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الدخان يت�صاعد من موقع ق�صفته قوات االحتالل بغزة )رويرتز(

بداية ف�صل جديد من ال�صراع.. ام نافذة لنهايته

قوات املقاومة الوطنية اليمنية مت�صط املناطق املحررة يف طريقها لتحرير احلديدة

مب�ساركة واإ�سناد القوات امل�سلحة الإماراتية

مقاتالت ومدفعية التحالف ت�ستهدفان 
مواقع احلوثيني يف التحيتا والربح واملدمن 

يف يوم زايد للعمل الإن�ساين 
حممد بن را�سد: بوركت حا�سرا وغائبا يا 
اأ�سل اخلري ورائده و�سيده يا زايد اخلري  
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ق��ال 
ال��وزراء حاكم دبي على ح�صاب �صموه ال�صخ�صي  الدولة رئي�س جمل�س 
يف )تويرت( : اليوم يوم زايد للعمل االإن�صاين .. ن�صتذكر خريه .. نر�صخ 
�صريته .. نحتفي باإن�صانيته وعطائه الذي اأر�صاه يف �صعبه .. بوركت حّيا 
وميتا يا اأبانا .. بوركت حا�صرا وغائبا يا اأ�صل اخلري ورائده و�صيده يا 

زايد اخلري . 
من قرير العني بعد التعب.. يا اأبي االأكرب من بعد اأبي.

العجز يف امل�ستلزمات الطبية بغزة يتجاوز الن�سف

طائرات االحتالل تق�سف موقعني يف القطاع

دوتريتي خلبري حقوقي باالأمم 
للجحيم«  »اذه���ب  املتحدة: 

•• مانيال-رويرتز:

وجه  ه���ك���ذا  للجحيم”..  »اذه������ب 
ال���رئ���ي�������س ال���ف���ل���ب���ي���ن���ي رودري�����ج�����و 
دوت�����ريت�����ي ك����الم����ه الأح�������د خ����رباء 
حقوق االإن�صان باالأمم املتحدة قال 
الفلبني  يف  ال��ق�����ص��اء  ا���ص��ت��ق��الل  اإن 
معر�س للخطر حمذرا من التدخل 

يف ال�صوؤون الداخلية للبالد.
�صوتت  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ح��ك��م��ة  وك����ان����ت 
اإقالة كبرية  ل�صالح  املا�صي  ال�صهر 
ل��وردي�����س �صريينو  ال��ق�����ص��اة م��اري��ا 
“بالعدوة”  دوتريتي  و�صفها  التي 
لت�صويتها �صد مقرتحات حكومية 
مثرية للجدل. وعزت املحكمة قرار 
طريقة  يف  خم��ال��ف��ات  اإىل  اإق��ال��ت��ه��ا 

تعيينها.
مقرر  �صايان  جار�صيا  دييجو  وق��ال 
املعني  اخل����ا�����س  امل���ت���ح���دة  االأمم 
يوم  واملحامني  الق�صاة  با�صتقالل 
بر�صالة  تبعث  اإقالتها  اإن  اجلمعة 
املحكمة  يف  اآخرين  لق�صاة  خميفة 
العليا واأع�صاء ال�صلطة الق�صائية.

وق��ال دوت��ريت��ي يف موؤمتر �صحفي 
قبل  ال�صبت  م�صاء  متاأخر  وق��ت  يف 
ر�صمية  زي�����ارة  يف  ال���ب���الد  م���غ���ادرة 
لكوريا اجلنوبية “ابلغوه اأال يتدخل 
لبالدي.  ال���داخ���ل���ي���ة  ال�������ص���وؤون  يف 

ميكنه اأن يذهب للجحيم«.

اجلثث  ع�����س��رات  ان��ت�����س��ال 
ق��ب��ال��ة ���س��واح��ل ت��ون�����س

•• تون�س-وكاالت:

التون�صية  ال���دف���اع  وزارة  ق��ال��ت 
مهاجرا   46 اإن  االأح�����د  ام�������س 
بعدما  حتفهم  ل��ق��وا  االأق���ل  على 
�صواحل  ق���ب���ال���ة  ق���ارب���ه���م  غ�����رق 
قرقنة بجنوب تون�س واإن حر�س 
ال�صواحل اأنقذ 67 مهاجرا اآخر 
يف واح��د من اأ���ص��واأ ح��وادث غرق 

املهاجرين على مدى �صنوات.
وقالت الوزارة يف بيان اإن عملية 
املهاجرين  واإن  م�صتمرة  االإنقاذ 

من تون�س ودول اأخرى.
ومنذ العام املا�صي تنطلق قوارب 
املهاجرين غري ال�صرعيني باجتاه 
ال�صواحل االإيطالية، مع ت�صديد 
الليبية  ال�صواحل  على  احلرا�صة 
من جانب خفر ال�صواحل وبدعم 
مما  م�صلحة  ليبية  جم��م��وع��ات 
اأدى اإىل تراجع اأعداد املهاجرين 

من هناك.
وق�����ال م�������ص���وؤول���ون اأم���ن���ي���ون اإن 
 180 ن��ح��و  ك���ان يحمل  ال��ق��ارب 
مهاجرا من بينهم 80 من دول 

اأفريقية اأخرى.
اإن قبطان  ال��ن��اج��ني  اأح���د  وق���ال 
ال���ق���ارب ف��ر م��ن��ه ع��ن��دم��ا اأو�صك 
قوات  ق��ي��ام  خ�صية  ال��غ��رق  ع��ل��ى 

خفر ال�صواحل باعتقاله.

ان�سحاب اإيراين من تل رفعت بريف حلب
االأ�سد يعتزم زيارة كوريا ال�سمالية

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت قاعدة حميميم الرو�صية على �صفحتها يف في�صبوك اأن »االتفاق املربم 
ن�س ب�صكل وا�صح على ان�صحاب القوات االإيرانية امل�صاندة لالأ�صد يف املنطقة 
للبالد، م�صيفة  بعيداً من احلدود اجلنوبية  ال�صوري  العمق  اإىل  وانتقالها 

انها نتوقع تنفيذ ذلك خالل اأيام معدودة«.
ايرانية  بان�صحاب عنا�صر  ال�صوري حلقوق االن�صان  املر�صد  افاد  من جانبه 
اإىل بلدة نبل، واأخرى  موالية للنظام من تل رفعت يف ريف حلب ال�صمايل 
وجود  واإن��ه��اء  و�صوريا  تركيا  بني  عنتاب  غ��ازي  طريق  فتح  ا�صتكمال  ب�صاأن 
ان�صحابها من عفرين و�صط  بعد  ال�صمايل  الكردية يف ريف حلب  الوحدات 
ع��ل��ى خ��ري��ط��ة ط��ري��ق خ��ا���ص��ة مبنبج خ���الل لقاء  اللم�صات االخ����رية  و���ص��ع 

اأمريكي تركي اليوم االثنني .
وكانت اإيران قد نفت وجود م�صت�صارين ع�صكريني لها يف جنوب �صوريا وفق 

ما اعلن اأمني جمل�س االأمن القومي االإيراين علي �صمخاين.
دعمهم  �صيوا�صلون  االإيرانيني  امل�صت�صارين  ان  املقابل  يف  او�صح  �صمخاين 
للنظام ال�����ص��وري، معربا ع��ن دع��م ب���الده ب��ق��وة جل��ه��ود رو���ص��ي��ا الإخ����راج من 

و�صفهم باالإرهابيني من املناطقة ال�صورية املتاخمة لالأردن.
ال�صنوات  ن��ادرا خ��الل  اإال  ب��الده  اإع��الن مفاجئ يتعلق برئي�س ال يغادر  ويف 
االأخرية التي ت�صهد حربا اأهلية يف بالده، قالت وكالة االأنباء التي تديرها 
بزيارة  مهتم  االأ�صد  ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  اإن  ال�صمالية  كوريا  يف  الدولة 

كوريا ال�صمالية ولقاء الزعيم كيم جونغ اأون.
اأدىل  االأ���ص��د  اأن  االأح���د،  ام�س  ال�صمالية،  ال��ك��وري��ة  للوكالة  تقرير  واأو���ص��ح 
بت�صريحات يف هذا ال�صدد يف الثالثني من مايو اأثناء ا�صتالم اأوراق اعتماده 

لل�صفري الكوري ال�صمايل.
ونقل عن االأ�صد قوله: “�صوف اأزور جمهورية كوريا الدميقراطية ال�صعبية 
والتقي �صيادة الرئي�س كيم جونغ اأون«. ومل يكن هناك ما ي�صري اإىل اأنه مت 

التخطيط للقيام مبثل هذه الرحلة، وفق ما نقلت “اأ�صو�صيتد بر�س«.
عام  منذ  م�صتعرة  اأهلية  ح��رب��ا  ب���الده  ت�صهد  ال��ت��ي  االأ���ص��د،  ق��ي��ام  يعلن  ومل 
اإىل حليفته رو�صيا. اإال  االأخرية  ال�صنوات  2011، برحالت خارجية خالل 

•• غزة-وكاالت:

الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة  اأك��دت 
االأدوية  يف  العجز  ن�صبة  اأن  ام�س، 
للم�صايف  ال��ط��ب��ي��ة  وامل�����ص��ت��ل��زم��ات 
غزة،  قطاع  يف  الطبية  وال��وح��دات 
من  حم��������ذرًة   ،%  50 جت��������اوزت 
تداعيات ا�صتمرار العجز على جودة 

اخلدمات الطبية التي تقدمها.
بوزارة  امل�صت�صفيات  وقال مديرعام 
ال�صحة الفل�صطينية عبد اللطيف 
اإن  ����ص���ح���ايف،  م����وؤمت����ر  احل�������اج، يف 
حاداً  نق�صاً  تعاين  “امل�صت�صفيات 
وامل�صتلزمات  االأدوي�����ة  خم���زون  يف 
ال��ط��ب��ي��ة داخ������ل امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات يف 
قطاع غزة، جراء ا�صتمرار احل�صار 

االإ�صرائيلي على القطاع«.
يف  ال��ع��ج��ز  “ن�صبة  اأن  واأ������ص�����اف، 
االأدوية وامل�صتلزمات الطبية فاقت 
ال�صحة  وزارة  اأن  اإال   ،50% ال���� 
ت����ق����دمي اخل����دم����ات  م�����ص��ت��م��رة يف 

ا�صتمرار  ظ����ل  يف  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ال��ك��ربى وتزايد  ال��ع��ودة  م�����ص��ريات 

اأعداد امل�صابني«.
اإن  ����ص���ك���ان ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون  وق�������ال 
ق�صفت  اإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة  ط�����ائ�����رات 
موقعني يف قطاع غزة بعد �صاعات 
م��ن اإط���الق ���ص��واري��خ م��ن القطاع 

على اإ�صرائيل.

و���ص��ن ال��ط��ريان االإ���ص��رائ��ي��ل��ي غارة 
ع�صكريا  م��وق��ع��ا  ا�صتهدفت  ث��ال��ث��ة 
�صرقي  ال�������ص���ج���اع���ي���ة  ح����ي  �����ص����رق 
قذيفة  اإط�����الق  ح���ني مت  غ����زة، يف 
من  االأق���ل  على  واح���دة  �صاروخية 

قطاع غزة على جنوب اإ�صرائيل.
وك������ان اجل���ي�������س ق����د ق�����ال يف وقت 
�صابق، اإن نا�صطني من غزة اأطلقوا 

اأُ�صقط  اإ�صرائيل  على  ���ص��اروخ��ني 
االآخر  اأح��ده��م��ا يف ح��ني مل ي�صل 

اإىل هدفه. 
اأع��ل��ن��ت م�صادر  اأن  بعد  ذل��ك  ج��اء 
طبية فل�صطينية ا�صت�صهاد مواطن 
متاأثراً بجروح اأ�صيب بها يف �صرق 

قطاع غزة قبل اأ�صبوعني.
واملعلومات  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
م�صت�صفى  ع��ن  وف���ا،  الفل�صطينية 
�صاباً  اأن  غزة  مدينة  غرب  ال�صفاء 
حتفه  لقي  ع��ام��اً،   30 فل�صطينياً 
بها  اأ�صيب  التي  بجروحه  متاأثراً 
مايو   14 يف  اإ�صرائيلي  بر�صا�س 
)اأي��ار( املا�صي �صرق املدينة خالل 
م�صرية  اح��ت��ج��اج��ات  يف  م�صاركته 

العودة.
ال���ط���ريان  اأن  ال����وك����ال����ة  وذك�������رت 
يف  مواقع  عدة  ق�صف  االإ�صرائيلي 
اأدى اإىل تدمريها،  قطاع غزة، ما 
ممتلكات  يف  اأ�������ص������رار  واإحل����������اق 

املواطنني املجاورة.

   

حمدان بن زايد: زايد ترك اإرثا غنيا ونهجا متفردا يف العطاء االإن�ساين
•• اأبوظبي-وام:

نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�صيخ ح��م��دان  �صمو  اأك��د 
زاي���د للعمل  ي��وم  اأن  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  ال��ظ��ف��رة رئي�س هيئة 
ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س  الوالد  لنهج  الوفاء  لقمة  جت�صيد  االإن�صاين 
زايد بن �صلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ الذي اأر�صى دعائم �صرح 
االإم�����ارات االإن�����ص��اين واخل���ري وع��رف��ان للمبادئ ال��ت��ي ع��ا���س م��ن اأجلها 
م�صاعدة  اأج��ل  بها من  ينادي  وظ��ل  لها  نف�صه  ن��ذر  التي  للقيم  واإع���الء 
املحتاج وجندة امللهوف واإغاثة املنكوب اإىل اأن رحل عن دنيانا تاركا اإرثا 

غنيا ونهجا متفردا يف ميادين العطاء االإن�صاين. )التفا�صيل �س2(

للمرة الأوىل يوؤدي “الثاين ع�سر” الختبارات من 12-1 ظهرًا
الرتبية تعتمد جداول امتحانات نهاية العام للطلبة 12-1

•• دبي- حم�صن را�صد:

الف�صل  نهاية  امتحانات  مواعيد  م��وؤخ��راً،  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
 ،12-1 لل�صفوف    ،2018-2017 اجل���اري،  ال��درا���ص��ي  للعام  ال��درا���ص��ي، 
بفرعية “العام واملتقدم “، يف مدار�س التعليم العام واخلا�س املطبقة ملنهاج 
وزارة الرتبية، مبا يف ذلك م�صار النخبة. وحددت وزارة الرتبية لطلبة الثاين 
ع�صر بفرعية “املتقدم والعام” الفرتة الكلية لكل لالمتحان 60  دقيقة،على 
اأن يد�صن الطلبة االمتحانات يوميا  من ال�صاعة 12-1 ظهراً للمرة االأوىل، 

بدال من الثامنة �صباحاً كما كان متبعا يف ال�صابق.
�صباق  “متقدم”،  ع�صر  ال��ث��اين  طلبة  ي�صتهل  املعتمدة،  اجل���داول  وبح�صب 
االإمتحانات يوم 20 يونيو اجلاري، مبادة الفيزياء، يليها  اللغة االإجنليزية 
العربية يوم  فاللغة  ذاته،  ال�صهر  من   24 يف  الريا�صيات  ثم  منه،  يوم 21 
منه، ويختتمون االمتحانات   26 يوم  الكيمياء  مادة  مع  ويلتقون  منه،   25
مبادة االحياء يوم  27 منه. يف وقت يبداأ طلبة الثاين ع�صر امل�صار “العام”، 
ي��ون��ي��و، يليها اللغة   20 ي���وم  ال��ري��ا���ص��ي��ات  ال���ع���ام، مب���ادة  ن��ه��اي��ة  ام��ت��ح��ان��ات 
االجنليزية يف 21 منه، ثم الفيزياء يوم24 منه، ثم اللغة العربية يوم 25 
منه، ويختتمون امتحاناتهم مبادة “الكيمياء واالحياء”، يوم 26 من ال�صهر 
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•• اليمن -وام:

مب�������ص���ارك���ة واإ�����ص����ن����اد م����ن ال���ق���وات 
..ا�صتهدفت  االإم���ارات���ي���ة  امل�صلحة 
التحالف  وم���دف���ع���ي���ة  م���ق���ات���الت 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي 
ال�������ص���ع���ودي���ة ل���دع���م ال�����ص��رع��ي��ة يف 
اليمن مواقع وجتمعات ميلي�صيات 
الإي��ران يف مناطق  املوالية  احلوثي 
اأ�صفرت  وامل��دم��ن  وال���ربح  التحيتا 
واآلياتها  ت��ع��زي��زات��ه��ا  ت��دم��ري  ع���ن 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة وم�����ص��رع ال��ع�����ص��رات يف 
���ص��ف��وف��ه��ا و���ص��ط ان���ه���ي���ارات كبرية 
اجلبهات  م���ن  ع��ن��ا���ص��ره��ا  ف����رار  و 

باجتاه اجلبال.
من  ع����ن���������ص����را   30 ل����ق����ي  ك����م����ا 
الإيران  املوالية  احلوثي  ميلي�صيات 
ملقاتالت  غ��������ارات  يف  م�����ص��رع��ه��م 
مع  وم��واج��ه��ات  ال��ع��رب��ي  التحالف 
امل�صرتكة  اليمنية  امل��ق��اوم��ة  ق���وات 
ب��ال�����ص��اح��ل ال���غ���رب���ي ل��ي�����ص��ل عدد 
القتلى يف �صفوف امليلي�صيات خالل 
اأكرث  اإىل  امل��ا���ص��ي��ة  ���ص��اع��ة   24 ال���� 
نوعية  �صربات  قتيل يف   100 من 
واأنهكت  �صفوفها  اأرب��ك��ت  وقا�صمة 

قدراتها الع�صكرية يف ظل التقدم 
املقاومة  لقوات  املت�صارع  امليداين 
اليمنية باجتاه مطار احلديدة و 

مينائها اال�صرتاتيجي .
اليمنية  امل��ق��اوم��ة  ق��وات  ومتكنت 
امل�صرتكة من اأ�صر عدد من عنا�صر 
وحتطيم  احل����وث����ي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات 
دفاعاتها وحت�صيناتها يف ال�صاحل 
الغربي فيما مت العثور على عدد 
املتو�صطة  واالأ�صلحة  االآليات  من 

والثقيلة بعد فرارهم من �صاحات 
القتال.

احلوثي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  واأق�����دم�����ت 
املوالية الإيران على تنفيذ حمالت 
اخ���ت���ط���اف ك���ب���رية يف احل���دي���دة 
للمدينة  املجاورة  رمية  ومنطقة 
اليمنية  للمقاومة  امل��واالة  بتهمة 
الإنتفا�صة  التعر�س  من  وخ�صية 
�صعبية �صدهم وذلك بعد التقدم 
اإىل  و�صولها  و  ل��ل��ق��وات  امل��ي��داين 

م�صارف مدينة احلديدة .
ميلي�صيات  ����ص���ف���وف  وت�������ص���ه���د 
احل��وث��ي امل��وال��ي��ة الإي���ران تراجعا 
ميدانيا كبريا يف خمتلف اجلبهات 
ب���ال���ت���زام���ن م����ع ت����ق����دم ال����ق����وات 
ب��اجت��اه احل��دي��دة لتطهريها من 
املخطط  ودح��ر  احلوثي  م�صلحي 
االنقالبي يف اليمن وال��ذي باتت 
تو�صع  م��ع  ك��ث��ريا  ت��ق��رتب  نهايته 

رقعة �صيطرة ال�صرعية.

اتهموا ال�ّساهد بالوقوف وراء حمالت ت�سويه احلزب

من�سقو نداء تون�س يتم�سكون بالتغيري الكّلي للحكومة!
•• الفجر – تون�س - خا�س

يف اأول رد فعل ر�صمي من حزب نداء تون�س على خطاب 
املدير  فيه  اتهم  ال��ذي  ال�صاهد  يو�صف  احلكومة  رئي�س 
ال�صب�صي بتدمري  الرئي�س حافظ قائد  التنفيذي وجنل 
املن�ّصقون اجلهويون حلركة نداء تون�س،  اأع��رب  احل��زب، 
للحزب  التنفيذي  املدير  بح�صور  عقدوه  اجتماع  خالل 
طوبال  �صفيان  بالهياكل  واملكّلف  ال�صب�صي  قائد  حافظ 

موؤ�ص�س  اجلمهورية  رئي�س  ملوقف  املطلق  “دعمهم  عن 
احلزب وملحتوى وثيقة قرطاج 2” و”مت�صكهم ب�صرورة 
تفعيل النقطة 64 من الوثيقة واملتعّلقة بالتغيري الكّلي 

للحكومة«.
اجلهوية  ال��ه��ي��اك��ل  “مت�ّصك  ب��ي��ان  يف  امل��ن�����ّص��ق��ون  واأّك�����د 
“منا�صليه  داع��ني  للحزب”،  ال�صيا�صي  باخلط  واملحلية 
ومنا�صالته اىل مزيد االلتفاف حول قيادته ال�صرعية«.
              )التفا�صيل �س14(

و�سط ت�ساعد التوترات مع ترامب 

مريكل تلجاأ ملاكرون ب�ساأن اإ�سالح اأوروبا 
•• برلني -رويرتز:

الرئي�س  اأفكار  على  املف�صل  ردها  مريكل  اأجنيال  االأملانية  امل�صت�صارة  قدمت 
الفرن�صي اإميانويل ماكرون ب�صاأن اإ�صالح اأوروبا �صاعية لتجنب خالف مدمر 
مع باري�س يف وقت يتزايد فيه القلق ب�صاأن اإيطاليا وتت�صاعد فيه التوترات 

عرب االأطل�صي.
ومع اق��رتاب موعد قمة االحت��اد االأوروب��ي هذا ال�صهر، التي وعدت مريكل 
اأجرت امل�صت�صارة  اأوروب��ا،  وماكرون بتقدمي خطة م�صرتكة خاللها الإ�صالح 
منطقة  اإ�صالح  تناول  االأح��د  ام�س  للغاية  مف�صال  �صحفيا  حديثا  االأملانية 

اليورو ف�صال عن ال�صيا�صات الدفاعية و�صيا�صات اللجوء.
وواجهت مريكل انتقادات حادة يف االأ�صابيع االأخرية لعدم تفاعلها مع ماكرون 
بو�صع اخلطوط  وق���ام  اأوروب����ا  ب��اإ���ص��الح  تعهد  على  اع��ت��م��دت حملته  ال���ذي 

العري�صة لروؤيته الطموحة يف عدة خطابات اأدىل بها على مدى عام.

�صونتاج  اأجلماينه  فرانكفورتر  �صحيفة  م��ع  حديثها  يف  مريكل  وعر�صت 
ت�صايتوجن بو�صوح موقف اأملانيا من عدد من الق�صايا:

اأوروب��ي يقدم  اإىل �صندوق نقد  اآلية االإنقاذ االأوروبية  اأيدت فكرة حتويل   -
قرو�صا ق�صرية االأمد للدول التي تعاين من �صغوط اقت�صادية. وقالت اإن 
ا�صتطاعة  م��دى  تقييم  على  ق��ادرا  يكون  اأن  االأوروب���ي يجب  النقد  �صندوق 
اإذا  ذلك  للحفاظ على  املطلوبة  و”االأدوات  بديونها  الوفاء  االأع�صاء  الدول 

تطلب االأمر” - يف اإ�صارة اإىل اإعادة هيكلة الديون وهو ما ترف�صه فرن�صا.
- اأيدت طرحا تدريجيا مليزانية ا�صتثمار ملنطقة اليورو قائلة اإنها ميكن اأن 

تدرج يف ميزانية االحتاد االأوروبي اأو اأن تظل خارجها.
اأوروبية  حدودية  �صرطة  وق��وة  للجوء،  م�صرتكة  معايري  و�صع  اإىل  دع��ت   -
ووكالة هجرة اأوروبية ميكنها تقييم طلبات اللجوء. واأيدت “نظاما مرنا” 
يف  اإ�صهامات  الجئني  ا�صتقبال  ترف�س  التي  ال��دول  تقدم  اأن  خالله  ميكن 

جماالت اأخرى عو�صا عن ذلك.

مع  م��وع��د  ع��ل��ى  بريطانيا 
خطري اإره����اب����ي  ت��ه��دي��د 

•• لندن-وكاالت:

حذرت وزارة الداخلية الربيطانية 
“تهديدا  �صتواجه  البالد  اأن  من 
اإرهابيا خطريا”، خالل العامني 
توقعات  االأق��ل، مع  املقبلني على 

بارتفاعه الحقا.
ك���م���ا ق���ال���ت وك�������االت االأم�������ن اإن 
اأي�����ص��ا من��وا يف  ت��واج��ه  بريطانيا 
وتعتقد  اليميني،  العنف  خطر 
اأنه قد يكون دافعا ل�صن هجمات، 
وذلك تزامنا مع اقرتاب الك�صف 
بريطانيا  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ع����ن 

ملكافحة االإرهاب.
ال��داخ��ل��ي��ة �صاجد  وي��ع��ل��ن وزي����ر 
اليوم االثنني، جمموعة  جاويد، 
ال��ه��ادف��ة لتعزيز  م��ن اخل��ط��وات 
جهود ال�صلطات االأمنية ملواجهة 

العنف.
نقلته  ب��ي��ان  ال�������وزارة يف  وق���ال���ت 
“نتوقع  “غارديان”:  �صحيفة 
االإره���اب���ي  ال��ت��ه��دي��د  ي��ت��زاي��د  اأن 
املقبلني،  العامني  خالل  احل��ايل 
كما  الح���ق���ا،  اأك�����رث  ي��رت��ف��ع  واأن 
االإره����اب  ت��ه��دي��د  اأن  نعتقد  اأن��ن��ا 

اليميني يف منو«.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
اأن  االإماراتي  االأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة 
يوم زايد للعمل االإن�صاين جت�صيد لقمة الوفاء لنهج الوالد 
املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “طيب 
اأر���ص��ى دع��ائ��م �صرح االإم����ارات االإن�صاين  “ ال��ذي  اهلل ث��راه 
واخلري وعرفان للمبادئ التي عا�س من اأجلها واإعالء للقيم 
التي نذر نف�صه لها وظل ينادي بها من اأجل م�صاعدة املحتاج 
وجندة امللهوف واإغاثة املنكوب اإىل اأن رحل عن دنيانا تاركا 

اإرثا غنيا ونهجا متفردا يف ميادين العطاء االإن�صاين. 
و�صدد �صموه على اأن تلك املبادئ والقيم �صتظل نورا �صاطعا 
ي�صيء عتمة الطريق لل�صالكني دروب اخلري وال�صاعني يف 
ق�صاء حوائج النا�س ».  وقال �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان اإن االإمارات - بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ودعم �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اهلل” و�صاحب  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو 
خطى  على  ت�صري   - امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
م��ن وطاأة  ال��ت��ي تخفف  اب��ت��ك��ار احل��ل��ول  ال��ع��زي��ز يف  فقيدنا 

يف  اأ�صا�صية  ركيزة  الدولة  اأ�صبحت  حتى  االإن�صانية  املعاناة 
الت�صدي لتداعيات الكوارث واالأزمات االإن�صانية.. 

الفرق يف تعزيز م�صتوى اال�صتجابة  فيما ت�صنع مبادراتها 
كفاءة  وحت�صني  واالأزم����ات  ال��ط��وارئ  ح���االت  يف  االإن�صانية 

العمليات االإغاثية يف ال�صاحات واملناطق امل�صطربة. 
واأكد �صموه - يف ت�صريح مبنا�صبة يوم زايد للعمل االإن�صاين 
الذي ي�صادف 19 رم�صان من كل عام - اأن دولة االإمارات 
تعلي  التي  والقيم  امل��ب��ادرات  الإط��الق  �صارت م�صدرا مهما 
من �صاأن االإن�صان وحتفظ حقه يف احلياة والعي�س الكرمي.. 
م�صريا يف هذا ال�صدد اإىل العديد من املبادرات الهامة التي 
اأث��را طيبا على حياة  االإم���ارات وتركت  اأر���س  انطلقت من 

املاليني من املهم�صني والفقراء واملحتاجني. 
وقال �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان “اإذا كنا قد فقدنا 
يف هذا اليوم من العام 2004 ن�صري االإن�صانية وباين �صرح 
االإمارات اخلريي املغفور له الوالد ال�صيخ زايد بن �صلطان 
ذكرى  خالله  من  ن�صتلهم  فاإننا  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
رحيله العرب والدرو�س التي تركها لنا والعزمية واالإ�صرار 
على ال�صري قدما يف هذا الطريق الذي مهده بالكثري من 

املواقف االإن�صانية واملبادرات اخلالقة ». 
واأ�صاف �صموه “ على النهج ذاته.. مت�صي الدولة قدما يف 
تخفيف  يف  م�صوؤوليتها  وحتمل  االإن�صانية  ر�صالتها  تعزيز 

وطاأة املعاناة الب�صرية “.. م�صددا على اأن االإمارات اختطت 
نهجا متميزا واأ�صلوبا متفردا يف تعزيز اأوجه العمل اخلريي 
حت�صني  يف  كبرية  وطفرة  نوعية  نقلة  وحققت  واالإن�صاين 
جماالت العون االإغاثي واالنتقال به من جمرد م�صاعدات 
اآنية يف اأوقات االأزمات والكوارث اإىل م�صاريع تنموية ت�صاهم 

يف ترقية املجتمعات الفقرية واملحتاجة ». 
ونوه �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإىل اأن االجنازات 
التي حققتها االإمارات يف هذا ال�صدد واملكانة التي تبواأتها 
على  وت�صع  االإن�صانية  جت��اه  اأك���رب  ال��ت��زام��ا  عليها  تفر�س 
عن  املخاطر  ودرء  احلياة  حت�صني  يف  حموريا  دورا  عاتقها 
الدائمة  الدولة  جهود  اإىل  �صموه  منوها  ال�صعفاء..  كاهل 
لتقليل حدة الفقر واجلوع و�صوء التغذية واحلد من وطاأة 
االأق���ل من��وا م��ن خ��الل توفري متطلبات  ال���دول  املعاناة يف 
يعترب  ال��ذي  ال��غ��ذاء  خا�صة  مل�صتحقيها  االأ�صا�صية  احل��ي��اة 
احل�صن الواقي من االأمرا�س واالأوبئة والت�صرد واحلرمان 
ال��ت��ي تنه�س  ال��ت��ن��م��وي��ة  وامل�����ص��اري��ع  ال���ربام���ج  اإىل ج��ان��ب 
مب�صتوى دخل الفرد وحتد من امل�صتويات العالية للفقر يف 

الدول االأقل منوا. 
واأ�صار �صموه - يف هذا ال�صدد - اإىل حجم املنح وامل�صاعدات 
و�صعتها  وال��ت��ي  ال���دول  لتلك  �صنويا  ال��دول��ة  تقدمها  التي 
للعام اخلام�س على التوايل يف مقدمة املانحني للم�صاعدات 

االإمنائية مقارنة بدخلها القومي على م�صتوى العامل. 
يوم  “ميثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  وق��ال 
زايد للعمل االإن�صاين بالن�صبة لنا يف هيئة الهالل االأحمر 
منا�صبة للوقوف مع الذات وتقييم امل�صرية والدفع بها اإىل 
االأمام وامل�صاهمة بفاعلية يف ح�صد التاأييد للربامج وتعزيز 
واملبادئ  القيم  ون�صر  املجتمع  كافة قطاعات  ال�صراكات مع 
التي ن�صعى لتحقيقها اإىل جانب ت�صخري االإمكانات وتفعيل 
واالنت�صار  ال��ت��و���ص��ع  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  امل��ت��اح��ة  االآل���ي���ات 
اأن�صطتنا  م��ن  للم�صتهدفني  ج��دي��دة  مكت�صبات  واإ���ص��اف��ة 
وبراجمنا االإن�صانية يف الداخل واخلارج وتعزيز القدرة على 
نداءات  مع  ال�صريع  والتجاوب  للكوارث  والتاأهب  احلركة 
الواجب االإن�صاين يف كل مكان وهي اأهداف عليا نعمل من 

اأجلها ون�صعى لتحقيقها دائما«. 
“اإننا نعمل بقوة ال�صتغالل قدراتنا ب�صورة  واأ�صاف �صموه 
درجة  الأق�صى  لدينا  املتوافرة  املزايا  من  واال�صتفادة  اأك��رب 
والتن�صيق  �صويا  وال��ع��م��ل  االآخ��ري��ن  م��ع  ال�����ص��راك��ة  وت��ع��زي��ز 

اجليد داخل امليدان«. 
وحيا �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان جهود العاملني 
واملتطوعني واملنت�صبني للهالل االأحمر.. موؤكدا على عظم 
التي يقومون  الر�صالة  التي يتحملونها وحيوية  امل�صوؤولية 
“ اإن��ه��م ميثلون  ���ص��م��وه  ب��ت��ج��رد ون���ك���ران ذات.. وق����ال  ب��ه��ا 

لتج�صيد  اللواء  وحملة  الهيئة  مل�صتقبل  احلقيقي  الر�صيد 
“ .. م�صيدا  الواقع  اأر���س  ال�صامية على  اأهدافها ومبادئها 
ب���دور امل��ان��ح��ني وامل��ح�����ص��ن��ني واخل���ريي���ن م��ن اأب���ن���اء الدولة 
مبادراتهم  اأن  م��وؤك��دا  الهيئة  جهود  م�صاندة  يف  واملقيمني 
النبيلة عززت مكانة الدولة يف املحافل االإن�صانية االإقليمية 

والدولية.

•• دبي-وام:

اعتمد برنامج ال�صيخ زايد لالإ�صكان ام�س اأ�صماء 
ال�صكني  ال��دع��م  م�صتحقي  م��ن  م��واط��ن��ا   250
بقيمة 200 مليون درهم �صمن الدفعة الثالثة 
بالتزامن  وذل���ك  امل��ب��ارك  رم�����ص��ان  �صهر  خ���الل 
“يوم زايد للعمل االإن�صاين” الذي ي�صادف  مع 
19 رم�صان من كل عام واملوافق لذكرى رحيل 
موؤ�ص�س الدولة املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
“عام  اإط����ار  ويف  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 

زايد«.
وقال معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 
رئي�س  التحتية  البنية  تطوير  وزي���ر  النعيمي 
اإن  لالإ�صكان  زاي��د  ال�صيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س 
زايد  ال�صيخ  ال��وال��د  ل��ه  املغفور  ال��دول��ة  موؤ�ص�س 
“ طيب اهلل ثراه” غر�س  نهيان  اآل  �صلطان  بن 
يف اأبناء االإمارات قيم العطاء والبذل واالإن�صانية 
وجدانهم  يف  را���ص��خ��ا  وم���ب���داأ  م��ن��ه��اج��ا  لت�صبح 
فحققت  الر�صيدة  قيادتنا  عليه  �صارت  وتوجها 
�صعيد  على  بالبنان  لها  ي�صار  اإجن����ازات  دولتنا 
العمل االإن�صاين واخلريي من خالل م�صاعدات 

اإن�صانية �صخمة طالت جميع الدول وال�صعوب .
واأ�صاف معاليه “ متر ال�صنوات على وفاة املغفور 

اآل ن��ه��ي��ان لتوؤكد  ل��ه ال�����ص��ي��خ زاي����د ب��ن ���ص��ل��ط��ان 
اأبناء  يختزنها  التي  والوفاء  م�صاعر احلب  على 
لل�صيخ  ال��وط��ن  اأر����س  على  واملقيمني  االإم����ارات 
زاي���د م��وؤ���ص�����س دول���ة االإم������ارات وب���اين نه�صتها 
االإن�صاين  العمل  اأهمية  على  اأك��د  لطاملا  وال��ذي 
التوا�صل  تعزيز  يف  ذل��ك  ودور  ال��ن��ا���س  ح��ي��اة  يف 

والتكافل بني خمتلف اأفراد املجتمع.
واأكد معاليه اأن برنامج ال�صيخ زايد لالإ�صكان يعد 
اأحد العالمات الفارقة التي اأوىل فيها املغفور له 
الوالد ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان اهتمامه 
البالغ باأبنائه املواطنني من خالل توفري احلياة 
االأ�صرة  يف  االإ���ص��ت��ق��رار  اأرك���ان  وتوطيد  الكرمية 
االإماراتية التي حتظى باإهتمام القيادة الر�صيدة 

من خالل تقدمي الدعم ال�صكني واإن�صاء م�صاريع 
الرفاه  حتقق  وع�صرية  طموحة  �صكنية  اأح��ي��اء 

وال�صعادة الأبناء هذا الوطن املعطاء.
زايد  ال�صيخ  له  املغفور  ان مدر�صة  معاليه  وقال 
واإن  النبيلة  واالأه��داف  ال�صامية  باملعاين  زاخ��رة 
عليه  ن�صري  منهاجا  �صتظل  العطاء  زاي��د  خطى 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  ظ��ل  يف  دائ��م��ا 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�صيخ  ال�صمو  اهلل” و�صاحب  “رعاه  دبي  حاكم 
اأبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د 
واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
االأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب 

لالحتاد حكام االإمارات.
وتوزع الدعم ال�صكني ما بني 236 قر�صا و 14 
منحة �صكنية وتنوع بني 195 لفئة بناء جديد 
�صيانة  لفئة  و5  م�صكن  ا�صتكمال  لفئة   15 و 
على م�صكن و 12 لفئة �صراء م�صكن و 15 لفئة 
م�صكن حكومي و 3 لفئة اإ�صافة على م�صكن و 5 

لفئة �صيانة واإ�صافة على م�صكن.
وا�صتحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات 
التي اأعلن عنها الربنامج اإذ ت�صمنت 195 ا�صما 

م��ن م�صتحقي ف��ئ��ة ب��ن��اء ج��دي��د ح��ي��ث ت��ع��د فئة 
بناء جديد من اأبرز الفئات التي يقوم الربنامج 
باإعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار الت�صاميم 
اختيار  وح��ري��ة  امل�صكن  حجم  واخ��ت��ي��ار  املنا�صبة 

املقاول واال�صت�صاري.
ك��م��ا اأع���ل���ن ال��ربن��ام��ج ع���ن اع��ت��م��اد اأ���ص��م��اء 15 
مواطنا من م�صتحقي فئة ا�صتكمال م�صكن حيث 
تعد �صريحة ا�صتكمال م�صكن من ال�صرائح املهمة 
فيها  والبت  االإ�صتجابة لطلباتها  ت�صتدعي  التي 
ب��اأ���ص��رع وق��ت ممكن وذل���ك ن��ظ��را مل��ا ت�صكله من 

والتكاليف  ال�صكني  اال�صتقرار  حتقيق  يف  اأهمية 
امل��ن��ف��ذة دون  امل��واط��ن يف االأع��م��ال  ال��ت��ي تكبدها 
الأ�صباب يف مقدمتها  امل�صكن  هذا  اال�صتفادة من 
امل�صكن  بقاء  اأن  ع��ن  ف�صال  املالية  امل��ق��درة  ع��دم 
اإىل  ي��وؤدي  قد  ا�صتكمال  دون  الزمن  من  لفرتة 
البناء  �صالحية  وع��دم  اخلرا�صاين  الهيكل  تلف 
القائم. واأعلن الربنامج عن اعتماد 5 اأ�صماء من 
م�صتحقي فئة �صيانة واإ�صافة على م�صكن حيث 
تعد �صيانة م�صكن من اأبرز فئات الدعم ال�صكني 
ال�صكني  الدعم  ه��ذا  بتقدمي  الربنامج  يقوم  اإذ 

حلدوث  جت��ن��ب��اً  امل�����ص��ك��ن  ع��م��ر  ع��ل��ى  للمحافظة 
اأ�صرار على امل�صكن يف امل�صتقبل.

اإ�صافة  فئة  من  اأ�صماء   3 الدفعة  ت�صمنت  كما 
ع��ل��ى م�����ص��ك��ن ح��ي��ث ي��ت��ي��ح ه����ذا ال���دع���م اإدخ�����ال 
املالحق واالإ�صافات على امل�صكن القائم لتحقيق 
اإذ يقوم  اال���ص��ت��ق��رار االأم��ث��ل ل��الأ���ص��رة امل��واط��ن��ة 
ال��ع��دي��د م��ن امل��واط��ن��ني ب��اإ���ص��اف��ة امل��الح��ق على 
امل�صاكن القائمة بهدف اإ�صكان االأبناء الراغبني يف 
اال�صتقرار مع العائلة ومل �صمل االأ�صرة الواحدة 
جتمع  خ��الل  م��ن  ال�صكني  اال���ص��ت��ق��رار  وحتقيق 
اأ�صماء  اعتماد  اإىل  باالإ�صافة  االآب���اء  مع  االأب��ن��اء 
12 اإ�صما من م�صتحقي فئة �صراء م�صكن كاأحد 
املواطنني  ي��خ��ول  ال���ذي  ال�صكني  ال��دع��م  ح��ل��ول 
من احل�صول على م�صكن جاهز ح�صب رغبتهم 
وح�صب ميزانيتهم املالية مما يوفر عليهم عناء 

بناء م�صكن جديد.
فئة  من  مواطنا   15 اأ�صماء  الربنامج  واعتمد 
امل�صاكن  ال��ربن��ام��ج  يقدم  حيث  حكومي  م�صكن 
ال�صكنية  االأح���ي���اء  م�����ص��اري��ع  ���ص��م��ن  احل��ك��وم��ي��ة 
اإم��ارات الدولة  املتكاملة املرافق التي ينفذها يف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ك���اأح���د اأن������واع ال���دع���م ال�����ص��ك��ن��ي الذي 
املقاول  عن  البحث  عناء  امل�صتفيدين  على  يوفر 

واال�صت�صاري املنا�صب بالقيمة املنا�صبة.

»دبي لالإعالم« تواكب يوم زايد للعمل االإن�ساين وت�سلط ال�سوء على اإرثه اخلالدال�سيخة فاطمة تتكفل بتاأهيل ودعم �سحايا اإجتار بالب�سر من اأجل بدء حياة جديدة
•• اأبوظبي-وام: 

تربعت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي 
العام رئي�صة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة االأعلى 
ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية امل�صرف املبا�صر على مراكز اإيواء �صحايا 
من  بالب�صر  االإجت���ار  �صحايا  م��ن  ع��دد  ل�صالح  بالب�صر  االإجت���ار 
�صحايا  مبراكز  اإي��واوؤه��م  مت  الذين  الذكور  من  الهمم  اأ�صحاب 
بنظر ق�صيتهم  املخت�صة  املحكمة  اأذن��ت  والذين  بالب�صر  االإجت��ار 
احلكم  ���ص��دور  بعد  وطنهم  اإىل  عودتهم  اإمكانية  ب�صاأن  م��وؤخ��را 
“ اأم االإمارات” ..  يف الق�صية. ويف هذا ال�صاأن واإمتدادا ملبادرات 
فقد تكفلت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك بدعمهم من اأجل 

متكينهم من بناء حياة جديدة وذلك يف اإطار اأدوراها االإن�صانية 
النبيلة داخل الدولة وخارجها اإميانا منها بدعم كل ذي حاجة.

وق��د ثمنت مراكز “ اإي���واء “ ت��ربع �صموها ال��ذي ك��ان له عظيم 
ال�صريحة من  االأم��ل والتفاوؤل يف غد بنفو�س ه��ذه  االأث��ر يف بث 
ال�صحايا وتخفيف معاناتهم ليعودوا اإىل اأوطانهم وكلهم ثقة يف 
بدء حياة اأف�صل ..موؤكدة اأن هذا لي�س بجديد على �صموها والتي 
وتلبية متطلبات  لتخطي حمنتهم  ال�صحايا  م��وؤازرة  على  داأب��ت 
البي�صاء  اأي����ادي �صموها  ب��ه  ل��ه��م مب��ا ج���ادت  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  احل��ي��اة 
لتلبية  فيها  رغبتهم  اأب����دوا  �صغرية  م�صاريع  متلك  خ��الل  م��ن 
اإحتياجات اأ�صرهم ولتبعد عنهم �صبح الوقوع يف براثن املتاجرين 

بالب�صر مرة اأخرى.

•• دبي -وام:

اأعلنت موؤ�ص�صة دبي لالإعالم عن مواكبتها ليوم زايد للعمل 
االإن�صاين والذي ي�صادف 19 من رم�صان ذكرى رحيل املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وذلك من 
الربامج  من  اخلا�صة  احللقات  من  جمموعة  تقدمي  خ��الل 
بهذه  وثائقي خا�س  فيلم  تقدمي  اإىل  باالإ�صافة  الرم�صانية 
واملحلية  العاملية  االأخبار  ن�صرات  مواكبة  ف�صاًل عن  املنا�صبة 
على قنوات املوؤ�ص�صة اإىل جانب ح�صابات املوؤ�ص�صة الرقمية على 

�صبكات التوا�صل االجتماعي.
اأحمد �صعيد املن�صوري املدير التنفيذي لقطاع االإذاعة  واأكد 
على  املوؤ�ص�صة  حر�س  لالإعالم  دب��ي  موؤ�ص�صة  يف  والتلفزيون 

ت�صهدها  التي  الوطنية  واالأح���داث  الفعاليات  كافة  مواكبة 
الدولة كذلك ريادتها يف تقدمي كل ما هو متميز ويليق بهذه 
اأن  تقرر  اأن  بعد  وذل��ك  اجلميع  قلوب  على  الغالية  ال��ذك��رى 
يكون االحتفال بهذا اليوم منا�صبة �صنوية يحيي فيها �صعب 
عرب  املوؤ�ص�س  القائد  ذك��رى  اأر�صها  على  واملقيمون  االإم���ارات 
االن�صاين  اجل��ان��ب  يف  الكبري  الفقيد  م��اآث��ر  تو�صح  فعاليات 
ا�صمه بعمل اخل��ري وال��ب��ذل وال��ع��ط��اء وذلك  ارت��ب��ط  وال���ذي 
اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  اإع��الن �صاحب  مع  متا�صياً 
“عام   2018 عام  باعتماد  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
زايد” ليكون منا�صبة وطنية تقام لالحتفاء بالقائد املوؤ�ص�س 
ثراه  اهلل  طَيّب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور 
الكبري  الراحل  مليالد  االأوىل  املئوية  الذكرى  مع  وبالتزامن 

جانب  اإىل  ال��دول��ة  ونه�صة  وب��ن��اء  تاأ�صي�س  يف  دوره  واإب�����راز 
اال�صتثنائية  م��ك��ان��ت��ه  وجت�����ص��ي��د  وع��امل��ي��اً  اإق��ل��ي��م��ي��اً  اإجن���ازات���ه 

والفريدة حملياً وعربياً ودولياً.
االإذاعية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ق��ن��وات  م��واك��ب��ة  اإىل  امل��ن�����ص��وري  واأ����ص���ار 
والتلفزيونية والرقمية لهذه املنا�صبة مبجموعة من الربامج 
تاأ�صي�س م�صرية  املغفور له يف  ال�صوء على دور  �صت�صلط  التي 
ف�����ص��اًل ع��ن تخ�صي�س بع�س  ال��دول��ة  االن�����ص��اين يف  ال��ع��ط��اء 
الربامج حللقات كاملة عن هذه املنا�صبة فيما �صيقوم موظفو 
املوؤ�ص�صة يف هذا اليوم مبجموعة من املبادرات املجتمعية التي 
ال�صيخ  له  املغفور  ك��ان  ال��ذي  االن�صاين  العمل  قيم  من  تعلي 
زايد بن �صلطان اآل نهيان �صاحب اأيادي بي�صاء داخل الوطن 

وخارجه.

حمدان بن زايد: ال�سيخ زايد ترك اإرثا غنيا ونهجا متفردا يف ميادين العطاء االإن�ساين

ح�سة بوحميد : زايد علمنا نهج العمل 
اخلريي واالإن�ساين

من�سور بن زايد يح�سر ماأدبة اإفطار حممد بن بطي

•• دبي - وام:

تنمية  وزي���رة  حميد  ب��و  عي�صى  بنت  ح�صة  م��ع��ايل  اأك���دت 
املجتمع اأن االحتفال بيوم زايد للعمل االإن�صاين هذا العام 
له طابع خا�س لتزامنه مع “عام زايد” والذكرى املئوية 
ملولد املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل 
اأن العمل اخلريي واالإن�صاين يف دولة  ثراه وهو ما يوؤكد 
ا�صرتاتيجية  واإىل  دائم م�صتمر  اإىل نهج  االإم��ارات حتول 
طويلة االأجل عنوانها الكرم والعطاء والتنمية املجتمعية 
للعمل  زايد  بيوم  اإن االحتفاء  امل�صتدامة. وقالت معاليها 
19 رم�صان م��ن ك��ل ع��ام حتت  االإن�����ص��اين ال��ذي ي�صادف 
لذكرى رحيل  العطاء” املوافق  ووفاء..لزايد  �صعار”حب 
موؤ�ص�س الدولة املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
زاي��د اخلري وما  لغر�س  ا�صتكمال  هو  ثراه”  اهلل  “طيب 
الذي جعل دولة  االإن�صاين  العطاء  اأر�صاه موؤ�ص�س م�صرية 

االإمارات عا�صمة عاملية للعمل اخلريي.

واأ�صافت معاليها ان حر�س القيادة الر�صيدة على تخليد 
م��اآث��ر اخل���ري ل��رائ��د ال��ع��م��ل االإن�����ص��اين وم��وؤ���ص�����س الدولة 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور 
�صنويا  املبادرات اخلريية  العديد من  اإط��الق  ثراه” عرب 
االإمارات  دول��ة  يف  متجذر  والعطاء  اخل��ري  حب  اأن  يوؤكد 
واأ�صله  منبع اجلود  املوؤ�ص�س  بالقائد  اقتداء  و�صعبا  قيادة 
وكرمه  وعطائه  باإن�صانيته  وعامليا  اإقليميا  ا�صتهر  وال��ذي 
وب�صماته اخلريية واالإن�صانية النا�صعة يف اأرجاء املعمورة 
باأن  م��وؤم��ن��ا  دي���ن  اأو  ع���رق  اأو  ل��ل��ون  يلتفت  اأن  دون  ك��اف��ة 
لت�صل  اخل��ال��ق  وهبها  نعمة  والعطاء  واخل��ري  االإن�صانية 
اإىل اجلميع. جدير بالذكر اأن الوزارة مبكاتبها ومراكزها 
 ”40“ عددها  البالغ  الدولة  اإم��ارات  خمتلف  يف  املن�صرة 
ت�صتهدف  املائة فعالية  يزيد عن  مركزا ومكتبا تنظم ما 
خمتلف فئات املجتمع احتفاء بيوم زايد للعمل االإن�صاين 
حدود  تخطت  التي  االإن�صانية  وب�صماته  مل��اآث��ره  تخليدا 

خارطة دولة االإمارات.

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ح�صر 
جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة م�صاء ام�س ماأدبة االإفطار 

التي اأقامها ال�صيخ حممد بن بطي اآل حامد وذلك يف منزله 
باأبوظبي.

التهاين والتربيكات مع  زايد  ال�صيخ من�صور بن  وتبادل �صمو 
احل�صور مبنا�صبة �صهر رم�صان الكرمي.. داعني اهلل عز وجل 

اأن يعيد هذا ال�صهر الكرمي على دولة االإمارات العربية املتحدة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  على  يدمي  واأن  والربكة  واخل��ري  بالعز 
“حفظه اهلل” موفور  خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

ال�صحة والعافية.

زايد لالإ�سكان يعتمد اأ�سماء 250 مواطنا من م�ستحقي الدعم ال�سكني بقيمة 200 مليون درهم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت �صركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” تزامنا مع االحتفاء بيوم زايد 
للعمل االإن�صاين عن تو�صعة نطاق برنامج مبادراتها الرم�صانية ال�صنوي لي�صمل 
تقدمي الدعم الأكرث من مليون �صخ�س وذلك من خالل تاأمني املواد الغذائية 
واملاء والكهرباء مما ي�صهم يف دعم االأ�صر املتعففة يف خمتلف اإمارات الدولة خالل 

�صهر رم�صان املبارك.
ويت�صمن برنامج مبادرات اأدنوك خالل �صهر رم�صان توفري 6000 ا�صطوانة 
غاز م�صال الأكرث من 300 اأ�صرة تعمل على اإعداد وجبات اإفطار ملليون �صخ�س 
اآل نهيان  اأنحاء الدولة وذلك بالتعاون مع موؤ�ص�صة خليفة بن زايد  يف خمتلف 
للمولدات  الوقود  األ��ف جالون من   30 ع��الوة على تقدمي  االإن�صانية  لالأعمال 
اخلا�صة بالربنامج الرم�صاين ال�صنوي الذي ينظمه جامع ال�صيخ زايد الكبري 

يف اأبوظبي ويخدم 60 األف �صخ�س.
الغذائية  امل��واد  على  رم�صانية حتتوي  �صلة   2000 بتاأمني  اأدن��وك  �صتقوم  كما 
وذلك  الدولة  اإم���ارات  خمتلف  يف  املتعففة  االأ�صر  على  توزيعها  ليتم  االأ�صا�صية 
�صمن برنامج مبادراتها الرم�صانية وت�صتهدف هذه املبادرة توزيع �صبعني األف 
طن من املواد الغذائية - اأي ما يعادل اأكرث من 30 األف مادة غذائية - على اأفراد 
املجتمع املحلي وتزيد كمية املواد الغذائية التي �صيتم توزيعها هذا العام بن�صبة 

خم�صة اأ�صعاف مقارنة بعام 2017.
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  م��ع موؤ�ص�صة  ت��ع��اون  اتفاقية  اأب��رم��ت  “اأدنوك” ق��د  وك��ان��ت 
على  الغذائية  امل��واد  �صالل  توزيع  ل�صمان  واالإن�صانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان 
اأدن��وك املتطوعني يف توزيع  100 متطوع من موظف  املحتاجني كما �صي�صاعد 

جامع ال�صيخ زايد الكبري. يف  اإفطار  وجبة   7000
�صراكتها  اأدن��وك  عززت  الرم�صانية  مبادراتها  برنامج  و�صمولية  تنوع  ول�صمان 

مع االأوملبياد اخلا�س لرفع م�صتوى الوعي وتعزيز التنوع يف القوى العاملة يف 
ال�صركة حيث �صينظم اأع�صاء من فريق االإمارات لالأوملبياد اخلا�س ور�س عمل 
وجتاربهم  بق�ص�صهم  املوظفني  لتعريف  اأدن���وك  جمموعة  �صركات  خمتلف  يف 

ال�صخ�صية امللهمة.
و�صمن اإطار ت�صجيع املجتمع على تبني اأمناط حياة �صحية ت�صتمر اأدنوك وللعام 
ال�صابع على التوايل يف القيام بدورها كراع رئي�صي للبطولة الرم�صانية ال�صنوية 
اأبوظبي الريا�صية  اإمارة  اأجندة  اأهم االأح��داث يف  اأحد  اأ�صبحت  للبولينج والتي 

التي جتذب اأعدادا متزايدة من ريا�صي البولينج مبن فيهم “اأ�صحاب الهمم«.
وقالت رمي البوعينني مديرة ق�صم امل�صوؤولية املجتمعية يف اأدنوك “اإنه تزامنا مع 
ال�صيخ  املوؤ�ص�س  القائد  اإرث  وا�صتلهاما من  االإن�صاين  للعمل  زايد  بيوم  االحتفاء 
والتزامه وحر�صه على حت�صني   - ث��راه  اهلل  نهيان - طيب  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 
حياة النا�س قامت اأدنوك بتو�صعة برنامج مبادراتها الرم�صانية ب�صكل كبري هذا 

العام ومن منطلق حر�صها على ا�صتفادة اأكرب عدد من االأ�صخا�س يف املجتمع من 
اتفاقيات �صراكة  اأبرمت  ال�صهر الكرمي  برنامج مبادراتها املجتمعية خالل هذا 
و�صمان  مبادراتها  برنامج  لتعزيز  االجتماعية  الرعاية  منظمات  من  عدد  مع 

و�صوله لكافة ال�صرائح املحتاجة يف املجتمع.
بامل�صاهمة يف  اأدن��وك  تلتزم  الر�صيدة  القيادة  توجيهات  اإنه متا�صيا مع  واأ�صافت 
اإحداث تغيري اإيجابي يف حياة النا�س اليومية خالل هذا ال�صهر الكرمي موؤكدة 
اأو  املتعففة  االأ�صر  من  �صواء  املجتمع  �صرائح  كافة  رفاهية  تعزيز  على  احلر�س 

املوظفني من خالل برامج تقدم فوائد ملمو�صة ومبا�صرة لهم.
2018 على تطوير االإن�صان  اأدنوك للم�صوؤولية املجتمعية لعام  ويركز برنامج 
ومبادرات  ودائ��م من خالل جهود  اإيجابي  تاأثري  اإح��داث  اإىل  ويهدف  واملجتمع 
ت�صمل التاأثري االجتماعي والعمل التطوعي واخلدمة الوطنية وذلك من خالل 

تنفيذ عدد من الربامج واملبادرات املجتمعية امل�صتمرة.

»اأدنوك« تو�سع مبادراتها الرم�سانية لدعم اأكرث من مليون �سخ�س يف الدولة

•• عجمان- وام:

تقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س 
االأعلى حاكم عجمان و�صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
املبارك  �صهر رم�صان  والتربيكات مبنا�صبة  التهاين  عهد عجمان 
الذين  املهنئني  وج��م��وع  امل�صوؤولني  وك��ب��ار  وال����وزراء  ال�صيوخ  م��ن 

توافدوا اىل ق�صر الزاهر الليلة املا�صية. 
العلي  اهلل  وداع��ني  وال�صعادة  ال�صحة  موفور  ل�صموهما  متمنني 
االإمارات  دولة  �صعب  املنا�صبة عليهما وعلى  اأن يعيد هذه  القدير 

وقد حتقق لها ما ت�صبو اإليه من عزة وتقدم ورقي. 
نائب  املعال  را�صد  بن  ال�صيخ عبداهلل  �صمو  �صموهما  ا�صتقبل  فقد 

اأم القيوين الذي قدم لل�صالم وتبادال التهاين والتربيكات  حاكم 
ب�صهر رم�صان املبارك .. داعيا اهلل عز وجل ان يعيد هذه املنا�صبة 
االمارات  �صعب  وعلى  وال�صعادة  ال�صحة  مب��وف��ور  �صموهما  على 

بالتقدم واالزدهار. 
رم�صان  �صهر  مبنا�صبة  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  �صموهما  وت��ب��ادل 
املبارك مع ف�صيلة ال�صيخ الدكتور �صالح بن زين العابدين ال�صيبي 
كبري �صدنة الكعبة امل�صرفة يف مكة املكرمة ونائبه ال�صيخ الدكتور 
املرافق له.. �صائلني اهلل  ال�صيبي والوفد  عبد الرحمن بن �صالح 
العلي القدير اأن يعيده على االأمتني العربية واالإ�صالمية باخلري 

واليمن والربكات. 
وا�صتقبل �صاحب ال�صمو حاكم عجمان وويل عهده معايل �صلطان 

بن �صعيد املن�صوري وزير االقت�صاد ومعايل عبيد بن حميد الطاير 
ن�صيبة وزير دولة  اأن��ور  املالية ومعايل زكي  لل�صوؤون  الدولة  وزير 
مبنا�صبة  التهاين  وتقدمي  �صموهما  على  لل�صالم  قدموا  الذين 
هذه  يعيد  اأن  القدير  العلي  اهلل  �صائلني   .. املبارك  رم�صان  �صهر 

املنا�صبة على �صموهما مبوفور ال�صحة وال�صعادة. 
الدكتور حمد  امل�صت�صار  والتربيكات من  التهاين  �صموهما  وتلقي 
ووكالء  النيابة  وروؤ���ص��اء  للدولة  ال��ع��ام  النائب  ال�صام�صي  �صيف 
�صموهما  تبادل  كما   .. االق�صام  وروؤ���ص��اء  االدارات  وم��دراء  النيابة 
كبار  م��ع  امل��ب��ارك  رم�����ص��ان  �صهر  وال��ت��ربي��ك��ات مبنا�صبة  ال��ت��ه��اين 
من  املهنئني  وجموع  القبائل  واأب��ن��اء  واأع��ي��ان  ووج��ه��اء  امل�صوؤولني 
الذين  واالجنبية  واال�صالمية  العرية  اجلاليات  واأبناء  املواطنني 

بهذه  م�صاعرهم  �صادق  عن  معربين  الزاهر  ق�صر  على  توافدوا 
املنا�صبة ..  داعني اهلل عز وجل ان يعيد هذه املنا�صبة على �صعب 

االمارات بالتقدم واالزدهار. 
�صاحب  ممثل  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�صيخ  املقابالت  ح�صر 
ال�صمو حاكم عجمان لل�صوؤون االإدارية واملالية وال�صيخ عبدالعزيز 
ال�صياحية وال�صيخ را�صد  التنمية  النعيمي رئي�س دائرة  بن حميد 
ومعايل  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن 
�صاحب  دي��وان  رئي�س  النعيمي  �صعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�صيخ 
ال�صمو حاكم عجمان و�صعادة طارق بن غليطة مدير مكتب حاكم 
الت�صريفات  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد  يو�صف  و�صعادة  عجمان 

وال�صيافة وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني. 

•• اأبوظبي-وام:

ت�صلم الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
ن�صخة من  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
ال�صفات  يف  الناعمة  “القوة  كتاب 
القيادية لزايد” اإه��داء من موؤلفه 
معايل الفريق �صاحي خلفان متيم 
نائب رئي�س ال�صرطة واالأم��ن العام 

يف دبي. 
وا�صتمع �صموه اأثناء ت�صلمه االإهداء 
ل�صرح  ام�������س،  م�����ص��اء  اأب���وظ���ب���ي  يف 
الفريق �صاحي  م��ع��ايل  م��ن  م��وج��ز 

خلفان متيم ملا يت�صمنه الكتاب من 
عرب ودرو���س وقيم وخ�صال حر�س 
�صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور 
على  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 

غر�صها فينا. 
واأك�����د ال��ف��ري��ق ���ص��اح��ي خ��ل��ف��ان اأن 
قام  مم��ا  ج��ان��ب��اً  ي�صتعر�س  ال��ك��ت��اب 
ب����ه امل���غ���ف���ور ل����ه ال�����ص��ي��خ زاي������د بن 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان 
يف ت��ع��زي��ز وب��ن��اء ق���وة ت��اأث��ري لدولة 
االإم��ارات وجهود القائد املوؤ�ص�س يف 
التحتية  البنية  وو�صع  الدولة  بناء 
املتطورة، واهتمامه بالثقافة والفن 

من  جميعها  تعد  ال��ت��ي  واحل�����ص��ارة 
ركائز القوة الناعمة. 

واأ�صاف معاليه اأن الكتاب ا�صتعر�س 
جانباً من خ�صال املغفور له ال�صيخ 
“طيب  نهيان،  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 
الر�صائل  م���ن  “ وع�����دداً  ث����راه  اهلل 
الرئي�صية القيادية التي كان املغفور 
له يطلقها والتي حتمل الكثري من 
امل��ع��اين وال��ق��ي��م وال��ت��اأث��ري، وت�صكل 
متفرداً  م�����ص��ت��ن��رياً  ون��ه��ج��اً  درو����ص���اً 
ل��ق��ائ��د ف���ذ وه���ب ح��ي��ات��ه يف خدمة 
الكتاب  اإن  وق�����ال  واأم����ت����ه.   وط���ن���ه 
على  ال�������ص���وء  ي���ل���ق���ي  اأن  ي����ح����اول 

الفذ  القائد  ه��ذا  �صرية  م��ن  جانب 
وم���ا ك���ان ي��ت��م��ت��ع ب���ه ال�����ص��ي��خ زاي���د، 
ث����راه، م��ن روؤي����ة بعيدة  ط��ّي��ب اهلل 
امل�������دى، وب�������ص���رية ن����اف����ذة، وق�����درة 
القائم  امل�صتقبلي  التخطيط  على 
وا�صت�صراف  وامل��ن��ط��ق  ال��ع��ل��م  ع��ل��ى 
�صاحي  معايل  واأو���ص��ح  امل�صتقبل.  
“القوة الناعمة يف  اأن كتابه  خلفان 
“ ي�صري  ل��زاي��د  ال��ق��ي��ادي��ة  ال�صفات 
زايد  لل�صيخ  القيادية  ال�صفات  اإىل 
دولة  موؤ�ص�س  نهيان  اآل  �صلطان  بن 
وعمق  امل��ت��ح��دة،  العربية  االم����ارات 
ومدى  امل��وؤ���ص�����س  ال��ق��ائ��د  �صخ�صية 

تاأثريه يف ال�صعب االإماراتي خا�صة 
وبكون  ع���ام���ة،  ال���ع���رب���ي  وال�����ص��ع��ب 

ثراه”  اهلل  “طيب  املوؤ�ص�س  القائد 
منوذجاً ينبغي اأن يكون قدوة واأ�صوة 

احلكمة  يف  وم���در����ص���ة  ق���ائ���د  ل���ك���ل 
والقيادة الفذة. 

•• اأبوظبي-وام: 

االإن�صاين  للعمل  زاي���د  ي��وم  ب��ذك��رى  االإم����ارات  دول���ة  حتتفل 
التا�صع ع�صر من رم�صان من كل عام و قالت  التي ت�صادف 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف تقرير لها عن “اإجنازات 
االإن�صانية”  امل�صاعدات  جم��ال  يف  االإم��ارات��ي��ة  الدبلوما�صية 
مبنا�صبة يوم زايد للعمل االإن�صاين اإن هذا اليوم زايد للعمل 
الر�صيدة  قيادتهم  ح��ول  االإم�����ارات  اأب��ن��اء  ت��الح��م  االإن�����ص��اين 
الوفاء  م�صاعر  ع��ن  والتعبري  زاي��د  ال�صيخ  م��اآث��ر  ال�صتذكار 
واإبراز  والبذل  العطاء  يف  امل�صبوقة  وغ��ري  الفريدة  مل�صريته 
االإن�صاين  الوقف اخلريي  الرائد يف م�صاريع  االإم��ارات  دولة 

لكل االأعراق واالأديان.
وميثل يوم زايد للعمل االإن�صاين اأي�صا عالمة فارقة يف تاريخ 
الدبلوما�صية  اإجن���ازات  ال�صتذكار  منا�صبة  و  االإم���ارات  دول��ة 
االإماراتية على �صعيد العمل االإن�صاين من خالل امل�صاعدات 

التي تقدمها االإمارات للدول ال�صعوب االأخرى.
اآل نهيان طيب اهلل  ويعد املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
ث��راه رم��زا للعمل االإن�����ص��اين مل��ا قدمه م��ن م��ب��ادرات خلدمة 
باعتبارها  االإم�����ارات  م��ن مكانة  ع���ززت  ج��م��ع��اء،  االإن�����ص��ان��ي��ة 

منوذجا عامليا يحتذى يف جمال العمل االإن�صاين والتنموي.
وع��رف عن ال�صيخ زاي��د ط��وال حياته حب اخلري واالهتمام 
العطاء،  م��ن  الكثري  وق���دم  واخل��ريي��ة  االإن�صانية  ب��االأع��م��ال 
و���ص��ج��ل ال��ك��ث��ري م��ن االإ���ص��ه��ام��ات ال���ب���ارزة يف جم���ال العمل 
االإن�������ص���اين.. وق���د ق���ال ط��ي��ب اهلل ث����راه: “ اإن��ن��ا ن��وؤم��ن باأن 
اأ�صدقاءنا  يعم  اأن  يجب  بها  اهلل  حبانا  ال��ت��ي  ال���رثوة  خ��ري 

واأ�صقاءنا«.
ومع قيام دولة االإمارات، ات�صع نطاق العمل اخلريي للمغفور 
قيمة  وبلغت  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  لي�صمل  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه 
منذ  بتوجيهها  اأم��ر  التي  واالإن�صانية  التنموية  امل�صاعدات 
117 دولة نحو  2004 وا�صتفادت منها  1971 حتى  عام 
عن وزارة التنمية و  �صادر  لتقرير  وفقا  درهم  مليار   90.5

التعاون الدويل اآنذاك.
التي  االإن�صانية  امل�����ص��اع��دات  اإن  ال��ق��ول  البديهي  م��ن  لعل  و 
ال�صيا�صية  بالتوجهات  ترتبط  ال  االإم�����ارات  دول���ة  تقدمها 
العرق  اأو  اجلغرافية،  بالبقعة  ال  و  منها  امل�صتفيدة  ل��ل��دول 
االأول،  املقام  يف  تراعي،  بل  الديانة،  اأو  الطائفة  اأو  اللون  اأو 

اجلانب االإن�صاين، الذي يتمثل يف احتياجات ال�صعوب.
وم���ع م����رور ال���وق���ت، اأ���ص��ب��ح ال��ع��م��ل االإن�����ص��اين يف االإم�����ارات 
نبيلة  اإن�صانية  قيمة  وميثل  حياة،  اأ�صلوب  املتحدة  العربية 
و�صلوكا ح�صاريا توؤمن به القيادة وال�صعب وتتناقله االأجيال 
جيال بعد جيل، مثلها االأعلى يف ذلك القائد املوؤ�ص�س لدولة 
االإمارات، وباين نه�صتها املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
نهيان � طيب اهلل ثراه، فار�س العطاء والعمل االإن�صاين الذي 
حث على البذل والعطاء ولعب دورا مهما واإيجابيا يف تطوير 

املجتمعات وتنميتها.
اخلري  نهج  على  �صريها  يف  االإم�����ارات  دول���ة  ا�صتمرت  ق��د  و 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  والعطاء 
ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
االأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

للقوات امل�صلحة.
وبهذا ال�صدد حت�صرنا مقولة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” : “نحن ن�صري 
على خطى الوالد ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، يف تقدمي 
امل�صاعدات االإن�صانية والتنموية، والتي اأ�صبحت ركنا رئي�صيا 
االإم��ارات.. و�صتوا�صل  ال�صيا�صة اخلارجية لدولة  اأرك��ان  من 
دولة االإمارات العربية املتحدة اتباع نهجها الثقايف يف التعامل 
مع دول العامل والدعوة الإحقاق احلق والعدل للم�صطهدين 
العامل  �صعوب  بني  والتالقي  والتعاون  املحبة  ج�صور  وبناء 

املختلفة ليعم ال�صالم واالزدهار على الب�صرية جمعاء«.

اإرث من الإجنازات.
وترجمة لهذه الروؤية والقيم التي غر�صها املغفور له ال�صيخ 
زاي����د ب��ن ���ص��ل��ط��ان ط��ي��ب اهلل، ف��ق��د مت��ك��ن��ت دول����ة االإم�����ارات 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  قيادة �صاحب  حتت 
ال�صعيد، حيث  العديد من االإجن��ازات على هذا  من حتقيق 
احتلت دولة االإم��ارات املركز االأول عامليا كاأكرب جهة مانحة 
وفقا  وذل��ك   2017 للعام  العامل  يف  اخلارجية  للم�صاعدات 
امل�صاعدات  جل��ن��ة  م��وؤخ��را  اأعلنتها  ال��ت��ي  االأول���ي���ة  للبيانات 
والتنمية  االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  ال��ت��اب��ع��ة  االإمن��ائ��ي��ة 

.OECD
ملدفوعات  االإج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت   2017 ع���ام  وخ����الل 
االمارات  دول��ة  من  املقدمة  الر�صمية  االإمنائية  امل�صاعدات 
دوالر” مبعدل منو  مليار   5.26 “ درهم  مليار   19.32

.  2016 بعام  مقارنة   18.1%
ومتيزت امل�صاعدات باأن اأكرث من ن�صف قيمتها متت يف �صكل 
التنموية  للخطط  دعما  منح ال ترد “بن�صبة %54” وذلك 

التي تنفذها الدول امل�صتفيدة.
كما متيزت امل�صاعدات االإمنائية الر�صمية االإماراتية باأن اأكرث 
بقيمة  تنموية  �صكل م�صاعدات  % منها متت على   94 من 
%68 من  2017 مت توجيه  ع��ام  يف  دره��م  مليار   18.3
 12.38 بقيمة  العامة  الربامج  دعم  قطاع  ل�صالح  قيمتها 
بنفقاتها  الوفاء  على  ال��دول  حكومات  مل�صاعدة  دره��م  مليار 
العامة واحلفاظ على موازين مدفوعاتها، اإىل جانب تعزيز 
وتوفري  فيها  اال�صتثمار  ومناخ  وامل��ايل  النقدي  ا�صتقرارها 
فائ�س يتم توجيهه خلدمة اأهداف تنموية اأخرى بخططها 
التنموية خا�صة بدول مثل اليمن واالأردن واملغرب وال�صودان 

وال�صلطة الفل�صطينية و�صربيا.
من جهة اآخرى اأ�صهمت امل�صاعدات االإماراتية يف �صد الفجوات 
من  العديد  يف  التحتية  البنية  م�صاريع  متويل  يف  الكبرية 
الدول النامية من خالل الربامج املوجهة للتنمية احل�صرية 
والبنية التحتية للنقل وقطاعات ال�صحة والتعليم والطاقة 

املتجددة.
االإن�صانية  امل�����ص��اع��دات  خم�ص�صات  زي���ادة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
االإقليمية فاإن دولة االإم��ارات مازالت توا�صل تقدمي الدعم 
ملختلف ال��ق�����ص��اي��ا االإن�����ص��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وم��واك��ب��ة االأح����داث 

واالأزمات وتخ�ص�س امل�صادر التمويلية الالزمة لدعمها.
و ت��ت��زام��ن ه��ذه االإجن����ازات ال��ت��ي حققتها ال��دول��ة يف جمال 
مبئوية  االإم���ارات  دول��ة  احتفاالت  مع  اخلارجية  امل�صاعدات 
زاي��د واإع���الن ع��ام 2018 ع��ام زاي���د، وه��ي يف ال��وق��ت نف�صه 
خطط  و  روؤى  وف���ق  تعمل  ال��دول��ة  اأن  اأع��ل��ى  م��وؤ���ص��ر  تعترب 
�صواء  للم�صاعدات  املن�صود  االأثر  اإىل حت�صني  وا�صحة تهدف 
تنمية  اأو يف  االإن�صاين  الو�صع  اأج��ل تخفيف وط��اأة  اأك��ان من 
م�صتدامة  م�صاريع  خالل  من  وال�صعيفة  اله�صة  املجتمعات 
امل�صتدامة واالجندة الدولية  تتوافق مع االأهداف االمنائية 
وا�صحة وحمددة منها  قطاعات  على  ركزت  والتي   2030

مكافحة اجلوع والفقر ومتكني الن�صاء والفتيات.
امل�صاعدات االإن�صانية االإماراتية لليمن: منوذجا.

فقد قدمت دولة االمارات خالل الفرتة من اأبريل 2015 
 13.82 نحو  بلغت  لليمن  م�صاعدات   2018 اأب��ري��ل  اإىل 
وا�صتهدفت  اأم��ري��ك��ي،  دوالر  “ مليار   3.76 “ دره��م  مليار 
م�صاعدة ما يزيد عن 13.8 مليون ميني، منهم 5.3 مليون 

طفل.
ي��اأت��ي ت��ق��دمي ه���ذه امل�����ص��اع��دات اخل��ارج��ي��ة امل��ك��ث��ف��ة يف اإط���ار 
اال�صتجابة االإن�صانية والتنموية لدولة االإمارات جتاه االأزمة 
الراهنة الإغاثة اليمن وم�صاعدته يف حمنته ودعم ا�صتقراره 
اأرا���ص��ي��ه.. وت��وزع��ت ف��ئ��ات امل�صاعدات  واحل��ف��اظ على وح���دة 

اخلارجية ما بني تنموية واإن�صانية وخريية.
و مت تقدمي ما يزيد عن ربع تلك املبالغ كم�صاعدات اإن�صانية 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  اليمن.. كما دعمت  اأنحاء  يف جميع 
لليمن، وذلك من خالل  االأجل  املتحدة االحتياجات طويلة 
متويل خمتلف القطاعات مثل دعم الربامج العامة، وتوليد 
واملجتمع  واحلكومة  والتخزين،  والنقل  واإم��داده��ا،  الطاقة 
وال�صحة،   ، والقانوين”  ال��ق�����ص��ائ��ي  ال��ت��ط��وي��ر   “ امل����دين 
االجتماعية،  واخلدمات  املدنية،  والتنمية  والبناء  والتعليم، 

واملياه وال�صحة والعامة.
12 حمافظة  اإىل  لت�صل  االإم��ارات��ي��ة  امل�����ص��اع��دات  ام��ت��دت  و 
مينية عرب اإعادة تاأهيل البنية التحتية االأ�صا�صية كاملطارات 
يف  البحرية  املوانئ  عن  ف�صال  و�صقطرى،  والريان  عدن  يف 
ع���دن وامل��ك��ال و���ص��ق��ط��رى وامل��خ��ا، وم��ب��ن��ى االإذاع�����ة واملحكمة 
وك��ا���ص��ر االأم������واج يف امل��ك��ال، وا���ص��ت��ك��م��ال ح��دي��ق��ة ال�����ص��ع��ب يف 

م�صاريع  بتنفيذ  اأي�����ص��ا  وق��ام��ت  ع���دن..  مبحافظة  ال��ربي��ق��ة 
 232 اأكرث من  218 مدر�صة، وتوفري  الإع��ادة بناء وتاأهيل 
األف طن من امل�صاعدات الغذائية مبتو�صط 10 اآالف �صخ�س 
م�صتفيد من امل�صاعدات الغذائية يوميا، واإعادة بناء و�صيانة 
من 300 طن  اأكرث  وتقدمي  �صحيا  مركزا  م�صت�صفى   46
حمطة   12 و�صيانة  ب��ن��اء  واإع����ادة  الطبية،  االإم�����دادات  م��ن 
 9 و�صيانة  تاأهيل  واإع��ادة  635 ميجاواط،  وتوفري  كهرباء 
باالإ�صافة  80 م�صخة،  حمطات و�صبكات مياه حتتوي على 
اإىل 4 حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي، وبناء 250 
�صدا لل�صقيا، وتوفري تطعيمات �صلل االأطفال واحل�صبة ل������������ 
488 األف طفل، وت�صلم 74 �صيارة اإ�صعاف، واأكرث من 500 
اآلية �صرطة لدعم املوؤ�ص�صات االأمنية، و70 با�س نقل لدعم 

قطاع التعليم، واإعادة تاأهيل 19 مركزا لل�صرطة.
املتحدة  االأمم  دعم خطة  اإىل  االإماراتية  امل�صاعدات  وهدفت 
YHRP وقد   2018 للعام  لليمن  االإن�صانية  لال�صتجابة 
اأمريكي  دوالر  مليون   500 مببلغ  االإم����ارات  دول��ة  تعهدت 
لال�صتجابة خلطة االأمم املتحدة للعام 2018 يف اليمن ومت 
 93% بن�صبة  اأي  اأمريكي  دوالر  مليون   465 مبلغ  �صرف 

من قيمة هذا التعهد.
كما تعهدت دولة االإمارات العربية املتحدة مببلغ قدره 543 
االأطراف  متعددة  املنظمات  ل�صالح  اأم��ري��ك��ي  دوالر  مليون 
العاملة يف اليمن.. وي�صمل الدعم املقدم من دولة االإمارات 
املتحدة  ال��دول��ي��ة وه���ي م��ك��ت��ب االأمم  امل��ن��ظ��م��ات  ل��ع��دد م���ن 
500 مليون دوالر  اأوت�صا مببلغ  لتن�صيق ال�صوؤون االإن�صانية 
دوالر  مليون   23.7  “ العاملية  ال�صحة  ومنظمة  اأم��ري��ك��ي 
اأمريكي” ، واللجنة الدولية لل�صليب االأحمر “ 10 ماليني 
 “ املتحدة  ل��الأمم  العاملي  االأغذية  اأمريكي” وبرنامج  دوالر 
املتحدة  االأمم  منظمة  ودع��م  اأمريكي”  دوالر  ماليني   6

للطفولة يوني�صيف مبليوين دوالر اأمريكي.
وت��ع��ت��رب ث��ق��اف��ة اخل����ري وال���ع���ط���اء االإن�������ص���اين م���ن الدعائم 
هويتها  و�صكلت  االإم��ارات  دول��ة  عليها  قامت  التي  االأ�صا�صية 
ج�صورا  االماراتية  امل�صاعدات  برامج  �صكلت  وق��د  وتراثها.. 
ل��ل��ت��وا���ص��ل م���ع ال���ع���امل وك���ان���ت ن��ه��ج��ا ق��ومي��ا يف ���ص��ع��ي دولة 

االإمارات مل�صاعدة النا�س االأ�صد حاجة لها.
جدير بالذكر اأن امل�صاعدات اخلارجية االإماراتية و�صلت اإىل 
188 دولة حول العامل عرب مبادرات عاملية فعالة، و�صراكات 

دولية، وم�صاعدات اإن�صانية.
ويبقى يوم زايد للعمل االإن�صاين رمزا وجت�صيدا لقيم العطاء 
واالإن�صانية التي غر�صها يف عقول ووجدان ال�صعب االإماراتي 
اأيقونة االإن�صانية املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ث��راه حتى اأ�صبحت دول��ة االإم��ارات منارة لتقدمي 
العون وامل�صاعدة لكل من يحتاجها دون النظر اإىل العرق، اأو 
اجلن�س، اأو الدين، ومنوذجا فريدا يف عاملنا من حيث حتقيق 

ال�صعادة واال�صتقرار والت�صامح واملحبة بني ال�صعوب.

حاكم عجمان وويل عهده ي�ستقبالن ال�سيوخ والوزراء واملهنئني بال�سهر الف�سيل

�سيف بن زايد يت�سلم كتاب »القوة الناعمة يف ال�سفات القيادية لزايد«

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�سارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية االأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

 90.5 مليار درهم قيمة امل�ساعدات التي اأمر بها ال�سيخ زايد ما بني 1971 و 2004 ا�ستفادت منها 117 دولة

عمر العلماء: 
زايد مثلنا االأعلى 
يف العمل االإن�ساين

•• دبي -وام:

اأكد معايل عمر بن �صلطان العلماء 
اأن  وزير دولة للذكاء االإ�صطناعي 
يوم زايد للعمل االإن�صاين منا�صبة 
ر�صالة  االإم���ارات  �صعب  فيها  يبعث 
للعامل اأجمع، مفادها اأن االإمارات 
ت�صون اإرث موؤ�ص�صها وتعاهده على 
امل�صي قدما وال�صري على خطاه يف 
اأعمال  من  االإن�صانية  ينفع  ما  كل 
ثقافة  ون�صر  العطاء  وحب  اخلري 
ال�صالم واملحبة والتعاي�س ال�صلمي 

يف اأرجاء العامل اأجمع. 
كلمة مبنا�صبة  - يف  العلماء  وق��ال 
الذي  االن�����ص��اين  للعمل  زاي���د  ي��وم 
م����ن كل  رم�������ص���ان   19 ي�������ص���ادف 
ع��ام - ال��ي��وم ن���روي ���ص��رية القائد 
الوطنية  ال��ذاك��رة  تر�صخ يف  ال��ذي 
من  للب�صرية  قدمه  مبا  والعاملية 
حدود  تخطت  اإن�صانية  اإ�صهامات 

دولتنا احلبيبة. 
واأ�صاف لن ن�صتطيع ح�صر اأعمال 
واإجن��ازات ال�صيخ زايد - طيب اهلل 
ثراه - التي ن�صرت اخلري يف اأنحاء 
ال��ع��امل ك��اف��ة ول���ن جن��د م��ك��ان��ا مل 
يرتك ب�صمات خرية فيه مثل اإن�صاء 
وامل�صت�صفيات  واملدار�س  اجلامعات 
وم���راك���ز ال��ع��ل��م وامل�����ص��اج��د وحفر 
االآبار بل هناك مدن واأحياء كاملة 
اق��رتن��ت ب��ا���ص��م��ه، ف��ه��و ب��ال منازع 

مثلنا االأعلى يف العمل االإن�صاين.
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اأخبـار الإمـارات
نظمته دار زايد للثقافة الإ�سالمية

»يوم زايد للعمل االإن�ساين« ي�سعد »376« مهتديا جديدا
•• العني – الفجر

الفعاليات  م��ن  ع���ددا  االإ���ص��الم��ي��ة  للثقافة  زاي���د  دار  نظمت 
واالأن�صطة مبنا�صبة » يوم زايد للعمل االإن�صاين » الذي اأطلقته 
الدولة تزامنا مع الذكرى الرابعة ع�صر لرحيل املغفور له باإذن 
اهلل تعاىل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه ». 
و متيزت فعاليات هذا العام بالعطاء و الكرم وم�صاعدة االآخرين 

وهو النهج الذي ورثه لنا ال�صيخ زايد –رحمه اهلل-.
فقد قام موظفي الدار باملركز الرئي�صي بالعني بتنظيم فعالية 
»ت���ه���ادوا حت��اب��وا« وال��ت��ي  ت��ه��دف اإىل ت��ق��دمي ال��ه��داي��ا لالأ�صر 

واحلقائب  والعطور  )كاملالب�س  اجل��دد  املهتدين  من  املتعففة 
واالأحذية وغريها( بغر�س تخفيف االأعباء املالية على االأ�صر 
املتعففة من املهتدين اجلدد. وجاءت هذه املبادرة لتعك�س القيم 
اجلدد،  املهتدين  جت��اه  املوظفني  بها  يتمتع  التي  االإن�صانية 
املنت�صبني للدرا�صة  وحر�صاً منهم على رعاية املهتدين اجلدد 
ال��دار يف دمج املهتدين  اإىل جت�صيد ر�صالة  ال��دار باالإ�صافة  يف 
اجلدد يف املجتمع وتعليمهم القيم اال�صالمية التي تدعو اإىل 
عدد  وبلغ  االآخ��ري��ن،  م�صاعدة  و  املحبة  و  املجتمعي  التالحم 
 230 امل�صتفيدن من مبادرة »تهادوا حتابوا« يف مدينة العني 
بتنظيم  بعجمان  ال��دار  فرع  قام موظفي  كما  مهتدي جديد. 

البذل  قيم  وتعزيز  االألفة  ن�صر  بهدف   « خري  ب�صمة   « مبادرة 
والعطاء بني املهتدين اجلدد من خالل توزيع الهدايا املختلفة 
على 82 طالب وطالبة من املنت�صبني للدرا�صة يف برامج الدار. 
فرع  نظم  باأبوظبي  االإجتماعي  الدعم  مراكز  مع  وبالتعاون 
الدار باأبوظبي فعالية »بزار اخلري« للمهتدين اجلدد الإ�صعادهم 

بتقدمي املالب�س لهم و لعائالتهم لعدد 64 م�صتفيد.
واأ�صاد امل�صتفيدين من املهتدين اجلدد باملبادرات التي نفذتها 
الداراحتفاء بيوم زايد للعمل االإن�صاين، معربين عن فرحتهم 
بالهدايا املقدمة لهم، و�صائلني املوىل عزوجل اأن يتغمد ال�صيخ 

زايد برحمته وي�صكنه ف�صيح جناته.

العطاء  زايد  لرحيل  يف الذكرى الـ 14 

�سلطان بن زايد : اإن�سانية زايد واأعماله اخلرية جتاوزت حدود الوطن لتعم اأرجاء العامل باأ�سره
••  ابوظبي-الفجر:

رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  اأك��د 
الدولة ان املغفور له - باإذن اهلل تعاىل - ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، 
طيب اهلل ثراه، ميثل رمًزا للعمل االإن�صاين، حمليًّا واإقليميًّا وعامليًّا بف�صل 
ة، كان لها بالغ االأثر يف تخفيف معاناة املعوزين  مه من اأعمال خريرِّ ما قدَّ

واملحتاجني حول العامل.
لوفاة  ع�صرة  الرابعة  ال��ذك��رى  مبنا�صبة  �صموه  وجهها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
ل��دوره يف اإطالق  ال�صيخ زاي��د رحمه اهلل واإح��ي��اًء ل��ذك��راه، ووف��اًء وتقديراً 
دولة  ح��دوده��ا، حيث حتتفل  وخ��ارج  ال��دول��ة  يف  االإن�صاين  العطاء  م�صرية 
االإمارات العربية املتحدة بذكرى يوم زايد للعمل االإن�صاين الذي ي�صادف 

يوم التا�صع ع�صر من �صهر رم�صان املبارك من كل عام.
وقال �صموه » لقد وهب »زايد« نف�صه لبناء وطنه وخدمة مواطنيه وحتقيق 
طموحاتهم وتطلعاتهم يف احلياة الكرمية، وقاد ملحمة البناء من مرحلة 
ال�صفر، منطلقاً من روؤية ثاقبة بت�صخري عوائد الرثوات الطبيعية لبناء 
التنمية ومن  ك��ان بحق رج��ل  زاي���د   ال��وال��د  ب��ان  االإن�����ص��ان. م�صيفا �صموه 
من  �صخاء  بكل  واأعطوا  حياتهم،  وكر�صوا  تفانوا  الذين  القالئل  الزعماء 

لالإن�صان يف كل مكان. كان رحمه اهلل نهًرا متدفًقا ال ينقطع عطاوؤه، ميد 
يد العون وقت ال�صعاب ملن يحتاج اإليها .. مل يتواَن يوًما عن جندة ملهوف، 
اأو اإغاثة �صعيف اأو م�صاعدة حمتاج، ومل يردَّ �صائاًل، ومل ُيغلق باَبه يف وجه 

ا باالإن�صان اأينما كان وكيفما كان. طالب عون، بل على العك�س كان مهتمًّ
وا�صار �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد ال نهيان اىل اأن من االأمثلة على بع�س 
�صه من اأعمال وموؤ�ص�صات خريية، نذكر؛ موؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية  ما اأ�صَّ
و�صندوق  االأحمر،  الهالل  وهيئة  للتنمية،  اأبوظبي  و�صندوق  االإن�صانية، 

اأبوظبي لالإمناء االقت�صادي، وغريها كثري.
لقاء  ل��ه  ال��ع��امل  بتقدير  حظي  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�صيخ  ان  �صموه  وم��وؤك��دا 
والعربية  االإقليمية  واالأو�صمة  اجلوائز  من  العديد  ون��ال  اخل��رّية،  اأياديه 

والدولية.
واأكد يف ختام كلمته »�ص�يظل املغفور له - ب�اإذن اهلل تعاىل- ال�ص�يخ زايد بن 
يف  لي�س  االإن�صاين  وال�عمل  للخري  رم�زاً   - اهلل  رحمه   - ن�هيان  اآل  �صلطان 
م�نطقة اخل�ليج والع�امل العربي فح��صب واإمنا يف العال�م كله اأي�صاً، و�ص�يظل 
كذلك �صاحب ل�قب »الزعيم االإن��صاين« مبا قدمه من م��صاه�مات ك�بي�رة يف 
اأ�ص�س ق�وية ل�لب�عد االإن��صاين يف �ص�يا�ص�ة  خدم�ة االإن�ص�اني�ة وما و�ص�عه من 

دولة االإم�ارات الع�ربي�ة املت�حدة اخلارجية.

العظماء،  ين�صى  ال  التاريخ  ان  م��وؤك��دا  �صعبهم.  واإ�صعاد  وطنهم  ع��زة  اأج��ل 
اأعظم  ف���اإنَّ  »زاي���د«،  نتذكر  ذه��ب. وعندما  م��ن  فاأ�صماوؤهم حم��ف��ورة مب��اٍء 
طموحاً  متعلماً  �صعباً  بنى  لقد  االإن�صان،  يبني  ك��ان  اأن��ه  هو  به  نتذكره  ما 
منفتحاً، وغر�س يف هذا ال�صعب اأجمل معاين البذل والعطاء وحب اخلري، 

نَّاُع اخلري واالإمارات بلُد اخلري. واأبناء »زايد« هم �صُ
وقال �صمو ال�صيخ زايد بن �صلطان ال نهيان يف كلمته » مل يتوقف اأو يقت�صر 
الوطن  اإن�صانيُته ح��دوَد  الداخل فقط، بل تخّطت  زايد على  ال�صيخ  عطاء 
واملحيط االإقليمي. ور�صم الراحل لوحًة جميلًة للعطاء والعمل االإن�صاين، 

فاأبدع ومتّيز بعمل اخلري و�صنعه.
ال�عم�لني  مل�صل�حة  اهلل-   رحم�ه   - زاي�����د  ال��صيخ  م��ه  ق��دَّ م�ا  اإن   « وا���ص��اف 
االإن��صاين واخل�ريي يف ال�ع�امل كله ي�جعل ا�ص�مه حم�فوراً يف ق�لوب وعقول 
على  ا�صُمه  َواأُْط���ِل���ق  دعمها  التي  امل�صروعات  م��ن  ا�صتفادت  التي  ال�صعوب 
كان عنواناً  اأن��ه  للتاريخ على  و�ص�هادًة  له  دولها تخليداً  وامل��دن يف  ال�صوارع 
للخري والنجدة والعمل من اأجل تن�مية االإن�صان وا�صتقراره وكرامته على 

ال�صاحتني االإقليمية وال�دول�ية.
واأو�صح �صموه انه » ال يزال العامل ي�صتذكر حتى يومنا هذا اأياديه البي�صاء 
التي مل متّيز بني الب�صر على اأ�صا�ٍس عرقي اأو مذهبي اأو اإقليمي، بل و�صلت 

رحم اهلل ال�صيخ زايد رحمة وا�صعة، واأ�صكنه الفردو�س االأعلى مع النبيني 
وال�صديقني واالأبرار املخل�صني«.

خالد بن زايد : ال�سيخ  زايد  بنى االإن�سان وعمر املكان 
وترك ب�سمات ال متحوها ال�سنوات

بفطرته  وحت��ول  العامل  م�صتوى 
ال�صعيد  على  اإح�����ص��ان  رج��ل  اإىل 
�صوء  على  ع��ط��اوؤه  ف��ك��ان  العاملي 
بعيدا  االإ�صالمي،  الدين  تعاليم 
يكن  ومل  والتفاخر  التباهي  عن 
الذي  اجل���ود  اأو  اخل���ريي  العمل 
مقت�صرا  زاي���د  ال�صيخ  ب��ه  ع���رف 
ع��ل��ى االإم������ارات واإمن����ا ام��ت��د اإىل 
عونا  ل���ي���ك���ون  ح�����دوده�����ا  خ�������ارج 

ماليني الب�صر حول العامل.
زاي������د اخلري  “ رح�����ل  واأ������ص�����اف 
وبقيت  اجل�صد  “رحل  وال��ع��ط��اء 
الفكرة حية ال متوت “ .. و متر 
ذكرى رحيل هذا الرجل ال�صامخ 
ال���ذي مي��ث��ل رم���زا خ��ال��دا لدولة 
االإمارات على مر الع�صور لتوؤكد 
اأن��ه رجل  ال�صواهد وال��دالئ��ل  كل 
فكرا  لين�صر  وج���اء  ع�صره  �صبق 
انبثق من واقع جمتمع  نه�صويا 
اأمثاله  ج��ه��وده  اإىل  بحاجة  ك��ان 
اخلري  زاي��د  وا�صتطاع   .. ليتقدم 
�صعوبة  راأوا  من  اآراء  يتجاوز  اأن 
اإىل  ي���ف���ت���ق���ر  ت���ط���وي���ر جم���ت���م���ع 
االأر�س اخل�صبة و املاء العذب اإال 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  خالد  ال�صيخ  �صمو  ق��ال 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  م��وؤ���ص�����ص��ة 
االحتياجات  وذوي  االإن�����ص��ان��ي��ة 
عاما  ع�����ص��ر  اأرب���ع���ة  اإن  اخل��ا���ص��ة 
انق�صت على رحيل الوالد املغفور 
ل��ه ال�����ص��ي��خ زاي����د ب��ن ���ص��ل��ط��ان اآل 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ث�����راه وال����ذي 
من  ع�صر  التا�صع  ذك��راه  ت�صادف 
ت��زال دول��ة االإمارات  رم�صان وال 
ال�صقيقة  ال���ع���رب���ي���ة  ال��������دول  و 
بكل  الفقيد  تتذكر  العامل  ودول 
ج���ب وت��ق��دي��ر ي��ت�����ص��اوى يف ذلك 
الكبري  وال��رج��ل  وال�صاب  الطفل 
والرجال والن�صاء على حد �صواء 
واأكد اأن “ زايد “ رحمه اهلل بنى 
االإن�صان وعمر املكان وترك يف كل 
العامل  بقاع  اأغ��ل��ب  االإم����ارات ويف 

ب�صمة ال متحوها ال�صنوات.
واأ�����ص����اف ���ص��م��وه يف ك��ل��م��ة ل���ه - 
للعمل  زاي������د  “ ي�����وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
االإن�����ص��اين “ ال���ذي ي�����ص��ادف يوم 

���ص��م��وه يف خ��ت��ام كلمته  واأ����ص���اف 
عز  امل�����وىل  اإىل  ن��ب��ت��ه��ل  :” اإن���ن���ا 
ال�صيخ  رح���ي���ل  ذك������رى  يف  وج�����ل 
يتغمده  اأن  له  بالدعاء  عنا  زاي��د 
امل����وىل ع��ز وج���ل ب��وا���ص��ع رحمته 
ويلهمنا  ج��ن��ات��ه  ف�صيح  وي�صكنه 
ج��م��ي��ع��ا ال�����ص��رب وال�����ص��ل��وان واأن 
وحدتها  دول���ت���ن���ا  ع���ل���ى  ي��ح��ف��ظ 
تتوا�صل  واأن  و�صالمتها  واأمنها 
م�صريتها املظفرة يف ظل قيادتها 
الر�صيدة ممثلة يف �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة 
“و  اهلل  “ حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
“رعاه اهلل” و�صاحب  حاكم دبي 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
حكام  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم 
االإم���ارات  االإم�����ارات.. حفظ اهلل 
واأدام  واأر����ص���ه���ا  ���ص��ع��ب��ه��ا  وح��ف��ظ 

عليها االأمن واالأمان”.

19 رم�����ص��ان م��ن ك��ل ع���ام - اإن 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
 “ ث����راه  “ ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان  اآل 
امتلك العزمية و االإمي��ان و قوة 
القيم  وه��ي  االإرادة  و  الت�صميم 
�صعب  ن��ف��و���س  غ��ر���ص��ه��ا يف  ال���ت���ي 
على  ال��ق��درة  لتمنحه  االإم������ارات 
خو�س م�صرية احل�صارة والتقدم 
والقدرة على تر�صيخ موقعه بني 
اأرقى اأمم االأر�س واأكرثها تطورا 
ببناء  زاي���د  ال�صيخ  يكتف  ومل   ..
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
ل���ت���ك���ون وطنا  ب���ه���ا  وال���ن���ه���و����س 
بل  تقدما  ال���دول  اأك���رث  ي�صاهي 
يتجاوز  اأن  دول��ة  كرجل  ا�صتطاع 
داعية  لي�صبح  االإم������ارات  ح���دود 

�صالم عامليا.
و قال �صموه اإنه على �صعيد العمل 
اخل��ريي واالإن�����ص��اين اق��رتن ا�صم 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اآل نهيان بالعطاء وتقدمي العون 
ل��ك��ل حم��ت��اج ب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر عن 
الدين اأو العرق ما جعل منه رمزا 
من رموز العطاء واالإح�صان على 

اأنه مل ي�صت�صلم وم�صى بعزمية ال 
تلني لري�صم على �صفحة الرمال 
من  و�صعها  ا�صرتاتيجية  خطة 
واقع قناعته باأن كل �صيء ممكن 
متى ما توفرت االإرادة واالإ�صرار 

على تخطي اأي �صعاب.
زايد  م��وؤ���ص�����ص��ة  اإن  ���ص��م��وه  وق����ال 
وذوي  االإن�صانية  للرعاية  العليا 
التي  اخل����ا�����ص����ة  االح����ت����ي����اج����ات 
الغايل  اال����ص���م  ب��ح��م��ل  ت��ت�����ص��رف 
من  مب��زي��د  ت�صعر  االأم����ة  لفقيد 
ال��ف��خ��ر واالع���ت���زاز وه���ي توا�صل 
اأهدافها  حتقيق  نحو  م�صريتها 
ر�صالتها  وت������اأدي������ة  ال�������ص���ام���ي���ة 
مدر�صة  م���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
واالجتماعية  االإن�صانية  امل��ب��ادئ 
اأر�صى  التي  الرا�صخة  والتنموية 
ق����واع����ده����ا امل���غ���ف���ور ل����ه وال�����ذي 
تكون  اأن  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ل���ه���ذه  اأراد 
واح��ة حمبة وح��ن��ان حتت�صن يف 
واأنديتها  واأق�����ص��ام��ه��ا  م��راك��زه��ا 
اأ����ص���ح���اب ال��ه��م��م ال���ع���زي���زة على 
ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ع��ا وت���ق���دم ل��ه��م كل 

اأ�صكال الدعم والرعاية.

حممد بن نهيان بن ركا�س : يوم زايد للعمل االإن�ساين يحيي ذكرى زعيم االإن�سانية
•• العني-الفجر:

ق���ال ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن ن��ه��ي��ان بن 
العربية  االم�����ارات  دول���ة  ان  رك��ا���س 
املتحدة بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان رئي�س  ال  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
بخطى  توا�صل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
املغفور  ب��داأه��ا  ال��ت��ي  امل�صرية  حثيثة 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان ال نهيان 
دولة  تاأ�صي�س  بداية  منذ  اهلل  رحمه 
االحت��اد. ومبنا�صبة يوم زايد للعمل 
االن�����ص��اين يف ذك���رى رح��ي��ل موؤ�ص�س 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االم��������ارات  دول�����ة 
امل��غ��ف��ور له  وب���اين نه�صتها وع��زت��ه��ا 
 ، نهيان  ال  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
طيب اهلل ثراه، الذي �صت�صل روحه 
ح��ي��ة وخ����ال����دة يف ذاك������رة ووج�����دان 
ونفو�س  وقلوب  واملواطنني  الوطن 
االمة العربية واال�صالمية بعد حياة 
والعطاء  ب��ال��ب��ذل  ح��اف��ل��ة  م�����ص��ه��ودة 
اأفعاله  و�صف  ع��ن  الكلمات  وتعجز 
ال��ع��ظ��ي��م��ة واق���وال���ه احل��ك��ي��م��ة رحل 
ول��ك��ن��ه م����ازال ب��اق��ي��ا ح��ي��ا ن��اب�����ص��اً يف 
القلوب و�صتظل ماآثره تروى الأجيال 
واجيال عرب الع�صور ومل يغب ال�صيخ 
زاي���د حل��ظ��ة م��ن ال��زم��ن ع��ن ذاكرة 
الوطن ووجدان االمة قيادة و�صعبا، 
ف��ال��ن��ه��ج ال�����ذي ار�����ص����اه يف جم���االت 
به  ت��ق��ادي  ك��اف��ة ظ��ل نربا�صا  العمل 
القيادة وهاديا  لالأمة يف ال�صري على 

ط��ري��ق��ه واالل���ت���زام ب��ه ل��ذل��ك ظلت 
ذك����رى روح����ه ال��ط��اه��رة ح��اظ��رة يف 
كل اجناز حتققه دولة االمارات على 
له  مل��ا  والعاملي  الوطني  ال�صعيدين 
اللبنات  و�صع  يف  وب�صمة  ف�صل  من 
القوية والقواعد ال�صلبة يف م�صرية 
االإجن��ازات والوطنية ال�صاخمة . ان 
ال��ت��ي تعلي م��ن قيم  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ه���ذه 
املغفور  ك��ان  ال��ذي  االن�صاين  العمل 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان ال نهيان 
رائ��ده داخ��ل وخ��ارج الوطن، �صتكون 
حدثا كبريا �صنويا على م�صتوى كل 
اخلري  قيم  لتعزيز  ال��دول��ة  مناطق 
ال��ت��ي ار���ص��اه��ا يف اب��ن��ائ��ه ، وك���ان لها 
االثر االب��رز يف عون واإغاثة املحتاج 
اأي���ن���م���ا ك����ان وم��ه��م��ا ك����ان م���ن دون 
عرفان  ال��وق��ت  ذات  يف  وه��ي  متييز، 

م�صرية  تاأ�صي�س  يف  له  املغفور  ب��دور 
العطاء االإن�صاين يف الدولة. 

ب���ن نهيان  ال�����ص��ي��خ حم��م��د  واأ�����ص����اد 
ب��ن رك��ا���س ب��امل��ب��ادرات ال��ت��ي اطلقها 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
را�صد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
رم�صان  ،رعاة اهلل، بت�صمية يوم 19 
ذك�������رى رح����ي����ل م���وؤ����ص�������س االحت������اد 
ال�����ص��ي��خ زايد  ب����اذن اهلل  ل���ه  امل��غ��ف��ور 
» يوم زايد  ب�   ، بن �صلطان ال نهيان 
يوم  ت�صمية  تاأتي   « االن�صاين  للعمل 
ب����اإذن اهلل ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  رح��ي��ل 
زايد بن �صلطان ال نهيان بيوم زايد 
ب��دوره يف  ، عرفانا  االن�صاين  للعمل 
تاأ�صي�س م�صرية العطاء االن�صاين يف 
الراحل  ام��ت��د ع��ط��اء  . فقد  ال��دول��ة 
الكبري اىل الداخل واخلارج ، ترتكز 
على امي��ان ���ص��ادق ونبيل . وه��ا هي 
امل���ب���ادئ ال��ت��ي غ��ر���ص��ه��ا ال�����ص��ي��خ زايد 
بفروعها  مت��ت��د  خ��ري  ا���ص��ج��ار  تثمر 
الطيبة. ونبتهل اىل املوىل عز وجل 
�صاحب  وعنايته  برعايته  ي�صمل  ان 
ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
 ، ال��دول��ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
حممد  ال�صيخ  �صمو  االول  والفريق 
بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي 
نائب القائد االعلى للقوات امل�صلحة 
يف  خطاهما  وي�صدد  يوفقهما  وان   ،

امل�صي على هذا النهج الطيب . 

للعام الثاين على التوايل واحتفاًء بـ عام زايد اخلري

غرفة ال�سارقة  تنظم  فطوركم حا�سر يف اأماكن متفرقة من االإمارة
•• ال�صارقة-الفجر:

“فطوركم  بعنوان  خريية  حملة  ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  نّظمت 
حا�صر”، مبنا�صبة “عام زايد اخلري” وبالتزامن مع ذكرى رحيل موؤ�ص�س 
“طيب اهلل  اآل نهيان  ال�صيخ زاي��د بن �صلطان  ب��اإذن اهلل  الدولة املغفور له 

ثراه” الذي ُي�صادف 19 من �صهر رم�صان املبارك من كل عام.
وجاءت هذه احلملة التي نّظمها ق�صم الفعاليات والت�صويق يف الغرفة للعام 
ا�صتكمااًل  اأم�س االأول،  االإم��ارة  اأماكن متفرقة من  التوايل يف  الثاين على 
اإط��ار جهود الغرفة الرامية اإىل  لنهج دولة االإم��ارات يف حب العطاء، ويف 

تعزيز دورها وممار�صاتها كموؤ�ص�صة م�صوؤولة جتاه املجتمع.
وا�صتهدفت املبادرة التي مت اإطالقها بح�صور �صعادة زياد خري اهلل احلجي 
املدير  م�صاعد  �صطاف  حممد  العزيز  وعبد  الغرفة،  اإدارة  جمل�س  ع�صو 

اإدارة  مدير  ب��وزجن��ال  وجمال  الغرفة،  يف  االأع�صاء  خدمات  لقطاع  العام 
على  والتحلية  وال�صراب  الطعام  وجبات  مئات  توزيع  الغرفة،  يف  االإع��الم 
ال�صائمني من املارة قبل موعد االإفطار، ليت�صنى لهم اال�صتمتاع بوجبات 

االإفطار ال�صحية والغنية بالعنا�صر الغذائية الكاملة.
واأكد جمال �صعيد بوزجنال مدير اإدارة االإعالم يف الغرفة، اأن اإطالق هذه 
املبادرة للعام الثاين على التوايل ياأتي يف اإطار حر�س الغرفة على بث روح 
ومبنا�صبة  املبارك  رم�صان  �صهر  يف  والتكافل  والت�صامح  واالإح�صان  االألفة 
النا�س،  وج���وه  ع��ل��ى  االب��ت�����ص��ام��ة  ر���ص��م  اإىل  و���ص��واًل  اخلري”،  زاي���د  “عام 
الدينية  والقيم  اخل��ري  عمل  و�صلوك  وثقافة  ال��رتاح��م  روح  يعك�س  ومب��ا 
بها  يت�صم  التي  ال�صامية  واالإن�صانية  واالجتماعية  والوطنية  واالأخالقية 

املجتمع االإماراتي.
وقال بوزجنال اإن التزام غرفة ال�صارقة مببادئ وقيم امل�صوؤولية االجتماعية 

وثقافة  املوؤ�ص�صية  وقيمها  ال��غ��رف��ة  ا�صرتاتيجية  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ال  ج��زء  ه��و 
اإطالق  اأن الغرفة داأبت على مدى �صنوات طويلة على  موظفيها، م�صيفاً 
املبادرات االجتماعية وهو ما اأهلها للفوز باملركز االأول يف “جائزة ال�صارقة 
“اأف�صل جهة  2016، �صمن فئة  ال�14 لعام  للعمل التطوعي” بدورتها 
تقديراً  وذل���ك  التطوعية”،  االأع��م��ال  يف  امل�صاهمات  جم��ال  يف  حكومية 
م�صتوى  على  واخل���ريي  التطوعي  للعمل  وال��داع��م��ة  اجلليلة  جل��ه��وده��ا 
دولة االإم��ارات، م�صرياً اإىل حر�س الغرفة على موا�صلة جهودها الرامية 
فئات  وبني  �صفوف موظفيها  املجتمعية يف  امل�صوؤولية  تر�صيخ مفهوم  اإىل 
املجتمع عامة وخمتلف قطاعات العمل ب�صكل خا�س، لتكون مثااًل يحتذى 
به يف جمتمع االأعمال باإمارة ال�صارقة الذي تعمل على ارتقائه وتنميته يف 
كافة االجتاهات وحتديداً يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية والعمل اخلريي 

والتطوعي.

وُتعترب هذه احلملة اإحدى املبادرات التي تنظمها الغرفة على مدار العام 
وت�صتذكر من خاللها رائد العطاء والعمل اخلريي الوالد املوؤ�ص�س ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، والتي ت�صمل تقدمي خمتلف 
والربامج  امل�صاريع  من  العديد  رعاية  عرب  واملعنوي  امل��ادي  الدعم  اأ�صكال 
اخلريية والتعليمية واالجتماعية واالإن�صانية والريا�صية والثقافية والفنية 
والتطوعية وغريها، انطالقاً من قناعتها باأهمية ال�صراكة بني كافة فئات 
وازده��اره، انطالقاً من  الوطن  املجتمع وت�صافر اجلهود يف م�صرية مناء 
قناعة الغرفة باأن امل�صوؤولية املجتمعية قيمة ح�صارية وموؤ�ص�صية وواجب 
وطني وديني وف�صيلة اإن�صانية واأخالقية ومهنية ال غنى عنها يف موؤ�ص�صات 
والتعا�صد  والتكاتف  الرحمة  قيم  لتعزيز  واخلا�س،  القطاعني احلكومي 
وتر�صيخ مفهوم العطاء وخدمة املجتمع واالإن�صان يف دولة االإمارات خالل 

�صهر رم�صان املبارك ويف “عام زايد اخلري”.
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي توزع املري الرم�ساين على 400 اأ�سرة متعففة 

•• دبي-وام:

 400 الرم�صاين على  املري  الطرق واملوا�صالت بدبي  وزعت هيئة 
ال�صارقة  اإم���ارت���ي  م��ن  ك��ل  م���رة يف  دب���ي والأول  ��ف��ة يف  م��ت��ع��ِفّ اأ����ص���رة 
وعجمان وذلك بالتعاون مع جمعية االحتاد. واو�صحت موزة املري 
�صنويا  الهيئة حتر�س  ان  املوؤ�ص�صي  واالت�صال  الت�صويق  اإدارة  مدير 
وخا�صة  الرم�صانية  الفعاليات  جميع  يف  الفاعلة  امل�صاركة  على 
االإن�صانية واخلريية منها خالل ال�صهر الف�صيل وذلك ملا متثله من 
واالأن�صطة  الفعاليات  بني  ومن  ك��ربى..  واإن�صانية  اجتماعية  قيمة 
الرم�صانية تلك املتعلقة بيوم زايد للعمل االإن�صاين وهو ذكرى وفاة 
التا�صع  ال��ذي ي�صادف  اآل نهيان  �صلطان  زاي��د بن  ال�صيخ  له  املغفور 

ع�صر من �صهر رم�صان املبارك.

واأو�صحت انه تعزيزا ملبادرة فرحة عيد ا�صطحب فريق العمل وهم 
اأ�صر ذوي دخل  50 من االأيتام واأطفال من  املتطوعون من الهيئة 
واإدخال  لهم  العيد  ك�صوة  ل�صراء  التجارية  املراكز  اأحد  اإىل  حمدود 
هذه  ج��رت  وق��د  املنا�صبة.  ب��ه��ذه  واإ���ص��ع��اده��م  قلوبهم  اإىل  ال��ف��رح��ة 
دبي  يف  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية  م��ع  بالتعاون  الفعالية 

وبالتن�صيق مع مركز روافد للتطوير والتعليم.
ومن بني الفعاليات االأخرى التي نظمتها الهيئة كانت فعالية اإفطار 
وذلك يف فندق  للهيئة  التابعني  العامة  �صائقي احلافالت  50 من 
وم�صابقات  اأن�صطة  كذلك  اللقاء  ت�صمن  وق��د  دب��ي  يف  حياة  جراند 
متنوعة لل�صائقني بح�صور املدير التنفيذي للموؤ�ص�صة اأحمد ها�صم 
ب��ه��روزي��ان وع���دد م��ن م��دي��ري واالإدارات واالأق�����ص��ام وامل��وظ��ف��ني يف 

املوؤ�ص�صة.

•• العني-الفجر:

ندوة  االإم���ارات  كلنا  جمعية  نظمت 
وط��ن��ي��ة حت���ت ع���ن���وان )زاي�����د رائد 
العمل االإن�صاين( مبنا�صبة يوم زايد 
يتزامن  ال����ذي  االإن�������ص���اين،  ل��ل��ع��م��ل 
املوؤ�ص�س  ال���وال���د  ذك���رى رح��ي��ل  م��ع 
نهيان،  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
ث��راه، ا�صت�صافها جمل�س  طيب اهلل 
�صعادة حمد بن هوميل العامري يف 
العني، وح�صرها عدد كبري  مدينة 
من املواطنني واالأكادمييني وطلبة 

املدار�س.
�صعادة  رح����ب  ال����ن����دوة  ب���داي���ة  ويف 
ح��م��د ب���ن ه��ومي��ل ال���ع���ام���ري، اأحد 
قريبة  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 
ثراه،  اهلل  ط��ي��ب  زاي����د،  ال�صيخ  م��ن 
والتنمية  ال��ت��ط��ور  ل��ف��رتة  وواك�����ب 
منذ  االإم����ارات  دول��ة  �صهدتها  التي 
ق���ي���ام االحت�������اد، ب���احل�������ص���ور، واأك����د 
االإن�����ص��اين هو  للعمل  زاي���د  ي��وم  اأن 
ماآثر  فيها  ن�صتذكر  طيبة  منا�صبة 
زايد،  ال�صيخ  املوؤ�ص�س  ومكارم  واإرث 
االإن�صانية  واأعماله  ثراه،  اهلل  طيب 
اجلليلة التي ما زالت متوا�صلة اإىل 
يومنا وتدل على طيب االأثر الذي 

تركه زايد اخلري رحمه اهلل.
هذا  االحتفال  اأن  �صعادته،  واأ�صاف 
العام بيوم زايد للعمل االإن�صاين، قد 
زايد،  يواكب عام  جاء خمتلفا وهو 
زاي����د اخل����ري، زاي����د احل��ك��ي��م واالأب 
لتكون  والرمز..  والقائد  واالإن�صان 
نحتفل  ونحن  مم��ي��زة،  االحتفالية 
ب���ع���ام زاي�����د ون�����ص��ت��ل��ه��م م���ن نهجه 
احل��ك��ي��م يف ال��ع��ط��اء وال���ب���ذل الذي 
اأ���ص��ب��ح ���ص��م��ة امل��ج��ت��م��ع االإم����ارات����ي، 
ه���ذا ال��ن��ه��ج ال��را���ص��خ ال����ذي �صارت 
فاأ�صبحت  ال��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ف��ي��ه 
دولة االإمارات االأوىل على م�صتوى 
االإن�����ص��اين وم��د يد  ال��ع��امل بالعمل 
ال��ع��ون ل��ك��اف��ة ���ص��ع��وب ال���ع���امل، واإن 
هذا كله بف�صل النهج احلكيم الذي 
اأر�صى دعائمه زايد اخلري الذي يعد 
رائد العمل االإن�صاين على م�صتوى 
العامل، والذي ما زالت ب�صماته يف 
ه���ذا امل��ج��ال وا���ص��ح��ة وم��ن��ت�����ص��رة يف 

بقاع االأر�س.
الدكتور  ���ص��ع��ادة  ذل���ك حت���دث  ب��ع��د 
ع�صو  العامري،  هوميل  بن  �صعيد 
جمل�س اإدارة جمعية كلنا االإمارات، 
الرجال  م���ن  ال��ع��ظ��م��اء  اإن  وق�����ال: 
تخلدهم ماآثرهم الطيبة، و�صريتهم 
وما  الكبرية،  واإجن��ازات��ه��م  العطرة 
ح��ق��ق��وه م��ن رف��اه��ي��ة وع���دل واأمن 
وما  واأوط��ان��ه��م،  ل�صعوبهم  واأم����ان 
والعطاء  اخل��ري  اأعمال  من  قدموه 
للب�صرية  وال�صالم  الت�صامح  وقيم 
للعمل  زاي�������د  ي������وم  ويف  ج����م����ع����اء، 
االأعمال  ن�صتذكر  فاإننا  االإن�����ص��اين، 
واإالرث  واملناقب  االإن�صانية اجلليلة 
الكبري للقائد املوؤ�ص�س الوالد ال�صيخ 
زايد بن �صلطان، طيب اهلل ثراه،.. 
الرا�صخ  ون��ه��ج��ه  امل��ب��ارك��ة  وج��ه��وده 
�صاهم يف  ال��ذي  االإن�صاين  العمل  يف 
ال��ك��ث��ري من  م��ع��ان��اة  م��ن  التخفيف 
الب�صر يف م�صارق االأر�س ومغاربها، 
�صار فيه �صاحب  ال��ذي  النهج  ذل��ك 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان، 

وعزز اأركانه، من خالل العديد من 
املبادرات الإن�صانية واخلريية، والتي 
جاءت ا�صتكماال جلهود ال�صيخ زايد، 
طيب  بنهجه،  واق��ت��داء  اهلل،  رحمه 
االإم���ارات  دول���ة  ث���راه، فاحتلت  اهلل 
االإن�صانية  بامل�صاعدات  االأول  املركز 

على م�صتوى العامل.
واأ�صاف الدكتور �صعيد بن هوميل، 
الوالء  م��ب��ادئ  زاي���د  فينا  زرع  ل��ق��د 
وال�صالم وقبول  والت�صامح  واالإخاء 
ثقافته ومعتقداته  واح��رتام  االآخر 
ف��ك��ان عطاوؤه  وت���اري���خ���ه،  وع���ادات���ه 
�صامال وموجها لالإن�صانية جمعاء، 
والهدف  احلقيقية  القيمة  وك��ان��ت 
االإن�صان، فعمل رحمه  يف نظره هو 
لت�صود  بو�صعه  اأق�صى ما  وب��ذل  اهلل 
ال�صعوب  ج��م��ي��ع  وحت��ظ��ى  ال��ع��دال��ة 
كانت  تلك  الكرمي..  العي�س  باأ�ص�س 
مبادئ واأف��ك��ار زاي��د اخل��ري، والذي 
م���ا زل��ن��ا ن��ن��ه��ل م���ن م��ع��ي��ن��ه ون�صري 
االإن�صاين  العمل  ليبقى  على خطاه 
اأن  بعد  خالدا،  ونهجا  را�صخا  فكرا 
زرع زاي���د ح��ب اخل���ري، ور���ّص��خ قيم 
ال�صامية  للمعاين  وج�ّصد  العطاء 
رحمه  لي�صتحق،  االإن�صاين،  للعمل 
العمل  رائ���د  لقب  فخر  وب��ك��ل  اهلل، 
العامل.  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  االإن�������ص���اين 
ح��ي��ث ي��ع��د وب��ح��ق م��وؤ���ص�����س العمل 
االإن�صانية..  اأب��ع��اده  بكافة  اخل��ريي 
الطاهرة حا�صرة  روح��ه  زال��ت  وم��ا 
من خالل امل�صاريع الكثرية املنت�صرة 
يف اأن��ح��اء ال��ع��امل م��ن م��دن �صكنية 
وم�صاجد  وم���دار����س  وم�صت�صفيات 
واآبار و�صروح علمية وم�صاريع بنية 
العديد  نه�صة  يف  �صاهمت  حتتية 
من دول العامل وخففت من معاناة 
ك��ث��ريون م��ن ���ص��ع��وب ال��ع��امل بكافة 

اأعراقهم واألوانهم ومعتقداتهم. 
العمل  اأن  �����ص����ع����ادت����ه،  اأك��������د  ك���م���ا 
االإن�صاين، عند زايد، رحمه اهلل، مل 
يكن جم��رد ���ص��ع��ارات وع��ن��اوي��ن، بل 
كان نهجا وفكرا وممار�صة، فامتدت 
والعطاء  ب��اخل��ري  البي�صاء  اأي��ادي��ه 
�صباقاً  وك��ان  ال��ع��امل،  �صعوب  لكافة 
يف مد يد العون يف كل الق�صايا ذات 
البعد االإن�صاين يف اأي بقعة من بقاع 
االأر���س، دون التمييز يف االختالف 
اأو الثقايف، وكان  اأو العرقي  الديني 

اإىل ن�صر  دائ��م��ا  ي��دع��و، رح��م��ه اهلل، 
ثقافة الت�صامح وال�صالم والو�صطية 
باالأمن  ال��ع��امل  لينعم  واالع���ت���دال 

واال�صتقرار.
ب��ع��د ذل���ك حت���دث ال��دك��ت��ور �صالح 
حم����م����د امل���������ص����ع����ب����ي، امل�������ص���ت�������ص���ار 
العالقات  يف  وال��ب��اح��ث  ال��ق��ان��وين، 
ال��دول��ي��ة، وق����ال: ل��ق��د غ��ر���س فينا 
زاي����د ط��ي��ب اهلل ث����راه، ح��ب اخلري 
امللهوف،  واإغاثة  املحتاج  وم�صاعدة 
واخلريي  االإن�صاين  العمل  فاأ�صبح 
العربية  االإم�����������ارات  دول�������ة  ����ص���م���ة 
املتحدة، التي احتلت، بف�صل غر�س 
االأول  املركز  وحكمته،  وفكره  زاي��د 
باالأعمال االإن�صانية واخلريية على 

م�صتوى العامل.
دولة  يف  احلكيمة  القيادة  اأن  واك��د 
االإم���������ارات وا����ص���ل���ت م�����ص��رية زاي���د 
العمل  ث����راه، يف  اخل���ري، ط��ي��ب اهلل 
اخل�����ريي واالإن���������ص����اين، واأ�����ص����ار اأن 
دول��ة االإم���ارات حققت املركز االأول 
امل�صاعدات  يف  العامل  م�صتوى  على 
حيث   2013 ال���ع���ام  االإن�������ص���ان���ي���ة 
دوالر  م���ل���ي���ارات   4 م��ب��ل��غ  ق���دم���ت 
ل���ل���ع���م���ل االإن�����������ص�����اين، وك�����ذل�����ك يف 
م�صاعدات  ب��ح��ج��م   2014 ال���ع���ام 
كما  دوالر،  مليار   6 قيمتها  بلغت 
حافظت دول��ة االإم��ارات على املركز 
املانحة  ال��دول  اأك��رب  كاإحدى  االأول 
الر�صمية  االإمن��ائ��ي��ة  ل��ل��م�����ص��اع��دات 
كافة  وت�صدرت   ..2015 العام  يف 
امل�صاعدات  ت��ق��دمي  يف  ال��ع��امل  دول 
 ،2016 للعام  االإن�صانية  التنموية 
ك��م��ا اح��ت��ل��ت دول���ة االإم�����ارات املركز 
مانحة  ج��ه��ة  ك���اأك���رب  ع��امل��ي��ا  االأول 
للم�صاعدات  اخلارجية لعام2017 
، لتحافظ على مكانتها الرائدة بني 

دول العامل كاأكرث الدول عطاء .
امل�صاعدات  اأن  امل�����ص��ع��ب��ي،  واأ�����ص����ار 
االإن�������ص���ان���ي���ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا دول����ة 
العامل،  ���ص��ع��وب  ل��ك��اف��ة  االإم��������ارات 
امل��ق��ام االأول  ت��اأخ��ذ يف اع��ت��ب��اره��ا يف 
اجل��ان��ب االإن�����ص��اين ال��ذي يتمثل يف 
التمييز  دون  ال�صعوب.  احتياجات 
بالعرق اأو اللون اأو الديانة، واأو�صح 
لدولة  االإن�����ص��ان��ي��ة  امل�����ص��اع��دات  اأن 
ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا العام  االإم���������ارات  م��ن��ذ 
1971 و�صلت اإىل اأكرث من 178 

دولة عرب العامل.
بن  �صامل  العقيد  �صعادة  حت��دث  ثم 
مرافقي  اأح����د  ال���ع���ام���ري،  ه��ومي��ل 
واأكد  ث��راه،  زاي��د، طيب اهلل  ال�صيخ 
واإحياء  زاي�����د،  ب��ع��ام  االح��ت��ف��ال  اأن 
ذك��راه العطرة، يف ي��وم زاي��د للعمل 
االإن�����ص��اين، هو واج��ب وطني وجزء 
من الوفاء للوالد املوؤ�ص�س طيب اهلل 
اأ�صل  ف��زاي��د، رحمه اهلل، ه��و  ث���راه، 
البذل  وامل��ل��ه��م وامل��ع��ل��م يف  ال��ع��ط��اء 
يعرف  ال�����ذي ال  وال����ك����رم  واجل������ود 
اأن  �صعادته  وق��ال  والأ�صقفا،  ح��دودا 
زايد، طيب اهلل ثراه، قدوتنا جميعا 
اأن قدم  ب��ع��د  االإن�������ص���اين  ال��ع��م��ل  يف 
امل��ث��ال االأع��ل��ى وال��ق��دوة يف التكاتف 
للجميع،  العون  يد  وم��د  والتكافل 
و�صوف يبقى حيا يف ذاكرتنا وقلوبنا 
الكرمية  ومناقبه  الطيبة  مب��اأث��ره 

واإرثه الكبري واإجنازاته اخلالدة.
ال��ن��دوة الدكتور  كما حت��دث خ��الل 
العامري،  ع��و���س  ب���ن  زي����اد  ط����ارق 
مدير اإدارة تطوير االأعمال بدائرة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وامل��ع��رف��ة، وق����ال: اإن��ن��ا يف 
املبارك  �صهر رم�صان  زاي��د ويِف  عام 
املغفور  مناقب  من  بع�س  ن�صتذكر 
له ال�صيخ زاي��د، طيب اهلل ث��راه، يف 
ع��ه��ده، حيث  التعليم خ��الل  ق��ط��اع 
ارتفع عدد املدار�س الأكرث من اأربعة 
 ،1978 ب��ال��ع��ام  اأ���ص��ع��اف م��ق��ارن��ة 
ك����ذل����ك اه����ت����م ب���ب���ن���اء اجل���ام���ع���ات 
والبعثات  االأم����ي����ة  حم���و  وب����رام����ج 
التعليمية... ويعود امل�صتوى العايل 
ال��ذي ت�صهده دول��ة االإم���ارات اليوم 
يف قطاع االأبحاث والتعليم وتاأهيل 
القائد  �صيا�صات  اإىل  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 

املوؤ�ص�س، طيب اهلل ثراه.. 
وق����ال ال���ع���ام���ري: ل��ق��د ب����داأ تطور 
التعليم يف االإمارات العربية املتحدة 
1962، ومل  ع���ام  ف��ع��ل��ي��ة  ب�����ص��ورة 
 20 امل���دار����س حينها  ي��ت��ج��اوز ع���دد 
م��در���ص��ة، وك����ان ي���در����س ف��ي��ه��ا اأقل 
من  معظمهم  طالبا،   4000 م��ن 
البنية  ت��ت��وف��ر  ت��ك��ن  ومل  ال���ذك���ور، 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���ك���ث���ري م����ن اخل����دم����ات 
مثل  االأ�����ص����ا�����ص����ي����ة،  االج���ت���م���اع���ي���ة 
واملطارات،  واالإ���ص��ك��ان  امل�صت�صفيات 
وكان هنالك نق�س كبري يف القوى 

الب�صرية.

واأكد الدكتور طارق بن زياد، اأنه يف 
عهد زايد اخلري، �صهد قطاع التعليم 
التطور  وا�صتمر هذا  كبريا،  تطورا 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ع��ه��د  يف  ال��ن��وع��ي 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، و�صهدت 
بخم�صة  زي���ادة  احلكومية  امل��دار���س 
اإذ  اأ���ص��ع��اف م��ا ك��ان��ت عليه ���ص��اب��ق��ا، 
 685 اإىل  132 مدر�صة  زادت من 
�صهدت  ك���م���ا   ،2017 ع�����ام  ح���ت���ى 
ت��زاي��داً ملمو�صاً يف  دول��ة االإم����ارات 
العامة  اجلامعية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ع��دد 
التح�صني  اإىل  باالإ�صافة  واخلا�صة، 
للموؤ�ص�صات  االأداء  امل�صتمر يف جودة 
القائمة.. باالإ�صافة اىل ذلك قامت 
للمواطنني  الطلبة  باإر�صال  الدولة 
رائدة  دول  اىل  درا���ص��ي��ة  ب��ع��ث��ات  يف 
الواليات  م��ث��ل  ال��ع��ايل  التعليم  يف 
املتحدة  واململكة  االأمريكية  املتحدة 
التخ�ص�صات  ك��اف��ة  يف  واأ���ص��رتال��ي��ا 
واملتخ�ص�صة،  واالإداري������ة  العلمية 
وخ��الل فرتة  ذل��ك  اىل  وباالإ�صافة 
زم��ن��ي��ة وج���ي���زة، ا���ص��ت��ط��اع��ت دول���ة 
االإم��ارات من تاأ�صي�س نظام متميز، 
واأ�صار  اجلامعي.  للتعليم  ومتنوع 
يف  امل�صجلني  الطلبة  ع���دد  اأن  اإىل 
يقارب  م��ا  حالياً  االإم����ارات  جامعة 

14000 طالب اإماراتي ودويل. 
�صعادة  ت���وج���ه  ال����ن����دوة  خ���ت���ام  ويف 
ال������دك������ت������ور ����ص���ع���ي���د ب������ن ه���ومي���ل 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و  ال����ع����ام����ري، 
بال�صكر  االإم���������ارات،  ك��ل��ن��ا  ج��م��ع��ي��ة 
واملتحدثني  ل��ل��ح�����ص��ور  وال��ت��ق��دي��ر 
ووفاءهم  الوطنية  م�صاعرهم  على 
االإن�صاين  ال��ع��م��ل  ورائ�����د  مل��وؤ���ص�����س 
واأكد  ث���راه،  اهلل  طيب  زاي��د  ال�صيخ 
بروحه  اهلل، خالداً  رحمه  زاي��د،  اأن 
ونهجه واإرثه وفكره، خالداً مببادئه 
التي اأ�ص�س لها وزرعها فينا، لتبقى 
االأمم  االإم��������ارات يف ط��ل��ي��ع��ة  دول�����ة 
طيب  زاي��د،  لها  اأراد  كما  املتقدمة، 
اهلل ثراه، حتقق الرفاهية والرخاء 
اإىل  باخلري  اأياديها  ومتد  ل�صعبها، 
على  وحتافظ  العامل،  �صعوب  كافة 
املجاالت،.  كافة  يف  العاملية  مكانتها 
وتقاليد  ق��ي��م  م��ن  ب��ه  تتم�صك  مب��ا 
وت�������ص���ام���ح، وم����ا ت��ق��دم��ه م���ن خري 
و�صالم ل�صعوب االأر�س على اختالف 

كلنا االإمارات:  زايد رائد العمل االإن�ساين

حممد بن ركا�س: زايد اخلري ر�سخ قيم املحبة وال�سعادة يف قلوب النا�س

االأحبابي: يوم زايد للعمل االإن�ساين... حمطة عاملية للعطاء االإن�ساين

احتاد الكتاب: زايد عمل باإخال�س 
وتفان من اأجل وطنه و�سعبه واأمته

ب���ن ركا�س  ال�����ص��ي��خ حم��م��د  اأك�����د 
ال�������ع�������ام�������ري ع���������ص����و امل���ج���ل�������س 
اال����ص���ت�������ص���اري الم������ارة اأب�����و ظبي 
االإن�صانى  ل��ل��ع��م��ل  زاي����د  ي����وم  اأن 
مبادىء  ف��ي��ه��ا  ن�����ص��ت��ل��ه��م  حم��ط��ة 
الذي  التاريخي  القائد  وم�صرية 
واملحبة  قيم اخلري  ر�صخ خاللها 

وال�صعادة يف قلوب النا�س. 
واأ�����ص����اف ال�����ص��ي��خ ب���ن رك���ا����س يف 
للعمل  زاي��د  ي��وم  كلمة  مبنا�صبة 
االإن���������ص����اين، ال������ذي ي�������ص���ادف يف 
كل  يف  رم�صان  ع�صرمن   التا�صع 
االإم����ارات  دول���ة  اأن موؤ�ص�س  ع���ام  
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 

•• اأبوظبي-الفجر: 

املهند�س  ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة  اأك�����د 
االأحبابي مدير عام  نا�صر  حممد 
“يوم  اإن  االإم��ارات للف�صاء،  وكالة 
زايد للعمل االإن�صاين” هو حمطة 
عاملية للعطاء االن�صاين، ومنا�صبة 
والعطاء  ال��ب��ذل  م��ع��اين  لتكري�س 
ال��ت��ي غر�صها  وامل��ح��ب��ة وال��ت�����ص��ام��ح 
املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،   �صلطان 

يف �صعب االإمارات.  
“يعترب يوم زايد  وقال االأحبابي: 
ي�صادف  ال����ذي  االإن�����ص��اين  للعمل 
العام  ه���ذا  وي���واف���ق  رم�����ص��ان   19
الذكرى الرابعة ع�صرة على رحيل 
املبادرات  اأه��م  من  املوؤ�ص�س  الوالد 
على  االإم����ارات  �صعب  ت�صجع  التي 
عمل اخلري وت�صطري اأروع ق�ص�س 
ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء وال��ت�����ص��ام��ح، وهو 

•• اأبوظبي -وام: 

اأك���د احت���اد ك��ت��اب واأدب����اء االإم���ارات 
ال�صيخ  امل��وؤ���ص�����س  ال��ق��ائ��د  اأث����ر  اأن 
طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
ب���اق ع��ل��ى م���رور الزمن  اهلل ث���راه 
فقد عمل بكل اإخال�س وتفان من 
واأم��ت��ه وحول  و�صعبه  وط��ن��ه  اأج���ل 
االإم���������ارات مب���ا ع��م��ل ووه�����ب اإىل 
دولة ع�صرية تواكب بني االأ�صالة 
وامل��ع��ا���ص��رة وحت����رز ال��ت��ق��دم وفق 
مدرو�صة  وا�صرتاتيجيات  خطط 
وواعية ترتجم روؤيته اإىل م�صاريع 
وبرامج عمل. ولفت احتاد الكتاب 
مبنا�صبة   - ام�س  اأ���ص��دره  بيان  يف 
الذي  االإن�����ص��اين  للعمل  زاي���د  ي��وم 
ي�صادف 19 رم�صان من كل عام - 
اإىل اأن غر�س القائد املوؤ�ص�س يثمر 
التي  املباركة  النه�صة  ه��ذه  اليوم 
كر�صها نحو خري االأر�س واالإن�صان 
ال�صيخ خليفة  ال�صمو  نهج �صاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

“حفظه اهلل«.
وق������ال ح��ب��ي��ب ال�������ص���اي���ع االأم�����ني 
ال����ع����ام ل����الحت����اد ال����ع����ام ل����الأدب����اء 
ال���ع���رب رئ��ي�����س جمل�س  وال���ك���ت���اب 
االإمارات  واأدب��اء  كتاب  اإحت��اد  اإدارة 
االإمارات  واأدب��اء ومثقفي  كتاب  اإن 

اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، حر�س 
اأن يكون وطننا الغايل رمزاً  على 

ف���ر����ص���ة ل��ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء على 
التي  االإن�صانية  امل��ب��ادرات  خمتلف 
اأطلقتها الدولة يف خدمة املاليني 
م���ن ال��ب�����ص��ر ح���ول ال���ع���امل، والتي 
املحبة  ر���ص��ال��ة  خاللها  م��ن  تن�صر 

والتعاي�س«. 
والدنا  نهج  ع��زز  “لقد  واأ����ص���اف: 
“رحمه  زاي������د  ال�����ص��ي��خ  امل���وؤ����ص�������س 

اليوم  ه����ذا  ويف  دائ���م���ا  ي���ت���ذك���رون 
الزعيم اخلالد على  بالذات ف�صل 
احلركة  وعلى  احل��ي��اة  مناحي  ك��ل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة خ�����ص��و���ص��ا ح��ي��ث اعترب 
الثقافية  التنمية  ث��راه  اهلل  طيب 
التنمية  من  وعزيزا  اأ�صيال  ج��زءا 
�صمتي  ل���ه���ا  و����ص���م���ن  ال�������ص���ام���ل���ة 
ال����ت����وازن واالإ����ص���ت���دام���ة ..واأط���ل���ق 
بالرتاث  املعنية  املوؤ�ص�صات  مبكرا 
حركة  واأوىل  بالتاريخ  وامل�صتغلة 
منذ  ووج���ه  خ��ا���ص��ة  ع��ن��اي��ة  الن�صر 
تخ�صي�س  اإىل  االأوىل  ال��ب��واك��ري 
وزارة االإعالم والثقافة التي عملت 
يف  الثقافة  مفاهيم  تكري�س  على 
الثقايف  ال�صعيدين  على  املجتمع 

ومثااًل   وامل���ودة  والت�صامح  للخري 
يف  العاملي   امل�صتوى  على  ان�صانياً 
العمل واخلريي والتنموي ل�صائر 
ال�������ص���ع���وب واالدي����������ان وامل����ذاه����ب 
ر�صالة  م���ن  ان��ط��الق��اً  واالأع�������راق 
ال��ت�����ص��ام��ح واالإخ�����اء امل��ت��ج�����ص��دة يف 

�صعب االإمارات االأ�صيل.
رك����ا�����س: يف هذه  ب����ن  واأ������ص�����اف 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ن�����ص��ت��ذك��ر م���اآث���ر زاي���د 
ال���ع���ط���اء وال����ب����ذل  ال����ف����ري����دة يف 
قيادتنا  م���ع  امل�������ص���رية  ون���وا����ص���ل 
العطاء  م����ن  مب���زي���د  ال���ر����ص���ي���دة 
والتقدم  واخل��ري  االأم��ل  و�صناعة 

واالزدهار.

ال����دول����ة ع���امل���ي���اً يف  م���ك���ان���ة  اهلل” 
اخل���ري وال���ع���ط���اء، واأ���ص��ب��ح��ت من 
االإن�صاين  العمل  يف  ق���دوة  خ��الل��ه 
املراتب  اأعلى  وت�صدرت  والت�صامح 
االإن�صانية  امل��ن��ح  م��وؤ���ص��رات  �صمن 
املا�صية،  االأع��وام  واالإغاثية خالل 
ر�صخها  التي  النبيلة  القيمة  اأن  اإذ 
فينا هي التي متيزنا بني ال�صعوب، 
مع  عالقاتنا  تعزيز   يف  واأ�صهمت 

الدول حول العامل«.
القيادة  ب��ن��ه��ج  االأح���ب���اب���ي  واأ�����ص����اد 
ترجمًة  ي���ع���د  ال�������ذي  ال���ر����ص���ي���دة 
امل��وؤ���ص�����س يف ن�صر  ال���وال���د  ل���روؤي���ة 
وم�صاعدة  التطوعي  العمل  ثقافة 
الت�صامح  مبادئ  ون�صر  املحتاجني 
دولة  داخ���ل  ف��ق��ط  لي�س  وال��ع��ط��اء 
االإم������ارات واإمن����ا خ��ارج��ه��ا لت�صل 
اإىل ك��ل حم��ت��اج ح��ول ال��ع��امل، الأن 
عمل اخلري والرب متاأ�صل يف اأبناء 

زايد.

واالإعالمي.
زايد  ال�صيخ  ان  ال�صايغ  ا���ص��اف  و 
اعترب  ن���ه���ي���ان  اآل  ����ص���ل���ط���ان  ب����ن 
����ص���ام���ال فوجه  �����ص����وؤاال  ال���ث���ق���اف���ة 
االهتمام  اإىل  التنفيذية  االإدارات 
والت�صكيل  وال�صرد  والنرث  بال�صعر 
عامة  والفنون  والغناء  واملو�صيقى 
اإق��ران نه�صة  و�صهد عهده الزاهر 
كان  م��ا  التعليم  بنه�صة  الثقافة 
امل�صافة  االأث���ر يف جت�صري  اأك��رب  ل��ه 
بني املادي واملعنوي حيث ال فجوة 

بينهما وال قطيعة بني االأجيال.
نعي�س  زلنا  م��ا  اننا  ال�صايغ  وق��ال 
ال�صيخ  اأ�ص�صها  كما  الثقافة  نه�صة 
زاي����د ط��ي��ب اهلل ث����راه وك��م��ا ثبت 
اإل��ي��ه��ا �صاحب  واأ�����ص����اف  اأرك���ان���ه���ا 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ويف هذه املنا�صبة كما يف كل  اهلل” 
االإم���ارات  واأدب����اء  ي��وم يجدد كتاب 
ال��وف��اء واالإن��ت��م��اء مكر�صني  ع��ه��د 
دولة  خلدمة  واأعمارهم  اأقالمهم 
الكرمي  العزيز  و�صعبها  االإم���ارات 
زايد  زاي��د وحلم  وخمل�صني الإرث 
ومقدرين كل من �صحى من اأجل 
�صهداء  امل��وك��ب  اأول  ويف  االإم����ارات 
االإم������ارات االأب�������رار.. م��و���ص��ح��ا اأن 
اليوم  ينطلقون  واالأدب�����اء  ال��ك��ت��اب 
اإىل م�صتقبل الكتابة واالإب��داع من 
اأفقه  يف  ي�صعه  كبري  وطني  وع��ي 
االأرح������ب ال��ت��زام��ن م���ع ع���ام زايد 

ومئوية زايد.
واأدب�������اء  ك���ت���اب  احت������اد  اأن  اأك������د  و 
القائد  ي���رى يف م��ئ��وي��ة  االإم�����ارات 
لتجديد  عظيمة  فر�صة  املوؤ�ص�س 
العمل  ومل�صاعفة  جهة  من  العهد 
امل���ب���دع اخل�����الق م���ن ج��ه��ة ثانية 
االإحتاد  اأجن��ز  فقد  ال�صدد  وب��ه��ذا 
�صمن  ف��ع��ال��ي��ة   100 االآن  ح��ت��ى 
“ م��و���ص��م م��ئ��وي��ة زاي���د ال��ث��ق��ايف “ 
الذي اأطلقه يف اأكتوبر املا�صي وقد 
الندوات  ب��ني  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��وع��ت 
ال�صعرية  واالأم�������ص���ي���ات  ال��ف��ك��ري��ة 
جانب  اإىل  والنقدية  والق�ص�صية 
والفنية  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة  االأم�������ص���ي���ات 

ومعار�س الت�صكيل.

د. الدكتور �صعيد بن هوميل  د. الدكتور �صالح امل�صعبي د. طارق زياد العامري حمد بن هوميل العامري العقيد �صامل بن هوميل العامري

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/770  جتاري جزئي              
روالند  مايكل  مديرها  ح  م  �س  جمريا  ب��امل  فاي�صروى  فندق   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�صكاي  املدعي/  ان  االقامة مبا  2-فايف جلوبال هولدجن  جمهويل حمل  �صفين�صون 
املاجد  جمعه  خالد   / مديرها  وميثلها  م  م  ذ   - وال�صحن  وال�صياحة  لل�صفريات  الي��ن 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احلمداين  عبدالرحمن  �صالح  عبداهلل   / وميثله  املهريي 
 62.970( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
، والر�صوم  التام  ال�صداد  تاريخ اال�صتحقاق وحتى  القانونية 12% من  درهم( والفائدة 
وامل�صاريف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�صة ي��وم االرب��ع��اء  امل��واف��ق  2018/6/6  
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

خ���دج���ا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا     ، م��و���ص��ى  ع��ب��داهلل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )3340860EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0505855255

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / ران��ي��ا حممد 
االردن     ، �����ص����رح����ان  ����ص���ل���ي���م 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 O993847 &( رق������م 
يجده  من   )M314691
رقم   بتليفون  االت�صال  عليه 

    0502038932

فقدان جواز �سفر
�صاه  الل   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ب����اك���������ص����ت����ان     ، م��������������رياك 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )TV5147251( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

 0505745232

فقدان جواز �سفر
ح�صام  حيان   / املدعو  فقد 
، �صوريا   اجلن�صية  عمران 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )011591795N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0554159208

فقدان جواز �سفر
يا�صمني   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
عبدالر�صيد حممد ، حيبوتي 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
من   )92591RE13(
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0521092291

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ل�  العليا  الوطنية  اللجنة  اأع�����ص��اء  اأك���د 
»عام زايد« اأن املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« حول 
اإىل  االإم���ارات  دول��ة  االإن�صاين يف  العمل 
تتناقله  ح�صاري  و�صلوك  حياة  اأ�صلوب 

االأجيال. 
للعمل  زاي�����د  »ي�����وم  اأن  اإىل  واأ������ص�����اروا 
االإن�صاين« يعترب عالمة فارقة يف تاريخ 
االإم��ارات ومنا�صبة لالحتفال مبا  دولة 
حققته من اإجن��ازات على �صعيد العمل 
االإن�����ص��اين م��ن خ���الل امل�����ص��اع��دات التي 

تقدمها للدول وال�صعوب االأخرى. 
القرقاوي  عبداهلل  حممد  معايل  وق��ال 
وامل�صتقبل  ال��وزراء  �صوؤون جمل�س  وزي��ر 
اأ�صبح  االإن�����ص��اين  للعمل  زاي���د  ي���وم  اأن 
الوطنية  م�����ص��ريت��ن��ا  يف  ب������ارزة  ع���الم���ة 
ن�صتعيد فيه اإرث العطاء امل�صتدام الذي 
ال�صيخ  املغفور له  اأر�صاه موؤ�ص�س الدولة 
اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
وب��رام��ج عمل  اإىل خطط  ث��راه« وحوله 
ومنظومة عطاء متكاملة بل واإىل قيمة 
الثقافة  باتت متجذرة يف �صلب  را�صخة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وامل��وؤ���ص�����ص��ي��ة يف االإم�������ارات 
ال�صعبي  ال��وج��دان  لتقرتن االإم���ارات يف 
مركزاً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  وال��ع��امل  املنطقة  يف 
االأعمق  االإن�������ص���اين  ب��ع��ده  يف  ح�����ص��اري��اً 

تاأثرياً واالأبعد و�صواًل. 
واأ�صار معاليه اإىل اأن قيمة العطاء التي 
�صتظل  ث����راه  زاي����د ط��ي��ب اهلل  غ��ر���ص��ه��ا 
قادة  بف�صل  ب��الدن��ا  يف  متقدة  جذوتها 
اأجل  من  العمل  على  ي��وم  كل  يلهموننا 
االآخرين وعلى النظر اإىل معاناة النا�س 
باأنها مت�صنا وباأن ما ي�صيب  من حولنا 
:بداأ  معاليه  ..وق���ال  ي�صيبنا  الب�صرية 
ال��ع��ط��اء واليوم  زاي����د م�����ص��رية  ال�����ص��ي��خ 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س  اآل م��ك��ت��وم 
ال����وزراء حاكم دب��ي »رع���اه اهلل«  جمل�س 
ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  و�صاحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
واإخوانهم  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
املجل�س  اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب 
الدولة  اأو�صلوا  االإم���ارات  حكام  االأعلى 
واإرث  ال��ع��ط��اء  يف  ع��امل��ي��اً  االأول  للمركز 
وراي���ة اخل��ري �صتظل  زاي���د �صيظل ح��ي��اً 

مرفوعة عالياً. 
ب��ت��وج��ي��ه��ات القيادة  اأن���ه  وذك���ر م��ع��ال��ي��ه 
الر�صيدة �صتبقى دولة االإمارات حمافظة 
وترعاه  االإن�������ص���اين  زاي�����د  غ���ر����س  ع��ل��ى 
اإخال�س ومثابرة  بكل  القادمة  االأجيال 
اأب��ن��اء زايد  اأن��ه وم��ن خ��الل  م�صريا اإىل 

املوؤ�ص�صات  اأهم  يقودون  الذين  واأحفاده 
ال��دول��ة وال��ع��امل العربي  االإن�����ص��ان��ي��ة يف 
والذين ُجبلوا على قيم العطاء والوفاء 
فاإن خري االإمارات اليوم موجود يف اأكرث 
العامل مدافعني  ح��ول  دول��ة   130 من 
اأي  دون  الب�صر يف حياة كرمية  عن حق 

اعتبار للون اأو دين اأو عرق اأو جن�س. 
ولفت معاليه اإىل ان االحتفال بيوم زايد 
للعمل االإن�صاين هذا العام يكت�صب اأهمية 
من نوع خا�س على اأكرث من �صعيد فهو 
يتزامن مع اختيار العام 2018 ليكون 
ع��ام زاي��د، وم��ع احتفالنا ب��االإع��الن عن 
ت�صدر االإمارات دول العامل كاأكرب مانح 
 2017 العام  للم�صاعدات االإن�صانية يف 
وهو اإجن��از ال يفاجئنا بقدر ما يفرحنا 
ويوؤكد لنا اأن خري زايد واأبنائه من بعده 
النا�س  م��الي��ني  م��ن��ه��ا  ي�صتفيد  ث��م��اره 
هذه  اأن  م��وؤك��داً  املعمورة..  اأنحاء  كل  يف 
لي�صت اأرقاماً واإمنا اأفعال وجهود حثيثة 
اأبناء  م��ن  االآالف  اإجن��اح��ه��ا  يف  ي�صرتك 
اإن�صانية  موؤ�ص�صات  خالل  من  االإم���ارات 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  مثل  رائ���دة 
االإن�صانية  ل��الأع��م��ال  زاي����د  وم��وؤ���ص�����ص��ة 
واخل��ريي��ة وم��وؤ���ص�����ص��ة م���ب���ادرات حممد 
بن را�صد اآل مكتوم العاملية وغريها من 
موؤ�ص�صات وهيئات جعلت االإمارات ا�صما 

مرادفاً للعطاء يف اأ�صمى �صوره. 
بدورها قالت معايل نورة الكعبي وزيرة 
زايد  ي��وم  اأن  املجتمع  وتنمية  الثقافة 
للعمل االإن�صاين يعد اأحد اأهم املحطات 
لدولة  ال�����ص��ن��وي��ة  االأج����ن����دة  ال��ه��ام��ة يف 
فيها  ن�صتذكر  منا�صبة  وه��ي  االم����ارات 
مناقب واإجن��ازات رائد العمل االإن�صاين 
الوالد املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان الذي اأ�صهمت مبادراته 
يف  ال�صعوب  ع��ن  التخفيف  يف  النوعية 
والكوارث  النزاعات  ت�صهد  التي  املناطق 
ويف م�����ص��اع��دة ال��ف��ق��راء وامل��ع��وزي��ن لبث 
ال�����ص��ع��ادة يف ن��ف��و���ص��ه��م ك��م��ا ن�����ص��ر قيم 
املعمورة  اأ���ص��ق��اع  يف  والت�صامح  ال��ع��ط��اء 
والعطاء  زايد باخلري  ا�صم  حتى اقرتن 

نور  من  باأحرف  ا�صمه  التاريخ  لي�صجل 
للب�صرية  قدمه  وم��ا  الإجن��ازات��ه  تقديرا 
�صيا�صية  اعتبارات  اأي  عن  بعيدا  جمعاء 

او عرقية اأو دينية. 
زايد  اأ�صبح يوم  واأ�صافت معاليها: لقد 
للعمل االإن�صاين من�صة �صنوية الإطالق 
امل�����ب�����ادرات االإن�������ص���ان���ي���ة واخل����ريي����ة من 
تر�صيخا  املختلفة  الوطنية  موؤ�ص�صاتنا 
ن�صر  درب���ه يف  وال�����ص��ري على  زاي���د  الإرث 
باأبهى  واالإن�������ص���اين  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
�صوره وتتويجا جلهود الدولة ور�صالتها 
امل��رت��ك��زة ع��ل��ى االإن�����ص��ان ب��ه��دف اإح���داث 
واملجتمعات  ال���ن���ا����س  ح���ي���اة  يف  ال���ف���رق 
على حد ���ص��واء.  واأك��دت وزي��رة الثقافة 
وتنمية املعرفة على عمق ثقافة العطاء 
امل�صتمدة من قيم  يف املجتمع االإماراتي 
ثراه«  اهلل  »ط��ي��ب  زاي���د  ال�صيخ  اأ�ص�صها 
داعية  ال���ر����ص���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ور���ص��خ��ت��ه��ا 
وتبني  اأثره  اقتفاء  اإىل  ال�صابة  االأجيال 
�صرية  درا���ص��ة  خ��الل  النبيل من  �صلوكه 

حياته بتمعن وال�صري على نهجه. 
من جهتها قالت معايل �صما بنت �صهيل 
ل�صوؤون  دولة  املزروعي وزيرة  فار�س  بن 
ال�صيخ  له  املغفور  �صخ�صية  ان  ال�صباب 
اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
كلنا  نطمح  التي  ال�صخ�صية  هي  ث��راه« 
والتحلي  ب��ه��ا  االق����ت����داء  اإىل  ك�����ص��ب��اب 
خمل�صاً  اهلل  رحمه  ك��ان  فقد  ب�صفاتها 
�صغوفاً  طموحاً  بوطنه  فخوراً  عمله  يف 
للجميع  دائماً وحمباً  االأف�صل  لتحقيق 
وذل���ك م��ا جعله ي�صل ب��دول��ة االإم���ارات 
م�صاف  يف  ت��ك��ون  الأن  امل��ت��ح��دة  العربية 

الدول املتقدمة. 
واأ�صافت املزروعي: اإن املغفور له ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان قائد ا�صتثنائي 
والو�صول  املنطقة  �صكل  تغيري  ا�صتطاع 
ب���دول���ة االإم�������ارات خ���الل م���دة ق�صرية 
من جم��رد دول��ة نا�صئة اإىل دول��ة حتتل 
التناف�صية  م��وؤ���ص��رات  يف  امل��رات��ب  اأع��ل��ى 
العاملية بف�صل روؤيته احلكيمة وعزميته 
الأبناء وطنه.   والتطور  الرخاء  لتحقيق 

واأكدت املزروعي اأن القائد املوؤ�ص�س اآمن 
االإماراتي  الفرد  يف  اال�صتثمار  باأهمية 
حتى قبل ب��داي��ة احت���اد دول���ة االإم����ارات 
العربية املتحدة وا�صتثمر واردات النفط 
امل���دار����س واملعاهد  ل��ب��ن��اء  ك��ام��ل  ب�����ص��ك��ل 
حياة  لت�صهيل  وامل���ن���ازل  وامل�صت�صفيات 
احلياة  متطلبات  كافة  وت��وف��ري  النا�س 
مب�صتواهم  النهو�س  ث��م  لهم  الكرمية 
باأهمية  منه  اإمياناً  واالأكادميي،  العلمي 
ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ع���رف���ة ل��ب��ن��اء دول�����ة قوية 

ب�صواعد اأبناءها. 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  ق����ال م���ع���ايل  وب�������دوره 
مبارك املزروعي االأمني العام للمجل�س 
اإن »يوم زايد  اأبوظبي  التنفيذي الإم��ارة 
التا�صع  يوافق  ال��ذي  االإن�����ص��اين«  للعمل 
ع�صر من �صهر رم�صان املبارك، منا�صبة 
ر�صخها  ال���ت���ي  ال���ق���ي���م  اإح�������دى  جت�����ص��د 
زايد  ال�صيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل،  له  املغفور 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �صلطان  ب��ن 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأبناء  نفو�س  يف 
من  يتجزاأ  ال  ج��زءاً  واأ�صبحت  املتحدة، 

نهج الدولة. 
العمل  اأوج���ه  ت��ع��دد  اإىل  معاليه  واأ���ص��ار 
االإن�صاين واخل��ريي يف االإم��ارات بف�صل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  وم��ت��اب��ع��ة  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ال�صيخ خليفة بن 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
ال�صمو  و�صاحب  اهلل«  »رع��اه  دب��ي  حاكم 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
االأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
للقوات امل�صلحة وحر�صهم على االقتداء 
ب��ال��وال��د امل��وؤ���ص�����س وال�����ص��ري ع��ل��ى خطاه 
االأبواب  وفتح  االإن�صاين  نهجه  وتر�صيخ 
الوا�صعة اأمام اخلري والعمل التطوعي. 

ال��ع��م��ل اخلريي  اأن  امل���زروع���ي  واع���ت���رب 
واالإن�������ص���اين ك���ان م���ن ال��ث��واب��ت يف فكر 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور 
�صبقت  ال���ت���ي  ال���ف���رتة  ح��ت��ى يف  ن��ه��ي��ان 
النفط  قيام االحتاد وقبل تدفق عوائد 

اأن�صئ �صندوق  اأبوظبي فقد  اإم��ارة  على 
 1971 ي��ول��ي��و  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف  اأب���وظ���ب���ي 
وك���ان���ت اإم������ارة اأب��وظ��ب��ي وق��ت��ه��ا تخطو 
والنمو  النه�صة  نحو  االأوىل  خطواتها 
الطموحة  امل�صروعات  وكانت  والتطور 
االإم��ارة حتتاج  ذ على م�صتوى  ُتنفَّ التي 
زايد  مينع  مل  ذل��ك  لكن  التمويل  اإىل 
اإىل  ب���اخل���ري  ي����ده  اأن مي���د  اخل����ري م���ن 

املحتاجني يف اأي مكان بالعامل. 
انطلق  املوؤ�ص�س  الوالد  اإن  معاليه  وق��ال 
اأ�ص�س  من  االإن�صاين  للعمل  فل�صفته  يف 
ا�صتمدها من الدين االإ�صالمي احلنيف 
والرتاحم  ال��ع��ط��اء  ع��ل��ى  ي�صجع  ال����ذي 
وال��ت�����ص��ام��ح ب���ني ال��ب�����ص��ر ع��ل��ى اختالف 
األ�����ص��ن��ت��ه��م واأل����وان����ه����م واأدي����ان����ه����م وقد 
ارت��ب��ط��ت دول����ة االإم������ارات م��ن��ذ قيامها 
وتو�صع  توا�صل  الذي  االإن�صاين  بالعمل 
القائمة  املوؤ�ص�صات  وتنوعت  وكيفاً  كّماً 
عليه حتى ت�صدرت دولة االإم��ارات منذ 
التي تقدم  الدول  قائمة  �صنوات عديدة 
قيا�صاً  ال��ع��امل  يف  االإن�صانية  امل�صاعدات 
اإىل الناجت املحلي االإجمايل وبات العامل 
�صجل  اإىل  واالإك��ب��ار  التقدير  بكل  ينظر 
االإن�صاين بعد  العمل  االإم���ارات يف  دول��ة 
بقاع  ك��ل  اإىل  البي�صاء  اأي��ادي��ه��ا  و�صلت 

العامل. 
للمجل�س  العام  االأم��ني  معايل  واأ���ص��اف 
يوم  اإن��ن��ا يف  اأب��وظ��ب��ي  التنفيذي الإم���ارة 
املعاين  ن�صتلهم  االإن�����ص��اين  للعمل  زاي��د 
املوؤ�ص�س  القائد  ب�صرية  م��ن  وال��درو���س 
وح��ك��م��ت��ه وُن���ل���ق���ي ال�������ص���وء ع���ل���ى اأح����د 
اجلوانب املهمة يف �صخ�صيته.. ويكت�صب 
زايد«  »ع��ام  اأهمية خا�صة يف  اليوم  ه��ذا 
ال����ذي ي��ع��رب ف��ي��ه اأب���ن���اء االإم��������ارات عن 
م�صاعرهم الفيا�صة جتاه ذكرى الراحل 
الكبري وتقديرهم جلهوده التي و�صعت 
ال�صحيح  الطريق  على  االإم����ارات  دول��ة 
ل��ل��ت��ق��دم وال��ت��ن��م��ي��ة ول���ت���ك���ون يف خالل 
�صنوات قليلة من اإن�صائها واحة لل�صعادة 
واالأم����ن وال���رخ���اء واالزده������ار ولتطمح 
بف�صل جهود قيادتها الر�صيدة واأبنائها 

ومن  العامل.   دول  اأف�صل  تكون  اأن  اإىل 
الرميثي  علي  جمعة  �صعادة  قال  جانبه 
لقطاع  ال��رئ��ا���ص��ة  ����ص���وؤون  وزارة  وك��ي��ل 
املرا�صم الرئا�صية: لقد ترك لنا املغفور 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه 
طيب اهلل ثراه اإرثاً ملهماً يذكرنا دوماً 
الطيبة  مثل  االإن�صانية  القيم  باأهمية 
والتعاطف ولطاملا كان ال�صيخ زايد رمزاً 
ل�صعبه  اإل��ه��ام  وم�����ص��در  واالإي���ث���ار  للكرم 
العاملية  امل��واط��ن��ة  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ل��ي�����ص��ريوا 
ُعرفت  التي  االإم����ارات  ل��دول��ة  كممثلني 

حول العامل بعطاءاتها االإن�صانية. 
واأ�صاف �صعادته: مع احتفالنا بيوم زايد 
ن�صعر  زاي��د  عام  االإن�صاين خالل  للعمل 
املوؤ�ص�س  ال��وال��د  بتكري�س  ك��ب��ري  بفخر 
حياته لعمل اخلري ونلتزم بال�صري على 
تطوير  يف  امل�صاهمة  خ��الل  م��ن  خ��ط��اه 
اإ�صراقاً  اأك���رث  وم�صتقبل  اأف�����ص��ل  ع���امل 

للب�صرية قاطبة. 
من جهته �صدد �صعادة عبد اهلل الب�صطي 
التنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال����ع����ام  االأم�������ني 
الإمارة دبي على اأن عمل اخلري يف دولة 
االإمارات ارتبط با�صم املغفور له ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
بيوم  االح��ت��ف��اء  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ث����راه.. 
تقديراً  ي��اأت��ي  االإن�����ص��اين  للعمل  زاي����د 
ت��اأ���ص��ي�����س م�صرية  ب�����دوره يف  وع���رف���ان���اً 
االإم���ارات لنخلد ماآثر  العطاء يف دول��ة 
االأيادي  و�صاحب  العطاء  لرائد  اخلري 
البي�صاء والقدوة االإن�صانية لي�س فقط 
لدولة االإمارات بل للكثري من ال�صعوب 

يف جمال العمل اخلريي واالإن�صاين. 
ر�صخه  نهج  العطاء  اأن  الب�صطي  واأك���د 
ال�صمو  عليه �صاحب  و�صار  زاي��د  ال�صيخ 
اآل نهيان رئي�س  ال�صيخ خليفة بن زايد 
�صاحب  واأخ���ي���ه  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد االأعلى 

اأ�صحاب  واإخ���وان���ه���م  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
االأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو 
ح��ك��ام االإم������ارات وك���ل ���ص��ع��ب االإم�����ارات 
لعمل اخلري وخدمة االإن�صانية ومد يد 

العون لكل حمتاج. 
قدوة  زاي��د  ال�صيخ  اإن  الب�صطي:  وق��ال 
ال��ق��ادم��ة يف عمل  ل��الأج��ي��ال  لنا  وملهم 
اخلري وبف�صل ما قدمه واأر�صاه من قيم 
اكت�صبت دولة االمارات مكانتها املرموقة 
اليوم  ه���ذا  ويف  االإن�������ص���اين  ال��ع��ط��اء  يف 
العطاء  يف  مواقفه  ون�صرتجع  ن�صتذكر 
نربا�صاً  كانت  والتي  واالإح�صان  واجل��ود 
للعمل اخلريي واالإن�صاين ونعترب هذه 
املنا�صبة فر�صًة نعرب فيها عما نكنه من 
م�صرية  ملوؤ�ص�س  وع��رف��ان  وتقدير  ح��ب 
ال�صيخ  ال��دول��ة  يف  واالإن�����ص��ان��ي��ة  العطاء 
العمل  اأهمية  وتاأكيد  اهلل«  »رحمه  زايد 
التنموية  م�صريتنا  تعزيز  يف  االإن�صاين 
وكذلك تر�صيخ القيم الوطنية االأ�صيلة 

التي تربى عليها اأبناء زايد. 
عام  اأم��ني  ال�صمري  رمي  �صعادة  وق��ال��ت 
زايد«  »ع���ام  ل���  العليا  الوطنية  اللجنة 
وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�������ص���وؤون االإع�����الم 
ال���������ص����وؤون  اال����ص���رتات���ي���ج���ي يف ج����ه����از 
التنفيذية: ر�صم ال�صيخ زايد طيب اهلل 
وكان  والتنمية  ال��ع��ط��اء  ن��ه��ج  ل��ن��ا  ث���راه 
مثااًل يقتدي به كل من اأراد فعل اخلري 

وحتقيق الرفاه للمجتمع. 
واأ����ص���اف���ت ���ص��ع��ادت��ه��ا ل��ق��د ت��ع��ل��م��ن��ا من 
العون  ي��د  من��د  كيف  زاي��د  ال�صيخ  روؤى 
مل�صاعدة االآخرين وتوفري الدعم الالزم 
و�صرعان  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ق��دم  لتحقيق 
الذي  النهج  ال����روؤى  ه��ذه  اأ�صبحت  م��ا 
تتبعه دولة االإمارات يف حتقيق اأهدافها 
املجتمعات  م�صاعدة  يف  املتمثلة  النبيلة 
واالرتقاء بالظروف املعي�صية للماليني 

داخل وخارج الدولة. 
وت��اب��ع��ت ال�����ص��م��ري: ي��ت��زام��ن ي���وم زايد 
ل��ل��ع��م��ل االإن�������ص���اين ه���ذا ال���ع���ام م���ع عام 
التي  العطاء  لتكتمل بذلك لوحة  زايد 
ان��ط��الق��اً من  االإم�����ارات  دول���ة  تر�صمها 

الدولة  موؤ�ص�س  و�صعها  ال��ت��ي  االأ���ص�����س 
بحياته  ول��الح��ت��ف��اء  ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب 
االإن�����ص��ان��ي��ة وتكرمي  واأع���م���ال���ه  واإرث������ه 

عطائه واإجنازاته حملياً وعاملياً. 
وقال �صعادة فار�س �صيف املزروعي مدير 
عام مكتب املوؤ�ص�س التابع لوزارة �صوؤون 
االإن�صاين  للعمل  زاي��د  ي��وم  ان  الرئا�صة 
فيها  ن�صتذكر  ه��ام��ة  وط��ن��ي��ة  منا�صبة 
االجنازات العظيمة التي حققتها دولة 
�صاحة  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
العمل االإن�صاين على ال�صعيد االإقليمي 
ق��ي��م ومبادئ  ان��ط��الق��ا م���ن  وال������دويل 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور 

نهيان »طيب اهلل ثراه«. 
واأَ�صاف: �صتبقى ب�صمات القائد املوؤ�ص�س 
االإماراتية  احل��ي��اة  تفا�صيل  جميع  يف 
على  النجاحات  من  اإرث  له  وللمغفور 
م�صتويات ال�صيا�صة واالقت�صاد والتعليم 
واالأمن والروؤية امل�صتقبلية بعيدة النظر 
والعطاء  االإن�����ص��اين  ال��ع��م��ل  ويف جم���ال 
املجتمع  يف  ال�صلمي  التعاي�س  واإر���ص��اء 
وتعزيز الت�صامح وتر�صيخ م�صاعر املحبة 

وال�صالم بني بني االإن�صان كافة. 
دول���ة  االإن�������ص���اين يف  ال��ع��م��ل  اأن  واأك������د 
من  ق�صوى  اأه��م��ي��ة  يكت�صب  االإم�����ارات 
كونه يتاأتى من منطلق حر�س �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
و�صاحب  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
اأ�صحاب  واإخ���وان���ه���م  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
االأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو 
املبادرات  اط���الق  على  االإم�����ارات  ح��ك��ام 
امل�صاعدات  واإر���ص��ال  العاملية  االن�صانية 
االغاثية للمحتاجني وتقدميها ب�صورة 
واجلمعيات  امل���وؤ����ص�������ص���ات  ع���رب  ف���وري���ة 
اخل����ريي����ة واالإن�������ص���ان���ي���ة االإم����ارات����ي����ة 

واملنظمات الدولية. 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �صلطان بن �صعيد املن�صوري 
للعمل  زاي���د  ي��وم  اأن  االقت�صاد  وزي���ر 
يقف  فارقة  وطنية  االإن�صاين حمطة 
�صعوب  ومعهم  االإم�����ارات  اأب��ن��اء  فيها 
ال���ع���امل ت��ك��رمي��ا ل���ذك���رى امل��غ��ف��ور له 
نهيان،  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
الإجنازاته  واإج���الال  ث���راه،  اهلل  طيب 
العظيمة التي ظلت ذخرا وكنزا يرفع 
ا���ص��م دول����ة االإم������ارات ع��ال��ي��ا يف �صتى 

ميادين العمل االإن�صاين والتنموي.
له مبنا�صبة  وقال معاليه يف ت�صريح 
يوم زايد للعمل االإن�صاين: لقد �صخر 
ال�صيخ زايد رحمه اهلل ما اأنعم اهلل به 
على اإم��ارات اخلري من ثروة خلدمة 
م��الي��ني ال��ب�����ص��ر ���ص��رق��ا وغ��رب��ا وبذل 
لتح�صني  عامليا  لها  م�صهودا  ج��ه��ودا 
املحتاجة  وال�صعوب  املجتمعات  حياة 
امل�صاعب  مواجهة  على  وم�صاعدتها 
التنمية  وا���ص��ت��ح��ق��اق��ات  االق��ت�����ص��ادي��ة 
مب�صتقبل  ط���م���وح���ات���ه���ا  وحت���ق���ي���ق 

اأف�صل.
اخلري  زاي������د  م���در����ص���ة  اإن  واأ������ص�����اف 
علمتنا اأن االإن�صان هو غاية كل عملية 
قيادتنا  ح��ر���ص��ت  وق���د  اق��ت�����ص��ادي��ة.. 
اأياديه  ا���ص��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى  ال��ر���ص��ي��دة 
ت��ل��ك اجلهود  وم��وا���ص��ل��ة  ال��ب��ي�����ص��اء 
لتلبية  ال���ع���ون  ي���د  ف���م���دت  اخل���ريي���ة 
واالقت�صادية  ال��ط��ارئ��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
واالجتماعية لكل بلد اأو �صعب يحتاج 
اأو  اجلن�صية  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  اإل��ي��ه 
اأو ال��دي��ن.. ف��ك��ان ه��ذا النهج  ال��ع��رق 
الفريد اأحد اأقوى عوامل رفعة دولة 
الناعمة،  ال��ق��وة  م��ي��دان  االإم�����ارات يف 
لتكون  اليوم  تقدمها  م��ع��ززات  واأح��د 
الدوليني  ال�صركاء  اأق��وى  م�صاف  يف 

يف جمال العمل االإن�صاين.

واأك���د اأن االإم����ارات ���ص��ارت على خطى 
م�صبوق  غ��ري  ال��ت��زام��ا  فاأثبتت  زاي���د، 
واإذا  ال����ع����امل����ي،  االإن���������ص����اين  ب����دوره����ا 
ن�صبة  ح����ددت  امل��ت��ح��دة  االأمم  ك��ان��ت 
كمعيار  القومي  الدخل  من   0.7%
املانحة،  ال���دول  ج��ه��ود  لقيا�س  ع��امل��ي 
ف���اإن االإم�����ارات حققت م��ا ي��ق��رب من 
وقدمت  العاملية،  الن�صبة  هذه  �صعف 
دخلها  م���ن   1.31% اإج��م��ال��ي��ه  م���ا 
م��ك��ان��ة مرموقة  ف���اأح���رزت  ال��ق��وم��ي 
���ص��م��ن اأك����رب امل��ان��ح��ني ال��دول��ي��ني يف 
جمال امل�صاعدات التنموية الر�صمية، 
الدويل  املجتمع  تقدير  حمل  وكانت 
باأ�صره. واأو�صح املن�صوري اأن نظرة يف 
مقا�صد امل�صاعدات التي تقدمها دولة 
االأ�ص�س  م��راق��ب  لكل  تبني  االإم����ارات 
منظومة  عليها  تقوم  التي  احلكيمة 
العمل االإن�صاين التي تتبناها الدولة، 
وامل�������ص���ت���م���دة م����ن ف���ك���ر زاي������د اخلري 
مكافحة  على  رك��زت  فقد  وم��ب��ادرات��ه 
الفقر وتوفري املوارد الالزمة ملعي�صة 
و�صمان  ل��ل�����ص��ع��وب،  والئ���ق���ة  ك���رمي���ة 
والغذاء  ال�����ص��رب  م��ي��اه  اإىل  ال��و���ص��ول 
والبنى  ال�صحية  واخلدمات  النظيف 
وتوفري  املوا�صالت  وطرق  االأ�صا�صية 
وبناء  واجل��ام��ع��ات  وامل��دار���س  التعليم 

امل�صاجد ودور العبادة وغريها.
و���ص��دد ع��ل��ى اأن م�����ص��رية االإم�����ارات يف 
جمال العمل االإن�صاين بقيادة �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  و 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�صيخ  ال�صمو  “رعاه اهلل” و �صاحب 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�صمو  اأ�صحاب  اإخ��وان��ه��م  و  امل�صلحة 
���ص��ت��ت��وا���ص��ل لتحقق  ح��ك��ام االإم������ارات 
االإجن������از ت��ل��و االآخ�����ر وه���ا ه���ي اليوم 
دعمها  ع��رب  اأك���رب  ع��امل��ي��ا  دورا  تتخذ 
ل�����ص��ي��اغ��ة اأه��������داف اإمن���ائ���ي���ة اأو����ص���ع 
للم�صاعدات االإن�صانية ت�صمل التنمية 
وحقوق  ب��امل��راأة  والنهو�س  امل�صتدامة 
ال��ب��ي��ئ��ة وغريها،  وح��م��اي��ة  االإن�������ص���ان 
جلميع  اأف�صل  مكانا  ال��ع��امل  لتجعل 
زايد  ي��وم  اإن  معاليه  وق��ال  ال�صعوب. 
هذا  يف  �صيما  وال  االإن�����ص��اين  للعمل 
زايد  ا�صم  يحمل  ال��ذي  املتميز  ال��ع��ام 
فكر  ال�صتح�صار  منا�صبة  ه��و  اخل��ري 
والعطاء..  اخل����ري  يف  ون��ه��ج��ه  زاي����د 
العمل  اإىل  امل���ب���ادرة  زاي����د  ر���ص��خ  ف��ق��د 
االأجيال  نفو�س  يف  عميقا  االإن�����ص��اين 
من اأبناء �صعبه، وجعله عنوانا بارزا ال 
اإال وت�صبقها �صورتها  االإم��ارات  تذكر 
االإيجابية امل�صرقة يف خمتلف ميادين 
وال��ت��ن��م��ي��ة.. وم��ن حقه علينا  اخل��ري 
اأن  جت��اه��ه  م�صوؤوليتنا  وم���ن  ال��ي��وم، 
نوا�صل هذه امل�صرية الرائدة، وجنعل 
بدولة  للرقي  �صبيال  والعطاء  اخلري 
ال�صعوب  ح��ي��اة  وحت�����ص��ني  االإم�������ارات، 
امل��ح��ت��اج��ة ح���ول ال��ع��امل، ول��ك��ي تبقي 
باخلري  ف���ي���ا����ص���ا  ن���ب���ع���ا  االإم��������������ارات 

لالإن�صانية جمعاء.

الهالل االأحمر يد�سن توزيع وجبات 
اإفطار ال�سائم يف مودية مبحافظة اأبني

•• اأبني- وام:

يوا�صل الهالل االأحمر االإماراتي توزيع وجبات اإفطار ال�صائم يف حمافظة اأبني مبكرمة من حرم 
�صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية �صمو ال�صيخة لطيفة بنت حممد 
بن را�صد اآل مكتوم. ووزع الهالل االأحمر وجبات اإفطار ال�صائم يف مديريتي زجنبار وخنفر .. فيما 
د�صن توزيع 880 وجبة اإفطار �صائم يف مديرية مودية مبحافظة اأبني حيث مت توزيعها يف املناطق 
الفقرية ويف م�صجد اخلري و�صط مدينة مودية. ووجه �صمري احليد مدير عام  االأ�صر  النائية على 
مديرية مودية ال�صكر اإىل الهالل االأحمر االإماراتي لتقدميه وجبات االإفطار اجلماعي خا�صة لالأ�صر 
العفيفة يف املناطق النائية. من جهتهم اأعرب عدد من امل�صتفيدين عن �صكرهم لدولة االإمارات قيادة 

و�صعبا على هذه املكرمة واللفتة الكرمية التي اأدخلت الفرحة على قلوب االأ�صر الفقرية واملتعففة.

جلنة »عام زايد«: يوم زايد للعمل االإن�ساين عالمة فارقة يف تاريخ االإمارات

االإح�سان اخلريية حتتفي بالطالب املتفوقني درا�سيًا يف يوم زايد للعمل االإن�ساين
•• عجمان ـ الفجر 

النعيمي  بن علي  ال�صيخ حممد  برعاية  االإح�صان اخلريية،  اأقامت جمعية 
رئي�س جمل�س االإدارة،  احلفل ال�صنوي لتكرمي الطالب املتفوقني درا�صياً، 
عبدالعزيز  الدكتور  ال�صيخ  بح�صور  االإن�صاين،  للعمل  زايد  يوم  مع  تزامناً 
الدكتور  ال�صرف  و�صيف  للجمعية،  التنفيذي  الرئي�س  النعيمي  علي  بن 
عبدال�صالم املدين رئي�س �صركة اندك�س القاب�صة، والدكتور حقي اإ�صماعيل 
املراحل  خمتلف  من  درا�صياً  متفوق  يتيماً   35 لتكرمي  التنفيذي،  املدير 
الدرا�صية. وقال ال�صيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي: »اإن اهتمامنا 
اإمياننا  نابٌع من  املتفوقني  اأبنائنا الطالب  ال�صنوي لتكرمي  باإقامة احلفل 
ب�صرورة تثمني اجلهود امللمو�صة واملوؤثرة التي من �صاأنها االرتقاء بامل�صتوى 
الر�صيدة  قيادتنا  �صيا�صة  مع  يتناغم  وهذا  للمتفوقني..  والفكري  الذهني 
القراءة  املتفوقني واملبدعني وت�صّجع الطالب على  التي حتر�س على دعم 

والنهل من بحور العلم وتكرمي اأ�صحاب االإجنازات واالبتكار«.
حتفيز  اإىل  التكرمي  حفل  »يهدف  للجمعية:  التنفيذي  الرئي�س  واأ���ص��اف 
بقية الطالب ملناف�صة اأقرانهم وبذل املزيد من املثابرة واجلهد يف حت�صيلهم 
الدرا�صي، فالتفوق الذي حققه طالبنا مل ياأِت من فراغ بل هو ح�صيلة جٍد 
واجتهاٍد ومثابرٍة وتنظيم للوقِت واجلهد، فاملتفوقون ميثلون ثروة الأي اأمة 
وي�صكلون الركيزة االأ�صا�صية يف تقدم البلدان ومنائها لي�صاهموا يف تاأ�صي�س 

القواعد الالزمة ل�صناعة جمتمعات متفوقة«.

وخاطب اأبنائه الطالب قائاًل: »اأقول لكل واحد فيكم ار�صم لنف�صك طريق 
احلياة  ا�صتيعاب  على  ق���ادراً  وت�صبح  نف�صك  تبني  ب��ذل��ك  ف��اإن��ك  ال��و���ص��ول 

وبالتايل التفوق يف املجاالت املختلفة فكل من �صار على الدرب و�صل«.
قالت  املكرمني،  الطالب  عن  نيابة  كلمة  حممد  �ُصهيلة  الطالبة  األقت  ثم 
فيها: »اإنه ل�صرٌف عظيم اأن نكون متميزين يف عاٍم متميز اقرتن ب�صخ�صية 
اهلل  طيب  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  هو  متميزة 
ثراه، وي�صعدين اأن اأ�صارك زمالئي هذا التكرمي الذي يدفعنا اإىل حت�صيل 
املزيد من التفوق والنجاح، وي�صجعنا على �صرورة التعلم واكت�صاب املعارف 
لكي  واملثابرة  ويحفزنا لالجتهاد  لنا،  فيها منفعة  ر�صالة  اأجل حتقيق  من 
اإىل  واإك��ب��ار،  اإج��الل  اأتقدم بتحية  الطلبة والطالبات، كما  اأوائ��ل  نكون من 
ك��ل االأم��ه��ات ال��الت��ي ك��ن �صبباً يف ت��وف��ري ك��ل �صبل ال��ن��ج��اح وال��ت��ف��وق حتى 
و�صلنا لهذه اللحظة اجلميلة، فلهن كل التحية والتقدير، وال نن�صى ف�صل 
معلمينا االأكارم الذين مل يبخلوا علينا بكل علٍم نافٍع، فلهم منا حق ال�صكر 

والعرفان«.
الدكتور حقي  يرافقه  النعيمي  علي  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  قام  اخلتام  ويف 
الدرا�صية،  املراحل  جميع  من  درا�صياً  متفوق  طالباً   35 بتكرمي  اإ�صماعيل 
اأ�صهموا يف كفالة االأيتام الأكرث  اإ�صافة اإىل تكرمي عدد من الكفالء الذين 
برفقة  احل��ف��ل  يتيم ح�صروا   300 ال��ه��داي��ا على  وت��وزي��ع  ع��ام��اً،   15 م��ن 
وغرفة  بعجمان  املالية  الدائرة  من  كل  احلفل  رعاية  يف  و�صارك  اأمهاتهم، 

جتارة و�صناعة عجمان، واأكادميية بلومنغتون، وال�صكوك الوطنية.

ور�سة حكومة دبي : 
زايد ر�سخ فينا معنى 

العطاء والعمل االإن�ساين 
•• دبي -وام: 

املطيوعي  �صلطان  حميد  �صعادة  اأك���د 
دبي  حكومة  لور�صة  التنفيذي  املدير 
االإن�صاين«  للعمل  زاي��د  »ي��وم  اأن  على 
�صاحب  اأطلقها  هامة  وطنية  منا�صبة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل 
لتخليد ذكرى موؤ�ص�س االإمارات ورائد 
اخل����ري ال�����ص��ي��خ زاي����د ب���ن ���ص��ل��ط��ان اآل 
اأ�صتطاع  ال��ذي  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان 
منذ عام 1971 اأن يبني اأمة حقيقية 
زاهرة وين�صر ال�صالم واخلري الذي مل 
االإم���ارات فقط بل  يقت�صر على دول��ة 

امتد اإىل خارج حدودها. 
واأ����ص���اف يف ت��ري��ح ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ان 
»ي�����وم زاي�����د ل��ل��ع��م��ل االإن���������ص����اين« يعد 
اجلانب  جت�صد  ه��ام��ة  وطنية  حمطة 
االإن�صاين الذي كان يتمتع به موؤ�ص�س 
الكثري  اأطلق  ال��راح��ل حيث  االإم���ارات 
م���ن امل�������ص���اري���ع اخل���ريي���ة ال���ت���ي عمت 
العديد  اإىل  االإم��ارات ثم و�صلت  اأبناء 
من ال��دول يف العامل �صواء عن طريق 
توفري التعليم وبناء امل�صاجد واملدار�س 
وم�������ص���اع���دة ال���ف���ق���راء وامل���ح���ت���اج���ني و 

غريها من و�صائل وطرق العطاء. 
وق���ال اإن االح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم الذي 
لرحيل  ال�14  ال��ذك��رى  م��ع  ي��ت��زام��ن 
ال�صيخ زايد  املوؤ�ص�س املغفور له  الوالد 
امل�صرية  مي��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان  ب��ن 
الوطنية التي �صخر من خاللها حياته 
م��ن اأج���ل وط��ن��ه و���ص��ع��ب��ه ف��ه��و القائد 
العطاء  م��ع��ن��ى  ر����ص���خ  ال�����ذي  وامل���ع���ل���م 
اأبناء  ن��ف��و���س  يف  االإن�������ص���اين  وال��ع��م��ل 

الدولة .

املن�سوري: مدر�سة زايد اخلري علمتنا اأن االإن�سان هو غاية كل عمل
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اأخبـار الإمـارات
» م�ساندة « توا�سل تنفيذ اأعمال حت�سينات طريق املقطرة حميم

•• اأبوظبي-وام:

»م�صاندة«  ال��ع��ام��ة  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  ت��وا���ص��ل 
طريق  على  امل��روري��ة  ال�صالمة  حت�صني  م�صروع  تنفيد 
به  العمل  ينتهي  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وال���ذي  حميم  املقطرة 
وعلى  دره��م  مليون   40 بتكلفة قدرها  املقبل  يناير  يف 

مرتا. كيلو  امتداد 140 
التنفيذي لقطاع  املزروعي املدير  وقال املهند�س �صالح 
اأبوظبي  �صركة  يف  ب��االإن��اب��ة  التحتية  البنية  و  ال��ط��رق 
للخدمات العامة »م�صاندة« اإن م�صاندة بداأت العمل يف 

طريق املقطرة حميم مطلع العام اجلاري.

ال�صالمة  ���ص��م��ل��ت االأع����م����ال حت�����ص��ني وزي������ادة ع��ن��ا���ص��ر 
اإج�����راءات ال�ص�����يانة  املرورية ع�����لى الط������ريق وتن�����فيذ 
ال������الزمة ل�ص�����طح الطريق اإ�صافة اإىل توفري متطلباته 
وخر�صانية  معدنية  وح��واج��ز  وتخطيط  اإ����ص���ارات  م��ن 

وغريها.
واأ����ص���اف امل���زروع���ي اإن امل�����ص��روع ي�����ص��ري وف���ق اجل���دول 
»م�صاندة«  حر�س  اإط��ار  يف  وي��اأت��ي  له  املخطط  الزمني 
وذلك  اأبوظبي  خطة  اأه��داف  حتقيق  يف  امل�صاهمة  على 
ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب  روؤي��ة  من خالل جت�صيد 
بتنفيذ  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
م�صروعات بنية حتتية عالية اجلودة تتما�صى مع اأف�صل 

املعايري العاملية وهي امل�صروعات التي حتظى باالهتمام 
واملتابعة الدوؤوبة من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

للقوات امل�صلحة.
من جهته اأكد املهند�س في�صل ال�صويدي مدير عام اإدارة 
طريق  حت�صينات  اأن  النقل  دائ��رة  يف  الرئي�صية  الطرق 
املقطرة حميم تاأتي يف اإطار خطة اإمارة اأبوظبي الهادفة 
اإىل توفري منظومة نقل فعال وم�صتدام يخدم االإمارة 
و�صوال  وال�صالمة  االأم��ن  م�صتوى  ويرفع  واقت�صادها 
اإىل حتقيق روؤية االإمارة واإر�صاء بنية حتتية م�صتدامة 

وفق اأف�صل املعايري العاملية.

يوم زايد للعمل االإن�ساين  
يوم لالإن�سانية كلها

اإن اإطالق يوم زايد للعمل االإن�صاين اإمنا هو يوم لالإن�صانية كلها، 
ال��ع��ط��رة ح��ب��ه لالإن�صانية  وال��دن��ا  ���ص��رية  م��ن  نقتب�س  ال��ي��وم  ف��ه��ذ 
التي  م��ا يحفزنا على موا�صلة م�صرية اخل��ري  م��ك��ان، وه��و  ك��ل  يف 
طالت اأنحاء �صا�صعة من املعمورة، فزايد االإن�صان كان يقدم اخلري 
فنال  وللدين،  ل��ون  اأو  للعرق  اعتبارات  اأي  عن  مبناأى  لالإن�صان، 
بجدارة وا�صتحقاق العديد من اجلوائز واالأو�صمة العاملية وقبلها 

ملك قلوب القا�صي والداين من �صعوب العامل.
االإ�صالمية  ال��ع��ام  �صخ�صية  ج��ائ��زة  اهلل  يرحمه  زاي���د  ح�صد  لقد 
للعام 1999، تقديًرا لعطاءه الكبري يف دعم الربامج واالأن�صطة 
امل�صاعدات  وتقدمي  والتعليمية،  والثقافية  اخلريية  االإ�صالمية 
ملت�صرري الكوارث الطبيعية، عرب موؤ�ص�صة زايد لالأعمال اخلريية 
املتحدة  االأمم  التكرمي من  باإذن اهلل  له  املغفور  واالإن�صانية. ونال 
القيمة  الإ�صهاماته  االأر�س” تقديرا  “بطل  جائزة  منحته  عندما 

على امل�صتويني االإقليمي والدويل.
لذلك .. فاإن العديد من بلدان العامل وقراه ومدنه تتزين بع�س 
م��ن خري  ي���داه  ق��دم��ت  مل��ا  زاي���د كتخليد  با�صم  احل��ي��وي��ة  مرافقها 
اخلدمات  �صعيد  على  �صواء  احلياة.  مناحي  خمتلف  يف  ل�صعوبها 
الدينية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  وحت���دي���ث  واإع���م���ار  التعليمية  اأو  ال�����ص��ح��ي��ة 
واالجتماعية والبيئية، باالإ�صافة الهتمامه بالتعليم وحمو اجلهل 

واالأمية فاأن�صاأ زايد يرحمه اهلل العديد من املدار�س ودور
على  احل��ان��ي��ة  ي���داه  م�صحت  وق���د  ال��ع��امل،  م�صتوى  ع��ل��ى  التعليم 
اجلهزة  باأحدث  املجهزة  امل�صت�صفيات  لها  فوفر  املري�صة  االأج�صاد 
م�صاريع  اهلل  يرحمه  واأ�ص�س  للمحتاج،  ال��دواء  ووفر  وال�صيدليات 
االإ�صكان ومياه ال�صرب، ل�صعوب تف�صلها عن االإمارات اآالف االأميال 

يف قارات اأخرى، وظلت �صاهدة على عطائه االإن�صاين. 
تبواأته بالدنا  ملا  نفو�صنا  الفخر يف  تبعث على  االإجن��ازات  اإن هذه 
حفظها اهلل من ريادة اإن�صانية بف�صل �صواعد اأبنائها الذين نهجو 
نهج زاي��د و�صاروا على درب��ه يف مد يد العون لكل حمتاج يف �صتى 
�صتى منها  زاي��د على �صور  باأبناء  االأر����س. واخل��ري مو�صول  بقاع 
موؤ�ص�صاتنا  تطلقها  التي  االإن�صانية  والفعاليات  اخلريية  املبادرات 

ودوائرنا يف اإطار احتفائنا بهذا اليوم.
راعة اإىل املوىل “عز وجل” اأن  هذا اليوم يدعونا اإىل رفع اأكّف ال�صّ
يتغمد فقيد االأمة بوا�صع مغفرته ملا قدمه لوطنه واأمته وللعامل 
ون��ف��اخ��ر على مدار  ب��ه نفتخر  غ��ال��ي��اُ  اإرث����اً  لنا  ت��رك  اأج��م��ع، فقد 
دار عز وعطاء  االإم���ارات  الغايل وحتيا  اهلل وطننا  الزمان. حفظ 

على الدوام.
القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي 
املدير العام - معهد دبي الق�سائي

�سوق اأبوظبي املايل : زايد اأ�س�س م�سرية 
العطاء االن�ساين يف الدولة وخارجها

•• اأبوظبي-وام: 
ان  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�س  البلو�صي  را�صد  اأكد 
ال�صيخ  له  املغفور  بدور  ياأتي عرفانا  االن�صاين  للعمل  زايد  بيوم  االحتفال 
الدولة  االإن�صاين يف  العطاء  تاأ�صي�س م�صرية  ال نهيان يف  زايد بن �صلطان 
وخارجها ليكون هذا اليوم من كل عام رمزا وجت�صيدا لقيم العطاء واملحبة 

التي حفرها حكيم العرب يف عقول ابنائه و وجدان �صعبه.
وقال البلو�صي يف ت�صريح ام�س- مبنا�صبة يوم زايد للعمل االإن�صاين الذي 
زايد  ال�صيخ  له  املغفور  نهج  على  ان��ه   - ع��ام  كل  رم�صان من   19 ي�صادف 
وا�صلت حكومة وقيادة و�صعب دولة االمارات م�صرية العطاء حتى اأ�صبحت 
االإمارات راية االإن�صانية يف العامل دون النظر اإىل العرق اأو اجلن�س اأو الدين 
لتحتل املركز االأول عامليا كاأكرب جهة مانحة للم�صاعدات اخلارجية يف العام 
امل�صاعدات  اأعلنتها جلنة  التي  االأولية  للبيانات  وفقا  وذلك   2017 للعام 
االحتفال  وياأتي  والتنمية.  االقت�صادي  التعاون  ملنظمة  التابعة  االإمنائية 
بيوم زايد للعمل االن�صاين هذا العام بعد فرتة وجيزة من اعالن �صدارة 
الدول  التوايل قائمة  للعام اخلام�س على  املتحدة  العربية  االم��ارات  دولة 
ان  البلو�صي  واأ���ص��اف  اخل��ارج��ي��ة.  التنموية  امل�����ص��اع��دات  جم��ال  يف  املانحة 
املوؤ�صرات والبيانات املتعلقة بعطاء االمارات ت�صري بو�صوح اإىل نهل قيادتنا 
واالن�صانية  االإن�����ص��ان  ح��ب  يف  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  َمعني  م��ن  الر�صيدة 
جميع  يف  وامل�صت�صعفني  املحتاجني  وم�صاعدة  امللهوفني  اإغاثة  عن  ف�صال 
اأنحاء العام ليج�صد يوم زايد للعمل االإن�صاين مدى تالحم اأبناء االإمارات 
حول قيادته الر�صيدة الإحياء ذكرى رحيل القائد املوؤ�ص�س لدولة االمارات 
الوفاء  م�صاعر  ع��ن  والتعبري  اخل���رية  م��اآث��ره  وا���ص��ت��ذك��ار  نه�صتها  وب���اين 
مل�صريته الفريدة غري امل�صبوقة يف العطاء والبذل واإبراز دور دولة االإمارات 
الرائد يف م�صاريع الوقف اخلريي االإن�صاين لكل االأعراق واالأديان. واختتم 
البلو�صي ت�صريحه منوها انه حتت قيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل توا�صل االم��ارات م�صرية العطاء  زايد 
لتمتد اأيادي الدولة البي�صاء باخلري اإىل بقاع العام كافة وتر�صخ مكانتها 
املبادرات  العديد من  اإط��الق  خ��الل  اخل��ري من  لعمل  م�صتدامة  كعا�صمة 

االإن�صانية العاملية واملحلية التي تخدم املاليني من الب�صر حول العام.

دار الق�ساء وجامعة عجمان توقعان مذكرة تفاهم
•• عجمان-وام:

وقعت دار الق�صاء بعجمان مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان وذلك تنفيذا 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات 
البلدية و  دائرة  النعيمي رئي�س  را�صد بن حميد  التنفيذي وال�صيخ  املجل�س 
اأمناء جامعة عجمان. ومبوجب  التخطيط يف عجمان نائب رئي�س جمل�س 
هذه املذكرة �صتتوىل املحكمة تدريب طلبة كلية القانون يف جامعة عجمان 
وتاأهيلهم للعمل يف املوؤ�ص�صات الق�صائية اإ�صافة اإىل اإك�صابهم املهارات واملعرفة 
القانونية لي�صبحوا فاعلني يف املجتمع. وقع املذكرة عن دار الق�صاء بعجمان 
االحتادية  عجمان  حمكمة  رئي�س  ال�صام�صي  ال��ف��ورة  ح�صن  علي  امل�صت�صار 

االبتدائية وعن جامعة عجمان الدكتور كرمي ال�صغري مدير اجلامعة.

جمل�س جمعية ال�سحفيني :«زايد ودولة الحتاد«

عبد امللك القا�سمي: زايد كر�س حياته وجهده للنهو�س بالدولة واإجناح جتربة االحتاد
حملت ر�سالة ان�سمام راأ�س اخليمة لالحتاد ووجدت ال�سيخ زايد منهمكًا يف خمططات امل�ساريع

التنمية  ح��رك��ة  يف  االن���خ���راط  يف 
والتطوير.

ال�سحراء اخل�سراء :
ال�صام�صي  ح�صن  حممد  وت��ن��اول 
الزراعيني  املهند�صني  اأوائ���ل  م��ن 
مديرا  ع���م���ل  وال��������ذي  ب����ال����دول����ة 
باملنطقة  ال����زراع����ي����ة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
ال�صيخ  له  املغفور  اهتمام  الغربية 
زاي�����د ب���ال���زراع���ة واإ������ص�����راره على 
ال�صحراوية،  البيئة  على  التغلب 
الزراعة  على  امل��زارع��ني  وت�صجيع 
لهم،  ال��������الزم  ال����دع����م  وت����ق����دمي 
زيادة  على  االهتمام  هذا  وانعك�س 
التي  بالدولة  اخل�صراء  امل�صاحات 
يقارب  م��ا  ق�صري  زم���ن  يف  �صمت 
40 مليون نخله  وما يقارب  من 
من  300 األف هكتار من االأ�صجار 
اهتمام  ه���ن���اك  وك������ان  وال����غ����اب����ات 
ك��ب��ري ب��ب��ن��اء ال�����ص��دود ل��ت��ي و�صل 
124 ���ص��داً وقد  ع��دده��ا حل���وايل 
العديد  على  زاي���د  ال�صيخ  ح�صل 
والزراعية  البيئية  االأو���ص��م��ة  م��ن 
�صلطان  واأ����ص���ار حم��م��د  ال��ع��امل��ي��ة. 
لراأ�س  امل��ن��ت��دب  الع�صو  ال��ق��ا���ص��ي 
اخليمة العقارية واأحد كوادر قطاع 
االت�صاالت بالدولة اأن ال�صيخ زايد 
ان�صاء  اأن  ث��راه جن��ح يف  طيب اهلل 
اأحدث �صركة ات�صاالت يف املنطقة 
نه�صة  تتم  اأن  على  وك��ان حري�صاً 
ه���ذا ال��ق��ط��اع ب��اأي��د وط��ن��ي��ة فوجه 

احتادية وق�صائية واأمنية.
اأن�����ه خ����الل االأع������وام  اإىل  واأ�����ص����ار 
ال����وح����دات  ع������دد  و�����ص����ل  االأوىل 
االإ�صكان  ب���رام���ج  م���ن  ال�����ص��ك��ن��ي��ة 
�صكنية،  وح������دة  األ������ف   17 اإىل 
و�صلت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  واخل�����دم�����ات 
مدر�صة   1250 اإىل  امل����دار�����س 
زايد  ال�صيخ  له  املغفور  رحيل  مع 
عام  م���در����ص���ة   350 ب  م���ق���ارن���ة 
1978، ويف عام 1979 تاأ�ص�صت 
جامعة االإمارات واليوم نرى عدد 
يف  ج��ام��ع��ة   12 اإىل  اجل���ام���ع���ات 
الفرد  2004، وو���ص��ل دخ��ل  ع��ام 
األف   145 اإىل  العامل  يف  االأع��ل��ى 

درهم مع رحيل ال�صيخ زايد.

موؤ�سرات اقت�سادية:
االقت�صادية  امل��وؤ���ص��رات  واأ����ص���اف: 
اأك��دت ت�صدر دول��ة االإم���ارات على 
ا�صتقطاب  يف  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������دول 
املبا�صرة،  االأجنبية  اال�صتثمارات 
ا�صتحوذت   2016 ع���ام  وخ����الل 
االإمارات على %29 من اإجمايل 
%25 من  اال���ص��ت��ث��م��ارات، ون��ح��و 
اتخذت  عاملية  �صركة   500 اأك��رب 
لعملياتها  م���ق���راً  االإم��������ارات  م���ن 
لفوز  ب����االإ�����ص����اف����ة  االإق���ل���ي���م���ي���ة، 
معر�س  ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة  االإم���������ارات 
مقر  وت����واج����د   ،2020 اك�����ص��ب��و 
»ايرينا«،  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  وك��ال��ة 
واحل���������ص����ول ع���ل���ى امل����رت����ب����ة 16 

جل�صة  بعقد  وج��ه  ث��م  املجل�س،  يف 
للمجل�س االأعلى لالحتاد بح�صور 
املغفور له ال�صيخ �صقر بن حممد 
اجلل�صة  خ�����الل  ومت  ال��ق��ا���ص��م��ي 
من  وزراء   3 تعيني  على  املوافقة 
اإم��ارة راأ���س اخليمة و3 اأع�صاء يف 
حيث  االحت���ادي،  الوطني  املجل�س 
�صرفت بتعيني كوزير دولة ل�صوؤون 

املجل�س االأعلى لالحتاد.
من  االأوىل  ال����ف����رتة  واأ�������ص������اف: 
الكثري  اح��ت��اج��ت  ال���دول���ة  ع���م���رة 
م��ن اجل��ه��د وب���ذل ال��وق��ت الإن�صاء 
احلكومية،  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�������وزارات 
وق���د ���ص��اع��دت ه��م��ة ال�����ص��ي��خ زايد 
ع��ل��ى جميع  ال��ت��غ��ل��ب  ال��ع��ال��ي��ة يف 
ال�����ص��ع��وب��ات ال���ت���ي واج��ت��ه��م عند 
بداية االحت��اد، حيث مل يكن بناء 
الدول اأمراً ي�صريا خا�صة بالنظر 
يف  امل��وج��ودة  التحديات  حجم  اإىل 

هذا الوقت.
ل�صاحب  اخل��ا���س  امل�صت�صار  واأك���د 
ال�����ص��م��و ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة اأن 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
م�صروعات  اأط��ل��ق  ث���راه  اهلل  طيب 
الوطن  رب����وع  ال��ت��ن��م��ي��ة يف ج��م��ي��ع 
وامل�صت�صفيات  ال����ط����رق  ف���اأن�������ص���اأ 
ببناء  واهتم  وامل��ط��ارات،  وامل�صانع 
حمور  وجعله  االإم��ارات��ي  االن�صان 
التنمية فبنى املدار�س واجلامعات 
واأر�������ص������ل ال�����ط�����الب ل����ل����خ����ارج ما 
اأب����ن����اء الوطن  ����ص���رع م���ن مت��ك��ني 

املتخ�ص�صة  اجل���ام���ع���ات  ب��اإن�����ص��اء 
اأن  اإىل  الف����ت����اً  امل�����ج�����ال،  ه�����ذا  يف 
االت�صاالت قدميا كانت عبارة عن 
االحتاد  وقبل  متناثرة،  موؤ�ص�صات 
م��وؤ���ص�����ص��ت��ان تديران  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
االت�صاالت يف الدولة، هي �صركتا« 
يف  و«كيبل»  اأبوظبي  ال»يف  اإي  اأي 
جمل�س االإمارات ال�صمالية، وتولت 
م�صوؤولية  مهمة  املوا�صالت  وزارة 
االت���������ص����االت وال�����ربي�����د وال������ربق 
وال���ه���ات���ف، وك���ان���ت ه���ن���اك جهود 
ج��ب��ارة ل��دم��ج ه���ذه امل��وؤ���ص�����ص��ات يف 
موؤ�ص�صة واحدة، وقد جنحت هذه 
اجلهود بعد اإن�صاء كلية االت�صاالت 
الهند�صية، التي خرجت عدداً من 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف هذا  امل��واط��ن��ني 

القطاع احليوي واملهم.

جناح الروؤية :
الكاتب  ال�صام�صي  جنيب  واأو���ص��ح 
غرفة  يف  االق��ت�����ص��ادي  وامل�صت�صار 
والذي  اأب��وظ��ب��ي  وجت����ارة  �صناعة 
االإجن���ازات  حجم  اأن  املجل�س  اأدار 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول������ة االإم��������ارات 
يوؤكد  ف��رتة زمنية ق�صرية  خ��الل 
جناح اخلطط والروؤية امل�صتقبلية 
املوؤ�ص�صون  االآب������اء  و���ص��ع��ه��ا  ال��ت��ي 
قوامها  ع�����ص��ري��ة  دول�����ة  الإن�������ص���اء 
االأمن  وحتقيق  وامل�صاواة  العدالة 
خالل  م��ن  واملقيمني  للمواطنني 
وموؤ�ص�صات  وق���وان���ني  ت�����ص��ري��ع��ات 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

القا�صمي  امل��ل��ك  ع��ب��د  ال�صيخ  اأك���د 
ال�صمو  ل�صاحب  امل�صت�صار اخلا�س 
له  املغفور  اأن  راأ���س اخليمة  حاكم 
ال�صيخ زايد بن �صلطان طيب اهلل 
للبناء  وج��ه��ده  ك��رث حياته  ث���راه 
التنموية  امل�������ص���روع���ات  وان�������ص���اء 
واجن����اح جت��رب��ة االحت����اد وتقدمي 
دولة ع�صرية حديثة لها مكانتها 
واالأمم  ال�������ص���ع���وب  ب����ني  ال���ك���ب���رية 

االأخرى.
واأو�صح خالل ا�صت�صافته للمجل�س 
ال�صحفيني  جمعية  نظمته  ال��ذي 
بعنوان  »زايد ودولة االحتاد.. من 
مبنا�صبة  النه�صة«  اإىل  التاأ�صي�س 
اأن  االإن�����ص��اين«  للعمل  زاي���د  »ي���وم 
التي  ال��ك��ب��رية  احل�����ص��اري��ة  النقلة 
القليلة  ال�����ص��ن��وات  خ��الل  حتققت 
امل���ا����ص���ي���ة اح���ت���اج���ت ل��ل��ك��ث��ري من 
اجل���ه���د واحل���ك���م���ة ل��ل��ت��غ��ل��ب على 
ال�صعوبات وجتاوزها وهو ما جنح 
فيه املغفور له ال�صيخ زايد بحكمته 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى امل��ح��ل��ي ع���رب بناء 
تاأ�صي�صاً  ال��ع��امل  م��ع  ق��وي��ة  ج�صور 
والعربي  االن�������ص���اين  ن��ه��ج��ه  ع��ل��ى 
وال��ق��وم��ي وال�����ص��ل��م��ي، ال���ذي جعل 
بغري  للجميع  حا�صنة  االإم�����ارات 

متييز.

ان�سمام راأ�س اخليمة لالحتاد :
بع�س  امل��ل��ك  ع��ب��د  ال�صيخ  وت��ن��اول 
زايد  لل�صيخ  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��واق��ف 
وامل���ت���م���ث���ل���ة يف  ث��������راه  ط���ي���ب اهلل 
اخليمة  راأ��������س  اإم��������ارة  ان�������ص���م���ام 
املغفور  كلفني  ب��ق��ول��ه:   ل��الحت��اد 
بحمل  القا�صمي  �صقر  ال�صيخ  ل��ه 
ر�صالة ان�صمام اإمارة راأ�س اخليمة 
ال�صيخ  ملقابلة  وتوجهت  ل��الحت��اد 
فرباير   10 يف  ال���ع���ني  يف  زاي������د 
م�صغواًل  ووج�����دت�����ه   ،  1972
والتنمية  ال��ت��ع��م��ري  مب��خ��ط��ط��ات 
اأر�صية املجل�س،  التي كانت تغطي 
بتمعن  ل��ل��ر���ص��ال��ة  ق���راءت���ه  وب���ع���د 
اخليمة  راأ��������س  ب��ان�����ص��م��ام  رح�����ب 
ل������الحت������اد، وط����ل����ب م�����ن اأح����م����د 
ال�����ص��وي��دي ق���راءة ال��ر���ص��ال��ة  التي 
كانوا  مم��ن  ك��ب��رياً  ترحيباً  لقيت 

العاملي  التناف�صية  تقرير  يف  عاملياً 
على  االأوىل  وامل��رت��ب��ة   ،2016
و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  م�صتوى 
متكني  يف  ع��امل��ي��اً  و23  اأف��ري��ق��ي��ا، 

التجارة العاملي 2016.
االأجنبية  اال���ص��ت��ث��م��ارات  وت���اب���ع: 
 2016 ن��ه��اي��ة  امل���رتاك���م���ة ح��ت��ى 
كما  دوالر،  م��ل��ي��ار   118 ب��ل��غ��ت 
املرتبة  ع��ل��ى  االإم��������ارات  ح�����ص��ل��ت 
ا�صتقطاب  يف  تركيا  بعد  الثانية 
اال�صتثمارات االأجنبية على �صعيد 
ا�صتحواذ  بن�صبة   ،2016 يف  اآ�صيا 
االإمارات  ح�صلت  كما   ،32.3%
على املرتبة االأوىل على �صعيد دول 
جمل�س التعاون بعد اأن ا�صتحوذت 
اال�صتثمارات  من   50.2% على 
 17.9 ب��ن��ح��و  وامل����ق����در ح��ج��م��ه��ا 

مليار دوالر عام 2016.
احلمادي  حممد  اأك��د  ناحيته  من 
رئي�س  ال�صحفيني  جمعية  رئي�س 
حترير �صحيفة االحتاد اأن االإعالم 
املحلي واكب النه�صة الكبرية التي 
زاي��د بن  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  ق��اده��ا 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان 
الواقعية  ال�����ص��ورة  ل��ل��ع��امل  ون��ق��ل 
�صهدتها  التي  التنمية  مل�صروعات 
االأوىل  ال���ل���ح���ظ���ة  م���ن���ذ  ال�����دول�����ة 
النطالق دولة االحتاد حتى االآن، 
دولتنا  حققته  م��ا  اأن  اإىل  م�صرياً 
�صنوات  يف  ت��ن��م��وي��ة  ق���ف���زات  م���ن 
ياأت  مل  امل���ج���االت  ���ص��ت��ى  يف  قليلة 
من فراغ بل نتيجة العمل اجلهد 
واملثابرة واحلكمة التي متتعت بها 

القيادة.
جمعية  واأع�صاء  احلمادي  وتوجه 
عبد  لل�صيخ  بال�صكر  ال�صحفيني 
اخلا�س  امل�صت�صار  القا�صمي  امللك 
ل�������ص���اح���ب ال�������ص���م���و ح����اك����م راأ������س 
جمل�س  ا�صت�صافة  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة 
اإىل  م�صرياً  ال�صحفيني،  جمعية 
يف  ان��خ��رط  امل��ل��ك  عبد  ال�صيخ  اأن 
العمل الوطني يف ال�صنوات االأوىل 
اختاره  عندما  االحت���اد  عمر  م��ن 
ال�صيخ زايد طيب اهلل ثراه ليكون 
وزير دولة ل�صوؤون املجل�س االأعلى 
لالحتاد و�صاهد على �صنوات البناء 
التي �صهدتها دولتنا وال  والتطور 

تزال يف جميع املجاالت.

يف يوم زايد للعمل االإن�ساين موا�سالت االإمارات تدخل الفرحة على 200 اأ�سرة
•• دبي –الفجر:

ن���ّظ���م���ت م����وا�����ص����الت االإم����������ارات 
واملبادرات  الربامج  من  جمموعة 
االإن�������ص���ان���ي���ة، ب���ال���ت���زام���ن م���ع يوم 
زاي�����د ل��ل��ع��م��ل االإن�������ص���اين وال����ذي 
ي�صادف 19 رم�صان من كل عام، 
لزايد  ووف�����اء  “حب  ���ص��ع��ار  حت���ت 

العطاء”.
املدير  �صقر  حممد  حنان  وق��ال��ت 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����دائ�����رة اخل����دم����ات 
االإمارات،  موا�صالت  يف  املوؤ�ص�صية 
اليوم يخلد ذكرى رحيل  باأن هذا 
العطاء  االإن�����ص��ان��ي��ة وف��ار���س  رائ���د 
والعمل اخلريي املغفور له ال�صيخ 
»طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 

واأهمها  ال����دول����ة،  يف  واخل����ريي����ة 
جمعية دار الرب، وجمعية االإح�صان 
اخلريية.  واأ�صارت املدير التنفيذي 
اإىل  املوؤ�ص�صية،  اخل��دم��ات  ل��دائ��رة 
موا�صالت  وم����ب����ادرات  ج��ه��ود  اأن 
االإمارات يف هذا اجلانب ومن خالل 
االجتماعية،  م�صوؤوليتها  م��ب��ادئ 
واح��د فقط،  ي��وم  تقت�صر على  مل 
اأي��ام العام،  بل هي م�صتمرة ط��وال 
العهد  يجدد  اجلميع  ب��اأن  م��وؤك��دة 
والتالحم  �صيتوا�صل  العطاء  ب��اأن 
جمتمع  يف  واالإن�����ص��اين  املجتمعي 
متا�صكاً  اأك����رث  ���ص��ي��ك��ون  االإم�������ارات 
العون  وفاعلية، من خالل مد يد 
امل�صاعدات  وت��ق��دمي  حم��ت��اج  ل��ك��ل 
التطوعية،  االأع��م��ال  يف  وامل�صاركة 

على  املوؤ�ص�صة  عملت  فقد  وكذلك 
اأكرث  على  االإف��ط��ار  وجبات  توزيع 
من 10 اآالف �صائم خالل ال�صهر 
الف�صيل، وتوزيع املري الرم�صاين 
اإىل  م��ت��ع��ف��ف��ة،  اأ����ص���رة   150 ع��ل��ى 
جانب دعم مبادرة “رم�صان اأمان” 
ومبادرة “اأطعم توؤجر” من خالل 
ال��وج��ب��ات اخل��ا���ص��ة باحلملة  ن��ق��ل 
عرب اأ�صطول مركبات املوؤ�ص�صة اإىل 

خمتلف مناطق الدولة.
ك��م��ا وا���ص��ت��م��ل��ت ب���رام���ج ي���وم زايد 
م�صابقة  ط���رح  االإن�����ص��اين،  للعمل 
ث��ق��اف��ي��ة داخ��ل��ي��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني عن 
هدايا  وت��وزي��ع  زاي��د  ال�صيخ  �صرية 
وجوائز قيمة للفائزين، باالإ�صافة 
اإىل ن�صر مواد اإعالمية يف ح�صابات 

اهلل ثراه«، وهو يوؤكد عمق التقدير 
رحيله،  بعد  �صعبه  له  وهبه  ال��ذي 
والعطاء  ال����وف����اء  ق���ي���م  وي���ر����ص���خ 
�صعب  اأبناء  قلوب  يف  غر�صها  التي 

االإمارات واملقيمني على اأر�صها.
زايد  ال�صيخ  اأن  على  واأك��دت �صقر 
تاريخية  ب�صمة  ت���رك  اهلل  رح��م��ه 
االإن�صاين  ال��ع��م��ل  ح���ب  يف  ت��ت��م��ث��ل 
ن��ه��ج��ه عملت  واخل��������ريي، وع���ل���ى 
تر�صيخ  على  االإم���ارات  موا�صالت 
ال��ن��ه��ج ال��ت��ط��وع��ي واخل����ريي لدى 
اإطالق  ع��رب  وت��ع��زي��زه  موظفيها، 
ع����دد م���ن امل�����ب�����ادرات ال���ت���ي جرى 
املوظفني  مب�������ص���ارك���ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
وال�صراكة  وب��ال��ت��ع��اون  واأب��ن��ائ��ه��م، 
املخت�صة  واجل��ه��ات  املوؤ�ص�صات  م��ع 

املجتمعي  ال��ت��الح��م  ب����اأن  م���وؤك���دة 
يقدمه  ال�����ذي  واخل�����ري  ال��ع��ظ��ي��م 
اأبناء زاي��د جعل دول��ة االإم���ارات يف 
مقدمة الدول املانحة للم�صاعدات 
باأن  �صقر،  واأو���ص��ح��ت  االإن�صانية. 
موا�صالت االإم����ارات وحت��دي��داً يف 
اأدخلت  االإن�صاين  للعمل  زاي��د  يوم 
الفرحة على نحو 200 اأ�صرة من 
“نلب�صهم لنفرحهم  خالل مبادرة 
ك�صوة  ه���داي���ا  ب��ت��وزي��ع  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
روح  ب���ث  يف  دور  م���ن  ل��ه��ا  ال��ع��ي��د 
التكافل واملودة والرحمة، وتخفيف 
االأعباء عن كاهل االأ�صر امل�صتحقة 
على  ال��ف��رح��ة  واإدخ����ال  واملتعففة، 
والفئات  واالأي��ت��ام  االأط��ف��ال  قلوب 
املجتمع،  اأب�����ن�����اء  م����ن  امل���ح���ت���اج���ة 

التوا�صل  م���واق���ع  ع��ل��ى  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
املقوالت  ت��ت�����ص��م��ن  االج���ت���م���اع���ي، 
قالها  التي  واالإن�صانية  التاريخية 
ال�����ص��ي��خ زاي�����د ط��ي��ب اهلل ث�����راه يف 

خمتلف املحافل واملنا�صبات.
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العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

اإعــــــــــالن
كافيه  ال�صاطئ  ال�ص�����ادة/رمال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 2067242 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد عمر باعبيد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد عيد عبداهلل الظاهري

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

اإعــــــــــالن
الطبي  مديكا  ال�ص�����ادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدويل ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1136762 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة مرمي �صاكر علي حميد %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد ا�صماعيل عبدالرحمن احمد يو�صف البداونه

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

اإعــــــــــالن
للت�صميم  فائق  ال�ص�����ادة/�صحر  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واالزياء رخ�صة رقم:CN 1223575  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*4.60 اىل 1*3

تعديل ا�صم جتاري من/�صحر فائق للت�صميم واالزياء
SAHAR FAAK FASHION DESIGN

اىل/�صني دزاين للخياطة
SEAN DESIGN TAILORING

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم رويال فيو

 رخ�صة رقم:CN 2414705  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صبري يو�صف �صيخ فاليا بار امباث %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/خالد علي حممد �صادق البلو�صي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ خالد علي حممد �صادق البلو�صي من 100% اىل %51

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 10*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/مطعم رويال فيو
ROYAL VIEW RESTURANT

اىل/مطعم رويال فيو ذ.م.م
ROYAL VIEW RESTURANT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/املثايل  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1767489:لتدقيق احل�صابات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
طريف  واحة  التجاري  باال�صم   CN رقم:1752725 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  لال�صتثمارات 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

اإعــــــــــالن
االعمال  ال�ص�����ادة/غال�س كيوب خلدمات رجال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 2137693  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/فهد معي�س فهد معي�س االحبابي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ فهد معي�س فهد معي�س االحبابي من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة برنارد يل %49

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*0.25 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/غال�س كيوب خلدمات رجال االعمال

GLASS QUBE BUSINESS CENTER SERVICES
اىل/غال�س كيوب خلدمات رجال االعمال ذ.م.م

GLASS QUBE BUSINESS CENTER SERVICES LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

الرمال البي�ساء للمقاوالت وال�سيانة العامة- ذ.م.م
احل�صابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
واال�صت�صارات االداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 
العمومية غري العادية ال�صادر بتاريخ 2018/05/15 بحل 

وت�صفية �صركة
الرمال البي�ساء للمقاولت وال�سيانة العامة- ذ.م.م

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�صفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�صعيد  بناية  ال�صياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم )403( واإح�صار 
امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من 

تاريخ هذا االعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

اإلغاء وكالة
يعلن ال�صيد/ نبيل وليد مو�صى فالح )اجلن�صية- االردن( ويحمل بطاقة 
ال�صيد/ ح�صام خليل  ب�صفته وكيال عن  رقم 784196730473160  هوية 
رم�صان علي )اجلن�صية- االردن( مبوجب وكالة رقم 2016/1/181182 
عبد  حممد  عمر   / ال�صيد  اإىل  موكله  من  املمنوحة  الوكالة  اإلغاء  عن 
  1601006632  : رقم  حتت  املوثقة  االردن(  )اجلن�صية-  كوع  الروؤوف 
بتاريخ 2016/5/16 لدى الكاتب العدل بدائرة الق�صاء يف ابوظبي حيث 
بعد  وذلك  نهائيا  الوكالة  با�صتعمال  الوكيل  قيام  وعدم  اإلغائها  مت  انه 
نهائيا  بالوكالة  التعامل معه  االإلغاء 2018/5/31 كما نحذر من  تاريخ 

حتى ال يقع اجلميع حتت امل�صوؤولية القانونية

اإع�������������الن 

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

هوم كري للتجارة العامة-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ.م.م
احل�صابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
واال�صت�صارات االداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 
العمومية غري العادية ال�صادر بتاريخ 2018/05/29 بحل 

وت�صفية �صركة
هوم كري للتجارة العامة-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ.م.م

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�صفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�صعيد  بناية  ال�صياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم )403( واإح�صار 
امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من 

تاريخ هذا االعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كراج زهرة القاد�صيه

  رخ�صة رقم:CN 1204969 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صعيد قنون مطر حممد ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف علي عبداهلل احمد عبدالكرمي الهرمودي

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

اإعــــــــــالن
الذهبية  القلعة  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة الرخام وال�صرياميك ذ.م.م
  رخ�صة رقم:CN 1126953 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
مو�صى  يو�صف يو�صف ربيع احلمايدة من 10% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف زياد يو�صف ربيع احلمايدة
تعديل لوحه االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*5 اىل 1*1

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/تامي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالقم�صة واخلياطة الن�صائية
رخ�صة رقم:CN 2131849  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ال�صعر  التنمية االقت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

املناف�س للهواتف املتحركة - فرع 1
رخ�صة رقم:CN 1093068-1  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: 

Wathiq reward طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: واثق بطاقة مكافاأة
املودعة بالرقم:290829    بتاريخ: 2018/04/18

باإ�صم:  �صركة ك ام للتجارة ذ.م.م
وعنوانه :ابوظبي- ابوظبي خاتف: 026972222 �صندوق الربيد: 4530

mpmali@kmt-group.com امييل 
�سورة العالمة   

وال�صلع ل�صالح  الب�صائع  ت�صكيلة من  بالفئة:35 خدمات جتميع  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�صلع  لتمييز  وذلك 
الغري وذلك ليتم معاينتها و�صرائها عن احلاجة.

 و�صف العالمة:عبارة عن حرف W باللغة االجنليزية باللون اال�صود وعلى ي�صارها )واثق بطاقة مكافاأة( 
ويف منت�صف ال�صكل )wathiq reward( باللغة االجنليزية وباللون اال�صود وا�صفل ال�صكل )مكافاأة على 
االجنليزية  باللغة   )REWARDING YOUR CONFIDENCE( ي�صارها  على  ثقتكم( 

وال�صكل على خلفية باللونني الرمادي واال�صود ويوجد مثلثا باألوان خمتلفة.
اال�صرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: 

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: City mall �صيتي مول
املودعة بالرقم:288995    بتاريخ: 2018/3/14

باإ�صم:  �صيتي مول
وعنوانه :اأبوظبي - العنوان:هاتف:026679900 - �صندوق الربيد:51552.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات جتميع ت�صكيلة من الب�صائع وال�صلع ل�صالح الغري وذلك ملعاينتها و�صرائها عن احلاجة وال ينطوي 

ذلك على خدمة النقل ، ا�صترياد وت�صدير.
واال�صفر  والربتقايل  االحمر  بااللوان  ال�صكل  مقو�صة  خطوط  اربعة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�صف   
واالزرق وعلى ميينها )City mall( باللغة االجنليزية باللون اال�صود يدنوها عن اربعة خطوط مقو�صة 
باللون  العربية  باللغة  م��ول(  )�صتي  ميينها  وعلى  واالزرق  واال�صفر  والربتقايل  االحمر  بااللوان  ال�صكل 

اال�صود وال�صكل على خلفية باللون االبي�س.
اال�صرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�صري عن الكلمات City ، mall كل 

على حدة يف الو�صع العادي
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  113884
باإ�ص������م:  �س. اوبريا نا�صيونال دي باري�س

وعنوان����ه: 120، ريو دي ليون، 75012 باري�س، فرن�صا
وامل�صجلة حتت رقم: 101337             بتاريخ: 2010/04/04 

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف: 2018/06/01

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون االإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  113885
باإ�ص������م:  �س. اوبريا نا�صيونال دي باري�س

وعنوان����ه: 120، ريو دي ليون، 75012 باري�س، فرن�صا
وامل�صجلة حتت رقم: 101338             بتاريخ: 2010/04/04 

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف: 2018/06/01

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون االإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  113886
باإ�ص������م:  �س. اوبريا نا�صيونال دي باري�س

وعنوان����ه: 120، ريو دي ليون، 75012 باري�س، فرن�صا
وامل�صجلة حتت رقم: 101339             بتاريخ: 2010/04/04 

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف: 2018/06/01

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون االإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  113887
باإ�ص������م:  �س. اوبريا نا�صيونال دي باري�س

وعنوان����ه: 120، ريو دي ليون، 75012 باري�س، فرن�صا
وامل�صجلة حتت رقم: 101340             بتاريخ: 2010/04/04 

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف: 2018/06/01

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون االإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
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»ال�سحة« تنظم فعاليات توعوية يف اليوم العاملي ملكافحة التبغ 
•• دبي-وام:

املجتمع  الأف��راد  توعوية  فعاليات  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  نظمت 
الذي  ال�صعار  حت��ت  التبغ  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال  مبنا�صبة 
القلب«  واأمرا�س  »التبغ  العام وهو  العاملية هذا  ال�صحة  حددته منظمة 
امل�صاعد  الوكيل  ال��رن��د  الرحمن  عبد  ح�صني  ال��دك��ت��ور  بح�صور  وذل���ك 
فريق  رئي�صة  امليدور  وداد  والدكتورة  ال�صحية  والعيادات  املراكز  لقطاع 
واالأطباء  االإدارات  م���دراء  م��ن  وع��دد  التبغ  ملكافحة  الوطني  الربنامج 

والفنيني العاملني يف جمال مكافحة التبغ.
وتركز حملة اليوم العاملي لالمتناع عن تعاطي التبغ يف عام 2018 على 
التبغ واأمرا�س القلب« وحتر�س على زيادة الوعي بني فئات   « مو�صوع 
من  و�صواها  القلب  واأم��را���س  التبغ  بني  القائمة  ال�صلة  ب�صاأن  املجتمع 

اأمرا�س االأوعية الدموية ومنها ال�صكتة الدماغية و التي متثل جمتمعة 
والتدابري  االإج���راءات  اإىل  اإ�صافة  العامل  يف  للوفاة  الرئي�صية  االأ�صباب 
العملية التي ميكن اتخاذها للحد من املخاطر التي ي�صّكلها التبغ على 
�صحة القلب. واأكد الدكتور ح�صني الرند اأن حملة اليوم العاملي لالمتناع 
ب�صحة  التبغ  يلحقه  ال��ذي  بال�صرر  الوعي  اإذك��اء  اإىل  تهدف  التبغ  عن 
املجتمع واال�صتمرار بتفعيل ال�صيا�صات الفاعلة للحد من ا�صتهالك التبغ 

وت�صليط ال�صوء على املخاطر ال�صحية واملخاطر االأخرى املرتبطة به.
وقال اإن تعاطي التبغ ميثل واحدا من عوامل االختطار لالإ�صابة باأمرا�س 
القلب التاجية و ال�صكتة الدماغية واأمرا�س االأوعية الدموية الطرفية 
مو�صحا اأن تعاطي التبغ و التعر�س لدخانه غري املبا�صر ي�صهم يف وقوع 
وفيات بن�صبة تبلغ حوايل 12 باملائة من جمموع الوفيات الناجمة عن 
اأمرا�س القلب فيما يح�صد وباء التبغ العاملي اأرواح اأكرث من 7 ماليني 

�صخ�س �صنويا ومن املتوقع اأن يت�صبب بوفاة اأكرث من 8 ماليني �صخ�س 
تبذل جهودا  ال���وزارة  اأن  اإىل  الرند  واأ���ص��ار   .2030 ع��ام  بحلول  �صنويا 
للحد من انت�صار التبغ بجميع �صوره واأنواعه وتوعية املجتمع باالأخطار 
الناجتة من تعاطي التبغ مبا يدعم حتقيق الهدف اال�صرتاتيجي للوزارة 
اأن  اإىل  الفتا  االإم���ارات  دول��ة  ملجتمع  ال�صحية  احلياة  اأمن��اط  تعزيز  يف 
االأجندة الوطنية لروؤية االإمارات خ�ص�صت موؤ�صرا وطنيا مل�صتوى انت�صار 
ح�صب  باملائة   21.6 م��ن  انت�صاره  ن�صبة  خف�س  بهدف  التبغ  منتجات 
اإح�صاءات عام 2010 اإىل 15.7 باملائة عام 2021 ونوه اإىل اأن دولة 
االإمارات من الدول التي �صدقت على االتفاقية االإطارية ملنظمة ال�صحة 
العاملية ب�صاأن مكافحة التبغ. من جانبها ذكرت الدكتورة وداد امليدور اأن 
التبغ  ملكافحة  الوطني  بالربنامج  املجتمع ممثلة  ووقاية  ال�صحة  وزارة 
ال تاألو جهدا يف احلد من انت�صار ا�صتخدام التبغ بجميع �صوره واأنواعه 

وحماية ال�صباب من الوقوع يف فخ البدء بالتدخني يف �صن مبكرة وتعمل 
على تقدمي خدمات دعم االإقالع عن التدخني ون�صر الوعي ال�صحي بني 
االأماكن  يف  التدخني  منع  �صيا�صات  تطبيق  على  والعمل  املجتمع  فئات 
العامة املغلقة للحد من التعر�س للتدخني ال�صلبي وتتعاون مع خمتلف 
لتوفري  التبغ  لقانون والئحة مكافحة  التطبيق اجليد  لتعزيز  اجلهات 
وتفعيل  التبغ  منتجات  وعر�س  بيع  وتنظيم  التدخني  من  خالية  بيئة 
ال���وزارة  فعاليات  اإن  واأ���ص��اف��ت  التبغ.  منتجات  على  ال�صريبة  تطبيق 
اأ�صرار  عن  وتوعوية  تثقيفية  من�صورات  توزيع  ت�صمل  املنا�صبة  ه��ذه  يف 
ا�صتخدام التبغ وفوائد االإقالع والتدخني ال�صلبي وتوزيع معلومات عن 
اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني اإ�صافة اإىل ا�صتخدام �صا�صات العر�س 
ويف  الالزمة  التوعوية  الر�صائل  لبث  االأولية  ال�صحية  الرعاية  مبراكز 

و�صائل االإعالم ومواقع التوا�صل االإجتماعي.

مدير عام  خليفة االن�سانية: زايد اأيقونة العمل االإن�ساين

ن�صرت  ال���ت���ي  واإجن�����ازات�����ه  اأع���م���ال���ه 
اخل���ري يف اأن��ح��اء ال��ع��امل ك��اف��ة ولن 
جند مكانا مل يرتك ب�صمات خرية 
واملدار�س  اإن�صاء اجلامعات  فيه مثل 
وامل�صت�صفيات ومراكز العلم وامل�صاجد 
واأحياء  االآب��ار بل هناك مدن  وحفر 
اهلل  “ رحمه  با�صمه  اقرتنت  كاملة 

•• اأبوظبي-وام:

���ص��ع��ادة حممد ح��اج��ي اخلوري  اأك���د 
العام ملوؤ�ص�صة خليفة بن زايد  املدير 
اأن  ل��الأع��م��ال االإن�����ص��ان��ي��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
نهيان “ طيب اهلل ثراه “ جعل دولة 
التطور  ت��خ��ت��زل م��راح��ل  االإم������ارات 
نظرته  ب��ف�����ص��ل  وت�����ص��ل  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ينعم  ب��ل��د  اإىل  وح��ك��م��ت��ه  ال��ث��اق��ب��ة 
باالأمن واالأم��ان واالزده��ار والتقدم 
جميع  يف  ب��ه  ننعم  ال��ذي  احل�صاري 

جماالت احلياة.
يوم  - مبنا�صبة  له  كلمة  واأ�صاف يف 
زايد للعمل االإن�صاين الذي ي�صادف 
19 رم�صان من كل عام - اأنه مهما 
ال�صيخ  واملوؤ�ص�س  القائد  حتدثنا عن 
زايد بن �صلطان لن ن�صتطيع ح�صر 

زايد يف م�صر  ال�صيخ  مدينة  “ مثل 
القد�س  زاي����د يف  ال�����ص��ي��خ  و���ص��اح��ي��ة 
منها  اأخ�����رى  م�����ص��اري��ع  ج���ان���ب  اإىل 
اإع���م���ار خم��ي��م ج��ن��ني وب���ن���اء مدينة 
ال�صيخ  غ��زة ومدينة  زاي��د يف  ال�صيخ 
خليفة يف رف��ح واحل��ي االإم��ارات��ي يف 
زاي��د يف  ال�صيخ  خ��ان يون�س ومدينة 
اأفغان�صتان حيث حتول “ رحمه اهلل 
بال  االإن�صاين  للعمل  اأيقونة  “ اإىل 

منازع.
 “ “ رحمه اهلل  اإىل اهتمامه  واأ���ص��ار 
مبدعي  بتكرميه  واالآداب  بالعلوم 
ومفكرين  م���وؤل���ف���ني  م����ن  ال��ك��ل��م��ة 
�صنويا  نحتفل  زل��ن��ا  وم��ا  ون��ا���ص��ري��ن 
الدولة  موؤ�ص�س  ا�صم  حتمل  بجائزة 
�صدى  وت���ع���ك�������س  ذك���������راه  وت���خ���ل���د 
االإن�صانية  ال��ع��ل��وم  دع���م  يف  ر���ص��ال��ت��ه 
واحلياة  واالآداب  بالثقافة  واالرتقاء 

االجتماعية العربية .
وق����ال اخل����وري اإن����ه يف ي���وم زاي����د .. 
وع�����ام زاي�����د .. وم��ئ��وي��ة زاي�����د جند 
ا�صمه رحمه اهلل مقرونا مع امل�صاريع 
التنموية واالإغاثية واالإن�صانية التي 
اجلميع  على  والفائدة  بالنفع  تعود 
املاليني  هناك  رحيله  وبعد  وال��ي��وم 
العامل  دول  خمتلف  يف  الب�صر  م��ن 
االإن�صانية  االأع���م���ال  م��ن  ي��ن��ت��ف��ع��ون 
واخل�����ريي�����ة ال���ت���ي اأن�������ص���اءه���ا زاي����د 
اخلري. واأ�صاف اأنه فخر لنا يف دولة 
2018 عام  اأن يكون عام  االإم���ارات 
ملوؤ�ص�س وباين نه�صتها  زايد تكرميا 
بالعمل  جت������اوزت  ���ص��خ�����ص��ي��ة  الأن�����ه 
والتاأمل  بالتفكري  ولي�س  امللمو�س 
ال�صعاب بحلول علمية مرتكزة على 
اإرادة ال تلني وال جتد مثلها اإال عند 

رجال قليل .. وزايد اأولهم.

حنيف القا�سم: زايد قائد اإن�ساين ا�ستثنائي �سنع تاريخ اأمة
واخلري والتطور.

وقال القا�صم يف كلمة له مبنا�صبة 
- يوم زايد للعمل االإن�صاين - اإنه “ 
رحمه اهلل “ ترك اإرثا خالدا تنهل 
االأجيال اجلديدة من عطائه على 
مرور الزمان نظرا لب�صماته التي 
ظهرت اآثارها يف كل املجاالت وعلى 
وت��ت��ن��اول مواقف  امل�����ص��ت��وي��ات  ك���ل 
املحنك  وال�صيا�صي  ال��دول��ة  رج���ل 
احلكماء  وخ��ربة  البليغ  وال�صاعر 
 “ ال���ذي ا�صتحق ع��ن ج���دارة لقب 

حكيم االأمة .
واأك�����د اأن ح�����س زاي�����د ال��وط��ن��ي “ 
رحمه اهلل “ ظل �صاغل فكره حتى 
اأط��ل��ق احت���اد االإم����ارات دول���ة فتية 
والتنمية  التطور  ت�صتهدف  �صابة 
وب��داأت م�صرية االزده��ار اجل��ادة يف 
واإخوانه  زاي��د  بقيادة  املجاالت  كل 

•• دبي-وام:

ح�صن  حنيف  الدكتور  معايل  اأك��د 
جنيف  م����رك����ز  رئ���ي�������س  ال���ق���ا����ص���م 
حل��ق��وق االإن�����ص��ان واحل���وار العاملي 
املوؤ�ص�س  ال���ق���ائ���د  ل���ه  امل���غ���ف���ور  اأن 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
“ كان �صخ�صية  “ طيب اهلل ثراه 
الواعية  ب�����ال�����روؤي  ت��ت��م��ي��ز  ث���ري���ة 
وحتدد  امل�صتقبل  ت�صت�صرف  ال��ت��ي 
اأهدافها بدقة وتعمل جاهدة على 
حتقيقها وانعك�س ذلك على قيادته 
اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ���ص��ك��ل��ت حالة 
الزمان  ح���دود  ت��ع��رف  ال  اإن�صانية 
لتحقيق  انطلقت  ولكنها  املكان  اأو 
االإجن���������ازات خل���دم���ة االن�������ص���ان يف 
خمتلف بقاع العامل وباتت �صاهدة 
بالعطاء  ات�صم  ال��ذي  ع�صره  على 

حكام االإمارات وحتققت النجاحات 
وت���وال���ت االإجن������ازات ح��ت��ى وجدت 
االإمارات لها مكانا دوليا مرموقا.. 
“ طيب  م��واق��ف��ه  ق��وة  اإىل  م�صريا 
وتعاونه  ال��ق��وم��ي��ة   “ ث�����راه  اهلل 
ال�صقيقة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ص��ع��وب  م���ع 
ال��ع��امل حيث  وغ��ريه��ا م��ن �صعوب 
حر�س على التوا�صل مع ثقافاتها 

لال�صتفادة من خرباتها.
االن�صان  زاي��د  اأن  القا�صم  واأ���ص��اف 
االأعمال  مفاهيم  تطوير  اأ�صهم يف 
حتي  وال���ت���ط���وع���ي���ة  االن�������ص���ان���ي���ة 
اأ�صبحت ثقافة جمتمع وعزز هذا 
ت�صتكمل  ر���ص��ي��دة  ق���ي���ادة  ال��ت��ط��ور 
التي  واالزده�����ار  التنمية  م�����ص��رية 
حيث  االإم����ارات  جمتمع  بها  ينعم 
حر�صت على ت�صجيع ودعم االبتكار 
باالآليات  واال���ص��ت��ع��ان��ة  واالإب��������داع 

كل  على  االأداء  لتطوير  احلديثة 
رعاية  بجانب  وامل�صتويات  املراحل 
لتحقيق  الرامية  امل��ب��ادرات  وط��رح 
بناء  رحلة  يف  املتعددة  الطموحات 

م�صتقبل االأجيال.

فعاليات املهرجان الرم�ساين لنادي تراث الإمارات تتوا�سل واليوم يحتفي بزايد العطاء 

حما�سرة بعنوان »وا�سطرب لعبادته« توؤكد معاين ال�سرب وفوائده 
 •• ابوظبي-الفجر:

ف��ع��ال��ي��ات املهرجان  االأم�����واج  ك��ا���ص��ر  اأب��وظ��ب��ي مبنطقة  ت��ت��وا���ص��ل يف م�����ص��رح 
الرم�صاين الثالث ع�صر لنادي تراث االمارات و�صط اقبال مميز ، ويحتفي 
النادي ممثال مبركز زايد للدرا�صات والبحوث التابع له م�صاء اليوم االثنني 
بيوم زايد للعمل االن�صاين الذي ي�صادف ذكرى وفاته الرابعة ع�صرة رحمه 
-نهج  زاي��د  فكر  يف  االن�صاين  العمل  بعنوان  ن��دوة  املركز  ينظم  حيث   ، اهلل 

وم�صرية ، ي�صارك فيها نخبة من العلماء واملفكرين وامل�صئولني  .
ملادتي  املوجه الرتبوي  ال�صيخ عبداهلل مكنون  األقى ف�صيلة  من جانب اخر 
القراآن الكرمي والرتبية االإ�صالمية يف اليمن اأحد العلماء �صيوف �صاحب 
ال�صمو رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، م�صاء اأم�س  يف م�صرح اأبوظبي مبنطقة 

فعاليات  لعبادته«، �صمن  »وا�صطرب  بعنوان  دينية  االأم��واج حما�صرة  كا�صر 
املهرجان الرم�صاين الثالث ع�صر الذي ينظمه نادي تراث االإمارات برعاية 
كرمية من �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �صاحب ال�صمو رئي�س 
الراعية  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  من  عدد  مع  بالتعاون  النادي،  رئي�س  الدولة 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  اأح��م��د  �صنان  ���ص��ع��ادة  وذل���ك بح�صور  وال��داع��م��ة، 
اإدارة االأن�صطة،  لالأن�صطة والفعاليات يف النادي، و�صعيد علي املناعي مدير 
وعدد من مدراء االإدارات وامل�صوؤولني يف النادي، وجمهور غفري  من متابعي 
معاين  بتو�صيح  حما�صرته  مكنون  ال�صيخ   ف�صيلة  بداأ  املهرجان.  فعاليات 
ال�صرب ، اإذ هي حب�س النف�س على ما تكره، وخمالفة النف�س واالإ�صرار على 
رغباتها،  يلبي  اأن  اإىل  دائما  تدعو �صاحبها  فالنف�س  الهدف؛  اإىل  الو�صول 
وهو ماأمور باأمور من قبل خالقه تخالف مراد النف�س، فكيف يخالف نف�صه 

على ما تكره ليحقق مراد اهلل.
اأن��واع؛ منها ال�صرب على الطاعة، وال�صرب عن  ل ف�صيلته ال�صرب اإىل  وف�صَّ
املعا�صي، وال�صرب على االبتالء، ثم ال�صرب عن ال�صهوات. واأو�صح اأن االأول 
واأركانها  ب�صروطها  اأوق��ات��ه��ا  يف  واأدائ��ه��ا  ال�صالة  على  ال�صرب  ي�صمل  منها 
و�صننها واال�صتمرار على ذلك، وكذلك ال�صرب على ال�صوم وال�صدقات وبر 

الوالدين وح�ص�صن اخللق وغريها.
اأما ال�صرب على املعا�صي، وهو ا�صد اأنواع ال�صرب، فمنه ال�صرب عن النظر اإىل 
احلرام، وهو اكرث ما تدعو اإليه النف�س يف زمننا هذا مع تي�صر طرقه و�صبله، 
فيما  ال�صبهات.  وع��ن  احل��رام  واأك��ل  والكذب  والنميمة  الغيبة  عن  وال�صرب 
يتج�صد ال�صرب على االبتالء بنوعيه الداخلي واخلارجي، ففي الداخلي ثمة 
ال�صرب على املر�س وقلة الرزق وما �صابه، ويف ال�صرب اخلارجي يربز ال�صرب 

ال�صرب عن  ال�صهوات يكون يف  ال�صرب عن  اأن  واأو�صح  االآخرين.  اإي��ذاء  على 
اإىل كرثة االأكل وال�صرب والتمتع  امل��رادات  اإذ تدعو  م��رادات النف�س املباحة، 
ج�صد  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأن  اإىل  م�صريا  وامل��ل��ذات.  االأط��اي��ب  بكل 
النماذج  ال�صحابة مبثل هذه  اقتدى  فيما  واأعظمها،  ال�صرب   اأو�صح مناذج 

من ال�صرب يف حياته عليه ال�صالم.
واالإ�صالمي«  العربي  ال���رتاث  م��ن  »خمطوطات  معر�س  ف�صيلته  وام��ت��دح 
اإياه  معتربا  املعر�س  جنبات  بني  ف�صيلته  جت��ول  اإذ  للمهرجان،  امل�صاحب 
اإذ ق��ال: » مما يثلج ال�صدور ويب�صر  ال��رتاث،  �صورة طيبة يف احلفاظ على 
املعر�س من احلفاظ على  راأيناه يف هذا  ما  النور  وانبعاث  بانت�صار اخليور 
الرتاث ومن �صمنها خطوط امل�صحف ال�صريف بكتابات وخطوط متنوعة، 

وكذلك طباعة هذه املخطوطات واإخراجها اإىل حيز النور والواقع«.

درهم قيمة املبادرات االإن�سانية والتنموية التي وجه بها ال�سيخ زايد عرب الهالل االأحمر خالل 10 �سنوات مليار   2.4
•• اأبوظبي -وام: 

بلغت قيمة الربامج االإغاثية واملبادرات االإن�صانية التي اأمر بها املغفور له ال�صيخ 
االأحمر  الهالل  تنفيذها عرب  ث��راه« ومت  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 
و409  مليونا  و849  مليار   2003 وحتى   1993 من  الفرتة  يف  االإم��ارات��ي 
امل�صاريع  بلغت  فيما  العامل  ح��ول  دول��ة   21 منها  ا�صتفادت  درهما  و914  اآالف 
�صملت  دول  اأرب���ع  منها  ا���ص��ت��ف��ادت  دره���م  اآالف  و708  مليونا   595 التنموية 

فل�صطني والعراق واأفغان�صتان وكو�صوفو.
هيئة  حظيت  ال��الحم��دود  االإن�����ص��اين  بالعطاء  احلافلة  م�صريتها  ام��ت��داد  وعلى 
الهالل االأحمر بدعم ورعاية خا�صة من املغفور له ال�صيخ زايد الذي �صجل باأحرف 
من نور على �صفحات تاريخ الب�صرية االإن�صاين ا�صم دولة االإمارات رائدة العمل 
اخلريي وجماالته املختلفة و�صخر الفقيد موارد الدولة وطاقات �صعبه العامرة 
النا�س  وال�صرور عن  االأذى  االآخرين ودفع  اأجل  وارتياد طرقه من  بحب اخلري 
واملر�س.  واجلهل  والفقر  اجل��وع  خماطر  من  وحمايتهم  احتياجاتهم  وتلم�س 
اأج��ل حت�صني  البذل والعطاء من  الكبري للعامل جتربة فريدة يف  الفقيد  وق��دم 
ظروف امل�صت�صعفني ومل يرتك بابا من اأبواب اخلري اإال طرقه واأبلى فيه بالء 
ح�صنا واأ�ص�س لهذا الهدف ال�صامي موؤ�ص�صات اإن�صانية وخريية رائدة تعنى بق�صايا 
اأ�صحاب احلاجات وتلبية متطلباتهم االأ�صا�صية من �صمنها هيئة الهالل االأحمر 
االإماراتي التي قدم لها ا�صكال الدعم وامل�صاندة كافة للقيام بدورها االإن�صاين على 

الوجه االأكمل وحتمل م�صوؤولياتها جتاه امل�صتفيدين من خدماتها.
احلياة  �صبل  بتوفري  واملقيمني  املواطنني  اأبنائه  على  الفقيد  يبخل  مل  وحمليا 
املوؤ�ص�صات  واأن�����ص��اأ  النبيل  الغر�س  ل��ه��ذا  ال��دول��ة  اإم��ك��ان��ات  و�صخر  لهم  الكرمية 
التعليمية وال�صحية واخلدمية ودور الرعاية االجتماعية ومراكز اأ�صحاب الهمم 

لتوفري الرعاية والعناية بالفئات االأ�صد �صعفا وحت�صني اأو�صاعهم االإن�صانية.
املتقدمة  الع�صرية  ال��دول  االإم���ارات يف م�صاف  دول��ة  له  املغفور  و�صع  وخارجيا 
من خالل منجزاتها احل�صارية يف املجال االإن�صاين وا�صتطاع توجيه ما تنعم به 
من اإمكانات حباها اهلل بها مل�صاعدة ال�صعوب ال�صقيقة و ال�صديقة وفتح اأمامها 
اآماال عرا�س ومد ج�صور املحبة و ال�صالم معها من خالل ما نفذته هيئة الهالل 
االأحمر من م�صاريع خريية رائدة تعود عليها باخلري العميم وانت�صرت م�صاريع 
زايد اخلري ال�صحية و التعليمية و اخلدمية و الزراعية و االإن�صائية والتنموية و 
ال�صكنية يف قارات العامل لتج�صد على اأر�س الواقع انحياز الفقيد التام لل�صعفاء 
واأ�صحاب احلاجات ومدى االهتمام الذي اأواله الراحل الكبري لق�صايا ال�صعوب 
معاناة  تخفيف  يف  متميزا  نهجا  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  واخ��ت��ط   . االإن�صانية 
واأفرزت  الكثريين  بحياة  اأودت  التي  الكوارث  و  النزاعات  عن  الناجمة  ال�صعوب 
نتائج �صلبية على حياة الب�صر متثلت يف تف�صي املر�س و الفقر و اجلهل وخلفت 
املاآ�صي  اأع��دادا هائلة من النازحني و امل�صردين والالجئني وو�صط هذا الكم من 
اآث��ار تلك الكوارث على حياة  االإن�صانية ا�صطلع الفقيد بدور كبري يف احلد من 
املتاأثرين وتفتحت �صنابل عطائه يف جميع اأنحاء املعمورة وامتدت اأياديه البي�صاء 
لل�صحايا و املنكوبني تزرع االأمل يف نفو�س املحرومني وتر�صم الب�صمة على �صفاه 
بقوة  االأحمر  الهالل  ال�صديدة تواجدت  امل�صت�صعفني وبف�صل دعمه وتوجيهاته 
اأنقا�س  على  التنموية  امل�صاريع  واإن�صاء  املنكوبني  الإغ��اث��ة  امللتهبة  ال�صاحات  يف 

اخلراب و الدمار الذي خلفته كوارث الطبيعة ونزاعات الب�صر وذلك لتعزيز قدرة 
املتاأثرين على التاأقلم مع ظروفهم الناجمة عن تلك املاآ�صي االإن�صانية .

وبناء على توجيهات واأوامر الراحل زايد نفذت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
10 �صنوات  21 دولة ت�صررت بفعل الكوارث واالأزم��ات خالل  اإغاثية يف  برامج 
على النحو التايل: بلغت الربامج التي نفذتها الهيئة يف فل�صطني 548 مليونا 
األفا و484 درهما ويف  39 مليونا و452  األفا و820 درهما و االأردن  و767 
مليونا   51 ال�صودان  ويف  درهما  و34  األفا  و915  مليونا   12 بلغت  اجل��زائ��ر 
و314 األفا و544 درهما و ال�صومال 110 ماليني و253األفا و299 درهما 
و995  مليونا   18 املغرب  و يف  درهما  و90  األفا  و162  مليونا   58 العراق  و 
األفا و103 دراهم و اليمن 110 ماليني و388 األفا 792 درهما و اأفغان�صتان 
106 ماليني و 743 األفا و 798 درهما و اإندوني�صيا 117 مليونا و818 األفا 
و بنجالدي�س  دراه��م  األفا و703  53 مليونا و826  باك�صتان  و  و561 درهما 
األفا و926  و85  ماليني   9 تنزانيا  و  درهما  و971  األفا  و584  ماليني   6
مليونا   31 �صريالنكا  و  درهما  و21  األفا  و817  4 ماليني  و جيبوتي  درهما 
و979 األفا و237 درهما و �صوريا 12 مليونا و 447 األفا و 333 درهما و غانا 
43 مليونا و 674 األفا و699 درهما و لبنان 141 مليونا و 367 األفا و410 
دراهم و موريتانيا 15 مليونا و667 األفا و631 درهما و كو�صوفا 80 مليونا 

و627 األفا و487 درهما والبو�صنة 102 مليون و519 الفا و971 درهما.
ومن ال�صاحات التي عملت فيها الهيئة بقوة خالل ال�صنوات من 1993 وحتى 
واأفغان�صتان  وال��ع��راق  فل�صطني  زاي��د  ال�صيخ  ال��راح��ل  ودع��م  بتوجيهات   2003
اأحداثا ماأ�صاوية وموؤ�صفة يف تلك الفرتة  التي �صهدت  وكو�صوفا. و يف فل�صطني 
وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  الهيئة  نفذتها  التي  التنموية  امل�صاريع  تكلفة  بلغت 
537 مليونا و808 اآالف و600 درهم وت�صمنت اإعادة بناء خميم جنني  غزة 
ال�صيخة  وم�صت�صفى  القد�س  يف  زاي��د  ال�صيخ  �صاحية  واإن�صاء  الفقيد  بتوجيهات 
وترميم  واإع��م��ار  القد�س  يف  زاي��د  ال�صيخ  وم�صت�صفى  نابل�س  يف  للعيون  �صالمة 
امل�صجد االأق�صى وكني�صة املهد واإن�صاء م�صت�صفى ال�صيخ زايد يف رام اهلل، ومدينة 
املعاناة  العراق وتفاقمت  االأ�صقاء يف  ا�صتدت حمنة  زايد يف غزة. وعندما  ال�صيخ 
زايد  ال�صيخ  له  املغفور  توجيهات  كانت  بالدهم  �صهدتها  التي  االأح���داث  ب�صبب 
»طيب اهلل ثراه« وا�صحة و�صريحة بتقدمي اأ�صكال الدعم و امل�صاندة كافة لل�صعب 
العراقي ال�صقيق حتى يتجاوز ظروفه تلك وبناء على تلك التوجيهات مت تنفيذ 
العديد من الربامج االإن�صانية و امل�صاريع اخلريية و التنموية التي بلغت قيمتها 
مبهام  املرحلة  تلك  يف  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  وا�صطلعت  دره��م  مليون   172
اإن�صانية كبرية للحد من معاناة ال�صعب العراقي وحت�صني ظروفه االإن�صانية فقد 
خلفت احلرب اأو�صاعا ماأ�صاوية تاأثرت بها جميع فئات ال�صعب العراقي خ�صو�صا 
الن�صاء و االأطفال و�صهدت اأوجه احلياة ال�صرورية تدهورا مريعا وانعدمت اأوجه 
الرعاية و العناية خا�صة ال�صحية منها وتنفيذا لتوجيهات الفقيد �صخرت الهيئة 
اإمكاناتها وح�صدت طاقاتها وفعلت اآلياتها ونفذت برامج اإن�صانية لبت احتياجات 
العراقيني و�صاهمت يف تخفيف وقع املاأ�صاة عليهم ، فكانت عزائم الرجال على قدر 
احلدث و كانت الربامج و امل�صاريع بحجم امل�صوؤولية االإن�صانية وتنوعت امل�صاعدات 
و اخلدمات االإغاثية لت�صمل خمتلف اجلوانب ونتيجة لتدهور الو�صع ال�صحي 
بدرجة كبرية وتزايد اأعداد اجلرحى و امل�صابني الذين امتالأت بهم امل�صت�صفيات 

وعجزت عن توفري الرعاية ال�صحية الالزمة لهم ب�صبب انعدام االأدوية و املواد 
الطبية .

ونتيجة لهذا الواقع ال�صعب جاءت مبادرة املغفور له يف وقتها حيث تكفل باإن�صاء 
بكافة  اأخ��رى  عراقية  م�صت�صفيات  �صبع  بغداد وجتهيز  زايد يف  ال�صيخ  م�صت�صفى 
تخ�ص�صاتها جتهيزا كامال باملعدات واالأدوي��ة وكل ما حتتاجه من مواد �صحية 
والرطبة  واأرب��ي��ل  و�صامراء  واالأن��ب��ار  وك��رب��الء  النجف  م�صت�صفيات  وه��ي  وطبية 

وم�صت�صفى بن ر�صد النف�صي.
كما تكفل الفقيد بتزويد القطاع ال�صحي العراقي ب� 12 �صيارة اإ�صعاف باالإ�صافة 
واملالريا  الكولريا  اأمرا�س  فح�س  واأجهزة  ال�صوداء  احلمى  اأم�صال  توفري  اىل 
الب�صرة وما جاورها يف  �صكان مدينة  ا�صتدت معاناة  وملا  العراقية  للم�صت�صفيات 
احل�صول على املياه التي هي ع�صب احلياة يف غمرة االأحداث اأمر الفقيد الكبري 
باإن�صاء ثالث حمطات لتنقية املياه على وجه ال�صرعة يف �صط العرب �صعتها 700 
األف جالون يوميا وقد لبت هذه الكميات احتياجات نحو 300 األف ن�صمة من 

�صكان املدينة وما جاورها من مياه ال�صرب النظيفة.
20 عاما من  بال�صعب االأفغاين الذي عانى الأكرث من  االأزم��ة  وعندما ع�صفت 
االأ�صر  وتفتت  االأف��غ��اين  املجتمع  ن�صيج  مزقت  التي  والنزاعات  احل��روب  وي��الت 
وت�صتت يف الدول املجاورة هربا من جحيم النزاعات كما كان ل�صنوات القحط و 
اجلفاف التي �صهدتها اأفغان�صتان خالل ت�صعينيات القرن املا�صي دور كبري يف نزوح 
املاليني طلبا للغذاء و العي�س الكرمي يف ظل هذا الواقع املاأ�صاوي اأدرك املغفور له 
ال�صيخ زايد منذ الوهلة االأوىل حجم الكارثة املحدقة بال�صعب االفغاين ووقعها 
برامج  بتنفيذ  ال�صديدة  توجيهاته  فكانت  ال�صن  وكبار  االأط��ف��ال  و  الن�صاء  على 
اإن�صانية وتنموية تلبي احتياجات املنكوبني وتعمل على حت�صني واقعهم االإن�صاين 
املرتدي وبالفعل حتركت هيئة الهالل االحمر على الفور بدعم وم�صاندة الفقيد 
واأبلت بالء ح�صنا والزالت على ال�صاحة االأفغانية وقدمت جتربة فريدة يف الدعم 
مليونا   22 الفرتة  تلك  يف  املنفذة  التنموية  امل�صاريع  قيمة  وبلغت  املنا�صرة  و 
899 األفا و406 دراهم ت�صمنت تنفيذ م�صروع مدينة ال�صيخ زايد يف كابول التي 
تتكون من 200 م�صكن وم�صجد ومدر�صتني، اىل جانب اإن�صاء ع�صرات امل�صاجد 
وحفر مئات االآبار وترميم م�صت�صفى الهالل االحمر االأفغاين وتزويده باالأجهزة 

و املعدات وترميم دار االأيتام التابع للهالل االأفغاين .
وت�صمنت الربامج االإغاثية توفري الغذاء والك�صاء والدواء لل�صحايا وامل�صردين 
من خالل اجل�صر اجلوي الذي �صريته الهيئة والذي ا�صتمل حتى على 41 رحلة 
باك�صتان  يف  كويتا  اىل  املختلفة  االإغاثية  امل��واد  من  االآالف  ع�صرات  نقلت  جوية 
اإن�صاء  اأفغان�صتان.. هذا اىل جانب  ال�صريف يف  اإي��ران وكابول وم��زار  وم�صهد يف 
خميم لالجئني االأفغان يف منطقة ت�صمن الباك�صتانية على احلدود مع اأفغان�صتان 
و�صم املخيم اأكرث من 10 اآالف الجئ قدمت لهم كافة اخلدمات ال�صرورية ومنذ 
املتحركة عرب احلدود  الب�صرية  االأع��داد  لي�صتوعب  املخيم  االأوىل �صمم  الوهلة 
مع باك�صتان وقدمت لهم خدمات متميزة يف جماالت االإيواء واالإغاثة وال�صحة 
ب�صماتها  البلقان  دول  لها  تعر�صت  التي  الدامية  االح��داث  تركت  و  والتعليم. 
وعر�صتها  اأو�صالها  ومزقت  احل��رب  �صردتها  التي  االأ�صر  ماليني  على  وا�صحة 
املنطقة  �صعوب  م��ن  تبقى  م��ن  ب��اأذه��ان  عالقة  م��ازال��ت  التي  امل��اآ���ص��ي  م��ن  للكثري 
للم�صردين  واالأ�صرع و�صوال  االإم��ارات االكرث ح�صورا  دولة  كانت  دائما  وكداأبها 

الكارثة  ل�صحايا  امل�صاندة  و  ال��ع��ون  ي��د  تقدم  والبو�صنة  األبانيا  يف  الالجئني  و 
االأحمر  الهالل  هيئة  نفذت  زاي��د  ال�صيخ  الفقيد  وتوجيهات  وبدعم  االإن�صانية 
و  املتطوعني  كوادرها من  له  الكو�صويف جندت  ال�صعب  الإغاثة  اإن�صانيا  برناجما 
العاملني و املنت�صبني ملنا�صرة الكو�صوفيني و�صخرت اإمكاناتها لتخفيف معاناتهم 
زايد اخلري لتحط رحالها و�صط خميمات  اإم��ارات  اأجنحة اخلري من  وانطلقت 
الالجئني اخلاوية على عرو�صها اإال من بوؤ�س و�صقاء ومعاناة قاطنيه وتوا�صلت 
م�صاعدات الهيئة التي ا�صتملت على اآالف االطنان من املواد الغذائية و الطبية 
بردا  نزلت  التي  املالب�س  و  االأغطية  و  البطانيات  و  اخليام  من  االإي���واء  وم��واد 
املخيمات يف  تلك  بهم  اكتظت  الذين  امل�صنني  و  الن�صاء  و  االأطفال  على  و�صالما 

ظروف اأقل ما تو�صف باأنها ماأ�صاوية.
من  رفيع  م�صتوى  على  اإغاثيا  برناجما  له  املغفور  بتوجيهات  الهيئة  واأجن���زت 
83 طائرة  الكفاءة و ال�صرعة مل�صاندة الالجئني يف كو�صوفا ا�صتمل على ت�صيري 
جاكوفا  مدينة  يف  مكتبها  الهيئة  وافتتحت  للمتاأثرين  االإغ��اث��ي��ة  امل���واد  نقلت 
توزيع  وامتد  املدينة  �صكان  ميثلون  ن�صمة  األ��ف   56 احتياجات  بتوفري  وتكفلت 
اىل  وبديفا  ومرتوفيت�صا  وبيا  ديت�صان  يف  امل��ج��اورة  امل��دن  ل�صكان  االإغاثية  امل��واد 
وتو�صعت  فو�صرتي  اىل  الهيئة  انتقل مكتب  ثم  بري�صتينا ومن  العا�صمة  جانب 
واأ�صر  ال��ف��ق��رية  واال���ص��ر  امل��ع��اق��ني  و  االأي��ت��ام  لت�صمل  االإن�����ص��ان��ي��ة  الهيئة  خ��دم��ات 

املفقودين واالأقليات العرقية املختلفة.
و خلفت الظروف التي تعر�صت لها كو�صوفا دمارا كبريا يف امل�صاكن و املمتلكات 
و البنية التحتية يف جميع املجاالت وبعد اأن فرغت الهيئة من برامج االإغاثة و 
االإيواء ودعم ا�صتقرار العائدين بداأت املرحلة الثانية التي ت�صمنت اإعادة االإعمار 
العي�س الكرمي ويف �صبتمرب عام  لتعود االأ�صر اىل م�صاكنها وتنعم باال�صتقرار و 
15 مدينة وقرية يف خمتلف  اأكرث من  1999 اطلقت مرحلة االإعمار لت�صمل 
اأنحاء كو�صوفا ومتت اإعادة اإعمار 382 منزال يف مدة مل تتجاوز الثالثة ا�صهر 
امل�صردة وتخفيف معاناتها  االأ�صر  اإي��واء  العمل ب�صورة مكثفة ليتم  توا�صل فيها 

خا�صة تلك املناطق التي تواجه ظروفا مناخية قا�صية يف ف�صل ال�صتاء.
وبداأت قوة االأيادي البي�صاء بالقوات امل�صلحة بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر 
يف اإن�صاء خميم كوك�س لالجئني يف كو�صوفا يف 13 ابريل 1999 وا�صتمل املخيم 
ف��وج منهم  اأول  ا�صتقبال  اآالف الج��ئ مت   10 ات�صعت حل��وايل  520 خيمة  على 
يف 27 اأبريل من العام نف�صه ومت تزويد املخيم باخلدمات ال�صرورية من مياه 
األفني  ا�صتوعبت حوايل  اإن�صاء مدر�صة لالأطفال  التعليم مت  وكهرباء ويف جمال 
تعيني  ومت  التعليمية،  الو�صائل  و  املدر�صية  االدوات  بجميع  تزويدهم  مت  طالب 
70 مدر�صا كو�صوفيا برواتب �صهرية، كما ا�صتمل املخيم على امل�صت�صفى امليداين 
الطبية  باالحتياجات  تزويده  ومت  �صرير   200 اال�صتيعابية  طاقته  بلغت  الذي 

ال�صرورية.
وخالل زيارته ملخيم كوك�س يف 20 مايو 1999 اأكد االأمني العام ال�صابق لالأمم 
املتحدة كويف عنان اأن املغفور له ال�صيخ زايد ا�صتطاع ان يفر�س نف�صه كزعيم دويل 
مطار  »اإن  وق��ال  والدولية  العربية  الق�صايا  جتاه  ال�صجاعة  مواقفه  خالل  من 
ال�صيخ زايد الذي اأقامته دولة االإمارات باملنطقة هو اأف�صل م�صاعدة قدمتها اأي 
دولة منذ اندالع اأزمة كو�صوفا فقد �صاعد يف حركة نقل املعونات واالإغاثة ولواله 

ما هبطت وال اأقلعت طائرات االأمم املتحدة«.
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دعت اإىل توفري متطلبات البيئة وال�سحة وال�سالمة يف املواقع الن�سائيـة

بلدية مدينة اأبوظبي نفذت حملة على املواقع االإن�سائي��ة ور�سدت 67 خمالف��ة وحررت 53 اإنذارًا
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي جميع  دعت بلدية مدينة 
املقاولي��ن واال�صت�صاريني اإىل اأهمية 
واالإجراءات  التدابري  كافة  اتخاذ 
الوقائية وااللتزام مبعايري البيئة 
وال�صحة وال�صالمة وذلك حفاظا 
باملواقع  ال��ع��ام��ل��ني  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى 
و�صون حياتهم والتقليل من ن�صبة 
تهددهم  اأن  ميكن  التي  االأخ��ط��ار 

اأثناء اأدائهم اأعمالهم.
جاء ذلك خالل احلملة التفتي�صية 
التي قامت بها البلدية على العديد 
م��ن امل��ن��اط��ق وال��واق��ع��ة يف جزيرة 
اأب��وظ��ب��ي وج��زي��رة ال����رمي، �صاطي 
ي���ا����س، جزيرة  ال��راح��������ة، ج���زي���رة 
ال�صعديات، مدين��ة خليف��ة، مدينة 

بخ�صو�س تنظيم حمالت م�صابهة 
يف  م�صتمرة  اأن��ه��ا  البلدية  اأ���ص��ارت 
تنظيم احلمالت الدورية للتفتي�س 

على قطاع البناء واالإن�صاء.
اأن��ه��ا حري�صة  ال��ب��ل��دي��ة  واأ���ص��اف��ت 
على رفع م�صتوى الوعي والتثقيف 
يف ق��ط��اع ال��ب��ن��اء واالإن�����ص��اء وتقوم 
بتنظيم  ال����ه����دف  ه�����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
العديد من ور�س العمل التدريبية 
ال����ت����وع����وي����ة ع���ل���ى م��������دار ال����ع����ام، 
وم�����ص��اع��دة ال��ك��ي��ان��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
قطاع البناء واالإن�صاء على تطوير 
وال�صحة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  اأن���ظ���م���ة 
وال�صالمة اخلا�صة بها مبا يتطابق 
نظام  وم���ت���ط���ل���ب���ات  م���ع���اي���ري  م����ع 
وال�صالمة  وال�صحة  البيئة  اإدارة 
وو���ص��ع��ه��م يف �صورة  اأب��وظ��ب��ي،  يف 

موا�صفات  ح�صب  واالإن�صاء،  البناء 
وال�صحة  لل�صالمة  اأبوظبي  مركز 
اأ����ص���ف���رت احلملة  وق����د  امل��ه��ن��ي��������ة. 
اأيام   3 ا�صتمرت  والتي  التفتي�صية 
املخالفات،  م��ن  العديد  ر�صد  ع��ن 
67 خمالف���ة  البلدية  ح��ررت  كما 
واال�صت�صاريني،  امل��ق��اول��ني  ب��ح��ق 
انذارا،   53 توجيه  اإىل  باالإ�صافة 
وعدداً من املالحظات والتوجيهات 
مواقع  وت����اأم����ني  ب���ه���دف حت�����ص��ني 
العمل والتقيد مبتطلبات ال�صحة 

وال�صالمة. 
اأن��ه��ا �صجلت  ال��ب��ل��دي��ة  واأو���ص��ح��ت 
امل�صاهدات  بع�س  احل��م��ل��ة  خ���الل 
التي ر�صدتها يف املواقع االن�صائي��ة 
البيئة  م����ع����اي����ري  ����ص���ع���ي���د  ع����ل����ى 
وال�صحة وال�صالمة اخلا�صة مثل: 

زايد  بن  �صخبوط ومدينة حممد 
املواق�ع  خ��الل��ه��ا  م��ن  وا���ص��ت��ه��دف��ت 
البناء  قيد  ه��ي  وال��ت��ي  االإن�صائي��ة 
برنامج  ت�����ص��م��ن  وق���د  واالإن�������ص���اء، 
التاأكد من مدى مطابقة  احلملة 
ال�صرتاطات  االإن�����ص��ائ��ي��ة  امل���واق���ع 

البيئة وال�صحة وال�صالمة.  
وت���اأت���ي ه���ذه احل��م��ل��ة ت��ع��ب��ريا عن 
العمراين  التخطيط  دائ��رة  التزام 
والبلديات – بلدية مدينة اأبوظبي 
و�صون  ال���ع���م���ال  ح���ي���اة  ب��ح��م��اي��ة 
وال�صعي  و���ص��الم��ت��ه��م،  ���ص��ح��ت��ه��م 
ع��م��ل �صحي�ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  ن��ح��و 
واآمنة للعمال، والتاأكد من تطبيق 
بلدي�ة  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ا����ص���رتاط���ات 
البيئة  وم��ع��اي��ري  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
قطاع  يف  وال�������ص���الم���ة  وال�������ص���ح���ة 

العمل الغري االآمن على املرتفعات، 
احلماي��ة  مب���ع���دات  ال��ت��ق��ي��د  ع����دم 
املوؤقت  ال�صور  اإهمال  ال�صخ�صي��ة، 
ب�صورة  امل�����واد  ت��خ��زي��ن  ل��ل��م��وق��ع، 
ع�صوائي��ة ورمي املخلفات بطري��قة 
وعدم  ال��ع��م��ال،  على  ع��ائ��ق��اأ  ت�صكل 
الوقاي��ة  واأج��ه��زة  معدات  �صيان��ة 
البلدية  ون���وه���ت  احل����ري����ق.   م���ن 
اأنها تقوم بهذه احلمالت م�صتندة 
لعام   16 رق�����م  ال����ق����ان����ون  ع���ل���ى  
التعديالت  بع�س  ب�صاأن   2009
 1983 ل�����ص��ن��ة   4 رق����م  ل��ل��ق��ان��ون 
البناء،  اأع��م��ال  تنظيم  بخ�صو�س 
 2012 ل��ع��ام   2 رق����م  وال���ق���ان���ون 
العام  املظهر  على  احل��ف��اظ  ب�صاأن 

وال�صحة وال�صكينة العامة.
وحول خطتها خالل العام احلايل 

حت�صني  بهدف  بتطويره  اأبوظبي 
اأداء الكيانات التي ت�صعى للح�صول 
على االعتماد الأنظمة اإدارة البيئة 
اخلا�صة  وال�������ص���الم���ة  وال�������ص���ح���ة 
ت�����ص��ج��ي��ل بع�س  ب���ه���ا م����ن خ�����الل 
االإر�صادات واالأخطاء ال�صائعة التي 
اأنظمة  مت ر�صدها خالل مراجعة 

التغيريات التي ت�صتجد على نظام 
وال�صالمة،  وال�صحة  البيئة  اإدارة 
واطالعهم على الكتيب االإر�صادي 
اخلا�س بتطوير نظام اإدارة البيئة 
للكيانات  وال�����ص��الم��ة  وال�����ص��ح��ة 
واالإن�صاء  البناء  قطاع  يف  العاملة 
مدينة  ب���ل���دي���ة  ق����ام����ت  وال���������ذي 

ال�صركات  م���ن  امل���ق���دم���ة  االإدارة 
االأمر الذي من املتوقع اأن ي�صاعد 
ال��ك��ي��ان��ات ع��ل��ى ت���ف���ادي م��ث��ل هذه 
االأخطاء واحل�صول على االعتماد 
وال�صحة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  الأن��ظ��م��ة 
وال�صالمة اخلا�صة بها على �صعيد 

املواقع االإن�صائية.

الهالل االأحمر ينظم اإفطارًا جماعيا يف مديرية االأزارق بال�سالع
•• ال�صالع-وام: 

يف  للمواطنني  جماعيا  اإف��ط��ارا  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  نظم 
ال�صيخ  �صمو  بدعم من حرم  ال�صالع  االأزارق يف حمافظة  مديرية 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����ص��رق��ي ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية �صمو 
ال�صيخة لطيفة بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم و�صمن فعاليات “ 
منطقة  يف  ا�صتهدافهم  مت  الذين   - املواطنون  واأع��رب  زايد”.  عام 
خ�صان يف مديرية االأزارق - عن �صكرهم وتقديرهم لفريق الهالل 
االأحمر االإماراتي الذي حتمل عناء الطريق للو�صول اإىل املديرية 
من اأجل اإفطار ال�صائمني اإ�صافة اإىل ما يقوم به الفريق من اأعمال 

متوا�صلة لتنفيذ العديد من امل�صاريع اخلدمية التي تعود بالفائدة 
على املواطنني.

ال�صقيق  االإم��ارات��ي  لل�صعب  والتقدير  ال�صكر  بخال�س  تقدموا  كما 
ول��ق��ي��ادت��ه احل��ك��ي��م��ة ال��ذي��ن ي��ق��ف��ون ب��ج��ان��ب ال�����ص��ع��وب امل��ن��ك��وب��ة .. 
االإن�صانية  املواقف  االإم���ارات  دول��ة  على  بغريب  لي�س  اأن��ه  موؤكدين 
جتاه االأ�صقاء .. متمنيني اأن يكون عام زايد عام البناء والتنمية يف 

خمتلف املجاالت.
وينفذ الهالل االأحمر االإماراتي العديد من امل�صاريع اخلدمية يف 
حمافظة ال�صالع اإىل جانب م�صروع “ اإفطار �صائم “ كغريها من 

املحافظات اليمنية.

قرينة حاكم عجمان ت�ست�سيف حما�سرة »التعليم جوهر االأ�سل االأخالقي » مبجل�سها الرم�ساين
•• عجمان-وام:

ع�صو  النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  قرينة  ا�صت�صافت 
املجل�س االأعلى حاكم عجمان ال�صيخة فاطمة بنت زايد بن �صقر اآل نهيان 
رئي�صة جمعية اأم املوؤمنني مبجل�صها الرم�صاين حما�صرة بعنوان »التعليم 

جوهر االأ�صل االأخالقي » .
املجل�س  رئي�صة  القبي�صي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  املحا�صرة  �صهد 
و  زاي��د  القا�صمي رئي�صة جامعة  ال�صيخة لبنى  الوطني االحت��ادي و معايل 
و معايل عهود  نهيان  اآل  بنت طحنون بن حممد  م��وزة  الدكتورة  ال�صيخة 
و معايل مرمي  و ج��ودة احلياة  لل�صعادة  دول��ة  وزي��رة  ال��روم��ي  بنت خلفان 
بنت حممد �صعيد حارب املهريي وزي��رة دولة م�صوؤولة عن االأم��ن الغذائي 

امل�صتقبلي و معايل �صارة بنت يو�صف االأمريي وزيرة دولة م�صئولة عن ملف 
العلوم املتقدمة اإىل جانب قرينات ال�صفراء يف الدولة و مديرات املوؤ�ص�صات 

واملراكز التعليمية واالجتماعية والنفع العام و�صيدات املجتمع.
القا�صمي عميدة �صوؤون الطلبة يف جامعة  قدمت املحا�صرة الدكتورة نهلة 
العربية  اللغة  كر�صي  اأ�صتاذ  طه  هنادا  الدكتورة  فيها  حا�صرت  و  عجمان 
لقرينة  والتقدير  بال�صكر  بداية حديثها  والتي توجهت يف  زايد  يف جامعة 
الرم�صاين..  املجل�س  لهذا  ا�صت�صافتها  على  عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب 
اإىل منظومة القيم االن�صانية التي حتكم جمتمعنا و�صبل تربية  وتطرقت 

الطفل وحماية قيمه وت�صكيل �صخ�صيته.
م�صيدين  العربية  اللغة  حماية  �صبل  ح��ول  احل�صور  ب��ني  ح���وارات  وج��رت 

مببادرات دولة االمارات املبتكرة يف هذا ال�صاأن ومنها حتدي القراءة .

مدر�سة عجمان اخلا�سة تكرم طلبتها من حفظة القراآن الكرمي

نعمة اأبو �سمرة: م�سابقات القراآن الكرمي تعزز روح املناف�سة ال�سريفة بني الطلبة

•• عجمان ـ الفجر 

اخلا�صة  عجمان  مدر�صة  كرمت 
طلبتها من حفظة القراآن الكرمي 
وم�صريف م�صابقة دار الرب للقران 
التدري�صية   الهيئة  م��ن  ال��ك��رمي 
توزيع هدايا  باملدر�صة، بحيث مت 
على  لهم  تقدير  و�صهادات  مادية 
الطلبة  رع����اي����ة  يف  جم���ه���وده���م 
وفوزهم  الكرمي  القراآن  حافظي 
ع��ل��ى م�صتوي  م��ت��ق��دم��ة  مب��راك��ز 
املدر�صة  اإدارة  وحت��ر���س  ال��دول��ة، 
حفظ  مب�صابقات  امل�����ص��ارك��ة  على 
كما  ع���ام  ب�صكل  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 
تنظم املدر�صة امل�صابقات الداخلية 
لطلبتها ت�صجيعا منها على حفظ 

كتاب اهلل ومدار�صته.
واأك�����دت اال���ص��ت��اذة ن��ع��م��ة حممود 

اك��دت ج��وي��دان �صيد  م��ن جانبها 
عجمان  مبدر�صة  اأن�صطة  من�صقة 
امل�صابقات  اأهمية  على   ، اخلا�صة 
وما تت�صمنه من اأهداف متنوعة 
والطالبات  ال��ط��الب  ع��ل��ى  ت��ع��ود 
امل�صابقة  واأن  خ��ا���ص��ة  امل�����ص��ارك��ني 
واحلديث  القراآن  حفظ  تت�صمن 
امل�صابقة  ان  وم����وؤك����دة  وال���ف���ق���ه، 
تخلق جو من التناف�س االيجابي 
الت�صابق  ع��ل��ى  وحت��ث��ه��م  للطلبة 

على حفظ القراآن واحلديث.
واأو����ص���ح���ت ج����وي����دان ���ص��ي��د، اأن 
مدر�صة عجمان اخلا�صة حري�صة 
على امل�صاركة يف خمتلف م�صابقات 
القراآن الكرمي مو�صحة ان املدر�صة 
املتمثلة مبديرة  اإدارات��ه��ا  ظ��ل  يف 
نعمة حممود  اال���ص��ت��اذة  امل��در���ص��ة 
اأبو �صمرة ، وتوؤكد وحتر�س اإدارة 

ابو �صمرة مديرة مدر�صة عجمان 
تويل  امل��در���ص��ة  اإدارة  ان  اخلا�صة 
ال��ك��رمي وتوجيه  ال���ق���راآن  ح��ف��ظ 
دائمة  ج���ه���ودا  ال��ط��ل��ب��ة حل��ف��ظ��ه 
تنظم  التي  امل�صابقات  ان  م�صرية 
املدر�صة  ط��ل��ب��ة  ف��ي��ه��ا  وي�������ص���ارك 
ل��ه��ا ج��م��ل��ة م��ن االه�����داف ومنها 
والعناية  اهلل  ب��ك��ت��اب  االه���ت���م���ام 
ب��ح��ف��ظ��ة وجت�����وي�����ده وت����الوت����ه، 
وكذلك احلديث ال�صريف والفقه  
الكرمي  ال����ق����راآن  ف�����ص��ل  واإب��������راز 
ايجاد  على  والعمل  اأهله  وتكرمي 
الطالب  ب���ني  م���ا  ال��ت��ن��اف�����س  روح 
النا�صئة  ودف�������ع   ، وامل����در�����ص����ني 
ل��الإق��ب��ال ع��ل��ى ح��ف��ظ ك��ت��اب اهلل 
وت�����ص��ج��ي��ع اول����ي����اء االم������ور على 
تربية اأبنائهم على حفظ القراآن 

الكرمي.

على حت�صيل الطالب وتفوقه يف 
املواد الدرا�صية.

يا�صني  ع����ب����داهلل  ي���ا����ص���ني  وق������ال 
مدر�س مبدر�صة عجمان اخلا�صة 
واحلا�صل على املركز الثالث على 
الدولة يف القراآن الكرمي � م�صابقة 
تدري�س  اأن  ال�����ص��ن��وي��ة،  ال���رب  دار 
حقيقية  م��در���ص��ة  يعترب  ال��ق��راآن 
ت���ك�������ص���ب االأخ�����������الق واحل���ا����ص���ن 
ال�صكينة  ل���ك�������ص���ب  احل���ق���ي���ق���ي  
اال�صتقرار  اأ�صا�س  وه��و  والقلوب، 
، م�صيدا بجهود القيادة الر�صيدة 
يف  متخ�ص�صة  م��راك��ز  ت��وف��ري  يف 

حتفيظ كتاب اهلل ودرا�صة اآياته.
�صامح  زي���ن���ب   « ال��ط��ل��ب��ة  ووج�����ه 
وحممد  فيا�س  حممد  وفاطمة 
ه�����الل وم�������رمي حم����م����ود وم����زن 
م���������رزوق و������ص�����ارة ع���ب���دال���ف���ت���اح« 
والطالب حممد ال�صيد الد�صوقي 
الطالب بريا�س االطفال، ال�صكر 
والهيئة  امل��در���ص��ة  الإدارة  اجل��زي��ل 
التدري�صية املعنية برعاية الطلبة 

املدر�صة على دعم الطلبة بجميع 
امل��راح��ل ���ص��واء حلفظ ال��ق��راآن اأو 
االأن�����ص��ط��ة ال��ال���ص��ف��ي��ة االخ����رى 
الطلبة  مواهب  الإظهار  باملدر�صة 

وت�صجيعهم على تنميتها.
وافادت عفاف عبدالفتاح م�صرفة 
اأن امل��در���ص��ة دائ��م��ا ما  امل�����ص��اب��ق��ة، 
الطالب  ه������وؤالء  ب��ت��ك��رمي  ت���ق���وم 
وت�صجيعهم دوما على حفظ كتاب 
اهلل ودرا�صته، كما يوجد باملدر�صة 
حمفظني وحمفظات �صمن خطة 
الطلبة  اع�����داد  ل���زي���ادة  امل��در���ص��ة 

احلافظني للقراآن الكرمي.
من جانبه قالت �صمية ن�صر اهلل 
م�صابقات  ان  امل�����ص��اب��ق��ة،  م�صرفة 
ع��ام ركن  ال��ك��رمي ب�صكل  ال��ق��راآن 
ا���ص��ا���ص��ي يف حت��ف��ي��ز ال��ط��ل��ب��ة على 
الكرمي  ال����ق����راآن  م��ت��اب��ع��ة ح��ف��ظ 
ودرا����ص���ة ال�����ص��ن��ة واالح����ادي����ث، ملا 
لدي  داف��ع معنوي كبري  م��ن  لها 
الطلبة يف خمتلف املراحل كما اأن 
ال��ق��راآن له م��ردود ايجابي  حفظ 

ال�صريفة  املناف�صة  روح  من  تعزز 
املراحل  مب��خ��ت��ل��ف  ال��ط��ل��ب��ة  ب���ني 
ال���ط���ل���ب���ة ع���ل���ى حفظ  وحت���ف���ي���ز 
وتوفري  ال���ك���رمي  ال����ق����ران  اآي������ات 

ح��اف��ظ��ي ال����ق����راآن ال���ك���رمي على 
بامل�صاركة  وح��ر���ص��ه��م  ج��ه��وده��م 
جانب  اإىل  امل�صابقات  خمتلف  يف 
تنظيم امل�صابقات الداخلية والتي 

واملتابعة  ال���الزم���ة  االإم���ك���ان���ي���ات 
على  الطلبة  لت�صجيع  امل�صتمرة 
ودرا�صة  ال���ك���رمي  ال���ق���راآن  ح��ف��ظ 

اآياته وال�صنة النبوية ال�صريفة.

دبي االإ�سالمي يدعم الهالل 
االحمر ب� 10 ماليني درهم

•• دبي-وام: 

قدم بنك دبي االإ�صالمي تربعا مببلغ 10 ماليني درهم من اأموال الزكاة 
اإىل هيئة الهالل االأحمر االإماراتي خالل �صهر رم�صان الف�صيل.

وقدم �صعادة عبدالرزاق العبداهلل رئي�س اإدارة اخلدمات املجتمعية يف بنك 
املدير  ال��زرع��وين  احل��اج  اإىل حممد عبداهلل  التربع  �صيك  االإ�صالمي  دب��ي 
التنفيذي لفرع الهالل االأحمر يف دبي. واأكد العبداهلل حر�س البنك على 
توزيع معظم زكواته على اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلريية املرخ�صة بالعمل 
يف الدولة وذلك لتلبية احلاجات امللحة مل�صتحقي الزكاة من االأ�صر الفقرية 
اإطار  ياأتي يف  اأن هذا الدعم  اإىل  العلم. م�صريا  واملحتاجة واالأيتام وطلبة 
ودعما  الف�صيل  ال�صهر  خ��الل  ع��ام  كل  ينفذها  التي  البنك  ا�صرتاتيجية 
جهته  من  ال��دول��ة.  يف  العاملة  واالإن�صانية  اخلريية  والهيئات  للجمعيات 
ال��ت��ربع الذي  اأع���رب حممد احل��اج ع��ن �صكره لبنك دب��ي االإ���ص��الم��ي على 
يقدمه كل عام يف �صهر رم�صان مما يدل على متيزهم يف العمل املجتمعي 

.. الفتا اإىل اأن الهيئة �صتوزع الزكوات على م�صتحقيها داخل الدولة.

خالل مناظرة �سبابية تقام الثالثاء املقبل يف مركز ال�سباب بدبي

مناظرات ال�سباب تناق�س اأثر و�سائل التوا�سل االجتماعي على الرتابط االأ�سري
•• دبي-الفجر: 

اأعلن جمل�س االإمارات لل�صباب عن 
“مناظرات  جل�صات  ث��اين  اإط���الق 
ال�صباب” يوم الثالثاء املقبل حتت 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  “تاأثري  ع��ن��وان 
االجتماعي يف الرتابط االأ�صري”، 
باأبراج  ال�����ص��ب��اب  م��رك��ز  يف  وذل����ك 
�صيقوم  ح��ي��ث  دب����ي،  يف  االإم�������ارات 
فريقان من ال�صباب مبناق�صة فكرة 
االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل  اأن 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي�����ادة ال���رتاب���ط بني 
ال�����واح�����دة، فيما  االأ�����ص����رة  اأف�������راد 
�صيقوم الفريق االآخر بطرح اأفكاره 

واأبحاثه حول املو�صوع.
ول��ت��ق��ي��ي��م م�������ص���ت���وى ال�������ص���ب���اب يف 
ه�����ذه امل����ن����اظ����رة، ي���ح���ل ك����ال ً من 
م���ع���ايل ح�����ص��ة ب���و ح��م��ي��د، وزي����رة 
�صعيد  و����ص���ع���ادة  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة 
ال��ع��ط��ر، م��دي��ر ع��ام مكتب  حممد 
الدبلوما�صية العامة بوزارة �صوؤون 
جمل�س الوزراء وامل�صتقبل، و�صعادة 
الرئي�س  امل����ه����ريي  ع���ي���د  م������رمي 
احلرة  املنطقة  لهيئة  التنفيذي 

تهيئة �صبابنا ليكونوا قادرين على 
واجلل�صات  الفعاليات  يف  امل�صاهمة 

النقا�صية حملياً وعاملياً.
اجلدير بالذكر اأنه �صيكون باإمكان 
“مناظرات  ا�صت�صافة  موؤ�ص�صة  اأي 
املوا�صيع  كافة  ملناق�صة  ال�صباب” 
يتعني  حيث  بال�صباب،  �صلة  ذات 
العمل على اقرتاح مو�صوع  عليها 
مبناق�صته،  لل�صباب  ي�صمح  حم��دد 
واختيار ثالث اأ�صخا�س خمت�صني 
يف املو�صوع املطروح ليكونوا �صمن 

جلنة التحكيم.
من  ���ص��اب��ة  اأو  ����ص���اب  الأي  ومي���ك���ن 
ب��امل�����ص��ارك��ة يف  ي���رغ���ب  اإم�������ارة  اأي 
يكون  اأن  ال�صباب”  “مناظرات 
م���ن ه���ذا احل�����دث، لتنمية  ج�����زءاً 
والتفكري  اخل���ط���اب���ة،  يف  ق���درات���ه 
االآخرين  م��ع  وال��ت��وا���ص��ل  النقدي 
لتعزيز تلك القدرات، حيث يتعني 
ع��ل��ي��ه ت��ع��ب��ئ��ة ط��ل��ب امل�������ص���ارك���ة يف 

املناظرة.
ال�صباب  مناظرات  ا�صت�صافة  ويتم 
عدد  تت�صمن  حم����ددة  اآل��ي��ة  وف���ق 
ت�صتمل  وال����ت����ي  اخل�����ط�����وات،  م����ن 

الدولة  وزي����رة  امل���زروع���ي،  ف��ار���س 
جن���اح  “بعد  ال�������ص���ب���اب  ل���������ص����وؤون 
والتي  املبادرة  من  االأوىل  اجلل�صة 
ال�صباب  دخ����ول  م��و���ص��وع  ن��اق�����ص��ت 
املبادرة  ت�صت�صيف  العمل،  ل�صوق 
�صباب  كافة  يخ�س  مهم  مو�صوع 
االإمارات وهو اأثر و�صائل التوا�صل 
االجتماعي على الرتابط االأ�صري، 

اأب��وظ��ب��ي، كخرباء  االإع��الم��ي��ة يف 
�صتقوم  وال���ت���ي  ال��ت��ح��ك��ي��م،  جل��ن��ة 
اإقناعهم  م��دى  يف  ال�صباب  بتقييم 
ي�صتندون  الذي  براأيهم  للجمهور 
والرباهني  االأدل���ة  على  بناًء  عليه 
العلمية  االأب���ح���اث  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ن��دة 

والتجارب املتعلقة بذات ال�صاأن.
ب��ن��ت �صهيل  ���ص��م��ا  وق���ال���ت م���ع���ايل 

للتعرف على قدرة �صبابنا يف اإقناع 
االآخ���ري���ن ب�����االآراء واالأف���ك���ار التي 

يتبنونها يف حياتهم”.
واأكدت املزروعي باأن املبادرة تهدف 
ب�����ص��ك��ل رئ���ي�������س ل��ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات 
ال�صباب يف اخلطابة والنقا�س على 
اأ�صا�س علمي، ودعم مهارات احلوار 
بهدف  ح�����ص��اري،  ب�صكل  واالإق���ن���اع 

ا�صت�صافة  ط���ل���ب  اإر������ص�����ال  ع���ل���ى 
جمل�س  اإىل  ال�����ص��ب��اب  م���ن���اظ���رات 
ل��ل�����ص��ب��اب م����ن خالل  االإم�����������ارات 
debates. االإلكرتوين:  املوقع 

وتعبئة   youth.gov.ae
املعلومات املطلوبة، ومن ثم يلتقي 
يف  للم�صاركة  امل��خ��ت��اري��ن  ال�����ص��ب��اب 
املناظرة مع اخت�صا�صي مناظرات 
وبعد  خ��ا���ص��ة،  م��ب��دئ��ي��ة  جل�صة  يف 
تقرير  ن�صر  يتم  امل��ن��اظ��رة  ان��ع��ق��اد 
ع��ن��ه��ا ع���ل���ى امل����وق����ع االإل����ك����رتوين 

لتعميم الفائدة جلميع ال�صباب.
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اأخبـار الإمـارات

اللواء املرزوقي يطلع على اآخر م�ستجدات م�سروع ح�سنتك
•• اأبوظبي-وام:

اطلع ال��ل��واء جا�صم امل��رزوق��ي قائد ع��ام ال��دف��اع امل��دين يف 
“ح�صنتك  م�صروع  م�صتجدات  اآخ��ر  على  الداخلية  وزارة 
“ والرتتيبات اخلا�صة بربط املباين ال�صكنية والتجارية 
على  بغرف العمليات عرب منظومة “ ح�صنتك” القائمة 
وال�صالمة  للحماية  تعزيزا  اال�صطناعي  الذكاء  ا�صتثمار 
زيارته  اأثناء   - املرزوقي  وا�صتمع  احلرائق.  من  والوقاية 
مبنى اإدارة “ م�صروع ح�صنتك “ - ل�صرح فني وتقني من 
اإدارة امل�صروع وذلك بح�صور �صعادة خالد امللحي الرئي�س 
التنفيذي ل�صركة اإجنازات لنظم البيانات وعاطف الربيكي 

اللواء  واطلع  ال�صركة.  يف  اال�صرتاتيجية  امل�صاريع  مدير 
بعد  ت�صتخدم  التي  املراقبة  اأجهزة  معدات  على  املرزوقي 
ربطها باأنظمة احلريق وال�صالمة العامة يف املبنى ونقل 
اأي اإنذار حلالة طوارئ اإىل مركز تلقي االإنذار املركزي يف 
غ�صون ثوان معدودة و�صيتحقق عندها فريق من م�صغلي 
املركز املحرتفني من �صحة االإنذار واإبالغ غرفة عمليات 
الدفاع املدين ب�صورة تلقائية والتي �صتعمل بدورها على 

اإر�صال امل�صاعدة املنا�صبة اإىل موقع احلادث على الفور.
واأكد املرزوقي اأن “ح�صنتك “ - والذي يعد ثمرة تعاون 
بني القطاعني العام واخلا�س - يعزز من خطوات وزارة 
وت�صريع  احلرائق  ح��وادث  من  للحد  �صعيها  يف  الداخلية 

اإىل  م�صريا   .. قيا�صية  م�صتويات  اإىل  اال�صتجابة  عملية 
حر�س الوزارة على ا�صتثمار التقنيات احلديثة والذكية يف 
�صعيها لدعم “ روؤية االإمارات 2021 “ يف جعل الدولة 

واحدة من اأكرث الدول اأمنا يف العامل.
امل�صروع  م��ن  متقدمة  م��راح��ل  اإىل  ن�صل  االآن  اإن��ن��ا  وق��ال 
مع بدء الربط الفعلي و�صن�صهد طفرة يف اأنظمة املراقبة 
واال�صتجابة الذكية بجانب اأن املنظومة الذكية للم�صروع 
العمليات  يف  لت�صتخدم  حيوية  وبيانات  معلومات  توفر 
اأذكى  ب�صورة  املعلومات  وتوفري  واالإح�صائية  التحليلية 
على  باالعتماد  القرار  ملتخذي  اإ�صافية  من�صة  يوفر  مما 

معلومات اأكرث واأدق وب�صكل اأ�صرع .

العلماء ال�سيوف : تداركوا ما تبقى من رم�سان
•• ابوظبي-الفجر:

حا�صر العلماء �صيوف رئي�س الدولة – حفظه اهلل – حول ف�صل الع�صر 
االأواخر من رم�صان ملا فيها من ف�صائل جمة ، اأهمها حتري ليلة القدر 
القراآن  واالعتكاف وختم  بالت�صمري واالجتهاد  الع�صر  الوتر من هذه  يف 
االأعمال  من  ال�صاحلات  بالباقيات  املباركة  الليايل  هذه  واإحياء  الكرمي 
، الأنها طهرة لل�صائم مما قد وقع  الفطر  ،وبخا�صة �صدقة  وال�صدقات 
منه بق�صد اأو غري ق�صد مما ينايف روحانية ال�صهر الف�صيل من جدال اأو 
نزاع اأو تخا�صم اأو قطيعة رحم .. كما يهدف ال�صرع احلنيف من �صدقة 
الفطر اإىل اإعانة املحتاجني من الفقراء وامل�صاكني واالأرام��ل واالأيتام يف 
املجتمع ،وفيها كذلك اإظهار �صكر النعمة ، فقد قال ابن عبا�س ر�صي اهلل 
عنهما : فر�س ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم زكاة الفطر طهرة لل�صائم 

من اللغو والرفث وُطعمة للم�صاكني . 
ثم و�صح  العلماء بالتف�صيل اأحكام زكاة الفطر ومقدارها والوقت املنا�صب 
الإخراجها ففي االأحكام الفقهية مقدار زكاة الفطر عن كل م�صلم وم�صلمة 
�صغريا اأو كبريا اأو مولودا �صاُع من غالب قوت اأهل البلد فاإذا كان غالب 

قوتهم االأرز اأو التمر اأو ال�صعري اأو القمح اأو الذرة اأو الزبيب ، اأخرج  املزكي 
منه، وهذا مذهب االإمام مالك ومعه جمهور العلماء ، ولكن اأجاز فريق 
للتي�صري على  الفطر ماال مراعاة  زكاة  تدفع  اأن  املعتمدين  الفقهاء  من 
هذا  ومقدارها   ، عيالهم  ويلزم  يلزمهم  ما  �صراء  لهم  ليت�صنى  الفقراء 
املري�س  اأما ما يدفعه  العام يف دولة االإمارات العربية املتحدة 20 درهما 
م�صكني  فاإطعام  ال�صيام  يطيقون  ال  الذين  ال�صن  وكبار  مزمنا  مر�صا 
يوم  قبيل  اإخراجها  وي�صتحب   ، فقط  دراه��م   10 الفدية  وم��ق��دار  فقط 
العيد حتى ي�صتطيع املحتاجون التب�صع و�صراء مالب�س العيد الأطفالهم 
يف وقت كاف ، وال ينبغي اإخراجها ملا بعد �صالة العيد اإال للم�صطرين يف 

تاأخريها .
هذا فيما حتدث العالمة حممد فاروق م�صليار باللغة االأوردية يف م�صجد 
غامن بن حمودة باأبوظبي ويف �صركة االإن�صاءات البرتولية حتقيقا لتو�صيع 

املخاطبني من اجلاليات غري العربية عرب برنامج العلماء ال�صيوف .
اأحمد  �صلمان  م�صعب  ال��دك��ت��ور  ال�صحي  زي��د  ه��الل  جمل�س  وا�صت�صاف 
االجتماعي  ال��رتاب��ط  ومن��ط  ميزاتها  االإم��ارات��ي��ة  االأ���ص��رة  ع��ن  متحدثا 
احلياة  وتاأمني  مواطنيها  اإ�صعاد  اأهدافها  اأه��م  جعلت  دول��ة  يف  واإ�صعادها 

ال�صلوكية  العلوم  وجناح   ، للتاأهيل  الوطني  املركز  ، وحظي  لهم  الراقية 
كذلك مبحا�صرتني عن “ اأدرك رم�صان “ القاهما الدكتور جالل الدين 

اإ�صماعيل ،والدكتور عا�صور عبد الرحمن ، حثا فيها احل�صور على اغتنام 
ما تبقى من اأيام مباركة من ال�صهر الف�صيل .

املهام اخلا�سة يف �سرطة راأ�س اخليمة يلتقي 
نظريه يف �سرطة ال�سارقة

جمارك دبي تربم اتفاقية مع جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان

•• راأ�س اخليمة - الفجر

اخليمة  راأ����س  ب�صرطة  اخل��ا���ص��ة  امل��ه��ام  اإدارة  ا�صتقبلت 
برئا�صة  ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  القيادة  يف  نظريتها 
املهام  اإدارة  م��دي��ر  ع��ا���ص��ور  ب��ن  ���ص��ب��ت  ع��ا���ص��ور  ال��ع��ق��ي��د 
اخلا�صة وعدد من ال�صباط وكان يف ا�صتقبالهم الرائد 
وعدد  اخلا�صة  املهام  ق�صم  رئي�س  ب��در  بن  حميد  �صامل 
من ال�صباط و�صف ال�صباط، وذلك �صمن اإطار تعزيز 
اخل��ربات من خالل  وتبادل  املعرفة  وتطوير  التوا�صل 
ت��ب��ادل ال��زي��ارات امل��ي��دان��ي��ة، ال��ت��ي ت��دع��م العمل االأمني 
املتميز، كما تعرف الوفد الزائر على االآليات واملركبات 
االأمن  املهام اخلا�صة �صمن تعزيز  امل�صتخدمة يف ق�صم 

واالأمان ملكافحة اجلرمية واحلد منها. 
ال��زي��ارة، رّح��ب ال��رائ��د �صامل بن ب��در، بالوفد  يف بداية 
ب�صرطة  اخلا�صة  املهام  اإدارة  جهود  م�صتعر�صاً  الزائر، 
راأ�����س اخل��ي��م��ة، ال��ت��ي تعمل وف���ق ب��رام��ج وخ��ط��ط عمل 

معتمدة حتقق �صرعة اال�صتجابة التي تطمح لها روؤية 
وزارة الداخلية يف التعامل مع احلاالت واملهام يف اأق�صر 
العالية،  اجل���ودة  مب�صتوى  االحتفاظ  م��ع  ممكن  وق��ت 
االأمر الذي يرتجم ما و�صلت اإليه �صرطة راأ�س اخليمة 
امل�صتمر  وال��ت��ط��وي��ر  التحديث  م��ن  م��ت��ط��ورة  اآف���اق  م��ن 
بالعمل  اأمناً  اأك��رث  اإىل جمتمع  الو�صول  ي�صمن  ال��ذي 
اإىل  املقدمة  اخل��دم��ات  م�صتوى  وتطوير  التو�صع  على 
اأمناً  العامل  اأف�صل دول  االإم��ارات من  اجلمهور، لتكون 
برئا�صة  الزائر  الوفد  اأ�صاد  الزيارة،  و�صالمة.  يف ختام 
العقيد عا�صور �صبت بن عا�صور باملهام والواجبات التي 
والوحدات  اخلا�صة  املهام  اإدارة  على  القائمون  يوؤديها 
العمل  على  وق��درت��ه��م  كفاءتهم  مثمنني  ل��ه��ا،  التابعة 
التي  املرجوة  النتائج  يحقق  مبا  ال�صعبة،  الظروف  يف 
االأهداف  و�صوح  يف  معتمدة  اأداء  موؤ�صرات  اأعلى  حتقق 
اأع�صاء  بني  والواجبات  املهام  وت��وزي��ع  التنفيذ  واآل��ي��ات 

فرق العمل يف كل مهمة.

•• دبي -وام:

وقع اأحمد حمبوب م�صبح مدير جمارك دبي و�صو�صن 
مر�صى  اأ���ص��دق��اء  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  جعفر 
ال�صرطان اتفاقية دعم ا�صرتاتيجي للجمعية تقوم من 
اجلمعية  واأن�صطة  ج��ه��ود  ب��دع��م  دب��ي  ج��م��ارك  خاللها 
من خالل تنظيم املبادرات واحلمالت التوعوية وجمع 
ال�صرطان  م��ر���ص��ى  اإ���ص��ع��اد  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  ال��ت��ربع��ات 

وعائالتهم.
ح�صر توقيع االتفاقية عبداهلل اخلاجة املدير التنفيذي 
لقطاع اإدارة املتعاملني يف جمارك دبي و خليل �صقر بن 
غريب مدير اإدارة االت�صال املوؤ�ص�صي والدكتورة �صو�صن 
اأ�صدقاء  جلمعية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل��ا���ص��ي  ال�����ص��الم  ع��ب��د 

مر�صى ال�صرطان.
اأع����رب م��دي��ر ج��م��ارك دب���ي ع��ق��ب ت��وق��ي��ع االتفاقية  و 
هذه  بتوقيع  �صعادته  ع��ن  ل��ل��دائ��رة  الرئي�صي  امل��ق��ر  يف 
2018 وال��ت��ي تندرج  االت��ف��اق��ي��ة يف ع���ام زاي���د اخل���ري 

امل�صوؤولية  جم���ال  يف  ال���دائ���رة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����ار  يف 
وامل�صاندة  ال��دع��م  ت��ق��دمي  على  وال��ق��ائ��م��ة  االجتماعية 
للجمعيات واملوؤ�ص�صات االجتماعية واخلريية والثقافية 
وكذلك خمتلف القطاعات كال�صحة والتعليم والبيئة.. 
التي  املجتمعية  امل�صوؤولية  اأن عدد مبادرات  اإىل  م�صرياً 
 162 نحو  بلغ   2017 ال��ع��ام  خ��الل  ال��دائ��رة  نفذتها 

مبادرة وفعالية ا�صتفاد منها اأكرث من مليون �صخ�س.
ولفت اإىل اأن جمارك دبي �صتقوم بالتن�صيق مع اجلمعية 
الوعي  تعزيز  هدفها  تثقيفية  برامج  واإط��الق  لتنظيم 
االأمل”  “خ�صل  م��ب��ادرة  ودع���م  بال�صرطان  املجتمعي 
جانب  اإىل  ال�صرطان  مر�صى  اأ�صدقاء  جلمعية  التابعة 
ت��ن��ظ��ي��م ح��م��الت ل��ت��وف��ري ال��ه��داي��ا واالأل����ع����اب الأطفال 
ال�����ص��رط��ان اإ����ص���اف���ة اإىل اإع������داد ع���رو����س ت��ق��دمي��ي��ة و 
اأ�صاليب  تو�صح  تثقيفية  مواد  و  ومن�صورات  فيديوهات 
و طرق الوقاية و العالج من ال�صرطان وتبادل التقارير 
وعدد  تنظيمها  يتم  التي  الفعاليات  نتائج  تر�صد  التي 

املر�صى امل�صتفيدين منها كل �صتة اأ�صهر.

فرق تفتي�س ملراقبة اخليم املخالفة

بلدية مدينة العني ت�سدر 232 ت�سريحا خليم اإفطار �سائم

تقوم  كما   ، البلدية  ال���ص��رتاط��ات 
���ص��ع��ب��ة ال��ت��ف��ت��ي�����س مب��ت��اب��ع��ة هذه 
ا�صتخدامها  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  اخل��ي��م 
الأغرا�س اإفطار �صائم فقط ح�صب 

الت�صريح ال�صادر.
باأنه مت ر�صد حاالت  الكعبي  ونوه 
خمالفة للت�صريح با�صتخدام بع�س 
اخليم ملجال�س رم�صانية ، ويتم يف 

التزامها  للتاأكد من  العني  مدينة 
ب���ا����ص���رتاط���ات رخ�������س اخل���ي���ام ، و 

توقيع التعهدات الالزمة .
مكتب  مدير  الكعبي  �صعيد  واأك���د 
ال���ط���وارئ ب��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
الك�صف  بعمليات  ي��ق��وم  املكتب  اأن 
امل��وق��ع ال��ذي �صتقام  امل��ي��داين على 
مطابقته  من  للتاأكد  اخليمة  فيه 

���ص��ح��ب الرتخي�س  ه���ذه احل���ال���ة  
مببلغ  املت�صبب  خمالفة  و  ال�صادر 
10000  درهم  و يف حال تكرار 
ت��ت�����ص��اع��ف ملبلغ  امل��خ��ال��ف��ة ف��اأن��ه��ا 
20000 درهم مع  اإزالة اخليمة 
حفاظاً على القوانني التي بدورها 
اأو  ازع����اج  اأي  م��ن  املجتمع  حت��م��ي 
امل��دي��ن��ة ، و ميكن  مل��ظ��ه��ر  ت�����ص��وي��ه 

•• العني - الفجر 

ببلدية  ال����ط����وارئ  م��ك��ت��ب  اأ����ص���در 
 232 ع��ن  يزيد  م��ا  العني  مدينة 
�صائم  اإفطار  خيم  اإقامة  ت�صريح 
امل���وؤق���ت يف م��ن��اط��ق م��دي��ن��ة العني 
����ص���م���ن اال������ص�����رتاط�����ات ال����واج����ب 
توافرها للح�صول على الرتخي�س 
املطلوب ، و وفق ا�صرتاطات االأمن 
ال�صتخدامها  منعاً  و  ال�صالمة  و 
ل��غ��ري االأغ����را�����س امل��خ�����ص�����ص��ة لها 
اأو  رم�صانية  ملجال�س  كتحويلها 

ا�صتغاللها الإلقاء املحا�صرات .
وت�صدر الرتاخي�س خليم االإفطار 
اأو  ال�����ص��ك��ن��ي��ة  امل��ن��اط��ق  امل��ق��ام��ة يف 
�صكن  م��ن��اط��ق  اأو يف  امل���ن���ازل  اأم����ام 
ال��ع��م��ال وغ��ريه��ا م��ن ب��ع��د تقدمي 
املطلوبة  الوثائق  توفري  و  الطلب 
اأو  ال�صفر  ج���واز  م��ن  ن�صخة  م��ث��ل 
ال��ه��وي��ة ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��م��واط��ن��ني و 
التجارية  ال��رخ�����ص��ة  م���ن  ن�����ص��خ��ة 
لل�صركة املتعهدة برتكيب اخليام و 
ي�صرتط اأن تكون م�صجلة يف بلدية 

االإبالغ عن اأي حالة خمالفة عرب 
 993 رقم مكتب ط��وارئ البلدية 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ات�����ص��ال  رق���م  اأو 

.800555
ك��م��ا ت���ق���وم ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
املدين  الدفاع  اإدارة  مع  بالتن�صيق 
ب�صاأن  ل��ل��ت��وزي��ع  ال���ع���ني  ���ص��رك��ة  و 
ال��ط��ل��ب��ات ال��������واردة الإق����ام����ة خيم 
اإقامة  طلبات  اأم��ا   ، �صائم  اإف��ط��ار 
اأو يف حرم  امل�����ص��اج��د  اأم����ام  اخل��ي��م 
الهيئة  م���راج���ع���ة  جت���ب  امل�����ص��ج��د 
ال���ع���ام���ة ل��ل�����ص��وؤون االإ����ص���الم���ي���ة و 
�صهادة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  االأوق������اف 
املو�صمية  اخل��ي��م  و   ، ممانعة  ع��دم 
املقامة يف الفنادق تتوجب احل�صو 
ل��ع��ل��ى ����ص���ه���ادة ع����دم مم��ان��ع��ة من 
بعد  و   ، ال�صياحة  و  الثقافة  دائ��رة 
ت��ت��م مراجعة  ال�����ص��روط  ا���ص��ت��ي��ف��اء 
الطوارئ  مب��ك��ت��ب  اخل���ي���ام  ���ص��ع��ب��ة 
ال�صتكمال االإجراءات ، مما ي�صمن 
توفر موا�صفات و معايري االأمن و 
و  االأرواح  يف  خ�صائر  وق��وع  جتنب 

املمتلكات. 

جامعة ال�سارقة تكرم طالبها املتفوقني واملتميزين من خريجي ف�سل الربيع

•• ال�صارقة-الفجر:

الطالب  �����ص����وؤون  ع���م���ادة  ن��ظ��م��ت 
لتكرمي  حفاًل  ال�صارقة  بجامعة 
واملتفوقني  امل��ت��م��ي��زي��ن  ال���ط���الب 
لف�صل  اجل���ام���ع���ة  خ��ري��ج��ي  م���ن 
-2017 اجلامعي  للعام  الربيع 
كليات  خم��ت��ل��ف  م����ن   ،2018
البكالوريو�س  ل��درج��ات  اجلامعة 
بح�صور  والدكتوراه.  واملاج�صتري 
االأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جمول 
ال�صارقة،  جامعة  مدير  النعيمي 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وعمداء  ون����واب 
العلمية  االأق�صام  وروؤ�صاء  الكليات 

والطالب املكرمني واأ�صرهم. 
االأ�صتاذ  ق��دم  كلمته  م�صتهل  ويف 
النعيمي  جم��ول  حميد  ال��دك��ت��ور 
الأبنائه  التهنئة  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
 “ ق��ائ��اًل  املتميزين  ال��ط��الب  م��ن 
والتربيكات  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ل��ك��م  اأق����دم 
اأقدمها  كما  االأع���زاء  االأب��ن��اء  اأيها 
الآبائكم واأمهاتكم واأولياء اأموركم 
وذلك  وجلامعتكم،  والأ�صاتذتكم 
ت��ف��وق��ك��م ومت��ي��زك��م ه���ذا هو  الأن 
املطلب االأ�صا�صي جلامعة ال�صارقة 
كرمز من رموز تقدمها ومتيزها 
واالإقليمي،  املحلي  امل�صتوى  على 

وهو ي�صكل اأحد االأركان االأ�صا�صية 
ال��ت��ي و���ص��ع��ه��ا جلامعة  ل��ل��ر���ص��ال��ة 
ال�صارقة عندما تف�صل بتاأ�صي�صها 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
ال�صارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ورئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة )ح��ف��ظ��ه اهلل 
تعاىل ورع����اه(، ه��ذا ال��رم��ز الذي 
وقائماً جلميع  دائماً  اأ�صبح هدفاً 
ال�صارقة  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
وال�صيما اأع�صاء الهيئة التدري�صية 
ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث ي��ع��م��ل اجل��م��ي��ع على 
رفع معدالت التفوق والتميز بني 
م��ع��اي��ري والئهم  ���ص��م��ن  ال��ط��ل��ب��ة 

ووفائهم لعملهم.”
اأكد مدير اجلامعة يف كلمته  كما 
تعتمد  االأوط������ان  اأن  ع��ل��ى  اأي�����ص��اً 
ن����ح����و ك����ب����ري ع����ل����ى مثل  وع�����ل�����ى 
املوؤهلني  اخل��ري��ج��ني  م��ن  ه����وؤالء 
باالأ�صا�س  الأن����ه����ا  وامل���ت���م���ي���زي���ن، 
حتتاج يف اإطار م�صاريعها للتنمية 
وتفوقهم  متيزهم  اإىل  الوطنية 
واإبداع  ر�صم  لتزويدها بعلمهم يف 
التنموية  واالأه���������داف  اخل���ط���ط 
التقدم  حتقيق  م��ن  متكنها  التي 
واأكد  اإليه.  ت�صبو  الذي  والتطور 
اجلامعة  اأب�����واب  اأن  ع��ل��ى  ك��ذل��ك 

لتلبية  �صوف تظل مفتوحة دائماً 
معرفية  اأو  علمية  ت��ط��ل��ع��ات  اأي���ة 

يحتاجها اأبنائها اخلريجني.
املتميزين  اخل��ري��ج��ني  كلمة  ويف 
يو�صف  اخل���ري���ج  األ���ق���اه���ا  وال���ت���ي 
على  واحل������ا�������ص������ل  احل����و�����ص����ن����ي 
الهند�صية  االإدارة  يف  ال��دك��ت��وراه 
قدم ال�صكر جلامعة ال�صارقة قائاًل 
“ اأما اأنت يا جامعة ال�صارقة، اأيها 
الذي  والبنيان  ال�صامخ،  ال�صرح 
�������س ع��ل��ى ع���ني ب�������ص���رية، ويد  اأُ����صرِّ
ب�صع  فيك  اأم�صينا  فقد  خبرية، 
�صنني حمفوفة باجلد والتناف�س، 
فما  وامل��ح��ب��ة،  االأل��ف��ة  بعبق  غنية 
وله  اإال  ب���ن���ي���ان  وال  ����ص���اح���ة  م����ن 
حمفورة،  ذك���ري���ات  ال���وج���دان  يف 
منثورة،  ال������روح  ع��ل��ى  واأ����ص���ج���ان 
وم�����ع�����امل ف������رح غ�����ري م���ط���م���ورة، 
خطواتنا مع معلمينا يف ردهاتها، 

نقا�صاتنا مع زمالئنا يف قاعاتها، 
بحثها،  ومعامل  مكتبتها  زياراتنا 
كل ذلك وغريه �صوف يظل منبع 

اأمل وحتد. 
اأ�صاتذته  اإىل  ر����ص���ال���ة  وج����ه  ث���م 
اأ�صاتذتنا   “ ق���ائ���اًل  ب��اجل��ام��ع��ة 
وع��ل��م��اءن��ا وق���دوت���ن���ا، ن��ق��ف على 
ال��ي��وم حا�صدين  ال��ت��خ��رج  اأع��ت��اب 
ن��ت��اج م���ا زرع���ت���م���وه، ف����اإن ل��ك��م يف 
اأعناقنا قالئد حب وق�صائد �صكر 
وت��ق��دي��ر وع����رف����ان، ف��ل��م جندكم 
العلم  ويف  متمكنني،  اأف�����ذاذا  اإال 
واملعرفة واالأخالق را�صخني، فلله 
احلمد واملنة اأن هياأ لهذه اجلامعة 
ال�صادة  م���ن  ال���غ���راء  ال��ث��ل��ة  ت��ل��ك 
العلماء، وندعوه اأن يجازيهم عنا 
خري اجلزاء. وفى نهاية االحتفال 
قام االأ�صتاذ الدكتور حميد جمول 
يرافقه  اجلامعة  مدير  النعيمي 

دراب�صة  حممود  الدكتور  االأ�صتاذ 
بتوزيع  ال���ط���الب  ����ص���وؤون  ع��م��ي��د 
دروع التفوق العلمي والهدايا على 
امل��ت��م��ي��زي��ن م��ن اخل��ري��ج��ني، كما 
الأحد  خا�صاً  تكرمياً  �صعادته  قدم 
اأبناء اجلامعة من اخلريجني من 

اأ�صحاب الهمم.

فقد املدعو / ماجد حممود 
، االإم����������ارات  ا����ص���ع���د  ن����اف����ع 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  م���ن   )623971(
عليه االت�صال بتليفون رقم  

0559328261

فقدان جواز �سفر
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•• الفجر – تون�س - خا�س
تون�س  ن���داء  ح��زب  م��ن  ر�صمي  فعل  رد  اول  يف 
ال�صاهد  يو�صف  احلكومة  رئي�س  خطاب  على 
الذي اتهم فيه املدير التنفيذي وجنل الرئي�س 
اأعرب  احل��زب،  بتدمري  ال�صب�صي  قائد  حافظ 
ن����داء تون�س،  امل��ن�����ّص��ق��ون اجل���ه���وي���ون حل��رك��ة 
خالل اجتماع عقدوه بح�صور املدير التنفيذي 
للحزب حافظ قائد ال�صب�صي واملكّلف بالهياكل 
ملوقف  امل��ط��ل��ق  “دعمهم  ع��ن  ط��وب��ال  ���ص��ف��ي��ان 
وملحتوى  احل���زب  موؤ�ص�س  اجلمهورية  رئي�س 
وثيقة قرطاج 2” و”مت�صكهم ب�صرورة تفعيل 
بالتغيري  واملتعّلقة  الوثيقة  من   64 النقطة 

الكّلي للحكومة«.
الهياكل  “مت�ّصك  ب��ي��ان  يف  امل��ن�����ّص��ق��ون  واأّك������د 
للحزب”،  ال�صيا�صي  باخلط  واملحلية  اجلهوية 
مزيد  اىل  وم��ن��ا���ص��الت��ه  “منا�صليه  داع����ني 

االلتفاف حول قيادته ال�صرعية«.
ت�صويه  “حمالت  اأ���ص��م��وه��ا  م���ا  وا���ص��ت��ن��ك��روا 
وعلى  احل��زب  تطال  ومازالت  طالت  وت�صكيك 
احلكومة  رئي�س  م��ن  التنفيذي  امل��دي��ر  راأ���ص��ه 
وبع�س  ب����ه  وامل���ح���ي���ط���ني  ال�������ص���اه���د  ي���و����ص���ف 

املاأجورين”، وفق تعبريهم.
ودعا البيان اىل انعقاد املكتب التنفيذي للحزب 
املن�صقني  اق���رتاح  يف  للنظر  االآج����ال  اأق���رب  يف 
كل من  “جتميد ع�صوية  ب�  املتعلق  اجلهويني 
للحزب  ال�صيا�صي  اخل���ط  ع��ن  ان��ح��راف��ه  ث��ب��ت 

مهما كان موقعه«.
ال�صاهد  يو�صف  احلكومة  رئي�س  اأن  اإىل  ي�صار 
نداء  التنفيذي حل��رك��ة  امل��دي��ر  اّت��ه��م  ق��د  ك���ان 

تون�س بتدمري احلزب.
والفت  مفاجئ  موقف  ويف  مت�صل،  �صياق  ويف 
ال�صخ�صي  املمثل  ال�صابي  القروي  لزهر  دخ��ل 
ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة و اح���د م��وؤ���ص�����ص��ي نداء 

تون�س على خط ازمة احلزب، معتربا اأن “اول 
امللحة  الدعوة  هو  تون�س  ن��داء  ا�صالح حلركة 
وقت  اقرب  يف  التاأ�صي�صية  للهيئة  جل�صة  لعقد 
املناط  ال��وح��ي��د  ال�����ص��رع��ي  الهيكل  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
بعهدته ت�صيري احلزب اىل حني انعقاد موؤمتره 

االنتخابي«.
في�صبوك  يف  ح�صابه  على  حتديثة  يف  وا���ص��اف 
اأم�����س االأح���د اأن��ه “ م��ا ع��دا ذل��ك يعترب خرقا 
مبح�صر  ورد  ومل��ا  للحزب  اال���ص��ا���ص��ي  للقانون 
جل�صتها املنعقدة بتاريخ 15 دي�صمرب 2015 

قبل اجتماع �صو�صة«.
املوقف متعار�صا مع اخلط الذي  ويعترب هذا 
حافظ  تون�س  ل��ن��داء  التنفيذي  امل��دي��ر  ي�صلكه 
ويتجاهل  ي�صتجب  مل  ال���ذي  ال�صب�صي  ق��ائ��د 
الهيئة  اج���ت���م���اع  ل��ع��ق��د  ال���ك���ث���رية  ال�����دع�����وات 
له  معار�صني  وج��ود  ب�صبب  للحزب  ال�صيا�صية 

�صمنها..

اتهموا ال�ّساهد بالوقوف وراء حمالت ت�سويه احلزب

من�سقو نداء تون�س يتم�سكون بالتغيري الكّلي للحكومة...!

اإيطاليا تتجه نحو �سيا�سة �سارمة حيال الهجرة  
•• بوزالو-اأ ف ب:

اىل  �صالفيني  ماتيو  اجل��دي��د  ايطاليا  داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  يتوجه 
ومت�صددة  �صارمة  �صيا�صة  تبني  نحو  جم��ددا  للدفع  �صقلية 
الو�صول  ن��ق��اط  اأح���د  �صيتفقد  ح��ي��ث  ال��ه��ج��رة،  ق�صية  ح��ي��ال 
البحر  على  الواقع  االأوروب��ي  البلد  يف  للمهاجرين  الرئي�صية 

االأبي�س املتو�صط.
املت�صددة  اليمينية  ال�����ص��م��ال  راب��ط��ة  رئ��ي�����س  �صالفيني  وي����زور 
البلدية  االنتخابات  يف  حزبه  ملر�صحي  الدعم  حل�صد  �صقلية 
لتعزيز وجود  اك��رب  اإط��ار جهد  ال�صهر، يف  ه��ذا  امل��ق��ررة الحقا 

الرابطة يف جنوب البالد حيث ي�صود الفقر.
رئي�س  ن��ائ��ب  �صالفيني  حل��زب  رئي�صي  قلق  م�صدر  وال��ه��ج��رة 

الوزراء يف االئتالف ال�صعبوي احلاكم يف ايطاليا، ما �صيدفعه 
للتوقف يف بوزالو يف جنوب �صقلية نقطة الدخول االأوىل اإىل 
ال��ف��اري��ن م��ن احل��رب وامل��ج��اع��ة يف �صمال  اأوروب����ا للمهاجرين 
ب��وزال��و تنقل �صفن  االأو����ص���ط. واإىل م��رف��اأ  اف��ري��ق��ي��ا وال�����ص��رق 
خطر  من  تنقذهم  الذين  الالجئني  مئات  واجلي�س  االإغ��اث��ة 
الغرق يف البحر املتو�صط. وو�صل اكرث من 700 األف مهاجر 

اإىل ايطاليا منذ العام 2013.
لكن اعداد الوا�صلني تراجعت منذ ال�صيف الفائت جراء اتفاق 
مثري للجدل بني حكومة ي�صار الو�صط ال�صابقة يف ايطاليا من 

جهة وال�صلطات وبع�س امليل�صيات يف ليبيا من جهة اخرى.
ومنذ بداية العام اجلاري �صجلت ال�صلطات االإيطالية و�صول 
اأكرث من 13 الف مهاجر. كان اخر هوؤالء م�صاء اجلمعة، فبعد 

�صاعات من اأداء احلكومة االيطالية اليمني و�صل نحو 158 
م�صحوبني  غ��ري  قا�صرا  و36  اأط��ف��ال  ت�صعة  بينهم  مهاجرا 
بذويهم اىل �صقلية. وقامت �صفينة اكواريو�س التي ا�صتاأجرتها 
واطباء  اإ�س املتو�صط”  اأو  “اإ�س  منظمتان غري حكومتني هما 
بال حدود، باإنقاذ املهاجرين. واأكد �صالفيني لدى ادائه اليمني 
الد�صتورية اأنه �صيطلب من اخلرباء يف وزارته تو�صيات ب�صاأن 
“كيفية خف�س عدد املهاجرين الوافدين وزيادة عدد عمليات 
الطرد«. ويف وقت الحق، قال �صالفيني خالل جتمع يف �صمال 
ال�صرعيني،  غ��ري  للمهاجرين  اجلميل  ال��زم��ن  “وىل  ال��ب��الد 
ا�صتعدوا لكي حتزموا حقائبكم«. وا�صاف �صالفيني يتعني على 
املزيد من مهربي  البدء بواجباتها. ال يجب ان ير�صو  ال��دول 
اإ���ص��ارة للمنظمات غري  االإي��ط��ال��ي��ة، يف  امل��وان��ئ  امل��ه��اج��ري��ن يف 

احلكومية التي يتهمها با�صتمرار بالتواطوؤ مع مهربي الب�صر. 
اجلديدة  احلكومة  اإن  �صالفيني  ق��ال  توقف  حيث  كاتانيا  ويف 
املنطق  موقف  لكن  الهجرة  حيال  مت�صددا  موقفا  تاأخذ  “لن 
ال�صليم«. من جانبه، و�صف زعيم حركة خم�س جنوم املناه�صة 
احلكومية  غري  املنظمات  اأي�صا  مايو  دي  لويجي  للموؤ�ص�صات 
البحر  اأج��رة يف  “�صيارات  باأنها  املهاجرين  اإنقاذ  على  العاملة 
توازنا  اأك��رث  الهجرة  بخ�صو�س  خطابه  ان  رغ��م  املتو�صط”، 
الرتحيل،  عمليات  يف  ولالإ�صراع  ال�صمال.  رابطة  خطاب  من 
على  �صيتعني   ،2017 العام  فقط   6،500 عددها  بلغ  التي 
�صالفيني زيادة عدد مراكز االحتجاز والتوقيع على اتفاقيات 
مع دول املهاجرين التي ال يرغب الكثري منها يف اإعادة ا�صتقبال 

مواطنيها اأ�صا�صا.

مالطة  متنح  امل��ث��ال،  �صبيل  وع��ل��ى 
ت�����ربع مببلغ  م���ق���اب���ل  اجل��ن�����ص��ي��ة 
675 األف يورو ل�صندوق التنمية 
الوطني، و�صراء عقار بقيمة 350 

األف يورو.
اجلن�صية  مت����ن����ح  ق�����رب������س  ويف 
للم�صتثمرين مببلغ مليوين يورو 
يف جم��ال ال��ع��ق��ارات اأو االأ���ص��ه��م اأو 
ال�صندات احلكومية، اأما يف بلغاريا 
ميكن احل�صول على اإقامة مقابل 
�صنوات  وب��ع��د  ي�����ورو،  األ����ف   500
ميكن الت�صجيل يف برامج جوازات 

ال�صفر.
اأما التفيا فتطلب ا�صتثمارا بقيمة 
األف يورو، ويف اليونان ميكن   65
ب�صراء  اجل��ن�����ص��ي��ة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 

عقار بقيمة ربع مليون يورو.
عقار  �صراء  فت�صرتط  اإ�صبانيا  اأم��ا 
ب��ق��ي��م��ة ن�����ص��ف م��ل��ي��ون ي����ورو على 
�صنوات   10 االن��ت��ظ��ار  االأق����ل، م��ع 

للتقدمي على اجلن�صية.
ول����ل����ح���������ص����ول ع����ل����ى اإق�������ام�������ة يف 
اإدارة  ي���ج���ب  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
ا�صتثمار بقيمة ترتاوح بني ن�صف 
ح�صب  دوالر  وم����ل����ي����ون  م���ل���ي���ون 
امل�صتثمر  ي��ح�����ص��ل  ب��ع��ده��ا  ن���وع���ه، 
اأو  اخل�صراء”  “البطاقة  ع��ل��ى 
تقود  التي   ،»Green Card«

اإىل اجلن�صية.
احل�صول  ف��ي��ت��ط��ل��ب  ك��ن��دا  يف  اأم����ا 
على اإقامة ا�صتثمارا بقيمة تتجاوز 
وت�صرتط  ك���ن���دي،  دوالر  م��ل��ي��ون 
مليون  بقيمة  ا�صتثمارا  اأ�صرتاليا 
ف�صال  اأ�����ص����رتايل،  دوالر  ون�����ص��ف 
بقيمة  ال��ب��ن��ك  م���ودع يف  ع��ن مبلغ 
اأ���ص��رتايل، قبل  2.5 مليون دوالر 
متنحك  قد  اإق��ام��ة  على  احل�صول 

اجلن�صية الحقا.

اأكرث للح�صول على االإقامة.
منطقة  يف  ع�����دة  دول  وت���ع���ر����س 
على  احل�������������ص������ول  ال������ك������اري������ب������ي 
حلامليها  تكفل  التي  اجلن�صيات، 
ال��دخ��ول ل��دول االحت���اد االأوروب���ي 
مثال  ف���ي���م���ك���ن  ت�����اأ������ص�����رية،  دون 
“�صانت  ج��ن�����ص��ي��ة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
كيت�س ونيفيز” مقابل تربع مببلغ 
150 األف دوالر ل�صندوق االإغاثة 
من االأعا�صري، بينما يف “اأنتيغوا” 
و”باربودا” و”غرانادا” و”�صانت 
تكلف  و”دومينيكا”  لو�صيا” 

اجلن�صية 100 األف دوالر فقط.

�صروط معقدة يف اأوروبا واأمريكا
االحت������اد  دول  ن�������ص���ف  وت����ع����ر�����س 
االأوروبي تقريبا برامج جتني�س اأو 
اإقامة تقود اإىل منح جواز ال�صفر، 

املالطي بتقوي�س مفهوم اجلن�صية 
االأوروبية، وقال اإنه “ميثل خطرا 
حمتمال على االأمن، ومينح طرقا 
الدخول  ذوي  ل���الأث���ري���اء  ���ص��ه��ل��ة 
جم���ه���ول���ة امل�������ص���در ل��ل��ت��ه��رب من 

امل�صاءلة يف بالدهم«.
ك��م��ا اأن ب��ع�����س ال���ربام���ج االأخ����رى 
مزاعم  ب�صبب  للتحقيق  خ�صعت 
�صركات  روج������ت  ح���ي���ث  اح���ت���ي���ال، 
“�صراء”  اإم���ك���ان���ي���ة  ل����الأث����ري����اء 
رف�صت  ال��ن��ه��اي��ة  ويف  اجل��ن�����ص��ي��ة، 

طلباتهم.

الكاريبي.. جن�صيات “�صهلة«
وت��ع��د م��ن��ط��ق��ة ال��ك��اري��ب��ي االأك���رث 
يتعلق  فيما  تكلفة  واالأق���ل  �صهرة 
ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى اجل��ن�����ص��ي��ة، حيث 
عقبات اأقل لال�صتثمار وت�صهيالت 

اال�صتثمارات  مقابل  اجلن�صية  فاإن 
االقت�صاد  ت���ن���م���ي���ة  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل 
وف���ت���ح ف���ر����س ال��ع��م��ل ل���دي���ه���ا، يف 
مقابل  اجلن�صية  برامج  ت��در  حني 
ال���دوالرات  مليارات  اال�صتثمارات 
وبريطانيا  ك���ن���دا  م���ث���ل  ب�����الد  يف 

ونيوزيلندا والواليات املتحدة.
مقابل  اجلن�صية  برامج  واأ�صبحت 
اال�صتثمار جتارة رائجة بني اأثرياء 
العامل، لكن عر�صت بع�س الدول، 

ومنها اأوروبية، النتقادات.
االحتاد  انتقد  املثال،  �صبيل  وعلى 
برنامج  ب�صبب  مالطة  االأوروب�����ي 
ال�����ذي ح�صل  ال��ت��ج��ن��ي�����س ل��دي��ه��ا، 
على  �صخ�س   800 نحو  مبوجبه 
الثالث  ال�صنوات  خ��الل  اجلن�صية 

التالية الإطالقه عام 2014.
ويتهم االحتاد االأوروبي الربنامج 

اجلن�سية مقابل املال.. كيف »ت�سرتي« جواز �سفر بطريقة ر�سمية؟
•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�صي  امل��ل��ي��اردي��ر  ق�صية  اأث����ارت 
روم������ان اأب���رام���وف���ي���ت�������س االأخ�����رية 
�صجة يف بريطانيا، بعد اأن رف�صت 
االإقامة، مما  تاأ�صرية  لندن منحه 
اجلن�صية  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  دف���ع���ه 
هذا  على  لاللتفاف  االإ�صرائيلية 

القرار.
ت�صل�صي  ن�����ادي  م���ال���ك  اأن  ورغ�����م 
االإجن�������ل�������ي�������زي ن���������ال اجل���ن�������ص���ي���ة 
ديانته  مب���وج���ب  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة 
اأع��ادت فتح  اليهودية، فاإن ق�صيته 
ملف التجني�س، اأو باالأحرى �صراء 

اجلن�صيات مقابل املال.
وه��ن��اك اأك���رث م��ن 20 دول���ة حول 
مقابل  اجل��ن�����ص��ي��ة  مت���ن���ح  ال����ع����امل 
اال�صتثمار، مثل �صراء عقار اأو اإدارة 
اأعمال جتارية مببالغ ترتاوح بني 
100 األف دوالر ومليوين ون�صف 
التربع  م��ق��اب��ل  اأو  دوالر،  امل��ل��ي��ون 

لالأعمال اخلريية.
متنح  ال  ال�������دول  ب��ع�����س  اأن  ك���م���ا 
م��ب��ا���ص��ر، لكنها  ب�����ص��ك��ل  اجل��ن�����ص��ي��ة 
“التاأ�صرية  ي�����ص��م��ى  م����ا  ت��ع��ط��ي 
امل�صتثمرين  مل���ك���اف���اأة  الذهبية” 
ب���اإق���ام���ات ت��ق��ود ب��ع��د ���ص��ن��وات اإىل 

اجلن�صية.
باجلديدة،  لي�صت  ال��ربام��ج  وه��ذه 
القرن  ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  يف  ب������داأت  ب���ل 
مطرد  ب�صكل  تنمو  لكنها  املا�صي، 
مع رغبة املزيد من رجال االأعمال 
على  احل���������ص����ول  يف  واالأث��������ري��������اء 
وتنمي  تنقالتهم  ت�صهل  جن�صيات 

ا�صتثماراتهم.

جتارة مبليارات الدوالرات
فقرا،  االأك���رث  للبلدان  وبالن�صبة 

�سلوفينيا تنتخب برملانها واليمني االأوفر حظًا 
 •• ليوبليانا-اأ ف ب:

ي����ديل ال���ن���اخ���ب���ون يف ���ص��ل��وف��ي��ن��ي��ا ب��اأ���ص��وات��ه��م يف 
ال�صابق  ال���وزراء  رئي�س  ياأمل  ت�صريعية  انتخابات 
اىل  ب��ال��ع��ودة  ل��ه  ت�صمح  ان  يان�صا  يانيز  امل��ح��اف��ظ 
ال�صلطة بعدما لوح باخلطر الذي متثله الهجرة 
اليورو  منطقة  �صمن  الواقع  ال�صغري  بلده  على 
وعلى “طريق البلقان«. ودعي حوايل 1،7 مليون 
ناخب اىل الت�صويت يف هذا االقرتاع الن�صبي الذي 
يجري من ال�صاعة 05،00 اىل ال�صاعة 17،00 
من  ���ص��ن��وات  ارب���ع  بعد  وي��اأت��ي  غرينت�س،  بتوقيت 
وي�صري  ال�صلطة.  الو�صط  ي�صار  من  حكومة  تويل 
يان�صا  اأن  اىل  نيناميديا  معهد  اج���راه  ا�صتطالع 
)59 عاما( �صيح�صل على 25،1 باملئة من نوايا 
الت�صويت يف تقدم وا�صح لرئي�س ال��وزراء ال�صابق 
الذي هزم يف انتخابات 2014 بعد حملة اطلقها 
ق�صية  يف  عقوبة  يق�صي  ك��ان  حيث  ال�صجن  م��ن 
الوزراء  ف�صاد.وهو يتقدم بفارق كبري على رئي�س 

الي�صاري املنتهية واليته مريو ت�صريار الذي حكم 
ن�صبة منو  خ��الل��ه��ا  �صجلت  ���ص��ن��وات  ارب���ع  ال��ب��الد 
الو�صط  ح���زب  يح�صل  ول���ن  قيا�صية.  اق��ت�����ص��ادي 
باملئة   9،3 ال��ذي يتزعمه على اكرث من  احلديث 

من اال�صوات ح�صب اال�صتطالع نف�صه.
2004 اىل  ويان�صا الذي كان رئي�صا للوزراء من 
2008، انتخب جمددا مع احلزب الدميوقراطي 
لال�صتقالة  ا�صطر  لكنه   ،2012 يف  ال�صلوفيني 
يف  ادان��ت��ه  اىل  ادت  ف�صاد  ق�صية  ب�صبب  ع��ام  بعد 

.2014
ال�صيا�صية،  ال�صاحة  واجهة  اىل  للعودة  �صعيه  ويف 
اع��ت��م��د ع��ل��ى خ��ط��اب ق��ري��ب م���ن خ��ط��اب حليفه 

املجري فيكتور اوربان املعادي لالأجانب.
وق���دم رئ��ي�����س ال�����وزراء امل��ج��ري ال��ق��وم��ي املحافظ 
االمر  ب��ه  وو���ص��ل  احل��م��ل��ة،  خ���الل  ليان�صا  دع��م��ه 
ال�صعب  ل��ب��ق��اء  “ال�صامن  ب��ان��ه  و���ص��ف��ه  ح��د  اىل 

ال�صلوفيني«.
ال�صيا�صية  ال�������ص���اح���ة  ع���ل���ى  احل���ا����ص���ر  وي���ان�������ص���ا 

اجلمهورية  ه����ذه  ا���ص��ت��ق��الل  م��ن��ذ  ال�����ص��ل��وف��ي��ن��ي��ة 
�صابق  1991، من�صق  ال�صابقة يف  اليوغو�صالفية 
و�صخ�صية مثرية للجدل. وقد يكون عليه اجراء 
وقد  حكومية.  اغلبية  لتاأمني  �صاقة  مفاو�صات 
الهزيل  امل��م��ث��ل  �صاريت�س  م��اري��ان  امل�صتقل  ي��ك��ون 
ال�صابق الذي ا�صبح رئي�س بلدية مدينة �صغرية، 
ان  اذ  ال��ن��ت��ي��ج��ة  يح�صم  ب���ان  ل��ه  ي�صمح  م��وق��ع  يف 
على  �صيح�صل  ان��ه  اىل  ت�صري  ال��راأي  ا�صتطالعات 
منذ  االوىل  وللمرة  اال���ص��وات.  م��ن  باملئة   11،9
يف  �صلوفينيا  يف  االنتخابات  جت��ري  �صنوات  ع�صر 
وانخفا�س  الثابت  االقت�صادي  النمو  م��ن  اج���واء 
معدل البطالة يف البلد الذي ت�صرر اىل حد كبري 
باالأزمة االقت�صادية يف 2008 وافلت يف اللحظة 

االخرية من و�صاية دولية يف 2013.
وعرب نحو 500 الف مهاجر �صلوفينيا يف 2015 
و2016 قبل موا�صلة طريقهم اىل غرب اوروبا 
يف موجة دفعت حكومة ت�صريار اىل بناء �صياج ميتد 

مئتي كيلومرت على طول احلدود الكرواتية. 

ماليني طفل خارج   4
املدرا�س يف اأفغان�ستان

•• كابول-وكاالت:

قالت منظمة االأمم املتحدة لرعاية 
تقرير  يف  ي��ون��ي�����ص��ي��ف،  ال��ط��ف��ول��ة 
ام�س االأحد، اإن ما ال يقل عن 3.7 
ماليني طفل يف اأفغان�صتان ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 7 و17 عاماً غري 
قادرين على الذهاب اإىل املدر�صة. 
وذكرت الدرا�صة املوؤلفة من 120 
�صفحة، اأن من بني ال�3.7 مليون 

طفل 2.2 مليون فتاة.
األف   300 من  اأك��رث  اأن  واأ�صافت 
التخلف عن  طالب عر�صة خلطر 

املدر�صة.
االأق��ال��ي��م غ��ري االآمنة  وي��وج��د يف 
وهلمند،  وب��ك��ت��ي��ا،  ق��ن��ده��ار،  م��ث��ل 
ال�صرقية،  ونانغارهار  واأورزغ����ان، 
اأع�����ل�����ى ن�������ص���ب���ة ل�����الأط�����ف�����ال غري 

امللتحقني باملدار�س.
وتفاقمت احلرب مع حركة طالبان 
االأفغانية خا�صًة بعد انتهاء مهمة 
“ناتو”  االأط��ل�����ص��ي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف 

القتالية يف دي�صمرب 2014.
من  “القرب  اإن  ال��ت��ق��ري��ر  وق����ال 
خ��ط��وط امل��واج��ه��ة ل��ه ت��اأث��ري قوي 
وعلى  امل�������دار��������س،  اإغ���������الق  ع���ل���ى 
والت�صجيل،  ب��امل��دار���س  االل��ت��ح��اق 
ال�صعب  وم����ن  ل��ل��ف��ت��ي��ات،  خ��ا���ص��ة 
ت���ع���ي���ني م����وظ����ف����ني م����وؤه����ل����ني يف 
امل���ن���اط���ق ال���ت���ي م��زق��ت��ه��ا احل����روب 
عليها  ت�صيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ويف 
يف  امل�صلحة”،  املعار�صة  جماعات 

اإ�صارة لطالبان وتنظيم داع�س.
يقل  ال  م��ا  على  طالبان  وت�صيطر 
ال��ب��الد، وفقاً  % م��ن   14.5 ع��ن 

مل�صادر ع�صكرية.
واحد  اأ�صبوع  بعد  التقرير  وي��اأت��ي 
فقط من اإغالق طالبان يف عملية 
اإقليم  يف  م��در���ص��ة   27 ان��ت��ق��ام��ي��ة 
تاخار ب�صمال البالد، ما حرم اأكرث 

من 11 األف طالب من التعليم.

تعديل د�ستور كوبا بعد
 40 عامًا على �سياغته

•• هافانا-وكاالت:

ال�صيوعي الذي مر عليه حتى  اإدخ��ال تعديالت على د�صتورها  تعتزم كوبا 
االآن 40 عاماً.

وقررت جل�صة خا�صة للربملان الكوبي ال�صبت، يف هافانا اأن يتوىل الرئي�س 
ال�صابق للبالد راوؤول كا�صرتو )86 عاماً( رئا�صة جلنة التعديالت املكونة 

من 33 ع�صواً.
دياز  ميغيل  خللفه  و�صلمه  الدولة  رئي�س  من�صب  عن  تخلى  كا�صرتو  كان 

كانيل )58 عاماً( بعد 12 عاماً ق�صاها فيه.
كان راوؤول كا�صرتو �صرح منذ وقت طويل بدعمه لفكرة تعديل الد�صتور، 
التي �صهدت احلرب  الفرتة  اأي يف   1976 ع��ام  ال��ذي �صدر ن�صه احل��ايل 
ال��ب��اردة ب��ني ال�����ص��رق وال��غ��رب، وحت��ت ق��ي��ادة زع��ي��م ال��ث��ورة الكوبية فيدل 

كا�صرتو الذي تويف قبل عامني.
ويتوقع اأن يكر�س الد�صتور اجلديد اأموراً منها بع�س االإ�صالحات يف جمال 
بامللكية  املا�صية، مثل االع��رتاف  االأع��وام  ال�صوق وتطوراته خالل  اقت�صاد 

اخلا�صة.
اأن يحدد الد�صتور اجلديد مدة تويل اأ�صحاب املنا�صب  ومن املتوقع اأي�صاً 
اأك��رث من  ال�صيا�صي  االأف��ق  فتح  يتم  اأن  يعتقد  اأن��ه ال  اإال  ملنا�صبهم.  العليا 
حذراً  اقت�صادياً  انفتاحاً  �صهدت  راوؤول  حكم  فرتة  كانت  الراهن.  الو�صع 
وا�صتبعد  املتحدة.  ال��والي��ات  يف  املتمثل  �صابقاً  ال��ل��دود  ال��ع��دو  م��ع  وت��ق��ارب��اً 
كا�صرتو دائما اإلغاء نظام احلزب الواحد يف كوبا. وتتهم احلكومة الكوبية 

فوق ذلك بتعقبها املنتظم للمخالفني يف الروؤية ال�صيا�صية.

مقتل 16 م�سلحًا من طالبان يف اأفغان�ستان
•• كابول-وكاالت:

الوطني  االأم��ن  مع  ا�صتباك  يف  طالبان،  من  االأق��ل  على  م�صلحاً   16 قتل 
الوطني يف  االأم��ن  ذك��رت مديرية  ما  اأفغان�صتان، طبق  غ��رب  ف��رح  باإقليم 

بيان.
ت�صعة  اإن  االأح��د،  ام�س  االأفغانية  التلفزيونية  “تولو.نيوز”  قناة  وقالت 

م�صلحني اآخرين اأ�صيبوا.
وقالت ال�صرطة اإن املواجهات يف االإقليم، بداأت بعد اأن تعر�صت قافلة من 
قوات مديرية االأمن الوطني لكمني ن�صبه م�صلحون من طالبان، م�صيفاً 

اأن “اال�صتباك ا�صتمر حوايل ن�صف �صاعة«.
واأ�صاف اأن طالبان فرت من املنطقة، بعد اأن تكبدت خ�صائر فادحة.

على  طالبان  تعلق  ومل  التفا�صيل،  م��ن  امل��زي��د  يك�صف  مل  البيان  اأن  غ��ري 
اال�صتباكات بعد.

بداية ف�صل جديد من ال�صراع ام نافذة لنهايته
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ب��ع��د ا���ص��ه��ر م��ن امل��م��اط��ل��ة، ق��دم��ت اأن��غ��ي��ال م��ريك��ل ردا مف�صال اىل 
اميانويل ماكرون حول م�صتقبل منطقة اليورو، عرب املوافقة على 
التق�صف  ت��ع��ار���س  حكومة  ت��ب��داأ  فيما  حم����دودة،  ا�صتثمار  ميزانية 
ممار�صة مهامها يف ايطاليا. ومنذ ا�صهر، تتعر�س امل�صت�صارة االملانية 
ل�صتى االتهامات ب�صبب �صمتها حيال املقرتحات التي طرحها منذ 
اأيلول �صبتمرب 2017 الرئي�س الفرن�صي والرامية اىل اإحياء اوروبا 
االحتاد  باإ�صالح  املتعلقة  تلك  وخ�صو�صا  برك�صيت.  بعد  امل��اأزوم��ة 
النقدي. واغتنمت مريكل مقابلة مع �صحيفة فرنكفورتر الغيمايني 
ت�صايتونغ لطرح جمموعة من االفكار، قبل اقل من �صهر على قمة 
اوروبية يفرت�س ان توافق على ا�صالح مو�صع الأوروبا. وفيما بداأت 
للتو حكومة �صعبوية وم�صككة يف اوروبا ممار�صة مهامها يف ايطاليا، 
بني  للم�صاعدة  حم��دودت��ني  اآليتني  مبداأ  على  مريكل  وافقت  فقد 
دول منطقة اليورو: ميزانية ا�صتثمار ونظام قرو�س جديد للدول 
اىل  نحتاج  “اننا  م��ريك��ل  واع��ت��ربت  ك��ب��رية.  ت��واج��ه �صعوبات  ال��ت��ي 
م�صرية  اليورو”،  منطقة  دول  بني  االقت�صادي  التقارب  من  مزيد 
اىل انها “توؤيد ميزانية ا�صتثمار” �صواء كانت حمددة، او مدرجة يف 
امليزانية االأو�صع لالحتاد االوروبي. ويف هذا االطار، اعلنت امل�صت�صارة 
“ا�صتعدادها التام للتحدث مع احلكومة االيطالية اجلديدة يف �صاأن 
و�صائل تقدمي مزيد من امل�صاعدة لل�صبان الإيجاد فر�س عمل”، علما 

ان ن�صبة البطالة يف �صفوفهم مرتفعة جدا يف ايطاليا.

دعا هاينز كري�صتيان �صرتاخه نائب امل�صت�صار النم�صاوي وزعيم حزب 
احلرية اليميني املتطرف اإىل اإنهاء العقوبات التي يفر�صها االحتاد 
االأوروبي على رو�صيا قبل اأيام من لقائه الرئي�س الرو�صي فالدميري 
ال�صابق  ���ص��رتاخ��ه يف  ب��ه��ا لفيينا. وق���ال  ي��ق��وم  زي����ارة  ب��وت��ني خ���الل 
ب�صبب  رو�صيا  لعقوبات على  االأوروب����ي  االحت���اد  ي��وؤي��د فر�س  ال  اإن��ه 
يتزعمه �صرتاخه هو  ال��ذي  اأوك��ران��ي��ا. واحل��زب  ملتمردين يف  دعمها 
كورت�س  زيبا�صتيان  امل�صت�صار  بزعامة  للمحافظني  االأ�صغر  ال�صريك 
ن�صرته  حديث  يف  نربته  من  �صرتاخه  و�صدد  احلاكم.  االئتالف  يف 
نهاية  لو�صع  الوقت  “حان  وق��ال  االأح��د.  ام�س  اأو�صرتايخ  �صحيفة 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  العالقات  وتطبيع  املزعجة  العقوبات  لهذه 
مع رو�صيا«. وفر�صت الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي ودول اأخرى 
عقوبات على رو�صيا بعد اأن �صمت �صبه جزيرة القرم من اأوكرانيا عام 
2014. لكن النم�صا، على عك�س اأغلب الدول االأوروبية، مل تطرد 
دبلوما�صيني رو�س بعد ت�صميم اجلا�صو�س الرو�صي ال�صابق �صريجي 
�صكريبال وابنته يف بريطانيا. وتقول احلكومة االئتالفية يف النم�صا 
اأكد كورت�س  ال�صرق والغرب يف حني  اأن تكون ج�صرا بني  اإنها تريد 

على موقف بالده الداعم لالحتاد االأوروبي.

طالبت املعار�صة يف مايل با�صتقالة رئي�س الوزراء �صوميلو بوبيي مايغا 
االنتخابات  �صهرين من  قبل  ال�صبت  اثر قمع تظاهرة حمظورة  على 
الرئا�صية، ما ا�صفر عن �صقوط حواىل ثالثني جريحا، ح�صب املعار�صة. 
املعار�س  بينهم  للم�صت�صفيات  نقلوا  �صخ�صا   30 اإن  املعار�صة  واعلنت 
اتيان فاباكا �صي�صوكو يف حالة غيبوبة، اثر اإطالق ال�صرطة الر�صا�س 
االأمني  وق��ال  نفته احلكومة متاما.  ما  وه��و  املتظاهرين.  على  احل��ي 
انه  ال�صبت،  م�صاء  بيان  يف  غوتريي�س  انطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام 
يتابع بقلق تطورات لو�صع يف مايل التي زارها يف 29 و30 اأيار مايو 
املا�صي وكذلك “املواجهات العنيفة التي اندلعت مع تنظيم تظاهرات 
املعار�صة  زعيم  مكتب  مدير  وق��ال  باماكو«.  العا�صمة  يف  للمعار�صة 
 29 يف  �صتجرى  التي  الرئا�صية  املر�صح لالنتخابات  �صي�صي  �صومايال 
املتظاهرون  تعر�س  مكانا   12 ح��واىل  “يف  ان��ه  بيان  يف  يوليو،  مت��وز 
“مقر  ان  وا�صاف  وه��راوات«.  للدموع  بقنابل م�صيلة  لهجمات  العزل 
اخلا�صة  ال��ق��وات  قبل  م��ن  انتهك  لل�صالم  ال��دمي��وق��راط��ي  التحالف 
م�صريا اىل ان “اجهزة امن  لل�صرطة التي القت عليه قنابل يدوية”، 
جمددا”  جتمعوا  متظاهرين  على  احل��ي  الر�صا�س  اطلقت  الرئي�س 

امام مقر احلزب حيث كان قادة املعار�صة يعقدون اجتماعا.

عوا�صم

برلني

باماكو

فيينا

اأمريكي بني قتلى االإ�سرابات يف نيكاراغوا 
 

ماناغوا-اأ ف ب:
ُق��ت��ل م��واط��ن اأم���ريك���ي يف ظ���روف م��ث��رية ل��ل��ج��دل يف م��ان��اغ��وا، يف �صياق 
قالت  ح�صبما  اأورتيغا،  دانيال  نيكاراغوا  رئي�س  حكومة  �صد  االحتجاجات 

ال�صفارة االأمريكية وم�صادر عدة.
من  البالغ  االأم��ريك��ي  يكون  فقد  و�صهود،  االإن�صان  حقوق  لن�صطاء  ووفقاً 
العمر 48 عاماً قد ُقتل بنريان اأطلقتها احدى اجلماعات امل�صلحة املوالية 
ال�صرطة  ع��زت  جهتها  من  نيكاراغوا.  عا�صمة  يف  تن�صط  والتي  للحكومة 

عملية القتل اإىل “جمموعات من اجلانحني«.
واأكدت ال�صفرية االأمريكية يف ماناغوا، مقتل �صيك�صتو هرني فيريا. وكتبت 
قلق كبري  اأمريكي هو م�صدر  “مقتل مواطن  اإن  تويرت  دوغ��و على  ل��ورا 

لل�صفارة«.
وبالن�صبة اإىل األفارو ليفا، رئي�س جمعية نيكاراغوا حلماية حقوق االإن�صان، 
قد يكون فيريا ُقتل على يد رجال ماأجورين يعملون حل�صاب احلكومة قد 

يكونوا الحقوا �صيارته يف اجلزء ال�صرقي من ماناغوا.
وقال ليفا لوكالة فران�س بر�س “لدينا معلومات تفيد بانه مواطن امريكي 

ُقتل بالر�صا�س«.
دين  املزوَّ املقنعني  املجرمني  من  “جمموعات  ف��اإن  ال�صرطة،  لبيان  ووفًقا 

اأ�صلحة نارية وقنابل مولوتوف اغتالوا املواطن �صيك�صتو هرني فيريا«.
واأ�صفرت موجة االحتجاج العنيفة يف نيكاراغوا للمطالبة بتنحي الرئي�س 
دانيال اورتيغا، عن �صقوط حواىل مئة قتيل منذ منت�صف ني�صان ابريل، وفق 

ح�صيلة جديدة ن�صرت اخلمي�س، فيما يتم�صك رئي�س الدولة بال�صلطة.
احلكومة  بني  و�صيطا  نف�صه  ط��رح  ال��ذي  نيكاراغوا  اأ�صاقفة  جممع  وح��ذر 

واملعار�صة، من ان احلوار لن ُي�صتاأنف ما مل يتوقف القمع.

قد جتد تركيا نف�سها عند تقاطع طرق

ما م�ستقبل العالقات بني اأنقرة وتل اأبيب بعد االنتخابات ؟

ف�سيل معار�س ينفي الن�سحاب من منطقة التنف

اإ�سرائيل تنفي تفاهمات حول االن�سحاب االإيراين من �سوريا

املعار�سة تطالب با�ستقالة رئي�س الوزراء يف مايل 

برملاين اإ�سرائيلي يطالب ملك االأردن يدعو للحوار للخروج من »اأزمة ال�سريبة«
بقتل الفل�سطينيني جوعًا 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإ�صرائيل  �صحيفة  اأوردت��ه��ا  ت�صريحات  يف  �صموترت�س  بت�صالل  الكني�صت  ع�صو  ق��ال 
م�صرياً اإىل تكرار ما اأ�صماُه باالعتداءات  اليوم اإن “االأو�صاع يف غزة باتت ال حُتتمل”، 
غزة.  غالف  مب�صتوطنات  يعرف  ما  اأو  اإ�صرائيل  جنوب  م�صتوطنات  �صد  الفل�صطينية 
زي��ادة احل�صار، وت�صديد اخلناق على غزة،  : يجب  ال�صحيفة  وقال �صموترت�س ح�صب 
اأو طبية اإليهم، ليموتوا من اجلوع. ومن املنتظر  اإن�صانية،  اإر�صال اأي م�صاعدات  ومنع 
التي  الكني�صت قريباً، اخلطوة  اإىل  ال�صياق  اأن يتقدم �صموترت�س بن�س اقرتاح يف هذا 
املجتمع  يف  اأي�����ص��اً  ولكن  ال�صيا�صية،  ال�صاحة  على  فقط  لي�س  وا���ص��ع��اً  ج���دااًل  �صت�صعُل 
االإ�صرائيلي ب�صكل عام، خا�صًة مع تاأييد ودعم عدد من االأحزاب، والقوى اليمينية ملثل 

هذا املقرتح.

�صببها الظرف االإقليمي ال�صعب«.
االأردنيني  وال  االأردن  بفعل  لي�صت  “امل�صكلة  واأ���ص��اف 
ب��ل��ده��م، وبهمتهم  اأج���ل  م��ن  ب��ال��غ��ايل  ال��ذي��ن ي�صحون 
جميعاً اإن �صاء اهلل �صنتجاوز هذه التحديات كما جتاوزنا 

غريها«.
و�صارك اآالف االأردنيني يف وقفات احتجاجية على مدى 
ال��وزراء مرددين  ليلتني متتاليتني خ��ارج مقر جمل�س 
هتافات معار�صة للحكومة ودعوا العاهل االأردين امللك 

عبد اهلل اإىل اإقالة رئي�س الوزراء.
االأردين  ال����وزراء  رئي�س  رف�����س  ال��ي��وم،  �صابق  وق��ت  ويف 
ال�صرائب  الإ�صالح  قانون  م�صروع  �صحب  امللقي  ه��اين 

عمان-وكاالت:
نقلت و�صائل اإعالم عن العاهل االأردين، دعوته احلكومة 
والربملان اإىل “اأن يقودا حواراً وطنياً �صاماًل وعقالنياً 
قانون  م�����ص��روع  ح���ول  ت��واف��ق��ي��ة  �صيغة  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
التهرب  وي��ح��ارب  ال��ن��ا���س  ي��ره��ق  ال�����ص��ري��ب��ة، بحيث ال 

ويح�ّصن كفاءة التح�صيل«. 
واأنحى امللك عبد اهلل باللوم على اال�صطرابات االإقليمية 
يف تفاقم املعاناة املالية لالأردن الذي حتده من ال�صمال 

�صوريا التي متزقها احلرب ومن ال�صرق العراق .
االأردين  االقت�صاد  ت��واج��ه  التي  “التحديات  اإن  وق��ال 

•• عوا�صم-وكاالت:

�صحيفة  يف  يناجن  بارجني  كتبت 
�صيكون  ان��ه  ال��رتك��ي��ة،  “حريت” 
مثرياً مراقبة العالقات الرتكية-

االنتخابات  ب��ع��د  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
املبكرة  وال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة  ال��رئ��ا���ص��ي��ة 
يونيو   24 يف  اأن���ق���رة  يف  امل���ق���ررة 
اأن تتخذ  اجل��اري، و�صط توقعات 

م�صارات خمتلفة وفقاً للنتائج. 
يبدو  واح�������داً  اأم�������راً  اإن  وق���ال���ت 
وا�صحاً: اإذا افرت�صنا اأن الرئي�س 
ترامب ورئي�س  دونالد  االأمريكي 
بنيامني  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي  ال�������وزراء 
من�صبيهما  يف  باقيان  نتانياهو، 
حتى نهاية واليتيهما- متخطيني 
اجلارية  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
م��ع��ه��م��ا- ف����اإن����ه ي���ب���دو م����ن غري 
ال��واق��ع��ي ت��وق��ع م��ن��اخ اأك���رث دفئاً 
على امل�صتوى ال�صيا�صي بني اأنقرة 

وتل اأبيب. 
ال����زع����م����اء  ج����م����ي����ع  اأن  وراأت 
يوجهون  ت��رك��ي��ا  يف  واالأح���������زاب 
االأمريكية  لل�صيا�صات  ان��ت��ق��ادات 
يتعلق  م�����ا  يف  واالإ�����ص����رائ����ي����ل����ي����ة 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة. وهذا  ب��ال��ق�����ص��ي��ة 
انتخابية  ���ص��ع��ب��وي��ة  م��ن  ي��ن��ب��ع  ال 
ال�صعور  ي��ع��ك�����س  واإمن�����ا  رخ��ي�����ص��ة 
احل��ق��ي��ق��ي ل��غ��ال��ب��ي��ة وا���ص��ع��ة من 
�صعر  ال������ذي  ال����رتك����ي،  ال�����ص��ع��ب 
ي�����ص��اه��د �صحكات  وه���و  ب��ال��ق��رف 
افتتاح  م���را����ص���م  يف  امل�������ص���ارك���ني 
القد�س  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ص��ف��ارة 

ال���ب���ح���ث يف ط��ب��ي��ع��ة هذه  وع���ن���د 
ال��ع��الق��ات، ت�����ص��ري االأم�����ور اأكرث 
ينتقد  اأجن����ي  اأن  ذل���ك  ت��ع��ق��ي��داً، 
اإ�صرائيل،  من  الرتكية  ال���واردات 
اإىل  العراقي  النفط  نقل  وكذلك 
امل��وان��ئ الرتكية.  اإ���ص��رائ��ي��ل ع��رب 
انتقد  اأوغ��ل��و  كليت�صيدار  ان  كما 
“مايف  م����ل����ف  ل����ط����ي  ال�������ص���ف���ق���ة 
بتاأييد  حظيت  ال��ت��ي  مرمرة”- 
ال���������ص����ع����ادة، ح���ل���ي���ف حزب  ح�����زب 
ال�صعب اجلمهوري يف االنتخابات. 
وع��ل��ى رغ��م ذل���ك، ف���اإن مثل هذه 
تنفذ  ل��ن  االنتخابية،  التعهدات 
بحذافريها، يف حال فوز املعار�صة 
باأولويات  من�صغلة  �صتكون  التي 
اأخرى منها االإقت�صاد املت�صع�صع 

وق�صايا ال�صيا�صة اخلارجية. 
�صتجد  اإردوغ�������ان،  ف���وز  ح���ال  ويف 
طرق  تقاطع  عند  نف�صها  تركيا 
على �صعيد عالقاتها مع اإ�صرائيل، 
الرئي�س  يف ظل موقف  خ�صو�صاً 
ال���رتك���ي حل���ي���ال ت��ع��ب��ئ��ة االأ����ص���رة 
ال���دول���ي���ة. و���ص��ت��ك��ون اخل���ي���ارات 
ك�����االآت�����ي: ب���ق���اء ال���ع���الق���ات كما 
يف  املواجهة  ت�صتمر  بحيث  كانت، 
امل�صاألة الفل�صطينية بينما ي�صتمر 
الف�صل يف املو�صوع االقت�صادي، اأو 
حتولها اإىل م�صار اأكرث راديكالية 
وفق ما يدعو املت�صددون اإىل قطع 
يتبع  ان  للعالقات. وميكن  كامل 
“خمففاً” باتخاذ  اإردوغ��ان نهجاً 
اإج������راءات ال ت���رتك ت���اأث���رياً على 

العالقات التجارية.   

••  باماكو-اأ ف ب:

طالبت املعار�صة يف مايل با�صتقالة 
بوبيي  ���ص��وم��ي��ل��و  ال�������وزراء  رئ��ي�����س 
تظاهرة  ق���م���ع  اث�����ر  ع���ل���ى  م���اي���غ���ا 
حمظورة ال�صبت قبل �صهرين من 
االنتخابات الرئا�صية، ما ا�صفر عن 
ث��الث��ني جريحا،  ���ص��ق��وط ح���واىل 

ح�صب املعار�صة.
وق������������ال م������دي������ر م����ك����ت����ب زع����ي����م 
املر�صح  �صي�صي  �صومايال  املعار�صة 
التي  ال���رئ���ا����ص���ي���ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
بيان  ي��ول��ي��و، يف   29 ���ص��ت��ج��رى يف 
تعر�س  مكانا   12 ح���واىل  يف  ان��ه 
املتظاهرون العزل لهجمات بقنابل 

م�صيلة للدموع وهراوات.
ال���ت���ح���ال���ف  م����ق����ر  ان  واأ��������ص�������اف 
الدميوقراطي لل�صالم انتهك من 
قبل القوات اخلا�صة لل�صرطة التي 
م�صريا  ي��دوي��ة،  قنابل  عليه  القت 
اىل ان اأجهزة امن الرئي�س اطلقت 

متظاهرين  على  حقيقيا  ر�صا�صا 
جتمعوا جم��ددا ام��ام مقر احلزب 
الذي كان قادة املعار�صة جمتمعني 

فيه.
واكدت املعار�صة التي حتدثت اوال 
نحو  ان  جريحا،   16 �صقوط  عن 
املركز  ق��ب��ل��وا يف  ث��الث��ني ج��ري��ح��ا 

الطبي اجلامعي يف باماكو.

ثالثة  ان  ن��ف�����ص��ه  امل�������ص���در  وق�����ال 
�صربوا  امل��ع��ار���ص��ة  يف  م�����ص��وؤول��ني 
ب��ع��ن��ف ع��ل��ى روؤو����ص���ه���م ب���ه���راوات 
�صخ�صني  ان  وت�����اب�����ع  وع���������ص����ي. 
ال�صيا�صي  اخل�����ب�����ري  اح����ده����م����ا 
�صي�صوكو  فاباكا  ات��ي��ان  وامل��ع��ار���س 

“يف حالة غيبوبة«.
وا�صحة  احلكومة  “نوايا  ان  واكد 

ا�ستباكات بني الهند وباك�ستان على حدود ك�سمري  
 •• �رسيناغار-اأ ف ب:

بني  النار  الإط��الق  وتبادل  ق�صف  يف  مدنيني  �صبعة  واأ�صيب  جنديان  قتل 
القوات الهندية والباك�صتانية ام�س على حدود اقليم ك�صمري املتنازع عليه، 

بح�صب م�صوؤولني، ما اأنهى اتفاقا لوقف اإطالق النار دام اياما معدودة.
باك�صتان، وقالت قوات  املواجهات يف اخنور قرب حدود االقليم مع  ودارت 
حر�س احلدود الهندية اإنها ردت على اإطالق نار من جانب حر�س احلدود 
ام�س  �صباح  م��ن  االأوىل  ال�����ص��اع��ات  يف  ا���ص��ت��ف��زاز  اي  دون  ب���داأ  الباك�صتاين 

االأحد.
لوكالة  ي��اداف  مانوج  الهندية  احل��دود  حر�س  ق��وات  با�صم  املتحدث  وق��ال 
فران�س بر�س “مت اإخالء جنديني على الفور اإىل م�صت�صفى ع�صكري حيث 

توفيا متاأثرين بجروحهما«.
او على حجم  الهندية  الت�صريحات  الباك�صتانية على  ال�صلطات  تعلق  ومل 

ال�صرر الذي تكبدته قواتها يف اال�صتباك احلدودي.
وياتي هذا اال�صتباك بعد نحو اأربعة اأيام من اتفاق اجلي�صني على االمتناع 

عن انتهاك وقف اإطالق النار.
واأفاد اجلانب الباك�صتاين يف بيان اآنذاك اأن اجلي�صني “اتفقا على التطبيق 
2003 بحرفيته فورا  اأب��رم عام  الذي  النار  اإط��الق  الكامل لتفاهم وقف 
وذلك بعدما  وب�صمان عدم انتهاك اي من الطرفني لوقف اإطالق النار”، 
نوويا م�صتوى غري م�صبوق  امل�صلحني  البلدين اخل�صمني  العنف بني  بلغ 

منذ 15 عاما يف املنطقة امل�صطربة.

كان  ال��ت��ط��ب��ي��ع  �صفقة  تنفيذ  يف 
م�صكلة  وت�صوية  ال�����ص��ف��راء  ع���ودة 
ودفعت  مرمرة”.  “مايف  �صفينة 
دوالر  م���ل���ي���ون   22 اإ�����ص����رائ����ي����ل 
اأتراك قتلوا يف  تعوي�صات لت�صعة 
ذلك احلادث وخفف بع�س القيود 
على ال�صادرات الرتكية اإىل غزة. 
ويف املقابل، وافق الربملان الرتكي 
الدعاوى  ك��ل  يلغي  ت�صريع  على 
املقامة �صد اإ�صرائيليني متورطني 
الطريق  وق��ط��ع  االأت����راك  قتل  يف 
امل�صتقبل  يف  حم����اوالت  اأي  ع��ل��ى 
ل��رف��ع دع���اوى �صد امل��ت��ورط��ني يف 

تقتل  االإ�صرائيلية  ال��ق��وات  بينما 
ع�������ص���رات ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني غري 

امل�صلحني يف غزة. 
ولفتت اإىل اأن التطبيع بني تركيا 
اأ���ص��اًل معلق بعد  واإ���ص��رائ��ي��ل ه��و 
ال��ت��وت��ر ال����ذي ���ص��اد ع���ام 2017 
بني االإ�صرائيليني والفل�صطينيني 
االأق�صى. ثم ق�صى  امل�صجد  حول 
ال�صفارة  ت��رام��ب ع��ن نقل  اإع���الن 
اأي  على  القد�س  اإىل  االأم��ري��ك��ي��ة 
التجميد  من  لالنتقال  اإمكانية، 
يف العالقات اإىل عملية التطبيع. 
اأهمية  اإن االإجن��از االأك��رث  وقالت 

احلادث. 
اأن����ه عقب  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  واأ����ص���ارت 
لل�صفارة  ال�����رم�����زي  االف����ت����ت����اح 
ا�صتدعت  القد�س،  يف  االأمريكية 
من  �صفرييها  الرتكية  احلكومة 
اأبيب للت�صاور، كما  وا�صنطن وتل 
االإ�صرائيلي  امل��ب��ع��وث  م��ن  طلبت 
ب��الده بع�س  اإىل  العودة  اأنقرة  يف 
الوقت. واإذا ما فاز اأحد مر�صحي 
االنتخابات  يف  الرتكية  املعار�صة 
اأجني-مر�صح  )حمرم  الرئا�صية، 
الرئي�صي،  املعار�س  ال�صعب  حزب 
اإىل  ال�صباق  يف  للبقاء  قوياً  يبدو 

ب��داًل م��ن مريال  الثانية  اجل��ول��ة 
“اإيي”  ح��زب  مر�صحة  اأك�صينري 
عودة  ن�صهد  اأن  مي��ك��ن  )اخل����ري( 
���ص��ري��ع��ة ل��ل�����ص��ف��ري ال����رتك����ي اإىل 
اإ����ص���رائ���ي���ل. وت��ع��ه��د زع���ي���م حزب 
اأوغلو  كليت�صيدار  كمال  ال�صعب 
حت�����ص��ني ال��ع��الق��ات امل��ت��وت��رة مع 
انتقد  اأجني  اأن  اأجنبية، كما  دول 
ب����دوره غ��ي��اب ال�����ص��ف��راء االأت����راك 
ع���ن ال���ع���وا����ص���م االأج���ن���ب���ي���ة. ويف 
قال  م��وؤخ��راً  معه  اأجريت  مقابلة 
العالقات مع  على  �صيحافظ  اإن��ه 

اإ�صرائيل. 

اأثار احتجاجات  يدعمه �صندوق النقد الدويل كان قد 
اإىل  يعود  تقرير م�صريه  اإن  وق��ال  االأ�صعار  رفع  ب�صبب 

الربملان.
وقال امللقي لل�صحفيني بعد اجتماع مع روؤ�صاء احتادات 
قانون  م�����ص��ودة  “اإر�صال  ال���ربمل���ان  يف  ون�����واب  ع��م��ال��ي��ة 
اأو  ال��ن��واب  جمل�س  عليه  ي��واف��ق  اأن  يعني  ال  ال�صريبة 
ي��واف��ق ع��ل��ى ج���زء م��ن��ه اأو اأن ي��واف��ق ح��ت��ى ع��ل��ى مادته 

فاملجل�س �صيد نف�صه«.
اإن م�صروع القانون، وهو جزء  وتقول احت��ادات عمالية 
�صندوق  بها  يو�صي  نطاقا  اأو�صع  تق�صف  اإج���راءات  من 

النقد الدويل، �صيوؤدي اإىل تدهور م�صتويات املعي�صة. 

الركبان.
الدويل،  التحالف  م��ن  دع��م��اً  ال��ث��ورة  م��غ��اوي��ر  ويتلقى 
وكانت مقاتالت تابعة للتحالف الدويل هددت واأبعدت 
اأك����رث م���ن م���رة ط���ائ���رات ح��رب��ي��ة رو���ص��ي��ة ع���ن مناطق 

•• عوا�صم-وكاالت:

قاله  م��ا  �صحة  كبري  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي  �صيا�صي  م�صدر  نفى 
�صفري رو�صيا لدى االأمم املتحدة عن التو�صل اإىل تفاهم 
بني اإ�صرائيل ورو�صيا، على اإبعاد القوات االإيرانية وتلك 

التابعة حلزب اهلل اللبناين من اجلنوب ال�صوري.
رئي�س  اأن  امل�صدر،  عن  االإ�صرائيلي  البث  هيئة  ونقلت 
الوزراء بنيامني نتانياهو اأكد يف مكاملة هاتفية  االأ�صبوع 
بوتني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  من  كل  مع  املا�صي 
اأن  حتمية  بومبيو  مايك  االأمريكي  اخلارجية  ووزي��ر 

تن�صحب اإيران من كافة االأرا�صي ال�صورية.
وكان مندوب رو�صيا الدائم لدى االأمم املتحدة، فا�صيلي 
القوات  �صحب  على  اتفاق  اإىل  التو�صل  اأك��د  نيبينزيا، 
ق��رب خط  �صوريا  مناطق جنوب غربي  م��ن  االإي��ران��ي��ة 
االإ�صرائيلي يف  االحتالل  ق��وات  النار مع  اإط��الق  وق��ف 

اجلوالن، وتوقع تطبيقه خالل اأيام.
اإيران  م��ع  ات��ف��اق  ح��ول  ���ص��وؤال  على  رداً  نيبينزيا  وق���ال 
واإ�صرائيل على �صحب القوات االإيرانية من جنوب غربي 
يف  التقارير  وق��راأت  ذلك  االأخبار عن  “�صمعت  �صوريا: 
ال�صحافة حول اتفاق على تفريق معني للقوات جنوب 

غرب �صوريا، وح�صب علمي، مت التو�صل اإىل اتفاق«.
للجي�س  ال��ت��اب��ع  الثورة”،  م��غ��اوي��ر  “جي�س  ون��ف��ى  ه��ذا 
ال�صوري احلر، يف منطقة التنف على احلدود ال�صورية 

ال��ع��راق��ي��ة، ان�����ص��ح��اب��ه م���ن م��واق��ع��ه يف حم��ي��ط خميم 
الركبان بالبادية ال�صورية.

اأم�س  م�صاء  ب��ي��ان  يف  الثورة”،  م��غ��اوي��ر  “جي�س  وق���ال 
قرب  ع��ن  حت��دث��ت  ال��ت��ي  “االأنباء  اإن  ال�����ص��ب��ت،  االأول 
ان�صحاب ف�صائل اجلي�س احلر من منطقة ال�55 والتي 
ت�صم خميم الركبان، اأخبار ال �صحة لها، وتبثها و�صائل 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  و�صفحات  اإعالمية 

مقربة من النظام ال�صوري لبث الرعب بني املدنيني«.
واأك�����د ب���ي���ان اجل��ي�����س ل��ل��م��دن��ي��ني ال���ن���ازح���ني يف خميم 
جميع  م��ن  حلمايتكم  ب��اق��ون  اأن��ن��ا  “نعلمكم  ال��رك��ب��ان: 
وعلى  ال�صارع  يف  املتداولة  واالأن��ب��اء  االإرهابية،  االأي��ادي 
و�صائل اإعالم النظام املجرم عارية عن ال�صحة، فاأمنكم 

هو اأول ما نتطلع اإليه«.
ي��ذك��ر اأن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�����ص��وري، ول��ي��د امل��ع��ل��م، قال 
ال�����ص��ب��ت يف م��وؤمت��ر ���ص��ح��ايف: “ال ي��وج��د اأي ات��ف��اق يف 
االأمريكية  ال���ق���وات  ان�����ص��ح��اب  دون  ال�����ص��وري  اجل��ن��وب 
بالكامل  املنطقة  وت�صليم  التنف،  ق��اع��دة  يف  امل��وج��ودة 

للجي�س ال�صوري«.
وي�صيطر جي�س مغاوير الثورة، واأ�صود ال�صرقية، وقوات 
االأخ���رية  اأن  اإال  ال��ت��ن��ف،  ع��ل��ى منطقة  ال��ع��ب��دو،  اأح��م��د 
مواقعها  و�صلمت  احلكومية  القوات  مع  بت�صوية  قامت 
اآالف من نازحي  يف منطقة القلمون ال�صرقي، ويعي�س 
خميم  يف  وحم�س  دم�صق  وري���ف  ال���زور  دي��ر  حمافظة 

مع  عنيفة  م��ع��ارك  خ��ا���ص��وا  ال��ذي��ن  امل��غ��اوي��ر،  �صيطرة 
من  وا�صعة  م�صاحات  ا�صتعادت  التي  احلكومية  القوات 
ال�صرقي، وخا�صت معارك مع م�صلحي  ال�صويداء  ريف 

داع�س يف مناطق �صمال التنف.

وهي ترهيب املعار�صة وكل القوى 
الدميوقراطية«.

موؤمترا  امل��ع��ار���ص��ة  ق���ادة  و�صيعقد 
العا�صرة  ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د  ���ص��ح��اف��ي��ا 
ب����ال����ت����وق����ي����ت امل����ح����ل����ي وت����وق����ي����ت 
غرينت�س. وقد دعوا اىل تظاهرات 

جديدة اجلمعة 08 يونيو.
ب��ام��اك��و حظر ب�صبب  وك���ان ح��اك��م 
ح���ال���ة ال�����ط�����وارئ ال���ت���ي م����ا ت����زال 
مطبقة هذه امل�صرية ال�صلمية التي 
نظمها التحالف من اجل التناوب 
والتغيري. وقد ا�صر التحالف على 

تنظيم التظاهرة.
ال�صرطة  تدخلت  ال�صبت،  و�صباح 
امل�صيل  والغاز  املطارق  م�صتخدمة 
قرب  املتظاهرين  لتفريق  للدموع 
التحالف  االح���������زاب،  اأح������د  م���ق���ر 
اقام  الدميوقراطي لل�صالم، حيث 
املعار�صة  م�صوؤويل  من  كبري  عدد 
مقر قيادة، كما ذكر مرا�صل وكالة 

فران�س بر�س.
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ماتي�س يريد من بيونغ يانغ خطوات »ال رجعة فيها« 
 •• �صنغافورة-اأ ف ب:

قال وزير الدفاع االأمريكي جيم ماتي�س ام�س اإن كوريا ال�صمالية 
لن حت�صل على اأي تخفيف للعقوبات، حتى تتخذ خطوات ال رجعة 

فيها لنزع االأ�صلحة النووية.
وخالل حديثه يف موؤمتر اأمني يف �صنغافورة قبل انعقاد قمة مقررة 
ال�صمايل  الكوري  الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب والزعيم  بني 
كيم جونغ اأون، �صدد ماتي�س على �صرورة اأن يبقي املجتمع الدويل 

يف الوقت احلايل عقوبات جمل�س االأمن على بيونغ يانغ.
دف��اع كوريا اجلنوبية  واأ���ص��اف ماتي�س خ��الل اجتماع مع وزي��ري 
واليابان “لن حت�صل كوريا ال�صمالية على االعفاء )من العقوبات( 

اإال عندما تظهر خطوات ميكن التحقق منها وال رجعة فيها لنزع 
اال�صلحة النووية«.

اإن���ه نظرا  ال��ك��وري اجلنوبي �صونغ ي��ون��غ-م��و  وق���ال وزي���ر ال��دف��اع 
للتطورات االأخرية يف كوريا ال�صمالية “ميكن اأن نكون متفائلني 

بحذر بينما من�صي قدما«.
�صتعقد  ال�صمالية  القمة مع زعيم كوريا  ان  واأكد ترامب اجلمعة 

كما كانت مقررة يف 12 يونيو يف �صنغافورة.
وتطالب وا�صنطن بنزع كامل لال�صلحة النووية قابل للتحقق وال 
ميكن الرجوع عنه. وتقول الواليات املتحدة انها م�صتعدة ل�صمان 
“امن” النظام الكوري ال�صمايل الذي يعترب ان تر�صانته النووية 

ت�صكل �صمانة لبقائه.
 

ترامب يلمح لت�سريب املحقق يف التدخل الرو�سي باالنتخابات 
•• وا�صنطن-وكاالت:

ملح الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اإىل احتمال اأن يكون املدعي اخلا�س روبرت مولر، املكلف التحقيق يف حقيقة وجود 
اأي تواطوؤ بني حملة ترامب االنتخابية ورو�صيا، ي�صرب وثائق لل�صحافة. وكتب ترامب تغريدة جاء فيها: “مل يح�صل 

تواطوؤ مع رو�صيا با�صتثناء من قبل الدميوقراطيني. متى �صتنتهي حملة املالحقات هذه ؟«.
واأ�صاف الرئي�س االأمريكي: املدعي العام وزارة العدل، هل يقومان بت�صريب ر�صائل حماميي لو�صائل االإعالم التي تبث 

اأخباراً كاذبة؟ اأال يجب التحقيق يف الف�صاد الدميوقراطي بداًل من ذلك؟.
وكانت �صحيفة “نيويورك تاميز” ر�صالة �صرية من 20 �صفحة وجهها فريق حمامي الرئي�س االأمريكي اإىل املدعي 
الر�صالتني يرف�س حمامو الرئي�س  ويف   .2017 املا�صي، ون�س ر�صالة ثانية وجهت يف يونيو  روبرت مولر يف يناير 
اإخ�صاعه للتحقيق، معتربين اأنه “يف نظامنا ال�صيا�صي ال ميكن اأن يكون الرئي�س متاحاً مل�صاءلته«. كما يعتربون اأنه ال 
ميكن اأن يتهم دونالد ترامب بعرقلة م�صار العدالة الأنه يتمتع ب�صالحية د�صتورية تتيح له و�صع حد للتحقيق الذي 

ت�صرف عليه وزارة العدل.

كوريا اجلنوبية، واليابان، والهند، 
وت���رك���ي���ا، وح���ت���ى م��ن��اف�����ص��ني مثل 

ال�صني، ورو�صيا.

اأن فر�س عقوبات على  اإىل  وُي�صار 
امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع اإي�����ران ل��ن ي�صمل 
اي�صاً  واإمن�����ا  ف��ق��ط،  االأوروب����ي����ني 

•• وا�صنطن-وكاالت:
ليفيت  اإي.  اآري���ي���ل  ال��ب��اح��ث��ة  راأت 
نا�صيونال  “ذا  جم��ل��ة  م���وق���ع  يف 
اأن���ه يجب  االأم��ري��ك��ي��ة،  انرت�صت” 
الدمع  م����ن  ال���ك���ث���ري  ن�������ذرف  اأال 
املعروف  ال����ن����ووي  االإت����ف����اق  ع��ل��ى 
ال�صاملة،  امل�صرتك  العمل  بخطة 
اأن االتفاق يت�صمن بع�س  معتربًة 
مليئاً  ك��ان  لكنه  املهمة  الف�صائل 

بامل�صاكل منذ اليوم االأول.
كبري  ب�صكل  ال�صعف  نقاط  جتلت 
التي  الت�صويق  عملية  خ��الل  م��ن 
ال�صابق  الرئي�س  اإدارة  اإليها  جلاأت 
باراك اأوباما، واإخفاقها يف االإقرار 
بعيوبه، مع امل�صاومات املقلقة التي 
ذل��ك، لدينا  تنفيذه. وم��ع  راف��ق��ت 
رفع  يف  لال�صتمرار  وجيهة  اأ�صباب 
ال�صوت عالياً حول االأ�صلوب الذي 
ترامب  دونالد  الرئي�س  به  اأ�صقط 
�صبب  ثمة  احلقيقة،  يف  االت��ف��اق. 

حقيقي لل�صعور باالإحباط والقلق 
من املرحلة التالية. 

اأن االإح��ب��اط يكمن يف اأن  واأ���ص��اف 
له  بديل  بلورة  قبل  االتفاق  اإلغاء 
ال�صعب،  من  يجعل  للحياة،  قابل 
اإن مل يكن من امل�صتحيل، احلفاظ 
لالتفاق  االإيجابية  الفوائد  على 

مبرور الوقت. 
عقب  كبري  ب�صكل  الو�صع  وتفاقم 
رف�����س ت��رام��ب االق���رتاح���ات التي 
ق��ب��ل وزارة  ب��ج��دي��ة م���ن  ���ص��ي��غ��ت 
والرتويكا  االأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
االتفاق  تنفيذ  لتعزيز  االأوروب��ي��ة 

ومعاجلة نقاط �صعفه الكبرية. 
وك��ان��ت ه���ذه االق���رتاح���ات مبثابة 
مل���ع���اجل���ة ق�������ص���اي���ا مثل  حم����اول����ة 
ال��ربن��ام��ج ال�����ص��اروخ��ي االإي����راين 

وال�صلوك االإقليمي لطهران. 
من  االن�صحاب  بعد  ال�صرر  وازداد 
ال�صاملة،  امل�صرتكة  العمل  خطة 

يطلق عليه مر�صدها االأعلى فتوى 
دينية تزعم حترمي احل�صول على 

اأ�صلحة نووية. 
كل هذا يقدم درو�صاً واقعية يف ما 
االإيرانية  ال�صمانات  بقيمة  يتعلق 
يف  ال�صليمة  نياتها  اإىل  بالن�صبة 

املو�صوع النووي. 
ال���ب���اح���ث ك���ي���ف ميكن  وت���������ص����اءل 
للقرار الرئا�صي االأمريكي االأخري 
اإي��ران من احل�صول  يعزز منع  اأن 
مينع  وكيف  ن��ووي��ة؟  اأ�صلحة  على 
ان�������ص���ح���اب ت����رام����ب م����ن االت���ف���اق 
على االأق���ل اإي����ران م��ن اإع����ادة بناء 
اأ�صلحة نووية  القدرة على ت�صنيع 
هي  م���ا  اأو  اأ����ص���اب���ي���ع؟  غ�����ص��ون  يف 
الواليات  �صتمكن  ال��ت��ي  الطريقة 
املتحدة من التعامل مع اأي جانب 
اآخر من ال�صلوك االإيراين املزعزع 
ال�صرق  اأن��ح��اء  ك��ل  يف  لال�صتقرار 
االأو�صط؟ اجلواب املخت�صر هو اأنها 

ت����رام����ب ع����ن اجلهد  ت���خ���ل���ي  م����ع 
م�صرتك  م��وق��ف  لتطوير  اجل���دي 
وحلفائها  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ب��ني 
االأوروبيني مما ُيطلق عليه “�صرط 
هذا  ����ص���اأن  م���ن  وك����ان  الغروب”. 
ا�صتعادة  الإي���ران  يتيح  اأن  ال�صرط 
للت�صرف”  ق��اب��ل��ة  غ��ري  “حقوقاً 
النووية  اأن�صطتها  نطاق  لتو�صيع 
قليلة،  ���ص��ن��وات  غ�صون  يف  املقلقة 
اإىل  ح����اج����ة  يف  ف���ه���ي  وب����ال����ت����ايل 

معاجلة. 
واأثبتت الوثائق النووية االإيرانية 
التي ُك�صفت اأخرياً، اأن اإيران كانت 
كاماًل  ن����ووي����اً  ب���رن���اجم���اً  مت���ل���ك 
قبل  النووية  لالأ�صلحة  ومتطوراً 
اإي����ران  ت����زال  م��ا ال  2003، وه���و 

حتى االآن تنكره ب�صكل قاطع. 
هذه االكت�صافات ال تدح�س فقط 
م��زاع��م ط��ه��ران امل��ت��ك��ررة ب��اأن��ه��ا ال 
تطور اأ�صلحة نووية، بل تطاول ما 

مع  �صاملة  اقت�صادية  مواجهة  يف 
ح��ل��ف��ائ��ه��ا ال���ذي���ن ي��ت��ع��ام��ل��ون مع 

اإيران.

ال تفعل ذلك، اإال اإذا كانت الواليات 
احلرب  اإىل  الذهاب  تريد  املتحدة 
اأن تنخرط  اأو  اإي��ران،  وحدها �صد 

حرب اأو مواجهة اقت�سادية

النووي �سيئ...هل يكون االن�سحاب االأمريكي منه اأ�سواأ؟

ال�سلطات الفنزويلية تفرج عن 40 معتقال ا�سافيا  اليمني القومي يف مقدونيا يتظاهر �سد تغيري ا�سمها 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

يف  ال�صبت  فنزويليا  معار�صا  اأرب��ع��ني  �صراح  اإط��الق  مت 
اال�صرتاكي  الرئي�س  للتهدئة من جانب  ب��ادرة جديدة 
نيكوال�س مادورو لي�صل عدد املفرج عنهم يف يومني اىل 

ثمانني.
رودريغيز  خ��ورخ��ي  الفنزويلي  ال��ت��وا���ص��ل  وزي���ر  وق���ال 
اأربعون  “اليوم  الوطني  التلفاز  عرب  القاه  خطاب  يف 

�صخ�صا ا�صتفادوا” من القرار الذي اتخذه مادورو.
وك���ان مت اجل��م��ع��ة اي�����ص��ا االف����راج ع��ن دف��ع��ة اوىل من 
40 معتقال متهمني بارتكاب جنح �صيا�صية، معظمهم 
اعلنت  م��ا  بح�صب  ال��ف��ن��زوي��ل��ي،  للرئي�س  م��ع��ار���ص��ون 

ال�صلطات.
ياأتي هذا االإجراء يف وقت يواجه مادورو �صغوطا دولية 

قوية بعد اعادة انتخابه لوالية رئا�صية جديدة.
اجلمعية  رئي�صة  قالت  اجلمعة،  ر�صمي  حفل  وخ��الل 
لالأ�صخا�س  رودريغيز  دل�صي  الفنزويلية  التاأ�صي�صية 

حماكمة جديدة لداع�سية فرن�سية يف العراق
•• بغداد-وكاالت:

متثل املت�صددة الفرن�صية ميلينا بوغدير ام�س االأحد اأمام الق�صاء العراقي 
يف جل�صة حماكمة جديدة، قال حماميها اإنها جنمت عن �صغوط مار�صتها 

باري�س.
واأوقفت ميلينا بوغدير التي تواجه حكماً باالإعدام اإذا اأدينت باالنتماء اإىل 
تنظيم داع�س، يف �صيف 2017 باملو�صل، عا�صمة تنظيم داع�س يف العراق 
�صابقاً.  وُحكم عليها يف فرباير بال�صجن 7 اأ�صهر بعد اإدانتها بالدخول اإىل 

العراق بطريقة غري �صرعية، وكان يفرت�س اأن ُتبعد اإىل فرن�صا.
لكن حمكمة التمييز العراقية اأعادت درا�صة امللف، واعتربت اأن االأمر “مل 
اإىل  �صين�صم  زوجها  اأن  تعلم  كانت  الأنها  ب�صيط،  �صرعي  غري  دخ��واًل  يكن 

تنظيم داع�س، وتبعته رغم علمها بذلك«.
وحتاكم ال�صيدة البالغة من العمر 27 عاماً واالأم الأربعة اأوالد اأعيد ثالثة 
منهم اإىل فرن�صا، منذ 2 مايو بتهمة االإرهاب، وقد يحكم عليها باالإعدام 

النتمائها اإىل تنظيم اإرهابي. 
ب��وردون املوجود يف بغداد: هناك  وقال املحامي الفرن�صي لبوغدير، وليام 
حماكمة  الإج����راء  فرن�صا  مار�صتها  ال��ت��ي  ال�صغوط  ع��ن  ك��ربى  ت�����ص��اوؤالت 

جديدة.
باأن  اخلمي�س،  �صرح  ل��ودري��ان  اإي��ف  ج��ان  الفرن�صي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
لذلك  ال��ع��راق،  �صد  قاتلت  داع�س  من  اإرهابية  بوغدير  ميلينا  الفرن�صية 

يجب اأن حتاكم يف هذا البلد.
وقال لل�صبكة االإخبارية “ال �صي اي” اإن ال�صيدة بوغدير مقاتلة، عندما 
يذهب اأحد اإىل املو�صل يف 2016، فهذا من اأجل اأن يقاتل، ولذلك حتاكم 
يف املكان الذين ارتكبت فيه ممار�صاتها”، م�صيفاً “هذا هو املنطق الطبيعي، 

قاتلت �صد الوحدات العراقية، لذلك حتاكم يف العراق.
قا�س  ذكر  حيث  فرن�صا  اإىل  باإعادتها  وحماموها  بوغدير  عائلة  وتطالب 
للتحقيق يف مذكرة توقيف اأنه يرغب يف مقابلتها يف مكتبه، وفق املحامي 
�صد  ���ص��درت  بحث  م��ذك��رة  اأن  ق�صائي  م�صدر  ذك��ر  فرن�صا،  ويف  ب����وردون. 
 2016 اأغ�صط�س   2 يف  باري�س  يف  فتح  ق�صائي  حتقيق  اإط��ار  يف  بوغدير 

بتهمة امل�صاركة يف ع�صابة اإرهابية اإجرامية.
ال�صيا�صية  ال�صلطة  ب��ني  م�صبوق  غ��ري  تناق�صاً  ه��ن��اك  اإن  ب����وردون  وق���ال 
زميليه  مع  لودريان  اإىل  ر�صالة  وجه  اأنه  اإىل  م�صرياً  والق�صاء،  الفرن�صية 

مارتان براديل وفن�صنت برينغارت.
ويف الر�صالة، يدين املحامون الثالثة وجود رغبة يف اإبقاء موكلتهم خارج 
غري  تدخل  اأن��ه  معتربين  االأ�صا�صية،  للمبادئ  وخ��الف��اً  ثمن  ب��اأي  فرن�صا، 

م�صبوق.

•• �صكوبيي-اأ ف ب:

القومي معار�صة يف  اليمني  اآالف من موؤيدي  تظاهر 
بلدهم  ا�صم  تغيري  �صد  ال�صبت،  ح��وادث  بال  �صكوبيي 

مقدونيا الذي يجري التفاو�س حوله مع اليونان.
وبعد �صنوات من اجلمود، �صهدت املفاو�صات بني البلدين 
التي اجراها رئي�صا حكومتي مقدونيا واليونان زوران 
الطرفان  واعلن  تقدما،  ت�صيربا�س  واليك�صي�س  زاي��ف 
ربع  يبلغ عمره  ال��ذي  ال��ن��زاع  ه��ذا  ت�صوية  رغبتهما يف 
قرن. وقال زايف االأربعاء اي اي حل �صيخ�صع ال�صتفتاء 

و�صيوؤدي اىل تغيري يف د�صتور مقدونيا.
وجرت التظاهرة بدعوة من “املنظمة الثورية املقدونية 
الوطنية  ل��ل��وح��دة  ال��دمي��وق��راط��ي  ال��داخ��ل��ي��ة-احل��زب 
ملقدونيا” )مي���ني ال��ق��وم��ي(، اك���رب ح���زب م��ع��ار���س يف 
ميت�صكو�صكي  زعيم احلزب هري�صتيان  وقال  مقدونيا. 
اال�صم  لتغيري  للد�صتور  تعديال  يدعم  “لن  حزبه  ان 
الد�صتوري ملقدونيا ونحن وا�صحون جدا يف هذا ال�صاأن«. 
ومل يح�صر رئي�س الوزراء ال�صابق وزعيم احلزب ال�صابق 

هذه  م��ن  ت�صتفيد  جمموعة  اول  “انتم  عنهم  امل��ف��رج 
االجراءات. يف ال�صاعات املقبلة �صت�صهد البالد االفراج 

عن جمموعات اخرى«.
ومن بني امل�صتفيدين من هذا االجراء اي�صا، ا�صخا�س 
احلملة  خ��الل  معار�س  نائب  على  ب��االع��ت��داء  اُت��ه��م��وا 

الرئا�صية.
وق���ال م����ادورو ان االج����راء ال���ذي اُت��خ��ذ اجل��م��ع��ة جاء 
انه  غري  موا�صلتها،  يف  يرغب  تهدئة  ل�صيا�صة  تنفيذا 
يريدون  الذين  الأولئك  حتذيرا  نف�صه  الوقت  يف  وجه 

التاآمر �صد ال�صلطة.
على  االثنني  االأوروب���ي  االحت��اد  خارجية  وزراء  واتفق 
امل�صوؤولني  بحق  �صريع  ب�صكل  ج��دي��دة  ع��ق��وب��ات  تبني 
انتخاب  اإع���ادة  عملية  يف  �صاركوا  ال��ذي��ن  الفنزويليني 

مادورو التي اعتربوا اأنها “تفتقد اإىل ال�صدقية«.
وفاز مادورو ب�68 باملئة من االأ�صوات يف انتخابات اأيار 
دول  معظم  بها  ون��ددت  املعار�صة  قاطعتها  التي  مايو 

العامل معتربة اياها غري �صرعية.

نيكوال غروف�صكي الذي حكم مقدونيا من 2006 اىل 
�صنتني  بال�صجن  االأرب���ع���اء  عليه  ح��ك��م  وق���د   .2016
رئي�س  ع��رب  امل��ق��اب��ل،  يف  لل�صلطة.  ا�صتغالل  ق�صية  يف 
الوزراء املجري فكتور اوربان عن دعمه للزعيم اجلديد 
“بالقادة  ا�صاد فيه  القومي، يف ت�صجيل فيديو  للحزب 
ل�صغط  ي�صت�صلمون  ال  ال��ذي��ن  واحلكيمني  ال�صجعان 
القوى االجنبية«. ومنذ ان اعلنت مقدونيا اجلمهورية 
اليوغو�صالفية ال�صابقة، ا�صتقاللها يف 1991، يرف�س 
مقدونيا  ا�صم  ا�صتخدام  يف  بحقها  القبول  اليونانيون 
الذي يوؤكدون انه ال ميكن ان يطلق اال على اقليمهم 
“جمهورية  ت�صمى  بقيت  املتحدة  االمم  ويف  ال�صمايل. 
مقدونيا اليوغو�صالفية ال�صابقة«. ومع ت�صارع اجلهود 
الدبلوما�صية يف اال�صهر االخرية، ا�صارت و�صائل اعالم 
البلدين اىل ت�صويات ب�صان اال�صم اكرثها تداوال غورنا 

مقدونيا ومقدونيا العليا.
مقدونيا  بحق  االع���رتاف  اي�صا  اليونانيون  ويرف�س 
وفيليبو�س  االك��رب  اال�صكندر  ال�صابقني  امللكني  ارث  يف 

املقدوين.

دولة تبداأ تدريبات ع�سكرية بقيادة وا�سنطن    19 اإندوني�سيا تداهم جامعة الإحباط خمطط لهجوم 
•• وار�صو-اأ ف ب:

بداأ نحو 18 األف عن�صر من 19 
دولة معظمها تابعة حللف �صمال 
االأطل�صي ام�س تدريبات ع�صكرية 
�صنوية بقيادة وا�صنطن يف بولندا 
اجلاهزية  لتعزيز  البلطيق  ودول 
ال�صرقية  اخل��ا���ص��رة  يف  القتالية 
النفوذ  ت����زاي����د  ظ����ل  يف  ل��ل��ح��ل��ف 

الرو�صي.
وتاأتي تدريبات �صابر �صرتايك يف 
�صت�صتمر  والتي  الثامنة  ن�صختها 
بعدما  يونيو  ح��زي��ران   15 حتى 
تدر�س  بولندا  اأن  عن  الك�صف  مت 
اأمريكية يف  لن�صر قوات  مقرتحا 

البالد ب�صكل دائم.
واأظهرت وثيقة �صادرة عن وزارة 
االأ�صبوع  ه��ذا  البولندية  ال��دف��اع 
 1،5 بني  ما  تدفع  قد  وار�صو  اأن 
اإىل   1،3( دوالر  وملياري  مليار 
للم�صاعدة  ي������ورو(  م��ل��ي��ار   1،7

•• جاكرتا-رويرتز:

ق��ال��ت ���ص��رط��ة م��ك��اف��ح��ة االإره�����اب 
طالبا  اعتقلت  اإنها  اإندوني�صيا  يف 
اآخرين  اث��ن��ني  وت�صتجوب  �صابقا 
ج��ام��ع��ة يف مدينة  م��داه��م��ة  ب��ع��د 
�صومطرة حيث  بيكانبارو بجزيرة 
م��ت��ف��ج��رة وعبوات  م����واد  ����ص���ادرت 

نا�صفة.
املتحدث  وا�صي�صتو  �صيتيو  وق���ال 
با�صم ال�صرطة الوطنية يف موؤمتر 
�صحفي اإن الطالب ال�صابق يعتقد 
اأن����ه ك����ان ي��خ��ط��ط ل��ه��ج��م��ات على 
االن��دون��ي�����ص��ي يف جاكرتا  ال��ربمل��ان 
بيكانبارو  يف  امل���ح���ل���ي  وامل���ج���ل�������س 

عا�صمة اإقليم رياو.
وك�����ان ب���ي���ان ���ص��اب��ق ل��ل�����ص��رط��ة قد 
اتهم الثالثة بذلك لكن وا�صي�صتو 
واحد  على  ين�صب  االتهام  اإن  قال 
يجري  االآخ�����ري�����ن  االث����ن����ني  واإن 

ا�صتجوابهما ك�صهود.
به  امل�����ص��ت��ب��ه  اإن  وا���ص��ي�����ص��ت��و  وق�����ال 

اأوروب��ا منذ احل��رب الباردة حيث 
يهدف اإىل طماأنة اأع�صاء احللف 
ال�صرق  اأق�������ص���ى  يف  االأط���ل�������ص���ي 
التدريبات  من  يتخوفون  الذين 
الع�صكرية الرو�صية املتكررة قرب 

حدودهم و�صم مو�صكو للقرم.
وت��ق��ود ال���والي���ات امل��ت��ح��دة كذلك 
للحلف  ت��اب��ع��ة  قتالية  جم��م��وع��ة 
يف  اجلن�صيات  متعددة  االأطل�صي 
وبريطانيا  اأملانيا  وتقود  بولندا. 
وك��ن��دا ث���الث جم��م��وع��ات اأخرى 
يف دول البلطيق القريبة ا�صتونيا 
والتفيا وليتوانيا حيث يتوقع اأن 

جتري تدريبات �صابر �صرتايك.
االثنني،  وار����ص���و  يف  ح��دي��ث  ويف 
ين�س  للحلف  ال��ع��ام  االأم����ني  ق���ال 
القادة  اإنه يتوقع من  �صتولتنربغ 
التي �صتجري  خالل قمة احللف 
يف متوز يوليو يف بروك�صل “اتخاذ 
ت��ع��زي��ز وجاهزية  ب�����ص��اأن  ق����رارات 
على  اأوروب����ا  ال��ق��وات يف  وقدرة” 

حديثة  درا�����ص����ات  ع����دة  واأ������ص�����ارت 
الطالب  ب��ني  ال��ت��اأي��ي��د  تنامي  اإىل 
ل���ت���ن���ظ���ي���م داع�����������س والإق������ام������ة ما 
اإ���ص��الم��ي��ة يف  ي�صمى دول���ة خ��الف��ة 

اإندوني�صيا.
وب��ع��د حت��ق��ي��ق جن��اح��ات ك��ب��رية يف 
العقدين  يف  ال���ت�������ص���دد  م���واج���ه���ة 
الهجمات  ت�������ص���اع���دت  امل���ا����ص���ي���ني 
القليلة  ال���������ص����ن����وات  يف  جم�������ددا 
امل��ا���ص��ي��ة. وال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي قتلت 
ال�������ص���رط���ة ب���ال���ر����ص���ا����س اأرب����ع����ة 
رج���ال ب��ع��دم��ا ا���ص��ت��خ��دم��وا �صيوف 
عند  �صباط  ملهاجمة  ال�صاموراي 

مقر �صرطة بيكانبارو.
ب��ع��د �صل�صلة  ال��ه��ج��وم  وج���اء ذل���ك 
نفذها  ان����ت����ح����اري����ة  ت����ف����ج����ريات 
كنائ�س  وا���ص��ت��ه��دف��ت  م��ت�����ص��ددون 
ومبنى لل�صرطة يف �صورابايا ثاين 

اأكرب مدن البالد.
وُقتل نحو 30 �صخ�صا يف هجمات 
باأنهم  ي�صتبه   13 منهم  �صورابايا 

انتحاريون.

ت��ك��ل��ف��ة مت��رك��ز وحدة  ت��غ��ط��ي��ة  يف 
دبابات اأمريكية يف بولندا.

واأث����ار االق����رتاح ان��ت��ق��ادات فورية 
من مو�صكو حيث اأ�صر الكرملني 
اأن اأي حترك من هذا النوع  على 
الأم����ن  ف����ائ����دة  ب������اأي  ي����اأت����ي  “لن 

وا�صتقرار القارة«.
وكثفت الواليات املتحدة تواجدها 
حللف  ال�����ص��رق��ي��ة  اخل���ا����ص���رة  يف 
االأطل�صي وحتديدا بولندا  �صمال 
منذ �صم رو�صيا يف 2014 ل�صبه 

جزيرة القرم من اأوكرانيا.
وات���خ���ذ اجل��ي�����س االأم����ريك����ي من 
اأوروبا  بولندا مقرا جديدا له يف 
لقيادة   2017 م���اي���و  اأي�������ار  يف 
عنا�صره  م���ن  اآالف  ���ص��ت��ة  ن��ح��و 
حللف  ع��م��ل��ي��ات  �صمن  ين�صرهم 
الدفاع  ووزارة  االأط��ل�����ص��ي  �صمال 

)البنتاغون( يف املنطقة.
اأك��رب عمليات  التحرك من  وك��ان 
ان��ت�����ص��ار ل���ل���ق���وات االأم���ريك���ي���ة يف 

اأن�صار  ب��ج��م��اع��ة  ���ص��الت  ت��رب��ط��ه 
تنظيم  فكر  ت�صتلهم  التي  ال��دول��ة 
مدرجة  وه��ي  االإ�صالمية  ال��دول��ة 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى 
االإرهابية  للمنظمات  االأم��ري��ك��ي��ة 
مئات  اج����ت����ذب����ت  ان����ه����ا  وي���ع���ت���ق���د 

املتعاطفني االندوني�صيني.
واأ������ص�����اف وا���ص��ي�����ص��ت��و اأن������ه اأث���ن���اء 
ك��ل��ي��ات جامعة  اإح������دى  م���داه���م���ة 
ال�صرطة  ال�صبت عرثت  اأم�س  رياو 
يدوية  وقنبلة  اأنبوبية  قنبلة  على 
متفجرة  وم�����ادة  ال�����ص��ن��ع  ب��دائ��ي��ة 

يطلق عليها “اأم ال�صيطان«.
اأي�صا  ع���رثت  ال�����ص��رط��ة  اأن  وت��اب��ع 
وجمموعات  هوائية  بندقية  على 
م���ن االأق�����وا������س وال�������ص���ه���ام وم����واد 
اأخرى مثل نوع من ال�صماد ميكن 

ا�صتخدامه لت�صنيع متفجرات.
ال�صلطات عربت عن قلقها  وكانت 
من تنامي الت�صدد داخل اجلامعات 
العامل  دول  اأك����رب  اإن��دون��ي�����ص��ي��ا  يف 
االإ�صالمي من حيث عدد ال�صكان.

ال��ت��ح��رك، حت��دي��دا يف م��ا يتعلق 
باملجموعات القتالية االأربع التي 

مت ن�صرها يف 2016.
عالقاتها  ل��ت��ع��زي��ز  حت�����رك  ويف 
وا���ص��ن��ط��ن ب�صكل  م���ع  ال��دف��اع��ي��ة 
عقدا  ب���ول���ن���دا  وق����ع����ت  اإ������ص�����ايف، 
دوالر )3،8  مليار   4،75 بقيمة 
مليار يورو( يف اآذار مار�س ل�صراء 
من  لل�صواريخ  م�صادة  منظومة 
اأك���رب �صفقة  ط���راز ب��ات��ري��وت، يف 

�صالح تربمها يف تاريخها.
من  جهتها  من  مو�صكو  وا�صتكت 
باتريوت  منظومة  ن�صر  احتمال 
يف ب���ول���ن���دا وروم����ان����ي����ا، وه����و ما 
ت��ع��ت��ربه ان��ت��ه��اك��ا مل��ع��اه��دة �صالح 
ي�صتخدم  قد   1987 للعام  تعود 

الإطالق �صواريخ على رو�صيا.
اتهمت  �����ص����ب����اط/ف����رباي����ر،  ويف 
�صواريخ  بن�صر  رو���ص��ي��ا  ليتوانيا 
القدرات  ذات  البال�صتية  ا�صكندر 

النووية يف جيب كالينينغراد.

 قتيالن بتحطم طائرة 
�سغرية يف الواليات املتحدة 

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

حت���ط���م���ت ط����ائ����رة ����ص���غ���رية تقل 
قبالة  املحيط  يف  ا�صخا�س  اأرب��ع��ة 
اآي��الن��د يف الواليات  ل��ون��غ  ج��زي��رة 
اثنني  اأ�صفر عن مقتل  ما  املتحدة 
اآخرين،  من ركابها وفقدان اثنني 
ال�صواحل  خ��ف��ر  اأع��ل��ن  م��ا  بح�صب 

االأمريكي.
واأف�������اد ب���ي���ان خ��ف��ر ال�����ص��واح��ل اأن 
اإيه- الطائرة من طراز بايرب بيه 

ع��ل��ى بعد  ن��اف��اج��و حت��ط��م��ت   31
اآيالند  لونغ  قبالة  كلم   1،6 نحو 

وكان على متنها اأربعة اأ�صخا�س.
يف  �صخ�صني  ج��ث��ت��ي  ان��ت�����ص��ال  ومت 
يف  االإن�����ق�����اذ  ف�����رق  “جتري  ح����ني 
على  للعثور  بحث  عمليات  امل��وق��ع 

�صخ�صني اآخرين فقدا«.
واأك����د خ��ف��ر ال�����ص��واح��ل اأن���ه يجري 
ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث ب��اال���ص��رتاك مع 
الوطني  اجل��و  حر�س  من  عنا�صر 
حملية.  �صيد  ومراكب  وال�صرطة 

ومل يحدد �صبب حتطم الطائرة.
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الفجر الريا�ضي
تتويج الفائزين ببطولة ال�سارقة الرم�سانية لكرة قدم ال�ساالت

توّج ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي رئي�س جمل�س ال�صارقة لالإعالم 
م�صاء اأم�س االول فريق اإ�س دي اآي معهد ال�صارقة لل�صياقة بطاًل للدورة 
الثالثة لبطولة ال�صارقة الريا�صية الرم�صانية لكرة قدم ال�صاالت بعد 
هدف  مقابل  اأه���داف  اأرب��ع��ة  بنتيجة  ال�صارقة  �صرطة  فريق  على  ف��وزه 
ال�صارقة  قناة  التي نظمتها  ال��دورة  ملناف�صات  اللقاء اخلتامي  وذلك يف 
�صلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت  الريا�صية 
نادي  �صالة  اأر���ص��ي��ة  على  ال�صارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�صمي 

ال�صارقة الريا�صي.
جرى خالل احلفل تتويج الفرق الفائزة باملراكز الثالثة االأوىل على 
14 التي تقام الأول مرّة  الِكبار والنا�صئني حتت �صن  �صعيد مناف�صات 
البطولة  اأف�صل العب وحار�س وهداف  الفردية على �صعيد  واجلوائز 
حيث تّوج ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي يرافقه �صعادة حممد ح�صن 

ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة  يرتجم  مب��ا  طاقاتهم  م��ن  واال���ص��ت��ف��ادة  باأبنائها 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�صارقة التي تدعونا دوماً اإىل االهتمام باملواهب وتخ�صي�س منا�صبات 

ت�صهم يف �صقلها وتنميتها خدمة حلا�صر وم�صتقبل الوطن.
واأ�صاف �صعادته اأن البطولة التي حتظى برعاية كرمية من �صمو ال�صيخ 
�صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد و نائب حاكم ال�صارقة 
اأن جتمع على ميدان مناف�صاتها  ا�صتطاعت منذ انطالقتها حتى االآن 
خرية ال�صباب واأملع النجوم الذين نقلوا خالل اأيام احلدث �صورة تليق 
ال�صارقة  واإم��ارة  املتحدة  العربية  االم��ارات  الريا�صة يف دولة  مب�صتوى 
اإىل  البطولة  اأو�صلت  تناف�صية  وروح  عالية  اأخ��الق  من  به  يتحلون  ملا 
م�صتويات مرموقة ومما ال�صك فيه اأن اجلهود الوا�صحة التي بذلتها 
موؤ�ص�صة ال�صارقة لالإعالم وقناة ال�صارقة الريا�صية خلقت بيئة مثالية 

قناة  مدير  العوبد  ورا�صد  لالإعالم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  عام  مدير  خلف 
ال�صارقة الريا�صية فريق ريت�س تارغيت الفائز باملركز االأول وامليدالية 
ة  الذهبية �صمن مناف�صات النا�صئني فيما �صّلم فريق نا�صئة وا�صط ف�صّ
املركز الثاين بينما كّرم فريق �صبورت فور اآول باملركز الثالث بالربونز. 
و�صّلم ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي درع الو�صافة وامليدالية الف�صية 
�صمن مناف�صات الكبار لفريق �صرطة ال�صارقة كما قّلد فريق اإنذار درع 
املركز الثالث وامليدالية الربونزية فيما كّرم كّل من الالعب الربازيلي 
ثياغو تيلي�س العب اإ�س دي اآي جائزة هداف البطولة والالعب ح�صن 
احلنطوبي العب اإ�س دي اآي جائزة اأف�صل حار�س و تّوج العب ال�صرطة 

الربازيلي رودريغو ك�صافري كاأف�صل العب يف البطولة.
وقال ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي اأن اإمارة ال�صارقة باتت ف�صاًل 
ت�صتثمر  التي  امل��دن  م��ن  واح���دة  والثقافة  للفنون  حا�صنة  كونها  ع��ن 

جلموع ال�صباب خالل ال�صهر الف�صيل ليعربوا عن مواهبهم ويتناف�صوا 
االإجنازات  �صل�صلة  اإىل  ي�صاف  ما  الفوز  حتقيق  على  واإ���ص��رار  بعزمية 

التي حتققها يف �صبيل اإثراء الواقع الريا�صي يف االإمارة.
من جانبه قال را�صد العوبد مدير قناة ال�صارقة الريا�صية لقد ا�صدلنا 
250 العباً  الليلة ال�صتار على ختام م�صهد كروّي جمع فيه اأكرث من 
املوهوبني  ال�صباب  خالله  من  ا�صتطاع  والنا�صئني  الكبار  من  حمرتفاً 
يف  الف�صيل  ال�صهر  ا�صتثمرت  زاهية  لوحة  له  وير�صم  معامله  يحدد  اأن 
قناة  يجعلنا يف  ما  وه��ذا  العالية  الريا�صية  وال��روح  ال�صريف  التناف�س 
حتقق  اأن  ا�صتطاعت  التي  الطاقات  بهذه  نتباهى  الريا�صية  ال�صارقة 
غايتها وتقدم م�صتويات كروية كبرية جعلت من البطولة حمط اهتمام 
امل�صاركة  على  حر�صوا  الذين  االأج��ان��ب  الالعبني  وجلميع  لهم  كبري 

وتقدمي م�صتويات كبرية.

اإ�سدال ال�ستار على مناف�سات كاأ�س ال�سيخ من�سور بن زايد لكرة القدم الرم�سانية 

فريق امللكي يح�سد لقب رم�سانية نا�سئة الذيد

حتت رعاية �صمو ال�صيخ من�صور بن 
نائب رئي�س جمل�س  نهيان،  اآل  زايد 
الرئا�صة،  �����ص����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء، 
ي�صدل ال�صتار يوم غد الثالثاء على 
لبطولة  ال�صابعة  الن�صخة  مناف�صات 
زايد  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  كاأ�س 
 ،2018 الرم�صانية  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
مبلعب القبة الريا�صية بفندق ق�صر 
اللجنة  بتنظيم  وذل����ك  االإم�������ارات، 

الريا�صية يف وزارة �صوؤون الرئا�صة.

�صوؤون  وم��ك��ت��ب  امل���زارع���ني  خ��دم��ات 
امل�����ب�����ادرات. وت�����ص��در ق��ائ��م��ة ه���دايف 
مدار�س  من  �صمري  اأحمد  البطولة 
االمارات الوطنية بر�صيد 14 هدفا 
يليه نوفل الطائي من مكتب االأمني 
العام بر�صيد 9 اأهداف وبعده زميله 

االمارات - �صركة دارك ماتر و مركز 
جامع ال�صيخ زايد الكبري.

فيما �صمت املجموعة الثانية مكتب 
االإمارات  مدار�س   - املبادرات  �صوؤون 
الوطنية - �صركة ط��ريان االحت��اد و 
حني  يف  ج��ول��ف  �صيتي  ن���ادي  �صركة 
ال���ث���ال���ث���ة جهاز  امل���ج���م���وع���ة  ���ص��م��ت 
مركز   - الغذائية  للرقابة  اأبوظبي 
م��رك��ز خدمات   - ال���غ���ذائ���ي  االأم�����ن 

املزارعني و دائرة الق�صاء.

مكتب �صوؤون املبادرات بفارق ركالت 
الرتجيح بنتيجة “ 5-3 بعد انتهاء 
بالتعادل  للمباراة  االأ���ص��ل��ي  ال��وق��ت 
منهما..  ل��ك��ل  ب��ه��دف��ني  االي���ج���اب���ي 
حتديد  مباراة  االثنني  غدا  و�صتقام 
مركز  بني  والرابع  الثالث  املركزين 

�صعيد دور ب�8 اأهداف.
جدير بالذكر اأن البطولة بن�صختها 
12 فريقا  ال�صابعة �صهدت م�صاركة 
جمموعات  ث�����الث  ع���ل���ى  م����وزع����ني 
مكتب  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة  و���ص��م��ت 
ف��ن��دق ق�صر  ال��ع��ام - �صركة  االأم���ني 

االمني على مركز خدمات املزارعني 
عزيز  للفائز  �صجل  و   2-4 بنتيجة 
درو هدفني و علي اجلابري ومهدي 

�صطري.
فيما اأ���ص��ف��ر ال��ل��ق��اء ال��ث��اين ع��ن فوز 
م���دار����س االإم��������ارات ال��وط��ن��ي��ة على 

ون�صف  امل��ج��م��وع��ات  دور  يف  ق���وي���ة 
نهائي  اإىل  و���ص��وال  البطولة  نهائي 

البطولة.
الن�صف  دور  م����ب����اري����ات  و����ص���ه���دت 
ال��ن��ه��ائ��ي - ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ي���وم اأم�س 
ال�صبت - فوزا عري�صا لفريق مكتب 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة التي  امل���ب���اراة  وي��ل��ت��ق��ي يف 
تقام يف متام ال�صاعة العا�صرة م�صاء، 
فريقا مكتب االأمني العام و مدار�س 
االإمارات الوطنية يف مواجهة نارية 
وق���وي���ة جت��م��ع اأف�������ص���ل ف��ري��ق��ني يف 
ق��دم��ا عرو�صا  وال��ل��ذي��ن  ال��ب��ط��ول��ة 

وال�����ص��اد���س على  300 دره���م  على 
رحلة  اإىل  باالإ�صافة  درهم   200
ال�صت  امل����راك����ز  الأ����ص���ح���اب  ع���م���رة 

االأوىل.
واأع�����رب ال��دك��ت��ور ���ص��رح��ان ح�صن 
املعيني رئي�س االحتاد عن �صعادته 
مبا حققته البطولة من اأهداف يف 
مقدمتها تدوير تنظيم البطوالت 
ب��ني االأن���دي���ة ون�����ص��ر ال��ل��ع��ب��ة، كما 
امل��رة من خالل  اختلفت هذه  اأنها 
م�صاركة العب من العبي اأكادميية 
واأي�صا  التابعة لالحتاد،  االإم��ارات 

الزرعوين  ج��ع��ف��ر  ووه���ي���ب  ال���ع���ام 
البطولة  م��دي��ر  امل��رزوق��ي  و�صعود 
العبار  ع��ل��ي  حميد  ح�����ص��ره��ا  ك��م��ا 
الثقة للمعاقني  نائب رئي�س نادي 
اللجنة  رئ���ي�������س  امل����دف����ع  واأح����م����د 

التنفيذية للعبة الربيدج.
و�صهدت البطولة م�صاركة امل�صري 
���ص��ن��وات( العب  ح��م��زة ع��م��اد )7 
لل�صطرجن يف  االإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة 
وكانت  ال��ر���ص��م��ي��ة  ب��ط��والت��ه  اأوىل 
م�������ص���ارك���ة اأ�����ص����ح����اب ال���ه���م���م من 
البطولة  يف  ال���ك���ب���رية  امل���ك���ا����ص���ب 

للمعاقني يف خطوة جديدة  الثقة 
وا�صتمرار  اللعبة  ن�صر  اإىل  تهدف 
الن�صاط. واأ�صاف اأن االحتاد �صعيد 
تن�صيق  خالل  من  االأندية  بتعاون 
الذي  بال�صكل  البطوالت  مواعيد 
الالعبني  جميع  مب�صاركة  ي�صمح 
بجانب  وامل���ق���ي���م���ني  امل����واط����ن����ني 
اأ�صحاب االألقاب الدولية، واملردود 
كبري  والتنظيمي  واالإداري  الفني 
ت��ع��ود على  ال��ف��ائ��دة ال  اأن  خ��ا���ص��ة 
الالعب فقط بقدر ما تعود اأي�صا 
ال���ك���وادر االإداري�����ة يف تنظيم  ع��ل��ى 
ع��ل��ى احلكام  واأي�������ص���ا  ال���ب���ط���والت 
ال��ذي��ن ي��ق��ودون امل��ب��اري��ات يف هذه 

البطوالت.

ط�����الل ح����ل����واين امل����رك����ز ال����راب����ع 
ق�صطنطني  ال��رو���ص��ي  واخل��ام�����س 
الن���دا وال�����ص��اد���س االأ���ص��ت��اذ الدويل 
القدميي وجميعهم  ب�صري  اليمني 
ن���ق���اط،   7 ب���ر����ص���ي���د  ا�����ص����رتك����وا 
اأف�صل  خ�����ص��ري��ان  ن����ور  وح��ق��ق��ت 
ال�صيدات  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ن��ت��ي��ج��ة 

بر�صيد 5 نقاط.
الالعبني  وت�����وج  اخل���ت���ام  و���ص��ه��د 
الفائزين باملراكز االأوىل، الدكتور 
���ص��رح��ان امل��ع��ي��ن��ي رئ��ي�����س االحت����اد 
االمني  ال�صام�صي  خلفان  وح�صني 

ك���ال���ع���ادة ���ص��ه��د ع������دداً ك���ب���رياً من 
ال��ر���ص��م��ي��ة، يف خمتلف  ال��ب��ط��والت 
منها  ال�صطرجنية،  الدولة  اأندية 
ب��ط��والت دب��ي وال�����ص��ارق��ة وبطولة 
ال�صطرجن �صمن مناف�صات بطولة 
زايد الريا�صية يف اأبوظبي، بخالف 
ب��ط��والت يف اأن��دي��ة اأخ���رى، فهناك 
بطوالت يف اأندية العني والفجرية 
وراأ�س اخليمة باالإ�صافة اإىل اأندية 
الذيد ومليحة واملدام وو�صلنا اإىل 
ب��ط��ول��ة االإم�������ارات ال��ف��ردي��ة التي 
ينظمها االحتاد بالتعاون مع نادي 

توج االأرميني جابرييل �صرجي�صيان 
بكاأ�س بطولة االإمارات الرم�صانية 
 ،2018 اخل����اط����ف  ل��ل�����ص��ط��رجن 
ال�صطرجن  احت����اد  ن��ظ��م��ه��ا  وال���ت���ي 
بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقني 
النادي،  وذل����ك مب��ق��ر  ب��ال�����ص��ارق��ة، 
مب�صاركة 136 العباً ميثلون 19 
دول��ة، وج��اءت �صدارة �صرجي�صيان 
البطولة  اإن����ه����اء  يف  جن���ح  ب��ع��دم��ا 
املركز  يف  وح��ل  ن��ق��اط،   8 بر�صيد 
الكبري  ال�����دويل  االأ����ص���ت���اذ  ال���ث���اين 
عبدالرحمن  ����ص���امل  االإم�����ارات�����ي 
الكوبي  وج�����اء  ال��ر���ص��ي��د،  ب��ن��ف�����س 
الثالث  امل��رك��ز  يف  اأرن�صيبيا  وال��رت 
ال�صوري  وحقق  نقاط   7 بر�صيد 

االإعاقة  ذوي  م��ن  العبة  م�صاركة 
الهمم  اأ���ص��ح��اب  ليبداأ  الب�صرية، 
يف امل�صاركة يف البطوالت الر�صمية، 
اإليها  ن�����ص��ع��ى  وه����ذه م��ك��ا���ص��ب ك��ن��ا 
خا�صة االأكادميية التي بداأت تفرز 
امل��واه��ب م��ن خ��الل م�صاركتهم يف 

البطوالت.
نادي  اإىل  ال�����ص��ك��ر  امل��ع��ي��ن��ي  ووج����ه 
ا�صت�صافة  ع��ل��ى  للمعاقني  ال��ث��ق��ة 
ال��ب��ط��ول��ة وت��ع��اون��ه��م م��ع االحت���اد 
االأمان،  اإىل بر  بالبطولة  للخروج 
وق��������ال: ���ص��ه��ر رم�������ص���ان امل���ب���ارك 

الفائزة  الفرق  الذيد  نا�صئة  مركز  م�صرف  ر�صيد  بن  و�صديق  الريا�صي 
كاأ�س  االأول وح�صد  باملركز  امللكي  فاز فريق  االأوىل حيث  الثالثة  باملراكز 
البطولة وتوج العبوه بامليداليات الذهبية، وحل فريق �صباب املنامة و�صيفاً 
وتوج العبوه بامليداليات الف�صية، وجاء يف الرتتيب الثالث فريق امل�صريني 
فريق  اأ�صامي من  علي  الالعب  وفاز  الربونزية،  بامليداليات  وتوج العبوه 
22 هدفاً، فيما  امل�صريني بجائزة هداف البطولة لت�صجيله ما يزيد عن 
ح�صد جائزة اأف�صل حار�س مرمى الالعب اأحمد حممد من فريق امللكي، 

بينما ح�صد حمد حممد من فريق �صباب املنامة جائزة اأح�صن العب.
واجلدير بالذكر اأن البطولة اأ�صهمت يف تعزيز روح االأخوة والتاآلف واملحبة 
املنت�صرة يف  وال�صعبيات  الفرجان  الذيد و�صباب  نا�صئة  بني منت�صبي مركز 

املدينة.

العلوي  النا�صر  وعبد  حمدي  حممد  م��ن  وك��ل   ،  3 جميل  اأو����س  اخلا�صر 
وكانت  املنامة  و�صباب  امللكي  فريقي  ب��ني  الثانية  امل��ب��اراة  وجمعت  ه��دف��اً. 
الدقيقة  يف  امل��ن��ام��ة  ل��ف��ري��ق  االأول  ال��ه��دف  اإح����راز  ب��ع��د  حما�صية  امل���ب���اراة 
اخلام�صة من زمن املباراة الذي �صجله الالعب حمد حممد، ليتمكن بعدها 
الالعب كنان حممد من ت�صجيل هدف التعادل ومرت املباراة �صجااًل بني 
اأن �صجل يا�صني عبد ال�صالم الهدف الثاين بت�صديدة قوية  الفريقني اإىل 
يف الزاوية الي�صرى من املرمى، و�صيطر فريق امللكي على جمريات املباراة 
حتى نهايتها والفوز بنتيجة 5-1 بهدفني لالعب عبد اهلل مبارك وهدفاً 

واحداً لالعب يحيى مبارك.
ال�صاعر  ومعاذ  املراكز  �صوؤون  ق�صم  رئي�س  العو�صي  �صهاب  كرم  اخلتام  ويف 
الن�صاط  ع���ام  م�����ص��رف  ال��دي��ن  ع��ز  وت��ام��ر  وف��ع��ال��ي��ات  ب��رام��ج  اأول  تنفيذي 

التي اقيمت  الذيد،  الرم�صانية لنا�صئة  البطولة  امللكي لقب  ح�صد فريق 
القدم،  لكرة  الرم�صانية  البطوالت  فعاليات  �صمن  فريقاً   12 مب�صاركة 
التي ُتنفذ للعام الرابع ع�صر على للنا�صئة وال�صباب يف املرحلة العمرية من 
قرن  ربع  ملوؤ�ص�صة  التابعة  ال�صارقة  نا�صئة  اإ�صراف  �صنة حتت   18 اإىل   13

ل�صناعة القادة واملبتكرين
الريا�صية  ال�صالة  يف  يونيو   2 املوافق  ال�صبت  االول  اأم�س  م�صاء  واأقيمت 
والو�صاح  امل�صريني  فريقي  ب��ني  االأوىل  جمعت  م��ب��ارات��ني  ال��ذي��د  لنا�صئة 
لتحديد املركزين الثالث والرابع، وات�صمت املباراة بالندية واالإثارة وتكافوؤ 
املباراة  ح�صم  م��ن  امل�صريني  فريق  متكن  اأن  اإىل  الفريقني  ب��ني  الفر�س 
اأ�صامي )�صوبر هاتريك(، وكل  6-5 و�صجل للفائز علي  ل�صاحله بنتيجة 
الفريق  اأه���داف  �صجل  بينما  “هدفاً”،  ف��وزي  وعمرو  حممود  ال�صيد  من 

االأرميني �سرجي�سيان يتوج بكاأ�س االإمارات الرم�سانية لل�سطرجن

تعادل �سلبي بني بلجيكا والربتغال 
انتهت املواجهة الودية بني بلجيكا و�صيفتها الربتغال بطلة اأوروبا اللتني 
تعتربان من املنتخبات املر�صحة للذهاب بعيدا يف مونديال رو�صيا 2018، 
الثانية  الودية  مباراتها  الربتغال  وخا�صت  بروك�صل.  يف  ال�صلبي  بالتعادل 
تواليا دون جنمها وقائدها كري�صتيانو رونالدو الذي غاب عن لقاء االثنني 
�صد تون�س )2-2( ب�صبب ان�صغاله قبلها بثالثة ايام بنهائي دوري ابطال 
اوروبا حيث توج مع فريقه ريال مدريد اال�صباين باللقب للمو�صم الثالث 
اأوروبا  اأبطال  ومل يظهر  بالفوز على ليفربول االنكليزي )1-3(.  تواليا 
من  اعتبارا  املقرر  رو�صيا  مونديال  ت�صفيات  انتهاء  منذ  مقنع  مب�صتوى 
)خ�صروا  تواليا  الثالثة  للمباراة  الفوز  حتقيق  يف  ف�صلوا  اإذ  احل��ايل،   14
امام هولندا �صفر-3 وتعادلوا مع تون�س وبلجيكا(، وحققوا فوزا وحيدا 
على م�صر )2-1( يف مبارياتهم اخلم�س االأخرية. ويخو�س رجال املدرب 
ال�صهر   7 يف  اجل��زائ��ر  �صد  اأخ���رى  حت�صريية  م��ب��اراة  �صانتو�س  ف��رن��ان��دو 
الثانية اىل  ال�صفر اىل رو�صيا حيث يلعبون �صمن املجموعة  احلايل، قبل 
تخو�س  فكانت  بلجيكا،  ام��ا  واي���ران.  واملغربي  االإ�صباين  اجل��اري��ن  جانب 
مباراة االأوىل منذ فوزها وديا على ال�صعودية )4-�صفر( يف اواخر مار�س، 
وتلعب اثنتني اأخريني �صد م�صر وكو�صتاريكا يف 6 و11 احلايل، قبل اأن 
تبداأ م�صوارها املونديايل بقيادة املدرب اال�صباين روبرتو مارتينيز �صد بنما 

�صمن املجموعة ال�صابعة التي ت�صم تون�س وانكلرتا.

تعادل ال�سويد والدمنارك دون اأهداف 
�صولنا،  يف  �صفر-�صفر  ال��دمن��ارك��ي  �صيفه  م��ع  ال�صويدي  املنتخب  ت��ع��ادل 
مونديال  لنهائيات  اجلارين  ا�صتعدادات  �صمن  يدخل  ودي  لقاء  وذل��ك يف 

رو�صيا التي تنطلق يف 14 احلايل وت�صتمر حتى 15 يوليو.
وتخو�س ال�صويد مباراة ودية اأخرية ال�صبت املقبل �صد البريو يف غوتنبورغ 
جانب  اىل  ال�صاد�صة  املجموعة  �صمن  تلعب  حيث  رو�صيا  اىل  ال�صفر  قبل 

املانيا بطلة العامل وكوريا اجلنوبية واملك�صيك.
اما الدمنارك، فتلعب بدورها مباراة حت�صريية اأخرى �صد املك�صيك ال�صبت 
اي�صا يف بروندبي، ثم تنتقل اىل رو�صيا حيث تبداأ م�صوارها يف املجموعة 

الثالثة �صد البريو، قبل لقاء ا�صرتاليا ثم فرن�صا.

كذلك. واأدار البطولة طاقم حكام 
ب��رئ��ا���ص��ة ج��م��ال ق��ا���ص��م وم��ع��ه علي 
النعيمي  واأح���م���د  ع��ل��ي  اآل  ح�����ص��ن 
مال  ح�صن  وخالد  علي  اآل  وعامر 

اهلل وداود عبداهلل.
كان االحتاد قد ر�صد جوائز مالية 
حيث  االأوىل،  ب��امل��راك��ز  للفائزين 
البطولة  كاأ�س  على  البطل  ح�صل 
املركز  ج����ائ����زة  دره������م  و2500 
االأول والثاين ح�صل على 1500 
درهم والثالث على 1000 درهم، 
والرابع على 500 درهم واخلام�س 
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اختتمت اأم�س االول مناف�صات “حتدي ند ال�صبا الليلي” �صمن فعاليات دورة 
ند ال�صبا الريا�صية التي تقام حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن 
را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�صي وينظمها جمل�س 

دبي الريا�صي حتت �صعار “قدرات ال حدود لها«.
واأقيمت مناف�صات فئة الفرق التي �صارك فيها 760 متناف�صا من اجلن�صني 
1690 م�صاركا حيث  اإىل  التحدي  العدد االإجمايل للم�صاركني يف  لي�صل 

اأقيمت �صابقا مناف�صات الفردي مب�صاركة 930 �صخ�صا.
ال��ع��ام ملجل�س  ب��ن ط��وق االأم���ني  ���ص��ع��ادة ع��ب��داهلل  ال��ت��ح��دي  ح�صر فعاليات 
عام  اأم��ني  الب�صطي  عبداهلل  و�صعادة  كريا�صي  اأي�صا  �صارك  ال��ذي  ال���وزراء 
اأمني عام جمل�س دبي  �صعيد حارب  التنفيذي الإم��ارة دبي و�صعادة  املجل�س 
الريا�صي وح�صن املزروعي مدير دورة ند ال�صبا الريا�صية ونا�صر اأمان اآل 
رحمة م�صاعد االأمني العام ملجل�س دبي الريا�صي و�صعادة الدكتور عبداهلل 
الب�صرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  عام  مدير  املديرين  جمل�س  رئي�س  الكرم 

الذي �صارك كريا�صي رفقة فريقه الهيئة.

ومت��ي��زت امل��ن��اف�����ص��ات مب�����ص��ارك��ة ك��ب��رية م��ن خم��ت��ل��ف امل��وؤ���ص�����ص��ات والدوائر 
التنفيذي  واملجل�س  ال��وزراء  ملجل�س  العام  االأمانة  اأبرزها:  ومن  احلكومية 
ال�صحة يف  دب��ي وهيئة  وبلدية  دب��ي  ل�صرطة  العامة  القيادة  و  دب��ي  الإم��ارة 
دبي  يف  واملوا�صالت  الطرق  وهيئة  االإ�صعاف  خلدمات  دب��ي  وموؤ�ص�صة  دب��ي 
وهيئة املعرفة والتنمية الب�صرية واالإدارة العامة لالإقامة و�صوؤون االأجانب 
وغريها. واأكد عبداهلل بن طوق االأمني العام ملجل�س الوزراء اأن حتدي نا�س 
هذه  مثل  يف  للم�صاركة  احلكومية  للدوائر  منوذجية  فر�صة  يعد  الليلي 
اأن االأمانة العامة ملجل�س الوزراء �صاركت  اإىل  الفعاليات الريا�صية م�صرياً 

باأربعة فرق يف الن�صخة احلالية من التحدي.
وقال بن طوق اإنه كان هناك تخطيط للم�صاركة يف م�صابقة الفردي ولكن 
االألعاب  لبطولة  مبكرة  ب��روف��ة  يف  وذل��ك  ال��ف��رق  بطولة  على  الرتكيز  مت 

احلكومية يف العام املقبل خ�صو�صاً بعد النجاح الكبري الذي �صهدته الن�صخة 
االأوىل العام احلايل موؤكداً اأن االأمانة العامة ملجل�س الوزراء ت�صع امل�صاركة 
واأ�صاف  املقبلة.  الن�صخة  اأولوياتها يف  االألعاب احلكومية �صمن  يف بطولة 
ان حتدي نا�س الليلي يعد من ال�صباقات التي ت�صهم يف جتمع ال�صباب على 
ممار�صة الريا�صة اإذ اأنها حتفز اجلميع على اأن تكون الريا�صة نهج يومي 
و�صاعد على حتريك الدورة الدموية ما ينعك�س ب�صورة اإيجابية على �صري 
العمل. من جانبه اأكد �صعادة �صعيد حارب اأمني عام جمل�س دبي الريا�صي اأن 
النجاح االأهم يف التحدي يكن يف قدرته على جذب عدد كبري من اجلن�صيات 
40 جن�صية  م��ن  اأف����راد  احل���دث  ���ص��ارك يف  املجتمع حيث  املقيمني يف  م��ن 
بلغت  الذين  واملواطنات  املواطنني  من  ومهم  الفت  تواجد  و�صط  خمتلفة 
ن�صبتهم 50 باملائة من اإجمايل امل�صاركني وهو ما حتقق ترجمة لتوجيهات 

بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  وحت��دي��دا  الر�صيدة  القيادة  وم��ب��ادرات 
را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�صي على اإقامة هذا 
ونهج  حياة  اأ�صلوب  الريا�صة  جلعل  العام  م��دار  على  الفعاليات  من  النوع 
جلميع اأفراد املجتمع. و ك�صفت اللجنة املنظمة عن عدد من االأرقام الالفتة 
 6000 العوائق نحو  اإع��داد وتركيب  ا�صتغرقت عملية  التحدي حيث  من 
اآالف �صاعة عمل مع ا�صتخدام 280 األف لرت مياه يف اإعدادها ون�صب 40 
ك�صاف اإ�صاءة فيما مت تزويد امل�صاركني خالل املناف�صات ب� 4200 لرت مياه 
معدنية مع تقدمي اأكرث من 6 طن من املثلجات علما اأن عدد امل�صاركني زاد 

بنحو %15 مقارنة بالن�صخة االأوىل العام املا�صي.
واأو�صحت اللجنة اأن ن�صبة امل�صاركني االإجمالية يف الفردي والفرقي بلغت 
84 باملائة من الرجال و16 باملائة من ال�صيدات ولكن على �صعيد الفرق 
حتديدا فاإن ن�صبة ال�صيدات ارتفع لي�صل اإىل 25 باملائة مقابل 75 باملائة 
للرجال علما اأن 28 من الفرق امل�صاركة تاألفت من ال�صيدات فقط يف تاأكيد 

بجهود الدورة لتمكني املراأة يف املجتمع.

الليلي« ال�سبا  ند  ل�»حتدي  اخلتامي  اليوم  يف  متناف�سا   760

عودة متعرثة لنوير ب�سقوط اأملانيا اأمام النم�سا   

جمل�س �ساحية الرحمانية يختتم بطولته الرم�سانية لكرة الطائرة ويكرم الفائزين 

يف جمل�س غريب الوح�سي...
 زايد رمز للعطاء االإن�ساين

كما انطالق بطولة عام زايد الرم�سانية لكرة القدم مبنطقة الفحلني براأ�س اخليمة البطولة  يف  للفائزين  قيمة 
مت ر�صد جوائز يومية وم�صابقات 

حمفزة للجمهور.  
يذكر اأن اللجنة املنظمة للبطولة 
رئي�صاً  زي���د  اأح���م���د  ت�����ص��م ح�����ص��ن 
وعمر عبيد علي طحنون وخالد 
ح�صن النقبي وحمد حميد عبيد 
ال��ن��ق��ب��ي ورا�����ص����د خ��ل��ف��ان ح�صن 

النقبي كاأع�صاء للجنة.

نظيف  بهدف  الفوز  من  اجلوكر 
���ص��ج��ل��ه اأح���م���د ب���ن ع��ام��ر ويدير 
عمر  م��ن  ك��اًل  البطولة  مباريات 
علي  وعبيد  طحنون  علي  عبيد 

�صميلي وعبيد ح�صن النقبي.
ر���ص��د جوائز  اأن����ه مت   : واأ����ص���اف 

�صجل   ،  2-2 االإيجابي  بالتعادل 
خم�صون  عبيد  الفحلني  لفريق 
هديف  �صجل  فيما  خالد  ويو�صف 
الزعيم علي املكروف وزايد امللعاي 
العاملي  تقابل  الثانية  املباراة  ويف 
فريق  وا�صتطاع  اجل��وك��ر  وف��ري��ق 

على حر�صهم يف اإخ��راج البطولة 
بتميز.

م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر اأو�����ص����ح ح�صن 
اأحمد زيد رئي�س اللجنة املنظمة 
للبطولة اأن االفتتاح انطلق بلقاء 
وانتهى  والزعيم  الفحلني  فريقا 

���ص��غ��ف اجل��م��اه��ري وحبها  م����دى 
زايد  عام  دورة  وهي  اأال  لدورتهم 
���ص��ك��ره العميق  اأع����رب ع��ن  ، ك��م��ا 
الأع�������ص���اء ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة على 
اجلهد الكبري الذي بذلوه الإخراج 
االفتتاح باأبهى �صوره، وهو تاأكيد 

يف تفعيل امل�صاركة ال�صبابية حيث 
ال�صتغالل  ال��ب��ط��ول��ة  تنظيم  مت 
يف  وحفظهم  ال�صباب  ف���راغ  وق��ت 
واأعرب   ، هوايتهم  يحتوي  مكان 
االفتتاحي  التنظيم  �صعادته  عن 
اأكد  ال���ذي  اجلميل  ال�صكل  ب��ه��ذا 

عمر  اللجنة  واأع�����ص��اء  للبطولة 
عبيد طحنون.

وقال ح�صن عبيد النقبي يف كلمة 
افتتاح البطولة  اأن هذه البطولة 
ر�صالة  و  روؤي��������ة  م����ن  ان���ط���ل���ق���ت 
النقبيني واأهايل منطقة الفحلني 

ان���ط���ل���ق���ت ب����ط����ول����ة ع�������ام زاي������د 
القدم مبنطقة  لكرة  الرم�صانية 
مت  حيث  اخليمة  براأ�س  الفحلني 
االف��ت��ت��اح ب��ح�����ص��ور ح�����ص��ن عبيد 
منطقة  م�����ص��وؤول  النقبي  حميد 
منطقة  واأه���ال�������������������ي  ال���ف���ح���ل���ني 
ال��ف��ح��ل��ني وج���م���ه���ور غ���ف���ري من 
اأحمد  وح�صن  ال��ق��دم  ك��رة  ع�صاق 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  زي������د 

العقيد احلثبور يكرم الفائزين ببطولة 
املرحوم عادل جالل الرم�سانية

اأحرز فريق املوارد الب�صرية، لقب بطولة املغفور له باإذن اهلل عادل جالل 
الرم�صانية الثانية لكرة القدم 2018 بعد فوزه يف املباراة النهائية على 

فريق ترام دبي بثالثة اأهداف مقابل هدف للرتام.
املقدم  ونائبه  امل��وا���ص��الت،  اأم��ن  اإدارة  مدير  احلثبور،  عبيد  العقيد  وق��ام 
حممد العبار، بتكرمي بطل الن�صخة الثانية والثالث واأف�صل العب واأف�صل 
حار�س واأف�صل هداف يف البطولة، كما كرم احلثبور والد املغفور له عادل 

جالل تقديراً حل�صوره هذه البطولة.
وا�صاد العقيد احلثبور بالبطولة وما �صهدته من مناف�صات واأثنى على جهود 

اللجنة املنظمة متمنياً مزيداً من النجاح والتطور يف املناف�صات القادمة.
 و�صهدت املباراة اخلتامية اإثارة عالية ملا اأبدى الفريقان من جهد وحر�س 
على الفوز وح�صم كاأ�س البطولة، و�صهدت القاعة م�صاركة جماهريية كبرية 

من مرتبي االإدارة من خمتلف االأق�صام. 

املالعب  اىل  نوير  مانويل  ميونيخ  بايرن  ع��ودة حار�س  تكن   مل 
للمرة االأوىل منذ �صبتمرب املا�صي ب�صبب ك�صر يف القدم، موفقة 
اإذ مني املنتخب االأملاين لكرة القدم بهزمية هي االأوىل اأمام جاره 
وم�صيفه النم�صوي منذ 32 عاما بنتيجة 1-3، وذلك يف مباراة 

ودية ال�صبت �صمن حت�صريات املان�صافت ملونديال 2018.
عن  دقيقة  و40  �صاعة  ت��اأخ��رت  اإذ  البداية،  من  امل��ب��اراة  وتعرثت 
موعدها ب�صبب االأمطار التي اأغرقت ملعب “فورثر�صي�صتدايون” 

يف كالغنفورت.
اأوزيل  مل�صعود  ب��ه��دف   11 الدقيقة  منذ  ال��ع��امل  اأب��ط��ال  وت��ق��دم 
حار�س  من  الكرة  ت�صديد  يف  خطاأ  بعد  بي�صراه  جميلة  بت�صديدة 

النم�صا يورغ �صيبينهاندل.
النتيحة على حالها بالن�صبة ملنتخب املدرب يواكيم لوف  وبقيت 
توما�س مولر ومات�س هوميل�س وطوين  الذي غاب عنه جنومه 
كرو�س، بينما بقي جريوم بواتنغ على مقاعد البدالء، حتى نهاية 

ال�صوط االأول.
ال��ث��اين بهديف  ال�صوط  ال��ط��اول��ة يف  قلبوا  االأر����س  اأ���ص��ح��اب  لكن 
مارتن هينترييغر واألي�صاندرو �صوبف، وحققوا فوزهم االأول على 

اأهمية  امل��ب��اراة  وارت��دت   .)1-4(  1986 اأكتوبر  منذ  جريانهم 
ابقائه يف  ب�صاأن  ق��راره  �صيتخذ  اأن��ه  اأعلن  ل��وف  الأن  لنوير،  بالغة 
ان  يتوقع  والتي  رو�صيا  مونديال  لنهائيات  الر�صمية  الت�صكيلة 

يعلنها االأحد، بناء على اأدائه يف هذا اللقاء.
جراحية  عملية  بعد  �صبتمرب   16 منذ  عاما(   32( نوير  وغ��اب 
الأ�صهر  ذل��ك  قبل  غ��اب  ان��ه  علما  الي�صرى،  القدم  ك�صر يف  ب�صبب 
االأوىل االثنني لن�صف  للمرة  نوير  اإ�صابة مماثلة. ولعب  ب�صبب 
�صاعة �صد منتخب اأملانيا لل�صباب دون 20 عاما، ثم لعب االربعاء 
�صوطا كامال �صد املنتخب نف�صه. وتعود امل�صاركة االأخرية حلار�س 
اأبطال  مع  يلعب  اأي مل   ،2016 اكتوبر  اىل  املنتخب  مع  بايرن 

العامل منذ قرابة 20 �صهرا.
مارك- اال�صباين  بر�صلونة  اع��ادت حار�س  نوير  القائد  وم�صاركة 

باملهمة  ق��ام  بعدما  االح��ت��ي��اط  مقاعد  اىل  �صتيغن  ت��ري  ان��دري��ه 
الهدفني  بايرن م�صوؤولية  ا�صا�صيا لنحو عام. وال يتحمل حار�س 
اأداء جيدا واأنقذ منتخبه من فر�س عدة يف ظل تقهقر  بل قدم 

الدفاع يف ال�صوط الثاين من اللقاء.
بني  رو���ص��ي��ا  مل��ون��دي��ال  النهائية  الت�صكيلة  �صمن  ب��ق��ي  ح���ال  ويف 

مباراة  خو�س  بفر�صة  نوير  �صيحظى  يوليو،  و15  يونيو   14
�صد  يونيو   8 يف  وذل���ك  ال��ب��ط��ول��ة،  ب��دء  قبل  اأخ���رى  حت�صريية 
ال�صعودية يف ليفركوزن. بالن�صبة للمدرب لوف، فاإن “العودة التي 
حققها مانويل نوير كانت جيدة بعد غيابه لهذه الفرتة الطويلة. 
اأول جيدا لكننا خ�صرنا الكرة  هذه الهزمية مملة. قدمنا �صوطا 

كثريا يف الثاين، وهذا االأمر عقد االأمور علينا«.
ووا�صل هناك العديد من االأ�صياء التي خططنا لها ومل نطبقها. 
)باحراز  ففر�صنا  ال��ع��امل،  ك��اأ���س  يف  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه  لعبنا  اإذا 
ب�صبب  باالنهزام  ن�صعر  لكننا لن  �صتكون �صئيلة.  اللقب جمددا( 
قبل  مماثلة  ا�صتعدادية  م��ب��اري��ات  لعبنا  اأن  لنا  �صبق  ح�صل،  م��ا 
البطوالت االأخرى. واأو�صح “لكن ب�صكل عام، هناك اأ�صياء نحتاج 

اىل حت�صينها كثريا يف االأيام ال� 14 املقبلة«.
هداف  ح�صل  ال�صبت،  مباراة  ل��وف  فيها  ب��داأ  التي  الت�صكيلة  ويف 
فرايربغ نيلز بيرت�صن الذي كان ا�صتدعاوؤه اىل الت�صكيلة االأولية 
ال��دف��اع عن  فر�صة  على  امل��ف��اج��اأة،  27 العبا مبثابة  من  املكونة 
اأنه يف التا�صعة والع�صرين من  األ��وان املنتخب للمرة االأوىل رغم 

عمره، لكنه مل يقدم الكثري.

ال�صهر الف�صيل. واأبدى املطرو�صي 
�صكره للجنة الريا�صية بال�صاحية 
واملتطوعني  االأف���������راد  وجل���م���ي���ع 
على  الريا�صي  ال�صارقة  وملجل�س 

دعمهم للبطولة.

بطولة جمل�س �صاحية الرحمانية 
والتي  الطائرة  لكرة  الرم�صانية 
من  كبرية  برغبة  تنظيمها  ج��رى 
على  وحر�صهم  ال�صاحية  �صباب 
ال��ل��ق��اء ال��ري��ا���ص��ي خ����الل اأج�����واء 

ع��ل��ي ���ص��ي��ف اجل��ن��ي��د ن��ائ��ب رئي�س 
الفرق  بتتويج  ال�صاحية  جمل�س 
واأك����د  االأوىل.  ب���امل���رك���ز  ال���ف���ائ���زة 
اح��م��د ع��ب��داهلل امل��ط��رو���ص��ي رئي�س 
جناح  الرحمانية  �صاحية  جمل�س 

�صهدت  ال��ت��ي  البطولة  نهاية  ويف 
ع���ل���ى ملعب  ح�������ص���ورا ج���م���اه���ريا 
منتزه ال�صارقة الوطني قام احمد 
جمل�س  رئي�س  املطرو�صي  عبداهلل 
يرافقه  ال���رح���م���ان���ي���ة  ����ص���اح���ي���ة 

الرحمانية  ����ص���اح���ي���ة  اخ���ت���ت���م���ت 
ال�صواحي  ���ص��وؤون  ل��دائ��رة  التابعة 
وال������ق������رى ب���ح���ك���وم���ة ال�������ص���ارق���ة 
لكرة  ال���رم�������ص���ان���ي���ة  ب���ط���ول���ت���ه���ا 
اأجوائها  الطائرة والتي تناف�س يف 
�صتة فرق واأقيمت يف ملعب منتزه 
ال�صارقة الوطني بدعم من جمل�س 

ال�صارقة الريا�صي.
عام  ف��رق هي  البطولة  و�صارك يف 
زايد وزايد اخلري والقائد املوؤ�ص�س 
و���ص��م��ري االحت����اد وق��ل��ع��ة احل�صن 
البطولة  وت��واك��ب��ت  زاي����د  وع���ي���ال 
ومبادراتها  ال�صاحية  اأه���داف  مع 
املختلفة يف عام زايد ليكون ن�صاطا 
ريا�صيا يجمع اأبناء اأهايل �صاحية 
البطولة  ت���ل���ك  يف  ال���رح���م���ان���ي���ة 
�صهر  فعاليات  اأدرج��ت �صمن  التي 

رم�صان الكرمي.
كبرية وجناح الفت  مناف�صة  وبعد 
للبطولة ا�صتطاع فريق عيال زايد 
اأن يحوز على اللقب ويتوج باملركز 
الثاين  امل���رك���ز  يف  ل��ي��ت��ب��ع��ه  االأول 
باملركز  وي���ح���ل  زاي�����د  ع����ام  ف���ري���ق 

الثالث فريق زايد اخلري.

•• العني-الفجر:

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اعتماد  جاء 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2018 ليكون عام 
املباركة  بنفحاته  �صهر رم�صان  زايد اخلري ومع قدوم 
يف  مبجل�صه  الوح�صي  حممد  را���ص��د  غ��ري��ب  ،ا�صتقبل 
منطقة ليحر مبدينة العني جمموعة من اأبناء قبيلة 
الوحا�صا واالهل واجلريان وبع�س ال�صخ�صيات العامة 
والتم�صك  امل��ح��ب��ة  اأوا����ص���ر  لرت�صيخ  ���ص��ن��وي  تقليد  يف 
ب���ال���ع���ادات ال���رتاث���ي���ة اال���ص��ي��ل��ة ال���ت���ي مت��ي��ز جمتمع 
االم��ارات. من جانبه رحب غريب الوح�صي باحل�صور 
ال��ر���ص��ي��دة وع��ل��ى راأ���ص��ه��ا �صاحب  وق���ال ن�صكر ق��ي��ادت��ن��ا 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد ’اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل على �صياغة املبادرات  االإن�صانية التي جت�صد 
ا�صتمرارا ونهجاً را�صخاً لالإرث العظيم الذي تركه لنا 
اآل نهيان  �صلطان  زاي��د بن  ال�صيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغفور 
رحمه اهلل وتاأتي امل�صاهمة الدائمة والفعالة يف االعمال 
واحلروب  الفقر  اآث��ار  ومواجهة  واالن�صانية  اخلريية 
والكوارث ومَل تكن الوقفة التاريخية مع اهلنا يف اليمن 
م�صتلزمات  ك��ل  وت��وف��ري  امل��دن  بناء  واع���ادة  ون�صرتهم 
احلياة الكرمية اإال مثال يحتذى وتاريخ يكتب بحروف 

من ذهب لدولة االمارات وقيادتها الر�صيدة.
من جانبه قال جمعة �صيف بن زعيل الوح�صي اأن حر�س 
القبيلة على اللقاء الرم�صاين لتجديد العهد والوالء 
لقيادتنا الر�صيدة والتم�صك بالقيم اال�صيلة والتعاون 

واملناق�صة بني اأفراد القبيلة وتقدمي امل�صاعدة لهم.
علينا  يجب  الوح�صي  غ��ري��ب  حممد  املهند�س  وا���ص��ار 

اأن جن��ع��ل م��ن ك��ل��م��ات امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن ال�صيخ زاي���د ، 
نربا�صاً يقتدى به يف التم�صك بثوابت الدين وو�صطيته 
وحماربة  االأ�صيلة  جمتمعنا  ع���ادات  على  واملحافظة 
على  وت���وؤث���ر  باملجتمع  ت�صر  ال��ت��ي  ال��دخ��ي��ل��ة  ال���ع���ادات 
ال�����ص��ب��اب م��ث��ل ت��ع��اط��ي امل���خ���درات وامل��ب��ال��غ��ة يف تكاليف 
االعرا�س واملنا�صبات. ويِف عام زايد اخلري يجب حفظ 

النعمة وتوجيهها لالأ�صر املحتاجة و املتعففة. خ
واكد علي خليفة الوح�صي اأحد اأبطال الدولة يف األعاب 
القوى انه وبدعم كبري من حكومتنا الر�صيدة لتنمية 
ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ص��ي وب��اخل�����ص��و���س األ��ع��اب ال��ق��وى فقد 
حققت دول��ة االم���ارات م��راك��ز متقدمة يف ه��ذا املجال 
العربية  البطوالت  يف  االوىل  امل��راك��ز  على  واحل�صول 
اب��ن��اء زاي���د حري�صون على رف��ع علم  وال��ق��اري��ة ون��ح��ن 

دولتنا عاليا بني االمم.
املجال�س  الوح�صي  �صعيد  حمد  را���ص��د  ق��ال  جانبه  م��ن 
واملوروث  اال�صيلة  بالقيم  نتم�صك  جتعلنا  الرم�صانية 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  اأ�ص�صه  ال��ذي  الرتاثي واحل�صاري 
ابناء الوطن  ال�صيخ زايد بن �صلطان بن نهيان وندعو 
بالتم�صك بهذا املوروث العظيم الأنه من مدار�س زايد 
اخلري.  ويف ختام املجل�س ت�صرع احل�صور بالدعاء اىل 
اهلل عز وجل ان يحفظ دولة االمارات وان تنعم باخلري 
واالم��ان يف ظل قيادتها الر�صيدة وعلى راأ�صها �صاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ونائبه  اهلل  حفظه 
اآل مكتوم رع��اه اهلل وويل عهده االم��ني �صاحب  را�صد 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان واخوانهم حكام 

االمارات.



االثنني  4   يونيو    2018  م   -   العـدد  12343  
Monday   4   June   2018  -  Issue No   12343

19191919

الفجر الريا�ضي

  بح�سور م�سلم بن حم 

ختام بطولة �سعيد بن حم الرم�سانية » زايد يف قلوبنا «

غياب �سالح ي�ساعف االأزمة الهجومية مل�سر قبل املونديال

وعبد   ، البطولة  يف  الع��ب  اأف�صل 
اهلل في�صل علي العب فريق العني 
عامر حار�س   ، ال��ه��داف  لقب  على 
حار�س  اأف�صل  العني  فريق  مرمى 
بن  حممد  بن  �صعيد  ح�صل  كما   ،

حم على جائزة اجمل هدف 
اللجنة  م��دي��ر  اليف  ع��م��ر  واع����رب 
�صعادته  ع����ن  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل���ن���ظ���ة 
مب���ا ح��ق��ق��ت��ه ب��ط��ول��ة ب���ن ح���م من 
جن��اح��ات وب��ح�����ص��ور اع����داد كبرية 
اللعبة  وحم���ب���ي  اجل���م���اه���ري  م���ن 
ال�صيخ  اىل  ب��ال�����ص��ك��ر  م���وج���ه���ا   ،
م�صلم بن حم على دعمه ورعايته 
امل�صاركة،  الفرق  ، كذلك  للبطولة 
جلنة  واع�صاء   ، الطبي  والطاقم 
قام  البطولة  ختام  ويف  التحكيم. 
ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن حم  

بتتويج الفائزين.

واملحبة بني الفرق امل�صاركة.
وتوج فريق العني بالبطولة بفوزه 
على   0-2 ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل����ب����اراة  يف 
ف��ري��ق ب��ول ف��ور اول ال���ذي ح��ل يف 
حتديد  مباراة  ويف   ، الثاين  املركز 
املركز الثالث والرابع فاز فريق دار 
العلوم على فريق اكادمية يونايتيد 
املركز  على  وح�صل  بنتيجة0-2 
ال��ث��ال��ث. وح�����ص��ل ع��م��ار م�صطفى 
العب فريق بول فور اول على لقب 

البطولة  اأن  اإىل  الفتا  والتحكيم، 
�صت�صهد يف ن�صخها املقبلة ات�صاعا يف 
نطاق امل�صاركة والتنظيم مبا ي�صهم 
يف حتقيق االأه��داف املرجوة منها، 
. وبدورها اأثنت الفرق امل�صاركة يف 
البطولة على التنظيم املميز التي 
رعاية  بف�صل  البطولة  به  ظهرت 
م�صيدين   ، ح��م  ب��ن  م�صلم  ال�صيخ 
النبيلة  واأهدافها  البطولة  بفكرة 
التوا�صل  اأ�صهمت يف تعميق  والتي 

 ، املناف�صة  روح  من  به  متيزت  مبا 
يحالفها  مل  ال��ت��ي  للفرق  متمنيا 
البطوالت  يف  ال���ت���وف���ي���ق  احل�����ظ 
ال��ق��ادم��ة.  م�صيدا ب��دور مثل هذه 
العالقات  ت��ع��م��ي��ق  يف  ال���ب���ط���والت 
ي�صودها  مل���ا  ف��ي��ه��ا  امل�����ص��ارك��ني  ب���ني 
اأجواء حمبة واأخوة واملناف�صة  من 
ال�����ص��ري��ف��ة. م��وج��ه��ا ب��ال�����ص��ك��ر اىل 
اللجنة املنظمة للبطولة واالإعداد 
واملتابعة وعلى م�صتوى اأداء الفرق 

•• العني - الفجر

مناف�صات  ع����ن  ال�������ص���ت���ار  اأ������ص�����دل 
بن  حم��م��د  �صعيد  ال�صيخ  ب��ط��ول��ة 
القدم  ل���ك���رة  ال���رم�������ص���ان���ي���ة  ح����م 
والتي اقيمت حتت �صعار) زايد يف 
قلوبنا(  م�صاء ام�س والتي اأقيمت 
ب��رع��اي��ة ال�صيخ   ، ب��ن ح��م  مب��ل��ع��ب 
العامري  حم  بن  �صامل  بن  م�صلم 
ع�صو املجل�س اال�صت�صاري الوطني 
الإمارة ابوظبي رئي�س جمل�س اإدارة 

جمموعة ، مب�صاركة 8 فرق  
�صهد املبارة النهائية وحفل اخلتام 
ال�����ص��ي��خ م�����ص��ل��م ب���ن ���ص��امل ب���ن حم 
العامري ع�صو املجل�س اال�صت�صاري 
اب��وظ��ب��ي رئي�س  ال��وط��ن��ي الإم�����ارة 
ال�صيخ  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
ال��ك��ت��ور حم��م��د ب��ن م�صلم ب��ن حم 
العامري نائب نائب رئي�س منظمة 
وال�صيخ   ، املتحدة  االمم  يف  اإم�صام 
�صعيد بن �صامل بن حم، وجمموعة 
الن�صاط  ع����ن  امل�������ص���ئ���ول���ي���ني  م����ن 
وبع�س  ال��ع��ني  مبدينة  ال��ري��ا���ص��ي 
كبري  وع���دد  ال��ع��ام��ة  ال�صخ�صيات 
من اجلمهور وخا�صة فئة ال�صباب 

وع�صاق هذه اللعبة يف العني.
وم���ن ج��ان��ب��ه ه��ن��اأ ال�����ص��ي��خ ب��ن حم 
م�صيدا  بالبطولة  الفائزة  ال��ف��رق 

عبدامللك بن كايد يكرم اأ�سحاب  الهمم يف راأ�س اخليمة

مباراتان يف ربع نهائي »رم�سانية الفرجان« براأ�س اخليمة

عيد باروت: البطولة ا�ستقطبت ال�سرائح ال�سبابية املختلفة

احتفى ال�صيخ عبدامللك بن كايد القا�صمي، م�صت�صار �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
�صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة بالعبي 
امل�صرفة  االإجن��ازات  الهمم مبنا�صبة  راأ�س اخليمة الأ�صحاب  نادي  والعبات 
كما  املختلفة،  الريا�صية  امل�صابقات  يف  املا�صي  املو�صم  عليها  ح�صلوا  التي 
كرم اأع�صاء جمل�س اإدارة النادي، بح�صور ال�صيخ حممد بن كايد القا�صمي، 
راأ���س اخليمة الأ�صحاب  ن��ادي  وق��ي��ادات  ال�صابق  راأ���س اخليمة  ن��ادي  رئي�س 

الهمم. 
وقال ال�صيخ عبدامللك بن كايد القا�صمي، اإن دعم القيادة الر�صيدة الأ�صحاب 
الهمم مهد الطريق اأمام النتائج االإيجابية واالإجنازات امل�صرفة واحل�صور 
االإيجابي يف املنا�صبات الريا�صية املختلفة، االأمر الذي جعلهم رقماً �صعباً 
اأن اجلهود الكبرية من  يف م�صرية التفوق واملناف�صة على االألقاب، م�صيفاً 
التي  االأ�صباب  اأه��م  الهمم من  الأ�صحاب  راأ���س اخليمة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 

  •• راأ�س اخليمة-الفجر:

الرم�صانية  الفرجان  لبطولة  النهائي  ربع  الدور  اليوم مباريات  تتوا�صل م�صاء 
ملنطقة  املغطاة  الريا�صية  ال�صالة  يف  ال�صابعة  بن�صختها  القدم  ك��رة  ل�صدا�صيات 
مبباراتي  وذل��ك  وعطاء،  انتماء  “االإمارات  �صعار  حتت  التعليمية  اخليمة  راأ���س 
�صو �صتور والرتا�س جونن ثم لقاء ال�صعب للعقارات وكرم البلو�صي للنقليات يف 
�صباق مثري لبلوغ الدور ن�صف النهائي للبطولة التي �صهدت متابعة كبرية من 
باروت،  املا�صية. وو�صف عيد  املرحلة  بقوة خالل  كانت حا�صرة  التي  اجلماهري 
باأنها  املدرب الوطني االإث��ارة التي �صهدتها املرحلة املا�صية من بطولة الفرجان 
تعرب عن الرغبة الكبرية يف حتقيق تطلعات الفرق امل�صاركة للو�صول اإىل من�صة 
التتويج رغم اأجواء التحدي يف املباريات، ما يوؤكد قيمة هذه البطولة التي مت�صي 
واالهتمام  بالدعم  حتظى  الأنها  اجليد  والتنظيم  بالتميز  ال�صابعة  الن�صخة  اإىل 
واملتابعة من خلف �صامل اإ�صماعيل بن عنرب، نائب رئي�س جمل�س االإدارة، مدير عام 

اأدت اإىل بلوغ هذه املرحلة من التميز والعطاء امل�صرف ونفخر كثرياً بهذا 
النجاح الذي يعرب عن املرحلة املهمة التي تعزز م�صرية االإجن��ازات لبلوغ 

االأهداف املطلوبة. 
ن���ادي راأ����س اخليمة الأ�صحاب  امل��ف��ت��ول، رئي�س  ���ص��امل را���ص��د  ب���دوره ام��ت��دح 
الهمم دعم واهتمام القيادة الر�صيدة بهذه الفئة لتحقيق تطلعاتهم واإبراز 
مواهبهم وم�صاعدتهم على تاأكيد جدارتهم يف املجتمع من خالل املناف�صة 
على اأف�صل النتائج، وقال اإن التكرمي من ال�صيخ عبدامللك بن كايد القا�صمي 
ميثل دافعاً قوياً لهم يف املو�صم اجلديد ملتابعة النجاح الذي حتقق املو�صم 
عن  للنادي،  التنفيذي  املدير  ال�صحي،  اخل��ود  عبيد  حممد  وعرب  املا�صي.  
تقديرهم ملبادرة ال�صيخ عبدامللك بن كايد القا�صمي، وقال اإن هذه اخلطوة 
تعزز الثقة ملزيد من التميز والتاألق الذي يعزز املناف�صة على اأف�صل النتائج 

يف املو�صم اجلديد ومواجهة التحدي بالعزمية القوية حل�صد االألقاب. 

جمعية االإمارات للتنمية االجتماعية. واأ�صاف: ت�صنت يل فر�صة متابعة مباريات 
البطولة والحظت التنوع االإيجابي يف الالعبني الذين ميثلون الفرق امل�صاركة، 
املمتازة  الكروية  واملتعة  املباريات  الفني يف  امل�صتوى  ارتفاع  اإىل  اأدى  الذي  االأم��ر 
املجموعات  مرحلتي  يف  القوية  املناف�صات  متابعة  على  حر�صت  التي  للجماهري 
وال����دور رب��ع ال��ن��ه��ائ��ي، وه��ن��اك قناعة ك��ب��رية ب���اأن امل��واه��ب اجل��ي��دة ال��ت��ي قدمت 
االإ�صافة القوية للبطولة يجب اأن متثل دافعاً للباحثني عن العنا�صر اجليدة من 
الالعبني املواطنني”. وتوقع عيد باروت تطوير البطولة يف الن�صخة الثامنة مبا 
ي�صمح برفع امل�صتوى الفني من خالل ا�صتقطاب اأف�صل الفرق على م�صتوى اإمارة 
اأو من املناطق املجاورة انطالقاً من ا�صرتاتيجية جمعية االإمارات  راأ�س اخليمة 
للتنمية يف التميز املوؤ�ص�صي بكل الربامج التي تقدمها خلدمة املجتمع خ�صو�صاً 
يف  بامل�صاركة  ال�صباب  تطلعات  لتحقيق  مهمة  فر�صة  الرم�صانية  ال���دورات  اأن 
االأن�صطة والفعاليات املختلفة داخل االأحياء اأو يف ال�صاالت الريا�صية الأن الهدف 

هو تو�صيع رقعة امل�صارك يف الفعاليات الريا�صية والثقافية.  

اختتام مناف�سات �سد احلبل وال�ساطئية والدراجات الهوائية �سمن بطوالت عام زايد ل�سرطة اأبوظبي
اختتمت مناف�صات �صد احلبل والكرة 
ال��ط��ائ��رة ال�����ص��اط��ئ��ي��ة وال���دراج���ات 
زايد  عام  بطوالت  �صمن  الهوائية 
الرم�صاين  ال�����ص��رط��ي  ال��ري��ا���ص��ي 

ل�صرطة اأبوظبي.  2018
فوز  عن  املناف�صات  نتائج  واأ�صفرت 
االأول  ب���امل���رك���ز  اخلا�صة”  امل���ه���ام 
و”�صوؤون  احل��ب��ل  �صد  ري��ا���ص��ات  يف 
الطائرة  ب��ك��رة  واملنافذ”  االأم�����ن 
ال�����ص��اط��ئ��ي��ة، واالأم�����ن اجل��ن��ائ��ي يف 
للهواة  الهوائية  ال��دراج��ات  �صباق 

لفئة الرجال وال�صيدات.
ثانياً  واملنافذ  االأم���ن  ���ص��وؤون  وح��ل 
واالأم����ن اجلنائي،  ���ص��د احل��ب��ل،  يف 
ال�صاطئية  الطائرة  كرة  ويف  ثالثاً، 
ح�����ص��دت امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة، املركز 

الثاين، واملهام اخلا�صة ثالثاً.
ويف بطولة الدراجات الهوائية فئة 
والتي  وال�صيدات،  للرجال  ال��ه��واة 
احلديريات،  ج���زي���رة  يف  اأق���ي���م���ت 

فئتي الرجال وال�صيدات.
ال���ع���م���ي���د خ��ل��ي��ف��ة بطي  واأو������ص�����ح 
ال�صام�صي، نائب مدير قطاع املالية 
�صرطة  رئي�س جمل�س  واخل��دم��ات، 
تنظيم  اأن  ال���ري���ا����ص���ي،  اأب���وظ���ب���ي 
الرم�صانية  الريا�صية  البطوالت 

بالتعاون مع بلدية مدينة اأبوظبي، 
فاز  ال��ري��ا���ص��ي،  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س 
الثاين  باملركز  املجتمع  اأم��ن  قطاع 
اخلا�صة  وامل��ه��ام  ال�صيدات،  فئة  يف 
املركز  ال��رج��ال، فيما ذه��ب  يف فئة 
يف  واملنافذ  االأم���ن  ل�صوؤون  الثالث 

برناجما  اأ�صبح  اأبوظبي،  ل�صرطة 
ال�صهر  خ���الل  تنفيذه  ي��ت��م  ث��اب��ت��اً، 
الكرمي، ويتميز الن�صاط الريا�صي 
الرم�صاين لهذا العام بتزامنه مع 
2018، الفتاً  زايد  بعام  االحتفاء 
الرم�صانية  ال���ب���ط���والت  اأن  اإىل 
متوا�صاًل  جن��اح��اً  ت�صهد  اأ�صبحت 
ال�صرطية  ال���ري���ا����ص���ات  دع�����م  يف 
خمتلف  ب��ني  ال�صريف  والتناف�س 

القطاعات.
واأكد العقيد، حممد عبيد بوعلي، 
الريا�صية  ال��رتب��ي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
ال�صرطية، حر�س �صرطة اأبوظبي، 
االأمنية،  اأه���داف���ه���ا  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
والتوعوية، واملجتمعية، من خالل 
والبطوالت  واالأن�صطة،  الفعاليات 
ال��ري��ا���ص��ي��ة، ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا على 
مدار ال�صنة، التي ت�صهم يف توطيد 
 ، البدنية  اللياقة  ورف��ع  العالقات 

وتعزيز الروح االإيجابية.

�صارك 6 العبني من اأ�صحاب النزعة الهجومية مع منتخب م�صر اأمام 
كولومبيا ودياً، بواقع 3 اأ�صا�صيني و3 بدالء، لكن مل ينجح اأي منهم يف 

تقدمي ملحات من خطورة حممد �صالح، الغائب ب�صبب االإ�صابة.
وانتهت املباراة بالتعادل دون اأهداف اجلمعة، �صمن ا�صتعدادات ملواجهة 
اأوروغواي، املنتخب االآخر القادم من اأمريكا اجلنوبية، يف بداية م�صوار 

كاأ�س العامل 15 يونيو.
ومع التكتل الدفاعي للم�صريني اأغلب فرتات املباراة، وت�صابق الالعبني 
الهزمية،  جتنب  يف  الرغبة  بدت  االأخطاء،  وارتكاب  الكرات  ت�صتيت  يف 

ورغم اأن ذلك حتقق، اإال اأن االأداء زاد من احل�صرة على اإ�صابة �صالح.
ويف ظل جدل حول موعد عودة هداف ليفربول، الذي اأ�صيب يف كتفه 
خالل نهائي دوري اأبطال اأوروبا منذ اأ�صبوع واحد، حاول مدرب م�صر، 

وجود  مع  حتى  الدفاعية  بنزعته  املعروف  كوبر،  هيكتور  االأرجنتيني 
اأكرث  اإىل  االأمامي، وجلاأ  اأكرث من العب لقيادة اخلط  �صالح، جتربة 

من طريقة لعب خالل ال�صوطني.
واعتمد كوبر لفرتة على راأ�س حربة �صريح هو مروان حم�صن، ودخل 
رم�صان �صبحي، وحممود ح�صن تريزيغيه، الت�صكيلة االأ�صا�صية، ليكون 
كاأ�س  م�صوار  بداية  عن  �صالح  غياب  حال  يف  حمتماًل  بدياًل  اأحدهما 

العامل.
و�صارك حممود عبد املنعم “كهربا” يف ال�صوط الثاين كمهاجم وهمي، 
عمرو  بالثنائي  ودف��ع  اأي�صاً  املتاحة  التغيريات  ا�صتغالل  كوبر  وح��اول 

وردة وحممود عبدالرازق �صيكاباال لتغيري ال�صكل الهجومي.
لكن النتيجة اأنه مل ينجح اأحد رغم واقع اأن رم�صان كاد اأن ي�صتغل خطاأ 

فر�صة  �صناعة  يف  تريزيغيه  جناح  اإىل  اإ�صافة  براأ�صه،  وي�صجل  دفاعياً 
اأهدرها عبداهلل ال�صعيد، الذي بدا وكاأنه يبحث با�صتمرار عن �صالح.

�صالح..  غ��ي��اب  ن��ت��ائ��ج  ت���اليف  ع��ل��ى  “اأعمل  لل�صحافيني:  ك��وب��ر  وق���ال 
اأنف�صهم.  على  للتفوق  اأدائ��ه��م  خ��الل  الالعبني من  ع��دد من  ا�صتجاب 

�صالح باإمكانه اإحداث الفارق مع اأي فريق يلعب له«.
وخطف �صالح االأ�صواء ب�صدة و�صجل 44 هدفاً يف كل امل�صابقات خالل 
مو�صمه االأول مع ليفربول، وهيمن تقريباً على معظم اجلوائز الفردية 

يف اإجنلرتا، ومنها الهداف واأف�صل العب.
ولكن اآمال امل�صريني يف ترك ب�صمة يف الظهور االأول بكاأ�س العامل منذ 
بعد تدخل  متاأملاً  �صقط �صالح  تعر�صت ل�صربة قوية، عندما   1990

قوي من مدافع ريال مدريد، �صريجيو رامو�س.

ال�صريع  والتحول  االرت���داد  عملية  هو  يقلقني  ما  “اأكرث  كوبر:  وق��ال 
خالل املباراة بني الدفاع والهجوم.. ركزنا من خالل عملنا والتغيريات 
ع��ل��ى ال��و���ص��ول اإىل ح��ال��ة م��ر���ص��ي��ة وت��ر���ص��ي حم��ب��ي ال��ف��ري��ق يف هذا 

اجلانب«.
واأكد كوبر اأن �صيام الالعبني ترك اأثره اأي�صاً على االأداء ب�صفة عامة، 

ب�صبب االمتناع عن تناول الطعام وال�صراب لعدد كبري من ال�صاعات.
و�صتخو�س م�صر جتربة �صعبة اأخرى باللعب مع بلجيكا، �صاحبة املركز 

االأربعاء املقبل. الثالث يف ت�صنيف االحتاد الدويل “فيفا”، 
و�صتلعب م�صر يف املجموعة االأوىل لكاأ�س العامل مع اأوروغواي ورو�صيا 
وال�صعودية، وحتلم باجتياز الدور االأول، لكن من ال�صعب حدوث هذا 

دون ب�صمة من �صالح يف املباراتني الثانية والثالثة على االأقل. 



جنت من مغامرة باإيفر�ست فماتت مبنزلها
توفيت اإحدى الناجيات من حملة اإىل جبل اإيفر�صت قبل 22 عاماً، بعد اأن 
�صقطت من على �صالمل منزلها. وكانت �صارلوت فوك�س )61 عاماً(، من 
داهمتهم  عندما   ،1996 عام  اإيفر�صت  جبل  �صعدوا  مغامرين،   10 بني 
عا�صفة ثلجية، اأدت اإىل مقتل العديد منهم، لكنها جنت من هذه الكارثة، 

وليلة اخلمي�س املا�صي، مت العثور عليها جثة هامدة اأ�صفل درج منزلها.
فيه جمموعة من  اقتب�صت  لكتاب،  اإيفر�صت، مو�صوعاً  كارثة جبل  وكانت 
زمالئها،  م��ن  جمموعة  مقتل  على  �صاهدة  كانت  التي  ���ص��ارل��وت،  ع��ب��ارات 
بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية. وعا�صت �صارلوت وحيدة يف منزلها 
بوالية كولورادو ل�صنوات طويلة، بعد وفاة زوجها يف حادث باملظالت يف عام 
2004، حيث كانت تعمل مدربة للتزلج، ومل تثنها حادثة جبل اإيفر�صت، 

عن متابعة �صغفها بت�صلق القمم اجلبلية ال�صاهقة.
وعلى الرغم من اأنها كانت من بني اأكرث الن�صاء يف اأمريكا ت�صلقاً للجبال، 
العالية،  املرتفعات  عن  وبعيداً  متوقعة،  غري  بطريقة  كانت  وفاتها  اأن  اإال 

حيث كانت �صالمل منزلها، كفيلة بو�صع حد حلياتها.

اأطفال يرفعون �سيارة الإنقاذ امراأة 
تعاون فريق من اليافعني يف رفع �صاحنة انقلبت فوق امراأة، ومتكنوا من 

اإنقاذ حياتها، بعد اأن علقت حتت ال�صاحنة.
13 عاماً،  القدم االأمريكية لالأ�صبال، حتت �صن  اأع�صاء فريق لكرة  وكان 
عائدين اإىل منازلهم يف والية اأيداهو االأمريكية، بعد م�صاركتهم يف اإحدى 
البطوالت بوالية كاليفورنيا، عندما �صادفوا حادث انقالب �صيارة �صاحنة 

على الطريق.
و�صارع اأع�صاء الفريق، للرتجل من حافلتهم، مل�صاعدة رجل وامراأة، انقلبت 

�صارتهما على جانب الطريق.
ويف الوقت الذي متكن الزوج من اخلروج من كر�صي ال�صائق، ظلت زوجته 
من  املحطم  وال��زج��اج  وال��دم��اء  ال�صيارة،  حتت  عقب  على  را���ص��اً  حما�صرة 
حولها. وتعاون اأع�صاء الفريق، ليتمكنوا من رفع ال�صاحنة بالقدر الكايف، 
الذي ي�صمح للمراأة باالنزالق واخلروج من حتتها، بح�صب ما ذكرت �صحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.
وا�صتمرت عملية االإنقاذ نحو 10 دقائق، قبل اأن يتمكن اأع�صاء الفريق، من 
رفع ال�صيارة، واإخراج املراأة من حتتها، ليتحولوا اإىل اأبطال بنظر اجلميع، 
وخا�صة مدربهم الذي كان �صاهداً على احلادثة، وراقبهم وهم يطبقون ما 
علمهم اإياه، ب�صرورة اأن يلعبوا كرة قدم خالية من االأنانية، ويكونوا على 

ا�صتعداد مل�صاعدة االآخرين يف اأي وقت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ثعبان يثري الفزع 
داخل مدر�سة 

الغرف  اأح���د  ف��اج��اأ ثعبان ط��الب 
مدر�صة  داخ��ل  املكتظة  الدرا�صية 
ث���ان���وي���ة ج���ن���وب���ي ال�������ص���ني، حني 
اق��ت��ح��م ع��ل��ي��ه��������م ال��ف�����ص��ل واأث�����ار 
رع���ب���ه���م وت�������ص���ب���ب يف ح���ال���ة من 
ال���ف���و����ص���ى ب�����ني ال�����ط�����الب وه���م 

ي�صرخون.
الثعبان،  م�صور  ت�صجيل  واأظ��ه��ر 
وهو يت�ص�������لل اإىل اأح������د الف�ص������ول 
مدينة  يف  ثانوي���������ة  م��در���ص��ة  يف 
قوانغدون�����غ  مبقاطع��������ة  ميت�ص���و 
اأن  قب�������ل  املا�ص������ي،  ظه��ر  بعد 
املدر�ص������ني  اأح�����������������د  ب���ه  مي�����ص��ك 
وي����ب����ع����ده ب����ي����دي����ه ال����ع����اري����ت����ني، 
ميل”  “ديلي  ل�����ص��ح��ي��ف��ة  وف���ق���ا 

الربيطانية.
وق�����ال امل����در�����س ل��و���ص��ائ��ل اإع����الم 
جدا،  ح��ار  “الطق�س  اإن  حملية، 
تكييف  بها  الدرا�صية  والف�صول 
الثعبان  اأراد  ول���رمب���ا  ل���ل���ه���واء، 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى م��ك��ان ب���ارد للتغلب 

على احلرارة يف اخلارج«.
ويبلغ طول الثعبان، الذي هاجم 
الف�صل ح��وايل م��رت، وه��و ثعبان 
م����ائ����ي ي���ع���ي�������س ح������ول ب���ح���ريات 
االأن����ه����ار، ومن  اأو  ال��ع��ذب��ة  امل���ي���اه 
القارة  يف  وج�����وده  امل���األ���وف  غ���ري 

االآ�صيوية.
الثعابني  من  النوع  هذا  ويتغذى 
االأ�صماك  ع��ل��ى  رئ��ي�����ص��ي  ب�����ص��ك��ل 

ال�صغرية وال�صفادع املائية.

قتلت مولودها لبكائه
مقاهي  اأح���د  عند  طفلها  اأجن��ب��ت  يابانية  ام����راأة  ق��ام��ت 
طوكيو بقتل املولود واإخفاء جثته يف خزنة ب�صركة الإيداع 
احلقائب، على ما ك�صفت ال�صرطة . وقد عرثت ال�صرطة 
قد  يكون  اأن  يرجح  ال��ذي  للر�صيع  املتحللة  اجلثة  على 
م��ن اخلزنة.  ت��ف��وح  ب��روائ��ح كريهة  اإب��الغ��ه��ا  بعد  خ��ن��ق، 
بف�صل  ع��ام��اً   25 العمر  م��ن  البالغة  ال��وال��دة  واأوق��ف��ت 
عدة  م��رات  �صورتها  التي  املراقبة  لكامريات  ت�صجيالت 
ا�صتخدامها،  م��دة  ل��زي��ادة  اخلزنة  يف  النقود  ت�صع  وه��ي 
اأنها  ت��وغ��اوا  م��او  وروت  ال�صرطة.  اأو���ص��ح��ت  م��ا  بح�صب 
الكثري  كابوكي�صو  ح��ّي  مقاهي  اأح���د  يف  م��ول��وداً  اأجن��ب��ت 
ثم و�صعت  بالبكاء.  بداأ  الأنه  الفور  وقتلته على  احلركة 

اجلثة يف حقيبة اأخفتها يف م�صتودع قريب.

ا�سرتت لوحة ب� 30 دوالرا ت�ساوي املاليني
ا�صرتتها  ال��ت��ي  ال��ل��وح��ة  اأن  ت��اي��ل��ن��دي��ة  مغنية  اكت�صفت 
30 دوالراً، تعود للفنان  اأع��وام مببلغ ال يتعدى   6 قبل 
ي�صل  اأن  وميكن  ك��وخ،  ف��ان  فن�صنت  ال�صهري  الهولندي 
الروك  مغنية  وك��ان��ت  ال�����دوالرات.  م��الي��ني  اإىل  �صعرها 
هاروتاي موانغبون�صري )45 عاماً(، قد ا�صرتت اللوحة 
من متجر للتحف القدمية يف م�صقط راأ�صها بالعا�صمة 
التايلندية بانكوك، والتي تعرف با�صترياد القطع الفنية 
من اأوروبا. وظلت اللوحة معلقة على جدار منزلها ملدة 
6 �صنوات، دون اأن تعلم اأنها لوحة اأ�صلية للفنان ال�صهري، 
وقبل نحو 3 �صنوات، دعت اأ�صتاذاً م�صاعداً يف تاريخ الفن 
من  النمط  ه��ذا  اأن  واأخ��ربه��ا  �صواللونغكورن،  بجامعة 
ذلك  ومنذ  ك��وخ.  ف��ان  �صوى  ير�صمه  اأن  ميكن  ال  ال��ف��ن، 
الوقت، عملت هاروتاي مع جمموعة من اخلرباء، للتاأكد 
من تاريخ هذه اللوحة، واأكد العديد منهم اأنها تعود اإىل 
عام 1888، اأي قبل نحو عامني من وفاة فان كوخ عن 
عمر 37 عاماً فقط. وتعد لوحات فان كوخ من بني اأغلى 
اللوحات يف العامل، ويف حال تاأكد اأن هذه اللوحة اأ�صلية، 
اللوحات،  جمع  ع�صاق  الأح���د  لبيعها  ه��اروت��اي  تخطط 
ال����دوالرات،  م��الي��ني  اإىل  �صعرها  ي�صل  اأن  ميكن  حيث 

بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.

يعزف على الغيتار خالل عملية جراحية
تكللت  جراحية  عملية  هندي  م�صت�صفى  يف  اأط��ب��اء  اأج���رى 
بالنجاح ملو�صيقي، كان يعاين من ا�صطراب نادر �صل اأ�صابع 
الربيطانية،  “ديلي ميل”  وذك��رت �صحيفة  يديه.  اإح��دى 
ال�صبت، اأن املو�صيقي البنغايل اإيبنا علي )31 عاما( خ�صع 
لعملية جراحية يف مدينة بنغالور الهندية يف مايو املا�صي. 
ون�صرت ال�صحيفة �صورا تظهر علي وهو يعزف على الغيتار، 
بينما كان االأطباء يجرون جراحة يف دماغه، وظهر يف �صور 
اأخرى وهو ميرر اأ�صابعه على هاتف ذكي. وقبل عدة �صنوات 
اأ�صابع يده  بداأ املو�صيقي البنغايل يعاين من ا�صطراب يف 
الي�صرى، ومع مرور الزمن تفاقم الو�صع لدرجة اأنه توقف 
ع��ن ال��ع��زف. وملعاجلة االأم���ر، اخ��ت��ار االأط��ب��اء ح��رق اأجزاء 
معنية من الدماغ م�صوؤولة عن هذا ال�صلل، وهو اإجراء يتم 
العالج حرق  وتطلب  الهندية،  امل�صت�صفيات  بع�س  ن��ادرا يف 

بني 3-4 اإن�صات داخل جمجمة املري�س.

العثور على طيار حيا بعد 30 عاما 
عرث على طيار حربي رو�صي حيا بعد نحو ثالثني عاما على فقدان اأثره جراء اإ�صقاط طائرته خالل االجتياح ال�صوفياتي 
الأفغان�صتان واعتباره يف عداد االأموات، ح�صبما اأعلن اجلمعة قدامى املحاربني الرو�س. وقال رئي�س احتاد املظليني فالريي 
فو�صرتوتني لوكالة “ريا نوفو�صتي” الرو�صية “ال يزال حيا. اإنه اأمر مده�س للغاية. اإنه االآن بحاجة للم�صاعدة«. ورف�س 
فو�صرتوتني الذي يراأ�س اجلانب الرو�صي يف اللجنة الرو�صية االأمريكية الأ�صرى احلرب واجلنود املفقودين يف املعارك، 
اإن  املحاربني،  رئي�س منظمة لقدامى  نائب  كالينني، وهو  فيا�صي�صالف  ال�صرية. وقال  بداعي  الطيار  الك�صف عن هوية 
اإىل الوطن. واأ�صار  اأنه تخطى ال�صتني من العمر، ويريد العودة  1987 ويرجح  اأ�صقطت طائرته عام  الطيار الرو�صي 
اإىل اأن الطيار قد يكون يف باك�صتان حيث اأقامت اأفغان�صتان معتقالت الأ�صرى احلرب. واأفادت الوكالة ان 125 مقاتلة 
ولدى ان�صحاب  �صوفياتية مت اأ�صقاطها يف افغان�صتان خالل احلرب التي اندلعت اواخر 1979 وا�صتمرت حتى 1989. 
300 جندي يف عداد املفقودين. ومنذ ذلك الوقت عرث على نحو ثالثني منهم  1989 اعترب  القوات ال�صوفياتية يف 
1987 هو  اأ�صقطت طائرته يف  اإن طيارا رو�صيا  الرو�صية  “كومر�صنت”  عادوا بغالبيتهم اإىل الوطن. واأف��ادت �صحيفة 
التي  باغرام  قاعدة  اإقالعها من  بعد  اأثر طائرته  وكان فقد  رو�صيا،  رو�صتوف يف جنوب  بانتليوك من منطقة  �صريغي 

حتولت حاليا اإىل قاعدة اأمريكية يف �صمال كابول.
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ماليني دوالر الأجل وجبة مع ملياردير   3
وارن  االأم��ريك��ي،  امللياردير  غ��داء خا�صة مع  �صعر وجبة  �صجل 
بافيت، رقما قيا�صيا هذا العام حيث العرو�س جتاوزت بالفعل 
على  لبافيت،  ال�صنوي  العلني  امل���زاد  ي��ق��ام  دوالر.  م��الي��ني   3
ت�صاعد  ال��ت��ي  فاوندي�صن  غ��الي��د  موؤ�ص�صة  ل�صالح  االإن��رتن��ت 
امل�صردين يف �صان فران�صي�صكو. و�صجل عامي 2012 و2016 

رقما قيا�صيا حيث بلغ �صعر الغداء 3456789 دوالر.
جمع بافيت اأكرث من 26 مليون دوالر ل�صالح موؤ�ص�صة غاليد 

من خالل املزادات على مدى ال�صنوات الثمانية ع�صر املا�صية.
فر�صة  على  للح�صول  عالية  اأ�صعار  دفع  يف  املزايدون  وي�صتمر 
الذي  اخلريية  االأعمال  ورج��ل  ال�صهري  امل�صتثمر  مع  للتحدث 
يقود �صركة بريك�صاير هاثاواي التي تتخذ من والية نربا�صكا 
مقرا لها. وقال بافيت اإنه �صيوا�صل دعمه لغاليد ب�صبب العمل 
االأف��راد على  مل�صاعدة  املوؤ�ص�صة اخلريية  به  تقوم  ال��ذي  الرائع 

اإعادة بناء حياتهم بعد اأن و�صلت اإىل احل�صي�س.

اأغلى �سيارة يف العامل.. فرياري قدمية
بيعت �صيارة فرياري كال�صيكية قدمية مقابل مبلغ 70 مليون 

دوالر اأمريكي، لت�صبح اأغلى ال�صيارات يف العامل.
وذكرت �صحيفة “التلغراف” الربيطانية، ام�س االأول ال�صبت، 
اأن ال�صيارة من طراز “فرياري 250 جي تو اأو”، م�صنوعة عام 

1963، ويطلق على ال�صيارة القدمية ا�صم “الكاأ�س املقد�س«.
وكانت ال�صيارة املباعة فازت يف �صباق طواف فرن�صا عام 1964، 

اأحد اأكرث ال�صباقات �صهرة وعراقة يف العامل.
ف���رياري، مار�صيل  ���ص��ي��ارات  ���ص��وؤون  املتخ�ص�س يف  م���وؤرخ  وق���ال 
اأن  دون  ال�صيارة  ا���ص��رتى  اأم��ريك��ي،  اأع��م��ال  رج��ل  اإن  ما�صيني، 
خالل  �صتباع  ال�����ص��ي��ارة  اأن  امل����وؤرخ  وت��وق��ع  ه��وي��ت��ه.  ع��ن  يك�صف 

ال�صنوات اخلم�س املقبلة بثمن ي�صل اإىل 100 مليون دوالر.
اإذ  للغاية،  ن��ادرة  لكونها  لل�صيارة،  الباه�س  الثمن  عزو  وميكن 
-1962 عامي  ب��ني  منها  ن�صخة   36 �صوى  ف���راري  تنتج  مل 

اأو   3 اأف�صل  م��ن  املباعة  الن�صخة  اإن  ما�صيني  وق��ال   .1964
4 من الطراز النادر. وجتمع ال�صيارة الكال�صيكية بني املظهر 
 3 V12 ب�صعة  اإذ زودتها ف��رياري مبحرك  الريا�صي واالأداء، 

لرت، وبقدرة ت�صل اإىل 200 ح�صان.

ينفث اللهب من فمه 
تداولته  م�صور  ت�صجيل  اأظ��ه��ر  االأن��ف��ا���س،  يحب�س  م�صهد  يف 
ال��ع��دي��د م��ن م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي، حلظة ق��ي��ام رجل 
ونفثه  باإ�صعاله  يقوم  اأن  قبل  للغاز،  عبوة  من  الغاز  با�صتن�صاق 
على �صكل نريان من فمه.  وقد ظهر الرجل وهو يحمل عبوة 
من  الغاز  من  كبرية  كمية  وي�صتن�صق  للطبخ،  املخ�ص�صة  الغاز 
فوهتها، وي�صعل النريان بالغاز لدى نفثه اإياه، لتنطلق األ�صنة 
اللهب احلارقة من جوفه.  ون�صر الرجل مقطع الفيديو على 
تنيناً”،  ت�صبح  كيف   “ ع��ن��وان:  حت��ت  في�صبوك  على  �صفحته 
حيث لقي الفيديو ا�صتنكاراً من املتابعني الذين نعتوا ما فعل 
ال�صبكة  على  كبرياً  رواج��اً  الفيديو  ولقي  الكربى.   باحلماقة 
العنكبوتية، وحظي بعدد م�صاهدات كبري و�صل اإىل 10000 

م�صاهدة بعد ن�صره ب�صاعات قليلة. 
املغنية كون�صيتا ور�صت واملمثل هريبرت فوتينجر يوؤّديان عر�صاً خالل حفل افتتاح دورة احلياة اخلام�صة والع�صرين يف فيينا ، النم�صا.  )رويرتز(

تقود �سيارة مالهي 
يف �سارع مزدحم

اأف���راد  �صينية  ���ص��ي��دة  فاج���������اأت 
عندما  امل����رور،  �ص��������رطة  دوري����ة 
�ص��������يارة  ت��ق��ود  وه���ي  ���ص��اه��دوه��ا 
مم��اث��ل��ة ل�������ص���ي���ارات االأط����ف����ال يف 
الطرقات  اأح�����د  ع��ل��ى  امل����اله����ي، 

ال�صريعة.
وا����ص���ط���رت دوري������ة ال�����ص��رط��ة يف 
غ��وي��ي��ان��غ ج��ن��وب��������������������������ي ال�����ص��ني ، 
الإج��ب��ار امل����راأة على ال��ت��وق��ف على 
�صوهدت  عندما  الطريق،  جانب 
�صغرية  اأطفال  �صيارة  تقود  وهي 
مايو   24 ي�����وم  ال�����ل�����ون،  زرق�������اء 

املا�صي.
وت��ظ��ه��ر امل����راأة يف ال��ف��ي��دي��و، وهي 
ت��ق��ود ال�����ص��ي��ارة ال�����ص��غ��رية و�صط 

طري����������ق مزدح���������م..
اأن  مت�����ان�����ع  اأن������ه������ا  ي�����ب�����دو  وال   
مع  امل��رور  حرك����������ة  ت�ص������������������ارك 
دف������������ع  مم��ا  الكبرية،  ال�صيارات 
وم�صادرة  توقيفها،  اإىل  ال�صرطة 
بح�صب  ال����ف����ور،  ع���ل���ى  ال�������ص���ي���ارة 

�صحيفة اأي بي �صي وا�صنطن.
وب���ح�������ص���ب م���������ص����ادر حم���ل���ي���ة يف 
ال�������ص���ني، مت��ل��ك امل�������راأة ال���ت���ي مل 
ا�صمها  ع��ن  الك�ص����������ف  يت����������م 
ال�صيارات،  يبيع مثل هذه  متجراً 
ب�صكل  نقلها  اإىل  م�صطرة  وه��ي 
املتجر،  اإىل  امل���ن���زل  م���ن  ي���وم���ي 
لتوفري  قيادتها  اإىل  ع��ادة  وتلجاأ 

الوقت.

هروب طواوي�س
 من حديقة حيوان 

هربوا  اأرب��ع��ة  اأ�صل  من  طاوو�صني  على  العثور  مت 
االأمريكية  ف��ي��الدل��ف��ي��ا  يف  احل���ي���وان  ح��دي��ق��ة  م���ن 
خالل االأ�صبوع احلايل وقاموا بالتجول على طريق 
نافقا  اآخ��ر  العثور على  �صريع، وذل��ك بعد يوم من 

على هذا االمتداد من الطريق.
ق��ال م�����ص��وؤول��ون يف احل��دي��ق��ة اإن اأح���د امل���ارة ر�صد 
من  بالقرب  املا�صية  اجلمعة  �صباح  ال��ط��اوو���ص��ني 

مركز للفرو�صية. 
وبقي املبلغ اإىل جوار الطاوو�صني حتى و�صل عمال 

حديقة احليوان واأنقذوهما. 
ولكن  جيدة  “ب�صحة  الطاوو�صني  العمال  وو�صف 

جياع«.  ما زال الطاوو�س الرابع طليقا. 
�صوهد الطواوي�س لدى �صريهم على طريق �صريع 

قرب حديقة احليوان م�صاء االأربعاء. 
اأغلقت �صرطة الوالية حارتني من الطريق ال�صريع 
ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت ت��ت��ع��ق��ب ال���ط���واوي�������س، م���ا ت�����ص��ب��ب يف 
ال�صرطة من  اأميال.  متكنت  تكد�صات على امتداد 
اإخراج الطيور من الطريق ال�صريع، ولكنهم هربوا 

من احلظرية مرة اأخرى.

اإىل  ن��ي��وي��ورك  م��ن  اأمريكية  �صيدة  ا�صطرت 
كاأتعاب  دوالر  األ�����ف   20 م���ن  اأك�����رث  اإن���ف���اق 
حمامي، للدفاع عن نف�صها، بعد اأن رفع عليها 
ي�صل  بتعوي�س  فيها  يطالب  ق�صية،  طبيبها 
اإىل مليون دوالر، الأنها منحته جنمة واحدة 

فقط يف تقييمها له على االإنرتنت.
عاماً(،   36( ليفني  مي�صيل  ق��ررت  وعندما 
را�صية عنها،  التي مل تكن  م�صاركة جتربتها 
باإ�صراف  اأج��رت��ه  �صنوي  بفح�س  يتعلق  فيما 
روبوتيك  جامعة  م��ن  �صونغ  ج��ون  ال��دك��ت��ور 
الأم���را����س ال��ن�����ص��اء وال�����ص��ح��ة ال��ن�����ص��ائ��ي��ة، مل 
للدفاع  ال���دوالرات،  اآالف  �صتنفق  اأنها  تتخيل 

عن نف�صها اأمام املحكمة.
وتقول ليفني، اإنها اأرادت فقطت اأن تعرب عن 
راأيها يف جتربتها مع الدكتور �صونغ، واخلدمة 
ال�صيئة التي ح�صلت عليها، وحتذر االآخرين 
الدكتور  حم���ام���ي  ل���ك���ن  ال����وق����ت،  ن��ف�����س  يف 
���ص��ون��غ ك���ان ل��ه راأي اآخ����ر، ح��ي��ث اع��ت��رب ذلك 
ت�صهرياً ب�صمعته، وطالب مببلغ مليون دوالر 

كتعوي�س، بح�صب موقع اأوديتي �صنرتال.
الدكتور  ع��رثت على  اأن��ه��ا  ليفني،  واأو���ص��ح��ت 
موعداً  معه  وح���ددت  االإن��رتن��ت،  على  �صونغ 
الإجراء فح�س دوري يف يوليو 2017، وبعد 
دوالر   1300 بقيمة  ف��ات��ورة  تلقت  اأ���ص��ب��وع، 
مقابل زيارة الطبيب واإجراء فح�س باالأمواج 
ال�صوتية، مبا فيها 427 دوالراً غري م�صمولة 

بتاأمينها ال�صحي.
وعندما ات�صلت بعيادة الطبيب لت�صتف�صر عن 
�صبب تقدمي خدمة مل تطلبها، مثل فح�س 
عدائيني،  املوظفون  ك��ان  ال�صوتية،  االأم���واج 
وق���ال���وا ل��ه��ا اإن���ه���ا ج����اءت ت�����ص��ك��و م���ن اآالم يف 
احلو�س، يف الوقت الذي ت�صر على اأنها زارت 

الطبيب فقط الإجراء فح�س روتيني.
جتربتها  ع��ن  ليفني  كتبت  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
املواقع،  من  العديد  على  �صونغ  الدكتور  مع 
وكان تقييمها ال يزيد عن جنمة واح��دة عن 
اخلدمة التي ح�صلت عليها، لتجد نف�صها يف 

دوامة ال تنتهي من جل�صات املحاكم.

طبيب يطالب مري�سة مبليون دوالر تعوي�سًا 

 كري�س جيرن ال تعلم 
عن عالقة كيندال ب�سيمونز

فاجاأت جنمة تلفزيون الواقع  كري�س جيرن  ووالدة  كيندال جيرن  اجلمهور بجوابها على �صوؤال ارتباط 
ابنتها ب� “ بن �صيمونز«.

وخالل مقابلة اأجرتها مع اإحدى ال�صحف العاملية، قالت كري�س اإنه لي�س لديها اأية فكرة عن هذا املو�صوع، 
وهي ت�صمع بهذا اخلرب الأول مرة، وتابعت قائلة: ال اأعلم.. ال اأعتقد ذلك.

وعلى ما يبدو اأن عالقة جنمة التلفزيون وعار�صة االأزياء العاملية كيندال جيرن بالعب كرة 
اأّنه مل يتم  التوا�صل االجتماعي، خ�صو�صا  اأ�صبحت حديث رواد مواقع  ال�صلة بن �صيمونز 

تاأكيد هذا اخلرب حّتى اللحظة.


