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بحث مع رئي�س جزر القمر جمالت التعاون والأو�ضاع الإقليمية والدولية 
حممد بن زايد يوؤكد اهتمام الإمارات بدعم جهود 
التنمية امل�صتدامة يف الدول ال�صقيقة وال�صديقة 

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�لرئي�س غز�يل عثماين رئي�س جمهورية  �م�س فخامة 

جزر �لقمر �لذي يزور �لبالد حاليا.
ورح����ب ���ش��م��وه - خ���الل �ل��ل��ق��اء �ل����ذي ج���رى يف ق�شر 

�لبطني - بزيارة رئي�س جزر �لقمر �إىل �لدولة وتبادل 
معه �لتهاين مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك د�عني �هلل 
عز وجل �أن يعيده على �لبلدين باخلري و�لربكات وعلى 
�لأمة �لإ�شالمية باليمن و�لأمن و�ل�شتقر�ر و�ل�شالم. 
وبحث �جلانبان خالل �للقاء جمالت �لتعاون بني دولة 
�لإمار�ت وجمهورية جزر �لقمر وفر�س و�آفاق تطويرها 

يف خمتلف �جلو�نب.                  )�لتفا�شيل �س3(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله رئي�س جزر �لقمر   )و�م(

�ضهدا اإطالق مبادرة تطبيق »ع�ضيدك«.. وا�ضتقبال جمموعة رعاة الأوملبياد اخلا�س 

حممد بن را�صد يلتقي حممد بن زايد ويتبادلن التهاين مع جموع املهنئني 
حممد بن ر��شد خالل لقائه حممد بن ز�يد يف ق�شر �لبطني باأبوظبي    )و�م(

حرا�س رئي�س املخابرات ال�ضوداين ال�ضابق مينعون اعتقاله!

تعرث املفاو�صات وقوى الحتجاج تدعو لإ�صراب عام 

التحالف العربي يدك اأهدافا للحوثي يف ال�ضالع

امللي�صيا احلوثية حتاول ا�صتهداف مرفق حيوي يف جنران
•• اليمن-وكاالت:

»حتالف  �لتحالف  قو�ت  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  �شرح 
�ملالكي،  تركي  �لركن  �لعقيد  �ليمن«  يف  �ل�شرعية  دعم 
�أن �مللي�شيا �حلوثية �لإرهابية قامت مبحاولة ��شتهد�ف 
�أحد �ملر�فق �حليوية يف مدينة جنر�ن �لذي ي�شتخدمه 
طيار  ب��دون  بطائرة  ومقيمني  مو�طنني  من  �ملدنيون 

حتمل متفجر�ت.
�لإرهابية  �حلوثية  �مللي�شيا  �أن  �ملالكي  �لعقيد  و�أو�شح 
�لإرهابية  �لأعمال  تنفيذ  تو��شل  �إي��ر�ن  من  �ملدعومة 
و�لدويل،  �لإقليمي  تهديًد� حقيقًيا لالأمن  �لتي متثل 
من خالل ��شتهد�فها لالأعيان �ملدنية و�ملر�فق �ملدنية، 
وك��ذل��ك �مل��دن��ي��ني م��ن م��و�ط��ن��ني ومقيمني م��ن جميع 

�جلن�شيات.
�حلوثية  �مللي�شيا  �لعبار�ت  باأ�شد  �ملالكي  �لعقيد  وح��ذر 

��شتهد�فها  �إير�ن من مو��شلة  �ملدعومة من  �لإرهابية 
ل��الأع��ي��ان �مل��دن��ي��ة و�مل���ر�ف���ق �مل��دن��ي��ة وك��ذل��ك �ملدنيني 
و���ش��ي��ك��ون ه��ن��اك و���ش��ائ��ل ردع ح��ازم��ة و���ش��ت��ت��خ��ذ قيادة 
يتو�فق  �لر�دعة مبا  �لإج��ر�ء�ت  كافة  �مل�شرتكة  �لقو�ت 

مع �لقانون �لدويل �لإن�شاين وقو�عده �لعرفية.
�إىل ذلك، �أفادت م�شادر ميد�نية ب�شقوط قتلى وجرحى 
ملقاتالت  غ����ار�ت  يف  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  ع��ن��ا���ش��ر  م��ن 
�حلز�م  و  �مل�شرتكة  �ل��ق��و�ت  م��ع  وم��و�ج��ه��ات  �لتحالف 

�لأمني يف مناطق متفرقة �شمايل حمافظة �ل�شالع.
و��شتهدفت مقاتالت �لتحالف �لعربي مو�قع وجتمعات 
مليلي�شيات �حلوثي يف منطقة �لفاخر، و تعزيز�ت لهم يف 

منطقة �جلب �ملحاذية ملديرية �حل�شاء.
كما ��شتهدفت جتمعات لهم يف منطقة باجة حجر غربي 
من  ع��دد  �شقوط  �ىل  �ل��غ��ار�ت  و�أدت  قعطبة.  مديرية 

�لقتلى و �جلرحى و تدمري معد�ت قتالية للحوثيني.

الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة »البطاقة الذهبية« للوافدين
حممد بن را�صد: نرحب بكل �صخ�ص ي�صعى 

للم�صاركة معنا يف م�صرية التطور والبناء املتوا�صلة
•• دبي-وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
للم�شتثمرين،  �لذهبية«  »�لبطاقة  �لد�ئمة  �لإقامة  نظام  »رع��اه �هلل«  دبي  �ل��وزر�ء حاكم 
و�ملعرفة  �لعلوم  جم��الت  يف  و�لباحثني  �لتخ�ش�شية،  �ملو�هب  �لأعمال،و�أ�شحاب  ورو�د 
��شتثمارية جاذبة وم�شجعة على منو وجناح  بهدف ت�شهيل مز�ولة �لأعمال، وخلق بيئة 
بيئة م�شجعة على  و�ملوهوبني وذلك بهدف خلق  �لأعمال  للم�شتثمرين ورجال  �لأعمال 
�لأ�شتثمار و�لإبد�ع وتر�شيخ منظومة تنموية تتميز بال�شتقر�ر، و�إ�شر�ك �أ�شحاب �ملو�هب 
�ل�شتثنائية ليكونو� �شركاء د�ئمني يف م�شرية �لتنمية يف �لدولة. وي�شتهدف �لقر�ر �أول 
من نظام »�لإقامة �لد�ئمة« من �أكرث  لال�شتفادة  موؤهلني  �أوىل  كدفعة  �شخ�س   6800
من 70 دولة للتمتع مبز�يا غري م�شبوقة ويقدر �إجمايل ��شتثمار�ت �لأ�شخا�س �ملوؤهلني 

للح�شول على �لإقامة �لد�ئمة باأكرث من 100 مليار درهم.          )�لتفا�شيل �س4(

•• اأبوظبي-وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى 
رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي »رع����اه �هلل« 
�آل نهيان ويل عهد  �أخ��اه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة م�شاء �م�س يف ق�شر 
�لتهاين  �ملهنئني  جموع  مع  �شموهما  وتبادل  باأبوظبي.  �لبطني 

و�لتربيكات مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك.
من جهة �أخرى �شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
�هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �إطالق مبادرة تطبيق 
»ع�شيدك« �لتي تهدف �إىل تكري�س روؤية ونهج �لدولة فيما يتعلق 
بتعزيز متا�شك ن�شيج �ملجتمع و�إر�شاء �أف�شل �ملمار�شات �لرتبوية 

ينعك�س  مب��ا  �مل��در���ش��ي  �ملجتمع  ��شتقر�ر  تر�شيخ  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي 
�أكادمييا وجمتمعيا وتربويا. جاء ذلك  �لطلبة  �أد�ء  �إيجابا على 
خالل ��شتقبال �شموهما وفد وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لذي ي�شم 
�لقياد�ت �لرتبوية بجانب عدد من �لأ�شر �لنموذجية �لتي تركت 
ب�شمات جمتمعية وتربوية متميزة وو��شحة حيث �شكلت مثال 
يحتذى يف �لعمل و�لإلهام و�ل�شعي نحو تنمية جو�نب �شخ�شية 

�أبنائنا �لطلبة.      )�لتفا�شيل �س3-2(

•• باري�س-اأ ف ب:

�أّن هناك للمرة  �إميانويل ماكرون  �لفرن�شي  �لرئي�س  �أعلن 
�أج��ن��ب��ي��ة بهدف  �ل��ق��وم��ي��ني وم�����ش��ال��ح  ب��ني  ت���و�ط���وؤ�ً  �لأوىل 
بانون  �شتيف  �إىل  ب��ال��ت��ح��دي��د  م�����ش��ري�ً  �أوروب�������ا«،  »ت��ف��ك��ي��ك 
»مل  رو���ش��اً  ومتمّولني  �لأم��ريك��ي��ة«  �ل�شلطات  من  »�لقريب 

يتدّخلو� يوماً لهذ� �حلّد«.
وقال ماكرون خالل مقابلة مع �شحف مناطقية فرن�شية 
ل  �أن  �مل���رء  ع��ل��ى  ينبغي  ب��ال��ق��ل��ق.  ن�شعر  �أن  �إّل  ميكننا  »ل 
�لأفر�د،  وبع�س  �ل���دول  ب��ني  �أخ��ل��ط  لكّني ل  ���ش��اذج��اً،  يكون 
�أوليغار�شيني  �أو  �أمريكية  �شغط  جمموعات  كانو�  �إذ�  حتى 
�أّن  �لفرن�شي  �لرئي�س  و�أّك��د  قريبني من �حلكومات«.  رو�شاً 
�ل�28  �لتي �شتجري يف دول �لحت��اد �لوروب��ي  �لنتخابات 
�أهمية منذ  �لأك��رث  �أيار-مايو �جل��اري »هي  23 و26  بني 
وتطمح  وج���ودي���اً«.  خ��ط��ر�ً  ي��و�ج��ه  �لحّت����اد  لأّن   1979
�لأحز�ب �ليمينية �ملتطرفة �أو �لقومية �ملحافظة �ملناه�شة 
زيادة  �إىل  �ل�شعبوية  �لأح���ز�ب  وك��ذل��ك  �لأوروب��ي��ة  للوحدة 
جتديد  خاللها  �شيتم  �ل��ت��ي  �لن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  يف  تها  ح�شّ
يتمّكن  �أن  �ل��ر�أي  ��شتطالعات  وتتوّقع  �لأوروب���ي.  �لربملان 
173 مر�ّشحاً من هذه �لأحز�ب من دخول �لربملان �لأوروبي 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ذكر مكتب �لنائب �لعام �ل�شود�ين �أن �لنيابة �لعامة �أمرت باعتقال رئي�س 
لكن  م�شريف  ح�شاب  ب�����ش��اأن  ل�شتجو�به  ق��و���س  ���ش��الح  �ل�شابق  �مل��خ��اب��ر�ت 

حر��شه حالو� دون �عتقاله.
وقال �ملكتب �أن قو�س كان من �ملفرت�س ��شتجو�به ب�شاأن ح�شاب يحوي 46 
بتوقيع قو�س  �إل  �ل�شرف منه  يتم  �شود�ين )مليار دولر( ل  مليار جنيه 

فقط. )�لدولر ي�شاوي 45 جنيها �شود�نيا(
من جهة �أخرى دعا جتمع �ملهنيني �ل�شود�نيني، �إىل �ل�شتمر�ر يف �لعت�شام، 
�لع�شكري  �ملجل�س  بني  �ملفاو�شات  تعرث  بعد  وذل��ك  ع��ام،  �إ���ش��ر�ب  وتنظيم 

�لنتقايل وقوى �إعالن �حلرية و�لتغيري.
ي�شرتط  �ل��ذي  �ل�شيادي  �ملجل�س  �إن  �لثالثاء،  �أم�س  �ملهنيني،  وق��ال جتمع 
�ملجل�س �لع�شكري، �أن يكون برئا�شة ع�شكرية وباأغلبية للع�شكريني، ل يفي 

ب�شرط �لتغيري، و�شدد على �شرورة �أن تكون �ل�شلطة ذ�ت �أغلبية مدنية.
من جانبه �عرتف �ملجل�س �لع�شكري ويف بيان باأن نقاط �خلالف ل تز�ل 
�لفنية بني  �للجان  �أن  �تفاق، مو�شحاً  �إىل  �لو�شول  موجودة وحتول دون 
تلبى  مر�شية  �شيغة  �إىل  �لتو�شل  �ج��ل  من  �أعمالها  �شتو��شل  �لطرفني 

طموحات �ل�شعب �ل�شود�ين وت�شل بالبالد �إىل بر �لأمان
�لع�شكري   �ملجل�س  رئي�س  نائب  عنه  ع��رب  ت��ف��اوؤل  �ملفاو�شات  تعرث  و�شبق 
�إعالن  ق��وى  مع  �شيوقع  و�شيكا  �تفاقا  �أن  �أك��د  �ل��ذي  دقلو  حممد حمد�ن 

�حلرية و�لتغيري، و��شفاً ما جرى ب�شحابة �شيف عابرة.
�مل�شهد  وبح�شب مر�قبني، فاإن حالة من قلق  �لرتقب تخيم  حاليا على 
�ل�شيا�شي يف �ل�شود�ن، خا�شة مع ت�شاعد �لأ�شو�ت �ملطالبة ب�شرورة �شرعة 
�لبالد،  ت�شرب  �لتي  �لقت�شادية  �لأزم��ة  ملو�جهة  وذل��ك  لتفاق،  �لتو�شل 

�إ�شافة �إىل قطع �لطريق على �أي طرف ثالث ي�شعى لإف�شال �أي ت�شوية.  
وليل �لثنني �أكد بيان م�شرتك بني �ملجل�س �لع�شكري �حلاكم يف �ل�شود�ن 
باأن مفاو�شات �لثنني حول  وحتالف قوى �لحتجاج )�حلرية و�لتغيري( 
ت�شكيلة جمل�س �شيادي يدير �شوؤون �لبالد �نتهت دون �لتو�شل �إىل �تفاق 

و�أنها �شتتو��شل.
�لأ�شا�شية عالقة بني قوي �حلرية  ت��ز�ل نقطة �خل��الف  "ما  �لبيان  وق��ال 
و�لتغيري و�ملجل�س �لع�شكري حول ن�شب �لتمثيل ورئا�شة �ملجل�س �ل�شيادي 
بني �ملدنيني و�لع�شكريني".و�أ�شاف "نعمل من �أجل �لو�شول لتفاق عاجل 
دي�شمرب  ث��ورة  �أه��د�ف  ويحقق  �ل�شود�ين  �ل�شعب  طموحات  يلبي  ومر�ٍس 

�ملجيدة )..( و�شتو��شل �للجان �لفنية بني �لطرفني �أعمالها".

�ملقبل، �أي بزيادة 19 نائباً عن ح�شتهم �حلالية �لبالغة 154 نائباً 
نائباً.   751 و�ملوؤلف من   2014 �نتخابات  �ملنبثق من  �لربملان  يف 
و�شّدد �لرئي�س �لفرن�شي على �أّن »من ل يوؤمن مب�شتقبل �أوروبا هو 

عدّو لها. �لقوميون �لذين يريدون تق�شيمها هم �أعد�وؤها �لأو�ئل«.
ونّدد ماكرون مبا �عتربه »تو�طوؤ�ً بني �لقوميني وم�شالح �أجنبية« 
بانون،  �شتيف  على  خ�شو�شاً  م�شّوباً  �أوروب�����ا«،  »تفكيك  �أج���ل  م��ن 

دونالد  �لأم���ريك���ي  للرئي�س  �ل�����ش��اب��ق  �مل�شت�شار 
�مل��ت��م��ّول��ني �لرو�س  ت��ر�م��ب، وع��ل��ى 

�ل����ذي����ن ي���دع���م���ون »�أح�����ز�ب�����اً 
متطّرفة«.

وق���ال م��اك��رون »ل��ل��م��رة �لأوىل 
�لقوميني  ب����ني  ت������و�ط������وؤ�ً  �أرى 
تفكيك  ه��دف��ه  �أجنبية  وم�شالح 
من  بع�شاً  �أّن  و�أ���ش��اف  �أوروب����ا«. 

»ق����ادة ج��م��اع��ات �ل�����ش��غ��ط من 
�لقريبني  ب�����ان�����ون،  �أم�����ث�����ال 
�لأمريكية«  �ل�����ش��ل��ط��ات  م��ن 
ي��اأم��ل��ون يف �ن��ه��ي��ار �لحت���اد 
لتحقيق  وي�شعون  �لأوروب���ي 

هذ� �لهدف.

ماكرون يتحدث عن »تواطوؤ« »لتفكيك اأوروبا« 

اإره���اب���ي���ًا   16 ت�����ص��ف��ي��ة 
���ص��ي��ن��اء يف  ب���ال���ع���ري�������ص 

•• القاهرة-وكاالـ:

متكنت �أجهزة �لأمن �مل�شرية من 
مو�جهة  يف  �إره��اب��ي��اً   16 ت�شفية 

مع �ل�شرطة بالعري�س يف �شيناء.
�مل�شرية  �لد�خلية  وز�رة  وذك��رت 
�أن قطاع �لأمن �لوطني متكن من 
ر�شد بوؤرتني للعنا�شر �لإرهابية 
من  �شل�شلة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ت��خ��ط��ط��ان 
�ملن�شاآت  �شد  �لإرهابية  �لعمليات 
و��شتهد�ف  و�حل���ي���وي���ة  �ل���ه���ام���ة 
مبناطق  �ل���ه���ام���ة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
�أنه  و�أ���ش��اف��ت  بالعري�س  خمتلفة 
ح���دث���ت م���و�ج���ه���ات م�����ش��ل��ح��ة مع 
�أ�شفر  م���ا  �لإره����اب����ي����ة،  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
�إره���اب���ي���اً، وعرث   16 ع���ن م�����ش��رع 
بحوزتهم على 8 بندقية �آلية، و1 
و3  خ��رط��و���س،  ب��ن��ادق  و3  بندقية 

عبو�ت متفجرة، وحز�م نا�شف.

من  يحذر  اجلزائري  اجلي�ص 
اخلبيثة« الع�صابة  »خمططات 

•• اجلزائر-وكاالت:

�جلي�س  �أرك������������ان  رئ����ي���������س  ح�����ث 
�جل���ز�ئ���ري �ل��ف��ري��ق �أح��م��د قايد 
»�لتحلى  ع��ل��ى  �ل�����ش��ع��ب  ���ش��ال��ح، 
باليقظة، وعدم �ل�شماح لأ�شحاب 
�ملخططات �خلبيثة بالت�شلل �إليه 

مهما كانت �لظروف«.
و�أ������ش�����اف ن����ائ����ب وزي�������ر �ل����دف����اع 
�لوطني، يف بيان، �أم�س �لثالثاء، 
مكافحة  يف  �مل��ت��ب��ع  »�ل���ن���ه���ج  �أن 
�ل���ف�������ش���اد ي���رت���ك���ز ع���ل���ى �أ����ش���ا����س 
م��ت��ني و���ش��ل��ب ون��ه��ج م��ب��ن��ى على 
�شماه  ثابتة«، حم��ذر� مما  دلئ��ل 
لعرقلة  �ل��ع�����ش��اب��ة  »حم��������اولت 
�ل�شعبي  �لوطني  �جلي�س  جهود 

وجهاز �لعد�لة«.
وتابع:«�أ�شري �إىل �لتحدي �لكبري 
�لذي  �لف�شاد  حماربة  يف  �ملتمثل 
�شيا�شية  �م���ت���د�د�ت  ل��ه  �أ�شبحت 
ولوبيات  و�إع����الم����ي����ة  وم���ال���ي���ة 
موؤ�ش�شات  يف  متغلغلة  م��ت��ع��ددة 

�لبالد«.

وحده املاتادور الأ�ضباين يرفع الراية:
النتخابات الأوروبية: الي�صار.. ب�صاعة كا�صدة

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�لي�شار �لفرن�شي، �ملبعرث، قد يجمع ب�شعوبة ومعاناة، خم�شة ع�شر نائبا 
، مل يعد �لزمن زمن �لكت�شاح  �أوروب��ا  �نتخابات �لأح��د. ويف بقية  بعد 
، �شتخ�شر �ملجموعة  �لتقدير�ت  �أحدث  �ل�شاحقة، فح�شب  و�لنت�شار�ت 
�لأربعني  ح��دود  يف  �لأوروب����ي،   �ل��ربمل��ان  يف  �لدميقر�طية  �ل�شرت�كية 
مقعد� يف �شرت��شبورغ. ولن ي�شتفيد ل �لي�شار �لر�ديكايل ول �خل�شر ، 
�لذين �شتظل جمموعاتهم م�شتقرة ، من �إعادة �لت�شّكل هذه �لتي فر�شها 

�شعود �ل�شعبويني.                                        )�لتفا�شيل �س14(

بيدرو �شان�شيز.. �مل �لي�شار �لوروبي
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�صد يلتقي حممد بن زايد ويتبادلن التهاين مع جموع املهنئني 
•• اأبوظبي-وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« �أخاه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة م�شاء �أم�س يف ق�شر �لبطني 

باأبوظبي.
وير�فق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ..�شمو 
دبي  عهد  مكتوم ويل  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة.

وتبادل �شموهما مع جموع �ملهنئني �لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة 
�شهر رم�شان �ملبارك.

كما تبادل �لأحاديث حول �لتو��شل بني �أبناء �لإمار�ت و�حلر�س 
على تقدمي �لتهاين مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك بجانب �لقيم 
�لأ�شيلة �لتي ميثلها هذ� �ل�شهر �لف�شيل يف نفو�شهم بتو�دهم 
وتر�حمهم ..د�عني �هلل عز وجل �أن يدمي نعمة �لأمن و�لأمان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  بقيادة �شاحب  �لغايل  رب��وع وطننا  على  و�خل��ري 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«.
ممثل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل 
بن  �شعيد  �ل�شيخ  و�شمو  �لعني  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان 

ز�يد �آل نهيان ممثل حاكم �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حامد  �ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
�آل  �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ ذياب بن ز�يد  رئي�س ديو�ن ويل عهد 
�آل نهيان وزير �خلارجية  نهيان و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خالد بن  �ل��دويل و�شمو  و�لتعاون 
من  وع��دد  �لهمم  لأ�شحاب  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س 

�ل�شيوخ.

حممد بن را�صد وحممد بن زايد ي�صهدان اإطالق مبادرة تطبيق »ع�صيدك« 
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل«  »رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة �إطالق مبادرة تطبيق »ع�شيدك« �لتي تهدف �إىل تكري�س روؤية 
�أف�شل  و�إر���ش��اء  �ملجتمع  ن�شيج  متا�شك  بتعزيز  يتعلق  فيما  �لدولة  ونهج 
�ملمار�شات �لرتبوية �لتي ت�شهم يف تر�شيخ ��شتقر�ر �ملجتمع �ملدر�شي مبا 
ذلك  وتربويا. جاء  �أكادمييا وجمتمعيا  �لطلبة  �أد�ء  �إيجابا على  ينعك�س 
خالل ��شتقبال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �م�س يف ق�شر �لبطني وفد وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم �لذي ي�شم �لقياد�ت �لرتبوية بجانب عدد من �لأ�شر 
وو��شحة  متميزة  وتربوية  جمتمعية  ب�شمات  تركت  �لتي  �لنموذجية 
حيث �شكلت مثال يحتذى يف �لعمل و�لإلهام و�ل�شعي نحو تنمية جو�نب 
�شخ�شية �أبنائنا �لطلبة. كما �شهد �لإطالق �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان 

ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
حاكم �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�لفريق 
وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
و�شمو  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ذي��اب  �ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي  عهد  ويل  دي���و�ن 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل و�شمو 
�لعليا  ز�يد  �إد�رة موؤ�ش�شة  �آل نهيان رئي�س جمل�س  ز�يد  �ل�شيخ خالد بن 
لأ�شحاب �لهمم و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة وعدد من �ل�شيوخ . ورحب 
�شموهما بالوفد ..م�شيدين بهذه �لنماذج �مللهمة لالأ�شر �لإمار�تية �لتي 
جت�شد �حلر�س على ��شتمر�رية تطور وتفوق �أبنائها �أكادميياً وجمتمعياً 
و�شلوكياً ومعرفياً من خالل دعمهم وت�شجيعهم وحتفيزهم و��شفني هذ� 

�لدور باأنه عمل تكاملي وجوهري بني �لبيت و�ملدر�شة.
�أنها تعد  �إىل  .. م�شريين  �أ�شاد �شموهما مببادرة تطبيق »ع�شيدك«  كما 
حلقة و�شل بني �لبيت و�ملدر�شة ويوؤمل من خاللها تعزيز �لرت�بط بني 

�ملعلومات  تقدمي  بجانب  تربويا  �لأ�شرة  ودور  �ملدر�شي  �ملجتمع  مكونات 
�إليها عنا�شر �لعملية �لتعليمية ف�شاًل عن  �لرتبوية �ملهمة �لتي يحتاج 
توفري مت�شع للم�شاركة �ملجتمعية من خالل �لأن�شطة �ملنتقاة �ملطروحة 
من خالل هذ� �لتطبيق. ويعد تطبيق »ع�شيدك« ثمرة دعم وتوجيهات 
�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
رئي�س جمل�س �لتعليم و�ملو�رد �لب�شرية و�لذي �ختار م�شمى هذه �ملبادرة 
للتعا�شد  �لإم��ار�ت��ي��ة  لالأ�شرة  ذكية  تفاعلية  من�شة  �لتطبيق  يعد  فيما 
و�لتو��شل مع �ملدر�شة من خالل �أن�شطة منتقاة وحتقيق جتربة تفاعلية 

هدفها وحمور �رتكازها �لطالب.
و�ملهام  و�لأن�شطة  �خليار�ت  من  جمموعة  مل�شتخدميه  �لتطبيق  ويوفر 
من  �لأبناء  ��شطحاب  مو�عيد  حتديد  على  �لقدرة  يف  تتمحور  �ليومية 
�أولياء �لأمور و�نتقاء �لفعاليات �ملدر�شية  و�إىل �ملدر�شة وح�شور �جتماع 
لالنخر�ط بها، منها �لتطوع يف �ملدر�شة و قر�ءة �لكتب و رحلة عائلية .. 
 ISBN reader، QR code،كما يحتوي �لتطبيق على تقنيات مثل
geolocation لت�شجيل م�شاركة �أولياء �لأمور. وهذه �ملبادرة - �لتي 
�لرتبوية حيث  �لأه��د�ف  �إىل حتقيق جمموعة  - تهدف  بعناية  �شممت 
�تخاذ  من  متكنهم  معلوماتية  من�شة  �ل��رتب��وي  �ل��ق��ر�ر  لأ�شحاب  توفر 

�لقر�ر�ت �لتي تدعم �لرت�بط �لأ�شري �ملدر�شي.
�إطار  يف  �مل�شاركة  حتقيق  يف  �شت�شهم  فاإنها  �لأم��ور،  لأولياء  بالن�شبة  �أم��ا 
�ملتنوعة،  و�لرتفيهية  �لتثقيفية  �لأن�شطة  من  �شل�شلة  عرب  �آم��ن  �أ�شري 
فيما �شيكون �لعائد على �لطالب يف حت�شن ملمو�س يف �لأد�ء �لأكادميي 
للطلبة، وكذلك حت�شن على �شعيد �لعالقة بني �لأ�شرة و�ملدر�شة و�لتي 

�شتنعك�س �إيجابياً على عالقات �لطالب يف حميطه �ملدر�شي.
وتتميز �لأ�شر �لرتبوية �لنموذجية، باأن كل و�حدة منها عبارة عن ق�شة 
�لأ�شر  ه��ذه  �أ�شهمت  حيث  �لكثري  منه  ن�شتلهم  م�شيء  ومن���وذج  ملهمة 
و�لتغلب  �لتحديات  غ��م��ار  خل��و���س  لأبنائها  �مل�شجعة  �لبيئة  ت��وف��ري  يف 
�لعمل  تكامل  خ��الل  من  �ملجتمعية  و�مل�شاركة  و�لعطاء  �ل�شعوبات  على 
�أولياء �لأمور �ملحوري يف �ملتابعة  �جلماعي و�لدعم �ملدر�شي بجانب دور 

و�لتوجيه و�لت�شجيع.
كما متكنت هذه �لأ�شر من �ل�شتثمار يف طاقات ومو�هب طلبتنا و�شحذ 
حتى  ل��ه��م  �ل��د�ع��م��ة  �مل��ث��ال��ي��ة  �لبيئة  وت��وف��ري  �أف��ك��اره��م  وتنمية  هممهم 
يو��شلو� نهج �لتميز وي�شتطيعو� حتقيق �أحالمهم و�إفادة جمتمعهم وكل 
وتعليمية  تربوية  و�أه��د�ف��ا  �لأ�شر يحكي ق�شة خمتلفة  من��وذج من هذه 

وجمتمعية �شعت �إىل حتقيقها.

»نقا�ص املائة اإعالمي وموؤثر« يف قالب تفاعلي جديد �صمن اأجندة منتدى الإعالم الإماراتي
•• دبي-وام:

ملنتدى  �خلام�شة  �ل��دورة  �أجندة  تفا�شيل  عن  لل�شحافة«  دب��ي  »ن��ادي  �أعلن 
�لإعالم �لإمار�تي �لذي �شتنطلق فعالياته حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي »رعاه �هلل« يف �خلام�س و�لع�شرين من مايو �جل��اري، حيث حتمل هذه 

�لن�شخة �شعار »نقا�س �ملائة �إعالمي وموؤثر«.
د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �ملنتدى  فعاليات  يف  ي�شارك 
رئي�س  �لقا�شمي  �أحمد  بن  �شلطان  و�ل�شيخ  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية 
جمل�س موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم ومعايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر 
وزير دولة رئي�س �ملجل�س �لوطني لالإعالم ومعايل نورة بنت حممد �لكعبي 
وزيرة �لثقافة وتنمية �ملعرفة و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة �ملنطقة �لإعالمية 

�ل�شحف  �لإم��ار�ت��ي وروؤ���ش��اء حترير  �لإع��الم  �إىل جانب قياد�ت  �أبوظبي  يف 
ولفيف  �لدولة  �لإعالمي يف  �لعمل  ورم��وز  و�ملفكرين  �لُكتَّاب  وكبار  �ملحلية 

من �ملثقفني و�لأكادمييني.
مب�شتقبل  �ل�شلة  وثيقة  مو�شوعات  على  �ملنتدى  من  �ل���دورة  ه��ذه  وتركز 
�لإعالم �لإمار�تي ويف مقدمتها قدر�ته �لتناف�شية على �ل�شعيدين �لعربي 
و�لعاملي، و�ل�شرت�تيجية �لتي يعمل وفقها، و�لتحّولت �لتي ت�شكل حتديات 
�لتي  و�لتقنيات  لها  �لتاأهب  و�أهمية  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  ل��الإع��الم  حقيقية 
يعزز  مب��ا  وتوظيفها  مو�كبتها  وكيفية  �لإع��الم��ي  �مل�شهد  �شياغة  �شتعيد 
�لإيجابي  �لتاأثري  مناق�شة  جانب  �إىل  دولتنا،  يف  �لإع���الم  قطاع  م�شتقبل 
�لتو��شل �لجتماعي �لإمار�تيني وما يتما�س منها مع  �ملن�شود من موؤثري 
�ل�شو�بط �لجتماعية و�لإعالمية، �إ�شافة �إىل مناق�شة ق�شايا �أخرى متثل 
ور�شالة  خطاب  ذي  وق��وي  متما�شك  �إمار�تي  �إع��الم  لبناء  �لرئي�شي  �لهيكل 

�إعالمية موؤثرة ومقنعه.
وي�شت�شيف �ملنتدى بح�شور مائة �إعالمي وموؤثر جل�شة نقا�شية تعقد حتت 
عنو�ن »��شرت�تيجية �لإعالم �لإمار�تي«، حيث �شتناق�س �جلل�شة �أهمية وجود 
��شرت�تيجية �إعالمية وطنية تخدم �لإمار�ت د�خلياً وخارجياً ودور �لإعالم 

يف نقل �حلقيقة بكفاءة وقدرة على �لتاأثري .
�ملهمة  �ل��ت�����ش��اوؤلت  م��ن  جمموعة  على  �لإج��اب��ة  �أي�����ش��ا  �جلل�شة  و���ش��ت��ح��اول 
يف ذ�ت �ل�����ش��ي��اق وم��ن��ه��ا: ه��ل يفتقر ق��ط��اع �لإع����الم يف دول���ة �لإم�����ار�ت �إىل 
قادر على  �ملحلي  �إعالمنا  �أ�شا�شها؟، هل  و��شحة يتحرك على  ��شرت�تيجية 
مو�كبة �لإجناز�ت �لكبرية و�خلطط �لطموحة للدولة؟، وهل يلبي �لإعالم 
�ل�شيباين،  ن��دى  �لنقا�س  وتدير  �لإم��ار�ت��ي؟،  �ل�شعب  طموحات  �لإم��ار�ت��ي 
�لتي  �لتحديات  وت��رية  ت�شارع  ومع  لالإعالم.  �أبوظبي  �شركة  يف  �لإعالمية 
�لإمار�تي  �لإع��الم  يلعبه  �ل��ذي  �ل��دور  �أهمية  �ملنطقة، وتز�يد  توؤثر يف دول 

�لتغطية  �شبل  وتطوير  �مل�شتقبلية،  و�ل��ت��ح��دي��ات  �لأزم����ات  م��ع  �لتعامل  يف 
م�شتقبلية  بناء خطط  ي�شهم يف  �لزم��ات مبا  �ثناء  و�لإعالمية  �ل�شحافية 
للتعامل �ل�شتباقي يف مو�جهة �لأزمات .. يعقد �ملنتدى يف دروته �خلام�شة 

جل�شة حتت عنو�ن »�لإعالم �لإمار�تي يف ظل �لأزمات«.
�ملحلي  �لع���الم  و�ج��ه  كيف  �أه��م��ه��ا:  �مل��ح��اور  م��ن  �لعديد  �جلل�شة  وتناق�س 
�أثناء  �لقارئ  ثقة وم�شد�قية  �ملحلية  �لع��الم  و�شائل  تفقد  �لأزم��ات؟ وهل 
�لأزمات؟ وملاذ� �لرتباك �ملُ�شرتك بني م�شادر �ملعلومات وو�شائل �لعالم عند 
�ثناء �لزم��ات؟ وهل  �ل�شائعات  �نت�شار  �أزم��ة؟ من يتحمل م�شوؤولية  حدوث 
و�لتحولت  �لتطور�ت  بحجم  �لإمار�تية  و�لإعالمية  �ل�شحافية  �لتغطية 
ت�شهدها �ملنطقة؟ �أم �ن �إعالمنا �ملحلي نف�شه يعاين من �أزمات نحتاج �لتغلب 
�لإمار�ت  �شحيفة  حترير  رئي�س  �لريامي،  �شامي  �لنقا�س  ويدير  عليها؟ 

�ليوم.
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اأخبـار الإمـارات
»تنفيذي ال�صارقة« يعتمد الدفعة الثانية من م�صتحقي منح الأرا�صي ال�صكنية والتجارية وال�صناعية

•• ال�شارقة -وام:

�ع��ت��م��د �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة خ����الل �جتماعه 
برئا�شة  �حل��اك��م  �شمو  مكتب  يف  �م�����س  عقد  �ل���ذي   - �ل���ش��ب��وع��ي 
عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
�لثانية  �لدفعة   - �لتنفيذي  �ملجل�س  �ل�شارقة رئي�س  ونائب حاكم 
و�لتجارية  �ل�شكنية  �لأر����ش��ي  منح  م�شتحقي  من   2019 ل�شنة 
�إم������ارة �ل�شارقة وذلك يف �طار توجيهات �شاحب  و�ل�شن�����اعية يف 
ع�شو  �لقا�شمي  م�����حمد  بن  �ش�����لطان  �ل������دكتور  �ل�����شيخ  �ل�ش�����مو 
�لأم������ان  حتق�����يق  �إىل  �لر�مية  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

�لأ�شري و�ل�ش������تقر�ر �ل�ش������كني و�لجت������ماعي و�لقت�شادي.
د�ئرة  رئي�س  �مل��ه��ريي  بطي  ب��ن  خ��ال��د  �ملهند�س  ���ش��ع��ادة  و�أو���ش��ح   

�أر�س  650 قطعة  ت�شم  �لثانية  �لدفعة  �أن  و�مل�شاحة  �لتخطيط 
�شكنية  �أر���ش��ا   217 منها  �لإم����ارة  وم��ن��اط��ق  م��دن  م�شتوى  على 

و332 �أر�شا �شناعية و101 �أر�س جتارية.
بالت�شديق على حم�شر �جلل�شة  �لجتماع  ب��د�أ  �ملجل�س قد  وك��ان 
�لتطويرية حول توفري  �ملالحظات  من  ع��دد�ً  ناق�س  ثم  �ل�شابقة 
�أف�شل �لبيئات �لعلمية �ملحفزة ملوظفي حكومة �ل�شارقة ل�شتكمال 
�لرب�مج  باأف�شل  ومعارفهم  مهار�تهم  و�شقل  �لعليا  �ل��در����ش��ات 
�لأكادميية و�ملهنية. و�طلع �ملجل�س على تقرير حول �شري �لعمل 
عبد�هلل  �شعادة  �أو�شح  حيث  �ل�شارقة  حلكومة  �لطبية  �للجنة  يف 
علي �ملحيان رئي�س هيئة �ل�شارقة �ل�شحية �أدو�ر �للجنة و�أهميتها 
و�لأعمال �لتي قامت بها تنفيذ�ً لالخت�شا�شات �ملنوطة �إليها وفقاً 

لقر�ر �ملجل�س �لتنفيذي ل�شنة 2017.

�لح�شائيات  �أب���رز  �ل�شحية  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة  رئي�س  و��شتعر�س 
�لتي  �لتحديات  و�أه��م  �للجنة  لجتماعات  �لبيانية  و�لر�شومات 
تو�جهها خمتتماً �لعر�س بعدد من �لتو�شيات �لتي وجه �ملجل�س 

بالتن�شيق حولها مع �جلهات �ملعنية.
�لتعرفة  ب�شاأن  2019م  ل�شنة   12 رق��م   �لقر�ر  �ملجل�س  و�أ�شدر 
�ملو�د  من  ع��دد�ً  وت�شمن  �ل�شارقة،  �إم���ارة  يف  لل�شاحنات  �مل��روري��ة 
�خلا�شة  �ملرورية  �لتعرفة  وحت�شيل  �ل�شاحنات  ملرور  �لتنظيمية 
و�مل��خ��ال��ف��ات �خلا�شة مبرور  �ل��ر���ش��وم  ج���دول  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  بها 

�ل�شاحنات.
و�شمن ما ��شتجد على جدول �أعمال �جلل�شة ناق�س �ملجل�س عدد�ً 
�أف�شل  ت��وف��ري  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��ه��ام��ة  �مل��و���ش��وع��ات �حلكومية  م��ن 

�خلدمات للمو�طنني و�لقاطنني على �أر�س �إمارة �ل�شارقة.

حممد بن را�صد وحممد بن زايد ي�صتقبالن جمموعة رعاة الأوملبياد اخلا�ص »اأبوظبي 2019«

بحث مع رئي�س جزر القمر جمالت التعاون والأو�ضاع الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد يوؤكد اهتمام الإمارات بدعم جهود التنمية امل�صتدامة يف الدول ال�صقيقة وال�صديقة 

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�أم�س يف ق�شر �لبطني باأبوظبي ممثلي �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د �لذين 
�أ�شهمو� يف دعم ورعاية �لأوملبياد �خلا�س لالألعاب �لعاملية » �أبوظبي 2019 

» �لذي ��شت�شافته �لدولة.
ح�شر �ل�شتقبال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
�لعني  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �ل�شيخ طحنون بن حممد  و�شمو 

�ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي  حاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شعيد  �ل�شيخ  و�شمو 
�آل  �شلطان  بن  ز�يد  �أمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  نهيان 
نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ 
حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ ذياب 
�آل نهيان وزير �خلارجية  �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد  �آل نهيان و�شمو  بن ز�يد 
و�لتعاون �لدويل و�شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة 
موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد 
من  وع��دد  للمعرفة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم  �آل 
�ل�شيوخ . وتبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان مع �حل�شور �لتهاين مبنا�شبة �شهر 
رم�شان �ملبارك .. د�عني �هلل عز وجل �أن يعيده على وطننا باخلري و�ليمن 

و�لربكات.
و�أ�شاد �شموهما بالدعم �لذي قدمته �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة 
و�لأفر�د » لالأوملبياد �خلا�س � �أبوظبي 2019 » و�لذي كان له دور� هاما يف 
جناح �حلدث و�إبر�زه مبا يليق مبكانة دولة �لإمار�ت يف تنظيم و��شت�شافة 
�مل�شوؤولية  ل���روح  تقديرهما  ع��ن  م��ع��رب��ني  �ل��ع��امل��ي��ة..  �لأح�����د�ث  ه���ذه  م��ث��ل 
�لذي  �لعاملي  �حل��دث  يف  �لفاعلة  وم�شاهماتهم  بها  حتلو�  �لتي  �ملجتمعية 

��شت�شافته �لدولة موؤخر�.
وم�شاندة  دع��م  م��ن  ق��دم��وه  مل��ا  وتقديرهما  �شكرهما  ع��ن  �شموهما  و�أع���رب 
�إىل  �لإن�شانية  �لدولة  ر�شالة  و�إي�شال  �لأوملبياد  �أه��د�ف  حتقيق  يف  �أ�شهمت 

�أنهم  �أ�شحاب �لهمم و�لت�شامن معهم موؤكدين  �أهمية متكني  �لعامل حول 
ميثلون قدوة ومنوذجا لرجال �لأعمال �ملخل�شني و�أن هذه �مل�شاهمات تر�شخ 
�أع�شاء  �أع���رب  جانبهم  م��ن  �ملجتمع.  يف  رو�ف��ده��ا  وت��ع��زز  �مل�شاركة  مفاهيم 
�لوفد عن فخرهم و�عتز�زهم بامل�شاركة يف �إجناح �لأوملبياد �خلا�س لالألعاب 
�لعاملية وحتقيق �أهد�فه �لإن�شانية ..م�شريين �إىل �أن م�شاهمتهم يف �لأوملبياد 
تاأتي تعبري� عن تقديرهم و�شكرهم ملا تقدمه �لدولة لرجال �لأعمال من 
دعم وم�شاندة .. و�أكدو� مو��شلة دعمهم ملثل هذه �لفعاليات �لتي حتت�شنها 

�لدولة و�مل�شاركة يف جناحها.
وقد حظيت فعاليات �لأوملبياد بدعم وم�شاركة عدد من �جلهات و�ل�شركات 
»�أدن��وك« و�لحت��اد للطري�ن ومبادلة  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة برتول  منها 

وجمل�س �أبوظبي �لريا�شي و�إعمار و �لد�ر و �إت�شالت و �مل�شعود لل�شيار�ت.

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س فخامة �لرئي�س غز�يل عثماين 

رئي�س جمهورية جزر �لقمر �لذي يزور �لبالد حاليا.
ورحب �شموه - خالل �للقاء �لذي جرى يف ق�شر �لبطني - بزيارة رئي�س 
جزر �لقمر �إىل �لدولة وتبادل معه �لتهاين مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك 
د�عني �هلل عز وجل �أن يعيده على �لبلدين باخلري و�لربكات وعلى �لأمة 
و�ل�شالم. وبحث �جلانبان خالل  و�ل�شتقر�ر  و�لأمن  باليمن  �لإ�شالمية 
�للقاء جمالت �لتعاون بني دولة �لإمار�ت وجمهورية جزر �لقمر وفر�س 
و�آفاق تطويرها يف خمتلف �جلو�نب �لقت�شادية و�لتجارية و�ل�شتثمارية 

و�لتنموية مبا يحقق تطلعات �لبلدين و�شعبيهما �إىل فتح جمالت جديدة 
�لأو�شاع  تطور�ت  �إىل  تطرقا  كما  �مل�شرتك.  �لتعاون  من  و�أ�شمل  �أرح��ب 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة وت��ب��ادل وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر ب�����ش��اأن ع���دد م��ن �لق�شايا 

و�ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �هتمام دولة �لإمار�ت 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة 
�لدول  �مل�شتد�مة و�لبناء يف  �لتنمية  »حفظه �هلل« بدعم مقومات وجهود 
تقدم  م��ن  و�أجيالها  ل�شعوبها  تن�شده  م��ا  لتحقيق  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة 
قاعدة  �أر�شت  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  ..م�شري�  و�زده���ار  و��شتقر�ر  وتطور 
�ملتبادل  و�لح��رت�م  �لثقة  من  �أ�ش�س  على  �ل�شديقة  �ل��دول  مع  عالقاتها 
�شموه  و�أع��رب  �ملتبادلة.  �مل�شالح  يحقق  �ل��ذي  �لفاعل  �مل�شرتك  و�لتعاون 

�لإمار�ت  و�لتعاون بني دولة  �ل�شد�قة  ت�شهد عالقات  �أن  �إىل  عن تطلعه 
وجمهورية جزر �لقمر خالل �ملرحلة �ملقبلة مزيد� من �لتطور و�لنمو يف 

�ملجالت كافة خا�شة �لتنموية و�لقت�شادية. 
من جانبه �أعرب �لرئي�س غز�يل عثماين عن �شعادته بزيارة دولة �لإمار�ت 
�لتي حتظى باحرت�م �شعبه وتقديره وحمبته ..مثمنا �لدعم �لذي تقدمه 
�لقت�شادية  �لتنموية  و�مل�شاريع  �لإن�شانية  و�مل��ب��ادر�ت  للرب�مج  �ل��دول��ة 

و�لجتماعية و�لتعليمية و�لبنية �لتحتية يف جزر �لقمر.
�لتي تعد  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ع  �لتعاون  �أوج���ه  بتنمية  ب��الده  �هتمام  و�أك���د 
منوذجا تنمويا ملهما لدول �لعامل وحكوماتها و�شعوبها ومركز� �قت�شاديا 
وجتاريا و��شتثماريا عامليا وعا�شمة ل�شناعة �ل�شياحة و�لثقافة يف �لعامل.

ح�شر �ل�شتقبال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 

منطقة �لظفرة و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد �آل نهيان ممثل حاكم �أبوظبي 
و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو �ل�شيخ 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
عهد  ويل  دي��و�ن  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد  �ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة 
�ل�شيخ عبد�هلل بن  نهيان و�شمو  �آل  ز�ي��د  ذي��اب بن  �ل�شيخ  �أبوظبي و�شمو 
�ل�شيخ خالد بن  �ل��دويل و�شمو  �آل نهيان وزي��ر �خلارجية و�لتعاون  ز�ي��د 
�لهمم  لأ�شحاب  �لعليا  ز�يد  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد 

وعدد من �ل�شيوخ.

عبداهلل بن زايد ي�صتقبل رئي�ص وزراء مايل
•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل يف دي����و�ن عام 
ب��اأب��وظ��ب��ي م���ع���ايل بوبو  �ل�������وز�رة 
جمهورية  وزر�ء  رئ��ي�����س  ���ش��ي�����ش��ي 

مايل.
جرى خالل �للقاء بحث �لعالقات 
�ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لثنائية 
و����ش���ب���ل ت���ع���زي���ز �أوج��������ه �ل���ت���ع���اون 

�مل�شرتك يف جمالت عدة.
كما تبادل وجهات �لنظر حول عدد 
و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من 
�مل�����ش��رتك.  ورحب  �لإه��ت��م��ام  ذ�ت 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
�شي�شي  بوبو  معايل  ب��زي��ارة  نهيان 

مايل  ج���م���ه���وري���ة  وزر�ء  رئ���ي�������س 
�ملتميزة  �ل��ع��الق��ات  على  ..م���وؤك���د�ً 
�ل��ت��ي جت��م��ع ب���ني دول����ة �لإم�����ار�ت 
وم��ايل وحتظى بدعم ورعاية من 

قيادتي �لبلدين �ل�شديقني.
من جانبه �أكد معايل رئي�س وزر�ء 
جمهورية مايل حر�س بالده على 
مع  �مل�شرتك  �لتعاون  �آف��اق  تعزيز 
�ملجالت  �شتى  يف  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�لثنائية  �ل��ع��الق��ات  م��ن  �إن��ط��الق��اً 
�لبلدين  بني  تربط  �لتي  �ملتميزة 
�لذي  �لدعم  ..مثمناً  �ل�شديقني 
للم�شاريع  �لإم����ار�ت  دول��ة  تقدمه 

�لتنموية و�لإن�شانية يف مايل.
بالنه�شة  م���ع���ال���ي���ه  �أ������ش�����اد  ك���م���ا 
�حل�����ش��اري��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا دولة 
كافة  �ل�������ش���ع���د  ع���ل���ى  �لإم�������������ار�ت 

و�لإجن��از�ت �لنوعية �لتي حتققت 
ل�����ش��ع��ب��ه��ا ب��ف�����ش��ل ح��ك��م��ة وروؤي������ة 

قيادتها �لر�شيدة.
بنت  رمي  م���ع���ايل  �ل���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 

�إب���ر�ه���ي���م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي�����رة دولة 
ل�شوؤون �لتعاون �لدويل .

»خريية ال�صارقة« تكرم الرعاة والداعمني حلملة »جود« الرم�صانية
•• ال�شارقة -وام:

�خلريية  �ل�شارقة  جمعية  كرمت 
“ جود  و�لد�عمني حلملة  �لرعاة 
نظمته  ح��ف��ل  يف  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة   “
�ل�شارقة  ن�����ادي  يف  �لأول  �أم�������س 
�ل�شيخ  للغولف و�لرماية بح�شور 
رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  ع�شام 
وعبد�هلل  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س 
مبارك �لدخان �أمني عام للجمعية 
�ملدير  خ��ادم  بن  �شلطان  وعبد�هلل 
كبري  وع���دد  للجمعية  �لتنفيذي 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل���دو�ئ���ر  روؤ����ش���اء  م��ن 
�لإعالم  و�شائل  و�لهيئات وممثلي 
�لدخان  م��ب��ارك  ع��ب��د �هلل  و�أك����د   .
�أه����م����ي����ة و������ش����ت����م����ر�ري����ة �ل���دع���م 
و�ل���ت���ع���اون و�ل���ع���م���ل �مل�������ش���رتك ملا 
�لعمل  ثقافة  وتر�شيخ  تعزيز  فيه 
�لتي قطعت  و�لإن�����ش��اين  �خل��ريي 

وجهود  ب���دع���م  ف��ي��ه��ا  �جل���م���ع���ي���ة 
�أ���ش��و�ط��اً ط��وي��ل��ة �شو�ء  ���ش��رك��ائ��ه��ا 
باأعمال  خارجها  �أو  �ل��دول��ة  د�خ��ل 
وم�����ش��اري��ع ع���دي���دة، م�����ش��ي��د� بدور 
وج���ه���ود �ل����رع����اة و�ل���د�ع���م���ني يف 
�لرم�شانية  “جود”  حملة  جن��اح 
هذ� �لعام ويف �لأعو�م �ل�شابقة ويف 

كافة م�شاريع و�أعمال �جلمعية .
و�شهد �حلفل عر�س فيلم وثائقي 
“ �لرم�شانية  “ جود  حول حملة 
وم������ر�ح������ل ت���ن���ف���ي���ذه���ا، ث�����م ق����ام 
�لقا�شمي  �شقر  بن  ع�شام  �ل�شيخ 
وم�شوؤولو �جلمعية بتكرمي �لرعاة 

و�لد�عمني للحملة.

لالإ�صكان را�صد  بن  حممد  ملوؤ�ص�صة  املوحدة  امل�صاكن  مبادرة  يف  مناذج   5
•• دبي -وام:

�إن مبادرة »م�شاكن  �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لال�شكان  قال �شامي عبد�هلل قرقا�س �ملدير 
�لنماذج �ملوحدة« �لتي �أطلقتها �ملوؤ�ش�شة ت�شم 5 مناذج مب�شاحات و�أ�شعار خمتلفة وباإمكان �ملو�طنني 
�حلا�شلني على �أر��س �شكنية �ل�شتفادة من هذه �ملبادرة دون �لتقيد مب�شروعات �ملوؤ�ش�شة. من جانبه 
�أو�شح �ملهند�س عبد�هلل �ل�شحي مدير �إد�رة �لإ�شر�ف �لهند�شي باملوؤ�ش�شة �أن �ملبادرة تتلخ�س يف توفري 
باأ�شعار تناف�شية وباأحجام متباينة تتنا�شب مع �حتياجات �لأ�شر �ملختلفة �شو�ء  مناذج ثابتة مل�شاكن 
من ناحية عدد �أفر�دها �أو من ناحية مقدرتها �ملالية . و�أ�شار �ل�شحي �إىل �أن �لنماذج �ل�شكنية �لتي مت 
�عتمادها تبد�أ مب�شاحات 2700 �� 3000 � 3500� 4500� 5100 قدم فيما تبد�أ �لأ�شعار لأقل 
870 �ألف درهم و�شول ملليون و600 �ألف درهم للم�شاحة �لأك��رب. ولفت �إىل �أن هذ�  م�شاحة من 
�أف�شلها بالن�شبة لهم  �أن يجعل هناك خيار�ت و��شعة للمو�طنني تتيح لهم �ختيار  �لتنوع من �شاأنه 
وياأتي هذ� �نطالقا من رغبة �ملوؤ�ش�شة يف �لتخفيف عن �مل�شتفيدين وحتقيق �شعادتهم و��شتقر�رهم .
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اأخبـار الإمـارات

اأخبار ال�صاعة: الإمارات رائدة املنطقة يف الثورة ال�صناعية الرابعة
•• اأبوظبي -وام:

�أك����دت ن�����ش��رة “ �أخ��ب��ار �ل�����ش��اع��ة “ �أن دول���ة �لإم������ار�ت م��ن��ذ �إط��الق��ه��ا “ 
عام  �شبتمرب  يف   “ �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شناعية  ل��ل��ث��ورة  �لإم�����ار�ت  ��شرت�تيجية 
2017 �شمن �أعمال �لجتماعات �ل�شنوية حلكومة دولة �لإمار�ت وهي 

تزد�د ريادة ومتيز� يف هذ� �ملجال.
وقالت �لن�شرة حتت عنو�ن “ �لإمار�ت ر�ئدة �ملنطقة يف �لثورة �ل�شناعية 
ورد يف  ما  �شنتني من جت�شيد  �لإم���ار�ت متكنت يف غ�شون  �لر�بعة” �إن 
حتديات  م��و�ج��ه��ة  يف  ر�ئ����د�  من��وذج��ا  ت�شبح  ب���اأن  ت��ل��ك  ��شرت�تيجيتها 
�مل�شتقبل ب�شكل ��شتباقي من خالل تطويع �لتقنيات �لتي توفرها �لثورة 

و�لرفاه  �ل�شعادة  وحتقيق  �ملجتمع  خدمة  �أج��ل  من  �لر�بعة  �ل�شناعية 
و�لبتكار  �ملعرفة  على  قائم  تناف�شي  وطني  �قت�شاد  وحتقيق  لأف���ر�ده 
�إقليميا وعامليا  �مل�شتقبلية ومبا يعزز مكانتها  �لتكنولوجية  و�لتطبيقات 

ب�شفتها مركز� للثورة �ل�شناعية �لر�بعة.
ولفتت يف هذ� �ل�شدد �إىل ت�شدر دولة �لإم��ار�ت �ملنطقة يف تبني �لثورة 
مت�شارعة  �لرقمية مبعدلت  �لتقنيات  لتبنيها  وذلك  �لر�بعة  �ل�شناعية 
مبا يف ذلك �إنرتنت �لأ�شياء و�لذكاء �ل�شطناعي و�أ�شبحت ر�ئدة �ملنطقة 
يف هذه �لتقنيات نتيجة لإطالقها �لكثري من �ملبادر�ت �ملتخ�ش�شة �إ�شافة 
�إىل ريادتها يف �إن�شاء وز�رة للذكاء �ل�شطناعي و�فتتاح “ مركز �لإمار�ت 
�لعاملي  �لقت�شادي  �ملنتدى  مع  بالتعاون   “ �لر�بعة  �ل�شناعية  للثورة 

ليكون هذ� �ملركز هو �لأول من نوعه يف �ملنطقة و�خلام�س على م�شتوى 
حتث  جهود  من  �لإم���ار�ت  دول��ة  حكومة  به  تقوم  ما  �إىل  �إ�شافة  �لعامل 
خاللها �لهيئات �حلكومية و�خلا�شة على تبني �لتقنيات �حلديثة ب�شتى 
�لطرق. ونوهت �لن�شرة �ل�شادرة عن مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث 
�ل�شرت�تيجية �إىل �أن “ ��شرت�تيجية �لإمار�ت للثورة �ل�شناعية �لر�بعة 
“ ركزت على حماور عدة �أبرزها : حت�شني خمرجات �لتعليم �لذي يرتكز 
على �لتكنولوجيا و�لعلوم �ملتقدمة لتحقيق ما ي�شمى “ �إن�شان �مل�شتقبل” 
�إىل  ����ش��ت��ن��اد�  �مل��ج��الت �ل�شحية  وت��ب��ن��ي �خل��ط��ط و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات يف 
�لتقنيات �ملتقدمة �مل�شتخدمة يف هذ� �خل�شو�س وحتقيق ما �أطلق عليه 
و�لتكنولوجيا  �حليوية  �لهند�شة  علوم  توظيف  “ عرب  �مل�شتقبل  “ �أمن 

�ملتقدمة؛ لتحقيق �لأمنني �ملائي و�لغذ�ئي و�ل�شتثمار يف �أبحاث �لف�شاء 
بهدف تعزيز مكانة �لدولة ب�شفتها من�شة عاملية يف هذ� �ملجال لتحقيق 
�لهدف �خلا�س ب�” ريادة �مل�شتقبل “ . وخل�شت ن�شرة “ �أخبار �ل�شاعة “ 
يف ختام �فتتاحيتها �إىل �أن دولة �لإمار�ت باتت وفقا للعديد من �ل�شهاد�ت 
�لدولية متثل �لوجهة �ملف�شلة للم�شتثمرين و�ل�شركات �لنا�شئة و�لكربى 
يف قطاعات �لتكنولوجيا و�لت�شالت و�لبيانات �لذكية نظر� �إىل �متالكها 
بنية حتتية متميزة يف هذه �ملجالت على م�شتوى �ملنطقة وجهودها يف 
حث رو�د �لأعمال على �لتو�شع يف م�شروعات �لبتكار و�خلدمات �لرقمية 
توفر  �لتي  و�شيا�شاتها  �لإلكرتونية  “ و�لتجارة  ت�شني  “ بلوك  وتقنية 

�لعديد من فر�س �لنمو لهم يف هذه �لقطاعات .

الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة »البطاقة الذهبية« للوافدين

حممد بن را�صد: نرحب بكل �صخ�ص ي�صعى اإىل اأن ي�صارك معنا يف م�صرية التطور والبناء املتوا�صلة
ن�ضعى ل�ضتقطاب الكفاءات ال�ضتثنائية وامل�ضتثمرين ليكونوا �ضركاء دائمني معنا يف ق�ضة جناح الإمارات

   6800 �ضخ�س من اأ�ضحاب املواهب و امل�ضتثمرين من اأكرث من 70 دولة با�ضتثمارات تفوق 100 مليار درهم ميثلون الدفعة الأوىل من املوؤهلني للح�ضول على البطاقة الذهبية لالإقامة الدائمة 
•• دبي-وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
دب��ي »رع��اه �هلل«  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
للم�شتثمرين،  �لذهبية«  »�لبطاقة  �ل��د�ئ��م��ة  �لإق��ام��ة  ن��ظ��ام 
و�لباحثني  �لتخ�ش�شية،  �مل��و�ه��ب  �لأع��م��ال،و�أ���ش��ح��اب  ورو�د 
�لأعمال،  مز�ولة  ت�شهيل  بهدف  و�ملعرفة  �لعلوم  جم��الت  يف 
وجناح  من��و  ع��ل��ى  وم�شجعة  ج��اذب��ة  ����ش��ت��ث��م��اري��ة  بيئة  وخ��ل��ق 
وذلك  و�مل��وه��وب��ني  �لأع��م��ال  ورج���ال  للم�شتثمرين  �لأع��م��ال 
وتر�شيخ  و�لإب���د�ع  �لأ�شتثمار  على  م�شجعة  بيئة  خلق  بهدف 
منظومة تنموية تتميز بال�شتقر�ر، و�إ�شر�ك �أ�شحاب �ملو�هب 
يف  �لتنمية  م�شرية  يف  د�ئ��م��ني  �شركاء  ليكونو�  �ل�شتثنائية 

�لدولة.

�أوىل موؤهلني  �شخ�س كدفعة   6800 �أول  �لقر�ر  وي�شتهدف 
 70 �أك��رث م��ن  لال�شتفادة م��ن نظام »�لإق��ام��ة �ل��د�ئ��م��ة« م��ن 
��شتثمار�ت  �إجمايل  دولة للتمتع مبز�يا غري م�شبوقة ويقدر 
�لأ�شخا�س �ملوؤهلني للح�شول على �لإقامة �لد�ئمة باأكرث من 
خلق بيئة جاذبة وم�شجعة  من  يعزز  مما  درهم  مليار   100
�لإم��ار�ت وجهة  على منو وجناح �لأعمال ويوؤكد مكانة دولة 

عاملية ل�شتقطاب �ملو�هب و �لكفاء�ت.
ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �لإط��ار، قال �شاحب  ويف هذ� 
�آل مكتوم: »نرحب بكل �شخ�س ي�شعى �إىل �أن ي�شارك معنا يف 
م�شرية �لتطور و�لبناء �ملتو��شلة.. ونعتربه جزء� منا.. ونفخر 
به ومبا يقدم لوطنه �لثاين �لإمار�ت..« و�أ�شاف : » تاريخيا، 
حياة  �إىل  ي�شعى  �شخ�س  لكل  �أب��و�ب��ه��ا  �لإم����ار�ت  دول��ة  فتحت 
كرمية، لت�شبح �لإمار�ت �أر�س �لأحالم ملاليني �لنا�س من كل 

�أنحاء �لعامل، يعي�شون فيها �آمنني على مالهم و�أحو�لهم«.
وي�شمل  د�ئمة  تاأ�شري�ت  مبنح  �جلديد  �لإقامة  نظام  ويتميز 
ذلك �مل�شتثمرين ورو�د �لأعمال و�أ�شحاب �ملو�هب �لتخ�ش�شية 
و�لطالب  �ملختلفة،  و�ملعرفة  �لعلوم  جم��الت  يف  و�لباحثني 
بهدف  وذل��ك  �ل�شتثنائية،  �لعلمية  �ل��ق��در�ت  ذوي  �لنابغني 
��شتقطاب �أكرب لال�شتثمار�ت �لأجنبية وحتفيز �لإنتاج �ملحلي، 
وحت�شني بيئة �لأعمال، وجعلها �أكرث كفاءة وجاذبية، وتطوير 
�لقدرة �لتناف�شية لرت�شيخ مكانة دولة �لإمار�ت على �ل�شاحة 

�لعاملية.
توفري  ل�شمان  و�لأبناء  و�لزوجة  �لزوج  �ملز�يا كذلك  وت�شمل 
بيئة متما�شكة �أ�شريا و �جتماعيا وحمفزة لالأعمال و�لبتكار 
يف �لوقت ذ�ته وت�شمل �لقد�ر�ت �لتفا�شيل و�ل�شروط و�ملز�يا 

كافة لكل فئة مبا ي�شمن �شال�شة تطبيق �لقر�ر�ت.

اإقامة دبي تبداأ اإ�صدار الإقامات الدائمة
•• دبي-وام:

�لعامة لالإقامة و�شوؤون  �ملري مدير عام �لد�رة  �للو�ء حممد  �شعادة  قال 
�لقر�ر�ت  �لإع���الن عن  �شباقة يف  د�ئما  �لم���ار�ت  �إن دول��ة  �لأج��ان��ب بدبي 
�لتي ت�شتهدف تعزيز دورها �لتنموي و�لقت�شادي يف �لدولة .. و�أو�شح �أن 
�لطب  �ل�شتثنائية يف جمالت  و�لكفاء�ت  للم�شتثمرين  د�ئمة  �إقامة  منح 
�لدور  تعزيز  يف  لدورهم  تقدير�  ياأتي  كافة  و�لفنون  و�لعلوم  و�لهند�شة 
�لتنموي و�لقت�شادي �لذي تقوم به �لدولة. و�أكد �ملري يف ت�شريح له حول 
�إطالق نظام �لإقامة �لد�ئمة »�لبطاقة �لذهبية« يف دولة �لمار�ت �أن هذه 
مكانتها  تر�شيخ  يف  يتمثل  �ل��ذي  و  للدولة  �لإيجابي  �ل��دور  تعزز  �خلطوة 
على �خلارطة �لقت�شادية على م�شتوى �لعامل. و�أو�شح �ملري �أن �إقامة دبي 
لتوجيهات �شاحب  تنفيذ�  �لد�ئمة وذلك  �لإقامات  ��شد�ر  ب��د�أت فعليا يف 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و �لتي ت�شتهدف تعزيز دور �لدولة يف دعم و 

تقدير �أ�شحاب �لكفاء�ت.

اأرا�صي دبي : » نظام الإقامة الدائمة « خطوة تعزز ريادة الدولة و تناف�صيتها
•• دبي -وام: 

د�ئرة  ع��ام  مدير  جم��رن  ب��ن  بطي  �شلطان  �شعادة  ق��ال 
�إع��الن �شاحب �ل�شمو  �إن  �لأر����ش��ي و�لأم���الك يف دب��ي 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« بدء تطبيق 
وح�شول  �لذهبية«  »�لبطاقة  �ل��د�ئ��م��ة  �لإق��ام��ة  نظام 
على  و��شعا  �شدى  �شيرتك  عليها  م�شتثمر   6800
م�شتوى �لعامل يوؤكد مكانة �لإمار�ت و�حدة من �أف�شل 
على  لياأمنو�  �مل�شتثمرون  عنها  يبحث  �لتي  �لوجهات 
منظومة  �إط���ار  يف  باحلماية  �شتحظى  �ل��ت��ي  �أ���ش��ول��ه��م 

�شاملة من �لت�شريعات �لعادلة و�ل�شفافة.
�أن نظام  �م�����س-  ل��ه  �ب��ن جم��رن - يف ت�شريح  و�أو���ش��ح 
�لإمار�ت  دولة  يف  �لذهبية«  »�لبطاقة  �لد�ئمة  �لإقامة 

جهة  م��ن  فهو  �لإيجابية  �ل���دللت  م��ن  �لكثري  يعك�س 
يج�شد تقدير �لقيادة �لر�شيدة ملن �أ�شهمو� باإخال�س يف 
دعم �مل�شرية �لناجحة على طريق �لتنمية �مل�شتد�مة يف 
�لدولة ويربز م�شاعينا �لدوؤوبة لتوظيف كل �لطاقات 
للدخول �إىل قطاعات جديدة وغري م�شبوقة ف�شال عن 
�ل�شتفادة من �لكفاء�ت �ل�شتثنائية يف جمالت �لطب 
و�لهند�شة و�لعلوم خا�شة و�أن دولتنا مبا حباها �هلل من 

مقدر�ت كانت ملهما لهم لتحقيق �لتفوق و�لتميز .
وذكر �بن جمرن �أن �لنظام ذ�ته �شيرتك �آثار� �إيجابية 
و�لتاأكيد  �ملختلفة  جمالته  يف  �لوطني  �لقت�شاد  على 
روؤو�س  �ج��ت��ذ�ب  على  وقدرتها  �لإم���ار�ت  تناف�شية  على 
ليو��شلو�  م�شتثمريها  على  �ملحافظة  و�شمان  �لأم��و�ل 
�ل��ك��ايف لنطالق  �ل��زخ��م  وت��وف��ري  �لإ���ش��ه��ام يف تقدمها 

موجات متجددة من �لنمو.

حمدان بن زايد يتبادل التهاين مع ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني مبنا�صبة �صهر رم�صان
•• اأبوظبي-وام:

نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو  ��شتقبل 
ل�شموه  قدمو�  �لذين  �ملهنئني  جموع  باأبوظبي  �لنخيل  ق�شر  يف  �لظفرة 

�لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك .
فقد تقبل �شموه �لتهاين بهذه �ملنا�شبة من معايل �ل�شيخ فاهم بن �شلطان 
بن �شامل �لقا�شمي ومعايل ر��شد عبد�هلل �لنعيمي وعدد من �لدبلوما�شيني 

�ل�شابقني بوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل وكبار �مل�شوؤولني بالدولة .
�شاحب  على  �ملباركة  �ملنا�شبة  ه��ذه  يعيد  �أن  وج��ل  عز  �هلل  �جلميع  ودع��ا 
�لدولة »حفظه �هلل« وهو  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
�لإم��ار�ت و�شعبها مبزيد من  �ل�شحة و�لعافية وعلى دولة  ينعم مبوفور 

باليمن و�خلري  و�لإ���ش��الم��ي��ة  �لعربية  �لأم��ت��ني  وع��ل��ى  و�ل��ت��ط��ور  �ل��رق��ي 
و�لربكات.

ح�شر �لإ�شتقبال �شعادة �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان �شفري �لدولة 
لدى �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�شعادة �للو�ء �لركن بحري طيار �ل�شيخ 
�شعيد بن حمد�ن بن حممد �آل نهيان قائد �لقو�ت �لبحرية و�ل�شيخ نهيان 
حممد  بن  طحنون  بن  خليفة  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  حممد  بن  حمد�ن  بن 
عهد  ويل  دي��و�ن  يف  �ل�شهد�ء  �أ�شر  �شوؤون  مكتب  تنفيذي  مدير  نهيان  �آل 
بن  يا�س  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  ب��ن  ه��ز�ع  و�ل�شيخ  �أبوظبي 
ديو�ن  وكيل  �لرميثي  خلفان  �شلطان  و�شعادة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن 
م�شت�شار  بو�شهاب  حمد  عي�شى  و�شعادة  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
�شمو رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي و�شعادة �أحمد مطر �لظاهري 

مدير مكتب ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة.
�ملدر�ء  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إ�شتقبل  �آخ��ر  جانب  م��ن 
�لذين  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  بديو�ن  و�ملوظفني  �لتنفيذيني 
�شعادة  بح�شور  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  ل�شموه  �لتهنئة  َق��دم��و� 

�شلطان خلفان �لرميثي وكيل �لديو�ن.
وثمن �شموه خالل �للقاء حر�س و�هتمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« ومتابعة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لأعلى للقو�ت  �لقائد  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  حممد بن 
�مل�شلحة للنه�شة �ل�شاملة �لتي ت�شهدها منطقة �لظفرة و�شعي �شموهما 
�ل��د�ئ��م ل��ت��وف��ري �حل��ي��اة �ل��ك��رمي��ة لأب��ن��ائ��ه��م �مل��و�ط��ن��ني وحت��ق��ي��ق �آمالهم 

وطموحاتهم .

�ىل  ودع���ا  عملهم  يف  و�ل��ن��ج��اح  �لتوفيق  �ل��دي��و�ن  ملوظفي  �شموه  ومت��ن��ى 
�شرورة متابعة تنفيذ �خلدمات �ملقدمة لأبناء منطقة �لظفرة خا�شة يف 
جمال �لإ�شكان و�لتعليم و�ل�شحة و�لطرق ..م�شري� �إىل �أن �ملنطقة قطعت 
خالل �لفرتة �ملا�شية خطو�ت مهمة يف �شبيل �لنه�شة �ل�شاملة �لتي ت�شمل 

كل �لقطاعات .
وحث �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �ملوظفني على تقدمي �لأفكار 
و�لإقرت�حات �لتي من �شاأنها تعزيز �لعمل وتطويره و�لعمل بروح �لفريق 

�لو�حد لتحقيق �أق�شى معايري �لكفاءة و�لعطاء.
�لظفرة عن  دي��و�ن ممثل �حلاكم يف منطقة  �أع��رب موظفو  من جانبهم 
بذل  على  �شموه  معاهدين  حديثه  �إىل  و�ل�شتماع  �شموه  بلقاء  �شعادتهم 

�ملزيد من �جلهود وتقدمي �أف�شل �خلدمات ملنطقة �لظفرة و�شكانها.

�صرور بن حممد ي�صهد جمل�صا رم�صانيا حول الت�صامح يف الأ�صرة الإماراتية
•• اأبوظبي-وام:

�ملجل�س  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  ���ش��رور  �ل�شيخ  �شمو  ح�شر 
�لرم�شاين �لثاين �لذي �أقامته جمعية “ و�جب �لتطوعية 
نهيان  �آل  خالد  ب��ن  حممد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  برئا�شة   “

رئي�س �جلمعية حول �لت�شامح يف �لأ�شرة �لإمار�تية.
حممد  ب��ن  خليفة  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �ملجل�س  ح�شر  ك��م��ا 
حممد  بن  خليفة  بن  حممد  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  خالد  بن 
�لتطوعية  و�جب  رئي�س جمعية  نائب  نهيان  �آل  بن خالد 
و�ل�شيخ طحنون بن خليفة بن حممد بن خالد �آل نهيان 
ومعايل �أحمد جمعة �لزعابي وزير �شوؤون �ملجل�س �لأعلى 

لالحتاد يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة.
�لت�شامح  “ يف  �شعار  �ل��ذي ج��اء حتت  �ملجل�س  وحت��دث يف 
حياة “ وحمل عنو�ن “ دور �ملر�أة يف غر�س ثقافة �لت�شامح 
يف �لأ�شرة .. �لأ�شرة �لإمار�تية منوذجا “ �لد�عية �لدكتور 

عمر عبد�لكايف وقدمه �لإعالمي هالل خليفة.

�ل��ك��ايف حديثه ع��ن روح  �ل��دك��ت��ور عمر عبد  �ل��د�ع��ي��ة  ب���د�أ 
�لر�قية  �لإن�شانية  باملبادئ  �لإمار�تية  �لأ�شر  يف  �لت�شامح 
�لتي �أ�ش�س لها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
“ طيب �هلل ثر�ه “ وبني على �أ�شا�شها �لت�شامح يف �ملجتمع 
�إيجابا  �ل�شامية ما �نعك�س  �لإمار�تي �ملتوطد بتلك �لقيم 
على �لأ�شر �لإمار�تية �لتي حتيا يف حمبة ووئام وت�شامح 

مع بع�شها �لبع�س ومع باق���ي �أفر�د �ملجتمع.
تقوم  �لناجحة  �لأ���ش��رة  �أن  �إىل  عبد�لكايف  �لدكتور  و�أ���ش��ار 
�أ�ش�س ودعائم قوية بني �لزوج و�لزوجة ت�شودها روح  على 
�لت�شامح و�ملحبة و�لعفو �ملتبادل بني �لطرفني، لفتا �إىل 
طبيعة  تفهم  يف  يكمن  �ل�شعيدة  �لزوجية  �حل��ي��اة  �شر  �أن 

�لزوجة ومعاملتها باإح�شان كما و�شانا �ل�شارع �حلكيم.
�لزوجني  ب��ني  وخا�شة  و�لت�شامح  �لعفو  قيم  �أن  و�أو���ش��ح 
تظهر جلية يف تو�فقهما وتفاعلهما معا يف �حلياة �لعامة 
�إىل  منوها  و�مل����ودة،  و�مل�شاحمة  �لرحمة  على  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
من  �لكثري  �لعامة  �حل��ي��اة  يف  يقابلهما  �ل��زوج��ني  ك��ال  �أن 

�أن تهدد �حلياة �لزوجية ورمبا  �لتي من �شاأنها  �مل�شكالت 
تق�شي عليها �إن تركا لها �لعنان يف �حلدة �إل �أن �لزوجني 
يتاأثر�ن  ل  وط��ي��دة  عالقة  جتمعهما  �للذين  �لنا�شجني 
�لزوجية  �لعقبات  بتخطي  ويقومان  �مل�شكالت  هذه  مبثل 

معا من �أجل هدف �شام وهو بناء �أ�شرة م�شتقرة.
وبني �لد�عية �أن �لزوجني ل بد �أن يتفقا منذ بد�ية �لزو�ج 
منهما  كل  يتقبل  و�أن  بينهما  فيما  و�لعفو  �لت�شامح  على 
�لآخر، د�عيا �إىل تبني وز�ر�ت وموؤ�ش�شات �لتعليم يف دولنا 
�لعربية تدري�س مادة تربية �أ�شرية على غر�ر مادة �لرتبية 
�لأخ��الق��ي��ة �لتي ت��در���س يف �مل��د�ر���س �لإم��ار�ت��ي��ة حيث �إن 
�لعالقة �لزوجية من �أهم �لعالقات �لإن�شانية ومن �أوطد 
�لعالقات �حلياتية و�أطولها عمر� مما يدعونا �إىل تدري�س 
قيم �مل�شاحمة �لتي ت�شمل �ملودة و�لتفاهم و�ل�شفح و�لفرح 

بعيد� عن �حلزن و�حلقد و�لكره.
�ملودة  على  �أ�شا�شي  ب�شكل  يعتمد  �لت�شامح  �أن  �إىل  ولفت 
و�لتو�فق بني �لطرفني و�ل�شفح، �عتماد� على �لإيجابيات 

حتى  �أن��ه  �إىل  م�شري�  و�ل�شلبيات،  �لأخ��ط��اء  عن  وتغا�شيا 
على  كثري�  �لرتكيز  يجب  ل  �ل��زوج��ي��ة  �مل�شاحمة  حت��دث 
�ملا�شي بل �لرتكيز على و�شع �أ�ش�س للتعامل مع �مل�شكالت 
�ل��زوج��ي��ة ووج���ود �ح���رت�م م��ت��ب��ادل ب��ني �ل��زوج��ني وحفظ 
ك���ر�م���ة �ل��ط��رف��ني �إ���ش��اف��ة �إىل ع���دم ت��خ��ط��ي �حل�����دود يف 

�خلالفات �أو �ملناق�شات.

غياب  �أن  �إىل  ع���ب���د�ل���ك���ايف  �ل���دك���ت���ور  �ل���د�ع���ي���ة  وخ��ل�����س 
�مل�شاحمة �لزوجية يوؤدي حتما �إىل زيادة معدلت �لطالق 
�لت�شامح  على  �لأزو�ج  تدريب  �أهمية  موؤكد�  و�لنف�شال، 
�أ�شرية  حياة  لإق��ام��ة  م�شتعدين  يكونو�  حتى  �ل���زو�ج  قبل 
ون�شائح  و�لدينية  �لنف�شية  �لإر�شاد�ت  خالل  من  ناجحة 

�أ�شحاب �خلربة و�لتجارب من �لأهل و�لأقرباء » .
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – حم�شن را�شد

وز�رة  م��وظ��ف��ي  ل���ت���اأم���ني  خ���ط���وة  يف 
�لرتبية وجتنبهم �لتعر�س للتج�ش�س 
  Whatsupp �ل�����  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
�خلا�س بهم ، دعت �لوز�رة �أم�س كافة 
و�ملناطق  �ل���وز�رة  ب��دي��و�ن  موظفيها 
و�مليد�ن �لرتبوي ، ب�شرورة حتديث 
�خلا�س   WhatsApp تطبيق 
�أجهزة �إ���ش��د�ر على  �أح��دث  �إىل  بهم  

�ن  على   ،   IOS �أو   Android
وقت  ����ش��رع  يف  �لتحديث  ي��ب��ادرو� يف 

ممكن .
بثته  ل��ه��ا  تعميم  �ل�����وز�رة يف  و�أك����دت 
ب��ه��ا وح�شلت  �ل��ع��ام��ل��ني  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
�نها   ، منه  ن�شخة  على  “�لفجر” 
منهم  �مل�شتخدمني  موظفيها  جتنب 
لل� Whatsupp  ، �لتعر�س لي 
نوع من �أن��و�ع  بر�مج �لتج�ش�س على 
، م�شرية  ب��ال��وز�رة  �أي موظف  هاتف 
حالياً  يتم  �أن��ه  �إىل  ذ�ت��ه  �لتعميم  يف 
�كت�شافها  مت  �أمنية  ث��غ��رة  ��شتغالل 
 WhatsApp يف تطبيق مر��شلة
بر�مج  حلقن   Facebook على 
ع��ل��ى هو�تف  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ت��ج�����ش�����س 

عن  بب�شاطة   iOSو  Android
طريق �لت�شال بالهدف.

تثبيت  �إمكانية  �إىل  �ل����وز�رة  ولفتت 
��شتجابة  �أو  تتبع  دون  �لرب�مج  تلك 
�أن  �إىل  م�����ش��رية  ل��ل��م��ك��امل��ة،  �ل���ه���دف 
متخ�ش�شون  �أك��ده��ا  �ملعلومات  تلك 
يف �لأم����ن �لأل���ك���رتوين ، ودع���ت �إىل 
�ل�شتخد�م  �أ�شاليب  مر�عاة  �شرورة 
�ل�������ش���ل���ي���م���ة و�ل����ت����ع����ام����ل ب����وع����ي مع 
خمرجات �شبكة �لنرتنت، موؤكدة �أن 

�لأجهزة  �إخ��رت�ق  يف  �لقر�شنة  جناح 
�إ�شتخد�م  طريقة  �إىل  يعود  �خلا�شة 
�حلر�س  ودرج���ة  �لتقنية  �ملخرجات 
تن�شره  �ل���ذي  للطعم  �لأ�شتجابة  �أو 
�للكرتونية  �ل��ق��ر���ش��ن��ة  ع�����ش��اب��ات 

لالإيقاع بال�شحايا.
ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل وج��ه��ت �ل�����وز�رة 
م����رة حلماية  م���ن  �أك�����رث  م��ع��ل��م��ي��ه��ا 
للم�شكالت  �ل��ت��ع��ر���س  م��ن  �أن��ف�����ش��ه��م 
�لقر�شنة  ع��م��ل��ي��ات  ب��ف��ع��ل  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 

�مل���ت���ب���ع���ة ع����رب �إت�����خ�����اذ �لإج�����������ر�ء�ت 
لها  �لتنبه  يجب  �ل��ت��ي  �لإح��ت��ي��اط��ي��ة 

ب�شكل م�شتمر.
�أن تلك �لإج��ر�ء�ت تتمثل  و�أو�شحت 
�لتي  و�مللفات  �ل��رو�ب��ط  فتح  ع��دم  يف 
ت�����ش��ل م��ن م�����ش��ادر جم��ه��ول��ة و�لتي 
�أو  مغرية  ع��ن��اوي��ن  حتمل  �أن  ميكن 
�لن�شياع  ع��دم  جانب  �إىل  �شخ�شية، 
�جلهات  و�إب��������الغ  ل��ل��ق��ر����ش��ن��ة  �إىل 

�ملعنية.

ن�شخة  �أن�������ش���اء  ب�������ش���رورة  و�أو�����ش����ت 
�إح���ت���ي���اط���ي���ة م�����ن ب����ي����ان����ات �أج����ه����زة 
يف  ل�شرتجاعها  با�شتمر�ر  �ملعلمني 
�إ���ش��اف��ة �إىل جتنب  �ل�����ش��رورة،  ح���ال 
د�عية  �مل�شبوهة،  للمو�قع  �ل��دخ��ول 
يف  �لت�شال  مركز  مع  �لتو��شل  �إىل 
�لوز�رة يف حال تعر�س �أي معلم لأي 

م�شكلة من ذلك �لنوع.
ب����وز�رة  �مل��ع��ن��ي��ة  �لد�رة  خ�ش�شت  و 
وبريد  ه��ات��ف��ي��ة  خ���ط���وط���اً  �ل���رتب���ي���ة 
�لكرتونياً ملوظفيها، بهدف �لرد على 
جميع  وتو�شيح  ��شتف�شار�تهم  كافة 
�ملعلومات �لتي تخ�س ذلك �ملو�شوع.

�لرتبية  وز�رة  ح�شاب  �أن  �إىل  ي�شار 
و�لتعليم و�لتعليم على “�لن�شتغر�م” 
للقر�شنة من  �شابق  وقت  تعر�س يف 
�لوز�رة  �أك��دت  حيث  جمهولني،  قبل 
�أن ما يتم ن�شره على ح�شابها  �آنذ�ك 

لي�س عن طريقها.
�لقانونية  باملالحقة  �ل��وز�رة  ووعدت 
بعدما  �لخ����������رت�ق  ذل������ك  مل���رت���ك���ب���ي 
فوجئت بن�شر �أخبار ل متت لها ب�شلة 
“�لن�شتغر�م”  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ه��ا  ع���رب 
�خرت�قه عن  تاأكدت من  ومبتابعتها 

طريق قر��شنة جمهولني.  

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�ملجتمعية  �ل��دوري��ات  فريق  �شارك 
�ملجتمعية  �ل�شرطة  لإد�رة  �لتابع 
 “ ر�أ��������س �خل���ي���م���ة يف م����ب����ادرة  يف 
فطوركم �شحورهم “ �لتي �أطلقتها 
موؤ�ش�شة �شقر بن حممد �لقا�شمي 
لالأعمال �خلريية بح�شور �ل�شيخ 
رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �أح��م��د 
و�أحمد   ، �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  جمل�س 
�شوفة �لزعابي مدير عام �ملوؤ�ش�شة 
و�ل��ن��ق��ي��ب حم��م��د �ل��ط��اب��ور نائب 
رئي�س فريق �لدوريات �ملجتمعية .

وث���م���ن �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن �شقر 
و�لتعاون  �لكبري  �ل��دور  �لقا�شمي 
�ملثمر �لذي تقوم به �إد�رة �ل�شرطة 
�ل�شرت�تيجي  �ل�شريك  �ملجتمعية 
�خلريية  لالأعمال  �شقر  ملوؤ�ش�شة 
�إجن������اح جميع  ي�����ش��ه��م يف  و�ل������ذي 

�لطابع  تتخذ من  �لتي  �لفعاليات 
�لإن�شاين عنو�نا لها .

�أن  �إىل  �ل���زع���اب���ي  �أح���م���د  و�أ�����ش����ار 

ف��ك��رة �مل���ب���ادرة ت��ق��وم ع��ل��ى توزيع 
ع��ب��و�ت ح��ف��ظ ط��ع��ام ف��ارغ��ة على 
�جل��م��ه��ور يف ف���رتة �ل��ع�����ش��ر يف 3 

يفي�س  ما  لتعبئة  خمتلفة  مو�قع 
م���ن ط���ع���ام ف��ط��وره��م ف��ي��ه��ا وفقا 
�شحية  وم���ع���اي���ري  ل�����ش����رت�ط����ات 

حم���ددة م��ن ب��ل��دي��ة ر�أ�����س �خليمة 
ل��ي��ت��م ب���ع���د ذل�����ك ت���وزي���ع���ه���ا على 
�ملتعففة  و�لأ�شر  �مل�شتورة  �حلالت 
بالتعاون مع م�شروع حفظ �لنعمة 

يف جمعية �لهالل �لأحمر .
من جانبه �أكد �لر�ئد ر��شد بلهون 
�ملجتمعية  �ل��دوري��ات  فريق  مدير 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة حر�س  ���ش��رط��ة  يف 
و�إد�رة  خ����ا�����س  ب�����ش��ك��ل  �ل���ف���ري���ق 
�ل�����ش��رط��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب�����ش��ك��ل عام 
على �مل�شاركة يف خمتلف �لفعاليات 
�جلمهور  بني  �لرو�بط  تعزز  �لتي 
و�ملحبة  و�لت�شامح  �لأل��ف��ة  وتن�شر 
�مل�شاركة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   ، بينهم 
�شحورهم  “ ف��ط��ورك��م  م��ب��ادرة  يف 
وتاأتي  �لإط����ار  ه���ذ�  يف  ت��ن��درج   “
و�لفعاليات  ل��ل��رب�م��ج  ����ش��ت��ك��م��ال 
�لفريق  يحر�س  �لتي  �لرم�شانية 

على �لتو�جد فيها .

•• اأبوظبي-وام:

دولة  وزي���رة  �لها�شمي  �إب��ر�ه��ي��م  بنت  رمي  م��ع��ايل  �لتقت 
�شي�شي  بوبو  معايل  �لأول  �أم�س  �ل��دويل  �لتعاون  ل�شوؤون 
حاليا  �ل��ب��الد  ي���زور  �ل���ذي  م��ايل  جمهورية  وزر�ء  رئي�س 
. ج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء - �ل���ذي ع��ق��د ب��دي��و�ن ع���ام وز�رة 
عالقات  بحث   - باأبوظبي  �ل��دويل  �لتعاون  و  �خلارجية 
و�إمكانات  وف���ر����س  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  و�ل���ت���ع���اون  �ل�����ش��د�ق��ة 
ت��ط��وي��ره��ا يف خم��ت��ل��ف �مل����ج����الت خ��ا���ش��ة �ل��ت��ن��م��وي��ة و 
يلبي  مب��ا  �لتحتية  و�لبنية  و�ل�شتثمارية  �لقت�شادية 
�أرحب  �آف��اق  يف  �ل�شديقني  و�شعبيهما  �لبلدين  تطلعات 

للتعاون �مل�شتقبلي. وتبادل �جلانبان وجهات �لنظر حول 
�مل�شتجد�ت �لإقليمية و�لدولية وناق�شا عدد� من �لق�شايا 
و�ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. و�أعربت معايل رمي 
�لها�شمي عن تطلعها لأن ت�شهم زيارة رئي�س وزر�ء مايل 
لالإمار�ت يف فتح جمالت و �آفاق جديدة للتعاون و�لعمل 
�لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  م��وؤك��دة  �لبلدين  بني  �مل�شرتك 
للدولة على دعم وتعزيز �أطر �لتعاون مع �لدول �ل�شقيقة 
و�ل�شديقة ملا فيه خري �شعوبها وتقدمها. من جانبه �أعرب 
معايل رئي�س وزر�ء جمهورية مايل عن حر�س بالده على 
تو�شيع �آفاق عالقات �لتعاون مع دولة �لإمار�ت مبا يحقق 

تطلعات �لبلدين وم�شاحلهما �ملتبادلة.

رمي الها�صمي تلتقي رئي�ص وزراء مايل

لتجنب التج�ص�ص ...الرتبية تدعو موظفيها 
 Whatsupp �لتحديث ال

•• راأ�س اخليمة – الفجر:  

يف  و�لعطاء  لروح �خلري  تكري�شاً 
��شت�شاف  �ملبارك،  رم�شان  �شهر 
�لتنفيذي  �لرئي�س  مطر  هيثم 
لتنمية  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س  ل��ه��ي��ئ��ة 
يتيماً   ط����ف����اًل   50 �ل�������ش���ي���اح���ة 
لدعوة  �فطار يف “خيمة �ملرجان 
مطعم  يف  �لو�قعة  �لرم�شانية” 
�أجو�ء  و�شط   ،Puro ت��ر����س   و 
م��ل��ي��ئ��ة ب���امل���رح  و�أن�����ش��ط��ة ممتعة 

وهد�يا جللب �لفرح لالأطفال.  
لالأعمال  ز�ي����د  ب��ي��وم  و�ح���ت���ف���اًء 
�لإن���������ش����ان����ي����ة �ل���������ذي ي�������ش���ادف 
ع�����ام،  ك�����ل  م�����ن  رم���������ش����ان   19
قيم  ت��ع��زي��ز  �إىل  ي��ه��دف  و�ل�����ذي 
�ل����رت�ح����م و�ل���ع���م���ل �خل�����ريي يف 
�ل��ف�����ش��ي��ل، ق��ام��ت هيئة  �ل�����ش��ه��ر 

�ل�شياحة  لتنمية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
ر�أ�س �خليمة  بال�شر�كة مع هيئة 
للمو��شالت بتوزيع مئات وجبات 
�لتاك�شي  �شائقي  ع��ل��ى  �لإف���ط���ار 
يف �أن���ح���اء �لإم������ارة. وت���اأت���ي هذه 
�ملبادرة تقدير�ً للدور �لذي يلعبه 
�لقطاع  دعم  �ل�شائقون يف  هوؤلء 

�ل�شياحي يف ر�أ�س �خليمة.
�ل�شياق قال هيثم مطر  ويف هذ� 
ر�أ�س  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�خليمة لتنمية �ل�شياحة : “يعترب 
�ملحلي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  �جل��م��ي��ل  رد 
يف  رئي�شياً  عن�شر�ً  �أف���ر�ده  ودع��م 
�جلديدة.  �لوجهة  ��شرت�تيجية 
وقد �ألهمنا �شهر رم�شان �ملبارك 
لتعزيز جهودنا �خلريية وتقدمي 

عربون تقدير وعرفان للمجتمع. 
�ملبادر�ت  ه��ذه  مثل  �أن  �شك  ول 
ه��ي رك��ن ج��وه��ري م��ن �لتز�منا 
�شكان  ج��م��ي��ع  جت�����اه  �مل���ت���و�����ش���ل 
وي�شعدنا  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����س  �إم�����ارة 
تقا�شم هذه �للحظات �لر�ئعة مع 
هذ�  خ��الل  وموظفينا  �لأط��ف��ال 
وجاءت  �ل��ع��ام.  من  �ملميز  �لوقت 
ز�يد  “يوم  مع  بالتز�من  �ملبادرة 
يحث  �ل���ذي  �ل��ي��وم   ، �لإن�شاين” 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�لت�شامح  ب��ق��ي��م  �لح���ت���ف���اء  ع��ل��ى 
و�ل�شتمر�ر يف تر�شيخ �إرث �ل�شيخ 
و�ل����ذي  ثر�ه‘  �هلل  ’طيب  ز�ي����د 
يدعو� �إىل �لعطاء وتقدمي �لعون 

لكل حمتاج«.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  ����ش���م���و  ح�����رم  رع����اي����ة  حت����ت 
�لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�����ش��ت�����ش��ار 
�لدولة، �ل�شيخة �شيخة بنت �شيف بن 
�لفخري  �لرئي�س  نهيان،  �آل  حممد 
�أطلقت  �أمنية” ..  “حتقيق  ملوؤ�ش�شة 
 “ �لرم�شانية  م��ب��ادرت��ه��ا  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�خلريي” بن�شخته  �لرت�ثي  �ل�شوق 
 10 حتى  ي�شتمر  و�ل���ذي  �ل�شاد�شة 

يونيو �ملقبل.
وي��ن��ظ��م �مل��ع��ر���س - �ل�����ذي ي���ق���ام يف 
�لتجاري-  م����ول  �أب���وظ���ب���ي  م���رك���ز 
�أمنية” بالتعاون  “حتقيق  موؤ�ش�شة 

�ل�شاحر”  “�لإبد�ع  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع 
وب��دع��م م��ن �أب��وظ��ب��ي م����ول، وذلك 
�ملوؤ�ش�شة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إط������ار  يف 
ل��دع��م �لأن�����ش��ط��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �لتي 
ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع خالل 
للرت�ث  وتعزيز�  �لت�شامح”،  “عام 
�إحياء  ب��ج��ان��ب  �لإم���ار�ت���ي �لأ���ش��ي��ل 
و�إب��������ر�ز م����ب����ادر�ت وم����ب����ادئ �خلري 
غر�شها  �ل���ت���ي  و�ل����ك����رم  و�ل����ع����ط����اء 

نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
“رحمه �هلل” و�مل�شتمدة من ف�شائل 
مع  جنب  �إىل  جنبا  �لكرمي،  �ل�شهر 
لتحقيق  �ل���ع���و�ئ���د  م���ن  �ل���ش��ت��ف��ادة 
يعانون من  �لذين  �لأطفال  �أمنيات 

�أمر��س خطرية.
�لرئي�س  �ل����زب����ي����دي،  ه�����اين  وق������ال 
�إن  �أمنية  حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
تنظيم  خ��الل  م��ن  ت�شعى  �ملوؤ�ش�شة 

�إىل  �ل������رت�ث������ي �خل��������ريي  �ل���������ش����وق 
دع���م ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا خ���الل “عام 
حتقيق  �إىل  و�ل���ه���ادف���ة  �لت�شامح” 
لالأطفال  �لأم����ن����ي����ات  م����ن  �مل����زي����د 
بالتعاون  �مل�����ش��ت��ط��اع  ق���در  �مل��ر���ش��ى 
�حلكومية  �جل�����ه�����ات  ج���م���ي���ع  م�����ع 
�إد�رة  ب���ت���ع���اون  ون������وه  و�خل����ا�����ش����ة. 
بر�مج  �أبوظبي مول، يف دعم  مركز 
وحتقيق  �لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شة  وجهود 

�لذين  �لأط��ف��ال  �أمنيات  م��ن  �مل��زي��د 
�خلطرية..  �لأم��ر����س  م��ن  يعانون 
ملوؤ�ش�شة  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  م��وج��ه��ا 
جهودها  على  �ل�شاحر”  “�لإبد�ع 
ومبادر�ت  م�شاريع  دعم  يف  �لد�ئمة 
موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية، و�لتي ت�شهم 
و�لفرح  �لبهجة  م�شاعر  �إ���ش��اع��ة  يف 
و�إدخال �ل�شعادة على قلوب �لأطفال 

�مل�شابني باأمر��س تهدد حياتهم.

ر�صالة تعزية من نهيان بن مبارك بوفاة 
البطريرك ن�صراهلل �صفري

•• بريوت -وام:

نقل �شعادة حمد �شعيد �شلطان �ل�شام�شي �شفري �لدولة لدى �جلمهورية �للبنانية 
ر�شالة تعزية من معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح �إىل 
غبطة �لبطريرك �لكاردينال مار ب�شارة بطر�س �لر�عي بوفاة �لبطريرك مار 
ن�شر �هلل بطر�س �شفري. ت�شمنت �لر�شالة تعازي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” وحكومة و�شعب دولة �لإمار�ت 
�لبطريرك مار ن�شر�هلل  �ل�شقيق يف وفاة  �للبناين  �ملارونية و�ل�شعب  للكني�شة 
بطر�س �شفري �لذي كان من �أكرم �لنا�س و مثال وقدوة يف �حلكمة و بعد �لنظر 
�ملوؤمن بربه و �ملخل�س لوطنه و�شاعد يف �حلفاظ على  �أ�شهم يف بناء �لن�شان 

�ملكانة �ملرموقة للبنان �ل�شقيق يف �ملنطقة و �لعامل.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

جلنة  رئي�س  �لنعيمي  علو�ن  بن  عبد�هلل  علي  �ل��ل��و�ء  �أك��د 
جلنة  �جتماع  تر�أ�شه  خالل  �خليمة،  بر�أ�س  �لُعليا  �لقيادة 
“ح�شن  2019م،  �جل��اري  للعام  �خلام�س  �لُعليا  �لقيادة 
�أف�شل  لتحقيق  �لد�خلية  وز�رة  قيم  �ح���دى   “ �لتعامل 
نتائج �لتميز . يف بدء �لجتماع، رحب رئي�س جلنة �لقيادة 
�لُعليا بر�أ�س �خليمة باحل�شور �لكرمي، ثم تطرق �إىل �شرح  
خالل  م��ن  و�لأم����ان،  �لأم���ن  “ لتعزيز  �لتعامل  ُح�شن   “
�شمن  للجمهور  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  م�شتوى  حت�شني 
�لعمل  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لد�خلية  وز�رة  �إ�شرت�تيجية  �إط���ار 
�أف�شل دول  �إحدى  بكفاءة وفعالية لت�شبح دولة �لإم��ار�ت 
�ملبادر�ت  نتائج  �لجتماع  ناق�س  ثم  و�شالمة.  �أمناً  �لعامل 
�لعامة  �لإد�رة  يف  و�لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لوطنية  و�مل��وؤ���ش��ر�ت 
ونتائج  2019م،  �لأول  �ل��رب��ع  ع��ن  �ل�شرطية  للعمليات 
�لإع����الم  �إد�رة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف  و�مل���وؤ����ش���ر�ت  �مل���ب���ادر�ت 

وناق�س  2019م،  �لأول  �ل��رب��ع  ع��ن  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ع��الق��ات 
2018م  ع��ام  ع��ن  �جل���ودة  نظام  نتائج تطبيق  �لج��ت��م��اع 
در��شة  ن��ت��ائ��ج  ����ش��ت��ع��ر����س  مت  ك��م��ا  2019م،  وم�شتهدف 
�ل�����ش��ع��ادة �لإي��ج��اب��ي��ة يف ب��ي��ئ��ة �ل��ع��م��ل ع���ن ع���ام 2018م 
جو�ئز  ن��ت��ائ��ج  ومناق�شة  وع��ر���س  2019م،  وم�شتهدف 
�لإح�شائي  و�لتقرير  2019م،  �لأول  �لربع  عن  �لتميز 
�لق�شايا  و��شتعر��س  2019م،  �لأول  �لربع  عن  �لأمني 
�ملرورية يف مر�كز �ل�شرطة �ل�شاملة، ومناق�شة نتائج دورة 
ختام  يف  �ملُ��ّب��ك��ر.  �لإن���ذ�ر  ونتائج  �ل�شغب،  �أع��م��ال  مو�جهة 
�لجتماع، �أكد رئي�س جلنة �لقيادة �لُعليا، على مدى �أهمية 
تنفيذ �إ�شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية ومبادر�تها، م�شدد�ً يف 
�لوقت نف�شه على �أهمية تطبيق قيمة “ ُح�شن �لتعامل “ 
�ل�شفافية  �لتي حتث على  �لد�خلية،  وز�رة  بقيم  و�لتحلي 
و�ل�شدق وت�شجع على �لإبد�ع يف �لعمل، د�عياً �إىل �شرورة 
تطبيق �شيا�شة �لتطوير و�لتح�شني �مل�شتمر بهدف �لرتقاء 

مب�شتوى �لأد�ء �ل�شرطي، و�خلدمات �ملقدمة للجمهور.

قائد عام �صرطة راأ�ص اخليمة : »ح�صن التعامل «  
قيم وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والأمان 

ال�صرطة املجتمعية ت�صارك �صقر اخلريية مبادرة 
)فطوركم �صحورهم(

تنمية �صياحة راأ�ص اخليمة ت�صت�صيف 50 طفال يف مبادرات رم�صانية 

»حتقيق اأمنية« تطلق مبادرتها الرم�صانية »ال�صوق الرتاثي اخلريي«

�مل�����دع�����و / ج���دي���ده  ف���ق���د 
كينيا     ، م���اي���ن���ا  م����وت����وين 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )2201009A( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0502718287

فقدان جواز �صفر

�مل�����دع�����و/ن�����ي�����ت�����ى بت  ف�����ق�����د 
�ندوني�شيا   ، ت��ي��م��ون��غ  دي��ن��اه 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)AU485002( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �ندوني�شيا  ب�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
مار�شيلو  �مل������دع������و/  ف����ق����د 
�لرب�زيل   ، كابديفيلى  ن���ادر 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى     )YC796856(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �ل���رب�زي���ل  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
ف����ق����د �مل������دع������و/ ن���ع���م���ت �هلل 
�ف���غ���ان�������ش���ت���ان   ، ك������ل  ج����ن����ت 
رقم  ���ش��ف��ره  ج���و�ز  �جلن�شية  
)2096363(   يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
�لفغان�شتانية �و �قرب مركز 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
ف�������ق�������د �مل������������دع������������و/ ري����������ان 
�مريكا   ، دون��������الب  ف��ي��ل��ي��ب 
�شفره  ج���������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة  
   )530613220( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0528127447

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

و��شلت موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة للقر�آن 
برناجمها  ت��ق��دمي  وع��ل��وم��ه  �ل��ك��رمي 
ر�أ�س �خليمة”،  “رم�شان  �لرم�شاين 
يف مو�شمها �لثامن بالتعاون مع �لهيئة 
�لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف، 
و�أجنزت 5 حما�شر�ت يف عدة م�شاجد 
خمتلفة يف �إمارة ر�أ�س �خليمة، و�لتي 
�شهدت �إقبال من �جلمهور من د�خل 
وخارج �لإم��ارة، ون�شرت مفاهيم �لرب 
و�لرحمة  �لت�شامح  وقيم  و�لإح�����ش��ان 
بالقر�آن  و�ل��ع��ن��اي��ة  رم�����ش��ان،  �شهر  يف 
�لإميانية،  �ل��ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  �ل���ك���رمي 
 24 حتى  �ل��ربن��ام��ج  �شي�شتمر   فيما 
م��اي��و �حل����ايل. و�أف����اد �أح��م��د �ل�شحي 
م���دي���ر ع����ام م��وؤ���ش�����ش��ة ر�أ�������س �خليمة 
للقر�آن �لكرمي وعلومه باأن �لربنامج 

�ملا�شي  �لأ�شبوع  �لرم�شاين �ختتم يف 
ث��الث حم��ا���ش��ر�ت يف ث��الث��ة م�شاجد 
خمتلقة، و�ختار �لربنامج �لرم�شاين 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  م�شجد  م��رة  لأول 

�شقر �لقا�شمي حمطة لن�شر �لثقافة 
�لربنامج  وح��ظ��ي  و�ل��ت��وع��ي��ة،  و�لعلم 
ب���ع���دد ح�������ش���ور ك���ب���ري ح���ر����ش���و� على 

متابعة جمال�س �لعلم و�خلري.

�ل�شحي  طالب  �ل�شيخ  ف�شيلة  و�ألقى 
بالهيئة  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  م�شت�شار 
�لإ�شالمية و�لأوقاف  لل�شوؤون  �لعامة 
“رم�شان  بعنو�ن  حما�شرة  باأبوظبي 

�ل�شيخ  م�شجد  يف  �لت�شامح”  ���ش��ه��ر 
���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي، �أ����ش���ار ف��ي��ه��ا �إىل 
على  و�أن  وف�شيلته،  �لت�شامح  �أهمية 
و�لت�شامح  �لنا�س  عن  �ل�شفح  �مل�شلم 
�شور�  ل��ل��ت�����ش��ام��ح  �أن  م��ب��ي��ن��ا  م��ع��ه��م، 
ع���دي���دة م��ن��ه��ا �ل��ت�����ش��ام��ح م���ع �ل����ذ�ت 
و�لأقارب  و�لأب��ن��اء  و�لزوجة  و�لأ���ش��رة 
ي��ت�����ش��ام��ح مع  �مل�����ش��ل��م  و�أن  و�لأرح�������ام، 
�جلميع، وخا�شة يف �شهر �ل�شيام �شهر 
و�أ�شار د. حممد  و�لإح�شان.  �لت�شامح 
غيث يف حما�شرته �لتي كانت بعنو�ن 
“ �إىل ف�شل  �إىل �هلل جميًعا  “وتوبو� 
و�شعة  �إىل �هلل تعاىل،  و�لإنابة  �لتوبة 
و�أنه �شبحانه يحب  رحمة �هلل تعاىل، 
عباده �لأو�بني �لتو�بني، ويفرح بتوبة 
رم�شان  �شهر  �أن  �إىل  م�شري�  ع��ب��اده، 
�شهر �ملغفرة و�لرحمة، و�أن على �مل�شلم 
�أن يغتنم ذلك بالإكثار من �ل�شتغفار 

و�لتوبة وجتديد �شلته باهلل تعاىل.
ك��م��ا ح��ا���ش��ر د. ���ش��ع��ي��د �ل���درم���ك���ي يف 
مبنطقة  �مل��وؤم��ن��ني  �أم  عائ�شة  م�شجد 
“ثمر�ت  و�دي كوب حما�شرة بعنو�ن 
�شهر  ف�شائل  فيها  ت��ن��اول  �ل�شيام”، 
�أعده  �ل��ذي  �لعظيم  رم�شان، و�لأج��ر 
�ل�شيام،  وم��ق��ا���ش��د  لل�شائمني،  �هلل 

وتهذيب  ت���ع���اىل،  �هلل  ت��ق��وى  وم��ن��ه��ا 
�لأخالق و�لرتقاء يف �ل�شلوك، وف�شل 
ليلة �لقدر، و�أن �لعبادة فيها خري من 

�لعبادة يف �ألف �شهر.
باقة  �أن  �ل�������ش���ح���ي  �أح�����م�����د  و�أك����������د 
توزعت  �لتي  �لرم�شانية  �ملحا�شر�ت 
يف عدة م�شاجد يف �إمارة ر�أ�س �خليمة 

تناولت  �ل���ف�������ش���ي���ل  �ل�������ش���ه���ر  خ������الل 
ع���ن���اوي���ن مم���ي���زة، م���ن خ����الل نخبة 
�أبناء  م��ن �مل��ح��ا���ش��ري��ن و�ل���دع���اة م��ن 
و�لعرفان  �ل�شكر  م��ق��دم��ا  �لإم������ار�ت، 
�مل�شتمر  دعمها  على  �حلكيمة  للقيادة 
�لفائدة  ذ�ت  و�ل����رب�م����ج  ل��ل��م�����ش��اري��ع 

و�لنفع �لعام للفرد و�ملجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أنها  �أبوظبي  مدينة  بلدية  ك�شفت 
�لتكنولوجيا  جل���ن���ة  م����ن  وب����دع����م 
�لعمر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  د�ئ��������رة  يف 
و�ل��ب��ل��دي��ات ق��د حققت �إجن����از� غري 
�لتحول  م�������ش���روع  ���ش��م��ن  م�����ش��ب��وق 
قيا�شي  وق���ت  وث��م��اره ويف  �ل��رق��م��ي 
�ملعامالت  % من   96 �أن  ، م��وؤك��دة 
�لبلدية  يف  �إجن������ازه������ا  مت  �ل����ت����ي 

و�ل��ب��ل��دي��ات �ل��ف��رع��ي��ة خ���الل �لربع 
�لأول من �لعام �جلاري متت ب�شكل 
رقمي، يف �لوقت �لذي �شجل موؤ�شر 
ومميز�  كبري�  �نخفا�شا  �خل��دم��ات 
�مل���ن���ف���ذة عرب  �مل����ع����ام����الت  يف ع�����دد 
�لو�شائل �لتقليدية، حيث و�شل عدد 
�لتقليدية  �لقنو�ت  ع��رب  �خل��دم��ات 
– وم��ر�ك��ز �خلدمة(  )�ل��ك��اون��رت�ت 
�أن  �لبلدية  و�أو�شحت   .  %  4 �إىل 
ع���دد �مل��ع��ام��الت �ل��ت��ي �أجن����زت عرب 

)�ملن�شة  �شاملة:  �لرقمية  �لقنو�ت 
تر�خي�س   – ت���وث���ي���ق   – �ل���ذك���ي���ة 
�لذ�تية(  �خل��دم��ة  – �أج��ه��زة  �لبناء 
بلغ يف �لربع �لأول من �لعام �جلاري 
توقف  بينما  معاملة،   327993
ع���دد �مل��ع��ام��الت �ل��ت��ي ن��ف��ذت ب�شكل 
�لأول من  �ل��رب��ع  ت��ق��ل��ي��دي وخ���الل 
�لعام �جلاري عند 14360 معاملة 
و�شل  للمعامالت  كلي  ومبجموع   ،
م�شرية   ، معاملة   342353 �إىل 

�أثبت جدية وجناح  �لتحول  �أن هذ� 
وحتقيقه  �لرقمي  �لتحول  م�شروع 
�ملتعاملني،  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ري�  �إق��ب��ال 
�لرقمية  �ملنظومة  هذه  و��شتطاعت 
ب�شكل  �ملجتمع  �حتياجات  تلبي  �أن 

فعال و�شريع و�شهل .
و�أ�شافت �لبلدية �أن هذه �لأرقام ل 
نفذتها  �لتي  �ملعامالت  ع��دد  ت�شمل 
�لبلدية على �شعيد �ل�شلع �لغذ�ئية 
�لإجناز  موؤ�شر  �ملدعمة، حيث حقق 

�ل���رب���ع �لأول  يف ه���ذ� �جل���ان���ب ع���ن 
)20689( معاملة.  

وبعد  �أن�����ه�����ا  �ل���ب���ل���دي���ة  و�أ��������ش�������ارت   
�ل�شرت�تيجي  ه��دف��ه��ا  حت��ق��ي��ق��ه��ا 
لالأفر�د  خدماتها  جميع  بتحويل 
رقمية،  خ���دم���ات  �إىل  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ملتعاملني  حث  يف  �لبلدية  ��شتمرت 
على ��شتخد�م �لقنو�ت �لرقمية من 
�خلدمات  وحت�شني  تب�شيط  خ��الل 
وتطوير �إجر�ء�تها وذلك من خالل 

على  �لعمل  و  �ملتعامل  رح��ل��ة  تتبع 
فرق  ع���رب  ت��ط��وي��ره��ا  و  تب�شيطها 
د�خلية تقوم بدر��شة هذه �لإجر�ء�ت 

�ل��ذي ي�شمح للم�شتخدمني  ، �لأم��ر 
خطوتني  يف  م��ع��ام��الت��ه��م  ب���اإن���ه���اء 
تامة،  وب�شال�شة  خ��ط��و�ت  ث��الث  �أو 

كانت  �أن  بعد  م��ع��دود�ت  دق��ائ��ق  ويف 
�أيام عمل خالل �لعام  ت�شتغرق عدة 

�ملا�شي.

•• اأبوظبي-وام:

دولة  وزي���ر  �ل���ب���و�ردي  �أح��م��د  ب��ن  م��ع��ايل حممد  ��شتقبل 
�شعادة  �م�س-  باأبوظبي  �ل��وز�رة  �لدفاع - يف مقر  ل�شوؤون 
لودوفيك بوي �شفري �جلمهورية �لفرن�شية لدى �لدولة.

�أ�شاد  و  �لفرن�شي  بال�شفري  �للقاء  خ��الل  معاليه  رح��ب  و 
بعالقات �ل�شد�قة �لتي تربط دولة �لإمار�ت و فرن�شا يف 

خمتلف �ملجالت.
�لثنائية بني  �للقاء �شبل تطوير وتعزيز �لعالقات  تناول 

�لبلدين �ل�شديقني.
و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من  عدد�  �جلانبان  وناق�س 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك وتبادل وجهات �لنظر حولها.
ح�شر �للقاء عدد من كبار �مل�شوؤولني و�ل�شباط يف وز�رة 

�لدفاع و�لوفد �ملر�فق لل�شفري �لفرن�شي.

•• ابوظبي-الفجر:

�شهد جمهور �ملهرجان �لرم�شاين �لر�بع ع�شر �لذي 
ينظمه نادي تر�ث �لإمار�ت برعاية كرمية من �شمو 
�شاحب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
�لإثنني  م�شاء  �لنادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 

يف م�����ش��رح �أب��وظ��ب��ي حم��ا���ش��رة دي��ن��ي��ة ح���ول “�شلة 
�لرحم”، �ألقاها ف�شيلة �ل�شيخ �لدكتور فريج حممد 
عبد �لعليم مدر�س �لعقيدة و�لفل�شفة يف كلية �أ�شول 
�لدين بجامعة �لأزهر �أحد �لعلماء �شيوف �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة “حفظه �هلل«. ح�شر �ملحا�شرة 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��رم��ي��ث��ي  ع���ب���د�هلل  ع��ل��ي  ���ش��ع��ادة 

ل���ل���در�����ش���ات و�لإع��������الم، وحم���م���د م��ه��ري �مل���زروع���ي 
�حمد  وعبيد  للفرو�شية،  بوذيب  قرية  �د�رة  مدير 
�ملهريي مدير �د�رة �جلزر، وعدد من �مل�شوؤولني يف 
�لنادي، وعدد من ممثلي �جلهات �لر�عية و�لد�عمة 
للمهرجان، وممثلي و�شائل �لإعالم،وجمهور غفري 
. وحتدث �ل�شيخ عبد �لعليم عن معنى مفهوم �شلة 

�لرحم يف �لإ�شالم، مو�شحا �أنه ل يقت�شر على �شلة 
رحم �لأقارب فح�شب، و�إمنا ي�شمل �شلة رحم جمتمع 
�مل�شلمني، وكذلك �شلة رحم �لإن�شانية جمعاء على 
�ختالف �أجنا�شها، م�شت�شهد� على ذلك بالعديد من 
ي�شعب  �لتي  �ل�شريفة  و�لأح��ادي��ث  �لقر�آنية  �لآي��ات 
م��ن فرو�س  �أم��ر  �ل��رح��م  �أن �شلة  م��وؤك��د�  ح�شرها، 

�لدين �لتي حثت عليها �شريعتنا �لإ�شالمية، و�لتي 
�ملحا�شر  و�أو���ش��ح  ب��ه��ا.  �إل  �مل�شلم  �إمي���ان  يكتمل  ل 
ب�شلة  �إل  عنها  ر  ُيكفَّ ل  �لتي  �لذنوب  هناك من  �أن 
ولو  حتى  رحمه  ي�شل  �أن  �مل�شلم  على  و�أن  �ل��رح��م، 
�مل�شلم  على  �إذ  �إليه،  م�شيئا  �أو  له  قاطعا  رحمه  كان 
�أن ي�شعى ويحاول جاهد� يف و�شل رحمه مبا ير�شي 

�هلل وير�شي ر�شوله، م�شت�شهد� مبو�قف �شلة �لرحم 
يف �شرية �شيدنا حممد �شلى �هلل عليه و�شلم، �لقدوة 
و�ل��ن��م��وذج �لأع���ل���ى، وم���ا �أب����د�ه جت���اه ق��وم��ه �لذين 
فلم  و�لأذى،  �لإ�شاءة  �أ�شكال  بكل  �إليه  و�أ�شاءو�  �آذوه 
يقطعهم �شلى �هلل عليه و�شلم �أو يرد على �إ�شاء�تهم 

�إل باحل�شنى لذي �لقربى.

البواردي و رئي�ص وزراء مايل يبحثان عالقات 
التعاون و الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك 

•• اأبوظبي-وام:

�لدفاع يف مقر  ل�شوؤون  �لدولة  �لبو�ردي وزير  �أحمد  بن  �لتقى معايل حممد 
�لوز�رة باأبوظبي �م�س معايل بوبو �شي�شي رئي�س وزر�ء جمهورية مايل �لذي 
يزور �لبالد حاليا. و رحب معاليه - خالل �للقاء - برئي�س وزر�ء مايل و جرى 
بحث عالقات �ل�شد�قة و �لتعاون بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية 

مايل و�شبل تطويرها وتنميتها مبا يخدم م�شالح �لبلدين �ل�شديقني.
وتبادل �جلانبان وجهات �لنظر حول عدد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
�ل��ل��ق��اء ع���دد م��ن كبار  �ملنطقة وت��ط��ور�ت��ه��ا. ح�شر  �ل��ر�ه��ن��ة يف  و�مل�����ش��ت��ج��د�ت 

�مل�شوؤولني و�ل�شباط يف وز�رة �لدفاع و�لوفد �ملر�فق لرئي�س وزر�ء مايل.

الب��واردي ي�صتقب��ل ال�صفي��ر 
الفرن�ص��ي

توا�ضل ترقية خدماتها الرقمية لإ�ضعاد املجتمع ودعم ال�ضركاء والتنمية

بلدية مدينة اأبوظبي: 96 ٪ من معامالت الربع الأول من العام 
اأجنزت رقميًا وانخفا�ص املعامالت التقليدية اإىل 4% 

•• ابوظبي-الفجر:

�أبرزت �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف يف برناجمها 
 – �هلل  -حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �شيوف  للعلماء 
و�شية �لقائد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد -طيب �هلل ثر�ه – يف �أهمية 
زيار�ت �مل�شت�شفيات و�ملر�شى ملو��شاتهم وذويهم ببث روح �لتفاوؤل 

�شبحانه وحكمته يف  باألطاف �هلل  �لإمي��ان لديهم  و�إنعا�س روح 
�لق�شاء و�لقدر، ثم �لدعاء بال�شفاء وتقدمي �لهد�يا �لرمزية، 
وكان ير�فق �لعلماء يف هذه �لزيار�ت �شعادة عمر حبتور �لدرعي، 
�ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون �لإ�شالمية وعدد من كبار �مل�شوؤولني 
يف �لهيئة . وتاأتي فكرة �إحياء و�شية ز�يد مبنا�شبة عام �لت�شامح 
�لإيجابية  قيم  تر�شيخ  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  مع  ومتا�شيا 

تبناه  �لذي  للنهج  و�نعكا�شاً  حياة،  �أ�شلوب  باعتبارها  و�ل�شعادة 
�ملغفور له ب��اإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�ي��د يف دول��ة �لإم���ار�ت منذ 
تاأ�شي�شها يف حتقيق �شعادة �ملجتمع، وتاأتي مبادرة )و�شية ز�يد( 
لتقوم على تر�شيخ قيم �لإيجابية و�ل�شعادة يف �ملجتمع ��شتلهاما 
�لعمل  باأهمية بث روح  ث��ر�ه-  ز�ي��د -طيب �هلل  �ل�شيخ  لو�شايا 
و�شاياه   من  كان  حيث  �ملجتمع،  �شر�ئح  كافة  لإ�شعاد  �خل��ريي 

–رحمه �هلل- قوله: “ �إن �لتعاون بني �لب�شر يوؤدي �إىل �لرت�حم 
�لذي حث عليه �خلالق �شبحانه تعاىل فالإن�شان يجب �أن يكون 
ياأخذ  �لتعاون  ه��ذ�  �أن  ول���ش��ك   ،“ �لإن�����ش��ان  �أخ��ي��ه  على  رحيماً 
�أ�شكاًل عديدة وكلها توؤدي يف �لنهاية �إىل خلق نوع من �لرت�بط 
�لأخوي و�لإح�شا�س �لإن�شاين بالن�شجام و�لألفة و�ملحبة. ي�شار 
�إىل �أن و�شية ز�يد ل تخت�س بزيارة �ملر�شى فقط و�إمنا لفئات 

�لزيار�ت  ه��ذه  وتلفت  �أي�شا،  �لهمم  و�أ�شحاب  �ملو�طنني  كبار 
�لأخالق  بهذه  للتحلي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  �شعب  �أبناء 
و�لتالحم  و�لتما�شك  و�لرت�بط  �ملحبة  روح  تبث  �لتي  و�لقيم 
و�قعياً  �مل��ب��ادرة جت�شيد�ً  ه��ذه  تاأتي  ولذلك  �ل�شعب،  �أف��ر�د  بني 
لهذه �لو�شية من خالل �لعناية �لإن�شانية و�ل�شحية و�لأعمال 

�لتطوعية �مللبية حلاجات �لأفر�د �ملعنوية و�ملادية. 

و�صّية زايد يف برنامج العلماء ال�صيوف

رم�صان يف راأ�ص اخليمة يغر�ص قيم الت�صامح والأخالق

»�صلة الرحم« حما�صرة يف املهرجان الرم�صاين لنادي تراث الإمارات
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اأخبـار الإمـارات

اإجماع على اأهمية اأدوار الفرق التطوعية يف عمل اخلري باملجتمع 

جائزة ال�صارقة للعمل التطوعي تنظم اأم�صيتها الرم�صانية للت�صجيع على التطوع بعنوان فمن تطوع خريا فهو خري له 

ير�ضد ريعها لدعم م�ضاريع التعليم وحت�ضني الأحوال املعي�ضية يف �ضوريا ولبنان والأردن وبنغالدي�س وفل�ضطني 

القلب الكبري تطلق حملة التربع بالزكاة لالجئني خالل �صهر رم�صان

•• اأبوظبي-الفجر: 

����ش��ت��ق��ب��ل��ت ج���ام���ع���ة �أب����وظ����ب����ي يف 
�شعادة  �لرئي�شي  �جلامعي  حرمها 
�شفري �جلمهورية  بوي،  لودوفيك 
زيارة  يف  �ل��دول��ة،  ل��دى  �لفرن�شية 
�جلالية  مع  �لتو��شل  �إىل  هدفت 
�لفرن�شية يف �جلامعة و��شتعر��س 
�ل�شيا�شية  �ل���ث���ق���اف���ة  ج�����و�ن�����ب 

�لفرن�شية. 
و����ش��ت��ه��ل �ل��دك��ت��ور ه���اين دوي����د�ر، 
جامعة  �ل����ق����ان����ون  ك���ل���ي���ة  ع���م���ي���د 
�ألقاها  بكلمة  �ل���زي���ارة  �أب��وظ��ب��ي، 
بالزيارة  �شعادته  ع��ن  فيها  وع��رب 
�إىل  �ل�������ش���ف���ري  ل�������ش���ع���ادة  �لأوىل 
�جل��ام��ع��ة.  م��ن جهته، ق��ام �شعادة 
باإلقاء كلمة بح�شور كل من  بوي 
�ل��ربوف��ي�����ش��ور وق���ار �أح��م��د، مدير 

 •• ال�شارقة-الفجر:

�أج���م���ع �حل�����ش��ور ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �أن 
�لفرق  ���ش��م��ن  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
�ل���ت���ع���اون  روح  ي���ن���م���ي  �مل���خ���ت���ل���ف���ة 
�شمن  �خلري  عمل  على  و�ملناف�شة 
�جلهود �لتي تبذلها �ملجموعات يف 
�إطار �لتعاون �مل�شرتك بني �لأفر�د 
مظلة  حت��ت  �لتطوعية  �ل��ف��رق  �أو 

�ملوؤ�ش�شات �لر�شمية يف �لدولة .
وفق  �لإم�����ار�ت  بيئة  �أن  م��وؤك��دي��ن 
مثالية  فر�شة  متثل  قيادتها  نهج 
يف فعل �خلري و�مل�شاركة يف �أعمال 
معتربين  �ملجالت  بكافة  �لتطوع 
نهجا  مت��ث��ل  �لإم�������ار�ت  ق���ي���ادة  �أن 
�لذ�ت  وم��ر�ج��ع��ة  ل��ل��ع��ط��اء  ملهما 

متكاملة  تطوعية  بر�مج  وحتقيق 
تعمل على حتقيق مكا�شب حياتية 
ج���م���ة ������ش�����و�ء يف حت�������ش���ني �أم������ور 
مفيدة  ع����اد�ت  �ب��ت��ك��ار  �أو  �شلوكية 
خريية  ح��م��الت  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  �أو 

و�أن�شطة �إن�شانية .
ج���������اء ذل���������ك خ���������الل �لأم���������ش����ي����ة 
�لأمانة  نظمته  �ل��ذي  �لرم�شانية 
�ل�����ش��ارق��ة للعمل  �ل��ع��ام��ة جل��ائ��زة 
فعالياتها  �إط�������ار  يف  �ل���ت���ط���وع���ي 
�لت�شجيع  ب���ه���دف  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
�لتطوعي  �لعمل  ثقافة  ن�شر  على 
�ملعيلي  �شيف  �لدكتور  با�شت�شافة 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  رو�د  م���ن  وه���و 

ومدرب وم�شت�شار تنمية ب�شرية.
مقر  يف  �لأم�����ش��ي��ة  تنظيم  وج���رى 
مدينة  يف  مويلح  �شاحية  جمل�س 
�لبناء  �ل��ت��ع��اون  �إط���ار  يف  �ل�شارقة 
بني �جلائزة و�ل�شاحية وح�شرها 
ك���ال م���ن ع��ي�����ش��ى ه���الل �حلز�مي 
ع�������ش���و جم���ل�������س �أم������ن������اء ج����ائ����زة 
�ل�شارقة للعمل �لتطوعي وم�شبح 
ب��ال��ع��ج��ي��د �ل��ك��ت��ب��ي ع�����ش��و جمل�س 
للعمل  �ل�������ش���ارق���ة  ج���ائ���زة  �أم����ن����اء 
عبد�لعزيز  و�ل��دك��ت��ور  �ل��ت��ط��وع��ي 
ن���ائ���ب رئي�س  �مل���ه���ريي  ب��ط��ي  ب���ن 
وعبد�هلل  مويلح  �شاحية  جمل�س 
�لهالل  هيئة  ف��رع  مدير  �مل��ه��ريي 
بال�شارقة  �لإم������ار�ت������ي  �لأح����م����ر 

�ل����ر�ب����وي ع�����ش��و جمل�س  وخ���ال���د 
ب��ج��ان��ب ح�شور  م��وي��ل��ح  ���ش��اح��ي��ة 
كبري  ولفيف  تطوعية  �شخ�شيات 

من �ملدعوين و�أهايل �ل�شاحية .
�إ�شالم  �لإع���الم���ي  �لأم�����ش��ي��ة  �أد�ر 
عدد  �إىل  �ل��ت��ط��رق  ومت  �ل�����ش��ي��وي 
م���ن �مل���ح���اور �ل��ت��ي ���ش��م��ل��ت �لعمل 
تنظيم  و�أ���ش�����س  وث��م��اره  �لتطوعي 

�إىل  م�شري�  �لتطوع  فر�س  تنمية 
�أن �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي ل���ه �أه����د�ف 
وعلى  �لفرد  على  عديدة  �إيجابية 

�لأ�شر و�ملجتمع و�لوطن .
جائزة  �أن  حم�����اوره  خ����الل  و�أك�����د 
�ل�شارقة للعمل �لتطوعي ت�شجع و 
حتفز �لعمل �لتطوعي يف �لإمار�ت 
�لقاعدة  �إي�����ج�����اد  ع���ل���ى   وت���ع���م���ل 

�لعمل �لتطوعي و�آر�ء لدعم رو�فد 
جائزة �ل�شارقة للعمل �لتطوعي.

�ملعيلي  ���ش��ي��ف  �ل���دك���ت���ور  و�أ������ش�����ار 
ت��اأه��ي��ل ق��ي��اد�ت �لعمل  �أه��م��ي��ة  �إىل 
�إد�رة  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  �ل��ت��ط��وع��ي 
�لفرق �لتطوعية لتحقيق �أهد�فها 
�شحيح  ب�شكل  �أف���ر�ده���ا  وت��وج��ي��ه 
ن��ح��و خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع ف�����ش��ال عن 

�لأ����ش���ا����س ل��ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي من 
�شنو�ت  منذ  �لن�سء  تثقيف  خالل 
�لأعمال  مل��م��ار���ش��ة  �لأوىل  �ل��ع��م��ر 
جم����ال  يف  خ��������الل  �ل����ت����ط����وع����ي����ة 
لفتا  وغريها  �لتطوعية  �لفر�س 
تطور  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  �أن  �إىل 
�ل�شنو�ت  ب�شكل كبري وملحوظ يف 
�لأخ����ري وو���ش��ل �إىل م��ر�ح��ل من 

�أن يتبعه نظم  �لن�شج �لذي ل بد 
وق���و�ع���د ل�����ش��م��ان ن��ت��ائ��ج��ه . ويف 
م��د�خ��ل��ت��ه حت����دث ع��ي�����ش��ى هالل 
�أمناء  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �حل����ز�م����ي 
�لتطوعي  للعمل  �ل�شارقة  جائزة 
�ل�شارقة  ج��ائ��زة  دور  �أه��م��ي��ة  �إىل 
مع  تو��شلها  يف  �لتطوعي  للعمل 
ع��ل��ى تنظيم  �مل��ج��ت��م��ع وح��ر���ش��ه��ا 
و�لتو��شل  �لتثقيفية  �ل��ل��ق��اء�ت 
لي�س �لد�ئم فقط بل و�لفاعل مع 
�ملجتمع لتاأكيد جو�نب ن�شر �لعمل 
حياة  يف  �شلوكا  ليكون  �لتطوعي 
�أ�شرة . و�أ�شار م�شبح بالعجيد  كل 
�ل���ك���ت���ب���ي ع�������ش���و جم���ل�������س �أم����ن����اء 
�لتطوعي  للعمل  �ل�شارقة  جائزة 
ع��ل��ى �أن �جل���ائ���زة �أت���اح���ت لأف����ر�د 
�لتامة  �مل��ع��رف��ة  و  �ل��وع��ي  �ملجتمع 
ب��اأه��م��ي��ة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي �لذي 
و  �لطاقات  و  �مل��ال  و  �جلهد  يوفر 
�لوقت يف �إطار �لدعم �لكبري �لذي 
�ل�شمو  �شاحب  ح�شرة  م��ن  تلقاه 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
_حفظه  �ل�شارقة  حاكم  لالحتاد 
�هلل ورعاه _ لتكون �جلائزة ر�ئدة 
يف تدعيم �لعمل �لتطوعي ل�شيما 
. و�أك���د �لدكتور  �ل��دول��ة  يف د�خ���ل 
عبد�لعزيز بن بطي �ملهريي نائب 
�إىل  رئي�س جمل�س �شاحية مويلح 

�أهمية دور جمال�س �ل�شو�حي وما 
حلقة  ت�شكل  م��ب��ادر�ت  م��ن  تنفذه 
هامة من حلقات �لعمل �لتطوعي 
�ل����ذي ي��خ��دم �لأ����ش���ر وي���ق���دم لهم 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�  و�مل��ن��ف��ع��ة  �لإف������ادة 
كافة �جلهود �ملبذولة يف �ل�شو�حي 
هي جهود تطوعية ترنو �إىل تعزيز 
وجعل  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �ل���ع���الق���ات 

�ملجتمع قريبا من بع�شه �لبع�س
�أم����ا ع��ب��د�هلل �مل��ه��ريي م��دي��ر فرع 
�لمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
جهود  �إىل  ف���ت���ط���رح  ب���ال�������ش���ارق���ة 
�لهالل �لأحمر وغاياته �لإن�شانية 
عديدة  م��ب��ادر�ت  م��ن  ينفذه  فيما 
رم�شان  ����ش���ه���ر  خ������الل  ل����ش���ي���م���ا 
�لكرمي ودوره يف تاأ�شي�س منظومة 
من �لعمل �لتطوعي وحتدث خالد 
ع�����ش��و جم��ل�����س �شاحية  �ل���ر�ب���وي 
و�لن�سء  �ل�شباب  دور  �إىل  مويلح 
م�شاعدة  ح�س  وتقدمي  �مل��ب��ادرة  يف 
عنو�ن  ه����م  ل���ي���ك���ون���و�  �لأخ�����ري�����ن 
�خلري  فعل  نحو  �ملجتمع  وط��اق��ة 
طرح  يف  �حل�شور  تد�خل  بعدها   ،
�لتي  و�لأر�ء  �مل��ح��اور  م��ن  �لعديد 
لتوحيد  ه��ام��ة  م��ع��ط��ي��ات  ���ش��ك��ل��ت 
و�أن يكون قاعدة  �لتطوعي  �لعمل 
ن��ح��و �لن��ط��الق��ة ل��ت��ق��دمي �خلري 
ل�شعبها  �ل����دول����ة  حت��م��ل��ه  �ل������ذي 

ول�شعوب �لأر�س. 

�ل���������ش����وء على  ����ش���ع���ادت���ه  و����ش���ل���ط 
توقيعها  مت  �لتي  باري�س،  �تفاقية 
�إج�������ر�ء�ت  ل��ت��ن��ف��ي��ذ   2015 ع����ام 
عاملية حازمة ملو�جهة تهديد تغري 
�ملناخ، و�لتطوير �مل�شتد�م و�لق�شاء 

على �لفقر يف �لعامل.
و���ش��م��ل��ت �ل����زي����ارة ج��ول��ة ق����ام بها 
�����ش����ع����ادت����ه يف �حل��������رم �جل���ام���ع���ي 
�جلامعة  مر�فق  على  فيها  و�طلع 

ومبادر�تها �لطالبية و�لبحثية. 

�ل�شيا�شة  “تت�شم  �شعادته:  وق���ال 
بالطموح  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
با�شتمر�ر  حت��اول  حيث  و�لعاملية، 
�ل�شتقر�ر  ل�شمان  ح��ل��ول  ت��وف��ري 

على م�شتوى �لعامل.« 

و�لربوفي�شور  �أب��وظ��ب��ي،  ج��ام��ع��ة 
مدير  ن����ائ����ب  ه����ام����ي����ل،  ف���ي���ل���ي���ب 
�لطلبة،  لنجاح  �مل�شارك  �جلامعة 
و���ش��امل م��ب��ارك �ل��ظ��اه��ري، �ملدير 
�ملجتمعية،  ل��ل��ع��الق��ات  �لتنفيذي 
وعدد من عمد�ء �لكليات و�أع�شاء 
من �لهيئتني �لتدري�شية و�لإد�رية 
وب�����اق�����ة م�����ن �ل����ط����ل����ب����ة.  وخ�����الل 
“�لقوة  عنو�ن  حملت  �لتي  كلمته 
�لثقافية  و�لدبلوما�شية  �لناعمة 
�ل�شفري  �شعادة  �شلط  �لفرن�شية”، 
مو�شوعات  من  ع��دد  على  �ل�شوء 
�ل���ع���امل���ي���ة مب����ا يف ذلك  �له���ت���م���ام 
�ملناخ،  وت��غ��ري  �لإره������اب  م��ك��اف��ح��ة 
�تخذتها  �لتي  �ل�شبل  �إىل  م�شري�ً 
يركز  �شيا�شي  نهج  ملو��شلة  فرن�شا 
�لق�شايا  مل��و�ج��ه��ة  �حل���ل���ول  ع��ل��ى 

�لعاملية �مللحة.

نادي ال�صارقة لل�صحافة يناق�ص جتربة الإمارات يف التعاي�ص و احرتام الآخر
•• ال�شارقة-وام:

نادي  �ل����ذي ينظمه  �ل��رم�����ش��اين  �مل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
�لإعالمي  للمكتب  �ل��ت��اب��ع  لل�شحافة  �ل�����ش��ارق��ة 
حلكومة �ل�شارقة جتربة دولة �لإمار�ت يف تر�شيخ 
�لآخر  و�ح��رت�م  �ل�شلمي  �لإن�شاين  �لتعاي�س  قيم 
لتالقي  وحمطة  �ملحبة  يف  عامليا  منوذجا  لت�شكل 
 200 م��ن  لأك���رث  �حت�شانها  �حل�����ش��ار�ت يف ظ��ل 
جن�شية يعي�شون ب�شالم و�أمان وحمبة ووئام على 

�أر�شها.
 “ �ملجل�س حت��ت  ع��ق��ده��ا  �ل��ت��ي  �جلل�شة  وت��ن��اول��ت 

�خ��ت��الف �لأدي����ان .. وت��الق��ي �لإن�����ش��ان��ي��ة “ �أم�س 
�لأول يف م�شرح �ملجاز بح�شور �ل�شيخ �شلطان بن 
لالإعالم  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي  �أحمد 
�ملعتقد�ت  و ح��ري��ة مم��ار���ش��ة  �لع���ت���د�ل  ث��ق��اف��ة   -
�لدينية و�حرت�مها يف بيئة تعزز من �لقيم �لنبيلة 
�ل�شمح  �لإ���ش��الم��ي  �ل��دي��ن  تعاليم  م��ن  �مل�شتمدة 
و�لأخ�����الق �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي حت��ث �لإن�����ش��ان على 

�لرتقاء باأفعاله.
�ملهريي  ���ش��امل  علي  ���ش��امل  �شعادة  �جلل�شة  ح�شر 
�ل�����ش��ارق��ة وطارق  مل��دي��ن��ة  �ل��ب��ل��دي  �ملجل�س  رئ��ي�����س 
�لإع���الم���ي حلكومة  �مل��ك��ت��ب  م��دي��ر  ع���الي  �شعيد 

�ل�����ش��ارق��ة وح�����ش��ن ي��ع��ق��وب �مل��ن�����ش��وري �أم����ني عام 
�مل�شوؤولني  م��ن  وع���دد  ل��الإع��الم  �ل�شارقة  جمل�س 

و�لإعالميني.
�شارك يف �جلل�شة وهي �لر�بعة �لدكتور ر�شاد �شامل 
كاثوليكو�س  وق��د����ش��ة  �لقا�شمية  �جلامعة  مدير 
ع��م��وم �لأرم����ن ك��اري��ك��ني �ل��ث��اين رئ��ي�����س �لكنائ�س 
�لأرمينية و�أد�ر �حلو�ر �لإعالمي �إبر�هيم �ملدفع.

�ل�شالم  قيم  تعميم  �أهمية  �مل�شاركون على  �تفق  و 
و�خلري و�مل�شاو�ة يف �لتعامل مع �لأديان و�لثقافات 
�ملجتمعات  لتطوير  �أ�شا�شية  ركائز  �لأخ��رى كونها 

وبناء نه�شتها.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أطلقت موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري، �ملوؤ�ش�شة �لإن�شانية �لعاملية �ملعنية مب�شاعدة 
�شهر رم�شان  بالزكاة يف  �لتربع  �لعامل، حملة  �أنحاء  �لالجئني يف جميع 
على  لت�شهل  �أف�شل”،  م�شتقبل  ل�شناعة  “زكاتك  ع��ن��و�ن  حت��ت  �مل��ب��ارك 
�أ�شحاب �خلري �لو�شول بتربعاتهم  �إىل �أكرث  �شر�ئح �لعامل حاجة للدعم، 
خ�شو�شاً يف �لقطاعات �حليوية مثل حت�شني �لأحو�ل �ملعي�شية و�لتعليم. 

وتتيح �لقلب �لكبري �إمكانية �لترّبع باأمو�ل �لزكاة على �ملوقع �للكرتوين 
�خلا�س باملوؤ�ش�شة https://tbhf.ae/donate/ ، �أو عرب �لتحويل 
�مل�شريف على �حل�شاب �خلا�س باحلملة يف م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي، رقم 
 IBAN AE040410000011430430020 :حل�شاب �لدويل�
ورقم �حل�شاب �مل�شريف �خلا�س بحملة �لزكاة: 0011430430020

علماً �أنها ر�شدت ريع هذه �لأمو�ل لتنفيذ م�شاريع تنموية ي�شتفيد منها 
ولجئي  فل�شطني  يف  و�ل�شباب  و�لأط��ف��ال  �شوريا،  يف  �لالجئني  �لأط��ف��ال 
�لروهينغا يف بنغالدي�س. ففي �شوريا و�لدول �مل�شيفة لالجئني �ل�شوريني 

�لتعليم من خالل  قطاع  دعم  على  �ملوؤ�ش�شة  �شتعمل  ولبنان،  �لأردن  مثل 
�إن�شاء ودعم �لبنى �لتحتية، حيث �شتتعاون مع جمموعة من �ل�شركاء على 
�إعادة تاأهيل وبناء �ملد�ر�س �ملت�شررة من �حلرب يف �شوريا، و�إن�شاء مر�كز 

جمتمعية لدعم �لتعليم وتعزيز عمليات �لأمن يف تلك �لدول �مل�شيفة.
كما �شتنفذ �لقلب �لكبري م�شاريع تعليمية لالأطفال يف تلك �لدول حيث 
يقدر عدد �لأطفال �ل�شوريني �لالجئني ب�10 �آلف طفل غري م�شحوبني 
�ملد�ر�س.  خ���ارج  طفل  �أل���ف   800 �إىل  �إ���ش��اف��ة  ذوي��ه��م،  ع��ن  منف�شلني  �أو 
وبح�شب �إح�شائية “منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة” )�ليوني�شيف( فقد 
�أو  لل�شرر  �شوريا  للمد�ر�س يف  �لتحتية  �لبنية  %40 من  نحو  تعر�شت 
2 مليون طفل من  �أك��رث من  �أدى �ىل حرمان  �أث��ن��اء �حل��رب، ما  للدمار 
�ل��ت��ع��ل��ي��م، �أي �أك���رث م��ن ث��ل��ث �لأط���ف���ال �ل�����ش��وري��ني، و1.3 م��ل��ي��ون طفل 

معر�شون خلطر �لت�شرب من �ملد�ر�س.
ويف بنغالدي�س حيث تاأوي خميمات كوتوبالونغ �أكرث من مليون لجئ من 
فر�شة  من  �ملحرومني  �لأطفال  من  �أل��ف   500 يوجد  �لروهينغا،  �أقلية 
�حل�شول على �لتعليم، �شتخ�ش�س �ملوؤ�ش�شة تربعات �لزكاة لإن�شاء مر�كز 

جمتمعية للتدريب �ملهني و�ل�شت�شار�ت �لنف�شية و�لجتماعية. 
وفيما يتعلق بالأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة، و�شعت �ملوؤ�ش�شة خطة �شاملة 
لدعم  �ملجتمعية  �لنف�شية  لل�شحة  مركز  ببناء  تعنى  غ��ّزة  بقطاع  خا�شة 
�لتي  �لإن�شانية  للتحديات  ��شتجابة  �لفل�شطينيني،  و�ل�شباب  �لأط��ف��ال 
�ل�شحية  �لرعاية  �شو�ء يف جمالت  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  تتفاقم وتريتها يف 
�لناجت  وتباطوؤ منو  و�لتعليم،  �ل�شحي  و�ل�شرف  و�ملياه  و�لغذ�ء  و�لطاقة 
%0.4 فقط يف �لربع �لأول من  �إىل  �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي يف غزة 
بني  �لبطالة  ن�شبة  بلغت  �إذ   ،44% �إىل  �لبطالة  معدل  و�رت��ف��اع  �ل��ع��ام، 

�لذين ترت�وح �أعمارهم بني 15 و29 �شنة 62%.
و�أ�شارت مرمي �حلمادي، مدير موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري، �إىل حر�س �ملوؤ�ش�شة 
�إتاحة  ع��رب  �لإن�����ش��اين  �لعمل  تفعيل  على  �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  خ��الل 
�لذين  �لالجئني  �شيما  ل  �ملحتاجني،  لدعم  �خل��ري  لأ���ش��ح��اب  �لفر�شة 
�أزم���ات وح���روب حالت دون  يعي�شون ظ��روف��اً �شعبة ج��ر�ء م��ا ع��ان��وه م��ن 

ح�شولهم على حياة م�شتقرة و�آمنة. 
وتابعت مدير موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري:” تهدف �ملوؤ�ش�شة من خالل �شندوق 

يف  ومهمة  حيوية  قطاعات  على  ترتكّز  تنموية  خطط  و�شع  �إىل  �لزكاة 
وبنغالدي�س  وفل�شطني  ���ش��وري��ا  م��ن  ك��ّل  يف  و�ل��الج��ئ��ني  �ملحتاجني  ح��ي��اة 
و�لأردن ولبنان، ت�شعى من خاللها �إىل بناء ودعم �لبنية �لتحتية �خلا�شة 
�ل�شامية  �لغاية  يحقق  �ملعي�شية مبا  �لأح��و�ل  �لتعليم وحت�شني  مبجالت 
وتقدمي  ك��ان،  �أينما  �ملحتاج  �لإن�����ش��ان  �إىل  �لو�شول  وه��ي  �ملوؤ�ش�شة  لعمل 
فيما يحتاجه من  �شيما  ل  �حل��ي��اة،  ظ���روف  �شتى  ل��ه يف  و�ل��ع��ون  �ل��دع��م 
�أ�شا�شيات تعنى باملعرفة وتطوير خرب�ته �لعلمية ليكون عن�شر�ً فاعاًل يف 

جمتمعه م�شتقباًل«. 
�شمو  من  بقر�ر  ر�شمياً  �نطلقت  �لكبري”  “�لقلب  موؤ�ش�شة  �أن  �إىل  ي�شار 
2015 تز�مناً مع �ليوم  �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي يف يونيو 
“�لقلب  �لعاملي لالجئني، بعد �إ�شد�ر �شموها قر�ر�ً ق�شى بتحويل حملة 
�لكبري” �إىل موؤ�ش�شة �إن�شانية عاملية، بهدف م�شاعفة جهود تقدمي �لعون 
و�مل�شاعدة لالجئني و�ملحتاجني يف خمتلف �أنحاء �لعامل، ما �أ�شاف �لكثري 
�لإن�شانية، وعزز  و�ملبادر�ت  بالعطاء�ت  �لإم��ار�ت �حلافل  �إىل ر�شيد دولة 

من �شمعتها �إقليمياً وعاملياً.

ال�صفري الفرن�صي يزور جامعة اأبوظبي 

ع���ب���د�هلل  �مل�����دع�����و /  ف���ق���د 
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اأخبـار الإمـارات

•• احلمرية –الفجر:

نظمت بلدية �حلمرية بالتعاون مع 
د�ئ����رة �خل���دم���ات �لإج��ت��م��اع��ي��ة فرع 
�لفعاليات  م���ن  �ل��ع��دي��د  �حل��م��ري��ة 
�لرت�ثية �لهادفة و�مل�شابقات، ملرتادي 
�ملجل�س �لرم�شاين باحلمرية خا�شة 
من �لأطفال يف موقع �ملجل�س �ملقام 
بقرية  �حل��م��ري��ة  خ��ور  �شفاف  على 

�لرت�ث عقب �شالة �لرت�ويح.
“�ليوم  ف����ع����ال����ي����ات  ������ش����ت����ه����دف����ت 
�ملجل�س  م�������رت�������ادي  �لرت�ثي” 
خمتلف  من  باحلمرية  �لرم�شاين 
م�شابقات  و�شملت  �لعمرية،  �لفئات 
��شتهدفت  و�أخ��رى  للكبار  حتفيزية 
�ل�شغار بتنوعها �لكبري حيث قدمت 
�لعاب �شعبية وترفيهية لل�شغار من 

رو�د �ملجل�س.
وق������ام خم��ت�����ش��و د�ئ��������رة �خل���دم���ات 
�لأن�شطة  م��ن  �لعديد  �لجتماعية 
�أدخلت  للهد�يا  وتوزيعات  �حلركية 
نفو�س  ع���ل���ى  و�ل���������ش����رور  �ل���ب���ه���ج���ة 

�لأطفال �مل�شاركني بغية ربط �لأبناء 
و�ل���ن���ا����ش���ئ���ة ب���رت�ث���ه���م �حل�������ش���اري، 
�لذي  �ل�شعبي  ب��امل��وروث  وتعريفهم 
�لعربية  �لإم������ار�ت  ب��ه دول����ة  ت��زخ��ر 

�ملتحدة.
�لفعاليات  على  �لقائمون  وح��ر���س 
�لأن�شطة  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إ���ش��ف��اء  على 
و�مل�شابقات  و�لرتفيهية  �لريا�شية 

�مل��م��ت��ع��ة ل��ل��ح�����ش��ور، ح���ر����ش���اً على 
�لعريق،  مبا�شيهم  �لأج���ي���ال  رب���ط 
�ملجل�س  ب���ر�م���ج  ت��ف��اع��ل  ول�����ش��م��ان 
خمتلف  م��ع  باحلمرية  �لرم�شاين 
رو�ده، وتقدمي  �لعمرية من  �لفئات 
ك��اف��ة �لأن�����ش��ط��ة �ل��ه��ادف��ة �ل��ت��ي من 
�لأبناء  ب��ني  �ل��رو�ب��ط  تعزيز  �شاأنها 
و�أقر�نهم وزمالئهم، �لذين يرتادو� 

�ملجل�س مع �لآباء للتعلم من �لكبار 
�ل�شفات �حلميدة، و�لقيم �لإمار�تية 

�لأ�شيلة.
����ش���ع���ادة مبارك  ت���ق���دم  م����ن ج��ه��ت��ه 
بلدية  م����دي����ر  �ل�������ش���ام�������ش���ي  ر������ش����د 
�خلدمات  لد�ئرة  بال�شكر  �حلمرية 
عفاف  ب�شعادة  ممثلة  �لجتماعية 
�مل��������ري رئ����ي���������س د�ئ����������رة �خل����دم����ات 
�لجتماعية بال�شارقة على لتعاونهم 
�لفعاليات  مب��خ��ت��ل��ف  �ل��ب��ل��دي��ة  م���ع 
و�لأن�����ش��ط��ة �مل�����ش��رتك��ة �ل��ت��ي تخدم 
�ملجتمعية  �ل���ت���ن���م���وي���ة  �ل���ع���م���ل���ي���ة 
�لبناء و�مل�شتد�م مبا يعود  و�لتمكني 

بالرفاه على �ملجتمع �ملحلي.
 وكرم �ل�شام�شي فريق �لعمل �لقائم 
�لرت�ثي  �ليوم  فعاليات  تنفيذ  على 
ت��ق��دي��ر�ً جل��ه��وده��م وت��ف��اع��ل��ه��م مع 
كما  ومرتاديه،  �لرم�شاين  �ملجل�س 
�لأن�شطة  ه��ذه  �أن  على  �شعادته  �أك��د 
يف  �ل��وط��ن��ي  �ل���رت�ث  برت�شيخ  تعنى 
ذهنية �لأبناء و�لن�سء بكل تفا�شيل 
�ل�شعبية  ومكوناته  وهويته  تاريخه 

�أن  بجانب  و�لأج�����د�د،  �لآب����اء  و�إرث 
من  �شل�شلة  �شمن  ت��اأت��ي  �لفعاليات 
�لتي  �لرب�مج و�لفعاليات و�ملبادر�ت 
فعالياتها  �شمن  �ل��ب��ل��دي��ة  �أع��دت��ه��ا 
باملجل�س �لرم�شاين باحلمرية �ملقام 
للمرة �لر�بعة للتو�يل، و�لهادفة �إىل 
�إقامة بر�مج و�أن�شطة ت�شاركية تعود 
�ملحلي  �ملجتمع  �أب��ن��اء  ع��ل��ى  بالنفع 

باخلري و�لفائدة.

•• دبي-الفجر:

ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري،  خليفة  �هلل  عبد  �للو�ء  �شعادة  تفقد 
�ملطار�ت،  لأم��ن  �لعامة  �لإد�رة  �لرئي�شة يف  �لعمليات  دب��ي، غرفة 
�ملزودة باأحدث �لتقنيات و�أنظمة �لذكاء �ل�شطناعي مبو��شفات 
عاملية ت�شاهم يف تعزيز �لأمن و�لأمان، وحتقق �ل�شعادة بتقدميها 
خدمات ذ�ت جودة عالية مل�شتخدمي مطار�ت دبي، وذلك بح�شور 
�للو�ء �لدكتور �أحمد عيد �ملن�شوري، مدير �لإد�رة �لعامة لالأدلة 

�جلنائية وعلم �جلرمية، و�للو�ء �ملهند�س كامل بطي �ل�شويدي، 
�لغيثي،  علي  �هلل  عبد  و�ل��ل��و�ء  للعمليات،  �لعامة  �لإد�رة  مدير 
مدير �لإد�رة �لعامة لأمن �لهيئات و�ملن�شاآت و�لطو�رئ، ومديري 

�لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة ، وعدد من �ل�شباط .
و�أكد �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، �أن �لإد�رة �لعامة لأمن �ملطار�ت 
��شتخد�م  خالل  من  وذل��ك  متكاملة،  �أمنية  منظومة  وفق  تعمل 
�لذكاء �ل�شطناعي و�أف�شل �لأجهزة و�لتقنيات �لعاملية يف جمال 
تاأمني �مل�شافرين و�ل�شحنات يف �إطار حتقيق �لتوجه �ل�شرت�تيجي 

ل�شرطة دبي “�ملدينة �لآمنة”، عرب �ل�شتخد�م �لأمثل لالأنظمة 
�لذكية يف تعزيز �لأم��ن و�لأم��ان، و�أجهزة مر�قبة حديثة تر�شد 
�لذكاء  �أنظمة  على  �ملعتمدة  �لأجهزة  باأحدث  وم��زودة  �ملباين  كل 
�لفال�شي،  بوح�شني  �ح��م��د  ح�شني  �مل��ق��دم  وق���دم  �ل���ش��ط��ن��اع��ي.  
مدير �إد�رة �ملر�قبة �لأمنية، �شرحاً للح�شور حول غرفة �لعمليات 
لتقنيات  �مل��ت��ط��ورة  �لأم��ن��ي��ة  �لأن��ظ��م��ة  تت�شمن  �لتي  وجتهيز�تها 
و�ل�شيطرة  �ل��رق��اب��ة  عملية  ت�شهل  و�ل��ت��ي  �ل�شطناعي،  �ل��ذك��اء 

�لأمنية بدون �أي تدخل ب�شري.

•• دبي - الفجر:

يف �شبيل �إنقاذ من حياتهم يف خطر ومن �أجل �شرعة 
 ،999 �لرقم  على  �لطارئة  ملكاملاتهم  �ل�شتجابة 
ولأن كل ثانية ودقيقة تلعب دور�ً كبري�ً يف جناة �أي 
�إن�شان تتعلق حياته برقم �حلالت �لطارئة، �أطلقت 
�لإد�رة  يف  ممثلة  دب��ي  �شرطة  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�لعامة للعمليات و�إد�رة �لتوعية �لأمنية يف �لإد�رة 
�لعامة لإ�شعاد �ملجتمع حملة لتوعية �أفر�د �ملجتمع 
 901 �ملجاين  �لت�شال  مركز  رق��م  با�شتخد�مات 
و�ل�شتف�شار�ت  �لطارئة  غري  للحالت  �ملخ�ش�س 

و�خلدمات.
“ل ت�شع  �لتي حملت عنو�ن  �إط��الق �حلملة  ج��اء 
حياتهم يف �لنتظار” خالل موؤمتر �شحايف عقده 
�للو�ء �ملهند�س كامل بطي �ل�شويدي، مدير �لإد�رة 
�لعميد  بح�شور  دب��ي  �شرطة  يف  للعمليات  �لعامة 
للعمليات  �لعامة  �لإد�رة  مدير  نائب  �لر�شا  نبيل 
فار�س مدير  بن  تركي  و�لعقيد  �لعمليات،  ل�شوؤون 
في�شل  و�لعقيد  و�ل�شيطرة،  �ل��ق��ي��ادة  مركز  �إد�رة 
بطي  و�ل�شيد  �لأمني  �لإع��الم  �إد�رة  �لقا�شم مدير 
�لأمنية، وعدد من  �لتوعية  �إد�رة  �لفال�شي، مدير 

�ل�شباط و�ل�شحافيني.
�لتوعية  حملة  �إط���الق  �أن  �ل�شويدي  �ل��ل��و�ء  و�أك���د 
�لطارئة  غ��ري  ل��ل��ح��الت   901 �ل��رق��م  با�شتخد�م 
خليفة  �هلل  عبد  �للو�ء  �شعادة  من  بتوجيهات  جاء 
�إط��ار حتقيق  �مل��ري �لقائد �لعام ل�شرطة دب��ي، ويف 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي خطتها �ل�شرت�تيجية 
�لتوجه  حتقيق  تت�شمن  و�لتي   2021-2016

بدوره  و�ملت�شمن  �لآمنة”  “�ملدينة  �ل�شرت�تيجي 
حل���الت  “�ل�شتجابة  ه���و  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ا  ه���دف���ا 
�أي�شاً  تتما�شى  �حلملة  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لطو�رئ”، 
مع خطة دبي 2021 يف جعل دبي �ملدينة �لأكرث 

�أمناً.
كذلك  تاأتي  �حلملة  �أن  �ل�شويدي  �ل��ل��و�ء  و�أ���ش��اف 
على  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�س  �إط��ار  يف 
و�لأمان  �لأم��ن  وتعزيز  و�ملمتلكات  �لأرو�ح  حماية 
�أن �لهدف هو توعية  �أفر�د �ملجتمع، مبيناً  و�إ�شعاد 
لالت�شال  �ل�شحيح  بال�شتخد�م  �جلمهور  �أف���ر�د 
على �لرقم 901، و�لذي يقدم �خلدمات �ل�شرطية 
و�أف�����ر�د �شرطة  ق��ب��ل ���ش��ب��اط  لأف����ر�د �ملجتمع م��ن 
م��وؤه��ل��ني يف �ل����رد ع��ل��ى �مل��ك��امل��ات، وحت��ق��ي��ق �شعادة 
�ملُت�شل ع��رب ت��ق��دمي �خل��دم��ة غ��ري �ل��ط��ارئ��ة �لتي 
يرغب يف �حل�شول عليها، وهذ� من �شاأنه تخفيف 

�ل�شغط على �لرقم 999.
و�أو�شح �للو�ء �ل�شويدي �أن هناك �رتفاعاً يف حجم 
999، و�أن  �لت�شالت على رقم �حلالت �لطارئة 
�أكرث من %70 من هذه �ملكاملات تعدُّ غري طارئة 
بالن�شب  مقارنة  ن�شبة مرتفعة  وه��ي  ج��ادة،  وغ��ري 
�لوليات  يف  �لن�شبة  ه��ذه  ت���رت�وح  حيث  �ل��ع��امل��ي��ة، 
-20 �مل��ث��ال م��ن  �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى �شبيل 

�ملرجعية. للمقارنات  وفقاً   40%
كما �أكد �أن �ملكاملات غري �لطارئة على 999 تت�شبب 
�ملُخ�ش�س  �ل���رق���م  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ���ش��غ��ط  �إح������د�ث  يف 
ف��ق��ط، وه���و رقم  �ل��ط��ارئ��ة  للتعامل م��ع �حل����الت 
�أهمية بالغة يف  توليه �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
�ل�شتجابة �ل�شريعة و�إنقاذ �لأرو�ح، ذلك �أن للوقت 

�أهمية بالغة يف �لو�شول �ل�شريع من قبل �لدوريات 
طارئة  ح��ال��ة  لأي  �لإ���ش��ع��اف  و���ش��ي��ار�ت  �ل�شرطية 

حتتاج جندة �شريعة.
�لطارئة  �خل��دم��ة  �أن  �ل�����ش��وي��دي  �ل���ل���و�ء  و�أ����ش���اف 
�ل�شرطية  �خلدمات  من  تعترب   999 على �لرقم 
�لأرو�ح  وحماية  �ملجتمع  بخدمة  �ملرتبطة  �لهامة 
�أهمية  هنا  تكمن  لذلك  ب��الأم��ن،  �ل�شعور  وتعزيز 

توعية �أفر�د �ملجتمع باأهمية هذ� �لرقم.
وتابع: �شرطة دبي ويف �إطار حر�شها على �ل�شتجابة 
�ل�شريعة للحالت �لطارئة، خ�ش�شت رقم للتعامل 
م��ع �حل���الت غ��ري �ل��ط��ارئ��ة 901، ول��ذل��ك ندعو 
�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع ل��الت�����ش��ال ع��ل��ى ه���ذ� �ل���رق���م، و�أن 
يكونو� �شركاء فاعلني يف عدم �إ�شغال رقم �حلو�دث 
�لطارئة، وذلك يف �إطار �ل�شعور بامل�شوؤولية �لكبرية 
�لتي تقع على عاتقهم �أي�شاً يف حماية حياة �لنا�س 

�ملعر�شني للحو�دث.
ثقافة  تعزيز  �أهمية  على  �ل�شويدي  �ل��ل��و�ء  و�أك���د 
999 يف �حل����الت  ل��ل��رق��م  �لأم����ث����ل  �ل����ش���ت���خ���د�م 
د�عياً  �لطارئة،  غري  �حل��الت  يف  و901  �لطارئة 
�أول��ي��اء �لأم����ور و�مل���د�ر����س و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �إىل توعية 
�ل��ط��ل��ب��ة و�لأف������ر�د ب��ه��ذه �مل��ع��ل��وم��ات �ل��ه��ام��ة حول 
�لطارئة  �حل����الت  لأرق�����ام  �ل�شحيح  �ل���ش��ت��خ��د�م 

وغري �لطارئة.
�لرد �ل�شريع

و�أك���د �ل��ل��و�ء �ل�����ش��وي��دي �أن م��رك��ز �لت�����ش��ال يوفر 
خدمة �لرد �ل�شريع على مكاملات 901 من خالل 
�لرد �لآيل، و�لتي تو�شل �ملُت�شل باجلهة و�خلدمة 
3 خطو�ت فقط  �لتي يرغب يف �حلديث معها يف 

�ملُقدمة  �جل��ه��ة  �أو  �لإد�رة  ث��م  �ل��ل��غ��ة  �خ��ت��ي��ار  ه��ي 
للخدمة ثم �حلديث مبا�شرة معها.

 901 على  خدمة   32
و�أ�شار �للو�ء �ل�شويدي �إىل �أن �لرقم 901 �ملخ�ش�س 
للحالت غري �لطارئة هو �شمن مركز �لت�شال يف  
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، وهو مركز ُمتخ�ش�س 
 32 يف �لرد على �ملكاملات، ويقدم لأف��ر�د �جلمهور 
وهي:  جنائية”  “خدمات  منها  معتمدة  خ��دم��ة 
خدمة  �ل�شت�شار�ت �لأمنية، وبالغ �شيك مرجتع، 
وبالغ �لمتناع عن �لدفع، وطلب ��شتبد�ل كفالة، 
�إىل  معثور،  ��شتالم  وطلب   ، معثور  ت�شليم  وطلب 
تقرير  طلب  يف:  متمثلة  م��روري��ة  خ��دم��ات  جانب 
�إ�شابات، وطلب تقرير حادث  حادث مروري بدون 
ب��دل فاقد، تقرير  م��روري �شد جمهول، و����ش��د�ر 
ح��ادث م��روري، وطلب �ل�شتعالم ودف��ع �ملخالفات 
�ملخالفات  م�شتند�ت  م��ن  ن�شخة  وطلب  �مل��روري��ة، 
“ �شورة ر�د�ر - ن�شخة خمالفة”، وطلب  �ملرورية 

تق�شيط مبلغ �ملخالفات �ملروية.
�إ�شد�ر �شهاد�ت

يوفر   901 �ل��رق��م  �أن  �ل�شويدي  �ل��ل��و�ء  و�أ���ش��اف 
للمتعاملني باقة خدمات متعلقة باإ�شد�ر �ل�شهاد�ت 
�جلنائية، وطلب  �حلالة  �شهادة بحث  وه��ي: طلب 
�شهادة بحث �حلالة �ملرورية، و�شهادة فقد�ن، وطلب 
�شهادة بر�ءة ذمه للمخالفات �ملرورية، وطلب �شهادة 
وطلب  مركبة،  حجز  فك  وطلب  �لأم���ر،  يهمه  ملن 
�إىل  �لذكي،  دفع بدل حجز مركبة، وطلب �حلجز 
يف:  و�ملتمثلة  �لت�شاريح”  “خدمات  ب��اق��ة  ج��ان��ب 
طلب ت�شريح دفن جثمان، وطلب ت�شريح ترحيل 

ج��ث��م��ان، وط��ل��ب ت�����ش��ري��ح �إدخ�����ال ج��ث��م��ان، وطلب 
ت�شريح عمل ليلي، وطلب زيارة نزيل، وطلب زيارة 

موقوف.
ونوه �إىل �أن مركز �لت�شال 901 يقدم �أي�شاً باقة 
من �خلدمات جمتمعية و�ملتمثلة يف: طلب �لعناية 
�حلماية  وطلب  بالب�شر،  �لجت��ار  جر�ئم  ل�شحايا 
و�لإيذ�ء  �لعنف  �شحايا  و�لأطفال  للن�شاء  و�لدعم 
و�لإهمال، تقدمي �ل�شكاوى �لعمالية، وخدمة طلب 
حديدية،  ح��و�ج��ز  ت��وف��ري  وط��ل��ب  م�شكن،  ت��اأم��ني 
وط��ل��ب �إت�����الف �مل��ت��ف��ج��ر�ت و�ل���ذخ���ائ���ر و�لأل���ع���اب 
�لجتار  ج��ر�ئ��م  ل�شحايا  �لعناية  وطلب  �ل��ن��اري��ة، 

بالب�شر.
عدد �ملكاملات 

�ملكاملات  ع��دد  �أن  �إىل  �ل�شويدي  �ل��ل��و�ء  ولفت  كما 
على  �لت�شال  مركز  ��شتقبلها  �لتي  �لطارئة  غري 
خالل  مكاملة  و722  �ألفاً   541 بلغ  �لرقم 901 
خا�شة  مكاملة  و752  �ألفاً  �لعام �ملا�شي بينها 55 
�ألفاَ  و41  و�ل���ش��ت��ع��الم��ات،  �مل���روري���ة  ب��اخل��دم��ات 
و48 تتعلق باحل�شول على �أرقام وعناوين �لإد�ر�ت 
لالعرت��س  و18624  �ل�شرطة،  ومر�كز  �لعامة 
“ل�شتعالم  ل���  و268  �أل��ف��اً  و16  خم��ال��ف��ة،  ع��ل��ى 
�لدفع”،  وم����و�ق����ع  �مل�����روري�����ة  �مل���خ���ال���ف���ات  ودف������ع 
�ملرورية،  �مل��خ��ال��ف��ات  ت�شوية  م��ب��ادرة   “ و6380 
وخ��الف بني  ب�شيط  ح��ادث  ح��ول  و9516 مكاملة 
خلدمة  حت��وي��ل��ه��ا  مت  م��ك��امل��ة  و9968   ، ط��رف��ني 
�لقوة،  موظفي  خدمات  و7464  �شرطة”،  “كلنا 

و6612 لالإبالغ عن �جلر�ئم �لإلكرتونية.
999 على  مكاملة  ماليني   5

و��شتعر�س �للو�ء �ل�شويدي خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي 
جمموعة م��ن �لأرق����ام و�لإح�����ش��ائ��ي��ات �ل��ت��ي تبني 
حجم �ملكاملات �لتي ت�شل �إىل �لرقم 999 يف مركز 
�لقيادة و�ل�شيطرة يف �لإد�ر�ت �لعامة للعمليات يف 
�شرطة دبي، مبيناً �أن �لرقم 999 تلقى خالل �لعام 
�ملا�شي 5 ماليني و351 �ألفاً و9 مكاملة م�شتلمة، 
وه��و رق��م كبري ج��د�ً من �ملكاملات، وك��ان من بينها 
ن�شبة  مكاملات غري طارئة وغ��ري ج��ادة، وق��د بلغت 
�لرد على �ملكاملات %97 فيما بلغ زمن �ل�شتجابة 

ثانية. على �حلو�دث 9.81 
فعاليات �حلملة 

�لتوعية  �إد�رة  مدير  �أك��د  �حلملة،  فعاليات  وح��ول 
�لقيادة  حر�س  �إط��ار  يف  تاأتي  �حلملة  �أن  �لأمنية، 
�لعامة ل�شرطة دبي على �مل�شوؤولية �ملجتمعية �لتي 
�لوعي  خ��الل  من  �ملجتمع،  �أف���ر�د  على  �أي�شاً  تقع 
�لطارئة  ل��ل��ح��الت  �ملخ�ش�س  �ل��رق��م  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 

و�لرقم �ملخ�ش�س للحالت غري �لطارئة.
كما و�أكد �أن �حلملة �شتت�شمن ن�شر �أخبار للتوعية 
بال�شتخد�م �ل�شحيح للرقم ،901 �إىل جانب ن�شر 
�لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��رب  �إعالمية  م��و�د 
�ملختلفة وو�شائل �لإعالم، ون�شر �إعالنات يف بع�س 
�لأماكن �ل�شكنية، �إىل جانب عقد لقاء�ت مفتوحة 
ع���رب م���و�ق���ع �ل��ت��و����ش��ل �خل��ا���ش��ة يف ���ش��رط��ة دبي 
للحديث عن �خلدمات �لتي يوفرها �لرقم 901.

تعزيز  �لهدف من �حلملة  �أن  �إىل  �لفال�شي  و�أ�شار 
ثقافة �ل�شتخد�م �لأمثل لالت�شال على رقم 901 
للحالت غري �لطارئة، �إىل جانب رفع ن�شبة �لر�شا 

يف �خلدمات �ملقدمة مبا يحقق �ل�شالح �لعام.

اللواء املري يتفقد غرفة عمليات الإدارة
 العامة لأمن املطارات 

•• دبي-الفجر:

�لأطباء  مكتب  م��دي��ر  ���ش��ري��ف  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  ك�شف 
�لز�ئرين يف وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع، عن �أن ن�شبة 
ر�شا �ملر�شى �لذين تلقو� �لعالجات يف م�شت�شفيات �لوز�رة 
بعد تطبيق برنامج �لز�ئرين قد جتاوزت %90،  وذلك 
بالتو�زي مع �رتفاع عدد �لأطباء �لز�ئرين  بن�شبة 51% 
�إىل �أن ن�شبة �لإجناز  بني عامي 2017-2018. لفتاً 
�أن  مع   100% ن�شبة  بلوغها  و�شك  على   2019 لعام 
�لإح�شائية  �ملعطيات   “ وق��ال:  بعد،  تنت�شف  مل  �ل�شنة 
�إطالع  على  و�شنحر�س  م�شبوقة،  غ��ري  بنتائج  مب�شرة 

�لر�أي �لعام عليها لأنها ق�ش�س جناح م�شرتكة«. 
�أدو�ته  لتطوير  د�ئماً  ي�شعى  �لربنامج  �أن  �شريف  و�أردف 
و��شت�شاريني  �أط��ب��اء  ل�شتقطاب  مبتكرة  بطرق  و�أد�ئ����ه 
عامليني يف خمتلف �لتخ�ش�شات �لعملية و�لطبية، �شمن 
برنامج وجدول زمني لال�شتفادة من خرب�تهم �لعاملية، 
لأن  متو��شل،  ب�شكل  ترتفع  �لختيار  معايري  �أن  موؤكد�ً 
ذوي  �لعاملني  �ل�شت�شاريني  م��ن  �لعاملية  �لنخبة  هدفنا 
�أن مكتب  �إىل  �لب�شمات �لفريدة يف عامل �لطب.  ولفت 
�لأط��ب��اء �ل��ز�ئ��ري��ن وبتوجيهات م��ن ق��ي��ادة �ل����وز�رة، يِعد 
�لز�ئرين  �لأط��ب��اء  م��ن  �ل��الم��ع��ة  �لأ���ش��م��اء  ت�شم  قائمة 
�لذين ثبتت كفاءتهم ومتيزهم يف تقدمي حلول عالجية 
متقدمة ومنها �لروبوتية، للح�شول على �لإقامة طويلة 
�مل��وق��ر لتنظيم  �ل����وزر�ء  ق���ر�ر جمل�س  ب��ن��اء على  �لأم����د، 
مبا  �لتخ�ش�شية  �مل��و�ه��ب  لأ���ش��ح��اب  �لإق��ام��ة  ت�شاريح 

ي�شمل �لأطباء رفيعي �مل�شتوى .

طبيب زائر مل�ضت�ضفى الأمل لل�ضحة النف�ضية
وز�رة  ��شت�شافت  �ل��ز�ئ��ري��ن  �لأط��ب��اء  برنامج  �إط���ار  ويف 
بدبي،  �لأم�����ل  م�شت�شفى  يف  �مل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة 
�لنف�شية  �لأمر��س  ��شت�شاري  �ل�شويد�ن  �لدكتور حممد 
، �لذي يتمتع ب�شمعة مهنية  )��شطر�بات �ملز�ج و�لقلق( 
م��ت��م��ي��زة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة. وق���د �أ���ش��ه��م��ت طرقه 
�لعالجية �ملتميزة يف زيادة ن�شبة �ملو�عيد ملر�شى �لعياد�ت 
جدول  يف  �إدر�ج�����ه  ب��ع��د  �لأم����ل  م�شت�شفى  يف  �خل��ارج��ي��ة 

�لأطباء �لز�ئرين ل�شهر �بريل. 
�أطباء  ت��دري��ب��ي��ة لتطوير م��ه��ار�ت  ق���دم ع���دة ور����س  ك��م��ا 
وفنيي �مل�شت�شفى من �لناحية �لعلمية و�لعملية. ل�شيما 
و�أنه من �ملوؤثرين يف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ولديه 
�ل�شحة  باأهمية  �لنا�س  وعي  زي��ادة  يف  متميزة  �إ�شهامات 
و�شمة  وتقليل  �لنف�شي  �لطبيب  و��شت�شارة  �لنف�شية، 
�لعالج  طلب  على  متابعيه  وت�شجيع  �لنف�شي،  �مل��ر���س 

�لنف�شي .

ريادة م�ضت�ضفى الأمل
�لأم���ل لل�شحة  م��دي��ر م�شت�شفى  ك���ر�ين  د.ع����ادل  و�أ���ش��ار 
�ملجتمع،  ووقاية  �ل�شحة  ل��وز�رة  �لتابع  دبي  يف  �لنف�شية 
تاأثري�ً  لها  كان  �ل�شويد�ن  حممد  �لدكتور  زي��ارة  �أن  �إىل 
تدريب  وع��ل��ى  للم�شت�شفى،  �مل��ر�ج��ع��ني  ع��ل��ى  �ي��ج��اب��ي��اً 
�أطباء وفنيني، ول�شيما  �لنف�شي من  �لعاملني يف �لطب 
و�لذي  جن�شن،  �شركة  رعاية  حتت    LEAP بربنامج 
�خلا�س  �لنف�شي  �لطب  يف  �لعاملية  �ل��رب�م��ج  م��ن  يعترب 

با�شتمر�ر �ملري�س على �أدوية �لعالجات �ملختلفة. 
وكذلك ��شتهدفنا موظفي وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع  
بور�شة تثقيفية عن كيفية �حلفاظ على �شحتك �لنف�شية 

يف بيئة �لعمل برعاية �شركة لندبيك �خلليج  
ولفت �إىل ��شت�شافة �مل�شت�شفى خالل �ل�شهر �ملا�شي طبيباً 
ز�ئر�ً من بريطانيا متخ�ش�س يف عالج �لدمان. وقال:” 
�خت�شا�شات  ع��دة  ��شتقطاب  �ل��ق��ادم��ة  خطتنا  تت�شمن 
نادرة مثل �لطب �لنف�شي لالأطفال و�لبالغني، �آخر لكبار 

�ل�شن وغريها من �لتخ�ش�شات �مل�شتحدثة عاملياً«.
ر�ئد�ً  مركز�ً  �أ�شبح  �لأم��ل  م�شت�شفى  �أن  ك��ر�ين  و�أو���ش��ح 
ولديه  �ملنطقة،  يف  �لنف�شية  �ل�شحة  خدمات  يف  للتميز 
���ش��ر�ك��ات ع��امل��ي��ة م��ن �أه��م��ه��ا م��ع م��رك��ز م��ود���ش��ل��ي هيلث، 
�مل���م���ار����ش���ات، وتنفيذ  �أرق�����ى  ل���الرت���ق���اء ب��خ��دم��ات��ه وف����ق 
خالل  من  �لنف�شية  �ل�شحة  لتعزيز  �لوطنية  �ل�شيا�شة 
ليكونو�  �لنف�شيني،  للمر�شى  و�ل��دع��م  �لتاأهيل  تقدمي 
�إيجابيني ومنتجني ومندجمني يف �ملجتمع، و�لت�شخي�س 
بيانات  قاعدة  و�إع��د�د  �ملتنقلة،  �لنف�شية  و�لرعاية  �ملبكر 

�إح�شائية وتعزيز �لبحوث �لعلمية �لنف�شية.

لإنقاذ »من حياتهم يف خطر «ويحتاجون الرقم 999

�صرطة دبي تدعو اأفراد املجتمع لالت�صال على 901 يف احلالت غري الطارئة

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تعزز موقع الإمارات كوجهة 
جذب ت�صتقطب اأكفاأ الأطباء الزائرين يف العامل

بلدية احلمرية تنظم فعاليات واأن�صطة تراثية ملرتادي املجل�ص الرم�صاين 
من الأطفال بالتعاون مع دائرة اخلدمات الجتماعية فرع احلمرية 

ف������ق������د �مل���������دع���������و/ ����ش���ي���ت���ى 
ج�����ان�����ي�����������ش�����اه ب��������ت ج��������ارى 
ح��������ام��������ارى، �ن���دون���ي�������ش���ي���ا 
�شفره  ج������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)AR929179(من  رقم 
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0501115509

فقدان جواز �صفر
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•• ال�شارقة-وام:

للمو�هب”  “ ك���ولج  م��رك��ز  ينظم 
برنامج  �ل�����ش��ارق��ة  ���ش��ي��د�ت  ب���ن���ادي 
يقدم  �ل��ذي  �لإبد�عي”  “رم�شان 
�لأن�شطة  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
و�لرتفيهية  و�ل��دي��ن��ي��ة  �لتعليمية 
عاما   11 �إىل   5 �شن  يف  لالأطفال 
��شتثمار  ع��ل��ى  ت�شجيعهم  ب��ه��دف 
�أوقات فر�غهم خالل �شهر رم�شان 
وتطوير  م��و�ه��ب��ه��م  ����ش��ك��ت�����ش��اف  و 
�مل�����ج�����الت  ����ش���ت���ى  م����ه����ار�ت����ه����م يف 

�لإبد�عية.
ي�شتمر  �ل����ذي   - �ل���ربن���ام���ج  ي���اأت���ي 
يف   - �لف�شيل  �ل�شهر  نهاية  حتى 

�إط����ار ح��ر���س �ل���ن���ادي ع��ل��ى توفري 
ر�عية  و  ل����الإب����د�ع  ح��ا���ش��ن��ة  ب��ي��ئ��ة 
�لعديد  وي�شمل  �لأط���ف���ال  مل��و�ه��ب 
و�لتي  �ل���ت���دري���ب���ي���ة  �ل�����ور������س  م����ن 
�مل�شاركون  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي��ت��ع��رف 
�لإ�شالمية  �لفنون  جماليات  على 
مثل “�خلط �لعربي” و”�لزخارف 
تعزيز  يف  ي�شهم  م��ا  �لإ�شالمية” 
�لإ�شالمية  ب��ال��ث��ق��اف��ة  �رت��ب��اط��ه��م 

و�لعربية �لأ�شيلة.
�ل�����ش��وي��دي مدير  ���ش��ي��خ��ة  و ق��ال��ت 
ل�شهر  �إن  ل��ل��م��و�ه��ب  ك���ولج  م��رك��ز 
فهو  خ�شو�شيته  �مل��ب��ارك  رم�شان 
و�لنفحات  �ل����روح����ان����ي����ات  ����ش���ه���ر 
�لإميانية ونحر�س يف نادي �شيد�ت 

تنظيم  ع���ل���ى  ع�����ام  ك����ل  �ل�������ش���ارق���ة 
لالأمهات  وترفيهية  ثقافية  بر�مج 

و�ل�شهر  ت���ت���ن���ا����ش���ب  و�أط����ف����ال����ه����ن 
هذ�  ل��ه��م  �أط��ل��ق��ن��ا  و   .. �ل��ف�����ش��ي��ل 

�ب��د�ع��ات رم�شانية  ب��رن��ام��ج  �ل��ع��ام 
لال�شتفادة و�ملتعة.

•• اأبوظبي-وام:

��شتطاعت �لدكتورة نادية ب�شتكي �أول 
�إمار�تية متخ�ش�شة يف طب �لطري�ن 
و�إر�دة  �إ����ش���ر�ر  و  ب��ع��زمي��ة  و�ل��ف�����ش��اء 
خو�س هذ� �لخت�شا�س �لطبي �لنادر 
لتحقق طموحها �لذي طاملا حلمت به 
منذ �ل�شغر حتى و�شلت �إىل �مل�شاركة 
لرو�د  �لطبية  �لفحو�شات  �إج���ر�ء  يف 
�ل��ف�����ش��اء �لإم��ار�ت��ي��ني و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
�لإمار�تي  �لف�شاء  ب��رن��ام��ج  م�شرية 
وحتقيق طموحات �لإمار�ت بالو�شول 

�إىل �لف�شاء.
�لتي   - ب�����ش��ت��ك��ي  ن����ادي����ة  �ل����دك����ت����ورة 
 - ل��ل��ط��ري�ن  �لحت���اد  �شركة  تعمل يف 
كولدج  “كينج  ج��ام��ع��ة  يف  ت��خ��رج��ت 
�لطري�ن  طب  يف  لندن” �ملتخ�ش�شة 
بالعمل يف جمال  و�لتحقت  و�لف�شاء 
20 عاما  �أك����رث م���ن  �ل���ط���ري�ن م��ن��ذ 

خلدمة وطنها �لإمار�ت.
لوكالة  ب�شتكي  نادية  �لدكتورة  تقول 
مقولة  “�إن   / و�م   / �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء 

���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
عن  ل��ن��ا  ب���دي���ل  “ ل   - �هلل  رع�����اه   -
لي�شت  م�شتحيل  وكلمة  �لأول  �ملركز 
يف ق��ام��و���ش��ن��ا يف دول�����ة �لإم���������ار�ت “ 
�أعطتني د�فعا كبري� نحو �لبحث عن 

�ل��ذي ميكن من خالله  �لخت�شا�س 
�أخدم  ثم  �لأول ومن  �ملركز  �أحقق  �أن 

وطني وجمتمعي �لإمار�ت«.
�شمو  ج��ه��ود  �إن   “ ب�شتكي  وت�����ش��ي��ف 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 

“�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  لتمكني  �لإمار�ت” 
�أجيال  ب��ن��اء  يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت 

قادرة على �لعطاء يف �مليادين كافة«.
و�لديها  دع���م  �أن  ب�شتكي”  وت�����روي 
�مل�شتمر لها وحلمهم باأن تكون �شمن 
�لدولة جعلها  �لإجن��از�ت يف  �أ�شحاب 

�إىل جم���ال فريد  �ل���دخ���ول  ت��ف��ك��ر يف 
ميكنها من خالله حتقيق طموحات 
�أ�شرتها و�أملهم يف �أن تكون يف من�شب 
�لطب..  در�����ش���ة  ف���اخ���ت���ارت  م�����ش��رف 
م�شرية �إىل �أنها ��شطرت �إىل �لعي�س 
�أ�شرتها  ع���ن  ب��ع��ي��د�  �أخ�����رى  دول����ة  يف 
�أن  م��وؤك��دة   .. نف�شها  على  و�ع��ت��م��دت 
�ل���ذ�ت جعلها  �إ���ش��ر�ره��ا على حتقيق 
و�ل�شعاب  �ل���ع���ق���ب���ات  ك����ل  ت��ت��خ��ط��ى 

لتحقيق طموحاتها ».
وقالت ب�شتكي “ �إن وفاة و�لدتها وهي 
طبيبة متدربة كان له �لأثر �لكبري يف 
و�شخ�شيتها  تفكريها  طريقة  تغيري 
وخ��ل��ق ب��د�خ��ل��ه��ا حت��دي��ا ب����اأن ت�شبح 
�لنا�س كونها  طبيبة متفردة مل�شاعدة 
�لنا�س  مل ت�شتطيع فعل �شيئ لأقرب 
�إل���ي���ه���ا خ�����الل ف�����رتة ت���دري���ب���ه���ا على 
ح��د ق��ول��ه��ا .. وم���ن ه��ن��ا ك���ان �لد�فع 
�أول  ل��ل��ب��ح��ث ع����ن �ل��ت��م��ي��ز ل��ت�����ش��ب��ح 
�لطري�ن  جم��ال  يف  �إم��ار�ت��ي��ة  طبيبة 

و�لف�شاء«.
يف  عملها  طبيعة  عن  �شرحا  وقدمت 

“ �إنها  “ �لحتاد للطري�ن” .. قائلة 
و�شعت خطة  بالعمل  �لتحاقها  وبعد 
لتاأ�شي�س �أول مركز متخ�ش�س يف طب 
ب��ال��دول��ة معتمد م��ن هيئة  �ل��ط��ري�ن 
�لطري�ن �ملدين.. م�شرية �إىل �أن �ملركز 
�أل���ف مر�جع   41 م��ن  �أك���رث  يفح�س 
وجتديد  �إ���ش��د�ر  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �شنويا 
رخ�شة طري�ن  �أل���ف   7.5 م��ن  �أك���رث 
و�مل�شيفني  للطيارين  �شنويا  طبية 
للطري�ن«.  �لحت����اد  يف  و�مل��ه��ن��د���ش��ني 
“�إنها  ب�شتكي  نادية  �لدكتورة  وقالت 

وبالتعاون  و�عتز�ز  فخر  بكل  �شاركت 
ب��ن ر����ش��د للف�شاء  م��ع م��رك��ز حممد 
يف �إجر�ء �لفحو�شات �لطبية للفريق 
برنامج  يف  للعمل  �خ��ت��ي��اره  مت  �ل���ذي 
�لإمار�ت للف�شاء حيث فح�شت �أكرث 
ل��ل��ربن��ام��ج وذلك  م��ر���ش��ح   100 م��ن 
و�ختيار  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �لت�شفيات  ح��ت��ي 

�ملر�شحني �لنهائيني«.
رخ�شة  على  ح�شولها  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
�لطائر�ت  ق��ي��ادة  و  �خل��ا���س  �ل��ط��ي��ار 
�ل�����ش��غ��رية ج���اء ب��ه��دف �ل��ت��ع��رف عن 

ق����رب ع��ل��ى �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تو�جه 
�ل��ط��ي��اري��ن و�ل��ط��اق��م �جل����وي خالل 
حالتهم  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  �ل�����رح�����الت 

�ل�شحية ب�شكل منا�شب.
بنات  �أن  ح��دي��ث��ه��ا  خ���ت���ام  يف  و�أك������دت 
�لإر�دة  م�����ن  مي���ت���ل���ك���ن  �لإم��������������ار�ت 
ر�ية  حلمل  يوؤهلهن  م��ا  و�لإم��ك��ان��ات 
 .. �مل��ج��الت كافة  �لإب���د�ع و�لتميز يف 
�لطري�ن  ملجال  لالن�شمام  ودعتهن 
�لتفوق  ن��ح��و  �ل��ط��ري��ق  ي��ف��ت��ح  ك���ون���ه 

و�لتميز.

•• اأبوظبي-وام:

�طلع وفد حكومي ر�شمي من �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية - ممثال عن عدة 
�ململكة  يف  حكومية  وج��ه��ات  وز�ر�ت 
�لحتادية  �ل��ه��ي��ئ��ة  زي���ارت���ه  خ���الل   -
للمو�رد �لب�شرية �حلكومية على �أبرز 
وجهودها  وم�����ش��روع��ات��ه��ا  م��ب��ادر�ت��ه��ا 
ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة �لعمل  �ل��ر�م��ي��ة 
�حلكومة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
�لحت������ادي������ة، ورف�������ع ك����ف����اءة �مل�������و�رد 
�ل��ب�����ش��ري��ة يف �ل����������وز�ر�ت و�جل���ه���ات 

�لحتادية.
و�شم �لوفد نحو 20 �شخ�شا ممثلني 
عن عدة وز�ر�ت وموؤ�ش�شات �شعودية، 
حيث كان يف ��شتقباله �شعادة �لدكتور 
عبد �لرحمن عبد �ملنان �لعور مدير 
ع����ام �ل��ه��ي��ئ��ة، و����ش���ع���ادة ل��ي��ل��ى عبيد 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�����ش��وي��دي 
�لرب�مج وتخطيط �ملو�رد �لب�شرية يف 
�لهيئة، و�شعادة �إبر�هيم فكري �ملدير 
�مل�شاندة،  �لتنفيذي لقطاع �خلدمات 
وعدد من مدر�ء �لقطاعات و�لإد�ر�ت 

يف �لهيئة.
�لرحمن  عبد  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  و�أك���د 
�ل��زي��ارة يف تعزيز  �أهمية ه��ذه  �ل��ع��ور 
����ش���ب���ل و�آف���������اق �ل����ت����ع����اون ب����ني دول����ة 

و�ململكة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
تطوير  جمال  يف  �ل�شعودية  �لعربية 
تاأتي  �أن��ه��ا  مبينا  �حل��ك��وم��ي،  �ل��ع��م��ل 
�شمن �شل�شلة زيار�ت �شعودية �شابقة 
�إطار  يف  وذل���ك  �ل��دول��ة،  �إىل  مماثلة 
�لبلدين  ب���ني  و�ل���ت���ع���اون  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�ل�شرت�تيجية  و�ل�شر�كة  �ل�شقيقني، 
�لقائمة بني �لهيئة �لحتادية للمو�رد 
�لب�شرية �حلكومية، من جهة، ووز�رة 
�خلدمة �ملدنية �ل�شعودية، وعدد من 
�جلهات �ملعنية بتنمية وتطوير ر�أ�س 
�مل����ال �ل��ب�����ش��ري يف �مل��م��ل��ك��ة م���ن جهة 

�أخرى.
تركز  �ل���ل���ق���اء�ت  ه����ذه  �أن  و�أو�����ش����ح 
�أف�شل  ت���ب���ادل  ع��ل��ى  �لأول  �مل���ق���ام  يف 
و�لتجارب  و�مل���م���ار����ش���ات  �خل������رب�ت 
�لناجحة يف �لبلدين يف جمال تطوير 
�حلكومية،  �لب�شرية  �مل��و�رد  ومتكني 
�لوفود  �أطلعت  �لهيئة  �أن  �إىل  لفتا 
ممار�شات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
�ملو�رد �لب�شرية، �ملطبقة على م�شتوى 
�أنظمة  م���ن  �لحت�����ادي�����ة،  �حل���ك���وم���ة 
و�شيا�شات وت�شريعات، ومبادر�ت تعزز 
�لعمل  بيئات  من  وجتعل  �لإنتاجية، 
�ملو�هب  لأ�شحاب  جاذبة  �حلكومية 

و�لكفاء�ت وحتافظ عليهم.
�لرحمن  عبد  �لدكتور  �شعادة  و�شدد 

�لتعاون  ع���الق���ات  ع��م��ق  ع��ل��ى  �ل���ع���ور 
�ل�شقيقني،  �لبلدين  ب��ني  و�ل�شر�كة 
�ل��د�ئ��م �إىل نقل  �ل��دول��ة  و����ش��ت��ع��د�د 
خ��رب�ت��ه��ا وجت��ارب��ه��ا �مل��م��ي��زة ملختلف 
�لدول �ل�شقيقة، ل �شيما فيما يتعلق 
�ملال  ر�أ�����س  وت��ط��وي��ر  تنمية  ب��ح��ل��ول 

�لب�شري ومتكينه.
�شيماء  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
معلومات  نظام  �إد�رة  �لعو�شي مدير 
�مل�������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة يف �ل��ه��ي��ئ��ة �أب����رز 

وم�شاريعها  “�لهيئة”  �إجن��������از�ت 
�إد�رة  ن��ظ��ام  ���ش��م��ن  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
م����ع����ل����وم����ات �مل�����������و�رد �ل���ب�������ش���ري���ة يف 
“بياناتي”،  �لحت���ادي���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
وز�رة  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة  ت�شغله  �ل����ذي 
�لتوظيف  ن��ظ��ام  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل��ال��ي��ة 
�أط��ل��ق��ت��ه �لهيئة  �ل���ذي  �لإل���ك���رتوين، 
منظومة  ���ش��م��ن   2015 �ل���ع���ام  يف 
كفاءة  رف�����ع  ب���ه���دف  “بياناتي”؛ 
و�شرعة عملية �لتوظيف يف �لوز�ر�ت 

تكلفتها  وتقليل  �لحتادية  و�جلهات 
�ل��ب�����ش��ري��ة يف  �مل�����و�رد  لإد�ر�ت  وي��ت��ي��ح 
�لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية �إمكانية 
خالل  م���ن  �ل��ت��وظ��ي��ف  ع��م��ل��ي��ة  �إد�رة 
���ش��ب��ك��ي و���ش��ف��ح��ات خدمة  م��ت�����ش��ف��ح 
ذ�تية ب�شيطة، ويوفر �جلهد و�لوقت 
ويقدم  �لإد�ر�ت  ه��ذه  موظفي  على 
�خل�شائ�س  م��ن  متكاملة  جمموعة 
مقارنة   “ �أب���رزه���ا  م��ن  مل�شتخدميه 
معدلت  و�إع��ط��اء  �لتوظيف،  طلبات 

عن  و�ل��ب��ح��ث  للمتقدمني،  �لتقييم 
�ل�شو�غر،  و�إد�رة  و�إن�شاء  مر�شحني، 
�ل�شاغرة،  �ل��وظ��ائ��ف  ع��ن  و�لإع�����الن 
ومر�جعة و�إد�رة �ملر�شحني ودعوتهم، 
و�لبحث عن عمل، و�لت�شجيل �لفوري، 
وتر�شيح �أ�شخا�س للوظائف، و�لتقدم 
و�لتو��شل  �ل�������ش���اغ���رة،  ل���ل���وظ���ائ���ف 

�لفوري مع م�شوؤويل �لتوظيف«.
�لز�ئر  �ل���وف���د  �ل��ع��و���ش��ي  و�أط���ل���ع���ت 
�لذي  �لتنظيمية  �لهياكل  نظام  على 

وهو  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  �لهيئة  �أط��ل��ق��ت��ه 
“بياناتي”  ن��ظ��ام  مل�شتخدمي  يتيح 
�لتنظيمية يف  �لهياكل  �لط��الع على 
للروؤ�شاء  ي�شمح  كما  عملهم،  جهات 
بياين  ر�����ش����م  ب���ع���ر����س  �مل���ب���ا����ش���ري���ن 
يو�شح توزيع �ملوظفني على �لأق�شام 
�لتنظيمية،  و�ل���وح���د�ت  و�لإد�ر�ت 
�لأ�شا�شية،  بياناتهم  على  و�لط���الع 
وبيانات نظام �إد�رة �لأد�ء �خلا�شة بهم 
�لب�شرية يف  �مل��و�رد  كما يتيح لإد�ر�ت 
�لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية �إمكانية 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي وفقا  �ل��ه��ي��ك��ل  ت���ع���دي���ل 
من  ن�شخ  و�إرف���اق  �ل�شادرة  للقر�ر�ت 
�لنتائج  �ل��الزم��ة، ويتم عك�س  �لأدل��ة 

مبا�شرة على نظام “بياناتي«.
�ملرزوقي  ل��ول��وة  ق��دم��ت  جهتها  م��ن 
�إد�رة تخطيط �ملو�رد �لب�شرية  مدير 
خالله  من  �شلطت  عر�شا  �لهيئة  يف 
�لأد�ء  �إد�رة  ن��ظ��ام��ي  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
�خلا�شني  و�ل���ت���ط���وي���ر  و�ل����ت����دري����ب 
و�أبرز  �لحتادية،  مبوظفي �حلكومة 
�أطلقتها  �ل��ت��ي  �ل���ت���دري���ب  م����ب����ادر�ت 
�حلكومة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  �ل���ه���ي���ئ���ة 
م��ب��ادرة بنك  تناولت  �لحت��ادي��ة، كما 
�لأهد�ف �لذكية �لتي مت �إطالقها يف 
وه��و عبارة عن حزم   ،  2015 �لعام 
للوظائف  �ل��ف��ردي��ة  �لأد�ء  ل��وث��ائ��ق 

�حلكومة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �مل�����ش��رتك��ة 
تو�شيف  و���ش��ع  مت  حيث  �لحت���ادي���ة، 
وي�شاعد  �لأه�����د�ف،  ل��ه��ذه  وت�شنيف 
يف حت�شني وتوحيد �شياغة �لأهد�ف 
ل��ك��ل وظ���ائ���ف �ل���دع���م، و�ل���ت���اأك���د من 

قابلية قيا�س هذه �لأهد�ف.
�أن  �إىل  �مل����رزوق����ي  ل���ول���وة  و�أ������ش�����ارت 
“بنك �لأهد�ف �لذكية” يتكامل مع 
�حلكومة  ملوظفي  �لأد�ء  �إد�رة  نظام 
قاعدة  �إن�����ش��اء  يف  وي�شهم  �لحت��ادي��ة، 
�لدعم  لوظائف  وم�شرتكة  م��وح��دة 
و�جلهات  �ل���������وز�ر�ت  يف  و�مل�������ش���ان���دة 

�لحتادية.
من ناحيته �شلط علي �أهلي مدير �إد�رة 
�لرئي�س  و�خلدمات  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��ع��ادة و�لإي��ج��اب��ي��ة يف 
�لهيئة  جت��رب��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  �لهيئة 
م�شتويات  ورف��ع  موظفيها  �إ�شعاد  يف 
لديهم،  �لوظيفي  و�لتناغم  �لر�شا 
جيد�  ت��ع��ي  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
مثالية  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  �أه���م���ي���ة 
�ل�شعادة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ل��ل��م��وظ��ف��ني، 
�أطلقت  حيث  و�لتحفيز،  و�لإيجابية 
�لتحفيزية؛  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
لتمكينهم و�إ�شعادهم ورفع م�شتويات 
�لإنتاجية لديهم، وتنمية روح �لإبد�ع 

و�لبتكار عندهم.

•• ال�شارقة-وام:

“ مركز �جلو�هر للمنا�شبات و�ملوؤمتر�ت  يوم غد   ي�شت�شيف 
�ل�شارقة  �شباب  ل�شورى  �ل�شبابية  �جلل�شة  وقائع  �خلمي�س  
�لتي تنظمها نا�شئة �ل�شارقة و�شجايا فتيات �ل�شارقة �لتابعتان 
 80 مب�شاركة  و�ملبتكرين  �ل��ق��ادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة 
�شابا وفتاة حتت عنو�ن “�لتنمر.. بني �لأ�شباب و�لآثار” وذلك 
�ل�شارقة.  �شباب  �شورى  من  �ل�شابعة  �ل��دورة  فعاليات  �شمن 
�ل�شباب للتعبري عن  �أمام  �إتاحة �لفر�شة  �إىل  تهدف �جلل�شة 
�أ�شبابه  �ل�شوء على  �لتنمر عرب ت�شليط  �آر�ئهم حول ظاهرة 

و  و�ملجتمع  �لفرد  على  و�لرتبوية  �لنف�شية  و�آث���اره  و�أ�شكاله 
��شتعر��س �لإجر�ء�ت �لوقائية ملعاجلة هذه �لظاهرة و�ل�شبل 

�لكفيلة باحلد منها ل �شيما بني طلبة �ملد�ر�س.
ت�شت�شيف �جلل�شة �شعادة حممد �أحمد �ملال �أمني عام جمل�س 
د�ئرة �خلدمات  رئي�س  �ملري  و�شعادة عفاف  للتعليم  �ل�شارقة 
ق�شم  رئي�س  �ملحرزي  �أحمد  وطاهر  �ل�شارقة  يف  �لجتماعية 
بهدف  �خل��ا���س  للتعليم  �ل�شارقة  هيئة  يف  �ملتعلمني  ���ش��وؤون 
�آر�ئهم  �إىل  و�ل�شتماع  �مل�شاركني  �ل�شباب  �أ�شئلة  على  �لإجابة 
�ل��ت��ي ي��و�ج��ه��ون��ه��ا و�أه����م �لأفكار  وت�����ش��ور�ت��ه��م و�ل��ت��ح��دي��ات 

و�حللول �لتوعوية �لتي ميكن �لو�شول �إليها معهم.

اأع�صاء �صورى �صباب ال�صارقة يبحثون غدا اأ�صباب التنمر واآثاره

الإمارات وال�صعودية تعززان تعاونهما يف جمال تطوير العمل احلكومي

•• عجمان-وام: 

د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  �أك���د 
�لنموذج  �إر���ش��اء  �أن  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية 
�حل�شاري هو حجر �لز�وية يف �إثبات و�شطية �لإ�شالم 
و�عتد�ل نهجه، و�أن �ملمار�شة �ليومية �لتي نقدم فيها 
�أنف�شنا لالآخرين هي �ملثال �حلي �لذي ت�شل ر�شالته 
�أكرث من �لكتب و�ملحا�شر�ت، مذكر� بانت�شار �لإ�شالم 
و�خللق  �لتعامل  ح�شن  عرب  بالعامل  كثرية  �أنحاء  يف 

�لذي ميز �لتجار �لذين بلغو� �أ�شقاع �لأر�س.
يف  متاأ�شلة  �لإ�شالمية  و�لتعاليم  �لتقاليد  �إن  وق��ال 
�ملو�طن �لإمار�تي، م�شري� �إىل �أن قيم �لت�شامح �لتي 
تعاليم  م��ن  م�شتمدة  ومو�طنوها  �ل��دول��ة  تنتهجها 
�لإمار�ت،  لدولة  �لر�شمي  �لدين  وهو  �حلنيف  ديننا 
�رتكاز  على  تن�س   2020 �لإم����ار�ت  روؤي���ة  �أن  حيث 
ثقافتنا �ملتميزة على قيمنا �لإ�شالمية �لأ�شيلة، �لتي 
هي قيم �لتقدم و�لعتد�ل، و�رتباطها بلغتنا �لعربية 
�لغنية، وعاد�تنا وتر�ثنا �لإمار�تي، وهي �أمور ت�شهم 

جمتمعة يف تعزيز هويتنا �لوطنية.
ر��شد  “جمل�س  ثالث جل�شات  ذل��ك على هام�س  ج��اء 
�ل�شيوخ  م��ن  ع��دد  بح�شور  �لرم�شاين،  حميد”  ب��ن 

وكبار �مل�شوؤولني يف �إمارة عجمان، وت�شنمت �جلل�شة 
ون�شاأة  �لإ���ش��الم��ي��ة  “�حل�شار�ت  ب��ع��ن��و�ن  حم��ا���ش��رة 
�إد  �ل��ب��اح��ث  �حلديثة” ق��دم��ه��ا  �ل��غ��رب��ي��ة  �حل�����ش��ارة 
عاملي”،  تاريخ  �لإ���ش��الم:  “بيت  كتاب  موؤلف  ح�شني، 
وزم��ي��ل در����ش��ات �ل�����ش��رق �لأو���ش��ط يف م��رك��ز “وودرو 
�لأمريكية  �لعا�شمة  يف  �لدويل” للباحثني  ويل�شون 
مع  �لفل�شفة  �لدكتور�ه يف  �أبحاث  ويجري  و��شنطن، 

�ل�شري روجر �شكروتون من جامعة باكنجهام.
ع�شو  ح��ارب  يا�شر  �لإم��ار�ت��ي  �لكاتب  �جلل�شة  و�أد�ر 
حتدث  �ل��ذي  �لت�شامح،  لعام  �لعليا  �لوطنية  �للجنة 
�لعلوم،  نقل  يف  فقط  لي�س  �مل�شلمني  دور  ع��ن  فيها 
من  على  ت�شهل  بقو�لب  وو�شعها  تطويرها  يف  ولكن 
�شينا  �ب��ن  ب��ه  ق��ام  م��ا  وه��و  ��شتخد�مها،  بعدهم  �أت���ى 
�أوروبا  تعلمت  �لتي  �لأ�شماء  من  وغريهم  و�لفار�بي 

من كتبهم.
وتطرق �لباحث �إد ح�شني - يف حما�شرته - �إىل تاأثري 
�حل�شارة  على  وفال�شفتها  �لإ���ش��الم��ي��ة  �حل�����ش��ار�ت 
�لغربية، وردود �لعرب �مل�شلمني على �حلد�ثة وتطرق 
�أن  �إىل  �أع��د�د �مل�شلمني، حيث ت�شري �لتقدير�ت  لنمو 
ثالثة  م��ن  �أك���رث  �إىل   2060 �شنة  �شي�شل  ع��دده��م 

مليار�ت ن�شمة.

نادية ب�صتكي.. طموح ومتيز يف طب الطريان والف�صاء 

»جمل�ص را�صد بن حميد« يتطرق مل�صاهمة 
امل�صلمني يف بناء احل�صارة الإن�صانية

نادي �صيدات ال�صارقة يطلق برنامج »رم�صان الإبداعي« لالأطفال
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عربي ودويل
�لعر�ق و�شوريا، يف حني مار�شت �إير�ن �لكثري من �شيا�شتها �خلارجية من 
خالل �شبكة من �جلماعات �شبه �لع�شكرية و�لإرهابية ذ�ت �لنطاق �لعاملي. 

و�إير�ن على غر�ر د�ع�س، جتعل من عد�و�تها �لأبدية لأمريكا �أمر�ً معروفاً 
متاماً. �إن هتافات “�ملوت لأمريكا”هي عن�شر �أ�شا�شي يف م�شري�ت �لنظام. 
ومت �إعد�د عنا�شر من �حلر�س �لثوري �لإير�ين د�خل �لوليات �ملتحدة عام 
2013 ملهاجمة مطعم مزدحم يف و��شنطن بهدف قتل �ل�شفري �ل�شعودي. 
و�إير�ن على �شلة مبقتل 500 من �جلنود �لأمريكيني يف �لعر�ق. ونفذت 
�لعديد  تعطيل  �أوروب��ا ومت  �أنحاء  يف  �لغتيالت موؤخر�ً  �إي��ر�ن موجة من 
�أ�شهر  ب�شعة  و�ح��دة يف فرن�شا قبل  �لإرهابية، مبا يف ذلك  من موؤ�مر�تها 
كانت ت�شتهدف تظاهرة للمعار�شة �لإير�نية �شارك فيها عدد من �مل�شوؤولني 

�لأمريكيني �ل�شابقني. 
ومع �أن �مليلي�شيات �ملدعومة من �إير�ن متثل تهديد�ً مثل د�ع�س، �إن مل يكن 
�أكرث، فاإن �لردود على �جلانبني مل تكن مت�شابهة. �إذ قادت و��شنطن ونظمت 
“هدفاً غري  �إير�ن  بينما تبقى مو�جهة  �لتنظيم،  لهزمية  ع�شكرياً  حتالفاً 

ع�شكري” وفقاً للبنتاغون. 

فاإن �إير�ن مالأت �لفر�غ وهي ت�شيطر �لآن على م�شاحات و��شعة من �شمال 
�ل�شرق �لأو�شط. ويف وقت �نهارت “خالفة” د�ع�س، �أحكمت �إير�ن قب�شتها 
على �لعر�ق و�شوريا ولبنان. ويكمن �ملاأزق �ل�شرت�تيجي للوليات �ملتحدة 
يف �أنه بينما �عتربت هزمية د�ع�س جناحاً باهر�ً، فاإن هذ� �لنجاح حتقق من 
خالل غ�ّس �لطرف عن تو�شع �إير�ن ووكالئها، �لذين ي�شكلون �لآن تهديد�ً 

خطري�ً لقو�ت �لوليات �ملتحدة وحلفائها يف �ملنطقة. 
و مع ذلك، فاإن هذ� �لتطور يجب �أن ل يكون مفاجئاً. يف �لو�قع، كان نفوذ 
�لرئي�س  ل�شيا�شة  مبا�شرة  نتيجة  �شيطرتها،  نطاق  وتو�شيع  �ملتز�يد  �إي��ر�ن 
خالل  ��شتمرت  و�لتي  لد�ع�س  �ملناه�شة  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  �ل�شابق  �لأمريكي 
نف�شها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وهكذ� جتد  ت��ر�م��ب.  �إد�رة  من  �لأول���ني  �لعامني 

لبع�س  �ملخرج حتدياً  و�شيتطلب  من �شنعها �خلا�س.  م��اأزق هو جزئياً  يف 
�لفرت��شات �لر��شخة حول طبيعة �لتهديد�ت �لأمنية يف �ل�شرق �لأو�شط 
�لتي �شادت يف �لعقد �ملا�شي. لكن �لف�شل يف �لقيام بذلك لن يوؤدي فقط �إىل 
ت�شجيع �لعدو�ن من قبل �لقو�ت �لإير�نية ووكالء �لنظام، بل �شيزرع بذور 

عودة د�ع�س للظهور.
وبالن�شبة للم�شككني يف �شيا�شة �أقوى �شد �إير�ن، لي�شت �ملقارنة بني د�ع�س 
�لذ�تية  �مل�شلحة  لتحقيق  ت�شعى  �شيادة  ذ�ت  دولة  فاإير�ن  �شرعية.  و�إي��ر�ن 
�لذي  هو  فقط  ود�ع�����س  �إره��اب��ي،  تنظيم  هو  د�ع�س  �أن  حني  يف  �مل�شروعة، 
ينفذ �لهجمات �لإرهابية �شد �لغرب. لكن �خلطوط �لفا�شلة بني �لدولة 
و�لتنظيم �لإرهابي لي�شت و��شحة. فقد �شيطر د�ع�س على �أر��ٍس و�أد�رها يف 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�ملتاأجج  �لنز�ع  �إن  “تابلت ماغازين”،  �لباحث عمر ح�شينو يف موقع  كتب 
بني �لوليات �ملتحدة و�إير�ن قد تفاقم �لأ�شبوع �ملا�شي رد�ً على ما و�شفه 
من  �جلدية  بالتهديد�ت  بولتون  جون  �لأمريكي  �لقومي  �لأم��ن  م�شت�شار 
�مل��ت��ح��دة حاملة �لطائر�ت  �ل��ولي��ات  �ل��ولي��ات  �إي����ر�ن ووك��الئ��ه��ا، ون�����ش��رت 

“�أبر�هم لينكولن” �شمن قوة �شاربة يف �خلليج. 
ويف �لوقت نف�شه �ألغى وزير �خلارجية مايك بومبيو زيارة زيارة لأملانيا وز�ر 
�لعر�ق، حيث حذر من �أن �أي هجوم من �إير�ن �أو من وكالئها على �لقو�ت 
�لأمريكية �شيوؤدي �إىل رد �أمريكي “�شريع وحا�شم”. ويف �لوقت عينه �أوردت 
�شحيفة “نيويورك تاميز” �أن �لبنتاغون �أعد خططاً طارئة ملو�جهة وكالء 
�ألف �جلنود  �إر�شال ع�شر�ت  �إىل  �ملطاف  نهاية  ت��وؤدي يف  �أن  “ميكن  �إي��ر�ن 

�لإ�شافيني �إىل �ل�شرق �لأو�شط«. 
و�أ�شاف �إن �جلدل بني �لوليات �ملتحدة و�إير�ن ووكالئها يف �ملنطقة ي�شلط 
�ل�شوء على حقيقة �شارخة �أل وهي �أنه بينما تعر�س تنظيم د�ع�س للهزمية، 

غ�ّس الطرف عن تو�ضع طهران ووكالئها 

اإيران مالأت الفراغ بعد هزمية داع�ص الإرهابي

ملحوظا  �شرت��شبورغ  يف  تر�جعه 
ا. �أي�شً

ويف �إيطاليا، يتوّقع �أن يفقد �حلزب 
�لدميقر�طي 13 مقعًد�، من 31 
و�أن  �ل��ربمل��ان،  ع�����ش��ًو� يف   18 �إىل 
5 جنوم.  �لر�بطة وحركة  ت�شبقه 
“تعاين  �إرن�شت هيلرب�ند:  ويقول 
�ل���ش��رت�ك��ي��ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة على 
�لتي  �لبلد�ن  يف  �خل�شو�س  وج��ه 
�لقدمية  �مل�شكالت  فيها  تختلط 
�لتفاوت  مثل   - حلها  �أ���ش��يء  �لتي 
مع   - �ل���ب���ط���ال���ة  �أو  �لج���ت���م���اع���ي 

حتديات �لهجرة �جلديدة«.
�لحتياجات  �لي�شار ممّزق بني  �إّن 
ناخبيه  م�����ن  جل������زء  �حل���م���ائ���ي���ة 
�لكوين  و�ل���ط���م���وح  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ني، 

للجزء �لآخر من ناخبيه«.
ع��ل��ى �مل�����دى �ل��ط��وي��ل ، مي��ك��ن �أن 
ياأتي خال�س �لي�شار من �لأحز�ب 
�شيختطف   ، �أمل��ان��ي��ا  ففي  �لبيئية. 
من  �لثانية  �ملرتبة  �خل�شر  ح��زب 

�حلزب �ل�شرت�كي �لدميقر�طي.
للخ�شر  مي���ك���ن   ، ب��ل��ج��ي��ك��ا  ويف 
�ل��ف��رن��ك��وف��ون و�ل��ف��الم��ن��د )17 
ب��امل��ائ��ة ب��ي��ن��ه��م��ا( �ل����ش���ت���ف���ادة من 
لل�شعود  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  تفكك 
�لنتخابات  خ���الل  �ل�����ش��ل��ط��ة  �ىل 
�لت�شريعية ، �لتي �شتجري يف نف�س 

يوم �لنتخابات �لأوروبية.

عن ليبريا�ضيون

•• الفجر - خرية ال�شيباين
�ل��ي�����ش��ار �ل��ف��رن�����ش��ي، �مل��ب��ع��رث، قد 
خم�شة  وم��ع��ان��اة،  ب�شعوبة  يجمع 
�لأحد.  �نتخابات  بعد  نائبا  ع�شر 
�لزمن  يعد  مل   ، �أوروب����ا  بقية  ويف 
زم�����ن �لك���ت�������ش���اح و�لن���ت�������ش���ار�ت 
�ل���������ش����اح����ق����ة، ف���ح�������ش���ب �أح��������دث 
�ملجموعة  �شتخ�شر   ، �ل��ت��ق��دي��ر�ت 
�ل����ش���رت�ك���ي���ة �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة يف 
�ل����ربمل����ان �لأوروب�������������ي،  يف ح����دود 
�شرت��شبورغ.  يف  مقعد�  �لأرب��ع��ني 
ولن ي�شتفيد ل �لي�شار �لر�ديكايل 
�شتظل  �ل�����ذي�����ن   ، �خل�������ش���ر  ول 
�إعادة  من   ، م�شتقرة  جمموعاتهم 
�شعود  فر�شها  �لتي  ه��ذه  �لت�شّكل 

�ل�شعبويني.
�مل��ظ��ل��م��ة ، متثل  �ل��ل��وح��ة  يف ه���ذه 
�إ�شبانيا بيدرو �شان�شيز بريق �لأمل 
�لنتخابات  ت�شدره  بعد  �لوحيد. 
�شهر  �أو�خ��ر  يف  �ملبكرة  �لت�شريعية 
يح�شل  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  م��ن   ، �أب���ري���ل 
�ل�شباين  �ل�����ش����رت�ك����ي  �حل������زب 
 26 يف  �لأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  ��ا  �أي�����شً
مايو، لري�شل �شبعة ع�شر نائبا �إىل 
�لربملان �لأوروب��ي ) بزيادة ثالثة 
حزب  ومُينح   .)2014 عن  ن��و�ب 
ع�شرة  )مي��ني(  �لإ���ش��ب��اين  �ل�شعب 
�أع�������ش���اء يف �ل����ربمل����ان �لأوروب��������ي، 
يح�شل  �أن  �مل��ت��وق��ع  م���ن  ح���ني  يف 
على  �شان�شيز،  حليف  ب��ودمي��و���س، 
مقعدين و�أربع نقاط �إ�شافية عن 

�لنتخابات �لأوروبية �لأخرية.
�ل�شرت�كي  �حل���زب  �نت�شار  ور�ء 
ت��ق��ف عدة  �مل��ع��ق��د -  �ل����ش���ب���اين - 
�لجتماعي  �حل�������ش���اد  ع����و�م����ل: 
�لتي  �لأق��ل��ي��ة  حلكومة  �لإي��ج��اب��ي 
ق���اده���ا ���ش��ان�����ش��ي��ز ط��ي��ل��ة ع����ام بعد 
ع���ق���د م����ن �ل�����ش��ل��ط��ة �مل���ح���اف���ظ���ة ، 
وت�شلب �خلط �حلزبي  و�نعطافه 
مع  ى�لتعاون  جانب  �ىل  للي�شار، 

بودميو�س.
هذه  ف��ان    ، �شان�شيز  �إىل  بالن�شبة 
�إىل  و����ش��ح��ة  “ر�شالة  �ل��ت��ول��ي��ف��ة 
�أوروبا و�لعامل: ميكننا �لتغلب على 
�لرجعية و�ل�شلطوية و�لنحد�ر”. 
وهذ� ما دفع �لعديد من �ملر�شحني 
�إىل �حللم،  �لفرن�شيني �لي�شاريني 

�لدميقر�طي  �ل���ش��رت�ك��ي  �حل��زب 
ب��امل��ائ��ة من   16( م��ق��ع��ًد�   15 ب���� 
27 مقعًد�  ب�  �لأ���ش��و�ت( ، مقارنة 
�حلزب  وي���دف���ع   .2014 ع���ام  يف 

�لئتالف  يف  مل�شاركته  باهًظا  ثمناً 
�لكبري �إىل جانب �لحتاد �مل�شيحي 
�أجنيال  ب���ق���ي���ادة  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي 
مريكل ، �ئتالف قد يغادره �إذ� كان 

م��ع��ل��ن��ني �ن��ت�����ش��اب��ه��م ن�����ش��ب��ي��ا �إىل 
مقاربة �شان�شيز.

انتعا�ضة
�ل�شرت�كيون   ، �إ���ش��ب��ان��ي��ا  خ�����ارج 
�لدمناركيون هم �لوحيدون �لذين 
����ش���ي���ح���رزون ت��ق��دم��ا ي����وم �لأح�����د، 
�لق�����رت�ع  ���ش��ن��ادي��ق  �إذ مت��ن��ح��ه��م 
باملائة من نو�يا   26 �لفوز بن�شبة 
�رتفاًعا  �شيمثل  مم��ا   ، �لت�شويت 
ومقعد�  ن���ق���اط  خ��م�����س  مب����ق����د�ر 
�إ�شافيا عن �نتخابات عام 2014 
، وذلك على  ح�شاب حزب �ل�شعب 
�لت�شكيالت  م����ن  �ل�����دمن�����ارك�����ي، 
ت�شّجل  �ل���ت���ي  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �ل��ق��وم��ي��ة 
�ل�شرت�كيون  ي��ح��ظ��ى  ت���ر�ج���ع���ا. 
�ل����دمن����ارك  ك����ب����رية يف  ب�����ش��ع��ب��ي��ة 
�إىل درج����ة �أن���ه���م ق���د ي���ف���وزون يف 
يونيو،  �ل��ربمل��ان��ي��ة يف  �لن��ت��خ��اب��ات 
وي���ح���ل���ون حم���ل �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ني يف 
�ل�شعبية  ه��ذه  وت�شتند  �ل�شلطة. 

�ملتجددة �إىل �لوعد باإحياء �لنموذج 
و�ل�شمات  �لدمناركي،  �لجتماعي 
خط  و�عتماد   ، للحزب  �لتقليدية 
مع  يقطع  �لهجرة  ب�شاأن  مت�شدد 
ل�شتعادة  حم���اول���ة  يف  ت���اري���خ���ه، 
�أن  ودون  �ل�����ش��ع��ب��ي��ني.  �ل��ن��اخ��ب��ني 
�ل���ي�������ش���ار على  ي���ح���اف���ظ   ، ي���ت���ق���دم 
مكانته يف بع�س معاقله حيث من 
�لتي  �لربتغال،  تر�شل  �أن  �ملتوقع 
من  بدعم  �ل�شرت�كيون،  يحكمها 
�حلزب �ل�شيوعي منذ عام 2015، 
دميقر�طيني  ����ش��رت�ك��ي��ني  ت�شعة 
�إىل  و�أربعة من �لي�شار �لر�ديكايل 
�لربملان، وهي �أرقام مماثلة تقريبا 

لأرقام عام 2014.
»�ل��و���ش��ع يف �ل��ربت��غ��ال ق��ري��ب من 
مكتب  م���دي���ر  ي��ح��ل��ل   ، �إ����ش���ب���ان���ي���ا 
�إيربت  فريدري�س  ملوؤ�ش�شة  و�ر�شو 
�لأزمات  كانت  �إرن�شت هيلرب�ند،   ،
و�لجتماعية خطرية  �لقت�شادية 
للغاية، وقاد �ليمني �شيا�شة تق�شف 

�شحن  �ل�������ش���ر�م���ة، مم���ا  غ���اي���ة يف 
بطاقة  للي�شار  �لجتماعي  �لبعد 
جديدة”. وهذ� �لتاأثري م�شتمر يف 
�ل��ذي مل يعرف ظهور   ، �لربتغال 
م�شتعدة  جديدة  ليرب�لية  �أح��ز�ب 
�لطبقة  �أ�������ش������و�ت  ل����ش���ت���ق���ط���اب 
�لو�شطى. يقول �إرن�شت هيلرب�ند: 
، ي�شمد  �ل��ظ��روف  ه���ذه  “يف ظ��ل 
�لتقليدي  �ل���ط���ب���ق���ي  �ل���ت���ح���ال���ف 
�أكرث  �لدميقر�طي،  و�ل���ش��رت�ك��ي 

من �أي مكان �آخر«.
�ملتطرف  �ل��ي�����ش��ار   ، �ل���ي���ون���ان  يف 
رّو�شته  و�ن  ح���ت���ى   ، ل�������ش���ريي���ز� 
مم��ار���ش��ة �ل�����ش��ل��ط��ة ، ي��ف��رت���س �أن 
باملائة   25 و  مقاعد  �شبعة  يجني 
نقاط  ب�����ش��ع  �أي   ، �لأ�����ش����و�ت  م���ن 
خلف حزب �لدميقر�طية �جلديدة 
�ملحافظ. �ما  حزب با�شوك، �حلزب 
خ�شر  �ل��ذي  �ليوناين،  �ل�شرت�كي 
م�����ش��د�ق��ي��ت��ه �ل��ك��ام��ل��ة ج����ر�ء �شوء 
�إد�رت��ه لأزمة �لديون، فقد �ختفى 

تقريباً من �مل�شهد �ل�شيا�شي.
وي��ب��ق��ى جم���ه���ول و�ح������د: م�شري 
�لأع�شاء �لربيطانيني يف �لربملان 
�لأوروبي. وفًقا للتوقعات، �شيكون 
ح���زب �ل��ع��م��ال ب��زع��ام��ة جريميي 
ملجموعة  �لأول  �مل�����زود  ك���ورب���ني، 
�لدميقر�طيني،  �ل����ش���رت�ك���ي���ني 
�لربملان  يف  ن��ائ��ب��ا  ع�����ش��ر  ب��ت�����ش��ع��ة 
�لأوروبي. ولكن، �إذ� غادرت �ململكة 
�مل��ت��ح��دة �لحت�����اد �لأوروب��������ي قبل 
�شهر نوفمرب ، ف��اإن ه��وؤلء �لنو�ب 
�شيجل�شون فقط لب�شعة �أ�شهر، يف 

�أح�شن �لأحو�ل.

تراجع
����ش���ي���ظ���ل �حل����������زب �ل������ش�����رت�ك�����ي 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �لأمل������اين، و�حل���زب 
�ل����دمي����ق����ر�ط����ي �لإي������ط������ايل من 
رك��ائ��ز �مل��ج��م��وع��ة �ل���ش��رت�ك��ي��ة يف 
�ل���ربمل���ان �لأوروب��������ي ، ل��ك��ن��ه��م��ا يف 
�أن يفوز  �أزم��ة عميقة. من �ملتوقع 

وحده املاتادور ال�ضباين يرفع الراية:

النتخابات الأوروبية: الي�صار.. ب�صاعة كا�صدة..
لن ي�ضتفيد ل الي�ضار الراديكايل ول اخل�ضر من اإعادة الت�ضّكل التي فر�ضها �ضعود ال�ضعبويني

متثل اإ�صبانيا بريق الأمل الوحيد للي�صار الأوروبي 
و�صيوؤكذ ال�صرتاكيون يف الدمنارك والربتغال ح�صورهم 

تعاين ال�صرتاكية الدميقراطية يف البلدان التي تختلط 
فيها امل�صكالت القدمية مع حتديات الهجرة اجلديدة

الي�صار الأملاين والإيطايل يف اأزمة عميقة، واحلزب 
ال�صرتاكي اليوناين اختفى تقريبًا من امل�صهد ال�صيا�صي

�ليونان �شرييز� حا�شر و�ل�شرت�كي �ختفى

�لو�شع يف �لربتغال قريب من �إ�شبانيا

بيدرو �شان�شيز  �مل �لي�شار �لوروبي

�حلزب �لدميقر�طي �ليطايل يف �زمة عميقة

�حلزب �ل�شرت�كي �لدميقر�طي �لملاين يف مازق

�ضتخ�ضر املجموعة ال�ضرتاكية الدميقراطية 
يف الربملان الأوروبي يف حدود الأربعني مقعدا

العراق لي�ص دولة تابعة لإيران..هذه بع�ص الأدلة •• وا�شنطن-وكاالت:

كتب �آرون ماجد يف جملة “فورين بولي�شي” �لأمريكية �أنه غالباً ما يقال هذه 
�لقومي  �لأم��ن  م�شت�شار  وي�شبه  �لغربية.  حدودها  على  تهيمن  �إي��ر�ن  �إن  �لأي��ام 
�لأمريكي جون بولتون �ل�شيطرة �لإير�نية على بغد�د بهيمنة �لحتاد �ل�شوفيتي 
وهاجمت  �ملا�شي.  �لقرن  من  �لأربعينيات  خ��الل  �ل�شرقية  �أوروب���ا  على  �ل�شابق 
�إير�ن يف �شبتمرب”�أيلول” �ملا�شي،  �ملندوبة �لأمريكية �ل�شابقة يف �لأمم �ملتحدة 
�لنظام  �شيطرة  حت��ت  ت��ك��ون  ع��ر�ق��ي��ة  ح��ك��وم��ة  “ت�شكيل  ع��ل��ى  تعمل  �إن��ه��ا  ق��ائ��ل��ة 

�لإير�ين«. 
وي�شلم �لكاتب باأن �إير�ن متار�س نفوذ�ً مهماً يف �لعر�ق، على �أ�شا�س �أنها �ل�شريك 
12 مليار دولر �شنوياً. ويف  �إىل  �لتجاري �لثالث لبغد�د مع تبادل �شنوي ي�شل 
“�لفتح”  2018، فاز �ملو�لون لإير�ن �شمن حتالف  �لنتخابات �لت�شريعية عام 
ولت�شبح  �لعر�قي،  �لربملان  مقاعد  من   14.6% ن�شبته  ما  �أي  مقعد�ً-  ب48 
ثاين �أكرب كتلة نيابية. وت�شلح �إير�ن �مليلي�شيات �ل�شيعية، �لتي تقتطع ح�شة من 

�لقت�شاد �لعر�قي وتتوىل �لأمن يف بع�س �ملناطق حتى بعد هزمية تنظيم د�ع�س 
فيها. 

ومع ذلك، فاإن حدود �لتدخل �لإي��ر�ين �شرعان ما تت�شح. ففي �أو�خ��ر 2018، 
قام �لرئي�س �لأمريكي بزيارة مفاجئة لقاعدة عني �لأ�شد �جلوية. و�حتج نو�ب 
كتلة “�لفتح” على هذه �لزيارة �لتي �عتربوها م�شاً بال�شيادة �لعر�قية، وكثفو� 
جهودهم لطرد 5200 جندي �أمريكي ل يز�لون يف �لعر�ق. وتلقو� يف جهدهم 
هذ� دعماً من �ملر�شد �لإير�ين علي خامنئي، �لذي دعا �لعر�ق �إىل طرد �لوليات 

�ملتحدة “يف �أ�شرع ما ميكن«. 
فقد متت عرقلة  “�لفتح”،  وكتلة  �إي��ر�ن  �أن��ه على رغم مطالب  �لكاتب  و�أو�شح 
ت�شريع يف هذ� �ل�شدد يف �لربملان. ورف�شت �لأحز�ب �ل�شنية و�لكردية دعم م�شروع 

�أو �لكردي، من غري  �لقانون، �لذي من دون �حل�شول على بع�س �لدعم �ل�شني 
�لعر�قي  �لنو�ب  رئي�س جمل�س  �شافر  “�آذ�ر”  مار�س  تبنيه. ويف  يتم  �أن  �ملحتمل 
�لع�شكري  �حل�شور  على  �لعر�ق  �متنان  ليوؤكد  و��شنطن  �إىل  �حللبو�شي  حممد 

�لأمريكي.
��شتقبل �لرئي�س �لعر�قي برهم �شالح �ل�شناتورة �لمريكية  ويف �أبريل “ني�شان”، 
يكرم  “كي  �ل��ع��ر�ق،  يف  جمندة  كانت  عندما  رجليها  فقدت  �لتي  د�ك���ورث،  تامي 
ت�شحيتها”. ويف �ليوم �لتايل، �أقر �لنائب يف �لبارز يف كتلة “�لفتح” ن�شيم عبد�هلل 
�أي مكان. وقال:  �إىل  �لعر�ق لن ت�شل  �لقو�ت �لأمريكية من  باأن �جلهود لطرد 
“ل �أعتقد �أن ثمة رغبة حقيقية لدى �لكتل �ل�شيا�شية لإخر�ج �لقو�ت �لأجنبية 
من �لعر�ق، خ�شو�شاً �أن �لكثري من �لإئتالفات تتخذ موقفاً �أمام �لإعالم، بينما 

تف�شح عن موقف خمتلف ور�ء �لكو�لي�س«.  ولفت �إىل �أن مقاومة �لنفوذ �لإير�ين 
تتمثل يف �ملعركة �مل�شتمرة على من�شب وزير �لد�خلية �لذي ل يز�ل �شاغر�ً حتى 
�ل��وزر�ء عادل عبد �ملهدي �إىل �لنتهاء من ت�شكيل حكومته  �لآن. وي�شعى رئي�س 
بعد ثمانية �أ�شهر على تكليفه. وتدفع كتلة “�لفتح” بفالح �لفيا�س -قائد قو�ت 
�ملهدي يف  �ملن�شب. وقد ر�شحه عبد  �ملو�لية لإي��ر�ن- كي يتوىل  �ل�شعبي  �حل�شد 
من  ن��و�ب  بو��شطة  عرقلتها  متت  عليه  �ملو�فقة  لكن  �لأول”،  “كانون  دي�شمرب 
�لكتلة �ل�شدرية بزعامة مقتدى �ل�شدر، �لذي ي�شور نف�شه زعمياً حلركة وطنية 
ترف�س �لنفوذين �لأمريكي و�لإير�ين. ويف مار�س “�آذ�ر” �شحبت كتلة “�لفتح” 
فيا�س وبقي �ملن�شب �شاغر�ً. وهذ� يدل على عجز حلفاء �إير�ن عن تعيني مو�ٍل 

لهم وزير�ً للد�خلية. 
�لرئي�س �لإير�ين  �أنه بعد زيارة  �لعر�ق،  ��شتقاللية  �إن من �لعالمات على  وقال 
يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �ملهدي  عبد  ز�ر  مار�س،  يف  لبغد�د  روح��اين  ح�شن 
�ل�شعودية فتح  �ل�شهر نف�شه ع��اودت  12 وزي���ر�ً. ويف  ر�أ���س وف��د من  �أب��ري��ل على 

قن�شلية يف بغد�د، للمرة �لأوىل منذ 30 عاماً.
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يف  �شفوفه  تنظيم  يعيد  ب��د�أ  د�ع�س  تنظيم  �إن  �ملتحدة  �لأمم  قالت 
�لعر�ق و�أنه ل يز�ل ميثل تهديد�ً عاملياً.

كانت حتت  �لتي  تقريباً  �لأر��شي  كل  لل�شيطرة على  فقد�نه  ورغ��م 
“�أكرب تهديد  �أن د�ع�س ل يز�ل ميثل  �إل  �ل�شرق �لأو�شط،  يديه يف 

�إرهابي دويل” يف ظل توفر م�شادر �أكرب له.
�لأمن  جمل�س  ورئي�س  �ملتحدة  �لأمم  �أم��ام  �إندوني�شيا  �شفري  وق��ال 
�إن  �مل�شوؤول عن مر�قبة �لعقوبات �ملفرو�شة على �لتنظيم �ملتطرف 
“حتول د�ع�س �إىل �شبكة �شرية عاملية م�شتمر ويتقدم يف �لعر�ق �أكرث 

من �شوريا«.
�لعر�ق يف  د�ع�س يف  “بد�أ  دي��اين  تريان�شياه  دي��اين  �ل�شفري  و�أ�شاف 
�شوريا  م��ن  تعزيز�ت  وت�شل  �ملحافظات  �شعيد  على  خاليا  تنظيم 

ل�شبكة �لعر�ق«.
�ل�شرق  يف  معاقل  وجت��دي��د  �لنجاة  م��ن  �لتنظيم  متكن  “�إذ�  وت��اب��ع 
على  عملياته  لرتكيز  جديد  م��ن  يعود  �أن  �ملحتمل  فمن  �لأو���ش��ط 

�خلارج«.
لتنفيذ  �ل�شرورية  للقوة  “يفتقر  حالياً  �لتنظيم  �أن  دي��اين  وي��رى 

�عتد�ء�ت دولية من�شقة«.
وتوؤكد �لأمم �ملتحدة منذ �أ�شهر، �أن د�ع�س رغم هز�ئمه �لع�شكرية يف 

�شوريا و�لعر�ق، ل يز�ل ميثل تهديد�ً عاملياً.

رئي�شا  يكون  ب��اأن  �أم�س  وي���دودو  جوكو  �لإندوني�شي  �لرئي�س  تعهد 
�لتي  �لر�شمية لالنتخابات  �لنتائج  �أك��دت  �أن  بعد  للجميع يف بالده 
ثانية مدتها خم�س  �أبريل -ني�شان فوزه بفرتة ولية   17 جرت يف 
�شنو�ت. وقال لل�شحفيني يف جاكرتا يف �إ�شارة �إىل �شريكه يف �ل�شباق 
�شنقود ونحمي  �أكتوبر،  تن�شيبنا يف  “بعد  �أمني  �لنتخابي معروف 

مئة يف �ملئة من �ل�شعب �لإندوني�شي«.
مفو�شية  �أع��ل��ن��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �ل��ت�����ش��وي��ت  نتيجة  و�أو���ش��ح��ت 
�لنتخابات ح�شول ويدودو على 55.5 باملئة يف �نتخابات �لرئا�شة 
مقارنة مع 44.5 باملئة ح�شل عليها مناف�شه بر�بو �شوبيانتو �لذي 

رف�س �لعرت�ف بالهزمية.
�أن��ه كان  �لر�شمية لأن��ه يعتقد  �لنتيجة  �إن��ه يرف�س  �شوبيانتو  وق��ال 
“�شي�شتمر  �أن���ه  لل�شحفيني  و�أ����ش���اف  �لن��ت��خ��اب��ات.  يف  غ�����س  ه��ن��اك 
عن  للدفاع  �لد�شتور  م��ع  يتما�شى  مب��ا  قانونية  �إج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  يف 
تفوي�س �ل�شعب و�حلقوق �لد�شتورية �لتي �نتزعت«. وكان م�شوؤول 
�شابق يف حملة �جلرن�ل �ملتقاعد �لنتخابية قد قال �إنه �شيطعن يف 

�لنتيجة �أمام �ملحكمة �لد�شتورية.
 

�شّدد �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لر�أي �لرتكية “�إيد�م” �شينان �أولغن 
�لنتخابات  نتائج  �إب��ط��ال  لالنتخابات  �لعليا  �للجنة  ق��ر�ر  �أّن  على 
�لبلدية يف ��شطنبول مهد �لطريق �أمام تناف�س جديد مثري لالنق�شام. 
�شيوؤدي ذلك ب�شكل حتمي �إىل مو�جهة بني �أقوى �شخ�شية �شيا�شية، 
�لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغ��ان وبني �شاحب �لقدرة �ملفاجئة 
�أكرم �إمام �أوغلو، مر�شح �ملعار�شة �لذي فاز برئا�شة بلدية ��شطنبول.  
وكتب �أولغن يف �شحيفة “�لغارديان” �لربيطانية �أّنه يف 31 مار�س 
�لأح���ز�ب  ب���روز  ع���ودة  �ملحلية  �لن��ت��خ��اب��ات  �شهدت  �مل��ا���ش��ي،  “�آذ�ر” 
�ملعار�شة حلزب �لعد�لة و�لتنمية �لذي خ�شر بلدية �لعا�شمة �أنقرة 
�إ�شافة �إىل خ�شارة بلدية ��شطنبول، م�شقط ر�أ�س �أردوغان. هزم �إمام 
�أوغلو مر�شح �أردوغان ورئي�س �حلكومة �ل�شابق بن علي يلدرمي قبل 
بناء على  �لعليا لالنتخابات  �للجنة  يد  �ألغي علي  �نت�شاره  �أن يرى 
�لنتخابي.  للقانون  خمالفة  كانت  �لق��رت�ع  مر�كز  جلان  بع�س  �أّن 
�شتجري �لنتخابات �ملحلية �جلديدة ملدينة ��شطنبول يف 23 يونيو 
�للجنة  ق��ر�ر  ب�شدة  �لرتكية  �ملعار�شة  و�نتقدت  �ملقبل.  “حزير�ن” 
�شرح  �ل��ق��ان��وين.  �لتربير  �فتقد  كما  �شيا�شية  دو�ف���ع  على  بني  لأن��ه 
�أربعة �أ�شو�ت لكل ناخب يف بلدية ��شطنبول.  �أّنه كان هنالك  �أولغن 
لعمد�ت  و�ل��ث��اين  �مل��رتوب��ول��ّي��ة  �ملدينة  بلدية  رئي�س  لختيار  �لأول 
على  للمخاتري.  و�لر�بع  �لبلدي  للمجل�س  و�لثالث  د�خلها  �لأحياء 
و�حد  مغلف  يف  ُو�شعت  �لأرب���ع  �لنتخابية  �لأور�ق  �أّن  م��ن  �ل��رغ��م 
�ملخ�ش�شة  �لأ�شو�ت  �لعليا  �للجنة  �ألغت  و�حدة،  بطريقة  و�حُت�شبت 
لرئا�شة بلدية ��شطنبول �ملرتوبولية. قالت �للجنة �إّنه باإمكانها فقط 

�حلكم على �ل�شكاوى �لتي تتقدم بها �لأحز�ب �ل�شيا�شية.

عوا�شم

بغداد

جاكرتا

لندن

تهدئة بني حما�ص واإ�صرائيل ملدة 6 اأ�صهر
•• القد�س املحتلة-وكاالت

حما�س  بني  تهدئة  �تفاق  �إىل  �لتو�شل  �إ�شر�ئيلية،  �إع��الم  و�شائل  ك�شفت 
�إن�شانية  ت�شهيالت  مقابل  غ��زة،  ح��دود قطاع  على  �أ�شهر   6 ملدة  و�إ�شر�ئيل 

و�قت�شادية.
�إطالق نار بني  “�لتو�شل لتفاق وقف  �ل�12 �لإ�شر�ئيلية،  و�أعلنت �لقناة 

�إ�شر�ئيل وحما�س ملدة 6 �أ�شهر«.
على  و�حلفاظ  �ل�شياج،  على  �لعنف  �شيتوقف  �لتفاق  “مبوحب  و�أ�شافت، 
�ملنطقة �لأمنية على بعد حو�يل 300 مرت من �ل�شياج، ووقف �ملو�جهات 

�لليلية و�لبحرية«.
15 مياًل،  �إىل  �ل�شيد  تو�شيع منطقة  و�فقت على  “�إ�شر�ئيل  �أن  وتابعت، 

ونقل �لأدوية، و�مل�شاعد�ت �ملدنية، وفتح مفاو�شات حول ق�شايا �أخرى«.
و�أ�شارت �إىل �أنه �إذ� �شمدت �لهدنة بالفعل و�شعرت حما�س بالتقدم، �شتبد�أ 

مفاو�شات �أكرث عمقاً حول �جلنود �لأ�شرى لديها يف غزة.
من جانبها، نفت حما�س �لتو�شل لتفاق تهدئة جديد مع �إ�شر�ئيل، م�شددًة 
بكل  �إ�شر�ئيل  �لتز�م  على  تن�س  كانت  �لأخ��رية  �لتهدئة  تفاهمات  �أن  على 

�لت�شهيالت �ملتفق عليها.
و�شائل  تناقلته  ملا  “ل �شحة  برهوم:  با�شم �حلركة، فوزي  �ملتحدث  وقال 
�إعالم �إ�شر�ئيلية عن تهدئة ملدة �شتة �أ�شهر، ونوؤكد �أن وقف �إطالق �لنار بني 

�ملقاومة و�لحتالل كان مقابل �لتز�م �لإحتالل بتنفيذ كافة �لتفاهمات«.

الكوميدي زيلين�ضكي يخلط الأوراق:

ارتباك يف اأوكرانيا بعد تن�صيب الرئي�ص اجلديد...
 الدعوة لنتخابات مبكرة اأمر مطعون فيه من الناحية القانونية

•• الفجر - خرية ال�شيباين
�جلديد  �لأوك����ر�ين  �لرئي�س  �أدى 
�ليمني   ، زيلين�شكي  فولودميري   ،
�لد�شتورية يف �لربملان يوم �لثنني 
بعد  مبا�شرة  حّله  ق��رر  و�ل��ذي   ...
ي�شعى  �خلطوة  وبهذه  �لتن�شيب. 
خالل  �شعبيته  من  �ل�شتفادة  �إىل 
�شيتم  �ل��ت��ي  �مل��ب��ك��رة  �لن��ت��خ��اب��ات 

تنظيمها يف غ�شون �شهرين.
وك�������ان ق�����د ف������از يف �لن���ت���خ���اب���ات 
�ملا�شي،  �أب����ري����ل   21 �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
ب���امل���ائ���ة من   73 ب��ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى 
ف���ارق قيا�شي يف  ، وه���و  �لأ����ش���و�ت 
�لرئي�س  ���ش��د   ، �ل���غ���رب���ي  �ل���ع���امل 
بورو�شينكو  ب��رتو  ولي��ت��ه  �ملنتهية 
�لذي يهيمن موؤيدوه على �لربملان 
�مل��ن��ح��ّل ، وم���ن �مل��ق��رر جت��دي��ده يف 

�أو�خر �شهر �أكتوبر �لقادم.
ولإ����ش���ف���اء م���زي���د م���ن �لرت���ب���اك 
�لدولة  رئي�س  دع��ا  و�ل���ش��ط��ر�ب، 
ت����رك  �إىل  �ل��������������وزر�ء  �جل������دي������د، 
�لقانون  كان  و�ن  حتى  منا�شبهم، 
�إّل  ب���امل���غ���ادرة  ُي���ل���زم �حل��ك��وم��ة  ل 
وقد  �لت�شريعية.  �لنتخابات  بعد 
�أع��ل��ن رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �لأوك�����ر�ين 
��شتقالته  غرو�شمان،  فولودميري 
�لرئي�س  م����ع  خ���الف���ات���ه  م�������ربز� 

�جلديد.

جدل قانوين
زيلين�شكي،  فولودميري  و�شيحتاج 
�لت�شريعية  ره�����ان  ي��ك�����ش��ب  ح��ت��ى 
“لك�شر  ك���اأد�ة  تقدميها  يتم  �ل��ت��ي 
ولء�ت  جت��م��ي��ع  �إىل  �لنظام”، 
مر�شحني  على  و�لعثور  �شيا�شية، 
يف   ، و�ل��ك��ف��اءة  ب��اخل��ربة  يتمتعون 
�أن����ه ط�����ارئ، وج���دي���د متاًما  ح���ني 
�أط��ل��ق هذ�  �ل�شيا�شة.    ع��امل  على 
�لكوميدي �لتلفزيوين، 41 عاًما، 
ح��زب��ه �خل��ا���س قبل �أق���ل م��ن 13 
�شهًر�، وعزف على وتر �نعد�م ثقة 
�ل�شيا�شية  بالطبقة  �لأوك��ر�ن��ي��ني 
و�لف�شاد،  رو�تبهم،  لركود  نظًر�   ،
و�ل�������ش���ر�ع م���ع �لن��ف�����ش��ال��ي��ني يف 

دونبا�س.

، وي��ع��ت��زم رئ��ي�����س �ل��دول��ة �جلديد 
�إ�شالحاته  تبني  م��ن��ه  يطلب  �أن 
ح�شانة  تعليق  م��ن  ب���دء   ، �لأوىل 
�لنو�ب يف حال �ملالحقة �لق�شائية 
�لنو�ب  دع���ا  ك��م��ا  �ل��ف�����ش��اد،  بتهمة 
و�ملدعي  �ل��دف��اع  وزي���ر  �إق��ال��ة  �إىل 
�أج��ه��زة �لأم���ن. من  �ل��ع��ام ورئي�س 
�أو���ش��ح فولودميري  �أخ����رى،  ج��ه��ة 
زيلين�شكي خطة عمله، و�لتي كان 
قد ر�شمها ب�شبابية خالل حملته 
د�رت  و�ل����ت����ي   ، �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ����ري 
بالكامل على �ل�شبكات �لجتماعية 

وقناة تلفزيونية �شديقة. 

ت�شفيق  �أك�������ش���ب���ه  مم����ا   ، ل����ب����الده 
وز�ر�ت �خلارجية �لأوروبية. وكان 
برقية  ير�شل  �ل��ذي مل  �لكرملني، 
يف  �أع��ل��ن  ق��د  �لتقليدية،  �لتهنئة 
ي�شّهل  �شوف  �أن��ه  �شهر مايو  بد�ية 
�لأوكر�نيني  �لن��ف�����ش��ال��ي��ني  ع��ل��ى 
�لرو�شية  �جلن�شية  على  �حل�شول 
رئي�س  لخ���ت���ب���ار  ط��ري��ق��ة  وه����ي   ،

�لدولة �جلديد.

�ضعوبات اقت�ضادية
�لنتعا�س  ه���و  �آخ�����ر  ه����ام  ج���ان���ب 
��شتفادت   ،2014 ع����ام  �مل������ايل. 

هذه �لدعوة لنتخابات مبكرة �أمر 
مطعون فيه من �لناحية �لقانونية 
يحظره  �لد�شتور  �أن  يبدو  حيث   ،
يف �لأ�شهر �ل�شتة �لأخرية من �ملدة 
�لنيابية، وكذلك يف حال �ملفاو�شات 
�ن  �إّل  �ئتالفية،  حكومة  لت�شكيل 
جتاهل  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  ف���ول���ودمي���ري 

ذلك وجتاوزه.

احلفاظ على
 الوجهة الغربية

�لربملان  ���ش��ي��و����ش��ل   ، ذل����ك  وم����ع 
�ملقبلني  �ل�شهرين  خ��الل  مهامه 

�لتو�شل  ه���ي  �أول���وي���ت���ه،  ���ش��ت��ك��ون 
�ل��ن��ار يف �شرق  �إىل وق��ف لإط���الق 
�ل�شتباكات  ت�شتمر  حيث  �ل��ب��الد، 
لرو�شيا  �ملو�لني  �لنف�شاليني  مع 
�أل���ف   13 ب��ح��ي��اة  �أودت  و�ل���ت���ي   ،
و�أعلن،   .2014 �شخ�س منذ عام 
�ل��ن��و�ب،�ن��ه ل��ن يتم  حت��ت ت�شفيق 
�إل  رو���ش��ي��ا.  م��ع  �حل����و�ر  ��شتئناف 
بعد ع���ودة �لأر����ش��ي �لأوك��ر�ن��ي��ة ، 
مب��ا يف ذل��ك �شبه ج��زي��رة �ل��ق��رم ، 

وهو �أمر م�شتبعد للغاية.
زيلين�شكي،  ف���ول���ودمي���ري  وت��ع��ه��د 
باحلفاظ على �مل�شار �ملوؤيد للغرب 

قادها  م�شاعد�ت  خطة  من  كييف 
�نه  �ل������دويل، �ل  �ل��ن��ق��د  ���ش��ن��دوق 
�لع��ت��م��اد�ت قطرة قطرة  منح  مت 
ب�شبب �شعوبة �تخاذ بع�س تد�بري 
مكافحة  �أو  �مليز�نية،   يف  �لتق�شف 
�لقادم،  �لق�شط  ي��ز�ل  ول  �لف�شاد. 
موؤكد.  غ���ري  دولر،  م��ل��ي��ار   1.3
�أجر�ها  �ل��ت��ي  ورغ���م �لإ���ش��الح��ات 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة �مل��ن��ت��ه��ي��ة ولي��ت��ه ، 
فاإن متو�شط دخل �لأوكر�نيني هو 
و�حد من �أدنى �ملعدلت يف �أوروبا.

خطابه  �جل��دي��د  �لرئي�س  و�ختتم 
�أزرع  �أن  ح��اول��ت   ، حياتي  “طو�ل 
�لأوكر�نيني  �شفاه  �لبت�شامة على 
�ل�����ش��ن��و�ت �خلم�س  ، وع��ل��ى م���دى 
ل  حتى  �شيء  كل  �شاأفعل   ، �ملقبلة 
“�شكر� لكم ، كان م�شّليا”  تبكون. 
 ، �لربملان  رئي�س  ب�شر�مة  �أج��اب   ،

�أندريه باروبيك.
عن ليزيكو

اإ�صرائيل تو�صع م�صافة ال�صيد على �صواحل غزة 
•• غزة-وكاالت:

�إىل  �شو�حل قطاع غزة  �ل�شيد على  �لثالثاء، تو�شيع م�شافة  �أم�س  �لإ�شر�ئيلي �شباح  �أعلن �جلي�س 
15 مياًل بحرياً.

وزعم من�شق �أعمال �حلكومة �لإ�شر�ئيلي يف �ملناطق �مليجر جرن�ل كميل �أبو ركن، عرب ح�شابه على 
موقع تويرت، �أن “هذه �خلطوة هي جزء من �ل�شيا�شة �ملدنية للحيلولة دون تدهور �لو�شع �لإن�شاين 

يف قطاع غزة«.
 6 �إ�شر�ئيل يف قطاع غزة ملدة  �لتو�شل لتفاق تهدئة جديد مع  ياأتي هذ� غد�ة نفي حركة حما�س 
�أ�شهر. وكانت �لقناة �ل�12 �لتلفزيونية �لإ�شر�ئيلية ذكرت م�شاء �أم�س �لثنني، �أن �إ�شر�ئيل وحما�س 

و�فقتا على تفاهم لوقف �إطالق �لنار ملدة 6 �أ�شهر يتم تطبيقه على �لفور.
ي�شار �إىل �أن جولة من �لتوتر�ت و�لق�شف �ملتبادل وقعت بني �إ�شر�ئيل وف�شائل فل�شطينية يف غزة يف 

وقت �شابق من �ل�شهر �جلاري، ما �أ�شفر عن �شقوط قتلى وجرحى من �جلانبني.

�لرئي�س  ذلك، فيجب على  ��شتطاع  �إن  لكن حتى  �لكونغر�س. 
�أعد�ء �أمريكا  �إّن مو�جهة  �أّل يخطو هذه �خلطوة.  �لأمريكي 
و����ش��ح جد�ً  كات�شا  �خ��ت�����ش��ار�ً  �أو  �لعقوبات  ق��ان��ون  خ��الل  م��ن 
بارز  تعامل  يف  “ينخرط  كيان  �أي  على  عقوبات  فر�س  ب�شاأن 
�لحّتاد  حلكومة  �ل�شتخباري  �أو  �لدفاعي  ...�لقطاعني  مع 
تكلف �شفقة �أ�س-400 �أنقرة حو�يل 2.5 مليار  �لرو�شي”. 
�أفتك  �أّن هذ� �لنظام من بني  دولر وُيعتقد على نطاق و��شع 
�ل�شبب  هو  فتكه  لي�س  لكن  �لعامل.  ح��ول  �لدفاعية  �لأنظمة 
�ل���ذي دف���ع وز�رت����ي �خل��ارج��ي��ة و�خل���ز�ن���ة �إىل ح��ث �أردوغ����ان 
�أنها تخاطر يف ك�شف  �مل�شكلة �لأكرب هي  �ل�شفقة.  �إلغاء  على 

�لتكنولوجيا �لأمريكية �إىل قوى عدو�نية.
�لأمريكية  �أف-35  مقاتلة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  ط���ور  يف  ت��رك��ي��ا 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ذكر �ل�شفري �لأمريكي �ل�شابق �إىل تركيا �إريك �ألدمان و�ملحلل 
جوناثان  �خل��ز�ن��ة  وز�رة  �شمن  �لإره����اب  مت��وي��ل  يف  �ل�شابق 
�شكانزر كيف قام �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان باإيد�ع 
دي�شمرب  يف  �لرو�شية  �أ�س-400  �شفقة  ل�شر�ء  �أول��ي��ة  دفعة 
�لكونغر�س  مترير  على  �أ�شهر  بعد   ،2017 �لأول”  “كانون 
ت�شرتي  �لتي  �حلكومات  على  قا�شية  عقوبات  يفر�س  قانوناً 
�أ�شلحة رو�شية.  وكتبا يف �شحيفة “ذ� وول �شرتيت جورنال” 
باأّن  معتقد�ً  �لظاهر  يف  ويبدو  �إعفاء  �لآن  يريد  �أردوغ���ان  �أّن 
�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب مييل لإعطائه هذ� �لإعفاء. 
من �ملحتمل �أل ي�شتطيع تر�مب فعل ذلك من دون مو�فقة من 

قاعدة  يف  ��شتخد�مها  على  �لأت���ر�ك  �لطيارون  يتدرب  حيث 
�ل�شاروخ  مع  بالتز�من  �ملقاتلة  ت�شغيل  �إّن  �أمريكية.  ع�شكرية 
حول  �ملعلومات  وجمع  تعقب  من  مو�شكو  ميّكن  قد  �لرو�شي 
قدر�ت �أكرث مقاتلة تطور�ً يف �لعامل. وقد يهدد ذلك �لتقدم 
�لنوعي �لع�شكري �لأمريكي �ملتقل�س �أ�شا�شاً �إ�شافة �إىل �لتقدم 
�لع�شكري حللفاء �أمريكا �لذين ميكن �أن يح�شلو� على �ملقاتلة.  
ي�شاف �إىل �لعقوبات �ملفو�شة من �لكونغر�س، �أّن �أردوغان قد 
يخ�شر �شفقة �أف-35 �إذ� ح�شل على �ل�شفقة �لرو�شية. �أوقف 
و�ملو�د  �لتدريبية  �لتجهيز�ت  �أنقرة  ت�شليم  ر�شمياً  �لبنتاغون 
يز�ل  ل  �ملا�شي.  “ني�شان”  �أبريل  من  �لأول  يف  بها  �ملرتبطة 
�لطيارون �لأتر�ك يتلقون �لتدريب لكن من غري �لو��شح �إىل 

متى �شي�شتمر هذ� �لأمر.

اأردوغان يحاول دّق اإ�صفني بني ترامب والكونغر�ص

احلفاظ على امل�ضار املوؤيد للغرب 
ورف�س ا�ضتئناف احلوار مع رو�ضيا اإّل 

حتى يك�ضب رهان الت�ضريعية، على 
زيلين�ضكي العثور على مر�ضحني اأكفاء

�لرئي�س �جلديد عند و�شوله �ىل �لربملان رئي�س �حلكومة يقدم ��شتقالته

زيلين�شكي يحل �لربملان بعد تن�شيبه بيرتو�شينكو ُحرم من �لغلبية يف �لربملان

توقعات مبزيد من العدوان حال ت�ضكل الئتالف

ق�صف غزة..القا�صم امل�صرتك لليمني الإ�صرائيلي 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

���ش��ح��ف��ي وموؤلف  ب�������ارود،  رم�����زي  ك��ت��ب 
وحمرر موقع “فل�شطني كرونوكيل”عن 
�أنه  معترب�ً  غ���زة،  �شد  �لأخ���ري  �لهجوم 
بنيامني  ���ش��رك��اء  جميع  م�شالح  ي��خ��دم 
حمتمل،  حكومي  �ئ��ت��الف  يف  نتانياهو 

وهو ما ينطبق على تفجري�ت م�شتقبلية حمتملة �أي�شاً. 
�جلي�س  قتل  عندما  �إ�شر�ئيلي،  بتحري�س  �ل�شتباكات  ب���د�أت  �ل��ك��ات��ب،  وح�شب 
وقتل �شخ�شان خالل  3 مايو”�أيار”.  �أربعة فل�شطينيني يف غزة يف  �لإ�شر�ئيلي 
�لقتيالن  وك���ان  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل.  غ��زة  ب��ني  �حل����دودي  �ل�شياج  عند  �ح��ت��ج��اج  م�شرية 
�حتجاج �شلمي للمطالبة باإنهاء �حل�شار  ي�شاركان يف” م�شرية �لعودة �لكربى”، 
�لإ�شر�ئيلي. وقتل �شخ�شان �آخر�ن يف غارة جوية ��شتهدفت مقر�ً حلما�س و�شط 
قطاع غزة.  ويت�شاءل بارود عما دفع نتانياهو لختيار مثل ذلك �لتوقيت لق�شف 
غزة، فيما كان ميكن �أن يجعله منطقياً �أكرث لو نفذه قبل �لنتخابات �لعامة يف 
باأنه  �إ�شر�ئيل. و�تهم نتانياهو طو�ل �أ�شهر �شبقت �نتخابات 9 �أبريل “ني�شان”، 
كان مت�شاهاًل مع حما�س.  وح�شب كاتب �ملقال، رغم �أنه كان متلهفاً للح�شول على 
ب�شبب �خلطر  تنفيذ عملية كربى يف غزة  نتانياهو عن  �متنع  ناخبني،  �أ�شو�ت 
�لكامن يف مثل هذه �لهجمات، كما �أظهر �لتوغل �لإ�شر�ئيلي �لفا�شل خلان يون�س 
يف 11 نوفمرب”ت�شرين �لثاين”. ولو ف�شل نتانياهو يف غزة، لكان خ�شر �نتخابات 
�أن  يو�شك  �أ�شبح لدى من  �لنتخابات،  �شديدة.  وحال فوزه يف  �شهدت مناف�شة 

ي�شبح رئي�س وزر�ء �إ�شر�ئيل �لذي توىل من�شبه �لفرتة �لأطول، ر�أ�س مال �شيا�شي 
�شروري كي ي�شن حرباً على هو�ه. وبر�أي �لكاتب، ظهرت �ل�شيا�شات �لإ�شر�ئيلية 

ب�شورة قوية من خالل �لهجوم �لأخري على غزة.
لكن،  �ئتالف حكومي جديد،  لت�شكيل  �لأخ��رية  �ملر�حل  نتانياهو يف  وفيما دخل 
كما يقر، لي�س من �ل�شهل تاأليف حكومة �أخرى من �شا�شة متقاربني فكرياً، من 

�ليمني �ملتطرف ومتع�شبني دينيني، وقوميني متطرفني. 
وقال يف �جتماع حلزب �لليكود عقد يف 30 �أبريل”ني�شان” �ملا�شي “�إنها لي�شت 
مهمة �شهلة، وهناك جو�نب خمتلفة – توزيع �حلقائب، و�ل�شيطرة على ميز�نية 
نتانياهو، ف�شوف  �أن��ه لو جنح  �لكاتب  وي��رى  �أخ���رى«.   �لدولة وحتديات عديدة 
يف  يكمن  �لأك���رب  حت��دي��ه  ول��ك��ن  متتالية.  منها  �أرب��ع��ة  حكوماته،  خام�س  ي�شكل 
�لتوفيق بني خمتلف �شركاء �لئتالف �ملحتملني. ويرغب نتانياهو يف �إدخال �شتة 
و�أحز�ب  �أحز�ب يف حكومته �جلديدة: حزبه �لليكود “35 مقعد�ً يف �لكني�شت”، 
�ملتطرف  �لقومي  بيتنا  و�إ�شر�ئيل  هتور�  وي��ه��دوت  �شا�س  مثل  متطرفة  ميينية 
بزعامة �فيغدور ليربمان، مع �حتاد من �أحز�ب ميينية، وحزب كولنو �لو�شطي. 
وكما قالت �شحيفة “جريو�ز�ليم بو�شت” �لإ�شر�ئيلية: “ياأمل نتانياهو يف �شم 

حكومته  �إىل  �ل�����ش��ت��ة  �لأح������ز�ب  ج��م��ي��ع 
لتوفري نوع من �ل�شتقر�ر ومنع ت�شكل 
حزب  رح��م��ة  حت��ت  ت��ك��ون  �شيقة  �أغلبية 

و�حد �شاخط يهدد بال�شتقالة.
على  ي��ح��اف��ظ  �أن  لنتانياهو  ك��ي��ف  ل��ك��ن 
�حللفاء،  ه���وؤلء  خمتلف  و�شط  �ل�شالم 
وما عالقة ذلك بق�شف غزة؟، يرى كاتب 
�ملقال �أن نتانياهو ق�شف غزة لأنه �ملطلب �لوحيد �لذي يوحد بني جميع حلفائه. 
�لفل�شطينية،  �ملقاومة  �ل�شغط على  �لتز�مه مو��شلة  يوؤكد لهم  �حتاج لأن  فقد 
�إ�شر�ئيل.   جنوب  يف  و�مل�شتوطنات  �مل��دن  �أم��ن  و�شمان  غ��زة،  على  �حل�شار  و�إبقاء 
وح�شب �لكاتب، با�شتثناء ذلك �ملطلب، ل يوجد �لكثري من �لقو��شم �مل�شرتكة بني 
تلك �جلماعات. وعلى �شبيل �ملثال، بالكاد يتفق حزب ليربمان “�إ�شر�ئيل بيتنا” 

مع �أحز�ب دينية ب�شاأن بع�س �لق�شايا �لأ�شا�شية. 
�أن  �إل  ل��الإع��ج��اب،  م��ث��ري�ً  �لن��ت��خ��اب��ات مل يكن  �أد�ء ح��زب ليربمان يف  �أن  ورغ���م 
ل��ل��دف��اع يف  ل��ي��ربم��ان م��ن من�شبه ك��وزي��ر  ي��ت��ج��اوز �لأرق����ام. فقد ��شتقال  ن��ف��وذه 
لالإرهاب،  �ملزعوم  نتانياهو  ��شت�شالم  على  �حتجاجاً  �لثاين”  نوفمرب”ت�شرين 
�حل��دود مع قطاع غزة  �إ�شر�ئيل عند  مع مدن جنوبي  قوياً  �شكل حتالفاً  ولكنه 
�مل��دن، ويف  �ملحا�شر.  وط��و�ل �شنو�ت، عرب ليربمان عن ت�شامنه مع �شكان تلك 

�ملقابل، ��شتغل هذه �لنقطة كلما رغب يف �ل�شغط على رئي�س �لوزر�ء �أو حتديه. 
ولذ�  �إ�شر�ئيل،  موؤ�ش�شي  �ل�شهاينة  ورث��ة  باعتبارهم  �أنف�شهم  �إىل  ه��وؤلء  وينظر 

يعتقدون �أنهم �ملد�فعون عن �لروؤية �ل�شهيونية. 

 بحل الربملان ي�صعى زيلين�صكي اإىل ال�صتفادة من �صعبيته يف النتخابات املبكرة 
اإقالة احلكومة رغم اأّن القانون ل ُيلزمها باملغادرة اإّل بعد النتخابات الت�صريعية
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�لعلن.  �إىل  �لإجنيليون  �أخ��ذه  �لذي 
جديد”  من  “�ملولود   ، بو�س  ج��ورج 
)�أي �عتنق �لربوت�شتانتية �لإجنيلية( 
�ن��ت��خ��اب��ه لدعمهم.  ب���اإع���ادة  ي��دي��ن   ،
�لأيديولوجية  �مل��ن��ظ��وم��ة  ح��اف��ظ��ت 
حتديدها  مت  �ل���ت���ي  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ثو�بتها:  ع���ل���ى  ري�����غ�����ان،  ع���ه���د  يف 
�لعائلية،  �ل��ق��ي��م  ع��ل��ى  “�لرتكيز 
حقوق  �أو  �لإج����ه����ا�����س،  وم��ك��اف��ح��ة 
�لتطور  نظرية  ومعار�شة   ، �ملثليني 
يو�شح  �جلن�شانية”،  �ل��در����ش��ات  �أو 
�لقرن �حلادي  يانيك فري. يف فجر 
�ل�شاربة  �ل��ق��وة  تكمن  و�ل��ع�����ش��ري��ن، 
للبنتكو�شتاليني، �لنا�شطون جد� يف 
على  قدرتهم  �ل�شعبية، يف  �لأو�شاط 
 ، �لرب�زيل  يف  ر�أينا  كما   ، �لن�شمام 

�إىل �شكل من �أ�شكال �ل�شعبوية.
ومن �لآن ف�شاعًد�، �أ�شبحت م�شاريع 
�لغزو تتج�شد �أ�شا�شا يف �ل�شني )حيث 
�أو  بروت�شتانتي(  مليون  مائة  يوجد 
�لإ���ش��الم��ي. يقول يانيك  �ل��ع��امل  يف 
على  ت��رك��ي��ز  ب��ال��ف��ع��ل  “هناك  ف���ري 
�لإ�شالم ، فكرة �أن �لدول �لإ�شالمية 
�شتتم  �أي��ن  �لق�شوى  �حل��دود  ت�شكل 

�ملو�جهة �حلا�شمة«.

نهاية الزمان
يف هذه �حلركات �لدينية ، ل توجد 
يف  �ل���اله���وت.  ع��ل��م  ب���دون  �ل�شيا�شة 
�أك����رب  ح���ق���ق���و�   ،2016 دي�����ش��م��رب 
�ت��خ��ذ دونالد  �ن��ت�����ش��ار�ت��ه��م ع��ن��دم��ا 
تر�مب قر�ر� ، حتت تاأثريهم ، بنقل 
�شفارة �لوليات �ملتحدة �إىل �لقد�س 
غو�تيمال  خ���ط���اه  ع���ل���ى  �����ش����ارت   ،
م���ب���ا����ش���رة. ف���ف���ي �لإي���دي���ول���وج���ي���ة، 
و�ملخيال �ل�شيا�شي لهوؤلء �مل�شيحيني 
، يحتل دعم �إ�شر�ئيل مكانة مركزية 

، لأ�شباب لهوتية و�أخروية. 
�أمي���ان���ا م��ن��ه��م ب���اآخ���ر �ل���زم���ان ، فان 
 ، �إىل �لأر���س، متوقفة  ع��ودة �مل�شيح 
ح�شب �عتقاد تبلور يف �لقرن �لتا�شع 
ع��ل��ى عودة  �ل���دو�ئ���ر،  ه���ذه  ع�شر يف 
�إ�شر�ئيل.  �أر����س  �إىل  �ليهود  جميع 
�ل��ث��اب��ت للدولة  وم���ن ه��ن��ا دع��م��ه��م 
�لعربية، و��شتعد�دهم لل�شغط على 

�جلغر�فيا �ل�شيا�شية �لعاملية.

�إّن ع�����ش��ر ت���ر�م���ب، ي���ربز ن��وع��ا من 
رئي�س  ك�����ان  م����ا  ن��������ادر�  �مل����ف����ارق����ة: 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، م��ن خ��الل منط 
مرتني(،  طالقه  خ�شو�شا   ( حياته 
بعيد� عن �لقيم �مل�شيحية �ملحافظة. 
يزور  بروت�شتانتية،  عائلة  من  ق��ادم 
منه  �أك��رث  �نتهازي  بد�فع  �لكنائ�س 
بو�زع �لإميان، لكن يف نف�س �لوقت، 
على  �لديني  �ليمني  تاأثري  يكن  مل 
�لآن.  هو  مثلما  ملحوًظا  �لإط���الق 
“ن�شهد  غونز�لي�س:  فيليب  ي��ق��ول 
ث��ال��ث م��ن �لإجنيليني  ظ��ه��ور ج��ي��ل 
فعاًل  يخرتقون  �ل��ذي��ن  �ملحافظني 

�ل�شلطات �ل�شيا�شية«.

الريادة
من  فقط  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  لي�شت 
ت��ت��اأث��ر ب��ظ��ه��ور ه���ذه �ل��ت��ي��ار�ت �لتي 
متزج بني �ل�شيا�شة و�لدين، وخا�شة 
�لأكرث   ، �لبنتكو�شتاليني  ج��م��اع��ة 
1906 يف  ع����ام  ول�����دت  ه��ج��وم��ي��ة. 
�لبنتكو�شتالية  كاليفورنيا،   ولي��ة 
�إجنيلية،  “�شحوة”  �آخ�������ر  ه����ي 
�لكني�شة  يهز  عامليا  تو�شعا  وت�شهد 
�لتقليدية،  معاقلها  يف  �لكاثوليكية 

مثل �أمريكا �لالتينية.
�مل�شيحية  �ل��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  وح�شب 
ك����ان   ،  2017 ع�������ام   ، �ل����ع����امل����ي����ة 
ه��ن��اك �أك���رث م��ن 600 م��ل��ي��ون من 
�مل�شيحيني �لبنتكو�شتاليني يف جميع 
�ل���ع���امل. ول��ل��م��ق��ارن��ة، ت�شكل  �أن���ح���اء 
�لكني�شة �لكاثوليكية 1.2 مليار من 
�لأتباع. ويف �أفق 2050، قد تتجاوز 
بيانات  قاعدة  وفق   ، �لبنتكو�شتالية 
�مل�شيحية �لعاملية ، �ملليار من �لأتباع 
مليار   1.6 ه��ن��اك  �شيكون  ح��ني  يف 

كاثوليكي.
ظاهرة  هو  �لبنتكو�شتالية،  �نفجار 
�ل���ك���رة �جل���ن���وب���ي، حيث  ن�����ش��ف  يف 
�أو  �ل��الت��ي��ن��ي��ة  �أم���ري���ك���ا  ت��ت��م��ي��ز يف 
وجمهورية  )ن���ي���ج���ريي���ا  �أف���ري���ق���ي���ا 
عام  وب�شكل  �لدميقر�طية  �لكونغو 
يف  �لعظمى(.  �لبحري�ت  منطقة  يف 
�ملو�جهة،  حدثت  �لأفريقية،  �لقارة 
�مل��رة، مع �لإ�شالم. ولئن تبقى  هذه 
�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة ه���ي �ل����ر�ئ����دة ، 
كوريا  �أو  �ل���رب�زي���ل  م��ث��ل  دول  ف���ان 
للغزو(  �أخ�����رى  )�أر�������س  �جل��ن��وب��ي��ة 
�أ�شبحت قوى تب�شريية ، لتحل، منذ 
�ملنظمات  حم��ل  ع��اًم��ا،  ع�شر  خم�شة 
جتلى  كما  �مل��ي��د�ن،  على  �لأمريكية 
ذل���ك خ���الل �حل����روب يف �ل��ع��ر�ق �أو 

�أفغان�شتان.
�ختطفت   ،2007 ع����ام  ���ش��ي��ف  يف 
�ملب�شرين  م��ن   20 ح���و�يل  ط��ال��ب��ان 
كانو�  �ل��ذي��ن  �جلنوبيني  �ل��ك��وري��ني 
طريقهم  يف  ح����اف����ل����ة  م�����ن  ع����ل����ى 
كان  �ل���وق���ت،  ذل����ك  يف  ك���اب���ول.  �إىل 
قد  �جلنوبية  كوريا  يف  �لإجنيليون 
�أطلقو� �لعديد من �ملهام يف �لبلد�ن 
بعد  مهمة.  نتائج  ب��دون  �لإ�شالمية 
ذلك، �شغطت �لدول �لعربية �ملوؤثرة 
�شفر  ج����و�ز�ت  لت�شحب  �شيول  على 

قادة �لبعثات �لتب�شريية �ملوؤثرين.
�أ�شبح  �ل��الت��ي��ن��ي��ة،  �أم��ري��ك��ا  ق���ارة  يف 
لالإجنيليني  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل���ت���اأث���ري 
و�لإجنيليني  �ل��ب��ن��ت��ك��و���ش��ت��ال��ي��ني 
�ملحافظني )من 15 �إىل 40 باملائة 
من �ل�شكان ح�شب �لبلد�ن( و��شًحا 
�لرب�زيلي  �ن��ت��خ��اب  وك����ان  ل��ل��غ��اي��ة. 

جري بول�شونارو، دليال و��شحا على 
خالل  �ملكت�شبة،  �ل�شيا�شية  �ل�شلطة 
هوؤلء  قبل  م��ن  ع��ام��ا،  ع�شر  خم�شة 

�مل�شيحيني �ملحافظني.
»�لرب�زيل فوق �جلميع.. �هلل فوقنا 
بول�شونارو  ���ش��ع��ار  ك����ان  جميعا”، 
بقي  و�إذ�  �لنتخابية.  حملته  خالل 
فاإن   ، كاثوليكًيا  �ليميني  �ل��زع��ي��م 
زوجته من رّو�د �لكني�شة �لإجنيلية. 
��شتفاد  �لن��ت��خ��اب��ي��ة،  حملته  خ���الل 
لإدير  �لقوي  �لدعم  بول�شونارو من 
�لعاملية  �لكني�شة  موؤ�ش�س   ، ما�شيدو 
�إمرب�طورية  وه���ي   ، �ل����رب  مل��م��ل��ك��ة 
�إعالمية دينية بنتكو�شتالية هائلة ، 
ثمانية  وت�شّم   1977 عام  تاأ�ش�شت 

ماليني من �لأتباع.

النجاح املايل
�لكني�شة  تعترب   ، �ل���دو�ئ���ر  ه���ذه  يف 
�ل���ع���امل���ي���ة مل��م��ل��ك��ة �ل�������رب، �مل��ل��ق��ب��ة ب� 

�لتيار،  ب��ني منظري ه��ذ�  وك��ان م��ن 
�لأك��ادمي��ي �لأم��ري��ك��ي ج��ورج ويجل 
�ل�����ش��رية �لذ�تية،  �أح���د ك��ب��ار ك��ت��اب   ،
بول�س  يوحنا  للبابا  حميم  و�شديق 

�لثاين.
»ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ل���ذي���ن ي���د�ف���ع���ون عن 
للوليات  �لإل��ه��ي  �لختيار  م��ن  ن��وع 
�إعادة  تعني  �مل�شاألة  ك��ان��ت  �مل��ت��ح��دة، 
فر�س �ملعايري �مل�شيحية على �ملجتمع 
كما  �لعلمنة”،  �لأمريكي، وحماربة 

يو�شح فيليب غونز�لي�س.
 لالنتقال �إىل �ل�شيا�شة ، تطلب �لأمر 
ثورة د�خلية يف �لأو�شاط �لإجنيلية 
لهوت  من   بدفع  و�لبنتكو�شتالية، 
فاغرن. مل  لبيرت  �لروحية،  �حل��رب 
��شتقطاب  على  تقت�شر  �مل�شاألة  تكن 
بل   ، �لأرو�ح فح�شب  و�إنقاذ  �لأف��ر�د 
يعتقدون  مناطق  ����ش��ت��ع��ادة  م�شاألة 

�أنهم تخلو� عنها لل�شيطان.
�ل�شيا�شي  �لثقل  ظهر   ،2004 عام 

ه��ن��اك. وح�����ش��ب �مل��ع��ل��وم��ات �ل��ت��ي مت 
�لإجنيلية،  �لأو�����ش����اط  يف  ج��م��ع��ه��ا 
موؤ�ش�س  ج��ي،  يونغ  ت�شو  �لق�س  ب��د�أ 
و�حدة  بيو�يدو،  �لإجنيلة  �لكني�شة 
�لبنتكو�شتالية  �لكيانات  �أعظم  من 
كمرتجم  م�������ش���ريت���ه   ، �ل����ع����امل  يف 
عام  عليه  )حكم  �لأمريكي  للجي�س 

2014 بتهمة �لحتيال(.

ثورة داخلية 
�لبنتكو�شتالية   �جل���م���اع���ة  ب�������د�أت 
و�لإجنيلية تتحول �إىل قوة �شيا�شية 
يف م��ط��ل��ع �لأل���ف���ي���ة �جل����دي����دة، “يف 
�ل���و�ق���ع ، ب����د�أ �ل��ت�����ش��ي��ي�����س ف��ع��ل��ي��ا يف 
يقول  عهد �لرئي�س رونالد ريغان”، 
�لتنظري  ومت  غ��ون��ز�ل��ي�����س.  فيليب 
دينّي  كيمني  حينها  وت�شكلت   ل��ه��ا، 
ح�شب م�شطلح   ، )“ثيو حمافظ” 
�ل����دو�ئ����ر  ي���ج���م���ع   ، غ���ون���ز�ل���ي�������س( 

�لكاثوليكية و�لإجنيلية �ملحافظة.

للنجاح.  من��وذًج��ا  “�لأخطبوط”، 
��ا م��و���ش��ع خ���الف كبري  ل��ك��ن��ه��ا �أي�����شً
م����ن ج����ان����ب �ل���ي�������ش���ار �لإجن����ي����ل����ي ، 
ت��روي��ج��ه��ا لالهوت  ب�����ش��ب��ب  خ��ا���ش��ًة 
�لرخاء و�لرفاه. تروج هذه �لنظرية 
�إجنيلية  ول���ي�������ش���ت  �ل����غ����ام���������ش����ة- 
�مل����ادي  �ل��ن��ج��اح  �أّن  �إىل  ب��ال��ك��ام��ل- 
و�ملايل عالمة على نعمة �هلل. و��شعة 
هو  كما   ، فرن�شا  يف  )حتى  �لنت�شار 
كني�شة  �أك����رب   ، ك��اري�����ش��م��ا  �حل����ال يف 
ب��ن��ت��ك��و���ش��ت��ال��ي��ة، م�����ش��ت��ق��ل��ة ، ي���رتدد 
من  �ل�����ش��ك��ان  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  عليها 
�أ�شل �أفريقي يف �شني �شانت ديني( ، 
�شمحت باإثر�ء �لق�شاو�شة ، وت�شجيع 

�لليرب�لية �لقت�شادية �ملتوح�شة.
�أخرى  دول���ة  �شقطت  �ن  �شبق  ل��ق��د 
غو�تيمال  �ل��الت��ي��ن��ي��ة،  �أم��ري��ك��ا  يف 
�ملحفظة  يف  ����ش���ن���و�ت  �أرب�������ع  ق���ب���ل   ،
�لإجنيلية.  ل��ل��ج��م��اع��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
 ،  2015 ع��ام   ، �لتوقعات  كل  و�شد 

مت �نتخاب جيمي مور�لي�س رئي�ًشا ، 
بعد حملة مكثفة من �لكنائ�س �لتي 
�ل�شلو�ت  م��ن  ي��وًم��ا  �أرب��ع��ني  نظمت 
�ل��روح��ي��ة.  يف  و�ل�شيام و�ل�����ش��ه��ر�ت 
�لالتينية  �أمريكا  �أخ��رى من  �أماكن 
�ل�شيا�شيني  �ل��زع��م��اء  على  يتعني   ،
)ح���ت���ى م���ن �ل��ي�����ش��ار( �ل��ت��ع��ام��ل مع 
بنتكو�شتاليني  وعنا�شر  �لإجنيليني 
�أ�ش�شو� �أحز�با �أثناء �لنتخابات. كان 
ه��ذ� ه��و �حل���ال م��وؤخ��ًر� يف ت�شيلي ، 
تاأهل   ،  2018 ع��ام   - وكو�شتاريكا 
للدور  �ألفار�دو  فابري�شيو  �لبا�شتور 
 - �لرئا�شية  �لنتخابات  من  �لثاين 

يف �ملك�شيك...
يف �لقارة �لأمريكية �لالتينية ، كان 
ل بد من �أربعني �شنة  حتى ي�شل هذ� 
�لبنتكو�شتاليني  من  �لثالث  �جليل 
�لتاأثري  مرحلة  �ىل  و�لإجن��ي��ل��ي��ني، 
وجدت  �ل�شيا�شة.  على  كبري  ب�شكل 
ه����ذه �حل���رك���ة ����ش���دي���دة �ل���ت���ن���وع، يف 
للتاأ�شل  منا�شًبا  �شياًقا   ، �ل�شبعينات 
و�لتجّذر بقوة. كان جزء من �لكني�شة 
�لكاثوليكية يرّوج لالهوت �لتحرير، 

�ملارك�شية.  وكان بع�شها يقرتب من 
�لديكتاتور  ك���ان   ، �ل���وق���ت  ذل���ك  يف 
�لذي   ، بينو�شيه  �أوغ�شتو  �لت�شيلي 
�لقياد�ت  م���ن  ج����زء  ع�����د�ء  ي���و�ج���ه 
يرتبط  و�ح��ت��ج��اج��ه��ا،  �لكاثوليكية 

ببع�س �لكنائ�س �لجنيلية.
»بالن�شبة للوليات �ملتحدة ، �شاركت 
�لإجنيلية  �ل��ت��ب�����ش��ريي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات 
ب��ف��ع��ال��ي��ة يف ما  و�ل��ب��ن��ت��ك��و���ش��ت��ال��ي��ة 
كما  �لناعمة”،  ب���ال���ق���وة  ي�����ش��م��ى 
يو�شح يانيك فري، �لباحث يف �ملركز 
و�ملخت�س  �لعلمي،  للبحث  �لوطني 
كانت  وق�����د  �ل��ب��ن��ت��ك��و���ش��ت��ال��ي��ة.  يف 
ك��ان��ت ت��ل��ك �مل�����ش��ارك��ة ف��ع��ال��ة ب�شكل 
خ���ا����س يف ���ش��ي��اق �حل�����رب �ل����ب����اردة، 
و�خل�����وف م���ن �ل�����ش��ي��وع��ي��ة، مب���ا �أّن 
�شد  ك��درع  ت�شتخدم  �لبنتكو�شتالية 

ن�شر �لإيديولوجيات �ل�شيا�شية.
�شك  بال  هو  و�شوحا،  �لأك��رث  �ملثال 
م��ث��ال ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة، �ل��ت��ي كانت 
�إىل  يف �شد�رة تق�شيم �لعامل حينها 
و�ل�شبعينات  �ل�شتينات  يف  كتلتني. 
�لبنتكو�شتالية  ك��ن��ائ�����س  �زده�����رت   ،

اأ�صبحت دول مثل الربازيل اأو 
كوريا اجلنوبية قوى تب�صريية 

البنتكو�ضتالية اآخر »�ضحوة« اإجنيلية، 
الكني�ضة  ي��ه��ز  ع��امل��ي��ا  تو�ضعا  ت�ضهد 
التقليدية معاقلها  يف  الكاثوليكية 

حتولوا اإىل قوة �ضيا�ضية يف مطلع الألفية:

الإجنيليون: الهيمنة، من وا�صنطن اإىل �صيول...
•• الفجر - برناديت �شوفاجيت - ترجمة خرية ال�شيباين

الإجنيليون  ب��ه  يحلم  لل�ضيا�ضة،  عظيم  ك��رّب��ان  ال���رّب 
و�ضك  على  وه��م  منهم(،  املحافظني  اأك��رث  )وخ�ضو�ضا 
يف  امل��ث��ال،  �ضبيل  على  الأم��اك��ن.  بع�س  يف  ذل��ك  حتقيق 
مع  كبري  انت�ضار  على  حت�ضلوا  حيث  املتحدة،  الوليات 

مترير القانون الأكرث تقييدا حلقوق الإجها�س يف ولية 
بالن�ضبة  ترامب  رئا�ضة  لأن  �ضغطهم  اأثمر  فقد  األباما، 
لهم، هي فرتة مباركة. عامل الجتماع فيليب غونزالي�س 
تغريهم  اإجنيليني  فان  حكمك”،  “لي�ضود  كتاب  موؤلف   ،
ال�ضلطة املطلقة، يختمون القائمة الطويلة للمقربني من 
لتكري�س  الإدارة  يف  يعملون  والذين  الأمريكي،  الرئي�س 

الثورة الالهوتية املحافظة التي يتطلعون اإليها. واأ�ضهرهم 
، بالطبع، نائب الرئي�س مايك بن�س، وهو كاثوليكي حتّول 
اأي�ضا  وهناك  الإجنيلية.  الربوت�ضتانتية  اإىل  �ضبابه  يف 
الناطقة الر�ضمية �ضارة هاكابي �ضاندرز، التي �ضرحت ان 
الرّب “ اأراد اأن يكون ترامب رئي�ضا«. يف الوليات املتحدة 
ا بع�س  ، ميكن اأن يعتمد اليمني الديني )الذي ي�ضم اأي�ضً

اخلارجية  وزير  اآخر:  دعم  على  املحافظني(  الكاثوليك 
القوي جًدا مايك بومبو، وكذلك وزير الطاقة، ريك بريي، 
وحاكم ولية تك�ضا�س ال�ضابق، وهم اأي�ضا من الإجنيليني. 
وعلى راأ�س التعليم ، وهو موقع ا�ضرتاتيجي ، جند بيت�ضي 
الرتبوية،  املناهج  تفكك  �ضيا�ضة  “ تكر�س  التي  ديفو�س 

يو�ضح فيليب غونزالي�س. وتعزز املدار�س اخلا�ضة”، 

نائب �لرئي�س �برز �لجنليني يف �لبيت �لبي�س

بول�شونارو.. ثمرة �ملد �لجنيلي يف �مريكا �لالتينية

وزير �خلارجية �لمريكي.. �جنيلي �ي�شا..

�شارة هاكابي �شاندرز.. �نتخاب تر�مب �إر�دة �إلهية

تر�مب.. �نتهازية ولي�شت �ميانا

فرع �لرب�زيل للكني�شة �لعاملية ململكة �لرب

اإجنيليون يعملون يف الإدارة الأمريكية لتكري�س الثورة الالهوتية - يف الوليات املتحدة، يعتمد اليمني الديني على دعم نائب الرئي�س ووزاء اخلارجية والطاقة والتعليم

ن�صهد ظهور جيل ثالث من الإجنيليني املحافظني 
الذين يخرتقون فعاًل ال�صلطات ال�صيا�صية

انتخاب الربازيلي بول�صونارو دليل على ال�صلطة 
ال�صيا�صية التي اكت�صبها التيار امل�صيحي املحافظ
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي _ الفجر

�أ�شاتذة  لقب  يود�كي�شكو  يوريل  �ل��روم��اين  حقق 
مب�شاركة  �لريا�شية  ز�ي��د  بطولة  يف  �ل�شطرجن 
خ���رية لع��ب��ي �ل�����ش��ط��رجن ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �لدويل 
و�مل��ح��ل��ي ب��ع��د ت��ف��وق��ه �مل�����ش��ارك��ني ب���ف���ارق ن�شف 
مناف�شة  و����ش���ط  �ل��ل��ق��ب  ه����ذ�  حم��ق��ق��اً   ، ن��ق��ط��ة 
���ش��دي��دة م��ن 5 لع��ب��ني ح��ت��ى �ل��ن��ه��اي��ة، وح�شر 
و�لنا�شئني  و�ل�شيد�ت  �لأ�شاتذة  م�شابقات  تتويج 
�أبوظبي  نادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س  ح�شني خوري 
لل�شطرجن و�لثقافة و�شط متابعة كبرية من قبل 
�حل�شور �لذين ح�شرو� �ليوم �خلتامي ملناف�شات 
�لروماين  �ل���دويل  �لأ���ش��ت��اذ  وح�شل   ، �ل�شطرجن 
بر�شيد  �لأول  �ملركز  على  يورد�كي�شكو  فيوريل 

�شبع نقاط ون�شف .
�ملركز  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ق��اط  وت�����ش��اوى خم�شة لع��ب��ني 
نقاط  �شبع  بر�شيد  �ل�شاد�س  للمركز  �لثاين  من 
�لتعادل حل  ك�شر  �إج��ر�ء عملية  وبعد  لكل منهم 
كمال  �لتون�شي  �ل��دويل  �لأ�شتاذ  �لثاين  �ملركز  يف 
�لنجيلي ويف �ملركز �لثالث �لأ�شتاذ �لدويل �لكبري 
�أوزب��ك�����ش��ت��ان ويف �ملركز  ك��اي��وم��وف ���ش��ريج��ي م��ن 
دي  جوليو�س  �لفلبيني  �ل���دويل  �لأ���ش��ت��اذ  �ل��ر�ب��ع 
ر�م��و���س وح��ل �أ���ش��ت��اذ �لحت���اد �ل���دويل �لإمار�تي 
ب��امل��رك��ز �خل��ام�����س و�لالعب  ع��م��ر�ن �حل��و���ش��ن��ي 

�لفبيني ديلورو� نيلي باملركز �ل�شاد�س ويف �ملركز 
�ل�شابع �لالعب �لفلبيني مارلون مورتل بر�شيد 
�ل��ث��ام��ن �لأ�شتاذ  �مل��رك��ز  ن��ق��اط ون�����ش��ف ويف  ���ش��ت 
�لدويل �لكبري دميرتي كوماروف بنف�س �لر�شيد 
من �لنقاط وح�شل �لالعب �شلطان �لزعابي على 
�أف�شل نتيجة لع��ب م��ن دول���ة �لإم���ار�ت  ج��ائ��زة 

�لعربية �ملتحدة.
�شان  �لفلبينية  توجت  �ل�شيد�ت  م�شتوى  وعلى 
ون�شف  ن��ق��اط  ب�شت  �لأول  ب��امل��رك��ز  �مي���ريلن���د� 
وحلت يف �ملركز �لثاين �لالعبة �لإمار�تية عو�شة 
وحلت  ون�شف  نقاط  بخم�س  �ل�شام�شي  م��ب��ارك 
�ل��الع��ب��ة �ل��ه��ن��دي��ة ه��ار���ش��اف��اردي��ن��ي ع��ل��ى �ملركز 
�ملركز  ويف  ون�شف  نقاط  خم�س  بر�شيد  �لثالث 
�شيلي�شت  ب��ات��ري��ك��ا  �لفلبينية  �ل��الع��ب��ة  �ل���ر�ب���ع 
و�لالعبة كلثم مبارك �ل�شام�شي باملركز �خلام�س 
�ريا  فيا�س  �لهندية  �لالعبة  �ل�شاد�س  �ملركز  ويف 
جائزة  على  �لدرمكي  لطيفة  �لالعبة  ،وح�شلت 
�لعربية  �لم��ار�ت  دول��ة  �أف�شل نتيجة لعبة من 
�ملتحدة، وح�شلت �لالعبة نوره حممود �خلوري 
�أف�����ش��ل نتيجة لعبة  �لم����ار�ت على ج��ائ��زة  م��ن 
عي�شى  رو�شة  �لالعبة  وح�شلت   ، �شنة   12 فئة 
�ل�شركال من �لم��ار�ت على جائزة �أف�شل نتيجة 
�لرمي  �لالعبة  �شنو�ت، وح�شلت   10 فئة  لعبة 
�حلمادي من �لمار�ت على جائزة �أف�شل نتيجة 

لعبة فئة 8 �شنو�ت .
ل���ق���ب بطولة  ن�����ال  وع���ل���ى م�����ش��ت��وى �ل��ن��ا���ش��ئ��ني 
بر�شيد  فينكاتي�شان  �شري�ر�م  �لهندي  �لنا�شئني 
خم�س نقاط ون�شف وحل �لإمار�تي ر��شد �أبوبكر 
�حل��م��ريي ث��ان��ي��اً وم��و�ط��ن��ه �أح��م��د وق��ا���س ثالثاً 
وك��ري�����ش��ن��ا ���ش��ري�ن��اث ر�ب���ع���اً م��ن �ل��ه��ن��د و�لفريد 
�لإمار�تي  وح�شل  خام�شاً،  �لهند  م��ن  جوكلني 
حميد�ن �لزعابي على جائزة �أف�شل نتيجة لعب 
�إمار�تي ، وح�شل �لالعب عي�شى حممود �خلوري 
من �لإمار�ت على جائزة �أف�شل نتيجة لعب فئة 
12 �شنة ، وح�شل �لالعب بر�ديبكومار ميرث�ن 
من �لهند على جائزة �أف�شل نتيجة لعب فئة 10 
�شنو�ت، وح�شل �لالعب تار��شوين تيجا�شو�روب 
من �لهند على جائزة �أف�شل نتيجة لعب فئة 8 

�شنو�ت.

هوكي اجلليد �ضعودي
لقب  �جلليد  لهوكي  �ل�شعودي  ج��دة  فريق  حقق 
بطولة ز�يد �لريا�شية �لأوىل لهوكي �جلليد �لتي 
�أقيمت ب�شالة �لريا�شات �جلليدية يف مدينة ز�يد 
�لريا�شية باأبوظبي بعد تغلبه على فريق �شتورمز 
فيما   ، �لنهائية  �ملبار�ة  3-2 يف  بنتيجة  �أبوظبي 
حقق �ملركز �لثالث فريق �لبحرين بتحقيقه �لفوز 
�ليوم  �لعني يف  بثالثية نظيفة على ح�شاب ذيبز 

�أيام   5 قبل  �نطلقت  �لتي  للمناف�شات  �خلتامي 
مب�شاركة 6 فرق ، و�أقيمت مر��شم تكرمي �لفريق 
�لقبي�شي  ه��ام��ل  بح�شور  �ملناف�شات  خ��ت��ام  عقب 
نائب رئي�س �حتاد �لإمار�ت للريا�شات �جلليدية 
�لمار�ت  �لعام لحت��اد  �لأم��ني  �لظاهري  وجمعة 
�لحتاد  موظفي  من  وعدد  �جلليدية  للريا�شات 
ومتابعي هوكي �جلليد ، وتعترب �لبطولة فر�شة 
�لن�شخة  ب��اإق��ام��ة  �جلليد  ه��وك��ي  ل�شيد�ت  ك��ب��رية 
خليجية  ف���رق  مب�����ش��ارك��ة  �مل�شابقة  ل��ه��ذه  �لأوىل 
من �لبحرين و�ل�شعودية بهدف ن�شر �للعبة على 
�للجنة  وو�شعت   ، �خلليج  دول  يف  و��شع  م�شتوى 
�ملنظمة لبطولة ز�يد �لريا�شية هدفها يف �إقامة 
تقام  �لتي  �لريا�شات  لتنويع  �مل�شابقة  ه��ذه  مثل 
وجديدة  خمتلفة  فئة  و����ش��ت��ه��د�ف  �لبطولة  يف 
�ملهتمني  و�لريا�شيني  و�جلماهري  �ملتابعني  من 

مبختلف �لريا�شات .

و4 جمموعات فريقًا   16
بطولة  يف  �ل��رج��ال  ق��دم  ك��رة  مناف�شات  �نطلقت 
ز�يد �لريا�شية مب�شاركة 16 فريقاً مت تق�شيمهم 
لأربع جمموعات ، حيث تعترب هذه �ملناف�شات هي 
�لبطولة  مناف�شات  ب��ني  �إث����ارًة  و�لأك���رث  �لأق���وى 
�لتي ينظمها نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة يف كل 
عام وت�شهد متابعة كبرية من قبل �جلماهري يف 

�خليمة  �أر�شية  على  تقام  �لتي  مبارياتها  جميع 
يومياً  �مل��ب��اري��ات  و�شتقام  �ل��ن��ادي  يف  �لرم�شانية 
ح��ت��ى خ��ت��ام �ل��ب��ط��ول��ة ي���وم 28 م��اي��و �جل�����اري ، 
مباريات   6 �إق��ام��ة  �ملناف�شات  �أي��ام  �أول  و�شي�شهد 
مباريات  م�شاء  و�لن�شف  �لتا�شعة  يف  و�نطلقت   ،
�ملجموعة �لأوىل مبو�جهة بنك �أبوظبي �لتجاري 
�للقاء  يجمع  فيما   ، �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �أم���ام   2
�أكادميية �لدر�جني و�لظفرة يف متام  �لآخ��ر بني 
، و���ش��م��ن م��و�ج��ه��ات �ملجموعة  �ل��ع��ا���ش��رة م�����ش��اء 
�لثانية �شيالقي فريق ” �شيكيور ” نظرية فريق 
عيادة �لدكتون فري��س يف متام �لعا�شرة و�لن�شف 
�أم���ام فريق  ” م��ب��ار�ة  ، فيمايخو�س” ذ� ج��ان��رز 
مو�جهات  و�شمن   ، ع�شر  �حل��ادي��ة  يف  �ل��ف��ر���ش��ان 
�أبوظبي  بنك  فريق  �شيو�جه  �لثالثة  �ملجموعة 
�ل��ت��ج��اري ف��ري��ق ب��ن ح��م��وده م��وت��رز يف �حلادية 
ع�شر و�لن�شف ، ويف �ملبار�ة �خلتامية لليوم �لأول 
يخو�س فريق ” جازيل�س ” مبار�ته �أمام ” �يتماد 

هولدينج ”

�ضيطرة كورية
�ل��ت��ن�����س بنادي  ت��و����ش��ل��ت �لث������ارة يف م��ن��اف�����ش��ات 
�أبوظبي �لريا�شي، �شمن بطولة ز�يد �لريا�شية 
ينظمها  و�ل��ت��ي  �ل�23  ن�شختها  يف  �لرم�شانية 
�أبوظبي،  فندق ونادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة يف 

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير �شوؤون �لرئا�شة، 
تاأهل  �لرجال،  ف��ردي  مناف�شات  يف  �لأول،  و�أم�س 
�ل���ب���غ���د�دي �إىل ربع  �ل���الع���ب �جل���ز�ئ���ري ح��ي��ك��م 
�لنهائي بالفوز على مناف�شه خلدون �ملجموعتني 
، كما فاز يف   2-6 �نتهت بنتيجة و�ح��دة  دون رد 
�شو على  بينا غيون  �لكوري �جلنوبي  �ل��دور  ذ�ت 
�لفرن�شي ليدوفيغ مبجموعتني دون رد بو�قع 6 

�أ�شو�ط مقابل �ثنني يف �ملجموعتني.
�أم�����س �لأول  وق��اب��ل �جل��ز�ئ��ري حكيم �ل��ب��غ��د�دي 
عمرو  �مل�شري  نظريه  �لنهائي  ن�شف  يف  �لثنني 
�إمام، ويف ذ�ت �لدور �شيتقابل �لكوريان �جلنوبيان، 

بينا غيون �شو وكو�نغ �شيوب يل.
ويف مناف�شات زوجي �لرجال فاز �لفريق �لكوري 
�مل��ك��ون م��ن ك��و�ن��غ ���ش��ي��وب يل و���ش��ي��و ك��و�ن��غ على 
فريق �آدم وجون مبجموعتني دون مقابل، �نتهت 
�لثنتان ل�شالح �لكوريني ب 6 �أ�شو�ط مقابل 4،

يف حني فاز �لثنائي �لكوري �جلنوبي �لآخر كيم 
غبو جونغ و�شونغ مول يل على �لفريق �ملكون من 
بخطف  �لإم���ام  عمرو  �مل�شري  و  د�ني�س  �لهندي 
 7 بنتيجة  �نتهت  و�ح��دة  جمموعة  يف  �لنت�شار 
�أ�شو�ط مقابل 5، وبذلك يكون �لدورين �لن�شف 
�لنه�ائي �لذي �أقيم �أم�س �لثنني وكذلك �لنهائي 

كوريا جنوبيا خال�شا.

»�ضمن فعاليات الن�ضخة ال�23 بنادي �ضباط القوات امل�ضلحة«

�صيطرة كورية على التن�ص ويوريل يحقق لقب اأ�صاتذة  ال�صطرجن

بلدية مدينة العني تزود 40 ملعبًا بكافة امل�صتلزمات ل�صهر رم�صان املبارك 
•• العني - الفجر

�شهدت مالعب مدينة �لعني �لريا�شية �إقباًل و��شعاً من �مل�شتخدمني خالل 
�أيام �شهر رم�شان �ملبارك ، حيث مت جتهيز جميع �ملالعب �ملوزعة على �أكرث 
�لالزمة  �مل�شتلزمات  بكافة  وتزويدها  باملدينة  خمتلفة  منطقة    40 من 
ل�شتقطاب   وذل��ك   ، �لف�شيل  �ل�شهر  خ��الل  �لريا�شية  �لأن�شطة  ملمار�شة 
�لأعد�د �لكبرية من هو�ة ريا�شتي كرة �لقدم وكرة �لطائرة  وغريها من 
فقط  �ملدينة  و�شط  منطقة  يف  �ملالعب  حجوز�ت  �شهدت  حيث  �لأن�شطة، 

�أكرث من  400  حجز�َ .
تكون  �أن  �لريا�شية  �ملالعب  �ختيار مو�قع  �لعني يف  بلدية مدينة  ور�ع��ت 
قريبة من �لأحياء �ل�شكنية لتخدم بدورها �أكرب �شريحة ممكنة من �أفر�د 
�جلمهور  ،  ولت�شهم يف ن�شر �لوعي باأهمية ممار�شة �لريا�شة ، حيث يتم 

و�ملناطق  �ل�شكان  �حتياجات  ح�شب  �ملالعب   من  جمموعة  �شنوياَ  تد�شني 
حجز  خدمة  موؤخر�ً  �لعني  مدينة  بلدية  و�أتاحت   . ومتطلباتها  �جلديدة 
�إلكرتونياً  و�لذي يعدُّ �لأول من نوعه يف �ملنطقة، وذلك متا�شياً  �ملالعب 
مع �أف�شل �ملمار�شات للتحول �لرقمي يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية ، من خالل 
تفعيل نظام حجز �ملالعب �إلكرتونيا و�لذي مت تطبيقه على ملعبي �لريف 
و�لطوية يف �ملرحلة �لأوىل، حيث يقوم طالب �خلدمة بحجز �مللعب �ملطلوب 
�ملطلوبة،  �لبيانات  وتعبئة  �لعني  مدينة  لبلدية  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  عرب 
من  ي�شتطيع  و�ل���ذي    ، �ملتحرك  �لهاتف  على  �شرياً  رق��م��اً  بعدها  ليتلقى 
ليفتح  �مللعب  بو�بة  بالقرب من  �ملخ�ش�س لذلك  �إدخاله يف �جلهاز  خالل 
�لباب �إلكرتونياً و��شتخد�مه خالل فرتة �حلجز، وتنتهي �شالحية �لرقم 
�ل�شري بنهاية وقت �حلجز. ويتيح �لنظام �ل�شتفادة �لق�شوى مل�شتخدمي 
ب�شكل  �حل��ج��و�ز�ت  �إد�رة  عملية  بينما جت��ري  ف��رتة �حلجز،  خ��الل  �مللعب 

�أكرث تطور�ً بحيث ل يتم تكر�ر �حلجز �أو ��شتخد�مه يف �أوقات حجزه من 
قبل �أ�شخا�س �آخرين، عالوة على م�شاهمة �لنظام يف �ل�شتد�مة وتر�شيد 
�لإنفاق من خالل تقليل حر��س �ملالعب و�لكتفاء بالبو�بات �لإلكرتونية، 
�مللعب  من  و�خل��روج  و�ل��دخ��ول  �ل�شتخد�م  عملية  بدورها  �شتنظم  و�لتي 

�آلياً.
�لعاملية   و�ملو��شفات  �ملعايري  �أف�شل  لتطبيق  �لعني  مدينة  بلدية  وت�شعى 
�حلد�ئق  يف  ملعباً   14 و�شيانة  تطوير  �أكملت  حيث   ، �ملالعب  �إن�شاء  يف 
و�لأحياء �ل�شكنية خالل �لعام ، وزودتها مبعد�ت ريا�شية كاملة، و�أر�شيات 
 - �لقدم  لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد  ومعايري  مبو��شفات  �لقدم  لكرة  �شناعية 
�لفيفا – ، كما وتوفر عدد� من  مالعب �لع�شب �لطبيعي و �أخرى مالعب 
ع�شب �شناعي ومتتاز باأر�شيات مطاطية و�إنارة منا�شبة وتت�شمن م�شمار�ً 

للمم�شى حول �مللعب.

•• اأبوظبي-الفجر

�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  برعاية 
وزير �شوؤون �لرئا�شة، تختتم م�شاء �ليوم باخليمة �خلارجية �ملغطاة يف فندق 
ق�شر �لإمار�ت يف �أبو ظبي بطولة كاأ�س من�شور بن ز�يد �لثامنة لكرة �لقدم 
�لتي نظمتها بنجاح كبري �للجنة �لريا�شية يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة برئا�شة 
�لتن�شيق �حلكومي  �لرئا�شة لقطاع  �شوؤون  وز�رة  �لعامري وكيل  ر��شد  �شعادة 
، و�شمت �ملجموعة  10 فرق وزعت على جمموعتني  ،و�لتي �شهدت م�شاركة 
نادي  و�شركة  �ملا�شية”  �لبطولة  �لعام”و�شيف  �لأم���ني  مكتب  ف��رق  �لأوىل 
�لغذ�ئية  و�ل�شالمة  للزر�عة  �أبوظبي  ،هيئة  �لرئا�شية  ،�ملر��شم  جولف  �شيتي 
ود�ئرة �لق�شاء ، فيما �شمت �ملجموعة �لثانية فرق مد�ر�س �لإمار�ت �لوطنية 
“حامل �للقب”ومكتب �لبعثات ،�شركة طري�ن �لحتاد ،�شركة ق�شر �لإمار�ت 

و�شندوق �أبو ظبي للتنمية �لذي �شارك لأول مرة.
وتاأتي �جلولة �خلتامية �لليلة على �شوء نتيجة �جلولة قبل �خلتامية �لتي 
�لأربعة  دور  م��ب��ار�ت��ي  ن��ط��اق  يف  �أم�����س  م�شاء  م��ن  م��ت��اأخ��رة  �شاعة  يف  �ختتمت 
�شمن مباريات �لبطولة �لتي بلغت حمطتها �خلتامية و�لتي �شهدت “�أم�س” 
مو�جهة فريقا مكتب �لأمني �لعام مت�شدر �ملجموعة �لأوىل مع مكتب �لبعثات 
ثاين �ملجموعة �لثانية، و�لتي عقبتها مبار�ة فريق مد�ر�س �لإمار�ت �لوطنية 
�ملجموعة  و�شيف  �لرئا�شية  �مل��ر����ش��م  ف��ري��ق  م��ع  �لثانية  �ملجموعة  مت�شدر 
�لأوىل، و�لتي يتاأهل منها �لفائز�ن من �ملبار�تني للمناف�شة على لقب �لبطولة 

�لذهبي �لليلة و�لتي ت�شبقها �لليلة مبار�ة حتديد �ملركز �لثالث �لربونزي.
لكرة  �لإم���ار�ت  �حت��اد  حكام  من  نخبة  �لبطولة  مباريات  �إد�رة  على  و�أ���ش��رف 
متخ�ش�شة  فنية  جلنة  عليها  �أ�شرفت  تنظيمية  ولئحة  لقو�عد  وفقا  �لقدم 
للفرق  ثمينة  وتقديرية  مالية  جو�ئز  �ملنظمة  �لريا�شية  �للجنة  ،ور���ش��دت 
�لفائزة باملر�كز �لثالثة �لأوىل ،بجانب جو�ئز قيمة لأف�شل لعب يف �لبطولة 
�لبطولة يتم �ختياره  ،و�أف�شل حار�س يف  �ل�شجالت  و�أف�شل هد�ف من و�قع 
لأول  ر�شدها  مت  �لتي  �ملثايل  �لإد�ري  جائزة  ،بجانب  �لختيار  ملعايري  وفقا 
تختتم  �ل��ت��ي  �لثامنة  �لبطولة  و�شجلت   . م��رة  لأول  �لبطولة  تلك  يف  م��ره 
�ملا�شية   و�إعالمية كبرية مو��شلة لدور�تها   �لليلة جناحات فنية وتنظيمية 
�لتي �شاهمت يف دعم �لن�شاط �لريا�شي ملجتمع وز�رة �شوؤون �لرئا�شة وتعزيز 
�أو��شر �لإخوة و�لزمالة  قيم �لتو��شل خالل �ل�شهر �لف�شيل بجانب توطيد 
لعبني   3 م�شاركة  على  �لالئحة  �شمحت  �أن  ،بعد  و�مل�شاركني  �لعاملني  بني 
�ملجتمعية، مما ر�شخ  �لرو�بط  و�ت�شاع  �مل�شتوى  �ل��وز�رة بهدف رفع  من خارج 
�أهد�ف �لبطولة �لتي نظمت من �أجلها خالل تلك �لليايل �ملباركة �لتي كانت 
فيها �لروح �لريا�شية هي �لفائزة و�لتي جاءت يف �إطار �لتناف�س �ل�شريف ومن 
�إقبال  �شهدت  ،و�لتي  �لبطولة  حل�شاب  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائط  خ��الل 

كبري وتفاعل كان مكان �إ�شادة من �للجنة �ملنظمة .

•• ال�شارقة -الفجر

حتت رعاية وح�شور �ل�شيخ �شعود 
رئي�س  �مل���ع���ال  �ل���ع���زي���ز  ع���ب���د  ب����ن 
رئي�س  لل�شطرجن  �لعربي  �لحت��اد 
لل�شطرجن  �لثقايف  �ل�شارقة  ن��ادي 
�أقام �لنادي م�شاء �أم�س �لأول حفل 
�ل���ن���ادي �ل�����ش��ن��وي وتكرمي  �إف���ط���ار 
ببطولت  �ل���ف���ائ���زي���ن  �ل���الع���ب���ني 
�ل�شنية  ل��ل��ف��ئ��ات  �ل���ع���ام  �ل�������دوري 
و�أع�شاء  رئي�س  بح�شور   2019
و�لالعبني   �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 

�أولياء �أمورهم .
�لإف���ط���ار تكرمي  ومت ع��ق��ب ح��ف��ل 
�ملقدمة  �ملالية  باملكافاآت  �لالعبني 

من �إد�رة �لنادي لالعبني و�لذين  
منها  ك����ب����رية  �إجن����������از�ت  ح���ق���ق���و� 
�مل��ب��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة ل��ف��ري��ق حتت 
و�ل��ذه��ب��ي��ة لفريق  ���ش��ن��و�ت  ع�����ش��ر 
و�لف�شية   عاما  ع�شر  �أرب��ع��ة  حت��ت 

لفريق حتت ثمانية ع�شر عاما .
�لنعيمي  �هلل  ع��ب��د  ع���م���ر�ن  وق����ام 
�لزعابي  ط��الل  �ملهند�س  ير�فقه 
و وهيب  �مل���دف���ع  ع��ي�����ش��ي  وج���م���ال 
نعمان  وع���م���ر  �ل����زرع����وين  ج��ع��ف��ر 
�ل�شو�شي  نعمان  ورج��ائ��ي  علي  �أل 
و�أول���ي���اء �أم����ور �ل��الع��ب��ني بتكرمي 

�لأبطال وهم :-
�لثاين  و�مل��رك��ز  �لف�شية  ����ش��ح��اب 
�شنة    18 �ل��ن��ا���ش��ئ��ني حت���ت  ل��ف��رق 

ع�������ش���ام حوير   ح���م���د  �ل���الع���ب���ون 
و�شيف �حمد �لزرعوين وحمد بدر 
�لرحيم  ع��ب��د  ���ش��امل  و  �ل���زرع���وين 
وديفاين  �أبو عزيزة  ور�جي �شايل 

كو�س
�أبطال   �لأول   �مل��رك��ز  و�أ���ش��ح��اب   

حتت 14 �شنة 
عبد  و  �ل���ط���اه���ر  ط�������ارق  خ����ال����د   
�ل�����رح�����م�����ن حم����م����د �ل�����ط�����اه�����ر و 
����ش���ع���ود ج���اب���ر �ل�����زرع�����وين وز�ي�����د 
�لطاهر و عبد �هلل يحيى  �شلطان 

�حلمادي
و طالل حممد �لبلو�شي وعبد �هلل 
رفائيل   و���ش��ارون  �حلمادي  حممد 

ويحيى �لكاف وحممد �إح�شان

  و�أ�شحاب �لذهبية و �ملركز �لأول  
حتت 10 �شنو�ت :

 ر��شد م�شعود بركت  و حمد �شعيب 
ح�����ش��ني �حلمادي  ور�����ش���د  �ل���ك���اف 
وخليفة  �لزرعوين  و�شلطان جابر 
حم��م��د �حل��م��ادي وح��م��د�ن عبيد 
�ل�شويدي و عبد �لرحمن �حلمادي  
و�أح��م��د حممد �حل��م��ادي وحممد 
�أحمد  حم��م��د  و  �ل��ط��اه��ر  �شلطان 
مدربي  تكرمي  مت  كما  �ل��زرع��وين 
�لنادي وهم  ف��وؤ�د حممد �لطاهر 
و���ش��ه��ي��ب ف�����و�ز �ل��ع��ك��ل��ة و�لأم�����ري 
�لعدناين  وخمل�س  فتحي  حممد 
�لقادر حممد ري�س و�شحى  وعبد 

عدنان �ملعلم.

ختام بطولة كاأ�ص من�صور بن زايد لكرة 
القدم الليلة  يف فندق ق�صر الإمارات

يف بطولة الإمارات لفرق النا�ضئني

نادي ال�صارقة الثقايف لل�صطرجن 
يكرم لعبيه الفائزين 
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•• الظفرة-الفجر

تختتم �ليوم يف ��شتاد حمد�ن بن ز�يد مبدينة ز�يد يف منطقة �لظفرة 
بطولة حمد�ن بن ز�يد لكرة �لقدم “ �لظفرة 2019 “ بلقاء فريقي 

بينونة وبوح�شا.
�أم�س �لأول  �أقيمت م�شاء  كانت مباريات �لدور ن�شف �لنهائي - �لتي 
م��ب��اري��ات مثرية  �شهدت  ق��د   - ز�ي���د  �لظفرة مبدينة  ن���ادي  مب��الع��ب 
تغلب فيها فريق بوح�شا بقيادة جنمه �ملتاألق و �ملر�شح جلائزة هد�ف 

�لبطولة �أحمد يو�شف �حلمادي على فريق �لعد بثالثة �أهد�ف مقابل 
هدف.

�حل��م��ر� يف  �ل��ف��وز على  م��ن  بينونة  �لثانية متكن فريق  �مل��ب��ار�ة  و يف 
�لثو�ين  يف  ح�شمت  م��ب��ار�ة  يف  ه��دف  مقابل  بهدفني  �لثانية  �مل��ب��ار�ة 
�لكامريوين نيكول�س  �ملتاألق  بينونة  بو��شطة جنم  للمبار�ة  �لأخرية 

و�شط ح�شور جماهريي لفت للمبار�تني بلغ 1753 متفرجا.
و من �ملنتظر �أن يت�شمن �حلفل �خلتامي للبطولة عدة فقر�ت ت�شمل 
و�أف�شل  �لبطولة  �لنهائية ورعاة  للمبار�ة  �ملتاأهلني  �لفريقني  تكرمي 

لعب و�أف�شل حار�س وهد�ف �لبطولة وو�شائل �لإعالم.
رئي�س  �لكرمي  عبد  حممد  �ل�شابق  �ل��دويل  حكمنا  توقع  جانبه  من 
�للجنة �لفنية للبطولة �أن ت�شهد �ملبار�ة �لنهائية �إثارة و مناف�شة قوية 
م�شتويات  من  �لفريقان  قدمه  مبا  م�شيد�  �ملتاأهلني  �لفريقني  بني 
طو�ل م�شو�ر �لت�شفيات و�أكد �أنهما ��شتحقا �لو�شول للمبار�ة �لنهائية 

عن جد�رة و��شتحقاق رغم قوة �ملناف�شني �لآخرين.
�لبطولة  �أف��رزت��ه  عما  ر�شاه  للبطولة  �لفنية  �للجنة  رئي�س  �أب��دى  و 
من جناح على �مل�شتويني �لفني و�لتحكيمي وتوقع �أن تزد�د جناحات 

�لبطولة خالل �ملو��شم �لقادمة.
و ينتظر �لفريق �ملتوج بالبطولة �إ�شافة �إىل �جلائزة �ملالية و�ل�شيارة 
منطقة  هوية  تعك�س  خا�شة  مو��شفات  وف��ق  ت�شميمه  مت  �أن��ي��ق  درع 
ترمز  �إىل خم�س جنوم  �إ�شافة  و�لإ�شالمي  �لعربي  تر�ثها  و  �لظفرة 

للمدن �ملقامة عليها �لبطولة.
�لثانية  �ل�شيارة  على  �ل�شحب  �لبطولة  ختام  حفل  نهاية  يف  و�شيتم 
�للجنة  قامت  �أن  بعد  �لقيمة  �جلو�ئز  وع��دد من  �لبطولة  جلماهري 

�ملنظمة بال�شحب على �شيارة يف �فتتاح �لبطولة.

بطولة حمدان بن زايد لكرة القدم تختتم مناف�صاتها مبدينة زايد يف الظفرة

•• اأبوظبي-الفجر   

�أعلنت �أكادميية فاطمة بنت مبارك 
�ختتام  ع���ن  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
م�شاركتها يف بطولة ز�يد �لريا�شية 
ي���وم �جل��م��ع��ة �مل��ا���ش��ي �مل��و�ف��ق 17 
ق��ّدم��ت جمموعة من  م��اي��و، حيث 
�لتفاعلية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة 
خ�����الل ���ش��ه��ر رم�������ش���ان �مل����ب����ارك. 
�ل�شيد�ت  �ل��ب��ط��ول��ة  و����ش��ت��ق��ط��ب��ت 
�ل��دول��ة، �لالتي  �أن��ح��اء  من جميع 
�لريا�شية  �مل�����ش��اب��ق��ات  يف  ���ش��ارك��ن 
و�أظ����ه����رن م�����ش��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة من 
�لفوز  وحققن  �لريا�شية  �مل��ه��ار�ت 

بالعديد من �جلو�ئز �لقيمة.
كبرية  م�شاركة  �لبطولة  و�شهدت 
�ملحلي،  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �مل��������ر�أة  م����ن 
�لأن�شطة  خم��ت��ل��ف  يف  ���ش��ارك��ن  �إذ 
�لبطولت  ذل��ك  يف  مبا  �لريا�شية 
�لتي  بال�شيد�ت  �خلا�شة  �جلديدة 
مع  بالتعاون  �لأك��ادمي��ي��ة  نّظمتها 
�مل�شّلحة،  �ل���ق���و�ت  ���ش��ب��اط  ن����ادي 
و�لتي �شملت كرة �ل�شلة وكرة �ليد 
كرة  �ختتمت جلنة  كما  و�لرماية. 
�لتابعة لأكادميية  �لقدم لل�شيد�ت 
للريا�شة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
�لتي  �لقدم  ك��رة  بطولة  �لن�شائية 
م����ع جمل�س  ب���ال���ت���ع���اون  ن��ّظ��م��ت��ه��ا 

�أبوظبي �لريا�شي. 
��شتهّلت  �لأكادميية  �أّن  �إىل  وُي�شار 
م�شاركتها يف بطولة ز�يد �لريا�شية 
من خالل بطولة كرة �ل�شلة �لتي 
 9 �مل��و�ف��ق  ي��وم �خلمي�س  �ن��ع��ق��دت 

لل�شيد�ت.  �أبوظبي  ن��ادي  يف  مايو 
روز‘ باملركز  ’ديزيرت  فريق  وف��از 
�لبالغة  ج��ائ��زت��ه  وح�����ش��د  �لأول 
بينما  �إم���ار�ت���ي؛  دره���م  �أل���ف   20
’بر�شتيج  �أك��ادمي��ي��ة  ف��ري��ق  ح�شل 
�شتار‘ �لريا�شية على �ملركز �لثاين 
درهم  �أل��ف   15 �لبالغة  وج��ائ��زت��ه 
’فالكون‘ يف  �إمار�تي؛ وجاء فريق 
جائزة  على  وح�شل  �لثالث  �ملركز 

قدرها 10 �آلف درهم �إمار�تي.
بطولة  �نطلقت  ذل��ك،  �أع��ق��اب  ويف 
 15 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �لرماية 
للكريكيت.  �أبوظبي  نادي  يف  مايو 
فئتني،  �إىل  �لبطولة  تق�شيم  ومّت 
�شّمت �لأوىل �لفتيات �لالتي تزيد 
بينما  ع���ام���اً،   15 ع���ن  �أع���م���اره���ن 
دون  �لفتيات  �لثانية  �لفئة  �شملت 
�لفائزون  وح�شل  ع��ام��اً.   15 �شن 
على جو�ئز نقدية و�شل جمموعها 

�إذ  �إم����ار�ت����ي؛  دره����م  �آلف   10 ل���� 
ح�شل �لفائزون باملركز �لأول على 
مبلغ قدره 4 �آلف درهم �إمار�تي، 
�لثاين  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��ائ��زون  وح�شل 
�إمار�تي، بينما  �آلف درهم   3 على 
�لثالث  باملركزين  �لفائزون  ح�شل 
�ألفي  بقيمة  ج��و�ئ��ز  على  و�ل��ر�ب��ع 
درهم �إمار�تي و�ألف درهم �إمار�تي 

على �لرتتيب.
�لالتي  �ل��ف��ت��ي��ات  لفئة  وبالن�شبة 
عاماً،   15 ع���ن  �أع���م���اره���ن  ت��زي��د 
ف���ازت ���ُش��ه��ا حم��م��د ب��امل��رك��ز �لأول 
درهم  �آلف   4 ق���دره���ا  وب���ج���ائ���زة 
�حلمز�وي  ملياء  وج���اءت  �إم��ار�ت��ي، 
�ل���ث���اين وح�����ش��ل��ت على  �مل���رك���ز  يف 
درهم  �آلف   3 م���ق���د�ره���ا  ج���ائ���زة 
فريونيكا  �أت�����ت  ب��ي��ن��م��ا  �إم�����ار�ت�����ي، 
�لثالث بجائزة  �ملركز  دوريكوفا يف 
قدرها �ألفي درهم �إمار�تي، وتلتها 

�لر�بع  �مل��رك��ز  يف  م�شطفى  �شهد 
بجائزة قدرها �ألف درهم �إمار�تي. 
ف��ازت مرمي  ذل��ك،  �إىل  وبالإ�شافة 
�أحمد باملركز �لأول لفئة �ل�شيد�ت 
دون �شن 15 عاماً، وح�شلت عائ�شة 
بينما  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  على  خمي�س 

�أتت رمي حممد باملركز �لثالث.
بطولة  ف���ع���ال���ي���ات  �خ���ت���ت���ام  وب���ع���د 
�لرماية، �نطلقت بطولة كرة �ليد 
16 مايو يف  �ملو�فق  يوم �خلمي�س 
نادي بني يا�س �لريا�شي. ويف هذه 
على مد�ر  ��شتمرت  �لتي  �لبطولة 
باملركز  �لن�شر  فريق  ف��از  ي��وم��ني، 
�لبالغة  �لنقدية  وباجلائزة  �لأول 
�إم��ار�ت��ي، يف حني  دره��م  �أل��ف   15
�لثاين  باملركز  �جلزيرة  فريق  فاز 
 10 مقد�رها  جائزة  على  وح�شل 
�أتى  بينما  �إم���ار�ت���ي،  دره���م  �آلف 
�لثالث  �ملركز  يف  دبي  بلدية  فريق 

�آلف   5 بلغت  جائزة  على  وح�شل 
درهم �إمار�تي.

و�خ��ت��ت��م��ت �أك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة بنت 
�أي�شاً  �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك 
كرة  بطولة  من  �خلام�شة  دورت��ه��ا 
و�لتي   ،”5×5“ لل�شيد�ت  �لقدم 
�ن��ع��ق��دت يف �ل���ف���رتة �مل��م��ت��دة بني 
يف  م��اي��و   14 ول��غ��اي��ة  م��اي��و   12
نادي  يف  �لريا�شية  �لألعاب  �شالة 
ويف  �ل��ث��ق��ايف.  �لريا�شي  ي��ا���س  بني 
جمل�س  فريق  ف��از  �لبطولة،  ه��ذه 
�لأول  باملركز  �لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي 
وب��اجل��ائ��زة �ل��ن��ق��دي��ة �ل��ب��ال��غ��ة 10 
�إم��ار�ت��ي، بينما ح�شل  �آلف دره��م 
ف��ري��ق �أدن����وك ع��ل��ى �مل��رك��ز �لثاين 
درهم  �آلف   7 �ل��ب��ال��غ��ة  و�جل���ائ���زة 
’مدريد‘ يف  فريق  وتاله  �إمار�تي، 
 5 �لبالغة  وجائزته  �لثالث  �ملركز 

�آلف درهم �إمار�تي.

فاطمة  ق��ال��ت  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
فاطمة  �أكادميية  ممثلة  �لعامري، 
�لن�شائية:  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت 
“تغمرنا �ل�شعادة بنجاح م�شاركتنا 
يف ب���ط���ول���ة ز�ي������د �ل���ري���ا����ش���ي���ة يف 
����ش��ت��ق��ط��اب �ل�����ش��ي��د�ت م���ن جميع 
�أنحاء �لدولة، ف�شاًل عن �إظهارهن 
�لريا�شي.  �لأد�ء  م�شتويات  لأرقى 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ����الل  وح��ر���ش��ن��ا 
�ملبارك على ت�شجيع �ل�شيد�ت على 
و�مل�شاركة  ن�شاطهن  �ملحافظة على 
�لريا�شية،  �لفعاليات  خمتلف  يف 
وهذ� ما دفعنا �إىل �مل�شاركة يف هذه 
�أمام  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  �ل��ب��ط��ولت 
من خمتلف  ج��زء�ً  ليكّن  �ل�شيد�ت 
يجري  �لتي  �لريا�شية  �لأن�شطة 

تنظيمها«.
�أن  “نود  قائلة:  �لعامري  و�أردف��ت 
�ل�شكر  ل��ت��وج��ي��ه  �ل��ف��ر���ش��ة  ن��غ��ت��ن��م 

�جلزيل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك، �أم �لإمار�ت، رئي�س �لحتاد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �ل���ع���ام،  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
و�لطفولة،  ل���الأم���وم���ة  �لأع����ل����ى 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س 
�مل�شتمر  ت�شجيعها  على  �لأ���ش��ري��ة، 
�لدولة  �أن��ح��اء  جميع  يف  لل�شيد�ت 
�لريا�شية  بالأن�شطة  للم�شاركة 
و�لعتناء  لياقتهن  على  و�حلفاظ 

ب�شحتهن �جل�شدية«.
تاأتي �مل�شاركة �لناجحة لالأكادميية 
يف بطولة ز�يد �لريا�شية كم�شدر 
�شهر  خ��الل  لل�شيد�ت  كبري  �إل��ه��ام 
�شنحت  ح��ي��ث  �مل����ب����ارك،  رم�������ش���ان 
م�شتويات  لتح�شني  �لفر�شة  لهّن 
�لفوز  ج��ان��ب  �إىل  ل��دي��ه��ّن  �للياقة 
�لقّيمة.  �جل���و�ئ���ز  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
ت�شجيعها  �لأك���ادمي���ي���ة  وت��و����ش��ل 
لل�شيد�ت على �لنخر�ط بالأن�شطة 

�لريا�شية يف �شهر رم�شان �ملبارك 
وعلى مد�ر �لعام.

�أّن �لبطولت  �إىل  وجت��در �لإ���ش��ارة 
����ش���ه���دت ح�������ش���ور ع������دٍد م����ن �أب�����رز 
مم���ث���ل���ي �ل����ق����ط����اع �ل����ري����ا�����ش����ي يف 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة مبن 
فيهم: �شعادة ناعمة عبد �لرحمن 
�إد�رة  ع�����ش��و جم��ل�����س  �مل��ن�����ش��وري، 
�لأك����ادمي����ي����ة، و����ش���ع���ادة �أم�����ل عبد 
�لقادر �لعفيفي، ع�شو جمل�س �إد�رة 
�لأكادميية، و�لدكتورة مي �جلابر، 
�لأكادميية،  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
�لعامري،  �شعيد  �شهيل  و���ش��ع��ادة 
بني  ن�����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
وعبد�هلل  �لثقايف،  �لريا�شي  يا�س 
�حتاد  �إد�رة  �لكعبي، ع�شو جمل�س 
ع�شو  �حل�شني،  وع��ادل  �ليد،  ك��رة 

جلنة كرة �لقدم.
“�أكادميية  تطلق  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
للريا�شة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
�لن�شائية” فعاليات �لدورة �لأوىل 
من �لبطولة �لرم�شانية �ملفتوحة 
لل�شطرجن �خلاطف �ليوم �لثالثاء 
�ملو�فق 21 مايو يف نادي �أبوظبي 
من  للن�شاء  و�مل��وج��ه��ة  ل��ل�����ش��ي��د�ت، 

حمبات �لتحديات �لذهنية.

••  دبي-الفجر    

�إىل  و�لي�س  م��ات  �لإجن��ل��ي��زي  تقدم 
�مل��رك��ز �ل��ث��اين ع��ل��ى لئ��ح��ة ترتيب 
للجولة  دبي”  �إىل  “�ل�شباق 
للجولف، عقب ح�شوله  �لأوروب��ي��ة 
رقم  �لن�شخة  يف  �لثالث  �ملركز  على 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  لبطولة   101
مهمة  خ��ط��وة  ليقطع  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
مو�نئ  جولة  لبطولة  �لتاأهل  نحو 
�شتقام  �لتي  للجولف،  �لعاملية  دبي 
يف �شهر نوفمرب �ملقبل على مالعب 
ع���ق���ار�ت ج���م���ري� ل��ل��ج��ول��ف،  حتت 

رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
للجولة  �خلتامية  �لبطولة  وت��ع��د 

�لأوروبية.
�أف�شل  ب��ت��ح��ق��ي��ق  و�ل���ي�������س  وجن�����ح 
�ل��ن��ت��ائ��ج ���ش��م��ن ح��ف��ن��ة م���ن جنوم 
�جل��ول��ة �لأوروب����ي����ة يف و�ح����دة من 
ليح�شل  �ل������ك������ربى،  �ل����ب����ط����ولت 
�لالعب �لبالغ من �لعمر 29 عاًما، 
ل��ي��ت��ح��رك من  ن��ق��ط��ة   517 ع��ل��ى 
يف  �لثاين  �ملركز  �إىل  �لثامن  �ملركز 
ترتيب “�ل�شباق �إىل دبي” مبجموع 

مو�شمي ي�شل �إىل 1573 نقطة.
روري  �أن����ه����ى  ن��ف�����ش��ه،  �ل����وق����ت  ويف 
لعام  �لأوىل  ب��ط��ول��ت��ه  م���اك���ل���روي 
2019 كع�شو يف �جلولة �لأوروبية 
�لالعب  ليدخل  �ل��ث��ام��ن  �مل��رك��ز  يف 
ترتيب  عاًما   30 �لعمر  �لبالغ من 
“�ل�شباق �إىل دبي” يف �ملركز 109 

بعد ح�شوله على 198.2 نقطة.
و�����ش����ارك �لأي���رل���ن���دي ���ش��ني ل���وري 
و�ل��ن��ج��م �جل���ن���وب �أف���ري���ق���ي �إري����ك 
�ملركز  �إىل ماكيلروي يف  روي��ن  فان 
بطولة  يف  مكانهم  لتعزيز  �لثامن 
للجولف  �لعاملية  دبي  مو�نئ  جولة 

يف �ملو�شم �حلايل. ل يز�ل لوري يف 
 1533.3 بر�شيد  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز 
نقطة يف ح��ني قفز ف��ان روي���ن من 
�إىل   17 �مل����رك����ز  �إىل   20 �مل����رك����ز 

نقطة.  881.3
�أن�����ه�����ى لع������ب �ل����ت����اي����الن����دي ج���از 
جانوتانانوند، �لذي لعب يف بطولة 
لأول  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لذي   14 �مل���رك���ز  ل��ي�����ش��ارك  م�����رة، 
�ل����رتت����ي����ب من  ي���ت���ق���دم يف  ج���ع���ل���ه 
بر�شيد   68  49 �ملركز  �إىل  �ملركز 

نقطة.  456.6
لورينزو  مايك  �لفرن�شي  قفز  كما 

بعد   50 �أف�����ش��ل  ق��ائ��م��ة  �إىل  ف���ري� 
�ملركز  �إىل   51 �مل��رك��ز  م��ن  �نتقاله 

14 م�شرتك و�ن�شم  �ملركز  34 يف 
�إىل  برييجارد  لوكا�س  �ل��دمن��ارك��ي 

�لالعب �لبالغ من �لعمر 34 عاًما 
�أف�شل  قائمة  يف  يدخل  ر�آه  و�ل��ذي 

�ملركز  م��ن  قفز  �أن  بعد  لع��ب��اً   20
.19 �ملركز  �إىل   21

•• دبي -الفجر

 �ت�����ش��م م��و���ش��م ���ش��ب��اق��ات ن����ادي دبي 
�لبحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  �ل���������دويل 
من  ب���ال���ع���دي���د   2019-2018
�للجنة  جن���اح  بينها  م��ن  �مل��م��ي��ز�ت 
�حلما�س  م�شتوى  رف��ع  يف  �ملنظمة 
�بتكار  م���ن خ����الل  �مل�����ش��ارك��ني  ب���ني 
�إذكاء  و�أي�شا  �ملناف�شات  من  �لعديد 

روح �لتناف�س يف كل فئة.
وجرت يف �ملو�شم �لريا�شي 2018-

�لأوىل بطولة دبي  2019 وللمرة 
بنظام  �ملحلية  �ل�شر�عية  ل��ل��ق��و�رب 
�ألقاب  ع��ل��ى  �ل��ت��ن��اف�����س  ه���و  ج���دي���د 
�شنة   21-8 م���ن  فئتي”�ل�شباب 
حد�  كال  �شنة”   16-8 و�لنا�شئني 
�لقو�رب  تتناف�س  فيما  �شباق  كل  يف 
على  �لبطولة  ج��ولت  �م��ت��د�د  على 
�ن����ت����ز�ع ن���ام���و����س �مل���و����ش���م و����ش���د�رة 

�لرتتيب �لعام لكل �لفئات.
بالعطاء  وبعد ثالث مر�حل حافلة 
�أ�شفرت �ملناف�شات عن تتويج �لقارب 

ر��شد  �حل�����ر  مل���ال���ك���ه   80 �ل�������ش���رب 
�أحمد  ر��شد  وبقيادة  �ملهريي  خ��ادم 
�ملو�شم  مل��ن��اف�����ش��ات  ب��ط��ال  �مل���ه���ريي 
بعدما جمع 17 نقطة متفوقا على 
جميع �لقو�رب حيث جاء خام�شا يف 
�جلولة  يف  وتا�شعا  �لأوىل  �جل��ول��ة 

�لثانية وثالثا يف �جلولة �لثالثة.
80 بقيادة  �ل�����ش��رب  �ل��ق��ارب  وت��األ��ق 
ر����ش��د �أح��م��د �مل��ه��ريي ودع���م مالكه 
�ملهريي  خ��ادم  ر��شد  �حل��ر  �لنوخذة 
م���ق���دم���ا  �ل������ث������الث  �جل������������ولت  يف 

م�شتوي متميز مكنه من �لتقدم يف 
مناف�شات فئة �لنا�شئني 8-16 �شنة 
�أي�شا يف  �لعام  و�لتفوق يف �لرتتيب 
�شنة   21-8 من  “�ل�شباب  �لفئتني 

و�لنا�شئني 8-16 �شنة«.
ونال �ملركز �لثاين يف �لرتتيب �لعام 
�ل�شر�عية  ل��ل��ق��و�رب  دب���ي  ل��ب��ط��ول��ة 
�ل�شليلة  �ل��ق��ارب  قدما   22 �ملحلية 
64 ملالكه �لنوخذة �إبر�هيم �شلطان 
 18 و�ل��ذي جمع  �ملرزوقي  �إبر�هيم 
نقطة بينما حل ثالثا �لقارب مرعب 

�شالح  �إبر�هيم  �لنوخذة  ملالكه   31
 20 �حل��م��ادي وجمع  �حمد  حممد 

نقطة.
مناف�شات  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل����دي����ر 
�ل�شر�عية  ل���ل���ق���و�رب  دب����ي  ب��ط��ول��ة 
م�شاركة  ���ش��ه��د  ق��دم��ا   22 �مل��ح��ل��ي��ة 
م���د�ر  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����ش��ت  ق���ارب���ا   49
�أقيمت �جلولة  ث��الث ج��ولت حيث 
�ملو�شم  فعاليات  �فتتاح  م��ع  �لأوىل 
-2018 �ل����ب����ح����ري  �ل����ري����ا�����ش����ي 

ع�شر  �لر�بع  �جلمعة  ي��وم   2019
م���ن ���ش��ه��ر ���ش��ب��ت��م��رب �مل��ا���ش��ي بينما 
�لثانية يوم  جرت مناف�شات �جلولة 

�خلام�س و�لع�شرين من �شهر يناير 
�لثالثة  �أقيمت �جلولة  �ملا�شي فيما 

و�لع�شرين  �ل��ث��اين  ي��وم  و�خلتامية 
من �شهر فرب�ير �ملا�شي

اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة الن�صائية تختتم م�صاركتها يف بطولة زايد الريا�صية

تاألق يف بطولة اأمريكا املفتوحة للجولف

والي���ص »الراب��ح الأكب��ر« يف »ال�صب��اق اإل��ى دب��ي«

اعتلى قمة الرتتيب العام معانقا »النامو�س«

»ال�صرب 80« يغرد وحيدا يف �صدارة 22 قدما

• البطول����ة �ضه���دت ن�ضب���ة م�ضارك���ة مرتفع���ة م���ن امل����راأة يف املجتم���ع املحل���ي
• الأكادميية نّظمت هذا العام ثالث بطولت ريا�ضية جديدة خا�ضة بال�ضيدات، وهي كرة ال�ضلة وكرة اليد والرماية
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الفجر الريا�ضي

�نتهى  وقته  �أن  �أدرك  �إن��ه  كومباين  فين�شن  ق��ال 
ر�ئعاً  �أن �شجل هدفاً  يف مان�ش�شرت �شيتي مبجرد 
�لأخرية  قبل  �جلولة  يف  �شيتي  لي�شرت  �شباك  يف 
للدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم يف 6 مايو 

“�أيار” �ملا�شي.
و�أعلن �لقائد �لبلجيكي رحيله عن �شيتي �لأحد 
�ملا�شي، بعد 11 عاماً من �للعب مع “�ل�شيتيزنز”، 
�لنادي  وهو  �أندرخلت،  يف  ومدرباً  لعباً  لي�شبح 

�لذي �شهد بد�يته منذ حو�يل عقدين.
وقال قائد �شيتي خالل حفل فوز �شيتي بثالثية 
�شكنت  �لتي  �للحظة  “يف  �لأل��ق��اب:  م��ن  حملية 
فيها �لكرة �شباك لي�شرت، �أدركت �أن �لأمر �نتهى.. 

مل يكن بو�شعي �أن �أقدم �أف�شل من ذلك«.
كاأ�س  نهائي  يف  و�ت��ف��ورد  على   0-6 �شيتي  وف���از 
�لحتاد �ل�شبت �ملا�شي، لي�شبح �أول فريق يحقق 

ثالثية حملية من �لألقاب يف �إجنلرت�.

وجاء �لتتويج بلقب كاأ�س �لحتاد لينهي م�شرية 
�لالعب �لبالغ عمره 33 عاماً مع �شيتي، �إذ �أحرز 
�أربعة �ألقاب للدوري �ملمتاز ولقبني لكاأ�س �لحتاد 

و�أربعة �ألقاب لكاأ�س �لر�بطة.
�أن  �أ�شتطيع  �شيء  ك��ل  “قدمت  كومباين:  وق��ال 
�أقدمه للنادي.. ل �أ�شتطيع �أن �أ�شف مدى فخري 
بذلك.. مل يكن لدي �ملزيد لأقدمه فلقد قدمت 

كل �شيء«.

كومباين: لهذا ال�صبب قررت 
الرحيل عن ال�صيتي

يف مو�شم �شهد خالله بزوغ �أ�شماء جديدة خطفت �أنظار 
ع�شاق كرة �لقدم، كانت �خليبة عنو�ن مو�شم �لكثري من 
عنهم،  معهود  هو  ما  تقدمي  يف  ف�شلو�  �لذين  �لنجوم، 

و�أ�شبحو� مادة لالنتقاد�ت �لالذعة.
�ل��ت��ي خيبت  �لأ���ش��م��اء  �أب���رز  يلي  فيما 

�لآمال يف �ملو�شم �ملا�شي:

كوتينيو
بر�شلونة  م��ع  كوتينيو  فيليب  جتربة 

بالن�شبة  �لأ��������ش�������و�أ  ك����ان����ت 
�لرب�زيلي  ل��ل��م��ه��اج��م 

وب����ات  �لآن،  ح���ت���ى 
عن  رح����ي����ل����ه 

ك�����ام�����ب 
نو 

م�شاألة وقت فقط.
هدفاً  ب��ات  حتى  للغاية،  �شيئاً  مو�شماً  كوتينيو  وق���دم 
مبار�ة  ففي  متو��شلن  ب�شكل  �ل�شتهجان  ل�����ش��اف��ر�ت 
�لإياب �أمام ليفربول و�لتي خرج على �إثرها بر�شلونة 
هزميته  بعد  �أوروب���ا  �أب��ط��ال  دوري  م�شابقة  م��ن 
ب��اأرب��ع��ة �أه�����د�ف رغ���م ف���وزه يف م���ب���ار�ة �لذهاب 
بثالثية نظيفة، حتول كوتينيو �إىل وجه لالأزمة 

يف بر�شلونة كما عّلقت �ل�شحف �لإ�شبانية �آنذ�ك.
وكان بر�شلونة �شرف مبلغاً طائاًل “160 مليون 
قدم  �ل���ذي  �ل��رب�زي��ل��ي،  �لنجم  م��ع  يورو” للتعاقد 
كرة قدم ر�ئعة يف �شفوف ليفربول، لكنه ف�شل يف 

�لتاأقلم مع �لكرة �لإ�شبانية.

مالكوم
�لذي  �ل��وح��ي��د  �ل��الع��ب  يكن  مل  كوتينيو 
�إذ  �مل��ا���ش��ي،  �مل��و���ش��م  بر�شلونة  �آم���ال  خيب 
من  �لقادم  مالكوم،  �لرب�زيلي  ينجح  مل 
بوردو مقابل 40 مليون يورو، يف حجز 
مكانة �أ�شا�شية مع �لرب�شا، وبات حبي�شاً 
ملقاعد �لبدلء، لعدم قدرته على حتمل 

�ل�شغط.
�لنادي  بقمي�س  مالكوم  يظهر  ومل 
م�شتوى  على  م��ب��ار�ة   14 يف  �شوى 
�شارك  �إذ  كبديل،  �أغلبها  �لليغا، 
مل  �أ�شا�شية،  ب�شفة  مباريات   5
يتمكن خاللها من هز �ل�شباك 

�شوى يف منا�شبة وحيدة.

دي خيا
مو�شم ك��ارث��ي، ه��ذ� �أق��ل م��ا ميكن 
قوله عن �أد�ء �حلار�س �لإ�شباين ديفيد 
دي خيا، �لذي لطاملا كان �حللقة �لأقوى 

يف �شفوف مان�ش�شرت يونايتد �لإجنليزي.
و�رتكب دي خيا �لعديد من �لأخطاء �لتي ل تليق 
بحار�س يف مكانته، و�لتي كلقت فريقه ثمناً غالياً، 
ت�شيل�شي،  �أم���ام  تلقاه  �ل���ذي  �ل��ه��دف  �أب��رزه��ا  لعل 
و�ل����ذي ك���ان �ل��ت�����ش��دي ل��ه ك��ف��ي��اًل ب��ت��و�ج��د فريقه 
�شمن �لأربعة �لكبار، وحجز بطاقة �لتاأهل لدوري 

�أبطال �أوروبا �ملو�شم �ملقبل.

اأوزيل
مع  �ملا�شي  �ملو�شم  يذكر  م��ا  �لأمل���اين  �ل��الع��ب  يقدم  مل 
�آر���ش��ن��ال، ولزم �شاحب �ل��ر�ت��ب �لأع��ل��ى يف �ل��ن��ادي دكة 
من  كثري  يف  �لتك�شيلة  ع��ن  ��شتبعاده  مت  كما  �ل��ب��دلء، 

�ملنا�شبات.
2014 ب�شيف ع�شيب،  �أملانيا يف  �لعامل مع  ومر بطل 
ع��ق��ب �ل���ه���ج���وم �ل�����ش��دي��د �ل�����ذي ���ش��ن ����ش���ده م���ن قبل 
�شخ�شيات بارز يف �أملانيا، ليعتزل �للعب �لدويل، من �أجل 
�لتفرغ للتاألق مع �آر�شنال ومدربه �جلديد �أوناي �إميري، 

ولكنه ف�شل يف حتقيق ذلك �أي�شاً.

بوغبا
�ملتكررة  و�شد�مات  �ملثرية  تعليقاته  بجانب 

مع �ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو، ف�شل 
�أغلى لعبي نادي مان�ش�شرت يونايتد، بول 
منه،  �ملنتظر  �مل�شتوى  تقدمي  يف  بوغبا، 
يف وقت كان يونايتد باأم�س �حلاجة فيه 

للنجم �لفرن�شي.
�أ���ش��اط��ري مان�ش�شرت  �ل��ع��دي��د م��ن  ووج���ه 

يونايتد �نتقاد�ت لذعة لبوغبا، مطالبني 
تقع  �ل��ت��ي  �مل�شوؤولية  بحجم  بال�شعور  �إي���اه 

على عاتقه يف �لفريق.

مار�ضيلو
بالرغم من �لبد�ية �لقوية �لتي �أظهرها مار�شيلو 

�أن �شرعان  �إل  �مل��و���ش��م م��ع ري���ال م��دري��د،  ب��د�ي��ة  يف 
ب�شكل لف��ت، ويعود  �ل��رب�زي��ل��ي  ت��ر�ج��ع م�شتوى  م��ا 
“�مللكي” �أمام  �أملت به يف مبار�ة  ذلك لالإ�شابة �لتي 
فريقه  خ�شرها  و�لتي  �لإ�شباين،  بالدوري  بر�شلونة 

بخما�شية موؤملة.
باأد�ئه  �جلميع  مار�شيلو  �شدم  عودته،  بعد  وحتى 

�ملرت�جع و�لبطيء، ما ت�شبب يف جلو�شه فرت�ت 
طويلة على مقاعد �لبدلء.

لوكا مودريت�س
مودريت�س  ل��وك��ا  �ل���ك���رو�ت���ي  ي��ك��ن  مل 
�مل�������ش���وؤول �ل��وح��ي��د ع���ن م��و���ش��م ريال 
�لرت�جع  �أن  �إل  �ل���ك���ارث���ي،  م���دري���د 

�أث��ر ب�شكل  �ل��ع��امل  �أف�شل لع��ب يف  �ل��الف��ت يف م�شتوى 
كبري على فريق �لعا�شمة.

وبات و��شحاً �أن تقدم �لالعب �لكرو�تي بجانب �ملجهود 
�لعامل،  كاأ�س  ب��الده يف  بذله مع منتخب  �ل��ذي  �لبدين 

�ن����ت����ه����ى ب���خ���ي���ب���ة �أم��������ل يف و�ل������������ذي 
�لنهائي، �أثر على مردود 
�ل�����ذي فقد  �ل����الع����ب، 
كان  �ل����ت����ي  �حل���ي���وي���ة 
يتمتع بها يف منت�شف 

�مللعب.

مبابي  كيليان  لعبه  ��شتمر�ر  �لفرن�شي  جريمان  �شان  باري�س  ن��ادي  �أك��د 
عاماً” �لباب   20“ �ل�شاب  �ملهاجم  ت��رك  من  و�ح��د  ي��وم  بعد  �شفوفه،  يف 
�أثار قدر�ً كبري�ً  �آخر، ما  �إمكانية بدء فرتة جديدة يف مكان  �أمام  مفتوحاً 

من �ل�شائعات حول رحيله عن �لبي �إ�س جي.
و�أو�شح �لنادي �لفرن�شي عرب ح�شاباته على �شبكات �لتو��شل �لجتماعي: 
عامني  منذ  مبابي  وكيليان  جي  �إ�س  بي  بني  للغاية  قوية  رو�بط  “هناك 

وتاريخ م�شرتك �شي�شتمر يف �ملو�شم �ملقبل«.
�لطموح  �ل��الع��ب  م��ع  “يت�شارك  �أن���ه  �لفرن�شية  �لعا�شمة  ن���ادي  و�أ���ش��اف 
ب�شناعة �لتاريخ يف كرة �لقدم �لأوروبية، يف �لوقت �لذي يحتفل فيه �لنادي 

مبرور ن�شف قرن على تاأ�شي�شه«.
وتابع �لنادي �لفرن�شي: “حلظة مرتقبة للغاية لكتابة �أي�شاً، معاً، �شفحة 
�أجل  ويعمل من  دور�،  كل عن�شر مهم  يلعب  نادينا، حيث  تاريخ  ر�ئعة يف 

�ملجموعة«.
وكان �لنادي دفع 180 مليون يورو لنادي موناكو من �أجل �لظفر بخدمات 
�لالعب، �لذي كان يبلغ عمره قبل مو�شمني 18 عاماً، لي�شبح ثاين �أغلى 
لعب يف تاريخ كرة �لقدم، خلف �لرب�زيلي نيمار �لذي ��شتقدمه �لبي �إ�س 

جي �أي�شا مقابل 222 مليون يورو.
�أبرز �لوجوه يف كرة �لقدم �لأوروبية  ومنذ ذلك �لوقت �أ�شبح مبابي �أحد 
قدر�ً  �شجل  كما  رو�شيا،  مبونديال   2018 ع��ام  ب��الده  منتخب  مع  وت��وج 
كبري�ً من �لأهد�ف، �لأمر �لذي جذب �هتمامات عدد من �لفرق �لأوروبية 

�لكربى بغية �حل�شول على توقيعه.
وي��اأت��ي يف ���ش��د�رة ه��ذه �لأن��دي��ة ري��ال م��دري��د �ل��ذي ل يخفي م��درب��ه زين 
جنم  عن  برييز  فلورنتينو  رئي�شه  ويبحث  مببابي،  �إعجابه  زي��د�ن  �لدين 

جديد ميالأ �لفر�غ �لذي خلفه رحيل كري�شتيانو رونالدو. 

جن��وم خيب��ت الآم��ال املو�ص��م املا�ص��ي �صان جريمان ينهي اجلدل 
حول مبابي

•• العني - الفجر 
ت�ضوير – حممد معني

بلقب  �أيه”،  م���ارت  ب��ي��ق  “فريق  ف���از 
م��ن��اف�����ش��ات �ل���ك���رة �ل���ط���ائ���رة، ل����دورة 
�ل��ت�����ش��ام��ح �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �مل��ق��ام��ة يف 
مدينة �لعني برعاية �ل�شيخ �شعيد بن 
فوزه  بعد  وذل��ك  نهيان،  �آل  طحنون 
يف  �لزعيم  فريق  مناف�شه  على   2-3
�ل��ن��ه��ائ��ي �مل��ث��ري �ل����ذي ج���رى بينهما 
�لبنف�شجية  �ل�شالة  �لأول على  �أم�س 
رئي�س  وت��وج  ز�ي��د،  بن  باإ�شتاد خليفة 
ومدير  �ل���ع���ل���ي���ا،  �مل���ن���ظ���م���ة  �ل���ل���ج���ن���ة 
�لذهبية  و�مليد�ليات  �لكاأ�س  �لبطولة 
وجائزة نقدية 20 �ألف درهم للفريق 
�لبطل، يف حني ح�شل �لو�شيف على 
�مليد�لية �لف�شية بالإ�شافة �إىل مبلغ 

درهم �ألف   15

مو�جهة  �ل��ن��ه��ائ��ي  م���ب���ار�ة  و���ش��ب��ق��ت 
و�لر�بع،  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��زي��ن  حت��دي��د 
حتقيق  يف  �لتعاون  فريق  جن��ح  حيث 
فري�س”  “�أونلي  مناف�شه  على  �لفوز 
�لربونزية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ل��ي��ن��ال   1-2
وجائزة نقدية 10 �ألف درهم، كما مت 
تكرمي طاقم �حل��ك��ام �مل��ك��ون م��ن من 
وليلى  ح�شني  و�أ�شامة  حمفوظ  ب��در 

�إبر�هيم وحمي �لدين وبغال بدن
�إ�شادة

ل����ه ع���ق���ب م���ب���ار�ة  ت�������ش���ري���ح���ات  ويف 
رئي�س  زوي��د،  عبد�هلل  �أ�شاد  �لنهائي،  
�لت�شامح  بدورة  �لطائرة  �لكرة  جلنة 
للفرق  �لفني  بامل�شتوى  �لرم�شانية، 
قدمه  م����ا  �أن  م���و����ش���ح���ا   �مل�������ش���ارك���ة 
�ل��الع��ب��ون يف ج��م��ي��ع �مل���ب���اري���ات فاق 
�جلماهري  به  ��شتمتعت  و  �لتوقعات، 
�لكرة  مناف�شات  �أن  و�أك���د  �حل��ا���ش��رة، 

�ل��ط��ائ��رة ظ��ل��ت جت���ذب �لأن���ظ���ار من 
خ�شو�شاً  �لأخ���رى  �ملناف�شات  جميع 
يف �لدور�ت �لرم�شانية، وقال:  غالبا 
ما تكون مناف�شات �لكرة �لطائرة هي 
�ل���دور�ت  يف  �لأوىل  �ل�شعبية  �للعبة 
باإقبال  حت��ظ��ى  ح��ي��ث  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة، 
ك��ب��ري م���ن �مل�����ش��ارك��ني، ول���ذل���ك فاأن 
ملتابعة  ك�شافيها  تر�شل  �لدولة  �أندية 
لكت�شاف  �ل���رم�������ش���ان���ي���ة  �ل���������دور�ت 
�ل��ت��ي �شملهم  �ل��ف��ئ��ات  م���ن  �مل���و�ه���ب 

�لقر�ر �ل�شامي
وب����دوره �أع����رب ح��م��زة ق��ا���ش��م، مدرب 
�شعادته  �أيه”، عن  م��ارت  “بيق  فريق 
مو�شحا  �مل��ن��اف�����ش��ة،  بلقب  ب��ال��ت��ت��وي��ج 
�أن م��ا ي�����ش��ع��ده �أك���رث ه��و �ل��ف��وز على 
�مل��ن��اف�����س �ل��ع��ن��ي��د ف��ري��ق �ل��زع��ي��م ورد 
ف��وزه عليهم يف نهائي  �لدين له بعد 

�لبطولة بالن�شخة �ل�شابقة

الإث�������������ارة م���ت���وا����ض���ل���ة يف 
اخلما�ضيات

ت��ت��و����ش��ل �لإث�������ارة ل��ل��ي��وم �ل���ث���اين يف 
�لقدم  ك�����رة  خ��م��ا���ش��ي��ات  م��ن��اف�����ش��ات 
بالعني  �لرم�شانية  �لت�شامح  ب��دورة 

�أم�������س، و ت��ق��ام م�شاء  �ل��ت��ي �ن��ط��ل��ق��ت 
�ليوم ثالث مو�جهات �شاخنة ب�شالة 
يلتقى  ز�ي���د، حيث  ب��ن  �إ���ش��ت��اد خليفة 
�ياك�س،  ف��ري��ق��ا  �لأوىل  �مل��و�ج��ه��ة  يف 
�ملجموعة  �شمن  �ملغربية،  و�جلالية 

�لأوىل، يف حني جتمع �ملبار�ة �لثانية 
بني  �شركة �لري�س للمقاولت، و�لعني 
�لثالثة  �مل���ب���ار�ة  يف  يلتقي  و  ���ش��ي��ت��ي،  
�لحتاد،  فريقا  بالأم�شية  و�لأخ���رية 

و�لتعاون، حل�شاب �ملجموعة �لثانية

فاز على مناف�ضه الزعيم بثالثية

»بيق مارت اأيه«  يحلق بلقب الكرة الطائرة يف دورة الت�صامح الرم�صانية بالعني
الإثارة  تتوا�ضل يف مناف�ضات خما�ضيات كرة القدم  بال�ضالة البنف�ضجية

نادي  �شفوف  يف  طويلة  م�شرية  على  �ل�����ش��ت��ارة  �إ���ش��د�ل  على  �أ���ش��ب��وع  بعد 
مان�ش�شرت يونايتد �لإنكليزي �متدت 10 �شنو�ت، ��شتدعى مدرب �لكو�دور 
هرنان د�ريو غوميز قائد �ملنتخب �أنطونيو فالن�شيا �إىل �لت�شكيلة �لر�شمية 

خلو�س غمار بطولة كوبا �أمريكا يف �لرب�زيل.
 33“ فالن�شيا  ب��اأن  �شيما  و��شعة حمليا ل  �نتقاد�ت  �مل��درب  ولقيت خطوة 
عاما” مل يخ�س �شوى 10 مباريات يف �لدوري �لإنكليزي �ملمتاز وتعر�س 

لإ�شابات متكررة هذ� �ملو�شم.
من  �لكثري  يخو�شو�  مل  لع��ب��ون  “ثمة  بقوله  ق���ر�ره  ع��ن  غوميز  ود�ف���ع 
�أل����و�ن �ملنتخب  �مل��ب��اري��ات لكنهم لع��ب��ون م��ه��م��ون ع��ن��دم��ا ي��د�ف��ع��ون ع��ن 

�لوطني«.
و�أ�شاف “لن �أتخلى عن فالن�شيا �إىل �أن يقول يل باأنه �شيعتزل«.

 11 و�شجل  م��ب��ار�ة   94 وخ��ا���س  �لإك�����و�دور  منتخب  ق��ائ��د  ه��و  وفالن�شيا 
هدفا.

�لأمي��ن يف �شفوف مان�ش�شرت  �لظهري  �شغل مركز  �لرغم من كونه  وعلى 
يونايتد يف �لأعو�م �لأخرية، لكن غوميز يعهد �إليه مركز �جلناح �لأمين.

14 حزير�ن- �لرب�زيل من  ت�شت�شيفها  �لتي  �أمريكا  كوبا  و�أوقعت قرعة 
�ىل  �لثالثة  �ملجموعة  يف  �لإك����و�دور  �ملقبلني،  متوز-يوليو   7 �إىل  يونيو 
�شيفة  و�ليابان  مرة  جانب ت�شيلي حاملة �للقب و�لأوروغو�ي �لبطلة 15 

�لبطولة.
�إح��دى دولتني �إىل جانب فنزويال مل ي�شبق لهما  �أن �لإك��و�دور هي  يذكر 
فكانت  �لنهائيات  يف  حققتها  نتيجة  �أف�شل  �أما  �لقاري.  �للقب  �أحرزتا  �ن 

حلولها ر�بعة عامي 1959 و1993 عندما ��شت�شافت �لبطولة.

ا�صتدعاء فالن�صيا اإىل 
�صفوف الإكوادور 



مهمة غريبة خلدم ملكة اإجنلرتا
�لكثريين  لف�شول  بريطانيا م�شدر�  �ملالكة يف  �لعائلة  �شكلت حياة  لطاملا 
حول لعامل، خا�شة فيما يتعلق �لأمر بنمط عي�س �مللكة �إليز�بيث �لثانية، 

و�لتي ك�شف تقرير جديد عن مهمة غريبة يتم تكليف خدمها بها.
“93 عاما”  �لثانية  �إليز�بيث  �إن  “مريور” �لربيطانية،  وقالت �شحيفة 
على  �مللكة  ح�شابات  �إد�رة  مثل  عديدة،  مهام  تتوىل  كبرية،  حا�شية  لديها 
�شبكات �لتو��شل، وفتح �لأبو�ب لها، وتدوين يومياتها، و�لعناية بخيولها 
�لتي حتبها. ولعل �أغرب �ملهام �لتي يقوم بع�س �لعاملني لديها، هي �نتعال 
�أكرث ر�حة، وم�شاعدتها  �مللكة قبلها، ليت�شع �حلذ�ء قليال وي�شبح  �أحذية 
لحقا على �رتد�ئها. قد يبدو �لأمر غريبا بع�س �ل�شيء وكاأنه ميزة جديدة 
�إذ تنفق  مللكة بريطانيا، لكن مع معرفة بع�س �ملعلومات قد يتغري �لأمر، 

�مللكة وقتا طويال من جدول �أعمالها �ليومي وهي و�قفة على قدميها.
�مل�شمم  ق���ال  ���ش��ن��و�ت،  ق��ب��ل  تاميز”  “�شند�ي  �شحيفة  م��ع  مقابلة  ويف 
�شتيور�ت بارفني، �إن �أحذية �مللكة يجب �أن تكون مريحة، فمن غري �مل�شموح 
�أن ت�شعر �مللكة بانزعاج يف قدميها �أو �أن ل تتمكن من �مل�شي خالل منا�شبة 
ملكية ب�شبب حذ�ء. و�أ�شاف �أن “لدى �مللكة �حلق يف �حل�شول على �شخ�س 

ي�شاعدها على �نتعال �أحذيتها«.

حيلة ذكية لنفخ حو�ص ال�صباحة 
�ملنزل  ح��دي��ق��ة  يف  م��ط��اط��ي  �شباحة  ح��و���س  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل  �لبع�س  ي��ل��ج��اأ 
ه��ذ� �حلو�س ميكن  �ل�شيف �حل���اّرة، لكن عملية نفخ  �أج��و�ء  للتغلب على 
�أن تكون مهمة �شاقة.  وعلى �لرغم من توفر م�شخات خا�شة لنفخ مثل 
�أنها تكون باهظة �لثمن يف كثري من �لأح��ي��ان، وهذ�  �إل  ه��ذه �لأح��و����س، 
ما دفع �مر�أة ��شكتلندية �إىل �بتكار حيلة ب�شيطة لنفخ حو�س �ل�شباحة يف 
منزلها با�شتخد�م �أدو�ت ب�شيطة يف 30 ثانية. و�شاركت كلري ويلكوك�شون 
و�لتي  ب���وك،  في�س  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  م��وق��ع  على  �لب�شيطة  حيلتها 
و�أرفقت  ل��رت.  �شعة  بال�شتيكية  وع��ب��وة  �شعر  جمفف  �إىل  �شوى  حتتاج  ل 
�لعبوة  د�خ��ل  مثبت  وهو  �شعرها  ملجفف  �شورة  من�شورها  مع  ويلكوك�شون 
�لبال�شتيكية، و�شورة �أخرى لها وهي جتل�س مع كلبها يف حو�س �ل�شباحة 
�ل�شباحة  ح��و���س  نفخ  كيفية  ويلكوك�شون  و�أو���ش��ح��ت  �ملهمة.  �إجن���از  بعد 
�ل�شعر  �لبال�شتيكية، وثبت م�شفف  �لع�شري  �لعلوي لعبوة  “�قطع �جلزء 
بد�خلها، ثم ��شتخدمه لنفخ حو�س �ل�شباحة، بعد �لتاأكد من و�شعه على 
�لعديد من  باإعجاب  �لطريقة  �ملنخف�شة«. وحظيت هذه  و�شعية �حلر�رة 
م�شتخدمي مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، و�لذين وجدو� فيها و�شيلة مميزة 
لنفخ حمامات �ل�شباحة، دون �أن ي�شطرو� �إىل �شر�ء �مل�شخات باهظة �لثمن، 

بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
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تايالند تغلق �صاطئ 
»مايا باي« حتى 2021

�لتايالندية  �ل�����ش��ل��ط��ات  �أ�����ش����درت 
باي  �شاطئ مايا  زي��ارة  ق��ر�ر� مبنع 
حتى 2021 على �لأقل لإ�شالحه 
ب��ع��د ����ش���ن���و�ت م���ن �لأ������ش�����ر�ر �لتي 
�إغ��الق �ل�شاطئ  حلقت ب��ه. وج��رى 
“كوه يف  �ل���و�ق���ع يف ج��زي��رة  �ل��ب��ك��ر 
يف  م����رة  �أول  �ل���ب���الد  يف” ب��ج��ن��وب 
�أن  �ك��ت�����ش��اف  ب��ع��دم��ا مت  ح����زي����ر�ن 
جر�ء  تلفت  �ملرجانية  �شعابه  �أغلب 
�ل�شاطئ  و�كت�شب  �ل�شفن.  م��ر����س 
�شهرة جر�ء فيلم “ �ل�شاطئ” �لذي 

غر�س عام 2000 .
�لبد�ية  يف  تعتزم  �حلكومة  وكانت 
�إغالق �ل�شاطئ لأربعة �أ�شهر ولكنها 
قررت فيما بعد �إبقاءه مغلقا لفرتة 
�أط�����ول ب����دون �إط�����ار زم��ن��ي حمدد. 
وقال تون تامروجنناو��شاو�ت، وهو 
�أ�شتاذ بارز يف علم �لبيئة �لبحرية يف 
جامعة كا�شيت�شارت يف بانكوك حيث 
ي�شرف على جهود ��شتعادة �ل�شعاب 
“جهود  ب���ال�������ش���اط���ئ:  �مل���رج���ان���ي���ة 
�لإ�شالح ت�شتغرق وقتا. �إنها �شعبة 
للغاية خ�شو�شا يف ظل نفوق �أغلب 

�ل�شعاب �ملرجانية«.
و�أ���ش��اف �أن���ه مت��ت زر�ع���ة �أك���رث من 
جديدة  مرجانية  �شعاب  �أل��ف   23
لن  ولكن  �ملا�شي،  �لعام  غلقه  منذ 
ُيعرف �لآن �لعدد �لذي �أبي�س منها 

جر�ء �شم�س �ل�شيف �لقوية.
�لإجمايل  �ل�����ش��رر  �إن  ت����ون  وق����ال 
�مل��رج��ان��ي��ة يف  بال�شعاب  �ل���ذي حل��ق 
“حرج” يف  م�شتوى  و�شل  تايالند 
�لعقد  م��د�ر  زي��ادة ملفتة على  ظل 
�ملا�شي، م�شيفا �أن �شناعة �ل�شياحة 
�مل����زده����رة يف �ل���ب���الد ه���ي م���ا يلقى 

عليها بالالئمة.

عجوز حتقق حلمها 
وت�صبح عار�صة اأزياء

هادئ  مكان  �إىل  رمب��ا  �ل�80؟  عمر  يف  �لإن�شان  يطمح  �إلَم 
ينطبق  ل  �لأم���ر  ه��ذ�  �ل�شخب..  ع��ن  بعيدة  �شعيدة  وح��ي��اة 
�لثمانني  ميالدها  بذكرى  �حتفلت  �لتي  هاويت،  بيت  على 
“ديلي ميل”  وقالت �شحيفة  ببد�ية م�شرية عمل جديدة. 
�لربيطانية �إن بيت هاويت توجت عامها �لثمانني بانطالقة 
ت�شبح  �أن  �لعمر من  تقدم  مهنية جديدة، حيث مل مينعها 
�أ�شتاذة  ت�شتغل  كانت  �لتي  �لعجوز،  ووق��ع��ت  �أزي���اء.  عار�شة 
 MOT« وت��ق��اع��دت ق��ب��ل 10 ���ش��ن��و�ت، ع��ق��د� م��ع ���ش��رك��ة
وذكرت  ل��ن��دن.  يف  �لأزي����اء  وع��ر���س  لت�شميم   »Models
هاويت “هذ� �أمر ل يو�شف ول ي�شدق.. لطاملا كان حلمي �أن 
�أ�شبح عار�شة �أزياء، لكنني مل �أكن �أعتقد �أنني �شاأدخل هذ� 
�أبد� هاج�شا  “مل يكن �لعمر  �ملجال يف هذ� �لعمر«. وتابعت 
�أفتح �شفحة  �لآن  �أنا  �للحظة، وها  �أعي�س  فاأنا  بالن�شبة يل، 
جديدة يف كتاب حياتي«. وكانت هاويت، منذ �شبابها، حتلم 
باأن ت�شبح يف يوم من �لأيام عار�شة �أزياء، حيث قالت “حلمي 
69 �شنة من  �أن��ه حتقق بعد نحو  �أي   ،1950 هذ� ب��د�أ عام 
�لنتظار«. ي�شار �إىل �أن عدد عار�شات �لأزياء، �للو�تي تزيد 
�أعمارهن عن 50 عاما، �رتفع خالل �أ�شابيع �ملو�شة يف لندن 
5 فقط يف  �لعدد من  ز�د  �لأخ��رية، حيث  وباري�س  وميالنو 

.2018 عام  ربيع  يف  ربيع عام 2016 �إىل 27 

يطعن ابنته 4 مرات
15 عاما  �بنته �لبالغة من �لعمر  �أقدم و�لد على طعن 
ب�شكني، يف جرمية هزت مدينة جدة �ل�شعودية، ح�شب ما 
�إعالم �شعودية  �أفادت به م�شادر حملية . ونقلت و�شائل 
�أن �لو�لد �شدد لبنته �أربع طعنات ب�شكني، ثم نقلها �إىل 
بعد  بالفر�ر،  يلوذ  �أن  قبل  �لعزيز،  عبد  �مللك  م�شت�شفى 
م�شاهدة رجال �لأمن يدخلون �مل�شت�شفى. و�أدخلت �لفتاة 
فتحت  وق��د  م�شتقرة.  وحالتها  �مل��رك��زة،  �لعناية  ق�شم 

�ل�شرطة حتقيقا لك�شف مالب�شات �حلادثة.

بعد الركلة الغادرة.. �صوارزنيغر 
»لن يقا�صي« املعتدي

قال �ملمثل �لأمريكي �ل�شهري، �أرنولد �شو�رزنيغر، �إنه لن 
يقا�شي �ل�شخ�س �لذي باغته بهجوم �أمام �لكامري�ت يف 
“71 عاما”  �أيام. وكان �شو�رزنيغر  �أفريقيا قبل  جنوب 
ي�شارك يف �لتحكيم على م�شابقة للم�شارعة با�شم �أرنولد 
بجنوب  جوهان�شربغ  مدينة  يف  للهو�ة  �أفريكا  كال�شيك 
�لأ���ش��خ��ا���س وه��و يقفز يف  �أح���د  �أف��ري��ق��ي��ا، عندما �شوهد 
�شو�رزنيغر بقدميه من �خللف. ور�شدت  �لهو�ء ويركل 
�ل���ك���ام���ري�ت ���ش��ق��وط �ل��ن��ج��م �لأم����ريك����ي، وح���اك���م ولية 
كاليفورنيا �ل�شابق، �أر�شا من �شدة �لركلة. وعلى �لفور، 
�أم�شك حر��س �أرنولد باملهاجم �لذي مل يتم �لك�شف عن 
هويته، �أو �لد�فع من ور�ء فعلته. ويف تغريدة عرب تويرت، 
م�����ش��اء �لأح����د، ق���ال ���ش��و�رزن��ي��غ��ر �إن �ل��ك��ث��ري م��ن حمبيه 

طالبوه مبقا�شة �ملعتدي، لكنه �أكد �أنه لن يفعل ذلك.

ت�صنيف »اإدمان األعاب الفيديو« �صمن الأمرا�ص
�شي�شبح  �أن��ه  يعني  �لأم��ر����س، مما  كنوع جديد من  �لفيديو  �ألعاب  �لإدم��ان على  �لعاملية  �ل�شحة  �شنفت منظمة 

�لعامل. حول  قريبا  به  ر�شمي” معرتف  “مر�س 
لألعاب  �لإلز�مي  �أو  �ملفرط  بال�شتخد�م  يت�شم  خا�س،  �شلوكي  كاإدمان  �ل�شطر�ب  هذ�  �لأطباء  من  عدد  و�شنف 

�لكمبيوتر �أو �ألعاب �لفيديو �لتي توؤثر على حياة �لفرد �ليومية، ح�شب ما �أ�شار موقع “�شكاي نيوز«.
يف يونيو �ملا�شي، �أدرجت منظمة �ل�شحة �لعاملية “��شطر�بات �ألعاب �لفيديو” يف �ملر�جعة �حلادية ع�شرة لت�شنيفها 

�لدويل لالأمر��س، و�شت�شوت �لأ�شبوع �ملقبل على ما �إذ� كانت �شت�شبح مر�شا ر�شميا �أم ل.
وقال مطورو �لألعاب �إنهم ي�شتمعون �إىل �ملخاوف �ملتز�يدة ب�شاأن هذ� �ل�شطر�ب ويت�شرفون ب�شاأنه، وقالت �شركة 

مايكرو�شوفت �إنها متنح �لآباء مزيد� من �ل�شيطرة للتحكم يف �لوقت �لذي يق�شيه �أطفالهم يف ممار�شة �لألعاب.
وقال رئي�س �ألعاب مايكرو�شوفت ديف مكارثي لقناة �شكاي نيوز: “لقد و�شعنا �لكثري من �ل�شو�بط بحيث ميكن 

للو�لدين �ل�شتفادة من �إد�رة �أ�شياء مثل وقت �ل�شا�شة و��شتخد�م �للعبة«.
و�أ�شاف: “ونعتقد �أي�شا �أن هناك �لكثري �لذي ميكننا �لقيام به ويجب علينا �لقيام به حول �لبحث و�لتعاون د�خل 

عامل �شناعة �لألعاب«.
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»ر�صالة رعب« اإىل 560 مري�صا 
من  �إل��ي��ه��م  وج��ه��ت  ر���ش��ال��ة حت��ذي��ر،  560 مري�شا  نحو  تلقي 
عيادة �أ�شنان يرتددون عليها يف لندن، مفادها “�أنتم يف خطر. 
وخماطر �إ�شابتكم بفريو�س نق�س �ملناعة “�لإيدز” حمتملة«.

و�أر�شلت عيادة �لأ�شنان يف هودي�شدون بلندن ر�شائل �إىل �ملر�شى 
تخربهم �أنهم معر�شون خلطر �لإ�شابة بالتهابات، مبا يف ذلك 
فريو�س �لإيدز و�لتهاب �لكبد ب�شبب ف�شل �لأخ�شائية يف تعقيم 
بع�س �لأدو�ت باملوجات فوق �ل�شوتية. وذكرت �شحيفة “ديلي 
�أن �خلطاأ مت �كت�شافه يف يناير، لكن �لأمر  ميل” �لربيطانية 
��شتغرق 3 �أ�شهر حتى يتحرك م�شوؤولو �ل�شحة، بعد �إبالغهم 
�إيقافها  مت  �لأخ�شائية  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت  ح��دث.  مبا 
ب�شكل موؤقت، �إل �أنها، عند عودتها جمدد� للعمل، �شتكون حتت 
�إ�شر�ف �آخرين. من جانبه، �أو�شح �أحد �ملر�شى: “تلقيت ر�شالة 
تخربين باإجر�ء �ختبار فريو�س نق�س �ملناعة وهذ� �أمر مرعب. 
ميكنهم �أن يقولو� �إن �خلطر �شغري.. لكنهم ل يعرفون حقيقة 
�لأمر«. وتابع: “عندما ي�شتغرق �لأمر 3 �أ�شهر لتحذير �جلميع 
فهذ� �أمر يثري �ل�شمئز�ز. كم عدد �لأ�شخا�س �لذين ميكن �أن 
�ل�شياق،  ويف  �ملدة”؟  تلك  لالإ�شابة خالل  تعر�شو�  قد  يكونو� 
�حتمال لأن  �أن هناك  �إجنلرت�  �لعامة يف  �ل�شحة  ذك��رت هيئة 
على  �مل�شتهدف،  �لختبار  �أج���رو�  مري�شا   563 ح��و�يل  يكون 
للغاية. وقال جورج هوفمان،  �أن �خلطر منخف�س  �لرغم من 
ل�شحيفة   ، �ل�شرقية  �إجن��ل��رت�  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة  ق�شم  م��ن 
“�ل�شن” �لربيطانية: “خطر �لإ�شابة بالتهاب �لكبد “ب” �أو 
�لب�شرية  �ملناعة  نق�س  “ج” �أو فريو�س  �لوبائي  �لكبد  �لتهاب 

منخف�س للغاية ويجري تقدمي �لختبار كاإجر�ء وقائي«.

التنومي املغناطي�صي.. عالج لت�صكني الأمل
بالن�شبة  �شحرية  خدعة  وكاأنه  �ملغناطي�شي  �لتنومي  يبدو  قد 
ل��الأمل، كما  فعاًل  �أن يكون م�شكناً  �لعالج ميكن  للبع�س، لكن 

�أظهرت مر�جعة جديدة. 
�لتنومي  �����ش���ت���خ���د�م  �خ���ت���ربت  در������ش����ة   85 �مل���ر�ج���ع���ة  غ��ط��ت 
ملحفز�ت  خ�شعو�  متطوعني  لدى  �لأمل  لتخفيف  �ملغناطي�شي 
�ملغناطي�شي  �لتنومي  �أن  �لباحثون  ووج��د  ل��الأمل.  ��شطناعية 

خفف من �لأمل �لذي ي�شعر به �لنا�س بن�شبة 29 �إىل 42%. 
ووفقاً لرتيفور طوم�شون، �ملوؤلف �لرئي�س للمر�جعة، فاإن �لأمل 
�ملوؤقت �لذي مت تطبقيه على �ملتطوعني يف �ملخترب، يختلف عن 
وق��ال طوم�شون،  و�لإ���ش��اب��ات.   �لأم��ر����س  �لناجمة عن  �لآلم 
�إنه من �ملهم  وهو عامل نف�شي يف جامعة غرينت�س �لإنكليزية، 
�لعرت�ف باأن �لأمل �ل�شريري ل يختلف ب�شكل كبري عن �لأمل 
�لناجم عن �ملحفز�ت �لتي طبقت يف �لتجارب �ملخربية.  و�أ�شاف 
“�إن �لأمر��س �أو �لإ�شابات �ملوؤملة تنطوي على حالت عاطفية 
�أن  ومب��ا  �لأمل،  على  بال�شيطرة  �أق���ل  و�إح�����ش��ا���س  �شلبية،  �أك���رث 
�لتنومي �ملغناطي�شي �أثبت فاعليته فيالتجارب �ملخربية، فال بد 
من �أن يكون له تاأثري �إيجابي على �لأمل �لناجم عن �لإ�شابات 
�رتباطاً  �أك��رث  �ملغناطي�شي  �لتنومي  يكون  وق��د  �لأم��ر����س.  �أو 

بالآلم �حلادة �لتي تنجم عن �لكثري من �حلالت �ملر�شية«.
و�أكد طوم�شون على �شرورة �إجر�ء �ملزيد من �لختبار�ت ملعرفة 
تاأثري�ت �لتنومي �ملغناطي�شي على �لأ�شخا�س �لذين يعانون من 
�شو�ء،  �أو مزمنة على حد  �أمر��س حادة  �لتي تنجم عن  �لآلم 

وفق ما نقل موقع “يو بي �آي” �لإلكرتوين. 

�شكان عزبة حمادة يف حي �ملطرية بالقاهرة يتجمعون لتناول وجبة �لإفطار معا خالل �شهر رم�شان �ملبارك. )رويرتز(

مارادونا يطالب 
مبقاطعة فيلمه اجلديد

�أ�شطورة  م��ار�دون��ا  دييجو  تعامل 
كرة �لقدم دييجو مار�دونا ب�شخرية 
فيلم جديد عن حياته وطالب  مع 
عر�شه  ع��ن��د  م�����ش��اه��دت��ه  مبقاطعة 
�ملقبل. ويف مل�شق للرتويج  �ل�شهر 
ل�شاعتني  �ملمتد  �لوثائقي  للفيلم 
�ملثري  �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي  �ل���ن���ج���م  ع����ن 
م���ار�دون���ا:  “دييجو  ُك��ت��ب  ل��ل��ج��دل 
و�لرب”  و�ملحتال  و�لبطل  �ملتمرد 
بكاأ�س  �لفائز  �ل�شابق  �لالعب  لكن 
�أب������دى غ�����ش��ب��ه م���ن كلمة  �ل���ع���امل 

“�ملحتال«.
وقال مار�دونا يف مقابلة تلفزيونية 
على  وح�شلت  �ل��ق��دم  ك��رة  “لعبت 
�ل��ك��رة ومل  �مل��ال م��ن �لرك�س خلف 
�أي  على  �لح��ت��ي��ال  يف  �ل�شبب  �أك���ن 
جلذب  ذل��ك  و���ش��ع��و�  »�إذ�  �شخ�س. 
�لفيلم  وم�شاهدة  للح�شور  �لنا�س 
�لطريق  �شلكو�  �أن��ه��م  �أعتقد  ف���اإين 
�خل��ط��اأ. ل �أح��ب ه��ذ� �ل��ع��ن��و�ن و�إذ� 
مل �أحب �لعنو�ن فاإين لن �أذهب �إىل 

�لفيلم. ل تذهبو� وت�شاهدوه«.
وك��ان �آ���ش��ف ك��اب��ادي��ا خم��رج �لفيلم 
ق��ال يف وق��ت �شابق �إن م��ار�دون��ا مل 
ي�شاهد �لفيلم و�عرتف �أنه �شيكون 

مهتما مبعرفة رد فعله.
و�أبلغ كاباديا رويرتز “هناك �لكثري 
ي�شاهدها  مل  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ور  م����ن 
ه���و ع���ن ن��ف�����ش��ه وع���ن ع��ائ��ل��ت��ه وعن 
�أطفاله. لذ� �أعتقد �أن �لأمر �شيكون 

مفعما بامل�شاعر بالن�شبة له«.
وغاب مار�دونا، �لذي يعمل كمدرب 
�لأول  �ل��ع��ر���س  ع���ن  �مل��ك�����ش��ي��ك،  يف 
للفيلم يف مهرجان كان يوم �لأحد. 
ومن �ملقرر عر�س �لفيلم للجمهور 

يف 14 يونيو- حزير�ن �ملقبل.
 

»اإنفنيون« تنفي
 تعليق �صحنات هواوي

�لرقائق،  ل�شناعة  “�إنفنيون” �لأملانية  �شركة  نفت 
�إىل عمالق  ���ش��ح��ن��ات��ه��ا  �إن���ه���ا ع��ل��ق��ت  ق����ال  ت��ق��ري��ر� 

�لإلكرتونيات �ل�شيني هو�وي.
وقالت �إنفنيون، �لتي تنتج رقائق �لتحكم يف �لطاقة 
قيود  �إن  و�ل�شيار�ت،  �لذكية  بالهو�تف  �مل�شتخدمة 
�لرئي�س  �إد�رة  �أعلنتها  �لتي  �لأمريكية  �لت�شدير 
دونالد تر�مب �لأ�شبوع �ملا�شي �شد هو�وي ل ت�شمل 
بيان  وتابعت يف  “رويرتز«.  وفق  معظم منتجاتها، 
�ملنتجات  من  �لعظمى  �لأغلبية  فاإن  �ليوم،  “حتى 
لقانون  تخ�شع  ل  ل��ه��و�وي  �إنفنيون  ُت��ورده��ا  �لتي 
ف����اإن �ل�شحنات  �ل��ت�����ش��دي �لأم���ريك���ي، ول����ذ�  ق��ي��ود 
ريفيو”  �آ�شيان  “نيكي  �شحيفة  وكانت  �شت�شتمر«. 
�أفادت يف وقت �شابق، باأن “�إنفنيون” علقت �شحناتها 
�إىل “هو�وي”، وذلك بعد �شاعات من �إعالن مماثل 
و�عتمدت  “غوغل«  �ل��ب��ح��ث  حم���رك���ات  ل��ع��م��الق 
�ل�شحيفة يف خربها على ما قالت �إنهما “م�شدرين 
�جتماعات  �شتعقد  �ل�شركة  �إن  وق��ال��ت  مطلعني”، 
هذ� �لأ�شبوع ملناق�شة �لو�شع و�إجر�ء تقييم، ملعرفة 

�إذ� كانت �شت�شتاأنف �لعمل مع “هو�وي«.

�أ�شحى بو�شع �ل�شائمني يف �لعا�شمة �لأردنية 
رم�شان  مدفع  �إط��الق  ل��دوي  �ل�شتماع  عمان 
كانو�  �أن  بعد  �لإف��ط��ار  موعد  حللول  ك��اإع��الن 
يعتمدون ب�شكل �أ�شا�شي على �شوت �آذ�ن �ملغرب 

يرتدد من ماآذن �مل�شاجد.
وق����د �أع������ادت م���ب���ادرة ح��ك��وم��ي��ة �حل���ي���اة ملدفع 
رم�����ش��ان، ذل���ك �ل��ت��ق��ل��ي��د �ل����ذي ي��رج��ع لعقود 
م�شت. وقال ممثل عن وز�رة �ل�شياحة �إن هذه 
�ملبادرة جاءت بالتعاون بني �أمانة عمان �لكربى 

و�لقو�ت �مل�شلحة �لأردنية و�إد�رة �لآثار.
ويو�شح عي�شى قموه، �أمني عام وز�رة �ل�شياحة 
�أن تقليد �إطالق مدفع رم�شان يف �لأردن يعود 

خلم�شينيات �لقرن �ملا�شي.
وقال قموه “هذه من �لعاد�ت و�لرت�ث �لقدمي، 
من خم�شينات �لقرن �ملا�شي، كان د�ئما يف �شهر 
بعد  لل�شائمني  �لإفطار  يبد�أ  �ملبارك  رم�شان 
مرة  و�أعدناها  لفرتة  فانقطعت  �ملدفع،  �شوت 
�أخ���رى وه��ي م��وج��ودة �لآن ت��رتب��ع يف منطقة 

جبل �لقلعة كما كانت«.
ي��ت��ي��م من  �أل����ف  ن��ح��و  �ل�����ش��ي��اح��ة  ودع����ت وز�رة 

قرب  �إف��ط��اره��م  ل��ي��ت��ن��اول��و�  خمتلفة  م��الج��ئ 
لتعريفهم  م�شعى  يف  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  �مل��دف��ع 

برت�ث �أردين قدمي.
و�حت�شد �حل�شور حول �ملدفع قبل نحو ن�شف 
�شاعة من موعد غروب �ل�شم�س للتقاط �شور 

ومتابعة حلظة �إطالق مدفع �لإفطار.
وقال و�شيم باكري، ع�شو يف جمعية �أيتام طرية 
�لأي����ام  “تذكرت  و�مل�����ش��اك��ني  ل��ل��ف��ق��ر�ء  ح��ي��ف��اء 
ح�شيت  و�لآن  طفل  و�أن���ا  �أي���ام  كلها،  �ل��ق��دمي��ة 
ح��ايل �إين طفل م��ع �لأط��ف��ال م��ع �لأي���ام هاي 
�نب�شطنا  و�نب�شطت جد� يعني. كثري  �جلميلة 
ملا �شفنا و�شورنا �ملدفع فرجعو� لنا �أيام �ملا�شي 

�جلميلة كلها �للي كانت هون«.
)16�شنة(  �لع�شل  يو�شف  يدعى  �شبي  وق��ال 
�شوت  على  �أفطرنا  �نه  م�شهد  يف  “��شتمتعنا 
�شح  �لآذ�ن  �لآذ�ن.  ���ش��وت  ع���ن  ب���دل  �مل���دف���ع 
و�أذكر  حلو.  بديل  ه��ذ�  �إن��ه  ب�س  �أ�شا�شي،  �شيء 
�إنه كان عندنا يف مدينة �إربد �أو حمافظة �إربد 
بالأحرى مدفع على تل �إربد معروف عندنا يف 

و�شط �لبلد«.

مدفع رم�صان يعيد ذكريات الزمن اجلميل 

 اأي�صواريا راي ت�صطحب ابنتها اإىل »كان «
�أثناء  معها  �بنتها  ��شطحاب  على  ر�ي   بوليوود  �ي�شو�ريا  جنمة  حر�شت 
مهرجان  فعاليات  �شمن   »A Hidden Life« ح�شورها عر�س فيلم
كان �ل�شينمائي �لدويل يف دورته �ل�72 و�لذي يتخذ مدينة كان �لفرن�شية 

هذ� �لعام.
وحر�شت �ي�شو�ريا ر�ي �أن ترتدي �بنتها ف�شتاناً بلون ف�شتانها تقريباً مثل 

�لذي �عتمدته.
وتد�ول رو�د مو�قع �لتو��شل �لجتماعي �لعديد من �ل�شور و�لفيديوهات 
كانت  حيث  ك��اأم،  فيها  ظهرت  �حلمر�ء  �ل�شجادة  على  لي�شو�ريا  �لتقطت 

تدلل �بنتها وترق�س معها يف �لكو�لي�س.


