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الإمارات ت�سري قافلة م�ساعدات 
اإن�سانية اإىل حمافظة ال�سالع

•• ال�ضالع-وام:

الهالل  »هيئة  الإن�سانية  ذراع��ه��ا  يف  ممثلة  الإم����ارات  دول��ة  توا�سل 
الأحمر« ت�سيري قوافل امل�ساعدات الإغاثية و الإيوائية اإىل املحافظات 

اليمنية.
ام�س  ال�سالع  حمافظة  اإىل  اإن�سانية  م�ساعدات  قافلة  و�سلت  فقد 
حاملة مواد غذائية و اإيوائية و خياما و فر�سا و اأغطية وخزانات مياه 

وحمامات متنقلة لدعم غري القادرين من قاطنيها.
و  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  �سكرهم  امل�ستفيدون عن  واأع��رب 
ذراعها الإن�سانية »هيئة الهالل الأحمر« على ما تقدمه من م�ساعدات 

غذائية واإن�سانية كانوا بحاجة ما�سة اإليها.          )التفا�سيل �س2(

حقوقيون ي�سيدون بقرار رئي�س الدولة 
العفو عن اأحد املدانني بق�سية التنظيم ال�سري

•• دبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقرار  حقوقيون  اأ�ساد 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« العفو عن املواطن عبد الرحمن بن �سبيح 
ال�سويدي املدان يف ق�سية »التنظيم ال�سري« الإرهابي جلماعة الإخوان.
و قالت وداد بوحميد نائب رئي�س جمعية الإم��ارات حلقوق الإن�سان يف 
هذا ال�ساأن : »ياأتي قرار العفو تر�سيخا لنهج الت�سامح و الوئام و املودة 
الذي تقوم عليه �سيا�سات الدولة منذ تاأ�سي�سها و فكر و �سلوك القيادة 
و  الت�سامح فكرا  التي ت�سب توجيهاتها دوما يف �سالح تعزيز  احلكيمة 
نهجا و ا�سلوب حياة و تاأكيدا ملبداأ الت�سامح الذي تعليه قيادة الإمارات 
قيمة اأ�سا�سية من قيم املجتمع.                                   )التفا�سيل �س2(

اأبناء حمافظة �شعدة يوؤكدون وقوفهم الكامل يف �شف ال�شرعية

اجلي�س اليمني يحرر قعطبة يف 
ال�سالع وم�سرع مئات احلوثيني

•• اليمن-وكاالت:

متمثلة  اليمن،  جنوب  ال�سالع،  حمور  ق��وات  متكنت 
الأمني  احل����زام  وق����وات  اخل��ام�����س  العمالقة  ل���واء  يف 
بال�سالع، وباإ�سراف ومتابعة قيادة املنطقة الع�سكرية 
ال��راب��ع��ة، وب��دع��م م��ن ق����وات ال��ت��ح��ال��ف، م��ن حترير 
احلوثية  امليلي�سيات  وط��رد  بالكامل  قعطبة  مديرية 

منها، وتكبيدها خ�سائر يف الأرواح والعتاد.
العقيد  بقيادة  الأم��ن��ي،  ق��وات احل��زام  ا�ستطاعت  كما 
�سامح  جبل  على  ال�سيطرة  من  القبة،  �سالح  اأحمد 
ال�سمال،  من  ال�سادة  حمر  على  املطل  ال�سرتاتيجي 

ومع�سكر العللة وموقع العباري وحبيل ال�سوق.
ال���ل���واء اخل��ام�����س عمالقة،  ق����وات  ذل����ك، مت��ك��ن��ت  اإىل 
من حترير موقع قردح بجبهة مري�س، وفتح اخلط 
احلوثية  امليلي�سيات  وتكبيد  مري�س،  اإىل  قعطبة  من 

خ�سائر فادحة بع�سرات القتلى واجلرحى والعتاد.
واأفادت م�سادر ميدانية اأن القوات اليمنية تقوم حاليا 
بتنفيذ عمليات مت�سيط وا�سعة يف الأطراف ال�سمالية 

ملدينة قعطبة، ويف اجتاه منطقة الفاخر.
احلوثي  ميلي�سيات  اأن  اليمني  اجلي�س  واأع��ل��ن  ه��ذا 
ت��ك��ب��دت خ���الل ال��ع�����س��رة الأي����ام امل��ا���س��ي��ة، ن��ح��و 480 
قتياًل، ومئات اجلرحى يف جبهات حمافظة ال�سالع، 
جنوب اليمن. وقال املوقع الر�سمي للجي�س اليمني يف 
العنيفة وال�سارية،  املواجهات  اأ�سابيع من   3 اإن  بيان 
اأ�سفرت عن مقتل وجرح املئات من عنا�سر ميلي�سيات 

 12 بينهم  عن�سراً   60 اأ���س��ر  ج��ان��ب  اإىل  احل��وث��ي، 
القتال  عن  الع�سرات  وتخلي  وف��رار  ميدانياً،  قيادياً 

مع امليلي�سيات.
خالل  جميعهم  �سقطوا  واجل��رح��ى  القتلى  اأن  وذك��ر 
مناطق  ع��دة  يف  م�ستمرة  ت���زال  ل  عنيفة  م��واج��ه��ات 

مبحافظة ال�سالع.
لعبت  ال�سرعية  دعم  حتالف  مقاتالت  اأن  اإىل  واأ�سار 
احلوثية،  امليلي�سيات  ع��ت��اد  ا�ستنزاف  يف  ك��ب��ريا  دورا 
وق��ت��ل ع���دد م��ن ال��ق��ي��ادات امل��ي��دان��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

تدمري ع�سرات الآليات والأطقم والأ�سلحة.
اأبناء حمافظة �سعدة وقوفهم الكامل  اأكد  اإىل ذلك، 
يف �سف ال�سرعية وانحيازهم التام للم�سروع الوطني، 
وت��ط��ل��ع��ه��م امل�����س��ت��م��ر ل��ل��دول��ة امل��دن��ي��ة ال���ت���ي تب�سط 
مقدمته  ويف  ال���وط���ن،  ت���راب  ك��ام��ل  ع��ل��ى  �سيطرتها 
حمافظة �سعدة. واأو�سح اأبناء حمافظة �سعدة خالل 
املحلية  ال�سلطة  نظمتها  التي  الرم�سانية  الأم�سية 
طر�سان  ه���ادي  ال��ل��واء  املحافظ  بح�سور  باملحافظة 
الوايلي وقادة الوحدات الأمنية والع�سكرية وم�سايخ 
�سف  يف  �سعدة  حمافظة  اأبناء  اأن  املحافظة  ووجهاء 
ل  وميلي�سياته  احل��وث��ي  واأن  وال��ت��ح��ال��ف،  ال�سرعية 

ميثلون اأبناء حمافظة �سعدة.
اجلي�س  وق��ي��ادة  ون��ائ��ب��ه  اليمني  ال��رئ��ي�����س  ون��ا���س��دوا 
الوطني وقيادة التحالف العربي ب�سرعة ح�سم معركة 
���س��ع��دة وحت��ري��ر امل��ح��اف��ظ��ة، ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا الن�سيب 

الأكرب من اأذى ميلي�سيا احلوثية الإرهابية.

بعد ف�شيحة ت�شجيل فيديو يوؤكد ف�شاد نائب امل�شت�شار النم�شاوي 

انهيار الئتالف احلاكم يف النم�سا وانتخابات برملانية مبكرة

ا�ستئناف مفاو�سات الفرتة 
النتقالية يف ال�سودان اليوم

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأعلن املجل�س الع�سكري النتقايل، اأم�س ال�سبت، ا�ستئناف التفاو�س مع 
قوى احلرية والتغيري اليوم الأحد بالق�سر اجلمهوري.

يجتمع  اأن  املتوقع  م��ن  اأن���ه  »ال��ع��رب��ي��ة«  مرا�سلة  ذك���رت  �سابق  وق��ت  ويف 
املجل�س النتقايل م�ساء ليقرر توجيه الدعوة اإىل قوى احلرية والتغيري 
لتحديد موعد جديد للمفاو�سات، ل�سيما بعد تنفيذ القوى املعار�سة 
ملعظم املطالب، ولعل اأهمها اإزالة املتاري�س يف حميط العت�سام اأمام مقر 

القيادة العامة يف اخلرطوم.
ه���ذا واأف�����ادت م��را���س��ل��ة ال��ع��رب��ي��ة اأن امل��ه��ل��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ه��ا رئ��ي�����س املجل�س 
فجر  ال��ربه��ان،  الفتاح  عبد  الفريق  ال�����س��ودان،  يف  النتقايل  الع�سكري 
 72 املفاو�سات مع قادة الحتجاج ملدة  بتعليق  اخلمي�س، والتي تق�سي 

�ساعة، تنتهي عند العا�سرة من م�ساء ال�سبت.
على  املعرت�سني  بع�س  وج��ود  اإىل  العربية  مرا�سلة  اأ���س��ارت  ذل��ك،  اإىل 
املجل�س النتقايل وق��وى احل��رة والتغيري، ل  ال��ذي ح�سل بني  التفاق 
�سيما من عدد من احلركات الإ�سالمية وبع�س احلركات امل�سلحة اأي�ساً. 
واأو�سحت يف هذا ال�سياق، اإىل توقع خروج م�سرية ع�سر ال�سبت احتجاجاً 
بح�سب  ال�����س��ودان،  يف  ال�سرائح  لبع�س  امل��ذك��ور  الت��ف��اق  »اق�����س��اء«  على 
املفاو�سات  ا�ستئناف  رجحت  كانت  �سودانية  م�سادر  اأن  يذكر  زعمهم. 
بني الطرفني، يف وقت قامت جمموعات من »احلرية والتغيري« م�ساء 
اخلمي�س، بعمليات اإزالة وا�سعة للمتاري�س يف �سوارع العا�سمة الرئي�سة 

وكذلك تنظيفها.

لنجعل ال�شني عظيمة مرة اأخرى:

هل يفر�س ترامب على بكني اإ�سالح نظامها؟
•• الفجر - خرية ال�ضيباين

يف الوقت الذي مل ت�سفر فيه املحادثات التجارية بني امل�سوؤولني ال�سينيني 
والأمريكيني عن نتائج مرة اأخرى يف اليام الخرية ، غادر الوفد ال�سيني 
اأن  الغربية تعتقد  ال��دوائ��ر  اأن  ب��دا   ، ذل��ك  ت��ن��ازلت. وم��ع  اأي  وا�سنطن دون 
التهديدات العنيفة للرئي�س الأمريكي �ستقود ال�سينيني اإىل بداية حل و�سط 

، غري ان الأمر مل يكن كذلك.
يف الظاهر، تبدو هذه احلالة معقدة ب�سكل فظيع ، فت�سخم الأنا لهذا وذاك ، 

تربك جمرى املناق�سات.  اأما  يف الواقع ، فالأمور اأب�سط بكثري.
اإّن اأمريكا ترامب مل تعد تتحّمل التجارة مع ال�سني يف غياب اتفاق متبادل.

املنتجات  م��ن  ال����دولرات  م��ل��ي��ارات  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ت�ستورد   ، ناحية  م��ن 
الوليات  تتمّكن  مل   ، املقابل  يف  ال�سينية.  امل�سانع  من  التكلفة  املنخف�سة 
املتحدة من ت�سدير ما ميكنها ت�سديره، فهي ل تنجح يف اإنفاذ حقوق امللكية 
على بع�س الأ�سول الرقمية، وبالتايل ي�سعر الأمريكيون باأنه يتم ن�سخهم 

ونهبهم دون امتالك القدرة على الرد .
بينما  الآ�سيوية،  املنتجات  اأم��ام  مفتوحة  الأمريكية  ال�سوق  ف��اإن   ، باخت�سار 

تظل ال�سوق ال�سينية، يف معظمها ، مغلقة اأمام املنتجات الغربية.
)التفا�سيل �س14(

•• اجلزائر-اأ ف ب:

جزائرية  �سخ�سيات  ثالث  دعت 
ب�����ارزة ال���ق���ي���ادة ال��ع�����س��ك��ري��ة اإىل 
ممثلي  م����ع  �سريح”  “حوار 
احل��رك��ة الح��ت��ج��اج��ي��ة، وحذرت 
ب�سبب  الن�سداد”  “حالة  م���ن 
يف  النتخابات  ب��اإج��راء  التم�سك 
لختيار  يوليو  مت��وز  من  الرابع 
خ��ل��ي��ف��ة ل��ل��رئ��ي�����س امل��خ��ل��وع عبد 
ال��ع��زي��ز ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة، ك��م��ا ج���اء يف 

بيان.
ووقع البيان كل من اأحمد طالب 
وزير  ���س��ن��ة(   87( الب��راه��ي��م��ي 
اخلارجية بني 1982 و1988 
الرئا�سية  لالنتخابات  واملر�سح 
يف 1999 قبل ان ين�سحب منها 
واملحامي  بوتفليقة،  بها  وي��ف��وز 
ع���ل���ي ي��ح��ي��ى ع���ب���د ال����ن����ور )98 
�سنة( الذي يعتربعميد منا�سلي 
ح����ق����وق الن���������س����ان ب����اجل����زائ����ر، 
يل�س  بن  ر�سيد  املتقاعد  وال��ل��واء 
عدة  ���س��غ��ل  ال�����ذي  ���س��ن��ة(   72(

 •• فيينا-وكاالت:
اأعلن امل�ست�سار �سبا�ستيان كورت�س 
رئي�س وزراء النم�سا ورئي�س حزب 
التحالف  اإن��ه��اء  احل��اك��م  ال�سعب 
احل����اك����م م����ع ح������زب »احل����ري����ة« 
واإجراء انتخابات برملانية مبكرة.

كورت�س  امل�����س��ت�����س��ار  اإع�����الن  ج����اء 
واإجراء  احلاكم  التحالف  بف�سخ 
ان���ت���خ���اب���ات ب���رمل���ان���ي���ة م���ب���ك���رة يف 
موؤمتر �سحفي عقده م�ساء ام�س 
الوزراء  رئي�س  نائب  اأعلن  بعدما 
�سرتاخه  هاينز  ولي��ت��ه  املنتهية 
ا�ستقالته  احل��ري��ة  ح���زب  رئ��ي�����س 
ال�سيا�سة  م��ن��ا���س��ب��ه  ج��م��ي��ع  م���ن 
بارتكاب  واع����رتاف����ه  واحل���زب���ي���ة 

»�سلوك غري م�سوؤول«.
وي�����اأت�����ي ق�������رار رئ���ي�������س ال��������وزراء 
النم�ساوي بعد مفاو�سات مكثفة 
جرت و�سط تظاهرات جماهريية 
مب�ساركة روؤ�ساء اأحزاب املعار�سة 
باإنهاء  ك���ورت�������س  ط��ال��ب��ت  ال���ت���ي 
ال���ت���ح���ال���ف احل�����اك�����م م�����ع ح���زب 
»احل������ري������ة« وال������دع������وة لإج�������راء 

انتخابات برملانية مبكرة.
وهزت اليمني املتطرف يف النم�سا 
النتخابات  اأي��ام من  ثمانية  قبل 
تتمثل  ف�����س��ي��ح��ة  الأوروب�������ي�������ة، 

ن��ورب��رت ه��وف��ر �سيحل حم��ل��ه يف 
من�سب نائب امل�ست�سار.

واأ���س��اف »ل اأري��د حتت اأي ظرف 
�سلوكي  يت�سبب  اأن  ال��ظ��روف  من 
لن���ه���ي���ار  ذري������ع������ة  اخل������اط������ئ يف 

احلكومة«.
وجتّمع اآلف املعار�سني للحكومة 
فيينا،  امل�ست�سارية يف  اأم��ام  بهدوء 
انتخابات  ب�����اج�����راء  م���ط���ال���ب���ني 
اخلم�سة  ال��وزراء  وبرحيل  مبكرة 
املتطرف  ال��ي��م��ني  م��ن  الآخ���ري���ن 
ال��داخ��ل��ي��ة هربرت  ب��ي��ن��ه��م وزي����ر 

كيكل.
امل�����س��ّورة يف فيال  ال�سهرة  واأث��ن��اء 
�سرتاخه  يبدو  اإيبيزا،  جزيرة  يف 
متحم�ساً لحتمال ا�ستثمار رو�سي 
النم�سا  يف  الأوىل  ال�سحيفة  يف 
لدفعها  ت�����س��اي��ت��ون��غ«،  »ك���رون���ني 
حلزب  موالية  عناوين  ن�سر  اإىل 

�سرتاخه.
واق������رتح ����س���رتاخ���ه ح��ي��ن��ه��ا على 
مينحها  اأن  ال��رو���س��ي��ة  امل�ستثمرة 
حكومية.  ع���ق���وداً  دع��م��ه��ا  م��ق��اب��ل 
برفقة  ح��ي��ن��ه��ا  ����س���رتاخ���ه  وك������ان 
يوهان  امل��ق��رب��ني  م�ساعديه  اأح���د 
الكتلة  رئ��ي�����س  وه����و  غ��ودي��ن��و���س 
ال�����ربمل�����ان�����ي�����ة احل�����ال�����ي�����ة حل����زب 

احلرية.

قائد  منها  اجل��ي�����س  يف  منا�سب 
القوات البحرية.وجاء يف البيان 
بر�س  لوكالة فرن�س  اأر�سل  الذي 
“ندعو باإحلاح القيادة الع�سكرية 
نزيه  و  ���س��ري��ح  ح����وار  ف��ت��ح  اإىل 
ال�سعبي  احل�������راك  مم��ث��ل��ي  م����ع 
امل�ساندة  ال�سيا�سية  والأح������زاب 
ل��ه��ذا احل����راك، و ك��ذل��ك القوى 

الجتماعية املوؤيدة له«.

هاينز-كري�ستيان  زعيمه  باتهام 
مع  ال��ت��واط��وؤ  مبحاولة  �سرتاخه 
امراة قريبة من �سخ�سية رو�سية 
وا�سعة النفوذ، اأدت اإىل ا�ستقالته 
امل�ست�سار  حكومة  يف  من�سبه  من 

�سيبا�ستيان كورت�س.
�سرتاخه  كري�ستيان  هاينز  وق��ال 
وزعيم  النم�ساوي  امل�ست�سار  نائب 
املتطرف  اليميني  احلرية  ح��زب 
اأم�������س ال�����س��ب��ت اإن����ه ا���س��ت��ق��ال من 
فيديو  ت�سجيل  ب�سبب  من�سبه 
يعر�س الئتالف احلاكم اليميني 

وال��ه��دف من ه��ذا احل��وار ح�سب 
�سيا�سي  ح����ّل  “اإيجاد  ال���ب���ي���ان 
الآج���������ال  اأق�����������رب  ت�����واف�����ق�����ي يف 
ال�سعبية  للطموحات  ي�ستجيب 
منذ  يوميا  املطروحة  امل�سروعة 

ثالثة اأ�سهر تقريبا«.
واق����رتح الب��راه��ي��م��ي وب���ن يل�س 
انتقالية  “مرحلة  ي��ح��ي  وع��ل��ي 
ق�����س��رية امل�������ّدة، ي���ق���وده���ا رج���ال 

لالنهيار.
واأظ�����ه�����رت ال���ل���ق���ط���ات، ال���ت���ي مل 
ب��ع��د، اجتماعا  م�����س��دره��ا  ي��ع��رف 
امراأة  م��ع  ل�سرتاخه   2017 يف 
اأعمال  ل��رج��ل  قريبة  اإن��ه��ا  ق��ال��ت 
رو�سي نافذ يف توقيت �سبق بفرتة 
به  اأت��ت  التي  النتخابات  وج��ي��زة 

اإىل ال�سلطة.
ويبدو �سرتاخه يف اللقطات التي 
اأملانية  اإع�����الم  و���س��ائ��ل  ن�����س��رت��ه��ا 
يعر�س  وه������و  اجل���م���ع���ة  م�������س���اء 
حتويل عقود حكومية اإىل �سركة 

مقابل دعم مايل و�سيا�سي.
وقال �سرتاخه يف موؤمتر �سحفي 
»ك��ان ت�سرفا  يغالب دموعه  وهو 
م�سوؤول  غري  �سلوكا  كان  غبيا... 
زوجته  م��ن  وطلب  خطئا«  وك��ان 
اأ�سر  لكنه  م�ساحمته  والآخ��ري��ن 
خمالفة  اأي  يرتكب  مل  اأن��ه  على 

للقانون.
واأ�سار اإىل كمية الكحول الكبرية 
التي تناولها ذلك امل�ساء، ما دفعه 
»مثل  ت��وق��ف  دون  احل��دي��ث  اإىل 
املراهقني« من اأجل اإثارة اإعجاب 
حم���ّدث���ت���ه، ل���درج���ة دف��ع��ت��ه اإىل 

التفوه بكلمات »كارثية«.
امل�ست�سار  ي��ديل  اأن  املتوقع  وم��ن 
كورت�س  زي��ب��ا���س��ت��ي��ان  ال��ن��م�����س��اوي 
كان  اإذا  تكهنات عما  و�سط  ببيان 
�سيقت�سر  املن�سور  الفيديو  �سرر 
كورت�س  كان  اإن  اأم  �سرتاخه  على 
انتخابات مبكرة  �سيدعو لإج��راء 
بعد عام ون�سف فقط من ت�سكيل 

الئتالف احلاكم.
النم�ساوي  امل�����س��ت�����س��ار  ن����اأى  وق���د 
املتطرف  ال���ي���م���ني  ع����ن  ب��ن��ف�����س��ه 
و�سعبيته عندما  حلماية �سورته 
ظ��ه��رت ف�����س��ائ��ح اأق����ل وط����اأة من 

تلك الأخرية.
النقل  وزي����ر  اإن  ���س��رتاخ��ه  وق����ال 

مواطنيها  تدعو  البحرين 
مل��غ��ادرة اإي����ران وال��ع��راق

•• املنامة-وكاالت:

دعت وزارة اخلارجية البحرينية، 
ام�������س ال�����س��ب��ت، م��واط��ن��ي��ه��ا اإىل 
اإي���ران  م��ن  ك��ل  اإىل  ال�سفر  ع���دم 
والعراق، يف الوقت احلايل، نظرا 
ل���الأو����س���اع غ���ري امل�����س��ت��ق��رة التي 

ت�سهدها املنطقة.
املواطنني  ك��اف��ة  امل��ن��ام��ة،  ودع���ت 
والعراق  اإي������ران  يف  امل���وج���ودي���ن 
ف��وًرا، وذلك  املغادرة  اإىل �سرورة 
���س��م��اًن��ا لأم��ن��ه��م وح��ف��اًظ��ا على 

�سالمتهم.
البحرينية،  اخل��ارج��ي��ة  وع����زت 
دع��������وة م���واط���ن���ي���ه���ا ل���ل���م���غ���ادرة 
اخل����ط����رية  “التطورات  اإىل 
القائمة وما حتمله  والتهديدات 
ك��ب��رية على الأمن  م��ن خم��اط��ر 
على  و�����س����ددت  وال�ستقرار”، 
�����س����رورة اأخ������ذ اق�������س���ى درج�����ات 

احليطة واحلذر.
املتحدة  ال������ولي������ات  و����س���ح���ب���ت 
بع�س  امل������ا�������س������ي  الأ��������س�������ب�������وع 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ي��ه��ا م��ن ���س��ف��ارت��ه��ا يف 
ب��ع��د ه��ج��م��ات يف مطلع  ب���غ���داد، 
الأ�سبوع املا�سي على اأربع ناقالت 

نفط يف خليج ُعمان.
وحذرت اإدارة الطريان الحتادية 
اجلوية  اخل��ط��وط  الأم���ريك���ي���ة، 
املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
اأثناء حتليق الطائرات فوق مياه 

اخلليج العربي وخليج عمان.

مواقــيت ال�صالة
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الأ�سف يبدو على وجه نائب امل�ست�سار النم�ساوي خالل موؤمتر �سحفي يف فيينا

حرب جتارية عنوانها التوازن

جزائريون يوا�سلون التظاهر يف العا�سمة  )رويرتز(

هجوم بال�شواريخ على قاعدة حميميم الرو�شية 

هدنة ثالثة اأيام �سمال �سوريا و80 األف م�سرد

�سخ�سيات جزائرية بارزة تطالب اجلي�س باحلوار مع املحتجني 

•• عوا�ضم-وكاالت:

ب�سواريخ  هجوم  ج��راء  اآخ���رون  واأ�سيب  �سخ�س  قتل 
حميميم  م��ط��ار  ع��ل��ى  امل�سلحني  م��ن  جم��م��وع��ة  �سنته 
الع�سكري، القاعدة التابعة للقوات الرو�سية يف �سوريا، 
وال��واق��ع��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��الذق��ي��ة امل��ط��ل��ة ع��ل��ى البحر 

املتو�سط.
اأن  ال�����س��وري��ة الر�سمية »���س��ان��ا«  وذك���رت وك��ال��ة الأن��ب��اء 
اعتداء  نتيجة  بجروح  اآخ��رون  واأ�سيب  قتل  “مدنياً 
امل��ج��م��وع��ات الإره���اب���ي���ة امل��ن��ت�����س��رة يف م��ن��ط��ق��ة خف�س 
ال�سرا�سري  قريتي  على  بال�سواريخ  اإدل��ب  يف  الت�سعيد 

واحلويز بريف الالذقية«.
وبث التليفزيون الر�سمي ال�سوري �سوراً فجر ال�سبت 
الدفاع  و�سائط  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال��ق��اع��دة،  �سواحي  م��ن 
اجلوي يف اجلي�س ال�سوري ت�سدت يف ال�ساعات الأخرية 
اجتاه  من  قادمة  و�سواريخ  م�سرية  لطائرات  لهجوم 

القنيطرة على املطار.
هذا واأعلنت م�سادر ميدانية وو�سائل اإعالم رو�سية عن 
ثالثة اأيام من الهدنة يف اإدلب وريفي حماة والالذقية 

التو�سل  كيفية  اأو  الأ�سباب  ذك��ر  دون  �ساعة،   72 مل��دة 
اإليها.

وب����داأ وق���ف اإط����الق ال��ن��ار منت�سف ل��ي��ل ال�����س��ب��ت، بعد 
العمل  ملجموعة  الأول  الج��ت��م��اع  ان��ع��ق��اد  م��ن  ���س��اع��ات 
حمافظة  يف  الو�سع  تناق�س  التي  الرتكية،  الرو�سية 

اإدلب، وفق امل�سادر.
النظام،  اإع��الم  و�سائل  قالت  الهدنة،  الرغم من  وعلى 
لقذائف �ساروخية وهجمات  ت�سدى  النظام  اإن جي�س 
اأطلقتها ف�سائل م�سلحة على ريفي  لطائرات م�سرية، 

جبلة والقرداحة غري البعيدتني عن املعارك.
اإن�سانية يف  املتحدة قد حذرت من كارثة  وكانت الأمم 
ال�سهر  امل�ستمر منذ نهاية  القتال  اإثر  اإدل��ب،  حمافظة 
امل��ا���س��ي، م��ع��رب��ة ع���ن ق��ل��ق��ه��ا م���ن خم��اط��ر ا�ستهداف 

املدنيني.
�سخ�س  األف  ثمانون  اأ�سبح  الأممية،  املنظمة  وبح�سب 
من امل�سردين، ويعي�سون يف الب�ساتني اأو حتت الأ�سجار.
ك��ذل��ك اأك���د ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري ورو���س��ي��ا ع��دم ا�ستهداف 
ا�ستهداف  عن  حتدثت  املتحدة  الأمم  اأن  اإل  املدنيني، 

القتال. بدء  منذ  طبية  من�ساأة   18

م�شوؤولون ع�شكريون اأمريكيون:
ل خطة ل�سن حرب �سد اإيران

•• وا�ضنطن-وكاالت:

اإيران،  على  ح��رب  ل�سن  خطة  توجد  ل  اإن��ه  اأمريكيني،  ع�سكريني  م�سوؤولني   3 ق��ال 
الأخرية  برنامج  ب�سبب  وا�سنطن وطهران  الكالمية بني  املواجهات  ت�ساعد  يف �سوء 

النووي وتدخالتها التخريبية يف �سوؤون دول املنطقة.
ونقلت جملة »تامي« الأمريكية عن امل�سوؤولني قولهم، اإنه »ل توجد خطة فعلية قابلة 
للتنفيذ، اأو اأي �سيء من هذا القبيل لن�سر قوات على نطاق وا�سع يف اخلليج«. وذكرت 
ي�ساركون يف  ت�سمهم،  الذين مل  الثالثة،  الع�سكريني  امل�سوؤولني  اأن  الأمريكية  املجلة 

تخطيط القوات الع�سكرية والإ�سراف عليها يف املنطقة.
 وقال اأحد ال�سباط الذين حتدثت اإليهم املجلة اإن الأمر »يتطلب معرفة ما احلالت 

الطارئة التي )يجب( اأن نت�سدى لها«.
وت�ساءل: »هل هي قوات اإيرانية خا�سة اأم ميلي�سيات؟ هل هناك اأدلة موثوقة تربط اأي 

هجوم باحلكومة الإيرانية بحيث تكون الأهداف داخل اإيران �سرعية؟«.
وطلب م�ست�سار الأمن القومي بولتون، موؤخرا، خطة لإر�سال عدد كبري من القوات 

الربية واجلوية الأمريكية الإ�سافية اإىل منطقة اخلليج، وفقا للم�سوؤولني الثالثة.
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حممد بن زايد يقدم التهاين ملحمد بن را�سد 
مبنا�سبة عقد قران اأبنائه .. حمدان ومكتوم واأحمد

•• اأبوظبي-الفجر:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  اىل  التهاين  امل�سلحة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي.. ويف تغريدة ل�سموه على 
ح�سابه ال�سخ�سي على )تويرت( قال: تهانينا القلبية 
لأخي حممد بن را�سد مبنا�سبة عقد قران اأبنائه .. 
اأرجاء  عمت  كبرية  فرحة  واأحمد..  ومكتوم  حمدان 
دوام  لهم  الثالثة.. متمنيا  لأبنائي  اأب��ارك  الوطن.. 

التوفيق و الفرح و�سعادة اأ�سرية غامرة.
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اأخبـار الإمـارات
اإ�سالمية دبي تنظم جل�سات حوارية رم�سانية مع املوؤ�س�سات احلكومية 

•• دبي-وام:

نظمت دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي حما�سرتني تزامنا مع 
احتفالت العامل باليوم العاملي لالأ�سرة اأولهما بالتعاون مع الإدارة العامة 
لإ�سعاد املجتمع التابعة للقيادة العامة ل�سرطة دبي حتت عنوان “الرتابط 
الأ�سري” والثانية حما�سرة بعنوان” “ مقومات البيت الإماراتي ال�سعيد 
دبي  جمارك  مع  بالتعاون  اأقيمت  والأ�سرية” والتي  الدينية  الناحية  من 
وا�ستهدفت املحا�سرتان موظفي وموظفات تلك املوؤ�س�سات حتقيقاً لأهداف 
على  وت�سجيعهم  احلكومية  املوؤ�س�سات  مع  �سراكات  باإقامة  دب��ي  رم�سان 
تنظيم برامج تثقيفية تفاعلية للموظفني والعمالء خالل �سهر رم�سان 

املبارك.

وناق�س جمموعة من املخت�سني يف اأوىل اجلل�سات احلوارية التي ت�سمنتها 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية  يقام  وال��ذي  دب��ي  رم�سان  فعاليات  اأج��ن��دة 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
وتعاي�س”  تراح��م  دب��ي  رم�س�������ان   “ �س�������عار  حتت  اهلل  رع�������اه  دب��ي  حاكم 
اأه�����م الأ�س�س والعوامل التي ت�سهم ب�سكل رئي�سي يف بن�������اء اأ�س������رة متين�������ة 
وقوية موؤكدين اأهمية تعزيز املبادىء التي تدعم ا�س����تدامة �سعادة الأ�سرة 
التوازن  و�سمان  لتحقيق  والو�سائل  ال�س�����بل  كاف�������ة  وتوفري  وا�ستقرارها 

الجتماعي.
واو�سح امل�ساركون يف اجلل�سات اأن الأ�سرة ال�سعيدة هي اللبنة الأ�سا�سية لبناء 
جمتمع متما�سك و�سليم وناجح خاٍل من امل�سكالت النف�سية والجتماعية 

وينعم اأبناوؤه برتبية �سليمة وتن�سئة �ساحلة ويتمتعون بنف�سية �سوية.

اإ�سادة دولية با�سرتاتيجية الت�سال املوؤ�س�سي يف جمارك دبي
•• دبي-وام: 

املوؤ�س�سي  الت�سال  با�سرتاتيجية  العاملية  اجلمارك  منظمة  اأ�سادت 
ال��ت��ي ت��ط��ب��ق��ه��ا دائ�����رة ج���م���ارك دب���ي ل��ن�����س��ر ال��ت��وع��ي��ة ب����دور العمل 
واأع��رب لودوفيت�س  املجتمع.  القت�ساد وحماية  تنمية  اجلمركي يف 
ثاناي رئي�س وحدة الت�سال والفعاليات والتخطيط ال�سرتاتيجي 
باملنظمة خالل زيارته جمارك دبي عن عزم الوحدة ال�ستفادة من 
جتربة الت�سال املوؤ�س�سي بجمارك دبي يف تطوير برامج لالت�سال 

والتوا�سل ذات قيمة م�سافة يف منظمة اجلمارك العاملية..
جليا  ينعك�س  ال��ذي  ل��الإدارة  الفعال  الأداء  ثاناي  لودوفيت�س  وثمن 
يف ح�سور الدائرة املتميز و اليجابي يف الإع��الم العاملي من خالل 

ن�سر الوعي بدورها املتميز ومبادراتها التطويرية املبتكرة يف جمال 
ت�سهيل التجارة امل�سروعة و تعزيز الأمن و اللتزام ومكافحة التهريب 
وحماية املجتمع ودعم التعاون اجلمركي الدويل يف خمتلف جوانب 
العمل اجلمركي. من جانبه قدم خليل �سقر بن غريب مدير اإدارة 
الت�سال املوؤ�س�سي يف جمارك دبي عر�سا حول ا�سرتاتيجية الت�سال 
املوؤ�س�سي وارتباط اأهدافها مع اأهداف و غايات اخلطة ال�سرتاتيجية 
الت�سال  ا�سرتاتيجية  تطبيق  اأن  اإىل  م�سريا   .. للدائرة  اخلم�سية 
وا�سحة  ومنهجيات  اأداء  موؤ�سرات  وفق  �سنوي  ربع  لتقييم  يخ�سع 
ت�سمل كل مكونات واأق�سام الت�سال وهي العالم والعالقات العامة 
احلكومية  وال�سراكة  املجتمعية  وامل�سوؤولية  والفعاليات  والت�سويق 

اإ�سافة اإىل العالقات اخلارجية.

حاكم عجمان يوا�سل ا�ستقبال املهنئني ب�سهر رم�سان الف�سيل
ح�سر ال�ستقبالت ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ساحب ال�سمو 
حميد  ب��ن  عبدالعزيز  وال�سيخ  وامل��ال��ي��ة  الداري����ة  لل�سوؤون  عجمان  ح��اك��م 
النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
رئي�س دائرة البلدية والتخطيط ومعايل ال�سيخ الدكتور ماجد بن �سعيد 
ال�سيخ  اللواء  ال�سمو حاكم عجمان و�سعادة  النعيمي رئي�س ديوان �ساحب 
بن  ط��ارق  و�سعادة  عجمان  �سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  عبداهلل  بن  �سلطان 
غليطه مدير مكتب احلاكم و�سعادة يو�سف النعيمي مدير عام الت�سريفات 

وال�سيافة و كبار امل�سوؤولني.

•• عجمان -وام:

وا�سل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  و�سمو  عجمان  حاكم 
توافدوا  الذين  وامل�سوؤولني  وال��وزراء  ال�سيوخ  املهنئني من  ا�ستقبال جموع 
التهاين  وتقدمي  �سموهما  على  لل�سالم  املا�سية  الليلة  الزاهر  ق�سر  اىل 

والتربيكات ب�سهر رم�سان الف�سيل.
فقد ا�ستقبل �سموهما معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان الذي قدم 

ومدراء الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام باملنطقة . كما تقبل �ساحب ال�سمو حاكم 
عجمان وويل عهده التهاين من ال�سيوخ والأعيان والوجهاء واأبناء القبائل 
والقت�سادين  والتجار  وامل�سرفني  الدولة  وكبار رجالت  امل�سوؤولني  وكبار 
واملواطنني واأبناء اجلاليات العربية والإ�سالمية الذين توافدوا اىل ق�سر 
م�ساعرهم  �سادق  عن  معربين   .. املبارك  رم�سان  ب�سهر  للتهنئة  الزاهر 
رم�سان  ب�سهر  التهاين  �سموهما  بادلهم  فيما   .. الكرمية  املنا�سبة  بهذه 
اأن يدمي على دولة الإمارات  اإىل املوىل تبارك وتعاىل  املبارك .. مبتهلني 

و�سعبها نعمة الأمن والأمان وال�ستقرار.

اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة ال�سالمية املباركة .. داعيا 
اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة عليهما مبوفور ال�سحة وال�سعادة وعلى 

�سعب الإمارات بالتقدم والزدهار واخلري والربكات.
الف�سيل من  �سهر رم�سان  والتربيكات مبنا�سبة  التهاين  �سموهما  وتلقي 
عبداهلل  و�سعادة  املالية  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير  حميد  عبيد  معايل 
واأع�ساء  عجمان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املويجعي 
وموظفي  الأق�سام  وروؤ���س��اء  الإدارات  وم��دراء  التنفيذين  وامل���دراء  املجل�س 
احلرة  عجمان  منطقة  ع��ام  مدير  �سامل  حممد  فاطمة  و���س��ع��ادة  الغرفة 

الإمارات ت�سري قافلة م�ساعدات 
اإن�سانية اإىل حمافظة ال�سالع

•• ال�ضالع-وام:

الأحمر”  ال��ه��الل  “ هيئة  الإن�سانية  ذراع��ه��ا  يف  ممثلة  الإم����ارات  دول��ة  توا�سل 
ت�سيري قوافل امل�ساعدات الإغاثية و الإيوائية اإىل املحافظات اليمنية.

مواد  حاملة  ام�س  ال�سالع  حمافظة  اإىل  اإن�سانية  م�ساعدات  قافلة  و�سلت  فقد 
اأغطية و خزانات مياه و حمامات متنقلة  اإيوائية و خياما و فر�سا و  غذائية و 
لدولة  �سكرهم  ع��ن  امل�ستفيدون  اأع���رب  و  قاطنيها.  م��ن  ال��ق��ادري��ن  غ��ري  ل��دع��م 
الإمارات العربية املتحدة و ذراعها الإن�سانية “ هيئة الهالل الأحمر “ على ما 
تقدمه من م�ساعدات غذائية واإن�سانية كانوا بحاجة ما�سة اإليها .. موؤكدين اأن 
دولة الإمارات تقف اإىل جانبهم يف حمنتهم �سريا على نهج العطاء و البذل وقوفا 
اإىل جانب ال�سقيق وال�سديق و الذي اأر�ساه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
اآل  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  “ ويوا�سله �ساحب  ث��راه  “ طيب اهلل  نهيان 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” �سمن م�سرية اخلري لدولة الإمارات.

حقوقيون ي�سيدون بقرار رئي�س الدولة العفو عن اأحد املدانني بق�سية التنظيم ال�سري

»ق�ساء اأبوظبي تبحث الت�سامح يف احلياة الأ�سرية �سمن مبادرة »جمال�سنا« 

•• دبي-وام:

ب���ق���رار �ساحب  اأ����س���اد ح��ق��وق��ي��ون 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
الرحمن  عبد  املواطن  عن  العفو 
ب���ن ���س��ب��ي��ح ال�����س��وي��دي امل�����دان يف 
ال�سري”  ال��ت��ن��ظ��ي��م   “ ق�����س��ي��ة 

الإرهابي جلماعة الإخوان.
و قالت وداد بوحميد نائب رئي�س 
جمعية الإم��ارات حلقوق الإن�سان 
“ ي���اأت���ي ق���رار  ال�������س���اأن :  يف ه����ذا 
و  الت�سامح  لنهج  تر�سيخا  العفو 
ال��وئ��ام و امل���ودة ال���ذي ت��ق��وم عليه 
تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ال��دول��ة  �سيا�سات 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  و�سلوك  فكر  و 
يف  دوم���ا  توجيهاتها  ت�سب  ال��ت��ي 
���س��ال��ح ت��ع��زي��ز ال��ت�����س��ام��ح ف��ك��را و 
تاأكيدا  و  ح��ي��اة  ا���س��ل��وب  و  ن��ه��ج��ا 
قيادة  تعليه  ال��ذي  الت�سامح  ملبداأ 
قيم  من  اأ�سا�سية  قيمة  الإم���ارات 
املجتمع يف وقت حتتفي فيه البالد 
مع  وان�سجاما   .. الت�سامح  ب��ع��ام 
الإمارات  لدولة  الأ�سا�سية  القيم 
يف ال��ع��ف��و ع���ن ك���ل م���ن اأن�����اب اإىل 

احلق وعاد عن اخلطاأ.
الت�سامح  ي���ع���د   “  : واأ�����س����اف����ت 
الثابتة  ال�������س���م���ات  م����ن  وال���ع���ف���و 
ال���ت���ي طاملا  ال��ر���س��ي��دة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 

ول��ي�����س ب��غ��ري��ب ع��ل��ى ���س��م��وه فهو 
اأب جلميع ال�سعب دون ا�ستثناء .. 
منوها اإىل اأن هذا القرار يوؤكد اأن 
دولة الإمارات دولة ت�سامح و مهما 
ب�سبب  اأخطاء  من  اأبناوؤها  ارتكب 
التغرير  الهدامة و  الأفكار  بع�س 
ب��ع�����س اجلماعات  ق��ب��ل  م���ن  ب��ه��م 
بلدهم  الطبيعي هو  ف��اإن مكانهم 
العفو  ه��ذا  اإن  وق���ال  وجمتمعهم 
اأخطاأ  ال���ب���اب جل��م��ي��ع م���ن  ي��ف��ت��ح 
بخطاأه  والع���������رتاف  ل���ل���رتاج���ع 

والعودة اإىل ح�سن الوطن.
من جانبها اأكدت منينة الطنيجي 
جمعية  اإدارة  جم���ل�������س  ع�������س���و 
الإمارات حلقوق األإن�سان اأن قرار 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
املواطن  ع���ن  ال��ع��ف��و  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
عبد الرحمن بن �سبيح ال�سويدي 
“التنظيم  ق�������س���ي���ة  يف  امل���������دان 
يعد  الإخ����وان  جلماعة  ال�سري” 
الوئام  و  الت�سامح  لنهج  انعكا�سا 
�سيا�سة  عليها  تقوم  التي  امل��ودة  و 

الدولة منذ تاأ�سي�سها .
وقالت اإن القيادة الر�سيدة عملت 
على جعل هذا الفكر ثقافة يومية 
بكل  الإم��ارات��ي  املجتمع  ينتهجها 
على  اإيجابيا  انعك�س  م��ا  اأط��ي��اف��ه 
�سمان الأمن وال�ستقرار الداخلي 

الذي تنعم به دولة الإمارات.

ه��ذا ال��ق��رار اأي�����س��ا م��دى مراعاة 
الإمارات  لدولة  الر�سيدة  القيادة 
التعامل  يف  الإن�سانية  للجوانب 
املجتمع وحر�سها على  اأف��راد  مع 
والو�سول  ال��ق��ان��ون  روح  تطبيق 
اإىل الغر�س احلقيقي من و�سعه.

و اأكد املحامي اأحمد اإبراهيم ع�سو 
الإم�����ارات  جمعية  اإدارة  جم��ل�����س 
�ساحب  ق��رار  اأن  الإن�سان  حلقوق 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل” العفو عن عبد الرحمن بن 
تراجع  اأن  بعد  ال�سويدي  �سبيح 
ك�سف  و  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ب��ي��ع��ة  ع����ن 
لزعزعة  ال�����س��اع��ي��ة  خمططاتهم 
الأم����ن وال���س��ت��ق��رار ق����رار حكيم 

ع��ف��ت و جت����اوزت ع��ن اأخ��ط��اء كل 
م�ساره  و�سحح  بخطئه  اأق���ر  م��ن 
العفو  اأن  على  تاأكيد  وه��و  وفكره 
الثوابت  اإىل  يعود  ملن  دائما  متاح 
الفكر  من  توبته  ويعلن  الوطنية 
وي�������س���ه���م يف احل���ف���اظ  ال���������س����ال 
والن�سيج  الوطنية  ال��وح��دة  على 
يف  الإيجابية  وامل�ساركة  الوطني 

بناء وتنمية الوطن«.
نا�سر  امل��ح��ام��ي  ق��ال  ناحيته  م��ن 
اجلمعية  �سندوق  اأم���ني  ع�سيبة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ق���رار  اإن 
العفو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ع���ن امل���واط���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
اأن  �سبق  ال���ذي  ال�����س��وي��دي  �سبيح 
ال�سري  التنظيم  ق�سية  يف  اأدي���ن 

جل��م��اع��ة الإخ�����وان ي��ر���س��خ معاين 
ال��ع��ف��و و ال���رح���م���ة الأب����وي����ة من 
الظن  وح�سن  اأبنائه  جتاه  الوالد 
ب��ع��د ع��ودت��ه��م ع���ن خطاأهم  ب��ه��م 

واإعالنهم التوبة.
العفو  ق����رار  “ ي��ع��م��ل  واأ�����س����اف: 
كغريه من القرارات ال�سادرة عن 
وتعزيز  ن�سر  على  ال��دول��ة  ق��ي��ادة 
والت�سامح  والعفو  املحبة  م��ب��ادئ 
التي حتملها الدولة �سعارا لها بني 
الإماراتي  املجتمع  اأف����راد  جميع 
اأ����س�������س كرمية  ب���ن���ي ع���ل���ى  ال������ذي 
اأه���م���ه���ا ال�������ولء وال���ت���الح���م بني 
يقت�سي  ال���ذي  وق��ي��ادت��ه  املجتمع 
اأن ل يتخلى اأي فرد عن جمتمعه 
ول ي�ساوم به لأجل غريه .. ويبني 

•• العني-وام:

حما�سرة  اأب����وظ����ب����ي،  يف  ال���ق�������س���اء  دائ�������رة  ن��ظ��م��ت 
مبادرة  �سمن  الأ�سري”،  “الت�سامح  بعنوان  توعوية 
“جمال�سنا” اكد فيها املحا�سر على اأن دولة الإمارات 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ي��د  على  تاأ�سي�سها  منذ 
�سلطان اآل نهيان، “طيب اهلل ثراه”، اتخذت الت�سامح 
وجاء  املجتمع،  اأف����راد  جميع  ب��ني  للتعاي�س  منهجاً 
النهج،  ه��ذا  لري�سخ  للت�سامح،  عاما   2019 اإع���الن 
الأ���س��رة، مبا  وال��ت��اآل��ف، ول�سيما يف  امل���ودة  روح  لتعم 
وحتقيق  وا�ستمرارها  كيانها  على  احل��ف��اظ  ي�سمن 

ال�سعادة فيها.
الثقافة  ن�سر  اإىل  “جمال�سنا”  من  ال��دائ��رة  وت�سعى 

القانونية وبث الر�سائل التوعوية بني اأفراد املجتمع، 
ويل  ب��دي��وان  املجال�س  ���س��وؤون  مكتب  م��ع  بالتن�سيق 
�سمو  توجيهات  م��ن  ان��ط��الق��ا  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي،  عهد 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
الق�ساء،  الرئا�سة، رئي�س دائرة  ال��وزراء، وزير �سوؤون 
بامل�ساهمة  املتمثلة  ال�سرتاتيجية  الأولوية  لتحقيق 
مع  امل�ستدامة  امل�ساركة  عرب  الأم��ن  على  احلفاظ  يف 

مكونات املجتمع املحلي والدويل.
وتناولت املحا�سرة التوعوية التي ا�ست�سافها جمل�س 
الوقن يف منطقة العني، اأهمية تر�سيخ قيمة الت�سامح 
يف احل��ي��اة الأ���س��ري��ة، وال���دور ال��ذي ت��وؤدي��ه يف حتقيق 
الألفة واملودة بني اأفراد الأ�سرة مبا يحفظ متا�سكها 

وا�ستقرارها.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية دبي تلزم ببيان ال�سعرات احلرارية على قائمة الأ�سناف الغذائية

•• دبي-وام:

بدبي  ال��غ��ذائ��ي��ة  للموؤ�س�سات  تعميما  دب��ي  بلدية  اأط��ل��ق��ت 
الأغذية  ال�سعرات احلرارية على قائمة كل  ببيان  تلزمها 
امل��ق��دم��ة وال��وج��ب��ات امل��ح�����س��رة يف الإم������ارة ���س��م��ن جهود 
ب��ال��ق��ي��م��ة التغذوية  ال��ت��وع��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��رام��ي��ة  ال���دائ���رة 
من  متكينهم  واإىل  امل�ستهلكون  يتناولها  التي  للوجبات 
التعرف على املعلومات اخلا�سة بالأطعمة لتكون اأول جهة 

حملية تطبق ذلك.
واأكد �سعادة املهند�س داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي 
اأن بيان ال�سعرات احلرارية على قائمة الأ�سناف الغذائية 

اأف�����س��ل كما  ال��ب��ل��دي��ة حل��ي��اة �سحية  ي��دخ��ل �سمن ج��ه��ود 
تاأتي تلك اجلهود متوافقة مع الأجندة الوطنية للتغذية 

.2021 – 2017
املوؤ�س�سات  ت��اأت��ي لإل���زام  دب��ي  بلدية  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
احلرارية  ال�سعرات  تو�سيح  يف  الكاملة  ال�سفافية  باتباع 
اختيار  اإم��ك��ان��ي��ة  امل�ستهلكني  لإع��ط��اء  الأغ���ذي���ة  ك��ل  ع��ل��ى 
هذه  تعترب  كما  ال�سحي  و�سعهم  تنا�سب  التي  الأغ��ذي��ة 
امل��ب��ت��ك��رة لبلدية دب���ي ح��ي��ث تعمل  امل�����س��اري��ع  امل���ب���ادرة م��ن 
الدائرة من خاللها على ت�سجيع املطاعم لتوفري وجبات 
دبي يف  بلدية  لروؤية  للم�ستهلكني حتقيقاً  و�سهية  �سحية 

تطوير مدينة �سعيدة وم�ستدامة.

اإقبال متزايد على برنامج ال�سحة ال�ساملة يف »كليفالند كلينك اأبوظبي«
•• اأبوظبي-وام:

ال�سحية  الرعاية  مرافق  -اأح��د  اأبوظبي”  كلينك  “كليفالند  م�ست�سفى  �سهد 
على  الإقبال  زيادة كبرية يف  مبادلة لال�ستثمار-  ل�سركة  التابعة  امل�ستوى  عاملية 
الذين  املر�سى  اأع����داد  زادت  اإذ  ال�ساملة  ال�سحي���ة  الفحو�س����ات  برنامج  خدمات 
يف  انطالقه�����ا  منذ  املائ��ة  يف   160 بن�سبة  ال�س������املة  ال�سح�ة  عيادة  ا�ستقبلتهم 

يناير 2018.
اإىل  الوعي باحلاجة  املر�سى نتيجة تعزيز  اأع��داد  الكبرية يف  الزيادة  وتاأتي هذه 
يتبعه  الذي  املبتكر  بالنهج  الهتمام  وتنامي  ال�سنوية،  الطبية  الفحو�س  اإج��راء 
امل�ست�سفى يف اإجراء هذه الفحو�س وجناحه يف حتويل الفحو�س الطبية الدورية 
التقليدية اإىل عملية تقييم �سامل لكامل اجل�سم تفيد يف حتديد املخاوف ال�سحية 

املحتملة وم�ساعدة املر�سى على ا�ستخدام اأف�سل ال�سبل ملكافحة املر�س واحلفاظ 
على �سحتهم.

و ي�سجل امل�ست�سفى خالل �سهر رم�سان الكرمي تزايداً يف ال�ستف�سارات والطلب 
على خدمات برنامج ال�سحة ال�ساملة لعتباره فر�سة مواتية لتخاذ اخلطوات 

الإيجابية للحفاظ على ال�سحة باأف�سل م�ستوياتها.
امل�ست�سفى  يف  ال�ساملة  ال�سحة  برنامج  رئي�سة  �سريوتني،  نيكول  د.  او�سحت  و 
املحتملة  اخلطورة  عوامل  عن  الك�سف  اإىل  يهدف  ال�ساملة  ال�سحة  برنامج  ان 
فيه،  املت�سمنة  الفحو�سات  نتائج  على  وبناء  منها،  واحل��د  بالأمرا�س  لالإ�سابة 
املري�س  يحتاجها  التي  الإيجابية  احلياتية  التغيريات  الربنامج  فريق  يحدد 
الريا�سة  وممار�سة  �سحي  غذائي  نظام  اتباع  خ��الل  من  �سحته  على  للحفاظ 

واللتزام بال�سبل وال�سرتاتيجيات املمكنة لتح�سني ال�سحة النف�سية.

القيوين  اأم  لم�����ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  املعال  را�س���د  ب��ن 
جائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  حممد  وال�سيخ 
را�سد بن اأحم�د املع���ال للق����راآن الكري�����م والثقاف��ة الإ�س�����المية وال�س����يخ 
ماج���د بن �سعود بن را�س������د املعال رئي�س دائرة ال�س����ياحة والآثاآر وال�سيخ 
وال�سيخ علي  املالي������ة  دائ��رة  رئي�س  املع������ال  را�سد  بن  �سعود  بن  عبد اهلل 
ب��ن ���س��ع��ود ب��ن را���س�����د امل��ع��ال رئ��ي�����س دائ����رة ال��ب��ل��دي��ة وع���دد م��ن ال�سيوخ 

وامل�سوؤولني.

•• اأم القيوين-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم اأم القيوين بق�سر �سموه الليلة املا�سية بح�سور �سمو ال�سيخ را�سد 
ب�سهر  املهنئني  جموع  القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن 

رم�سان املبارك.
فقد تقبل �سموه التهاين والتربيكات من معايل عبيد بن حميد الطاير 

العربية والأجنبية. واأعرب املهنئون عن تهانيهم القلبية بهذه املنا�سبة 
اأن يعيدها على �سموه مبوفر  الإ�سالمية.. راجني املوىل العلي القدير 
ال�سحة والعافية وعلى �سعب الإمارات بالتقدم والزدهار وعلى الأمتني 

العربية والإ�سالمية باليمن واخلري والربكات.
ح�س�����ر ال�س�تقبالت معايل ال�س�يخ حميد بن اأحمد املع�ال وال�سيخ خالد 
بن را�سد املعال رئي�س الديوان الأمريي باأم القيوين وال�س��يخ �س��يف بن 
را�سد املع�ال رئي�س دائرة التنمي����ة القت�سادية وال�س��يخ اأحم�د بن �سعود 

ال�سعفار  اهلل  عبد  �سيف  الفريق  و�سعادة  املالية  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 
وكيل وزارة الداخلية و�سعادة حمد عبد اهلل بن غلطية الغفلي ال�سكرتري 
اخلا�س ل�ساحب ال�سمو حاكم عجمان ع�سو املجل�س الوطني الحتادي 

الذين قدموا ل�سموه التهاين مبنا�سبة ال�سهر الف�سيل.
واملواطنني  ال�س����يوخ  م��ن  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  �س����موه  تقب�����ل  ك��م��ا 
ال�سركات  الأع��م��ال وال��ت��ج��ار وروؤ����س���اء وم����دراء  القبائل ورج���ال  واأب��ن��اء 
اجلاليات  واأب��ن��اء  وامل�ستثمرين  بالدولة  العاملة  والهيئات  واملوؤ�س�سات 

العلماء �سيوف رئي�س الدولة يزورون واحة الكرامة

من القادة الدينيني وامل�سوؤولني على مائدة اإفطار رم�ساين ملندوبية وقن�سلية الدولة يف نيويورك  80

�سفري الدولة يف روما يقيم حفل اإفطار ح�سره رجال دين و�سفراء و�سخ�سيات اإيطالياموؤ�س�سة التنمية الأ�سرية حتتفي بيوم الأ�سرة الدويل

حاكم اأم القيوين ي�ستقبل املهنئني بال�سهر الف�سيل

•• روما-وام:

اأق�����ام ���س��ع��ادة ع��م��ر ع��ب��ي��د حممد 
الدولة  �سفري  ال�سام�سي  احل�سان 
حفل  الإيطالية  اجلمهورية  لدى 
اإف���ط���ار رم�����س��اين ح�����س��ره رجال 
والكنائ�س  الفاتيكان  م��ن  ال��دي��ن 
الثقايف  واملركز  الأخرى  امل�سيحية 
اليهودية  واجل��ال��ي��ات  الإ���س��الم��ي 
وال�سفراء املعتمدين يف روما وكبار 
ال�سيا�سية  باملوؤ�س�سات  امل�سوؤولني 
الإي��ط��ال��ي��ة وذلك  والق��ت�����س��ادي��ة 
يف اط�����ار اإع�����الن دول�����ة الم�����ارات 
للت�سامح”  “عاما   2019 ع���ام 
التفاهم  ق��ي��م  ت��ر���س��ي��خ  وب���ه���دف 
امل��ت��ب��ادل ب��ني ال��ن��ا���س م��ن خمتلف 

الثقافات والأديان.
ال�سيد  الإف����ط����ار  م����اأدب����ة  ح�����س��ر 
املركز  م���دي���ر  ر�����س����وان  ع����ب����داهلل 
والأب  روم��ا  يف  الإ�سالمي  الثقايف 
املجل�س  م����ن����دوب  ع��ك�����س��ة  خ���ال���د 
ال���ب���اب���وي ل���ل���ح���وار ب����ني الأدي�������ان 
امباليات�سو  م����ارك����و  وال�������س���ي���د 
ايجيديو  ���س��ان��ت  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س 
وال�سيدة  الكاثوليكية  اخل��ريي��ة 
احتاد  رئ��ي�����س��ة  �سيني  دي  ن��ومي��ي 
اإيطاليا  يف  ال��ي��ه��ودي��ة  اجل��ال��ي��ات 
ال�سفري  بيديتا  دومينيكو  و�سعادة 
الإي�����ط�����ايل ال�������س���اب���ق ل�����دى دول����ة 
غليزنتي  باولو  وال�سيد  الم���ارات 
لإك�سبو  ال��ع��ام  الإي��ط��ايل  املفو�س 

. دبي 2020 

•• نيويورك-وام:

اأقامت املندوبية الدائمة للدولة لدى 
العامة  والقن�سلية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اإفطار  ن��ي��وي��ورك م��اأدب��ة  ل��ل��دول��ة يف 
رم�ساين ح�سرها اأكرث من 80 من 
القادة الدينيني اإىل جانب م�سوؤولني 
من  رف��ي��ع��ة  �سخ�سيات  و  حكوميني 
املجتمع املحلي وذلك يف اطار اإعالن 
“عاماً   2019 ع��ام  الم����ارات  دول���ة 
قيم  ت��ر���س��ي��خ  وب���ه���دف  للت�سامح” 
ال��ت��ف��اه��م امل���ت���ب���ادل ب���ني ال��ن��ا���س من 

خمتلف الثقافات والأديان.
ح�����س��ر امل����اأدب����ة ك���ل م���ن ���س��ع��ادة لنا 
لدولة  الدائمة  املندوبة  ن�سيبة  زكي 
الإمارات لدى الأمم املتحدة و�سعادة 
العام  ال��ق��ن�����س��ل  ����س���اه���ني  ع����ب����داهلل 
ماريا  و���س��ع��ادة  ن��ي��وي��ورك  يف  للدولة 
رئي�سة  غار�سيز  ا�سبينوزا  فريناندا 
العامة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة   73 ال�����  ال������دورة 
نائبة  حممد  واأمينة  املتحدة  لالأمم 
املتحدة و�سعادة  العام لالأمم  الأمني 
ال�سامي  املمثل  موراتينو�س  ميغيل 
احل�سارات  لتحالف  املتحدة  ل��الأمم 
و عدد من امل�سوؤولني رفيعي امل�ستوى 
ج��ان��ب عدد  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن 
و ممثلني عن  الدينيني  ال��ق��ادة  م��ن 

ي�ساهم  واح���������دة  ط�����اول�����ة  ح������ول 
بالتعرف على تاريخ وثقافة الآخر 

وعادته وتقاليده ».
بيديتا  دوم��ي��ن��ي��ك��و  ���س��ع��ادة  وق����ال 
لدى  ال�����س��اب��ق  الإي���ط���ايل  ال�سفري 
ال�����دول�����ة “ اإن�����ه�����ا ف����ك����رة رائ���ع���ة 
ب��اله��ت��م��ام م���ن جانب  وج���دي���رة 
ال�سام�سي  ع��م��ر  ال�����س��ف��ري  ���س��ع��ادة 
م��را���س��م �سهر  اأح���د  الإف���ط���ار  لأن 
رم�سان التي هي فر�سة للت�سارك 
واحلقيقة  والتقا�سم  والت�ساطر 
هذه فكرة رائعة من جانب ال�سفري 
ال�سام�سي ومن ناحية اأخرى كانت 
بح�سور  مم��ت��ع��ة  اأم�����س��ي��ة  اأي�������س���ا 
�سيوف مرموقني.. ونحن نتمنى 
موفقة  خدمة  ال�سام�سي  لل�سفري 

و�ستكون كذلك بال �سك«.
باولو  ال�����س��ي��د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
العام  الإيطايل  املفو�س  غليزنتي 
لإك�سبو دبي 2020 “ اعتقد انه 
العربية  الم���ارات  دول��ة  على  يقع 
الأهمية  غ���اي���ة  يف  دور  امل���ت���ح���دة 
بالن�سبة  ال���ق���ادم���ة  ال�����س��ن��وات  يف 
باأكملها  املتو�سط  البحر  ملنطقة 
احلوار  يف  اأي�سا  اإيطاليا  ثم  ومن 
الذي  الأدي��ان  الثقافات وبني  بني 
ينبغي اأن يوحد بني جنوب و�سمال 
اأن هذه  اع��ت��ق��د  ك��م��ا  امل��ت��و���س��ط.. 
الريادي  ال��دور  عن  تنم  الأم�سية 
وامل���رج���ع���ي ال�����ذي ���س��ت�����س��ط��ل��ع به 
الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة لنا 

جميعا«.

الغذاء  ل��ربن��ام��ج  ال��ت��اب��ع��ة  بوجبة” 
التربع  ه����ذا  و���س��ُي��خ�����س�����س  ال��ع��امل��ي 
الأط��ف��ال حول  العديد م��ن  لإط��ع��ام 
العامل وللم�ساعدة يف بناء عامٍل خاٍل 

من اجلوع.
م���ن ج��ان��ب��ه حت���دث ���س��ع��ادة عبداهلل 
�ساهني فى كلمة له عن التزام دولة 
و  ال�سلمي  التعاي�س  بقيم  الإم����ارات 
التفاهم  و  الود  ي�سودها  بيئة  توفري 
القيم  م����ن  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت���ع���د  وال����ت����ي 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  م����ع  امل�������س���رتك���ة 
الإم������ارات حتت�سن  اأر�����س  اإن  وق����ال 
جاليات من ديانات وطوائف متعددة 
وي���ت���واج���د ف��ي��ه��ا اأك������رث م����ن 200 

اىل  ج��ن��ب��اً  تعي�س  خمتلفة  جن�سية 
جنب بان�سجام واأمان كما هو احلال 

يف مدينة نيويورك«.
باأهمية  ن�����وؤم�����ن  “اإننا   : وق��������ال 
واحت�سانها  باختالفاتنا  الح��ت��ف��اء 
ي�سهم يف تعزيز  اأن  ذل��ك  ���س��اأن  وم��ن 
ح�سانة  وي�����س��ك��ل  ك��م��ج��ت��م��ع  ق��وت��ن��ا 
والتطرف  الكراهية  تهديدات  �سد 

املتزايدة يف العامل«.
العامة  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س��ة  وحت�����دث 
اأهمية  ع���ن  ال���ع���ام  الأم�����ني  ن��ائ��ب��ة  و 
الت�سامح و التعاي�س ال�سلمي واأ�سادتا 
باجلهود الرائدة التي تبذلها الدولة 

لتعزيز هذه القيم.

له  كلمة  يف  ال�سفري  �سعادة  واأك���د 
والحرتام  والتعاي�س  الت�سامح  اأن 
املتبادل هي قيم �سامية توؤمن بها 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  دول���ة الم�����ارات 
وال���ت���ي ت�����س��ع م���ن الم��������ارات اىل 

املنطقة والعامل.
الدين  رج��ال  واأثنى احل�سور من 
وال�����س��ي��ا���س��ة ع��ل��ى اح���ت���ف���ال دول���ة 
كعام   2019 ب����ع����ام  الم�����������ارات 
الذي  باحلفل  واأ���س��ادوا  للت�سامح 
جمع حول مائدة اإفطار رم�سانية 
مم���ث���ل���ي الأدي������������ان وامل���وؤ����س�������س���ات 
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة والق����ت���������س����ادي����ة يف 
اإي��ط��ال��ي��ا ل��ي��ت��ع��رف��وا ع��ل��ى ع����ادات 
ال�����س��ه��ر الكرمي  امل�����س��ل��م��ني خ���الل 
تعزيز  اأي�����س��ا يف  ا���س��ه��م��ت  وال���ت���ي 
الإ�سالم  �سماحة  واإب���راز  التفاهم 

وكرم ال�سيافة الإماراتية.
واأبدى احل�سور احرتاما وتقديرا 

منهم  ن��ي��وي��ورك  يف  املحلي  املجتمع 
اأح���م���د دوي�������دار م���ن املركز  الإم�������ام 
و�سوامي  منهاتن  لو�سط  الإ�سالمي 
الأب  و  ال���ق�������س  ����س���ارف���اب���ري���ان���ان���دا 
الروحي يف جمعية فيدانتا واحلاخام 

يهودا �سارنا .
فى  ن�سيبة  زكي  �سعادة لنا  �سددت  و 
ك��ل��م��ة ل��ه��ا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة احل����وار بني 
جمتمعات  ب��ن��اء  يف  دوره  و  الأدي�����ان 
�ساملة و�سلمية ل�سيما يف �سوء تزايد 
الكراهية  وج���رائ���م  ال��ع��ن��ف  اأع���م���ال 
قالت  و  الدين.  اأ�سا�س  على  القائمة 
ت�سكل  مدينة  يف  حاليا  “ نتواجد   :
ق��ل��ب امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ف��ف��ي مدينة 

عميقا لدولة المارات قيادة و�سعبا 
على الدور الذي تتميز به يف ن�سر 
واحرتام  والتعاي�س  الت�سامح  قيم 
�سامية.  ان�سانية  قيم  وهي  الآخ��ر 
امباليات�سو  م��ارك��و  ال�سيد  وق���ال 
ايجيديو  ���س��ان��ت  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س 
هناك  اأن  الكاثوليكية  اخل��ريي��ة 
حاجة لأن متتد الأخوة الإن�سانية 
واإن  اأخ���رى،  وثقافات  دي��ان��ات  اإىل 
املتحدة  العربية  الم���ارات  لدولة 
ال�سياق  ه�����ذا  يف  ج����وه����ري  دور 
الكثري  ت�ست�سيف  وان��ه��ا  خ��ا���س��ة 
الب�سر  م��ن  والكثري  ال�سعوب  م��ن 

املنتمني لديانات اأخرى.
نوميي  ال�سيدة  قالت  جانبها  من 
اجلاليات  احت��اد  رئي�سة  �سيني  دي 
اليهودية يف اإيطاليا “ اعتقد انها 
اأم�سية هامة اأن ننجح يف اأن يجل�س 
امل��ائ��دة.. فاجللو�س  اجلميع ح��ول 

دوًل  املتحدة  الأمم  جتمع  نيويورك 
ويتحدث  العامل  اأرج��اء  من خمتلف 
لغة..   800 اأك��رث من  املدينة  �سكان 
نكون منوذجا يحتذى  اأن  ل��ذا يجب 
ت�سم  �سلمية  جم��ت��م��ع��ات  ت��ع��زي��ز  يف 
انطالقا  و  املجتمع”.  ف��ئ��ات  جميع 
من اأهمية القيام بالأعمال اخلريية 
التي تعد من القيم الأ�سا�سية ل�سهر 
جمتمعات  بناء  يف  ت�سهم  و  رم�سان 
عن  ن�سيبة  ال�سفرية  اأعلنت  �ساملة 
البعثة  ب��ني  م�سرتكة  م��ب��ادرة  تنفيذ 
العامة  والقن�سلية  للدولة  الدائمة 
با�سم  م�����س��اه��م��ة  ب���ت���ق���دمي  ت��ت��م��ث��ل 
“ �سارك  م���ب���ادرة  ب�����س��اأن  احل�����س��ور 

•• ابوظبي -وام:

نظمت موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يف جمل�س امل�سرف جل�سة حوارية رم�سانية 
بعنوان “دور الأ�سرة يف تنمية املجتمع وتعزيز مبادئ ال�ستدامة واملحافظة 
على البيئة” تزامنا مع الحتفال ب�� “ يوم الأ�سرة الدويل” الذي اأطلقته 
�سعبة ال�سيا�سات الجتماعية املنبثقة من املجل�س القت�سادي والجتماعي 
التابع لالأمانة العامة لالأمم املتحدة عام 1996 وي�سادف اخلام�س ع�سر 

من مايو يف كل عام وياأتي حتت �سعار”من اأجل وطن اأخ�سر«.
وياأتي تنظيم اجلل�سة بالتعاون مع مكتب �سوؤون املجال�س بديوان ويل عهد 
املدرب  ا�ست�سافت  التي  الأم�سية  خ��الل  ومت  ل��الإع��الم  واأبوظبي  اأبوظبي 
واأداره���ا  الكبي�سي  �ساكر  عمر  وال��دك��ت��ور  ال��ن��ي��ادي  حممد  �سافع  ال��دك��ت��ور 

الإعالمي الدكتور مو�سى الزبيدي.
�سوؤون  اإدارة  تنفيذي  م��دي��ر  القبي�سي  علي  �سيف  �سعادة  اجلل�سة  ح�سر 
عام  بن متيم مدير  الدكتور علي  و�سعادة  العهد  دي��وان ويل  املواطنني يف 
املوؤ�س�سة ورجال و�سباب  امل�سوؤولني وموظفني  اأبوظبي لالإعالم وعدد من 
التنمية  وخ�سائ�س  مفهوم  �سرح  اجلل�سة  خ��الل  ومت  الإم���ارة.  يف  املنطقة 
امل�ستدامة واأهمية التنمية الذاتية ودور التنمية امل�ستدامة يف ا�ستقرار وتطور 
املجتمع والأ�سرة بالإ�سافة اإىل دور الوالدين يف تفعيل التنمية امل�ستدامة 
الأ�سرة  اأهمية  الأم�سية عن  املحا�سران خالل  الأ�سرة. وحتدث  اأف��راد  بني 
املثقفة واملتعلمة واملتفاعلة مع البيئة املحيطة بها واأثر ذلك على املجتمع 
وعالقة الدين بالبيئة ال�سحية ال�سليمة وعر�س مواقف وم�ساهد من حياة 
الكرام.  والتابعني  واأ�سحابه  وال�سالم  ال�سالة  عليه  �سيدنا حممد  و�سرية 
وحتدث املحا�سران كذلك عن اأهمية املحافظة على البيئة واأنواع البيئات 
وكيفية  الأم��ان��ة  احلديث  اإىل  بالإ�سافة  بع�سها  مع  وترابطها  حياتنا  يف 
اأو اقت�سادية اأو  احلفاظ على الأمانات يف املجتمع �سواء كانت اأمانة بيئية 
حكومية. وتناولت الأم�سية اجلهود التي بذلتها وتبذلها الدولة منذ عهد 
واهتمامه  “طيب اهلل ثراه”  اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اأرا�س  اإىل  وحتويلها  ال�سحراوية  الأرا���س��ي  وزراع��ة  البيئية  بال�ستدامة 
التي  الر�سيدة  القيادة  ا�ستمر يف ظل  الذي  الهتمام  وهو  خ�سراء مثمرة 
ت�سعى اإىل زيادة الرقعة اخل�سراء يف الدولة كما وت�سجع على البتكار يف 

الزراعة واحلفاظ على املحميات الطيث بيعية للطيور.
وهناأت �سعادة مرمي حممد الرميثي مدير عام موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 

التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س 
لالهتمام  �سموها  تبذلها  التي  اجلهود  مثمنة  الإمارات”  اأم   “ الأ�سرية 
خالل  م��ن  ترجمتها  تتم  ال��ت��ي  الأول���وي���ات  راأ����س  على  وو�سعها  ب��الأ���س��رة 
املبادرات والفعاليات التي تقدمها وتنفذها موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية بناء 
على توجيهات �سموها. واأكدت الرميثي اأن القيادة الر�سيدة للدولة ومنذ 
عهد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان جعلت الأ�سرة الإماراتية على 
راأ�س اهتماماتها ووفرت لأفرادها كافة �سبل الراحة والطماأنينة والأمان 
وذلك و�سول اإىل جمتمع متالحم واأ�سرة متما�سكة ومرتابطة وقادرة على 
مواكبة حركة التطور والنمو ال�سريع يف جميع املجالت �سعيا اإىل حتقيق 
خالل  من  والتعليمية  والتطويرية  والقت�سادية  الجتماعية  ال�ستدامة 

عدد من امل�ساريع التنموية التي تنفذها الدولة.
“اأم  من  ودعم  واهتمام  برعاية  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
وتبني  تنفيذ  على  ت��رك��ز  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  الإمارات” 
اأفراد  دور  اظهار  يف  الفاعلة  الجتماعية  وال��ربام��ج  واخل��دم��ات  امل�ساريع 
خالل  من  والوظيفية  والجتماعية  الذاتية  مهاراتهم  وتنمية  املجتمع 
التنمية  جم����الت  ت��ط��وي��ر  يف  احل�����س��اري  “ال�سهام  يف  امل��وؤ���س�����س��ة  ر���س��ال��ة 
يف  عالية  بكفاءة  واملجتمع  الأ���س��رة  رف��اه  وحتقيق  امل�ستدامة  الجتماعية 
امل�ستدامة  الجتماعية  التنمية  يف  وروؤيتها  الت�ساركي”،  املوؤ�س�سي  الأداء 

لأ�سرة واعية وجمتمع متما�سك.

•• ابوظبي-وام:

ال�سمو  �ساحب  �سيوف  العلماء  الف�سيلة  اأ�سحاب  زار 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه 
اهلل “ وعبدالرحمن �سعيد ال�سام�سي مدير اإدارة الوعظ 
واحة  والأوق��اف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  يف 
رم�سان  �سهر  خ��الل  للدولة  زيارتهم  �سمن  الكرامة 
املبارك. واطلع الوفد خالل الزيارة على مرافق الواحة 
التي  ل�سرح مف�سل عن مدلولتها  وا�ستمع  ومكوناتها 
امل�ستمدة  الإم���ارات���ي  لل�سعب  الأ���س��ي��ل��ة  ال��ق��ي��م  تعك�س 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  فكر  من 

وال�سجاعة  والتفاين  بالعطاء  املتمثلة  ث��راه  اهلل  طيب 
والت�سحية والت�سامح وال�سهامة والولء.

وجتول الوفد ال�سيف يف اروقة ومرافق واحة الكرامة 
يقوم  ال��ت��ي  الرا�سخة  وال��ق��ي��م  ب��امل��ع��اين  اإع��ج��اب��ه  مبديا 
ن�سب  ب��ف��ك��رة  م�سيدين  ال�����س��ام��خ  ال�����س��رح  ه���ذا  عليها 
ال�سهيد الذي يتكون من 31 لوحا ي�ستند كل منها على 
قيادة  بني  والت�سامن  والتكاتف  للوحدة  كرمز  الآخ��ر 

دولة الإمارات و�سعبها وجنودها الأبطال.
اأن واحة الكرامة باتت مق�سداً رئي�ساً للزوار  ي�سار اإىل 
و�سموخ  فخر  بكل  يحكي  وطنياً  ومعلماً  وال�سائحني، 

ق�س�س ت�سحيات اأبطال اأبناء الإمارات.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر

كا�سر  مبنطقة  اأبوظبي  م�سرح  �سهد 
اجلمعة  الأول  اأم�����س  م�����س��اء  الأم�����واج 
“التعاي�س  ح����ول  دي��ن��ي��ة  حم���ا����س���رة 
ف�سيلة  املجتمع”،األقاها  يف  ال�سلمي 
الإر�ساد  مدير  اأولفقي  جعفر  ال�سيخ 
ال��ت��وج��ي��ه الديني  وال�����س��ع��ائ��ر وم��دي��ر 
وتعليم القراآن �سابقا يف اجلزائر، اأحد 
العلماء �سيوف �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل”، �سمن فعاليات 
املهرجان الرم�ساين الرابع ع�سر الذي 
ت��راث الإم���ارات برعاية  ن��ادي  ينظمه 
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة 
ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د 
رئي�س الدولة رئي�س النادي، بالتعاون 
وال�سركات  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ع���دد  م��ع 
ال��راع��ي��ة وال��داع��م��ة، وذل���ك بح�سور 
امل��ن�����س��وري مديرة  م�����س��ع��ود  ف��اط��م��ة 
مركز زايد للدرا�سات والبحوث، وعدد 
ال���ن���ادي، وجمهور  امل�����س��وؤول��ني يف  م��ن 

غفري .
حديثه  اأول���ف���ق���ي  ال�����س��ي��خ  وا����س���ت���ه���ل 
ب��الإ���س��ادة مب��ا جت�سده الإم�����ارات من 
اإذ  ال�سلمي  للتعاي�س  وا���س��ح  من���وذج 
مائتي  م��ن  اأك���رث  اأر���س��ه��ا  على  يعي�س 
جن�سية،  واأ�سار اإىل اأن هذا واحد من 
اأوج���ه ال��ت��ع��اون ال��ب��ارزة ب��ني امل�سلمني 
وغري امل�سلمني، منوها اإىل اأن اأول من 

�سيدنا  املثلى  ب�سورته  التعاي�س  ج�سد 
حم��م��د ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م، فهو 
القدوة والنموذج الأعلى الذي اجتمع 
فيه ما تفرق يف غريه من القيم واملثل 
العليا، حيث كان التعاي�س اأول ما بداأ 

بتحقيقه يف جمتمع املدينة املنورة.
ال��ر���س��ول ���س��ل��ى اهلل عليه  ب��ع��د  وم���ن 
التعاي�س  “اإن  امل��ح��ا���س��ر:  ق��ال  و�سلم 
كان �سائدا بني اأئمة واأ�سحاب املذاهب 
التاريخ  م��دى  على  الأرب��ع��ة  الفقهية 
يعرف  مل  اإذ  ل�����الأم�����ة،  احل���������س����اري 
ب��ني ه���ذه املذاهب،  ال��ت��اري��خ ���س��دام��ا 
بل كان بينهم تعاي�س وتفاعل وتاأثري 
املذاهب  ت���ع���دد  غ����دا  ب��ح��ي��ث  وت����اأث����ر، 
والإث����راء، مبا عك�س  التنوع  اأج��ل  من 
من����وذج����ا ل��ل��ت��ع��اي�����س ال�������س���ل���م���ي بني 
التعاي�س  ويف  اأن��ف�����س��ه��م«.    امل�سلمني 
ال�سلمي بني امل�سلمني وغري امل�سلمني 
الإمارات  دولة  اأن  اأولفقي  ال�سيخ  اأكد 
العربية املتحدة تبقى النموذج الأبرز 
يف ذلك، اإذ تذوب على اأر�سها الثقافات 
اإىل  م�سريا  جن�سية،  ملائتي  والأدي����ان 
التعاي�س  ملجتمع  اأ�س�ست  الإم���ارات  اأن 
والت�سامح، واأ�سن اعتبار العام احلايل 
ملا  ت��ت��وي��ج  اإل  ه��و  م��ا  للت�سامح  ع��ام��ا 
ت�سهده هذه الدولة من تعاي�س �سلمي 

منذ زمن. 
“معر�س  يف  اأولفقي  ال�سيخ  وجت��ول   
والإ�سالمية”  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����س��ك��وك��ات 

للدرا�سات  زاي���د  م��رك��ز  ينظمه  ال���ذي 
م�ساحبا  ل��ل��ن��ادي  ال��ت��اب��ع  وال��ب��ح��وث 
ل��ل��م��ه��رج��ان، وي��ع��ر���س مل��ج��م��وع��ة من 
التي  امل�سكوكات  م��ن  امل��رك��ز  مقتنيات 
متثل م��راح��ل ازده���ار وت��ط��ور الدولة 
ع�سورها،  مب��خ��ت��ل��ف  الإ�����س����الم����ي����ة 
وكذلك  باملعرو�سات  اإعجابه  واأب���دى 
يعر�سها  التي  املحققة  باملخطوطات 
متت  م�سحف  اأول  �سيما  ل  امل���رك���ز، 
ال�سيخ  له  املغفور  نفقة  على  طباعته 
زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل 

ثراه” عام 1973.
 توا�سل فعاليات املهرجان الرم�ساين 

الرابع ع�سر يف املراكز الن�سائية
توا�سلت فعاليات الهرجان الرم�ساين 

الن�سائية  امل����راك����ز  يف  ع�����س��ر  ال����راب����ع 
الإم���ارات، ونظم  ت��راث  التابعة لنادي 
مركز اأبوظبي الن�سائي حلقة نقا�سية 
الأ�ستاذة  اأدارت����ه����ا  ال��ت�����س��ام��ح،  ح����ول 
لطيفة داوود النعيمي، ح�سر احللقة 
منت�سبات املركز والعديد من موظفات 
والبحوث،  ل���ل���درا����س���ات  زاي�����د  م���رك���ز 
الربنامج  م��ن��اق�����س��ة  مت  ال���ب���داي���ة  يف 
اعتمده  ال�����ذي  ل��ل��ت�����س��ام��ح  ال���وط���ن���ي 
2016 من  ال��وزراء يف العام  جمل�س 
والتعددية  الت�سامح  تر�سيخ قيم  اأجل 
التمييز  ونبذ  الآخ��ر  وقبول  الثقافية 
وتعليماً  ف��ك��راً  والتع�سب  والكراهية 
النقا�سية  احللقة  واأك����دت   و���س��ل��وك��اً. 
على اإن الت�سامح من القيم الإن�سانية 

الراقية، واملبادئ الإ�سالمية الفا�سلة، 
للنا�س،  اخل������ري  ح�����ب  وح���ق���ي���ق���ت���ه: 
واح��رتام��ه��م وت��ق��دي��ره��م، وال��ل��ني يف 
التعامل معهم، ومقابلتهم بالإح�سان، 
وال�سفح  وح�سناتهم،  ف�سلهم  وروؤي��ة 

عن اأخطائهم وزلتهم.
الن�سائي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  واأق�����ام  ك��م��ا 
“اأتاكم  عنوان  حتت  حما�سرة  اأي�ساً 
اعتدال  ال��واع��ظ��ة  األقتها  رم�سان”، 
ال�سام�سي من الهيئة العامة لل�سوؤون 
تطرقت  حيث  والأوق���اف،  الإ�سالمية 
اإىل ف�سائل  ال�سام�سي يف حما�سرتها 
اإىل  التقرب  واأهمية  ال��ك��رمي،  ال�سهر 
�سهر  وه����و  اخل������رية،  ب���الأع���م���ال  اهلل 
ال���ت���وب���ة وامل���غ���ف���رة وت��ك��ف��ري ال���ذن���وب 

وال�����س��ي��ئ��ات، و���س��ه��ر ال��ع��ت��ق م��ن النار، 
اأبواب  اأب��واب اجلنان وتغلق  فيه تفتح 
النريان وت�سفد ال�سياطني، وهو �سهر 
ال�سرب، فاإن ال�سرب ل يتجلى يف �سيء 
ال�سوم،  يف  يتجلى  كما  ال��ع��ب��ادات  م��ن 
اهلل عز  ت��ق��وى  وج����وب  اإىل  واأ�����س����ارت 
وجل حتى يف الأمور ال�سغرية، ودعت 
ال�سهر  م��ن  الق�سوى  ال�ستفادة  اإىل 
التعامل  ح�سن  خ��الل  م��ن  الف�سيل، 
م��ع امل�����س��ال��ح ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة. ويف 
ال�سام�سي  تكرمي  مت  املحا�سرة  نهاية 
على املحا�سرة املميزة ومنحها �سهادة 
ت��ق��دي��ر ع��ل��ى م��ا ق��دم��ت��ه م��ن ن�سائح 
الكرمي،  رم�����س��ان  �سهر  ح���ول  جليلة 
واأتبعت املحا�سرة اإفطار جماعي اأقيم 

داخل املركز.
املهرجان  املركز �سمن فعاليات  واأق��ام 
اليدوية  احل����رف  ور�����س  ال��رم�����س��اين 
كور�سة ال�سدو وغزل ال�سوف لل�سيدات 
امل���ن���ت�������س���ب���ات، ل���ت���ع���زي���ز ح����ب ال�����رتاث 

الإماراتي العريق يف نفو�سهن.
فعاليات  ب���������داأت    ، ال�������س���م���ح���ة  ويف 
الأ�����س����ب����وع ال����ث����اين ع���ل���ى ال����ت����وايل يف 
واأقيمت   ال��ن�����س��ائ��ي،  ال�����س��م��ح��ة  م��رك��ز 
كال�سدو  ال����ي����دوي����ة  احل�������رف  ور��������س 
ال�سعبية،  والأل��ع��اب  وال��غ��زل،  والتلي 
لتعريف  خ���ا����س���ة  ور��������س  واأق����ي����م����ت 
و�سرح  الرتاثية.  بامل�سميات  الطالبات 
وم�سابقات  )ال��ك��اج��وج��ه(  ع��ن  خ��ا���س 

تدوير  ور���س��ة  اإىل  بالإ�سافة  تراثية، 
زرع حب  ب���ه���دف  رم�������س���ان  ف��وان��ي�����س 
الطالبات  نفو�س  يف  الف�سيل  ال�سهر 

وتعريفهن بقيمة ال�سهر الف�سيل.
وزارت طالبات املركز برفقة مدرباتهن 
منطقة  يف  ال��ب��ل��و���س��ي  ع��ل��ي  م�����س��ج��د 
اآداب  ال�سمحة بهدف تعليم الطالبات 

زيارة امل�ساجد، وكيفية اأداء ال�سالة.
واأي�ساً زارت الطالبات مركز ال�سمحة 
ال�سحي وذلك حل�سور ور�سة توعوية 
�سحية تثقيفية حول العناية بالنف�س 
وفوائده  ال�سيام  واأهمية  ال�سيام  يف 
للج�سم، وكيفية اختيار الأكل ال�سحي 
الف�سيل،  ال�����س��ه��ر  ه���ذا  يف  وامل��ن��ا���س��ب 
املحا�سرة  يف  ال��ط��ال��ب��ات  وا�ستمتعت 
امل�����درب�����ات مركز  و����س���ك���رت  ال���ق���ي���م���ة، 
ال�سمحة ال�سحي على هذه املحا�سرة 
القيمة وال�سائقة ومتنوا للجميع دوام 
الهدايا  توزيع  والعافية، ومت  ال�سحة 

التذكارية على الطالبات.
ون��ظ��م م��رك��ز ال��ع��ني ال��ن�����س��ائ��ي داخل 
املركز ، حما�سرة دينية بعنوان “اأتاكم 
و�سحا  ال��واع��ظ��ة  األ��ق��ت��ه��ا  رم�سان”، 
املحا�سرة  ح�سر  ال�سبو�سي،  خليفة 
مدراء وموظفات املركز، بالإ�سافة اإىل 
العديد من الزائرات من خارج املركز، 
وتطرقت املحا�سرة اإىل ف�سل ال�سيام 
تعاىل،  اهلل  اإىل  ال��ت��ق��رب  واأه��م��ي��ت��ه يف 
القراآنية،  م�ست�سهدة بعدد من الآيات 

والتي توؤكد اأن ال�سيام من اأحب اأفعال 
ال�سوم  فري�سة  واأن  اهلل،  اإىل  العبد 
تعطى ثالث �سفات ملن يقوم بها على 
ال�سفات هي:  الأك��م��ل، وه��ذه  ال��وج��ه 
والعلن،  ال�سر  يف  للعبد  اهلل  مراقبة 
وال�����س��رب ب��اأن��واع��ه ال��ث��الث��ة، )ال�سرب 
املع�سية،  على  وال�سرب  الطاعة،  على 
هي  والثالثة  ال��ب��الء(،  على  وال�سرب 
يتدرب  ال�سفات  ه��ذه  واأن  الت�سامح، 
عمل  فمن  كاماًل  �سهراً  الفرد  عليها 
اأمت وج���ه راف��ق��ت��ه يف حياته  ب��ه��ا ع��ل��ى 
املركز  املحا�سرة كرم  نهاية  كلها. ويف 
ومنحها  ال�سبو�سي  و�سحا  ال��واع��ظ��ة 
املحا�سرة  ه���ذه  ع��ل��ى  ت��ق��دي��ر  ���س��ه��ادة 

القيمة.
موؤ�س�سة  امل����رك����ز  م���وظ���ف���ات  وزارت 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ�����س����ري����ة )م����رك����ز رم�����اح( 
حل�سور جل�سة حوارية بعنوان )حياة 
الأ�ستاذة  قدمتها  م�ستقرة(،  اأ���س��ري��ة 
م��وزة القبي�سي، وذل��ك من اأج��ل حياة 
اأ�سرية م�ستقرة و �سعيدة، كما هدفت 
املحا�سرة اإىل التعريف باأ�س�س ال�سعادة 
الأ�سرية، وتقوية الروابط الجتماعية 
والتعرف  الأ�سرة،  اأف��راد  الأ�سرية بني 
الجتماعية  الح����ت����ي����اج����ات  ع����ل����ى 
املحا�سرة  و�سلطت  لديهم،  العاطفية 
رئي�سيني،  حم���وري���ن  ع��ل��ى  ال�������س���وء 
ه��م��ا م�������س���ادر ال�������س���ع���ادة، واحل���اج���ات 

الجتماعية العاطفية.

» التعاي�س ال�سلمي يف املجتمع « يف املهرجان الرم�ساين لنادي تراث الإمارات

•• دبي-وام:

اإمارة دبي” مبادرة  العليا للت�سريعات يف  “اللجنة  ل�  العامة  اأطلقت الأمانة 
“ت�سريعات الت�سامح” يف خطوة متقدمة باجتاه ن�سر الوعي حول الت�سريعات 
كقيمة  الت�سامح  اإر���س��اء  يف  الر�سيدة  القيادة  روؤي���ة  ت�ستلهم  التي  احلديثة 
يف  را�سخة  وثقافة  حكومي  ونهج  جمتمعية  وممار�سة  واأخالقية  اإن�سانية 

جمتمع الإمارات.
باإبراز  العامة  الأمانة  التزام  من  اجلديدة  النوعية  املبادرة  فكرة  وانبثقت 
جعل  يف  الوطني  للتوجه  الداعمة  الت�سريعي  التميز  م�سرية  مالمح  اأه��م 
دولة الإمارات عا�سمة عاملية للت�سامح واملحبة والتعاي�س ا�سرت�سادا بالقيم 

يتواءم  ومب��ا  ال�سمحاء  الإ�سالمية  ال�سريعة  وم��ب��ادئ  الأ�سيلة  الإم��ارات��ي��ة 
والت�سريعات املحلية واملواثيق الدولية.

للت�سريعات” اأن  العليا  “اللجنة  ل�  العام  الأم��ني  م�سحار  بن  اأحمد  واأو�سح 
مراعاة  يف  دبي  حكومة  لنهج  ا�ستكماًل  الت�سامح” تاأتي  “ت�سريعات  مبادرة 
القيم ال�سامية واملبادئ الإن�سانية عند �سن ت�سريعاتها ويف مقّدمتها الت�سامح 
الذي ي�سكل اأحد الدعائم املتينة التي قام عليها الحتاد تيمنا بحكمة الوالد 
اأن  اإىل  “طيب اهلل ثراه” ..لفتا  اآل نهيان  املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة  التوجيهات  ترجمة  يف  ما�سية  العامة  الأم��ان��ة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” الذي قال: “ن�سعى لتحويل قيمة الت�سامح اإىل عمل 

موؤ�س�سي م�ستدام يعود باخلري على �سعوبنا«.
وقال ابن م�سحار اإن “ت�سريعات الت�سامح” ت�ستند اإىل هدف رئي�س يتمثل يف 
الرتقاء بوعي املجتمع حول ت�سريعات ذات ال�سلة بالت�سامح وذلك بال�ستفادة 
امل�ستمر  املبتكرة انطالقا من حر�سنا  التفاعلية والإلكرتونية  القنوات  من 
على تفعيل م�ساركتنا يف “اللجنة العليا للت�سريعات” يف اإجناح مبادرات “عام 
الت�سامح” من خالل اخت�سا�ساتنا املتمحورة حول اإ�سدار ون�سر الت�سريعات 

و�سمان التطبيق الت�سريعي الأمثل يف اإمارة دبي.
واأ�ساف “نتطلع قدما من خالل املبادرة النوعية اجلديدة اإىل اإثراء املعرفة 
وخلق فهم جمتمعي وا�سح حول ت�سريعات الت�سامح التي متثل اإ�سافة هامة 
امل�سرية  متطلبات  وف��ق  والقانونية  الت�سريعية  املنظومة  حت��دي��ث  جل��ه��ود 

التنموية الطموحة التي تنتهجها اإمارة دبي وا�سعني ن�سب اأعيننا توظيف 
كافة القنوات لإبراز الت�سريعات التي �سكلت انطالقة قوية نحو غر�س قيم 
 2017 ل�سنة  الت�سامح والنفتاح والحرتام وعلى راأ�سها القانون رقم /9/ 
تر�سيخ  اأم����ام  ال��ط��ري��ق  مي��ه��د  ال����ذي  للت�سامح”  ال����دويل  “املعهد  ب��اإن�����س��اء 
مكانة الإمارات كنموذج ُيحتذى به للت�سامح والتعاي�س وال�سالم والتعددية 
املحلية  الت�سريعات  ن�سر  خ��الل  من  امل��ب��ادرة  تنفيذ  املقرر  وم��ن  الثقافية«. 
عرب  الت�سامح  بقيمة  واملعنية  دبي  حلكومة  الر�سمية  اجلريدة  يف  ال�سادرة 
�سبكات التوا�سل الجتماعي واملرا�سالت الر�سمية على اأن يتم ت�سليط ال�سوء 
اإبراز اأهدافه  على ت�سريع واحد بداية كل �سهر على مدار عام الت�سامح مع 

واأحكامه لإي�سال م�سمونه ب�سورة مب�سطة اإىل كافة فئات املجتمع.

»العليا للت�سريعات« تطلق مبادرة »ت�سريعات الت�سامح«

•• دبي-وام:
نظمت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء 
ال�����وزراء  جم��ل�����س  ����س���وؤون  وزارة  يف 
العمل  ور����س  م��ن  ع���ددا  وامل�ستقبل 
حول منظومة عمل جمل�س الوزراء، 
ح�سرها اأكرث من 160 م�سوؤول و 
م��وظ��ف��ا يف احل���ك���وم���ة الحت����ادي����ة، 
وذلك بهدف �سمان توافق امل�ساريع 
احلكومية  والت�سريعات  وال�سيا�سات 
مع التوجهات ال�سرتاتيجية للدولة 
ومبا يخدم م�سلحة املجتمع ويعزز 

من جودة احلياة.
تعترب ور�س العمل الأوىل من نوعها 
منها  ع��دي��دة  حم��اور  تت�سمن  التي 
احلكومية  ال�سيا�سات  عر�س  اآليات 
والت�سريعات الحتادية، والتفاقيات 
ال����وزراء ومت  ال��دول��ي��ة على جمل�س 
العر�س  م��ذك��رات  �سرح من��اذج  فيها 
ع���ل���ى جم���ل�������س ال����������وزراء وت����دري����ب 
اإع�����������داد خطط  ع���ل���ى  امل���������س����ارك����ني 
اإليها  ال��ت��ط��رق  ال��ت��ي مت  الت�����س��ال 
من منظور �سامل جلميع اجلوانب 
مرجعية  ل��ت�����س��ك��ل  ع���م���ل���ي  ب�����س��ك��ل 
ل���و����س���ع ت�������س���ورات م���درو����س���ة ذات 
الإيجابي  ال��ت��اأث��ري  م��ن  ق���در  اأع��ل��ى 
على حياة الأف��راد ومبا يوؤكد ريادة 

الإم�������ارات يف جم����ال تطوير  دول����ة 
احلكومية  والت�سريعات  ال�سيا�سات 
اجلهات  ت���دري���ب  ا���س��ت��ه��داف��ه��ا  م���ع 
ووا�سحة  كاملة  موا�سيع  لعر�س 
واملعلومات  ال���ب���ي���ان���ات  م��ت�����س��م��ن��ة 
واحلقائق كافة على جمل�س الوزراء 

لتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها.
وق�����ال ����س���ع���ادة ع���ب���داهلل ب���ن ط���وق، 
الأم�����ني ال���ع���ام مل��ج��ل�����س ال������وزراء اإن 
م�سريتها  ويف  الإم��������ارات  ح��ك��وم��ة 
ن����ح����و حت���ق���ي���ق روؤي����������ة الإم������������ارات 
يف  الأف�سل  الدولة  لتكون   2021
البنية  تطوير  اأهمية  ت��درك  العامل 
على  ال��ق��ادرة  الوطنية  الت�سريعية 
القطاعات  يف  التنمية  م�سرية  دع��م 

احلالية وامل�ستقبلية كافة .
واأ�ساف : “ ور�س العمل التي نظمت 
الت�سريعي  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  ح���ول 
والتي ت�سم اإعداد مذكرات العر�س 
والت�سريعات  ال�����س��ي��ا���س��ات  وت��ط��وي��ر 
الت�سال  وخ���ط���ط  والت���ف���اق���ي���ات 
العامة  الأم��ان��ة  ت��اأت��ي �سمن ج��ه��ود 
مل��ج��ل�����س ال����������وزراء ل��ت��م��ك��ني ودع����م 
قدراتها  وب��ن��اء  احلكومية  اجل��ه��ات 
يف تقدمي خطط و�سيا�سات وبرامج 
التوجهات  م��ع  ت��ت��م��ا���س��ى  م��ت��ك��ام��ل��ة 

اإيجابيا  ف��رق��ا  وحت���دث  احل��ك��وم��ي��ة 
يف ح����ي����اة الأف������������راد، وذل�������ك وع���رب 
�����س����روح����ات ع��م��ل��ي��ة ميكن  ت����وف����ري 
تطوير  يف  منها  ال�ستفادة  للجهات 
احلكومية  وال�سيا�سات  الت�سريعات 

امل�ستقبلية يف القطاعات كافة«.
الأهمية  ال��ع��م��ل  ور����س  ا�ستعر�ست 
ال���ت���ي ت��ول��ي��ه��ا ح���ك���وم���ة الم�������ارات 
الت�سريعات  اإع�����������داد  ع���م���ل���ي���ة  يف 
عن�سرا  ب��اع��ت��ب��اره��ا  والت���ف���اق���ي���ات، 
للم�ستقبل  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  اأ���س��ا���س��ي��ا 
دولة  يف  الت�سريعية  البيئة  وتعزيز 
الإم��ارات وانعكا�سا لطموحات دولة 
لأولوياتها  وت���رج���م���ة  الم���������ارات، 
وم��ب��ادئ��ه��ا، وك��ي��ف ميكن م��ن خالل 
احلكومية  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ت���ط���وي���ر 
التطور  م����واك����ب����ة  والت����ف����اق����ي����ات 
ال��ع��امل، ومبا  ال��ذي ي�سهده  ال��دائ��م 
احلكومة  وتوجهات  اأه��داف  يواكب 

الحتادية.
ع��ل��ى مفهوم  امل�������س���ارك���ون  ت���ع���رف  و 
التي  وامل��م��ك��ن��ات  امل��رن��ة  الت�سريعات 
ت�سريعات  اإ�������س������دار  يف  ���س��ت�����س��ه��م 
خاللها  م������ن  مي����ك����ن  جت����ري����ب����ي����ة 
ت�ساهم يف  وم��ب��ادرات  اأدوات  اإط��الق 
اإ�سافة  احلكومية  الأه��داف  حتقيق 

اإ�سدار  م��ذك��رات  اإع����داد  اآل��ي��ات  اإىل 
ومذكرات  الحت���ادي���ة،  الت�سريعات 
واملنظمات  الت����ف����اق����ي����ات  ع����ر�����س 

الدولية.
���س��رح��ا مف�سال  ال���ور����س  ق��دم��ت  و 
واأهدافها،  ال�سيا�سات،  و�سع  لأ�س�س 
ا�ستخدامها  يتوجب  التي  والأدوات 
ال�سيا�سات،  ت��اأث��ري  وتقييم  لقيا�س 
ال�سيا�سات  مبحاور  التعريف  و�سبل 
وك���ي���ف���ي���ة ت���ط���ب���ي���ق���ه���ا م�����ن خ����الل 
للخطط  الأم�������ث�������ل  ال����ت����وظ����ي����ف 
امل�ساركون  فيها  وتعرف  الت�سالية، 
اآل���ي���ات اإع�����داد من����وذج مذكرة  ع��ل��ى 
عر�سها  قبلها  وت�سريعات  �سيا�سات 

على جمل�س الوزراء.
باأنها  ال�سيا�سات احلكومية  و تعرف 
والقواعد  ال���ت���وج���ه���ات  جم���م���وع���ة 
�سياغتها  مت��ت  وال��ت��ي  واخل���ي���ارات 
ل���الأه���داف  اع���ت���م���اده���ا حت��ق��ي��ق��ا  اأو 
الوطنية على املدى الق�سري واملدى 

البعيد.
النماذج  ال�����ور������س  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  و 
اخل���م�������س���ة مل������ذك������رات ال����ع����ر�����س و 
وذلك  منها  ك��ل  ا�ستخدام  اأغ��را���س 
اجل��ه��ات الحتادية  ت��دري��ب  ب��ه��دف 
متكاملة  م���وا����س���ي���ع  ت���ق���دمي  ع���ل���ى 
القرار  اتخاذ  لدعم  ال��وزراء  ملجل�س 
تتبعها  التي  الآليات  اإىل  بالإ�سافة 
الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة مل��ج��ل�����س ال������وزراء 
ال�سادرة  ال���ق���رارات  تنفيذ  مل��ت��اب��ع��ة 
من جمل�س ال��وزراء، وذلك ل�سمان 
الفعلي  والتطبيق  التنفيذ  �سرعة 
�سرح  ج��ان��ب  اإىل  ال����ق����رارات  ل��ت��ل��ك 
الأمانة  تلعبه  الذي  املحوري  ال��دور 
درا�سة  يف  ال������وزراء  ملجل�س  ال��ع��ام��ة 
امل���وا����س���ي���ع ال���ت���ي ي���ت���م رف���ع���ه���ا من 
ق��ب��ل اجل���ه���ات الحت����ادي����ة وتقدمي 
ملجل�س  ب�ساأنها  املنا�سبة  التو�سيات 

الوزراء.
اأهمية  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  و رك����زت ور�����س 

تطوير  عند  الت�����س��ايل  التخطيط 
باعتباره  ال����دول����ة  يف  ال�����س��ي��ا���س��ات 
م�سوؤولية حكومية لإي�سال ال�سيا�سة 
وحماورها و�سبل تطبيقها للجمهور 
يف التوقيت املنا�سب وب�سكل ا�ستباقي 

.
اأي�������س���ا ع��ل��ى من���اذج  و مت الط������الع 
حل��م��الت ات�����س��ال��ي��ة ح��دي��ث��ة تعتمد 
التوا�سل  ق����ن����وات  ت���وظ���ي���ف  ع���ل���ى 
امل�ستهدف،  ل��ل��ج��م��ه��ور  ل��ل��و���س��ول 
تفاعلية  اإع��الم��ي��ة  م����واد  وت���ق���دمي 
قادرة على جذب اجلمهور مبختلف 

فئاته.
و ت����ع����رف امل���������س����ارك����ون ع���ل���ى اأه�����م 
الأه��داف املرجوة من تطوير خطة 
املبادرة  اأو  لل�سيا�سة  فعالة  ات�سال 
وكيفية تقدمي معلومات  املقرتحة، 
الت�سريعات  اأو  ال�����س��ي��ا���س��ات  ح����ول 
لتوعية  الأدوات  واأه���م  احل��ك��وم��ي��ة، 
اأول���وي���ات احلكومة  اجل��م��ه��ور ح��ول 
تثقيف  ي�����س��م��ن  ومب����ا  وب���راجم���ه���ا 
ال�سيا�سات  ح���ول  الأف�����راد  وت��وع��ي��ة 
تعزيز  ذات��ه  ال��وق��ت  ويف  احلكومية، 
مكانة دولة المارات عامليا .. رائدة 
احلكومية  ال�����س��ي��ا���س��ات  ت��ط��وي��ر  يف 

الناجحة.

العلماء ال�سيوف : خدمكم اإخوانكم
•• اأبوظبي-الفجر:

ال�سمو  العلماء �سيوف �ساحب  اإن�سانية لفتة �سمن برنامج  يف مباردة 
لل�سوؤون  العامة  الهيئة  و�سعته  – وال��ذي  اهلل  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
واملجال�س  امل�ساجد  يف  ال�سيوف  العلماء  حت��دث  والأوق���اف  الإ�سالمية 
واملوؤ�س�سات عن الآداب والقيم التي ينبغي اأن تتحلى بها الأ�سر واأ�سحاب 
و�سلم  عليه  اهلل  اهلل �سلى  بر�سول  اقتداء  والعمال  اخل��دم  العمل حيال 
الذي اأو�سى بهم خريا فقال يف و�سية نبوية �سهرية : ) اإخوانكم خولكم 
اأخوه  اأيديكم فمن كان  اهلل حتت  وم�ساعدوكم-جعلهم  خدمكم  اأي   –
ما  تكلفوهم  ول  يلب�س  مم��ا  وليلب�سه  يطعم  مم��ا  فليطعمه  ي��ده  حت��ت 
يغلبهم فاإن كلفتموهم فاأعينوهم ( البخاري . اإنها لفتة نبوية اإن�سانية 
راقية اإذ و�سف العمال واخلدم بالإخوة الذين ينبغي التعامل معهم بهذا 

الو�سف .
م�ست�سهدين  احلنيف  ديننا  واخل��دم يف  العمال  مكانة  العلماء  بني  وقد 
بعدد من الآيات القراآنية والأحاديث النبوية و�سرية املجتمعات امل�سلمة يف 
احل�سارة ، واأهم ذلك كان وفاء حقوق العمال واحرتام جهودهم والنظر 
يف من يعولونهم وينتظرونهم من وراء هذه املهن والأعمال ، واحرتاما 
للكرامة الإن�سانية وما يبذلون من جهود فاإنه �سلى اهلل عليه و�سلم ما 
�سرب خادما بيده قط ول وبخه ول جتاهل م�ساعره اأو حقوقه بل وفر 
للعمال واخلدم رعاية �ساملة يف الغذاء وال�سكن وال�سحة وامللب�س وكان 
يقول لأ�سحابه : ) اأعطوا الأجري اأجره قبل اأن يجف عرقه ( ويف الأدب 
املفرد للبخاري اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم ما اأنف اأن ياأكل معه خادمه ول 

ن�سي ول جتاهل اأن يدعو له باخلري كما يدعو للجميع ( .
وقد اأ�ساد العلماء مبا �سرعته الدولة لتوفري احلياة الكرمية لنحو مئتي 
القوانني  ،ف�سنت  �سعبه  وب��ني  الوطن  ه��ذا  اأر���س  على  يعي�سون  جن�سية 
ثقافاتهم  واح��رتم��ت  املنزلية  اخل��دم��ات  عمال  ومنهم  للعمال  العادلة 
ودياناتهم بل اأف�سحت املجال لأداء �سعائرهم الدينية، ونوه العلماء باأن 
اإبراز  هي  ال��واف��دة  للعمالة  وال�سعب  القيادة  من  الراقية  املعاملة  ه��ذه 
جميل للقيم الإ�سالمية ولالأ�سالة يف التعامل والت�سامح والتعاي�س كي 
و�سعبها  الإم��ارات  امل�ساعر عن  اأنبل  اإىل بالدهم وهم يحملون  يرجعوا 
اإن الدولة قد وفرت لهم �سبل العي�س الكرمي واأهلتهم  وتقاليدها ، بل 
ب��دورات منحتهم كثريا من اخل��ربات وهو ما ي�ستحق التقدير والثناء 
فقد  الأ�سيل  و�سعبها  الر�سيدة  القيادة  على  بغريب  ذلك  ولي�س  عامليا، 
القيم  – اأن��ب��ل  ث���راه  اهلل  – طيب  زاي���د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  ال��ق��ائ��د  اأر���س��ى 
الإن�سانية اإزاء العمال والوافدين و�سار على هذه اخلطا خري خلف خلري 
�سلف ، ول اأدل على ذلك من اإطعام الطعام يف اخليام الرم�سانية و�سواها 
املبارك والذي امتاز بالرحمة والعطاء لكل من يريد  يف �سهر رم�سان 

الطعام للم�سلمني وغري امل�سلمني .

نظمتها االأمانة العامة للمجل�س وح�شرها اأكرث من 160 م�شوؤوال وموظفا حكوميا

ور�س عمل حول تطوير الت�سريعات و ال�سيا�سات 
احلكومية �سمن منظومة عمل جمل�س الوزراء

جمل�س الوزراء و اإ�شدار الت�شريعات االحتادية واإجراءات االتفاقيات الدولية على  العر�س  مذكرات  تقدمي  • اآليات 
اجلهات احلكومية بهدف تقدمي م�شاريع وت�شريعات و�شيا�شات متكاملة تتما�شى والتوجهات احلكومية وحتدث فرقا اإيجابيا يف حياة االأفراد •  متكني 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:
اأب��وظ��ب��ي عن  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ك�سفت 
اإطالقها خدمة اعتماد واجهات املباين 
�سمن مرحلة املوافقات التح�سريية 
املوحدة  اللكرتونية  املنظومة  عرب 
وذلك  اأول��ي��ة،  كمرحلة   )MEPS(
عرب ور�سة العمل التي عقدها قطاع 
ت��خ��ط��ي��ط امل�����دن م���ن خ����الل “جلنة 
مراجعة التنا�سق املعماري للمباين” 
خاللها  م����ن  ال���ق���ط���اع  وا����س���ت���ه���دف 
ال�ست�سارية يف  بيوت اخلربة  تعريف 
مبهام  ال��ع��م��ارة  و  التخطيط  جم��ال 
لعتمادات  التقدمي  وط��رق  اللجنة، 
ت�������س���ام���ي���م واج�����ه�����ات امل�����ب�����اين عرب 

املنظومة الإلكرتونية.
ب��ل��دي��ة مدينة  اأك������دت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
اعتمادات  خدمة  اإجن���از  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
يف  ي�ساهم  امل��ب��اين  واج��ه��ات  ت�ساميم 
م�ستدامة  م��ع��م��اري��ة  ه��وي��ة  ت��ر���س��ي��خ 
الرتكيز  خ��الل  من  واملباين  للمدن، 
ع����ل����ى اجل�����م�����ال�����ي�����ات، واخل�����ط�����وط 
وتاريخ  هوية  تعك�س  التي  الإبداعية 

احل�سارية  ، وخ�سو�سيتها  الإم��ارات 
والرتاثية.

خدمة  اإط���الق  اأن  البلدية  واأ���س��اف��ت 
املباين  واج���ه���ات  ت�����س��ام��ي��م  اع��ت��م��اد 
 )MEPS( م��ن��ظ��وم��ة  خ����الل  م���ن 
الوقت  من  الكثري  توفري  �ساأنها  من 
لإجن����از الع��ت��م��ادات م��ن ق��ب��ل جلنة 
ذاته  ال��وق��ت  ويف  امل��ع��م��اري،  التنا�سق 

وال�ست�ساريني  اخل��ربة  لبيوت  تتيح 
الإب���داع  يف  للم�ساركة  مهمة  فر�سة 
امل�������س���ت���ه���دف ب���خ�������س���و����س الرت����ق����اء 
بامل�سهد العام لواجهات املباين بحيث 
ت�سكل يف جمموعها منظرا جماليا ذا 
يعطي  مميز  واإب��داع  فائقة،  خ�سوية 
رونقا  اأب��وظ��ب��ي  يف  امل��ع��م��اري  للطابع 
وبريقا اأّخاذاً ، وهذا من �سلب اأهداف 

هذه اخلدمة واللجنة معاً. 
البلدية  نظمت  الإط�����ار  ه���ذا  �سمن 
ور�سة تثقيفية وتعريفية ب�ساأن مهام 
جلنة التنا�سق املعماري افتتح اأعمالها 
�سلطان  خ���ل���ف���ان  امل���ه���ن���د����س  ����س���ع���ادة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ب��ال��ت��ع��ري��ف مبهام  امل�����دن  ت��خ��ط��ي��ط 
اللجنة و توجهاتها نحو ايجاد حلول 

تعك�س  م�ستدامة  لواجهات  معمارية 
جماليات  تعزيز  منطلق  من  الهوية 

الن�سيج العمراين ملدينة اأبوظبي.
ومن جانبها تطرقت املهند�سة منينة 
عبيد الطنيجي رئي�سة جلنة التنا�سق 
التقدمي  اآل��ي��ات  ���س��رح  اإىل  امل��ع��م��اري 
من  املتاحة  اخل��دم��ة  على  للح�سول 
خالل النماذج املت�سمنة ال�سرتاطات 

العامة  ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة  و  امل���ع���م���اري���ة 
الطلبات  وت�سمل  امل��ب��اين،  ل��واج��ه��ات 
تاأهيل  اإع������ادة  ط��ل��ب��ات  و  اجل����دي����دة، 
منينة  املهند�سة  واأ���س��ارت  الواجهات. 
الفنون  اإدراج  واأه��م��ي��ة  ���س��رورة  اإىل 
والت�سكيل �سمن اإطار واجهات املباين 
على  ���س��روري��ا وم���وؤث���راً  ب��ات  كعن�سر 

مظهر املدينة مبختلف تطبيقاته.

جلنة  اأن  منينة  املهند�سة  واأ���س��اف��ت 
الريادة   ح��ق��ق��ت  امل��ع��م��اري  ال��ت��ن��ا���س��ق 
وال�سبق يف ا�ستحداث خدمة لعتماد 
املدينة،  يف  والت�سكيل  ال��ر���س��م  ف��ن��ون 
وذل�����ك ب���ه���دف ال��ت��ح��ف��ي��ز ع��ل��ى جعل 
ال��ف��ن والإب�����داع ج����زءاً ل ي��ت��ج��زاأ من 
اأي م�سروع معماري مما يعك�س بهاًء 
مميزاً للمدينة وده�سة واإعجاباً لدى 

ال�سكان والزوار على حد �سواء. 
مناق�سة  ك��ذل��ك  ال���ور����س���ة  وت���ن���اول���ت 
امل�ستقبلية  التخطيطية  ال��درا���س��ات 
والهادفة  املعتمدة  امل��ب��اين  لواجهات 
اجل��م��ال��ي��ة ملظهر  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  اإىل 
امل���دي���ن���ة م����ن خ�����الل الم���ت���ث���ال اإىل 
ال��ل��وائ��ح والأن��ظ��م��ة ال�������س���ادرة  بهذا 
وفقا  مبوجبها  وال��ع��م��ل  اخل�سو�س 
ل�سنة   )389  ( رق��م  الإداري  للقرار 
املعايري  يت�سمن  وال�����ذي   2019
والهند�سية  واجلمالية  التخطيطية 
اأعمال  واختتمت   . املباين  لواجهات 
التو�سل  مت  مفتوح  بنقا�س  ال��ور���س��ة 
متمثلة  ت��و���س��ي��ات  و  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ف��ي��ه 
بيوت  ت����واج����ه  ال����ت����ي  ب���ال���ت���ح���دي���ات 
اخلربة ال�ست�سارية يف جمال معايري 
ت�����س��ام��ي��م واج���ه���ات امل���ب���اين، و طرح 
تقدمها  ال���ت���ي  ال���ب���دائ���ل  و  احل���ل���ول 
بلديه مدينة اأبوظبي من خالل فتح 
ق��ن��وات ال��ت��وا���س��ل م��ع ب��ي��وت اخلربة 
املعنية  اجل��ه��ات  كافة  و  ال�ست�سارية 

ب�سناعة البناء.  

•• اأبوظبي -الفجر: 

تعاون “�سندوق الوطن” مع جامعة 
والعلوم  ل��ل��ط��ب  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
الأبحاث  م�ستوى  لتعزيز  ال�سحية 
ويعد  التوحد،  طيف  ا�سطراب  ح��ول 
�سندوق الوطن مبادرة وطنية اأطلقها 
كبار رجال الأعمال الإماراتيني لدعم 
امل�����س��اري��ع ال��ب��ح��ث��ي��ة حل��ق��ب��ة م���ا بعد 

النفط.
الثاين  امل�����س��روع  البحث  ه��ذا  ويعترب 
�سندوق  برنامج  بدعم  يحظى  ال��ذي 
التطبيقية  ل�����الأب�����ح�����اث  ال�����وط�����ن 
وال��ت��ط��وي��ر، ال����ذي ي��ع��ت��رب ج����زءاً من 
Researcher. “باحث«  من�سة 
التابعة ل�سندوق الوطن. وي�سعى   ae
برنامج الأبحاث التطبيقية والتطوير 
يف دورته الثانية اإىل �سد الفجوة بني 
والقطاعات  الأك���ادمي���ي���ة  الأو�����س����اط 
نتائج  لتحقيق  ال��دول��ة  يف  اخل��دم��ي��ة 
تعزز  ملمو�سة  واقت�سادية  اجتماعية 
الربنامج  ويدعم  ال��دول��ة.  من جن��اح 
امل�������س���اري���ع ����س���م���ن اأرب�����ع�����ة جم����الت 
اأ���س��ا���س��ي��ة، ه���ي: ال���دف���اع وال���ط���ريان، 
واإدارة املياه، وال�سحة وعلم اجلينوم، 

والثورة ال�سناعية الرابعة.
حممد  �سعادة  قال  املنا�سبة،  هذه  ويف 
القا�سي، مدير عام �سندوق الوطن: 
الوطن ن�سب عينيه  �سندوق  “و�سع 
التعاون  يف  يتمثل  ا�سرتاتيجياً  هدفاً 
احلكومية  ال���ه���ي���ئ���ات  خم���ت���ل���ف  م����ع 
دولة  يف  اخل��ا���س  القطاع  وموؤ�س�سات 
للدفع  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
اأ�سكال  كافة  وت��وف��ري  ق��دم��اً  مبهمتنا 
الذين  امل��ب��ت��ك��ري��ن  للباحثني  ال��دع��م 
التطوير  ت�����س��م��ن  اأف����ك����اراً  مي��ت��ل��ك��ون 

امل�ستدام للدولة. وان�سجاماً مع اأهداف 
والأومل���ب���ي���اد اخلا�س  ال��ت�����س��ام��ح  ع����ام 
ال����ذي ا���س��ت�����س��اف��ت��ه دول����ة الإم�������ارات، 
للغاية  مهم  امل�سروع  باأن  نعتقد  فاإننا 
وي�سرنا  واملجتمع،  الهمم  لأ���س��ح��اب 
اأن نعمل مع جامعة حممد بن را�سد 
لتعزيز  ال�����س��ح��ي��ة  وال���ع���ل���وم  ل��ل��ط��ب 
ا�سطراب  ح����ول  الأب����ح����اث  م�����س��ت��وى 
ط��ي��ف ال��ت��وح��د ال���ذي ي��وؤث��ر يف واحد 
وتاأتي هذه  59 طفاًل.  اأ�سل كل  من 
الأب���ح���اث امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي ن��ه��دف اإىل 

ت��ع��زي��زه��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ة يف 
وطني  اقت�ساد  لبناء  م�ساعينا  اإط���ار 
اإ�سهامات  وتعزيز  املعرفة  على  يقوم 
والتطوير  البحث  ج��ه��ود  يف  ال��دول��ة 

العاملية«.
الدكتور  الأ����س���ت���اذ  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
ال�سيخ علي، عميد كلية الطب  علوي 
وال�سرايني  ال��ق��ل��ب  ع���ل���وم  واأ����س���ت���اذ 
يف ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن را����س���د للطب 
اأن  ج��داً  “ي�سرنا  ال�سحية:  وال��ع��ل��وم 
�سندوق  مع  للتعاون  بفر�سة  نحظى 

لالأبحاث  دع��م��ه��م  اإط�����ار  يف  ال���وط���ن 
يف ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن را����س���د للطب 
فخورون  اأننا  كما  ال�سحية.  والعلوم 
فريقنا  يف  امل�ساركني  ال��ط��ب  ب��ط��الب 
حممد  الدكتور  يقوده  ال��ذي  العلمي 
ال�����دي�����ن. ف����الأب����ح����اث ه����ي م����ن اأه����م 
الأع���م���دة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي تقوم 
عليها جامعة حممد بن را�سد للطب 
اعتقاداً  ونعتقد  ال�سحية،  وال��ع��ل��وم 
باأجندة  ق���دم���اً  ال���دف���ع  اأن  را����س���خ���اً 
الأب��ح��اث يف دول���ة الإم����ارات العربية 

على  اأ�سا�سية  ب�سورة  يعتمد  املتحدة 
ال�سراكات وعلى الدعم املجتمعي.«

الت�سدي  اإىل  ال���ربن���ام���ج  وي�����س��ع��ى 
مب�ساألة  حت���ي���ط  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ع��ق��ي��دات 
ارت���ب���اط ال����وراث����ة ب��ا���س��ط��راب طيف 
اع���ت���م���اد  اإىل  وي������ه������دف  ال�����ت�����وح�����د، 
الذكاء  ت��ق��وم على  ف��ّع��ال��ة  خ��وارزم��ي��ة 
���س��ي��ف��رة عامل  ل���ف���ك  ال����س���ط���ن���اع���ي 
با�سطراب  لالإ�سابة  اجليني  اخلطر 
خ�����الل ح�ساب  م����ن  ال���ت���وح���د  ط���ي���ف 
على  اع��ت��م��اداً  اجل��ي��ن��ات  ب��ني  التفاعل 

يدمج  اإذ  اجل���ي���ن���وم���ي���ة.  ال���ب���ي���ان���ات 
املقرتح  للم�سروع  املتطور  الت�سميم 
والهند�سة  الب�سري  الوراثة  علم  بني 
ال��ذك��اء ال�سطناعي،  وب��ني  ال��وراث��ي��ة 
اإىل عالجات  املعارف  وبالتايل يحول 
املطاف.  ن��ه��اي��ة  يف  ���س��ح��ي��ة  ورع���اي���ة 
ترتكز  خ��ي��ارات  اأي��ة  حالياً  تتوفر  ول 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة لعالج  ال��ن��اح��ي��ة  ع��ل��ى 
�ساأنها  م��ن  ال��ت��وح��د  ا���س��ط��راب طيف 
الرئي�سة.  الأع����را�����س  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري 
الحتياجات  رع��اي��ة  تكاليف  اأن  ك��م��ا 

ال�����س��ح��ي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة ل����الأف����راد 
ت�سل  ال��دول��ة  يف  بالتوحد  امل�سابني 
اإم��ارات��ي �سهرياً.  األ��ف دره��م   40 اإىل 
على  بالتعرف  لنا  الربنامج  وي�سمح 
والربوتينات  اجلينية  عوامل اخلطر 
ال����ت����ي ت�����س��ت��ج��ي��ب ل���ل���ع���الج���ات، مما 
اأكرث �سموًل  ي�سمح لنا باإجراء تقييم 
املر�سية  ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي��ا  ل��ت��ح��دي��د 
دق��ي��ق��ة ل�سطراب  واإي���ج���اد ع��الج��ات 
اأن امل�سروع  طيف التوحد. وي�سار اإىل 
ال��ب��ح��ث��ي امل�������س���رتك ي����اأت����ي يف اإط�����ار 
لالأبحاث  ال��وط��ن  ���س��ن��دوق  ب��رن��ام��ج 
يندرج  ال���ذي  وال��ت��ط��وي��ر  التطبيقية 
“باحث«  من�سة  مظلة  حت��ت  ب����دوره 
التابعة   Researcher.ae
ت�سعى  وال����ت����ي  ال����وط����ن،  ل�������س���ن���دوق 
كافة  يف  والتطوير  البحث  دع��م  اإىل 
الطريان  ذل����ك  يف  مب���ا  ال���ق���ط���اع���ات، 
اجلينوم  وعلم  املياه  واإدارة  والف�ساء 
حلول  اإىل  ل  التو�سّ بهدف  وغ��ريه��ا، 
اأولية مبتكرة  ونتائج جديدة ومن��اذج 
م���ن ���س��اأن��ه��ا ب��ن��اء اجل��ي��ل ال���ق���ادم من 
ال�����س��رك��ات الإم���ارات���ي���ة ال���ق���ادرة على 
مناف�سة كربى ال�سركات العاملية، مثل 

’جوجل‘ و’ت�سال‘ وغريها.

•• دبي-الفجر:

اأكادميية  من  وف��داً  املجتمع  لإ�سعاد  الن�سائي  ال�سرطة  جمل�س  ا�ستقبل 
اأف�سل  على  لالطالع  تهدف  زي��ارة  �سمن  بال�سارقة،  ال�سرطية  العلوم 

املمار�سات حول دور املجل�س يف اإدارة ال�سوؤون الن�سائية ونقل فوائدها.
ورحبت النقيب عنود ال�سعدي، رئي�س املجل�س، بالوفد ال�سيف، وا�ستهلت 
اللقاء بعر�س خمت�سر عن ا�سرتاتيجية املجل�س املرتبطة با�سرتاتيجية 
اإعداد  التي مت��ح��ورت ح��ول  التطبيق  واأه��داف��ه، وجم���الت  دب��ي،  �سرطة 
حت�سني  وجم��ال  املراأة”  م�ستقبل  ل�ست�سراف  “من�سة  ن�سائي  خمترب 

احلياة الأ�سرية واملجتمعية، وجمال التمكني القيادي للمراأة.
واأو�سحت اآلية اختيار الع�سوات التي تتم وفق معايري حمددة ملوظفات 
وجهات  موؤ�س�سات  م��ن  وع�����س��وات  ومدنيات”  “ع�سكريات  دب��ي  �سرطة 
مبداأ  ويحققن  املجل�س  لأه��داف  داعمة  ق��وة  ي�سكلن  خارجية،  حكومية 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل���ج���الت،  خمتلف  يف  وال�سمولية  وال��ت��ك��ام��ل  ال�����س��راك��ة 
املبادرات امل�ستدامة والفعاليات املجتمعية، م�سرية اإىل اأن املجل�س يهدف 
اإىل اإظهار واإبراز الكفاءات الن�سائية يف �سرطة دبي وتكرميهن وحتفيزهن 

واإ�سراكهن يف عملية اتخاذ القرار.
بدورها قدمت املالزم منى علي احلمادي نبذة عن دور جلنتي “قادرات” 
يف  للم�ساركة  متهيداً  م��وؤخ��راً  ت�سكيلها  مت  املراأة” التي  متكني  و”جلنة 
جائزة وزير الداخلية للتميز – اأف�سل جهة يف متكني امل��راأة، واأو�سحت 
الناجحة يف  التجارب  على  تاأتي �سمن خطة عمل لالطالع  الزيارة  اأن 
متكني وتاأهيل العن�سر الن�سائي وال�ستفادة من اخلربات، وبناء �سراكات 
املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  الن�سائية  واللجان  املجال�س  مع  اجلهود  لتوحيد 
املجتمع  لإ���س��ع��اد  الن�سائي  ال�سرطة  جمل�س  اختيار  وي��اأت��ي  احلكومية، 
الع�سكري  العن�سرين  بني  يجمع  املجل�س  كون  مرجعية  مقارنة  لإع��داد 
واملدين ويخدم قطاعات خمتلفة يف �سرطة دبي  وميلك اإجنازات متعددة 

يف جمال متكني املراأة.
ح�سر الجتماع ع�سوات جمل�س ال�سرطة الن�سائي، وع�سوات من جلنة 

قادرات.. وتبادل الطرفان يف ختام الجتماع الدروع التذكارية.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

منخ�س  علي  اهلل  عبد  العميد  �سّرح 
ال�سرطية  العمليات  عام  مدير  نائب 
فرق  اأن  اخل���ي���م���ة،  راأ��������س  ب�����س��رط��ة 
ب��ال��ق��ي��ادة العامة  ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ّري 
�سبطت  ق��د  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  ل�سرطة 
منذ  م���ت�������س���ّول   “  18 “ جم����م����وع 
���س��ه��ر رم�����س��ان ح��ت��ى يومنا  م��ط��ل��ع 
����س���م���ن ح���م���ل���ة كافح  ه�������ذا، وذل�������ك 
التي  ي�ستحق  م��ن  و���س��اع��د  ال��ت�����س��ول 
والعالقات  الإع�����الم  اإدارة  تطلقها 
�سنوياً  اخليمة  راأ���س  ب�سرطة  العامة 
بالتعاون مع  الف�سيل،  ال�سهر  خالل 
اجلنائية،  واملباحث  التحريات  اإدارة 
لتعزيز  ال�ساملة،  ال�سرطة  وم��راك��ز 
الت�سول  مبخاطر  املجتمعي  ال��وع��ي 
الثقافة  ون�سر  املجتمع،  اأف����راد  على 
وزارة  لإ�سرتاتيجية  تطبيقاً  الأمنية 
احلفاظ  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
واأكد  املجتمع.  وا���س��ت��ق��رار  اأم���ن  على 
ال�سرطية  العمليات  عام  مدير  نائب 
حملة  اأن  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س  ب�����س��رط��ة 
“ منذ اإطالقها،  “ الت�سّول  مكافحة 
الأمنية،  ال��دوري��ات  ن�ساط  كثفت  قد 
الأ�سواق  يف  والتحّري  البحث  وف��رق 
املت�سولني  ملراقبة  ال�سكنية،  واملناطق 
و���س��ب��ط ك��ل م��ن ميتهن ال��ت�����س��ّول يف 
الفئة  ل��ه��ذه  للت�سدي  منها  م�سعى 
ال��ت��ي ت�سكل م��ظ��ه��راً غري  اخل��ط��رية 

 “ �سبط  عنها  اأ�سفر  مم��ا  ح�����س��اري��اً، 
واأو�سح  الآن.  حتى  مت�سّول   “  18
البحث  ف����رق  اأن  م��ن��خ�����س،  ال��ع��م��ي��د 
مراقبة  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل  وال�����ت�����ح�����ّري، 
املت�سولني لياًل ونهاراً، وخا�سًة اأثناء 
املارة  با�ستعطاف  ن�ساطهم  ممار�سة 
امل�ساجد،  وامام  والأ�سواق،  الطرق  يف 
وغ��ريه��ا م��ن امل��ن��اط��ق احل��ي��وي��ة التي 
من  للتاأكد  اجلمهور،  فيها  يتواجد 
يتم  وعليه  للت�سّول،  امتهانهم  مدى 
واتخاذ  معهم،  والتحقيق  �سبطهم 
الإجراءات القانونية ب�ساأنهم. ونا�سد 
، اأفراد اجلمهور، بتوجيه هذا الدعم 
وامل�ساعدات  امل����ال  م���ن  وال�����س��دق��ات 
العينية اإىل اجلمعيات اخلريية املعنية 
املحتاجني  ح��اج��ات  ب�سد  وامل��ف��ّو���س��ة 
وكّفهم عن ال�سوؤال والت�سّول، حفاظاً 

ع��ل��ى ح��ف��ظ م���ال ال��ف��ق��راء، وو�سول 
م�ستحقيها  اإىل  وال��زك��اة  ال�����س��دق��ات 
من الفقراء والأي��ت��ام والأرام���ل، لأن 
امل��ت�����س��ول ي���اأخ���ذ ح���ق امل�����س��ت��ح��ق، مع 
احلفاظ على اأمن املجتمع وا�ستقراره 
من الآثار الناجمة عن الت�سّول، مثل 
تعطل اإنتاجية املجتمع ب�سبب تف�سي 
الن�سب  وتف�سي  وال��ب��ط��ال��ة،  الك�سل 
والح��ت��ي��ال، ل��ذل��ك ي��ج��ب احل���د من 
هذه الظاهرة التي ل تليق بامل�ستوى 
احل�ساري الذي و�سلت اإليه الدولة، 
بخال�س  منخ�س  العميد  يتوجه  كما 
ال�����س��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر ل��ب��ع�����س اأف������راد 
املجتمع لتعاونهم اجلاد مع ال�سرطة 
واإب��الغ��ه��م ع��ن ب��ع�����س احل����الت من 
يدل على ح�سهم  املت�سولنب مما  فئة 

الأمني العايل.

�سبط » 18 « مت�سوًل �سمن حملة مكافحة جمل�س ال�سرطة الن�سائي ي�ستقبل وفدًا من اأكادميية العلوم ال�سرطية بال�سارقة 
» الت�سّول « براأ�س اخليمة

•• دبي -وام:

اأجهزة  اأداء  اأن م��وؤ���س��رات  ال��ط��رق وامل��وا���س��الت يف دب��ي  اأك���دت هيئة 
املنجزة  املعامالت  ارتفاعا يف عدد  �سجلت  الذكية  الذاتية  اخلدمة 
فيما   2017 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة  باملئة    324 بن�سبة   2018 ع��ام  يف 
املوقع  ت�سمل  التي  الذكية  القنوات  عرب  املنجزة  املعامالت  �سجلت 
  111 بن�سبة  الت�سال منواً  ومركز  الذكي  والتطبيق  الإلكرتوين 
�سعادة  اأكد  و   .2018 اإىل   2016 الفرتة من  باملئة وذلك خالل 
جاء  للهيئة  امل��دي��ري��ن  جمل�س  رئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ط��اي��ر  مطر 
تد�سينه الكاونرت الذكي الذي يعد مبثابة مركز خدمة متكامل ذكي 
م�سغر ميكن نقله لأي موقع و يتيح للمتعاملني اإمتام معامالتهم 

ذاتياً على مدار ال�ساعة .. موا�سلة الهيئة ابتكار الأ�ساليب والأدوات 
لتعزيز التحول الذكي يف تقدمي خدماتها للمتعاملني مبا ين�سجم 
ال�سعادة  حتقق  ذكية  ملدينة  دب��ي  بتحويل  احلكومة  توجهات  م��ع 

والرفاهية لل�سكان من خالل تقدمي خدمات عاملية امل�ستوى.
ت��ق��دمي خ��دم��ات متميزة  الهيئة على  ال��ط��اي��ر ع��ن ح��ر���س  و ع��رب 
تب�سيط  وم��وا���س��ل��ة  ل��ه��ا  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول  خ���الل  م��ن  للمتعاملني 
اإجراءات املعامالت وتقليل الوقت امل�ستغرق لإجنازها وفقا لأف�سل 

املمار�سات العاملية.
التي تتم عرب  املعامالت  اإمت���ام جميع  و ميكن م��ن خ��الل اجل��ه��از 
جهاز اخلدمة الذاتية “كيو�سك” با�ستثناء الدفع النقدي وطباعة 

املعاملة .

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ساد معايل نا�سر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�سرية والتوطني بقرار 
اللجنة التنفيذية التابعة للمجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي ت�سكيل جلنة 
ال�سكاوى و التظلمات برئا�سة �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
.. وقال اإن رئا�سة �سموه للجنة �سيمنحها زخما كبريا وميكنها من حتقيق 

الأهداف والغايات التي اأن�سئت من اأجلها.
النظر  يف  املتمثلة  اللجنة  اخت�سا�سات  اأن  له  ت�سريح  الهاملي يف  اأ�ساف  و 
اجلهات  على  وامل��ق��اول��ني  وال�����س��رك��ات  الأف����راد  وتظلمات  �سكاوى  يف  وال��ب��ت 

وال�سركات احلكومية مبا يف ذلك اإحالة املوظفني للتاأديب وفق النظم املتبعة 
يف حال ثبوت الإهمال اأو التق�سري والوقوف على اأ�سباب ال�سكاوى وتوجيه 
بتقدمي  اأبوظبي”  “تنفيذي  اهتمام  توؤكد  اأدائ��ه��ا  ومتابعة  حللها  اجلهات 
يعترب من  و  ي�سهد منوا م�سطردا  ال��ذي  العقاري  التطوير  لقطاع  الدعم 

القطاعات القت�سادية املهمة واحليوية يف القت�ساد الوطني.
واأ�سار اإىل اأن قرار اإن�ساء هذه اللجنة �ستكون له اآثاره الإيجابية الكبرية على 
ب�سكل عام ل  الإم��ارة  العقاري يف  القطاع  وبالتايل  والبناء  الت�سييد  ن�ساط 
�سيما من حيث ا�ستقرار عالقة العمل بني املن�ساآت والعاملني لديها وتوفري 

املزيد من الوظائف يف هذا القطاع.

 2018 يف  الذاتية  اخلدمة  اأجهزة  عرب  املنجزة  املعامالت  بعدد  طرق دبي : 324 % منوا  نا�سر الهاملي ي�سيد بقرار ت�سكيل جلنة ال�سكاوى 
والتظلمات برئا�سة ذياب بن حممد بن زايد

نظمت ور�شة تعريفية حول دور جلنة مراجعة التنا�شق املعماري للمباين يف اأبوظبي

)MEPS( بلدية مدينة اأبوظبي تطلق املرحلة الأوىل خلدمة اعتماد ت�سميم واجهات املباين عرب املنظومة الإلكرتونية

لتعزيز االأبحاث حول ا�شطراب طيف التوحد

�سندوق الوطن يتعاون مع جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

حتقيقاً لأهدافها املرتبطة باخلطة 
 ،2021-2017 ال�سرتاتيجية 
امل�����ب�����ادرة  خم�����رج�����ات  اإط����������ار  ويف 
ل��ت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ة مهنة  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�سحة  وزارة  ع��ق��دت  التمري�س، 
امللتقى  م���وؤخ���راً  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
التمري�س والقبالة،  الثالث لقيادة 
لتقييم وحتديث ا�سرتاتيجية اإدارة 
الت�سغيلية  واخل���ط���ة  ال��ت��م��ري�����س 
امل��ح��ددة، التي �سيتم  ذات الأه���داف 
العامني  م�������دار  ع���ل���ى  ت���ن���ف���ي���ذه���ا 
بناء  وذل��ك  �سنوًيا،  مرتني  املقبلني 
ع��ل��ى ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الت�������س���ال مع 
ج��م��ي��ع م�����س��ت��وي��ات ال��ت��م��ري�����س يف 
التابعة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  ك��اف��ة 
وناق�ست  للخطة،  ك�سركاء  للوزارة 
اهمها  امل��ح��اور  من  ع��دداً  اجلل�سات 
�سديقة  امل�ست�سفيات  جعل  درا���س��ة 
ل��ل��ت��م��ري�����س، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى بيئة 
العمل للممر�سني واملمر�سات، من 
اجل تقدمي رعاية �سحية م�ستدامة 
ذات جودة عالية. ا�سافة اىل توفري 
ال��دع��م امل��وؤ���س�����س��ات��ي والإع�����الن عن 

ال�سرتاتيجية املحدثة. 
والتحديات  ال��ف��ر���س  ا���س��ت��ع��را���س 
ل���ت���ح���ق���ي���ق الأه����������������داف واإع������������ادة 

التخطيط
واأ�سار �سعادة  الدكتور يو�سف حممد 
لقطاع  امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال�����س��رك��ال 
امل�ست�سفيات اإىل حر�س الوزارة على 
اإبراز اأهمية مهنة التمري�س وزيادة 
ا�ستقطاب فئة املواطنني لالنخراط 
ال�سوء  واإل��ق��اء  التمري�س  �سلك  يف 
التمري�س،  م����ب����ادرات  جن����اح  ع��ل��ى 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة و�سمعة  م���ن خ���الل 

التقييم  ومتابعة  التمري�س  مهنة 
امل�ستمر والبتكار، مبا يتما�سى مع 
اأهمية  على  واأكد  الدولية.  املعايري 
التقييم واملراجعة لقيا�س مبادرات 
نقاط  وحتديد  احلالية  التمري�س 
ال���ق���وة وال�����س��ع��ف، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
والتحديات  ال��ف��ر���س  ا���س��ت��ع��را���س 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه��������داف. م�����س��رياً اإىل 
التمري�س  ق����ي����ادة  دور  اأه����م����ي����ة 

وال��ق��ب��ال��ة يف ال�����وزارة ل��الإ���س��ه��ام يف 
ال�ساملة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ق 

للوزارة والأجندة الوطنية.

دعم حملة التمري�س اليوم
ال�سركال  الدكتور  �سعادة   واأ���س��اف 
العربية  الإم����ارات  اإع���الن دول��ة  اأن 
املتحدة موؤخراً الن�سمام اإىل حملة 
حظي  العاملية،  الآن”  “التمري�س 

ب��اأك��رب ق��در م��ن اله��ت��م��ام والدعم 
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  ق��ب��ل  م���ن 
التمري�س  مكانة  لتعزيز  املجتمع، 
ال�سحية،  ال�����س��ي��ا���س��ات  و����س���ع  يف 
وال���س��ت��ث��م��ار ب���ك���ادر ال��ت��م��ري�����س يف 
واإبراز  ال�سحية،  القيادية  املنا�سب 
قدرات الكوادر الوطنية من خالل 
ت�سغيلية وفق  اأداء وخطط  معايري 
العاملية،  واملعايري  املمار�سات  اأحدث 

دولة  ل�سرتاتيجية  ت�ستجيب  التي 
الإم��ارات واأه��داف منظمة ال�سحة 
التمري�س  وجم���ل�������س  ال���ع���امل���ي���ة 

الدويل. 

يف  واالب��ت��ك��ار  التغيري  اإح���داث 
التمري�س

ومن جانبها اأكدت الدكتورة �سمية 
اإدارة  م����دي����رة  ال��ب��ل��و���س��ي  حم���م���د 

التمري�س يف وزارة ال�سحة ووقاية 
مراجعة  م��ن  ال��ه��دف  اأن   املجتمع، 
والتقييم،  املتابعة  ه��و  التخطيط 
اأ�سحاب  م����ع  اخل�������ربات  وت�����ب�����ادل 
امل�����س��ل��ح��ة وال���������س����رك����اء م����ن اأج����ل 
املمار�سات،  لأف�سل  الفعال  التنفيذ 
حيثما  والبتكار  التغيري  واإح���داث 
كان ذلك �سرورًيا، وتعزيز الإدراك 
ومواجهة  ال��ت��م��ري�����س  ملهنة  ال��ع��ام 

التحديات العاملية.
التمري�س  ق���ي���ادة  اأن  واأو����س���ح���ت 
ال��دورات اخلا�سة  ب��ال��وزارة �ستعقد 
ال�سرتاتيجية،  اخلطط  مبراجعة 
ال�سنة  يف  م���رت���ني  دوري  ب�����س��ك��ل 
و�سمان  وال���ت���وا����س���ل  ل��ل��م��ت��اب��ع��ة 
ال�سراكة  يف  امل�������س���ت���م���ر  ال����ن����ج����اح 
م����ع ج���م���ي���ع ق�����ي�����ادات وم���������س����وؤويل 
التابعة  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  ال��ت��م��ري�����س 
املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�سحة  ل����وزارة 
م�سيفة اأنه لتحقيق هذه الأهداف، 
بتكوين  ال���ت���م���ري�������س  ق�������س���م  ق������ام 
املمار�سات  ل��ت��ق��ي��ي��م  ق���ي���ادي  ف��ري��ق 
ومراكز  امل�ست�سفيات  يف  احل��ال��ي��ة 
احليوي  واملجال  ال�سحية  الرعاية 
م�ستمر.  ب�����س��ك��ل  ال���وق���ائ���ي  ل��ل��ط��ب 
لتنفيذ  اإط���������اًرا  ال���ف���ري���ق  وو�����س����ع 
الت�سغيلية  واخلطة  ال�سرتاتيجية 
التميز  اىل  ل��ل��و���س��ول  للتمري�س، 
اجل  من  التمري�سية  اخلدمات  يف 

�سعادة و�سالمة املر�سى.  
املوظفني  ع��دداً من   امللتقى  ح�سر 
للوزارة،  التابعة  املن�ساآت  يف  اجل��دد 
ت���دري���ب اخلريجني  خ��ط��ة  مل��ت��اب��ع��ة 
اجل���دد، ل��دع��م وت��ط��وي��ر خمرجات 
جاذبية  لتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرة 
م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����س حت���ت ���س��ع��ار “ 

التمري�س فخر واإبداع«.

•• دبي – الفجر

رم�سانياً  جمل�ساً  املجتمع  تنمية  وزارة  نظمت 
ارتكز على اأعمدة التما�سك الأ�سري وقانون ودمية 
وذل��ك بح�سور معايل ح�سة  الإم��ارات��ي،  وال�سنع 
املجتمع وعدد  تنمية  وزي��رة  بنت عي�سى بوحميد 
ال��ق��رار من  ال����وزارة واأ���س��ح��اب  م��ن امل�سوؤولني يف 
بالإ�سافة  الجتماعي،  بالقطاع  معنية  موؤ�س�سات 
وعدد  ال��دول��ة  يف  خمتلفة   قطاعات  ممثلي  اإىل 
وال�سباب  املواطنني  كبار  من  املجتمع  اأف���راد  من 
روؤية  تعزيز  اإىل  املجل�س  ه��دف  حيث  والأط��ف��ال، 
املجتمعية  وال�سراكة  التنموي  العمل  يف  ال���وزارة 

مع خمتلف موؤ�س�سات الدولة احلكومية واخلا�سة 
“اأ�سرة  م��ب��داأ  اإىل  ا�ستناداً  الأه��ل��ي��ة،   واملوؤ�س�سات 

متما�سكة.. جمتمع متالحم«. 
حياة”  اأ�سلوب  الأ�سري  “التما�سك  عنوان  وحتت 
تنمية  وزارة  “جهود  املجل�س  امل�ساركون يف  ناق�س 
على  وانعكا�سها  الأ�سرة  ا�ستقرار  دعم  يف  املجتمع 
التما�سك الأ�سري والتالحم املجتمعي”، وحتدثت 
الوزارة  وكيل  تهلك  ح�سة  �سعادة  املحور  ه��ذا  يف 
والدكتورة  الجتماعية،  التنمية  ل�سوؤون  امل�ساعد 
يف  املجتمع  تنمية  دائ����رة  م�ست�سار  ال��ب��ح��ر  م��ن��ى 
اأبوظبي، ع�سو املجل�س الوطني الحتادي �سابقاً.

ورّكزت مداخالت املتحدثني على مرتكزات العمل 

التنموي بروؤية ال�سراكة املجتمعية، انطالقاً من 
بحيوية  ُت��رثي  التي  لالأ�سرة  الوطنية  ال�سيا�سة 
حم��اوره��ا ال��رواب��ط والأوا���س��ر الأ���س��ري��ة، وحتفز 
ال��ت��م��ا���س��ك وال���ت���ك���ات���ف امل��ج��ت��م��ع��ي. ك��م��ا تطرق 
مف�سلية  اأدوار  اإىل  امل��ح��ور،  ه��ذا  �سمن  احل��دي��ث 
الرتكيز  ينبغي  والتي  الأ���س��رة،  اأف��راد  لكل  مهمة 
ع��ل��ي��ه��ا، وحت��ف��ي��ز اأدائ���ه���ا م��ن اأج����ل ح��ي��اة اأ�سرية 
م�ستقرة تدعم الروؤية التنموية امل�ستدامة، حيث 
اأكد احل�سور على اأهمية تكامل الأدوار بني اأفراد 
الأ���س��رة م��ن جهة وم��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة م��ن جهة 
اأخرى لدعم مفهوم التما�سك الأ�سري والتالحم 

املجتمعي. 

وتطّرق امل�ساركون يف جمل�س وزارة تنمية املجتمع 
اإىل “قانون حقوق الطفل”ودمية” ودور الأ�سرة 
القانون”،  ب��ن��ود  وتفعيل  وت��ع��زي��ز  دوره���ا  اأداء  يف 
القانون  انطالقاً من ثقافة معرفية وثقة ببنود 
جت�سد  الأ���س��رة  واأن  خا�سة  التنفيذية،  ولئحته 
وقد  امل���ت���وازن���ة.  التن�سئة  واآف�����اق  ال��ط��ف��ول��ة  اأف����ق 
حت��دث��ت يف ه��ذا ال�����س��اأن ك��ل م��ن ع��ف��راء الب�سطي 
مدير عام موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال، 
واإمي��ان حارب  الحت���ادي،  الوطني  املجل�س  ع�سو 
تنمية  ب���وزارة  الجتماعية  احلماية  اإدارة  مدير 

املجتمع.
يف  م�ساركتهم  �سمن  الأم����ني،  خ��دم��ة  وت��ط��رق��ت 

التعامل  يف  الأ�سرة  دور  اإىل  الرم�ساين،  املجل�س 
اآمنة،  ب�سورة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  م��ع 
التي  العالقة  اأمان  الوالدين هما �سمام  باعتبار 
تربط الأبناء يف ظل عامل التكنولوجيا والتوا�سل 
الدور  اأن  موؤكدين  للحدود،  العابر  الجتماعي 
ال��رئ��ي�����س ل��ل��وال��دي��ن ه���و ت��وع��ي��ة الأب����ن����اء جتاه 
الف�ساء  ال�سليم والآمن لعامل  اأهمية ال�ستخدام 
�سلبية  اجتاهات  هنالك  اأن  خا�سة   ، الل��ك��رتوين 
لها  الو�سائل  لهذه  امل�ستخدمني  بع�س  قبل  من 
. كما حتدث �سعادة  واأث��ر يف �سلوك الأطفال  دور 
ع��ب��داهلل ح��م��دان ب��ن دمل���وك ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
ل�مركز ح��م��دان ب��ن حممد لإح��ي��اء ال���رتاث، عن 

على  الأجيال”، م�سدداً  اإرث  الإماراتي..  “ال�سنع 
والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  الأج���ي���ال  حت�سني  ���س��رورة 
الإمارات،  جمتمع  يف  واجلميلة  الأ�سيلة  والقيم 
املفتوح،  والف�ساء  التقنية  ع�سر  ظل  يف  �سيما  ل 
وما يفر�سه ذلك من واجبات تبدو اأكرث �سعوبة 
على الأ�سر للحفاظ على تن�سئة متوازنة لالأبناء 

اعتماداً على اأ�سا�س ال�سنع والقيم الأ�سيلة.
الإماراتية  الأ�سر  ملنتجات  املجل�س عر�ساً  ت�سمن 
املنتجة التي تدعمها الوزارة عرب مبادرة ال�سنعة 
اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م من  اإب����داع����ات  ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
، وور�سة تن�سيق الزهور التي ا�ستهدفت  املنتجات 

الأطفال.

•• دبي-وام:

الدبلوما�سي  الرم�ساين  امللتقى  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
ال�سنوي بح�سور ال�سفراء و القنا�سل و روؤ�ساء و ممثلي املجال�س التجارية 
وتعزيز  ال��ت��ع��اون  زي���ادة  ب��ه��دف  الأجنبية  و  العربية  ال���دول  خمتلف  م��ن 
واملقومات  ال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  ب��اأه��م  والتعريف  ال��دول��ي��ة  ال�����س��راك��ات 

القت�سادية املتنوعة.
ح�سر امللتقى بفندق مدينة جمريا حممد علي اجلناحي مدير عام غرفة 
التخطيط  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الظفري  نا�سر  و  بالنابة  عجمان 
و  الغرفة وممثلو عدد من اجلهات احلكومية  الأع�ساء وموظفو  ودع��م 

رجال الأعمال والتجار والقطاع ال�سياحي يف اإمارة عجمان.
املبا�سر  التوا�سل  تعزيز  اإىل  يهدف  امللتقى  اأن  اجلناحي  حممد  اأك��د  و 
والفعال مع ممثلي الدول امل�ساركة يف امللتقى، وزيادة التعاون القت�سادي 
وتنمية التبادل التجاري وا�ستعرا�س اأهم الفر�س ال�ستثمارية يف خمتلف 

املجالت ال�سياحية والتعليمية وال�سحية وغريها.
الرم�ساين  امللتقى  تنظيم  ع��ل��ى  حري�سة  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  اأن  اأو���س��ح  و 
اإدارتها �سمن خطتها لزيادة  �سنويا بتوجيهات من جمل�س  الدبلوما�سي 
تعاونها اخلارجي مع خمتلف الدول و ا�ستعرا�س اأهم املقومات القت�سادية 
والتجارية  ال�سناعية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  املتنوعة  الفر�س  و  ل��الإم��ارة 
وال�سياحية والتعليمية وال�سحية واخلدمية وغريها من القطاعات اإىل 

جانب التعريف باأهم املعار�س الدولية املتخ�س�سة التي تنظمها الغرفة و 
على راأ�سها معر�س عجمان الدويل للتعليم و التدريب ومعر�س م�ستقبل 

البناء و معر�س عجمان لالمتياز التجاري “الفران�سايز«.
اإمارة  ال�ستثمارية يف  البيئة  اأن  بالإنابة  اأكد مدير عام غرفة عجمان  و 
عجمان جاذبة وحمفزة لتطوير وا�ستدامة الأعمال خا�سة يف ظل متابعة 
وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
عهد  النعيمي ويل  بن حميد  عمار  ال�سيخ  �سمو  و  الأعلى حاكم عجمان 
البيئة  تعزيز  على  �سموهما  وحر�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان 
الت�سهيالت  واإيجاد  عجمان  باإمارة  ال�ستثمارية  الفر�س  و  القت�سادية 
اأطلقتها  التي  التحفيز  حزم  اأن  اإىل  م�سريا  القت�سادي  للقطاع  واملزايا 

حكومة عجمان خالل الفرتة ال�سابقة من تخفي�س ر�سوم ت�سديق عقود 
الإيجار و تخفي�س ر�سوم النظافة العامة بن�سبة 40  باملئة انعك�س اإيجابا 

على اأداء القطاع القت�سادي لالإمارة وزاد من تناف�ستيها.
بني  ال��دويل  للتعاون  من�سة  امللتقى  اأهمية  جانبهم  من  احل�سور  واأك��د 
خمتلف الأطراف الأمر الذي يزيد من ال�سراكات و اللقاءات امل�ستقبلية 

وتبادل الزيارات وامل�ساركة يف الفعاليات واملعار�س املتخ�س�سة.
اإمارة  اإليه  واأ�ساد �سيوف امللتقى بح�سن التنظيم وامل�ستوى الذي و�سلت 
عجمان يف خمتلف القطاعات وعلى راأ�سها القطاع القت�سادي وال�سياحي 
والتعليمي وال�سحي والبنية والتحتية وغريها.. وتبادلوا الأحاديث حول 

اآليات زيادة التعاون القت�سادي م�ستقبال.

•• دبي - وام:

اط���ل���ع ���س��م��و ال�������س���ي���خ ح����م����دان بن 
را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
مكتوم  اآل  هيئة  راع���ي  املالية  وزي���ر 
اخلريية على تقرير ب�ساأن اإجنازات 
اأطلقها  ال��ت��ي  رح��ي��م��ة  ق��ل��وب  حملة 
و   2016 ع�����ام  م�����س��ر  يف  ����س���م���وه 
م�ساريع  و  اأن�سطة  عدة  ت�سمل  التي 
حمافظات  يف  واإن�������س���ان���ي���ة  خ���ريي���ة 
القبلي وموؤمترات بجامعات  الوجه 

م�سرية .
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���س��ت��ق��ب��ال �سموه 
ال��دك��ت��ور �سالح اجل��ع��ف��راوي ممثل 

هيئة اآل مكتوم اخلريية يف م�سر.
ال�سايغ ع�سو  م���ريزا  ���س��ع��ادة  وق���ال 

جمل�س اأمناء الهيئة اأن �سمو ال�سيخ 
ح��م��دان ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم وجه 
بزيادة  ووع�����د  احل��م��ل��ة  ب��ا���س��ت��م��رار 
دعمها خالل الفرتة القادمة لتنفيذ 
املزيد من امل�ساريع اخلريية انطالقا 
من العالقات الوثيقة بني الإمارات 
م�سر  وجمهورية  املتحدة  العربية 

العربية و �سعبيهما ال�سقيقني.
و اأو���س��ح �سالح اجل��ع��ف��راوي خالل 
ا�ستعرا�سه التقرير .. اأنه مت توزيع 
رم�سان  يف  غذائية  �سلة  األ��ف   50
رم�سان  خ��الل  �سلة  اآلف   5 منها 
الواحدة  ال�����س��ل��ة  ت��ت�����س��م��ن  احل����ايل 
�ستة  م��ن  اأ���س��رة  م��واد غذائية تكفى 
وتوزيع  رم�سان  �سهر  ط��وال  اأف���راد 
ا�ستفاد  و  الأ�سحى  عيد  يف  اللحوم 

خ��الل ثالث  عائلة  اآلف   10 منها 
منها  ت�ستفيد  اأن  وي��ت��وق��ع  ���س��ن��وات 
الأ�سحى  ع��ي��د  يف  ع��ائ��ل��ة   1500

املقبل.
رحيمة  ق��ل��وب  حملة  اأن  اإىل  ن���وه  و 
اأن���ه���ت خ�����س��وم��ات ث���اأري���ة ب���ني 30 
واإر�سال  عائلة منذ انطالق احلملة 
اأ�سخا�س من كل عائلة لأداء العمرة 
اآل مكتوم اخلريية  على نفقة هيئة 
اإىل جانب تنفيذ م�سروعات �سغرية 
متعففة  عائالت  ل�سالح  ومتو�سطة 
�سملت  و  اأ���س��رة   500 منها  ا�ستفاد 
ت���وزي���ع م��اك��ي��ن��ات خ��ي��اط��ة و روؤ�����س 

موا�س.
واأ�سار اإىل الإتفاق مع معايل اللواء 
اأ�سوان على  اإبراهيم حمافظ  اأحمد 

امل�ساريع  من  م�سروعا   360 اإقامة 
ال�سغرية واملتو�سطة ملدة عام اعتبارا 
 30 القادم مبعدل  يونيو  �سهر  من 

م�سروعا �سهريا.
واأو���س��ح �سالح اجل��ع��ف��راوي اأن��ه مت 
ديون  ت�سديد  اأي�سا  احلملة  �سمن 
على  ال���غ���ارم���ات  م���ن  ح��ال��ة   120
م�سروع  وت��ن��ف��ي��ذ  م����راح����ل  خ��م�����س 
ا�ستفاد  و  الأغطية  وتوزيع  التدفئة 
خالل  اأ���س��رة   2000 ح���واىل  منها 

ثالث �سنوات.
اإن حملة قلوب رحيمة �سملت  وقال 
علمية  م�����وؤمت�����رات  ع�������س���رة  رع����اي����ة 
ت�����س��م��ن��ت جامعات  ج��ام��ع��ات  ل��ع��دة 
القاهرة و الفيوم و جنوب الوادي و 
اأ�سيوط والأ�سكندرية اأبرزها موؤمتر 

الإ�سالمية  ال���ف���ن���ون  و  احل�������س���ارة 
ونظمته اجلمعية العربية للح�سارة 
و العلوم الإ�سالمية يف م�سر على اأن 
ينظم املوؤمتر القادم يف تون�س خالل 

اأكتوبر القادم.
واأ�ساف اأن من بني م�ساريع احلملة 
يف  م���در����س���ي  زي   3000 ت����وزي����ع 
“ �سعيد  القبلي  الوجه  حمافظات 
مالب�س  ت��وزي��ع  جانب  “ اإىل  م�سر 

العيد على الأيتام.
اجلعفراوي  �سالح  الدكتور  وجه  و 
ال�������س���ك���ر وال����ت����ق����دي����ر ن����ي����اب����ة عن 
حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  امل�ستفيدين 
اآل  راع��ى هيئة  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
مكتوم و دعواتهم اأن يجزيه اهلل عز 

وجل عنهم خري اجلزاء .

حتيات  ك���ذل���ك  ���س��م��وه  اإىل  ن��ق��ل  و 
ن����ور الدين  ال����ل����واء ج���م���ال  م���ع���ايل 
اللواء  م��ع��ايل  و  اأ���س��ي��وط  حم��اف��ظ 
اأح���م���د اإب���راه���ي���م حم���اف���ظ اأ����س���وان 

الهم  م�سطفى  امل�ست�سار  وم��ع��ايل 
حمافظ حمافظ الأق�سر ودعوتهم 
املحافظات  ه����ذه  ل����زي����ارة  ل�����س��م��وه 
معربني عن تقديرهم البالغ ل�سموه 

قلوب  حملة  ب��اإط��الق  توجيهه  على 
رحيمة التي مبوجبها نفذت الهيئة 
وتنموية  واإن�سانية  خريية  م�ساريع 

يف املحافظات الثالث .

غرفة عجمان تنظم ملتقاها الرم�ساين ال�سنوي

ارتكز على اأعمدة التما�شك االأ�شري وقانون »ودمية« وال�شنع االإماراتي

وزارة تنمية املجتمع تنظم جمل�سًا رم�سانيًا حتت مظلة ال�سراكة املجتمعية

حمدان بن را�سد يطلع على اإجنازات حملة قلوب رحيمة يف م�سر

تعقد “امللتقى الثالث لقيادة التمري�س 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ت�ست�سرف م�سارات م�ستقبل التمري�س  

د. يو�شف ال�شركال: ن�شعى لتحقيق اأف�شل املعايري العاملية واملمار�شات التي تتوافق مع االأجندة الوطنية 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني - الفجر

الإ�سالمية  للثقافة  زاي��د  دار  نظمت 
فندق  يف  ال�سابع  الرم�ساين  امللتقى 
اأي����ال ال���ع���ني، ب��ه��دف ل��رت���س��ي��خ قيم 
بني  والتعاي�س  والت�سامح  ال��رتاح��م 
���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع وامل��ه��ت��دي��ن اجلدد 

خالل ال�سهر الف�سيل.
ن�سال  ال����دك����ت����ورة  امل��ل��ت��ق��ى  ح�����س��ر 
للدار  العام  املدير  الطنيجي  حممد 
الأق�سام  وروؤ����س���اء  الإدارات  وم����دراء 
وجمموعة  ال��دار  و�سركاء  وموظفي 
اإىل ج��ان��ب طلبة  م��ن الإع��الم��ي��ني، 
الدار من املهتدين اجلدد واملنت�سبني 
العربية  ال���ل���غ���ة  ت��ع��ل��ي��م  ل���ربن���ام���ج 

للناطقني بغريها.

املوظفني  الطنيجي  الدكتورة  هناأت 
وامل��ه��ت��دي��ن اجل����دد مب��ن��ا���س��ب��ة حلول 
اأهمية  �سهر رم�سان املبارك، موؤكده 
التي  املجتمعية  واللقاءات  امل��ب��ادرات 
جت��م��ع امل��وظ��ف��ني ب��امل��ه��ت��دي��ن اجلدد 
لتعزيز  هامة  فر�سة  اإي��اه��ا  معتربه 
والتوا�سل  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��الق��ات 

الإي����ج����اب����ي ب����ني امل���وظ���ف���ني ودم����ج 
امل���ه���ت���دي���ن اجل�������دد وع���ائ���الت���ه���م يف 

املجتمع.

حما�سرة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  امل��ل��ت��ق��ى  وب�������داأ 
املفتي  قدمها  وال�سالم”  “الت�سامح 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن  �سميث  ي��و���س��ف 

ل���ل�������س���وؤون الإ����س���الم���ي���ة والأوق��������اف 
وج����اءت ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة بهدف 
لدى  الت�سامح  قيمة  وتعزيز  تر�سيخ 

احل�سور.
وت�سمن امللتقى الإفطار اجلماعي يف 
جو اأ�سري جمع احل�سور، اإىل جانب 
“�سيوف  ع��ر���س ف��ي��ل��م ع��ن م���ب���ادرة 

ال�����دار  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال����ت����ي  الرحمن” 
زيارات  بتنظيم  املبادرة  هذه  وتتمثل 
ترابط  لتعزيز  ال��دول��ة  م�ساجد  اإىل 
العبادة من  املهتدين اجل��دد مع دور 
خ����الل زي������ارة ب��ي��ت م���ن ب���ي���وت اهلل، 

والتعرف على مرافقه.
الطنيجي  ن�سال  ال��دك��ت��ورة  وق��ام��ت 

الدار  م��ن طلبة  ال��ف��ائ��زي��ن  ب��ت��ك��رمي 
التي يتم  الكرمي  القراآن  يف م�سابقة 
تكرمي  ج��ان��ب  اإىل  �سنوياً  تنظيمها 
م��ن الع��الم��ي��ني احتفاًء  جم��م��وع��ة 
بجهودهم يف خدمة املجتمع ودورهم 
ال����دور العالمي  ت��ع��زي��ز  ال��ف��ع��ال يف 
الثقافة  ب����ج����وه����ر  ال����ت����ع����ري����ف  يف 

تكرمي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الإ���س��الم��ي��ة، 
الدار من اجلهات احلكومية  �سركاء 
واخلا�سة الذين لهم ب�سمة متميزة 
يف امل�ساهمة باإجناح برامج وفعاليات 
حتقيقاً  ال����ع����ام  م������دار  ع���ل���ى  ال�������دار 

للم�سوؤولية املجتمعية.
وعلى هام�س امللتقى مت تنظيم ركن 

العربي” بح�سور اخلطاط  “اخلط 
الإماراتي عبداهلل الأ�ستاذ، بالإ�سافة 
ات����اح  ال�������ذي  ال���ت�������س���وي���ر  رك������ن  اإىل 
للمهتدين اجلدد و ال�سيوف التقاط 
التقليدي  الإم��ارات��ي  ب��ال��زي  ال�سور 
للح�سور  الفر�سة  اإتاحة  جانب  اإىل 
باإجراء الفحو�سات الطبية مب�ساركة 

عدد من املراكز الطبية بالعني.
ال��دار بعجمان امللتقى  كما نظم فرع 
ال�سيخ  موؤ�س�سة  برعاية  الرم�ساين 
الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان 
الإن�سانية والعلمية، وبح�سور �سعادة 
علي  اآل  ط���ال���ب  حم���م���ود  ال���دك���ت���ور 
املدير التنفيذي للموؤ�س�سة وموظفي 

الدار.
تكرمي  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  وت�سمنت 
الأول  الفوج  الت�سامح  ع��ام  خريجي 
واللغة  الإ�سالمية  الثقافة  دروة  من 
 ”70“ ال��ع��رب��ي��ة وال���ب���ال���غ ع���دده���م 
تكرمي  ج���ان���ب  اإىل  ج���دي���د،  م��ه��ت��ٍد 
اأن�سطة  دع���م  يف  امل��ت��ع��اون��ة  اجل���ه���ات 
يف  متمثلني  رم�سان  �سهر  وفعاليات 
الهالل الأحمر الإماراتي، وموؤ�س�سة 
اخلريية،  النعيمي  را�سد  بن  حميد 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  ال��ن��ف��ع  وجمعية 

والإن�سانية.
ك���م���ا مت ع���ر����س ف���ي���دي���و ع����ن اأب�����رز 
اإجن��ازات فرع الدار بعجمان للثالث 
“علمتني  وفيديو  املا�سية،  �سنوات 
الإمارات” مب�ساركة املهتدين اجلدد 

ب�سبع لغات عاملية.

•• اأبوظبي-وام:

ثابتة  بخطا  الفجرية  اإم���ارة  مت�سي 
و  ال��ع��م��ران��ي��ة  نه�ستها  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و 
�ساملة  تنمية  لتحقيق  القت�سادية 
خريطة  ع���ل���ى  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت���وط���ي���د 
وال��ع��امل��ي تنفيذا  امل��ح��ل��ي  ال���س��ت��ث��م��ار 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�������س���رق���ي ع�سو  ب����ن حم���م���د  ح���م���د 
الفجرية  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ال�سيخ  ���س��م��و  م��ن  حثيثة  ومب��ت��اب��ع��ة 
ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد 

ويل عهد الفجرية.
ثاين  تعترب  ال��ت��ي   - الإم����ارة  وت�سهد 
اأهم حمطات العامل لتخزين الوقود 
- م�����س��اري��ع ت��ط��وي��ري��ة ع��م��الق��ة يف 
والعمرانية  البرتوكيماوية  املجالت 
وال�سياحية  والتجارية  والقت�سادية 
وجهة  جعلها  م��ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
املحلية  ل����ال�����س����ت����ث����م����ارات  مم�����ي�����زة 

والإقليمية والعاملية.
وتر�سد و كالة اأنباء الإمارات “وام” 
امل�ساريع  اأب�����رز  ال���ت���ايل  ال��ت��ق��ري��ر  يف 
على  العمل  يجري  التي  التطويرية 
و�سي�سكل  الفجرية  اإمارة  تنفيذها يف 
دخولها حيز اخلدمة اإ�سافة حقيقية 
لواقع اخلدمات يف الإمارة ما ينعك�س 
اإيجابا على تن�سيط احلركة التجارية 

وال�سياحية فيها.

تخزين النفط حتت االأر�س.
عن  الإع������الن   2019 ال���ع���ام  ���س��ه��د 
تنفيذ  ع��ق��د  تر�سية  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 

وامل�سرتيات  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  الأع����م����ال 
والت�سييد بني �سركة برتول اأبوظبي 
“اإ�س  “ اأدنوك” و���س��رك��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
كون�سرتك�سن”  اآن����د  اإجن��ن��رين��غ  ك��ي 
اأكرب  لبناء  وذلك  اجلنوبية،  الكورية 
م�سروع منفرد يف العامل تتم تر�سيته 
ل��ت��خ��زي��ن ال��ن��ف��ط ب�����س��ع��ة ت��ب��ل��غ 42 
يف  اخل���ام  النفط  م��ن  برميل  مليون 
4.4 مليارات  بقيمة  الفجرية  اإم��ارة 

درهم.
اجلنوبية  الكورية  ال�سركة  و�ستتوىل 
تنفيذ الأعمال الهند�سية وامل�سرتيات 
والت�سييد لبناء 3 م�ستودعات تخزين 
التخزينية  ال�سعة  تبلغ  الأر���س  حتت 

لكل منها 14 مليون برميل.
وتعزز من�ساأة الفجرية لتخزين النفط 
حت��ت الأر�����س مكانة دول���ة الإم����ارات 

العربية املتحدة موردا موثوقا للنفط 
اأكرث  لأدن��وك مرونة  و�ستوفر  اخل��ام 
اجلدول  وحت�سني  اإدارة  م��ن  متكنها 
وتدعم  ال�����س��ح��ن��ات  لت�سليم  ال��زم��ن��ي 
يف  ال��ف��اع��ل��ة  وم�ساهمتها  ح�����س��وره��ا 

جمال التجارة والتداول.

تو�شعة مطار الفجرية.
يعدُّ “ م�سروع تطوير مطار الفجرية 
اأبرز امل�ساريع التطويرية التي  “ من 
ملواكبة  تنفيذها  على  العمل  يجري 
ت�سهدها  التي  القت�سادية  النه�سة 
الإم���������ارة وت����ت����وىل ����س���رك���ة م���ط���ارات 
امل�سروع  ت��ن��ف��ي��ذ  اأع����م����ال  اأب���وظ���ب���ي 
اجلارية حاليا وتت�سمن اإن�ساء مدرج 
جديد وتطوير وتو�سعة املدرج القائم 
احلالية  ال�سالة  تو�سعة  ج��ان��ب  اإىل 

الذي  باملطار  جديدة  �سالت  واإن�ساء 
يخدم العملية القت�سادية والتجارية 

بالإمارة.

�شارع حمد بن عبداهلل.
وت�������س���ه���د الم�����������ارة ال����ع����دي����د من 
م�ساريع الطرق من اأهمها م�سروع 
ت��ط��وي��ر وت��و���س��ع��ة ����س���ارع ح��م��د بن 
ع����ب����داهلل امل���ت���وق���ع اإجن��������ازه خالل 
 250 املقبل بكلفة  اأغ�سط�س  �سهر 

مليون درهم.
الرئي�سي  ال�����س��ري��ان  ال��ط��ري��ق  يعد 
لإم�����ارة ال��ف��ج��رية وي��ب��ل��غ ط��ول��ه 4 
كيلومرتات و�سي�سهم عند افتتاحه 
يف تنظيم حركة املركبات من و اإىل 
الطريق  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ي��ة  امل���واق���ف 
الأماكن  يف  خدمي  طريق  وتوفري 

امل��م��ك��ن��ة ل��ذل��ك وم���واق���ف وممرات 
ال�سالمة  م�ستوى  رف��ع  م��ع  م�ساة 
املرورية للم�ساة عرب توفريه عددا 

من الأنفاق اخلا�سة بامل�ساة.
التحديث كذلك  اأعمال  تت�سمن  و 
ح���ارات يف   3 اإىل  ال��ط��ري��ق  تو�سعة 
الرئي�س  امل�سار  كل اجتاه و حتويل 
ع��ل��ى ال�����س��ارع اإىل م�����س��ار ح��ر دون 
توقف باإن�ساء نفقني بثالث حارات 
ت�سميمية  وب�����س��رع��ة  اجت�����اه  ل��ك��ل 
الطريق  مل�����س��ار  ���س��اع��ة  100كم- 
والأنفاق وا�ستبدال 3 دوارات ب 3 
ال�سالمة  لتح�سني  اإ�سارات �سوئية 
ب�سكل  ال���ط���ري���ق  ع���ل���ى  امل�����روري�����ة 
م��ع جانب  الح��ت��ك��اك  وتقليل  ع��ام 
الطريق باإن�ساء طرق خدمة جتمع 

وتوزع املرور القادم من اجلوانب.

مدينة ال�شيخ حممد بن زايد.
و متثل مدينة ال�سيخ حممد بن زايد 
نوعية  ونقلة  �ساطعة  منارة عمرانية 
يف ق��ط��اع الإ���س��ك��ان ب��ال��ف��ج��رية وتعد 
من اأجمل املدن بالإمارة ومت النتهاء 
فعليا من اإجناز 1100 فيال فاخرة 

باملدينة .
اإن�ساء  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  ال��ع��م��ل  وي���ج���ري 
الطرق الداخلية باملدينة يف مراحلها 
النهائية اإىل جانب ا�ستكمال م�سروع 
على  ���س��ارف  ال��ذي  ال�سحي  ال�سرف 

النتهاء.
املدينة يف تعزيز  وبافتتاحها �ست�سهم 
ظل  يف  ب��ال��ف��ج��رية  ال�سكني  ال��ق��ط��اع 
توزيع  ���س��ي��ت��م  و  اجل��ب��ل��ي��ة  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
م�سرتكة  جل��ن��ة  ق��ب��ل  م��ن  م�ساكنها 
ت�������س���م مم���ث���ل���ني ل��ل��ج��ن��ة امل�����ب�����ادرات 

وحكومة الفجرية.

م�شت�شفى خليفة املركزي.
الفجرية  باتت  ال�سحي  القطاع  ويف 
على موعد قريب مع افتتاح م�سروع 
املركزي  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ  م�ست�سفى 
يت�سمن  وال���ذي  اأ���س��رة   205 ب�سعة 
للحوادث  م��ت��ك��ام��ال  ط������وارئ  ق�����س��م 
التعامل  ع���ل���ى  ق�������ادرا  والإ�����س����اب����ات 
م���ع ج��م��ي��ع احل������الت ال��ن��اج��م��ة عن 
مثل  املحتملة  وال���ك���وارث  الإ���س��اب��ات 
اإ���س��اب��ات ح����وادث ال���ط���رق، احل���روق، 
والبيولوجية،  الكيميائية  واحل��وادث 
وفيه 32 �سريرا، مع و�سع الت�ساميم 
ت�سمح  ال��ت��ي  والإن�����س��ائ��ي��ة  الهند�سية 
يف  ����س���ري���را   60 اإىل  ال�����س��ع��ة  ب���رف���ع 
مناطق  ب���ا����س���ت���خ���دام  واح�������د  وق������ت 

ال�����زوار وامل�����س��اح��ات الآخ�����رى متكنه 
م���ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح�����الت ال���ك���وارث 

واحلوادث الكربى.
خليفة  ال�����س��ي��خ  م�ست�سفى  وي��ح��ت��وي 
املركزي يف اإمارة الفجرية على مركز 
متخ�س�س  الإع����اق����ة  ذوي  ل��ت��اأه��ي��ل 
ويقدم  امل����ع����اق����ني،  امل���ر����س���ى  ب���ع���الج 
اخل������دم������ات ال����ن����ه����اري����ة واخل����ا�����س����ة 
بالت�سخي�س وتخطيط العالج واإعادة 
التاأهيل .. كما يتوىل تطوير وتنفيذ 
تنمية  وب���رن���ام���ج  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب���رام���ج 
وا�سعة بهدف رفع كفاءه العاملني يف 

هذا القطاع.

للأعمال”. “الفجرية 
والأع��م��ال يربز  ال�سياحة  ويف جم��ال 
 “ ل���الأع���م���ال  ال��ف��ج��رية  “ م�����س��روع 
اأعماله يف الربع  املتوقع النتهاء من 
وميتد   2020 ال���ع���ام  م���ن  الأخ�����ري 
على م�ساحة تبلغ نحو 96 األف مرت 
 19 من  الأول  برجني  وي�سم  مربع 
والثاين  للمكاتب  ويخ�س�س  طابقا 
عبارة عن فندق و�سقق مفرو�سة اإىل 
يحوي  ال��ذي  التجاري  امل��رك��ز  جانب 
الأر�سي  الطوابق  يف  للت�سوق  مركزا 
حمال  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ث��اين  والأول 

للتجزئة مع مواقف لل�سيارات.
ويف ال�سياق نف�سه يجري العمل على 
تنفيذ م�سروع »�ساطئ الفجرية« وهو 
ي�سم  ال�ستخدامات  متعدد  م�سروع 
متميزة، اإ�سافة  باإطاللت  فيال   84
فئة  ال��ف��اخ��ر  ب��ال���س«  »ذا  ف��ن��دق  اإىل 

خم�س جنوم.

•• دبي-وام:

ال�سمانات  اإع��ادة  “جافزا” عزمها  علي  احل��رة جلبل  املنطقة  اأعلنت 
البنكية لعمالئها من خالل برنامج جديد حلماية القوى العاملة و 
املقرر اإطالقه يف �سبتمرب املقبل . و توفر هذه اخلطوة مزايا اإ�سافية 
دبي و ميكن  اقت�ساد  دره��م يف  1.3 مليار  و ت�سخ  ال�سركات  ملوظفي 
وتعزيز  الت�سغيلية  عملياتها  يف  ال�سمانات  ا�ستثمار  اإع��ادة  لل�سركات 
ودعماً  الأعمال  ممار�سة  �سهولة  لت�سجيع  منها  �سعياً  وذل��ك  اأعمالها 

لعمالئها.
ياأتي القرار يف �سياق دعم الأهداف التي اأر�ساها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
�سيا�سة حماية احلقوق  نوعية يف  نقلة  “رعاه اهلل” ويعد  دبي  حاكم 
ال��ع��م��ال��ي��ة مب��وج��ب م��ب��ادرة ال��ن��ظ��ام ال��ت��اأم��ي��ن��ي اجل��دي��د م��ن حكومة 

الإمارات حلماية الأجور.
واجلمارك  امل��وان��ئ  موؤ�س�سة  رئي�س  �سليم  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  ق��ال  و 
اإن جافزا ترحب  املنطقة احل��رة جلبل علي  و�سلطة  واملنطقة احل��رة 

�ساأنها دفع  التي من  املتحدة  العربية  الإم��ارات  مببادرة حكومة دولة 
اأهم  امل��وظ��ف��ني  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سحيح..  الجت���اه  يف  ق��دم��اً  ال��ب��الد 
اأ�سول ال�سركات.. واأكد التزامهم بتزويدهم ببيئة عمل عادلة ت�سمن 
ينبغي  التي  واحل��م��اي��ة  والم��ت��ي��ازات  احل��ق��وق  جميع  على  ح�سولهم 

منحها لهم بو�سفهم م�ساهمني اأ�سا�سيني يف اقت�ساد الإمارات.
و اأو�سح اأنه من خالل برنامج حماية القوى العاملة ت�سعى “ جافزا 
“ اإىل رفع م�ستوى القطاع اخلا�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف  امل�ساعدة  و  بنجاح  تبنيه  ميكنهم  ب��ن��م��وذج  ال�سركات  ت��زوي��د  ع��رب 

وفق  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  حتقيق 
وثيقة اخلم�سني.

ال��ع��ام��ل��ة �ست�ستفيد  ال��ق��وى  و مب��وج��ب ال��ربن��ام��ج اجل��دي��د حل��م��اي��ة 
ال�سركات من التغطية التاأمينية التي من �ساأنها امل�ساعدة على حماية 
امل��ق��رر تو�سيع  ���س��داده��ا . وم��ن  اأج���ور املوظفني يف ح��ال التخلف ع��ن 
كفالة  على  ه��م  ال��ذي��ن  احلاليني  املوظفني  جميع  لت�سمل  التغطية 
جافزا و�سيتم تطبيقها ب�سكل افرتا�سي على اأي عمال جدد من وقت 

ح�سولهم على تاأ�سريات العمل حتى �سهرين بعد انتهاء �سالحيتها.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

يف �سهر رم�سان املبارك ت�سهد اأ�سواق 
الأ����س���م���اك يف راأ�������س اخل��ي��م��ة ه����دوءا 
منقطع النظري نتيجة �سعف الإقبال 
على �سراء الأ�سماك ولي�س ل�سبب غالء 
ال�سائمني على  اإحجام  الأ�سعار واإمنا 
ت��ن��اول الأ���س��م��اك كوجبة م��رغ��وب��ة يف 
�سهر ال�سيام اعتقادا من البع�س  باأن 
اأكل ال�سمك يوؤدي للعط�س . كانت ل�” 
الفجر “ جولة يف �سوق راأ�س اخليمة 
لبيع الأ�سماك : واأثار ا�ستغرابي وجود 
عدد قليل من الزبائن ل يزيد عددهم 
بني  يتجولون  اأ�سخا�س  ث��الث��ة  على 
دكات الأ�سماك وقال اأحد هوؤلء يدعى 
النا�س ل  “ : كغريي من  را�سد  “اأبو 
لتناوله   الأ�سماك  ل�سراء  كثريا  اأميل 
ال�����س��وم لكن  اإف��ط��ار يف �سهر  ك��وج��ب��ة 

اع���داد وجبة  الأ���س��رة  ت�ستهي  اأح��ي��ان��ا 
اأ���س��ن��اف الأ�سماك  ع�����س��اء  ت��ك��ون م��ن 
ال�سهية  ولهذا ال�سبب جئت اىل �سوق 
ال�سمك ل�سراء نوع البلطي اأو �سلطان 

اإبراهيم . 

�شعف االقبال:
وي��ق��ول ب��ائ��ع ال���س��م��اك ي��دع��ى حممد 
�سديق :” منذ حلول ال�سهر الف�سيل 
مل يقف اأمامي زبائن باأعداد قليلة جدا 
�سخ�سني  عن  عددهم  يزيد  ل  اأحيانا 
اأو ثالثة  عدا يف عطلة نهاية ال�سبوع 
حيث يعود اأبناء المارة الذين يعملون 
ال�سمك  ���س��وق  اىل  ف��ي��اأت��ون  خ��ارج��ه��ا 
اأن بع�س  وي��الح��ظ   . ك��ب��رية  ب���اأع���داد 
دكات البيع خالية من الأ�سماك  �ساألنا 
اأ�سحابها  اأن  لنا  قيل  ذل��ك  �سبب  ع��ن 
ال�سوم  �سهر  لق�ساء  لبالدهم  غ��ادروا 

رم�سان  ب��اأن  منهم  قناعة  اأ�سرهم  مع 
املبارك ل يكون الوقت املنا�سب لتجارة 
امل�ستهلكني  اأح���د  وي��ق��ول   . الأ���س��م��اك 
ي��دع��ى “ اأب����و ���س��ع��ي��د “ :ك���غ���ريي من 
مع  الأ�سماك  تناول  اأ�ستهي  لأ  النا�س 
وجبة الفطار يف �سهر رم�سان املبارك 
وامنا يكون الرتكيز على �سراء اللحوم 
يف  رئي�س  ك��غ��ذاء  والبي�ساء  احل��م��راء 
الأحيان  بع�س  يف  ك���ان  واإن  رم�����س��ان 
ال��غ��ذائ��ي اىل �سوق  ي��ق��ودين احل��ن��ني 
ل�سراء  الن  احل����ال  ه��و  ك��م��ا  ال�����س��م��ك 
اأ�سناف ميكن تناولها يف وجبة الع�ساء 
ولكن حتى يف مثل هذه احلال ل اأميل 
ل�سراء كمية كبرية من الأ�سماك وامنا 
الواحدة  للوجبة  يكفي  ال��ذي  ال�سيء 
اخر  م�ستهلك  ل��ك��ن   . ال��وج��ب��ت��ني  اأو 
ال��ن��ع��ي��م��ي يتحدث  ه���و ع��ب��دال��رح��م��ن 
رم�سان  يف  الأ�سماك  مع  جتربته  عن 

م�سريا  اىل انه درج على انتهاز فر�سة 
اأ���س��ع��ار الأ���س��م��اك يف �سهر  ان��خ��ف��ا���س 
من  ك��ب��رية  كميات  لي�سرتي  رم�����س��ان 
يف  الثمن  غالية  تكون  التي  الأ�سناف 
تكون  ريثما  ويخزنها  رم�����س��ان   غ��ري 
ب��ع��د ال�سهر  وج��ب��ة غ��ذائ��ي��ة لأ���س��رت��ه 

الف�سيل . 

االأ�شعار املنا�شبة:
البائع  التقيت  ال�سمك  ���س��وق  داخ���ل 
اأنواع  ت��وف��ر جميع  اأك���د   ال���ذي  ب�سري 
الأ�سماك وبكميات وفرية للغاية لكن 
تلك الوفرة م�سحوبة  بالهدوءا وقلة 
احل��رك��ة ال�����س��رائ��ي��ة  ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ال�سهر  حلول  م��ع  الأ���س��ع��ار  انخفا�س 
�سمك  بيع  اأن  اإىل  م�سريا  الف�سيل  
والزريدي  20 درهما  ب�سعر  ال�سعري 
مقابل    20 وال����ب����وري  دره���م���ا   30

 10 10 دراه��م والفر�س  وال��دردم��ان 
دراهم و�سلطان اإبراهيم 15 درهما .. 
وقال “اأبونا�سر “ : “ من الوا�سح اأن 
�سهر  يف  الأ�سماك  �سراء  على  الإقبال 
معدلت  اأدن��ى  اإىل  ينخف�س  رم�سان 
ب��ي��ن��م��ا يلجاأ  امل��ق��ي��م��ني  وخ��ا���س��ة م���ن 
اأنواع من الأ�سماك  املواطنون  ل�سراء 

املجبو�س  مثل  للوجبات  ت�سلح  التي 
�سراء  ع���ل���ى  الإق�����ب�����ال  ���س��ع��ف  وع������زا 
�سهر رم�سان  تزامن  اإىل   الأ���س��م��اك  
الكثري  ال�سيفية و�سفر  الإج��ازات  مع 
لق�ساء  وامل����واط����ن����ني  امل��ق��ي��م��ني  م����ن 
الإجازات خارج الدولة لعب دورا اأي�سا 

يف انخفا�س الإقبال.

»جافزا « تعتزم اإعادة ال�سمانات البنكية لعمالئها من خالل برنامج جديد

» الفجر«  يف �شوق ال�شمك براأ�س اخليمة :

اأ�سناف متوفرة واأ�سعار منا�سبة واقبال �سرائي �سعيف  

» وام « تر�سد اأبرز امل�ساريع التطويرية يف الفجرية لتعزيز مكانتها على خريطة ال�ستثمار العاملي

زايد للثقافة الإ�سالمية تنظم » امللتقى الرم�ساين ال�سابع « للموظفني واملهتدين اجلدد
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر

الأمني  الإع������الم  اإدارة  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت 
املجتمع  لإ���س��ع��اد  ال��ع��ام��ة  ب�������الإدارة 
يف ���س��رط��ة دب�����ي، وف�����دا م���ن دائ����رة 
ل���الط���الع على  دب����ي  اجل����م����ارك يف 
جتربة ال�سرطة يف املجال الإعالمي، 
وذلك بح�سور العقيد في�سل عي�سى 
القا�سم مدير اإدارة الإعالم الأمني، 
وال��ن��ق��ي��ب خ��ال��د امل���ري م��دي��ر اإدارة 
ومن  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات 
ج��ان��ب دائ����رة ج��م��ارك دب���ي، ال�سيد 
اإدارة  مدير  غريب  ب��ن  �سقر  خليل 
عا�سور  وال�سيد  املوؤ�س�سي،  الت�سال 
العالقات  ق�سم  اأول  م��دي��ر  مو�سى 
ال����ع����ام����ة والإع���������������الم، وع��������دد من 
روؤ���س��اء الأق�����س��ام والأف�����راد م��ن كال 

اجلانبني.
القا�سم  ف��ي�����س��ل  ال��ع��ق��ي��د  ورّح�������ب 
ب��ال�����س��ي��وف م���وؤك���دا ح��ر���س �سرطة 
ممار�ساتها  م�������س���ارك���ة  ع���ل���ى  دب�����ي 
وخ�����ربات�����ه�����ا م������ع ك�����اف�����ة اجل����ه����ات 
واخلا�سة،  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
لالرتقاء  اإيجابي  اأث��ر  من  لذلك  ملا 
للموؤ�س�سات  املهني  الأداء  مب�ستوى 

ال�سراكة  وتعزيز  الإنتاجية،  وزي��ادة 
يف كافة املجالت.

الإع���الم  اإن  ال��ق��ا���س��م  العقيد  وق���ال 
ي�سكل بحد ذاته نظاما �سديد التاأثر 
مبا�سر  ب�سكل  وي��رت��ب��ط  وال��ت��اأث��ري، 
لذلك  النا�س،  بحياة  مبا�سر  وغ��ري 
ف��اإن��ه م��ن امل��ه��م مب��ك��ان ال����داأب على 

تكنولوجيا  وح��داث��ة  تطور  مواكبة 
و���س��ائ��ل الت�����س��ال، ومت��ك��ني الكوادر 
التطور،  ه�����ذا  مل���واك���ب���ة  ال��ب�����س��ري��ة 
وب��ن��اء ع��الق��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة قائمة 
الإعالم  و���س��ائ��ل  م��ع  ال�����س��راك��ة  على 
مع  ال��ت��ع��اون  ج�سور  وم��د  املختلفة، 
واملوؤثرة  ال��ف��اع��ل��ة  الأط������راف  ك��اف��ة 

ال���ر����س���ال���ة  واإي�����������س�����ال  ت����ك����وي����ن  يف 
الإعالمية.

ال�سيا�سة  اإىل  ال���ع���ق���ي���د  وت����ط����رق 
واآلية عمل  دبي  ل�سرطة  الإعالمية 
وتغطيتهم  الأم��ن��ي،  الإع����الم  اإدارة 
ملختلف املوا�سيع الأمنية واملجتمعية 
واجل��ن��ائ��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة وامل���روري���ة 

يت�سم  م��وّج��ه  اإط���ار  وغ��ريه��ا �سمن 
دور  وي��ربز  وامل�سداقية،  بال�سفافية 
للفرد  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
�سورتها  م����ن  وي����ع����زز  وامل���ج���ت���م���ع، 
الإح�سا�س  م��ن  ويعمق  الإي��ج��اب��ي��ة، 
ويحمي  والن�����ت�����م�����اء،  ب����امل����واط����ن����ة 
وال�سلبيات  امل��ب��ال��غ��ات  م��ن  املجتمع 

احلقائق  ويك�سف  البلبلة،  واإث�����ارة 
وامل���خ���ال���ف���ات. وم����ن ج��ان��ب��ه��م، قدم 
الإعالم  اإدارة  م��ن  ق�سم  رئي�س  ك��ل 
الزائر  للوفد  جولة  خالل  الأمني، 
حول  تف�سيليا  ���س��رح��ا  الإدارة،  يف 
�سياغة ون�سر الأخبار واآليات العمل 
يف التوثيق والإذاعة والتلفاز والن�سر 
والتن�سيق  وال��ت�����س��وي��ر  ال�����س��ح��ف��ي 
الأخبار  ر���س��د  وكيفية  الإع���الم���ي، 
الأم���ن���ي���ة حم��ل��ي��ا وع���امل���ي���ا، واإع������داد 
الإح�سائيات، والتن�سيق مع اجلهات 
الزائر  الوفد  اطلع  كما  اخلارجية. 
للمطبوعات  امل��ط��ورة  الأع����داد  على 
اإدارة  ت�������س���دره���ا  ال���ت���ي  ال���رئ���ي�������س���ة 
الأمني �سهريا واملتمثلة يف  الإع��الم 
جملة الأم��ن، وجملة خالد وجملة 
ويف    .Safety & Security
الهدايا  ت���ب���ادل  مت  ال���ل���ق���اء،  ن��ه��اي��ة 
اجلانبني،  ب��ني  التذكارية  وال���دروع 
املرافق  والوفد  خليل  ال�سيد  ووج��ه 
من دائرة اجلمارك �سكرهم اجلزيل 
ا�ستقبالهم  ع��ل��ى  دب���ي  ���س��رط��ة  اإىل 
اأن  موؤكدين  الوافية،  ومعلوماتهم 
الرائدة يف  دبي من اجلهات  �سرطة 
جمال التغطية الإعالمية الأمنية.

•• دبي-الفجر:

�سرور،  خ��ادم  ع��ب��داهلل  العميد  ك��رم 
م����دي����ر م����رك����ز �����س����رط����ة ب����ردب����ي، 
الفائزين يف م�سابقة اأ�سرة ال�سالمة 
املرورية التي نّظمها املركز بالتعاون 

مع مدر�سة �سلمى الأن�سارية.
واأك���د العميد ع��ب��داهلل خ��الل حفل 
اأق���ي���م يف جمل�س  ال�����ذي  ال���ت���ك���رمي 
خمي�س املزينة بح�سور العقيد را�سد 
املركز،  مدير  نائب  �سالح،  حممد 
وذوي الطلبة الفائزين، اأن م�سابقة 
اأ�سرة ال�سالمة املرورية تاأتي �سمن 
حتر�س  التي  املدار�س  اأم��ن  مبادرة 
دب��ي على  ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة 
اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة م��ع وزارة 
دبي  ومنطقة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة 

الرتبوية  وامل��وؤ���س�����س��ات  التعليمية، 
بالطلبة،  العالقة  ذات  والتعليمية 

بني  املجتمعية  ال�����س��راك��ة  وت��ع��زي��ز 
التعليمية،  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رط��ة 

وامل�ساهمة يف بناء جيل واٍع ومثقف 
اأمنياً ومرورياً  اإ�سافة اىل ت�سجيع 

بقواعد  لاللتزام  وذوي��ه��م  الطلبة 
ال�سالمة املرورية.

اإطالقها  ياأتي  امل�سابقة  اأن  واأ�ساف 
املجتمعية  للم�سوؤولية  ا�ست�سعاراً 
وتقليل من احلوادث التي ت�ستنزف 
تغيري  ب��ه��دف  وامل��م��ت��ل��ك��ات،  الأرواح 
اإيجابي،  اإىل  ال�����س��ل��ب��ي  ال�����س��ل��وك 
والوعي بتحمل م�سوؤولية ال�سالمة، 
ال��ك��ث��ري من  امل�����س��اب��ق��ة  وق���د حققت 
ال�سالمة  ثقافة  تعزيز  يف  اأهدافها 
وغر�س  ال��ط��ل��ب��ة،  ل����دى  امل����روري����ة 
اإي��ج��اب��ي��ة رف���ع���اً لدرجة  ���س��ل��وك��ي��ات 
على حتمل  املجتمع  وح��ث  ال��وع��ي، 
جانب  يف  ال�����س��خ�����س��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 

ال�سالمة. 
واأو�سح ان الهدف من امل�سابقة هو 
املرورية يف  املفاهيم  وغر�س  توعية 

نفو�س الطلبة، وحثهم على �سرورة 
التم�سك بقواعد الأمن وال�سالمة، 
نفو�سهم  يف  الأمني  احل�س  وتنمية 
اأجيال  لإع������داد  اجل���ه���ود  وت��وح��ي��د 
الدولة،  بها  تفتخر  واعية  طالبية 

حيث مت ا�ستهداف جميع اجلوانب 
الأمنية التي مت�ّس �سالمة الطلبة 
باملبنى  اآمنة  بيئة  اإع���داد  حيث  من 
امل��در���س��ي م��ن خ��الل ت��وف��ري دواعي 
الأم���������ن وال���������س����الم����ة واله����ت����م����ام 

ب���اجل���ان���ب ال��ن��ف�����س��ي وال����وج����داين 
الطالبات  وت��زوي��د  القيم  وتر�سيخ 
احلياتية  وامل�������ه�������ارات  ب�����الأف�����ك�����ار 
الفعالية  اأجل حتقيق  النافعة، من 

ال�سخ�سية وبناء جيل واٍع وقوي.

•• دبي-الفجر:

اأعلن  ال��ذي  الت�سامح  ع��ام  مع  تزامناً 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  عنه �ساحب 
ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اهلل، ومتا�سياً مع ا�سرتاتيجية القيادة 
املبادرات  دعم  يف  دبي  ل�سرطة  العامة 
املجتمعية الهادفة اإىل اإ�سعاد املجتمع، 
���س��ه��د ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حم��م��د عبد 
حلقوق  العامة  الإدارة  مدير  املر  اهلل 
الإن�سان يف �سرطة دبي، تنفيذ مبادرة 
وّزع  حيث  الرم�سانية،  �سائم  اإفطار 
اإف����ط����ار تربعت  امل���وظ���ف���ون وج����ب����ات 
امل��رح��وم عبيد احل��ل��و، على  اأ���س��رة  بها 
اإىل  العائدين  ال�سائمني  ال�سائقني 
منازلهم. واأكد العميد الدكتور حممد 

�سائم  اإفطار  مبادرة  اأن  امل��ر  اهلل  عبد 
وعافية”،  “ �سحة  �سعار  حتمل  التي 
ت����اأت����ي مت���ا����س���ي���اً م����ع ف���ع���ال���ي���ات ع���ام 

قيمة  تاأكيد  اإىل  والرامية  الت�سامح، 
موؤ�س�سياً  عمال  باعتبارها  الت�سامح 
اآثاره الإيجابية على  م�ستداماً يعك�س 

املجتمع ب�سورة عامة.
املرحوم  اأ���س��رة  اأن  امل���ر  العميد  واأك����د 
عبيد احللو تربعت بتوفري عدد 30 

األف وجبة اإفطار خالل �سهر رم�سان 
األفي وجبة  املبارك لل�سائمني، بواقع 
ك���ل ي����وم وع���ل���ى م�����دار اأ����س���ب���وع���ني يف 

م�ستوى  على  امل��ن��اط��ق  م��ن  جمموعة 
القيادة  ت��ق��اط��ع  وم��ن��ه��ا  دب����ي  اإم�������ارة 
العمال،  �سكنات  دب��ي،  ل�سرطة  العامة 

تقاطع النهدة، وتقاطع �سن�سري مول، 
الطوار،  وتقاطع  بوليفارد،  وتقاطع 
وفق  وذل���ك  املجتمع،  تنمية  وتقاطع 

جدول نزل ميداين للموظفني.
املغفور  باإ�سهامات  امل��ر  العميد  واأ���س��اد 
ع��ب��ي��د احل��ل��و اخلريية  ب�����اإذن اهلل  ل���ه 
ت����زال ممتدة  وال���ت���ي ل  والإن�����س��ان��ي��ة 
للفئات  ب����ع����ده  م����ن  اأ�����س����رت����ه  ب����دع����م 
املحتاجة واملتع�سرة، موؤكدا اأن املرحوم 
واياديه  ال�سخي  بعطائه  ع��رف  ط��امل��ا 
ال��ب��ي�����س��اء ودع��م��ه ال���الحم���دود الذي 
املتعففة  النزلء والأ�سر  امتد لي�سمل 
فئات  من  وغريهم  والأيتام  واملر�سى 
املجتمع. وبني العميد املر اأن املرحوم 
عبيد احل��ل��و رح��م��ه اهلل واأ���س��رت��ه من 
ل�سرطة  اأ�سا�سيون  ���س��رك��اء  ه��م  ب��ع��ده 

دبي يف الربامج اخلريية والإن�سانية، 
وم�سهود لهم بالعطاء والكرم، ولطاملا 
امتدت اأياديهم الكرمية ملختلف فئات 
املجتمع، ونفخر ب�سرطة دبي بتعاوننا 

امل�ستمر معهم.
اأن هذه  امل����ر،  ال��ع��م��ي��د حم��م��د  واأك�����د 
اأ�سرة  م��ن  النبيلة  الن�سانية  امل��ب��ادرة 
امل����رح����وم ع��ب��ي��د احل���ل���و ت���اأت���ي �سمن 
�سل�سلة مبادرات اإن�سانية تعكف الإدارة 
العامة حلقوق الإن�سان على اإطالقها 
وبراجمها  خططها  �سمن  وتنفيذها 
ال�سنوية دعماً للخري واإ�سعاد املجتمع 
والتكافل  ال��ع��ط��اء  ل��ق��ي��م  وت��ر���س��ي��خ��ا 
النا�س،  ب����ني  والإخ����������اء  وال�����رتاح�����م 
املجتمعية  امل�ساركة  ملفاهيم  وتعزيزا 

والتطوعية.

العميد �سرور يكرم الفائزين يف م�سابقة اأ�سرة ال�سالمة املرورية

تزامنًا مع عام الت�شامح وحتت �شعار » �شحة وعافية«

�سرطة دبي توزع وجبات اإفطار تربعت بها اأ�سرة املرحوم عبيد احللو

•• عجمان-الفجر:
درهم،  األ��ف   250 بقيمة  تربعا  عجمان،  يف  بفرعها  ممثلة  ال��رب،  دار  جمعية  قدمت 
ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقتها  التي  الإم����ارة،  يف  امل�ساجد”  “اأمن  م��ب��ادرة  ل�سالح 

عجمان، بهدف تعزيز اأمن وا�ستقرار بيوت اهلل، وتر�سيخ الأمن املجتمعي.
الرقابية  الكامريات  من  �سبكة  برتكيب  عجمان  امل�ساجد” يف  “اأمن  مبادرة  وتق�سي 
يف نطاقها، حفاظا على اأمنها وا�ستقرارها والأجواء الروحية اخلال�سة فيها، وحماية 

ملمتلكاتها وحمتوياتها ومرافقها من ال�سرقة والتلف والتعديات املختلفة.
وت�سلم اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبد اهلل النعيمي، القائد العام ل�سرطة عجمان، مبكتبه 

“دار الرب” يف  التربع، من في�سل �سحراوي، مدير فرع  “�سيك” بقيمة  القيادة،  يف 
عجمان، حيث ا�ستقبل وفد اجلمعية، بح�سور خالد عزيز، من املكتب الإعالمي ل�”دار 

الرب”، وحممد يعروف، نائب مدير اإدارة التحريات يف �سرطة عجمان.
مبادرتها،  اإط��الق  وراء  من  تهدف  ال�سرطية  القيادة  اإن  عجمان:  �سرطة  قائد  وق��ال 
ومرافقها،  “امل�ساجد”  حماية  اإىل  ال��رب،  دار  جمعية  ل�سيما  �سركائها،  مع  بالتعاون 
بالغ  بها، معربا عن  ال�سيارات اخلا�سة  داخلها ومواقف  التربعات  وحتديدا �سناديق 
وم�ساهمتها  �سخي  بتربع  امل��ب��ادرة  يف  م�ساركتها  نظري  الرب”،  ل�”دار  وتقديره  �سكره 

اجلادة يف اإجناح املبادرة الأمنية.

مبادرة لتعزيز اأمن بيوت اهلل وحماية حمتوياتها

»دار الرب« تدعم »اأمن امل�ساجد« يف عجمان ب� 250 األف درهم

�سرطة دبي تطلع جمارك دبي على جتربتها الإعالمية الأمنية
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 االإعالن بالن�شر باللغة العربية واالجنليزية 

اىل املدعى عليهما / 1- �سوبرماركت املنامة ذ م م
           2-عبدالقادر �سابر عبدالقادر - هندي اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي/مزارع املني لالنتاج احليواين
يف الدعوى رقم 2019/1443 الكلية الأوىل  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ وقدره )1437168.45( درهم وهو عبارة 
املدعية  قبل  من  الأوىل  عليها  املدعي  حل�ساب  توريدها  مت  التي  الغذائية  املنتجات  ثمن  عن 

مو�سوع الدعوى مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
ال�سارقة الحتادية البتدائية  الأوىل 138 مبحكمة  الكلية  الدائرة  اأمام  لذا يقت�سي ح�سورك 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، 
وذلك املوافق 2019/5/26م وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي 

عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3586(

املنذر : مرا�س العقارية - �س ذ م م - اإعمار �سكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - الهاتف التحرك : 0505588450 
 M10 -06   سد املنذر اليها / نعومي �سالون اجلمال )فرع من كمال عثمان جمجوم للتجارة - �س ذ م م( - حمل�
الكائن على قطعة ار�س رقم  9422-343 )12344( مبنطقة الو�سل - اإمارة دبي - رقم الهاتف : 3355232 - 04  �س 

ب : 27884 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
 Marwan.eskandarani@kojamjoom.com : رقم مكاين : الربيد الإلكرتوين

والر�سوم  اليجار  ومتاأخرات  الق�ساط  و�سداد  العقد  احكام  بجميع  اللتزام  ب�سرورة  اليهما  املنذر  املنذر  يخطر 
M10 -06  الكائن على قطعة ار�س رقم  343-9422 )12344(  واملبالغ املرتتبة على الوحدة امل�ستاأجرة حمل 
ن�سر هذا  تاريخ  وذل��ك من  يوما  ، يف غ�سون ثالثني  املتحدة  العربية  الإم���ارات   - دب��ي  اإم���ارة   - الو�سل  مبنطقة 
الإعالن واإل �ست�سطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة 
دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�سداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء 

الفعلي مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3740(

 : التحرك  الهاتف  املبنى رق��م 1 - مكتب 301 -  اإعمار �سكوير -   - م  م  ذ  املنذر : لم��ري ريتيل - �س 
0505588450 ، �سد املنذر اليها / جمموعة لندن لالأعمال - �س ذ م م - العنوان : حمل رقم 1010 
يف منطقة جمريا الوىل املقام على ار�س رقم 4033-332 - اإمارة دبي - هاتف رقم : 04-4479788 ، 
 mohd@ibg3.com : س ب : 24406 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. الربيد الإلكرتوين�
رقم مكاين : 2488391876 - يخطر املنذر املنذر اليهما ب�سرورة اللتزام بجميع احكام العقد و�سداد 
رقم 1010  يف  امل�ستاأجرة حمل  الوحدة  املرتتبة على  واملبالغ  والر�سوم  اليجار  الق�ساط ومتاأخرات 
منطقة جمريا الأوىل املقام على ار�س رقم 4033-332 - اإم��ارة دبي - الإم��ارات العربية املتحدة ، يف 
للجنة  اللجوء  اىل  املنذرة  �ست�سطر  واإل  الإع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  وذل��ك  يوما  ثالثني  غ�سون 
الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء 
العني املوؤجرة و�سداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3736(

املنذر : لمري ريتيل - �س ذ م م - اإعمار �سكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - الهاتف التحرك : 0505588450 
�سد املنذر اليها الأوىل / جمموعة لندن لالأعمال - �س ذ م م - العنوان : حمل رقم 1010 يف منطقة جمريا الأوىل املقام 

على ار�س رقم 4033-332 اإمارة دبي - هاتف رقم : 4479788-04 ، �س ب : 24406 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
 2488391876  : مكاين  رقم   mohd@ibg3.com : الربيد الإلكرتوين

املنذر اليه الثاين : حممد فليح ح�سن ال�سمراين - اجلن�سية : العراق ،  العنوان : حمل رقم 1010 يف منطقة جمريا 
الوىل املقام على ار�س رقم 4033-332 - اإمارة دبي - هاتف رقم 4479788-04 �س ب : 24406 دبي ، الإمارات العربية 

  2488391876  : مكاين  رقم   mohd@ibg3.com : املتحدة. الربيد الإلكرتوين
يخطر املنذر املنذر اليهما ب�سرورة اللتزام بجميع احكام العقد و�سداد الق�ساط ومتاأخرات اليجار والر�سوم واملبالغ 
املرتتبة على الوحدة امل�ستاأجرة حمل رقم 1010  يف منطقة جمريا الأوىل املقام على ار�س رقم 4033-332 - اإمارة دبي 
- الإمارات العربية املتحدة ، يف غ�سون خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم النذار واإل �ست�سطر املنذرة اىل اللجوء 
لتخاذ الجراءات القانونية الكفيلة با�سرتداد حقوقها ، كما حتتفظ املنذرة بجميع حقوقها للمطالبة ب�سداد قيمة اي 

�سيكات مرجتعة م�ستقبال وما ي�ستجد. مع حفظ كافةحقوق املنذرة الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19   
 مذكرة اإعادة اإعالن مدعي عليه بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية  

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�شية رقم  2019/680 الدائرة امل�شرفية الكلية 

اىل املدعى عليهم / مطبعة جلف الفنية التجارية ، ابراهيم حممد علي حممد عبدويل الزرعوين ، فا�سوديف نار�سينجدا�س 
، جلف  م  م  ذ  الرقمي   العامل  ، مطبعة  ليالراماين  رامي�س   ، ليالراماين  دا�س  نار�سينغ  فا�سوديف  راجي�س   ، ليالراماين 

تكنيكال كومري�سال برنتج بر�س منطقة حرة ذ م م ، جلف تكنيكال هولدجنز مليتد 
حيث ان املدعي /  م�سرف الهالل ، يف الدعوى رقم 2019/680 جزئي 

قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها اعاله ويطالبك فيها :  
احلكم بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن بينهم بان يدفعوا اىل امل�سرف املدعي مبلغ وقدره 80.560.619.35 درهم 

احلكم بالزام املدعي عليهم بدفع مبلغ للت�سدق يحت�سب على ا�سا�س ن�سبة 9% من املبلغ املطالب به من تاريخ املطالبة حتى 
تاريخ ال�سداد التام ويح�سل هذا املبلغ من امل�سرف بعد ا�ستيفائه مديونيته ويتم التربع به لحق على اوجه اخلري والرب 
مب�سرفة هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية للم�سرف املدعي. �سمول احلكم بالنفاذ املعجل لتعلقة مبادة جتارية وبال كفالة. 

الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
لذلك يقت�سي ح�سورك امام حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية قاعة )139( وذلك بتاريخ 2019/5/27 وذلك لالإجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�سيتم 

اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

فقد امل��دع��و / ع��وا���س خان 
باك�ستان     ، ع���ل���ي  اح����م����د 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
 )MM4132131 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0568996771

فقدان جواز �سفر
امل����دع����و/ حم��م��د ظريف  ف��ق��د 
خ��������ان حم����م����د خ����ل����ي����ل خ��������ان ، 
�سفره  ج��واز  اجلن�سية  باك�ستان 
)ZE4114592( رق�������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
اقرب  او  الباك�ستانية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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•• الذيد  -الفجر:

يف  الرم�سانية  املحيان  خيمة  تناولت 
املبارك  ل�سهر رم�سان  براجمها  اأوىل 
اأعيان  خالل املحا�سرة التي دعت لها 
املنطقة الو�سطى لإمارة ال�سارقة من 
واملجل�س  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
ال�ست�ساري لمارة ال�سارقة واملجال�س 
وروؤ�ساء  الو�سطى  للمنطقة  البلدية 
واملواطنني  والأهايل  الدوائر  ومدراء 
ثقافة  ون�سر  ط��رح  و�سائل  واملقيمني 
قيم  تعزيز  يف  دوره��ا  وبيان  الت�سامح 
التعاي�س والرتاحم بني اأفراد املجتمع 

.
تر�سيخها  اإىل  امل���ح���ا����س���رة  ودع������ت 
ال�سهر الف�سيل وتعميمها  اأيام  خالل 

الإيجابية  ل�����س��م��ان  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 
املحا�سرة  خ���الل  م��ن  ف�سلها  وب��ي��ان 
اأم�������س باخليمة  ن��ظ��م��ت م�����س��اء  ال��ت��ي 
الزعفران  تل  منطقة  يف  الرم�سانية 
ف�سيلة  واأل���ق���اه���ا  ال���ذي���د  م��دي��ن��ة  يف 
ب���ن ها�سل  ال���دك���ت���ور حم��م��د  ال�����س��ي��خ 
الطنيجي وحملت عنوان الت�سامح يف 

رم�سان  .
ويف ب��داي��ة ال��ن��دوة  ق��دم ح��م��اد را�سد 
لف�سيلة  ال�سكر  للمحا�سرة  املحيان 
ب���ن ها�سل  ال���دك���ت���ور حم��م��د  ال�����س��ي��خ 
ال��ط��ن��ي��ج��ي  ع��ل��ى ح�����س��وره واإل���ق���اءه 
اأهمية  اإىل  م�������س���ريا  ل���ل���م���ح���ا����س���رة 
مع  تتم�سى  كونها  امل��ح��ا���س��رة  ع��ن��وان 
دولة  يف  الت�سامح  ع��ام  2019م  ع��ام 

الإمارات العربية املتحدة  .

لواء  وه��و  املحيان  را�سد  رح��ب  بعدها 
اأمور  اأول��ي��اء  جمل�س  ورئي�س  متقاعد 
الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�سطى 
ب���اإم���ارة ال�����س��ارق��ة  ب��احل�����س��ور م�سيدا 
بتوجيهات القيادة الر�سيدة وحر�سهم 
على ن�سر املجال�س الرم�سانية والتي 
تعزز من الروابط الجتماعية وتتيح 
���س��ه��ر رم�سان  ال���س��ف��ادة م��ن ف��وائ��د 
بيان  على  العمل  على  ع��الوة  الكرمي 
الب�سر  بني  للتعاي�س  الت�سامح  اأهمية 

باأمان و�سالم .
م���وؤك���دا ع��ل��ى ح��ر���س خ��ي��م��ة املحيان 
ك��ع��ادت��ه��ا ال�����س��ن��وي��ة وي��ق��ي��م��ه��ا حممد 
عادات  على  احل��ف��اظ  ب��ه��دف   املحيان 
ال�����ت�����زاور  امل����واط����ن����ني يف  وت���ق���ال���ي���د 
رم�سان  �سهر  ليايل  خالل  والتالقي 

الف�سيل وفق نهج قيادة الدولة .
وعنوانها  املحا�سرة  اأهمية  اإىل  ولفت 
الت�سامح يف رم�سان  كونها حتمل يف 
طياتها اأهداف القيادة العليا يف تعزيز 
املجتمع  اأف���راد  ب��ني  الت�سامح  مفهوم 
ل��ي��ك��ون ال��ت�����س��ام��ح ���س��ل��وك��ا را���س��خ��ا يف 
كيان اجلميع ل�سيما خالل اأيام �سهر 
رم�سان الكرمي �سهر اخلري والعطاء  

.
الداعية  ال�سيخ  بعدها حتدث ف�سيلة 
الطنيحي  ها�سل  بن  حممد  الدكتور 
وح���م���ل���ت ع����ن����وان ع���ل���ى ال��ت�����س��ام��ح يف 
الدولة  قيادة  ب��روؤي��ة  م�سيدا  رم�سان 
عاما  2019م  ع����ام  ت��خ�����س��ي�����س  يف 

للت�سامح .
الكرمي  رم�سان  �سهر  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

مب����ا ف���ي���ه م����ن الأج����������واء الإمي���ان���ي���ة 
م�ساحة عامة يف بيان ف�سل  ن�سر قيم 
الإ�سالم وروح الت�سامح بني املواطنني 
على  والعمل  اجلاليات  من  واملقيمني 
اإظهار قيم الت�سامح املتاأ�سلة يف �سعب 
المارات ويف حياة امل�سلم ب�سورة عامة 
رم�سان  ���س��ه��ر  خ���الل  تتجلى  وال��ت��ي 

الكرمي .
الت�سامح  قيم  وت��ع��زي��ز  ب��ث  اإىل  ودع���ا 
مبادئ  خالل  من  ال�سلمي  والتعاي�س 
ال���ق���راآن وال�����س��ن��ة امل��ط��ه��رة ال�����واردة يف 
ظ��ل ���س��ل��وك ال�����س��ائ��م��ني خ���الل �سهر 
الجتماعية  احل��ي��اة  واإث����راء  رم�����س��ان 
والتوا�سل الجتماعي الفعال واإ�سفاء 
اإىل  اأق��رب  ال�سائم  ك��ون  جو مت�سامح 
اهلل عزوجل خالل نهار �سهر رم�سان 

القراآن  وق������راءة  ال�����س��وم  خ����الل  م���ن 
خالل  اهلل  م��ن  قربه  بجانب  ال��ك��رمي 
الليل باإقامة ال�سلوات وبذلك فر�سة 
وعادات  قيم  على  ق��رب  ع��ن  للتعرف 
والو�سطي  امل��ت�����س��ام��ح  احل��ن��ي��ف  دي��ن��ن��ا 
والذي يخلو من العنف والتطرف ول 
ينبذ الآخر بل يتقبله ويتعاي�س معه.

اإىل  الطنيجي  ال�سيخ  ف�سيلة  اأو���س��ح 
اأن الت�سامح من اأخالق الر�سل عليهم 
قوة  دليل على  وهو  وال�سالم  ال�سالة 

�سبيل  والت�سامح  فالعفو  ال�سخ�سية 
�سلى  الر�سول  ففي حديث  العزة  اإىل 
َنق�س مال من  و�سلم:” ما  اهلل عليه 
اإل  بعفو  ع��ب��ًدا  زاد اهلل  ،  وم��ا  �سدقة 
ا، وم��ا توا�سع اأح��د هلل اإل رفعه “  ع��زَّ
�سبيل  والت�سامح  العفو  اأن  اإىل  لفتا 
تعاىل  ل��ق��ول��ه  م�����س��داق��ا  اجل���ن���ة  اإىل 
:)�سارعوا اإىل مغفرة من ربكم وجنة 
ع��ر���س��ه��ا ال�����س��م��وات والأر�������س اأع���دت 
ال�سراء  يف  ينفقون  ال��ذي��ن  للمتقني. 

وال�سراء والكاظمني الغيظ والعافني 
عن النا�س. واهلل يحب املح�سنني(.

بعدها ت��داخ��ل ع��دد م��ن احل�����س��ور يف 
الت�سامح  ق��ي��م  ت��ر���س��ي��خ  اأه��م��ي��ة  ب��ي��ان 
والذي  ال��ك��رمي  رم�����س��ان  �سهر  خ��الل 
ي��ع��د ف��ر���س��ة ���س��ان��ح��ة ل��ت��اأك��ي��د تلك 
ال�سفة النبيلة واحلميدة م�ست�سهدين 
بالعديد من الق�س�س التي درج عليها 
جمتمع الإم��ارات يف الت�سامح والعفو 

وحب الغري .

•• ال�ضارقة –الفجر:

ال�سارقة  ال���س��ت�����س��اري لإم�����ارة  امل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
�سمن  عقدها  التي  ع�سرة  ال�سابعة  جل�سته  يف 
اأعماله لدور النعقاد العادي الرابع من الف�سل 
الت�سريعي التا�سع �سيا�سة هيئة تطوير معايري 

العمل يف اإمارة ال�سارقة
م���ق���ره يف مدينة  ان���ع���ق���اده���ا يف  خ����الل  وذل�����ك 
ال�سارقة برئا�سة خولة عبدالرحمن املال رئي�سة 

املجل�س ال�ست�ساري.
وح�����س��ور وق���ائ���ع اجل��ل�����س��ة م���ن ه��ي��ئ��ة تطوير 
رئي�س  الق�سري  ���س��امل  م��ن  ك��ال  العمل  معايري 
الهيئة وعمر �سامل ال�سارجي مدير اإدارة الدعم 
ال�سويدي  حممد  واأح��م��د  املوؤ�س�سي  والت�����س��ال 
حممد  وعمر  احلكومي  الت�سال  ق�سم  رئي�س 
وندى  امل�ساندة  اخلدمات  ق�سم  رئي�س  ال�سلمان 
العامة  العالقات  ق�سم  رئي�س  املناعي  عبداهلل 

والفعاليات
بداأت اجلل�سة بتالوة الأمني العام اأحمد �سعيد 
�سيا�سة هيئة  ملناق�سة  العام  اجل��روان للمو�سوع 
تطوير معايري العمل يف اإمارة ال�سارقة واأ�سماء 
ت��ه��دف هيئة تطوير  ق��ائ��ال:  ال��ط��ل��ب  م��ق��دم��ي 
م��ع��اي��ري ال��ع��م��ل يف اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة م��ن خالل 
متوا�سل  ب�سكل  ال�سعي  اإىل  جهودها  منظومة 
لتطوير جهودها الرامية اإىل حت�سني جودة بيئة 
العمل ؛ بغية الو�سول اإىل بيئة مثالية ل�سريحة 
العمال واأ�سحاب العمل وتطوير �سراكات نفعية 
وحت�سني م�ستوى وجودة العالقات بني الفئتني 
على اأر�س الإمارة،،ولأهمية اأدوارها يود مقدمو 
لغايات  حتقيقا  املو�سوع  ه��ذا  مناق�سة  الطلب 

ال�سالح العام.
كلمتها  امل��ال  عبدالرحمن  خ��ول��ة  األ��ق��ت  ب��داأه��ا 
الفتتاحية مبباركة افتتاح م�سجد ال�سارقة من 
قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى لالحتاد 
ال�����س��ارق��ة -ح��ف��ظ��ه اهلل ورع�����اه- وتوؤكد  ح��اك��م 
اإمارة  يف  لفتاً  ومعلماً  �سرحاً  ُيعد  امل�سجد  اأن 
ال�سعائر  اإ���س��الم��ي��ة لإق���ام���ة  وم���ن���ارة  ال�����س��ارق��ة 

والتعريف بديننا ال�سالمي احلنيف
معايري  ت��ط��وي��ر  ه��ي��ئ��ة  �سيا�سة  مناق�سة  وع���ن 
ال�ست�ساري  املجل�س  حر�س  على  اأك��دت  العمل 
ال��ق�����س��وى نظراً  الأه��م��ي��ة  الهيئة  اإع��ط��اء  ع��ل��ى 
لدى  ال��وع��ي  ن�سر  يف  املتمثلة  احليوية  ملهامها 
اللتزام  اأهمية  ح��ول  والعمال  العمل  اأ�سحاب 
بالقوانني واللوائح واحلقوق واملعايري اخلا�سة 
العمل على  دوره��ا يف  للهيئة   : وتابعت  بالعمل 
تطوير  خ��الل  م��ن  للعمال  ج��اذب��ة  بيئة  توفري 
و�سحًيا  وف���ك���رًي���ا  ث��ق��اف��ًي��ا  ال���ع���م���ال  م�����س��ت��وى 
تعريفهم  بغر�س  والندوات  املحا�سرات  باإقامة 
الج�����راءات  وم��اه��ي��ة  وال��ت��زام��ات��ه��م  بحقوقهم 
اتباعها ل�سمان تلك احلقوق  القانونية الالزم 
تاأهيلهم  وك���ذل���ك  ب���الل���ت���زام���ات،  وال��ن��ه��و���س 
مرافق  وتطوير  واملهنية  الفنية  النواحي  من 
وجممعات �سكن العمال بالتعاون والتن�سيق مع 
بالإ�سافة  والقطاع اخلا�س  اجلهات احلكومية 
مع  يتفق  مب��ا  العمال  احتياجات  مراجعة  اإىل 
ال��ن��م��و امل��ت��زاي��د ال����ذي ت�����س��ه��ده الإم������ارة .. ول 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ورعاية  اهتمام  اأن  �سك 
ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�سارقة  اإم��ارة  حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س 
-حفظه اهلل ورعاه- ودعمه الالحمدود للهيئة 

ولأعمالها وكذلك املتابعة امل�ستمرة ل�سمو ال�سيخ 
ويل  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �سلطان 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  احلاكم  نائب  العهد 
الأثر  لهما  ك��ان  اهلل-  -حفظه  ال�سارقة  لإم��ارة 
الإيجابي والكبري يف دعم وموؤازرة جهود الهيئة 
وممثليها الكرام خا�سة واأنها ُتعد من الهيئات 
واجلهات احلكومية احلديثة العهد نوعاً ما يف 

الإمارة.
واأردف������ت امل����ال: لأه��م��ي��ة ه���ذا امل��و���س��وع نتمنى 
الو�سول باملحاور واملناق�سات اإىل م�ساعدة هيئة 
ال��رق��ي بخدماتها  ال��ع��م��ل يف  م��ع��اي��ري  ت��ط��وي��ر 
وت��ط��وي��ر اآل���ي���ات اأع��م��ال��ه��ا مب���ا ي��خ��دم م�سرية 
التنمية والتطوير يف �ستى املجالت وخ�سو�ساً 
اإم��ارة ال�سارقة  يف حت�سني جودة بيئة العمل يف 
بغية الو�سول اإىل بيئة مثالية ل�سريحة العمال 

واأ�سحاب العمل التي تعي�س على اأر�س الإمارة
بعدها األقى �سامل الق�سري رئي�س هيئة تطوير 
معايري العمل كلمة اأ�ساد فيها بالهتمام الكبري 
الذي يوليه املجل�س ال�ست�ساري بكافة الدوائر 
اهتمام  اإىل  لفتا  اأعمالها  ومتابعة  احلكومية 
املجل�س بجهود الهيئة وما تقوم به من مبادرات 
يف  العمال  ق��ط��اع  خل��دم��ة  متوا�سلة  وفعاليات 
�سال�سارقة  لروؤية حاكم  ال�سارقة ترجمة  اإم��ارة 
يف الهتمام بهذه ال�سريحة الهامة التي ت�سهم 

يف بناء املجتمع.
وقدم نبذة عن اأعمال الهيئة ومت تقدمي عر�س 
مرئي خالل الجتماع لتعريف اأع�ساء وع�سوات 
اللجنة بالإجراءات واأبرز الفعاليات التي تتبعها 
الهيئة بغر�س تطوير بيئة العمل لدى العمال 
فيه  ي�سارك  مناخ  وخلق  العمل  اأ�سحاب  ول��دى 

اجلميع كل بدوره يف تقدمي خمتلف خدماته .
معايري  تطوير  هيئة  اأن�سئت  الق�سري:  وق���ال 
العمل يف ال�سارقة مبر�سوم اأمريي �سدر يف عام 
�ساحب  حر�س  من  انطالقاً  وذل��ك   ،2014
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 
على توفري بيئة عمل مبدعة ومثالية يف اإمارة 
الدعم  ت��ق��دمي  اإىل  الهيئة  وت��ه��دف  ال�����س��ارق��ة. 
والتن�سيق  بالتعاون  والعمال  العمل  لأ�سحاب 
مع اجلهات احلكومية املعنية واملن�ساآت اخلا�سة، 
ومواكبة  القطاع،  هذا  اأداء  مب�ستوى  للنهو�س 
الهيئة  تتبنى  و  الإم���ارة  ت�سهده  ال��ذي  التطور 
وتعمل على  املتبعة عاملياً  العمل  اأف�سل معايري 
مواءمتها مع معايري العمل املحلية، كما تبادر 
واأن�سطة  ب��رام��ج  ع��دة  تنفيذ  اإىل  اإن�سائها  منذ 

تخدم العمال واأ�سحاب العمل.

واأ�شاف الق�شري يف كلمته :
وتخ�سي�سكم جل�سة  لنا،  دعوتكم  اأ�سعدتنا  لقد 
معايري  تطوير  هيئة  �سيا�سات  ملناق�سة  ال��ي��وم 
ال��ع��م��ل ب��ال�����س��ارق��ة. وق��ب��ل��ه��ا ���س��رن��ا زي����ارة جلنة 
ال�سوؤون ال�سحية والعمل وال�سوؤون الجتماعية 
واملفيد  املثمر  ونقا�سها  الهيئة،  ملقر  املجل�س  يف 
اهتمام  ون�سكر  الأ�سا�سية.  املحاور  من  للعديد 
�سيا�سة  ع��ل��ى  ب���الط���الع  واه��ت��م��ام��ك��م  ال��ل��ج��ن��ة 
الهيئة وخطتها امل�ستقبلية وروؤيتها ومبادراتها، 
وال���ت���ي ت��ع��ك�����س روؤي�����ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، واملتابعة احلثيثة 
من �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
ال��ع��ه��د ون��ائ��ب احل��اك��م رئي�س  ال��ق��ا���س��م��ي، ويل 

املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة، يف الهتمام 
بتوفري بيئة جاذبة للعمال واأ�سحاب العمل يف 
اإمارة ال�سارقة. فبف�سل الدعم الالحمدود من 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة واملتابعة املبا�سرة 
م���ن ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب احل���اك���م، متكنت 
ال��ه��ي��ئ��ة م���ن حت��ق��ي��ق ج��م��ي��ع ه���ذه الإجن������ازات.

العمل،  معايري  تطوير  هيئة  دور  اأهمية  تكمن 
يف حقيقة اأن اإمارة ال�سارقة قد ر�سخت مكانتها 
املركز  فهي  املنطقة.  م�ستوى  على  ال�سناعية 
املتحدة.  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال�سناعي 
وهي من القت�سادات احليوية واملتقّدمة. وهي 
على  مت��ت��د  �سناعية  منطقة   21 ت�����س��م  الآن 
قلب  وت�سكل  م��رب��ع��اً،  ك��ي��ل��وم��رتاً   15 م�ساحة 
فمناخ  الدولة.  يف  التحويلية  ال�سناعات  قطاع 
ال�ستثماري  اجل��ذب  الفريد وحم��اور  الأع��م��ال 
املنطقة،  �سعيد  على  ال�سارقة  ب��ه  تتفرد  التي 
جعلها مركزا رائدا لتاأ�سي�س وممار�سة الأعمال 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي. ف��ه��ي ب��ي��ئ��ة خ�سبة 
ال�ستثمارونتيجة لذلك، يوجد يف  ت�سجع على 
ال�سارقة الآن حوايل 600 األف عامل ي�سكلون 
اأكرث من 12 باملئة من اإجمايل عمالة الدولة. 
تقدمي  اإىل  ال���س��رتت��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ط��ن��ا  وت���ه���دف 
الدعم لهوؤلء العمال ولأ�سحاب العمل وتوفري 
اجلهات  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون  احتياجاتهم 
احلكومية واملن�ساآت اخلا�سة، للنهو�س مب�ستوى 
بيئة العمل والعمال وتطوير معايري العمل يف 
اإمارة ال�سارقة.وقد جنحت الهيئة خالل الفرتة 
املا�سية، يف اإجناز جزء كبري من هذه اخلطط. 
العمال،  فقامت مب�سح ميداين لبع�س م�ساكن 
واحتياجاتها  و���س��ع��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ب���ه���دف 
وتقدمي التو�سيات الهادفة لتعديلها وحت�سينها 
كافة.  للمعايري  مطابقتها  و�سمان  وتطويرها 
وتبني لنا نتيجة للم�سح امليداين، اأنه بالإ�سافة 
املناطق  يف  التحتية  بالبنية  الهتمام  ل�سرورة 
اأماكن  لتوفري  ح��اج��ة  اأي�����س��اً  ه��ن��اك  العمالية، 
وتثقيفية  �سحية  وع��ن��اي��ة  وري��ا���س��ي��ة  جت��اري��ة 
العمالية.  الكثافة  ذات  املناطق  يف  وترفيهية، 
ولهذه الغاية بداأنا ومبوافق من �ساحب ال�سمو 
عمالية  ح��دائ��ق  خم�س  باإن�ساء  ال�سارقة  حاكم 
املجتمعية  اخل���دم���ات  م��ن  جم��م��وع��ة  تت�سمن 
اأنواع  ملمار�سة خمتلف  وال�ساحات  املالعب  مثل 
التجارية،  وامل���ح���الت  وامل�����س��اج��د،  ال��ري��ا���س��ة، 
واملقاهي. وقد اأو�سكنا على النتهاء من احلديقة 
افتتاحها  و�سيتم  ال�سجعة،  منطقة  يف  الأوىل 
قريباً.كما ون�سعى حالياً ومبوافقة من �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة على تخ�سي�س اإحدى هذه 
احلدائق لت�سبح مركزاً جتارياً عمالياً. وجاري 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى و���س��ع امل��خ��ط��ط��ات ال���الزم���ة لهذا 
م��ن اجلهات  ع��دد  م��ع  بالتعاون  العمايل،  امل��ول 
الوجه  ليعك�س  اخلا�سة،  واملوؤ�س�سات  احلكومية 
املول  ال�سارقة. و�سي�سم هذا  احل�ساري لإم��ارة 
على  �سيقام  وال��ذي  نوعه،  الفريد من  العمايل 
م�ساحة تبلغ اأكرث من مائتي األف قدم مربع يف 
وهايرب  جت��اري،  حمل   88 ال�سجعة،  منطقة 
قدم  اآلف   10 م�ساحته  تتجاوز  كبري  م��ارك��ت 
اإىل  ت�سل  اإجمالية  مب�ساحة  وم�ست�سفى  مربع، 
تت�سع  �سينما  و���س��ال��ت��ي  م��رب��ع،  ق���دم   7700
لأكرث من األف �سخ�س. و�سيوفر املول العمايل 
كل ما يحتاج اإليه العمال، من خدمات ت�سويقية 
متنف�س  لي�سبح  وترفيهية  وثقافية  و�سحية 
ل��ه��م ي��رت��ادون��ه ب��ال��ق��رب م��ن م��ن��اط��ق �سكنهم. 

اإجن����ازات،  م��ن  الهيئة  حققته  م��ا  �سمن  وم���ن 
�سركائنا  بح�سور  العمل  لقطاع  ملتقى  تنظيم 
ال�سرتاتيجيني من القطاعني العام واخلا�س، 
والفعاليات  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ع��دي��د  واإق����ام����ة 
والحتفالت باملنا�سبات املحلية والدولية والتي 
بحقوقهم  وتثقيفهم  ال��ع��م��ال  لتوعية  ت��ه��دف 
الطبية  ال���ف���ح���و����س���ات  وت����وف����ري  وواج���ب���ات���ه���م 
امل��ج��ان��ي��ة ل��ه��م وك���ذل���ك ال��رتف��ي��ه ع��ن��ه��م. ومن 
الريا�سي  املهرجان  اإقامة  الفعاليات  هذه  اأه��م 
العمايل والحتفالت بيوم العمال العاملي، وهما 
وا�ستجابة كبريين من  ا�ستح�سانا  لقيا  حدثان 
وال�سركاء  العمل  واأ�سحاب  العمال  من  الآلف 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني. ك��م��ا ون�����س��ع��ى دوم����اً لتعزيز 
والدولية  املحلية  الهيئة واجلهات  التعاون بني 
امل��ع��ن��ي��ة، م��ن ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س، من 
اتفاقيات  وت��وق��ي��ع  ال���دوري���ة  ال���ل���ق���اءات  خ���الل 
التعاون. وقد انتهينا موؤخراً من اإعداد خطتنا 
ال�سرتاتيجية اخلم�سية “2019 – 2023” 
الفرتة  خ��الل  �سنطلقها  وم��ب��ادرات  مبخرجات 
العمل،  واأ�سحاب  العمال  بهدف متكني  املقبلة، 
العمل،  ق���ط���اع  يف  ن��ف��ع��ي��ة  ����س���راك���ات  وت���ط���وي���ر 
وحت�سني م�ستوى وجودة العالقات بني العمال 
ال��ع��م��ل، وزي����ادة اخل��دم��ات العمالية  واأ���س��ح��اب 
و�سيا�سات  نظم  اإىل حت�سني  بالإ�سافة  املبتكرة، 
تاأهيل  ل�����س��م��ان  الإم�������ارة،  ال��ع��م��ل وال��ع��م��ال يف 
ال���ك���وادر ال��ع��م��ال��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة، ورف����ع كفاءة 
ا���س��ت��غ��الل امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة، وت��ر���س��ي��خ ثقافة 
البتكار والإنتاجية، وزيادة العتماد على موارد 

ال�سركاء.
قدمتها  التي  الهيئة  روؤي���ة  ا�ستعرا�س  وج��رى 
ن���دى امل��ن��اع��ي رئ��ي�����س ق�����س��م ال��ع��الق��ات العامة 
والفعاليات املتثلة يف بيئة عمل جاذبة وعالقات 
واأن  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  حت��ق��ق  م��ب��ت��ك��رة  ع��م��ل 
العمال  ب��اأداء  الرت��ق��اء  تتمثل يف  الهيئة  ر�سالة 
وممار�سات  مفاهيم  وتر�سيخ  العمل.  وا�سحاب 
النتاج يف خدمة القت�ساد واملجتمع، من خالل 
ا�ست�سدار القوانني والت�سريعات وو�سع املعايري 
التنفيذية  وال��ل��وائ��ح  ال��ع�����س��ري��ة  وال�����س��ي��ا���س��ات 
ا�ستمرار  والتاأكد من  العمل.  لعالقات  املنظمة 
اللتزام بها وحتديثها، و�سمان مواكبتها مل�سرية 

الريادة والتطور باإمارة ال�سارقة
ب��ع��د ذل���ك ت��داخ��ل اأع�����س��اء وع�����س��وات املجل�س 
الع�سوة  وب����داأت  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  ط��رح  يف 
و�ساألت  ا�ستف�ساراتها  توجيه  يف  البريق  عائ�سة 
الهيئة  عليها  تعتمد  التي  القيا�س  معايري  عن 
ارتفاع  ت�سمن  التي  اأدائ��ه��ا  موؤ�سرات  قيا�س  يف 
الداء على امل�ستويني املحلي والحتادي بجانب 
تنفيذية  لوائح  وج��ود  يف  بالتعجيل  مطالبتها 
لتطوير  الالزمة  وال�سرتاتيجيات  لل�سيا�سات 

اأدائها
الريامي ف�ساألت عن  الع�سوة  عذراء متيم  اأما 
العمال  فئة  من  العاملة  ب��امل��راأة  الهيئة  اهتمام 
وتوؤكد  الهيئة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  واأب����رز 
على اأهمية دور الهيئة يف اإبراز اهتمام ال�سارقة 
اإىل حتقيق  حمليا ودوليا بفئة العمالة وتدعو 
ب��اأن تكون مدينة  ال�سارقة  الهيئة لإم��ارة  روؤي��ة 

مراعية للعمال  
و�ساأل الع�سو اأحمد بوكاله عن خطة التدريب 
اخلا�سة بالعمال يف جمال الوقاية وتاأهيلهم من 
الأخطار بالتعاون مع هيئة الوقاية وال�سالمة 
ويطالب بالتن�سيق لإن�ساء عيادة �سحية عمالية 

يف منطقة ال�سجعة 
املن�سوري  ح��م��د  حم��م��د  الع�سو  م��داخ��ل��ة  ويف 
�ساأل عن عمل الهيئة ب�سكل ي�سمن قيام العامل 
بالنفع على منظومة  يعود  الإن��ت��اج مبا  ب��زي��ادة 
مبا�سر  ب�سكل  العمل  �ساحب  وا�ستفادة  العمل 
دور  منطلق  م��ن  اأخ���ر  ب�سكل  ال��ع��ام��ل  وك��ذل��ك 
خمرجات  وجت��وي��د  النتاجية  زي���ادة  يف  الهيئة 
القطاع اخلا�س وعن قيام الهيئة بعمل درا�سات 
م�ساكل  اأب����رز  ب�����س��اأن  ���س��ن��وي  وا���س��ت��ب��ي��ان  علمية 

العمال لو�سع احللول والربامج املنا�سبة لها 
 وا�ستف�سر الع�سو حممد بن نومه الكتبي عن 
لتدريب  اإقامة مركز متخ�س�س  اإمكانية  مدى 
العمالة وذلك وفق خطة وا�سرتاتيجية الهيئة 
خ��ربة متخ�س�سة يف هذا  لبيوت  تعهد  اأن  على 
املجال ودور الهيئة يف ن�سر ثقافة الت�سامح بني 

العمال ودرا�سة اإن�ساء مدينة عمالية م�سغرة 
ال�سويدي  ه���زمي  ب��ن  ث���اين  ال��ع�����س��و  ق���دم  فيما 
حتققه  فيما  الهيئة  اأدوار  على  والثناء  ال�سكر 
ال��ع��م��ال يف  ب��ني  ال���س��ت��ق��رار  اأدوار لتحقيق  م��ن 

خمتلف املناطق
جلنة  اإن�ساء  اقرتحت  احلمادي  هيام  والع�سوة 
العمال  قبل  م��ن  والتظلمات  بال�سكاوى  تعنى 
وت�ساأل عن جهود الهيئة يف تقليل اإ�سابة العمال 

خالل تاأدية اأعمالهم 
اأ�سباب  عن  مو�سى  عبداهلل  الع�سو   وا�ستف�سر 
نق�س �سكن العمال يف املنطقة ال�سرقية ووجود 

اأرا�سي �سناعية مبنية ل تتوفر بها كهرباء
ف�ستف�سر  الدرمكي  عي�سى  حممد  الع�سو  اأم��ا 
لي�سمل خدمات  املوقع اللكرتوين  عن تطوير 
ع�����دة ب���ج���ان���ب ت���ق���دمي ال���ت���وع���ي���ة الإع���الم���ي���ة 
على  ع��الوة  العمال  تنا�سب  التي  اللغات  بكافة 
اأهدافها  مع  يتنا�سب  مبا  الهيئة  م�سمى  تعزيز 

واخت�سا�ساتها.
وبعد اأن انتهى مقدمو الطلب من طرح اأ�سئلتهم 
اإىل  ا�ستف�ساراتهم  تقدمي  الكلمة يف  بداأ طالبو 
هيئة تطوير معايري العمل حيث وطالب الع�سو 
را�سد الهناوي بعمل قاعدة بيانات تتوافر فيها 
كافة املعلومات اخلا�سة بالعمال بجانب اأ�سحاب 
املنا�سبة  واخلطط  الربامج  لبناء  وذلك  العمل 
ا�ستنادا عليها وي�ستف�سر عن توجه الهيئة لدعم 
وم�ساعدتها  العمال  قبل  م��ن  امل��ع��وزة  احل���الت 
بالتن�سيق مع املوؤ�س�سات اخلريية بجانب دعوته 
بالتن�سيق  العمايل  الريا�سي  املهرجان  لتفعيل 

مع اأندية اإمارة ال�سارقة 
الأهايل  معاناة  �سبيعان  عبداهلل  الع�سو  وطرح 
بدبا احل�سن من خماطر قرب م�ساكن العمال 
الأهايل  م�ساعدة  ويتمنى  ال�سكنية  املناطق  من 

ببناء الأرا�سي باملنطقة ال�سناعية باملدينة
اأع�ساء  ا���س��ت��ف�����س��ارات  ع���ن  رده  م��ع��ر���س  ويف 
رئي�س  الق�سري  ���س��امل  اأك���د  املجل�س  وع�����س��وات 
هيئة تطوير معايري العمل ومعاونه اإىل اأنه مت 
و�سع ت�سور لتوفري بيئة �سكنيه للعمال تتوافق 
العمال.  واحتياجات  وال��ت��زام��ات  متطلبات  مع 
وهناك مقرتحات بفتح جمال ال�ستثمار بهذه 
بالعمال،  ل��ت��وف��ري اخل��دم��ات اخل��ا���س��ة  امل��واق��ع 
حلني و�سع روؤية تت�سمن تعديل الو�سع القائم 

ل�سكنات العمل مبا يتوافق مع الروؤية العامة
ال��ه��ي��ئ��ة ع��م��ل��ت وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع  اأن  م�����س��ي��ف��ا 
الطرق  العمل مع هيئة  املعنية على:-  اجلهات 
املوا�سفات  لتحديد  خطة  لو�سع  وامل��وا���س��الت 
التابعة للمن�ساآت لنقل  الركاب  باآليات  اخلا�سة 

ال����س���رتاط���ات اخلا�سة  م���راع���اة  م���ع  ال��ع��م��ال 
ب���اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ج��دي��د وت��رخ��ي�����س هذه 
املركبات وفقاً لأنظمة ال�سري بالدولة والإمارة 
املوارد  “وزارة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع   والتن�سيق 
اجلهات  م���ع  وال���ت���ع���اون  للتوطني”  ال��ب�����س��ري��ة 
للتاأهيل  م���راك���ز  ف��ت��ح  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  اخل��ا���س��ة 
باعتماد  الهيئة  تقوم  اأن  على  املهني  والتدريب 
التفاقيات  وو�سع  التن�سيق  وج��اري  �سهاداتها. 

اخلا�سة بها.
يف  الهيئة  دور  اإىل  وم��ع��اون��ه  الق�سري  وت��ط��رق 
التن�سيق مع الدائرة القت�سادية وغرفة جتارة 
و�سناعة ال�سارقة واملوؤ�س�سات اخلا�سة، للتعاون 
وو�سع خطة عمل لإقامة ندوات للم�ستثمرين 
“ال�سركات العمالية”  باإمارة ال�سارقة والتعاون 
والتوطني  الب�سرية  امل����وارد  وزارة  م��ع  ال��دائ��م 
اإقامة  بند  والتاأهيل،  التدريب  خطة  لت�سمني 
العمال  بتثقيف  اخلا�سة  واملحا�سرات  الندوات 
ح���ول ح��ق��وق��ه��م وواج��ب��ات��ه��م، وت��ط��وي��ر ال���ذات 
وال��ف��ك��ر لإم��ك��ان��ي��ات��ه��م ف�سال ع��ن و���س��ع خطة 
باملنا�سبة  الحتفال  لكيفية  م�ستقبلية  وروؤي���ة 
بالتن�سيق  ال���ع���امل���ي،  ال���ع���م���ال  ب���ي���وم  اخل���ا����س���ة 
م���ع اجل���ه���ات ال���داع���م���ة وال���راع���ي���ة واجل���ه���ات 
لل�سنوات  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ومت  الع���الم���ي���ة. 
النتائج  وحققت   ”2018-2017“ املا�سية 

املرجوة منها بامتياز.
وعن دور الهيئة يف تقدمي اخلدمات املجتمعية 
وال��ت��وا���س��ل ودع���م ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخلا�س 
وامل���������س����ارك����ة يف ب����رام����ج ال���ت���وع���ي���ة والر������س�����اد 
دور  اإىل  الق�سري  اأ�سار  والفعاليات  وامل��وؤمت��رات 
التوا�سل  م��واق��ع  وتن�سيط  تفعيل  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
الجتماعي اخلا�سة بالهيئة لال�ستفادة الأكرب 
العمال،  ب��ني  املعرفة  ون�سر  ال��ربام��ج  ه��ذه  م��ن 
وقبول املقرتحات اخلا�سة بكل مو�سوع وتوفري 
م�ساركة اأكرب عدد ممكن من اجلهات العالمية 
احلكومية واخلا�سة يف جميع م�ساريع وفعاليات 
وندوات وبرامج الهيئة وتنفيذ اأكرث من مبادرة 
للعمال.  املجانية  والفحو�سات  الك�سف  ح��ول 
وباإ�سراف  املبادرات  تو�سيع  على  العمل  وج��اري 
لإفادة  ال�سحية  ال�سارقة  وهيئة  ال�سحة  وزارة 
اأكرب عدد من العمال من الفحو�سات املجانية.

اإىل جناح هيئة تطوير معايري  الق�سري  واأ�سار 
املا�سية يف  الثالثة  الأع��وام  وعلى مدى  العمل 
والخت�سا�سات  الأه����داف  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ 
تاأ�سي�سها،  مر�سوم  يف  وردت  التي  وال�سالحيات 
واخت�سا�ساتها  اأه��داف��ه��ا  تنظيم  ق��ان��ون  ويف 
و���س��الح��ي��ات��ه��ا: ف��ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ت��ق��دمي الدعم 
يف  العاملني  والعمال  العمل  لأ�سحاب  ال���الزم 
اجلهات  م��ع  دائ���م  ب�سكل  التن�سيق   - الإم�����ارة: 

املعنية لو�سع ا�س�س ومعايري عمل عاملية
- عقد اجتماعات دورية مع اجلهات احلكومية 

وتوقيع اتفاقيات تعاون معها
التي  اأو  اإ���س��داره��ا  امل��زم��ع  ال���ق���رارات  متابعة   -
ال�سيا�سة العامة  اأي تعار�س مع  ت�سدر لتجنب 

للقانون الحتادي واملحلي
ومهامها  الهيئة  اأع��م��ال  اأب���رز  اإىل  وت��ط��رق  كما 
واخت�سا�ساتها وخمتلف م�ساريعها واإجنازاتها.

يف نهاية اجلل�سة رئي�س املجل�س تعلن اأن اجلل�سة 
اخلمي�س  ي���وم  ���س��ُت��ع��ق��د  اهلل-  ب�����اإذن  ال���ق���ادم���ة- 
املوافق 30 مايو من عام 2019م ومو�سوعها 
مناق�سة م�سروع تو�سيات املجل�س ب�ساأن �سيا�سة 

هيئة تطوير معايري العمل يف اإمارة ال�سارقة.

املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة يف جل�سته العامة يوؤكد على اأدوار هيئة تطوير معايري العمل لتوفري بيئة جاذبة للعمال من خالل تطوير م�ستوى العمال ثقافًيا وفكرًيا و�سحًيا

اأكدت على الت�شامح ودوره يف تعزيز قيم التعاي�س والت�شامح والرتاحم بني اأفراد املجتمع

يف اأوىل برامج خيمة املحيان الرم�سانية حما�سرة لف�سيلة الدكتور 
حممد بن ها�سل الطنيجي بعنوان الت�سامح يف رم�سان 
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عربي ودويل

م�شروع تون�س ا�شاءة للق�شاءبوجمعة الرميلي يحذر

لطفي بن يو�شف يف جل�شة املحاكمة

مهدي جمعة انحراف الهيئة

وي�سائل من يتوجب م�ساءلته من 
املتهمني".

الق�ساة  على  "تعويلها  واأّك����دت     
لتحكيم ال�سمري وتطبيق الد�ستور 

احلريف”،  مدلوله  الن�س  واإعطاء 
رغم  برهنوا  “الق�ساة  اأن  م��ربزة 

م���ا ي��واج��ه��ون م���ن ���س��ع��وب��ات بعد 
رفيع  وط��ن��ي  ح�����س  ع���ن   2011

اإحراج للق�شاء
   يف الأثناء ي�ستمر اجلدل ال�سيا�سي 
ال�سياق،  هذا  ويف  امللف.  هذا  حول 
عن  تون�س،  م�سروع  حركة  ع��ربت 
وما  امل��ت��ع��ّم��دة  "الإثارة  ل���  اأ���س��ف��ه��ا 
مبحاكمة  �سمي  م��ا  ع��ر���س  �سّكله 
ال���راح���ل ���س��ال��ح بن  ال��زع��ي��م  قتلة 
�سة  املخ�سّ ال���ّدائ���رة  ع��ل��ى  ي��و���س��ف 
ل��ل��ع��دال��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة ب��ت��ون�����س من 

اإحراج للق�ساء".
بيان  يف  احل�����رك�����ة  واع�����ت�����ربت     
املحاكمات  "فر�س  اأن  عنها  �سادر 
 2018 مايو   31 بعد  وتوا�سلها 
م��ن ب���اب ت��اأج��ي��ج الأح���ق���اد واإث����ارة 
باب  يف  اأب�������دا  ي���دخ���ل  ول  ال���ف���ن 
"�سبق  ب��اأن��ه  م���ذّك���رة  امل�ساحلة"، 
لكتلتها الربملانية اأن نّبهت اإىل عدم 
العدالة  ملنظومة  عمل  اأي  �سرعية 
الن���ت���ق���ال���ي���ة ب���ع���د ان���ق�������س���اء امل����دة 
املناخ  على  وخم��اط��ره  الد�ستورية 
العام بالبالد واأن طالبت احلكومة 

بو�سع حّد لأية خروقات".
   وذكر البيان اأن “د�ستور 2014 

مهلة  النتقالية  للعدالة  اأع��ط��ى 
باأربع �سنوات انتهت يوم 31 مايو 
2018، وي�سمل الإنهاء مبقت�سى 
ال��ف�����س��ل 148 م��ن ال��د���س��ت��ور كل 
منظومة العدالة النتقالية، اأي اأن 
عمل الدوائر الق�سائية املتخ�س�سة 
حيث  الهيئة،  عمل  بانتهاء  ينتهي 
حمدد  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي  ال��ق�����س��اء  اأن 
ح�سرا يف الزمن، ويختلف يف ذلك 
املدة  اأن  كما  ال��ع��ادي،  الق�ساء  عن 
تعني النتهاء من امللفات، اإذ ان اأي 
ا�ستثنائي دون حدود ي�سّكل  ق�ساء 
خ��ط��را ع��ل��ى ح��ق��وق ال��دف��اع وعلى 
احلياة  ويربك  املحاكمة  �سمانات 
العادي  ال�����س��ري  وي��ع��ّط��ل  ال��ع��ام��ة 

لالأعمال".
"ترتّقب  اأّن��ه��ا     وك�سفت احل��رك��ة 
الإق���رار  املتخ�س�سة  ال��دوائ��ر  م��ن 
ب�����ع�����دم الخ����ت���������س����ا�����س لن���ت���ه���اء 
امللفات  واإع�����ادة  ال��د���س��ت��وري��ة  امل���دة 
له  ال������ذي  ال����ع����ادي  ال���ق�������س���اء  اىل 
من  لين�سف  الأ�سلية  ال�سالحية 
ال�سحايا  م��ن  الإن�����س��اف  ي�ستحق 

وال���ت���ع���ل���ق ب���ال���ق���ان���ون والن���ح���ي���از 
اأجل م�ساحلة  والعمل من  للعدل 
وطنية حقيقية وجتنب كل تدخل 
خارجي على اأ�سا�س اإجناح التجربة 

والنتباه من ت�سيي�س امللفات".

حادت عن اأهدافها
رئي�س  اع��ت��رب  ال�����س��ي��اق،  ذات     يف 
ح����زب ال��ب��دي��ل م��ه��دي ج��م��ع��ة، يف 
هيئة احلقيقة  اأّن  اذاع��ي،  ت�سريح 
اأهدافها،  ع���ن  ح�����ادت  وال���ك���رام���ة 
وع��و���س اأن حت��ّق��ق امل�����س��احل��ة بني 
رموز  حتاكم  اأ�سبحت  التون�سيني 
اإىل  اإ����س���ارة  يف  التون�سية،  ال��دول��ة 
حماكمة الزعيم احلبيب بورقيبة 
�سالح  املنا�سل  اغتيال  ق�سية  يف 

بن يو�سف.
   واأ�ساف اأّن ''عمل هيئة احلقيقة 
والكرامة هو حتقيق امل�ساحلة بني 
التون�سيني وتاريخهم والعمل على 
لكن  بثقة،  امل�سرتك  امل�ستقبل  بناء 
امل�ستقبل  ول  حتّققت  امل�ساحلة  ل 

مت بناوؤه''.

   يف حني اعترب النا�سط ال�سيا�سي 
تون�س،  ن��داء  يف  ال�سابق  والقيادي 
"حماكمة  اأن   ، الرميلي  بوجمعة 
يتطلب  وط��ن��ي  ا�ستفزاز  بورقيبة 

عدم ال�سقوط يف الرد عليه".
  وقال الرميلي يف تدوينة ن�سرها 
 " فاي�سبوك  مبوقع  �سفحته  على 
�سالح  منازع  بال  الوطني  الزعيم 
ف��ري��ق��ا باغتيال  ك��ل��ف  ي��و���س��ف  ب��ن 
بورقيبة فنجحت جماعة بورقيبة 
وا�ستعمال  عليه  العملية  عك�س  يف 

نف�س الو�سائل لغتياله".
"الغتيال �سفحة غري  واأ���س��اف    
م�سرقة من تاريخ احلركة الوطنية 
وخالفات اأدت اإىل ما ي�سبه احلرب 
الأهلية امل�سوؤوليات متداخلة فيها 
اليوم  ت��ه��م  احل����دود ول  اأب��ع��د  اإىل 
اأّن  خا�سة  التاريخية  درو�سها  اإل 
العتبار  اأع��ادت  التون�سية  الدولة 
ل�سالح بن يو�سف املدفون اليوم يف 
مقربة ال�سهداء وبالتايل حذار من 
خدمة هذا ال�ستفزاز بال�سقوط يف 

الرد عليه".

رغم دفاع تنظيماته عن �شالح بن يو�شف:

جنل بن يو�سف:ل عالقة لوالدي بالإ�سالم ال�سيا�سي...
•• الفجر - تون�س - خا�س

اإّن   ، يو�شف  بن  �شالح  الزعيم  جنل  يو�شف  بن  لطفي  اأكد 
جل�شة املحاكمة يف ق�شية اغتيال والده كانت باإيعاز وطلب 
فيها.  للعائلة  دخل  ال  واأنه  الكرامة  و  احلقيقة  هيئة  من 

واأ�شاف يف ت�شريحات للإذاعة الوطنية اأّن الطرف الفاعل 
دي�شمرب  يف  واع��رتف  للجميع  معلوم  االغتيال  ق�شّية  يف 
هذه  يف  الدولة  واأجهزة  التون�شي   النظام  ب�شلوع   1973
اجلرمية ، موؤكدا اأن مطالب العائلة اليوم بعيدة عن غاية 
االنتقام والتوظيف ال�شيا�شي وتتمثل اأ�شا�شا يف رد االعتبار 

وت�شحيح التاريخ لتو�شيح الدور الوطني ل�شالح بن يو�شف 
بن  بحق  االإع��دام  اأحكام  واإ�شقاط  الوطنية  احلركة  يف 

يو�شف ال�شادرة �شنتي 1957و 1958.
  ويف ما يتعلق باالنتماء ال�شيا�شي ل�شالح بن يو�شف ودفاع 
االإ�شلميني عن ق�شيته ابرز اأن بن يو�شف كان م�شلما واأنه 

بتنظيمات  وال  ال�شيا�شي  باالإ�شلم  علقة  اأية  له  تكن  مل 
االإخوان امل�شلمني .    واعترب جنل بن يو�شف اأنه "ال ينتظر 
الكثري من الدولة التون�شية ولي�س متفائل بنيل اعتذارها يف 
القريب العاجل" متمنيا اأال يلقي ابناء بلعيد والرباهمي 

نف�س م�شريه واأاّل ينتظروا �شنوات طوال ملعرفة احلقيقة.

 املحاكمة كانت باإيعاز وطلب من هيئة 
احلقيقة واأنه ل دخل للعائلة فيها

 الرميلي : حماكمة بورقيبة ا�ستفزاز وطني.. والدولة ردت العتبار ل� ابن يو�سف

 مهدي جمعة: ل امل�ساحلة حتّققت ول 
امل�ستقبل مت بناوؤه 

 م�سروع تون�س: تاأجيج الأحقاد واإثارة 
الفنت ل يدخل اأبدا يف باب امل�ساحلة

ون اأن املنطقة على و�شك �شربة حمتملة يعدُّ

»اأبراهام لينكولن« توقظ ذكرى احلرب يف اأذهان العراقيني  
•• بغداد-اأ ف ب:

هذا  ي��خ��ي��م  احلرب؟"،  ه���ي  اإذاً 
جل�سات  ع���ل���ى  ال�����ي�����وم  ال�����������س�����وؤال 
مي�س  مل  ال�����ذي�����ن  ال����ع����راق����ي����ني 
وق���ت ط��وي��ل ع��ل��ى خ��روج��ه��م من 
داع�س  تنظيم  ���س��د  دام��ي��ة  ح���رب 
الإرهاب"، اإذ بات التوتر املت�ساعد 
ب���ني وا���س��ن��ط��ن وط����ه����ران حديث 
ال����ذي ي�����س��ك��ل اليوم  اأب���ن���اء ال��ب��ل��د 
م�سرح �سراع نفوذ بني اخل�سمني 

اللدودين.
امل���غ���رب يف  اآذان  ���س��م��اع ���س��وت  م���ع 
ال�سوارع يف  العا�سمة بغداد، تخلو 
هذه الأيام من �سهر رم�سان. يعود 
لتناول  ب��ي��وت��ه��م  اإىل  ال�����س��ائ��م��ون 
اأبو  الإفطار. ويقول �سائق الأجرة 
يف  كاأننا  ف��ارغ��ة،  "املدينة  حمودي 

اأيام احلرب".
اأ�سدرت  الأرب���ع���اء،  ال��ث��الث��اء  ل��ي��ل 

"احلرب قائمة ل حمال. يف العام 
لينكولن  اب��راه��ام  كانت   ،1991
تق�سف العراق، لدينا ذكرى �سيئة 

عنها".
على طاولة اأخرى، كان �سنان �سامل 
"55 عاما" يروي لأ�سحابه كيف 
و�سريعة،  "مفاجئة  ال�سربات  كان 
خالل  توازنهم"  اجلميع  واأفقدت 

تلك الفرتة.
ك��ان جنديا يف  ال��ذي  ويقول �سامل 
بغداد،  ب��ج��ن��وب  ال��ر���س��ي��د  مع�سكر 
ذكرى  ه��ذه  ال��ط��ائ��رات  "حلاملة 
كيف  اأذك���ر متاما  م��وؤمل��ة وخميفة. 
بعد  م��ت��وق��ع��ة  غ��ري  ���س��رب��ة  تلقينا 
العراقيني  جعلت  الليل.  منت�سف 

يتوقعون اأي �سيء".
اأحد  امل���ق���اب���ل، يف  ال��ر���س��ي��ف  ع��ل��ى 
ال��ع��ا���س��م��ة، توؤكد  اأ���س��ه��ر م��ق��اه��ي 
جرجفجي  اأي�سر  املدنية  النا�سطة 
الطائرات  حاملة  عاما" اأن   59"

ال���ذي���ن ي���ك���ادون ي�����س��ت��ه��ج��ن��ون اأي 
ا���س��ت��ق��رار اأم��ن��ي ب��ع��د ح����روب على 
�سهدتها  ع����ق����ود  ث����الث����ة  م�������دى 
حمودي  اأب������و  وي����ق����ول  ب�����الده�����م. 
اخلم�سيني الذي يقود �سيارة �سايبا 
"لينكولن  ال�سنع  اإيرانية  �سفراء 
يعني اأن املنطقة على و�سك �سربة 

حمتملة".
وي�����س��ي��ف وه���و مي�����س��ح ال��ع��رق عن 
�سغرية  مبن�سفة  برهة  ك��ل  وجهه 
ال��ت��ربي��د يف  ك��ي ل ي�سغل  ح��م��راء 
ال�سيارة "اأذكر متاما كيف ق�سفت 
"البارجة" بغداد يف العام 1991، 
كانت ليلة مرعبة. مل يتوقع اأحد 
لكنها  ���س��رب��ة.  حت�سل  اأن  حينها 

ح�سلت".
وك�����ان ال���رج���ل ي��ت��ح��دث ع���ن غزو 
ا�ستدعى  ال����ذي  ل��ل��ك��وي��ت  ال���ع���راق 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  م����ن  ت���دخ���ال 
�سّميت  خاطفة  ح��رب��اً  �سنت  ال��ت��ي 

الأم����ريك����ي����ة  اخل����ارج����ي����ة  وزارة 
املوظفني  ك���ل  ب�����س��ح��ب  ت��ع��ل��ي��م��ات 
الأ�سا�سيني  غ����ري  الأم����ريك����ي����ني 
م�����ن ال���������س����ف����ارة الأم�����ريك�����ي�����ة يف 
يف  الأم��ريك��ي��ة  والقن�سلية  ب��غ��داد 
املتوا�سل  ال��ت��زاي��د  "ب�سبب  اإرب��ي��ل 
للتهديدات"، فيما وجه م�سوؤولون 
اأم���ريك���ي���ون اأ����س���اب���ع الت���ه���ام اإىل 
�سلطة  حتت  عراقية  "ميلي�سيات 

احلر�س الثوري الإيراين".
وج������اء ذل�����ك ب���ع���د ت�������س���ارع وت����رية 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ني  الت�سعيد 
اإر�سال  اأ���س��اب��ي��ع، م��ع  واإي�����ران م��ن��ذ 
وا�سنطن جمموعًة بحرّية موؤلفة 
من حاملة الطائرات "يو اأ�س اأ�س 
اإ�سافة  اأخ���رى،  وق��ط��ع  لينكولن" 
اخلليج،  اإىل  بي52-،  قاذفات  اإىل 

للت�سّدي لتهديدات طهران.
وك��ان ا�سم "يو اأ���س اأ���س لينكولن" 
الرافدين  اأه��ل  م�سامع  على  رناناً 

ووقعت  ال�سحراء".  ب�"عا�سفة 
تلك احلرب بعد ما يقارب العامني 
م��ن ان��ت��ه��اء ح���رب اخل��ل��ي��ج الأوىل 
بني العراق واإيران والتي ا�ستمرت 

ثمانية اأعوام.
باتا  بالأم�س،  ال��ع��راق  ع��دوي  لكن 
ح��ل��ي��ف��ي��ه��ا ال����ي����وم، م���ت���ع���ادي���ني يف 
م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا. ب��ع��د ن��ح��و ���س��اع��ة من 
والزدحام  احلركة  تعود  الإفطار، 

اإىل �سوارع العا�سمة.
يف م��ن��ط��ق��ة ال����ك����رادة امل��ك��ت��ظ��ة يف 
النقا�سات  ت��ن�����س��ط  ب���غ���داد،  و���س��ط 
ب���ني اجل��ال�����س��ني ع��ل��ى ط�����اولت يف 
والقهوة.  ال�ساي  املقاهي يحت�سون 
اندلع  اآراوؤه���م حيال  وقد تختلف 
يعتربون  غالبيتهم  لكن  احل���رب، 
ل  لينكولن"  اأ������س  اأ������س  "يو  اأن 

تتحرك من دون هدف معنّي.
ر�سيد  ح�����س��ني  ال���ك���ات���ب  وي����ق����ول 
بر�س  فران�س  عاما" لوكالة   45"

وكانت خلفه  العراق،  الكربى" يف 
"املهمة  عليها  كتب  حينها  لف��ت��ة 

اأجنزت".
وو���س��ل��ت ح��ام��ل��ة ال��ط��ائ��رات هذه 
�سياق  يف  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  م����وؤخ����را 
وا�سنطن  ب���ني  ال��ت�����س��ع��ي��د  ت���زاي���د 
ان�سحاب  م���ن  ع���ام  ب��ع��د  وط���ه���ران 

ال�سهرية "ل تتحرك ملجرد �سغط 
تعود  ول  ملهمة،  تخرج  ب��ل  نف�سي، 
اإل اإذا دفع اأحدهم اأجرة عودتها".

اأ�س  "يو  م���ن  ع��ل��ى  ول��ل��م��ف��ارق��ة، 
بو�س  ج��ورج  اأعلن  لينكولن"،  اأ���س 
اأي���ار-م���اي���و  م���ن  الأول  يف  الب�����ن 
2003 انتهاء "العمليات القتالية 

ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
م��ن الت���ف���اق ال���ن���ووي م��ع اإي����ران، 
غ���ري م�سبوق  ق������رارا  ات���خ���اذه  ث���م 
يف ن��ي�����س��ان-اأب��ري��ل امل��ا���س��ي، ب���اإدراج 
احل���ر����س ال���ث���وري الإي�������راين على 
ال�سوداء  الأم����ريك����ي����ة  ال���الئ���ح���ة 

ل�"املنظمات الإرهابية الأجنبية".

الأمم املتحدة حتذر من كارثة اإن�سانية يف اإدلب
•• نيويورك-وكاالت:

"اأمريكية وبريطاين" خالل اجتماع  نبه م�سوؤولن اأمميان 
طارىء ملجل�س الأمن، اإىل خماطر حدوث "كارثة اإن�سانية" 
اأعمال  ا�ستمرت  اإذا  �سوريا،  غ��رب  �سمال  اإدل��ب  حمافظة  يف 
ال��ع��ن��ف، يف ح��ني ن��ف��ت رو���س��ي��ا ا���س��ت��ه��داف امل��دن��ي��ني. وقالت 
م�ساعدة الأمني العام لل�سوؤون ال�سيا�سية الأمريكية روزماري 
املعارك" حمذرة  اإىل وقف  الأط��راف  كافة  "ندعو  ديكارلو، 
اإليه  اأ�سبوع وال��ذي دعت  خالل هذا الجتماع الثاين خالل 

الكويت واأملانيا وبلجيكا، من "خماطر كارثة اإن�سانية".
الإن�سانية  العام لل�سوؤون  من جانبه، حتدث م�ساعد الأمني 
تزايد  مروع" مع  "ت�سعيد  عن  لوكوك،  م��ارك  الربيطاين 

ال��ت��ي تلقى م��ن اجل���و. كما حت��دث عن  املتفجرة  ال��ربام��ي��ل 
�سخ�س  األ��ف   80 "نحو  اأن  اإىل  م�سرياً  اإن�ساين"،  "كابو�س 

باتوا م�سردين...ويعي�سون يف الب�ساتني اأو حتت الأ�سجار".
واأ�سار اإىل اأنه ل ميكنه حتديد امل�سوؤول عن الق�سف، م�سيفاً 
لديهم  اأن��ا���س  بو�سوح  "نظمها  الق�سف  عمليات  بع�س  اأن 
اأ�سلحة فائقة التطور �سمنها �سالح جو حديث واأ�سلحة ذكية 

ودقيقة".
"ني�سان" "18  اأب��ري��ل   28 منذ  اأ�سيبت  ل��وك��وك  وبح�سب 

من�ساأة طبية" يف هجمات تنتهك حقوق الإن�سان.
يف املقابل، اأكد ال�سفري الرو�سي لدى الأمم املتحدة فا�سيلي 
الرو�سي  اجل��ي�����س  ول  ال�����س��وري  اجل��ي�����س  "ل  اأن  ن��ي��ب��ن��زي��ا، 

ي�ستهدفان مدنيني اأو من�ساآت مدنية".

كافة  ننفي  الإره��اب��ي��ون...ون��ح��ن  ه��ي  "اأهدافنا  اأن  واأك����د 
التهامات بانتهاك القانون الإن�ساين الدويل".

ب�سار اجلعفري،  املتحدة  الأمم  لدى  ال�سوري  ال�سفري  واأكد 
ع�سوائية �سد ال�سكان املدنيني". هجمات  هناك  "لي�ست 

الجتماع عن  املتحدة يف  وال��ولي��ات  وحت��دث ممثال فرن�سا 
ا�ستخدام  ح��ال  يف  الفعل"  "لرد  وال�ستعداد  فوري"  "رد 

اأ�سلحة كيماوية يف حمافظة اإدلب.
"الهجوم  اأن  دي��الت��ر،  فرن�سوا  الفرن�سي  ال�سفري  واع��ت��رب 
"ا�ستعادة"  الإرهاب" بل  مكافحة  اإط��ار  يف  يندرج  ل  القائم 
اأرا���س. وكثف اجلي�س ال�سوري وحليفه الرو�سي منذ نهاية 
اأبريل "ني�سان"، هجماتهما يف حمافظة اإدلب التي ت�سيطر 

عليها جمموعات م�سلحة اإرهابية.
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اأعادت ال�سلطات الكولومبية توقيف اأحد قادة حركة التمرد ال�سابقة 
على  �سانرتيت�س  الكولومبية" خي�سو�س  امل�سلحة  الثورية  " القوات 
باب ال�سجن، بعد �سغوط من الوليات املتحدة التي تريد حماكمته 

ب�سبب تهريب الكوكايني وتعرت�س على الفراج عنهم.
ويف تغريدة على تويرت، احتج حزب "القوة الثورية البديلة امل�سرتكة" 
اتفاق  بعد  ال�سابقة  املارك�سية  التمرد  حركة  اأ�س�سته  ال��ذي  )ف��ارك( 
وقال  با�سمه.  املفاو�سني  اأحد  �سانرتيت�س  وكان   2016 يف  ال�سالم 

بيكوتا. ل  باب" �سجن  على  �سانرتيت�س  اعتقال  "اأعيد 
وطوق عنا�سر من النيابة العامة خي�سو�س �سانرتيت�س "52 عاما" 
الب�سر،  �سعف  من  ويعاين  متحرك  كر�سي  على  جال�سا  ك��ان  ال��ذي 

بعيد عبوره بوابة هذا ال�سجن الواقع يف جنوب بوغوتا.
حتدد  مل  لل�سرطة  مروحية  اإىل  ُن��ق��ل  ث��م  ال�سجن،  اإىل  اأُع��ي��د  وق��د 
ال�سلطات وجهتها. لكن م�سدرا قريبا من �سانرتيتي�س قال لوكالة 

فران�س بر�س اإنه نقل اإىل مكتب املدعي العام يف بوغوتا.
وذكر مكتب املدعي العام يف بيان اأنه "نفذ" اأمر اعتقال للتحقيق يف 
تهريب املخدرات، تتم مبوجبه مقا�ساة �سوك�سي�س بوكي�س ايرنانديز 
�سولرتي، املعروف با�سم خي�سو�س �سانرتيت�س، يف الوليات املتحدة، 

وهذا ما اأدى اإىل اعتقاله يف ني�سان-اأبريل 2018.

حِكم على ع�سو �سابق يف وكالة ال�ستخبارات الأمريكّية "�سي اآي اإيه" 
ل�سالح بكني يف ق�سية و�سفت  التج�ّس�س  بُتهمة  بال�ّسجن 20 عاماً 
ال�ستخبارات  حيال  بكني  قبل  م��ن  مقلق"  "توجه  م��ن  ج��زء  باأنها 
قانون  عاماً" مبوجب   62" مالوري  كيفن  الأمريكية. وحكم على 
 25 دفاعّية" لقاء  "معلومات  ببيع  اإدانته  بعد  التج�س�س،  مكافحة 
بهما  قام  رحلتني  خالل  ال�سينية  لال�ستخبارات  لعميل  دولر  األ��ف 

اإىل �سنغهاي يف اآذار-مار�س وني�سان-اأبريل 2017.
وقال مالوري للعميل ال�سيني يف ر�سالة تعود اإىل اخلام�س من اأّيار-

هو  وه��ديف  على معلومات،  "هدفكم هو احل�سول  اإن   2017 مايو 
تقا�سي املال". وكان مالوري الذي خدم يف اجلي�س الأمريكي عمل 
يف اجلهاز الأمني اخلا�س بوزارة اخلارجّية الأمريكية قبل اأن ين�سم 
املاندارين  لغة  م��ال��وري  ويتقن  املركزية.  ال�ستخبارات  وكالة  اإىل 
ال�سينية. وحّتى العام 2012 �سغَل منا�سب اأتاحت له الو�سول اإىل 
معلومات م�سّنفة "�سّرية للغاية". ومالوري هو واحد من عدد من 
امل�سوؤولني الأمريكيني الذي ميلكون ت�ساريح اأمنية مهمة واتهموا 
بالتج�س�س حل�ساب ال�سني. وميكن اأن يحكم على امل�سول ال�سابق يف 
بعد  عاما   15 بال�سجن  هان�سن  رون  املركزية  ال�ستخبارات  وكالة 
اإىل  �سرية  معلومات  لبيع  بال�سعي  املا�سي  اآذار-م��ار���س  يف  اعرتافه 
اأقّرت الدبلوما�سية الأمريكية كاندي�س  ال�سني. ويف ني�سان/اأبريل، 
ا�ستخبارات  تلقتها من عمالء  اأم��وال  ب�ساأن  بالكذب  كليبورن  ماري 
الق�سايا  هذه  واأه��م  اأمريكية.  ملّفات  على  احل�سول  لقاء  �سينيني 
تتعلق بالعميل ال�سابق يف وكالة ال�ستخبارات املركزّية جريي �سون 
حل�ساب  بالتج�ّس�س  اأّي��ار-م��اي��و،  ب��داي��ة  يف  اع���رتف  ال���ذي  يل  �سينغ 
بكني. وميكن اأن يحكم على يل "54 عاما" بال�سجن مدى احلياة. 
بكني  زود  باأنه  وي�ستبه   2018 الثاين-يناير  كانون  يف  اأوق��ف  وقد 
مبعلومات كانت حتتاج اإليها لك�سف �سبكة من عمالء ال�سي اآي ايه يف 

ال�سني بني 2010 و2012.

ندد الربملان الأملاين بحركة دولية تدعو ملمار�سة �سغوط اقت�سادية 
عرب  ومنح  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  اح��ت��الل  لإن��ه��اء  اإ�سرائيل،  على 
اإ���س��رائ��ي��ل ح��ق��وق��اً م��ت�����س��اوي��ة والع������رتاف ب��ح��ق ال���ع���ودة لالجئني 

الفل�سطينيني، وو�سفها باأنها معادية لل�سامية.
ويف خ��ط��وة لق���ت ت��رح��ي��ب��اً م���ن اإ���س��رائ��ي��ل، ���س��وت اأغ��ل��ب��ي��ة النواب 
ال�ستثمارات  اإ�سرائيل و�سحب  باملوافقة على و�سف حركة مقاطعة 
منها وفر�س العقوبات عليها باأنها "كيان ي�ستخدم اأ�ساليب معادية 

لل�سامية لتحقيق اأهدافه ال�سيا�سية".
اأجنيال  امل�ست�سارة  بقيادة  املحافظون  قدمه  ال��ذي  ال��ق��رار  يف  وج��اء 
م��ريك��ل و���س��رك��اوؤه��م ال��دمي��ق��راط��ي��ون ال���س��رتاك��ي��ون وك��ذل��ك حزبا 
والأ�ساليب  احلركة  "حجج  اأن  الأح���رار،  والدميقراطيون  اخل�سر 

التي ت�ستخدمها معادية لل�سامية".

عوا�ضم

بوغوتا

وا�شنطن

برلني

�شتيف بانون يف جندة االحزاب ال�شعبوية االوروبية

الربيطاين بنيامني هارنويل..�شريك ال�شعبوي االمريكي

من هنا �شيتابع بانون نتائج االنتخابات االوروبية الدير او امللذ االخري لبانون

هل ي�شنع بانون جمد ال�شعبوية االوروبية

الأ�سرتاليون ي�سوتون يف انتخابات ت�سريعية  
•• �ضيدين-اأ ف ب:

عليها  تطغى  ت�سريعية  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ب��اأ���س��وات��ه��م  الأ���س��رتال��ي��ون  ي���ديل 
انق�سامات ب�ساأن املناخ، ما ميكن اأن يعود بالفائدة على املعار�سة العمالية 

التي ت�سري ا�ستطالعات الراأي اإىل تقدمها ب�سكل طفيف.
واملر�سحان  ممثليهم.  ال��ق��ارة  اجل��زي��رة  يف  ناخب  مليون   17 و�سيختار 
املنتهية وليته  ال��وزراء  املقبلة هما رئي�س  الرئي�سيان لت�سكيل احلكومة 
املناخ �سكوت موري�سون، والعمايل  امل�سكك يف ق�سايا  املحافظ  الليربايل 

بيل �سورتن الذي يبدي اهتماما كبريا باملناخ.
ويرجح اأن ي�سبح �سورتن رئي�س الوزراء ال�ساد�س ل�سرتاليا خالل عقد 

وا�سح، واإن كانت ا�ستطالعات الراأي ت�سري اإىل تقل�س الفارق يف التقدم 
بني هذا النقابي ال�سابق على خ�سومه.

ال�سعب  ك��ان  "اإذا  ملبورن  يف  ال�سبت  �سباح  ت�سويته  عند  �سورتن  وق��ال 
ال�سرتايل ي�سوت لوقف الفو�سى ومن اأجل حترك �سد التغري املناخي، 

ف�سنكون م�ستعدين للبدء بالعمل اعتبارا من يوم غد".
�سهد  �سيف  بعد  احلملة  على  كبري  ح��د  اإىل  امل��ن��اخ  تغري  ق�سية  واأث���رت 
غابات  حرائق  اإىل  اأدت  م�سبوقة  غري  حر  وموجات  تاريخية  في�سانات 
�سيدين  �ساحية  يف  ناخبون  توجه  ال�سبت،  من  مبكر  وقت  ويف  مدمرة. 
اإىل ناد لركوب الأمواج مت حتويله اإىل مركز لالقرتاع، يف بلد الت�سويت 

فيه اإلزامي.

وقالت النا�سطة كاترين ويلي�س التي كانت بني نا�سطني يرتدون قم�سانا 
بتوزيع  وي��ق��وم��ون  املناخ"  اأج���ل  م��ن  ن��اخ��ب  "اأنا  عليها  ك��ت��ب  برتقالية 
من�سورات، لوكالة فران�س بر�س "اأ�سعر بالقلق من املناخ ومن عدم قيام 

ا�سرتاليا مبا يكفي يف هذا املجال".
اليمني  ناخبي  اأن  هو  اآخ��ر  ل�سبب  للفوز  كبرية  بفر�س  �سورتن  ويتمتع 
تقليديا ميكن اأن يبتعدوا عن احلزب الليربايل الذي ميثل هذا اليمني 

ويقوده �سكوت موري�سون.
ويف الأرياف، يطالب املزراعون الذين يعانون من اآثار اجلفاف، باإجراءات، 
بينما بداأ ناخبو ميني الو�سط يف ال�سواحي الغنية بالنفتاح على البيئة 

وقد يلتفتوا اإىل ي�سار الو�سط.

املتجددة  العمايل عن طموحات يف جمال م�سادر الطاقة  وعرب احلزب 
بينما يرف�س املحافظون تعري�س القت�ساد القائم على الفحم احلجري 
ت�سري  التي  املعار�سة  لربنامج  املالية  الكلفة  على  رك��زوا  وق��د  للخطر. 
اإىل زيادة كبرية يف النفقات العامة يف جمالت عدة وخ�سو�سا معاجلة 

ال�سرطان.
وقال موري�سون الذي يتمتع بدعم و�سائل الإعالم املحافظة التي ميلكها 
"هذه النتخابات هي لختيار رئي�س  اإن  قطب الإعالم روبرت موردوك 
للوزراء". واأ�ساف اأنه على ال�سرتاليني الختيار بني "بيل �سورتن، بيل 
الذي تعرفونه ول ميكنكم اأن حتتملوه، اأو رئي�س الوزراء، وهو اأنا، الذي 

يدعم الذين يعملون والتطلعات ال�سادقة لال�سرتاليني".

ال�سيطرة على م�سّلح مبدر�سة ثانوية اأمريكية
 

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب:

متّكن مدّر�س من ال�سيطرة على طالب كانت يف حوزته بندقّية داخل حرم 
يتم  اأن  دون  م��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  بغرب  بورتالند  يف  الثانوية  مدر�سته 

اإطالق اأّي ر�سا�سة.
امل�ستبه به. لكن وفق  ومل تك�سف ال�سرطة التي تدّخلت �سريعاً، عن هّوية 
�سهادات عّدة اأدىل بها طالب يف مدر�سة باركروز الثانوية، فاإن امل�ستبه به 

هو اأحد زمالئهم يف الدرا�سة ويبلغ من العمر 18 عاما.
اأوريغون، خالل موؤمتر  بولية  بورتالند  �سرطة  ياكوت�س، من  براد  وقال 
�سحايف "قبل حلول الظهر بقليل، دخل اأحدهم اإىل حرم مدر�سة باركروز 
الثانوية ب�سالح ناري، فتدّخل عدد من موّظفي املبنى، واأقَدم اأحدهم على 

تثبيته اأر�ساً".
واأ�ساف "مل ُيَبّلغ عن وجود اإ�سابات".

غرف  اإح���دى  اإىل  دخ��ل  ببندقّية  "امل�سّلح  ب��ه  امل�ستبه  اإّن  املحّققون  وق���ال 
التدري�س" قبل اأن تتّم ال�سيطرة عليه.

وقالت �سرطة بورتالند يف بيان اإّن ال�سرطيني وجدوا حلظة و�سولهم اإىل 
اأحد ممرات  ال�سخ�س يف  ال�سيطرة على ذلك  اأحد املوظفني يحاول  املكان 

املبنى. وبح�سب �سهود عيان، مل يتم اإطالق اأي ر�سا�سة.
ووفقا لو�سائل اإعالم، فاإن املوظف الذي �سيطر على امل�ستبه به امل�سّلح هو 

مدّر�س الريا�سة.
زمالئهم  اأح��د  �ساهدوا  اإن��ه��م  حملية  ل�سحيفة  الثانوية  يف  ط��الب  وق��ال 

يحمل بندقية خمباأة حتت معطفه.

 دير تري�سولتي ، املالذ الأخري ملنّظر تفوق 
العرق الأبي�س، و�سانع فوز دونالد ترامب

 معهد الكرامة الب�سرية مل ي�ستوف اأحد املعايري 
التي و�سعتها وزارة الثقافة الإيطالية للمناق�سة

 بعد اأن خ�سر هالته يف الوليات املتحدة، هل 
ا �سيخ�سرها ر�سول ال�سعبوية يف اأوروبا اأي�سً

 يعي�س امل�سروع الطموح ل�ستيف بانون خما�سا �سعبا

 خالل اأربعة ع�سر �سهرًا ، مل ينظم املعهد ال�سعبوي 
در�سا واحًدا، ومل يدفع ولو يورو لإ�سالح الدير

ب�شبب النك�شات املالية:

اإيطاليا: جامعة �ستيف بانون ال�سعبوية حمل كاذب...

بادوفاين  مار�ضيل   - الفجر   ••
- ترجمة خرية ال�ضيباين

مايو،   26 ي����وم  م�����س��اء  ���س��ن��ع��رف 
ال�سعبوي  اليمني  وملاذا حّقق  كيف 
واملناه�س  وال��ق��وم��ي،  وال�����س��ي��ادي 
لالأجانب عموًما، والذي ميتد من 
�سالفيني اإىل لوبان واأوربان و فرج 
اجلميع  يتوقعه  ال��ذي  النت�سار   ،

اأو يخ�سونه. 
اإذا جت�ّسد ه��ذا، فهل �سيعود هذا    
الفوز اإىل �ستيف بانون؟ نعم، على 
الأقل جزئًيا. ويف كل الأحوال، فاإن 
الأمريكي  املعلم  قناعة  ه��ي  تلك 
نف�سه، الذي قد يتابع النتائج من 
خلوته يف دير تري�سولتي ، بالقرب 
ب�����اأن تدخله  ، م��ق��ت��ن��ع��ا  م���ن روم�����ا 
القوي، يف اأوروبا هذه، التي يراها 

اأر�س فتوحات، رمبا كان حا�سما.
الأخري  امل��الذ   ، دي��ر تري�سولتي     
مل���ن���ّظ���ر ت����ف����ّوق ال����ع����رق الأب���ي�������س، 
و�سانع ف��وز دون��ال��د ت��رام��ب ، دير 
رائ��ع��ع م��ن ال��ق��رن ال��ث��اين ع�سر ، 
ت��ب��ل��غ م�����س��اح��ت��ه األ���ف���ي م���رت مربع 
والكنائ�س  واملكتبات  اخل��الي��ا  م��ن 
 ،  "10 ع��ن  ي��ق��ل  ل  م��ا  "يوجد 
ما  يف   ، روم����ا  ج��ن��وب  ك���م   100
ال�����س��ف��ل��ى. مكان  ي�����س��م��ى لت�����س��ي��و 
ثالثة  اليوم  يعي�س  حيث  مقد�س، 
ال�سي�ستري�سيني  من  فقط  رهبان 
، مقابل م��ئ��ات ع��ا���س��وا ه��ن��اك قبل 

عام.  200
مثال رائع على الهند�سة املعمارية 

"حركة"  اأن�ساأ  جبهة جديدة: لقد 
على اأمل توحيد الأحزاب اليمينية 
املتطرفة القدمية واجلديدة، من 
الربيطاين،  ال����س���ت���ق���الل  ح����زب 
مرورا  الإي��ط��ال��ي��ة،  ال��راب��ط��ة  اإىل 
الفرن�سي  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ت���ج���م���ع 

واملجري فيد�س.
    لكنه �سرعان ما اأدرك اأنه يفتقر 
لها  ُي���وك���ل   ، ح��ق��ي��ق��ي��ة  ن��خ��ب  اإىل 
ال�سيا�سي  املعطى  ا�ستغالل  مهّمة 
ال�سعبوي اجلديد. حينها طلب من 
حليفه واأن��اه الأخ��رى، الربيطاين 
ي�ساركه  ال��ذي   ، هارنويل  بنيامني 
العثور  يف  م�ساعدته  طلب  اأفكاره، 
ع���ل���ى م����ك����ان لإق�����ام�����ة م���در����س���ة، 
الأوروبيني  لل�سياديني  وحا�سنة 
القارة  "بوؤ�ساء"  �سينقذون  الذين 
العجوز ، "�سحايا املالية العاملية"، 
كما �سّرح  يف فيلم "احلافة" الذي 
، املخرج  األي�سون كالميان  اأخرجه 
ال��ذي لزم��ه يف كل مكان طيلة ما 

يفوق العام.

بواجهته  اجل����ب����ال،  يف  ال���دي���ن���ي���ة 
ومكتبته  اجل���دي���دة،  الكال�سيكية 
امل����زودة ب��� 36 ال��ف ك��ت��اب، والذي 
 2018 ف��رباي��ر   14 منذ  اأ���س��ب��ح 
"القومية  ل�����  ال��ع�����س��ب��ي  امل����رك����ز 
اأجل  م���ن   ،" ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ع��ب��وي��ة 
اليهودي  ال���غ���رب  ع���ن  "الدفاع 
ماريون  ك��ت��ب��ت  ك��م��ا   ،" امل�����س��ي��ح��ي 
فان رينرتغم يف كتاب لها. اأو على 
، لأن��ه منذ خم�سة  الأق���ل م��ا كانه 
ع�سر يوًما، بات م�سري هذا امل�سروع 
الطموح لبانون على املحّك وحمّل 

�سوؤال، ب�سبب النك�سات املالية.

مدر�شة لل�شعبويني
دون���ال���د ترامب  اأن ط����رده  ب��ع��د     
قبل  الأمريكي  القيادة  مركز  من 
�ستيف  ق����رر   ، ع���ام���ني  م���ن  اأك�����رث 
66 ع��اًم��ا ، ع��ب��ور املحيط  ب��ان��ون، 
الأط����ل���������س����ي ل���ت�������س���دي���ر خ���ربت���ه 
 ، بروك�سل  اإىل  انتقل  ال�سعبوية. 
ليفتح   ، املوؤ�س�سية  اأوروب���ا  قلب  يف 

   اق�������رتح ع���ل���ي���ه ه����ارن����وي����ل دي���ر 
ت��ري�����س��ول��ت��ي. ل��ي�����س ه��ن��اك م���ا هو 
اأف���������س����ل م�����ن دي������ر م�����ن ال����ق����رون 
 800  ، اإيطاليا  قلب  الو�سطى يف 
و  البحر  �سطح  مرت فوق م�ستوى 
وكانت  الفاتيكان؟  من  كم   100
وزارة ال�سوؤون الثقافية الإيطالية ، 
بحًثا عن متويل اخلوا�س حلماية 
ت��راث��ه��ا الأث����ري وال��ف��ن��ي ال��ه��ائ��ل ، 
اأنها   2017 ع���ام  خ���الل  اأع��ل��ن��ت 
ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل��ل��ت��ن��ازل ، م��ن بني 
اأ���س��ي��اء اأخ���رى ، ع��ن ال��دي��ر الكبري 

واملتداعي.
عرب  ال�سعبوي،  الثنائي  ���س��ارك     
املحافظة  الكاثوليكية  ال��راب��ط��ة 
املكر�سة  الب�سرية  احل��ي��اة  ك��رام��ة 
اليهودي  ال��غ��رب  ع��ن  "الدفاع  ل��� 
وك�سباها  املناق�سة  يف   ، امل�سيحي" 
ع�سر  ت�سعة  اإي��ج��ار ميتد  م��ع عقد 
ع����اًم����ا، وق������دره م���ائ���ة األ�����ف ي���ورو 
لي�س  امل��ب��ل��غ  "وهذا   - ال�����س��ن��ة  يف 
الفن  م����وؤرخ  ي��ق��ول  ك��م��ا   ، �سخما 

، نظًرا حلجم  توما�سو مونتاناري 
�سكل  ُت��دف��ع يف   - ومنتزهه  ال��دي��ر 
و�سرائب  وترميم،  ت�سليح  اأعمال 

حملية.

ن�شائح مالية
اأربعة ع�سر �سهراً  ، خالل  لالأ�سف 
، مل تنظم جمعية كرامة الإن�سان 
در�سا واحًدا فح�سب ، بل مل تدفع 
ولو يورو مقابل اإعادة احلياة للدير 
للمياه  ت�سّرب  من  يعاين  "الذي 
ُي�سهم يف حمو األوان دعاماته التي 

اأعيد طالوؤها يف القرن 17".
   وكان بانون قد اأخرب ال�سحافة 
الأحيان  م��ن  ك��ث��ري  الإي��ط��ال��ي��ة يف 
ب�سهولة  �سيجد  "كمليونري  اأن����ه 
ل�ستئجار  املطلوبة"  الأم��������وال 
الأم��ر ل  اأّن  تري�سولتي، غري  دي��ر 
يبدو بهذه الب�ساطة. فقد اعتربت 
�سلطات جبل طارق، حيث يقع مقر 
وبنك  جي�سك،  الدمناركي  البنك 
مل�����س��روع الدير،  ب��ان��ون وه��ارن��وي��ل 
بعد درا�سة متاأنية خلطاب ال�سمان 
املايل، اأّن "الوثيقة املقدمة ملرافقة 
احلكومة  م��ن��اق�����س��ة  يف  امل�����س��ارك��ة 

الإيطالية مزّورة".
   اندلعت الف�سيحة بعد اأن ك�سف 
الربنامج التلفزيوين ال�ستق�سائي 
بنك  اأّن  اأبريل،   30 يف  "تقرير" 
ج��ي�����س��ك م���ت���ورط يف ال��ع��دي��د من 
"عدم  م���ث���ل  امل����ال����ي����ة،  اجل�����رائ�����م 
تبيي�س  مكافحة  ملعايري  المتثال 

الأموال والتهرب ال�سريبي".

يك�سف   ، ال���ربن���ام���ج  ن��ف�����س  يف      
اجلمعية  اأن  ����ا  اأي���������سً ال��ت��ح��ق��ي��ق 
معهد  امل���ح���اف���ظ���ة  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
اأحد  ت�ستويف  الب�سرية مل  الكرامة 
املعايري التي و�سعتها وزارة ال�سوؤون 
للمناق�سة،  لال�ستجابة  الثقافية 
معلما  اأدارت  ق���د  ت��ك��ون  "اأن  اأي 
ال�����س��ن��وات اخلم�س  ث��ق��اف��ي��ا خ���الل 
الكرامة  معهد  وي��زع��م  املا�سية". 
ما  اإدارة  م��ن  متكن  اأن���ه  الب�سرية 
للقدي�س  ال�سغري  "املتحف  ي�سّمى 
نيكول" يف مدينة كوليباردو حيث 
اأحد  ي�سمع  مل  ولكن  ال��دي��ر.  يقع 
بهذا املكان، حتى رئي�س بلدية هذه 
عدد  يبلغ  ال��ت��ي  ال�سغرية  ال��ب��ل��دة 

�سكانها 800 ن�سمة.
وب���ن���ي���ام���ني  ب������ان������ون،  ����س���ت���ي���ف     
هارنويل، ومعهد الكرامة، يف حالة 
الداخلية  وزي��ر  اأن  خا�سة  �سيئة. 
الإي������ط������ايل م���ات���ي���و ���س��ال��ف��ي��ن��ي ، 
م���ع���ب���وده���م ال�������س���ي���ا����س���ي، وال�����ذي 
�سيوّحد  الذي  ال�سخ�س  يعتربونه 
اأ���س��ب��ح اليوم   ، ال��ي��م��ني الأوروب�����ي 

يرتاب منهما.
اأوروب���������ا منذ  ب����ان����ون يف  ي��ق��ي��م     
"الكابيتانو"،  لكن  اأ�سهر،  ثمانية 
مل  اأتباعه،  ي�سميه  كما  �سالفيني، 
فقط  واح�����دة  م����ّرة  اإّل  ي�ستقبله 
املا�سي.  ���س��ب��ت��م��رب  يف   ، و�����س����راً   ،
اأن  ب��ع��د  ت���وا����س���ل..  ، ل  وم��ن��ذئ��ذ 
، هل  املتحدة  الوليات  خ�سرها يف 
�سيخ�سر ر�سول ال�سعبوية هالته يف 

ا؟ اأوروبا اأي�سً
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عربي ودويل

�شي  قب�شة �شيا�شية واقت�شادية الرجل الثاين ليو خه  مفاو�شات فا�شلة يف وا�شنطن 

لنجعل ال�شني عظيمة مرة اأخرى:

هل يفر�س ترامب على بكني اإ�سالح نظامها...؟

ال�سني  حترتمها  مل  التي  العاملية 
دائًما.

ال���ذي ل  الثالث      ع��ام��ل التطور 
ي��ت��م احل��دي��ث ع��ن��ه ه��و م��ا يحدث 
يف ال�����س��ني. و���س��ل ���س��ي ج��ني بينغ 
مدفوًعا  ب��ك��ني  يف  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل 
بالعنا�سر الأكرث حمافظة. وجنح 
�سي جني بينغ يف ا�ستعادة ال�سلطة 
امل���ط���ل���ق���ة ت���ق���ري���ًب���ا ع���ل���ى اجل���ه���از 
ال�سيني والقت�ساد ال�سيني. وقبل 
و�سوله ، كان القت�ساد ال�سيني يف 
ط���ور ال��ت��ح��ري��ر.    م��ن��ذ تن�سيبه، 
ا�ستعاد احلزب ال�سيوعي ال�سيطرة 
ميكن  ل  القت�سادي.  النظام  على 
فعل �سيء دون موافقة بكني، وقد 
النموذج  ا���س��ت��ع��ادة  ب��ك��ني  اخ���ت���ارت 
ال��ك��ال���س��ي��ك��ي مل�����س��ن��ع ال����ع����امل.اذن، 
بيع  ال�ستمرار يف  اإىل  حتتاج بكني 
الأمر  اقت�سى  لو  حتى   ، املنتجات 
لتعوي�س  عملتها  قيمة  تخفي�س 
اأمريكا  ت���ري���د  ال���ت���ي  ال�������س���رائ���ب 
فر�سها. وحتتاج بكني اإىل التحكم 
املحلي  ���س��وق��ه��ا  اإىل  ال����دخ����ول  يف 

ا اإىل كبح التحرير. وحتتاج اأي�سً

ترامب  دون����ال����د  واك���ت���ف���ى  �����س����يء، 
ملمًحا عرب   ، وال��ب��ارد  احل��ر  بنفخ 
ممكن.  التفاق  اأّن  اىل  التغريدات 
، عاد  ال�سيني  التخندق  اأم��ام   ، ثم 

لال�ستهزاء من بكني مرة اأخرى.
العالقات  ت����زال  ل   ، ال���واق���ع  يف     
التجارية بني بكني ووا�سنطن غري 

موؤكدة.
باأنه  مقتنع  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س     
العام  راأي��ه  اأن  ، كما  ق��وي  يف و�سع 
كبرية.  ب��ن�����س��ب��ة  ج��ان��ب��ه  اىل  ي��ق��ف 
ع��ل��ى اجل���ان���ب ال�����س��ي��ن��ي ، غ���اب رد 
الأ�سبوع،  نهاية  يف  امل�سوؤولني  فعل 
يلعبون على  ك��ان��وا  ل��و  وي��ب��دو كما 
ي�سبه  ما  على  احلفاظ  مع  الوقت 

احلوار.
 ي���������درك ال������ق������ادة الأم����ري����ك����ي����ون 
وال�سينيون اأنهم �سيلتقون جمددا 
الع�سرين  جمموعة  يف   ، يونيو  يف 
ث��م خ���الل جمموعة   ، ال��ي��اب��ان  يف 
فرن�سا  �ستحت�سنها  ال��ت��ي  ال�سبع 
يف اأغ�����س��ط�����س. وح��ت��ى ذل���ك احلني 
كثرية..  اأ���س��ي��اء  اأن حت��دث  ، ميكن 

وميكن اأن يبداأ تخفيف الت�سعيد.

والفيديو"،  "ال�سينما  ال��رتف��ي��ه 
وال�سيدلة،  والكيمياء،  والطريان، 

وجميع ال�سناعات الذكاء.
اأن  ال���ث���اين، ي��ت��م��ث��ل يف  ال��ع��ام��ل     
الأ�سواق  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال�سينيني 
الغربية لتدور م�سانعهم، وبحاجة 
اإمكانات البتكار لإحراز تقدم  اإىل 

يف التقنيات اجلديدة.
ب���ني هذين  امل���واج���ه���ة     وت�����س��ك��ل 
العاملني اأ�سا�س التبادلت الدولية 

القائمة على التخ�س�س الدويل.
   امل�سكلة، هي اأن التبادل يجب اأن 
العوملة  ف���اإن  واإل   ، م��ت��وازن��اً  ي��ك��ون 
اجتماعية  اأ������س�����رار  يف  ت��ت�����س��ب��ب 
البلدان  يف  ت��ط��اق  ل  ���س��ي��ا���س��ي��ة   -
الغربية التي تقو�سها عمليات نقل 
امل�سانع اإىل اخلارج والبطالة. وقد 
مت انتخاب دونالد ترامب على تربة 
الخاللت.  ه��ذه  تغذيها  �سعبوية 
الظاهرة مقبولة  تكون هذه  ولكي 
ال�ساخطة  الغربية  ال�سعوب  ل��دى 
يف  باملثل  املعاملة  تكون  اأن  يجب   ،
امل���ب���ادلت ق��ائ��م��ة. ك��ان��ت ت��ل��ك هي 
التجارة  منظمة  اتفاقيات  فل�سفة 

يحتاج  وال�������س���ي���ارات،  وال��ك��ي��م��ي��اء 
الأمريكيون اإىل م�سنع �سيني.

الإن��ت��اج الأمريكي     ويعتمد نظام 
اأ�سا�سا،  الإج��م��ايل،  املحلي  الناجت   ،
و�سناعة   ، الرقمية  �سناعته  على 

   ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��ع��ظ��م امل����راق����ب����ني ، 
ميكن  منها  مفر  ل  ع��وام��ل  هناك 
ال���ع���الق���ات  ع���رق���ل���ة  ت���ف���رم���ل  اأن 

التجارية:
   العامل الأول، يحتاج امل�ستهلكون 

املنتجات  ا�سترياد  اإىل  الأمريكيون 
فالنظام  الآ����س���ي���وي���ة.  ال�����دول  م���ن 
الأم��ري��ك��ي غ��ري ق���ادر على اقرتاح 
�سريع.  ب�سكل  بديلة  ت�سنيع  طرق 
وامليكانيكا  وال��ب��ن��اء  الن�سيج  ف��ف��ي 

•• الفجر - خرية ال�ضيباين

فيه  ت�����س��ف��ر  ال�����ذي مل  ال���وق���ت  يف 
املحادثات التجارية بني امل�سوؤولني 
نتائج  والأمريكيني عن  ال�سينيني 
مرة اأخرى يف الأيام الأخرية ، غادر 
اأي  دون  وا�سنطن  ال�سيني  ال��وف��د 
تنازلت. ومع ذلك ، بدا اأن الدوائر 
التهديدات  اأن  ت��ع��ت��ق��د  ال��غ��رب��ي��ة 
العنيفة للرئي�س الأمريكي �ستقود 
 ، و�سط  ح��ل  ب��داي��ة  اإىل  ال�سينيني 

غري ان الأمر مل يكن كذلك.
    يف ال��ظ��اه��ر، ت��ب��دو ه��ذه احلالة 
فت�سخم   ، ف��ظ��ي��ع  ب�����س��ك��ل  م��ع��ق��دة 
ت��رب��ك جمرى   ، ل��ه��ذا وذاك  الأن����ا 
املناق�سات.  اأما  يف الواقع ، فالأمور 

اأب�سط بكثري.
  اإّن اأمريكا دونالد ترامب مل تعد 
ت��ت��ح��ّم��ل ال���ت���ج���ارة م���ع ال�����س��ني يف 

غياب اتفاق متبادل.
ت�����س��ت��ورد الوليات   ، ن��اح��ي��ة     م��ن 
امل��ت��ح��دة م��ل��ي��ارات ال������دولرات من 
من  التكلفة  املنخف�سة  امل��ن��ت��ج��ات 
امل�����س��ان��ع ال�����س��ي��ن��ي��ة. يف امل��ق��اب��ل ، 
من  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  تتمّكن  مل 
ت�سديره، فهي  ما ميكنها  ت�سدير 
امللكية  ح��ق��وق  اإن���ف���اذ  يف  ت��ن��ج��ح  ل 
الرقمية،  الأ�����س����ول  ب��ع�����س  ع��ل��ى 
باأنه  الأمريكيون  ي�سعر  وبالتايل 
امتالك  دون  ونهبهم  ن�سخهم  يتم 

القدرة على الرد .
   باخت�سار ، فاإن ال�سوق الأمريكية 
الآ�سيوية،  املنتجات  اأم��ام  مفتوحة 
يف  ال�سينية،  ال�����س��وق  ت��ظ��ل  بينما 
املنتجات  اأم����ام  مغلقة   ، معظمها 
ال���غ���رب���ي���ة.    ب����داأ دون���ال���د ترامب 
حملة ل�ستعادة التوازن يف التبادل 
ك�سب  يف  ف�سله  واأم�����ام  ال��ت��ج��اري. 
جتارية  ح����رًب����ا  اأع����ل����ن  ال��ق�����س��ي��ة، 
 10 م��ن  �سيجمع  اأن���ه  بت�سريحه 
ال���ر����س���وم  م�����ن  ب����امل����ائ����ة   25 اإىل 
200 مليار دولر  اجلمركية على 
املنتجات ال�سينية التي تدخل  من 
اأمريكا. و�سع قوي وغري م�سبوق، 

وخا�سة بدون نتيجة.
ه����دد ترامب  امل���ا����س���ي،  الأ����س���ب���وع   
بن�سبة  اإ���س��اف��ي��ة  ���س��ري��ب��ة  ب��ف��ر���س 
على 300 مليار دولر  باملئة   25
الإ�سافية.  ال�سينية  ال��واردات  من 
ر�سوم  ف��ر���س  �سيتم   ، اآخ���ر  مبعنى 
املنتجات  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  اإ����س���اف���ي���ة 
ال�����س��ي��ن��ي��ة امل���ب���اع���ة يف ال����ولي����ات 
من  ب����امل����ائ����ة   100 امل�����ت�����ح�����دة.. 

املنتجات.
   يف م��واج��ه��ة ه��ذا ال��ت��ه��دي��د، جاء 
ال�سينيون اإىل وا�سنطن ، وحتديدا 
ال��رج��ل ال��ث��اين يف ال��ن��ظ��ام. وفجاأة 
الطرفني  اأن  اجل���م���ي���ع  اع���ت���ق���د   ،
يحدث  مل  �سيفيهما.  ���س��ي��غ��م��دان 

   ه�����ذا ال���و����س���ع الق����ت���������س����ادي - 
اأنه  نعتقد  ق��د  ال����ذي   ، ال�����س��ي��ا���س��ي 
يثري  ال�سيني،  املجتمع  يف  را���س��خ 
نقل  اإن مل  الن��ت��ق��ادات  بع�س  الآن 
تت�ساعف  ح��ي��ث  ال���ت���م���رد،  ب��ع�����س 
الثورات يف الرياف اأو يف ال�سواحي 
امل�سانع،  ت���ل���وث  ���س��د  احل�����س��ري��ة 
ول��ئ��ن ي��ت��م ق��م��ع��ه��ا  ب�����س��رع��ة لكنها 

موجودة.
اعتادت  التي   ، الفكرية  الأو�ساط    
ن�����س��ب��ي��ا ع���ل���ى ب��ع�����س ال���ت���ح���رر، ل 
ترامب  دونالد  اأن  وتو�سح  تتخفي 
، العدو الر�سمي للنظام ، قد يكون 
ال�سوق  بفتح  حمًقا عندما يطالب 

ال�سينية اأمام الغرب.
  اأخ��رًيا ، هناك نخبة �سغرية من 
ع��امل الع��م��ال، تطورت على مدار 
اأبناء  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ع�����س��ر  ال�����س��ن��وات 
م�سوؤويل  ك��ب��ار  اأو  احل����زب  ك�����وادر 
احلكومية،  ال�سناعية  امل��ج��م��ع��ات 
وف��اع��ل��ني اق��ت�����س��ادي��ني در����س���وا يف 
ال��ب��الد لأنهم  اإىل  اخل���ارج وع����ادوا 
لبناء  ع��ل��ى احل���ري���ة  ���س��ي��ح�����س��ل��ون 
�سنعوا  م��ن��ه��م  وك����ث����ريون  ث������روة، 
ث���روة، ول��ك��ن ه��ا ه��م ، منذ و�سول 
، ي��دف��ع��ون املزيد  ب��ي��ن��غ  ���س��ي ج���ني 
مراقبتهم  وت��ت��م  ال�����س��رائ��ب،  م��ن 
والتحكم فيهم ، وغالًبا ما مُينعون 

من ال�سفر اإىل اخلارج.
التغيريات  ه����ذه  م���ع  ب���ال���ت���وازي    
ال����ه����ي����ك����ل����ي����ة، ت����ن����ق����ل ال�������س���ب���ك���ات 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة، ك��م��ا يف 
والتعبئة،  امل���ع���ل���وم���ات،  ال����غ����رب، 

والنقد، والحتجاج، اإلخ.
  يف اأواخر الأ�سبوع املا�سي ، ذكرت 
�سحيفة نيويورك تاميز، اأن رجال 
اأو  �سنغهاي  م��ن  �سينيني  اأع��م��ال 
ترامب،  لدونالد  �سفقوا   ، �سنزن 
يطالب  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  لأن 
ال�سوق  يف  احل��ري��ة  جم���الت  بفتح 

ال�سينية، وهو ما يحتاجونه. 
الأمريكيون  امل��ف��او���س��ون  ي��ري��د     
من  تقلل  اأن  ال�سينية  الدولة  من 
ويو�سحون   ، الق��ت�����س��اد  دوره���ا يف 
ع��ل��ى ال�����س��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، اأن 
اأف�سل  ب�����س��ك��ل  ي��ع��م��ل  الق���ت�������س���اد 
ب���ه. من  ي��ه��ت��م��ون  ال�����س��ا���س��ة ل  لأن 
الوا�سح اأن املفاو�سني الأمريكيني 
عن  بالتوقف  احلكومة  يطالبون 
ال��ع��ام��ة، وتقلي�س  ال�����س��رك��ات  دع��م 
باخت�سار،  اجلمركية...  احلواجز 
عاٍل،  ب�سوت  الأمريكيون  يطالب 
ال�����س��ي��ن��ي��ون م��ن الداخل  ب����داأ  مب��ا 
يعّول  اإذن،  ه���م�������س���ا.     ي��ط��ل��ب��ون��ه 
للح�سول  ترامب  على  ال�سينيون 
ع���ل���ى اإ������س�����الح�����ات ل���ي���ربال���ي���ة يف 

ال�سني.

عن اتلنتكو

حرب جتارية عنوانها التوازنترامب ال بد من ال�شني ولو طال ال�شفر

من �شيك�شب الرهان

 ال�سوق الأمريكية مفتوحة اأمام املنتجات الآ�سيوية 
بينما تظل ال�سوق ال�سينية مغلًقة اأمام املنتجات الغربية

مل تعد اأمريكا دونالد ترامب تتحّمل التجارة 
مع ال�سني يف غياب اتفاق متبادل

 بالن�سبة لبع�س املثقفني ونخبة رجال الأعمال ، ميكن 
اأن ينقذ ترامب ال�سني من حمافظة �سي جني بينغ 

 ي�سعر الأمريكيون باأنه يتم ن�سخهم ونهبهم 
دون اأن يكونوا قادرين على الرد 

 الو�سع القت�سادي - ال�سيا�سي ال�سيني ، يثري 
الآن بع�س النتقادات اإن مل نقل بع�س التمرد

يطالب الأمريكيون ب�سوت عاٍل، مبا بداأ 
ال�سينيون من الداخل يطلبونه هم�سا

هل يرتّد اإطالق الدواع�س �سلبًا على الأكراد؟ 
•• وا�ضنطن-وكاالت:

يواجهها  التي  ال�سيناريوات  عن 
الأك�����راد يف ���س��وري��ا ب��ع��د الإف����راج 
عن مقاتلني حمليني من داع�س 
ال�سكان  خ��واط��ر  ت��ه��دئ��ة  ب��ه��دف 
����س���وري���ا، كتب  ����س���رق  ال���ع���رب يف 
الباحث عبداهلل غدواي يف موقع 
قوات  اإن  هاو�س"،  "ت�ساتهام 
تواجه  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ����س���وري���ا 
مقاتلي  من  اآلف��اً  اأ�سرها  م�سكلة 
�سد  النهائية  امل��ع��ارك  يف  داع�����س 

التنظيم الإرهابي يف دير الزور.
الناطق  ب���ايل  م�سطفى  وي��ق��ول 
�سوريا  ق����وات  ب��ا���س��م  الإع����الم����ي 
اآلف  "تدفق  اإن  الدميوقراطية 
امل��ت�����س��ددي��ن وامل��دن��ي��ني ب���ات عبئاً 
الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  على 
�سرق  �سمال  يف  الذاتية  والإدارة 

�سوريا لأا�سباب مادية واأمنية". 

يف مهمات قتالية وجرائم مثبتة. 
و���س��ي��ج��ري اح��ت��ج��از ه�����وؤلء اإىل 
ت�سم  والثانية  وقت غري حمدد، 
اأفراداً عملوا مع داع�س يف مهمات 
غري قتالية، والثالثة ت�سم فقط 
اأ�سخا�ساً لديهم �سالت مزعومة 
املجموعة  وت��خ�����س��ع  ب���داع�������س. 
ل��ع��ق��وب��ات م��رن��ة، بينما  ال��ث��ال��ث��ة 
�سيجري احتجاز اأفراد املجموعة 
الثانية ممن مل ميار�سوا مهمات 
ال�ستة  تتجاوز  ل  ل��ف��رتة  قتالية 

اأ�سهر. 
ق�����وات  ت���ع���ام���ل���ت  امل����ا�����س����ي،  ويف 
مع  بحذر  الدميقراطية  �سوريا 
فاقت�سرت  املحليني،  املت�سددين 
ال�سجن  على  حمكوميتهم  م��دة 
���س��ن��ة، يف خطوة  ع���ن  ت��ق��ل  مل����دة 
التوتر  اإث����ارة  ع��دم  ال��ه��دف منها 
ب��ني الأك����راد وال��ع��رب يف مناطق 
ل�سيطرة  ع�������س���ك���ري���اً  خ���ا����س���ع���ة 

جمموعات  3
�����س����وري����ا  ق����������وات  اأن  واأو���������س��������ح 
ب�سكل  تعاملت  قد  الدميقراطية 
املحليني  امل��ت�����س��ددي��ن  خ��ا���س م��ع 
وو�سعتهم يف اماكن معزولة عن 
اخلارج  من  القادمني  املت�سددين 
)ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ب��ع�����س احل�������الت(. 
ه����وؤلء يرتاوح  ع���دد  اأن  واأو����س���ح 
األفاً  و20  األ����ف����اً   17 ب���ني  مب���ا 
ب��ني م��ت�����س��ددي��ن وم��دن��ي��ني، على 
رغ��م من ع��دم وج��ود رق��م دقيق. 
�سوريا  ق������وات  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ق���د ت��ع��ام��ل��ت مع 
ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ب�����س��ك��ل خمتلف 
ع���ن ذاك ال����ذي ت��ع��ام��ل��ت ب���ه مع 
بالن�سبة  �سواء  الأجانب  املقاتلني 
يتعلق  م���ا  اأو  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اإىل 
مب�����س��ريه��م. واأو����س���ح اأن���ه جرى 
تق�سيم املقاتلني اإىل ثالث فئات، 
متورطني  مقاتلني  ت�سم  الأوىل 

تعقيدات  ه��ن��اك  ل��ك��ن  امل��ح��ل��ي��ني. 
مع  التعاطي  بكيفية  تتعلق  اأكرث 
اأول��ئ��ك ال��ذي��ن مت اإرغ��ام��ه��م على 
ال��ع��م��ل م��ع داع�����س ول���و اأن��ه��م مل 

يكونوا من املقاتلني. 

و�شاطات ع�شائرية
وق����د ت��و���س��ط ���س��ي��وخ ع�����س��ائ��ر يف 
تقدمت  ط��ل��ب��ات  يف  ال������زور  دي����ر 
اأف��راد منها  بها عائالت لإط��الق 
ممن مل ميار�سوا مهمات قتالية 
�سوريا  ووافقت قوات  داع�س.  مع 
هذه  على  عموماً  الدميقراطية 
ال��ط��ل��ب��ات يف ح����ال ك����ان الأف�����راد 
متدنية  خم��اط��ر  ي�سكلون  مم��ن 
م���ن �سيوخ  ب�����س��م��ان��ات  وح��ظ��ي��وا 
الع�سائر بعدم العودة للتورط مع 
الع�سائر  �سيوخ  و�سيكون  داع�س. 
م�����س��وؤول��ني ع��ن ت�����س��رف الأف����راد 
ارتكابهم  ح���ال  يف  ع��ن��ه��م  امل��ف��رج 

الأك����راد. وب��خ��الف ذل��ك رف�ست 
قوات �سوريا الدميقراطية اإطالق 
التفاق  قبل  الأج��ان��ب  املقاتلني 

على ترحيلهم اإىل بالدهم. 

املحاكمات
واأكد بايل "اإن احلديث عن اإجراء 
حماكمات يف هذه املرحلة ل يزال 
م��ب��ك��راً ج���داً ن��ظ��راً اإىل الأع����داد 
وقتاً  يتطلب  ه��ذا  ولأن  الكبرية 
كي  الذاتية  الكردية  الإدارة  من 
العربية  ال��ع�����س��ائ��ر  م���ع  ت��ت�����س��اور 
الدميقراطي- ���س��وري��ا  وجمل�س 

�سوريا  ل��ق��وات  ال�سيا�سي  اجل��ن��اح 
الدميقراطية- يف كل حالة على 

حدة". 
اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ذل���ك، لفت  وم��ع 
موؤ�س�سات  ب��ني  ع��ام��اً  ات��ف��اق��اً  ثمة 
احلكم الكردي والع�سائر العربية 
على كيفية التعامل مع املت�سددين 

اخلاليا  م��ع  تعاملوا  اأو  ج��رمي��ة 
النائمة لداع�س. 

وذك��ر اأن��ه مع ذل��ك، ف��اإن ثمة من 
�سوريا  ق���وات  اإىل  ب��ال��ل��وم  ي��وج��ه 
التي  امل��رون��ة  على  الدميقراطية 

تظهرها اإزاء املت�سددين املحليني، 
اح��ت��م��ال معاودة  م��ن  و���س��ط قلق 
الن�سمام  ع��ل��ى  ه����وؤلء  ت�سجيع 
لداع�س،  ال��ن��ائ��م��ة  اخل���الي���ا  اإىل 
العراق  ع��ل��ى غ����رار م���ا ح���دث يف 

الأك������راد  وي����اأم����ل   .2013 ع����ام 
من خ��الل اإظ��ه��ار امل��رون��ة تهدئة 
املحلية  املجتمعات  مع  العالقات 
عنا�سر  ب������روز  دون  واحل���������وؤول 

جديدة من املت�سددين.
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املال والأعمال
لتمكني املدفوعات االإلكرتونية عرب حمفظة payit الرقمية

»�سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني« تتعاون مع »بنك اأبوظبي الأول« 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني، اإحدى ال�سركات الرائدة يف املنطقة 
يف جمال التاأمني املتعدد لالأفراد وال�سركات، عن دخولها يف �سراكة مع بنك 
اأبوظبي الأول بهدف تزويد العمالء باملزيد من خيارات الدفع الإلكرتوين 
اأبوظبي  بنك  وك��ان  الرقمية.    "payit" حمفظة  عرب  واملبتكرة  ال�سهلة 
اجلهود  دعم  الأول قد اأطلق املحفظة الرقمية املتكاملة "payit" بهدف 
الرقمية  احللول  لدفع عجلة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تبذلها  التي 
املقيمني  الذي ين�سب ل�سالح  النقدي  والتحول نحو القت�ساد غري  قدماً، 

يف الدولة ولل�سركات التجارية على حد �سواء.  وتعترب "payit" املحفظة 
الأوىل من نوعها يف املنطقة واإحدى اأوىل احللول املالية ال�سوتية املتكاملة 
يف العامل. وتتاح هذه املحفظة لكافة حاملي بطاقة الهوية الإماراتية �سارية 
املفعول، اإذ تعمل هذه اخلدمة الأمنة، التي ل ترتبط باأي بنك حمدد، على 
و�سهاًل  مريحاً  ب��دي��اًل  للعمالء  لتوفر  الدفعات  حت�سيل  وتنظيم  ت�سهيل 
رئي�س  نائب  النعيمي،  املنا�سبة، قال عبداهلل  وبهذه  النقدية.   الدفعات  عن 
تنفيذي – اخلدمات امل�ساندة يف �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني: "ي�سعدنا 
يف �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني الدخول يف هذه ال�سراكة مع بنك اأبوظبي 
والفعال،  الآم���ن  الإل��ك��رتوين  للدفع  مثالياً  ب��دي��اًل  لعمالئنا  لنوفر  الأول 

حيث �ست�ساهم هذه املحفظة يف احلد من تكاليف اإدارة التعامالت النقدية، 
وتنظيم عملية حت�سيل املدفوعات اخلا�سة بال�سركة يف الوقت ذاته. وت�سكل 
الأمر  الفعلي،  النقدي  الدفع  خيار  عن  مثالياً  "payit" بدياًل  حمفظة 
الذي �سي�ساهم يف دعم جهود الإمارات العربية املتحدة للتحول اإىل جمتمع 
رئي�س  الر�ستماين،  قالت هناء  امل�ستقبل".  ومن جهتها،  النقد يف  خال من 
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد للمجموعة يف بنك اأبوظبي الأول: " ي�سعدنا اأن 
نتعاون مع واحدة من اأكرب ال�سركات يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث 
 payit تعد هذه ال�سراكة دليل على النجاح املتوا�سل الذي ت�سهده حمفظة
الرقمية. اإن قطاع املدفوعات ي�سهد تغريات جوهرية، ونتطلع لأن نكون يف 

 payit طليعة هذا التطور. واإننا نعمل حالياً على دعم ا�ستخدام حمفظة
الرقمية على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة بال�ستفادة من البنى 
ونحر�س  واآمنة.  مريحة  اإلكرتوين  دفع  جتربة  لتوفري  املوجودة  التحتية 
دائماً يف بنك اأبوظبي الأول على تطوير احللول املبتكرة والفعالة التي توفر 
لدى  املدفوعات  ق�سم  رئي�س  كومار،  رامانا  وق��ال  لعمالئنا".   قيمة  اأف�سل 
بنك اأبوظبي الأول: "توؤكد �سراكتنا مع �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني على 
فقد  امل�سرفية،  العمليات  املتطورة �سمن  الرقمية  ا�ستخدام احللول  اأهمية 
متكنا من تزويد ال�سركة باأعلى م�ستويات القيمة والتكامل التقني املتقدم، 
للعمالء.  امل�ستويات  اأعلى  �سيمكنها من توفري جتربة دفع مميزة ووفق  ما 

املوعد النهائي للت�شجيل 30 يونيو 2019 والربنامج ي�شتمر لغاية يناير 2020

م�سّرعة دبي للمدن الذكية تفتح باب الت�سجيل للدورة الثالثة من برناجمها
•• دبي-الفجر: 

للمدن  دب�����ي  "م�سّرعة  اأع���ل���ن���ت 
من  الأوىل  امل�����س��ّرع��ة  الذكية"، 
بتكنولوجيا  املتخ�س�سة  ن��وع��ه��ا 
ال�سرق  منطقة  يف  ال��ذك��ي��ة  امل���دن 
الأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، فتح 
الثالثة  ل���ل���دورة  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب����اب 
النا�سئة  لل�سركات  برناجمها  من 
املتخ�س�سة يف حلول املدن الذكية 

وتطبيقاتها ومنتجاتها.
واأط�����ل�����ق�����ت ����س���ل���ط���ة واح���������ة دب����ي 
للمدن  دب��ي  م�سّرعة  لل�سيليكون 
 ،2017 م������اي������و  يف  ال�����ذك�����ي�����ة 
ال�سركاء  ع���دد م��ن  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
�سركة  ه�����م  ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ني 
املتكاملة  ل��الت�����س��الت  الإم������ارات 
"دو"، ومكتب دبي الذكية، وغرفة 
و�سركة  دب������ي،  و����س���ن���اع���ة  جت������ارة 
بيزن�س  "اأوراجن  و���س��رك��ة  ف���ي���زا، 
روت�س�سرت  وجامعة  �سريفي�سز"، 

للتكنولوجيا بدبي.
وي�ست�سيف مركز دبي التكنولوجي 
"ديتك" اململوك  الأع��م��ال  لريادة 
ب��ال��ك��ام��ل م���ن ���س��ل��ط��ة واح����ة دبي 
برنامج  ف��ع��ال��ي��ات  ل��ل�����س��ي��ل��ي��ك��ون، 
من  ت�سغيله  ي��ت��م  فيما  امل�����س��ّرع��ة، 
كامب"  ب����وت  اأب  "�ستارت  ق��ب��ل 
 ،)Startupbootcamp(
امل����ج����م����وع����ة ال����ع����امل����ي����ة ل����ربام����ج 
امل�سّرعات. وا�ستثمر ال�سركاء مبلغ 
اإع����داد  يف  دره����م  م��ل��ي��ون   18.4
اإىل تزويد  الربنامج الذي يهدف 
ال�������س���رك���ات ال��ن��ا���س��ئ��ة ب���اخل���ربات 

املطلوبة، وقنوات الرتويج، اإ�سافة 
اإىل  املبا�سر  الو�سول  اإمكانية  اإىل 
يف  املتخ�س�سني  م��ن  عاملية  �سبكة 

القطاع.
الكثريي،  م��ع��م��ر  امل��ه��ن��د���س  ق����ال 
لل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
الهند�سية واملدينة الذكية يف �سلطة 
"ن�سعى يف  لل�سيليكون:  واحة دبي 
�سلطة واحة دبي لل�سيليكون ومن 
خالل م�سرعة دبي للمدن الذكية 
ريادة  بدعم  التزامنا  تر�سيخ  اإىل 
الأع��م��ال، ودف��ع الب��ت��ك��ار، وتنفيذ 
ت�����س��ه��م يف حتقيق  ال���ت���ي  احل���ل���ول 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
جلعل  اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
واأ���س��ع��د مدينة  اأذك���ى  دب��ي  مدينة 

على م�ستوى العامل".
يف  ال��ربن��ام��ج  "ا�ستقبل  واأ����س���اف: 
دورتني ما يزيد على 1700 طلب، 
جنحت منها 20 �سركة نا�سئة من 
خمتلف اأنحاء العامل يف اللتحاق 

لل�سركات  الإق�����ب�����ال  وه�������ذا  ب�����ه، 
املدن  بحلول  املتخ�س�سة  النا�سئة 
ومنتجاتها  وتطبيقاتها  ال��ذك��ي��ة 
دل����ي����ل ع����ل����ى جن�������اح ال����ربن����ام����ج، 
ن�سخته  ب�����اإط�����الق  ن���ع���ت���ز  ال�������ذي 
ونتطلع  ال����ت����وايل،  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة 
نا�سئة  ���س��رك��ات   10 مت��ك��ني  اإىل 
اأخ���رى م��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن �سبكة 
 Startupbootcamp
عملية  يف  دب�������ي  جت�����رب�����ة  وم�������ن 
الذكية."  امل������دن  ن���ح���و  ال���ت���ح���ول 
�سك�سك،  اإب���راه���ي���م  ق����ال  ب������دوره 
امل���دي���ر ال���ع���ام مل�����س��ّرع��ة دب����ي ملدن 
مع  ل��ل��ع��م��ل  "نتطلع  امل�����س��ت��ق��ب��ل: 
ال��ت��ي ت�سعى  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ات 
لتاأ�سي�س ح�سور لها انطالقاً من 
منطقة  يف  لتن�سط  دب���ي  م��دي��ن��ة 
اإفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
وم���ن خ���الل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى املدن 

ف�ساًل  ال��ق��ط��اع،  يف  خبري   100
�سركاء  ق��ائ��م��ة  اإىل  ال��و���س��ول  ع��ن 
 Startupbootcamp
واحل�سول  ال�����س��ري��ك��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
نقداً.  ي���ورو  األ���ف   15 مبلغ  ع��ل��ى 
ومب������ج������رد اإجن�����������از ال�����ربن�����ام�����ج، 
��������س�������وف ت����ن���������س����م ال�����������س�����رك�����ات 
خريجي  ���س��ب��ك��ة  اإىل  ال���ن���ا����س���ئ���ة 
 Startupbootcamp
على  يزيد  م��ا  ت�سم  التي  العاملية 
ا�ستثمرت  نا�سئة،  �سركة   400
ي�����ورو،  م���ل���ي���ون   500 جم��ت��م��ع��ًة 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع اأك�����رث م���ن 200 
�سريك، ما �ساهم يف خلق ما يقرب 
وي�ستهدف  وظيفة.   3000 م��ن 
الربنامج لهذا العام ب�سكل خا�س 
التي تتخ�س�س  النا�سئة  ال�سركات 
اخلام�س،  اجل���ي���ل  ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف 
بالتطبيقات  امل��ت�����س��ل��ة  وامل���الع���ب 

م�سّرعة  ت��ع��ق��د  ك��م��ا  ل��ل��ربن��ام��ج. 
جل�سات  ال����ذك����ي����ة  ل���ل���م���دن  دب������ي 
"�ساعات  ع��ن��وان  حت��ت  تخ�س�سية 
النا�سئة  لل�سركات  ت�سمح  العمل" 
الربنامج  ع����ن  امل����زي����د  مب���ع���رف���ة 
وتعزيز اإمكانات التوا�سل املتبادل. 
وتغطي الفعاليات اأن�سطة يف عدد 
ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا  يف  امل����دن  م���ن 
و�سمال  الأو�سط  وال�سرق  واأوروب��ا 

اأفريقيا واآ�سيا.
برنامج  م���زاي���ا  ع���ن  ح��دي��ث��ه  ويف 
الذكية،  ل���ل���م���دن  دب�����ي  م�������س���ّرع���ة 
الرئي�س  ك���ان���دال،  ���س��ري��ن��اث  ق���ال 
 ScaleVR ل�سركة  التنفيذي 
واأح���د   -  Technologies
مت  "لقد  ال����ربن����ام����ج:  خ���ري���ج���ي 
اخ��ت��ي��ارن��ا م��ن �سمن ع�����س��رة فرق 
الثانية  ال�����دورة  اإىل  ل��الن�����س��م��ام 
م����ن ال����ربن����ام����ج، م����ا م��ك��ن��ن��ا من 

و�سوًل  برناجمنا  ي��وف��ر  ال��ذك��ي��ة، 
من  ال�����س��رك��اء؛  اإىل  م�سبوق  غ��ري 
احلكومية  وال���ه���ي���ئ���ات  اجل����ه����ات 
اخلا�سة،  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 
مم�����ا ي����ع����زز حت���ق���ي���ق روؤي���������ة دب���ي 
الذكية  املدينة  لت�سبح  الطاحمة 
العامل".  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���رائ���دة 
مل����دة ثالثة  ال���ربن���ام���ج  وي�����س��ت��م��ر 
 2019 �سبتمرب  من  ب��دءاً  اأ�سهر 
و�سيقوم   .2020 ي��ن��اي��ر  وح��ت��ى 
م�سّرعة  م���ن  م��ت��خ�����س�����س  ف���ري���ق 
ع�سر  باختيار  الذكية  للمدن  دبي 
جمموعة  م����ن  ن��ا���س��ئ��ة  ����س���رك���ات 
الربنامج  للم�ساركة يف  املتقدمني 
واحل�������������س������ول ع�����ل�����ى جم���م���وع���ة 
وا���س��ع��ة م��ن ف��وائ��د ح��زم��ة برامج 
امل�ساحات  ذل��ك  يف  مب��ا  الت�سريع، 
"ديتك"،  م����رك����ز  يف  امل���ك���ت���ب���ي���ة 
اأكرث من  والدعم ال�ست�ساري من 

ال����ذك����ي����ة، وال����ت����ج����زئ����ة ال���ذك���ي���ة، 
واملطارات الذكية، والدفع الذكي. 
اإ�سافة اإىل ذلك ي�ستقبل الربنامج 
املنت�سبني الذين يقدمون احللول 
املتعلقة بتكنولوجيا املدن الذكية، 
مب����ا يف ذل�����ك اإن����رتن����ت الأ����س���ي���اء 
والبتكارات  والتنقل  والت�����س��ال، 
ال�سطناعي،  وال���ذك���اء  امل����دن،  يف 
والبيانات  ت�سني،  البلوك  وتقنية 
الذكية،  واحلياة  وامل��دن  املفتوحة، 
واحل����ك����وم����ة ال����ذك����ي����ة. وجت�����ري 
 Startupbootcamp
ال�سركات  اخ���ت���ي���ار  ف����رتة  خ����الل 
ال��ن��ا���س��ئ��ة ال����واع����دة ���س��ل�����س��ل��ة من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ك��ث��ف��ة يف ي���وم واحد 
ال�سريعة"  "امل�سارات  عنوان  حتت 
ال�سركات  ت���ل���ك  جت���م���ع  ح���ي���ث   ،
يف  متخ�س�سني  ا���س��ت�����س��اري��ني  م��ع 
النت�ساب  ق��ب��ل  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  تقييم 

دولة  �سوق  لدخول  روؤيتنا  حتقيق 
الإمارات. و�ساعدنا الربنامج على 
اأعمالنا من خالل ربطنا  مبا�سرة 
هذا  يف  الأع��م��ال  رواد  م��ن  ب�سبكة 
القطاع. ونحن �سن�ستفيد بال �سك 
من  اكت�سبناها  ال��ت��ي  املعرفة  م��ن 
واملدربني  وال�سركاء  ال�ست�ساريني 
دولة  يف  اأع��م��ال��ن��ا  ن��ط��اق  لتو�سيع 
الإمارات العربية املتحدة والتو�سع 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
عملية  وت�ستمر  ه���ذا  اإفريقيا". 
 30 حتى  الت�سجيل  طلبات  قبول 
لل�سركات  وميكن   .2019 يونيو 
املهتمني  الأع��م��ال  ورواد  النا�سئة 
التقدم  ب���ال���ربن���ام���ج  ب���الل���ت���ح���اق 
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يح�شد جائزة ريد هات للبتكار 2019  

بنك الإمارات دبي الوطني يعزز التحول الرقمي خلدماته امل�سرفية الرقمية بدعم من حلول ريد هات ال�سحابية
•• دبي-الفجر: 

املزود  هات"،  "ريد  �سركة  اأعلنت 
العاملي الرائد حللول الربجميات، 
دبي  الإم�����������ارات  ب���ن���ك  اأن  اأم���������س 
امل�سرفية  امل��ج��م��وع��ة  ال���وط���ن���ي، 
الرائدة يف دولة الإمارات العربية 
اأ�س�س من�سة �سحابية  املتحدة، قد 
"ريد  �سركة  مع  بالتعاون  خا�سة 
هات" وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجيته 
املن�سة  وت��وف��ر  ال��رق��م��ي.  للتحول 
الداخلية  العمل  ل��ف��رق  اجل��دي��دة 
يف البنك اأ�سا�ساً م�سرتكاً وو�سوًل 
�سل�ساً اإىل خدمات �سحابية اأ�سلية، 
الأمر الذي يح�سن عملية التكامل 
التطوير.  و����س���رع���ة  وال����ت����ع����اون 
وت�����س��اع��د احل���ل���ول ال��ق��ائ��م��ة على 
بنك  ق����درة  هات"  "ريد  ���س��ح��اب��ة 
ال����وط����ن����ي على  دب������ي  الإم�������������ارات 
املت�ساعدة  املناف�سة  مواكبة وترية 
امل�����س��ريف، ومتكنه من  ال��ق��ط��اع  يف 
على  امل�سرفية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري 
نطاق اأو�سع للعمالء، وت�سفي على 
خدماته طابعاً ع�سرياً وديناميكياً 

ب��رجم��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات، اأط��ل��ق بنك 
بوابة  ال���وط���ن���ي  دب�����ي  الإم����������ارات 
ل��ل��م��ط��وري��ن ت��ت��ي��ح ل���ه الن���دم���اج 
والتعاون ب�سهولة اأكرب مع �سركات 
واملوؤ�س�سات  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا 
التكنولوجيا  و�سركاء  احلكومية 

واملوؤ�س�سات الإقليمية.
الوطني  دبي  الإم���ارات  بنك  ونفذ 
مدعومة  م�ستمرة  تكامل  عملية 
من قبل اأنظمة موؤمتتة الإختبار، 
وجت����م����ي����ع ون�����ق�����ل ال���������س����ي����ف����رات 
كل   - ال����ربجم����ي����ة  واحل�������اوي�������ات 
هات  ري��د  من�سة  با�ستخدام  ذل��ك 
 OpenShift Container
 1000 اأكرث من  البنك  . ويدير 
 500 حاوية برجمية واأك��رث من 
على  التطبيقات  لربجمة  واجهة 
يزيد  اع��ت��م��اد  م��ع��دل  م��ع  من�سته 

بن�سبة 20-%30 �سهرياً. 
وم���ن خ���الل اجل��م��ع ب��ني تقنيات 
العمليات  هات" ومنهجيات  "ريد 
املتكرر  ال��ت��ط��وي��ر  م��ث��ل  ال�����س��ري��ع��ة 
يتمكن  اأوب�س"،  "ديف  واأن��ظ��م��ة 
ب��ن��ك الإم�����ارات دب���ي ال��وط��ن��ي من 

الأ�سلية  ال�����س��ح��اب��ي��ة  ب��ال�����س��رك��ات 
الأ�سا�سية  ال���رك���ائ���ز  م���ن  واح�����دة 
تلبية  مع  بالتوازي  اجلهود  لهذه 
معايري احلماية والأمان واملرونة. 
هات  ري��د  من�سة  على  وبالعتماد 
  OpenShift Container
لل�سركات  ال�����س��ام��ل��ة  وامل��ن�����س��ة   ،
ومنظومة   ،Kubernetes
برجمة  واج��ه��ة  لإدارة  ه���ات  ري���د 
الأك����رث   3scale ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ونظام  امل�سريف  القطاع  يف  �سموًل 
التطبيقات  برجمة  واج��ه��ة  اإدارة 
"ريد هات"، متكن  ال�سحابية من 
�سحابية  من�سة  اإن�ساء  من  البنك 
وقابلية  اأم������ان������اً  اأك�������رث  خ���ا����س���ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر م��ع م�����س��ت��وى ع����اٍل من 
املرونة ل�ستيعاب منوذج ال�سحابة 
وبف�سل  امل�����س��ت��ق��ب��ل.  يف  ال��ه��ج��ي��ن��ة 
واإمكانية  امل�������س���رتك  الأ�����س����ا�����س 
�سحابية  خ���دم���ات  اإىل  ال��و���س��ول 
توطيد  من  املن�سة  متّكن  اأ�سلية، 
ال��دع��ائ��م ل��ت��ع��اون اأف�����س��ل يف �ستى 
بني  امل�سرفية  املجموعة  مفا�سل 
الداخلية ومع �سركاء  فرق عملها 

حم��ط��ة رئ��ي�����س��ي��ة يف رح��ل��ت��ن��ا نحو 
تعزيز حتولنا الرقمي، حيث يتيح 
العمالء  اح��ت��ي��اج��ات  م��واك��ب��ة  ل��ن��ا 
املتنامية والتطورات التي ي�سهدها 
جانب  اإىل  امل���������س����ريف  ال����ق����ط����اع 
موا�سلة تقدمي خدمات م�سرفية 
عالية اجل��ودة. ول �سك اأن هدفنا 
املرونة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  مت��ّث��ل يف 
بها  تتميز  التي  العالية  والكفاءة 
المتثال  مع  ال�سحابية،  املن�سات 
مب��ت��ط��ل��ب��ات احل���م���اي���ة الأم���ن���ي���ة 
كانت  التنظيمية. لذلك  واملعايري 
الأمثل  اخل��ي��ار  ه��ي  هات‘  ’ريد 
باأحدث  ل��ت��زوي��دن��ا  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
باملن�سات  اخل���ا����س���ة  الب���ت���ك���ارات 
ال�����س��ح��اب��ي��ة. ون��ت��ط��ل��ع ق���دم���اً اإىل 
هات"  "ريد  مع  التعاون  موا�سلة 
املبتكرة  حلولهم  من  وال�ستفادة 
البنية  لتطوير  م�ساعينا  اإط��ار  يف 
للموؤ�س�سة  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اخلدمة  معايري  اأف�سل  وت��ق��دمي 

لعمالئنا".
بداين،  ا�سي�س  اأ���س��ار  جانبه  وم��ن 
للمن�سات  ل��ل��رئ��ي�����س  اأول  ن���ائ���ب 

وقد  للعمالء.  بالن�سبة  و�سخ�سياً 
تلقى بنك الإم���ارات دب��ي الوطني 
الثناء والتقدير ملن�سته ال�سحابية 
خالل  ج��ائ��زة  ح�سد  اإذ  امل��ب��ت��ك��رة، 
هات  ري����د  "جوائز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل 
تكّرم  وال��ت��ي   ،"2019 لالبتكار 
على  وال��ق��درة  الإب��داع��ي  التفكري 
وال�ستخدامات  امل�����س��ك��الت،  ح���ل 

املبتكرة لتقنيات "ريد هات".
دبي  الإم�����ارات  ب��ن��ك  ف���وز  وي�سلط 
ال�سوء  اجل���ائ���زة  ب��ه��ذه  ال��وط��ن��ي 
رائداً  ليكون  ال��را���س��خ  هدفه  على 
امل�سرفية  اخل����دم����ات  يف  ع���امل���ي���اً 
املتوا�سلة  وج�����ه�����وده  ال���رق���م���ي���ة 
من  الأوىل  هي  ابتكارات  لإط��الق 
نوعها يف القطاع امل�سريف يف خ�سم 
رحلته امل�ستمرة للتحول الرقمي. 
وك�������ان ال���ب���ن���ك ق�����د ب�������داأ يف ع���ام 
املن�سات  قدرات  بتح�سني   2017
التقنية لديه، مبا يف ذلك هيكلية 
وبنيته  امل���ع���ل���وم���ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والبيانات.  واحل��م��اي��ة  ال��رق��م��ي��ة 
�سحابية  م��ن�����س��ة  اإن�������س���اء  وك������ان 
�سبيهة  تقنية  با�ستخدام  خا�سة 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الب��ت��ك��ار ب���دًل من 
ك��م��ا ميكنه  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة.  امل���ه���ام 
مزايا  وت��وف��ري  تطبيقات  اإط���الق 
اأ�سبح  ك��ف��اءة، حيث  اأك��رث  جديدة 
العمليات  اأنظمة  مطوري  باإمكان 
امل������وارد  ت���وف���ري  الآن  ال���ب���ن���ك  يف 
معدودة  اأي��ام  خ��الل  وتخ�سي�سها 
ال���ت���ي كانت  ب������دًل م����ن الأ����س���ه���ر 
�سبيل  وع���ل���ى  ����س���اب���ق���اً.  م��ط��ل��وب��ة 
اإثبات  ال��ب��ن��ك م���ن  امل���ث���ال، مت��ك��ن 
اخلدمات  توفري  اإمكانية  اختبار 
وات�ساب  تطبيق  ع��رب  امل�����س��رف��ي��ة 
اأي��ام وه��و الأمر  يف غ�سون ثالثة 
اأن ي�ستغرق  املمكن  ال��ذي كان من 
���س��اب��ق��اً. وي��ع��ت��زم بنك  اأ���س��ه��ر  �ستة 
الإم���ارات دبي الوطني نقل 95% 
عددها  يزيد  التي  تطبيقاته  من 
�سحابته  اإىل  تطبيق   300 ع��ن 

اخلا�سة بحلول عام 2020. 
عبداهلل  ق����ال  ال�����س��ي��اق  ه����ذا  ويف 
لإدارة  التنفيذي  الرئي�س  قا�سم، 
بنك  جم����م����وع����ة  يف  ال���ع���م���ل���ي���ات 
"يعد  ال���وط���ن���ي:  الإم��������ارات دب����ي 
���س��ح��اب��ي��ة خا�سة  م��ن�����س��ة  اإن�������س���اء 

خارجيني.
اخلا�سة  ال�سحابية  املن�سة  وتقّدم 
ل��دى بنك الإم���ارات دب��ي الوطني 
البنية التحتية والبيانات وغريها 
 – ال�����س��ام��ل  امل����وارد للتطوير  م��ن 
و�سوًل  التزويد  عملية  م��ن  ب���دءاً 
عملية  توحيد  ويتم  الإن��ت��اج.  اإىل 
اإليها  والو�سول  البيانات  تخزين 
املجموعة  عمل  مفا�سل  �ستى  يف 
فوري  ذك���اء  لتمكني  املن�سة  على 
من�سة  وت��وف��ر  ب��ال��ع��م��الء.  متعلق 
"ريد  م��ن  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  لينوك�س 
لبنك  م��وح��دة  حتتية  بنية  هات" 
الإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي. ويدعم 
البنك واجهات برجمة التطبيقات 
با�ستخدام  املن�سة  يف  به  اخلا�سة 
واجهة  لإدارة  ه��ات  ري��د  منظومة 
 3scale ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب���رجم���ة 
ل�سركائه  ال����واج����ه����ات  لإت�����اح�����ة 
ولأط������راف اأخ�����رى م���ع احل���د من 
املعلومات  باأمن  املتعلقة  املخاطر 

وحماية البيانات احل�سا�سة.
ل��ت��وف��ري مزيد  ويف ���س��وء ج��ه��وده 
واجهة  وم�������س���ارك���ة  الأم��������ان  م����ن 

"يعترب  هات":  "ريد  ال�سحابية، 
الوطني  دب������ي  الإم������������ارات  ب���ن���ك 
املالية  امل���وؤ����س�������س���ات  ط���ل���ي���ع���ة  يف 
وامل�سرفية التي تعمل على حتويل 
بنيتها التحتية والتنظيمية، بغية 
التقنيات  اأح����دث  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
التعاونية  ال���ع���م���ل  وم��ن��ه��ج��ي��ات 
والكفاءة  ب���امل���رون���ة  ت��ت�����س��م  ال���ت���ي 
توقعات  مواكبة  للبنك  يتيح  مما 
القطاع  يف  امل����ت����غ����رية  ال����ع����م����الء 
بنك  ندعم  اأن  وي�سعدنا  امل�سريف. 
الوطني يف تطوره  دب��ي  الإم���ارات 
تركيزه  وت��ع��زي��ز  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
منهجيات  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  امل��ت��وا���س��ل 
مواكباً  ب��ن��ك��اً  وج��ع��ل��ه  الب���ت���ك���ار، 
مينحهم  العمالء  ملتطلبات  دوم��اً 

با�ستمرار القيمة املرجّوة".

الهمم  ل�ساحبات  اجتماعيا  برناجما  لال�ستثمار" تدعم  "دبي 
•• دبي-وام: 

بدعمها  الهمم  اأ�سحاب  جت��اه  لال�ستثمار" التزامها  " دب��ي  �سركة  اأك��دت 
كلماتي  "مركز  ينظمها  التي  والأن�سطة  الفعاليات  من  خا�سا  برناجما 
للتوا�سل والتاأهيل" الذي جرى اإطالقه خالل �سهر مايو اجلاري .. وذلك 
م�ساعي  وحفز  اأ�سرهن  و  الهمم  �ساحبات  لتمكني  كامل  ع��ام  م��دار  على 
ب�ساحبات  اخلا�س  الربنامج  يتمحور  املجتمع.  يف  الجتماعي  الن��دم��اج 
املهارات  ح��ول  ال�سلوكي  ال��ع��الج  يف  خمت�س  فريق  ي��دي��ره  ال��ذي  و  الهمم 
الجتماعية و املهنية و الأن�سطة و الفعاليات الرتفيهية التي ت�سهم يف بناء 

املهارات ورفع م�ستوى اللياقة البدنية والثقة بالنف�س للم�ساركات.
ذلك  يف  مبا  الرئي�سة  التطوير  جم��الت  من  ع��دد  على  الربنامج  يركز  و 
الأن�سطة املهنية مثل احلرف اليدوية والطهي والفنون والب�ستنة وجميع 
اجتماعية  بيئة  �سمن  الهمم  �ساحبات  �ستتعلمها  التي  الأ�سا�سية  املهارات 

اآمنة وداعمة ت�سجعهن على مزيد من التوا�سل وال�ستقاللية .
و يت�سمن الربنامج تطبيق ا�سرتاتيجيات حمددة لبناء املهارات الجتماعية 
للم�ساركات وتعزيز تفاعلهن مع املجتمع على اأن تقام ور�سة عمل خا�سة مع 

الأ�سر لتحديد اهتمامات وقدرات جميع اأع�ساء املجموعة.

الحتاد العقارية تعيد تعيني الرمز كابيتال  كموفر �سيولة لأ�سهمها
•• دبي-الفجر: 

اأع�����ادت الحت����اد ال��ع��ق��اري��ة، ���س��رك��ة ال��ت��ط��وي��ر العقاري 
موتور  مل�سروع  الرئي�س  وامل��ط��ور  الإم����ارات  يف  ال��رائ��دة 
�سيتي، تعيني �سركة "الرمز كابيتال"، اإحدى ال�سركات 
لال�ستثمار  ك���ورب���وري�������س���ن  ال���رم���ز  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
�سوق  يف  املتداولة  لأ�سهمها  �سيولة  كموفر  والتطوير، 
الالزمة  املوافقة  على  احل�سول  عقب  وذل��ك  الأ�سهم، 
من �سوق دبي املايل.  وبهذه املنا�سبة، قال ال�سيد اأحمد 
املنتدب يف الحتاد  الإدارة  يو�سف خوري ع�سو جمل�س 
كابيتال  الرمز  �سركة  تعيني  اإع���ادة  "يعك�س  العقارية: 
كموفر �سيولة لأ�سهم الحتاد العقارية التزامنا بتزويد 
م�ساهمينا بقيمة م�ستمرة ورفع م�ستوى �سيولة اأ�سهمنا 
امل��ت��داول��ة يف ���س��وق الأ���س��ه��م. ون��ت��وج��ه يف ه���ذا ال�سياق 
بال�سكر اإىل �سوق دبي املايل ملنحنا املوافقات الالزمة". 

الدند�سي،  املرت�سى  حممد  ال�سيد  علق  جانبه،  وم��ن 
لال�ستثمار  كوربوري�سن  الرمز  ل�سركة  املنتدب  الع�سو 
تعييننا من  لإع��ادة  �سعداء  "نحن  ����س.م.ع.:  والتطوير 
قبل �سركة الحتاد العقارية كموفر لل�سيولة وهو تاأكيد 

امل�ساهمني.  م�سالح  على  احلفاظ  على  ال�سركة  ل�سعي 
على  القدرة  امل�ستثمرين  ال�سيولة  توفري  خدمة  متنح 
مما  اأق���ل  ت���داول  تقلبات  ظ��ل  يف  ال�سهم  على  ال��ت��داول 
نوا�سل  امل�ساهمني، ونحن  اأيدي  الأ�سهم يف  يعزز قيمة 
املالية  الأ���س��واق  يف  امل��درج��ة  ال�سركات  مل�ساعدة  ال�سعي 
هي  ال�سيولة  توفري  وخدمة  وامل�ساهمني  ال�سهم  لدعم 
�سركة  ناحيتها، متتلك  ه��ذه اجلهود."  من  يف طليعة 
عاماً  لثالثني  ميتد  ح��اف��اًل  �سجاًل  العقارية  الحت���اد 
والتجارية  ال�سكنية  املجمعات  اأك��رث  من  بع�س  بناء  يف 
دبي. وقد  ال�ستعمالت يف  واملجمعات متعددة  املزدهرة 
منزل   10000 م��ن  اأك���رث  ت�سليم  يف  ال�سركة  جنحت 
ا�سمها باأكرث  اأنحاء املدينة، ويرتبط  و25 م�سروعاً يف 
املجمعات املتميزة يف دبي مثل "موتور �سيتي"، و"جرين 
و"اأبتاون  ل��ال���س��ت��ث��م��ار،  دب���ي  جم��م��ع  يف  كوميونيتي" 
مردف".  يذكر اأن �سركة الرمز تاأ�س�ست يف عام 1998 
من  وا�سعة  جمموعة  تقدم  رائ��دة  مالية  موؤ�س�سة  وهي 
املالية  وال���س��ت�����س��ارات  الأ����س���ول،  اإدارة  م��ث��ل  اخل��دم��ات 
والقرتا�س،  والإق��را���س  املالية،  والو�ساطة  لل�سركات، 
ال�سيولة، والأبحاث وغريها.  ال�سوق، وتزويد  و�سناعة 
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•• الفجرية-الفجر

����س���ارك���ت ج��م��ع��ي��ة ال���ري���ا����س���ي���ني يف 
الندوة التي نظمها منتدى الفجرية 
ال���رم�������س���اين، وم���ث���ل���ه���ا يف ال���ن���دوة 
رئي�س  ال�����س��ري��ف  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
اجلمعية، وحتدث عن  اأهمية الثقافة 
الريا�سية ودورها املحوري يف تر�سيخ 
مفاهيم النتماء واملواطنة ال�ساحلة 
اإىل  للريا�سة، لفتا  املمار�سني  لدى 
ارتباطاً  ترتبط  الوطنية  الهوية  اأن 
والواجبات  احل���ق���وق  ب��ف��ه��م  وث��ي��ق��اً 

لالإن�سان.
الريا�سيني  جمعية  رئي�س  واأ���س��ار    
اإىل اأن كرة القدم من اأهم الريا�سات 
والنتماء  ال�����ولء  ق��ي��م  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
للوطن من خالل التفاف اجلماهري 
حول املنتخبات الوطنية ملوؤازرتها يف 

م�ساركاتها بالبطولت على امل�ستويات 
كافة، كما حذر من خطورة جتني�س 
الالعبني الذي اأ�سبح ظاهرة وا�سعة 
الريا�سية  الأو�����س����اط  يف  الن��ت�����س��ار 
ال����ع����امل����ي����ة، م����ن����وه����ا ب���ال���ت���ف���اع���الت 
التي  وال��دول��ي��ة  املحلية  ال��ري��ا���س��ي��ة 
حتدثها الريا�سة لت�سكل ممار�ساتها 
ثقافة ريا�سية تقوم بدور حموري يف 
واملواطنة  النتماء  مفاهيم  تر�سيخ 

ال�ساحلة.
القدم  ك��رة  ل���دور  ال�سريف  وت��ط��رق 
اللعبة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف 
انفرادها  الأوىل،م��������ربزا  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
الأل��ع��اب بال�سعبية  ع��ن غ��ريه��ا م��ن 
اأنها  ب�����س��ب��ب  ع���امل���ي���ا،وذل���ك  ال��ه��ائ��ل��ة 
تلغي ك��ل ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��ف��رق بني 
الب�سر،كما تناول العوملة واأثرها على 
حتديات  م��ن  ت�سكله  وم��ا  ال��ري��ا���س��ة 

بالتطور  منوها  الريا�سية،  للقيم 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وق���وة الت�����س��ال التي 
جعلت من الإعالم اأحد اأهم العوامل 
املوؤثرة يف احلراك الريا�سي العاملي.

التجني�س  ع���ن  ال�����س��ري��ف  وحت�����دث 
،حمذرا  الريا�سي  امل��ج��ال  يف  واأث���ره 
م����ن ���س��ل��ب��ي��ات��ه ع���ل���ى امل����واط����ن����ة ملا 
�ساحبه من توتر انتاب العديد من 
جتني�س  اأن  اإىل  م�سريا  املجتمعات، 
ال���ري���ا����س���ي���ني ي���ع���ت���رب م����ن اأخ���ط���ر 
ال�ساحة  ب��ه��ا  مت���ر  ال���ت���ي  ال���ظ���واه���ر 
الريا�سية العاملية يف الآونة الأخرية 
�سوف  ان���ت�������س���اره���ا  ا����س���ت���م���رار  ،واأن 
بني  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��ن��اف�����س��ة  تنح�سر 
املادة ومتويل �سفقات �سراء  قوانني 

الالعبني لتجني�سهم.
التي  ال����ظ����اه����رة  اأن  ع���ل���ى  و�����س����دد 
�سلبي  بعد  لها  “مو�سة”  اأ�سبحت 

تعتمد  اأ�سا�سيا  عامال  لكونها  كبري 
التفوق  عليه دول عديدة يف حتقيق 
ظ����ل متدد  خ���ا����س���ة يف  ال���ري���ا����س���ي 
معظم  ل��ي��ط��ال  وت��و���س��ع��ه  التجني�س 
الريا�سات خا�سة عند الدول الغنية 
واملواهب  ال��ط��اق��ات  ت�ستقطب  التي 
من  لت�ستفيد  النامية  ال��ب��ل��دان  م��ن 
ح�سد  يف  وك���ف���اءات���ه���ا  م���وؤه���الت���ه���ا 
وت�سخيم  والإجن�����������ازات  الأل�����ق�����اب 

ر�سيدها الدويل.
وع����ر�����س ال�������س���ري���ف ب���ع�������س من����اذج 
الدولية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات 
املجال  يف  ب��ال��ت��ج��ن��ي�����س  امل���رت���ب���ط���ة 
الريا�سي،متناول بع�س اأحكام مواد 
الدولية،فيما  الريا�سية  الحت��ادات 
يخ�س اأهلية الالعبني املجن�سني،كما 
خالل   من  التجني�س  �سلبيات  تناول 
والتي  ل��ل��ظ��اه��رة  امل��ع��ار���س��ة  الأراء 

تقول باأنه اعرتاف بوجود ق�سور يف 
الالعبني املواطنني،وحتايل وجتاوز 
ع��ل��ى ال��ق��وان��ني والأن��ظ��م��ة م��ن قبل 

الدول التي ت�ستعني بالتجني�س.
الريا�سيني  جمعية  رئ��ي�����س  وح����ذر 
بدون  التجني�س  ظ��اه��رة  مت��دد  م��ن 
����س���واب���ط ت�����س��م��ن ال����س���ت���ف���ادة من 
بالتدقيق  اأن��ه  عن  كا�سفا  املجن�سني 
اأن  ي��ت�����س��ح  ال��ت��ج��ن��ي�����س  ن���ت���ائ���ج  يف 
ينقلون  ل  امل��ج��ن�����س��ني  ال���الع���ب���ني 
لل�سباب  وم����ه����ارات����ه����م  خ���ربات���ه���م 
اأغلبهم  تواجد  ع��دم  ب�سبب  النا�سئ 
�سعبها  على  يتعرفون  ل  فيها،كما 
وعاداته وتقاليده والثوابت الوطنية 
وال��ق��وم��ي��ة والإ���س��الم��ي��ة ،ل��ذل��ك ل 
ب��ان��ت��م��اء ح��ق��ي��ق��ي لتلك  ي�����س��ع��رون 
يبقى  ،ح��ي��ث  ال��ت��ي ميثلونها  ال���دول 
ماليني  بدفع  مرتبط  لها  النتماء 

الدولرات �سنويا.
كما تطرق لدور الأ�سرة يف تعزيز قيم 
للوطن  والنتماء  وال���ولء  املواطنة 
النماذج  بع�س  وعر�س  الأبناء  لدى 
م����ن ال���رتب���ي���ة ع���ل���ى امل����واط����ن����ة من 
دولة  ،اأهمها منوذج  الريا�سة  خالل 

“وثيقة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الإماراتي”  املواطن  و�سلوكيات  قيم 
جمل�س  م�����ن  اع����ت����م����اده  مت  ال�������ذي 
الوزراء بتاريخ 27 نوفمرب 2012 
واع  اإم���ارات���ي  ج��ي��ل  تن�سئة  م،ب��ه��دف 
وطنه  جت��اه  وواجباته  مب�سوؤولياته 

واأ���س��رت��ه وجم��ت��م��ع��ه،وع��ر���س بع�س 
النماذج املطبقة يف هذا ال�ساأن �سواء 
اوالريا�سي  الرتبوي  امل�ستوى  على 
ال��ري��ا���س��ي��ة،ك��م��ا عر�س  ال�����س��اح��ة  يف 
جتارب بع�س الدول يف جمال تعزيز 

املواطنة.

•• العني - الفجر

ح�سل فريق العني �سيتي على املركز الأول يف بطولة ذياب بن ركا�س لكرة 
القدم وذلك بفوزه على فريق املريال يف املباراة النهائية التي جمعتهم على 
ملعب الطوية يف مدينة العني يف اليوم اخلتامي للبطولة بنتيجة خم�سة 
العامري ع�سو  رك��ا���س  ب��ن  ذي��اب حممد  ال�سيخ  وق��ام  دون مقابل،  اأه���داف 
جمل�س العني لل�سباب بتكرمي اأ�سحاب املركز الأول واملركز الثاين وت�سليم 
ال�سخ�سيات  من  ع��دد  بح�سور  وذل��ك  �سيتي  العني  لفريق  البطولة  كاأ�س 

والريا�سني. وقد ح�سل على جائزة اأف�سل لعب يف البطولة الالعب حممد 
الالعب  كانت من ن�سيب  البطولة  املريال وجائزة هداف  هيثم من فريق 
نا�سر غالم من فريق العني �سيتي واأف�سل حار�س مرمى ح�سل عليها نا�سر 
وحيد من فريق العني �سيتي، كما مت تكرمي وليد البلو�سي مدير البطولة 

وحممد ال�سام�سي رئي�س اللجنة املنظمة واحلكم حممد الوزير .
يذكر اأن البطولة انطلقت يف ال�سابع من مايو اجلاري مبنا�سبة عام الت�سامح 
و�سهر رم�سان املبارك، مب�ساركة 8 فرق ميثلون كافة اأحياء ووفرق و�سباب 

مدينة العني من كافة اجلن�سيات  

العني �سيتي بطاًل لبطولة ذياب بن ركا�س 
لكرة القدم

•• دبي-الفجر

مب�ساركة 650 دراجا ودراجة اأقيمت 
اجلولة  اجل��م��ع��ة،  الأول  اأم�����س  ل��ي��ل��ة 
ال���دراج���ات  ���س��ب��اق  مل��ن��اف�����س��ات  الأوىل 
الهوائية يف دورة ند ال�سبا الريا�سية، 
ال��ت��ي ت��ق��ام ب��ت��وج��ي��ه��ات ورع���اي���ة �سمو 
را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
رئي�س  دب�����ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم،  اآل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س جمل�س  امل��ج��ل�����س 
دبي  وينظمها جمل�س  الريا�سي،  دبي 
الريا�سي �سنويا حتت �سعار »قدرات ل 
13 لعبة ريا�سية  حدود لها«، وت�سم 
وي��ب��ل��غ جم��م��وع ج��وائ��زه��ا 6 ماليني 

درهم.
وم�ستويات  اإث���ار  املناف�سات  و���س��ه��دت 
التي  ال�سبعة  الفئات  جميع  يف  قوية 
وذلك  انطالقته،  يف  ال�سباق  �سملها 
لتقدمي  ال���دراج���ني  م��ن  �سعي  و���س��ط 
اأف�سل قدراتهم من اأجل ال�سعود على 
من�سة التتويج، علماً اأن ال�سباق امتد 
و10  للمحرتفني  ك��ل��م   77 مل�����س��اف��ة 
ك��ل��م ل��ل��ه��واة، وه���و ي��ق��ام مل���دة يومني 
نحو  يبلغ  للم�ساركني  اإج��م��ايل  بعدد 
1050 دراجا ودراجة. وقام املهند�س 
داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، 
وح�سن املزروعي مدير الدورة، وعادل 
بتتويج  الفنية،  اللجنة  رئي�س  البناي 
قام  فيما  الأوىل،  ب��امل��راك��ز  الفائزين 
م�ساعد  امل��ط��ي��وع��ي،  م���ب���ارك  حم��م��د 
لالت�سال  دب�����ي  ب���ل���دي���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
���س��ارة النطالق  ب��اإع��ط��اء  وامل��ج��ت��م��ع، 
لل�سباق عند خط البداية. وتوج �سيف 
معيوف الكعبي باملركز الأول يف الفئة 
املفتوحة للرجال، بعدما قطع م�سافة 
 1،39،56 وق�����دره  ب���زم���ن  ال�����س��ب��اق 
���س��اع��ة، وج����اء ب��امل��رك��ز ال���ث���اين جابر 
 1،39،57 بزمن  املن�سوري  ح�سني 
ال����ث����ال����ث حممد  �����س����اع����ة، وب����امل����رك����ز 

املن�سوري بزمن 1،40،01 �ساعة.
الأول يف  امل���رك���ز  ع��ي�����س��ى  ع��م��ر  ون�����ال 
الفئة املفتوحة للنا�سئني، بعدما قطع 
 19،09،547 وق��دره  بزمن  امل�سافة 
دق��ي��ق��ة، وب��امل��رك��ز ال��ث��اين ع��ل��ي اأحمد 
دق���ي���ق���ة،   19،09،966 ب�����زم�����ن 
ال�����س��ام�����س��ي بزمن  ���س��ل��ط��ان  وث���ال���ث���اً 

19،10،598 دقيقة.
وح��ق��ق ح��م��دان حم��م��د امل��رك��ز الأول 
بعدما  الإماراتيني،  النا�سئني  فئة  يف 
 20،42 وق��دره  بزمن  ال�سباق  قطع 
اأحمد  غريب  الثاين  وباملركز  دقيقة، 
وباملركز  دق���ي���ق���ة،   20،51 ب���زم���ن 
بزمن  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال��ث��ال��ث خليفة 

دقيقة.  21،10
امل���رك���ز الأول  ب������ولرد  اآف������ري  ون���ال���ت 
يف ال��ف��ئ��ة امل��ف��ت��وح��ة ل��ل�����س��ي��دات، بزمن 
الثاين  وب���امل���رك���ز  دق��ي��ق��ة،   22،51
ع��ف��ن��اين ب��ن ع��و���س��ة ب��زم��ن 22،57 
دقيقة، وباملركز الثالث هند املرزوقي 

بزمن 24،24 دقيقة.
وحققت رند اأحمد املركز الأول يف فئة 

النا�سئات الإماراتيات، بزمن 23،06 
دقيقة، وباملركز الثاين مهرة املرزوقي 
بزمن 23،34 دقيقة، وباملركز الثالث 
رمي احلو�سني بزمن 23،35 دقيقة.

وعلى �سعيد اأ�سحاب الهمم تخ�س�س 
الأول  املركز  نال  الطريق،  دراAجات 
 16،53 ب���زم���ن  ال��ب��ل��و���س��ي  ع���ب���داهلل 
علي  حمدان  الثاين  وباملركز  دقيقة، 
وباملركز  دقيقة،   17،58 بزمن  ثاين 
بزمن  احل�����م�����ادي  ع����ب����داهلل  ال���ث���ال���ث 
دراجات  فئة  يف  اأما  دقيقة.   22،37
املركز  فحقق  الهمم،  لأ���س��ح��اب  اليد 
الأول را�سد الظاهري بزمن 17،55 
مراد  ح�سني  ال��ث��اين  وباملركز  دقيقة، 
بزمن 17،56 دقيقة، وباملركز الثالث 

عاي�س علي بزمن 17،58 دقيقة.

ال�شبا  ند  دورة   : الهاجري  داود 
5 جنوم

اأ�ساد داود الهاجري املدير العام لبلدية 
دب����ي ب��امل�����س��ت��وى ال�����ذي و���س��ل��ت اليه 
الريا�سية  ال�سبا  ن��د  دورة  مناف�سات 
ن�سختها  يف  ال���ب���ط���ول���ة  ان  م�����وؤك�����دا 
وتوا�سل  ك���ث���ريا  ت���ط���ورت  ال�����س��اب��ع��ة 
جناحاتها بف�سل الدعم الكبري الذي 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  تالقيه 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئي�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي 

جمل�س دبي الريا�سي.
تاألق  ا�ستمرارية  اأن  ال��ه��اج��ري  واأك���د 
البطولة يف كل ن�سخة وتوقع اجلديد 
الطريق  اأن���ه���ا يف  دائ���م���ا  ي���وؤك���د  م��ن��ه��ا 
الريا�سة  خ��دم��ة  اأج���ل  م��ن  ال�سحيح 
يف المارات وكذلك املجتمع من اأجل 
الريا�سة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  ال��ت�����س��ج��ي��ع 
ملختلف الفئات والأعمار، لفتا اإىل اأن 
امل��راف��ق واخل��دم��ات املقدمة من  كافة 

خاللها تعترب 5 جنوم
واأ�ساف: �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
الهتمام  اأن  دائما  يوؤكد  اهلل-  -رع��اه 
لذا  و�سحته  ب��الإن�����س��ان  ي��ك��ون  الأول 

كان من ال�سروري اأن تكون الريا�سة 
الن�سان  اأجل �سحة  اأ�سلوب حياة من 
الريا�سية  املنا�سبات  ه��ذه  خ��الل  م��ن 
اأن  ع��ن  الهاجري  وك�سف  املجتمعية. 
بلدية دبي قامت بتنفيذ 56 م�سمار 
خا�س بالدراجات بالإ�سافة اإىل املنفذة 
من قبل هيئة الطرق واملوا�سالت، ما 
ال�ساأن  ل��ه��ذا  ت��وج��ه احل��ك��وم��ة  ي��ع��ن��ي 
ريا�سية  بيئة �سحية  اأجل توفري  من 

للجميع يف مدينة دبي.

عمر عي�سى: مل اأتوقع املركز الأول يف 
�سباق الدراجات

“12 عاما” بطل  ك�سف عمر عي�سى 
ال�سبا  ن���د  ب������دورة  ال��ن��ا���س��ئ��ني  ���س��ب��اق 
التخ�س�س يف  اخ��ت��ار  اأن���ه  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ري���ا����س���ة ال�����دراج�����ات ال���ه���وائ���ي���ة رغم 
م���ه���ارت���ه يف ك�����رة ال�����ق�����دم، وق�������ال يف 
ت�سريحات �سحافية عقب فوزه بلقب 
ولدي  القدم  ك��رة  “اأع�سق  النا�سئني: 
مهارات فيها، واأمار�سها با�ستمرار مع 
الدراجات  اخ���رتت  لكنني  اأ���س��دق��ائ��ي 
وانا  ال��ري��ا���س��ي،  مل�ستقبلي  ال��ه��وائ��ي��ة 
�سعيد بذلك لأين اع�سق هذه الريا�سة 

ملا فيها من حتّد وقوة«.
ريا�سة  مم��ار���س��ة  “بداأت  واأ�����س����اف: 
ال���دراج���ات م��ن��ذ ع��ام��ني، واأط���م���ح اأن 
الإم����ارات يوما م��ا، مثلي  اأك���ون بطل 
الأعلى يو�سف مريزا واأف�سل �سباقات 

ال�سرعة.
و�سرح عمر عي�سى اأنه يتدرب مبعدل 
اأ�سبوعيا واأحيانا ب�سكل يومي  اأيام   4
كلم،  و40   35 ب��ني  ت����رتاوح  مل�����س��اف��ة 
وت�سجيع  دع��م  من  به  يحظى  ما  واأن 
مينحه  ال��ت��ع��اون  ون��ادي��ه  عائلته  م��ن 
الدافع لال�ستمرار يف اللعبة وحتقيق 
اأح��الم��ه، ومل اأك��ن اأتوقع اأن اأك��ون يف 

يواجه  له  اأن  اإىل  لفتا  الأول،  املركز 
ال�ستعداد  اأج�����ل  م���ن  ���س��ع��وب��ات  اي 
الريا�سي  احل���دث  ه��ذا  يف  للم�ساركة 

الكبري.
ال�سباق ورغم  اأن  واأو�سح عمر عي�سى 
اأنه  اإل  كلم”   10“ م�����س��اف��ت��ه  ق�����س��ر 
ج���اء ���س��ري��ع��ا وق��وي��ا خ��ا���س��ة اأن����ه �سم 
الدولة  النا�سئني يف  الالعبني  اأف�سل 
الفئة  لهذه  الإم���ارات  بطل  يتقدمهم 

علي اأحمد دراج نادي ال�سارقة.

ال�شبا  ند  دورة  الظاهري:  را�شد 
التح�شريية  امل���ح���ط���ات  اأه�����م 

للبطوالت الكربى
اأع����رب را���س��د ال��ظ��اه��ري ع��ن �سعادته 
ب�����س��ب��اق ف���ئ���ة دراج��������ات اليد  ل���ل���ف���وز 
ال�سبا  ن���د  ب������دورة  ال��ه��م��م  لأ����س���ح���اب 
يف  الرابعة  للمرة  الهوائية  للدراجات 
�سباقات  يف  تخ�س�سه  رغ��م  ت��اري��خ��ه، 
ال���ك���را����س���ي امل���ت���ح���رك���ة، م��و���س��ح��ا اأن���ه 
العني  ناديه  مع  لل�سباق  جيدا  ا�ستعد 
واأن حالة الطق�س �ساعدته يف احلفاظ 
يف  كلم   36،5 بلغ  �سرعة  معدل  على 

ال�ساعة. 
و�سرح الظاهري اأن البطولة تاأتي يف 
م�ساركته  عقب  وج���اءت  جيد  توقيت 
املنتخب الوطني لأ�سحاب الهمم  مع 
ح���ق���ق فيها  ال���ت���ي  اآ����س���ي���ا  ب���ط���ول���ة  يف 
ميدالية برونزية، م�سريا اإىل اأن دورة 
التح�سريية  املحطات  اأه��م  ال�سبا  ند 
الطواف  ومنها  ال��ك��ربى،  للبطولت 
ال��ع��امل يف هولندا  الأورب�����ي وب��ط��ول��ة 
تعيد  اأن  م��ت��م��ن��ي��ا  امل���ق���ب���ل،  ���س��ب��ت��م��رب 
م�سافة  يف  ال��ن��ظ��ر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ك��ل��م حتى   20 اإىل  وت��ع��ي��ده  ال�����س��ب��اق 

يكون اأكرث اإثارة وحما�سا.
وك�����س��ف را����س���د ال��ظ��اه��ري ال����ذي بدا 

يف  املتحركة  ال��ك��را���س��ي  �سلة  مم��ار���س��ة 
الريا�سة  ع��امل  دخ��ول��ه  اأن   ،2011
املجتمع  يف  ل��الن��دم��اج  ف��ر���س  منحه 
بتحقيق  ال���ت���اري���خ  دخ�����ل  وب��ف�����س��ل��ه��ا 
الإمارات  م�ستوى  على  قيا�سية  اأرق��ام 
واخلليج، بالإ�سافة اإىل حتقيقه لقب 
مرتني،  لل�سباب  العامل  كاأ�س  بطولة 
حققتها  التي  اجليدة  النتائج  وق��ال: 
مل ت������اأت م����ن ف������راغ ب����ل ث���م���رة عمل 
واأطمح  متوا�سلة  يومية  وت��دري��ب��ات 
5 لع��ب��ني يف  اأف�����س��ل  اأك���ون �سمن  اأن 

العامل يف فئتي.

الكرة الطائرة:
و  “اف16”  ب����ني  ن����اري����ة  م���واج���ه���ة 
لل�سياقة” حل�سم ال�تاأهل “ال�سعودية 

ال�سالت  ق��دم  ك��رة  مناف�سات  ت�سهد 
“اف16”  جت���م���ع  ن����اري����ة  م���واج���ه���ة 
لل�سياقة”  ال�����س��ع��ودي��ة  و”املدر�سة 
اجلولة  حل�����س��اب   00:40 ال�����س��اع��ة 
و�سيمنح  الأوىل،  للمجموعة  الأخرية 
اإىل  الأوىل  ال�����ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ة  ال���ف���وز 
بغ�س  الفريقني  لأحد  الذهبي  املربع 
النظر عن نتيجة مباراة فهود زعبيل 
والفيكتوري، حيث يحتل فريق املدر�سة 
املجموعة  �سدارة  لل�سياقة  ال�سعودية 
ويكفيه  ن���ق���اط   4 ب��ر���س��ي��د  الأوىل 
�سيمنحه  تاأهله فيما  التعادل ل�سمان 
املجموعة  ������س�����دارة  ����س���م���ان  ال����ف����وز 
وان���ت���ظ���ار ���س��اح��ب امل���رك���ز ال���ث���اين يف 
النهائي،  ن�سف  يف  الثانية  املجموعة 
بينما يحتاج “اف16” �ساحب املركز 
ب�3  الأوىل  للمجموعة  حاليا  الثالث 
يتجنب  حتى  فقط  ال��ف��وز  اإىل  ن��ق��اط 
يح�سمها  معقدة  ح�سابات  يف  الدخول 
املجموعة  وت�ستكمل  الأه���داف.  ف��ارق 
ناري  بلقاء  غ���دا،  مبارياتها  الأوىل، 

اآخر يجمع فهود زعبيل والفيكتوري، 
���س��اح��ب��ا امل��رك��ز ال��ث��اين وال���راب���ع، ول 
ب���دي���ل ل��ل��ف��ري��ق��ني ع���ن ال���ف���وز، الذي 
بطاقة  زع��ب��ي��ل  ف��ه��ود  ب����دوره  �سيمنح 
العبور اإىل املربع الذهبي فيما يحتاج 
يف  اآم��ال��ه  لإن��ع��ا���س  للفوز  الفيكتوري 
ال���ت���اأه���ل م���ن خ����الل ف�����ارق الأه�����داف 
مباراة  بنهاية  اأكرث  موقفه  و�سيت�سح 
ال�سعودية  و”املدر�سة  “اف16” 

لل�سياقة” الليلة.
الفيكتوري  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  وجت���در 
ي��ن��ت��ظ��ر احل�����س��م يف الح��ت��ج��اج الذي 
تقدم به �سد م�ساركة الالعب املغربي 
“اف16” يف  م���ع  امل���زروع���ي  ي��و���س��ف 

املباراة الأوىل. 
ال�سالت  قدم  كرة  مناف�سات  وتنطلق 
الثقيل  العيار  م��ن  مبواجهة  الليلة، 
�سرطة  جتمع  ليال،  العا�سرة  ال�ساعة 
دبي والطاهر لفك ال�سراكة يف �سدارة 
وان����ت����زاع بطاقة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
املباراة  ف��ي��م��ا جت��م��ع  ال��ت��اأه��ل م��ب��ك��را، 
من  ك���ل   23:20 ال�����س��اع��ة  ال��ث��ان��ي��ة 
لإنعا�س  لقاء  يف  والت�سامح،  البحري 
اآمال التاأهل بعد خ�سارتهما يف اجلولة 

الأوىل من الطاهر و�سرطة دبي.
ب�3  جمموعته  دب��ي  �سرطة  ويت�سدر 
نقاط وبفارق الأهداف عن “الطاهر” 
املركزين  والت�سامح  البحري  ويحتل 

الثالث والرابع دون نقاط.

كرة ال�شلة للكرا�شي املتحركة:
�سلة  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  ن�سف  م��ب��اري��ات 

الكرا�سي تنطلق اليوم
للكرا�سي  ال�������س���ل���ة  ب���ط���ول���ة  ت����دخ����ل 
تبداأ  النهائية حيث  اأدواره��ا  املتحركة 
النهائي  ن�سف  ال��دور  مباريات  اليوم 
م�ساء  ال�ستار  اأ���س��دل  بعدما  للبطولة 

للبطولة  التمهيدي  ال��دور  عن  اأم�س 
كان  امل��ج��م��وع��ت��ني،  يف  م���ب���اري���ات  ب�4 
اللقب  ح����ام����ل  دب�����ي  ب���ل���دي���ة  ف���ري���ق���ا 
الن�سخة  و���س��ي��ف  ال��ع��ام��ة  وال��ن��ي��اب��ة 
الذهبي  للمربع  ت��اأه��ال  ق��د  امل��ا���س��ي��ة، 
ل��ل��ب��ط��ول��ة، وك����ان الأق�����رب ل��ل��ت��اأه��ل يف 
دبي  فريق  املجموعتني،  يف  الو�سافة 
خلدمات الإ�سعاف، وفريق هيئة مياه 
وكهرباء دبي “ديوا”، ويف هذه احلالة 
ي��ل��ت��ق��ي ب��ل��دي��ة دب����ي م��ت�����س��در الأوىل 
م��ع دب��ي خل��دم��ات الإ���س��ع��اف، و�سيف 
العامة  وال��ن��ي��اب��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
مت�سدر املجموعة الثانية مع “ديوا” 

و�سيف املجموعة الأوىل.
وي��ت��اأه��ل ال��ف��ائ��زان م��ن امل��ب��ارات��ني يف 
النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  النهائي  ن�سف 
بعد  ال�سبا،  ن��د  مبجمع  �ستقام  ال��ت��ي 
اخلا�سران  يلتقي  فيما  ال��ث��الث��اء  غ��د 
الثالث  امل��رك��زي��ن  م���ب���اراة حت��دي��د  يف 
الذي  وال�سوؤال  الثنني،  غدا  والرابع 
ي��ت��ك��رر نهائي  ن��ف�����س��ه، ه���ل  ي��ط��رح��ه 
الن�سخة املا�سية ويلتقي جمددا بلدية 
راأي  �سيكون هناك  اأم  النيابة  دبي مع 
اآخ����ر ل��ف��ري��ق��ي دي����وا ودب����ي خلدمات 
الإ�����س����ع����اف.  م���ن ج��ان��ب��ه، ق����دم ثاين 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ب��ال��رق��اد،  جمعة 
ن���ادي دب���ي لأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، ال�سكر 
اإىل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد 
التنفيذي رئي�س جمل�س دبي  املجل�س 
الريا�سي على هذه البطولة التي تعد 
خالل  الريا�سية  ال��ب��ط��ولت  اأي��ق��ون��ة 
�سهر رم�سان املبارك، وقال:” م�ساركة 
اأ�سحاب الهمم يف هذه البطولة اأعطت 
اأ�سحاب  واإمكانية  ل��ق��درة  اآخ���ر،  بعدا 
الهمم، اأمام اجلميع يف كل البطولت، 
كما زادت الثقة يف قدراتهم، وحتقيق 
ل  “قدرات  ال���دورة  �سعار  من  الهدف 
يتابعها  البطولة  اأن  كما  لها”،  حدود 
الف�سائية  القنوات  خالل  من  العامل 
ولها  الجتماعي،  التوا�سل  وم��واق��ع 
م��ت��اب��ع��ني م��ن داخ���ل وخ����ارج الدولة، 

للكرا�سي  ال�سلة  بطولة  خ��الل  وم��ن 
الهمم  اأ���س��ح��اب  دم���ج  امل��ت��ح��رك��ة، مت 
م��ع الأ���س��وي��اء ح��ي��ث ي��ت��اح ل��ك��ل فريق 
ت�سجيل 4 لعبني من اأ�سحاب الهمم 

و4 لعبني من الأ�سوياء.
واأ�ساف اأن املجتمع بات واعيا ومتفهما 
لطبيعة اأ�سحاب الهمم وقدراتهم على 
التحدي برغم الإعاقة والتي توؤكد اأن 
لديهم قدرات ومهارات تفوق الإعاقة، 
جاء  املجتمع  اإىل  ال��ر���س��ال��ة  وو���س��ول 
م��ن خ���الل ه���ذه ال��ب��ط��ولت، والأه����م 
اإىل  وال�����س��ك��ر  م�����س��ت��م��رة  ال�����س��راك��ة  اأن 
املوؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�س 
ونتمنى  الهمم  اأ���س��ح��اب  ب��ط��ولت  يف 
مكان  املجتمع  باأن  الر�سالة  نحقق  اأن 
ل��ل��ج��م��ي��ع وه�����و م����ا ي�����س��ب يف اجت����اه 
مبادرة �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
مكان  “جمتمعي  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

للجميع«.

عر�س مميز على هام�س فعاليات 
الدورة

»بوباي املجر” يجر حافلة وزنها 19 
طن باأ�سنانه

عر�ساً  �سينكا،  ز���س��ول��ت  امل��ج��ري  ق��دم 
مم���ي���زاً ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات دورة 
ن��د ال�����س��ب��ا ال��ري��ا���س��ي��ة، وذل����ك بعدما 
وزنها  يبلغ  اإط��ف��اء  حافلة  بجر  جن��ح 
اأ�سنانه  ب��وا���س��ط��ة  وذل����ك  ط���ن،   19
تفاعلت  وم�ساهدة  حلظات  يف  فقط، 
احل��ا���س��رة يف موقع  اجل��م��اه��ري  معها 

املناف�سات.
�سرتوجن”،  ب”بوباي  �سينكا  ويلقب 
الكرتونية  لل�سخ�سية  ن�سبة  وذل���ك 
ب����امل����ق����ارن����ة  “بوباي”  ال���������س����ه����رية 
التي  ال��ك��ب��رية  وال��ق��وة  بينهما  لل�سبه 
مي��ت��ل��ك��ه��ا، وه���و ح��ا���س��ل ع��ل��ى رقمني 
قيا�سيني عامليني مدونني يف �سجالت 
“غيني�س”، اإىل جانب كونه ال�سخ�س 
ال��وح��ي��د يف ال���ع���امل ال�����ذي ق����ام بجر 
طائرة يبلغ وزنه 90 كلج، م�ستخدماً 

اأ�سنانه فقط اأي�ساً.
وع����رب ���س��ي��ن��ك��ا، ع���ن ���س��ع��ادت��ه مبنحه 
اأهم  اأح��د  ق��درات��ه يف  الفر�سة لإب���راز 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأح������داث 
املنطقة، وقال: هديف دائماً اأن اأوا�سل 
حتطيم الأرقام القيا�سية، منذ انتقلت 
لالإقامة هنا يف دبي اآخر عامني، اأركز 
الريا�سية  ت��دري��ب��ات��ي  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
والتطلع ملا هو جديد يف اأرقام غيني�س، 
م��ن اأج���ل حم��اول��ة اأخ����رى، ل يهمني 
ح��ج��م ال��ت��ح��دي ب��ال��ن��ظ��ر ل��ك��وين مت 

بجر حافالت وحتى طائرة باأ�سناين.
وتابع: دعم زوجتي وبنتي وتواجدهما 
اأ�سارك  التي  الأح��داث  معي يف جميع 
اأك��رب دائ��م��اً، لكن  فيها مينحني داف��ع 
م���ن اجلماهري  احل��م��ا���س��ي��ة  الأج������واء 
جعلتني  الريا�سية  ال�سبا  ند  دورة  يف 
اأ�سعر باملزيد من القوة والرغبة بعدم 
تخيب اآمالهم وحل�سن احلظ جنحت 

باملهمة.

اإثارة وم�شتويات قوية يف 7 فئات متنوعة

الهوائية« يف »دورة ند ال�سبا الريا�سية« »الدراجات  انطالقة  يد�سنون  م�ساركًا   650

ن�ش�ف نهائي الطائ�رة الليلة اإل�ى  للتاأه�ل  قوي�ة  • مناف�ش�ة 
تنطلق اليوم الكرا�شي  �شلة  بطولة  نهائي  ن�شف  • مباريات 

جمعية الريا�شيني ت�شارك يف ندوة منتدى الفجرية الرم�شاين بطرح »تثقيفي« 

ال�سريف يوؤكد دور كرة القدم يف تعزيز النتماء ويحذر من خماطر التجني�س 
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر
ت�شوير – حممد معني

اآل نهيان  اأطلق معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون 
مناف�سات م�سابقة رماية “ال�سوزن” �سمن دورة 
الت�سامح الريا�سية  مب�ساركة وا�سعة من الرماة 
نادي  ميادين  ت�ست�سيفها  وال��ت��ي  اجلن�سني  م��ن 
وت�سمنت  والغولف.  والرماية  للفرو�سية  العني 
امل�����س��اب��ق��ة م�ساركة  ان���ط���الق  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ف���ق���رات 
ع��دة طلقات يف  ب��اإط��الق  امل�����س��ارك��ني  م��ع  معاليه 
تق�سيم  مت  حيث   ، املناف�سات  ببدء  اإي��ذان��اً  الهواء 
“ جولتني و  الرماة على ثالث فئات هي الهواة 
النهائي “  والنا�سئني “ جولتني” وال�سيدات “ 
اأع��دت اللجنة العليا املنظمة جوائز  جولتني” و 
الأوىل  الثالثة  امل��راك��ز  لأ���س��ح��اب  ك��ب��رية  مالية 

لكل فئة من الفئات الثالث. واأع��رب راعي دورة 
طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  الريا�سية  الت�سامح 
اآل نهيان عن �سعادته الكبرية بانطالق م�سابقة 
ال�������س���وزن مب�����س��ارك��ة رائ���ع���ة م���ن الرماة  رم���اي���ة 
الذين قدموا من كل اإمارات الدولة  رغم �سيق 
اآخر  ال��دورة يف  اإقامة  الوقت الذي �ساحب قرار 
 : معاليه  واأ�ساف  املا�سي.  �سعبان  �سهر  من  يوم 
البطولة  جل��ان  مب�ساعدة  متكنا  اأن��ن��ا  �سعيدون 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ذي��ن ظ��ل��وا ي��ب��ذل��ون ج���ه���وداً جبارة  
وتغلبوا على كافة ال�سعاب بروح الفريق الواحد 
“.واأردف  البطولة  على انطالق  واأحيهم جميعاً 
“ال�سوزن” حتديداً  رماية  مل�سابقة  :” اختيارنا 
البطولة  من  الق�سوى  ال�ستفادة  اأج��ل  من  جاء 
اإ�سافة  ال��رم��اة ويف  اأج��ي��ال جديدة من  اع��داد  يف 
ل��ت�����س��خ��ريه��ا يف خ��دم��ة رماية  خ����ربات ج���دي���دة 

دولة الإمارات يف املحافل الدولية املختلفة ورفع 
راياتها على من�سات التتويج خ�سو�ساً واأن رماة 
ال��ذه��ب يف هذه  اأن ح�سدوا  لهم  �سبق  الإم����ارات 
الأم���ر قيمته يف  ل��ه��ذا  ف��ك��ان  ال��رائ��ع��ة   الريا�سة 

اختيارنا لل�سوزن تراب .

الكرة الطائرة
وتوا�سلت الإثارة يف الكرة الطائرة  حيث ت�سدر 
نهائي  لن�سف  امل��ت��اأه��ل��ني  ك����اأول  امل�سهد  ال��زع��ي��م 
بي،  م���ارت  بيق  مناف�سه  على  ب��ف��وزه   امل�سابقة، 
الفوز  العني، وهو  ن��ادي  بثالثية نظيفة  ب�سالة 
املجموعة  م��ب��اري��ات  �سمن  بامل�سابقة  ل��ه  ال��ث��اين 
امل�سابقة  يف  م�سواره  افتتح  قد  كان  الثانية حيث 
بثالثة  اأي��ه  م��ارت  بيق  بفوز م�ستحق على فريق 
اأ����س���واط دون م��ق��اب��ل، وت���األ���ق لع��ب��و ال��زع��ي��م يف 

امل��ب��اراة  ليهيمنوا على جمريات الأم��ور  وينهوا  
و-25   ،22  25- بالأ�سواط  ل�ساحلهم  املباراة 
الذي  ال��ث��اين  ال��ل��ق��اء  ويف   .  20-25 و    ،17
اأماله  التعاون  اأحيا فريق  الأم�سية  بنف�س  جرى 
املجموعة  ع��ن  النهائي  ن�سف  ل��ل��دور  ال��ت��اأه��ل  يف 
فري�س  اأون��ل��ي  فريق  على  ال�سعب  بفوزه  الأوىل 
و20-  25-19  -22  25 ب��الأ���س��واط   ،2-3
فريق  وك���ان    ،11-15 و   ،  22-25 ،و   25
امل��ب��اراة الأوىل على فريق  ف��از يف  اأون��ل��ي فري�س  

كان بنتيجة ثالثة اأ�سواط مقابل �سوطني.

�شباق الهجن
باأبو�سمرة  الهجن والتي جرت  �سباق  يف مناف�سة 
يف العني، ا�ستمتع ع�ساق �سباقات الهجن بتناف�س 
ق���وي وحم���ت���دم  ب��ني امل��ت��ن��اف�����س��ني ح��ي��ث اأ�سفرت 

النتائج عن فوز “ ال�ساهنية” خلالد بن مبارك 
“ ال�سيف”  الأول  بال�سوط  الوهيبي   �سعيد  بن 
“�ساهني”  ن��ال��ت  ،ف��ي��م��ا   2:03:00 ب��ت��وق��ي��ت 
ل�����س��ل��ي��م��ان ب����ن ���س��ع��ي��د اجل����ح����ايف ب��اخل��ن��ج��ر يف 
2:09:00 ، وحققت  ال�سوط الثاين يف توقيت 
الثالث،  ال�سوط  “ال�ساهنية” ل�سليمان اجلحايف 
البادي  “املرعب” ملحمد بن عامر حمود  ونالت 
ال�سوط الرابع، و “ ال�ساهنية” لنا�سر بن مبارك 
بن عية و”ت�سريح” حلميد عبد اهلل اخلاطري 
، و”الأ�سد”  التوقيت  لل�سوط اخلام�س يف نف�س 
ال�ساد�س،  لل�سوط  الرا�سدي  حميد  بن  حلمدان 
لل�سوط  بالدوي�س  و”نا�سية” لأحمد بن حميد 
الكليلي  حممد  بن  ل�سعيد  و”�ساهني”  ال�سابع، 
�سلومة  ب��ن  ل�سعيد  و”دجي”  ال��ث��ام��ن،  لل�سوط 
ملحمد  و”�سراب”  ال��ت��ا���س��ع،  لل�سوط  اخل��اط��ري 

بن �سامل الكتبي لل�سوط العا�سر، و “ال�ساهنية” 
ل�سعيد بن حمد هادي الأحبابي لل�سوط احلادي 
العرياين  م��ب��ارك  ب��ن  ل�سيف  و”هملول”  ع�سر، 
بن  حلمدان  و”ال�ساهنية  ع�سر،  الثاين  لل�سوط 
حميد الرا�سدي لل�سوط الثالث ع�سر، و”مبل�س” 
ع�سر،  ال��راب��ع  لل�سوط  ال��ب��ادي  ع��ام��ر  ب��ن  ملحمد 
لل�سوط  ال��وه��ي��ب��ي  عبيد  اهلل  لعبد  و”امل�سك” 
عي�سوب  ب��ن  مل��ب��ارك  و”�ساهني”  ع�سر،  اخلم�س 
و”ال�ساهنية”  ع�سر،  ال�ساد�س  لل�سوط  املهريي 
ال�سابع  لل�سوط  ال��ظ��اه��ري  م�����س��ري  ب��ن  ل�����س��رور 
ع�سر، و”�سواهني” لأحمد بن مبارك ال�سام�سي 
لل�سوط الثامن ع�سر، و”مر�سية” لأحمد بن علي 
ال�سوداين لل�سوط التا�سع ع�سر “لل�سودانيني” ، 
لل�سوط  الر�سيدي  م�سالح  ل�سالح  و”من�سح” 

الع�سرون.

برعاية وح�شور �شعيد بن طحنون

انطالق رماية ال�سوزن للهواة والنا�سئني وال�سيدات لدورة الت�سامح الريا�سية
الزعيم يتاأهل اإىل ن�شف النهائي والتعاون يعزز اآماله يف مناف�شات الطائرة

•• العني - الفجر

ُي�سدل ال�ستار الليلة على بطولة عام 
الت�سامح ل�سباعيات كرة القدم التي 
مب�ساركة  امل�����س��ري  ال��ن��ادي  نظمها 
الأ�سبوعني  ط��ي��ل��ة  ف���ري���ق���اً   16
امل��ا���س��ي��ني ع��ل��ى ا���س��ت��اد ط��ح��ن��ون بن 

حممد مبدينة العني.
وك���ان ف��ري��ق نعمة ق��د اأوق���ف قطار 
ربع  بوكاجونيورز يف حمطة  فريق 
النهائي وتاأهل على ح�سابه لن�سف 
النهائي بعد نهاية املباراة بالتعادل 
بركالت  احل�سم  ليتم  ل��ك��ٍل   بهدف 

من نقطة اجلزاء. 
فريق  ال����ل����ق����ب  ح����ام����ل  ووا�������س������ل 
عن  دف��اع��ه  رحلة  املغربية  اجلالية 
الرو�سة  ف��ري��ق  ع��ل��ى  بتغلبه  لقبه 
القاتل  ال��وق��ت  يف  ال��ق��وي  ال�سرقية 
النهائي  ل��ن�����س��ف  ال���ع���ب���ور  ب���ه���دف 
لتنتهي املباراة بهدف نظيف حلامل 

اللقب.
املقام عبور  فريق   وا�ستطاع فريق 
نقطة  من  بركالت  العنيد  العميد 
الأ�سلي  ال��وق��ت  نهاية  بعد  اجل���زاء 

للمباراة بنتيجة بي�ساء. 
واأكمل فريق دراجون املربع الذهبي 

ال��ن��ادي امل�سري  ف��ري��ق  ب��ف��وزه على 
اأروع مباريات  من  واحدة  “ب” يف 

البطولة. 
لتحديد  م���ب���ارات���ني  اأم�������س  وج����رت 
ه���وي���ة ط����ريف ال��ن��ه��ائ��ي ب���ني فريق 
نعمة  و فريق املقام ، وبني اجلالية 

املغربية ودراجون. 
من جانبه اأعرب لعب العني �سابقاً 
املدرب احلايل لفريق �سرطة العني 
عبداهلل علي ال�سام�سي عن �سعادتهم 
مب�ساركة فريق اإدارته يف بطولة عام 

الت�سامح للنادي امل�سري.
يف  ب��امل�����س��ارك��ة  ���س��ع��داء  واأ�ساف:” 
بطولت النادي امل�سري لأنه ينظم 

وجودة  وخ���ربة  بحرفية  ب��ط��ولت��ه 
عالية وهذا اأمر حمفز جلميع فرق 
املدينة للم�ساركة ، بالن�سبة لفريقي 
ومتمر�سة  ق���وي���ة  ف����رق����اً  واج���ه���ن���ا 
وح�����س��دن��ا ف���وائ���د ل حُت�����س��ى من 

امل�ساركة«.
يف  م�������س���ارك���ت���ن���ا  واأردف:”جاءت 

البطولة بتوجيهات مديرية �سرطة 
العني كتوجه م�ستمر للقيادة العامة 
ل�سرطة اأبوظبي التي تويل اهتماماً 
الريا�سية  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ت���زاي���داً 
وم�ساركة املجتمع اأن�سطته املختلفة 

خ�سو�ساً يف ال�سهر الف�سيل«.
الفني  امل����دي����ر  اأك������د  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 

اكتمال  ���س��ع��د  حم���م���ود  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
والتنظيمية  الفنية  حت�سرياتهم 
اليوم  ال���ب���ط���ول���ة  ن���ه���ائ���ي  لإق����ام����ة 
وف��ق اأف�����س��ل امل��ع��اي��ري ، م�����س��رياً اإىل 
احل�سور اجلماهريي الرائع ملراحل 

البطولة اأ�ساف األقاً كبرياً.
قوية  مناف�سات  �سهدنا  واأ�ساف:” 

جاهزية  وظ��ه��رت  اأ�سبوعني  ط��وال 
اجليدة  للم�ساركة  املختلفة  الفرق 
يف البطولة ، ومل تواجهنا م�سكالت 
اأثر  ل��ه  ك���ان  م��ا  حتكيمية  اأو  فنية 
اأجواء  يف  البطولة  �سري  اإيجابي يف 

تناف�سية رائعة حتى نهايتها«.
املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  واأك���د 

جاهزيتهم  اك��ت��م��ال  ف���وزي  حم��م��د 
حل��ف��ل ن��ه��ائ��ي ال��ب��ط��ول��ة وامل���ب���اراة 
املا�سي  ال��راع��ي  مب�ساركة  النهائية 
مركز ميونيخ الطبي وبقية الرعاة 
، واأ�ساف: “ اجلماهري على موعد 
التي  البطولة  نهائي  احتفالية  مع 
تذاكر  ع��ل��ى  ���س��ح��وب��ات  �ستت�سمن 

على  �سيح�سلون  ال��ذي��ن  احل�����س��ور 
رعاة  قدمها  وع��دي��دة  قيمة  جوائز 
حتفيز  اأج���ل  م��ن  ب�سخاء  البطولة 
والتفاعل  اجل��م��اه��ريي  احل�����س��ور 
�ست�ستمتع  اأن��ه��ا  ، كما  امل��ب��اري��ات  م��ع 
نهائي  يف  امل�ستوى  رفيعة  مب��ب��اراة 

البطولة«.

•• بورتيماو-الفجر

ت��رت��ف��ع وت�����رية ال��ت��ن��اف�����س يف اأروق�����ة 
الكربى  ال��ربت��غ��ال  ج��ائ��زة  مناف�سات 
 ،»F1h2o« ال�������س���ري���ع���ة  ل�����ل�����زوارق 
اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة العامل 
الفورمول  ال�سريعة  للزوارق   2019
مدينة  ت�ست�سيفها  وال���ت���ي  و4،   1
الربتغالية،  �سواطئها  على  بورتيماو 
مب�����س��ارك��ة ت�����س��ع��ة ف����رق مي��ث��ل��ه��ا 19 

زورقاً.
الفيكتوري  الأب��ط��ال  فريق  ويخو�س 
الكربى،  الربتغال  جائزة  حتدي  تيم 
بقيادة   3 ف��ي��ك��ت��وري  ال���زورق���ني  ع��رب 
الهاملي،  اأح���م���د  امل��خ�����س��رم  ال��ب��ط��ل 
بطل  ب��ق��ي��ادة   44 ف��ي��ك��ت��وري  وزورق 
ال��ع��امل اأرب���ع م��رات الإي��ط��ايل اليك�س 
الطائر،  الثنائي  ي�سعى  حيث  كاريال، 
�سباق  يف  الأوىل  امل��راك��ز  معانقة  اإىل 
اأف�����س��ل زم���ن م��ن اأج���ل ���س��م��ان مكان 
الرئي�س  ال�سباق  انطالقة  يف  متميز 

اليوم.
زورق  ع��رب  الأزرق،  ال��ف��ري��ق  وي��ط��م��ح 
فيكتوري 44 بقيادة الإيطايل اليك�س 

العام  ال���رتت���ي���ب  ل�������س���دارة  ك����اري����ال، 
كاريال  اح��ت��ل  حيث  ال��زم��ن،  لبطولة 
بزمن  الأداء  ال��راب��ع يف جت��ارب  املركز 
الثانية  م��ن  اأج����زاء  ب��ف��ارق   44.77
ع���ن خ�����س��م��ه ف��ي��ل��ي��ب ت�����س��ي��ب��ي��ه ال���ذي 
احتل املركز الثالث بتحقيقه 4.69. 
من  تورنتي  �سون  الأمريكي  يتقدمه 
فريق اأبوظبي بزمن 43.66. ليحتل 
باملركز الأول �ستارك بزمن 43.10. 

اليك�س  ال���ف���ي���ك���ت���وري  ب���ط���ل  ومي���ل���ك 
تاألقه  ملوا�سلة  كبرية  فر�سة  ك��اري��ال 
زمن،  اأف�سل  وت�سفيات  مناف�سات  يف 
واح���ت���الل م��رك��ز م��ت��ق��دم مي��ك��ن��ه من 
العام،  الرتتيب  �سدارة  يف  ال�ستمرار 
بداية  يف  متميزة  ان��ط��الق��ة  و���س��م��ان 

ال�سباق الرئي�س اليوم.
ب��ي��ن��م��ا ت���األ���ق ف��ري��ق الأب���ط���ال يف فئة 
ت�سدر  حيث   »F4-S«  4 الفورمول 
اأحمد  ال�����س��اع��د  الإم�����ارات�����ي  ال��ب��ط��ل 
الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 اأف�سل 
زمن خالل تدريبات الأم�س. وا�ستطاع 

زوارق   9 ب���ني  ���س��ق ط��ري��ق��ه  ال��ب��ط��ل 
الأول  املركز  على  للح�سول  مناف�سه 
اأف�سل  �سباق  حتديات  خ��الل  بجداره 
بفارق   53.70 حت��ق��ي��ق��ه  ب��ع��د  زم���ن 
ك��ب��ري ع���ن خ�����س��م��ه حم��م��د املحريبي 
املركز  احتل  الذي  اأبوظبي  من فريق 

ال��ث��اين ب��ع��د اح����رازه زم���ن 55:07. 
وجاء يف املركز الثالث املت�سابق بيدرو 
الذي  اأم���اراف���ات���ي  ف��ري��ق  م��ن  فيليب 

اأحرز زمن 56.32. 
اأحمد   3 الفيكتوري  وقال قائد زورق 
ودعم  وب��ع��ون��ه  هلل  “احلمد  ال��ف��ه��ي��م: 

حتقيق  ا�ستطعنا  الفيكتوري  موؤ�س�سة 
زمن،  اأف�����س��ل  ���س��ب��اق  يف  الأول  امل��رك��ز 
ال�سباق  يف  الكبري  للتحدي  ون�ستعد 
ال��رئ��ي�����س وب�����اإذن اهلل ل ن��رتاج��ع عن 
فريق  حالًيا  وي�ستعد  الأوىل«.  املراكز 
لل�سباق  ال����زرق����اء  ب����زوارق����ه  ال��ن��ج��وم 
ي�سع  واجلميع  الأح��د  اليوم  الرئي�س 
ب��ني عينيه ه��دف واح���د وه��و اعتالء 
الإمارات  راية  ورفع  التتويج  من�سات 

عالًيا. 
فيكتوري  زورق  قائد  قال  ومن جهته 
يف  املناف�سة  اإن  ال��ه��ام��ل��ي،  اأح��م��د   3
للزوارق  العامل  بطولة  ج��ولت  ث��اين 
لفريق  خا�ساً  حتدياً  ت�سكل  ال�سريعة 
يف  ال�سعود  اأج��ل  من  تيم  الفيكتوري 
�سلم ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام وامل��زاح��م��ة على 
ثاين  »ه��ذه  واأ���س��اف:  الرتتيب.  قمة 
جولت البطولة وفريقنا قد التحدي 
وق������ادر م���ن خ����الل الإم���ك���ان���ات التي 
تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة  لنا  توفرها 
وحتقيق  التحديات  ه��ذه  خو�س  على 
حلم التتويج يف النهاية«. ومن جهته 
موؤ�س�سة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ع���رب 
الفيكتوري تيم،  �سعادة حريز املر بن 
بالنتائج  الكبري  الرت��ي��اح  عن  حريز، 
وقال  الآن  اإىل  ال��ف��ري��ق  حققها  ال��ت��ي 
ميتلك  ت��ي��م  “الفيكتوري  ���س��ع��ادت��ه: 
ر���س��ي��د ف��ن��ي وت��ق��ن��ي ع���اٍل ي��وؤه��ل��ه من 
ال�سعود على من�سات التتويج العاملية. 
واأبطالنا اليوم اأبدوا جهودا اأكرث من 
رائعة، ول نطمح باأقل من املركز الأول 
يف جائزة الربتغال الكربى وباإذن اهلل 

نعود مع اللقب«.

برعاية وح�شور �شعيد بن طحنون

خت��ام بطول��ة ع��ام الت�سام��ح للن��ادي امل�س��ري
عبداهلل علي ال�شام�شي : بطولة قوية وتنظيم اأكرث من رائع

اأبطال الفيكتوري تيم ي�شعون العتناق اللقب يف بطولة العامل للفورموال

الفيكتوري تيم ي�ستعد لل�سباق الرئي�س جلائزة الربتغال الكربى

الفهيم االأول يف �شباق اأف�شل زمن خلل مناف�شات اجلائزة 
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يدور �سراع قوي حلجز بطاقتني 
اأوروبا  اأبطال  دوري  اإىل  موؤهلتني 
ال���درج���ة  اإىل  ال���ه���ب���وط  وجت���ن���ب 
الأخريتني  املرحلتني  يف  الثانية، 
من الدوري الإيطايل لكرة القدم، 
يوفنتو�س  م��درب  وق��ع رحيل  على 
ما�سيميليانو  ال���ل���ق���ب  ح����ام����ل 

اليغري.
ف��ب��ع��د ���س��م��ان ي��وف��ن��ت��و���س اإح�����راز 
اللقب للمرة الثامنة تواليا، بفارق 
ال�سامن  الثاين  نابويل  عن  كبري 
امل�سابقة  يف  م�������س���ارك���ت���ه  اي�������س���ا 
الوىل، تتناف�س خم�سة اأندية على 

البطاقتني الثالثة والرابعة.
امل���ر����س���ح���ني خلو�س  اأك�������رث  ل���ك���ن 
الثالث  ان���رت  امل��رم��وق��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
مفاجاأة  واأت��الن��ت��ا  نقطة”   66“
املو�سم “65”، فيما يبتعد كل من 

روما وميالن مع 62 نقطة.
وب����ح����ال ف�����وز ان�����رت الأح��������د على 
قبل   37 املرحلة  نابويل يف  اأر���س 
الأخرية، �سي�سمن عودته اإىل دور 
لعبي  مواجهة  لكن  املجموعات، 
املدرب لوت�سانو �سباليتي لن تكون 
اأر����س  ع��ل��ى  الإط�����الق  ع��ل��ى  �سهلة 
الو�سيف يف جنوب البالد. ويحوم 
هجوم  جن��م  م�ساركة  ح��ول  ال�سك 
ايكاردي  م���اورو  الإرجنتيني  ان��رت 
�سبكة  ا���س��ارت  م��ا  بح�سب  امل�����س��اب 

“�سكاي” الريا�سية.
وترتكز الأنظار على مباراة اأخرى 
البطل  ي���وف���ن���ت���و����س  ب����ني  الأح�������د 
واأتالنتا الباحث عن تاهل تاريخي 

اىل دوري البطال.
بالن�سبة  امل�����ب�����اراة  اه���م���ي���ة  واىل 
لت������الن������ت������ا، ����س���ي���خ���ط���ف م������درب 

اليغري  ما�سيمليانو  ي��وف��ن��ت��و���س 
الن���ظ���ار ب��ع��د الع�����الن ع���ن تركه 

العجوز«. “ال�سيدة 
ال���ن���ادي ال��ع��ري��ق اجلمعة  وا����س���در 
بيانا ا�سار فيه ان اليغري لن يكون 

مدربه املو�سم املقبل.
واأ�����س����ارت ت���ق���اري���ر ���س��ح��اف��ي��ة اىل 
الفريق  ال��رئ��ي�����س وجن���م  ن��ائ��ب  ان 
الرئي�س  بافل ندفيد خري  ال�سابق 
اليغري،  وب��ني  بينه  انييلي  ج��اين 
اذا اعترب ان طلبات الخري باجراء 
تغيريات جذرية يف الت�سكيلة مبالغ 

فيها وغري �سرورية.
واأ�سافت �سحيفة “كوريريي ديال 
�سريا” ان ندفيد واملدير الريا�سي 
فابيو باراتيت�سي �سكال حائط �سد 
يف مواجهة خطط اليغري. وا�سار 
ه��دف��ا يف   51 �سجل  ال���ذي  ندفيد 

بني  يوفنتو�س  م��ع  م��ب��اراة   247
الن�سمام  قبل  و2009   2001
اىل جمل�س الدارة يف 2010، ان 
جدا  ال�سعب  من  الت�سكيلة  “هذه 

ان تتطور يف �سوق النتقالت«.
وا�ستلم األيغري من�سبه قبل خم�س 
���س��ن��وات ومي��ل��ك �سجال ح��اف��ال، اذ 
اللقب  اىل  “بيانكونريي”  ق����اد 
املحلي خم�س مرات، واىل التتويج 
بكاأ�س ايطاليا اربع مرات، كما بلغ 
نهائي دوري ابطال اوروب��ا مرتني 
وخ�سرهما امام بر�سلونة الإ�سباين 
عام 2015 ومواطن الأخري ريال 

مدريد عام 2017.
لنتقادات  ت��ع��ر���س  ال��ي��غ��ري  ل��ك��ن 
يوفنتو�س  خ�������روج  ب���ع���د  ك����ث����رية 
ث��ال��ث يف دوري  ال��ب��اح��ث ع��ن لقب 
 ،1996 منذ  واأول  اأوروب��ا  اأبطال 

م����ن رب�����ع ن���ه���ائ���ي امل�������س���اب���ق���ة هذا 
اأم�سرتدام  اأياك�س  يد  على  املو�سم 
تعزيز  من  الرغم  على  الهولندي 
الربتغايل  النجم  ب�سم  �سفوفه 
ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو م���ن ري���ال 
م���دري���د الإ����س���ب���اين م��ق��اب��ل نحو 
يورو. كما خرج من  100 مليون 
ايطاليا  لكاأ�س  النهائي  ربع  ال��دور 

على يد اتالنتا.
وك����ان����ت ك����ل ال����دلئ����ل ت�����س��ري اىل 
يف  عاما”   51“ اليغري  ا�ستمرار 
نف�سه  ه��و  �سخر  ان  ب��ع��د  من�سبه 
قريبا،  رحيله  ح��ول  التقارير  من 
تورينو  ال��ب��ق��اء يف  ع��زم��ه  جم����ددا 

ال�سبوع املا�سي.
وق�����ال م�����درب م���ي���الن ال�����س��اب��ق يف 
نوتي�سيا”:  ل  “�سرتيت�سا  برنامج 
“تطلب لمر خم�س �سنوات لبناء 

هذا الفريق، لكن احلياة ت�ستمر.. 
ث��م اخذ  امل��ن��زل الن  ���س��اذه��ب اىل 

عطلة ق�سرية على ال�ساطىء«.
وع���ن ب��دي��ل��ه، ا���س��اف “ل اع���رف، 
���س��ي��خ��ت��ار مدربا  ي��وف��ن��ت��و���س  ل��ك��ن 

عظيما لنه فريق عظيم«.
بدوره، يخو�س اأتالنتا املباراة بعد 
الكاأ�س  م�سابقة  ن��ه��ائ��ي  خ�����س��ارت��ه 
���س��د لت�����س��ي��و، وذل�����ك ب��ع��د فرتة 
رائعة مل يخ�سر فيها لعبو املدرب 
جانبيريو غا�سبرييني خالل نحو 

ثالثة اأ�سهر.
وب����ح����ظ����وظ اأق�����������ل، ي����ح����ل روم������ا 
العا�سر،  �سا�سوولو  على  اخلام�س 
يوفنتو�س  ع��ل��ى  ف����وزه  ب���د  وذل����ك 
نادي  اروق��ة  لكن  املا�سي،  ال�سبوع 
العا�سمة يخيم عليها اي�سا رحيل 

قائده دانييلي دي رو�سي.
وع���رب ج��م��ه��ور روم����ا ع���ن غ�سبه 
دي  ع��ق��د  الإدارة  جت���دي���د  ل���ع���دم 
ال���دائ���م يف و�سط  امل��ق��ات��ل  رو����س���ي 

امللعب.
م����ن ج���ه���ت���ه، ي��ب��ح��ث م���ي���الن عن 
ي�ست�سيف  ع��ن��دم��ا  ���س��ه��ل��ة  ن��ق��اط 
فروزينوين و�سيف القاع والهابط 

اىل الدرجة الثانية.
اأما تورينو ال�سابع مع 60 نقطة، 
ال�سراع  ع��ل��ى  اه��ت��م��ام��ه  ف�����س��ريك��ز 
اىل  والتاأهل  ال�ساد�س  املركز  على 

الدوري الوروبي “يوروبا ليغ«.
فروزينوين  هبط  حيث  القاع  ويف 
بطاقة  على  �سراع  ي��دور  وكييفو، 
“35”، جنوى  ثالثة بني امبويل 
بارما  اودينيزي”37”،   ،”36“
وبولونيا  وك�����ال�����ي�����اري   ”38“

وفيورنتينا “40«.

•• الظفرة-الفجر

تقام م�ساء اليوم مباريات الدور ن�سف النهائي لبطولة حمدان بن 
زايد “ الظفرة 2019 “ لكرة القدم على املالعب الفرعية لنادي 

الظفرة مبدينة زايد مبنطقة الظفرة.
الثانية  املجموعة  بطل  بوح�سا  فريق  يلتقي  الأوىل  املباراة  ففي 
مع نظريه فريق العد �ساحب املركز الثاين باملجموعة الأوىل يف 
ملا ي�سمه  والإث��ارة نظرا  الندية  ت�سودها  اأن  املنتظر  مواجهة من 

الفريقان من جنوم متميزين.
م�سواره  يف  للهزمية  يتعر�س  مل  ال��ذي  بوح�سا  فريق  ي��واج��ه  و 
وانتزعوا  مميزة  م�ستويات  لعبوه  قدم  ال��ذي  العد  فريق  طموح 

املركز الثاين عن جدارة بفوزين وتعادلني وخ�سارة.
الأول  امل��رك��ز  احل��م��را �ساحب  فريق  ي��واج��ه  الثانية  امل��ب��اراة  يف  و 
املجموعة  ث���اين  بينونة  ف��ري��ق  ط��م��وح  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  �سمن 
الثانية يف مباراة ل تخلو من الت�سويق بعدما انتزع احلمرا �سدارة 
جمموعته بالعالمة الكاملة فيما تعر�س بينونة خل�سارة واحدة 
�سمن م�سواره. كانت الت�سفيات النهائية للبطولة قد اأ�سفرت عن 
الكاملة ملجموعتيهما  بالعالمة  ت�سدر فريقي احلمرا وبو ح�سا 
لقب  لنيل  طموحهما  ع��ن  ك�سفت  ق��وي��ة  م��ب��اري��ات  ق��دم��ا  اأن  بعد 

البطولة التي تقام لأول مرة يف منطقة الظفرة.
من جانبه اأثنى خليفة مطر الطنيجي مدير البطولة على �سري 
جلهود  تتويجا  ج��اءت  اأنها  م��وؤك��دا  النهائية  الت�سفيات  وتنظيم 

اللجان املنظمة منذ بداية الت�سفيات الأولية.
التي  الأه���داف  من  الكثري  عك�ست  البطولة  اإن  الطنيجي  ق��ال  و 
اجلماهريي  احل�سور  يف  ممثلة  املنظمة  العليا  اللجنة  و�سعتها 
الكبري واملتزايد الذي و�سل اإىل 11 األف متفرج خالل الت�سفيات 
النهائية فقط مع ا�ستمرار البطولة يف اأدوارها املتقدمة ما اأ�سفى 
اأبناء منطقة الظفرة خالل ال�سهر الكرمي  اأجواء رائعة من قبل 
للفرق  راقية  م�ستويات  التي عك�ست  الفنية  اإغفال اجلوانب  دون 
امل�ساركة وتوقع اأن ت�سهد مباريات ن�سف النهائي تناف�سا قويا بني 

الفرق الأربعة املتاأهلة للظفر بلقب البطولة.
ومتنى مدير البطولة التوفيق للفرق الأربعة املتاأهلة يف تقدمي 

مباريات تعك�س م�ستوياتها احلقيقية.

اأعلن مدرب منتخب الربازيل لكرة القدم، تيتي، قائمة لعبيه للم�ساركة يف كوبا اأمريكا من 14 يونيو 
اإىل 7 يوليو يف الربازيل. وت�سمل الت�سكيلة قائد باري�س �سان جريمان تياغو �سيلفا “35 عاما” الذي 
خ�سع لعملية جراحية يف ركبته باملنظار ملعاجلة “�سرر يف الغ�سروف” قبل اأ�سبوعني، لكن امل�سرف على 
اللياقة البدنية لالعبي املنتخب، فابيو مه�سرجيان، اأكد ان القائد ال�سابق �سيكون “يف حالة جيدة” يف 
املناف�سة يف الربازيل. وت�سمنت الت�سكيلة اأي�سا ا�سم النجم نيمار، مهاجم  اأي قبل بدء  28 مايو احلايل، 
�سان جرمان، والعائد من اإ�سابة يف م�سط القدم اأبعدته نحو �سهرين عن املالعب. لكن تيتي ا�ستبعد ب�سكل 
مفاجئ لوكا�س مورا، بطل بلوغ توتنهام الإجنليزي املباراة النهائية مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا بت�سجيله 
ثالثية اأمام اأياك�س اأم�سرتدام الهولندي يف اإياب ن�سف النهائي “3-2” بعد تخلفه على اأر�سه �سفر1- 
امللكي مار�سيلو.  النادي  فيني�سيو�س جونيور وظهري  ال�ساب  الإ�سباين  ريال مدريد  ذهابا، وكذلك لعب 
الذي  اإيفرتون الإجنليزي ريت�سارلي�سون  ا�سم جناح  23 لعبا،  املوؤلفة من  الر�سمية  وت�سمنت الالئحة 
قدم مو�سما رائعا مع فريقه. وتواجه الربازيل الفائزة باللقب ثماين مرات يف الدور الأول من مناف�سات 

املجموعة الأوىل كال من بوليفيا وفنزويال والبريو.

مواجهتان قويتان اليوم يف ن�سف نهائي بطولة حمدان بن زايد لكرة القدم ا�ستبعاد لعبني من ريال مدريد من ت�سكيلة الربازيل 

بالن�سبة  الوحيدة  ال�سعادة  م�سدر  كانت  رمبا  الأه��داف  باإحراز  الفرحة 
جلماهري ريال مدريد هذا املو�سم، وكان بطلها الأول �ساحب القمي�س 
يف  الفرن�سي  املهاجم  انتف�س  اأن  بعد  بامتياز،  بنزميا  “9” ك��رمي  رق��م 

مو�سم غاب فيه “امللكي” عن من�سات التتويج.
وعولت جماهري ريال مدريد اآماًل كبرية على بنزميا والويلزي غاريث 
يوفنتو�س  اإىل  رون��ال��دو  كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  النجم  رحيل  بعد  بيل 
الثاين،  اأخفق  فيما  النادي،  ع�سق  ثقة  ك�سب  الأول يف  فنجح  الإي��ط��ايل، 

وبات مهدداً بالرحيل مع اقرتاب املو�سم من نهايته.
 52 من جمموع  30 هدفاً  الآن  ل�”امللكي” حتى  بنزميا  ك��رمي  واأح���رز 

مباراة خا�سها يف جميع امل�سابقات.
وقد ل يكون مبقدور بنزميا اأن يزيد غلته من الأهداف مع ريال مدريد، 
مع تبقي جولة على نهاية املو�سم، اإذ اأنه ومن غري املرجح اأن ي�سارك مع 
فريقه اأمام ريال بيتي�س غداً الأحد، نظراً لعدم تعافيه من الإ�سابة التي 

تعر�س لها يف الع�سلة ذات الراأ�سني بال�ساق الي�سرى.
وكان املدرب الفرن�سي زين الدين زي��دان، الذي عاد لقيادة �سفينة ريال 
مدريد، قال اإن كرمي بنزميا “اأف�سل مهاجم يف العامل بالقمي�س رقم 9، 

بعد تاألقه الكبري يف الدوري الإ�سباين، لإحرازه العديد من الأهداف«.
ويبدو اأن تاأثري رحيل رونالدو عن “امللكي” كان اإيجابياً بالن�سبة بنزميا، 
الربتغايل” با�ستعادة  “الدون  ظ��ل  م��ن  خ��رج  الفرن�سي  ال��الع��ب  اأن  اإذ 
�سهيته ل�سباك املرمى، بعد موا�سم �سابقة كان معدله التهديفي فيها دون 

امل�ستوى.
اأي�ساً:  عنه  ق��ال  ال��ذي  زي���دان،  يفاجاأ  مل  “الديك” الفرن�سي  ت��األ��ق 

هو  م���ن  ي��ع��رف��ون  ال��الع��ب��ني  “جميع 
للفريق،  يقدمه  اأن  ميكن  وما  بنزميا، 

م���ا ي��ق��وم ب���ه ك���رمي ل ي��ف��اج��ئ��ن��ي، ما 
اأمر  التهديفي  امل�ستوى  على  يفعله 
من  �سعيد  اأن���ا  احلقيقة،  يف  م��ذه��ل 
اأجله، يتحلى بثقة يف نف�سه، ويعرف 
على  ب���الأم���ور  ي��ق��وم  اأن  اأن���ه ميكنه 

نحو اأف�سل«.
ك�سب  ب���ن���زمي���ا  اأن  م����ن  وب���ال���رغ���م 
فريقه  اأن  اإل  املو�سم،  ه��ذا  ال��ره��ان 
اأ�سوء  ري��ال مدريد قدم واح��داً من 
اإذ خ�سر  الإط�����الق،  ع��ل��ى  م��وا���س��م��ه 
املناف�سة على جميع الألقاب  مبكراً 

كاأ�س  الإ�سباين،  “الدوري  املو�سم  هذا 
اأوروبا”،  اأب��ط��ال  دوري  امل��ل��ك، 

وي���ح���ت���ل امل����رك����ز ال���ث���ال���ث يف 
الدوري الإ�سباين بر�سيد 

اجلار  خ��ل��ف  نقطة   68
اأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د “75 
نقطة” والغرمي الأزيل 

بر�سلونة “86 نقطة«.

ب���ع���د ح�������س���م ل���ق���ب ال����������دوري يف اأرب���������ع م�����ن ال����ب����ط����ولت الأوروب������ي������ة 
ق اخل���م�������س ال�����ك�����ربى ل����ك����رة ال������ق������دم، م������ازال  ع�سا

الدوري  بطل  معرفة  بانتظار  امل�ستديرة 
الأملاين “بوند�سليغا«.

حظوظ  لديه  ميونخ  بايرن  اأن  ورغ��م 
باللقب  ال���ت���ت���وي���ج  ل��ي�����س��م��ن  اأك������رب 

اإل  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ال�سابعة  ل��ل��م��رة 

اأن دورمتوند ينع�س اآماله با�ستذكار خم�س مرات يف الدوري ُقلبت فيها 
الطاولة على املت�سدر يف اجلولة الأخرية.

وجتري مباريات اجلولة الأخرية من الدوري اأم�س ال�سبت، اإذ يلتقي فيها 
بايرن ميونخ مع اإينرتاخت فرانكفورت، فيما يواجه دورمتوند بورو�سيا 

مون�سنغالدباخ.
على  الفوز  اإىل  دورمت��ون��د  بورو�سيا  ويحتاج 
ميونخ،  ب��اي��رن  خ�سارة  م��ع  مون�سنغالدباخ، 
العمالق  ع��ل��ى  ال���ط���اول���ة  ق��ل��ب  ل��ي�����س��ت��ط��ي��ع 

البافاري.
ورغم اأن هذه املهمة ل تبدو �سهلة، اإل اأن ما 
ينع�س اآمال فريق “اأ�سود في�ستفاليا” قد يكون 
املرات اخلم�س يف الدوري الأملاين، والتي مت فيها 
البون�سليغا  املوؤقت يف  املت�سدر  اللقب من  انتزاع 
يف اجلولة الأخ��رية من ال��دوري، كما ذكر موقع 

�سكاي �سبورت.
و�سبق لربو�سيا دورمتوند اأن متكن من انتزاع لقب 
الدوري،  من  الأخ��رية  اجلولة  يف  “بوند�سليغا” 
فريدر  م���ن   1995-1994 ن�����س��خ��ة  يف  وذل����ك 

برمين.
اأن الفريق البافاري نف�سه قلب الطاولة  كما 
الأخ���رية،  اجل��ول��ة  يف  م��رت��ني  مناف�سيه  على 
ليتوج بلقب الدوري، وذلك يف ن�سخة 1985-
-1999 ون�سخة  برمين،  فريدر  �سد   1986

�سد بايرن ليفركوزن.  2000
الأمل���اين  ال�����دوري  م��ن   1992-1991 ن�سخة  ويف 
الأخرية،  اجلولة  يف  النتيجة  قلب  �ستوتغارت  ا�ستطاع 
كان  ال���ذي  ف��ران��ك��ف��ورت  اإي��ن��رتاخ��ت  م��ن  اللقب  لينتزع 

قريباً من اإحرازه.
اأما املرة الأوىل التي ح�سم فيها لقب الدوري يف اجلولة 
الأخرية فكانت يف ن�سخة 1970-1971 عندما قلب 
ميونخ،  ب��اي��رن  على  الطاولة  مون�سنغالدباخ  بورو�سيا 

وتوج بلقب الدوري.
اإزالة  اأي�ساً  في�ستفاليا”  “اأ�سود  فريق  �سي�ستطيع  فهل 
ال��ع��م��الق ال��ب��اف��اري م��ن ع��ر���س��ه يف اجل��ول��ة الأخ���رية 

لينهي احتكاره للدوري منذ �سنوات؟.

بنزميا �سانع الب�سمة يف مو�سم 
اإخفاقات »امللكي«

اجلولة  يف  انتزعت  األقاب   5
الأخرية بدوري اأملانيا

�سراع املراكز الأوروبية يزداد �سرا�سة يف اإيطاليا

الأول،  ال��رب��ع  يف  كافية  باك�س  ميلووكي  ر���س��ال��ة  ك��ان��ت 
فتقدم �سيفه تورونتو رابتورز 35-21 يف طريقه اىل 
ح�سد فوز �سهل 125-103 وتعزيز تفوقه -2�سفر، 
يف نهائي املنطقة ال�سرقية يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي 

للمحرتفني.
واأ���س��ب��ح م��ي��ل��ووك��ي ع��ل��ى ب��ع��د ف��وزي��ن م��ن ب��ل��وغ نهائي 

الدوري للمرة الأوىل منذ عام 1974.
ال���ي���ون���اين ياني�س  ال��ن��ج��م  ب��ع��ث  اأق�����ل م���ن دق���ي���ق���ة،  يف 
الكندي  ال�����س��ي��ف  اإىل  ق��وي��ة  ب��ر���س��ال��ة  اأن��ت��ي��ت��وك��ومن��ب��و 
بت�سجيل كرتني �ساحقتني “دانك” ومن هجمة مرتدة، 

لينهي املباراة وبر�سيده 30 نقطة و17 متابعة.
و�سار زمالوؤه على خطاه من خالل دفاع �سلب وجناعة 
من  الأوىل  ال�سبع  ال��دق��ائ��ق  يف  ك��ام��ل��ة  �سبه  هجومية 

املباراة.
رفاقي  اأن  “اأعرف  ال����س���ل  ال��ن��ي��ج��ري  ي��ان��ي�����س  وق����ال 
ي��ن��ت��ظ��رون ال��ك��ث��ري م��ن��ي يف ب��داي��ة امل���ب���اراة. ك��ن��ت اأتوق 
�سارت على ما  الأم��ور  اأن  واأعتقد  لتحقيق بداية جيدة 

يرام«.
وبعد معاناته يف املباراة الأوىل �سد تورونتو قبل حتقيق 
فوز �سعب، قدم ميلووكي، مت�سدر الدوري املنتظم، اأداء 
خمتلفا، و�سنع فارقا و�سل اإىل 28 نقطة مع �سيوفه.

وتنتقل ال�سل�سلة اإىل كندا يف املباراتني الثالثة والرابعة 
يومي الأحد والثالثاء على اأر�س تورونتو.

لهذه  ج��اه��زي��ن  كنا  “ذهنيا،  ال��ف��وز  بعد  ياني�س  وع��ل��ق 
املباراة. فر�سنا الإيقاع منذ بدايتها. عرفنا اأن تورونتو 
اأداء ج��ي��د وحم���اول���ة حت��ق��ي��ق ف���وز على  ي��ن��وي ت��ق��دمي 

اأر�سنا«.
 18 ب��ف��ارق  ميلووكي  فتقدم  بالفعل،  ح�سل  م��ا  وه��ذا 
من  �سريعة  نقاط  ت�سع  بف�سل  الأول،  الربع  يف  نقطة 
 12 املونتينيغري نيكول مريوتيت�س وت�سجيل  املهاجم 

نقطة متتالية دون رد لرابتورز يف نهاية الربع.
-64“ نقطة   25 ميلووكي  تقدم  بلغ  ال�سوطني،  بني 

اأر�سان  امل��خ�����س��رم  ال��رتك��ي  امل��ه��اج��م  ���س��اه��م  اذ   ،”39
ايليا�سوفا بخم�س ع�سرة نقطة واأ�ساف اجلناح مالكومل 
12 م���ن م��ق��اع��د ال���ب���دلء. وت���ف���وق بدلء  ب���روغ���دون 

ميلووكي يف هذا ال�سوط بواقع 11-31.

نقاط   10 بت�سجيل  ميلووكي  من  لعبني  �ستة  وجن��ح 
على الأق��ل، برز منهم ايليا�سوفا �ساحب 17 نقطة يف 
21 دقيقة الذي قال عنه مدربه مايك بودنهولت�سر انه 

املو�سم«. هذا  له  مباراة  اأف�سل  “قدم 
بديل  دوما  هناك  فريقنا.  قوة  “هذه  ايليا�سوفا  و�سرح 
امل�ساء  ه��ذا  ك��ب��رية.  م��ب��اراة  وي��ق��دم  م�سوؤولياته  يتحمل 

كنت اأنا، يف الليلة املقبلة �سيكون غريي«.
ولدى اخلا�سر، كان النجم كواهي لينارد كالعادة اف�سل 

امل�سجلني مع 31 نقطة و8 متابعات.
وبرغم حماولته واخرتاقاته املتعددة، مل ينجح رابتورز 

يف تقلي�س الفارق اإىل اأقل من 13 نقطة.
نقطة   15 لوري  ك��اي��ل  امل���وزع  اأي�سا  للخا�سر  و�سجل 
14 نقطة، لكن لعبي  ب��اول  ن��ورم��ان  البديل  واأ���س��اف 
الرتكاز ال�سباين مارك غا�سول “نقطتان” وال�سباين 
م�ستوى  ع��ل��ى  ي��ك��ون��ا  مل  نقاط”   8“ اي��ب��اك��ا  ����س���ريج 

التوقعات.
وقال مدرب رابتورز نيك كور�س الذي يبحث عن اإي�سال 
فريقه اإىل نهائي نادر يف الدوري “كنا متاأخرين يف كل 
ل  ما  بكل  قمنا  البداية.  منذ  الثقة  ومنحناهم  حركة 

يجب القيام به ومل نتمكن من تقدمي اأي �سيء جيد«.
وتابع كور�س “علينا الرد ونعرف كيف نفوز مببارياتنا 
املباراة  م�ستوى  ن�ستعيد  ان  علينا  لكن  اأر���س��ن��ا،  على 
الوىل«. وهذا الفوز ال�ساد�س تواليا مليلووكي يف الدوار 
بفارق  اوف  البالي  يف  وال�ساد�س  احلالية،  الق�سائية 

اأكرث من 20 نقطة معادل رقما قيا�سيا يف الدوري.
تر�سيحه اجلمعة مع جيم�س  الذي مت  ياني�س  واأ�ساف 
)اأوكالوما  ج���ورج  وب���ول  روكت�س”  “هيو�سن  ه���اردن 
�سيتي( جلائزة اأف�سل لعب يف الدوري، انه مل يفكر يف 
هذا المر خالل املباراة برغم اطالق اجلماهري عبارة 
“اأم يف بي! اأم يف بي!” “اأف�سل لعب يف الدوري” اأكرث 
من مرة “ل اأهتم بهذا الأمر الآن. اهتم بالذهاب اىل 

تورونتو والرتكيز على املباراة الثالثة«.
اىل  متتد  ق��د  التي  ال�سل�سلة  ه��ذه  م��ن  الفائز  ويلتقي 
�سبع مباريات، مع الفائز من نهائي الغربية بني غولدن 
�ستايت ووريزر حامل اللقب يف اآخر مو�سمني وبورتالند 

ترايل باليزرز “-2�سفر«.

ميلووكي على بعد فوزين 
من نهائي ال�سرقية 
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جمتمع االمارات
امل�سعود تكّرم موظفيها �سمن برنامج 

جوائز جنوم امل�سعود
•• اأبوظبي، رم�ضان عطا

ا�ست�سافت جمموعة "امل�سعود" بنجاح الإفطار الرم�ساين ال�سنوي الذي اأقيم يف فندق ريتز كارلتون 
برنامج  وهو  امل�سعود"،  جنوم  "جوائز  برنامج  من  الأوىل  الن�سخة  اإط��الق  مّت  حيث  اأبوظبي،  باإمارة 
امل�سعود  جمموعة  عملت  ولقد  اجل��ائ��زة.  فئات  خمتلف  �سمن  املمّيزين  املوظفني  تكرمي  اإىل  يهدف 
كفريق عمل لتطوير فهم عميق لل�سوق وتقدمي منتجات وخدمات وعمليات ذات جودة عالية مطابقة 
تعزيز  ال�سنوي يف  الإفطار  تنظيم  اأهمّية  وتكمن  العمالء.  ر�سا  املهنية بهدف حتقيق  املعايري  لأعلى 
العالقات بني املوظفني وبناء بيئة عمل �سليمة وتر�سيخ ثقافة الريادة والتحفيز. وح�سر الإفطار كل 
من خليفة امل�سعود، ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة امل�سعود، وروبرت �سوارتز، الرئي�س التنفيذي للعمليات 

يف جمموعة امل�سعود، اإىل جانب 1000 موظفاً من خمتلف الأق�سام.

الأجواء  ت�سود  التي  والعطاء  املحبة  وب���روح   ، امل��ب��ارك  رم�سان  ب�سهر  احتفاًء 
اأم�س  اأول  ال�سباب  م�ساريع  لتنمية  بن �سقر  �سعود  موؤ�س�سة  اأقامت   ، ب�سحبته 
اليه رواد  " ، ودع��ت  " اخليمة  الرم�سانية  ، فعالية �سحور رم�ساين باخليمة 
 ، املحلية  الدوائر  ، وبح�سور م��دراء  راأ���س اخليمة  باإمارة  الأعمال الماراتيني 
بهدف متكني رواد الأعمال من بناء وتو�سيع دائرة عالقاتهم التجارية مع كافة 
الإمارة  لتعزيز مكانة   ، اأعمالهم وم�ساريعهم  وت�سهيل  بتي�سري  املعنية  اجلهات 

كوجهة عاملية مف�سلة لال�ستثمار ، وذلك وفق توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
راأ�س  اإم���ارة  حاكم  لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو   ، القا�سمي  �سقر  بن  �سعود 
اخليمة ، وويل عهده الأمني �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي. 
لتنمية  �سقر  بن  �سعود  ملوؤ�س�سة  العليا  اللجنة  رئي�س  اإ�سماعيل،  يو�سف  واأ�سار 
م�ساريع ال�سباب يف كلمة له اإىل اأهمية ت�سجيع وحتفيز رواد الأعمال املواطنني، 
مبا ي�سهم يف دعم القت�ساد الوطني والتنمية امل�ستدامة يف الدولة ومن ثم يف 

الإمارة ، م�سرياً اإىل اأن مثل هذه اللقاءات وما يتخللها من حوارات جانبية تفتح 
تعزز  وفر�س جديدة  وابتكارات  اأفكار  واكت�ساف   ، اآفاقاً جديدة  الأعمال  لرواد 
من ريادة م�ساريعهم ، موؤكداً موا�سلة موؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع 
ال�سباب ، تنظيم وا�ست�سافة مثل هذه اللقاءات التي ت�سهم يف متهيد الطريق 
يف  والتميز  النجاح  لتحقيق   ، امل�ساريع  واأ���س��ح��اب  الأع��م��ال  رواد  م��ن  لل�سباب 
م�سريتهم احلالية وامل�ستقبلية. واأكد يو�سف اإ�سماعيل اإىل �سرورة �سعي ال�سباب 

 ، م�ساريع جديدة  لفتتاح  التوجه  قبل  اخلا�سة  املجالت  اخل��ربة يف  لكت�ساب 
الذي  الالحمدود  الدعم  الفر�س من   واقتنا�س  ال�ستفادة  اإىل �سرورة  لفتاً 
توفره حكومة الإمارة وقياداتها  لرواد الأعمال ،  موؤكداً على اأن كافة الدوائر 
املحلية وم�سوؤوليها تعي جيداً ، اأهمية تهيئة فر�س الريادة والتميز للم�ساريع 
الوطنية ، ولذا فهي تعمل جاهدة على تفعيل هذه ال�سراكات ، وتنمية وتعزيز 

كل ما من �ساأنه اأن يعزز اإمكانات رواد الأعمال وينمي م�ساريعهم .

موؤ�س�سة �سعود بن �سقر تقيم �سحورًا رم�سانيًا لرواد الأعمال ومدراء الدوائر
خلل حفل االإفطار الرم�شاين

تعيني مديرة تنفيذية للت�سويق واملبيعات 
يف منتجع �سانت ريجي�س ال�سعديات 

اأعلن منتجع �سانت ريجي�س ال�سعديات بابوظبي عن تعيني ال�سيدة جانيت 
اأبراهامز مديرة تنفيذية جديدة للمبيعات والت�سويق - ال�سبا والرتفيه.

�ستتوىل ال�سيدة اأبراهامز دورها اجلديد يف املرتبة الثانية يف قيادة الإدارات 
الت�سغيلية مع الرتكيز على اإبراز وتعزيز 

للمن�ساآة.  ال����س���رتات���ي���ج���ي  امل����وق����ع 
اإعتماداً على خربتها التي تزيد على 

. ال�سيافة  جمال  يف  عاماً   20
وق����ال م�����روان ف��ا���س��ل، امل���دي���ر العام 
ال�سعديات:  ريجي�س  �سانت  ملنتجع 
“تتمتع جانيت اأبراهامز بخربة هائلة 
والعمليات.  وال��ت�����س��وي��ق  امل��ب��ي��ع��ات  يف 
عائلة  يف  ب��ه��ا  ال���رتح���ي���ب  وي�������س���رين 
النجاح  لها  ونتمنى  ريجي�س  �سانت 
الديناميكية  املرحلة  هذه  يف  الكبري 
من تطور املنتجع الفاخر . " وتن�سّم 

اإىل  جانيت وهي بريطانية اجلن�سية  
املنتجع قادمة من فندق بارك حياة اأبوظبي حيث عملت يف جمال املبيعات 
والت�سويق التنفيذية التي تغطي جميع الإدارات التي حتقق العوائد املالية 
. وعن تعيينها اجلديد، قالت ال�سيدة اأبراهامز: "ي�سرفني اأن اأكون جزءاً 
فريق  مع  كثب  عن  العمل  اإىل  واأتطلع  لالإعجاب،  املثري  املنتجع  هذا  من 
�سانت  منتجع  "ي�سكل  وا�سافت  طموحاتنا.  جميع  لتحقيق  املتميز  العمل 
�سانت  لعالمة  املنطقة  يف  اأبوابها  تفتح  من�ساأة  اأول  ال�سعديات،  ريجي�س 
ق��رن من  م��ن  اأك��رث  اإىل  ج��ذوره��ا  تعود  التي  ال��ف��اخ��رة  التجارية  ريجي�س 
واأ�سعر  الرائدة.  املثالية  باخلدمات  والتزامها  بتقاليدها  وت�ستهر  الزمان، 
بال�سعادة لكي اكون �سمن هذا الإرث والعمل ك�سفري لدفعه نحو املزيد من 

النجاحات يف امل�ستقبل".

بارك حياة اأبوظبي ي�ستقبل العائالت يف عطلة 
العيد وال�سيف باأن�سطة ريا�سية وترفيهية    

يف  وامل�سطافني  ال��ع��ائ��الت  ل�ستقبال  اأب��وظ��ب��ي  ح��ي��اة  ب���ارك  ف��ن��دق  ي�ستعد 
لإتاحة  خ��ا���س��ة  وع��رو���س  ب��ب��اق��ات  وال�����س��ي��ف  ال�سعيد  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  عطلة 
الفر�سة لق�ساء اجمل الوقات يف موقع اأخاذ على �ساطئ جزيرة ال�سعديات 
ال�ساحرة،  ويوفر هذا الفندق العديد من الأن�سطة الريا�سية والرتفيهية 
ط������وال ال�����س��ي��ف م����ا ي��ج��ع��ل��ه امل����الذ 
رائعة برفقة  اأوقات  الأمثل لإم�ساء 
الأح��ب��ة والأ���س��دق��اء خ��الل الإجازة 
ال�سيدة دوري�س  .   وقالت  ال�سيفية 
وفلل  لفندق  العامة  املديرة  هي�ست، 
"ل يقت�سر  اأب��وظ��ب��ي،:  ب���ارك ح��ي��اة 
اإرثنا على كوننا وجهة �سيافة فاخرة 
اإذ لدينا روؤي��ة خمتلفة عن  فح�سب، 
الفاخرة،  امل��ن��ت��ج��ع��ات  م��ع��ظ��م  روؤى 
اأو  تتخطى فكرة كوننا جمرد فندق 
وجهة �سياحية عادية لنكون مق�سًدا 
خل���ل���ق م�������س���اع���ر ج����دي����دة واإط�������الع 
خمتلف".   حياة  منط  على  �سيوفنا 
اإلينا  " ميكن للم�سافرين بق�سد ال�ستجمام الن�سمام  بالقول:  واأ�سافت 
خالل �سهر يونيو يف رحلة مغذية للروح واجل�سد، وذلك من خالل باقات 
بال�سيوف  كما نرحب  ا.  اأي�سً تت�سمن وجبات ممتعة  التي  وال�سبا  اللياقة 
الوقت  ال�سباحة وال�ساطئ اخلا�س. ويف  النزلء لالنتفاع بربكة  من غري 
ا خا�سة ل�سكان دولة الإمارات، حيث ميكنهم احل�سول  احلايل، نقدم عرو�سً
نحن  الكثري.  وغ��ريه��ا  ال��غ��رف  ح��ج��وزات  على   15% ن�سبته  خ�سم  على 
ن�سمن ل�سيوفنا بيئة نقية حتفز التوا�سل العميق مع الطبيعة على بعد 

دقائق معدودة من املدينة". 

احتفاًء بعام الت�سامح، واإظهاراً للقيم الإن�سانية النبيلة 
ا�ست�ساف فندق ماريوت  الكرمي،  �سهر رم�سان  خالل 
اإف��ط��ار خ��ريي ترفيهي يف  اأب��وظ��ب��ي، حفل  ت���اون  داون 
اأط��ف��ال هيئة الهالل  25 طفاًل م��ن  ل���  ك��زب��رة  مطعم 
اإط��ار التزامه مببادرات  الأح��م��ر الإم��ارات��ي، وذل��ك يف 
املُبادرة  ه���ذه  ع��ل��ى  وتعليقاً  الج��ت��م��اع��ي��ة.  امل�����س��وؤول��ي��ة 
ال�����س��ي��د خ��ل��ف��ان �سرحان  ال���ك���رمي���ة، ق����ال  الإن�����س��ان��ي��ة 
الرميثي، مدير هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مركز 
بالدعم  الت�سامح  ع���ام  يحفل  ب���اأن  نفتخر  اأب��وظ��ب��ي: 
الإن�ساين اخل��ريي من قبل جمتمع الإم���ارات، والذي 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  نهج  باأ�سره  العامل  اأم��ام  ُي��ربز 
الذي مُيّثل رمز الت�سامح والإن�سانية وج�سر التوا�سل 

ماريوت  فندق  ن�سكر  اأن  هنا  ون��وّد  العامل.  �سعوب  بني 
الأط��ف��ال جتربة  اأبوظبي على منح ه��وؤلء  ت��اون  داون 
الرائع.  التجمع  وفرحة كبرية من خالل هذا  مُمّيزة 
كما ندعو اجلميع لغتنام ال�سهر الف�سيل ودعم حملة 

)كن لالإن�سانية عطاء( عرب املوقع الإلكرتوين:
 www.emiratesrc.ae DonateSms 

امل��دي��ر العام  وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال�سيد دي��ف��ي��د لن�����س، 
تاون  داون  الفندقية،  ماريوت  و�سقق  ماريوت  لفندق 
اأطفال هيئة الهالل  اأبوظبي"نحن �سعداء با�ست�سافة 
باأن  ونت�سّرف  الإفطار،  الإماراتي خالل حفل  الأحمر 
نتمكن من رّد بع�س اجلميل لهذا البلد املعطاء خالل 

الت�سامح"". "عام 

دائرة الت�سجيل العقاري بال�سارقة تقيم حفل اإفطار ملوظفيها مب�ساركة جممع دور الرعاية الجتماعية
اأقامت دائرة الت�سجيل العقاري يف ال�سارقة بالتعاون مع 
دائرة اخلدمات الجتماعية ودائرة ال�سوؤون الإ�سالمية، 
حفل افطار جماعي ملوظفي الدائرة مب�ساركة كل من 
دار رعاية امل�سنني، ودار الرعاية الجتماعية لالأطفال، 
تخلله حما�سرة لل�سيخ عارف ال�سحي بعنوان "رم�سان 
حواري  ب��رن��ام��ج  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  القراآن"،  �سهر 
الهدايا للم�سنني والطفال، وذلك يف جممع  وتقدمي 

دور الرعاية الجتماعية بال�سارقة.
عام  مدير  ال�سام�سي  اأحمد  العزيز  عبد  �سعادة  واأك��د 
حفل  تنظيم  اأن  ال�سارقة  يف  العقاري  الت�سجيل  دائ��رة 
واأطفالنا  واجدادنا  واأمهاتنا  اآبائنا  مب�ساركة  الإفطار 
اإىل  والطمئنان  والبهجة  ال�سرور  اإدخ���ال  اإىل  يهدف 
ال�سن يف  التوا�سل الإن�ساين مع كبار  قلوبهم، وتعزيز 

�سهر رم�سان الف�سيل. 
العقاري  الت�سجيل  دائ����رة  اأن  اإىل  ال�سام�سي  واأ����س���ار 
ب��ال�����س��ارق��ة حت���ر����س دائ����م����اً ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل هذه 
تفعيل  طريق  على  نبيلة  خطوة  تعّد  التي  الفعاليات 
املبادرات الإن�سانية واملجتمعية، والتي تعزز قيم التكافل 
�سهور  ك��ل  ويف  الف�سيل  رم�����س��ان  �سهر  يف  وال���رتاح���م 
اأن احلفل هو اي�ساً ترجمة مل�سوؤوليتنا  ال�سنة، م�سيفاَ 
الجتماعية التي نوؤمن بها ونعتقد باأنها ج�سر الو�سل 
بني الدائرة من جهة وبني خمتلف فئات املجتمع الذي 

نعي�س ونعمل فيه من اأجل بلوغ الأف�سل. 
كما  باحلفل،  �سعادتهم  ع��ن  والأط��ف��ال  امل�سنون  وع��رّب 
اأ�ساد م�سوؤولو املجمع باللفتة الطيبة لدائرة الت�سجيل 
العقاري متقدمني بجزيل ال�سكر اإىل اللجنة املنظمة.

درو�س يف فن الطهي مع ال�سيف التنفيذي 
نريمال يف فندق ماريوت الفر�سان

الفر�سان  اإىل فندق ماريوت  التنفيذي  ال�سيف  �سودهان�سو،  ان�سم نريمال 
بخربة تزيد عن 13 عاماً يف جمال ال�سيافة الراقية. وي�سعى خالل �سهر 
رم�سان الكرمي اإىل تعريف �سيوف  مطعم "خيال" املتمّيز على اأروع جتارب 

الطهي العاملية، ال�سرق اأو�سطية واملحلية على حّد �سواء.
و�سيحظى �سيوف اخليال يف فندق ماريوت الفر�سان باأروع الأوقات خالل 
تر�سي  ال��ت��ي  اخليمة  بوفيه  ت�سكيلة  خ��الل  م��ن  ال��ك��رمي،  رم�����س��ان  �سهر 
البوفيه  وي�����س��م��ل  الأذواق،  اأ���س��ع��ب 
�ست حمطات منف�سلة مع جمموعة 
النكهات واخليارات مبا  متنوعة من 
يف ذلك اخليارات النباتية، جنباً اإىل 
الرم�سانية  الع�سائر  جنب مع ركن 
وبوفيه الأحبة ال�سغار، وذلك و�سط 
اأجواء حتفل بالديكورات الرم�سانية 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اجل�����اذب�����ة، ف�������س���اًل عن 
على  للمطعم  اخل��الب��ة  الإط�����اللت 
مب�ساحاته  ال�سهري  الفندق  حميط 
التي  امل��م��ت��ّدة  الطبيعية  اخل�����س��راء 
املياه  اأ�سوات  ال�سكينة مع  اإىل  تدعو 

الرقراقة املنت�سرة يف كافة اأرجاءه.
ي��ج��م��ع ال�����س��ي��ف ����س���وده���ان�������س���و بني 
جمموعة متنوعة من الأ�ساليب واملفاهيم لإن�ساء اأطباق مغرية وُمتفّردة، 
مع الرتكيز على ا�ستخدام املنتجات املحلية الطازجة ذات اجلودة العالية 
التي ُتعّزز من النكهة الفاخرة املثالية. وعرب مطعم "خيال" املُتمّيز ، ياأخذ 
البوفيه الرم�ساين الوا�سع ال�سيوف يف رحلة طهوية متتّد على اأكرث من 

اأربع قارات، من خالل 

جزيرة يا�س ُتطلق برنامج جوائز حمتوى ال�سفر
 اأعلنت جزيرة يا�س، الوجهة الرتفيهية الرائدة يف دولة الإمارات، عن اإطالق 
برنامج جوائز جزيرة يا�س ملحتوى ال�سفر الأول من نوعه، والذي يحتفي 
بالأ�سلوب ال�سردي وجودة املحتوى ال�سحفي الذي يقدمه الإعالميون من 
اإفطاٍر  ذلك خالل حفل  وج��اء  امل�ستمر.  وتعاونهم  تكرمي جهودهم  خالل 

ح�سري اأقيم يف عامل وارنر براذرز اأبوظبي م�ساء اأم�س.  
و�ستكرم الدورة الفتتاحية من جوائز جزيرة يا�س ملحتوى ال�سفر اأعماًل 
�سحافة  اأف�سل  "جائزة  ذل��ك:  يف  مبا  خمتلفة،  فئات  خم�س  �سمن  تندرج 
جزيرة  يف  الق�سرية  العطالت  حول  مقالة  اأف�سل  و"جائزة  متخ�س�سة"، 
يا�س"،  جزيرة  يف  العائلية  العطالت  حول  مقالة  اأف�سل  و"جائزة  يا�س"، 
اأف�سل  و"جائزة  يا�س"،  جزيرة  معامل  اأح��د  ح��ول  مقالة  اأف�سل  و"جائزة 

�سانع للمحتوى الرقمي حول جزيرة يا�س".  

اجتماعية ال�سارقة توزع 1600 وجب�ة لإفط����ار ال�س����ائم على م�ستوى الإمارة 
الرم�سانية؛  م��ب��ادرات��ه��ا  ���س��م��ن 
الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  توزع 
للجمهور  ال�سائم  اإف��ط��ار  وج��ب��ات 
ال����ع����ام م����ن اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع من 
الفرتة  يف  ال���ط���رق  م�����س��ت��خ��دم��ي 
على  امل����غ����رب  اأذان  ت�����س��ب��ق  ال���ت���ي 
جت�سيداً  ال�سارقة،  اإم��ارة  م�ستوى 
عليها  ي��ح��ث  ال��ت��ي  النبيلة  للقيم 
للروابط  وتعزيزاً  املبارك،  ال�سهر 
التعاون  روح  تبث  التي  املجتمعية 
والن���ت���م���اء وال��ت��ك��اف��ل ب���ني اأف����راد 

املجتمع.
وج���ب���ة   1600 ت������وزي������ع  وي�����ت�����م 
م�ستوى  ع���ل���ى  ����س���ائ���م  اإف������ط������ار 

ال�سري واملرور ل�سالمة املتطوعني 
يقومون  ال����ذي����ن  ال�������س���ن  وك����ب����ار 
ال�سائقني  على  الوجبات  بتوزيع  

القيادة  م��ع  وبالتن�سيق  الإم�����ارة، 
تقوم  اإذ  ال�سارقة،  ل�سرطة  العامة 
وت��اأم��ني حركة  بتنظيم  ال��دوري��ات 

مبدينة  امل���������رور  اإ��������س�������ارات  ع���ن���د 
ال���������س����ارق����ة، وك����ذل����ك ال���ط���رق���ات 
ال��رئ��ي�����س��ة ال����واق����ع����ة  يف ك����ل من 
واملدام،  والذيد،  احلمرية،  مدينة 
وخورفكان،  احل�سن،  ودبا  وكلباء، 
ويتوىل  وم���ل���ي���ح���ة.  وال���ب���ط���ائ���ح، 
اأكرث  املبادرة  وتوزيع  تعبئة  مهمة 
من  ومتطوعًة  متطوعاً   50 م��ن 
التابع  ال��ت��ط��وع  م��رك��ز  م��ن��ت�����س��ب��ي 
لدائرة اخلدمات الجتماعية، اإىل 
ج��ان��ب الآب����اء والأم���ه���ات م��ن كبار 
"اخلري  فريق  منت�سبي  من  ال�سن 
مبعدل  التطوعي"،  وال�����ربك�����ة 
اح��ت�����س��اب 2 ���س��اع��ة ت��ط��وع��ي��ة لكل 

ماريوت داون تاون اأبوظبي يحتفي بال�سهر 
الف�سيل مع اأطفال الهالل الأحمر الإماراتي



تلتقي ابنتها للمرة الأوىل منذ 70 عامًا
التي  ابنتها  �ساهدت  اأمريكية عينيها، عندما  ت�سعينية  ت�سدق  مل 

تخلت عنها ر�سيعًة، للمرة الأوىل منذ 70 عاماً. 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  تناقلتها  ال��ت��ي  امل�����س��اه��د  وت��ظ��ه��ر 
اللحظات العاطفية التي جمعت اإليزابيث بولن 90 عاماً، وابنتها 

لني راي يف لويزيانا الأمريكية، بعد فراق دام نحو 7 عقود.
والتاأم �سمل العائلة بعد بحث اأجرته حفيدة اإليزابيث ال�سيدة، اإثر 
ا�سم  وجود  ولحظت  الكري�سما�س،  قبل  النووي  للحم�س  اختبار 

غري ماألوف بالن�سبة لها بني اأ�سماء الأقارب املحتملني.
واأن��ا طفلة،  للتبني  "و�سعت  ال�سخ�سي  راي يف ملفها  وكتبت لني 

ومل اأقابل عائلتي احلقيقية على الإطالق". 
خالتها  اأنها  لتكت�سف  ل��ني،  مع  التوا�سل  وان��دا  احلفيدة  وق��ررت 
اأنها اأجرت اختباراً  التي مل تعرف �سابقاً بوجودها. و�سرحت لني 

للحم�س النووي قبل �سنوات على اأمل العثور على والدتها.
والدتها  التي ح�سلت عليها مع  املعلومات  وان��دا  �ساركت  اأن  وبعد 
 70 كاثرين وجدتها، اعرتفت اجلدة باأنها تخلت عن ابنتها قبل 

عاماً وو�سعتها يف اإحدى دور التبني.
اإج����راءات التبني يف الأرب��ع��ي��ن��ات م��ن القرن  ل��وان��دا، كانت  ووف��ق��اً 
اأمه  املا�سي، متنع الأم من روؤي��ة الطفل بعد ولدت��ه، وينتزع من 
الأول لهما على  وابنتها كان  اإليزابيث  لقاء  اأن  ف��وراً. وه��ذا يعني 

الإطالق، ح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

يربح مليون دولر باأرقام �ساهدها يف املنام
اليان�سيب  الف�سل لفوزه بجائزة �سخمة يف  اأ�سرتايل  يعيد رجل 

و�سلت اإىل مليون دولر اإىل حلم راوده قبل �سنوات. 
اأنه ا�ستخدم  وك�سف الرجل الذي مل يرغب بالإف�ساح عن ا�سمه، 
اأرقاماً حلم بها قبل 13 عاماً، للم�ساركة يف اليان�سيب، وربح نتيجة 

لذلك مليون دولر، بح�سب موقع "اإن�سايدر اإيد�سن".
هذه  لعبت  "لقد  الث��ن��ني  ي��وم  اليان�سيب  مل�سوؤويل  ال��رج��ل  وق��ال 

الأرقام على مدى 13 عام، حيث حلمت بها يف اإحدى الليايل".
منحه  ���س��ن��وات طويلة حتى  ا�ستغرق  امل��ن��ام  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
اجلائزة، اإل اأن اأثبت اأن الإ�سرار واملواظبة ميكن اأن يوؤتيا ثمارهما 

يف يوم من الأيام.
اأن ه���ذه الأرق�����ام  "كنت ع��ل��ى ي��ق��ني  واأ����س���اف ال���رج���ل امل��ح��ظ��وظ 
�ستظهر يف اليان�سيب يوماً ما، لذلك مل اأتخل عنها وواظبت على 

ا�ستخدمها حتى فزت باجلائزة". 

يقتل والدته معتقدًا اأنها ل�س
ل�ساب �سرب  الثانية  الدرجة  بالقتل من  �سيكاغو  �سلطات  اتهمت 

والدته حتى املوت وهو حتت تاأثري الكحول. 
وقال املدعي العام، اإن توما�س �سمرويل ا�ستخدام ع�سا البي�سبول 
ل�سرب والدته ماري �سمرويل، على راأ�سها مراراً، معتقداً اأنها ل�س 

عندما دخلت اإىل غرفة نومه يف 24 مار�س"اآذار" املا�سي.
ودافع حمامي الدفاع ليام دي�سكون عن توما�س بالقول اإن موكله 
التي  وال��دت��ه،  قتل  يق�سد  يكن  احل��ادث��ة، ومل  بعد  �سيئة  يف حالة 

كانت تربطه بها عالقة قوية.
وكان والد توما�س يف املنزل يوم احلادثة، وات�سل بالنجدة لالإبالغ 
عن اإ�سابة ال�سيدة ماري، فنقلت على الفور اإىل امل�ست�سفى، وفارقت 
الوفاة  �سبب  اإن  ال�سرعي  الطبيب  وقال  بعد وقت ق�سري.  احلياة 
ناجت عن اإ�سابات يف اجلمجمة. وو�سف دي�سكون الهجوم ب� "حادث 
ا�سطراب  ت��اأث��ري  حت��ت  ي��ك��ون  رمب���ا  م��وك��ل��ه  اإن  وق���ال  غريب"، 

الرحالت اجلوية الطويلة، لأنه، عاد للتو من رحلة اإىل اأوروبا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�سجن ب�سبب اأ�سماء كالبه
اأح��د مراكز  اأي��ام يف  بال�سجن ملدة ع�سرة  ال�سني وُحكم عليه  �سرق  الكالب يف  اأح��د مربي  على  القب�س موؤخراً  مت 
ال�سينية وموظفي اخلدمة  اإىل احلكومة  ت�سري  للجدل  اأ�سماء مثرية  اثنني من كالبه  اأعطى  اأن  بعد  الحتجاز، 

املدنية.
مت ا�ستدعاء الرجل البالغ من العمر 30 عاماً، وامللقب ب� "بان"، من قبل ال�سرطة يوم الثنني، بعد ن�سره على �سبكة 

التوا�سل الجتماعي ال�سينية WeChat باأنه قد اأطلق على اثنني من كالبه ا�سمي ت�سنجوان و�سيغوان .
العاملني يف  ا�سم ي�ستخدم لو�سف  الثاين هو  اأن  املكلفني مبكافحة اجلرمية، يف حني  امل�سوؤولني  اإىل  الأول ي�سري 

اخلدمات املدنية.
وقال "بان" اإنه مل يكن يعرف باأن ا�ستخدام الكلمتني كاأ�سماء لكالبه اأمر غري قانوين، واأنه قام بذلك على �سبيل 

املزاح، لكن ال�سرطة اأخذت الأمور على حممل اجلد، وبداأت حتقيقاً مع الرجل.
و�سائل  ن�سر ما فعل على  على نحو كبري عندما  كان م�ستفزاً  الكالب  ف��اإن مربي  ال�سرطة،  اأح��د �سباط  وبح�سب 

التوا�سل الجتماعي ، واأن حيلته الأخرية "ت�سببت يف اأ�سرار ج�سيمة مب�ساعر الأمة والإدارة احل�سرية للمدينة. 
"معلومات  اإداري يف مدينة �سيانغيانغ بتهمة ن�سره  اأيام يف مركز احتجاز   10 "بان" بال�سجن ملدة  وقد ُحكم على 

مهينة �سد موظفي اإنفاذ القانون".
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ي�سرق بطاقة ائتمان والديه وي�سافر 
رحلة  لوحده يف  ال�سفر  يف  عاماً   12 العمر  يبلغ من  اأ�سرتايل  جنح �سبي 
�سياحية اإىل جزيرة بايل الأندوني�سية، بعدما �سرق بطاقة ائتمان والديه، 

وا�ستخدمها يف تغطية نفقات الرحلة. 
بطاقة  ا�سمه،  ذك��ر  يتم  مل  ال��ذي  ال�سبي  ا�ستخدم  فقد  امل�سادر،  وبح�سب 
جواز  لإعطائه  جدته  خ��داع  يف  وجنح  �سفر،  تذكرة  ل�سراء  والديه  ائتمان 

�سفره، وتوجه اإىل املطار على الفور. 
باإلغاء  قاما  اللذين  والديه  من  بالغ�سب  �سعر  قد  ال�سغري  امل�سافر  وك��ان 
رحلة العائلة املزمعة اإىل بايل، وقرر �سرقة بطاقتهما الإئتمانية، واحل�سول 

على جواز �سفره ملغافلتهما وال�سفر مبفرده. 
اإ�سافة اإىل ما �سبق، قام ال�سبي باإجراء بحث مطّول على الإنرتنت، واكت�سف 
وجود �سركة طريان اأ�سرتالية، ت�سمح للقا�سرين بال�سفر اإىل اخلارج بجواز 

�سفر �ساري املفعول �سرط توفر بطاقة هوية خا�سة بالطالب. 
اأن  قبل  ب��ريث  مدينة  اإىل  �سيدين  مطار  م��ن  ال�سفر  م��ن  ال�سبي  ومتكن 
يتوجه يف رحلة مبا�سرة اإىل مطار دينيا�سار يف بايل. وبعد و�سوله اإىل بايل، 
ب��اأن والديه  اأقنع املوظفني  اأح��د الفنادق، حيث  جنح ال�سبي يف احلجز يف 

على و�سك الو�سول اإىل الفندق. 
تغيبه عن  تبني  بعدما  فقدانه  عن  اإع��الن��اً  ن�سرا  قد  الطفل،  وال��دا  وك��ان 
املدر�سة، وبدءا رحلة يف البحث عنه حتى و�سلتهما الأخبار بوجوده يف بايل، 

وفق ما نقلت �سحيفة "تاميز اأوف اإنديا". 

حالة نادرة متنع طفلة من ال�سم�س
تتجاوز اخلام�سة من عمرها، من حالة �سحية  اأمريكية مل  تعاين طفلة 

نادرة تتمثل يف احل�سا�سية املفرطة من اأ�سعة ال�سم�س. 
بن�سلفانيا  ب��ولي��ة  وي��ن  منطقة  م��ن  اأعوام"،   5" غيتنغوف  كايا  اأ�سيبت 
الأمريكية، بالطفح اجللدي يف جميع اأنحاء ج�سدها يف �سيف 2016 وهي 

يف الثانية من عمرها. 
وبعد اأن تلقت الطفلة العالج اآنذاك، متاثلت لل�سفاء، وظن الأطباء باأنها 
ال�سحية  كايا  حالة  اأن  غري  نهائي.  ب�سكل  اجللدي  الطفح  من  تخل�ست 
تدهورت يف 2018 عندما اأ�سيبت بالطفح اجللدي ثانية و�سخ�س الأطباء 
حالتها مبر�س جوفينيل. وبح�سب الأطباء فاإن مر�س جوفينيل هو حالة 
والتهابات  جلدي  طفح  عنه  وينجم  ال�سم�س  اأ�سعة  ت�سببه  ن���ادرة  �سحية 
من  منعتها  طفلتهما  حالة  ب��اأن  كايا،  وال��دا  وق��ال  الع�سالت.   يف  �سديدة 
اللعب حتت اأ�سعة ال�سم�س، واأنهما باتا يحر�سان على اإبقائها يف الظل على 
الدوام.  يذكر باأن كايا تتلقى حالياً جرعات عالية من املن�سطات، وجرعات 
اإ�سافة اإىل عالج م�ستخل�س من دم بع�س  �سغرية من العالج الكيميائي، 
نقلت  م��ا  بح�سب  لاللتهابات،  م�سادة  مكونات  على  يحتوي  امل��ت��ربع��ني، 

ديوب تاأمل مزيدًا من 
امل�ساواة يف ال�سينما

ق��ال��ت امل��خ��رج��ة م��ات��ي دي����وب اأول 
ام����راأة م��ن اأ���س��ل اأف��ري��ق��ي تناف�س 
ع���ل���ى ال�����ف�����وز ب����اأع����ل����ى ج�����ائ�����زة يف 
بفيلم  ال�سينمائي  ك���ان  م��ه��رج��ان 
اإن  املهاجرين  عن  للم�ساعر  مثري 
جعلها  املرحلة  ه��ذه  اإىل  و�سولها 
ت�����س��ع��ر ب���احل���زن ول��ك��ن��ه اأظ���ه���ر كم 
اجل���ه���د ال������ذي ي��ت��ع��ني ب���ذل���ه من 
امل�����س��اواة يف �سناعة  اج���ل حت��ق��ي��ق 

ال�سينما.
ويعد فيلم "اأتالنتيك�س" اأول فيلم 
تبعات  يتناول  وه��و  لديوب  طويل 
اأ�سرهم  ع��ل��ى  امل��ه��اج��ري��ن  رح���الت 
وي�سافرون.  ي��رتك��ون��ه��ا  ال���ذي���ن 
روؤية  يف  الرغبة  اإن  دي���وب  وق��ال��ت 
ال�سا�سة  على  ال�سود  حياة  جت�سيد 

كان الدافع وراء الفيلم.
" لقد  وق��ال��ت يف م��وؤمت��ر �سحفي 
ك���ان���ت �����س����رورة و�����س����رورة ملحة 

جدا.
للفيلم  الوحيد  املحرك  يكن  " مل 
لأن����ه ل��ي�����س حم��رك��ا ك��اف��ي��ا لكتابة 
ال�سيناريو  ن��ه��اي��ة  يف  ول��ك��ن  ق�سة 
اأرى  اأن  اأري���د  الآن  اأن��ا  مثلما  كنت 
واأنا�س  ال�����س��ود..  امل��م��ث��ل��ني  ه����وؤلء 

كثريون يحتاجون ذلك".
الفرن�سية  امل����خ����رج����ة  و����س���ل���ك���ت 
معتاد  غ���ري  ط��ري��ق��ا  ال�����س��ن��غ��ال��ي��ة 
عملت  ح��ي��ث  ك����ان  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
الذين  املمثلني  من  جمموعة  مع 
التعرف  ومت  م��رة  لأول  ي��ظ��ه��رون 

على بع�سهم يف �سوارع دكار.
واأ���س��اف��ت دي��وب اأن��ه��ا ت��اأث��رت لدى 
ال�سود  من  جنومها  اأف��الم  روؤيتها 
"جيت  "اخرج"  ف��ي��ل��م  بينها  م��ن 

اأوت" للمخرج جوردان بيل.

البندقية ت�ستهدف فتيات 
الليل وال�سكاي  

 وافق جمل�س مدينة البندقية الإيطالية على 
قواعد ملنع فتيات الليل من "اإ�ساءة ا�ستخدام 
على  امل��رور  حركة  العامة" وعرقلة  الأماكن 
طول �سوارع وقنوات املدينة العائمة املزدحمة 

بال�سائحني.
و���س��ي��ت��م اأي�������س���ا ف���ر����س غ����رام����ات ع���ل���ى من 
اأث��ن��اء �ساعات  ي�سرب اخل��م��ر خ���ارج احل��ان��ات 
�سبطهم  يتم  الذين  ال�سائحني  وعلى  الليل 
املدينة  يف  ي�سريون  اأو  القنوات  يف  يغو�سون 
عارين ال�سدور اأو ال�سائحات الالئي ي�سرين 

بالبكيني.
وه��ذه ال��ق��واع��د ج��زء م��ن حملة م��ن جمل�س 
امل��دي��ن��ة ال���ذي مي��ث��ل مي��ني ال��و���س��ط لفر�س 

النظام العام.
�سائح  مليون   25 نحو  البندقية  وت�ست�سيف 
�سائح يق�سون يوما  14 مليون  �سنويا منهم 
واح����دا ف��ق��ط ه��ن��اك مم��ا ي����وؤدي اإىل ازدح���ام 

الأزقة والكنائ�س املوجودة حول القنوات.

يتقدم للزواج من حبيبته بخامت من �سعره
الجتماعي  التوا�سل  موقع  م�ستخدمات  اإح��دى  اأث���ارت 
في�س بوك موجة من اجلدل، بعد اأن ن�سرت �سورة خلامت 

اخلطوبة الذي قدمه حبيبها لها وامل�سنوع من �سعره.
�سورة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  م�ستخدمو  وت��داول 
ال�ساب  �سعر  من  خ�سالت  التفت  حيث  الغريب،  للخامت 
وهي  بالفخر،  ت�سعر  ك��ان��ت  ال��ت��ي  حبيبته،  اإ���س��ب��ع  ح��ول 
تعر�س ال�سورة. اإل اأن م�ستخدمي هذه املواقع مل يكونوا 
ال��ك��ث��ري منهم عن  ع��رب  ب��ل  ل��ل��ف��ك��رة،  ك��ث��رياً  متحم�سني 
من  امل�سنوع  اخل��امت،  �سورة  �ساهدوا  عندما  ا�سمئزازه، 

�سعر ال�ساب، بح�سب �سحيفة "مريور" الربيطانية.
رينغنغ  "رينغنغ  جمموعة  على  للخامت  �سور  ن�سر  ومت 
من  ك��ب��رياً  ع���دداً  وا�ستقطبت  ب��وك،  في�س  �سيمنغ" على 
�سعر  ا�ستخدام  ف��ك��رة  معظمها  انتقد  ال��ت��ي  التعليقات، 

العري�س كخامت للخطوبة.
وكتبت اإحدى املعلقات "بغ�س النظر عن مدى حبي لأي 
�ساب، ل ميكن اأن اأتخيل نف�سي واأنا اأ�سع خامتاً م�سنوعاً 
�ساخراً  اآخ����ر  م��ع��ل��ق  وك��ت��ب  ا�سبعي".  ح���ول  ���س��ع��ره  م��ن 
�سعره من احلّمام وو�سعته حول  با�ستخراج  "هل قامت 

اإ�سبعها؟ وهل هو على علم اأنهما خمطوبان؟

يربي عنكبوتًا للتخل�س من حماته
اإزع��اج حماته له، ك�سف  يف حماولة يائ�سة للتخل�س من 
بعنكبوت  ا�ستعان  "ريديت" اأن��ه  موقع  م�ستخدمي  اأح��د 
يك�سف  مل  ال��ذي  امل�ستخدم  ويقول  املهمة.   لهذه  �سخم 
عن ا�سمه، اإنه لي�س من حمبي العناكب ب�سكل كبري، ولن 
يفكر يف تربية اأحدها يف املنزل كحيوان األيف يف الأحوال 
اأن  اكت�سف  بعدما  ذل��ك،  يفعل  اأن  ق��رر  لكنه  الطبيعية، 

حماته تعاين من رهاب جتاه العناكب.
اإن  ق��ال  امل��وق��ع،  على  ال��رج��ل  ن�سره  ح��دي��ث  من�سور  ويف 
التي  املعلنة  غ��ري  ب��زي��ارات��ه��ا  غ�سبه  تثري  ك��ان��ت  حماته 
تنتهك خ�سو�سيته، وعلى الرغم من اأنه ا�ستكى لزوجته 
اإزعاج  لإي��ق��اف  اأن��ه��ا مل تفعل �سيئاً  اإل  م��ن ذل��ك،  م���راراً 
والدتها له. ويف اإحدى الزيارات، لحظ الزوج ردة فعلة 
املنزل،  زواي��ا  اإح��دى  يف  عنكبوتاً  �ساهدت  عندما  حماته، 
والتخل�س  لإبعادها  مماثل  بعنكبوت  ي�ستعني  اأن  فقرر 
كبري  �سندوق  يف  العنكبوت  ال��زوج  وو�سع  اإزعاجها.  من 
بغرفة املعي�سة، وذلك بعد اأن ح�سل على موافقة زوجته 
على تربيته، دون اأن يخربها عن ال�سبب الذي دفعه اإىل 
ذلك. ويبدو اأن الفكرة جنحت يف اإبعاد حماته عن املنزل، 

بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.

تنتحر بعدما �سوت متابعوها مبوتها
يف  النتحار  على  عاماً   16 العمر  من  تبلغ  فتاة  اأقدمت 
% من متابعيها على موقع   69 اأن �سوت  بعد  ماليزيا، 

التوا�سل الجتماعي اإن�ستغرام مبوتها. 
ومت العثور على الفتاة جثة هامدة، بعد اأن ن�سرت ت�سويتاً 
بني  ليختاروا  متابعيها،  راأي  فيه  طلبت  اإن�ستغرام  على 

خيارين: موتها اأو حياتها.
من  العظمى  الن�سبة  اأن  ال�سرطة  با�سم  متحدث  وق��ال 
متابعيها واأ�سدقائها على املوقع اختاروا موتها. كما ذكر 
املتحدث اأن الفتاة ن�سرت حتديثاً حلالتها على في�س بوك 
قالت فيه "اأريد اإنهاء حياتي.. لقد تعبت من كل �سيء". �شاب وفتاة يلتقطان �شورًا للحلقة االأوملبية يف امليدان الريا�شي االأوملبي الياباين بجانب اال�شتاد الوطني  قيد االإن�شاء يف طوكيو.   ا ف ب

انخفا�س قيا�سي ملعدل 
املواليد يف اأمريكا

انخف�س عدد املواليد يف الوليات 
اإىل   2018 ع����ام  خ����الل  امل��ت��ح��دة 
اأدن��ى م�ستوى له يف ثالثة عقود، 
املركز  ع��ن  ���س��ادرة  لبيانات  وف��ق��ا 
الوطني لالإح�ساءات ال�سحية يف 

الوليات املتحدة.
معدلت  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأظ����ه����ر 
الفئات  انخف�ست جلميع  املواليد 
الن�ساء  م����ن  ت��ق��ري��ب��ا  ال���ع���م���ري���ة 
ال���الئ���ي ت��ق��ل اأع���م���اره���ن ع���ن 35 
بالن�سبة  ارت��ف��ع��ت  ول��ك��ن��ه��ا  ع��ام��ا 
الثالثينيات  اأواخ�����ر  يف  ل��ل��ن�����س��اء 

واأوائل الأربعينيات.
وانخف�س معدل املواليد من عام 
يف  �سبعة   2018 ع��ام  اإىل   2017
الذين  املراهقني  �سفوف  يف  املئة 
ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 15 و 19 
الن�ساء  بني  املئة  يف  واأرب��ع��ة  �سنة، 
يف  وثالثة  �سنة،   24 اإىل   20 من 
 29 اإىل   25 من  الن�ساء  بني  املئة 
الن�ساء  بني  املئة  يف  وواح��د  �سنة، 

من 30 اإىل 34 �سنة.
امل��وال��ي��د مبقدار  وارت���ف���ع م��ع��دل 
الن�ساء الالتي  املئة بني  واح��د يف 
ت���رتاوح اأع��م��اره��ن ب��ني 35 و 39 
الن�ساء  بني  املئة  يف  واثنني  �سنة، 

من 40 اإىل 44، وفقا للتقرير.
واإج����م����ال ب��ل��غ ع����دد امل���وال���ي���د يف 

الوليات املتحدة عام 

حجز بيتا للعطلة.. و�سدمة كانت بانتظاره
يعد موقع "اإير بي اإن بي" )Airbnb( من اأكرث 
خالل  امل���ن���ازل  اأو  ال���غ���رف  حل��ج��ز  �سعبية  امل���واق���ع 
ال�سفر، اإل اأن وقائع غريبة قد ت�سدم ال�سياح لدى 
التي  املفاجاأة  اآخرها  كان  وجهتهم،  اإىل  و�سولهم 
"املنزل"  اأن  اكت�سف  بريطاين عندما  تلقاها رجل 

الذي حجزه ما هو اإل "حاوية �سحن".
لالأ�سخا�س  اإن بي" من�سة  بي  "اإير  ويوفر موقع 
منازلهم  يف  غ��رف  اأو  منازلهم  لعر�س  ال��ع��ادي��ني، 

لالإيجار، باأ�سعار اأرخ�س من الفنادق.
راأى  اإن��ه  �سبيلر،  يدعى بني  بريطاين  �سائح  وق��ال 
على املوقع عر�سا ل�ستئجار "منزل بحمام خا�س"، 
مقابل 100 جنيه اإ�سرتليني يف الليلة، يف العا�سمة 

الهولندية اأم�سرتدام.
وكانت ال�سدمة عندما و�سل ال�سائح اإىل "البيت"، 
اأنه عبارة عن حاوية �سحن حتتوي على  ليكت�سف 
فيما  وغ��ط��اء،  الأر����س،  على  اإ�سفنجية  "فر�سات" 

و�سع مرحا�س "متنقل" بجوار احلاوية.

�سورا  التقط  حتى  امل��ك��ان،  �سبيلر  �ساهد  اأن  وم��ا 
ل��ل��ح��اوي��ة ث��م اجت���ه ف����ورا اإىل ف��ن��دق اآخ����ر، ون�سر 
تفا�سيل ما حدث على موقع في�سبوك، اإىل جانب 

تقدمه ب�سكوى اإىل املوقع.
اإن بي" ب��اإغ��الق �سفحة  بي  "اإير  ق��ام  من جانبه، 
اأنه  ات�سح  وال���ذي  الإع���الن،  ن�سر  ال��ذي  ال�سخ�س 
عر�س حاوية اأخرى لالإيجار اأي�سا، ثم قام املوقع 
جنيه  امل��ائ��ة  ب��اإع��ادة  �سبيلر  بتعوي�س  الإل��ك��رتوين 
ال��ف��ن��دق الآخ���ر الذي  اإل��ي��ه، ودف���ع تكاليف غ��رف��ة 

حجز فيه.
اأي مكان  "ل يوجد  بيانا قال فيه:  املوقع  واأ�سدر 
الحتيالية،  اأو  اخل��ادع��ة  للعرو�س  قوائمنا  على 
�سخ�س  مليار  ن�سف  م��ن  اأك��رث  �سافر  لقد   ،)...(
وجلاأوا اإىل Airbnb، ومع وجود اأكرث من مليوين 
 Airbnb اإىل  ال��دخ��ول  بت�سجيل  يقومون  �سيف 
نادرة  امل�سكالت  ف��اإن مثل هذه  ال��واح��دة،  الليلة  يف 

للغاية".

�سامل.. ا�سم الطفل 
اجلديد لكيم كاردا�سيان 

قالت كيم كاردا�سيان جنمة تلفزيون الواقع اإنها اأطلقت ا�سم �سامل و�ست 
على طفلها الرابع الذي و�سعته اأم بديلة الأ�سبوع املا�سي.

ملتابعيها على تويرت والذين يبلغ عددهم  وقالت كاردا�سيان يف تغريدة 
يف  ملفوفا  لوليدها  ���س��ورة  ون�سرت  و�ست"  "�سامل  �سخ�س  مليون   60
و�ست ثالثة  كاين  املغني  وزوجها  كاردا�سيان  ول��دى  �سريره.  بطانية يف 
 2018 الثاين  التي ولدت يف يناير- كانون  اآخ��رون هم �سيكاجو  اأطفال 
من اأم بديلة اأي�سا و�سينت البالغ من العمر ثالثة اأعوام ونورث وعمرها 
خم�س �سنوات. وقالت كاردا�سيان اإنها قررت ال�ستعانة باأم بديلة بعد اأن 
حذرها الأطباء من م�سكالت �سحية خطرية اإذا حملت مرة اأخرى بعد 

ولدة �سينت يف 2015.


