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رئي�س الدولة و نائبه و حممد بن زايد يهنئون قادة 
الدول العربية و الإ�ضالمية بحلول �ضهر رم�ضان املبارك

 •• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
»حفظه اهلل« برقيات تهنئة مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك اإىل 
اأ�شحاب اجلاللة و الفخامة و ال�شمو ملوك و روؤ�شاء و اأمراء الدول 
اأع��رب �شموه خالل الربقيات عن متنياته  و  الإ�شالمية.  و  العربية 
و  التقدم  م��ن  امل��زي��د  ل�شعوبهم  و  ال�شعادة  و  ال�شحة  مب��وف��ور  لهم 

الرخاء و لأمتنا العربية والإ�شالمية العزة و املجد و الرفعة.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و �شاحب ال�شمو 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
امل�شلحة برقيات تهنئة مماثلة مبنا�شبة حلول �شهر  الأعلى للقوات 
و  ال�شمو ملوك  و  الفخامة  و  اأ�شحاب اجلاللة  اإىل  املبارك  رم�شان 

روؤ�شاء و اأمراء الدول العربية و الإ�شالمية.

حممد بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 
واحلكام و�ضعب الإمارات ب�ضهر رم�ضان املبارك

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة - مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان 
املبارك - �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
)حفظه اهلل( و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( واأ�شحاب 
ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واأولياء العهود 

ونواب احلكام.               )التفا�شيل �س3(
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الإمارات تطلق حملة رم�ضانية 
ي�ضتفيد منها اأكرث من 2.5 مليون ميني

•• عدن -وام:

اأطلقت دولة الإمارات العربية املتحدة احلملة الرم�شانية يف اليمن بحزمة مبادرات 
2.5 مواطن ميني منهم قرابة  وم�شاريع خريية واإن�شانية ي�شتفيد منها اأكرث من 

امراأة. األف   500 و  طفل  مليون   1.5
الرم�شانية  احلملة  اإن  اليمن  يف  الإم���ارات  لدولة  الإن�شانية  العمليات  مدير  وق��ال 
ومتوا�شلة  م�شتمرة  وتنموية  وخريية  اإن�شانية  وحمالت  مبادرات  ل�شل�شلة  امتداد 
القائم  الإن�����ش��اين  العمل  لآل��ي��ة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  و�شمن  اليمن  يف  لالأ�شقاء 
على تلبية املتطلبات والحتياجات للفئات امل�شتهدفة حيث مت الرتتيب والتح�شري 
تكثيف  اأن  واأك��د   . وج��ه  اأكمل  على  لتنفيذها  وم��راح��ل  خطوات  على  لها  والتجهيز 
يتم  و�شلوك  نهج  رم�شان  �شهر  حلول  مع  بالتزامن  واخلريية  الن�شانية  العمال 
العمل به دائما انطالقا من القيم الإن�شانية التي ر�شخها املغفور له ال�شيخ زايد طيب 
اهلل ثراه وا�شتجابة للقيادة الر�شيدة واحلكيمة التي ت�شري على خطاه ونحن نعمل 

على القيام بالواجب مل�شاعدة وخدمة اأ�شقائنا يف اليمن.     )التفا�شيل �س11(

الإمارات حتتفل اليوم بالذكرى الـ 43 لتوحيد قواتها امل�سلحة

رئي�س الدولة : ال�ضاد�س من مايو 1976 عالمة فارقة يف م�ضرية بناء دولتنا الحتادية

 •• اأبوظبي -وام: 

قيادة  الإم����������ارات  دول������ة  حت��ت��ف��ل 
و���ش��ع��ب��ا ال��ي��وم ب��ال��ذك��رى ال���� 43 
ل��ت��وح��ي��د ق��وات��ه��ا امل�����ش��ل��ح��ة التي 
منيعا  وط���ن���ي���ا  ����ش���ي���اج���ا  ���ش��ك��ل��ت 
حلماية مكت�شبات الدولة وحتقيق 
ر�شالتها ودوره��ا يف دعم وتر�شيخ 
امل�شتوى  على  وال�شتقرار  الأم��ن 

املحلي والإقليمي والعاملي.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د  وق��د 

م�شيعون يحملون جثمان الر�شيعة �شابا اأبو عرار يف غزة والتي ا�شت�شهدت يف غارة لالحتالل  )اأ ف ب(

�شودانيون يوا�شلون تظاهراتهم امام وزارة الدفاع يف اخلرطوم

تنازلت متبادلة يف الأفق
اإنكلرتا: هزمية املحافظني والعمال تنع�س الربيك�ضيت!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

بينما خ�شر حزب رئي�شة الوزراء ترييزا ماي ما يقرب من 1300 مقعد، فان 
 60 يوم اخلمي�س  للفوز، خ�شرت  كانت مر�شحة  انها  العمالية رغم  املعار�شة 
مقعًدا من امل�شت�شارين البلديني. فقد قام الناخبون بفر�س عقوبات �شارمة 
اململكة  خ��روج  تعطيل  م�شوؤولية  يتحمالن  اللذين  الرئي�شيني  احلزبني  على 
بالن�شبة  ال��ع��ام،  ال���راأي  غ�شب  اإىل  وبالنظر  الأوروب����ي.  الحت���اد  م��ن  املتحدة 
لرئي�س احلكومة وزعيم الي�شار، جريميي كوربني، اأ�شبح من ال�شروري وامللح 

اإيجاد اتفاق من �شاأنه اأن يولد اأغلبية يف جمل�س العموم.
ال��و���ش��ط��ى، »ال���زرق���اء« )ل���ون املحافظني(،  اإجن��ل��رتا  اأن  ال���ذي ح��دث حتى  م��ا 
ناخبيه  % من   60 ال��ذي �شوت  احل��زب احلاكم،  اليمني؟ يدفع  قد هجرت 
»للخروج«، يف ا�شتفتاء 23 يونيو 2016، يدفع ثمن انق�شاماته.    )التفا�شيل 

ق�ضية  يف  بال�ضجن  اأح��ك��ام 
مب�ضر النه�ضة«  »اعت�ضام 

•• القاهرة-وكاالت:

اجليزة  ج��ن��اي��ات  حمكمة  اأ���ش��درت 
بال�شجن  اأح���ك���ام  اأم�����س  م�����ش��ر،  يف 
ت���رتاوح ب��ني امل��وؤب��د وامل�����ش��دد، بحق 
املتهمني فيما يعرف بق�شية ف�س 

النه�شة«. “اعت�شام 
املوؤبد  بال�شجن  املحكمة  وق�����ش��ت 
عاما   15 امل�����ش��دد  وال�����ش��ج��ن  ملتهم 
اإ�شافة  اآخ��ري��ن،  متهما   52 بحق 
ملتهمني  واح���دة  �شنة  احلب�س  اإىل 

اثنني وال�شجن 3 �شنوات ملتهم.
الق�شاء  ب������راأ  ذل������ك،  غ�������ش���ون  يف 
اآخ���ري���ن  م��ت��ه��م��ني   10 امل�������ش���ري 
خالل اإعادة حماكمتهم فى ق�شية 

ف�س اعت�شام النه�شة.
واأل���زم���ت امل��ح��ك��م��ة امل���دان���ني بدفع 
اإت��الف��ه مبحافظة  قيمة م��ا ج��رى 
وحديقتي  الهند�شة  وكلية  اجليزة 
وامل�شاريف  والأورم������ان،  احل��ي��وان 
اجلنائية، وم�شادرة ما مت �شبطه.

ق�����ش��ت حمكمة  ���ش��اب��ق،  وق����ت  ويف 
وح�شوريا  غيابيا  اجليزة  جنايات 
ب���امل���وؤب���د  م��ت��ه��م��ا   23 مب���ع���اق���ب���ة 
عاما   15 بامل�شدد  متهما  و223 
�شنوات،   3 بال�شجن  متهما  و22 
كما براأت 109 متهمني وانق�شاء 
ف��ى ق�شية ف�س  ملتهمني  ال��دع��وى 

اعت�شام النه�شة.
كما غرمت املحكمة املتهمني 137 
األ���ف جنيه حل��دي��ق��ة احل��ي��وان و2 
م��ل��ي��ون حل��دي��ق��ة الأورم�������ان و10 
م���الي���ني مل��ح��اف��ظ��ة اجل���ي���زة و25 

•• غزة-وكاالت:

الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  توعد 
بنيامني نتانياهو قطاع غزة باملزيد 
من الغارات اجلوية والق�شف، ردا 
على اإطالق ال�شواريخ الفل�شطينية 

من القطاع باجتاه اإ�شرائيل.
�شماه موا�شلة  نتانياهو مبا  واأم��ر 
»ال�����ش��رب��ات امل��ك��ث��ف��ة« ع��ل��ى قطاع 
غزة، يف اأحدث موجة ت�شعيد، اأدت 
منذ �شباح ال�شبت اإىل ا�شت�شهاد 7 
فل�شطينيني واإ�شابة اأكرث من 50 
اأعطيت  اآخ��ري��ن.  وق��ال نتانياهو: 
التعليمات بال�شتمرار يف الق�شف، 
واملدرعات  املدفعية  قوات  وتدعيم 
و�شالح امل�شاة يف حميط غ��زة،  ول 
ت���زال ال���غ���ارات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة على 

قطاع غزة م�شتمرة .
ال��ق�����ش��ام، اجلناح  واأع��ل��ن��ت ك��ت��ائ��ب 
مقتل  ح��م��ا���س،  حل��رك��ة  الع�شكري 
اأحد قادتها يف غارة اإ�شرائيلية على 
ق��ط��اع غ���زة الأح�����د، ل��ريت��ف��ع عدد 
منذ  اجلانبني  �شفوف  يف  القتلى 
موجة العنف التي اندلعت ال�شبت 

اإىل 12 قتيال.
واأطلقت الف�شائل الفل�شطينية يف 
ال�شواريخ،  ع�شرات  الأح���د،  غ��زة، 
التي ا�شتهدفت مناطق اإ�شرائيلية، 
اإ�شرائيليني اثنني  اإىل مقتل  واأدت 
الت�شعيد  ردا على  اأخرين  واإ�شابة 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اقرتح الو�شطاء ال�شودانيون الذين 
املجل�س  ب��ني  امل��ب��اح��ث��ات  ي�شهلون 
واملتظاهرين  احل��اك��م  الع�شكري 
يراأ�س  انتقالني  جمل�شني  ت�شكيل 
اأحدهما الع�شكريون وي�شرف على 
اأحد  امل�شائل الأمنية، على ما قال 
فران�س  لوكالة  ال��ت��ظ��اه��رات  ق���ادة 
بر�س. وياأتي اقرتاح الو�شطاء اإثر 
ت�شكيل  املباحثات بخ�شو�س  تعرث 
خ�شو�شا  ل��ل��ب��الد،  ح��اك��م  جمل�س 
مع تقدمي املجل�س الع�شكري وقادة 
لإدارة  خمتلفة  روؤى  التظاهرات 
بالرئي�س  الإط���اح���ة  ب��ع��د  ال���ب���الد 

عمر الب�شري ال�شهر الفائت.
وق�������ال ع���م���ر ال�����دغ�����ري ال���ق���ي���ادي 
امل��ع��ار���س ال���ب���ارز وع�����ش��و حتالف 
ال������ذي يقود  وال���ت���غ���ي���ري  احل����ري����ة 
مقرتحا  »ه��ن��اك  اإّن  ال��ت��ظ��اه��رات 
)من الو�شطاء( لت�شكيل جمل�شني، 
والأخر  املدنيون  يرتاأ�شه  احدهما 

يرتاأ�شه اجلي�س«.
»املجل�س  اأّن  بر�س  لفران�س  وتابع 
ال���ع�������ش���ك���ري )اجل�����دي�����د( وال�����ذي 
مدنيني(  ممثلني  اأي�شا  )�شي�شم 
املتعلقة  امل�����ش��ائ��ل  ع��ل��ى  ���ش��ي�����ش��رف 

باملناحي الأمنية للبالد«.
واأو�شح اأن »مهام عمل« كل جمل�س 
مل حتدد بعد، كما اأ�شار اإىل اأنه »مل 

ب��ع��د« بخ�شو�س  ق���رار  ات��خ��اذ  يتم 
القرتاح.

قوى  با�شم  الناطق  وا�شتبعد  ه��ذا 
ال�شودان،  يف  ال��وط��ن��ي  الإج����م����اع 
الو�شول  ام�������س،  احل������اج،  ���ش��اط��ع 
املجل�س  م��ع  م�����ش��دودة  اإىل ط��ري��ق 
النقا�س  ظ�����ل  يف  ال����ع���������ش����ك����ري، 
املرحلة  اإدارة  ب�شاأن  حاليا  الدائر 

النتقالية يف البالد.
الجتماع  »ق���وى  اإن  احل���اج  وق���ال 
ال��وط��ن��ي ل ت��ت��وق��ع ال��و���ش��ول اإىل 
املجل�س  م�����ع  م���������ش����دود«  ط����ري����ق 
ال�شودان،  يف  النتقايل  الع�شكري 
املجل�س  يف  املمثلني  اأع����داد  ب�����ش��اأن 

ال�شيادي من املدنيني اأو اجلي�س.
املجل�س  ي�����رد  اأن  احل������اج  وت����وق����ع 
مقرتح  على  النتقايل  الع�شكري 

القوى ب�شاأن الوثيقة الد�شتورية، 
الفرتة  م���الم���ح  ����ش���ت���ح���دد  ال���ت���ي 
»قريبا«،  ال�����ش��ودان،  يف  النتقالية 

من دون مزيد من التفا�شيل.
والتغيري  احل���ري���ة  ق����وى  وك���ان���ت 
قدمت »وثيقة د�شتورية« للمجل�س 
قالت  الن�����ت�����ق�����ايل،  ال���ع�������ش���ك���ري 
ب�شاأن  متكاملة  روؤي���ة  ت�شكل  اإن��ه��ا 
�شالحيات ومهام املوؤ�ش�شات خالل 

الفرتة النتقالية.
ت�شمنتها  التي  البنود،  اأب��رز  ومن 
بد�شتور  ال��ع��م��ل  وق���ف  ال��وث��ي��ق��ة، 
2005 النتقايل، وحتديد فرتة 
وت�شكيل  �شنوات،   4 مل��دة  انتقالية 
جم���ل�������س ����ش���ي���ادي م�������ش���رتك من 
املدنيني واملجل�س الع�شكري لإدارة 

�شوؤون البالد.

الذي ا�شتهدف القطاع.
الفل�شطينية،  الف�شائل  واأع��ل��ن��ت 
اإطالق ع�شرات ال�شواريخ على بئر 
عن  اأ�شفر  مم��ا  وع�شقالن،  ال�شبع 
واأ�شابة  اثنني،  اإ�شرائيليني  مقتل 
اثنني اآخرين، بعد �شقوط �شاروخ 

على م�شنع يف ع�شقالن.
ع�شكرية  اآل���ي���ة  ا���ش��ُت��ه��دف��ت  ك��م��ا 
على  م��وج��ه،  ب�����ش��اروخ  اإ�شرائيلية 
اأُطلقت  ف��ي��م��ا  ق��ط��اع غ����زة،  ح����دود 
امل�شتوطنات  يف  الإن����ذار  ���ش��اف��رات 

مبحيط القطاع.

وزارة  و�شفت  مت�شل،  �شياق  ويف 
اخلارجية واملغرتبني الفل�شطينية 
ق�������ش���ف الح�����ت�����الل حل������ايل على 
ق��ط��اع غ���زة ب��اأن��ه »مت��ه��ي��د لتمرير 
بيان،  يف  واأ�شافت  القرن«.  �شفقة 
واملعلومات  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  نقلته 
»يوا�شل  )وف�������ا(  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
الب�شع  ع��دوان��ه  ت�شعيد  نتانياهو 
على اأهلنا يف قطاع غزة فيما ي�شبه 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  »���ش��د احل��ب��ال«  لعبة 
ال�شفة  القطاع عن  تكري�س ف�شل 
وابتزاز  القد�س،  فيها  الغربية مبا 

لتح�شني  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ال���ط���رف 
ت��ه��دئ��ة طويلة  ل��ف��ر���س  ���ش��روط��ه 
امل�����دى وب�����ش��م��ان��ات ت���وف���ر الأم����ن 
دون  غ��زة  غ��الف  يف  للم�شتوطنات 
لدفع  الح��ت��الل  دول���ة  ت�شطر  اأن 

الأثمان املطلوبة«.
واإدارة  ن��ت��ان��ي��اه��و  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
ي��ري��دان »خ��ل��ق م��ن��اخ��ات وظروف 
ُت�شمى  ما  لطرح  متهيداً  منا�شبة 
ب�»�شفقة القرن«، وتربيد الأو�شاع 

على حدود قطاع غزة«.
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رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
امل�شلحة »حفظه اهلل« اأن ال�شاد�س 
الذي توحدت   ،1976 من مايو 
ف��ي��ه ق���وى دف���اع اإم��ارات��ن��ا ال�شبع 
حت��ت علم واح��د وق��ي��ادة مركزية 
واح�������دة، ه���و ع���الم���ة ف����ارق����ة، يف 
الحتادية  دول��ت��ن��ا  ب��ن��اء  م�����ش��رية 
اإن�شانها  ومتكني  كيانها  وتر�شيخ 
تنمية  ف��ال  موؤ�ّش�شاتها،  وت��ع��زي��ز 
اأمن  ول  اأم�����ن،  دون  ن��ه�����ش��ة  ول 

دون جي�س وطني قوي، فاملوؤ�ّش�شة 
الع�شكرية املوّحدة عالية الكفاءة، 
ه��ي م�����ش��دُر ق���وٍة واأم����ن، ومبعُث 
بناء  يف  اأ�شا�س  وم��ك��وٌن  اطمئنان، 
النتماء  ق��ي��م  وت��ع��م��ي��ق  ال���دول���ة، 

للوطن.
مبنا�شبة  كلمة  يف   - �شموه  وق��ال 
القوات  لتوحيد   43 ال���  ال��ذك��رى 
امل�شلحة التي توافق يوم ال�شاد�س 
م����ن ���ش��ه��ر م���اي���و م����ن ك����ل ع�����ام �� 
جانب  واإىل  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  اإن 

الرئي�س يف حماية الوطن  دوره��ا 
اأمنه  على  واحل��ف��اظ  ومكت�شباته 
�شيا�شة  وت��ن��ف��ي��ذ  وا�����ش����ت����ق����راره، 
وال�شديق،  لل�شقيق  دعما  الدولة 
وم�شاركة املجتمع الدويل جهوده 
حال للنزاعات ومواجهًة للكوارث، 
الإن�شانية،  للم�شاعدات  وتقدمًيا 
وحفًظا لل�شالم الإقليمي والعاملي، 
فهي مدر�شٌة لرت�شيخ قيم الولء 
وموؤ�ّش�شة  وامل��واط��ن��ة،  والن��ت��م��اء 
الوطنية وتعميق  الوحدة  لتعزيز 
التالحم  اأوا���ش��ر  وتقوية  الهوية 

الوطني.
اأك����د ���ش��اح��ب ال�شمو  م��ن ج��ان��ب��ه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« اأن 
ومازالت  ك��ان��ت  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 
حتميها  ال��دول��ة  م�شرية  قلب  يف 
اإليها،  وت�����ش��ي��ف  م��ع��ه��ا  وت��ت��ف��اع��ل 
والتقدم،  الإجن�����از  يف  وت��واك��ب��ه��ا 
وتطور ذاتها يف جمالت التنظيم 
وال���ت�������ش���ل���ي���ح وت����ك����وي����ن ال����ك����وادر 
ال���وط���ن���ي���ة وت���ع���ظ���ي���م ق���درات���ه���ا 

ومهاراتها ومعارفها.
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأك���د  ك��م��ا 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

التطوير  اأن  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
امل�شلحة  ل���ق���وات���ن���ا  امل�����ش��ت��م��ر 
الت�شليح  البا�شلة على م�شتوى 
وغ���ريه���م���ا ميثل  وال����ت����دري����ب 
اأول���وي���ة ق�����ش��وى ل��ل��ق��ي��ادة من 
التنمية  ب���اأن  اإمي��ان��ه��ا  منطلق 
واأن  ق���وة حت��م��ي��ه��ا  اإىل  حت��ت��اج 
�شيانة  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة  ال�����دول 

م��ك��ت�����ش��ب��ات��ه��ا وم�����ش��احل��ه��ا يف 
باملخاطر  م����ل����يء  ع�����امل  ظ����ل 
وال��ت��ه��دي��دات وال��ت��ح��دي��ات هي 
ع�شكرية  ق������وة  مت���ل���ك  ال����ت����ي 
متطورة تكون مبنزلة احل�شن 
اإليه وه��ي مت�شي  ال��ذي تركن 

نحو التطور والتقدم.
)التفا�شيل �س3-2(

حممد بن را�سد : قواتنا امل�سلحة يف قلب م�سرية الدولة حتميها وتتفاعل معها وت�سيف اإليها
حممد بن زايد: اأر�ص الت�سامح والتعاي�ص �ستظل اآمنة م�ستقرة بحفظ اهلل ثم بحكمة قيادتها واإخال�ص اأبنائها

�سواريخ فل�سطينية تقتل اإ�سرائيليني بع�سقالن

�ضهداء جدد يف غزة والحتالل يكثف العدوان
القوى ال�سودانية ت�ستبعد الو�سول لطريق م�سدودة مع املجل�ص الع�سكري

و�ضطاء يقرتحون ت�ضكيل جمل�ضني انتقاليني ! 

مقتل قيادات حوثية يف معارك �سمال ال�سالع

فريق دويل ي�ضل مطاحن احلديدة عرب »طريق ال�ضرعية«

املنا�شرون لوروبا غا�شبون

•• اليمن-وكاالت:

النقالبية  احل��وث��ي  ميلي�شيات  م��ن  ق��ي��ادات  لقيت 
اجلي�س  م��ع  م��ع��ارك  يف  م�شرعهم  اآخ��ري��ن  وعنا�شر 

اليمني يف �شمال حمافظة ال�شالع.
عنيفة  مواجهات  اإن  مينية  ع�شكرية  م�شادر  وقالت 
اندلعت بني اجلانبني، حيث اأجرب اجلي�س امل�شلحني 
من  الع�شرات  خ�شارتهم  بعد  الفرار  على  احلوثيني 
موقع  اأورده  م��ا  ح�شب  احل��رب��ي،  وال��ع��ت��اد  العنا�شر 

»�شبتمرب« التابع للقوات امل�شلحة اليمنية.

ق���ا����س ع�����ض��ك��ري ي���اأم���ر 
بوتفليقة  �ضقيق  بحب�س 

•• اجلزائر-رويرتز:

قال التلفزيون اجلزائري اإن قا�شيا 
ع�شكريا اأ�شدر اأوامره ام�س باإيداع 
ال�شابق  للرئي�س  الأ�شغر  ال�شقيق 
والرئي�شني  بوتفليقة  العزيز  عبد 
ال�����ش��اب��ق��ني جل���ه���از امل���خ���اب���رات يف 

احلب�س املوؤقت.
واأ�شاف اأن �شعيد بوتفليقة واللواء 
والفريق  طرطاق  عثمان  متقاعد 
ت���وف���ي���ق مدين  م��ت��ق��اع��د حم���م���د 

جرى اعتقالهم اأم�س.

وك���ان���ت وح�����دات م���ن ق�����وات ال��ع��م��ال��ق��ة ق���د ق�شفت 
بال�شواريخ مواقع وتعزيزات للميلي�شيات عند �شفح 
اأدى  جبل نا�شة اإىل ال�شمال الغربي من مري�س، ما 
الع�شرات  وج��رح  ومقتل  ع�شكرية،  عربات  ح��رق  اإىل 

من عنا�شر امليلي�شيات.
ه��ذا ومت��ك��ن ف��ري��ق م��ن ب��رن��ام��ج ال��غ��ذاء ال��ع��امل��ي من 
احلديدة  يف  الأح��م��ر  البحر  مطاحن  اإىل  ال��و���ش��ول 
غربي اليمن، من خالل الطريق الذي ت�شيطر عليه 
احلكومة اليمنية، وفق ما اأفادت م�شادر »�شكاي نيوز 

عربية« يف اليمن، اأم�س الأحد.
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اأخبـار الإمـارات
اأكد اأن قواتنا امل�سلحة مدر�سٌة لرت�سيخ قيم الولء والنتماء واملواطنة، وموؤ�ّس�سة لتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الهوية 

رئي�س الدولة : ال�ضاد�س من مايو 1976 عالمة فارقة يف م�ضرية بناء دولتنا الحتادية
�شموه يوؤكد:

الإمارات حّكام  واإخوانه  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  ؛  جي�سه  وموّحدي  الحتاد  بناة  املوؤ�ّس�سني  اآبائنا  على  • نرتحم 
وال�سموخ والعزة  للقوة  رمًزا  َخّفاقة،  عاليًة  الوطن  راية  لتظّل  والدماء  بالأرواح  جادوا  الذين  الوطن،  ل�سهداء  • الإجالل 

والتعاي�ص  التعاون  �سيا�ستها اخلارجية مبادئ  للت�سامح، تتوّخى يف  لل�سالم، داعيٌة وراعيٌة  • نحن دولٌة حمبٌة 

•• اأبوظبي -وام: 

القائد  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  اأكد �شاحب 
1976، الذي  اأن ال�شاد�س من مايو  الأعلى للقوات امل�شلحة »حفظه اهلل« 
ال�شبع حتت علم واح��د وق��ي��ادة مركزية  اإم��ارات��ن��ا  توحدت فيه ق��وى دف��اع 
واحدة، هو عالمة فارقة، يف م�شرية بناء دولتنا الحتادية وتر�شيخ كيانها 
ول  اأم��ن،  دون  نه�شة  ول  تنمية  موؤ�ّش�شاتها، فال  وتعزيز  اإن�شانها  ومتكني 
الكفاءة،  عالية  املوّحدة  الع�شكرية  فاملوؤ�ّش�شة  قوي،  دون جي�س وطني  اأمن 
الدولة،  بناء  يف  اأ�شا�س  وم��ك��وٌن  اطمئنان،  ومبعُث  واأم���ن،  ق��وٍة  م�شدُر  هي 

وتعميق قيم النتماء للوطن.
وقال �شموه - يف كلمة مبنا�شبة الذكرى ال�/ 43 / لتوحيد القوات امل�شلحة 
امل�شلحة  قواتنا  اإن   �� عام  كل  من  مايو  �شهر  من  ال�شاد�س  يوم  توافق  التي 
على  واحلفاظ  ومكت�شباته  الوطن  حماية  يف  الرئي�س  دوره��ا  جانب  واإىل 
اأمنه وا�شتقراره، وتنفيذ �شيا�شة الدولة دعما لل�شقيق وال�شديق، وم�شاركة 
ل��ل��ك��وارث، وتقدمًيا  ل��ل��ن��زاع��ات وم��واج��ه��ًة  ال����دويل ج��ه��وده ح��ال  املجتمع 
مدر�شٌة  فهي  والعاملي،  الإقليمي  لل�شالم  وحفًظا  الإن�شانية،  للم�شاعدات 
لرت�شيخ قيم الولء والنتماء واملواطنة، وموؤ�ّش�شة لتعزيز الوحدة الوطنية 

وتعميق الهوية وتقوية اأوا�شر التالحم الوطني.
القائد  الدولة  رئي�س  ال�شمو  التي وجهها �شاحب  الكلمة  ن�س  يلي  وفيما 
مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جملة  ع��رب  اهلل«  »حفظه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 

الذكرى الثالثة والأربعني لتوحيد قواتنا امل�شلحة..
اأبنائي قادة و�شباط و�شباط �شف وجنود قواتنا امل�شلحة البا�شلة ال�شالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

يف الذكرى الثالثة والأربعني لتوحيد قواتنا امل�شلحة، نتوّجه اإليكم بتحيِة 
وكفاءٍة  ان�شباٍط  يف  اجل��ه��د،  تبذلون  واأن��ت��م  وال��ع��رف��اِن  والتقديِر  الفخِر 
ملكت�شباته  الوطن، و�شوًنا  ال��ذْود عن  املقّد�س يف  تنفيًذا لواجبكم  واقتدار، 
املواطنني جميًعا، نرتحم على  ومنجزات �شعبه ودولته. وبا�شمكم، وبا�شم 
اآبائنا املوؤ�ّش�شني بناة الحتاد وموّحدي جي�شه ؛ املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان واإخوانه حّكام الإمارات اأع�شاء اأول جمل�س اأعلى لالحتاد 
»طّيب اهلل ثراهم«، وتغّمدهم برحمته ومغفرته، واأثابهم على ما قّدموه 
لوطنهم، والإجالل ل�شهداء الوطن، الذين جادوا بالأرواح والدماء لتظّل 
اأن  اهلل  داع��ني  وال�شموخ،  وال��ع��زة  للقوة  رم��ًزا  َخّفاقة،  عاليًة  الوطن  راي��ة 
ي�شكنهم ف�شيح جناته، واأن ُيلهم ذوْيهم ال�شرب وال�شلوان. والتحية لإخواين 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
نهيان، ويّل عهد  اآل  زاي��د  وال�شيخ حممد بن  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
املجل�س  اأع�شاء  وال�شيوخ  امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�شلحة  ق��وٍة مل�شرية حتديث قواتنا  ال��راع��ني يف  الإم����ارات،  الأع��ل��ى ح��ّك��ام 
اآمنة م�شانة  وتطوير قدراتها، وتعزيز جاهزيتها، بناًء لدولة قوية قادرة 

ال�شيادة.
اإن ال�شاد�س من مايو 1976، الذي توحدت فيه قوى دفاع اإماراتنا ال�شبع 
حتت علم واحد وقيادة مركزية واحدة، هو عالمة فارقة، يف م�شرية بناء 
دولتنا الحتادية وتر�شيخ كيانها ومتكني اإن�شانها وتعزيز موؤ�ّش�شاتها، فال 
فاملوؤ�ّش�شة  ق��وي،  وطني  جي�س  دون  اأم��ن  ول  اأم���ن،  دون  نه�شة  ول  تنمية 
الع�شكرية املوّحدة عالية الكفاءة، هي م�شدُر قوٍة واأمن، ومبعُث اطمئنان، 

ومكوٌن اأ�شا�س يف بناء الدولة، وتعميق قيم النتماء للوطن.
الرئي�س يف حماية الوطن ومكت�شباته  امل�شلحة واإىل جانب دورها  وقواتنا 

لل�شقيق  دع��ًم��ا  ال��دول��ة  �شيا�شة  وتنفيذ  وا���ش��ت��ق��راره،  اأم��ن��ه  على  واحل��ف��اظ 
ومواجهًة  للنزاعات  ح��الًّ  ج��ه��وده  ال���دويل  املجتمع  وم�شاركة  وال�شديق، 
الإقليمي  لل�شالم  وح��ف��ًظ��ا  الإن�����ش��ان��ي��ة،  للم�شاعدات  وت��ق��دمًي��ا  ل��ل��ك��وارث، 
الولء والنتماء واملواطنة، وموؤ�ّش�شة  والعاملي، فهي مدر�شٌة لرت�شيخ قيم 
لتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الهوية وتقوية اأوا�شر التالحم الوطني.

القوات  ت�شكيالت  يف  الإم����ارات  اب��ن��ة  با�شتيعاب  الأدوار  ه��ذه  ت��ع��ّززت  لقد 
امل�شلحة كافة لتوؤدي واجبها يف خدمة جمتمعها والدفاع عن وطنها، كما 
الوطنية  للخدمة  الحت���ادي  القانون  ب�شدور  اأك��رث  الأدوار  تلك  تعمقت 
وبنات  اأب��ن��اء  اأم���ام  وا�شًعا  امل��ج��ال  فتح  ال��ذي   ،2014 ل�شنة  والحتياطية 
الإمارات لالنخراط يف احلياة الع�شكرية دفاًعا عن الوطن، م�شّكلني �شنًدا 
حقيقًيا لقواتنا امل�شلحة بف�شل ما اكت�شبوا من قيمها ال�شامية وتقاليدها 

العريقة و�شلوكياتها الإيجابية اإىل جانب الن�شباط وحتّمل امل�شوؤولية.
اأبنائي املواطنني..

�شيا�شتها  يف  تتوّخى  للت�شامح،  وراع��ي��ٌة  داع��ي��ٌة  لل�شالم،  حمبٌة  دول��ٌة  نحن 
اخلارجية مبادئ التعاون والتعاي�س، ونحمد اهلل كثرًيا اأن اأنعَم على وطننا 
ومواطنينا واملقيمني معنا بال�شتقرار والزدهار وال�شعادة، غري اأننا، على 
وعي تام باأننا ل نعي�س يف عزلة، نحن نوؤثر ونتاأثر، ونوؤمن باأن اأمن وطننا 
ب���اأّي ح��ال م��ن الأح���ول ع��ن الأم���ن اخلليجي  واأم���ن مواطنينا ل ينف�شل 
والعربي والإقليمي والعاملي، وجت�شيًدا لهذا الإميان ووعًيا با�شتحقاقاته، 
واأمنية  اإن�شانية  مهام  تنفيذ  يف  بفعالية  امل�شلحة  قواتكم  وت�شارك  �شاركت 
وع�شكرية عدة خارج حدود البالد درًءا لآثار احلروب والكوارث ومواجهًة 
للمهددات الأمنية وم�شادر اخلطر دعما جلهود المن وال�شالم والتعاون 
الذي  املتمّيز  والأداء  العالية  الكفاءة  مب�شتوى  فخورون  ونحن  امل�شرتك، 

اأظهرته قواتكم امل�شلحة يف تنفيذ مهامها اخلارجية كافة، مبا اأك�شبها ر�شا 
بها  ُنباهي  ق��وات  اإنها   .. واإعجابه  العامل  وتقدير  الوطن،  وفخر  القيادة، 
الأمم و�شتظّل هذه القوات، ذراًعا قوية وحار�ًشا اأميًنا ودرًعا واقية و�شياًجا 
ت�شليحها،  و�شيظّل  املوؤ�ّش�شون،  اآباوؤنا  لها  اأراد  كما  الحت��اد،  لدولة  ح�شيًنا 
وتطويرها، وتدريبها، وتاأهيل ورعاية منت�شبيها، هدًفا ا�شرتاتيجًيا لدولتنا 
واأولوية وطنية ق�شوى حلكومتنا، نزّودها باأحدث العتاد والتقنيات والنظم 
الدفاعية والإدارية، واأف�شل املمار�شات الع�شكرية العاملية، هادفني تبّووؤ هذه 

القوات موقًعا متقّدًما بني اأقوى جيو�س العامل ت�شليًحا وخربة.
اأبنائي ال�شباط واجلنود..

اإننا �شعٌب وقيادة، فخورون بكفاءتكم، مطمئنون جلاهزيتكم، را�شون عن 
والإرادة من عظيم  والقوة  القدرة  ن�شتلهم  لت�شحياتكم،  اأدائكم، مقّدرون 
الذي  اليوم  انتمائكم، و�شادق ولئكم، وغايل ت�شحياتكم، ويف ذكرى هذا 
يتزامن مع احتفاء بالدنا ب�«عام الت�شامح« وتعزيز ثقافة التعاي�س ال�شلمي 
والتاآخي الإن�شاين، نرفع الأيادي ترّحًما ودعاًء للوالد املوؤ�ّش�س املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان واإخوانه املوؤ�ّش�شني الذين و�شعوا اللبنات 
املتينة لهذا اجلي�س الوطني القوي حار�س الأمن وال�شتقرار، و�شرًيا على 
وت�شليًحا  تنظيًما  امل�شلحة؛  قواتنا  دع��م  يف  ما�شون  فنحن  الطريق  ذات 
الوطنية،  اأولوياتنا  راأ�س  ميّثل  ثابت،  التزام  وهو  �شاملة،  ورعايًة  وتدريًبا 
واإخال�س يف  جٍد  العاملني يف  وطننا  وبنات  لأبناء  والتقدير  التحية  وك��ّل 

�شاحات البذل والعطاء كّلها.
وفقنا اهلل و�شّدد على طريق اخلري ُخطانا.

حممد بن را�ضد : قواتنا امل�ضلحة يف قلب م�ضرية الدولة حتميها وتتفاعل معها وت�ضيف اإليها

•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
كانت  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  اأن  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اإليها،  وت�شيف  معها  وتتفاعل  حتميها  ال��دول��ة  م�شرية  قلب  يف  وم��ازال��ت 
وتواكبها يف الإجناز والتقدم، وتطور ذاتها يف جمالت التنظيم والت�شليح 

وتكوين الكوادر الوطنية وتعظيم قدراتها ومهاراتها ومعارفها.
امل�شلحة  القوات  43 لتوحيد  ال�  الذكرى  �شموه - يف كلمة مبنا�شبة  وقال 
ال�شاد�س م��ن �شهر مايو م��ن ك��ل ع��ام - » حققنا الإجن���ازات  ي��واف��ق  ال��ذي 
الوطني  واجلي�س  التحتية  والبنية  واملوؤ�ش�شات  الن�شان  بناء  يف  امل�شهودة 
الإن�شانية كافة،  التنمية  املتخ�ش�شة؛ وكما تقدمنا يف موؤ�شرات  والأجهزة 
تقدمنا يف ترتيب الدول الأكرث اأماناً وا�شتقراراً، ويف ترتيب القوة والكفاءة 
العامل،  دول  واح����رتام  ت��ق��دي��ر  حم��ل  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  وب��ات��ت  الع�شكرية، 
و�شجاعتهم  والبعيد مبناقبهم  القريب  اعرتاف  وانتزع �شباطنا وجنودنا 
اأو  القتال  ميادين  يف  �شواء  لها  يت�شدرون  التي  املهام  تنفيذ  يف  وكفاءتهم 
و�شمائه  ال��وط��ن  ت���راب  ح��رم��ة  ���ش��ون  يف  اأو  ال�شلم،  على  احل��ف��اظ  �شاحات 

ومياهه الإقليمية والقت�شادية«.
وك�شف �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
النقاب عن اأن الذكرى الثالثة والأربعني لتوحيد قواتنا امل�شلحة ت�شطحب 
الذكرى  بنائها، وهي  وثيقاً مب�شرية  ارتباطاً  ترتبط  منا�شبة مهمة  معها 
الأربعني للتحاق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ب�شفوفها، وقال �شموه »لقد 
كانت عقودا اأربعة حافلة بالإجناز والعطاء والتميز .. كانت الروؤية ثاقبة، 
وفرياً  واحل�شاد  طيبا،  عفياً  الغر�س  فجاء  مكيناً،  والعزم  قوية،  والإرادة 
جت�شده قدرات وكفاءة ومناقب ومكانة قواتنا امل�شلحة يف الذكرى الثالثة 

والأربعني لتوحيدها«.
اإن دولة الإم��ارات تر�شد وتتح�شب تاأثريات الأو�شاع الأمنية  وقال �شموه 
وال�شيا�شية والقت�شادية يف املنطقة والعامل على الوطن وم�شاحله، وتعد 
الدولة على مواجهة  �شموه ثقته بقدرة  ملواجهة احتمالتها كافة، موؤكدا 
اعتمادا  وم�شدرها  نوعها  كان  اأي��اً  الأخطار،  هذه  عن  الناجمة  التحديات 
بعد التوكل على اهلل على قدراتها الذاتية، و�شواعد وعقول اأبنائها وبناتها، 
ال�شقيقة  ال���دول  م��ع  وع��الق��ات��ه��ا  حتالفاتها  و�شبكة  املكت�شبة،  وخ��ربت��ه��ا 

وال�شديقة.
وفيما يلي ن�س الكلمة التي وجهها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
والأربعني  الثالثة  الذكرى  مبنا�شبة  الوطن«  »درع  جملة  عرب  مكتوم  اآل 

لتوحيد القوات امل�شلحة :
قواتنا  و�شباط وجنود  ق��ادة  واإخ��واين  اأبنائي  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم   

امل�شلحة البا�شلة..
اأبناء وبنات وطني الكرمي..

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
اأهنئكم بحلول الذكرى الثالثة والأربعني لتوحيد قواتنا امل�شلحة.

واأهنئكم بحلول �شهر رم�شان املبارك، واأ�شاأل املوىل عز وجل اأن يعينكم على 
ثياب  ترفلون يف  احلبيبة  واإماراتنا  واأنتم  عليكم  ويعيده  وقيامه،  �شيامه 
يف  يعزز  اأن  وتعاىل  �شبحانه  واأ�شاأله   .. وال�شتقرار  والأم��ن  وال�شوؤدد  العز 
نفو�شنا ف�شائل هذا ال�شهر الذي اأنزل فيه القراآن هدى للنا�س وبينات من 

الهدى والفرقان.

نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأخ��ي �شاحب  للتحاق 
هذه  مثل  ففي  ب�شفوفها،  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
1979 انت�شب �شموه لل�شلك الع�شكري فور تخرجه من  الأيام من العام 
والطريان  املدرعات  اأ�شلحة  يف  دورات  وتلقيه  املرموقة  �شاندهري�شت  كلية 
واملظالت، وتدرج يف قوات النخبة و�شالح اجلو ورئا�شة الأركان، و�شوًل عن 

جدارة وا�شتحقاق اإىل نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
وقاد  امل�شلحة،  قواتنا  وتقدم  بناء  �شموه م�شرية  رافق  التاريخ،  ذلك  ومنذ 
ال��ع��امل��ي��ة يف جمالت  امل��م��ار���ش��ات  ت��ط��وي��ره��ا وم��واك��ب��ات��ه��ا لأف�����ش��ل  عمليات 
والتعليم  الت�شليح  وبرامج  التنظيمية  والهياكل  ال�شرتاتيجي  التخطيط 
والتدريب. لقد كانت ثقة ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه، وثقة ال�شيخ خليفة 
اأن��ه قائد  اأثبت بحق  زاي��د يف حملها، حيث  بال�شيخ حممد بن  حفظه اهلل 
اأكتفي  العجالة،  ه��ذه  يف  اإجن��ازات��ه  ح�شر  ي�شعب  واإذ  والتطوير،  الإجن���از 
اأن��ه ق��اد عمليات البناء م��ن امل��ي��دان، وع��ا���س ج��ل اأي��ام��ه بني  ب��الإ���ش��ارة اإىل 
والتحديث  التطوير  خطط  على  مبا�شر  ب�شكل  واأ�شرف  وجنوده،  �شباطه 
امل�شلحة  قواتنا  مواكبة  على  وحر�س  العملية،  وبياناتها  تنفيذها  وتابع 
الت�شنيع  الع�شكرية، ورعى بنف�شه خطط وبرامج  التكنولوجيا  مل�شتجدات 
الع�شكري الذي بات م�شدراً مهماً لت�شليح قواتنا وتنويع اقت�شادنا، واأ�شرف 
ولي�س  واأخ��رياً  النجاح.  له مقومات  ووف��ر  الوطنية  برنامج اخلدمة  على 
بات  حتى  الوطنية  الع�شكرية  الكوادر  لتكوين  فائقاً  اهتماماً  اأوىل  اآخ��راً، 
اأبناوؤنا وبناتنا قوام قواتنا يف كل اأ�شلحتها، ومن اأعلى الرتب القيادية اإىل 

اأحدث خريج من مدر�شة اأو كلية ع�شكرية.
اأحيي ومعي كل اأبناء وبنات الإمارات اأخي ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف 
العام الأربعني للتحاقه بال�شلك الع�شكري .. لقد كانت عقودا اأربعة حافلة 
والعزم  قوية،  والإرادة  ثاقبة،  الروؤية  كانت   .. والتميز  والعطاء  بالإجناز 
وكفاءة  ق��درات  وف��رياً جت�شده  واحل�شاد  طيبا،  عفياً  الغر�س  مكيناً، فجاء 

ومناقب ومكانة قواتنا امل�شلحة يف الذكرى الثالثة والأربعني لتوحيدها.
�شباط وجنود قواتنا امل�شلحة..

اأبناء وبنات الإمارات..
بينما من�شي كعهدنا بثقة وتفاوؤل يف تعزيز م�شادر قوتنا الذاتية، وتنفيذ 
خطط وم�شاريع التنمية ال�شاملة، فاإننا ل نغفل حلظة عن املتابعة اليقظة 
منطقتنا  يف  والقت�شادية  وال�شيا�شية  الأمنية  لالأو�شاع  الكامل  والنتباه 
ونعد  وم�شاحلنا،  وطننا  على  لتاأثرياتها  ونتح�شب  نر�شدها   .. وعاملنا 

ملواجهة احتمالتها كافة.
اأخطارها  ول  تعقيداتها  ول  تقلباتها  يف  ل  جديدة  لي�شت  الأو�شاع  وه��ذه 
عديدة،  لعقود  ب��ل  م��دي��دة،  ل�شنوات  مثيالتها  عاي�شنا  فقد   .. املحتملة 
وا�شتقراره  اأمنه  ويحفظ  وطننا  م�شالح  يحقق  مبا  دائماً  معها  وتفاعلنا 
عن  الناجمة  التحديات  مواجهة  على  بقدرتنا  ثقة  اأك��رث  نحن  واليوم   ..
هذه الأخطار، اأياً كان نوعها وم�شدرها .. واعتمادنا بعد التوكل على اهلل 
وخربتنا  وبناتنا،  اأبنائنا  وعقول  و�شواعد  الذاتية،  قدراتنا  على  دائماً  هو 

املكت�شبة، و�شبكة حتالفاتنا وعالقاتنا مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة.
ولعل من اأبرز امل�شتجدات يف امل�شهدين الإقليمي والدويل، هو ال�شتخدام 
والتناف�س  وال�����ش��راع��ات  ال��ن��زاع��ات  يف  ال��رق��م��ي��ة  للتكنولوجيا  امل��ت��ع��اظ��م 
ازدياد،  يف  املعلومات  قر�شنة  فعمليات   .. وال���رثوة  النفوذ  على  والتدافع 
وممار�شات الحتيال الرقمي يف ازدياد، والهجمات الرقمية التي ت�شتهدف 
موؤ�ش�شات حكومية واأهلية يف ازدياد .. مما ي�شع اأمن الف�شاء الإلكرتوين 

»ال�شيرباين« على جدول الأمن القومي لكل دول العامل.

لقد ا�شتقر �شهر رم�شان يف حياة امل�شلمني مدر�شة لل�شرب واجلود و�شلة 
والعلم  التقوى  توخي  على  وتعويدها  وتطهريها  النف�س  وتهذيب  الرحم 
الإمارات  وبنات  اأبناء  اأن  علينا  اهلل  ف�شل  وم��ن  والعباد،  البالد  وم�شالح 
ويف  ح��ي��ات��ه��م،  تفا�شيل  يف  يتمثلونها  امل��در���ش��ة،  ه���ذه  يف  جن��ب��اء  ت��الم��ي��ذ 
قراراتهم و�شلوكهم وعالقاتهم مع الآخرين. ويقيني اأن النموذج ال�شاطع 
الأمنية  واأجهزتنا  امل�شلحة  قواتنا  نفو�س من�شوبي  يتجلى يف  التمثل  لهذا 
وكل ال�شاهرين على �شالمة وا�شتقرار وازدهار وتقدم وطننا ..فهم الأوفياء 
ملعنى  الأ���ش��م��ى  والتج�شيد  م��رات��ب��ه،  اأع��ل��ى  يف  للعطاء  وال��ن��م��وذج  للق�شم، 
والنفي�س  بالغايل  لفتدائه  وال�شتعداد  للوطن  والنتماء  للقيادة،  ال��ولء 

وال�شت�شهاد دفاعاً عن اأمنه وا�شتقراره ومكت�شباته وعزته وكرامته.
ومازالت  امل�شلحة  قواتنا  كانت  وجمتمعنا  دولتنا  بناء  م�شرية  خ�شم  ويف 
يف  وتواكبها  اإليها،  وت�شيف  معها  وتتفاعل  حتميها  امل�شرية،  هذه  قلب  يف 
وتكوين  والت�شليح  التنظيم  ذات��ه��ا يف جم��الت  وت��ط��ور  وال��ت��ق��دم،  الإجن���از 

الكوادر الوطنية وتعظيم قدراتها ومهاراتها ومعارفها.
حقول  يف  والتحديث  والتطوير  النهو�س  م�شارات  وت��وازت  توازنت  وهكذا 
الن�شان  ب��ن��اء  يف  امل�����ش��ه��ودة  الإجن�����ازات  وحققنا  ك��اف��ة،  ال�شاملة  التنمية 
واملوؤ�ش�شات والبنية التحتية واجلي�س الوطني والأجهزة املتخ�ش�شة؛ وكما 
الدول  ترتيب  يف  تقدمنا  ك��اف��ة،  الإن�شانية  التنمية  م��وؤ���ش��رات  يف  تقدمنا 
وباتت  الع�شكرية،  وال��ك��ف��اءة  ال��ق��وة  ترتيب  وا���ش��ت��ق��راراً، ويف  اأم��ان��اً  الأك���رث 
قواتنا امل�شلحة حمل تقدير واحرتام دول العامل، وانتزع �شباطنا وجنودنا 
اعرتاف القريب والبعيد مبناقبهم و�شجاعتهم وكفاءتهم يف تنفيذ املهام 
التي يت�شدرون لها �شواء يف ميادين القتال اأو �شاحات احلفاظ على ال�شلم، 

اأو يف �شون حرمة تراب الوطن و�شمائه ومياهه الإقليمية والقت�شادية.
اأيها ال�شباط واجلنود ..

اأيها املواطنون واملواطنات ..
اإذ حتل الذكرى الثالثة والأربعني لتوحيد قواتنا امل�شلحة يف عام الت�شامح 
اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اأخ��ي �شاحب  اأطلقه  ال��ذي 
الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل .. فاإين على ثقة باأن كل 
اإماراتي واإماراتية يدرك اأن الت�شامح هو ممار�شة اإرادية يحث عليها ديننا 
احلنيف وتت�شف بها النفو�س الأبية املفطورة على مكارم الأخالق، ولكن ل 
يتمتع بهذه املمار�شة اإل الأقوياء القادرون، وال�شجعان الواثقون باأنف�شهم، 
ونحن يف الإم��ارات، دولة و�شعباً، اأهل لهذه املمار�شة، لأننا اأقوياء باإمياننا 
ومت�شكنا  بيتنا،  وح��دة  على  وحر�شنا  ديننا،  ب�شحيح  والتزامنا  العميق 
بقيمنا وعاداتنا، وحبنا لعمل اخلري، ونبذنا للظلم، وتوخينا الدائم لتنمية 

م�شادر قوتنا وتقدم دولتنا ورفاه �شعبنا.
وبتوفيق اهلل، �شيظل الت�شامح جزءاً اأ�شياًل يف تكوين الإمارات والإماراتيني، 
اإدام��ة ممار�شته يف الآت��ي من  و�شنظل نعمل بكل جهودنا واإمكانياتنا على 
ن�شاطنا  وال�شنني، وهذه م�شوؤوليتنا جميعاً يف كل مواقعنا ومراكز  الأي��ام 
يف البيت واملدر�شة واجلامعة وامل�شجد والدائرة والوزارة وامل�شنع واحلقل 
الرئي�شي  املكون  لأنها  امل�شلحة  لقواتنا  م�شاعفة  م�شوؤولية  وهي  واملتجر، 
واأمنه  ومنعته  حرمته  على  وت�شهر  وطننا  حتمي  الذاتية،  قوتنا  بنية  يف 

وا�شتقراره، وتوؤمن مظلة تنميته وتقدمه، ورفاه و�شعادة اأبنائه.
اأيها ال�شباط واجلنود..

اأبناء وبنات الإمارات..
ت�شطحب الذكرى الثالثة والأربعني لتوحيد قواتنا امل�شلحة معها منا�شبة 
الأربعني  ال��ذك��رى  وه��ي  بنائها،  مب�شرية  وث��ي��ق��اً  ارت��ب��اط��اً  ترتبط  مهمة 

يف  الجتماعي  التوا�شل  ملن�شات  املتزايد  ال�شتخدام  ف��اإن  لذلك،  اإ�شافة 
اأم���ن الف�شاء الإلكرتوين  ب��ني  امل��ن��ازع��ات وامل��ن��اف�����ش��ات ق��د ع��زز الرت��ب��اط 
.. فالأبحاث ترتى عن حروب اجليلني  والأم��ن الجتماعي والقت�شادي 
اإىل  ت�شعى  اإلكرتونية  جيو�س  ع��ن  تتحدث  وال��وق��ائ��ع  واخل��ام�����س،  ال��راب��ع 
الدول  جمتمعات  يف  والنق�شام  والكراهية  ال�شكوك  وزرع  الفو�شى  ن�شر 

امل�شتهدفة.
ونحن يف الإمارات تنبهنا ويف وقت مبكر لهذه الأخطار الداهمة، فو�شعنا 
ال�شرتاتيجيات املنا�شبة، واأن�ش�اأنا هيئة وطنية لالأمن الإلكرتوين، واأ�شدرنا 
يف العام 2012 قانون مكافحة اجلرائم الإلكرتونية، ودعمناه مبجموعة 
الف�شاء  م�شتخدمي  لتمكني  التقنية  واملعايري  التنظيمية  ال�شيا�شات  من 
والبيانات  احل�شا�شة  النظم  حماية  من  اخل��دم��ات  ومقدمي  الإل��ك��رتوين 
يف  الإلكرتونية  الأخطار  مواجهة  و�شتظل   .. والرقمية  التحتية  والبنية 
مقدم اهتمامات حكومتنا، و�شتوا�شل تاأهيل الكوادر الوطنية لتقود جهود 
الرابعة  ال�شناعية  الثورة  تطبيقات  يف  رواد  واإننا  بخا�شة  الأخ��ط��ار،  هذه 
وتطبيق  لختبار  العامل  يف  مفتوح  خمترب  اأول  وبتنا  ال�شناعي،  وال��ذك��اء 
تكنولوجيا هذه الثورة .. ومع تعزز الجتاه العاملي نحو انرتنت الأ�شياء، 
فائقة بني عدد ل يح�شى من  ب�شرعة  للبيانات  ي�شاحبه من حترك  وما 
الأجهزة والآلت والأ�شياء، فاإن الف�شاء الإلكرتوين على موعد مع اأمناط 

جديدة من املخاطر الأمنية، ومع اآليات جديدة ملواجهتها.
اأيها ال�شباط واجلنود..

اأبناء وبنات الإمارات..
يف الذكرى الثالثة والأربعني لتوحيد قواتنا امل�شلحة يتكتف ح�شور قائد 
التوحيد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، ون�شتذكر �شريته 
ونهجه ونرى احلكمة التي جتلت يف قيادته و�شيا�شاته، ونرى اأكرث كم كان 
بعيد النظر يرى ما ل يراه الآخرون، وكم كانت روؤيته ملتطلبات بناء دولة 

ذات �شاأن �شائبة.
ونتوجه يف هذه الذكرى بتحية التقدير والعرفان اإىل اأخي �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى لقواتنا امل�شلحة 

الذي رافق م�شرية التوحيد والبناء منذ انطالقها موجهاً وراعياً وداعماً.
والتحية مو�شوله اإىل اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اإخواين  واإىل  امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
اأبناء  اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات، واإىل 

وبنات الإمارات كافة.
اأما اأنتم يا من�شوبي قواتنا امل�شلحة واإخوانكم يف الأجهزة الأمنية وزمالءكم 
الذين �شبقوكم يف �شرف اخلدمة يف ال�شلكني الع�شكري والأمني فمكانتكم 
اأثرية يف قلوب الإماراتيني والإماراتيات، فاأنتم حا�شرون يف كل بيت وكل 
حي وكل بلدة وكل مدينة، جت�شدون وحدة بيتنا، وعمق انتماء وولء �شعبنا 
م��واط��ن ومواطنه تقديراً  ك��ل  اأق��ف معكم وم��ع  وال��ي��وم  وق��ي��ادت��ه؛  لوطنه 
للحق  انت�شاراً  بحياتهم  �شحوا  الذين  الأب��رار  ب�شهدائنا  واعتزازاً  وفخراً 

واإحباطاً لل�شر قبل اأن ينت�شر ويهدد اأمن وا�شتقرار منطقتنا ووطننا.
واحلمدهلل اأوًل واأخرياً على ما اأفا�س به من نعم علينا، وعلى ما كتبه لنا 
من توفيق يف خدمة وطننا و�شعبنا واأمتنا .. ون�شاأل وجه الكرمي اأن ي�شدد 

خطانا ويلهمنا اإىل ما يحب وير�شى.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

الذكرى 43 لتوحيد قواتنا امل�سلحة ترتبط بالذكرى الأربعني للتحاق حممد بن زايد ب�سفوفها، اأربعة عقود حافلة بالإجناز والعطاء والتميز

�سموه يوؤكد: حممد بن زايد رافق م�سرية بناء وتقدم قواتنا امل�سلحة، وقاد عمليات تطويرها ومواكباتها لأف�سل املمار�سات العاملية 

من�سوبو قواتنا امل�سلحة واإخوانهم يف الأجهزة الأمنية مكانتهم اأثرية يف قلوب الإماراتيني والإماراتيات

حققنا الإجنازات امل�سهودة يف بناء الإن�سان واملوؤ�س�سات والبنية التحتية واجلي�ص الوطني والأجهزة املتخ�س�سة

الت�سامح هو ممار�سة اإرادية يحث عليها ديننا احلنيف وتت�سف بها النفو�ص الأبية املفطورة على مكارم الأخالق، 
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اأخبـار الإمـارات

اأكد اأن التطوير امل�ستمر لقواتنا امل�سلحة البا�سلة ميثل اأولوية ق�سوى للقيادة 

حممد بن زايد: اأر�س الت�ضامح والتعاي�س �ضتظل اآمنة م�ضتقرة بحفظ اهلل ثم بحكمة قيادتها واإخال�س اأبنائها

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأن التطوير امل�شتمر لقواتنا امل�شلحة البا�شلة 
على م�شتوى الت�شليح والتدريب وغريهما ميثل اأولوية ق�شوى للقيادة من 
منطلق اإميانها باأن التنمية حتتاج اإىل قوة حتميها واأن الدول القادرة على 
والتهديدات  باملخاطر  مليء  ع��امل  ظل  يف  وم�شاحلها  مكت�شباتها  �شيانة 
احل�شن  مبنزلة  تكون  متطورة  ع�شكرية  ق��وة  متلك  التي  هي  والتحديات 

الذي تركن اإليه وهي مت�شي نحو التطور والتقدم.
وق����ال ���ش��م��وه - يف ك��ل��م��ة ل��ه مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ذك���رى ال���� 43 ل��ت��وح��ي��د القوات 
ت�شهده  ما  اإن   - عام  �شهر مايو من كل  ال�شاد�س من  يوافق  ال��ذي  امل�شلحة 
وال�شالم  وال�شتقرار  الأم��ن  م�شلحة  يف  ي�شب  تطور  من  امل�شلحة  قواتنا 
اأو  ال��دوام قوة �شالم لي�س على امل�شتوى العربي  يف املنطقة فقد كانت على 
ال�شرق الأو�شط فح�شب واإمنا على امل�شتوى العاملي من خالل اأدوارها املهمة 
والتي  ال��ع��امل  ح��ول  كثرية  مناطق  يف  ال�شالم  حفظ  عمليات  يف  والفاعلة 
ال�شاحة  على  وامل�شرق  الإم���ارات احل�شاري  دول��ة  وجه  ج�شدت من خاللها 
كل  وت��وف��ري  امل�شلحة وحتديثها  ال��ق��وات  دع��م  اأن  �شموه  ..م��وؤك��دا  ال��دول��ي��ة 
انطالقا من  ال��دوام  على  القيادة  لدى  توجها جوهريا  يعد  لها  الإمكانات 
الثقة الكاملة باأنها رمز عزتنا والأ�شا�س ال�شلب الذي تقوم عليه نه�شتنا. 
الإمارات  اأن دولة  اآل نهيان  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واأ�شاف �شاحب 
الذين  املخل�شني  اأبناءها  اأب��داً  تن�شى  ل  الوفاء  وط��ن  هي  املتحدة  العربية 
رفعوا رايتها وقدموا الت�شحيات العظام يف الدفاع عنها .. ويف هذه الذكرى 
الت�شحية  يف  الأمثلة  اأروع  �شربوا  الذين  ال�شهداء  اأبناءنا  نتذكر  العظيمة 
اآمناً وتظل رايته  والفداء وجادوا باأنف�شهم من اأجل اأن يحيا الوطن عزيزاً 
داع��ني اهلل عزل وجل  الطاهرة  اأرواحهم  .. نرتحم على  ال�شماء  خفاقة يف 
اأن ي�شطفيهم مع الأخيار، ونوؤكد اأن دولة الإمارات العربية املتحدة �شتظل 
وفّية دائماً للمبادئ التي �شحى من اأجلها اأبطالنا ال�شهداء يف ن�شرة احلق 

ي للبغي والعدوان. والعدل والت�شِدّ
واأكد �شموه اأن هذه الأر�س الطيبة، اأر�س الت�شامح والتعاي�س واملحبة �شتظل 
اأبنائها  واإخ��ال���س  قيادتها  بحكمة  ث��م  ت��ع��اىل  اهلل  بحفظ  م�شتقرة؛  اآم��ن��ة 
ال�شجاعة  قيم  جت�شدون  املخل�شني  طليعة  يف  امل�شلحة  القوات  يف  واأنتم   ..

العظام يف الدفاع عنها .. ويف هذه الذكرى العظيمة نتذكر اأبناءنا ال�شهداء 
الذين �شربوا اأروع الأمثلة يف الت�شحية والفداء وجادوا باأنف�شهم من اأجل 
على  م  نرتَحّ ال�شماء،  يف  اقة  خَفّ رايته  وتظل  اآم��ن��اً،  عزيزاً  الوطن  يحيا  اأن 
اأرواحهم الطاهرة داعني اهلل عز وجل اأن ي�شطفيهم مع الأخيار، ونوؤكد اأن 
دولة الإمارات العربية املتحدة �شتظل وفّية دائماً للمبادئ التي �شحى من 

ي للبغي والعدوان. اأجلها اأبطالنا ال�شهداء يف ن�شرة احلق والعدل والت�شِدّ
امل�شلحة  قواتنا  وج��ن��ود  �شف  و�شباط  �شباط  واأب��ن��ائ��ي  واأخ��وات��ي  اإخ���واين 

البا�شلة ..
الت�شليح  م�شتوى  على  البا�شلة،  امل�شلحة  لقواتنا  امل�شتمر  التطوير  اإن 
والتدريب وغريهما، ميثل اأولوية ق�شوى للقيادة؛ من منطلق اإميانها باأن 
التنمية حتتاج اإىل قوة حتميها، واأن الدول القادرة على �شيانة مكت�شباتها 
وال��ت��ح��دي��ات، هي  وال��ت��ه��دي��دات  باملخاطر  م��ل��يء  ع��امل  وم�شاحلها، يف ظ��ل 
الدول التي متلك قوة ع�شكرية متطورة تكون مبنزلة احل�شن الذي تركن 

اإليه وهي مت�شي نحو التطور والتقدم.
القيادة  ب��دع��م  غ��دت  ف��اإن��ه��ا  امل�شلحة؛  ق��وات��ن��ا  توحيد  م��ن  ع��ام��ا   43 وب��ع��د 
احلديثة  الأ�شلحة  جمال  يف  بالبنان  اإليه  ي�شار  منوذجاً  اأبنائها،  واإخال�س 
ال��ع��م��ل يف  ع��ل��ى  وال���ق���درة  وال��ف��اع��ل��ي��ة،  وال��ت��دري��ب  امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا 
ميادين متنوعة، واأداء خمتلف املهام بكفاءة واحرتافية، ويحظى بالتقدير 
الإمارات  دول��ة  ت�شهده  ما  بو�شوح  ويج�شد  والعامل،  املنطقة  والح��رتام يف 
العربية املتحدة من تطور على امل�شتويات كافة. اإن ما ت�شهده قواتنا امل�شلحة 
وقد  املنطقة،  يف  وال�شالم  وال�شتقرار  الأم��ن  م�شلحة  يف  ي�شب  تطور  من 
كانت قواتنا امل�شلحة على الدوام قوة �شالم، لي�س على امل�شتوى العربي، اأو 
ال�شرق اأو�شطي فح�شب، واإمنا على امل�شتوى العاملي اأي�شاً، من خالل اأدوارها 
العامل،  ح��ول  كثرية  مناطق  يف  ال�شالم  حفظ  عمليات  يف  والفاعلة  املهمة 
ال�شاحة  الإم��ارات احل�شاري وامل�شرق على  والتي ج�شدت من خاللها وجه 
الإمكانيات  امل�شلحة، وحتديثها، وتوفري كل  القوات  الدولية. و�شيظل دعم 
هاً جوهرياً لدى القيادة على الدوام، من منطلق الثقة الكاملة باأن  لها، توُجّ
البا�شلة هي رمز عزتنا، والأ�شا�س ال�شلب الذي تقوم عليه  امل�شلحة  قواتنا 
نه�شتنا. لقد اأثبت اأبناء قواتنا امل�شلحة البوا�شل على الدوام اأنهم على قدر 
�شعبهم،  واأبناء  قيادتهم  قبل  من  والثقة  للم�شوؤولية  اأه��ل  واأنهم  ي،  التحِدّ
دة  املوَحّ امل�شلحة  القوات  بناء  مللحمة  العظيم  بت�شديهم  ذلك  على  برهنوا 

يوم  و�شيبقى   .. وق��وت��ه  ال��وط��ن  ملنعة  رم���زاً  ومتثلون  والن��ت��م��اء  والوطنية 
واجل��ه��د حتى تظل  العمل  م��ن  للمزيد  ح��اف��زاً  ع��ام  ك��ل  م��ن مايو  ال�شاد�س 
الأمانة التي تركها لنا الآباء والأجداد عزيزة م�شونة كما اأرادها املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان واإخوانه من القادة املوؤ�ش�شني .. حفظ اهلل 

الإمارات و�شعبها. 
وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان مبنا�شبة 
الذكرى ال� »43« لتوحيد القوات امل�شلحة :اإخواين واأخواتي واأبنائي �شباط 

و�شباط �شف وجنود قواتنا امل�شلحة البا�شلة ..
يف هذه الذكرى الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً، ذكرى مرور 43 عاماً 
دوركم  اأن  واأوؤك��د  اأيديكم،  على  واأ�شَدّ  اأهنئكم،  امل�شلحة،  قواتنا  توحيد  على 
اعتزاز  حمل  هو  حيا�شه  عن  والدفاع  مكت�شباته  و�شون  الوطن  حماية  يف 

القيادة احلكيمة وفخر كل اإماراتي واإماراتية.
يف هذا اليوم املجيد من اأيام الوطن اأرفع اأ�شمى اآيات التهنئة اإىل قائد امل�شرية، 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، واإخوانهما 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات واإىل ال�شعب 
له  املغفور  وتقدير  اإج��الل  بكل  نتذكر  املنا�شبة  الأ�شيل. يف هذه  الإماراتي 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » واإخوانه حكام الإمارات، 
الذين اتخذوا القرار التاريخي، يف ال�شاد�س من مايو عام 1976، بتوحيد 
قواتنا امل�شلحة حتت علم واحد وهدف واحد وقيادة واحدة؛ وهو واحد من 
اأهم القرارات يف تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة؛ لي�س فقط ملا ترتب 
عليه من توحيد وتعزيز لقدرات الإمارات الدفاعية، وت�شكيل جي�س موحد 
د مكت�شبات هذا الوطن،  ومتطور ي�شتطيع مواجهة اأي حتديات ميكن اأن تهِدّ
والت�شدي لأي قوى حتاول اأن ت�شر مب�شاحله الوطنية، واإمنا كذلك ملا اأدى 
ة  الأخَوّ اأركانها، من خالل تعزيز عالقات  اإليه من تعزيٍز للوحدة ومتتني 
وامتزجت  م�شاعرهم  وتوحدت  قلوبهم  التقت  الذين  الإم���ارات،  اأبناء  بني 

دماوؤهم حتت راية واحدة دفاعاً عن اأر�شنا وم�شالح �شعبنا.
امل�شلحة  قواتنا  وج��ن��ود  �شف  و�شباط  �شباط  واأب��ن��ائ��ي  واأخ��وات��ي  اإخ���واين 
البا�شلة .. اإن دولة الإمارات العربية املتحدة هي وطن الوفاء؛ ولذلك فاإنها 
الت�شحيات  وقدموا  رايتها،  رفعوا  الذين  املخل�شني  اأبناءها  اأب��داً  تن�شى  ل 

وتطويرها، وبرهنوا على ذلك يف كل �شاحات العز وال�شرف التي قاتلوا فيها 
لدولة  �شفراء  وكانوا خري  وال��ع��دل،  احل��ق  وع��ن ق�شايا  عن وطنهم،  دفاعاً 
ال�شالم  حلفظ  فيها  �شاركوا  التي  املهام  كل  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

واإر�شائه يف العامل.
القيادة  ودع��م  واهتمام  بثقة  امل�شلحة  القوات  �شفوف  يف  امل��راأة  حظيت  كما 
برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
اأهل لهذه الثقة واملكانة  اأنها  الأعلى للقوات امل�شلحة » حفظه اهلل » لتثبت 
اإجن��ازات واأظهرت كفاءة  اأع��وام من العمل اجلاد املثمر فحققت  على مدى 
والواجب  الكرامة  ميادين  يف  امل�شوؤولية  حتمل  على  كبرية  وق���درة  عالية 

الوطني.
امل�شلحة  قواتنا  وج��ن��ود  �شف  و�شباط  �شباط  واأب��ن��ائ��ي  واأخ��وات��ي  اإخ���واين 

البا�شلة..
اآمنة  �شتظل  واملحبة،  والتعاي�س  الت�شامح  اأر���س  الطيبة،  الأر����س  ه��ذه  اإن 
واأنتم  اأبنائها،  واإخال�س  قيادتها  بحكمة  ثم  تعاىل،  اهلل  بحفظ  م�شتقرة؛ 
يف القوات امل�شلحة يف طليعة املخل�شني، جت�شدون قيم ال�شجاعة والوطنية 
والنتماء، ومتثلون رمزاً ملنعة الوطن وقوته. ويظل يوم ال�شاد�س من مايو 
كل عام حافزاً للمزيد من العمل واجلهد؛ حتى تبقى الأمانة التي تركها لنا 
الآباء والأجداد عزيزة م�شونة، كما اأرادها ال�شيخ زايد، رحمه اهلل، واإخوانه 

من القادة املوؤ�ش�شني .. حفظ اهلل الإمارات و�شعبها .

الإمارات وطن الوفاء ل تن�سى اأبدًا اأبناءها املخل�سني الذين رفعوا رايتها وقدموا الت�سحيات العظام يف الدفاع عنها 
قواتنا امل�سلحة البا�سلة هي رمز عزتنا، والأ�سا�ص ال�سلب الذي تقوم عليه نه�ستنا

اأبناوؤنا ال�سهداء �سربوا اأروع الأمثلة يف الت�سحية والفداء وجادوا باأنف�سهم ليحيا الوطن عزيزًا اآمنًا وتظل رايته خفاقة يف ال�سماء

ال�ساد�ص من مايو يعد منا�سبة من اأغلى املنا�سبات الوطنية 

لتوحيدها القوات امل�ضلحة حتتفل بالذكرى ال� 43 
•• اأبوظبي-وام:

احتفلت خمتلف قيادات ووحدات القوات امل�شلحة بالذكرى الثالثة والأربعني 
لتوحيدها م�شتح�شرين ماآثر الآباء املوؤ�ش�شني وعلى راأ�شهم املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، الذين ا�شتطاعوا باإخال�شهم 
وعزميتهم وعمق روؤيتهم بناء دولة الحتاد ودمج القوات امل�شلحة حتت قيادة 
لتطويرها  املتوا�شل  وال�شعي  دعمها  على  معاً  وعملوا  واح��د  وعلم  واح��دة 
الكيان الحتادي  تر�شيخ  منهم على  بقدراتها وجاهزيتها حر�شاً  والرتقاء 

وتثبيت اأركانه.
ال�شمو  �شاحب  بها  يقوم  التي  باجلهود  امل�شلحة  ال��ق��وات  وح���دات  واأ���ش��ادت 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
مبوؤازرة من اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل  اهلل”،  “حفظه 
“رعاه اهلل” ،  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
ومن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة الذين وا�شلوا م�شرية العطاء والبناء بعزمية 
ل تلني واإ�شرار م�شتمر على بلوغ الأهداف ال�شامية املتمثلة يف تطوير قواتنا 

امل�شلحة والرتقاء بها اإىل امل�شتوى املن�شود.
فقد اأقامت قيادة القوات الربية احتفاًل مبنا�شبة الذكرى الثالثة والأربعني 
الركن �شالح حممد �شالح  اللواء  �شعادة  امل�شلحة بح�شور  القوات  لتوحيد 
جمرن العامري قائد القوات الربية وعدد كبري من �شباط واأفراد القوات 
يعد  ال�شاد�س من مايو  ي��وم  اأن  اأك��دت  كلمة  واألقيت خ��الل احلفل  ال��ربي��ة. 
منا�شبة من اأغلى املنا�شبات الوطنية حيث نحتفل بالإجنازات ومن�شي على 
درب الكرامة والوفاء حتى تتحقق الأماين التي �شحى من اأجلها ال�شهداء 
وفاء للعهد وللوطن وللقيادة الر�شيدة. واأ�شارت الكلمة اإىل اأن كل منت�شبي 

القوات الربية يقفون اإجالًل ل�شانعي الوحدة وروادها الذين ظلوا اأوفياء 
ح�شا�شة  مرحلة  يف  العظيمة  مبادئها  اأج��ل  من  ف�شحوا  الإم���ارات  لر�شالة 
وظروف �شعبة جتاوزوها باإميان و�شالبة بعد اأن ح�شذوا الطاقات ووحدوا 
املواقف ونه�شوا مب�شوؤوليات البناء والتطوير وحاربوا اجلهل ون�شروا العلم 

واملعرفة ومت�شكوا بثوابت الأمة وطموحاتها.
واأ�شافت القوات الربية يف كلمتها اأن قواتنا امل�شلحة هي رمز قوتنا واعتزازنا 
تر�شل  فهي  املتطورة  اجليو�س  من  الكثري  على  التفوق  نالت  حتى  وهيبتنا 
وا�شتقرارنا  باأمننا  العبث  نف�شه  له  ت�شول  من  كل  اإىل  وحتذير  ردع  ر�شائل 
اجلنود  اإىل  نر�شلها  امل�شلحة  قواتنا  منت�شبي  كل  اإىل  نر�شلها  اإكبار  فتحية 
اليوم  “ اأنتم  لهم  ونقول  ي���ذودون عن احلمى  مواقعهم حيث  الأب��ط��ال يف 
للوطن  فهنيئا  وال��ع��زة  ال�شرف  ميادين  يف  والبطولة  املجد  ق�شة  تكتبون 
بهذه  اب��ت��ه��اج��اً  املتنوعة  الفعاليات  م��ن  ع��دد  على  احل��ف��ل  وا�شتمل  بكم”. 
وتكرمي  ال�شعرية  الق�شائد  واإلقاء  وفنية  ثقافية  فقرات  ت�شمنت  املنا�شبة 

املتميزين من منت�شبي هذه القيادة.
الركن  اللواء  وبح�شور  البحرية  القوات  قيادة  يف  املنا�شبة  بهذه  اأقيم  كما 
القوات  قائد  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  طيار  بحري 
البحرية وعدد كبري من منت�شبي القوات البحرية حفاًل مميزاً، حيث األقيت 
لآمال  ا�شتجابة  ج��اء  امل�شلحة  قواتنا  توحيد  اأن  اأك��دت  املنا�شبة  ح��ول  كلمة 
وبناء  اأركانه  وتثبيت  الحت��ادي  الكيان  تر�شيخ  يف  الإم���ارات  اأبناء  وتطلعات 
و�شدر  الإمكانات  تعوزها  مق�شمة  كانت  اأن  بعد  هياكله  وتنظيم  موؤ�ش�شاته 
قرار الدمج للقوات امل�شلحة وانطلقت م�شرية املوؤ�ش�شة الع�شكرية على درب 
التقدم والنماء، حيث �شهدت القوات امل�شلحة عملية تطوير وحتديث �شاملة 
بهدف تعزيز قدراتها الع�شكرية وحققت نقلة نوعية كبرية يف جميع اأفرعها 
الربية والبحرية واجلوية ووجدت هذه القوات الدعم والهتمام املتوا�شل 

امل�شلحة  القوات  دور  باأهمية  اإميانها  الر�شيدة من منطلق  القيادة  من قبل 
كاإحدى ركائز الدولة الع�شرية، وبعد ذلك توالت فقرات الحتفال حيث مت 

تكرمي املتميزين من خمتلف وحدات القوات البحرية.
طيار  الركن  اللواء  �شعادة  �شهد  اجل��وي  والدفاع  اجلوية  القوات  قيادة  ويف 
وعدد  اجل��وي  والدفاع  اجلوية  القوات  قائد  العلوي  حممد  نا�شر  اإبراهيم 
كبري من �شباط واأف��راد القوات اجلوية والدفاع اجلوي الحتفال اخلا�س 

بهذه املنا�شبة.
اأكد  املنا�شبة  بهذه  كلمة  األقيت  ثم  احلكيم  الذكر  من  ب��اآي��ات  احلفل  وب��داأ 
خاللها منت�شبو القوات اجلوية والدفاع اجلوي اأن الحتفال بذكرى توحيد 
القوات امل�شلحة ال� 43 يعد من الأحداث الفا�شلة يف تر�شيخ م�شرية الحتاد 
النه�شة يف كل املجالت، وخطوة كربى  اأ�ش�س  واأ�شا�شاً من  اأركانه،  وتوطيد 
امل�شلحة لت�شبح دولة الإم��ارات العربية  على الطريق الذي قطعته القوات 
املتحدة يف �شدارة دول العامل، اأمناً واأماناً ورخاًء وا�شتقراراً وتنمية. وجاء يف 
الكلمة “ كلنا اليوم ن�شعر بالفخر حني نرى قواتنا امل�شلحة حتظى بالإعجاب 
والتقدير يف كل اأنحاء العامل، وت�شجل الإجناز تلو الإجناز يف ميادين العزة 
اأربع �شنوات من  “ كان هذا الإجن��از املبكر، بعد نحو  وال�شرف”.. واأ�شافت 
قيام الحتاد، ثمرة جهد وعمل خمل�س من جانب الآباء املوؤ�ش�شني، الذين 
الأمم يف عقود  ُتنجزه  ما  �شنوات قالئل  واأجن��زوا خالل  الزمن،  اخت�شروا 
طويلة، ومل تعرف م�شريتهم املباركة اأي نوع من الرتاجع، بل كانت تتجه يف 

طريقها بعزم نحو الأمام دائما”.
اإنه يف احتفالنا بذكرى   ، القوات اجلوية والدفاع اجلوي يف كلمتها  وقالت 
توحيد القوات امل�شلحة الغالية على نفو�شنا جميعاً، ن�شتذكر الوالد املوؤ�ش�س 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، واإخوانه حكام 
الإمارات الذين حققوا هذا الإجناز العظيم، وندين بالف�شل لهذه الكوكبة 

من الرجال الذين �شجلوا اأ�شماءهم بحروف من نور يف تاريخ بالدهم ويف 
تاريخ الإن�شانية.

واأ�شافت “ اإننا نحن اأبناء القوات امل�شلحة، جندد يف هذا اليوم عهد الولء 
لقيادتنا الر�شيدة، ونق�شم اأن نبقى حمافظني على كل ذرة من تراب الوطن، 
له  ت�شول  من  كل  �شد  ومقدراته  واأبنائه  اأر�شه  عن  الدفاع  اإىل  ن�شارع  واأن 
دولة  لتبقى  رخي�شة  اأرواح��ن��ا  نبذل  واأن  وا�شتقرارنا،  باأمننا  امل�شا�س  نف�شه 

الإمارات اأكرث بالد العامل اطمئناناً و�شالماً واأمنا “.
وقالت “ اإننا يف هذا اليوم املجيد ن�شتذكر �شهداء الوطن الذي �شربوا اأروع 
اأمثلة الوطنية والفداء، وت�شابقوا اإىل خو�س اأ�شعب املعارك ل تعرف قلوبهم 
الرتدد اأو اخلوف، ف�شطروا ببطولتهم اأعظم املالحم، وكانت دماوؤهم الزكية 

عالمات فارقة على طريق الن�شر الذي ل نر�شى به بدل ً“.
الغالية  املنا�شبة  ب��ه��ذه  اجل���وي  وال��دف��اع  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  منت�شبو  وت��وج��ه 
بالتهنئة اإىل �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
�شاحب  �شيدي  واإىل  اهلل،  حفظه  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  ال��دول��ة، 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، واإىل �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
يوؤدون  الذين  امل�شلحة  القوات  اأبناء  الأبطال من  اإىل  بالتحية  توجهوا  كما 
اأب��ن��اء دولة  ك��ل  واإىل  ال��ق��ت��ال،  اأ���ش��ع��ب جبهات  واق��ت��دار يف  ب��ك��ف��اءة  مهامهم 
يف  متمثلة  اجل��ن��دي��ة  روح  فيهم  تتجلى  ال��ذي��ن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 

ال�شجاعة والعزمية والفداء.
التطور الذي واكب م�شرية  بعد ذلك مت عر�س فيلم وثائقي يو�شح مدى 
القوات امل�شلحة منذ ن�شاأتها وحتى اليوم وم�شاركاتها اخلارجية ثم قام راعي 

احلفل بتكرمي املتميزين من منت�شبي القوات اجلوية والدفاع اجلوي.

حممد بن را�ضد ياأمر ب�ضرف 26 مليون درهم مكافاأة اإ�ضافية ملالك لوحات الأجرة يف دبي
•• دبي -وام: 

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأمر �شاحب 
 26 رئي�س جمل�س ال��وزراء ، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً لإم��ارة دبي، ب�شرف 
الأجرة  مركبات  لوحات  ك  ملُ��الاَّ اإ�شافية  مكافاأة  دره��م،  األ��ف  و30  مليوناً 
لة من ِقَبل موؤ�ش�شة تاك�شي دبي و�شركات المتياز،  اخلا�شة باملواطنني املُ�شغاَّ

وعددها 5206 لوحات.
و�شتبداأ هيئة الطرق واملوا�شالت يف ت�شليم مكافاأة عام 2018 مل�شتحقيها، 
القادم مع  الأ�شبوع  امل�شتحقة لهم �شنوياً، اعتباراً من  املبالغ  اإىل  بالإ�شافة 

بداية �شهر رم�شان املبارك.
وتوجه �شعادة مطر الطاير، املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  ال�شكر  بجزيل  واملوا�شالت  الطرق 
ك اأرق��ام �شيارات الأج��رة من  را�شد اآل مكتوم، على مكافاأته لأ�شحاب وُم��الاَّ
ذوي الدخل املحدود لتمكينهم من مواجهة متطلبات احلياة وتوفري العي�س 
الكرمي لهم ولأ�شرهم. وقال الطاير: »ُتعّد هذه املكافاأة واحدة من املبادرات 
الكرمية التي عودنا عليها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
ل�شيما يف مثل هذه الأيام املباركة مع حلول �شهر رم�شان املبارك وحر�س 
وذويهم  باملكرمة  امل�شمولني  اأ�شر  على  وال�شرور  البهجة  اإدخ��ال  على  �شموه 
ومتابعة  �شعبه  اأبناء  بدعم  الدائم  �شموه  واهتمام  الف�شيل،  ال�شهر  هذا  يف 
على  �شموه  حر�س  تعك�س  كما  املعي�شية،  واأو�شاعهم  الجتماعية  �شوؤونهم 
التكافل  مفهوم  وتر�شيخ  املجتمع  اأف���راد  لكل  ال��ك��رمي  العي�س  �شبل  توفري 

الجتماعي بني اأفراده.«

حممد بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه واحلكام و�ضعب الإمارات ب�ضهر رم�ضان املبارك
•• اأبوظبي-وام:

هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة - مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان 
املبارك - �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
)حفظه اهلل( و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( واأ�شحاب 
ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واأولياء العهود 
ونواب احلكام.. داعيا املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة الكرمية 

على �شموهم مبوفور ال�شحة والعافية واخلري والربكة.
كما بارك �شموه - مبنا�شبة ال�شهر الف�شيل - حلماة الوطن اأبطال 

والواجب  احل��ق  ميادين  كل  يف  املخل�شني  الأوف��ي��اء  امل�شلحة  قواتنا 
والإن�شانية داعيا اهلل تعاىل اأن يحفظهم �شاملني من كل مكروه واأن 

ي�شدد خطاهم و يبارك جهودهم.
ووجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان التهنئة بهذه 
�شائال  الطيبة  اأر�شها  الإم��ارات واملقيمني على  اإىل �شعب  املنا�شبة.. 
واأن  اجلميع  على  ورحمة  وبركة  خري  �شهر  يجعله  اأن  تعاىل  امل��وىل 
يدمي على وطننا نعمة الأمن والأم��ان والرخاء واأن يحفظه عزيزا 

قويا �شاخما.
والإ�شالمية  العربية  الأمتني  و�شعوب  قادة  و  ملوك  �شموه  هناأ  كما 
بهذه املنا�شبة.. متمنيا اأن يجعله اهلل تعاىل �شهر خري وبركة ورحمة 

عليهم وعلى بلدانهم.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم الفجرية ياأمر بالإفراج عن 54 �ضجينا 

مبنا�ضبة عام الت�ضامح و�ضهر رم�ضان املبارك
•• الفجرية-وام:

 54 عن  ب��الإف��راج   ، الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
�شجينا من املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية بالفجرية، من خمتلف اجلن�شيات، ممن ثبتت اأهليتهم وح�شن �شريتهم 

و�شلوكهم، وذلك مبنا�شبة “عام الت�شامح “ وحلول �شهر رم�شان املبارك.
وتاأتي املكرمة حر�شا من �شموه على اإعطاء املفرج عنهم الفر�شة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على اأ�شرهم. 
اإىل  والتقدير  ال�شكر  اآي��ات  باأ�شمى   ، الفجرية  ل�شرطة  العام  القائد  الكعبي  غامن  بن  اأحمد  حممد  اللواء  وتقدم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ، على هذه املكرمة الطيبة من 

�شموه، معربا عن اأمله يف اأن تكون دافعا للمفرج عنهم للعطاء، و�شبيال لال�شتقامة، وبداية حلياة جديدة.

الإمارات والبريو توقعان اتفاقية الإعفاء 
املتبادل من تاأ�ضريات الدخول امل�ضبقة

•• ليما -وام: 

وقعت دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية بريو اتفاقية الإعفاء املتبادل 
من تاأ�شريات الدخول جلميع اأنواع جوازات ال�شفر ملواطني البلدين.

يو�شف  يعقوب  �شعادة   - البريوفية  وزارة اخلارجية  - يف مقر  التفاقية  وقع 
احلو�شني م�شاعد الوزير ل�شوؤون املنظمات الدولية يف وزراة اخلارجية والتعاون 
الدويل، ومعايل ن�شتور ببوليزيو بردالي�س وزير اخلارجية يف جمهورية بريو 
وذلك بح�شور ال�شيد جا�شم �شيف ال�شام�شي القائم بالأعمال بالإنابة يف �شفارة 

الدولة لدى ليما، وكبار امل�شوؤولني يف وزارة اخلارجية البريوفية.

حممد بن زايد ي�ضدر قرارين بتعيني 
مديرين عامني لهيئتي »اأبوظبي للزراعة 

وال�ضالمة الغذائية« و»املوارد الب�ضرية«
•• اأبوظبي-وام:

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
امل�شلحة رئي�س املجل�س التنفيذي قرارا بتعيني �شعادة �شعيد البحري �شامل العامري مديرا عاما لهيئة 

اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية.
الب�شرية  امل��وارد  اأ�شدر �شموه قرارا بتعيني �شعادة عامر ح�شني حممد احلمادي مديرا عاما لهيئة  كما 

لإمارة اأبوظبي.

حاكم عجمان : قواتنا امل�ضلحة م�ضدر القوة وال�ضتقرار و�ضاحة الت�ضحية والفداء

حاكم راأ�س اخليمة:قواتنا امل�ضلحة رمز للولء والعطاء 

•• عجمان-وام:

قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
الرجال وعرين  اأنها م�شنع  توحيدها  اأثبتت منذ  امل�شلحة  قواتنا  اإن  عجمان 
الأبطال وم�شدر القوة وال�شتقرار و�شاحة الت�شحية والفداء، واأكدت جدارتها 

وعظمة اإمكانياتها وموؤهالتها وكفاءة جنودها يف كل امليادين واملهمات.
امل�شلحة  القوات  لتوحيد   43 ال�  الذكرى  كلمة مبنا�شبة  - يف  �شموه  واأ�شاف 
اأن هذا القرار التاريخي و�شع القوات امل�شلحة الإماراتية يف م�شاف اجليو�س 
القوية وجعلنا ن�شعر بالفخر والعتزاز اأن لدينا جي�شا ع�شريا مواكبا ملختلف 
بفاعلية  والإ�شهام  كافة  التحديات  مواجهة  على  وق��ادرا  الع�شكرية  التقنيات 
مع قوات اأ�شقائنا بدول جمل�س التعاون واأمتنا العربية وتقدمي يد العون اإىل 
الأ�شقاء وحفظ ال�شالم والأمن وال�شتقرار حمليا واإقليميا ودوليا وم�شاعدة 
املنكوبني يف مناطق الكوارث والنزاعات يف �شتى اأنحاء العامل، م�شريا اإىل اأن 
بها  �شهد  والعربي  الإماراتي  لالإن�شان  م�شرفة  �شورة  قدمت  امل�شلحة  قواتنا 

اجلميع ويفخر بها اأبناء الوطن وبناته«.
وفيما يلي ن�س الكلمة التي وجهها �شاحب ال�شمو حاكم عجمان عرب جملة 
 : امل�شلحة  قواتنا  لتوحيد  والأربعني  الثالثة  الذكرى  مبنا�شبة  الوطن«  »درع 
اإننا ن�شعر بالفخر والعتزاز ونحن نحتفل بذكرى وطنية عزيزة وغالية علينا 
جميعا ومتثل عالمة فارقة يف تاريخ وطننا احلبيب وحتول جذريا يف جي�س 
الإم��ارات، حيث نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والأربعني على توحيد قواتنا 
امل�شلحة وفاء للعهد وعرفانا باجلميل، ففي هذا اليوم اتخذ املغفور له ال�شيخ 

مع قوات اأ�شقائنا بدول جمل�س التعاون واأمتنا العربية وتقدمي يد العون اإىل 
الأ�شقاء وحفظ ال�شالم والأمن وال�شتقرار حمليا واإقليميا ودوليا وم�شاعدة 
املنكوبني يف مناطق الكوارث والنزاعات يف �شتى اأنحاء العامل، وقدمت �شورة 
م�شرفة لالإن�شان الإماراتي والعربي �شهد بها اجلميع ويفخر بها اأبناء الوطن 

وبناته.
اإننا فخورون باأبنائنا الذين ي�شارعون بالنت�شاب ملوؤ�ش�شة القوات امل�شلحة اإميانا 
منهم بامل�شوؤولية امللقاة عليهم والنظرة الوطنية التي يتحلون بها جتاه وطنهم 
حا�شرهم  خدمة  على  حر�شهم  وم��دى  اأر�شهم  ب��رتاب  ال��ع��ايل  واإح�شا�شهم 
من  للمزيد  والدعم  ال�شند  كل  لهم  ونوفر  اأيديهم  على  ون�شد  وم�شتقبلهم، 
الجنازات. حتل علينا الذكرى ال� 43 لتوحيد قواتنا امل�شلحة وجنود الوطن 
املجد  وي�شطرون مالحم  اليمن،  اأر���س  والنفي�س يف  الغايل  يقدمون  الأب��رار 
ودمائهم  الطيبة  ونفو�شهم  الطاهرة  اأرواحهم  ببذلهم  والوفاء،  والت�شحية 
بها  وال�شالم، وتعني  الت�شامح  �شنابل  لتزهر  الأر���س  بها  ارت��وت  التي  الزكية، 
طريق ال�شرعية ورد احلق اإىل اأ�شحابه، لت�شتدمي بها حياة ال�شعوب الكرمية 

يف ظل الأمن والأمان و�شعادة الإن�شان.
وبهذه املنا�شبة ن�شتذكر �شهداء الوطن الأبرار ون�شتح�شر اأ�شماءهم واأجمادهم 
اأبناوؤنا العزيزون على قلوبنا امل�شحون باأرواحهم ونفو�شهم  وبطولتهم فهم 
يف  م�شيئة  تاريخية  من��اذج  قدموا  الذين  والإن�شانية،  والوطن  اهلل  �شبيل  يف 
دولة  ملبادئ  واإع��الء  وامل�شتقبل،  احلا�شر  يف  ولأمنه  له  ف��داء  الوطن  م�شرية 
الإمارات الثابتة التي تاأ�ش�شت على قيم العدل وال�شالم والت�شامح والت�شامن 
يهدد  اأو  اأمنها  يقو�س  اأن  �شاأنه  من  ما  لكل  ق��وة  بكل  والت�شدي  ال�شقيق  مع 

ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانه  اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«  �شلطان  زايد بن 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات بروؤيتهم الوا�شحة مل�شتقبل هذا 
الوطن قرارهم التاريخي يف ال�شاد�س من مايو عام 1976م بتوحيد القوات 
وا�شتقراره  اأم��ن��ه  وي�شون  ال��وط��ن  ت��راب  يحمي  موحد  جي�س  وب��ن��اء  امل�شلحة 
بهذه  اأركانه. ويطيب يل  ويثبت  كيان الحتاد  واإجنازاته ومكت�شباته وير�شخ 
املنا�شبة اأن اأتوجه اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل«،  »حفظه  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الدولة 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  »رع��اه اهلل« و�شاحب  دب��ي 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واإخواين اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
العزيز،  الإم����ارات  و�شعب  الإم����ارات،  ل��الحت��اد حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
اآيات التهاين والتربيكات، وم�شاعر املحبة والتقدير والمتنان، بهذه  باأ�شمى 
املنا�شبة التاريخية، التي حتل علينا يف كل عام لتخليد اإجنازات جنود الإمارات 
وم�شتقبلها  املجيد  وحا�شرها  العريق  بتاريخها  امل�شلحة  وقواتنا  البوا�شل 

امل�شرف، وا�شتكمال م�شرية القوة والحتاد والعزة والأجماد«.
الأبطال  وعرين  ال��رج��ال  م�شنع  اأنها  امل�شلحة  قواتنا  اأثبتت  توحيدها  منذ 
جدارتها  اأك��دت  وق��د  وال��ف��داء،  الت�شحية  و�شاحة  وال�شتقرار  القوة  وم�شدر 
وعظمة اإمكانياتها وموؤهالتها وكفاءة جنودها يف كل امليادين واملهمات ولقد 
اجليو�س  م�شاف  يف  الإماراتية  امل�شلحة  القوات  التاريخي  القرار  هذا  و�شع 
القوية وجعلنا ن�شعر بالفخر والعتزاز اأن لدينا جي�شا ع�شريا مواكبا ملختلف 
بفاعلية  والإ�شهام  كافة  التحديات  مواجهة  على  وق��ادرا  الع�شكرية  التقنيات 

•• راأ�س اخليمة -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  امل�شلحة  القوات  اأن  اخليمة  راأ���س  حاكم 
وباغي  كل معتٍد  ومكت�شباته من  الوطن  الأول حلماية  ال��درع  اأنها  اأثبتت 
.جاء ذلك يف كلمة ل�شموه وجهها عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة ذكرى 
 43 ال�  بالذكرى  اليوم  نحتفل  ن�شها:  يلي  فيما  امل�شلحة  القوات  توحيد 
الوطن  ع��ن  ل��ل��دف��اع  درع���ا  و�شتظل  ك��ان��ت  وال��ت��ي  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  لتوحيد 
ل��ل��رج��ال ومفخرة  ل��ل��ولء وال��ع��ط��اء والن��ت��م��اء والحت����اد وم�شنعا  ورم���زا 
ل�شعب الإمارات .. حيث اأن توحيد قواتنا امل�شلحة يف ال�شاد�س من مايو عام 
1976 حتت قيادة مركزية واحدة وعلم واحد و�شعار واحد .. �شكل قرارا 
تاريخيا من اأجل اأن ت�شبح قواتنا امل�شلحة ركيزة لأمن دولتنا وا�شتقرارها 
وداعما رئي�شيا للحفاظ على مكت�شبات الوطن وم�شرية التنمية والتطوير 

والتحديث يف وطننا الغايل دولة الإمارات العربية املتحدة.
الأول  ال��درع  اأنها  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  امل�شلحة  القوات  اأثبتت 
حلماية هذا الوطن ومكت�شباته من كل معتٍد وباغي، فهناك م�شنع الرجال 

اأجل  من  القتال  �شاحات  يف  تقدمه  ما  يف  بالبنان  اليوم  اإليها  ي�شار  والتي 
ال�شرعية والعدل واإحقاق احلق.

ولن يغيب عنا الت�شحيات التي قدمها �شهداء الوطن الذين �شطروا ق�شة 
بطولية للدفاع عن هذا الوطن بوقوفهم يف وجه املعتدين ليوؤكدوا جمدًدا 
على �شجاعة رجال الإمارات و�شعيهم لإحقاق احلق، كما ل نن�شى جنودنا يف 
ميادين القتال يكملون م�شرية اخوانهم ال�شهداء حتى يتم الن�شر وترجع 

ال�شرعية لأهلها وينعم اليمن ال�شقيق بالأمن والأمان.
امل�شلحة لدولة الإم��ارات العربية  43 لتوحيد القوات  ومبنا�شبة الذكرى 
املتحدى ل ي�شعني اإل اأن اأتقدم اإىل اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، 
واأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، واأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
القوات  اأبنائي يف  واإىل  الإم��ارات  ال�شمو حكام  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة 
اأن مين على  القدير  العلي  الإم��ارات راجًيا اهلل  واإىل �شعب دول��ة  امل�شلحة 

الدولة بالأمن والزدهار والعزة.

امل�شتعدون للدفاع عن وطنهم بكل غاٍل ونفي�س وبف�شل اهلل ثم بف�شلهم 
ننعم بال�شتقرار وال�شالم والذي هو ركيزة اأ�شا�شية لتنميتنا عرب الزمن.

فخورون مبا حتققه القوات امل�شلحة يف ميادين احلق يف حميطنا اخلليجي 
بل يف اأي بقعة ت�شلها اأيادي رجالنا ملد يد العون للمحتاج واملظلوم وما اأدل 
من ذلك اإل الحرتام الذي اكت�شبته قواتنا مل�شلحة يف املهام التي ا�شطلعت 
بها خ��ارج ال��وط��ن ومب��ا متيزت ب��ه م��ن اأخ���الق وك��ف��اءة عالية وق���درة على 
العمل يف كل الظروف والبيئات وقد اأثبت رجالنا مبا ل يدع جماًل لل�شك 
جدارتهم وحرفيتهم العالية �شواًء يف م�شاعدة الأ�شقاء اأو يف حفظ ال�شالم 
ال��ن��زاع��ات واحل����روب والكوارث  وامل�����ش��اع��دة يف مناطق  ال��دول��ي��ني  والأم����ن 

ليقدموا بذلك �شورة م�شرفة لأبناء الإمارات.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخي  بقيادة  امل�شلحة  قواتنا  ت�شهده  الذي  والتطور 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” القائد الأعلى للقوات 
الوطن،  حلماية  املكني  ال��درع  باإعتبارها  لتطويرها  �شعى  ال��ذي  امل�شلحة 
اآل نهيان ويل  اأخ��ي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زاي��د  ومتثل ذلك يف 
اإهتماًما  اأوىل  .. حيث  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
متقدمة  مراتب  نحو  القوات  ه��ذه  م�شرية  ودف��ع  الب�شرية  بالكوادر  بالًغا 

ا�شتقرارها.
وختاما، يف هذه املنا�شبة اخلالدة، فاإننا جندد العزم على امل�شي قدما يف م�شرية 
الوحدة والحتاد و�شون املنجزات التي حتققت لأبناء �شعبنا الكرمي، واأن تظل 

قواتنا امل�شلحة الدرع الواقي واحل�شن احل�شني لهذا الوطن العزيز // .

حاكم الفجرية: قواتنا امل�ضلحة مبعث اطمئنان ومكون اأ�ضا�ضي يف بناء الدولةحاكم اأم القيوين : الحتفال بتوحيد قواتنا امل�ضلحة ترجمة حقيقية لتاأكيد مبادئ املواطنة

بت�شحيات �شهدائنا الأبرار.
على  امل�شلحة  قواتنا  حظيت  لقد 
م����ر ال�������ش���ن���ني ب����دع����م ك���ب���ري من 
ل��دن ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف جمال 
وجتهيزها  الع�شكرية  التدريبات 
وتطوير  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ب��الإم��ك��ان��ي��ات 

معززة  املتينة،  قواعدها  اإر�شاء  يف 
بعقيدة الولء للقيادة والت�شحية 
يف حماية املكت�شبات ون�شرة احلق 
داخل  الإن�شانية  الر�شالة  وحمل 
باإرادة  اأو خارجها مدعمة  الدولة 
ومعززة  النظري  منقطعة  وطنية 

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال��ق��وات، خط  اأ�شبحت ه��ذه  حيث 
الوطن،  عن  للدفاع  الأول  الدفاع 
الوطنية  مكت�شباتنا  يحمي  ودرعاً 
وي�������ش���ون م�����ش��ريت��ن��ا الحت����ادي����ة 

م�شتويات  اإىل  و���ش��ل��ت  الإم������ارات 
واجل���اه���زي���ة  الأداء  يف  رف���ي���ع���ة، 
واجلهود  امل�شتمر  العطاء  بف�شل 
رج����ال اجلي�س،  ل��ك��ل  امل��ت��وا���ش��ل��ة، 
�شباطاً واأفراداً، حتت قيادة �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

•• اأم القيوين-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�����ش��و  امل��ع��ال  را����ش���د  ب���ن 
اأن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
قواتنا  توحيد  بذكرى  الحتفال 
حقيقية  ت��رج��م��ة  ي��ع��د  امل�����ش��ل��ح��ة 
وبناء  امل���واط���ن���ة  م���ب���ادئ  ل��ت��اأك��ي��د 
ال��ذات حلماية  ال��ق��درات وتطوير 
ال���������ش����رح احل���������ش����اري وت���ق���دمي 
ب�شهداء  والع���ت���زاز  ال��ت�����ش��ح��ي��ات 
ال��وط��ن الأب����رار واأ���ش��ره��م الذين 
�����ش����ط����روا م�����الح�����م ال����ب����ط����ولت 
وعززوا مفهوم الت�شحيات. وفيما 
ال���ت���ي وجهها  ال��ك��ل��م��ة  ن�����س  ي��ل��ي 
القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
عرب جملة »درع الوطن« مبنا�شبة 
الذكرى الثالثة والأربعني لتوحيد 
قواتنا امل�شلحة : يطيب لنا يف هذا 
اليوم الأغر يف تاريخ دولتنا الفتية 
اأن ن�شتذكر بكل فخر واعتزاز يوم 
 ،  1976 ع��ام  مايو  ال�شاد�س من 
ال�شيخ  املوؤ�ش�س  القائد  اأعلن  حني 
زايد بن �شلطان اآل نهيان واإخوانه 
 - ث��راه��م  اهلل  طيب   - املوؤ�ش�شني 
والبدء  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  ت��وح��ي��د 

ثقافة املنت�شبني وتطوير قدراتهم 
املعايري  اأرق���ى  وف��ق  واإمكانياتهم 
الع�شكرية العالية لرفع جاهزيتها 
املنوطة  ب��الأدوار  للقيام  وكفاءتها 
خارجه،  اأو  ال���وط���ن  داخ�����ل  ب��ه��ا 
ال�شناعات  تطوير  اإىل  بالإ�شافة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  املحلية  الع�شكرية 
ال�����دول ال�����ش��دي��ق��ة ل��رف��ع ق���درات 

التجهيز وفق املعايري العاملية.
ب���ذك���رى  ال�����ي�����وم  اح���ت���ف���ال���ن���ا  اإن 
هذا  يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  ت��وح��ي��د 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي اخل��ال��د اإمن����ا هو 
مبادئ  ل��ت��اأك��ي��د  حقيقية  ت��رج��م��ة 
وتطوير  ال��ق��درات  وبناء  املواطنة 
ال�شرح احل�شاري  ال��ذات حلماية 
والعتزاز  ال��ت�����ش��ح��ي��ات  وت��ق��دمي 
واأ�شرهم  الأب���رار  الوطن  ب�شهداء 
الذين �شطروا مالحم البطولت 

وعززوا مفهوم الت�شحيات.
املجيدة  الوطنية  املنا�شبة  وبهذه 
�شهدائنا  ت�����ش��ح��ي��ات  ن�����ش��ت��ذك��ر 
عز  اهلل  اإىل  ون��ت�����ش��رع  الأب��������رار 
ال�شديقني  مع  يتقبلهم  اأن  وج��ل 
اآب����اءه����م  ي��ل��ه��م  واأن  وال�������ش���ه���داء 
واأبناءهم  وزوج��ات��ه��م  واأم��ه��ات��ه��م 

ال�شرب وال�شلوان .

•• الفجرية -وام:

حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم الفجرية اأن ا�شتذكار 
 ،1976 ع��ام  م��اي��و  م��ن  ال�شاد�س 
م���ن ك���ل ع�����ام، ك��م��ح��ط��ة ب�����ارزة يف 
القيم  ت��ع��ك�����س  دول���ت���ن���ا..  م�����ش��رية 
ال��ن��ب��ي��ل��ة ال��ت��ي حت��ّل��ى ب��ه��ا اآب���اوؤن���ا 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة عميقة،  روؤي����ة  م��ن 
اإدراك اأهمية تاأ�شي�س  مّكنتهم من 
ج���ي�������س وط�����ن�����ي م������وّح������د، ع����ايل 
الكفاءة، ومبعُث اطمئنان، ومكّوٌن 
ب��ن��اء ال��دول��ة، وتعميق  اأ���ش��ا���س، يف 
الوطن، والولء  اإىل  قيم النتماء 
ل��ق��ي��ادت��ه احل��ك��ي��م��ة. وق����ال �شموه 
يف ك��ل��م��ة وج��ه��ه��ا ع��رب جم��ل��ة درع 
 43 ال���  الذكرى  مبنا�شبة  الوطن 
من  اإن��ه  امل�شلحة  ال��ق��وات  لتوحيد 
دواعي الفخر والعتزاز اأن نحتفل 
بالذكرى الثالثة والأربعني لقرار 
توحيد القوات امل�شلحة الذي اأر�شى 
دعائمه القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد 
اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان  ب��ن 
الذين  املوؤ�ش�شون،  واإخ��وان��ه  ث��راه، 

ر�شخوا دعائم الحتاد.
التي  امل�شلحة،  قواتنا  اأن  واأ���ش��اف 
لأبناء  واع��ت��زاز  فخر  م�شدر  ه��ي 

امل�����ت�����غ�����ريات  ظ�������ل  يف  امل������ب������ارك������ة 
وامل�����ش��ت��ج��دات ال���ت���ي ي��ع�����ش��ف بها 
العامل.واأكد اأن ما يقوم به جنودنا 
ب��ط��ولت م�شرفة،  ال��ب��وا���ش��ل، م��ن 
ل��ن�����ش��رة امل��ظ��ل��وم، وال���وق���وف اإىل 
ج��ان��ب احل���ق، وزرع ال���ش��ت��ق��رار يف 
املبادئ  ينبع من جت�شيد  املنطقة، 
ال�شامية والرا�شخة، التي تاأ�ش�شت 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ع��ل��ي��ه��ا 
املتحدة، وقيادتها احلكيمة يف مد 
وم�شاندتهم  لالأ�شقاء،  العون  يد 
يف ال�����ش��ل��م واحل�����رب، ح��ي��ث �شرب 
الأمثلة،  اأروع  الإم������ارات  اأب���ط���ال 
اليمن  يف  وال���ف���داء  الت�شحية  يف 
�شيء،  على  دل  اإن  وه��ذا  ال�شقيق، 
ف���اإمن���ا ي����دل ع��ل��ى ت���الح���م �شعب 
الإم������ارات م��ع ق��ي��ادت��ه ال��ر���ش��ي��دة.

هذا  ذك������رى  :ويف  ����ش���م���وه  وق������ال 
بالرحمة  ن��دع��و  اخل���ال���د،  ال���ي���وم 
وامل��غ��ف��رة ل��ل��وال��د امل��وؤ���ّش�����س ال�شيخ 
نهيان /طّيب  اآل  �شلطان  زايد بن 
املوؤ�ّش�شني  ول���الآب���اء  ث������راه/،  اهلل 
لهذا اجلي�س الوطني القوي، كما 
نرفع حتية اإجالل واإكبار ل�شهداء 
ال�شهداء،  ولعوائل  الأبرار  الوطن 
اأن يتغمدهم  داع��ني اهلل عز وج��ل 
ال�شهداء  م��ع  ويتقبلهم  برحمته 

وال�شديقني.

جائزة وطني الإمارات للعمل الإن�ضاين تدعو للم�ضاركة يف »اإحياء ما كان يحبه زايد«
•• دبي-وام:

دعت جائزة وطني الإمارات للعمل 
واملوؤ�ش�شات  الأف�������راد  الإن�������ش���اين 
الإن�شانية  امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
جمالت  يف  الوطنية  والب�شمات 
للم�شاركة  والعلم  والفكر  الثقافة 
وت�����ق�����دمي ط����ل����ب����ات ال����رت�����ش����ح يف 
الن�شخة ال�شابعة من اجلائزة التي 
حت��م��ل ���ش��ع��ار »ه���ذا م��ا ك���ان يحبه 

زايد«.
بالهول  ������ش�����رار  �����ش����ع����ادة  وق�������ال 
الفال�شي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
اإن حفل اجلائزة  الإم���ارات  وطني 
مايو   20 ب���ت���اري���خ  ي��ن��ظ��م  ����ش���وف 
اجلاري وذلك انطالقا من اأهداف 
احلفاظ  و  امل�شاهمة  يف  املوؤ�ش�شة 
الإماراتية  الوطنية  الهوية  على 
النا�شئة  لدى  عنا�شرها  وتر�شيخ 
وال�������ش���ب���اب وت����ع����زي����ز مم���ار����ش���ات 

وب�شمة  اإن�����ش��ان��ي��ة،  وب�شمة  ع��ل��م، 
والب�شمة  جمتمع، وب�شمة معلم، 
الريا�شية، قدرات بال حدود، وذلك 
الإل��ك��رتوين اخلا�س  الربيد  عرب 
AWARD@ ب�����اجل�����ائ�����زة 
اأم�������ا   WATANI.AE
تر�شل  ال����ري����ا�����ش����ي����ة  ال���ب�������ش���م���ة 
اللجنة  ب��ا���ش��م  ال��ط��ل��ب��ات  ج��م��ي��ع 
امل��ن��ظ��م��ة ل������دورة ن���د ال�����ش��ب��ا عرب 
INFO@ اللكرتوين  الربيد 

خا�شة  �شروط  هناك  اأن  واأ���ش��اف 
وهي  الريا�شية  للب�شمة  للرت�شح 
نفع  ذات  املقدمة  املبادرة  تكون  اأن 
ومبخرجات  للمجتمع  م��ل��م��و���س 
امل��ب��ادرة موثقة ومت  تكون  و  قوية 
�شنوات  اجنازها خالل اخر ثالث 
فرتة  خ���الل  تطبيقها  ���ش��اري  اأو 
اأث����ر  ذات  ت���ك���ون  واأن  ال���رت����ش���ي���ح 
واأن  الريا�شي  القطاع  يف  اإيجابي 
والأخالق  القيم  م��ع  تتعار�س  ل 

الن��ت��م��اء وال����ولء ال��وط��ن��ي وقيم 
ل����دى كافة  ال�����ش��احل��ة  امل���واط���ن���ة 

�شرائح املجتمع واملوؤ�ش�شات .
واأ�شاف اأن املوؤ�ش�شة ت�شجع الفئات 
امل���ب���دع���ة وامل��ت��م��ي��زة ع��ل��ى تقدمي 
ط��ل��ب��ات ال��رت���ش��ح يف اجل���ائ���زة عن 
وطن،  ب�شمة  املت�شمنة:  ال��ف��ئ��ات 
وب�����ش��م��ة قلم،  ث���ق���اف���ة،  وب�����ش��م��ة 
وب�������ش���م���ة ف����ك����ر، وب�������ش���م���ة خ���ري، 
وب�شمة اأمن، وب�شمة اأمل، وب�شمة 

والإح�شائيات و الدرا�شات اخلا�شة 
يكون  ل  واأن  املحققة  ب��امل��ن��ج��زات 
املحققة  املنجزات  على  م�شى  قد 
اأكرث من ثالث �شنوات من تاريخ 
التقدمي للرت�شح كما ي�شرتط ان 
ت��ك��ون الأع��م��ال امل��ق��دم��ة ذات نفع 
ومبخرجات  للمجتمع  م��ل��م��و���س 
اجلائزة  تتوافق مع معايري  قوية 
روؤية  ال���دول���ة يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  و 

.2021

.DUBAISCAE.AE
بالهول  ����ش���رار  ����ش���ع���ادة  واأو�����ش����ح 
الرت�شح  ����ش���روط  اأن  ال��ف��ال���ش��ي 
تكون  اأن  ت���ت�������ش���م���ن  ل����ل����ج����ائ����زة 
للم�شاركة  امل��ت��ق��دم��ة  ال�شخ�شية 
العمل  يكون  واأن  ال�شمة  اعتبارية 
الإن�شاين اأو التطوعي اأو اخلريي 
يقل  ل  واأن  ال���دول���ة  يف  م��رخ�����س 
18 �شنة ويدعم  عمر املتقدم عن 
ال�شهادات  اأو  ب��ال�����ش��ور  الجن�����از 

الإن�شانية والريا�شية.
اأما عن الفئات التي مت ا�شتثنائها 
م���ن ال��رت���ش��ح اأو����ش���ح ب��ال��ه��ول اأن 
عن  اختيارها  �شيتم  فئتني  هناك 
طريق جلنة تنظيم اجلائزة وتكون 
ت��ر���ش��ح وه����ي الفئة  ب�����دون ط��ل��ب 
الذهبية«  »ال��ب�����ش��م��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
هذه  تطرح  حيث  ت�شامح  وب�شمة 
ال��ف��ئ��ة وب�����ش��ف��ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة لعام 

الت�شامح.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأم القيوين-وام:

عهد  املعال ويل  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
املنيع  ال�شمان واحل�شن  امل�شلحة هي  اأن قواتنا  القيوين  اأم 
لأمن و�شالمة اأر�س زايد اخلري، م�شريا �شموه اإىل اأن �شجلها 
حافل باملهام الإن�شانية النبيلة يف �شتى بقاع الأر�س، وهو ما 
يتجلى يف م�شاركاتها واإ�شهاماتها يف عمليات حفظ ال�شالم 
لل�شعوب.  العون  يد  النزاعات وتقدمي  واإنهاء  الأمل  واإع��ادة 
ورفع �شمو ويل عهد اأم القيوين - يف الكلمة التي وجهها عرب 
والأربعني  الثالثة  الذكرى  مبنا�شبة  الوطن”  “درع  جملة 
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى   - امل�شلحة  قواتنا  لتوحيد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل 
رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة “حفظه اهلل” 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام 

الإمارات و�شعب الإمارات ومنت�شبي القوات امل�شلحة .
ب��دور م�شرف على  امل�شلحة قامت  “ اإن قواتنا  �شموه  وق��ال 

م��ن��ج��زات ومكت�شبات  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي يف احل��ف��اظ  امل�����ش��ت��وى 
باملهام  احل��اف��ل  امل�شلحة  ال���ق���وات  ب�شجل  م�����ش��ي��دا  ال���دول���ة، 
النبيلة يف �شتى بقاع الأر���س، وال��ذي يتجلى من  الإن�شانية 
ال�شالم  حفظ  عمليات  يف  واإ�شهاماتها  م�شاركاتها  خ��الل 
واإعادة الأمل واإنهاء النزاعات وتقدمي يد العون لل�شعوب » .

واأ�شاف “ اأن ذكرى توحيد القوات امل�شلحة لدولة الإمارات 
ت��ع��ي��د ل���الأذه���ان ت��ل��ك ال���روؤي���ة واحل��ك��م��ة وال��ن��ظ��رة الثاقبة 
اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  للمغفور 
“، وا�شفا �شموه  “ رحمهم اهلل  املوؤ�ش�شني  “ واإخ��وان��ه  ث��راه 
ب��اأن��ه قرار  الإم�����ارات  ل��دول��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  ق���رار توحيد 
والقوة  والكلمة  ال�شفوف  توحيد  ففيه  وم�شريي  تاريخي 

للوطن » .
واأ�شاد �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال مبا و�شلت 
اأ�شبحت  ح��ي��ث  ال���رائ���دة،  وب���اأدواره���ا  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  اإل��ي��ه 
بف�شل  تطورا  واأكرثها  جتهيزا  اجليو�س  اأف�شل  من  اليوم 
�شموه عن  للدولة، معربا  الر�شيدة  القيادة  توجيهات ودعم 

اعتزازه مبنت�شبي القوات امل�شلحة.
بذكرى  نحتفل  “ ونحن  القيوين  اأم  عهد  ويل  �شمو  وق��ال 
توحيد القوات امل�شلحة اإذ ن�شتذكر �شهداء الإمارات الأبطال 
الذين قدموا درو�شا يف الولء والت�شحية والعطاء لإعالن 
كلمة احلق ودحر املعتدين من اأجل اإعادة ال�شرعية ون�شرة 
اإىل  والتربيكات  التهاين  ن�شوق  اأخ��رى  م��رة  باليمن،  احل��ق 
والذي  توحيدها  عيد  يف  امل�شلحة  وقواتنا  الر�شيدة  القيادة 
زايد  اأر����س  و�شالمة  لأم��ن  املنيع  واحل�شن  ال�شمان  ميثل 

اخلري، �شائلني العلي القدير اأن يوفقهم ويحفظهم«.

•• الفجرية - وام:

عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
احلفاظ  يف  امل�شلحة  قواتنا  تلعبه  ال��ذي  ال���دور  اأهمية  الفجرية 
على اأمن الوطن واأمانه وعلى مكت�شبات الحتاد يف دولة الإمارات 
ون�شرة  والعامل  املنطقة  يف  وال�شالم  الأم��ن  حتقيق  يف  وال�شهام 
الق�شايا العربية. وقال �شموه - يف الكلمة التي وجهها عرب جملة 
“درع الوطن” مبنا�شبة الذكرى الثالثة والأربعني لتوحيد قواتنا 
امل�شلحة - اإن دولة الإم��ارات مت�شي على خطى املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ وفق نهج ا�شرتاتيجي 
و�شيا�شي قومي ي�شعى للحفاظ على ا�شتقرار املنطقة العربية ودول 
اجلوار بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ال��دول��ة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  “رعاه اهلل”  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  حممد بن 
للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س 
الأعلى حكام الإمارات. وعرب �شمو ويل عهد الفجرية بهذه املنا�شبة 
عن فخره البالغ واعتزازه باأفراد القوات امل�شلحة الذين يقدمون 
الغايل والنفي�س يف �شبيل خدمة الوطن و�شون حدوده، وقد بذلوا 
اأرواحهم لتحقيق الأمن والنعماء لبالدهم واأهلهم، فحفظوا راية 
واأق�شموا  الغالية،  وقيمه  واملعنوية  امل��ادي��ة  ومكت�شابته  الحت���اد 
وا�شتذكر  والقومي.  الوطني  الأمن  لتحقيق  والفداء  الولء  على 
الوطن  �شهداء  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
الأبرار الذين �شطروا بدمائهم وق�ش�س بطولتهم اأ�شمى معاين 
وعاهدهم  والعروبة،  والوطن  الأر���س  لق�شايا  والنتماء  ال��ولء 
مبزيد من العمل للحفاظ على املكت�شبات التي �شنعوها بدمائهم 

وبت�شحياتهم الكبرية.

ويل عهد ال�ضارقة: قواتنا امل�ضلحة تذود عن حمى الوطن و حتافظ على مكت�ضباته
•• ال�شارقة -وام:

اأكد �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�شارقة اإن قواتنا امل�شلحة هي الدرع احل�شني الذي يحمي الوطن 

و يحافظ على مكت�شباته .
“درع الوطن” مبنا�شبة  وقال �شموه - يف الكلمة التي وجهها عرب جملة 
الذكرى الثالثة والأربعني لتوحيد قواتنا امل�شلحة التي توافق ال�شاد�س من 
الذكرى  التهاين والتربيكات مبنا�شبة  ال�شاد�س من كل عام : نرفع  مايو 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل  43 لتوحيد القوات امل�شلحة 
اهلل” واإىل  “حفظه  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، و اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�شلحة، واإىل اأفراد قواتنا امل�شلحة . و اأ�شاف �شموه ن�شتعيد بهذه الذكرى 
املجيدة ، كل مواقف ال�شرف والبطولة وواجب الدفاع عن الأر�س والعر�س 
والوطن، لتتوج تاريخاً م�شرفاً لقواتنا امل�شلحة عا�شته يوماً بعد يوم وهي 
ت�شرتجع اأغلى ذكرى لها، يف مثل هذا اليوم من كل عام. و اأكد �شموه اأن 
امل�شلحة الإماراتية عيٌد وطني  ما يجعل احتفالنا بذكرى توحيد القوات 
الآباء  بذلها  التي  العظيمة  تلك اجلهود  ، هو  املجتمع  به  خال�ٌس يحتفل 
ن�شاهده  ال��ذي  الكبري  والتطور  الوطنية،  املوؤ�ش�شة  هذه  لدعم  املوؤ�ش�شون 
جلنود  العالية  والهمة   ، الإماراتية  امل�شلحة  للقوات  واجلاهزية  الأداء  يف 

الوطن، للذود عن حمى الوطن واملحافظة على مكت�شباته.

ال�شوت  الوطن، كان  تاريخ  املا�شية من  العقود  اأنه خالل  اأ�شاف �شموه  و 
الأوحد هو �شوت الحتاد، وعلى ذات الطريق، كان توحيد القوات امل�شلحة ، 
فبذلت لهذه الغاية النبيلة اجلهود املخل�شة لتطوير مقدرات قوات الوطن 
امل�شلحة، لي�شمل كافة ما يحتاجه �شباب الوطن، �شعيا لبناء دولة حديثة 
،والذي يحتاج لبناء جي�س قوي يحافظ على مكت�شبات الوطن واأجماده، 

ويذود عن حماه.
واختتم �شموه كلمته قائال يف كل عام، جندد الذكرى لقواتنا امل�شلحة، وهي 
املوؤ�ش�شة  بهذه  واعتزازنا  ونعرب عن فخرنا  الغالية،  ثمار وحدتها  تقطف 
�شور  اأروع  قدموا  الذين  الأبطال  �شهدائنا  بطولت  ون�شتذكر  الوطنية، 
الت�شحية يف �شبيل اإعالء راية هذا الوطن، داعني اهلل �شبحانه وتعاىل اأن 

ميّن على اأمتنا ودولتنا بنعمة الأمن وال�شتقرار وال�شالم.

•• ال�شارقة-وام:

حيا �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم 
43 لتوحيد القوات امل�شلحة التي  ال�شارقة الذكرى ال� 

ت�شادف اليوم ال�شاد�س من مايو.
و قال �شموه يف كلمة وجهها عرب جملة درع الوطن بهذه 
لقواتنا  العظيمة  الذكرى  :” يف هذه  العزيزة  املنا�شبة 
امل�شلحة نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  �شاحب 
الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة “ حفظه اهلل “ و 
اإىل اأفراد و�شباط قواتنا امل�شلحة تهنئة وطنية خال�شة 
الكبري،  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ي��وم  ه���ذا  ذك���رى  وب��الدن��ا تعي�س 

وقواتنا امل�شلحة يف اأمن ونعمة وا�شتقرار.
واأ�شاف :” تاأتي هذه الذكرى كل عام وت�شت�شحب معها 
طوال  امل�شلحة  القوات  قدمتها  التي  العظيمة  الأدوار 
م�شرية جمتمعنا خالل الأعوام ال�شابقة .. اأدوار حملت 
والفخر  وال��ع��زة  وال��ف��داء  الت�شحيات  معاين  ك��ل  معها 
اأجل  والعمل من  الوطن  بالوفاء وحب  متو�شحًة  وهي 
رفعته والذود عنه.. هذه الأدوار كان وراءها رجال اأعزاء 

على قلوب جميع الأه��ل .. رج��اٌل عقدوا العزم و النية 
القوات  توحيد  فكان  حديثة  دول��ة  بناء  على  ال�شادقة 
امل�شلحة نقطة مركزية نحو الوحدة لبناء الوطن،وحبه 

والعمل من اأجل تطوره ورفعته.
دوؤوب  عمٍل  من  بالدنا  عليه  �شارت  ما  اأن  �شموه  واأك��د 
ك���ان هو  امل�شلحة،  ال��ق��وات  م�����ش��رية  ك��ب��ري لزم  وت��ط��ور 
اجلميع  اإليها  �شعى  التي  التوحيد  املرجتى من جتربة 
ف��ك��ان ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م���ق���درات وق�����درات القوات 
والعزة والدفاع عن  الفخر  التي حتمل عنوان  امل�شلحة 
الأر�����س وال��ع��ر���س، و���ش��م��ان ال��وح��دة والحت����اد، ليبداأ 
م�شتهدين  وال��رف��ع��ة،  التقدم  نحو  م�شريته  جمتمعنا 
ب�����روؤى ور���ش��ال��ة ال���وح���دة ال��ت��ي ق��ام��ت ع��ل��ي��ه��ا القوات 
العمل، والإجن��از على  العطاء على قدر  امل�شلحة، فكان 
قدر التحديات لتكون م�شرية وطننا اإجنازات متكاملة، 
بها  يفتخر  التي  امل�شلحة  وقواته  ال��دار،  وتعمري  لبناء 
كل مواطن يف هذا الوطن.. وقال :” كل عام والقوات 
�شبحانه  اهلل  وحفظ  وت��ط��ور،  وخ��ري  تقدم  يف  امل�شلحة 
والأمان  الأم��ن  بنعمة  وحباها  العزيزة،  دولتنا  وتعاىل 

وال�شتقرار«.

•• ال�شارقة- وام:

اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي 
امل�شلحة  القوات  توحيد  ذكرى  اأن  ال�شارقة  نائب حاكم 
تعرب ب��و���ش��وح كبري ع��ن م��دى ال��ع��زم ال���ذي ك��ان عليه 

الآباء املوؤ�ش�شون للدولة.
ورفع �شموه يف كلمة مبنا�شبة الذكرى ال� 43 لتوحيد 
ال��ق��وات امل�شلحة ال��ت��ي ت��واف��ق ال�����ش��اد���س م��ن م��اي��و من 
اليوم العظيم التهاين  ان��ه يف ذك��رى مثل ه��ذا  كل ع��ام 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ق��ام  اىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل  اهلل”،  “حفظه  امل�شلحة 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
قيادتنا  واإىل  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
الذكرى  مبنا�شبة  الأب��ي��ة،  امل�شلحة  وقواتنا  الر�شيدة، 
التاريخية،  الوحدة  ثمار  تعي�س  وهي  لتوحيدها،   43
والقرار احلكيم منذ اأكرث من اأربعة عقود. وا�شاف ان 
ال��ذي ميثل نقلة نوعية ك��ربى، ودم  اليوم  ذك��رى ه��ذا 
العزيز  وطننا  جتربة  تفا�شيل  يغذي  ال��ذي  ال�شريان 
طوال ال�شنوات املا�شية، تعرب بو�شوح كبري مدى العزم 
الذي كان عليه الآباء املوؤ�ش�شون للدولة، فكانت الوحدة 

والتوحيد هما الأ�شا�س الذي قامت عليه الدولة، وتدرب 
يف ميادينه جنود ومواطنو هذا املجتمع جنباً اىل جنب 
م�شتندين  التقدم،  نحو  الوطن  م�شرية  يعي�شون  وه��م 
امل�شلحة  القوات  اأبناء  من  القوية  الرجال  �شواعد  اىل 
، وم�شتنريين بتجربة الوحدة الأغلى يف بناء الوطن. 
ك��ل عام،  ال��ذك��رى مت��ر علينا  ان ه��ذه  ون��ب��ه �شموه اىل 
قامت  الذين  الرجال  من  الأول  الرعيل  نتذكر  ونحن 
الأوىل،  اللبنات  ه��ذه  واإميانهم  وروؤاه���م  اأكتافهم  على 
و�شعيهم ال��دوؤوب لبناء دولة متقدمة ومتطورة، ي�شري 
فيها التطور جنباً اىل جنب مع تطوير قواتنا امل�شلحة، 
لتكون خري من يحمي الأر�س والرتاب الغايل، وتكون 
عنواناً و�شمام اأمان لوحدتنا الكربى يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة. وقال �شموه “ كل عام تتجدد الذكرى 
بتوحيد القوات امل�شلحة، وتهبُّ معها ذكريات من عملوا 
الوطن، يف  الدفاع عن  اأبناءنا يف  تطوير مقدرات  على 
اأوفياء  �شباب  يتقدمهم  وتقدماً،  تدريباً  امل��ج��الت،  كل 

عاهدوا اهلل والوطن على حمايته وجناحه.
جن��دد ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات اىل ق��ي��ادة واأف����راد قواتنا 
قوية  وع��زائ��م  ���ش��ادق��ة  بقلوب  يعملون  وه��م  امل�شلحة، 
من اأجل رفعة �شاأن الوطن، وحمايته يف كافة املجالت، 
التقدم، والأمن  داعني اهلل �شبحانه وتعاىل مزيداً من 
والأمان ملجتمع دولتنا واأهله، واأن يرحم �شهداء الوطن 

الذي قدموا ت�شحياتهم الكبرية يف �شبيل رفعته« .

•• اأبوظبي-وام:

حت��ت��ف��ل دول�����ة الإم��������ارات ق���ي���ادة و���ش��ع��ب��ا اليوم 
التي  امل�شلحة  قواتها  لتوحيد   43 ال�  بالذكرى 
مكت�شبات  حلماية  منيعا  وطنيا  �شياجا  �شكلت 
ال����دول����ة وحت���ق���ي���ق ر���ش��ال��ت��ه��ا ودوره��������ا يف دعم 
وتر�شيخ الأمن وال�شتقرار على امل�شتوى املحلي 
والإقليمي والعاملي. وتاأتي احتفالت هذا العام يف 
الوقت الذي ي�شطر فيه جنودنا البوا�شل مالحم 
لتحرير  العربي  التحالف  قوات  �شمن  بطولية 
اليمن، دفاعاً عن عروبة اليمن ال�شقيق وحماية 
اأمن وا�شتقرار املنطقة من امل�شاريع التخريبية.

ذكرى  ع��ام  ك��ل  م��ن  م��اي��و  م��ن  ال�شاد�س  وي�شكل 
ف���ارق���ة يف م�����ش��رية الإم�������ارات، وت��رج��م��ة ملبادئ 
انطالقاً  املوؤ�ش�شون  القادة  را�شخة حر�س عليها 
م��ن اإمي����ان مطلق ب��اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز رك��ائ��ز دولة 
ال���وح���دة والحت������اد، ك��ي ت��وا���ش��ل دول����ة الحت���اد 
بهذه  وتقام  والنه�شة.  والتطور  البناء  م�شرية 
الحتفالية على  الفعاليات  العديد من  املنا�شبة 
م�شتوى الدولة. واأثبتت القوات امل�شلحة لدولة 
الإمارات  ح�شن  اأنها  عاماً   43 ط��ول  الإم���ارات 
املنيع، وم�شنع الرجال الأقوياء امل�شتعدين دائماً 
للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل غاٍل ونفي�س، 
العتاد  اأن وفرت قيادة الدولة لهذه القوات  بعد 
ترتيبه  لريتفع  امل�شتويات،  اأعلى  عل  والتدريب 
وخربة.  ت�شليحاً  ال��ع��امل  ج��ي��و���س  اأق����وى  �شمن 
وك���ان املجل�س الأع��ل��ى ل��الحت��اد ق��د ات��خ��ذ قرار 
توحيد القوات امل�شلحة عقب جل�شة تاريخية يف 
1976 برئا�شة املغفور ال�شيخ زايد بن  6 مايو 
وحر�شت  ث���راه«.  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
الإقليمية  م�����ش��ارك��ات��ه��ا  ك��ل  يف  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 
باجلهد  الع�شكري  العمل  رب��ط  على  وال��ع��امل��ي��ة 
الإم���ارات يف  الإن�شاين والإغ��اث��ي، وباتت جتربة 

هذا اجلانب مثار اإعجاب وتقدير العامل اأجمع.
ومنذ توحيدها اأثبتت القوات امل�شلحة الإماراتية 
اأنها القوة التي ت�شنع ال�شتقرار وال�شالم وتدافع 
تقدير  اكت�شبت  لذلك  كله،  العامل  عن احلق يف 
ال��ع��امل واإع��ج��اب��ه يف ك��ل امل��ه��ام ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
اأخ��الق �شامية  خ��ارج الوطن مبا متيزت به من 
وكفاءة عالية وقدرة على العمل يف كل الظروف 
الإماراتية  امل�شلحة  القوات  واأ�شحت  والبيئات. 
باملعرفة  امل���ع���زز  ال��ع�����ش��ري  ل��ل��ج��ي�����س  من����وذج����اً 
واملهارات والقدرات التي جتعل منه درعاً للوطن 
لدولة الحت��اد، وذلك بف�شل توجيهات  وحامياً 
زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  وق��رارات �شاحب 

للقوات  الأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
اإحداث  اإىل  قادتها  “حفظه اهلل” التي  امل�شلحة 
نقالت نوعية يف اأدائها واملواكبة الدائمة للتطور 
امل�شلحة  ال��ق��وات  وحر�شت  الع�شر.  وملتطلبات 
ع��ل��ى اق��ت��ن��اء اأح�����دث م���ا و���ش��ل��ت اإل���ي���ه �شناعة 
وتكنولوجيا الأ�شلحة يف العامل ح�شب توجيهات 
اأح����دث نقلة نوعية  ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة وه���و م��ا 
كماً  اأدائ��ه��ا  يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شهدتها  كبرية 

وكيفاً يف جميع اأفرعها الربية والبحرية.
ل�شنة   6 رقم  الحت��ادي  القانون  ويعترب �شدور 
2014 يف �شاأن اخلدمة الوطنية والحتياطية 
القوات  تطور  م�شرية  يف  تاريخية  حت��ول  نقطة 
املجال  القانون  فتح  حيث  الإم��ارات��ي��ة،  امل�شلحة 
اأمام اأبناء وبنات الإمارات للتعبري عن انتمائهم 
الدفاع  دوره������م يف  وت����اأدي����ة  ل��ل��وط��ن  وولئ����ه����م 
وجه  يف  وح��م��اي��ت��ه  احل�����ش��اري��ة  مكت�شباته  ع��ن 
الأط����م����اع اخل���ارج���ي���ة. و���ش��ك��ل خ��ري��ج��و دفعات 
اخلدمة الوطنية �شندا حقيقيا للقوات امل�شلحة 
الإماراتية يف جميع مهامها بف�شل ما اكت�شبوه 
ال��ن��ف�����س والن�شباط  ال���دف���اع ع��ن  م��ن م���ه���ارات 

وحتمل امل�شوؤولية.
بدور  امل�شلحة  القوات  اهتمت  ذل��ك،  م��وازاة  ويف 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت دوراً اأ���ش��ي��اًل يف 
عن  للدفاع  ال��دائ��م  وال�شتعداد  الإع���داد  مهمة 
امل���راأة يف القوات  الوطن حيث ج��اء ق��رار دخ��ول 
لت�شاهم ابنة الإم��ارات يف  امل�شلحة ق��راراً حكيماً 

خدمة جمتمعها والقيام بواجبها الوطني.
و�شاهم اإن�شاء مدر�شة خولة بنت الأزور الع�شكرية 
الإم��ارات��ي��ة بطاقة عمل  امل�شلحة  ال��ق��وات  يف مد 
اإ�شافية وغدت املدر�شة رافداً من روافد القوات 
املواطنات  باملجندات  ع��ام  ك��ل  ت��زوده��ا  امل�شلحة 

املوؤهالت للعمل يف العديد من التخ�ش�شات.
ويعترب تخريج “دورة الطيارات الإناث” يف كلية 
خليفة بن زايد اجلوية ليكن رائدات يف اجلو من 
بنات الوطن يدافعن عن اأجوائه ويحمني ترابه 
ومياهه اأكرب دليل على قدرة املراأة الإماراتية يف 
العطاء يف خمتلف املجالت. وا�شطلعت القوات 
منذ  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة  امل�شلحة 
يف  ال�����ش��الم  ح��ف��ظ  مب��ه��ام  الآن،  ح��ت��ى  تاأ�شي�شها 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وال���ع���امل، ك��م��ا ك���ان ع��ل��ى راأ�س 
مهامها يف عملياتها اخلارجية الدفاع عن احلق 
 ،1973 اأكتوبر  ح��رب  يف  ح��دث  مثلما  العربي 
حربها  يف  العربية  املواجهة  دول  �شاندت  حينما 
املهام  ل��ت��ت��ن��وع  الأي�����ام  ومت���ر  “اإ�شرائيل”،  ���ش��د 
اخلارجية وت�شل اإىل لبنان 1976 �شمن القوة 

العربية  ال����دول  ج��ام��ع��ة  كلفتها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
اإىل  و�شول  التفتت،  �شد  لبنان  على  باحلفاظ 
م�����ش��ارك��ت��ه��ا ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي يف احل����رب �شد 

املتمردين احلوثيني يف اليمن.
وجاءت البداية يف م�شرية دفاع القوات امل�شلحة 
اأكتوبر  الإماراتية عن احلق وال�شالم من حرب 
1973 حينما �شاركت مع م�شر يف احلرب �شد 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة  “اإ�شرائيل” وكان 
“حفظه اهلل”  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإم��ارات��ي��ة،  للكتيبة  ق��ائ��داً  وقتها 
م�شاركة دولة الإم��ارات يف بناء اجلي�س امل�شري 
بعد حرب 1967، حيث كان لالإمارات دور مهم 
عام  هزمية  منذ  للحرب  والتح�شري  الن�شر  يف 
1967، من حيث اإعادة ت�شليح اجلي�س امل�شري، 
وتقدمي امل�شاعدات القت�شادية له اأثناء احلرب.

1976 بقوة �شمن قوات  و�شاركت الإم��ارات يف 
الردع العربية يف اجلمهورية اللبنانية، وعززتها 
بعدما كانت لبنان على و�شك الدخول يف حرب 
الإم���ارات جهودها يف  لتعزز   1975 ع��ام  اأهلية 
م��ن قواتها �شمن  ب��وح��دة  وت��دف��ع   1976 ع��ام 
ق��وات ال��ردع العربية ل��درء خماطر تفجر حرب 

اأهلية، ويف حماولة حلفظ ال�شالم يف لبنان.
وانطالقاً من وفاء الدولة بعهودها والتزاماتها 
املوؤيدة لق�شايا احلق والعدالة، �شاركت الإمارات 
ع��م��ل��ي��ة حترير  اجل���زي���رة يف  درع  ق����وات  ���ش��م��ن 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  مع  الكويت 

العربية عام 1991 �شمن التحالف الدويل.
وت���رج���م���ة لل�����ت�����زام ال�����دول�����ة مب����د ي����د ال���ع���ون 
ال�شومال  يف  ال�شراعات  دمرته  ما  بناء  لإع��ادة 
القوات  من  كتيبة  الإم��ارات  اأر�شلت  وا�شتقراره، 
عملية   “ يف  للم�شاركة  ال�شومال  اإىل  امل�شلحة 
بناء  املتحدة  الأمم  نطاق  �شمن  اإع��ادة الأمل” 

على قرار جمل�س الأمن الدويل.
ووق��ف��ت الإم�����ارات ب�����ش��ورة وا���ش��ح��ة اإىل جانب 
البو�شنيني  بني  ال�شراع  تفجر  بعدما  البو�شنة، 
ملا  العميق  قلقها  عن  للعامل  واأعربت  وال�شرب، 

يجري للم�شلمني يف البو�شنة.
ال�شيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  اأع�����رب   1994 ي��ن��اي��ر  ويف 
العميق  قلقه  ع��ن  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
لها مثيل  ي�شبق  ب�شرية مل  “ جم��ازر  �شماها  ملا 
بذلت  التي  اجلهود  “ اإن  قائاًل:  البو�شنة”،  يف 

لإيقافها مل حتقق اأي نتيجة«.
امل�شروعات  ال��ع��دي��د م��ن  واأ���ش��ه��م��ت الإم�����ارات يف 
الأعمار  اإع���ادة  على  امل�شاعدة  بهدف  الإن�شانية 
الطالب  مل�شاعدة  الأولوية  واأعطت  البو�شنة،  يف 

وفتح املدار�س واإعادة بناء امل�شاجد.
واأقامت القوات امل�شلحة الإماراتية عام 1999 
الكو�شوفيني  الالجئني  اآلف  لإي���واء  مع�شكراً 
“كوك�س”  خميم  يف  احل���روب  �شردتهم  ال��ذي��ن 
ال�شالم  حفظ  عمليات  يف  �شاركت  كما  باألبانيا، 
1999 ك��ان��ت الإم����ارات  يف ك��و���ش��وف��و، ويف ع���ام 
هي الدولة امل�شلمة الوحيدة التي قامت باإر�شال 
قوات لتن�شم اإىل القوات الدولية حلفظ ال�شالم 
يف كو�شوفو مبوافقة قيادة حلف �شمال الأطل�شي. 
وعادت القوات امل�شلحة الإماراتية اإىل لبنان مرة 
جديد  حت��د  غ��م��ار  لتخو�س   2001 يف  اأخ���رى 
متثل يف تطهري الأر�س يف اجلنوب اللبناين من 
وتخفيف  “الإ�شرائيليون”  زرعها  التي  الألغام 
الت�شامن  ال�شكان، وامل�شاهمة يف م�شروع  معاناة 
الإم�����ارات�����ي ل���ن���زع الأل����غ����ام، ح��ي��ث وق���ع���ت دول���ة 
اأكتوبر   25 يف  اللبنانية  واجلمهورية  الإم��ارات 
التفاقية اخلا�شة  ب��ريوت على  2001 يف  ع��ام 
بتنفيذ امل�شروع بتكلفة قدرها 50 مليون دولر 
نتيجة  بنجاح  امل�شروع  اإجن���از  وق��د مت  اأم��ري��ك��ي، 

التعاون امل�شرتك بني البلدين.
امل�شلحة  ال����ق����وات  ����ش���ارك���ت   2003 ع�����ام  ويف 
الإم����ارات����ي����ة ���ش��م��ن ق������وات ح���ف���ظ ال�������ش���الم يف 
اأفراد القوات  “، وبلغ عدد  “ اإي�شاف  اأفغان�شتان 
من  اأك��رث  القوة  يف  امل�شاركة  الإماراتية  امل�شلحة 
دوراً  ال��ق��وات  ه��ذه  لعبت  حيث  عن�شر،   1200
حيوياً يف تاأمني واإي�شال امل�شاعدات الإن�شانية اإىل 
ال�شعب الأفغاين، ف�شاًل عن قيامها بدور مواٍز 
اإع���ادة الإع��م��ار واحل��ف��اظ على الأمن  يف خطط 
التخريبية  الأح���داث  وبعد  هناك.  وال�شتقرار 
التدخالت  وحم���اولت  البحرين  �شهدتها  التي 
اخلارجية يف �شوؤونها يف مار�س 2011، �شاركت 
الإمارات بفاعلية �شمن قوات “ درع اجلزيرة “ 
التي حافظت على اأمن وا�شتقرار ووحدة ال�شعب 

البحريني ودراأت عنه خماطر الفنت املذهبية.
�شد  ال���دويل  التحالف  اإىل  الإم����ارات  وان�شمت 
بفاعلية  و�شاركت   ،2014 ع��ام  يف   “ داع�س   “
عنا�شر  ���ش��د  امل��وج��ه��ة  الع�شكرية  العمليات  يف 
هذا التنظيم يف �شوريا مع جمموعة من الدول 
القوات  م�شاركة  وج���اءت  والأج��ن��ب��ي��ة.  العربية 
 “ �شد  ال��دويل  التحالف  يف  الإماراتية  امل�شلحة 
مناطق  على  و�شيطرته  متدده  لوقف  داع�س” 
الفكر  ن�شر  يف  م�����ش��روع��ه  ولإج��ه��ا���س  ج���دي���دة، 
املتطرف بني ال�شباب والن�سء يف الدول اخلليجية 
والعربية والإ�شالمية ما ميثل تهديداً للتعاي�س 

وال�شلم املجتمعي داخل هذه الدول.

ويل عهد الفجرية : اأفراد القوات امل�ضلحة يقدمون الغايل والنفي�س خدمة للوطن و�ضون حدوده

عبد اهلل بن �ضامل القا�ضمي : ذكرى توحيد القوات 
امل�ضلحة تعرب عن عزم الآباء املوؤ�ض�ضني

اأحمد بن �ضلطان القا�ضمي : توحيد القوات امل�ضلحة 
كان نقطة مركزية نحو الوحدة وبناء الوطن

ويل عهد اأم القيوين : قواتنا امل�ضلحة احل�ضن املنيع لأمن و�ضالمة اأر�س زايد اخلري

الإمارات حتتفل اليوم بالذكرى الـ 43 لتوحيد قواتها امل�سلحة

قواتنا امل�ضلحة ح�ضن الإمارات املنيع، وم�ضنع الرجال الأقوياء امل�ضتعدين دائمًا للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل غاٍل ونفي�س 
القوات امل�سلحة الإماراتية القوة التي ت�سنع ال�ستقرار وال�سالم وتدافع عن احلق يف العامل كله

فقد املدعو / حممد حممد 
اليمن     ، ال�������ش���رف���ى  ع���ل���ي 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )05889756( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0504460428

فقدان جواز �ضفر

بابر  امل��دع��و / حممد  فقد 
باك�شتان     ، ح�شني  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )AU3020811( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0543667640

فقدان جواز �ضفر

فقد املدعو / �شلطان حممد 
اليمن     ، ال�������ش���ريف  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )04908179( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0504460428

فقدان جواز �ضفر

فقد املدعو / �شاندراموهان 
ماتيفانان ماتيفانان ، الهند   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )R6702588( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0554166971

فقدان جواز �ضفر فقد�ن �سهادتي  �أ�سهم ت
ف��ق��د حم��م��د حم��م��ود ه����زاع بني 
�شادرة  ا���ش��ه��م  ����ش���ه���ادة  خم�����زوم 
بالرقم  الأول  ابوظبي  بنك  م��ن 
ا�شهم  و���ش��ه��ادة   )1124882(
الإ�شالمي  ابوظبي  م�شرف  من 
يرجى   )1062901( بالرقم 
ت�شليمهما  ع��ل��ي��ه��م��ا  ي��ع��رث  مم���ن 
على  الإت�������������ش������ال  او  ل���ل���ب���ن���ك 

0525505585

فقد�ن �سهادة �أ�سهم �أ�سلية ت
ا�شلية  ا���ش��ه��م  ���ش��ه��ادة  ف���ق���دان 
مل�شرف   10220797 رق���م 
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اأخبـار الإمـارات
حمدان بن زايد: ذكرى توحيد القوات امل�ضلحة �ضتبقى تاريخا را�ضخا يف ذاكرة الوطن

اأبوظبي يف 5 مايو )وام( اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
على  حر�شت  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اأن  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
تطوير القوات امل�شلحة باعتبارها الدرع املكينة حلماية الوطن فقد 
القوات  ه��ذه  م�شرية  لدفع  نوعيا  اهتماما  الب�شرية  ال��ك��وادر  اأْول��ت 
كلمة  �شموه يف  وق��ال  ووعيا.  وتدريبا  ثقافة  متقدمة  مراتب  نحو 
توافق  ال��ت��ي  امل�شلحة  ال��ق��وات  لتوحيد   43 ال���  ال��ذك��رى  مبنا�شبة 
ال�شاد�س من مايو من كل عام �� اإنها ذكرى من اأغلى الأيام الوطنية 
وقوة  رمز عزميتنا  الوطن وهي  ذاك��رة  را�شخا يف  تاريخا  و�شتبقى 
ال�شيخ زايد  املوؤ�ش�س املغفور له  اأدرك القائد  اإرادتنا ومتا�شكنا وقد 
م�شلحة  ق��وات  بناء  اأهمية  ث��راه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
�شبقت ع�شرها  ال��ت��ي  ال���روؤى  تلك  ث��م��رة  الآن جنني  ون��ح��ن  ق��وي��ة 
و�شمائه  واأر���ش��ه  ال��غ��ايل  وطننا  اأج��ل  م��ن  التوحيد  م�شرية  فكانت 

وح����دوده وازده�����اره واحل�����ش��ن احل�����ش��ني ل��دول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة. وقال 
منيع  وطني  و�شياج  للرجال  امل�شلحة هي م�شنع  »قواتنا  اإن  �شموه 
وال�شتقرار  الأم��ن  وتعزيز  ومقد�شاتها  الدولة  مكت�شبات  حلماية 
يف ربوعها«. واأ�شاف �شموه »يطيب لنا اليوم اأن نحتفي مبا حققته 
القوات امل�شلحة لدولة الإم��ارات يف كافة املحافل املحلية والدولية 
العديد  تنفيذ  الإماراتية جدارتها يف  امل�شلحة  القوات  اأثبتت  فلقد 
ال�شالم وتوالت الإجنازات  الع�شكرية والإن�شانية حلفظ  املهام  من 
التي حتققت نتيجة الفكر الثاقب للقيادة الر�شيدة والتي اأ�شهمت 
ب�شكل اإيجابي يف دعم ال�شلم والأمن العاملي وتعزيز م�شرية التنمية 
الوطن.  اأبناء  نفو�س  يف  والت�شحية  ال��ولء  قيم  وتر�شيخ  ال�شاملة 
امل�شلحة ميثل حدثا وطنيا  القوات  ذك��رى توحيد  »اأن  واأك��د �شموه 
نعتز به حلفظ اأمن الوطن وا�شتقراره وغر�س وتعزيز قيم الولء 

والنتماء فالنجاح الذي حققته دولة الإمارات يف كافة امليادين يعود 
ال�شاهرة  وعيونه  الوطن  اإىل حماة  عز وجل  اهلل  بعد  فيه  الف�شل 
عليه ونود اأن ن�شيد هنا باجلهود التي يبذلها �شباط واأفراد القوات 
امل�شلحة يف خدمة الوطن الغايل ..حفظكم اهلل وحقق على اأيديكم 
مزيدا من الرفعة واخلري والتقدم. كما اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن 
زايد اآل نهيان اأن الأعوام الأخرية �شهدت م�شاركات حا�شمة لقواتنا 
امل�شلحة يف اأكرث من بقعة دفاعا عن م�شالح دولة الإمارات العربية 
يف  العربي  التحالف  قوات  �شمن  لوجودها  وكان  الإقليمي  واأمنها 
اليمن  وح���دة  على  احل��ف��اظ  يف  وف��اع��ل  م��وؤث��ر  دور  ال�شقيق  اليمن 
وتطهريه ممن اأرادوا النق�شا�س على ال�شرعية واإخراج اليمن من 
حميطه العربي وكانت دماء �شهدائنا الربرة الذين ق�شوا نحبهم يف 
اأر�س اليمن خري �شاهد على بطولت قواتنا امل�شلحة وت�شحياتها. 

اآيات التهاين والتربيكات اىل �شاحب ال�شمو  وتقدم �شموه باأ�شمى 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأخيه �شاحب  امل�شلحة »حفظه اهلل« واإىل 
حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
دبي »رعاه اهلل« واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
الإم���ارات  حكام  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب 
واإىل �شعب الإم��ارات بهذه املنا�شبة الوطنية العظيمة ..داعني اهلل 
�شبحانه وتعاىل اأن يعيد عليهم هذه الذكرى وعلى الوطن باليمن 
واأن  اخلري  بكل  الأبطال  واأبنائنا  امل�شلحة  قواتنا  وعلى  والربكات 
البوا�شل  جنودنا  ويحفظ  حليفنا  الن�شر  ويجعل  خطاهم  ي�شدد 

ويرحم �شهداءنا الأبرار.

البواردي: قواتنا امل�ضلحة متتلك ر�ضيدا م�ضرفا من املنجزات يف خدمة املجتمع الدويل

رئي�س الأركان : قواتنا امل�ضلحة درع الوطن و�ضيفه 

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  ب����ن  م����ع����ايل حم���م���د  وج�����ه 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي������ر  ال������ب������واردي 
ال���دف���اع ك��ل��م��ة ع���رب جم��ل��ة “ درع 
الوطن “ مبنا�شبة الذكرى الثالثة 
امل�شلحة  قواتنا  لتوحيد  والأربعني 
القيادة  ظ��ل  يف   : ن�شها  يلي  فيما 
�شاحب  راي������ة  وحت�����ت  ال���ر����ش���ي���دة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
اهلل”،  “حفظه  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
والأربعني  الثالثة  ال��ذك��رى  ت��اأت��ي 
عام  يف  امل�شلحة  ال���ق���وات  ل��ت��وح��ي��د 
الإم���ارات،  اأب��ن��اء  ليفخر  الت�شامح، 
من  امل�شلحة  ال���ق���وات  حققته  مب��ا 
متميز،  وم�������ش���ت���وى  ك���ب���ري  ت���ط���ور 
م�����ش��ج��ل��ة ر�����ش����ي����دا م�������ش���رف���ا من 
املنجزات يف خدمة املجتمع الدويل 
املتميزة  اإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا  خ����الل  م���ن 
ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د ال���ع���م���ل الإن�������ش���اين 
احلق  ق�شايا  ون�����ش��رة  والإغ���اث���ي، 
بال�شرعية  الل���ت���زام  م���ع  وال���ع���دل 
الأمن  لرت�شيخ  و�شعيها  الدولية، 
مناطق  وال���ش��ت��ق��رار يف  وال�����ش��الم 
جانب  اإىل  ال���ع���امل،  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 
ك��ف��اءت��ه��ا ال��ق��ت��ال��ي��ة يف ال���دف���اع عن 

على  القيادة  حر�س  مظاهر  وم��ن 
بناء القوة الذاتية للدولة اهتمامها 
الع�شكرية  ال�����ش��ن��اع��ات  ب���اإق���ام���ة 
الوطنية احلديثة لت�شمن الرتقاء 
الذاتية،  ق��وت��ن��ا  مب�����ش��ادر  امل�شتمر 
كما اأن ال�شناعات الع�شكرية ت�شكل 
القت�شاد  تقدم  مظاهر  اأه��م  اأح��د 
الوطني، والتي حتر�س الدولة على 
م�شتدام،  ب�شكل  ومتكينه  تنميته 
امل�شلحة تطورا  فقد �شهدت قواتنا 
واأنظمتها  ���ش��ن��اع��ات��ه��ا  يف  ن��وع��ي��ا 
والبحرية  ال����ربي����ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
املا�شية،  ال�شنوات  خالل  واجلوية 
الع�شكرية  امل��ع��ار���س  �شاهمت  وق��د 
ال��دف��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى اأر����س 
اآيدك�س،  “معر�س  م��ث��ل  ال���دول���ة 
اإبراز  للطريان” يف  دب��ي  ومعر�س 
اإمكانات الدولة وتقدمها يف جمال 
والأمنية  ال��دف��اع��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
ال�شركات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ل��ت��ن��اف�����س 
الإم���ارات  دول��ة  ب��اأن  علما  العاملية، 
قد حتولت من دولة م�شتوردة اإىل 
الع�شكرية  لل�شناعات  دولة منتجة 
ومبوا�شفات عاملية ومعايري عالية 
اجل��ودة، لتحقق �شمعة عاملية، مما 
لفت اأنظار كربى ال�شركات العاملية 
و����ش���اه���م ب���ج���ذب روؤو����������س اأم������وال 

جم��الت احل��ي��اة الأخ���رى لتناف�س 
ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة ب���ل ت��ت��ف��وق على 
واقت�شاديا  ح�شاريا  منها،  العديد 
وياأتي  وثقافيا،  وعلميا  واجتماعيا 
حر�س القيادة على اإ�شعاد الإن�شان 
والتاآخي  ال��ت�����ش��ام��ح  روح  ون�����ش��ر 
حب  الإم���ارات  لتك�شب  الب�شر  بني 
وت�شبح  ال��دويل  املجتمع  واح���رتام 
العامل،  دول  ب��ني  ف��ري��دا  من��وذج��ا 
ومل يكن ليتحقق ذلك لول التزام 
التوافق  ب����روح  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
والتفاف  الحت�����اد،  ت��اأ���ش��ي�����س  م��ن��ذ 
ال�����ش��ي��وخ حكام  ال�����ش��م��و  اأ����ش���ح���اب 
الإم������ارات و���ش��ع��ب الإم������ارات حول 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
“حفظه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ي���������وؤازره  اهلل”، 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
يف �شعيهم احلثيث لرتجمة روؤاهم 
وحقائق  اأف��ع��ال  اإىل  وطموحاتهم 
املجتمع  ����ش���ه���د  وق�����د  م���ل���م���و����ش���ة، 

الإن�شانية  امل�������ش���اع���دات  وت���ق���دمي 
�شتى  يف  واملحتاجة  املنكوبة  للدول 

بقاع العامل.
ت�شحيات  ن�����ش��ت��ذك��ر  اأن  ن��ن�����ش��ى  ل 
ال���ذي���ن قدموا  الأب������رار  ���ش��ه��دائ��ن��ا 
اأرواحهم فداء للوطن ومل يتوانوا 
اأداء واجبهم الوطني يف �شبيل  عن 
اأروع  بذلك  ف�شربوا  احل��ق،  ن�شرة 
والبطولة  ال�����ش��ج��اع��ة  يف  الأم��ث��ل��ة 
فدماوؤهم  وال����ف����داء،  وال���رج���ول���ة 
ال��ط��اه��رة ال��ت��ي ���ش��ال��ت ع��ل��ى اأر�س 
اهلل  “باإذن  ل���ه���م  ك��ت��ب��ت  امل���ع���رك���ة 
ال�شهادة،  م���رات���ب  اأع���ل���ى  تعاىل” 
ولذويهم  و���ش��وؤددا،  فخرا  وللدولة 
التاريخ  �شطر  وق���د  وك���رام���ة،  ع���زا 
اأ�شماءهم يف األواح الكرامة باأحرف 
ل���ي���ك���ون���وا م���ث���ال يفخر  ن�����ور  م����ن 
امل�شتقبل،  اأج��ي��ال  م��ن  اأب��ن��اوؤن��ا  ب��ه 
راعيا  ب���اأك���م���ل���ه  ال����وط����ن  ول��ي��ب��ق��ى 
اأ�شكال  لذوي ال�شهداء مقدما لهم 
لت�شحياتهم  تقديرا  كافة  الدعم 
و���ش��ربه��م وج���ل���ده���م، ف��رح��م اهلل 
رحمته  ب���وا����ش���ع  ال���وط���ن  ����ش���ه���داء 

واأ�شكنهم ف�شيح اجلنان.
وبهذه املنا�شبة الغالية على قلوبنا 
�شاحب  مقام  اإىل  بالتهنئة  اأتوجه 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

ال��دول��ة، لت�شبح من��وذج��ا رائ���دا يف 
وتنفيذ  الدفاعية  ال�شيا�شات  ر�شم 
واملهام  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ط 
العملياتية. ففي ال�شاد�س من مايو 
عام 1976 �شهدت دولة الإمارات 
تاريخيا  ي��وم��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
القيادة  ق������ررت  ع���ن���دم���ا  ع��ظ��ي��م��ا 
توحيد ودمج قواتنا امل�شلحة حتت 
علم واح��د وق��ي��ادة واح���دة، وا�شعة 
امل���ح���اف���ظ���ة على  اأع���ي���ن���ه���ا  ن�������ش���ب 
مكت�شباته  وحماية  ال��وط��ن  اأر����س 
واإجن����ازات����ه، م��وؤك��دة ب��ذل��ك حكمة 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  وروؤي���ة 
اهلل  “طيب  ن���ه���ي���ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
الحتاد  دعائم  اأ�ش�س  الذي  ثراه”، 
ور�شخ مبادئه ليبقى را�شخا �شاخما 
وبتكاتفهم  واأب��ن��ائ��ه  ق��ادت��ه  بجهود 
وتعاونهم ل�شد اأي عدوان، ولتثبت 
الإم��ارات للعامل اأنه باإمكان احللم 
اأن ي�شبح واقعا واأن ترتجم الإرادة 
التطلعات  وت�����ش��ب��ح  اأف����ع����ال  اإىل 

اإجنازات عظيمة.
قواتنا  ح��ق��ق��ت��ه  م����ا  ج���ان���ب  واإىل 
متميز  م�������ش���ت���وى  م����ن  امل�������ش���ل���ح���ة 
و�شمعة طيبة على ال�شعيد الدويل، 
الإم����ارات مبنجزاتها  دول���ة  ت��ت��األ��ق 
خمتلف  يف  وامل�������ش���رق���ة  امل����ت����ع����ددة 

اأجنبية حتر�س دوما على امل�شاركة 
ب�شورة  الدفاعية  املعار�س  هذه  يف 

م�شتمرة.
اليوم ويف الذكرى ال� 43 لتوحيد 
قواتنا امل�شلحة ن�شتذكر الدور الهام 
املا�شية  العقود  طوال  لعبته  الذي 
اخلارجية  ع��الق��ات��ن��ا  ت��وط��ي��د  يف 
وذل��ك مبد ج�شور  ودوليا،  اإقليميا 
ال��ت��ع��اون وال��ت��وا���ش��ل وب��ن��اء قاعدة 
وال�شراكات  التفاهمات  م��ن  ق��وي��ة 
الكثري  م���ع  امل���ت���ب���ادل���ة  وامل�������ش���ال���ح 
وال�شديقة،  ال�شقيقة  ال���دول  م��ن 
ال��ذي �شاهم يف تر�شيخ قيم  الأم��ر 
ال��ت�����ش��ام��ح واحل������وار وال�����ش��ع��ي اإىل 
حتقيق الأمن وال�شالم وال�شتقرار، 
اململكة  ال�شقيقة  مع  وقوفنا  ولعل 
العربية ال�شعودية �شمن التحالف 
ال���ع���دوان وحتقيق  ل�����ش��د  ال��ع��رب��ي 
مقدمة  يف  ي��اأت��ي  اليمن  يف  الأم���ن 
للعمل  املتعددة  الإماراتية  النماذج 
يف  الدولية  ال�شرعية  اإط���ار  �شمن 
وردع  وال��ب��اط��ل  الطغيان  مواجهة 
اأه��م��ي��ة تعاون  الإره������اب، ول��ي��وؤك��د 
احلق  ل���ش��رتداد  الأخ����وة  وتعا�شد 
ال�شرعية  مبادئ  وتر�شيخ  امل�شلوب 
فريدا  منوذجا  ولي�شبح  الدولية، 
والع�شكري  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ل���ل���دع���م 

طليعة  يف  باأنهم  ل�شموهم  ال��دويل 
العاملية اجلريئة واملوؤثرة  القيادات 
التغري  ومواكبة  القرار  �شناعة  يف 
انطالق  م��ن��ذ   . ال��ت��ق��دم  واإح�������راز 
قبل  امل�شلحة  ال��ق��وات  بناء  م�شرية 
حوايل ن�شف قرن، حر�شت القيادة 
تنظيمها وجتهيزها  الر�شيدة على 
واملعايري  الأ����ش�������س  اأح�������دث  وف�����ق 
العاملية، وعملت على توفري اأحدث 
الأ����ش���ل���ح���ة والأج������ه������زة وامل����ع����دات 
املتطورة،  اللكرتونية  والأن��ظ��م��ة 
باإن�شاء  خا�شا  اهتماما  اأول���ت  كما 
واملدار�س  وامل��ع��اه��د  الكليات  اأرق���ى 
الع�شكرية لتاأهيل وتدريب الكوادر 
ال�����ش��ب��اط و�شباط  م��ن  ال��وط��ن��ي��ة 
الأمر  والأف�����راد،  واجل��ن��ود  ال�شف 
م�شمون  تعميق  يف  ���ش��اه��م  ال����ذي 
ال����ه����وي����ة ال���وط���ن���ي���ة الإم����ارات����ي����ة 
قواتنا  وم��ن��اع��ة  ت��الح��م  م��ن  وزاد 
امل�شلحة، لت�شبح قادرة على العمل 
مواجهة  يف  ال��ذات��ي��ة  ب��اإم��ك��ان��ات��ه��ا 
واخلارجية،  الداخلية  التهديدات 
الوطنية  اخلدمة  قانون  جاء  وقد 
الإل��زام��ي ك��اأب��رز م��ب��ادرات القيادة 
يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  جمهود  لدعم 
الدفاع عن الدولة ب�شواعد اأبنائها 
من الذكور والإن��اث عند احلاجة. 

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ال��رك��ن حمد 
حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 
القوات امل�شلحة اأن قواتنا امل�شلحة 
املنيع  و�شيفه وح�شنه  الوطن  درع 
وم�شنع للرجال الأقوياء الأوفياء 
امل�����ش��ت��ع��دي��ن دائ����م����ا ل���ل���دف���اع عن 
لتبقى  ونفي�س،  غ��اٍل  بكل  وطنهم 
راي����ة الم������ارات ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة يف 
م��ي��ادي��ن ال��ع��زة وال��ك��رام��ة واحلق 

والواجب.
امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  اإن  معاليه  وق���ال 
مت��ث��ل ال��رك��ي��زة الأ���ش��ا���ش��ي��ة لأمن 
للوقوف  احل�شني  ودرع��ه  الوطن 
يف وج���ه ك��ل م��ن ت�����ش��ول ل��ه نف�شه 
ومقدراتها،  ال��دول��ة  ب��اأم��ن  العبث 
كما تعد احل�شن املنيع الذي يحمي 
ال�شرتاتيجية  ال���دول���ة  م�����ش��ال��ح 
يف ال���داخ���ل واخل������ارج، ول��ه��ذا من 
عنا�شر  اأه���م  ت�شكل  اأن  الطبيعي 
وحتظى  ل��ل��دول��ة،  ال�شاملة  ال��ق��وة 
ال��دع��م وال��رع��اي��ة م��ن جانب  بكل 

تاأل  ال��ت��ي ل  ال��ر���ش��ي��دة،  ال���ق���ي���ادة 
للجيو�س  جهداً يف جعلها منوذجاً 
ال��ع��امل��ي��ة امل���ت���ط���ورة ال����ق����ادرة على 
اإليها  ت���وك���ل  ال���ت���ي  امل���ه���ام  ت��ن��ف��ي��ذ 
الداخل  يف  واحرتافية  كفاءة  بكل 

واخلارج.
وفيما يلي ن�س كلمة معاليه التي 
وجهها عرب جملة “ درع الوطن” 
لتوحيد   43 ال�  الذكرى  مبنا�شبة 

القوات امل�شلحة..
م���اي���و، حتتفل  م���ن  ال�������ش���اد����س  يف 
و�شعٌبنا  ودولتنا  الر�شيدة  قيادُتنا 
بيوم  ال��ب��ا���ش��ل��ة،  امل�شلحة  وق��واٌت��ن��ا 
اأيام تاريخنا الحتادي،  اأعظم  من 
هو الذكرى ال�43 لتوحيد قواتنا 
امل�����ش��ل��ح��ة، ن�����ش��ت��ذك��ر ب��ك��ل اإج����الل 
واإكبار وفخر واعتزاز وطني جهود 
له  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  وروؤي���ة 
نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
اأدركوا،  حيث  املوؤ�ش�شني،  واإخ��وان��ه 
اإعالن  منذ  ثراهم”،  اهلل  “طيب 
والبناء  التنمية  اأن  املجيد  احتادنا 
ل��ه م��ن درع و���ش��ي��ف يحميه،  لب���د 

موؤ�شرات التنمية امل�شتدامة كافة.
املنا�شبة  ه��ذه  ن�شري يف  واأن  ولب��د 
وباعتبارها  امل�شلحة  قواتنا  اأن  اىل 
جمتمع  ن�شيج  م��ن  رئي�شياً  ج���زءا 
الم�����������ارات، ب����ل ه����ي ع�����ش��ب هذا 
اأهمية  ت��ع��ط��ي  وع���م���اده،  امل��ج��ت��م��ع 
ك�������ربى ل���ل���ت���وا����ش���ل وامل���������ش����ارك����ة 
نب�س  وا����ش���ت�������ش���ع���ار  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
�شعبنا  ل��وح��دة  تر�شيخاً  املجتمع 
هذه  اإط��ار  يف  وان�شهاره  ومتا�شكه 
عن  تعرب  التي  العظيمة  املوؤ�ش�شة 
ك��ي��ان��ن��ا الحت��������ادي ومت���ث���ل رم����زا 

اأ�شياًل له.
امل�شلحة  ق���وات���ن���ا  ت�����ش��ط��ل��ع  ك���م���ا 
احلفاظ  يف  ورئي�شي  حيوي  ب��دور 
الإقليمي  وال�شتقرار  الأم��ن  على 
وال����ع����امل����ي وم���ك���اف���ح���ة الإره���������اب 
وال�����ت�����ط�����رف، ������ش�����واء م�����ن خ���الل 
التحالف  ق��وات  �شمن  م�شاركتها 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي 
م�شجلة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة،  ال�����ش��ع��ودي��ة 
ال���ب���ط���ولت وم���داف���ع���ة ع���ن احلق 
وال��ق��ي��م وامل��ب��ادئ ومت��د بكل فخر 
واعتزاز يد العون والإغاثة لل�شعب 
ال�شقيق يف مواجهة توغل  اليمني 
ن�شر  ع��ق��ي��دت��ه  اإره�����اب�����ي  ت��ن��ظ��ي��م 
ال�شتقرار  وع��دم  واخل��وف  الذعر 
ومنفذاً  امل��ن��ط��ق��ة،  دول  اأرج�����اء  يف 

م�شاألة  امل�شلحة  قواتنا  وح��دة  واأن 
الوطنية  الهوية  لبد منها لإب��راز 
اأرقى  ف��ك��رة الحت����اد يف  وجت�����ش��ي��د 
واأبهى �شورها الوطنية الحتادية 
ت�شون  م�شلحة  ق���وات  خ���الل  م��ن 
م���ن���ج���زات الحت�������اد وت����داف����ع عن 
مكت�شبات �شعبه وتذود عن حيا�س 
وترابه  ح�����دوده  وحت��م��ي  ال���وط���ن 
وم�����ش��احل��ه يف ال���داخ���ل واخل����ارج، 
الوطن وت�شبح رمزاً  وحتمل لواء 
لقوته وعزته ومنعته وتعك�س قيمه 
واحل�شارية،  الإن�شانية  وم��ب��ادئ��ه 
اأ�شا�شاً  التاريخي  القرار  فكان هذا 
لبناء قوات م�شلحة وطنية ع�شرية 
دولتنا  ت���ط���ور  ت����واك����ب  م���ت���ط���ورة 
وطموحات قيادتنا الر�شيدة، وعلى 
راأ�شها �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
حيث  اهلل”،  “حفظه  امل�����ش��ل��ح��ة، 
واأكملت  امل�����ش��رية  قيادتنا  وا���ش��ل��ت 
با�شرتاتيجيات  التاأ�شي�س  خطط 
ت����ط����وي����ر وحت�����دي�����ث ج���ع���ل���ت من 
للجيو�س  منوذجاً  امل�شلحة  قواتنا 

الع�شرية املتطورة.
الركيزة  امل�����ش��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا  مت��ث��ل 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة لأم����ن ال��وط��ن ودرع���ه 
احل�شني للوقوف يف وجه كل من 

منظومة عمل قواتنا امل�شلحة، مبا 
توفره من تر�شيخ جلاهزية وكفاءة 
اأبناء المارات للدفاع عن م�شالح 
الغايل،  �شعبنا  ومكت�شبات  الوطن 
حيث بات خريجو دفعات اخلدمة 
اأمننا  دع��ائ��م  م��ن  دع��ام��ة  الوطنية 
من  اكت�شبوه  م��ا  بف�شل  ال��وط��ن��ي 
مهارات وتدريبات ع�شكرية ووعياً 

وطنياً يعزز ولئهم وانتمائهم.
الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  يف  واإن��ن��ي 
ال��غ��ال��ي��ة، اأت����ق����دم ب���الأ����ش���ال���ة عن 
منت�شبي  جميع  عن  ونيابة  نف�شي 
باأ�شدق  البا�شلة،  امل�شلحة  قواتنا 
�شيدي  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
�شاحب  �شيدي  واإىل  اهلل،  حفظه 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب��ي،  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 
اهلل، و�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة، واإخوانهم اأ�شحاب 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 
الأعلى حكام الإمارات، ونعاهدهم 
جميعاً على اأننا على العهد باقون 

لأجندة متلى عليه من دول يزخر 
الرهابية  ال�شوابق  م��ن  ر�شيدها 
من  اأو  ي��ح�����ش��ى،  ول  ي��ع��د  ل  م���ا 
خ����الل م���ا ت���ق���وم ب���ه ���ش��م��ن مهام 
حفظ ال�شالم والأمن وال�شتقرار 
يف  الإن�شانية  امل�شاعدات  وت��ق��دمي 
التزاماً  ال��ع��امل،  من  �شتى  مناطق 
وجت�شيداً لقيم المارات ومبادئها 
ل��ق��ن��اع��ات را���ش��خ��ة باأن  وحت��ق��ي��ق��اً 
ال�شالم هو اأ�شا�س التنمية ونه�شة 
اليوم،  ه��ذا  ويف  وال�شعوب.  ال��دول 
ن�شتح�شر ذكرى ال�شهداء الأبرار، 
بطولتهم  ق�����ش�����س  ون�������ش���ت���ذك���ر 
بطولتهم  ومالحم  وت�شحياتهم 
اخلالدة، التي �شجلت اأروع مالحم 
الن�شر والفداء باأحرف من نور يف 
الوطني  تاريخنا  �شفحات  اأن�شع 
التحية  بكل  نتوجه  كما   .. املجيد 
وال��ت��ق��دي��ر والك��ب��ار وال��ف��خ��ر لكل 
اأبطال قواتنا امل�شلحة املرابطني يف 
ي�شّطرون  والواجب  احلق  �شاحات 
اأروع ق�ش�س البطولت على اأر�س 

اليمن ال�شقيق.
ك���م���ا ن���وج���ه ال��ت��ح��ي��ة ل���ك���ل اأب���ن���اء 
المارات و�شبابها الذين ي�شاركون 
بكل جد واإخال�س ووطنية وانتماء 
الوطنية،  اخل��دم��ة  واج���ب  اأداء  يف 
ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت رك��ي��زة م��ن ركائز 

ت�شول له نف�شه العبث باأمن الدولة 
ومقدراتها، كما تعد احل�شن املنيع 
ال������ذي ي��ح��م��ي م�����ش��ال��ح ال���دول���ة 
ال�شرتاتيجية يف الداخل واخلارج، 
ولهذا من الطبيعي اأن ت�شكل اأهم 
للدولة،  ال�شاملة  ال��ق��وة  عنا�شر 
والرعاية  ال���دع���م  ب��ك��ل  وحت���ظ���ى 
التي  الر�شيدة،  قيادتنا  جانب  من 
منوذجاً  جعلها  يف  ج��ه��داً  ت��األ��و  ل 
القادرة  املتطورة  العاملية  للجيو�س 
اإليها  التي توكل  املهام  على تنفيذ 
الداخل  يف  واحرتافية  كفاءة  بكل 
واخلارج. كما بات لقواتنا امل�شلحة 
دور رئي�شي يف دفع عملية التنمية 
ال�����ش��ام��ل��ة ل��ي�����س ف��ق��ط م���ن خالل 
بل  لتنفيذها،  ال��الزم  املناخ  تهيئة 
اأي�شاً بامل�شاركة وال�شهام فيها عرب 
كوادر موؤهلة وعنا�شر متتلك من 
اإ�شافة  ي��وف��ر  ال��ع��ل��م واخل����ربة م��ا 
التنمية  خل��ط��ط  ك���ب���رية  ن��وع��ي��ة 
امل����ج����الت  ب����ال����دول����ة يف خم���ت���ل���ف 
قواتنا  ت�شهم  حيث  وال��ق��ط��اع��ات، 
وكوادرها  رجالها  بخرية  امل�شلحة 
يف حتمل م�شوؤوليات تنفيذ خطط 
ت�شابق  التي  والتحديث  التطوير 
الزمن حتقيقاً لروؤى ا�شرتاتيجية 
اإىل  ب��الإم��ارات  الو�شول  ت�شتهدف 
يف  العاملية  التناف�شية  مراتب  قمة 

نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
اهلل”،  “حفظه  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شمو  و����ش���اح���ب  اهلل”  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة، واإخوانهم 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم�����ارات، 
دول���ة  اهلل  ي��ح��ف��ظ  اأن  ودع���وات���ن���ا 
وي�شون  ال��ك��رام  وقادتها  الإم���ارات 
الأب�����ي ويحفظ  امل��خ��ل�����س  ���ش��ع��ب��ه��ا 
اأبناءنا  وي��ن�����ش��ر  امل�����ش��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا 
البوا�شل يف �شاحات الوغى ويرحم 
وي��ل��ه��م ذويهم  الأب�������رار  ���ش��ه��داءن��ا 
اإنه �شميع قريب  ال�شرب وال�شلوان 

جميب الدعوات.

وبالوفاء والولء لقيادتنا الر�شيدة 
و�شعبنا متم�شكون، وبكل ما يحقق 
الغايل  لوطننا  والزده�����ار  الأم���ن 
م���ن���ف���ذون، وب���ك���ل ث���ب���ات واإ�����ش����رار 
توجيهات  ت���ن���ف���ي���ذ  يف  م����ا�����ش����ون 
النداء  ن��ل��ب��ي  ال��ر���ش��ي��دة،  ق��ي��ادت��ن��ا 
اأوؤمتنا  ما  ون�شون  العهد  ونحفظ 
اأمن وطننا وكل �شرب  عليه، وعلى 
م��ن ح���دوده ���ش��اه��رون، حتى تظل 
القوات امل�شلحة درع الوطن و�شيفه 
للرجال  وم�شنعاً  املنيع  وح�شنه 
امل�شتعدين  الأوف�����ي�����اء  الأق�����وي�����اء 
دائماً للدفاع عن وطنهم بكل غاٍل 
ون��ف��ي�����س، ول��ت��ب��ق��ى راي����ة الم����ارات 
العزة  م��ي��ادي��ن  خ��ف��اق��ة يف  ع��ال��ي��ة 

والكرامة واحلق والواجب.
حفظ اهلل قيادتنا الر�شيدة و�شعبنا 
العربية  الإم�����ارات  ال��غ��ايل ودول����ة 
نعمة  جميعاً  علينا  واأدام  املتحدة 

الأمن وال�شالم وال�شتقرار..

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/1663  جتاري جزئي
املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  كري�شنابا  بي�شبا  1-ديباك   / عليه  املدعي  اىل 

عليك  اأق���ام  ق��د  الن�شار  ح�شني  حممد  يو�شف  وميثله:فتوح  ال��دي��ن  �شهاب  اب��وج��اب��ر 
الدعوى مو�شوعها بطالن عقد البيع املربم بني املدعي واملدعي عليه الول واملدعي 
عليه الثانية لعدم امل�شروعية وخمالفتة لبنود الوكالة املربمة بني املدعي واملدعي عليه 
الول والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى �شدور احلكم نهائيا 
والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    ch1.C.13:بالقاعة ���س  ال�����ش��اع��ة:8:30  امل�����واف�����ق:2019/5/9 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/1502  جتاري جزئي

مبا  القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  لل�شياحة  املغامرات  1-متعة  عليه/  املدعي  اىل 
وميثله:فتوح  ����س.ذ.م.م  امل��وؤج��ره  باحلافالت  ال��رك��اب  لنقل  ارت  املدعي/لك�شوري  ان 
يو�شف حممد ح�شني الن�شار قد اأقام عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )61.066( مببلغ  �شدها 
وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س املوافق:2019/5/9 ال�شاعة:8:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/4021  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- ريرورا ملقاولت ت�شيد الن�شاءات املعدنية �س.ذ.م.م 2- راجا موهان ديف 
اناند موهان 3- حممد ر�شا علي دهقاين قلعه �شيدي  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/3/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

ح�شن عبداهلل اكربي - اول:بقبول الدخال �شكال - ثانيا:يف مو�شوعي الدعوى والدخال 
بالزام املدعي عليها واخل�شمني املدخلني بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 
)105000( درهم بواقع 9% �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والزمتهم 
امل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

ف��ق��د امل���دع���و / اروك���ي���ادا����س 
ك����������ولن����������داي���������������������ش����������ام����������ى 
الهند     ، ك���ولن���داي�������ش���ام���ي 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )4258302M(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0565494098    

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / ا�شدول ا�شالم 
، بنغالدي�س    �شازاهان مياه 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )ag4666505( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0506611270

فقدان جواز �ضفر

مارياكوتى   / امل��دع��و  ف��ق��د 
ثاتاثاز هاث اليامونى ، الهند   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )5289226K( رق�����م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

0506170805

فقدان جواز �ضفر
احمد  ك���م���ال  امل����دع����و/  ف���ق���د 
بنغالدي�س   - ال���دي���ن  ع����الء 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)0306012( - يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اقرب  او  البنغالدي�شية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر

ف���ق���د امل�����دع�����و/ ����ش���ري زم����ان 
افغان�شتان   ، وال  ارك��������ون 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)065561( - يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
الفغان�شتانية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ران����������و م���ي���اه 
بنغالدي�س   ، م����ي����اه  �����ش����ومل����ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   -  )BH0335056(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر

فقد�ن �سهادة �أ�سهم
تعلن ال�شيدة/ نادية �شويد  منيف الثمريي )اإماراتية 
اجلن�شية( عن فقدان �شهادة اأ�شهم �شادرة من �شركة 

)الواحة العاملية للتاأجري(
)بعدد 272 �شهم (  )رقم ال�شهادة 1184194(

على من يجدها برجاء ت�شليمها لل�شركة املذكورة  اعاله اأو 
الت�شال على الرقم )0501588331( م�شكورا.

فقد�ن �سهادة �أ�سهم
تعلن ال�شيدة/ عهود �شالح عبد الرحيم العريفي )اإماراتية 

اجلن�شية( عن فقدان �شهادة اأ�شهم �شادرة من �شركة 
)الواحة العاملية للتاأجري(

)بعدد 271 �شهم (  )رقم ال�شهادة 1184182(
على من يجدها برجاء ت�شليمها لل�شركة املذكورة  اعاله اأو 

الت�شال على الرقم )0501588331( م�شكورا.

خان  اهلل  و�شيم  املدعو/  فقد 
باك�شتان   ، خ��ان  علي  حممد 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)4145931(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ماكاوياج  ك��اران  املدعو/  فقد 
ال����ف����ل����ب����ني   ، ت������وم������اوي�������������س 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EC3176103(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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اأخبـار الإمـارات
النيابة العامة الحتادية :املحكوم عليها »علي�اء عبدالن�ور« توفيت متاأثرة مبر�س ال�ضرطان خالل تلقيها العالج بامل�ضت�ضفى

•• اأبوظبي-وام:

احلمادي  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  العامة  النيابة  باإ�شم  الر�شمي  املتحدث  نفى 
م�ش�بوهة ومغر�ش�ة  ت�داول�ه حالي�ا على ح�ش�ابات  يت�م  م�ا  النيابة  رئي�س 
املحكوم  وف��اة  �ش�اأن  يف  �شحيحة  غري  معلومات  من  للدول�ة  ومناه�ش�ة 
الأورام  ق�شم  يف  الول  اأم�����س  توفيت  وال��ت��ي  عبدالن�ور«  علي�اء   « عليها 
الر�شمي  امل��ت��ح��دث  واأو���ش��ح  اأب��وظ��ب��ي.  يف  التخ�ش�شي  ت���وام  مب�شت�شفى 
للنيابة العام�ة اأن املحكوم عليها املذكورة لها تاريخ مر�شي مع » �ش�رطان 
الثدي« �ش�بق اأن عوجل�ت من�ه يف عام 2008 م على نفق�ة الدول�ة واأنها 
يف ع�ام 2015 مت القب�س عليها والتحقيق معها و اإحالته�ا اإىل املحكمة 
باأ�ش�ماء  الإلكرتوني�ة  املواق�ع  على  ح�ش�ابات  واإدارة  اإن�ش�اء  بتهم  املخت�شة 

تنظي�م  اأع�ش�اء  ب��ني  م�ش�فرة  ر�ش�ائل  ع��ربه��ا  نقل�ت  متع�ددة  منتديات 
من  وروج�ت  بينهم،  التوا�ش�ل  ت�شهل  و�ش�يطا  لتك�ون  الإره�ابي  القاع�دة 
باأم�وال جمعتها  اأف�راد التظيم  التنظيم واأعم�اله، واإم�داد  خاللها لفك�ر 
اأفراد التنظي�م باإر�شالها عرب  له�ذا الغر�س، وباأدوات ومهمات يحتاجها 
�شركات �شح�ن اإىل دول و�ش�يطة ومنها اإىل اأماك�ن وج�ود اأع�شاء التنظيم 
- ون�ش�ر معلومات مغر�ش�ه وغري �شحيحة على موق�ع اإلكرتوين بق�شد 

الإ�ش�رار ب�شمع�ة وهيب�ة الدول�ة.
اأبوظبي  حمكم��ة  ق�����ش�����ت   -2017  -2  15 وب��ت�����اري�����خ  اأن����ه  واأ����ش���اف 
الحتادية ال�شتئنافي�ة باإدانتها ومبعاقبتها بال�ش�جن ملدة ع�ش�ر �ش�نوات، 
التي  التهام�ات  بتف�شيالت  اعرتافها  اأهمها  موثق�ة  اأدل�ة  اإىل  اإ�ش�تنادا 
اأ�ش�ندت اإليها، وباأ�ش�ماءاأع�شاء تنظيم القاعدة الإرهابى وقياداته الذين 

وقيمة  والتواري�خ  والأم��اك��ن  امل�شفرة،  ر�شائلهم  ونقلت  معهم  توا�شلت 
اأثن�اء  املذكورة  واأن  واأع�ش�اءه،  التنظي�م  به�ا  اأم�دت  التي  املب�الغ والأدوات 
اأع�را�س  عاودتها  م   2017 ع��ام  يف  بها  املق�شي  ال�ش�جن  م��دة  ق�شائها 
اإدارة ال�ش�جن املخت�س على العيادات باملن�شاأة العقابية  املر�س فعر�شتها 

حيث كانت ترف�س الفح�س والعالج.
اإدارة املن�ش�اآت ال�شحي�ة والعقابي�ة وحلاجتها للعناي�ة  - وبن�اء على طلب 
 2017-1-8 بتاري�خ  للدول�ة  الع�ام  النائ�ب  اأم�ر  املتخ�ش�شة  الطبية 
بنقلها اإىل م�ش�ت�شفى املفرق حي�ث ح�دد نوع الع�الج الالزم لها غري اأنه�ا 
رف�شت�ه وامتنعت عن تلقي�ه رغم مطابقت�ه ملعايري الع�الج العاملي�ة والتي 
الطع�ام  عن  واأ�شرب�ت  بل  ومقيميها،  مواطنيها  لكاف�ة  الدول�ة  توفرها 

ع�دة م�رات.

اأمر  الع�الج  لتلقي  توام  اإىل م�شت�شف�ى  نقله�ا  ا�شتلزمت حالتها  - وحني 
املتخ�ش�ش�ة ف�ي ع�الج  الف�ور بنقله�ا فاأدخلت الوحدة  العام على  النائ�ب 
ال�شحي�ة  الرعاي�ة  اأوج�����ه  كاف�ة  تلق�ت  حيث  ت���وام،  مب�ش�ت�شفى  الأورام 
 - ومقيميها،  مواطنيه�ا  اإىل  الدول�ة  تقدمه�ا  والتي  حلالتها،  الالزمة 
معه�ا  والبق�اء  ت�ش�ريح  ب�دون  بزي�ارتها  لذويه�ا  �شمح  امل�شت�شفيني  وفى 
للم�دة الت�ي يرغبونه�ا، - وخالل مراحل عالجها املختلفة كانت النيابة 
اأن  اإىل  ع��الج،  تتلقاه من  وما  تقاريرا طبية عن حالتها،  تتلقى  العامة 
�شدر التقرير الطبي الأخري والذى اأفاد باأنه ل يتوقع حت�شن يف حالتها، 
- وبالنظ�ر حلال�ة اإ�ش�ابتها مب�ر�س �شرط�ان الث�دي يف مراحل�ه املتقدم�ة 
املواف�ق  ال�ش�بت  اأم��س  �ش�باح  املني�ة  وافته�ا  م�ش�اعف�ات  من  �شاحب�ه  وما 

.2019-5-4

�ضلطان بن زايد : توحيد القوات امل�ضلحة قرار تاريخي عزز م�ضريتنا الحتادية نحو امل�ضتقبل
•• اأبوظبي-وام:

وجه �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان 
ال�  ال��ذك��رى  مبنا�شبة  كلمة  ال��دول��ة 
اأكد  امل�شلحة  ال��ق��وات  لتوحيد   43
امل�شلحة  ال���ق���وات  ت��وح��ي��د  اأن  ف��ي��ه��ا 
لدولة الإمارات العربية املتحدة كان 
نقطة النطالق بامل�شرية الحتادية 
والأم���ن  والزده������ار  امل�شتقبل  ن��ح��و 

وال�شتقرار.
توحيد  ق����رار  “ اإن   : ���ش��م��وه  وق����ال 
تاريخيا  ق��رارا  كان  امل�شلحة  القوات 
م�شتنرية  روؤي������ة  ع��ك�����س  ب���ام���ت���ي���از، 
للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

الذين �شحوا بحياتهم فداء للوطن، 
فا�شتحقوا اأن تكتب اأ�شماوؤهم مبداد 
م����ن ذه�����ب يف ���ش��ج��ل ت����اري����خ دول����ة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل�����ش��رف، لفتا 
�شموه اإىل اأن هوؤلء ال�شهداء اأعطوا 
مواطن  ل��ك��ل  مهمة  وع���ربا  درو����ش���ا 
مفادها  املقبلة  ول��الأج��ي��ال  وم��ق��ي��م 
اأن الوطن “ دولة الإمارات العربية 
الت�شحية  وي�شتحق  “ غال  املتحدة 
والفداء واملزيد من العمل من اأجل 

رفعته وتقدمه وحفظ مكت�شباته.
وج�����دد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
اإىل  وال����ولء  العهد  نهيان  اآل  زاي���د 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 

امل�شلحة البا�شلة اليوم من جناحات 
الع�شكرية  امل��خ��ت��ل��ف��ة  م��ه��م��ات��ه��ا  يف 
اإل ح�����ش��اد هذا  ل��ي�����س  والإن�����ش��ان��ي��ة 
جهود  اإىل  اإ�شافة  الناجح،  الغر�س 
وع����زمي����ة ����ش���ادق���ة ي���ب���ذل���ه���ا اأب���ن���اء 
منهم  اإمي��ان��ا  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة 
يف  م�شوؤوليتهم  حتمل  يف  ب��دوره��م 
بناء الوطن، ودعم م�شريته وتقدمه 

على م�شتوى املنطقة والعامل.
ويتحقق  حت��ق��ق  م��ا  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
قيادة  وج������ود  ل�����ول  ك�����ان  م����ا  الآن 
اأهمية اجلي�س ودوره  حكيمة تدرك 
ومكت�شباته  ال����وط����ن  ح���م���اي���ة  يف 
�شاحب  مقدمتها  ويف  وحت�شينها، 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ واإخوانه 
من الآباء املوؤ�ش�شني، م�شريا اإىل اأن 
اأهمية القرار تت�شح يوما بعد يوم، 
وتبدو نتائجها جلية يف ظل ما نراه 
املنطقة  ا���ش��ط��راب��ات يف  ال��ي��وم م��ن 

والعامل”.
ال�شاد�س  ي��وم  “ اأن  �شموه  واأ���ش��اف 
ع���زز هذه   ،1976 ع���ام  م��اي��و  م��ن 
رجال  لبناتها  و���ش��ع  ال��ت��ي  امل�����ش��رية 
عظماء خمل�شون نظروا للم�شتقبل 
باإرادة �شادقة واإميان وعزمية �شلبة 
خمل�شون  ق����ادة  الآن  وي��رع��اه��ا   ..
الرفعة  م���ن  م���زي���د  ع��ل��ى  ع���ازم���ون 

وال�شعادة للوطن واملواطن”.
قواتنا  حتققه  م��ا  اأن  ���ش��م��وه  واأك����د 

“حفظه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
وتقدم  ال��غ��ايل،  الوطن  واإىل  اهلل”، 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي���ات  باأ�شمى 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإىل 
الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم��������ارات، واأول���ي���اء 
اأع�شاء  واإىل  احلكام  ون��واب  العهود 
وجنودا  ق��ي��ادة  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
واأف��������رادا، ���ش��ائ��ال اهلل ع���ز وج���ل اأن 
املنا�شبة  ه���ذه  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ع��ي��د 
ال��ع��زي��زة اخل��ال��دة ب��اخل��ري والربكة 
يحفظ  واأن  وال����رخ����اء،  وال�����ش��ع��ادة 
وا�شتقرار  اأم���ن  يف  ال��غ��ال��ي��ة  دول��ت��ن��ا 
وتقدم و�شعادة، لت�شتمر يف ن�شر قيم 
الإن�شاين والت�شامح يف ربوع  الإخاء 

العامل.

الأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان 
اهلل”  “حفظه  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة.
“ اإننا ونحن نحتفل  وق��ال �شموه : 
امل�شلحة،  ق��وات��ن��ا  ت��وح��ي��د  ب���ذك���رى 
والتطور  ب��امل�����ش��ت��وى  ون��ع��ت��ز  ن��ف��خ��ر 
ونتذكر  اإل��ي��ه،  و�شلت  ال��ذي  الكبري 
واإج��الل �شهداء الوطن  بكل تقدير 
امل�شلحة الأب���رار  ال��ق��وات  اأب��ن��اء  م��ن 

اأمل القبي�ضي : قواتنا امل�ضلحة عن�ضر ا�ضتقرار اإقليمي فاعل
•• اأبوظبي - وام:

رف����ع����ت م����ع����ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  عبداهلل 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي اأ���ش��م��ى اآي���ات 
ل�شاحب  وال���ت���ربي���ك���ات  ال��ت��ه��اين 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اهلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى حكام  اأع�������ش���اء 
الكرمي  الإمارات  الإمارات و�شعب 
امل�شلحة،  القوات  واأف��راد  و�شباط 
مبنا�شبة الذكرى ال� 43 لتوحيد 

القوات امل�شلحة.
واأكدت معاليها - يف كلمة لها بهذه 
املنا�شبة - اأن ذكرى توحيد القوات 
امل�شلحة التي ت�شادف ال�شاد�س من 
مايو من كل عام تعد مبثابة و�شام 
فخر واعتزاز على �شدور كل اأبناء 
وبنات الإمارات واأنه يوم من اأغلى 
اأيامنا الوطنية فهو رمز لوحدتنا 
اإرادتنا  وقوة  وعزميتنا  ومتا�شكنا 
ومنبع ا�شتقرارنا. واأ�شارت معايل 
توحيد  ق����رار  اأن  اإىل  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
القوات امل�شلحة كان يوما تاريخيا 
اأ����ش���م���ى معاين  ���ش��ط��ر  م�������ش���ه���ودا 
الوحدة والتعاون والعمل، اإذ التقت 

وجميع  خ�����ربات�����ه�����ا  وت���������ش����خ����ري 
مواردها من اأجل حتقيق اأهدافها. 
واأكدت معاليها اأن منظومة قواتنا 
ال�شرف،  م��ن��ظ��وم��ة  ه��ي  امل�شلحة 
حتمل  لأنها  والت�شحية  والفداء، 
فالولء،  الوطنية،  معاين  اأ�شمى 
والن����ت����م����اء، وال����ه����وي����ة ه����ي قيم 
�شامية نلتف حولها جميعاً، وبحق 
م�شنع  ه��ي  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  ف���اإن 
ال�شامية  للقيم  ومنبع  ل��ل��رج��ال، 
يف الذود عن الوطن، والدفاع عن 
وال�شرف  واجن���ازات���ه  مكت�شباته 
الفطرة  �شرف  هو  اإمن��ا  ملنت�شبيها 
الأخالقية  وال��ق��ي��م  والن�����ش��ان��ي��ة 
اأن  اإن�����ش��ان  ك��ل  على  تفر�س  ال��ت��ي 
اأر�شه، وموطنه، ويقدم  يذود عن 

الت�شحية والفداء.
واأ�شافت معاليها “ يف هذه الذكرى 
الوطنية العظيمة التي نفخر فيها 
واأدوارها  البا�شلة  امل�شلحة  بقواتنا 
والإن�شانية  وال��ق��وم��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
العربية  امل�شتويات  على  امل�شهودة 
لهم  اأق��ول  والدولية،  والإقليمية 
والوطن حتملون  زاي��د  اأبناء  اأنتم 
بعزمية  الوطنية  امل�شوؤولية  اأمانة 
الرجال، واإرادة الأبطال، وت�شميم 
امللهم،  امل���ث���ل  ف���اأن���ت���م  ال�������ش���رف���اء، 
وال��ن��م��وذج ال��ط��ي��ب ال���ذي يقتدى 
ب��ه ���ش��ب��اب ال���دول���ة يف رف���ع راي���ات 
اأرواح  اأن  م��وؤك��دة  والعزة”،  املجد 
القوات  اأب���ن���اء  الأب������رار  ���ش��ه��دائ��ن��ا 
التي  ال��زك��ي��ة  ودم���اءه���م  امل�شلحة 
العامل،  من  خمتلفة  اأرا�شي  روت 
دفاعا عن احل��ق ورف��ع الظلم عن 
ال�شقيقة  ال�����دول  يف  امل��ظ��ل��وم��ني 

منوهة  وم�شتقبله..  وم�����ش��احل��ه 
اإىل ما قاله املغفور له ال�شيخ زايد 
من اأن “جي�س الإمارات هو درعها 
ال����واق����ي ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال����رتاث 
وحماية  الأرواح  و�شيانة  الوطني 
ثروة هذا البلد وهو اأي�شا مل�شاندة 

الأ�شقاء اإذا احتاجوا اإلينا”.
ك��م��ا اأك�����دت م��ع��ال��ي��ه��ا ع��ل��ى ال���دور 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب���ه  ي���ق���وم  ال�����ذي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأع�����ل�����ى ل���ل���ق���وات امل�������ش���ل���ح���ة، يف 
املنظومة  وت��ط��وي��ر  ورع��اي��ة  دع���م 
الدفاعية للقوات امل�شلحة وتاأمني 
كل ما يلزم لتكون قواتنا امل�شلحة 
على ما هي اليوم من رفعة وقوة 
اأف�شل  ت�شاهي  واإم��ك��ان��ات  وق��درة 
اجليو�س على امل�شتوى العاملي، مما 
الكثري وعزز ثقته  للوطن  اأ�شاف 
باأنه قادر على القيام باأعقد واأكرب 
بالكادر  يتعلق  فيما  خا�شة  املهام، 
املخل�س  الإن�����ش��ان  وب��ن��اء  الوطني 
واملت�شلح  الإم������ارات  مل��ب��ادئ  ال���ويف 
والقادر  الع�شكرية  العلوم  باأعقد 
على الإبداع والتقدم فيها، موؤكدة 
ح�شيلة  ه��ي  الإجن�����ازات  ه���ذه  اأن 
�شنوات طويلة من ال�شهر والتعب 
والعمل، انطالقاً من روؤية ثاقبة 
متاماً  ت��درك  ا�شت�شرافية  ونظرة 
وامل�شتقبل  احل��ا���ش��ر  م��ت��ط��ل��ب��ات 
وما ميثله ت�شلح الإم��ارات بجي�س 
ور�شالتها.  مبكانتها  موؤمن  ق��وي 
وقالت معاليها اإن �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 

واملبادئ  والقيم  احلق  الدفاع عن 
عن  وال����ذود  ال�شرعية  وا���ش��ت��ع��ادة 
ال�شعب اليمني ال�شقيق من خالل 
التحالف  ق��وات  �شمن  م�شاركتها 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي 
قواتنا  ت�شّطر  ح��ي��ث  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
جديداً  تاريخاً  وتكتب  البطولت 
مواجهة  يف  ال�شقيق  ال�شعب  لهذا 
ع��م��ي��ل��ة لقوى  ان���ق���الب ج��م��اع��ة 
دورها  وك��ذل��ك  م��ت��اآم��رة،  خارجية 
التحالف  امل�����ش��ارك��ة يف  ال��ن��اج��ع يف 
ال��دويل ملحاربة الإره��اب وقيامها 
الدقيقة  امل����ه����ام  م����ن  ب���ال���ع���دي���د 
وال�شتقرار  ل����الأم����ن  ال���داع���م���ة 
الدويل، ف�شال عن قيامها مبهام 
ال��ع��دي��د من  يف  اإن�����ش��ان��ي��ة �شخمة 

بقاع العامل.
واأو�شحت معايل القبي�شي اأن تلك 
بها  تتمتع  التي  الكبرية  املميزات 
فراغ  من  ت��اأت  مل  امل�شلحة  قواتنا 
ث��اق��ب��ة لقيادتنا  روؤي����ة  واإمن����ا م��ن 
جاهدة  ت�����ش��ع��ى  ال���ت���ي  ال���ر����ش���ي���دة 
باأحدث  امل�شلحة  قواتنا  دع��م  اإىل 
املعدات والأ�شلحة ورفدها بكل ما 
كفاءتها  ورف��ع  هو جديد وحديث 
والعملياتية  القتالية  وق��درات��ه��ا 
واملعلوماتية ب�شكل دائم ف�شال عن 
�شقل القدرات العلمية لكوادرها يف 
اأف�شل املوؤ�ش�شات ومعاهد التدريب 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف ال����ع����امل. واأك�����دت 
الغالية  الذكرى  هذه  اأن  معاليها 
ودولتنا  تاأتي  جميعا  قلوبنا  على 
توا�شل خطواتها الواثقة الرائدة 
وت�����ش��ج��ل اإجن���ازات���ه���ا امل��ت��م��ي��زة يف 
وعلى  التنموية  القطاعات  جميع 

اإرادة اآبائنا املوؤ�ش�شني اأبناء الوطن 
على  ال�شبع”  “الإمارات  ال��واح��د 
بوتقة  يف  امل�شلحة  قواتنا  توحيد 
واح���دة حت��ت ق��ي��ادة واح���دة وراية 
اإميانا  واح��د  وعقل  وقلب  واح��دة 
منهم باأن الحتاد قوة ت�شتطيع اأن 
وال�شتقرار  الأم��ن  وتوفر  حتمي 
وال���ط���م���اأن���ي���ن���ة ل�����ش��ع��ب الحت������اد 
لأي  تت�شدى  واأن  الفتية  ودولتنا 
خماطر اأو تهديدات، حتاول النيل 
وا�شتقرارها  واأمنها  وحدتها  من 
اأو تعرقل  اأو ح��دب  من كل �شوب 
اأي�شا  ذلك  �شاهم  وقد  م�شريتها، 
و�شون  م��ك��ت�����ش��ب��ات��ه��ا  ح��م��اي��ة  يف 
اأمنها وردع احلاقدين واملتاآمرين 
وا�شتقرارها،  باأمنها  املرتب�شني 
رئي�شا  حم���وري���ا  دورا  ل��ع��ب  ك��م��ا 
وبارزا يف التطور الكبري والنه�شة 
ال�����ش��ام��ل��ة ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا دول���ة 
الثاين  يف  تاأ�شي�شها  منذ  الحت���اد 

من دي�شمرب عام 1971.
واأكدت معاليها اأن قواتنا امل�شلحة 
مبثابة  وتعد  ال��رج��ال  م�شنع  هي 
الآمن واحل�شن احل�شني  ال�شياج 
املغفور  اأن  اإىل  م�شرية  لنه�شتنا، 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان “طيب اهلل ثراه” واإخوانه 
احل���ك���ام امل��وؤ���ش�����ش��ني “ ط��ي��ب اهلل 
روؤيتهم  ح�شب  تيقنوا   “ ث��راه��م 
اأن  اأن�����ه ل مي��ك��ن  احل��ك��ي��م��ة م���ن 
تكون هناك نه�شة حقيقية لدولة 
جي�س  لديها  يكن  مل  م��ا  الحت���اد 
العتاد  ق���وي م��وح��د مي��ت��ل��ك م���ن 
وال���رج���ال م��ا مي��ك��ن��ه م��ن حماية 
ت��راب ال��وط��ن وال��دف��اع ع��ن كيانه 

ال�شماء،  عنان  يف  �شاخمة  �شتظل 
�شاحات  يف  ت�شحياتهم  و�شتظل 
و�شام  الوطني  وال��واج��ب  ال�شرف 
ف���خ���ر واع������ت������زاز ع���ل���ى ����ش���دورن���ا 
فهوؤلء ال�شهداء هم القدوة واملثل 
وب��ن��ات��ه��ا، ح��ي��ث �شطروا  لأب��ن��ائ��ن��ا 
احلب  معاين  اأ�شمى  بت�شحياتهم 
ال����وط����ن  خ����دم����ة  وال�����ت�����ف�����اين يف 
راي��ت��ه عاليا  ت��راب��ه ورف��ع  وحماية 
و�شون عزته وكرامته، وهذا لي�س 
بغريب على اأبناء الإمارات الذين 
وت�شّربوا  زاي���د،  مدر�شة  يف  ت��رب��وا 
العطاء  يف  وم����ب����ادئ����ه����ا  ق���ي���م���ه���ا 
والإقدام  وال�شجاعة  والت�شحية 
ال��رتدد يف  وع��دم  املظلوم،  ون�شرة 
تقدمي الغايل والنفي�س يف الدفاع 
عن الوطن .. فهنيئا لهذا الوطن 
ال�شعب  لهذا  وهنيئا  ال�شعب  ه��ذا 

هذا الوطن “.
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  م���ع���ايل  واأك������دت 
قواتنا  اأن  الحت��������ادي  ال���وط���ن���ي 
امل�������ش���ل���ح���ة اأث����ب����ت����ت ع����ل����ى م����دى 
على  ق��ادرة  اأنها  املا�شية  ال�شنوات 
�شون الأمن وحماية البالد وردع 
امل�شاركة  ع����ن  ف�����ش��ال  امل���خ���اط���ر 
الأمن  حماية  يف  ودول��ي��ا  اإقليميا 
وامل�شاهمة  ال���دول���ي���ني  وال�����ش��ل��م 
مناطق  يف  ال���ش��ت��ق��رار  ت��ع��زي��ز  يف 
نالت  وق������د  خم���ت���ل���ف���ة،  ن�����زاع�����ات 
اإعجاب العامل يف كافة املهام التي 
قامت بها خارج احلدود، وذلك ملا 
تتمتع ب��ه م��ن ق��وة وك��ف��اءة عالية 
و�شامية  نبيلة  ب��اأخ��الق  ممتزجة 
وب��ارز، م�شرية  اإن�شاين قوي  ودور 
معاليها اإىل دور قواتنا امل�شلحة يف 

ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اهلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى حكام  اأع�������ش���اء 
���ش��اروا على ه��ذا النهج  الإم�����ارات 
دعم  يف  املوؤ�ش�شني  لآبائنا  احلكيم 
امل�شلحة  قواتنا  وحتديث  وتقوية 
متميزة  مراحل  اإىل  و�شلت  حتى 
ك��ب��ري بني  ���ش��اأن  واأ���ش��ب��ح جلي�شنا 

جيو�س العامل.
اأن  اإىل  القبي�شي  معايل  واأ���ش��ارت 
متثل  اليوم  باتت  امل�شلحة  قواتنا 
فاعال،  اإقليميا  ا�شتقرار  عن�شر 
ق����وي����ة، حتمي  واأ�����ش����ح����ت درع�������ا 
لي�س  الوطنية  التنمية  مكت�شبات 
يف دول���ة الإم�����ارات وح�����ش��ب ب��ل يف 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  بقية 
توؤمن  ح��ي��ث  ال���ع���رب���ي���ة،  اخل��ل��ي��ج 
راأ�شها  وع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
“حفظه اهلل” باأهمية وج��ود قوة 
الوطنية،  ل��ل��م��ك��ت�����ش��ب��ات  ح��ام��ي��ة 
وه�����ي ق�����وة ت�������ش���ون وحت���م���ي ول 
تعتدي، وتوؤمن بالقيم احل�شارية 
�شدارة  يف  وت�����ش��ع  والإن�����ش��ان��ي��ة، 
اأولوياتها حفظ ال�شالم والإ�شهام 
الإن�شانية  الإغ����اث����ي����ة  امل����ه����ام  يف 

و�شوًل  كافة،  وال�شعد  امل�شتويات 
ال�شرتاتيجية  الأه��داف  لتحقيق 
 “  2021 الإم��������ارات  “روؤية  ل���� 

ومئوية المارات 2071.
يف  نعي�س  “ اإن��ن��ا  معاليها  وق��ال��ت 
امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  ت��وح��ي��د  ذك�����رى 
التي  ال��وط��ن��ي،  الفخر  م��ن  ح��ال��ة 
اأبناء هذا  باأننا  نقف بها مزهوين 
املمدودة  ال��ي��د  اأ���ش��ح��اب  ال��وط��ن، 
العامل  ���ش��ع��وب  جل��م��ي��ع  ب���اخل���ري 
واملبادئ  القيم  ذات  تبادلنا  التي 
الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ن��ب��ي��ل��ة، ف��ن�����ش��ر قيم 
اخل�������ري وال�����ع�����ط�����اء وال���ت�������ش���ام���ح 
و�شناعة الأمل يف م�شتقبل اأف�شل 
للمنطقة  الم������ارات  ر���ش��ال��ة  ب���ات 
كلمتها  خ���ت���ام  ويف   .“ وال����ع����امل 
ثمنت معاليها دور كل يد اأ�شهمت 
ثمنت  ك��م��ا  ال���ب���ن���ي���ان،  ارت����ق����اء  يف 
الأبرار  الوطن  �شهداء  ت�شحيات 
اأرواحهم دفاعاً عن  الذين قدموا 
الوطن، كما وجهت معاليها حتية 
امل�شلحة  ل��ق��وات��ن��ا  واج����الل  اك��ب��ار 
يف  امل��راب��ط��ني  واأب��ط��ال��ه��ا  البا�شلة 
�شاحات الواجب وميادين ال�شرف 
عن  والدفاع  التحديات  ومواجهة 
احل����ق وال����ع����دل وال�������ش���الم واأم����ن 

منطقتنا وا�شتقرارها.

�ضفارة الدولة يف وا�ضنطن حتتفل بذكرى توحيد القوات امل�ضلحة
•• وا�شنطن -وام:

الدولة  ���ش��ف��ارة  يف  الع�شكرية  امللحقية  اأق��ام��ت 
لدى الوليات املتحدة الأمريكية حفل ا�شتقبال 
الثالثة  ال���ذك���رى  ال�����ش��ف��ارة مب��ن��ا���ش��ب��ة  م��ق��ر  يف 

والأربعني لتوحيد القوات امل�شلحة.
امل���دع���وي���ن اإىل  وك�����ان يف م��ق��دم��ة م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي 
�شفري  العتيبة  م��ان��ع  يو�شف  م��ع��ايل  الح��ت��ف��ال 
الدولة لدى الوليات املتحدة الأمريكية و�شعادة 
العميد الركن عي�شى را�شد عبيد اآل علي امللحق 
دبلوما�شيي  ج��ان��ب  اإىل  بوا�شنطن  الع�شكري 
امللحقية الع�شكرية وال�شفارة وموظفيها. وح�شر 
الحتفال عدد من �شفراء الدول العربية وكبار 
املتحدة  الع�شكريني وال�شرطة بالوليات  القادة 
ال�شلك  واأع�شاء  روؤ���ش��اء  جانب  اإىل  الأمريكية، 
املعتمدين  الع�شكريني  وامللحقني  الدبلوما�شي 
ال�شفري  معايل  وتقدم  املتحدة.  ال��ولي��ات  ل��دى 
لقيادة  بالتهنئة  ل��ه  كلمة  يف  العتيبة  ي��و���ش��ف 
القوات  واأف���راد  قيادات  وكافة  احلكيمة  الدولة 

امل�شلحة بهذه الذكرى العزيزة، معرباً عن فخر 
بلغت  التي  امل�شلحة  بقواتهم  ال��دول��ة  مواطني 
والتحديث  التطوير  م��ن  م��رم��وق��ة  م�شتويات 
مثابرة  وبف�شل  الر�شيدة  الدولة  قيادة  ظل  يف 
ال���ق���ي���ادات ال��ع�����ش��ك��ري��ة احل��ري�����ش��ة ع��ل��ى اأم���ن 

الوطن واملواطن. واأ�شاد معايل ال�شفري العتيبة 
بالعالقات املتميزة واملتطورة بني دولة الإمارات 
فيها  امل��ج��الت مب��ا  كافة  املتحدة يف  وال��ولي��ات 
التعاون امل�شتمر يف املجالني الع�شكري والأمني.

عبيد  را�شد  عي�شى  الركن  العميد  �شعادة  ون��وه 

بالرعاية  بوا�شنطن  الع�شكري  امللحق  علي  اآل 
ال��ك��رمي��ة ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة م���ن ق��ب��ل �شاحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
»حفظه  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الدولة 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل« 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« و�شاحب ال�شمو 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب  واإخ���وان���ه���م 
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، وترحم 
بذلوا  الذين  الوطن  �شهداء  اأرواح  �شعادته على 
الوطن  الدفاع عن  �شبيل  رخي�شة يف  اأرواح��ه��م 

وعن ق�شايا الأمة الإن�شانية.
فيديو  ع���ر����س  ت���ق���دمي  الح���ت���ف���ال  خ����الل  ومت 
تطور  م��راح��ل  م��ن  مل��ح��ات  ت�شمن  للحا�شرين 
التقنيات  لأح���دث  ومواكبتها  امل�شلحة  ال��ق��وات 
اإىل جانب عر�س مهامها  العامل،  الع�شكرية يف 

الإن�شانية يف خمتلف اأرجاء املعمورة.

�ضرطة دبي تهنئ دولة و�ضعب الإمارات بذكرى توحيد قواتنا امل�ضلحة
•• دبي-الفجر:

ت��ت��ق��دم ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي بخال�س 
ال�شمو  �شاحب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل،  رع���اه  دب���ي، 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
اأ�شحاب  واإخ���وان���ه���م  امل�����ش��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
واإىل  ل��الحت��اد،  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��ّو 
�شعب المارات، مبنا�شبة الذكرى ال� 43 لتوحيد 
القوات امل�شلحة ، مثمنة اجلهود احلثيثة املبذولة 
يف بناء قوة ع�شكرية ع�شرية متطورة يفخر بها 
اجل��م��ي��ع، تن�شر الأم���ن والأم����ان يف رب���وع الوطن 
وت��ع��زز م��ن ا���ش��ت��ق��راره وحت��م��ي ح�����دوده، ويروي 

جنودها البوا�شل بدمائهم تراب الوطن.

القائد  املري،  اللواء عبد اهلل خليفة  وقال �شعادة 
ت��وح��ي��د قواتنا  ذك����رى  اإن  دب����ي،  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام 
الت�شامح  ع��ام  ال��ع��ام يف  ه��ذا  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  امل�شلحة 
الثاقبة  وروؤي��ت��ه��ا  الر�شيدة  قيادتنا  حكمة  ت��وؤك��د 
التي مل تدخر جهدا يف دعم القوات امل�شلحة على 
ك��اف��ة امل�����ش��ت��وي��ات، وت��وف��ري ك��ل م��ا م��ن ���ش��اأن��ه رفع 
كفاءتها وقدراتها القتالية والعملياتية، بتزويدها 
باأحدث التقنيات والعتاد والتجهيزات والتدريبات 
الأم��ن والأم��ان واملحبة  اأنواعها، كي تن�شر  بكافة 

جمال ال�ضويدي: ت�ضحيات وبطولت قواتنا امل�ضلحة م�ضدر اإلهام لأبناء الوطن
•• اأبوظبي-وام:

عام  مدير  ال�شويدي،  �شند  جمال  ال��دك��ت��ور  �شعادة  اأك��د 
اأن  ال�شرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات  مركز 
قواتنا امل�شلحة مبعث فخر واعتزاز لأبناء الوطن، لي�س 
الت�شليح  جم��الت  يف  هائلة  قفزات  من  حققته  ملا  فقط 
والتدريب ت�شاهي تلك املوجودة يف اأقوى جيو�س العامل، 
واإمنا اأي�شاً لأنها اأثبتت اأنها درع الوطن وح�شنه املنيع يف 

مواجهة التحديات املختلفة.
الثالثة  ال��ذك��رى  مبنا�شبة  كلمة  يف   - ال�شويدي  واأ���ش��ار 
والأربعني لتوحيد القوات امل�شلحة، التي توافق ال�شاد�س 
ت��وح��ي��د القوات  اأن ق���رار  اإىل  م��ن م��اي��و م��ن ك��ل ع���ام - 
امل�شلحة يظل من اأعظم القرارات التي اتخذت يف م�شرية 
دول���ة الحت���اد امل��ظ��ف��رة، حيث ك��ان ت��ع��ب��رياً ع��ن الإميان 
الوحدة  ال��ذي ل يتجزاأ، وب��اأن  ال��واح��د  ب��الأم��ن الوطني 
واكت�شاب  الأم���ن  ه��ذا  لتحقيق  الأ���ش��ا���ش��ي  ال�شمان  ه��ي 
القوة واملنعة، كما كان هذا القرار هو البداية احلقيقية 
مل�شرية التطوير والتحديث التي �شهدتها قواتنا امل�شلحة 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ات ك��اف��ة ويف ك��ل اأف��رع��ه��ا ح��ت��ى غ���دت درع 
وا�شتقراره  لأم��ن��ه  وال�����ش��ام��ن  امل��ن��ي��ع،  وح�شنه  ال��وط��ن، 
امل�شلحة  قواتنا  اأن  واأك��د  كافة.  امل�شتويات  على  ال�شامل 
ملا تتمتع به من  املنطقة والعامل،  اأهم جيو�س  باتت من 
تنفيذ  ا�شتثنائية متّكنها من  جاهزية عالية واحرتافية 
اإليها بكل مهارة واإتقان، وهذا مل يكن  املهام التي توكل 
جانب  من  واملتوا�شل  الالحمدود  الدعم  لول  ليتحقق 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الر�شيدة  قيادتنا 
للقوات  الأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
يوفر  اأن  على  يحر�س  ال��ذي   ،“ اهلل  “ حفظه  امل�شلحة 
وال�شطالع  بدورها  للقيام  الالزمة  الإمكانات  كل  لها 
مبهامها وفقاً لأرقى واأحدث املعايري العاملية؛ كي تبقى 
دائماً �شمام الأمن والأمان لوطننا الغايل، ولكي توا�شل 
وال�شلم  الأم��ن  ق�شايا  والفاعل يف خدمة  املتميز  دوره��ا 

عام  م��دي��ر  وق���ال  وال����دويل.  الإقليمي  ال�شعيدين  على 
اإن  ال�شرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات  مركز 
الفاعلة  م�شاركاتها  خ��الل  من  البا�شلة  امل�شلحة  قواتنا 
وتاأمينها  ال�شراعات،  مناطق  ال�شالم يف  قوات حفظ  يف 
والأزم����ات  ال��ك��وارث  مناطق  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  للم�شاعدات 
وا�شتقرار  و���ش��الم  اأم��ن  ق��وة  اأن��ه��ا  بحق  اأثبتت  املختلفة، 
عن  وح�شارية  م�شرقة  �شورة  بالفعل  وقدمت  وتنمية، 
ال�شعب الإماراتي، وما يتميز به من قيم اأ�شيلة وعريقة، 
كما ج�شدت يف الوقت ذاته مبادئ الإم��ارات الثابتة، ويف 
وال�شرعية  والعدل  احل��ق  جانب  اإىل  الوقوف  مقدمتها 
مواجهة  يف  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  مع  والت�شامن 
التحديات التي تواجهها، والأمثلة ل ح�شر لها على هذا 
الدور الفاعل، فقد �شاركت، وما تزال، بفاعلية يف عمليتي 
التحالف  �شمن  الأمل”  و”اإعادة  احلزم”،  “عا�شفة 
العربي ل�شتعادة ال�شرعية يف اليمن، كما ت�شارك بفاعلية 
يف اأي جهود ت�شتهدف الت�شدي للتحديات واملخاطر التي 

تهدد اأمن وا�شتقرار دول املنطقة والعامل.
هذا  يف  اأننا  اإىل  ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور  وخل�س 
اليوم اخلالد من ذاكرة الوطن املجيدة نقف بكل �شموخ 
ر�شخت  التي  امل�شلحة  قواتنا  لت�شحيات  تقديراً  واعتزاز 
الغايل  وطننا  يف  نعي�شها  التي  وال�شتقرار  الأم��ن  حالة 
اأننا  التنمية، كما  املالئم لنطالق م�شرية  املناخ  ووفرت 
الأبرار  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شهداء  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  ن�شتذكر 
الإمارات  دول��ة  راي��ة  تبقى  كي  ب��اأرواح��ه��م  الذين �شحوا 
ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة يف ���ش��اح��ات ال��ب��ط��ول��ة وم���ي���ادي���ن احلق 
والواجب .. اإن ت�شحيات وبطولت قواتنا امل�شلحة �شتظل 
لأنها  اخل��ال��دة،  ال��وط��ن  ذاك���رة  ال�شفحات يف  اأن�شع  م��ن 
متثل  اأنها  كما  ال��ويف،  ل�شعبنا  الأ�شيل  املعدن  عن  تعرب 
يتعلمون منها كيف  الوطن جميعاً،  لأبناء  اإلهام  م�شدر 
يكون النتماء اإىل الوطن، والذود عنه بكل غال ونفي�س، 
والعمل من اأجل رفعته واإعالء رايته يف كل ميادين العزة 

وال�شرف والواجب هو اأ�شمى الغايات واأنبل الأهداف.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ت��راأ���س  العميد غ��امن اأح��م��د غامن 
ال�شرطية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع����ام  م���دي���ر 
اجتماع  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س  ب�����ش��رط��ة 
م�شروع قطار الحتاد  مع ال�شركة 
الهند�شية  ب��ال���ش��ت�����ش��ارات  امل��ع��ن��ي��ة 
للم�شروع، بح�شور العميد الدكتور 
���ش��ع��ي��د احل���م���ي���دي مدير  حم���م���د 
وال�شيد  امل��رك��زي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام 
وال�شيد  الهاجري،  �شعيد  اهلل  عبد 
ناجي  وال�������ش���ي���د  ال���زع���ب���ي،  ف������ادي 
�شركة)   مم��ث��ل��ي  ال���رح���م���ن،  ع���ب���د 
بتقدمي  واملعنيني   )  JACOBS
لتنفيذ  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  ال���ش��ت�����ش��ارات 
املرحلة  الحت������اد  ق���ط���ار  م�������ش���روع 
الثانية والثالثة، وعدد من �شباط 

ال�شرطة.
مناق�شة   ، الج���ت���م���اع  خ����الل  ومت 
����ش���ب���ل ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال����ت����ع����اون بني 
اجل��ان��ب��ني، وال��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع ممثلي 

  )  JACOBS   ( ������ش�����رك�����ة 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ل��ت��زوي��د 
امل�شروع  بتفا�شيل  اخل��ي��م��ة،  راأ����س 
اأو�شح  ب�شكل  ال��ق��ط��ار  ���ش��ري  وخ���ط 
التحديات  حتديد  ليت�شنى  ودقيق 
وامل��خ��اط��ر وال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي تقد 
تواجه امل�شروع، والعمل على التغلب 

عليها، كما مت تقدمي عر�س موجز 
عن م�شروع قطار الحتاد، وعر�س 
اخلطة العامة له ) اخلط الأزرق، 
الأحمر،  واخلط  الأخ�شر،  واخلط 

واخلط البنف�شجي ( 
الفنية  امل����وا�����ش����ف����ات  ط������رح  ك���م���ا 
ل��ل��ك��ام��ريات امل����راد اإدراج���ه���ا �شمن 

ع��ل��ى مراعاة  وال��ت��اأك��ي��د  امل�������ش���روع، 
راأ�س  لإم���ارة  اجلغرافية  الطبيعة 
اخليمة، وجماري الوديان وغريها 
م���ن ال��ت�����ش��اري�����س ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة عند 
معايري  وم��راع��اة  امل�����ش��روع،  تنفيذ 
تطبيقاً  العاملية،  وال�شالمة  الأم��ن 
الداخلية  وزارة  لإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

الرامية اإىل تعزيز الأمن والأمان، 
من خالل العمل على اأن تكون دولة 
الإمارات اإحدى اأف�شل دول العامل 

اأمناً و�شالمة.
اأح��م��د غامن،  واأ���ش��اد العميد غ��امن 
ب��اأه��م��ي��ة م�������ش���روع ق���ط���ار الحت����اد 
وفوائده يف تطوير البنية التحتية، 
من خالل ربط الإمارات كافة بخط 
موؤكداً  م�����ش��رتك،  ح��دي��دي��ة  �شكك 
الدور اليجابي املثمر واملتميز الذي 
اخلطط  دعم  يف  امل�شروع  �شيحققه 
التنموية امل�شتدامة، والتي بدورها 
�شتمكن الدولة من حتقيق الريادة 
النقل  امل�����ش��ت��وي��ات يف  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
والتجارة،  والق��ت�����ش��اد  وال�شياحة 
ذل���ك لأن م�����ش��روع ق��ط��ار الحت���اد 
يتوافق مع روؤية الإم��ارات 2021 
يف  امل�شتدامة  التنمية  يدعم  لكونه 
دولة الإمارات، وي�شهم يف بناء بنية 
حتتية متكاملة ويعزز من تناف�شية 

القت�شاد الوطني.

•• عجمان-وام:

ارت��ف��ع ع���دد م��راج��ع��ي م��رك��ز را�شد 
الذي   - والأب��ح��اث  ال�شكري  لعالج 
الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  يتبع 
يف ع��ج��م��ان، اإح���دى م��ب��ادرات وزارة 
����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة ال���ع���ام امل��ا���ش��ي - 
بالعام  مقارنة  املائة  يف   43 بن�شبة 
املر�شى  عدد  و�شل  حيث   ،2017
املتكررة  األ��ف��ا م��ع احل���الت   43 اإىل 
اأربعة  مب��ع��دل  األ��ف��ا،   28 ب���  مقارنة 
املتكررة  اآلف م��راج��ع م��ع احل���الت 

�شهرياً.
وق�����ال ال���دك���ت���ور اي���ري���ك وا����ش���ربغ، 
ال�شيخ  مل��دي��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
املوؤمتر  خ����الل   - ال��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�شكري،  مل��ر���س  ال�شابع  الإقليمي 
الذي نظمه املركز - اأن هذه الزيادة 
اخلدمات  من  لعدد  ا�شتجابة  كانت 
والعيادات اجلديدة التي مت ادخالها 
والكلى  ال��ق��ل��ب  ك��ع��ي��ادات  امل��رك��ز  يف 
وعيادة  بال�شكري  عالقة  لها  التي 
عالج ال�شمنة وعيادة الغدد ال�شماء، 
لالأطفال  وال��غ��دد  ال�شكري  وع��ي��ادة 
ك��م��ا ط���ور امل���رك���ز وو����ش���ع ال��ع��م��ل يف 
عيادة �شبكية العني والقدم ال�شكري 

واأدخل بهما خدمات جديدة.
واأ�شاف اأن املوؤمتر الذي نظمه املركز 
ا�شت�شاري   200 ح���وايل  مب�شاركة 
ومتخ�ش�س يف عالج مر�س ال�شكري 
يغطي اأهم التخ�ش�شات والتطورات 
ويوفر  ال�شكري،  مر�شى  رع��اي��ة  يف 
للم�شاركني من�ش�شة لتبادل الأفكار 
وحت�����ش��ني م��ه��ارات��ه��م وم��ع��رف��ت��ه��م ، 
وعالج  ت�شخي�س  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 

ومراقبة مر�س ال�شكري.
العديد  ناق�شوا  امل�شاركني  اإن  وق��ال 
حول  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ع��م��ل  اأوراق  م���ن 

العالجات  واأه�����م  امل���ر����س،  ط��ب��ي��ع��ة 
التي تو�شل اإليها الباحثون، وكيفية 
ت��ق��وي��ة ط���رق ال��وق��اي��ة يف الإم����ارات 

على وجه اخل�شو�س.
اأ�شبح  را���ش��د  م��رك��ز  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
مركزا مرجعيا يف املنطقة يف جمال 
التعليمية  واخل����دم����ات  ال���ب���ح���وث 
والرعاية ال�شاملة ملر�شى ال�شكري، 
ي��ق��دم خدمات  امل��رك��ز  اأن  م��و���ش��ح��ا 
����ش���ام���ل���ة مل���ر����ش���ى ال�������ش���ك���ر وال���غ���دد 
ال�شماء، ويوفر عيادة منط احلياة، 
مبا يف ذلك النظام الغذائي والعالج 

القدم  ع���ي���ادة  وك���ذل���ك  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
وعيادة  ال�شبكية  وع��ي��ادة  ال�شكري 

الأ�شنان.
اأح����دث  امل���رك���ز اف��ت��ت��ح  اأن  واأ�����ش����اف 
مر�شى  رع����اي����ة  ت�����ش��م��ل  خ���دم���ت���ني 
ال�������ش���ك���ري م����ن الأط������ف������ال وع����الج 

ال�شمنة.
ال��دك��ت��ور جواكيم  م���ن ج��ه��ت��ه ذك���ر 
ب���راغ���د، م��دي��ر م��رك��ز را���ش��د ملر�س 
امل�شت�شفى  اأن   ، والأب��ح��اث  ال�شكري 
يوفر اأحدث الربوتوكولت الدولية 
ويحر�س  ال�شكري  مر�شى  ل��ع��الج 

للم�شاعفات  ال���ع���الج  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
الناجمة عن مر�شى ال�شكري.

اإجن���ازا عامليا  امل��رك��ز حقق  اإن  وق��ال 
كبريا حيث جنح يف جتاوز املعدلت 
يف  ال�شكر  ن�شبة  يف  للتحكم  العاملية 
الدم لدى املر�شى، مبا يتجاوز 53 
العاملي  املعدل  يتجاوز  ومب��ا  باملائة، 
من  ب���امل���ائ���ة،   44 اإىل   38 ال��ب��ال��غ 
ا�شتخدام بروتوكول متكامل  خالل 

لعالج مر�س ال�شكري.
لتنظيم  امل��رك��ز يخطط  اأن  واأو���ش��ح 
ال�شكري،  مل��ر���س  خ��ا���ش��ة  منا�شبات 
حما�شرات  ت��ن��ظ��ي��م  ذل�����ك  يف  مب����ا 
وداخله،  امل�شت�شفى  خ���ارج  ت��وع��وي��ة 
ت�شمل  ع��م��ل  ور�����س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال�شكري وغريه  الك�شف عن مر�س 
م��ن الخ���ت���ب���ارات ال�����ش��روري��ة التي 
ال�شحة  م�����ش��ت��وى  رف���ع  اإىل  ت��ه��دف 

للجميع واأهمية الوعي ال�شكري.
مهمة  مو�شوعات  املوؤمتر  وت�شمن 
العالج  بروتوكولت  باأحدث  تتعلق 
والتدخالت الطبية املتعلقة باملر�س، 
احلادة  الرعاية  املتحدثون  وناق�س 
ال�شريرية  والإدارة  ال�شكري،  ملر�س 
احلديثة  والتقنيات  ال�شكري  ملر�س 

يف رعاية مر�شى ال�شكري.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

باذن  له  املغفور   - جامع  لفتتاح  واخلدمية  الهند�شية  ال�شتعدادات  اكتملت 
القا�شمي يف منطقة النخيل براأ�س اخليمة  يف  ال�شيخ �شلطان بن �شقر  اهلل - 
�شهر رم�شان املبارك . ويعد جامع ال�شيخ �شلطان بن �شقر  الذي بني بتكلفة 
اإجمالية ت�شل اإىل 22 مليون درهم، اأحد اأكرب م�شاجد الإمارة، ويحتل موقعا 
ا�شرتاتيجي على  راأ���س اخليمة حيث ميتاز مبوقع  و�شط  مدينة  اإ�شرتاتيجيا 
 . الم��ارة  العديد من مناطق  تربط  التي  املهمة  الطرق  تقاطع جمموعة من 
وقبل رفع  الذان لداء ال�شلوات يف هذا ال�شهر املبارك مت جتهيزاملبنى  بخدمات 
العبادات  من  وغريها  ال�شالة  فري�شة  اأداء  على  يف  امل�شلني  ت�شاعد  متطورة 

حني اأن املبنى هو عبارة عن “حتفة معمارية “ فريدة، تعك�س الفن الهند�شي  
بن  �شلطان  اهلل،تعاىل،ال�شيخ  ب��اإذن  له  املغفور  اأبناء  ويحر�س   . “العثماين« 
روح  عن  اخليمة  راأ���س  يف  ال�شخم  اجلامع  بناء  اهلل،على  �شقرالقا�شمي،رحمه 
�شلطان  �شامل بن  ال�شيخ  وق��ال  ا�شمه.   ال��ذي يحمل اجلامع اجلديد  وال��ده��م، 
ال�شيخ �شلطان بن �شقرالقا�شمي  باذن اهلل -  املغفور له  الوالد -  جامع  ان   “
يف راأ�س اخليمة،�شمم بالنحو الذي يجعل منه معلما دينيا متكامال  اذ يت�شع 
“م�شلى  400 �شمن  ،لألفي و600 م�شل، ح�شب املخططات الر�شمية،منهم 
اآلف   3 الكبريب  للجامع  العليا  ال�شتيعابية  تقدرالطاقة  حني  يف  الن�شاء”، 
م�شلي. ومن  وجهة نظر امل�شادر الهند�شية، فان اجلامع هو عبارة عن حتفة 
على  ،وي�شتمل  العثمانية  العمارة  منط  يحاكي   بت�شميم  هند�شية،  معمارية 

العثماين، حيث تتو�شط القبة  واملعماري  الهند�شي  الفن  طراز  على  قباب   8
منهما.  لكل  م��رتا   62 بارتفاع  مئذنتني  مرتا،بجانب   32 املركزية،بارتفاع 
وي�شاف اىل ذلك املوقع املتميز احليوي يف قلب الم��ارة  الناب�س حيث املركز 
مركز  اإ���ش��ارات  تقاطع  على  النخيل،  منطقة  يف  اخليمة،  راأ���س  ملدينة  التجاري 
منارالتجاري،بالقرب من مبنيي”ات�شالت”و”هوم �شنرت«.  وتف�شيال يتكون 
اجلامع من طابقني، وي�شم قاعة رئي�شية كبرية لل�شالة، للرجال، و”م�شلى 
اأحدهما  الكرمي،  القراآن  لتحفيظ  الثاين،ومركزين  الطابق  يف  يقع  للن�شاء” 
للذكور والآخر لالإناث، ومكتبة دينية عامة، و�شكنني لالإمام وموؤذن اجلامع، 
وم��واق��ف ���ش��ي��ارات، وح��م��ام��ات، وم��وا���ش��ىء، بجانب امل��راف��ق واخل��دم��ات العامة 

الأخرى ومكونات البنية التحتية.

بتكلفة 22 مليون درهم و�سعة 3 اآلف م�سل 
جامع ال�ضيخ �ضلطان بن �ضقر جاهز لالفتتاح يف �ضهر رم�ضان املبارك   

•• تورينو – الفجر:

بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
املتاحف  م��ن  ع���دداً  ال�شبت  ي���وم    ال�����ش��ارق��ة �شباح 

التاريخية والفنية يف مدينة تورينو.
حيث ا�شتهل �شموه زيارته باملتحف امللكي مبدينة 
تورينو الإيطالية، واطلع فيه على معر�س للفنان 
الإيطايل ليوناردو دافن�شي والذي �شم العديد من 
دافن�شي  عمل  التي  واملعرو�شات  الفنية  اللوحات 
على ر�شمها مبكونات فنية متميزة احتفظ بها يف 

عدد من املتاحف الإيطالية.
التاريخية  امل���ج���م���وع���ات  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  وت����ع����رف 

والتي  �شافوي  الأم��ري  اأ�شرة  ووثائق  للمعرو�شات 
ج�شدت احلياة امللكية لالأ�شرة احلاكمة، بالإ�شافة 
عك�شت  التي  والأدوات  املج�شمات  من  العديد  اإىل 

ثقافة الفرتة التي تخللت حكم �شافوي.
قدم  حيث  امللكية  املكتبة  اإىل  �شموه  ع��رج  بعدها 
املحتويات  اأب��رز  ح��ول  نبذة  املكتبة  على  القائمون 
ال���ع���دي���د م����ن الكتب  ال���ت���ي ���ش��م��ت  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
واملخطوطات والوثائق التاريخية التي توثق لعهد 

احلياة امللكية لعائلة الأمري �شافوي.
التي  اخل��ا���ش��ة  املجموعة  على  �شموه  ت��ع��رف  كما 
وم�شاحف  ك���ت���ب  م����ن  امل��ل��ك��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة  ت�����ش��م��ه��ا 
والثقافات  البلدان  من  لعدد  ن��ادرة  وخمطوطات 

الإ�شالمية منها والعربية وكذلك الأجنبية.

ثم توجه �شموه اإىل متحف الفنون ال�شرقية حيث 
والذي  املتحف  من  الإ�شالمي  للق�شم  معر�شاً  زار 
حمل عنوان “املاء والإ�شالم والفن” وتعرف �شموه 
واأدوات  و�شجاد  اأوان  من  املعر�س  ي�شمه  ما  على 
الفنية الإ�شالمية عر�شت  الثقافة  منزلية تعك�س 

ب�شورة فنية تراعي من خاللها �شعار املعر�س.
واملخطوطات  الكتب  من  ع��دد  على  �شموه  واطلع 
الإ�شالمي  الق�شم  �شمن  ُتعر�س  التي  الإ�شالمية 
اأهم  اأح��د  تعد  والتي  ال�شرقية  الفنون  متحف  يف 

املعرو�شات التاريخية.
ث���م ت��وج��ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة اإىل 
�شموه  جت��ول  حيث  تورينو  يف  الوطني  الأر���ش��ي��ف 
يف اأروق��������ة الأر�����ش����ي����ف ال������ذي ي�����ش��م ال���ك���ث���ري من 

لعدد  متباينة  زمنية  لفرتات  التاريخية  الوثائق 
م��ن امل��ن��اط��ق وال����دول، وي�شم ال��ع��دي��د م��ن وثائق 
جملدات  اإىل  بالإ�شافة  امللكية  والأختام  القرارات 
عام  ب�شكل  الإيطايل  التاريخ  حفظت  التي  الكتب 

وتاريخ مدينة تورينو ب�شكل خا�س.
واملخطوطات  اخل��رائ��ط  اأب��رز  على  �شموه  وتعرف 
ومنها  الوطني  الأر���ش��ي��ف  ي�شمها  التي  القدمية 
اخلليج  وملنطقة  ل��دول عربية  اخلرائط  ع��دد من 
اآل��ي��ة الأر�شفة  ال��ع��رب��ي، ك��م��ا ت��ع��رف ���ش��م��وه ع��ل��ى 
يف  ال��وط��ن��ي  الأر���ش��ي��ف  يف  امل�شتخدمة  وال��ت��وث��ي��ق 

تورينو.
تورينو  الثقافية يف مدينة  �شموه  ويف ختام جولة 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  تفقد  الإي��ط��ال��ي��ة 

م�شاء يوم اأم�س ال�شبت املتحف امل�شري الذي يعد 
ثاين اأكرب متحف ي�شم القطع والآثار الفرعونية 
م�شر  جمهورية  يف  الوطني  امل�شري  املتحف  بعد 

العربية.
وتعرف �شموه على اأبرز الأق�شام يف املتحف امل�شري 
الأثرية  القطع  من  ع��دداً  تعر�س  والتي  بتورينو 
اليومية  احلياة  يعك�س  مبا  الفرعونية  للح�شارة 
والأدوات املنزلية التي اأبدعها الفراعنة بالإ�شافة 

اإىل عر�س ع�شور متنوعة للح�شارة الفرعونية.
اخلا�شة  للمقتنيات  معرو�شات  �شموه  �شاهد  كما 
ع��دد من  َح���َوت  امل��ل��وك  قاعة  الفراعنة يف  مبلوك 

مالب�شهم واك�ش�شواراتهم.
املقدمة  الهدايا  العديد من  وكان �شموه قد تلقى 

نادرة  تاريخية  ووث��ائ��ق  كتب  ومنها  املتاحف  م��ن 
تقديراً لزيارة �شموه.

احل�شان  عبيد  عمر  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل  �شموه  راف���ق 
و�شعادة  اإي��ط��ال��ي��ا،  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري 
الثقافة،  دائرة  العوي�س رئي�س  عبداهلل بن حممد 
و���ش��ع��ادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري رئي�س هيئة 
ال��دك��ت��ور عبدالعزيز  و���ش��ع��ادة  ل��ل��ك��ت��اب،  ال�����ش��ارق��ة 
امل�شلم رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث، و�شعادة علي 
املري رئي�س دارة الدكتور �شلطان القا�شمي، و�شعادة 
يف  ال��دول��ة  ع��ام  قن�شل  ال�شام�شي  ح�شن  ع��ب��داهلل 
ميالن، و�شعادة حممد ح�شن خلف مدير عام هيئة 
عمرو  وال��دك��ت��ور  والتلفزيون،  ل��الإذاع��ة  ال�شارقة 

عبداحلميد مدير اأكادميية ال�شارقة للبحوث.

حاكم ال�ضارقة يزور عددًا من املتاحف التاريخية والفنية والأر�ضيف الوطني يف تورينو الإيطالية

•• عجمان-الفجر:

القت�شادية  التنمية  دائ��رة  بني  امل�شرتكة  اللجنة  نظّمت 
�شملت  تفتي�شية  ج��ول��ة  الق��ت�����ش��اد  ووزارة  ع��ج��م��ان  يف 
اأ���ش��واق ال��ل��ح��وم واخل�����ش��ار وال��ف��واك��ه وع����دداً م��ن مراكز 
البيع الرئي�شة يف الإمارة، وتاأتي هذه اجلولة قبيل �شهر 

يف  الرم�شانية  ال�شالل  توفر  من  التاأكد  بهدف  رم�شان 
الأ����ش���واق، و���ش��م��ان ال��ت��زام امل��ن�����ش��اآت ال��ت��ج��اري��ة ب��ع��دم رفع 
الأ�شعار ب�شكل غري مربر، وُتعنى اللجنة امل�شرتكة ببحث 
�شكاوى امل�شتهلكني ب�شاأن ارتفاع الأ�شعار يف مراكز الت�شوق، 
كما تقوم بتنظيم حمالت م�شرتكة ب�شكل دوري لتوعية 

ومراقبة الأ�شواق واملن�شاآت القت�شادية يف الإمارة.

•• دبي -وام:

ن��ظ��م��ت م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي خل���دم���ات ال���ش��ع��اف 8 ور�س 
اجلرمية”  م�شرح  مع  “التعامل  حول  حتليلية  عمل 
وعلم  اجلنائية  ل��الأدل��ة  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون 
اجلرمية يف القيادة العامة ل�شرطة دبي بهدف تاأهيل 
امل�شعفني وم�شغلي مركبات ال�شعاف لديها وتدريبهم 
وبيئة  م��ف��ردات  مع  وال��واع��ي  ال�شحيح  التعامل  على 
م�شرح اجلرمية خا�شة اأنهم يف الغالب ي�شلون مبكرا 
ال�����ش��رط��ة لإنقاذ  اأف����راد  اإىل م�����ش��رح اجل��رمي��ة وق��ب��ل 

امل�شابني.
التنفيذي  وح�شر �شعادة خليفة ح�شن الدراي املدير 
ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات ال�شعاف جانبا من ور�س العمل 

يف  وعقدت  وم�شعفة  م�شعفا   915 فيها  �شارك  التي 
مقر املوؤ�ش�شة بدبي.

الطواقم  اإط��ار جتهيز  الور�س يف  ه��ذه  تنظيم  وياأتي 
الإ�شعافية ملعر�س “اك�شبو 2020 دبي” وتزويدهم 
بكافة اخلربات املمكنة للتعامل ال�شليم واملح�شوب مع 
البيئة املحيطة مب�شارح اجلرائم التي يتدخلون فيها 

لإنقاذ املجني عليهم.
وق����ام ب�����اإدارة ور�����س ال��ع��م��ل و���ش��رح حم���اوره���ا باللغة 
مل�شغلي  ال��ع��رب��ي��ة  وب��ال��ل��غ��ة  للم�شعفني  الإجن��ل��ي��زي��ة 
�شيف  عبدالعزيز  حممد  النقيب  ال�شعاف  مركبات 
اخل��ل��ويف رئ��ي�����س ق�����ش��م اع����ادة ب��ن��اء م�����ش��رح اجلرمية 
اجلرمية  وعلم  اجلنائية  لالأدلة  العامة  الإدارة  من 

ب�شرطة دبي.

املا�ضي العام  عجمان  يف  لل�ضكري  را�ضد  ملركز  مراجع  األف   43

�ضرطة راأ�س اخليمة تناق�س م�ضوؤولياتها يف 
م�ضروع » قطار الحتاد «

جولة تفتي�ضية على الأ�ضواق الكربى يف عجمان

»اإ�ضعاف دبي« تنظم 8 ور�س عمل حول 
التعامل مع م�ضرح اجلرمية مل�ضعفيها
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•• عجمان - الفجر: 

الب�شرية  امل�������وارد  دائ������رة  اأب����رم����ت 
ب���ع���ج���م���ان  ات���ف���اق���ي���ة ����ش���راك���ة مع 
بهدف  الذكية  دب��ي  مدينة  مكتب 
ال�شراكة  ع��الق��ة  وت��وط��ي��د  ت��ع��زي��ز 
ال�شرتاتيجية يف جمال تطبيقات 
اأج������ن������دة ال���������ش����ع����ادة واع���ت���م���اده���ا 
كمنهجية رئي�شية يف كل ما يتعلق 

ب�شعادة املوظفني واملتعاملني.
واأك�������د را�����ش����د ع���ب���د ال���رح���م���ن بن 
جربان ال�شويدي -مدير عام دائرة 
املوارد الب�شرية   بحكومة عجمان 
ال�����ش��راك��ة مع  ات��ف��اق��ي��ة  اإب������رام  اأن 
مكتب مدينة دبي الذكية �شي�شاهم 
ال�شعادة  ث��ق��اف��ة  م�����ش��ت��وى  رف���ع  يف 

املوؤ�ش�شية واإدارة اأجندة ال�شعادة يف 
م�شتوى  وقيا�س  عجمان  حكومة 
احلكومية  اجل���ه���ات  يف  ال�����ش��ع��ادة 
م��ن خ���الل اإع�����داد م��وؤ���ش��رات اأداء 
خ��ا���ش��ة ب��ال�����ش��ع��ادة واإط����الق دبلوم 
ال�شعادة والإيجابية لفرق ال�شعادة 
ا�شعاد  ج����ان����ب  اإىل  وت��ث��ق��ي��ف��ه��م 
احلكومية  اجل��ه��ات  يف  امل��وظ��ف��ني 
من خالل تطبيق مبادرات ت�شاهم 

رفع ن�شبة �شعادتهم.
الإمارات  دول��ة  حر�س  اإىل  اأ�شار  و 
على تعزيز ال�شعادة والإيجابية يف 
نفو�س املوظفني اإمياناً منها باأنها 
ال��ط��ري��ق الأم��ث��ل ل��ب��ل��وغ الأه����داف 
التنموية وحتقيق الروؤى امل�شتقبلية 
وقد جنحت دولة الإمارات العربية 

ت��ق��دمي من����وذج عاملي  امل��ت��ح��دة يف 
ن�����ش��ر مفاهيم  ي��ح��ت��ذى يف جم���ال 
وتر�شيخها  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�����ش��ع��ادة 
العمل  قطاعات  يف  وطنية  كثقافة 
وم��ن��اح��ي احل��ي��اة ك��اف��ة، م��وؤك��ًد اأن 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�شد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ح���اك���م ع���ج���م���ان  و م��ت��اب��ع��ة �شمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
–ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ان��ت��ه��ج��ت ه��دف��ا لتبني 
التي  امل�شتدامة  ال�شعادة  وحتقيق 
احلياة  جم��الت  حت�شني  يف  ت�شهم 
العمل  وكفاءة  زي��ادة  على  وت�شاعد 
ال�شعادة  اآل��ي��ات  وتعزيز  احلكومي 

احلكومية  اجل����ه����ات  خم��ت��ل��ف  يف 
ان�شجاما مع روؤية عجمان 2021 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى اإي���ج���اد جمتمع 
�شعيد ي�شهم يف بناء اقت�شاد اأخ�شر 
من�شجمة  متميزة،  حكومة  حتفزه 

مع روح الحتاد.
الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  اأن    واأك���د 
بعجمان ارت��اأت اإىل اإط��الق مبادرة 
 2017 عام  “ يف  ال�شعادة  “فرق 
مفاهيم  تر�شيخ  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ال�����ش��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة وال��ت��م��ي��ز يف 
ب��ي��ئ��ة ع���م���ل ت��ف��اع��ل��ي��ة م����ن خالل 
م�شتويات  ورف��ع  وا�شحة  منهجية 
املوؤ�ش�شي  الر�شا الوظيفي والولء 
م��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة وتعزيز  ل���دى 
دور املوظف وتفاعله الإيجابي مع 

امل�شاهمة يف  اإىل جانب  بيئة عمله 
خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ج��اذب��ة وحمفزة 
وتاأثري  احلكومة  ملوظفي  ومثالية 
اأدائهم  متيز  على  الإي��ج��اب��ي  ذل��ك 
وارتقاء م�شتوى اخلدمات املقدمة 

من خاللهم.
الدكتورة  �شعادة  اأكدت  من جانبها 
عائ�شة بنت بطي بن ب�شر مدير عام 
حر�س  الذكية  دب��ي  مدينة  مكتب 
اتفاقيات  اإب���رام  على  الذكية  دب��ي 
ال�����ش��راك��ة وال���ت���ع���اون م���ع خمتلف 
اجلهات واملوؤ�ش�شات على امل�شتويني 
امل��ح��ل��ي والحت��������ادي ب���ال���دول���ة يف 
جم������الت خم��ت��ل��ف��ة ول ���ش��ي��م��ا يف 
نحو  ال�شعادة،  اأج��ن��دة  جتربة  نقل 
لالإمارات  العاملية  الريادة  حتقيق 

تطبيق  ع���رب  ال�����ش��ك��ان  اإ����ش���ع���اد  يف 
ابتكرتها دبي  التي  ال�شعادة  اأجندة 
اأ���ش��ه��م��ت بطريقة  وال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة 
من�شوب  رف��ع  يف  م��درو���ش��ة  علمية 

ال�شعادة لدى �شكان دبي.
مع  اتفاقيتنا    “ �شعادتها  وق��ال��ت 
ال��ب�����ش��ري��ة بحكومة  امل�����وارد  دائ����رة 
اإ�����ش����اف����ة مهمة  ت�����ش��ك��ل  ع���ج���م���ان 

التعاون  اأط���ر  لتوطيد  للطرفني 
مبجال تطبيق ال�شيا�شات والركائز 
اخلا�شة باأجندة ال�شعادة الطموحة 
بهدف  الذكية  دب��ي  و�شعتها  التي 
عاملية  ع��ل��م��ي��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ت���ب���ن���ي 
لقيا�س م�شتوى ال�شعادة يف حكومة 
عرب  فيه  اإيجاباً  والتاأثري  عجمان 
للنا�س  ا�شتثنائية  جت���ارب  ت��ق��دمي 

وال�شتفادة من خربات دبي الذكية 
ال�شعادة،  اأجندة  الرثية يف تطبيق 
التدريب  اأو  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ����ش���واء 
وكل  عجمان  حكومة  يف  للمعنيني 
ال�شعادة  م��ن�����ش��وب  رف���ع  يحقق  م��ا 
النهائي  ال�شكان وهو الهدف  لدى 
ل��ك��ل م���ا ن��ق��وم ب��ه��ا يف دب���ي وباقي 

الإمارات«.

•• عجمان - الفجر:

يف اإط����ار اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل 
لتحقيق  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة 
اأك���د املدير  اخل��ط��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأحمد بن  العام �شعادة املهند�س عمر 
ع��م��ري ح��ر���س امل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى تلبية 
احتياجات اجلمهور بتمديد مواعيد 
الإمارة  داخ��ل  ال��ع��ام  النقل  ح��اف��الت 
مركز  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  وخ���ارج���ه���ا، 
للموؤ�ش�شة  التابع  والتحكم  التن�شيق 
الأعمال  �شري  متابعة  على  �شيعمل 
املواعيد  ع��ل��ى  احل���اف���الت  وان��ت��ظ��ام 
اجل��دي��دة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ال���رد على 
ال�شكاوي وحلها ومتابعة طلبات عرب 
قنوات الت�شال، بال�شافة اإىل حجز 
املناطق  الأج���رة يف  وت��وزي��ع مركبات 
احل���ي���وي���ة ب�����الإم�����ارة ل��ل��ي�����ش��ري على 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ح��رك��ة ال�شري 

والتنقل الأمن.
ووجه املهند�س عمر اأحمد بن عمري 

يف الج��ت��م��اع  ال��ذي عقد م��ع املدراء 
تغيري  م��راع��اة  باأهمية  التنفيذيني 
وتغيري  رم�����ش��ان  �شهر  يف  ال��ت��وق��ي��ت 
معظم  اأن  ح���ي���ث  ال���ت���ن���ق���ل،  اأوق��������ات 
ت��ن��ق��الت اجل��م��ه��ور ت��ب��داأ ب��ع��د �شالة 

الرتاويح.
واو�شح املهند�س عمر اأحمد بن عمري 
اأن املوؤ�ش�شة تعمل على ا�شتقبال �شهر 
مواعيد  بتمديد  الف�شيل  رم�����ش��ان 

ح��اف��الت ال��ن��ق��ل ال��ع��ام  م��ن ال�شاعة 
ال�شاعة “ 1:00   “ اإىل   7:00  “
مركز  افتتاح  �شيتم  كما  �شباحا   “
للجمهور  املركبات  لرتخي�س  �شبيد 
ال�شاد�شة  اإىل  9 �شباحا  ال�شاعة  من 
للخمي�س  ال�شبت  م��ن  يوميا  م�شاءا 
وياأتي ذلك من حر�س املوؤ�ش�شة على 
ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات اجل��م��ه��ور خالل 

�شهر رم�شان املبارك.
اأن م��رك��ز خدمة  ب��ن عمري  واأ���ش��اف 
العمالء �شيعمل �شمن توقيت الدوام 
املبارك  رم�������ش���ان  ل�����ش��ه��ر  ال��ر���ش��م��ي 
والذي يبداأ يف متام ال�شاعة التا�شعة 
�شباحا وحتى ال�شاعة الثانية ظهرا، 
العمل  �شري  ولتعزيز  ال���الزم  لعمل 
املتعاملني،  ر���ش��ى  حتقيق  �شبيل  يف 
ف�شال عن توفري التطبيقات الذكية 
العمالء  ج���ه���د  م����ن  وف�������رت  ال����ت����ى 
التقدم  مواكبة  يف  وا�شهمت  ووقتهم 
للحكومة مبا  التكنولوجي  والتطور 

يتما�شى مع روؤية عجمان 2021 

•• عجمان -وام:

اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن 
الأعلى  املجل�س  النعيمي ع�شو  را�شد 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  عجمان  حاكم 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 
عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي على 
برامج وخطط الإدارة العامة للدفاع 
املدين لالرتقاء بخدماتها يف جميع 
اإمارات الدولة عامة وعجمان خا�شة 
الداخلية  وزارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وف���ق 
�شيتم  التي  م�شروعاتها  اإىل  اإ�شافة 
املقبلة  ال����ف����رتة  خ������الل  ت���ن���ف���ي���ذه���ا 

واإجنازاتها خالل الفرتة ال�شابقة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���ش��ت��ق��ب��ال �شاحب 
اللواء  ام�����س..  عجمان  حاكم  ال�شمو 
العام  القائد  املرزوقي  حممد  جا�شم 
الداخلية  وزارة  يف  امل����دين  ل��ل��دف��اع 
و����ش���ع���ادة ال��ع��م��ي��د ع��ب��دال��ع��زي��ز علي 
املدين  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  ال�شام�شي 
يف عجمان وعدد من �شباط و�شباط 
دفاع  الإط��ف��ائ��ي��ات يف  وف��رق��ة  ال�شف 
م���دين ع��ج��م��ان ال��ت��ي ت��ع��ت��رب الأوىل 
التدريبات  تلقت  اأن  بعد  ال��دول��ة  يف 
عمليات  يف  احلديثة  الأ�شاليب  حول 
الإطفاء وا�شتخدام الأجهزة للتعامل 

مع احلرائق.
واعتزازه  �شعادته  عن  �شموه  واأع��رب 
بالعن�شر الن�شائي من بنات الإمارات 
وهن يقف جنبا اإىل جنب مع الرجل 
خل��دم��ة ال���وط���ن وخ��ا���ش��ة يف جمال 
امل��دين وال��ت��ي كانت مقت�شرة  ال��دف��ع 
على الرجال .. داعيا اإياهن اإىل اإثبات 

اأن��ه��ن ع��ل��ى ق���در امل�����ش��وؤول��ي��ة والعمل 
يف  ال�شتمرار  اإىل  وال�شعي  ج��د  بكل 
اأهم الربامج  الطالع والتعرف على 
واأ�شاليب العمل والتعاون مع الرجل 
ملكافحة احلرائق واحلوادث الطارئة 
واأ�شاليب  ب��ط��رق  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��وي��ر 
اإنقاذ  وك��ي��ف��ي��ة  الأول���ي���ة  الإ���ش��ع��اف��ات 

امل�شابني.
وث���م���ن ���ش��م��وه م���ا ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه من 
برامج وخطط حيوية من قبل وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة وخ���ا����ش���ة ت���وف���ري اأح����دث 
ب��اإط��ف��اء احلرائق  امل���ع���دات اخل��ا���ش��ة 
والتي يرجع الف�شل فيها لتوجيهات 
ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ل��دول��ة الإم�����ارات 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
“حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 

ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
اأع�شاء  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات الذين 
الإن�شان  باأمن  كبرياً  اهتماماً  يولوا 
اأرق����ي اخلدمات  وت��ق��دمي  وامل��ج��ت��م��ع 

للمواطنني واملقيمني .
واأ�شاد �شاحب ال�شمو حاكم عجمان - 
خالل اللقاء - باجلهود التي يبذلها 
ويف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف  امل�����ش��وؤول��ني 
ال�شيخ �شيف  مقدمتهم الفريق �شمو 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء وزي��ر الداخلية وال��ذي يويل 
املعدات  وت���وف���ري  ب��ت��دع��ي��م  اه��ت��م��ام��ا 
امل��ت��ط��ورة ومب���ا حتتاجه  والأج����ه����زة 
معدات  م���ن  امل����دين  ال���دف���اع  اإدارات 
باخلطوة  م�شيدا   .. ب�شرية  وك����وادر 
اجل���دي���دة ب��ان�����ش��م��ام اإط��ف��ائ��ي��ات اإىل 

كوادر الدفاع املدين .
اأحدث  على  واحل�شور  �شموه  واطلع 
اإطفاء  يف  حاليا  امل�شتخدمة  الأجهزة 
احل��رائ��ق “ ال��روب��وت “ وا�شتمع اإىل 
اإطفاء  يف  م��ه��ام��ه  ح����ول  واف  ���ش��رح 
اإىل  ال��دخ��ول  ميكنه  حيث  احل��رائ��ق 
الأم����اك����ن ال���ت���ي ت�����ش��ع��ب ع��ل��ى فرق 
ولديه  اإل���ي���ه���ا  ال�����دخ�����ول  الإط�����ف�����اء 
املقدرة والكتفاء الذاتي وال�شتجابة 
حل������الت ال�����ط�����وارئ وال���ت���ع���ام���ل مع 
واخلطرة  املتقدمة  احل��رائ��ق  ح��الت 
اآلة اأخرى  اأي  اأو  التي يعجز الإن�شان 
الكفاءة  بنف�س  معها  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى 
من حوادث احلرائق للمواد اخلطرة 
وحرائق الغابات واحلرائق الكيميائية 
وحوادث الطائرات وحرائق الناقالت 

واملن�شاآت واآبار النفط .
احلرائق  مكافحة  ج��ه��از  �شمم  وق��د 
الت�شاري�س  جميع  لج��ت��ي��از  ال���الآيل 

الأماكن  جلميع  للو�شول  واملعوقات 
وت����وف����ري اأك�������رب ق������در م����ن ال����ري����ادة 
وال���ش��ت��ك�����ش��اف وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى حياة 
العن�شر  وي���ب���ع���د  الإط�����ف�����اء  رج������ال 
التحكم  ويتم  املخطط  من  الب�شري 
فيه عن بعد ل �شلكيا بوا�شطة ع�شا 
ويتم  م���رت   900 مل�����ش��اف��ة  ال��ت��ح��ك��م 

ت�شغيله خالل خم�س ثواين فقط.
اللقاء - من  وا�شتمع �شموه - خالل 
القائد العام للدفاع املدين اإىل خطط 
الدفاع  ج���ه���از  وت���ط���وي���ر  وم�����ش��اري��ع 
املدين يف كل الإمارات واإمارة عجمان 
امل�شتجدات  اآخ�����ر  وع���ل���ى  خ�����ش��و���ش��اً 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة مل���رك���ز ال����دف����اع امل�����دين يف 
الأجهزة  ب��اأح��دث  وت��زوي��ده  عجمان 
امل�شتخدمة يف  الآل��ي��ات وامل��ع��دات  من 
ا�شتخدام  واآخرها  احلرائق  مكافحة 
الوقاية  تقنيات  وت��ط��وي��ر  ال���روب���وت 
املباين  احل���ري���ق يف  م���ن  وال�����ش��الم��ة 

وامل��ن�����ش��اآت واإدخ�����ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
مراقبة م�شتوى ال�شالمة يف املن�شاآت 

كافة.
وق���ال ال��ل��واء امل��رزوق��ي - يف ت�شريح 
ل���ه - اإن����ه اأط���ل���ع ���ش��م��وه اأي�������ش���اً على 
امل�شتقبلية  ال���ت���ط���وي���ري���ة  اخل���ط���ط 
كفاءة  ورف���ع  امل���دين  ال��دف��اع  لإدارات 
اأف���راد ق��وة ال��دف��اع املدين  الأداء ب��ني 
اإىل  م�����ش��ريا   .. امل��رك��ز  م�شتوى  ع��ل��ى 
ان�شمت  التي  الإط��ف��ائ��ي��ات  فرقة  اأن 
�شندا  ���ش��ت��ك��ون  ع��ج��م��ان  م���رك���ز  اإىل 
حيث  والإن���ق���اذ  الإط���ف���اء  عمليات  يف 
واجتزن  ج��ي��دا  ت��دري��ب��ا  تدريبهن  مت 
مراحل الإعداد التاأ�شي�شي والتدريب 
والنظري  العملي  التخ�ش�شي  املهني 
ال�شارقة  يف  ال�����ش��رط��ة  اأك��ادمي��ي��ة  يف 
و�شمل  امل�����دين  ال����دف����اع  واأك���ادمي���ي���ة 
احلريق  موقع  يف  ال�شالمة  جم��الت 
والبحث  وال�شالمة  الوقاية  واأنظمة 

اإ�شافة  احلريق  وم�شخات  والإن��ق��اد 
اللياقة  التنف�س ومتارين  اأجهزة  اإىل 
البدنية ومعدات احلماية ال�شخ�شية 
امل��ح��ا���ش��ري��ن يف  اإن����ق����اذ  اإىل ج���ان���ب 
ح����وادث ال�����ش��ي��ارات ومت��اري��ن عملية 
احلرائق  م��ك��اف��ح��ة  ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 
ال��ت��اأق��ل��م بالعمل يف  وال��ت��دري��ب ع��ل��ى 
مراكز الإطفاء وغريها من املجالت 

التخ�ش�شية .
للدفاع  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأ���ش��اف 
امل������دين ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت���وف���ري اأح�����دث 
وحت�شني  الأداء  وت��ط��وي��ر  امل���ع���دات 
اخل������دم������ات امل����ق����دم����ة وف�������ق اأرق�������ى 
و�شع  على  وتعمل  العاملية  املمار�شات 
تتما�شى  الأم��د  طويلة  ا�شرتاتيجية 
2071 ودرا�شة  الإم����ارات  روؤي���ة  م��ع 
الدفاع  قطاع  مل�شاركة  ال�شبل  اأف�شل 
املدين يف اأكرب منظومة عمل وطنية 
�شاملة اإىل جانب و�شع خارطة العمل 

“ روؤية  اأن  مو�شحا   .. بها  املرتبطة 
خلم�شة  “ مت��ت��د   2071 الإم������ارات 
وا�شحة  عمل  خارطة  تت�شمن  عقود 
املعامل مل�شرية العمل احلكومي مبا يف 

ذلك روؤية �شاملة لأجيال امل�شتقبل.
واأع����رب ���ش��ع��ادة ال��ل��واء امل��رزوق��ي عن 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  بلقاء  �شعادته 
اأن  م���وؤك���دا   .. ع��ه��ده  وويل  ع��ج��م��ان 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه��م��ا ك��ان��ت حمفزة 
وخا�شة  امل���ع���ن���وي���ة  ال�������روح  ورف����ع����ت 
والتي  الإط��ف��ائ��ي��ات  لفرقة  بالن�شبة 
الدولة  م�شتوى  على  الأويل  تعترب 
اإدارة  �شعي  اإىل  م�شريا   .. عجمان  يف 
املوؤ�شرات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل����دين  ال���دف���اع 
خالل  م��ن  والت�شغيلية  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
اله����ت����م����ام ب�����ك�����وادره�����ا وت���دري���ب���ه���ا 

وا�شتعدادها خلدمة هذا الوطن .
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء .. ال�����ش��ي��خ اأح���م���د بن 
�شاحب  مم���ث���ل  ال���ن���ع���ي���م���ي  ح���م���ي���د 
لل�شوؤون  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  ال�������ش���م���و 
عبدالعزيز  وال�شيخ  واملالية  الإداري��ة 
ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ����رة 
بن  را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية 
البلدية  دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد 
الدكتور  ال�شيخ  ومعايل  والتخطيط 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  م���اج���د 
دي����وان احل��اك��م و���ش��ع��ادة ح��م��د را�شد 
النعيمي مدير الديوان و�شعادة �شامل 
�شيف املطرو�شي نائب مدير الديوان 
و����ش���ع���ادة ط�����ارق ب���ن غ��ل��ي��ط��ه مدير 
مكتب احلاكم و�شعادة يو�شف حممد 
الت�شريفات  ع����ام  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
وال�شيافة وعدد من كبار امل�شوؤولني.

•• عجمان- الفجر:

العلمي،  البحث  لقيمة  منها  تقديراً 
وتعزيزاً لأهميته يف اإعداد اأبنائها من 
الكوادر ال�شابة، احتفت جامعة عجمان 
البحث  احتفالية  من  الثانية  بالدورة 
العلمي، بتكرمي عدد من اأبنائها وبناتها 
ملحوًظا  علمًيا  تفوًقا  �شجلوا  الذين 
 ،2019-2018 الأكادميي  العام  يف 
الأكادميية  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 
بكلياتها  اجل���ام���ع���ة  ت��ط��رح��ه��ا  ال���ت���ي 
البحث  ع��م��ادة  نظمت  ح��ي��ث  ال��ت�����ش��ع. 
جامعة  يف  العليا  وال��درا���ش��ات  العلمي 
العلمي  ال��ب��ح��ث  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ع��ج��م��ان، 
ال���ط���الب���ي ب��ح�����ش��ور ال���دك���ت���ور كرمي 
والدكتور  اجل��ام��ع��ة،  م��دي��ر  ال�شغري 
اجلامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�شالح  خ��ال��د 
الأكادميية، والدكتور كمران  لل�شوؤون 
اأر�شد عميد البحث العلمي والدرا�شات 
ال��ك��ل��ي��ات، وج��م��ع من  العليا، وع��م��داء 
والطلبة  الأك��ادمي��ي��ة  الهيئة  اأع�����ش��اء 
م���ن خم��ت��ل��ف ال��ك��ل��ي��ات. وق����د �شهدت 
بحًثا   20 تكرمي  البحثية  التظاهرة 
علمًيا طالبًيا، تفاوتت ما بني بحوث 

واأخ��رى فردية، وغلب عليها  جماعية 
الطابع العملي التطبيقي، فيما انتهت 
اإليه من نتائج تفيد املجتمع على نحو 
فعلي مما يعك�س الإدراك العلمي لدى 
البحث  لتطبيق  واأ�شاتذتهم  الطلبة 
العلمي على نحو عملي مفيد، وركزت 
اأبعاد  على  الفائزة  الطالبية  البحوث 
بالتكنولوجيا  م��رت��ب��ط��ة  خم��ت��ل��ف��ة 
املجالت  يف  ����ش���واء  وا���ش��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
الإعالمية  اأو  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة،  ال��ط��ب��ي��ة، 

التي  املوا�شيع  وتنوعت  والقانونية. 
و�شملت  الطالبية  البحوث  طرحتها 
ا����ش���ت���خ���دام ال����واق����ع الف����رتا�����ش����ي يف 
والنظارات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  الأغ����را�����س 
الذكية امل�شاعدة ملر�شى الزهامير من 
كلية الهند�شة وتكنولوجيا املعلومات. 
وم�����ظ�����اه�����ر ودواف�������������ع ال�����ش����ت����ه����الك 
ال���ت���ف���اخ���ري ب����ني ال�������ش���ب���اب يف دول����ة 
المارات، والتمكني الجتماعي لذوي 
ال��ه��م��م يف جم����الت ال��ع��م��ل يف اإم����ارة 

من  لعينة  ميدانية  درا���ش��ة  الفجرية، 
الفجرية،  �شرطة  مراكز  يف  العاملني 
وتاأثري نظم التعلم القائم على الذكاء 
حل  م��ه��ارات  تطوير  يف  ال�شطناعي 
امل�����ش��ك��الت يف ال��ري��ا���ش��ي��ات، م��ن كلية 
اإدارة  كلية  ومن  والعلوم.  الإن�شانيات 
التي  البحثية  الأعمال  فازت  الأعمال 
ال�شركات  اأداء  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ت��ن��اول��ت 
وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا الج��ت��م��اع��ي��ة، ومدى 
البنكية  املعامالت  ع��ن  العمالء  ر�شا 

الإلكرتونية يف كل من دولة الإمارات 
مدى  واخ����ت����ب����ار  والأردن،  واإي����������ران 
الإلكرتونية  للو�شائل  الطلبة  قبول 
ل��ه��م يف جامعة  امل��ق��دم��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
فازت  ال�شيدلة  كلية  وم��ن  ع��ج��م��ان. 
عدة بحوث من بينها ما تناول تقييم 
مراقبة اجلودة ال�شيدلنية لأقرا�س 
امليتفورمني هيدروكلوريد مبا يف ذلك 
من  موؤخًرا  �شحبها  مت  التي  املنتجات 
الدواء  وخ�شو�شية  الإم�����ارات،  ���ش��وق 
الإنرتنت،  ع�شر  يف  امل��ر���ش��ى  و�شحة 
ب��ح��ث تناول  ف���از  ال��ق��ان��ون  وم���ن كلية 
التحويالت  ع���ن  ال��ب��ن��ك  م�����ش��وؤول��ي��ة 
كلية  وم�����ن  الإل����ك����رتون����ي����ة.  امل���ال���ي���ة 
فاز بحث مو�شوعه احلماية  الإع��الم 
ا�شتخدام  ع�شر  يف  للعمالء  ال��ذك��ي��ة 
وجدير  امل��ت��ق��دم��ة.  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
العلمي  البحث  احتفالية  اأن  بالذكر 
اأطلقتها  م���ب���ادرات  ع���دة  �شمن  ت��اأت��ي 
ج���ام���ع���ة ع���ج���م���ان ل��ت��ع��زي��ز ك����وادره����ا 
م��ن ال��ب��اح��ث��ني ال��واع��دي��ن م��ن طلبة 
العلمية  اخلربات  وا�شتثمار  اجلامعة، 
لأع�������ش���اء ال���ه���ي���ئ���ات ال��ت��دري�����ش��ي��ة يف 

خمتلف التخ�ش�شات.

جامعة عجمان تًكرم اأبناءها النابغني يف البحث العلمي

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

راأ�س  �شرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  اللواء  اأطلق  
التي  ال�شلبية،   ) الت�شّول   ( بظاهرة  الأمنية،  التوعية  حملة  اخليمة، 
�شنوياً  راأ���س اخليمة  ب�شرطة  العامة  والعالقات  الإع��الم  اإدارة  تنظمها 
واملباحث  التحريات  واإدارة  ال�شاملة  ال�شرطة  م��راك��ز  اإدارة  بالتعاون 

اجلنائية، لبيان تاأثريها وخطورتها على الفرد واملجتمع .
وت�شتهدف حملة التوعية  كافة �شرائح املجتمع  لتعزيز الوعي املجتمعي، 

الرامية  الداخلية  وزارة  لإ�شرتاتيجية  تطبيقاً  الأمنية  الثقافة  ون�شر 
اإىل احلفاظ على اأمن وا�شتقرار املجتمع.

واأكد اللواء علي بن علوان، اأن احلملة �شيتم تفعيل ن�شاطها اإلكرتونياً 
مبخاطر  التوعية  ح��ول  الأمنية  التوعوية  الفيديوهات  اإط��الق  عرب 
التوا�شل  مواقع  عرب  اخليمة  راأ���س  �شرطة  �شفحات  �شمن  الت�شوؤّل، 
الجتماعي، والتي بدورها تدعم موؤ�شر ن�شبة انت�شار وتغطية التوعية 
كما  والأم��ان،  بالأمن  ال�شعور  ن�شبة  الوطني  باملوؤ�شر  املرتبط  الأمنية، 
رم�شان  �شهر  خالل  وانت�شارها  الت�شول  ظاهرة  ومناق�شة  طرح  �شيتم 

ونتائجها  اأ�شبابها  ومناق�شة  الرم�شانية،  املجال�س  �شمن  حت��دي��داً 
وكيفية احلد منها. وتكثف احلملة ن�شاط الدوريات الأمنية، يف الأ�شواق 
واملناطق ال�شكنية خالل �شهر رم�شان املبارك، ملراقبة املت�شولني و�شبط 
كل من ميتهن الت�شّول يف م�شعى منها للت�شدي لهذه الفئة اخلطرية 
اجلمهور  اأف���راد  احلملة  وتو�شي  ح�شارياً،  غ��ري  مظهراً  ت�شكل  التي 
بتوجيه هذا الدعم من املال وامل�شاعدات العينية اإىل اجلمعيات اخلريية 
الر�شمية واملفّو�شة ب�شد حاجات املحتاجني وكّفهم عن ال�شوؤال والت�شّول، 

مع احلث على التوا�شل والتكافل بني كافة اأفراد املجتمع. 

�ضرطة راأ�س اخليمة تكافح الت�ضّول يف رم�ضان املبارك

حميد النعيمي يطلع على برامج الدفاع املدين وخططه يف عجمان 

حاكم عجمان ي�ضدر مر�ضوما ب�ضاأن ا�ضتبدال 
م�ضمى الإدارة املركزية للموارد الب�ضرية

•• عجمان -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
املركزية  الإدارة  م�شمى  ا�شتبدال  ب�شاأن  اأم��ريي��ا  مر�شوما  عجمان  حاكم 

للموارد الب�شرية وي�شري العمل به من تاريخ �شدوره .
ون�س املر�شوم - رقم 9 ل�شنة 2019 - على اأن ي�شتبدل م�شمى “ الإدارة 
حلكومة  الب�شرية  امل���وارد  دائ���رة   “ لت�شبح   “ الب�شرية  للموارد  املركزية 
اأو   2017 22 ل�شنة  اأينما ورد يف املر�شوم الأم��ريي رقم  عجمان” وذلك 

يف اأي ت�شريع اآخر .
وين�شر املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية لالإمارة.

موا�ضالت عجمان متدد مواعيد احلافالت 
ومركز �ضبيد للفح�س يف رم�ضان 

»موارد عجمان« تربم اإتفاقية �ضراكة مع دبي الذكية 
يف جمال تطبيقات اأجندة ال�ضعادة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

ملركز  ال������ري������ادي  ال���������دور  ����ش���ي���اق  يف 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د لإح���ي���اء ال����رتاث 
لالأجيال  الثقافية  الهوية  تعزيز  يف 
الثقايف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة ورب��ط��ه��ا مب��وروث��ه��ا 
ال�����رث،  ت��وا���ش��ل للعام  والج���ت���م���اع���ي 
اخلام�س على التوايل التعاون الكبري 
التعليمية  دب���ي  ومنطقة  امل��رك��ز  ب��ني 
باإ�شتكمال “ م�شابقة املتو�شف “وذلك 
التكاملي  ل��ل��ع��م��ل  ح����ي  جت�����ش��ي��ٍد  يف 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة يف تعزيز  ب��ني 
اختتمت  ح���ي���ث  ال���وط���ن���ي���ة،  ال���ه���وي���ة 
ب��ت��ن��ظ��ي��م حفلها  امل�����ش��اب��ق��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
اخلتامي يوم اخلمي�س املوافق 2 مايو 
الفائزين  تكرمي  مت  حيث   ،  2019
املتو�شف”لالأمثال  “مب�شابقة 
مدر�شة  مب�شرح  ال�شعبية  الإم��ارات��ي��ة 
يف  ح1  الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  حنيفة  اأب���و 
منطقة القوز .    �شهد حفل التكرمي 
���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل ح���م���دان ب���ن دمل���وك 
حمدان  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
ب��ن حم��م��د لإح���ي���اء ال�����رتاث، وجامع 
ال�شعبية،  املتو�شف”لالأمثال  “كتاب 
 – وامل�شت�شار حممد عي�شى اخلمريي 
م�شت�شار قطاع العمليات املدر�شية، اإىل 
م��دراء مركز حمدان  ع��دد من  جانب 
ال�����رتاث، ال�شيدة  ب��ن حم��م��د لإح���ي���اء 
اإدارة  م��دي��ر  ب��ن ح��ري��ز  �شيف  ف��اط��م��ة 
حممد  وال�شيد  وال��درا���ش��ات  البحوث 
الدعم  اإدارة  عبد اهلل بن دملوك مدير 
امل��وؤ���ش�����ش��ي وال�����ش��ي��دة ه��ن��د ب��ن دميثان 
القمزي مدير اإدارة الفعاليات واأع�شاء 
ومعلمي  امل�شابقة  يف  التحكيم  جلنة 
واأولياء  دب�ي  اإم��ارة  مدار�س  ومعلمات 
الهيئة  م��ن  وامل�شاركني  الطلبة  اأم���ور 
�شعار  وحت���ت  والإداري������ة.  التدري�شية 
امل�شابقة املقتب�س من اأقوال املغفور له 
ال�شيخ زايد – طيب اهلل ثراه: من ل 
ما�شي له، ل حا�شر له ول م�شتقبل، و 
جاء الإعالن عن الدورة اخلام�شة من 
العام  ب��داي��ة  املتو�شف”يف  “م�شابقة 
وذلك   ،  2019 –  2018 الدرا�شي 
التعليمية   دب��ي  منطقة  م��ع  بالتعاون 
الأهداف  لتت�شافر اجلهود يف حتقيق 
ن�شر  فيها  مب��ا  امل�شابقة  م��ن  املن�شودة 
ومفردات  ال�شعبي  الأدب  حول  الوعي 
املجتمعية  وال��ق��ي��م  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ل��ه��ج��ة 
الإماراتية  الأم���ث���ال  م���ن  امل�����ش��ت��وح��اة 
التعرف  على  للنا�شئة  ت�شجيعا  وذل��ك 
وال���ت���م�������ش���ك ب�����ال�����رتاث الإم������ارات������ي. 
كتاب  م��ن  وج��وده��ا  امل�شابقة  وت�شتمد 
املتو�شف، الذي ا�شتغرق جامعه �شعادة 
�شنوات  دمل����وك  ب���ن  ح���م���دان  اهلل  ع��ب��د 
الأمثال  وج��م��ع  ال��ت��ق�����ش��ي  يف  ع��دي��دة 
يف  ون�شرها  معانيها  و�شرح  الإماراتية 

كتاب واحد.
 

برنامج احلفل
ب����داأ احل��ف��ل ب��ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي، تاله 
كلمة ل�شعادة الرئي�س التنفيذي ملركز 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، ومن 
ثم عر�س م�شرحي خا�س قدمه طالب 
الأ�شا�شي،  للتعليم  حنيفة  اأبو  مدر�شة 
ت�����اله ف��ي��ل��م وث���ائ���ق���ي ع����ن ال�������دورات 
عبد  �شعادة  وق��ام  للم�شابقة.  املا�شية 

دمل���وك بتكرمي فريق  ب��ن  اهلل ح��م��دان 
ع��م��ل امل�����ش��اب��ق��ة، وع��ل��ى راأ���ش��ه م�شرفة 
قام  كما  علي،  اأحمد  �شريفة  امل�شابقة 
لطيفة  وهما  التحكيم  جلنة  بتكرمي 
ع��ب��د ال����ه����ادي ����ش���امل، وع���ب���د ال�����رزاق 
بتتويج  قام  ثم  الدربا�س، ومن  حمدو 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��امل��راك��ز ال��ع�����ش��رة الأوائ����ل 
اخل��ت��ام قامت مديرة  فئة. ويف  ك��ل  يف 
م��در���ش��ة اأب����و ح��ن��ي��ف��ة ال�����ش��ي��دة مرمي 
�شعادة  باإهداء  ال�شويدي،  العزيز  عبد 
الرئي�س  دمل���وك  ب��ن  ع��ب��د اهلل ح��م��دان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز ح��م��دان ب��ن حممد 
لإحياء الرتاث، درعاً تذكاري، تقديراً 
به  يقوم  ال��ذي  البناء واحليوي  للدور 
املركز يف �شبيل حفظ املوروث الوطني 
املتحدة. ويف  العربية  الإم��ارات  لدولة 
حمدان  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  اأك���د  كلمته، 
بن دملوك اأن “ثقافة املوروث اأ�شبحت 
حا�شرة ل��دى الأج��ي��ال الأح����دث، من 
خالل العديد من الفعاليات التي يتم 
وال�شباب خ�شو�شاً،  للنا�شئة  توجيهها 
حتفيز  ت�شتهدف  امل�شابقة  اأن  م��وؤك��داً 
الطالب على ا�شتيعاب جانب مهم من 
املوروث الثقايف غري املادي. واأ�شار اإىل 
ال��دول��ة م��ن تقدم  اإل��ي��ه  اأن م��ا و�شلت 
باملوروث  التم�شك  اأ���ش��ا���ش��ه  ع�����ش��ري، 
والن�شق القيمي املتوارث الذي هو نتاج 
وثمرة حكمة الآباء والأجداد وقيمهم 
والعادات  ال��ق��ي��م  ه���ذه  واأن  ال��رف��ي��ع��ة، 
من  ال���ن���ا����ش���ئ���ة  اإىل  ن��ق��ل��ه��ا  ي���ت���وج���ب 
امل�شابقات  منها  ك��ث��رية  و�شائل  خ��الل 
الرتاثية  وال���ف���ع���ال���ي���ات  والأن�������ش���ط���ة 
الدولة.  يف  التنمية  م�شرية  لت�شتمر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  ال��رئ��ي�����س  واأع�������رب 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د لإح���ي���اء ال����رتاث 
الوا�شع  بال�شدى  ال�شديد  فخره  عن 
ال����ذي حت��ظ��ى ب��ه امل�����ش��اب��ق��ة ع��ام��اً تلو 
الآخر وزيادة عدد الفئات وامل�شاركني، 
من  م�شاركني  ب��روؤي��ة  �شعادته  مبدياً 
مواطني  بجانب  الأخ���رى  اجلن�شيات 
دول��ة الإم���ارات، وه��و اإح��دى الأهداف 
حمدان  مركز  دائ��م��اً  لها  يتطلع  التي 
ياأمل  اإذ  ال����رتاث،  لإح��ي��اء  ب��ن حممد 
اإ�شراك الثقافات الأخرى يف  املركز يف 
الطالع  اأج��ل  من  املختلفة  فعالياتته 
ع��ل��ي��ه��ا، ك��م��ا ت��ق��دم ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة جلميع 
الفائزين يف امل�شابقة، متمنياً التوفيق 

ملن مل يحالفهم احلظ هذا العام.
واأ�شاد �شعادة عبد اهلل حمدان بن دملوك 
امل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل الهيئات  ب��اجل��ه��ود 
للمدار�س  والإداري�����������ة  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 
الأمور  واأول��ي��اء  امل�شابقة،  يف  امل�شاركة 
وفرق العمل املعنية واجلهات املتعاونة، 

وخ�س بال�شكر مدر�شة ابو حنيفة على 
اأهمية  على  موؤكداً  واملتابعة،  التنظيم 
ال�����دور امل���ح���وري ال����ذي ي��ل��ع��ب��ه مركز 
ال��رتاث يف  حمدان بن حممد لإحياء 
الرتكيز على جوهر الرتاث الإماراتي 
حتلى  التي  املجتمعية  القيم  وتر�شيخ 
بال�شعر  واملتمثلة  الإم�����ارات  اأه���ل  بها 
عبد  واأك��د  ال�شعبية.  والأمثال  والأدب 
اهلل حمدان بن دملوك اأن توجيهات �شمو 
را�شد  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ح��م��دان  ال�شيخ 
دبي،  عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل  �شعيد  ب��ن 
ي�شاهمان  ال��ال حم���دود،  �شموه  ودع��م 
يف ب��ن��اء ال��ع��ق��ول وي��ر���ش��خ��ان امل����وروث 
الوطنية  م��ن  يعزز  ال��ذي  الجتماعي 
اأبناء  اأو  املقيمني  �شواء  اجلميع  ل��دى 
الدولة، مو�شحاً اأنه بتوجيهات �شموه 
و�شائل  البحث عن  املركز يف  �شي�شتمر 
خالقة لإ�شراك اأجيال الغد يف عملية 
�شون الرتاث وتعزيز الهوية الوطنية 
القيادة  روؤى  ع��ل��ى  وال�����ش��ري  ل��دي��ه��م 
معايري  اأع����ل����ى  وت��ط��ب��ي��ق  ال���ر����ش���ي���دة 
البتكار والتكنولوجيا الذكية يف ن�شر 
“تعد  بقوله:  وتابع  الوطني.  ال��رتاث 
اإىل  ن��اف��ذة  مبثابة  املتو�شف  م�شابقة 
الرتاث والتاريخ الإماراتي وتعّمق من 
مت�شك الفرد بهويته وحتفز امل�شاركني 
املفردات والأمثلة  اأ�شا�شيات  على تعلم 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة الإم����ارات����ي����ة وت����وؤج����ج روح 
كما  الطلبة،  ل��دى  والطموح  املناف�شة 
اأهداف املركز الرامية  تعك�س امل�شابقة 
الن�سء  جيل  اإىل  ال���رتاث  تناقل  اإىل 
والإب���ح���ار يف م��ع��اين الأم��ث��ل��ة واحلكم 
امل�����ش��ت��م��دة م��ن ك��ت��اب امل��ت��و���ش��ف«. من 
حريز  بن  �شيف  فاطمة  علقت  جهتها 
والدرا�شات  البحوث  اإدارة  مدير   –
يف م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإحياء 
وطني  بعمل  ال��ي��وم  :نحتفي  ال���رتاث 
اأطلقها  ت��راث��ي��ة  م�شابقة  مظلة  حت��ت 
املركز منذ خم�شة اأعوام، وتكللت جهود 
املركز مع اجلهات الأكادميية بالنجاح 
تتبلور  امل�شابقة  اأه��داف  ولعل  الكبري، 
بناء  نحو  والنا�شئة  ال�شباب  اإع���داد  يف 
الرتاثية،  الثقافة  وتر�شيخ  الإن�����ش��ان 
واإنه ملن دواعي فخرنا اأن ن�شهد زيادة 
امل�شاركني  الطلبة  اأع��داد  يف  ملحوظة 
ا�شتمرار  م��ع  ال��ع��ام،  ه��ذا  امل�شابقة  يف 
م�شاركة الهيئات التدري�شية والإدارية 
واأولياء الأمور، ليت�شع ف�شاء امل�شابقة 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل��ع��رف��ة والإب����ح����ار يف 
الأم���ث���ال ال�����ش��ع��ب��ي��ة الإم���ارات���ي���ة، مما 
يرفع من م�شتوى هذه املبادرة ويوؤجج 
طموحات  وي��واك��ب  املناف�شة  روح  م��ن 
والأدبية«.    والعلمية  الثقافية  الطلبة 

عدد  اأن  اإىل   : ح���ري���ز  ب���ن  واأ������ش�����ارت 
اخلام�شة  ال��دورة  يف  امل�شاركة  املدرا�س 
قيا�شية  م�شاركة  حقق  امل�شابقة   م��ن 
41مدر�شة، وه��و ما يزيد  من خ��الل 
عن الأع��وام املا�شية، وقد ارتفع معها 
من  ف���ائ���زاً   37 اإىل  ال��ف��ائ��زي��ن  ع����دد 
والفئات  التعليمية  امل��راح��ل  خمتلف 
التي �شهدت هذا العام م�شاركة كبرية 
م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش��ي��ة والإداري�������ة 
واأول��ي��اء الأم���ور، وك��ان ع��دد الفائزين 
وقالت  ف���ائ���زي���ن.   7 ال��ف��ئ��ة  ه����ذه  يف 
اأح���م���د ع��ل��ي م��ع��ل��م��ة تربية  ���ش��ري��ف��ة 
اأخ��الق��ي��ة امل�����ش��وؤول��ة ع��ن امل�����ش��اب��ق��ة يف 
اأبو حنيفة للتعليم الأ�شا�شي:  مدر�شة 
املتو�شف هي مبثابة ح�شيلة  م�شابقة 
النهل  للطلبة  اأت��اح��ت  هائلة  معرفية 
م��ن م��ع��ني الأم���ث���ال واحل��ك��م املحلية 
ينري  “العلم  واأ����ش���اف���ت:  امل���ت���وارث���ة« 
الرتاثية  الثقافة  خ�شو�شاً  ال��ع��ق��ول 
التي تك�شف ال�شور واملعاين التاريخية 
للدولة لي�شتفيد منها الطلبة، ويكملوا 
امل�شرية، ،لذلك اأتقدم بال�شكر اجلزيل 
مل���رك���ز ح����م����دان ب����ن حم���م���د لإح���ي���اء 
الرتاث على ماقدموه من دعم وجهد 
يف �شبيل اإجناح هذه املبادرة التعليمية 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ج��ان��ب  اإىل 
وب���اق���ي امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة وفرق 
“وجدنا  ب��ق��ول��ه��ا:  وت��اب��ع��ت  ال��ع��م��ل«. 
املدار�س  م��ن  النظري  منقطع  اإق��ب��اًل 
املر�شحني  عدد  واجتزنا  ال��دورة،  هذه 
املنت�شبني  من  للمزيد  الباب  وفتحنا 
اإىل امل�شابقة، فكرة امل�شابقة وم�شمون 
كتاب املتو�شف �شّكل مادة ثرية وغنية،  
واأولياء  املت�شابقني  ج��ذب  من  متكنت 

الأمور وامل�شرفني يف باقي املدار�س«.
 

الفائزون:
وبعد الكلمة، كرم بن دملوك فريق عمل 
الع�شرة  باملراكز  والفائزين  امل�شابقة 

الأوىل.
احللقة  ففي  الفائزين،  �شعيد  وعلى 
املركز  من  الرتتيب  وبح�شب  الأوىل، 
الأول اإىل العا�شر، فاز كل من: اأ�شماء 
نزار  ال�شويدي،  �شلطان  عي�شى  حميد 
اأحمد عبد النبي، ميثاء عامر  حممد 
ع��ل��ي ال����ق����ادري، ���ش��ي��ف ب��خ��ي��ت �شهيل 
جمعة  اهلل  عبد  عو�شة  الكتبي،  بخيت 
�شبت املهريي، عمر جابر عبد الباقي 
ح�شن امل��رزوق��ي، م��وزة ف��ار���س امل��ر بن 
علي  حممد  حمدان  القمزي،  دميثان 
حممد املرزوقي، حور م�شطفى اأحمد 
عبد  اإب��راه��ي��م  خالد  علي  خبري،  علي 

اهلل.

•• اأبوظبي -وام:

للخدمات  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  اأجن�����زت 
العامة “ م�شاندة “ 50 % من اأعمال 
والبنية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال���ط���رق  م�����ش��روع 
الذي  ال�شاخمة  منطقة  يف  التحتية 
اأبوظبي  ب��ل��دي��ة  ت��ن��ف��ذه ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
مليون   237 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة 
درهم، وذلك على م�شاحة قدرها 2.2 

مليون مرت مربع.
جنوب  يقع  امل�����ش��روع  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
منطقة الفالح بجانب طريق اأبوظبي 
 ،E20 ال���ه���ري«  “ ���ش��وي��ح��ان  ال��ع��ني   �
معتزمة ت�شليمه يف �شهر نوفمرب من 

العام 2020.
“ هذه  “ م�������ش���ان���دة  ����ش���رك���ة  وت���ن���ف���ذ 
امل�شاريع يف اإطار حر�شها على جت�شيد 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
“حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايد 
عالية  حتتية  بنية  توفري  نحو  اهلل”، 
واملجتمع  الفرد  تلبي حاجات  اجل��ودة 
العاملية  املعايري  اأف�شل  مع  وتتما�شى 
احلياة  مب�شتوى  الرت��ق��اء  وت�شتهدف 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأرك�����ان  وت��وط��ي��د 
م�شريا   .. ورفاهيته  املجتمع  واإ�شعاد 
اإىل اأن هذه امل�شاريع حتظى بالهتمام 
ال�شمو  �شاحب  من  الدوؤوبة  واملتابعة 

اآل نهيان ويل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
ال��ق��ائ��د الأعلى  اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب  ع��ه��د 

للقوات امل�شلحة .
امل�شروع  اأن  “م�شاندة”  واأو����ش���ح���ت 
ت��ن��ف��ي��ذه ح�����ش��ب اخلطة  ���ش��ي�����ش��ت��غ��رق 
ويت�شمن  ����ش���ه���را،   35 امل���و����ش���وع���ة 
اإن�������ش���اء ط����رق داخ��ل��ي��ة وب��ن��ي��ة حتتية 
 657 م��ن��ه��ا  ق�����ش��ي��م��ة   739 خل��دم��ة 
جتارية،  ق�شائم  و7  �شكنية،  ق�شيمة 
ق�شيمة  و58  حكومية،  ق�شيمة  و17 
وترفيهية  وجمتمعية  خدمية  مرافق 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���اخم���ة ل���الأح���وا����س 

 SH30 ،SH31 ، SH32،  /
على  وذل��ك   ،  /  SH34 ،SH33
لفتة  ه��ك��ت��ارا،   226 ق��دره��ا  م�شاحة 
اأعمال  جميع  ي�شمل  امل�����ش��روع  اأن  اإىل 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة م��ن ك��ه��رب��اء ومياه 
واإن���ارة طرق  وخ��ط��وط �شرف �شحي 
وات�شالت  الأم��ط��ار  م��ي��اه  وت�شريف 
وغريها. واأكدت “ م�شاندة” التزامها 
التام يف تنفيذها للم�شروع مبتطلبات 
لأعلى  وف���ق���ا  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال����ش���ت���دام���ة 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة م���ن خ���الل تطبيق 
اأف�شل املمار�شات للحفاظ على املوارد 

وتخفي�س  البيئة  وحماية  الطبيعية 
ا�شتهالك الطاقة.

البنية  م�شاريع  كل  تنفذ  اأنها  وذك��رت 
مبعايري  اإل��ي��ه��ا  ت��وك��ل  ال��ت��ي  التحتية 
ا����ش���رتاط���ات اجلهات  ع��امل��ي��ة وح�����ش��ب 
م���وؤك���دة حر�شها  امل��ع��ن��ي��ة،  اخل��دم��ي��ة 
اأبوظبي  اأه�����داف خ��ط��ة  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
م�شتدامة  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة  ت��وف��ري  ن��ح��و 
واقت�شادها  الإم������ارة  جم��ت��م��ع  ت��خ��دم 
وف��ق��ا لأف�����ش��ل امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة ومبا 
يف  عامليا  رائ���دة  اأبوظبي  اإم���ارة  يجعل 

هذا املجال.

•• حلج -وام:

اأ�شر  على  غذائية  �شلة   1260 الإم����ارات  دول��ة  وزع��ت 
ال�شهداء يف مديريات احلوطة وتنب و يهر يف حمافظة 
حلج �شمن حملة “مري رم�شان” التي تنفذها الدولة 

يف اليمن.
ال�شهداء يف  �شيف جبريان من�شق مكتب  وق��ال من�شور 
حمافظة حلج اإن هذه ال�شالل الغذائية - التي وزعتها 
الفرق امليدانية التابعة لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي 

- لي�شت الأوىل التي ت�شتهدف اأ�شر ال�شهداء يف حمافظة 
ت��اأت��ي م��ع قرب  اأن��ه��ا  اأن م��ا مييزها  اإىل  حل��ج .. م�شريا 
التخفيف  يف  �شي�شهم  م��ا  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  حلول 
ال�شهداء يف  اأ�شر  ف��ردا من   8820 ح��وايل  معاناة  من 
ظل ارتفاع اأ�شعار املواد الغذائية. ووجه جبريان ال�شكر 
اجلهود  ك��ل  على  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  اإىل 
حلج  حمافظة  يف  ال�شهداء  اأ�شر  مل�شاعدة  تبذلها  التي 
ورعايتها لهذه ال�شريحة املجتمعية التي فقدت معيلها 

فداء وت�شحية لهذا الوطن.

•• اأبوظبي- الفجر:

 اأعلنت دائرة التعليم واملعرفة عن ربط 
ملوظفي  م��ل��ف   24،471 ي��ق��ارب  م��ا 
اأبوظبي  اإم����ارة  اخل��ا���ش��ة يف  امل���دار����س 
اخلا�س  اجل����دي����د  ال���ب���ي���ان���ات  ب���ن���ظ���ام 
مب��وظ��ف��ي امل���دار����س اخل��ا���ش��ة وال���ذي 
 ،PASS ب���ا����ش���م  اخ���ت�������ش���اراً  ي���ع���رف 
والذي مت ت�شميمه للتحقق من بيانات 
العاملني  املوظفني  جميع  وم��وؤه��الت 
امل�����دار������س اخل���ا����ش���ة وت���زوي���ده���م  يف 
باإخطارات تعيني معتمدة من الدائرة.  
ال����دائ����رة  ويف ه�����ذا الإط���������ار، وج���ه���ت 
400 مم��ث��ل عن  م���ن  دع�����وة لأك�����رث 
املدار�س اخلا�شة يف الإمارة “اأبوظبي 
حل�شور  الظفرة”  ومنطقة  وال��ع��ني 
والتعريف  النظام  عن  توعوية  ور�شة 
العاملني يف  تعيني  �شيا�شة  مبتطلبات 
املطلوبة  وال��وث��ائ��ق  اخلا�شة  امل��دار���س 
ن��وع من  كل  لتفعيل  الزمني  والإط���ار 

الطلبات يف هذا النظام.  ويحتوي هذا 
الوظائف  ع��ن  معلومات  على  النظام 
والنقل  ال��ت��ج��دي��د  وط��ل��ب��ات  احل��ال��ي��ة 
اجلدد،  املوظفني  وت�شجيل  والرتقية 
بالإ�شافة اإىل جميع الوثائق اخلا�شة 
هذا  ويعترب  امل��در���ش��ة.   يف  بالعاملني 
ال��ن��ظ��ام ال�����ذي ط���ورت���ه ال����دائ����رة اأن���ه 

على  يحتوي  اإلكرتوين  توظيف  نظام 
املدار�س  يف  العاملني  تعيني  اإج���راءات 
اخلا�شة وعلى جميع الوثائق اخلا�شة 
ب���امل���وظ���ف���ني ال����ذي����ن ي���ت���ع���ام���ل���ون مع 
غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  ���ش��واء  الطلبة 
تخزين  بخا�شية  يتميز  كما  مبا�شر، 
ففي  املوظف،  وبيانات  معلومات  كافة 
امل�شمى  ب��ت��غ��ي��ري  امل���وظ���ف  ح���ال رغ��ب��ة 
مدر�شة  اإىل  الن��ت��ق��ال  اأو  ال��وظ��ي��ف��ي 
كتابة  اإع������ادة  اإىل  داع�����ي  ف���ال  اأخ�����رى 
اأخرى،  اأو حتميل وثائقه مرة  بياناته 
املعلومات  ب���ه���ذه  ي��ح��ت��ف��ظ  ف��ال��ن��ظ��ام 
والوثائق، كما اأنه مت�شل اأي�شاً بنظام 
ل�شمان   ))eSIS الطالب  معلومات 
من  املتاحة  والبيانات  املعلومات  دق��ة 

خالل النظامني. 
م. ماجدة  ���ش��رح��ت  ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  ويف 
التن�شيق  ق�شم  رئي�س  الكيت-  عي�شى 
والدعم بقطاع الرتاخي�س يف الدائرة، 
وق���ال���ت “ ي��ت�����ش��م ه����ذا ال��ن��ظ��ام الذي 

املوظفني  جميع  بيانات  على  يحتوي 
بالو�شوح وال�شفافية وي�شهم يف ت�شهيل 

اإجراءات التعيني والنقل والتجديد«.
وي���ت���م���ي���ز ه������ذا ال����ن����ظ����ام ب�����اأن�����ه ي�����زود 
املعايري  ع��ن  مبعلومات  م�شتخدميه 
امل���ط���ل���وب���ة ل��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���وظ���ي���ف مثل 

املطلوبة،  الرخ�س  اخل���ربة،  )�شنوات 
الرتبوية(،  امل���وؤه���الت  التخ�ش�شات، 
ح���ي���ث ي���ع���ت���رب م���ن�������ش���ة اإل���ك���رتون���ي���ة 
متكاملة مرتبطة مع عدد من اجلهات 
الدائرة  ال�شلة، وتقوم  احلكومية ذات 
واعتماد  ب����درا�����ش����ة  اجل����ه����ات  وه�������ذه 

ال���ع���دي���د من  امل���ق���دم���ة يف  ال���ط���ل���ب���ات 
الوظائف مثل مدراء املدار�س ونوابهم 
واملعلمني،  التدري�شية،  الهيئة  وروؤ�شاء 
حتت  واملعلمني  املعلمني،  وم�شاعدي 
التدريب، والخ�شائيني الجتماعيني 
وغ���ريه���ا م���ن ال���وظ���ائ���ف، ك��م��ا �شمل 

النظام موؤخراً فئات املوظفني الأخرى 
وعاملي  احل�����اف�����الت،  ���ش��ائ��ق��ي  م���ث���ل 
والأطباء  الأم���ن،  وموظفي  النظافة، 

واملمر�شات.
اأن هذا النظام  اإىل  واأ�شارت م. ماجدة 
يحتوي على جميع الوثائق ال�شخ�شية 
واملهنية باللغتني العربية والإجنليزية 
الإماراتية،  الهوية  بطاقة  رق��م  مثل 
العلمية،  وامل���وؤه���الت  ال�����ش��ف��ر،  وج����واز 

و�شهادة املعادلة، و�شهادات اخلربة. 
احل�شور  تعريف  مت  الور�شة،  وخ��الل 
ب��ط��ري��ق��ة ا����ش���ت���خ���دام ال���ن���ظ���ام واأه�����م 
التي  امل��ط��ل��وب��ة واحل�������الت  ال���وث���ائ���ق 
ت�����ش��ت��دع��ي ا���ش��ت��خ��دام��ه م��ث��ل حتديث 
البيانات، تعيني املوظفني اخلارجيني، 
والرتقيات،  الإ���ش��اف��ي��ة،  وال��وظ��ائ��ف 
وطلبات  واجلدد  احلاليني  واملوظفني 
على  اأي�شاً  النظام  كما يحتوي  النقل، 
امل���ه���ام الإ����ش���اف���ي���ة امل��ط��ل��وب��ة م���ن كل 

موظف. 

���ش��رح��ت م. ماجدة  الإط�����ار،  ه���ذا  ويف 
الكيت باأن” الدائرة ت�شعى من خالل 
ه����ذا ال���ن���ظ���ام ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق اأك���رب 
جلميع  وال�شفافية  الو�شوح  من  ق��در 
اخلا�شة،  امل����دار�����س  يف  م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه 
و�شرعة  كفاءة  حت�شني  اإىل  بالإ�شافة 
عملية التوظيف بهدف ح�شول جميع 
ع��ل��ى خطابات  امل���دار����س  ال��ع��ام��ل��ني يف 
كما   ،2019 عام  املتعمدة يف  التعيني 
ال��دائ��رة على دع��م عالقات  وحت��ر���س 
نظًرا  اخلا�شة  امل��دار���س  م��ع  ال�شراكة 
ل��ل��دور الكبري وال��ه��ام ال���ذي ت��ق��وم به 
املدار�س عالوة على اإ�شهاماتها اجللّية 
يف تن�شئة واإعداد اأبنائنا الطلبة، واإننا 
�شهولة  ���ش��م��ان  اإىل  ن�����ش��ع��ى  ج��م��ي��ع��اً 
ا�شتخدام هذا النظام ونيل ر�شا جميع 
تخ�شي�س  �شيتم  لذلك  م�شتخدميه، 
ي���وم م��ن ك��ل اأ���ش��ب��وع ل��ت��ق��دمي الدعم 
والرد على جميع ال�شتف�شارات الواردة 

ممثلي املدار�س وجهاً لوجه. 

الإمارات توزع 1260 �ضلة غذائية على اأ�ضر 
ال�ضهداء يف 3 مديريات مبحافظة حلج

•• اأبوظبي-الفجر:

بحث �شعادة �شيف بدر القبي�شي املدير العام لبلدية 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، و���ش��ع��ادة/ ه��ري��ك لن����در هومل 
تعزيز  �شبل  ال���دول���ة  ل���دى  ال�����ش��وي��د  مملكة  �شفري 
املدير  ا�شتقبال  خ��الل  وذل���ك   ، امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون 
ال�شويدي  ال�شفري  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  لبلدية  ال��ع��ام 
ال�شتفادة  الجتماع  ت��ن��اول  حيث  ال��ي��وم،  مكتبة  يف 
املتبادلة، وخ�شو�شا يف جمال خدمة  من اخل��ربات 
املجتمع وتطوير اخلدمات العامة . ح�شر الجتماع 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ع��م��ري  ���ش��ل��ط��ان  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة 
لقطاع خدمات البلدية، وعدد من مديري الإدارات، 

الأمانة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة يف  ال�����ش��وؤون  ق�����ش��م  ومم��ث��ل 
العامة للمجل�س التنفيذي املوقر. وقد رحب املدير 
العام لبلدية مدينة اأبوظبي ب�شفري مملكة ال�شويد 
ال�شديقة م�شيداً بهذه املبادرة الطيبة، ومعرباً عن 
ا�شتعداد البلدية  لتبادل اخلربات يف جمالت عديدة، 
وفتح قنوات التوا�شل بني الطرفني لال�شتفادة من 
خدمة  �شعيد  ع��ل��ى  �شيما  ول  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��ارب 
املجتمع والرتقاء بجودة حياة ال�شكان.  من جانبها 
قدمت بلدية مدينة اأبوظبي اأمام ال�شفري ال�شويدي 
خدمة  يف  جتربتها  ح��ول  مف�شاًل  تقدمييا  عر�شا 
املجتمع ، والتنمية امل�شتدامة ، والرتقاء باخلدمات 
ال��ع��ام��ة وال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، وج��ه��وده��ا يف جمال 

حت�شني وتطوير اخلدمات، وتعزيز البنية التحتية.
العام  املدير  �شعادة  ا�شطحب  الزيارة  اإط��ار  و�شمن 
ال�شويدي  ال�شفري  �شعادة  اأبوظبي  مدينة  لبلدية 
، وقاعة  يف جولة زارا خاللها قاعة كبار املواطنني 
امل�شتقبل لالطالع على م�شتوى اخلدمات املتطورة 
لروؤية  وفقا  متعامليها  اإىل  البلدية  تقدمها  التي 
املتعاملني  ب�شعادة  واهتمامها  الر�شيدة  احلكومة 

واملجتمع .
لبلدية  العام  املدير  �شعادة  الجتماع قدم  ويف ختام 
درعاً  ال�شويدي  ال�شفري  �شعادة  اإىل  اأبوظبي  مدينة 
البلدية  ب��زي��ارة  الطيبة  مل��ب��ادرت��ه  تقديرا  ت��ذك��اري��ة 

وحر�شه على توثيق اأوا�شر التعاون امل�شرتك.

تهدف الدائرة اإىل تزويد موظفي املدار�ص اخلا�سة بنظام اإلكرتوين متطور و�سهل ال�ستخدام

دائرة التعليم واملعرفة: النظام الإلكرتوين اجلديد PASS يحتوي على ما يقارب 24،471 ملف خا�س مبوظفي املدار�س اخلا�ضة يف اأبوظبي 

بلدية مدينة اأبوظبي تطلع �ضفارة مملكة ال�ضويد على 
جتربتها يف خدمة املجتمع ودعم التنمية امل�ضتدامة

»م�ضاندة« تنجز 50 % من م�ضروع الطرق الداخلية 
ملنطقة ال�ضاخمة ب� 237 مليون درهم

برعاية مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث 

تكرمي الفائزين يف الدورة اخلام�ضة من »م�ضابقة املتو�ضف«
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•• اأبوظبي-وام:

د���ش��ن��ت ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي خ��دم��ة فتح 
بالغات ال�شيكات املرجتعة عرب املوقع 
الإلكرتوين لل�شرطة، يف اإطار حتقيق 
املتمثلة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�������داف 

بتعزيز ثقة وزيادة ر�شا املجتمع.
وتقت�شر ال�شتفادة من مزايا اخلدمة 
مرحلتها  يف  اجل��دي��دة،  الإلكرتونية 
وال�شركات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ل��ى  الأوىل، 
ا�شتخدامها  ُي�تاح  حني  يف  والبنوك، 
مرحلة  يف  الأف����راد  م��ن  للمتعاملني 

اأخرى يتم الإعالن عنها لحقاً.
ال���ع���م���ي���د حممد  ال���ف���ع���ال���ي���ة،  ���ش��ه��د 
الأمن  الرا�شدي، مدير قطاع  �شهيل 
�شعيد  ���ش��ه��ي��ل  وال��ع��م��ي��د  اجل���ن���ائ���ي، 
العمليات  ق���ط���اع  م���دي���ر  اخل��ي��ي��ل��ي، 

املركزية.
 ، اجلنائي  الأم���ن  قطاع  مدير  واأك���د 
خ��الل اإط���الق اخل��دم��ة اجل��دي��دة يف 
ال��ع��ا���ش��م��ة، اهتمام  ���ش��رط��ة  م��دي��ري��ة 
الإجراءات  بتب�شيط  اأبوظبي  �شرطة 

على املتعاملني، وتوفري اأرقى واأجود 
وذاتية  اإلكرتونية  بطرق  اخل��دم��ات 
وذك��ي��ة م��ن خ��الل اإج����راءات وا�شحة 

وب�شيطة و�شهلة.
التي  اخل���دم���ات  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����ش���ار 
وتتميز  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  ت���واك���ب 
اأهمية  اإىل  لف��ت��اً  وال��ت��ن��وع،  بالبتكار 
الإلكرتونية  اأف�شل اخلدمات  توفري 
التي تعزز اإ�شعاد املتعاملني، وتخت�شر 

ال�شتجابة،  و���ش��رع��ة  اخل��دم��ة،  زم��ن 
ال�شيكات  اإدارة  “برنامج  اأن  مو�شحاً 
ي�شمح  الإلكرتونية”  امل�����رجت�����ع 
من  ال��ن��وع  ه���ذا  ت��ق��دمي  للمتعاملني 

البالغات بكل �شهولة وي�شر.
م�شلم  العميد  الفعالية،  ح�شر  كما 
مديرية  م���دي���ر  ال���ع���ام���ري،  حم��م��د 
والعميد  اخلارجية،  املناطق  �شرطة 
مدير  نائب  احلو�شني،  الوهاب  عبد 

القانونية، والعقيد  ال�شوؤون  مديرية 
ال�������ش���ب���و����ش���ي، مدير  ���ش��ي��ف  م����ب����ارك 
العني،  م��ن��ط��ق��ة  ����ش���رط���ة  م���دي���ري���ة 
املن�شوري،  �شيف  ح��م��دان  وال��ع��ق��ي��د 
منطقة  ����ش���رط���ة  م����دي����ري����ة  م����دي����ر 
ال���ظ���ف���رة، وع�����دد م���ن ن�����واب م����دراء 
ال�شرطة،  مراكز  وم��دراء  املديريات، 
وروؤ�����ش����اء الأق�������ش���ام يف ق��ط��اع الأم���ن 

اجلنائي.

•• عدن -وام:

العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  اأط��ل��ق��ت 
امل���ت���ح���دة احل��م��ل��ة ال��رم�����ش��ان��ي��ة يف 
وم�شاريع  م��ب��ادرات  بحزمة  اليمن 
خريية واإن�شانية ي�شتفيد منها اأكرث 
من 2.5 مواطن ميني منهم قرابة 
األف   500 و  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   1.5

امراأة.
الإن�شانية  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��دي��ر  وق����ال 
لدولة الإمارات يف اليمن اإن احلملة 
الرم�شانية امتداد ل�شل�شلة مبادرات 
وحمالت اإن�شانية وخريية وتنموية 
يف  ل��الأ���ش��ق��اء  وم��ت��وا���ش��ل��ة  م�شتمرة 
اليمن و�شمن اخلطة ال�شرتاتيجية 
على  القائم  الإن�شاين  العمل  لآلية 
والحتياجات  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي��ة 
للفئات امل�شتهدفة حيث مت الرتتيب 
وال��ت��ح�����ش��ري وال��ت��ج��ه��ي��ز ل��ه��ا على 
على  لتنفيذها  وم���راح���ل  خ��ط��وات 

اأكمل وجه .
الن�شانية  العمال  تكثيف  اأن  واأك��د 
واخلريية بالتزامن مع حلول �شهر 
العمل به  رم�شان نهج و�شلوك يتم 
دائما انطالقا من القيم الإن�شانية 
التي ر�شخها املغفور له ال�شيخ زايد 
للقيادة  وا�شتجابة  ث��راه  اهلل  طيب 
ال��ر���ش��ي��دة واحل��ك��ي��م��ة ال��ت��ي ت�شري 
على خطاه ونحن نعمل على القيام 
اأ�شقائنا  وخدمة  مل�شاعدة  بالواجب 

يف اليمن.
واأو�شح اأن احلملة الرم�شانية ركزت 
العمل  الأول��وي��ات وفقا خلطة  على 
الإن�شاين القائمة على اجراء درا�شة 

وم�شح ميداين بهدف الو�شول اإىل 
تقت�شر  ومَل  وم��ث��م��رة  طيبة  نتائج 
تت�شمن  ك���م���ا  م���ع���ني  ج���ان���ب  ع���ل���ى 
يف  ل��الأط��ف��ال  العيد  ك�شوة  م�����ش��روع 

خمتلف املحافظات اليمنية.
توزيع  الرم�شانية  احلملة  وت�شهد 
منها  غ���ذائ���ي���ة  ���ش��ل��ة  األ�����ف   100
ال�شاحل  ويِف  ال�شالع  يف  األف   10
األف   10 و  �شلة  األ��ف   20 الغربي 
�شلة يف تعز ومثلها يف حمافظة حلج 
ويف عدن 25 األف �شلة و 5 األف يف 
األف �شلة   10 اأبني كما يتم توزيع 

يف ح�شرموت ومثلها يف �شبوة.

و�شملت توفري نقطة مركز لتوفري 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة ح��ي��ث ي��ت��م توزيع  امل���ي���اه 
املحافظات  ع��ل��ى  م���اء  500براد 

املحررة لال�شهام .
 5000 ت�����وف�����ري  ت�������ش���م���ن���ت  ك����م����ا 
لالأمهات  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ك��م��الت  م��ن 

والطفال الر�شع.
وت��ع��ددت م��ب��ادرات واأع��م��ال احلملة 
اإفطار  م�شروع  ومنها  الرم�شانية 
150،الف  توفري  يتم  حيث  �شائم 
�شهر رم�شان  خ��الل  اف��ط��ار  وج��ب��ة 
امل���ب���ارك ودع�����م امل��خ��اب��ز ح��ي��ث يتم 
الغربي  ال�شاحل  دعم12 خمبزا يف 

لإنتاج 50الف قطعة خبز يوميا.
كما تت�شمن م�شروع ك�شوة العيد ل 
ال�شالع  من  كل  يف  طفل  األف   20
وال�شاحل الغربي وتعز وحلج وعدن 

واأبني وح�شرموت و�شبوة.
المارات  دول��ة  اأن  بالذكر  اجل��دي��د 
كانتا  ال�شعودية  العربية  واململكة 
دولر  مليون   240 ت��ق��دمي  اأعلنتا 
ام���ري���ك���ي م���ن���ا����ش���ف���ة، وذل�������ك عرب 
بهدف  امل���ت���ح���دة  المم  م��ن��ظ��م��ات 
�شهر رم�شان  ال��غ��ذاء خ��الل  توفري 
املياه  وت���وف���ري  ال��ت��غ��ذي��ة  وب����رام����ج 

النظيفة .

•• دبي-وام:

ان��ت��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��وؤق��ت��ة مل��و���ش��وع “ 
للمعا�شات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  �شيا�شة 
“ باملجل�س  والتاأمينات الجتماعية 
الوطني الحتادي خالل اجتماعها 
الأمانة  اأم�س يف مقر  ال��ذي عقدته 
�شامل  �شعادة  برئا�شة  بدبي  العامة 
عبداهلل ال�شام�شي “رئي�س اللجنة” 
من مناق�شة حماور املو�شوع واطلعت 
على تقريرها النهائي ب�شاأنه متهيدا 
لعتماده يف اجتماعها املقبل. ح�شر 
�شعادة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����ش��اء  الج��ت��م��اع 
النعيمي  ي��و���ش��ف  اأح��م��د   : م��ن  ك��ل 
علي  و�����ش����امل  اللجنة”  “مقرر 
ال�شحي وحممد علي الكتبي و�شعيد 
�شعادة  ج��ان��ب  اإىل  الرميثي  �شالح 
خ��ل��ف��ان ع���ب���داهلل ب���ن ي���وخ���ه ع�شو 
وقال  الحت����ادي.  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
ال�شام�شي  ع���ب���داهلل  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة 
من  النتهاء  مت  اإن��ه  اللجنة  رئي�س 
الهيئة  “�شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة 
والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���ش��ات  ال���ع���ام���ة 
ومت  ك���ام���ل،  ب�����ش��ك��ل  الجتماعية” 

اللجنة  ت����ق����ري����ر  ع����ل����ى  الط����������الع 
وت�شمينه عددا من  ب�شاأنه  النهائي 
خالل  لعتماده  متهيدا  التو�شيات 
الج���ت���م���اع امل��ق��ب��ل، وم����ن ث���م رفعه 
الحتادي  الوطني  املجل�س  لرئا�شة 
ملناق�شته يف اإحدى اجلل�شات املقبلة. 
مو�شوع  تناق�س  اللجنة  اأن  واأو�شح 
للمعا�شات  العامة  الهيئة  “�شيا�شة 
�شمن  الجتماعية”  وال��ت��اأم��ي��ن��ات 
ثالثة حماور تت�شمن جهود الهيئة 
التاأمينية  النظم  �شيا�شة  تطوير  يف 

اإطار ن�شو�س ت�شريعية حمددة،  يف 
وال��ق��واع��د والإج�������راءات امل��ت��ب��ع��ة يف 
ن��ه��اي��ة اخلدمة  م���ك���اف���اأة  اح��ت�����ش��اب 
للم�شرتكني،  ال��ت��ق��اع��دي  وامل��ع��ا���س 
وتطوير وحت�شني اخلدمات املقدمة 
التاأمينية  احل����ق����وق  لأ�����ش����ح����اب 
م������ن م���������ش����رتك����ني وم����ت����ق����اع����دي����ن 
ال�شام�شي  واأ����ش���ار  وم�����ش��ت��ف��ي��دي��ن. 
حم����اور  م���ن���اق�������ش���ة  مت����ت  اأن�������ه  اإىل 
امل���و����ش���وع ب��ا���ش��ت��ف��ا���ش��ة م���ع ك���ل من 
للمعا�شات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ممثلي 

وممثلي  الجتماعية،  وال��ت��اأم��ي��ن��ات 
الب�شرية  للموارد  الحتادية  الهيئة 
حملية  جهات  وممثلي  احلكومية، 
املعا�شات  مب���و����ش���وع  ال�����ش��ل��ة  ذات 
وال��ت��اأم��ي��ن��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، وجرى 
واملقرتحات  الآراء  ع��ل��ى  الط����الع 
وجهات  وت����ب����ادل  ح���ول���ه  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
النظر، ومن ثم مت اخلروج بعدد من 
التو�شيات التي ميكن اأن ت�شاهم يف 
املقدمة  اخلدمات  وحت�شني  تطوير 

للم�شتفيدين.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ نهيان بن مبارك  �شهد معايل 
اآل نهيان وزير الت�شامح حفل تخريج 
ط����الب ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا على 
والظفرة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  م�شتوى 
دفعة  خريجا   956 عددهم  والبالغ 

العام 2018.
ح�������ش���ر احل����ف����ل م����ع����ايل ن���ا����ش���ر بن 
الب�شرية  امل���وارد  وزي��ر  الهاملي  ث��اين 
والتوطني رئي�س جممع كليات التقنية 
عبداللطيف  الدكتور  و�شعادة  العليا 
ال�شام�شي مدير جممع كليات التقنية 
العليا وعائ�شة بو�شليبي مدير كليات 
العماري  وهم�شة  باأبوظبي  التقنية 
مدير كليات التقنية يف العني وطالب 

التقنية  لكليات  بالإنابة  مدير  عبيد 
اأع�شاء  م��ن  وع���دد  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة 
والتدري�شية  الإداري����������ة  ال��ه��ي��ئ��ت��ني 

واأولياء اأمور الطلبة.
عبداللطيف  الدكتور  �شعادة  ورح��ب 
ال�شام�شي يف كلمته با�شم جمل�س اأمناء 
بح�شورمعايل  العليا  التقنية  كليات 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ 
حل��ف��ل ت��خ��ري��ج ك��وك��ب��ة ج���دي���دة من 
طالب كليات التقنية العليا من دفعة 
العام 2018 من “عيال زايد” على 
اأبوظبي  يف  ال��ك��ل��ي��ات  ف���روع  م�شتوى 
اأن  م��وؤك��دا  الظفرة  ومنطقة  وال��ع��ني 
نكهة خا�شة كون  له  ت�شريف معاليه 
لكليات  امل��وؤ���ش�����س  ال��رئ��ي�����س  م��ع��ال��ي��ه 
م�شريتها  ق���اد  ال���ذي  العليا  التقنية 

على مدى ربع قرن من الزمان رفدت 
العمل  ق���ط���اع���ات  ال��ك��ل��ي��ات  خ��الل��ه��ا 

باآلف الكفاءات الوطنية .
بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  اأن  واأ���ش��اف 
حتقيق  على  عمل  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
تاأ�شي�س  يف  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
بنوعية  ت��ت��م��ت��ع  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
مميزة من التعليم متثلت يف التعليم 
كليات  ذل���ك يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي وجت�����ش��د 
موؤ�ش�شة  اأك��رب  اأ�شبحت  التي  التقنية 
16 على  ال�����  ب��ف��روع��ه��ا  ت��ع��ل��ي��م ع����ال 
م�����ش��ت��وى ال���دول���ة ل��ي�����ش��ب��ح ل��دي��ن��ا يف 
اأو خريج من  اإماراتي طالب  كل بيت 

كليات التقنية العليا.
اأن م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن  واأك�����د 
القيادة  روؤي��ة  ج�شد  نهيان  اآل  مبارك 

والنفتاح  ال��ت�����ش��ام��ح  يف  ال���ر����ش���ي���دة 
م�شتوى  على  العامل  على  احل�شاري 
ج�شور  م�����د  خ�������الل  م�����ن  ال���ت���ع���ل���ي���م 
التوا�شل مع موؤ�ش�شات تعليمية عاملية 
على  جمعت  التي  الفعاليات  واإق��ام��ة 
واملفكرين  ال��ع��ل��م��اء  الم�����ارات  اأر�����س 

واآلف من طلبة العامل.
احتفالت  اخ���ت���ت���ام  م����ع  اإن������ه  وق������ال 
نرفع   2018 العام  لدفعة  التخريج 
للقيادة  والعرفان  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى 
لكليات  املتوا�شل  لدعمهم  احلكيمة 
م�شريتها  ط��ي��ل��ة  ال���ع���ل���ي���ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
دورها  اأداء  من  مكنها  مما  التعليمية 
الكليات  واأط���ل���ق���ت  ومت���ي���ز.  ب��ن��ج��اح 
ال���ت���خ���ري���ج و�شم  ت���زام���ن���ا م����ع ح���ف���ل 
“#�شكرا_نهيان_بن_مبارك” 

ال�شيخ  مل����ع����ايل  وت����ق����دي����را  ت���ك���رمي���ا 
الرئي�س  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
املوؤ�ش�س لكليات التقنية العليا. واألقى 
اأبوبكر �شالح احلارثي كلمة  اخلريج 
اخل���ري���ج���ني م���ع���ربا ف��ي��ه��ا ع���ن بالغ 
الر�شيدة  للقيادة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر 
لدعمها الكبري ل�شباب الإم��ارات مما 
اأو�شلهم للنجاح والتميز موؤكدا اأنهم 
بعملهم  الوطن  لرد جميل  �شيعملون 
املخل�س واملبدع وامل�شاهمة يف التنمية 
امتنانهم  ع��ن  ع����ربوا  ك��م��ا  ال��وط��ن��ي��ة 
ولكل  اأم��وره��م  ولأول��ي��اء  لأ�شاتذتهم 
الدرا�شية.  م�شريتهم  يف  دعمهم  من 
عقب ذلك اأدى اخلريجون ق�شم الولء 
والتعهد  وق��ي��ادت��ه  ل��ل��وط��ن  وال���وف���اء 
بالعمل والإخال�س لرفعته واحلفاظ 

 .. اخلتام  ويف  ومكت�شباته.  اأمنه  على 
قام معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نا�شر بن ثاين  يرافقه معايل  نهيان 
الهاملي و�شعادة الدكتور عبداللطيف 

بالتقاط  الكليات  وم��دراء  ال�شام�شي 
ثم  اخلريجني  مع  التذكارية  ال�شور 
قام معاليه بتوزيع �شهادات التخرج . 
وقدم معايل نا�شر بن ثاين الهاملي 

نهيان  ال�شيخ  مل��ع��ايل  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة 
اآل نهيان تقديرا وعرفانا  بن مبارك 
ملعاليه لت�شريفه حفل تخريج طالب 

كليات التقنية العليا.

•• ح�رضموت-وام:

قدمت دولة الإمارات اأدوية وم�شتلزمات طبية مل�شت�شفى اإعادة الأمل 
مبديرية رماه ب�شحراء ح�شرموت وذلك �شمن اخلطة ال�شاملة لدعم 
القطاع ال�شحي يف اليمن . واأكد حميد را�شد ال�شام�شي ممثل هيئة 
تاأتي �شمن  الأدوي��ة  اأن هذه  الإماراتي بح�شرموت  الأحمر  الهالل 
وتوفري  اليمنيني  املواطنني  عن  العبء  لتخفيف  الرامية  اجلهود 
الحتياجات الطبية املجانية.. لفتا اإىل اأن الهيئة تكثف من عملها 

امل�شاعدات  من  حزمة  تقدمي  عرب  ح�شرموت  مبحافظة  الإن�شاين 
احتياجاتهم  لتلبية  ل��الأه��ايل  وال��ع��الج��ي��ة  وال��غ��ذائ��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
وم�شاعدتهم على مواجهة الو�شع الإن�شاين والقت�شادي املتدهور. 
اأن هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وقعت خالل هذا الأ�شبوع  يذكر 
ومركز  ال��ع��ام  ال�شحر  م�شت�شفى  مبنى  و�شيانة  لتاأهيل  اتفاقيتني 
اإط��ار جهود  ب�شاحل ح�شرموت يف  �شيناء  ابن  ال��دم مب�شت�شفى  بنك 
والن�شانية يف حمافظة  ال�شحية  للم�شاريع  الم��ارات ودعمها  دولة 

ح�شرموت وخمتلف املحافظات اليمنية املحررة.

الإمارات تزود م�ضت�ضفى اإعادة الأمل يف 
ح�ضرموت بالأدوية وامل�ضتلزمات الطبية

نهيان بن مبارك ي�ضهد تخريج دفعة جديدة من طالب كليات التقنية يف اأبوظبي

•• دبي –الفجر:

مدير  امل��ن�����ش��وري  ع��ي��د  ط��ار���س  ���ش��ع��ادة  ا�شتقبل 
ع���ام حم��اك��م دب���ي، ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ورة عائ�شة بن 
خمرجات  ملناق�شة  الذكية،  عام دبي  مدير  ب�شر 
الربنامج التدريبي الثاين حتت عنوان »ت�شميم 
املدن« الذي نظمته دبي الذكية لأبطال ال�شعادة 
حممد  ال�����ش��ي��د  ب��ح�����ش��ور   ،2018 ن��وف��م��رب  يف 
العبيديل املدير التنفيذي لقطاع اإدارة الدعاوى، 
ا�شعاد  اإدارة  م��دي��ر  ال��ري�����س  اهلل  ع��ب��د  وال�����ش��ي��د 
املتعاملني، ومن جانب دبي الذكية الدكتور علي 
العزاوي م�شت�شار جتربة املدينة الذكية، وال�شيد 
و�شيماء  م�شاريع،  مدير  م�شاعد  العو�شي  حمد 

الزرعوين مدير اأول عمليات ت�شويق.
حماكم  دع��م  املن�شوري  طار�س  �شعادة  اأك��د  حيث 
مل��ب��ادرة »اأجندة  ل���الأه���داف ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  دب���ي 
والإيجابية  ال�شعادة  مفاهيم  لرت�شيخ  ال�شعادة«، 
الأ�شا�شية  ال��رك��ائ��ز  م��ن  تعترب  ال��ت��ي  املجتمع  يف 
ل��رتج��م��ة روؤي����ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف ج��ع��ل دبي 
املدينة الأكرث �شعادة على وجه الأر�س، من خالل 
حت�شني جودة احلياة وتعزيز �شعادة الأفراد، عرب 
توفري منظومة خدمات حكومية ذكية بالكامل، 
ت��ق��دمي جتارب  وت�شمن  واجل��ه��د  ال��وق��ت  ت��وف��ر 
ا�شتثنائية لهم، لن القيادة الر�شيدة حر�شت  على 

جعل ال�شعادة نهجاً يف خمتلف الوزارات والدوائر 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات، وج��ع��ل ���ش��ع��ادة امل��واط��ن اأول���وي���ة يف 
والعمل على  ال�شرتاتيجية  �شيا�شاتها وخططها 

حتقيق ا�شتقرار ورفاهية اأفراد املجتمع.
وتطورات  اإجن����ازات  مناق�شة  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ومت 
م�شتهدفات  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ذك��ي��ة  دب���ي  م���ب���ادرات 
ال�شعادة  مب�شتويات  والرت��ق��اء  ال�شعادة«  »اأجندة 
وزوار  �شكان  على  ال��ت��اأث��ري  وقيا�س  وا�شتدامتها 
اح��ت��ي��اج��ات ومتطلبات  ال��ت��ع��رف على  ع��رب  دب���ي، 
التكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  الأف�������راد، 
ال�شعادة  يعزز  ب�شكل مبتكر ومميز، مبا  لتلبيتها 
والرفاهية للجميع على املديني الق�شري والبعيد، 
وي�شع دبي كمعيار عاملي للمدن الأخرى مبجال 

ال�شعادة.
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ع��ر���س خم��رج��ات  ك��م��ا مت 
الذكية  املدن« الذي نظمته دبي  الثاين »ت�شميم 
وا�شتعر�س   ،2018 ال��ع��ام  يف  ال�شعادة  لأب��ط��ال 
ح��م��د ال��ع��و���ش��ي، ن��ت��ائ��ج اأج���ن���دة ال�����ش��ع��ادة التي 
اعتمدها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
 ،2016 ال���وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، يف العام 
ولت�شبح  دب���ي،  مدينة  قاطني  ل�شعادة  حتقيقاً 
وا�شرتاتيجيات  ال��ع��امل،  يف  الأ�شعد  املدينة  دب��ي 
الربنامج  ح��ول  نبذة  ق��دم  كما  بها،  العمل  واآلية 

م�شمى  حتت  ال�شعادة  لأب��ط��ال  الثاين  التدريبي 
»ت�����ش��م��ي��م امل�����دن« ال����ذي ي��رت��ك��ز ع��ل��ى 3 حماور 
�شعادة  لتعزيز  والت�شميم  والإن�شان  الذكاء  وهي 

ال�شكان يف اإمارة دبي.
ك��م ق���دم ال�����ش��ي��د ع��ب��داهلل ال��ري�����س، م��دي��ر اإدارة 
التدريبي  الربنامج  متطلبات  املتعاملني،  ا�شعاد 
انفرادي  م�����ش��روع  اإجن����از  ح���ول  يتمحور  وال����ذي 
املدينة  يخدم  جماعي  وم�شروع  املوؤ�ش�شة  يخدم 
ب�شكل عام ويت�شمن امل�شروع اجلماعي عددا من 
املدن«.   »ت�شميم  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  منت�شبي 
املن�شوري  ط��ار���س  �شعادة  ق��ام  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
درعاً  ب�شر    بن  عائ�شة  الدكتورة  �شعادة  ب��اإه��داء 
ت��ذك��اري��ة مبنا�شبة زي��ارت��ه��ا ل��� حم��اك��م دب���ي، كما 
�شهادة  بتقدمي  ب�شر  ب��ن  عائ�شة  ال��دك��ت��ور  قامت 
بتبني  عرفاناً  املن�شوري،  طار�س  ل�شعادة  تقدير 
جهود  مثمنة  ال�شعادة(،  )اأج��ن��دة  ل�  دب��ي  حماكم 
ب���ني املوظفني  ال�����ش��ع��ادة  ن�����ش��ر  دب����ي يف  حم���اك���م 
عائ�شة  الدكتورة  منحت  كما  فيها.  واملتعاملني 
بن ب�شر، ال�شيد عبداهلل الري�س �شهادة “ممار�س 
اأ�شاليب �شعادة ال�شكان”، معتمدة ر�شميا من قبل 
الت�شميم  جم���ال  يف  رائ����دة  ا�شكندنافية  ج��ه��ات 
واإ�شعاد النا�س، وذلك بعد اجتياز ال�شيد عبداهلل 
الري�س كافة متطلبات الربنامج التدريبي الثاين 

املدن”. “ت�شميم 

حماكم دبي ت�ضتقبل دبي الذكية وتطلع على خمرجات »ت�ضميم املدن«

الإمارات تطلق حملة رم�ضانية ي�ضتفيد منها جلنة ب�  » الوطني الحتادي « تنتهي من مناق�ضة �ضيا�ضة الهيئة العامة للمعا�ضات
اأكرث من 2.5 مليون ميني

تد�ضني خدمة فتح بالغات ال�ضيكات املرجتعة 
عرب موقع �ضرطة اأبوظبي الإلكرتوين
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تغريدة اإن انتحارياً فجر نف�شه داخل ناقلة جنود مدرعة 
ع�شو  واأ����ش���ار  امل��ب��ن��ى«.  اأج����زاء  معظم  ب���الأر����س  “م�شوّياً 
جمل�س ولية بغالن اأ�شد اهلل �شهباز لوكالة فران�س بر�س 
بدوره،  متقطع.  ب�شكل  ال��ن��ار  اإط���الق  ت��ب��ادل  توا�شل  اإىل 
اأفاد الناطق با�شم وزارة الداخلية ن�شرت رحيمي اأنه “مت 
القوات  “حا�شرت  فيما  الهجوم  خ��الل  اإرهابَيني”  قتل 
الأفغانية باقي املهاجمني«. وذكر مدير ال�شحة يف ولية 
الأقل  على  اأ�شخا�س  اأرب��ع��ة  اأن  حبيب  اهلل  مهيب  بغالن 
احلالية  اجلولة  ودخلت  بجروح.   40 اأ�شيب  بينما  قتلوا 
من املحادثات بني طالبان واملبعوث الأمريكي اخلا�س اإىل 
وي�شعى  الأح��د.  الرابع  يومها  زاد  خليل  زمل��اي  اأفغان�شتان 
لن�شحاب  ال��ط��ري��ق  ميهد  ات��ف��اق  اإىل  للتو�شل  اجل��ان��ب��ان 
القوات الأجنبية من اأفغان�شتان مقابل وقف اإطالق النار، 
عدم  و�شمان  وطالبان،  احلكومة  بني  حم��ادث��ات  واإج���راء 

ا�شتخدام البالد جمددا كمالذ للجماعات املتطرفة.

•• قندوز-اأ ف ب:

ه��اج��م ان��ت��ح��اري وم�����ش��ل��ح��ون م���ن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان مقراً 
اأ�شخا�س  اأربعة  فُقتل  اأم�س  اأفغان�شتان  �شمال  لل�شرطة يف 

وجرح 40، بح�شب املتمردين وم�شوؤولني اأفغان.
الأفغاين  الرئي�س  يومني من عر�س  بعد  العتداء  ووق��ع 
ال��ن��ار مع  اإط���الق  ات��ف��اق لوقف  اإىل  التو�شل  اأ���ش��رف غني 
طالبان خالل �شهر رم�شان الذي يبداأ الثنني. وجتاهل 
املتمردون العر�س الذي جاء يف نهاية حمادثات �شالم يف 
كابول يف وقت اجتمع ممثلون عن طالبان مع الأمريكيني 
الأح��د بتفجري �شخم  وب��داأ هجوم  يف حمادثات يف قطر. 
ا�شتهدف من�شاأة لل�شرطة يف مدينة بل خمري )250 كلم 
�شمال كابول( بينما ت�شاعدت �شحب الدخان من املوقع يف 
املدينة. وبعد التفجري، اقتحم م�شلحون جممع ال�شرطة، 
ذبيح اهلل جماهد. وقال يف  با�شم طالبان  الناطق  بح�شب 

ولفت  املجتمعات«.  تع�شب  من  زاد  كما  للخطر،  امل�شيحيني 
الوزير الربيطاين اإىل اأن التقرير تو�شل اإىل 3 دوافع وراء 
الأمر  ال�شيا�شي  النظام  تتمثل يف ف�شل  امل�شيحيني  ا�شطهاد 
الذي يخلق اأر�شية خ�شبة للتطرف الديني، و�شعود اليمني 
نظام  �شعف  عن  ف�شال  تركيا،  يف  احل��ال  هي  كما  املتطرف 
املوؤ�ش�شات وتراجع قيم العدالة و�شيادة القانون، مما يجعل 

الظروف مالئمة اأمام املتطرفني.
ا�شطهاد  ح��ج��م  ل��ت��ح��دي��د  اأوىل  خ���ط���وة  ال��ت��ق��ري��ر  ومي���ث���ل 
اخلطوط  ي�شع  ال�شيف،  يف  اآخ���ر  ت��ق��دمي  قبل  امل�شيحيني 
العمل  لكيفية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ل����وزارة  ال��ع��ري�����ش��ة 

بغر�س زيادة الوعي بالق�شية.

�شادمة  بطريقة  اجلميع  اأيقظت  قد  �شريالنكا  يف  م��وؤخ��را 
تورط  على  ال�شوء  اأي�شا  التقرير  و�شلط  الأم���ر«.  ملعاجلة 
بع�س الأنظمة حول العامل يف ا�شطهاد امل�شيحيني اإىل جانب 
و�شائل الإعالم ومواقع التوا�شل الجتماعي كما تفعل تركيا 
اإذ”ي�شور حزب العدالة والتنمية برتكيا امل�شيحيني على اأنهم 
ميثلون تهديدا ل�شتقرار الدولة، وغالبا ما يتم التعامل مع 
امل�شيحيني الأتراك على اعتبار اأنهم لي�شوا اأتراكا حقيقيني، 
واإمنا كاأ�شخا�س متعاونني مع جهات غربية ت�شعى لزعزعة 

ا�شتقرار البالد«.
امل�شيحيني  �شد  ال��ك��راه��ي��ة  خ��ط��اب  ع��ّر���س  “لقد  واأ����ش���اف: 
الذي ين�شره زعماء دينيون وو�شائل اإعالم حكومية، �شالمة 

اهتمامات وزارته، م�شيفا: “لعبت )اللياقة ال�شيا�شية( دورا 
غري  يف  قلقا  هناك  اأن  كما  امل�شكلة،  لهذه  التطرق  ع��دم  يف 
من  �شادرا  بامل�شاألة  املرتبط  اخلطاب  يكون  اأن  ب�شاأن  حمله 

)دولة ا�شتعمارية �شابقة(«.
الذي  التقرير  اأن  ن��درك  اأن  “علين������ا  قائ�����ال:  وا�ش�����تطرد 
اأ�ش������ار  ماون�شتيفن،  فيليب  ت����ورورو  كني�شة  اأ���ش��ق��ف  اأع���ده 
اجلماعات  اأك����رث  ه���م  امل�����ش��ي��ح��ي��ني  اأن  اإىل  ح��ا���ش��م  ب�ش�����كل 
“غارديان”  �شحيفة  نقلت  م��ا  وف��ق  ا�شطهادا”،  الدينية 

الربيطانية.
وتابع: “كنا غافلني عن ق�شية ا�شطهاد امل�شيحيني، وبراأيي 
فاإن تقرير الأ�شقف اإىل جانب الأحداث الدامية التي وقعت 

•• لندن-وكاالت:

اأع���د بطلب م��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الربيطاين  ت��ق��ري��ر  ن���دد 
والتنمية”  “العدالة  ح��ك��وم��ة  مب��م��ار���ش��ات  ه��ن��ت،  ج��ريم��ي 
الرتكية فيما يتعلق بال�شطهاد الديني للم�شيحيني، الأمر 

الذي جنم عنه هجرات جماعية خالل العقدين املا�شيني.
احلزب  ف��اإن  التقرير،  اإليها  تو�شل  التي  النتائج  وبح�شب 
اأردوغ���ان قد  الرئي�س رجب طيب  بزعامة  تركيا  احلاكم يف 
على  والعمل  امل�شيحيني،  �شد  التحري�س  تاأجيج  على  عمل 

ت�شويه �شمعتهم بطرق ممنهجة.
واأ�شار هنت اإىل اأن ق�شية ا�شطهاد امل�شيحيني تاأتي على راأ�س 

تركيا تتبنى ا�ضرتاتيجيات »خبيثة« ل�ضطهاد امل�ضيحيني

•• عوا�شم-وكاالت:

اأجنبي،   600 �شريالنكا  ط���ردت 
اإ�شالمي،  دي��ن  رج��ل   200 بينهم 
التي  الف�شح  عيد  اع��ت��داءات  منذ 
اإرهابية  جماعة  ال�شلطات  اتهمت 
اأكد  ما  بح�شب  بتنفيذها،  حملية 
ل��وك��ال��ة فران�س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 

بر�س.
فاجريا  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر  وق�����ال 
اأبيواردينا اإن “الدعاة الإ�شالميني 
لكن  قانوين،  ب�شكل  البالد  دخلوا 
التي  الأمنية  العملية  بعد  تبني، 
ت��ل��ت الع����ت����داءات، اأن��ه��م جت���اوزوا 
املدة املحددة يف تاأ�شريات الدخول، 
نتيجة  غ��رام��ات  عليهم  وف��ر���ش��ت 

ذلك، ومت طردهم من اجلزيرة«.
للو�شع  “نظراً  ال����وزي����ر  واأك�������د 
اأع��دن��ا النظر  ال��ب��الد،  احل���ايل يف 
الدخول،  ت��اأ���ش��ريات  منح  نظام  يف 
املفرو�شة  القيود  ت�شديد  وقررنا 
ملدر�شي  ال���ت���اأ����ش���ريات  م��ن��ح  ع��ل��ى 
من  “بني  اأن  مو�شحاً  الدين”، 
داعية   200 ال��ب��الد  م��ن  ���ل���وا  ُرِحّ

اإ�شالمي«.
مقدمة  يف  ���ش��ري��الن��ك��ا  و�����ش����ارت 
العاملي  الإره���������اب  ع����ن  احل����دي����ث 
الدموية  ال��ف�����ش��ح  ه��ج��م��ات  م��ن��ذ 
امل�شوؤولية  داع���������س  ت��ب��ن��ى  ال���ت���ي 
�شبه  الإع��الم��ي  عنها عرب منفذه 
�شوراً  ون�شر  “اأعماق”  الر�شمي 
وفيديوهات حول املهاجمني ظهر 
نفذوا  ال��ذي��ن  الن��ت��ح��اري��ون  فيها 
ويرتدون  مقنعون  وه��م  ال��غ��ارات، 
بالولء  متعهدين  ���ش��وداء،  اأث��واب��اً 
بكر  اأب��و  وزعيمه،  داع�����س  لتنظيم 

البغدادي. 
اأ�شتاذ  ب���ان���ت،  ف  ه���ار����س  وي�����رى 
ق�شم  يف  ال����دول����ي����ة  ال����ع����الق����ات 
الدرا�شات الدفاعية ومعهد الهند 
اأن  لندن،  يف  كوليدج  كينغز  ل��دى 
فر�شية  عززت  �شريالنكا  هجمات 
ي�شعف  مل  داع���������س  ت���دم���ري  اأن 
اإىل  الو�شول  على  التنظيم  ق��درة 
نهجه  كذلك  ي�شعف  ومل  ه��دف��ه، 
ع���ن���ه، ما  ���ش��ط��وت��ه. وع���و����ش���اً  ول 

•• ت�شورنا-اأ ف ب:

يف ت�شورنا يف ال�شهل املجري، �شاهم 
الحت�����اد الأوروب�������ي ب��ت��م��وي��ل بناء 
وقنوات  ط��رق��ات  وف��ت��ح  م�شت�شفى 
���ش��رف ���ش��ح��ي، ل��ك��ن ���ش��ك��ان هذه 
امل�شاملة، ينظرون  ال�شغرية  املدينة 
كّل  ق��ب��ل  الأوروب�������ي،  اإىل الحت����اد 
“�شديدة  موؤ�ش�شة  ب�شفته  ���ش��يء، 

الت�شاهل جتاه املهاجرين«.
وال���دل���ي���ل ال��ظ��اه��ر ال��وح��ي��د على 
اأيار   26 لنتخابات  حملة  وج��ود 
املركز  ه����ذا  يف  الأوروب�����ي�����ة  م���اي���و 
لرئي�س  م��ل�����ش��ق��ات  ه���ي  امل���ح���ل���ي، 
اأورب����ان  فيكتور  ال��ق��وم��ي  ال�����وزراء 

عليها عبارة “اأوقفوا الهجرة!«.
فيكتور  ي��ل��وح   ،2015 ع��ام  وم��ن��ذ 
ال�شيا�شية  م��ق��ارب��ت��ه  يف  اأورب��������ان 
ب�شبح “غزو املهاجرين” و”اإغراق 
من  ����ش���ي���ل  حت�����ت  امل�شيحيني” 
اأوربان  انتخاب  واأع��ي��د  امل�شلمني. 
ب�����ش��ه��ول��ة م��ن��ذ ع����ام ل��ث��ال��ث ولية 
العداء  ت���زاي���د  م���ع  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 

للموؤ�ش�شات الأوروبية.
ونال حزب اأوربان “فيد�س” ن�شبة 
%65 يف تلك النتخابات، حمققاً 
دائ��رة ت�شورنا  اأف�شل نتيجة له يف 
الن��ت��خ��اب��ي��ة، ال���واق���ع���ة ع��ل��ى بعد 
150 كلم من العا�شمة بوداب�شت، 
الذين  ال�شكان  معظم  اأك��د  وحيث 
تاأييدهم  ب��ر���س  ف��ران�����س  التقتهم 
ل�شيا�شة اأوربان املناه�شة للهجرة.

من  البالغ  بال�شا  اإ�شتفان  ويوؤكد 
بائعاً  وي��ع��م��ل  ع���ام���اً   49 ال��ع��م��ر 
التقليدية  ال���الن���ق���و����س  ل���وج���ب���ة 
املجرية اأن “اأوروبا كانت مت�شاهلة 
ج����داً م��ع امل��ه��اج��ري��ن، ه��ي لي�شت 

بحاجة ملزيد من امل�شلمني«.

ا�شتمالة  على  ق���ادراً  التنظيم  زال 
اأن�شار م�شتغاًل جمموعات حملية 
حتدياً  ي�����ش��ك��ل  وه������ذا  وم����ظ����امل. 
بالتحديد،  اآ�شيا  جلنوب  بالن�شبة 
تتجاوز  �شيا�شية  ت��وت��رات  ظ��ل  يف 
دينية، فيما ي�شعى  غالباً خطوطاَ 
نف�شه  ت�����ش��ن��ي��ف  لإع��������ادة  داع���������س 

كتمرد عاملي.
وي�شار اإىل اأن زهران ها�شم، زعيم 
يوم  هجمات  نفذت  التي  الع�شابة 
كنائ�س  �شد  )ني�شان(  اأبريل   21
وف��ن��ادق ف��اخ��رة، ك��ان م��ن اأع�شاء 
ج���م���اع���ة ال���ت���وح���ي���د ال���وط���ن���ي���ة يف 
�شريالنكا. وي�شاع اأن ها�شم ق�شى 

يف هجوم �شد فندق. 
اأولئك  لن�شاأة  املقال  كاتب  ويلفت 
وثرية،  مثقفة  اأ�شر  يف  املهاجمني 
معاهد  يف  ب���ع�������ش���ه���م  وت�����������درب 
اأن  ويعتقد  واأ�شرتالية.  بريطانية 
ها�شم زعيم فرع راديكايل جلماعة 
ال�����ش��ري��الن��ك��ي��ة. وقد  ال���ت���وح���ي���د 
النق�شام  من  ال�شكل  ه��ذا  لوحظ 
خالل ن�شاأة داع�س يف بداية القرن 
التي  ب��اأي��دي��ول��وج��ي��ات��ه  احل������ايل، 
منتقداً  القاعدة،  عن  فيها  ابتعد 

اأ�شامة بن لدن لأنه منع هجمات 
على مقار للعبادة. 

وحال تنفيذ املهاجمني تفجرياتهم 
)ن��ي�����ش��ان(، �شرعان  اأب��ري��ل   21 يف 
الهجمات  منط  ت�شابه  لوحظ  ما 
والأه��������داف امل���خ���ت���ارة م���ع اأخ����رى 
هاجمها داع�س يف ال�شرق الأو�شط 

وجنوب �شرق اآ�شيا. 
با�شتهداف  اأن�����ه  ال���ك���ات���ب  وي�����رى 
اأمرين  على  الرتكيز  يتم  الفنادق 
هامني: الأجانب والقت�شاد. وقد 
لوحظ تنفيذ هجمات �شد اأهداف 
مم��اث��ل��ة م���ن م���وال���ني ل��داع�����س يف 
وبخا�شة  ال����ع����امل،  م���ن  م��ن��اط��ق 
خ���ارج ال��ع��راق و���ش��وري��ا. فقد نفذ 
التوقيت،  ن��ف�����س  يف  ع��ام��ني  ق��ب��ل 
ان��ت��ح��اري��ان يف مدينتي  ه��ج��وم��ان 
م�شر،  يف  والإ����ش���ك���ن���دري���ة  ط��ن��ط��ا 
عرب ا�شتهداف كني�شة وكاتدرائية. 
ويومها قتل اأكرث من 45 �شخ�شاً، 
وجرح ما يزيد عن 120 اآخرين. 
نفذت   ،2018 م���اي���و)اأي���ار(  ويف 
وباإلهام  م�شلمة،  ع��ائ��الت  ث���الث 
م��ن داع�������س، ه��ج��م��ات ع��ل��ى ثالث 
كربى  ثانية  �شورابايا،  يف  كنائ�س 

مدن اإندوني�شيا، ما اأدى ملقتل 13 
�شخ�شاَ، وجرح اأكرث من 40. 

وح�شب كاتب املقال، تظهر هجمات 
�شريالنكا حتول داع�س من تنظيم 
اإقليمي اإىل راٍع لالإرهاب الدويل. 
وق��ب��ل ال��ه��ج��وم الأخ�����ري، مل تكن 
عر�شة  اآ�����ش����ي����ا  ج����ن����وب  م��ن��ط��ق��ة 
موالية  جمموعات  م��ن  لهجمات 
ل��داع�����س. وي��ح��م��ل ه��ج��وم ن��ف��ذ يف 
 2016 بنغالد�س يف  دكا عا�شمة 
�شريالنكا.  هجمات  �شمات  بع�س 
ثرية  عائالت  من  �شباب  نفذ  كما 
بحياة  اأودى  ه��ج��وم��اً  وم��ت��ع��ل��م��ة 
29 �شخ�شاً، مبن فيهم املنفذون. 
وكما يف الهجمات على الفندق يف 
دكا  مهاجمو  ا�شتهدف  �شريالنكا، 

اأجانب. 
اأنه رغم وقوع  اإىل  وي�شري الكاتب 
داع�س،  ب��ا���ش��م  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ه��ج��م��ات 
ل��ي�����س ل����دى ال��ت��ن��ظ��ي��م م���ا يعرف 
اأو فروع يف املنطقة،  با�شم ولي��ات 
�شوى يف اأفغان�شتان، حيث اكت�شب 
لداع�س  ال��ت��اب��ع  خ��را���ش��ان  تنظيم 
���ش��م��ع��ة ه���ائ���ل���ة، وي���ن�������ش���وي حتت 
لوائه عنا�شر قدموا من باك�شتان 

وي������ع������رتف ل����ف����ي����ك����ت����ور اأورب������������ان 
بينما  بروك�شل”،  ب�”مقاومته 
البالغة  فرنت�شيني  بوربيلي  توؤكد 
اأن��ه��ا ت�شعر  م��ن ال��ع��م��ر 56 ع��ام��اً 
بوداب�شت  لإغ�����الق  ب��الط��م��ئ��ن��ان 
ب��الأ���ش��الك ال�����ش��ائ��ك��ة احل����دود مع 
احلواجز  ه��ذه  اإن  وتقول  �شربيا. 
اإىل  اإ���ش��ارة  يف  خارجاً”،  “تبقيهم 

طالبي اللجوء.
رو�شة  يف  امل���وظ���ف���ة  ه����ذه  وت�����رى 
اأن الحت�����اد الأوروب�����ي  ل��الأط��ف��ال 
ي��خ�����ش�����س ال��ك��ث��ري م���ن الأم������وال 
يدير  “ول  امل��ه��اج��ري��ن  مل�����ش��اع��دة 

ب�شكل جيد م�شاألة الهجرة«.
وكان الحتاد الأوروبي �شخياً جتاه 
ال���دول الأخرى  امل��ج��ر، على غ��رار 

ال�شيوعي،  املع�شكر  يف  كانت  التي 
وهي ت�شتفيد حتى الآن من اأموال 
ل�شد  خم�ش�شة  اأوروب��ي��ة  �شناديق 
الفجوة يف جمال البنى التحتية يف 

هذه املنطقة.
ه����ذه  اأ�����ش����ه����م����ت  ت���������ش����ورن����ا،  ويف 
التمويالت يف ت�شييد �شبكة طرقات 
م�شت�شفى،  وج����ن����اح  امل���دي���ن���ة  يف 
ال�شرف  اإ���ش��الح نظام  وك��ذل��ك يف 

ال�شحي فيها.
اأي�شاً  الأوروب������ي  ال��ت��ك��ت��ل  و����ش���ارك 
م�����ش��ار خم�ش�س  ب��ن��اء  يف مت��وي��ل 
�شائق  ويقول  الهوائية.  للدراجات 
امل�����ش��اع��دات لي�شت  اإن ه��ذه  دراج���ة 
“املجر  اأن  مو�شحاً  م��ق��اب��ل،  دون 
فتحت اأ�شواقها لل�شركات الأوروبية 

تتلقاها«.  التي  الأم���وال  وت�شتحق 
ويو�شح رئي�س البلدية ال�شرتاكي 
اأن  ب��اب  ج��وزي��ف  للمدينة  ال�شابق 
مثل هذا التفكري منت�شر، وي�شيف 
اأن الأم���وال املمنوحة  ي��رون  “كرث 
ب�شيط  ج��زء  ���ش��وى  لي�شت  للمجر 
من الأرباح التي حتققها ال�شركات 

الأوروبية يف البالد«.
ويلحظ باب البالغ من العمر 59 
عاماً والذي ترك العمل ال�شيا�شي 
وجود “�شعور متنام بالعداء” جتاه 
م��واط��ن��ي دول الحت���اد الأوروب����ي، 
ا�شتطالعاً  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 
ل��ل��ي��وروب��اروم��ي��رت )وحدة  ج��دي��داً 
املفو�شية  يف  ا�شتق�شائية  درا���ش��ات 
من   82% اأن  ب����نّي  الأوروب�����ي�����ة( 

وطاجيك�شتان  واأوزب����ك���������ش����ت����ان 
و�شواهم ممن انف�شلوا عن حركة 

طالبان. 
لتحول  ال��ك��ات��ب  يلفت  ذل���ك،  اإىل 
�شاخنة  نقطة  اإىل  امل��ال��دي��ف  ج��زر 
لداع�س،  م���وؤي���دي���ن  ل���ن�������ش���اط���ات 
وخ���ا����ش���ة ب���ع���د ان�������ش���م���ام ح����وايل 
وهو  للتنظيم،  اأبنائها  من   450
�شكان  ع��دد  اإىل  ن�شبة  كبري  ع��دد 
ال�������ش���غ���رية. كما  ال�����دول�����ة  ه������ذه 
باك�شتان هجمات يف كويتا  �شهدت 
كبرية  اأدل���ة  ل  لكن  وبلو�ش�شتان، 

على وجود فرع لداع�س هناك. 
ورغ�����م ع����دم وج�����ود م���وط���ئ قدم 
تنظيمي لداع�س داخل �شريالنكا، 
نفذتها  ال���ت���ي  ال���ه���ج���م���ات  ت��ل��ف��ت 
ج��م��اع��ة ال��ت��وح��ي��د ال��وط��ن��ي��ة، اأو 
�شكل  اإىل  النظر  لداع�س،  موالون 
جمموعة  �شي�شكل  الإره�����اب  م��ن 
�شيا�شات  اأم�����ام  ج���دي���دة  حت���دي���ات 
يعد خيار  الإره���اب. ومل  مكافحة 
ب���ع���د هزمية  ال����رتاخ����ي  م���ق���ب���ول 
داع�����س الإق��ل��ي��م��ي��ة. وع��و���ش��اً عنه، 
التكّيف  ال���دول  بجميع  يفرت�س 

ملحاربة مترد متعدد الروؤو�س.    

املجريني يوؤيدون البقاء يف الحتاد 
الأوروبي.

وب��ح�����ش��ب ا����ش���ت���ط���الع اآخ�������ر، ف����اإن 
ن�شبة البطالة يف املجر تبلغ حالياً 
لها  م�����ش��ت��وى  اأدن������ى  يف   ،3،6%
تاريخياً، ويعود ذلك خ�شو�شاً اإىل 
لل�شيارات  اأملانية  فتح عدة م�شانع 

يف البالد.
اأث����ر  اأي  ت�������ش���ورن���ا  يف  ي���ل���ح���ظ  ل 
مل�شق  لأي  ول  ل���ل���م���ه���اج���ري���ن، 
انتخابي يخالف الغالبية احلاكمة. 
دائرة  عن  امل�شتقل  النائب  ويقول 
“اليوم،  ه������ادازي  اآك���و����س  اأخ�����رى 
امل��ج��ري��ني ل  %80 م��ن  اإىل   70
ي�شتمعون اإل للدعاية احلكومية«.

وت���وؤك���د اأح�����زاب امل��ع��ار���ش��ة اأن��ه��ا ل 
ل�شتخدام  ع��ادل��ة  بفر�س  حتظى 
حتتكر  التي  الإع��الن��ي��ة،  اللوحات 
اإدارت�����ه�����ا م��وؤ���ش�����ش��ات م��ق��رب��ة من 
احتج  امل��ا���ش��ي،  وال�شهر  ال�شلطة. 
اأمام  ن��ا���ش��ط��ون يف ه���ذه الأح�����زاب 
مقر التلفزيون الر�شمي، موؤكدين 
الغالبية  اأنه ل ينقل �شوى ر�شائل 

احلاكمة.
ال��ت��ظ��اه��رة، ك��ان��ت القنوات  واأث��ن��اء 
ال��ر���ش��م��ي��ة ت��ن��ق��ل جم���م���وع���ة من 
“قوافل  ب��وج��ود  امل��ن��ذرة  التقارير 
من املهاجرين” يحاولون الدخول 

اإىل املجر عرب اليونان.
و�شّكل تراجع التعددية الإعالمية 
تقارير  يف  ق��ل��ق  م�����ش��در  امل��ج��ر  يف 
امل�شتقلة،  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
مثل مرا�شلون بال حدود. وبح�شب 
درا�شة ملركز حتليل و�شائل الإعالم 
مريتيك، نحو %78 من الأرباح 
الإع�����الم يف  ق��ط��اع  ال��ت��ي يحققها 
ي�شيطر  ���ش��رك��ات  اإىل  ي��ع��ود  امل��ج��ر 
عليها حزب فيد�س اأو مقربة منه.

�سريالنكا تطرد 200 داعية اإ�سالمي

الهدف اجلديد لداع�س الإرهابي.. جنوب اآ�ضيا

رئي�س وزراء املجر: الإحتاد الأوروبي يوازي خطر املهاجرين!

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• كري�شتيان مكاريان

الرئي�س  خ�شع  ك��ا���ش��ح��ة،  بنتيجة  ان��ُت��خ��ب  ان  م��ا 
اجلديد لأوكرانيا ل�شتفزازات �شيد الكرملني. ما 

هي فر�شه احلقيقية للنجاح؟
اأحدهما انُتخب كمناه�س للنظام، لبلد يف حالة   
نظام  جوهر  ه��و  والآخ���ر  للغاية؛  و�شعيف  ح��رب 
اإن انتخاب فولودميري  قوي ميجد دولة الزعيم. 
هذا  ي�شع  الأوك���راين  الرئي�س  ملن�شب  زيلين�شكي 
املمثل املربك لع�شر ما بعد ال�شيا�شي، يف مواجهة 
لل�شيطرة  الأم��ث��ل  التج�شيد  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري 

ال�شيا�شية الق�شوى.

ق�سف حاد
كانت املواجهة الأوىل �شريعة. بعد اأيام قليلة فقط 
قدرات  لخ��ت��ب��ار  وك��اأن��ه  زيلين�شكي،  ان��ت��خ��اب  م��ن 
هذا الخري، جاء ال�شدام الفتتاحي بالطبع من 
على  احل�شول  تي�شري  ب��وت��ني  ق��رر  فقد  مو�شكو. 
اجلن�شية الرو�شية لفئات معينة من الأوكرانيني، 
�شرق  يف  ولوغان�شك،  دونيت�شك  �شكان  فيهم  مبن 
النف�شاليني  �شيطرة  حت��ت  ال��واق��ع��ة  اأوك��ران��ي��ا، 

املوالني لرو�شيا. 
 “ في�شبوك:  على  ف��ورا  زيلين�شكي  عليه  رد  ظلم، 
العتقال  الرو�شية فقط احلق يف  متنح اجلن�شية 
انتخابات  يف  امل�شاركة  وع��دم  �شلمي،  جتمع  خ��الل 
حمرتف:  ف��ك��اه��ي  ب�����ش��خ��ري��ة  واأ�����ش����اف،  حرة”. 
لالأ�شخا�س  الأوك����ران����ي����ة  اجل��ن�����ش��ي��ة  “�شنمنح 
م��ن جميع ال���دول ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون يف ظ��ل اأنظمة 
ا�شتبدادية وفا�شدة. ولكن قبل كل �شيء، وخا�شة، 

اإىل الرو�س الذين يعانون اأكرث من اجلميع«.
بتوزيع  اأوك��ران��ي��ا  ب��داأن��ا يف  “اإذا  ��ا:  اأي�����شً بوتني  رّد 
نقوم  رو���ش��ي��ا  ويف  ال���رو����س،  ع��ل��ى  ال�شفر  ج����وازات 
اأم  ع��اج��اًل  فعندئذ،  الأوك��ران��ي��ني،  على  بتوزيعها 
اجلميع  امل��ت��وق��ع��ة:  النتيجة  اإىل  �شن�شل  اآج����اًل، 

�شيح�شلون على نف�س اجلن�شية ».
حتكم  ل  ج�����دا،  احل��ام�����ش��ة  امل��ف��ت��ح��ات  ه����ذه  اإن 
ب���ال�������ش���رورة ع��ل��ى امل�����ش��ت��ق��ب��ل، ل��ك��ن��ه��ا ت��ظ��ه��ر اأن 
�شريق�س  ق��دم  اي  ع��ن  يت�شاءل  بوتني  ف��الدمي��ري 
نظريه الأوك��راين، الذي متثل قلة خربته الكلية 
حتدًيا حقيقًيا لرو�شيا.. لكن نف�س ال�شوؤال ُيطرح 

بالن�شبة للغرب.

كيف ميكن ت�سكيل فريق كفء؟
زيلين�شكي  م�شكلة  تتمثل  احل��ال��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  يف 
على  ق���ادر  ك���فء  ب��ف��ري��ق  يت�شلح  ان  يف  الرئي�شية 
لن  ال�شيا�شية،  للثقافة  ال�شارخ  افتقاره  تعوي�س 
هل  اأ�شا�شًيا:  �شوؤاًل  يثري  املقّرب،  حزامه  ت�شكيلة 
�شيظل  اأن���ه  اأم  ك��ام��اًل،  دوراً  لزيلين�شكي  �شيكون 
على  �شاعدته  ال��ت��ي  امل��وؤث��رة  لل�شخ�شيات  رهينة 

تويل ال�شلطة؟
اأن يفر�س نف�شه  يف احلالة الأوىل، �شيتعني عليه 
ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر ك��م��ا ف��ع��ل م���ن خ����الل ال�����رد على 
تكتيكية  وه��ذا ل ميثل قطيعة  بوتني،  فالدميري 
حقيقية مع �شلفه، برتو بورو�شينكو؛ ويف الثانية، 
ينبغي اأن يف�شل ما هو جيد لالقت�شاد، وم�شتوى 
املرحلة  م��ن  اخل���روج  وحم��اول��ة  ال�شكان،  معي�شة 
ال�����ش��ع��ب��ة م���ن ال�������ش���راع م���ع م��و���ش��ك��و ع���ن طريق 

التفاو�س.
حاليا، الدعم املتاح له غري متجان�س؛ جند رجال 
اأعمال موالون للغرب، و�شيا�شيون يف�شلون ب�شكل 
اأكرب التقارب مع رو�شيا، ورجال اأعمال جنحوا يف 
ق�شاة،  اأو  اأو حمامني  الإع��الن��ات،  اأو يف  الإع���الم 
القرب�شي  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال�����ش��ه��ري،  والأول��ي��غ��ار���س 
الأوكراين اإيغور كولوموي�شكي، الذي ميلك �شبكة 
النتخابات  يف  للفوز  حا�شمة  كانت  العالقات  من 

الرئا�شية.
الذي  الكوميدي،  لهذا  اله�شة  ال��رواب��ط  يف  لكن 
حتول اإىل رئي�س دولة، مع الدوائر املالية، �شيكون 
م��ن اخل��ط��اأ اأن ن���رى ف��ق��ط م��وا���ش��ي��ع م��ف��زع��ة. يف 
بكثري  اأ�شغر  دوًرا  الإيديولوجية  تلعب  اأوكرانيا، 

من ال�شبكات القت�شادية وامل�شالح امل�شرتكة. 
البزن�س  ب��ني  امل��ت��م��ا���ش��ك��ة  ال��ع��الق��ة  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
ل  ال��ذي  زيلين�شكي،  فولودميري  ف��اإن  وال�شيا�شة، 
ول  اإدارًي����ا  )ل  ال�شيا�شي  لال�شتبل�شمنت  ينتمي 
عرب  طريقه  ي�شق  اأن  ميكنه  ع�شكرًيا(،  ول  اأمنًيا 
نقي�شه  يعنّي  ان  ب�شرط  التقليدية  غري  �شورته 
يف من�شب رئي�س ال��وزراء، اأي �شخ�شية تتمتع، يف 
نف�س الوقت، بتجربة حقيقية وبقدرة على املناورة 

داخل الربملان.
ب���ع���د الحت�����اد  م����ا  ال��ت�����ش��ل��ب  داء  م����ن  ن���خ���رج  ل 
ال�شوفياتي مبجرد ظهور عفوي لدميقراطية ل 

عيب فيها.
ترجمة خرية ال�شيباين

زيلين�ضكي - بوتني: املبتدئ واملحنك...!

* رئي�س حترير جملة لك�شربي�س الفرن�شية وموؤلف كتاب »الوجه اخلفي للتاريخ«
 و»ال�شرية الذاتية ملرمي العذراء«. 

هجوم دام لطالبان على مقر لل�ضرطة يف اأفغان�ضتان 
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عربي ودويل

اأّكدت وزارة الدفاع يف كوريا اجلنوبية اأم�س اأّن حتليال للتجارب الذي 
الزعيم كيم جونغ  اأ�شرف عليها  ال�شمالية يف مناورات  اأجرتها جارتها 
اأون، يظهر اختبارا لقاذفات �شواريخ واأ�شلحة تكتيكية موجهة جديدة، 
متاما كما اأعلنت بيونغ يانغ. وكانت كوريا ال�شمالية اأعلنت اأنها اختربت 
قاذفات �شواريخ عّدة طويلة املدى واأ�شلحة تكتيكّية موّجهة يف مناورات 
الأنباء  اأف����ادت وك��ال��ة  م��ا  اأون، وف��ق  ال��زع��ي��م كيم ج��ون��غ  اأ���ش��رف عليها 
الر�شمية الكورية ال�شمالية . واأ�شارت الوكالة الكورية ال�شمالية اإىل اأّن 
اختبار قاذفات ال�شواريخ مّت ال�شبت، يف اليوم الذي اأطلقت فيه كوريا 
ال�شمالية اأي�شاً قذائف ق�شرية املدى باجّتاه بحر اليابان. وقالت وزارة 
اإّن حتليال لالختبارات اأظهر  الدفاع الكورية اجلنوبية يف بيان الأحد 
اأن بيونغ يانغ اختربت “قاذفات �شواريخ ترتاوح ما بني 240 ميلمرت 
و330 ميلمرت ونوعاً جديداً من الأ�شلحة التكتيكية املوجهة مداها ما 
بني 70 اإىل 240 كلم«. وكان الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأبدى 
ل اإىل اّتفاق يف �شاأن الرت�شانة النووّية  ال�ّشبت ثقته يف نّية كيم التو�شّ
اأجرتها  التي  ال�شاروخية  الإط���الق  عملّيات  من  الرغم  على  ل��ب��الده، 
يانغ على خلفّية  بيونغ  املحادثات مع  تتعرّث  ال�شمالّية، يف حني  كوريا 
اأن كيم جونغ  “اأعتقد  النووي. وكتب ترامب يف تغريدة  نزع �شالحها 
اأون ُيدرك متاماً الإمكانات القت�شادية العظيمة لكوريا ال�شمالية، ولن 

يفعل �شيئاً لو�شع حّد لها«.

بداأ اجلي�س الرتكي، اإر�شال تعزيزات ع�شكرية وذخائر وناقالت جند 
“زمان”  �شحيفة  ذك��رت  م��ا  ح�شب  ال�شورية،  احل���دود  اإىل  م��درع��ة 
الناقلة للجند، وناقالت  الأحد. وو�شلت احلافالت  اأم�س  الرتكية، 
الكوماندوز املدرعة، وال�شيارات املحملة بالذخرية، التي انطلقت من 
وحدات ع�شكرية مبناطق خمتلفة اإىل بلدة ريحانلي مبدينة هاتاي، 
املدرعات  ف���اإن  ال�شحيفة،  م�����ش��ددة. ووف���ق  اأم��ن��ي��ة  اإج�����راءات  يف ظ��ل 
الوحدات  يف  �شتتمركز  وال��ذخ��ائ��ر،  الكوماندوز  وق��وات  الع�شكرية، 
ريحانلي على احلدود  بلدة  وتقع  �شوريا.  احل��دود مع  الواقعة على 
اإدلب ال�شورية التي ت�شهد حالياً توترات. وتن�شر تركيا يف  مع بلدة 
بهدف  رو�شيا،  مع  بالتفاق  مراقبة”  “نقطة   12 اإدل��ب  حمافظة 
متابعة �شري تطبيق نظام وقف اإطالق النار يف املنطقة. و�شنت تركيا 
هجوما �شد وحدات حماية ال�شعب الكردية، التي ت�شنفها ك�”تنظيم 
اإرهابي”، يف �شمال �شوريا، وانتهت العملية يف مار�س)اآذار( من العام 
“امليلي�شيات”  ط��رد  بعد  عفرين  مدينة  على  بال�شتيالء  املا�شي، 

الكردية منها. 

اعرتف زعيم املعار�شة الفنزويلية، الذي ن�شب نف�شه رئي�شاً للبالد 
القيام  حماولة  خ��الل  ارتكابها  مت  التي  بالأخطاء  غ��واي��دو،  خ��وان 
�شحيفة  م��ع  ح��وار  يف  غ��واي��دو،  ي�شتبعد  ومل  ع�شكرية.  بانتفا�شة 
اخليار الع�شكري الأمريكي يف فنزويال بجانب  “وا�شنطن بو�شت”، 
وا�شنطن  من  عر�س  اأي  يطرح  “�شوف  اإن��ه  قائاًل،  املحلية،  القوات 
يف هذا ال�شاأن للت�شويت يف اجلمعية الوطنية للبالد«. وبعد اأ�شبوع 
نيكول�س  الفنزويلي  بالرئي�س  لالإطاحة  خطة  ف�شل  �شهد  عا�شف 
الدعم  تقدير حجم  اأ�شاءت  املعار�شة  باأن  م��ادورو، اعرتف غوايدو، 
الذي تتمتع به يف �شفوف اجلي�س. واأعرب غوايدو، رئي�س اجلمعية 
الثاين(  يناير)كانون  للبالد يف  رئي�شا  نف�شه  ن�شب  الذي  الوطنية، 
الأح���ادي  الأم��ري��ك��ي  الع�شكري  للتدخل  ت��اأي��ي��ده  ع��دم  ع��ن  امل��ا���ش��ي، 

اجلانب يف البالد.
القوات  بجانب  يتم  اأن  يجب  اأمريكي  ع�شكري  دع��م  اأي  اأن  واأو���ش��ح 
الفنزويلية. وكانت اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، قد قالت 
اإن “جميع اخليارات مطروحة، ولكنها مل تو�شح ما اإذا كانت تف�شل 
التدخل �شد مادورو«. ولدى �شوؤاله حول ما �شوف يفعل اإذا توا�شل 
للتدخل  عر�س  ب�شاأن  بولتون،  ج��ون  القومي  الأم��ن  م�شت�شار  معه 
الأمريكي، قال غوايدو، اإنه �شوف يجيب “�شديقي العزيز ال�شفري 
هذا  على  �شكراً  قدمتموها.  التي  مل�شاعدتكم  �شكراً  بولتون،  ج��ون 
العر�س، �شوف نقوم بتقييمه، ورمبا �شوف نناق�شه يف الربملان حلل 

هذه الأزمة، واإذا لزم الأمر، رمبا �شوف نوافق على العر�س«.

عوا�شم

�سيول

�أنقرة

و��سنطن

الي�ضار الإ�ضرائيلي: نتانياهو 
يفتقر اإىل »ال�ضجاعة ال�ضيا�ضية« 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اليمني  دع��ا  اإذ  غ��زة،  م��ع  الت�شعيد  ح��ول  الإ�شرائيلية،  الفعل  ردود  تباينت 
اإىل  و”اللجوء  الفل�شطيني  اجل��ان��ب  م��ع  الت�شعيد  زي���ادة  اإىل  الإ�شرائيلي 
والي�شار  الو�شط  م��ن  اأخ���رى  اإ�شرائيلية  �شخ�شيات  اأدان���ت  فيما  الق�شوة”، 

ال�شيا�شة الإ�شرائيلية، قائلة اإنها تفتقر اإىل “ا�شرتاتيجية وا�شحة«. 
ودعا رئي�س احتاد اأحزاب اليمني رايف بريت�س، يف مقابلة على قناة الكني�شت، 
نت�شرف  اأن  “يجب  م�شيفاً  امل�شتهدفة”،  الإزال���ة  عمليات  “ا�شتئناف  اإىل 
بالقرب  اإ�شافية  الإ�شرائيلي، ن�شر فرقة مدرعة  اأن اجلي�س  واأكد  بق�شوة”. 
ما  وفق  اأيام”،  ي�شتمر عدة  الذي قد  العنف  ل�”ت�شاعد  ا�شتعداًدا  من غزة، 
اأورد موقع »i24 news« الإ�شرائيلي، ام�س الأحد.  ومن جهته، قال وزير 
الطاقة يوفال �شتاينيت�س، من حزب “الليكود” احلاكم، اإنه “اإذا لزم الأمر، 
واأ�شاف “لن جند حاًل يف غزة،  �شنقاتل يف يوم الذكرى ويوم ال�شتقالل”، 
اأبي�س، بيني غانت�س،  اأزرق  اأدان زعيم حزب  30 عاماً«. يف املقابل،  ولو بعد 
واأ�شاف  رئي�س الأركان ال�شابق “افتقار احلكومة اإىل ا�شرتاتيجية وا�شحة”، 
ال�شنوات  مدى  وعلى  نتانياهو،  بنيامني  بقيادة  الإ�شرائيلية  “احلكومة  اأن 
ال�شيا�شية  بالدوافع  يتعلق  فيما  مقرتحات  لديها  تكن  مل  املا�شية،  الع�شر 
والقت�شادية«. واأ�شاف غانت�س، يف تدوينة على �شفحته عرب “في�س بوك” 
اإىل اأنه “عندما يتم ا�شتغالل هذا النق�س يف ال�شرتاتيجية ال�شيا�شية من 
اأنف�شنا �شباح  العام، جند  ك��ان احل��ال ط��وال ه��ذا  ابتزاز حما�س، كما  خ��الل 

ال�شبت، اأمام اإطالق ال�شواريخ علينا، و�شل�شلة جديدة من البتزاز«. 

الأمن التون�ضي يقتل ثالثة دواع�س
•• تون�س-اأ ف ب:

اأعلنت وزارة الداخلية التون�شية اأم�س مقتل ثالثة متطرفني تابعني لتنظيم 
�شيدي  حمافظة  من  عون”  بن  علي  “�شيدي  منطقة  يف  الإره��اب��ي،  داع�س 

بوزيد )و�شط( يف عملية ا�شتباقية.
“قامت  بر�س  لفران�س  ال��زع��ق  �شفيان  الداخلية  وزارة  با�شم  الناطق  وق��ال 
الوحدات الأمنية املخت�شة ليلة ال�شبت يف منطقة �شيدي علي بن عون بعملية 

اأمنية ا�شتباقية وقتلت ثالثة ارهابيني«.
وبني الزعق ان العملية كانت “نتيجة عمل ا�شتخباراتي وجاري التعرف على 

هوية الرهابيني«.
ال�شاعة  ح��وايل  “مت  ان��ه  الأح��د  منف�شل  بيان  يف  الداخلية  وزارة  واو�شحت 
العا�شرة والن�شف ليال )21،30 تغ(، ب�شيدي علي بن عون من ولية �شيدي 
ي�شمى  ملا  التابعة  الإرهابية  العنا�شر  اأخطر  الق�شاء على ثالثة من  بوزيد، 

بكتيبة جند اخلالفة املوالية لتنظيم داع�س الرهابي«.
 40( الب�شدوري”  ال��ع��ي��د  ب��ن  “حامت  وه���م  هويتهم  ع��ن  ال�����وزارة  وك�شفت 
عاما( و”حممد بن ابراهيم الب�شدوري” )35 عاما( و”منت�شر بن خريف 

الغزلين” )31عاما(.
الذخرية  اأ�شلحة وكمية من  العملية ثالثة  الأمنية خالل  القوات  و�شبطت 

واملتفجرات وحزامني نا�شفني.
واأعلنت وزارة الداخلية يف بيان �شباح ال�شبت انها متكنت من احل�شول على 
“معطيات على غاية من الأهمية واإحباط عمليات اإرهابية يجري التخطيط 
الإرهابي  “العن�شر  ت��وق��ي��ف  اث���ر  وذل���ك  رم�شان”  �شهر  خ���الل  لتنفيذها 
2018 قوات  ا�شتهدفت يف  بعمليات  بالقيام  املتهم  التواتي”  رائد  اخلطري 

الأمن واجلي�س.
تابعني  الأمنية ثالثة م�شلحني  القوات  قتلت  الفائت،  اآذار/م��ار���س   20 ويف 
حمافظة  يف  اجلبلية  املناطق  يف  رع��اة  وذب��ح  قتل  يف  �شاركوا  داع�����س  لتنظيم 
اجلزائر  مع  احل��دودي��ة  اجلبلية  املناطق  يف  تن�شط  كما  )غ���رب(.  الق�شرين 
القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  نافع”  بن  عقبة  “كتيبة  منها  م�شلحة  تنظيمات 
ت��ون�����س عمليات  ���ش��ه��دت   ،2011 ث����ورة  امل��غ��رب الإ����ش���الم���ي. وب��ع��د  ب���الد  يف 
واجلي�س  الأم��ن  عنا�شر  من  ع�شرات  خاللها  قتل  املتطرفني  لالإ�شالميني 

واملدنيني وال�شياح يف هجمات وكمائن تبنت هذه املجموعة غالبيتها.

انتهاكًا لالأق�سى و57 منعًا لالأذان يف اأبريل  30

جي�س الحتالل ير�ضل لواء مدرعات اإىل حدود غزة 

وفاة متظاهر �ضوداين متاأثرا بجروحه يف دارفور 

هذا “الت�شعيد الوح�شي �شد اأبناء �شعبنا من املدنيني 
والأبرياء العزل يف القطاع«،

العاجل  ب��ال��ت��دخ��ل  ال����دويل  املجتمع  ع��ري��ق��ات  وط��ال��ب 
باحرتام  واإل��زام��ه��ا  الإ�شرائيلية  احلكومة  وحما�شبة 
اإنفاذ  ال���دويل وح��ق��وق الإن�����ش��ان، والإ���ش��راع يف  القانون 

قرار احلماية الدولية العاجلة لل�شعب الفل�شطيني.
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ح��رك��ة ح��م��ا���س عبد 
للموؤ�ش�شات،  الح��ت��الل  “تدمري  اإن  القانوع،  اللطيف 
وق�شف بيوت املدنيني والأطفال، وحجم اخلراب الذي 
اأحدثه يف غزة، يعك�س وح�شيته الدموية واإفال�شه اأمام 
�شمود �شعبنا، واإرادة مقاومته البا�شلة”، وفق ما اأوردت 
وكالة “الراأي” الفل�شطينية، عرب ح�شابها يف “تويرت”، 

اليوم الأحد.
امل�شري،  م�شري  حما�س،  ح��رك��ة  يف  ال��ق��ي��ادي  اأك���د  فيما 
ال����ش���ت���ع���داد خل���و����س امل���ع���رك���ة لآخ������ر حل���ظ���ة، داع���ي���اً 
الأوان  “اآن  قائاًل:  التوحد،  اإىل  جميعاً  الفل�شطينيني 
لتوحد الكل الفل�شطيني، واأن ترفع العقوبات عن غزة، 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأعلن جي�س الحتالل الإ�شرائيلي، اأم�س الأحد، ا�شتدعاء 
لواء مدرعات ملنطقة احلدود مع قطاع غزة.

اأدرعي  اأفيخاي  الح��ت��الل  جي�س  با�شم  املتحدث  وذك��ر 
“كقوة قتالية جاهزة.. ملوا�شلة  اأنه مت ا�شتدعاء اللواء 

اجلهود الدفاعية املختلفة«.
مانلي�س  رون��ني  الع�شكري  املتحدث  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
اإنه “ل توجد جهود و�شاطة للتو�شل اإىل اتفاق لوقف 

اإطالق النار يف الوقت الراهن«.
اأن  اللندنية ذكرت  الأو�شط”  “ال�شرق  وكانت �شحيفة 
القاهرة رمت بثقلها اأم�س لتثبيت وقف اإطالق النار يف 

قطاع غزة. 
دخلت  “م�شر  اإن  القول  ال�شحيفة عن م�شادر  ونقلت 
بقوة على اخلط وطلبت من قائد �شرايا القد�س اجلناح 
القاهرة  اإىل  احل�����ش��ور  الإ���ش��الم��ي  للجهاد  الع�شكري 

ملناق�شة املوقف«. 
ق��ائ��د اجلناح  ال��ع��ط��ا  اأب���و  “بهاء  اأن  امل�����ش��ادر  واأ���ش��اف��ت 
عرب  اأم�س  القطاع  غ��ادر  الإ�شالمي  للجهاد  الع�شكري 

معرب رفح للقاء م�شوؤولني م�شريني«.
واأكدت امل�شادر اأن م�شر �شغطت على الف�شائل وكذلك 
على اإ�شرائيل لتثبيت وقف النار واإنقاذ التفاق الأخري 
على  ويقوم  ت�شهيالت  مقابل  تهدئة  على  ين�س  ال��ذي 

مراحل. 
وال�شوؤون  الفل�شطينية  الأوق�����اف  وزارة  وق��ال��ت  ه���ذا 
الدينية يف تقريرها ال�شهري لالعتداءات والنتهاكات 
الإ�شرائيلية على املقد�شات ودور العبادة والذي اأ�شدرته 
امل�شجد  دن�شوا  اإن الحتالل وم�شتوطنيه  الأح��د،  ام�س 
الأق�شى اأكرث من 30 مرة، ومنع رفع الأذان يف امل�شجد 
الإبراهيمي 57 وقتاً خالل اأبريل)ني�شان( املا�شي، وبلغ 
جممل العتداءات ما بني تدني�س واقتحام وت�شريحات 
حتري�شية واقتحام مقامات واعتداء على م�شاجد اأكرث 

من 100.
والإعالم  العامة  العالقات  تعده  الذي  التقرير  ور�شد 
و�شط  الف�شح،  بعيد  املقتحمني خا�شة  اأع��داد  زي��ادة يف 
ج��م��ل��ة م���ن ال��ت�����ش��ري��ح��ات ال��ت��ح��ري�����ش��ي��ة ���ش��د امل�شجد 

الهيكل  ج��م��اع��ات  ت�شمى  م��ا  اأ����ش���وات  وت��ع��ايل  ورواده، 
امل�شجد  م��ن  ب��دًل  الهيكل  واإح���الل  وا�شعة  لقتحامات 
ال��ت��ي جرت  ان��ت��خ��اب��ات الكني�شت  م��ع  ت��زام��ن��اً  الأق�����ش��ى، 

خالل اأبريل)ني�شان( املا�شي.
هذا  �شهد  “وفا”،  الفل�شطينية  الأن��ب��اء  لوكالة  ووفقاً 
ال�شهر ازدياد حالت الإبعاد عن امل�شجد الأق�شى، طالت 
امل�����ش��ل��ني وح���را����س امل�����ش��ج��د وات��خ��ذ الح���ت���الل بحقهم 
اأو العتقال،  الإبعاد لفرتات  تع�شفية ما بني  اإج��راءات 
امل�شجد  يف  الإ�شالمي  املتحف  مدير  الحتالل  واعتقل 

الأق�شى.
القد�س  يف  الح��ت��الل  لبلدية  م�شاعي  التقرير  وك�شف 
لف��ت��ت��اح م��در���ش��ة ج���دي���دة ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ت��ع��ت��م��د املنهاج 
“الإ�شرائيلي” بنمط جديد يتعلق بالفندقة والإر�شاد 
للقد�س  “الإ�شرائيلية”  ال��رواي��ة  ويعتمد  ال�شياحي، 
لتقدميه لأفواج ال�شّياح الوافدين على املدينة املقد�شة، 
يف حماولة من عديد املحاولت لتهويد املدينة وطم�س 

تاريخها الإ�شالمي والعربي.
وغزة  ال�شفة  مل�شيحي  الح��ت��الل  منع  التقرير  ور�شد 
اأحياء  يف  القد�س  يف  امل�شيحية  الكنائ�س  م�شاركة  م��ن 

“اجلمعة العظيمة«.
الإبراهيمي،  م�شجدها  وحت��دي��داً  الرحمن  خليل  ويف 
منع الحتالل رفع الأذان خالل اأبريل)ني�شان( املا�شي 
57 وقتاً، واأغلقه اأمام امل�شلني ليومني متتاليني، وذلك 
ل�شتباحته للم�شتوطنني لالحتفال بعيد الف�شح، وكما 
اأغ��ل��ق��ت ق���وات الح��ت��الل ال��ط��ري��ق امل��وؤدي��ة اإىل ال�شوق 
بحجة  “�شارع بئر ال�شبع”،  املركزية يف مدينة اخلليل 
ال�شماح للم�شتوطنني بزيارة موقع اأثري يطلقون عليه 

قرب “عتنائيل بن قنز«.
اأم����ني ���ش��ر ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملنظمة  اإىل ذل����ك، دع���ا 
التحرير الفل�شطينية، �شائب عريقات، يف تغريدة على 
اأم�س الأحد، جميع الف�شائل للتعاون  موقع “تويرت”، 
مع م�شر والأمم املتحدة لإعادة تثبيت التهدئة، و�شط 

دعوة حما�س لتوحد ال�شفوف يف مواجهة اإ�شرائيل.
ب��اأ���ش��د العبارات  اأم�����س  وك���ان ���ش��ائ��ب ع��ري��ق��ات ق��د دان 
حممال  غ��زة،  قطاع  على  الإ�شرائيلي  العدوان  ت�شاعد 
تبعات  ع��ن  الكاملة  امل�شوؤولية  الإ�شرائيلية  احلكومة 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

متاأثرا  ����ش���وداين  م��ت��ظ��اه��ر  ت����ويف 
بجروح اأ�شيب بها خالل �شدامات 
بني قوات الأمن ومتظاهرين من 
دارفور  ولي��ة  يف  ن��ازح��ني  مع�شكر 
امل�شطربة، على ما اأفاد م�شوؤولون 

طبيون الأحد.
واندلعت اأعمال عنف ال�شبت حني 
ا���ش��ت��ب��ك م��ت��ظ��اه��رون م���ن خميم 
ع��ط��ا���س م���ع ج���ن���ود وق������وات �شبه 
عا�شمة  نيال  مدينة  يف  ع�شكرية 
ولي����ة دارف������ور، ح�����ش��ب م���ا اأف����ادت 
الر�شمية  ال�شودانية  الأنباء  وكالة 

)�شونا(.
ت�شكل جزءا  اأط��ب��اء  وق��ال��ت جل��ن��ة 
املجل�س  �شد  التظاهر  حملة  م��ن 
ال��ع�����ش��ك��ري ال�����ش��وداين احل��اك��م يف 
جروح  ج���راء  �شخ�س  “تويف  ب��ي��ان 
اثناء  ب���ه���ا(  )ا����ش���ي���ب  ال��ب��ط��ن  يف 
للمتظاهرين  الأم��ن  ق��وات  تفريق 

يف نيال«.
واأّكد م�شوؤول طبي يف م�شت�شفى يف 
دارفور نقل اإليها املتظاهر، مقتله.

�شخ�شا   65 اإّن  م�شوؤولون  ويقول 
اأع��م��ال عنف  يف  قتلوا  الأق���ل  على 

مرتبطة بالتظاهرات.
الأنباء  وك���ال���ة  اأف������ادت  وال�����ش��ب��ت، 

والتغيري  احل���ري���ة  ائ���ت���الف  ل��ك��ن 
التظاهرات قّدم رواية  الذي يقود 
خمتلفة لالأحداث ونّدد مبا ا�شماه 
املتظاهرين  على  اجلي�س  “هجوم 

ال�شلميني يف نيال«.
الإقليم  ي�����ش��ه��د   2003 وم���ن���ذ 
ال�شودان  غ��رب  يف  الواقع  ال�شا�شع 
م�شاحة  م�����ش��اح��ت��ه  ت���ع���ادل  ال�����ذي 

قوات  ب��ني  م�شّلحاً  ن��زاع��اً  فرن�شا 
اخلرطوم من جهة ومتمّردين من 
اأقلّيات اإتنية يّتهمون نظام الب�شري 

بتهمي�شهم.
وخّلفت احلرب الدائرة يف الإقليم 
األ��ف قتيل و2،5   300 اأك��رث من 
م���ل���ي���ون م���������ش����ّرد، وف�����ق�����اً ل�����الأمم 

املّتحدة.

اأربعة  اأّن  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال�����ش��ودان��ي��ة 
اأ�شيبوا  الأم��ن  ق��وات  عنا�شر  من 
مواجهات  يف  بليغة”  “بجروح 
ب�����ني م���ت���ظ���اه���ري���ن ق�����دم�����وا من 
خميم نازحني وجنود وقوات �شبه 
ع�شكرية يف دارفور غرب ال�شودان، 
بني  اإ���ش��اب��ات  ت�شجل  مل  ح��ني  يف 

املحتجني.

كما توحدت املقاومة من خالل الغرفة امل�شرتكة«.
الت�شعيد  الإ�شالمي”  “اجلهاد  حركة  دان��ت  ب��دوره��ا، 
“ق�شف  فيه:  اأك��دت  بيان  يف  القطاع  على  الإ�شرائيلي 
ال�شحافة  املدنية ومكاتب  واملن�شاآت  للمباين  الحتالل 
ج��رمي��ة حرب  ال�شكنية  ال��ع��م��ارات  وت��دم��ري  والإع�����الم 

وا�شحة«.
لي�شت  “غزة  الدميقراطية”:  “اجلبهة  وق���ال���ت 
وحدها يف مواجهة العدوان الإ�شرائيلي، بل كل �شعبنا 
اأوهام  وك��ل  معها،  يقف  العربية  واأم��ت��ن��ا  الفل�شطيني 
الفل�شطينية،  وال�شفة  للف�شل بني قطاع غزة  نتنياهو 
وبني الداخل وال�شتات �شتف�شل، ف�شعبنا موحد و�شيبقى 

اأقوى من النق�شام«.
وي�شهد قطاع غزة ت�شعيداً من قبل اجلانب الإ�شرائيلي 
لليوم الثاين على التوايل، اإذ ا�شتهدفت غارات اإ�شرائيلية، 
القطاع بذريعة  الأح��د، مناطق متفرقة يف  اليوم  فجر 
“حما�س”  حركة  قبل  من  �شواريخ  اإط��الق  على  ال��رد 

على م�شتوطنات حماذية للقطاع. 

•• بنما-اأ ف ب:

من  ك��ورت��ي��زو  “نيتو”  لورنتينو  ال���ش��رتاك��ي-ال��دمي��وق��راط��ي  ي��ق��رتب 
الفوز يف النتخابات الرئا�شية يف بنما اأمام مناف�َشني رئي�شيني، يف البلد 
ال�شغري يف اأمريكا الو�شطى الذي ت�شوبه ف�شيحة “اأوراق بنما” والف�شاد 
املزمن. �شيخلف الفائز يف هذه النتخابات التي جتري على دورة واحدة، 
فقد  الأوىل.  وليته  ختام  يف  يرت�شح  مل  ال��ذي  فاريال  كارلو�س  خ��وان 
املعي�شة  تكاليف  وارتفاع  القت�شادي  الن�شاط  برتاجع  �شعبيته  تاأثرت 
وف�شائح الف�شاد والأزمة يف قطاعي ال�شحة والق�شاء. ويت�شدر “نيتو 
بني  ال��راأي  ا�شتطالعات  الدميقراطي  الثوري  احل��زب  من  كورتيزو” 
وهو  الت�شويت.  نوايا  من   36،1% على  بح�شوله  ال�شبعة  املر�شحني 

رجل اأعمال ومزارع عمره 66 عاما. كان كورتيزو وزيرا لدى الرئي�س 
ال�شابق مارتن توريخو�س )2004-2009(، وا�شتقال ب�شبب اخلالف 
ببذل جهود  ووعد  املتحدة.  الوليات  التجارة احلرة مع  اتفاقية  حول 
الفقر  ومكافحة  القت�شاد  وتعزيز  الدولة  واإ�شالح  التعليم  لتح�شني 
ال�شابق  اخلارجية  وزي��ر  ال�شتطالع  وف��ق  ثانياً  وي��اأت��ي  وال��الم�����ش��اواة. 
 %  26،2 الدميقراطي )مي��ني(، مع  التغيري  رو، من ح��زب  روم��ول��و 
من نوايا الت�شويت. ويليه امل�شتقل ريكاردو لومبانا )19،6 %(، الذي 
جعل من الت�شدي للف�شاد �شعار معركته. بعد ثالث �شنوات على الك�شف 
�شورتها  من  التخل�س  من  بعد  البالد  تتمكن  مل  بنما”،  “اأوراق  عن 
كمالذ �شريبي، ومل ت�شتثنها ف�شيحة الر�شاوى التي وزعتها جمموعة 

اأودبري�شت الربازيلية لالأ�شغال العامة.

وقال �شورتن )51  ويتوىل ال�شلطة منذ عام 2013. 
عاما( “نوؤثر الأمل على اخلوف... ونوؤثر امل�شتقبل على 

املا�شي«.
وتناف�س حزب العمال والئتالف احلاكم بزعامة رئي�س 
الوزراء �شكوت موري�شون على اإطالق الوعود النتخابية 
املعي�شة  ت��ك��ال��ي��ف  ل�شبط  اأم�����وال  بتخ�شي�س  وت��ع��ه��دا 

والتعليم والرعاية ال�شحية ومكافحة تغري املناخ.
انكما�س  الأخ��رية  الآون��ة  راأي يف  ا�شتطالعات  واأظهرت 
املئة  51 يف  اإىل  العمال  ب��ه ح��زب  ال��ذي يتقدم  ال��ف��ارق 
49 يف املئة بعدما كان يتقدم ال�شباق يف مار�س  مقابل 

اآذار بن�شبة 54 يف املئة مقابل 46 يف املئة.

•• ملبورن-رويرتز:

بزيادة  اأ�شرتاليا  يف  املعار�شة  زعيم  �شورتن  بيل  وع��د 
الأطفال  ريا�س  دور  التالميذ يف  ع��دد  وزي���ادة  الأج���ور 
ال�شغرية  ال�شركات  على  ال�شرائب  خف�س  من  واملزيد 
ف��از حزبه  اإذا  امل�شت�شفيات  يف  ال��ط��وارئ  غ��رف  وتطوير 

بالنتخابات املقررة يف 18 مايو اأيار.
ومع انطالق احلملة النتخابية حلزب العمال املعار�س 
الت�شويت  على  احل���زب  م��وؤي��دي  ���ش��ورت��ن  ح��ث  ر�شميا، 
ميني  ائ��ت��الف  حكم  واإن��ه��اء  “حقيقي”  تغيري  ل�شالح 
ال��و���ش��ط ال���ذي ي�شم ح��زب الأح����رار واحل���زب الوطني 

»نيتو« الأوفر حظا للفوز بانتخابات بنما زعيم املعار�ضة الأ�ضرتالية يعد بتغيري »حقيقي«  

الأردن يدعو اإىل »وقف العدوان« على غزة 
•• عمان-اأ ف ب:

“وقف  اإىل  اأم���������س  الأردن  دع�����ا 
قطاع  على  الإ�شرائيلي”  العدوان 
غزة على الفور، موؤكداً اأن “العنف 
لن يوؤدي اإل اإىل املزيد من التوتر 
املحا�شر  القطاع  لهذا  واملعاناة” 
اإن�شانية  اأزم��ة  اأهله  “يعاين  ال��ذي 

وحياتية ل ميكن القبول بها«.
الأردنية  اخلارجية  وزارة  واأك���دت 
العدوان  وق���ف  “�شرورة  ب��ي��ان  يف 
الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي ع���ل���ى ق����ط����اع غ���زة 
ف��وري��ا واح����رتام ال��ق��ان��ون الدويل 

“تبعات  م��ن  حم��ذرة  الإن�شاين”، 
املحا�شر  ال��ق��ط��اع  ���ش��د  الت�شعيد 
اإن�شانية  اأزم���ة  اأه��ل��ه  ي��ع��اين  ال���ذي 
ال���ق���ب���ول بها  وح��ي��ات��ي��ة ل مي��ك��ن 
والعقوبات  اجلائر  احل�شار  ج��راء 
اإ�شرائيل  تفر�شها  التي  اجلماعية 

يف خرق للقانون الدويل«.
اإل  ي�����وؤدي  ل���ن  “العنف  اإن  وراأت 
واملعاناة”،  التوتر  م��ن  امل��زي��د  اإىل 
وحت���ق���ي���ق  “بوقفه  وط�����ال�����ب�����ت 
دعمها  م�������وؤك�������دة  التهدئة”، 
جمهورية  تبذلها  التي  “اجلهود 
والأمم  ال�شقيقة  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر 

وقالت  ذل�����ك«.  لتحقيق  امل��ت��ح��دة 
اآفاق  غياب  “ا�شتمرار  اإن  ال���وزارة 
ال�������ش���الم وا����ش���ت���م���رار الح���ت���الل 
وت���ك���ري�������س احل���������ش����ار ع���ل���ى غ���زة 
لالأمن  الأك���رب  التهديد  ي�شكالن 

وال�شتقرار يف املنطقة«.
اإىل  ال����������دويل  امل���ج���ت���م���ع  ودع��������ت 
لوقف  ف�����وري  ب�����ش��ك��ل  “التحرك 
التهدئة  وحت��ق��ي��ق  ال��ع��ن��ف  دوام����ة 
لل�شعب  احل�����م�����اي�����ة  وحت�����ق�����ي�����ق 
اآفاق  واإيجاد  ال�شقيق  الفل�شطيني 
اأ�شا�س  على  ال�شراع  حلل  حقيقية 

حل الدولتني«.
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امل�شككني يف اوروب��ا الذين يرون فيه 
العاملية”  “بريطانيا  ملفهوم  خيانة 
للمملكة  مي���ك���ن  مب���وج���ب���ه  ال�������ذي 
التجارية  اتفاقياتها  اإب���رام  املتحدة 

اخلا�شة خارج الحتاد الأوروبي.
البقاء  لأن���������ش����ار  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأم�������ا   
امل����ت���������ش����ددي����ن، ف�������ش���ُي���ح���رم���ون من 
�شبيلهم  وه����و  ال���ث���اين،  ال���ش��ت��ف��ت��اء 
ال��وح��ي��د ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة يف 

الحتاد الأوروبي.
احلزبان  ياأمل  مايو،   2 هزمية  بعد 
النتخابات  اإج���������راء  جت���ن���ب  الآن 
املقرر  املتحدة  اململكة  يف  الأوروب��ي��ة 
لغياب  ي���ون���ي���و   23 يف  اإج�������راوؤه�������ا 
للت�شويت  فبالنظر  خ����روج.  ات��ف��اق 
اجلديدة  للت�شكيلة  ميكن  الن�شبي، 
لأوروبا  للمناه�س  “الربيك�شيت” 
ن��ي��ج��ل ف����اراج ج��م��ع 30 ب��امل��ائ��ة من 
املحافظني،  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  الأ����ش���وات 

ا حزب العمل. ولكن اأي�شً
املجموعات  ان  اخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن   
امل���وؤي���دة لأوروب�������ا، والتي  ال�����ش��غ��رية 
نتائجها  اأف���������ش����ل  م�����ن  اق�����رتب�����ت 
التاريخية، �شتقطع الع�شب من حتت 

اقدام جريميي كوربني.
عن لوبوان

•• الفجر – خرية ال�شيباين
ال����وزراء  رئ��ي�����ش��ة  بينما خ�����ش��ر ح���زب 
ت��ريي��زا م��اي م��ا ي��ق��رب م��ن 1300 
العمالية  امل���ع���ار����ش���ة  ف�����ان  م���ق���ع���د، 
للفوز،  م��ر���ش��ح��ة  ك���ان���ت  ان���ه���ا  رغ����م 
مقعًدا   60 اخل��م��ي�����س  ي���وم  خ�����ش��رت 
م���ن امل�����ش��ت�����ش��اري��ن ال��ب��ل��دي��ني. فقد 
عقوبات  ب���ف���ر����س  ال���ن���اخ���ب���ون  ق�����ام 
الرئي�شيني  احل��زب��ني  ع��ل��ى  ���ش��ارم��ة 
تعطيل  م�شوؤولية  يتحمالن  اللذين 
الحتاد  م��ن  امل��ت��ح��دة  اململكة  خ���روج 
الأوروبي. وبالنظر اإىل غ�شب الراأي 
احلكومة  ل��رئ��ي�����س  بالن�شبة  ال���ع���ام، 
ال��ي�����ش��ار، ج��ريمي��ي كوربني،  وزع��ي��م 
اأ���ش��ب��ح م��ن ال�����ش��روري وامل��ل��ح اإيجاد 
يف  اأغلبية  يولد  اأن  �شاأنه  من  اتفاق 

جمل�س العموم.
اإجنلرتا  اأن  ح��ت��ى  ح����دث  ال����ذي  م���ا 
)ل�����ون  “الزرقاء”  ال����و�����ش����ط����ى، 
اليمني؟  ه��ج��رت  ق���د  امل��ح��اف��ظ��ني(، 
ي��دف��ع احل���زب احل��اك��م، ال���ذي �شوت 
“للخروج”،  ناخبيه  من  باملائة   60
يف ا�شتفتاء 23 يونيو 2016، يدفع 
ال�شائد  وال��ن�����ش��از  ان��ق�����ش��ام��ات��ه،  ث��م��ن 
ال�شديد  وال�شعف  احلكومة،  داخ��ل 

الذي تعانيه ترييزا ماي. فقد رف�س 
الربملان لثالث مرات خطة اخلروج 
التي اعدتها لندن-بروك�شل، وكذلك 
اأكتوبر،   31 اإىل  الربيك�شيت  تاأجيل 

وهذا اأربك غالبية ناخبي اليمني.

�سحوة �سعبة للعمل
ع�������ادة، ي���ك���ون م���ث���ل ه�����ذا الق������رتاع 

الع�شوية  لتقت�شر  داونينج �شرتيت، 
الب�شائع  على  اجل��م��رك��ي  ااحت���اد  يف 

مع ا�شتثناء اخلدمات.

خماوف من النتخابات 
الأوروبية

�شيواجه  الت��ف��اق  ه��ذا  مثل  اأن  غ��ري 
م���ع���ار����ش���ة ال���ي���م���ني امل���ت�������ش���دد من 

حد  اإىل  الأح���ي���ان  بع�س  يف  ي�شل 
ال��ق�����ش��وة ال��وح�����ش��ي��ة. ل��ك��ن ح��ت��ى يف 
اأح���ل���ك اأي�����ام ����ش���اللت ال����دم كانت 
هناك وم�شات من ال�شلوى. فبعد 
ن�����ش��ر ت��ق��ري��رن��ا ع��ن زه����ران حدث 
اآخر. �شقط والده و�شقيقاه  تطور 
قتلى يف معركة بالر�شا�س عندما 

اقتحمت ق��وات الأم��ن بيتهم. كان 
فيديو  مقطع  �شجلوا  قد  الثالثة 

يدعون فيه للجهاد.
التفكري  اأن��ك قد متعن  واف��رت���س 
اأق���ارب  م��ن  اآخ��ري��ن  اأن  يف حقيقة 

زهران �شلكوا نف�س م�شلكه.
اأن رج����ال  ن���ظ���ري  ل���ف���ت  ل���ك���ن م����ا 

بناء  ال���ب���ي���ت  داه�����م�����وا  ال�������ش���رط���ة 
م�شلحني  اإن  ت��ق��ول  معلومة  على 
كان  املنطقة.  اإىل  انتقلوا  اأغ��راب��ا 
م��ن امل��م��ك��ن اأن ي��ع��ر���س ن��ق��ل هذه 
فمن  للخطر.  اأ�شحابها  املعلومة 
الذي نطق بها؟ كانوا م�شلمني يف 

م�شجد باملنطقة.

تدرج  اأن  على  �شتوافق  م��اي  ت��ريي��زا 
لالتفاقية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  الإع������الن  يف 
امل�شاركة يف  العمال:  مطلبني حلزب 
الحتاد اجلمركي لالحتاد الأوروبي 
الذين  ال���ع���م���ال،  ح���ق���وق  وح���م���اي���ة 
���ش��ي��دف��ع��ون ت��داع��ي��ات ال���ط���الق. من 
كوربني  ج��ريمي��ي  �شيعطي  ج��ان��ب��ه، 
ال�������ش���وء الأخ�������ش���ر مل�����ش��ت��اأج��رة 10 

للت�شويت  ت����رج����م����ة  الإق����ل����ي����م����ي 
�شالح  يف  وب���ال���ت���ايل  الح���ت���ج���اج���ي، 
املعار�شة. اىل الآن، مل يرتكب زعيم 
خطاأ  اي  ك��ورب��ني،  جريميي  الي�شار، 
ال��ع��م��ال حالًيا  ي��ت��ق��دم ح����زب  ح��ي��ث 
الراأي  ا�شتطالعات  ب�شكل طفيف يف 
على امل�شتوى الوطني، رغم برناجمه 
الذي ل يحوز على ثقة الراي العام، 

ال�شامية يف  واخلالفات حول معاداة 
جناحه الي�شاري.

العمال،  حزب  لزعيم  بالن�شبة  لكن   
كانت ال�شحوة مفاجئة وعنيفة. لقد 
يف  العاملة  الطبقة  مناطق  عاقبت 
حيث  العمال،  حزب  اإجنلرتا،  �شمال 
انتعا�شة  ث��ان  ا�شتفتاء  اأن�شار  ي�شهد 
العمل  ن���اخ���ب���و  ك���م���ا حت�����ول  وم�������دا. 

املجموعات  اإىل  ال��غ��ن��ي  اجل��ن��وب  يف 
الدميقراطية  والليربالية  ال�شغرية 

واخل�شر.
التقليديني  احل���زب���ني  ه���زمي���ة  اإن 
الرئي�شيني يجب اأن ت�شّرع املفاو�شات 
اأجل  من  الربيك�شيت  حول  الثنائية 
التو�شل اإىل اتفاق للخروج من عنق 
اأن  اآخ���ر الأخ��ب��ار،  ال��زج��اج��ة. وتفيد 

•• كولومبو-رويرتز:

مل�شافة  امل��ح��ي��ط��ات  م���ي���اه  ت��ف�����ش��ل 
بني  ت��ق��ري��ب��ا  ك��ي��ل��وم��رت   10600
دولتي نيوزيلندا و�شريالنكا. لكن 
ما  غ�شون  يف  �شهدت  منهما  ك��ال 
مذبحة  ال�شهر  على  قليال  ي��زي��د 
اأنحاء  يف  الأخ��ب��ار  عناوين  احتلت 

العامل.
كراي�شت�شري�س  م���دي���ن���ة  ف���ف���ي 
بنيوزيلندا اقتحم رجل م�شجدين 
خ����الل ����ش���الة اجل��م��ع��ة ي����وم 15 
زناد  باإ�شبعه  و�شغط  اآذار  مار�س 
ب��ن��دق��ي��ة ه��ج��وم��ي��ة م��ن ط����راز ايه 
اآر-15. وكانت النتيجة مقتل 51 
اثنني  يف  لل�شالة  ج���اءوا  �شخ�شا 

من بيوت اهلل.
اأخ�������رى  وم��������دن  ك����ول����وم����ب����و  ويف 
من  جم��م��وع��ة  ن��ف��ذت  ب�شريالنكا 
ت�شعة انتحاريني تفجريات من�شقة 
بع�س  دل��ف  ني�شان.  ابريل   21 يف 
كني�شة  اإىل  ه���دوء  بكل  املفجرين 
�شانت انتوين يف العا�شمة وكني�شة 

املعلومات عن حممد ها�شم حممد 
اإنه قائد عملية  زه��ران الذي قيل 

تفجريات اأحد القيامة.
فقد ُطرد من مدر�شته الإ�شالمية 
ب�����ش��ب��ب ت���ط���رف اأف����ك����اره. وخ���الل 
امل�شلمني  من  كثريون  ك��ان  حياته 

املحيطني به يتجنبونه.
بعد   2017 يف  زه������ران  اخ��ت��ف��ى 
ا����ش���ت���ب���اك ت�������ش���دى ف���ي���ه رج���ال���ه 
ملجموعة من املت�شوفة بال�شيوف. 
العام  يف  اأخ�������رى  م�����رة  واخ���ت���ف���ى 
مدينة  يف  ظ��ه��ر  اأن  ب��ع��د  ال���ت���ايل 
بوذا  فيها متاثيل  تعر�شت  اأخ��رى 

للتخريب.
الق�شتني  ه��ات��ني  ب���ني  وال��ت��ب��اي��ن 
يف راأي�����ي ج��دي��ر ب����اأن ي��ظ��ل ماثال 
ال�شنوات  وخ������الل  ال�����ذاك�����رة.  يف 
بتغطية  ف����ي����ه����ا  ق�����م�����ت  ال������ت������ي 
احل���رب وع��واق��ب��ه��ا يف ال��ع��راق ويف 
جمتمعات  ���ش��اه��دت  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
املتكرر  ال��ع��ن��ف  ���ش��دم��ة  ���ش��وه��ت��ه��ا 
والنفوذ  الهوية  ق��وى  من  ومزيج 
الع�شائرية  الو�شائج  على  القائم 

جنومبو  يف  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان  ����ش���ان 
البالد  �شرق  يف  وكني�شة  القريبة 
على  يجل�شون  امل�شلون  كان  بينما 

مقاعدهم يف عيد القيامة.
ودخل اآخرون مطاعم مزدحمة يف 
اأخرى  وف��ن��ادق  ل  �شاجنري  فندق 
الفطور.  تتناول  اأ�شر  كانت  بينما 
اأعقبت  التي  التفجريات  واأ�شفرت 
�شخ�شا   253 مقتل  عن  دخولهم 

على الأقل.
توجهت اإىل كل من املدينتني عقب 
اأم��ام��ي الإغ����راء  امل��ذب��ح��ة. جت�شد 
وا�شحا اأن اأركز على اأوجه الت�شابه 

بني املاأ�شاتني.
قد  كراي�شت�شري�س  يف  امل�شلح  ك��ان 
اأ�شماء  البندقية  جانبي  على  كتب 
�شليبية  ح��م��الت  م��ن  م�����ش��ت��وح��اة 
���ش��اب��ق��ة ���ش��ن��ه��ا م�����ش��ي��ح��ي��ون على 
فيديو  مقاطع  وظهرت  امل�شلمني. 
ل��واع��ظ اإ���ش��الم��ي م��ت��ط��رف يقال 
اإن����ه ق��ائ��د امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي نفذت 
فيها  ي��دع��و  �شريالنكا  ت��ف��ج��ريات 

لقتل امللحدين.

لكني رحت اأ�شاأل نف�شي واأنا اأقطع 
املقعد  يف  وذه��اب��ا  جيئة  �شريالنكا 
اخل��ل��ف��ي م���ن ���ش��ي��ارة دف����ع رباعي 
ري��ا���ش��ي��ة الأ����ش���ب���وع امل���ا����ش���ي عن 
اأوجه  الإف�����راط يف ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
ال��ت�����ش��اب��ه وع���ن اع��ت��ب��اره��م��ا جزءا 
الإرهاب  �شل�شلة حمتومة من  من 

احلديث.
وب������دل م����ن ذل�����ك رح�����ت اأف����ك����ر يف 
�شار  ال��ل��ذي��ن  املختلفني  امل�����ش��اري��ن 
ن�شرنا  م�����ش��ل��م��ان  رج����الن  ف��ي��ه��م��ا 
�شحية  الأول   .. ع��ن��ه��م��ا  ت��ق��اري��ر 
اأنه  اإىل  ال�شبهات  ت�شري  وال��ث��اين 

قاتل.
ف��ف��ي ك��راي�����ش��ت�����ش��ري���س ك��ت��ب��ت عن 
انتقل  ال��ذي  احلليم  عبد  اإبراهيم 
اأن  بعد   1995 يف  نيوزلندا  اإىل 
ن�شبيا يف  كان يعي�س حياة مريحة 
م�شتقبال  يريد  كان  لكنه  القاهرة 

اأف�شل لأولده.
كانت  ه��ن��اك  اإىل  و���ش��ل  وع��ن��دم��ا 
الوظيفة الوحيدة التي وجدها اأن 
احلكومية  ب����اإلإدارة  موظفا  يعمل 

التوظيف  ع��ن خ��دم��ات  امل�����ش��وؤول��ة 
وامل�شاعدات املالية. كما عمل اإماما 

مل�شجد يف كراي�شت�شري�س.
وعندما بداأ امل�شلح يطلق ر�شا�شه 
يف امل�شجد الذي كان عبد احلليم، 
67 عاما،  العمر  البالغ من  اجلد 
ي�شاهد  وق����ف  ال�����ش��الة  ف��ي��ه  ي����وؤم 
الأر�س  راق��دا على  ابنه  ح��ول  بال 

والر�شا�س يتطاير من حوله.
احلليم  ع���ب���د  زوج�������ة  واأ����ش���ي���ب���ت 
اأن  ل��ه  وب��دا  بر�شا�شة يف ذراع��ه��ا. 
اأن ي�شهد بنف�شه مقتل  من املمكن 

اأحبائه.
اإل اأن����ه ب��ع��د احل����ادث ال����ذي جنت 
ع���ب���د احلليم  رك�����ز  اأ����ش���رت���ه  م���ن���ه 
ع��ل��ى م��وا���ش��اة اأق����ارب امل��وت��ى. كان 
يخدم  اأن  قرر  لكنه  منفطرا  قلبه 
اإع����ادة  يف  ي�����ش��ارك  واأن  الآخ���ري���ن 

البناء.
ب���ع���د ���ش��ه��ر ت��ق��ري��ب��ا ����ش���اف���رت مع 
زميلي �شري نافاراتنام من مكتب 
كاتانكودي  مدينة  اإىل  �شنغافورة 
ال�شريالنكية. وهناك رحنا نتحرى 

فاراج املتطرف اكرب امل�شتفيدين

املطلوب توفري اغلبية يف جمل�س العموم

كوربني مل ي�شتفد من النتخابات املحلية ترييزا ماي حزبها يدفع ثمن تعطل الربيك�شيت

املنا�شرون لوروبا غا�شبون

تنازلت متبادلة يف الأفق

اإنكلرتا: هزمية املحافظني والعمال تنع�س الربيك�ضيت...!
 اأ�سبح من ال�سروري وامللح اإيجاد اتفاق

 من �ساأنه اأن يولد اأغلبية يف جمل�ص العموم
 فر�س الناخبون عقوبات �ضارمة على احلزبني 

الرئي�ضيني اللذين يتحمالن م�ضوؤولية تعطيل الربيك�ضيت

بعد هزمية 2 مايو، ياأمل احلزبان جتنب 
اإجراء النتخابات الأوروبية يف اململكة املتحدة

 يدفع حزب املحافظني ثمن انق�ضاماته، والن�ضاز 
ال�ضائد داخل احلكومة، وال�ضعف ال�ضديد لترييزا ماي

مقتل م�ضوؤول حملي يف ك�ضمري الهندية  
مراحل  خ��الل   10% ك�شمري  يف  امل�شاركة  جت���اوزت  وب��ال��ك��اد 

الت�شويت الأوىل.
�شتة  ت�شتمر  عملية  م��ن  اخل��ام�����ش��ة  امل��رح��ل��ة  الث��ن��ني  وت���ب���داأ 
اىل  ناخبون  و�شُيدعى  اي��ار/م��اي��و.   19 يف  وتنتهي  اأ���ش��اب��ي��ع، 
مكاتب الت�شويت يف 51 دائرة يف �شبع وليات، مبا فيها اأوتار 

برادي�س، اأكرب ولية هندية.
اأ�شفر  انتحاري  دخلت ك�شمري احلملة النتخابية عرب هجوم 
عن مقتل 40 من القوات �شبه الع�شكرية الهندية يف �شباط/
ف��رباي��ر. واأج���ج ال��ه��ج��وم، الأك���رث دم��وي��ة منذ ب��داي��ة التمرد 
يزال  ل  ال��ذي  التوتر   ،1989 يف  نيودلهي  على  النف�شايل 
على  منهما  ك��ل  ت�شيطر  اللتني  وباك�شتان  الهند  ب��ني  كامنا 

•• �رضيناغار-اأ ف ب:

قتل م��ت��م��ردون انف�شاليون م�����ش��وؤول م��ن احل���زب احل��اك��م يف 
ت�شريعية  انتخابات  البالد  تنظم  فيما  ك�شمري،  باقليم  الهند 

على عدة مراحل وعدة اأ�شابيع، وفق ما اأفادت ال�شرطة اأم�س.
ُقتل غول حممد مري )65 عاما(، امل�شوؤول عن فرع �شغري من 
حزب بهاراتيا جناتا، باطالق النار عليه م�شاء ال�شبت يف منزله 
مبنطقة اأنانتانغ جنوب ك�شمري، الولية الهندية الوحيدة ذات 

الغالبية امل�شلمة.
وذكرت ال�شرطة ان مكتب اقرتاع كان �شُي�شتعمل الثنني اأحرق 

يف حي �شوبيان املجاور.

ن�شبيا  ماألوفة  ال�شيا�شية  العنف  واأع��م��ال  ك�شمري.  م��ن  ج��زء 
خالل النتخابات يف الهند. وقد قتل 15 على القل من اأفراد 
بالقنابل  هجوم  يف  الأربعاء  و�شائقهم  الع�شكرية  �شبه  القوات 
بولية  غاد�شريويل  منطقة  يف  ماويني  متمردين  اإىل  ن�شب 

ماهارا�شرتا غرب الهند.
واأ�شابوا  املتمردون �شرطَيني  املا�شي، قتل  الأ�شبوع  نهاية  ويف 
تر�شت  ب��ر���س  وك��ال��ة  ذك���رت  كما  �شاتي�شغار،  و���ش��ط  يف  ق��روي��ا 

الهندية.
ويف اأوائل ني�شان اأبريل، قتل خم�شة اأ�شخا�س يف �شاتي�شغار يف 
قبل  انتخابية  قافلة  على  املاويني  من  متمردون  �شنه  هجوم 

يومني من بدء النتخابات.  

حتطم طائرة للجي�س الفنزويلي قرب كراكا�س  
•• كراكا�س-رويرتز:

قالت وزارة الدفاع الفنزويلية يف بيان اإن طائرة هليكوبرت ع�شكرية حتطمت قرب العا�شمة كراكا�س 
مما اأدى اإىل مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم �شبعة اأ�شخا�س.

واأ�شافت ال��وزارة اأنه كان من املقرر اأن تقلع الطائرة من كراكا�س اإىل ولية كويدي�س بو�شط غرب 
وقالت اإن ال�شلطات حتقق يف �شبب حتطم الطائرة. البالد عندما “�شقطت على الأر�س”. 

ق��ال خالل  للجي�س  تدريبات  ال�شبت حل�شور  ي��وم  كويدي�س  ي��زور  م��ادورو  نيكول�س  الرئي�س  وك��ان 
كلمات بالتلفزيون اإنها اأظهرت ا�شتعداد اجلي�س الفنزويلي للت�شدي ملا و�شفه بالتهديد الذي متثله 

الوليات املتحدة.
ويتهم مادورو احلكومة الأمريكية مبحاولة اإثارة انقالب �شده من خالل دعم زعيم املعار�شة خوان 
جوايدو الذي يندد مبادورو بو�شفه رئي�شا غري �شرعي. وقال مادورو على تويرت فيما بعد “ اأ�شعر 

باأ�شف عميق لهذا احلادث واأقدم تعازي القلبية لأقاربهم واأ�شدقائهم«.

البحث عن ال�ضلوى و�ضط �ضالل الدم يف كراي�ضت�ضري�س وكولومبو 
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�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اخلالب  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1538446:لل�شجاد  رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فل هاو�س 

  CN 2294820:ارت للديكور  رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا الطاير الزرق 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2674836 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 10000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 4*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ كافترييا الطاير الزرق
ALTTAYIR ALAZRAQ CAFETERIA

اىل/مطعم طائر امل�شفح- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
TAYIR AL MUSAFFAH RESTURANT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
لعمال  اخلليج  ال�ش�����ادة/اأر�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
قد تقدموا الينا بطلب  CN النجارة ذ.م.م رخ�شة رقم:2712777 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عدنان را�شد �شعيد الطيار ال علي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي مو�شى ر�شوان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هيثم احمد مو�شى ابو هليل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شادي حممد ابوربيع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح حممد �شالح نا�شر العامري

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كارافان لتاأجري ال�شيارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1003860 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.25*0.8 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ كارافان لتاأجري ال�شيارات

CARAVAN RENT A CAR

اىل/كارافان لتاأجري ال�شيارات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

CARAVAN RENT A CAR- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
�شركة   - ات�س  يو  ام  ال�ش�����ادة/جمموعة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم:2136869 

تعديل ا�شم جتاري من/ جمموعة ام يو ات�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

MUH GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/اأم يو اأت�س القاب�شة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

MUH HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ومعجنات ك�شري 

CN  قد تقدموا الينا بطلب تامي  رخ�شة رقم:2003449 

تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم ومعجنات ك�شري تامي

KOSHARI TIME RESTAURANT AND PASTRIES

اىل/مطعم با�شا م�شر

BASHA MASR RESTAURANT

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/العمالق الحمر للمقاولت اللكرتوميكانيكية   تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

رخ�شة رقم:CN1713260  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شاتيا ت�شاندرا �شيكار موغال بهانو فينكاتا من مالك اىل مدير 

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شاتيا ت�شاندرا �شيكار موغال بهانو فينكاتا من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شركة الفجرية للتجارة العاملية ذ.م.م

Fujairah International Trading Co LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شركة هادي حمد اآل همام للمقاولت

Hadi Hamad Al Hammam Contracting Co
تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد �شرور �شيف �شرور ال�شرقي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ العمالق الحمر للمقاولت اللكرتوميكانيكية
RED GIANT ELECTROMECHANICAL CONTRACTING WORKS

اىل/العمالق الحمر للمقاولت اللكرتوميكانيكية ذ.م.م
RED GIANT ELECTROMECHANICAL CONTRACTING WORKS LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كلوف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
  CN 2435669:فلور للم�شغولت اليدوية رخ�شة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

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

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دي ار جيه للتجارة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2751877 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جا�شم حممد ابراهيم ح�شن املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد علي عبيد الروي�شي الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دي ار جيه لل�شيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:2751862 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جا�شم حممد ابراهيم ح�شن املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد علي عبيد الروي�شي الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جممع تت�س اوف هيلث بي الطبي- �شركة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:2539907 

تعديل ا�شم جتاري من/ جممع تت�س اوف هيلث بي الطبي- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

TOUCH OF HEALTH B MEDICAL POLYCLINIC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/مركز تت�س اوف هيلث للتاأهيل- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

TOUCH OF HEALTH REHABILITATION- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة مراكز اعادة التاأهيل )8710001(

تعديل ن�شاط/ حذف جممع طبي )8620021(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

�ضيدرز واي خلدمات التموين- ذ م م
مب��وج��ب ق����رار اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة غ���ري ال��ع��ادي��ة امل��ن��ع��ق��دة يف تاريخ 
2019/05/02 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم   1903004901 يعلن 

امل�شفى زايد ت�شارترد اأكاونت لتدقيق احل�شابات، عن ت�شفية �شركة:
)�سيدرز واي خلدمات التموين - ذ م م(

 CN-1488579 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم
فعلى من لديه اي اعرتا�س مطالبة اأو حقوق على ال�شركة املذكورة اعاله 
وذلك  امل�شفى،  اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه 
خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإع��الن، وكل 

من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى: 6666828 / 02 ، �شندوق بريد )41145( اإمييل:

النيادي  �شعيد  نايع  بناية    M9 امل�شفح  ابوظبى-   -  info@zcaa.ae

.)M12( مكتب رقم ) M( الطابق

اإع��������الن ت�ضفي�����ة �ضرك��������ة 

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

�إعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/كوينك�س للورق املقوى 

IN1000340:رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة قرار للعقارات ذ.م.م بن�شبة %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شركة كوينك�س للمنتجات الورقية ذ.م.م بن�شبة %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد را�شد حمد الهاجري

تعديل يف ال�شكل القانوين/من موؤ�ش�شة فردية حملية 
اىل /�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري/من كوينك�س للورق املقوى
اىل/ كوينك�س للورق املقوى ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  ال�شناعه  

اعرتا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

�إعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/م�شنع كوينك�س للكرتون 

IN1000283:رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة قرار للعقارات ذ.م.م بن�شبة %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شركة كوينك�س للمنتجات الورقية ذ.م.م بن�شبة %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد را�شد حمد الهاجري

تعديل يف ال�شكل القانوين/من موؤ�ش�شة فردية حملية 
اىل /�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري/من م�شنع كوينك�س للكرتون
اىل/ م�شنع كوينك�س للكرتون ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  ال�شناعه  

اعرتا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

�إعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/م�شنع كوينك�س للمحارم 

IN1000068:رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة قرار للعقارات ذ.م.م بن�شبة %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شركة كوينك�س للمنتجات الورقية ذ.م.م بن�شبة %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد را�شد حمد الهاجري

تعديل يف ال�شكل القانوين/من موؤ�ش�شة فردية حملية 
اىل /�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري/من م�شنع كوينك�س للمحارم
اىل/ م�شنع كوينك�س للمحارم ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  ال�شناعه  

اعرتا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

امانت علي حممد لعمال البال�شرت
 رخ�شة رقم:CN 1138626 تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية اكا�شيا 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1114607 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة رانية ا�شماعيل حممود ابو عزب %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد نا�شر �شعيد نا�شر ال�شوايف %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مطر �شعيد عتيق خلف احلمريي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*5.5 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ �شيدلية اكا�شيا
ACACIA PHARMACY

اىل/�شيدلية اكا�شيا ذ.م.م
ACACIA PHARMACY LLC

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

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

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مدر�شة التكامل اخلا�شة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2168595 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*6 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ مدر�شة التكامل اخلا�شة

AL TAKAMUL PRIVATE SCHOOL

اىل/مدر�شة التكامل اخلا�شة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
AL TAKAMUL PRIVATE SCHOOL- SOLE PROPRSHIP LLC

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

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

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــالن
للعناية  املتكامل  ال�ش�����ادة/املركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب بال�شيارات  رخ�شة رقم:1169470 
تعديل ا�شم جتاري من/ املركز املتكامل للعناية بال�شيارات

COMPLETE CARE CENTER
اىل/م�شرت �شاين لتلميع وتنظيف ال�شيارات

MR SHINE CAR POLISH & CLEANINIG
تعديل ن�شاط/ا�شافة تنظيف وتلميع ال�شيارات )4520017(

تعديل ن�شاط/ حذف جتارة معدات تنظيف وغ�شيل ال�شيارات- باجلملة 
)4659922(

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(
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•• راأ�س اخليمة – الفجر:

بطولة  م��ن��اف�����ش��ات  اأم���������س  اخ��ت��ت��م��ت 
افتتح  وال��ت��ي   “ ال��رم�����ش��ى  “حتدي 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ال�����ش��ي��خ ج��م��ال ب���ن �شقر 
الظيت  مبنطقة  واأقيمت   ، القا�شمي 
يف م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د يف راأ����س 
 1200 من  اأك��رث  بح�شور   ، اخليمة 
“حتدي  ���ش��ب��اق  ����ش���ارك يف   . ���ش��خ�����س 

من  متحٍد   200 “ ن��ح��و   الرم�شى 
كان   ، واجل��ن�����ش��ي��ات  الأع���م���ار  خمتلف 
الكيت  امل���ت���ح���دي���ن حم���م���د  ب����ني  م����ن 
اخليمة،  راأ��������س  ح���ك���وم���ة  م�����ش��ت�����ش��ار 
الوطني  املجل�س  ع�شو  ال��ن��ار  و���ش��امل 
ال��ف��الح��ي، ع�����ش��و جمل�س  ، وع���ارف���ة 
من  وع��دد  اخليمة،  راأ���س  غرفة  اإدارة 

م�شوؤويل وموظفي الدوائر احلكومية 
اجلن�شية  م���ن  واأج����ان����ب  ب�����الم�����ارة،  
الوروب���ي���ة ح��ر���ش��وا على امل�����ش��ارك��ة يف 
هذا ال�شباق الذي ي�شهدونه لول مرة 
ومقيمني  مواطنني  اىل  بال�شافة   ،
عرب وا�شيويني، حيث فاز يف البطولة 
املت�شابق عارف عبد الرزاق حممد من 

فريق �شرطة دبي.

امل�سي على الرمل:
جاءت هذه البطولة بتنظيم من قبل 
ن��ادي رّح��ال��ة الإم����ارات ، وبرعاية كل 
ال��ت��ج��ارة ودائ����رة التنمية  م��ن غ��رف��ة 
البيئة  ح��م��اي��ة  وه��ي��ئ��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

العامة  ودائ�����رة اخل���دم���ات  وال��ت��ن��م��ي��ة 
بامل�شي  التحدي  ، حيث جاء  ب��الإم��ارة 
حفاة على ال��رم��ل الأح��م��ر احل��ار ، يف 
درجة   37 اإىل  و�شلت  ح���رارة  درج���ة 
اإرت��ف��اع درج��ة احلرارة  اأن  اإل   ، مئوية 
مينع  مل  ال������رم������ال  ع���ل���ى  وخ����ا�����ش����ة 
حتى  ال�شباق  موا�شلة  من  امل�شاركني 
خط النهاية ، بل كان حتد كبري لهم 
اأ�شر عليه كافة املت�شابقني وا�شتكمال 

م�شافة ال�شباق حتى النهاية .

.جناح البطولة :
م����ن ج���ه���ت���ه اأ������ش�����اد حم���م���د ع���ب���داهلل 
املن�شوري )بو دنو�س(، رئي�س اللجنة 
الرم�شى  حت����دي  مل�����ش��اب��ق��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
حققته  ال��ذي  بالنجاح  اخليمة  براأ�س 
ال��ب��ط��ول��ة و���ش��ط ح�����ش��ور ع���دد كبري 
م���ن اجل���م���ه���ور ب���ال���رغ���م م���ن ح����رارة 
ال�����ش��م�����س، ك��م��ا اأ����ش���اد ب��ال��رع��اي��ة التي 
اخليمة  راأ����س  غرفة  م��ن  ك��ل  قدمتها 
�شاهم  مما  للحدث  املحلية  وال��دوائ��ر 

التي  بال�شورة   وظهورها  اجناحه  يف 
لكونها   ، لها  والرتويج  بالمارة  تليق 
ال�شمالية  بالمارات  الوحيدة  المارة 
التي ا�شت�شافت احلدث ، بعد تنظيمه 
ا�شرتاليا من قبل  ثم  والعني  دب��ي  يف 
لمارة  فعودتها  هناك  الدولة  �شفارة 
راأ�س اخليمة . موؤكدا على اأن الهدف 
امل�شابقات  ه�����ذه  م���ث���ل  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن 
الريا�شية هو احياء الرتاث بالإ�شافة 
اإىل جذب اأنظار العامل اإلينا ، باإعتبار 
اأن ام�����ارة  راأ�����س اخل��ي��م��ة ت��ع��د �شمن 
بالدولة  ال�شياحية  الوجهات  اأف�شل 
ع���ل���ى كافة  دائ����م����اً  وان����ه����ا حت���ر����س   ،
�شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  الفعاليات 
تروج لالإمارة ومناطقها ذات الطبيعة 

اخلالبة.

حتدي الرم�سي:
بدوره اأكد حممد ح�شن ال�شبب املدير 
بالوكالة؛  اخليمة  راأ���س  لغرفة  العام 
جتربة  ي��ع��د  »ال��رم�����ش��ى«  حت����دي  اأن 

ا�شتثنائية ا�شتطاعت اأن تلفت الأنظار، 
لكت�شاف  ج��دي��دة  اآف��اق��اً  تفتح  كونها 
حيث  ال�شحية،  احل��ي��اة  ت��ع��زز  و�شائل 
ي�����ش��ل��ط الأ�����ش����واء ع��ل��ى ف���وائ���د امل�شي 
ع���ل���ى ال�����رم�����ال ال�������ش���اخ���ن���ة، ك���م���ا اأن 
امل�شاركني  �شعور  يف  ت�شاهم  التجربة 
وال����ت����اأم����ل مب����ا يدعم  ب���ال����ش���رتخ���اء 

توازن اجل�شم الب�شري ويعزز الطاقة 
اللجنة  اأن  اإىل  لف���ت���اً  الإي���ج���اب���ي���ة؛ 
الرعاة  مع  وبالتن�شيق  ارت��اأت  املنظمة 
ال��ع��ا���ش��رة للبطولة يف  ال����دورة  اإق��ام��ة 
راأ�س اخليمة نظراً ملا تتمتع به الإمارة 
من مقومات جاذبة وطبيعة ت�شاهم يف 

اإقامة مثل هذه البطولت.

•• دبي-وام

“لليغا” يف  الإ�شباين  ال��دوري  لرابطة  الإقليمي  املدير  �شانز  اأكد فرناندو 
باأهمية  توؤمن  الإم��ارات  دولة  اأن  الدولية  امل�شاريع  ورئي�س  الأو�شط  ال�شرق 
لها  ال���الزم  ال��دع��م  وت��وف��ري  احت�شانها  على  وتعمل  ال�شابة  امل��واه��ب  رع��اي��ة 
وذلك انطالقا من روؤيتها لتمكني ال�شباب يف خمتلف املجالت ومنها املجال 
اجلانبني  بني  وامل�شتمر  امل�شرتك  بالتعاون  �شعادته  عن  ..معربا  الريا�شي 
الإمارات  اأنباء  لوكالة  حديث  يف  وق��ال  ال�شابة.  الريا�شية  املواهب  لرعاية 
اإن�شاوؤه خارج اأ�شبانيا يف منطقة ال�شرق  اأول مكتب متخ�ش�س يتم  “وام” اإن 
الأو�شط كان يف دولة الإمارات م�شريا اإىل اأن عملنا يف الدولة بداأ منذ نحو 

6 �شنوات بهدف تاأهيل ورعاية املواهب الريا�شية ال�شابة واإعدادها. واأ�شاف 
“�شعداء ب�شراكتنا التي بداأت منذ عام 2013 مع اإن�شاء اأول مكتب لرابطة 
ال�شرق  ب��ني  املتحدة ملتقى  العربية  ف��الإم��ارات  دب��ي  الإ���ش��ب��اين يف  ال���دوري 
العاملية يف خمتلف  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  للعديد من  وت�شم مراكز  والغرب 
املجالت«. وحتدث عن ال�شراكة الأخرية التي مت اإبرامها مع جمل�س اأبوظبي 
التعاون  “اإن  اأبوظبي قائال  اأندية  الريا�شية من  املواهب  الريا�شي لرعاية 
اتفاقية  تنفيذ  الإم���ارات حيث مت  دول��ة  �شراكتنا مع  يعد خطوة جديدة يف 
اأبوظبي«.  اأندية  مع  جديد  م�شروع  يف  لنبداأ  دب��ي  اأندية  مع  �شابقا  مماثلة 
اأج��ل ال�شتفادة مع هذا  ال�شباب من  اأن هناك فر�شة كبرية لالعبني  واأك��د 
ال��ت��ع��اون وال��دخ��ول يف ت��دري��ب��ات خا�شة حت��ت ق��ي��ادة م��درب��ني م��ن ال���دوري 

اأغ�شط�س  �شهر  خ��الل  اإ�شبانيا  يف  تدريبي  مع�شكر  يف  وامل�شاركة  ال�شباين 
اأبوظبي الريا�شي قد اأعلن موؤخرا توقيع اتفاقية مع  املقبل. وكان جمل�س 
�شركة الإمارات لالت�شالت املتكاملة “دو” ت�شتهدف رعاية “مركز دو لليغا 
للكفاءات العالية” للمواهب الريا�شية من اأندية العني واجلزيرة والوحدة 
للكفاءات  لليغا  دو  “مركز  اأن  �شانز  ف��رن��ان��دو  واأك���د  ي��ا���س.  بني  وال��ظ��ف��رة 
�شركة  مع  “لليغا” بال�شراكة  الإ�شباين  الدوري  رابطة  العالية” اأطلقته 
الإمارات لالت�شالت املتكاملة “دو” يف الإمارات عام 2016 بهدف متهيد 
طريق الحرتاف لل�شباب املوهوب من جميع اأنحاء الإمارات ومتكينهم من 
الدوري  رابطة  من  معتمدين  مدربني  بقيادة  م�شتوى  اأعلى  على  التدريب 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  بني  ال�شراكة  اأن  واأ���ش��اف  ليغا«.  “ل  الإ�شباين 

اإيجابي وم�شتدام يف كرة  ومركز دو لليغا للكفاءات ت�شهم يف اإحداث تاأثري 
قدم ال�شباب بدولة الإمارات.

�شنوات متكن  العالية” ويف ثالث  للكفاءات  دو لليغا  “مركز  اأن  اإىل  ي�شار 
اأن��ح��اء ال��دول��ة ف�شال  م��ن �شم اأك���رث م��ن 150 لع��ب��ا ولع��ب��ة م��ن جميع 
عدة  كما طلبت  م��رات   3 لالأكادمييات  الر�شمية  بالبطولة  فريفه  فوز  عن 
يف  معاي�شة  لفرتات  العالية  الكفاءات  لعبي  من  لعبا   15 اإ�شبانية  اأندية 
اإ�شبانيا وانتقل عددا من لعبي املركز اإىل اأندية ومنتخبات حملية واإقليمية 
وعاملية مثل “نادي الن�شر الإماراتي ونادي اجلزيرة الإماراتي ونادي العني 
الإماراتي ونادي النجمة اللبناين واملنتخب البوليفي لكرة القدم واملنتخب 

الهندي لكرة القدم واملنتخب الأردين لكرة القدم«.

املدير الإقليمي ل� »لليغا« : الإمارات ترعى املواهب ال�ضابة و�ضعداء ب�ضراكتنا امل�ضتمرة

•• ال�شارقة-الفجر

للتايكواندو  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي  ت����وج 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب��ب��ط��ول��ة 
التوايل،  على  ال��ث��اين  للعام  ال��دول��ة 
اأقيمت  ال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة  يف  وذل�����ك 
فعالياتها ب�شالة الألعاب الريا�شية 
ب��ن��ادي ال�����ش��ارق��ة يف احل��زان��ة و�شط 
لعباً   80 جت���اوزت  كبرية  م�شاركة 

ولعبة من خمتلف اأندية الدولة.
الأول  املركز  ال��رج��ال  فئة  وانتزعت 
ون����ال����ت امل���ي���دال���ي���ات ال���ذه���ب���ي���ة عن 
ف��ي��م��ا ح�شلت  ج����دارة وا���ش��ت��ح��ق��اق، 
الثاين  امل���رك���ز  ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى  ف��ئ��ة 
لبنات  وكانت  الف�شية،  وامليداليات 
البطولة  يف  كلمتهن  ال�شارقة  ن��ادي 
اأن  وا�شتطعن  ث��ان��ي��اً  ل��ق��ب��اُ  واأ���ش��ف��ن 
فئتي  يف  الأول  ب���امل���رك���ز  ي���ت���وج���ن 
على  وح�شلن  وال�����ش��ي��دات  الآن�����ش��ات 
البطولة  وكاأ�س  الذهبية  امليداليات 

بعد عرو�س قوية.
و����ش���ه���د ال���ب���ط���ول���ة ح�������ش���ور ع���ايل 
عبيد  �شامل  �شعادة  تقدمه  امل�شتوى 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�����ش��ام�����ش��ي 
املدفع  و�شعادة خالد  ال�شارقة،  نادي 
الأمني العام امل�شاعدة للهيئة العامة 
للريا�شة، و�شعادة حممد بن دروي�س 

الأوملبية  للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
الزيودي  ح���م���دان  حم��م��د  و���ش��ع��ادة 
للتايكواندو،  الإم��ارات  احتاد  رئي�س 
و�شعادة حممد جمعة بن هندي نائب 
ال�شارقة،  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
عبدالرحمن  ���ش��ل��ي��م��ان  وامل��ه��ن��د���س 
رئي�س اإدارة الألعاب الفردية واأحمد 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س 
ال�������ش���ارق���ة ل���ري���ا����ش���ات ال����دف����اع عن 
النف�س وعبدالرحمن املليحي ع�شو 
واإ�شماعيل  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع��اب  اإدارة 
حماد ال�شابر رئي�س جلنة امل�شابقات 
باحتاد التايكواندو وعدد مقدر من 

ال�شخ�شيات.
ال�شام�شي  عبيد  �شامل  �شعادة  ورف��ع 
ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
التهاين  اآي������ات  اأ����ش���م���ى  ال���ري���ا����ش���ي 
ال�شمو  ل�������ش���اح���ب  وال����ت����ربي����ك����ات 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
حاكم ال�شارقة، واإىل �شمو ويل عهد 
ال�شارقة و�شمو نائب احلاكم، و�شمو 
ال�شيخ جواهر القا�شمي، على النجاح 
فريق  حققه  ال��ذي  الكبري  والتميز 
الإجن����ازات  اأن  مبيناً  ال��ت��اي��ك��وان��دو، 
التي ظلت حتققها الألعاب الفردية 
للدعم  حتقيقها  يف  الف�شل  ي��رج��ع 

به  ال���ذي حتظى  الكبري  واله��ت��م��ام 
من �شمو احلاكم، والت�شجيع الكبري 
الذي جتده بناتنا من �شمو ال�شيخة 
حما�شهن  األ���ه���ب���ت  ال���ت���ي  ج����واه����ر 

وجعلتهن يبدعن يف الريا�شة.
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وق�����دم 
�شليمان  للمهند�س  �شكره  ال�شارقة 
الألعاب  اإدارة  رئي�س  عبدالرحمن، 
الفردية واأع�شاء الإدارة على اجلهد 

ال��ك��ب��ري ال���ذي ظ��ل ي��ب��ذل��ه يف �شبيل 
والعمل  الأل��ع��اب  وتطوير  الرت��ق��اء 
الوا�شح والذي تتحدث عنه النتائج 
والإجن�������ازات امل��ت��وا���ش��ل��ة ع��ل��ى كافة 
مهنئاً  الفردية،  الأل��ع��اب  يف  ال�شعد 
جماهري وحمبي نادي ال�شارقة على 

هذا التفوق الكبري.
وحيا ال�شام�شي �شعادة حممد حمدان 
ال����زي����ودي رئ��ي�����س احت�����اد الإم������ارات 

للتايكواندو واأع�شاء جمل�س الإدارة 
املتميز  امل��و���ش��م  على  العمل  وف��ري��ق 
اأث���م���ر ع���ن جن���اح���ات كبرية،  ال�����ذي 
والدعم  واملتابعة  الهتمام  اأن  مبيناً 
القائمني  ق��ب��ل  م���ن  وج���دت���ه  ال����ذي 
اأفرز مو�شماً ناجحاً بكل  على الأمر 

املقايي�س يف كل مراحله.
�شليمان  امل��ه��ن��د���س  اأو�����ش����ح  ب������دوره 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال����ه����اج����ري، 

النادي رئي�س اإدارة الألعاب الفردية 
الألعاب  حت��ق��ق��ه  ال����ذي  ال��ن��ج��اح  اأن 
امل���ق���ام الأول  ل���ه يف  ال��ف�����ش��ل  ي��رج��ع 
ل�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة الذي 
الفردية عناية خا�شة  الألعاب  اأوىل 
اأن  روؤي��ة  له  وكانت  بنف�شه  ويتابعها 
الأل��ع��اب ال��ف��ردي��ة اأ���ش��رع ال��ط��رق يف 
ال�شارقة  ن���ادي  ل��ل��ع��امل��ي��ة،  ال��و���ش��ول 
الروؤية  ه��ذه  لتنزيل  جد  بكل  يعمل 

والنجاح  ال��واق��ع،  اأر����س  وحتقيقها 
املحقق يعرب عن هذه الروؤية الثاقبة 

والبعيدة والتي جنني ثمارها الآن.
وت�����اب�����ع: ال���ن���ج���اح وال���ت���م���ي���ز ال����ذي 
حتققه الألعاب الفردية هذا املو�شم 
وال�شرتاتيجيات  اخل��ط��ط  نتيجة 
الإدارة  جمل�س  قبل  م��ن  املو�شوعة 
ال�شام�شي  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة 
الكبري  والهتمام  املتوا�شل  والدعم 
قائد  الرئي�س  نائب  لها  اأوله  ال��ذي 
لها  امل�شتمرة  ومتابعته  الألعاب  دفة 
الدعم  ج��ان��ب  اإىل  ب��ل��ح��ظ��ة  حل��ظ��ة 
امل��ع��ن��وي ال���ذي ظ��ل ي��ق��دم��ه جمل�س 
بتحفيز  الأل����ع����اب  ك���ل  م���ع  الإدارة 
وت�������ش���ج���ي���ع ال�����الع�����ب�����ني، ك�����ل ه����ذه 
ال��ع��وام��ل ك���ان ل��ه��ا الأث����ر ال��ف��ع��ال يف 
فرقنا بتحقيق هذه النتائج املميزة.

فريق  مت����ي����ز  ال�����ه�����اج�����ري:  وق��������ال 
بالأمر  لي�س  ب��ال��ن��ادي  ال��ت��اي��ك��وان��دو 
ال��ف��ري��ق ظ��ل يهيمن على  ال��غ��ري��ب، 
ال�شاحة املحلية على الدوام ويحقق 
النتائج، وكان له ن�شيب من  اأف�شل 
عدداً  ونال  اخلارجية  م�شاركاته  كل 
امل��ي��دال��ي��ات يف بطولت  م��ن  م��ق��دراً 
دول���ي���ة وم�����ش��ن��ف��ة، وم�����ش��ى: لدينا 
ج��ي��ل مم��ي��ز م���ن ال��الع��ب��ني يقوده 
املدرب املواطن عبداهلل حامت املدير 

الإمكانيات  �شاحب  للفريق  الفني 
اأو�شل  وال����ذي  ال��ك��ب��رية  واخل�����ربات 
املميزة،  امل�����ش��ت��وي��ات  ل��ه��ذه  ال��ف��ري��ق 
الفني  اجل����ه����از  اأع���������ش����اء  واأي���������ش����اً 
خطط  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  والإداري، 
بداية  م��ن��ذ  وا���ش��ح��ة  ك��ان��ت  الإدارة 
تطوير  ع���ل���ى  ب���ال���رتك���ي���ز  امل���و����ش���م 
بيئة مهياأة  وتاأهيل لعبينا وتوفري 
املعينات  ك��اف��ة  ل��ل��ت��دري��ب��ات وجت��ه��ي��ز 
اأنف�شهم  التي ت�شاعدهم يف حت�شري 
للمع�شكرات  اإ���ش��اف��ة  ج��ي��د،  ب�شكل 
وامل�شاركات  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
الفريق  فيها  ق���دم  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
م�����ش��ت��وى ع���ال���ي���اً وح���ق���ق ع������دداً من 

الإجنازات.
���ش��ل��ي��م��ان �شوت  امل��ه��ن��د���س  واأر�����ش����ل 
الألعاب  اإدارة  باأع�شاء  واإ�شادة  �شكر 
والإدارية  الفنية  والأجهزة  الفردية 
والعمل  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  وال��الع��ب��ني 
توجت  والتي  الواحد  الفريق  ب��روح 
م�شرية  وم�شى:  ال��ن��ج��اح��ات،  ب��ه��ذه 
اأ���ش��اب��ت جناحاً  ال��ف��ردي��ة  الأل���ع���اب 
اجلميع،  ب�شهادة  املو�شم  ه��ذا  كبرياً 
�شنوا�شل العمل بنف�س التميز حتى 
نحافظ على ما حققناه من اإجنازات 
واإ����ش���اف���ة م��زي��د م���ن ال��ب��ط��ولت يف 

املوا�شم القادمة.

قدم اأف�سل ما عنده يف مو�سم متيز الألعاب ال�سرجاوية

نادي ال�ضارقة بطاًل لبطولة كاأ�س �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة للتايكواندو
�سامل ال�سام�سي: متيز الألعاب الفردية ثمرة دعم واهتمام حاكم ال�سارقة

مب�ساركة اأع�ساء من املجل�ص الوطني وم�سوؤولني بالدوائر

اختتام مناف�ضات حتدي »الرم�ضى« براأ�س اخليمة وا�ضت�ضافة البطولة  العام املقبل

•• اأبوظبي-الفجر

اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ال��وزراء وزير �شوؤون  نهيان نائب رئي�س جمل�س 
مبلعب  الثنني   ال��ي��وم  م�شاء  تفتتح  ال��رئ��ا���ش��ة، 
ق�شر  ف��ن��دق  يف  الريا�شية”  امل��غ��ط��اة  “القبة 
الإمارات بكورني�س اأبو ظبي، مناف�شات الن�شخة 
ال��ث��ام��ن��ة م���ن ب��ط��ول��ة ك���اأ����س م��ن�����ش��ور ب���ن زايد 
،والتي   2019 لعام  ال��ق��دم،  لكرة  الرم�شانية 
احل��ايل مب�شاركة  -اأي��ار  مايو   22 ت�شتمر حتى 
جمموعتني  على  توزيعها  مت  ،والتي  ف��رق   10
،وق��د �شمت الأوىل ف��رق مكتب الأم���ني ال��ع��ام ، 
�شركة نادي �شيتي جولف،املرا�شم الرئا�شية،هيئة 
ودائرة  الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  ظبي  اأب��و 
فرق  الثانية  املجموعة  �شمت  الق�شاء..فيما 
البعثات،  مكتب  ال��وط��ن��ي��ة،  الإم������ارات  م���دار����س 
الإم���ارات  ق�شر  �شركة  الحت���اد،  ط���ريان  �شركة 

و�شندوق اأبو ظبي للتنمية.
وت�شهد اجلولة الفتتاحية اعتبارا من العا�شرة 
م�����ش��اء ال��ل��ي��ل��ة اإق����ام����ة م���ب���ارات���ني ���ش��م��ن فرق 

مكتب  بلقاء  تنطلق  ،وال��ت��ي  الأوىل  املجموعة 
الأمني العام ،مع نادي �شيتي جولف،ويف املباراة 
املرا�شم  املجموعة  نف�س  �شمن  يتقابل  الثانية 
وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  الرئا�شية مع هيئة 
�شمن  الق�شاء  دائ���رة  فريق  و�شيكون  الغذائية 
املجموعة  اأم����ا   .. ال���راح���ة  يف  امل��ج��م��وع��ة  ن��ف�����س 
الثالثاء  غد  يوم  انطالقتها  تاأتي  التي  الثانية 
مدار�س  الأوىل  يف  يتقابل  مبواجهتني   ،5-7
فريق  م��ع  اللقب”  الوطنية”حامل  الإم�����ارات 
يتقابل  ال��ث��ان��ي��ة  امل����ب����اراة  ويف  ال��ب��ع��ث��ات  م��ك��ت��ب 
�شركة طريان الحتاد مع �شركة ق�شر الإمارات 
يف  للتنمية  ظبي  اأب���و  ���ش��ن��دوق  ف��ري��ق  و�شيكون 

الراحة الدورية.
وتقام جميع املباريات حتت اإ�شراف حكام دوليني 
م��ع��ت��م��دي��ن م���ن احت����اد الإم��������ارات ل��ك��رة القدم 
تنظيمية  ولئ��ح��ة  ل��ق��واع��د  ال��ب��ط��ول��ة  وتخ�شع 
،ور�شدت  متخ�ش�شة  ف��ن��ي��ة  جل��ن��ة  وب���اإ����ش���راف 
�شوؤون  ب�������وزارة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
وكيل  العامري  را���ش��د  �شعادة  برئا�شة  الرئا�شة 
وزارة �شوؤون الرئا�شة لقطاع التن�شيق احلكومي 

الفائزة  للفرق  ثمينة  وتقديرية  مالية  جوائز 
ال��ث��الث��ة الأوىل وه��ن��اك ج��وائ��ز قيمة  ب��امل��راك��ز 
لأف�شل لع��ب واأف�����ش��ل ه���داف واأف�����ش��ل حار�س 
ال��ت��ي مت  امل��ث��ايل  الإداري  ال��ب��ط��ول��ة وج��ائ��زة  يف 
ر�شدها خالل تلك البطولة لأول مرة . وتهدف 
جناحات  �شجلت  ال��ت��ي  ال��ك��رة  �شباعيات  بطولة 
الن�شاط  دع���م  اإىل  امل��ا���ش��ي��ة  دوراتها   يف  ك��ب��رية 
وتعزيز  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  ملجتمع  الريا�شي 
التوا�شل ،وتوطيد اأوا�شر الإخوة والزمالة بني 
للبطولة،  الفنية  ال�شروط  ون�شت   .. امل�شاركني 
على اأن يتكون كل فريق م�شارك من 13 لعبا، 
و6  مرمى  وح��ار���س  “اأ�شا�شيني  بينهم”6   من 
لعبني احتياط ، وتقت�شر عملية الت�شجيل على 
موظفي الوزارة واجلهات املعتمدة لدى اللجنة 
ت�شجيل  فريق  لكل  املنظمة، ويحق  الريا�شية 
عدد 3 لعبني اأجانب ، وتقام مباريات البطولة 
بنظام دوري املجموعات من دور واحد، ويتاأهل 
ال��ف��ري��ق��ان احل��ا���ش��الن ع��ل��ى امل��رك��زي��ن “الأول 
والثاين” من كل جمموعة للدور الثاين الذي 

تلعب مبارياته بطريقة خروج املغلوب.

 مناف�سات الن�سخة الثامنة :مب�ساركة 10 فرق

بطولة كاأ�س من�ضور بن زايد الرم�ضانية للكرة تفتتح الليلة بق�ضر الإمارات
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الفجر الريا�ضي

النجم  يعود  الرتابية،  املالعب  اآخر مباراة على  �شنوات من خو�شه  بعد ثالث 
“الأر�س  على  م��غ��ام��رة  اع��ت��ربه  م��ا  يف  للم�شاركة  ف��ي��درر  روج��ي��ه  ال�شوي�شري 
امل�شرب،  كرة  نقطة يف  لالألف  املا�شرتز  دورات  راب��ع  دورة مدريد  املحرمة” يف 
التي تنطلق الأحد، قبل ثالثة اأ�شابيع من بطولة رولن غارون، ثانية بطولت 
على  مباراة  اآخ��ر  عاما”   37“ فيدرر  وخا�س  الكربى.  الأرب��ع  �شالم  الغراند 
نهائي دورة  2016 عندما �شقط يف ثمن  اأيار-مايو   12 الرتابية يف  املالعب 
روما اأمام النم�شوي دومينيك تييم امل�شنف حاليا يف املركز اخلام�س عامليا 7-6 
“2-7” و4-6. وبعد اأ�شبوع من تلك الهزمية، اآثر �شاحب الرقم القيا�شي يف 
التي  غارو�س  رولن  بطولة  من  لقبا” الن�شحاب   20“ الكبرية  الألقاب  عدد 

تقام هذا العام من 26 اأيار-مايو اإىل 9 حزيران-يونيو، ب�شبب اآلم يف ظهره.
ويف العامني التاليني، مل ي�شارك فيدرر مبح�س اإرادته يف دورات املالعب الرتابية 
التي ل تعترب من اخت�شا�شه مبا فيها البطولة الفرن�شية، بهدف توفري جهوده 
للمالعب الع�شبية املف�شلة لديه ا�شتعدادا لبطولة وميبلدون الإنكليزية، ثالثة 
اأع�شاب وميبلدون يف  ال�شيا�شية تتويجا على  واأثمرت هذه  الكربى.  البطولت 

والتعايف من عملية يف  اأ�شهر  ل�شتة  ا�شرتاحة  2017، وبعد 
اأقل  ال�شوي�شري  النجم  ك��ان  ال��ي�����ش��رى،  ركبته 

فاعلية يف 2018 يف لندن. واعتمد فيدرر 
فما   ،2019 ملو�شم  روزن��ام��ت��ه  يف  تغيريا 
ا�شرتاليا  نهائي بطولة  اإن خرج من ثمن 
املفتوحة يف ملبورن، حتى اأعلن لل�شحافة 

ب�شكل مفاجىء اأنه �شيخو�س مو�شم املالعب 
�شابقا  العامل  اأول يف  امل�شنف  وب��رر  الرتابية. 

والرابع حاليا ذلك بقوله “اأنا يف مرحلة اأعتقد 
فيها باأن علي اأن اأمتع نف�شي. ولذلك قررت عدم 

التوقف مرة اأخرى لأن لي�س لدي الإح�شا�س باأن 
ذلك �شروري«.

و����ش���دد ب��ع��د م�����ش��ي ���ش��ه��ري��ن ع��ل��ى ذلك 
يف  تتويجه  بعد  وحت��دي��دا  الإع����الن 
باللقب  الأم���ريك���ي���ة  م��ي��ام��ي  دورة 
101 يف م�شريته، “اأنا �شعيد جدا 
ت��ك��ن لدي  اإذا مل  ال��ت��ح��دي.  ب��ه��ذا 

الرغبة، فلن اأذهب«.
ب��������وادر جولة  ق��������راءة  ه����ل مي���ك���ن 

بالتاأكيد  الت�شريح؟  هذا  يف  وداعية 
دبي حيث جزم  قوله من  “ل” ح�شب 
الأخري  مو�شمي  اأن���ه  يعني  ل  “هذا 

علي  اأن  اأو  ال��رتاب��ي��ة  امل��الع��ب  على 
اأن األعب لآخر مرة قبل العتزال. 

على  الطريقة  بهذه  اأفكر  ل  اأن��ا 
فيدرر  واأو������ش�����ح  الإط�����������الق«. 
“القرار يرتكز ب�شكل �شريح ل 
لب�س فيه على اأن لدي الرغبة 

ب���ال���ل���ع���ب ع���ل���ى الأر�����ش����ي����ات 
الرتابية. اأ�شعر باأن ج�شمي 

ق���وي جم����ددا مب��ا يكفي 
نوعية  تغيري  اأج��ل  من 

ال�شنوات  امل���الع���ب. 
ال�������ش���اب���ق���ة 

الأر�شيات  على  للعب  اأت��ف��رغ  اأن  الأف�شل  م��ن  ب��اأن��ه  اأ�شعر  كنت  خمتلفة،  كانت 
ال�شريعة«. وتابع “اليوم ج�شدي جاهز، واأنا جاهز اأي�شا، وعلى �شعيد الربنامج 
فهو مالئم بالن�شبة اىل عائلتي وفريق عملي. ف�شلت اأن اأبقى بنف�س امل�شتوى 
طويلة«.  ا�شرتاحة  اآخ��ذ  اأن  على  الرتابية،  املالعب  على  باللعب  اأ�شتمتع  واأن 
ويبقى ال�شوؤال: ماذا يتوقع فيدرر من العودة اىل املالعب الرتابية قبل ثالثة 
اللقب  اإح��رازه  اأع��وام من   10 وبعد  والثالثني،  الثامنة  �شن  بلوغه  اأ�شهر من 
كارلو،  دورة مونتي  نهائي  ربع  رولن غارو�س؟. ومنذ خروجه من  الوحيد يف 
يف  اأول  امل�شنف  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  ال�شربي  يجد  ل  امل��ا���ش��رتز،  دورات  ثالثة 
ويبدو  الرتابية«.  املالعب  على  اإليه  بالن�شبة  وخا�شة  كبرية  “م�شكلة  العامل 
اآذار-مار�س  اأواخ��ر  و�شرح  ال�شربي.  من  ح��ذرا  اأك��رث  ال�شوي�شري  “الأ�شتاذ” 
�شاحكا “�شاأخو�س مو�شم املالعب الرتابية واأنا واثق جدا. ل اأتذكر حتى كيف 
ننزلق...«. ذلك لأن فيدرر يقت�شر، منذ ثالث �شنوات، م�شاركته على املالعب 
اأي نقطة على املالعب الرتابية  األعب على  “مل  اأدن��ى حد. وقال  اإىل  الرتابية 
العام املا�شي. العام الذي �شبقه، لعبت لفرتة يومني فقط. يف 2016، �شاركت 
يف دورتي موناكو وروما، لكني مل اأكن اأ�شعر باأين يف حال جيدة. لهذا ال�شبب، ل 
اأعرف حتى ماذا ينتظرين؟«. واأ�شاف “على �شعيد الثقة بالنف�س، هذه +اأر�س 
اأنطلق من نقطة  اإين  “الثقة” بالكامل.  اأعيد بناءها  اأن  حمرمة+، وعلي 
ال�شفر«. عمليا، تعود خطواته الأوىل على املالعب الرتابية اىل منت�شف 
اأ�شابيع من الآن. وقد وثق ذلك ب�شورة له وهو  ني�شان-اإبريل قبل ثالثة 
يبت�شم، تالها مقطع فيديو على �شبكات التوا�شل الجتماعي. وقال بيار 
مع  مقابلة  يف  م��وؤخ��را  لفيدرر،  طويل  زم��ن  منذ  ال��ب��دين  املعد  باغانيني، 
لل�شرب  فاقد  كطفل  ال��ت��دري��ب  اىل  “و�شل  ال�شوي�شرية  “بليك”  يومية 
قبل اأول رحلة مدر�شية. هذا �شرب من اجلنون«. ودورة مدريد التي اأحرز 
اأعلن  التي  الوحيدة  املحطة  هي  و2012،   2009 عامي  لقبها 
عنها فيدرر قبل م�شاركته يف رولن غارو�س، ولن 
الدرو�س والعرب  اأن ي�شتخل�س منها  يفوته 
الفرن�شي  ���ش��ي��ب��داأ م�����ش��واره ���ش��د  ح��ي��ث 
املالعب  عن  الغائب  غا�شكيه  ري�شار 
الأول-اأكتوبر،  ت�شرين  نهاية  منذ 
ي��واج��ه يف ط��ري��ق��ه نظريا  وق���د 
غايل  الآخ���������ر  ال���ف���رن�������ش���ي 
م�����ون�����ف�����ي�����������س، ت����ي����ي����م، 
اأو  دي���وك���وف���ي���ت�������س 
الإ�شباين  حتى 
راف�������������اي�������������ل 

نادال.

اأبقى ليفربول اآماله قائمة يف التتويج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم 
للمرة الأوىل منذ 1990، حتى املرحلة الأخرية بفوزه الثمني على م�شيفه 
خ�شر  لكنه  الأخ���رية،  قبل  والثالثني  ال�شابعة  املرحلة  يف   2-3 نيوكا�شل 
اإ�شابة  ب�شبب  امل�شري حممد �شالح  ال��دويل  ليغ  جهود هدافه والربميري 

يف الراأ�س.
املو�شم  وال�29 هذا  تواليا  الثامن  الأمرين لتحقيق فوزه  ليفربول  وعانى 
حيث تقدم مرتني عرب املدافع الهولندي فريجيل فان دايك “13” و�شالح 
بينيتيز  رافايل  الإ�شباين  ال�شابق  مدربه  بقيادة  ال�شيوف  وعادل   ”28“
مرتني عرب الغاين كري�شتيان اأت�شو “20” والفنزويلي خو�شيه �شولومون 
بديل �شالح،  اأوري��ج��ي،  ديفوك  البلجيكي  ينقذه  اأن  قبل   ،”54“ رون��دون 

بت�شجيله الهدف الثالث “86«.
ورفع ليفربول ر�شيده اإىل 94 نقطة وتابع �شغطه على مان�ش�شرت �شيتي 
قبل  نقطتني  بفارق  موؤقتا  ال�شدارة  منه  انتزع  حيث  املا�شي  املو�شم  بطل 

مواجهة الأخري ل�شيفه لي�شرت �شيتي الثنني يف ختام املرحلة.
اجليد  ال���ش��ت��ع��داد  باإمكانه  وب���ات  املحلي  ال�شغط  م��ن  ليفربول  وتخل�س 
النهائي  ن�شف  ال��دور  اإي��اب  يف  املقبل  الثالثاء  الإ�شباين  بر�شلونة  ملواجهة 

بثالثية  خ�شارته  تعوي�س  يف  ياأمل  حيث  اأوروب���ا،  اأبطال  دوري  مل�شابقة 
�شعيه  يف  التوايل  على  الثاين  للعام  النهائية  امل��ب��اراة  وبلوغ  نظيفة 

الذي  املحلي  باللقب  الظفر  ف�شله يف  مو�شمه يف حال  لإنقاذ 
يلهث وراءه منذ عام 1990.

�شيخو�شها  ال���دوري  يف  اأخ��رية  م��ب��اراة  لليفربول  وتبقى 
فيما يحل  امل��ق��ب��ل،  الأح����د  ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون  اأم����ام �شيفه 

مان�ش�شرت �شيتي �شيفا على برايتون يف اليوم ذاته.
الدقيقة  يف  راأ���ش��ه  يف  قوية  لإ�شابة  �شالح  وتعر�س 

70 ا�شطرته اإىل عدم اإكمال املباراة اإثر ا�شطدام 
ب��ح��ار���س م��رم��ى ن��ي��وك��ا���ش��ل ال�����ش��ل��وف��اك��ي مارتن 
اإبعاد كرة عر�شية  الأخري  دوبرافكا عندما حاول 

فوقع الدويل امل�شري على الأر�س دون حراك.
وتلقى �شالح العالج على اأر�شية امللعب قبل اأن ينقل 

على حمالة ويرتك مكانه للبلجيكي ديفوك اأوريجي.
وتعترب اإ�شابة �شالح �شربة قوية لليفربول قبل ا�شت�شافته بر�شلونة، 
والغيني  روبرتو فريمينو  الربازيلي  واأن��ه يعاين من غياب  خ�شو�شا 

نابي كيتا ب�شبب الإ�شابة التي اأنهت مو�شم الأخري.
م�شافة  قوية من  راأ�شية  ب�شربة  لليفربول  التقدم  داي��ك  فان  ومنح 

قريبة اإثر ركلة ركنية انربى لها ترينت-األك�شندر اأرنولد “13«.
من  مرتدة  كرة  ا�شتغل  عندما  اأت�شو  عرب  التعادل  نيوكا�شل  واأدرك 
فتابعها  لروندون  قريبة  م�شافة  من  ت�شديدة  بعد  اأرنولد  املدافع 

قوية على ميني احلار�س الربازيلي األي�شون بيكر “20«.
ومنح �شالح التقدم جمددا لليفربول بت�شديدة بيمناه على الطاير 

من داخل املنطقة اثر متريرة عر�شية من اأرنولد اأ�شكنها على ميني 
احلار�س “28«.

وهو الهدف ال�22 ل�شالح هذا املو�شم فعزز موقعه يف �شدارة لئحة 
ليفربول  يف  زميله  املبا�شرين  مطارديه  اأم��ام  هدفني  بفارق  الهدافني 

الدويل  �شيتي  مان�ش�شرت  وم��ه��اج��م  م��ان��ي��ه  ���ش��ادي��و  ال�����ش��ن��غ��ايل  ال����دويل 
الأرجنتيني �شريخيو اأغويرو.

56 يف الربميري  املئة ل�شالح يف البطولت الأوروب��ي��ة بينها  وهو الهدف 
ليغ “54 مع ليفربول وهدفان مع ت�شل�شي” و35 يف ال��دوري الإيطايل 

و9 يف �شوي�شرا.
وجنح روندون يف اإدراك التعادل م�شتغال كرة راأ�شية من الكوري اجلنوبي 
احلار�س  ي�شار  على  بي�شراه  قوية  �شددها  املنطقة  داخ��ل  كي  �شونغ-يوينغ 

الي�شون “54«.
وتعر�س �شالح لالإ�شابة يف راأ�شه وترك مكانه لأوريجي “73«.

وجنح اأوريجي يف منح الفوز لليفربول ب�شربة راأ�شية من م�شافة قريبة 

اإثر ركلة حرة جانبية انربى لها البديل الأخر الدويل ال�شوي�شري �شريدان 
�شاكريي “86«.

وتابع توتنهام ثالث الرتتيب تخبطه وخ�شر للمرة الثالثة يف اأربع مباريات 
عندما �شقط على اأر�س بورمنوث �شفر1-، يف مباراة اأكمل ن�شفها تقريبا 

بت�شعة لعبني.
وجتمد ر�شيد توتنهام عند 70 نقطة، وبات مركزه الثالث مهددا يف حال 

فوز ت�شل�شي الرابع “68” على �شيفه واتفورد الحد.
وكان توتنهام �شي�شمن، يف حال فوزه، حلوله بني الأربعة الأوائل وبالتايل 

تاأهله اإىل دوري اأبطال اأوروبا املو�شم املقبل.
اأول  ال��ط��رد،  بداعي  اثنني  فخ�شر  متوترين  اللندين  الفريق  لعبو  وب��دا 
�شون  ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي هيونغ-مني  ال���دويل  امل��ه��اج��م 
الرجنتيني  املدافع  ثم  الأول  ال�شوط  نهاية  يف 
بعد  الثاين  مطلع  فويث  خ��وان  البديل 

نحو دقيقتني من نزوله.

•• دبي –الفجر:

احتاد  مقر  يف  اأم�����س  م�شاء  اختتمت 
الكرة بدبي  مناف�شات دوري الفتيات 

والتي   ، �شنة   16 و   14 و   12 حتت 
ال�شيدات  ق����دم  ك����رة  جل��ن��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع احت���اد الإم�����ارات لكرة 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  ووزارة  ال���ق���دم 

واأك����ادمي����ي����ة ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
وتوج   . الن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك 
فريق LFIGP بدرع دوري الفتيات 
ف��وزه على فريق  �شنة بعد   16 حتت 

امل��ب��اراة النهائية التي  2-1 ، يف  دب��ي 
الع�شبي  امل��ل��ع��ب  ع��ل��ى  اأم�������س  ج����رت 
فيما   ، ال��ك��رة  احت��اد  مبقر  ال�شناعي 
اأبوظبي الريا�شي  ح�شد فريق نادي 

امل���رك���ز ال���ث���ال���ث ب���ف���وزه ع��ل��ى فريق 
“ بنتيجة  ال��راب��ع  “ املركز  الفجرية 
 LFIGP 3-0 . كما مت تتويج فريق
بدرع بطولة دوري الفتيات حتت 14 

فريق  على  ال��ف��وز  حتقيقه  بعد  �شنة 
بنتيحة  ال��ري��ا���ش��ي  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي 
2-1 ، فيما جاء فريق دبي ثالثاً بعد 
الأملانية  امل��در���ش��ة  ف��ري��ق  ع��ل��ى  تغلبه 

�شعيد  وع��ل��ى   .  0-2 بنتيجة  راب��ع��اً 
 12 حت��ت  الفتيات  دوري  مناف�شات 
الظفر  ب��ا���س يف  ف��ري��ق  ، جن���ح  ���ش��ن��ة 
بدرع بطولة الدوري بفوزه العري�س 

على فريق الفجرية 5-0 ، بينما نال 
فريق LFIGP املركز الثالث بفوزه 
الريا�شي  اأبوظبي  ن��ادي  فريق  على 

رابعاً بنتيجة 0-3 .

•• اأبوظبي- الفجر

تنظيم  لل�شطرجن عن  الإم���ارات  احت��اد  اأعلن 
حيث  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  خ��الل  بطولتني 
اجلاري  مايو   21 الأوىل  البطولة  �شينظم 
مبارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  بطولة  وه��ي 
اخلاطف  ل��ل�����ش��ط��رجن  الأوىل  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
بالتعاون وال�شراكة مع اأكادميية فاطمة بنت 
نادي  الن�شائية وذلك مبقر  للريا�شة  مبارك 
مفتوحة  البطولة  و�شتكون  اأبوظبي،  �شيدات 
الن�شائي  للعن�شر  الفئات واجلن�شيات  جلميع 
الأندية  ل��ك��اف��ة  ال���دع���وة  ت��وج��ي��ه  ومت  ف��ق��ط 
واجلالية املقيمة يف الدولة، وحت�شل البطلة 
 7000 مالية  وج��ائ��زة  البطولة  ك��اأ���س  على 
دره����م وامل���رك���ز ال��ث��اين ع��ل��ى ك��اأ���س و4000 
ك��اأ���س و3000 درهم،  ع��ل��ى  وال��ث��ال��ث  دره���م 
وجوائز حتى املركز العا�شر كما مت تخ�شي�س 
جائزة لأف�شل لعبة اإماراتية، حتت 8 و12 

و14 و16 و18 �شنة.
 7 م��ن  ال�شوي�شري  بالنظام  البطولة  وت��ق��ام 
ج�����ولت، وي��ح��ق ل��الع��ب��ات احل��ا���ش��الت على 
ويتم  املناف�شات،  يف  امل�شاركة  دويل  ت�شنيف 
لل�شطرجن  ال����دويل  الحت����اد  اأن��ظ��م��ة  تطبيق 
وال��الئ��ح��ة ال��ف��ن��ي��ة لحت����اد ال�����ش��ط��رجن لعام 

 .2019
يف الوقت الذي ينظم الحتاد بطولة اأ�شحاب 
الهمم الأوىل لل�شطرجن اخلاطف مبقر نادي 
24 مايو اجلاري  يوم  الهمم،  دبي لأ�شحاب 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن����ادي دب���ي لأ���ش��ح��اب الهمم، 
امل��ن��ت��خ��ب��ات الوطنية  اأب����رز لع��ب��ي  مب�����ش��ارك��ة 

والأندية الأع�شاء واجلاليات املقيمة.
واأكد ح�شني خلفان ال�شام�شي اأمني عام احتاد 
ال�شطرجن اأن الحتاد قد اأمت كافة الرتتيبات 
البطولتني،  م��ن  الأوىل  الن�شخة  لنطالقة 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  اأكادميية  مع  بالتعاون 
�شتكون  فيما  ال��ف��ت��ي��ات،  تخ�س  وه��ي  م��ب��ارك 

بطولة  الحت������اد  ي��ن��ظ��م  ال���ت���ي  الأوىل  امل�����رة 
لأ�شحاب الهمم، والتي تتما�شى مع توجيهات 
الهمم،  باأ�شحاب  بالهتمام  الر�شيدة  القيادة 
واحلقيقة اأن احتاد ال�شطرجن من الحتادات 
التي كانت لها م��ب��ادرات يف ه��ذا الجت��اه من 
البطولت،  يف  الهمم  اأ�شحاب  م�شاركة  بينها 
بطولة  نخ�ش�س  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ولكنها 
اأن تكون امل�شاركة كبرية يف هذه  لهم ونتوقع 
اأ�شحاب  م��ن  ق��اع��دة  ل��وج��ود  ن��ظ��را  البطولة 

الهمم ميار�شون ال�شطرجن.
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الحت����اد ت�شري يف  اأن  واأو����ش���ح 
كما  البطولت  ه��ذه  ع��رب  اللعبة  ن�شر  اجت��اه 
اأن ال�����ش��راك��ات م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات ري��ا���ش��ي��ة ذات 
فاطمة  ال�شيخة  اأك��ادمي��ي��ة  مثل  ذائ��ع  �شيت  
بنت مبارك �شيكون له رد فعل كبري على ن�شر 
اللعبة لي�س فقط من خالل تنظيم البطولة 
بل �شيكون هناك تعاون م�شتمر، وطرح اأفكار 
يف  ال�شراكة  ه��ذه  تعزز  اأن  �شاأنها  م��ن  اأخ���رى 

امل�شتقبل.
ونوه اإىل اأن �شهر رم�شان من كل عام ي�شهد 
ال�شطرجنية  ال���ب���ط���ولت  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد 
كل  يف  البطولت  من  مهرجان  اإىل  ويتحول 
اأندية اللعبة يف الدولة، ودائما ما يكون هناك 
البطولت  مواعيد  على  الأندية  بني  ترتيب 
وهذا  اأخ���رى،  م��ع  بطولة  تتعار�س  ل  بحيث 
اأمام  ال��ط��ري��ق  اأن يفتح  ���ش��اأن��ه  م��ن  ال��رتت��ي��ب 
يف  للم�شاركة  وال��الع��ب��ات  ال��الع��ب��ني  جميع 
ال���ب���ط���ولت، وه���ن���اك ب���ط���ولت يف ن����ادي دبي 
لل�شطرجن ونادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن 
ون������ادي م��ل��ي��ح��ة واأب���وظ���ب���ي وال���ع���ني ون����ادي 
ال�شطرجن والثقافة للفتيات بال�شارقة ونادي 
اأن  وحر�شنا  الأندية،  من  وغريهم  الفجرية 
بقية  ع��ن  بعيدة  مواعيد  يف  بطولتنا  تكون 
البطولت موؤكدا اأن كل هذه البطولت ت�شب 
يف اجتاه واحد وهو خدمة املنتخبات الوطنية 

وتطوير م�شتوى الالعبني والالعبات.

 احتاد ال�ضطرجن ينظم بطولتي اأكادميية ال�ضيخة فاطمة ،واأ�ضحاب الهمم 

تتويج الفرق الفائزة بدوري الفتيات لكرة القدم حتت 12 و 14 و 16 �ضنة

ليفربول يبقي اآماله حتى املرحلة الأخرية فيدرر يعود اإىل مغامرة »الأر�س املحرمة« 



اأملانيا تقبل جلوء طائر
اأملانيا  اإىل حديقة حيوان هايدلربغ يف   انتقل حيوان راكون بري 

ومل يتمكن احلرا�س من طرده!
اأفادت �شحيفة "راين نيكار ت�شايتونغ" الأملانية اأن موظفي حديقة 
امل��دع��و داخ���ل حظرية  احل��ي��وان اك��ت�����ش��ف��وا م��وؤخ��را ال�شيف غ��ري 
الراكون، حيث بدا اأنه على ما يرام مع ال�شكان الأ�شليني ال�شبعة.

يتوقع  اأن  ميكن   - فريد  امللقب   - املتطفل  اأن  ال�شحيفة  وذك��رت 
الإق��ام��ة املجانية ب��ل والإق��ام��ة م��دى احل��ي��اة، لأن ل��وائ��ح الحتاد 

الأوروبي متنعه من اإطالق �شراحه مرة اأخرى يف الربية.
2015، تعترب حيوانات  مبوجب توجيهات الحتاد الأوروبي لعام 
الراكون من الأن��واع الغريبة الغازية التي قد ت�شكل تهديدا على 
الراكون  حيوانات  اأن  اإىل  ي�شار  الأوروب��ي��ة.  واحليوانات  النباتات 
ال��ربي��ة يف اأوروب����ا ه��ي اأح��ف��اد احل��ي��وان��ات ال��ت��ي ه��رب��ت م��ن مزارع 
"فريد"  اأن ينجب  الفراء منذ عقود. ومع ذلك، من غري املرجح 

ذرية لأن لوائح الحتاد الأوروبي تلزم اإخ�شاءه.

مت�ضاح يحاول قرع جر�س منزل
�شاوث كارولينا الأمريكية عندما   �شدمت مالكة منزل يف ولية 

راقبت من يطرق بابها الأمامي، حماول "دق" جر�س الباب.
األفانو عرثت  اأن كارين  وذكرت قناة "اإيه بي �شي 11" الأمريكية، 
ملنزلها  الأمامي  الباب  عند  مرتين  نحو  طوله  يبلغ  مت�شاح  على 
يف مريتل بيت�س. وُيظهر مقطع فيديو التم�شاح، وهو ي�شتميت يف 

الت�شلق من اأجل ما يبدو وكاأنه حماولة لقرع جر�س الباب.
الباب  على  و�شرر  خدو�س  اإح���داث  يف  التم�شاح  حركات  وت�شببت 

واملمر الأمامني ملنزلها، لكنه مل يك�شر نافذة الباب.
ال�شحم  ال��زاح��ف  ف���اإن  نيوز"  "فوك�س  م��وق��ع  ن��ق��ل  م��ا  وبح�شب 
اأ�شبحت  األفانو يف وقت لح��ق. وم��وؤخ��را،  اإزاحته عن منزل  متت 
التما�شيح يف ولية �شاوث كارولينا م�شدرا رئي�شا لالأخبار، حيث 
مت�شاحا  "في�شبوك"  موقع  على  ن�شره  مت  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
ال��ولي��ة. ويف �شهر  اأح��ي��اء  اأح��د  البقر يف  �شخما يقاتل �شد رع��اة 
اأبريل املا�شي، التقطت الكامريات مت�شاحا �شخما وهو يتجول يف 

ملعب "لونغ كوف" للغولف يف هيلتون هيد.

طائر يعطل م�ضروعًا �ضخمًا
 ت�شبب طائر اأ�شرتايل �شغري مهدد بالنقرا�س، يف تعطيل تنفيذ 
م�شروع منجم فحم عمالق تابع ل�شركة "اأداين" الهندية بولية 
كوينزلند. واأخطرت حكومة الولية ال�شركة الهندية املتخ�ش�شة 
اأنها رف�شت خطتها حلماية الطائر الذي يعرف با�شم  بالتعدين 
فرتة  خالل  بالنقرا�س،  املهدد  ال�شوداء"  الرقبة  ذو  "احل�شون 

ت�شييد املنجم الذي �شي�شل اإنتاجه ل�27 مليار طن من الفحم.
الولية  ف��اإن حكومة  نيوز"،  "اإنرتنا�شيونال  نقل موقع  ما  ووف��ق 
غري  الهندية  ال�شركة  قدمتها  التي  البيئية"  "اخلطة  اع��ت��ربت 

كافية للمحافظة على الطائر الذي يبلغ طوله 10 �شنتيمرتات.
ويعني ذلك اأن حكومة الولية �شحت بامل�شروع العمالق من اأجل 

احلفاظ على الطائر ال�شغري النادر. 
وت��ن��اق�����ش��ت اأع�����داد ال��ط��ائ��ر ال����ذي يعي�س يف ب��ع�����س الأج�����زاء من 
كوينزلند بن�شبة كبرية و�شلت اإىل 80 باملئة يف العقود الأخرية، 
لأ�شباب عديدة اأبرزها التو�شع العمراين وتنامي كثافة احل�شائ�س 

ذات الأغ�شان اخل�شبية باملناطق التي يقطنها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خاف من طبيب الأ�ضنان.. فمات بامل�ضكنات
يعاين الكثريون من فوبيا زيارة طبيب الأ�شنان، لكن هذا ال�شاب الربيطاين ذهب بعيداً يف خماوفه، مما دفعه اإىل 

تناول كميات كبرية من امل�شكنات اأدت اإىل وفاته. 
وتويف جاي ميلر )24 عاماً( بعد تناوله الفنتانيل، وهو م�شكن لالأمل ميكن اأن يكون اأقوى مبقدار 50 مرة من 

الهريووين.
ورف�س ال�شاب الريا�شي الواعد طلب امل�شاعدة، لعالج م�شكلة يف الأ�شنان ُيعاين منها على مدى 4 �شنوات، وبدًل من 

ذلك، اختار اأن يعالج اآلمه بنف�شه، وتعتقد عائلته اأنه تناول جرعة زائدة من م�شكنات الأمل.
وقال والد جاي ال�شيد تيم "مل يكن يتحمل زيارة طبيب الأ�شنان، وكان يلجاأ اإىل امل�شكنات وامل�شادات احليوية بدًل 

من ذلك، ومل يكن قادراً على حتمل اخل�شوع لعملية جراحية".
اأنه كان يتناول جرعات من  "حتى عندما كان طفاًل كان يخاف كثرياً من احلقن، وبعد وفاته، اكت�شفت  واأ�شاف 

الفنتانيل القابلة للم�شغ، وكان يعتقد اأنها ميكن اأن ت�شاعده على حتمل الأمل لكنها كانت ال�شبب يف وفاته".
�شخ�س جنازته،   1000 اأك��رث من  الفنتانيل، وح�شر  كمية من  اأجريت على جثة جاي  التي  الختبارات  ووج��دت 

بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
ومت تطوير الفنتانيل يف الأ�شل يف بلجيكا خالل اخلم�شينيات من القرن املا�شي مل�شاعدة مر�شى ال�شرطان يف حتمل 
اإىل  الأمل، وقوة هذا املنتج الق�شوى وتاأثريه م�شابهة للهريوين. ومع ذلك، فهذه الفعالية هي التي توؤدي غالباً 

الوفاة، حيث ي�شيء املتعاطي تقدير جرعة الفنتانيل املنا�شبة.
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انتحالت بر�ضالة دكتوراه وزيرة 
بفح�س  العلمية  الر�شائل  يف  انتحالت  ع��ن  بالك�شف  خمت�س  موقع  ق��ام 
ر�شالة دكتوراه وزيرة الأ�شرة الحتادية يف اأملانيا. املوقع وجد اأن اأكرث من 

ثلث الر�شالة يحتوي على �شرقات اأدبية. فما هو موقف الوزيرة املعنية؟
التي  الدكتوراه  بر�شالة  اأخطاء ونقول لن�شو�س م�شروقة  العثور على  مت 
ال�شرتاكي  )احل��زب  جيفري  فران�شي�شكا  الأملانية  الأ���ش��رة  وزي��رة  اأعدتها 
عن  الك�شف  موقع  وق��ال  قبل.  من  معتقدا  ك��ان  مما  اأك��رث  الدميقراطي( 
عمليات النتحال على �شبكة الإنرتنت املعروف با�شم "فرونيبالغ" اإن اأكرث 
من ثلث �شفحات الر�شالة، وحتديدا 76 �شفحة من اأ�شل 205 هي ن�شو�س 
اأكرث من  اأجنبية على  ن�شو�شا  نقلت  اأن جيفري  املوقع  واأ�شاف  منتحلة. 
ثالثة اأرباع اإحدى �شفحات العمل. وقالت جملة "�شبيغل" اإن املوقع انتهى 
من فح�س اأطروحة الدكتوراه اخلا�شة بالوزيرة من حيث وجود �شرقات 
بفح�س  املا�شي  فرباير  منذ  احل��رة  برلني  جامعة  تقوم  كما  بها.  علمية 
ر�شالة جيفري لال�شتباه يف اقرتافها �شرقات علمية. وكانت جيفري طلبت 
بنف�شها من اجلامعة القيام بهذا الفح�س بعدما ا�شتكى املوقع من �شياغة 
عدة موا�شع يف الر�شالة، موؤكدة بالقول اإنها "األفت عملها وفقا لأح�شن ما 

و�شلت اإليه من علم واقتناع".

�ضورة دافن�ضي تك�ضف �ضر عدم اكتمال املوناليزا
طرحت درا�شة حديثة فر�شية اأخرى، ب�شاأن ال�شبب وراء عدم اإنهاء اأيقونة 

الفن ليوناردو دافن�شي، لعمله الفني الأهم "املوناليزا".
لدافن�شي  مر�شومة  �شخ�شية  �شورة  اإىل  ا�شتندت  التي  الدرا�شة  وح�شب 
)بورتريه(، فاإن الأخري رمبا مل يتمكن من اإنهاء اللوحة الأ�شهر يف العامل، 
ب�شبب مر�س "اليد املخلبية" الذي جعله غري قادر على الإم�شاك باأدوات 

الر�شم بطريقة �شحيحة.
حالة  الزندي"،  "املخلب  اأو  ال��زن��دي  الع�شب  انحبا�س  اأو  املخلبية  واليد 
العتالل  ع��الم��ات  اإح���دى  وه��ي  لأع��ل��ى،  والبن�شر  اخلن�شر  فيها  يلتوي 

ال�شديد لأع�شاب اليد.
وتظهر �شورة فنان ع�شر النه�شة الإيطايل، يده اليمنى ملفوفة بقطعة 
يف  املن�شور  للبحث  وفقا  ثابت"،  و�شع  و"على  "ال�شمادة"،  ت�شبه  مالب�س 

جملة اجلمعية امللكية للطب.
"الإغماء الع�شبي القلبي" التي كان يعانيها  اأن نوبة �شديدة من  ويعتقد 

دافن�شي، �شببت هذه الإ�شابة.
ورغم من دافن�شي ر�شم بيده الي�شرى، قال الباحثون يف الدرا�شة اجلديدة 
اأجربته  الإ�شابة رمبا  اأن  ويعتقدون  اأي�شا،  اليمنى  يده  ي�شتخدم  كان  اإنه 

على عدم اإكمال العديد من الأعمال الفنية، مبا فيها "املوناليزا".

اإلي�ضا تك�ضف عن 
موعد األبومها املقبل

ك�شفت الفنانة اللبنانية  اإلي�شا  عن 
موعد طرح األبومها املقبل، حيث 
كتبت عرب �شفحتها اخلا�شة على 
اأحد مواقع التوا�شل الإجتماعي 
�شاأطرح  اأن���ن���ي  قائلًة:"اأعتقد 

الألبوم تزامناً مع عيد امليالد".
اأغنية  اأول  واأ�شافت:"وباملنا�شبة 
ل��ب��ن��ان��ي��ة اأخ���ذت���ه���ا ب��ال��ف��ع��ل من 

الكبري  علي املوىل ".
امل�������وىل  ع����ل����ي����ه����ا  رّد  وب���������������دوره 
بالقول:"طب قدي ب�شوف حايل 
كان  م�شيفاً:"لقد  انا"،  فيكي 

دائماً ل�شرف يل".
اإلي�شا  ر����ش���ال���ة  اأن  اإىل  وي�������ش���ار 
ر�شالة  ع��ل��ى  تعليقاً  ج���اءت  ه���ذه 
حممود  امل�����ش��ري  ال�شاعر  كتبها 
مع  تعاونه  عن  كا�شفاً  اخليامي، 
اإلي�شا باأغنية من كلمات ال�شاعرة 

�شهام ال�شع�شاع.

ق�ضة وفاء بني الزوجني 
.. حني حلظة الوفاة

اإن زوجني من بن�شلفانيا  اأف��راد عائلة   قال 
45 عاما توفيا  كانا متزوجني منذ حوايل 

خالل دقائق من بع�شهما البع�س.
يومية  ب��زي��ارات  فان�س  "كو�س"  كلري  ق��ام 
ع��ا���ش��ت زوجته  ل��ل��رع��اي��ة ح��ي��ث  م��رك��ز  اإىل 
ب�شبب  عاما،   70 العمر  من  البالغة  ج��ني، 

م�شكالت يف احلركة والتنقل.
لكن تلك الزيارات توقفت الأ�شبوع املا�شي 
الإنفلونزا  ي�شبه  مب��ر���س  اأ���ش��ي��ب  ع��ن��دم��ا 

واأدخل امل�شت�شفى.
ومع تدهور حالته، حتدثت جني اإىل زوجها 

البالغ من العمر 75 عاما عرب الهاتف.
اإل��ي��ه قبل دقائق  اآخ��ر م��رة حتدثت  وك��ان��ت 

من وفاته ليل الأحد.
ك��ان��ت اإح����دى ب��ن��ات ال���زوج���ني م��ع والدها 
الذهاب  عماتها  م��ن  وطلبت  ت��ويف،  عندما 

اإىل مركز الرعاية واإخبار والدتها بوفاته.

ابتلع �ضماعة اأبل ثم اكت�ضف املفاجاأة املذهلة
اأذنيه �شماعات   نام ال�شاب التايواين بن ها�شو وا�شعا يف 
�شماعة  بوجود  فوجئ  ا�شتيقط  عندما  لكنه  "اإيربود"، 
واح����دة ف��ق��ط. وم���ع خ��ا���ش��ي��ة ال��ت��ت��ب��ع يف اأج���ه���زة "اأبل"، 

عرف ال�شاب اأن اإحدى ال�شماعتني ا�شتقرت يف معدته.
وذكرت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأن ال�شاب ابتلع 

ال�شماعة عن طريق اخلطاأ عندما كان نائما.
ال�شاب لحقا يف  اأجراها  التي  ال�شينينة  الأ�شعة  وك�شفت 
امل�شفى، اأن ال�شماعة ا�شتقرت يف معدته، رغم اأنه مل يكن 
اأن ال�شماعة كانت  اأي اأمل. لكن املفاجاأة الأخ��رى،  يعاين 
�شاعد يف حتديد مكانها. وعرب  م��ا  وه��و  تعمل،  ت��زال  ل 
يف  ال�شماعة  اإخ���راج  م��ن  ال�شاب  متكن  ملينات،  اإعطائه 

املرحا�س، وقد كانت يف و�شع الت�شغيل، ول زالت تعمل.

وفاة طفل �ضقط يف اإناء طهي 
ت���ويف ط��ف��ل يبلغ م��ن ال��ع��م��ر ع��ام��ني، ب��ع��د 10 اأي����ام من 
ال�شاخن، بينما كانت  باملاء  اإن��اء طهي مملوء  �شقوطه يف 

والدته م�شغولة ببع�س الأمور الأخرى.
اإيفان  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وذك����رت 
من  باملائة   70 يف  ب��ح��روق  اإ�شابته  بعد  ت��ويف  مالتيت�س 
ج�شده، عقب احلادث الذي وقع يف قرية �شو�شيدوفيت�شي 

مبنطقة لفيف اأوبال�شت جنوبي اأوكرانيا.
م�شت�شفى  اإىل  نقله  ي��ت��م  اأن  و���ش��ك  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل  وك���ان 
لتلقي  املتحدة  بالوليات  بو�شطن  يف  لالأطفال  �شريرز 
العالج، لكن حالته ال�شحية �شاءت اخلمي�س املا�شي مع 
التي  اإي��ف��ان��ا،  وال��دت��ه  وق��ال��ت  ل��دي��ه.  املناعة  توقف جهاز 
تلوم نف�شها على احلادث، اإن طفلها تويف �شباح اجلمعة، 
مدير  �شاف�شني  فا�شيل  وق���ال  اأي���ام.   10 دام  ���ش��راع  بعد 
م�شت�شفى "لفيف برين �شنرت" حيث كان يعالج الطفل: 
"خاليا الدم البي�شاء كانت منخف�شة للغاية، كما توقف 
من  فوزيلوف  غينادي  الطبيب  وك�شف  املناعي".  جهازه 
من  باملائة   5 لديه  "كان  الطفل  اإن  بو�شطن  م�شت�شفى 
نقله  مت  اإذا  اأوكرانيا.  يف  احلياة  قيد  على  البقاء  فر�س 
اإلينا يف الأيام الأوىل بعد احلادث لكان قد ح�شل على 30 
عندما  ابنها  مع  كانت  الأم  اإن  التقارير  وتقول  باملائة". 

تويف، واإنها "ل ت�شتطيع اأن ت�شامح نف�شها على موته".
ووقع احلادث يف الوقت الذي كانت فيه الأم لأربعة اأبناء، 
40 لرتا، ثم و�شعته على  تغلي املياه يف قدر طهي �شعة 
الأر�س يف املطبخ مبنزلها عندما ذهبت اإىل متجر بقالة 
ل�شراء بع�س اخلبز، ح�شب التقارير. قالت الأم: "اإيفان 
ي�شاهد  الأك���رب  �شقيقه  ك��ان  بينما  امل��ن��زل،  يف  يلعب  ك��ان 
اأفالم ر�شوم متحركة. اأعتقد اأنه دخل املطبخ، و�شقط من 

غري ق�شد يف قدر طهي مملوء باملاء املغلي".

�ضالون يدفع املال لالأطفال مقابل القراءة 
يف خ��ط��وة م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز ال�����ش��ع��ور ب��ال��ث��ق��ة بالنف�س 
لدى الأطفال، يقدم �شالون حالقة يف ولية بن�شلفانيا 
ب�شوت  ال��ق��راءة  مقابل  لالأطفال  دولرات   3 الأمريكية 
مرتفع اأثناء ق�س �شعرهم. اأعلن �شالون حالقة "�شيتي 
كات�س" اإطالق مبادرة "املطالعة لالأطفال" التي تهدف 
ثقتهم  وت��ع��زي��ز  امل��ط��ال��ع��ة  ع��ل��ى  الأط���ف���ال  ت�شجيع  اإىل 

باأنف�شهم عرب القراءة ب�شوت مرتفع.  مواطنون باك�ستانيون ي�سرتون التمور يف بازار اأ�سبوعي يف اإ�سالم اآباد ا�ستعدادا ل�سهر رم�سان املبارك. ا ف ب

قطب املو�ضة يبيع لوحات 
قيمة بدافع احلاجة 

قال قطب املو�شة الياباين يو�شاكو 
اأعمال  ع��ر���س  يعتزم  اإن���ه  م��اي��زاوا 
فنية مباليني ال��دولرات يف املزاد 

لأنه ل ميلك املال.
واأ����ش���اف م���اي���زاوا م��وؤ���ش�����س موقع 
الإن����رتن����ت  ع����رب  ل��ل��ت�����ش��وق  زوزو 
وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وق��ع يف 
ت��غ��ري��دة ع��ل��ى م��وق��ع ت��وي��رت اأم�س 
ال�����ش��ب��ت اأن����ه ي��ع��ت��زم ب��ي��ع ع���دد من 
القطع الفنية يف مزاد لدار �شوذبي 

يف نيويورك يوم 16 مايو اأيار.
امل���ح���ب للفن  امل���ل���ي���اردي���ر  واأحل������ق 
للوحتني  ����ش���ورت���ني  ب��ال��ت��غ��ري��دة 
ب�شعر  رو�شاي  اإد  للر�شام  اإحداهما 
مليوين  ب����ني  ي�������رتاوح  ت���ق���دي���ري 
وث��الث��ة م��الي��ني دولر والأخ���رى 
وارهول  اآن��دي  للفنان  لوحة زهور 
مليون   1.5 ب��ني  ت��ق��دي��ري  ب�شعر 

ومليوين دولر.
وق��ال م��اي��زاوا ردا على ���ش��وؤال عما 
اإذا كان بيع اللوحات يرجع اإىل اأنه 
ل ميلك املال "نعم.. ل اأملك املال 

اأبدا لأنني دائما اأنفقه".
ول��رج��ل الأع��م��ال ال��ي��اب��اين املحب 
�شابقة  �شرائية  مغامرات  لل�شهرة 
من بينها �شراء لوحة للفنان جان 
م��ي�����ش��ي��ل ب��ا���ش��ك��ي��ات ب�����ش��ع��ر 110 
ماليني دولر وتعاقده ليكون اأول 
م�شافر يذهب يف رحلة خا�شة حول 

القمر مع �شركة �شبي�س اإك�س.
ا�شطدمت  لكن طموحات مايزاوا 
اأعماله  واج���ه���ت  ب��ع��دم��ا  ب��ع��ق��ب��ات 
تراجع  حيث  ال�شعاب  من  �شل�شلة 
الن�شف  اأكرث من  �شعر �شهم زوزو 
كما �شعف الو�شع النقدي للموقع 

الإلكرتوين.

هل الغ�ضب من اأعرا�س نق�س النتباه ؟
 من ال�شعب متييز اأعرا�س متالزمة نق�س النتباه 
باإمكانية  م��ق��ارن��ة  ال��ك��ب��ار  ل���دى  ال��ن�����ش��اط  وف����رط 
باأن  الطبية  التقارير  وتفيد  الطفولة.  يف  ر�شدها 
ك��ان هناك  اإذا  اإل  الكبار  ل��دى  الأع��را���س ل تظهر 
م��ق��دم��ات ل��ه��ا يف م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة. وم���ع ب��ل��وغ �شن 
نق�س  ت�شخي�س  مت  مم��ن  ب��امل��ائ��ة   15 يظل   25 ال��� 
الأعرا�س  يعانون من  الطفولة  لديهم يف  النتباه 
نف�شها، وتوؤثر بع�س الأعرا�س على احلياة اليومية 

حلوايل 65 باملائة منهم.
اأعرا�س نق�س النتباه وفرط الن�شاط:

املحادثات وفقدان  الرتكيز خالل  الت�شتت. فقدان 
جزء من حديث ال�شخ�س الذي ت�شتمع اإليه نتيجة 
الت�شتت  �شهولة  عام  وب�شكل  الكامل.  النتباه  عدم 

وعدم الرتكيز يف العمل.
ق�شر ف��رتة ال��رتك��ي��ز. م��ن اأه��م اأع��را���س متالزمة 
نتيجة  العمل  مهام  اإمت���ام  �شعوبة  النتباه  نق�س 
وفقدان  طويلة،  لفرتة  الرتكيز  على  القدرة  عدم 
احلما�س  وان�شراف  باملو�شوع،  والهتمام  احلما�س 
اإىل اأمور اأخرى. التاأخري. قد يوؤدي ت�شتت الرتكيز 

ولقاءاته  مواعيده  م�شار  عن  ال�شخ�س  خ��روج  اإىل 
للقيام مبهام اأخرى يف الطريق، ما ينتج عنه تاأخري 
متكرر. ومن ال�شمات ال�شائعة اإ�شاءة تقدير الوقت 
الالزم لإجناز املهام، لأن من لديه نق�س يف النتباه 
وفرط يف الن�شاط يعتقد اأن باإمكانه القيام باملهمة 
اأكرث من �شاعة  20 دقيقة، بينما يتطلب الأمر  يف 

يف الواقع.
الندفاع. ل يح�شب من لديه نق�س يف انتباه وفرط 
يف الن�شاط العواقب جيداً، ويوؤدي ذلك اإىل التورط 
يف مواقف مع العائلة والزمالء ل ميكن معها اإعادة 

الزمن اإىل الوراء.
النتباه  بنق�س  امل�شابون  غ�شب  ينفجر  الغ�شب. 
وفرط الن�شاط يف مواقف يعتربها كثريون لي�شت 
كبرية، وتهداأ ثورة الغ�شب ب�شرعة مقارنة بحجم 

النفجار.
ع���دم ال���راح���ة. اأق�����رب ����ش���ورة ت�����ش��رح ه���ذه احلالة 
ت��وق��ف داخل  ه��ي تخيل وج���ود حم��رك يعمل دون 
ال�شخ�س، ما يجعله ل يهداأ، ول حتى مينح نف�شه 

فر�شة لال�شرتخاء والرتكيز.

ثريون تتحدث عن 
خالفها مع جويل 

املا�شية وحتدثت عن  الفرتة  التي �شّجت يف  الأخبار  الكثري من   بعد 
العاملية  ت�شارليز  واملمثلة  جويل   العاملية  اأجنلينا  املمثلة  ب��ني  خ��الف 
ثريون  ب�شبب مواعدة الأخرية للممثل العاملي  براد بيت  بعد اإنف�شاله 
عن جويل، خرجت ثريون عن �شمتها ونفت املو�شوع متاماً. وبح�شب 
اأعرفها  "هوليود ليف" الأمريكّي قالت ثريون عن جويل:"ل  موقع 
جًدا،  جميلة  تكون  ما  دائًما  لكن  الأح���داث،  من  فقط،  اأعرفها  جيًدا، 
كرمية،  تبدو  لكّنها  اأ�شدقاء،  ل�شنا  نحن  بع�شنا،  نعرف  ل  حًقا  نحن 
الثاين/يناير  كانون  يف  تقارير  انت�شرت  قد  وكانت  ودافئة".  وجميلة 
على  ع��اًم��ا،   55 العمر  م��ن  البالغ  بيت  ب��راد  اأّن  ع��ن  حتدثت  املا�شي، 
التقيا عّدة  العاملية، ت�شارليز ثريون، حيث  املمثلة  عالقة عاطفية مع 

مّرات يف الفرتة الأخرية.


