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يف خطوة لتجميع العائلة الو�سطية:
اندماج حزبي حتيا تون�س واملبادرة الد�ستورية

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

�إىل  ت�سعى  �إّن �حلركة ال  �لعز�بي  �سليم  تون�س  ع��ام حتيا  �أم��ن  ق��ال 
�ملوؤ�س�سات  بناء حزب يرتكز على  �نتخابية بل تعمل على  �آلة  تكوين 

ولي�س على �الأ�سخا�س. 
�نفتاح حتيا تون�س على �جلميع، م�سري� يف هذ�  تاأكيده على  وج��ّدد 
�ل�سدد �إىل تو��سل �ملفاو�سات مع حزبي �لبديل وم�سروع تون�س يف 

�إطار جتميع �لعائلة �ل�سيا�سية.
�ندماجه  �لد�ستورية  �مل��ب��ادرة  ح��زب  �إع��ان  بعد  �لتاأكيد  ه��ذ�  وياأتي 
مع حركة حتيا تون�س مبوجب �تفاق بن �حلزبن مت �إعانه م�ساء 

�جلمعة خال موؤمتر �سحفي م�سرتك.
�إىل خطة رئي�س  و�سيتم مبوجب هذ� �التفاق تر�سيح كمال مرجان 
�ملجل�س �لوطني للحركة و�ستتوىل جلنة قانونية من �حلزبن تقنن 

هذ� �لتم�سي وفق �لرت�تيب و�الإجر�ء�ت �لقانونية.
)�لتفا�سيل �س9(
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»خليفة الإن�سانية« تطلق حملة توزيع 
الطرود الغذائية على اآلف الأ�سر يف قطاع غزة

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت موؤ�س�سة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاأعمال �الإن�سانية حملة توزيع 
�لطرود �لغذ�ئية على �لعائات �ملحتاجة يف حمافظات قطاع غزة .

و�سرح م�سدر م�سوؤول يف موؤ�س�سة خليفة �الإن�سانية �أن �ملرحلة �الأوىل من 
�حلملة �لتي �نطلقت يف �لقطاع �أم�س قبل �الأول �ست�سمل كافة حمافظات 
غزة و�سي�ستفيد منها على مد�ر �الأيام �لقادمة ما يقارب 24 �ألف �أ�سرة 
�لفل�سطيني  �ملركز  مع  بالتعاون  تتم  �حلملة  هذه  �أن  و�أو�سح  حمتاجة. 
للتو��سل �الن�ساين »فتا« و�ستغطي جميع حمافظات غزة يف �إطار م�سروع 
�إفطار �ل�سائم �لذي تنفذه موؤ�س�سة خليفة �الإن�سانية �سنويا يف فل�سطن 
من �أجل تقدمي �لعون و�مل�ساعدة لل�سعب �لفل�سطيني وتعزيز �سموده يف 

مو�جهة �لظروف �ل�سعبة و�لقاهرة وخا�سة يف �سهر رم�سان �ملبارك. 
)�لتفا�سيل �س4(

الإمارات  حملة  تربعات  جملة  درهم  مليون   33
لأطفال ون�ساء الروهينغا يف يومها الأول

•• اأبوظبي-وام:

بلغت جملة تربعات حملة �المار�ت الأطفال ون�ساء �لروهينغا يف يومها 
م�ستوى  على  �نطلقت  �لتي  �حلملة  و�سهدت  درهم،  مليون  �الأول 33 
�لدولة بتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة »حفظه �هلل« جتاوبا كبري� من قطاعات �ملجتمع �المار�تي .
�ساحب  م��ن  ب��دع��م  �ل��ق��ادم��ة  �الأي���ام  خ��ال  �حلملة  فعاليات  وتتو��سل 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة.
)�لتفا�سيل �س4(
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�ل�سي�سي خال ��ستقباله رئي�س �ملجل�س �لع�سكري �ل�سود�ين

ملي�سيات احلوثي تعتقل القيادات املنهزمة.. وجتند الأفارقة

مقاتالت التحالف ت�ستهدف تعزيزات حوثية يف حجة

قو�ت �جلي�س �لوطني �ليمني تو��سل تقدمها و�سيطرتها على عدد من �ملو�قع يف حجة

احتجاجات جديدة بال�سودان لنقل ال�سلطة اإىل املدنيني 

ال�سي�سي يلتقي الربهان ويوؤكدان التوافق على دعم اإرادة ال�سعب ال�سوداين 
اجلي�س الليبي يتقدم على جميع املحاور باجتاه طرابل�س

•• طرابل�ص-وكاالت:

من  تتقدم  ق��و�ت��ه  �أن  �لليبي  �لوطني  �جلي�س  �أع��ل��ن 
طر�بل�س،  �لليبية  �لعا�سمة  يف  �لقتال  حماور  جميع 
على  معارك  تخو�س  �لربية  �ل��ق��و�ت  �أن  �إىل  م�سري�ً 

�الأر�س مب�ساندة �ساح �جلو.
�لعامة، خليفة  للقيادة  �الإعامي  �ملكتب  وقال مدير 
�لعبيدي، يف ت�سريح لوكالة »�سبوتنيك« �لرو�سية، �إن 
»�ملعارك م�ستمرة بعد �أن متت �ل�سيطرة �لكاملة على 

�لليبي  »�جلي�س  �أن  موؤكد�ً  �لربية«،  �الأحياء  منطقة 
�لقتال  �لع�سكرية تتقدم من جميع حماور  ووحد�ته 

يف جنوب و�سرقي �لعا�سمة طر�بل�س«.
�أن �جلي�س �لوطني  �إع��ام ليبية  هذ� وذك��رت و�سائل 

دفع بتعزيز�ت جديدة �إىل جبهات �لقتال.
وي��خ��و���س �جل��ي�����س �ل��وط��ن��ي �ل��ل��ي��ب��ي، م��ن��ذ 4 �أبريل 
»طوفان  ب��ا���س��م  ع�سكرية  عملية  �مل��ا���س��ي،  )ن��ي�����س��ان( 
�مللي�سيات  �لعا�سمة طر�بل�س من  لتطهري  �لكر�مة«، 

و�جلماعات �لتابعة لاإخو�ن وتنظيم �لقاعدة. 

الإمارات تدين النفجار
يف مدينة ليون الفرن�سية

•• اأبوظبي-وام:

�أد�نت دولة �الإمار�ت ب�سدة حادث �نفجار طرد مفخخ ��ستهدف �أحد �سو�رع مدينة 
من  ع��دد  �سقوط  ع��ن  �أ�سفر  م��ا  »�جلمعة«  �الأول  �أم�����س  م�ساء  فرن�سا  ب�سرق  ليون 

�جلرحى.
�الإم���ار�ت تعرب  دول��ة  »�إن   : لها  بيان  �ل��دويل يف  و�لتعاون  وقالت وز�رة �خلارجية 
عن ��ستنكارها �ل�سديد ورف�سها �لد�ئم لهذه �الأعمال �لتخريبية و�لتي ت�ستهدف 

زعزعة �أمن و��ستقر�ر فرن�سا «.
وجددت �لوز�رة موقف �الإمار�ت �لثابت و�لر�ف�س ملختلف �أ�سكال �لعنف و�لتخريب 
و�لذي ي�ستهدف �جلميع دون متييز بن دين وعرق و�أيا كان م�سدره ومنطلقاته، 
من  و�جتثاثها  �خلطرية  �الآف��ة  هذه  ملو�جهة  �لتكاتف  �إىل  �ل��دويل  �ملجتمع  د�عية 

جذورها مبا يكفل �أمن �لعامل و�سامه.
و�أعربت �لوز�رة عن خال�س متنياتها بال�سفاء �لعاجل جلميع �مل�سابن.

•• اليمن-وكاالت:

�����س���ت���ه���دف ط������ري�ن حت���ال���ف دعم 
تعزيز�ت  �ل���ي���م���ن  يف  �ل�������س���رع���ي���ة 
حمافظة  يف  للحوثين  ع�سكرية 
حجة. و�أف��ادت م�سادر ع�سكرية �أن 
تلك �لتعزيز�ت عبارة عن مركبات 
ع�سكرية حتمل ذخائر �أ�سلحة وتقل 
طريقها  يف  كانت  م�سلحة  عنا�سر 
ي�سيطرون  �ل���ت���ي  �جل���ب���ه���ات  �إىل 
عليها. وكان م�سدر ع�سكري ميني 
�أكد،  �أن �جلي�س حرر عدة قرى يف 
حّجة حتت غطاء قو�ت حتالف دعم 
هجوم  عقب  �ل��ي��م��ن،  يف  �ل�سرعية 
�حلوثية  �مليلي�سيات  م��و�ق��ع  ع��ل��ى 

�ملدعومة من �إير�ن هناك.
و���س��ن��ت م��ق��ات��ات �ل��ت��ح��ال��ف �أرب���ع 
كبرية  خ�سائر  عن  �أ�سفرت  غ��ار�ت، 
مبنطقة  �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات،  ���س��ف��وف  يف 
�ل���ب���د�ح مب��دي��ري��ة ع��ب�����س، �سقطت 

فيها قياد�ت ميد�نية.
�ل����ق����و�ت  ����س���ي���ط���رت  �الأث�������ن�������اء  يف 
�مل�سرتكة و�حلز�م �الأمني على 11 
�سمايل  ق��ع��ط��ب��ة  م��وق��ع��ا يف ج��ب��ه��ة 
مو�جهات  بعد  �ل�سالع  حمافظة 
م����ع م��ي��ل��ي�����س��ي��ات �حل����وث����ي خال 

�ل�ساعات �ملا�سية.
وبح�سب م�سادر ع�سكرية ميد�نية، 

�ل�سيطرة  مت  �ل��ت��ي  �مل���و�ق���ع  ف���اإن 
ع��ل��ي��ه��ا مم���ت���دة م���ن ق����رى ُحمر 
وح��ت��ى ق���رى ه��ج��ار، ���س��در، مير، 
غول زيد، غول �حلاج علي، لكمة 
ثعان، غول �لدو�ب، تباب دبيان، 
و�دي دبيان، قرن �لزريبه، مقا�سم 

ع�سيد، وتبة خز�ن �سخب.
و�أ���س��ف��رت �مل��و�ج��ه��ات ع��ن �سقوط 
ع���دد م���ن �ل��ق��ت��ل��ى و�جل���رح���ى يف 
�حلوثين،  �مل��ت��م��ردي��ن  ���س��ف��وف 
�آخ���ري���ن   10 �أك������ر م����ن  و�أ�����س����ر 
وتدمري �آليات قتالية، و�ال�ستياء 

على عدد من �الأ�سلحة �ملتو�سطة 
و�خلفيفة وكميات من �لذخائر. 
�أفر�د  من  عدد  و�أ�سيب  قتل  كما 

�لقو�ت �مل�سرتكة.
�ل����ت����ي حلقت  وب����ع����د �خل�������س���ائ���ر 
�لقتال  ج��ب��ه��ات  م���وؤخ���ر� يف  ب��ه��م 
�ل�����س��ال��ع، ون���ظ���ر� ل��ق��ل��ة عدد  يف 
�مل�����ق�����ات�����ل�����ن، جل��������اأ �حل����وث����ي����ون 
باالألغام  م��و�ق��ع��ه��م  زر�ع�����ة  �إىل 
تفخيخ  على  ع��اوة  و�ملتفجر�ت، 
وقطع  و�جل�����������س�����ور  �ل�����ع�����ب�����ار�ت 

�لطرقات.

�ملتمردين  ق���ي���اد�ت  �أوق���ف���ت  ك��م��ا 
�مليد�نين  و�مل�سوؤولن  �لقياد�ت 
يف ج���ب���ه���ات �ل�������س���ال���ع و�أح����ال����ت 
ف�سلهم  عقب  للتحقيق،  بع�سهم 
�لتي  �مل����و�ق����ع  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  يف 
و�خل�سائر  عليها،  �سيطرو�  كانو� 

�لكبرية �لتى تعر�سو� لها.
م�����س��ادر مينية،  ق��ال��ت  ه��ذ� فيما 
ن�ساطهم  ع�����اودو�  �حل��وث��ي��ن  �إن 
�الأفارقة  �ل��اج��ئ��ن  ���س��ف��وف  يف 
�إىل  بهم  و�لدفع  �لتجنيد  بهدف 

جبهات �لقتال.

•• عوا�صم-وكاالت:

�أجرى رئي�س �ملجل�س �لع�سكري �النتقايل يف �ل�سود�ن �لفريق 
مع  �ل��ق��اه��رة  يف  حم��ادث��ات  �ل�سبت  �ل��ربه��ان  �لفتاح  عبد  �أول 
خارج  له  زي��ارة  �ول  يف  �ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  �مل�سري  �لرئي�س 

باده منذ توليه من�سبه.
و��ستقبله �ل�سي�سي بق�سر �الحتادية �لرئا�سي يف �ساحية م�سر 

�جلديدة )ب�سرق �لقاهرة(.
لفر�ن�س  ر��سي  ب�سام  �لرئا�سة  با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  وق��ال 
بر�س �إن �ل�سي�سي »عقد جل�سة مباحثات مع �لفريق �ول عبد 
�لفتاح �لربهان رئي�س �ملجل�س �لع�سكري �النتقايل بال�سود�ن، 
لل�سعب  �ول��وي��ة دع���م �الر�دة �حل���رة  ع��ل��ى  �ل��ت��و�ف��ق  ح��ي��ث مت 

�ل�سود�ين و�ختيار�ته«.
عام  ��سر�ب  �أي��ام من  قبل  �لقاهرة  �ىل  �لربهان  زي��ارة  وتاأتي 
دعا �ليه قادة حركة �الحتجاج يف �ل�سود�ن �لثاثاء و�الربعاء 

ملطالبة �ملجل�س �لع�سكري بت�سليم �ل�سلطة للمدنين.
�ل���زي���ارة �الأوىل ل��ل��ربه��ان خ���ارج �ل�����س��ود�ن م��ن��ذ �إطاحة  وه���ي 

�لرئي�س �ل�سابق عمر �لب�سري يف 11 ني�سان �أبريل �ملا�سي.
�الأو���س��اع يف  ح��ول  ت�ساورية  �مل�سري عقد قمة  �لرئي�س  وك��ان 

�ل�سود�ن يف ح�سور بع�س �لدول �الفريقية يف 23 �أبريل.
جاء هذ� يف �لوقت �لذي يتوقع فيه �أن تبد�أ �سباح �ليوم �الأحد، 
�ملهنين  جتمع  لها  دع��ا  �الحتجاجية  �ل��وق��ف��ات  م��ن  �سل�سلة 
لنقل  �النتقايل  �لع�سكري  �ملجل�س  على  لل�سغط  �ل�سود�نين 
بن  متوقفة  �ملفاو�سات  ت��ز�ل  ال  فيما  �ملدنين  �إىل  �ل�سلطة 
و�لتغيري  �حلرية  �إع��ان  وق��وى  �النتقايل  �لع�سكري  �ملجل�س 

�ل�سود�نية.
لتويل  �ملقرتح  �ل�سيادي  �ملجل�س  وتركيبة  �ساحيات  وتعترب 
�أمام  �لكوؤود  �لعقبة  هي  �النتقالية  �لفرتة  يف  �لعليا  �ل�سلطة 

توقيع �تفاق نهائي بن �جلانبن.

وبينما تو��سل قوى �حلرية و�لتغيري �لتح�سري الإ�سر�ب عام 
يومي �لثاثاء و�الأربعاء �لقادمن ت�ستمر �لتحركات �ل�سرية 

و�لعلنية لتقريب �ل�سقة بن �جلانبن.
و�آخر �لدعو�ت للخروج من ماأزق �ملجل�س �ل�سيادي مقرتحات 
�أن  جريئة قدمها �ل�����س��ادق �مل��ه��دي زع��ي��م ح��زب �الأم����ة، وه��ي 
ع�سكري،  ير�أ�سها  مدنية  �أغلبية  على  �ملجل�س  تركيبة  حتتوي 
�أه��م مكونات  �أح��د  �ملهدي بو�سف حزبه  �أهمية مقرتح  وتاأتي 
قوى �إعان �حلرية و�لتغييري نف�سها، ولكن �القرت�ح يو�جه 
�الأخرى  �لقوى  وبع�س  �ملعت�سمن  من  لقبوله  كبري�ً  حتدياً 
ر�أ�س  على  ع�سكريا  وج��ود�  �ملبدئية  �لناحية  من  ترف�س  �لتي 

�ملجل�س �ل�سيادي.
�أن  �م�س  �سابق  وق��ت  �أف��ادت يف  �ل�سود�ن قد  وكانت م�سادر يف 
قوى �حلرية و�لتغيري �ستعقد �جتماعاً �الثنن لبحث تكوين 
�ملجل�س �لقيادي كمرجعية �سيا�سية، وذلك بعد �نتهاء �جتماع 

�خلمي�س دون �لتو�سل لنتيجة.
وبح�سب م�سادر ، فاإن �الآر�ء يف �الجتماع �ل�سابق �نق�سمت حول 
�لتي  �لتن�سيقية  ��ستمر�ر  وبن  �ملجل�س  تكوين  �سرورة  مدى 
�لنظر  وجهات  يف  تباينات  عن  ف�سًا  حالياً،  �لتحالف  تدير 
�لن�سب و�لتوزيع و�إدخ��ال �ملوّقعن على �الإع��ان، وغري  حول 
�ملمثلن يف �لتن�سيقية و�أحجام �لكتل. ومت حتديد موعد �آخر 

لاجتماع ملزيد من �لت�ساور.
ودعا حتالف »قوى �حلرية و�لتغيري« �لذي يقود �الحتجاجات 
�أنحاء  ع��ام يف عموم  �إ���س��ر�ب  �إىل  م�ساء �جلمعة،  �ل�سود�ن،  يف 
�ملجل�س  ملطالبة  �ملقبلن  و�الأرب���ع���اء  �ل��ث��اث��اء  ي��وم��ي  �ل��ب��اد 

�لع�سكري �حلاكم بت�سليم �ل�سلطة للمدنين.

على خطى اأ�سالفها يف ال�سنوات الأخرية:
ترييزا ماي ، �سحية جديدة للعنة اأوروبا

•• الفجر - خرية ال�صيباين

�الأخ��رية �سحية �خلاف  �ملحافظة  �الأرب��ع حكومات  روؤ�ساء  لقد �سقط 
�الأيديولوجي �لعميق د�خل �ليمن بن »�مل�سككن يف �أوروبا« و»�ملوؤيدين« 
لها. ولئن كانت �مل�سائل �الأوروبية يف حد ذ�تها تثري �هتماما �سعيفا لدى 
�لناخبن فاإنها، كانت مبثابة لغم متفجر د�خل �حلزب �لذي تاأ�س�س عام 
للتكامل  معظمها،  يف  �لربملانية،  �لكتلة  تنت�سر  حن  ففي   .1834

�الأوروبي، فاإن �لقو�عد، يف �ملقابل، ت�سكك يف �لبناء �الحتادي.
مارغريت  �سقوط  يف  �ل�سبب  تاك�س«،  »ب��ول  حملية  �سريبة  كانت   و�إذ� 
ب�سبب  تدحرجت  �حلديدية  �ل�سيدة  فان   ،  )1990-1979( تات�سر 

�النق�سامات د�خل حكومتها حول �لبناء �الأوروبي.
معزولة د�خل حكومتها، وكذلك يف بروك�سل ، وحتد�ها بنجاح �الأوروبي 
»م�سز  �لعظيمة  �ج��ربت  �ل�سباق على قيادة �حل��زب،  مايكل ه�سلتن يف 

تات�سر« على مغادرة �لركح.                                 )�لتفا�سيل �س10(

اإغالق باب الرت�سح لنتخابات الرئا�سة اجلزائرية
•• اجلزائر-وكاالت:

منت�سف  عند  �جل��ز�ئ��ر  يف  للرت�سح  �لتقدم  ب��اب  �إغلق 
�إجر�وؤها  تقرر  �لتي  لانتخابات  متهيد�ً  �ل�سبت،  ليل 
ب���ارزة بن  �أ���س��م��اء  �الآن ال  �مل��ق��ب��ل، وح��ت��ى  4 يوليو  يف 
�إجناز  على  �جل��ز�ئ��ري  �ل�سارع  ُي�سر  فيما  �ملتقدمن، 
هذ� �ال�ستحقاق دون م�ساركة �أ�سخا�س حم�سوبن على 
م�سوؤولية  �أن  ي��رى  �ل�سعبي  �ل�����س��اب��ق.�حل��ر�ك  �لنظام 
�أ�سخا�س  يحملها  �أال  يجب  �ال�ستحقاق  ه��ذ�  تنظيم 
حم�سوبون على �لرئي�س �ل�سابق عبد�لعزيز بوتفليقة 
وج��وه جديدة  �أي  �الأف��ق  تبدو يف  فيما ال  وم�سوؤوليه، 

�أو �أ�سماء ذ�ت ثقل �سيا�سي ميكن �أن تقنع �ملو�طن باأن 
�لتغيري �ملوعود قادم.

فقد مت �إيد�ع 77 ر�سالة بنية �لرت�سح، 3 منها لروؤ�ساء 
�جلمهوري  �لوطني  �لتحالف  وه��ي  �سيا�سية،  �أح���ز�ب 
وجبهة �مل�ستقبل و�جلبهة �جلز�ئرية للتنمية و�حلرية 
و�لعد�لة.�خلطوة �لتالية بعد �إغاق باب تقدمي طلبات 
�لرت�سح وبح�سب �ملادة 141 من قانون �النتخابات �أن 
�لرت�سيحات  �سحة  بتدقيق  �لد�ستوري  �ملجل�س  يقوم 
�لت�سريح  �إي���د�ع  تاريخ  �أي��ام من   10 �أق�ساها  م��دة  يف 
بالرت�سح، م�ستند�ً بذلك �إىل �سحة �ملعلومات و�لوثائق 

�ل�سخ�سية وت�سريح علني باملمتلكات،.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

�النتخابات  ت��دور  نائبا،   751 و  دول��ة  وع�سرون  ثمان 
�الأوروبية يف �سياق جديد. و�سد كل �لتوقعات، ت�سارك 
�ململكة �ملتحدة يف �القرت�ع الأنها مل تتمكن من مغادرة 
�الحتاد �الأوروبي يف �ملوعد �ملحدد. مفاجاأة، تقول �لكثري 
عن حالة �لتناق�س �لتي يعي�سها �الحتاد �الأوروبي: لئن 
ك�سف �ال�ستفتاء �لربيطاين عن نزوع ��ستقر يف عديد 

ُتعّد حلظة مهمة مل�سروع وحدة القارة العجوز:

النتخابات الأوروبية: حقيبة مفاجاآت واإعادة ت�سّكل
�لبلد�ن، يرتجم �مل�سافة �لتي باتت قائمة ة بن �الحتاد 
�الأوروبي و�ل�سعوب ، فاإنه مل يثمر �سيئا يف هذه �ملرحلة 
، الأنه تبّن �أّن مغادرة �الحتاد، �أكر تعقيًد� مما توقعه 

"�لربيك�ستيون" �لربيطانيون.
يف  تاأتي  �إنها  �النتخابات.  ه��ذه  تعقيد�ت  جممل  وهنا 
ُيّتهم فيه �الحت��اد �الأوروب��ي بعيوب متعددة، كما  وقت 
يّت�سح من �سعود �الأحز�ب �لتي ترف�سه، ولكن حيثما 
تكون �حلاجة �إىل �أوروبا و��سحة.)�لتفا�سيل �س11(

تات�سر.. من �برز �سحايا �ملحافظن

�أوروبا �ملوحدة.. حلم يرتنح

ترامب يف اليابان.. لقاء مع 
الإمرباطور و�سومو وغولف 

•• طوكيو-اأ ف ب:

و�سل �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب �أم�س �ل�سبت �إىل �ليابان يف م�ستهل 
و�ل�سور  �لد�فئة  �الأحاديث  تهيمن عليها  �أن  يتوقع  �أي��ام  �أربعة  ت�ستمر  زي��ارة 

�لوّدية لكن دون �أي �خرت�ق متوقع يف ملف �لتجارة.
وي�سيد م�سوؤولون يابانيون و�أمريكيون بالعاقة»غري �مل�سبوقة« �لتي جتمع 
بن تر�مب و»زميله يف �لغولف« رئي�س �لوزر�ء �لياباين �سينزو �آبي. وت�سكل 

�لزيارة فر�سة لهما لتعزيز عاقتهما �لدبلوما�سية.
و�ستكون �أبرز حمطة يف زيارة �لدولة هذه لقاء �الثنن بن �لرئي�س �الأمريكي 
و�إمرب�طور �ليابان �جلديد ناروهيتو �لذي ترّبع على �لعر�س بعد تنازل و�لده 

�أكيهيتو عنه الأ�سباب �سحية.
�أجنبية و�الإمرب�طور ناروهيتو منذ  �أول لقاء بن رئي�س دولة  و�سيكون هذ� 
توىل �لعر�س يف 30 �أبريل. و�سيتعن على �لقادة �الآخرين �نتظار �الحتفاالت 

�لتي �ستنظم يف ت�سرين �الأول/�أكتوبر للح�سول على هذ� �ل�سرف.
وقال تر�مب قبيل مغادرته »من بن جميع دول �لعامل، �أنا �سيف �ل�سرف يف 

�أكرب منا�سبة جرت لديهم منذ �أكر من مئتي عام«.
لكن �مل�سهد �الأبرز �سيتمثل بح�سور تر�مب �الأحد �ليوم �الأخري من بطولة 

�ل�سومو �إذ �سيقدم �لكاأ�س للفائز.
و�سّكل ح�سور تر�مب يف �سالة �ل�سومو مع�سلة لوج�ستية و�أمنية وبروتوكولية 
مرتبطة بتفا�سيل تنظيم �حلدث، مثل مكان جلو�س �لرئي�س �الأمريكي خال 
�لو�ساد�ت بح�سب  برمي  ب��د�أو�  وكيفية حمايته من �حل�سور يف حال  �ملبار�ة 

�لتقاليد عندما ي�سقط �لبطل �لذي يطلق عليه »يوكوزونا«.
و�سيلعب �لزعيمان �لغولف قبل ح�سورهما مبار�ة �ل�سومو ومن ثم �سيتوجهان 

�إىل مطعم يف حي روبونغي �لرتفيهي يف طوكيو برفقة زوجتيهما.

قريبًا  اجتماعًا  توؤيد  رو�سيا 
الإي���راين« »ال��ن��ووي  لبحث 

•• مو�صكو-وكاالت:

�أكد نائب وزير �خلارجية �لرو�سي، 
�سريغي ريابكوف، �أن مو�سكو توؤيد 
خطة  تنفيذ  للجنة  �ج��ت��م��اع  عقد 
�لربنامج  ب�ساأن  �مل�سرتكة  �لعمل 

�لنووي �الإير�ين يف �أقرب وقت.
ت�سريحات  يف  ري���اب���ك���وف  وق������ال 
�لرو�سية:  »���س��ب��وت��ن��ي��ك«  ل��وك��ال��ة 
�أقرب  يف  �الجتماع  هذ�  نوؤيد عقد 
وقت ممكن، لكن �الإد�رة �خلارجية 
�الأوروب�������ي�������ة ه����ي �مل���������س����وؤول����ة عن 
و�لق�سايا  �للوج�ستية  �خل��دم��ات 

�لتنظيمية كمن�سق للجنة   . 
�أن �للجنة �جتمعت �سابقاً  و�أ�ساف 
يف ف��ي��ي��ن��ا، وك���ان���ت ف��ع��ال��ة يف جمع 
�أنها  �إىل  ون���ظ���ر�ً  �ل��ن��ظ��ر،  وج��ه��ات 
�لوكالة  مكتب  م��ن  ق��ري��ب��ة  ك��ان��ت 
�لدولية للطاقة �لذرية، مما �سهل 
�ت�����س��ال �خل���رب�ء وروؤ����س���اء �لوفود 
بهذ� �لهيكل، �لذي له دور رئي�سي 
بتنفيذ  �الم��ت��ث��ال  م��ن  �لتحقق  يف 
�مل�سرتكة  �ل�����س��ام��ل��ة  �ل��ع��م��ل  خ��ط��ة 
ب�ساأن �لربنامج �لنووي �الإير�ين. 

�أن���ه: ك��ان هناك مثال  و�أ���س��ار  �إىل 
على ذلك عندما عقدت مثل هذه 
جل�سة  مع  بالتز�من  �الجتماعات 
جمل�س حمافظي �لوكالة �لدولية 

للطاقة �لذرية.

�الندماج بن �لعز�بي ومرجان )2(
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان يوا�سل ا�ستقبال املهنئني ب�سهر رم�سان
•• عجمان-وام:

�ملجل�س  ع�سو  �لنعيمي  ر����س��د  ب��ن  حميد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و����س��ل 
�لنعيمي ويل عهد  بن حميد  �ل�سيخ عمار  �سمو  و  �الأعلى حاكم عجمان 
و  �ل�سيوخ  �ملهنئن من  ��ستقبال جموع  �لتنفيذي  �ملجل�س  عجمان رئي�س 
كبار رجال �لدولة �لذين تو�فدو� على ق�سر �لز�هر �لليلة �ملا�سية لل�سام 

على �سموهما وتهنئتهما بهذه �ملنا�سبة �لكرمية.
�لعامة  �لهيئة  �لتربيكات من وفد  و  �لتهانى  �أطيب  �سموهما  تقبل  فقد 

لل�سوؤون �الإ�سامية و�الأوقاف يف عجمان �لذي �سم �سعادة عبيد �لزعابي 
مدير مكتب �لهيئة ومدر�ء �الإد�ر�ت وروؤ�ساء �الأق�سام وكبار �لوعاظ و وفد 
�لدكتور خالد عبد�لوهاب �خلاجة  �سعادة  و�سم  �الأعمال �خلريية  هيئة 

�ملدير �لتنفيذي �إىل جانب مدر�ء �الإد�ر�ت وروؤ�ساء �الأق�سام و�ملوظفن .
و تقبل �سموهما �لتهاين �أي�سا من وفد من هيئة �لهال �الأحمر �الإمار�تي 
�لهال يف  �لنعيمي مدير فرع  �إبر�هيم  �سيف  �سعادة  �لذي �سم  بعجمان 
عجمان ومدر�ء �الإد�ر�ت وروؤ�ساء �الأق�سام �لذين تو�فدو� �إىل ق�سر �لز�هر 
لل�سام على �سموهما حيث بادلهم �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان �لتهاين 

ب�سهر رم�سان �ملبارك .
. مبتهلن �إىل �ملوىل تبارك وتعاىل �أن يدمي على دولة �الإمار�ت و�سعبها 
و�لتاآزر  �ملحبة  جنباتها  ب��ن  ين�سر  و�أن  و�الأم����ان  �الأم���ن  نعمة  �ل��ك��رمي 

�الجتماعي بن خمتلف �سر�ئح ومكونات �ملجتمع.
و تبادل �سموهما �لتهاين كذلك مع �ل�سيوخ وم�سوؤويل �لهيئات �لتعليمية 
و�القت�سادية  �لتجارية  �ل�سركات  و�أ�سحاب  و�خلا�سة  �لعامة  و�ل�سحية 
�مل�سوؤولن  �لقبائل وكبار  و�أبناء  �لباد  و�أعيان  �إم��ارة عجمان  �لعاملة يف 

و�ملو�طنن و �أبناء �جلاليات �لعربية و�ال�سامية و�الأجنبية .

ح�سر �ملقابات .. �ل�سيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �ساحب �ل�سمو 
حميد  بن  عبد�لعزيز  �ل�سيخ  و  و�ملالية  �الإد�ري���ة  لل�سوؤون  عجمان  حاكم 
�لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�سياحية و�ل�سيخ ر��سد بن حميد �لنعيمي 
رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط ومعايل �ل�سيخ �لدكتور ماجد بن �سعيد 
�لنعيمي رئي�س ديو�ن �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان و�ل�سيخ حميد بن عمار 
�لنعيمي و �سعادة عبد�هلل �أمن �ل�سرفاء �مل�ست�سار بديو�ن �حلاكم و�سعادة 
�لنعيمي  حممد  يو�سف  و�سعادة  �حلاكم  مكتب  مدير  غليطة  بن  ط��ارق 

مدير عام �لت�سريفات و�ل�سيافة وعدد من �ل�سيوخ وكبار �مل�سوؤولن.

حاكم اأم القيوين يوا�سل ا�ستقبال املهنئني ب�سهر رم�سان 
•• اأم القيوين-وام: 

و��سل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن ر��سد �ملعا ع�سو 
�أم �لقيوين �لليلة �ملا�سية بق�سر  �ملجل�س �الأعلى حاكم 
ر��سد  بن  �سعود  بن  ر��سد  �ل�سيخ  �سمو  بح�سور  �سموه 
ب�سهر  �ملهنئن  ��ستقبال  �لقيوين  �أم  عهد  وىل  �مل��ع��ا 
مبنا�سبة  �سموه  لتهنئة  قدمو�  �لذين  �ملبارك  رم�سان 
���س��ه��ر رم�����س��ان �مل���ب���ارك. ف��ق��د ت��ق��ب��ل ���س��م��وه �ل��ت��ه��اين و 
�لتربيكات ب�سهر رم�سان �ملبارك من �ملو�طنن و رجال 

�الأعمال و �لتجار .. د�عن �لعلي �لقدير �أن يعيد هذه 
على  و  �لعافية  و  �ل�سحة  مبوفور  �سموه  على  �ملنا�سبة 
باخلري  و�الإ�سامية  �لعربية  و�الأمتن  �الإم��ار�ت  �سعب 
�ل�سيخ  م��ع��ايل  �مل��ق��اب��ات  �ل���ربك���ات. ح�سر  و  و�ل��ي��م��ن 
حميد بن �أحمد �ملعا و �ل�سيخ ماجد بن �سعود بن ر��سد 
�ملعا رئي�س د�ئرة �ل�سياحة و�الآثار و�سعادة نا�سر �سعيد 
حممد  ر��سد  و�سعادة  �الأم��ريي  �لديو�ن  مدير  �لتاي 
�أحمد مدير �لت�سريفات بالديو�ن �الأمريي باأم �لقيوين 

وعدد من �مل�سوؤولن.

�سحة تقدم التطعيمات املجانية ل�� 10899 
�سخ�سا من الراغبني يف اأداء العمرة

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  �أبوظبي  �سركة  قدمت 
بالتعاون  “�سحة”  �ل�����س��ح��ي��ة 
�أبوظبي  يف  �ل�����س��ح��ة  د�ئ������رة  م���ع 
 10899 ل�  �ملجانية  �لتطعيمات 
�سخ�سا يف �لفرتة من 1 �أبريل �إىل 
�لر�غبن  من  �جل��اري  مايو   19
�أد�ء �سعرية �لعمرة خال �سهر  يف 

رم�سان �ملبارك للعام �جلاري.
�لعاجية  �خل���دم���ات  وخ�����س�����س��ت 
�خلارجية �لتابعة ل�سركة “�سحة” 
مدينة  يف  ���س��ح��ي��ا  م���رك���ز�   30
م�ست�سفيات  و6  و�ل��ع��ن  �أب��وظ��ب��ي 
لتقدمي  �ل����ظ����ف����رة  م���ن���ط���ق���ة  يف 
للمو�طنن  �ل��ازم��ة  �لتطعيمات 
و�ملقيمن �لر�غبن يف �أد�ء �لعمرة 

خال �سهر رم�سان �حلايل.
ك���وث���ر �سامل  �ل����دك����ت����وره  و�أك��������دت 
�أ�سرة  ط���ب  �خ�����س��ائ��ي��ه  �ل���ع���ام���ري 
�أحد  �ل�سحي  �ل��رو���س��ة  م��رك��ز  يف 
�ملر�كز �لتابعة للخدمات �لعاجية 
�خلارجية �لتابعة ل�سركة “�سحة” 
�لعمرة  ت��ط��ع��ي��م��ات  �أخ�����ذ  �أه���م���ي���ة 
ل���دوره���ا يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى �سحة 
�لذين  �أول��ئ��ك  خ��ا���س��ة  �ملعتمرين 
يعانون من �الأمر��س �ملزمنة مثل 
�ل�سكري �أو نق�س �ملناعة و�أمر��س 

�لربو  مثل  �لرئة  و�أمر��س  �لقلب 
و�أمر��س �لكبد و�لكلى.

�لعمرة  تطعيمات  �أن  �إىل  ولفتت 
�ل�سحائية  �مل��ك��ور�ت  لقاح  تت�سمن 
للوقاية من �لتهاب �ل�سحايا ولقاح 
�الإنفلونز� �ملو�سمية ولقاح �ملكور�ت 
�لرئوية “�لنيوموكوكال” للوقاية 
�لرئوي  �الل���ت���ه���اب  �أم����ر������س  م���ن 
لاأفر�د ممن �أعمارههم 65 عاما 
فما فوق و�لذين يعانون �الأمر��س 
نق�س  �أو  �ل�����س��ك��ري  م��ث��ل  �مل��زم��ن��ة 

و�أمر��س  �لقلب  و�أم��ر����س  �ملناعة 
�لكبد  و�أم��ر����س  �لربو  مثل  �لرئة 

و�لكلى.
ودع���������ت ك�����ب�����ار �مل�����و�ط�����ن�����ن ممن 
يعانون  و�لذين  عاما   65 يبلغون 
�أمر��سا مزمنة �أو �سعف يف �ملناعة 
دون  و�الأط��ف��ال  و�لن�ساء �حل��و�م��ل 
�لطبيب  مر�جعة  �إىل  عاما   12
لاطمئنان  و����س��ت�����س��ارت��ه  �مل��ع��ال��ج 
على حالتهم �ل�سحية قبل �لتوجه 

لاأر��سي �ملقد�سة الأد�ء �لعمرة.

اأوقاف دبي توزع املري 
الرم�ساين على 300 اأ�سرة

•• دبي-وام:

و�سوؤون  �الأوق���اف  “ موؤ�س�سة  وزع��ت 
�لرم�ساين  �مل���ري  “ ب��دب��ي  �ل��ق�����س��ر 
على 300 من �الأ�سر �ملتعففة خال 
�لف�سيل  �ل�سهر  من  �الأول  �ال�سبوع 
“ �أ�سو�ق” و ذل��ك يف  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
�خلا�سة  �ل�سنوية  م��ب��ادر�ت��ه��ا  �إط���ار 
�أن�سطتها  ���س��م��ن  و  رم�����س��ان  ب�سهر 

�خلريية لعام �لت�سامح.
�لتي  �ل�����س��ن��وي��ة  �مل�����ب�����ادرة  ت�����س��ك��ل  و 
�نطاقتها  م��ن��ذ  �مل��وؤ���س�����س��ة  تطبقها 
جتاه  متجدد�  �سنويا  �لتز�ما  �الأوىل 
�لوحدة  ت�سكل  �لتي  �الأ���س��رة  متكن 
�سمن  وتندرج  �ملجتمع  يف  �الأ�سا�سية 
�لتي  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل����ب����ادر�ت  �سل�سلة 
�لف�سيل  �ل�سهر  �ملوؤ�س�سة  بها  تخ�س 
�ملري  ح�س�س  ت�ستهدف  و  ع���ام.  ك��ل 
�ملوؤ�س�سة  تقدمها  �ل��ت��ي  �لرم�ساين 
تغيري ثقافة توزيع �ل�سال �لغذ�ئية 
بتوفري  �الأ������س�����رة  حت���ت���اج���ه���ا  �ل���ت���ي 
�لبطاقة  ق��ي��م��ة  ���س��ر�ئ��ي��ة  ب���ط���اق���ات 
دره�����م   1000 م���ن���ه���ا  �ل�������و�ح�������دة 
بالتعاون مع �أ�سو�ق ما ي�سهم يف دعم 
�الأ�سر �ملتعففة وم�ساندتها ومتكينها 
ملمو�س  ب�سكل  �أ�سا�سية  مبتطلبات 
وعملي خال �سهر رم�سان �ملبارك. 
و تعد ثقافة �ملري �لرم�ساين ثقافة 
وهي  �الإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  متاأ�سلة يف 
تعك�س قيم �لعطاء و�لبذل و�مل�ساركة 
خمتلف  ب��ن  �ملجتمعي  �لت�سامن  و 
ل��ت��ح��ق��ق حالة  و����س���ر�ئ���ح���ه  �أف��������ر�ده 
م��ن �ل��ت��ك��اف��ل و�ل��ت��اح��م ب��ن فئاته 
�أمان  �سبكة  ي�سكل  �ل��ذي  �لنحو  على 
�الرتقاء  يف  ت�سهم  ن��وع��ي  جمتمعي 
�ل�سعادة  وم��وؤ���س��ر�ت  �حل��ي��اة  ب��ج��ودة 
�سعادة  ق��ال  و  �الإم�����ار�ت.  يف جمتمع 
للموؤ�س�سة  �لعام  �الأم��ن  �ملطوع  علي 
ي�سهم  �ل��ف��اع��ل  �ملجتمعي  �لعمل  �إن 
�ملطلوبة  �الح���ت���ي���اج���ات  ت���وف���ري  يف 
خمتلفة  ف��ئ��ات  مي��ك��ن  و  مل�ستحقيها 
م��ن �مل��ج��ت��م��ع ع��رب ت�����س��اف��ر �جلهود 
و ت��ف��ع��ي��ل �ل�������س���ر�ك���ات و�مل�����ب�����ادر�ت 
فئات  م��ت��ط��ل��ب��ات  لتلبية  �جل��م��اع��ي��ة 
جمتمعية و��سعة وتعاوننا مع �أ�سو�ق 
يف تقدمي �ملري �لرم�ساين ي�سب يف 
ه���ذ� �ل�����س��ي��اق وي��ج�����س��د ق��ي��م �لعطاء 
و�لبذل �لتي متيز جمتمع �الإمار�ت.

هزاع و من�سور بن زايد يعزيان حمد بن رغ�س ال�سام�سي بوفاة والده

من�سور بن زايد يح�سر ماأدبة اإفطار اأقامها حممد بن بطي اآل حامد

•• العني-وام:

�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�سيخ  �سمو  ق��دم 
الإمارة �أبوظبي و �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة و�جب �لعز�ء �إىل معايل حمد مبارك بن رغ�س 

�ل�سام�سي بوفاة �ملغفور له و�لده. و�أعرب �سموهما - خال زيارتهما جمل�س 
�لعن - عن خال�س عز�ئهما ومو��ساتهما  ز�خر مبدينة  �لعز�ء يف منطقة 
الأ�سرة و ذوي �لفقيد �سائلن �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��سع رحمته و 

�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله �ل�سرب و�ل�سلو�ن.
كما قدم و�جب �لعز�ء عدد من �لوزر�ء و�مل�سوؤولن.

•• اأبوظبي-وام:

�لوزر�ء  نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�يد  �ل�سيخ من�سور بن  ح�سر �سمو 
بن  �ل�سيخ حممد  �أقامها معايل  �لتي  �الإفطار  ماأدبة  �لرئا�سة  �سوؤون  وزير 

بطي �آل حامد يف منزله يف �أبوظبي م�ساء �م�س تكرميا ل�سموه.

و تبادل �سموه مع معايل �ل�سيخ حممد بن بطي �لتهاين و �لتربيكات ب�سهر 
رم�سان �لف�سيل �سائلن �ملوىل عز و جل �أن يعيد هذه �ملنا�سبة على �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل » باخلري 
�الإم���ار�ت  دول��ة  يحفظ  �أن  و  �لعافية  و  �ل�سحة  دو�م  و  و�ل��ربك��ات  و�ليمن 

و�سعبها و �أن يدمي عليها �الأمن و �الأمان و �ال�ستقر�ر و �لرخاء.

الإمارات ع�سوا يف املجل�س التنفيذي ملنظمة ال�سحة العاملية
•• اأبوظبي -وام:

�نتخبت جمعية �ل�سحة �لعاملية خال دورتها �ل� 
�لتنفيذي  �ملجل�س  لع�سوية  �الإم��ار�ت  دولة   72
�الجتماع  يف  ���س��ارك  �لعاملية.  �ل�سحة  جلمعية 
�لرئي�سية يف  �الج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ة  �ل���ذي عقد يف 
ق�سر �الأمم بجنيف وفد �لدولة برئا�سة �لدكتور 
�ل�سحة  وز�رة  وكيل  �لرند  عبد�لرحمن  ح�سن 
�ل�سحية  و�ل���ع���ي���اد�ت  �مل���ر�ك���ز  ل��ق��ط��اع  �مل�����س��اع��د 
وبح�سور عالية هال �ل�سحي نائب رئي�س بعثة 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �أن  يذكر  جنيف.  يف  �ل��دول��ة 

ع�سو�   34 من  يتاألف  �لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة 
�ملجل�س  ويجتمع  �سنو�ت..  ثاث  مدتها  لوالية 
���س��ن��وي��ا وي��ع��ق��د �الجتماع  �الأق�����ل  ع��ل��ى  م��رت��ن 
�جتماع  عقد  م��ع  يناير  �سهر  يف  ع��ادة  �لرئي�سي 
ثان خال �سهر مايو بعيد �ختتام �أعمال جمعية 
�لعادية خال مايو  دور�تها  تعقد  �لتي  �ل�سحة 
على  �لتنفيذي  �ملجل�س  وي��ع��م��ل  ع����ام..  ك��ل  م��ن 
�إنفاذ ما تقرره جمعية �ل�سحة و�إنفاذ �سيا�ساتها 
و�إ�سد�ء �مل�سورة �إليها و�لعمل عموما على تي�سري 
عملها. وكانت جمعية �ل�سحة �لعاملية يف دورتها 
�أع���م���ال �جلمعية  �ف��ت��ت��اح  �ن��ت��خ��ب��ت يف  �حل��ال��ي��ة 

دول����ة �الإم�������ار�ت مل��ن�����س��ب ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س لهذه 
مدى  ليوؤكد�  �النتخابان  ه��ذ�ن  وياأتي  �ل���دورة. 
ومنظمة  عام  ب�سكل  �لدولية  �ملجموعة  �عرت�ف 
�ل�سحة �لعاملية ب�سكل خا�س بالدور �ملهم �لذي 
�ل�سحي  �مل��ج��ال  �الإم����ار�ت يف  دول���ة  ب��ه  ت�سطلع 

و�لدولية  و�الإقليمية  �لوطنية  �الأ���س��ع��دة  على 
�أعمال  هام�س  على  �الإم���ار�ت  دول��ة  وقعت  حيث 
�لعاملي  �الت��ف��اق  ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سحة  جمعية 
ملنظمة �ل�سحة �لعاملية �لر�مي �إىل �مل�سي قدما 
�سوب حتقيق �لتغطية �ل�سحية �ل�ساملة بحلول 

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

•• اأبوظبي-وام:

�ىل  تهنئة  برقية  �لدولة »حفظه �هلل«،  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  بعث �ساحب 
�ساحب  بعث  كما  لباده.  �لوطني  �ليوم  مبنا�سبة  �الأرجنتن،  جمهورية  رئي�س  ماكري،  ماوري�سيو 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
�هلل« و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل ماوري�سيو ماكري. وبعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ل��وزر�ء حاكم دبي »رع��اه �هلل« و�ساحب  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
تهنئة  برقيتي  �مل�سلحة،  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

مماثلتن �إىل معايل ماركوين بينيا رئي�س وزر�ء جمهورية �الأرجنتن.

»الإمارات حلقوق الإن�سان« حتتفي بيوم زايد للعمل الإن�ساين
•• دبي-وام:

للعمل  ز�ي��د  بيوم  �الإن�����س��ان  حلقوق  �الإم����ار�ت  جمعية  �حتفت 
�الإن�ساين باأم�سية نظمتها بعنو�ن »�لت�سامح نهج ز�يد« بح�سور 
�جلهات  خمتلف  م��ن  �لوطنية  �ل��ك��و�در  م��ن  نخبة  وم�����س��ارك��ة 
�حلكومية و�الإعامية يف �لدولة وخمتلف فئات �ملجتمع �ملدين 

وذلك مبقر جمعية �لنه�سة �لن�سائية باخلو�نيج يف دبي.
لدى  و�ملجتمعية  �الأ�سا�سية  �ل��رب�م��ج  �سمن  �لفعالية  وت��اأت��ي 
مفهوم  لتعزيز  ت�سعى  �لتي  �الإن�سان  حلقوق  �الإم��ار�ت  جمعية 
�لقطاعات و�ملنبثق  بالتعاون مع خمتلف  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية 
كافة  ملو�كبة  و�ل�ساملة  �ملتنوعة  �ل�سنوية  عملها  �أج��ن��دة  م��ن 

�ملنا�سبات �لوطنية.
�ل�سميطي  �لدكتور جمال  �لقا�سي  �الأم�سية �سعادة  و�سارك يف 
مدير عام معهد دبي �لق�سائي و�ل�ساعر علي �ملهريي وحممد 

م�سعود �الحبابي ع�سو جمعية �الإمار�ت حلقوق �الإن�سان.
و�أكدت ود�د بوحميد نائب رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �الإمار�ت 
�الإن�ساين  للعمل  ز�ي��د  ي��وم  مكانة  كلمتها  يف  �الإن�سان  حلقوق 
�الأجيال �حلالية  �سنويا ي�ستذكر  �أ�سبح حدثا وطنيا  باإعتباره 
موؤ�س�س  ر�سخها  �ل��ت��ي  �لنبيلة  و�مل��ب��ادئ  باملفاهيم  و�ل��ق��ادم��ة 
�آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  نه�ستها  وب��اين  �لدولة 
نهيان »طيب �هلل ثر�ه« و�أن �قرت�ن �إ�سم �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد 
بهذ� �ليوم ميثل حافز� لنا جميعا و�حلر�س �سوية على �لتحلي 

مباآثره �ملعطاءة �لتي �ت�سمت طيلة م�سريته.
وقالت » يف يوم ز�يد للعمل �الإن�ساين تتجلى �ل�سرية �لعطرة 
كحياة  و�لعطاء  �خل��ري  ز�ي��د  ث��ر�ه  �هلل  طيب  �ملوؤ�س�س  للقائد 

و�سلوك ح�ساري تو�رثته �الجيال جيًا بعد جيل«.
بعنو�ن«مفهوم  عمل  ورق��ة  �ل�سميطي  جمال  �ل��دك��ت��ور  وق��دم 
�إ�ستعر�س  �لق�سائية«  �لت�سريعية  �لنظم  �سياق  يف  �لت�سامح 
�نعكا�س ثقافة  �لتي تدور حول  �ملحاور  من خالها عدد� من 
يف  ث���ر�ه«  �هلل  طيب   « �ملوؤ�س�س  �ل��و�ل��د  تباناها  �لتي  �لت�سامح 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  لدولة  و�لق�سائي  �لقانوين  �لنظام 
كمفاهيم حول �لت�سامح و�لت�سامح يف �لنظام �لقانوين لدولة 

�الإمار�ت و�ملمار�سات �لق�سائية ب�ساأن �لت�سامح.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�سة و اأع�ساء املجل�س الوطني الإحتادي

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �الأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة بح�سور �سمو �ل�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي 
ويل عهد ر�أ�س �خليمة يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد �م�س معايل 
�لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�سي رئي�سة �ملجل�س �لوطني �الإحتادي و �أع�ساء 
�ملجل�س �لذين قدمو� ل�سموه �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات مبنا�سبة �سهر 

رم�سان �ملبارك.
و تبادل �ساحب �ل�سمو حاكم ر�أ�س �خليمة ورئي�سة و �أع�ساء �ملجل�س �لوطني 
�الإحت��ادي �لتهاين د�عن �هلل عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�سبة �لكرمية على 
�الأمتن  وعلى  و�الزده���ار  بالتقدم  �الإم���ار�ت  دول��ة  و�سعب  �لر�سيدة  قيادتنا 

�لعربية و�الإ�سامية باخلري و�لربكة و�الأمن و�ل�سام.

كما تقبل �سموه �لتهاين بهذه �ملنا�سبة من جمعية �الإمار�ت حلقوق �الإن�سان 
و عدد من كبار �مل�سوؤولن ورجال �الأعمال وجموع �ملهنئن من وجهاء و�أعيان 

و �ملو�طنن و�ملقيمن من �أبناء �جلاليات �لعربية و�الإ�سامية و�الأجنبية.
�ملباركة  �ملنا�سبة  ه��ذه  يعيد  �أن  وج��ل  عز  �هلل  �إىل  بالدعاء  �جلميع  تقدم  و 
على �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« مبوفور �ل�سحة و�لعافية وعلى �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر 
و�خلري  باليمن  و�الإ�سامية  �لعربية  و�الأمتن  �الإم��ار�ت  و�سعب  �لقا�سمي 

و�لربكات.
ح�سر �ملقابات �ل�سيخ �أحمد بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي رئي�س هيئة ر�أ�س 
�خليمة للبرتول رئي�س د�ئرة �خلدمات �لعامة و �ل�سيخ خالد بن �سعود بن 
�سقر �لقا�سمي نائب رئي�س جمل�س �إد�رة مكتب �ال�ستثمار و�لتطوير و �ل�سيخ 

�سقر بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي وعدد من �ل�سيوخ وكبار �مل�سوؤولن.

طحنون بن حممد يزور حممد اأحمد البلو�سي يف الطوية بالعني

عبدالعزيز النعيمي: يوم زايد للعمل الإن�ساين يعزز قيم اخلري والعطاء

حممد القا�سمي : مواقف زايد الإن�سانية عززت �سيا�سة الدولة اخلارجية

•• العني-وام:

ممثل  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�سيخ  �سمو  ز�ر 
�حل��اك��م يف منطقة �ل��ع��ن م�����س��اء �م�����س ���س��ع��ادة حممد 
�أحمد �ملحمود �لبلو�سي وذلك مبنزل �الأ�سرة يف منطقة 
طحنون  �ل�سيخ  �سمو  تبادل  و  �لعن.  مبدينة  �لطوية 
�لتي  �لودية  �آل نهيان و �حل�سور �الأحاديث  بن حممد 

جت�سد عمق �لرو�بط �لتي جتمع �لقيادة �حلكيمة باأبناء 
�لوطن و �حلر�س على �لتو��سل معهم و�الإلتقاء بهم.

ر�فق �سموه - خال �لزيارة - �ل�سيخ هز�ع بن طحنون 
�لعن  �حلاكم يف منطقة  دي��و�ن ممثل  وكيل  نهيان  �آل 
بن  ز�ي��د  و�ل�سيخ  نهيان  �آل  ذي��اب بن طحنون  �ل�سيخ  و 
طحنون �آل نهيان مدير مكتب ممثل �حلاكم يف منطقة 

�لعن.

•• عجمان-وام:

حميد  ب��ن  عبد�لعزيز  �ل�سيخ  �أك���د 
�لنعيمي رئي�س جمل�س �إد�رة مدينة 
�أن »  ع��ج��م��ان �الإع���ام���ي���ة �حل�����رة 
�لذي   « �الإن�ساين  للعمل  ز�ي��د  ي��وم 
عام  ك��ل  م��ن  رم�سان   19 ي�سادف 
���س��ي��ب��ق��ى دوم����ا رم����ز� ل��ع��م��ل �خلري 

و�لعطاء حمليا و�إقليميا وعامليا.
 « ي���وم  مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف  وق���ال 
ز�يد للعمل �الإن�ساين » �إن �الأعمال 
�الإن�سانية و�خلريية �لتي عرف بها 
�سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور 
يف   « ث�����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب   « ن��ه��ي��ان  �آل 
�إىل ك��اف��ة بقاع  �الإم�����ار�ت و�م��ت��دت 
�ل�سخ�سية  م��ن��ه  ج��ع��ل��ت  �الأر��������س 
�لكبري يف  �لعاملية لدوره  �الإن�سانية 
�سعوب  �ملاين من  م�ساعدة مئات 
�لفقر�ء  جانب  �إىل  ووقوفه  �لعامل 
من  ب��ك��ر�م��ة  للعي�س  و�مل��ح��ت��اج��ن 
خال مت�سكه بنهج �لعطاء و�لعمل 

�الإن�ساين وفعل �خلري.
�ل�سيخ  �أن م��ب��ادئ ون��ه��ج   « و�أ���س��اف 

�إميانه  خ����ال  م���ن  �ن��ب��ث��ق��ت  ز�ي�����د 
�الإن�سانية  لقيم  و�لنبيل  �ل�����س��ادق 
وهذه م�سرية نفتخر بها نحن �أبناء 
لدولتنا  ن��ا���س��ع  وت���اري���خ  �الإم������ار�ت 
�حل��ب��ي��ب��ة �ل���ت���ي ح��ق��ق��ت �إجن������از�ت 
عظيمة على �سعيد �لعمل �الإن�ساين 
�مل�ساعد�ت �لتي تقدمها  من خال 

للبلد�ن و�ل�سعوب كافة ».
للعمل  ز�ي���د  ي���وم   « �أن  �إىل  و�أ����س���ار 
�الإن�������س���اين » م�����س��رية ع���زي���زة على 
رحمه   « �خل����ري  ز�ي����د  الأن  ق��ل��وب��ن��ا 

�ملو�طن  خل��دم��ة  نف�سه  ن���ذر   « �هلل 
�لعز  وط�������ن  وب�����ن�����اء  وت���ط���ل���ع���ات���ه 
وعلينا  و�خل��ري  و�لعطاء  و�لكر�مة 
ن��ح��ن �أب���ن���اء ز�ي����د �أن ن��خ��ل��د ذك���ر�ه 
م�سرية  تاأ�سي�س  يف  ل���دوره  عرفانا 

�لعمل �الإن�ساين«.
مدينة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�أك���د 
�أن  ع���ج���م���ان �الإع����ام����ي����ة �حل�������رة 
�لتي  �لر�ئدة  �الإن�سانية  �مل�ساهمات 
ممار�ستها  وق���و�ع���د  م��ن��ه��اج  و���س��ع 
�ملوؤ�س�س » رحمه �هلل  �لو�لد  �الأوىل 
�ن��ط��اق��ا مم���ا ح��م��ل��ه م���ن �لقيم   «
�الإ�سامي  و�ل��ت��ك��اف��ل  �الإن�����س��ان��ي��ة 
�ملجتمعي حتولت بف�سل  و�النتماء 
�ل��ر���س��ي��دة و�سعيها  �ل��ق��ي��ادة  �ل��ت��ز�م 
�إي����ج����اب����ي على  ت���غ���ي���ري  الإح����������د�ث 
�إمار�تي  �سعار  �إىل  �لعامل  م�ستوى 
م����ن خ������ال دع������م �ل�������س���ع���وب على 
�ختاف �نتماء�تها وتقدمي �لعطاء 
جهودها  وت����ع����زي����ز  �ل������احم������دود 
و�مل�سي  �ل���ع���امل  ح����ول  �الإن�����س��ان��ي��ة 
�ختطته  �ل��ذي  �لنهج  ذ�ت  يف  قدما 

ل�سون �لكر�مة �الإن�سانية.

•• ال�صارقة-وام:

ب����ن في�سل  �ل�����س��ي��خ حم���م���د  �أك������د 
بي  �م   « رئي�س جمموعة  �لقا�سمي 
�لعامل  روؤ�ساء  من  �لعديد  �أن  �ف« 
له  �مل��غ��ف��ور  و�مل�����س��وؤول��ن يف حقبة 
نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ 
»ط��ي��ب �هلل ث�����ر�ه« ����س��ت��ف��ادو� من 
�ل�سام  يف  �ملوؤ�س�س  �لو�لد  جتربة 
�إىل  م�سري�   .. و�لت�سامح  و�لعطاء 
�أن �لتاريخ �ساهد و�سجل �لكثري من 
�ملو�قف �لتي �أعلن عنها روؤ�ساء هذه 
�لدول عن تاأثرهم بطريقة و�إد�رة 
�الإن�ساين  �لعطاء  يف  ز�ي��د  �ل�سيخ 
وت��ع��زي��ز �ل��ق��و����س��م �مل�����س��رتك��ة بن 
دول����ة �ل�����س��ع��وب و�ل�����دول �الأخ����رى 
و�ل�������س���ي���ا����س���ة �خل����ارج����ي����ة ل���دول���ة 
�المار�ت. وقال خال �لندوة �لتي 
�ف«  ب���ي  �م   « ن��ظ��م��ت��ه��ا جم��م��وع��ة 
مبنا�سبة يوم ز�يد للعمل �الن�ساين 
رو�سة  �ل�سيخة  قرينته  بح�سور 
مكتوم..  �آل  ر��سد  بن  مكتوم  بنت 
�لعمل  ح���ول  �مل��وؤ���س�����س  �ل���و�ل���د  �إن 
�أ�سلوب  �ىل  �سعار�ت  من  �الإن�ساين 
�أ�سفر بعد ذلك على  حياة وهو ما 

ح�سول دولة �الم��ار�ت على �ملركز 
�الأول عامليا يف �مل�ساعد�ت �الإن�سانية 
على مد�ر �سنو�ت متتالية. و�أ�ساف 
�إن �لو�لد �ملوؤ�س�س �ملغفور له �ل�سيخ 
ولي�س  �ل����ع����امل  ح��ك��ي��م  ه����و  ز�ي������د 
�أن  موؤكد�   .. فقط  �لعربي  �لعامل 
�ل�سخ�سيات  من  ك��ان  ز�ي��د  �ل�سيخ 
�لع�سر  �ل��ع��امل يف  �ث����رت يف  �ل��ت��ي 
على  دور عظيم  له  وك��ان  �حلديث 
و�ملحلي  و�لعربي  �لعاملي  �مل�ستوى 
ومكانته  زم���ان���ه  يف  ف���ري���د�  ج��ع��ل��ه 
�لتاريخية  �ل��رم��وز  �أح��د  ب��ات  حتى 
�ل�سيخ  وق���ال  ج��م��ع��اء.  لاإن�سانية 

حم��م��د ب���ن ف��ي�����س��ل �ل��ق��ا���س��م��ي �إن 
ذك���ر م��اآث��ر �ل���و�ل���د �ل�����س��ي��خ ز�ي����د » 
ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه« ل��ن ت��وف��ي��ه حقه 
فاإجناز�ته  وع��ربن��ا  �سطرنا  مهما 
�ستى  يف  �الإن�������س���ان���ي���ة  وع���ط���اء�ت���ه 
�أقطار �لعامل هي �أقوى كلمة وحب 
�لب�سرية له هو خري عنو�ن ودليل 
ل�« ز�يد �خلري« لقد �أعطى �لكثري 
�سادقة  ب�������روح  �جل���م���ي���ع  و�أح��������ب 
فاأحبوه ومتنو� له �لرحمة وف�سيح 

�جلنان.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �مل��ح��ا���س��ر حممد 
بد�ئرة  �أول  مفتي  �لطاهر  ح�سن 
و�لعمل  �ال����س���ام���ي���ة  �ل���������س����وؤون 
�لذي  �إن �خل���ري  دب���ي  �خل���ريي يف 
ن��ت��ج ع��ن دول����ة �الإم������ار�ت مل يكن 
قا�سر� عليها بل �متدت �إىل �لكثري 
من بقاع �لعامل وهذه �ل�سنة �سنها 
م�سدد�  ز�ي����د..  �ل�سيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
ع��ل��ى �أن دول���ة �الم�����ار�ت ل��ه��ا �ليد 
حتقيق  يف  �لكبري  و�لتاأثري  �لعليا 
�ل�����س��ام �ل��ع��امل��ي م��ن��ذ �أي����ام �ل�سيخ 
ز�ي�����د »ط���ي���ب �هلل ث������ر�ه« وه����و ما 
ت�سري على نهجه يف �لوقت �لر�هن 

قيادتنا �لر�سيدة.

�سامل القا�سمي يكرم املتميزين من خريجي الدفعة الأوىل من طلبة اجلامعة القا�سمية

فرق العمل بحكومة اأم القيوين توا�سل ا�ستعداداتها لالجتماع ال�سنوي الأول

•• ال�صارقة-وام:

����س���ه���د �ل�������س���ي���خ �����س����امل ب����ن عبد 
مكتب  رئي�س  �لقا�سمي  �لرحمن 
�سمو �حلاكم حفل تكرمي �لطلبة 
�ملتميزين من خريجي وخريجات 
ب���اجل���ام���ع���ة  �الأوىل  �ل�����دف�����ع�����ة 
عمادة  نظمته  و�ل���ذي  �لقا�سمية 

�سوؤون �لطلبة مب�سرح �جلامعة.
ثم  �لوطني  بال�سام  �حلفل  ب��د�أ 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  م��ن  بينات  �آي���ات 
�سامل  ر�ساد  �لدكتور  بعدها  �لقى 
كلمة  �لقا�سمية  �جلامعة  مدير 
و�لتقدير  ب��ال�����س��ك��ر  ف��ي��ه��ا  ت��ق��دم 
�ل�سيخ  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب  �إىل 
ب����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي 
�جلامعة  رئي�س  �ل�سارقة  ح��اك��م 
�ه��ت��م��ام �سموه  ع��ل��ى  �ل��ق��ا���س��م��ي��ة 
مبختلف  بالتعليم  �ل���احم���دود 
على  �جلامعي  و�لتعليم  مر�حله 
وج����ه �خل�����س��و���س و�ل������ذي تقف 
�جلامعة �لقا�سمية كدليل �ساطع 

عليه.
ياأتي  �ملتميزين  تكرمي  �إن  وق��ال 
�جلامعة  ط��ل��ب��ة  �إىل  ك���ر����س���ال���ة 
و�لذي  و�لتميز  �لتفوق  باأهمية 
يجد كل تقدير من �إد�رة �جلامعة 
ر�سالة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  تعمل  �ل��ت��ي 
�لعاملية  ب��ت��ج��رب��ت��ه��ا  من���وذج���ي���ة 

�نطاقا من �إمارة �ل�سارقة.
و�أ�ساف �أنه بتوجيهات �سامية من 
�ل�سارقة  ح��اك��م  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
رئي�س �جلامعة �لقا�سمية مت منح 
تكرمي خا�س من �ساحب �ل�سمو 
و�أ�سر  الأول���ي���اء  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
دعوتهم  مت���ت  �ل���ذي���ن  �ل��ط��ل��ب��ة 
م������ن خم���ت���ل���ف ب������ل������د�ن �ل����ع����امل 

•• اأم القيوين-وام:

�أم  بحكومة  �لعمل  ف��رق  تو��سل 
للن�سخة  ��ستعد�د�تها  �لقيوين 
�الأوىل من �الجتماعات �ل�سنوية 
�ل��ت��ي ت��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب��ن ر��سد 
�مل���ع���ا ع�����س��و �مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى 
يونيو  يف17  �لقيوين  �أم  ح��اك��م 
�ملقبل ملناق�سة �سبل تعزيز تن�سيق 
�حلكومي  �لعمل  وخطط  بر�مج 
ومو�ئمة  �الإم����ارة  م�ستوى  على 
م�������س���ت���ه���دف���ات���ه���ا وخم���رج���ات���ه���ا 
�ال�سرت�تيجية  �ل��ت��و���س��ي��ات  م���ع 
�ل���������س����ادرة ع����ن »�الج���ت���م���اع���ات 
�ل�سنوية حلكومة دولة �الإمار�ت« 
. و�أك��������د ����س���ع���ادة ح���م���ي���د ر�����س���د 
�ل�سام�سي �الأمن �لعام للمجل�س 
�أن  �لقيوين  �أم  الإم��ارة  �لتنفيذي 
حلكومة  �ل�سنوية  �الج��ت��م��اع��ات 
نهج  فاعلية  تعك�س  �لقيوين  �أم 
�ل��ع��م��ل �مل�����س��رتك م��ن �أج����ل بلوغ 
�الأهد�ف �لوطنية �مل�سرتكة حتت 

و�لرعاية  �لدر��سية  باملنح  �لعامل 
و�لدعم �لاحمدود.

وقال » لن نن�سى كل حلظة مّرت 
�ملباركة  �ل���ب���اد  ه����ذه  يف  ع��ل��ي��ن��ا 
�مل�����زده�����رة �الآخ��������ذة ب���ك���ّل م����ا هو 
�سفر�ء  و�سنكون  حديث؛  متطور 
�الإ�سام �ل�سمح �ملعتدل يف بادنا، 
�أجمعن  �أهلنا و�لنا�س  و�سنحّدث 
�ل�سمو وروؤ�ه  �سجايا �ساحب  عن 
�ملعتدلة �حلكيمة يف بناء �الإن�سان 
باحلو�ر  �الإن�سانّية  على  �ملنفتح 
و�الإمي���ان  و�الع��ت��د�ل  و�لت�سامح 
�لنا�س  ب����ن  �ل���ت���ع���اون  ب���اأه���م���ي���ة 
لنا  �ل���ك���رمي  �ل��ت��ع��اي�����س  لتحقيق 
على هذه �الأر���س �لتي كّلفنا �هلل 
عن  بعيد�ً  وبعمارتها  ب��اإع��م��اره��ا 

�أحقاد �لغلو و�لتطرف«.
و�أع��رب عن �ل�سكر و�لتقدير �إىل 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س باجلامعة 

�أبنائهم  ت��ك��رمي  ح��ف��ل  حل�����س��ور 
�سمن  وذلك  باجلامعة،  وبناتهم 
�لدفعة  ب��ت��خ��ري��ج  �الح���ت���ف���االت 

�الأوىل من طلبة �جلامعة.
وحث طلبة �جلامعة على �لتفوق 
�لعلم  و�ل��ت��م��ي��ز و�حل���ر����س ع��ل��ى 

و�ملعرفة و�لتعلم.
من جانبه �ألقى �لطالب �ساهيت 
�ل�سريعة  ك��ل��ي��ة  م���ن  �إب��ر�ه��ي��م��ي 
كلمة  �الإ����س���ام���ي���ة  و�ل����در������س����ات 
ق�����دم فيها  �مل��ت��م��ي��زي��ن  �ل��ط��ل��ب��ة 
�إىل  و�ل��ع��رف��ان  و�لتقدير  �ل�سكر 
�ل�سارقة  ح��اك��م  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
�لطلبة  زم���ائ���ه  ع���ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة 
و�أولياء �أمورهم الهتمام وحر�س 
�سموه على تقدمي �لعلم �ل�سحيح 
و�لنافع باإن�ساء �جلامعة �لقا�سمية 
كمكرمة �سامية من مكارم �سموه 
�لعلم يف  ك��ل طلبة  �إىل  �ل��ع��دي��دة 

و�إد�رت���ه���ا وك��اف��ة �ل��ع��ام��ل��ن على 
مع  وتعاونهم  �لكبرية  جهودهم 

كافة �لطلبة باجلامعة.
بن  �سامل  �ل�سيخ  بعدها  وتف�سل 
بتكرمي  �لقا�سمي  �لرحمن  عبد 
 24 وع��دده��م  �ملتفوقن  �لطلبة 
طالبا و37 طالبة من �ملتفوقن 
�ل�سريعة  كليات:  يف  و�مل��ت��ف��وق��ات 
و�الآد�ب  �الإ�سامية  و�ل��در����س��ات 
و�القت�ساد  �الإن�����س��ان��ي��ة  و�ل��ع��ل��وم 

و�الإد�رة وكلية �الت�سال.
كما تف�سل �ل�سيخ �سامل بن عبد 
رعاة  بتكرمي  �لقا�سمي  �لرحمن 
�حل���ف���ل م���ن �مل���وؤ����س�������س���ات وه����م : 
�ل�سارقة  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
�الإ�سامي  �ل�����س��ارق��ة  وم�����س��رف 

وجمعية �ل�سارقة �خلريية.
مكتب  ت�سلم  �حل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 
�جلامعة  درع  �حل�����اك�����م  ����س���م���و 

�جلامعة  م��دي��ر  م���ن  �ل���ت���ذك���اري 
بت�سريف  تف�سله  على  �لقا�سمية 
�حل�����ف�����ل وت������ك������رمي �مل���ت���ف���وق���ن 

و�لرعاة.
من�سور  �ل��دك��ت��ور  �حل��ف��ل  ح�سر 
�الإد�رة  ع�����ام  م���دي���ر  ن�������س���ار  ب����ن 
�لقانونية يف مكتب �سمو �حلاكم 
و�سعادة جمال �لطريفي �مل�ست�سار 
مبكتب �سمو �حلاكم وعبد �هلل بن 
جلمعية  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  خ���ادم 
بن  وحم��م��د  �لتعاونية  �ل�سارقة 
دميا�س ع�سو جمل�س �إد�رة غرفة 
جتارة و�سناعة �ل�سارقة و�سلطان 
م�سرف  �أول  م���دي���ر  �ل��ع�����س��ك��ر 
�ل�����س��ارق��ة �الإ���س��ام��ي وع����دد من 
�لكليات  وع����م����د�ء  �مل�������س���وؤول���ن 
�لطلبة  �أم��ور  و�أول��ي��اء  و�الأ�ساتذة 
وع��ائ��ات��ه��م م��ن خم��ت��ل��ف بلد�ن 

�لعامل، وطلبة �جلامعة.

ع��ل��ى معطيات  ب��ن��اء  �ل�����س��م��ول��ي��ة 
و�ق���ع���ي���ة وت���وح���ي���د �الأه��������د�ف يف 

�لقطاعات �مل�ستهدفة.
حر�س  �إىل  �ل�����س��ام�����س��ي  ول���ف���ت 
�ل��ت��ي ال تاألو  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
�لقطاع  دع�����م  ���س��ب��ي��ل  يف  ج���ه���د� 
يف  �الأمثل  و�ال�ستثمار  �حلكومي 
بناء �لكو�در �لب�سرية، م�سري� �إىل 
�سرورة تعزيز �لتن�سيق و�لتكامل 
روؤية  لتحقيق  �حلكومي  بالعمل 
�إمارة  وروؤي���ة   2021 �الإم����ار�ت 

ت�ست�سرف  معطاءة  ق��ي��ادة  رع��اي��ة 
حتدياته  وت�����س��ت��ب��ق  �مل�����س��ت��ق��ب��ل 
ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط �ل�����س��ل��ي��م و�ل���روؤي���ة 

�لطموحة.
و�أ�سار �إىل �الأهمية �ال�سرت�تيجية 
�لتي  �ل�����س��ن��وي��ة  ل���اج���ت���م���اع���ات 
درجات  �أع��ل��ى  حتقيق  على  تعمل 
�لعمل  ف�������رق  ب������ن  �ل���ت���ن�������س���ي���ق 
�حلكومية وت�سمن تناغم �جلهود 
�لتطويرية على �مل�ستوين �ملحلي 
�خلطط  و���س��ي��اغ��ة  و�الحت��������ادي 

توؤكد  �لتي   2021 �لقيوين  �أم 
�ملطلوب  �لتناغم  حتقيق  �سرورة 
بن حكومة �أم �لقيوين وحكومة 

�الإمار�ت.
ونوه �إىل �أن �الجتماعات �ل�سنوية 
ن�سختها  يف  �لقيوين  �أم  حلكومة 
رئي�سية  ملفات   3 تطرح  �الأوىل 
�ال�ستثمار«  »م���ل���ف  يف  ت��ت��م��ث��ل 
و«م�����ل�����ف �ل���������س����ي����اح����ة« و«م����ل����ف 
لتحفيز  �مل�ستقبلية«،  �خل��دم��ات 
�جل��م��ي��ع ع��ل��ى �مل�����س��ارك��ة يف و�سع 

�لتي  و�ال�سرت�تيجيات  �خلطط 
�أن ت��رف��ع م��ن وترية  م��ن ���س��اأن��ه��ا 
�الأد�ء و�لتميز وت�سهم يف �لتطوير 

�مل�ستمر للعمل �حلكومي.
و����س���ي���ت���خ���ل���ل ج����������دول �أع�����م�����ال 
�سل�سلة  �ل�����س��ن��وي��ة  �الج��ت��م��اع��ات 
ملناق�سة  و�جلل�سات  �للقاء�ت  من 
�مل��ل��ف��ات �ل��ه��ام��ة مب�����س��ارك��ة كبار 
و�ملخت�سن  و�خل��رب�ء  �مل�سوؤولن 
م��ن �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �ملحلية 

و�الحتادية يف �الإمارة.

خولة بنت خالد اآل نهيان ت�سهد اأم�سية رم�سانية احتفاء ب� 105 من امل�سلمات اجلدد
•• عجمان-وام:

�ل�سمو  �ساحب  قرينة  رع��اي��ة  حت��ت 
�لنعيمي  ر����س��د  ب��ن  �ل�����س��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�سو �ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان 
�ل�سيخة فاطمة بنت ز�يد بن �سقر 
خولة  �ل�سيخة  ���س��ه��دت  ن��ه��ي��ان،  �آل 
�ل�سيخ  ح���رم  ن��ه��ي��ان  �آل  خ��ال��د  ب��ن��ت 
ر�����س���د ب���ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئي�س 
بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئرة 
جمعية  نظمتها  رم�سانية  �أم�سية 
مع  بالتعاون  مقرها  يف  �ملوؤمنن  �أم 
مركز �ملعلومات �الإ�سامي جلمعية 
د�ر �ل���رب ب��دب��ي �ح��ت��ف��اء ب��� “ 105 
و�لد�عيات  �جل��دد  �مل�سلمات  من   “
و�ملعلمات من خمتلف جن�سيات دول 
�أر����س دولة  �ل��ع��امل و�مل��ق��ي��م��ات على 

�الإمار�ت.
ب��ن��ت ر��سد  �ل�����س��ي��خ��ة غ���ا  وق���ال���ت 
خال  كلمة  يف  �لنعيمي  حميد  ب��ن 
�الأم�����س��ي��ة ب��ح�����س��ور �ل�����س��ي��خ��ة زين 

�أنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  بدبي  �لرب 
�الإم��ار�ت “ و�م “ �أهمية هذ� �للقاء 
هوؤالء  �لذي جمع  �لكبري  �الإن�ساين 
�لن�سوة و�ألف قلوبهن لاإ�سام من 
�أر�س  ع��ل��ى  �ل��ع��امل  �أرج�����اء  خمتلف 
فيها  �لعي�س  �أح��ب��و�  �لتي  �الإم����ار�ت 
و�أح���ب���و� �سعبها  ب�����س��ام و�ط��م��ئ��ن��ان 
وطريقة  و�أ����س���ل���وب���ه���م  وع����اد�ت����ه����م 
�لتعرف  �إىل  دعتهن  �لتي  تعاملهم 
ر�غبة  ب��روح  �الإ�سامي  دينهم  على 
�لدين  ه����ذ�  �ع��ت��ن��اق  �إىل  ط��و�ع��ي��ة 
و�لتم�سك به “ . ووجهت �ل�سكر �إىل 
قرينة �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان 
�ل�سيخة فاطمة بنت ز�يد بن �سقر 
�مللتقى  �آل نهيان على رعايتها لهذ� 
�ل���رم�������س���اين ل��ل��م�����س��ل��م��ات �جل����دد 
بينهن  ف��ي��م��ا  و�ل���ت���ق���ارب  ل��ل��ت��ع��ارف 
و�ل���وق���وف ب��ج��و�ره��ن من��د ل��ه��ن يد 
معهن،  ونتكاتف  و�مل�ساعدة  �ل��ع��ون 
�الإ�سام  ب��رب��اط  م��ع��ه��ن  ون���رت�ب���ط 
�حل�سن  �لتعامل  خال  من  �لوثيق 

بنت ر��سد �لنعيمي وجمع كبري من 
�ملوؤمنن  �أم  �إد�رة  جمعية  ع�سو�ت 
�مللتقى  و�سيفات  �ملجتمع  و�سيد�ت 
ر�سالة  هو  �الإ���س��ام  �إن  �لرم�ساين، 
�إىل  �أجمعن ويدعو  �لنا�س  �إىل  �هلل 
�لقيامة،  ي��وم  �إىل  و�لر�سا  �ل�سام 
�ليوم  ن��ح��ن  �أن���ن���ا  �هلل  ف�����س��ل  وم����ن 
للتعرف  يجمعنا معكن مكان و�حد 
و�أن يحب  �الإ���س��ام��ي  �ل��دي��ن  ع��ل��ى 
عمل  ه��و  �هلل  وح��ب  بع�سا،  بع�سنا 
�أ�سا�سيات  من  وه��و  �لقلب  من  نابع 
ن�����س��اأ عليه،  �ل�����ذي  �الإ�����س����ام  دي����ن 
�لتعارف  ه��ذ�  م��ن  ن��زي��د  �أن  وعلينا 
�الإ���س��ام��ي، وه���ذ� م��ا ذك���ره �هلل يف 
ر�سولنا  ���س��ن��ة  ويف  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن 
�لكرمي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم 
�أحدكم  �أح���ب  “ �إذ�   : ي��ق��ول  �ل���ذي 

�أخاه فليعلمه �إياه” .
�أك������دت م�����وزه ن�سيب  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
�سعيد رئي�سة ق�سم �لد�عيات مبركز 
د�ر  جلمعية  �الإ���س��ام��ي  �مل��ع��ل��وم��ات 

و�ل�����س��ح��ب��ة و�الأل���ف���ة و�إب������د�ء �مل���ودة 
�إىل  “. ولفتت  و�لب�سمة يف وجههن 
�أنه هذه �الأم�سية �لرم�سانية �سمت 
/ 100 / من �مل�سلمات �جل��دد من 
و�إفريقيا،  و�آ�سيا  و�أ�سرت�ليا  �أوروب��ا 
منوهة �إىل �أنه خال �سهر رم�سان 

��ستقبل �ملركز �الإ�سامي / 500 / 
رجل و�مر�أة �عتنقو� �الإ�سام، بينما 
�الإ�سام  دخل  �ملا�سي  �لعام  وخ��ال 
�أك��ر من 4000 رجل و�م��ر�أة من 
يف  �ملقيمة  �لعامل  جن�سيات  خمتلف 

دولة �الإمار�ت .

بلدية اأم القيوين حتتفي ب�  يوم زايد للعمل الإن�ساين 
•• اأم القيوين-وام:

نظمت د�ئرة بلدية �أم �لقيوين �أم�س �الول مبادرة “ �إفطار �سائم “ �سمن بر�جمها وفعالياتها �حتفاال ب� “ يوم ز�يد 
للعمل �الإن�ساين “ �لذي ي�سادف 19 رم�سان من كل عام .

وذكر �سعادة عبيد �سلطان طوير�س �لقائم باأعمال مدير عام بلدية �أم �لقيوين بهذه �ملنا�سبة �أن “ يوم ز�يد للعمل 
�الإن�ساين “ فر�سة ال�ستذكار �الأعمال �جلليلة للقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان “ طيب 

�هلل ثر�ه “ �لذي و�سع حجر �الأ�سا�س للم�سرية �خلريية �حلافلة لدولة �الإمار�ت.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن �سندق �لفرج عن �إطاق مبادرة 
“�الإفر�ج عن 100 نزيل” من نزالء 
و�الإ�ساحية  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات 
�جلن�سيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  �ملُ��ع�����ّس��ري��ن 
�سمن  وذل���ك  �ل��دول��ة،  م�ستوى  على 
“عام  يف  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م���ب���ادر�ت���ه 
�لت�سامح” �لذي �أعلنه �ساحب �ل�سمو 
نهيان،  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����س��ي��خ 

رئي�س �لدولة “حفظه �هلل«، 
�سامل  نا�سر  �لدكتور  �سعادة  و�أو���س��ح 
جمل�س  رئي�س  �لنعيمي،  خل��ري��ب��اين 
�إد�رة �سندوق �لفرج �أن تعاون جمعية 
بيت �خلري و�ل�سركاء �الإ�سرت�تيجين 
�أهل  من  و�ملتربعن  �لفرج  ل�سندوق 
و�أبناء  �ملو�طنن  من  و�لعطاء  �خلري 
�لدولة  �أر���س  على  �ملقيمة  �جلاليات 
و�أ�سرهم  �ل��ن��زالء  ه���وؤالء  م�ساعدة  يف 
�الأثر  ل��ه  ك���ان  �الإم������ار�ت،  يف جمتمع 
�لكبري يف جناح �ملبادرة وحتقيق �لعدد 
�مل�����س��ت��ه��دف، و�ل��ت��م��ّك��ن م��ن مّل �سمل 

100 �سخ�س مع �أ�سرهم قبل �نتهاء 
�لنعيمي:  و�أ���س��اف   �لف�سيل.  �ل�سهر 
و�لعرفان  و�لتقدير  بال�سكر  “�أتقدم 
�ل�سيخ خليفة بن  �ل�سمّو  �إىل �ساحب 
ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة “حفظه 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��ّو  ���س��اح��ب  و�إىل  �هلل”، 
نهيان، ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  �مل�����س��ل��ح��ة 

�سمو  �لفريق  و�إىل  �أب��وظ��ب��ي،  الإم���ارة 
�ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان، نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، 
و�إىل كافة �لقياد�ت يف وز�رة �لد�خلية 
دعمهم  ع���ل���ى  �أب����وظ����ب����ي  و�����س����رط����ة 
�مل�ستمرة  وم�����س��ان��دت��ه��م  �مل���ت���و�����س���ل 
ل�سندوق �لفرج .« و�أكد �أن هذ� �لدعم 
مي��ك��ن ���س��ن��دوق �ل���ف���رج م���ن حتقيق 
��سرت�تيجيته �الإن�سانية و�مل�ساهمة يف 
�أل��ف نزيل من �ملُع�ّسرين   12 �إط��اق 
و�الإ�ساحية  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  �مل��ن�����س��اآت  يف 
منذ �إطاق �ل�سندوق يف عام 2009 
م�ساعدة  مع  �حلا�سر،  �لوقت  وحتى 
2000 �أ�سرة من عائات �لنزالء يف 

�ال�ستقر�ر و�سط حياة كرمية.«
�الإن�سانية  �مل�����ب�����ادرة   ه�����ذه  وجت������يء 
�حتفاًء  �ل���ف���رج  ل�����س��ن��دوق  �جل���دي���دة 
�نطاقاً  �مل����ب����ارك  رم�������س���ان  ب�����س��ه��ر 
من  و�مل�����س��ت��م��ّدة  �ل�سامية  �ل��ق��ي��م  م��ن 
�ل�سريعة �الإ�سامية و�ملوروث �لثقايف 
دولة  ملجتمع  �الأ���س��ي��ل  و�الج��ت��م��اع��ي 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

•• اأبوظبي-وام:

����س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل �ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك �آل نهيان وزير �لت�سامح م�ساء 
�أم�س �الأول يف ق�سر معاليه باأبوظبي 
“مربمج  ب���رن���ام���ج  م���ن  �خل���ري���ج���ن 
تقنيات �لذكاء �ال�سطناعي وممار�س 
قدمه  �ل������ذي  �لبيانات”،  ع���ل���م  يف 
“كايزن  �الإم��ار�ت��ي  �لتدريبي  �مل��رك��ز 
�سركائه  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  للتدريب” 
�ملتحدة  �لواليات  يف  �ال�سرت�تيجين 

�الأمريكية.
و�أكد معاليه �أن دولة �الإمار�ت �سباقة 
ل�سناعة �مل�ستقبل و��ست�سر�فه بكو�در 
ق��ادرة على حتقيق  �إمار�تية  وكفاء�ت 
�لريادة يف ظل متغري�ت �لتكنولوجيا 
مع  تو�فقا  �لربنامج  هذ�  ياأتي  حيث 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 

�أكد  ح��ي��ث  �هلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�ال�سطناعي  “�لذكاء  ب�����اأن  ���س��م��وه 
ه��و �مل��وج��ة �جل���دي���دة ب��ع��د �حلكومة 
�لذكية و�لتي �ستعتمد عليها خدماتنا 
وقطاعاتنا وبنيتنا �مل�ستقبلية و�سوال 

للعام 2071«.
�لتدريب  على  �لربنامج  ��ستمل  وقد 
�لتدريبية،  �ل����ق����اع����ات  يف  �ل���ع���م���ل���ي 
�الفرت��سية،  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  و�ل��ق��اع��ات 
وخم���������ت���������رب�ت ل������ربجم������ة �ل������ذك������اء 
باالإ�سافة  ب���ع���د،  ع���ن  �ال���س��ط��ن��اع��ي 
قبل  من   24-7 و�لتوجيه  لاإر�ساد 
خرب�ء عاملين يف هذ� �ملجال، و�ختتم 
�مل�ساركون  ق�����ام  ت���خ���رج  مب�������س���اري���ع 

باإجنازها.
و�أثنى معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك 
و�هتمامهم  �مل�����س��ارك��ن  ط��م��وح  ع��ل��ى 
�لتقنيات  وم��و�ك��ب��ة  بالعلم  ب��ال��ت��زود 
�لعاملية �لتي حتتاجها �لدولة لتناف�س 
�لذكاء  �أن  م��ع��ال��ي��ه  ..و�أك��������د  ع��امل��ي��ا 

�ال���س��ط��ن��اع��ي �ل���ي���وم ي��ع��ت��رب حمركا 
�لرقمي  �مل��ع��رف��ة  رئ��ي�����س��ي��ا الق��ت�����س��اد 
ومو�كبة  للنه�سة  �أ���س��ا���س��ي��ا  ود�ع���م���ا 
�لر�بعة،  �ل�سناعية  �لثورة  متطلبات 
�أن وجود مثل هذه �لرب�مج يعد  كما 
و�ملتنامي  �ل�سريع  للتحول  ��ستجابة 
و�لذكاء  �لروبوتات  على  �العتماد  يف 

�ال�سطناعي يف �سوق �لعمل عامليا.
�مل�ساريع  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  ت��ع��رف  وق����د 
�ملتدربون  ب��ه��ا  ق���ام  �ل��ت��ي  �لتطبيقية 
م�سروعا   14 �إىل  و����س���ل���ت  و�ل����ت����ي 
ب��ا���س��ت��خ��د�م �أح�����دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات، ومن 
لك�سف  برنامج  �مل�ساريع:  هذه  �سمن 
مت  حيث  و�حلقيقية،  �ملزيفة  �ل�سور 
ت��دري��ب �ل��ل��وغ��اري��ت��م��ي��ات ع��ل��ى بع�س 
و��ستطاع  و�حلقيقية  �ملزيفة  �ل�سور 
�ل�سور  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف  �ل����ربن����ام����ج 
دقة  بن�سبة  �ل�سحيح  �حلكم  و�إعطاء 
ع��ال��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة، ك��م��ا وع��م��ل��ت �إح���دى 
�ملجموعات على برنامج للتعرف على 

�الأ�سو�ت  وحتويل  �الأ�سخا�س  �سوت 
��ستخد�مه  مي��ك��ن  ح��ي��ث  ن�����س  �إىل 
�الجتماعات،  حم���ا����س���ر  ل��ت�����س��ج��ي��ل 
�أو  �لطبي  �لت�سخي�س  بيانات  وتعبئة 
حما�سر �ملحكمة، كما قامت جمموعة 
متخ�س�س  مب�سروع  �مل��ربجم��ن  م��ن 
يف ب��رجم��ة �ل��درد���س��ة �الآل��ي��ة �لطبية 
�ملتعاملن  خلدمة   /ChatBot/
�لت�ساوؤالت  ع��ل��ى  �ل���رد  يف  و�مل�����س��اع��دة 

�ملتكررة من �ملر�سى.
حتليل  على  �مل�ساريع  بع�س  رك���زت  و 
�سور �لوجوه وربطها بالنظام و�لذي 
ل��ت��ح��دي��د �سور  ����س��ت��خ��د�م��ه  مي��ك��ن 
وت�سجيل  �مل��خ��ال��ف��ن،  �أو  �مل��ج��رم��ن 
�حل�سور و�الن�سر�ف �أو �لتعرف على 
هوية  حت��دي��د  ط��ري��ق  ع��ن  �ملتعاملن 
�لوجه، فيما عملت طبيبة �إمار�تية مع 
�لتعرف  ر�ئ��د يف  زوجها على م�سروع 
ع��ل��ى ���س��ور �الأ���س��ع��ة الأج�����ز�ء �ل����ذر�ع 
و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ����س��م �جل���زء وكذلك 

ويف  م�ساب،  �أم  طبيعي  كونه  حتديد 
�سابان  عمل  �ل��ب��ي��ان��ات  حتليل  جم��ال 
و�ملبيعات  �الأ���س��ع��ار  وتنبوؤ  توقع  على 
وغريها  �ملتوفرة  �لبيانات  على  بناء 

�لعديد من �مل�ساريع �لر�ئدة.
�سليمان  م�����رمي  �ل����دك����ت����ورة  وق����ال����ت 
ل�”كايزن  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل����رئ����ي���������س 
ملو�كبة  ي�سعى  �مل��رك��ز  �إن  للتدريب” 
بر�مج  ب���ط���رح  �ل����دول����ة  �ح���ت���ي���اج���ات 
�مل�ستقبل  حت�����اك�����ي  ت���خ�������س�������س���ي���ة 
�لعمل يف خمتلف  ���س��وق  و�ح��ت��ي��اج��ات 
م���ع تطلعات  ي��ت��و�ف��ق  �مل���ج���االت مب���ا 
قول  �إىل  ..م�سرية  �لر�سيدة  قيادتنا 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
�ملقبلة  �ملرحلة  “�إن  مكتوم  �آل  ر��سد 
متخ�س�سن  م��و�ط��ن��ن  �إىل  حت��ت��اج 
خلدمة  �ال����س���ط���ن���اع���ي  �ل�����ذك�����اء  يف 
“ لذ�  م�����س��احل��ن��ا �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا 
بالتعاون   2018 نوفمرب  يف  �سعينا 
�ل�سيلكون  و�ح�����ة  يف  �ل�������س���رك���اء  م���ع 

لطرح  �الأمريكية  �ملتحدة  بالواليات 
هذ� �لربنامج وتخريج �أول دفعة من 
متدربا”   27“ �الم���ار�ت���ي  �ل�����س��ب��اب 
�لدفعة  ل����ت����ب����د�أ  �ث����ن����ن  وم���ق���ي���م���ن 
�لقادمة يف �سبتمرب 2019 �سعيا منا 
للم�ساهمة يف حتقيق مئوية �الإمار�ت 
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�لكبرية  ��ستفادتهم  �مل�ساركون  و�أك��د 
م���ن ه����ذ� �ل���ربن���ام���ج وق���درت���ه���م على 
�لتطبيق �لعملي من �ليوم �الأول فيه 
حيث وف��ر لهم فر�سة �الط��اع على 
علم �لبيانات وتقنيات برجمة �لذكاء 
���س��اب��ق خ����ربة يف  �ال���س��ط��ن��اع��ي دون 
ليكونو�  �أ�سهر   6 مدتها  مكثفة  دورة 

��سرت�تيجية  حتقيق  يف  فاعا  ج��زء� 
�ال�سطناعي  ل����ل����ذك����اء  �الإم�������������ار�ت 
�جلزيل  بال�سكر  متوجهن   ،2031
مل��ع��ايل �ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك �آل 
نهيان على تكرميه ودعمه و�هتمامه 
�����س����ه����اد�ت �ل���ت���خ���رج لهم  وت���ق���دمي���ه 

وم�ساركته �خلريجن فرحتهم.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ��ت ج��م��ل��ة ت���ربع���ات ح��م��ل��ة �الإم�������ار�ت الأط���ف���ال ون�ساء 
و�سهدت  دره���م،  مليون   33 �الأول  يومها  يف  �لروهينغا 
بتوجيهات  �ل��دول��ة  م�ستوى  على  �نطلقت  �ل��ت��ي  �حلملة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
“حفظه �هلل” جتاوبا كبري� من قطاعات �ملجتمع  �لدولة 
�المار�تي . وتتو��سل فعاليات �حلملة خال �الأيام �لقادمة 
بدعم من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة، ومتابعة 
يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو 
منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهال �الأحمر حل�سد �لدعم 
الأو�ساعهم  �النتباه  ولفت  �لروهينغا  �لاجئن  ل�سالح 
�الحتياجات  لتوفري  �حلملة  وتهدف   . �ل�سعبة  �الإن�سانية 
�ملجاالت  يف  و�لن�ساء  �الأطفال  خا�سة  لاجئن  �الإن�سانية 

�لغذ�ئية و�الإيو�ئية و�ل�سحية و�لتعليمية و�لتنموية.

مليون درهم جملة تربعات حملة الإمارات   33
لأطفال ون�ساء الروهينغا يف يومها الأول

نهيان بن مبارك ي�ستقبل خريجي برنامج »مربمج تقنيات الذكاء ال�سطناعي«

•• اأبوظبي-وام:

من  �الأوىل  �ملرحلة  �أن  �الإن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة  يف  م�سوؤول  م�سدر  و�سرح   
�حلملة �لتي �نطلقت يف �لقطاع �أم�س قبل �الأول �ست�سمل كافة حمافظات غزة 

و�سي�ستفيد منها على مد�ر �الأيام �لقادمة ما يقارب 24 �ألف �أ�سرة حمتاجة.
و�أو�سح �أن هذه �حلملة تتم بالتعاون مع �ملركز �لفل�سطيني للتو��سل �الن�ساين 
�إفطار �ل�سائم �لذي  م�سروع  �إطار  يف  غزة  حمافظات  جميع  “فتا” و�ستغطي 
�لعون  تقدمي  �أج��ل  من  فل�سطن  يف  �سنويا  �الإن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة  تنفذه 
�ل�سعبة  �لظروف  مو�جهة  يف  �سموده  وتعزيز  �لفل�سطيني  لل�سعب  و�مل�ساعدة 
�لتوزيع  م�سوؤول  �أف��اد  جهته  من  �مل��ب��ارك.  رم�سان  �سهر  يف  وخا�سة  و�لقاهرة 
كبري  بنجاح  �ملحافظة  يف  �أجن��زت  �لتوزيع  عملية  �أن  يون�س  خ��ان  حمافظة  يف 
م�سح  على  بناء  ج��رى  �ل��ذي  �مل�ستفيدة  �لعائات  و�ختيار  �لتنظيم  حيث  من 
نهيان لاأعمال  �آل  ز�يد  �مل�سوؤول بجهود موؤ�س�سة خليفة بن  و�أ�ساد  �جتماعي. 
�الإن�سانية �ملتو��سلة لدعم �ل�سعب �لفل�سطيني وم�ستوى ومتيز �لطرد �لغذ�ئي 
لدولة  و�لتقدير  بال�سكر  �مل�ستفيدة  �الأ���س��ر  �آالف  با�سم  ..وت��ق��دم  وحمتوياته 
�لعاملن فيها  وكافة  �الإن�سانية  �لر�سيدة وموؤ�س�سة خليفة  وقيادتها  �الإم��ار�ت 
تو�جده  �أماكن  كافة  �لفل�سطيني يف  لل�سعب  �ملتو��سل  على جهودهم ودعمهم 
�لعون  وتوفري  �ملحتاجة  �لعائات  معاناة  تخفيف  يف  �الأث��ر  كبري  له  كان  مما 

و�مل�ساعدة لها.

•• اأبوظبي-وام: 

�الإم��������ار�ت  دول������ة  يف  �ملو�طنن”  “كبار  ي��ح��ظ��ى 
�لدعم و�لرعاية �حلكومية  مبنظومة متكاملة من 
وحتافظ  �ل��ك��رمي��ة  �حل��ي��اة  �سبل  لهم  ت�سمن  �ل��ت��ي 
خرب�تهم  من  لا�ستفادة  �ملجتمع  يف  مكانتهم  على 

ومعارفهم �ل�سرورية للتنمية �مل�ستد�مة.
يف  �ملحلية  و�حلكومات  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  وتقدم 
دولة �الإمار�ت م�ساعد�ت عينية ومالية �سخمة لفئة 
“ كبار �ملو�طنن” وعلى �سبيل �ملثال فقد بلغت قيمة 
تنمية  وز�رة  من  �مل�سروفة  �الجتماعية  �مل�ساعد�ت 
�ملجتمع لهذه �لفئة خال عامي 2017 و2018 

مليار� و939 مليونا و92 �ألف درهم.
1971، تتو�ىل  ومنذ تاأ�سي�س دولة �الحتاد يف عام 
يف  دوره���م  ويتعاظم  �ملو�طنن”  “كبار  مكت�سبات 

و�لثقايف  �الإن�ساين  �لبعد  يوؤكد  مبا  �لعامة  �حلياة 
�لذي  �الأ���س��ي��ل  �الإم���ار�ت���ي  للمجتمع  و�حل�����س��اري 
تربى على �لقيم �لنبيلة و�الأ�سلية لنهج �ملغفور له 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه«. 
�لوطنية  لل�سيا�سة  �ل����وزر�ء  جمل�س  �ع��ت��م��اد  وم��ث��ل 
2018، خري دليل على  �أكتوبر  لكبار �ملو�طنن يف 
�هتمام �لقيادة �لر�سيدة وعلى ر�أ�سها �ساحب �ل�سمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�����س��ي��خ 
�لكرمي  �لعي�س  متطلبات  بتوفري  �هلل”  “حفظه 
لكبار �ملو�طنن ومبا يحقق �أهد�ف وتطلعات “روؤية 
 ”2071 �الإم����ار�ت  2021” و”مئوية  �الإم����ار�ت 
ك�سركاء يف م�سرية �لنمو و�لتنمية. و�أقرت �ل�سيا�سة 
�ل�سن  �ملو�طنن، تغيري ت�سمية كبار  �لوطنية لكبار 
يف  ك��ب��ار  ب��اع��ت��ب��اره��م  �ملو�طنن”  “كبار  ل��ت�����س��ب��ح 
ين�سب  �ل��ذي ال  �إخا�سهم وعطائهم  �خل��ربة، ويف 

�أ�سا�سية  حم��اور  �سبعة  �ل�سيا�سة  وت�سمنت  للوطن. 
هي �لرعاية �ل�سحية، و�لتو��سل �ملجتمعي و�حلياة 
�ملدنية،  و�مل�����س��ارك��ة  �ل��ط��اق��ات  و����س��ت��ث��م��ار  �لن�سطة، 
و�لبنية �لتحتية و�لنقل، و�ال�ستقر�ر �ملايل، و�الأمن 
�ملجل�س  و�أقر  �مل�ستقبلية.  و�ل�سامة، وجودة �حلياة 
�ل��وط��ن��ي �الحت����ادي ي���وم �ل��ث��اث��اء �مل��ا���س��ي م�سروع 
مو�د  ت�سمن  �ملو�طنن  كبار  ب�ساأن  �حت���ادي  ق��ان��ون 
وتوفري  �مل��ج��ت��م��ع،  تنمية  وز�رة  ب��ال��ت��ز�م��ات  تتعلق 
�لقادرين على  �ملو�طنن غري  لكبار  حماية متميزة 
�لت�سالح  مبد�أ  �إ�سافة  عن  ف�سا  �أنف�سهم،  رعاية 
ترتتب  ق��د  �إن�سانية  �إ�سكاليات  ح��ل  يف  للم�ساهمة 
�لقانون  ل��ه��ذ�  تبعا  �جل��ن��ائ��ي  �جل����ز�ء  ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى 
على �أب��ن��اء و�أق����ارب ك��ب��ار �مل��و�ط��ن��ن وغ��ريه��م ممن 
بعد  بينهما  �ل��ع��اق��ة  ��ستمر�ر  و�سعوبة  يعرفهم، 
�ملخت�سة  �أو �جلهة  �ل��وز�رة  و��سرتط مو�فقة  ذلك، 

ف�سا عن �ملجني عليه حتى ال ي�ستغل حاجة �ملجني 
عليه �أو �لقر�بة من �ملتهم للح�سول على �لت�سالح. 
“ كل  وعرف م�سروع �لقانون كبار �ملو�طنن باأنهم 
�سو�ء  عاما   60 �ل�  وبلغ  �لدولة  جن�سية  يحمل  من 
كان فرد� �أو �أكر”، وبح�سب م�سروع �لقانون تتوىل 
وبالتن�سيق  �ملخت�سة  و�جلهة  �ملجتمع  تنمية  وز�رة 
�لتد�بري  ك��اف��ة  �ت���خ���اذ  �ل�����س��ل��ة،  ذ�ت  �جل���ه���ات  م���ع 
و�الإجر�ء�ت �لازمة ل�سمان حماية كبار �ملو�طنن. 
ويتمتع “كبار �ملو�طنن” يف دولة �الإمار�ت برعاية 
�سحية قل مثيلها على م�ستوى �لعامل، حيث �أطلقت 
�ملبادر�ت  �لعديد من  وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع 
لدعم �لرعاية �ل�سحية للكبار يف �ل�سن، منها �إن�ساء 
يف  �ل�سن  لكبار  �ملتوقع  �لعمر  لر�سد  بيانات  قاعدة 
�لدولة، وتو�سيع بر�مج �لرعاية �ل�سحية و�خلدمات، 
�لوز�رة  ووفرت  �ملنزلية.  �لرعاية  خدمات  وبخا�سة 

خدمة �لعياد�ت �ملتنقلة يف �ملناطق �لبعيدة يف �إمارتي 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة و�ل��ف��ج��رية، وه���ي جم��ه��زة باملعد�ت 
�لازمة و�لطاقم �لطبي لتقدمي خدمات عاجية 
و��ست�سارية وت�سمل خدمات عاج �الأ�سنان، وخدمات 
�ملخترب �لطبي، و�لعاج �لطبيعي، وعاج �ل�سكري، 
تنمية  وز�رة  توفر  بدورها  �خل��دم��ات.  من  وغريها 
و�جتماعية،  �أولية،  �سحية  رعاية  خدمات  �ملجتمع 
ونف�سية، وعاج طبيعي للمو�طنن من كبار �ل�سن 
�أو من خال برنامج  �إي��و�ء �مل�سنن،  من خال دور 
�ل��رع��اي��ة �مل��ن��زل��ي��ة ل��ك��ب��ار �ل�����س��ن. وم���وؤخ���ر�، �أطلقت 
دولة  ملو�طني  تتيح  “م�سرة” حيث  بطاقة  �ل���وز�رة 
�الإم��ار�ت ممن جت��اوزو� �ل� 60 عاما �ال�ستفادة من 
بالتعاون  و�لت�سهيات،  متنوعة من �خلدمات  باقة 
مع �جلهات �حلكومية �الحتادية و�ملحلية وعدد من 
�لبطاقة  ت��وف��ر  حيث   ، �خل��ا���س  �لقطاع  موؤ�س�سات 

�ست جمموعات من �خلدمات لكبار �ملو�طنن منها 
خدمات  وه���ي..  �ل�سحية  بالرعاية  متعلقة  ث��اث 
�مل�ست�سفيات �لتي تتيح خ�سومات و�أولوية يف �ملو�عيد، 
على  خ�سومات  تتيح  �ل��ت��ي  �ل�سيدليات  وخ��دم��ات 
�الأجهزة و�مل�ستلزمات �لطبية �خلا�سة بكبار �ل�سن، 
من  �الإع��ف��اء  تتيح  �لتي  �ملنزلية  �لرعاية  وخ��دم��ات 

بع�س �ال�سرت�طات �خلا�سة بكفالة خدم �ملنازل.
بدورها تقدم هيئة �لهال �الأحمر �الإمار�تي بر�مج 
رعاية  مر�كز  مع  وتن�سق  �ملو�طنن،  لكبار  خمتلفة 
للفت  وفعاليات  �أن�سطة  لتنظيم  �لدولة  يف  �مل�سنن 
منا�سبات  ويف  �ل��ع��م��ري��ة،  �ل��ف��ئ��ة  ه���ذه  �إىل  �الن��ت��ب��اه 
معينة كاليوم �لعاملي للم�سنن، تنظم �لهيئة زيار�ت 
ملر�كز  �إ�سافة  بيوتهم  يف  �ملو�طنن  لكبار  ميد�نية 
وتقدمي  �حتياجاتهم،  على  للوقوف  �مل�سنن  رعاية 

�لهد�يا و�لدعم �لنف�سي لهم.

•• دبا احل�صن –الفجر:

حبا  �الإم��ار�ت��ي  �الإن�ساين  للعمل  ي��وم   مبنا�سبة 
�أمور  �أول��ي��اء  �لعطاء  نظم جمل�س  ل��ز�ي��د  وف��اء 
ملجل�س  �لتابع  �حل�سن  بدبا  و�لطالبات  �لطلبة 
�ل�سارقة للتعليم �إفطار� جماعيا لعمال �ملوؤ�س�سات 

�حلكومية و�خلا�سة مبدينة دبا �حل�سن.

ح�سر �الإفطار �أع�ساء جمل�س �إد�رة �ملجل�س وهم 
و�الأع�ساء  �ملجل�س  رئي�س  ر���س��ود  ر����س��د  حممد 
�لهند��سي  ر����س��د  �أح��م��د  و  �الأق���رح  �سيف  حممد 
كما  �لقاين   و��سماعيل  خمي�س  حمفوظ  وعلي 
عمال  على  غذ�ئية  وجبات  توزيع  �ملجل�س  نفذ 

�ملوؤ�س�سات يف �ملدينة .
وبهذه �ملنا�سبة �أ�سار علي حمفوظ خمي�س ع�سو 

جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات يف مدينة 
�الإن�ساين  للعمل  ز�ي����د  ي���وم  ب����اأن  �حل�����س��ن   دب���ا 
منا�سبة �سنوية ن�ستذكر فيها �سنويا ماآثر �ل�سيخ 
�ل���ذي يعد ر�ئ���د� فيه  ز�ي���د يف �لعمل �الإن�����س��اين 
�أن يغر�س يف نفو�س �الأطفال منذ  و�ل��ذي يجب 
�ملغفور  يتغمد  ب���اأن  حم��ف��وظ  وت�سرع  �سغرهم 
ف�سبح  ويدخله  رحمته  بو��سع  ز�ي���د  �ل�سيخ  ل��ه 

جناته . من جانب �آخر  �أ�سادت �أم مايد ولية �أمر  
�مل�ساركات يف هذه �ملبادرة جميل �أن جمل�س �أولياء 
�لوفاء  قيمة  يغر�س  و�ل��ط��ال��ب��ات  �لطلبة  �أم���ور 
�الأبناء  نفو�س  يف  ث���ر�ه  �هلل  طيب  ز�ي���د  لل�سيخ 

وت�سجيعهم على حب �لعمل �الإن�ساين 
فز�يد د�ئما يف قلوبنا وماآثره �الإن�سانية تتناقلها 

�الأجيال .

»خليفة الإن�سانية« تطلق حملة توزيع الطرود الغذائية على اآلف الأ�سر يف قطاع غزة

الإمارات.. منظومة دعم متكاملة لكبار املواطنني

�سندوق الفرج ينجح بالإفراج عن 12 األف من نزلء املوؤ�س�سات العقابية   

حبا ووفاء لزايد العطاء جمل�س اأولياء اأمور دبا احل�سن يقيم 
اإفطارا جماعيا لعمال املوؤ�س�سات ويوزع وجبات الإفطار على العمال

•• احلمرية –الفجر:

يف  �الجتماعي  �لعمل  رو�ف���د  تنمية  يف  ل���دوره  ت��و����س��ا 
للحمرية  �ل��رم�����س��اين  �ملجل�س  نظم  �حل��م��ري��ة  منطقة 
�الأيام  ب��د�ي��ة  م��ع  حفا  �حل��م��ري��ة  بلدية  تنفذه  و�ل���ذي 
�ل��ع�����س��ر �الأخ������رية م���ن ���س��ه��ر رم�����س��ان �ل���ك���رمي لتكرمي 
حفظة �لقر�آن �لكرمي من �أبناء �ملنطقة �سو�ء �ملو�طنن 
و�ملقيمن . وجرى تنظيم �حلفل يف �إطار �إبر�ز �العمال 

�حلفل  ليحمل  �الإن�����س��اين  للعمل  ز�ي���د  ي��وم  يف  �جلليلة 
باإذن �هلل  �ملغفور له  �لدولة  م�سامن يف غر��س موؤ�س�س 
نهيان طيب �هلل ثر�ه  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  تعاىل 
وحفظ  �خل��ل��ق  ع��ل��ى  وتن�سئتهم  ب��االأج��ي��ال  �اله��ت��م��ام  يف 
منت�سبي  تخريج  حفل  �ملجل�س  و�أق���ام   . �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن 
�حلمرية  منطقة  يف  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  حتفيظ  ح��ل��ق��ات 
�مل�ساركن  لكافة  �أم�����س  م�ساء  �ل�سارقة  الإم���ارة  �لتابعة 
مم��ن �أمت����و� ح��ف��ظ �أج����ز�ء م��ن �ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي تقدير� 

�ملباركة وت�سجيعا لهم على مو��سلة حفظهم  جلهودهم 
�ل��ك��رمي. ح�سر ح��ف��ل ت��ك��رمي �حل��ف��ظ��ة مبارك  ل��ل��ق��ر�آن 
ر��سد �ل�سام�سي مدير بلدية �حلمرية وعدد من �أع�ساء 
م�سوؤويل  م��ن  وع���دد  �حل��م��ري��ة  ملنطقة  �ل��ب��ل��دي  �ملجل�س 
و�لقائمن  �حل��م��ري��ة  يف  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  وم��وظ��ف��ي 
على موؤ�س�سة �ل�سارقة للقر�آن �لكرمي و�ل�سنة و�ملحفظن 
�أم��ور �لطلبة و�اله��ايل وذل��ك �حتفاء  �أولياء  وح�سد من 

بتكرمي حفظة كتاب �هلل عز وجل.

املجل�س الرم�ساين للحمرية يكرم حفظة القراآن باحلمرية ويوؤكد على اأهمية 
الهتمام بالأجيال وتن�سئتهم على اخللق وحفظ القراآن الكرمي  
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة. . الفجر  

ز�يد  �ل�سيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  لذكرى  تخليد� 
بن �سلطان �آل نهيان -طيب �هلل ثر�ه- وبالتز�من 
مع يوم ز�يد للعمل �الإن�ساين نفذت �إد�رة �الإعام 
و�لعاقات �لعامة يف �سرطة ر�أ�س �خليمة مبادرة 
�لعمال  من  جمموعة  على  �إف��ط��ار  وجبات  توزيع 
يف �إحدى مناطق �الإمارة .  و�أ�سار �لعقيد ق�سيب 
�د�رة �الإع��ام و�لعاقات  �لزعابي مدير  عبد �هلل 
�أن  �إىل  ب��االإن��اب��ة  �خليمة  ر�أ����س  �سرطة  يف  �لعامة 
�لدولة  ب��اين  لذكرى  تخليد�  تاأتي  �خلطوة  ه��ذه 
ب����اإذن �هلل �ل�سيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  وم��وؤ���س�����س �الحت����اد 
��سمه  �رت��ب��ط  �ل���ذي  ن��ه��ي��ان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�أ�سقاع  خمتلف  يف  و�الإن�����س��اين  �خل���ريي  بالعمل 

�الإفطار  توزيع وجبات  �أن��ه مت  و�أ���س��اف    . �لعامل 
ق�سم  رئي�س  �ل�سامان  �سامل  �ل��ر�ئ��د  �إ���س��ر�ف  حتت 
بعد  �لعمالة  �لعامة على جمموعة من  �لعاقات 
ع�سر �أول �أم�س �جلمعة ، مو�سحا �أن هذه �ملبادرة 

ز�يد  و�لعطاء  �جلود  لرمز  وتقدير�  عرفانا  تاأتي 
�لقريب و�لبعيد  ��سمه يف قلب  �لذي حفر  �خلري 
تنفيذها يف  �لتي مت  �مل�ساريع �خلريية  من خال 

�لعديد من بلد�ن �لعامل.

•• دبي-الفجر:

م�ست�سفيات  جم���م���وع���ة  �أط���ل���ل���ق���ت 
�ل�����س��ع��ودي �الأمل����اين �الإم������ار�ت، بد�ية 
���س��ه��ر رم�����س��ان خ��ط��ة ع��م��ل متكاملة 
ل����ل����م����ب����ادر�ت �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة و�ل����ع����اج 
�ملعوزين  و  �ل��ق��ادري��ن  ل��غ��ري  �مل��ج��اين 
 2019 ����س��ت��ج��اب��ة الإع������ان  وذل�����ك 
�ل�سهر  ت��ز�م��ن��ا م��ع  �ل��ت�����س��ام��ح و  ع���ام 

�لف�سيل.  
�لدكتورة رمي عثمان �ملديرة �لتنفيذية 
قالت  �الأمل���اين  �ل�سعودي  للم�ست�سفى 
�ل�سعودي  م�ست�سفيات  جمموعة  �أن  
�الأمل�������اين �الم��������ار�ت ل��ه��ا خ��ط��ة عمل 
�ملجتمعية  �مل���ب���ادر�ت  لتنفيذ  معلنة 
يحكمها �لتعرف �إىل �حتياجات �لنا�س 
�ل�سرورية  �لعاجات  وتلم�س  �مللحة 
تقدمي  تت�سمن  �مل��زم��ن��ة،  ل��اأم��ر����س 
�لعمليات  �إج�����ر�ء  و  �مل��ج��اين  �ل��ع��اج 
�الأملاين  �ل�سعودي  بفرعي  �جلر�حية  
�لقدرة  تعوزه  ملن  عجمان  و  �ل�سارقة 
و ال ي�ستطيع �لتكفل بنفقات �لعاج، 
ذلك   حتقيق  �سبيل  يف  �أن��ه  و�أو�سحت 
�لتوعية   ب��ح��م��ات  �مل�ست�سفى  ي��ق��وم 
�لطبية  ك�����و�دره�����ا   ي���ق���دم  �ل��ط��ب��ي��ة، 

و�ل���ت���م���ري�������س���ي���ة  ف��ي��ه��ا �ل���ك���ث���ري من 
�لفحو�سات �ملجانية.

ت�ستثمر  �مل�ست�سفى  �أن  �أ���س��اف��ت  كما   
ع�����اق�����ات �ل����ت����ع����اون �ل����وط����ي����دة مع 
معهم  و�لتن�سيق  �خلريية  �جلمعيات 
�لغري  ل��ل��م��ر���س��ى  �ل����ع����اج  ل���ت���ق���دمي 
ق���ادري���ن ع��ل��ى حت��م��ل ت��ك��ل��ف��ة �لعاج 
�ل�سعودي  م�ست�سفيات  جم��م��وع��ة  يف 
�الملاين �الإمار�ت خال �سهر رم�سان 

�لف�سيل. 
و�أ�سارت �إىل �لدور �لكبري �لتي تقوم به 

حملة �سحة �سامي يف �إمارة عجمان و 
�ل��ت��ع��رف على  م��ن خالها  يتم  �ل��ت��ي 
�لعاج  �لتي حتتاج  �ملر�سية  �حل��االت 
�جلر�حي  �ل���ع���اج  ت���ق���دمي  ب���ه���دف   ،
 ، �ل��دول��ة  د�خ��ل  �مل�ستع�سية  للحاالت 
تتنا�سب مع  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  م��وؤك��دة 
�أه�����د�ف ع���ام ��ل��ت�����س��ام��ح �ل���ذي �أعلنه 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
�هلل”و تعترب منوذجا للعمل �خلريي 
و �لتطوعي �لذي ير�سخ قيم �لتكافل 

و �لتما�سك بن �أفر�د �ملجتمع.
م�ست�سفيات  جم��م��وع��ة  �أن  �أك�����دت  و 
�ل�سعودي �الأملاين �الإمار�ت و �نطاقا 
م��ن م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا �الج��ت��م��اع��ي��ة جتاه 
مو�طنن  م����ن  و����س���اك���ن���ي���ه  �ل����وط����ن 
وم����ق����ي����م����ن، و������س����ت����ج����اب����ة ل����دع����وة 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
دوما  ت�سعى  �هلل”  “حفظه  �ل���دول���ة 
لتوفري كافة �ل�سبل لتحقيق �الأهد�ف 

�لنبيلة لهذه �ملبادرة.

•• اأو�صلو-الفجر: 

�ساركت دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ب�ساأن  �ل������دويل  �مل����وؤمت����ر  �أع����م����ال  يف 
�الأزمات  يف  �جلن�ساين  �لعنف  �إن��ه��اء 
�لعا�سمة  يف  عقد  و�ل��ذي  �الإن�سانية، 
 24-23 يومي   ، �أو�سلو  �لرنويجية 
مايو �جل��اري . وت��ر�أ���س وف��د �لدولة 
دولة،  وزي��ر  ن�سيبة  �أن���ور  زك��ي  معايل 
�سلطان حممد  ���س��ع��ادة  �ل��وف��د  و���س��م 
�خلارجية  وزي��ر  م�ساعد  �ل�سام�سي- 
وممثلن  �ل��دول��ي��ة،  �لتنمية  ل�����س��وؤون 
و�ل���ت���ع���اون  �خل����ارج����ي����ة  وز�رة  م����ن 
�ل���دويل، و �سفارة دول���ة �الإم����ار�ت يف 

�لرنويج. 
و�أك������د م���ع���ايل زك����ي �أن������ور ن�����س��ي��ب��ه “ 
من  تعد  �لن�ساء  ومت��ك��ن  حماية  �أن 
�ملو��سيع ذ�ت �الأولوية يف ��سرت�تيجية 
دولة �الإمار�ت، حيث يعد متكن �ملر�أة 
يف  �لتنمية  مكا�سب  يف  �لز�وية  حجر 

�الإمار�ت«.
�ملر�أة  متكن  �أن  �إىل  معاليه  ول��ف��ت   
�لتي  �لرئي�سية  �ملحركات  �إحدى  كان 
على  �الإم���������ار�ت  ���س��ع��ود  ور�ء  ك���ان���ت 
�ملر�أة  حماية  و�أن  �ل��دول��ي��ة،  �ل�ساحة 
طريق  ع���ل���ى  �الأوىل  �خل����ط����وة  ه����ي 

�لتمكن. 
و�أو�����س����ح م���ع���ايل وزي�����ر �ل����دول����ة �أن 
متكن �مل���ر�أة �الإم��ار�ت��ي��ة وم��ا حققته 
�ل��دول��ة م��ن �إجن����از�ت يف ه��ذ� �ملجال 
باإذن  له  �ملغفور  الإرث  ��ستلهاماً  ياأتي 

�هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
�هلل ثر�ه، وتوجيهات �ساحب  “طيب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
�هلل”،  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
ومتابعة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
�ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
�ل�سمو  و���س��اح��ب  �هلل”  “رعاه  دب���ي 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �الأعلى 
مل�ساعي  و��ستكمااًل  �مل�سلحة،   للقو�ت 
�سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك “�أم 
�لن�سائي  �الحت��اد  رئي�س  �الإمار�ت”، 
�لعام، رئي�س �ملجل�س �الأعلى لاأمومة 
ملوؤ�س�سة  �الأعلى  �لرئي�س  و�لطفولة، 
زكي  وب��ّن معايل  �الأ���س��ري��ة.  �لتنمية 

�لن�ساء  حماية  و  متكن  “�أن  ن�سيبة 
�مل�ساعد�ت  ���س��ي��ا���س��ة  �أول�����وي�����ات  م���ن 
�لعربية  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  �خلارجية 
تعهد�ت  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة  �مل���ت���ح���دة، 
�ل����دول����ة مب��و����س��ل��ة دع��م��ه��ا جلهود 
�جلن�ساين  �لعنف  جلر�ئم  �لت�سدي 
وتعزيز  �مل�����س��ل��ح��ة،  �ل���ن���ز�ع���ات  �أث���ن���اء 
�ملر�أة  ومتكن  �جلن�سن  بن  �مل�ساو�ة 
�لتنمية  جم��االت  يف  �أ�سا�سي  كعن�سر 

�الجتماعية و�القت�سادية ». 
�المار�ت  دول��ة  “ �أن  و�أ�ساف معاليه 
تدعم حتقيق �أهد�ف �ملوؤمتر من حيث  
زيادة �لزخم الإنهاء �لعنف �جلن�ساين  
يف ح���االت �ل��ط��و�رئ �الإن�����س��ان��ي��ة، عن 
�لازمة  �ملالية  �مل��و�رد  توفري  طريق 
�ل��ر�م��ي��ة حلماية  ل��ت��ن��ف��ي��ذ �خل��ط��ط 

للمنظمات  �ل���دع���م  وت���ق���دمي  �مل������ر�أة، 
�حلكومية  غري  و�ملنظمات  �لن�سائية 

�لتي تعمل يف �مليد�ن ».  
�ل�سنو�ت  م��دى  على  �أن���ه  �إىل  و�أ���س��ار 
�خلم�س �ملا�سية قدمت دولة �الإمار�ت 
ما يعادل 322 مليون دوالر �أمريكي 
من  كجزء  و�لفتيات  �لن�ساء  ل�سالح 
�ل�ساملة.  �الإن�������س���ان���ي���ة  �ل���ت���دخ���ات 
ب��االإ���س��اف��ة ل���ذل���ك، ت��ب��ن��ت �الإم������ار�ت 
 100%“ �سيا�سة  �ملتحدة  �لعربية 
�لتز�م  لتعزيز  هدفت  و�لتي  �مر�أة” 
مو�سوع  ب��ت�����س��م��ن  �الإم�������ار�ت  دول����ة 
ح���م���اي���ة �ل���ن�������س���اء و�ل���ف���ت���ي���ات �أث���ن���اء 
�الأزمات �الإن�سانية يف جميع �لرب�مج 
�ل��ت��ي متولها  و�مل�����س��اري��ع �الإن�����س��ان��ي��ة 
لاأزمات  ��ستجابتها  �إط��ار  يف  �لدولة 

و�ملو�قف �لطارئة.   
دولة  �أن  ن�سيبة  زك��ي  و�أ���س��اف معايل 
�الجتماعات  ����س��ت�����س��اف��ت  �الم������ار�ت 
ب�ساأن  �أبوظبي  بيان  ل�سياغة  �لفنية 
“كل �م���ر�أة.. كل طفل يف كل  مبادرة 
�لقطاعات  بتحديد  و�ملعني  مكان” 
مر�عاتها  يجب  �ل��ت��ي  �الأول��وي��ة  ذ�ت 
حلماية  �الإن�سانية  �ال�ستجابة  خال 

�ملر�أة و�لطفل وتاأمن �حتياجاتهم. 
ووق��ع��ت دول���ة �الم�����ار�ت )م���ن خال 
مع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة   ) �ل���دف���اع  وز�رة 
لزيادة  ل��ل��م��ر�أة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  هيئة 
عمليات  يف  �مل�����س��ارك��ات  �لن�ساء  ن�سبة 
مع  �ن�سجاماً  وذل���ك  �ل�����س��ام،  حفظ 
ق�����ر�ر جم��ل�����س �الأم������ن �ل������دويل رقم 
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�مر�أة من 7 دول عربية ملدة �سهرين. 
ب��االإ���س��اف��ة ل��ذل��ك، ومت �الإع����ان عن 
تو�سعة �لنطاق �جلغر�يف للدول ليتم 
�الآ�سيوية  و  �الأفريقية  �ل���دول  �در�ج 

لا�ستفادة من هذ� �لتدريب. 
تفاهم  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  �إىل  �إ���س��اف��ة 
لل�سليب  �ل����دول����ي����ة  �ل���ل���ج���ن���ة  م�����ع 
�إن�سانية  م�����س��اري��ع  لتنفيذ  �الأح���م���ر 
جمهورية  و  ميامنار  يف  للروهينجا 
تركز  و�لتي  �لدميوقر�طية  �لكونغو 
و  �لن�ساء  حماية  على  رئي�سي  ب�سكل 

�الأطفال.
ويف ختام كلمته �أكد معايل زكي �أنور 
�لعنف  �أ�سكال  كافة  �إن��ه��اء  �أن  ن�سيبه 
�لقائم على �لنوع �الجتماعي يتطلب 
تظافر  ودعم �جلهود �لدولية، ال �سيما 

تلك �لر�مية لتمكن �لن�ساء يف جميع 
يف  بفاعلية  و�مل�ساهمة  �لعامل،  �أنحاء 
�ل��دول��ي��ن. كما  �ل�سلم و�الأم����ن  ب��ن��اء 
عقد معاليه على هام�س جدول �أعمال 
�مل���وؤمت���ر �ج��ت��م��اع��ات  ث��ن��ائ��ي��ة، حيث 
�لتقى مع معايل �إينى مارى �إريك�سن 
�لرنويج  خارجية  وزي���رة  ���س��ور�ي��دى، 
يف  �لتعاون  تعزيز  �سبل  مناق�سة  ومت 
�ملتعلقة  وخا�سة  �ل�سة  ذ�ت  �ملجاالت 
و�لفتيات  �ل��ن�����س��اء  وح��م��اي��ة  دع���م  يف 
نهاية  ويف  �مل�سلحة.  �ل��ن��ز�ع��ات  وق��ت 
“�سجادة  م��ع��ال��ي��ه  ق�����دم  �الج���ت���م���اع 
تعترب  و�ل����ت����ي  ك���ه���دي���ة،  �ل�سام” 
ن��ت��اج م���ب���ادرة �ل�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
وتعترب  �الأف���غ���اين.  لل�سجاد  حم��م��د 
حممد  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  م��ب��ادرة 

ب���ن ز�ي�����د م���ب���ادرة �إم���ار�ت���ي���ة تهدف 
�أفغان�ستان  يف  �ل��ن�����س��اء  مت��ك��ن  �إىل 
خال  م��ن  �ملعي�سي  م�ستو�هم  ورف��ع 
ملا  ونتيجة  �لن�سيج.  حرفة  تعليمهم 
بنت  فاطمة  �ل�سيخة  مبادرة  حققته 
�ملبادرة  ��ستعانت  جن���اح،  م��ن  حممد 
�الأفغانين  4000 من �حلرفين  ب� 
 70% ن�سبة  �لن�ساء  �سّكلت  �مل��ه��رة، 
%35 من  �لن�سبة  ه��ذه  منها، وم��ن 
�لن�ساء �الأر�م��ل. وقد �أحدثت مبادرة 
تاأثري�ً  حممد  بنت  فاطمة  �ل�سيخة 
�أفغان�ستان،  �ق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي��ا 
موظفي  ع��ل��ى  ف��و�ئ��ده��ا  تقت�سر  وال 
�أي�ساً  �متدت  و�إمن��ا  فح�سب،  �مل��ب��ادرة 
�لعاملن  �حلرفين  �أط��ف��ال  لت�سمل 
�أي�ساً،  و�أق����ارب����ه����م  �مل����ب����ادرة  ���س��م��ن 
ع���اوة على �مل��ز�رع��ن وغ��ريه��م من 
�لعمال �ليدوين. ويعترب جناح هذه 
�لثاقبة  �ل��روؤي��ة  على  �ساهد�ً  �مل��ب��ادرة 
�ل�����س��ي��خ��ة فاطمة  �ل�����س��م��و  ل�����س��اح��ب��ة 
دولة  وحكومة  ز�ي���د  ب��ن  حممد  بنت 
�لتي تقوم  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
عن�سر�ً  باعتبارها  �مل��ر�أة  متكن  على 
و�الأم����ن  �ل�����س��ام  لتحقيق  �أ���س��ا���س��ي��اً 
�ل��������دويل. ك���م���ا �ل���ت���ق���ى م���ع���ايل زكي 
ملنظمة  �لتنفيذية  �ملديرة  مع  ن�سيبه 
�الأمم �ملتحدة للطفولة )�ليوني�سف( 
�ل�سيدة هرنيتا فور، ومت خال �للقاء 
لدعم  �لتعاون  تعزيز  �سبل  مناق�سة 
�ال�ستجابة  وق��ت  و�ل��ن�����س��اء  �الأط��ف��ال 

للطو�رئ �الإن�سانية. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكد عدد من �سفر�ء �الحتاد �الأوروبي لدى دولة �الإمار�ت �أن »عام �لت�سامح « جاء ليوؤكد 
ر�سالة �الإمار�ت �الإن�سانية �إىل �لعامل كله، وحر�سها يف تعزيز �ملحبة و�لتعاي�س بن �لب�سر 
وبن كافة �جلن�سيات �لتي تعي�س على �أر�سها �لطيبة . جاء ذلك خال حفل �إفطار �أقامه 
لتعاي�س  �لعاملي  �ليوم  مبنا�سبة  �لرم�سانية   “ �لت�سامح  “خيمة  يف  �لق�سر  ب��اب  فندق 
�لثقافات. و�سهد �حلفل �سفر�ء �الحتاد �الأوروبي �ملعتمدين لدى �لدولة و �ل�سيد يحى 
بكر �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �مروك �ملالكة للفندق و�ل�سيد م�سطفى طنطاوي مدير 

�لعمليات يف باب �لق�سر و�ل�سيد مر�سد �ل�سام�سي مدير �إد�رة �لت�سريفات ، �مل�سرف علي 
�خليمة . 

وق���ال  ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �أدري����ان م��ك��ارو، �ل�سفري �ل��روم��اين يف �ب��وظ��ب��ي و�ل���ذي تتوىل 
�لت�سامح يف  �ع��ان ع��ام  �إن م��ب��ادرة   ، �الأوروب���ي  �ل��دوري��ة لاحتاد  �لرئا�سة  ب��اده حالياً 
�لعاملي  �مل�ستوى  على  كبري  �إن�ساين  �سدى  لها  �لليلة  بها  نحتفي  و�لتي  �الإم���ار�ت  دول��ة 
لتو�سيح �مل�سامن �الإن�سانية لر�سالة �الإمار�ت وقيادتها �حلكيمة يف �لتعاي�س و�لت�سامح 
بن خمتلف �الأجنا�س و�الأعر�ق .. و�أ�سار �إىل �أن �لعامل بحاجة كبرية ملثل هذه �ملبادر�ت 

�الإيجابية �لتي حتمل ر�سالة حمبة وخري وت�سامح وتنمية �أف�سل للجميع دون متييز . 

خالل حفل اإفطار بخيمة الت�سامح يف فندق باب الق�سر : 

�سفراء الحتاد الأوروبي : عام الت�سامح يوؤكد ر�سالة الإمارات الإن�سانية اإىل العامل

خالل م�ساركتها يف اأعمال املوؤمتر الدويل ب�ساأن اإنهاء العنف اجلن�ساين : 

الإمارات تتعهد مببلغ 10 مليون دولر  اأمريكي لدعم الق�ساء على العنف القائم على نوع اجلن�س والعنف اجلن�ساين يف حالت النزاعات الإن�سانية

•• راأ�ص اخليمة. . الفجر 

�ال�سرت�تيجية  ب���اإد�رة  �ملوؤ�س�سي  �لتميز  ق�سم  نظم 
ر�أ����س  ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  �الأد�ء  وت��ط��وي��ر 
�خليمة، ور�سة عمل حول �سرح معايري جائزة وزير 
�لدورة   - �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  مرحلة  للتميز  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ل�سهيد  ب��ق��اع��ة م��ب��ن��ى  �خل��ام�����س��ة، و�ل���ت���ي ع��ق��دت 
�لعميد  بح�سور  �ل��ع��ام��ة،  بالقيادة  �ل�سحي  ط���ارق 
و�خلدمات  �مل���و�رد  ع��ام  مدير  �لطري  �أح��م��د  جمال 
�للجنة  رئي�س   – �خليمة  ر�أ����س  ب�سرطة  �مل�����س��ان��دة 
�لدكتور  و�لعميد  و�مل��ي��د�ل��ي��ات،  لاأو�سمة  �لد�ئمة 
�لعمليات  ع����ام  م���دي���ر  �حل���م���ي���دي  ���س��ع��ي��د  حم��م��د 
�ملركزية، و�لعميد عبد �هلل علي منخ�س مدير عام 
�لعمليات �ل�سرطية باالإنابة، ونّو�ب �ملدر�ء �لعامّون، 
ومدر�ء �الإد�ر�ت ونو�بهم، وموظفي �لقيادة �لعامة 

�مل�ساركن يف فئات �جلو�ئز �ملوؤ�س�سية و�لوظيفية.
قدم �لور�سة �لر�ئد يو�سف عبد �هلل �لطنيجي رئي�س 
ق�سم �لتميز �ملوؤ�س�سي ب�سرطة ر�أ�س �خليمة – رئي�س 
ل حول  �سرح مف�سّ متناواًل خالها  �البتكار،  وحدة 

– �ل��دورة �خلام�سة،  للتميز  �لد�خلية  جائزة وزير 
�إىل �سرح �آلية تعبئة �ال�ستمار�ت و�إدخالها  متطرقاً 
�لد�خلية،  ل����وز�رة  �الإل���ك���رتوين  �لتميز  ن��ظ��ام  على 
و�ل�سروط  �لوظيفية  �جلو�ئز  معايري  تو�سيح  مع 
للدليل  وف��ق��اً  �جل��و�ئ��ز  لتلك  للمر�سحن  �ل��ع��ام��ة 
�لفني للجائزة، و�خلطة �لزمنية �ملعتمدة للجائزة، 
كيفية  على  �مل��وظ��ف��ن  ت��دري��ب  �ل��ور���س��ة  تخلل  كما 
نقاط  �العتبار  يف  و�الأخ��ذ  �مل�ساركة  �مللفات  �سياغة 

�لقوة وفر�س �لتح�سن.
بور�سة  �ل��ط��ري،  �لعميد ج��م��ال  �أ���س��اد  وم���ن ج��ه��ت��ه، 
�لقائد  مرحلة  �لد�خلية  وزير  جائزة  معايري  �سرح 
�لعام – �لدورة �خلام�سة، موجهاً �مل�ساركن بتطبيق 
�ل��ت��ع��دي��ات �جلديدة  م��ع��اي��ري �جل���ائ���زة و�إ����س���اف���ة 
�لازمة عليها مع �لتقيد باخلطة �لزمنية �ملعتمدة 
للجائزة، مثمناً جهود �مل�ساركن �ملبذولة للح�سول 
ب���اأن ه��ن��اك ج��و�ئ��ز حتفيزية  على �جل��ائ��زة، م��وؤك��د�ً 
متمنياً  �ل����دورة،  ه��ذه  خ��ال  للم�ساركن  ت�سجيعاً 
�لنتائج  �أف�سل  وحتقيق  �ل�سروط  ��ستيفاء  للجميع 

و�ملر�كز �ملتقدمة.

و�أكد �مل�ست�سار �سيف �ل�سفريي خبري وم�ست�سار �الأد�ء 
�أن  �خليمة،  ر�أ�س  ب�سرطة  و�ال�سرت�تيجي  �ملوؤ�س�سي 
لعطاء  تتويجاً  ُتعّد  للتميز  �لد�خلية  وزي��ر  جائزة 
�ل�سف  و�سباط  �ل�سباط  من  للمتميزين  م�ستد�م 
و�الأف������ر�د و�مل��دن��ي��ن و�مل��خ��ت�����س��ن، �ل��ذي��ن ي�سعون 
�خلدمات  �أف�سل  وت��وف��ري  �إلتميز  �إىل  ويطمحون 
�ملعايري  �أف�سل  وف��ق  �ل��ر�ق��ي��ة،  و�الأم��ن��ي��ة  �ل�سرطية 
�لعاملية �لتي ت�سهم يف تعزيز مكانة �لدولة على �سلم 

�لتناف�سية �لعاملية.
وتاأتي هذه �لور�سة �سمن �سل�سلة �لرب�مج و�لور�س 
�الأد�ء  وتطوير  �ال�سرت�تيجية  �إد�رة  تنظمها  �لتي 
وحت�سن  لتطوير  �ملوؤ�س�سي  �لتميز  بق�سم  ممثلة 
م�ستوى �الأد�ء بالقيادة �لعامة ل�سرطة ر�أ�س �خليمة، 
من خال �مل�ساركة يف خمتلف جو�ئز �لتميز، وعلى 
بعد  خا�سة  للتميز،  �لد�خلية  وزي��ر  ج��ائ��زة  ر�أ�سها 
حتقيق �سرطة ر�أ�س �خليمة الإجناز متميز يف �لدورة 
�أف�سل  بجائزة  فوزها  خال  من  للجائزة  �الأخ��رية 
حيث  من  �لد�خلية  وزي��ر  جائزة  يف  م�سارك  قطاع 
عدد �لباحثن �مل�ساركن �سمن فئة �لبحث �لعلمي.

ا�ستجابة لعام الت�سامح

جمموعة م�ست�سفيات ال�سعودي الأملاين ال�سارقة 
وعجمان  يطلق مبادرة العالج املجاين يف �سهر رم�سان 

احتفاء بيوم زايد الإن�ساين

اإعالم  �سرطة راأ�س اخليمة توزع وجبات اإفطار

�سرطة راأ�س اخليمة ت�سرح معايري جائزة وزير الداخلية مرحلة القائد العام 
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اأخبـار الإمـارات

••اأبوظبي-الفجر:

نظم مركز ز�يد للدر��سات و�لبحوث 
�لتابع لنادي تر�ث �الإمار�ت م�ساء 
م�سرح  يف  �جل��م��ع��ة  �الأول  �أم�������س 
ي���وم �لعمل  �أب���وظ���ب���ي، ومب��ن��ا���س��ب��ة 
بعنو�ن  ن��دوة  �الإم��ار�ت��ي  �الإن�ساين 
“ �لعمل �الإن�ساين يف فكر ز�يد بن 
�سمن  �ملدنية”،  و�حلياة  �ل�سريعة 
�لرم�ساين  �مل���ه���رج���ان  ف��ع��ال��ي��ات 
�لنادي  ينظمه  �ل��ذي  ع�سر  �ل��ر�ب��ع 
بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  ب��رع��اي��ة 
ز�يد �آل نهيان ممثل �ساحب �ل�سمو 
رئي�س �لدولة رئي�س �لنادي، �سارك 
ف��ي��ه��ا ���س��ع��ادة �مل�����س��ت�����س��ار يف دي���و�ن 
�ساحب �ل�سمو ويل �لعهد �لدكتور 
�لدكتور  و���س��ع��ادة  ح���م���ادة،  ف����اروق 
�أبوظبي  ع��ام  مدير  متيم  بن  علي 
�الإعامي  و�مل�����س��ت�����س��ار  ل���اإع���ام، 
�لقد�سي،  �سعيد  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور 
�لدرعي  ح��م��د�ن  �لدكتور  و�أد�ره����ا 
و�لدر��سات  �لبحوث  ق�سم  رئي�س 
و�لندو�ت يف �ملركز، وذلك بح�سور 
بن  �سعيد  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  م��ع��ايل 

طحنون �آل نهيان.
�لدكتور  ���س��ع��ادة  �ل���ن���دوة  وح�����س��ر 
مدير  �ملن�سوري  ر��سد  علي  عبيد 
ع���ام دي����و�ن مم��ث��ل ���س��اح��ب �ل�سمو 
مدير  �سمو  ن��ائ��ب  �ل��دول��ة،  رئي�س 
عام مركز �سلطان بن ز�يد، و�سعادة 
�ملدير  �ل���رم���ي���ث���ي  ع����ب����د�هلل  ع���ل���ي 
يف  و�الإع���ام  للدر��سات  �لتنفيذي 
�سابقا  �ل�����س��ف��ري  و���س��ع��ادة  �ل���ن���ادي، 
ونيافة  �حلو�سني،  حم��م��ود  �ح��م��د 
ر�عي  ميخائيل  �أنطونيو�س  �لق�س 
باأبو  �أنطونيو�س  �الأنبا  كاتدر�ئية 
ظبي، وح�سرها ممثا عن �لر�عي 
حممد  �سعادة  للمهرجان  �لر�سمي 
مل�سرف  �الق��ل��ي��م��ي  �مل��دي��ر  �لفهيم 
�أب���وظ���ب���ي �الإ����س���ام���ي، وم����ن ها 
�ل�سياحي لاحتاد  �ل��ذر�ع  �أبوظبي 
للطري�ن �لد�عم للمهرجان حارب 
�إد�رة  رئي�س  نائب  �ملهريي  مبارك 
�ل��وج��ه��ات وق��ط��اع �ل�����س��ي��اح��ة، كما 
�لعلي  م���اج���د  ع���ب���د�هلل  ح�����س��ره��ا 
بد�ئرة  �لوطنية  �لكتب  د�ر  مدير 
�لثقافة و�ل�سياحة، �إىل جانب عدد 
م��ن �مل�����س��وؤول��ن يف ك��ل م��ن �لنادي 
ومركز �سلطان بن ز�يد، ونخبة من 
و�ملهتمن،  و�الأكادميين  �ملفكرين 
وجمهور غفري من متابعي فعاليات 
�ملهرجان، وممثلو عدد من و�سائل 
فريق  فيها  مب��ا  �ملختلفة  �الإع���ام 
�لتو��سل �الجتماعي �لتابع للنادي 

ومركز �سلطان بن ز�يد .
و��ستهلت فاطمة م�سعود �ملن�سوري 
للدر��سات  ز�ي������د  م���رك���ز  م����دي����رة 
ترحيبية  بكلمة  �ل��ن��دوة  و�لبحوث 

•• اأبوظبي -الفجر:

�أبوظبي عن  ك�سفت بلدية مدينة 
لعملية  ���س��ات��رة  خ��ي��م��ة  ت��وف��ريه��ا 
دف��ن �ل�����س��ي��د�ت �مل��ت��وف��ي��ات، وذلك 
بهدف �حرت�م حرمة وخ�سو�سية 
وعدم  �لدفن  عملية  �أثناء  �لن�ساء 
�نك�سافهن على �مل�سيعن �مل�ساركن 

يف عملية �لدفن.
�لعامري  �سعيد  �أك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
رئ��ي�����س ق�����س��م خ���دم���ات �مل��ق��اب��ر يف 
�أن هذه  �أب��وظ��ب��ي  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
�ل�سامية  �ل��ق��ي��م  جت�سد  �خل��ط��وة 
و�لنبيلة �لتي ترتكز عليها قيادتنا 
�الإن�سان  مع  �لتعامل  يف  �حلكيمة 
هذه  وميتاً،  حياً  كر�مته  وحفظ 
�الإن�سانية  �ملثل  �لنابعة من  �لقيم 
�الإن�����س��ان يف  ���س��اأن  و�إع����اء  �لعليا 
ح��ي��ات��ه ويف مم���ات���ه، وت��ك��رمي��ه يف 
�لد�ر  �إىل  و�أث���ن���اء رح��ي��ل��ه  �حل��ي��اة 
�الآخرة. و�أكد �لعامري �أن �لبلدية 
ح��ري�����س��ة د�ئ��م��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي كل 
�لر�سا  ن�سبة  رف���ع  ���س��اأن��ه  م��ن  م��ا 
�لبلدية،  خ��دم��ات  ع��ن  �ملجتمعي 
�ال�ستجابة  على  قدرتها  وتعزيز 
و�حتياجاته  �مل��ج��ت��م��ع  مل��ت��ط��ل��ب��ات 

وفكر�ً وثقافة، فاالإ�سام بنظره ال 
يتنافى �أ�سًا مع �حل�سارة و�لّتقدم 
ونه�سة،  وع��ل��م  ح�سارة  دي��ن  الأّن���ه 
�حل�سارة  قّمة  هي  تعاليمه  �إّن  بل 
و�لعلوم، �الأمر �لذي جعل �الإ�سام 
ي��رت��ب��ط يف ت�������س���ّور �ل�����س��ي��خ ز�ي���د 
مب�������س���روع  ن��ه�����س��وي ����س��ت��ط��اع �أن 
�نت�سرت يف  ي�سنع ح�سارة عظيمة 
ز�يد  �ل�سيخ  وك��ان  �ملعمورة،  �أرج��اء 
بو�سفها  �حل�سارة  تلك  �إىل  ينظر 
ح�سارة  مت�ساحمة، ال �إفر�ط فيها 
�لتو�زن  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ت��ف��ري��ط،  وال 
�ل���دق���ي���ق ب���ن �ل������روح و�مل�������ادة من 
�مل��ت��ّم��دن. لهذ�  �أج��ل بناء �الإن�����س��ان 
باأّن  يوؤمن  كان”طيب �هلل ثر�ه”  
و�إ�ساح  فعل تطوير  �لنه�سة هي 
�أجل  م��ن  �حل��ي��اة  ج��و�ن��ب  ملختلف 

بناء و�قع جديد. 
و�أك��د بن متيم �أن �ل�سيخ ز�يد ظل 
لوناً  ل��اإن�����س��ان  �ح���رت�م���ه  يج�سد 
ول�����س��ان��اً ودي���ن���اً، وظ���ل ي���وؤم���ن باأن 
�الختاف �لعرقي ال ي�سكل قاعدة 
�ختاف  فهو  دون��ّي��ة،  �أو  الأف�سلّية 
يتجّلى د�خل �أ�سرة �إن�سانّية و�حدة. 
ي�سّكان  و�الخ����ت����اف  ف��ال��ت��غ��اي��ر 
�ملجتمعات  يف  �حل�����ي�����اة  ق�����اع�����دة 
ع�سّية  ق���اع���دة  وه���ي  �الإن�����س��ان��ي��ة، 
�لتنوع  �أ�سا�س  الأنها  �لتجاوز،  على 
ك��ان من  لذلك  و�ل��ث��ق��ايف،  �لفكري 
ز�يد  �ل�����س��ي��خ  ي��دي��ن  �أن  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
“�لتمييز �لعن�سري بكاّفة �أ�سكاله” 
بعن  كاّفة  �لب�سر  �إىل  “ينظر  و�أن 
كما  و�حدة، عن �ملحّبة و�الأخوة”، 
ظل يدعو �إىل �لبحث عن �جلو�مع 
�مل�سرتكة  و�الأخ���اق���ّي���ة  �ل��ق��ي��م��ّي��ة 
�ل��ع��اق��ات بن  عليها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
و�البتعاد عن  و�ح��د  ب��رّب  �ملوؤمنن 
رف�س  على  ينبني  �ل��ذي  ب  �لتع�سّ

�الآخر ورف�س �العرت�ف به. 
�لتاأكيد  �إىل  مت��ي��م  ب���ن  وخ��ل�����س   
�بن �حل�سارة  ز�يد  �ل�سيخ  �أن  على 
موقفها  يف  �الإ���س��ام��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
حلو�ر�ته  �ملتتبع  و�أن  �الآخ���ر.  م��ن 
�لفكرّية  �ل�سخ�سّيات  خمتلف  مع 
و�ل�سيا�سّية،  و�الإعامّية  و�لعلمّية 
�لثقافّية  �ل���ه���وّي���ة  �أّن  ي��ك��ت�����س��ف 
مت�سبعا  ز�ي�����د  �ل�����س��ي��خ  ك����ان  �ل���ت���ي 
بالتبادل  ت���وؤم���ن  م��ت��ف��ّت��ح��ة،  ب��ه��ا 
�ل����ث����ق����ايف،  ل�����ذ� ف���ق���د �ن���ط���ل���ق من 
دولة  �أن  ت���رى  م�ستقبلية   ن��ظ��رة 
�ستكون  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
جم��ت��م��ع��ا �آم���ن���ا ال م��ك��ان ف��ي��ه الأي 
�أو �لعرق  �أ�سا�س �لدين  متييز على 
�سارت  وق���د  �ل��ل��ون.  �أو  �جل��ن�����س  �أو 
�لقائد  �الم���ار�ت على خطى  دول��ة 
للت�سامح  و�ح��ة  ف�سارت  �ملوؤ�س�س؛ 
خمتلف  ب��ن  �ل�سلمي  و�ل��ت��ع��اي�����س 
�الأديان و�العر�ق النها  ترتكز على 

نهيان”طيب  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د 
�إذ كان ينطلق يف �لعمل  �هلل ثر�ه”، 
�الإن�������س���اين م���ن م��ن��ط��ل��ق��ات قيمية 
و�جتماعية و�إن�سانية، فاأ�س�س دولة 
�الحت����اد ع��ل��ى ع��م��ل �خل����ري، �لذي 
�الأج��ي��ال، ومن  تتو�رثها  �سمة  ظل 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ج��اء  ب��ع��ده 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان �لذي ثّبت 
�أركان �خلري ، حتى  عّم خريها كل 
�أرج��اء �لعامل، و�سار �خلري �سلوكاً 
�ستى  يف  �الإم�����ار�ت  �سعب  مي��ار���س��ه 

مناحي �حلياة �ليومية.
�لت�سامح يف  �أهمية  وب��ّن بن متيم 
�سخ�سيته،  ويف  ز�ي��د  �ل�سيخ  روؤي���ة 
يوؤكد  ز�يد كان  �ل�سيخ  �أن  مو�سحا 
دوم��ا على �أن �الإ���س��ام دي��ن رحمة 
وت�������س���ام���ح وت���ف���اه���م وت����ق����ارب بن 
�لب�سر، ومعاملة بالتي هي �أح�سن، 
ميار�سه  �ل�����ذي  �ل��ع��ن��ف  ي���ع���رف  ال 
�الإرهابيون �لذين يّدعون �الإ�سام 
�لنا�س  ي��ذب��ح��ون   وب��ا���س��م��ه  زور�ً، 
�ملغر�سة،  �أه��د�ف��ه��م  �إىل  للو�سول 
علماء  ي��دع��و  �هلل”  “رحمه  وظ��ل 
لاإ�سام  ت�����س��ور  ب��ن��اء  �إىل  �ل��دي��ن 
�لعنف  ون��ب��ذ  �لت�سامح  على  ي��ق��وم 

و�الرهاب.
بن  ز�ي���د  �ل�سيخ  ن�ساأة  �إىل   و�أ���س��ار 
�إذ  �آل نهيان منذ طفولته،  �سلطان 
كانت يف �أجو�ء مت�ساحمة ال تعرف 
باأّن  �لر��سخ  �إميانه  �لتع�سب، ومنا 
جوهر  ه��ي  �ل�سماحة  �أو  �لّت�سامح 
هو  �حلقيقي  فاالإ�سام  �الإ���س��ام؛ 
�ل�����س��م��اح��ة، ال ي��ح��م��ل ح���ق���د�ً وال 
ب��غ�����س��اً ل��ل��ب�����س��ر، وم��ث��ل��م��ا ه��و �سمح 
كّلها  للب�سرّية  �سمح  فهو  ذ�ت��ه،  يف 
�ل�سيخ  وع��ي  �أن   م��وؤك��د�  بقناعاته، 
ز�ي�����د  ب��ال��ت�����س��ام��ح ي�����دّل  ع��ل��ى �أنه 
ي�سدر عن معرفة بالذ�ت و�لتاريخ 
تاريخاً  �الآخ��ر  معرفة  ثم  و�لهوّية 

م�سيفا �أن هذه �ملنطلقات �لثاثة، 
�لعربي  �مل��ح��ي��ط  وق���ّو�ه���ا  ع��ّم��ق��ه��ا 
و�ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة، ف��ك��ان �ملحيط 
ومبا  �ملفاهيم،  ه��ذه  يتقبل  ح��ول��ه 
�أن �ملجتمعات حتتاج �إىل من ياأخذ 
بيدها نحو تلك �لقيم، كان �ل�سيخ 
�مليد�ن،  ز�ي��د رحمه �هلل هو فار�س 
�لذي �أخذ بيد هذ� �لوطن منذ �أن 

وعى نف�سه.
وق����ال ح���م���اده: ك����ان �ل�����س��ي��خ ز�يد 
�سخيا باإن�سانيته مع �لدول، �أعانها 
ع���ل���ى �مل�������س���ت���وى �ل���ر����س���م���ي و�أخ�����ذ 
ز�يد  �ل�سيخ  تعامل  كذلك  بيدها. 
ت�سري  �ل��ت��ي  �لعاملية  �ملنظمات  م��ع 
مع  �ملن�سجم  �الإن�����س��اين  �ل��ع��م��ل  يف 
�ل���ف���ك���ري. كذلك  ت��وج��ه��ه  ���س��ي��اق 
للجمعيات  ي����ده  �هلل  رح���م���ه  م���د 
�خل��ا���س��ة ب���ال���دول، وغ���ريه���ا، فلم 
�أعمال  �أن  م��و���س��ح��ا  ط��ال��ب��اً،  ي���رد 
�ل�سيخ ز�يد �الإن�سانية كانت تغطي 
�سكن  من  �لرئي�سة  �لنا�س  حاجات 
�مل�ساكن  ف��ب��ن��ى  وت��ع��ل��ي��م.  و���س��ح��ة 
و�مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات و�مل�����د�ر������س، د�خ���ل 
�لدولة ثم خارجها، والأنه ق�سد �أن 
ي�سمل دعمه �أكرب عدد من �لنا�س، 
كانت �أعماله تتج�سد يف م�سروعات 
�ليوم،   ح��ت��ى  وم�����س��ت��م��رة  ���س��خ��م��ة 
حيث بف�سل �هلل وتوفيقه حافظت 
�لنهج  نف�س  على  �لر�سيدة  قيادتنا 

�لذي �أر�ساه رحمه �هلل.
 

الدكتور علي بن متيم 
بد�أ �لدكتور علي بن متيم حديثه 
و�لتازم  �الق����رت�ن  �إىل  ب��االإ���س��ارة 
�أن  و�لت�سامح، مو�سحا  بن �خلري 
ق��ارىء تاريخ �الإم��ار�ت يدرك �أنها 
ما تز�ل تقود قاطرة �لت�سامح من 
خ����ال م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة لعمل 
ب���د�أه���ا �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�سيخ  �خل����ري، 

�لتا�سع ع�سر  ليلة  �إن   : فيها  قالت 
من رم�سان.. ذكرى رحيل �ملغفور 
ل���ه �ل�����س��ي��خ ز�ي����د ب���ن ���س��ل��ط��ان هي 
بحق ليلة وطن وتاريخ وطن، كتب 
و�الإن�سانية  �حل��ق  مب��د�د  تاريخها 
و�ل���ت�������س���ام���ح و�حل�������ب و�ل����ع����ط����اء، 
�أف���ع���ال ���س��اح��ب��ه��ا خالدة  و���س��ت��ظ��ل 
ت�سري  وط��ن��ي��ا  نهجا  غ���دت  �أن  ب��ع��د 
حتى  �لر�سيدة  �لقيادة  هديه  على 
تت�سدر  �ل��ي��وم  �الإم�����ار�ت  �أ�سبحت 

من�سات �لعمل �الإن�ساين.

امل�ست�سار الدكتور
 فاروق حمادة

�مل�ست�سار  ب��ح��دي��ث  �ل��ن��دوة  وب����د�أت 
�ل��دك��ت��ور ف���اروق ح��م��ادة �ل���ذي �أكد 
ثر�ه”  �هلل  “طيب  ز�ي��د  �ل�سيخ  �أن 
�لكلمة  بكل ما حتمله  �إن�سانياً  كان 
هذه  �أن  مبينا  و�أب���ع���اد،  م��ع��ان  م��ن 
من  ز�ي��د  لل�سيخ  ج��اءت  �الإن�سانية 
�أولها �لفطرة �لتي  ثاثة م�سادر، 
ف��اأع��ط��اه غر�ئز  �إي���اه���ا،  وه��ب��ه �هلل 
و�أعماله  �أقو�له  يف  �إن�سانية، جتلت 
وم��و�ق��ف��ه و�آر�ئ������ه وح��ك��م��ت��ه، �لتي 
ن�ستقيها من �آالف �لدالئل، وثانيها 
عمقتها  �الإن�سانية  �لنزعة  هذه  �أن 
�الأ���س��ري��ة، ال  ف��ي��ه تربيته  وق��وت��ه��ا 
�سيما من و�لدته �ل�سيخة �سامة، 
كبري�ً  تعلقاً  بها  متعلقاً  ك��ان  �لتي 
هي  كانت  وق��د  ج��م��اً،  حباً  ويحبها 
عالية،  �إن�سانية  ن��زع��ة  ذ�ت  ك��ذل��ك 
توؤثر  كانت  �أنها  �إن�سانيتها  وبلغت 
�ل���ن���ا����س ع��ل��ى �أوالده��������ا يف �ل�����دو�ء 
�ملتعلق  �جلانب  هناك  ثم  و�لغذ�ء، 
�ل��ت��ي ع��ا���س ف��ي��ه��ا �ل�سيخ  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
و�سطها،  كرب  �لتي  و�لثقافة  ز�ي��د 
�إ�سامية،  ع���رب���ي���ة  ث���ق���اف���ة  وه�����ي 
�الإ�سامي  دي��ن��ن��ا  �أن  ي��خ��ف��ى  وال 
�الإن�سان،  تكرم  �ل�سمحة  و�سريعتنا 

�أن���ط���ون���ي���و����س م��ي��خ��ائ��ي��ل ب����ن �أن 
روؤية  يف  ع�سره  �سبق  ز�ي��د  �ل�سيخ 
�الإن�سان  ب��ن��ى  ف��ق��د  ب������اده!  ب���ن���اء 
�لدولة،  �ل��ذي منه بنى  �الإم��ار�ت��ي 
وعلَّم �أوالده �لت�سامح على �مل�ستوى 
�الإن�����س��اين ق��ب��ل �ل�����س��ي��ا���س��ي، و�إن���ك 
لرتى هذ� �لت�سامح يف كل ُمو�ِطٍن 
�إمار�تي، وق��ال:. نحن هنا منار�س 
مطلقة،  بحرية  �لدينية  �سعائرنا 
�لنهج  ه����ذ�  ع��ل��ى  ����س��ت��م��رت  وق����د 
�الإم��ار�ت �حلكيمة؛ ممثلة  قياد�ُت 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ح�سرة  يف 
خليفة، وويل عهده �الأمن �ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي���د؛ 
عاًما  )2019م(  ع��ام  �أعلنو�  فقد 
هذه  على  �ل��ع��ام  ف�سهد  للت�سامح، 
بن  تاريخيا  لقاء  �لطيبة  �الأر���س 
�لبابا” فرن�سي�س” بابا �لفاتيكان، 
�سيخ  �لطيب”  “�أحمد  و�ل�����س��ي��خ 
“�الأخوة  وث��ي��ق��ة  ل��ت��وق��ي��ع  �الأزه�����ر 

�الإن�سانية«.
�لبابا  �أع��ل��ن  لقد  نيافته:  و�أ���س��اف 
توّليه  بعد  �لثاين”  “تو��سرو�س 
�الأرثوذك�سية؛  �ل��ك��ن��ي�����س��ة  رئ��ا���س��ة 
دول���ه  ه���ي  ي���زوره���ا  دول�����ه  �أول  �أن 
�لعربية؛ تقديًر� لدورها  �الإمار�ت 
�مل�سرية.  �ل��ث��ورة  دع��م  �مل�����س��رف يف 
وب��ه��ذ� فقد �أع��ل��ن �أك���رُب قامتن يف 
�لكني�سة  “بابا  �مل�����س��ي��ح��ي  �ل��ع��امل 
�لكني�سة  و”بابا  �لكاثوليكية” 
�الإمار�ت  دول��ه  �أن  �الأرثوذك�سية” 

دوله �لت�سامح.
ويف ختام �لندوة قام معايل �ل�سيخ 
�ل���دك���ت���ور ���س��ع��ي��د ب���ن ط��ح��ن��ون �آل 
�لدكتور  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س��ور  ن��ه��ي��ان، 
ع���ب���ي���د ع���ل���ي ر������س����د �مل���ن�������س���وري. 
�لرميثي،  ع���ب���د�هلل  ع��ل��ي  و���س��ع��ادة 
ب���ت���ك���رمي �مل�������س���ارك���ن يف �ل����ن����دوة، 
و�لد�عمن  �لرعاة  تكرمي  وكذلك 

للمهرجان. 
وجت�������ول م���ع���ال���ي���ه و�حل���������س����ور يف 
�لعربية  �مل�������س���ك���وك���ات  “معر�س 
�ل�سور  وج��ن��اح��ي  و�الإ�سامية” 
�خلا�سة بالت�سامح يف حياة �ملغفور 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
“طيب �هلل ثر�ه”، و�لكتب �ملحققة 
هام�س  على  جميعا،  ينظمها  �لتي 
للدر��سات  ز�ي���د  م��رك��ز  �مل��ه��رج��ان، 

و�لبحوث.

تاأكيد�  وذل���ك  وم��ل��ة،  معتقد  بكل 
كونه  �الإن�����������س�����ان  �ح���������رت�م  ع���ل���ى 
�إن�����س��ان��ا ب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر ع���ن ملته 
�أن خدمات  ومعتقده ودينه.  كما 
�ل���دف���ن و�جل���ن���ائ���ز �مل���ق���دم���ة من 
غري  �إىل  �ل��ع��ام��ة  �ل�����س��ح��ة  �إد�رة 
يف  �لقيادة  روؤي��ة  جت�سد  �مل�سلمن 
ومبا  و�الأدي����ان،  �ل�سعوب  �ح���رت�م 
ومن  �لت�سامح،  ع��ام  م��ع  يتنا�سب 
ه���ذ� �مل��ن��ط��ل��ق ت��ع��د ب��ل��دي��ة مدينة 
�أبوظبي �ل�سباقة و�لر�ئدة يف هذ� 
�مل��ج��ال م��ن خ���ال م��ا مت تنفيذه 
خدمات  ق�����س��م  يف  م����ب����ادر�ت  م���ن 
�ل�سحة  الإد�رة  �ل���ت���اب���ع  �مل���ق���اب���ر 
�ح���رت�م طقو�س غري  م��ن  �لعامة 
�سعائر  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  �مل�����س��ل��م��ن 
تتو�فر لهم حرية  �جلنائز، حيث 
ممار�سة حقوقهم يف دفن موتاهم 
يف �ملقابر �لتي مت تخ�سي�سها لهم 
�ملتبعة  �لدفن  �سعائر  مع  متا�سياً 
لكل طائفة �أو جماعة، من خال 
جميع  مع  يتنا�سب  مبا  ت�سييدها 

�ملعتقد�ت لغري �مل�سلمن.
ع���ن���اي���ة كبرية  �ل���ب���ل���دي���ة  وت������ويل 
لتوفري مقابر مفتوحة الأ�سحاب 
بني  منطقة  يف  �مل�سيحية  �لديانة 

تغطي  �خليمة  �أن  �ل��ع��ام��ري  �أك���د 
مزودة  وه��ي  �لقرب،  منطقة  كافة 
�لكافيتن،  و�ل��ت��ه��وي��ة  ب��االإ���س��اءة 
وت�سمح باإجر�ء عملية �لدفن بكل 

�أريحية و�سهولة وخ�سو�سية.
مدينة  بلدية  �أن  بالذكر  �جلدير 
ب��ت��ق��دمي خدمات  ت��ق��وم  �أب��وظ��ب��ي 
م�������س���رح���ة  يف  �مل�������وت�������ى  ت������ك������رمي 
وم�ست�سفى  �مل����ف����رق  م�����س��ت�����س��ف��ى 
مدينة خليفة �لطبية، من خال 
مكرمي ومكرمات �ملوتى �ملوؤهلن 
من قبل هيئة �ل�سوؤون �الإ�سامية 
يقومون  �ل�����ذي�����ن  و�الأوق���������������اف، 
�ملتوفن  وت��ك��رمي  غ�سل  بعمليات 
وفقاً  وت��ك��ف��ي��ن��ه��م  وت��ط��ي��ي��ب��ي��ه��م 
�الإ�سامية،  �ل�����س��ري��ع��ة  ل��ق��و�ع��د 
�ملقابر  �إىل  ل��ن��ق��ل��ه��م  جت����ه����ي����ز�ً 
�ملفتوحة لعملية �لدفن يف كٍل من 
مقربة بني يا�س، ومقربة �لبطن 
وم���ق���ربة �ل�����س��م��ح��ة.  وك���ان���ت قد 
وتطبيقا  م��وؤخ��ر�  �لبلدية  �أعلنت 
مل��ب��ادئ �ل��ت�����س��ام��ح و�مل�����س��او�ة �لتي 
ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا �الإم��������ار�ت ع���ن توفري 
لغري  و�ملخ�س�سة  �ملنا�سبة  �ملقابر 
ممار�سة  ح��ري��ة  وتتيح  �مل�سلمن، 
�خلا�سة  �جل��ن��ائ��زي��ة  �ل��ط��ق��و���س 

�إليها.  �لتابعة  �مل��ر�ف��ق  جميع  يف 
وع��ن �مل��ب��ادرة �أك���د �ل��ع��ام��ري �أنها 
�إط���ار حت�سن  �أي�����س��ا �سمن  ت��اأت��ي 
�خلدمات �ملقدمة �إىل �أهل �ملتوفى 
�ملقابر  خ���دم���ات  ق�����س��م  ق��ب��ل  م���ن 
�لعامة،  �ل�����س��ح��ة  الإد�رة  �ل��ت��اب��ع 
و�سعها  ي��ت��م  �خل��ي��م��ة  �أن  م�����س��ري� 
�أثناء م��و�ر�ة �جلثمان  فوق �لقرب 
�ل�سيدة  �ل��رى، وحتجب �خليمة 
وتتيح  �الآخ�����ري�����ن  ع����ن  �مل���ت���وف���ي���ة 
عملية  الإمت���ام  �ل��دخ��ول  ملحارمها 

�لدفن بكل حرية وخ�سو�سية.
�ل�ساترة  �خليمة  مبادرة  �أن  و�أك��د 
�ملتوفيات  �ل�����س��ي��د�ت  دف��ن  مل��ر����س��م 
�ملعيارية  ل��ل��زي��ار�ت  ث��م��رة  ج���اءت 
�لتي نفذتها �إد�رة �ل�سحة �لعامة 
�لبلديات  جت��ارب  على  و�طاعها 
�الأخ�����رى، م�����س��ي��د� ب��ال��ف��ك��رة �لتي 
وكانت  عجمان  بلدية  بها  ب���ادرت 
�جتمع  حيث  �ل�ساأن،  بهذ�  �سباقة 
بلدية  �مل��ق��اب��ر يف  خ���دم���ات  ق�����س��م 
مدينة �أبو ظبي مع ق�سم �ملقابر يف 
بلدية عجمان و�طلع وفد �لبلدية 
�خل��دم��ة ومت تطبيقها  ه��ذه  على 

مبا�سرة نظر� الأهميتها.
للخيمة  �لفنية  �ملو��سفات  وحول 

�جلنازة  خ��دم��ات  �لبلدية  وت��ق��دم 
�ملر�فق  على  و�ملحافظة  �ملجانية، 
�لتطهري  م�����س��ت��ل��زم��ات  وت���وف���ري 
�أع���م���ال �ل��ن��ظ��اف��ة، بحيث  وك���اف���ة 
بهدف  م�������س���ان���ة  �مل����ق����ربة  ت��ب��ق��ى 
وحقوق  ح���رم���ة  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ 

وجثامن �ملوتى. 

ي��ا���س م��ع ت��وف��ري �مل��ي��اه و�ملظات 
�مل����ت����وف����ى، �إىل  �مل���ت���ح���رك���ة الأه������ل 
و�ملو��ساة  �ل��ت��ع��ازي  تقدمي  جانب 
�إر�سال ر�سالة �لكرتونية من  عرب 
�لت�سامن  ع��ن  ت��ع��ب��ري�ً  �ل��ب��ل��دي��ة، 
جميع  بن  �الجتماعي  و�لتكافل 

مكونات و�سر�ئح �ملجتمع. 

فيه �أبناء �الم��ار�ت �الأخ��رى، وكان 
يعطي لكل منهم مبلغا وهو يقول: 
��سرفوه على عيالكم و�تقو� �هلل .. 
��سبوعن  يف  قدمه  ما  جملة  وبلغ 
�سرب  كما  دوالر.  مليون  ع�سرين 
�ل�سيخ  �أم��ر  بق�سة  مثًا  �لقد�سي 
يف  �جلبل  �إىل  طريق  بتعبيد  ز�ي��د 
نزواًل   1974 ع���ام  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
�أح��د �مل�سنن �ل��ذي �سكا  عند رغبة 

�إليه وعورة �لطريق.
�إن�سانيته  �أن  �ل��ق��د���س��ي  و�أو�����س����ح 
�أبناء  على  تقت�سر  مل  �هلل،  رحمه 
�الإمار�ت فقط، وحكى عن ذهابهم 
�لقاهرة  يف  �لثامن  �لقمة  مل��وؤمت��ر 
بناء  �إع������ادة  وق�����س��ة   1976 ع����ام 
�الإ�سماعيلية  م��دي��ن��ة  �أح��ي��اء  �أح���د 
وح���دة  وخ��م�����س��م��ئ��ة  �آالف  ب���اأرب���ع���ة 
دوالر  مليون   18 بتكلفة  �سكنية 
يف ذل�����ك �ل����وق����ت، و�ل���ث���ن���اء �ل����ذي 
من  تلك  �لكرمية  هديته  وج��دت��ه 
�ملو�طنن �مل�ستفيدين من �مل�سروع، 
و����س��ت��ق��ب��ال��ه��م �حل��ا���س��د ل���ه، وكيف 

�أطلقو� ��سمه على �حلي.

ال�سيخ �سعيد بن طحنون
وعقب معايل �ل�سيخ �لدكتور �سعيد 
بن طحنون يف مد�خلة له على ما 
ق��دم��ه �مل��ن��ت��دون، وب���ن �أن����ه حظي 
بنف�سه باأن يرى جانباً من �الأعمال 
�ل�سيخ ز�يد  �الإن�سانية للمغفور له 
يف ع���دد م���ن �ل��ب��ل��د�ن م��ث��ل م�سر 
و�ملغرب وباك�ستان و�ململكة �ملتحدة 
من  غريها  ويف  �ملتحدة  و�لواليات 
�ل��ب��ل��د�ن. وق����ال �إن��ن��ي �أذك����ر ق�سة 
ز�ي��د يف  �ل�سيخ  ك��ان  حدثت عندما 
رحلة عاج يف كليفاند يف �أمريكا، 
حيث كان يومها علي �سامل �لكعبي 
ثر�ه”  �هلل  “ ط��ي��ب  عليه  ي��ع��ر���س 
�الل��ت��م��ا���س��ات �مل���رف���وع���ة �إل���ي���ه من 
و��ستثنى  ع���رب،  و�إخ����وة  م��و�ط��ن��ن 
�لقر�ءة،  م��ن  ورق����ة  �آخ����ر  �ل��ك��ع��ب��ي 
فلم يقر�أها ، ف�ساأله رحمه �هلل مل 
مل تقر�أها؟ فقال �لكعبي �إنه طلٌب 
مقدم من �أحد �ليهود، فقال �ل�سيخ 
�إن�ساناً؟  �ل��ي��ه��ودي  �أول��ي�����س  ز�ي����د 

وفرو� له عاجه وما يطلب.
 

الق�س اأنطونيو�س ميخائيل 
�لق�س  ل����ن����ي����اف����ة  م�����د�خ�����ل�����ة  ويف 

�ح���رت�م �ل��ت��ن��وع   وحم��ارب��ة ثقافة 
��ستحد�ث  يف  جتلى  كما  �لكر�هية 

وز�رة للت�سامح . 

الدكتور حممد �سعيد القد�سي
�سرد �لدكتور حممد �لقد�سي عدة 
حمطات تبن �إن�سانية �ل�سيخ ز�يد 
��ست�سفها من مر�فقته للمغفور له 
حل��و�يل 34 ع��ام��اً، وق��ال ال ميكن 
�أن �أف�سل �لبعد �الإن�ساين لدى ز�يد 
و�لوطني،  �الأخاقي  �لبعدين  عن 
كلها  مو�قفه  يف  ك��ان  �أن��ه  مو�سحا 
يتعامل مع �أبناء �سعبه ومع �لدول 
باملعيار  و�ل�������س���دي���ق���ة،  �ل�����س��ق��ي��ق��ة 
نف�سها،  �ل��ث��اث��ة  وب��امل��ب��ادئ  نف�سه 
و�الإن�سانية،  و�لوطنية  �الأخاقية 
و�����س����رب �أم���ث���ل���ة م����ن ف�����رتة حكم 
لثمانية  �مل���م���ت���دة  ز�ي������د  �ل�������س���ي���خ 
وخم�سن عاماً منها ع�سرون عاماً 
يف  للحاكم  ومم��ث��ل  للعن  كحاكم 
�إن�سانية  ليبن  �ل�سرقية،  �ملنطقة 
�ملغفور له وحكمته، و�سط �لقبائل 
�حلدود،  على  �ملتو��سلة  وم�ساكلها 
رحمه  ز�ي���د  �ل�سيخ  ت��دخ��ل  وك��ي��ف 
�هلل وف�سل بينه���ا وحدد حدود كل 

منها.
 و�أكد �لقد�سي �أن �ل�سيخ ز�يد رجل 
�سنع �لتاريخ ومل ي�سنعه �لتاريخ، 
�تفاقيات  ح�����ول   ق�����س�����س��ا  و�أورد 
�ن  �ىل  م�����س��ري�  باملنطقة  �حل����دود 
وت�سامح  ح��ك��م��ة  ي���ع���ود  جن���اح���ه���ا 
�آل  �سلطان  ز�يد بن  �ل�سيخ  وعطاء 

نهيان رحمه �هلل .
ز�ي��د كان  �ل�سيخ  �أن  �لقد�سي  وبن 
برعيته،  يهتم  ور�عياً  عاداًل  حاكماً 
ز�يد  �ل�سيخ  ب��ن��اء  �لقد�سي  ف����اأورد 
�خلا�س  ماله  م��ن  �لعن  يف  �سوقاً 
و�أعطى دكاكينه للمو�طنن جماناً، 
ويف �ل��ع��ن �أي�����س��اً ثبت �ل��ع��د�ل��ة يف 
�ليوم  ومنذ  �الأف���اج.  مياه  توزيع 
�بوظبي  يف  �حلكم  لت�سلمه  �الأول 
1966جاءه  �غ�������س���ط�������س   6 يف 
�لذين  �مل���و�ط���ن���ن  م���ن  �مل��ه��ن��ئ��ون 
وقلة  �ملعي�سية  �حو�لهم  �ليه  �سكو� 
دخ��ل��ه��م ف��ط��ل��ب م��ن مم��ث��ل �لبنك 
�لذي تتعامل معه حكومة �بوظبي 
ق�سر  �ىل  ن���ق���د�  م��ب��ال��غ  �ح�������س���ار 
وب��د�أ يوزعها على طابور  �حل�سن، 
�مل���و�ط���ن���ن �ل��ي��وم��ي و�ل�����ذي دخل 

بح�سور �سعيد بن طحنون

مركز زايد للدرا�سات والبحوث ي�ست�سيف نخبة
 من املخت�سني يف ندوة عن العمل الإن�ساين يف فكر زايد 

فريق التطوير املروري يوزع 
وجبات الإفطار على م�ستخدمي الطريق يف دبي 

•• دبي-الفجر:
حملة  �سمن  �لطريق  م�ستخدمي  على  �الإفطار  وجبات  بتوزيع  دب��ي،  و�سرطة  �أبوظبي  �سرطة  يف  �مل��روري  �لتطوير  فريق  قام 
)رم�سان با حو�دث(. وتف�سيًا قال �لعقيد جمعة �سامل بن �سويد�ن، نائب مدير �الإد�رة �لعامة للمرور يف �سرطة دبي، �إن فريق �لتطوير 
�ملروري قام بتوزيع وجبات �إفطار على �سائقي �ل�سيار�ت قبيل �آذ�ن �ملغرب يف منطقة �سيتي ووك وتقاطع زعبيل.  و�أ�سار �لعقيد جمعة بن 
�سويد�ن، �إىل �أن هذه �خلطوة تاأتي يف �إطار �حلد من �حلو�دث �ملرورية، �لتي تر�فق �الزدحامات يف �أوقات �لذروة، خا�سة قبل �الإفطار، حيث 
�أن معظم �ل�سائقن يحاولون �لو�سول �إىل منازلهم قبل موعد �الإفطار بزمن ق�سري، مما يجعلهم عر�سة الرتكاب �ملخالفات �ملرورية مثل 
�لقيادة ب�سرعة تفوق �سرعة �لطريق، و�لتجاوز من ناحية كتف �لطريق، وعدم �اللتز�م بخط �ل�سري �الإلز�مي، وجتاوز �الإ�سارة �ل�سوئية 
�حلمر�ء على �لتقاطعات �ملرورية، وكل ذلك من �ساأنه �أن يت�سبب يف وقوع حو�دث مرورية. و�أو�سح نائب مدير �الإد�رة �لعامة للمرور �أن 
هذه �ملبادرة تاأتي يف �إطار تعزيز عاقات �ل�سر�كة �ال�سرت�تيجية �لقائمة بن �سرطة �أبوظبي و�سرطة دبي، ب�سكل فعال وفق نظام موؤ�س�سي، 
يعزز �لنهو�س بهذه �لعاقة وتطويرها ب�سكل م�ستمر مبا يخدم كافة �سر�ئح �ملجتمع، وينعك�س �إيجابياً على م�سرية �لتنمية �القت�سادية 

و�الجتماعية يف �الإمارة.

�سيف بدر القبي�سي : زايد -طيب اهلل ثراه- 
�سيبقى منارة للعمل الإن�ساين يف العامل

•• اأبوظبي-الفجر:

�ملدير  �لقبي�سي  ب���در  �سيف  ���س��ع��ادة  �أك���د 
�ملغفور  �أن  �أبوظبي  مدينة  لبلدية  �لعام 
�آل نهيان  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  �ل�����س��ي��خ ز�ي����د  ل��ه 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  موؤ�س�س 
منارة  �سيبقى  �ل��ط��اه��ر  ث���ر�ه  �هلل  ط��ي��ب 
�خل���ري و�ل��ع��ط��اء و�ل��ع��م��ل �الإن�������س���اين يف 
..و�ستبقى ذكر�ه خالدة يف  �أجمع  �لعامل 
�ل�سرف  �سجل  ويف   .. �الإن�سانية  �سمري 
كر�ئد كبري يف جمال �الأعمال �الإن�سانية 
و�لعاملن  �ل����وط����ن  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى  ل��ي�����س 
كل  ب��ل ويف  و�الإ���س��ام��ي فح�سب  �لعربي 
�سعادته  و�أ�ساف   . �لعامل  بقاع  من  بقعة 

يف ت�سريح له مبنا�سبة �الحتفاء بعام ز�يد للعمل �الإن�ساين �أن من �أجمل ف�سائل 
�الإم��ار�ت قيم  �أبنائه و�أجناله و�سعب  �أخ��اق  �أن��ه غر�س يف  ز�ي��د  �ملوؤ�س�س  و�سمائل 
�أنو�ر  منه  ت�سع  نرب��سا  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أ�سبحت  حتى  و�لعطاء  و�ل�سخاء  �خل��ري 
�خلري و�لعطاء وجندة �ل�سعوب، وم�ساعدة �لفقر�ء، ومد يد �لعون للم�ست�سعفن 
�أن��ه نهل مباديء �خلري من  �أنحاء �الأر���س،  و�أ�سبح �بن �الإم��ار�ت يفخر  يف كافة 
مدر�سة ز�يد طيب �هلل ثر�ه . وقال �سعادته:�إن �أعظم �لنعم �لتي �أنعم �هلل بها على 
�سعب �الإمار�ت هو �أن وهبه قادة تنبع من قلوبهم �أنهار �خلري و�لعطاء على �ل�سعب 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �إن�سان حمتاج ويف مقدمتهم �ساحب  وعلى كل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة و�إخو�نهم 
�أ�سحاب �ل�سمو حكام �الإمار�ت �لذين ��ستقو� من فكر ز�يد �خلري و�تخذوه نهجا 

للحكم وم�سار� للعمل �الإن�ساين ومعيار� للرقي و�حل�سارة و�الإن�سانية.

تقديرا حلرمة ال�سيدات املتوفيات وتوفري اخل�سو�سية لهن ولذويهن  

بلدية مدينة اأبوظبي توفر خيمة �ساترة للقرب اأثناء عمليات دفن املتوفيات 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

نفذت د�ئرة �خلدمات �الجتماعية يف 
لز�يد  ووف���اء  “حب  م��ب��ادرة  �ل�سارقة 
�لعطاء” يف �إطار �إحيائها ل� “يوم ز�يد 
للعمل �الإن�ساين” وذلك �سمن �سل�سلة 
من �ملبادر�ت �ملجتمعية �لتي �أطلقتها 
�ملبارك  رم�سان  �سهر  خ��ال  �ل��د�ئ��رة 
ع���ي���د وبركة  ف���رح���ة  ���س��م��ل��ت  و�ل����ت����ي 
و�لرب�مج  �لدينية  و�ملحا�سر�ت  �لد�ر 

و�الأن�سطة و�لفر�س �لتطوعية.
لز�يد  ووف��اء  “حب  مبادرة  وت�سمنت 
�سندوق   1000 ت���وزي���ع  �لعطاء” 

�ملجتمع  �أف���ر�د  ت��ذك��اري على خمتلف 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �إم�����ارة �ل�����س��ارق��ة حيث 
�لد�ئرة  متطوعي  �ملبادرة  ��ستقطبت 
مبعدل  وتوزيعها  �ل�سناديق  لتجهيز 

�ساعتن لكل متطوع.
ك���م���ا و�ك����ب����ت �ل������د�ئ������رة ه������ذ� �ل���ي���وم 
�الإن�����س��اين ب��اإق��ام��ة ع��دد م��ن �لرب�مج 
�إد�رة  نفذتها  و�لتثقيفية  �لتوعوية 
م�ستوى  ع��ل��ى  �الج��ت��م��اع��ي  �لتثقيف 
عدد من �ملوؤ�س�سات يف مدينة �ل�سارقة، 
و�لبطائح،  و�ل�����ذي�����د،  و�حل����م����ري����ة، 
و�ملد�م،  وكلبا،  وخ��ورف��ك��ان،  ومليحة، 
ودب����ا �حل�����س��ن. وق��ال��ت ف��اي��زة ح�سن 

بالد�ئرة  �لتطوع  مركز  مدير  خباب 
�مل�سوؤولية  و�ج�����ب  م���ن  �ن��ط��اق��ا   “
للعمل  ز�ي������د  ي�����وم  يف  �الج���ت���م���اع���ي���ة 
د�ئ�����رة �خلدمات  ت���و�ظ���ب  �الإن�������س���اين 
هذه  �إحياء  �سنوي  ب�سكل  �الجتماعية 
�ل���ذك���رى �ل��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا ومبا 
�ملتاأ�سلة  و�لعطاء  �لبذل  قيم  يعك�س 
يف ن��ف��و���س �مل��ج��ت��م��ع ع�����اوة ع��ل��ى �أن 
�إحياء هذه �لذكرى حتثنا على �ل�سري 
له  �ملغفور  �ملوؤ�س�س  �لو�لد  على خطى 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب 
�هلل ثر�ه �لذي غر�س فينا قيم �لعمل 

�الإن�ساين وم�ساعدة �الآخرين«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة  �أع���ل���ن���ت 
طابها  م�����ن  �أرب�����ع�����ة  ح�������س���ول  ع�����ن 
ع��امل��ي��ة مرموقة  در�����س���ي���ة  م��ن��ح  ع��ل��ى 
مل��ت��اب��ع��ة حت�����س��ي��ل��ه��م �ل��ع��ل��م��ي يف �أب����رز 
�لعامل.  ح����ول  و�ل��ك��ل��ي��ات  �جل���ام���ع���ات 
ون��ال��ت �الإم��ار�ت��ي��ة �أم��ل ب���دري، طالبة 
�لهند�سة �مليكانيكية دفعة عام 2019 
منحة  ع��ام��اً،   21 �لعمر  م��ن  �لبالغة 
�الإمار�تين،  ل��ل��ط��اب  ’فولرب�يت‘ 
لدر��سة  �ل��ت��م��وي��ل  ع��ل��ى  و���س��ت��ح�����س��ل 
�ملاج�ستري يف �لهند�سة �مليكانيكية من 
بعد تخرجها  بن�سلفانيا  جامعة والية 
خال  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  من 
���س��ه��ر م��اي��و �جل�����اري. وب���ذل���ك، تكون 
�أم������ل ث�����اين �حل���ا����س���ل���ن ع���ل���ى منحة 
للطاب  ’فولرب�يت‘  ب�����رن�����ام�����ج 
�الإمار�تين. وتعليقاً على ذلك، قالت 
�حلا�سلن  م���ن  “باعتباري  �أم������ل: 
يل  ���س��ت��ت��اح  ’فولرب�يت‘،  منحة  ع��ل��ى 
ف��ر���س��ة �مل�����س��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق روؤي����ة 
و�لتعليم،  ل��ل�����س��ب��اب  �ل��د�ع��م��ة  وط��ن��ي 
�لثقايف بن  �لتبادل  وذل��ك من خال 
�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة ودول����ة �الإم������ار�ت. 
على  �أبحاثي  خال  من  �أعمل  و�سوف 
�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ن��ان��و يف 
يف  �لهند�سة  كليات  �أف�سل  من  و�ح��دة 
�إىل ت�سخري  �آم��ل��ًة  �مل��ت��ح��دة،  �ل��والي��ات 
هذ�  و�إث����ر�ء  تعزيز  �سبيل  يف  در����س��ت��ي 
�ملجال يف وطني«.  ووقع �الختيار على 
كل من هانا تيلور، خريجة دفعة عام 
دفعة  طالب  كار�ن،  وفيليب  2018؛ 
منحة  ع��ل��ى  للح�سول   ،2019 ع���ام 
�لتي  موندو�س‘�ملرموقة  ’�إير��سمو�س 
ُي��ق��دم��ه��ا �الحت����اد �الأوروب�����ي م��ن �أجل 
دعم �لدر��سات �لعليا. ويهدف برنامج 
موندو�س‘�إىل  ’�ير��سمو�س  م��ن��ح��ة 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ب�����س��وي��ة  �الرت�����ق�����اء 

�ملتبادل  و�ل��ت��ف��اه��م  �حل����و�ر  وت�سجيع 
ب��ن �الأف�����ر�د و�ل��ث��ق��اف��ات، وذل���ك عرب 
وتعزيز  �ل�����ط�����اب  ح����رك����ة  ت�����س��ه��ي��ل 
تيلور،  و�ستتابع  �الأك��ادمي��ي.  �لتعاون 
�ل��ب��ال��غ��ة م��ن �ل��ع��م��ر 22 ع��ام��اً و�لتي 
�ملتحدة  �لواليات  من  �أ�سولها  تنحدر 
�سمن  �لعلمي  حت�سيلها  �الأم��ري��ك��ي��ة، 
موندو�س‘  ’�إير��سمو�س  ب���رن���ام���ج 
لدرجة �ملاج�ستري يف �ل�سيا�سات �لعامة، 
و�ل�����ذي ُي���ق���ام ���س��م��ن ج��ام��ع��ة �أوروب�����ا 
للدر��سات  بر�سلونة  ومعهد  �لو�سطى 
على  تعليقها  م��ع��ر���س  ويف  �ل��دول��ي��ة. 
�ملو�سوع، قالت تيلور: “وقع �ختياري 
ع��ل��ى ه����ذ� �ل���ربن���ام���ج ك��ون��ه ي��ت��ي��ح يل 
�لفر�سة لتقوية قدر�تي �لبحثية من 
�لعمل  �أُط���ر  وي��وف��ر  �لكمية،  �لناحية 
و�ملهار�ت �لازمة لانخر�ط يف و�سع 
�مل�ستوى  على  و�حل��وك��م��ة  �ل�سيا�سات 
�لربنامج  ي��زودين  �أن  و�أمتنى  �لعاملي. 
�إيجاد  على  للعمل  �لازمة  بالقدر�ت 
�ل�سيا�سات  ل��ت��ح��دي��ات  ���س��ام��ل��ة  ح��ل��ول 
ومُمار�سة  ك��ب��اح��ث��ة  وذل�����ك  �مل���ع���ق���دة، 
�لطويل،  �مل��دى  وعلى  �سو�ء.  على حّد 
�ملنظمات  �إح��دى  �سمن  للعمل  �أتطلع 
�جلنائية  ل��ل��ع��د�ل��ة  �مل���وؤّي���دة  �ل��دول��ي��ة 
باالإدمان«.  �ملتعلقة  �ل�سيا�سة  و�إ�ساح 

�لطالب  ك���ار�ن،  لفيليب  بالن�سبة  �أم��ا 
22 عاماً،  �لكرو�تي �لبالغ من �لعمر 
جامعة  م��ن  يتخرج  �أن  �ملنتظر  فمن 
مايو  �سهر  بنهاية  �أبوظبي  نيويورك 
�جلاري بتخ�س�س مزدوج يف �الأبحاث 
�لعامة،  و�ل�����س��ي��ا���س��ات  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
كار�ن  و�سيتابع  �ل�سيا�سية.  و�ل��ع��ل��وم 
حت�سيله �لعلمي �سمن برنامج “يورو 
’�إير��سمو�س  باب هيلث” �لتابع ملنحة 
يف  �مل��اج�����س��ت��ري  ل���در�����س���ة  موندو�س‘ 
باخت�سا�س  �ل��ع��ام��ة  �ل�����س��ح��ة  جم���ال 
�الأوروبية.  �لعامة  �ل�سحة  يف  �لقيادة 
�الأوىل يف  �ل�����س��ن��ة  ك�����ار�ن  و���س��ي��م�����س��ي 
�ملتحدة،  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �سيفيلد  ج��ام��ع��ة 
و�ل�سنة �لثانية يف جامعة ما�سرتيخت 
�لهولندية.  م��ا���س��رتي��خ��ت  م��دي��ن��ة  يف 
كار�ن:  قال  �ملنحة،  نيله  على  وتعليقاً 
“�إنني متحم�س جد�ً للدر��سة يف �أوروبا 
برفقة جمموعة من �لطاب متعددي 
كبرٍي  ب�سغف  يتمتعون  ممن  �لثقافات 
م�ساكل  �أب������رز  م���ن  ب��ع�����سٍ  مب��ع��اجل��ة 
�ل��ع�����س��ر �حلايل.  �ل��ع��ام��ة يف  �ل�����س��ح��ة 
تطوير  ف��ر���س��ة  يل  �مل��ن��ح��ة  ���س��ت��وف��ر 
�لتاأثري�ت  �أجريته حول  �لذي  �لبحث 
�لثانوية حلمات �ل�سحة �لعامة، وقد 
تناول م�سروع تخرجي هذ� �ملو�سوع يف 

�إطار در��سة حول �لوقاية من فريو�س 
و�أف�سل  �ل���ب�������س���ري���ة  �مل���ن���اع���ة  ن��ق�����س 
�ملمار�سات ملعاجلة �أبرز م�ساكل �ل�سحة 
�أن  �أوؤم���ن  �لعامة. وع���اوًة على ذل��ك، 
متابعة �لدر��سات �لعليا �سمن برنامج 
طابع  ذي  �لعامة  بال�سحة  متخ�س�س 
�ساأنه  م��ن  �أوروب���ي���ة  وم��ن��ه��ج��ي��ة  دويل 
�لنظرية  ب���امل���ع���ارف  خ���ربت���ي  ت��دع��ي��م 
لتحقيق  �ل��ازم��ة  �لعملية  و�خل���رب�ت 
�الحتاد  لدى  �لعمل  يف  �ملتمثل  حلمي 
طالٍب  �أول  �أن���ن���ي  ومب����ا  �الأوروب����������ي. 
ي��غ��م��رين �لفخر  ج��ام��ع��ي يف ع��ائ��ل��ت��ي، 
حل�����س��ويل ع��ل��ى ه���ذه �ل��ف��ر���س��ة �لتي 
�لعلمي«.  حت�سيلي  متابعة  يل  �ستتيح 
�لعجلوين،  ي�����زن  ح�������س���ل  وب����������دوره، 
�لطالب �الأردين �لبالغ من �لعمر 22 
’ب�سي�سو كامربيدج‘  عاماً، على منحة 
ل��در����س��ة �مل��اج�����س��ت��ري يف �ل��ف��ل�����س��ف��ة يف 
�ملنا�سبة،  وب��ه��ذه  ك��ام��ربي��دج.  جامعة 
قال �لعجلوين: “�أ�سعر ب�سعادة كبرية 
حل�����س��ويل ع��ل��ى ه���ذه �ل��ف��ر���س��ة �لتي 
جمال  يف  �لتدريب  ��ستكمال  يل  تتيح 
�ل�����س��ح��ة �ل��ع��ام��ة ���س��م��ن و�ح�����دة من 
�لعامل.  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  �أع��رق 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  ق��ي  ح�سلت  ول��ق��د 
�أبوظبي على �لفر�سة لن�سر �أكر من 

10 من�سور�ت علمية متت مر�جعتها 
ف�سول  من  وبع�س  �لنظر�ء  قبل  من 
�ل��ك��ت��اب �ل���ذي ط��رح��ت��ه ع��ل��ى م�ستوى 
�لعامل بعد ذلك. �آمل من خال هذه 
�ملنحة �أن �أمتكن من م�ساركة �ملعلومات 
�سّناع  مع  �ساأكت�سبها  �لتي  و�خل��رب�ت 
�الإم���ار�ت  دول���ة  يف  �لعامة  �ل�سيا�سات 
�مل�ساعدة يف تقدمي م�ساعدة  �أجل  من 
�لرعاية  ل��ق��ط��اع  وف���ع���ال���ة  �إي���ج���اب���ي���ة 
قادر�ً  �أك���ون  �أن  �أمت��ن��ى  كما  �ل�سحية. 
من  �ملكت�سبة  �مل��ه��ار�ت  ��ستخد�م  على 
خال هذ� �لربنامج الإجر�ء �الأبحاث 
بلدي  يف  �ل�سحية  بالتباينات  �ملتعلقة 
�ل�سيا�سات  �سناع  وتوجيه  �الأردن  �الأم 
وج��ه��ود �ل��ت��دخ��ل ن��ح��و حت��ق��ي��ق نتائج 
�ل�سكانية  ل��ل��ف��ئ��ات  �أف�������س���ل  ���س��ح��ي��ة 
�مل��ح��ت��اج��ة«.  وم��ن��ذ ����س��ت��ق��ب��ال دفعتها 
 ،2010 ع����ام  �ل���ط���اب  م���ن  �الأوىل 
�أبوظبي  نيويورك  جامعة  ط��اب  ن��ال 
�لعاملية  �مل��ن��ح  م���ن  و����س��ع��ة  جم��م��وع��ة 
’رود�س‘  ف��ي��ه��ا م��ن��ح��ة  �مل��رم��وق��ة، مب��ا 
’فولرب�يت‘،  وم���ن���ح���ة  �ل���در�����س���ي���ة، 
�إىل  �ل��در����س��ي��ة،  ’يان�سينج‘  وم��ن��ح��ة 
�لدر��سية،  ’ترومان‘  م��ن��ح��ة  ج��ان��ب 
وغريها  ’�سو�رزمان‘ �لدر��سية  ومنح 

�لكثري.

•• اأبوظبي-الفجر: 

تنظم جمعية كلنا �الإمار�ت بعد �ساة 
�لرت�ويح م�ساء يوم غٍد �الثنن  27 
�الإم����ار�ت  كلنا  جمعية  ملتقى  م��اي��و 
 “ مت�سامح  “�أنا  ب��ع��ن��و�ن  للت�سامح  
�الإن�ساين   للعمل  ز�ي���د  ب��ي��وم  �ح��ت��ف��اء 
�ل���دور �الإن�����س��اين و�خل���ريي للمغفور 
له �ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 
-و�إ�سهاماته  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان- 
و�لت�سامح  �لعطاء  جم��ال  يف  �لكثرية 

�الإن�ساين د�خل �لدولة وخارجها.
و�أو���س��ح��ت ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ورة حبيبة 
جمل�س  ع�������س���و  �ل�������س���ام�������س���ي  ����س���ي���ف 
جلمعية  �ل���ع���ام  �ل�����س��ر  �أم����ن  �الإد�رة 
يت�سمن   �مللتقى  �أن   ، �الإم�����ار�ت  كلنا 
و�أم�سية  دينية  ت��وع��وي��ة  حم��ا���س��ر�ت 
�سعرية وطنية  وفقر�ت خا�سة تهدف 
لاأطفال  �لت�سامح   قيم  تر�سيخ  �ىل 

��سافة �ىل غر�س �ستات من �سجرة 
�ل�سجرة    وملكانة  �لت�سامح  رمز  �لغاف 
ق����ل����وب �الإم������ار�ت������ي������ن و�رت���ب���اط���ه���ا  
�لذي  و�سمودها  و�لتقاليد  بالعاد�ت 

�رتبط بق�سوة �ملناخ �ل�سحر�وي .
ك��م��ا دع����ت  �ل���دك���ت���ورة ح��ب��ي��ب��ة �سيف 
م��ن مو�طنن  �ل�����س��ام�����س��ي �جل��م��ه��ور 

وم��ق��ي��م��ن ل��ل��ح�����س��ور و�مل�������س���ارك���ة يف 
�جلمعية  مبقر  �سينظم  �لذي  �مللتقي 
يف مدينة خليفة بن ز�يد يف �بوظبي 
�لت�سامح  ل��رت���س��ي��خ   متنوعة  ب��ر�م��ج 
و�العتز�ز بالهوية مو�سحا �ن جمعية 
�سمو  ي��ر�أ���س��ه��ا  و�ل��ت��ي  �الإم������ار�ت  كلنا 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ب��ن حممد  ذي���اب  �ل�سيخ 
نهيان ع�سو �ملجل�س �لتنفيذي، رئي�س 
د�ئرة �لنقل،تهدف �مل�ساهمة يف تن�سئة 
�مل�ستوين  على  وو�عية  فاعلة  �أجيال 
�ل�����س��خ�����س��ي و�ل���وط���ن���ي، وت��ن��م��ي��ة روح 

�النتماء و�لوالء للوطن يف نفو�سهم.
ك��م��ا ت��ه��دف ت��ع��زي��ز وت��ر���س��ي��خ مفهوم 
�أو��سر  ن�سر  على  و�لعمل  �لوطنية، 
�ملجتمع،  �أف��ر�د  �الألفة و�لتاحم بن 
ع����ل����ى حتمل  �مل�����و�ط�����ن�����ن  وحت����ف����ي����ز 
�مل�سوؤولية �لوطنية، وتوثيق وبث روح 
�لعطاء و�لتطوع بن �أطياف �ملجتمع 

�الإمار�تي.

•• دبي-وام:

ودعم  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  مركز  ق��ام 
بتحويل  دب��ي  ب�سرطة  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ 
�لورقية  �لعلمية  �الإ�����س����د�ر�ت  ك��اف��ة 
بن�سبة  �ملعزز  �لو�قع  بتقنية  ذكية  �إىل 
نظرة  �إلقاء  بهدف  وذل��ك   ،100%
على  �ل��ك��رتون��ي��ة  بخا�سية  �سمولية 
�أهم �مل�ستحدثات �لعلمية �ل�سرطية يف 

جمال ��ست�سر�ف �مل�ستقبل.
عبد  �هلل  عبد  �لدكتور  �لعميد  و�أك���د 
مدير  �سلطان،  ب��ن  يو�سف  �ل��رح��م��ن 
مركز ��ست�سر�ف �مل�ستقبل ودعم �تخاذ 
�لقر�ر، �إن هذ� �لتحول ياأتي بناء على 
�ل�سمو  ل�����س��اح��ب  �ل�����س��ام��ل��ة  �ل����روؤي����ة 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
تهدف  و�لتي  حاكم دبي “رعاه �هلل”، 
�الأول،  �ملركز  على  �إىل �حلفاظ  دوم��اً 
وهو �خليار �الأمثل للتقدم و�لرقي يف 
كافة �ملجاالت، وذلك من خال �لعمل 
كافة  ��ستغال  على  �مل��ائ��م  بال�سكل 
��ستثمار  وب��االأخ�����س  �مل��ت��اح��ة،  �مل����و�رد 
�لعقول  تن�سئة  يف  �ل��ب�����س��ري��ة،  �مل����و�رد 
وتبنى �الأف��ك��ار �مل��ب��دع��ة، وه��و م��ا كان 
�ملوجودة  �لطفرة  �لكبري يف  �الأث��ر  له 
حالياً يف م�ستويات �لتقدم و�لرفاهية، 
�لتوجهات  مع  متا�سيا  ه��ذ�  ياأتي  كما 
�لهادفة  دب��ي  ل�سرطة  �ال�سرت�تيجية 
��ستخد�م  يف  �ل��ت��و���س��ع  ����س���رورة  �إىل 
كافة  يف  �حل���دي���ث���ة  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�إج����ر�ء�ت  ت�سهيل  ب��ه��دف  �ل��ت��ع��ام��ات 

�لعمل و�سرعة �لو�سول للمتعاملن.
وق���ال م��دي��ر �مل���رك���ز، �إن �الإ����س���د�ر�ت 
تنوعت  �لذكية  �سورتها  يف  �لعلمية 
��ست�سر�ف  م��ف��اه��ي��م  �إث�������ر�ء  ب���ه���دف 
�سرطة  م��رت��ب  جميع  على  �مل�ستقبل 
�إعد�دها  مت  وق��د  وللمر�جعن،  دب��ي، 
ع��ل��م��ي متخ�س�س  ف��ري��ق  م��ن خ���ال 
من د�خ��ل وخ��ارج �لقوة، لن�سر ثقافة 
و��ستعر��س  �مل�ستقبلي،  �ال�ست�سر�ف 
�أه����م �مل��و���س��وع��ات �ل��ت��ي ت��ع��ت��رب غاية 
�تخاذ  على  تعمل  و�لتي  �الأهمية،  يف 
و�أكر  �أكر علمية وتخ�س�سية  طرق 
�أ�ساليب  تطبيق  خ���ال  م��ن  �ب���د�ع���اً 
و�أدو�ت ومفاهيم ��ست�سر�ف �مل�ستقبل، 

وتر�سيخها يف عمل �ل�سرطة.
�أحمد  و�أو�سح �ملقدم �لدكتور حمد�ن 
حمد�ن �لغ�سية، نائب مدير �ملركز، �أنه 
مت �الطاع على �لعديد من �ملمار�سات 
�ل��ع��ل��وم �حلديثة،  �ل��ع��امل��ي��ة يف جم���ال 

وكان  �مل�ستقبلي،  �ال�ست�سر�ف  ونظم 
من نتائجه هو �سرورة �لتحول �لكلي 
�ملخرجات  كافة  يف  �لذكية،  للتقنيات 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة، ح��ي��ث �أع�����د �مل���رك���ز خطة 
على  تعتمد  م���ب���ادر�ت  ع���دة  تت�سمن 
�ل��ت��ح��ول �الل��ك��رتوين �ل��ذك��ي، بهدف 
ل�سرطة  �لريادة  �أعلى مر�تب  حتقيق 
دب���ي، وك���ان م��ن �أب���رزه���ا ه��و �لتحول 
من  �لعلمية  �الإ�����س����د�ر�ت  يف  �ل��ذك��ي 
�إىل جانب  �لكتب و�لن�سر�ت �لورقية، 
و�لي�سر  بال�سهولة  تت�سم  ذكية  �أنظمة 
للم�ستفيد بالو�سول �إىل �ملعلومة �لتي 
وباأف�سل  ممكن  وق��ت  باأ�سرع  يرغبها 
تقنية  طريقة  ع��ن  م��ائ��م��ة،  طريقة 
�لهو�تف  وب��ا���س��ت��خ��د�م  �مل��ع��زز  �ل��و�ق��ع 
يف  �ملتطورة  �الأ�ساليب  كاأحد  �لذكية، 
��ستمر�ريتها،  و�سمان  �ملعرفة،  ن�سر 
ممكنة  �سريحة  �أك��رب  �إىل  و�ل��و���س��ول 

لزيادة عدد �مل�ستفيدين.

�لغ�سية،  �لدكتور حمد�ن  �ملقدم  و�أكد 
�أن �ملركز لديه �لكثري من �الإ�سد�ر�ت 
�لتي  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�ل���ك���ت���ب  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
جتاوزت �ل� 1000 �إ�سد�ر متنوع مما 
�لباحثن  لكافة  علمية  م��ن��ارة  ميثل 
و�ل����د�ر�����س����ن، ول��ل��ع��ام��ل��ن �أي�������س���ا يف 
�الأم��ن��ي منها  �سو�ء  �مل��ج��االت  خمتلف 

�أو غريها.
مبارك  ح�سن  علياء  �الأ�ستاذة  وقالت 
�لبحوث  �إد�رة  م���دي���ر  �ل���ب���ل���و����س���ي، 
و�لدر��سات �مل�ستقبلية، �إن �الإ�سد�ر�ت 
�ل��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��رك��ز ي��ت��م ت��دري�����س��ه��ا يف 
�لكليات و�ملعاهد �ل�سرطية، �إ�سافة �إىل 
��ستعانة د�ر�سي �ملاج�ستري و�لدكتور�ه 
و�لكليات  �جل��ام��ع��ات  يف  و�ل��ب��اح��ث��ن 
�لعربي  �ل��وط��ن  �أرج�����اء  خمتلف  م��ن 
مرجعاً  و�ت��خ��اذه��ا  �الإ����س���د�ر�ت  بتلك 
و�لبحوث،  �ل��در����س��ات  الإع����د�د  مهماً 
تتما�سى  مو�سوعات  تتناول  �أنها  كما 
م���ع �ل���ت���وج���ه���ات �ل���ق���ي���ادي���ة و�ل������روؤى 
�مل�ستقبلية،  للخطط  �ال�ست�سر�فية 
ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ع���دد �الإ������س�����د�ر�ت �لتي 
�سدرت عن �ملركز خال عام 2018، 
متنوعاً،  ع��ل��م��ي��اً  �إ�����س����د�ر�ً   12 ع���دد 
�إ�سد�ر�ت �ملركز، توزع  �أن  �إىل  م�سرية 
و�ملوؤ�س�سات  �جلهات  من  �لعديد  على 
و�لهيئات بالدولة، من خال �سا�سات 
عر�س �سغرية تت�سمن كافة �إ�سد�ر�ت 
�لكرتوين ذكي، يف �سكل  ب�سكل  �ملركز 
ف��ي��دي��وه��ات ت��رك��ز ع��ل��ى �أه���م �لنقاط 
باالإ�سافة �إىل ملخ�س مب�سط ومي�سر 

با�ستخد�م خا�سية �لو�قع �ملعزز.

•• ال�صارقة-وام: 

�ل�سارقة  �إم��ارة  �لعقاري يف  �لت�سجيل  د�ئ��رة  �أطلقت 
�الإفطار  وجبات  لتوزيع  �خلري”  “�سعادة  م��ب��ادرة 
�مل��ن��ت�����س��رة مبختلف  ف��روع��ه��ا  �ل�����س��ائ��م��ن يف  ع��ل��ى 
“يوم ز�يد للعمل  مناطق �الإم��ارة وذلك تز�منا مع 
�ل��د�ئ��رة من خ��ال مبادرتها  و وزع��ت   . �الإن�ساين« 
7820 وجبة �إفطار يف كل من �ل�سارقة، وخورفكان 
ودبا، وكلباء وكذلك باملنطقة �لو�سطى. وقال �سعادة 
�لد�ئرة  ع��ام  م��دي��ر  �ل�سام�سي  �أح��م��د  �ل��ع��زي��ز  عبد 

م��ن قيم �لت�سامح  �ن��ط��اق��اً  ت��اأت��ي  �مل��ب��ادرة  �إن ه��ذه 
�ملوؤ�س�س  �ل���و�ل���د  �ل��ت��ي ح��ر���س  و�الأخ������وة و�ل��ع��ط��اء 
نهيان، طّيب  �آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ  له  �ملغفور 
�هلل ثر�ه، على غر�سها يف نفو�س جميع �أبناء �لوطن، 
�أن يوم ز�يد للعمل �الإن�ساين هو يوم �لوفاء  موؤكد�ً 
و�لوالء ملبادئ ز�يد و�لتي �سارت على نهجها قيادتنا 

�لر�سيدة و�سعب �الإمار�ت �لطيب �ملعطاء.
و�أ�سار �ل�سام�سي �إىل �أن �لد�ئرة قامت �أي�ساً بتوزيع 
مويلح  منطقة  يف  �ل�سائمن  على  �الإفطار  وجبات 
�ملبارك مب�ساركة موظفي  �سهر رم�سان  �أي��ام  طيلة 

�ل�����د�ئ�����رة، ب���االإ����س���اف���ة �إىل م��ت��ط��وع��ن م���ن خ���ارج 
�لد�ئرة.

و�أ�ساف مدير عام �لد�ئرة �أن هذه �ملبادرة هي جزء 
�حلافل  للد�ئرة  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  برنامج  من 
�سبل  ت��وف��ري  ت�سهم يف  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  بالكثري 
يف  و�ل��رع��اي��ة  للدعم  �مل�ستحقة  لل�سر�ئح  �ل��ت��ع��اون 
�ملجتمع، وذلك �سمن �أهد�ف �لد�ئرة يف �لعمل من 
�إن�سانياً،  ومتاحم  متكافل  جمتمع  حتقيق  �أج���ل 
يتيح لكافة �أفر�ده �لعي�س يف وئام و�ن�سجام و�سعادة 

حتت ظل قيادتنا �لر�سيدة.

دائرة الت�سجيل العقاري بال�سارقة تطلق »�سعادة 
اخلري« احتفاء ب� »يوم زايد للعمل الإن�ساين«

•• ال�صارقة –الفجر:

���س��وؤون �ل�سو�حي و�ل��ق��رى بحكومة  ز�ر وف��د م��ن  د�ئ���رة 
�ل�سارقة برئا�سة خمي�س بن �سامل �ل�سويدي ع�سو �ملجل�س 
�مل�سنن و�ساركو� كبار  د�ر رعاية  �لد�ئرة  �لتنفيذي رئي�س 
�ل�سن �الإف��ط��ار وذل��ك يف �إط��ار تعاون �ل��د�ئ��رة �ل��د�ئ��م مع 

د�ئرة �خلدمات �الجتماعية �مل�سرفة على �لد�ر .
�لد�ئرة  ك��و�در  �ل�سويدي وير�فقه عدد كبري من  وحر�س 
�ل�����س��ن وجمال�ستهم  �أح�����و�ل ك��ب��ار  ع��ل��ى �الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى 
ل��د�ر رعاية  �ل��زي��ارة  نهاية  . ويف  �إجن��از�ت��ه��م  �إىل  و�ل�سماع 
�سوؤون  ل��د�ئ��رة  �ل�سنوية  �مل��ب��ادر�ت  من  تعد  و�لتي  �مل�سنن 

�ل�����س��و�ح��ي و�ل��ق��رى ق��ام �ل�����س��وي��دي و�حل�����س��ور باالإفطار 
�سهر رم�سان  وم�ساركتهم فرحتهم خال  �ل�سن  كبار  مع 
�ل�سوي  ب��ن �سامل  . ويف ه��ذ� �الإط���ار ثمن خمي�س  �ل��ك��رمي 
ورعايتها  بال�سارقة  �الجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ���رة  جهود 
�ل�سمو  �ساحب  توجيهات  �إط���ار  يف  �ل�سن  �لكبار  ل�����س��وؤون 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
�ل�سن  بكبار  �الهتمام  يف  �ل�سارقة  حاكم  لاحتاد  �الأع��ل��ى 
ت�سريحه  يف  و�أ�سار  �حتياجاتهم  كافة  وتوفري  وتوقريهم 
باأن �لد�ئرة حري�سة ب�سكل �سنوي على تنظيم هذه �لزيارة 
�إىل �لد�ر و�جللو�س مع �الأباء و�الفطار معهم م�سري� �إىل 

�أن زيارتهم بركة وتعك�س �لود بن �الأجيال .

دبي ب�سرطة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  مركز  اإ�سدارات  يف  الذكي  التحول  % ن�سبة   100

احتفاًء بيوم زايد
جمعية كلنا الإمارات تنظم امللتقى الرم�ساين  

غدًا بعنوان» اأنا مت�سامح « 

الإماراتية اأمل البدري حت�سل على منحة فولربايت للطالب الإماراتيني

طالب جامعة نيويورك اأبوظبي يح�سلون على منح درا�سية عاملية 

»اجتماعية ال�سارقة« حتتفي بيوم زايد للعمل الإن�ساين
دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى بحكومة ال�سارقة 

تزور دار رعاية امل�سنني وت�ساركهم الإفطار 

قرينة حاكم عجمان : الت�سامح �سجرة اإماراتية رعاها » زايد «
•• عجمان-وام:

�أكدت قرينة �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان �ل�سيخة فاطمة بنت ز�يد 
تاأ�سيل مفهوم  �أهمية  �ملوؤمنن  �أم  رئي�سة جمعية  نهيان  �آل  بن �سقر 
�لب�سر  بن  للعاقات  قاعدة  ت�سكل  و�إن�سانية  دينية  كقيمة  �لت�سامح 
دولة  �لت�سامح يف  �إن  �ىل  �الأر�سية م�سرية  �لكرة  �متد�د  على  و�الأمم 
�المار�ت قيمة و�سجرة جذورها ممتدة يف �أر�سنا منذ ع�سور رعاها يف 
حياته و�سقاها بكرمه و�أ�سالته موؤ�س�س دولتنا وباين نه�ستها �ملغفور 
له �لو�لد �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« فاأ�سبحت 

�سجرة للخري �أ�سلها ثابت وفروعها يف �ل�سماء.
جاء ذلك خال �الأم�سية �لرم�سانية �لتي ��ست�سافتها �سموها �لليلة 

�لدكتورة  معايل  بح�سور  �ل�سفيا  ق�سر  يف  جمل�سها  يف  �ملا�سية  قبل 
و�ل�سيخة  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�سة  �لقبي�سي  عبد�هلل  �أم��ل 
�لدكتور  �ل�سيخ  �سمو  ح��رم  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  �سيف  بن�����ت  �سيخة 
رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  م������ست�سار  نه������يان  �آل  خل�����يفة  ب��ن  �سلطان 
�لدولة، و�ل�سيخة خولة بن�����ت خ�����الد بن ز�ي�����د بن �س�����قر �آل نهي�����ان 
حرم �ل�سي���خ ر��سد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتخطيط و�لبلدية 
�الإحتادي  �لوطني  �ملجل�س  وع�سو�ت  �لوزير�ت  من  وعدد  عجمان  يف 
�ل�سفر�ء و�لقنا�سل وجمع  �لدبلوما�سي من  �ل�سلك  �أع�ساء  وقرينات 

كبري من �ل�سيد�ت.
و��ست�ساف �ملجل�س ف�سيلة �ل�سيخ �لدكتور عزيز فرحان �لعنزي ع�سو 
جامعة  يف  �مل��ق��ارن  �لفقه  و�أ���س��ت��اذ  �لقا�سمية  �جلامعة  �أم��ن��اء  جمل�س 

�ل�سارقة وع�سو �للجنة �لد�ئمة للفتوى حيث قدم حما�سرة بعنو�ن 
�إعتنى  �إ�ستهلها بالتاأكيد على قيمة �لت�سامح �لتي  »�سناعة �لت�سامح« 
و�الأمم يف  و�الإن�����س��ان  �ل��ف��رد  ذك��ره��ا على م�ستوى  وورد  �الإ���س��ام  بها 

ن�سو�س عدة يف كتاب �هلل و�سنة ر�سوله.
وعر�س �ملحا�سر ق�سة �سيدنا يو�سف �لتي قال عنها �إنها كانت �أمنوذجا 
ر�ئعا يف �لت�سامح بعد ما تعر�س له �سيدنا يو�سف عليه �ل�سام على 
�أل��ق��وه يف �جل��ب وت��رك��وه لل�سابلة �لذين باعوه يف  �إخ��وت��ه حن  �أي��دي 
�أ�سبح عزيز  �أن  �إىل  �لنخا�سة ثم تو�لت عليه �الأح��د�ث �جل�سام  �سوق 
�أخيه  �لغطاء عن  ورف��ع  �ل�ستار  ك�سف  ثم  باإخوته  �لتقى  م�سر وكيف 
وقد من �هلل عليهما باللقاء بعد فر�ق لي�سل �إىل م�سهد هو �الأجمل 
�إليه فقال لهم : ال  �أ�ساءو�  �لت�سامح حن ر�أى من  يف تف�سري مفهوم 

تريب عليكم �ليوم.
�المثل يف  �لنموذج  �لر�سول متثل  �ن حياة  �ملحا�سر يف حديثه  و�أك��د 
�ملنافقن  ومع  �أعد�ئه  مع  وحتى  �أ�سحابه  ومع  زوجاته  مع  �لتعامل 
رغم �نه لو �أ�سار با�سبعه لهب �ل�سحابة لن�سرته لكنه كان مت�ساحما 
الأن �لت�سامح فعل �الأك��ارم وفعل �لنفو�س �ل�سفافة وهو م�سلك نبوي 

جعل �لت�سامح �سببا يف �ل�سفح عن من حاول قتله.
وقال ف�سيلته » �لت�سامح يف و�قع �الأمر ال يعني �النهز�م وال �لتنازل 
�لقا�سية  �ل��ق��ل��وب  ت��ل��ن  بالت�سامح  �ن���ه  ك��م��ا  �ل�سعف  وال  �مل��ذل��ة  وال 
�الآي��ة �لكرمية »ولو كنت فظا  �ليه  ��سارت  �لنفو�س وهو ما  وتتاحم 
غليظ �لقلب النف�سو� من حولك« وبالت�سامح نعطي �سورة طيبة عن 

�الإ�سام �لذي �سوهته �جلماعات �الإرهابية يف ع�سرنا �لر�هن«.
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•• دبي-الفجر:

�لعام ل�سرطة  �لقائد  �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري،  هناأ �سعادة 
دبي، جميع �لعاملن يف �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي، مبنا�سبة 
�ملتعاملن  ���س��ع��ادة  م��وؤ���س��ر  يف  �الأول  ب��امل��رك��ز  دب��ي  �سرطة  ف��وز 
و�ملت�سوق �ل�سري فئة �جلهات �حلكومية �لكبرية لعام 2018 
بن�سبة %92.5 ، باالإ�سافة �ىل فوزها باملركز �الأول يف موؤ�سر 
�سعادة �ملوظفن للجهات �حلكومية �لكبرية بن�سبة 91.7%، 
ل�سرطة  �لعامة  للقيادة  و�لنجاح  �لتوفيق  من  �ملزيد  متمنياً 

دبي.
�لقياد�ت  ملجل�س  �ل���دوري  �الجتماع  تروؤ�سه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
�لعامة  �الإد�رة  ��ست�سافته  �ل��ذي  دب��ي،  �سرطة  يف  �لتنفيذية 

الأمن �ملطار�ت، بح�سور �للو�ء �لدكتور �أحمد عيد �ملن�سوري، 
مدير �الإد�رة �لعامة لاأدلة �جلنائية وعلم �جلرمية، و�للو�ء 
�ملهند�س كامل بطي �ل�سويدي، مدير �الإد�رة �لعامة للعمليات، 
�ل��ع��ام��ة الأمن  �ل��غ��ي��ث��ي، م��دي��ر �الإد�رة  و�ل���ل���و�ء ع��ب��د �هلل ع��ل��ي 
�لهيئات و�ملن�ساآت و�لطو�رئ، ومديري �الإد�ر�ت �لعامة ومر�كز 

�ل�سرطة، وعدد من �ل�سباط.
�ل�����س��اب��ق و�لرب�مج  ق������ر�ر�ت �الج���ت���م���اع  �مل��ج��ت��م��ع��ون  ون��اق�����س 

و�خلطط �ملطروحة للتنفيذ و�آخر �مل�ستجد�ت �الإد�رية.
جدول  يف  �مل��درج��ة  �ملو��سيع  م��ن  ع��دد  �الج��ت��م��اع  و��ستعر�س 
�ل�سرطة، حيث  ومر�كز  �لعامة  �الإد�ر�ت  �ملقدمة من  �الأعمال 
و�لطو�رئ  و�ملن�ساآت  �لهيئات  الأمن  �لعامة  �الإد�رة  ��ستعر�ست 
�لدور�ت و�لرب�مج �لتدريبية الإد�رة تدريب �لعمليات �ل�سرطية، 

حول  �سرحاً  �ال�سطناعي  للذكاء  �لعامة  �الإد�رة  قدمت  بينما 
نظام �الإنقاذ �لبحري ونتائج مبادرة �إد�رة با �أور�ق.

��ستمارة  حول  �سرحاً  �ملجتمع  الإ�سعاد  �لعامة  �الإد�رة  وقدمت 
�حل��م��ات �ل��ت��وع��وي��ة �خل��ا���س��ة ب��امل��وؤ���س��ر�ت و�مل����ب����ادر�ت، فيما 
�سرحت �الإد�رة �لعامة للمو�رد �لب�سرية خدمات �ملوظف �لذكي 
�سرحاً  و�ل��ري��ادة  للتميز  �لعامة  �الإد�رة  وقدمت  �لكيو�سك،  يف 
نتائج �سعادة �ملوظفن ونتائج �سعادة �ملتعاملن، باالإ�سافة �ىل 

عر�س موؤ�سر�ت �الأد�ء يف برناج �سبط.
وق���دم م��رك��ز ���س��رط��ة ج��ب��ل ع��ل��ي ���س��رح��اً ح���ول �ل�سجل �لذكي 
تنفيذ  ن�سبة  �لتنظيمي  �ملكتب  ��ستعر�س  بينما  ل��ل��دوري��ات، 
ومر�كز  �ل��ع��ام��ة  �الإد�ر�ت  ع��ل��ى  �ل�����س��ن��وي  �لتفتي�س  ق�����ر�ر�ت 

�ل�سرطة يف �لعام 2018.

•• ال�صارقة –الفجر:

�سمن مبادر�تها �لرم�سانية �لر�مية 
�أعلنت  �إىل تعزيز �لرت�بط �ملجتمعي 
�ملجل�س  يف  �ل�سحي  �لتثقيف  �إد�رة 
�الأعلى ل�سوؤون �الأ�سرة بال�سارقة عن 
�إطاق حملة “فطورنا �سحي” م�ساء 
�أول �أول �أم�س �خلمي�س �لتي تنظمها 
�لتابعة  لل�سحة  �لد�عمة  �جلمعيات 
�أ�سدقاء  )ج��م��ع��ي��ة  وه����ي  ل��������اإد�رة 
مر�سى  �أ�سدقاء  وجمعية  �ل�سكري، 
�أ����س���دق���اء مر�سى  �ل��ك��ل��ى، وج��م��ع��ي��ة 
�أ�سدقاء  وجمعية  �ملفا�سل،  �لتهاب 
مع  بالتعاون  �لطبيعية(،  �لر�ساعة 
�ل�سارقة  ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 

وهيئة �لهال �الأحمر �الإمارتي.
وق���ال���ت �الأ����س���ت���اذة م����رمي ب���ن دخن 
�أ����س���دق���اء مر�سى  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س��ة 
�لكلى: �إن �جلمعيات �لد�عمة لل�سحة 
�ملبادرة  ه���ذه  �إط����اق  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت 
ل��ل��ع��ام �ل���ث���اين ع��ل��ى �ل���ت���و�يل وذل���ك 
تز�مناً مع يوم ز�يد للعمل �الإن�ساين، 
و�لذي يعد منا�سبة لاحتفاء مباآثر 
بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور 

ثر�ه،  �هلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  �آل  �سلطان 
حيث ت�سمنت �ملبادرة توزيع 1200 
على  بالكامل  �سحية  �إف��ط��ار  وج��ب��ة 
م�ستخدمي �لطرق و�مل��ارة، يف ثاثة 
�مل�ست�سفى  م��ق��اب��ل  وه�����ي)  م��ن��اط��ق 
�الأعلى  �ملجل�س  �لكويتي، وقرب مقر 
�الإفطار  خميم  ويف  �الأ���س��رة،  ل�سوؤون 

قمنا  ك���م���ا  �ل���ت���خ���ي���ات(،  مب��ن��ط��ق��ة 
�لتز�ما  �إر���س��ادي��ة  مل�سقات  ب��ت��وزي��ع 
م��ن �جل��م��ع��ي��ات ب��زي��ادة �ل��وع��ي لدى 
�الحتياطات  و�أخ����ذ  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د 
�سهر  خ������ال  �ل�����ازم�����ة  �ل�������س���ح���ي���ة 
�إد�رة  �إط��ار حر�س  رم�سان، وذلك يف 
�لتثقيف �ل�سحي على �إقامة �ملبادر�ت 

�ملجتمعية ون�سر �لوعي باأهمية �تباع 
�أمناط �حلياة �ل�سحية، �نطاقاً من 
روؤية �الإد�رة ور�سالتها يف بناء جمتمع 

�سحي معافى. 

م�ساركة وا�سعة من املتطوعني
م��ن ج��ان��ب��ه��ا �أك����دت �الأ����س���ت���اذة خولة 

�حل�������اج رئ���ي�������س���ة ج��م��ع��ي��ة �أ����س���دق���اء 
“فطورنا �سحي”  �ل�سكري �أن حملة 
ت��اأت��ي ه���ذ� �ل��ع��ام ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع يوم 
�ملنا�سبة  ه��ذه  �الإن�ساين  للعمل  ز�ي��د 
�لغالية على قلوب �جلميع، الفتة �إىل 
�جلمعيات  حر�س  جت�ّسد  �حلملة  �أن 
�لقيم  تعزيز  على  لل�سحة  �لد�عمة 

�لو�لد  ر���س��خ��ه��ا  �ل��ت��ي  �الج��ت��م��اع��ي��ة، 
منه  �إمي����ان����اً  �هلل،  رح���م���ه  �مل���وؤ����س�������س، 
ب��اأه��م��ي��ة ث��ق��اف��ة �ل���ت���ع���اون و�ل����ت����اآزر 
ديننا  تعاليم  �نطاقاً من  �الإن�ساين، 

�الإ�سامي �ل�سمح.
ب��ال��دور �ملتميز من   و�أ����س���ادت �حل���اج 
لهيئة  �ل���ت���اب���ع���ن  �مل���ت���ط���وع���ن  ق���ب���ل 

�ل���ه���ال �الأح���م���ر �الإم����ار�ت����ي �لذين 
عملو� على توزيع �لوجبات �لغذ�ئية 
ع���ل���ى م�����س��ت��خ��دم��ي �ل����ط����رق و�مل������ارة 
�لعامة  �لقيادة  من  وتنظيم  مبتابعة 
�أمان  �ل�سارقة بهدف �سمان  ل�سرطة 
�لدور  على  موؤكدة  �ملرورية،  �حلركة 
�الإيجابي �لذي قامو� به يف �حلد من 

�سرعة �ل�سيار�ت لاإ�سهام يف �لتقليل 
�لفرتة  �ملرورية خال  من �حل��و�دث 
خال  م��ن  �مل��غ��رب  �آذ�ن  ت�سبق  �ل��ت��ي 
�أثناء  �ل���ت���اأين  ع��ل��ى  �ل�����س��ائ��ق��ن  ح���ث 
�لقيادة، م�سرية �إىل �أن هذ� �لنوع من 
�مل��ب��ادر�ت ميثل �لقيم �خل��رية ويعرب 
ع���ن �ل�����روح �الأ���س��ي��ل��ة مل��ج��ت��م��ع دولة 
�الإمار�ت �ملتم�سك دوماً بنهج �لعطاء 

و�خلري و�لتطوع.
�إد�رة �لتثقيف �ل�سحي  �أن   ي�سار �إىل 
عملت م��وؤخ��ر� على �إط��اق ع��دد من 
�نطاق  م���ع  �ل���ت���وع���وي���ة  �حل���م���ات 
�سهر رم�سان �ملبارك يف �إطار “حملة 
ت�سمنت  �ل����ت����ي  �ل�سحة”  ه������ال 
حم��ا���س��ر�ت ت��وع��وي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
وت���وزي���ع وجبات  �ل�����س��ارق��ة،  ج��ام��ع��ة 
موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  �سائم  �إف��ط��ار 
�ل�سارقة للتمكن �الجتماعي، ف�سا 
توعوية  فلمية  مقاطع  �إط���اق  ع��ن 
�الجتماعي،  �ل��ت��و����س��ل  و���س��ائ��ل  على 
�ستظل  �الإد�رة  م���ب���ادر�ت  �أن  م��وؤك��دة 
�لف�سيل  �ل�سهر  �أي��ام  طيلة  م�ستمرة 
بهدف تفعيل قيم ومبادئ �مل�سوؤولية 

�ملجتمعية، وتر�سيخ ثقافة �خلري.

اللواء املري يرتاأ�س الجتماع الدوري ملجل�س القيادات التنفيذية 

•• عجمان-وام:

�لقيادة  �لعقابية و�الإ�ساحية يف  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  نظمت 
�ل�سابع  �الأ����س���ري  “�الإفطار  ع��ج��م��ان  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة 
�مل���ب���ارك،  رم�������س���ان  ���س��ه��ر  ح���ل���ول  للنزالء” مب��ن��ا���س��ب��ة 
وب��ال��ت��ز�م��ن م��ع ي��وم ز�ي���د للعمل �الإن�����س��اين ل��ع��دد 31 
�الأحمر  �ل��ه��ال  هيئة  م��ع  بالتن�سيق  و�أ���س��ره��م،  نزيا 
�الإمار�تي، وبح�سور عدد من �ل�سباط و�سف �ل�سباط 

و�الأفر�د باملوؤ�س�سة.

�إد�رة  �ل��رزي مدير  مبارك خلفان  �لعميد  �سعادة  وق��ال 
�ملوؤ�س�سة �لعقابية و�الإ�ساحية ب�سرطة عجمان �إن هذه 
�ملبادرة �ل�سنوية خال �سهر رم�سان �ملبارك تاأتي تعزيز�ً 
للمبادر�ت �خلريية  ودعماً  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  لقيمة 
و�الإن�سانية للقيادة حيث يعترب �الإفطار فر�سة لتو��سل 
�لنزالء مع �أ�سرهم يف هذ� �ل�سهر �لف�سيل، يف جو �أ�سري 
�سعور  حت�سن  يف  ي�ساهم  م��ا  و�ل�����س��ع��ادة،  �ل���ود  ي�����س��وده 
�أ�سرته، وي�ساهم يف  �ل�سرور عليه وعلى  �لنزيل ويدخل 
�لذ�تي لنف�سه مبا  �لنزيل الأفكاره، و�لنقد  �إعادة بلورة 

ي�سمن و�سعه على طريق �ل�سو�ب.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت �ل��ن��ق��ي��ب �أم����ل �مل��ط��وع رئ��ي�����س ق�سم 
�ملبادر�ت  �إن تنفيذ هذه  �ملوؤ�س�سة  �الإ�ساح و�لتاأهيل يف 
يهدف �إىل بث جو من �لفرح و�ل�سعادة للنزالء و�أ�سرهم 
���س��ع��ي��ا ن��ح��و �ع�����ادة ت��اأه��ي��ل �ل���ن���زالء ل��ي�����س��ب��ح��و� �أف�����ر�د� 
حمكوميتهم،  م���دة  ق�����س��اء  ب��ع��د  �ملجتمع  يف  ���س��احل��ن 
�لتي  �ملقدمة،  �ملختلفة  و�لفعاليات  �لرب�مج  من خال 
�أ�سا�س �لتفكري �ل�سليم بالو�قع �لذي يعي�سه  قد ت�سكل 
�لنزيل بعيد�ً عن عائلته، م�سيفة �أنه مت توزيع بطاقات 

م�����س��رتي��ات ل��اأ���س��ر، وع��ي��دي��ات ع��ل��ى �أط���ف���ال �لنزالء 
هذه  جت��اه  �ملجتمعية  �مل�����س��وؤول��ي��ة  وحتقيق  الإ���س��ع��اده��م 

�لفئة.
�ملوؤ�س�سة  الإد�رة  بال�سكر  وع��ائ��ات��ه��م  �ل��ن��زالء  وت��ق��دم 
�لعقابية و�الإ�ساحية ب�سرطة عجمان على هذه �للفتة 
�الإن�سانية �لتي �أثلجت قلوبهم، و�الهتمام �لكبري �لذي 
�ملوؤ�س�سة  �إد�رة  �أن  معتربين  ولعائاتهم،  لهم  توليه 
�لعقابية و�الإ�ساحية يف �سرطة عجمان منوذج منتميز 

يف �الإد�رة وطريقة �لتعامل مع �لنزالء.

•• اأبوظبي-وام:

ناقات  �أرب��ع  تعر�س  منذ  �إن��ه  �ل�ساعة  �أخبار  ن�سرة  قالت 
و�ململكة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �أع���ام  حتمل 
تخريبية  لعمليات  �ل��رنوي��ج،  ومملكة  �ل�سعودية  �لعربية 
يف �ملياه �الإقليمية للدولة بخليج عمان قبل �أيام، ور�سائل 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  مع  و�لدولية  �لعربية  �لت�سامن 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  ل��ه��ا يف  دع���م���اً  ت��ت��وق��ف؛  �مل��ت��ح��دة ال 

و�ملخاطر �لتي تهدد �أمنها و��ستقر�رها.
و�أ�سافت �لن�سرة �لتي ت�سدر عن مركز �الإمار�ت للدر��سات 
و�لبحوث �ال�سرت�تيجية يف �فتتاحيتها �أم�س حتت عنو�ن 
“ �أمن عربي موحد ال يتجز�أ “ �إن �لر�سائل �لتي ت�سمنتها 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أجر�ها  �لتي  �ملباحثات 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
�لعرب  و�لروؤ�ساء  �لقادة  �لعديد من  �مل�سلحة، مع  للقو�ت 
رئي�سية، وهي  �ملا�سية متحورت حول فكرة  �الأي��ام  خال 
�الأمن  �أن  منطلق  م��ن  �الإم�����ار�ت  م��ع  �ل��ق��وي  �لت�سامن 
�لقومي �لعربي و�حد ال يتجز�أ، وما تتعر�س له �أي دولة 
عربية من تهديد�ت �أو خماطر ميثل تهديد�ً لباقي �لدول 

�لعربية جمتمعة.
و�أو�سحت �أن �ملباحثات �لتي �أجر�ها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ز�يد �آل نهيان، مع جالة �مللك عبد�هلل �لثاين 
�أبوظبي،  �لها�سمية يف  �الأردنية  �ململكة  بن �حل�سن ملك 
لي�س  بو�سوح،  �ملعنى  ه��ذ�  ج�سدت  �ملا�سي،  �الأرب��ع��اء  ي��وم 
فقط الأنها �أكدت �أن �أمن �الأردن و�الإم��ار�ت كان و�سيبقى 
و�حد�ً ال يتجز�أ، يف �إطار �لعاقات �لتاريخية �لتي �سيدتها 
قيادتا �لبلدين على �أ�س�س من �لت�سامن و�لتعاون �لوثيق، 
وت�سامنهما  �ملوحد  موقفهما  �أظهرت  الأنها  �أي�ساً  و�إمن��ا 
و�ملخاطر،وحر�سهما  �لتحديات  ك��ل  مو�جهة  يف  �ملطلق 
و�لعمل  �لعربية،  �مل��و�ق��ف  تن�سيق  على  ك��ذل��ك  �مل�����س��رتك 
على تفعيل �لدور �لعربي �جلماعي يف مو�جهة �لتحديات 

و�ملخاطر.
وقالت “ يف �لوقت ذ�ته، فاإن �لت�سامن �لعربي �لقوي مع 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية يف مو�جهة �لعمليات �الإرهابية 
�ل���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا م��ي��ل��ي�����س��ي��ات �حل���وث���ي �الإره����اب����ي����ة، بعد 
با�ستخد�م  �لنفط  �أنابيب  خط  �سّخ  حمطَتي  ��ستهد�فها 
�أي����ام، وحماوالتها  ق��ب��ل  ط��ي��ار  دون  م��ن  ط��ائ��رة مفخخة 
د�خل  �ملدنية  �الأه���د�ف  م��ن  �لعديد  ��ستهد�ف  �مل�ستمرة 
�الأر��سي �ل�سعودية، ينطلق كذلك من �الإميان باأن �الأمن 
�مل��رح��ل��ة �لر�هنة  ي��ت��ج��ز�أ، و�أن  �ل��ق��وم��ي �ل��ع��رب��ي و�ح���د ال 
�لتي ت�سهدها �ملنطقة �لعربية تتطلب م�ستوى �أعلى من 
�لتن�سيق و�لتعاون يف مو�جهة خمتلف م�سادر �لتهديد�ت 

�ل��ت��ي ت��و�ج��ه �أم���ن و����س��ت��ق��ر�ر �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة.. ك��م��ا �أن 
�ل�سريفن،  خ����ادم �حل��رم��ن  ب��دع��وة  �ل��ك��ب��ري  �ل��رتح��ي��ب 
جمل�س  دول  ق��ادَة  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك 
�لعربية  �ل���دول  �ل��ع��رب��ي��ة، وق���ادة  ل���دول �خلليج  �ل��ت��ع��اون 
�ملكرمة  مكة  يف  طارئَتن  وعربية  خليجية  قمتن  لعقد 
يف �ل��ث��اث��ن م��ن م��اي��و �جل����اري، ي��ع��د جت�����س��ي��د�ً و��سحاً 
الإدر�ك �لدول �خلليجية و�لعربية خطورة �لتطور�ت �لتي 
على  �لعمل  و�أهمية  �لر�هن،  �لوقت  يف  �ملنطقة  ت�سهدها 
بلورة موقف موحد يف مو�جهة �لتحديات �ملختلفة �لتي 
�سوؤون  يف  �خلارجية  �لتدخات  ووق��ف  �ملنطقة،  ت�سهدها 

�لدول �لعربية«.
�أثبتت  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  خ��ربة  �أن  �ل�ساعة  �أخبار  و�أك��دت 
ملو�جهة  �الأم��ث��ل  �خليار  هو  �لعربي  �لت�سامن  تعزيز  �أن 
لي�س  �لعربية،  بالدول  حت��دق  �لتي  و�ملخاطر  �لتحديات 
�أي�سا الأنه  و�إمن��ا  �لعربي،  �ملوقف  فقط الأن��ه يوؤكد وح��دة 
�لتي  �الأط��ر�ف �خلارجية  �لفر�سة على حم��اوالت  يفّوت 
تعمل على �إذكاء �خلافات و�لتدخل يف �ل�سوؤون �لد�خلية 

للدول �لعربية.
“ والأج���ل ه���ذ�، تتبنى دول���ة �الإم�����ار�ت منذ عهد  وق��ال��ت 
“طيب �هلل  �آل نهيان،  �ملغفور له، �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
ثر�ه”، �سيا�سة خارجية تعلي من قيم �لت�سامن �لعربي، 

�لتي  و�ملخاطر  �لتحديات  مو�جهة  يف  �مل�سرتك  و�لتعاون 
�ل�سيا�سة  وه��ي  �لعربية،  �ل��دول  و��ستقر�ر  �أم��ن  من  تنال 
�لتي تر�سخت يف ظل قيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”، حيث تنظر 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل ��ستقر�ر �لدول �لعربية 
و�ال�ستقر�ر  �الأم���ن  لتحقيق  �سمانة  ب��اع��ت��ب��اره  جميعها 
�الإقليمي، و�سرورة يف �لوقت ذ�ته لتحقيق �لتنمية و�لرفاه 
بناء  �أن  ت���درك  حيث  �ملنطقة،  �سعوب  جلميع  و�الزده����ار 
�ل�سام �مل�ستد�م وحتقيق �الأمن و�ال�ستقر�ر �ل�سامل هما 
�أ�سا�س تقدم �الأوطان و�ل�سعوب، و�حلفاظ على مكت�سباتها 
يف خمتلف �ملجاالت، ولهذ� ال تتو�نى يف بذل �أّي جهد من 
�أجل ��ستقر�ر �لدول �لعربية وتنميتها و�لتعامل مع �الآثار 
�ملدمرة �لتي خلفتها �ل�سر�عات �لقائمة على �أمن وحياة 
�سعوبها؛ كما تدعم �جلهود �ملختلفة، �الإقليمية و�لدولية 
و�الأممية، �لر�مية �إىل �إيجاد حلول لاأزمات و�ل�سر�عات 
�لتي ت�سهدها بع�س دول �ملنطقة، ومبا يحفظ لهذه �لدول 
وحدتها و�سيادتها و�سون مقدر�ت �سعوبها، ويعزز بالتايل 
حقيقة �أن �أمن �ملنطقة �لعربية موحد ال يتجز�أ وال يقبل 
�الإم��ار�ت يف  �إىل  ُينَظر  �أن  �لطبيعي  ولهذ� من  �مل�ساومة، 
�لعامل كله باعتبارها عامًا رئي�سياً من عو�مل �ال�ستقر�ر 

على �ل�سعيَدين �الإقليمي و�لدويل«.

»موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد الثقافية« 
حتتفي بيوم زايد للعمل الإن�ساين

•• العني-وام:

�لثقافية و�لتعليمية بيوم  �آل نهيان  �ل�سيخ حممد بن خالد  �حتفت موؤ�س�سات 
ك��ل عام  م��ن  م��ن رم�سان  �لتا�سع ع�سر  ي�سادف  �ل��ذي  �الإن�����س��اين  للعمل  ز�ي��د 

بالتعاون مع كليات �لتقنية �لعليا يف مدينة �لعن.
�لعليا للطاب ح�سره ممثلون من  �لتقنية  كلية  �فطار جماعي مبقر  و�أقيم 
�سندوق �ل��زك��اة وم��رك��ز ج���دورة ل��ذوي �الإع��اق��ة وم��رك��ز �لعن ل��ذوي �الإعاقة 
�إيفوري وكلية �خلو�رزمي وعدد من �الأطفال �الأيتام و�أ�سحاب �لهمم  ومركز 
و�الأ�سر �ملتعففة. ويهدف �للقاء �إىل ت�سليط �ل�سوء على جهود �ملغفور له �ل�سيخ 
“طيب �هلل ثر�ه” وروؤيته �حلكيمة يف بناء �لوطن  �آل نهيان  ز�يد بن �سلطان 

وحمايته ب�سياج روح �الحتاد.
�ملنجز�ت  �لعليا عن  �لتقنية  �لعماري مديرة كليات  �لدكتورة هم�سة  وحتدثت 
و�لت�سامح  �الإن�سانية  قيم  وع��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  عهد  يف  حتققت  �لتي 
�الإم���ار�ت و�لتي غ��دت نهجا  دول��ة  �أن��ب��اء  �الأج��ي��ال من  �لتي تو�رثتها  و�لعطاء 

وطنيا.
رئي�س  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  بنت  �سما  �لدكتورة  �ل�سيخة  ب��دور  و�أ���س��ادت 
جمل�س �إد�رة موؤ�س�سات �ل�سيخ حممد بن خالد �آل نهيان �لثقافية و�لتعليمية يف 

دعم بر�مج �ملجتمع �لتي تعزز �لوالء و�النتماء للوطن.
وت�سمن �للقاء فقر�ت ترفيهية وتثقيفية و��ستمتع �الأطفال باالألعاب �لتي مت 
جتهيزها خ�سي�سا لهذ� �ليوم ومبا مت تقدميه من هد�يا لهم وتوزيع ق�س�س 
مكتبة �أجيال �مل�ستقبل عليهم و�ال�ستماع �إىل ق�سة “ �لنور ينتظرك “ لل�سيخة 

�لدكتورة �سما بنت حممد بن خالد �آل نهيان باللغتن �لعربية و�الإجنليزية.

توزيع 1200 وجبة �سحية تزامنا مع يوم زايد للعمل الإن�ساين

اجلمعيات الداعمة لل�سحة يف اإدارة التثقيف ال�سحي بال�سارقة تنظم حملة »فطورنا �سحي«

اأخبار ال�ساعة : اأمن عربي موحد ل يتجزاأ

املوؤ�س�سة العقابية ب�سرطة عجمان حتتفي بيوم
 زايد للعمل الإن�ساين

العدد 12641 بتاريخ 2019/5/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/856  تنفيذ جتاري  
ب��از� - �س ذ م م  جمهول حمل  �ملنفذ ���س��ده/1- �سركة من�سور  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لربغوثي للتجارة �لعامة - ذ م م وميثله 
/ علي �بر�هيم حممد �حلمادي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
به وقدره )22211( درهم  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ملذكورة �عاه 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  بحقك يف  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12641 بتاريخ 2019/5/26   
اعالن بالن�شر باللغتني )العربية واالجنليزية(

�ىل �ملدعى عليهم / عامر �حمد ��سفاق �حمد بهتي - �زهر كلز�ر حممد حممود 
�ملدعي / بنك �الإحتاد �لوطني - يف �لدعوى رقم 2019/1796 �لد�ئرة �جلزئية �الأوىل 

بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  �لز�م   : فيها  يطالب  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  قد  بان    نعلمكم 
و�سبعون  وت�سعة  )مائتان  درهم   )279.656( وقدره  مبلغ  �ملدعي  للبنك  يوؤديا  بان  بينهما  فيما 
�لبطاقة  عن  �سنويا   )10.99% بو�قع  �لتاأخريية  و�لفائدة  درهما(  وخم�سون  و�ستة  و�ستمائة  �لف 
�الإئتمانية ، وذلك من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لفعلي �لتام لكون �لدين جتاري وي�ستحق 

عنه فو�ئد تاأخريية. �لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �البتد�ئية  �الحتادية  �ل�سارقة  حمكمة  �أمام  ح�سورك  يقت�سي  لذ� 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت ، وذلك يوم �الأحد �ملو�فق 
2019/6/2 ، �مام د�ئرة �جلزئية �الأوىل ، �لقاعة 137 ، �ل�ساعة 8.30 �سباحا وذلك للنظر يف �لدعوى 
�ملذكور �مل�سار �ليها �أعاه - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم �تخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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على  للعثور  و��سعة  بحث  عملية  �أم�س  �لفرن�سية  �ل�سلطات  �أطلقت 
�لرجل �لذي ي�ستبه باأنه نفذ �لهجوم بطرد مفخخ �لذي �أ�سفر عن 
�ملدن  �أح���دى  ليون  يف  �جلمعة  طفيفة  ب��ج��روح  �سخ�سا   13 �إ�سابة 

�لفرن�سية �لرئي�سة، لكنها ما ز�لت ترف�س تاأكيد فر�سية �الإرهاب.
���س��ه��اد�ت ع��رب ن�سر �سورة  �أج��ل جمع  ن��د�ء م��ن  و�أ���س��درت �ل�سرطة 
�مل�ستبه به �لتي �لتقطتها كامري� مر�قبة للبلدية. ويظهر يف �للقطة 
بلون  ق�سري�  و”�سرو�ال  طويلن”  بكمن  قمي�سا  “يرتدي  رج��ل 
�أمامه. وقال م�سدر قريب من  يدفع در�جة هو�ئية �سود�ء  فاحت”، 

�لتحقيق �إنه يف �لثاثينات من �لعمر.
�ل�سابق جري�ر كولومب يف  وقال رئي�س بلدية ليون وزير �لد�خلية 
�ت�سال هاتفي مع وكالة فر�ن�س بر�س “لدنيا معد�ت فيديو للحماية 
و����س��ع��ة ج���د�، ل��ذل��ك ���س��اه��دن��ا �ل��رج��ل ي�سل وي��رح��ل ع��ل��ى در�جته 
�لتحقيق  دف��ع  ميكنهم  �سهود  هناك  يكون  “قد  و�أ���س��اف  �لنارية”. 
قدما«. وليون ب�سكانها �لبالغ عددهم 500 �ألف ن�سمة، و�حدة من 

�ملدن �لتي ت�سم عدد� كبري� من �ل�سكان بعد باري�س ومر�سيليا.
وفتح فرع مكافحة �الإرهاب يف نيابة باري�س �ملكلف �مللف “حتقيقا يف 
�أ�سر�ر  �رهابية وع�سابة  حماولة قتل و��سحة على عاقة مبنظمة 
�لتاأكيد  على  بيلوبيه  نيكو  �لعدل  وزي��رة  لكن  �إجر�مية”.  �إرهابية 

م�ساء �جلمعة �أنه “من �ملبكر جد�” �حلديث عن “عمل �إرهابي«.

�إن���ه �سيخو�س  �أم�����س  م��ات هانكوك  �ل��ربي��ط��اين  �ل�سحة  ق��ال وزي���ر 
يعلن  مر�سح  خام�س  لي�سبح  �ملحافظن  حزب  زعامة  على  �ملناف�سة 
ماي.ي�سو�سبق  ترييز�  �ل���وزر�ء  رئي�سة  حمل  ليحل  �لرت�سح  عزمه 
هانكوك يف �إعان �لرت�سح للمن�سب كل من وزير �خلارجية �ل�سابق 
ب��وري�����س ج��ون�����س��ون، �ل���ذي ينظر ل��ه على �أن���ه �مل��ر���س��ح �الأوف����ر حظا، 
وج��ريمي��ي ه��ن��ت وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �حل���ايل وروري ���س��ت��ي��و�رت وزير 
و�ملعا�سات  �لعمل  وزي���رة  مكفي  و�إي�����س��رت  �ل��دول��ي��ة  للتنمية  �ل��دول��ة 
“بي. �لربيطانية  �الإذ�ع����ة  هيئة  ل��ر�دي��و  هانكوك  وق��ال  �ل�سابقة. 
�أعتقد من  �ل��وزر�ء �ملقبل الأنني  بي.�سي” “�ساأتر�سح الأ�سبح رئي�س 
�أعماق قلبي �أننا يف حاجة لزعيم من �أجل �مل�ستقبل ولي�س من �أجل 

�حلا�سر فح�سب«. 
�الحتاد  م��ن  بريطانيا  خ���روج  ننفذ  �أن  يتعن  “بالطبع  و�أ����س���اف 
�ست�ستقيل من  �أنها  �أعلنت  قد  م��اي  كانت  �أف��ع��ل«.  و�سوف  �الأوروب���ي 
�أقرت  بعدما  يونيو حزير�ن  �ل�سابع من  �ملحافظن يف  زعامة حزب 
بهزميتها يف �حل�سول على مو�فقة �لربملان على �تفاقها �ملربم مع 
�ملعار�س  �لعمال  �الأوروب��ي النف�سال بريطانيا. وقال حزب  �الحت��اد 

�إنه يريد �إجر�ء �نتخابات يف �أقرب وقت ممكن.
 

�ملتوقفة  �ل��ن��ووي��ة  حم��ادث��ات��ه��ا  �أن  �ل�سمالية  ك��وري��ا  �أع��ل��ن��ت  ب��ي��وجن 
نهجاً  �ملتحدة  �لواليات  تبنت  حال  يف  �إال  ت�ستاأنف  لن  و��سنطن  مع 

جديد�ً.
و�ن��ت��ه��ت �ل��ق��م��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ن �ل��رئ��ي�����س �الأم��ري��ك��ي دون���ال���د تر�مب 
وزع��ي��م ك��وري��ا �ل�����س��م��ال��ي��ة ك��ي��م ج��ون��غ �أون �ل��ت��ي ع��ق��دت يف هانوي 
بفرب�ير”�سباط” �ملا�سي بدون �تفاق �أو حتى بيان م�سرتك، بعدما 
يانغ  بيونغ  على  �لعقوبات  تخفيف  على  �التفاق  يف  �لطرفان  ف�سل 

مقابل تخليها عن بر�جمها �ل�ساروخية و�لنووية.
و�أفادت تقارير �أن تر�مب �سّلم كيم قائمة مكتوبة باملطالب بينما تتهم 
و�أمهلتها حتى  بيونغ يانغ مذ�ك و��سنطن بالت�سرف “ب�سوء نية”، 
نهاية �لعام �جلاري لتغيري نهجها، و�سدد بيان كوريا �ل�سمالية �لذي 
�الأول �جلمعة على موقفها. �أم�س  �لر�سمية  �الأنباء  وكالة  �أ�سدرته 

ور�ء  “�ل�سبب  �أن  �خلارجية  وز�رة  با�سم  متحدث  عن  �لبيان  ونقل 
�تخذته  �لذي  �ل�سادق  وغري  �لتع�سفي  �ملوقف  كان  هانوي  �نتكا�سة 
�لواليات �ملتحدة”، و�أ�ساف �أن “�لواليات �ملتحدة �أ�سّرت على �أ�سلوب 

ي�ستحيل من خاله �ال�ستمر�ر«.
 وتابع �أنه “ما مل تنتهج �لواليات �ملتحدة �أ�سلوباً جديد�ً يف �حت�ساب 
كوريا  جمهورية  ب��ن  �حل���و�ر  ��ستئناف  ممكناً  ي��ك��ون  فلن  �الأم����ور، 
�لدميوقر�طية �ل�سعبية و�لواليات �ملتحدة ما يعني �أن �حتمال حل 

�مل�ساألة �لنووية �سيكون �أكر �سعوبة«. 

عوا�صم

باري�س

لندن

بيوجن ياجن

قا�س اأمريكي ي�سرب 
خطط ترامب ب�ساأن اجلدار 

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

�أ�سدر قا�س فدر�يل �أمريكي �أمر� ق�سائيا موؤقتا مينع �إد�رة �لرئي�س دونالد 
تر�مب من ��ستخد�م �أمو�ل وز�رة �لدفاع لت�سديد كلفة بناء جد�ر حدودي 

مع �ملك�سيك.
ومن �ساأن ذلك �لقر�ر ت�سديد �سربة خلطط تر�مب �لذي �أعلن �لطو�رئ يف 
م�سعى لتجاوز �لكونغر�س و�حل�سول على �أمو�ل مل�سروع جد�ره �حلدودي، 

�أحد وعود حملته �النتخابية.
ورفعت قر�بة 20 والية خ�سو�سا معاقل للدميوقر�طين مثل نيويورك 
بيئية  �ملدنية وجمعيات  للحريات  �الأمريكي  وكاليفورنيا، وكذلك �الحتاد 

و�سكان حملين، دعاوى تعترب �إعان �لطو�رئ خرقا للد�ستور.
ومينع �لقا�سي هايوود غيليام يف قر�ره م�سوؤويل �إد�رة تر�مب “من �لقيام 
باأي خطوة لبناء حاجز حدودي يف مناطق حددها �ملدعى عليهم ب+يوما 
�سكتور بروجكت 1+ و+�إي��ه.�إل با�س �سكتور بروجكت 1+ با�ستخد�م �أمو�ل 

�أعيد برجمتها من جانب وز�رة �لدفاع«.
�الأم���و�ل من  على حتويل  �ساناهان  باتريك  باالإنابة  �ل��دف��اع  وزي��ر  وو�ف��ق 
تلك  يف  حو�جز  بناء  يف  �لنهائي  لا�ستخد�م  �مل��خ��در�ت  مكافحة  ميز�نية 
�أمو�ل  �ملناطق، وهي �خلطوة �لتي �سبق متويلها بتحويل مليار دوالر من 
�ملوظفن �لع�سكرين، وفق قر�ر غيليام. و�عترب �لقا�سي يف قر�ره �أن �جلهات 
�ملدعية �ستظهر على �الأرجح �أن م�سوؤويل �إد�رة تر�مب “جتاوزو� �سلطتهم 

�لقانونية وباأن �سرر� ال ميكن �إ�ساحه �سينجم عن تلك �خلطو�ت«.

يف خطوة لتجميع العائلة الو�سطية:

اندماج حزبي حتيا تون�س واملبادرة الد�ستورية...
العزابي: حركة حتيا تون�س ل ت�سعى اإىل تكوين اآلة انتخابية

مرجان: احل�سم يف اختيار املر�سح للرئا�سية �سيتم داخل هياكل احلزب اجلديد

بعد خ�سارة الأر�س يف �سوريا والعراق

قيادات داع�س توجه املقاتلني اإىل خطط جديدة
•• بغداد-رويرتز:

يلجاأ مقاتلو تنظيم د�ع�س �الإرهابي �إىل حرب �لع�سابات بعد 
�أن خ�سرو� �الأر��سي �لتي كانو� ي�سيطرون عليها، وهذ� على 
وجه �لتحديد هو ما توجههم �سحيفة �لتنظيم �إىل كيفية 
“�لنباأ”  �لقيام به. ففي �الأ�سابيع �الأخرية �سجعت �سحيفة 
�أ�ساليب  �تباع  على  عنا�سره  للتنظيم  �لتابعة  �الإلكرتونية 
حرب �لع�سابات ون�سرت تعليمات تف�سيلية عن كيفية تنفيذ 
�الأ�ساليب  ه��ذه  �لتنظيم  وي�ستخدم  و�ل��ف��ر.  �ل��ك��ر  عمليات 
ويف  و�سوريا،  �ل��ع��ر�ق  خ��ارج  للتو�سع  �إليها  يتطلع  �أم��اك��ن  يف 
حن �أن �لتنظيم جرب هذ� �لنهج من قبل، فاإن �لتوجيهات 
�الإر�سادية تو�سح �أنه يعتمده لي�سبح نظام �لعمل �الأ�سا�سي.

من  كبرية  �أج���ز�ء  يف  �مل��اي��ن  قوته  �أوج  يف  �لتنظيم  وحكم 
�آخر  خ�سر  �ملا�سي  مار�س”�آذ�ر”  يف  لكنه  و�ل��ع��ر�ق،  �سوريا 
جزء مهم من �الأر�س كان خا�سعاً له، �أال وهو قرية �لباغوز 
من  ن��وع  مبمار�سة  ج���ذوره  �إىل  للعودة  و��سطر  �ل�����س��وري��ة، 
�لعدو من خال  �ملبا�سرة وي�سعف  �ملو�جهة  �لقتال يتجنب 

�ال�ستنز�ف وك�سب �لدعم �ل�سعبي.
ويقول حمللون �إن “هذه �ملحاولة الإنعا�س �لتنظيم �ملت�سدد 
�لهجمات يف  �لكثري من  نفذ  فقد  �الآن،  حتى  حتقق جناحاً 
�أجز�ء خمتلفة من �لعامل يف �الأ�سابيع �لقليلة �ملا�سية مبا يف 

ذلك �أماكن مل ي�ستهدفها من قبل قط«.
�لتي تتابع مو�قع  �لتنفيذية ملجموعة �سايت  وقالت �ملديرة 
�ملت�سددين على �الإنرتنت، ريتا كاتز: “�لو�قع �الأليم هو �أن 
تنظيم د�ع�س ال يز�ل خطري�ً جد�ً، لديه �الأدو�ت و�لدعائم 
�أنحاء  خمتلف  يف  م�سلحة  ح��رك��ات  ل��ب��ن��اء  يحتاجها  �ل��ت��ي 
�لعامل«. ويف مقطع فيديو نادر بثته �سبكة �لفرقان �لتابعة 
بكر  �أب��و  زعيمه  �سجع  �ملا�سي،  �أبريل”ني�سان”  يف  للتنظيم 
من  �لعدو  و�إ�سعاف  �لقتال  مو��سلة  على  �أتباعه  �لبغد�دي 

خال �ال�ستنز�ف موؤكد�ً �أن �سن حرب �أهم من �النت�سار.
وكان حديثه �أكر ت�ساوؤماً من مقطع �لفيديو �لوحيد �الآخر 
�لذي ظهر فيه من على منرب جامع �لنوري �لكبري يف �ملو�سل 
عام 2014 حن �ت�سح بال�سو�د وو�سع �ساعة يد فاخرة، ويف 
مقطع �لفيديو �جلديد جل�س على ح�سية وحتدث �إىل 3 من 
م�ساعديه، و�أ�سندت بندقية كا�سنيكوف �إىل �حلائط خلفه 
وهو نف�س نوع �لبنادق �لذي ظهر يف مقاطع م�سورة ملوؤ�س�س 
تنظيم �لقاعدة �أ�سامة بن الدن و�سلف �لبغد�دي �أبو م�سعب 

�لزرقاوي �للذين ��ستخدما �أ�سلوب حرب �لع�سابات.

لديها �سخ�سية مثل كمال مرجان مر�سح لاإنتخابات 
�لرئا�سية«.

�مل�سائل �ستحل وتناق�س �سلب هياكل  �إن كل     وق��ال 
حركة حتيا تون�س، وفق قوله.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

   قال �أمن عام حتيا تون�س �سليم �لعز�بي �إّن �حلركة 
ال ت�سعى �إىل تكوين �آلة �نتخابية بل تعمل على بناء 

حزب يرتكز على �ملوؤ�س�سات ولي�س على �الأ�سخا�س. 
  وجّدد تاأكيده على �نفتاح حتيا تون�س على �جلميع، 
�مل��ف��او���س��ات مع  ت��و����س��ل  �إىل  �ل�����س��دد  م�سري� يف ه��ذ� 
حزبي �لبديل وم�سروع تون�س يف �إطار جتميع �لعائلة 

�ل�سيا�سية.
�إع�����ان ح����زب �ملبادرة  �ل��ت��اأك��ي��د ب��ع��د     وي���اأت���ي ه����ذ� 
�لد�ستورية �ندماجه مع حركة حتيا تون�س مبوجب 
خال  �جلمعة  م�ساء  �إعانه  مت  �حلزبن  بن  �تفاق 

موؤمتر �سحفي م�سرتك.
   و�سيتم مبوجب هذ� �التفاق تر�سيح كمال مرجان 
و�ستتوىل  للحركة  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  خطة  �إىل 
جلنة قانونية من �حلزبن تقنن هذ� �لتم�سي وفق 

�لرت�تيب و�الإجر�ء�ت �لقانونية.
   كما ين�س هذ� �التفاق على �سبط متثيلية �أع�ساء 
حتيا  حلركة  �ملركزية  �لهياكل  �سمن  �مل��ب��ادرة  ح��زب 

تون�س.
  و�أّكد رئي�س حزب �ملبادرة كمال مرجان �أّن “�الندماج 
��ستثنائيا  لي�سا حدثا  تون�س  بن حزبه وحركة حتيا 

ونتيجة طبيعية لاتفاق بن �لطرفن«.
  ون��ف��ى يف ه��ذ� �ل�سياق، �رت��ب��اط ه��ذ� �الن��دم��اج باأي 

�ملر�سح  “�ختيار  �أن  م��و���س��ح��ا  �ن��ت��خ��اب��ي��ة،  ح�����س��اب��ات 
لانتخابات �لرئا�سية �سيتم �حل�سم فيه د�خل هياكل 

�حلزب �جلديد “، وفق قوله.
  وقال كمال مرجان، �إنه”ال يت�سور �أن تبقى �لباد 
معرب� عن متنياته  باأن  ب220 حزب متو�جدين”، 
�ملاأمورية  �أجل ت�سهيل  تتجمع �الأح��ز�ب �الأخ��رى من 

على �ل�سعب �لتون�سي، وفق تعبريه.
حتي�������ا  حرك��������ة  ع�������ام  �أم��ن  �عترب  جانب����������ه،  من     
ح��������زب  م��ع  حزبه  �ن��دم��اج  �أن  �لعز�بي  �سليم  تون�س 
و�لتجرب��������ة  �لطم�����وح  بن  “�جلم�����������ع  ميثل  �ملبادرة 
�ل�س�������يا�سة  �لعائل��������ة  توحيد  باجتاه  مهمة  وخطوة 
�لزعاماتية  �ملقبل��������ة بعيد� عن  �لتحدي����������ات  ملو�جهة 

.«
  و�أكد �أن فكرة �الندماج فر�سة الإعادة هيكلة �ل�ساحة 
يوؤ�س�س  مبا  �حلزبي  �لت�سظي  من  و�حل��د  �ل�سيا�سية 
م�سروع  �ن  �ىل  ح��ق��ي��ق��ي��ةم�����س��ري�  ����س��ت��ق��ر�ر  مل��رح��ل��ة 
�التفاق �سيطرح للت�سويت د�خل �ملجل�س �لوطني يوم 

غرة يونيو �ملق�ب����ل.
�إن��ه مل يطلب �أي �ح��د من كمال     وك�سف �لعز�بي،  
مرجان �سحب تر�سحه لاإنتخاب�������ات �لرئا�سية وذلك 
ع��ل��ى خلفية �ن��دم��اج ح���زب �مل���ب���ادرة م��ع ح��رك��ة حتيا 

تون�س.
�إال  ميكن  “ال  مرجان  تر�س�����ح  ب��اأن  �لعز�بي  و�أف�����اد    
�أن يكون  �أن يري حركة حتيا تون�س و�لتي ي�سرفها 

قال  ��ستنز�ف مثلما  �ملرحلة كحروب  ي�ستخدمونها يف هذه 
�ملا�سي،  �أبريل”ني�سان”  �الأخ��ري«. ويف  �لبغد�دي يف خطابه 
�أعلن �لتنظيم �أنه هاجم بلدة �لفقهاء يف ليبيا وقتل م�سوؤواًل 
بيان  وق��ال يف  �لبلدي،  �لنار يف مقر �حلر�س  و�أ�سعل  حملياً 
ومتكنو�  �لبلدة  �خلافة  جنود  “�قتحم  �مل�سوؤولية  �إع��ان 
�لبلدة  م��ن  �الن�سحاب  قبل  ل�ساعات  عليها  �ل�سيطرة  م��ن 
�ملا�سية  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �الأ���س��اب��ي��ع  �الآم���ن���ة«. ويف  ن��ح��و م��و�ق��ع��ه��م 
�لتنظيم  منابر  �أه��م  و�ح��دة من  وه��ي  �لنباأ  ن�سرت �سحيفة 
�الإعامية، �سل�سلة من 4 �أجز�ء حتت عنو�ن “�إ�سقاط �ملدن 
دعا  �ملقاالت،  هذه  ويف  للمجاهدين”،  عمل  كاأ�سلوب  موؤقتاً 
�لتنظيم �ملقاتلن �إىل جتنب �ال�ستباكات �ملبا�سرة مع �لعدو 

�أ�سد�ء، جلماعة مترد  “بد� كقائد ملجاهدين  و�أ�سافت كاتز 
�أح��و�ل��ه��ا مي�سورة”،  ل��دول��ة خ��اف��ة  �مل��دل��ل  �ل��زع��ي��م  ولي�س 
�أنحاء  كل  بقوة يف  �لتنظيم  “ظهوره ح�سد موؤيدي  وتابعت 

�لعامل«.

اأ�سلوب منظم
وقال �خلبري �الأردين يف �سوؤون �الإ�سامين ح�سن �أبو هنية 
لل�سيطرة  �لع�سابات  حرب  �أ�ساليب  ي�ستخدم  “�لتنظيم  �إن 
ع��ل��ى ب��ل��د�ت م��وؤق��ت��اً ح��ت��ى ي��ج��ت��ذب �ه��ت��م��ام��اً �إع��ام��ي��اً لكن 
“مثل  و�أ�ساف  جديدة”،  ��سرت�تيجية  من  جزء  �أي�ساً  هذ� 
وهم  للتنظيم،  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إىل  حت��ول��ت  �حل����روب  ه���ذه 

�ملبادرة �لد�ستورية �لدميقر�طية وحركة  وكان حزبا 
“حر�سهما على  �أّك��د� يف بيان �سابق  حتيا تون�س، قد 
�لّرئا�سية  ل��ان��ت��خ��اب��ات  �حل���زب  خ��ط��ة  �إع����د�د  ح�سن 

و�لت�سريعية �لقادمة، وتوفري كل عو�مل �لفوز بها«.

�ل�سل�سلة  و�سرحت  قبل.  ي�سجعه من  كان  �ل��ذي  �الأم��ر  وهو 
كيف ي�ستطيع �ملقاتلون من خال حرب �لع�سابات �إ�سعاف 
�ل���ع���دو دون ت��ك��ب��د خ�����س��ائ��ر، ودع����ت �جل��ه��ادي��ن �أي�����س��اً �إىل 
�لثمينة  متعلقاتهم  و�أخ��ذ  �ل�سحايا  �أ�سلحة  على  �ال�ستياء 
�أو �إحر�قها، وقالت �إن “من بن �أهد�ف هجمات �لكر و�لفر 
�أمو�ل  على  و�ال�ستياء  �الأ�سرى  وحترير  �لرهائن  �حتجاز 
�الأخرى  �الأه���د�ف  “من  �إن  �ملقاالت  �إح��دى  �ل��ع��دو«. وقالت 
�حتياجات  وت��اأم��ن  و�لغنيمة،  ب��ال��ف��يء  �ل��ك��ف��ار  �أم����و�ل  �أخ���ذ 
و�لغذ�ء  و�الآل��ي��ات  و�ل��وق��ود  و�لعتاد  �ل�ساح  من  �ملجاهدين 
و�ل��دو�ء و�الأم��و�ل وغريها، وخا�سة يف حال �سعوبة تاأمن 

هذه �الحتياجات ب�سبب �سعف ذ�ت يدهم«.

اأ�ساليب القاعدة
�ملقاتلن  توجه  �لتي  �مل��ق��االت  �سل�سلة  �أن  �إىل  كاتز  و�أ���س��ارت 
ين�سرها  �ل��ت��ي  تف�سيًا  �الأك���ر  ه��ي  �ل��ع�����س��اب��ات،  ح��رب  �إىل 
�لتي  تلك  ت�سبه  “�للغة  �أن  و�أو�سحت  �الآن.  حتى  �لتنظيم 
��ستخدمت يف �إر�ساد�ت �أ�سدرها تنظيم �لقاعدة قبل �سنو�ت 
يف �ل�سعودية من خال جملته �الإلكرتونية “�لبتار”، و�لتي 
خمتلف  يف  وخ���اي���اه  الأن�����س��اره  ع�سكرية  تعليمات  حملت 
�جلديدة  �لتنظيم  “توجيهات  �إن  وق��ال��ت  �ل��ع��امل«.  �أن��ح��اء 
فعندما  و�لتمويل،  �ملقاتلن  نق�س يف  يعاين من  �أن��ه  تظهر 
فقد �لتنظيم �أر��سيه خ�سر �أي�ساً م�سدر�ً مهماً للدخل، هو 
“يعاين  و�أ�سافت  باالأ�سا�س”،  �لنفط  و�إي���ر�د�ت  �ل�سر�ئب 
�لتنظيم �سعفاً �سديد�ً من �لنو�حي �ملالية و�لع�سكرية وفيما 
يتعلق بال�سيطرة على �الأر��سي، لذلك ت�سعى قيادته الإحياء 
خافته �ملزعومة، مع تركيز خا�س على مناطق خارج �لعر�ق 
�سحة  من  �لتاأكد  ميكن  ال  �أن��ه  من  �لرغم  وعلى  و�سوريا«. 
�لتنظيم، فقد  �لتي ت�سدر عن  �مل�سوؤولية  �إع��ان  بيانات  كل 
�أعلنت عن عمليات يف دول خمتلفة، ويف 18 �أبريل”ني�سان” 
ل��ه يف جمهورية  ه��ج��وم  �أول  ع��ن  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  �أع��ل��ن  �مل��ا���س��ي 
�أفريقيا”  و���س��ط  “والية  و�إن�����س��اء  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �ل��ك��وجن��و 
عن  �لتنظيم  �أعلن  �حل��ن  ذل��ك  ومنذ  “�خلافة”،  بدولة 
مايو”�أيار”   10 ويف  �ل��ك��وجن��و.  يف  �أخ����رى  ه��ج��م��ات  ع���دة 
�جلاري �أعلن �لتنظيم �إن�ساء والية يف �لهند، وقال �إنه �أوقع 
خ�سائر يف �سفوف �جلنود �لهنود باإقليم ك�سمري، ويف نف�س 
�ليوم �قتحم م�سلحون على در�جات نارية بلدة ب�سمال �سرق 
نيجرييا وفتحو� �لنار على �ل�سكان و�جلنود يف هجوم �أعلن 

�لتنظيم م�سوؤوليته عنه الحقاً. 

نتانياهو  ب��ن  ل��ل��خ��اف  ج��دي��د  تفجري  يف  ل��ي��ربم��ان،  ت�سريحات  وت��اأت��ي 
يف  �لفل�سطينية  �لف�سائل  مع  و�لتعامل  غزة،  قطاع  ملف  حول  وليربمان 

قطاع غزة.
�إ�سقاط  مبحاولة  ليربمان  �ليميني،  هتور�ة”  “يهودوت  ح��زب  �تهم  كما 
نتانياهو من خال �فتعال �أزمات، مرة عرب طرح ق�سية قطاع غزة، و�أخرى 

عرب طرح قانون �لتجنيد �ملثري للجدل.
وياأتي �خلاف من جديد بن نتنياهو وليربمان، عقب �أنباء عن تو�سلهما 
ي�سمح  مب��ا  �حل��ك��وم��ي،  ل��ائ��ت��اف  ل��ي��ربم��ان  مبوجبها  ين�سم  لتفاهمات 

لنتنياهو بت�سكل �حلكومة �الإ�سر�ئيلية.
�أن نتانياهو يبحث عن  �الإ�سر�ئيلية  “يديعوت �أحرنوت”  وذكرت �سحيفة 
طريقة لت�سكيل �حلكومة دون �لتحالف مع ليربمان، �لذي يفر�س �سروطاً 

تعجيزية بالن�سبة له.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

بيتنا”  “�إ�سر�ئيل  ح��زب  رئي�س  ب��ن  جديد  م��ن  و�ل��رت����س��ق  �النق�سام  ع��اد 
�الإ�سر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�س  �لذي ميثله  �لليكود  �أفيغدور ليربمان، وحزب 
بنيامن نتانياهو، يف �نتكا�سة جديدة حلو�ر�ت ت�سكيل �حلكومة �الإ�سر�ئيلية 

بعد حديث عن قرب �إجناز ملفها.
وقال ليربمان، يف ت�سريحات له �إن “حتويل 30 مليون دوالر �إىل حما�س 
من �أجل قطاع غزة بعد �إطاق �أكر من 700 �ساروخ، ويف ظل ��ستمر�ر 
�حلالية  �حلكومة  �أن  يعني  �حل��ارق��ة،  �لبالونات  �أم��ام  و�لعجز  �ملدفوعات 

تتحول �إىل حكومة ��ست�سام«.
وهناك  طريقة  لدينا  بيتنا”  “�إ�سر�ئيل  حزب  يف  وزمائي  “�أنا  و�أ���س��اف، 

رغبة يف �إقامة حكومة ميينية باالأفعال ولي�س باالأقو�ل«.

ذلك فيما �أعلنت وز�رة �ل�سحة يف غزة �أن طو�قها تعاملت مع 16 
خال  �ملطاطية  و�الأع���رية  �ملبا�سرة  �ل��غ��از  بقنابل  خمتلفة  �إ�سابة 

مو�جهات �ليوم مع �جلي�س �الإ�سر�ئيلي �سرق قطاع غزة.
وذكرت �لوز�رة يف بيان �أن �الإ�سابات مت عاجها يف �لنقاط �لطبية 

و�أن من بن �مل�سابن م�سعفة متطوعة و�سحفي.
وكانت هيئة م�سري�ت �لعودة دعت �ملتظاهرين �إىل �لبقاء د�خل خيام 
�لعودة �ملغطاة يف �ملخيمات �خلم�سة طيلة فرتة فعاليات �ليوم ب�سبب 

�رتفاع درجات �حلر�رة و�سيام رم�سان.
يف  �لبحري  �ل�سيد  م�ساحة  تقلي�س  يومن  قبل  �إ�سر�ئيل  و�أعلنت 
قطاع غزة من 15 �إىل 10 �أميال حتى �إ�سعار �أخر رد� على �إطاق 

بالونات حارقة من �لقطاع باجتاه �الأر��سي �الإ�سر�ئيلية.

•• غزة-وكاالت:
��ستمر�ر  على  غ��زة،  يف  �لفل�سطينية  �ل��ع��ودة  م�سري�ت  هيئة  �أك���دت 
�حل�سار  رف��ع  حتى  �إ�سر�ئيل،  م��ع  �لفا�سل  �ل�سياج  ق��رب  �مل�سري�ت 

�الإ�سر�ئيلي �ملفرو�س على �لقطاع منذ 12 عاماً.
�الحتال  “تهرب  �إن  �ل��ع��ودة  م�سري�ت  هيئة  عن  �سدر  بيان  وق��ال 
�إال  ي��زي��دن��ا  ل��ن  �حل�����س��ار  ك�سر  تفاهمات  تطبيق  م��ن  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�إ�سر�ر�ً ومت�سك بحقوقنا«.
وحقوقية  �أه��ل��ي��ة  وج��ه��ات  ف�سائل  م��ن  �مل�سكلة  �لهيئة  ب��ي��ان  و�أك���د 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  على  ميلي  �أن  ي�ستطيع  �أح��د  “ال  فل�سطينية، 
ياأتي  حلواًل هابطة و�حلل �لوحيد لق�سيتنا هو جاء �الحتال”. 

خالفات ليربمان ونتانياهو تعيق ت�سكيل احلكومة هيئة م�سريات العودة يف غزة توؤكد على ا�ستمرارها 

�الندماج بن �لعز�بي ومرجان )2(

�سفقة اإ�س -400 م�سدر توتر بذاتها

اأين اأوروبا.. ؟ تركيا تلعب بالنار يف قرب�س
•• عوا�صم-وكاالت:

مل يكن �لرئي�س �لرتكي رجب طيب 
�أو عدو�نياً  بلده،  �أردوغ��ان �سعيفاً يف 
مع جري�نه يف �لبحر �ملتو�سط، كما هو 
وعر�سه  �إليه،  خل�س  ر�أي  �إن��ه  �ليوم. 
ياني�س  بولي�سي”،  “فورين  يف موقع 
��ستق�سائي،  ���س��ح��ف��ي  ب��اب��ول��ي��ا���س، 
�لذهبي”،  “�لفجر  ك��ت��اب  وم���وؤل���ف 
وم�����س��ارك يف  ق��ري��ب��اً،  �سي�سدر  �ل���ذي 

تاأ�سي�س م�سروع �أوروبا غري �آمنة.
وب����ر�أي ب��اب��ول��ي��ا���س، عندما �أع��ل��ن، يف 
�ألبريق،  ب����ري�ت  �أيار”  مايو”   12
�لرئي�س  �لرتكي، و�سهر  �ملالية  وزير 
�أردوغان، عن عزم باده �إر�سال �سفينة 
حفر ال�ستغال مو�رد �لغاز �لطبيعي 
يف منطقة تعترب ملكية قرب�سية، كان 
من �ملمكن و�سف �حلادث باأنه جمرد 
�ن���ف���ج���ار غ����ري م������وؤذ ���س��م��ن ن���ز�ع���ات 
�سرق  يف  ل���ع���ق���ود  �م����ت����دت  �إق��ل��ي��م��ي��ة 
�ملتو�سط. ولطاملا �سكل تاأجيج توتر�ت 
وقرب�س  �ل��ي��ون��ان  م��ع  دوري  ب�سكل 

�أنه  و�لناتو  �ملتحدة  �لواليات  العتقاد 
�ل�ساروخي  �لنظام  �إدخ��ال ذل��ك  ح��ال 
�سوف  �ل��رتك��ي��ة،  �ل������ر�د�ر  �سبكة  �إىل 
باحل�سول  رو���س��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  ي�����س��م��ح 
مع  �لناتو،  من  ح�سا�سة  بيانات  على 
�حتمال �أن ي�سهل على مو�سكو، مثًا، 
كانت  �ل��ت��ي   F-35 م��ق��ات��ات  ك�سف 
�لغرب.  م��ن  ل�سر�ئها  تتطلع  تركيا 
وتزعم تركيا باأن تلك خماوف مبالغ 
فيها، لكن ذلك مل مينع و��سنطن من 
تهديد �أنقره با�ستبعادها من برنامج 
وعقوبات   ،F-35 ط���ائ���ر�ت  ����س���ر�ء 
�إنه  �أخرى. ورغم ذلك، يقول �لكاتب 
باعتباره  ذل��ك  ك��ل  �إىل  �لنظر  ميكن 
ب��ن تركيا  �سائكة  ع��اق��ة  م��ن  ج���زء�ً 
و�لغرب بد�أت عقب �حتجاجات حديقة 
�سوريا،  يف  �حل���رب  وت�سعيد  ج��ي��زي 

�ال���س��ت��ق��ب��ال �ل���ب���ارد �ل����ذي ل��ق��ي��ه عند 
زيارته يف �لعام �ملا�سي ل�سمال قرب�س 
يبدو  �لكاتب،  وح�سب  لرتكيا.  �ملوؤيد 
لتلك  م�ستعد�ً  يكن  مل  �أردوغ�����ان  �أن 
�الأتر�ك  ي�ستفيد  ولرمبا  �لتطور�ت. 
�ملفاجئ  �ل�سعف  من  �الأم��ر  نهاية  يف 
مت�سي  م��ا  ب��ق��در  ول��ك��ن  لطاغيتهم، 
�إليه �ل�سيا�سات �لدولية، تكون �آثارها 
باأنه  �لتاريخ  ويوحي  غمو�ساً.  �أك��ر 
ف��ق��د�ن قب�ستهم  زع��م��اء  ي��ب��د�أ  حينما 
دو�فع  عندهم  ي�سبح  �ل�سلطة،  على 
قاعدتهم  وتوحيد  �لقوة  ال�ستعر��س 
ولدى  و�سيك.  خارجي  تهديد  خلف 
عد�و�ت  خللق  يدفعه  ما  كل  �أدوغ���ان 
�لتقليدي  تركيا  ع��دو  �ل��ي��ون��ان-  م��ع 
�أج����ل ت�ستيت  وح��ل��ي��ف ق��رب���س- م��ن 

�الأنظار عن م�ساكله �لد�خلية. 

ج��������زء�ً م����ن �ل�������س���ي���ا����س���ة �خل���ارج���ي���ة 
�ملرة  ه��ذه  �لت�سعيد  ولكن  �لرتكية.  
�أكر خطورة، ح�سب كاتب �ملقال، الأن 
تركيا  ��ستعد�د  ع��ن  م��وؤ���س��ر�ت  ه��ن��اك 
مهاتر�ت.  جم���رد  ت��ت��ج��اوز  مل��و�ج��ه��ة 
فقد جاء �إعان �لبريق ع�سية تنفيذ 
�أكرب  �لبحري،  �لذئب  متارين  تركيا 
مناور�تها �لبحرية �ل�سنوية يف بحري 
�إيجه و�سرق �ملتو�سط. ويف 15 مايو” 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لرتكي  ك��رر  �أيار” 
مولود جاوي�س �أوغلو عزم باده على 
�لرو�سية  �ل�سو�ريخ  منظومة  ���س��ر�ء 
د�أبت  �مل���دة،  تلك  وخ���ال   .S-400
�الأجو�ء  خ��رق  على  تركية  مقاتات 
ويلفت  يومي.  �سبه  ب�سكل  �ليونانية 
 S-400 لكاتب �إىل �أن �سفقة �سر�ء�
م�����س��در ت��وت��ر ب��ذ�ت��ه��ا. وي��ع��زى ذلك 

�أردوغ���ان يعزز �سلطته يف  ب��د�أ  عندما 
يبدو  ولكن  �سنو�ت.  �ست  قبل  تركيا 
و��سحاً �أن �نتخابات بلدية ��سطنبول 
�الأخ��رية، �لتي هزم فيها �أردوغ���ان يف 
�أفزعت  ���س��ل��ط��ت��ه،  ي��ع��ت��ربه م��ع��ق��ل  م���ا 
�لرجل �لقوي �لذي مل يكن يتزعزع، 
ويفر�س  ح����دوده،  ي��ت��ج��اوز  جعله  م��ا 
�إع�����ادة �الن��ت��خ��اب��ات. ول��ك��ن ي��ب��دو �أن 
بنتائج عك�سية، يف  �ستاأتي  �النتخابات 
ظل �سحب �أحز�ب �ملعار�سة مر�سحيها 
من �أجل دعم �أكرم �إمام �أوغلو مر�سح 
�حل�����زب �جل���م���ه���وري، �ل�����ذي ف����از يف 
للكاتب،  ووف����ق����اً  �الأوىل.   �جل���ول���ة 
�قت�سادي  ر�ج��ع  و�سط  ذلك  ياأتي كل 
�لرتكية،  �ل��ل��رية  �سعر  ع��ل��ى  �نعك�س 
و�أثار تذمر�ً حيال �أردوغان من د�خل 
يعزز مكانته يف باده  حزبه. كما مل 

ويرى �لكاتب �أن الأوروبا دور�ً هاماً يف 
منع وقوع �سر�ع بن تركيا و�ليونان. 
موغريين،  ف��ي��دي��ري��ك��ا  ع����ربت  وق����د 
وزير خارجية �الحتاد �الأوروبي عن” 
“قلق كبري” حيال �خلطط �لرتكية. 
وقالت �الأ�سبوع �ملا�سي: “ندعو تركيا 
�لنف�س،  ���س��ب��ط  �إىل  ع���اج���ل  ب�����س��ك��ل 
�سيادة قرب�س يف منطقتها  و�ح��رت�م 
و�المتناع  �خل��ال�����س��ة،  �الق��ت�����س��ادي��ة 
�لقانوين،  �لعمل غري  ذل��ك  مثل  عن 
وحيث �سي�سدر رد منا�سب عن �الحتاد 

�الأوروبي ت�سامناً مع قرب�س«. 
وب����ر�أي ك��ات��ب �مل��ق��ال، ه��ن��اك خماطر 
بالن�سبة  ن��ط��اق��اً  �أو���س��ع  جيو�سيا�سية 
ت�سعيد،  ح�سول  ح��ال  ويف  الأوروب�����ا. 
يقود  فقد  ع�سكري،  ���س��ر�ع  فيه  مب��ا 
بجانب حليفن،  �لوقوف  �لتهاون يف 
الإل���غ���اء خيار�ت  و�ل���ي���ون���ان،  ق��رب���س 
�أج�����ل تعزيز  �ل���ب���ل���د�ن م���ن  �ت��خ��ذه��ا 
مزيد�ً  وي��ط��رح  ب��ال��غ��رب،  عاقاتهما 
م���ن �ل�����س��ك��وك ب�����س��اأن ف��ع��ال��ي��ة حلف 

�لناتو.
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من �أحد يعرف كم منهن قد عادت مع �أطفال �سغار.  وذكر باأن �لن�ساء 
�الأيزيديات �لعائد�ت ي�ستقبلن بالرتحاب ويحظن بالغفر�ن من رجال 
ق��ر�ر �سدر عن رجال  �إىل  ذل��ك  �لف�سل يف  �الأي��زي��دي��ن. ويعود  �لدين 
�لدين عام 2014 يغفر لكل �لرجال و�لن�ساء و�الأطفال ب�سبب �أعمال 
�أجربهم د�ع�س على �رتكابها. لكن ال قر�ر يتعلق باالأطفال �لذين هم 
�أم��ام خيار  �لن�ساء  �ملئات من  من ذري��ة مقاتلي د�ع�س. وه��ذ� ما يجعل 
�أوالده��ن الأحد دور �الأيتام �لعر�قية �ملزدحمة  �إما �لتخلي عن  مرعب: 
�إىل  عائاتهن  وخ�سارة  �أطفالهن  مع  �لبقاء  �أو  منازلهن،  �إىل  و�لعودة 
�الأبد. وتقوم �حلكومة يف بغد�د بجهد �سئيل حل�سانة بع�س �الأطفال 
بينما �أمهاتهن ينتظرن �حل�سول على جلوء يف �خلارج، بحيث ميكنهن 

مل �ل�سمل يف كند� �أو �أملانيا �أو �أو�سرت�ليا.

زوجها �الأيزيدي، حزين، �أبلغ �جلميع يف جاليتهم �لدينية �ل�سيقة، �أنه 
�إنه يريد  يف حال جتر�أت على �لعودة، فاإنه �سيقتلها. لكنه قال للكاتب 
�أوالد�ً  و�أن��ه لن يربي  �الأوالد،  تربية  ت�ساعده يف  �لعودة كي  من زوجته 

مل ينجبهم هو. 
للخطف  تعر�سو�  �و  قتلو�  �أي��زي��دي  �آالف   7 نحو  هناك  �أن  �إىل  ولفت 
على �أيدي د�ع�س، يف ما يطلق عليه �الأيزيديون “�الإبادة �ل�73” �سد 
�آالف مفقود، على رغم �سقوط �خلافة   3 ي��ز�ل هناك  طائفتهم. وال 
�سندوق  بتخ�سي�س  كرد�ستان  يف  �الإقليمية  �حلكومة  وقيام  �ملزعومة، 
عنهم.  �الإف���ر�ج  �أج��ل  من  فديات  لدفع  دوالر  ماين  ع�سرة  بر�أ�سمال 
ومن بن 3400 �أيزيدي مت �إنقاذهم، هناك نحو 1200 من �لن�ساء، 
وما  ده��وك.  مدينة  يف  �لرهائن  الإن��ق��اذ  �لكردية  �حلكومة  مكتب  وف��ق 

ترك هذ� �لطفل يف ميتم مبدينة �ملو�سل، الأن �الأم تعرف �أنه لن يكون 
مو�سع ترحيب يف �ملنزل. و�أ�ساف �أن زوجته غريت ر�أيها الحقاً وتخلت 

عنه وعن �أوالده وبقيت مع �البن �ملولود من مقاتل د�ع�س. 
وروت �سديقات �ملر�أة يف �ملجتمع �الأيزيدي بقية �حلكاية، كما �سمعوها 
بطفل  حامل  �أن��ه��ا  �مل���ر�أة  �كت�سفت  �الأ���س��ر،  م��ن  حتريرها  فبعيد  منها. 
باالحتفاظ  زوج��ه��ا  لها  ي�سمح  �أال  وخ��اف��ت  �لد�ع�سي.  �ملقاتل  م��ن  ث��اٍن 
�ملو�سل  �إىل  �أج��رة من قريتها  �سيارة  وركبت  م��ااًل  ��ستد�نت  به. وهكذ� 
�لعر�قين  �ل�سكان  بن  ليختبئ  ع��اد  �ل��ذي  �لد�ع�سي  بزوجها  لتلتحق 
وقالت  �ل�سابقن.  �لد�ع�سين  �ملقاتلن  من  �الآالف  ع�سر�ت  مثل  مثله 
�إنها كانت على تو��سل معها لفرتة من �لوقت،  �مل��ر�أة  �إحدى �سديقات 
�إن  �مل��ر�أة تقول  �أن  �لكاتب  و�أو���س��ح  �لهاتف.   لكنها مل تعد جتيب على 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�إن��ه يف منطقة حمايدة  “د�يلي بي�ست”  كتب كمربيل دوزي��ر يف موقع 
بن �لعر�ق و�حلدود �ل�سورية، توجد نقطة �لتقاء لعائات عر�قية مت 
حتريرها من �أ�سر دع�س. ويعمل مهربون على نقل �أ�سخا�س لاجتماع 
م��ع ع��ائ��ات دف��ع��ت ع�����س��ر�ت �آالف �ل������دوالر�ت م��ن �أج���ل �إع��ادت��ه��ا �إىل 

منازلها. 
و�ل�سبي،  للمجازر  تعر�ست  �لتي  �الأي��زي��دي��ة  �الأق��ل��ي��ة  م��ن  �أب  وع��ر���س 
فيديو عن لقائه بزوجته و�أوالده يف هذ� �ملكان. ولكن �للقاء كان �أكر 
تعقيد�ً. �إذ �أن زوجته عادت من �الأ�سر مع طفل �آخر هو �بن مقاتل من 
د�ع�س �لذي كان قد �سباها.  وقال �لزوج �الأيزيدي، ��سمه حزين، �إنه قرر 

خيارات مرعبة اأمام الأيزيديات العائدات باأطفال من الدواع�س

�ل�����س��ب��اق م���ن �ج����ل زع���ام���ة �ليمن 
�الإجن����ل����ي����زي، و���س��ي��ت��ع��ّن ع��ل��ى من 
كل  تكري�س   ، م��اي  ت��ريي��ز�  �سيخلف 
مو�رد �لدبلوما�سية ملحاولة �لتوفيق 
بن مع�سكري حزب حمافظ ممزق 
ومعار�سن  الأوروب�����ا  م��وؤي��دي��ن  ب��ن 
باالأم�س،  �حل��ال  �ليوم، كما هو  لها. 
�لذي  �لفتق،  �إع��ادة رتق  تبدو مهمة 
مبثابة   ، با�ستمر�ر  خيوطه  تتقطع 

تربيع �لد�ئرة.
عن لوبوان

�لذي �أجر�ه كامريون، توؤكد جميعها 
عاقة �حلب- �لكر�هية مع �الحتاد 
يتمتع  �ل��ب��ل��د  �ن  رغ����م  �الأوروب���������ي، 
مبكانة تف�سيلية تتمثل يف “قدم يف 

�الحتاد ..وقدم خارجه«. 
ت��ي��ار ي�سكك يف  �إن وج���ود   ، ث��ان��ي��اً     
جيد،  ب�سكل  ومم���ول  منظم  �أوروب����ا 
ق��د زعزع  �ليمن  د�خ���ل  و���س��د�م��ي، 
��ستقر�ر روؤ�ساء �حلكومة �ملحافظن. 
ووح��������ده خ����ط����اب ت���ات�������س���ر �مل����ع����ادي 
الأوروبا، متتع باأغلبية برملانية هائلة  

فّجر ذ�ك �لتيار. 
�أغلبيتهم  ب�����س��ب��ب   ، �مل���ق���اب���ل  يف     
وكامريون  م��ي��ج��ور  ك���ان  �مل���ح���دودة، 
 ، �ل�����س��غ��رية  ل��ل��ق��وى  وم��اي��و �سحايا 
�أي�سا. فحزب  �لد�خلًية، و�خلارجية 
�مللياردير  �أ���س�����س��ه  �ل���ذي  �ال���س��ت��ف��ت��اء 
 1997 ج��ي��م��ي غ��ول��د���س��م��ي��ث ع����ام 
، وح���زب �ال���س��ت��ق��ال ي��وك��ي��ب �لذي 
�أن�ساأه نايجل فار�ج، وحزبه �جلديد 
تقّو�س  �ن��ف��ك��ت  م���ا  �ل��ربي��ك�����س��ي��ت، 
ل��ق��د ُفتح  �ل���ي���م���ن.     �سلطة زع��ي��م 

•• الفجر - خرية ال�صيباين
    لقد �سقط روؤ�ساء �الأربع حكومات 
�خلاف  �سحية  �الأخ��رية  �ملحافظة 
�الأي�����دي�����ول�����وج�����ي �ل���ع���م���ي���ق د�خ�����ل 
�أوروبا”  يف  “�مل�سككن  ب��ن  �ليمن 
كانت  ول���ئ���ن  ل���ه���ا.  و”�ملوؤيدين” 
�مل�سائل �الأوروبية يف حد ذ�تها تثري 
�لناخبن  ل����دى  ���س��ع��ي��ف��ا  �ه��ت��م��ام��ا 
ف��اإن��ه��ا، ك��ان��ت مب��ث��اب��ة ل��غ��م متفجر 
د�خ�����ل �حل�����زب �ل�����ذي ت��اأ���س�����س عام 
�لكتلة  تنت�سر  ح��ن  ففي   .1834
للتكامل  م��ع��ظ��م��ه��ا،  يف  �ل��ربمل��ان��ي��ة، 
�ملقابل،  �لقو�عد، يف  ف��اإن  �الأوروب���ي، 

ت�سكك يف �لبناء �الحتادي.
“بول  كانت  �سريبة حملية  و�إذ�     
تاك�س”، �ل�سبب يف �سقوط مارغريت 
فان   ،  )1990-1979( ت��ات�����س��ر 
�ل�سيدة �حلديدية تدحرجت ب�سبب 
حول  حكومتها  د�خ���ل  �النق�سامات 

�لبناء �الأوروبي.

   معزولة د�خل حكومتها، وكذلك يف 
بروك�سل ، وحتد�ها بنجاح �الأوروبي 
مايكل ه�سلتن يف �ل�سباق على قيادة 
“م�سز  �ل��ع��ظ��ي��م��ة  �ج����ربت  �حل�����زب، 

تات�سر” على مغادرة �لركح.
ميجور  ج�����ون  خ��ل��ي��ف��ت��ه��ا،  و�ج������ه    
، معركة قا�سية   )1997-1990(
ع��ل��ى معاهدة  �مل�����س��ادق��ة  �ج����ل  م���ن 
�لد�سائ�س  و����س���د  م���ا����س���رتي���خ���ت، 
�أوروبا.  يف  �مل�سكك  جلناحه  �لد�ئمة 
�القت�ساد،  �سحة  رغ��م   ، و�لنتيجة 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة للهزمية  ت��ع��ر���س 
م��ن قبل ح��زب �ل��ع��م��ال، �ل��ذي �جته 
ل��ل��و���س��ط، و�حت����د حت���ت ل����و�ء توين 
ب��ل��ري.   وك��ان على ديفيد كامريون 
�ملنديل  رم���ي   )2016-2010(
يف  “�خلروج”  ل�  �ملفاجئ  �لفوز  بعد 
ب�ساأن   2016 يونيو   23 ��ستفتاء 
ع�����س��وي��ة �الحت����اد �الأوروب�������ي. وكان 
قد دعا �إىل هذ� �ال�ستفتاء على �أمل 
�مل�ساحنات د�خ��ل �حل��زب حول  �إنهاء 
�مل�سوؤولة  �الأوروب���ي���ن  ح��رك��ة  ح��ري��ة 

عن تدفق مليون بولندي �إىل �ململكة 
�ملتحدة خال ع�سرية و�حدة.

ت����ريي����ز� ماي  و�ج����ه����ت   ، �أخ��������رًي�     
�ستدخل  �لتي   ،  )2019-2016(
�ل�سابع  يف  �لتنفيذ  حيز  ��ستقالتها 
م���ن ي��ون��ي��و �ل����ق����ادم، م�����اأزق خطتها 
ل���ل���خ���روج م����ن �الحت�������اد �الأوروب��������ي 
مع  مب��ع��ان��اة  ب�ساأنها  ف��او���س��ت  �ل��ت��ي 

بروك�سل. 
�لربملانية  الأغلبيتها  خ�سارتها  �إّن     
لعام  �النتخابي  �الإخ��ف��اق  �أع��ق��اب  يف 
للوحدوين  و�رت��ه��ان��ه��ا   ،  2017
�ملوؤيدين  �الأل�سرتين  �لربوت�ستانت 
�لكبرية  و�ل�����س��ع��ب��ي��ة  ل��ل��ربي��ك�����س��ي��ت، 
لكتلة �لربملانين �ملناه�سن الأوروبا 
ل����دى �ل���ق���اع���دة، مت��ك��ن��ت م���ن هزم 
�لنائب عن ميدينهيد ترييز� ماي.  
وخ��ت��م ف�����س��ل �مل��ف��او���س��ات م���ع حزب 
�جلمركي،  �الحت�����اد  ح����ول  �ل��ع��م��ال 

بال�سمع �الأحمر مر�سوم نهايتها..

كيف نف�سر لعنة اأوروبا؟

   يجب �لعودة �إىل ظروف �الن�سمام 
بعد   .1973 يناير  م��ن  �الأول  يف   ،
�ل��رف�����س �ل��دي��غ��ويل �مل����زدوج ، متكن 
�ل��ت��ق��ارب ب��ن ل��ن��دن وب��اري�����س، �لذي 
���س��د�ق��ة حقيقية بن  ع��ل��ى  ت��اأ���س�����س 
ورئي�س  ب��وم��ب��ي��دو  ج����ورج  �ل��رئ��ي�����س 
�لوزر�ء �لربيطاين �إدو�رد هيث، من 
بعد   ، ب��ال��ق��ارة  �ملتحدة  �ململكة  رب��ط 
و�ملغامرة  �لعزلة  من  ع��ام  �أربعمائة 
�الن�سمام  ه����ذ�  ل��ك��ن  �الن���ف���ر�دي���ة. 
فا  �سعبي،  �حتفال  �أي  �إىل  ي��وؤد  مل 
�سو�رع.  ح��ف��ات  وال  ن��اري��ة،  �أل��ع��اب 
بد�ية �حلقبة �جلديدة  لقد متيزت 
جالة  لرعايا  �لعامة  بالامباالة 

�مللكة.
�إذ     ك��ان غ��ي��اب �حل��م��ا���س مفهوما، 
�الإمرب�طورية  �ل��ق��وة  ل��دى  يكن  مل 
�الن�سمام  �سوى  خيار  من  �ل�سابقة 
�الق����ت���������س����ادي����ة  �مل����ج����م����وع����ة  �إىل 

�لقرن  من  �ل�ستينات  يف  �الأوروب��ي��ة. 
�لتي   ، �الأم����ة  �أ���س��ب��ح��ت   ، �لع�سرين 
وفقدت  م�ستعمر�تها  م��ن  ُح��رم��ت 
م�ستقلة،  ب��ات��ت  دول  ع��ل��ى  هيمنتها 
�ملري�س”  �أوروب�����ا  “رجل  �أ���س��ب��ح��ت 
، ك���م���ا ق���ي���ل ع����ن �الإم�����رب�ط�����وري�����ة 
ع�سر.  �لتا�سع  �ل��ق��رن  يف  �لعثمانية 
وك�����ان �ل���ت���ده���ور �الق���ت�������س���ادي منذ 
�ملا�سي،  �ل���ق���رن  م���ن  �خل��م�����س��ي��ن��ات 
م�سوؤواًل عن عودة �ململكة �إىل �أوروبا 

، جمربة ومكرهة.
لعام  �ل���ع���م���ال  ح�����زب  �����س���ت���ف���ت���اء     
�أمو�يل”  ��ستعادة  و”�أريد   ،  1975
ثم   ، ت��ات�����س��ر  ل��ل�����س��ي��دة   1984 ع���ام 
بروج  يف  للفدر�لية  �ملعادي  خطابها 
عليها  حت�سل  �لتي  و�ال�ستثناء�ت   ،
جون ميجور يف �ل�سوؤون �الجتماعية، 
 )2007-1997( ب��ل��ري  ورف�������س 
و�ال�ستفتاء  �ل��ي��ورو،  �إىل  �الن�سمام 

على خطا اأ�سالفها يف ال�سنوات الأخرية:

ترييزا ماي ، �سحية جديدة للعنة اأوروبا...
وجود تيار مناه�س لأوروبا منظم وممول داخل اليمني، زعزع ا�ستقرار روؤ�ساء احلكومة املحافظني

روؤ�ساء اأربع حكومات حمافظة كانوا �سحية
 اخلالف الأيديولوجي العميق داخل اليمني

ال�سباق لزعامة اليمني 
الإجنليزي ُفتح، وخليفة 

ماي يواجه حتدي رتق الفتق
بينما تنت�سر الكتلة الربملانية للتكامل 

الأوروبي، ت�سكك القواعد يف البناء الحتادي 

�لقو�عد �سد �الفق �الوروبي

ترييز� ماي.. �نتهت �للعبة

تات�سر.. من �برز �سحايا �ملحافظن

جون ميجور دفع ثمن ما�سرتيخت

ديفيد كامريون..��ستفتاء �ل�سربة �لقا�سية

القواعد الأمريكية..قوة هائلة لردع اإيران •• وا�صنطن-وكاالت:

حتى  و�إي���ر�ن،  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  بن  �لت�سريحات  حرب  تهد�أ  تكاد  ال 
ت�ستعل من جديد متاأثرة مبوجة تهديد�ت حقيقية تقودها �إير�ن بعد ��ستهد�فها 
�الإي��ر�ن��ي��ة، خا�سة  �ل��ت��ه��دي��د�ت  على  ورد�ً  �الأو����س���ط.   �ل�����س��رق  يف  مناطق حيوية 
�جلاري،  “�أيار”  مايو  خال  �الإقليمية  �ملياه  يف  �سفناً  ��ستهدفت  تفجري�ت  بعد 
و��ستهد�ف �أنابيب نفط تابعة ل�سركة �أر�مكو �ل�سعودية، و�سقوط �ساروخ كاتيو�سا 
قرب مقر �ل�سفارة �الأمريكية يف بغد�د، و�فق �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب على 
�إير�ن.  �الأو�سط، لتعزيز �حلماية وردع  �ل�سرق  �إىل  �إ�سايف  1500 جندي  �إر�سال 
و�إ�سافة �إىل �جلنود �ملتو�جدين يف �لقو�عد �الأمريكية يف �ل�سرق �الأو�سط، �أر�سلت 
�لواليات �ملتحدة �آليات ع�سكرية �سخمة، على ر�أ�سها حاملة �لطائر�ت “يو �إ�س �إ�س 
�أبر�هام لينكولن” �لتي ير�فقها جمموعة من مدمر�ت “دي دي جي 78، و74، 
ويرب�س على �سطحها �أكر من 90 طائرة مقاتلة ومروحية �إىل جانب  و66”، 

�سوريا،  يف  �جلوية«.  �ل�سلطي  “موفق  قاعدة  يف  جندي   200 �ملتحدة  �لواليات 
�الإرهابي،  د�ع�س  تنظيم  حماربة  بهدف  خمتلفة  ع�سكرية  قو�عد  �أمريكا  �أن�ساأت 
�ل�سمايل،  حلب  ري��ف  يف  �لعرب  عن  جنوب  �جلابية”  “قرية  قاعدة  و�أب��رزه��ا 
وحتوي مهبطاً للحو�مات ومدرج، وكتيبة مدفعية “هاوترز” بعيدة �ملدى. �إىل 
وقاعدة  و�ل�سد�دي،  و�لرميان  بيدر  تل  مثل  �حل�سكة  يف  فرعية  قو�عد  جانب 
“عن عي�سى” �سمال �لرقة و�لتي تعد من �أكرب �لقو�عد �الأمريكية، ويف �جلنوب 
قو�ت  وت�سليح  لتدريب  حم�س  يف  و”�لزكف”  “�لتنف”  قاعدتي  �أمريكا  �أن�ساأت 

�لتحالف �مل�ساركة يف حماربة د�ع�س. 
ينت�سر عدد من �جلنود �الأمريكين يف “قاعدة �أجنرليك” �لتي تعترب من �أ�سخم 

�لقو�عد �جلوية للحلف �الأطل�سي �ملقامة على �الأر��سي �لرتكية.
“كامب  2003، ويعد  �ملتحدة قو�ت ع�سكرية يف جيبوتي عام  �لواليات  ون�سرت 
وهي  هناك،  �ملهمة  �الأمريكية  �لبحرية  �ال�ستك�سافية  �لقو�عد  �أح��د  لومنري”، 

�لقاعدة �لوحيدة �لد�ئمة يف �أفريقيا. 

�الأمريكية. »�لقاعدة �لبحرية �الأمريكية” يف �لبحرين، و�لتي تعد موطناً للقيادة 
 4200 و�الأ�سطول �خلام�س، ويخدم فيه  �الأمريكية،  �لبحرية  للقو�ت  �ملركزية 
ومدمر�ت  هجومية  وغو��سات  �أمريكية  طائر�ت  حاملة  وت�سم  �أمريكي،  جندي 
بحرية، و�أكر من 70 مقاتلة، �إ�سافة �إىل قاذفات �لقنابل و�ملقاتات �لتكتيكية. 
قاعدة “مع�سكر �لدوحة” يف �لكويت، وت�سم �أكر من 10 �آالف جندي �أمريكي، 

وقر�بة �ألف دبابة، ومئات من �ملقاتات و�ملروحيات.
جندي  �آالف   9 من  �أك��ر  وفيها  عريجان”،  “مع�سكر  قاعدة  �لكويت  ت�سم  كما 

�أمريكي، وقاعدة “علي �سامل” �جلوية �ملخ�س�سة للفرقة 356 �الأمريكية. 
ويف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، يقيم عدد من بعثة �لتدريب �الأمريكية يف “قرية 
20 كلم جنوب �سرق �لريا�س.  ويف �الأردن، ن�سرت  �لو�قعة على بعد  �الإ�سكان” 

�لقاذفة �لعماقة “بي 52” �لفتاكة �لقادرة على �إطاق 35 �ألف كيلو غر�م من 
�ملروحيات  �أر�سلت و��سنطن حاملة  �لتقليدية و�لنووية، كما  �لقنابل و�ل�سو�ريخ 
لينكولن”  “�أبر�هام  �أن حاملة  �إىل مياه �خلليج.  كما  �إ���س كري�سارج”  �إ���س  “يو 
مزودة بثاث قاذفات �سو�ريخ “�سبارو”، وهي م�سلحة باأربعة مد�فع “فانك�س” 
و�لتي لديها �لقدرة على �إطاق �سو�ريخ “كروز” �ل�سهرية.  وللواليات �ملتحدة 
ويف  متفاوتة  ف��رت�ت  على  �أن�ساأت  �الأو���س��ط،  �ل�سرق  يف  عديدة  قو�عد  �الأمريكية 
مناطق خمتلفة، �أبرزها: »قاعدة �لعديد” �لو�قعة جنوب غرب �لدوحة، وت�سم 
�لقاعدة قاذفات  �الأمريكية، وحتوي  �ملركزية و�جلوية  للقيادة  رئي�سين  مقرين 
وطائر�ت تزود بالوقود، وطائر�ت �سحن جوي ودبابات. كما يتمركز  “بي 52”، 
�أكرب خمزن ��سرت�تيجي لاأ�سلحة  �أمريكي، وفيها  �آالف جندي   10 يف �لقاعدة 
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عربي ودويل

�أ�سل  ن��ح��و خ��م�����س��ن م��ق��ع��ًد� م���ن 
291 حاليا.

ك��م ه��و م��ع��دل الم��ت��ن��اع عن 
الت�سويت؟

بهذ�  �ل�سيا�سين تهتم  قّلة من      
�لوقت  ففي  �أهميته.  رغ��م  �ل��رق��م، 
�ل��ذي ع��رّب فيه ج��ان كلود جونكر 
�الأوروبين  الأن  �أ�سفه  عن  موؤخًر�، 
جماعي،  ب�سكل  �لرغبة”  “فقدو� 
ف���ه���ل ����س���ي���و�����س���ل �الم����ت����ن����اع عن 
عام  �جل��ن��وين؟  �سعوده  �لت�سويت 
 42 م����ن  �أك������ر  ذه�����ب   ،  2014
�الأوروبين  �لناخبن  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
هذ�  وك��ان  �الق���رت�ع،  �سناديق  �إىل 
�لرقم م�ستقر� تقريًبا مقارنة بعام 
مقارنته  مي��ك��ن  ال  ل��ك��ن   ،2009
ب��امل��ائ��ة، الأول   59 ب��امل��ائ��ة و   62 ب��� 
و   1979( �أوروب�����ي�����ة  �ن���ت���خ���اب���ات 
فرن�سا،  ك��ان��ت  لقد       .)1984
هذ�  ���س��ي��اق  يف   ، ����س���ن���و�ت   5 ق��ب��ل 
 42 بلغت  بن�سبة م�ساركة   ، �ملعدل 
بع�س  وح�سب  ب��امل��ئ��ة.   43 فا�سل 
هذه  تتقل�س  ق��د  �ال���س��ت��ط��اع��ات، 
ب��ت��ط��ور ظاهرة  ، خ��ا���س��ة  �ل��ن�����س��ب��ة 
�لعزوف بن �ل�سباب، �إال �إذ� �عطى 
�ل��ب��ع��د �ل���رت�ج���ي���دي �ل�����ذي طرح 
�لق�سايا  م���اك���رون  �إمي���ان���وي���ل  ب���ه 

�الأوروبية، ثماره.
عن ليزيكو

 2019 �نتخابات  ف��اإن  وبالتايل،   
للم�سروع  م���ه���م���ة  حل���ظ���ة  ُت�����ع�����ّد 
�سيتم  الأن���ه  فقط  لي�س  �الأوروب�����ي، 
ت��غ��ي��ري �ل���ت���و�زن���ات �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة مع 
�مل�سهد،  جت��زئ��ة  يف  حمتملة  زي���ادة 
�سربة  �ستعطي  الأنها  ا  �أي�سً و�إمن��ا 
�لبد�ية لعملية �إعادة تنظيم كربى 
ع��ل��ى ر�أ�����س �مل��وؤ���س�����س��ات �الأوروب���ي���ة، 
م�سار  ب�����دوره�����ا  ����س���ت���ح���دد  �ل����ت����ي 
�الحتاد �الأوروبي لل�سنو�ت �خلم�س 

�لقادمة.

احلزبني  �سي�سيب  ت��اآك��ل  اأي 
الرئي�سيني؟

بناء  م���ن  مت��ك��ن��ا   ،2014 ع����ام     
حزب  حت�����س��ل  �إذ  بينهما،  حت��ال��ف 
�ل�����س��ع��ب �الأوروب������ي �مل��ح��اف��ظ على 
 29 ي��ف��وق  �أي م��ا   ، 221 م��ق��ع��ًد� 
فاز  بينما   ، �الأ����س���و�ت  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
�لدميقر�طي  �ال���س��رت�ك��ي  �حل���زب 
وهكذ�  ب���امل���ئ���ة(.   25(  191 ب����� 
عامن  طيلة  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  ت�سنى 
�ال�سرت�كي  ط���رف  م���ن   ، ون�����س��ف 
�الأمل������اين، م��ارت��ن ���س��ول��ز ، ق��ب��ل �أن 
ي��ح��ل حم��ل��ه �مل��ح��اف��ظ �الإي���ط���ايل ، 
�أنطونيو تاجاين. ولكن مع �سعود 
تعطي   ، �الح��ت��ج��اج��ي  �ل��ت�����س��وي��ت 
�الأوروبي  �ل�سعب  ح��زب  �لتوقعات 
بن 160 و 180 مقعًد، يف حن 
يتوقعو�  �أن  �ال�سرت�كين  باإمكان 

وهكذ�   .155 و   140 ب���ن  م���ا 
جمع  على  ق��ادري��ن  معا  يكونا  ل��ن 
�أوروب���ي���ا )يف  376 ن��ائ��ب��ا  �أغ��ل��ب��ي��ة 

لربملان ي�سم 751(.

اليمني  مد  موجة  �سن�سهد  هل 
املتطرف؟

�مل��ن��ت��ه��ي��ة والي���ت���ه،  �ل����ربمل����ان     يف 
�مل�سككة  �ليمينية  �الأح���ز�ب  ت�سغل 
�ملتطرفة،  و�ل��ي��م��ي��ن��ي��ة  �أوروب������ا  يف 
�أي   ،751 �أ�سل  154 مقعًد� من 
�أكر بقليل من 20 باملئة. وت�سري 
�ل��ت��وق��ع��ات �مل��ت��اح��ة، وخ��ا���س��ة تلك 
�ل�����س��ادرة ع��ن �ل��ربمل��ان �الأوروب����ي ، 
�إىل �أن هذه �لقوى قد حت�سل على 
ما  �أو  نائبا،  و185   160 بن  ما 
من  باملائة   25 و  باملائة   20 ب��ن 
بجزم  �حلديث  ميكن  وال  �ملقاعد. 
عام  حدثت  كالتي  م��ّد،  موجة  عن 
من بن �الأحز�ب �لتي      .2014
 ، �الأح��د  �ليوم  ع��دد،  باأكرب  �ستفوز 
�الإيطالية،  �سالفيني  ماتيو  ر�بطة 
�ل��ت��ي �أر���س��ل��ت 6 �أع�����س��اء فقط �إىل 
وميكن   ،2014 ع��ام  �سرت��سبورغ 
حد  �إىل   ،25 م��ن  �أك���ر  تنتزع  �أن 
�الحتاد  ح���زب  م��ن  �ستقرتب  �أن��ه��ا 

هل �سيحتفظ الي�سار مبكانته؟
   �ح��ت��م��ال ���س��ب��ه م�����س��ت��ح��ي��ل: رغم 
ولكن  �مل����ت����وق����ع����ة،  �الن����ت���������س����ار�ت 
و�لربتغال،  �إ�سبانيا  يف  �ملتو��سعة، 
يخ�سر  ق��د  �الأوروب�����ي  �لي�سار  ف���اإن 
�النتخابات.  ه���ذه  يف  ك��ب��رًي�  وزًن����ا 
و���س��ي��دف��ع ث��م��ن �ل����رت�ج����ع �حل���اد 
ل�����ع�����دد �ل�������ن�������و�ب �ال�����س����رت�ك����ي����ن 
�لدميقر�طين �ملنتخبن يف فرن�سا 
و�إيطاليا و�أملانيا، وهم �أكرب �لفرق. 
�أن ي��خ�����س��ر �حل���زب  �مل��ت��وق��ع  ف��م��ن 
�الأملاين  �لدميقر�طي  �ال�سرت�كي 
حو�يل 15 مقعًد�، و�ال�سرت�كيون 
عدة  ب��ن  �مل���وزع���ون   ، �لفرن�سيون 
�لتمثيل.  من  يختفون  قد  قو�ئم، 
ويف �ملجموع، من �ملنتظر �أن تتقل�س 
�لربملان  يف  �ال�سرت�كية  �ملجموعة 
�ليوم،  187 مقعًد�  �الأوروب��ي من 

�إىل حو�يل 140 غد� �الثنن.
    من جهته، �أق�سى �لي�سار مهدد 
بالتاآكل، و�ستكون �ملقاعد �الإ�سافية 
بها  ت��ف��وز  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �لقليلة 
�الأح��������ز�ب �ل��ب��ي��ئ��ي��ة �ل��ق��ري��ب��ة من 
�لي�سار غري كافية لتغيري �ل�سورة 
�لعامة. ويف �ملجموع قد يخ�سر هذ� 
�جلناح �لي�ساري، ح�سب �لتوقعات، 

قوة  ي�سبح  �أن  يف  ره��ان��ه  م��اك��رون 
�ل�ساحة  ع��ل��ى  ح��ا���س��م��ة  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
�الأوروب�������ي�������ة.    ت�������ر�وده �الأح������ز�ب 
�لرئي�س  فعل  �ل��ك��ربى،  �الأوروب��ي��ة 
على  ليحافظ  �سيء  كل  �لفرن�سي 
يهدي  �أن  وُي��ت��وّق��ع  ����س��ت��ق��ال��ي��ت��ه. 
�ل���ع���ائ���ل���ة �ل���و����س���ط���ي���ة �الأوروب�����ي�����ة 
�لدميقر�طين  حت��ال��ف  �ل��ك��ربى، 
م��وؤل��ف��ة من  كتيبة  و�ل��ل��ي��رب�ل��ي��ن، 
��ا - من  ح�����و�يل ع�����س��ري��ن ���س��خ�����سً
�إج���م���ايل م��ائ��ة �أو ن��ح��و ذل����ك. مبا 
العبا  جت��ع��ل��ه  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  يك�سبه 
رئي�سيا يف عملية يل �لذر�ع �ملنتظرة 
بن �الأحز�ب.    فب�سبب تر�جعهما، 
حزب  يف  �ملحافظن  على  �سيتعن 
و�ال�سرت�كين  �الأوروب����ي،  �ل�سعب 
�لدميقر�طين، �إيجاد حلفاء جدد 
للفوز باالأغلبية. وقد يجد حتالف 
ويف  و�لليرب�لين،  �لدميقر�طين 
�لقلب منه �إميانويل ماكرون، دوًر� 

رئي�سًيا يف هذه �لعملية.

بزعامة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �مل�����س��ي��ح��ي 
مقعًد�   30( م����ريك����ل  �أجن����ي����ا 
م��ت��وق��ًع��ا(، �أك����رب ح����زب ع���ددًي���ا يف 

�لربملان �الأوروبي. 
�لربيك�سيت  �أح�����ز�ب  �أن  وي��ب��دو     
مع  �حل���دث  �ست�سنع  �لربيطانية 
لنايجل  �لربيك�سيت”  “حزب 
فار�ج، �لذي يتوقع �أن يح�سل على 
34 باملائة من �الأ�سو�ت. و�سريتقي 
�حلزب  �أملانيا”،  “�لبديل من �جل 
للمهاجرين، من  �ملناه�س  �الأملاين 
�ست�سهد   ، �مل��ق��اب��ل  يف   .11 �إىل   7
�لتي  جنوم”،   5 “حركة  م��ن  ك��ل 
جمموعة  يف  ل��ل�����س��ي��ادي��ن   تنتمي 
و�لدميقر�طية  �حل���ري���ة  �أوروب�������ا 
�ملبا�سرة )17 مقعًد� عام 2014( 
مقعًد�(   24( �ل��وط��ن��ي  و�لتجمع 
مقارنة  ن��ت��ائ��ج��ه��م��ا  يف  ����س��ت��ق��ر�ر� 
خم�س  قبل  �ملا�سية  ب��االن��ت��خ��اب��ات 

�سنو�ت.
القومي  ال��ي��م��ني  حت��ال��ف  ه��ل 

وارد؟

�ل�سعبوية  �الأح���������ز�ب  ت��ن��ق�����س��م     
و�مل�سككة يف �وروبا �ليوم �إىل ثاث 
جمموعات خمتلفة : �أوروبا �الأمم 
و�حلريات، �لتي جتمع بن �لتجمع 
مارين  بزعامة  �لفرن�سي  �لوطني 
�سالفيني،  م��ات��ي��و  ور�ب���ط���ة  ل��وب��ان 
و�لدميقر�طية  �حل��ري��ة  و�أوروب������ا 
�ملبا�سرة، حيث جند حركة 5 جنوم 
م��اي��و وحزب  ل��وي��ج��ي دي  ب��ق��ي��ادة 

�ال�ستقال �لربيطاين.
جمموعة  ت�������س���م  و�أخ��������������رًي�،      
�مل�����ح�����اف�����ظ�����ن و�الإ������س�����اح�����ي�����ن 
�ملحافظن  ح�����زب  �الأوروب�������ي�������ن، 
�ل�����ربي�����ط�����اين وح���������زب �ل����ق����ان����ون 
�ملتطرف  �مل����ح����اف����ظ  و�ل�����ع�����د�ل�����ة 
بع�س  ط��م��وح  ويتمثل  �ل��ب��ول��ن��دي. 
�سالفيني  م��ات��ي��و  �ل����ق����ادة،  ه�����وؤالء 
ت�سكيل  يف  �أ�سا�سا،  ل��وب��ان  وم��اري��ن 
�لذين  ل��ل��ق��وم��ي��ن  ك��ب��ري  حت���ال���ف 
ي�����س��ارك��ون��ه��م��ا ك��ره��ه��م��ا الأوروب������ا، 

و�إر�دة و�سع حد للهجرة.
�ل���ت���ي ق���د ي�سل  �ل��ك��ت��ل��ة،     ه����ذه 

�إذ�   - ن��ائ��ب��ا   175 �إىل  ح��ج��م��ه��ا 
���س��ّم��ت ج��م��ي��ع �الأح�����ز�ب �مل��ع��ن��ي��ة - 
يف  �لثالثة  �ل��ق��وة  ت�سبح  �أن  ميكن 
�ل���ربمل���ان �الأوروب���������ي، ومت���ث���ل قوة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ق�����ادرة ع��ل��ى �ل���ت���اأث���ري يف 
�إاّل  و�لت�سريعات.  �ل��ق��ر�ر�ت  �سنع 
�خلافات  جت���اوز  يتطلب  ه��ذ�  �أّن 
�الأحز�ب  تقو�س  �لتي  �جل��وه��ري��ة 
�لق�سايا،  من  �لعديد  يف  �لقومية 
وحم�������اول�������ة �مل���������س����ارك����ة ح�����ًق�����ا يف 
م��ا مل  وه��و  �الأوروب���ي���ة،  �ملناق�سات 

يفعله �لتجمع �لوطني حتى �الآن.

رهانه  م��اك��رون  �سيك�سب  ه��ل 
على امل�ستوى الأوروبي؟

�أن��ه على �ل�ساحة     م��ن �ل��و����س��ح: 
قائمة  �أد�ء  قيا�س  �سيتم  �لوطنية، 
ناتايل  ت��ق��وده��ا  �ل��ت��ي  “�لنه�سة” 
�لوطني  بالتجمع  مقارنًة  لوي�سو، 
بقيادة ج��ورد�ن بارديا. لكن على 
�مل�����س��ت��وى �الأوروب������ي، ه��ن��اك �سوؤ�ل 
�آخر �سيثار: هل �سيك�سب �إميانويل 

�ستعطي النتخابات �سربة البداية لعملية اإعادة 
تنظيم كربى على راأ�س املوؤ�س�سات الأوروبية

قد ي�سبح القوميون القوة الثالثة يف الربملان، 
قادرة على التاأثري يف �سنع القرارات والت�سريعات

الي�سار الأوروبي قد يخ�سر 
وزًنا كبرًيا يف هذه النتخابات

 يف اختبار يل الذراع بني الأحزاب، قد يجد اإميانويل ماكرون دوًرا رئي�سًيا يف العملية

ل ميكن اجلزم مبوجة مّد لليمني املتطرف كالتي حدثت عام 2014

ُتعّد حلظة مهمة مل�سروع وحدة القارة العجوز:

النتخابات الأوروبية: حقيبة مفاجاآت واإعادة ت�سّكل... 
•• الفجر - خرية ال�صيباين

   ثمان وع�سرون دولة و 751 نائبا، تدور النتخابات 
التوقعات،  ك��ل  و�سد  ج��دي��د.  �سياق  يف  الأوروب��ي��ة 
ت�سارك اململكة املتحدة يف القرتاع لأنها مل تتمكن من 
مغادرة الحتاد الأوروبي يف املوعد املحدد. مفاجاأة، 

تقول الكثري عن حالة التناق�س التي يعي�سها الحتاد 
الأوروبي: لئن ك�سف ال�ستفتاء الربيطاين عن نزوع 
باتت  التي  امل�سافة  البلدان، يرتجم  ا�ستقر يف عديد 
مل  فاإنه   ، وال�سعوب  الأوروب��ي  الحتاد  بني  ة  قائمة 
مغادرة  اأّن  تبنّي  لأن��ه   ، املرحلة  هذه  يف  �سيئا  يثمر 
“الربيك�ستيون”  توقعه  مما  تعقيًدا  اأكرث  الحت��اد، 

الربيطانيون.    وهنا جممل تعقيدات هذه النتخابات. 
اإنها تاأتي يف وقت ُيّتهم فيه الحتاد الأوروبي بعيوب 
متعددة، كما يّت�سح من �سعود الأحزاب التي ترف�سه، 
ولكن حيثما تكون احلاجة اإىل اأوروبا وا�سحة.     اأمام 
ب�سكل  لها  ت�ستعد  مل  التي  اجليو�سيا�سية  التحديات 
القوى  خريطة  على  بالتهمي�س  مهددة  اأوروب��ا  كاٍف، 

العاملية. وتتطلب التحديات التي عليها رفعها، �سواء 
كانت بيئية اأو اقت�سادية اأو تكنولوجية اأو �سناعية 
اأو اأمنية اأو على �سلة بالهجرة ، تتطلب اإ�سرتاتيجية 
جماعية معززة. ولذلك ُيظهر املواطنون الأوروبيون 
بالحتاد  مت�ّسكا  ال����راأي،  ا�ستطالعات  يف  ��ا،  اأي�����سً

الأوروبي يف ازدياد.

هل يك�سب ماكرون رهانه �الوروبي

�ئتاف للقومين.. هل هو ممكن

�وروبا �ملوحدة.. حلم يرتنح

نايجل فار�ج.. ح�سور بريطاين موؤقت

�لربملان �الوروبي.. �عادة ت�سكل يف �الفق

من ينقذ �وروبا من �لغرق
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املال والأعمال
تكرمي مميز للرئي�س التنفيذي ل�»الإمارات للطاقة النووية« من جامعة اآجوي الكوريةاتفاقية بني مرجان العقارية وجمموعة بار�سيلو لإدارة فندق يف راأ�س اخليمة

�لنعيمي �سفري �لدولة لدى �جلمهورية �لكورية �جلنوبية وهيون 
جيو بارك رئي�س �جلامعة و�أع�ساء جمل�س �إد�رة �جلامعة وعدد من 

�مل�سوؤولن و�الأكادميين و�لطلبة فيها.
�حلمادي  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  �ملهند�س  �سعادة  توجه  �حلفل  وخ��ال 
بال�سكر و�لتقدير �إىل قيادة �لدولة �لر�سيدة و�حلكومة على منحه 
�سرف خدمة دولة �الإمار�ت و�مل�ساهمة يف تطوير �لربنامج �لنووي 

�ل�سلمي �الإمار�تي.
ونوه بالدور �ملف�سلي للربنامج �لنووي �ل�سلمي �الإمار�تي يف تعزيز 
وك��وري��ا �جلنوبية ف�سا  �الإم����ار�ت  دول��ة  ب��ن  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات 
�لكفاء�ت  م��ن  �ل��ق��ادم  ف��ر���س وظيفية جم��زي��ة للجيل  ت��وف��ري  ع��ن 
�الإمار�تية �لتي �ستقود �لقطاع �لنووي م�ستقبا �إىل جانب توفري 

�لفر�س �لوظيفية للخرب�ت �لكورية.

توقيع  �لفندقية، ومت  “بار�سيلو”  �لتطوير لدى جمموعة  ل�سوؤون  �لتنفيذي 
�لتنفيذي  �لرئي�س  جونز�لي�س،  ر�وؤول  بح�سور  ُعقد  �جتماع  خال  �التفاقية 

ملجموعة “بار�سيلو” �لفندقية يف ر�أ�س �خليمة. 
ويف �إطار تعليقه، قال عبد�هلل �لعبدويل، �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة “مرجان” 
�لعقارية: “ي�سكل توقيع �تفاقية �إد�رة �لفندق و�ملنتجع �جلديد خطوًة هامًة يف 
م�سرية تطور جزيرة �ملرجان وتعزيز م�ساهماتها يف قطاع �ل�سيافة و�لرتفيه 
منتجات  بتقدمي  �لفندقية  ’بار�سيلو‘  جمموعة  وت�ستهر  �خليمة،  ر�أ����س  يف 
على  بقدرتها  تامة  ثقة  على  ونحن  �جل���ودة،  عالية  عماء  وخ��دم��ة  فندقية 
الأغر��س  فاخر  م��اذ  ع��ن  للباحثن  نوفرها  �لتي  �خل��دم��ات  وتطوير  تعزيز 
�لعمل و�لرتفيه يف جزيرة �ملرجان، ونتطلع �إىل �لعمل عن قرب مع جمموعة 
“بار�سيلو” �لفندقية ال�ستكمال �مل�سروع، و�فتتاح �لفندق و�ملنتجع خال �لربع 

�لثالث من عام 2021، و�الإعان عن ��سمه يف �مل�ستقبل �لقريب«.

•• دبي-الفجر: 
مقر�ً  �الإم���ار�ت  من  تتخذ  �لتي  �لفندقية  “بار�سيلو”  جمموعة  �إد�رة  �أعلنت 
�لر�ئد لعقار�ت  �ملطور  “مرجان”،  �تفاقية مع �سركة  لها، عن توقيع  �إقليمياً 
�إد�رة  “بار�سيلو”  تتوىل  �التفاقية  ومبوجب  �خليمة،  ر�أ���س  يف  �حل��رة  �مللكية 
�لربع  يف  �أب��و�ب��ه  �سيفتتح  �ل��ذي  جن��وم  �خلم�س  ذي  و�ملنتجع  �لفندق  عمليات 
جزيرة  يف  غ��رف��ة   500 ي�سم  �ل���ذي  �لفندق  وي��ق��ع   ،2021 ع��ام  م��ن  �لثالث 
، ليكون �لفندق و�ملنتجع  �ملرجان �لوجهة �ل�سياحية �لفاخرة يف ر�أ�س �خليمة 

�ل�سابع حتت مظلة �لعامة يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لفندق و�ملنتجع،  �إد�رة عمليات  �الإ�سبانية  �ل�سيافة  هذ� و�سوف تتوىل عامة 
توقيع عبد�هلل  �إد�رة حملت  �تفاقية  و�الإ�سر�ف على مر�حل تطويره مبوجب 
�لرئي�س  بوك�سو،  وجاميي  “مرجان”،  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعبدويل، 

•• اأبوظبي-وام:

يف  �لهند�سة  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �آج���وي  جامعة  �إد�رة  جمل�س  منح 
كوريا �جلنوبية �سعادة �ملهند�س حممد �إبر�هيم �حلمادي �لرئي�س 
�لدكتور�ة  درج���ة  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  �الإم�����ار�ت  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي 
يف  �لتميز  بتحقيق  اللتز�مه  تقدير�  وذل��ك  �لهند�سة  يف  �لفخرية 
�لربنامج  تطوير  يف  دوره  جانب  �إىل  و�لطاقة  �لهند�سة  قطاعات 
�لنووي �ل�سلمي �الإمار�تي و�لذي �ساهم بتعزيز �لعاقات بن دولة 

�الإمار�ت وكوريا �جلنوبية.
و�أقيم حفل منح درجة �لدكتور�ة �لفخرية يف مقر جامعة �آجوي يف 
منطقة �سون مبقاطعة جيوجني �لتي تبعد نحو 30 كيلومرت� �إىل 
علي  �سيف  عبد�هلل  �سعادة  بح�سور  �سيئول  �لعا�سمة  من  �جلنوب 

و  موؤ�س�سة   922 منهم  م�ستثمر 
�الأفر�د،  �مل�ستثمرين  من   2130
و باإجمايل تد�والت )بيع + �سر�ء( 
3 م��ل��ي��ار درهم  ن��ح��و  �إىل  و���س��ل��ت 
 2019 م��ن  �الأول  �ل��رب��ع  خ��ال 
 860 بلغ نحو  ��ستثمار  و ب�سايف 
ل��ي�����س��ك��ل��و� بذلك  دره������م  م���ل���ي���ون 
����س��ت��ث��م��ار بن  �أع��ل��ى قيمة ���س��ايف 
�مل�ستثمرين �الأجانب خال �لربع 

�الأول من �لعام �حلايل.  

•• اأبوظبي-الفجر: 

�سوق  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �إط���������ار  يف 
�ل�سوق  �ملالية،  ل���اأور�ق  �أبوظبي 
�لهادفة  �ملنطقة،  �لر�ئد يف  �مل��ايل 
�ل�����ر�ئ�����دة  م���ك���ان���ت���ه  ت���ع���زي���ز  �إىل 
وتو�سيع  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
�ملالية  �الأ���س��و�ق  م��ع  تعاونه  �آف���اق 
���س��ع��ادة خليفة  �ل��ت��ق��ى  �ل��ع��امل��ي��ة، 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن�����س��وري، 

هذ� �ملجال، ودر��سة �سبل تطبيقها 
لتعزيز مكانة �ل�سوق �لر�ئدة على 

م�ستوى �ملنطقة.«
ي�سار �إىل �أن �سوق �أبوظبي لاأور�ق 
�ملالية يعترب من �الأ�سو�ق �ملف�سلة 
على  �لربيطانين  للم�ستثمرين 
�مل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث و�سل  م�����س��ت��وى 
�لربيطانين  �مل�ستثمرين  ع���دد 
�الأول  �لربع  نهاية  مع  �ل�سوق  يف 
 3052 �إىل   2019 ع�����ام  م����ن 

لل�سوق باالإنابة، كبار �مل�سوؤولن يف 
بور�سة لندن وذلك خال زيارته 
موؤخر�ً،  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  للعا�سمة 
م�ساركته  �أي�������س���اً  ���س��م��ل��ت  و�ل���ت���ي 
“مورغان  م���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
�نرتنا�سيونال”  كابيتال  �ستانلي 
�سركة  وزي��ارة  �لعاملي،  لا�ستثمار 
�ملتخ�س�سة يف جماالت   iov42
وتطبيقات  �مل��ال��ي��ة  �لتكنولوجيا 

تقنية �لبلوك ت�سن. 

بتقنية  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل��و����س��ي��ع  م���ن 
��ستعر�ست  حيث  ت�سن،  �لبلوك 
يف  قدر�تها  �ل�سوق  لوفد  �ل�سركة 
هذ� �ملجال، و بحث �للقاء �إمكانية 
ع��ق��د ����س���ر�ك���ة ب���ن �ل���ط���رف���ن يف 
تكنولوجيا  ����س��ت��خ��د�م  جم����االت 
�ل����رتم����ي����ز حل����م����اي����ة �الأ�������س������ول 
�الأد�ء  فعالية  تعزيز  و  �لرقمية 
�لتكاليف، حيث ميكن  وتخفي�س 
تكنولوجيا  �����س���ت���د�م���ة  ت��ف��ع��ي��ل 
�لرتميز يف عمليات �لتد�ول على 

خمتلف �الأ�سول.  
و تابع �سعادة �ملن�سوري: “يو��سل 
�ملالية  ل������اأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  ���س��وق 
لتعزيز  م��ت��و����س��ل  ب�سكل  �ل��ع��م��ل 
ب��ن��ي��ت��ه �ل��ت��ح��ت��ي��ة �مل���ت���ق���دم���ة من 
خال تبني �حللول �لتكنولوجية 
عامل جذب  ت�سكل  �لتي  �حلديثة 
�مل�ستثمرين  و  لل�سركات  �أ�سا�سي 
على حد �سو�ء. ومن هذ� �ملنطلق؛ 
�لتو�جد  ع���ل���ى  د�ئ����م����اً  ن���ح���ر����س 
�مللتقيات  خم���ت���ل���ف  يف  �ل���ف���ع���ال 
للتعرف  �ل��دول��ي��ة  و�الج��ت��م��اع��ات 
يف  �لعاملية  �مل�ستجد�ت  �آخ���ر  على 

�إمكانيات  �الج��ت��م��اع  ناق�س  حيث 
�ملالين  �ل�سوقن  ب��ن  �لتو��سل 
يف  �مل�سرتك  �الإدر�ج  مو�سوعات  و 

�الأ�سو�ق �ملالية. 
�سعادة  �أك��د  �لزيارة؛  على  وتعليقاً 
�أهمية  ع��ل��ى  �مل��ن�����س��وري  خ��ل��ي��ف��ة 
و�لتعاون  �لتو��سل  قنو�ت  تفعيل 
ب����ن �����س����وق �أب����وظ����ب����ي ل��������اأور�ق 
�الأور�ق  �أ���س��و�ق  ك��ربي��ات  و  �ملالية 
لل�سوق  و�لرتويج  �لعاملية،  �ملالية 
لاإدر�ج  مف�سلة  وجهة  باعتباره 
�ملنطقة.  م�ستوى  على  و�ل��ت��د�ول 
“ت�ساهم  �ملن�سوري:  �سعادة  وقال 
هذه �لزيارة و �سو�ها من �جلوالت 
تاأكيد ح�سور  �إىل  لل�سوق  �لعاملية 
�ملالية  ل������اأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  ���س��وق 
�ل��دويل، من خال  �مل�ستوى  على 
ذ�ت  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  بنيته  ����س��ت��ع��ر����س 
�مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة، وه���و م��ا يخدم 
م�����س��اع��ي �ل�������س���وق ل��ت��ن��ف��ي��ذ خطة 
حتقيق  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �أب���وظ���ب���ي 
�مل�ستد�مة  �الق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية 
من خال تطوير قطاع �خلدمات 
�مل��ال��ي��ة يف �الإم������ارة وت��وف��ري بيئة 

وع��ق��د ���س��ع��ادة �مل��ن�����س��وري خال 
جمموعة  لندن  لبور�سة  زي��ارت��ه 
مع  �جتماعاً  �سملت  �للقاء�ت  من 
�لتنفيذي  �لرئي�س  ر�ت��ي،  نيجيل 
بحث  خ��ال��ه  مت  ل��ن��دن،  لبور�سة 
�أبوظبي  �سوق  ب��ن  �لتعاون  �آف���اق 
ل����اأور�ق �مل��ال��ي��ة وب��ور���س��ة لندن، 
مع  �ملن�سوري  �سعادة  �لتقى  كما 
�لفاينن�سال  مدير  رينهود،  غ��اري 
�ل�سرق  مل���ن���ط���ق���ة  ر�����س����ل  ت����امي����ز 
�جتماع  يف  و�أف��ري��ق��ي��ا،  �الأو����س���ط 
مت خ��ال��ه م��ن��اق�����س��ة م��وؤ���س��ر�ت و 
�لفر�س  و  �ملالية  �الأ�سو�ق  بيانات 

�ال�ستثمارية �مل�سرتكة �ملتوفرة.
وع��ق��د ���س��ع��ادة �مل��ن�����س��وري خال 
زي���ارت���ه ب��ور���س��ة ل��ن��دن ل���ق���اًء مع 
�الأ�سو�ق  رئ��ي�����س  ووك����ر،  ت�����س��اريل 
ومارتينا  �ل��ب��ور���س��ة،  يف  �الأول���ي���ة 
��سرت�تيجية  رئ��ي�����س  غ���ار����س���ي���ا، 
�الأ�������س������و�ق �ل���ن���ا����س���ئ���ة، وج���وك���ول 
م��اين، رئي�س �الأ���س��و�ق �الأولية يف 
منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا 
�أك������رم، رئي�س  وع���م���رية  و�ل���ه���ن���د، 
برنامج “�ليت” يف بور�سة لندن، 

ت�ستقطب  ت���ن���اف�������س���ي���ة  �أع������م������ال 
�ال�ستثمار�ت �الأجنبية.«

�ملن�سوري  خليفة  �سعادة  �سارك  و 
عمل  وور����س  م��وؤمت��ر  فعاليات  يف 
كابيتال  ����س���ت���ان���ل���ي  “مورغان 
�لعاملي  لا�ستثمار  �نرتنا�سيونال 
و�ل�����ذي ع��ق��د ع��ل��ى م����د�ر يومن 
جمموعة  ب���ح�������س���ور  ل����ن����دن  يف 
م�����ن �ل������ق������ادة و �مل���������س����وؤول����ن يف 
ناق�س  حيث  �ال�ستثمار،  جم��االت 
�ال�ستثمار�ت  م��و���س��وع  �الج��ت��م��اع 
توفري  �أه����م����ي����ة  و  �مل�������س���ت���د�م���ة، 
ت���ق���اري���ر م���ال���ي���ة م��ف�����س��ل��ة حتقق 
�ل�سفافية  م��ب��ادئ  ب��ن  �ل���رت�ب���ط 
�مل�سلحة،  �أ���س��ح��اب  م��ت��ط��ل��ب��ات  و 
�ملخاطر  ع��ل��ى  �ل�������س���وء  ���س��ل��ط  و 
�ال�ستثمار�ت،  على  �مل���دى  بعيدة 
جديدة  م�سادر  توفري  ���س��رورة  و 
للبيانات للمحافظة على تناف�سية 

�ال�ستثمار�ت. 
ل�سركة  �سعادته  زي���ارة  وت��ط��رق��ت 
�ملتخ�س�سة يف جماالت   iov42
وتطبيقات  �مل��ال��ي��ة  �لتكنولوجيا 
جملة  �إىل  ت�سن  �ل��ب��ل��وك  تقنية 

الرئي�س التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق
 املالية يلتقي كبار امل�سوؤولني يف بور�سة لندن

من 21-23 اأكتوبر 2019 يف مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س

هيئة كهرباء ومياه دبي تدعو ال�سركات املحلية والعاملية لال�ستفادة من الفر�س وال�ستثمارات
 التي يوفرها معر�س تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة »ويتيك�س«، ومعر�س دبي للطاقة ال�سم�سية

�لعار�سن  اللتقاء  مهمة  فر�سة 
و�مل�����������س�����ارك�����ن م������ع �مل���������س����وؤول����ن 
�ل��ق��ر�ر يف دول��ة �الإم���ار�ت  و�سناع 
ومنطقة �خلليج �لعربي، و�ل�سرق 
�إىل  �إ���س��اف��ة  �الأو���س��ط ب�سكل ع���ام، 
�الأعمال  ج����دول  م���ن  �ال���س��ت��ف��ادة 
�لعمل  وور���س  باملوؤمتر�ت  �حلافل 
�لتي  �مل��ت��خ�����س�����س��ة  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات 
وخمت�سن  خ������رب�ء  ت�����س��ت�����س��ي��ف 
ملناق�سة  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 
��ستخد�م  �آف����اق  وت��و���س��ي��ع  ت��ط��وي��ر 
�ملنطقة  يف  �ل�����س��م�����س��ي��ة  �ل���ط���اق���ة 

لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة. 

•• دبي-الفجر: 

دع����ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
�ملحلية  و�مل���وؤ����س�������س���ات  �ل�������س���رك���ات 
جماالت  يف  �ملتخ�س�سة  و�لعاملية 
و�ملياه  �ملتجددة  و�لطاقة  �لطاقة 
و��ستعر��س  �مل�ساركة  �إىل  و�لبيئة، 
�ل���دورة  يف  وخ��دم��ات��ه��ا  منتجاتها 
معر�س  م��ن  و�لع�سرين  �حل��ادي��ة 
تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة و�لبيئة 
من  �لر�بعة  و�ل���دورة  )ويتيك�س(، 
�ل�سم�سية،  للطاقة  دب��ي  معر�س 
�لو�عدة  �لفر�س  من  و�ال�ستفادة 

دب���ي، تنظم  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
للعام �حلادي  “ويتيك�س”  �لهيئة 
و�ل��ع�����س��ري��ن ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، حيث 
و�أهم  كاأكرب  �ملعر�س مكانته  ر�سخ 
�ملعار�س �ملتخ�س�سة يف �ملنطقة يف 
و�لبيئة،  و�لطاقة  �ملياه  قطاعات 
�أجندة  ع��ل��ى  رئ��ي�����س��اً  وب����ات ح���دث���اً 
مهمة  ومن�سة  �لعاملية  �لفعاليات 
جت��م��ع �ل���ع���ار����س���ن و�ل��������زو�ر مع 
�خلرب�ء و�ملخت�سن و�سناع �لقر�ر 
�لقطاعات  ه��ذه  يف  و�مل�ستثمرين 
�لفر�س  من  لا�ستفادة  �حليوية 
�ال�ستثمارية �لهائلة �لتي يوفرها، 

ز�ئر   35،000 من  �أك��ر  مربعاً، 
من خمتلف �أنحاء �لعامل

وقال �سعادة:�سعيد حممد �لطاير، 
�لع�سو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي، وموؤ�س�س 
ويتيك�س:  م����ع����ر�����س  ورئ����ي���������س 
�ساحب  ����س���ي���دي  “بتوجيهات 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
دب��ي رعاه  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�ل�سيخ  ���س��م��و  رع���اي���ة  وحت���ت  �هلل، 
حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم، نائب 
�مل��ال��ي��ة رئي�س  ح���اك���م دب����ي وزي�����ر 

بامل�سوؤولن  و�اللتقاء  وخدماتها، 
�أنحاء  خمتلف  م��ن  و�مل�ستثمرين 
وبناء  �ل�����س��ف��ق��ات  ل��ع��ق��د  �ل���ع���امل 
�أحدث  على  و�الط��اع  �ل�سر�كات، 
�لقطاعات  ه�����ذه  يف  �ل���ت���ق���ن���ي���ات 
�حليوية، �إ�سافة �إىل �لتعرف على 
�حتياجات �ل�سوق و�أبرز �مل�سروعات 

�حلالية و�مل�ستقبلية يف �ملنطقة«
و�أ�سار �سعادة �لطاير �إىل �أن تز�من 
دبي  وم��ع��ر���س  ويتيك�س  م��ع��ر���س 
ل��ل��ط��اق��ة �ل�����س��م�����س��ي��ة م���ع �ل�����دورة 
�لعاملية  �ل���ق���م���ة  م����ن  �ل�������س���اد����س���ة 
ي�سكل  �الأخ�����������س�����ر،  ل���اق���ت�������س���اد 

زيادة �لوعي باأهمية �حلفاظ على 
�لتنمية  وت��ع��زي��ز  �ل��ط��اق��ة،  م���و�رد 

�مل�ستد�مة.
�لع�سرون  �ل��ن�����س��خ��ة  ح��ق��ق��ت  وق���د 
من  و�ل��ث��ال��ث��ة  “ويتيك�س”  م���ن 
�ل�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  دب���ي  م��ع��ر���س 
الفتاً  2018، جن��اح��اً  �أك��ت��وب��ر  يف 
�لعار�سن  م���ن  و�����س���ع���اً  و�إق����ب����ااًل 
و�ل����زو�ر و�مل�����س��ارك��ن م��ن خمتلف 
�أك��ر من  �لعامل مب�ساركة  �أن��ح��اء 
دولة.   53 م��ن  ع��ار���س   2،100
و��ستقطب �ملعر�سان �للذ�ن �متد� 
م���رت�ً   78،413 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى 

باملخت�سن  �الل��ت��ق��اء  ع��ن  ف�����س��ًا 
و�خلرب�ء و�سناع �لقر�ر و�ملهتمن 

من جميع �أنحاء �لعامل«.
و�أ���س��اف ���س��ع��ادة �ل��ط��اي��ر: “يوفر 
“ويتيك�س” ومعر�س دبي للطاقة 
على  لاطاع  فر�سة  �ل�سم�سية، 
�لذكية  و�لتقنيات  �حللول  �أح��دث 
�لتقليدية  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
و�ال�ستد�مة  و�مل���ي���اه  و�مل���ت���ج���ددة 
وي�سكل  �ال����س���ت���ه���اك.  وت��ر���س��ي��د 
لل�سركات  م���ن�������س���ة  �مل����ع����ر�����س����ان 
�ل���ع���ام���ل���ة يف ه���ذه  و�مل���وؤ����س�������س���ات 
ملنتجاتها  ل��ل��رتوي��ج  �ل��ق��ط��اع��ات 

�ل���ت���ي ت���وف���ره���ا دول������ة �الإم��������ار�ت 
ب�سكل  و�ملنطقة  �ملتحدة  �لعربية 
�إ�سافة  �ل��ق��ط��اع��ات،  ه���ذه  ع���ام يف 
�مل�سروعات  �أهم  �إىل �الط��اع على 
�الإعان  يتم  �لتي  و�ال�ستثمار�ت 
�للذين  �مل��ع��ر���س��ن  خ����ال  ع��ن��ه��ا 
�إىل   21 م���ن  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه��م��ا 
23 �أكتوبر 2019 يف مركز دبي 
و�ملعار�س،  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت  �ل����دويل 
�الأخ�سر”  “�الأ�سبوع  مظلة  حتت 
�ل��������ذي ي���ت�������س���م���ن ����س���ل�������س���ل���ة من 
�ملجتمعية  و�لفعاليات  �الأن�سطة 
�إىل  تهدف  و�لتي  بالبيئة  �ملتعلقة 

»اإك�سبو 2020 دبي« يعلن عن ا�سرتاتيجية التوطني •• دبي-وام: 

�أعلن “�إك�سبو 2020 دبي” عن ��سرت�تيجية برنامج �لتوطن �لتي تهدف 
�إىل ��ستقطاب �ملزيد من �ملو�طنن للم�ساركة يف م�سريته للرتحيب بالعامل 

وليكونو� جزء� من �إرثه �ملرتقب.
�الأعمار  جميع  م��ن  �إم��ار�ت��ي��ن  مر�سحن  ج���ذب  �إىل  �ل��ربن��ام��ج  وي�سعى 
و�ملهار�ت �ملهنية ال�ستقبال �أكر من 200 م�سارك من �سمنهم 192 دولة 
�ل��زو�ر يف �أ�سخم حدث يتم تنظيمه على �الإط��اق يف  ف�سا عن ماين 

�لعامل �لعربي.
ت�سميم  ج��رى   ،2021 �الإم���ار�ت  لدولة  �لوطنية  �الأج��ن��دة  مع  ومتا�سيا 
ي����وؤدي م��و�ط��ن��و دولة  �أن  ل�����س��م��ان   2020 �إك�����س��ب��و  �ل��ت��وط��ن يف  ب��رن��ام��ج 
طويل  �إرث  ب��ن��اء  م��ع  ��ستثنائي،  ح���دث  �إق��ام��ة  يف  رئي�سيا  دور�  �الإم�����ار�ت 
�الأ�سا�سية  بر�جمها  خ��ال  من  �لتوطن  ��سرت�تيجية  تقدم  حيث  �الأم��د، 
�الإم����ار�ت،  دول���ة  مل��و�ط��ن��ي  بثمن  ت��ق��در  ال  مهنية  وخ���رب�ت  متنوعة  �أدو�ر� 
�إجن��از م�ساريع م�ستقبلية  �إمار�تية ق��ادرة على  �إع��د�د ك��و�در  �إىل  باالإ�سافة 
يف  و�مل�ساهمة  �القت�سادي  �لنمو  �آف��اق  تعزز  بهدف  �إك�سبو،  م�ستوى  على 
�سابا  350 مو�طنا  تعين  �ال�سرت�تيجية  وتت�سمن  �لباد.  تقدم  م�سرية 
جانب  �إىل  الحقا،  تفا�سيله  عن  �سيعلن  �ل��ذي  �أكادميي  �إك�سبو  برنامج  يف 
�لقطاع �حلكومي  �ملوظفن يف  للمو�طنن  400 فر�سة  �أكر من  توفري 

فاطمة �للوغاين جميع �الإمار�تين من خال برنامج �لتوطن يف �إك�سبو 
لا�ستفادة من فر�س �لعمل يف جميع �إد�ر�ته و�مل�ساركة يف تد�سن مرحلة 
منو وتطور جديدة تعود بالنفع على دولتنا و�لعامل �لعربي �لذي ي�ست�سيف 
الأول مرة هذ� �حلدث �لدويل �ل�سخم، و�مل�ساهمة يف تعزيز �ملهار�ت لتطوير 

�قت�ساد �مل�ستقبل.
فعال يف  ب��دور  �ملو�طنن  م�ساركة  على �سمان  دبي   2020 �إك�سبو  ويعمل 
�لنمو �القت�سادي �ملتو��سل لدولة �الإمار�ت، عرب �إتاحة �لفر�س للم�ساهمة 

�لفعالة و�لتقدم �لوظيفي.
�إىل جمع �لعامل حتت مظلة و�ح��دة يف حدث  2020 دبي  �إك�سبو  وي�سعى 
�لتفاوؤل و�الإيجابية، وقيم �النفتاح و�لتنوع و�ل�سعادة  تاريخي ت�سوده روح 
�لذي نعي�س فيه، و�الإ�سهام  �لعامل  �إيجابي على  �أثر  و�لت�سامح، بغية ترك 
يف بناء م�ستقبل �أف�سل للب�سرية جمعاء. ويعترب �إك�سبو �لدويل �أحد �أقدم 
�لفعاليات �لدولية و�أكربها، وُيقام كل خم�سة �أعو�م وي�ستمر ل�ستة �أ�سهر .. 
كما ي�سكل �حتفاال جماعيا، حيث ميكن للجميع �لتعلم و�البتكار وحتقيق 
�لتقدم و�ملتعة من خال تبادل �الأفكار و�لتعاون معا .. وتتناول كل ن�سخة 

و�سركاء �إك�سبو �لر�سمين من خال برنامج �الإعارة و�النتد�ب، ف�سا عن 
فر�س لتدريب 300 مو�طن حتى وقت �حلدث �لدويل من خال برنامج 
�لتدريب �ملهني، و�أي�سا �إتاحة فر�س تاأهيل �أ�سحاب �لهمم لالتحاق ب�سوق 
�أكادميية  رئي�س  �للوغاين  فاطمة  وقالت  توظيفهم.  �حتمالية  مع  �لعمل 
�إك�سبو و�لتوطن - �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية و�ملتطوعن يف �إك�سبو 2020 دبي 
ل�”وكالة �أنباء �الإمار�ت” �إن �سباب دولة �الإمار�ت عليهم م�سوؤولية وطنية 
الإجناز �إك�سبو دويل ��ستثنائي ونقله �إىل م�ستوى عاملي جديد، م�سرية �إىل 
�أن ��سرت�تيجية �لتوطن تعمل على نقل �ملعرفة الأبناء �لدولة و��ستقطاب 
�لر�سيدة.  �لقيادة  لتوجيهات  تنفيذ�  �لكفاء�ت،  من  �ملزيد  وبناء  �لكفاء�ت 
تتكرر،  قد ال  نوعها  فريدة من  دبي فر�سة   2020 “ �إك�سبو   : و�أ�سافت 
وهذ� �حلدث �ل�سخم نقطة حتول يف تاريخ دولة �الإمار�ت لتحقيق �ملزيد 
من �لتطور و�الزدهار ويجب علينا �أن نكون جزء� من �إجناز�ته، و�أن ن�ساهم 
يف رد جزء من �أف�سال بلدنا �حلبيب، حيث يعمل على �إجناز هذ� �مل�سروع 
�لوطني فريق �إمار�تي عايل �الأد�ء، جنبا �إىل جنب، مع خرب�ء بارزين من 
�إمار�تية عريقة«. ودعت  �إك�سبو دويل بنكهة  �لعامل الإجناز  �أنحاء  خمتلف 

من �ك�سبو �لدويل مو�سوعا خا�سا بهدف ترك �أثر د�ئم يف م�سرية �لتقدم 
�الإن�ساين حيث يتمحور �إك�سبو 2020 دبي حول �سعار “تو��سل �لعقول، 

و�سنع �مل�ستقبل«.
و�أكدت فاطمة �أن �إك�سبو 2020 دبي �سي�سكل فر�سة الأملع �لعقول يف �لعامل 
�لتي  �لتحديات  �أك��رب  من  لعدد  �ملنا�سبة  �حللول  وحتديد  لالتقاء  ولنا 
تو�جهنا ..وقالت “ نتوقع �أن يجذب �إك�سبو 2020 دبي زو�ر� من خمتلف 
�أنحاء �لعامل، و�أن ياأتي %70 من �إجمايل �لزو�ر من خارج �لدولة، وهو 
�إك�سبو  معار�س  تاريخ  يف  �لدولين  �ل���زّو�ر  من  ن�سبة  �أ�سخم  �سي�سكل  ما 
�لدولية �ملمتد منذ نحو 170 عاما، و�سنعمل مع �لدول �مل�ساركة و�ل�سركاء 
و�سعوب �لعامل لبناء م�ستقبل �أف�سل للجميع ..فمرحبا بالعامل يف �إك�سبو 
�الإمار�ت، و�أها بامل�ستقبل«. و�نطلق �إك�سبو �لدويل للمرة �الأوىل يف لندن 
�إك�سبو  معار�س  وك�سفت   .. �لعظيم”  “�ملعر�س  عنو�ن  1851 حتت  عام 
�لع�سر �حلديث  �ملبتكر�ت و�الإجن��از�ت يف  �أب��رز  �لنقاب عن بع�س  �لدولية 
مبا فيها “برج �إيفل” و”برج �إبرة �لف�ساء يف �سياتل”، و�الآلة �لكاتبة، و�أول 
جهاز تلفزيون. و�سيكون �إك�سبو 2020 دبي جتربة فريدة من نوعها تفتح 
ت�سلط  بفعاليات  حافا  و�سيكون   ،2020 �أكتوبر   20 يف  للعامل  �أبو�بها 
و�سيمثل  �لعاملية،  و�لثقافات  و�الإن�سانية  و�الب��ت��ك��ار  �الإب���د�ع  على  �ل�سوء 
فر�سة �أي�سا لتاأ�سي�س رو�بط تتعزز وتتعمق طو�ل عام 2020 وما بعده، 

ولعي�س جتارب وفعاليات مميزة وممار�سة �الأعمال.
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املال والأعمال

جمل�س اإدارة امل�سرف املركزي يعقد اجتماعه الرابع للعام 2019

% من م�سروع تطوير حمور �سارع طرابل�س طرق دبي تنجز 90 

3، و�تخذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة فيما يخ�س  �الأنظمة �لرقابية �ملتعلقة ببازل 
كل من ن�سبة �لرفع �ملايل، و�ملخاطر �الئتمانية للطرف �ملقابل، و�ملخاطر 
يف  و�ال�ستثمار  �مل��ايل،  و�لتوريق  �الئتمانية،  �لقيمة  وتعديل  �الئتمانية، 
حقوق �مللكية يف �سناديق �ال�ستثمار، وخماطر �ل�سوق، و�ملخاطر �لت�سغيلية، 
�ملال  ر�أ����س  2، ومتطلبات  و�ل��دع��ام��ة  �الئ��ت��م��ان،  3، وخم��اط��ر  و�ل��دع��ام��ة 
�ل��ف��ردي. كما �ّط��ل��ع �ملجل�س على ع��دة م��ذك��ر�ت م��ن د�ئ���رة �ل��رق��اب��ة على 
�لبنوك، ب�ساأن �إج��ر�ء�ت مو�جهة غ�سل �الأم��و�ل ومكافحة متويل �الإرهاب 
و�آخر  ومتويل �لتنظيمات غري �مل�سروعة و�سجل �ملن�ساآت �ملالّية �ملرخ�سة”، 

�مل�ستجد�ت ب�ساأن �لتمويل �لعقاري، و�تخذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة ب�ساأنها.
و��س�تعر�س �ملجل��س �لطلبات �ملقدمة من �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالّية �الأخرى 
�لعامل�ة يف �لدولة، َوو�فق على �لطلبات �مل�س�تكملة لل�سروط. وقدمت �إد�رة 

•• اأبوظبي-وام:

عقد جمل�س �إد�رة �مل�سرف �ملركزي موؤخر� �جتماع�ه �لر�بع ل�س�نة 2019 
برئا�سة معايل حارب م�سعود �لدرمكي، رئي�س جمل�س �الإد�رة وذلك يف مقر 

�مل�سرف �ملركزي باأبوظبي.
ح�سر �الجتماع معال�ي عبد�لرحمن �سالح �آل �سالح، نائب رئي��س جمل�س 
�ل�س�عادة  و�أ�سحاب  �ملحاف�ظ،  �ملن�سوري،  ر��س���د  مبارك  ومعايل  �الإد�رة، 
�أع�ساء جمل��س �الإد�رة مبا يف ذلك يون�س حاجي �خلوري، خالد حممد �سامل 
بالعمى وخال�د �أحمد �لطاي��ر وعلي حممد �ملد�وي �لرميثي، و�سعادة �سيف 
�مل�سرف  كب�ار موظفي  �ملحافظ وجمموع�ة من  �ل�سام�سي، م�ساعد  هادف 
تطبيق  �سري  ب�ساأن  تقارير  على  �الجتماع  خال  �ملجل�س  و�ّطلع  �ملرك�زي. 

�ال�ستقر�ر �ملايل تقريرها �ل�سادر عن �مل�سرف �ملركزي لعام 2018 و�لذي 
وتطور�ت  و�مل�سريف،  �مل��ايل  �لنظام  وتقييم  �لكلية،  �ملالية  �لتطور�ت  �سمل 
�ملال  ر�أ���س  و�أ���س��و�ق  �لدفع  �أنظمة  تقييم  �إىل  باالإ�سافة  �لرقابّية  �الأنظمة 
�ملركزي  للم�سرف  �ل�سنوي  �لتقرير  مر�جعة  متت  كما  �لتاأمن.  وقطاع 
لعام 2018، �ملقدم من �إد�رة �لبحوث و�الإح�ساء و�لذي ت�سمن �لتطور�ت 
و�ل�سيولة  �مل���ايل،  �ال���س��ت��ق��ر�ر  وم��وؤ���س��ر�ت  و�ل��دول��ي��ة،  �ملحلية  �القت�سادية 
�مل�سرفية، و�إد�رة �الحتياطيات �لنقدية، وتطوير �أنظمة �لدفع، باالإ�سافة 

�إىل �أولويات �سيا�سة �مل�سرف �ملركزي .
�ملركزي  �مل�سرف  �ل�سادر عن  �ملايل  �ال�ستقر�ر  تقرير  ن�سر  �ملجل�س  وطلب 
لعام 2018 و�لتقرير �ل�سنوي للم�سرف �ملركزي على �ملوقع �الإلكرتوين 

�خلا�س بامل�سرف.

وكذلك  �مل��ح��ور  ط��ول  على  �ل�سامة  م�ستوى  ورف��ع  ���س��ارع طر�بل�س  ط��ول 
�إىل  �إ�سافة  بالرميثة  ن��ادي  عند  �حلمر  ون��د  �لرباط  �سارعي  تقاطع  عند 
توفري حركة حرة ب�سعة مرورية 12 �ألف مركبة يف �ل�ساعة يف �الجتاهن 
�أن ي�سهم �مل�سروع يف  متوقعا   ، “6000 مركبة يف �ل�ساعة يف كل �جتاه” 
و�سيعمل   ،  30% بن�سبة  �ملحورين  �ملرورية على هذين  �الأحجام  تخفيف 
ر�أ�س   �� و�لعوير  - �خلو�نيج  �لعمردي  �كتماله حمور� مو�زيا ملحوري  عند 
�نتهت  �مل�سروع ي�سري بوترية مت�سارعة حيث  �لعمل يف  �أن  و�أو�سح  �خل��ور. 
�ل�سيخ  �سارع  مع  تقاطعه  من  طر�بل�س  �سارع  متديد  من  �ملنفذة  �ل�سركة 
ز�يد بن حمد�ن �آل نهيان وحتى �سارع �الإمار�ت وكذلك �جل�سر �لذي يربط 
�متد�د �سارع طر�بل�س مع �سارع �الإم��ار�ت باجتاه �ل�سارقة، كما �نتهت من 
تطوير �لتقاطع �ملج�ّسر بن �سارعي طر�بل�س و�ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن �آل 
نهيان فيما بلغت ن�سبة �الإجناز يف �جل�سر �لو�قع على حمور �سارع طر�بل�س 
�لو�قع على تقاطع �سارعي  �لنفق  %92 وو�سلت يف  مع �سارع نو�ك�سوط 

طر�بل�س و�جلز�ئر “مردف � �لورقاء” �إىل 75%.

�ل��دو�ر �حلايل على �سارع  باإ�سارة �سوئية وكذلك تطوير  �سطحي حمكوم 
طر�بل�س مع �سارع �ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن �آل نهيان �إىل تقاطع جم�سر يوفر 
حركة مرورية حرة يف جميع �الجتاهات و�إن�ساء �سو�رع جتميعية حلركات 
�اللتفاف �إ�سافة �إىل �إن�ساء نفقن لعبور �جلمال وتو�سعة نفق عبور �جلمال 

رقم 3 على �سارع �الإمار�ت.
ويت�سمن �مل�سروع تطوير تقاطع �متد�د �سارع طر�بل�س مع طريق �الإمار�ت 
باإن�ساء ج�سر يخدم �حلركة �ملرورية �لقادمة من �سارع طر�بل�س �إىل �سارع 
�أعمال  جانب  �إىل  م�سار�ت  ثاثة  ب�سعة  �ل�سارقة  �إم���ارة  باجتاه  �الإم���ار�ت 
�لتو�سعة على �سارع طر�بل�س يف عدة مو�قع وحت�سينات عند نادى بالرميثة 
منطقه  يف  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل�����دو�ر�ت  ب���دل  �سوئية  ب��اإ���س��ار�ت  تقاطعن  و�إن�����س��اء 
�لقادمة  �مل��روري��ة  �حلركة  يخدم  ج�سر  �إن�ساء  �مل�سروع  وي�سمل  حمي�سنة 
من �سارع طر�بل�س �إىل �سارع �الإم��ار�ت باجتاه �إمارة �ل�سارقة ب�سعة ثاثة 
من  �لقادمة  للحركة  وخروج”  “دخول  �سطحي  تقاطع  و�إن�ساء  م�سار�ت 

�ل�سارقة على �سارع �الإمار�ت.

•• دبي-وام:

%90 من م�سروع تطوير  �إجن��از  بدبي  و�ملو��سات  �لطرق  �أعلنت هيئة 
بن  حممد  �ل�سيخ  �سارعي  بن  �لربط  يحقق  �ل��ذي  طر�بل�س  �سارع  حمور 
�إجن���ازه تنفيذ�  ي��اأت��ي  �ل��ذي  12 كيلومرت�  ز�ي��د و�الإم����ار�ت بطول ق��ر�ب��ة 
رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  لتوجيهات �ساحب 
�لفوري يف  بالبدء  “رعاه �هلل”  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
تنفيذ �خلطة �خلم�سية مل�ساريع �لطرق و�أنظمة �لنقل �لتي �عتمدها �سموه 
ملو�كبة �لتنمية �مل�ستمرة �لتي ت�سهدها �إمارة دبي و�سيكون �مل�سروع حمور�ً 

مو�زياً ود�عماً مل�سروع تطوير �سارع �ملطار �لذي �فتتحته �لهيئة موؤخر�ً .
وقال �سعادة مطر �لطاير �ملدير �لعام رئي�س جمل�س �ملديرين يف �لهيئة : 
ي�سهم �مل�سروع - �لذي من �ملتوقع �فتتاحه يف نهاية يونيو �ملقبل - يف تعزيز 
حماور �لربط بن �إمارتي دبي و�ل�سارقة �إ�سافة �إىل تخفيف �الزدحامات 
وت�سهيل �حلركة �ملرورية وحت�سن مد�خل منطقتي �لورقاء ومردف على 

وقال �لطاير �إن م�سروع تطوير حمور �سارع طر�بل�س ي�سمل تو�سعة �سارع 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد بالقرب من مركز  طر�بل�س من تقاطعه مع �سارع 
نهيان بطول  �آل  ز�ي��د بن حمد�ن  �ل�سيخ  �سارع  �سنرت وحتى  �سيتي  م��ردف 
6.5 كيلومرت�ت وتنفيذ �سارع جديد يف �ملنطقة �لربية من تقاطع �سارع 
طر�بل�س مع �سارع �ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن �آل نهيان وحتى �سارع �الإمار�ت 
5.3 كيلومرت�ت ب�سعة ثاثة م�سار�ت يف كل �جتاه لريتفع بذلك  بطول 
طول �ملحور �إىل قر�بة 12 كيلومرت� كما يت�سمن تطوير �لتقاطعات على 
�سارع �جلز�ئر  �سارع طر�بل�س مع  �سيتم تطوير تقاطع  �ملحور حيث  طول 
�إىل نفق ب�سعة ثاثة م�سار�ت يف كل �جتاه يخدم �حلركة �ملرورية �لقادمة 
م��ن ���س��ارع �ل��رب��اط �إىل ���س��ارع ط��ر�ب��ل�����س م��ع ت��ط��وي��ر �ل��ت��ق��اط��ع �ل�سطحي 
�لتطوير يف خف�س  ي�سهم هذ�  �أن  باإ�سارة �سوئية ويتوقع  �ملحكوم  �حلايل 
دقيقة  �أق��ل من  �إىل  دقائق  �لقائم من ثاث  �لتقاطع  على  �النتظار  زمن 
مع  طر�بل�س  �سارع  على  �لقائم  �ل��دو�ر  تطوير  �أي�سا  �مل�سروع  ي�سمل  فيما 
�سارع نو�ك�سوط �إىل ج�سر ب�سعة ثاثة م�سار�ت يف كل �جتاه و�إن�ساء تقاطع 

خالل م�ساركة وزارة تطوير البنية التحتية بالدورة 36 للموؤمتر يف كندا

الإمارات تفوز با�ست�سافة الدورة 38 للموؤمتر العاملي لالأمتتة والروبوتات يف جمال البناء

�ل���ع���ام���ة يف م����و�ق����ع �الإن���������س����اء�ت 
بتطوير خوذ �ل�سامة من خال 
ت���رك���ي���ب ح�����س��ا���س��ات وك����ام����ري�ت 
على  بالتعرف  تقوم  �لدقة  عالية 
و�لتحقق  �مل�����س��روع  يف  �ل��ع��ام��ل��ن 
�المن  م��ع��د�ت  ��ستخد�مهم  م��ن 
�مل�����س��روع ويف حال  و�ل�����س��ام��ة يف 
�ملخالف  بت�سجيل  تقوم  �ملخالفة 
نوع  ع��ن  مف�سل  تقرير  و�إر����س���ال 
ومكان �ملخالفة، كما يقوم �لنظام 
وتوحيد  وت��ن��ظ��ي��م  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
قو�نن �المن و�ل�سامة �ملنهجية 

يف �مل�ساريع �الإن�سائية.  
وتطرقت �لورقة �لبحثية �لثانية 
و�لتعرف  �مل��روري��ة  لاختناقات 
على �أف�سل �حللول لها عند �لبدء 
باأعمال �لت�سميم وذلك من خال 
�ملعزز  �ل��و�ق��ع  تقنيات  ����س��ت��خ��د�م 
ذلك  مي��ك��ن  بحيث  �الف��رت����س��ي��ة 
باأف�سل  �لبحث  �ل��ق��ر�ر  متخذي 
�ملرورية  ل���ازدح���ام���ات  �حل���ل���ول 
�ملتاحة  �مل��ي��ز�ن��ي��ات  ب��ن  بالتو�فق 

و�خلطط �لتطويرية

•• دبي-الفجر:

�لعربية  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  ف�����ازت 
تطوير  وز�رة  يف  ممثلة  �مل��ت��ح��دة 
با�ست�سافة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة،  �ل��ب��ن��ي��ة 
�لعاملي  ل��ل��م��وؤمت��ر   38 �ل�������دورة 
ل��اأمت��ت��ة و�ل���روب���وت���ات يف جمال 
�لبناء لعام 2021، �لذي �سيعقد 
 tomorrow  « ���س��ع��ار  حت���ت 
 is today co creating
 the future of
 ،»infrastructure 5.0
بعد مناف�سة عاملية للفوز بتنظيم 
�الإم�����ار�ت  لت�سبح  �مل���وؤمت���ر،  ه���ذ� 
�لتي  �ملنطقة  يف  �الأوىل  �ل��دول��ة 
هذ�  با�ست�سافة  ب��ال��ف��وز  حت��ظ��ى 

�حلدث �لعاملي.
وت��ق��دم��ت دول���ة �الإم������ار�ت مبلف 
�لعاملي  �حل����دث  ه���ذ�  ����س��ت�����س��اف��ة 
تطوير  وز�رة  م�����س��ارك��ة  خ����ال 
�لدورة  ب��اأع��م��ال  �لتحتية  �لبنية 
لاأمتتة  �ل��ع��امل��ي  ل��ل��م��وؤمت��ر   36
�لذي  �لبناء  مبجال  و�لروبوتات 
عقد يف كند� بح�سور �سعادة فهد 
�لدولة  ���س��ف��ري  �ل��رق��ب��اين  �سعيد 
يف ك��ن��د� ووف����د ر���س��م��ي م��ن دولة 
عاملية  و���س��خ�����س��ي��ات  �الإم����������ار�ت، 
�ملوؤت��مر كربى  و���س��ارك يف  ب���ارزة، 
و�ل�س�ركات  �ل��دول��ي�����ة  �ملوؤ�س��سات 
�لع�املي��ة �ملع��ن�ية مب��ج�ال �الأمتت��ة 
و�ل�����روب�����وت�����ات �مل��ت�����خ�����س�����س��ة يف 

�لبناء.
وج�����اء م��ل��ف �ال���س��ت�����س��اف��ة ثمرة 
وز�رة  ب���ن  و�ل���ت���ع���اون  ل��ل�����س��ر�ك��ة 
�لتي  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
و�لربنامج  �مل���وؤمت���ر،  يف  ���س��ارك��ت 

�الإجن��از�ت تلو �الأخ��رى ما يجعل 
للمتميزين  وجهة  �الإم����ار�ت  م��ن 
و�ملبدعن و�أ�سحاب �الخرت�عات، 
و�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لتي تبحث 

عن �لتميز.
و�أ�ساد �لرقباين باجلهود �ملبذولة 
�ل���ت���ي �أث����م����رت ب���ف���وز �الإم��������ار�ت 
للموؤمتر   38 �ل��دورة  با�ست�سافة 
�ل���ع���امل���ي ل���اأمت���ت���ة و�ل���روب���وت���ات 
�أن  �إىل  م�سري�ً  �ل��ب��ن��اء،  جم��ال  يف 
روؤي��ة قيادة �الإم���ار�ت هي �الأكر 

طموحاً يف �سناعة �مل�ستقبل«.

ورقتني بحثيتني ناق�ستا 
ال�سالمة يف مواقع الإن�ساءات 

والختناقات املرورية
�لبنية  ت��ط��وي��ر  وز�رة  وق���دم���ت 
م�ساركتها  خ�������ال  �ل���ت���ح���ت���ي���ة 
بحثيتن  ورق�����ت�����ن  ب�����امل�����وؤمت�����ر 
�ل�����ذك�����اء  ت���ت���ع���ل���ق���ان يف جم��������ال 
�إىل  �الأوىل  تطرقت  �ال�سطناعي 
�الأنظمة  تطوير  �سبل  يف  �لبحث 
�ل�سامة  يف  �مل��ع��ن��ي��ة  و�الأدو�ت 

الإمارات وجهة للمتميزين 
واملبدعني واأ�سحاب 

الخرتاعات
�أكد �سعادة فهد �سعيد  من جانبه 
�لرقباين �سفري دولة �المار�ت يف 
بف�سل  ت�سري،  �الإم����ار�ت  �أن  كند� 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لدولة، حفظه �هلل، و�أخيه �ساحب 
ر��سد  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل 
�ل��������وزر�ء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�ل�سمو  و�ساحب  �هلل،  رع��اه  دب��ي، 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد 
�لقائد  نائب  ظبي  �أب��و  عهد  ويل 
�الأعلى للقو�ت �مل�سلحة، �إىل �أعلى 
وت�سيف  و�الإب�����د�ع،  �لتميز  قمم 

�ال�سطناعي  ل���ل���ذك���اء  �ل���وط���ن���ي 
ل��ل�����س��ي��اح��ة وجامعة  دب���ي  وه��ي��ئ��ة 
�لدولية  و�مل��ج��م��وع��ة  �ل�����س��ارق��ة 

حللول �البتكار.
�ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  و�أك����د 
بلحيف  حم����م����د  ب�����ن  ع�����ب�����د�هلل 
�لبنية  ت��ط��وي��ر  وزي�����ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�الإمار�ت  دول��ة  ف��وز  �أن  �لتحتية، 
با�ست�سافة �لدورة �ل� 38 للموؤمتر 
�ل��ع��امل��ي ل��اأمت��ت��ة و�ل��روب��وت��ات يف 
جمال �لبناء، ي�سلط �ل�سوء على 
�الإمار�ت  لدولة  �ملتنامية  �ملكانة 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى �ج��ت��ذ�ب وتنظيم 
�لتي  �لفعاليات و�مل��وؤمت��ر�ت  �أك��رب 
مرموقة  ومكانة  باهتمام  حتظى 
�أنها متثل خطوة  كما  �ل��ع��امل،  يف 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  �ست�سهم  مهمة 

وفرو� لنا �لدعم �مل�ستمر يف طلب 
يف  وم�ساركتنا  �ملوؤمتر  ��ست�سافة 
ونتطلع  ل��ل��م��وؤمت��ر،   36 �ل�����دورة 
قدماً ال�ستقبال كبار �ل�سخ�سيات 
خال ��ست�سافة �حلدث �لعاملي«.

م����ن ج���ه���ت���ه، �أك�������د م����ع����ايل عمر 
�لدولة  وزي����ر  �ل��ع��ل��م��اء  ���س��ل��ط��ان 
دولة  �أن  �ال���س��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء 
رئي�سياً  ���س��ري��ك��اً  مت��ث��ل  �الإم������ار�ت 
فاعًا يف ت�سكيل مامح م�ستقبل 
�ملتقدمة،  �لتكنولوجية  �حل��ل��ول 
�لعاملية،  �لتنمية  م�����س��رية  ودع���م 
�لريادي ومتيزها  لدورها  نتيجة 
و�البتكار  �لتكنولوجيا  قطاع  يف 
وريادة �الأعمال، وتوظيف �لذكاء 
�لهادفة  �حللول  يف  �ال�سطناعي 

خلدمة �ملجتمعات.

�الإم�����ار�ت ك��م��رك��ز رئ��ي�����س لقطاع 
�الأمتتة و�لروبوتات على م�ستوى 

�لعامل.
�لفوز  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����س����ار 
�لعاملي  �حل������دث  ه�����ذ�  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
ك����اأول دول���ة ع��رب��ي��ة، ي��ع��د �إجن����از�ً 
ك��ربى، وهو  �أهمية  وله  م�ستحقاً 
�الإجن�����از�ت  �سل�سلة  �إىل  ي�����س��اف 
�مل���ت���م���ي���زة �ل���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول����ة 
�ملجاالت،  خم��ت��ل��ف  يف  �الإم�������ار�ت 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  جم����ال  وم��ن��ه��ا 
و�البتكار،  �ال�سطناعي  و�ل��ذك��اء 
وقال:” نّود �لتوجه ب�سكر خا�س 
دبي  وهيئة  �ل�سارقة  جامعة  �إىل 
�لوطني  و�ل���ربن���ام���ج  ل��ل�����س��ي��اح��ة 
و�ملجموعة  �ال�سطناعي  للذكاء 
�للذين  �البتكار،  حللول  �لدولية 

وق����ال ع��م��ر ���س��ل��ط��ان �ل��ع��ل��م��اء �إن 
للموؤمتر   38 �ل���دورة  ��ست�سافة 
�ل��ع��امل��ي ل��اأمت��ت��ة و�ل��روب��وت��ات يف 
توجهات  ي��ع��ك�����س  �ل��ب��ن��اء،  جم���ال 
بتعزيز  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  ق���ي���ادة 
ل��دع��م �البتكار  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون 
ويعك�س  �حل���ك���وم���ي،  �ل���ع���م���ل  يف 
تتمتع  �ل����ت����ي  �ل����ك����ب����رية  �ل���ث���ق���ة 
وموقعها  �الإم���������ار�ت،  دول�����ة  ب��ه��ا 
�سناعة  م���������س����رية  يف  �مل����ت����ق����دم 
�ملوؤمتر  �أن  �إىل  م�سري�  �مل�ستقبل، 
�الأفكار  ل��ت��ب��ادل  ف��ر���س��ة  ���س��ي��وف��ر 
يف  �لعاملية،  و�لتجارب  و�خل��رب�ت 
�لذكاء  �أدو�ت  ت��وظ��ي��ف  جم���االت 
حلول  ت��ط��وي��ر  يف  �ال���س��ط��ن��اع��ي 
مل��خ��ت��ل��ف �ل��ت��ح��دي��ات، ودع����م بناء 

�قت�ساد معريف م�ستد�م.

�سمن جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية

�سعيد حممد الطاير يزور م�سروع »مركز البتكار« ملتابعة تقدم �سري الأعمال 
�ل���وط���ن���ي���ة يف جم���ال  �ل������ق������در�ت 
�لتناف�سية  �مليزة  وتعزيز  �لطاقة، 
لاأعمال يف دبي، وتطوير تقنيات 
�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة ودع���م م�سرية 
تطوير �لقطاع يف �ملنطقة، ون�سر 
و�لطاقة  �ملناخ  تغري  حول  �لوعي 
�إىل خلق  ب��االإ���س��اف��ة  �مل�����س��ت��د�م��ة، 
ورحات  خا�سة  تفاعلية  عرو�س 
وتثقيف  ل���ل�������س���ي���وف  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
 . �ل�سم�سية  �لطاقة  �الأف��ر�د حول 
من  �مل��ك��ون  �ملبنى  م�ساحة  وت�سل 
مرت�ً   4000 �إىل  ط��و�ب��ق  �أرب��ع��ة 
 90 �رت��ف��اع��ه نحو  ويبلغ  م��رب��ع��اً، 

مرت�ً.

•• دبي-الفجر:

 ز�ر �سعادة: �سعيد حممد �لطاير، 
�لع�سو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 
م�سروع  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
“مركز �البتكار” ، �سمن م�ساريع 
جممع حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
خال  وذل��ك  �ل�سم�سية،  للطاقة 
جوالت �سعادته �لهادفة لاطاع 
على تقدم �سري �لعمل يف �مل�ساريع 

�ال�سرت�تيجية للهيئة. 
�آل  ر��سد  بن  ويعد جممع حممد 
�أكرب  �ل�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم 
�ل�سم�سية  �ل���ط���اق���ة  م�����س��روع��ات 

و�ل�س�����ركات،  و�ملد�ر�س  �جلامعات 
موؤمتر�ت  م���رك���ز  ���س��ي�����س��م  ح��ي��ث 
د�ئم لعق����د �لفعاليات و�جتماعات 
�لتدريبية  و�ل�����������دور�ت  �ل���ع���م���ل 
�ملو��سي����ع  ح����ول  و�ل��ل��ق��������������اء�ت 
�ملتعلقة بالطاق�ة �ل�سم�سية ف�سًا 
و�ملبادر�ت  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  ع��ن 

�خل�سر�ء و�مل�ستد�مة �الأخرى. 

ت���ق���دم ���س��ري �ل���ع���م���ل، ح��ي��ث �سدد 
����س���رورة �اللتز�م  ع��ل��ى   ���س��ع��ادت��ه 
و�ل�سحة  �الأم���ن  معايري  ب��اأع��ل��ى  
�مل�سروع  و�إجن���������از  و�ل���������س����ام����ة، 
مركز  وي����ع����د  ع����ال����ي����ة.  ب�����ج�����ودة 
للطاقة  ومعر�ساً  متحفاً  �البتكار 
�ملتج������ددة  و�ل��ط��اق��ة  �ل�سم�سية 
جل���ذب �الأف�����ر�د و�ل�����س�����ي��اح وطلبة 

�خلا�سة يف جمال �لطاقة �ملتجددة 
��سرت�تيجية  و�إب��ر�ز  و�ال�ستد�مة، 
دب���ي ل��ل��ط��اق��ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 2050 
م�سادر  ت��ن��وي��ع  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
من   75% وت�����وف�����ري  �ل����ط����اق����ة 
�لطاقة يف دبي من م�سادر �لطاقة 
 .2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
�سقل  �إىل  �البتكار  مركز  ويهدف 

�لتنفيذي  �ل��ن��ائ��ب  �سلمان،  ول��ي��د 
�الأعمال  تطوير  لقطاع  للرئي�س 
و�لتميز، و�ملهند�س جمال �ساهن 
�حل������م������ادي، ن����ائ����ب �ل���رئ���ي�������س – 
�لطاقة �لنظيفة و�ملتنوعة، وعدد 

من م�سوؤويل �لهيئة. 
م����ن ممثلي   ����س���ع���ادت���ه  و�����س���ت���م���ع 
على  للم�سروع  �مل��ن��ّف��ذة  �ل�سركات 

�البتكار”  “مركز  �إن�����س��اء  وي��اأت��ي 
�آل  ر��س������د  ب��ن  حممد  جممع  يف 
مكت�وم للطاق������ة �ل�س����م�سية  �سمن 
جه�������ود هيئ���������ة كهرباء ومياه دبي 
�أحدث  على  �ل�����س��وء  لت�س���������ليط 
بتكنولوجيا  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
كما  و�لنظيفة،  �ل�سم�سية  �لطاقة 
�إجناز�تها  تقدمي  للهيئة  �سيتيح 

و�حد”  م����وق����ع  “يف  �ل����ع����امل  يف 
حيث  �مل�ستقل،  �ملنتج  ن��ظ��ام  وف��ق 
 5000 �الإنتاجية  قدرته  �ستبلغ 
 ،2030 ب��ح��ل��ول ع���ام  م��ي��ج��او�ت 
مليار   50 �إىل  ت�سل  با�ستثمار�ت 

درهم.
���س��ع��ي��د حممد   : ����س���ع���ادة  ور�ف������ق 
�لطاير يف زيارته كل من �ملهند�س 

واردات ال�سني من النفط اخلام 
 % ال�سعودي ارتفعت بن�سبة 43 

•• بكني-رويرتز:

بن�سبة  �ل�سعودي  �خل��ام  �لنفط  من  �ل�سن  و�رد�ت  �رتفعت 
�ملزود  لت�سبح  �ل�سعودية  �أع��اد  �ملا�سي مما  �ل�سهر  باملئة   43
بتز�يد  �لعامل مدفوعة  �قت�ساد يف  �أكرب  لثاين  للخام  �الأول 
�لطلب من م�ساف خا�سة جديدة. و�أظهرت بيانات ن�سرتها 
�أن �لو�رد�ت  �أم�س �ل�سبت  �الإد�رة �لعامة للجمارك �ل�سينية 
 1.53 �أو  م��ل��ي��ون ط��ن   6.30 �إىل  �ل�����س��ع��ودي��ة و���س��ل��ت  م��ن 
برميل  مليون   1.07 بتوريد  مقارنة  يوميا  برميل  مليون 

يوميا يف نف�س �لفرتة من �لعام �ملا�سي.
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•• العني - الفجر

�أ�سدل �ل�ستار عن مناف�سات بطولة 
�لقدم  ل��ك��رة  �لرم�سانية  ح��م  ب��ن 
“�لت�سامح  �سعار  حتت  تقام  و�لتي 
و�لتي  �أم�������س  م�����س��اء   ، يجمعنا” 
برعاية   ، ح��م  ب��ن  مبلعب  �أق��ي��م��ت 
�ل�����س��ي��خ م�����س��ل��م ب���ن ���س��امل ب���ن حم 
�لعامري ع�سو �ملجل�س �ال�ست�ساري 
�ب��وظ��ب��ي رئي�س  �ل��وط��ن��ي الإم�����ارة 
�إد�رة جمموعة ، مب�ساركة  جمل�س 
�لعن  .  بح�سول فريق  10 فرق 
�لبطولة  وكا�س  �الأول  �ملركز  على 
يف مبار�ة نارية مع فريق �أكادميية 
�ملبار�ة  �نتهت  حيث  �أول  ف��ور  ب��ول 
و�متازت   2-2 �لفريقن  بتعادل 
�لعن  ف����ري����ق  وح�������س���م  ب���ال���ن���دي���ة 
�لبطولة بجد�رة للعام �لثاين على 
�لرتجيحية  �ل�سربات  يف  �لتو�يل 

بنتيجة 6-7 .
�سهد �ملبارة �لنهائية وحفل �خلتام 

�ل�����س��ي��خ م�����س��ل��م ب���ن ���س��امل ب���ن حم 
�لعامري ع�سو �ملجل�س �ال�ست�ساري 
�ب��وظ��ب��ي رئي�س  �ل��وط��ن��ي الإم�����ارة 
�ل�سيخ  جم��م��وع��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�ل����ك����ت����ور حم���م���د ب�����ن م�������س���ل���م بن 
ح��م �ل��ع��ام��ري ن��ائ��ب ن��ائ��ب رئي�س 
�ملتحدة  �المم  يف  �إم�����س��ام  منظمة 
عن  �مل�سئولين  م��ن  وجم��م��وع��ة   ،
�لعن  مبدينة  �لريا�سي  �لن�ساط 
وعدد  �لعامة  �ل�سخ�سيات  وبع�س 
ك��ب��ري م��ن �جل��م��ه��ور وخ��ا���س��ة فئة 
�ل�����س��ب��اب وع�����س��اق ه���ذه �ل��ل��ع��ب��ة يف 

�لعن .
وم���ن ج��ان��ب��ه ه��ن��اأ �ل�����س��ي��خ ب���ن حم 
م�سيد�  بالبطولة  �لفائزة  �ل��ف��رق 
 ، �ملناف�سة  روح  من  به  متيزت  مبا 
يحالفها  مل  �ل��ت��ي  للفرق  متمنيا 
�لبطوالت  يف  �ل���ت���وف���ي���ق  �حل�����ظ 
ب��دور مثل هذه  �ل��ق��ادم��ة.  م�سيد� 
�لعاقات  ت��ع��م��ي��ق  يف  �ل���ب���ط���والت 
ي�سودها  مل���ا  ف��ي��ه��ا  �مل�����س��ارك��ن  ب���ن 

من �أج��و�ء حمبة و�أخ��وة و�ملناف�سة 
�ل�����س��ري��ف��ة. م��وج��ه��ا ب��ال�����س��ك��ر �ىل 
�للجنة �ملنظمة للبطولة و�الإعد�د 

و�ملتابعة وعلى م�ستوى �أد�ء �لفرق 
�لبطولة  �أن  �إىل  الفتا  و�لتحكيم، 
�ست�سهد يف ن�سخها �ملقبلة �ت�ساعا يف 

نطاق �مل�ساركة و�لتنظيم مبا ي�سهم 
يف حتقيق �الأهد�ف �ملرجوة منها، . 
يف  �مل�ساركة  �لفرق  �أثنت  وب��دوره��ا 

�لبطولة على �لتنظيم �ملميز �لتي 
رعاية  بف�سل  �لبطولة  به  ظهرت 
م�سيدين   ، ح��م  ب��ن  م�سلم  �ل�سيخ 

�لنبيلة  و�أهد�فها  �لبطولة  بفكرة 
�لتو��سل  تعميق  �أ�سهمت يف  و�لتي 

و�ملحبة بن �لفرق �مل�ساركة.
�مل��رك��ز �لثالث  ويف م��ب��ار�ة حت��دي��د 
�الكادميية  ف���ري���ق  ف����از  و�ل����ر�ب����ع 
د�ر  مدر�سة  فريق  على  �ل�سود�نية 
�لعلوم، ب�سربات �جلز�ء بعد �نتهاء 
بالتعادل  للمبارة  �ال�سلي  �لوقت 

�الإيجابي 1-1.
م�سلم  �سعيد حممد  �ل�سيخ  ح�سل 
�ل��ع��ام��ري م���ن ف��ري��ق �ل��ع��ن على 
�أف�سل قائد فريق و�لاعب عامر 
�أف�����س��ل ح���ار����س مرمى  �ل��ف��ار���س��ي 
ك��م��ا ح�����س��ل �ل���اع���ب د�ن���ي���ال من 
�ك���ادمي���ي���ة �ل��ي��ون��اي��ت��د ع��ل��ى لقب 
�ل��ب��ط��ول��ة و�أي�������س���ا ح�سل  ه�����د�ف 
�ل����اع����ب ع����ب����د�هلل ف��ي�����س��ل على 
�أف�سل �سانع �ألعاب كما مت �ختيار 
�سهاب  �ل���رح���م���ن  ع���ب���د  �ل����اع����ب 
�إىل  باالإ�سافة  �لبطولة  جنم  على 
تكرمي �لاعب عبد �لقادر �لدبور 

�ختيار  مت  وكذلك  �ملثايل  �لاعب 
�ل����اع����ب م����ه����دي ح����م����روين من 
العب  كاف�سل  �لبينكل  �ك��ادمي��ي��ة 
ه���دف عبد�هلل  �خ��ت��ي��ار  و�ع���د ومت 
�ل�سود�نية  �الكادميية  من  �لنذير 

كاأجمل هدففي �لبطولة.
�للجنة  م��دي��ر  ع��م��ر اليف  و�ع����رب   
�سعادته  ع����ن  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �مل���ن���ظ���ة 
مب���ا ح��ق��ق��ت��ه ب��ط��ول��ة ب���ن ح���م من 
جن��اح��ات وب��ح�����س��ور �ع����د�د كبرية 
م��ن �جل��م��اه��ري وحم��ب��ي �ل��ل��ع��ب��ة ، 
و�لطاقم  �مل�ساركة،  �ل��ف��رق  كذلك 
�لتحكيم.  جلنة  و�ع�ساء   ، �لطبي 
�لبطولة �خلا�سة  ه��ذه  �ن  م��وؤك��د� 
يف �لنا�سئن هي �لبطولة �لوحيدة 
ب���ه���ذه �لفئة  ت��ه��ت��م  �ل���ت���ي  ب��ال��ع��ن 
وت�سم معظم �الكادمييات يف هذه 
�مل��دي��ن��ة و���س��ارك يف ه��ذه �لبطولة 
من 120 العب  و�أكر  فرق   10
يف ج���و م���ن �مل��ت��ع��ة و�الإث�������ارة حتت 

�سعار �لت�سامح يجمعنا .

•• هوهوت -ال�صني- الفجر

�لوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  الع������ب  ح���ق���ق 
�لف�سية  �مليد�لية  فيكتور  للجودو 
للجودو  �لكربى  �جلائزة  بطولة  يف 
�لتي تختتم �ليوم يف مدينة هوهوت 
بالف�سية  ت��ت��وي��ج��ه  وج����اء  �ل�����س��ن، 
�سهد  �ل���ذي  كغم   73 حت��ت  وزن  يف 
م�����س��ارك��ة 31 الع��ب��ا ي��ت��ق��دم��ه��م يف 
�مل�سنف  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��ل��ك  ت�����س��ن��ي��ف 
�خلام�س �ل�سويدي تومي �لذي ودع 
فيكتور  العبنا  �ح��ت��ل  ،فيما  مبكر� 
�ملركز 20 يف ت�سنيف تلك �لبطولة 
�أكر  م�ساركة  �سهدت  �لتي  �لقوية 

م��ن 300 الع��ب والع��ب��ه م��ن �برز 
جنوم �الوملبياد وجنوم كاأ�س �لعامل 
43 دول���ة م��ن بينهم  ل��ل��ج��ودو م��ن 
دولة  تتقدمهم  عربية  دول  �أرب��ع��ة 
�الإمار�ت ،�ل�سعودية ، م�سر و�ملغرب 

..
العبنا  ���س��م��ن  �ل��ف�����س��ي  وب����ف����وزه   
الأوملبياد  �ل���ت���اأه���ل  ب��ط��اق��ة  ف��ي��ك��ت��ور 
ينطلق  �ل�������ذي   2020 ط���وك���ي���و 
، وميثل  ي��وم��ا   100 م��ن  �أق���ل  بعد 
�ل��ت��اأه��ل �جن��از جديد للجودو  ذل��ك 
�الإمار�تي �لذي ظل ي�سجل ح�سور� 
تاأهل  وج����اء   .. �الومل��ب��ي��اد  د�ئ��م��ا يف 
�لاعب فيكتور بعد �أن تخطى �أكر 

)�سي(  �ملجموعة  �سمن  الع��ب  م��ن 
بالفوز  فيها  م�����س��و�ره  �ف��ت��ت��ح  �ل��ت��ي 

�ملثري على �لاعب �ل�سيني �ساحب 
�الأر���������س و�جل���م���ه���ور ف�����اجن هوجن 
و�الأملاين  �سينج،  �لفرن�سي  ،ث��م  ي��ون 
مارغولدين  و�ل���ك���ن���دي  و�ن���ت���ي���ك 
بالرغم من تاأثره با�سابة طفيفة يف 
�لكتف �إال �أنه �أكمل �ملبار�ة و��ستطاع 
للمبار�ة  ل��ي��ت��اأه��ل  �ل���ف���وز  حت��ق��ي��ق 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة �ل��ت��ي و�ج���ه���ة ف��ي��ه��ا بطل 
�أذربيجان حيدروف هايد�ت ليخ�سر 

�لذهبية ويحقق �مليد�لية �لف�سية.
�لدرعي  ثعلوب  ب��ن  حممد  و���س��رح 
رئي��س �حتاد �مل�سارعة و�جلودو بان  
تاأهل �لاعب فيكتور �لف�سي ثمره 
للدعم �لذي جتده ريا�سة �الإمار�ت 

من �لقيادة �لر�سيدة ،و�لتي تخطت 
�سارك  �أن  ،ب��ع��د  للعاملية  �الإقليمية 
�حت����اد �جل����ودو يف �ومل��ب��ي��اد ب��ك��ن يف 
�سعيد  �لاعب  طريق  عن   2008
�لقبي�سي ، ويف عام  2012 يف لندن 
بالاعب حميد �لدرعي ، ويف �لدورة 
�لتي  �ل�31  �ل�����س��ي��ف��ي��ة  �الأومل���ب���ي���ة 
بالرب�زيل  جانريو  دي  ريو  مبدينة 
��ستطاع  ،�ل����ت����ي   2016 ع�����ام  يف 
�مليد�لية  حتقيق  توما  العبنا  فيها 
كغم   81 حت��ت  وزن  يف  �ل��ربون��زي��ة 
�لعرب  �أوىل ميد�ليات  كانت  ،و�لتي 

يف �أوملبياد ريو .
و�أ���س��اف – ب��اأن �ل��ت��اأه��ل �ل��ر�ب��ع عن 

ي���اأت مبح�س  ، مل  فيكتور  �ل��اع��ب 
ث�����م�����رة عمل  ب������ل ه������و  �ل���������س����دف����ة 
����س���ن���و�ت، خا�س  ل���ع���ده  وت��خ��ط��ي��ط 
م��ن خ��ال��ه��ا �ل��اع��ب �ل��ع��دي��د من 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة يف خمتلف  �مل��ع�����س��ك��ر�ت 
جمال  يف  �ملتخ�س�سة  �الأك��ادمي��ي��ات 
و�ملجر  و�أوزبك�ستان  باليابان  �للعبة 
�أن�����ه ����س���ارك يف �ل���ع���دي���د من  ، ك��م��ا 
و�لعاملية  �الإق���ل���ي���م���ي���ة  �ل���ب���ط���والت 
نطاق  يف  �حلالية  م�ساركته  ،ومتثل 
�الإعد�د لبطولة  »�لت�سامح« جر�ند 
تقام  �لتي  للجودو  ظبي  �أب��و  �سام 
�أكتوبر   26-24 �لفرتة من  خال 

�لقادم يف �لعا�سمة �أبو ظبي.

•• اأبوظبي- الفجر
 رم�سان عطا

�ن��ط��ل��ق��ت م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة �مل���و�ي 
�مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  ب��ن��ادي �سباط  ت��اي 
���س��م��ن ب��ط��ول��ة ز�ي����د �ل��ري��ا���س��ي��ة يف 
على  �لريا�سة  ل��ه��ذه  م�ساركة  ث��اين 
ت��ق��ام حتت  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  م�ستوى 
ز�يد  بن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  رعاية 
�آل نهيان نائب وزير جمل�س �لوزر�ء  
، وي�����س��ارك يف  ���س��وؤون �لرئا�سة  وزي���ر 
العباً   80 �مل�سابقة  ه��ذه  مناف�سات 
و�جلن�سيات  �مل��و�ط��ن��ن  م��ن  والع��ب��ة 
لاعبن  �إ�سافة   ، بالدولة  �ملختلفة 
�أخ������رى ك��م�����س��ر و�ل���ع���ر�ق  م���ن دول 
�سهدت   ، و�الأردن  وف���ل�������س���ط���ن 
يف  ن��ز�اًل   12 �الأول  �ليوم  مناف�سات 
حتت  �ل�سباب  و  �لنا�سئن  مناف�سات 
، ونالت  عاماً   17 وحتت  عاماً   15
�جلماهريي  �حل�������س���ور  �ل���ب���ط���ول���ة 
�لكبري على  �الإق��ب��ال  �لكثيف يف ظل 
م��ت��اب��ع��ة �الأج�������و�ء �حل��م��ا���س��ي��ة �لتي 

ت��ق��دم��ه��ا ه����ذه �ل��ل��ع��ب��ة �ل���ت���ي تعترب 
�أحدى �لريا�سات �جلديدة يف �لدولة 
وتطور�ً  ك��ب��ري�ً  زخ��م��اً  و�ل��ت��ي متتلك 
الف���ت���اً م���ن ق��ب��ل الع��ب��ي��ن��ا م���ن خال 
�مل�����س��ارك��ات �خل���ارج���ي���ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

�ملو��سم �ملا�سية 
 15 –  14 �لنا�سئن  مناف�سات  ويف 
ف���از حممد   52 ت��اأه��ل يف  وزن  ع���ام 
يو�سف  ف���از   57 وزن  ويف   ، ب��اجن��ان��ا 
ح�سن ، يف نف�س �ل��وزن فاز �لاعب 
فاز   60 وزن  ويف  خ�����س��ي��ب  ح���م���زة 
�لاعب م�سطفى �ساكرويف وزن 63 
كغم فاز �لاعب كرمي علي ويف نف�س 

�لوزن فاز �لاعب حممد �لعطايف .
 –  16 عمر  �ل�سباب  مناف�سات  ويف 
فاز  ك��غ��م   57 وزن  ويف  ع��ام��اً   17
�ل���اع���ب ���س��ي��ف �ل���دي���ن ج���وي���ل ويف 
نف�س �لوزن فاز �لاعب �ملنذرطال 
فاز  ك���غ���م   60 وزن  ويف  �مل���ح���ريب���ي 

�لاعب �مري �ميل ويف وزن 67 كغم 
ف��از �ل��اع��ب علي خ����ر�زي، ويف وزن 
حاجات  فار�س  �العب  فاز  كلغم   75
�ل���وزن ف��از �ل��اع��ب �حمد  ويف نف�س 

مر�سي .
�ملهريي،  �أك�����د ط�����ارق  م���ن ج���ان���ب���ه،   
م�������س���رف م�����س��اب��ق��ة �مل��������و�ي ت�����اي يف 
�ملناف�سات  �إن��ط��اق��ة  �أن  �ل��ب��ط��ول��ة  
جاءت قوية ومثرية يف ظل م�ساركة 
ع����دد م���ن �ل��اع��ب��ن �مل��م��ي��زي��ن من 
د�خ��ل وخ��ارج �ل��دول��ة ممن ميتلكون 
�خلربة �لكبرية يف هذه �لريا�سة مما 

�أعطاها طابعاً تناف�سياً مثري�ً ، 
�جلماهريي  �حل�������س���ور   : و�أ�����س����اف 
ك���ان مم���ي���ز�ً �ي�����س��اً خ�����س��و���س��اً بفئة 
ن�ساهد  �أن  �ملنتظر  وم��ن   ، �لنا�سئن 
زيادة �الإقبال �جلماهريي من خال 
�ل����ن����ز�الت �ل���ق���وي���ة ل��ف��ئ��ة �ل���ك���ب���ار يف 

�ليومن �لقادمن 

و�أ���س��اد �مل��ه��ريي ب��امل��ج��ه��ود�ت �ملقدرة 
للبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ج��ن��ة 
هال  حممد  “م”  �لفريق  برئا�سة 
للمو�ي  �لفر�سة  التاحتهم  �لكعبي 
�لبطولة   يف  �ل���ث���ان���ي���ة  ل���ل���م���رة  ت�����اي 
وتوفريهم لكل �ملتطلبات يف �خليمة 
�لريا�سية بالنادي  موؤكد�ً �أن �لنجاح 
�لذي تقدمة بطولة ز�يد �لريا�سية 
�لتو�جد  يف  �لريا�سات  لباقي  يتيح 
بعد  ع��ام��اً  و�مل�ساركة  �لبطولة  بهذه 
�ل��ت��و�ج��د يف �لعام  �أم����ل  ، ع��ل��ى  �آخ����ر 
�للعبة  نطاق  وتو�سيع  �ي�ساً  �ل��ق��ادم 

ب�سكل �أكرب 
خ�س�ست  �ملنظمة  �للجنة  �أن  ويذكر 
على  �لنا�سئن،  لفئة  مالية  ج��و�ئ��ز 
�لفائز باملركز �الأول على  �أن يح�سل 
3 �آالف درهم و�لفائز باملركز �لثاين 
تخ�سي�س  مت  كما  دره��م،  �ألفي  على 
�أن  على  �ل��ك��ب��ار،  لفئة  مالية  ج��و�ئ��ز 

على  �الأول  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��ائ��ز  يح�سل 
باملركز  و�ل��ف��ائ��ز  دره����م،  �آالف   10

�لثاين على 5 �آالف درهم.
يف ختام دور �ملجموعات هدفاً   31

ربع  يف  �لثقيل  �لعيار  من  مو�جهات 
نهائي كرة قدم “ز�يد �لريا�سية«

�لنهائي  رب��ع  �ل���دور  م��ب��اري��ات  ت�سهد 
خلما�سيات كرة �لقدم للرجال �سمن 
�لرم�سانية  �لريا�سية  ز�ي��د  بطولة 
وذلك  �لثقيل  �لعيار  م��ن  مو�جهات 
بعد �أن �ختتمت م�ساء �أول من �أم�س 
م���ب���اري���ات م��رح��ل��ة �مل��ج��م��وع��ات من 
ت��ق��ام يف  �ل��ت��ي  �ل��ق��دم  ك���رة  مناف�سات 
�سباط  ب��ن��ادي  �لرم�سانية  �خليمة 

�لقو�ت �مل�سلحة بالعا�سمة �أبوظبي.
وتو��سل بطولة ز�يد �لريا�سية �لتي 
�لثالثة  ن�سختها  يف  �ل��ن��ادي  ينظمها 
�ل�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  و�لع�سرين 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  م��ن�����س��ور 

�سوؤون  �ل���وزر�ء، وزي��ر  رئي�س جمل�س 
نحو  مب�ساركة  فعالياتها،  �لرئا�سة، 
�أكر  يف  وريا�سية  ريا�سية   3000

من 16 لعبة ريا�سية خمتلفة.
�ل��ن��ه��ائ��ي من  رب���ع  �ل����دور  ويلتقي يف 
فريق  للرجال  �لقدم  كرة  خما�سيات 
دبي،  ���س��رط��ة  م��ع  �لهند�سية  �الأم����ن 
فريق  �لثانية  �ملو�جهة  جتمع  بينما 
�أك��ادمي��ي��ة در�ج����ون م��ع ف��ري��ق مركز 
يو�جه  فيما  لاأ�سنان،  فر��س  دكتور 
نظريه  لل�سيار�ت  ح��م��ودة  ب��ن  ف��ري��ق 
جم��ل�����س �أب���وظ���ب���ي �ل���ري���ا����س���ي، �أم���ا 
حامل  بن  فتجمع  �لر�بعة  �ملو�جهة 
�للقب �أدنوك مع �العتماد �لقاب�سة.

�لثالثة  �جل���ول���ة  م���ب���اري���ات  وك���ان���ت 
و�الأخرية من �لدور �الأول قد �سهدت 
مباريات   6 يف  ه��دف��اً   31 ت�سجيل 
مبعدل �أكر من 5 �أهد�ف يف �ملبار�ة 
�إذ و��سل فريق بن حمودة  �لو�حدة، 

وحقق  �ملدوية  �نت�سار�ته  لل�سيار�ت 
لي�سعد  �ل��ت��و�يل  �ل��ث��ال��ث على  ف���وزه 
�لنهائي  رب����ع  �ل������دور  �إىل  ب����ج����د�رة 
نقاط   9 بر�سيد  �لكاملة  بالعامة 
�أن �كت�سح فريق �العتماد  وذلك بعد 
�لقاب�سة ب�سبعة �أهد�ف نظيفة، فيما 
ج���اء ت��اأه��ل �الع��ت��م��اد �ل��ق��اب�����س��ة من 
6 نقاط من فوزين  ب�  �لثاين  �ملركز 

وخ�سارة.
�لتجاري  �أبوظبي  بنك  فريقا  وودع 
تعادلهما  ب��ع��د  �مل��ن��اف�����س��ات  و�ل���غ���زالن 
�لثالث  �مل����رك����زي����ن  ل��ي��ح��ت��ا   3-3
خلف  �لثالثة  �ملجموعة  يف  و�ل��ر�ب��ع 

بن حمودة و�العتماد �لقاب�سة.
ويف �ملجموعة �لثانية فاز فريق مركز 
فريق  على  لاأ�سنان  فر��س  �لدكتور 
�لفر�سان باأربعة �أهد�ف مقابل هدف، 
�ملجموعة  �سمن  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف 
�لهند�سية  �الأم��ن  فريق  �سمن  ذ�تها 

تعادله  بعد  �لثاين  �ملركز  من  تاأهله 
مع �ملدفعجية بهدفن لكل منهما.

�كت�سح  �ل��ر�ب��ع��ة  �مل��ج��م��وع��ة  و���س��م��ن 
�لريا�سي  �أب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ف��ري��ق 
ب�سبعة  �إ�������س  �آر  �إ�������س  �إي������ه  ن���ظ���ريه 
���س��يء يف �جلولة  م��ق��اب��ل ال  �أه�����د�ف 
�الأخ�����رية، ك��م��ا ���س��رب ف��ري��ق �أدن���وك 
بهدفن  للدهانات  نا�سيونال  نظريه 
�أدن��وك من �سد�رة  ليتاأهل  نظيفن، 
�ملجموعة ب� 9 نقاط من 3 �نت�سار�ت 
جمل�س  فريق  تاأهل  فيما  م�ستحقة، 
�لثاين  �ملركز  �لريا�سي من  �أبوظبي 

بر�سيد 6 نقاط.
وت��ق��ام غ���د�ً �الث��ن��ن م��ب��اري��ات �لدور 
كرة  خما�سيات  م��ن  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�سف 
�لقدم للرجال على �أن ي�سدل �ل�ستار 
�ملقبل  �ل��ث��اث��اء  ي��وم  �ملناف�سات  على 
باملبار�ة �لنهائية �لتي تقام يف �ل�ساعة 
باخليمة  م�������س���اء  ع�������س���رة  �حل�����ادي�����ة 
�سباط  ن�����ادي  مب��ق��ر  �ل��رم�����س��ان��ي��ة 
مبار�ة  وي�سبقها  �مل�سلحة،  �ل��ق��و�ت 

حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع.

برعاية م�سلم بن حم 

ختام بطولة بن حم الرم�سانية حتت �سعار » الت�سامح يجمعنا « بح�سول العني على كاأ�س البطولة

الدرعي ثمن التاأهل

فيكتور يحقق ف�سية بطولة اجلائزة الكربى للجودو بال�سني ويتاأهل لأوملبياد طوكيو

انطالق مناف�سات املواي تاي ومواجهات من العيار الثقيل يف ربع نهائي كرة قدم
طارق املهريي :النجاح الذي تقدمه بطولة زايد الريا�سية يتيح لباقي الريا�سات يف التواجد بهذه البطولة
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

�نت�سار�ته  �مل��غ��رب��ي��ة  �جل��ال��ي��ة  ف��ري��ق  ت��اب��ع 
�لت�سامح  دورة  خ��م��ا���س��ي��ات   يف  �ل��ع��ري�����س��ة 
بن  �سعيد  �ل�سيخ  معايل  برعاية  �لريا�سية 
طحنون �آل نهيان، وفاز 4-3  على مناف�سه 
�لتي جرت  �مل��ب��ار�ة  �ل��ع��ن، يف  �سرطة  فريق 
�ل�سالة  ع��ل��ى  �الأول   �أم�����س  م�����س��اء  بينهما 
�ملجموعة  �لعن حل�ساب  بنادي  �لبنف�سجية 
�لثانية، وقدم �لفريقان مبار�ة  قوية  تبادال 
خالها �الألعاب  و�لهجمات،  و�سجل للفريق 
�لفائز كل من ح�سام �لكمرة، ووديع ريا�س، 
ب���و�ق���ع ه��دف��ن ل��ك��ل، ف��ي��م��ا ���س��ج��ل �أه����د�ف 
�سرطة �لعن، كل من خمي�س عو�س، ويحيى 

مرهون، وفي�سل �لربيك.
ويف �ملبار�ة �لثانية �لتي جرت بنف�س �الأم�سية  
حل�ساب �ملجموعة �الأوىل، جنح فريق �الحتاد 
�لعن  مناف�سه  على  كبري�  ف��وز�  حتقيق  يف 
�سيتي  4-1،  و�سجل �الأهد�ف �الحتادية كل 
�إ�سماعيل جوهر، ويو�سف �سيف، ووليد  من 
عبد�هلل، و�سامل ربيع، يف حن �سجل لفريق 

�ل��ع��رمي��ي، ويف  �ل��اع��ب على  �سيتي،  �ل��ع��ن 
�لثانية   �ملجموعة   و�سمن  �الأم�سية   ختام  
 0-3 �أي��اك�����س  �ل��ع��ن على  ف��از ف��ري��ق �سباب 

بان�سحاب �الأخري..
وت��ت��و����س��ل �مل��ن��اف�����س��ة �ل���ي���وم  �الأح����د بثاث 
�ملبار�ة  يف  يلتقى  حيث  �ساخنة،  م��و�ج��ه��ات 
�الأوىل، �سرطة �لعن، و�سباب �لعن، يعقبها 
و�لتعاون،  للمقاوالت،  �لري�س  �سركة  لقاء 
مبو�جهة  �الأم�سية   م��ب��اري��ات  تختتم  فيما 

جتمع �جلمعية �الأردنية، و�أياك�س،.
ن�سف نهائي يد �ل�سيد�ت 

�ملربع  �إىل  �مل���ت���اأه���ل���ة  �ل���ف���رق  ع��ق��د  �ك��ت��م��ل 
�سمن  لل�سيد�ت  �ليد  ك��رة  مل�سابقة  �لذهبي 
�أول  �أن جرت  دورة �لت�سامح �لريا�سية، بعد 
من �أم�س ثاث مو�جهات قوية  يف �ل�سالة 
�لنهيانية يف مدينة �لعن، وت�سدر فريق دبي 
�لدويل ترتيب �ملجموعة �لثانية بعد تغلبه 
 ،8-25 بنتيجة  �أبوظبي  فتيات  فريق  على 
لي�سرب موعد�ً يف ن�سف �لنهائي مع فريق 
�ل�����س��وي��ق �ل��ع��م��اين ث���اين �مل��ج��م��وع��ة �الأوىل 
�ل����ذي ح��ق��ق �ل��ف��وز ع��ل��ى ف��ري��ق ب��ل��دي��ة دبي 

فريق  جنح  جانبه  وم��ن   ،13-20 بنتيجة 
فتيات �أبوظبي يف �نتز�ع بطاقة �لتاأهل عقب 
�ل��ف��وز ع��ل��ى �أه��ل��ي ���س��د�ب �ل��ع��م��اين بنتيجة 
ترتيب  مت�سدر  �لن�سر  ليو�جه   ،12-16

�ملجموعة �الأوىل يف �لدور ن�سف �لنهائي.
ن�سف  �جل��ور  مبار�تي  تكون  �أن  �ملقرر  ومن 
�لنهائي �أقيمتا يف �ساعة متاأخرة ليلة �أم�س، 
و تتجه �الأنظار يوم غد �الثنن نحو �ليوم 
�خلتامي  حيث تقام �ملبار�ة �لنهائية وقبلها 

مو�جهة حتديد �ملركز �لثالث.
�للجنة  رئ��ي�����س  ���س��ودي��ن،  �آل  �أح���م���د  وع���رب 
�لفرق  جلهود  تقديره  عن  للدورة،  �ملنظمة 
�لاعبات  �أف�سل  ��ستقطبت  �لتي  �مل�ساركة 
�لدولة،  �أر�س  �ملو�طنات و�ملقيمات على  من 
حتديد�ً  �لريا�سة  ه��ذه  �ختيار  ج��اء  وق���ال: 
متار�سها،  ن�سوية  ف���رق  ع���دة  ل��وج��ود  ن��ظ��ر�ً 
يف  متثلت  �لعام  هذ�  �الأ�سا�سية  �لغاية  والأن 
عو�ساً  نوعية  ب�سورة  ريا�سية  �ألعاب  �نتقاء 
ع��ن �ل��ك��م، م��ن �أج��ل �أن تكون �ل���دورة ر�فد�ً 
ل��اأن��دي��ة و�مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل��وط��ن��ي��ة م��ن خال 

هذه �ملناف�سات.

•• العني-الفجر

�لهجن  ���س��ب��اق��ات  ب��ط��ول��ة  �الأول  �أم�������س  �خ��ت��ت��م��ت 
��ست�سافها  �لتي  �لريا�سية  �لت�سامح  دورة  �سمن 
طو�ل  بالعن  �لهجن  ل�سباقات  �أبو�سمرة  ميد�ن 
�الأ���س��ب��وع��ن �مل��ا���س��ي��ن مب�����س��ارك��ة م���ا ي��زي��د عن 
وفئاتها  �أعمارها  مبختلف  �جلمال  من   1000
ق��دم��ت م���ن خم��ت��ل��ف دول �خل��ل��ي��ج ، ح��ي��ث جرت 
�ل�سباقات  م��ن  لكل  �سوطاً   20 بنظام  �ملناف�سات 
�لثاثة بو�قع 18 �سوطاً منها ملتناف�سي �الإمار�ت 
ودول �خلليج و �سوطان لل�سود�نين لي�سبح �لعدد 
�ملناف�سات  �سهد  وقد  �سباق  لكل  �سوطاً   20 �لكلي 
جماهري غفرية ح�سرت من خمتلف دول �خلليج 
متيزت  �لتي  و�الإث���ارة  و�لندية  بالقوة  و��ستمتعت 

بها جميع �ل�سباقات.
 و ن��ال �أ�سحاب �مل��ر�ك��ز �الأرب��ع��ة �الأو�ئ���ل لكل من 

�جلو�ئز  �لع�سرون  باأ�سو�طها  �ل��ث��اث  �ل�سباقات 
باجلو�ئز  ف��ازت  �لتي  �ملطايا  عدد  لي�سل  �لنقدية 
�لنقدية 240 ، وحالف �لتوفيق �ملت�سابق �لعماين 
�أحمد بن �سلطان �لغفيلي  بفوز �ثنتن من مطاياه 
باملركز �الأول يف �سباق �البكار ليظفر ب�سيف �سمو 
�ل�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د �آل ن��ه��ي��ان ، ث��م فوز 
مطيته �لثانية باملركز �الأول ل�سباق �لقعد�ن فنال 
جائزة  خنجر معايل �ل�سيخ �سعيد بن طحنون �آل 

نهيان.
م���ن ج��ان��ب��ه �أع�����رب خ��م��ي�����س حم��م��د ب���ن خ�سيبة 
�لت�سامح  ل���دورة  �لعليا  �للجنة  ع�سو  �ل��ظ��اه��ري 
�لريا�سية رئي�س جلنة بطولة �سباقات �لهجن عن 
�أ�سمى �آيات �ل�سكر و�لتقدير ملعايل �ل�سيخ �لدكتور 
�سعيد بن طحنون �آل نهيان على كل ما قدمه من 
�أ���س��ه��م يف �ل��ن��ج��اح �لكبري �ل���ذي حققته  دع��م مم��ا 
�لبطولة وق��ال: لن نويف معاليه ما ي�ستحقه من 

�ل�سكر و�لثناء على رعايته �لكرمية ودعمه �ل�سخي  
لدورة �لت�سامح �لريا�سية وخلقه الأجو�ء تناف�سية 
رغم  �ملتناف�سن  بن  �لت�سامح  روح  �سادتها  ر�ئعة 
�ل��ن��دي��ة و�ل��ق��وة، �أب��رم��ت �ل��ع��دي��د  م��ن  �ل�سفقات  
�أحد  وهذ�  فئاتها  �مل�ساركة مبختلف  �جلمال  على 
�جلمال  عر�س  �مل�سابقات  ه��ذه  مثل  �أه���د�ف  �أه��م 
للبيع و�ل�سر�ء يف ميد�ن �لقوة و�لتناف�س فتحققت 
�لغايتن معاً الأ�سحابها �لفوز باجلو�ئز و�سفقات 

�لبيع و�ل�سر�ء«.
1000 جمل يف  وتابع  :” م�ساركة ما يزيد عن 
�ل�سباق يعني قيمة دورة �لت�سامح �لريا�سية وُح�سن 
بن  �سعيد  �ل�سيخ  معايل  برعاية  و�سمعتها  �سيتها 
240 مطية بالفوز  �آل نهيان و��ستفادة   طحنون 
�الأربعة  �ملر�كز  على  حل�سولها  �لنقدية  باجلو�ئز 
�ل�سخي  معاليه  دع��م  على  ويربهن  يوؤكد  �الأوىل 

ورعايته و�هتمامه �لاحمدود«.

برعاية �سعيد بن طحنون

اجلالية املغربية يتابع انت�ساراته وفوز كبري لالحتاد يف خما�سيات الت�سامح

رقم قيا�سي.. مي�سي يعانق الذهب
 للمرة ال�ساد�سة

ختام بطولة الهجن مب�ساركة اأكرث من 1000 مطية

الظاهري : �سفقات بيع و�سراء عدة اأبرمت اأثناء امل�سابقة

�لذهبي، الأكر  �أول العب يفوز باحلذ�ء  �أ�سبح ليونيل مي�سي 
العبي م�سابقات �لدوري �لكربى يف �أوروبا ت�سجيا لاأهد�ف، 
يف  مبابي  كيليان  �أخ��ف��ق  بعدما  �ل��ت��و�يل  على  �لثالث  للمو�سم 
معادلة ر�سيد �لهد�ف �الأرجنتيني مع ختام �لدوري �لفرن�سي 

.
�ل�ساد�سة يف م�سريته، ليعزز  �الإجن��از للمرة  وحقق مي�سي هذ� 

رقمه �لقيا�سي، بعدما �سجل 36 هدفا مع بر�سلونة يف �لدوري 
33 هدفا  �إىل  بالو�سول  �لفرن�سي  �ل��دوري  �أنهى مبابي  بينما 
�خل�سارة  يف  �لوحيد  جريمان  �سان  باري�س  هدفا  �أح��رز  بعدما 

�أمام �ستاد ر�ن�س.  1-3
�إح��ر�ز لقب  �ساعد فيه مي�سي بر�سلونة على  �ل��ذي  �لوقت  ويف 
عمره  �لبالغ  �ل��اع��ب  ف��اإن  �ملا�سي  �ل�سهر  �الإ���س��ب��اين  �ل���دوري 

�إنه ال يفكر كثري� يف جائزة �حلذ�ء  31 عاما قال يوم �جلمعة 
ن��ادي��ه يف �خل���روج م��ن قبل نهائي دوري  �ل��ذه��ب��ي بعد م��ع��ان��اة 
وق��ال مي�سي يف موؤمتر �سحفي  ليفربول.  �أم��ام  �أوروب���ا  �أبطال 
قبل مو�جهة بلن�سية يف نهائي كاأ�س �مللك “مل �أكن �أفكر يف هذه 
�جلائزة على �الإطاق. ال نز�ل نتعافى مما حدث �أمام ليفربول 

و�أنا ال �أفكر يف �جلو�ئز �ل�سخ�سية«. 

•• دبي -الفجر

�لوطني  ملنتخبنا  �لفني  �مل��دي��ر  �أع��ل��ن 
فان  �ل��ه��ول��ن��دي  �ل���ق���دم  ل��ك��رة  �الأول 
�لوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ق��ائ��م��ة  م��ارف��ي��ك 
يف  �سيقام  �ل���ذي  �خل��ارج��ي  للمع�سكر 
للفرتة  �لنم�ساوية  �سالزبورغ  مدينة 
يوليو2019    22 �إىل   13 م����ن 
للت�سفيات �مل�سرتكة �ملوؤهلة  ��ستعد�د�ً 
 2022 �ل���ع���امل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات  �إىل 
و�لتي   2023 �آ�سيا  ك��اأ���س  ونهائيات 

يوليو  ���س��ه��ر  يف  ق��رع��ت��ه��ا  ���س��ت�����س��ح��ب 
�ملقبل وحتديد� بعد نهاية �لت�سفيات 
�الأقل ت�سنيفا  �لتمهيدية للمنتخبات 

�لتي �ستلعب يف �سهر يونيو .
و�سمت �لقائمة 27 العباً هم : عمر 
 “ �ل�سعودي  �ل��ه��ال   “ عبد�لرحمن 
�سامل   ، مبخوت  علي   ، خ�سيف  علي 
خلفان   ، �حل����م����ادي  خ��ل��ي��ف��ة   ، ر�����س���د 
، حممد  �ل���ع���ام���ري  ز�ي������د   ، م����ب����ارك 
عي�سى  “ خالد  “ �جل��زي��رة  �لعطا�س 
بندر   ، ي�سلم  ري���ان   ، ب��رم��ان  �أح��م��د   ،

�لفرد�ن  “ حبيب  “ �لعن  �الإحبابي 
، ط����ارق �أح��م��د ، حم��م��د �ل��ع��ك��ربي “ 
�ساملن  ع��ل��ي   ، ���س��ال��ح  “ ع��ل��ي  �لن�سر 
عادل   ، �سالح  �حل�سن   “ �لو�سل   “
�حلو�سني ، ماجد �سرور “ �ل�سارقة “ 
وليد عبا�س ، ماجد ح�سن ، �إ�سماعيل 
“ �سباب  خ��ل��ي��ل  �أح���م���د   ، �حل����م����ادي 
�الأهلي دبي “ فهد �لظنحاين ، ح�سن 
“ حممد علي  ي��ا���س  “ بني  �مل��ح��رم��ي 

�ساكر “ عجمان » .
وخ���ل���ت �ل���ق���ائ���م���ة م����ن الع���ب���ي ن����ادي 

�لوحدة �لذي ي�ستعد خلو�س مبار�تي 
�لذهاب و�الإياب �سمن دور �ل�ستة ع�سر 
 2019 �آ�سيا  �أب��ط��ال  دوري  لبطولة 

يوم 5 و12 �أغ�سط�س �ملقبل .
ملنتخبنا  �ل���ف���ن���ي  �جل����ه����از  وح����ر�����س 
مع  �ل��ت��ن�����س��ي��ق  ع��ل��ى  �الأول  �ل���وط���ن���ي 
�جل���ه���از �ل��ف��ن��ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب �الأومل���ب���ي 
�الأول  �ملنتخب  مع�سكر  �سيقام  بحيث 
نف�س  ويف  �ل���ف���رتة  ذ�ت  يف  و�الأومل����ب����ي 
متابعة  ل�����س��م��ان  و�مل��ن��ط��ق��ة  �مل���دي���ن���ة 

عنا�سر �ملنتخب �الأوملبي عن قرب .

ومُيثل مع�سكر �لنم�سا �ملرحلة �الأوىل 
م��ن م��رح��ل��ة �الع����د�د ع��ل��ى �ع��ت��ب��ار �أن 
�لفرتة  خ��ال  �ستقام  �لثانية  �ملرحلة 
من 24 �أغ�سط�س �إىل  10  �سبتمرب 
�لنهائية  �لقائمة  �إع���ان  و�ست�سهد   ،
مبار�تي  �سيخو�سون  �لذين  لاعبن 
�جلولة �الأوىل و�لثانية من �لت�سفيات 
يومي 5 و 10 �سبتمرب 2019 علماً 
فور  الحقاً  �سيحدد  �ملع�سكر  مكان  �أن 

معرفة نتائج �لقرعة .

�لوطني  ملنتخبنا  �لفني  �جلهاز  وك��ان 
�مل�ساعد  وجهازه  مارفيك  فان  بقيادة 
قد حر�سو� خال �لفرتة �ملا�سية على 
متابعة مباريات دوري �خلليج �لعربي 
دوري  يف  �مل�ساركة  �أنديتنا  وم��ب��اري��ات 
�أبطال �آ�سيا وذلك من �أجل متابعة �أد�ء 

�لاعبن �لذين مت �سمهم للقائمة ، 
ع��ق��د جم��م��وع��ة من  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
�جلل�سات و�الجتماعات �ليومية بينهم 
مبقر �حتاد �لكرة بدبي ملتابعة �حلالة 
ومدى  لاعبن  و�لبدنية  �ل�سحية 

جاهزيتهم للمرحلة �ملقبلة .

�لنم�سا  مع�سكر  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
قيادة  حت���ت  ل��اأب��ي�����س  �الأول  ي��ع��ت��رب 
تعاقد  �ل��ذي  مارفيك  ف��ان  �لهولندي 
مار�س  ���س��ه��ر  �ل���ك���رة يف  �حت�����اد  م��ع��ه 

�ملا�سي .

•• دبي -الفجر

ملنتخبنا  �ل��ف��ن��ي  �مل���دي���ر  ����س��ت��دع��ى   
�الأوملبي لكرة �لقدم ما�سيج �سكورز� 
ل��ل��م��ع�����س��ك��ر �خل���ارج���ي  20 الع����ب����اً 
�سالزبورغ  مدينة  يف  �سيقام  �ل���ذي 
�ل���ن���م�������س���اوي���ة خ�����ال �ل����ف����رتة من 
يف  �مل���ق���ب���ل  ي���ول���ي���و   22 �إىل   13
��ستعد�د�ً  �الإع�����د�د  حم��ط��ات  �أوىل 
�آ�سيا  ك��اأ���س  نهائيات  يف  للم�ساركة 

تايلند  يف  �مل���ق���ررة  ���س��ن��ة   23 حت��ت 
مطلع يناير �ملقبل  و�ملوؤهلة بدورها 
طوكيو  �الأوملبية  �الأل��ع��اب  دورة  �إىل 
�ملنتخبات  حت�سل  حيث   ،  2020
على  �لنهائيات  يف  �الأوىل  �ل��ث��اث 

بطاقات �لتاأهل �إىل �الأوملبياد .
�الأوملبي  منتخبنا  ق��ائ��م��ة  و���س��م��ت 
 ، �لبلو�سي  خ��ال��د حممد   : م��ن  ك��ل 
وليد  ، فاح  �ل�سعدي  �سعيد جمعة 
عبد�لرحمن   ) �ل��ع��ن   ( �جل��ن��ي��ب��ي 

ع���ب���د�هلل �ل���ع���ام���ري ) �جل����زي����رة ( 
�سعيد   ، �ل��ب��ل��و���س��ي  ي��ع��ق��وب  ج��ا���س��م 
عبد�هلل   ) �لن�سر   ( ���س��وي��د�ن  علي 
�ملرزوقي  ، فار�س خليل  جا�سم علي 
عبد�لرحمن  خ���ال���د   ) �ل���و����س���ل   (
يعقوب   ) ي���ا����س  ب��ن��ي   ( �ل��ب��ل��و���س��ي 
يو�سف �آل علي ) �الإم��ار�ت ( ماجد 
ر��سد �ملحرزي ، �أحمد عامر �لنقبي 
) �حتاد كلباء ( خلفان ح�سن �لنوبي 
�أحمد   ، �لكعبي  �سامل  عبد�لعزيز   ،

عبد�هلل  ح�����ارب   ، ج��م��ي��ل  ع���ب���د�هلل 
�سهيل ) �سباب �الأهلي دبي ( حمود 
نا�سر  ع��ب��د�هلل   ، �إب��ر�ه��ي��م  حم��م��د 
�سرور  �إب���ر�ه���ي���م  �أح���م���د   ، �مل���ازم���ي 
) �ل�����س��ارق��ة ( ع��ل��ي ع��ي��د غ��م��ي��ل ) 
دينامو زغ��رب �لكرو�تي ( .  وخلت 
�لوحدة  ن���ادي  الع��ب��ي  م��ن  �لقائمة 
مبار�تي  خل���و����س  ي�����س��ت��ع��د  �ل������ذي 
�ل�ستة  دور  و�الإي���اب �سمن  �ل��ذه��اب 
�آ�سيا  �أب��ط��ال  دوري  لبطولة  ع�سر 

�أغ�سط�س  و12   5 ي����وم   2019
�ملقبل . وكان �الأبي�س �الأوملبي تاأهل 
�إىل �لنهائيات عن جد�رة و��ستحقاق 

�لر�بعة  للمجموعة  ت�����س��دره  ب��ع��د 
�ل�سعودية  منتخبات  ���س��م��ت  �ل��ت��ي 
و�ملالديف ولعبت مبارياتها  ولبنان 

بالعا�سمة  �ملا�سي  م��ار���س  �سهر  يف 
جمع  حيث   ، �ل��ري��ا���س��ي  �ل�سعودية 
�الأب��ي�����س 7 ن��ق��اط ب��ع��د ف���وزه على 

�ملالديف  وع���ل���ى   )  1-6  ( ل��ب��ن��ان 
�سقيقه  م��ع  ت��ع��ادل  فيما   )  0-3  (

�ملنتخب �ل�سعودي ) 1-1 ( .

ا�ستعدادًا للت�سفيات امل�سرتكة املوؤهلة اإىل مونديال 2022 وكاأ�س اآ�سيا 2023

ملع�سكر  الوطني  منتخبنا  قائمة  يف  لعبًا   27
النم�سا يف يوليو املقبل

ا�ستعدادًا لنهائيات كاأ�س اآ�سيا حتت 23 �سنة يف تايلند

�سكورزا ي�ستدعي 20 لعبًا
 ملع�سكر النم�سا

اكتمال املربع الذهبي ليد ال�سيدات بعد ثالث مواجهات  �ساخنة بالنهيانية
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د�فع العبو منتخب �لرب�زيل لكرة �لقدم عن زميلهم 
�ملثار حوله ب�سبب �سلوكياته  نيمار، يف خ�سم �جلدل 

خارج �ملاعب.
“�ل�سيلي�ساو”،  مع�سكر  يف  لل�سحف  ت�سريحات  ويف 
�أمريكا  كوبا  لبطولة  �ال�ستعد�د�ت  بالفعل  بد�أ  �لذي 
�ملقبل  “حزير�ن”  ي���ون���ي���و   14 يف  ت��ن��ط��ل��ق  �ل���ت���ي 
ب��ال��رب�زي��ل، �ت��ف��ق ك��ل م��ن ح��ار���س �مل��رم��ى �إيدر�سون 
ريت�سارلي�سون  و�مل��ه��اج��م��ن  ���س��ي��ت��ي(  )م��ان�����س�����س��رت 
�آم�سرتد�م”  “�أياك�س  نريي�س  وديفيد  “�إيفرتون” 

على �أن نيمار العب ال ميكن �لت�سكيك فيه.
وق����ال ح���ار����س م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي �لذي 

ت��وج ب��ال��دوري �الإجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از مع 
فريقه، �إن “نيمار هو �أف�سل العب 

يف �ل��رب�زي��ل.. ه��ذ� �أم��ر ال ميكن 
�أن��ه �الأف�سل فمن  �إن��ك��اره.. ومبا 
هو  م��ع��ن��ا..  ي��ك��ون  �أن  �لطبيعي 
�أي�ساً قائد وي�سارك مع �ملنتخب 

منذ زمن طويل«.
عن  ريت�سارلي�سون  د�ف��ع  ب���دوره، 
زم��ي��ل��ه �ل���رب�زي���ل���ي �ل����ذي �سبق 
�سفوف  ب��ن  جانبه  �إىل  ولعب 

م��ع نيمار  “�للعب  �أن  و�أك���د  ���س��ان ج��ريم��ان،  ب��اري�����س 
نعلم  وكلنا  �ملنتخب  يف  جيد  ت��و�ف��ق  بيننا  خمتلف.. 
مدى �ل�سعادة �لتي ن�سعر بها حن نلعب �إىل جانبه.. 

معنا  يف �لفريق �أمر مهم جد�ً«.ووج�����وده 
يف  با�ستمر�ر و �مل��ت��ع��ل��ق  �جل������زء 

كقائد  جي  �إ���س  بي  مهاجم 
ملنتخب �لكناري من عدمه، 
�عترب ريت�سارلي�سون �أن هذ� 
�لقر�ر يخ�س مدرب �لفريق 
ليوناردو  �أدي����ن����ور  �ل���وط���ن���ي، 

بات�سي ‘تيتي<.
ويف هذ� �ل�سدد، �سرح �ملدرب 
�لرب�زيلي يف موؤمتر �سحايف 
قدمه حن �أعلن عن �لقائمة 
�أمريكا،  كوبا  يف  �ست�سارك  �لتي 
ليقرر  ن��ي��م��ار  م��ع  �سيتحدث  ب��اأن��ه 
عقوبة  عليه  �سيفر�س  ك���ان  �إذ�  م��ا 
�ملاعب  خ��ارج  �سلوكياته  ب�سبب  ما 

عقب �عتد�ئه على م�سجع.
�أن بع�س  وو�سل �الأم��ر �إىل حد 
طالبو�  �ل�����س��اب��ق��ن  �ل��اع��ب��ن 
باري�س  مهاجم  ��ستدعاء  بعدم 
كوبا  يف  للمنتخب  جريمان  �سان 
�آخرون  طالب  حن  يف  �أمريكا 

ب�سحب �سارة �لقيادة منه.
ديفيد  د�ف�������ع  ج����ان����ب����ه،  م�����ن 
نيمار،  ع���ن  �أي�������س���اً  ن��ريي�����س 
بالن�سبة  �أن��ه  “�أعتقد  وق���ال: 
ل����ك����ل الع�������ب ب�����ر�زي�����ل�����ي هو 
بالن�سبة  وك���ذل���ك  م��رج��ع��ي��ة 
يل.. �ساأحاول �لتعلم منه قدر 
ق�سارى  و����س���اأب���ذل  �الإم����ك����ان 
ومل�ساعدة كل  مل�ساعدته  جهدي 

�لفريق«. 

ب�ساأن  ب��ر���س��ل��ون��ة  م���وق���ف  غ��م��و���س  �أن  ي���ب���دو 
جرعة  �سيمنح  غريزمان  �أن��ط��و�ن  مع  �لتعاقد 
�سحيفة  �إذ  يونايتد،  ملان�س�سرت  �إ�سافية  �أم���ل 
�حلمر” بد�أت  “�ل�سياطن  �إد�رة  �أن  بريطانية 
ت��ت��ح��رك م��ن �أج����ل ���س��م �مل��ه��اج��م �ل��ف��رن�����س��ي يف 

“�ملريكاتو” �ل�سيفي.
�أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �الإن��دب��ن��دت  وذك����رت �سحيفة 
�الت�سال  قنو�ت  فتح  يونايتد  مان�س�سرت  فريق 
مع �لنجم �لفرن�سي �أنطو�ن غريزمان، من �أجل 
�سمه يف فرتة �النتقاالت �ل�سيفية، م�سيفة �أن 
�إمكانية  �أن  ت��رى  �حلمر”  “�ل�سياطن  �إد�رة 

ح�سم �ل�سفقة �أمر و�رد للغاية.
ُيعول على  �أن مان�س�سرت يونايتد  وتابع �مل�سدر 
حميط �لدويل �لفرن�سي، ال�سيما �أخاه وعائلته، 
بهدف �إقناعه بارتد�ء قمي�س �لنادي �الإجنليزي 

�لعريق بد�ية من �ملو�سم �ملقبل.

و�أردفت �الإندبندت �أن مدرب مان�س�سرت يونايتد، 
ما�سة  بحاجة  �سول�سار،  غونار  �أويل  �لرنويجي 

�إىل العب من طينة غريزمان يف �لفريق.
ونوه �ل�سحيفة �إىل �أن غمو�س موقف بر�سلونة 
ب�ساأن �لتعاقد مع غريزمان مُيهد �لطريق �أمام 
�لعامل  بكاأ�س  �لفائز  ل�سم  يونايتد  مان�س�سرت 

�الأخرية مع منتخب “�لديوك«.
�إد�رة  �أنه بينما يتحم�س �لبع�س يف  م�سرية �إىل 
من  ميتلكه  ملا  غريزمان  مع  للتعاقد  بر�سلونة 
�الآخ���ر ال  �لبع�س  ف���اإن  ك��ب��رية،  ك��روي��ة  موهبة 
يري جدوى �إنفاق مبلغ كبري “�أكر من 100 

مليون يورو” على �سم �لاعب �لفرن�سي.
هناك  �إن  بالقول  �الإندبندنت  �سحيفة  وتابعت 
�إىل  غريزمان  �نتقال  كفة  ترجح  ع��و�م��ل  ع��دة 
مان�س�سرت يونايتد، من بينها عدم �هتمام �أندية 
�أوروب���ي���ة ك��ب��رية ب��خ��دم��ات �ل��اع��ب ع��ل��ى غر�ر 

�أن  م�سيفة  م��دري��د،  وري���ال  �سيتي  مان�س�سرت 
�لاعب ال يدخل كذلك يف خطط باري�س �سان 
جريمان �حلالية.، بيد �أن �الأمر ميكن �أن يتغري 

يف حال �نتقال كيليان مبابي �إىل ريال مدريد.
�إىل  �النتقال  للغاية من  قريباً  وكان غريزمان 
بر�سلونة يف �ل�سنة �ملا�سية، �إال �أن �ساحب �لقدم 
�لي�سرى �ل�ساحرة �أد�ر ظهره للفريق �لكاتالوين 
يف �ل��ل��ح��ظ��ة �الأخ�����رية وف�����س��ل �ال���س��ت��م��ر�ر مع 
تر�جع  �لذي  مدريد،  �أتلتيكو  �الإ�سباين  فريقه 

م�ستو�ه ب�سكل ملحوظ يف �الآونة �الأخرية.
و�أعلن �أنطو�ن غريزمان قبل �أيام رحيله ر�سمياً 
ع��ن �أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د، وذل���ك ب��ه��دف رغ��ب��ت��ه يف 
�أ�سارت  خ��و���س جت��رب��ة ك��روي��ة ج���دي���دة، ف��ي��م��ا 
ينتظر  �أن غريزمان  �إىل  تقارير �سحافية  عدة 
�أجل �النتقال �إىل �لفريق  حترك بر�سلونة من 

�لكتالوين يف “�ملريكاتو” �ل�سيفي. 

الأ����س���ب���اب ت��ت��ع��ل��ق ب�����س��ام��ت��ه �ل�����س��خ�����س��ي��ة تخلى 
�ل�سفر  عن  خميتاريان  هرنيك  �الأرميني  �لنجم 
باكو،  �أذربيجان،  عا�سمة  �إىل  �آر�سنال  فريقه  مع 
خلو�س نهائي �ل��دوري �الأوروب��ي �أم��ام ت�سيل�سي، 
�أنه  ون��ادي��ه، كما  �ل��اع��ب  �سهًا على  لي�س  ق��ر�ر 

يثري �لكثري من �لت�ساوؤالت.
هل هو حذر مبالغ فيه؟ �أم قلق مربر؟، �ختلفت 
هرنيك  �آر�سنال  و�سط  خط  جنم  حالة  يف  �الآر�ء 

خميتاريان.
وقرر �لاعب �الأرميني، بد�فع من �خلوف على 
�إىل  فريقه  مع  �ل�سفر  عدم  �ل�سخ�سية،  �سامته 
“يوروبا  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �الأوروب����ي  �ل����دوري  نهائي 
مو�طنه  ���س��د  �آر����س���ن���ال  ي��خ��و���س��ه  �ل����ذي  ليغ”، 

ت�سيل�سي �الأربعاء �ملقبل يف باكو.
د خم��ي��ت��اري��ان ع��ل��ى ت��وي��رت م��ت��اأ���س��ف��اً لعدم  وغ�����رَّ
م�ساركته يف �للقاء وقال: “�إنها نوع من �ملباريات، 
�لتي ال تاأتي كثري�ً بالن�سبة لنا كاعبن، ويجب 

�أن �أعرتف، �أن عدم �مل�ساركة يوؤملني كثري�ً«.
�لتوتر�ت  خلفية  ع��ل��ى  ي��اأت��ي  خم��ي��ت��اري��ان  ق����ر�ر 
�أرمينيا، و�الأمر  �أذربيجان ووطنه  �ل�سيا�سية بن 
ناغورنو  �إق��ل��ي��م  م�سري  ب�����س��اأن  �ل��و�ق��ع  يف  يتعلق 

كار�باخ، �لذي يطالب به كا �لبلدين.
 1992 عامي  بن  و�أذربيجان  �أرمينيا  وخا�ست 

و1994 حرباً مريرة من �أجل هذ� �الإقليم.
هرنيك خميتاريان تخلى يف �ل�سنو�ت �ملا�سية عن 
�ل�سابق  فريقه  كان  عندما  �أذربيجان  �إىل  �ل�سفر 
�آر���س��ن��ال يخو�س مباريات  �حل��ايل  �أو  دورمت��ون��د 
�أهمية  �أن تلك �ملباريات مل تكن ذ�ت  هناك، غري 

مقارنة بنهائي �لدوري �الأوروبي �الآن.
وعلق �آر�سنال على قر�ر خميتاريان: “ميكي كان 
�لنهائية،  �مل��ب��ار�ة  �إىل  طريقنا  يف  رئي�سياً  الع��ب��اً 
لذلك من وجهة نظر �لفريق فهذه تعد خ�سارة 

كبرية لنا«.
�إىل  �ل��ن��ه��ائ��ي  ب��ع��د  �سي�سعى  �أن����ه  �ل���ن���ادي  و�أع���ل���ن 
�الج��ت��م��اع م��ع م�����س��وؤويل �الحت���اد �الأوروب����ي لكرة 
�لقدم “يويفا”: “�سنعرب عن �أن هذ� �ملوقف غري 

مقبول ونحاول منع تكر�ر حدوثه يف �مل�ستقبل«.
وعلى �جلانب �الآخر ال ت�سارك حكومة �أذربيجان 
�إذ �سرحت  �مل��خ��اوف �الأم��ن��ي��ة ل��اع��ب و�ل���ن���ادي، 
“على  �الأذربيجانية:  �خلارجية  با�سم  �ملتحدثة 
�أذربيجان  ب���ن  �ل��ع��اق��ة  ���س��ع��وب��ة  م���ن  �ل���رغ���م 
نهائي  يف  �مل�ساركة  خميتاريان  باإمكان  و�أرمينيا، 

�لدوري �الأوروبي يف باكو«.
كما �أ�سار �الأمن �لعام لاحتاد �الأذربيجاين لكرة 
جتاه  �أمنية  �سمانات  �إىل  مامدوف  �ألكان  �لقدم 
�الحتاد �الأوروبي لكرة �لقدم وقال: “لن تو�جهه 

�أية م�ساكل هنا«.
وذك���ر �الحت����اد �الأوروب�����ي ل��ك��رة �ل��ق��دم �أي�����س��اً �أن 
ب�ساأن  للقلق  يدعو  �سبب  لديه  لي�س  خميتاريان 

�سامته.
يويفا  “ح�سل  فيه:  ج��اء  بيانا  �الحت���اد  و�أ���س��در 
على �سمانات من �أعلى �ل�سلطات يف �لباد فيما 
ونتيجة  �أذرب��ي��ج��ان  يف  �ل��اع��ب  ب�سامة  يتعلق 
لهذه �ل�سمانات، مت و�سع خطة �أمنية �ساملة ومت 

ت�سليمها للنادي«.
����س���وف ي��ت�����س��اءل �ل��ب��ع�����س: م���ا �ل�����ذي مي��ك��ن �أن 
مبكانته  حممًيا  خميتاريان  �ألي�س  ل��ه؟،  يحدث 
�سيء  �أ�سابه  �إذ�  ف�سيحة  لها من  ويا  �مل�سهورة؟، 
ما �أو �إذ� �أ�سبح �سحية لتهديد �أو حتى �عتد�ء �أو 
�أم��ور ال ميكن  �أو �ختطافه،  �لقب�س عليه  �إذ� مت 
ت�����س��وره��ا يف �ل���و�ق���ع، وم���ع ذل���ك ت��ظ��ل خماوف 
خميتاريان قائمة وكذلك �سعوره �لغريزي، �لذي 

ين�ساق ور�ءه.
من  �جللبة  ه��ذه  �إح���د�ث  خميتاريان  تعمد  فهل 
�إىل  و�جلمهور  �الإع��ام  و�سائل  �نتباه  لفت  �أج��ل 
�سر�ع ناغورنو كار�باخ من خال عدم م�ساركته؟، 
ب��ي��د �أن ه���ذ� �أم���ر ال مي��ك��ن ت�����س��وره �إىل ح��د ما 
بالن�سبة لريا�سي طموح مثله مل يعد �ساباً، �إذ بلغ 

عامه �لثاثن. 

حافظ موناكو على مكانه يف دوري �لدرجة �الأوىل �لفرن�سي 
�أمام م�ست�سيفه ني�س يف  لكرة �لقدم رغم �خل�سارة -2�سفر 
�لهبوط  من  قريبا  ك��ان  �أن  بعد  للمو�سم  �خلتامية  �جلولة 

بينما غادر كاين �الأ�سو�ء.
ن��ق��ط��ة متفوقا   36 ب��ر���س��ي��د   17 �مل���رك���ز  م��ون��اك��و  وي��ح��ت��ل 
بنقطتن على ديجون �لذي �سيو�جه الن�س يف ملحق �لهبوط 

و�ل�سعود بعد فوزه على �سيفه تولوز 1-2.
و�سين�سم كاين �إىل جاجنون �لهابط بالفعل يف دوري �لدرجة 
�أمام  �أر�سه  �ملقبل بعد خ�سارته -1�سفر على  �ملو�سم  �لثانية 
 33 بر�سيد  �لرتتيب  �الأخ���ري يف  قبل  �مل��رك��ز  ليحتل  ب���وردو 

نقطة.
 1-3 باخل�سارة  �ملو�سم  �لبطل  جريمان  �سان  باري�س  و�أنهى 
و�سط  يف  م��رك��ز�  يحتل  �ل���ذي  ر�ن�����س  �ستاد  م�ست�سيفه  �أم���ام 

�لرتتيب.
وبد�أ موناكو �ملبار�ة �أمام ني�س على ملعب �ليانز ريفيري� وهو 
يتفوق بفارق �الأهد�ف على كاين، �لفريق �لوحيد �لذي كان 
ميلك �لفر�سة للحاق به، لكنه تاأخر بهدف على عك�س �سري 

�للعب.
وو�سع بنو� بديا�سيلي العب موناكو �لكرة باخلطاأ يف مرماه 
 36 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  عر�سية  مت��ري��رة  ت�ستيت  يف  ف�سل  ب��ع��دم��ا 

ليتقدم ني�س بهدف قبل �أن ي�ساعف ميكائيل لو بيهان �لغلة 
بعد �ال�سرت�حة من ركلة جز�ء.

كانون  يناير  يف  موناكو  �إىل  ج��اردمي  ليوناردو  �مل��درب  وع��اد 
�لثاين بعد �أن حل تيريي هرني بدال منه يف �أكتوبر- ت�سرين 
�الأول و�أنقذ �ملدرب �لربتغايل �لنادي �لذي ح�سد 15 نقطة 
يف �سبع مباريات بن فرب�ير- �سباط ومنت�سف مار�س -�آذ�ر.

و�لدوري  �الأب��ط��ال  ل��دوري  �لتاأهل  بطاقات  ح�سمت  وبعدما 
�ملركز  �ساحب  ليل  خ�سر  �ملا�سي  �الأ�سبوع  بالفعل  �الأوروب���ي 
�أوملبيك ليون،  �ستاد رين وفاز  �أم��ام م�ست�سيفه   1-3 �لثاين 

�لثالث، 3-2 على نيم.

موناكو م�ستمر يف دوري الأ�سواء الفرن�سي 

ت�سعة �أ�سهر م�ست دون �إحر�ز �الإ�سباين ر�فايل ناد�ل �أي لقب على 
�ملاعب �لرت�بية. �سح �لتتويج على �أر�سية يعد �مل�سنف ثانيا عامليا 
�سيدها، �سكل مفاجاأة، قبل �أن يفك �لنح�س يف دورة روما قبل �أيام 

من بطولته �ملف�سلة: روالن غارو�س �لفرن�سية.
�ختار �الإ�سباين �لبالغ من �لعمر 32 عاما �أن يعلن “عودته” �إىل 
�ملناف�سة على ماعب كرة �مل�سرب، بنهائي تفوق فيه على �مل�سنف 
�أول �ل�سربي نوفاك ديوكوفيت�س. جمموعة �أوىل -6�سفر، ثانية 
خ�سرها 4-6، وثالثة �أعاد فيها �الأمور �إىل ن�سابها بتفوق �سريح 

بنتيجة 1-6.
يف �لدور�ت �لرت�بية �لثاث �لتي �سبقت �ملوعد �الإيطايل، �سقط 
ناد�ل عند عتبة �لدور ن�سف �لنهائي، ما طرح - بخفٍر - عامات 
�لدفاع عن  على  ي�ست�سلم،  ال  �ل��ذي  �ملحارب  ق��درة  ح��ول  ��ستفهام 
لقبه يف �لبطولة �لفرن�سية، ثاين مو�عيد �لغر�ند �سام للمو�سم 
هذه  �كت�ست  �لتي  �لباري�سية  �ملاعب  على  �الأح���د.  تنطلق  �لتي 
�ل�سنة بحلة جديدة، يحمل ناد�ل �لرقم �لقيا�سي بالتتويج ب�11 
�سكل  �مل��ا���س��ي��ة،  �الأع����و�م  م��ر  على  �الح��رت�ف��ي��ة.  لقبا يف م�سريته 
�لرت�بية.  �ملاعب  على  بلده  �أبناء  لتفوق  طبيعيا  �م��ت��د�د�  ن��اد�ل 
�لدم وتر�ب  �أحمر ميتزج فيه  �الإ�سبان لون  يف �سر�ين �لاعبن 
�ملاعب �ل�سل�سالية. ناد�ل مل يكن ��ستثناء، بل كان �الإ�سافة �إىل 
�لرت�ب.  على  كانت  م�سريته  يف  �ل�81  �ألقابه  من   56 �لقاعدة: 
 2019 55 و56. كاأ�س روم��ا  �للقبن  ن��اد�ل طويا بن  �نتظر 
دورة  �ل��رت�ب��ي��ة، منذ  �مل��اع��ب  ب��االإج��م��ال وعلى  ل��ه،  �الأوىل  كانت 
كند� للما�سرت يف �آب-�أغ�سط�س 2018 عندما فاز على �ليوناين 

�ستيفانو�س ت�سيت�سيبا�س.
عانى �الإ�سباين يف �الأ�سهر �ملا�سية مع �الإ�سابات، بتو�تر �أكر من 
معاناته �ل�سابقة يف مر�حل خمتلف من م�سريته. �لتقدم يف �ل�سن 
رمبا �سكل عاما “م�ساعد�” لهذ� �لتعب و�أثر �سلبا على ج�سد منا 
ب�سكل و��سح على مر �ل�سنن، ليتحول �الإ�سباين من العب نحيل 
�ىل متمتع بكتلة ع�سلية قوية، مع �سربات مهولة باليد �لي�سرى 

يخ�ساها غالبية �لاعبن.
�ملو�سم  قبل  م��ا  منذ  �ال�ستفهام  ع��ام��ات  ب���د�أت  �مل��و���س��م،  ه��ذ�  يف 

�لرت�بي.
يف دورة �إنديان ويلز �الأمريكية يف �آذ�ر-مار�س �ملا�سي، كان متابعو 
كرة �مل�سرب يرتقبون لقاء يف ن�سف �لنهائي بن ن��اد�ل، و�ملقاِوم 
روجيه  �ل�سوي�سري  بال�سن،  �ل��ت��ق��دم  ل��ع��و�م��ل  �مل��اع��ب  يف  �الآخ���ر 

فيدرر )37 عاما(.
وغاب  �ليمنى،  �لركبة  يف  �آالم  ب�سبب  �ملوعد  قبل  ن��اد�ل  �ن�سحب 
ما  ب��ق��در  �ل��اع��ب  ينتظره  دور�ت  ملو�سم  ب��ع��ده  ع��اد  �سهر،  ق��ر�ب��ة 

�أن  �عترب  ن��اد�ل،  طوين  عمه  �ل�سابق،  مدربه  �مل�سجعون.  ينتظره 
يز�ول  م�سابا  )�سخ�سا(  بل  م�سرب،  ك��رة  الع��ب  �ملاتادور” لي�س 
�ألف  كرة �مل�سرب«. بد�أ �الختبار يف دورة مونتي كارلو للما�سرتز 
نقطة، حيث توج 11 مرة بينها �الأع��و�م �لثاثة �الأخ��رية. ثاث 
�أي جمموعة، تاها �سقوط مفاجئ  لناد�ل دون خ�سارة  مباريات 
�الأ�سبوع  يف  فونييني.  فابيو  �الإي��ط��ايل  �أم���ام  �لنهائي  ن�سف  يف 
�لتايل، كان �ملوعد يف بر�سلونة، �لدورة �لكاتالونية �لتي توج �إبن 
مايوركا بلقبها 11 مرة �أي�سا �آخرها ثاثية متتالية �ختتمت يف 

كان ن�سف �أي�سا �لنهائي �ملرحلة �الأبعد، ب�سقوط   .2018
�أمام �لنم�سوي دومينيك تييم، �أحد �لقائل �لذين 

جعلو� حياة ناد�ل �سعبة على �لرت�ب.
ف��از تييم على ن��اد�ل �أرب��ع م��ر�ت يف 11 

مبار�ة على هذه �الأر�سية بينهما.
مل يكن �حلال �أف�سل يف مدريد حيث كان 

ن��اد�ل متوجا خم�س م��ر�ت، و�أت��ت �خل�سارة 
�ليوناين  ي��د  على  �أي�����س��ا،  �لنهائي  ن�سف  يف 

�ل�ساب ت�سيت�سيبا�س.
�أقر بعدها �أن �الأم��ور لي�ست كما يجب “مل �ألعب 

ب�سكل جيد )...( فزت بالكثري الأعو�م عدة على هذه 
�الأر�سية، لكن هذ� �لعام �الأمر خمتلف«.

ب��ع��د �أي������ام، حت����دث ن�����اد�ل ب��ن��ربة خم��ت��ل��ف��ة ق��ب��ل موعده 
�لنهائي مع �ليوناين �لبالغ من �لعمر  “�لثاأري” يف ن�سف 
�ذ قال “بعد �أعو�م عديدة هنا، �أعرف  روما،  يف  عاما   20

ماذ� ح�سل �الأ�سبوع �ملا�سي، و�أنا �ساأحاول �لقيام باالأمور 
قد  ك��ارل��و  م��ون��ت��ي  يف  ح�سل  م��ا   )...( �أف�����س��ل  ب�سكل 

ح�سل. ما ح�سل يف بر�سلونة قد ح�سل. ما ح�سل 
يف مدريد قد ح�سل«.

دورة  ه����ذه  روم�����ا،  ه��ن��ا، يف  ن��ح��ن  “�الآن  �أ����س���اف 
خمتلفة«.

بالفعل، كان �الأمر خمتلفا: فوز مبجموعتن 
و�����س���ح يف  وت���ف���وق  �ل���ي���ون���اين،  ع��ل��ى  رد  دون 

�ل��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى دي��وك��وف��ي��ت�����س دف���ع �الأخ����ري �ىل 
روالن  �الأول يف  �مل��ر���س��ح  ه��و  ن����اد�ل  �أن  �ع��ت��ب��ار 

غارو�س، وبعده ياأتي �الآخرون.
بالن�سبة �ىل ناد�ل، لي�س �ملهم و�سعه يف هذه 

�خلانة من قبل مناف�سيه.
يكون  �أن  �آخ��ر هو  �أم��ر  �أي  ما يهمه قبل 
هو مب�ستوى ير�سى عنه، يخلو من �آثار 

�الإ�سابات، ويعيد �ىل �الأذهان �ل�سطوة �لتي يفر�سها على �لرت�ب. 
“...” ما  �ملر�سح  كنت  �ذ�  ما  يهمني  “ال  �جلمعة  �الإ�سباين  ق��ال 
�لذي  �لوحيد  “�الأمر  ب�سكل جيد”، م�سيفا  �ألعب  �أن  يهمني هو 

يثري قلقي هو �أن �أكون جيد� )بدنيا( وتناف�سيا«.
�ىل  �لكاأ�س  �سياأخذ  من  هو  �ملهم  �لوحيد  “�ملر�سح  بالقول  وج��زم 

منزله بعد �أ�سبوعن«.

نادال ملك املالعب الرتابية العائد
 اإىل حيث يبِدع 

جنوم » ال�سامبا « تدافع 
عن نيمار

غمو�س بر�سلونة حول غريزمان 
مينح يونايتد الأمل

كيف تخلى اآر�سنال عن حلم خميتاريان الأوروبي؟
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جمتمع االمارات

»اآفاق الإ�سالمية للتمويل«
 ت�سارك يف مبادرة »اإفطار ال�سائم«

مبادرة  يف  للتمويل”  �الإ���س��ام��ي��ة  “�آفاق  موظفي  م��ن  جمموعة  ���س��ارك   
�لتي تقام بالتعاون مع �لهال �الأحمر �الإمار�تي، يوم  “�إفطار �ل�سائم”، 
�جلمعة �ملو�فق 17 �أيار 2019، وذلك حتت مظلة �إ�سرت�تيجية “�آفاق” 
للم�سوؤولية �ملجتمعية، �لذي ت�سعه �ل�سركة �سمن �أولوياتها كر�سالة حتّث 
وق��ام متطوعون من  �ملجتمع.  �أط��ر�ف  و�لتقارب بن جميع  �لرحمة  على 
موظفي �ل�سركة بتقدمي وجبات �إفطار الأكر من 500 �سخ�س يف منطقة 
و�لتو��سل  �الإن�ساين  �خلريي  �لعمل  تعزيز  بهدف  دبي،  باإمارة  �لر��سدية 
�ل�سهر  ه��ذ�  يف  و�الإي��ث��ار  و�لتعاون  �لبذل  قيم  و�إح��ي��اء  �ملجتمع،  فئات  بن 

تعاونت )�إعمار الإد�رة �ملجمعات( مع 
�ل�سكان يف )روعة �الإمار�ت(و)�ملر�بع 
�إفطار  م��اأدب��ة  ال�ست�سافة  �لعربية( 
ملزودي �خلدمات يف �إطار حملة لنبني 
�سنوياً  تنظيمها  يتم  �ل��ت��ي  �ملجتمع 
�لتي  و�لتاآخي  �خل��ري  بقيم  �حتفااًل 

تتج�سد يف �سهر رم�سان �ملبارك. 
بالتربع  �ل�������س���ك���ان  ب��ع�����س  و�����س����ارك 
�ل����ذي تربع  ب��االأط��ع��م��ة، يف �ل���وق���ت 
ف��ي��ه �آخ������رون ل��ت��ق��دمي �ل��ط��ع��ام �إىل 
�ل�سيوف على من�سات �لطعام. وكان 
يف ��ستقبال �لعمال �أحمد �ملطرو�سي، 
يف  �مل���ن���ت���دب  �الإد�رة  جم��ل�����س  ع�����س��و 

�سركة “�إعمار �لعقارية«.
�ل�سنوية  �الإف��ط��ار  فعاليات  و�سهدت 
الإد�رة  “�إعمار  ت���ن���ظ���م���ه���ا  �ل����ت����ي 
ك��ب��ري من  ع���دد  ح�����س��ور  �ملجمعات” 
و�ل�سامة  �الأم���ن  وف��ري��ق  �حل��ّر����س 
وعّمال  �حل���د�ئ���ق  ع��ل��ى  و�مل�����س��رف��ن 
�ل�������س���ي���ان���ة و�ل���ت���ن���ظ���ي���ف وغ����ريه����م، 
ب����دور جوهري  ي�����س��اه��م��ون  و�ل���ذي���ن 
�ل�سكنية  �ملجمعات  على  �حلفاظ  يف 

باأبهى حلة. 
�مل���ب���ادرة ع��م��ق �لتز�م  وت��ع��ك�����س ه���ذه 
�لتعاون  لقيم  ب��ال��رتوي��ج  “�إعمار” 
يف  �لف�سيل،  �ل�سهر  خ��ال  و�مل��ح��ب��ة 
ذ�ت��ه �حتفااًل  �لوقت  خطوة متثل يف 
ب���ع���ام �ل��ت�����س��ام��ح يف دول�����ة �الإم������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة. 

ماريوت الدولية حتتفي مببادرة »اإفطار �سائقي �سيارات الأجرة« ال�سنوية العا�سرة 
 ك�سفت ماريوت �لدولية عودة مبادرتها �ل�سنوية »�إفطار �سائقي �سيار�ت �الأجرة«، وذلك يف �إطار �لتز�مها �لر��سخ بقيم �ل�سهر �لف�سيل. و�ساركت يف �لن�سخة �لعا�سرة من �ملبادرة فنادق �لعامة يف 
�ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا، مبا فيها �أكر من 50 فندق يف �الإمار�ت. و��ستملت �ملبادرة على توزيع علب �إفطار جمانية على جميع �ل�سائقن ممن مرو� ب�سيار�تهم �أمام �ملدخل �لرئي�س الأي من 

�لفنادق �مل�ساركة خال �ساعة �الإفطار يوم �لثاثاء 14 مايو 2019.
ويف هذه �ملنا�سبة، قال غيدو دي ويلد، رئي�س �لعمليات ملاريوت �لدولية يف �ل�سرق �الأو�سط: “ن�سكر �سائقي �سيار�ت �الأجرة 
�الأجرة”  �سيار�ت  �سائقي  “�إفطار  مبادرة  وجت�سد  �لعام.  طيلة  ل�سيوفنا  �لنقل  خدمات  وتوفريهم  �مل�ستمر  دعمهم  على 
ل��رّد �جلميل الأف��ر�د مهمن من  تعاونت  �لتي  �لعاملة يف فنادقنا  بفرقنا  �لف�سيل، ونحن نفخر ج��د�ً  �سهر رم�سان  قيم 
�لتي لقيت  جمتمعنا وحر�ست على تقدير �جلهود �لتي يبذلونها«.  ومّت �إطاق مبادرة “�إفطار �سائقي �سيار�ت �الأجرة”، 
من  كثري  �إىل  بالن�سبة  �سنوياً  تقليد�ً  و�أ�سبحت   2010 عام  �لنقل،  وهيئات  �ملحلية  و�ملجتمعات  �لفنادق  مالكي  �إعجاب 
�سائقي �سيار�ت �الأجرة يف �ملنطقة. وتعترب هذه �ملبادرة جزء�ً من من�سة ماريوت �جلديدة لا�ستد�مة و�لتاأثري �الجتماعي، 
و�لتي ترتكز مهمتها يف توجيه �ل�سبل �لتي تنتهجها �ل�سركة الإحد�ث  360: فعل �خلري يف �الجتاهات كافة”  “خدمة 
تاأثري �إيجابي م�ستد�م يف خمتلف �ملناطق �لتي تعمل فيها. وقد �سممت �ملن�سة لتعزيز �لنمو �لتجاري للعامة بالتو�زن مع 
�حتياجات �ملوظفن و�لعماء و�ملالكن و�لبيئة و�ملجتمع، وهي تقدم باقة خمتلفة من �لن�ساطات بدء�ً من فر�س �لتمكن 
�الجتماعي،  و�لتاأثري  لا�ستد�مة  ماريوت  من�سة  حم��اور  �أب��رز  �إح��دى  وتتمثل  �مل�ستد�م.  �لفندقي  �لتطوير  �إىل  و�سواًل 

وتاأتي هذه �ملبادرة لت�سكل دعماً مبا�سر�ً وجت�سيد�ً و�قعياً لهذه �لروؤية. “خدمة 360” يف “رعاية عاملنا”. 

اخلدمات العالجية اخلارجية تن�سر 
فرحة العيد من خالل »عيدية زايد« 

�أبوظبي  �سركة  من�ساآت  �إح���دى  �خل��ارج��ي��ة،  �لعاجية  �خل��دم��ات  �أطلقت   
للخدمات �ل�سحية “�سحة”، مبادرة “عيدية ز�يد” �لتي تنظمها بالتعاون 

مع �لهال �الأحمر �الإمار�تي.
وتت�سمن مبادرة “عيدية ز�يد” لهذ� �لعام توزيع ك�سوة �لعيد على �أكر 
من 550 طفًا وطفلة من �الأيتام و�لعائات �ملتعففة يف �أبوظبي و�لعن 
�مل�ستفيدين من هذه  وعجمان ور�أ�س �خليمة، لي�سل بذلك عدد �الأطفال 
طفًا.   1500 من  �أك��ر  �إىل  �ل�سابقة  �سنو�ت  �لثاث  مدى  على  �ملبادرة 
باختيار  ي��ق��وم  حيث  �مل��ب��ادرة،  يف  مبا�سر  ب�سكل  بامل�ساركة  �مل��وظ��ف  وي��ق��وم 
بالذهاب  يقوم  ثمة  وم��ن  �لعيد  بك�سوة  تعبئتها  ي��ود  �لتي  �ل�سناديق  ع��دد 
حممد  قال  وتعليقاً  و�أطفاله.  عائلته  مع  وجتهيزها  ل�سر�ئها  �ل�سوق  �إىل 
“تعد  �خلارجية  �لعاجية  �لتنفيذي يف �خلدمات  �ملدير  �ل�سديد  حو��س 
هذه �ل�سنة �لثالثة على �لتو�يل �لتي نقوم فيها بتنظيم مبادرة عيدية ز�يد، 
ولكنها حتمل هذ� �لعام معنى �أكرب حيث تاأتي تز�مناً مع يوم ز�يد للعمل 
�أجمل  م�سريته  من  ن�ستلهم  من  هو  �هلل،  رحمه  ز�ي��د،  فال�سيخ  �الإن�ساين، 
معاين �لعطاء و�لبذل يف �ستى �ملجاالت. وقد القت �ملبادرة �إقبااًل كبري�ً من 
�ملوظفن �لذين حر�سو� على �مل�ساركة و�إدخال �لفرح و�ل�سرور على قلوب 

اأطباق رم�سانية مع ال�سيف التنفيذي 
اأ�سميثا يف اأنانتارا القرم ال�سرقي اأبوظبي 
�أنانتار� �لقرم �ل�سرقي  يدعو فندق 
�أبوظبي �ل�سيوف و�لزو�ر �إىل تذّوق 
�ل�سيف  م��ن  �مل��ع��ّدة  �الأط��ب��اق  �أ�سهى 
وفريق  �أ�سميثا  �إي��دي��ن  �لتنفيذي 
ع���م���ل���ه. وم�����ن خ�����ال خ�����ربة تزيد 
يقوم  �لفندق،  يف  �سنو�ت  �سبع  ع��ن 
ب��ت��دل��ي��ل �سيوف  �أ���س��م��ي��ث��ا وف��ري��ق��ه 
مطعم »�إنغريدينت�س« خال �ل�سهر 
�لف�سيل بت�سكيلة غنية وو��سعة من 
�لنكهات  باألذ  حتفل  �لتي  �الأط��ب��اق 
�للعاب،  ل��ه��ا  ي�سيل  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��ع��ة 

لتجربة �إفطار فاخرة.
�لتنفيذي  �ل�����س��ي��ف  وي�����س��ت��ع��ر���س 
و�لنكهات،  ب���االأذو�ق  �سغفه  �أ�سميثا 
طهي  رحلة  يف  �ل�سيوف  لي�سحب 
خ��ا���س��ة ع��رب �ل�����س��رق �الأو����س���ط مع 
�ل��ب��وف��ي��ه��ات �ملثرية  جم��م��وع��ة م��ن 

�ل�سهية.

تخريج 10 �سباط من مبتعثي �سرطة 
اأبوظبي يف القانون اجلنائي الدويل

تخرج 10 �سباط ب�سرطة �أبوظبي من �ملبتعثن و�ملتميزين �أكادميياً بعد 
�إمتام در��ستهم بنجاح وح�سلو� على درجة �ملاج�ستري يف تخ�س�س �لقانون 
جمال  يف  �ملتخ�س�سة  �الأمريكية  �جل��ام��ع��ات  �أع���رق  م��ن  �ل���دويل  �جلنائي 
�ل�سرطي  �مللحق  م�ساعد  �ل�سريف،  �لعزيز  عبد  �ل��ر�ئ��د  وثمن  �ل��ق��ان��ون. 
بو��سنطن،دعم  �لدولة  �سفارة  �أبوظبي، يف  �لعامة ل�سرطة  �لقيادة  ل�سوؤون 
�لقيادة �ل�سرطية و�هتمامها بتوفري فر�س تعليمية للمنت�سبن و�بتعاثهم 
�لدرجات  باأعلى  مت�سلحن  ليعودو�  �لعاملية،  �جلامعات  �أع��رق  يف  للدر��سة 

�لعلمية، للم�ساركة يف م�سرية �لتطوير و�لتحديث.

»اإعمار لإدارة املجمعات« تتعاون مع ال�سكان لتنظيم ماأدبة اإفطار ملزودي اخلدمات

�سفروليه ت�سّلم مفاتيح �ساحنة �سيلفرادو 
خم�س�سة من طراز 1973 لرابح حمظوظ

طر�ز  من  خم�س�سة  �سيلفر�دو  �ساحنة  مفاتيح  �سفروليه  موؤخر�ً  �سّلمت   
 Buy« م�سابقة  �سمن  �ل��ك��ربى  ب��اجل��ائ��زة  حمظوظ  ل��ر�ب��ح   1973 ع��ام 
لل�سيار�ت  �لكندي  �سركة  وقامت   .»an Icon، Win a Legend
باإ�سفاء مل�سة حديثة على �ل�ساحنة �لكا�سيكية من �سفروليه لرتتقي بها 
�إىل م�ستوى جديد. وبذلك �أ�ساف �لفائز �ل�سيد خالد حممود عبد �لرز�ق 
�لتي  �خلا�سة  جمموعته  �إىل  �لكا�سيكية  �ل�سيارة  ه��ذه  بل�ساح  حممد 

ت�سّم بالفعل �سيارة �سيلفر�دو 2018 ذ�ت �الإ�سد�ر �ملحدود.
على  ع��ام  مائة  2018 مب��رور  �لعام  خ��ال  �حتفلت  قد  �سفروليه  وكانت 
�أب  100 �ساحنة �سيلفر�دو بيك  �أوىل �ساحناتها، وطرحت �لعامة  والدة 
كبرية �حلجم يف �إ�سد�ر خا�س بهذه �ملنا�سبة، متيزت كل و�حدة منها برقم 

�الأ�����س����و�ق �خل���ارج���ي���ة . و�أ����س���اف 
�الإفطار  حفل  ف��ك��رة  �أن  �لنعيمي 
ل���ل���دب���ل���وم���ا����س���ي���ن و�ل����د�ع����م����ن 
ق���ام���ت على   ، �ل���غ���رف���ة  الإن�����س��ط��ة 
�ل��ت��و����س��ل بن  �أ���س��ا���س م��د ج�سور 

�لرئي�س  �ملمثل  ب�سفتها   ، �لغرفة 
�قت�ساد  �أي  يف  �الأع���م���ال  ل��ق��ط��اع 
�القت�سادي  ل��ل��ق��ط��اع  و�ل����د�ع����م 
ب����االم����ارة ، وه���م���زة �ل���و����س���ل مع 
و�الأ���س��و�ق �خلارجية  �ل��دول  كافة 

�سقر �لقا�سمي “حفظه �هلل » .
�أن  �حل�سور  على  �لنعيمي  و�أك���د   
�كت�سبتها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �ل�سمعة 
�إم��ارة ر�أ���س �خليمة ، من �لفر�س 
خمتلف  يف  �ملتنوعة  �ال�ستثمارية 

ر�أ�س  باإمارة  تعريفهم  للعمل على 
توفره  وم��ا   ، وجاذبيتها  �خليمة 
مز�يا  م���ن  �حل�����رة  م��ن��اط��ق��ه��ا  يف 
تنفيذ�ً   ، �ال�ستثمار�ت  عدة جلذب 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات 

بها  ي���ح���ظ���ى  و�ل����ت����ي   ، �مل�����ج�����االت 
ت��اأِت من  �مل�ستثمرين باالإمارة  مل 
فر�غ ، الفتاً �إىل �أنه يتوقع �أن تكون 
�إمارة ر�أ�س �خليمة وخال �سنو�ت 
�ملر�كز  من  و�ح��دة   ، مقبلة  قليلة 

ع�سو   ، �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود 
�مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى ل���احت���اد حاكم 
�إم���ارة ر�أ���س �خليمة “ رع��اه �هلل” 
عهده  ويل  م��ن  حثيثة  ومتابعة   ،
بن  �سعود  بن  حممد  �ل�سيخ  �سمو 

�لو�عدة و�ملتميزة عاملياً يف خمتلف 
�لقطاعات و�ملجاالت ، موؤكد�ً على 
حر�س و�سعي غرفة ر�أ�س �خليمة 
ع��ل��ى �ت��خ��اذ خ��ط��و�ت يف جماالت 
جديدة وخمتلفة ، تكون مبوجبها 
�لنامية  �الأ�����س����و�ق  يف  م���ت���و�ج���دة 
و�جلديدة، باالإ�سافة �إىل �الأ�سو�ق 
�ملجاالت  خمتلف  يف  �أي�ساً  �لقوية 
�أك�����د حم��م��د ح�سن  . م���ن ج��ه��ت��ه 
�ل�سبب مدير عام �لغرفة باالإنابة 
للدبلوما�سين   �الإف��ط��ار  حفل  �أن 
ك���ان �ل��ف��ر���س��ة �ل��ت��ي ه��ي��اأت �أج���و�ء 
و�ل�سفار�ت  �لغرفة   بن  �لتفاهم 
، م�سري�ً  �ل���دول���ة  ل���دى  �مل��ع��ت��م��دة 
�إىل �أن هناك بر�مج م�ستمرة لدى 
�ل�سفار�ت  م��ع  للتو��سل  �ل��غ��رف��ة 
و�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��دول��ي��ة �مل���وج���ودة يف 
�لدولة ، وكذ� �لزيار�ت بيننا وبن 
�ل�����س��ف��ر�ء و�ل��ق��ن��ا���س��ل م�����س��ت��م��رة ، 
و��سح  �لغرفة  �أن هدف  �إىل  الفتاً 
وحمدد ،  وهو �لتعريف بن�ساطاتنا 
وبر�جمنا ودورنا جتاه  رجال �ملال 
و�العمال ، و��ستقطاب �مل�ستثمرين 

لا�ستثمار باالمارة .

نريفانا لل�سياحة وال�سفر تطلق 
باقات ح�سرية مبنا�سبة عيد الفطر

 �أطلقت �سركة نريفانا لل�سياحة و�ل�سفر جمموعة من �لباقات �حل�سرية 
ميكن  �ل��ع��ام،  ل��ه��ذ�  �لعيد  �إج����ازة  ف��خ��ال  �ل�سعيد.  �لفطر  بعيد  �ح��ت��ف��اًء 
�لوجهات  من  خمتارة  جمموعة  �إىل  مميزة  برحات  �ال�ستمتاع  للعماء 
بر�مج  �ل�سركة على تنظيم  �لعامل. وعملت  �الأك��ر متيًز� حول  �ل�سياحية 
�سياحية ر�ئعة تتيح للعماء خو�س جتارب مميزة ومغامر�ت غري م�سبوقة 
وجزر  وب��ر�غ  و�أذربيجان  و�أرمينيا  ��سطنبول  نحو  �حل�سرية  باقاتها  عرب 
و�لثقافية،  �حل�سارية  معاملها  ��ستك�ساف  من  �سيتمكنون  حيث  �ملالديف، 
�ملدير  �لعلي،  عمر  �ل�سيد  وق��ال  �ل�ساحرة.  وطبيعتها  �خلابة  و�سو�طئها 
متحم�سون  نحن  نريفانا:  �سركة  ل��دى  و�مل�ساريع  لات�ساالت  �لتنفيذي 
تتيح  و�لتي  بتنظيمها،  قمنا  �لتي  �لفاخرة  �لعطات  باقات  �سيوفنا  ملنح 
�لوجهات  �أفخم  يف  وعائاتهم  �أ�سدقائهم  برفقة  بالعيد  �الحتفال  لهم 

ر�أ���س �خليمة  �أقامت غرفة جتارة 
ح���ف���ل �إف�����ط�����ار ل�������س���ف���ر�ء �ل������دول 
�لدبلوما�سي  �ل�����س��ل��ك  و�أع�������س���اء 
 “ و�ل�����د�ع�����م�����ن الأن�������س���ط���ت���ه���ا يف 
�خليمة “ �لرم�سانية مقر مركز 
بر�أ�س  للمعار�س  �ل��دويل  �حلمر� 
�خل��ي��م��ة ، و�ل������ذي ح�����س��ره �أك���ر 
و�لقنا�سل  �ل�سفر�ء  30  من  من 
لدى  �ملعتمدين  و�لدبلوما�سين 
دول�������ة �الإم�����������ار�ت ، و�ل���د�ع���م���ن 
و�أكد   ، و�أن�سطتها  �لغرفة  لرب�مج 
�لنعيمي  م�����س��ب��ح  ع���ل���ي  حم���م���د 
رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة �لتجارة 
، يف ت�سريح �سحفي له بعد حفل 
�الإفطار ، على �أهمية �لتو��سل مع 
�لدبلوما�سي  �حلقل  يف  �لعاملن 
�ملعتمدين لدى �لدولة ، لتعريفهم 
مبجتمع �الأعمال باالمارة ، و�أبرز 
��سرت�تيجية  و�أه��������د�ف  حم�����اور 
�جلديدة  �ل�سناعية  �خليمة  ر�أ���س 
�لذي  �ل���دور  �أهمية  �إىل  م�سري�ً   ،
�ل���غ���رف���ة يف حت��ف��ي��ز منو  ت��ل��ع��ب��ه 
، وتعزيز  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة  �ق��ت�����س��اد 
ت��ن��اف�����س��ي��ة ����س���رك���ات �الإم����������ارة يف 

غرفة راأ�س اخليمة ت�ست�سيف �سفراء الدول  واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي  على ماأدبة اإفطار

عمري لل�سفريات تقدم 104 رحالت 
عمرة جمانية لأبناء القوات امل�سلحة 

رم�سان  �سهر  بحلول  �ح��ت��ف��اًء 
�مل���ب���ارك، �أع��ل��ن��ت وك���ال���ة عمري 
و�أبرز  �أك��رب  �إح��دى  لل�سفريات، 
و�ل�سياحة  �ل�����س��ف��ر  ����س���رك���ات 
�سمن  �ل������ر�ئ������دة  و�ل���������س����رك����ة 
يو�سف  ب����ن  ع���م���ري  جم���م���وع���ة 
�مل���رم���وق���ة يف دول�����ة �الإم�������ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، ع��ن تقدمي 
جمانية  ع���م���رة  رح���ل���ة   104
ت�سمل تكاليف �ل�سفر و�الإقامة 
و�ل���ت���ن���ق���ات الأب�����ن�����اء �ل����ق����و�ت 

�مل�سلحة �الإمار�تية �لبو��سل.  



عمرها 102 عام وتقتل جارتها الت�سعينية 
قيام  يف  �ال�ستباه  وهى  للجدل،  مثرية  ق�سية  يف  �لفرن�سية  �لنيابة  حتقق 
كبار  لرعاية  د�ر  د�خ��ل  عاما”   92“ جارتها  بقتل  عاما”   102“ �م���ر�أة 

�ل�سن �سمايل �لباد.
�سريرها،  يف  مقتولة  �ل�سحية،  على  �لرعاية  د�ر  يف  �لعاملن  �أح��د  وع��ر 
�آث��ار كدمات ح��ادة، وذل��ك يف بلدة �سيزى �سور م��ارن �سمايل  وعلى وجهها 
فرن�سا. ووفقا لفحو�س ت�سريح �جلثة �أعلن �أن �سبب �لوفاة “خنق و�سربات 

ح�سب �سحيفة “�لغارديان” �لربيطانية. يف �لر�أ�س”، 
�ملتهمة  �مل���ر�أة  �أن  �إىل  �أ���س��ارت  �لتحقيقات  �أن  �لفرن�سية  �ل�سلطات  وذك��رت 
�ملجاورة لل�سحية، وكانت يف حالة هياج �سديدة،  �لغرفة  ت�سكن يف  بالقتل 

و�أخربت �أحد �أفر�د �لطاقم �لطبي باأنها “قتلت �سخ�سا ما«. 
بعد  �لنف�سية  لاأمر��س  وح��دة  �إىل  �مل�سنة  �مل��ر�أة  نقل  مت  حالتها،  وب�سبب 
�سخ�س  �لطوعي �سد  “�لقتل  خ�سوعها لاختبار�ت، ومت فتح حتقيق يف 
فريدريك  �لفرن�سي،  �لعام  �ملدعي  وق��ال  �لبدنية«.  حالته  ب�سبب  �سعيف 
ترين، لوكالة “فر�ن�س بر�س” �إنه مل يكن من �ملمكن ��ستجو�ب �ملر�أة، لكن 
�إذ�  ما  لتحديد،  نف�سي  �ستخ�سع لفح�س  �أنها  و�أ�ساف  يغلق.  �لتحقيق مل 

كانت تخ�سع للعقوبة �جلنائية، �أو غري م�سوؤولة جنائيا.

ال�سجن املوؤبد لقاتل رجل وزوجته
ق�ست حمكمة �أمريكية على جيك باتر�سون �لذي خطف فتاة عمرها 13 
عاما بعدما قتل �أبويها بال�سجن مدى �حلياة دون �إمكانية �إطاق �سر�حه.

وقال قا�سي �ملحكمة �جلزئية يف بارون كاونتي بوالية وي�سكون�سن جيم�س 
بابلر �إن جرمية باتر�سون “�أ�سنع و�أخطر” جرمية و�جهها على �الإطاق 
و�إنه خطر على �ملجتمع ب�سبب خياالته �ملرتبطة “بخطف فتيات وقتل �أ�سر 

عديدة«.
�لفتاة  خطف  بتهمة  باتر�سون  بحق  عاما   40 بال�سجن  �آخ��ر  حكم  و�سدر 
وتدعى جاميي كلو�س �لتي �حتجزها ملدة 88 يوما يف منطقة ريفية قبل 

�أن تتمكن من �لهرب يف �لعا�سر من يناير- كانون �لثاين.
“وح�س”  �أبويها وخطفها  قتل  �ل��ذي  �ل�ساب  �إن  كلو�س  عائلة  �أف��ر�د  وق��ال 

�سرق “حياتها �لطبيعية” وذلك يف �سهادتهم �لتي �سبقت �حلكم عليه .
�لقتل  بارتكاب جرميتي  �آذ�ر  مار�س-  يف  عاما”   21“ باتر�سون  و�ع��رتف 
ر�آها تنزل من  �إنه قرر خطفها بعدما  �ل�ساب للمحققن  و�خلطف. وقال 

حافلة �ملدر�سة. وال يز�ل �لد�فع ور�ء �جلر�ئم جمهوال.
وبتهمة  �لعمد  بالقتل  ترتبطان  تهمتن  يف  بالذنب  باتر�سون  و�ع���رتف 

�خلطف.
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حما�س منقطع النظري 
ملحبي �سباي�س جريلز 

�سباي�س  ب��ف��رق��ة  �مل��ع��ج��ب��ون  ح�����س��ل 
جريلز �ل�سهرية على مر�دهم عندما 
و�فتتحن  �لت�سعينيات  فتيات  ع��ادت 
�أول جولة مو�سيقية لفرقتهن عقب 
مل �ل�سمل يف دبلن بعد طول �نتظار.

“32 عاما”  �إري��ك��ا روز�ري����و  وق��ال��ت 
م��ن ت��ورون��ت��و وه��ي ت��رت��دي ماب�س 
حتاكي �سخ�سيات من �لفرقة “نحن 
من �ملعجبن بالفرقة منذ 20 عاما 
على �الأقل... لكننا مل نر �إال مقلد�ت 
لهن. تلك �أول مرة لنا نرى �سباي�س 
هل  ح��ف��ل...  يف  ب�سخ�سهن  ج��ريل��ز 
مبا  ب��ال��ط��ب��ع...  متحم�سون؟  ن��ح��ن 

يفوق �خليال«.
�لبوب  م��و���س��ي��ق��ى  ف���رق���ة  و�أع���ل���ن���ت 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة مل �ل�����س��م��ل و�إط�����اق 
�ملا�سي.  �ل����ع����ام  م��و���س��ي��ق��ي��ة  ج���ول���ة 
مع  عاملية  ب�سهرة  �ل��ف��رق��ة  وحظيت 

�أغنية “و�نابي” يف عام 1996.
للفرقة  �ملو�سيقية  �جل��ول��ة  وت�سمل 
“�سكريي  �لتي ت�سم مياين بر�ون 
“جنجر  ه��ورن��ر  وج���ريي  �سباي�س” 
����س���ي���زومل  وم������ي������اين  �سباي�س” 
بانتون  و�إمي���ا  �سباي�س”  “�سبورتي 
على  ح��ف��ا   13 �سباي�س”  “بيبي 
بدء�  �ملقبلة  �لقليلة  �الأ�سابيع  م��دى 
م��ن دب��ل��ن ي���وم �جل��م��ع��ة ق��ب��ل �إحياء 

حفات يف مدن باأنحاء بريطانيا.
فيكتوريا  ف��ك��ان��ت  خ��ام�����س��ت��ه��ن  �أم�����ا 
با�سم”بو�س  تعرف  كانت  �لتي  بيكام 
�أزياء  وهي حاليا م�سممة  �سباي�س” 
ن��اج��ح��ة وج����زء م��ن ع��ام��ة جتارية 
عاملية م��ع زوج��ه��ا الع��ب ك��رة �لقدم 
�ل�سهري ديفيد بيكام لكنها مل تن�سم 
للفتيات”  طيبا  “حظا  ومتنت  لهن 

على �ن�ستجر�م يوم �جلمعة.
 

تن�سى وليدها يف �سيارة الأجرة 
زوجان  ن�سي  �ل��ث��اين،  مب��ول��وده��م��ا  فرحتهما  خ�سم  يف 
عودتهما  �أثناء  �أج��رة  �سيارة  يف  �جلديد  طفلهما  �أملانيان 

من �مل�ست�سفى �إىل منزلهما يف مدينة هامبورغ. 
و��ستقا  �مل�ست�سفى  من  للتو  خرجا  قد  �ل��زوج��ان  وك��ان 
للمولود  �إ���س��اف��ة  �الأول  طفلهما  ب��رف��ق��ة  �أج����رة  ���س��ي��ارة 
�جلديد. وعندما و�سلت �ل�سيارة �إىل �ملنزل نزل �لزوجان 
ودفعا �لنقود لل�سائق تاركن ور�ئهما �ملولود �جلديد يف 
طفلهما  ب��اأن  �لزوجان  �كت�سف  وعندما  �خللفي.   �ملقعد 
لي�س برفقتهما، كان قد فات �الأو�ن وكانت �سيارة �الأجرة 

قد غادرت �ملكان، ما ��سطرهما لا�ستعانة بال�سرطة. 
ومل ياحظ �ل�سائق وجود �لطفل يف �ملقعد �خللفي، وقرر 
�إيقاف �سيارته يف موقف لل�سيار�ت حتت �الأر�س و�لذهاب 
لتناول �لغد�ء، يف حن كانت �ل�سرطة تبحث عن �ل�سيارة 
توجه  �لغد�ء  وبعد عودته من  �ملدينة.   �أنحاء  يف جميع 
�سائق �سيارة �الأجرة �إىل �ملطار لُيقّل �أحد �مل�سافرين، دون 

�أن ياحظ وجود �لطفل �لذي كان يغط يف نوم عميق.

  يعيد كتابًا ا�ستعاره قبل 52 عامًا
�أعاد �أحد �لقر�ء كتاباً ��ستعاره من �ملكتبة قبل نحو 52 
 140“ ��سرتليني   100 جنيه  بقيمة  �سيك  مع  عاماً، 
تتم  �أن  �ملقرر  وك��ان من  �لتاأخري.   عن  تعوي�ساً  دوالر” 
�أن  �إال   ،1967 ع���ام  �سبتمرب   24 ي���وم  �ل��ك��ت��اب  �إع�����ادة 
مدينة  يف  مكتبة  من  ��ستعاره  �ل��ذي  �ملجهول  �ل�سخ�س 
5 عقود،  �سافوك �لربيطانية ن�سيه يف �ملنزل الأكر من 
ر�سالة  مع  �ملكتبة  �إىل  �إعادته  ويقرر  عليه  يعر  �أن  قبل 
�عتذ�ر. وقالت مديرة �ملكتبة جو و�يلد �إنها “منده�سة” 
�لنا�س  “معظم  م�سيفة:  �الأدب��ي،  �لنقد  كتاب  ال�ستعادة 
لن يزعجو� �أنف�سهم باإعادة كتاب بعد هذه �ملدة” م�سيفة 
�أن �لن�سخة يف “حالة جيدة” و�ستتم �إعادتها �إىل رفوف 
�ملكتبة.  و�أو�سحت �ل�سيدة و�يلد �أن �ل�سخ�س �لذي �أعاد 
�لكتاب من �ملرجح �أن يكون قد ��ستعاره عندما كان يقيم 
م��ع و�ل��دي��ه يف �ل��ب��ل��دة، وع��ر عليه م��رة �أخ���رى عندما 
كان على و�سك �النتقال �إىل منزل �آخر. وكانت �لغر�مة 
 1967 كتاب يف عام  �إع��ادة  �لتاأخري عن  �ملفرو�سة على 
على  �لتاأخري  �حت�ساب  وم��ع  �الأ�سبوع،  يف  بن�سات   3 نحو 
�لغر�مة  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  ك���ان  �أ���س��ب��وع��اً،   2694 م���دى 
�سحيفة  بح�سب  ��سرتليني،  جنيه   34 نحو  �الإجمالية 

ديلي ميل �لربيطانية. 

اأغرب ل�سو�س.. اقتحموا منزل وقاموا بتنظيفه
ه���ل مي��ك��ن ل��ل�����س �أن ي��دخ��ل م��ن��زال وي���خ���رج م��ن��ه خايل 
ما�سات�سو�ست�س،  يف  م��ن��زل  يف  ح���دث  م��ا  ه���ذ�  �ل��وف��ا���س، 
ق��ام��و� بتنظيفه ب�سكل كامل  ذل��ك، حينما  �أك��ر م��ن  ب��ل 
رومان  ن��ات  �مل��ن��زل  م��ال��ك  ق��ال  �سركة نظافة. فقد  ك���اأي 
يف  ملنزله  ع��اد  عندما  �إن���ه  غلوب”  “بو�سطن  ل�سحيفة 
مارلبورو يف �خلام�س ع�سر من مايو �جلاري، ليتبن له 
�أن  �أحد� ما �قتحم �ملنزل. رومان )44 عاما( الحظ  �أن 
بل  نظيفة  و�ل�سجاجيد  �لفر�س  وكذلك  مرتبة،  �الأ�سرة 

و�ملرحا�س �أي�سا.

قا�س ي�سمح ملتهم بال�سفر قبل تنفيذ احلكم
�أنه ي�ستطيع  �أدي��ن بحيازة خم��در�ت و�أ�سلحة، و�أخ��رب �ملتهم  و�فق قا�سي بريطاين على تاأخري �حلكم على جمرم 

�لذهاب يف �إجازة. 
ومت �لقب�س على كولن و�ت�سون “51 عاماً” يف �أكتوبر “ت�سرين �الأول” من �لعام �ملا�سي، وعرت �ل�سرطة بحوزته 

على كمية من �لكوكاين و�حل�سي�س، كما كان يحمل بندقية �ساعقة وهر�وة عندما مت �لقب�س عليه.
ومُثل و�ت�سون �أمام حمكمة كارديف كر�ون يوم �الثنن، و�أقر باأنه مذنب المتاك �ساح حمظور ومو�د خمدرة، 

لكن يف حتول غريب لاأحد�ث، و�فق �لقا�سي على ذهاب �ملتهم يف رحلة حمجوزة م�سبقاً �إىل تينرييفي.
وذكرت �سحيفة �لتلغر�ف �لربيطانية، �أن �لقا�سي قال للمتهم “ال تخذلني«.

لكن  قبل �حلكم،  ما  تقرير  الإع��د�د  �لفوري  �ل�سجن  تاأخري عقوبة  �ملتهم  رف�س طلب حمامي  قد  �لقا�سي  وك��ان 
�ملحامي طلب �أن يح�سل موكله على فر�سة �لذهاب يف رحلة كان قد حجزها يف وقت �سابق.

وعلى غري �ملتوقع، و�فق �لقا�سي على منح �ملتهم هذه �لفر�سة، وحدد له موعد�ً جديد�ً الإ�سد�ر �حلكم، حيث يو�جه 
و�ت�سون عقوبة ت�سل �إىل 10 �سنو�ت يف �ل�سجن، بح�سب �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
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تو�سي بدفن كلبتها معها بعد وفاتها
�الأحيان  من  كثري  يف  و�أ�سحابها  �الأليفة  �حليو�نات  ت�سرتك 
يف رو�ب��ط خا�سة، ولكن بالن�سبة �إىل �م��ر�أة يف والي��ة فرجينيا 
�الأمريكية، كان من �ملفرت�س �أن ت�ستمر هذه �لر�بطة حتى بعد 
�ملوت.  وذكرت �لتقارير �أن �ملر�أة �لتي مل يتم �لك�سف عن ��سمها، 
�لكلبة  والأن  موتها،  عند  معها  �إمي��ا  كلبتها  تدفن  ب��اأن  �أو���س��ت 
كانت يف حالة جيدة عند وفاة �ساحبتها، مت و�سع �لكلبة �سمن 

�إجر�ء�ت �ملوت �لرحيم بهدف تنفيذ �لو�سية.
مقاطعة  يف  ل��ل��ح��ي��و�ن��ات  حم��ل��ي  م��ل��ج��اأ  �إىل  �إمي�����ا  وو����س���ل���ت 
ت�سي�سرتفيلد يف 8 مار�س “�آذ�ر”، بعد وفاة مالكتها، وبقيت ملدة 
�أ�سبوعن تقريباً قبل و�سول منفذ �لو�سية. وحاول �لقائمون 
على �مللجاأ ثنيه عن فعل ذلك، �إال �أنه نقل �إميا يف نهاية �ملطاف 

�إىل طبيب بيطريي تكفل بقتلها.
�إمي��ا �إىل مركز  �مل��وت �لرحيم، مت نقل رف��ات  وبعد تنفيذ حكم 
حرق جثث �حليو�نات �الأليفة يف ريت�سموند، حيث و�سع رمادها 
يف جرة لدفنه مع �ساحبتها �مليتة. وقال الري �سبياجي، رئي�س 
�لطبيعة  ت��ز�ل  ال  “بينما  للجناز�ت  فرجينيا  مديري  جمعية 
غري  �أ�سحابها  مع  �مليتة  �الأليفة  �حليو�نات  لدفن  �الأخاقية 
دقيقة، �إال �أن �لقانون �أ�سبح �أكر و�سوحاً«. ويف حن �أن قانون 
�ملقابر  يف  �لب�سر  مع  �الأليفة  �حليو�نات  دفن  يحظر  فرجينيا 
للمقابر �خلا�سة و�لعائلية،  ��ستثناء�ت  �أن هناك  �إال  �لتجارية، 

بح�سب �سحيفة �إن بي �سي فيادلفيا.

تعوي�س بقيمة 2 مليون دولر بق�سية ت�سهري
ح�سل �ملمثل �الأ�سرت�يل �حلائز على جائزة �أو�سكار جيفري ر��س 
�أ�سرت�يل )2 مليون  2.9 مليون دوالر  بقيمة  على تعوي�سات 
دوالر( يف ق�سية ت�سهري �سد نا�سر و�سحفي ب�سبب تقارير �تهم 

فيها بالقيام ب�سلوك غري منا�سب جتاه ممثلة
وكان ر��س، 67 عاما، قد �أقام دعوى ق�سائية �سد نا�سر �سحيفة 
جوناثان  و�ل�سحفي   - �سيدين  ومقرها   - تيلغر�ف”  “ديلي 
�لفيدر�لية ب�سبب تقريرين ومل�سق ن�سرو�  مور�ن يف �ملحكمة 
ومنح �لقا�سي مايكل ويني ر��س 1.98  �أو�خر عام 2017.   
مليون دوالر تعوي�سا عن “خ�سارة �قت�سادية” ب�سبب �لت�سهري، 

وذلك بعد �أن حكمت حمكمة ل�سالح ر��س يف �إبريل �ملا�سي.
�سركة  �لنا�سر،  ��ستاأنف  بر�س”،  “��سو�سييتد  وكالة  وبح�سب 

ومور�ن �حلكم. “نا�سيونو�يد نيوز”، 

ينجو بعد اخرتاق �سهم لقلبه
ُي�����س��دق، بعد �أن متكن  �إي��ط��ايل م��ن �مل���وت ب�سكل ال  جن��ا رج��ل 
�إز�ل��ة �سهم �خرتق قلبه ورئته يف عملية جر�حية  �الأطباء من 
�سادمة،  �سورة  �مل�ست�سفى  ون�سر  باملخاطر.   معقدة وحمفوفة 
بو�سة،   12 نحو  �إىل  ط��ول��ه  ي�سل  �ل���ذي  �ل�سهم  فيها  يظهر 
من  �لبالغ  �لرجل  �سدر  من  �لي�سرى  �لناحية  يف  ��ستقر  وق��د 
�لعمر 47 عاماً، قبل �أن يتم نقله �إىل غرفة �لعمليات. و�أ�سيب 
�لوقت،  طو�ل  م�ستيقظاً  كان  �مل�ساب  الأن  بال�سدمة،  �مل�سعفون 
ومل ي��ع��ان م��ن م���وت ف����وري، ع��ن��دم��ا �خ����رتق �ل�����س��ه��م �لبطن 
�الأي�سر و�لرئة �لي�سرى، يف �حلادث �لذي وقع يف مدينة �أو�ستا 
�الإيطالية. وقال متحدث با�سم م�ست�سفى مولينيت يف تورينو 
�خرتق  �ل�����س��دري،  �جل���د�ر  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  ي�سدق،  ال  “ب�سكل 
�ل�سهم �لبطن �الأي�سر - �أهم حجر�ت �لقلب - وو�سل �إىل �لرئة 

�لي�سرى دون �أن ي�سبب �ملوت �لفوري للم�ساب«.
�سيلف�سرت �ستالون مع زوجته جنيفر فافن و�بنتهما �سي�ستن روز خال تكرميه يف مهرجان» كان« �ل�سينمائي وعر�س فيلمه  »ر�مبو: �أول دم«.    »رويرتز«

»ذئب هوليوود« قد يفلت.. 
وال�سفقة 44 مليون دولر

�سرتيت  “وول  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
�ملنتج  �أن  �الأم��ريك��ي��ة،  جورنال” 
ه�����اريف  ه�����ول�����ي�����وود  �ل�������س���ه���ري يف 
و�ين�ستن، �لذي حتا�سره ع�سر�ت 
�جلن�سي،  �ل��ت��ح��ر���س  دع�����اوى  م���ن 
ت�سقط  قد  “�سفقة”  �إىل  تو�سل 

بع�س هذه �لدعاوى.
و�ين�ستن  ه���اريف  ف�سائح  وب����د�أت 
�أك���ت���وب���ر  يف  ل��ل��ع��ل��ن  �ل���ظ���ه���ور  يف 
��ستق�سائي  حتقيق  بعد   ،2017
ك�سف حتر�سه بعدد من �ل�سيد�ت، 
�لف�سائح،  ذل�����ك  ب���ع���د  ل���ت���ت���و�ىل 
�الأمريكي  �لق�ساء  يوجه  �أن  قبل 
تهم  ل���ه  ر���س��م��ي��ا   2018 ع����ام  يف 

�الغت�ساب.
�سلوك  �أن  ع���ن  ت��ق��اري��ر  وحت���دث���ت 
من  �أك���ر  ط��ال  �مل�سن  و�ين�ستن 
ب��ي��ن��ه��ن جن���م���ات يف  70 �م���������ر�أة، 
بالرتو،  غوينيث  مثل  ه��ول��ي��وود، 
و�أجن�����ل�����ي�����ن�����ا ج����������ويل، وج�����ودي�����ث 

غودري�س.
وق����ال����ت �ل�����س��ح��ي��ف��ة �الأم���ريك���ي���ة 
�إليها  ت��و���س��ل  �ل��ت��ي  �ل��ت�����س��وي��ة  �إن 
�مللقب بذئب هوليوود،  و�ين�ستن، 
مليون   44 مبلغ  ب��دف��ع��ه  تق�سي 
دوالر كتعوي�سات ل�سحايا حتر�سه 

�جلن�سي.
جورنال”  �سرتيت  “وول  و�أ���س��ارت 
�أن �ملنتج �ملتحر�س كان يو�جه  �إىل 
�أو  ت��ت��ه��م��ه  ق�����س��ائ��ي��ة  دع�����وى   15
و�ستغطي  �ل�سلوك،  ب�سوء  �سركته 
�لت�سوية �جلديدة �لعديد من هذه 

�لق�سايا.

اأوبر تطلق غوا�سة للركاب
�ل��ن��ق��ل، عن  خل��دم��ات  “�أوبر”  �سركة  �أع��ل��ن��ت 
ي�سافرو�  �أن  ل��ل��رك��اب  ت��ت��ي��ح  خ��دم��ة  �إط�����اق 
يف رح��ل��ة ب��ح��ري��ة ع��ل��ى م���ن غ���و�����س���ة، حتى 
ي�����س��ت��ك�����س��ف��و� �حل���اج���ز �مل���رج���اين �ل��ع��ظ��ي��م يف 
فاإن  “رويرتز”،  نقلت  �أ�سرت�ليا. وبح�سب ما 
�أوبر”،  �سي  “�إ�س  ��سم  حتمل  �لتي  �لغو��سة 
�ستكون �أول غو��سة للنقل �لت�ساركي من نوعها 
�لتجربة  تنطلق  �أن  �ملرتقب  وم��ن  �ل��ع��امل،  يف 
�لر�غبن  وبو�سع  �جل���اري.  مايو  م��ن   27 يف 
يبادرو�  �أن  �ملذهلة،  �لتجربة  ه��ذه  خو�س  يف 
�الإلكرتوين  �لتطبيق  طريق  عن  �حلجز  �إىل 
يونيو  من   18 يف  �لعر�س  وينتهي  �ل�سركة، 
�ملقبل. وت�ستطيع �لغو��سة �أن تهبط �إىل عمق 
بو�سع  ي�سبح  وعندها،  م��رت�،  ثاثن  يقارب 
�ملذهلة  �لبحرية  �حل��ي��اة  ير�قبو�  �أن  �ل��رك��اب 
عن قرب يف منطقة كوني�ساند �الأ�سرت�لية. 
�ل�سياحة  هيئة  مه  ب�سر�كة  �مل�سروع  ويجري 
يف �ملنطقة، ويقول �أ�سحاب �لفكرة �إن �لهدف 
ل��ي�����س ���س��ي��اح��ي��ا وت��رف��ي��ه��ي��ا ف��ق��ط، ب���ل يطمح 
باحلاجز  حت��دق  �لتي  باملخاطر  �لتوعية  �إىل 

�ملرجاين من جر�ء �الحتبا�س �حلر�ري.

ماين  نظر  وج��ه��ة  �سحة  حديثة  در����س��ة  �أثبتت 
بال�سجائر  �ال�ستعانة  �أن  �لعامل، يف  �ملدخنن حول 
�الإلكرتونية ي�ساعد بقوة يف �الإقاع عن �لتدخن.

�أن من  و�أظ��ه��رت �لدر��سة �لتي ج��رت يف �إجن��ل��رت�، 
�الإقاع  �الإلكرتونية بهدف  �ل�سجائر  ي�ستخدمون 
عن �لتدخن، ميكنهم حتقيق هدفهم بن�سبة تزيد 
95 ب��امل��ئ��ة ت��ق��ري��ب��ا ع��م��ن ي��ح��اول��ون �الإق�����اع دون 
�ال�ستعانة باأي �سيء ميكن �أن ي�ساعدهم على ذلك.

�أبحاث  موؤ�س�سة  متولها  �لتي  �لدر��سة،  و�عتمدت 
دورية  ون�سرتها  �خل��ريي��ة،  �لربيطانية  �ل�سرطان 
“�أديك�سن” �ملتخ�س�سة يف جمال مكافحة �الإدمان، 
�خلمي�س، على حتليل معدالت �لنجاح للعديد من 

�لطرق �ل�سائعة لاإقاع عن �لتدخن.
و�سملت �لدر��سة �ل�سجائر �الإلكرتونية و�لا�سقات 
و�لعلكة �لتي ت�ستخدم لطرد �لنيكوتن من �جل�سم، 
“فايزر”  �سركة  تنتجه  �ل��ذي  فارينيكلن  وع��ق��ار 

ويباع يف بريطانيا باال�سم �لتجاري “�سامبك�س«.
و��سعة  جمموعة  لرت�عي  �لدر��سة  تعديل  مت  كما 
�لنجاح  معدالت  على  توؤثر  قد  �لتي  �لعو�مل  من 

و�مل�ستوى  �لعمر  مثل  �ل��ت��دخ��ن،  ع��ن  �الإق����اع  يف 
و�ملحاوالت  �ل�سجائر  �إدم����ان  ودرج���ة  �الج��ت��م��اع��ي 
�ل�سابقة لاإقاع، وما �إذ� كان �الإقاع تدريجيا �أم 

مفاجئا.
�ل�سحة  منظمة  عن  �سادرة  بيانات  �أح��دث  وت�سري 
�لعاملية، �إىل �أن تدخن �ل�سجائر وغريها من �لتبغ 
�سنويا  �سخ�س  ماين   7 م��ن  �أك��ر  بحياة  ي��ودي 

على م�ستوى �لعامل.
ومن بن 1.1 مليار مدخن يف �لعامل، يعي�س حو�يل 

80 باملئة يف دول فقرية �أو متو�سطة �لدخل.
تبغ، لكنها  �الإلكرتونية على  �ل�سجائر  وال حتتوي 
حتوي �سو�ئل بها ن�سبة من �لنيكوتن وي�ستن�سقها 
�ملدخن يف بخار، ويبيعها �لعديد من �سركات �لتبغ 

�لكربى.
�أل��ف �سخ�س   19 �ل��در����س��ة م��ا يقرب م��ن  و�سملت 
�لتدخن يف  �الإق��اع عن  �إجنلرت� ممن حاولو�  يف 
ومت  فيها،  م�ساركتهم  على  �ل�سابقة  �سهر�  �ل�12 
جمع نتائجها على مدى 12 عاما من 2006 �إىل 

.2018

اأثر ال�سجائر الإلكرتونية على راغبي ترك التدخني

كيفان�س  �ملمثل  م�سل�سل  �أن  ديري   �لرتكية  جان�سو  �ملمثلة  ع��ّدت 
قد ف�سل ومل يجذب �جلمهور، م�سرية �إىل  “��سطد�م”  تاتيلتوغ 

�أن هذ� �الأمر ال يقلل من �ساأن كيفان�س.
ون�سب  �الأرق���ام   “ �لرتكية:  �العامية  �لو�سائل  الإح��دى  وقالت 

�مل�ساهدة تتحدث عن ف�سل م�سل�سل “��سطد�م” لكيفان�س«.
�مل�سل�سل  �ىل  �الن�سمام  موؤخر�  دي��ري  جان�سو  رف�ست  قد  وكانت 
�ملنتجة على �الأجر �لذي  �ل�سركة  �تفاقها مع  �ملذكور ب�سبب عدم 

توّد �ن تتق�ساه.
بديلة  لتكون  �سانغو  �ل�سن  �ملمثلة  �ختيار  �ىل  بال�سركة  دفع  ما 

عنها، خ�سو�سا و�أنه كان هناك مفا�سلة بينهما منذ �لبد�ية.

جان�سو ديري تتهم كيفان�س تاتليتوغ بالف�سل


