
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

   

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:18            
الظهر.......    12:35  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:33  
الع�صاء......   07:46

االثنني   12   مارس   2018  م  -  24 جمادى اآلخرة  1439  العدد  12272    
Monday   12   March   2018  -  Issue No   12272

حممد بن زايد خالل اطالعه على م�شتجدات �شري العمل يف عدد من امل�شاريع واملبادرات التطويرية يف بلديةمدينة اأبوظبي  )وام(

�طلع على م�شاريع تطوير جتربة �ملتعاملني و�لتحول �لرقمي يف بلدية �أبوظبي

حممد بن زايد ي�ؤكد على حتقيق خدمات 
م�ستدامة تلبي حاجات املجتمع ورفاهيته 

•• اأبوظبي-وام:

قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
بجولة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

تفقدية يف بلدية مدينة اأبوظبي.
واطلع �شموه خالل هذه الزيارة على م�شتجدات �شري العمل يف عدد من 

امل�شاريع واملبادرات التطويرية منها �شيا�شة خدمة العمالء واإ�شعادهم 
العمراين  التخطيط  دائ����رة  ال��رق��م��ي يف  ال��ت��ح��ول  م�����ش��روع  وت���ط���ورات 

والبلديات وذلك �شمن من�شة رقمية تفاعلية ت�شمل جميع اخلدمات.
و ا�شتهل �شموه جولته بتفقد مكاتب خدمة املتعاملني و الطالع على 
جمموعة اخلدمات املقدمة للجمهور والتي ت�شمل معامالت الأرا�شي 

والعقارات واخلدمات املجتمعية.                   )التفا�شيل �س2(

باإ�شناد �إمار�تي.. تدمري خمازن �شو�ريخ للحوثيني يف جبهة �ل�شاحل �لغربي

انتهاء عملية ال�سيل اجلارف بعد تطهري املحفد ووادي حمارا من القاعدة
•• اليمن-وام:

باإ�شناد كبري من القوات امل�شلحة الإماراتية .. �شنت مقاتالت التحالف العربي 
غارات  �شل�شلة  اليمن  يف  ال�شرعية  لدعم  ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
جوية مركزة خالل اليومني املا�شيني ا�شتهدفت تعزيزات ع�شكرية وخمازن 
اأ�شلحة وذخرية و�شواريخ وجتمعات ميلي�شيات احلوثي الإيرانية يف جبهات 
ال�شاحل الغربي. واأ�شفرت الغارات اجلوية عن تدمري خمازن اأ�شلحة وذخائر 
وخنادق تابعة مليلي�شيات احلوثي الإيرانية يف مناطق حي�س وموزع والعمري 
و  نوعية  �شربات  يف  الوليد  بن  خالد  مع�شكر  وجنوب  والتحيتا  واجل��راح��ي 
اأربكت �شفوف امليلي�شيات و�شط فرار  قا�شمة من مقاتالت التحالف العربي 
مركبات  اإىل  اإ�شافة  �شواريخ  حاوية  املقاتالت  ودم��رت  لعنا�شرهم.  جماعي 

ع�شكرية وناقلة جنود يف مناطق متفرقة من حمافظة احلديدة.
من  الع�شرات  م�شرع  ع��ن  ال��ع��رب��ي  التحالف  م��ق��ات��الت  غ���ارات  اأ���ش��ف��رت  كما 
وتدمري  احلوثية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ع��دد  بينهم  الإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�شيات 
يف  فادحة  خ�شائر  امليلي�شيات  اإثرها  على  تكبدت  الع�شكرية  الآليات  ع�شرات 

العتاد والأرواح.
من جهة اخرى فر�شت قوات اجلي�س اليمني �شيطرتها على  مناطق جديدة يف 

حمافظة �شعدة وذلك عقب  معارك عنيفة �شد  ميلي�شيا احلوثي النقالبية 
 املدعومة من اإيران .

ال�شابع بحر�س احلدود  ال��ل��واء  اأرك���ان ح��رب   .. ق��ال  العقيد حمود ه�شام  و      
قوات  اإن  اليمنية  الدفاع  ل��وزارة  التابع  �شبتمرب   26 نقله  موقع  ت�شريح  يف 
اجلي�س ح��ررت  مناطق الأزه��ور و احلجال و قرية بني معني  واحلنكه وقلة 
الغربي  اإىل  ال�شمال  الواقعة  رازح  فرا�س وباتت على  م�شارف مركز مديرية 

للمحافظة. 
املدعومة  ال�شريع  والتدخل  الأم��ن��ي  احل���زام  ق��وات  اأعلنت  جديد  تطور  ويف 
من قوات التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�شعودية يف اليمن انتهاء 
 .. ك��ربى خ��الل وق��ت قيا�شي  ال�شيل اجل��ارف بعد حتقيقها جناحات  عملية 
تنظيم  عنا�شر  م�شلحي  من  حمارا  ووادي  املحفد  مديرية  تطهري  مت  حيث 

القاعدة الإرهابي.
ومتكنت قوات احلزام الأمني والتدخل ال�شريع - باإ�شناد من قوات التحالف 
العربي - من تطهري املواقع التي كانت تتح�شن بها عنا�شر تنظيم القاعدة 
وال�شيطرة الأمنية على املحفد اأكرب مديرية يف حمافظة اأبني ووادي حمارا 
الذي يبلغ طوله 25 كيلو مرتا.. ما ي�شكل �شربة موجعة وقا�شمة للتنظيم 
الإرهابي يف اآخر معقل له مبحافظة اأبني جنوب اليمن و�شط فرار عنا�شره.
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يف حديث خا�ص للفجر
طالل اأب� غزالة: المارات مثال م�سرف للدولة الإبداعية
منطقتنا و�عدة، وهي عنو�ن �مل�شتقبل �حلقيقي

•• دبي-الفجر:

خرج نازحاَ عام 1948، يحمل هماً وحزنا، واأملا لفقده وطنه فل�شطني، 
ا�شتفاق،  م��ا  �شرعان  لكنه  ال��غ��رب��ة،  م���رارة  امل��ه��اج��ر، وذاق  م��راك��ب  ورك��ب 
قلبه،  يف  وطنا  املهجر  وم��ن  طاقة،  النكبة  من  لي�شنع  جناحيه  ونف�س 
ومن الأمل اأمال، ومن مرارة الفراق لذة اللقاء يف كل مرحلة من مراحله 
حياته لقاء مع النجاح ، والتميز ،طالل اأبوغزالة عمالق �شناعة املعرفة 
على  تربو  املوؤ�ش�شات  عاملية من  �شبكة  يوؤ�ش�س  اأن  ا�شتطاع  ال��ذي  العربي، 
الإن�شان،  اإنتاج  اإع��ادة  ثالثني موؤ�ش�شة، مبجموعها تعمل كمنظومة على 
عربية  جمتمعات  اإن�شاء  ،وعلى  معريف  اإن�شان  اإىل  تقليدي  من  وحتويله 
مكانا  لها  وحتجز  واملناف�شة،  والتطوير  التغيري  حركة  تقود  معرفية 

متقدما بني الأمم.
طالل اأبوغزالة �شخ�شية ا�شتثنائية متثل نربا�شا م�شيئا وم�شرفا للجيل 
اإ�شالمية  عربية  �شخ�شية   100 اأك���ر  قائمة  اإىل  ين�شم  اأن  ا�شتطاع 

م��وؤث��رة يف ال��ع��امل ،اإجن����ازات واأه����داف، وقيم 
اأقل  اأبوغزالة  يقوده  ح�شاري  وم�شروع 

م���ا ي��ق��ال ع��ن��ه اإن����ه ع���امل ج��دي��د عامل 
العربية  لالأمة  ينري  اأبوغزالة  ي��راه 

نور ومعرفة وعلم  من  طريقاً 
، ) الفجر( التقته فكانت هذه 
الإ���ش��اءات من م�شرية مبدع 

من )النكبة اإىل القمة(.

)ن�س احلوار �س15(

افتتاح م�سروع ت��سعة ميناء ح�لف يف 
�س�قطرى بتم�يل من خليفة الإن�سانية

•• �سوقطرى-وام:

ميناء  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  اإفتتحت 
امل�شاريع  م��ن  الإن��ت��ه��اء  ب��ع��د  اليمنية  ���ش��وق��ط��رى  ح���ولف يف حم��اف��ظ��ة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات  وذل��ك  به  التطويرية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  من  مبا�شرة  ومتابعة  امل�شلحة 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س املوؤ�ش�شة.
و من املتوقع اأن ي�شهم هذا امل�شروع - الذي اأفتتح يف حفل كبري ح�شره 
وفد من موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية وحمافظ �شوقطرى اأحمد عبداهلل 
ال�شقطري وجمهور كبري - ب�شكل كبري يف تن�شيط التجارة املالحية يف 
كل  جلب  خالله  من  ويتم  لها  الوحيد  البحري  املنفذ  كونه  املحافظة 

احتياجات الأرخبيل عرب ال�شفن اخل�شبية .          )التفا�شيل �س4(

�أغاث �شكان �ملحفد يف حمافظة �أبني
الهالل الأحمر ي�زع م�ساعدات غذائية 
على املحتاجني مبديرية ترمي ح�سرم�ت

•• ح�رضموت-اأبني-وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س دفعات جديدة من امل�شاعدات 
الغذائية اليومية على مئات الأ�شر من املت�شررين واملحتاجني يف منطقة 
مل�شروعها  توا�شال  وذل��ك  ح�شرموت  وادي  يف  ت��رمي  مبديرية  ال�شومي 
املحتاجني  معاناة  من  للتخفيف  ح�شرموت  حمافظة  ل�شكان  الإغاثي 
يف  الغذائية  الفجوة  ل�شد  جهودها  و�شمن  املعي�شية  الظروف  وحت�شني 

املحافظات اليمنية.                                       )التفا�شيل �س4-2(

�أمريكا حتذر �لقو�ت �ل�شورية من ��شتخد�م �لغاز ك�شالح 
م�س�ؤول�ن حملي�ن يبحث�ن 

اتفاقًا لإجالء جزئي من الغ�طة
•• عوا�سم-وكاالت:

اأن  ام�����س الأح���د م��ن  الأم��ري��ك��ي جيم�س ماتي�س �شوريا  ال��دف��اع  ح��ذر وزي���ر 
ال�شديد  ك�����ش��الح �شيكون م��ن احل��م��ق  ال��غ��از  ال��ق��وات احل��ك��وم��ي��ة  ا���ش��ت��خ��دام 
الغوطة  يف  الكلور  ب��غ��از  هجمات  �شن  ع��ن  م��وؤك��دة  غ��ري  بتقارير  وا�شت�شهد 
ال�شرقية وانتقد رو�شيا لدعمهما دم�شق. ومل ي�شل ماتي�س اإىل حد التهديد 

بالرد على القوات ال�شورية اإذا تاأكد �شنها هجوما بغاز الكلور.
لكنه اأ�شار اإىل �شربة جوية على قاعدة جوية �شورية يف ال�شاد�س من اأبريل 
ني�شان 2017 يف اأعقاب هجوم بغاز ال�شارين وقال اإن الرئي�س دونالد ترامب 
لديه هام�س مناورة �شيا�شية كامل لتخاذ اأي قرار يعتربه منا�شبا. واأ�شاف 
الآونة  يف  الكلور  بغاز  هجمات  اأي  على  وا�شحة  اأدل��ة  حاليا  لديه  لي�س  اأن��ه 

الأخرية، لكنه اأ�شار اإىل تقارير اإعالمية عديدة عن ا�شتخدام ذلك الغاز.
اىل ذلك يبحث م�شوؤولون حمليون يف الغوطة ال�شرقية قرب دم�شق الأحد 
املحا�شرة  املنطقة  ه��ذه  اأج���زاء  اأح��د  من  ومقاتلني  مدنيني  لإج��الء  اتفاقاً 
اأفاد  ما  وف��ق  ال�شوري،  للجي�س  امل�شتمرة  الع�شكرية  احلملة  ايقاف  بهدف 
م�شدر مفاو�س واملر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان. وياأتي ذلك برغم نفي كل 
من جي�س الإ�شالم وفيلق الرحمن، اأبرز ف�شائل الغوطة ال�شرقية، التفاو�س 

مع احلكومة ال�شورية واإ�شرارهما على رف�س �شيا�شة الإجالء.

يقتل  الفلبيني  اجلي�ش 
ع�����س��رات ال��دواع�����ش

•• مانيال -رويرتز:

اإن  ام�����س  الفلبيني  اجلي�س  ق��ال 
44 اره��اب��ي��ا من  م��ا ل يقل ع��ن 
داع�������س قتلوا  ل��ت��ن��ظ��ي��م  امل���وال���ني 
اآخ�����رون يف ق�شف   26 واأ���ش��ي��ب 
ملواقع ي�شيطر عليها الرهابيون 
بجنوب  م��اج��ي��ن��دان��او  اإق��ل��ي��م  يف 
البالد. وقال اللفتنانت كولونيل 
جريي بي�شانا اإن القتال اندلع يف 
البداية مع نحو 50 من اأع�شاء 
ح��رك��ة حت��ري��ر ب��اجن�����ش��ام��ورو يف 
اخلمي�س  ي��وم  �شباح  نائية  قرية 

وا�شتمر يف اليوم التايل.
وذكر اجلي�س يف بيان منف�شل اأن 

جنديا اأ�شيب بجروح طفيفة.
التقديرات  اإن  ب��ي�����ش��ان��ا  وق������ال 
واجلرحى  القتلى  بعدد  اخلا�شة 
حترير  ح�����رك�����ة  اأع�����������ش�����اء  م�����ن 
اإىل  ت�������ش���ت���ن���د  ب����اجن���������ش����ام����ورو 

معلومات املخابرات.

يقتل  امل�سري  اجلي�ش 
�سيناء  يف  تكفرييا   16

•• القاهرة-اأ ف ب:

مقتل  ام�س  امل�شري  اجلي�س  اأع��ل��ن 
اط����ار  يف  ت��ك��ف��ريي��ا  ع��ن�����ش��را   16
با�شرها  ال��ت��ي  الع�شكرية  العملية 
للت�شدي  ف���رباي���ر  م���ن  ال��ت��ا���ش��ع  يف 
�شمال  يف  الره���اب���ي���ة  ل��ل��ج��م��اع��ات 
وو�شط �شيناء. وبذلك ت�شل ح�شيلة 
منذ  الرهابيني  �شفوف  يف  القتلى 
اإىل   2018 �شيناء  عملية  اط���الق 

قتيال.  121
�شفوف  يف  ال��ق��ت��ل��ى  ع�����دد  وو�����ش����ل 
امل�������ش���ري���ة اإىل  امل�����ش��ل��ح��ة  ال�����ق�����وات 
الح�شاءات  بح�شب  جم��ن��دا،   16

الر�شمية.
وقال اجلي�س يف البيان الذي ن�شره 
�شفحته  ع���ل���ى  ب��ا���ش��م��ه  امل���ت���ح���دث 
الر�شمية على في�شبوك اإن العمليات 
الع�شكرية اأ�شفرت خالل الأربعة ايام 
املا�شية عن الق�شاء على 4 عنا�شر 
تكفريية �شديدة اخلطورة والقب�س 
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اأخبـار الإمـارات

�طلع على م�شاريع تطوير جتربة �ملتعاملني و �لتحول �لرقمي يف بلدية �أبوظبي

حممد بن زايد ي�ؤكد على حتقيق خدمات م�ستدامة تلبي حاجات املجتمع ورفاهيته 

ك��م��ا وج����ه ���ش��م��وه ب���الن���ت���ه���اء من 
الكامل  الرقمي  التحول  م�شروع 
للبلدية  امل����راج����ع����ني  خل�����دم�����ات 
يف  والإ����ش���راع   2018 نهاية  قبل 
املراجعني مبا  �شكاوي  اإن�شاء ق�شم 
لتح�شني  الفر�شة  اإت��اح��ة  ي�شمن 
اأفكار  وتطوير اخلدمات بناء على 
العمالء.  وجت���رب���ة  وم���ق���رتح���ات 
واأمر �شموه بالتوا�شل مع القطاع 
ملناق�شة  اخل����ا�����س  ال����ش���ت���ث���م���اري 

للمدينة  امل�شتقبلية  روؤي��ت��ن��ا  م��ن 
الإمكانات  خ��الل��ه��ا  م���ن  ن���وظ���ف 
م�شتدامة  خ�����دم�����ات  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
ل�شمان النوعية واجلودة مبا يلبي 
حاجات املجتمع ورفاهيته ويواكب 
رافدا  مبجملها  لت�شكل  تطلعاته 
لتعزيز م�شتقبل الإمارة اجتماعيا 

واقت�شاديا وتنمويا و�شياحيا.
وخ��������الل ج����ول����ت����ه وح����دي����ث����ه مع 
مب�شاعفة  �شموه  وج��ه  امل�شوؤولني 

احليوي  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف  العاملة 
لإمارة ابوظبي.

من  بالنتهاء  كذلك  �شموه  ووج��ه 
الهوائية  ل��ل��دراج��ات  م�شار  اإن�����ش��اء 
يف ج����زي����رة احل����دي����ري����ات خ���الل 
بالإ�شافة اىل  القادمني  ال�شهرين 
وخدمات  �شاطئية  مناطق  تطوير 
والأن�شطة  امل�شاحات  لزيادة  عامة 
جانب  اإىل  للمقيمني  الرتفيهية 
اع���ت���م���اد ���ش��ي��ا���ش��ة ال�����ش����رتاح����ات 

وم�شاريع  اأن�����ش��ط��ة  خم��ت��ل��ف  ع���ن 
الدائرة التي ت�شمنت ا�شرتاتيجية 
التحول الرقمي والن�شج املوؤ�ش�شي 
واأ�شول  التحتية  البنية  وم�شاريع 

البلدية.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�شلحة اأن اآفاق العمل املوؤ�ش�شي يف 
اأبوظبي وتطوره جزء مهم  بلدية 

وت�شغيل  وا���ش��ت��ث��م��ار  خ�����ش��خ�����ش��ة 
مرافق البلدية احلالية وتطويرها 
جتاريا بجانب امل�شاريع امل�شتقبلية 
اأبوظبي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  �شعيا 

كوجهة جاذبة ومف�شلة للجميع.
واأمر �شموه اأي�شا بتطوير �شيا�شات 
وال�شت�شارات  الإن���������ش����اء  ق���ط���اع 
ال��ع��م��ران��ي��ة خ����الل 3 اأ���ش��ه��ر مبا 
ت�������ش���ن���ي���ف فني  و�����ش����ع  ي�������ش���م���ن 
اجلهات  جلميع  للعمل  وم��ع��اي��ري 

الدائم  التطوير  وموا�شلة  العمل 
للمواطن  امل���ق���دم���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
توقعات  ي�����ش��ت��ب��ق  ومب�����ا  وامل���ق���ي���م 
ال���ع���م���الء وذل������ك ب���ال�������ش���راك���ة مع 
منظومة  لإيجاد  اخلا�س  القطاع 
التطور  لعجلة  م��واك��ب��ة  خ��دم��ي��ة 
�شتى  ب���الدن���ا يف  ت�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
ب���ق���ي���ادة �شاحب  احل���ي���اة  م��ن��اح��ي 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل . 

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قام 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
التنفيذي بجولة تفقدية يف بلدية 

مدينة اأبوظبي.
الزيارة  ه��ذه  �شموه خ��الل  واط��ل��ع 
العمل  ����ش���ري  م�������ش���ت���ج���دات  ع���ل���ى 
يف ع���دد م��ن امل�����ش��اري��ع وامل���ب���ادرات 
خدمة  �شيا�شة  منها  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
ال���ع���م���الء واإ����ش���ع���اده���م وت���ط���ورات 
دائرة  يف  الرقمي  التحول  م�شروع 
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
وذلك �شمن من�شة رقمية تفاعلية 

ت�شمل جميع اخلدمات.
بتفقد  ج��ول��ت��ه  ���ش��م��وه  ا���ش��ت��ه��ل  و 
مكاتب خدمة املتعاملني والطالع 
املقدمة  اخل��دم��ات  جمموعة  على 
معامالت  ت�شمل  والتي  للجمهور 
واخلدمات  وال��ع��ق��ارات  الأرا����ش���ي 
اجراءات  على  وت��ع��رف  املجتمعية 
ت���راخ���ي�������س ال����ب����ن����اء والأن����ظ����م����ة 
احلديثة التي مت اإطالقها موؤخرا 
وتهدف اإىل ت�شهيل وت�شريع رحلة 
���ش��ع��ادة �شيف بدر  ال��ع��م��ي��ل. وق���دم 
مدينة  بلدية  عام  مدير  القبي�شي 
ل�شموه  تو�شيحيا  عر�شا  اأبوظبي 

املو�شمية  ال����ربي����ة  و  ال���ب���ح���ري���ة 
اأكر  ���ش��ي��اح��ي��ة  ل��ت��وف��ري خ���ي���ارات 
يف  البيئة  على  وحمافظة  تنظيما 

خمتلف مناطق ابوظبي. 
�شموه خالل اجلولة معايل  راف��ق 
الزعابي  ب��وع��ت��اب��ه  ج��ا���ش��م حم��م��د 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
الأحبابي  حم��م��د  ف���الح  م��ع��ايل  و 
العمراين  التخطيط  دائرة  رئي�س 
مبارك  حممد  و�شعادة  والبلديات 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 
اأب���وظ���ب���ي و����ش���ع���ادة م���ب���ارك عبيد 
التخطيط  دائ��رة  وكيل  الظاهري 
ال��ع��م��راين وال��ب��ل��دي��ات وع����دد من 
امل�شوؤولني. من جهته ثمن معايل 
فالح حممد الأحبابي رئي�س دائرة 
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
لتحقيق  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي��ادة  دع���م 
ه���دف اإ���ش��ع��اد امل��ج��ت��م��ع وذل���ك من 
م�شاريع  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز  خ�����الل 
البتكار الرقمي وتوظيف اأدواته .

ال�����دائ�����رة  »مت���ك���ن���ت   : اأ������ش�����اف  و 
احلديثة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ب��ن��ي��ه��ا  ع���رب 
م��ن اإح�����راز ت��ق��دم ك��ب��ري يف جمال 
خ����دم����ات ال���ع���م���الء ���ش��م��ن خطة 
تقنيات  تبني  م��ن خ��الل  وا���ش��ح��ة 
لتح�شني  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
رحلة املتعامل مبا يتما�شى اأهداف 

حكومة اأبوظبي .

�شموه يوجه مب�شاعفة �لعمل ومو��شلة �لتطوير وباالنتهاء من م�شروع �لتحول �لرقمي �لكامل خلدمات �ملر�جعني قبل نهاية 2018

حممد بن زايد يزور ال�ساعر والفنان اليمني 
ف�سل حمم�د �سالح يف م�ست�سفى برجيل

•• اأبوظبي-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ال�شاعر 
والفنان ال�شعبي اليمني ف�شل حممود �شالح الذي يتلقى العالج والرعاية الطبية يف م�شت�شفى برجيل باأبوظبي.

واأطماأن �شموه خالل حديثه مع الفنان اليمني على �شحته و�شري عالجه متمنيا له ال�شفاء العاجل.
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شكره وتقديره ل�شاحب  اليمني عن خال�س  ال�شعبي  والفنان  ال�شاعر  اأع��رب  من جانبه 
زايد اآل نهيان على هذه الزيارة الكرمية معربا عن اعتزازه باملواقف النبيلة والت�شحيات العظيمة التي قدمتها 
دولة الإمارات العربية املتحدة مل�شاندة ال�شعب اليمني ال�شقيق يف �شبيل عودة ال�شرعية والأمن وال�شتقرار اإىل ربوع 
اليمن. رافق �شموه خالل الزيارة �شعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد ابوظبي و�شعادة الدكتور 

حممد عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر وعدد من امل�شوؤولني.

الهالل الأحمر ي�زع م�ساعدات غذائية على املحتاجني مبديرية ترمي ح�سرم�ت
•• ح�رضموت-وام:

امل�شاعدات  من  جديدة  دفعات  ام�س  الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  وزعت 
واملحتاجني يف منطقة  املت�شررين  الأ�شر من  مئات  على  اليومية  الغذائية 
ال�شومي مبديرية ترمي يف وادي ح�شرموت وذلك توا�شال مل�شروعها الإغاثي 
وحت�شني  املحتاجني  م��ع��ان��اة  م��ن  للتخفيف  ح�شرموت  حمافظة  ل�شكان 
املحافظات  يف  الغذائية  الفجوة  ل�شد  جهودها  و�شمن  املعي�شية  ال��ظ��روف 

اليمنية.
الأ�شقاء  م�شاعدة  يف  الإن�����ش��اين  للواجب  ا�شت�شعارا  امل�����ش��اع��دات  ه��ذه  ت��اأت��ي 
اليمنيني تزامنا مع عام زايد وتعبريا عن روح املبادرة التي تتميز بها دولة 

الإمارات وم�شارعتها للم�شاركة يف جميع اجلهود الإغاثية الإن�شانية يف بقاع 
العامل كافة ويف اإطار حملتها الإن�شانية واجلهود الغاثية التي تبذلها على 
اأكر من �شعيد مل�شاعدة الأ�شقاء يف اليمن والتخفيف من معاناتهم وحت�شني 

ظروفهم املعي�شية والقت�شادية.
العائالت  لآلف  بالن�شبة  اإيجابيا  عن�شرا  الإغاثية  امل�شاعدات  �شكلت  وقد 
عنهم  خففت  والتي  للغاية  �شعبة  اقت�شادية  اأو�شاعا  تعاين  التي  املت�شررة 
املعي�شية  والأو���ش��اع  احل��ي��اة  م�شتلزمات  ك��ل  يف  نق�س  م��ن  امل�شتمرة  املعاناة 
والظواهر  للحروب  نتيجة  القت�شادية  الأو���ش��اع  ت��ده��ور  ب�شبب  ال�شيئة 
الطبيعية التي ع�شفت باملنطقة الأمر ت�شبب يف تداعيات كبرية على اأو�شاع 
�شكان ح�شرموت عموما. واأعرب عدد من امل�شتفيدين من م�شاعدات الهالل 

الأحمر الإماراتي يف وادي ح�شرموت عن �شعادتهم مبا تقدمه لهم الهيئة 
ومديريات  مناطق  املنت�شرة يف معظم  الفرق  مئات  اإغاثية عرب  قوافل  من 
ح�شرموت حتى و�شلت اإىل املناطق النائية املكتظة بالأمل والوجع الإن�شاين. 
و اأ�شادوا بدور دولة الإمارات وجهودها املبذولة يف عملية الإغاثة امل�شتمرة 
ما  اإىل  منوهني   .. عموما  اليمني  وال�شعب  خ�شو�شا  ح�شرموت  لأب��ن��اء 

يعانونه من �شيق يف احلياة نتيجة لالأزمات املرتاكمة.
اأن  ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي  اأك��د عبدالعزيز اجل��اب��ري ممثل  م��ن جهته 
الهيئة م�شتمرة يف حت�شني احلياة املعي�شية لل�شكان وتوفري متطلبات املرحلة 
الهيئة على حتقيق  .. م�شددا على حر�س  من خدمات وم�شروعات حيوية 
للم�شاعدة  امل�شتحقة  احل��الت  لتغطي  الإغاثية  للم�شاعدات  انت�شار  اأو�شع 

اإي�شال  الإم�����ارات يف  دول���ة  تبدلها  ال��ت��ي  اأن اجل��ه��ود  اأو���ش��ح  و  الإن�����ش��ان��ي��ة. 
التي  اإطار اخلطة  تاأتي يف  املحتاجة  الأ�شر  اإىل جميع  الإن�شانية  امل�شاعدات 
اأر�شاها موؤ�ش�س الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيب اهلل 
ثراه« ويوا�شل امل�شرية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة »حفظه اهلل« ومبتابعة حثيثة من �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 ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
الطريق  ر�شمت  التي  البو�شلة  كانت  والتي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اأمام هيئة الهالل الأحمر لتوا�شل ت�شدرها يف جمال العمل الإن�شاين على 

ال�شعيد الدويل وتتبواأ مركزا متقدما على م�شتوى املنطقة والعامل.

بدء املرحلة الثانية لفزر الأعمال املرت�سحة للف�ز بجائزة حممد بن زايد لأف�سل معلم خليجي
•• دبي-وام: 

املرحلة  بدء  زاي��د لأف�شل معلم خليجي عن  بن  اإدارة جائزة حممد  اأعلنت 
الثانية من مراحل فرز الأعمال املرت�شحة للفوز باجلائزة التي ت�شمل اإجراء 

مقابالت �شخ�شية مع املعلمني املتقدمني من الدول امل�شاركة.
وقالت اإدارة اجلائزة اأنه مت مقابلة امل�شاركني الذين اجتازوا مرحلة التقييم 
الإمارات  يف  امل�شاركني  طلبات  بتقييم  الدولة  يف  التقييم  فرق  وقام  املكتبي 
وفقا للمعايري الرئي�شية للجائزة اإذ عمل املعلمون امل�شاركون باإبراز اأن�شطتهم 

املمنهجة واأثرها على الطالب واملجتمع املدر�شي.
العربية  واململكة  البحرين  مملكة  يف  ب���داأت  التقييم  اأع��م��ال  اأن  واأو���ش��ح��ت 

املعنية هناك  ا�شراف اجلهات  الكويت موؤخرا وذلك حتت  ودول��ة  ال�شعودية 
حيث اأطلعوا على جممل جتارب املعلمني امل�شاركني ومدى مطابقتها ملعايري 
الفوز باجلائزة والتي تتوخى اإبراز جتارب مميزة وفريدة ملعلمني تركوا اأثرا 

ملمو�شا يف امل�شرية الرتبوية واملعرفية لتلك الدول.
ويف �شياق مت�شل زار وفد من جائزة حممد بن زايد لأف�شل معلم خليجي 
مملكة البحرين لالطالع على جمريات التقييم واملتمثلة باملرحلة الثانية 
هي املقابالت ال�شخ�شية حيث ح�شر الوفد جانبا من املقابالت اىل جانب 

ممثل الفريق الفني البحريني.
وخالل زيارة وفد اجلائزة للبحرين ا�شتقبل �شعادة الدكتور حممد مبارك 
وع�شو  واخلدمات  للموارد  البحريني  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  جمعة 

اللجنة العليا للجائزة الدكتور حمد الدرمكي الأمني العام للجائزة.
ومت خالل اللقاء مناق�شة جمريات اجلائزة ووترية اإجراء املقابالت والتطرق 
اإىل املقابالت التي  اإىل ن�شب الأعمال املوؤهلة للم�شاركة يف اجلائزة ا�شتنادا 

تنظمها اجلائزة هناك.
واأكد الدكتور حممد مبارك جمعة الأهمية الكبرية جلائزة حممد بن زايد 
ما  خالل  من  التعليمية  الكوادر  بكفاءة  الرتقاء  يف  خليجي  معلم  لأف�شل 
امل�شاركة  ال��دول  يف  للتعليم  بعدا جديدا  اأ�شفى  تربوي  ح��راك  اأحدثته من 
ال��ك��وادر الرتبوية  ب��ال��غ الأث���ر يف رف��ع �شقف التوقعات م��ن  وال���ذي ك��ان ل��ه 

امليدانية.
املرحلة  اإن هذه  اأم��ني عام اجلائزة  الدرمكي  الدكتور حمد  قال  من جانبه 

تعد من املراحل اجلوهرية يف تقييم املعلمني امل�شاركني حيث اأنها تركز على 
التفا�شيل  على  والتعرف  واجنازاته  املعلم  �شخ�شية  على  كثب  التعرف عن 
املمار�شات  اأف�شل  على  التعرف  واأي�شا  امل�شاركة  حيث  من  ملفه  يف  املتعلقة 
الأكادميية  الطلبة  ب�شمة يف م�شرية  تركت  والتي  املعلمني  بها  يتميز  التي 
املنهجيات  على  التعرف  هو  املقابالت  من  الهدف  اأن  مو�شحا  واملعرفية.. 
اآل��ي��ة تطبيقها وم���دى ت��راب��ط هذه  واخل��ط��ط ال��ت��ي ق��ام ب��اإع��داده��ا املعلم و 
اخلطط مع اخلطة ال�شرتاتيجية لوزارات التعليم يف الدول امل�شاركة الأمر 
الذي يعزز من تناغم الأداء بني خمتلف مكونات املجتمع الرتبوي بدءا من 
وا�شعي ال�شيا�شة الرتبوية و�شول اإىل اجلهة التي تنفذها وترتجمها على 

اأر�س الواقع املتمثلة باملعلمني.
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بيئة اأب�ظبي تنفذ حملة لتنظيف املنطقة املحيطة مبحمية ال�ثبة لالأرا�سي الرطبة
•• اأبوظبي-وام:

نفذ اأكر من 100 موظف من العاملني بهيئة البيئة – اأبوظبي حملة 
تعد  التي  الرطبة  لالأرا�شي  الوثبة  املحيطة مبحمية  املنطقة  لتنظيف 
اأنها  كما  بانتظام  الفالمنجو  طيور  فيه  تتكاثر  ال��ذي  الوحيد  امل��وق��ع 
من املحميات املهمة يف دولة الإم��ارات املعرتف بها دوليا وتعترب وجهة 

لل�شياحة البيئية امل�شتدامة باإمارة اأبوظبي.
جاء ذلك يف اإطار احلمالت املكثفة التي تنظمها الهيئة لتنظيف املواقع 
الربية والبحرية يف اإمارة اأبوظبي والتي انطلقت حتت �شعار “معاً خلري 
بيئتنا” بالتزامن مع عام زايد وقام امل�شاركون بتنظيف املنطقة املحيطة 
القائمة  العمال  م�شاكن  عن  الناجتة  واملخلفات  النفايات  من  باملحمية 

بالقرب من املحمية.
من  كيلوجراما   864 على  ي��زي��د  م��ا  �شاعات  اأرب���ع  يف  احلملة  وجمعت 
املخلفات كان معظمها نفايات بال�شتيكية وخ�شبية بالإ�شافة اإىل خملفات 

معدنية وزجاجية وورقية.
من  كانت  التي  للهيئة  العام  الأم��ني  املبارك  خليفة  رزان  �شعادة  وقالت 
م�شاركة  اأن  فيه  �شك  ل  مم��ا  ان��ه  باحلملة  للم�شاركة  املتطوعني  اأوائ���ل 
موظفي الهيئة والتزامهم املتوا�شل جتاه حماية البيئة وحر�شهم على 
منهم  ب�شيطة  م�شاهمة  هو  التطوعية  الأن�شطة  ه��ذه  مثل  يف  امل�شاركة 
لروؤية  لرد اجلميل لوطننا احلبيب وترجمة  املتوا�شل  �شعيهم  اإط��ار  يف 
الذي دعا  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  التي ت�شري على نهج  الر�شيدة  قيادتنا 
اجلميع اإىل القيام بدور اإيجابي وفعال يف احلفاظ على البيئة وحمايتها 

ملوا�شلة اجلهود التي تقوم بها الدولة يف هذا امل�شمار.
واأ�شافت املبارك اأن املغفور له ال�شيخ زايد هو من قال “اإن حماية البيئة 
وال�شلطات  باحلكومة  خا�شة  كق�شية  اإليها  ينظر  واأل  تكون  األ  يجب 
اجلميع  م�شوؤولية  اإن��ه��ا  جميعاً  تهمنا  م�شاألة  ه��ي  ب��ل  فقط،  الر�شمية 

وم�شوؤولية كل فرد يف جمتمعنا مواطنني ومقيمني”.
من جهتها قالت الدكتورة �شيخة �شامل الظاهري املدير التنفيذي لقطاع 
الوثبة  حممية  اأهمية  اإن  بالهيئة  والبحري  ال��ربي  البيولوجي  التنوع 
الإمارات  دولة  الداخلية يف  الرطبة  الأرا�شي  اأهم  اأحد  كونها  تتمثل يف 
العربية املتحدة وقد مت اإعالن املنطقة كمحمية طبيعية يف عام 1998 
“طّيب  اآل نهيان  ال�شيخ زايد ين �شلطان  املغفور له  بناًء على توجيهات 
التنوع  واإدارة  حماية  عن  م�شوؤولة  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  ثراه”.  اهلل 

البيولوجي باملحمية ومما ل �شك فيه اأن املحافظة على نظافة املنطقة 
اإيجابي على بيئة املحمية التي توفر  املحيطة باملحمية �شتنعك�س ب�شكل 
 320 تت�شمن  التي  الربية  الأح��ي��اء  من  متنوعة  ملجموعة  اآمناً  م��الذاً 
نوعاً من الالفقاريات و10 اأنواع من الثدييات و16 نوعاً من الزواحف 
 35 توثيق  النباتية حيث مت  بالأنواع  الطيور وتزخر  من  نوعاً  و260 

نوعاً فيها.
عذبة  م��ي��اه  ب��ح��رية  ت�شمل  م��وائ��ل  ع��دة  ت�شم  املحمية  اأن  اىل  وا���ش��ارت 
ح�شوية  و�شهول  الطويل  الق�شب  واأه����وار  ملحية  مائية  وم�شطحات 
دولياً  باملحمية  الع���رتاف  مت   2013 ع��ام  ويف  و�شبخة  رملية  وكثبان 
اإمارة  يف  الرطبة  لالأرا�شي  موقع  وك��اأول  رام�شار  مواقع  كاأحد  واأُعلنت 

اأبوظبي.

ح��ام��د ب��ن زاي��د ي�لتقي رئ��ي�ش ال���زراء ال�هن��دي
•• نيودلهي-وام:

زايد  ب��ن  حامد  ال�شيخ  �شمو  بحث 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل 
اأبوظبي مع معايل ناريندرا مودي 
الهند  ج���م���ه���وري���ة  وزراء  رئ���ي�������س 
ع��الق��ات ال�����ش��داق��ة وال��ت��ع��اون بني 

البلدين ال�شديقني.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���ش��ت��ق��ب��ال رئي�س 
الوزراء الهندي ل�شمو ال�شيخ حامد 
املرافق  وال��وف��د  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الهندي  الرئا�شة  له ام�س يف ق�شر 
انعقاد  هام�س  على  “ر�شرتاباتي” 
املوؤمتر التاأ�شي�شي للتحالف الدويل 

للطاقة ال�شم�شية يف نيودلهي.
ورح������ب م���ع���ايل ن����اري����ن����درا م����ودي 
زايد  بن  ال�شيخ حامد  �شمو  بزيارة 
اآل نهيان اإىل نيودلهي.. معربا عن 
الزيارة يف  ت�شهم هذه  باأن  متنياته 
وال�شداقة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  دع��م 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن م�����ش��ي��دا ب����دور دولة 
امل�شاريع  دع��م  يف  الفاعل  الم���ارات 
بالطاقة  اخل����ا�����ش����ة  وال������ربام������ج 

النظيفة وامل�شتدامة.

القت�شادية  القطاعات  يف  التعاون 
و�شبل  البلدين  بني  وال�شتثمارية 
تنميتها والفر�س املتاحة لال�شتفادة 
من الإمكانيات واملقومات امل�شرتكة 
الق��ت�����ش��ادي مبا  ال��ت��ع��اون  لتطوير 
امل�شاريع  وتطوير  تنويع  يف  ي�شهم 
خدمة  يف  ت�شب  التي  القت�شادية 

التاأ�شي�شي  امل��وؤمت��ر  اىل  الم�����ارات 
للتحالف الدويل للطاقة ال�شم�شية 
ي���اأت���ي م���ن م��ن��ط��ل��ق امي��ان��ه��ا بدور 
الطاقة يف احداث الفارق والتغيري 
وخا�شة  وال�شعوب  المم  ح��ي��اة  يف 
ال����ف����ق����رية م���ن���ه���ا ودع�������م جم����الت 

التنمية فيها.

العالقات  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت 
والهند  الإم���������ارات  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
و����ش���ب���ل ت���ع���زي���زه���ا وت���ط���وي���ره���ا يف 
تعاون  م��ن  البلدين  يربط  م��ا  ظ��ل 
تاريخية  و����ش���داق���ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي 

متميزة.
ك���م���ا ج�����رى ا����ش���ت���ع���را����س جم����الت 

املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة “حفظه اهلل” تتطلع دائما 
والتوا�شل  التعاون  من  مزيد  اإىل 
وال�شراكات  ال���ع���الق���ات  واإق�����ام�����ة 
الهند..  جمهورية  مع  القت�شادية 
م�شريا �شموه اىل ان ان�شمام دولة 

اقت�شاد البلدين.
اإىل رغبة قيادتي  وتطرق احلديث 
البلدين يف دفع العمل امل�شرتك اىل 
المام وفتح اآفاق اأو�شع للتعاون يف 

عدد من املجالت التنموية.
زايد  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
اآل نهيان اأن دولة الإمارات العربية 

ثاين  الدكتور  معايل  اللقاء  ح�شر 
ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي وزي����ر التغري 
الدكتور  وم��ع��ايل  والبيئة  املناخي 
�شلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة 
و�شعادة الدكتور اأحمد عبد الرحمن 
البنا �شفري الدولة لدى جمهورية 

الهند وعدد من امل�شوؤولني.

ال�زاري للتنمية يعتمد 15 مار�ش من كل عام ي�ما للطفل الإماراتي

مذكرة تفاهم بني زايد العليا واملركز ال�طني للتاأهيل

•• اأبوظبي-وام:

بق�شر  ام�س  اجتماعه  خ��الل  للتنمية  ال���وزاري  املجل�س  اعتمد 
الرئا�شة يف اأبوظبي برئا�شة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س املجل�س 
الإماراتي  الطفل  ب�يوم  لالحتفال  ع��ام  كل  من  مار�س   15 ي��وم 
 15 للطفل يف  قانون ودمي��ة  اعتماد  بالتزامن مع  ياأتي  وال��ذي 
تن�شئة  الدولة وحر�شها على  روؤية  للتاأكيد على   2016 مار�س 
اأجيال امل�شتقبل وتذليل كل ال�شعوبات التي حتول دون تن�شئتهم 
التن�شئة ال�شليمة التي توؤهلهم ليكونوا اأفرادا �شاحلني وفعالني 
والو�شول   2021 الإم���ارات  روؤي��ة  يتوافق مع  املجتمع ومب��ا  يف 

ملئويتها 2071.
وناق�س املجل�س خالل اجتماعه جمموعة من املوا�شيع يف ال�شاأن 
احلكومي وحت�شني اأداء اجلهات الحتادية بالإ�شافة اإىل تطوير 

اخلدمات احلكومية و�شري العمل يف احلكومة الحتادية.
ال�شيخة فاطمة  �شمو  م��ن  م��ب��ادرة  الإم��ارات��ي  الطفل  ي��وم  ي��اأت��ي 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة 
 –  2017 والطفولة  لالأمومة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  �شمن 
2020، وذلك بهدف توعية فئات املجتمع الماراتي واملقيمني 
ومن  واملجتمع  الأ���ش��رة  واأهميته يف جم��ال  الطفل  بحقوق  كافة 
خالل حتفيز املوؤ�ش�شات احلكومية واملوؤ�ش�شات اخلا�شة وموؤ�ش�شات 
املجتمع املدين والأفراد لتعزيز دورها يف حتقيق التنمية وتنفيذ 

اخلطط والربامج الوطنية.

يف  الطفولة  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اأك��د  و 
الر�شيدة  القيادة  م��ن  كاملة  ورع��اي��ة  باهتمام  حتظى  الإم����ارات 
بالدولة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�شيخ  املغفور له  اأكد عليها  التي  القيم  الدولة وهي من  رئي�س 
زايد بن �شلطان اآل نهيان واأ�شبحت متوارثة ومتاأ�شلة يف املجتمع 
الإماراتي، لياأتي يوم الطفل الإماراتي ليوؤكد هذه القيم والدور 
لبناء  نعتمد عليه  اأن  اأ�شا�شي يجب  الطفل كمرتكز  يلعبه  الذي 

جمتمع اأف�شل من اأجل امل�شتقبل.
جدير بالذكر اأن دولة الإمارات اأولت الطفولة الهتمام والعناية 
اأن  توؤكد  وا�شحة  ن�شو�س  بالد�شتور  وردت  و  الحت��اد  قيام  منذ 
املجتمع ي�شمل برعايته الأمومة والطفولة، واأن الأ�شرة هي قوام 
حلقوق  املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  ال��دول��ة  و�شادقت  املجتمع، 
اأ�شا�شية  م��ب��ادئ  ت�شمنت  وال��ت��ي   ،1997 ي��ن��اي��ر   3 يف  ال��ط��ف��ل 
الدولة  اأ���ش��درت  كما  وحمايته.  الطفل  �شاأن  لرفع  بها  التزمت 
مو�شع  الطفل  حقوق  ت�شع  التي  القوانني  م��ن  العديد  لح��ق��اً 
احلماية والرعاية والعناية الالزمة لياأتي م�شروع قانون ودمية 
حماية  جم��ال  يف  الإم����ارات  دول��ة  بذلتها  التي  للجهود  تتويجاً 
بالغاً  �شخ�شاً  ي�شبح  اأن  اإىل  ن�شاأته  منذ  الطفل  حقوق  ورع��اي��ة 

ميكنه العتماد على نف�شه.
ودعا املجل�س اجلهات الحتادية والقطاع اخلا�س وخمتلف فئات 
املجتمع اإىل الحتفاء بالطفولة يف يوم 15 مار�س املقبل وتن�شيق 
اأن مت��ن��ح جميع الأطفال  ���ش��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م��ن  وامل���ب���ادرات  اجل��ه��ود 
بالدولة حقوقهم الكاملة يف جمال ال�شالمة والإمناء واحلماية 
الطفل  ثقافة حقوق  ن�شر  يعزز من  املجتمع، ومبا  وامل�شاركة يف 

قانون  م�شروع  مناق�شة  الجتماع  اأج��ن��دة  وت�شمنت  ال��دول��ة.  يف 
للقانون  ياأتي حتديثاً  وال��ذي  النف�شية  ال�شحة  �شاأن  احت��ادي يف 
الحتادي ال�شابق يف هذا ال�شدد، ويف ظل تطور املفاهيم يف جمال 
ال�شحة النف�شية والتو�شيات ال�شادرة عن املنظمات املخت�شة يف 
هذا ال�شاأن مثل منظمة ال�شحة العاملية، بالإ�شافة اإىل التحولت 

الهامة للمجتمع الإماراتي والعامل.
يهدف م�شروع القانون اإىل حت�شني الرعاية ال�شحية للمري�س 
املقدمة  نوعية اخلدمات  م�شتوى  ذلك على  كان  �شواًء  النف�شي، 
له، اأو على م�شتوى اأ�شاليب التعامل معه، وحتديد اآليات دخوله 
طبيعة  مع  يتما�شى  مبا  حقوقه  و�شمان  ال�شحية،  املن�شاأة  اإىل 
والو�شط  اخل��دم��ة  متلقي  ل��دى  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  ومب��ا  م��ر���ش��ه، 

الأ�شري للمري�س، وكذلك بقية اأفراد املجتمع.
ال���وزراء  جمل�س  اعتمده  مل��ا  متابعة  يف  ال��ق��ان��ون  م�شروع  وي��اأت��ي 
النف�شية  ال�شيا�شة الوطنية لتعزيز ال�شحة  خالل جل�شته ب�شاأن 
يف الدولة الهادفة لإعداد اإطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز 
ال�شحة النف�شية وتطوير اخلدمات ال�شحية النف�شية ورفعها اإىل 
اأف�شل امل�شتويات العاملية وذلك وفق نظام فعال يعمل بال�شراكة 
خدمات  لتوفري  النف�شية،  اخلدمات  بتوفري  املعنية  اجلهات  مع 
�شيا�شات  وفق  م�شتدامة  �شحية  بيئة  يف  ومميزة  �شاملة  نف�شية 

وت�شريعات وبرامج و�شراكات فاعلة حملياً ودولياً.
التنفيذية للقانون  اإ�شدار قرار ب�شاأن الالئحة  و ناق�س املجل�س 
الحتادي رقم 19 ل�شنة 2016 ب�شاأن مكافحة الغ�س التجاري، 
والذي يهدف اإىل مكافحة الآثار ال�شلبية جلرائم الغ�س التجاري 
ملا لها من اآثار �شلبية على اأمن وا�شتقرار املجتمع وجودة املنتجات 

الوطنية يف الداخل واخلارج، بالإ�شافة اإىل اإهدار موارد الدولة 
املالية والإ�شرار بال�شالمة العامة.

القت�شاد  على  اإيجابية  نتائج  القانون  اإ���ش��دار  على  �شيرتتب  و 
ال��ق��وم��ي وت���وف���ري ف��ر���س م��ت�����ش��اوي��ة جل��م��ي��ع م��ن��ت��ج��ي ال�����ش��ل��ع و 
اخلدمات مبختلف القطاعات القت�شادية، وزيادة الناجت املحلي 
الإجمايل ومعدلت النمو القت�شادي وحت�شني نوعية املنتجات 

وتعزيز تناف�شية الدولة على املديني القريب والبعيد.
التنفيذية  الالئحة  ب�شاأن  ق��رار  اإ���ش��دار  اأي�شاً  املجل�س  وناق�س 
على  الرقابة  ب�شاأن   2016 ل�شنة   11 رق��م  الحت���ادي  للقانون 
الإجتار يف الأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها، والذي 
ي�شع الإجراءات الرقابية والوقائية الالزمة ل�شبط هذا القطاع 

وحماية امل�شتهلكني من الغ�س واخلداع.
و ي�شمل م�شروع الالئحة التنفيذية املقرتحة عدة اأحكام تنظيمية 
الثمينة،  وامل���ع���ادن  القيمة  ذات  الأح���ج���ار  جت���ارة  ع��ل��ى  ل��ل��رق��اب��ة 
بالإ�شافة اإىل فر�س عقوبات رادعة تكفل حقوق كافة الأطراف، 
هذه  يف  للدولة  العالية  ال�شمعة  على  الوقت  نف�س  يف  وحتافظ 

التجارة، وتزيد من جاذبيتها لال�شتثمارات يف هذا املجال.
كما ناق�س املجل�س م�شروع اإ�شدار قرار ب�شاأن نظام احلج والعمرة، 
امل�شار  برنامج  م��ع  يتوافق  مب��ا  والإج�����راءات  الأن��ظ��م��ة  وتطوير 

الإلكرتوين املعتمد للحجاج يف اململكة العربية ال�شعودية.
وقد رفع املجل�س تو�شية اإىل جمل�س الوزراء ب�شاأن اعتماد الهيكل 
الحتادية  والهيئة  التحتية  البنية  تطوير  ل���وزارة  التنظيمي 
اإىل مناق�شة عدد من املو�شوعات الأخرى  لل�شرائب، بالإ�شافة 

املدرجة على جدول اأعماله.

•• اأبوظبي -وام:

الإن�شانّية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  وق��ع��ت 
ت��ف��اه��م مع  وذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة م���ذك���رة 
اإط��ار عام حول  ب�شاأن و�شع  للتاأهيل  الوطني  املركز 
اآل��ي��ات وجم���الت ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك ب��ني الطرفني 
عالقات  وتعزيز  دع��م  على  حر�شهما  من  انطالقا 
بينهما  القائمة  ال�شرتاتيجية  وال�شراكة  التعاون 
�شرائح  خلدمة  اجلهود  توحيد  بهدف  فّعال  ب�شكل 
املوؤ�ّش�شة  عن  املذكرة  وقع  الفئات.  بكافة  املتعاملني 
�شعادة عبداهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام، 
الغافري  عبداهلل  حمد  الدكتور  �شعادة  املركز  وعن 

املدير العام.
�شنوات من  ث��الث  مل��دة  ت�شري  التي  امل��ذك��رة  وتن�س 
تاريخ التوقيع على تبادل وم�شاركة املوؤ�ّش�شة واملركز 
امل��ع��رف��ة واخل����ربات وامل�����ش��ورة وال��درا���ش��ات العلمية 
باخت�شا�شات  العالقة  ذات  العمل  ور����س  وح�شور 

الطرفني وجمال عملهما لتحقيق املنفعة املتبادلة، 
الفئات  ومتكني  ودم��ج  حلماية  امل�شرتك  وال��ت��ع��اون 
امل�������ش���رتك���ة، يف امل��ج��ت��م��ع وت���وف���ري ال��ب��ي��ئ��ة امل���ع���ززة 

لتنميتهم.
ك��م��ا ت��ن�����س ع��ل��ى ت���ب���ادل اخل�����ربات وامل�����ادة العلمية 
املدمنني  ب��ف��ئ��ات  اخل��ا���ش��ة  النف�شية  والخ���ت���ب���ارات 
اأ����ش���ح���اب الهمم،  وامل��ت��ع��اف��ني م���ن الإدم�������ان وك�����ذا 
املقدمة  التاأهيلية  وامل�شاريع  الربامج  يف  وامل�شاركة 
موظفي  وتاأهيل  تدريب  عن  ف�شاًل  الطرفني،  من 
موؤ�ش�شة زايد العليا فيما يخت�س باأدوات الت�شخي�س 
مرافق  وا�شتخدام  والجتماعي،  النف�شي  وال��ع��الج 
الطرفني من قبل الفئات امل�شتهدفة وفقاً لالأنظمة 

والإجراءات املتبعة لدى كل طرف.
احلميدان  ال���ع���ايل  ع��ب��د  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  ورح�����ب 
بالتوقيع على مذكرة التفاهم م�شيداً باجلهود التي 
الوقاية  لتحقيق  للتاأهيل  الوطني  املركز  بها  يقوم 
والعالج والتاأهيل من خمتلف �شور الإدمان واإجراء 

على  والعمل  لذلك،  ال��الزم��ة  وال��درا���ش��ات  البحوث 
الإم����ارات  دول���ة  يف  امل�شتقبل  رج���ال  �شبابنا  ت��وع��ي��ة 

العربية املتحدة من خماطر اآفة الإدمان.
ياأتي تنفيذاً  التفاهم  التوقيع على مذكرة  اإن  وقال 
اآل  زاي��د  بن  خالد  ال�شيخ  �شمّو  ومتابعة  لتوجيهات 
نهيان رئي�س جمل�س الإدارة، و�شعادة اأع�شاء املجل�س 
فئات  كافة  م��ع  التوا�شل  ج�شور  بناء  على  بالعمل 
وموؤ�ش�شات املجتمع، بهدف تعريفهم بفئات اأ�شحاب 
الهمم من اأجل دجمهم مع الفئات الأخرى، كما اأنها 
الندماج  حتقيق  يف  الر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة  جت�شد 
الجتماعي وت�شجيع بناء جمتمع تتوافر فيه فر�س 
مت�شاوية للجميع ومبادئ احلكومة يف تعزيز التعاون 
اأ�شحاب  واملوؤ�ش�شات خلدمة  اجلهات  بني  والتن�شيق 
الهمم. من جانبه اأثنى �شعادة الدكتور حمد عبداهلل 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  جهود  على  الغافري 
اأرقى برامج الرعاية والتاأهيل  الإن�شانّية يف تقدمي 
لفئات اأ�شحاب الهمم، ودورها ك�شريك ا�شرتاتيجي 

للتاأهيل  الوطني  املركز  جهود  دع��م  يف  ومهم  فاعل 
املتعافني يف  دمج  الرئي�شية يف  اأهدافه  نحو حتقيق 
املجتمع. واأ�شاف اأن املركز الوطني للتاأهيل يوا�شل 
خططه املتكاملة للتطوير والتح�شني بهدف الرقي 
يتوافق  مبا  للمر�شى  املقدمة  اخل��دم��ات  مب�شتوى 
مع اأف�شل املمار�شات واأرقى املعايري العاملية، ويحاول 

بكل الخال�س تو�شيل املدمن لرب الأمان واملحافظة 
على �شحته ورعايته، وتوفري احللول للعودة حلياة 
املعلومات  على  التام  احلفاظ  مع  اإيجابية،  طبيعية 
اإىل  ال�شكر  ووج��ه  للمري�س،  وال�شحية  ال�شخ�شية 
تعاونهم  على  بها  امل�شوؤولني  ولكافة  العليا«،  »زاي��د 

ال�شادق مع املركز خلدمة املتعافني من الإدمان.
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اأخبـار الإمـارات
»الهالل الأحمر« يغيث �سكان املحفد يف حمافظة اأبني

•• اأبني-وام:

�شريت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س قافلة م�شاعدات اإن�شانية ل�شكان مديرية املحفد يف حمافظة اأبني وذلك 
تزامنا مع احلملة الأمنية التي اأطلقتها قوات احلزام الأمني �شد عنا�شر الإرهاب يف املحفد.

ووزعت الهيئة امل�شاعدات الإغاثية على ال�شكان يف وادي حمارا الذي جتري فيه احلملة الأمنية.
لدولة  وتقديرهم  �شكرهم  خال�س  عن   - اجتماعية  و�شخ�شيات  مواطنني  من   - املحفد  مديرية  اأه��ايل  واأع���رب 
التي  الغذائية  باملواد  الإره��اب وكذلك دعمهم  املنطقة من عنا�شر  اإىل جانبهم يف تطهري  الإم��ارات على وقوفها 
يحتاجونها. من جانبه اأ�شاد عبداللطيف ال�شيد قائد احلزام الأمني يف حمافظة اأبني بدعم دولة الإمارات ملحافظة 

اأبني يف املجالني الأمني والإن�شاين.
واأكد اأحد ال�شخ�شيات الجتماعية يف املحفد اأن دعم دولة الإمارات للمنطقة م�شتمر ومل تكن هذه القافلة الإغاثية 

الأوىل ولي�شت الأخرية.. م�شريا اإىل اأن دعم الهالل الأحمر الإماراتي و�شل اإىل كل بيت يف مديرية املحفد.

حمدان بن را�سد يكرم م�ظفي �سحة بدبي املتميزين

بدبي  ال�شحة  هيئة  يف  التنفيذيني 
التجهيزات  خ��الل  وم��ن  الهيئة  اأن 
وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة وب��ي��ئ��ة العمل 
خ���دم���ات طبية  ت���وف���ري  يف  جن��ح��ت 
ع����ال����ي����ة اجل������������ودة لأك����������ر م������ن 4 
م����راج����ع  األ���������ف  و220  م�����الي�����ني 
ومراكز  م�شت�شفياتها  على  توافدوا 
واملراكز  الأول��ي��ة  ال�شحية  الرعاية 
الطبية  اللياقة  ومراكز  املتخ�ش�شة 
 .. وال��ع��ي��ادات خ��الل ال��ع��ام 2017 
من  متكنت  الهيئة  اأن  اإىل  لف��ت��ني 
�شحية  �شبكة  اأك��رب  على  ال�شتحواذ 
م��ع��ت��م��دة ع��امل��ي��ا م���ن خ����الل مراكز 
الرعاية ال�شحية الأولية ف�شال عن 
الوحيدة  العاملية  ال�شبكة  امتالكها 
خدمات  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  امل��ع��ت��م��دة 
جانب  اإىل  الطبية  اللياقة  فح�س 
العديد من العتمادات والعرتافات 
م�شت�شفياتها  نالتها  التي  ال��دول��ي��ة 
ومراكزها املتخ�ش�شة وعيادتها كافة 
فيما اعترب امل�شوؤولون واملوظفون اأن 
اإجن��ازات يعد  الهيئة من  ما حققته 
املحفز  العمل  ملناخ  طبيعيا  انعكا�شا 

على الإبداع.
الحتفال  اإن  امل���������ش����وؤول����ون  وق������ال 
“ يجدد  ن��ف��ت��خ��ر  “ ب��ك��م  ال�����ش��ن��وي 
التحدي  روح  وي����دع����م  ع��زمي��ت��ه��م 
موا�شلة  ع��ل��ى  وي�����ش��ج��ع��ه��م  ل��دي��ه��م 

ا�شت�شفاء  وجتربة  به  يحتذى  عاملي 
مم���ي���زة ت���ع���زز وج���ه���ة م���دي���ن���ة دبي 

ال�شحية.
بكفاءات  ت��زخ��ر  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وق���ال���وا 
وخربات فاعلة يف خمتلف ال�شفوف 
الإيجابي  امل��ن��اخ  واأن  والتخ�ش�شات 
العمل يف  به  يت�شم  ال��ذي  والتعاوين 
الرئي�شة  املقومات  م��ن  يعد  الهيئة 
والبتكار  الإب�������داع  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ح��ف��ي��ز 
التي  املنهجية  اأن  اإىل  اأ���ش��اروا  فيما 
اأعمال  لتنفيذ  الهيئة  ا�شتحدثتها 
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث اأوج����دت روح 
الجتاهات  وع��ززت  ال��واح��د  الفريق 

الإيجابية لدى الكوادر الب�شرية.
�شحفية  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  واأك���������دوا 
الهيئة  ح����ر�����س  ال����ت����ك����رمي  ع���ق���ب 
واهتمامها  �شنويا  ت��ق��دي��ره��م  ع��ل��ى 
ال��ب��ال��غ ب��ب��ث الأج�����واء الإي��ج��اب��ي��ة يف 
املعنوية  ال��روح  ورف��ع  العمل  اأو�شاط 
التي  الإمكانيات  كل  وتوفري  لديهم 
بالتزاماتهم  ال��وف��اء  يف  ت�شاعدهم 
وم�شوؤولياتهم جتاه املجتمع واأفراده 
وج��م��ه��ور امل��ت��ع��ام��ل��ني ه���و م���ا يعزز 
يف  والن��ت��م��اء  املوؤ�ش�شي  ال���ولء  قيم 
يحفزهم  ال��ذي  اأي�شا  وهو  نفو�شهم 
املتوالية  ال��ن��ج��اح��ات  موا�شلة  على 

ول�شيما على ال�شعيد الدويل.
وذك��������ر ال����ع����دي����د م�����ن امل�������ش���وؤول���ني 

خدمة  م�شتوى  على  ���ش��واء  التميز 
املتعاملني واأفراد املجتمع اأو حتقيق 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال���ري���ادة  م���ن  امل���زي���د 
تنفيذ  يف  ق��دم��ا  امل�����ش��ي  اأو  ال����دويل 
وحتقيق  ال��ت��ط��وي��ر  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأهدافها املرجوة فيما اأ�شاروا اإىل اأن 
مبادرة “ بكم نفتخر “ متثل اإ�شافة 
وفرتها  التي  احل��واف��ز  ل�شلة  مهمة 
ال��ه��ي��ئ��ة مل��وظ��ف��ي��ه��ا ك��م��ا اأن���ه���ا عززت 
للمبدعني  احل��ا���ش��ن��ة  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
وامل��ت��م��ي��زي��ن. وك�����ان م���ع���ايل حميد 
ال��ق��ط��ام��ي رئ��ي�����س جمل�س  حم��م��د 
ال�شحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الإدارة 
يف  ق��دم  بكلمة  احلفل  ا�شتهل  بدبي 
اإىل  والم��ت��ن��ان  ال�شكر  ك��ل  ب��داي��ت��ه��ا 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
مكتوم لرعاية �شموه وح�شوره حفل 
���ش��م��وه احلثيثة  ال��ت��ك��رمي وم��ت��اب��ع��ة 
الهيئة  بها  تقوم  التي  اجل��ه��ود  لكل 
من اأجل تطوير القطاع ال�شحي يف 

دبي والرتقاء مب�شتوى خدماته.
كانت  واإن  الهيئة  اأن  معاليه  واأك���د 
حت��ر���س وب�����ش��دة على ال��و���ش��ول اإىل 
ينعم  و���ش��ع��ادة  �شحة  اأك���ر  جمتمع 
اأفراده بتجربة �شحية عالية اجلودة 
توقعاتهم  ت���ف���وق  ط��ب��ي��ة  وخ���دم���ات 
وحت���ق���ق ر���ش��اه��م ف��اإن��ه��ا ت�����درك اأن 
م��دخ��ل��ه��ا ال��رئ��ي�����س ل��ل��و���ش��ول اإىل 

•• دبي-وام: 

كرم �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل 
املالية  وزير  دبي  نائب حاكم  مكتوم 
رئي�س هيئة ال�شحة بدبي م�شوؤويل 
املتميزين  وم���وظ���ف���ي���ه���ا  ال���ه���ي���ئ���ة 
وامل����ب����دع����ني واأ�����ش����ح����اب اخل������ربات 
والخ������رتاع������ات واحل���ا����ش���ل���ني على 
ال�شهادات العليا واجلوائز التقديرية 
الهيئة  خ��دم��وا  وم��ن  والت�شجيعية 

ل�شنوات طويلة.
جاء ذلك خالل احلفل ال�شنوي الذي 
نظمته الهيئة ام�س �شمن مبادرة “ 
نفتخر” وذلك بح�شور معايل  بكم 
رئي�س  ال���ق���ط���ام���ي  حم���م���د  ح��م��ي��د 
لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�س 
الهيئة  وق�����ي�����ادات  ب���دب���ي  ال�����ش��ح��ة 

وم�شوؤوليها.
و�شلم �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم خالل احلفل - الذي اأقيم 
للموؤمترات  ال����دويل  دب���ي  م��رك��ز  يف 
التقدير  �����ش����ه����ادات   - وامل����ع����ار�����س 
الهيئة  م���وظ���ف���ي  م����ن  ل��ل��م��ك��رم��ني 
وفرق العمل يف خمتلف التخ�ش�شات 
من  الهيئة  وت�شتهدف  وامل���ج���الت. 
تكرمي  نفتخر”  ب���ك���م   “ م����ب����ادرة 
املوظفني وتقديرهم معنويا وماديا 
وعرفانها  ���ش��ك��ره��ا  ع���ن  وال��ت��ع��ب��ري 
ل��ت��ع��زي��ز حالة  وذل������ك  ب���ج���ه���وده���م 
على  اأو�شاطهم  يف  وال�شعادة  الر�شا 
وم�شتوياتهم  تخ�ش�شاتهم  اختالف 
الوظيفية وت�شجيعهم على موا�شلة 
العمل  يف  والتفاين  والعطاء  البذل 
امل�شلحة  وحت��ق��ي��ق  م�����ش��وؤول��ي��ة  ب��ك��ل 
و�شعادتهم  املتعاملني  ور�شا  العامة 
اأكر  ال��ع��ام  ه��ذا  التكرمي  و�شمل   ..

من 80 موظفا وموظفة.
وم���وظ���ف���و هيئة  م�������ش���وؤول���و  وق������ال 
من  لديها  الهيئة  اأن  بدبي  ال�شحة 
ال��ق��درات وال��ف��ر���س م��ا ميكنها من 
ال��ت��ح��ول وحتقيق  ع��م��ل��ي��ات  اإجن�����از 
الطفرة النوعية املطلوبة يف القطاع 
التطوير  اأعمال  وموا�شلة  ال�شحي 
املن�شاآت  ت�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي  ال�����ش��ام��ل 
الطبية والو�شول اإىل جمتمع اأكر 
�شحة و�شعادة وتقدمي منوذج �شحي 

ر�شا  املزيد من  اأهدافها هو حتقيق 
و���ش��ع��ادت��ه��م وتهيئة  اأ���ش��رت��ه��ا  اأف�����راد 
املناخ املنا�شب حلفزهم على البتكار 

والعمل بروح الفريق الواحد.
مدينة  فل�شفة  ه���ي  ه���ذه  اإن  وق����ال 
الفريدة  وب�شمتها  وخ��ربت��ه��ا  دب���ي 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ن��ه��ج  م��ن  امل�شتمدة 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ومن 
ال�شيخ  �شمو  الدعم الالحمدود من 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 

مكتوم ويل عهد دبي.
“ بكم  ان مبادرة  القطامي  واأ�شاف 
ت���اأك���ي���دا وحر�شا  “ ج����اءت  ن��ف��ت��خ��ر 
ن�شر  على  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة  م��ن 
ب��ال��دور ال��ذي يقوم  ثقافة الع��ت��زاز 
امل�شتويات  اختالف  على  منا  كل  به 
والتخ�ش�شات  وامل�شميات  الوظيفية 
وتاأكيدا كذلك على اأهمية اأن يفتخر 

كل منا بالآخر.
اإدراكا  اأي�شا  امل��ب��ادرة ج��اءت  اأن  واأك��د 
ي�شتحقون  اأنا�س  بوجود  الهيئة  من 
وي�شتحقون  وال���ت���ق���دي���ر  ال���ت���ك���رمي 
على  اجل��زي��ل  ال�شكر  لهم  ن��ق��دم  اأن 
واإخال�شهم  ال���ع���م���ل  يف  ت��ف��ان��ي��ه��م 
واإب��داع��ات��ه��م ومت��ي��زه��م ال���ذي اأفرز 
جناحات متوا�شلة ومكن الهيئة من 
�شحية  �شبكة  اأك��رب  على  ال�شتحواذ 
ال�شحية  الرعاية  يف  دوليا  معتمدة 
ال�شبكة  امتالك  جانب  اإىل  الأول��ي��ة 
دوليا  املعتمدة  الوحيدة  املتخ�ش�شة 
يف اللياقة الطبية اإ�شافة اإىل حزمة 
الدولية  والع���رتاف���ات  الع��ت��م��ادات 
م�شت�شفياتنا  ب���ه���ا  ت���ف���وق���ت  ال���ت���ي 
املتخ�ش�شة  ال�����ش��ح��ي��ة  وم���راك���زن���ا 

وعيادتنا الطبية.
ت�شليم  م���را����ش���م  ب�������داأت  ذل�����ك  ب���ع���د 
والدروع  واجلوائز  التقدير  �شهادات 
الذين  امل��ك��رم��ني  ع��ل��ى  ال���ت���ذك���اري���ة 
اإىل  بالو�شول  �شعادتهم  عن  اأعربوا 
موا�شلة  اأك��دوا  كما  التتويج  من�شة 
جهود  يف  بفاعلية  وامل�شاركة  التميز 
من�شاآت  ت�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ط��وي��ر 
ال��ه��ي��ئ��ة وال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ي يف دبي 

بوجه عام.

�شمن مبادر�ت عام ز�يد 
اخلدمات العالجية اخلارجية حتقق اأمنية 

طفلتني باأن ي�سبح�ا طبيبات
•• اأبوظبي– الفجر

العالجية  اخل�����دم�����ات  ح���ق���ق���ت 
�شركة  من�شاآت  اإحدى  اخلارجية، 
ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب���وظ���ب���ي 
»����ش���ح���ة« اأم���ن���ي���ة ط��ف��ل��ت��ني ب����اأن 
�شمن  وذل���ك  طبيبات  ي�شبحوا 

مبادرات عام زايد.
اليحرال�شحي  م��رك��ز  وا�شتقبل 
يف  ب���ورم  امل�شابة  ري��ه��ان  الطفلة 
امل�شابة  رق��ي��ة  وال��ط��ف��ل��ة  ال��دم��اغ 
ولي�س  ال�����ي�����دي�����ن  يف  مب�����ر������س 
مع  ل��ذل��ك  نتيجة  كيفني  لديها 
عائالتهم واأ�شدقائهم وزمالئهم 
بنت  �شيخة  مدر�شة  مدر�شة  من 
حلم  ل��ت��ح��ق��ي��ق   1 ح   – �����ش����رور 
طبيبات  ي�شبحوا  ب��اأن  الفتاتني 
ومت  الطبي  املعطف  ارتدتا  حيث 
تدريبهما على اأ�شا�شيات الفح�س 
بالأق�شام  وت��ع��ري��ف��ه��م  ال���ط���ب���ي 
قدمت  كما  ال��ع��ي��ادة.  يف  املختلفة 
متنوعة  ف����ق����رات  ���ش��دي��ق��ات��ه��ن 
ال�شحية  امل��راك��ز  م��دراء  واحتفل 
وقاموا  الطفلتني  م��ع  ال��ع��ني  يف 
الرتفيهية  الأل�����ع�����اب  ب��ت��ن��ظ��ي��م 

بتقدمي الهدايا.
وعلقت الدكتورة هدى ال�شام�شي، 
مديرة مراكز ال�شحية يف العني، 
امل��ب��ادرة �شمن  قائلة »ت��اأت��ي ه��ذه 
م���ب���ادرات ع���ام زاي���د وه���ي تعك�س 
قيم العطاء والبذل التي ر�شخها 
تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  فينا 
تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان، طيب اهلل ثراه، كما تعك�س 
املركز  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  اأهمية 
كمراكز  ف��ق��ط  ل��ي�����س  ال�����ش��ح��ي��ة 

عالجية توفر خدمات ذات جودة 
املجتمع  احتياجات  تلبي  عالية 
دوراً  تلعب  لها  كمراكز  اأي�شاَ  بل 

جمتمعياً.«
واأ���ش��اف��ت ال��دك��ت��ورة ه��دى »ولأن 
وتوفري  امل�شتقبل  ه��م  الأط���ف���ال 
ال���رع���اي���ة وال���رف���اه���ي���ة ل��ه��م هي 
�شركة  اأول������وي������ات  اأه������م  اإح�������دى 
توجيهات  ع��ل��ى  وب���ن���اًء  »���ش��ح��ة« 
بتوفري  ال����ر�����ش����ي����دة  ال�����ق�����ي�����ادة 
الأعمار، قامت  اخلدمات جلميع 
مركز  »���ش��ح��ة«ب��اف��ت��ت��اح  ���ش��رك��ة 
لالأطفال  التخ�ش�شي  امل�����ش��رف 
التخ�ش�شي  ال���ط���وي���ة  وم����رك����ز 
الأوائ�����ل م��ن نوعهما  ل��الأط��ف��ال 
التابعة  ال�شحية  امل��راك��ز  �شمن 
توفر  ح���ي���ث  »����ش���ح���ة«  ل�������ش���رك���ة 
املراكز 22 من خدمات الأطفال 

التخ�ش�شية العالجية والوقائية 
برنامج  راأ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  ك���ذل���ك 
الفح�س ال�شامل لالأطفال الذي 
اأعلى  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  ت�شميمه  مت 
اإىل  تهدف  التي  العاملية  املعايري 
الأطفال  م�شتقبل  اأن  من  لتاأكد 
�شيكون م�شتقباًل م�شرقاَ و�شحياً 
املبكر  الك�شف  طريق  ع��ن  وذل��ك 
اأو  الأم��را���س  وع��الج  وت�شخي�س 

امل�شاكل قبل اأن تتفاقم.«
بال�شكر  الطفلتني  اأه��ايل  وتقدم 
واإىل  ال�شحي  اليحر  مركز  اإىل 
حتقيق  يف  �����ش����ارك  م����ن  ج���م���ي���ع 
ال�شرور  واإدخ���ال  طفلتيهما  حلم 
وواأك���دوا  قلوبهم  على  والبهجة 
اأن  ال��غ��ري��ب  ب��ال�����ش��يء  ب��اأن��ه لي�س 
اأب��ن��اء زاي��د اخل��ري �شباقني  يكون 

يف فعل اخلري.

»الهالل الأحمر« يطلق من عدن برنامج املتط�عني للخدمة املجتمعية لأول مرة يف املحافظات اليمنية
•• عدن-وام: 

اأطلق فريق » هيئة الهالل الأحمر الإماراتي » يف العا�شمة اليمنية املوؤقتة » 
عدن » فعاليات » برنامج املتطوعني للخدمة املجتمعية وذلك لأول مرة يف 

املحافظات اليمنية.
اأجل  م��ن  ت��واف��دوا  ال��ذي��ن  املتطوعني  م��ع  اج��ت��م��اع  عقد  الفعاليات  �شملت 
امل�شاركة يف الربنامج الذي يهدف اإىل تنمية روح التطوع يف نفو�س امل�شاركني 
الظروف  و خدمته يف ظل  تنمية جمتمعهم  امل�شاهمة يف  اأج��ل  والعمل من 
وما  الإرهابية  الإيرانية  احلوثي  ميل�شيا  انقالب  منذ  اليمن  يعي�شها  التي 

التخل�س من  اأج��ل  اإىل جهد اجلميع من  ماأ�شاة حتتاج  ذل��ك من  جنم عن 
اآثارها وامل�شي قدما على طريق الأمل مفعمني بروح البذل والعطاء وتقدمي 

كل جهد ممكن من اأجل وطنهم واأهليهم.
الذي  املتطوعني  بربنامج  تعريفية  حما�شرة  اأي�شا  الفعاليات  ت�شمنت  و 
 19 ال�شاأن ح�شرها  هذا  دوليا يف  املعتمدة  الأنظمة  تنظيمه ح�شب  يجري 

�شابا و فتاة من الراغبني بامل�شاركة يف هذا املجال اجلديد على واقعهم.
هيئة  ق��ب��ل  م��ن   « املجتمعية  للخدمة  امل��ت��ط��وع��ني   « ب��رن��ام��ج  تنظيم  ي��اأت��ي 
الهالل الأحمر الإماراتي يف ظل خرباتها و باعها الطويل يف جمال التطوع 
واخلدمة املجتمعية والإن�شانية على ال�شاحات املحلية و الإقليمية و الدولية 

و اأياديها البي�شاء التي تركت اآثارها الطيبة يف كل مكان اإمتدت اإليه زارعة 
اإع��داد جيل من املتطوعني اليمنيني  اخلري والأم��ل. ويهدف الربنامج اإىل 
املوؤمنني بق�شية وطنهم و عدالتها ليبداأوا م�شرية اخلري والنماء حاملني 
على عاتقهم الأخذ بيد وطنهم وامل�شاعدة يف اإحداث نقلة نوعية يف واقعهم 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  ذلك جتربة  م�شتلهمني يف  بالدهم  وواق��ع 
من  ج��زءا  ل��ريدوا  الإن�شاين  العمل  جم��الت  يف  وامل�شاهمة  التطوع  مبجال 
جميل وطنهم عليهم. وقال املهند�س جمعة عبد اهلل املزروعي رئي�س فريق 
اإن هذا  »وام«  الإم��ارات  اأنباء  الأحمر يف عدن يف ت�شريحات لوكالة  الهالل 
الربنامج ياأتي يف اإطار نظرة الهيئة ال�شاملة يف التعامل مع الواقع اليمني 

وتهيئة جيل من املتطوعني الراغبني يف م�شاعدة ووطنهم وذويهم من اأجل 
عودة احلياة الطبيعية للمحافظات اليمنية اإنطالقا من حمافظة عدن .

و لفت اإىل اأن هذه املهمة الإن�شانية التي يجري تاأهيل امل�شاركني يف الربنامج 
التطوع  روح  وغ��ر���س  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ت��اأت��ي يف �شلب عمل  لها 

والبذل.
من جانبهم عرب امل�شاركون عن �شكرهم و تقديرهم لهيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي لإف�شاح املجال اأمامهم من اأجل خدمة وطنهم عرب هذا الربنامج 
املحافظات لينه�شوا  �شكان تلك  اأهليهم و  التطوعي وامل�شاهمة يف م�شاعدة 

من جديد من اأجل حياة اأف�شل.

افتتاح م�سروع ت��سعة ميناء ح�لف يف �س�قطرى بتم�يل من خليفة الإن�سانية
•• �سوقطرى-وام:

اآل نهيان  زاي����د  ب���ن  م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة  اإف��ت��ت��ح��ت 
حمافظة  يف  ح��ولف  ميناء  الإن�شانية  لالأعمال 
امل�شاريع  م��ن  الإن��ت��ه��اء  بعد  اليمنية  �شوقطرى 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ب��ه وذل����ك ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن �شاحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
مبا�شرة  ومتابعة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اآل نهيان نائب  من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س 

املوؤ�ش�شة.
و من املتوقع اأن ي�شهم هذا امل�شروع - الذي اأفتتح 
خليفة  موؤ�ش�شة  م��ن  وف��د  ح�شره  كبري  حفل  يف 

عبداهلل  اأح��م��د  �شوقطرى  وحم��اف��ظ  الإن�شانية 
ال�شقطري وجمهور كبري - ب�شكل كبري يف تن�شيط 
التجارة املالحية يف املحافظة كونه املنفذ البحري 
الوحيد لها ويتم من خالله جلب كل احتياجات 

الأرخبيل عرب ال�شفن اخل�شبية .
ومن �شاأن التو�شعة احلالية اأن تعمل على تخفيف 
تفريغ  يف  ال��ت��اأخ��ري  نتيجة  ال�شفن  ع��ن  الأع���ب���اء 
حمولتها واإ�شتقبال البواخر باأحجامها املختلفة.

و اأكد م�شدر م�شوؤول يف موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية 
اأنه بتوجيهات من قيادتنا الر�شيدة فاإن املوؤ�ش�شة 
اأرخبيل  يف  التنموية  امل�شاريع  من  العديد  تنفذ 
�شوقطرى يف اأهم قطاع حيوي وهو مطار وميناء 
اأن���ه مت الإن��ت��ه��اء م��ن م�شروع  ح���ولف م��و���ش��ح��ا 
تو�شعة ميناء حولف يف مدة تتجاوز ال�شنة بقليل 

وهذا بحد ذاته اإجناز يف زمن قيا�شي .

ت�شمن امل�شروع تو�شعة امليناء بر�شيف يبلغ 110 
واإن���ارت���ه وتعبيده  ت�����ش��وي��ره  اإ���ش��اف��ة اىل  م���رتات 
للتفريغ  اإ�شافة منطقة  كامل مع  ب�شكل  �شفلتته 
الرافعة  يف  العمل  تد�شني  جانب  اإىل  والتحميل 

املتحركة بقوة 100 طن .
على �شعيد مت�شل اأعلن عن افتتاح اإدارتي امليناء 
و جماركه بعد �شيانته وتاأهيله ومن �شاأنه ذلك اأن 
ي�شهم يف اإطالق خطة عمل جديدة للميناء تعزز 
اإي��ج��اد م�شاحة  امل��الح��ي م��ن خ��الل  ن�شاطه  م��ن 

خارج الر�شيف لفرز الب�شائع وت�شليمها.
امل�شاريع  اأن  �شوقطرى  حمافظ  اأك��د  جهته  م��ن 
التطويرية التي مت افتتاحها بدعم من موؤ�ش�شة 
الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ب��امل��ي��ن��اء �شتعمل ع��ل��ى ن��ق��ل م��ي��ن��اء امل��ح��اف��ظ��ة اإىل 
البواخر  خم��ت��ل��ف  ل��ي�����ش��ت��ق��ب��ل  اأف�������ش���ل  و���ش��ع��ي��ة 

الفرتة  ك��ان حلما يف  اأحجامها وه��و ما  مبختلف 
الوقت  يف  �شفن  ع��دة  ر�شو  ميكن  كما   .. ال�شابقة 
نف�شه عك�س ما عليه �شابقا والتي تتمثل يف ر�شو 
�شفينة واحدة فقط مما ي�شبب ازدحاما و تاأخرا 

يف عملية تفريغ الب�شائع .
�شريانا  يعترب  امليناء  اأن  اإىل  ال�شوقطري  اأ�شار  و 
حمور  وه��و  تنميتها  وب��واب��ة  للمحافظة  اأ�شا�شيا 
اهتمام دائم من قبل اجلميع .. وثمن جهود دولة 
الإن�شانية  موؤ�ش�شة خليفة  و  عام  ب�شكل  الم��ارات 
للمحافظة  ال�شخي  دعمهما  على  خ��ا���س  ب�شكل 
واأبنائها يف خمتلف اجلوانب اخلدمية واحليوية 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����ش��ت��وى  م����ن  ع������ززت  وال����ت����ي 

للمحافظة .
من  املجتمع  م��ن  وا�شعة  م�شاركة  الفتتاح  �شهد 
خالل الفرق الفنية الرتاثية و طالب املدار�س و 

قام  اإىل جانب عر�س  الأ�شيلة  �شوقطرى  جمال 
اأف��راد حمطة املطافىء يف �شوقطرى وكتيبة  بها 
اأعالم  حتمل  وه��ي  باملظالت  وع��ر���س  ال�شواحل 

ال�شمو رئي�س  الإم��ارات مع �شورة ل�شاحب  دولة 
تقديرا  الإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  و�شعار  الدولة 

جلهودها الإن�شانية والتنموية يف املحافظة.
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اأخبـار الإمـارات
افتتاح فعاليات الي�م الأول من  م�ؤمتر ومعر�ش اإبداعات عربية 11 

•• دبي -وام:

افتتح معايل الفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن 
الذكية  ب��ن حممد  ح��م��دان  اأم��ن��اء جامعة  رئي�س جمل�س  دب��ي  ال��ع��ام يف 
فعاليات اليوم الأول من موؤمتر ومعر�س ابداعات عربية بدورته احلادية 
ع�شرة حتت �شعار “ابتكار و انطالق وحتول” يف مركز دبي للموؤمترات 
اآل  ب��ن را���ش��د  ب��ن حممد  ال�شيخ ح��م��دان  وامل��ع��ار���س وذل��ك برعاية �شمو 

مكتوم ويل عهد دبي الرئي�س الأعلى للجامعة.
جمال  يف  والفاعلون  واملهتمون  اخل���رباء  وامل��ع��ر���س  امل��وؤمت��ر  يف  ي�شارك 
البتكار والبداع يف خمتلف جمالت التعليم الذكي وال�شريفة والتمويل 

الإ�شالمي وال�شحة والبيئة.
رافقه  امل�شاحب  املعر�س  يف  بجولة  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  وق��ام 

جمال  يف  واملخت�شني  والباحثني  والأكادمييني  املتحدثني  كبار  خاللها 
امل�شاركة  واحلكومية  اخلا�شة  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  على  اطلع  و  الب��ت��ك��ار 

واملتخ�ش�شة يف اخلدمات الرقمية والذكية.
واأعرب عن �شعادته بالتواجد يف هذا احلدث ال�شنوي الذي يعك�س روؤية 
الإب���داع  ثقافة  تعزيز  يف  ال��ذك��ي��ة  حممد  ب��ن  ح��م��دان  جامعة  واأه����داف 
مبا  التعليم  بقطاع  النهو�س  يف  العلمي  البحث  دور  وتر�شيخ  والبتكار 
يواكب التطورات واملتغريات املت�شارعة التي ي�شهدها العامل مبا يتنا�شب 

مع متطلبات القرن احلادي والع�شرين.
متكاملة  من�شة  توفريه  يف  تتمثل  عربية”  “اإبداعات  اأهمية  اإن  وق��ال 
الر�شيدة  القيادة  ا�شرتاتيجية تتما�شى مع توجيهات وروؤى  اأهداف  ذات 
لها يف  الريادية  املكانة  وتر�شيخ  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  الإم��ارات يف  لدولة 
م�شاف الدول الأكر ابتكارا وتقدما يف العامل. من جهته قال الدكتور 

القراءة  الذكية” اإن  حممد  بن  حمدان  “جامعة  رئي�س  العور،  من�شور 
متثل اخلطوة الأوىل نحو العلم واملعرفة وهي النافذة الأ�شيلة لالطالع 
على ما حققه ال�شابقون من اإجنازات، وما تو�شلوا اإليه من نتائج، ف�شال 
اأنها متثل اللبنة الأوىل يف �شرح الإب��داع، وما يقدمه املبدعون من  عن 

اإبداعات.
واأ�شاف اإن انعقاد املوؤمتر هذا العام يتواكب مع “عام زايد” الذي اأرادت 
القيادة احلكيمة للدولة الحتفاء به تخليدا لذكرى هذا القائد العظيم 
على منظومة  تغيريات جوهرية  اإدخ���ال  يف  بي�شاء  اأي��اد  له  كانت  ال��ذي 
التعليم بالبالد حيث جعل ال�شيخ زايد رحمه اهلل باب التعليم مفتوحا 
اإليه  ال��ذي ت�شعى  ال��وط��ن، وه��و الهدف  اأب��ن��اء ه��ذا  اأم��ام  على م�شراعيه 
لالنطالق  اإن��دك�����س  �شركة  م��ع  ال�شراكة  اأهمية  ال��ع��ور  واأك���د  اجل��ام��ع��ة. 
باملوؤمتر نحو اآفاق عاملية مو�شحا اأن اجلامعة تعتزم التعاون مع ال�شركة 

اإبداعات  موؤمتر  من  الأوروب��ي��ة  والن�شخة  الآ�شيوية  الن�شخة  اإط��الق  يف 
اأوروبية على التوايل.. و  اآ�شيوية واإبداعات  اإبداعات  عربية حتت عنوان 
اأ�شاد باجلهود املخل�شة التي بذلتها �شركة اندك�س حتت رئا�شة الدكتور 
للموؤمتر. من جانبه قال  ال��دورة احلالية  املدين يف تنظيم  عبدال�شالم 
التنفيذي  القاب�شة الرئي�س  ال�شالم املدين رئي�س اندك�س  الدكتور عبد 
لإبداعات عربية: يفتح موؤمتر ومعر�س ابداعات عربية املجال لالإبداع 
يف  البتكار  مفهوم  وتعميق  احليوية  القطاعات  خمتلف  يف  والإرت��ق��اء 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل وذل���ك مت��ا���ش��ي��ا م��ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة دب���ي ل��ع��ام 2021 
وتطلعاتها امل�شتقبلية التي تركز على جانب البتكار يف قطاعات الطاقة 
والتكنولوجيا  التحتية  والبنية  وال�شحة  والتعليم  والنقل  امل��ت��ج��ددة 
والف�شاء وغريها من اخلدمات الجتماعية والقت�شادية املرتبطة بها 

والتي جتعل من مدينة دبي لعبا اأ�شا�شيا يف القت�شاد العاملي.

ح��اكم ال�س�ارق�ة ي�س�تقبل 
ال�س�فرية الأم�ريكية

•• ال�سارقة-وام:

بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
�شامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  ام�����س-  �شباح 
�شعادة   - ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن 
باربارا األيف �شفرية الوليات املتحدة الأمريكية والتي 
اأتت لتوديع �شموه مبنا�شبة انتهاء فرتة عملها �شفرية 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  ورح���ب   . ال��دول��ة  ل��دى  لبالدها 
ال�����ش��ارق��ة خ���الل ال��ل��ق��اء - ال���ذي ع��ق��د يف مبكتب �شمو 

بعمق  �شموه  م�شيدا   .. الأمريكية  بال�شفرية   - احلاكم 
ال��ب��ل��دي��ن وال�شعبني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��وث��ي��ق��ة  ال��ع��الق��ات 
ال�شديقني. واأعرب �شموه عن متنياته ل�شعادة ال�شفرية 
 .. اجلديدة  مهامها  يف  والنجاح  بالتوفيق  ليف  باربارا 
بالدولة  �شموه على جهودها خالل فرتة عملها  مثنيا 
يف تعزيز اأوا�شر العالقة الثنائية القائمة بني البلدين 
�شامل  ال�شيخ   .. اللقاء  امل��ج��الت. ح�شر  العديد من  يف 
احلاكم  �شمو  مكتب  رئي�س  القا�شمي  الرحمن  عبد  بن 
املتحدة  للوليات  العام  القن�شل  ماليك  ب��اول  و�شعادة 

الأمريكية يف دبي.

حاكم ال�سارقة يلتقي وفد املنظمة الدولية للفن ال�سعبي
•• ال�سارقة -وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة �شباح ام�س رئي�س واأع�شاء املجل�س التنفيذي 

للمنظمة الدولية للفن ال�شعبي وذلك مبكتب �شمو احلاكم.
ال�شعبي م�شريا  ورحب �شموه ب�شيوف الإم��ارة من املنظمة الدولية للفن 
اإىل جهود ال�شارقة يف العديد من املجالت الثقافية و�شوؤون الرتاث ال�شعبي 
وفنونه، ودعم الإمارة للجهود العاملية ملختلف املوؤ�ش�شات يف جمال حماية 
الرتاث الإن�شاين مبختلف اأنواعه، والتعاون مع املنظمات التي تعمل على 
ي�شكل  ما  وهو  العامل  اأنحاء  وال��رتاث يف خمتلف  ال�شعبية  الفنون  حماية 
ا�شرتاتيجية تعمل عليها الإمارة ب�شكل دائم وم�شتمر. واطلع �شاحب ال�شمو 
حاكم ال�شارقة خالل اللقاء - الذي ناق�س �شبل التعاون بني املنظمة واإمارة 
الفنون  يف  املنظمة  �شمن عمل  تدخل  التي  املجالت  عدد من  ال�شارقة يف 
ال�شعبية - على اجلهود العاملية التي تقوم بها املنظمة يف حفظ ون�شر هذا 
اجلانب الهام يف الرتاث الثقايف الإن�شاين واملحافظة عليه. و تعرف �شموه 
على امل�شروعات امل�شتقبلية التي تعمل عليها املنظمة يف املنطقة، والفعاليات 
املختلفة التي تنوي تنظيمها خالل الفرتات املقبلة. من جانبه قدم علي 
عبد اهلل خليفة رئي�س املنظمة الدولية للفن ال�شعبي �شكر وتقدير اأع�شاء 
ح�شن  على  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  للمنظمة  التنفيذي  املجل�س 
ال�شتقبال مثمنا جهود الإمارة يف خمتلف جمالت الرتاث ودعم املوؤ�ش�شات 
التي تعمل للمحافظة عليه م�شريا اىل اأن املنظمة ت�شعى لأن تكون ال�شارقة 
و�شيانة  ال�شعبي،  ال���رتاث  حماية  يف  واأن�شطتها  لأعمالها  رئي�شا  م��رك��زا 
امل��ادي، ملا ل��الإم��ارة من تاريخ طويل يف دع��م الثقافة  ال��رتاث الثقايف غري 
ال�شمو  املتنوعة. وت�شلم �شاحب  والباحثني يف جمالت الرتاث  واملفكرين 
للفن  الدولية  املنظمة  من  تذكارية  هدية  اللقاء  ختام  يف  ال�شارقة  حاكم 
�شعادة  اللقاء  ح�شر  املنظمة.  رئي�س  خليفة  اهلل  عبد  علي  قدمها  ال�شعبي 
هول�س  وهانز  للرتاث  ال�شارقة  معهد  رئي�س  امل�شلم  العزيز  عبد  الدكتور 
نائب مدير املنظمة الدولية للفن ال�شعبي ونائب عمدة مدينة اأندوف يف 
النم�شا و اإميا هوفر نائبة رئي�س املنظمة من ال�شني و فابريزو كاتانو رئي�س 
اإيطاليا وجري نيقوف مدير الفرق ال�شعبية يف املنظمة و  فرع املنظمة يف 

الدكتورة مع�شومة املطاوعة من املكتب الرئا�شي مبملكة البحرين.

•• عجمان -وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان م�شاء اأم�س 
الول حفل ال�شتقبال الذي اأقامته عائلة �شعيد �شلطان بن غليطة الغفلي 
مبنا�شبة زفاف جنلها حممد اإىل كرمية خليفة علي بن هالل الغفلي وذلك 
مبنطقة  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  �شالة  يف 

احلميدية يف مدينة عجمان.
حميد  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ   .. �شموه  جانب  اإىل  ال�شتقبال  حفل  ح�شر 
النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
النعيمي رئي�س  البلدية والتخطيط وال�شيخ را�شد بن حميد  رئي�س دائرة 
دائرة البلدية والتخطيط وال�شيخ �شعيد بن را�شد النعيمي وال�شيخ �شقر 
ومديري  وروؤ���ش��اء  البالد  واأع��ي��ان  الوجهاء  جانب  اإىل  النعيمي  را�شد  بن 

الدوائر احلكومية واملحلية واملدعوين وكبار امل�شوؤولني.
الغفلي  اآل  اإىل عائلة  التهاين  النعيمي  ال�شيخ عمار بن حميد  �شمو  وقدم 
العرو�شني  اأه��ل  واأع��رب  التهاين من احلا�شرين.  �شموه جانبا من  وتلقى 
لأفراحهم  م�شاركته  على  ل�شموه  وتقديرهم  �شكرهم  بالغ  عن  واحل�شور 
داعني  املواطنني  اأف���راح  مع  والتوا�شل  اللتقاء  على  حر�شه  مقدرين   ..
الأهازيج  ال�شعبية  الفنون  . وقدمت فرق  العمر  ال�شحة وط��ول  ب��دوام  له 

ال�شعبية وعرو�س فنية متنوعة من وحي الرتاث الإماراتي.

ويل عهد عجمان يح�سر اأفراح الغفلي

�سعيد بن طحن�ن يعزي يف وفاة والدة جمعة 
املن�س�ري وعبيد اخلييلي ووفاة حميد النعيمي

•• العني - الفجر

 قدم معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان م�شاء اأم�س الول 
واجب العزاء اإىل جمعة حممد ع�شيان املن�شوري وعبيد �شامل اخلييلي يف 
وفاة والدتهما وذلك خالل زيارة معاليه جمل�س العزاء يف منطقة املرخانية 
اإىل عبداهلل  ال��ع��زاء  واج��ب  اأم�����س  م�شاء  ق��دم معاليه  كما  ال��ع��ني.  مبدينة 
والدكتور  وغ��امن  وم��ب��ارك  �شاحي  واأخ��وان��ه  النعيمي  ح�شيبه  ب��ن  حميد 
نا�شر وجمعة يف وفاة املغفور له والدهم حميد بن ح�شيبة النعيمي وذلك 

مبجل�س العزاء يف منطقة هيلي خليف مبدينة العني.
الفقيده  وذوي  لأ���ش��رة  موا�شاته  و���ش��ادق  تعازيه  اأح��ر  عن  معاليه  واأع���رب 
اأن يتغمدهما بوا�شع رحمته واأن ي�شكنهما  والفقيد �شائاًل املوىل عز وجل 

ف�شيح جناته واأن يلهم اأهليهم وذويهم ال�شرب وال�شلوان. 

اأكادميية الإمارات الدبل�ما�سية تخرج 4 دبل�ما�سيني من برنامج ال�سفراء اجلدد
•• اأبوظبي-وام:

احتفلت اأكادميية الإمارات الدبلوما�شية - املركز الأكادميي الرائد يف جمال العالقات الدولية والدبلوما�شية يف 
الإجمايل  العدد  بذلك  لي�شل  اجلدد  ال�شفراء  برنامج  متطلبات  ا�شتكملوا  دبلوما�شيني  اأربعة  بتخريج   - الدولة 

خلريجي الربنامج اإىل 22 دبلوما�شيا.
ويهدف الربنامج - الذي مت ت�شميمه بالتن�شيق مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - اإىل تعزيز املعرفة واملهارات 

الدبلوما�شية لدى ال�شفراء اجلدد ودعمهم يف جهودهم لتحقيق اأهداف وتطلعات ال�شيا�شة اخلارجية للدولة.
والقانون  ال�شيا�شي  التحليل  اأ�شا�شية منها..  - موا�شيع  اأ�شبوعني  الذي مت طرحه على مدى   - الربنامج  و�شمل 

الدويل والتعامل مع و�شائل الإعالم والربوتوكول الدبلوما�شي والإتيكيت.
بتخريج  املنا�شبة - عن فخره  بهذه   - الدبلوما�شية  الإم��ارات  اأكادميية  ليون مدير عام  برناردينو  �شعادة  واأع��رب 
هذه الدفعة املوهوبة من الدبلوما�شيني الذين مت تدريبهم على مدار الأ�شبوعني املا�شيني .. موؤكدا ثقته باأنهم 
بناء  يف  احليوي  بدورهم  ولي�شطلعوا  الإم���ارات  لدولة  بارزين  �شفراء  لي�شبحوا  وعطائهم  جهودهم  �شيوا�شلوا 

وتعزيز العالقات الإماراتية مع الدول امل�شيفة لهم.

فعاليات »معًا من�سي لجل �سحة و�سالمة الكلى« لزيادة ال�عي باأهمية حت�سني النمط املعي�سي وممار�سة الريا�سة
•• اأم القيوين ـ الفجر 

اأفاد م�شت�شفى ال�شيخ خليفة العام يف اأم القيوين 
املخت�شة  الأن�����ش��ط��ة  ك��اف��ة  ي��ق��دم  امل�شت�شفى  ب���اأن 
واأ�شاف  القيوين،  اأم  اإم���ارة  يف  الكلى  ب��اأم��را���س 
راجعوا  ال��ذي��ن  الكلى  مر�شى  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن 
العيادات اخلارجية عام 2017 و�شل اإىل اأكر 
م��ن �شمنهم مر�شى ما  م��راج��ع     2000 م��ن 
الكلية  جل�شات  ع��دد  بلغ  فيما  الكلية،  زرع  بعد 

ال�شناعية نحو 600 جل�شة �شهرياً.
واأكد الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفى ال�شيد ليام 
حت�شني  باأهمية  ال��وع��ي  زي���ادة  اأهمية  على  دويف 
النمط املعي�شي  والرتكيز على ممار�شة الن�شاط 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  وذل��ك  اليومي،  ال��ب��دين 
»معاً  �شعار  امل�شت�شفى  حتت  ال��ذي نظمه  للكلية 
حديقة  يف  الكلى«  و�شالمة  �شحة  لأج��ل  من�شي 
العديد  وتخللها  القيوين  اأم  باإمارة  زايد  ال�شيخ 

من الأن�شطة الرتفيهية وال�شحية.
تهدف اىل  فعاليات  اأق��ام   امل�شت�شفى  اأن  واأ�شاف 
املعي�شي   النمط  حت�شني  باأهمية  ال��وع��ي  زي���ادة 

والرتكيز على ممار�شة الن�شاط البدين اليومي، 
الوعي  التي تهدف اىل خلق  من خالل احلملة 
الوقائية،  ال�����ش��ل��وك��ي��ات  ح����ول  امل��ج��ت��م��ع  ل����دى 
التعاي�س  والتعرف على عوامل اخلطر، وكيفية 
ل��ك��ي ينعم املجتمع   ال��ك��ل��ى. وذل���ك  اأم���را����س  م��ع 

ب�شحة اأف�شل.

من جهتها اّكدت الدكتورة عالية حممد رئي�شة 
اإدارة  اأول��وي��ات  �شمن  م��ن  اأن��ه  الباطنية   اق�شام 
ال��ت��ث��ق��ي��ف ومعدلت  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى رف���ع م�����ش��ت��وى 
الوعي  لدى جميع افراد املجتمع باأهمية الكلى 
ووظائفها على ال�شحة العامة للفرد، واحلد من 
ال�شحية  وامل�شاكل  الكلى  اأمرا�س  وتاأثري  وترية 

املرتبطة بها.
ومت خالل احلملة ت�شليط ال�شوء على المرا�س 
وتوفري  ال��ك��ل��ى  مب�شاكل  ال��ع��الق��ة  ذات  امل��زم��ن��ة 
الفح�س املجاين مل�شتوى ال�شكر يف الدم وقيا�س 
الفح�س  وك��ذل��ك  اجل�����ش��م  كتلة  و  ال���دم  �شغط 
افراد  ب��ني  الكلى  ام��را���س  خماطر  ع��ن  للك�شف 

الذين  الكلى  مر�شى  ت��ك��رمي  مت  كما  املجتمع، 
حافظوا على اعلى م�شتويات ال�شحة من خالل 
العالجية  واخلطة  الغذائية  باحلمية  الل��ت��زام 

املقررة لهم.
ا�شت�شاري  العجة  اأحمد  الدكتور  ق��ال  ذل��ك  اإىل 
اأجهزة   10 به  تتوافر  الق�شم  اإن  الكلى  اأمرا�س 

اأجهزة للحالت   بالإ�شافة لأربعة  كلية �شناعية 
للجل�شات  امل�����ش��ددة  ال��ع��ن��اي��ة  ق�����ش��م  احل��رج��ة يف 
حوايل  جل�شة  كل  وت�شتغرق  البطيئة،  امل�شتمرة 
، لفتا  يومية  وردي���ات  ث��الث  �شاعات على  اأرب���ع 
تعو�س  اأن  ميكن  الكلى  غ�شيل  جل�شات  اأن  اإىل 
اأداء الكلية الطبيعية لوظائفها يف ج�شم الإن�شان 

بن�شبة  20 يف املئة  اإىل 30 يف املئة.
يف  الكلوي  الف�شل  م�شببات  اأب���رز  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
حوايل  عن  امل�شوؤول  ال�شكري  مر�س  هو  الدولة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة   ، ال��ك��ل��وي  الف�شل  امل��ئ��ة م��ن  يف   40
ارت���ف���اع ال�����ش��غ��ط ال�����ش��ري��اين و اأم���را����س الكبب 

والكلية املناعية.
اأعلى  حت��ق��ي��ق  ا���ش��ت��ط��اع  امل�شت�شفى  اأن  واأو����ش���ح 
ملر�س  املقدمة  العاملية  الطبية  اجل��ودة  معايري 
الكفاءة  معدلت  اإىل  والو�شول  الكلوي  الف�شل 
اأن  يف الغ�شيل ت�شاهي املعدلت الدولية، موؤكدا 
لتح�شني حياة  يكر�شون جهودهم  العمل   فريق 
الغ�شيل  خدمات  بتقدمي  ذل��ك  و  الكلى  مر�شى 
ال��ك��ل��وي وف���ق اأع��ل��ى م��ع��اي��ري اجل����ودة م��ن حيث 

ا�شتخدام اأحدث النظم و الأجهزة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

التحتية  البنية  تطوير  وزارة  اأعلنت 
اأعلى  الل��ت��ف��ايف  ال��ط��ري��ق  اإغ��الق��ه��ا 
للقادمني  ال�شارقة  يف  البديع  ج�شر 
اإم����ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة واملتجهني  م��ن 
اليوم  م��ن  اب��ت��داء  وذل���ك  مليحة  اإىل 
ب���ه���دف تنفيذ  ���ش��ه��ر  الث���ن���ني ومل�����دة 
تطوير  خطة  �شمن  ال��ط��رق  اأع��م��ال 

تقاطع البديع.
الطريق  م�شتخدمي  ال����وزارة  ودع��ت 
اأخذ  ���ش��رورة  اإىل  امل��رك��ب��ات  و�شائقي 
اأثناء  كافة اإجراءات احليطة واحلذر 
ال�شري  ب��ق��واع��د  ال���ق���ي���ادة والل����ت����زام 
وال����ل����وح����ات امل�����روري�����ة والإر�����ش����ادي����ة 
حفاظا  امل��ح��ددة  بال�شرعة  وال��ت��ق��ي��د 

على �شالمتهم.
اأحمد احلمادي مدير  املهند�س  واأكد 
البنية  تطوير  وزارة  يف  الطرق  اإدارة 

على  ت��ع��م��ل  ال���������وزارة  اأن  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وتطبيق  م��واك��ب��ة 
م�شاريع  تنفيذ  جم���الت  يف  العاملية 
نوعية  نقلة  اإح����داث  ب��ه��دف  ال��ط��رق 
ذات  التنموية  املنظومة  يف  وحقيقية 

اأن  ال�����وزارة. واأو���ش��ح  ال��ع��الق��ة بعمل 
ت�شرف  التحتية  البنية  تطوير  وزارة 
ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع ج�����ش��ر البديع  ع��ل��ى 
احلالية  اإجن�����ازه  ن�شبة  ب��ل��غ��ت  ال����ذي 
النتهاء  املقرر  من  حيث  باملائة   75

الثالث  ال���رب���ع  امل�������ش���روع خ����الل  م���ن 
اأن  اإىل  ال���ع���ام اجل�����اري ..لف���ت���ا  م���ن 
رفع  يف  اإجن��ازه  بعد  �شي�شهم  امل�شروع 
بن�شبة  للطريق  ال�شتيعابية  ال�شعة 
ال�����ش��ع��ف ع��ن م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه �شابقا 
لت�شل اإىل 17 األفا و700 مركبة يف 
ال�شاعة ف�شال عن اأنه �شريفع ال�شعة 
ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ل��ط��ري��ق الن���زلق���ي 
 2500 اإىل  لت�شل  اأ�شعاف  بثالثة 
اإن�شاء  و�شي�شهم  ال�شاعة.  يف  مركبة 
حارات  بثالث  وم���وزع  جممع  طريق 
�شمن  دبي  داخل  كيلومرتين  مل�شافة 
زيادة  يف  “البديع”  تقاطع  م�����ش��روع 
 6000 بنحو  ال�شتيعابية  الطاقة 
م�شكلة  �شينهي  ما  ال�شاعة  مركبة يف 
اإن�شاء  وكذلك  بال�شاحنات  الحتكاك 
حارات  ب��ث��الث  ال�����ش��ارق��ة  ن��ح��و  ج�شر 
م�شكلة  حل��ل  مركبة   6000 و�شعة 

الطريق النزلقي.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اإحدى  ���ش��ي��دات  ا���ش��رتاح��ة  ن���ادي  عقد 
م���ب���ادرات م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب��ن را�شد 
جل�شته  اخليمة  راأ����س  ف��رع  للمعرفة 
الب���ت���ك���ار مببنى  واح�����ة  ال����دوري����ة يف 
عنوان  حتت  اخليمة  راأ���س  اقت�شادية 
اجلل�شة  واأدارت  ل���ن���ق���راأ«.  “نلتقي 
راأ�س  م��ب��ادرة  رئي�شة  اإ���ش��م��اع��ي��ل  اأم���ل 
لقت�شادية  ال��ت��اب��ع��ة  ت���ق���راأ  اخل��ي��م��ة 
يف  ال�شرتاحة  ومن�شقة  اخليمة  راأ���س 
برواية  ا�شتهلت  ح��ي��ث  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ال�شعودية  لكاتبتها  قابل”  “�شارع 
والتي  طالب  حممد  حنان  ال��دك��ت��ورة 
قابل  ل�شارع  وق�ش�شا  حكايات  تناولت 
اإىل الآن خالل  املتواجد يف ال�شعودية 
فرتة �شتينيات القرن الع�شرين، حيث 
لتنقل  املكان  ذاك��رة  الكاتبة  ا�شتدعت 
الفرتة  ت��ل��ك  ال���ن���ا����س يف  اأح�������وال  ل��ن��ا 
�شرمدي  ����ش���راع  م���ن  ي��ع��رتي��ه��م  مب���ا 
ب��ني اخل���ري وال�����ش��ر وال���ن���ور والظلمة 
خ�����الل �����ش����راع اأب����ط����ال ال�����رواي�����ة مع 
اخلفي  و���ش��راع��ه��م  البع�س  بع�شهم 

الع�شوات  ا�شتمتعت  اأن��ف�����ش��ه��م.  ب��ني 
املا�شي  ع���ب���ق  اأج��������واء  مب��ع��اي�����ش��ت��ه��ن 
و�شرير  ق��اب��ل  ���ش��ارع  اأقم�شة  ون��ع��وم��ة 
اأبواب دكاكينه ال�شهرية التي ل تنفك 
خمتلف  م��ن  م��رت��ادي��ه��ا  ا�شتقبال  ع��ن 
ب�شعابها  اأدرى  مكة  اأه��ل  ولأن  البقاع 
الدرامية  حبكتها  يف  الكاتبة  فنجحت 
���ش��ارع ق��اب��ل عرب  املتخيلة ع��ن و���ش��ف 

فيه  يعي�شون  م��ن  ح��ي��اة  اأغ�����وار  ���ش��رب 
بنماذجه املتغايرة.

وملزيد من جرعة ا�شت�شراف امل�شتقبل 
ال��ت��ي ت�شعى  وال���ت���ف���اوؤل والإي��ج��اب��ي��ة 
ب��ق��وت��ه��ا يف ت��ر���ش��ي��خ��ه��ا لدى  ال��ك��ل��م��ة 
ا�شرتاحة  ناق�شت  وقارئيها،  حمبيها 
�شيدات كتاب “ابق قويا 365 يوما” 
دميي  الأم��ري��ك��ي��ة  وال��ك��ات��ب��ة  للمغنية 

قيم  ملخ�س  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  لوفاتو 
للدرو�س التي تعلمتها خالل م�شريتها 
واملتفائلة  ال�شريحة  باأفكارها  مطعم 
القتبا�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
“ابق  م�شوارها  خ��الل  األهمتها  ال��ت��ي 
قويا” يخاطب اجلانب امل�شرق وامللهم 
يف الإن�شان ليكون دافعا له نحو النجاح 

والنطالق.

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شر 
�شموه مبدينة �شقر بن حممد ام�س 
قن�شل  ياناكي�س  ك��ام��ارا  امي��ان��وي��ل 
يرافقه  دبي  يف  كندا  جمهورية  عام 
اأع�شاء اللجنة املنظمة ل�شباق تريي 

فوك�س.
راأ�س  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  و���ش��ل��م 
اخليمة - بح�شور القن�شل الكندي 
فوك�س”  “تريي  ���ش��ب��اق  ع��ائ��دات   -
الذي ا�شت�شافته اإمارة راأ�س اخليمة 
خالل �شهر فرباير املا�شي للجهات 
امل�������ش���ت���ف���ي���دة ل���ل���ق���ي���ام ب���ال���درا����ش���ات 

وم�شاريع اأبحاث ال�شرطان.

احل�����دث  اأن  اإىل  ����ش���م���وه  واأ�������ش������ار 
الإم���ارة  حت�شنه  وال���ذي  الريا�شي 
ب�شكل �شنوي �شاهم يف اإتاحة املجال 

وال�شركات  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  اأم������ام 
للم�شاركة يف دعم الأبحاث العلمية 
التي ل يقت�شر دورها على امل�شاعدة 

ال�شرطان  مب��ر���س  ال��وع��ي  ن�شر  يف 
ف��ح�����ش��ب ب���ل ي��ت��خ��ط��ى ذل����ك ليقدم 
املتخ�ش�شة  ل��الأب��ح��اث  م��ادي��ا  دع��م��ا 

يف درا����ش���ة ه���ذا امل���ر����س وال���ت���ي يتم 
تنفيذها يف الدولة.

الكندي  القن�شل  ت��وج��ه  جهته  م��ن 
�شاحب  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر  ب��ال�����ش��ك��ر 
ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة على 
اخلريية  للمبادرات  ورعايته  دعمه 
ا�شت�شافة  خ���الل  م��ن  والإن�����ش��ان��ي��ة 
فوك�س”  “تريي  ل�����ش��ب��اق  الإم������ارة 
اإميانا  التوايل  على  الثامنة  لل�شنة 
املبادرات  ت��ل��ك  ب��اأه��م��ي��ة  ���ش��م��وه  م��ن 
وال����ت����ي م����ن ����ش���اأن���ه���ا امل�����ش��اه��م��ة يف 
املجالت  يف  العلمية  البحوث  تقدم 

ال�شحية والإن�شانية.
بن  �شقر  ال�شيخ   .. املقابلة  ح�شر 
الرئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  حممد 
الأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�شي 

الثقايف.

•• دبي-وام:

حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  ال��ي��وم-  تنطلق 
 - التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
املخدرات”  ق�شايا  لبحث  ال���دويل  حماية  ملتقى   “ فعاليات 
والذي  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  مركز  يف  ع�شرة  الثالثة  ب��دورت��ه 
العاملية  امل��واج��ه��ة  يف  امل�شتقبل  “ا�شت�شراف  ع��ن��وان  حت��ت  ي��ق��ام 
 ”2030 لعام  والوقاية  وال�شتعدادات  التنبوؤات  للمخدرات.. 
وي�شتمر يومني مت�شمنا العديد من اجلل�شات احلوارية وور�س 

العمل واملعار�س امل�شاحبة.
للق�شايا  امل��دى  بعيدة  ا�شتباقية  حلول  لو�شع  امللتقى  ويهدف 
ت�شتوجب  ملحة  حاجة  اأ�شبحت  والتي  املر�شودة  والتحديات 
�شيا�شة  تنتهج  اأن  واخلا�شة  احلكومية  واجلهات  املوؤ�ش�شات  من 
ل�شيما  لعملها  واإط���ارا  اأ�شلوبا  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  من  تتخذ 
عمليات  يف  �شواء  وال�شائكة  املعقدة  الق�شايا  من  املخدرات  واأن 

العالج  بق�شايا  يرتبط  م��ا  ك��ل  اأو  الوقاية  ب��رام��ج  اأو  املكافحة 
واإعادة التاأهيل داخل املجتمع لذلك فقد اأ�شبح من ال�شروري 
و�شع منهجيات علمية متطورة ومواكبة لأهم امل�شتجدات تعي 
التحولت  طبيعة  وتتفهم  امل�شتقبل  وت�شت�شرف  جيدا  ال��واق��ع 

والتطورات وتعزز القدرة على التعامل معها.
وي�شارك يف امللتقى اأكر من 30 دولة عربية وعاملية ويت�شمن 
خم�شة حماور تتمثل يف “ املحور املعريف والعلمي “ الذي يتطرق 
اإىل ا�شت�شراف امل�شتقبل ونظرياته وتطبيقاته ومدى ال�شتفادة 
مع  العقلية  وامل���وؤث���رات  امل��خ��درات  ظ��اه��رة  م��ع  التعامل  منه يف 
اجتاهات  ويتناول  ال�شاأن  ذات  يف  املتحدة  ل��الأمم  من��اذج  عر�س 

املراكز البحثية نحو ا�شت�شراف امل�شتقبل.
فيتناول  والقانوين”  الت�شريعي  اجلانب   “ الثاين  املحور  اأم��ا 

املنظومة  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ا���ش��ت�����ش��راف  ان��ع��ك��ا���ش��ات خم���رج���ات 
واآليات  ال��ق��ان��وين  والت�شريع  وال��وط��ن��ي��ة  ال��دول��ي��ة  الت�شريعية 
يتطرق  بينما   .. امل�شتقبل  ا�شت�شراف  توجهات  من  ال�شتفادة 
“املحور امليداين الوقائي” اإىل ا�شت�شراف التحولت والتطورات 
يف جمال تقنيات تهريب املخدرات وترويجها وانعكا�شاتها على 

املكافحة امليدانية “ برامج الر�شد والتحليل الإقليمية.
ويف “املحور ال�شحي والعالجي “ يتم تناول الأمرا�س النف�شية 
املوؤ�ش�شات  ا�شتعداد  وم��دى   2030 لعام  التعاطي  واجت��اه��ات 
2030 ومدى  العالجية للتعامل مع التحديات املتوقعة لعام 
مع  للتعامل  ال���دواء  ت�شنيع  و���ش��رك��ات  اأب��ح��اث  م��رك��ز  ا�شتعداد 
التوا�شل  و�شائل  وت��اأث��ري   2030 بحلول  املتوقعة  التحديات 

الجتماعي على اأمناط التعاطي واجتاهاته.

ويف “ املحور الجتماعي القت�شادي “ يتم البحث يف امل�شكالت 
واآليات   2030 املتوقعة  وحتدياتها  والجتماعية  القت�شادية 
واجتاهات  العقلية  وامل��وؤث��رات  املخدرات  ملواجهة  معها  التعامل 
واأمناط التعاطي والإدمان وتاأثريها على اجلانبني الجتماعي 
والق��ت�����ش��ادي واأمن���اط ت��ط��ور اأ���ش��ك��ال ال���ش��رة وت��اأث��ريات��ه��ا على 

اجتاهات تعاطي املخدرات.
“اأدوار  ح��ول  ت��دور  �شبابية  ح��واري��ة  جل�شة  امللتقى  ويخ�ش�س 
واملوؤثرات  امل��خ��درات  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  وم�شوؤولياتهم  ال�شباب 
مع  تتوافق  والتي  التمكني”  واأدوات  ال�شرتاتيجية  العقلية.. 
ال�شابة  القيادات  بال�شراكة مع جمل�س  امللتقى  واأه��داف  حماور 

يف �شرطة دبي.
اأكر  ي�شم  م�شاحبا  معر�شا  هام�شه  على  امللتقى  ينظم  كما 

م��ن جهة م�شاركة م��ن داخ��ل وخ���ارج ال��دول��ة م��ن اأب��رزه��ا هيئة 
وبرنامج نربا�س  دبي  الوطنية والحتياطية وجمارك  اخلدمة 
العربية  باململكة  امل��خ��درات  م��ن  للوقاية  الوطني  ال��ربن��ام��ج   -
من  للوقاية  الوطني  امل�شروع   - غرا�س  وم�شروع   - ال�شعودية 
الدولة  يف  امل��خ��درات  مكافحة  جمل�س  و  ب��ال��ك��وي��ت-  امل��خ��درات 
العقاقري  �شناعة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رك��ات  وك���ربى 
 70 من  اأك��ر  ت�شم  للمغردين  من�شة  امللتقى  وي�شم  الطبية. 
بهدف  وذل��ك  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  املوؤثرين  من 
مواقع  خمتلف  عرب  امل��خ��درات  ملواجهة  افرتا�شي  حتالف  بناء 

التوا�شل الجتماعي التي اأ�شبح لها تاأثري كبري على املجتمع.
يقام “ ملتقى حماية الدويل لبحث ق�شايا املخدرات “ بتنظيم 
اندك�س  �شركة  مع  بال�شراكة  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  من 
لتنظيم املوؤمترات واملعار�س وبالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة 
امل��ع��ن��ي ب��امل��خ��درات واجل���رمي���ة وع����دد م��ن ال�����ش��رك��اء الدوليني 

والإقليميني.

انطالق ملتقى حماية الدويل يف دبي مب�ساركة اأكرث من 30 دولة

•• اأبوظبي-وام:

������ش�����ارك م����ع����ايل حم���م���د ب�����ن ع���ب���داهلل 
الرئا�شية  امل���را����ش���م  رئ��ي�����س  اجل��ن��ي��ب��ي 
بوزارة �شوؤون الرئا�شة .. ال�شباب جتاربه 
الفريق  روح  �شمن  العمل  يف  وخ��ربات��ه 
ال��واح��د وذل���ك م��ن خ��الل جل�شة مائة 
الإم����ارات  جمل�س  نظمها  ال��ت��ي  م��وج��ه 
باأبوظبي حتت  زاي��د  لل�شباب يف جامعة 
رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي وبح�شور 
ب����ن فار�س  ���ش��ه��ي��ل  ب���ن���ت  ���ش��م��ا  م���ع���ايل 
امل��زروع��ي وزي���رة دول���ة ل�����ش��وؤون ال�شباب 
وعدد من امل�شوؤولني احلكوميني، واأكر 

من 1000 �شاب و�شابة.
ا�شتهل معايل حممد عبد اهلل اجلنيبي 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ع��ن  حديثه 

نهيان، طيب اهلل ثراه وقال  اآل  �شلطان 
: زايد كان له الف�شل بعد اهلل تعاىل يف 
تاأ�شي�س اأبناء الوطن .. و�شاحب ال�شمو 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
الرئي�شي  الداعم  ولي��زال  كان  امل�شلحة 
واهتمامه  ال���ت���ح���دي���ات  مل���واج���ه���ة  ل���ن���ا 
امل��ب��ا���ش��ر ب��ن��ا ك��م��واط��ن��ني وح��ر���ش��ه على 
تاأهيلنا وامل�شاهمة يف تعزيز م�شرية بناء 
الدولة ومثال على التحديات م�شروع “ 
الفورمول1 “ فقد كان �شموه موجودا 
�شمن فريق العمل بكل توا�شع للحر�س 
الزمنية  امل��دة  قبل  امل�شروع  انتهاء  على 
لفرق  املبا�شر  دعمه  جانب  اإىل  املحددة 
ال��ع��م��ل وح���ر����س ���ش��م��وه ع��ل��ى اإ����ش���راك 
الن�شاء يف الفريق كونهن جزءا ل يتجزاأ 
م���ن ال���ف���ري���ق. واأ�����ش����اف م��ع��ايل حممد 

العمل  ي��ف�����ش��ل  ال��ب��ع�����س  اإن  اجل��ن��ي��ب��ي 
خلف الأ�شواء والكوالي�س و�شخ�شيا مل 
يكن مهما لدي اإل امل�شاركة يف بناء هذا 
الوطن املعطاء ولكي تكون ع�شوا فعال 
يف فريق العمل من ال�شروري النظر اإىل 
واملعطيات  والجتاهات  اجلوانب  جميع 

واأن يكون لك ت�شور م�شتقبلي.
واأو����ش���ح اأن���ه ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ق��ائ��د فريق 
تعاملك  ودي���ا يف  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ع��م��ل 
واأخوة  كاأبناء  الفريق  اأف��راد  تعامل  واأن 
اأو اأ�شدقاء وهذا يعد نوعا من التحفيز 
عمل  ك��ل  يف  اأن��ه  اإىل  وال�شعادة” منوها 
اأف�����ش��ل مرحلة  ل��ك��ن  ي��وج��د خ��ط��اأ وارد 
اأنتم كفريق  هي التعلم من اخلطاأ .. و 
بع�شكم  اأي���ادي  مت�شكوا  اأن  يجب  عمل 
ال��ب��ع�����س وق���ت ال��ت��ح��دي��ات وي��ج��ب على 
للنجاح  دائ��م��ا  ي�شعى  اأن  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 

من خالل التعاون والعمل كفريق واحد 
فنجاح الواحد ينعك�س على جناح فريق 
كبرية  “ ثقتنا   : اجلنيبي  وق��ال  ككل«. 
ب��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة و ت��وج��ه��ات��ه��ا ولن 
اإننا  احل��م��د هلل   .. ت��ن��ف��ي��ذه��ا  يف  ن����رتدد 
ذلك  على  ودلل��ة  بقيادتنا  حمظوظون 
وج���ود اأ���ش��غ��ر وزي����رة يف ال��ع��امل وممثل 
لل�شباب و ذلك ينبع من حر�س القيادة 
اجلنيبي  وحت��دث  ال�شباب.  تنمية  على 
ع��ن اأ���ش��ا���ش��ي��ات وواج���ب���ات ال��ق��ائ��د التي 
الأ�شخا�س  وت��وج��ي��ه  ت��ع��ل��ي��م  يف  ت��ك��م��ن 
اإىل جانب  لتحقيق الأهداف والطموح، 
اح����رتام الأ���ش��خ��ا���س وت���ب���ادل اخل���ربات 
ي��ج��ع��ل م��ن��ك ق����دوة ل��ل��ف��ري��ق. و تطرق 
اإىل �شرورة وجود طموح ودور فعال يف 
بناء الدولة لتبادل املعرفة مع الأجيال 
“ مهم  وق��ال:  امل�شرية  لإكمال  القادمة 

اإدارة  يف  الفريق  اأف���راد  تخترب  اأن  ج��دا 
لرتى  ع��ل��ي��ه��م  ت�����ش��رف  واأن  امل�������ش���اري���ع 
التحديات  وم��واج��ه��ة  اإدارت���ه���م  كيفية 
حممد  معايل  وق��ال   . �شتواجههم  التي 
اجلنيبي : “ ر�شالتي لل�شباب اأن �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د و�شع 
بال�شباب،  ال�شتثمار  حتديا ورهانا على 
“ واأكد  لأنهم املحرك الرئي�شي للدولة 
 .. بالفعل  لكن  بالقول  لي�س  الوطن  اأن 
م��ا ميلكون من  ك��ل  واأو���ش��اه��م بتقدمي 
ع��ل��م م��ن اأج���ل مت��ي��ز الإم������ارات. وبهذه 
املزروعي:  �شما  م��ع��ايل  ق��ال��ت  املنا�شبة 
التي  موجه   100 ال�  مبادرة  “ تعترب 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  برعاية  تعقد 
اآل م��ك��ت��وم ويل عهد  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
اخلربة  ذوي  جتمع  مثالية  من�شة  دب��ي 
لل�شباب  لنقلها  الوطنية  الكفاءات  من 

مهاراتهم  و���ش��ق��ل  ق��درات��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر 
ومعارفهم وفتح الآفاق ونوافذ الفر�س 
وي�شهموا  اأن��ف�����ش��ه��م  ل��ي��ط��وروا  اأم��ام��ه��م 
التطوير  م�شرية  يف  الرئي�شي  ب��دوره��م 
يف الإم�����ارات«. واأ���ش��ادت مب��ع��ايل حممد 

ت��ر���ش��ي��خ مفهوم  اجل��ن��ي��ب��ي وجن���اح���ه يف 
حتدث  التي  الفريق  روح  �شمن  العمل 
ن���وع���ا م���ن ال�����ود وامل���ح���ب���ة وذل�����ك بغية 

التحفيز وال�شعادة.
واأ�شافت : ا�شتطاع برنامج مائة موجه 

اجلل�شات  مفهوم  تغيري  ق�شري  زمن  يف 
جماعية  ج��ل�����ش��ات  لت�شبح  التوجيهية 
املجتمع  �شريحة من  اأكرب  تفيد  ملهمة 
العملية  اخل��������ربات  ن���ق���ل  يف  وت�������ش���ه���م 

والعلمية ل�شباب الإمارات.

رئي�ش املرا�سم الرئا�سية: حممد بن زايد.. مثال للت�ا�سع.. و داعم رئي�سي لنا يف م�اجهة التحديات

اإغالق الطريق اللتفايف اأعلى ج�سر البديع بال�سارقة 
للقادمني من راأ�ش اخليمة واملتجهني اإىل مليحة

»ا�سرتاحة �سيدات راأ�ش اخليمة« للقراءة يعقد جل�سة ح�ارية

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأ�شفرت حملة تفتي�شية نظمتها ادارة �شحة البلدية يف 
فرباير من العام اجلاري 2018 عن �شبط 72 حمال 
عليها  وفر�شت  ال�شحية  وال�شروط  للقوانني  خمالفا 

غرامات مالية تبلغ جملتها 23200 درهم. 
ونفذت اإدارة ال�شحة 332 جولة تفتي�شية غطت 923 
40 كجم من �شنف املواد  حمال ومت خاللها م�شادرة 
الغذائية التجميلية و37 كجم من املواد الغذائية ومت 

الك�شف على 236 رخ�شة جتارية.
ملنا�شبة   ال�شحة  ادارة  م��ن  ال�����ش��ادر  التقرير  وبح�شب 
1908 بطاقة �شحية  املا�شي مت ا�شدار  �شهر فرباير 

للعمال الذين ثبت خلوهم من الأمرا�س املعدية و74 
التاأكد  بعد  الغذائية  للمواد  ت�شدير  �شالحية  �شهادة 
فقد  ال�شكاوى  �شعيد  وعلى  لال�شتهالك.  �شالحيتها 
غذائية   18 منها  ���ش��ك��وى   30 ال�����ش��ح��ة   ادارة  تلقت 
لن�شاط  بالن�شبة  اأم��ا  و�شحية.  بيئية  و8  بيطرية  و4 
 6372 ذبح  مت  فقد  البلدية  لدائرة  التابعة  املقا�شب 
من  راأ�شا   39 واع��دام  املركزي  الفلية  مق�شب  يف  راأ�شا 
املا�شية وذبح 543 راأ�شا يف مق�شب �شوكة و564 راأ�شا 
مق�شب  يف  و1950  اخليمة  راأ����س  مدينة  مق�شب  يف 
ال��دارة احل��دودي مت الك�شف  الغيل اجلديد. ويف منفذ 
اخليمة  راأ�����س  م��ط��ار  ا�شتقبل  بينما  راأ���ش��ا   216 ع��ل��ى 

الدويل 177 كجم من اأ�شناف الطيور املذبوحة.

خالل فرب�ير �ملا�شي

�سحة بلدية راأ�ش اخليمة تفت�ش 923 حمال 
وت�سبط 72 خمالفا لل�سروط ال�سحية 

حاكم راأ�ش اخليمة ي�ستقبل قن�سل كندا واللجنة املنظمة ل�سباق تريي ف�ك�ش

يف ور�شة �جليل �لر�بع 

»�سقر للتميز « ت�ؤكد اخل�س��سية يف عمل اجلهات حك�مية 

•• دبي -وام:

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت عدة مبادرات وفعاليات 
م��ت��م��ي��زة خ����الل ���ش��ه��ر م���ار����س اجل�����اري ب��و���ش��ف��ه “�شهر 
القراءة” تنفيذا لل�شيا�شة الوطنية التي اعتمدتها الدولة 
لع�شرة اأعوام مقبلة بهدف و�شع القراءة يف �شميم العمل 
ويف  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  وللدوائر  للوزارات  احلكومي 
اإطار حر�س الهيئة على املواكبة الفعالة لتوجهات الدولة. 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ر���ش��ا  يو�شف  وق���ال 
التي  ال�شرتاتيجية  اإن  بالهيئة  املوؤ�ش�شي  الإداري  الدعم 
و�شعتها الهيئة لتعزيز مبادرة الدولة بجعل �شهر مار�س 
كافة  املجتمع  �شرائح  العام  هذا  ت�شتهدف  للقراءة  �شهرا 
حيث ت�شمنت عدة مبادرات متنوعة ومتميزة منها قيام 
ل�  القراءة  بتعليم  �شهرين  ومل��دة  الهيئة  قيادات  من  عدد 
20 طفال من اأ�شر ذوي الدخل املحدود ممن مل يلتحقوا 
بالدرا�شة حيث مت تخ�شي�س �شاعة من وقت كل موظف 
بالتن�شيق  مت  الأطفال  اختيار  واأن  كتاب  بقراءة  للتطوع 
الأحمر.  وال��ه��الل  والتعليم  للتطوير  رواف���د  مركز  م��ع 

ويف ال�شياق ذاته اأو�شح الر�شا اأن زيارة وفد الهيئة املزمع 
خطة  اإط���ار  �شمن  واأوغ��ن��دا  تنزانيا  لدولتي  بها  القيام 
املبادرات املجتمعية العاملية �شوف يت�شمنها توزيع جملة 
400 طفل يف  “�شالمة” وكتب تثقيفية وتعليمية على 

البلدين وذلك احتفاء ب�شهر القراءة.
واأ�شاف اإن الفعاليات ت�شمنت اأي�شا توفري كتب تخ�ش�شية 
لعدد  وال�شتدامة  العامة  واملوا�شالت  الطرق  جمال  يف 
ملهرجان  الهيئة  رع��اي��ة  وك��ذل��ك  اجل��ام��ع��ات  مكتبات  م��ن 
طريان الإمارات لالآداب يف دورته العا�شرة التي انطلقت 
وذل��ك عرب توفري حافالت  �شهر مار�س اجل��اري  موؤخرا 
ال��ك��ت��اب والأدب����اء على  امل��ه��رج��ان م��ن ك��ب��ار  لنقل �شيوف 

م�شتوى العامل.
اأن هيئة الطرق واملوا�شالت ل تدخر جهدا لدعم  واأك��د 
ب�شكل  دب��ي  وحكومة  ع��ام  ب�شكل  ال��دول��ة  توجهات  جميع 
خا�س واأنها تبذل ما بو�شعها ملواكبة املبادرات كافة التي 
ت�علي من �شاأن القراءة والت�شجيع عليها بو�شفها و�شيلة 
ح�شارية ت�شتحق الرهان عليها لتطور املجتمع عرب بناء 

اأجيال متعلمة ومثقفة تقود هذا التطور.

»طرق دبي« حتتفي ب�سهر القراءة 
عرب عدة مبادرات ن�عية

•• راأ�س اخليمة- الفجر

نظم برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي 
الرابع  اجل��ي��ل  منظومة  ح���ول  ع��م��ل  ور���ش��ة 
ل��ل��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي، وه���دف���ت ال��ور���ش��ة اإىل 
امل�����ش��ارك��ني ع��ل��ى اجل���وان���ب الفنية  ت���دري���ب 
للمنظومة وحماورها ومعايريها الرئي�شية، 

احلكومي  التميز  جلائزة  اجلديدة  والفئات 
وفقاً  املعتمدة  التقييم  واآل��ي��ة  وم��ع��اي��ريه��ا، 
قادة  ال����دورة   ا�شتهدفت  وق��د  للمنظومة. 
اجلهات  خمتلف  من  وم�شاعديهم  املعايري 

احلكومية براأ�س اخليمة. 
املدير  ن��ائ��ب  جبنون  نا�شر  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
اأهمية   ، احلكومي  التطوير  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام 

ب�����ش��ك��ل مف�شل  ال��ت��ع��ري��ف  ال���ور����س يف  ه���ذه 
التميز  ملنظومة  الفنية  ب��اجل��وان��ب  وعملي 
و����ش���م���ان ال��ت��ط��ب��ي��ق الأم����ث����ل ل��ه��ا م���ن قبل 
عملها  ل��ت��ط��وي��ر  اأداة   ي�����ش��ك��ل  م���ا  اجل���ه���ات، 
اخلدمات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  وينعك�س 

املقدمة للمتعاملني. 
وقدم الدكتور نا�شر جبنون خالل الور�شة، 

التميز  م���ن���ظ���وم���ة  ع����ن  م���ف�������ش���اًل  ����ش���رح���اً 
احل��ك��وم��ي وم��ع��اي��ريه��ا وحم���اوره���ا، منوهاً 
مب����راع����اة امل���ن���ظ���وم���ة جل����وان����ب الخ���ت���الف 
واخل�شو�شية يف عمل كل جهة حكومية من 
حيث تطبيق معايري التقييم والنتائج التي 
حتققها وفقاً للمهام املنوطة بها، ودورها يف 

حتقيق ا�شرتاتيجية راأ�س اخليمة. 
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة -الفجر:

له  املغفور  الوالد  مقولة  من  انطالقاً 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن 
نهيان طيب اهلل ثراه “اأن حماية البيئة 
يجب األ تكون واأل ينظر اإليها كق�شية 
الر�شمية  وال�شلطات  باحلكومة  خا�شة 
جميعا..  تهمنا  م�شاألة  ه��ي  ب��ل  ف��ق��ط، 
كل  وم�شوؤولية  اجلميع  م�شوؤولية  اإنها 
فرد يف جمتمعنا، مواطنني ومقيمني”، 
ممثلة  الظفرة-  منطقة  بلدية  نظمت 
و�شواحيها  امل������دن  خ����دم����ات  ب���ق���ط���اع 
عدد  مع  بالتعاون  اأم�س  املرفاأ  مبدينة 
م��ن ال�����ش��رك��اء ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني حملة 
املرفاأ،  ال��ب��ح��ر مب��دي��ن��ة  ل��ق��اع  ن��ظ��اف��ة 
ال��ت��ي انطلقت  ن��ط��اق احل��م��ل��ة  و���ش��م��ل 
هذي   - اأم��ان��ة   .. بيئتنا   ( �شعار  حت��ت 
و�شاة زايد (، نظافة موقعني مبنطقة 
امليناء اجلديد  وهما  ال�شيادين،  ميناء 
وامليناء القدمي مب�شاركة اأكر من 60 
غوا�شاً، و�شتنظم حملة مماثلة لنظافة 
الفرتة  خ�����الل  دمل�����ا  ال���ب���ح���ر مب���دي���ن���ة 

القادمة.
واأك������د امل��ه��ن��د���س ع��ت��ي��ق خ��م��ي�����س حمد 
ب��ل��دي��ة منطقة  امل����زروع����ي م��دي��ر ع����ام 
تهدف  احل��م��ل��ة  اإن  ب���الإن���اب���ة  ال��ظ��ف��رة 
قاع  من  واملخلفات  النفايات  اإزال��ة  اإىل 
اأف�������ش���ل وبيئة  ل��ت��وف��ري ح���ي���اة  ال��ب��ح��ر 
البحرية.  ل��ل��ك��ائ��ن��ات  ���ش��ل��ي��م��ة  ���ش��ح��ي��ة 

ورفع م�شتوى الوعي ملرتادي ال�شواطئ 
ب�شرورة احلفاظ على املظهر احل�شاري 
امل�شوؤولية  وتعزيز  املنطقة.  ل�شواطئ 
املجتمع،  ل��دى  وال��ت��ط��وع  الجتماعية 
املجتمع  من  خمتلفة  �شرائح  واإ���ش��راك 
الهتمام  ث���ق���اف���ة  ت���ع���زي���ز  خ�����الل  م����ن 
تاأتي  اأن احلملة  البحرية. كما  بالبيئة 
زاي���د طيب  ال�شيخ  م��ع م��ئ��وي��ة  ت��زام��ن��اً 
ال���ذي  الأول  ال��ب��ي��ئ��ة  رج����ل  ث�����راه  اهلل 
ال�شحراء  رم���ال  ال��ث��اق��ب  بفكرة  ح��ول 
على  وح����ر�����س  خ�������ش���راء  واح�������ات  اإىل 
واملحافظة  ال��زراع��ي��ة  امل�����ش��اح��ات  زي���ادة 
وكذلك  والبحرية  الربية  احلياة  على 

والطيور  احل���ي���وان���ات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
املهددة بالنقرا�س.

ب��ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال����ذي توليه  م�����ش��ي��داً 
بالبيئة  لالهتمام  الر�شيدة  حكومتنا 
متا�شياً  وا�شتدامتها  عليها  واملحافظة 
مع نهج املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد 
ثراه.  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
الظفرة  منطقة  بلدية  حر�س  م��وؤك��داً 
العام  واملظهر  بالنظافة  الهتمام  على 
ور�شالتها  روؤيتها  من  انطالقاً  للمدن 
ب��ل��دي ذو  ال���رام���ي���ة اإىل ت��وف��ري ن��ظ��ام 
امل�شتدامة  التنمية  يحقق  عاملية  كفاءة 
املن�شودة ويعزز معايري جودة احلياة يف 

اإم��ارة ابوظبي. ووج��ه امل��زروع��ي �شكره 
�شاركت  التي  اإىل كل اجلهات  وتقديره 
باحلياة  الهتمام  اج��ل  م��ن  احلملة  يف 
التطوعي  ال��ع��م��ل  واإب��������راز  ال��ب��ح��ري��ة 
وال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق امل��ت��وا���ش��ل بني 
وطننا  احل��ك��وم��ي��ة خل���دم���ة  ال����دوائ����ر 

الغايل.
من جانبه توجه �شامل الرميثي مدير 
للريا�شات  ال��دويل  اأبوظبي  ن��ادي  ع��ام 
منطقة  ب��ل��دي��ة  اإىل  بال�شكر  ال��ب��ح��ري��ة 
للمحافظة  احلملة  لتنظيمها  الظفرة 
وخاليا  نظيفا  ليظل  البحر  ق��اع  على 
من ال�شوائب، وقال تتالقى اأهدافنا مع 

بلدية منطقة الظفرة يف اأهمية حتقيق 
الأولويات والأهداف ملثل هذه احلمالت 
متوا�شل  ب�شكل  ت��ق��ام  اأن  ن��رج��و  ال��ت��ي 
ي��ك��ون النادي  اأن  اأه��م��ي��ة  ودائ����م. وب��ني 
ه��ذه احلملة خا�شة  تنظيم  م��ن  ج��زءا 
للنادي  املجتمعي  اجل��ان��ب  ت��ربز  واأن��ه��ا 
وم�شاركات  خ��دم��ات  م��ن  ي��ق��دم��ه  وم���ا 
الجتماعي.  اجل���ان���ب  ع��ل��ى  خم��ت��ل��ف��ة 
�شمن  اليوم  وجودنا  اإن  قائاًل  واأ�شاف 
اجلهات املنظمة لهذا احلدث يحقق لنا 
جزءا مهما من اأهم اأهداف النادي وهو 
ا�شتمرار وزيادة امل�شاركة املجتمعية واأن 
يكون لنا ن�شاط متوا�شل يف هذا املجال. 

كما اأن احلملة تعزز ن�شر الوعي بنظافة 
نظافة  حتقيق  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  ال��ب��ي��ئ��ة، 
بالإ�شافة  البحر،  بقاع  وعناية  دائ��م��ة 
لدى  وامل�شاركة  امل�شاهمة  ت�شجيع  اإىل 

املتطوعني يف مثل هذه احلمالت.
ال��رم��ي��ث��ي ع��ن الع���ت���زاز ب�شعار  وع���رب 
احل��م��ل��ة ه���ذي و���ش��اة زاي����د م���وؤك���دا اأن 
ال�����ش��ع��ارات يخدم  ا���ش��ت��خ��دام مثل ه��ذه 
الأهداف املتوحدة للموؤ�ش�شات واجلهات 
ج���ذب عدد  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل�����ش��ارك��ة. 
ك��ب��ري م��ن امل�����ش��ارك��ني يف احل��م��ل��ة يربز 
لهذه  ال��ه��ام  املعنوي  واجل��ان��ب  القيمة 
بامل�شاركة  املتطوعني  واهتمام  احلملة 

النادي  ت���ع���اون  اأن  واأك�����د  واحل�������ش���ور. 
الدوام  على  حا�شرا  و�شيكون  م�شتمر 
م��ع ك��ل اجل��ه��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات املختلفة 
خا�شة  ع��ام  ب�شكل  الظفرة  منطقة  يف 
وتقدمي  املجتمع  بخدمة  يتعلق  فيما 
اخل�����دم�����ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ع����رب ال���ربام���ج 
خدمة  نحو  تتوجه  وال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة 

املجتمع دوما. 
و�شارك يف احلملة نادي اأبوظبي الدويل 
البيئة  وه��ي��ئ��ة  ال��ب��ح��ري��ة،  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
اأب��وظ��ب��ي، و�شرطة  اأب��وظ��ب��ي، وم��وان��ئ 
النفايات-  اإدارة  وم���رك���ز  اأب���وظ���ب���ي، 
المارات  وجمعية  “تدوير”،  ابوظبي 

املن�شئات  ح���م���اي���ة  وج����ه����از  ل���ل���غ���و����س، 
احل��ي��وي��ة وال�����ش��واح��ل. ك��م��ا ����ش���ارك يف 
الزعاب للغو�س، وفريق  احلملة فريق 
دبي للغو�س التطوعي، وفريق غوا�شي 
اأبوظبي، وفريق المارات ال�شبع. وكان 
ب��ب��ل��دي��ة منطقة  ���ش��ب��اب ه��م��ة  ل��ف��ري��ق 
اخلدمة  ملحور  ال��داع��م  ال���دور  الظفرة 
بو�شم  امل�����ش��ارك��ة  خ��الل  م��ن  املجتمعية 
مرحبا زاي��د ب��ن ح��م��دان. وب��رز خالل 
الن�شائي  ال��ع��ن�����ش��ر  م�����ش��ارك��ة  احل��م��ل��ة 
���ش��م��ن ف��ري��ق ال��غ��وا���ش��ني وت���اأت���ي هذه 
باليوم  الح��ت��ف��ال  م��ع  ت��زام��ن��اً  امل�شاركة 
ال���ع���امل���ي ل���ل���م���راأة ودوره��������ا ال���ك���ب���ري يف 

املجتمع واهتمامها بالبيئة.
الرميثي  عتيق  را���ش��د  ق��ام  اخل��ت��ام  ويف 
املدن  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
بالإنابة  امل���رف���اأ  مب��دي��ن��ة  و���ش��واح��ي��ه��ا 
امل�����ش��ارك��ة يف احلملة  ب��ت��ك��رمي اجل��ه��ات 
وتقدير  �شكر  �شهادات  تقدمي  حيث مت 
ووجه  اجلهات،  ملمثلي  تذكارية  ودروع 
را�شد الرميثي ال�شكر جلميع امل�شاركني 
املحافظة  يف  ال��ك��ب��رية  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى 
بال�شكر  وخ�س  و�شالمتها  البيئة  على 
الفرق التطوعية، و�شهد الفعالية عدد 
قطاع  وموظفي  الإدارات  مديري  من 
مدينة املرفاأ وفريق �شباب همة ببلدية 
جمعية  ق��دم��ت  ك��م��ا  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
المارات للغو�س درعاً تذكارياً لبلدية 

منطقة الظفرة.

•• العني -وام:

قدم �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني �شباح 
ام�س واجب العزاء اإىل مطر مبارك بن دليوي املن�شوري يف وفاة املغفور له جنله 
ال�شعيبة مبدينة  منطقة  يف  العزاء  جمل�س  �شموه  زي��ارة  لدى  وذلك  “�شلطان” 
العني. وعرب �شموه عن خال�س تعازيه وموا�شاته اإىل اأ�شرة وذوي الفقيد داعيا اهلل 
اأهله  واأن يلهم   ، واأن ي�شكنه ف�شيح جناته  اأن يتغمده بوا�شع رحمته  القدير  العلي 
وذويه ال�شرب وال�شلوان. قدم واجب العزاء اإىل جانب �شموه ، معايل ال�شيخ �شلطان 
، وال�شيخ ذياب بن  اأبوظبي  التنفيذي لإم��ارة  اآل نهيان ع�شو املجل�س  بن طحنون 

طحنون اآل نهيان.   

طحن�ن بن حممد يعزي ب�فاة 
�سلطان مطر املن�س�ري

»ال�سارقة لعل�م الف�ساء والفلك« : رم�سان املبارك اخلمي�ش 17 ماي� وغرة �س�ال 15 ي�ني� القادمني
•• ال�سارقة -وام:

قال اإبراهيم اجلروان نائب املدير العام مبركز ال�شارقة لعلوم الف�شاء 
15 مايو  اأن هالل �شهر رم�شان املبارك �شيولد يوم الثالثاء  والفلك 
2018 ال�شاعة 15:48 ع�شرا بتوقيت الإمارات و�شيغرب قبل غروب 
ال�شم�س بدقيقتني يف ذلك امل�شاء فت�شتحيل روؤيته بعد غروب ال�شم�س يف 
الإمارات ويكون عمره �شاعة واحدة و16 دقيقة وقت غروب ال�شم�س.. 
 16 الربعاء  �شم�س  بعد غروب  ور�شده  م�شاهدته  تكون ظروف  فيما 
�شهر  غ��رة  ال��ق��ادم  مايو   17 اخلمي�س  ليكون  متحققة   2018 مايو 

رم�شان املبارك وفق احل�شابات الفلكية.

واأ�شاف اأنه خالل �شهر رم�شان �شتتعامد ال�شم�س ظهر 28 مايو على 
دائرة العر�س التي تقع عليها مكة املكرمة وينعدم ظل الزوال اأو الظهر 
للكعبة يف ذلك اليوم وي�شل طول ظل الزوال اإىل اأدنى قيمه له خالل 
يونيو  ان��ق��الب  م��ع موعد  تزامنا  ال��ق��ادم  يونيو   22-20 م��ن  ال��ف��رتة 

ال�شيفي.
واأو�شح اجلروان اأن درجات احلرارة خالل �شهر يونيو القادم �شترتاوح 
الأع��ل��ى و26 درجة  41 درج��ة مئوية يف حدها  املنطقة بني  يف عموم 
مئوية يف حدها الأدنى فيما تتاأثر املنطقة مبوجات حارة كل 10 اأيام 
3-5 درج���ات عن  14 يوما ترفع فيها درج���ات احل���رارة مب��ق��دار  اإىل 
القيظ عموما  اأ�شهر  اأي��ام وذل��ك خ��الل   5-2 مل��دة  امل��ع��دلت الطبيعية 

واملمتدة من بداية يونيو اإىل نهاية اأغ�شط�س.
اأما طول النهار فيتجاوز طوله بداية ال�شهر الف�شيل 13 �شاعة و25 
دقيقة ويزداد طول النهار تدريجيا لي�شل طول النهار يف نهاية رم�شان 
اىل 13 �شاعة و42 دقيقة مما يعني جتاوز �شاعات ال�شيام خالل تلك 

الفرتة 15 �شاعة يف نهاية رم�شان.
اأن��ه �شيولد يوم  اأ���ش��ار اجل���روان اىل   1439 وح��ول ه��الل �شهر �شوال 
منت�شف  قبل   23:43 ال�شاعة  ال�شاعة   2018 يونيو   13 الرب��ع��اء 
بعد غروب  ور�شده  م�شاهدته  وتكون ظ��روف  الم��ارات  بتوقيت  الليل 
�شم�س اخلمي�س 14 يونيو 2018 متحققة ليكون اجلمعة 15 يونيو 

غرة �شهر �شوال وعيد الفطر املبارك وفق احل�شابات الفلكية.

•• اأبوظبي-وام: 

اآل نهيان وزير  افتتح معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
ال��ت�����ش��ام��ح ام�����س ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال�����ش��اب��ع��ة ملعر�س 
“ وذلك يف اأر�س الحتفالت مقابل   2018 “عطايا 

ق�شر امل�شرف.
ال�شيخ حمدان  �شمو  رعاية حرم  املعر�س حتت  ويقام 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
رئي�س هيئة الهالل الأحمر �شمو ال�شيخة �شم�شة بنت 
حمدان اآل نهيان م�شاعد �شمو رئي�س الهيئة لل�شوؤون 

الن�شائية رئي�شة اللجنة العليا ملبادرة عطايا.
ويخ�ش�س ريع املعر�س الذي ي�شتمر حتى 15 مار�س 
احلايل لإن�شاء م�شاريع تنموية وتاأهيل البنية التحتية 
“ يف موريتانيا ال�شقيقة حيث  “ دايل كبمة  يف قرية 
ومركز  ومدار�س  الفقرية  لالأ�شر  م�شاكن  اإن�شاء  يتم 
طبي لأمرا�س العيون خا�شة واأن ن�شف �شكان القرية 
يعانون من العمى الوراثي لذلك جاءت مبادرة عطايا 
يف  الأ�شقاء  معاناة  تخفيف  يف  للم�شاهمة  العام  ه��ذا 

موريتانيا.
وتفقد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان يرافقه 
اآل نهيان و�شعادة  ال�شيخ حممد بن نهيان بن مبارك 
اإدارة  رئي�س جمل�س  املزروعي  الدكتور حمدان م�شلم 
هيئة الهالل الأحمر وعدد من امل�شوؤولني يف الهيئة و 

احل�شور اأجنحة املعر�س.
واطلع معاليه على منتجات اجلهات امل�شاركة م�شيدا 
ب���دوره���ا يف ت��ع��زي��ز الأه������داف ال��ع��ل��ي��ا مل���ب���ادرة عطايا 
التي  ال����دورة  ه��ذه  يف  الفاعلة  م�شاركتها  خ��الل  م��ن 
تنمية  اإىل  تهدف  والتي  زاي��د  ع��ام  تاأتي متزامنة مع 

وتطوير اإحدى القرى املوريتانية التي تعاين �شحا يف 
اخلدمات الأ�شا�شية ويواجه �شكانها ظروفا اإن�شانية يف 

غاية ال�شعوبة.
اأه��داف عطايا جت�شد القيم واملبادئ  اأن  واأكد معاليه 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ار���ش��اه��ا  التي 
نهيان طيب اهلل ثراه وت�شري على هديها قيادة الدولة 

الر�شيدة.
وقال “ هذا العام انتقل عطايا اإىل مرحلة متقدمة 
لالأ�شر  الجتماعي  والتمكني  والإع��م��ار  التنمية  من 
امل��وري��ت��ان��ي��ة يف اإح����دى ال��ق��رى ال��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي تفتقر 
مبادرة عطايا  اأدركتها  التي  احلياة  لأب�شط مقومات 
ونظرت يف و�شعها وو�شعت احللول الناجعة لتنميتها 

وتطوير بنيتها الأ�شا�شية«.
دور  ت��ع��زز  النوعية  امل���ب���ادرات  ه��ذه  مثل  اإن  واأ���ش��اف 
الدولة التنموي والإن�شاين وجت�شد �شعيها وحر�شها 
على تخفيف املعاناة الإن�شانية و�شون كرامة الب�شرية 
وامل��ح��ت��اج��ني و�شحايا  ال��ف��ق��راء  ب��ج��ان��ب  وال���وق���وف 

الأزمات والكوارث ال�شامتة واملن�شية.
اآل  حمدان  بنت  �شم�شة  ال�شيخة  �شمو  برعاية  واأ�شاد 
�شموها  رعاية  اأن  على  م�شددا  عطايا  مل��ب��ادرة  نهيان 
للمبادرة اأك�شبتها بعدا اإقليميا ودوليا وجعلتها اأكر 
ملواجهة  الناجعة  احل��ل��ول  ابتكار  يف  وفاعلية  ك��ف��اءة 
التداعيات الإن�شانية التي توؤرق املجتمعات الب�شرية.

ال�شيخة �شم�شة بنت حمدان  اأك��دت �شمو  من جانبها 

املبادرات  اإح���دى  يعد  عطايا  معر�س  اأن  نهيان  اآل 
الإماراتية لن�شر ال�شعادة والإيجابية.

دورته  ت��ت��زام��ن  ال���ذي  امل��ع��ر���س  اإن  �شموها  واأ���ش��اف��ت 
الرائدة  امل��ب��ادرات  ياأتي �شمن  زاي��د  ع��ام  احلالية مع 
بتوجيهات  الإم�����ارات  ب��ه��ا  ت�شطلع  ال��ت��ي  واحل��ي��وي��ة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل و�شاحب 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زاي��د  بن  حمدان 

الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر.
عاتقها  ع��ل��ى  الإم�������ارات حت��م��ل  اإن  ���ش��م��وه��ا  وق���ال���ت 
م�شوؤولية النهو�س باملجتمعات الب�شرية التي تواجه 
التطور والنمو ب�شبب ظروفها القت�شادية  حتديات 
والإن�شانية والجتماعية لذلك متد لها الإمارات يد 
يحتاجها  التي  اخل��دم��ات  لتوفري  امل�شاعدة  و  العون 

ال�شكان هناك.
واأكدت �شمو ال�شيخة �شم�شة بنت حمدان اآل نهيان اأن 
مبادرة عطايا ت�شاهم ب�شكل مبا�شر يف تعزيز توجهات 
ال���دول���ة يف ه���ذا ال�����ش��دد م��ن خ���الل اب��ت��ك��ار احللول 
املالئمة لتعزيز قدرة ال�شرائح التي تعاين من وطاأة 
اأو�شاطها  يف  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�شعادة  وتن�شر  ال��ظ��روف 

من خالل امل�شاريع و الربامج التي يتم تنفيذها من 
ال�شحية  امل��ج��الت  يف  اخل���ريي  عطايا  معر�س  ري��ع 
البنيات  وت��اأه��ي��ل  واخل��دم��ي��ة  وال�شكنية  والتعليمية 

التحتية يف املناطق الأقل منوا.
ملبادرة عطايا  العليا  الأه���داف  “ من  �شموها  وقالت 
امل�شوؤولية  نقلة نوعية يف جهود تعزيز  اإح��داث  اأي�شا 
اأ�شحاب  جت����اه  امل��وؤ���ش�����ش��ات  و  ل����الأف����راد  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

احلاجات و الفئات الأ�شد �شعفا«.
اأن  نهيان  اآل  بنت حمدان  �شم�شة  ال�شيخة  واأو�شحت 
م��ع��ر���س ع��ط��اي��ا ي�شعى يف ك��ل ع���ام لرت��ي��اد جمالت 
الإن�شانية وك�شب  اأجل  البذل والعطاء من  اأرح��ب يف 
الب�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  ي���ع���ززون  ج����دد  ���ش��رك��اء 
والإن�شانية يف مناطق الأزمات والكوارث حول العامل 
املتربعني  ال��ه��دف بف�شل جت���اوب  ه���ذا  وق���د حت��ق��ق 
امل�شتهدفني  م��ع  واملت�شامنني  للمبادرة  وال��داع��م��ني 

من فعالياتها.
اأي�شا بتقدير جهود  “ تهتم مبادرة عطايا  واأ�شافت 
املوؤ�ش�شات اخلدمية والجتماعية �شواء داخل الدولة 
اأو خارجها ومتابعة اأن�شطتها ومن ثم اختيار اإحداها 
جهودها  وتعزيز  لدعم  املعر�س  ري��ع  لتوجيه  �شنويا 
امل��ت��م��ي��زة وال���رتوي���ج لأن�����ش��ط��ت��ه��ا وت��ع��ري��ف املجتمع 
من  امل�شتهدفة  وال��ف��ئ��ات  تقدمها  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات 
براجمها ..ويتميز عطايا باملزج بني العمل اخلريي 
وموا�شفات  جودة  معايري  وفق  والت�شوق  والإن�شاين 

عالية لإيجاد مفهوم جديد للبذل وا�شتدامة العطاء. 
اأعربت عن اأملها يف اأن حتقق مبادرة عطايا يف دورتها 
من  حققته  مب��ا  ت��اأ���ش��ي��ا  واأه��داف��ه��ا  غايتها  ال�شابعة 
ترتك  واأن  ال�شابقة  ال�شت  ال���دورات  خ��الل  جناحات 
ب�شمة قوية على اجلهود املبذولة لتح�شني جمالت 
التحتية يف  البنية  تاأهيل  الإن�شانية جتاه  ال�شتجابة 

موريتانيا.
للم�شاركني  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ش��ك��ر  ���ش��م��وه��ا  وت��ق��دم��ت 
وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  م��ن  وال�شركاء  والعار�شني 
ال����دورة من  ل��رع��اة ه��ذه  اأع��رب��ت ع��ن �شكرها  .. كما 
معر�س عطايا وهم �شركة الظاهرة القاب�شة �شريك 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي و م�����ش��رف اأب��وظ��ب��ي الإ���ش��الم��ي راعي 

ذهبي و�شركة اأبوظبي لالإعالم.
من جانبه قال �شعادة الدكتور حمدان م�شلم املزروعي 
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الهالل الأحمر ان معر�س 
اإن�شانية  عطايا اخلريي ال�شنوي يعد مبادرة خريية 
ت��ق��ام حت��ت م��ظ��ل��ة ه��ي��ئ��ة ال��ه��الل الأح���م���ر باإ�شراف 
اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  ودع��م ح��رم �شمو 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل 
الأحمر �شمو ال�شيخة �شم�شة بنت حمدان اآل نهيان.. 
ال��ك��ب��ري للمعر�س  ���ش��م��وه��ا ودع��م��ه��ا  م��ث��م��ن��ا ج��ه��ود 

ومبادراته اخلريية والإن�شانية.
ال���وزي���ر م�����ش��رف��ة م��وؤ���ش�����ش��ة �شلي�شلة  ام����اين  وع����ربت 
دورة  يف  بامل�شاركة  الكبرية  �شعادتها  ع��ن  ال�شعودية 

اأن  اإىل  م���رة لف��ت��ة  ال�����ش��اب��ع��ة لأول  م��ع��ر���س ع��ط��اي��ا 
اأ����ش���اف اىل خربتها  اخل��ل��ي��ج��ي  ل��ل�����ش��وق  خ��روج��ه��ا 
وجت��رب��ت��ه��ا ال�������ش���يء ال��ك��ث��ري ع��ل��ى م�����ش��ت��وى العمل 
الت�شويقي يف جمال جتارة تطوير املنتجات الرتاثية 

ال�شعودية.
تعزيز  ع��ط��اي��ا يف  مل��ب��ادرة  ال��ع��ام��ة  الأه�����داف  وتتمثل 
ال��ت��ع��اون م��ع ال��ه��ي��ئ��ات واجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة داخل 
والتكافل  ال���ت���ع���اون  روح  وب����ث  وخ���ارج���ه���ا  ال����دول����ة 
املجتمع  اأف���راد  ب��ني  الأ���ش��ري  وال��رتاب��ط  الجتماعي 
وامل�شاهمة يف دعم امل�شاريع الإن�شانية حمليا وخارجيا 
وجمع التربعات خلدمة امل�شاريع اخلريية والرتويج 
مل��وؤ���ش�����ش��ات خ��ريي��ة واإن�����ش��ان��ي��ة ت��خ��دم ���ش��رائ��ح كبرية 
م�شاحبة  فعاليات  واإق��ام��ة  احل��اج��ات  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
للمعر�س للفت النتباه للمبادرات التي ت�شطلع بها 

تلك اجلهات.
العام  ملبادرة عطايا يف  الأوىل  ال��دورة  ري��ع  وخ�ش�س 
2012 لدعم مركز �شرطان الأطفال يف لبنان وذهب 
ريع الدورة الثانية عام 2013 لدعم مراكز التوحد 
م�شتوى  على  م��رك��زا   11 منها  وا�شتفاد  ال��دول��ة  يف 
مل�شاندة  الثالثة  ال����دورة  ري��ع  خ�ش�س  فيما  ال��دول��ة 
املوقوفني يف ق�شايا مالية وفك اأ�شرهم بالتعاون مع 
الرابعة لإن�شاء  الدورة  الفرج وخ�ش�س ريع  �شندوق 
م�شت�شفى لالأمومة والطفولة للنازحني والالجئني 
اخلام�شة  ال����دورة  وخ�ش�شت  ال��ع��راق  ك��رد���ش��ت��ان  يف 
لدعم ق�شايا التعليم واإن�شاء �شت مدار�س يف اأرخبيل 
���ش��ق��ط��ري ال��ي��م��ن��ي واأف��غ��ان�����ش��ت��ان م��وري��ت��ان��ي��ا وم�شر 
ال�شاد�شة  ال���دورة  ري��ع  ذه��ب  فيما  والفلبني  والهند 

لدعم مر�شى الف�شل الكلوي يف عدد من الدول.

نهيان بن مبارك يفتتح معر�ش »عطايا 2018«

بالتعاون مع عدد من �جلهات 

بل�دي��ة منطق�ة الظف�رة تنظ�م حم�ل�ة لنظاف�ة ق�اع البح��ر باملرف����اأ
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

اهلل  عبد  املهند�س  الدكتور  معايل  زار 
البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف 
يف  احلكومية  امل�شرعات  مقر  التحتية، 
اأب����راج الإم�����ارات ب��اإم��ارة دب��ي للوقوف 
اإجن������ازه يف م��وؤ���ش��ر نظام  ع��ل��ى م���ا مت 
البيانات املكانية الوطنية والذي تقوده 
امل��ظ��ل��ة الحتادية  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال�����وزارة 
والتن�شيق  وبالتعاون  التحتية،  للبنية 
التخطيط  دوائ���������ر  ع���م���ل  ف������رق  م�����ع 
املحلية من  وال��ب��ل��دي��ات يف احل��ك��وم��ات 
بيانات  قاعدة  بناء  على  العمل  خ��الل 
خريطة  يف  وا���ش��ت��ع��را���ش��ه��ا  م����وح����دة 
القرار  ات��خ��اذ  عملية  ل��دع��م  تفاعلية 

يوم.  خالل 100 

واط�����ل�����ع م���ع���ال���ي���ه ع���ل���ى امل���ق���رتح���ات 
ونفذها  التي قدمها  املبتكرة  واحللول 
احلكومية،  امل�����ش��رع��ات  ف��ري��ق  اأع�����ش��اء 
اأول  خالل  حتقيقها  مت  التي  والنتائج 
ث��م��ان��ي��ة وث��الث��ني ي��وم��ا م��ن التحدي 
ال���ذي ي��ت��وا���ش��ل ع��ل��ى م���دى م��ئ��ة يوم، 
املبدئي  الرقمي  ال��ن��م��وذج  اىل  اإ���ش��اف��ة 

للم�شروع.
ت��ن��اغ��م وتكامل  واأث���ن���ى م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى 
فريق امل�شرعات احلكومية الذي اأعطى 
فر�شة للموظفني ل�شتخدام مهاراتهم 
واخلربات  املعرفة  لتبادل  وق��درات��ه��م 
العوائق،  ل��ت��ج��اوز  ال�����ش��راك��ات  وب���ن���اء 
ان��ع��ك�����س ع���ل���ى حتقيق  ال������ذي  الأم�������ر 
النظام  اجن���از  يف  متقدمة  م�شتويات 
وملمو�شة.  ���ش��ري��ع��ة  ن��ت��ائ��ج  وحت��ق��ي��ق 

ب�������ش���رورة �شرعة  ك��م��ا وج����ه م��ع��ال��ي��ه 
ال�شتجابة ملتطلبات املرحلة املقبلة مبا 
اجلدول  وف��ق  ال��ه��دف  حتقيق  ي�شمن 
ا�شتدامة  و�شمان  الزمنية  وال��ربام��ج 
تطوير  وزي��ر  واأك���د  املحققة.   النتائج 
واأهمية  ���ش��رورة  على  التحتية  البنية 
احلكومية  اجلهات  بني  العمل  تكامل 
مبادرات  لتنفيذ  واملحلية  الحت��ادي��ة 
الجتماعات ال�شنوية لدولة الإمارات، 
ول��ت��اأك��ي��د ري�����ادة ال���دول���ة ومت��ي��زه��ا يف 
لالرتقاء  مبتكر  عاملي  من��وذج  تقدمي 
والتاأثري على جودة  بالعمل احلكومي 

حياة اأفراد املجتمع.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���دم امل��ه��ن��د���س ���ش��الح بن 
امل�شرعات  فريق  رئي�س  امل��ه��ريي  بطي 
املخطط  امل��ع��ن��ي مب���ح���ور  احل��ك��وم��ي��ة 

ال�����ش��م��ويل، ع��ر���ش��ا ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ا تطرق 
من  ال�����ش����ت����ف����ادة  م�����دى  اإىل  خ����الل����ه 
املرحلة  ال��ب��ي��ان��ات يف  خم��رج��ات ج��م��ع 
ع��ر���ش��ه��ا يف من�شة  ب��ه��دف  احل���ال���ي���ة، 
على  املعنية  اجل��ه��ات  ت�شم  م�شرتكة 
اأ�شا�شا  �شتمثل  والتي  الدولة،  م�شتوى 
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ق���دم���ا  ل��ل��م�����ش��ي 
التحتية  للبنية  ال�����ش��م��ويل  امل��خ��ط��ط 

بالدولة.
�آلية   .. �حلكومية  �مل�شرعات   

عمل حتاكي �مل�شتقبل
عمل  اآلية  احلكومية  امل�شرعات  تعترب 
م�شرتكة  عمل  ف��رق  ت�شم  م�شتقبلية، 
من  الأول  ال���������ش����ف  م����وظ����ف����ي  م�����ن 
واملحلية  الحتادية  اجلهات احلكومية 
وال���ق���ط���اع���ني اخل����ا�����س والأك�����ادمي�����ي 

امل�����دين، وتعمل  امل��ج��ت��م��ع  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
امل�����ش��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة يف م��ك��ان واحد 
وحتت مظلة واحدة لرفع وترية حتقيق 
وموؤ�شرات  الوطنية  الأج��ن��دة  اأه���داف 
وال�شيا�شات  اخلدمات  وت�شريع  اأدائها، 
احلكومة  م�شاريع  وتنفيذ  وال��ربام��ج 
م�شاحات  خ���الل  م��ن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
فرق  فيها  تعمل  ومبتكرة  خم�ش�شة 
عمل م�شرتكة حتت اإ�شراف نخبة من 
املدربني وامل�شرفني والكفاءات العاملية، 
وملمو�شة  ع���ال���ي���ة  ن���ت���ائ���ج  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

م�شتدامة يف مدد زمنية ق�شرية.
خدمات  احلكومية  امل�����ش��رع��ات  وت��ق��دم 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  ل���دع���م 
ت�شريع  الأ���ش��ا���ش��ي  ه��دف��ه��ا  امل�����ش��ارك��ة 
يف  الوطنية  الأج��ن��دة  اأه����داف  حتقيق 

املوؤ�شرات  وهي  اأ�شا�شية  اأربعة جمالت 
ال���وط���ن���ي���ة، وال�������ش���ي���ا����ش���ات، وال���ربام���ج 
وامل��ب��ادرات، واخل��دم��ات احلكومية من 
خالل ت�شكيل فرق عمل م�شرتكة من 
التحديات  مل��ع��اجل��ة  اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف 
ثقافة  وت��ر���ش��ي��خ  الأه��������داف،  واإجن������از 

التميز يف  البتكار احلكومي، وحتقيق 
م�شاريع  تنفيذ  عرب  احلكومي  العمل 
باأ�شاليب عمل ريادية تف�شي اإىل نتائج 

�شريعة وم�شتدامة.
امل�����ش��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة الدعم  وت��وف��ر 
لفرق العمل التي تعمل على التحديات 

املختلفة من خالل الربط مع اخلربات 
واملعرفة،  اخل��ربات  وتبادل  القطاعية، 
اإىل جانب تي�شري ور�س العمل والع�شف 
الذهني، التوا�شل، اإ�شافة اإىل خدمات 
والدعم  ال��دوري��ة،  وال��ت��ق��اري��ر  املتابعة 

اللوج�شتي وتقنية املعلومات.

•• الظفرة -وام:

ق���ام ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
م�شايف  يف  تفقدية  بجولة  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
اطلع  ب��روج  �شركة  وم�شانع  بالروي�س  للتكرير  اأدن��وك 

والبرتوكيماويات  ال��ت��ك��ري��ر  م��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 
وجهود اأدنوك يف تطويرها وحتديثها وخطط التو�شع 
امل�شتقبلي والتقى عددا من الإداريني. كما تعرف �شموه 
التكرير  التو�شع يف جمال  اأدن��وك وعزمها  على جهود 
والبرتوكيماويات لتعزيز العائد القت�شادي والربحية 

يف ه���ذا امل���ج���ال ال����ذي ي�����ش��ه��د ط��ل��ب��ا م��ت��ن��ام��ي��ا ل�شيما 
القيمة  ذات  البرتوكيماوية  واملنتجات  امل�شتقات  على 

املرتفعة.
دولة  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  واأك��د 
الر�شيدة ما�شية يف  القيادة  الإم��ارات وبتوجيهات من 

تطوير من�شاآت النفط والغاز لرت�شيخ املكانة املتقدمة 
النمو  ي�شهم يف حتقيق  الطاقة ومبا  للدولة يف قطاع 

القت�شادي امل�شتدام.
واأ�شاد �شموه مببادرات اأدنوك ال�شرتاتيجية التي تركز 
على التو�شع يف جمال التكرير والبرتوكيماويات حيث 

تعتزم ال�شركة اأن تبني يف الروي�س اأكرب جممع متكامل 
التكرير  لعمليات  العامل  م�شتوى  على  واحد  يف موقع 
وال�شناعات البرتوكيماوية. رافق �شموه خالل الزيارة 
معايل ال�شيخ حممد بن بطي اآل حامد و�شعادة ال�شيخ 
�شلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان �شفري الدولة لدى 

املبارك رئي�س  البحرين ومعايل حممد خليفة  مملكة 
دائرة الثقافة وال�شياحة باأبوظبي ومعايل اللواء فار�س 
احليوية  املن�شاآت  حماية  جهاز  رئي�س  امل��زروع��ي  خلف 
وال�شواحل و�شعادة اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.

حم���دان ب��ن زاي��د يتفق��د من�س�اآت التكري��ر والبرتوكيماوي��ات يف الروي���ش

••اأبوظبي-وام:

ب���دور كبري  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  �شاهمت 
التطوعي  ال���ع���م���ل  جم�����ال  يف  وف����ع����ال 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  الإن�����ش��اين  وال��ع��ط��اء 
معاناة  م��ن  للتخفيف  وال��ع��امل��ي  املحلي 
للمحتاجني  امل�شاعدة  وتقدمي  الفقراء 
واإ������ش�����ع�����اده�����م وواج������ه������ت ال���ت���ح���دي���ات 
حتقيق  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  وال�������ش���ع���وب���ات 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني بغ�س  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة 

النظر عن اجلن�س اأو اللون اأو الدين.
و�شاركت املراأة بكفاءة يف ميادين العمل 
الإن�شاين يف خمتلف دول العامل �شمن 
بنت مبارك للتطوع”  “برنامج فاطمة 
املتطوعات  من  الآلف  ا�شتقطب  ال��ذي 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ه��ن  ع��ل��ى  وع��م��ل 
املبادرات  لتنفيذ  التطوعي  العمل  يف 
بثقة  التي حظيت  الإن�شانية واخلريية 
ومنظماتها  امل��ت��ح��دة  الأمم  وت��ق��دي��ر 

الإن�شانية العاملية.
�شمو  د�شنته  ال��ذي   - الربنامج  وي��وؤك��د 
ب��ن��ت م��ب��ارك رئي�شة  ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة 
املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد 
الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى 
اأن   - الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
دولة الإم��ارات ل تدخر جهدا يف �شبيل 
متكني املراأة وتهيئة البيئة الداعمة لها 
وتوفري املقومات كافة التي متكنها من 

ال�شطالع بدورها املهم يف الوطن.
اأثبتت  الإم��ارات��ي��ة  امل��راأة  اأن  اإىل  وي�شري 
خ�شو�شا  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ج���دارة 
والإن�شاين  التطوعي  العمل  جم��ال  يف 
غ�����دت منوذجا  ح���ت���ى  وع���امل���ي���ا  حم��ل��ي��ا 
العمل  رواد  ورائ��دة من  مميزا يحتذى 
تبني  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  ت�شهم  الإن�����ش��اين 

مبادرات مبتكرة خلدمة الإن�شانية.
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ب��رن��ام��ج  واأ�شاد” 
مبنا�شبة  ل���ه  ت��ق��ري��ر  يف   - “ ل��ل��ت��ط��وع 
ال�����ذي يوافق  ل���ل���م���راأة  ال���ع���امل���ي  ال���ي���وم 
ال��ث��ام��ن م��ن م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام - مبا 

اأهمية  ال��ر���ش��ي��دة م���ن  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
لتمكني املراأة وتعزيز مكانتها يف جميع 
الإن�شاين  امل��ج��ال  يف  خ�شو�شا  امليادين 
والتطوعي .. موؤكدا اأن الإجنازات التي 
حتققت للمراأة الإماراتية جاءت بف�شل 
الروؤية احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل”  “حفظه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
حاكم دبي “رعاه اهلل” ومتابعة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة اإمي����ان����ا م��ن��ه��م مبا 
التقدم  دع��م م�شرية  امل���راأة يف  به  قامت 

والزدهار.
وث��م��ن ال��ن��ه��ج ال����ذي اأ���ش�����س ل��ه املغفور 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه 
“طيب اهلل ثراه” والذي كان له الدور 
الأ����ش���ا����س يف دع���م امل�����راأة واإ���ش��راك��ه��ا يف 
جميع القطاعات وجعلها �شريكا بجانب 
�شمن  ال���دول���ة  ب��ن��اء  عملية  يف  ال��رج��ل 
م�شروعه الرائد والطموح لبناء الوطن 

والإن�شان.
ل�شمو  الرئي�شي  بالدور  التقرير  واأ�شاد 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يف ما حظيت 
ب��ه امل���راأة الإم��ارات��ي��ة م��ن دع��م وتوجيه 
املجالت  جميع  يف  مبكانتها  والرت��ق��اء 
خ�شو�شا الإن�شانية والتطوعية وتبنيها 
املحلية  الإن�شانية  املبادرات  من  العديد 
يف  فاعل  ب�شكل  اأ�شهمت  التي  والعاملية 
يف  املعوزة  الفئات  معاناة  من  التخفيف 

خمتلف دول العامل.
وي��ت��زام��ن ذك���رى ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للمراأة 
هذا العام مع “ عام زايد” الذي اأطلقه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان وما اأعلنته �شمو ال�شيخة فاطمة 
الحتفال  ���ش��ع��ار  اأن  م���ن  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
بيوم امل���راأة الإم��ارات��ي��ة ه��ذا العام هو “ 
يتنا�شب  زايد” وال��ذي  نهج  على  امل���راأة 
توجيهات  تنفيذ  على  امل��راأة  مقدرة  مع 
والعطاء  بن�شر اخلري  الر�شيدة  القيادة 
اإىل  والو�شول  وخارجها  الدولة  داخ��ل 

املحتاجني للم�شاعدة اأينما كانوا.
مديرة  ال�شويدي  ن���ورة  �شعادة  واأك���دت 
الحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام اه��ت��م��ام “ اأم 

الإن�شاين  ال��ع��م��ل  ب���دع���م  الإمارات” 
ك����ل م���ك���ان م����ن خالل  الإم������ارات������ي يف 
مبارك  بنت  فاطمة  لربنامج  رعايتها 

للتطوع..
منوهة اإىل اأن اأيادي �شموها التي امتدت 
وخارجها  ال���دول���ة  داخ����ل  اجل��م��ي��ع  اإىل 
باأن  الإم��ارات��ي��ة  امل��راأة  دائما  فهي توجه 
امل�شاعدة  يف  ال�شفوف  مقدمة  يف  تكون 
لالآخرين  امل�شاعدات  وتقدمي  والتطوع 
. واأ�شارت اإىل اجلهود الإن�شانية للدولة 
بتوجيهات  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  ال��ع��امل  ح���ول 
للتخفيف من معاناة  الر�شيدة  قيادتها 
الب�شر والفئات املعوزة وهو توجه را�شخ 
عهد  منذ  اخلارجية  الدولة  �شيا�شة  يف 
 “ اهلل  “ رحمه  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 

الذي يعد رمزا للقيم الإن�شانية.
واخلريي  الإن�����ش��اين  العمل  اإن  وق��ال��ت 
اإن�شانية  ق��ي��م��ة  مي��ث��ل  اأ���ش��ب��ح  ل��ل��دول��ة 
نبيلة ل تتمثل بالعطاء والبذل فح�شب 
البلدان  ت��ن��م��ي��ة  ي�����ش��اه��م يف  اأ���ش��ب��ح  ب���ل 
�شلوك  اأن���ه  كما  واجتماعيا  اقت�شاديا 
التي  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ي�شتمر  ح�����ش��اري 
الثقافة  من  متقدمة  مب�شتويات  تنعم 

الرتاث  من  ونابع  وامل�شوؤولية  والوعي 
عليها  تربى  التي  والأخ��الق  والتقاليد 
املجتمع . واأ�شافت اأن امل�شاريع التنموية 
تقت�شر  ل  الإم����������ارات  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
ال�شعوب  ت�����ش��م��ل  ب���ل  م��ع��ني  ب��ل��د  ع��ل��ى 
املرتبة  ال����دول����ة  ول���ذل���ك حت��ت��ل  ك���اف���ة 
للم�شاعدات  مانح  كاأكرب  عامليا  الأوىل 
عن  ال�شادر  الت�شنيف  وف��ق  الإن�شانية 

منظمة الأمم املتحدة .
برنامج  يف  امل��ت��ط��وع��ات  اأن  واأو����ش���ح���ت 
ف���اط���م���ة ب���ن���ت م����ب����ارك ل��ل��ت��ط��وع حتت 
يف  فاطمة” �شاهمن  اأمنا  “ كلنا  �شعار 
التخفيف من معاناه الفقراء من خالل 

حملة ال�شيخة فاطمة الن�شانية.
�شمو  توجيهات  اإىل  ال�شويدي  واأ���ش��ارت 
لالحتاد  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام ب��و���ش��ع ب��رام��ج للعمل 
امل��راأة .. لفتة  الن�شاين ال��ذي تقوم به 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل 
نوعها  م��ن  الأوىل  امل��ب��ادرة  ه��و  للتطوع 
والذي يهدف اىل تر�شيخ ثقافة العمل 
التطوعي والعطاء الإن�شاين لدى املراأة 
والطفل حمليا وعامليا من خالل تبني 
وبناء  وت���اأه���ي���ل  م����ب����ادرات ل���ش��ت��ق��ط��اب 
ال����ق����درات ومت���ك���ني امل������راأة وال��ط��ف��ل يف 

جمالت العمل التطوعي .
وي��رك��ز ال��ربن��ام��ج  ع��ل��ى اأرب��ع��ة حماور 
وهي “ اأفكار وقدرات ومتكني وعطاء “ 
ويت�شمن تد�شني عدة مبادرات ت�شاهم يف 
تنمية مهارات املراأة والطفل ومتكينهم 
من العمل التطوعي من خالل تنظيم 
وتد�شني  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  لهم  ملتقيات 
والطفل  للمراأة  القدرات  لبناء  برنامج 
وت���ب���ن���ي ج����ائ����زة ل����ل����م����راأة وال���ط���ف���ل يف 
عاملية  حملة  واإط��الق  التطوعي  العمل 
ل���ش��ت��ث��م��ار ط���اق���ات امل������راأة وال��ط��ف��ل يف 
املجالت ال�شحية والتعليمية والثقافية 
الهادفة  املبادرات  والبيئية وغريها من 
فعال  ب�شكل  �شت�شاهم  ال��ت��ي  وال��ب��ن��اءة 
والقت�شادية  الجتماعية  التنمية  يف 

امل�شتدامة. من جهته قال الدكتور عادل 
ملبادرة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����ش��ام��ري 
اإن  اأطباء الم��ارات  زاي��د العطاء رئي�س 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة حققت اإجن���ازات عدة 
على ال�شعيدين املحلي والعاملي وو�شلت 
من  امل��الي��ني  اإىل  الإن�شانية  بر�شالتها 
بنت  فاطمة  برنامج  يف  التطوع  خ��الل 

مبارك للتطوع خلدمة الب�شرية.
واأكد اأن املراأة الإماراتية اأثبتت جدارتها 
من خالل م�شاهمتها الفعالة يف حملة 
العاملية  الإن�����ش��ان��ي��ة  ف��اط��م��ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
وال��ت��ن��ظ��ي��م ال�����ش��ن��وي مل��ل��ت��ق��ى الإم�����ارات 
للتطوع  الإم�����ارات  وملتقى  الإن�����ش��اين 
ال�����ش��ب��اب يف  ال��ع��رب��ي لتمكني  وامل��ل��ت��ق��ى 
العيادات  التطوعي وتطوعها يف  العمل 
املتنقلة وامل�شت�شفيات امليدانية لربنامج 
م�شريا   .. للتطوع  مبارك  بنت  فاطمة 
التطوع  م����ب����ادرة  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا  اإىل 
زايد  اأك��ادمي��ي��ة  وتاأ�شي�س  الإل���ك���رتوين 

للعمل التطوعي والإن�شاين.
امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة يف تنظيم  و���ش��ارك��ت 
وملتقى  للتطوع  العربية  امل��راأة  ملتقى 
العطاء  و”مهرجان  ل��ل��ت��ط��وع  ال��ط��ف��ل 
اإن�شانية  ثقافية  مبادرة  الب�شري” وهو 
املواطنني  م���ن  اآلف  خ��الل��ه��ا  ي��ل��ت��ق��ي 
وامل��ق��ي��م��ني م��ن خمتلف اجل��ن�����ش��ي��ات يف 
لوحات  ب��اأج�����ش��اده��م  لي�شكلوا  اأب��وظ��ب��ي 
ب�����ش��ري��ة جت�����ش��ي��دا ل��ع��ط��اء زاي����د اخلري 

واإجنازاته يف جوانب الفكر الإن�شاين.
الإم��ارات��ي��ة بجوائز  امل����راأة  ت��ك��رمي  ومت 
وو�شام  الإن�����ش��ان��ي��ة  العطاء”  زاي����د   “
الإم�����ارات الإن�����ش��اين ت��ق��دي��را جلهودها 

ومبادراتها يف املجال ال�شحي.
النعيمي  خ��دي��ج��ة  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
اإن  املتنقلة  امل��راأة والطفل  مديرة عيادة 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك كانت 
الإماراتية  ل��ل��م��راأة  ق���دوة وم��ث��ال  دوم���ا 
وال��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث عملت على  وال��ع��رب��ي��ة 
دع���م ومت��ك��ني امل�����راأة يف امل���ج���الت كافة 
الكثري  الإم��ارات  �شموها لبنة  وقدمت 

خمتلف  يف  امل���������راأة  اإجن����������ازات  وب����ات����ت 
ال�شيخة  �شمو  ب�شمات  حتمل  امل��ج��الت 
ناحيتها  م����ن  م����ب����ارك.  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
اأو�شحت الدكتورة نورة اآل علي مديرة 
الربامج التطوعية الدولية اأن اإجنازات 
ب��ن��ت مبارك  ف��اط��م��ة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و 
للمراأة  م�شرف  من���وذج  م��ن  متثله  وم��ا 
ل��ن��ح��ذو حذوها  األ��ه��م��ت��ن��ا  الإم���ارات���ي���ة 
التطوعية  امل���ب���ادرات  تبني  خ���الل  م��ن 
والج���ت���م���اع���ي���ة ال���ت���ي حت�����دث ت���اأث���ريا 
حياة  يف  وم�شتداما  اإيجابيا  اجتماعيا 
الآخ���ري���ن وامل�����ش��اه��م��ة يف ج��ه��ود خدمة 
الإماراتية  امل����راأة  اأن  وذك���رت  املجتمع. 
اأثبتت جدارتها القيادية املجتمعية من 
الوطني  الربنامج  يف  م�شاركتها  خالل 
لال�شتجابة الطبية للطوارئ وتطوعها 
�شاهمت  التي  امليدانية  امل�شت�شفيات  يف 
من  امل�شابني  معاناة  م��ن  التخفيف  يف 
اندوني�شيا  واأزم��ة جبال  هاييتي  زل��زال 
الروهينغا  ولجئي  باك�شتان  وفي�شان 
وم�شروالزجنبار..  ال�����ش��ودان  واط��ف��ال 
الرداء  حملة  يف  م��وؤخ��را  ���ش��ارك��ت  فيما 
املبكر  ل��ل��ح��د م���ن الن���ت�������ش���ار  الأح����م����ر 

لالأمرا�س القلبية عند املراأة.

بنت  ف��اط��م��ة  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
موؤمترات  على  اأ���ش��رف  للتطوع  مبارك 
التطوع التي عقدت يف الدولة .. م�شيدة 
بدور الربنامج يف تر�شيخ ثقافة العمل 
التطوعي والعطاء الإن�شاين يف ظل دعم 
�شمو  وتوجيهات  ورعاية  الدولة  قيادة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك التي جعلت 
من العمل الإن�شاين يف الدولة منوذجا 

يحتذى به على م�شتوى العامل .
من جانبها اأكدت �شعادة العنود العجمي 
املديرة التنفيذي ملركز الإمارات للتطوع 
اأن العمل التطوعي خدمة اإن�شانية راقية 
تهدف اإىل تقدمي امل�شاعدة ون�شر اخلري 
وال�شعادة بني اأفراد املجتمع فمن خالل 
التطوعي  العمل  يف  ال�شخ�س  م�شاركة 
يف جمتمعه يعزز انتمائه لوطنه وينمي 
والعلمية  ال�شخ�شية  ومهاراته  قدراته 
الواحد  الفريق  ب��روح  والعمل  واملهنية 

لتحقيق الهدف الإن�شاين.
مبادرة  الإم����ارات  ابنة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
لكل  امل�شاعدة  وتقدمي  العطاء  يف  دوم��ا 
ال�شعاب  ل��ت��ح��دي  وم�����ش��ت��ع��دة  حم���ت���اج 
مل�����ش��اع��دة الآخ���ري���ن واك��ت�����ش��اب خربات 

ومهارات جديدة.

»TOT« بلدية الفجرية تنظم اأول براجمها لإعداد املدربني
•• الفجرية-وام:

التدريبية  ب��راجم��ه��ا  اأول  ال��ف��ج��رية  بلدية  نظمت 
ل�شنة 2018 لإعداد املدربني TOT والتي ت�شعى 
من خاللها اإىل تقدمي خدمة تدريبية متوافقة مع 
الإحتياجات التدريبية للبلدية وفق معايري اجلودة 
العالية  امل��ع��اي��ري  ذات  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��ت��م��ي��زة 

للتدريب.
املدربني”  اإع��داد  “دورة  التدريبي  يهدف الربنامج 
اإع���داد  يف  املتمثلة  الفعلية  الإح��ت��ي��اج��ات  ���ش��د  اإىل 
مدربني داخليني فاعلني يتميزون بالقدرة املعرفية 
التدريب  اإدارة  يف  اجل��ي��دة  وامل��ه��ارة  ال��ت��دري��ب  لعلم 

والعمليات الأ�شا�شية له.
ويتوقع من املتدرب اأن يكون يف ختام الربنامج قادرا 
ومهاراته  وعملياته  التدريب  مفهوم  حتديد  على 

وتطبيق هذه العمليات وممار�شة التدريب عمليا.
14 موظفا من  الداخلي  التدريب  �شارك يف نظام 
والكفاءات  اخل��ربات  اأ�شحاب  من  الفجرية  بلدية 
املعلومات  تقنية  منها  املجالت  املتميزة يف خمتلف 
البيئة  وحماية  ال�شلوكية  والكفاءات  الأداء  واإدارة 

والأمن وال�شحة وال�شالمة.
ابن  بالتعاون مع معهد  ج��رى  ال��ذي  الربنامج  قد 
خلدون للغات والثقافة والكمبيوتر الدكتور اأ�شرف 

عو�س.

خالل زيارة �إىل مقر �مل�شرعات �حلكومية

وزير تط�ير البنية التحتية ي�ؤكد اأهمية العمل احلك�مي امل�سرتك لتحقيق اأهداف الإمارات ال�سرتاتيجية 

برنامج فاطمة بنت مبارك للتط�ع ي�سيد بالدور الفعال للمراأة الإماراتية
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ال���دف���اع املدين  ال��ع��ام��ل��ة مب��ج��ال  ال��ب��ي�����ش��اء  اأع��ل��ن��ت منظمة اخل����وذ 
مبناطق املعار�شة ال�شورية ام�س الأول ال�شبت مقتل اإحدى امل�شعفات 
العامالت ل�شاحلها وذلك جراء الق�شف، لتكون اول مراأة م�شعفة يف 

هذه املنظمة ُتقتل منذ تاأ�شي�س اخلوذ البي�شاء العام 2013.
طال  عندما  ا�شرتها  من  اف��راد  مع  الأ���ش��د  �شبحية  امل�شعفة  وُقتلت 
ت�شيطر  التي  ادل��ب  مبحافظة  كفر�شجنة  ببلدة  منزلهم  الق�شف 

عليها قوات مناوئة لنظام الرئي�س ب�شار ال�شد.
يف  املدنيني  مل�شاعدة  تتدخل  التي  البي�شاء  اخل��وذ  منظمة  وق��ال��ت 
اخلوذ  من  متطوعة  اول  “اإنها  ال�شورية  املعار�شة  �شيطرة  مناطق 

البي�شاء ُتقتل. لن ُتن�شى ابدا«.
امل��ا���ش��ي ع��ن ع��م��ل اخلوذ  ال��ع��ام  وح�����ش��ل وث��ائ��ق��ي اع��دت��ه نتفليك�س 
اخر  وثائقي  تر�شيح  حاليا  مت  كما  او���ش��ك��ار،  ج��ائ��زة  على  البي�شاء 

بعنوان “اخر رجال حلب” للفوز باو�شكار.
واأوقع النزاع يف �شوريا منذ العام 2011 اكر من 340 الف قتيل 

وت�شبب بت�شريد ماليني الأ�شخا�س.
 

لرئي�س  رف�����س طلبا  اإن���ه  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ق��ال 
املك�شيك اإنريكي بينيا نييتو ب�شاأن اجلدار احلدودي.

لن  املك�شيك  باأن  الت�شريح  املك�شيكي طلب منه  الرئي�س  اأن  واأ�شاف 
ال���ذي اق��رتح��ت��ه الوليات  اإق��ام��ة اجل���دار احل����دودي  ت��دف��ع تكاليف 
املتحدة. وخالل جتمع حلملة انتخابية ملر�شح جمهوري للكوجنر�س 
مع  هاتفية  مكاملة  تفا�شيل  بع�س  عن  ترامب  ك�شف  بن�شلفانيا،  يف 
بينيا نييتو ال�شهر املا�شي اأدت اإىل تاأجيل خطط الرئي�س املك�شيكي 

القيام باأول زيارة للبيت الأبي�س.
وتطرق ترامب لالأمر عندما بداأت احل�شود تهتف �شيد هذا اجلدار. 

وقال ترامب اإن بينيا نييتو رجل لطيف حقا قدم طلبه باحرتام.
املك�شيك لن  اإن  اأن تقول  اأري��دك  الرئي�س،  “قال يل �شيدي  واأ�شاف 
تدفع تكاليف اجلدار... واأجبته هل اأنت جمنون؟ اأنا لن اأفعل ذلك«. 
على  للتعقيب  طلب  على  نييتو  بينيا  مكتب  يف  م�شوؤولون  ي��رد  ومل 
ت�شريحات ترامب. ومل يحدد موعد جديد بعد لزيارة بينيا نييتو 
لوا�شنطن. وكان جاريد كو�شرن زوج ابنة ترامب وم�شت�شاره الرفيع 
�شافر اإىل مك�شيكو �شيتي الأ�شبوع املا�شي يف حماولة لتهدئة التوتر. 
ي�شعى  ال��ذي  للجدار  مبدئيا  منوذجا  ترامب  ي��زور  اأن  املقرر  وم��ن 

لت�شييده يف منطقة �شان دييجو يوم الثالثاء.
 

الأحد  ام�س  ك��وجن  ه��وجن  اأن��ح��اء  اأبوابها يف  الق���رتاع  فتحت مراكز 
املطالبون  امل��ع��ار���ش��ون  ف��ي��ه��ا  ي��ح��ث  م��ه��م��ة  تكميلية  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
بالدميقراطية 2.1 مليون �شخ�س يحق لهم الت�شويت على ا�شتخدام 
ال�شيني يف  ال�شيوعي  قادة احلزب  اأ�شواتهم لالحتجاج على تدخل 
اأربعة مقاعد  التكميلية ل�شغل  �شوؤون اجلزيرة. وجتري النتخابات 
يف املجل�س الت�شريعي كان ي�شغلها نواب مطالبون بالدميقراطية مت 
الذي  باليمني  يلتزموا  اإنهم مل  ال�شلطات  اأن قالت  بعد  ا�شتبعادهم 
�شيا�شية  دواف��ع  له  اإن  وقالوا  الإج���راء  ه��ذا  منتقدون  وهاجم  اأدوه. 
الغر�س منها اإ�شعاف املعار�شة. وتتزامن انتخابات ام�س الأحد اأي�شا 
اأن يلغي القيود على فرتات  مع ت�شويت يف برملان بكني من املتوقع 
اأم��ام الرئي�س �شي جني بينغ للبقاء يف  الرئا�شة مما ميهد الطريق 
ام�س، مت منع عدد  انتخابات  اأج��ل غري م�شمى. وقبل  اإىل  ال�شلطة 
من الن�شطاء املطالبني بالدميقراطية من تر�شيح اأنف�شهم مما اأثار 

انتقادات دولية مبا يف ذلك من الحتاد الأوروبي.
وفقدت املعار�شة �شلطتها على العرتا�س على معظم الت�شريعات يف 

ظل هيمنة الأحزاب املوؤيدة للنظام ولبكني على املجل�س.
مليون   7.3 يقطنها  التي  املدينة  يف  الدميقراطيني  بع�س  ويقول 
ن�شمة اإن النتخابات مهمة لت�شحيح الظلم الواقع با�شتبعاد اأع�شاء 
اأن  دون  وللحيلولة  مقعدا   70 من  املوؤلف  الت�شريعي  املجل�س  من 
مثل  والقوانني  ال��ق��رارات  على  تلقائي  ب�شكل  ي�شدق  برملانا  ي�شبح 

املجل�س الوطني لنواب ال�شعب يف بكني.

عوا�سم

بريوت

هوجن كوجن

وا�شنطن

اليابان تتذكر الت�س�نامي 
والكارثة الن�وية بعد �سبع �سن�ات 

•• طوكيو-اأ ف ب:

وقفت اليابان دقيقة �شمت وتاأمل يف ال�شاعة 14،46 )05،46 ت غ( ام�س 
حلظة وقعت يف 11 اذار مار�س 2011، هزة اأر�شية تالها ت�شونامي مدمر 

وكارثة نووية.
ر�شمي يف طوكيو، بح�شور  احتفال  اأقيم  �شنة،  كل  ما يح�شل  غ��رار  وعلى 
الأ�شغر لالأمرباطور  الإب��ن  اأكي�شينو  والأم��ري  اآب��ي  �شينزو  ال��وزراء  رئي�س 

اأكيهيتو، وزوجته كيكو، اللذين مثال الثنائي المرباطوري، وناجني.
دقيقة  اي�شا  مواطنون  وق��ف  الرخ��ب��ي��ل،  �شرق  �شمال  املنكوبة  املناطق  يف 

�شمت، كما يتبني من لقطات بثتها �شبكات التلفزيون.
ثم  واأ�شدقاء”،  واأحباء  اأقرباء  فقدوا  الذين  اىل  تعازي  “اأقدم  اآبي  وقال 

اأف�شح يف املجال ل�شكان حتى يتحدثوا.
منطقة  من  وتتحدر  عاما(   70( اإيغارا�شي  هيديكو  منهم  واح��دة  ودع��ت 
من  تعلمناه  م��ا  تن�شى  “األ  اىل  م���وؤث���رة،  كلمة  يف  ال��ي��اب��ان  ف��وك��و���ش��ي��م��ا، 

الكارثة«.
وقالت “مت�شكت ب�شجرة لكن املوجة غمرتني. واأبعدت الأمواج زوجي عني 
وا�شافت “ا�شعر بالأ�شف لأنني مل ادعه اىل  و�شرخ هيديكو ثالث مرات”. 

الهرب قبل ذلك«.
الهزة الر�شية  او فقدوا يف  الفا و434 �شخ�شا   18 ويف الجمال، ق�شى 
�شبع  قبل  اليابان  �شربا  اللذين  والت�شونامي  درج��ات   9 قوتها  بلغت  التي 
3600 �شخ�س معظمهم يف  م��ن  اك��ر  ت��ويف  اخ���رى،  م��ن جهة  ���ش��ن��وات. 

فوكو�شيما بعد الهزة الر�شية، ب�شبب مر�س او انتحار.

�أقّر تعدياًل د�شتوريًا تاريخيًا

الربملان ال�سيني مينح �سي رئا�سة مدى احلياة 

ك�با جتري انتخابات احلزب ال�احد مع نهاية عهد كا�سرتو 

رئي�ش ال�زراء ووزير املالية يف اليابان ي�اجهان �سغ�طا متزايدة

حمامي بيل كلينت�ن اجتمع مع ترامب ب�ساأن وظيفة بالبيت الأبي�ش 
ال���ق���ان���وين وه����و دور توله  ت���رام���ب  اآن������ذاك ف��ري��ق 

املحامي املخ�شرم جون دود ال�شيف املا�شي.
�شيء  اأي  يعلم  ل  اإن���ه  ال�شبت  ل��روي��رتز  دود  وق���ال 
اأنه  اإل  عن ان�شمام فلود املحتمل للفريق القانوين 

اأ�شاف اأن كوب، على حد علمه، لن يرتك الفريق.
اإىل  املن�شب  ك��وب  ي��رتك  اأن  اآخ��ر  م�شدر  وا�شتبعد 
اأن ينتهي التحقيق ب�شاأن رو�شيا. ومل تت�شح ما هي 

امل�شوؤوليات التي ميكن اأن يتولها فلود.
ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س ع��ل��ى ط��ل��ب للتعليق ومل  ي���رد  ومل 
با�شم  امل��ت��ح��دث  م��ن  تعليق  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  يت�شن 

ال�شركة القانونية التي يعمل بها فلود.

الأمريكي  املحقق  م��ع  ل��رتام��ب  ال��ق��ان��وين  ال��ف��ري��ق 
ب�����ش��اأن مقابلة حمتملة مع  م��ول��ر  روب���رت  اخل��ا���س 
الرئي�س. ويحقق مولر يف تدخل رو�شيا يف انتخابات 
الرئا�شة الأمريكية عام 2016 وفيما اإذا كان هناك 
اأي تواطوؤ مع حملة ترامب النتخابية ورمبا عرقلة 

التحقيق.
وتنفي رو�شيا التدخل يف احلملة النتخابية. ونفى 
ترامب وجود تواطوؤ بني حملته ومو�شكو اأو عرقلة 

التحقيق.
الأبي�س  البيت  م�شوؤولني يف  اأن  ثالث  وذكر م�شدر 
باأن  الأن��ب��اء  اإزاء  ال�شبت  الول  اأم�����س  قلقهم  اأب���دوا 

•• وا�سنطن-رويرتز:

قال م�شدر مطلع اإن املحامي املخ�شرم اإمييت فلود 
قد يتم اختياره لوظيفة يف البيت الأبي�س مل�شاعدة 

الرئي�س دونالد ترامب يف حتقيق ب�شاأن رو�شيا.
ال��ق��ان��ون��ي��ة للرئي�س  امل�����ش��ورة  ف��ل��ود  ق���دم  اأن  و���ش��ب��ق 
اإج����راءات  ب��ي��ل كلينتون خ���الل  الأم��ري��ك��ي الأ���ش��ب��ق 
ترامب  اجتمع مع  فلود  اإن  امل�شدر  وقال  م�شاءلته. 
يف البيت الأبي�س الأ�شبوع املا�شي لكن القرار ب�شاأن 

الوظيفة مل يتخذ بعد.
وقال �شخ�س اآخر اإن الجتماع ياأتي يف حني يتفاو�س 

“حماميا متخ�ش�شا يف ق�شايا امل�شاءلة” قد ين�شم 
للفريق يف هذه املرحلة.

وكان فلود قدم امل�شورة القانونية لكلينتون يف اأواخر 
الت�شعينات عند م�شاءلته من جانب جمل�س النواب 
ال�شيوخ حيث  وخ��الل جل�شات حماكمته يف جمل�س 

متت تربئته.
اإن فلود رف�س العام  وقالت روي��رتز يف يوليو متوز 
امل��ا���ش��ي م��ن�����ش��ب��ا ت����وله ت���اي ك���وب حم��ام��ي البيت 
حتقيقات  يف  الآن  الرئي�س  ي�شاعد  ال���ذي  الأب��ي�����س 

املحقق اخلا�س مولر.
يقود  نيويورك  من  املحامي  كا�شويتز  م��ارك  وك��ان 

•• طوكيو-رويرتز:

الياباين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ي���واج���ه 
���ش��ي��ن��زو اآب����ي ووزي�����ر م��ال��ي��ت��ه تارو 
ب�شبب  م���ت���زاي���دة  ���ش��غ��وط��ا  اآ����ش���و 
يف  حم��اب��اة  ف�شيحة  ح��ول  �شبهات 
وزارة  ف��ي��ه  ت�شتعد  ال����ذي  ال���وق���ت 
الثنني  اليوم  تقرير  لن�شر  املالية 
مب�شتندات  التالعب  مت  اأن��ه  يوؤكد 

الق�شية.
ال�شاد�س  ياأمل يف عامه  اآب��ي  وك��ان 
يتخل�س  اأن  ال�������وزراء  رئ��ا���ش��ة  يف 
م���ن ت���داع���ي���ات ق�����ش��ي��ة ب��ي��ع اأر�����س 
كبري  بتخفي�س  ل��ل��دول��ة  مملوكة 
مدار�س  تدير  ملوؤ�ش�شة  الأ�شعار  يف 
ت��رب��ط��ه��ا ����ش���الت ب���زوج���ت���ه اآك����ي. 
غري اأن الق�شية اكت�شبت قوة دفع 
بالك�شف عن �شل�شلة من التفا�شيل 

اجلديدة.
امل�شاألة  على  مطلع  م�شدر  وق���ال 
وزارة  اإن  ال�����ش��ب��ت  ي����وم  ل���روي���رتز 
املالية تعتزم تقدمي تقرير للربملان 
يوم الثنني تقول فيه اإنها وجدت 

جاكوين التي ا�شرتت الأر�س وقال 
اإنه �شي�شتقيل اإذا ظهرت اأدلة على 
يف  الق�شية  ه���ذه  وت�شببت  ذل���ك. 

تاآكل �شعبيته ب�شدة العام املا�شي.
األقت  امل���ا����ش���ي  مت����وز  ي��ول��ي��و  ويف 
يا�شونوري  القب�س على  ال�شلطات 
كاجويكي املدير ال�شابق للموؤ�ش�شة 
ح�شولهما  يف  لال�شتباه  وزوج��ت��ه 
ع��ل��ى دع���م م��ن ال���دول���ة دون وجه 
ا�شتقال  اجل����م����ع����ة  وي��������وم  ح�������ق. 
الوكالة  رئي�س  �شاجاوا  نوبوهي�شا 

املحتوى  بع�س  ح��ذف  على  اأمثلة 
لأع�شاء  ق���دم���ت  م�����ش��ت��ن��دات  م���ن 
ال���ربمل���ان. وا���ش��رتط امل�����ش��در عدم 

الك�شف عن هويته.
ناجات�شوما  اأك����ريا  ال��ن��ائ��ب  وق����ال 
ع�������ش���و احل���������زب ال����دمي����ق����راط����ي 
لل�شحفيني  امل��ع��ار���س  ال��د���ش��ت��وري 
ام�س الأحد “اإذا كان هذا �شحيحا، 
ال�شيا�شية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ت��ك��ون  اأف���ال 
حتمية؟« ونفى اآبي مرارا اأنه حابى 
موريتومو  موؤ�ش�شة  زوجته  اأو  هو 

من�شبه  م��ن  لل�شرائب  الوطنية 
فجاأة ب�شبب ت�شريحات يف الربملان 
اأي�شا  اجلمعة  وي��وم  الق�شية.  عن 
ال�شرطة  اإن  اإع���الم  و���ش��ائ��ل  ق��ال��ت 
م�شوؤول  انتحار  احتمال  تتحرى 
م�شوؤول  مكتبه  كان  املالية  ب��وزارة 

عن �شفقة بيع الأر�س.
ت���ام���اك���ي زعيم  ي��وي�����ش��ريو  وق�����ال 
املعار�س  ال���دمي���ق���راط���ي  احل�����زب 
لل�شحفيني “اإذ اعتمد الوزير اآ�شو 
الوكالة  رئي�س  ���ش��اج��اوا  ا�شتقالة 
الوطنية لل�شرائب وهو يعلم باأمر 
املطالبة  ف����اإن  امل�����زورة  امل�����ش��ت��ن��دات 

با�شتقالته حمتومة«.
�شبهات  ت�����وؤدي  اأن  امل��ح��ت��م��ل  وم���ن 
ت���راج���ع  اإىل  ال���ت�������ش���رت  حم����اول����ة 
�شعبية اآبي وحتطم اآماله يف رئا�شة 
احلزب الدميقراطي احلر احلاكم 
انتخابات  يف  فالفوز  ثالثة.  ف��رتة 
�شبتمرب  يف  احل��زب  زعيم  لختيار 
اأيلول �شيفتح له الباب لكي ي�شبح 
رئا�شة  يف  ف����رتة  اأط������ول  ���ش��اح��ب 

الوزراء باليابان.

اإعادة انتخاب مارين 
ل�بن رئي�سة للجبهة 
ال�طنية الفرن�سية 

•• باري�س-اأ ف ب:

على  لوبن  م��اري��ن  انتخاب  اأع��ي��د 
الوطنية  اجل���ب���ه���ة  ح�����زب  راأ��������س 
خالية  انتخاب��������ات  يف  الفرن�شي 
فيها  كان������ت  مفاج�������اأة  اأي  م��ن 
املر�شحة الوحيدة، بح�شولها على 
مئة باملئ�����ة من اأ�شوات املقرتعني 
يف ختام عملية ت�شويت باملرا�شلة 
اأع���ل���ن���ت ن��ت��ائ��ج��ه��ا ام�������س الأح�����د 
اليميني  احل���زب  م��وؤمت�����ر  خ���الل 

املتطرف.
وبذلك تبداأ مارين لوبن البالغة 
49 عاما ولية ثالثة  العمر  من 
على راأ����س احل��زب ال��ذي تتزعمه 
ع���ام  وال�����ده�����ا  خ���ل���ف���ت  اأن  م���ن���ذ 
الظهر  ب��ع��د  و���ش��ت��ق��رتح   ،2011

ا�شما جديدا له.
 %  2،87 النتائ������ج  وت�شمنت 
م���ن ال��ب��ط��اق��������������ات ال��ب��ي�����ش��اء اأو 

الالغية.

ترامب اختار �سعاره حلملة 
النتخابات الرئا�سية 2020 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  ت��ب��دو  ق���د 
المريكية يف العام 2020 بعيدة، 
غري ان الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب اختار عبارة “لنحافظ على 
للحملة  ���ش��ع��ارا  امريكا!”  عظمة 

النتخابية لإعادة انتخابه.
وقال الرئي�س خالل جتمع ال�شبت 
ولية  يف  ج��م��ه��وري��ني  ل��ن��ا���ش��ط��ني 
بن�شلفانيا “�شعارنا اجلديد عندما 
�شنقوم بحملتنا �شيكون “لنحافظ 
عالمة  امريكا”  ع���ظ���م���ة  ع���ل���ى 
احلادية  البالغ  وت��رام��ب  تعجب«. 
مل��ح م���رارا اىل  ق��د  ك��ان  وال�شبعني 

امله بالفوز بولية رئا�شية ثانية.
ال�شبت جمددا  ت��رام��ب  ع��رّب  وق��د 
الذين  امل��وؤي��دي��ن  م��ن  ح�شد  ام���ام 
جت��م��ع��وا يف م���ون ت��اون�����ش��ي��ب، عن 
الم����ل يف ان ي��ت��ن��اف�����س م���ع اوب����را 
وي��ن��ف��ري يف الن��ت��خ��اب��ات. واأب���دى 
تناف�س  اذا  بفوزه  اقتناعه  جم��ددا 
اع���رف  “انا  ق���ائ���ال  وي��ن��ف��ري  م���ع 

نقطة �شعفها«.

العالم  و�شائل  اىل  الو�شول  ت�شتطيع  ول  مر�شحني 
ال�شيوعي، على هذه  التابعة للحزب  او تلك  احلكومية 
النتخابات التي تعتربها منحازة وتاأ�شف لعدم ح�شول 

اقرتاع رئا�شي مبا�شر.
الت�شويت  مقاطعة  اىل  يدعون  ل  املعار�شني  كل  لكن 
من ان�شارهم  وطلب بع�شهم مثل حركة “كوبا تقرر”، 
باللون  البطاقة  بتغطية  او  بي�شاء  ب��ورق��ة  الت�شويت 

ال�شود.
وب��ع��د ه���ذا الق�����رتاع ال���ذي ���ش��ت��ع��رف ن��ت��ائ��ج��ه الكاملة 
ال���ن���واب اجل����دد ف��ي��ه اك���ر من  الث��ن��ني �شي�شكل ع���دد 

ال�شيوعي  احل���زب  ي��ق��ول  اجل��دي��دة«.  احلقبة  يف  ال�شينية 
احلزب  ع���ام  ام���ني  مبن�شبي  ال��رئ��ا���ش��ة  تلحق  اخل��ط��وة  ان 
امل�شلحة، وهما من�شبان  للقوات  والقائد العلى  ال�شيوعي 
ل مدة حمددة ل�شغلهما، معتربا ان اجلماهري جتمع على 

الغاء احلد الق�شى للوليات الرئا�شية.
لكن الق��رتاح بقي �شريا اىل ان مت الك�شف عنه يف تقرير 
لالإعالم الر�شمي يف 24 �شباط فرباير، اي قبل ا�شبوع من 

افتتاح الدورة الربملانية.
واعلن احلزب يف وقت لحق ان �شي تراأ�س اجتماعا للمكتب 
القيادة  خالله  ق��ررت  املا�شي  �شبتمرب  اأيلول  يف  ال�شيا�شي 

مراجعة الد�شتور.
بقرار  تكللت  واأراء  اق���رتاح���ات  ج��م��ع  اىل  احل���زب  و���ش��ع��ى 
تعديالت  باإدخال  يق�شي  يناير  الثاين  كانون  اواخر  اتخذ 

د�شتورية على جمل�س ال�شعب ال�شيني.
�شرق  ���ش��ان��دون��غ يف  ع��ن مقاطعة  ال��ن��ائ��ب  ي��ان��ل��ي  دو  وق���ال 
الهامة  امل�شاريع  العديد من  ادار  “�شي جينبينغ  اإن  البالد 
كالإ�شالح القت�شادي ومكافحة الف�شاد. هناك اجماع على 

•• هافانا-وكاالت:

الأح��د يف  ام�س  الق���رتاع  اإىل �شناديق  الكوبيون  ذه��ب 
انتخابات يتناف�س فيها حزب واحد ومتثل اخلطوة قبل 
الأخرية يف عملية �شيا�شية �شتتوج ال�شهر املقبل باختيار 
اأول زعيم للجزيرة التي يحكمها ال�شيوعيون من غري 

اأ�شرة كا�شرتو وذلك منذ ثورة عام 1959.
التي  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  اع�����ش��اء  ال��ك��وب��ي��ون  وينتخب 
�شتكر�س رحيل الرئي�س راوول كا�شرتو يف حدث ي�شكل 
اجلزيرة  يف  امل��ق��ب��ل  ال�����ش��ه��ر  م��ق��ررا  ت��اري��خ��ي��ا  منعطفا 

الكبرية الواقعة يف البحر الكاريبي.
وه���ذه الن��ت��خ��اب��ات ال��ف��ري��دة م��ن نوعها ال��ت��ي �شتجري 
اعتبارا من ال�شاعة ال�شابعة )12،00 ت غ(، تتكرر كل 
خم�س �شنوات. فقد اختري 605 مر�شحني لعدد مماثل 
ثمانية  ي��واف��ق  ان  ينبغي  ل��ك��ن  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  امل��ق��اع��د  م��ن 
ماليني ناخب جتاوزوا ال�شاد�شة ع�شرة من العمر، على 

اختيارهم.
وي���رى رام���ون ب��ريي��ز ان ه��ذا الق����رتاع “هو اله���م يف 
وان  جدد”،  ل��ق��ادة  �شن�شوت  لن��ن��ا  الخ���رية  ال�����ش��ن��وات 
كانت نتائجه حم�شومة �شلفا. وقال الرجل الذي يعمل 
من  �شي�شتفيد  ان��ه  بحما�س  ح�شانة  ل��دار  ليليا  حار�شا 
اىل  عمله  من  ليتوجه  ال�شيفي  التوقيت  اىل  النتقال 

مركز القرتاع مبا�شرة.
باختيار  ���ش��ت�����ش��م��ح  ال���ت���ي  ال��ع��ام��ة  الن���ت���خ���اب���ات  وه�����ذه 
التي  الوىل  ه��ي  امل��ح��ل��ي��ة،  للمجال�س  ع�����ش��وا   1265
تنظم منذ وفاة زعيم الثورة الكوبية فيدل كا�شرتو يف 

ا�شا�شية  مرحلة  خ�شو�شا  ت�شكل  وه��ي   .2016 نهاية 
منازع  بال  عاما  �شتني  ا�شتمر  حكم  نهاية  طريق  على 

لالخوين كا�شرتو.
16 ني�شان ابريل، �شيختار النواب الذي ينتخبون  ويف 
لل�شلطة  العليا  الهيئة  ال��دول��ة،  جمل�س  اع�شاء  الح��د 
راوول  خليفة  ب��دوره��م  �شينتخبون  الذين  التنفيذية، 
12 عاما  كا�شرتو )86 عاما( الذي قرر الرحيل بعد 

من احلكم خلفا ل�شقيقه.
النائب  املقبلة، يبدو  تاأكيد جديد يف ال�شابيع  بانتظار 
الأول للرئي�س ميغيل دياز كانيل الذي يبلغ من العمر 
الدولة  ملجل�س  رئي�شا  لي�شبح  حظا  الوف���ر  عاما   57
بعد  امل��ول��ود  املهند�س  وكانيل  لكا�شرتو.  خلفا  الكوبي 
وتعزيز  �شلطته  ب��اإر���ش��اء  الأرج����ح  على  �شيقوم  ال��ث��ورة 
للنموذج  احلتمي  التحديث  وم��وا���ش��ل��ة  ال��ن��ظ��ام  ا�ش�س 

القت�شادي للجزيرة الذي و�شعه الخوان كا�شرتو. 
وتبدو هذه مهام �شاقة للرجل الذي يف�شل التحفظ.

ت�شرين  يف  وق���ال  ال���ش��ت��م��راري��ة.  �شمان  كانيل  وتعهد 
الثاين نوفمرب �شيكون هناك دائما رئي�س يف كوبا يدافع 

عن الثورة و�شيكون من رفاق اتوا من ال�شعب.
لكنه  ال��دول��ة  ملجل�س  رئي�شا  كا�شرتو  راوول  يكون  ول��ن 
���ش��ي��ب��ق��ى ع��ل��ى راأ������س احل����زب ال�����ش��ي��وع��ي ال��ك��وب��ي حتى 
الت�شعني  و�شيكون يف   .2021 املقبل يف  العام  موؤمتره 

من العمر حينذاك.
تبلغ ن�شبة امل�شاركة يف كوبا عادة 90 باملئة. والت�شويت 
على  ال��ن��اخ��ب��ني  ت�شجع  ال�����ش��ل��ط��ات  ل��ك��ن  ال��زام��ي��ا  لي�س 
الق�������رتاع. وحت���ت���ج امل��ع��ار���ش��ة امل���ح���روم���ة م���ن تقدمي 

•• بكني-اأ ف ب:

ام����ام �شي  ال��ط��ري��ق  ال���ربمل���ان ال�شيني ام�����س الح����د  م��ه��د 
جينبينغ للبقاء رئي�شا مدى احلياة باإلغائه احلد الق�شى 
اجل  من  مطلقة  �شبه  �شلطة  ومنحه  الرئا�شية،  للوليات 
اقت�شاديا  عظمى  ق��وة  اىل  البالد  لتحويل  روؤي��ت��ه  تطبيق 

وع�شكريا.
واخلالفة  “اجلماعية”  ال��ق��ي��ادة  حقبة  اخل��ط��وة  وتنهي 
املنظمة التي ار�شاها القائد ال�شابق دينغ �شياوبينغ ل�شمان 
ال��دي��ك��ت��ات��وري لعهد  ال���ش��ت��ق��رار وجت��ن��ب اي ع���ودة للحكم 

موؤ�ش�س ال�شيوعية يف ال�شني ماو ت�شي تونغ.
يف  مطلق  بتاأييد  التاريخي  ال��د���ش��ت��وري  التعديل  وح��ظ��ي 
نائبني  معار�شة  مقابل  نائبا،   2958 مبوافقة  ال��ربمل��ان 
وامتناع ثالثة عن الت�شويت رغم �شيل من انتقادات غري 
الرقابة اىل  اجهزة  �شارعت  �شبكة النرتنت  اعتيادية على 

منعها.
الكربى  ال�شعب  قاعة  يف  ب�شوته  ادىل  من  اول  �شي  وك��ان 
جمل�س  اع�شاء  ت�شفيق  و�شط  احمر  �شندوق  يف  بكني  يف 
ال�شعب مع كل عملية اقرتاع على تعديل الد�شتور من اجل 
الغاء احلد الق�شى لوليتني رئا�شيتني من خم�س �شنوات.

وكان متوقعا للتعديل الد�شتوري الول منذ 14 عاما، ان 
مير ب�شهولة يف الربملان الذي مل ي�شوت يوما �شد اي ن�س 

يطرحه احلزب ال�شيوعي منذ ان�شائه قبل ن�شف قرن.
هيلونغجيانغ يف  مقاطعة  وهو ممثل  ت�شيوت�شن  وقال جو 
�شمال �شرق البالد لفران�س بر�س “انها الرادة امللحة لعامة 
ان  يعترب  الذي  ال�شيوعي  مكررا مقولة احلزب  ال�شعب”، 

تعديل الد�شتور يحظى بتاأييد جامع لدى العامة.
واأحكم �شي )64 عاما( قب�شته على ال�شلطة منذ ان ا�شبح 
امينا عاما للحزب ال�شيوعي يف 2012، وهو اعلى من�شب 

يت�شلمه.
وعلى الرغم من ان مدة �شغل املن�شب غري حمددة، اإل ان 
�شلفيه اكتفيا بوليتني يف تقليد ار�شاه القائد ال�شابق دينغ 

اىل  فخريا  من�شبا  ال�شني  يف  الرئا�شة  تعترب  �شياوبينغ. 
حد بعيد، اإل ان الد�شتور الذي ي�شع حدا اق�شى للوليات 
يف  الرئا�شة  ع��ن  التخلي  �شي  على  يفر�س  ك��ان  الرئا�شية 
بات  للد�شتور  ال��ربمل��ان  ت��ع��دي��ل  وب��ع��د  ���ش��ي  ل��ك��ن   .2023
الآن بو�شعه البقاء اىل ما ل نهاية من اجل تطبيق روؤيته 
القوى  “من  جي�س  ذات  ع��امل��ي��ة  ك��ق��وة  امل��ت��ج��ددة  لل�شني 

عامليا” بحلول منت�شف القرن احلايل.
نهاية  يف  ال�شيني  ال�شيوعي  احل���زب  ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه  وم��ن��ذ 
2012 ثم رئا�شة الدولة مطلع 2013، عزز �شي �شلطة 
على  معار�شة  اي  بق�شوة  يقمع  قانون  �شدر  وق��د  النظام. 
مدافعني  على  بال�شجن  قا�شية  احكام  و�شدرت  النرتنت، 

عن حقوق الن�شان.
�شيما  ل  ال�شيني  ال�شعب  ل��دى  ب�شعبية  يتمتع  �شي  لكن 
اكر  الف�شاد وطاولت  �شنها �شد  التي  القمع  ب�شبب حملة 
من مليون �شخ�شية ر�شمية يف احلزب، وتهمي�س مناف�شني 

حمتملني له.
بر�س  فران�س  لوكالة  ت�شاينغ  وو  ال�شيا�شي  املحلل  وق���ال 
ال�شنوات  خ��الل  ناعما  انقالبا  يخو�س  ك��ان  ان��ه  “اعتقد 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي جم���رد هيئة  امل��ك��ت��ب  امل��ا���ش��ي��ة بجعله  اخل��م�����س 
يف ا�شارة اىل املكتب ال�شيا�شي الوا�شع النفوذ يف  �شورية”، 

البالد والذي ي�شم 25 ع�شوا.
ان يحول دون تويل تكنوقراط مثل  �شي  “يريد  وق��ال وو 
�شلفي  ا�شارة اىل  يف  ال�شلطة”،  جيانغ زميني وهو جينتاو 

الرئي�س ال�شيني.
للوليات  الغاء احلد الق�شى  ان�شب الهتمام على  وفيما 
ا�شا�شية  بنودا  كذلك  ت�شمل  التعديالت  ان  اإل  الرئا�شية، 
تو�شيع  وك��ذل��ك  الد�شتور  يف  جينبينغ”  �شي  “فكر  ت��درج 

�شالحيات احلزب ال�شيوعي يف ادارة �شرون البالد.
الربملان  الدائمة يف  اللجنة  رئي�س  قال  تقرير مكتوب  ويف 
حت�شني  “�شت�شمن  التعديالت  ان  ديجيانغ  جانغ  ال�شيني 
الد�شتور وتطويره ملواكبة الع�شر وتاأمني �شمانة د�شتورية 
�شلبة من اجل تدعيم ال�شرتاكية وتطويرها باخل�شائ�س 

خم�شني باملئة منه مبا ان 338 نائبا �شي�شغلون مقاعد 
يحتفظ  ان  يفرت�س  اخ���رى،  جهة  م��ن  الوىل.  للمرة 
الكوبي  ال�����ش��ي��وع��ي  احل�����زب  ال���ق���دام���ى يف  امل�������ش���وؤول���ني 
املراأة  ح�شور  ان  امللفت  وم��ن  مبقاعدهم.  واحل��ك��وم��ة 
تعزز. و�شت�شكل الن�شاء 53 باملئة من النواب مقابل 48 

باملئة حاليا.
كما متت زيادة متثيل املجموعتني ال�شوداء واخلال�شية 

ثالث نقاط اىل اربعني باملئة.
على  اخلا�س  القطاع  متثيل  لقت�شار  كثريون  وياأ�شف 

ثالثة نواب فقط مع انه ي�شم ن�شف مليون كوبي.

تاأييد منحه املزيد من الوقت لإمتام عمله«. ال ان اخلطوة 
املفاجئة ا�شتدعت ردود فعل غا�شبة على �شبكة النرتنت، 
“انا  الرقابة اىل منع عبارات وكلمات مثل  اأجهزة  ما دفع 
اخالف الراأي”، و”امرباطور” بالإ�شافة اىل �شورة “ويني 

ذا بو” ال�شخ�شية الكرتونية التي يتم ت�شبيه �شي بها.
الق�شى  احل���د  ال��غ��اء  ي����وؤدي  ان  م��ن  ال��ن��ا���ش��ط��ون  ويخ�شى 
للوليات اىل ت�شديد ا�شايف للرقابة ال�شارمة على و�شائل 
العالم واملجتمع املدين والديانة، مع حماولة �شي فر�س 
املجتمع  اوجه  خمتلف  يف  لل�شيوعية  اليديولوجية  روؤيته 

ونواحيه.
واع��ت��رب ال��ن��ا���ش��ط ه��و ج��ي��ا وم��ق��ره ب��ك��ني، ال���ذي ي��ق��ول ان 
انعقاد  خ���الل  العا�شمة  م��غ��ادرة  ع��ل��ى  اج��ربت��ه  ال�شلطات 

املوؤمتر، ان التعديل الد�شتوري “خمالف للقانون«.
الن�شياع  اجلميع  م��ن  طلب  “�شي  ان  النا�شط  وي�شيف 
للد�شتور ثم ا�شتخدم التعديل لي�شع نف�شه فوق الد�شتور”، 
قانونيا  �شالحا  الد�شتور  “ا�شتخدم  �شي  ان  اىل  م�شريا 

ملزما للم�شوؤولني واملواطنني«.



االثنني   12   مارس    2018  م   -   العـدد  12272  
Monday   12   March   2018  -  Issue No   12272عربي ودويل

1810

ترامب يزور كاليف�رنيا املناه�سة للمرة الأوىل منذ انتخابه •• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب:

ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي دونالد  ي��ت��وج��ه 
ترامب غدا الثالثاء اإىل كاليفورنيا 
من  الأول  ال�������ش���ف  يف  ت���ق���ف  ال���ت���ي 

على  �شتثري  زي����ارة  يف  للهجرة  امل��ع��ادي  ل��ربن��اجم��ه  امل��ن��اه�����س  املع�شكر 
ال��زي��ارة الأوىل ل��رتام��ب اإىل كاليفورنيا  الأرج���ح ج��دل ك��ب��ريا. وت��اأت��ي 
ب�شفته رئي�شا و�شط تزايد التوتر بني اإدارته اجلمهورية والولية ذات 
امليول الدميوقراطية والتي تعد الأكرب جلهة عدد ال�شكان، خا�شة يف ما 

يتعلق مب�شائل الهجرة.
القانون  بعرقلة تطبيق  الولية  اتهم  �شي�شنز  العدل جيف  وزي��ر  وك��ان 

الفدرايل عمدا عرب منحها مالذات اآمنة للمهاجرين غري ال�شرعيني.
“ت�شن حربا  ترامب  اإدارة  اأن  ب��راون  اعترب حاكمها جريي  من جهته، 
على ولية كاليفورنيا” بعدما رفعت وزارة العدل دعوى ق�شائية لوقف 

�شيا�شاتها التي حتمي املهاجرين غري ال�شرعيني.

توفر  التي  القانونية  “النظم  اإن  ترامب  ق��ال  ال�شبوعي،  خطابه  ويف 
اآمنة هي ال�شديق املف�شل للمهربني واأف��راد الع�شابات وجتار  مالذات 
املخدرات ومهربي الب�شر والقتلة وغريهم من مرتكبي جرائم العنف«.
اعتداء  يف  اخلطريين  املجرمني  ت��اأوي  كاليفورنيا  “ولية  اأن  واأ���ش��اف 

وقح وغري قانوين على نظام حكومتنا الد�شتوري«.
و�شتحط طائرة الرئي�س يف قاعدة مريامار اجلوية يف جنوب كاليفورنيا 
قبل اأن يتوجه لروؤية مناذج اأولية للجدار الذي ينوي بناوؤه على احلدود 

اجلنوبية للوليات املتحدة.
وكانت كاليفورنيا بني اجلهات املدعية التي تقدمت بطعون ق�شائية مل 
تنجح يف منع ال�شتثناءات من الأنظمة البيئية التي مت منحها من اأجل 
ال�شماح ببناء النماذج الأولية وامل�شي قدما با�شتبدال اجلدار احلدودي 

�شاندرز  �شاره  الأبي�س  البيت  با�شم  الناطقة  اأكدت  القائم. من جهتها، 
اليجابية”.  يف  غ��اي��ة  زي���ارة  ت��ك��ون  اأن  ن��اأم��ل  م��ا  اإىل  “نتوجه  اجلمعة 
للقانون  الن�شياع  “لرف�شها  كاليفورنيا  انتقاد  عن  تتوان  مل  اأنها  اإل 
غري  امل��ه��اج��ري��ن  حل��م��اي��ة  ال���ولي���ة  ج��ه��ود  اإىل  اإ����ش���ارة  يف  الفدرايل” 
عنا�شر  كذلك  �شيلتقي  ترامب  اأن  واأ�شافت  الرتحيل.  من  ال�شرعيني 
بيفريل  يف  باأم�شية  الزيارة  يختتم  اأن  ويتوقع  الأمريكي.  اجلي�س  من 
هناك  اإع�����ادة ان��ت��خ��اب��ه ع���ام 2020.  ه��ي��ل��ز جل��م��ع ال��ت��ربع��ات حل��م��ل��ة 
على  والرئي�س  الذهبية،  بالولية  تلقب  التي  كاليفورنيا  بني  خالفات 
عدة م�شائل ابتداء من الهجرة ومرورا بالبيئة وو�شول اإىل املاريجوانا 
وحيازة الأ�شلحة. وبالن�شبة ل�شتاذ التاريخ وال�شوؤون العامة يف جامعة 
برن�شتون جوليان زليزر، تعد زيارة ترامب جزءا من جهد اأكرب من�شق 

ل�شد اجلهود الليربالية يف ما يتعلق 
واأو�شح  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا.  يف  ب��ال��ه��ج��رة 
احل���زب  دع����م  “يحاول  ت���رام���ب  اأن 
اأجل  م��ن  كاليفورنيا  يف  اجل��م��ه��وري 
النتخابات الن�شفية وعام 2020”، 
يف اإ�شارة اإىل انتخابات جمل�شي الكونغر�س عام 2018 والرئا�شية التي 

�شتجري بعد عامني.
اأن  اإل  ع���ام،  ب�شكل  الليربالية  ميولها  م��ن  بالرغم  اأن���ه  زلي���زر  وي���رى 
مع  جناحات  الرئي�س  فيه  حقق  اأموال”  فيه  مكانا  تعد  “كاليفورنيا 
اأ�شخا�س على غرار بيرت ثييل، وهو رجل اأعمال يف �شيليكون فايل يعرف 

عنه مواقفه املحافظة، ويف مقاطعة اأوراجن الرية.
�شي�شاهمون مبا  املانحني  اأن  “لو�س اجنلي�س تاميز”  وذك��رت �شحيفة 
انتخاب ترامب  اإع��ادة  األ��ف دولر من كل �شخ�س حلملة   250 يقارب 
واحل����زب اجل��م��ه��وري خ���الل ح��ف��ل ج��م��ع ال��ت��ربع��ات يف ب��ي��ف��ريل هيلز، 

م�شتندة يف معلوماتها اإىل الدعوة التي تلقتها.

لوبوان  مل��ج��ل��ة  احل�������وار،  ه����ذا  يف 
الفرن�شية، يفك برونو تريتري�س، 
الأبحاث  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة، ����ش���ف���رة ه���ذا 
جرعة  عليه  وي�شفي  الن��ق��الب 

من الن�شبية.
�ملــبــاغــت عن  * مت �الإعــــالن 
تر�مب  دونــالــد  بــني  �جتماع 
قد  و�لــذي  �أون،  جونغ  وكيم 
هل  �ملــقــبــل.  مــايــو  يف  يعقد 
�أنه  هناك قناعة ر��شخة من 

�شيتم؟
- ل.. يف الوقت الراهن، ل �شيء 
موؤكد. �شحيح اأن الزعيمني تقدما 
خطوة اإىل الأمام بقبولهما مبداأ 
الجتماع، وهذا مل يحدث مطلقا 
اأمريكي وزعيم كوري  رئي�س  بني 
�شمايل، حتى وان مت ت�شور ذلك، 
خالل رئا�شة كلينتون. ومع ذلك، 
تقدمي  الرجلني  م��ن  لكل  ميكن 
العديد من الأ�شباب، يف الأ�شابيع 
القادمة، لإلغاء م�شاركته يف مثل 

هذا الجتماع.
�الأعــــر��ــــص  ـــن  م �ألـــيـــ�ـــص   *
عن  �الإعــــالن  �أن  �جلتنبية 
ـــاع كـــــان من  ـــم ـــت هـــــذ� �الج
يونغ،  �إيــــوي  ت�شونغ  طـــرف 
م�شت�شار �الأمن �لقومي لكوريا 

�جلنوبية؟
ذلك  م��ع  يظل  لكن  بالتاأكيد.   -  
خ���ربا ����ش���ارا، مب��ع��ن��ى اأن اأح����داث 
الأ����ش���ه���ر الأخ��������رية ك���ان���ت تثري 
خ�شية ح��دوث حت��ول، ان مل يكن 
و�شيول،  وا�شنطن  بني  انف�شال، 
ثمن  ب����اأي  الن���ف���راج  اإرادة  ج����راء 
الكورية  احل��ك��وم��ة  ت�شكن  ال��ت��ي 

لالعتقاد  ت��رام��ب  دون��ال��د  �شلوك 
اأن���ه قال  لنتذكر  اأن��ن��ي على ح��ق. 
“اأكرب  النتخابية  حملته  خ��الل 
م�����ش��ك��ل��ة حت�����ش��ل ل���ن���ا ه����ي روؤي�����ة 
ال�شالح  ميتلك  جم��ن��ون  �شخ�س 
امل�شكلة  راأي���ي  ال��ن��ووي. وه���ذه يف 
... يف نظر  ان��ه  ال  واحد”.  رق��م 
ق���ط���اع ع���ري�������س م����ن امل���ع���م���ورة، 
الرئي�س  على  احلكم  هذا  ينطبق 
نن�شى  الأم��ري��ك��ي مت��ام��ا! لكن ل 
نف�شه  ال�����ش��خ�����س  ه���ذا  اأن  اي�����ش��ا 
لتناول  “م�شتعد  اإن��ه  حينها  ق��ال 

هامربغر” مع كيم جونغ اأون.
احلالية  مقاربته  اإن  ال��واق��ع،  يف 
تتفق متاًما مع ما قاله دائًما. اإنه 
رجل �شربات و�شفقات وعالقات 
حممل  على  يوؤخذ  مل  �شخ�شية. 
ت�شديقه،  ي���ج���ب  ول���ك���ن  اجل������د، 
حتى عندما يديل ببيانات، لنقل، 

غريبة. 
القمة  ويف احلقيقة، �شتثبت هذه 
من  واح��د  لكل  الذاتية  املقاربات 

البطلني:
ال�شمايل،  ال���ك���وري  اجل���ان���ب  يف   
اجلانب  ويف  ال��ربن��ام��ج.  ت�شريع 
من  ق����در  “اأق�شى  الأم����ري����ك����ي، 
ما  ن���اح���ي���ت���ي،  م����ن  ال�شغط”. 
املخدوعني:  �شفقة  ه��و  اأخ�����ش��اه 
خالية  ال�شمالية  كوريا  تكون  لن 
من الأ�شلحة النووية. ولن يكون 
ه���ن���اك اع�������رتاف م����ن ال����ولي����ات 
هي  ال�شمالية  كوريا  ب��اأن  املتحدة 
دول��ة ن��ووي��ة. اإن��ه ان��ف��راج موؤقت، 
الو�شع  وه�����ذا  ان����ف����راج..  ول��ك��ن��ه 

اأف�شل من احلرب.
عن لوبو�ن �لفرن�شية

الأمريكي  وامل����وق����ف  اجل��ن��وب��ي��ة 
من ذلك. واأي��اً كان م�شتقبل هذا 
الج���ت���م���اع، ف��ان��ه م���ن اجل��ي��د اأن 
اجلنوبيني  ال���ك���وري���ني  اأن  ن����رى 
ي���ظ���ه���رون، على  والأم���ري���ك���ي���ني 
الأقل على الورق، نهجا م�شرتكاً 
اأن  خا�شة  ال�شمالية  كوريا  جت��اه 
الإبقاء  اأع��ل��ن��وا ع��ن  الأم��ري��ك��ي��ني 
املخطط  ال�شنوية  امل��ن��اورات  على 
لها مع اجلي�س الكوري اجلنوبي.

* لقد ت�شرف دونالد تر�مب 
�الأ�شهر  يف  �أون  جونغ  وكيم 
و��شتعالء  بتبّجح  ـــرية  �الأخ
�ال�شتفز�ز�ت  مــن  و�شاعفا 
ـــالل �لــتــجــارب  �لــلــفــظــيــة خ
�لنووية و�لبالي�شتية �لكورية 
�شيقودهما  هل  �ل�شمالية.. 
وقف  �إىل  �جتماعهما  �إعالن 

�ملبارزة؟
 - ل ، ل ... كالهما �شيعترب هذه 
عظيماً  �شيا�شياً  ان��ت�����ش��اراً  القمة 
ي�����ش��ع��ر دون����ال����د ترامب  ق���د  ل����ه. 
الأق�شى”  “ال�شغط  �شيا�شة  اأن 
احل���ازم���ة اث��ب��ت��ت جن��اع��ت��ه��ا، مبا 

* �أين �شتعقد هذه �لقمة؟
جميع  م����ن  ال���������ش����وؤال  ق���ّل���ب���ت   -
اآخر  مكان  اأي  اأرى  ول  اجلوانب، 
غري املنطقة املنزوعة ال�شالح بني 

الكوريتني.
 فعلى غرار وال��ده، ل ينتقل كيم 
اأون تقريبا خارج الأرا�شي  جونغ 
اأرى  ل  لذلك  ال�شمالية،  الكورية 
هذا الجتماع ينعقد يف اجلنوب، 

ناهيك عن بيونغ يانغ.
ال�شوؤال  ه���ذا  اإه���م���ال  مي��ك��ن��ن��ا  ل 
“م�شرحية”،  م��رح��ل��ة  يف  لأن���ن���ا 
و�شُتح�شب �شورة الركح والديكور 
ب��ق��ي��م��ة ال��ن�����ش��ف ع��ل��ى الأق������ل يف 
نتيجة القمة! ل اأرى غري املنطقة 

املنزوعة ال�شالح.
* هل ميكن �ن ُيدخل �متالك 
“�الأحمق”  �لــنــووي  �ل�شالح 

�إىل عملية عقالنية؟
- اأنت تتحدث عن نظرية قدمية 
ي�شنع  ل  ال����ن����ووي  اأت���ب���ن���اه���ا.  ل 
ويبنّي  “حكيما”،  ب���ال�������ش���رورة 
على  الأمثلة  العديد من  التاريخ 
ويدفعني  ذل����ك..  م��ن  ال��ن��ق��ي�����س 

اأنها قادت بيونغ يانغ اإىل التوبة. 
ال�شمالية  لكوريا  بالن�شبة  ولكن 
القمة  ه����ذه  ُع���ق���دت  اإذا  اأي�������ش���ا، 
فعال، ف�شيكون ذلك ن�شرا كبريا، 

وتتويجا دبلوما�شيا. 
كيم  ب����رام����ج  اأه���������داف  اأح�������د  اإن 
والبالي�شتية  النووية  اأون  جونغ 
امل�شاواة  ق���دم  ع��ل��ى  ي��ك��ون  ان  ه��و 
م���ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، وه���و ما 
الرمزي  الج��ت��م��اع  يف  �شيتكر�س 

للزعيمني. 
ال�شماليون  ال��ك��وري��ون  و���ش��ريب��ح 
على جميع اجلبهات. اأوًل، اكت�شبوا 
تلك القدرة على تهديد الأرا�شي 
الأم��ري��ك��ي��ة ب�������ش���اروخ ن�����ووي، اأو 
�شيح�شلون عليها ب�شرعة كبرية. 
وي�������ش���ع���رون ب��احل��م��اي��ة ���ش��د اأي 

هجوم اأمريكي.
 ث������م ان�����ه�����م ح����ق����ق����وا ه���دف���ه���م 
ان  يف  امل���ت���م���ث���ل  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي 
“يوؤخذوا على حممل اجلد” من 

قبل الوليات املتحدة.
ـــه يف  ــل ميــكــن تــ�ــشــّور �أن * ه
�شتتخلى  �لعملية،  هذه  نهاية 

ن���زع ال�����ش��الح ال���ن���ووي، وامن���ا ... 
الربناجمان  مّكنها  لقد  النهاية! 
– على  وال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي  ال����ن����ووي 
اأ�شا�س انه ل ميكن ف�شلهما - من 
واإذا  الأول.  ال��ه��دف  ه��ذا  حتقيق 
اأنه  تعتقد  اجلنوبية  كوريا  كانت 
ميكن اأن ن�شهد بداية نزع ال�شالح 
النووي، ف�شيكون ذلك بداية �شوء 
اجلهاز  ان  واعتقد  ك��ب��ري...  فهم 
الأم�����ن�����ي ال�����ك�����وري اجل���ن���وب���ي ل 
اأوه��ام لديه يف هذا الإط��ار، ولكن 
تعتقد  ب��داأت  ال�شيا�شية  الو�شاط 

يف هذه الفر�شية. 
�شيء  ل  اأن�����ه  اأي�������ش���ا  وامل����الح����ظ 
ان����ط����الق حم���ادث���ات  ي�����ش��ري اىل 
ثنائية للتح�شري مل�شمون القمة، 
اأ����ش���ا����ش���ا جمرد  وال����ت����ي ���ش��ت��ك��ون 
وال���وق���وف  لل�شور”،  “فر�شة 
ام��ام امل�����ش��وري��ن.. لكن م��ع ك�شب 
الزعيمان  ���ش��ي��ع��رف  حم���ت���م���ل: 
اأف�شل.  ب�شكل  البع�س  بع�شهما 
الخر،  كّل  ليفهم  مهم  فالتعرف 
�شوء  خماطر  من  احلد  وبالتايل 

الفهم وانزلق الأزمة.
�أ�شلحتها  عن  �ل�شمالية  كوريا 

�لنووية؟
لكوريا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ل.  ط��ب��ع��ا   -  
ال�شمالية، هذه القمة لي�شت بداية 

قمة تر�مب كيم جونغ �أون:

برون� تريتري�ش: اخل�ف من �سفقة املخدوعني...!
ما يحدث �نفر�ج موؤقت، ولكنه �نفر�ج.. وهذ� �لو�شع �أف�شل من �حلرب

�شانع لقاء ال�شداد املنتظر

ترامب ميد يده للرجل ال�شاروخ

الرئي�س الكوري اجلنوبي اخرتاق مهم

كيم جونغ اون  يف بدلة الدبلوما�شي

الن�وي ل ي�سنع بال�سرورة »حكيما«.. ويدفع 
�سل�ك دونالد ترامب اىل الت�سليم بهذه املق�لة

لن ينعقد الجتماع يف اجلن�ب، ناهيك عن بي�نغ 
يانغ واإمنا يف املنطقة منزوعة ال�سالح بني الك�ريتني

•• الفجر - خرية ال�سيباين

�لكوري  �لتقدم  عن  �لناجمة  �لدولية  �الأزمـــة  يف 
وبالتايل،  و�لبالي�شتي،  �لنووي  جمال  يف  �ل�شمايل 
حتول كوريا �ل�شمالية �ىل قوة نووية جديدة، ُيعترب 
�الإعالن عن �جتماع قادم بني �لرئي�ص دونالد تر�مب 

وكيم جونغ - �ون �أكرث من مفاجاأة، �إنه �نقالب! ومع 
ذلك، ال تز�ل هناك �لعديد من �الأ�شئلة، لي�ص فقط 
ب�شاأن تنظيم هذ� �الجتماع، و�منا �أي�شا حول �أ�شباب 

عدم توقع حدوث تقدم كبري �إثره. 
ويظل �ل�شوؤ�ل �لر�هن هو: هل قادت طريق �ملجانني 

�لرجلني �إىل �حلكمة و�لعقل؟ 

لن تكون كوريا �ل�شمالية خالية من �الأ�شلحة �لنووية ولن تعرتف �لواليات �ملتحدة باأنها �أ�شبحت دولة نووية

�سيعترب كل من ترامب وكيم اأن هذه 
القمة متثل انت�سارًا �سيا�سيًا عظيمًا له

�أكد �أنه قد يغادر �ملفاو�شات �شريعا �إذ� مل يكن �لتقدم ممكنا

ترامب: حمادثات ك�ريا ال�سمالية قد تف�سل اأو حتقق اأعظم اتفاق 
•• بن�سلفانيا-رويرتز:

 ق������ال ال���رئ���ي�������س الأم�����ري�����ك�����ي دون����ال����د 
زعيم  م��ع  املزمعة  حمادثاته  اإن  ت��رام��ب 
اأون قد  ك��ي��م ج����وجن  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 

تنتهي دون التو�شل لتفاق اأو توؤدي اإىل “اأعظم اتفاق للعامل” مما يزيل التوتر 
ب�شاأن برنامج بيوجنياجن النووي. وقال ترامب يف جتمع حلملة املر�شح اجلمهوري 
للكوجنر�س ريك �شاكوين يف غرب بن�شلفانيا “قد اأغادر �شريعا” اإذا مل يكن التقدم 
ممكنا. وقال ترامب اإنه يعتقد اأن كوريا ال�شمالية تريد �شنع ال�شالم واإنه يعتقد 
اأن  رغ��م  املزمعة  املحادثات  ومكان  بعد موعد  يت�شح  ح��ان«. ومل  قد  “الوقت  اأن 
الجتماع من املفرت�س اأن يتم بحلول نهاية مايو اأيار. وقال ترامب “من يعرف ما 
الذي �شيحدث؟” واأ�شاف اأن الجتماع اإن حدث “رمبا اأغادر �شريعا اأو رمبا جنل�س 
ونربم اأعظم اتفاق للعامل«. واتخذ ترامب القرار املفاجئ يوم اخلمي�س مبقابلة 
كيم بعد دعوة الزعيم الكوري ال�شمايل التي قدمها وفد كوريا اجلنوبية خالل 
زيارة للبيت الأبي�س. وغريت اخلطوة فجاأة �شيا�شة اأمريكية م�شتمرة منذ عقود 
بالي�شتية.  و�شواريخ  نووية  اأ�شلحة  تطوير  ال�شمالية من  كوريا  منع  اإىل  تهدف 
ويف وقت �شابق يف وا�شنطن، �شعى ترامب حل�شد التاأييد الدويل للقمة املحتملة، 

قائال اإن كوريا ال�شمالية وافقت على عدم اإجراء جتارب �شاروخية اإىل حني عقد 
الجتماعات املقرتحة. وكتب ترامب على تويرت يقول “مل جتر كوريا ال�شمالية 
اأي جتربة �شاروخية منذ 28 نوفمرب 2017 وتعهدت بعدم القيام بذلك اأثناء 
اجتماعاتنا. اأعتقد اأنهم �شيلتزمون بتعهدهم!« وتت�شق ت�شريحات ترامب مع ما 
ذكره م�شوؤول كوري جنوبي يوم اخلمي�س ب�شاأن املباحثات املحتملة. بيد اأن ترامب 
مل يتحدث عن التجارب النووية يف تغريدته. ومل يت�شح ما هي الجتماعات التي 
اأ�شار ترامب اإليها اأو توقيتها على وجه الدقة. وكان م�شوؤولون كوريون جنوبيون 
اإن ترامب واف��ق على دع��وة من كيم لعقد لقاء بحلول  املا�شي  قالوا يف الأ�شبوع 
اإج��راء حمادثات  انتقادات على موافقته على  اأي��ار. ويواجه البيت الأبي�س  مايو 
ورد على النتقادات يوم اجلمعة بالتحذير من اأنه لن تعقد اأي قمة اإل اإذا اتخذت 
بيوجنياجن “خطوات ملمو�شة” فيما يتعلق بربناجمها النووي. وو�شف ترامب 
املحتمل  للحوار  داعمان  باأنهما  ال�شبت  يوم  تويرت  على  واليابان  ال�شني  زعيمي 

على الرغم من اأنه مل يفعل �شيئا يذكر لتبديد الرتباك ب�شاأن موعد املحادثات 
اأو اأي �شروط م�شبقة �شتكون مطلوبة. وكتب ترامب على تويرت يقول اإن الرئي�س 
ال�شيني �شي جني بينغ “اأبلغني باأنه يقدر للوليات املتحدة عملها على حل امل�شكلة 
بالطرق الدبلوما�شية بدل من اللجوء اإىل البديل الذي ينذر بال�شوء. ال�شني ما 
زالت متعاونة!« وغرد ترامب يوم ال�شبت اأي�شا قائال “حتدثت اإىل رئي�س وزراء 
اليابان اآبي وهو متحم�س جدا للمباحثات مع كوريا ال�شمالية«. وتقول الوليات 
املتحدة منذ فرتة طويلة اإنها تريد اأن تف�شي اأي حمادثات اإىل تخلي بيوجنياجن 
عن برناجمها لالأ�شلحة النووية وبرناجمها ال�شاروخي. وانتع�شت اآمال حدوث 
اإنه م�شتعد لعقد  انفراجة مع كوريا ال�شمالية يوم اخلمي�س عندما قال ترامب 
ي�شبق  �شتكون حمادثات مل  اإىل ما  الدعوة لرتامب  ال��ذي وجه  اجتماع مع كيم 
العام  ال��ع��امل  ح��ول  التوتر  وت��رام��ب  كيم  واأث���ار  البلدين.  زعيمي  ب��ني  مثيل  لها 
ال�شمالية تطوير �شالح  ب�شاأن حماولت كوريا  اإذ دخال يف حرب كالمية  املا�شي 

نووي قادر على �شرب الوليات املتحدة. 
النووي  ووا�شلت بيوجنياجن برناجمها 
يف حتد لقرارات جمل�س الأمن الدويل. 
اإقامة  م���ع  ت���راج���ع���ت  ال���ت���وت���رات  ل��ك��ن 
ال�شهر  ال�شتوية  الأوملبية  الألعاب  دورة 
امل��ا���ش��ي يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة مم��ا مهد 
الطريق اأمام ما �شتكون اأكرب مغامرة لرتامب يف جمال ال�شيا�شة اخلارجية منذ 
توليه املن�شب يف يناير كانون الثاين من العام املا�شي. وقال رئي�س مكتب الأمن 
القومي يف كوريا اجلنوبية ت�شوجن يوي-يوجن يف وا�شنطن اإنه اأطلع ترامب على 
نتائج لقاء م�شوؤولني من كوريا اجلنوبية مع كيم الأ�شبوع املا�شي. وقال اإن كيم 
واأ�شاف  وال�شاروخية.  النووية  التجارب  وتعليق  النووي”  ال�شالح  “بنزع  تعهد 
“اأبلغت الرئي�س ترامب اأن زعيم كوريا ال�شمالية كيم جوجن اأون قال يف اجتماعنا 
اإنه ملتزم بنزع ال�شالح النووي. وتعهد كيم باأن يكف عن اأي جتارب �شاروخية اأو 
نووية اأخرى«. وقرار ترامب املفاجئ بلقاء كيم اأذهل النا�س حتى الأ�شخا�س داخل 
اإدارته. وقال م�شوؤول كبري من وزارة اخلارجية الأمريكية “من املتوقع اأن توؤدي 

املحادثات اإىل نقا�س حول نتيجة اأننا على ا�شتعداد للقيام مبفاو�شات«.
ويخ�شى م�شوؤولون وخرباء اأمريكيون من اأن ت�شعى كوريا ال�شمالية لك�شب الوقت 

لتعزيز وتطوير تر�شانتها النووية اإذا ماطلت يف املحادثات مع وا�شنطن.
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عربي ودويل
انت�سال مئات املهاجرين من البحر بني ليبيا واإيطاليا 

•• على منت �سفينة االإنقاذ اأكواريو�س-رويرتز:

انت�شلت قوات خفر ال�شواحل الليبية و�شفن تابعة ملنظمة خريية دولية 
مئات املهاجرين ام�س الأول ال�شبت بعد اأن حاول مهربو الب�شر ا�شتغالل 

هدوء البحر لإر�شال عدة قوارب �شوب اإيطاليا.
اأي����وب ق��ا���ش��م وه���و م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م خ��ف��ر ال�����ش��واح��ل اإن �شفنهم  وق����ال 
اعرت�شت ثالثة قوارب للمهاجرين اأحدهم كان زورقا مطاطيا بداأ يف 
الغرب من  اإىل  الزاوية  �شاحل  قبالة  �شخ�شا   125 الغرق وعلى متنه 
القره  منطقة  اإىل  اأعيد  فقد  الثاين  ال��ق��ارب  اأم��ا  طرابل�س.  العا�شمة 
112 �شخ�شا يف حني مت  ال�شرق من طرابل�س وعلى متنه  اإىل  بوللي 
اعرتا�س القارب الثالث وعلى متنه 98 �شخ�شا قبالة اأبو كما�س قرب 

100 مهاجر  اأكر من  الليبية مع تون�س. ومتكن قارب يقل  احل��دود 
من الو�شول اإىل منطقة تعمل فيها �شفينة الإنقاذ اأكواريو�س على بعد 
ال�شفينة  اإىل الغرب من طرابل�س. وكانت  ال�شاحل  21 ميال من  نحو 

ت�شتعد لنقل املهاجرين اإىل اإيطاليا.
وقال رجال اإنقاذ على منت ال�شفينة اأكواريو�س اإن قارب املهاجرين كان 

على و�شك الغرق متاما عندما و�شل اإليهم.
القارب من نيجرييا يف حني كان  املهاجرين يف  اأك��ر من ن�شف  وك��ان 
كان من  كما  الكربى  ال�شحراء  تقع جنوب  اأفريقية  دول  الباقون من 

بينهم فل�شطينيان اثنان.
اأف��ي�����س “كان ل ي���زال هناك  وق���ال اأح���د رج���ال الإن��ق��اذ وي��دع��ى ماك�س 
القارب يف ظل ظ��روف حمفوفة باملخاطر«.  120 �شخ�شا داخ��ل  نحو 

يف  الفل�شطينيني  اأح��د  باإلقاء  ق��ام��وا  املهاجرين  اإن  اإن��ق��اذ  رج��ال  وق��ال 
قارب  بوا�شطة  اإنقاذهم  الأف�شل  ب��اأن من  اإقناعهم  ح��اول  اأن  بعد  املياه 
النطالق  نقطة  وليبيا هي  بدل من غرقهم.  الليبي  ال�شواحل  خلفر 
الرئي�شية للمهاجرين ال�شاعني للو�شول اإىل اأوروبا عرب البحر. وعرب 
اأكر من 600 األف مهاجر البحر املتو�شط �شوب اإيطاليا على مدى 
ال�شنوات الأربع املا�شية حيث ي�شتغل مهربو الب�شر حالة الفراغ الأمني 

يف ليبيا. ولقي اآلف حتفهم يف البحر.
ومنذ ال�شيف املا�شي انخف�شت معدلت انطالق املهاجرين ب�شدة بعدما 
طرابل�س  حكومة  مع  اتفاقا  الليبية  �شرباتة  مدينة  يف  مهربون  اأب��رم 

لوقف اأن�شطتهم قبل اأن تطردهم جماعة م�شلحة مناف�شة من املدينة.
الليبي املدعوم من الحت��اد الأوروب��ي عمليات  كما عزز خفر ال�شواحل 

اأن  قبل  املهاجرين  ق��وارب  على  الطريق  يقطع  ما  وغالبا  الع��رتا���س 
تتمكن من الو�شول اإىل �شفن دولية تقلهم اإىل اأوروبا. ونقل جمموعتان 
من املهاجرين اإىل ال�شفينة اأكواريو�س يف وقت متاأخر يوم ال�شبت بينهم 
من  و106  بحرية  نفطية  حقول  يف  جت��اري��ة  �شفينة  التقطتهم   62
ال�شواحل  خفر  ق��وات  قالت  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  اأخ���رى.  خريية  �شفينة 
اأحبطت  اإنها  ال��زاوي��ة،  غربي  ليبية  تهريب  ب��وؤرة  كانت  التي  زوارة،  يف 
يف  املهاجرين  بع�س  على  القب�س  واألقت  الليل  خالل  مغادرة  حماولة 

حني فر اآخرون مع مهربني.
دول  م��ن  ملهاجرين حمتجزين  ���ش��ورا  ال�����ش��واح��ل  ق���وات خفر  ون�����ش��رت 
اأفريقية تقع جنوب ال�شحراء الكربى وهم يجل�شون يف قارب مطاطي 

على ال�شاطئ يف الظالم.

بور�شة  ��ــشــتــعــادت 
حر�رتها  �لتوقعات 
بــــعــــد �لـــــدعـــــوة 
�ملوّقعني  الجــتــمــاع 
قرطاج  وثيقة  على 
يف �شياق �شيا�شي غري 
عادّي، �جتماع يكاد 
يــجــمــع �ملــتــابــعــون 
�أنه  �لتون�شي  لل�شاأن 
ويتعلق  مــفــ�ــشــلــّي، 
بتحديد  ــا  ــش ــا� ــش �أ�
ـــري حــكــومــة  مـــ�ـــش

يو�شف �ل�شاهد.
اهمية هذا الجتماع اكدها المني 
التون�شي  ال���ع���ام  ل���الحت���اد  ال���ع���ام 
حيث  الطبوبي  الدين  نور  لل�شغل 
امل��ربم��ج ان يعقد  “من  ان��ه  ���ش��رح 
يوم  ق��رط��اج  وثيقة  على  املوقعون 
�شيكون  اجتماعا  ال��ق��ادم  الثالثاء 
لقاء  �شيكون  وان���ه  خا�شة  ف��ارق��ا، 
امل�����ش��ارح��ة وال���و����ش���وح ب��ع��ي��دا عن 

املجامالت واملحاباة«.

نهاية �لوثيقة
على  ت�شريحه  يف  الطبوبي  واف��اد 
العادي  امل����وؤمت����ر  اف���ت���ت���اح  ه��ام�����س 
لل�شناعات  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
والتجارة،  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ان ال��دع��وة ل��ه��ذا الج��ت��م��اع جاءت 
يف ال���وق���ت امل��ن��ا���ش��ب ب��ال��ن��ظ��ر اىل 
متر  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��ب��ة  “الظروف 
امل�شتويات  جميع  على  ال��ب��الد  بها 
والرتبوية  الج��ت��م��اع��ي��ة  خ��ا���ش��ة 
�شيما  والق��ت�����ش��ادي��ة  وال�����ش��ح��ي��ة 
وتراجع  ال���ت���ج���اري  ال��ع��ج��ز  م��ن��ه��ا 
ال�شعبة”،  العملة  الحتياطي من 
على حد قوله، معرّبا عن المل يف 
ان تك�����ون م�شلحة البالد هي التي 
امللفات  ح��ول جملة  احل���وار  ت��ق��ود 

املطروحة على طاولة النقا�س. 
وع���ل���ق ع��ل��ى ق�������راءات م���ف���اده���ا ان 
“اجتماع  �شيكون  القادم  الجتماع 
يو�شف  حلكومة  الخرية  الفر�شة 
“الحتاد  اإن  ب��ال��ق��ول  ال�شاهد” 
�شيتفاعل مع ما �شيطرح الثالثاء 
تنقذ  ان  وم��واق��ف ميكن  اآراء  م��ن 
امل��ن��ظ��م��ة هي  ال���ب���الد خ��ا���ش��ة وان 
ط��رف م��ن ب��ني الط����راف املوقعة 
على وثيقة قرطاج ولها راأيها على 

يف بع�س مفا�شل الدولة واإداراتها 
وامل�س  الأ�شباب  عن  البحث  بهدف 

ببات.
اق���ر م��اج��ول ان الو�شع  ب����دوره     
جدا  �شعب  تون�س  يف  القت�شادي 
و���ش��ي��ت��ف��اق��م ال��و���ش��ع يف ح���ال عدم 
و���ش��ع ت��ق��ي��ي��م ���ش��ح��ي��ح ب��ع��ي��دا عن 
واإلقائها  امل�شوؤولية  م��ن  التمل�س 
على الآخرين، م�شّددا على �شرورة 
احلزبية  املحا�ش�شة  ع��ن  التخلي 

والعتماد على الكفاءات.
    وامام انح�شار احلزام ال�شيا�شي 
يكن  مل  ان  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال����داع����م 
متلك  م�����دى  اأي  اىل  ان����ع����دام����ه، 
ال�شمود  �شروط  ال�شاهد  حكومة 
وال���ب���ق���اء، ي��ت�����ش��اءل امل���راق���ب���ون يف 

تون�س.

الثالثاء القادم �شيخ�ش�س لتقييم 
بعد  ة  خا�شّ ال�شاهد  حكومة  اأداء 
الن��ت��ق��ادات الأخ���رية ال��ت��ي وجهها 
ك���ّل م��ن رئ��ي�����س منظمة الأع����راف 
ع���ام احتاد  واأم����ني  م��اج��ول  �شمري 

ال�شغل نور الدين الطبوبي.
الطبوبي اىل حتوير  دع��ا     حيث 
وهادئ  مو�شوعي  وتقييم  وزاري 
للو�شع يف ظل وجود تفكك وعجز 

غرار بقية املوقعني«.
للمركزية  ال����ع����ام  الم������ني  وك������ان 
الفتتاحية  اأكد يف كلمته  النقابية 
لأع��م��ال امل��وؤمت��ر ال��ع��ادي للجامعة 
الغذائية  ل���ل�������ش���ن���اع���ات  ال���ع���ام���ة 
وال�������ش���ي���اح���ة وال����ت����ج����ارة ع���ل���ى ان 
تبني  ل  امل���رت���ع�������ش���ة  “اليادي 
على  م�����ش��ددا  تون�س”،  م�شتقبل 
ان تون�س حتتاج اليوم اىل قيادات 
امل�شتقبل  ر�شم  قادرة على  �شيا�شية 
للق�شايا  ح��ل��ول  ت��ق��دم  ان  وع��ل��ى 
“احلارقة” ويف مقدمتها الق�شايا 
ومقاومة  والت�شغيل  القت�شادية 

الفقر. 
ذات������ه ان  ال�������ش���ي���اق    واأ������ش�����اف يف 
“الحتاد ل ي�شتهدف احدا عندما 
يف  ح��ذر  ان��ه  ب��ل  باحلقيقة  ي�شدح 
اأكر من منا�شبة من تفكك اجهزة 
ال���ذي ي��ربز يف اخلالفات  ال��دول��ة 
داخ��ل ال��وزارات وحتى يف عالقتها 
تداعياته  وم���ن  احل��ك��وم��ة  ب��ع��م��ل 

امل�����ش��اع��د لالحتاد  ال���ع���ام  الم�����ني 
الطاهري،  �شامي  بالإعالم  املكلف 
اأهمية انعقاد هذه الهيئة الدارية 
خ��ا���ش��ة ب��ع��د ال���ت���ط���ورات الخ���رية 
يف اإ���ش��ارة اإىل ت��وت��ر الأو���ش��اع بني 
ال����ذي دعاها  احل��ك��وم��ة والحت�����اد 
جديدة  دم���اء  ���ش��خ  “�شرورة  اإىل 
فيها ل�شيما وان خياراتها مل تكن 
الوزارات  بع�س  اأن  خا�شة  موفقة 

معطلة متاما«.
     واأف���اد اأن الحت��اد �شيطلب من 
املوقعني  اجتماع  خ��الل  احلكومة 
انعقاده  املزمع  وثيقة قرطاج  على 
ي����وم ال���ث���الث���اء ال����ق����ادم، ����ش���رورة 
والتفاعل  لأدائ��ه��ا  بتقييم  ال��ق��ي��ام 
“احلكومة  اإن  قائال  نتائجه،  م��ع 
دون  الكايف  الوقت  اأخ��ذت  احلالية 
حتقيق  اأو  اإ���ش��الح��ات  ب��اأي  القيام 

الأولويات املطروحة يف الوثيقة«.

تقييم دقيق

امل�شار  ع��ل��ى  وال�����ش��ل��ب��ي��ة  اخل��ط��رية 
ح�شب  تون�س”،  يف  الدميقراطي 

تعبريه.
    وجتدر ال�شارة يف هذا ال�شياق، 
ال�شغل  احت���اد  م��ن  م�شادر  ان  اىل 
داخل  ه����ام  “توجه  وج����ود  اأك�����دت 
الحتاد يقر بنهاية وثيقة قرطاج 
على  ل��ل��ع��م��ل  الوان  ان  وب����ان����ه 
لإنقاذ  وفعلية  حقيقية  ا�شالحات 
املحا�ش�شات  ع���ن  ب��ع��ي��دا  ال���ب���الد 
المر  اقت�شى  وان  حتى  احلزبية 

تغيري احلكومة«.
ال���ع���ام لالحتاد  الأم������ني  واأك������د     
نورالدين  لل�شغل  التون�شي  العام 
افتتاح  يف  الأح���د  اأم�����س  الطبوبي 
اأ�شغال الهيئة الإدارية الوطنية، اأن 
الأزمة التي متر بها تون�س خالل 
�شيا�شية  اأزم��ة  الأخ���رية،  ال�شنوات 
بامتياز م�شددا على �شرورة العمل 
على ايجاد ال�شبل الكفيلة بتجاوز 
ه��ذه امل��رح��ل��ة.    وم��ن جانبه، اأكد 

والحت������اد ال��وط��ن��ي احل�����ّر واآف�����اق 
واملبادرة  ال�����ش��ع��ب  وح��رك��ة  ت��ون�����س 
ال��وط��ن��ي��ة ال���د����ش���ت���وري���ة واحل����زب 
واملنظمات  وامل�������ش���ار(  اجل��م��ه��وري 
العام  ال���ث���الث الحت�����اد  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�شناعة  واحت��اد  لل�شغل  التون�شي 
التون�شي  والحت���������اد  وال����ت����ج����ارة 

للفالحة وال�شيد البحري.
دائرة  تو�ّشعت  م��ا  ���ش��رع��ان  لكن     
الأح�����������زاب امل��ن�����ش��ح��ب��ة م����ن ه���ذه 
الوثيقة ليتقّل�س احلزام ال�شيا�شي 
ال�شاهد  يو�شف  حلكومة  ال��داع��م 
تون�س  اآف��اق  ك��ّل من  ان�شحاب  بعد 
ت��ون�����س وحركة  م�����ش��روع  وح���رك���ة 
بذريعة  واجل����م����ه����وري،  ال�����ش��ع��ب 
م�شارها  ع�����ن  ال����وث����ي����ق����ة  ح����ي����اد 
ة بعد  واإفراغها من حمتواها خا�شّ
واعترب  وال��ن��داء.  النه�شة  حتالف 
الثنائي  التحالف  اأّن  املن�شحبون 

اأق�شاهم عن دائرة اتخاذ القرار.
   ويبدو اأّن الجتماع الذي �شيعقد 

الرئي�س  يعقد  اأن  املتوّقع  وم��ن     
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  التون�شي 
اجلاري  م��ار���س   13 الثالثاء  ي��وم 
احلزبية  الأط��راف  ي�شّم  اجتماعا 
اتفاق  على  املوقعة  والجتماعية 

قرطاج.
من  ال����ه����دف  ���ح  ي���ت�������شّ مل  واإن     
فاّن  امل��ت��وق��ع  الج��ت��م��اع  ه���ذا  وراء 
لو�شائل  اأّك�����دت  مطلعة  م�����ش��ادرا 
اتفاق  اأط�����راف  اأّن  حم��ل��ي��ة  اع����الم 
قرطاج �شتقّدم تقييما دقيقا لآداء 
حكومة الوحدة الوطنية والو�شع 
ال�شعب  والجتماعي  القت�شادي 
يعرف  ول  ال��ب��الد..  تعي�شه  ال���ذي 

اإىل ماذا �شيوؤول هذا التقييم.
التون�شي  ال��رئ��ي�����س  اأّن  وي��ذك��ر     
اأول��وي��ات حكومة  ك��ان وّق��ع وثيقة 
“اتفاق قرطاج”  الوحدة الوطنية 
مب�شاركة   2016 يوليو   13 يوم 
9 اأحزاب �شيا�شية )النه�شة ونداء 
تون�س  م�������ش���روع  وح���رك���ة  ت��ون�����س 

وثيقة قرطاج يف امليزان احتاد ال�شغل يدعو اىل تقييم اداء احلكومة وتغيريها

هل �شيتم تغيري احلكومة؟

الطب�بي: الأزمة التي متر بها ت�ن�ش خالل ال�سن�ات الأخرية، اأزمة �سيا�سية بامتياز

�جتماع �لثالثاء �شيكون فارقا:

ت�ن�ش: هل هي الفر�سة الأخرية حلك�مة ال�ساهد...؟
 �لطاهري: �حلكومة �حلالية �أخذت �لوقت �لكايف دون �لقيام باأي �إ�شالحات

اآفاق ت�ن�ش: البالد اأ�سبحت
 �سفينة تتقاذفها الأم�اج..

ق���ال رئ��ي�����س امل��ك��ت��ب ال�����ش��ي��ا���ش��ي حل���زب اآف����اق تون�س 
رئي�س  يتحّمل  اأن  “ينتظر  حزبه  اإن  الهاليل  كرمي 
م�شوؤوليته  ال�����ش��ب�����ش��ي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  اجل��م��ه��وري��ة 
اأ�شبحت  التي  البالد،  توّجهات  للتون�شيني  ح  ويو�شّ
املقبلة”،  املرحلة  خ��الل  الأم���واج،  تتقاذفها  �شفينة 

وفق تعبريه.
اإع��الم��ي على هام�س  ت�شريح  ال��ه��اليل يف  واأ���ش��اف 
“مُيكن  ال�شبت  ل��ل��ح��زب  ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب  اج��ت��م��اع 
نتائج  انتظار  دون  البالد  يف  �شيا�شي  ب�تغيري  القيام 
احلايل  احلكومي  الفريق  لأن  البلدية،  النتخابات 
الجتماعية  الأو����ش���اع  �شبابية  اأم���ام  ع��ج��زا  يعي�س 

والقت�شادية«.
احلزب  ا�شتعدادات  ناق�س  ال�شيا�شي  املكتب  اأن  وذكر 
تعي�شها  التي  الكبرية  وامل�شاكل  البلدية  لالنتخابية 
اإىل  داعيا  واجتماعيا،  اقت�شاديا  والبالد  احلكومة 
اإيجاد مبادرة �شيا�شية تخرج تون�س من هذا الو�شع.

واعترب اأّنه من �شاأن التحوير الوزاري، اإن تكّرر وفق 
املحا�ش�شة ال�شيا�شية، اأن ُيعّمق الأزمة وقد يوؤدي اىل 
نتائج وخيمة، م�شددا على عدم اختيار من لي�س له 
اأية دراية بامللفات التي �شيكلف بها، م�شيفا “منطق 
املحا�ش�شة اأفل�س بعد اأن اأثبت حتوير �شهر �شبتمرب 

املا�شي ذلك«.

افاق تون�س يدعو اىل تغيري �شيا�شي

•• الفجر - تون�س – خا�س

توجه د�خل �حتاد �ل�شغل يقر بنهاية وثيقة قرطاج ويدعو �إذ� �قت�شى �الأمر �إىل تغيري �حلكومة

ال�سرطة الربيطانية حتدد اأكرث من 200 �ساهد يف الهج�م على جا�س��ش �سابق 
بريطانيا يف عام 2010 بعد مبادلته بجوا�شي�س رو�س. وقال كثريون يف و�شائل 
الإعالم واأو�شاط ال�شيا�شة يف بريطانيا اإن رو�شيا رمبا تكون لعبت دورا يف الهجوم 
على �شكريبال ولكن راد اأكدت اأن من ال�شابق لأوانه حتديد امل�شوؤول واإنه يجب 
له  دور  اأي  الكرملني  ونفي  احلقائق.  ل�شتي�شاح  وفر�شة  وقتا  ال�شرطة  اإعطاء 
يف احلادث واتهم و�شائل الإعالم الربيطانية بتاأجيج امل�شاعر املناه�شة لرو�شيا. 
و�شالزبري مدينة تتميز بالهدوء عادة وقد �شوهدت مركبات ع�شكرية وجنود من 
اجلي�س يف �شرتات وقائية واأقنعة واقية من الغاز يعملون يف عدة مواقع لها �شلة 

بالتحقيق يف الهجوم على �شكريبال.
ويف مركز لالإ�شعاف ل يبعد كثريا عن قلب املدينة قامت قوات من اجلي�س يف 
مب�شمع  اإ�شعاف  �شيارة  بتغطية  الغاز  من  واقية  واأقنعة  خفيفة  رمادية  �شرتات 

اأ�شود يف حني قام فريق اآخر بال�شتعانة ب�شاحنة للجي�س لنقل �شيارة �شرطة عند 
امل�شت�شفى الذي ُيعالج فيه �شكريبال.

* �آثار غاز �الأع�شاب
اآثارا  اأن  ال�شبت  متاأخر  وقت  )بي.بي.�شي( يف  الربيطانية  الإذاع��ة  هيئة  ذك��رت 
اأن  اإيطايل تناول فيه �شكريبال وجبة قبل  لغاز الأع�شاب عر عليها يف مطعم 
يفقد الوعي. ورف�س متحدث با�شم ال�شرطة التعليق على التقرير. وكان املطعم، 
الذي اأغلق اأمام اجلمهور منذ يوم الأحد، اأحد املواقع التي تفح�شها فرق الطب 
ال�شرعي. وقالت بي.بي.�شي، دون اأن تذكر م�شدرا، اإن ال�شلطات ل تعتقد اأن اأي 
بيلي  نيك  اإن  راد  وقالت  الأع�شاب.  غاز  هناك عر�شة خلطر  كان  اآخ��ر  �شخ�س 
عن  لبالغ  ال�شتجابة  يف  م�شاركته  بعد  بتوعك  اأ�شيب  ال��ذي  ال�شرطة  �شابط 

•• �سالزبري-رويرتز:

قالت وزيرة الداخلية الربيطانية اأمرب 
 200 اأكر من  اإن ال�شرطة حددت  راد 

�شاهد وتفح�س اأكر من 240 عن�شرا من الأدلة يف حتقيقاتها اجلارية يف هجوم 
بغاز الأع�شاب على جا�شو�س رو�شي �شابق وابنته. ويرقد العميل املزدوج ال�شابق 
امل�شت�شفى يف حالة  يوليا )33 عاما( يف  وابنته  �شكريبال )66 عاما(  �شريجي 
اأريكة يف مدينة  حرجة منذ يوم الأحد عندما عر عليهما فاقدي الوعي على 
اجتماعا  تراأ�شت  اأن  بعد  لل�شحفيني  راد  وقالت  اجن��ل��رتا.  جنوب  يف  �شالزبري 
يف  امل�شت�شفى  يف  ترقدان  ال�شحيتان  “مازالت  احلكومية  الأمنية  كوبرا  للجنة 
الرو�س  اجلوا�شي�س  ع�شرات  عن  �شكريبال  وك�شف  م�شتقرة«.  لكن  حرجة  حالة 
و�شدر   .2004 ع��ام  يف  مو�شكو  يف  عليه  القب�س  قبل  الربيطانية  للمخابرات 
يف  اللجوء  ح��ق  على  ح�شل  ث��م   2006 ع��ام  يف  عاما   13 بال�شجن  حكم  �شده 

ولكنه  خطرية  حالة  يف  م��ازال  الهجوم 
راد  وقالت  اأ�شرته.  مع  ويتوا�شل  يتكلم 
�شرطة  اأف����راد  م��ن   250 م��ن  اأك���ر  اإن 
التحقيق  مكافحة الإره��اب ي�شاركون يف 
الذي يتم ب�شرعة وباحرتاف. ويقدم اجلي�س دعما منذ يوم اجلمعة وقالت راد 
و�شهدت  التحقيق.  ملبا�شرة  ال�شرطة  التي حتتاجها  امل��وارد  كل  توفري  �شيتم  اإن��ه 
املقربة التي ُدفنت فيها زوجة �شكريبال وابنه ن�شاطا كبريا حيث انت�شرت فرق 
الطب ال�شرعي يف عدة اأماكن باملوقع. وكان الك�شندر جنل �شكريبال قد تويف يف 
يوليو متوز من العام املا�شي عن 43 عاما. وذكرت و�شائل الإعالم الربيطانية 
اإنه تويف بينما كان يف �شان بطر�شربج برو�شيا. وتوفيت ليودميال زوجة �شكريبال 
اإنها  قبل  من  ال�شرطة  وقالت  عاما.   60 عمرها  وك��ان   2012 يف  بال�شرطان 
عرفت على وجه الدقة غاز الأع�شاب الذي ا�شُتخدم �شد �شكريبال وابنته ولكنها 

مل تعلن هذه املعلومات.
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اأكد طالل الها�شمي ع�شو جمل�س اإدارة الأوملبياد اخلا�س 
الإماراتي  ال��وف��د  اأن  الفنية  اللجنة  رئ��ي�����س  الإم���ارات���ي 
اخلا�س  لالأوملبياد  الإقليمية  الأل��ع��اب  دورة  يف  امل�شارك 
يهدف  اجل��اري  مار�س   17 اأبوظبي  يف  انطالقها  املقرر 
اإىل  وال�شعود  الألعاب  خمتلف  يف  ميداليات  حتقيق  اإىل 
ت�شارك  الإم������ارات  دول���ة  اأن  ..م���وؤك���دا  ال��ت��ت��وي��ج  من�شات 
باأكرب وفد يف تاريخ م�شاركتها بهذه التظاهرة الريا�شية 
العاملية. وقال يف ت�شريحات خا�شة لوكالة اأنباء الإمارات 
�شامية  بتوجيهات  اخلا�س  الأوملبياد  موؤ�ش�شة  “وام” اإن 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  بنت حممد  م��رمي  ال�شيخة  �شمو  من 
بنت  �شما  معايل  ومبتابعة  للموؤ�ش�شة  الفخري  الرئي�س 
ال�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي  فار�س  بن  �شهيل 
رئي�س جمل�س اإدارة الأوملبياد اخلا�س ت�شتعد وعرب اأكرب 
م�شاركة يف تاريخ الأوملبياد الإقليمي اخلا�س اإىل املناف�شة 

على 15 لعبة من اإجمايل 16 لعبة.
واأو�شح اأن الوفد الإماراتي امل�شارك يف الأوملبياد اخلا�س 
اإداري����ا   58 اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  141 لع��ب��ا ولع��ب��ة  ي�����ش��م 
اإىل  ي��ه��دف  ال��وف��د  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا  وم��راف��ق��ا لالعبني 
حتقيق اأف�شل متثيل لالأوملبياد اخلا�س الإماراتي يف كافة 
الألعاب. ودعا الها�شمي كافة املهتمني بالقطاع الريا�شي 
يف الدولة وجموع اأفراد املجتمع اإىل دعم الالعبني طوال 
اأجل  م��ن  وحتفيزهم  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  يف  م�شاركتهم 

حتقيق نتائج متميزة لدولة الإمارات يف هذه امل�شاركة.
واأ�شار طالل الها�شمي اإىل اأن الأوملبياد الإقليمي اخلا�س 
ريا�شة   16 يف  ري��ا���ش��ي   1200 م���ن  اأك����ر  ي�شتقطب 

متهيدا  وت��اأت��ي  اأبوظبي  يف  مواقع  �شبعة  �شمن  خمتلفة 
لنطالق دورة الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س اأبوظبي 
الإماراتي  اخلا�س  الوملبياد  موؤ�ش�شة  اأن  واأكد   .2019
باإ�شراف ودعم �شمو ال�شيخة مرمي بنت حممد بن زايد اآل 
نهيان ومبتابعة معايل �شما بنت �شهيل بن فار�س املزروعي 
ت��ويل ك��ل احل��ر���س واله��ت��م��ام لتقدمي ال��دع��م وامل�شاندة 
مقومات  كل  وتوفري  الوطنية  املنتخبات  ت�شكيل  خلطة 
النجاح وكافة المكانات لتحقيق تطلعات الريا�شيني من 
املحفل  يف  الإيجابية  امل�شاركة  وت�شجيل  الهمم  اأ�شحاب 
ع��ب��داهلل لعب  ق��ال بطي حممد  م��ن جانبه  الإق��ل��ي��م��ي. 
الأوملبياد  امل�����ش��ارك يف  الإم���ارات���ي  ال��ف��ري��ق  يف  ال�شلة  ك��رة 

وال�شعود  متميزة  نتائج  حتقيق  اإىل  يتطلع  اإن��ه  اخلا�س 
ملن�شات التتويج خالل امل�شاركة يف مناف�شات دورة الألعاب 

الإقليمية لالأوملبياد اخلا�س.
واأ���ش��اف اأن اأع�����ش��اء ال��وف��د الإم���ارات���ي امل�����ش��ارك يف دورة 
متميزة  اع��دادي��ة  ف��رتة  على  ح�شلوا  الإقليمية  الأل��ع��اب 
مت��ه��ي��دا لن��ط��الق امل��ن��اف�����ش��ات ..م�����ش��ي��دا ب��ال��دع��م الكبري 
الذي ح�شلوا عليه من اجل حتقيق نتائج متميزة يف هذه 
التظاهرة الريا�شية العاملية. ويقام حفل الفتتاح الر�شمي 
لالألعاب الإقليمية لالأوملبياد اخلا�س “اأبوظبي 2018 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  مار�س   17 يف   “
من  القادمني  الريا�شيني  اآلف  ي�شارك  “اأدنيك” حيث 

خمتلف اأنحاء املنطقة يف العر�س وت�شاء ال�شعلة الأوملبية 
الذي  التا�شعة لالأوملبياد اخلا�س  ال��دورة  انطالق  معلنة 
اللجنة املحلية  22 مار�س اجل��اري. ومتنح  ت�شتمر حتى 
م�شاهدة  امكانية  احل���دث  جماهري  اخل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد 
اأدنيك  ت�شمل  خمتلفة  مواقع  ثمانية  يف  املناف�شات  كافة 
وجامعة  ي��ا���س  مر�شى  وحلبة  الريا�شية  زاي���د  وم��دي��ن��ة 
ونادي  اأرينا  ومبادلة  ال�شباط  ون��ادي  اأبوظبي  نيويورك 
الأوملبياد  ويتطلع  الفر�شان.  ون��ادي  الريا�شي  اجل��زي��رة 
م�شتقبلية  ا�شرتاتيجية  تطبيق  اإىل  الإم��ارات��ي  اخلا�س 
اأكرب عدد  ا�شتقطاب  بهدف  الريا�شية  املواهب  لكت�شاف 
الهمم يف  اأ�شحاب  م��ن  اجل��دد  ال��واع��دي��ن  الالعبني  م��ن 
الوطنية  املنتخبات  م�����ش��رية  ل��رف��د  ال��ري��ا���ش��ات  خمتلف 
الألعاب  دورة  يف  للم�شاركة  متهيدا  �شفوفها  وت��دع��ي��م 

العاملية لالأوملبياد اخلا�س “ اأبوظبي 2019«.

رئي�ش اللجنة الفنية ل�»الأوملبياد اخلا�ش« ل�»وام«: اأبطال الإمارات هدفهم من�سات التت�يج

•• العني - الفجر

طهران،  الإيرانية  بالعا�شمة  اآزادي  ملعب  ي�شت�شيف 
اليوم الثنني يف متام ال�شاعة ال�شابعة والن�شف م�شاء 
“طهران”،  بتوقيت  ال�شابعة  “اأبوظبي”  بتوقيت 
اأقوى مباريات اجلولة الرابعة من مرحلة املجموعات، 
بني ال�شتقالل والعني يف حتدي املناف�شة على �شدارة 
املجموعة الرابعة. ويدخل العني مباراته اليوم الثنني 
يف املركز الثالث على خريطة جدول ترتيب املجموعة 
املباريات  يف  تعادله  بعد  نقاط  ثالث  بر�شيد  الرابعة، 
اأما ا�شتقالل  الثالث التي خا�شها يف م�شوار املناف�شة، 
نقاط  خم�س  بر�شيد  ال�����ش��دارة  على  فيرتبع  ط��ه��ران 
ف��وزه يف مواجهة واح��دة وتعادله  ح�شدها من خ��الل 
العيناوي  “الزعيم”  حت��دي��ات  وتكمن  م��ب��ارات��ني.  يف 
وال��ع��ودة من  الإي���راين  الفريق  ال�شدارة من  انتزاع  يف 
“الزعيم” هو  واأن  بتاريخية جيدة، خ�شو�شاً  طهران 
الإي���راين  ال��ف��ري��ق  �شباك  يف  القيا�شي  ال��رق��م  �شاحب 
ويدخل يف كل مواجهة بهدف الفوز وفر�س �شخ�شيته 
القوية ويتطلع العني اإىل ال�شتفادة من حالة اخلطاب 
ال���ك���رة والنادي  امل����ت����وازن م���ن م�������ش���وؤويل احت�����اد  غ���ري 
اأن  املتوقع  م��ن  ال��ت��ي  الكبرية  وال�شغوط  الإي��ران��ي��ني 
يتعر�س لها �شاحب الأر���س بعد مرور كل دقيقة من 
ع��م��ر امل���ب���اراة يف ظ��ل امل��ط��ال��ب��ة غ��ري ال��ع��ادي��ة بتحقيق 

نتيجة اإيجابية منذ اأول دقيقة.
فاأكرب حتدياته جت�شدها عملية  الإي��راين  الفريق  اأما 
بداأها  والتي  اجلماهري  مع  التخاطب  لغة  يف  التحول 
املباراة  ملعب  بتحويل  وم��ط��ال��ب��ت��ه  ال��زائ��د  بال�شحن 
بداأ  الآ�شيوي  الحت��اد  حتذيرات  وبعد  النار  من  لكتلة 
يف اعتماد لغتي التو�شل والتحذير لالبتعاد عن �شغب 
املالعب، ف�شاًل عن ال�شغوط التي ي�شعها على عاتقة 
من اأجل رد الدين للعني اأو النتقام كما حملت عناوين 
على  للنادي  الر�شمية  واحل�شابات  الإيرانية  ال�شحف 
املذلة  الهزمية  ب�شبب  الجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع 

العام  املو�شم  زاي��د  بن  ه��زاع  ا�شتاد  لها يف  التي تعر�س 
املا�شي.

قمي�ص  عـــن  يــكــ�ــشــف  عـــبـــد�هلل  ــام  ــش ــ� ع
�الجتماع �لفني “�لزعيم” يف 

ب��ق��اع��ة الج��ت��م��اع��ات امللحقة مبقر  اأم�����س  ي���وم  ان��ع��ق��د 
الحتاد الإيراين لكرة القدم الجتماع الفني للمباراة 
والذي تراأ�شه املاليزي حممد �شيف الدين بن اأبوبكر، 
تنظيم  عن  امل�شوؤولني  جميع  بح�شور  امل��ب��اراة  مراقب 
امل��واج��ه��ة ومم��ث��ل��ي ال��ن��ادي��ني ون��اق�����س الج��ت��م��اع كافة 

الرتتيبات املتعلقة باملباراة.

وا�شتهل املاليزي، حممد �شيف الدين، الجتماع بكلمة 
الفريق  ب���روح  العمل  ���ش��رورة  خاللها  اأك���د  ترحيبية 
الواحد من اأجل تنظيم واحدة من اأهم واأقوى مباريات 
كاأ�شرة  بالعمل  يتاأتى  الذي  الأم��ر  املجموعات،  مرحلة 

واحدة حتت مظلة الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم.
على  العني،  ن��ادي  فريق  اإداري  وك�شف ع�شام عبداهلل، 
“زي” “الزعيم” ال���ذي من  ع��ن  الج��ت��م��اع،  ه��ام�����س 
ا�شتقالل  اأم���ام  ال��ي��وم  ب��ه يف مواجهة  يظهر  اأن  امل��ق��رر 
الأبي�س  القمي�س  العني  يرتدي  اأن  تقرر  اإذ  ط��ه��ران، 

وال�شتقالل الأزرق الكامل.

بالألعاب  احتفظوا  للجماهري..  ال�شتقالل  م�شوؤولو 
النارية لعيد “النريوز”

الإيرانية حتذيراتها جلماهري  الإع��الم  و�شائل  تابعت 
ا���ش��ت��ق��الل ط���ه���ران م���ن ارت���ك���اب اأي اأع���م���ال ���ش��غ��ب يف 
اأوزر�شى”،  “اإيران  �شحيفة  وحملت  العني  مواجهة 
ت�����ش��ري��ح��ات مل�����ش��وؤويل الحت����اد الإي�����راين ط��ال��ب��وا من 
الليزر  اأ�شعة  اأجهزة  اإح�شار  بعدم  اجلماهري   خاللها 

والألعاب النارية مللعب املباراة.
ال�شتقالل  ح��ظ  اأن  اإىل  ذات��ه��ا  ال�شحيفة  واأ����ش���ارت 
األقت  عندما  الأوزب���ك���ي  لوكوموتيف  اأم���ام  �شيئاً  ك��ان 

اجل��م��اه��ري حت��ت اأق����دام م��راق��ب امل���ب���اراة األ��ع��اب نارية 
النادي  ح�شل  اإث��ره��ا  وع��ل��ى  ال��وع��ي  ف��ق��دان��ه  اإىل  اأدت 
اأمريكي  دولر  األف  مالية قدرها خم�شني  على عقوبة 

بالإ�شافة اإىل اإنذار.
اأما �شحيفة “خرب وزر�شى” فحملت ت�شريحات هادئة 
خاللها  دع��وا  الإي���راين  النادي  م�شوؤويل  من  وخفيفة 
جماهريهم اإىل الحتفاظ بالألعاب النارية لالحتفال 
املباراة  مللعب  اإح�شارها  وعدم  “النريوز”  بها يف عيد 

من اأجل م�شلحة كرة القدم الإيرانية.
يذكر اأن الحتاد الآ�شيوي اأكد يف حتذيره لحتاد الكرة 

اأعمال  امل��ق��ررة يف حالة ارت��ك��اب  ب��اأن العقوبة  الإي���راين 
كافة  امل�شاركة يف  مل��دة عامني عن  احل��رم��ان  �شغب هي 

امل�شابقات التي ينظمها الحتاد القاري.
�شام�س امل�شلحي: “الزعيم” اأقوى فرق القارة يف اأعني 

الأندية الإيرانية
باأعمال  ال��ق��ائ��م  امل�����ش��ل��ح��ي،  ���ش��ام�����س خ��م��ي�����س  اأع�����رب 
�شفارة الدولة يف طهران وال��ذي كان يف ا�شتقبال بعثة 
اأم�س  ي��وم  طهران  مطار  و�شولها  حلظة  “الزعيم” 
الفرق  بالتوفيق جلميع  ال�شادقة  اأمنياته  الأول،  عن 
بالبطولة  الدولة  با�شم  امل�شرف  الظهور  الإماراتية يف 
الآ�شيوية. ورداً على �شوؤال حول توقعاته ملواجهة العني 
التوقعات  لغة  اإىل  اأميل  “ل  ق��ال:  وا�شتقالل طهران، 
ب����اأن ال��ك��رة تكافئ  يف ك���رة ال���ق���دم، لأن ال���واق���ع ي��وؤك��د 
ال��ف��ري��ق الأف�����ش��ل يف امل��ي��دان والأك����ر ت��رك��ي��زاً وعطاء 
�شمعة  اأن  ب��ي��د  ال��ت��ح��دي��ات،  وج��اه��زي��ة جلميع  ورغ��ب��ة 
نادي العني ت�شبقه دائماً يف كل مكان بالقارة كونه اأحد 
على  واملقدرة  واخل��ربة  الإمكانيات  وميتلك  اآ�شيا  كبار 
الإماراتية  الكرة  وحمبي  جماهريه  طموحات  حتقيق 
العني  اأن  يوؤكد  الواقع  واأكمل:  القارية”.  امل�شابقة  يف 
اإي��ران لعلو  يف  اآ�شيا خ�شو�شاً  ق��ارة  اأندية  اأ�شهر  يعترب 
كعبه على ممثلي الكرة الإيرانية يف البطولة الآ�شيوية 
املا�شي  العام  ب�شدا�شية  طهران  ا�شتقالل  على  وف��وزه 
ك��ان ���ش��ادم��اً لأن�����ش��ار ال��ك��رة الإي��ران��ي��ة لأن��ه��ا اخل�شارة 
الأك����رب ع��ل��ى م��ر ت��اري��خ��ه��م الأم����ر ال����ذي ���ش��ي��ع��زز من 
النادي  جلمهور  بالن�شبة  الإي����اب  م��ب��اراة  يف  ال��ت��ح��دي 
قيا�شاً  ممتلئاً.  امللعب  يكون  اأن  والتوقعات  الإي����راين 

باحلملة املنظمة لدعم فريق ال�شتقالل.
ال�شتعجال  وع���دم  بالرتكيز  مطالب  ال��ع��ني  واأردف: 
البداية وحتى  القارية منذ �شافرة  والتعامل بخربته 
نهاية املباراة وكل حلظة متر من عمر املواجهة �شتزيد 
اأمتنى  و�شخ�شياً  جماهريه  اأم��ام  املناف�س  �شغوط  من 
فوز العني بثالثية نظيفة على ح�شاب الفريق الإيراين 

يف طهران لت�شجيل تاريخية جديدة”.

دبي  وجمل�س  لل�شباب  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  ب��ني  بالتعاون 
الريا�شي ونادي مان�ش�شرت �شتي و�شتي بنك، �شارك اأكر 
التي  وال��ق��ي��ادة  ال��ت��دري��ب  ور���ش��ة  و�شابة يف  �شاًبا   30 م��ن 
لل�شباب،  الإم��ارات  ملوؤ�ش�شة  التابع  كفاءات  برنامج  نظمها 

والتي ا�شتمرت على مدار يومني. 

اأٌقيمت يف اجلامعة  التي  املبتكرة  الفعالية  و�شمل برنامج 
�شباحا  التا�شعة  من  يومني  م��دار  على  بدبي  الأمريكية 
املجتمعية  القدم  ك��رة  تدريبات  ع�شرا،  اخلام�شة  وحتى 
م��ع ور�����س ع��م��ل ن��ظ��ري��ة وع��م��ل��ي��ة يف امل��الع��ب ح���ول بناء 
مهارات القيادة، ومهارات بناء احلياة، التخطيط العملي 

وا�شتخدام كرة القدم كاأداة للتاأثري الإيجابي على احلياة 
الجتماعية.

تهدف  التي  للفعالية  الأول  ال��ي��وم  يف  امل�شاركون  وتلقى 
كرة  ويف  احلياة  لالأفراد يف  القيادية  ال�شخ�شية  بناء  اىل 
حما�شرة  ال�شخ�شية،  ل��ب��ن��اء  وو���ش��ي��ل��ة  ك��ري��ا���ش��ة  ال��ق��دم 

نظرية وعملية عن تدريب كرة القدم املجتمعية، وكذلك 
امل�شائل  على  الإيجابي  والتاأثري  القيادة  عن  عمل  ور�شة 
الجتماعية من خالل كرة القدم، كما توا�شلت التدريبات 
العملية يف اليوم الثاين اىل جانب حما�شرة عن مهارات 

احلياة.

وتاأتي الفعالية يف اإطار اجلهود الوطنية لتمكني ال�شباب 
من اأعمار 18 اىل 35 عاما يف خمتلف جمالت احلياة، 
الطاقة  واكت�شاب  لل�شعادة  كم�شدر  الريا�شة  دور  وتعزيز 
الإيجابية، كذلك الربط بني اأ�شلوب القيادة يف احلياة ويف 

الكرة وكيفية مواجهة التحديات والتغلب عليها.

ور�س��ة عم���ل ع��ن مه���ارات القي���ادة وك���رة الق����دم املجتمعي���ة لل�سب���اب

�أمام 80 �ألف م�شجع

»الزعيم« يتحدى ال�ستقالل على ال�سدارة يف طهران

توج ال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي 
والقرى  ال�شواحي  �شوؤون  دائرة  مدير 
م�شاء اأم�س الفائزين يف يوم اخلالدية 
الريا�شي الثاين وذلك يف احلفل الذي 
التابعة  اخلالدية  �شاحية  مبقر  اأقيم 
والقرى  ال�����ش��واح��ي  ����ش���وؤون  ل���دائ���رة 
اللية  م��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��ارق��ة يف  ب��ح��ك��وم��ة 
مبدينة ال�شارقة بح�شور خلفان �شعيد 
واأع�شاء  ال�شاحية  رئي�س  نائب  امل��ري 
ال�����ش��اح��ي��ة وال���راع���ي احل�����ش��ري قرية 
�شلطان  ع��ب��داهلل  مثلها  وال��ت��ي  ال�شعب 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ط��رو���ش��ي  ال���دح 

لقرية ال�شعب.
�شمن  الريا�شي  اليوم  تنظيم  وج��رى 
اخلالدية  ���ش��اح��ي��ة  جم��ل�����س  اأن�����ش��ط��ة 
واملوجه للمجتمع وهدفت اإىل  تنظيم 
ف��ع��ال��ي��ة ري��ا���ش��ي��ة ب��ه��دف ن�����ش��ر ثقافة 
ال��ري��ا���ش��ة ب���ني اأه�����ايل ال�����ش��اح��ي��ة من 
)الريا�شة  ال�����ش��اح��ي��ة  روؤي�����ة  م��ن��ط��ل��ق 
اأ�شلوب حياة ( والتي اأطلق عليها )يوم 

اخلالدية الريا�شي الثاين(.
اأن  ب�������ع�������د  ال���������ت���������ك���������رمي  وج������������������رى 
خمتلف  م���ن  �شارك 100 مت�شابق 
ال����ري����ا�����ش����ي  ال�������ي�������وم  يف  الأع���������م���������ار 
مل�شافة 2 كم  اجل�������ري  ����ش���م���ل  ال�������ذي 
من 12 وحتى 17 �شنة  ل����ف����ئ����ات 
�شنة   2 5 حتى   1 8 و
�شنة   3 6 حتى   2 6 من  و
و41 �شنة  ومن 37 حتى 40 �شنة 
اأكرب م�شارك  تكرمي  وما فوق، وجرى 
اللجنة  ت���ك���رمي  ب���ج���ان���ب  ال�������ش���ب���اق  يف 
املنظمة وامل�شرفني على ال�شباق كما مت 
احل�شري  للراعي  ال�شاحية  درع  منح 

قرية ال�شعب

ف�����وز عمار  ال���ن���ت���ائ���ج ع����ن   وا�����ش����ف����رت 
يف  الأول  ب���امل���رك���ز  ال���ن���ع���ي���م���ي  ج����اب����ر 
ويف  فئة 12 وحتى 17 �شنة 
باملركز  ح���ل  فئة 18 حتى 25 �شنة 

ويف  ع���ب���ي���د  ع���ي�������ش���ى  ع�����ب�����داهلل  الأول 
املركز  اقتن�س  فئة 26 حتى 36 �شنة 
فئة  ويف  دان���و����س  ع��ت��ي��ق  اأح���م���د  الأول 
املركز  ح�شد  ومن 37 حتى 40 �شنة 

اأم��ا يف  �شويف  ع��ارف حممد بن  الأول 
باملركز  ح���ل  ف����وق  وم����ا  فئة 41 �شنة 

الأول �شعيد حارب النعيمي.
واب�����دى ج��م��ي��ع امل�����ش��ارك��ني م���ن اأه���ايل 

ملجل�س  ال��ك��ب��ري  ���ش��ك��ره��م  ال�����ش��اح��ي��ة 
التنظيم  ع���ل���ى  اخل����ال����دي����ة  ����ش���اح���ي���ة 
الريا�شي  ال���ي���وم  ل��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ت��ك��ام��ل 
قيمة  اأك�شبتهم  الفعاليات  اأن  موؤكدين 
الريا�شة واأهميتها ف�شال عما اأ�شاعته 
م��ن ج��و م��ن ال��ت��ن��اف�����س والل���ف���ة فيما 

بينهم.
اأ�����ش����ار ال�����ش��ي��خ م���اج���د بن  ويف ك��ل��م��ت��ه 
مبادرة  اأه��م��ي��ة  اإىل  القا�شمي  �شلطان 
موا�شلة  يف  اخلالدية  �شاحية  جمل�س 
ال���ث���اين ع��ل��ى التوايل  ل��ل��ع��ام  ت��ن��ظ��ي��م��ه 
الريا�شي  اخل���ال���دي���ة  ي����وم  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�شاحية  اأه����ايل  ت�شجيع  يف  وه��دف��ه 
الأثر  لها  مما  الريا�شة  ممار�شة  على 
والن�شاط  العامة  ال�شحة  على  الكبري 
�شوؤون  دائ����رة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ب��دين 
اإقامة  وال��ق��رى حت��ث على  ال�����ش��واح��ي 
ن�شر  حتقق  التي  الريا�شية  الفعاليات 
ال�شيخ  وق��دم  الريا�شة  ممار�شة  ثقافة 
�شاحية  ملجل�س  �شكره  القا�شمي  ماجد 
الرائع  التنظيم  ه���ذا  ع��ل��ى  اخل��ال��دي��ة 
دور  على  اأث��ن��ى  كما  امل�شاركني  ولكافة 
قرية ال�شعب يف تقدمي رعاية ح�شرية 

لفعاليات اليوم الريا�شي .
املري  اأ���ش��ار خ��ل��ف��ان �شعيد  م��ن ج��ان��ب��ه 
نائب رئي�س جمل�س �شاحية اخلالدية 
لل�شباق  وال��الف��ت  الكبري  النجاح  اإىل 
ال�شاحية  اأه����ايل  جت��م��ي��ع  يف  وف��ك��رت��ه 
الريا�شة  الأعمار ملمار�شة  من خمتلف 
2 كم  من خ��الل �شباق اجل��ري مل�شافة 
لفتا اإىل اأن جمل�س ال�شاحية حري�س 
باعتبار  الريا�شي  اجلانب  تفعيل  على 
الريا�شة جزءا اأ�شا�شيا من حياة الفرد 

للحفاظ على �شحة بدنه وعقله.

مب�شاركة 100 مت�شابق وبرعاية ح�شرية من قرية �ل�شعب 

ماجد بن �سلطان القا�سمي يت�ج الفائزين يف نهاية ي�م �ساحية اخلالدية الريا�سي الثاين 

•• العني - الفجر 

عمر  “الدويل”  ال����ع����ني،  ن�������ادي  ف����ري����ق  ق����ائ����د  ق������ال 
عبدالرحمن: “لقد جئنا اإىل طهران بهدف الفوز على 
الأمر  ال��ث��الث،  بالنقاط  للدولة  وال��ع��ودة  ال�شتقالل 
اإح����دى بطاقتي  م��ن ح��ظ��وظ��ن��ا يف ح�شد  ي��ع��زز  ال���ذي 

التاأهل اإىل مرحلة ما بعد املجموعات.
اأمام  �شهلة  تكون  ل��ن  اأن مهمتنا  ج��ي��داً  ن��درك  واأك��م��ل: 
اأن  الفريق الإي��راين، على ملعبه وبني جماهريه، غري 
العني فريق كبري وميتلك املقدرة واخلربة والإمكانيات 

املطلوبة ملواجهة كل التحديات مهما كانت الظروف.
وحول نربة التحدي التي بدت عنواناً لل�شحف الإيرانية 
وجماهري ا�شتقالل طهران، قال: “لعبو العني اعتادوا 
الرغبة  وميتلكون  الأم���ور  تلك  مثل  مع  التعامل  على 
كل  ملواجهة  الكبرية  واخل��ربة  القتالية  وال��روح  القوية 

الظروف املحتملة وردنا عليهم �شيكون يف امليدان”.
واأ�شاف: متعة كرة القدم احلقيقية يج�شدها احل�شور 
اجلماهريي احلا�شد، والأجواء يف مع�شكر الفريق تبعث 
الالعبني  جميع  وع��زمي��ة  والط��م��ئ��ن��ان  ال��ت��ف��اوؤل  على 
اهلل  يف  وثقتنا  الإي��ج��اب��ي��ة  النتيجة  حتقيق  على  ق��وي��ة 
العلي القدير كبرية كما نثق نحن الالعبون يف مقدرتنا 

على حتقيق الطموحات املرجوة.
وتعليقاً على �شوؤال حول الأجواء امل�شحونة التي �شبقت 
تلك  م��ن  الإيجابية  الأم���ور  اأن  “اأعتقد  ق��ال:  امل��ب��اراة، 
الأجواء تن�شب يف �شاحلنا وال�شلبية تنعك�س على الفريق 
املناف�س والأمور �شتم�شي ب�شورة مثالية اإذا حتكمنا يف 
جمريات املباراة ويف اعتقادي اأن املدرب زوران ماميت�س 
قادر على القراءة الفنية اجليدة للمواجهة والتوظيف 
اإىل  يقوده  ال��ذي  النحو  على  فريقه  لإمكانيات  املثايل 

اخلروج باأف�شل نتيجة من طهران الإيرانية”.

عمر عبدالرحمن: رد »الزعيم« على 
ال�ستقالل �سيك�ن يف امليدان
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ال�شيخ ح��م��دان بن  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
الريا�شي،  دب���ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دب���ي 
املدار�س  الريا�شي،  دب��ي  جمل�س  ت��ّوج 
الن�شخة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  وال��ري��ا���ش��ي��ني 
بن  ح����م����دان  »دورة  م����ن  ال���ت���ا����ش���ع���ة 
التي  امل���در����ش���ي���ة«،  ل���الأل���ع���اب  حم��م��د 
وزارة  م��ع  بالتن�شيق  املجل�س  نظمها 
التعليمية  دب����ي  وم��ن��ط��ق��ة  ال���رتب���ي���ة 
الب�شرية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة  وه��ي��ئ��ة 
الريا�شية،  دبي  اأندية  مع  وبال�شراكة 
وبرعاية “تعاونية الحتاد” ال�شريك 
ال�شرتاتيجي للمجل�س خالل الفرتة 

من 18 يناير حتى 8 مار�س.
واأق���ي���م ح��ف��ل ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن عقب 
ختام مناف�شات جميع الألعاب يف نادي 
الفائزة  ال��ف��رق  بتتويج  وق��ام  الن�شر، 
كاًل من علي عمر مدير ادارة التطوير 
الريا�شي  دب����ي  مب��ج��ل�����س  ال��ري��ا���ش��ي 
و�شهيل الب�شتكي مدير اإدارة الت�شويق 
وحممد  الحت��اد،  بتعاونية  والت�شال 
ل�شركة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ور  علي 
الن�شر لالألعاب الريا�شية، ويون�س اآل 
رحمة من املنطقة التعليمية، بح�شور 

اأحمد �شامل املهري مدير الكادمييات 
وعائ�شة  ال���ري���ا����ش���ي،  دب����ي  مب��ج��ل�����س 
وم�شرفة  ال����ع����ام  امل��ن�����ش��ق  اجل�����ش��م��ي 
ل���ل���دورة، وع����دد م��ن امل�����دراء يف هيئة 

املعرفة واملدار�س الفائزة.
التطور  اإدارة  م��دي��ر  عمر  علي  وق���ال 
الريا�شي:  دب���ي  مبجل�س  ال��ري��ا���ش��ي 
الدورة تنفيذاً لتوجيهات �شمو  “تاأتي 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
جمل�س  رئي�س  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم 
ال��ري��ا���ش��ي، يف ���ش��رورة الهتمام  دب��ي 
فئات  وبجميع  امل��در���ش��ي��ة،  بالريا�شة 
الريا�شيني، وخا�شة النا�شئني الذين 
للمواهب،  احل��ق��ي��ق��ي  امل��ن��ب��ع  مي��ث��ل��ون 
و�شعوا  ال����ذي����ن  ال���ه���م���م  واأ�����ش����ح����اب 
قدرتهم  واأك���دوا  ال���دورة  يف  ب�شمتهم 
ويحر�س  ال���ت���ح���دي���ات،  ك�����ش��ب  ع���ل���ى 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  اإدراج  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
�شمن دورة حمدان لالألعاب املدر�شية 
���ش��ع��ي��اً ل��ت��و���ش��ي��ع ق���اع���دة امل�����ش��ارك��ة يف 
املجتمع،  ال��دورة لتت�شمن كافة فئات 
اأ�شحاب  ن�����ادي  دع����م  ع��ل��ى  وح���ر����ش���اً 
املوهوبني  ان��ت��ق��اء  ال��ه��م��م يف جم����ال  

و�شمهم اإىل الأندية الأخرى«.

اإىل منطقة  بال�شكر  وتقدم علي عمر 
املعرفة  وه���ي���ئ���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  دب������ي 
على  دب��ي  واأن��دي��ة  الب�شرية،  والتنمية 
ال��دورة، معربا عن  تعاونها يف تنظيم 
الذي حققته  الكبري  بالنجاح  �شعادته 
م�شيدا  ال��دورة،  التا�شعة من  الن�شخة 
املدار�س  قبل  من  الوا�شعة  بامل�شاركة 
اإم��ارة دبي يف  احلكومية واخلا�شة يف 

خمتلف مناف�شات الدورة.
الريا�شي  التطوير  اإدارة  مدير  وهناأ 
انهم  م����وؤك����داً  ال������دورة  ال��ف��ائ��زي��ن يف 
ه����ذا احلفل  ال���ت���ك���رمي يف  ا���ش��ت��ح��ق��وا 
ومثابرة  ج��ه��د  م��ن  ب��ذل��وه  م��ا  مثمناً 
الدورة توجوه بح�شولهم  طوال مدة 
الفردية  واجل�����وائ�����ز  الأل�����ق�����اب  ع���ل���ى 

واجلماعية.
امل����دار�����س فقرات  ون��ظ��م��ت ع����دد م���ن 
احتفاًل  احلفل  يف  متنوعة  ترفيهية 
ب��ع��ام زاي���د حيث ق��دم ط��الب مدر�شة 
اآل مكتوم للتعليم الأ�شا�شي ق�شيدة يف 
حب زايد نالت اإعجاب جميع احل�شور، 
اخللفاء  م���در����ش���ة  ط����الب  ق����دم  ك��م��ا 
عن  تراثية  غنائية  فقرة  الرا�شدين 
حب زايد، كما نظم الفريق الإعالمي 

اأن�شطة  دب���ي  ���ش��رط��ة  مل��ج��ل��ة خ��ال��د يف 
ترفيهية ملنت�شبي املدار�س قاموا فيها 

بر�شم لوحات فنية عن عام زايد.
التا�شعة  الن�شخة  مناف�شات  و�شهدت 
من دورة حمدان بن حممد لالألعاب 
امل��در���ش��ي��ة م�����ش��ارك��ة 31 م��در���ش��ة من 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  دب���ي  م���دار����س 
تناف�شوا يف �شت ريا�شات خمتلفة هي: 
الكرة الطائرة،  ال�شلة،  اليد، كرة  كرة 
الطريق،  ���ش��ب��اق  ال���ط���ائ���رة،  ال��ري�����ش��ة 

وبطولة اأ�شحاب الهمم.
فريق  ال�شلة  ك��رة  بطولة  بلقب  وف��از 
مدر�شة دارة املعرفة وذلك بعد تغلبه 
ال���ط���وار ب�شبعة  ال��وط��ن��ي��ة  دب���ي  ع��ل��ى 
فريق  ليحل  نقطتني  م��ق��اب��ل  ن��ق��اط 
م���در����ش���ة دب����ي ال��وط��ن��ي��ة ال����ط����وار يف 
ال���ث���اين وج����اء ف��ري��ق مدر�شة  امل���رك���ز 
الثالث،  املركز  يف  القوز  الدولية  دب��ي 
وفريق مدر�شة القيم يف املركز الرابع، 
فريق  ف��از  الطائرة  الكرة  بطولة  ويف 
م��در���ش��ة اخل��ل��ف��اء ال��را���ش��دي��ن باملركز 
مدر�شة  فريق  على  تغلبه  بعد  الأول 
املركز  يف  ج��اء  ال��ذي  التاأ�شي�شية  حتا 
الدولية  دب����ي  ف���ري���ق  وج�����اء  ال���ث���اين، 

القوز يف املركز الثالث، وحل فريق دار 
املعرفة يف املركز الرابع، ويف مناف�شات 
بطولة كرة اليد فاز فريق دار املعرفة 
فريق  على  تغلبه  بعد  الأول  ب��امل��رك��ز 
دب��ي الوطنية ال��رب���ش��اء ال���ذي ح��ل يف 
امل��رك��ز ال���ث���اين، وج���اء ف��ري��ق مدر�شة 
دبي الوطنية الطوار يف املركز الثالث 
املركز  يف  التاأ�شي�شية  حتا  فريق  وحل 

الرابع.
 2000 الطريق  �شباق  ويف مناف�شات 
التي  وال��ف��رق  ال��ف��ردي  م��رت يف فئتي 
����ش���ارك ف��ي��ه ط����الب 7 م����دار�����س من 
واأقيمت   ،2008 و   2007 مواليد 
بحديقة  امل�شي  م�شمار  يف  فعالياته 
ال����ق����راآن يف م��ن��ط��ق��ة اخل���وان���ي���ج، فاز 
دبي  مدر�شة  م��ن  عمر  حمد  الطالب 
تاله  الأول،  باملركز  الطوار  الوطنية 
دبي  مدر�شة  من  خلف  بطي  الطالب 
الثاين،  امل��رك��ز  يف  ال��رب���ش��اء  الوطنية 
وحل الطالب مطر حممد را�شد من 
املركز  ال��وط��ن��ي��ة يف  م��در���ش��ة اخل��ل��ي��ج 

الثالث.
ال��ه��م��م فاز  اأ���ش��ح��اب  ويف م��ن��اف�����ش��ات 
البوت�شيا  م�شابقة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 

ت�����اله ظاهر  ال���ق�������ش���اب  م���اي���د ع���ل���ي 
حم���م���د امل����ه����ريي يف امل����رك����ز ال���ث���اين، 
املركز  دمل��وك يف  وج��اء ح�شر بطي بن 
الثالث، ويف م�شابقة الري�شة الطائرة 
فاز يف املجموعة الأوىل عبداهلل عمر 
ع���ب���داهلل خ��م��ي�����س ���ش��وي��ل��م ال���رواح���ي 
باملركز الأول، تاله عبداهلل علي ها�شم 
البدواوي يف املركز الثاين، وجاء علي 
الثالث،  امل���رك���ز  يف  ال�����ش��ب��و���ش��ي  ���ش��امل 
عا�شم  ف����از  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ويف 

�شليمان الرمياوي باملركز الأول تاله 
املركز  يف  البدواوي  �شعيد  عبدالعزيز 
فئة  اجللة  دف��ع  م�شابقة  ويف  ال��ث��اين. 
ف����از ح���م���دان يحيى  ���ش��ن��ة   11 حت���ت 
باملركز الأول تاله عبيد علي يف املركز 
الثاين وجاء عا�شم �شليمان الرمياوي 
يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، ويف فئة حت��ت 14 
�شنة فاز عبدالعزيز البدواوي باملركز 
باملركز  ال��رواح��ي  ت��اله عبداهلل  الأول 
الثاين وجاء حمد �شهاب اجل�شمي يف 

املركز الثالث، ويف فئة ال�شلل الدماغي 
حتت 11 �شنة فاز حميد علي اإبراهيم 
يف املناف�شات، ويف فئة ال�شلل الدماغي 
جا�شم  حم��م��د  ف����از  ���ش��ن��ة   14 حت���ت 
الإعاقة  ف��ئ��ة  ويف  ب��ال��ب��ط��ول��ة،  ط��ال��ب 
ال��ذه��ن��ي��ة ف���وق 14 ���ش��ن��ة ف���از حممد 
تاله  الأول،  باملركز  ال��ب��دواوي  �شعيد 
الثاين،  امل��رك��ز  يف  يو�شف  عبدالعزيز 
وجاء خليفة �شعيد املرا�شدة يف املركز 

الثالث.
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•• العني - الفجر

حتت رعاية �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان ل���الأع���م���ال اخلريية 
اأبوظبي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  والإن�����ش��ان��ّي��ة 
العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة  تنظم  ال��ري��ا���ش��ي، 
الحتياجات  وذوي  الإن�شانّية  للرعاية 
وحتى   19 من  الفرتة  خ��الل  اخلا�شة 
بطولة  مناف�شات  احل��ايل  م��ار���س   28
ك��اأ���س ال��ع��امل ل��رم��اي��ة اأ���ش��ح��اب الهمم 
الرماية  م��ي��دان  على  وذل���ك   ،2018
والرماية  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  ال���ع���ني  ب���ن���ادي 

واجلولف مدينة العني. 
ي�شارك يف مناف�شات البطولة التي تقام 
للعام الثالث للتوايل على اأر�س الدولة 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ث��ال��ث��ة  ول���ل���م���رة 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا 373 م�شارك 
يرافقهم  ولع���ب���ة  لع���ب   223 م��ن��ه��م 
مدربيهم وروؤ�شاء الوفود والذي تخطى 
عددهم 150 م�شارك ميثلون 41 دولة 
من خمتلف قارات العامل هي ا�شرتاليا- 
ال��ن��م�����ش��ا اأذري���ب���ي���ج���ان – ال����ربازي����ل – 
– ال�شني  – ال�����ش��ني  – ك��ن��دا  ب��ل��غ��اري��ا 
– الت�شيك  – كرواتيا- قرب�س  تايبيه 
 – – جورجيا  – فرن�شا  – الدمنارك 
 – – ال��ي��ون��ان- ه��وجن ك��وجن  بريطانيا 
– ايرلندا  الهند  – اندوني�شيا-  املجر 
اليابان  اإيطاليا-  العراق-   – ايران   –
منغوليا   – ك��وري��ا   – ك��ازاخ�����ش��ت��ان   –
 – – نيوزيلندا  – الرنويج  – هولندا 
 – �شلوفينيا   – �شلوفاكيا   – الربتغال 
تركيا   – تايالند  �شوي�شرا   – ال�شويد 
اأوكرانيا – الوليات املتحدة الأمريكية 
وميثله  ال���دول���ة  م��ن��ت��خ��ب  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ف��ري��ق ال��رم��اي��ة مب��وؤ���ش�����ش��ة زاي���د العليا 

للرعاية الن�شانّية. 
منها  م�شابقة   14 يف  الأبطال  يتناف�س 
لل�شيدات تتنوع بني  9 للرجال وخم�س 
امل�شد�س والبندقية ناري و�شغط الهواء 
وا�شيفت  خم��ت��ل��ف��ة،  واأو����ش���اع  مل�����ش��اف��ات 
فئة رم��اي��ة الأط��ب��اق وي�����ش��ارك بها عدد 
لعبني  ث��الث��ة  ب��ي��ن��م  م���ن  لع���ب���اً   28
م��ن منتخب الم����ارات وت��وؤه��ل الأرق���ام 
اأ�شحابها للم�شاركة  امل�شجلة باملناف�شات 
يف املناف�شات الدولية، وتخ�شع املناف�شات 
للتحكيم ورقابة الحتاد الدويل لرماية 
البطولة  �شري  على  لالإ�شراف  املعاقني 

ونتائجها.
الكمايل  اإ���ش��م��اع��ي��ل  اهلل  ع��ب��د  وث���م���ن 
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
الحتياجات اخلا�شة  ذوي  رئي�س قطاع 
مبوؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانّية 
اه���ت���م���ام ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة مم��ث��ل��ة يف 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمّو  �شاحب 
اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل، 
واخ��ي��ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  بن را�شد 
دب��ي رعاه  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
اهلل، واإخوانهم حكام المارات بالإن�شان 
اأ�شا�شية  ك���رك���ي���زة  وب���ن���ائ���ه  الإم�����ارات�����ي 
الهتمام  ولي�شمل  وال��ت��ق��دم  للنه�شة 
والرعاية فئات املجتمع الإماراتي ب�شكل 

عام واأ�شحاب الهمم ب�شكل خا�س.
كما ا�شاد خالل املوؤمتر ال�شحايف الذي 
ع��ق��د ام�����س الأح�����د مب��ق��ر ن����ادي العني 
باملتابعة  واجلولف  والرماية  للفرو�شية 
احل��ث��ي��ث��ة وال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ب��ا���ش��رة من 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمّو  �شاحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

املوؤ�ّش�شة  اإيل  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
التي  املتطلبات  كافة  ت�شخري  ب�شرورة 
ت�شاهم يف تطور ورقي اخلدمات املقدمة 
لهذه الفئات من اأجل رعايتها وتاأهيلها 
لت�شبح فئة فاعلة لالندماج يف املجتمع 
وللريا�شيني  النف�س،  على  والع��ت��م��اد 

منها ب�شفة خا�شة. 
�لنجاح ثمرة �هتمام �لقيادة

التي  النجاحات  اأن  اإىل  الكمايل  واأ���ش��ار 
يف   « الإرادة  ف���ر����ش���ان   « ي��ح��ق��ق��ه��ا  ظ���ل 
امل��ح��اف��ل ال��ق��اري��ة وال��دول��ي��ة ك��اف��ة، هي 
ثمرة اهتمام القيادة الر�شيدة و�شاحب 
ال�شمّو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
ال����داع����م ال���رئ���ي�������س لحت������اد الإم��������ارات 
بتوفري  وذلك  الهمم،  اأ�شحاب  لريا�شة 
الإرادة  ل��ف��ر���ش��ان  ال��ن��ج��اح  ع���وام���ل  ك���ل 
الذين مل يخيبوا التوقعات، والتي توؤكد 
على  وق���ادر  الكثري،  ميلك  منتخبنا  اأن 

ال�شري على درب الإجنازات.
املنظمة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  وت��وج��ه 
والتقدير  ال�����ش��ك��ر  ب��ج��زي��ل  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
زاي����د  ب����ن  ن���ه���ي���ان  ال�������ش���ي���خ  ����ش���م���ّو  اإىل 
اأبوظبي  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  اآل 
للبطولة،  ���ش��م��ّوه  ل��رع��اي��ة  ال��ري��ا���ش��ي 
ال�شريك  باملجل�س  للم�شوؤولني  وال�شكر 
العام  واأمينه  للموؤ�ّش�شة  ال�شرتاتيجي 
موؤ�ش�شة  م���ع  ال����دائ����م  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ع��ل��ى 
من  ال��ع��دي��د  وا�شت�شافة  لتنظيم  زاي���د 
الأحداث الريا�شية الهامة، مو�شحاً اأن 
متابعة جمل�س اأبوظبي الريا�شي توفر 
املناخ املالئم لدعم تطور الريا�شة عند 
القاعدة  اأت�شاع  على  وتعمل  الفئة  ه��ذه 

الريا�شية للمعاقني.
جمل�ص �إد�رة »ز�يد �لعليا«

واأكد على اهتمام جمل�س اإدارة املوؤ�ش�ّشة 
اآل  زاي��د  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 
اأف�شل  ب��ت��ق��دمي  املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
�شبل الرعاية والتاأهيل للفئات امل�شمولة 
املعايري  لأرق���ى  وف��ق��اً  املوؤ�ش�ّشة  ب��رع��اي��ة 
للريا�شيني  بالن�شبة  ول�شيما  العاملية، 
ال����ذي����ن ي�����وؤك�����دون ي����وم����اً ب���ع���د ي�����وم اأن 
قدراتهم على رفع راية الدولة يف كافة 

املحافل واملناف�شات الريا�شية العاملية.
احلدث  ل��ه��ذا  ال��رتت��ي��ب��ات  اأن  واأو����ش���ح 
ت�شري ح�شب الربنامج املعد لذلك ووفق 
والتعاون مع اجلهات  بالتن�شيق  اخلطة 
على  املوؤ�ّش�شة  من  وحر�شاً  �شعياً  املعنية 
بلوغ النجاح املن�شود وذلك انطالقاً من 
املوؤ�ش�شة يف  الذي حتققه  الرائع  التميز 
ول�شيما  الفعاليات  من  العديد  تنظيم 
ال�شابقة،  الأع�����وام  يف  منها  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الكبري  العدد  هذا  م�شاركة  اأن  مو�شحاً 
ت��ب��ني �شعوبة  ال�����دول وال��الع��ب��ني  م���ن 
التي  الثقة  عن  ف�شاًل  املناف�شة،  و�شدة 
حتظى بها البطولة عطفاً على ما حتقق 
من جناحات يف البطولتني ال�شابقتني. 

التتويج
يتمكن  اأن  اأمله يف  الكمايل عن  واأع��رب 
اأب��ط��ال ال��ن��ادي م��ن ال��ت��ت��وي��ج ب��ع��دد من 
م��ن��اف�����ش��ات ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى غ���رار 
البطولتني  يف  حت��ق��ق  ال�����ذي  الجن������از 
ال�����ش��اب��ق��ت��ني وت�����ش��در ف��ري��ق الإم������ارات 
ل��رتت��ي��ب ال����دول امل�����ش��ارك��ة، م�����ش��رياً اإىل 
ما  اإذا  حتقيقه  ميكن  ال��ه��دف  ذل��ك  اأن 
النف�شية  ال�شغوط  تخل�س لعبونا من 
والع�شيبة عليهم لكون البطولة الثالثة 
ع��ل��ى اأر�����س الإم������ارات، ول��دي��ه��م جميعاً 
ال��رغ��ب��ة يف رف����ع ع��ل��م ال���دول���ة يف ذلك 

املحفل الريا�شي العاملي الهام.
�شكر �لرعاة

الكمايل عن  اإ�شماعيل  واأع��رب عبد اهلل 
�شلطان  زايد بن  ملوؤ�ش�شة  �شكره اجلزيل 
ل��الأع��م��ال اخل���ريي���ة والإن�����ش��ان��ي��ة على 
البطولة،  ملناف�شات  الف�شية  رعايتهم 
م�شيداً بتعاون كافة امل�شوؤولني باملوؤ�ّش�شة 

وحر�شهم على دعم اأ�شحاب الهمم 
لكافة  وال���ت���ق���دي���ر  ب���ال�������ش���ك���ر  وت����وج����ه 
الراعية  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  اجلهات 
وت�شاهم  البطولة،  وترعى  تدعم  التي 
الفعاليات  ك��اف��ة  جن���اح  يف  ك��ب��ري  ب�شكل 
ول�شيما  زاي���د  موؤ�ش�شة  تنظمها  ال��ت��ي 
املبادرة  تلك  ان  وق��ال  منها،  الريا�شية 
لتلك  الوطني  احل�س  منطلق  من  تاأتي 
ب�شفة عامة  ال��ري��ا���ش��ة  ل��دع��م  اجل��ه��ات 

وريا�شة املعاقني بالدولة.
اجل��ه��ات ال��راع��ي��ة ع��ل��ى راأ���ش��ه��ا جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي ال�شريك ال�شرتاتيجي 
والراعي  احلكومي،  والداعم  للموؤ�ش�شة 
الإعالمي �شركة ابوظبي لالإعالم وقناة 
اأبوظبي الريا�شية، والرعاة واملتعاونون 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي- �شرطة 
العامة  القيادة  الداخلية،  وزارة  العني، 
لأم���ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  دب�����ي،  ل�����ش��رط��ة 
امل����ط����ارات، م��ط��ار دب���ي ال������دويل، احتاد 
الإم����������ارات ل���ري���ا����ش���ة امل���ع���اق���ني، احت����اد 
الم�������ارات ل��ل��رم��اي��ة، الحت������اد ال����دويل 
لرماية املعاقني، الهيئة العامة لل�شباب 
العني  ن���ادي  ال��ع��ني،  بلدية  وال��ري��ا���ش��ة، 
�شركة  واجل��ول��ف،  والرماية  للفرو�شية 

اإيفنتولوجي. 
لل�شيارات،  ال�����ش��رق��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  رع����اة 
الإمارات،  موا�شالت  الم���ارات،  جامعة 
ف���ن���دق ه��ي��ل��ي ري��ح��ان��ا روت����ان����ا، ومعلن 
النتائج الر�شمية �شيو�س، �شركة الفوعة 
ل��ل��ت��م��ور، م��وا���ش��الت الم����ارات����ت، مياه 

العني، �شوي�س للحلويات
ن����������ادي ال�����ع�����ني ل����ل����ف����رو�����ش����ي����ة ي���رح���ب 

بامل�شاركني
ال�شيخ  �شمّو  ع��ن  وبالنيابة  جانبه  م��ن 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ب��ن  حم��م��د 
نادي  رئ��ي�����س  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
واجلولف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية  ال��ع��ني 
واأع�شاء جمل�س الإدارة وكافة العاملني 
رح���ب حم��م��د را����ش���د ال��ن��ا���ش��ري مدير 
ملناف�شات  النادي  با�شت�شافة  النادي  عام 

البطولة للعام الثالث على التوايل.
وقال يف ت�شريح مبنا�شبة تنظيم املوؤمتر 
الإم����ارات  دول���ة  اأن  للبطولة  ال�شحايف 
ا�شت�شافة  على  داأب���ت  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال��ب��ط��ولت ال��ك��ربى واجن��اح��ه��ا بف�شل 
ال�شمّو  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن 
الدولة حفظه اهلل، وروؤى �شاحب ال�شمّو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
�شاحب  ون���ه���ج  اهلل،  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 

ال�شمّو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

للقوات امل�شلحة. 
اجلزيل  ب��ال�����ش��ك��ر  ال���ن���ا����ش���ري  وت���وج���ه 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  ل�شمّو 
بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
ل��الأع��م��ال اخلريية  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
اأبوظبي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  والإن�����ش��ان��ّي��ة 
الداعم  احل��ك��وم��ي  ال�شريك  ال��ري��ا���ش��ي 
ل��ك��اف��ة الأح�����داث ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي يتم 
العني  ن��ادي  يف  وتنظيمها  ا�شت�شافتها 

للفرو�شية والرماية واجلولف. 
زايد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  ���ش��م��ّو  �شكر  ك��م��ا 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
وذوي  الإن�����ش��ان��ّي��ة  للرعاية  العليا  زاي���د 
نادي  اختيار  على  اخلا�شة  الحتياجات 
واجلولف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية  ال��ع��ني 
للعام  ال��ب��ط��ول��ة  مناف�شات  ل�شت�شافة 
اإىل اأن  ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل، م�����ش��رياً 
زايد  بن  بن خليفة  ال�شيخ حممد  �شمّو 
ال���ن���ادي وج���ه بو�شع  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
كافة المكانيات املتاحة بالنادي لإجناح 
مناف�شات البطولة التي يت�شرف النادي 
طيب  للم�شاركني  متمنياً  با�شت�شافتها 

القامة والتوفيق والنجاح.
القبي�شي  حم���م���د  ق�����ال  ن���اح���ي���ت���ه  م����ن 
مديرادراة امل�شروعات مبوؤ�ش�شة زايد بن 
اأن  للعمال اخلريية والن�شانية  �شلطان 
تويل دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  قيادتها  ظل 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان  رئي�س 
دوؤوب  واه��ت��م��ام    � اهلل  حفظه   � ال��دول��ة 
ال�شمو  �شاحب  الأم���ني  عهده  ويل  م��ن 
� رعاه  اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
�  كل العناية والهتمام بهذه الفئة  اهلل 
حت��ق��ي��ق��اً ل��ت��ق��دمي اأف�����ش��ل ال���ربام���ج لها 
فبالتعليم  املجتمع،  يف  مندجمة  لتكون 
اأوًل ويف العمل ويف الأن�شطة الريا�شية 

واملجتمعية عموماً.
واأ�شاف يف الكلمة التي القاها يف املوؤمتر 
�شلطان  بن  زاي��د  اأن موؤ�ش�شة  ال�شحايف  
اآل نهيان لالأعمال اخلريية والن�شانية، 

التي  ال�����ش��دي��دة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ظ���ل  ويف 
ي���وؤك���د ع��ل��ي��ه��ا ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
والذي يرعى هذه ال��دورة لكا�س العامل 
للرماية لأ�شحاب الهمم ومتابعة اأخيه 
اآل نهيان  ب��ن زاي����د  ال�����ش��ي��خ ع��م��ر  ���ش��م��و 
وتعليمات  الأمناء،  جمل�س  رئي�س  نائب 
�شعادة/ حمد �شامل بن كردو�س العامري 
امل��دي��ر ال��ع��ام ف���اإن امل��وؤ���ش�����ش��ة تعمل على 
ت��ق��دمي ك��ل ال��دع��م وامل�����ش��اه��م��ة لت�شاند 
يعزز  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  م��ا  بكل  الفئة  ه��ذه 
دوره����م يف ���ش��ائ��ر ال��ق��ط��اع��ات م��ن اأجل 
ر�شم  التي  الإن�شانية  الأه���داف  حتقيق 
ال�شيخ زايد  ب��اإذن اهلل  املغفور له  نهجها 
���ش��اح��ب وقف  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ال��ذي ترك    � ث��راه  � طّيب اهلل  املوؤ�ش�شة 
لنا اأعماله اخلريية والإن�شانية منهاجاً 

نوا�شل العمل على دربه.
وذكر القبي�شي اأن املوؤ�ش�شة �شوف توا�شل 
والرعاية  العناية  يف  الإن�شانية  مهمتها 
اأن  �شبق  حيث  الفئة  ل��ه��ذه  الكبريتني 
العديد  بتقدمي  اأي�شاً  املوؤ�ش�شة  �شاهمت 
من امل�شاهمات لعدد من مراكز اأ�شحاب 
الهمم يف الدولة وخارجها.، م�شرياً اإىل 
لالأاأعمال  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأن 
اخلريية والن�شانية توؤكد حر�شها على 
تقدمي العون وامل�شاعدة اإىل اأبناءنا من 
الإن�شانية  بواجباتها  لتقوم  الهمم  ذوي 
ل��رتت��ق��ي ب��اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ل��ه��م من 
والثقايف  ال���ت���وع���وي  ال��ف��ك��ر  ن�����ش��ر  اأج����ل 

والجتماعي لأفراد املجتمع.
مدير  النعيمي  �شيف  ق��ال  ناحيته  م��ن 
اأن ال��رتت��ي��ب��ات ل��ه��ذا احلدث  ال��ب��ط��ول��ة، 
بها  والتي ت�شطلع  بعيداً  قطعت �شوطاً 
موؤ�ش�شة زايد العليا بالتن�شيق والتعاون 
والرماية  للفرو�شية  ال��ع��ني  ن���ادي  م��ع 
واجل���ول���ف وح��ر���ش��اً م��ن��ه��م��ا ع��ل��ى بلوغ 
ال��ن��ج��اح امل��ن�����ش��ود وذل����ك ان���ط���الق���اً من 
ال��ن��ادي يف  ال���ذي حققه  ال��رائ��ع  التميز 

الفرتة ال�شابقة.
حدث ريا�شي هام

البطولة ت�شم مناف�شة بني  اأن  وا�شاف 

اأف�����ش��ل رم���اة ال��ع��امل الأم����ر ال���ذي يدل 
اإىل  م�شرياً  الإم����ارات،  دول��ة  متيز  على 
الثالث  ل��ل��ع��ام  ال��ب��ط��ول��ة  ا�شت�شافة  اأن 
الكبري  ل��ل��ن��ج��اح  ن���ظ���راً  ال����ت����وايل  ع��ل��ى 
وا�شت�شافة  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن  حت��ق��ق  ال����ذي 
 2016 ع��ام��ي  ال�شابقتني  البطولتني 
ملوؤ�ش�شة  جن��اح  ك�شهادة  تاأتي  و2017، 
امل��ت��م��ي��زة التي  ال��ن��ت��ائ��ج  زاي����د، وق���ال اإن 
والذي  باملوؤ�ّش�شة  الرماية  فريق  حققها 
ميثل دول��ة الإم��ارات يف كافة املناف�شات 
تنظيم  يدعم  الريا�شة  لتلك  ال��دول��ي��ة 

وا�شت�شافة البطولة.
العزم على  اأنهم عاقدون  النعيمي  واأكد 
لهذا  وم��ت��م��ي��ز  ن��اج��ح  بتنظيم  اخل����روج 
ال��ك��ب��ري ع��ل��ى م�شتوى  ال��ع��امل��ي  احل����دث 
ري��ا���ش��ات اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م م��ن خمتلف 
دول العامل الذي �شيكون اإ�شافة جديدة 
امل�شابقات  حققته  ال��ذي  ال��رائ��ع  للتميز 
الريا�شية املا�شية التي نظمتها موؤ�ش�شة 
نف�شه عن  الوقت  العليا، معرباً يف  زايد 
ت��ق��دي��ر امل��وؤ���ّش�����ش��ة ل��ل��دع��م ال��ك��ب��ري الذي 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م����ن  ع��ل��ي��ه  حت�����ش��ل 

الريا�شي. 
اأبوظبي  البطولة جمل�س   و�شكر مدير 
املجل�س  م��ت��اب��ع��ة  اإن  وق����ال  ال��ري��ا���ش��ي، 
ال��ري��ا���ش��ي يف الإم�������ارة متثل  ل��ل��ت��ط��ور 
اأن  اإىل  م�شرياً  للنجاح،  �شلبة  اأر���ش��ي��ة 
ن�شق  وف��ق  مت�شي  للبطولة  الرتتيبات 
اجلهود،  جميع  بت�شافر  ومم��ت��از  جيد 
حتقيق  على  املوؤ�ش�شة  ح��ر���س  اإط���ار  يف 

النجاح املاأمول.
وخالل املوؤمتر ال�شحايف حتدث البطل 
اع�شاء  اأح���د  ال��ع��ري��اين  �شيف  اهلل  عبد 
يف  امل�شارك  للرماية  الإم����ارات  منتخب 
البطولة وقال: نحاول خالل مناف�شات 
ال��ب��ط��ول��ة ت��ك��رار الجن����از ال����ذي حتقق 
والو�شول  ال�����ش��اب��ق��ت��ني  ال��ب��ط��ول��ت��ني  يف 
امليداليات،  وحتقيق  ال��ت��ت��وي��ج،  ملن�شات 
والرماية  للفرو�شية  العني  نادي  و�شكر 
ال��ت��دري��ب واقامة  ل��ل��ف��ري��ق  ال����ذي وف���ر 
مغلق  ملع�شكر  يتحول  م��ف��ت��وح،  مع�شكر 

قبل املناف�شات، 

واأ�����ش����اف: ن��ح��ن ك��ف��ري��ق رم���اي���ة ن�شم 
اأرب��ع��ة منهم يف  ���ش��ارك  خم�شة لع��ب��ني 
 2016 ري���و  ال��ب��ارمل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة 
ن��ت��م��ن��ى حت��ق��ي��ق اجن�����از ج���دي���د ي�شاف 
حتققت  التي  الفريق  اجن���ازات  ل�شل�شة 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  راي�����ة  ورف�����ع 

املتحدة. 
اأغتنم  املومني:  من ناحيته قال حممد 
ال�شرقية  ع��ن  وبالنيابة  الفر�شة  ه��ذه 
ل��ل�����ش��ي��ارات وجم��م��وع��ة ال��ف��ه��ي��م لأعرب 
موؤ�ش�شة  ل��دع��م  وف�����ش��ل��ن��ا  ���ش��ك��رن��ا  ع���ن 
وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي���د 
كاأ�س  ل�شت�شافة  اخلا�شة  الحتياجات 
لل�شنة  الهمم  اأ���ش��ح��اب  لرماية  ال��ع��امل 
الثالثة على التوايل وال��ذي  يقام حتت 
اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة 
اأ�شكر  اأن  اأي�����ش��ا  اأود  ال��ع��ني.  يف  ن��ه��ي��ان 
اللجنة املنظمة على جهودم املثمرة على 

مدار ال�شنني.
واأ������ش�����اف: ن��ح��ن ج��م��ي��ع��ا ن���خ���دم هدفا 
ال���ث���ق���اف���ات من  – ت���وح���ي���د  م�������ش���رتك���ا 
العقل  ق���وة  وت�شجيع  ال��ري��ا���ش��ة  خ���الل 
جزءا  مي��ث��ل  ال����ذي  والرادة  اجل�����ش��د  و 
وا�شرتاتيجيات  م����ب����اديء  م���ن  ك���ب���ريا 
الفهيم  وجمموعة  لل�شيارات  ال�شرقية 
امل�شاركة  ع��ل��ى  دائ��م��ا  ن��ح��ر���س  و  ك��ك��ل. 
الجتماعية  و  الريا�شية  الفعاليات  يف 
كقدوة  مكانتنا  تكر�س  والتي  الطموحة 

يف املجتمع. 
الفرق  ب���ك���اف���ة  اأي�������ش���ا  اأرح�������ب  اأن  اأود 
باقامتكم  ت�شتمتعوا  اأن  اّملني  الدولية 
تهانينا  امل��ت��ح��دة.  العربية  الم����ارات  يف 
املرحلة  ه��ذه  اىل  للو�شول  جميعا  لكم 

ونتمنىلكم جميعا كل التوفيق.  
 �شكر �للجنة �ملنظمة

الأمني  املهريي  ذيبان  ناحيته وجه  من 
اأ�شحاب  العام لحتاد الإمارات لريا�شة 
للبطولة  املنظمة  للجنة  ال�شكر  الهمم 
العليا  زاي����د  مب��وؤ���ش�����ش��ة  ول��ل��م�����ش��وؤول��ني 
يحققونه  م��ا  على  الإن�����ش��ان��ّي��ة  للرعاية 
ملختلف  م�شرف  وتنظيم  اجن����ازات  م��ن 
ي�شرف  ال��ذي  الم��ر  الدولية  البطولت 

الدولة. 
وقال يف ت�شريح �شحايف مبنا�شبة عقد 
ال���ذي يتحقق  ال��ن��ج��اح  �شر  اإن  امل��وؤمت��ر: 
ه���و يف م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ال���ت���ي جتري 
بكل  يعملون  واجلميع  عالية،  بحرفية 
جهد واإخال�س لنجاح البطولة، م�شرياً 
اإىل اأن احتاد المارات لريا�شة اأ�شحاب 
ال��ه��م��م ي��دع��م ال��ب��ط��ول��ة وي���دع���م كافة 
على  الفئات  لتلك  الريا�شية  الن�شطة 

م�شتوى الدولة، 
الالعبني  امل���ه���ريي مب�����ش��ت��وى  واأ�����ش����اد   
املعاقني  ل��رم��اي��ة  الإم��������ارات  مب��ن��ت��خ��ب 
الذين دائما يحققون الجن��ازات، وقال 
البطولة اأثبتت تفوق الإمارات يف رماية 
البطولت  يف  لعبينا  ون��ت��ائ��ج  امل��ع��اق��ني 
الفرتة  باأن  واأ�شار  رائعة،  كانت  ال�شابقة 
واأن  بالإجنازات  حافلة  �شتكون  القادمة 
�شيدعم  ���ش��اه��دن��اه  ال���ذي  امل�شتوى  ه��ذا 
الفرتة  خالل  واحل�شد  النجاح  م�شرية 

القادمة. 
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ان����ه م��ي��ث��ل الم�����ارات 
العرياين-  ���ش��ي��ف  ع���ب���داهلل  ال��الع��ب��ون 
ال����ع����ري����اين- عبيد  ����ش���ل���ط���ان  ع����ب����داهلل 
عبداهلل  ال��ن��ع��ي��م��ي-  �شيف  ال��ده��م��اين- 

الحبابي
لعبني ال�شوزن : �شيف هالل احلمريي 
احلامد.حممد  ح�����ش��ن  ع��ل��ي  حم��م��د   .

ها�شل احلب�شي

برعاية نهيان بن ز�يد �آل نهيان

» زايد العليا « تنظم مناف�سات بط�لة كاأ�ش العامل لرماية اأ�سحاب الهمم 2018
�ملناف�شات تقام بنادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف

يتناف�شون يف 14 م�شابقة متنوعة دولة   41 من  والعبة  العبا   223
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ويرت�شانت  ث���ورن  ال��ت��اي��الن��دي  ت���وج 
لأ�شاتذة  ال�������ش���ارق���ة  ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب 
اجلولف التي نظمتها هيئة ال�شارقة 
و  �شروق”  والتطوير”  لال�شتثمار 
بعد  الول  اأم�س  مناف�شاتها  اختتمت 
اأن متكن من ح�شم النتيجة ل�شاحله 
بتغلبه على مناف�شيه الأ�شرتايل بيرت 
فاولر والأمريكي كالرك ديني�س بعد 
املثرية والعديد  املناف�شات  جولة من 
ي��ب�����ش��ر بانطالقة  م���ا  امل���ف���اج���اآت  م���ن 
ق���وي���ة مل��و���ش��م اجل���ول���ف خ����الل هذا 

العام.
مبفاجاآت  اخل���ت���ام���ي  ال���ي���وم  ومت���ي���ز 
ع�����دي�����دة وم���ن���اف�������ش���ات م����ث����رية بني 
الكبار  ال��ث��الث��ة  ل���ش��ي��م��ا  ال��الع��ب��ني 
ديني�س  و  ف�����اول�����ر  و  وي���رت�������ش���ان���ت 
اجلولف  ملعب  ع��ل��ى  ت��ب��اروا  ال��ذي��ن 
والرماية  اجل��ول��ف  ل�”نادي  ال��ت��اب��ع 
من  واح���دا  يعد  ال���ذي  بال�شارقة” 
ريا�شة  مم���ار����ش���ة  وج����ه����ات  اأف�������ش���ل 

اجلولف يف املنطقة بف�شل ت�شميمه 
وجتهيزاته الفنية الراقية.

ويرت�شانت  التايلندي  تتويج  �شهد 
بالبطولة عدد كبري من ممثلي �شروق 

ومكتب ال�شارقة لال�شتثمار الأجنبي 
ال�شارقة”  يف  “ا�شتثمر  امل���ب���ا����ش���ر 
ونادي  للجولف  الأوروب��ي��ة  واجلولة 
واحتاد  بال�شارقة  والرماية  اجلولف 

الإم����������ارات ل��ل��ج��ول��ف م����ن اأب����رزه����م 
يف  الفعاليات  مدير  الطنيجي  �شيف 
�شروق و�شامر معلوف مدير حتالف 
ال�شركات يف �شروق و�شيف ال�شويدي 

م��دي��ر ت��روي��ج ال���ش��ت��ث��م��ار يف مكتب 
�شالح  وم���روان  ال�شارقة  يف  ا�شتثمر 
يف  ال�شتثمار  ت��روي��ج  م��دي��ر  العجلة 

مكتب ا�شتثمر يف ال�شارقة.
ب���ن جا�شم  م������روان  ����ش���ع���ادة  واأ�����ش����اد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة  امل���دي���ر  ال�����ش��رك��ال 
والتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال�������ش���ارق���ة 
الذي حققته  الكبري  بالنجاح  �شروق 
اجلولف  لأ���ش��ات��ذة  ال�����ش��ارق��ة  بطولة 
من  �شهدته  وم��ا  الثانية  ن�شختها  يف 
الروح  عك�شا  كبريين  وحما�س  اإث��ارة 
بني  ���ش��ادت  ال��ت��ي  العالية  التناف�شية 

لعبي اجلولف.
ا�شتمرارية  يف  اإن����ه  ال�����ش��رك��ال  وق����ال 
بطولة  حققته  ال��ذي  الكبري  للنجاح 
العام  ال�����ش��ارق��ة لأ����ش���ات���ذة اجل���ول���ف 
ال���ع���ام ختاما  ���ش��ه��دن��ا ه����ذا  امل��ا���ش��ي 
احلدث  م��ن  الثانية  للن�شخة  ب��اه��را 
اأب��رز جنوم هذه  مب�شاركة نخبة من 

الريا�شة يف العامل.

فريق �سرطة اأب�ظبي يحل ثانيا يف بط�لة »عام زايد للكاراتيه«
ح�شل فريق القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي للكاراتيه على 
كومتييه   - للكاراتيه  زاي��د  ع��ام  “بطولة  يف  الثاين  املركز 
الإماراتي للكاراتيه مب�شاركة عدد  “والتي نظمها الحتاد 

كبري من الفرق احلكومية واخلا�شة.
وحقق فريق �شرطة اأبوظبي املركز الثاين بفوزه مبيدالية 
وذل��ك من خالل  برونزيات  واأرب���ع  ف�شية  واأخ���رى  ذهبية 
و  ج��رام��ا  كيلو   67 حتى  وزن  وه��ي  للرجال  اأوزان  ثالثة 

حتى 84 كيلو جراما وفوق 84 كيلو جراما.
فريق  م��ن  ال�شام�شي  ���ش��رور  ع��ب��داهلل  النقيب  ح�شد  وق��د 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي للكاراتيه امليدالية الذهبية 
ال��الع��ب م�شطفى  واأح���رز  84 كيلو ج��رام��ا  ف��وق  يف وزن 

هالل البلو�شي امليدالية الف�شية لنف�س الوزن وفاز يف وزن 
84 كيلو جراما كل من فار�س حممد املنهايل وعمر �شالح 
اجلابري بامليدالية الربونزية.. بينما ح�شد الالعب را�شد 
كيلو جراما   67 برونزية يف وزن حتى  عبد اهلل اجلنيبي 
وفاز الالعب خالد خلفان النعيمي بربونزية يف وزن حتى 

84 كيلو جراما .
قطاع  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�شام�شي  بطي  خليفة  العميد  وق���ال 
اإن  الريا�شي  ال�شرطة  جمل�س  رئي�س  واخل��دم��ات  املالية 
ح�شول فريق �شرطة اأبوظبي للكاراتيه على املركز الثاين 
الريا�شية  لإجن��ازات��ه��ا  اإ�شافة  ي�شكل  زاي��د  ع��ام  بطولة  يف 
وه���و ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ح��ر���س ال��ق��ي��ادات ال�����ش��رط��ي��ة ع��ل��ى دعم 

الالعبني  لأهميتها..مهنئا  الريا�شية  الأن�شطة  ورع��اي��ة 
الفائزين وحثهم على بذل املزيد من اجلهد وح�شد املزيد 
من البطولت على امل�شتوى القيادات ال�شرطية والريا�شة 

املحلية والإقليمية.
مركز  مدير  بوعلي  عبيد  حممد  العقيد  اأ�شاد  جهته  من 
الب�شرية  امل����وارد  ق��ط��اع  يف  ال�شرطية  الريا�شية  ال��رتب��ي��ة 
النتائج  اإىل  م�����ش��ريا   .. ال��ك��ارات��ي��ه  ف��ري��ق  ب���اإجن���از لع��ب��ي 
املتميزة التي حققتها الفرق الريا�شية يف �شرطة اأبوظبي 
اهتمامها  على  موؤ�شر  وه��و  واحل��ايل  املا�شي  املو�شمني  يف 
الريا�شية  الثقافة  م�شتوى  وتعزيز  الريا�شية  بالأن�شطة 

لدى منت�شبيها.

للريا�شات  ال������دويل  دب����ي  ن�����ادي  ي��ن��ظ��م   
دبي  �شباق  املقبل  اجلمعة  ي��وم  البحرية 
ال�شاد�شة وقبل  املائية -اجلولة  للدراجات 
الدولية  الإم����ارات  بطولة  م��ن  اخلتامية 
-2018 وذلك �شمن روزنامة ال�شباقات 
البحري  ال��ري��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  ال��ب��ح��ري��ة يف 
الكبري  احل��دث  ويقام   .2018-2017
ه���ذا ال��ع��ام حت��ت م��ظ��ل��ة الحت����اد ال���دويل 
وباإ�شراف  ام-  اأي  -ي��و  ال�شريعة  ل��ل��زوارق 
من  البحرية  للريا�شات  الإم���ارات  احت��اد 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  منها  نظم  ج��ولت   7
الثانية  اجل���ول���ة  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
وي�شتعد لتنظيم اجلولتني ال�شاد�شة )قبل 
وال�شابعة  املقبل  اجلمعة  ي��وم  اخلتامية( 
 31 )اخلتامية( واملحدد لها يوم ال�شبت  

مار�س املقبل.
وي�شت�شيف �شاطئ جمريا 3 مقابل مركز 
مريكاتو للت�شوق املناف�شات منذ �شباح يوم 
�شي�شج  حيث  امل�شاء  وحتى  املقبل  اجلمعة 
للمرة  املائية  ال��دراج��ات  حمركات  بهدير 
متابعة  على  اجلمهور  اعتاد  حيث  الأوىل 
احل����دث م���ن ق��ب��ل ب��ال��ق��رب م���ن امل���ك���ان يف 

�شاطئ كايت بيت�س و�شن �شيت مول.
اأهمية  وياأخذ ال�شباق الكبري يوم اجلمعة 
بطولة  يف  امل�شاركني  للمت�شابقني  كبرية 
الإم�������ارات ال���دول���ي���ة وال���ت���ي جت��م��ع نخبة 
وفرن�شا  بريطانيا  من  العامليني  الأب��ط��ال 
والت�شيك  وال��ن��م�����ش��ا  وال���دمن���ارك  وامل��ج��ر 
والأ�شقاء  وال��ي��اب��ان  وا���ش��ت��ون��ي��ا  وال�����ش��وي��د 

م���ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ودول���ة 
الكويت واململكة املغربية اإ�شافة اإىل جنوم 
الإم��ارات. وب��داأت اللجنة املنظمة يف نادي 
دبي الدويل للريا�شات البحرية الرتتيب 
والذي  الكبري  احل��دث  لإق��ام��ة  والتجهيز 
ميثل ثامن الفعاليات التي ينظمها النادي 
يف عام زايد 2018 بالتن�شيق والت�شاور مع 
الدوائر احلكومية واملوؤ�ش�شات الوطنية يف 
الإمارة ومن بينها القيادة العامة ل�شرطة 

وبلدية  املالحية  دبي  مدينة  و�شلطة  دبي 
املنطقة  اإدارة  ق�����ش��م  ال��ب��ي��ئ��ة  -اإدارة  دب���ي 

ال�شاحلية والقنوات املائية.
وقال حممد عبد اهلل حارب ع�شو جمل�س 
اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
 6 -اجلولة  املائية  للدراجات  دبي  ل�شباق 
م��ن ب��ط��ول��ة الإم������ارات ل��ل��دراج��ات املائية 
-2018 بداأت يف التجهيز مبكرا لتنظيم 
اإجناح  واأي�شا  املقبل  اجلمعة  ي��وم  ال�شباق 
�شوف  والتي  واخلتامية  ال�شابعة  اجلولة 
ال�شبت  ي���وم  اأي�����ش��ا  ال���ن���ادي  ي�شت�شيفها 
املوافق احلادي والثالثني من �شهر مار�س 
�شباقي  احل���دث���ني  اأن  واأ����ش���اف  اجل�����اري. 
اجلولتني ال�شاد�شة وال�شابعة من البطولة 
ال���دول���ي���ة ي����اأخ����ذان اأه���م���ي���ة ك���ب���رية لي�س 
للمت�شابقني فح�شب بل اأهمية كبرية اأي�شا 
عند جمل�س اإدارة النادي والذي يعمل على 
التي  وال�شباقات  الفعاليات  ك��اف��ة  اإجن���اح 
2018 ويف  ينظمها ال��ن��ادي يف ع��ام زاي��د 
2017-2018 والذي  املو�شم الريا�شي 

�شهر  منذ  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�شهد 
التنفيذي  املدير  وثمن  املا�شي.  �شبتمرب 
اجلهود الطيبة والتعاون املثمر بني النادي 

واملوؤ�ش�شات  احلكومية  ال��دوائ��ر  وخمتلف 
متمثلة  دب��ي  بلدية  بينها  وم��ن  الوطنية 
اإدارة املنطقة ال�شاحلية والقنوات  يف ق�شم 

املائية باإدارة البيئة على �شرعة ال�شتجابة 
واإقامة احلدث يف �شواطئ جمرياا 3 قبالة 
ال�شاطئ  ل��ل��ت�����ش��وق وه���و  م��رك��ز م��ريك��ات��و 

اجلولة  مناف�شات  ي�شت�شيف  �شوف  ال��ذي 
ال�شهر  نهاية  املقررة  واخلتامية  ال�شابعة 
اإىل مناف�شات بطولة دبي  اإ�شافة  اجلاري 
لل�شراعية احلديثة )دبي جونيور ريغاتا( 

واملقررة يوم اجلمعة 23 اجلاري.
احلدث  اأن  ح���ارب  اهلل  عبد  حممد  وذك���ر 
�شباقات  يف  ك��امل��ع��ت��اد  ���ش��ي�����ش��م��ل  امل���رت���ق���ب 
9 فئات خمتلفة  املائية يف دبي  الدراجات 
ه����ي واق������ف ج����ي ب����ي 1 وواق�������ف ج����ي بي 
ج��ي ب��ي 3 وج��ال�����س ج��ي ب�س  وواق����ف   2
جي  وج���ال�������س   2 ب����ي  ج����ي  وج���ال�������س   1
ب����ي 3 وج���ال�������س ج����ي ب����ي 4 واحل����رك����ات 
ال�شتعرا�شية )املهارات املفتوحة( والألواح 

الطائرة )فالي بورد(.
الربنامج  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  واأك������د 
الربنامج  وح�����ش��ب  للمناف�شات  امل��رت��ق��ب 
الفني  الفح�س  اإج����راء  �شي�شمل  ال��زم��ن��ي 
ع��ل��ى ال���دراج���ات امل�����ش��ارك��ة ي���وم اخلمي�س 
ال��ت��ن��وي��ري بني  املقبل وان��ع��ق��اد الج��ت��م��اع 
اللجنة املنظمة واملت�شابقني يف نف�س اليوم 
)اجلمعة(  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  ي�شهد  اأن  ع��ل��ى 
�شباحية  ف��رتت��ني  على  املناف�شات  اإق��ام��ة 
وم�������ش���ائ���ي���ة. واخ���ت���ت���م حم���م���د ع���ب���د اهلل 
اإىل  دع��وة مفتوحة  ح��ارب حديثه موجها 
البحرية  الريا�شات  ع�شاق  من  اجلمهور 
احلدث  ملتابعة  املائية  ال��دراج��ات  وحمبي 
امل��ك��ان اجل��دي��د والذي  يف �شاطئ ج��م��رياا 
رائعا  وم�شرحا  منوذجيا  م�شطحا  يعترب 

ملتابعة كل الفعاليات البحرية.

يونايتد  مان�ش�شرت  ليقود  هدفني  را�شفورد  ماركو�س  اأح��رز 
للفوز 2-1 على غرميه ليفربول ام�س الأول ال�شبت ليحكم 
قب�شته على املركز الثاين يف الدوري الجنليزي املمتاز لكرة 

القدم.
الدوري  الثالث يف  �شيتي من لقبه  اق��رتاب مان�ش�شرت  ومع 
املمتاز يبدو املركز الثاين هو اأف�شل نتيجة ميكن احل�شول 

عليها ويتقدم يونايتد بخم�س نقاط عن ليفربول.
و�شيق يونايتد اخلناق على هجوم ليفربول املنتع�س وتقدم 

بهدفني يف اأول 24 دقيقة بوا�شطة را�شفورد.
ومنح هدف ايريك بيلي باخلطاأ يف مرمى فريقه يونايتد 
�شاحب  لكن  ال��ث��اين  ال�شوط  يف  الأم���ل  ليفربول  مناف�شه 

على  الأول  انت�شاره  على  ح��اف��ظ  الأر�����س 
غرميه منذ يناير كانون الثاين 2016.

وقال جوزيه مورينيو مدرب يونايتد 
اأ�شفه  لن  لكني  مثالية.  “نتيجة 
باأنه اأداء مثايل. ح�شلنا يف ال�شوط 

ب�شكل  نلعب  اأن  فر�شة  على  الأول 
اأكر  اأهدافا  ون�شجل  و�شريع  مبا�شر 

مما فعلنا. كان فوزا م�شتحقا«.
�شاحب  ت�شيل�شي  وق��ل�����س 

الفارق  اخلام�س  املركز 
ن���ق���اط  اأرب������������ع  اإىل 

م��������ع ل����ي����ف����رب����ول 
ون�������ق�������ط�������ت�������ني 

توتنهام  خ��ل��ف 
ه����وت���������ش����ب����ري، 
يلعب  ال��������ذي 
�شد بورمنوث 
غ������دا الأح��������د، 
املركز  �شاحب 

بعد  ال��������راب��������ع 
 1-2 ف���������������وزه 

كري�شتال  ع���ل���ى 
بال�س.

ت�شيل�شي  وت���ق���دم 
ب���������ه���������دف���������ني م�����ن 

ت���������ش����دي����دة وي���ل���ي���ان 
اجتاهها  غ���ريت  ال��ت��ي 

باخلطاأ  ك��ي��ل��ي  وم���ارت���ن 
يف مرماه خالل ال�شوط 
الأول لكن الفريق تراجع 

يف ال�شوط الثاين.
وقل�س باتريك فان انهولت 

ال���ف���ارق يف ال���وق���ت امل��ح��ت�����ش��ب بدل 
ك��اف��ي��ا لبال�س  ي��ك��ن  ل��ك��ن��ه مل  ال�����ش��ائ��ع 
يف  الأول  ف��وزه  على  ت�شيل�شي  ليحافظ 

اأربع مباريات بجميع امل�شابقات.
اإذ  اأي�شا يف قاع الرتتيب  وكان يوما مهما 

موؤملة  لهزمية  يونايتد  ه��ام  و���ش��ت  تعر�س 
على  لي�شبح  برينلي  �شيفه  اأم���ام  -3�شفر 

بعد ثالث نقاط فوق منطقة الهبوط.
اإذ ت�شبب  وظهرت م�شاهد �شيئة على ا�شتاد لندن 

اقتحام اأر�س امللعب واحتجاجات جماهري و�شت 
هام يف رحيل ديفيد �شوليفان وديفيد جولد 

بال�شرطة  وال���ش��ت��ع��ان��ة  ال��ف��ري��ق  م��ال��ك��ي 
ل�شتعادة النظام.

وق�����ال دي��ف��ي��د م���وي���ز م�����درب و����ش���ت هام 
رائعني  كانوا  خلفنا.  امل�شجعني  “نريد 

اأن  ميكن  ل  لكن   . هنا  اإىل  ح�شوري  منذ 
تعرب اخلطوط وتنزل اإىل اأر�س امللعب«.

ال�شيئة  الأج��واء  امللعب من  اأر���س  امل�شاكل على  وزادت 
اإذ قاد هدف من ا�شلي بارنز وثنائية كري�س وود فريقهما 

برينلي لثاين انت�شار يف اأ�شبوع وتقلي�س الفارق اإىل نقطتني 
مع ار�شنال �شاحب املركز ال�شاد�س الذي ي�شت�شيف واتفورد 

غدا الأحد.
* ثنائية ر��شفورد

�شيتعامل  كيف  عن  امل��ب��اراة  قبل  الأح��ادي��ث  اأغلب  وان�شبت 
وروبرتو  ماين  �شاديو  ليفربول  هجوم  ثالثي  مع  يونايتد 
ف��ريم��ي��ن��و وحم��م��د ���ش��الح ال����ذي ي��ت��ق��ا���ش��م ����ش���دارة هدايف 

الدوري.
ل��ك��ن ح��ت��ى م��ع غ��ي��اب ب���ول ب��وج��ب��ا ك���ان ي��ون��اي��ت��د ه��و املبادر 
روميلو  وج��ود  على  يعتمد  مبا�شر  باأ�شلوب  ولعب  بالهجوم 

لوكاكو وظهرت مل�شة املهاجم البلجيكي يف هديف را�شفورد.
وكانت ثنائية را�شفورد، وهي الأوىل منذ فرتة عيد امليالد، 
اإذ مل ي�شتطع ليفربول هز ال�شباك مرة اأخرى  حا�شمة 
بعدما قل�س الفارق بف�شل هدف بيلي يف مرماه ليخ�شر 

للمرة الأوىل يف ثماين مباريات بجميع امل�شابقات.
الأمور  ت�شر  “مل  ليفربول  م��درب  وق��ال يورجن كلوب 
كان  �شباكنا.  هزا  اللذين  الهدفني  ب�شبب  جيد  ب�شكل 
تلك  اأف�����ش��ل يف  ب�شكل  ن��داف��ع  اأن  ي��ج��ب 
ال�شيطرة  تفقد  اأن  املواقف. ميكن 
على الكرة بالطبع ب�شبب �شربة 
راأ�س اأو التحام مع لوكاكو لكن 
الدفاع وكنا  يوجد فجوة يف 

بحاجة لغلقها«.
وف����������������از ن�����ي�����وك�����ا������ش�����ل 
-3�شفر  ي���ون���اي���ت���د 
�شاوثامبتون  ع��ل��ى 
بخم�س  ل��ي��ب��ت��ع��د 
ن����������ق����������اط ع����ن 
م�������ن�������ط�������ق�������ة 
اخل������������ط������������ر 
وي��������������زي��������������د 
ال�شغط على 
ي�شيو  ر و ما
ينو  بليجر
م��������������������درب 

املناف�س.
واأح������������رز 
 ، ي كينيد
امل��ع��ار من 
 ، ت�شيل�شي
واأ�شاف  هدفني 
م���ات ري��ت�����ش��ي ه��دف��ا اآخر 
رفائيل  امل��درب  ليحقق فريق 
بنيتز فوزه الثاين على التوايل 

على اأر�شه.
وا������ش�����ت�����م�����رت م�����ع�����ان�����اة و����ش���ت 
خ�شر  بعدما  البيون  بروميت�س 
4-1 اأمام �شيفه لي�شرت �شيتي. 
التقدم  رون��دون  �شالومون  ومنح 
ا�شتاد  ع��ل��ى  ب��روم��ي��ت�����س  ل��و���ش��ت 
باأربعة  رد  لي�شرت  لكن  ه��اوث��ورن��ز 
اأه�����داف ل��ي��ظ��ل ���ش��اح��ب الأر������س يف 
املركز الأخري متاأخرا بثماين نقاط عن 

منطقة الأمان.
وفر�س �شوانزي �شيتي، الذي ُطرد لعبه 
التعادل   ،11 الدقيقة  يف  اي��و  ج����وردان 
ب����دون اأه�����داف ع��ل��ى ه��در���ش��ف��ي��ل��د تاون 
يوؤثر  ف��ي��م��ا مل  ���ش��م��ي��ث  ب��ا���ش��ت��اد ج����ون 
اإهدار وين روين لركلة جزاء اإذ انت�شر 
اند  برايتون  على  -2�شفر  ايفرتون 
جودي�شون  ا�شتاد  على  البيون  هوف 

بارك.

بطولة �الإمار�ت �لدولية ت�شل �إىل �ملحطة قبل �خلتامية

�سب��اق دب��ي للدراج��ات املائي��ة يف �س��اطئ جمي��را اجلمع���ة
حممد حارب : دعوة مفتوحة للجمهور لال�شتمتاع باحلدث

التايالندي ويرت�سانت يت�ج بلقب بط�لة »ال�سارقة لأ�ساتذة اجل�لف«ي�نايتد ي�سقط ليفرب�ل وم�ساهد �سيئة يف و�ست هام 

و5-7   6-7 وف��ازت  للتن�س  عودتها  وليامز  �شريينا  وا�شلت 
على كيكي بريتنز يف بطولة اإنديان ويلز املفتوحة الليلة قبل 
املا�شية لت�شرب موعدا يف الدور الثالث مع �شقيقتها الأكرب 
اأداء �شريينا، العائدة للتن�س بعد غياب ا�شتمر  فينو�س. وكان 
بع�س  متوا�شعا يف  وال����ولدة،  احلمل  ب�شبب  ع��ام  م��ن  لأك��ر 
الأوقات لكنها ا�شتخدمت قوتها لُت�شقط مناف�شتها الهولندية 

امل�شنفة 29 عامليا يف كاليفورنيا.
وق����ال����ت ���ش��ريي��ن��ا احل���ا����ش���ل���ة ع���ل���ى 23 ل��ق��ب��ا يف 

املباراة  “بداأت هي  الكربى  الأرب��ع  البطولت 
بطريقة قوية جدا. كنت اأفكر يف اأنني يجب 

اأن اأ�شتمر واأقدم اأف�شل ما عندي«.
كل  هنا.  لوجودي  �شعيدة  “اأنا  واأ�شافت 

�شيء يعد ربحا اإ�شافيا«.
اأي�شا  ال��ث��ال��ث  ال���دور  اإىل  فينو�س  وت��اأه��ل��ت 

بفوزها على الرومانية �شورانا كري�شتيا 3-6 
و6-4 يف املباراة ال�شابقة.

بني  مبكرة  مواجهة  اأك��ر  ه��ذه  و�شتكون 
على  الأوىل  مباراتهما  منذ  الثنتني 

�شعيد الح��رتاف يف الدور الثاين 
ل�����ش����رتال����ي����ا امل���ف���ت���وح���ة ع���ام 

مباراة  و�شتكون   .1998
اليوم الثنني رقم 29 

ب�����ني ال���الع���ب���ت���ني، 
ان����ت���������ش����رت  اإذ 

 17 ���ش��ريي��ن��ا 
مقابل  م���رة 
ف������وزا   11

لفينو�س.
وكانت �شريينا 
ق���������اط���������ع���������ت 
البطولة حتى 

.2015
املواجهة  وعن 
قالت  امل��ق��ب��ل��ة 
��������ش�������ريي�������ن�������ا 
كيد  لتاأ با “
اأن  اأمتنى  كنت 

لعبة  اأواج���������ه 

اأخرى بدل منها. اأي لعبة حرفيا. لكن ل باأ�س بذلك. »اأكره 
املواجهات معها جدا لكني ا�شتمتع باملعركة على اأر�س امللعب 
لكن بعد املباراة ل اأ�شعر بالرتياح«. وحققت فينو�س الفوز بعد 
فازت  عندما  الثانية  املجموعة  يف  اإر�شالها  ك�شر  على  تغلبها 
بخم�شة اأ�شواط متتالية لتفوز باأول مباراة تخو�شها بعد �شهر 
الذي  الأداء  اإىل  “العودة  التاأهل  بعد  فينو�س  وقالت  كامل. 
وبع�س  ال��وق��ت  لبع�س  يحتاج  فيه  ترغب 
الثامنة  امل�شنفة  واأ�شافت  املمار�شة«. 
نقطة  ك��ل  على  القتال  “حاولت 
للفوز  م�شتطاع  جهد  ك��ل  وب��ذل��ت 
بالنقاط لأنني مل األعب منذ مدة 
طويلة«. كما تاأهلت للدور الثالث 
املدافعة عن  اأيلينا ف�شنينا  اأي�شا 
الأمريكية  هزمت  والتي  اللقب، 
و1-6   6-2 ب��ي��ل��ي�����س  ك���اث���ري���ن 
الثانية  امل�شنفة  وف����ازت  و1-6. 
وزنياكي  ك����ارول����ني  ال���دمن���رك���ي���ة 
على ال�شبانية لرا اأروابارينا 4-6 
اإيلينا  الأوك���ران���ي���ة  و���ش��ع��دت  و1-6. 
الرابعة  امل�����ش��ن��ف��ة  ���ش��ف��ي��ت��ول��ي��ن��ا 
الفوز على  بعد  املقبل  للدور 
الأملانية مونا بارتل 4-6 
مباريات  ويف  و3-6. 
دانييل  ف�����ازت  اأخ������رى 
كولينز على مواطنتها 
امل�شنفة  الأم���ري���ك���ي���ة 
كيز  م���ادي�������ش���ون   15
6-3 و7-6، وخ�شرت 
 18 امل�شنفة  ال�شلوفاكية 
جمدالينا ريباريكوفا اأمام 
�شوفيا  ال�شابة  الرو�شية 
جوك 6-3 و2-6 و5-7، 
ال�شتونية  �شقطت  بينما 
امل�شنفة  كونتافيت  ان��ي��ت 
الياك�شندرا  اأم������ام   28
من  وه���ي  �شا�شنوفيت�س 
بنتيجة  البي�شاء  رو�شيا 

و4-6.  2-6

�سريينا ت�اجه فين��ش يف الدور الثالث يف اإنديان ويلز  كاأ�ش الحتاد الآ�سي�ي: املنامة 
والزوراء يبحثان عن ف�ز اأول 

اجلولة  �شمن  مواجهتني  الثنني  املنامة  البحرينية  العا�شمة  ت�شت�شيف 
الحتاد  كاأ�س  يف  اآ�شيا  غرب  ملنطقة  الثانية  املجموعة  مناف�شات  من  الرابعة 
العراقي  ال���زوراء  �شيفه  البحريني  املنامة  فيلتقي  ال��ق��دم،  لكرة  الآ���ش��ي��وي 
العهد  ال�����ش��وري  اجلي�س  ي�شت�شيف  بينما  اأول،  ف��وز  ع��ن  البحث  م��ب��اراة  يف 

اللبناين.
5 نقاط من تعادلني وفوز واحد،  ويت�شدر العهد ترتيب املجموعة بر�شيد 
ويليه اجلي�س ال�شوري بثالث نقاط من ثالثة تعادلت، ثم الزوراء بنقطتني 

من تعادلني، واأخريا املنامة بر�شيد نقطة واحدة من مباراتني.
وكانت املجموعة قد �شهدت اإرجاء مباراة الزوراء واملنامة التي كان من املقرر 
ان تقام يف العراق �شمن اجلولة الثالثة، حتى ني�شان اأبريل املقبل، وذلك يف 
ظل ا�شتمرار احلظر املفرو�س من قبل الحت��اد ال��دويل لكرة القدم )فيفا( 

على اإقامة املباريات الدولية الر�شمية يف العراق.
اأمام اجلي�س  اآ�شيويا بعد تعادله  الأول  انت�شاره  املنامة عن  والثنني، يبحث 
اأما  رد.  دون  بهدف  اللبناين  العهد  م��ن  واخل�����ش��ارة  اأه���داف،  ب��دون  ال�شوري 
الزوراء، في�شع الهدف نف�شه ن�شب عينيه اأي�شا، بعد التعادل يف اأول لقاءين 

اأمام العهد 1-1 واجلي�س �شفر-�شفر.
و�شي�شطر مدرب املنامة حممد ال�شمالن اىل خو�س املباراة يف ظل احتمال 
املهاجم  واي��ق��اف  ال���ش��اب��ة،  ب��داع��ي  اإري���ك لوي�س  ال��ربازي��ل��ي  غياب حمرتفه 
حممد الرميحي بقرار من جلنة الن�شباط بعد طرده يف اجلولة الأوىل اأمام 
اجلي�س ال�شوري، و�شيعول على لعبي اخلربة حممد ال�شيد عدنان وحممود 

غو�شتافو. لوي�س  عبدالرحمن “رينغو” والربازيلي 
وقال “رينغو” لوكالة فران�س بر�س “املباراة مهمة جدا لنا، والنقاط الثالث 
اإحدى  املناف�شة على خطف  وح��ظ��وظ  اآم���ال  على  الب��ق��اء  اأج��ل  م��ن  مطلبنا 
بطاقتي التاأهل للدور الثاين. لقد خ�شرنا خم�س نقاط بعد مباراتي اجلي�س 
بالنقاط  اخل���روج  اأج���ل  م��ن  جاهدين  و�شنعمل  اللبناين،  والعهد  ال�����ش��وري 
الثالث«. اأ�شاف “املهمة لن تكون �شهلة، �شنواجه فريق الزوراء العراقي، وهو 
من الفرق املر�شحة لبلوغ مراحل متقدمة بهذه امل�شابقة، ولكننا نثق بقدرات 

لعبي فريقنا ولدينا القدرة على حتقيق الأهم يف هذه املباراة املهمة«.
وكانت بعثة الزوراء و�شلت ال�شبت للبحرين بوفد كبري يتقدمه رئي�س النادي 
الالعب الدويل ال�شابق فالح ح�شن و�شط معنويات عالية بعد حفاظ الفريق 

على �شدارته للدوري العراقي وبفارق 7 نقاط عن اأٌقرب مناف�شيه.
ويف املباراة الثانية، ياأمل فريقا اجلي�س والعهد يف اخلروج بالنقاط الثالث 
وعدم تكرار نتيجة اللقاء الأخري الذي جمعهما يف العا�شمة بريوت باجلولة 
املا�شية وانتهت بالتعادل اليجابي 1-1، خا�شة واأن العهد يبحث عن الفوز 
الثاين من اأجل البتعاد يف ال�شدارة، بينما يبحث اجلي�س عن الفوز الأول بعد 

التعادل يف ثالث مباريات متتالية.
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•• دبي -خا�س-الفجر:

وركب  فل�شطني،  وطنه  لفقده  و�أملا  وحزنا،  همًا  يحمل   ،1948 عام  نازحَا  خرج 
جناحيه  ونف�ص  ��شتفاق،  ما  �شرعان  لكنه  �لغربة،  مر�رة  وذ�ق  �ملهاجر،  مر�كب 
�أمال، ومن مر�رة  �لنكبة طاقة، ومن �ملهجر وطنا يف قلبه، ومن �الأمل  لي�شنع من 
و�لتميز   ، �لنجاح  مع  لقاء  حياته  مر�حل  من  مرحلة  كل  يف  �للقاء  لذة  �لفر�ق 

،طالل �أبوغز�لة عمالق �شناعة �ملعرفة �لعربي، �لذي ��شتطاع �أن يوؤ�ش�ص �شبكة 
كمنظومة  تعمل  مبجموعها  موؤ�ش�شة،  ثالثني  على  تربو  �ملوؤ�ش�شات  من  عاملية 
�إن�شاء  ،وعلى  معريف  �إن�شان  �إىل  تقليدي  من  وحتويله  �الإن�شان،  �إنتاج  �إعادة  على 
جمتمعات عربية معرفية تقود حركة �لتغيري و�لتطوير و�ملناف�شة، وحتجز لها 

مكانا متقدما بني �الأمم.
طالل �أبوغز�لة �شخ�شية ��شتثنائية متثل نرب��شا م�شيئا وم�شرفا للجيل ��شتطاع �أن 

ين�شم �إىل قائمة �أكرث 100 �شخ�شية عربية �إ�شالمية موؤثرة يف �لعامل ،�إجناز�ت 
و�أهد�ف، وقيم وم�شروع ح�شاري يقوده �أبوغز�لة �أقل 

ما يقال عنه �إنه عامل جديد عامل ير�ه �أبوغز�لة 
ينري لالأمة �لعربية طريقًا  من نور ومعرفة وعلم 

من  �الإ�شاء�ت  هذه  فكانت  �لتقته  �لفجر(   (  ،
م�شرية مبدع من )�لنكبة �إىل �لقمة(.

بد�يات .. وروؤية وتاأريخ
طالل ابوغزالة يرى يف البتالءات 
نعمة وطاقة ، كيف يفل�شف لنا هذا 
نف�شي  قلت يف  لطاملا  ف��ق��ال:  امل��ب��داأ 
اأن��ع��م علي  اهلل  اإن  ال��ن��ا���س:  واأم�����ام 
و�شمن   ، وامل��ع��ان��اة  الب��ت��الء  بنعمة 
اأ�شميته  كتابا  اأنتجت  الإط���ار  ه��ذا 
املعاناة ت�شنع  املعاناة(، لأن  ) نعمة 
على  وال���ق���درة  الإرادة  الإن�����ش��ان  يف 
ال��ن��ج��اح وال��رغ��ب��ة يف ال��ت��ح��دي من 

اأجل النجاح .
فل�شطينيا  لج��ئ��ا  كنت  ال��ب��داي��ة  يف 
لبنان،  جنوب  يف  املطاف  بي  انتهى 
وم���ن���ذ ت��ل��ك ال��ل��ح��ظ��ة ف���ك���رت كيف 
مي����ك����ن اخل����������روج م�����ن الإح�����ب�����اط 
التي  ال�����ش��دي��دة  وامل��ع��ان��اة  النف�شي 
اأمل�����ت ب��ن��ا ج��م��ي��ع��اً، ك����ان مم��ك��ن��ا اأن 
اأ�شريا  اأ�شبح  اأن  بالكتئاب  اأ���ش��اب 
للظلم والياأ�س ، اأو اأن اأ�شبح مقاتال 
اأتخذ  اأن  ق��ررت  لكنني   ، ومنا�شال 
ال�شيا�شي  ل��ل��ن�����ش��ال  م���وازي���ا  خ��ط��ا 
حلياتي  ور����ش���م���ت  وال���ع�������ش���ك���ري، 
ب���داي���ة اأخ�����رى اع��ت��م��دت ع��ل��ى ركن 
والتميز،  التفوق  اأجل  من  الن�شال 
احلياة،  ف�������ش���اءات  يف  والن����ط����الق 
اأنني  املهجر  ب��الد  ق���راري يف  وك���ان 
اأول،  ذات����ي  ع��ل��ى  اأن��ت�����ش��ر  اأن  ب��د  ل 
ع��دوي من خالل  على  اأنت�شر  واأن 
جناحات  وحتقيق  ومتيزي  تفوقي 
غ���ري م�����ش��ب��وق��ة، ك��ي��ف اأح���ق���ق هذا 
احللم مل اأكن اأعرف بعد، ومل اأ�شل 
يف ذاك الوقت اإىل الو�شائل وال�شبل 
ال����ت����ي حت���ق���ق يل ه������ذا ال���ط���م���وح، 
ولكنني قررت اأن اأقول للعامل كله: 
اأف�شل من  اأف�شل من عدوي،  اإنني 

هذا املحتل بفكري واإبداعي.

توجيه �لبو�شلة
���ش��ريت��ه : يف عام  اأب���وغ���زال���ة  ت��اب��ع 
عنان  ك��ويف  اأن�����ش��اأ  عندما   2001
لتقنية  امل����ت����ح����دة  الأمم  ف����ري����ق 
�شم  ال���ذي  والت�����ش��الت  املعلومات 
العامل  يف  ال��رئ��ي�����ش��ة  احل���ك���وم���ات 
تقنية  يف  ال�����ك�����ربى  وال���������ش����رك����ات 
املتحدة  الأمم  ومنظمات  املعلومات 
عنان  ،دع���اين  الدولية  واملوؤ�ش�شات 
ولكن  الفرق،  يف  كع�شو  لالن�شمام 
اإىل اختياري من قبل  انتهى  الأمر 
اجلميع كرئي�س لهذا الفريق وذلك 
امتدت  ال��ت��ي  اإىل خ��ربت��ي  ا���ش��ت��ن��ادا 
تقنية  جم�����ال  يف  ����ش���ن���ة  خ��م�����ش��ني 
ووقتها  والت�������ش���الت،  امل��ع��ل��وم��ات 
اإىل  �شكر  كلمة  وج��ه��ت  اأن��ن��ي  اأذك���ر 
لنتحابه  ال��ف��ري��ق  اأع�����ش��اء  ج��م��ي��ع 
اأ�شكركم  لهم:  وقلت  رئي�شا،  اإي���اي 
بالرغم  رئي�شا  اخ��رتمت��وين  لأن��ك��م 
فل�شطيني  لجئ  باأنني  علمكم  من 
اأردين وعربي وم�شلم ، انتخبتموين 
�شمت  القاعة  فعم  عليكم،  رئي�شا 
رهيب قطعه ت�شفيق حار من قبل 
ال�شفري الأمريكي تبعه ت�شفيق من 
وقتها  واأذك��ر  احل�شور،  جميع  قبل 
فقط  اأ�شبوع  منذ  عائدا  كنت  اأنني 
اج��ت��م��اع وم��وؤمت��ر يف بر�شلونة  م��ن 
الحتاد  جل�شة  ل��رتوؤ���س  ال�شبانية 
املوبايل وكان هذا  لتقنيات  الدويل 
كروز(  )ديفيد  الأم��ري��ك��ي ِ ال�شفري 
م��وج��ودا يف ذل���ك الج��ت��م��اع، وبعد 
القاعة  على  طغى  ال��ذي  الت�شفيق 
ي��ول��د، واأن  ب����داأ  اأن ح��ل��م��ي  ���ش��ع��رت 
ط��م��وح��ي لب����د م���ن ب��ل��وغ��ه، ومن 
وبناتي  اأبنائي  اأخاطب  عندما  هنا 
للنجاح  ل����ه����م:اإن  اأق������ول  ال�����ش��ب��اب 
اأن يكون لديك  اأول  اأدوات ومنها : 
ر�شالة ول اأق�شد الطموح والنجاح، 
ت��ن��ا���ش��ل كاأنك  ف��ال��ر���ش��ال��ة جت��ع��ل��ك 
جمند نذر حياته ووقته وجهده من 
،وهنا  الر�شالة  اأن يخدم هذه  اأج��ل 
عندما تكون لديك ر�شالة فاإن هذا 
ينعك�س على م�شتوى �شعادتك لأنك 
ت�شعر دائما بالأمل، والإميان، واأنك 
حتمل م�شروعا ي�شتحق اأن ت�شحي 
باأيدينا،  ق��رار  فال�شعادة  اأجله،  من 
ون�شتطيع اأن نخلق فر�شة لل�شعادة 
فاإذا   ، احل��ب  هو  الثاين  وال�شالح   ،
اأردت اأن حتقق النجاح املن�شود ل بد 
اأول من اأن تبني �شخ�شية يحبها كل 
قدرها،  حق  ويقدرها  يلتقيها،  من 
و�شمن اإطار هذه القيم كان حراك 

حياتي منذ البداية وحتى الآن.

�أحب �أعد�ئي !!!
القيم  مع  حكاية  اأبوغزالة  لطالل 
اخلا�شة  وامل�������ش���اع���ر  الإن�������ش���ان���ي���ة 
الآخ��ري��ن وكيف يوظفها  وم��واق��ف 
اأ���ش��ه��ب يف هذا  خل��دم��ة م�����ش��روع��ه 
اجل��ان��ب وق���ال: اأن���ا اأوؤم����ن بنظرية 
النظرية  وه�������ذه  ك���ب���ري  ح����د  اإىل 
يقولون  اإذ  ال�����ش��ي��ن��ي��ون  م��ن��ب��ع��ه��ا 

ولكن  تن�شاهم  ول  اأع���داءك  )تذكر 
اغفر لهم( ولكنني من خالل قيمي 
واأخ���الق���ي وق��ن��اع��ات��ي ف��ق��د عملت 
على تطوير هذا القول احلكيم فاأنا 
اأكن  اأو  اأبغ�شهم  ول  اأع��دائ��ي  اأح��ب 
ك��راه��ي��ة وحقد  م��ن  ن���وازع  اأي  لهم 
اأ���ش��دق��ائ��ي لأنهم  اأح����ب  ، وك��ذل��ك 
اأما   ، املحبة  داف���ع  م��ن  يدعمونني 
فله  احل��اق��د  اأو  ال��ع��دو  اأو  امل��ن��اف�����س 
مني حق ال�شكر لأنه يحر�شني من 
ل  كي  دائما  يدعوين  وه��و  الف�شل، 
اأخطئ، بل على العك�س هو يقدم يل 
والإ�شرار  للعزمية  خ��ارق��ة  و�شفة 
لأنني  ال��ن��ج��اح،  م�شرية  وا�شتكمال 
اأعرف اأن هذا ال�شخ�س يرت�شدين 
وم�������ن ه����ن����ا اأك����������ون اأك��������ر ح�������ذرا، 
وبالنتيجة العدو يقدم يل خدمات 
اأ�شتثمرها لأكون اأكر قدرة  جليلة 
ع��ل��ى ال��ن��ج��اح، وال�����ش��دي��ق مينحني 
الن�شوة يف النجاح والدافع للم�شي 
ق���دم���ا ن���ح���و ال���ت���م���ي���ز والرت�����ق�����اء، 
ال�شديق  ف�������ش���ل  ل�����ه  ف����احل����اق����د 

وكالهما جزء من تكويني.
الدنيا  م��ع  تعاملت  ه��ك��ذا  وي��ت��اب��ع: 
ب���ت���ف���ه���م وح����ك����م����ة، وحت�����وي�����ل كل 
دافعة  حم���رك���ات  اإىل  ال�����ش��ل��ب��ي��ات 
وا�شتثمارها  النجاح  نحو  واإيجابية 
بناءة  ط���اق���ة  ل��ت�����ش��ب��ح  وت���دوي���ره���ا 

وحمفزة يف حياتي.

�أمل وحتديات.. ومعرفة!
املعرفة  اأن  ي���رى  اأب��وغ��زال��ة  ط���الل 
حراكنا  ك����ل  يف  ال�������ش���ر  ك��ل��م��ة  ه����ي 
ال���ت���ح�������ش���ر وال����ت����ق����دم كيف  ن���ح���و 
اأب��وغ��زال��ة: الآن نحن  ذل��ك ؟ ق��ال 
بالتحديات  مملوء  ع��امل  يف  نعي�س 
هناك  ذاته  الن�شق  وعلى  والعوائق، 
ال�شانحات،  ال��ف��ر���س  م���ن  ال��ك��ث��ري 
ك��ل منحنى من  الأم����ل يف  وب����وارق 
عن  اأحت��دث  وهنا  حياتنا،  منحيات 
وت�شاهم  عاملنا  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  النعم 
واأخ�س  وت��ط��وي��ره��ا  ت��غ��ي��ريه��ا  يف 
املعرفة(  )ث��ورة  نعمة  ه��ذا  بكالمي 
واأق�شد بذلك التطور الكبري الذي 
والت�شالت،  املعلومات  تقنية  غ��زا 
وما تتيحه هذه التقنيات من تقدم 
لالرتقاء  الأ�شا�شية  الأدوات  كونها 
لقد   ، الب�شرية  وخ��دم��ة  وال��ت��ط��ور 
اأ�شماه  ال��ف��رتة مب��ا  م��ررن��ا يف ه���ذه 
الغرب بالربيع العربي ، واأنا اأ�شميه 
باأب�شع اأمر مر على عاملنا العربي من 
والف�شاد،  والتخلف  الظالم  ع�شور 
وا�شتباحة املحرمات كلها، واأنا اأ�شبه 
الظالمية  بالفرتة  )ال��رب��ي��ع(  ه��ذا 
وا�شتمرت  اأوروب�������ا  ع��ا���ش��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ع�شرات ال�شنني، وبالرغم من ذلك 
ربيعا عربيا، وهم  ن�شمي ما ح�شل 
ب��� )الع�شور  ب��ه��م  ي�����ش��م��ون م��ا ح��ل 
ظالم  ال��ظ��الم(،  وع�شور  ال�����ش��وداء 

العقل والقلب.
ا�شتطرد: ثم جاءت النه�شة ، والآن 
نحن يف املنطقة العربية على اأبواب 
نه�شة كبرية ، واأقول ملن فقد الأمل 
ملاذا  امل��ن��ط��ق��ة وب��ن��ه�����ش��ت��ه��ا :  ب��ه��ذه 
يتناف�س عليها العامل، اإذا كانت هذه 
الأمل  ومفقودا  عقيمة  اأم��ة  الأم���ة 
منها، ملاذا هذا التوجه العاملي الذي 
هذه  لأن  منطقتنا،  يف  كله  يلتقي 
املنطقة منطقة واعدة ، وهي عنوان 
اأقول:  لذلك   ، احلقيقي  امل�شتقبل 
الب�شرية  اإن منطقتنا هي م�شتقبل 
)ل  ديغول:  يقول  كما  وامل�شتقبل   ،
اإل  امل�شتقبل  على  اأن حتكم  ميكنك 
واجلغرافيا(  ال��ت��اري��خ  خ���الل  م���ن 
ونحن كاأمة يف التاريخ واجلغرافية 
قد قدنا العامل لأكر من خم�شمائة 
�شنة على �شعيد احل�شارة والثقافة 
الإن�شاين  والإرث  والآداب  والعلوم 
ال��ع��م��ي��ق وامل�������ش���رف، وب��ح��ك��م كوننا 
امتلكنا مفاتيح التاريخ واجلغرافيا 
اإلينا  امل�شتقبل  �شيوؤول  فباحلتمية 
وهنا  ت��اأك��ي��د،  بكل  م��رك��زه  و�شنكون 
لغة  ن��ه��ج��ر  اأن  ب���د  ل  اأن���ن���ا  اأوؤك�������د 
اخليبة والت�شاوؤم، والياأ�س والت�شبث 
مبنطق امل��ه��زوم وع��دم الأم��ل بهذه 
الأم������ة، ع��ل��ى ال��ع��ك�����س مت��ام��ا نحن 
لت�شبح  ال�����ش��احل��ات  ال��ب��ذور  لدينا 
اأ����ش���ج���ارا ���ش��ام��ق��ات، وغ���اب���ات تثمر 
عطاء وح�شارة، وكذلك الأمر فما 
اأن  ن�شتطيع  ف��ل��ن  حمبطني  دم��ن��ا 
نغادر اأمكنتنا وننتقل اإىل ال�شفوف 
علينا  احل�شارة،  رك��ب  يف  الأمامية 
اأن ندرك اأن هذه لغة العدو واأق�شد 

والآن نحن ن�شهد تناف�شا بني هذه 
اإىل  للو�شول  العمالقة  ال�شركات 
كميزانية(  دولر  )تريليون  الرقم 
املوؤ�ش�شات  فهذه   ،2020 العام  يف 
دع��م احلكومات،  ال��ق��ادرة على  ه��ي 
فالفائ�س والربح يف هذه ال�شركات 
اأي حكومة، وبهذه  ث��روة  اأك��رب من 
املنا�شبة كان يل ال�شرف يف تروؤ�شي 
العمل يف الأمم  للع�شرات من فرق 
املتحدة وكانت اإحداها اإن�شاء ميثاق 
اأول نظام و�شع  الأمم املتحدة وهو 
العامل  يف  الجتماعية  للم�شوؤولية 
مع  بال�شرتاك  وتراأ�شته  اأ�ش�شته   ،
اآن����ذاك  امل��ت��ح��دة  ع����ام الأمم  اأم����ني 
ك����ويف ع���ن���ان، وم����ن ب���ع���ده ب����ان كي 
الرئي�س،  ونائب  كرئي�س  واأن��ا  مون 
مبادئ  ع�شرة  يحتوي  امليثاق  وه��ذا 
واأنا   ، املجتمع  خ��دم��ة  اإىل  ت��ه��دف 
لي�شت  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة  اأن  اأوؤم������ن 
منحة ول تربعا ول عمال خرييا ، 
عليك،  املجتمع  معروف  رد  هي  بل 
ف������اإذا اأن�����ا اأع���ط���ي���ت ف��ه��و ج����زء مما 
اأخ�����ذت م���ن ه���ذا امل��ج��ت��م��ع ، ث���م اإن 
اأن  وي����درك  ق��وي��ة  ذاك��رت��ه  املجتمع 
م��ن ي��ع��ط��ي ه���ذا امل��ج��ت��م��ع ي�شتحق 
فاأكر،  اأك����ر  امل��ج��ت��م��ع  يعطيه  اأن 
بالف�شل  ن��دي��ن  ب��ال��ن��ه��اي��ة  ون��ح��ن 
جتاهه،  واجبنا  ون��وؤدي   ، للمجتمع 
جمموعة  توؤ�ش�س  اأن  قررنا  وهكذا 
طالل  )موؤ�ش�شة  اأب��وغ��زال��ة  ط��الل 
ونخ�ش�س  فاوندي�شن(  اأب��وغ��زال��ة 
ال�شنوية  اأرب��اح��ن��ا  % م��ن   50 لها 
من اأج��ل خدمة املجتمع ، وال��� 50 
تطوير  يف  ت�شتثمر  الأخ����رى   %
واليوم   ، قدراتها  وتعزيز  املوؤ�ش�شة 
اأ�شبح لدينا اأكر من 100 مكتب 
وبالتايل   ، ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف جميع 
ن��ح��ن اأم������ام ن��ت��ي��ج��ة وا����ش���ح���ة لأن 

له جانب  املجتمع  العمل يف خدمة 
 ، املجتمع  اإىل  الف�شل  رد  يتمثل يف 
ناجح  ا�شتثمار  هو  الآخ��ر  واجلانب 
وعلينا  املجتمعة،  التنمية  يف  و�شام 
ثقافة  ن��ع��زز  اأن  وموؤ�ش�شات  اأف����رادا 

امل�شوؤولية املجتمعية.

�شر�كة مع د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
وب�شاأن توقيع اتفاقية ال�شراكة بني 
ودائرة  غزالة  اأب��و  طالل  جمموعة 
التنمية القت�شادية ، وملاذا اختارت 
اأبوغزالة  طالل  جمموعة  الدائرة 
اأكد �شعادته: اأنا ل اقول اإننا اأف�شل 
موؤ�ش�شة يف العامل ، لكنني كلي ثقة 
الأدوات  امل��وؤ���ش�����ش��ة  يف  من��ت��ل��ك  اأن��ن��ا 
وامل��رج��ع��ي��ات امل��ع��رف��ي��ة واخل����ربات 
ال�شراكة  لتقوم  يوؤهلنا  ما  الهائلة 
وهذا   ، وج��ه  اأك��م��ل  على  بواجباتها 
ن��ت��ع��اون مع  اأن  ي�����ش��رف��ن��ا  ب��ال��ط��ب��ع 
م��وؤ���ش�����ش��ة ح��ك��وم��ي��ة رائ�����دة يف دبي 
متكاملة،  خ��دم��ات  ل��دي��ن��ا  ون��ح��ن   ،
من  �شل�شلة  ن��خ��ل��ق  اأن  وا���ش��ت��ط��ع��ن��ا 
اخل��دم��ات ل��ق��ط��اع الأع���م���ال ت�شمل 
واحدا،  جانبا  ولي�س  اجل��وان��ب  ك��ل 
مبا يف ذلك التعليم، وبناء القدرات 
التي نذكر منها  يف جمالتنا كلها، 
ا�شت�شارات  احل�����ش��اب��ات،  م��راج��ع��ة 
تقنية  الفكرية،  امللكية   ، اقت�شادية 
الأر�شفة  ال���رتج���م���ة،  امل���ع���ل���وم���ات، 
الإلكرتونية، تقنية مواقع التوا�شل 
الج��ت��م��اع��ي ، وك����ل م���ا ل���ه عالقة 
طالل  فمجموعة  الأعمال،  بقطاع 
اأبوغزالة ت�شم اأكر من 30 �شركة 
وكل �شركة لديها اخت�شا�س ولكنها 
مبجموعها تعمل كمنظومة مت�شلة 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  ب��ن��اء  اأج����ل  م���ن 
وبناء  والقت�شاد  الأع��م��ال  وق��ط��اع 

القدرات والتعليم .  

طالل �أبوغز�لة يف حديث خا�ص �إىل )      ( 
مق�لة: حممد بن را�سد:»على كل م�س�ؤول يف الدولة اأن يخرتع يف جماله« كانت دافعا لنا لن�ؤ�س�ش كلية الإبداع

يت�شم  لأن��ه  ذات��ه  الوقت  ومعجز يف 
امل�شتقبل  وا�شت�شراف  بالديناميكية 
وب���روؤي���ة ح��ك��ي��م��ة ووا���ش��ح��ة وعزم 
اأب��دا، ونحن  اأر مثلهما  واإ���ش��رار مل 
كيف  واإك��ب��ار  باإعجاب  وننظر  ن��رى 
تتحول الدولة يف الإمارات من دولة 
مدنية اإىل دولة اإبداعية ، معرفية، 
دولة  هناك  يكون  لن  امل�شتقبل  ويف 
بل   ، وغ��ريه��ا  ودميقراطية  مدنية 
�شوف  التي  املعرفية  ال��دول��ة  هناك 
ت�شود العامل، وهنا اأ�شت�شهد مبقولة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي:  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
)ع��ل��ى ك��ل م�����ش��وؤول يف ال���دول���ة اأن 
امل�شوؤول  ف���دور  ي��خ��رتع يف جم��ال��ه، 
اأو  اخل��دم��ات  ي��دي��ر  اأن  فقط  لي�س 
الن�شاط، بل العمل على تطويرها، 
م����ن خ������الل الإب������������داع( ون����ح����ن يف 
)ط������الل اأب�����وغ�����زال�����ة( ت���اأ����ش���ي���ا مع 
ال�شمو  �شاحب  ق��ول  وم��ب��ادئ  قيم 
اآن�شاأنا  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
ك��ل��ي��ة ج���دي���دة وه����ي )ك��ل��ي��ة طالل 
ولالإبداع(  للمخرتعني  غزالة  اأب��و 
مبدعني  ت��خ��ّرج  اأن  الكلية  وه���دف 
طالبا  لتخرج  ولي�س  وخم��رتع��ني 
التعليم  ون��ظ��ام   ، تقليديا  متعلما 
المتحانات  ع��ل��ى  يعتمد  ل  ف��ي��ه��ا 
والدرجات �شاأن اجلامعات التقليدية 
على  التعليمية  العملية  ت��ق��وم  ب��ل 
الطالب  ت�����ش��اع��د  ال���ت���ي  ال����ربام����ج 
يتخرج  ول����ن   ، خم���رتع���ا  ل��ي�����ش��ب��ح 
الطالب اإىل اإذا قدم اخرتاعا مبنيا 
املعلومات  تقنية  ومبادئ  قيم  على 
اأ�شا�شي  ���ش��رط  وه���و  والت�����ش��الت، 
للتخرج، فالعلمية التعلمية يف هذه 
اجلامعة عملية اإبداعية ابتكارية يف 
وال�شناعية  الأمنية  املجالت  �شتى 
يف  الأع���م���ال  واإدارة  واخل��دم��ات��ي��ة، 
بال�شاأن  يتعلق  م��ا  وك��ل  املوؤ�ش�شات، 
التنمية  وم��ت��ط��ل��ب��ات  الإن���������ش����اين 
،ف��ه��ي جامعة  وال��ت��ط��ور  وال��ت��ق��دم 
للمبدعني ول�شناعة املبدعني، واأنا 
اأرى اأن هذه هي الطريق احلقيقية 
واأوؤكد  امل��اأم��ول،  امل�شتقبل  ل�شناعة 
التغيري  ح��رك��ة  ي��ق��ود  م��ن  اأن  ل��ك��م 
حاليا  عامليا  التعليمية  العملية  يف 
فنلندا  ب��ل  اأوروب����ا  اأو  اأم��ري��ك��ا  لي�س 
على  بالتعليم  التغيري  ت��ق��ود  ال��ت��ي 
ال���دن���ي���ا، ون���ح���ن يف هذه  م�����ش��ت��وى 
اأن  ن��ري��د  العظيمة  العربية  الأم���ة 
ن���ك���ون م��ع��رف��ي��ني يف ك���ل جم���الت 
حياتنا، واأن يكون كل مواطن فيها 
اأعرف  وهنا   ، معرفية  مرجعية  ذا 
واأقول:  باخت�شار  املعريف  الإن�شان 
هو كل اإن�شان يجيد ا�شتعمال تقنية 
ويوظفها  والت�����ش��الت  امل��ع��ل��وم��ات 
يف خ���دم���ة ح��رك��ت��ه يف احل���ي���اة ويف 
املجتمع ، والذي يحول اأ�شلوبه من 
هناك  ولي�س   ، تقني  اإىل  تقليدي 
ع��ل��ى م�شتوى  ل��ل��ت��ن��اف�����س  اإم��ك��ان��ي��ة 
ا�شتخدام  خ����الل  م���ن  اإل  ال���ع���امل 
ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات والت�������ش���الت ، 
تقليدية  ب�����اأدوات  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  فلي�س 
العامل  اأدوات  ن��ن��اف�����س  اأن  ق��دمي��ة 
التطبيقات  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة  امل��ع��ريف 
ال��ذك��ي��ة وال��ف��ائ��ق��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة يجب 
ل�شنع  املعرفية  اأدوات��ن��ا  منتلك  اأن 

التغيري والتطوير والتقدم.

�مل�شوؤولية �ملجتمعية
على �شعيد دور طالل اأبو غزالة - 
اأبو  ال�شخ�شية ال�شتثنائية وطالل 
غزالة املجموعة الرائدة - عامليا يف 

جمال امل�شوؤولية املجتمعية قال:
فائقة  قيمة  املجتمعية  امل�شوؤولية 
الأهمية ، مبداأ نحن نحرتمه ، وهو 
وهنا  املجتمع،  حت�شر  على  موؤ�شر 
اأوؤكد اأن دولنا كانت دائما تنظر اإىل 
رعوية  ح��ك��وم��ات  اأن��ه��ا  على  نف�شها 
وتقوم  امل���واط���ن���ني  �����ش����وؤون  ت���رع���ى 
ومتطلباتهم،  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ع��ل��ى 
هناك  ي���ك���ون  ل����ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ويف 
القيام  ت�شتطيع  الدنيا  يف  حكومة 
ال�����واج�����ب مب����ف����رده����ا، لقد  ب����ه����ذه 
اإىل  احلكومات  من  ال��روة  انتقلت 
بني  قارنا  واإذا   ، املعرفية  ال�شركات 
عمالقة  �شركات  وب��ني  حكومة  اأي 
مثل )غوغل ومايكرو�شوفت واأبل( 
بالتاأكيد مقارنة غري عادلة  ، فهي 
، ف��م��ي��زان��ي��ة غ��وغ��ل م��ث��ال ت��ق��در ب� 
ميزانية  وه��ي  دولر  مليار   850
ت���ف���وق م��ي��زان��ي��ة ع�������ش���رات ال�����دول، 

اأب� غزالة: نحن من اأكرب م�ؤ�س�سات العامل يف املجال املهني والتعليمي

اأن  يريد  ال��ذي  الإ�شرائيلي  ال��ع��دو 
يوهن قدراتنا، ويدمر اأملنا كاأمة.

هاج�ص وحلم .. و�أمة
اأبوغزالة اأ�شبح لديه حلم وهاج�س 
ع����ل����ى م�������ش���ت���وى م�������ش���ت���ق���ب���ل اأم�����ة 
ذلك؟  ع��ل��ى  يعمل  ك��ي��ف   ، باأكملها 
اأن���ا ع��ل��ى ال�شعيد  اأب��وغ��زال��ة:  ق���ال 
ه��اج�����س مرافق  ل����دي  ال�����ش��خ�����ش��ي 
كيفية  يف  وي��ت��م��ث��ل   ، كلها  حل��ي��ات��ي 
قيامي ك�شخ�س وفرد يف هذه الأمة 
والتح�شر  ال���ت���ق���دم  ع��ج��ل��ة  ب���دف���ع 
ووفقا  الأ�شعدة  كافة  على  والنماء 
لإم���ك���ان���ي���ات���ي، وه�����ذا م���ا ي��ج��ب اأن 
ي��ح��م��ل��ه ك���ل ع��رب��ي جت���اه اأم���ت���ه، ل 
ودور  ر�شالة  منا  لكل  ي��ك��ون  اأن  ب��د 
وواجب وهدف، ور�شالتي الآن لي�س 
فقط النت�شار على العدو فح�شب، 
بل ال�شعي من اأجل حتقيق التحول 
كلها  الأم����ة  �شعيد  ع��ل��ى  امل��ط��ل��وب 
م��ن خ��الل حت��وي��ل، ودع���م املجتمع 
 ، معرفيا  جمتمعا  لي�شبح  العربي 
و�شانعا للمعرفة وم�شّدرا لها، لأن 
ل�شنع  ال��ط��ري��ق  ه��و  امل��ع��رف��ة  �شنع 
ال����روة، ول���ن ي��ك��ون ه��ن��اك ازده���ار 
اأمة  كل  لدى  كان  اإذا  اإل  وا�شتقرار 
ثروة وخمزون معريف يكفيها لدفع 
والتطور،  ال��ت��ق��دم  ن��ح��و  م�شريتها 
فالأمم املتحدة الآن ل ت�شنف الأمم 
واملالية،  امل��ادي��ة  ث��روت��ه��ا  على  ب��ن��اء 
املتقدمة  ال��دول  قوائم  وو�شعها يف 
النامية، بل ت�شنفها من  ال��دول  اأو 
خالل الحت��اد ال��دويل لالت�شالت 
التابع اإىل الأمم املتحدة من خالل 
ع�����دد امل����واط����ن����ني ال���رق���م���ي���ني لأن 
امل��واط��ن ال��رق��م��ي ه��و ال���ذي ي�شنع 
وما  ال��روة،  تنتج  واملعرفة  املعرفة 
�شخ�شيا  اأن��ا  عليه  اأعمل  وم��ا  علينا 
الوطن  ه�����ذا  يف  ن���ت���ح���ول  اأن  ه����و 
اأف���خ���ر ك���وين عربيا  ال��ع��رب��ي واأن�����ا 
معريف  جم��ت��م��ع  اإىل  ن��ت��ح��ول  اأن   ،
مبعنى اأن تكون الأمة بكل جوانبها 
معرفية، احلكومة حكومة معرفية 
، القت�شاد اقت�شاد معريف، الثقافة، 
التاأريخ، وكل مفا�شل الدولة يجب 
املعرفية،  ال��ق��ي��م��ة  اإىل  ت��ت��ح��ول  اأن 

حياتنا،  ج�����وان�����ب  وك������ل 
ي�شبح  اأن  اأي 

النرتنت 
حياتنا  يف 

كاجلهاز 

ال���ع�������ش���ب���ي يف ج�������ش���د الن���������ش����ان ، 
املعريف هو  فاملجتمع  الأمر  وكذلك 
ال���ذي ي��ح��رك ك��ل ط��اق��ات املجتمع 

واحلكومات.
ت��ك��ون خطط  اأن  ي��ت��وج��ب  وت���اب���ع: 
املعرفة  ع��ل��ى  م��رت��ك��زة  ح��ك��وم��ات��ن��ا 
اأجل ذلك  اأن�شاأنا من  كاأ�شا�س، وقد 
)ملتقى طالل اأبو غزالة املعريف يف 
م��رك��ز تفكري وبحث  ،وه���و  ع��م��ان( 
يتناول كيفية حتويل كل جانب من 
معرفية  قيمة  اإىل  ال��دول��ة  جوانب 
اأن  ن�شتطيع  ذل��ك  نحقق  وعندما   ،
لنكون  نحتاج  ، ول  نبني م�شتقبلنا 
دولة عظمى مثل اأمريكا اأو ال�شني 
دائ���م���ا يف جمال  اأ���ش��ت�����ش��ه��د  ف���اأن���ا   ،
والدول  )فنلندا(  ب���  الأمم  نه�شة 
، وهي دول حمدودة  ال�شكندنافية 
اأف�شل من  امل��وارد واحلجم، ولكنها 
املعي�شة  الدول العظمى يف م�شتوى 
وال��راح��ة، وهي دول غري  وال�شعادة 
موازنتها  يف  يح�شل  ومل  م��دي��ن��ة، 
اأي عجز ولي�س لديها بطالة ولي�س 
�شخ�س  ك��ل  لأن  م��ظ��اه��رات،  لديها 
بهدف  م�شغول  والدولة  ال�شعب  يف 
ف��ب��ال��ت��ايل عندما  امل���ع���رف���ة،  ���ش��ن��ع 
جمتمع  اإىل  ك��ل��ه  املجتمع  ي��ت��ح��ول 
وهنا  امل�شكالت،  جميع  حتل  معريف 
ت��اأت��ي��ك احل��ك��وم��ات وت��ق��ول: لدينا 
م�����ش��ك��الت ع��ل��ي��ن��ا م��ع��اجل��ت��ه��ا، واأن����ا 
نحل  اأن  ي��ج��ب  ل  اإن���ن���ا  اأق������ول:  ل 
يتوازى  اأن  يجب  ولكن  م�شكالتنا 
خ���ط م��ع��اجل��ة امل�����ش��ك��الت م���ع خط 
معريف  جمتمع  اإن�����ش��اء  يتبنى  اآخ���ر 
امل�شكالت  ع���الج  م���دة  يق�شر  لأن���ه 
املثال  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى  الأردن  ف��ف��ي   ،
الأردن  اإن   :ِ ي��ق��ول  ���ش��ع��ارا،  و�شعنا 
�شي�شبح مع العام 2040 جمتمعا 
معرفيا، ودولة معرفية، ونرجو اأن 
نحقق ذلك ، ولي�س هناك من عذر 
لعدم حتقيق هذا الهدف اإل الإرادة، 
والت�شميم  ال���ع���زم  وج����د  م���ا  م��ت��ى 

فاأنت  والإرادة 
ت�شتطيع �شنع 
 ، ت مل�شتحيال ا

وب������ن������اء 

جمتمع معريف لي�س معجزة ولي�س 
هذا  ات��خ��ذن��ا  وع��ن��دم��ا   ، م�شتحيال 
ال���ق���رار ك��م��وؤ���ش�����ش��ة ت��ع��د م���ن اأكرب 
امل��ع��رف��ي��ة ع��ل��ى م�شتوى  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
التحدي  ح���ج���م  ن��������درك  ال�����ع�����امل 
واجل���ه���د امل���ط���ل���وب ل��ل��و���ش��ول اإىل 

الهدف. 

ثقل عاملي 
وح���������ول ث����ق����ل جم����م����وع����ة ط����الل 
اأبوظبي غزالة قال بكل ثقة : نحن 
من اأكرب موؤ�ش�شات العامل يف املجال 
بع�س  يف  ولكن  والتعليمي،  املهني 
واحد  رق��م  املوؤ�ش�شة  نحن  املجالت 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل، وم���ن هذه 
الريادة  فيها  نحتل  التي  امل��ج��الت 
: ن��ح��ن اأك���رب م��وؤ���ش�����ش��ة ب��ال��ع��امل يف 
وهو  الفكرية،  امللكية  جمال حقوق 
عمل تقني، ونحن اأي�شا اأكرب �شركة 
�شاألتني  واإذا  ال���ع���امل،  يف  ت��رج��م��ة 
كيف حققنا ذلك ؟ اأقول لك: لأننا 
ت�شتعمل  معرفية  موؤ�ش�شة  بب�شاطة 
والت�شالت  املعلومات  تقنية  قدرة 
ا�شتخدمنا  ف���اإذا  اأع��م��ال��ه��ا  اإدارة  يف 
لتقنية  ال���ه���ائ���ل���ة  ال����ط����اق����ة  ه������ذه 
ن�شتطيع  والت�������ش���الت  امل��ع��ل��وم��ات 
على  تفوقنا  وهكذا  التفوق  حتقيق 
ال�����ش��رك��ات الأم��ري��ك��ي��ة والأورب����ي����ة 
وغ�����ريه�����ا، وم�����ن ه���ن���ا اأق���������ول: اإن 
امل�شتقبل يبداأ بقرار والقرار يحتاج 
اإىل اإرادة لتنفيذه، ونحن نتمنى على 
احلكومات العربية و�شانعي القرار 
يكون هدفهم  اأن  العربية  الأم��ة  يف 
هو امل�شاران املتوازيان يف وقت واحد 
اخلدمات  ت���ق���دمي  يف  وامل��ت��م��ث��الن 
مع  بالتوازي  للمواطنني  املطلوبة 
العمل على حتويل الدولة واملجتمع 
بكل  اأرى  واأن���ا  م��ع��ريف،  اإىل جمتمع 
الإم��������ارات هو  اأن جم��ت��م��ع  ����ش���دق 
امل��ج��ال وعرب  ه��ذا  مثال م�شرف يف 
واأن��ا من موقعي   ، العربية  النماذج 
التحولت اجلوهرية  اأراق��ب 
واملجتمع  ال���دول���ة  ب��ن��ي��ة  يف 
بالطبع  الإم����������������ارات،  يف 
بناء  حت�����ول  ه����و 
واإيجابي بل 

جمتمع الإمارات مثال م�سرف لنجاح 
م�سروع التح�ل اإىل جمتمع معريف 

جمموعة طالل اأبوغزالة ت�سم اأكثـر من 
العامل م�ستوى  على  مكتب   100 و  �سركة   30

بع�س من كتب األفها واخرى األفت عنه

�أحب �أعد�ئي وال �أبغ�شهم الأنهم يحر�شونني 
من �خلطاأ ويقدمون يل و�شفة خارقة للعزمية

�أقول ملن فقد �الأمل بهذه �ملنطقة 
وبنه�شتها : ملاذ� يتناف�ص عليها �لعامل؟!

�ملو�طن �لرقمي هو �لذي ي�شنع 
�ملعرفة و�ملعرفة تنتج �لرثوة

منطقتنا و�عدة .. �متلكنا مفاتيح �لتاريخ 
و�جلغر�فيا فباحلتمية �مل�شتقبل لنا 

تر�أ�شت ميثاق �الأمم �ملتحدة وهو �أول نظام 
و�شع للم�شوؤولية �ملجتمعية يف �لعامل
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قتل زوجته وح�سل على 750 األف دولر تاأمينًا على حياتها
قتل رجل اأمريكي زوجته بعد اأن اكت�شفت عالقته مع امراأة اأخرى، 
وح�شل على مبلغ التاأمني على حياتها البالغ 750 األف دولر، قبل 

اأن تظهر ع�شيقته لتك�شف جرميته.
الطوارئ  بخدمة  ات�شل  ق��د  ع��ام��اً(،   53( فيلدمان  واي���ن  وك���ان 
حوايل ال�شاعة 3 من بعد ظهر يوم 1 )اآذار( 2015، وقال اإنه وجد 
اأنها كانت قد تعاطت مادة  زوجته يف احلمام جثة هامدة، وادعى 
خمدرة يف الليلة ال�شابقة، وغادر يف ال�شباح، وعاد ليجدها ملقاة يف 
احلمام دون حراك. اإل اأن ال�شرطة كانت مت�شككة يف البداية بهذه 
الرواية، لكن التحقيقات، مل تتو�شل اإىل اأي دليل يدين فيلدمان، 
ك��ان قد  األ��ف دولر،   750 وال��ذي متكن من احل�شول على مبلغ 
5 �شنوات من قتلها، بح�شب  اأمن بها على حياة زوجته قبل نحو 
�شحيفة ديلي ميل الربيطانية. ومل يتخل املحقق رندال ديني�شون 
عن الق�شية، لكن التحقيقات توقفت بعد وقت من اجلرمية، اإىل 
اأن تلقت ال�شرطة ات�شاًل على اخلط ال�شاخن من امراأة، تقول اإنها 
كانت على عالقة بال�شيد فيلدمان، بعد اأن التقت به عرب تطبيق 
تيندر. وك�شفت املراأة، اأن فيلدمان ادعى يف املوعد الأول بينهما اأنه 
مطلق، وتردد يف البوح بكنيته احلقيقية، قبل اأن يخربها اأن ا�شمه 
روبرت وولف، لكن بحثها على الإنرتنت، اأظهر اأن كنيته فيلدمان، 

ويعي�س مع امراأة تدعى �شتي�شي.
واكت�شفت  فيلدمان،  زوج��ة  م��ع  التوا�شل  م��ن  الع�شيقة  ومتكنت 
اأنه كان يخدعها ويخون زوجته يف نف�س الوقت. وبعد اإعادة فتح 
الق�شية بناء على الأدلة اجلديدة، اأظهرت التحقيقات اأن فيلدمان 
قام بخنق زوجته بعد اأن واجهته بخيانته، ومت اعتقاله وتقدميه 
للعدالة يف نوفمرب )ت�شرين الثاين( املا�شي، ومن املقرر اأن يخ�شع 

للمحاكمة بتهمة القتل العمد يوم 22 مار�س )اآذار( اجلاري. 

�سائحة تلد يف مياه البحر مبدينة دهب
اأغرب  بوك  في�س  الجتماعي  التوا�شل  موقع  م�شتخدمو  ت��داول 

حالة ولدة ل�شائحة و�شعت مولودها بجنوب �شيناء.
البحر مما  م��ي��اه  �شباحتها يف  اأث��ن��اء  امل����راأة  امل��خ��ا���س  اآلم  ف��اج��اأت 
جعلها ت�شع طفلها مب�شاعدة والدها وزوجها باملياه، وبينما ظهر 
ال�شري  واحل��ب��ل  الطفل  امل��ي��اه حاملني  م��ن  ي��خ��رج��ان  الأخ����ريان 
ترتدي  املياه  الأم من  به وكذلك م�شيمته، خرجت  زال معلقا  ما 
البكيني. كان يف ا�شتقبال املولود طفلة �شغرية فقط على ال�شاطئ، 
اأ�شهل  اأن عمليات الو�شع باملياه انت�شرت موؤخرا وتعد من  ويذكر 

طرق الولدة بدون اأمل.

التما�سيح تغزو بلدة ا�سرتالية بعد انح�سار الفي�سانات 
ك�شف انح�شار مياه الفي�شانات يف ولية كوينزلند ال�شرتالية عن 

خطر جديد.. التما�شيح.
التوا�شل  م��واق��ع  على  ال�شكان  ن�شرها  ���ش��ور  ع��دة  اأظ��ه��رت  فقد 
اأي��ام من  اأربعة  اإجن��ام بعد  اإىل بلدة  التما�شيح  الجتماعي و�شول 
املراعي  الأنهار وغطت  في�شان  ت�شببت يف  التي  الغزيرة  الأمطار 
ال��ب��اح��ث يف حديقة حيوان  ت��وب��ي ميليارد  وق���ال  ب��ل��دات.  وع��زل��ت 
مياه  ت�شتخدم  ال���زواح���ف  ه���ذه  اأن  امل���ع���روف  م��ن  اإن  ك��وي��ن��زلن��د 
اأخ��رى والبحث عن  اإىل مناطق  املنطقة لالنتقال  الفي�شانات يف 
ت�شتخدم  التما�شيح...  بع�س  الهاتف  وذكر يف مقابلة عرب  غ��ذاء. 
ال�شهل  من  وتابع  ج��دا  ذكية  حيوانات  اإنها  لل�شفر،  املياه  ت��ي��ارات 
اأو بالقرب منه  اأنك ل تقف يف املاء  جدا البقاء بعيدا عنها. طاملا 

ف�شتكون بخري.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بعد عملية جراحية يف الدماغ اأ�سبح يكره ال�سقراوات!
حكم على الربيطاين  مايكل وليامز  بال�شجن اأربع �شنوات ب�شبب �شلوكه غري الالئق واخلطر على املحيطني به.

تفيد �شحيفة  ديلي ميل ، باأن مايكل وليامز )47 �شنة( خ�شع لعملية جراحية  يف الدماغ، ومل يتمكن علماء النف�س 
من اإعادته اإىل حالته الطبيعية بعدها. وت�شاأل ال�شحيفة هل فعال هو مذنب مبا ح�شل؟

اعتقل وليامز عندما كان يهدد امراأة وبيده �شكني وم�شرب، وقال �شرطي اإن وليامز متعط�س للق�شاء على جميع 
ال�شقراوات يف املنطقة، حيث ك�شف تفا�شيل خطته بالكامل.

الدماغ قبل  ا�شتئ�شال ورم يف  اأن يخ�شع لعملية  باأن وليامز كان رجال طبيعيا وهادئا قبل  التحقيق  نتائج  بينت 
خم�س �شنوات، ومل يلحظ اأحد ت�شرفا عدوانيا من جانبه.

ولكن بعد هذه العملية اأ�شبح وليامز يكّن كرها وحقدا لل�شقراوات ب�شورة مل يتوقعها اأحد من اأقاربه ومعارفه، 
وعند التحقيق معه اأخذ يتوعد املحقق باأنه �شيقتل اأولده.

مل يتمكن علماء النف�س من اإعطاء جواب وا�شح عما اإذا كان �شلوك وليامز مرتبط بالعملية اجلراحية اأم ل. لذلك 
عند �شدور قرار احلكم اأ�شار القا�شي بول توما�س، اإىل اأن هذه حالة طارئة ومزعجة وحمزنة. واإذا مل يتغري �شلوكه 

العدواين فقد متدد فرتة �شجنه.
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وفاة راهبة تعار�ش �سراء كيتي بريي ديرا يف املحكمة 
العمر  م��ن  تبلغ  الكاثوليك  ال���روم  م��ن  راه��ب��ة  اأن  اإعالمية  تقارير  ذك��رت 
لو�س  لدير يف  كيتي بريي  البوب  �شراء مغنية  ل�شنوات  عار�شت  عاما   89

اجنلي�س توفيت خالل ح�شورها جل�شة حمكمة ب�شاأن الأمر.
وذكرت قناة )كيه.تي.تي.يف( التابعة ل�شبكة فوك�س التلفزيونية اأن الراهبة 
ال�شن تعار�شان  اإح��دى راهبتني طاعنتني يف  كاثرين روز هولزمان، وهي 
بيع الدير الذي تبلغ م�شاحته ثمانية فدادين، توفيت يوم اجلمعة خالل 

م�شاركتها يف اإجراءات تقا�شي يف حمكمة بلو�س اجنلي�س.
وقالت هولزمان يف وقت �شابق لقناة )كيه.تي.تي.يف( لدى دخولها قاعة 
املحكمة مع الراهبة ريتا كالنان اإىل كيتي بريي.. رجاء توقفي. اإن هذا ل 

ي�شب يف �شالح اأي اأحد، با�شتثناء اأنه يوؤذي الكثري من النا�س.
على  بعزمها  واأبلغتهن  املا�شي  ال��ع��ام  ال��دي��ر  براهبات  التقت  ب��ريي  كانت 
حينها  الراهبات  وقالت  وجدتها.  لوالدتها  �شرائه  بعد  املكان  تخ�شي�س 

اإنهن ل ي�شعرن بالر�شا عن بع�س اأغاين بريي.
لهولزمان  �شورة  للراهبتني  الق�شائية  املعركة  لدعم  تاأ�ش�س  موقع  ون�شر 

يوم ال�شبت مذيلة بجملة "فلرتقدي مع املالئكة يا كنزنا الغايل".
ومل ترد متحدثة با�شم بريي )33 عاما(، التي تعد واحدة من اأكر جنمات 
لو�س  ملقاطعة  ال�شرعي  الطب  يرد  التعليق. ومل  على طلب  مبيعا،  البوب 

اجنلي�س ول اأبر�شية لو�س اجنلي�س على ا�شتف�شارات عن �شبب الوفاة.
و�شعني  الدير  يف  ع�شن  راه��ب��ات  خم�س  بني  من  وك��الن��ان  هولزمان  كانت 
هولي�شرت  دان��ا  تدعى  اأعمال  �شيدة  اإىل  دولر  مليون   15.5 مقابل  لبيعه 

كانت تريد حتويل الدير اإىل فندق.
 2015 يف  البيع  عملية  لوقف  دع��وى  رفعت  اجنلي�س  لو�س  اأبر�شية  لكن 
وقالت اإنه لي�س من حق الراهبات بيع الدير. واأبطلت حمكمة عملية البيع 

يف 2016 مما مهد الطريق اأمام بريي ل�شرائه من الأبر�شية.

�سناب�سات ي�سيف ميزة »املن�سن«
واملقتب�شة   )Mentions( الإ���ش��ارات  ميزة  �شات  �شناب  تطبيق  يخترب 
اإن�شتغرام، بحيث ميكن للم�شتخدمني اأن ي�شريوا اإىل  من مناف�شه اللدود 
م�شتخدم اآخر يف ال�شتوريز اخلا�شة بهم، اإ�شافة اإىل اأن ذلك ي�شمح ملتابعيه 

ا. مب�شاهدة تفا�شيل ال�شخ�س امل�شار اإليه ب�شهولة وميكنهم متابعته اأي�شً
وتتيح امليزة اجلديدة للم�شتخدمني، اأن يقوموا بذكر اأي �شخ�س يريدون 
الإ�شارة اإليه يف �شورهم اأو مقاطع الفيديو اخلا�شة بهم عرب الكتابة عليها، 
لكن لن يظهر لك قائمة اقرتاحات باأ�شماء من تريد الإ�شارة اإليهم خالل 
كتابتك اأ�شماءهم، كما يحدث على مواقع وتطبيقات التوا�شل الجتماعي 
الأخرى. لكن مبجرد ن�شر ال�شتوري ي�شبح باإمكان متابعيك ال�شغط على 
بحيث  ال�شتوري  يف  اإليهم  الإ���ش��ارة  مت  مبن  قائمة  لهم  لتظهر  امل��زي��د،  زر 

ي�شهل اإ�شافتهم لقائمة من يتابعونهم، وبالتايل ميكنهم التوا�شل معهم.

بروفة لزفة كاظم 
ال�ساهر و�سط ٢٠ عرو�سا

للمطرب  ج���دي���د  ف��ي��دي��و  ان��ت�����ش��ر 
كاظم ال�شاهر وهو يغني و�شط ٢٠ 
بالتزامن  وذل���ك  تقريبا،  ع��رو���ش��ا 
اأن  وب��دا  خطوبته.  نباأ  تاأكيده  مع 
كاظم ال�شاهر ي�شتعيد اأجواء كليبه 
ال���ذي ظهر  اأح��ب��ك  ق��ويل  ال�شهري 
فيه و�شط جمموعة من العرائ�س 
ا�شتعرا�شات  ي���ق���دم���ن  ال����الت����ي 
الذي  اجل��دي��د،  الفيديو  راق�����ش��ة. 
التوا�شل  م���واق���ع  رواد  ت����داول����ه 
كوالي�س  م����ن  ه����و  الج���ت���م���اع���ي، 
ب��رن��ام��ج ك���ارب���ول ك��اري��ك��ي وال���ذي 
ال�����ش��ع��ودي ه�شام  امل���ذي���ع  ي��ق��دم��ه 
كاظم  و�شام جنل  الهوي�س، وظهر 
ال�شاهر معلقا على الفيديو زفيناه 
املتابعون  على ٢٠ عرو�س. وو�شف 
امل�����ش��ه��د ب��اأن��ه ب��روف��ة ل��زف��ة كاظم 
ال�شاهر، يف حني اأنه مل يعلن حتي 
التون�شية  على  زفافه  موعد  الآن 
���ش��ارة ال��ت��ي ان��ت�����ش��رت ���ش��ور كثرية 
ال�شاهر  كاظم  جعل  ما  معا،  لهما 
يوؤكد نباأ خطوبته وذلك يف اإحدى 
حفالته. يذكر اأن احللقة �شتعر�س 
بعد �شهر و�شتكون يف ختام املو�شم 
الأول من برنامج كاربول كاريكي.

تكرمي ح�سني اجل�سمي يف حفل ج�ائز 
برو�سيا العاملية   BravO awards

ح�����ش��ل ال��ف��ن��ان الإم����ارات����ي ح�����ش��ني اجل�����ش��م��ي - 
ال�شفري فوق العادة للنوايا احل�شنة - على جائزة 

الأك������ر  "الفنان 
�شعبية يف ال�شرق 
و�شمال  الأو�شط 
وذلك  اأفريقيا" 
خ��������������الل ح����ف����ل 
 Bravo جوائز
 a w a r d s
ال����ع����امل����ي ال�����ذي 
اأق�����������ي�����������م ع����ل����ى 
ق�شر  م���������ش����رح 
ال�����ك�����رم�����ل�����ني يف 

الرو�شية  العا�شمة 
مو�شكو بح�شور رفيع امل�شتوى. واأعرب اجل�شمي 
- يف كلمته خالل احلفل - عن فخره باجلائزة 
والتكرمي حيث يقف يف هذا املحفل العاملي مكرما 

با�شم الفنان الإماراتي العربي.

مطعم يقدم الطعام مقابل العمل!
العا�شمة  يف  جينبوت�شو  منطقة  يف  ي��ق��ع  مطعم  ي��ق��دم 
العر�س  ويتمثل  لزبائنه،  مغر  عر�س  طوكيو  اليابانية 
ذكرته  ما  بح�شب  واح��د،  ب�شرط  جمانا  الطعام  بتناول 
وكالة �شبوتنيك الرو�شية. املطعم املعروف با�شم مرياي 
املال  الذين لميلكون  بال�شماح لالأ�شخا�س  �شوكودو قام 
ا�شتقبل  حيث  املطعم.  يف  العمل  ب�شرط  الطعام  بتناول 
املطعم 500 �شخ�شا يف يوم واحد للعمل ملرة واحدة فقط 
فاإنه  املطعم  قوانني  وبح�شب  ح�شاباتهم.  ت�شوية  مقابل 
ميكن للزبائن اإما دفع ثمن طعامهم نقدا اأو العمل ملدة 
ففي  والنهار  الليل  ب��ني  العمل  ي��ت��وزع  حيث  دقيقة،   50
الزائرين  على  �شيتوجب  فاإنه  النهار  خالل  العمل  حال 
�شيقومون  ليال  اأما  الأطباق،  وتنظيف  الطلبات  ا�شتالم 
�شيكاي  وه��ي  املطعم  �شاحبة  اأن  يذكر  الأط��ب��اق.  بغ�شل 
الربجمة  �شابق يف جمال  وقت  قد عملت يف  كوبايا�شي، 

لترتك عملها وتتفرغ مل�شروعها اجلديد.

كلب ينتظر مالكه 4 اأ�سهر اأمام باب م�ست�سفى ت�يف فيه
للوفاء يف م�شهد  املعنى احلقيقي  الربازيل  قّدم كلب يف 
تق�شعر له الأبدان. اإذ انتظر �شاحبه ملدة 4 اأ�شهر، الذي 
يف  ���ش��ج��ار  نتيجة  ب��ج��روح��ه  م��ت��اأث��راً  امل�شت�شفى  يف  ت���ويف 
تويف  حيث  امل�شت�شفى،  ب��اب  م��غ��ادرة  كلب  رف�س  ال�شارع. 
�شاحبه البالغ من العمر 59 عاماً، بح�شب ما نقله موقع 
الإ�شعاف  �شيارة  اأن  امل��وق��ع  وذك��ر  اإنديبندنت.  �شحيفة 
اأكتوبر  يف  امل�شت�شفى  اإىل  م�شاب  رج��اًل  باإي�شال  قامت 
ينتظر  الكلب  وظ��ل  املا�شي  ال��ع��ام  م��ن  الأول(  )ت�شرين 
الكلب  اأن  اإىل  املوقع  واأ�شار  الفرتة.  ط��وال هذه  �شاحبه 
ينتظر �شاحبه ملدة 4 اأ�شهر اأمام م�شت�شفى �شانتا كازا دي 
نوفو هوريزونتى يف الربازيل. بدورها ذكرت �شحيفة "اأو 
جلوبو" الربازيلية اأن الرجل الذي كان متورطاً ب�شجار 
وظل  امل�شت�شفى  يف  ب��ج��روح��ه  م��ت��اأث��راً  ت���ويف  ال�����ش��ارع  يف 
الكلب الويف ينتظره اأمام باب امل�شت�شفى. وقدم موظفوا 
حلني  ال��ويف،  لل�شديق  وامل��اء  الطعام  امل�شت�شفى  وعاملوا 
العثور له على ماأوى للحيوانات بالقرب من امل�شت�شفى، 
حيث مت اإيداعه هناك. وبعد فرتة ق�شرية، هرب الكلب 
من املاأوى وعاد اإىل باب امل�شت�شفى يف انتظار �شاحبه، ما 
�شدم موظفي امل�شت�شفى. جتدر الإ�شارة اإىل اأن هذه هي 
لي�شت املرة الأوىل حيث يظهر الكلب ولءه ملالكه. ففي 
2016، انتظر كلب �شاحبه ملدة اأ�شبوع خارج م�شت�شفى يف 

اإ�شبانيا حلني تعافى مالكه من الإ�شابة.

اإزالة 60 منلة من عني فتاة 
اأ�شيب اأطباء من بلدة بيلتاجنادي الهندية باحلرية بعد 

اكت�شاف وجود منل يف عني فتاة.
بح�شب موقع ذا �شن، ا�شتكت طفلة عمرها 11 عاما من 
اإنها  الطفلة  وال��دا  وق��ال  والتهاب يف عينيها،  �شديد  اأمل 
�شعرت ب�شيء يف عينيها، وبعد فح�شها وجدا منلة حتت 
جفنها، حيث يعتقدان اأنها ت�شللت اإىل عني الطفلة وهي 
اإىل  ذهبا  الطفلة،  معاناة  ا�شتمرت  عندما  لكن  نائمة. 
اأذنيها..  النمل دخل من خالل  اإن  امل�شت�شفى وقيل لهما 
وو�شف الأطباء قطرات العني للتخفيف من اآلم الطفلة، 

حيث كان يخرج من عينيها من 5 اإىل 6 منالت يوميا. �ملمثلة ميجان بون خالل ح�شورها يوم NBC �ل�شحفي يف فندق فور �شيزونز بنيويورك. )� ف ب(

وزيرة تدع� م�اقع الت�ا�سل 
لتغيري طريقة عر�ش ما تن�سره 
م�شوؤولة  �شتكون  اأملانية  وزي��رة  قالت 
�شت�شعى  اإنها  الرقمية  ال�شيا�شة  عن 
ال��ت��وا���ش��ل الجتماعي  م��واق��ع  ل��دف��ع 
املقدمة  امل��ع��ل��وم��ات  ال��ك��ب��رية جل��ع��ل 
للم�شتخدمني اأكر تنوعا وتقدميها 
خلق  ل����ت����ف����ادي  امل����الئ����م  ال����وق����ت  يف 
الفكر  لأ�شحاب  �شوت  �شدى  غ��رف 
امل���ت�������ش���اب���ه. وت����واج����ه ����ش���رك���ات مثل 
ف���ي�������ش���ب���وك ����ش���غ���وط���ا م����ن اجل���ه���ات 
نظرا  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  يف  التنظيمية 
لوجود اأدلة ب�شاأن كيفية اإعادة توزيع 
جمموعة معينة خمتارة من الأخبار 
ميكن  مب���ا  م��ن�����ش��ات��ه��ا  ع���رب  والآراء 
العامل  ف��ه��م  اأ���ش��ال��ي��ب  م���ن  ي��ح��د  اأن 
الوزيرة  ال��ن��اخ��ب��ني. وق��ال��ت  و���ش��ل��وك 
دوروت����ي ب��ري اإن��ه��ا ���ش��ت��ب��داأ حمادثات 
طريقة  ب�شاأن  وجوجل  في�شبوك  مع 
ت�شل�شل عر�س ما تن�شره على من�شات 
وقالت  الجتماعي.  التوا�شل  مواقع 
ل�شحيفة دي فيلت يف مقابلة ن�شرت 
ام�س ال�شبت يف الوقت الراهن ي�شنف 

التعاقب وفقا لل�شلة اأو الرواج.
واأ�شافت هذا يدفع املن�شورات القدمية 
التي عادة ل ترتبط كثريا باحلقيقة 
اأري��د روؤي��ة ت�شل�شل  اأعلى. وقالت  اإىل 
زمني فعلي يواجه النا�س لي�س فقط 
اأي�شا ما  واإمن��ا  مبا يريدون معرفته 
الذي يحدث  يحتاجون معرفته وما 
يف تلك اللحظة. واأثار الفوز ال�شادم 
لدونالد ترامب يف انتخابات الرئا�شة 
وت�شويت   2016 ع����ام  الأم���ري���ك���ي���ة 
الحتاد  م��ن  اخل���روج  على  بريطانيا 
الأوروب��������ي خم�����اوف وا���ش��ع��ة م���ن اأن 
الجتماعي  التوا�شل  فقاعات  تكون 
جعلت من امل�شتحيل معرفة ما يقراأه 

الناخبون وما اإن كان �شحيحا اأو ل.

مقتل عج�ز ب�سبب طعام القطط
منزلها  يف  منزلها  �شرفة  عجوز  دخلت  كعادتها 
مبنطقة اإمبابة �شمال حمافظة اجليزة لإطعام 
القطط ، لكنها كانت املرة الأخرية بعد اأن جنح 
 ، ال��ذه��ب��ي��ة  م�شغولتها  و���ش��رق��ة  قتلها  يف  ل�����س 
اإح����دى قرى  ب��ل��دت��ه يف  اإىل  ال���ه���روب  وجن���ح يف 
حم��اف��ظ��ة ���ش��وه��اج ج��ن��وب ���ش��ع��ي��د م�����ش��ر، لكن 
ا�شت�شعر �شكان  اأن  املباحث ك�شفت اجلرمية بعد 
العقار بانبعاث رائحة كريهة من منزل ال�شحية 
فاأبلغوا ال�شرطة، وتبني اأن اجلثة ' كامليا.ك'66 
مالب�شها  ت��رت��دي  وج��ه��ه��ا،  ع��ل��ى  م�شجاة  ���ش��ن��ة، 
ال�شقة،  م��ن��اف��ذ  ���ش��الم��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ك��ام��ل��ة، 
على  وُع��ر  حمتوياتها،  يف  بعرة  وج��ود  وع��دم 
ب�شقة  جنيه  األ��ف   33 بداخله  حديدي  �شندوق 
بنف�س  الثالث  بالطابق  ال�شحية  ملك  اأخ���رى 

العقار.
وتبني من التحريات اأن مرتكبي الواقعة يدعى 
العقار؛  بنف�س  يقيم  ع��ام��ل  �شنة،   39 ع.'ن  'م. 

مل����روره ب��اأزم��ة م��ال��ي��ة، وت���اأخ���ره يف ���ش��داد اإيجار 
�شقته. واألقي القب�س على املتهم باأحد الأمكنة، 
اأنه منذ  اأقر  460 جنيهاً، ومبواجهته  وبحوزته 
5 اأيام، عقد العزم على قتل ال�شحية و�شرقتها، 
و�شاهدها اأثناء �شعودها ل�شقتها بالطابق الرابع 
اإىل  دفعها  ال��ب��اب،  فتح  وح��ال  القطط،  لإط��ع��ام 
الداخل، وحاولت ال�شتغاثة، فاأح�شر �شكيناً من 
باأماكن خمتلفة  لها عدة طعنات  و�شدد  ال�شقة، 
الذهبية  م�شوغاتها  على  وا���ش��ت��وىل  باجل�شم، 
املتهم  واأ�شاف  املحمول،  وهاتفها  و750 جنيهاً، 
امل�شروقات مبنزله  واأخفى  بلدته،  اإىل  �شافر  اأنه 
وقت  يرتديها  كان  التي  املالب�س  واأر�شد  هناك، 
اآثار  بهما  بنطال(   - )قمي�س  اجل��رمي��ة  تنفيذ 
اأثناء  دماء، وتخل�شه من ال�شكن مبقلب قمامة 
ذمة  على  املتهم  حب�س  النيابة  وق���ررت  ه��روب��ه. 
لت�شريح  ال�شرعي  الطب  وانتدبت  التحقيقات 

جثة املجني عليها لبيان اأ�شباب احلادث.

مرييام كلينك ترد ب�ق�ة 
لرف�ش تر�سحها!

تر�ّشحها  قبول  ع��دم  على  كلينك  مرييام  غ�شب  ف��ورة  تنتِه  مل 
خلو�س النتخابات النيابية يف لبنان، على خلفية حملها ال�شالح، 
ح�شابها  عرب  لها  جديدة  �شورة  ن�شرت  حتى  ن�شرت،  ما  بح�شب 

الر�شمي على ان�شتغرام وهي حتمل ال�شالح.
غري  �شالح  بحمل  وحكموين  اتر�شح  منعوين  بالقول:  وعّلقت 
كاأنني  �شجلي  ولطخوا  غرامة  ودفعوين  النار  وباطالق  �شرعي 
رح  ا���ش��اًل  انتخابات  يف  يكون  م��ا  عمرو  املحكمة...  يف  داعي�شية 

يرجعون يجيبو ذاتن.


