
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:06            
الظهر.......    12:22  
الع�رص........   03:45   
املغرب.....   07:09  
الع�صاء......   08:33

�سفينة احلرية الفل�سطينية لفك احل�سار اال�سرائيلي  )رويرتز(

حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله هزاع بن زايد  )وام(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله اأيتام الهالل االأحمر  )وام(

حممد بن را�سد ي�ستقبل هزاع بن زايد 
يف جمل�س ال�سندغة الرتاثي بدبي

ا�ضتقبل قيادات وممثلي املرا�ضم يف الدولة.. واملواطنني املهنئني برم�ضان

حممد بن زايد ي�ستقبل اأيتام هيئة الهالل 
الأحمر ويوؤكد اأنهم فئة عزيزة على قلوبنا 

•• دبي-وام:

اآل  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال�سندغة  جم��ل�����س  يف  اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
الرتاثي يف منطقة اخلور جهة بر دبي - بح�سور 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ مكتوم بن حممد  �سمو 

نائب حاكم دبي - م�ساء ام�س �سمو ال�سيخ هزاع بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 
اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث ت��ب��ادل ���س��م��وه��م ال��ت��ه��اين بال�سهر 
ت��ب��ارك وت��ع��اىل ان يعيده على  امل��ب��ارك ودع���وا اهلل 
واخلري  باليمن  ودولتنا  و�سعبنا  الر�سيدة  قيادتنا 

والربكات.
                                                       )التفا�سيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب   ا�ستقبل 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى  اآل نهيان ويل عهد 
للقوات امل�سلحة يف ق�سر البطني قيادات و ممثلي 

املرا�سم والت�سريفات على م�ستوى الدولة.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  اخ��رى  جهة  من 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ام�����س يف ق�سر  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
تكفلهم هيئة  ال��ذي��ن  االأي��ت��ام  م��ن  ع���ددا  البطني 
االإم��ارات��ي وذل��ك بح�سور �سمو  االأح��م��ر  الهالل 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 

منطقة الظفرة رئي�س الهيئة.
)التفا�سيل �س-2 3(

االنهيار على جبهة احلديدة يدفع احلوثيني خلطوات يائ�ضة

عودة احلياة لطبيعتها باملناطق املحررة على ال�ساحل الغربي
�ضل�ضلة غارات على غزة ونتنياهو يهدد باملزيد

اإ�سرائيل تعرت�س رحلة بحرية لك�سر احل�سار

اتفاق يف باري�س على موعد النتخابات الليبية 10 دي�سمرب

اجتماع ثالثي مبنطقة خف�ض الت�ضعيد يف اجلنوب ال�ضوري
قتلى من ملي�سيات حزب اهلل ب�سربات جديدة يف �سوريا

خليفة  الليبية  امل�سلحة  ال��ق��وات 
حفرت ورئي�س الربملان يف طربق 
ورئي�س  ع��ي�����س��ى،  ���س��ال��ح  ع��ق��ي��ل��ة 
جم���ل�������س ال�����دول�����ة امل���ت���م���رك���ز يف 

طرابل�س خالد امل�سري.
وق����ال م���اك���رون ق��ب��ل ال��ل��ق��اء اإن 
اتخاذ  يفر�س  ليبيا  يف  ال��و���س��ع 
اأج��ل امل�ساحلة بني  ق���رارات م��ن 
اأط�������رف ال�����ن�����زاع، م�������س���ددا على 
ال��رغ��ب��ة يف امل�����س��احل��ة م���ع ترك 

�سرطيان  بينهم  قتلى   3
ب��ل��ج��ي��ك��ا يف  ب����ه����ج����وم 

•• بروك�سيل-وكاالت:

مقتل  البلجيكية  ال�سرطة  اأعلنت 
االأم���ن بر�سا�س  اثنني م��ن رج��ال 
م��ه��اج��م مت��ك��ن��ت م���ن حت��ي��ي��ده يف 
و�سط مدينة لييج، جنوب بلجيكا، 
والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  ح��وايل 
ام�س.  ���س��ب��اح  امل��ح��ل��ي  ب��ال��ت��وق��ي��ت 
مقتل  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات  ت�����س��ري  ك��م��ا 
مواطنة كانت داخل �سيارتها خالل 

االعتداء امل�سلح.
وت��ف��ي��د امل���ع���ل���وم���ات االأول����ي����ة ب���اأن 
املهاجم حاول الفرار بعد االعتداء 
على رجال االأم��ن، واحتجز عاملة 
ال�سارع  اإعدادية تقع يف  يف مدر�سة 

نف�سه حيث وقع االعتداء.
واأعلنت النيابة العامة، التي ُكِلّفت 
خلفية  ذو  االعتداء  اأن  بالتحقيق، 
معلومات  ك�سفت  وق���د  اإره���اب���ي���ة. 
اأولية اأن اجلاين بلجيكي اجلن�سية 
وي��دع��ى ب��ن��ي��ام��ني ه��ريم��ون )36 
ب��ل��دة )رو�سفور(  م��ن  وه���و  ع��ام��ا( 

الواقعة يف منطقة جبال اأردين.

•• باري�س-وكاالت:

ل��رئ��ي�����س حكومة  ق���ال م�����س��ت�����س��ار 
ل��ي��ب��ي��ا فائز  ال��وط��ن��ي يف  ال���وف���اق 
باري�س  اج��ت��م��اع يف  ب��ع��د  ال�����س��راج 
اإن الف�سائل الليبية اتفقت ام�س 
انتخابات  اإج����راء  ع��ل��ى  ال��ث��الث��اء 
 10 يف  ورئ�����ا������س�����ي�����ة  ب����رمل����ان����ي����ة 

دي�سمرب.
تغريدة  ال�سني يف  واأ�ساف طاهر 
واإيجابية  “اإجماع  ت��وي��رت  ع��ل��ى 
ب����ني مم���ث���ل���ي ال�����وف�����ود االأرب����ع����ة 
د�ستورية  ل��ق��اع��دة  االإع�����داد  ع��ل��ى 
 16 لالنتخابات”بحلول 

�سبتمرب.
ال�سراج  امل��ح��ادث��ات  يف  وي�����س��ارك 
الليبي  للجي�س  ال��ع��ام  وال��ق��ائ��د 
ورئي�س  ح��ف��رت  خ��ل��ي��ف��ة  امل�����س��ري 
الربملان عقيلة �سالح، و�سخ�سيات 
م�سودة  و�����س����ع  ب����ه����دف  اأخ��������رى 

خريطة طريق نحو االنتخابات.
الفرن�سي،  ال��رئ��ي�����س  وا���س��ت��ه��ل 
�سباح  م�������اك�������رون،  اإمي�����ان�����وي�����ل 

ق�سر  يف  اج���ت���م���اع���ا  ال����ث����الث����اء، 
االأربعة  االأط�����راف  م��ع  االإل��ي��زي��ه 
على  الليبي  ال��ن��زاع  ال��ب��ارزي��ن يف 
واإخ����راج  ان��ت��خ��اب��ات  تنظيم  اأم����ل 
البالد من االأزمة بعد �سبع �سنوات 

على �سقوط معمر القذايف.
الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
ا�ستقبال  ل���ودري���ان يف  اي���ف  ج���ان 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئي�س 
وقائد  ال�������س���راج  ف���اي���ز  ال��ل��ي��ب��ي��ة 

•• عوا�سم-وكاالت:

ق���ال م��ي��خ��ائ��ي��ل ب���وغ���دان���وف، ن��ائ��ب وزير 
رو�سيا  اإن  ام�������س،  ال���رو����س���ي،  اخل���ارج���ي���ة 
على  ات��ف��ق��ت  واالأردن  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 
الت�سعيد  خف�س  منطقة  يف  اجتماع  عقد 
بجنوب ���س��وري��ا. وك��ان��ت رو���س��ي��ا ق��ال��ت، اإن 
اجلي�س ال�سوري وحده من يجب اأن يكون 
االأردن  على احلدود اجلنوبية ل�سوريا مع 
وا�سنطن  ح��ذرت  بعدما  وذل��ك  واإ�سرائيل 
انتهاكات  ع��ل��ى  ردا  ح��ازم��ة  اإج�����راءات  م��ن 

الهدنة يف املنطقة.
ن��ا���س��ط��ون، ام�����س الثالثاء،  م��ي��دان��ي��ا، ق��ال 

مليلي�سيات  م��واق��ع  ا�ستهدفت  ���س��رب��ات  اإن 
ح���زب اهلل يف ري���ف ح��م�����س ب�����س��وري��ا قرب 
�سقوط  ع��ن  اأ���س��ف��ر  م��ا  اللبنانية،  احل���دود 
قتلى، بينهم اأحد قادة اجلماعة التي تدعم 

الرئي�س ال�سوري، ب�سار االأ�سد.
واأ�سار النا�سطون اإىل اأن ال�سربات ناجمة 
عن غارة اإ�سرائيلية على مواقع حلزب اهلل 
قرب مدينة الق�سري بريف حم�س، اإال اأن 

اإ�سرائيل مل تعلق على هذه املعلومات.
وح�سب امل�سادر نف�سها، فاإن ال�سربات اأدت 
اأي�سا اإىل “تدمري مركز تن�سيق للعمليات، 
واندالع  اللبنانية،  ال�سورية  احل��دود  قرب 

حرائق وا�سعة يف املنطقة«.

قد ي�ضحب وزراء احلزب منها:
نداء تون�س: حكومة ال�ساهد اأ�سبحت عنوان اأزمة!

•• الفجر - تون�س - خا�س

احلكومة  تون�س  ن��داء  حلركة  ال�سيا�سية  الهيئة  اعتربت 
كمرجعية   1 ق��رط��اج  ات��ف��اق  ع��ن  متخ�ست  ال��ت��ي  احلالية 
�سيا�سية  اأزم���ة  ع��ن��وان  اإىل  “حتولت  ق��د  جامعة  �سيا�سية 

اأفقدتها �سفتها كحكومة وحدة وطنية«.
وب��ي��ن��ت احل��رك��ة يف ب��ي��ان ا���س��درت��ه ع��ق��ب اج��ت��م��اع هيئتها 
“االإعالن عن تعليق العمل بوثيقة  اإثر  ال�سيا�سية املنعقد 
اأنها تعرّب عن رف�سها تلقي درو���س من اأي كان يف  قرطاج 
وتعترب  البالد  وا�ستقرار  الوطنية  امل�سلحة  احلر�س على 
ان هذا االأمر ينبغي اأن يخرج عن دائرة   املزايدات احلزبية 
را�سد  ت�����س��ري��ح��ات  اىل  اإ����س���ارة  يف  ال�سيا�سي”  واالب���ت���زاز 

الغنو�سي رئي�س حركة النه�سة.   )التفا�سيل �س15(

•• عوا�سم-وكاالت:

احلوثي  ميلي�سيات  جل���اأت  لزعيمها،  واال���س��ت��ج��داء  ال��ه��زمي��ة  خ��ط��اب  بعد 
ومنع  مقاتلني،  لتنجيد  الدين  وت�سخري  الرتهيب  �سيا�سة  اإىل  االإيرانية 

عنا�سرها من الفرار من �ساحات املعارك، على جبهة ال�ساحل الغربي.
واأمام تقدم املقاومة اليمنية التي باتت، بدعم من القوات االإماراتية العاملة 
امليلي�سيات  �سنت  احل��دي��دة،  مدينة  م�سارف  على  العربي  التحالف  �سمن 

االإيرانية حملة حلث “ال�سباب على القتال”، وفق م�سادر ميدانية.
وعمران  �سنعاء  “�سوارع  جابوا  احلوثيني  من  عنا�سر  اإن  امل�سادر  وقالت 
وحجة حلث ال�سباب للخروج اإىل ما �سمته الدفاع عن احلديدة، وينم تهديد 

من ال يتجاوب بالعقوبة واإقامة حد الفرار من الزحف«.
امليلي�سيات،  لزعيم  خطاب  على  �ساعات  بعد  اليائ�سة  اخلطوات  هذه  وتاأتي 
عبد امللك احلوثي، اأقر فيه بالهزائم املتالحقة التي منيت بها ميلي�سياته، 

بعد اقرتاب املقاومة اليمنية من مدينة احلديدة.
و�ساعات قليلة ف�سلت حترير مناطق وبلدات يف ال�ساحل الغربي لليمن من 

•• عوا�سم-وكاالت

اال�سرائيلي  االإحتالل  جي�س  اأعلن 
“هدفا   30 م��ن  اأك���ر  ق�سف  اأن���ه 
ام�����س ردا  ق��ط��اع غ��زة  ع�سكريا” يف 
على اطالق �سواريخ وقذائف هاون 
ا���س��رائ��ي��ل��ي��ة حماذية  ب���ل���دات  ع��ل��ى 

للحدود مع القطاع.
وقال الناطق با�سم اجلي�س جوناثان 
ان عملية  لل�سحافيني  كونريكو�س 
اطالق �سواريخ وقذائف هاون على 
انتهاء  منذ  االك��رب  تعترب  ا�سرائيل 

حرب 2014.
االإ�سرائيلي،  ال����وزراء  رئي�س  وق��ال 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و، ال��ث��الث��اء، اإن 
اإ�سرائيل “�سرتد بقوة كبرية” على 
القذائف التي تطلق من قطاع غزة، 
30 قذيفة هاون  بعد اإط��الق نحو 

من القطاع على جنوب اإ�سرائيل.
الفرن�سية  ال�سحافة  وكالة  ونقلت 
ببالغ  ننظر  ق��ول��ه:  ن��ت��ان��ي��اه��و  ع��ن 
اخلطورة اإىل الهجمات التي �سنتها 
االإ�سالمي  واجلهاد  حما�س  حركتا 
اجلي�س  اأن  واأ������س�����اف  غ������زة.  م����ن 
“�سريد عليها بقوة كبرية. كل من 

ميلي�سيات احلوثي االإيرانية، عن عودة احلياة اإىل طبيعتها، و�سط مظاهر 
الفرح الناجمة عن تخل�س االأهايل من �سطوة املتمردين.

وبعد اأن حترر املقاومة اليمنية، باإ�سناد وم�ساركة القوات االإماراتية العاملة 
ت�سلم  تاأمينها،  على  وتعمل  واملديريات  البلدات  العربي،  التحالف  �سمن 
اأي  زمام االأمور الأهلها، الذين �سرعان ما يعاودون حياتهم الطبيعية دون 

معوقات.
وتكررت هذه االإجراءات واملظاهر يف كل مديريات ال�ساحل الغربي املحررة، 
من املخا وذباب، مرورا بيختل واخلوخة، و�سوال اإىل حي�س، وهكذا هو اليوم 

يف الدريهمي واجلاح، حيث ر�سدت الكامريات مظاهر الفرح.
واملحررة قبل يومني فقط،  القريبة من مدينة احلديدة،  بلدة اجلاح  ويف 
فتحت املحال التجارية اأبوابها وعاود االأهايل اأعمالهم واأن�سطتهم، وال �سيء 
املواطنني ومالحمهم  البادية على وجوه  الفرح  �سوى مظاهر  غري معتاد 
بالتحرير. فقد رفع كابو�س احلوثي املثقل لكاهل املنطقة واأهلها منذ ثالث 
مل  املنطقة  اإن  يقولون  وجتويعا  وترهيبا  قمعا  ه��وؤالء  فيها  عانى  �سنوات، 

ت�سهدها من قبل.

يحاول االعتداء علينا �سيدفع ثمنا 
باهظا«.

الهيئة  ع�������س���و  اع����ل����ن  ذل�������ك،  اىل 
امل��ن��ظ��م��ة للرحلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��وط��ن��ي��ة 
ام�س  ان���ط���ل���ق���ت  ال���ت���ي  ال���ب���ح���ري���ة 
البحرية  ان  غ�����زة،  م���ن  ال���ث���الث���اء 
القارب  على  �سيطرت  اال�سرائيلية 
ال��ذي ح��اول فك احل�سار واقتادته 

نحو ميناء ا�سدود اال�سرائيلي.
لوكالة  العاطي  عبد  ���س��الح  وق���ال 
ق���وات االحتالل  ان  ب��ر���س  ف��ران�����س 
وحا�سرتها  ال�����س��ف��ي��ن��ة  اع��رت���س��ت 

و�سيطرت عليها على بعد نحو 11 
ا�سدود  مل��ي��ن��اء  اق��ت��ي��اده��ا  م��ي��ل ومت 
نحو  قبل  بهم  االت�سال  فقدنا  ثم 
ال�سلطات  حممال  �ساعة”  ن�سف 
حياة  عن  “امل�سوؤولية  اال�سرائيلية 

منت ال�سفينة«. على  �سخ�سا   18
فل�سطيني  ق����ارب  اأول  ه���و  وه����ذا 
وع�سرون  واح���د  متنه  على  يبحر 
املر�سى  من  غالبيتهم  فل�سطينيا 
اجلي�س  ب������ن������ريان  وامل�����������س�����اب�����ني 
االحتجاجات  خ��الل  اال���س��رائ��ي��ل��ي 

قرب احلدود.

   

حمدان بن زايد : مبادرات عام زايد عززت 
جهود الهالل الأحمر الإن�سانية حمليا وخارجيا

•• اأبوظبي -وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  ال�سيخ حمدان بن زاي��د  اأك��د �سمو 
الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي اإن الدعم الذي جتده 
برامج الهيئة وم�ساريعها من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة و�سعها يف مكانة متقدمة 

�سمن املنظمات االإن�سانية االإقليمية والدولية. )التفا�سيل �س4(

كندا تعفي مواطني الإمارات
من تاأ�سرية الدخول اإىل اأرا�سيها

•• اأوتاوا-وام:

تاأ�سرية  متطلبات  م��ن  االإم����ارات  دول��ة  مواطني  اإع��ف��اء  كندا  اأعلنت 
الدخول اإليها وذلك اعتبارا من تاريخ 5 يونيو 2018.

جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل مع معايل اأحمد ح�سني وزير 
الهجرة والالجئني واملواطنة الكندي وذلك يف اإطار الزيارة الر�سمية 

التي يقوم بها �سموه اإىل كندا.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على عالقات ال�سداقة 
والتعاون امل�سرتك املتميزة التي جتمع بني دولة االإم��ارات وكندا .. 
م�سيدا �سموه باإعالن كندا ام�س اإعفاء مواطني الدولة من تاأ�سرية 

الدخول اإليها.                                             )التفا�سيل �س4(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae
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وتدمري  تكفرييني   8 م�سرع 
�سيناء يف  اإرهابيا  وكرا   80

•• القاهرة-وام:

امل�سرية  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأع��ل��ن��ت 
8 م�سلحني  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  ام�����س 
 64 على  والقب�س  “تكفرييني” 
جنائيا  امل��ط��ل��وب��ني  م���ن  ���س��خ�����س��ا 
وامل�ستبه بهم وذلك يف اإطار العملية 

ال�ساملة “�سيناء 2018«.
امل�سرية  امل�سلحة  القوات  واأ���س��ارت 
تدمري  مت  اأن����ه  اإىل  ل��ه��ا  ب��ي��ان  يف 
بداخلهم  عر  اإرهابيا  وك��را   80
النا�سفة  ال��ع��ب��وات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى 
وبع�س  االإعا�سة  وم��واد  والذخائر 
الفكر  اإىل  ت���دع���و  ال���ت���ى  ال���ك���ت���ب 

التكفريى.
عمليات  اأن  اإىل  ال���ب���ي���ان  ول���ف���ت 
اأ�سفرت  وامل����داه����م����ة  ال��ت��م�����س��ي��ط 
االأ�سلحة  م��ن  ك��م��ي��ات  �سبط  ع��ن 
الع�سكرية  وامل��الب�����س  وال���ذخ���ائ���ر 
وجهاز  ال�سلكية  ات�����س��ال  واأج��ه��زه 
الب توب وكامريا ت�سوير وجراكن 
حتتوي على مواد متفجرة بو�سط 

و�سمال �سيناء.
اأ�سفرت  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأن  اإىل  ون����وه 
اأي�������س���ا ع���ن ���س��ب��ط وت���دم���ري 20 
ن��اري��ة بدون  ���س��ي��ارة و79 دراج����ة 
لوحات معدنية واكت�ساف وتفكيك 

الرئي�س الفرن�سي مع الفرقاء الليبيني  )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف جمل�س ال�سندغة الرتاثي 
يف منطقة اخلور جهة بر دبي - بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي - م�ساء ام�س �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
�سموهم  تبادل  اأبوظبي حيث  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
قيادتنا  على  يعيده  ان  وتعاىل  تبارك  اهلل  ودع��وا  امل��ب��ارك  بال�سهر  التهاين 

الر�سيدة و�سعبنا ودولتنا باليمن واخلري والربكات .
ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 
الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإمارات و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
ال��ب��الد وروؤ���س��اء ومديري  اأع��ي��ان  اآل مكتوم اىل جانب ع��دد م��ن  ب��ن را���س��د 
املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية والفاعليات االقت�سادية يف الدولة وقد تناول 
اجلميع طعام االإفطار اىل مائدة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم الرم�سانية العامرة �سائلني اخلالق �سبحانه وتعاىل ان يدميها من 

نعمة على �سعبنا ويحفظها من زوال - اإنه قريب �سميع جميب الدعاء.

اطالق املوقع الليكرتوين اجلديد ل� )اأم الإمارات(
•• ابوظبي-وام: 

اأط��ل��ق��ت ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئي�سة 
لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة 
www.   التحديث اجلديد للموقع الر�سمي ل�سموها

�سبكة  ع���ل���ى   motherofthenation.ae
االإنرتنت. وقد مت ت�سميم املوقع وتطويره وفقا للمعايري 
التكنولوجية احلديثة، حيث ُيتيح لزواره �سهولة الت�سّفح، 
باللغتني العربية واالإنكليزية، كما روعي يف الت�سميم اأن 
يعمل ب�سكل كامل ومتوافق مع جميع الهواتف واالأجهزة 
كما  م��ت��ع��ددة.  مت�سفحات  با�ستخدام  ال��ذك��ي��ة  اللوحية 
ياأتي  اأن  والفرعية  الرئي�سية  املوقع  �سفحات  يف  روع��ي 
الت�سفح  يف  ال�سهولة  درج���ات  الأق�سى  حمققاً  تبويبها 

وم��ط��ال��ع��ة امل��ع��ل��وم��ات واالأخ���ب���ار وم��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و عن 
اأحدث االأن�سطة والفعاليات واملبادرات.

للعناوين  عر�ساً  للموقع  الرئي�سية  ال�سفحة  وت�سمنت 
على  ي��ح��ت��وي  وال����ذي  االإمارات”  “اأم  منها  الرئي�سية 
والذي  �سطور”  يف  االإم����ارات  “اأم  منها  فرعية  عناوين 
“الروؤية  وك���ذل���ك  ل�����س��م��وه��ا،  ال���ذات���ي���ة  ال�����س��رية  ي�����س��رد 
والر�سالة” والتي ت�ستعر�س روؤيتها ور�سالتها والتي تركز 
فيها على اأن اال�ستثمار يف االإن�سان رجاًل كان اأو امراأة هو 
االأ�سا�س يف حتقيق التنمية امل�ستدامة، كما يو�سح املوقع 
الذي  اال�سرتاتيجي  �سموها  ه��دف  هو  امل���راأة  متكني  اأن 
اأجله، وتعمل من اجل حتقيقه وال�سري  ت�سعى دوماً من 
�سموها  “املبادئ” التي حر�ست  اب��راز  به. كما مت  قدماً 

على تكري�سها من اجل حتقيق روؤيتها.
ال�سفحة  يف  ال�سهر”  “مو�سوع  ع��ن��وان  ا�ستحداث  ومت 

�سهري،  ب�سكل  حت��دي��ث��ه  ي��ت��م  ح��ي��ث  للموقع  الرئي�سية 
مدار  على  واملنا�سبات  االح����داث  الأب���رز  م��ق��االت  وي�سم 
ال�سنة. وعنوان “اأحدث املبادرات” والذي ي�سم يف طياته 
اأحدث املبادرات التي تطلقها �سموها، ونبذة تعريفية عن 
ما  ي�ستعر�س  كل مبادرة. اأما عنوان “االإجنازات” فاإنه 
حققته �سموها من اجن��ازات منذ قيام االحت��اد وخا�سة 
امل���راأة، ورع��اي��ة االأم��وم��ة والطفولة،  يف جم��االت متكني 
االإن�سانية،  واالأع���م���ال  وامل���ب���ادرات  ال�سحية،  وال��رع��اي��ة 
تخدم  التي  املختلفة  لالن�سطة  رعايتها  اىل  باال�سافة 
املراأة والطفل واالأ�سرة واملجتمع، على خمتلف االأ�سعدة 
املحلية واالإقليمية والعاملية. وكذلك ا�ستعرا�س اجلوائز 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأطلقتها  ال��ت��ي  الت�سجيعية 
املجتمع  ل�سرائح  ال��رائ��دة  للجهود  منها  تقديراً  مبارك 

كافة، واإ�سهاماً من �سموها يف دعم العطاء والتميز.

حممد بن را�سد ي�ستقبل هزاع بن زايد يف جمل�س ال�سندغة الرتاثي بدبي

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ام�����س يف ق�سر  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الذين  االأي��ت��ام  م��ن  ع���ددا  البطني 
االأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت��ك��ف��ل��ه��م 
االإم����ارات����ي وذل����ك ب��ح�����س��ور �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 

رئي�س الهيئة.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وت����ب����ادل 
اآل نهيان التهاين  حممد بن زاي��د 
�سهر رم�سان  االأيتام مبنا�سبة  مع 
امل���ب���ارك ..داع�����ني امل����وىل ع��ز وجل 
اأن يبارك يف اإم��ارات اخلري ووطن 
م�سريته  ي����ق����ود  ال�������ذي  ال���ع���ط���اء 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة “ 
املوؤ�س�س  ن��ه��ج  “ ع��ل��ى  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
�سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور 
واأن  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 
ال�سحة  موفور  �سموه  على  ي�سبغ 

والعافية وال�سعادة.
تكفلهم  الذين  االأي��ت��ام  ع��دد  ويبلغ 
الهيئة داخل الدولة ويف 25 دولة 
األف   114 ال���ع���امل  ح����ول  اأخ�����رى 
كفاالتهم  قيمة  بلغت  فيما  يتيم 
مليون   140 املا�سي  العام  خ��الل 

درهم.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اللقاء  اآل نهيان - خ��الل  زاي��د  بن 
االإماراتي  االأح���م���ر  ال��ه��الل  اأن   -
ي��ج�����س��د ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال����دول����ة 
دعم  يف  واالأ�سيل  الثابت  ونهجها 
للعون  املحتاجة  وال�سعوب  الفئات 
تنفيذ  خ������الل  م�����ن  وامل���������س����اع����دة 
االأع����م����ال وامل�������س���اري���ع وامل����ب����ادرات 
واالإن�سانية واخلريية يف  التنموية 

خمتلف مناطق العامل.

وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
مبادرات  اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
هيئة الهالل االأحمر ت�سهد تو�سعا 
اخلا�س  االهتمام  بف�سل  م�ستمرا 
العزيزة  الفئة  لهذه  توليه  ال��ذي 
الكبري  واالإق������ب������ال  ق��ل��وب��ن��ا  ع���ل���ى 
م����ن اخل����ريي����ن وامل��ح�����س��ن��ني على 
ال�ساأن  ه���ذا  ج��ه��وده��ا يف  م�����س��ان��دة 

الهيئة  متكنت  وبف�سلهم  احليوي 
اإىل  املوجهة  خدماتها  تعزيز  م��ن 

االأيتام وحا�سناته.
الهالل  ه��ي��ئ��ة  ان  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
بوابات اخلري  اإح��دى  تعد  االأحمر 
ثمرة  املعطاء فهي  الوطن  ه��ذا  يف 
للمغفور  الطيب  الغر�س  ثمار  من 
له املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 

 “ ث�����راه  اهلل  “ ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الذي انتفع به الفقري واملحتاج يف 

خمتلف مناطق العامل .
من جانبه اأكد �سمو ال�سيخ حمدان 
القيادة  اأن دعم  اآل نهيان  زاي��د  بن 
ال�سمو  ب��ق��ي��ادة ���س��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
 “ “ ح��ف��ظ��ه اهلل  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 

مل�������س���رية ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل االأح���م���ر 
جعلت منها موؤ�س�سة اإن�سانية رائدة 
واأ�سبحت  وعامليا  واإقليميا  حمليا 
من الداعمني االأ�سا�سيني للجهود 
تخفيف  اإىل  ال�����س��اع��ي��ة  ال���دول���ي���ة 
ح��دة الفقر واجل��وع ودرء خماطر 
االأوب���ئ���ة واالأم����را�����س ال��ت��ي تفتك 
املحتاجة  ال�����س��ع��وب  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري 

التي تعاين وطاأة الظروف وتواجه 
حتديات اإن�سانية كبرية.

وقال �سموه ان هيئة الهالل االحمر 
اأدرك��������ت م���ن���ذ وق�����ت م��ب��ك��ر حجم 
على  امل��ل��ق��اة  االإن�سانية  امل�سوؤولية 
على  حثيث  ب�سكل  وتعمل  عاتقها 
وال�سرائح  الفئات  تطلعات  حتقيق 
..م�سريا  خدماتها  من  امل�ستهدفة 

�سخرت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ����س���م���وه 
الطاقات  وح�������س���دت  االإم����ك����ان����ات 
االإن�ساين  العمل  متطلبات  لتلبية 
امل���ت���زاي���دة ب�����س��ب��ب ت�����س��اع��د وترية 
اأقاليم  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ن��زاع��ات يف 
الكوارث  وتزايد  امل�سطربة  العامل 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال�����زالزل 
اجلفاف  وع���وام���ل  وال��ف��ي�����س��ان��ات 

خ��ل��ق��ت فجوة  ال���ت���ي  وال���ت�������س���ح���ر 
غ��ذائ��ي��ة ك��ب��رية يف ال�����دول االأق����ل 
الهيئة  اإن  ���س��م��وه  واأ����س���اف  من���وا. 
توفر احتياجات االأيتام يف املجاالت 
ال�سحية والتعليمية واالجتماعية 
ب��ج��ان��ب اخل���دم���ات االأخ�����رى التي 
مواجهة  على  واأ�سرهم  ت�ساعدهم 
ومتطلباتها  احل�����ي�����اة  ظ��������روف 
اجليد  ال��ت��خ��ط��ي��ط  بف�سل  وذل����ك 
يف  متتلكها  التي  الفاعلة  واالآليات 
الكفالء  دع���م  ا�ستقطاب  م�����س��روع 

وم�ساندتهم االأيتام واأ�سرهم.
وق�����ال ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
يف  ال��ف�����س��ل  ان  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
جن���اح ه���ذا ال��ع��م��ل ال��ن��ب��ي��ل يرجع 
م�ستثمرين  االأي����ت����ام  ك��ف��الء  اإىل 
دنياهم الآخرتهم من خالل بذلهم 
رعاية وكفالة  وعطائهم يف جمال 
اأن  اإىل  ���س��م��وه  واأ�����س����ار  االأي�����ت�����ام. 
النزاعات  �سحايا  االأطفال  معاناة 
با�ستمرار  ت���ت���ف���اق���م  وال������ك������وارث 
ت�سررا  ال�سرائح  اأك��ر  باعتبارهم 
منها ونتيجة لتلك االأحداث تتزايد 
واملعيل  االأب  بفقد  االأي��ت��ام  اأع���داد 
االإن�سانية  اأو���س��اع��ه��م  وت��ت��ده��ور 
ا�سرتاتيجية  ع��ن  ت��غ��ب  مل  ل��ذل��ك 
ظروفهم  حت�سني  االأحمر  الهالل 

واحلد من معاناة اأ�سرهم.
ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ نهيان بن 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
واالإن�سانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
وال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�سمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ذي����اب  ال�����س��ي��خ 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ال��د ب��ن زاي���د اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
االإن�سانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
وعدد  اخلا�سة  االإحتياجات  وذوي 

من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.

ا�ضتقبل عددا من اأيتام هيئة الهالل االأحمر

حممد بن زايد: الهيئة اإحدى بوابات اخلري وثمرة من ثمار الغر�س الطيب للمغفور له ال�سيخ زايد 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�سة نيبال بيوم اجلمهورية

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
بهانداري  ديفي  بيديا  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل”  “حفظه 
وذلك مبنا�سبة  الفيدرالية  الدميقراطية  نيبال  رئي�سة جمهورية 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما  لبالدها.  اجلمهورية  يوم 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
برقيتي  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�سة بيديا ديفي بهانداري.

حممد بن زايد ي�سدر قرارا باإعادة ت�سكيل 
جمل�س اإدارة �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ويل عهد  اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
املجل�س  رئي�س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي قراراً باإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة �سوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية برئا�سة �سعادة خالد عبداهلل علي حممد 

بن �سيبان املهريي.
ون�س القرار على ع�سوية كل من اأ�سحاب ال�سعادة وال�سادة خليفة 
وخليف���ة  القبي�سي،  حممد  جنم  وحممد  املن�سوري،  غامن  �سامل 

عل�ي حممد القمزي وغنام بطي خليفة املزروعي.



األربعاء   30   مايو    2018  م   -   العـدد  12339  
Wednesday   30   May   2018  -  Issue No   12339

03

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأعلنت هيئة ال�سحة بدبي عن اتخاذها توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
2018 منهجية عمل لها يف مرحلتها  6 ل�سنة  ب�ساأن تنفيذ قانون الهيئة رقم 
يف  ال�سحي  القطاع  تنظيم  اأهمية  على  �سموه  فيها  اأك��د  التي  ال�سيما  اجلديدة 
الت�سغيلية وال�سفافية وجودة اخلدمات  التناف�سية والكفاءة  االإمارة مبا ي�سمن 

واملنتجات.
جاء ذلك خالل االجتماع االأول ملجل�س املديرين الذي عقد بالهيئة ام�س برئا�سة 
وح�سور  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام  املدير  القطامي  حممد  حميد  معايل 

اأع�ساء املجل�س من املديرين التنفيذيني لقطاعات وم�ست�سفيات “�سحة دبي«.
وتقدم معايل القطامي يف م�ستهل اأعمال املجل�س باأ�سمى اآيات ال�سكر اإىل �ساحب 

ورعايته  ال�سديدة  �سموه  لتوجيهات  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
قدراتها  م��ن  وع���ززت  الهيئة  كيان  ر�سخت  التي  بدبي  ال�سحة  لهيئة  الكرمية 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اإىل  بال�سكر  تقدم  كما   . العاملية  التناف�سية 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لدعم �سموه الالحمدود 
ال�سيخ حمدان بن را�سد  “ واإىل �سمو  “ �سحة دبي  لكل اجلهود التي تقوم بها 
املالية رئي�س هيئة ال�سحة بدبي ملتابعة �سموه  اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
احلثيثة لكل اأعمال التطوير . واأكد معايل القطامي اأن هيئة ال�سحة بدبي مع 
بالغة  فر�سة  اأم��ام  اأ�سبحت  املطور  التنظيمي  وهيكلها  اجلديد  القانون  اعتماد 
الوجه  على   2021 التطوير2016/  ا�سرتاتيجية  اأه��داف  لتحقيق  االأهمية 
والدعم  واالإمكانيات  الفر�س  كل  ا�ستثمار  على  الهيئة  بحر�س  منوها  املطلوب 
الالحمدود لتنفيذ ما اأمر به �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
وخا�سة ما يتعلق بالو�سول اإىل اأرفع درجات التميز يف جمال الرعاية ال�سحية 

وتر�سيخ موقع دبي كوجهة اأوىل مف�سلة لالإ�ست�سفاء عامليا وا�ستقطاب اأهم واأكرب 
املوؤ�س�سات الطبية العاملية واأمهر الكفاءات املتخ�س�سة لتقدمي احللول العالجية 

والتقنيات الذكية الداعمة لها واالأف�سل يف العامل.
وذكر معاليه اأن القطاع ال�سحي اخلا�س يعد �سريكا ا�سرتاتيجيا للهيئة واأن “ 
وعالية  تناف�سية  تقدمي خدمات طبية  على متكينه من  “ حري�سة  دبي  �سحة 
اجلودة كما اأنها حري�سة على دعمه وتوفري كل ال�سبل التي تعزز وجوده ودوره 

املحوري يف اأعمال التطوير اجلارية.
ولفت معاليه اإىل اأن الهيئة ما�سية يف تطبيق �سيا�سة االإنفتاح على العامل والدول 
العالقات  وبناء  املعرفة  والتجارب ونقل  لتبادل اخل��ربات  االأك��ر تقدما  وامل��دن 
االأه��داف اال�سرتاتيجية لدبي فيما  اأجل خدمة  وتو�سيع نطاقها وتوثيقها من 
الذكية لدعم  التجهيزات والتقنيات  باأف�سل  ال�سحي واالإ�ستعانة  بال�ساأن  يتعلق 
الأفراد  مميزة  �سحية  جتربة  وتوفري  ت�سغيلها  كفاءة  ورف��ع  ال�سحية  من�ساآتها 

املجتمع والزائرين والباحثني عن ال�سحة وال�سعادة من خمتلف بالد العامل.
ودعا اأع�ساء جمل�س املديرين “ مدراء القطاعات وامل�ست�سفيات” اإىل االإقرتاب 
املجتمع  واأف��راد  املتعاملني  واآراء  النا�س وتلم�س حاجتهم ور�سد مالحظات  من 
ب�سكل عام جتاه ما توفره الهيئة من خدمات وتقدمي منوذج يحتذى به لالإلتزام 
لكل  القادمة  الفرتة  يف  دقيقة  متابعة  هناك  اأن  اإىل  م�سريا  املوؤ�س�سي  االأداء  و 
اإليه من خدمات.  “�سحة دبي” وما يتطلعون  املتعاملني مع  ما ي�سغل جمهور 
اأدواره  ت��وزي��ع  وطريقة  و�سياغته  اجل��دي��د  التنظيمي  الهيكل  بناء  اإن  واأو���س��ح 
الكل  وجعلت  املديرين  جمل�س  اأع�ساء  جميع  ب��ني  م�سرتكة  امل�سوؤولية  جعلت 
م�سوؤول على اختالف م�سمياته وم�ستوياته الوظيفية م�سددا معاليه على اأهمية 
جتاوز اأية معوقات اأو اإجراءات روتينية اأو م�سكالت حمتملة حتول دون حت�سني 
ال�سحية  واملراكز  االأولية  الرعاية  ومراكز  امل�ست�سفيات  داخ��ل  املتعاملني  رحلة 

املتخ�س�سة والعيادات الطبية.

�سحة دبي تتخذ من توجيهات حممد بن را�سد ب�ساأن قانون الهيئة اجلديد منهجية عمل

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو   ا�ستقبل �ساحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

و  ق���ي���ادات  ال��ب��ط��ني  ق�����س��ر  امل�سلحة يف  ل��ل��ق��وات 
ال��ت�����س��ري��ف��ات ع��ل��ى م�ستوى  امل��را���س��م و  مم��ث��ل��ي 

الدولة.
مبنا�سبة  اجلميع  م��ع  ال��ت��ه��اين  �سموه  وت��ب��ادل 

�سهر رم�سان املبارك .. �سائلني املوىل عز وجل 
اأن يعيده على دولة االإمارات و�سعبها باخلري و 
اليمن و الربكات واأن يدمي على �ساحب ال�سمو 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن 

واأن  العافية  و  ال�سحة  “ موفور  اهلل  “ حفظه 
يوفقه ملا فيه خري الوطن ورفعته.

اآل  واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نهيان اأن دولة االمارات العربية املتحدة بقيادة 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
بقدرة  “ ت��وؤم��ن  اهلل  “ حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
م�سوؤولياته��������ا  اأداء  على  الوطني����������ة  ك��وادره��ا 
معاي��ي����������������ر  اأع��ل��������������������ى  وف���ق  وواج��ب��ات��ه�����������������������������ا 

التمي��������ز مبا يق�����������دم  الكف���������اءة و اجل������������ودة و 
و  احل�س�����������اري  الوج���������ه  يعك��������س  من��وذج��ا 
اإليه�����������ا  و�سل������������ت  الت����ي  الرفيع��������������ة  املكان����������ة 

الدول�����������ة.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 

للقوات امل�سلحة ام�س يف ق�سر البطني املواطنني 
املهنئني مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك.

املنا�سبة  وتبادل �سموه التهاين مع اجلميع بهذه 
ال�سهر  ي��ع��ي��د  اأن  وج���ل  ع���ز  اهلل  داع����ني  امل��ب��ارك��ة 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  ع��ل��ى  الف�سيل 
وقيادتها و�سعبها باخلري و اليمن و الربكات واأن 
يدمي على وطننا نعمة االأمن واالأم��ان واخلري و 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الرخاء 

الدولة” حفظه اهلل” واأن  اآل نهيان رئي�س  زاي��د 
يدمي على �سموه موفور ال�سحة والعافية.

اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو   .. اللقاء  ح�سر 
�سمو  و  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 

جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ 
اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلريية واالإن�سانية و الفريق �سمو ال�سيخ �سيف 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

اآل  زاي��د  بن  ذي��اب  ال�سيخ  �سمو  و  الداخلية  وزي��ر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  �سمو  و  ن��ه��ي��ان 
اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية  رئي�س جمل�س 

االإن�سانية وذوي االإحتياجات اخلا�سة. 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  التقى �ساحب 
القوات  م��ن ط��ي��اري  �سموه  رف���اق  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 

اجلوية.
اأح��م��د هامل  مل��ن��زل �سعادة ال��دك��ت��ور حممد  ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة �سموه 
اأذربيجان وذلك مبنطقة الكرامة  القبي�سي �سفري الدولة لدى جمهورية 
باأبوظبي. واأعرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد عن �سعادته بلقائهم 
و تبادل معهم التهاين مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك داعني املوىل عز وجل 
ال�سحة  موفور  ي��دمي  واأن  م�ستقرا  اآمنا  عزيزا  الغايل  وطننا  يحفظ  اأن 
والعافية على �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل ». كما تبادل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
يج�سد عمق  الودية مبا  االأح��ادي��ث  اجلوية  القوات  رفاقه من طياري  مع 

الروابط التي جتمع القيادة احلكيمة و اأبناء الوطن.
اأهم  و  العمودي  للطريان  �سرب  اأول  ت�سكيل  ذكريات  اجلميع  وا�ستح�سر 
اللحظات واملواقف التي مروا بها خالل تلك الفرتة .. داعني اهلل عز وجل 
اأن يتغمد الراحل الكبري املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه بوا�سع رحمته وغفرانه الذي كان لدعمه الكبري للقوات امل�سلحة 
الف�سل العظيم يف انطالقة م�سرية التحديث و التطوير لقواتنا امل�سلحة 

لت�سل اإىل اأعلى م�ستويات اجلاهزية والكفاءة.

حمم��د ب��ن زاي���د ي�ستقب���ل قي���ادات وممثل����ي املرا�س���م يف الدول����ة

حمم��د ب��ن زاي��د ي�ستقب��ل املواطن��ني املهنئ��ني ب�سهر رم�س�ان املبارك 

حممد بن زايد يلتقي رفاقه من طياري القوات اجلوية مبنزل حممد اأحمد بن هامل القبي�سي
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•• اأبوظبي -وام:

اأك����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن زايد 
احل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
االأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س  الظفرة 
جتده  ال�����ذي  ال���دع���م  اإن  االإم�����ارات�����ي 
برامج الهيئة وم�ساريعها من �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
متقدمة  م��ك��ان��ة  يف  و�سعها  امل�سلحة 
االإقليمية  االإن�سانية  املنظمات  �سمن 

والدولية .
ت��ل��ك اجل���ه���ود تعزز  اإن  ���س��م��وه  وق����ال 
ال��ق��ي��م وامل����ب����ادئ ال���ت���ي غ��ر���س��ه��ا فينا 
امل��غ��ف��ور ل���ه ال���وال���د ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي 
و���س��ع االأ���س�����س ال��ت��ي ق��ام عليها �سرح 
..الفتا  واالإن�ساين  اخل��ريي  االإم���ارات 
زاي���د  ع����ام  م����ب����ادرات  اأن  اىل  ���س��م��وه 
االإن�سانية حمليا  الهيئة  عززت جهود 
وخ��ارج��ي��ا ح��ي��ث ع��م��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة منذ 
مطلع هذا العام على تفعيل اخلطط 
واال�سرتاتيجيات وتبني املبادرات التي 
تفي باأهداف عام زايد وتلبي تطلعات 
ت��ع��زي��ز �سرح  ال��ر���س��ي��دة يف  ال���ق���ي���ادة 

االإمارات االإن�ساين.
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��روؤ���س �سمو ال�سيخ 
بق�سر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ح���م���دان 
هيئة  اإدارة  جمل�س  اج��ت��م��اع  النخيل 
الهالل االأحمر الثاين للعام اجلاري.

تقدير  املجل�س  الأع�ساء  �سموه  ونقل 
الرائد  للدور  الر�سيدة  الدولة  قيادة 
املجاالت  يف  الهيئة  به  ت�سطلع  ال��ذي 
التنموية واالإن�سانية واإغاثة املنكوبني 
النزاعات  مناطق  امل�سردين يف  واإي��واء 
ال��ك��وارث ..م�����س��ريا يف ه��ذا ال�سدد  و 
اإىل جهود الهيئة احلالية يف عدد من 

ال�ساحات واملناطق امل�سطربة.
واأ�ساد �سموه بالدور الذي ي�سطلع به 

جمل�س اإدارة هيئة الهالل االأحمر يف 
توجيه م�سرية الهيئة نحو املزيد من 
التجويد يف االأداء والتميز يف العطاء 
اإليه  و���س��ل��ت  م���ا  اإن  ���س��م��وه  ..وق������ال 
ري���ادة ومت��ي��ز يف جماالت  م��ن  الهيئة 
العطاء االإن�ساين الرحبة �ستظل دافعا 
لنا جميعا لتقدمي املزيد من اجلهود 
لتطلعاتها  وحتقيقا  للب�سرية  خدمة 

امل�سروعة يف العي�س الكرمي.
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واأك����د 
امل�سوؤولية  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل 
االإن�����س��ان��ي��ة امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق الهيئة 
الراهنة  االإن�سانية  التحديات  ظل  يف 
على ال�ساحة الدولية ..وقال �سموه اإن 

تلك التحديات فر�ست اأ�سلوبا جديدا 
متطلبات  لتلبية  واحل��رك��ة  العمل  يف 
ب�سبب  امل���ت���زاي���دة  االإن�������س���اين  ال��ع��م��ل 
من  العديد  ت�سهدها  ال��ت��ي  االأح����داث 
امل��ن��اط��ق ح��ول ال��ع��امل ..و���س��دد �سموه 
كثب  ع��ن  تتابع  ظلت  الهيئة  اأن  على 
االإن�سانية  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  امل��ت��غ��ريات 
ال����دول����ي����ة وت���ع���م���ل مل���واك���ب���ت���ه���ا عرب 
واال�سرتاتيجيات  الناجعة  اخل��ط��ط 
ال��رائ��دة يف  ال��دول��ة  مكانة  تعزز  التي 

املجال االإن�ساين.
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  وق���ال 
الراهنة  االإن�����س��ان��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  اإن 
االأفراد  مع  ال�سراكات  تفعيل  تتطلب 

وقواه  املجتمع  وقطاعات  واملوؤ�س�سات 
مع  الت�سامن  جماالت  لتعزيز  احلية 
االأزمات  و�سحايا  احل��اج��ات  اأ�سحاب 
جمتمع  اأن  ..م������وؤك������دا  االإن�������س���ان���ي���ة 
االإمارات جبل على هذه القيم ال�سمحة 
احلنيف  ال��دي��ن  تعاليم  م��ن  ال��ن��اب��ع��ة 
االأ�سيلة  والتقاليد  ال��ع��ادات  وك���رمي 
الذي  االإم��ارات  بها �سعب  التي يتميز 
�سرب اأروع االأمثلة يف البذل والعطاء 
احتياجات  االآخرين وتلم�س  اأجل  من 

ال�سعفاء و املعوزين.
واأكد �سموه اأن م�سرية وجهود الهيئة 
بف�سل  النبيلة  غاياتها  اإىل  ما�سية 
اأهل اخلري و املح�سنني الذين يجودون 

بالغايل والنفي�س من اأجل رفع املعاناة 
وحت�سني �سبل احلياة للدول وال�سعوب 

الفقرية واملحتاجة .
االجتماع  ناق�س  ق��د  االإج��ت��م��اع  وك���ان 
حمدان  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  ب��ح�����س��ور 
جمل�س  رئ���ي�������س  امل������زروع������ي  م�������س���ل���م 
واأع�ساء  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اإدارة 
امل��ج��ل�����س و����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور حممد 
ونواب  ال��ع��ام  االأم���ني  الفالحي  عتيق 
االأمني العام العديد من املحاور التي 
وتفعل  الهيئة م�ستقبال  تعزز م�سرية 
االإن�ساين  بالعمل  للنهو�س  اآل��ي��ات��ه��ا 
جماالته  وت��رق��ي��ة  اأرح�����ب  اآف�����اق  اإىل 

املختلفة.

تقارير  ع��ل��ى  االإدارة  جمل�س  واأط��ل��ع 
ال����ع����ام ع����ن جهود  االأم��������ني  ق���دم���ه���ا 
االإغاثية  وعملياتها  االإن�سانية  الهيئة 
وم�ساريعها التنموية يف كل من االأردن 
وال�سومال  وال�������س���ودان  وف��ل�����س��ط��ني 

واليمن واأثيوبيا.
�سري  على  االإدارة  جمل�س  اط��ل��ع  كما 
حوايل  يف  الرم�سانية  الهيئة  برامج 
والتي �سهدت  العامل  حول  دولة   80
زاي���د حيث من  ع��ام  ك��ب��ريا يف  تو�سعا 
مليون   11 منها  ي�ستفيد  اأن  امل��ق��رر 

�سخ�س يف خم�س قارات.
على  االإدارة  جمل�س  اط��ل��ع  ذل��ك  اإىل 
الهيئة  م��ب��ادرات  ح��ول  تقرير مف�سل 

ع��ل��ى ال�����س��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة خ���الل الربع 
ووق����ف  اجل��������اري.  ال����ع����ام  م����ن  االأول 
�سل�سلة  تفا�سيل  على  االإدارة  جمل�س 
االأع���را����س اجل��م��اع��ي��ة ال��ت��ي وج���ه بها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
والتي  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
يف  وفتاة  �ساب   2400 منها  ي�ستفيد 
8 حمافظات مينية. كما وقف جمل�س 
االإدارة على حجم امل�ساعدات االإغاثية 
الهيئة  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي  وال���ت���ن���م���وي���ة 
االإمارات  ا�ستجابة  �سمن  ل�سقطرى 
الدعم  من  اليمنية  ال�ساحة  ملتطلبات 
وامل���������س����ان����دة يف ج���م���ي���ع امل�����ج�����االت يف 
اإدارة  جمل�س  وا�ستعر�س  زاي���د.  ع��ام 
ا�ستجابة  م��ب��ادرة  اجتماعه  يف  الهيئة 
االإن�سانية  االأو���س��اع  ل��دع��م  االإم����ارات 
ت�سمنت  والتي  اأثيوبيا  يف  والتنموية 
ي�ستفيد  ال��ت��ي  الرم�سانية  ال��ربام��ج 
منها 700 األف �سخ�س من النازحني 
واملتاأثرين  اأبابا  اأدي�س  العا�سمة  حول 
يف االأق��ال��ي��م االأخ�����رى م��ن االأح����داث 
اأثيوبيا العام  احلدودية التي �سهدتها 

املا�سي.
التنموي  اجل��ان��ب  امل��ب��ادرة  وتت�سمن 
واملجمعات  امل���ن���ازل  ب��ن��اء  يف  امل��ت��م��ث��ل 
ال�����س��ك��ن��ي��ة اجل�����دي�����دة ل���ل���ن���ازح���ني يف 
�سبل  ودع�������م  االأ����س���ل���ي���ة  م��ن��اط��ق��ه��م 
ا�ستقرارهم وم�ساعدتهم على ا�ستعادة 
ن�����س��اط��ه��م ب��ع��د م���ع���ان���اة ط��وي��ل��ة من 
تداعيات النزوح التي اأرهقت كاهلهم.

حني���ف الق���ا�س��م: التعلي����م والع���الم حم���اور رئي�س��ة
 لتج��ديد اخلط�����اب الدين�����ي 

•• دبي - وام:

مركز  رئي�س  القا�سم  الدكتور حنيف ح�سن  معايل  ثمن 
�ساحب  دع��وة  العاملي  واحل���وار  االن�����س��ان  حلقوق  جنيف 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
بتطوير  اخلا�سة  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات واخل��ط��ط االع��الم��ي��ة وال��ت��ي طرحها 
ملكافحة  الداعية  بالدول  االعالم  وزراء  ا�ستقباله  خالل 

�سبل  ملناق�سة  الرباعي  االجتماع  يف  امل�ساركني  االره���اب 
تن�سيق املواقف الذي عقد باأبوظبي اأم�س االول.

واأكد القا�سم - يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة - ان هذه الدعوة 
مواجهة  ت�ستهدف  واع��ي��ة  لقيادة  ري��ادي��ة  م��ب��ادرة  ت�سكل 
الفكرية  ج��ادة لالإرهاب من خالل اجتثاثه من ج��ذوره 
تنظيماته  خطابات  ل��زي��ف  امل�ستمر  والك�سف  املنحرفة 
بال�سباب  للتغرير  اال�سالمي  الدين  �سماحة  وا�ستغالل 
يف املنطقة العربية والعامل ..م�سريا اىل ان املبادرة تعد 

الع�سر وتطوراته وت�ساهم يف تعزيز  نقلة نوعية تواكب 
الوعي املعريف لدى االجيال العربية التي تعاين من كبوة 
جمتمعية يف العديد من الدول جاءت من تراجع التعليم 
�ساهم  الع�سر احلديث مما  يتوافق مع معطيات  مبا ال 
يف تبني افكار متطرفة تكر�س العنف ومظاهره ال�سائدة 
واالرهاب  العنف  ان  وقال   . العربية وغريها  املنطقة  يف 
وا�ستقرار  ال��دول  كيان  تهدد  خطرية  م�ساكل  والتطرف 
ت�سمل  املجتمعات لذلك تتطلب معاجلات غري تقليدية 

والتعاون  واحلكومية  املدنية  املوؤ�س�سية  اجلهود  تن�سيق 
ورعاية  بدعم  وذلك  املتكاملة  والنظم  املبادرات  طرح  يف 
�سانعي القرار على اختالف املجاالت لتحقيق االأهداف 
اطار  يف  العمل  ان  اىل  ..م�سريا  ال�ساأن  ه��ذا  يف  املن�سودة 
ا�سرتاتيجيات ا�ستباقية قائمة على �سرح مفاهيم واقوال 
االخر  واملنفتح على  املعتدل  اال�سالمي  الديني  اخلطاب 
والداعي اىل ال�سالم والت�سامح وبث روح االمل واخلري 

يف املجتمعات اأ�سبح هو املطلوب واالكر جدوى.

واأعرب القا�سم عن تقديره ملا تناولته الدعوة يف الت�سديد 
على اهمية تطوير اال�سرتاتيجيات واخلطط االعالمية 
مبا ي�سمل الو�سول اال�سرع واالذكى اىل من�سات االعالم 
وقطع الطريق على ا�سحاب الفكر املتطرف عرب تفعيل 
جميع االليات واالدوات االعالمية وخا�سة احلديث منها 
اجلمهور  ملخاطبة  ت��اأث��ريا  االك��ر  الو�سيلة  باتت  وال��ت��ي 
التنظيمات  ت�ستهدفها  ال��ت��ي  ال�سابة  االج��ي��ال  وخ��ا���س��ة 

االرهابية عرب ا�ستخدامها احدث التقنيات.

حمدان بن زايد : مبادرات عام زايد عززت جهود الهالل الأحمر الإن�سانية حمليا وخارجيا

•• ا�ستانا -وام:

�سمن م��ب��ادرات ع��ام زاي���د ق��ام ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
اأحمد بن �سلطان اجلابر �سفري الدولة لدى جمهورية 
االإفطار  ال�سائمني وجبة  وم�ساركة  بزيارة  كازاخ�ستان 
ال���ذي تنظمه هيئة  ال�سائم  اإف��ط��ار  م�����س��روع  اط���ار  ف��ى 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سقر  وموؤ�س�سة  االأح��م��ر  ال��ه��الل 
ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سفارة 

الدولة فى ا�ستانا.
امل���وؤ����س�������س���ات اخلريية  ب��اه��ت��م��ام  امل�����س��ت��ف��ي��دون  وا�����س����اد 
واالإن�سانية بدولة االإمارات وامل�ساركة الفاعلة يف توفري 
لهيئة  �سكرهم  عن  معربني  لل�سائمني  االإفطار  وجبة 

على  حلر�سهما  وال�سفارة  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل 
متابعة هذا الربنامج يف �سهر رم�سان املبارك.

كما اأقامت �سفارة الدولة بجمهورية كازاخ�ستان مائدة 
“كو�س�سي” لتحفيظ  للطلبة يف مدر�سة  �سائم  اإفطار 
برنامج  �سمن  وذل��ك  اأ�ستانا  مدينة  الكرمي يف  ال��ق��راآن 
حممد  بن  �سقر  موؤ�س�سة  رعاية  حتت  ال�سائم  اإف��ط��ار 
تعرف  فيما  واالإن�سانية  اخل��ريي��ة  لالأعمال  القا�سمي 
قبل  م��ن  املعد  ال��درا���س��ي  الربنامج  على  ال��دول��ة  �سفري 

املدر�سة.
ملوؤ�س�سة  وتقديرها  �سكرها  عن  املدر�سة  اإدارة  واأع��رب��ت 
����س���ق���ر ب����ن حم���م���د ال���ق���ا����س���م���ي ل����الأع����م����ال اخل���ريي���ة 

واالإن�سانية.

�سفارة الدولة يف كازاخ�ستان تقيم مائدة اإفطار �سائم

•• اأبوظبي -وام:

اخلارجية  وزارة  وكيل  الظاهري  الهام  اأحمد  ال�سفري  اأك��د 
مبادرة  اأن  القن�سلية  لل�سوؤون  امل�ساعد  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
تاأ�سرية  من  االإم���ارات  دول��ة  مواطني  باإعفاء  كندا  حكومة 
التي  ال��دول��ي��ة  امل��ك��ان��ة  يعك�س  الأرا���س��ي��ه��ا  امل�سبقة  ال��دخ��ول 
الثنائية  العالقات  تنامي  ويوؤكد  الدولة  تتبواأها  اأ�سبحت 
الدولة  ملواطني  جديدة  اآفاقا  وتفتح  وكندا  االإم���ارات  بني 

لل�سياحة واال�ستثمار والتجارة.
الدبلوما�سية  للجهود  ترجمة  ي��اأت��ي  ال��ق��رار  ه��ذا  ان  وق��ال 
لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل وفريق العمل بال�سراكة 
واجلن�سية  للهوية  االحت��ادي��ة  والهيئة  الداخلية  وزارة  مع 
وب��ع��ث��ة ال���دول���ة يف اوت�����اوا وت��ورن��ت��و م��ن اج���ل ت��ع��زي��ز هذه 
املواطن  ي�ستحقها  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة  ب��ال�����س��ورة  ال��ع��الق��ات 
االإمارات  دول��ة  باإمكان مواطني  اأن��ه  اإىل  واأ�سار  االإم��ارات��ي. 
اعتبارا  م�سبقة  تاأ�سرية  اإىل  احلاجة  دون  كندا  اإىل  ال�سفر 
من 5 يونيو 2018 مع اإمكانية البقاء فيها ملدة اأق�ساها 
�ستة �سهور الأغرا�س الزيارة وال�سياحة واالأعمال التجارية 

واال�ستثمارية.
وبنّي ال�سفري الظاهري اأنه وبعد دخول القرار حيز النفاذ 
فاإنه يتعني على املواطنني االإماراتيني الراغبني بزيارة كندا 
اإلكرتونيا  التقدمي  الكندية  امل��ط��ارات  اإح��دى  يف  العبور  اأو 
 »ETA« للح�سول على اإذن اأو ترخي�س ال�سفر االإلكرتوين
..موؤكدا ان املواطن االإماراتي ميثل االأولوية الرئي�سية يف 
اهتمامات القيادة الر�سيدة التي تعمل على حتقيق ال�سعادة 
للمواطنني وهذا بدوره يعمق لدى املواطن االإماراتي قيم 

االنتماء للوطن والوالء للقيادة.
واأكد اأن دولة االإمارات اأ�سبحت عنوانا للحكمة واالعتدال 
والتعاي�س وال�سالم ويف الوقت ذاته رمزا لالإجناز والتفوق 
ال��ع��امل��ي وذل���ك مب��ا ين�سجم روؤية  امل�����س��ت��وى  وال��ت��م��ي��ز ع��ل��ى 

االإمارات 2021.
واأ�ساف اأن اإعفاء مواطني الدولة من تاأ�سرية ال�سفر لكندا 
ال�ساحة  على  االإم����ارات  مكانة  ويعك�س  اإيجابي  م���ردود  ل��ه 
الدولية وما تتمتع به من احرتام وثقة وخا�سة من كندا 
ورغبتها يف توثيق العالقات معها وتعزيز امل�سالح امل�سرتكة 
يف جميع املجاالت من خالل فتح منافذها ملواطني االإمارات 

من دون تاأ�سرية م�سبقة.
االإم��ارات وكندا  امل�سرتك بني  اتفاقية االعفاء  ومع دخ��ول 
حيز النفاذ يف اخلام�س من يونيو 2018 ي�سل عدد الدول 
اإىل  امل�سبقة  ال��ت��اأ���س��ريات  م��ن  ال��دول��ة  مواطني  تعفي  التي 
ال�سفر  جواز  يرتبع  التحديثات  الآخر  ووفقاً  دولة.   151
و�سرق  عربياً  االأول  املركز  يف  حاليا  “العادي”  االإم��ارات��ي 
اأو�سطيا ويف املركز ال� 14 على م�ستوى العامل ح�سب موؤ�سر 

اندك�س«. “با�سبورت 

اخلارجية: الإعفاء من 
تاأ�سرية دخول كندا يعك�س 
تنامي العالقات بني البلدين

•• اأوتاوا-وام:

متطلبات  من  االإم���ارات  دول��ة  مواطني  اإعفاء  كندا  اأعلنت 
يونيو   5 تاريخ  من  اعتبارا  وذل��ك  اإليها  الدخول  تاأ�سرية 

.2018
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده �سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل مع معايل 
الكندي  واملواطنة  والالجئني  الهجرة  وزير  ح�سني  اأحمد 
اإىل  التي يقوم بها �سموه  الر�سمية  الزيارة  اإط��ار  وذل��ك يف 

كندا.
اآل نهيان على عالقات  واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 

ال�سداقة والتعاون امل�سرتك املتميزة التي جتمع بني دولة 
اإعفاء  باإعالن كندا ام�س  االإم��ارات وكندا .. م�سيدا �سموه 

مواطني الدولة من تاأ�سرية الدخول اإليها.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال م���ع���ايل اأح���م���د ح�����س��ني وزي�����ر الهجرة 
والالجئني واملواطنة الكندي اإن دولة االإمارات تعد �سريكا 
ا�سرتاتيجيا رئي�سيا لذا فاإن اإعفاء مواطنيها من متطلبات 
تاأ�سرية الدخول من �ساأنه اأن ي�ساعد يف التاأكيد على متانة 
التبادالت  زي��ادة  �سي�سجع  اأن��ه  كما  البلدين  بني  العالقات 
على  ع��الوة  والدرا�سية  واالأكادميية  والثقافية  ال�سياحية 
االأعمال  الإقامة  اجلديدة  الفر�س  تعزيز  اإىل  �سيوؤدي  اأن��ه 

والتجارة واال�ستثمار.

املواطنون  ي��ح��ت��اج  ل���ن   2018 ي��ون��ي��و   5 م���ن  واع���ت���ب���ارا 
كندا  اإىل  لل�سفر  تاأ�سرية دخول  ا�ستخراج  اإىل  االإماراتيون 
لالإقامة لفرتة ق�سرية “ت�سل ملدة �ستة اأ�سهر “ اأو الأغرا�س 

االأعمال اأو زيارة العائلة اأو االأ�سدقاء اأو ال�سياحة.
من  غريهم  مثل  مثلهم  االإم��ارات��ي��ون  امل��واط��ن��ون  ويحتاج 
امل�سافرين املعفيني من تاأ�سرية الدخول اإىل احل�سول على 
ت�سريح �سفر اإلكرتوين »eTA« لل�سفر اإىل كندا اأو املرور 

عرب اأي مطار كندي.
وجاء قرار كندا باإعفاء مواطني الدولة من تاأ�سرية الدخول 
اإىل اأرا�سيها ا�ستنادا اإىل تقييم �سامل ودقيق للدولة وفقا 
ملعايري �سيا�سة التاأ�سرية الكندية اإذ تو�سل التقييم اإىل اأن 

دولة االإمارات تلبي معايري كندا للح�سول على اإعفاء من 
التاأ�سرية.

ت�سمل  االإم���ارات  دول��ة  مع  وطيدة  بعالقات  كندا  وترتبط 
كندي  م��واط��ن  األ���ف   40 يتواجد  حيث  امل��ح��االت  خمتلف 
مقيم يف دولة االإم��ارات باالإ�سافة اإىل 150 �سركة كندية 

تعمل يف الدولة.
ب��ن عبد اهلل حميد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ل��ق��اء م��ع��ايل  ح�سر 
بالهول الفال�سي وزير دولة ل�سوؤون التعليم العايل واملهارات 
املتقدمة ومعايل �سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة 
�سفري  الرقباين  �سعيد  فهد  و�سعادة  ال�سباب  ل�سوؤون  دول��ة 

الدولة لدى كندا.

كندا تعفي مواطني الإمارات من تاأ�سرية الدخول اإىل اأرا�سيها

•• بريتوريا-وام:

لدى  ال��دول��ة  �سفري  الهاملي  �سعيد  حم�س  �سعادة  ك��رم 
بريتوريا  يف  ال�سفارة  مبقر  افريقيا  جنوب  جمهورية 
الدكتوراأحمد يحيي حممد ال�سيعري املبتعث للدار�سة 
من  تخرجه  بعد  وذل��ك  للتعليم  ابوظبي  جمل�س  م��ن 
ج��ام��ع��ة ك��ي��ب ت����اون ب��ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا وح�����س��ول��ه على 
�سهادة بورد اجلراحة العامة و�سهادة الزمالة يف جراحة 

اال�سابات والعناية املركزة.

 2018 التكرمي فى اطار مبادرة عام زايد  وياتي هذا 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  واأق�����وال  مل��ك��ان��ه  وتر�سيخا 
“ ان  بقوله  التعلم  التي حت�س على  نهيان  ال  �سلطان 
ر�سيد اي اأمة متقدمة هو ابناوؤها املتعلمون وان تقدم 
ال�سعوب واالمم امنا يقا�س مب�ستوى التعليم وانت�ساره« 
ح�سر التكرمي �سعادة غالب جيبي ، مدير عام العالقات 
الدولية بوزارة التعليم العايل واالآن�سة فاطمة ال�سويدي 
الع�سكري  امللحق  ون��ائ��ب  بال�سفارة  االول  ال�سكرتري   ،

املقدم �سامل علي الكعبي والعاملون بال�سفارة .

�سفارة الدولة فى بريتوريا تكرم طالبا اماراتيا 
حل�سوله على �سهادة بورد اجلراحة العامة
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اأخبـار الإمـارات

»الهالل الأحمر« يد�سن م�سروع اإن�ساء وترميم ف�سول درا�سية يف مديرية تنب

العلماء ال�سيوف: الوقف من اأعظم اأنواع الرب

»الهالل الأحمر« يوزع م�ساعدات غذائية على مئات الأ�سر يف منطقة �سحري بح�سرموت

•• حلج-وام:

لبناء  االأ�سا�س  حجر  االأول  اأم�س  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  هيئة  و�سعت 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  مدر�سة  يف  ملحقاتها  مع  درا�سية  ف�سول  ثالثة 
اإىل  اإ�سافة  اأجمرباء مبديرية تنب يف حمافظة حلج  اآل نهيان يف منطقة 
اأن�سطة  راج��ح عزب يف منطقة �سرب وذل��ك �سمن  وتاأهيل مدر�سة  ترميم 

الهيئة خالل “عام زايد ».
ح�سر و�سع حجر االأ�سا�س .. اللواء الركن اأحمد عبد اهلل تركي حمافظ 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  مدير  نائب  ال�سام�سي  طيب  واملهند�س  حل��ج 
ال�سخ�سيات  من  وع��دد  حلج  حمافظة  اأم��ن  مدير  ال�سيد  �سالح  والعميد 

االجتماعية يف املحافظة.
ولقي امل�سروع ترحيبا ر�سميا و�سعبيا لدى ال�سلطة املحلية واملواطنني من 
اأبناء حلج ملا تقدمه دولة االإمارات العربية املتحدة ممثلة بذراعها االإن�ساين 
الهالل االأحمر االإماراتي من م�سروعات تنموية واإن�سانية لدعم وم�ساندة 

ال�سعب اليمني تتويجا لعالقات االإخاء والتعاون بني ال�سعبني ال�سقيقني.

•• ح�رضموت -وام:

وزع�������ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل االأح����م����ر 
م�ساعدات  االأول  اأم�س  االإم��ارات��ي 
غذائية على اأهايل منطقة �سحري 
اإحدى   - ب��اوزي��ر  غيل  مديرية  يف 
 - ح�سرموت  حمافظة  مديريات 
اقت�سادية  اأو���س��اع��ا  ت��ع��اين  وال��ت��ي 
����س���ع���ب���ة وذل��������ك ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
ظروفهم  وحت�������س���ني  م���ع���ان���ات���ه���م 
اإطار  ويف  واالق��ت�����س��ادي��ة  املعي�سية 
الدعم الذي تقدمه دولة االإمارات 

مل�ساعدة االأ�سقاء يف اليمن.
واكت�سبت املعونات الغذائية - التي 

اأهمية   - االإماراتي  الهالل  وزعها 
الفقرية  االأ�سر  مئات  لدى  خا�سة 
وامل���ح���ت���اج���ة خ��ا���س��ة خ����الل �سهر 
امل��ب��ارك وذل���ك لتخفيف  رم�����س��ان 
�سديدا  فقرا  اأورث���ت  التي  امل��ع��ان��اة 
ه��ائ��ال على  وواق��ع��ا م��ري��را وعبئا 
ك��اه��ل االأ���س��ر ال��ت��ي ال ت��ق��وى على 
انقطاع  نتيجة  يومها  توفري قوت 
�سبل الك�سب والعي�س ب�سبب تفاقم 
واالإن�سانية  امل��ع��ي�����س��ي��ة  االأو�����س����اع 

وتدهور االقت�ساد بالبالد.
فريق  رئي�س  النيادي  اأحمد  واأك��د 
ال����ه����الل االأح����م����ر االإم������ارات������ي يف 
ح�سوره  خ������الل   - ح�������س���رم���وت 

و���س��ه��ر رم�����س��ان امل��ب��ارك وذل���ك يف 
ظل الظروف التي متر بها اليمن 
وجت�سيدا لروح االأخوة والت�سامن 
معهم. من جانبهم اأ�ساد امل�سئولون 
يف م���دي���ري���ة غ���ي���ل ب����اوزي����ر ب����دور 
ال����ه����الل االأح����م����ر االإم������ارات������ي يف 
االأهايل  معي�سة  م�ستوى  حت�سني 
االإن�سانية  امل�����س��اع��دات  خ���الل  م��ن 
امل�ستمرة .. م�سيفني اأن الب�سمات 
االإماراتية يف حمافظة ح�سرموت 
ن�سيانها  اأو  جت��اه��ل��ه��ا  المي���ك���ن 
ظروف  يف  ج����اءت  اأن��ه��ا  خ�سو�سا 
ظل  يف  امل��ح��اف��ظ��ة  تعي�سها  �سعبة 

تردي االأو�ساع االقت�سادية.

والوفد املرافق له عملية التوزيع - 
اأن توزيع هذه امل�ساعدات الغذائية 
املواطنني  م��ع��ان��اة  لتخفيف  ي��اأت��ي 
و�سد الفجوة الغذائية التي يعاين 
وذل��ك �سمن  املنطقة  اأه��ايل  منها 
االإن�سانية  احل��م��الت  م��ن  �سل�سلة 
التي تنفذها هيئة الهالل االأحمر 

يف عموم مديريات ح�سرموت.
ال��ه��ي��ئ��ة على  ح��ر���س  اإىل  واأ�����س����ار 
امل�ساريع  ه����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  م��وا���س��ل��ة 
امل�ساعدات  واإدخ�������ال  االإن�����س��ان��ي��ة 
املواطنني  ل��ك��ل  لت�سل  االإغ��اث��ي��ة 
مديريات  خمتلف  يف  امل��ح��ت��اج��ني 
ح�سرموت تزامنا مع “ عام زايد” 

اأه���ايل منطقة  ت��ق��دم  م��ن جهتهم 
والتقدير  ال�سكر  بخال�س  �سحري 
وذراع����ه����ا  االم�����������ارات  دول�������ة  اإىل 
هيئة  ح�����س��رم��وت  يف  االإن�������س���اين 
ال��ه��الل االأح���م���ر االإم����ارات����ي على 
املعاناة  لتخفيف  املبذولة  اجلهود 
يقدمه  ال�����ذي  ال���ن���وع���ي  وال����دع����م 
االأ�سا�سية  اجل���وان���ب  يف  ال���ه���الل 
املتعلقة بحياة املواطنني من اإغاثة 
ومبادرات  حتتية  بنية  وم�����س��اري��ع 
اإن�سانية وتنموية والتي كان اأخرها 
الرتفيهي  �سحري  م��ن��ت��زه  اف��ت��ت��اح 
امل��م��ول م��ن ق��ب��ل ال��ه��الل االأحمر 

االإماراتي.

جامع ال�سيخ زايد الكبري ي�ستقبل 439 األف م�سٍل وزائر خالل اأبريل»الهالل الأحمر« ينظم اإفطارا لالأ�سر النازحة والأ�سد فقرا يف ال�سالع
•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل جامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي خالل �سهر اأبريل املا�سي 439 األفا و28 زائرا وم�سليا 
من خمتلف اجلن�سيات قادمني من داخل الدولة وخارجها وذلك ح�سب تقرير �سادر حديثا عن مركز 

اجلامع.
�سهر  خالل  الكبري  زاي��د  ال�سيخ  جامع  مركز  نظمها  التي  واالأن�سطة  الفعاليات  اإىل  التقرير  واأ�سار 

اأبريل املا�سي وتتما�سى مع دوره الثقايف الرائد وجهوده يف اإعالء قيم الت�سامح والتعاي�س.
نظمتها  ال��ك��رمي  للقراآن  م�سابقة  يف  الفائزين  تكرمي  حفل  يف  امل��رك��ز  م�ساركة  اإىل  التقرير  ولفت 
ال�سفر  �سوق  ومعر�س  ورتل”  وارت��ق  “اقراأ  �سعار  ال��دار حتت  الأكادمييات  التابعة  البطني  اأكادميية 
العربي بدبي بهدف اإبراز الدور احل�ساري والتنويري الذي يقوم به جامع ال�سيخ زايد الكبري كونه 

اأحد اأبرز املعامل يف العا�سمة اأبوظبي.

املواطن اليمني من اأعمال اإن�سانية من قبل الهالل االأحمر 
يوؤكد اأ�سالة االأ�سقاء يف دولة االإمارات ووقوفهم مع ال�سعب 
ال��ي��م��ن��ي ال����ذي ي��واج��ه��ه ظ����روف ق��ا���س��ي��ة نتيجة احل����رب.. 
ملا يقدموه من  وال��ث��واب  االأج��ر  لهم  يكتب اهلل  اأن  متمنني 
واجب اإن�ساين جتاه االأ�سر الفقرية التي كانت تت�سور جوعا 
.. اآم��ل��ني اأن ي��ك��ون “ ع��ام زاي���د “ ع��ام اخل��ري على ال�سعب 

اليمني .
واأ�سافوا اأن وجبة االإفطار الرم�ساين التي يقدمها الهالل 
رم�سان  �سهر  خ��الل  الفقرية  االأ���س��ر  على  تخفف  االأح��م��ر 
وقيادتها  االإم����ارات  دول��ة  اإىل  �سكرهم  مقدمني   .. امل��ب��ارك 

احلكيمة و�سعبها الذي يقف بجانب الفقراء واملحتاجني.

اأن  ال��ن��ازح��ة  االأ���س��ر  اأك���د ع��دد م��ن م�ست�سيفي  م��ن جهتهم 
الهالل  يقدمها  التي  االإغاثية  واملعونات  االإف��ط��ار  وجبات 
املهم�سة  الفئات  االأحمر االإماراتي لالأ�سر الفقرية وخا�سة 
اأن  خا�سة  معاناتهم  من  التخفيف  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم 
متمنيني   .. االأ�سا�سية  احل��ي��اة  ملقومات  تفتقر  االأ���س��ر  تلك 
ا���س��ت��م��رار ت��ق��دمي وج���ب���ات االإف���ط���ار خ���الل ���س��ه��ر رم�سان 
التي  الغذائية  ال�سالل  يف  واملتمثلة  االإغاثية  وامل�ساعدات 

يقدمها “الهالل” �سمن فعاليات “عام زايد«.
العربية  االإم���ارات  لدولة  وتقديرهم  �سكرهم  عن  واأع��رب��وا 
عمل  م��ن  يقدموه  م��ا  على  و�سعب  وحكومة  ق��ي��ادة  املتحدة 

اإن�ساين لكل اأبناء اليمن.

•• ال�سالع -وام:

اإفطارا  االول  اأم�س  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  فريق  نظم 
ال�سالع  النازحة واالأ�سد فقرا يف حمافظة  جماعيا لالأ�سر 
وذلك �سمن م�سروع “ اإفطار �سائم” بدعم من حرم �سمو 
ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية 

�سمو ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم.
واأعربت االأ�سر النازحة - نتيجة احلرب من حمافظة حجة 
واحلديدة وتعز اإىل حمافظة ال�سالع - عن �سعادتها البالغة 
االإماراتي  االأحمر  الهالل  فريق  من  الكرمية  اللفتة  بهذه 
اأن ما يلم�سه  بتنظيمه االإفطار اجلماعي لهم .. م�سيفني 

•• ابوظبي-الفجر:

ال�سمو  �ساحب  �سيوف  العلماء  الف�سيلة  اأ�سحاب  ت��ن��اول 
والدرو�س  املحا�سرات  يف   – اهلل  حفظه   – ال��دول��ة  رئي�س 
التي األقوها يف امل�ساجد واملوؤ�س�سات وجمال�س االأحياء عددا 
وتري  املجتمع  احتياجات  تالم�س  التي  املو�سوعات  م��ن 
امل���ب���ارك ، ح��ي��ث حت���دث العلماء  ���س��ه��ر رم�����س��ان  روح��ان��ي��ة 
والعطاء  البذل  اأن���واع  اأعظم  من  اأن��ه  موؤكدين  الوقف  عن 
االجتماعي  التكافل  حتقيق  يف  الكبري   ل���دوره  امل��ت��وا���س��ل، 
امل�ساهمة يف  اإىل  ، داعني اجلميع  اأف��راد املجتمع  بني جميع 
الوقف وتعزيز مكانة قيم الرب والعطاء يف املجتمع ليوؤدي 
ال��ع��ل��م��اء مفهوم  ���س��رح  ،وق���د  �سابقا  ك���ان  ك��م��ا  دوره  ال��وق��ف 
الوقف واأنواعه و�سروطه واأركانه ، موردين مناذج من �سري 

ال�ساحلني يف االنفاق يف �سبيل اهلل. 
بالقوانني  وقيادتها  االإم���ارات  دول��ة  اهتمام  العلماء  وثمن 
موارد  ت��ع��زز  ال��ت��ي  الوقفية  وامل�����س��اري��ع  وامل���ب���ادرات  املنظمة 
ب��ه م�����س��اي��رة للنه�سة التي  ال��وق��ف، وت��ط��وي��ره  واالرت���ق���اء 
احتياجات  تلبية  يف  ي�ساهم  اأ�سبح  ،حتى  ال��دول��ة  ت�سهدها 
،م�����س��ي��دي��ن مب�ساهمات  ل��ت��و���س��ع م�����س��ارف��ه  ن��ظ��را  امل��ج��ت��م��ع 
ال��ع��امل مم��ا جعلها  اأع��م��ال ال��رب على م�ستوى  االإم����ارات يف 

تتبواأ طليعة الدول املانحة للم�ساعدات االإن�سانية.
كما حا�سر العلماء حول عنوان “االأ�سرة املثالية” موؤكدين 
اأن االإ�سالم اأفرد اهتماما كبريا باالأ�سرة  وو�سع لها االأ�س�س 

اختيار  م��ن  ب���دءا  وا���س��ت��م��راره��ا  ا���س��ت��ق��راره��ا  ال��ت��ي ت�سمن 
الذرية، فعليها  واإجن��اب  الزوجية  الزوجني ثم تكوين ع�س 
يعتمد �سالح الفرد واملجتمع وتطور الدول ونه�ستها ، واأكد 
اأن من مقومات بناء االأ�سرة املثالية واأ�س�س املحافظة تقوى 
وتبادل  واملحبة،  وامل��ودة  باملعروف،  واملعا�سرة  وج��ل،  عز  اهلل 
واحلوار  املتبادل،  واالح��رتام  والوفاء  والواجبات،  احلقوق 
والتوا�سل، وال�سرب وال�سفح واحل�سانة الفكرية وال�سلوكية 
على  املثالية  االأ���س��رة  ثمرات  اإن من  العلماء  وق��ال  ل��الأه��ل. 
الرتابط  ال��داري��ن،  ال��دائ��م��ة يف  ،ال�����س��ع��ادة  واملجتمع  ال��ف��رد 

والتالحم املجتمعي، واال�ستقرار واالزدهار الوطني.
كما حتدث العلماء عن الو�سائل العملية والطرق االبتكارية 
يف االرتقاء باالأ�سرة اإىل املثالية، واأثرها يف احلد من ظاهرة 
االأ�سرية  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  االأ����س���رة  ودور  امل��ب��ك��ر،  ال��ط��الق 
واأث����ره يف احل��د م��ن ظ��اه��رة االرتهان  اأف���راده���ا،  يف نفو�س 
للموؤثرات العقلية، مثمنني جهود اأم االإمارات �سمو ال�سيخة 
بالكيان  ال��ع��ن��اي��ة  م��ب��ارك -ح��ف��ظ��ه��ا اهلل- يف  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

االأ�سري حملياً وعاملياً.
من  �سور  تف�سري  يف  العلمية  الكرا�سي  اإىل  باالإ�سافة  ه��ذا 
العالمة  حت��دث  املحمدية  ال�سمائل  ويف   ، ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
اأم عي�سى- عليهما  اأحمد مكنون يف م�سجد مرمي  عبد اهلل 
مع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  تعامله  عن  اأبوظبي  -يف  ال�سالم 
اأهل بيته واأزواج��ه ،موؤكدين اأن بيوت النبوة هي قدوة بيت 

املوؤمنني كافة.
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اأخبـار الإمـارات
بدء تقييم 704 م�ساركات يف م�سابقة ت�سميم �سعار الت�سامح 

•• اأبوظبي-وام:

“م�سابقة ت�سميم  704 م�ساركات يف  تقييم  ب��داأت عمليات 
املا�سي  مار�س  �سهر  خالل  اأطلقت  “ والتي  الت�سامح  �سعار 
واملقيمني  املواطنني  من  �سنة   35 –  15 العمرية  للفئات 
من خمتلف اجلن�سيات والثقافات واالأديان وذلك بتوجيهات 

معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح.
للربنامج  التنفيذي  املدير  النعيمي  حممد  عبداهلل  واأك��د 
ال��ك��ب��ري م��ن خمتلف  ال��ت��ف��اع��ل  ب��االإن��اب��ة  للت�سامح  ال��وط��ن��ي 
الذي  الت�سامح  �سعار  بجائزة  للفوز  املجتمع  واأف��راد  �سرائح 

الرائدة  العاملية  ور�سالته  االأ�سيلة  االإماراتية  بهويته  يت�سم 
وباين  ال��دول��ة  موؤ�س�س  لفكر  اخل��ال��د  االإرث  تعك�س  وال��ت��ي 
نه�ستها احلديثة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب 
ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  التوجيهات  وجت�سد  ثراه”  اهلل 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل” 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة باأن تكون 
احل�ساري  للتوا�سل  ووط��ن��ا  للت�سامح  حا�سنة  االإم�����ارات 

واالإن�ساين.
يربز  للت�سامح  �سعار  اإىل  الو�سول  ه��و  ال��ه��دف  اأن  واأو���س��ح 
مت  ولذلك  االإم��ارات��ي��ة  الهوية  وخ�سو�سية  الر�سالة  عاملية 
اأمام  الفر�سة  الإت��اح��ة  مت�ساعدا  تقييميا  برناجما  اعتماد 
ووفقا  االه��ت��م��ام  م��ن  حظها  لتنال  ك��اف��ة  امل�ساركة  االأع��م��ال 
وو�سوح  الب�ساطة  عن�سر  توافر  هي  رئي�سية  تقييم  ملعايري 
الفكرة واأن يكون ذو �سلة مبا�سرة بالت�سامح ويتميز ب�سلته 
باالإمارات واأن يحوي على عنا�سر التميز والهوية الفريدة.

�ست�ستمر  امل�ساركة  االأع��م��ال  ت�سنيف  عملية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
للتقييم  الرئي�سية  املراحل  تنطلق  ثم  اأ�سبوعني  مدى  على 

اخلرباء  من  ع��ددا  ت�سم  متخ�س�سة  حتكيم  جلنة  باإ�سراف 
واملخت�سني الختيار اأف�سل ت�سميم م�سارك و�سيتم االإعالن 
جائزة  ال��ف��ائ��ز  و�سينال  ال��ق��ادم  اأغ�سط�س  �سهر  خ��الل  عنه 

نقدية مقدارها 20 األف درهم اإماراتي.
حتظى  الت�سامح  �سعار  ت�سميم  م�سابقة  اأن  النعيمي  واأك��د 
باإتاحة  الذي وجه  بن مبارك  نهيان  ال�سيخ  باهتمام معايل 
الفر�سة اأمام اأكرب عدد ممكن من املواطنني واملقيمني على 
اأر�س الدولة للم�ساركة ب�سرف النظر عن خرباتهم ليعربوا 
بحرية عن روؤيتهم للت�سامح كر�سالة عاملية حتملها االإمارات 

اإىل �سعوب العامل.

بلدية مدينة اأبوظبي ترتبط رقميا مع 208 جهات حكومية وخا�سة
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأجن�����زت 
موؤخراً م�سروع الربط االإلكرتوين 
اأبوظبي  يف  ال��ق�����س��اء  دائ�����رة  م���ع 
اأ�سبحت  امل���������س����روع  ومب�����وج�����ب 
على  تعتمد  الر�سمية  امل��ع��ام��الت 
رق��م��ي مركزي  ن��ظ��ام  ا���س��ت��خ��دام 
اب��ت��داء من  وذل��ك  لكلتا اجلهتني 

مار�س املا�سي .
���س��م��ن ه����ذا االإط�������ار ك����ان فريق 
االإلكرتونية  واالأر�سفة  ال�سجالت 
قام  قد  اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف 

بزيارة اإىل دائرة الق�ساء.
-اأب�����وظ�����ب�����ي و�����س����رك����ة اأب���وظ���ب���ي 
)م�ساندة(  ال���ع���ام���ة  ل��ل��خ��دم��ات 
الربط  م�������س���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  ل��ب��ح��ث 
الر�سمية  امل��را���س��الت  يف  ال��رق��م��ي 
الذي اأجنز وفقاً الأف�سل املمار�سات 

واملعايري.
الربط  اأن خطوة  البلدية  واأك��دت 
رق��م��ي��ا م���ع دائ�����رة ال��ق�����س��اء تاأتي 
اأبوظبي  حكومة  ل��روؤي��ة  جت�سيدا 
التحول  م�����س��روع  ت��ط��ب��ي��ق  ب�����س��اأن 
ال��رق��م��ي و���س��م��ن ح���ر����س دائ����رة 
والبلديات  العمراين  التخطيط 
على  اب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  –بلدية 
ت��وط��ي��د ع���الق���ات ال�������س���راك���ة مع 
العام  ال���ق���ط���اع���ي���ني  م���وؤ����س�������س���ات 

اأدنوك للتوزيع، ال�سركة الوطنية 
للتربيد املركزي، جمل�س ابوظبي 
الن�سائي  االحت������اد   ، ال���ري���ا����س���ي 
ارتباطها  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال���ع���ام  
مرور  نيابة  وه��ي:  نيابة   11 مع 
الكلية،  يا�س  بني  نيابة  اأبوظبي، 
اأ�سرة  نيابة  الكلية،  الرحبة  نيابة 
واإقامة  جن�سية  ن��ي��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي، 
ن��ي��اب��ة االأم������وال، نيابة  اأب��وظ��ب��ي، 
النق�س،  نيابة  اأبوظبي،  ا�ستئناف 
نيابة  ال���ك���ل���ي���ة،  اأب���وظ���ب���ي  ن���ي���اب���ة 

الظفرة الكلية، نيابة الروي�س.  

البلدية  م��ع  املرتبطة  احلكومية 
وع������دد  م����وؤ�����س���������س����ات،   16 اإىل 
رقميا  املت�سلة  اخلا�سة  ال�سركات 
وعدد  �سركة،   146 البلدية  م��ع 
 35 القانونيني  اخل��رباء  مكاتب 
نيابة،   11 النيابات  وع��دد  مكتبا 
مع  رقميا  ربطها  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

العديد من املوؤ�س�سات واملكاتب.
اأم��������ا ع�����ن ال������دوائ������ر وال���ه���ي���ئ���ات 
احل���ك���وم���ي���ة ال����ت����ي ت���رت���ب���ط مع 
البلدية  ف���اأك���دت  رق��م��ي��ا  ال��ب��ل��دي��ة 
الق�ساء  :دائ�����رة  يف  ت��ت��م��ث��ل  اأن���ه���ا 

واخل�������ا��������س ب�����ه�����دف االرت������ق������اء 
واآلية  بخدماتها وحت�سني طبيعة 
االإج��راءات والو�سول اإىل حتقيق 
واأه��داف��ه��ا مب��ا يتوافق  ر���س��ال��ت��ه��ا 
الر�سيدة  احلكومة  توجيهات  مع 

وتطلعات اأفراد املجتمع.
واأو���س��ح��ت ال��ب��ل��دي��ة اأن��ه��ا ترتبط 
اأك�����ر  م�����ع  رق����م����ي����ا  االآن  ح����ت����ى 
حكومية  م��وؤ���س�����س��ات   208 م���ن 
���س��م��ن��ه��ا مكاتب  وم����ن  وخ���ا����س���ة، 
حيث  ال����ق����ان����ون����ي����ني،  اخل����������رباء 
والهيئات  ال����دوائ����ر  ع����دد  و����س���ل 

الظفرة،  ال���ع���ني،  اأب���وظ���ب���ي،   –
ب���ل���دي���ة دب�������ي، ����س���رك���ة اأب���وظ���ب���ي 
)م�ساندة(،  ال��ع��ام��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة 
مكتب   - وال�����ك�����وارث  واالأزم���������ات 
الوطني-  واال�ستجابة  التن�سيق 
م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي، احت���اد االإم����ارات 
القدم،  ل���ك���رة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
االإماراتية،  االأحمر  الهالل  هيئة 
دائرة  اأب��وظ��ب��ي،   – البيئة  هيئة 
الثقافة وال�سياحة، �سركة اأبوظبي 
خلدمات ال�سرف ال�سحي، �سركة 

قائد �سرطة دبي يرتاأ�س اجتماع 
اللجنة العليا لربنامج حماية

•• دبي -وام:

تراأ�س �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
حماية  ل��ربن��ام��ج  العليا  اللجنة  رئي�س  دب���ي،  ل�سرطة 
الدويل للتدريب، اجتماع اللجنة، بح�سور اللواء خبري 
ل�سوؤون  العام  القائد  املن�سوري، م�ساعد  اإبراهيم  خليل 
لربنامج  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  اجلنائي  البحث 
ح��م��اي��ة ال����دويل ل��ل��ت��دري��ب، وال���ل���واء اح��م��د ح��م��دان بن 
دملوك، مدير االإدارة العامة للتدريب، والعميد عيد ثاين 
حارب، مدير االإدارة العامة ملكافحة املخدرات، والعميد 
خالد �سهيل، مدير االإدارة العامة الإ�سعاد املجتمع، وعدد 
املجتمعون خمرجات ملتقى  وا�ستعر�س  ال�سباط.  من 
والربامج  عنه،  ال�����س��ادرة  والتو�سيات  ال���دويل  حماية 

اط��الق��ه��ا يف  امل��زم��ع  ال��ط��الب��ي��ة  ال�سيفية  واالأن�����س��ط��ة 
ت�سمل  ب��اأن  �سعادته  ووج��ه  ال��ق��ادم��ة.  ال�سيفية  ال���دورة 
واملقيمني من  املواطنني  العام  لهذا  ال�سيفية  ال��دورات 
اخت�سا�س  مبناطق  ربطها  يتم  وان  اجلاليات  خمتلف 
ال�سرطة  بني  التوا�سل  لتعزيز  وذل��ك  ال�سرطة  مراكز 
اال�سرتاتيجية  االأه�����داف  يحقق  مب��ا  املجتمع  واف����راد 
االإلكرتوين  الدبلوم  مناق�سة  متت  كما  دب��ي.  ل�سرطة 
مكافحة  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ق����درات  ي�ستهدف  ال���ذي 
اأبحاث  وتقدمي  بعد  عن  التعليم  خ��الل  من  امل��خ��درات 
العام  القائد  التخرج يف ق�سايا املخدرات، ووجه �سعادة 
ل�سرطة دبي بتطوير الربنامج وربطه بتجارب دولية، 
اهداف  يحقق  مب��ا  وامل��ي��داين  العملي  اجل��ان��ب  وتعزيز 

برنامج حماية الدويل للتدريب.

حتت �ضعار »اخلري فينا زايد«

الأر�سيف الوطني ينظم مبادرات خريية واإن�سانية يف �سهر رم�سان املبارك
•• ابوظبي-الفجر:

يف اإطار العمل اخلريي واالإن�ساين يف �سهر رم�سان املبارك، و�سمن مبادرات 
عام زايد، نظم موظفو االأر�سيف الوطني لدولة االإم��ارات العربية املتحدة 
عدداً من املبادرات اخلريية واالإن�سانية يف حملة رم�سانية جاءت حتت �سعار 
»اخلري فينا زايد« التي تهدف اإىل تعزيز القيم االإن�سانية والروحية، وتقدمي 

العون وامل�ساعدة جلميع املحتاجني داخل االأر�سيف الوطني وخارجه.
 وتاأتي هذه املبادرات التي يحر�س االأر�سيف الوطني على تنظيمها يف �سهر 
رم�سان بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر �سمن منظومة العمل اخلريي 
يف  الوطني  االأر�سيف  ويقوم  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة  واالإن�ساين 
الوقت نف�سه بتحفيز موظفيه على امل�ساركة يف هذه احلملة الرم�سانية عرب 

متابعة يومية لتربعات اإداراته على �سبكته الداخلية.

على  زاي��د«  فينا  اخل��ري   « اخلريية  حملته  م��ب��ادرات  الوطني  االأر�سيف  وزع 
اأ�سابيع �سهر رم�سان؛ فقد حفل االأ�سبوع االأول من ال�سهر الف�سيل مببادرة 
اإفطار �سائم، وفيه مّت جمع التربعات من اأجل تقدمي وجبات اإفطار �سائم 
على مدار اأيام �سهر رم�سان للعمال يف االأر�سيف الوطني، ويف االأ�سبوع الثاين 
كانت التربعات من اأجل مبادرة كفالة يتيم؛ اإذ يتطلع االأر�سيف الوطني اإىل 

كفالة 100 يتيم كفالة دائمة اأو موؤقتة. 
ويتطلع االأر�سيف الوطني يف االأ�سبوع الثالث اإىل تخ�سي�س التربعات من 
امل�ساجد،  على  توزيعها  يتم  ب�سراء ثالجات تربيد  امل��اء،  �سقيا  م�سروع  اأجل 
الرابع  االأ�سبوع  تربعات  و�ستكون  الوطني،  االأر�سيف  موظفي  با�سم  وتكون 

خا�سة بزكاة الفطر واإي�سالها اإىل م�ستحقيها.
اخلريية  امل�ساريع  لهذه  بتربعهم  �سريعاً  جتاوباً  املوظفون  اأب��دى  وقد  هذا 
واالإن�سانية؛ اإذ �سهد الن�سف االأول من ال�سهر الف�سيل تناف�ساً وا�سحاً نحو 

عمل الرب والتقوى اأ�سفر عن تربعات �سخية لتنفيذ امل�ساريع املذكورة.
التربع على املوظفني؛ عمدت هيئة الهالل االأحمر -التي تبدي  ولت�سهيل 
تعاوناً حقيقياً مع االأر�سيف الوطني- اإىل اإر�سال مندوبها اإىل مقر االأر�سيف 
اإمكانية  الف�سيل، مع  ال�سهر  اأي��ام  م��دار  املوظفني على  ليداوم مع  الوطني 
الدفع النقدي واالإلكرتوين، مما ي�سهل وي�سرع يف اإجناز امل�ساريع اخلريية 
باإي�سال ما يجودون  املتربعني  نفو�س  الطماأنينة يف  ويزيد  وي�سجع عليها، 
به اإىل امل�ستحقني.   وي�سع االأر�سيف الوطني االأعمال اخلريية واالإن�سانية 
التي  املجتمعية  م�سوؤوليته  اإط��ار  يف  املبارك  رم�سان  �سهر  يف  ينظمها  التي 
تدّل  مبجملها  واالإن�سانية  اخلريية  االأعمال  وتلك  تعزيزها،  على  يحر�س 
على اأثر مدر�سة املوؤ�س�س والباين املغفور له – باإذن اهلل تعاىل- ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان يف النفو�س؛ اإذ ميثل – رحمه اهلل- النموذج االأبرز يف 
عطائه اخلريي و�سخائه االإن�ساين، وقد �سارت دولة االإمارات العربية املتحدة 

قيادة و�سعباً على نهجه لتكون اأكرب مانح للم�ساعدات وتقف يف مقدمة دول 
العامل من حيث عطائها اخلريي. وتهدف حملة االأر�سيف الوطني اخلريية 
واالإن�سانية »اخلري فينا زايد« اإىل تقدمي الدعم للفقراء واملحتاجني واإي�سال 
االأر�سيف  داأب  وق��د  االأح��م��ر،  الهالل  هيئة  عرب  م�ستحقيها  اإىل  التربعات 
الوطني على مثل هذه احلملة الرم�سانية يف االأعوام املا�سية اغتناماً الأيام 

�سهر رم�سان واإقبال النا�س عامة على فعل اخلري فيها.
 وتاأتي هذه احلملة بعد احلملة اخلريية التي اأجنزها االأر�سيف قبل �سنتني 
بالتعاون مع فرع هيئة الهالل االأحمر يف اأبوظبي، ومتثلت مببادرة خريية 
اأ�سفرت عن بناء خم�سة م�ساجد، وحفر بئري ماء، وكان م�سروع امل�ساجد واملاء 
قد عرف با�سم »م�ساجد االأر�سيف الوطني«، وت�ستوعب تلك امل�ساجد قرابة 
م�سٍل، وقد وزعت يف كل من: موريتانيا، وال�سومال، وبوركينافا�سو،   800

ومايل، والهند، واأما بئرا املاء فهما يف الهند ومايل.

موا�سالت عجمان تنظم رحلة عمرة للمراقبنيالدفاع املدين يف عجمان يطلق حملة رم�سان اآمن
•• عجمان ـ الفجر 

نفذت االإدارة العامة للدفاع املدين 
بعنوان  توعوية  حملة  عجمان  يف 
اإىل  تهدف  وال��ت��ي  اآم���ن«  »رم�سان 
�سرائح  ل��دى  الوعي  م�ستوى  رف��ع 
تعر�سهم  م���ن  واحل�����د  امل��ج��ت��م��ع، 

ملخاطر احلرائق.
���س��م��ن اخلطة  احل���م���ل���ة  وت�����اأت�����ي 
للقيادة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال���ت���وع���وي���ة 
ال���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع امل������دين ب������وزارة 
الداخلية، وت�ستمر اإىل نهاية �سهر 
رم�����س��ان امل��ب��ارك، وذل���ك حل��د من 
االأرواح  وح��م��اي��ة  احل���رائ���ق  وق����وع 

واملمتلكات.
�سعيد  ال���دك���ت���ور  ال��ع��ق��ي��د  وق������ال 
اإدارة  باأعمال  القائم  املظلوم  �سامل 
احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة وال�����س��الم��ة، اأن 
عدد  ي�سم  ف��ري��ق��اً  �سكلت  االإدارة 
بزيارة  ق���ام���وا  امل��ح��ا���س��ري��ن  م���ن 
اإف��ط��ار ال�سائمني  ع��دد م��ن خ��ي��ام 

•• عجمان: الفجر 

ن���ظ���م���ت م���وؤ����س�������س���ة امل����وا�����س����الت 
العامة عجمان رحلة عمرة ل� 14 
على  لهم  تكرميا  وذل��ك  مراقبا، 
ج��ه��وده��م امل��ت��م��ي��زة وت��ف��ان��ي��ه��م يف 
العمل، وتاأتي هذه الرحلة �سمن 
�سل�سلة من املبادرات التي اأعدتها 
العام  اإع��الن  مع  تزامنا  املوؤ�س�سة 

زايد. عام   2018
اأحمد  املهند�س عمر  �سعادة  واأك��د 
موؤ�س�سة  ع����ام  م���دي���ر  ع��م��ري  ب���ن 
امل���وا����س���الت ال��ع��ام��ة ع��ج��م��ان اأن 
امل����ب����ادرة ت���اأت���ي ���س��م��ن ع����دد من 
املوؤ�س�سة  تنفذها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات 
املجتمعية،  م�سوؤوليتها  اإط���ار  يف 
املوظفني  الإ�سعاد  الدائم  و�سعيها 
املتنوعة،  امل����ب����ادرات  خ����الل  م���ن 
يف  ي�ساهم  مم��ا  الدينية  وخا�سة 

وك��ي��ف��ي��ة م���واج���ه���ة احل����رائ����ق من 
احلريق  طفايات  ا�ستخدام  خ��الل 
الدخان  ك��وا���س��ف  تركيب  واأه��م��ي��ة 
وات�����ب�����اع االر��������س�������ادات يف ح�����االت 
حملة  اأن   واأ������س�����اف  االإخ����������الء. 

اأج��ل توعويتهم  قبل االإف��ط��ار من 
بلغات خمتلفة، كما زاروا عدد من 
خمتلف  يف  الرم�سانية  املجال�س 
مناطق االإم��ارة، وت�سمنت الزيارة 
توزيع الكتيبات التوعوية املتنوعة، 

مرتكزة  التوعوية  اآم��ن«  »رم�سان 
م�ستوى  برفع  تتعلق  حم��اور  على 
احلوادث  جت��اه  الوقائية  الثقافة 
ال��ت��ي ت��ق��ع يف ال��ع��م��ل اأو احل���وادث 

التي تقع يف املنازل واملركبات.

لهذه  العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة 
املبادرة الكرمية

العالقة  ت��ق��وي��ة  يف  ت�����س��ه��م  ال��ت��ي 
وتدفعهم  املوؤ�س�سة  وب��ني  بينهم 
اإىل التفاين يف العمل، كما عربوا 

لديهم  االإمي����اين  ال����وازع  تر�سيخ 
ينعك�س على مهام عملهم  والذي 

م�ستقباًل. 
املراقبون  ت���ق���دم  ج��ان��ب��ه��م  وم����ن 
ال�������س���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر اإىل  ب���ب���ال���غ 

ع��ن ���س��ع��ادت��ه��م وام��ت��ن��ان��ه��م لهذه 
ال���ت���ي حققت  ال���ك���رمي���ة  ال��ل��ف��ت��ة 
ال�سعرية  تاأدية هذه  اأحالمهم يف 
اإليها  يتطلعون  التى  االإ�سالمية، 

ب�سغف كبري.
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اأخبـار الإمـارات

كرمت �ضيوفها من »اأيتام العامل«

»دار الرب«: اأيتام اجلمعية يف اخلارج اأ�سبحوا اأطباء ومهند�سني ومعلمني

له،  للمغفور  الوا�سعة  بالرحمة 
ال�سيخ زايد بن  باإذن اهلل، تعاىل، 
ن��ه��ي��ان، رح��م��ه اهلل،  اآل  ���س��ل��ط��ان 
وال����ذي و���س��ل��ت م�����س��اري��ع اخلري 
بقاع  اإىل  يديه  على  واالإن�سانية 

عديدة ومرتامية حول العامل.
امل����زروع����ي، خ���الل لقائه  واأ����س���ار 

اخلريي  العمل  اأ�س�س  اأح��د  وه��ي 
واالإن�ساين، التي قامت عليها دار 

الرب.
با�سم  امل����زروع����ي،  خ��ل��ف��ان  وك����رم 
اجل���م���ع���ي���ة، ع�������ددا م����ن االأي����ت����ام 
امل���ت���ف���وق���ني، ال���ذي���ن ت��ك��ف��ل��ه��م يف 
العامل، من �سيوفها خالل �سهر 

ول��ي��ن��ف��ع��وا اأن��ف�����س��ه��م واالآخ���ري���ن، 
لرعاية  ال��ي��ت��ي��م  ح���اج���ة  م���وؤك���دا 
وم�ساعدته  اأك��رب  ورحمة  خا�سة 

على حل م�ساكله. 
وكانت اإدارة كفالة االأيتام واالأ�سر 
برناجما  اأع������دت  ال�����رب«  »دار  يف 
�سياحيا ترفيهيا ثقافيا متكامال 

العطاء  ث��م  اأوال،  وج���ل،  ع��ز  اهلل، 
ال�����س��خ��ي وت���ربع���ات اأه�����ل اخلري 
االأيتام،  ك��ف��الء  م��ن  واالإح�����س��ان، 
بطواقمها  ال�����رب  دار  وج����ه����ود 
واإدارات������ه������ا، ف��ي��م��ا ي��ع��ك�����س جناح 
اإ�سرتاتيجية اجلمعية و�سيا�ستها 
ورعايتهم،  االأي�����ت�����ام  ك���ف���ال���ة  يف 

باأيتام دار الرب من خارج الدولة، 
بح�سور م�سريف وممثلي الهيئات، 
ورعايتهم،  كفالتهم  تتوىل  التي 
االأيتام،  تعليم  واأهمية  قيمة  اإىل 
الدنيوية  ال���ع���ل���وم  وت��دري�����س��ه��م 
عنا�سر  ليكونوا  م��ع��ا،  والدينية 
فاعلة يف جمتمعاتهم واأوطانهم، 

ا�ستقبلهم  املبارك، حيث  رم�سان 
ب�سارع  الرئي�سي  اجلمعية  مبقر 
اأن وجه  ال�سيخ زايد يف دبي، بعد 
لهم الدعوة لالحتفاء بهم خالل 
االأيتام  و���س��ل��م  امل��ا���س��ي��ة.  االأي������ام 
ه����داي����ا وج����وائ����ز ق���ي���م���ة، خالل 
الدعاء  فيها  رفعوا  التي  الزيارة، 

•• دبي-الفجر:

املزروعي،  خليفة  خ��ل��ف��ان    اأك����د 
دار  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اأن ع�����ددا م���ن »االأي����ت����ام«،  ال�����رب، 
ورعتهم  اجلمعية  كفلتهم  الذين 
اأع���وام  رع��اي��ة �ساملة ع��ل��ى م���دار 
�سهادات  ن���ال���وا  م�����س��ت،  ط��وي��ل��ة 
ويعملون  وت���خ���رج���وا،  ج��ام��ع��ي��ة 
حاليا اأطباء ومهند�سني ومعلمني 
ويف مهن ووظائف اأخرى، يف ظل 
االأيتام  ل�سوؤون  اجلمعية  متابعة 
ب�سورة  مظلتها  حت��ت  املكفولني 
اأظفارهم،  نعومة  منذ  متكاملة 
اجلامعية  درا�ساتهم  اإن��ه��اء  حتى 
على  وح�������س���ول���ه���م  وت���خ���رج���ه���م 
وظائف، وجناحهم يف اال�ستقالل 

واالعتماد على اأنف�سهم.
وقال املزروعي: اإن هذا النجاح يف 
كفالة االأيتام ورعايهتم والعناية 
بهم، الأعوام طويلة، وتخريجهم 
اأع�����س��اء م��ت��م��ي��زي��ن وف��اع��ل��ني يف 
ف�سل  اإىل  ي��رج��ع  جمتمعاتهم، 

لالأيتام ال�سيوف، الذين �ساركوا 
العطاء(،  )اأم  ح��ف��ل  يف  م���وؤخ���را 
ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه اجل��م��ع��ي��ة مبركز 
لالأيتام  ال��ع��امل��ي،  ال��ت��ج��اري  دب���ي 
وخارجها.  االإم������ارات  داخ���ل  م��ن 
وق���دم امل�����س��وؤول��ون ع��ن االأي��ت��ام يف 
�سكرهم  ال���ع���امل  م���ن  ع����دة  دول 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، نظري  وت���ق���دي���ره���م 
رع���اي���ة لالأيتام  م���ن  ت��ق��دم��ه  م���ا 
وم�ساريع خري يف اأوطانهم، كبناء 
االآبار  وحفر  وامل�ساجد  امل��دار���س 

وتقدمي امل�ساعدات. 
املخ�س�س  ال���ربن���ام���ج  وا���س��ت��م��ل 
ل���الأي���ت���ام ال�����س��ي��وف ع��ل��ى زي����ارة 
و�سياحية  ح�������س���اري���ة  م����ع����امل 
ال���دول���ة، م��ن بينها  وت��ن��م��وي��ة يف 
اللوفر  وم��ت��ح��ف  خ��ل��ي��ف��ة،  ب����رج 
وم�سجد ال�سيخ زايد يف اأبوظبي، 
ومتحف االحتاد يف دبي، ومدينة 
الفرا�سات،  وح���دي���ق���ة  ال���ط���ف���ل، 
وك��دزان��ي��ا، وب����رواز دب���ي، ومرتو 
دب����ي، ول��ي��ج��والن��د، و���س��ك��ي دبي، 

ورحلة بحرية يف خور دبي.

البواردي وال�سفري الكولومبي يبحثان التعاون امل�سرتك
•• اأبوظبي -وام: 

ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع يف مبنى 
وزارة الدفاع باأبوظبي ام�س �سعادة فيحان الفايز �سلهوب �سفري جمهورية 
وزارة  وكيل  الظاهري  �سامل  مطر  �سعادة  بح�سور  الدولة  لدى  كولومبيا 
ال��ل��ق��اء ع��ن ترحيبه بال�سفري  ال���ب���واردي خ���الل  ال���دف���اع. واأع����رب م��ع��ايل 
الكولومبي .. م�سيدا بعالقات التعاون القائمة بني دولة االإمارات العربية 
وت��ق��دم��ا يف خمتلف  ت��ط��ورا  ت�سهد  وال��ت��ي  كولومبيا  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة 
وكولومبيا  االإم����ارات  ب��ني  الثنائية  العالقات  اجلانبان  وبحث  امل��ج��االت. 
و�سبل تعزيزها يف خمتلف املجاالت مبا يخدم م�سلحة البلدين .. كما مت 

تبادل وجهات النظر حول عدد من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.
ح�سر اللقاء عدد من كبار �سباط وم�سوؤويل وزارة الدفاع.

�سحة دبي ع�سو يف جمل�س اإدارة جمعية بنوك الدم العاملية
•• دبي-وام:

دبي  مركز  مديرة  روؤوف  مي  الدكتورة   - اأم�سرتدام  ومقرها   - العاملية  ال��دم  بنوك  جمعية  اختارت 
املتو�سط  �سرق  الإقليم  ومديرة  اإدارتها  جمل�س  يف  ع�سوة  بدبي  ال�سحة  لهيئة  التابع  بالدم  للتربع 
يف  لدورها  نظرا  روؤوف  مي  الدكتورة  اختيار  وياأتي   .2022 – ملدة اأربع �سنوات للفرتة 2018 
ن�سر االأبحاث العلمية وامل�ساركة يف تنظيم املوؤمترات العاملية يف دولة االإم��ارات والتي كان لها االأثر 
االيجابي على امل�ستوى املحلي واالإقليمي والعاملي. واأعربت الدكتورة مي روؤوف عن اعتزازها بهذا 
املن�سب الذي �سي�سكل حافزا لها ملوا�سلة العمل والعطاء لتطوير خدمات مركز دبي للتربع بالدم 
م�ستوى  على  اإيجابا  ينعك�س  ومبا  العاملية  ال��دم  بنوك  خمتلف  مع  اال�سرتاتيجية  �سراكاته  وتعزيز 
اخلدمات املقدمة للمتعاملني .. الفتة اإىل دعم االإدارة العليا امل�ستمر جلهود املركز والتي مكنته من 

حتقيق العديد من االإجنازات املتميزة خالل ال�سنوات املا�سية.

وفد �سرطة راأ�س اخليمة يغادر لأداء منا�سك العمرة قرية حلة الرتاثية ت�ست�سيف جل�سة املتاحف الرم�سانية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

زايد ومن منطلق  عام  2018 هو  عام  باأن  ال�سامية  للتوجيهات  ا�ستجابة 
من  اأ�سا�سي  كهدف  املجتمع  فئات  لكافة  وال��ث��ق��ايف  ال��رتاث��ي  امل���وروث  ن�سر 
اأهداف دائرة االآثار واملتاحف براأ�س اخليمة نظمت الدائرة  جل�سة رم�سانية 
بعنوان » زايد والرتاث » وذلك  بالتعاون مع قرية زايد الرتاثية ل�ساحبها 
ال�سيد �سعيد علي حلة الكائنة يف منطقة غليلة حيث �سارك يف اجلل�سة كل 
من د. حمد حممد بن �سراي و د. بدرية حممد احلولة ال�سام�سي وباإدارة 

ال�ساعرة والكاتبة فاطمة املعمري.
تاأثريها على  زاي��د وم��دى  ال�سيخ  كن�ساأة  املحاور  تناولت اجلل�سة عدد من   
ارتباطه بالرتاث كما مت مناق�سة مظاهر اهتمام ورعاية ال�سيخ زايد للرتاث 
تناول هوايات  املجتمع كما مت  انعكا�س ذلك على  به وم��دى  يتعلق  وكل ما 

ال�سيخ زايد الرتاثية وتوجيه عنا�سر الرتاث خلدمة االأغرا�س ال�سيا�سية 
واالجتماعية يف عهد  املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان طيب اهلل ثراه.

له  للمغفور  ال�سهرية  املقولة  اإن   « الطنيجي  عبيد  اأحمد   « �سعادة  و�سرح 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان باأن من لي�س له ما�سي لي�س له حا�سر وال 
م�ستقبل » حتمل يف طياتها الكثري فهي ر�سالة حلماية و�سون الرتاث من 
االإماراتية  والهوية  ال��رتاث  وتعزيز  لغر�س  توجيه  وهي  وال�سياع  االندثار 
ومن هنا جاء اختيار عنوان اجلل�سة لريتبط ا�سم زايد ب�سيء كان يحبه زايد 

» زايد والرتاث ».
واأ�سافت اأمل ابراهيم النعيمي مدير مكتب االت�سال املوؤ�س�سي  اإن الدائرة 
حري�سة يف كل عام على تد�سني املجال�س الرم�سانية يف اأحد املتاحف اخلا�سة 
اأو اجلمعيات اأو القرى الرتاثية لتعزيز التعاون بني الدائرة و اأ�سحاب هذه 

املن�سات الثقافية ودعم جلهودهم ال�سخ�سية املبذولة يف خدمة الرتاث.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

امتداداً ملبادرات عام زايد ، وانطالقاً من الرعاية االأبوية التي يوليها �ساحب 
 – لالحتاد  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
اخليمة،  راأ���س  �سرطة  منت�سبي  الأبنائه  �سموه  ومكارم  اخليمة،  راأ���س  حاكم 
ومتابعة من اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س 
اخليمة ملنت�سبي القيادة واالهتمام ب�سوؤونهم املجتمعية، غادرت بعثة �سرطة 
راأ�س اخليمة والتي �سمت 30 منت�سباً اإىل الديار املقد�سة - اململكة العربية 
مع  بالتعاون  الكرمي  رم�سان  �سهر  خالل  العمرة  منا�سك  الأداء  ال�سعودية 

حملة اأبناء ال�سويدي للحج والعمرة .
واأكد �سعادة قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة على اأن اإر�سال مثل هذه البعثات 
ملنت�سبي اجلهاز ال�سرطي هي اإحدى مكارم حاكم االإمارة التي يحر�س على 

توفريها الإتاحة الفر�سة لهم لتاأدية العبادات ب�سكل �سنوي، ويعك�س مدى 
الرعاية االأبوية التي يوليها �سموه الأبنائه، وهي اإ�سافة للمكرمات ال�سامية 

التي يحر�س �سموه على تقدميها دوماً يف كل املنا�سبات ملنت�سبي ال�سرطة.
اأ�سبوع  العمرة مدتها  اأن رحلة  راأ���س اخليمة  �سرطة  قائد عام  �سعادة  وذكر 
ومكة  املنورة  املدينة  يف  ال�سريفني  احلرمني  اإىل  الوفد  خاللها  و�سيتوجه 
املكرمة، داعياً اإياهم اإىل التحلي باالأخالق االإ�سالمية احلميدة التي تت�سم 
هذه  واغتنام  ال�سرطية  املوؤ�س�سة  باأخالق  وااللتزام  ال�سمحاء  عقيدتنا  بها 
االأهل  اإىل  �ساملًة  لهم عودة  والثواب متمنياً  االأجر  الفر�سة لال�ستزادة من 
والوطن. ومن جانبهم، اأعرب الوفد عن بالغ �سعادتهم بهذه املكرمة وباأنها 
ترفع من روحهم املعنوية، وتوجهوا بال�سكر ل�ساحب ال�سمو حاكم االإمارة 
وجلميع امل�سئولني والقائمني على هذه الرحلة، واأ�سادوا بالدور الكبري الذي 

تقوم به �سرطة راأ�س اخليمة يف توفري الرعاية واالهتمام بهم جميعا.

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/1640  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- �سيلي ويلي فود اند بيفرياج اند�سرتيز �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ارابيان للتغليف املرن ���س.ذ.م.م )فرع( وميثله:�سعيد جمعة �سعيد ال�سويدي نعلنكم 
اعاله ل�سالح/  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/2/21  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
املدعي  بالزام  الدعوى 2017/1640 جتاري كلي  اوال يف  ���س.ذ.م.م )ف��رع(  املرن  للتغليف  ارابيان 
عليها الثالثة بان توؤدي للمدعية مبلغ )1163905.07( درهم وفوائده القانونية بواقع 9% �سنويا 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد - ثانيا:يف الدعوى 2017/2297 جتاري كلي ب�سحة وتثبيت 
احلجز رقم 340/2017 جتاري املوقع على ار�سدة املدعي عليها الثانية لدى بنك االمارات دبي 
الوطني والزمتها امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/324  جتاري كلي 

م�سيح  بيزن   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  زاج��رو���س  جبل  �سركة  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
ج��ه��ان��دي��ده جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك ����س���ادرات اي����ران )الفرع 
ب���ان املحكمة حكمت  اع���اله وع��ل��ي��ه نعلنكم  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  اق���ام  ق��د  ال��رئ��ي�����س��ي( 
بتاريخ:2018/5/16 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع 
الدور باجلدول وتكون مهمته االطالع على  بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب 
ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم من ا�سول غري 
منكرة او �سور غري جمحودة للعقود واملرا�سالت او اي حمررات اخرى وكذا ال�سجالت 
املوافق:2018/6/6  االربعاء  يوم  املحكمة جل�سة  لها  ، وحددت  االلكرتونية  والدفاتر 

 . ch2.E.22:ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/830  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/�سركة وفا للمقاوالت االلكرتوميكانيكية �س.ذ.م.م فرع دبي 
واملقاوالت  للهند�سة  ال�سم�س  املدعي/�سركة  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )6160346.31( وق��دره 
12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
املوافق:2018/6/4 ال�ساعة:09:30�س بالقاعة:ch.2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/403  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/اكيمبا اوكافور برن�س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
جيانهوى زهاجن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه ب�سداد 
مبلغ قدره )4900( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات.وحددت لها جل�سة 
 ch.1.B.10:بالقاعة ال�ساعة:09:30�س  امل��واف��ق:2018/6/11  االثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1330  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ميجاميك�س خلدمات ادارة املن�ساأت �س.ذ.م.م )حاليا( مطعم كيو 
بارا ���س.ذ.م.م )�سابقا( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/فيتااليز للتجارة العامة 
�س.ذ.م.م وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )29402.94( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
ملف  و�سم  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
املوافق 2018/6/10  االح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  رق����م:104/2018.  التجاري  النزاع 
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/854  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �سافيتك�س للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�سركة ديليما اويل برودكت�س ا�س دي ان بي ات�س دي وميثله:حبيب حممد �سريف عبداهلل 
املال قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره بقيمة )11.699.882.59( دوالر امريكيا والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من 
وبالزام  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ 
ال�سركة املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2018/6/7 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/853  جتاري كلي

ان املدعي/�سركة  اىل املدعي عليه/�سركة كرو�س بوينت ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
املال  ع��ب��داهلل  �سريف  حممد  وميثله:حبيب  دي  ات�س  ب��ي  دي  ا���س  برودكت�س  اوي��ل  ديليما 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان  قد 
وقدره بقيمة)246.252( دوالر امريكيا او ما يعادله بالدرهم االماراتي مبلغ )904.976( 
والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ امل��ع��ج��ل ب��ال ك��ف��ال��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ومقابل 
ال�ساعة:09:30�س  امل���واف���ق:2018/6/11  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  اتعاب 
بالقاعة:ch.2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
اىل  بطلب   - املن�سوري  مانع  عبداهلل  علي  معتز  املواطن/  تقدم 
ا�سمه من  بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة 

)معتز( اىل)زايد(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر االعالن.
عواطف ال�شريف - كاتب عدل 

القا�شي/ �شلطان حممد خمي�س الكعبي 
قا�شي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تكا واي للم�ساوي 

رخ�سة رقم:CN 2315004 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نوف حممد عبداهلل ابراهيم البو�سليبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد را�سد البو�سعيدي

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا ا�سرب ال�ساي 

رخ�سة رقم:CN 1866222 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة زين عمر زين العابدين العيدرو�س الها�سمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف طالل جابر حممد ال�سريف

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فا�سن فانت�سي للمالب�س 

اجلاهزة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1816445 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء

راجي�س باراكوتيل راجان �ساندرامبيث من 2% اىل %49 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف كوجني كانان �سومادا�س

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل رقم 4 لبيع اخل�سار 

والفواكه  رخ�سة رقم:CN 1108161 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مبارك علي مليفي العزيزي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف كودري فاالبيل كونهوتي احمد
تعديل وكيل خدمات

حذف �سغري حممد �سعيد البلو�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
للتجميل  زمزم  ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحلناء  رخ�سة رقم:CN 1017363 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة علي �سالح حممد امل�سعبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة دار لينى مالومربي�س ري�سيربوكو %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سوجاتا رامي�س باتيل
تعديل وكيل خدمات/حذف علي �سالح قويرح امل�سعبي

تعديل نوع رخ�سة/من حرفية اىل جتارية
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تكنولوجية الكمبيوتر ال�سخ�سي

رخ�سة رقم:CN 1025752  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/تكنولوجية الكمبيوتر ال�سخ�سي
PERSONAL COMPUTER TECHNOLOGY

اىل/ايزي تات�س لتجارة الو�سائل والنماذج التعليمية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 EASY TOUCH TREADING OF EDUCATION MEDIA AND

MODELS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة ان�ساء وتاأ�سي�س و�سيانة البنية التحتية للحا�سب االيل )4321004(

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة الو�سائل والنماذج التعليمية- باجلملة )4649021(
تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة اجهزة احلا�سب االيل ولوازمها- باجلملة )4651001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع اجهزة احلا�سب االيل امل�ستعملة- بالتجزئة )4774004(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/زهور اجلرة
رخ�سة رقم:CN 1022722  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 3*0.40
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/زهور اجلرة
AL JARRA FLOWERS

اىل/زهور اجلرة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AL JARRA FLOWERS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
لتجارة  اتالنتا  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العدد احلديدية رخ�سة رقم:CN 1061614  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 3.93*1

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة اتالنتا لتجارة العدد احلديدية
ATLANTA HARDWARE TRADING ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�س�سة اتالنتا للتجارة العامة
ATLANTA GENERAL TRADING ESTABLISHMENT

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة عامة )4610001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بيك �سي او كافية

رخ�سة رقم:CN 2398547  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 4*1

تعديل ا�سم جتاري من/بيك �سي او كافية
BAKE CO CAFE

اىل/بيك كافية
BAKE CAFE

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اأحمر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 2422179:خطر لتجارة لوازم الهجن رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

الطف ح�سني العمال اال�سباغ
 رخ�سة رقم:CN 1135970  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سوب�س اند �سرمب�س ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2515066 قد تقدموا الينا بطلب
 GLOBAL CATERING ذ.م.م  التموين  خلدمات  وبيع/جلوبال  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

SERVICES LLC من �سريك اىل مالك

 GLOBAL CATERING SERVICES ذ.م.م  التموين  خلدمات  ال�سركاء/جلوبال  ن�سب  تعديل 
LLC من 50% اىل %100

 ALNAHDA ذ.م.م  القاب�سة  الدولية  النه�سة  �سركة  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
INTERNATIONAL HOLDING LLC

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 12.50*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم �سوب�س اند �سرمب�س ذ.م.م
CHOPS AND SHRIMPS RESTAURANTS LLC

اىل/مطعم �سوب�س اند �سرمب�س- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CHOPS AND SHRIMPS RESTAURANTS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املحم�سة اللبنانية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1017242 قد تقدموا الينا بطلب
 GLOBAL CATERING ذ.م.م  التموين  تنازل وبيع/ا�سافة جلوبال خلدمات  ال�سركاء  تعديل 

SERVICES LLC

 GLOBAL CATERING ذ.م.م  التموين  خلدمات  جلوبال  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
SERVICES LLC

 ALNAHDA ذ.م.م  القاب�سة  الدولية  النه�سة  �سركة  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
INTERNATIONAL HOLDING LLC

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.30*0.10 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/املحم�سة اللبنانية ذ.م.م
LEBANESE ROAS LLC

اىل/املحم�سة اللبنانية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
LEBANESE ROAS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ن�سر خلدمات التموين ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1063866 قد تقدموا الينا بطلب
 GLOBAL CATERING ذ.م.م  التموين  خلدمات  وبيع/جلوبال  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

SERVICES LLC من �سريك اىل مالك

 GLOBAL CATERING SERVICES ذ.م.م  التموين  خلدمات  ال�سركاء/جلوبال  ن�سب  تعديل 
LLC من 85% اىل %100

 ALNAHDA ذ.م.م  القاب�سة  الدولية  النه�سة  �سركة  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
INTERNATIONAL HOLDING LLC

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ن�سر خلدمات التموين ذ.م.م
NASSER CATERING SERVICE LLC

اىل/ن�سر خلدمات التموين- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
NASSER CATERING SERVICE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الريف للمواد الغذائية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1024563 قد تقدموا الينا بطلب
 GLOBAL CATERING ذ.م.م  التموين  خلدمات  وبيع/جلوبال  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

SERVICES LLC من �سريك اىل مالك

 GLOBAL CATERING SERVICES ذ.م.م  التموين  خلدمات  ال�سركاء/جلوبال  ن�سب  تعديل 
LLC من 85% اىل %100

 ALNAHDA ذ.م.م  القاب�سة  الدولية  النه�سة  �سركة  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
INTERNATIONAL HOLDING LLC

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 7.40*0.70 اىل 7520*0.50
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/الريف للمواد الغذائية ذ.م.م
REEF FOODSTUFF LLC

اىل/الريف للمواد الغذائية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
REEF FOODSTUFF - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

 اإعـــالن �شطب قيد
اإىل.  اإل.  كيه  ية  باتندرز  واينربغ  برييال  ال�سادة/�سركة  باأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 

يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  املتحدة(  اململكة  )اجلن�سية:  ابوظبي 

ال�سوة-  جزيرة  �سكوير-  ال�سورة  بناية  ال�سياحي-  )العنوان/النادي  ابوظبي  اإمارة 

االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )4282( رقم  حتت  واملقيدة   464400 �س.ب:ح  ابوظبي- 

ال�سركات  �ساأن  ل�سنة 1984م يف  القانون االحتادي رقم )8(  وتنفيذا الحكام  بالوزارة. 

التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل 

اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة 

. يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة االقت�ساد اإدارة 

الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.

 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دار املزن 

 CN 1966862:للخياطة الن�سائية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون �سهام لل�سيدات

رخ�سة رقم:CN 1124899 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زعفور بالل �سقر املحريبي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سهام يحيى النوا من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سهام يحيى النوا من 100% اىل %49
تعديل وكيل خدمات/حذف علي �سالح حممد ال�سام�سي

تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 10000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/�سالون �سهام لل�سيدات

SEHAM LADIES SALON
اىل/�سالون �سهام لل�سيدات ذ.م.م

SEHAM LADIES SALON LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع م�ستح�سرات التجميل- بالتجزئة )4772008(

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

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة الكهف للحداده

رخ�سة رقم:CN 1124719 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد حممد الذيب احمد الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد نا�سر �سعيد را�سد مفتاح النعيمي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة الكهف للحداده
AL KAHAF WELDING WORKSHOP
اىل/موؤ�س�سة احمد حممد الظاهري للنجارة امل�سلحة 

AHMED MOHAMMED AL DHAHERI CARPENTRY WORKSHOP
تعديل عنوان/ من العني العني الوقن بناية علي �سعيد نا�سر حريك املنهايل اىل العني املنطقة 

ال�سناعية بطحاء احلائر 160023 160023 ال�سيد ن�سيب حمد حممد مرزوق واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال النجارة امل�سلحة )4390004(

تعديل ن�ساط/حذف ور�سة حدادة وحلام )2592011.1(
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني)

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الت�سميم الراقي للمقاوالت وال�سيانة العامة 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1122170 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خمي�س حممد را�سد حممد العي�سائي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/خمي�س حممد را�سد حممد العي�سائي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف وليد حممد ال�سيد حممد حممد الربماوي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/الت�سميم الراقي للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م
ELEGANT DESING CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/الت�سميم الراقي للمقاوالت وال�سيانة العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ELEGANT DESING CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني)
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ت�ضمن حقوقهم وحتميهم من اإ�ضابات العمل
�سرطة دبي تن�سر ثقافة البيئة وال�سحة وال�سالمة املهنية بني موظفيها

•• دبي-الفجر: 

االإدارة  يف  املهنية  وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  اإدارة  نظمت 
عمل  ور�سة  دب��ي،  �سرطة  يف  والتجهيزات  للخدمات  العامة 
 ،« املهنية  وال�����س��الم��ة  وال�����س��ح��ة  البيئة  منظومة   « ب��ع��ن��وان 
قدمها ال�سيد �سلطان اأحمد �سالح، مراقب البيئة وال�سحة 
وروؤ�ساء  مديري  من  املعنيني  وا�ستهدفت  املهنية،  وال�سالمة 
اخلدمات،  و�سعب  اأق�سام  وموظفي  االإداري��ة،  ال�سوؤون  اأق�سام 
املهنية،  وال�����س��الم��ة  وال�����س��ح��ة  البيئة  اإدارة  ن��ظ��ام  ومم��ث��ل��ي 
وفرق ال�سالمة يف االإدارات العامة ومراكز ال�سرطة. واأو�سح 

�سلطان اأن الور�سة تهدف لتعريف املوظفني املعنيني باملخاطر 
املتوقعة والتي قد تعر�س �سحة و�سالمة املوظفني والعاملني 
يف  ال�سالمة  واإج����راءات  معايري  باأعلى  وتوعيتهم  للخطر، 
اأثناء  وحمايتهم  االآخ��ري��ن  �سحة  على  حفاظاً  العمل  بيئة 
العمليات الطبيعية اأو احلاالت الطارئة  وبنّي مقدم الور�سة 
وال�سحة  البيئة  اإدارة  ل��ن��ظ��ام  التحفيز  اآل��ي��ة  للحا�سرين 
وال�سالمة املهنية واملتعلقة بجائزة القائد، وتدابري ال�سالمة 
يف التواقيف، وعمليات التدقيق امليداين للنظام، واالإخالءات 
املوظفني ال�ستمارات  اإع��داد  كذلك كيفية  املفاجئة، مو�سحاً 
كل  وفقا لطبيعة عمل  ال�سالمة  ملعدات  احتياجاتهم  تو�سح 

منهم ون�ساطه والعمليات االإدارية والفرعية وامليدانية التي 
�سجالت  ومراجعة  الإع��داد  تطرقه  جانب  اإىل  ه��ذا  ينفذها، 
املخاطر، والقانون اخلا�س باإ�سابات العمل. واأكد اأن �سرطة 
يف  املهنية  ال�سالمة  معايري  اأعلى  توفري  على  حري�سة  دب��ي 
تعر�سهم  ح��ال  بحقوقهم  امل��وظ��ف��ني  وت��وع��ي��ة  ال��ع��م��ل،  بيئة 
باأدواتهم  امل��وظ��ف��ني  وت���زوي���د  خ��دم��ت��ه��م،  اأث���ن���اء  الإ����س���اب���ات 
يعملون  �سالمتهم ال�سيما ممن  التي حتفظ  وم�ستلزماتهم 
و�سباط  ال�سريع  والتدخل  االإنقاذ  كفرق  امليداين  املجال  يف 
ال���دوري���ات وف����رق امل��ك��اف��ح��ة وال��ت��ح��ري��ات وغ���ريه���ا، وه���و ما 

ي�ستوجب التزامهم كذلك باملعايري التي ت�سمن �سالمتهم.

جمل�س نادي ال�سارقة لل�سحافة الرم�ساين يناق�س املناف�سة العاملية لل�سينما العربية
•• ال�سارقة -وام:

التي  ال��ع��رب��ي��ة«  ال�سينما  وم�ستقبل  »االأو���س��ك��ار  جل�سة  يف  امل�����س��ارك��ون  اأك���د 
ا�ست�سافها م�سرح املجاز بال�سارقة اأهمية العمل امل�سرتك والرتابط وتعزيز 
التوا�سل لتحقيق االإبداع والفكر ال�سينمائي املطلوب للتمكن من التواجد 

واملناف�سة على ال�ساحة ال�سينمائية العاملية.
اأم�س  واأ�ساروا خالل اجلل�سة - التي نظمها نادي ال�سارقة لل�سحافة م�ساء 
غنية  العربية  ال�سينما  اأن  اإىل   - لالإعالم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  مع  بال�سراكة 
باملحتوى ال�سينمائي الذي يوؤهله الأن يكون �سمن االأفالم املر�سحة للجوائز 
ال�سينمائية العاملية. ح�سر اجلل�سة ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي رئي�س 

موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  خلف  ح�سن  حممد  و�سعادة  لالإعالم  ال�سارقة  جمل�س 
ال�سارقة لالإعالم و�سعادة طارق �سعيد عالي مدير املكتب االإعالمي حلكومة 
ال�سارقة وح�سن يعقوب املن�سوري اأمني عام جمل�س ال�سارقة لالإعالم وعدد 

من كبار امل�سوؤولني والفنانني وممثلي و�سائل االإعالم املحلية والدولية.
اأدارتها  التي   -  « العربي  ال�سينما  وم�ستقبل  االأو�سكار   « جل�سة  وا�ست�سافت 

االإعالمية رمي �سيف - املمثل واملخرج االإماراتي عبد اهلل اجلنيبي واملمثل 
امل�سري ماجد امل�سري واملمثل االأردين ح�سن مطلق.

ال�سينمائي  احل�سور  من  العربية  ال�سينما  تغيب  اأ�سباب  اجلل�سة  وبحثت 
م�ستوى  رفع  و�سرورة  العاملية  اجلوائز  يف  العربي  التواجد  واأهمية  العاملي 

امل�ساركة اإىل التاأهل والفوز احلقيقي بجوائز االأو�سكار.

اجتماع تن�سيقي حول تطوير اإجراءات الأمن يف �سوق الذهب بدبي
•• دبي-الفجر:

اللواء  �سعادة  توجيهات  على  بناًء 
القائد  امل������ري،  خ��ل��ي��ف��ة  ع���ب���داهلل 
اإىل  الرامية  دب��ي،  ل�سرطة  العام 
تطوير اإجراءات االأمن وال�سالمة 
ت��راأ���س العميد  ال��ذه��ب،  ���س��وق  يف 
ال���غ���ي���ث���ي، مدير  ع���ل���ي  ع����ب����داهلل 
الهيئات  الأم����ن  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
االجتماع  وال���ط���وارئ،  وامل��ن�����س��اآت 
اإجراءات  تطوير  حول  التن�سيقي 
االأمن وال�سالمة يف �سوق الذهب 
ب���دب���ي،  ب��ح�����س��ور ال��ع��م��ي��د را�سد 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ف��ال���س��ي،  خ��ل��ي��ف��ة 
وال�سيد  ب���ال���وك���ال���ة،  ال�����ط�����وارئ 
ت��وح��ي��د ع���ب���داهلل، م��دي��ر جمل�س 
وامل��ق��دم حمد  ال��ذه��ب،  جمموعة 
حممد عبداهلل، نائب مدير اإدارة 
وممثلني  بالوكالة،  املن�ساآت  اأم��ن 
االخت�سا�س  ذات  اجل���ه���ات  م���ن 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م���ن 
واالإدارة  اجل���ن���ائ���ي���ة،  وامل���ب���اح���ث 
واالإدارة  ل���ل���ع���م���ل���ي���ات،  ال���ع���ام���ة 
والتجهيزات،  للخدمات  العامة 
والدائرة  ن��اي��ف،  ���س��رط��ة  وم��رك��ز 
االإمارات  وموؤ�س�سة  االقت�سادية، 
ل���الت�������س���االت، وال����دف����اع امل����دين، 
االإ�سعاف  وموؤ�س�سة دبي خلدمات 

القيادة  اإن  وق���ال  دب���ي.  اإم����ارة  يف 
العامة ل�سرطة دبي ت�سعى جاهدة 
والتعاون  ال�����س��راك��ة  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل 
الهيئات  يف  ال�����س��رك��اء  جميع  م��ع 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  وال��دوائ��ر 
اإم�����ارة دب���ي بهدف  واخل��ا���س��ة يف 
ال�����ذي و�سلت  ال��ت��ط��ور  م��واك��ب��ة 
دب��ي يف �ستى املجاالت  اإم��ارة  اإليه 
العامل  االأذك��ى يف  املدينة  وجعلها 
وال�سعي  اجل��اد  العمل  من خ��الل 
احلثيث نحو الذكاء اال�سطناعي 
والعمل به يف كل املجاالت، وطالب 

امل�������وح�������د، ودائ�������������رة ال�������س���ي���اح���ة 
والت�سويق التجاري بدبي، وهيئة 
كهرباء ومياه دبي. ونقل العميد 
حتيات  االج��ت��م��اع  ب��داي��ة  الغيثي 
ل�سرطة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  ����س���ع���ادة 
اهتمام  م����وؤك����داً  ل��ل��ح�����س��ور  دب����ي 
متابعة  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه  ���س��ع��ادت��ه 
االأمن  اإج����راءات  بتطوير  العمل 
ال���ذه���ب  �����س����وق  وال���������س����الم����ة يف 
ال�سروح  م���ن  ���س��رح��اً  ب��اع��ت��ب��اره 
احل�����س��اري��ة وم��ع��ل��م��اً ب�������ارزاً من 
واالقت�سادية  ال�سياحية  امل��ع��امل 

موحد  ع���م���ل  ف����ري����ق  ب��ت�����س��ك��ي��ل 
ع��ل��ى وج����ه ال�����س��رع��ة م���ن جميع 
اجل���ه���ات وال���ن���زول امل���ي���داين اإىل 
جميع  يف  والتجول  الذهب  �سوق 
مرافقه للتعرف على االحتياجات 
ال�����الزم�����ة ل��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ط���وي���ر، 
وم��ع��رف��ة ك��ل ج��ه��ة مب��ا ي��ق��ع على 
اإج�������راءات وحتديد  م���ن  ع��ات��ق��ه��ا 
فرتة زمنية ينهي خاللها الفريق 
ك����ل اإج����������راءات ال���ت���ط���وي���ر ورف����ع 
تقرير نهائي ل�سعادة القائد العام 

ل�سرطة دبي.  

نفذها مركزها للتعليم امل�ضتمر والتطوير املهني:

جامعة ال�سارقة حتتفل بتخريج ثالثة دبلومات مهنية

امل�ضاركون حذروا من اأثر التفكك االأ�ضري ورفقاء ال�ضوء على االأبناء

�سرطة دبي تنظم جل�سة حوارية ملناق�سة م�ساكل الأحداث خالل اإجازة ال�سيف 

•• ال�سارقو-الفجر:

بتخريج  ال�سارقة  جامعة  يف  املهني  والتطوير  امل�ستمر  التعليم  مركز  احتفل 
الب�سرية  امل��وارد  وزارة  بالتعاون مع  تنفيذها  والتي مت  دبلومات مهنية  ثالثة 
مركز  مدير  الزبيدي  حم�سن  را�سي  الدكتور  االأ�ستاذ  ذلك  اأعلن  والتوطني، 
التعليم امل�ستمر والتطوير املهني، و�سملت الدبلومات الثالث 64 متدربا من 
الباحثني عن عمل بواقع 110 �ساعة تدريبية لكل دبلوم، واأ�سرف على تنفيذ 

الربامج عدد من االأ�ساتذة املخت�سني من جامعة ال�سارقة.
 23 ل�  الهند�سي«  التفتي�س  يف  املهني  الدبلوم   « بتخريج  املركز  احتفل  حيث 
م�ساركا للباحثني عن عمل من خريجي الثانوية العامة، وهدف الربنامج اإىل 
تعريف املتدربني باأ�سا�سيات التفتي�س الهند�سي، وكيفية بدء امل�سروع ومراحل 
يف  والتدقيق  العامة  وال�سالمة  الهند�سية  املوا�سفات  واأ�سا�سيات  الت�سميم، 
مواقع االإن�ساء، بجانب اأ�سا�سيات قراءة اخلرائط وعمل التقارير، وقد ح�سرت 
والتوطني.  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  من  املن�سوري  عائ�سة  االأ���س��ت��اذة  االحتفال 

كما احتفل املركز بتخريج »الدبلوم املهني يف املحا�سبة واالإدارة املالية«، ل� 18 
م�ساركا للباحثني عن عمل من خريجي الكليات املختلفة، وركز الربنامج على 
املحا�سبة املالية واملحا�سبة االإدارية، واأ�س�س املراجعة من خالل حاالت عملية يف 
املراجعة، بجانب التعريف بالهيكل ال�سريبي يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
من خالل التعريف بال�سريبة االنتقائية و�سريبة القيمة امل�سافة واالإجراءات 
من  الزرعوين  جابر  االأ�ستاذ  االحتفال  وح�سر  الدولة،  يف  املتبعة  ال�سريبية 
الدبلوم   « بتخريج  امل��رك��ز  احتفل  واأي�سا  وال��ت��وط��ني.   الب�سرية  امل���وارد  وزارة 
23 باحثا عن عمل  ل�  املهني يف ت�سميم وتطوير تطبيقات الهاتف املتحرك«، 
تاأهيل  اإىل  الربنامج  هدف  حيث  خورفكان،  يف  العامة،  الثانوية  خريجي  من 
املختلفة  التطبيقات  واإدارة  ت�سميم  على  ق��ادرة  تكون  وطنية  ك��وادر  وت��دري��ب 
بالفوائد  االإمل��ام  اىل  باالإ�سافة  الت�سغيلية،  االأنظمة  الذكية مبختلف  للهواتف 
املنا�سبة  التقنيات  اأح��دث  على  واالط��الع  التطبيقات  لهذه  والتجارية  التقنية 
االأ�ستاذ  التخريج  احتفال  وح�سر  الذكية،  الهواتف  تطبيقات  وتطوير  لبناء 

عي�سى االأن�ساري من وزارة املوارد الب�سرية والتوطني.

•• دبي-الفجر:

دبي،  �سرطة  يف  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  نظمت 
جل�سة حوارية رم�سانية يف جمل�س ال�سيادين مبنطقة املمزر، خ�س�ستها 
ملناق�سة م�ساكل االأحداث خالل ق�سائهم فرتة االإجازة ال�سيفية، و�سبل 
اإىل جانب الدور املجتمعي يف  الوقاية منها، والدور االأ�سري يف الرقابة 

رعاية االأحداث ومنع جنوحهم.
وح�سر اجلل�سة احلوارية الرم�سانية، التي تعترب الثانية لالإدارة العامة 
جمعة  العقيد  الف�سيل،  ال�سهر  خ��الل  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات 
للتحريات  العامة  االإدارة  يف  العامة  العالقات  ق�سم  رئي�س  ال�سام�سي 
اأحمد  �سهاب  امل�ست�سار  �سعادة  واملباحث اجلنائية، وحتدث فيها كل من: 
�سالح رئي�س نيابة من نيابة االأ�سرة واالأح��داث يف النيابة العامة بدبي، 
يف  االجتماعية  والرعاية  التنمية  قطاع  خبري  امل�سيح  ح�سني  والدكتور 
اإدارة احلد  هيئة تنمية املجتمع بدبي، واملقدم عارف بي�سوه نائب مدير 
من اجلرمية يف االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، وعدد من 

اأهايل منطقة املمزر.
وناق�س امل�ساركون، يف اجلل�سة التي اأدارها االإعالمي ثاين جمعة بالرقاد، 
ال�سبل الكفيلة حلماية اأبنائنا االأحداث من التورط يف جرائم خالل فرتة 
االإجازة ال�سيفية، واإبعادهم عن رفقاء ال�سوء، واأهمية الدور االأ�سري يف 
اأثر  من  حمذرين  ومل�ساكلهم،  لهم  واال�ستماع  لالأبناء  واملتابعة  الرقابة 
التفكك االأ�سري وحاالت الطالق بني االأزواج على جنوح اأبنائهم االأحداث. 
القانون  حول  �سرحاً  اجلل�سة  خالل  �سالح  اأحمد  �سهاب  امل�ست�سار  وقدم 
وامل�سردين،  اجلانحني  االأحداث  ب�ساأن   1976 ل�سنة   9 االحتادي رقم 

م�ستعر�ساً اآلية تعامل القانون مع ق�سايا االأحداث اجلانحني، وحر�سه 
على نظر ق�ساياهم يف حماكم خمت�سة غري علنية.

وفق  اجلانحني  االأح���داث  على  تقع  التي  العقوبات  ن��وع  وا�ستعر�س  كما 
لوالده،  ت�سليم احلدث  اأو  كالتوبيخ  »التدابري«  ب�  ت�سمى  والتي  القانون، 
اأو منعه من ارتياد اأماكن معينة، اأو حظر ممار�سة عمل معني، اأو االإلزام 
اأو معهد  اأو معهد تاأهيل  اأو االإي��داع يف م��اأوى عالجي  بالتدريب املهني، 

اإ�سالح.
املعنية  اجلهات  خمتلف  بني  التعاون  اأهمية  على  �سالح  امل�ست�سار  واك��د 
اأج���ل اال���س��ت��غ��الل االأمثل  ل��رع��اي��ة االأح�����داث خ���الل ف���رتة ال�سيف م��ن 
الأوقاتهم حلمايتهم من الوقوع يف امل�ساكل والتورط يف ق�سايا جنائية، 

موؤكداً يف الوقت ذاته على اأهمية الرقابة االأ�سرية يف حماية االأبناء.
بدوره، قدم الدكتور ح�سني امل�سيح �سرحاً حول الدور الذي تقوم به هيئة 
اأثر  تنمية املجتمع يف دبي لرعاية االأح��داث، حم��ذراً يف الوقت ذاته من 
اأثر  اإىل جانب  االأبناء وجنوحهم،  االأ�سري وحاالت الطالق على  التفك 

رفقاء ال�سوء على تورط االأبناء يف امل�ساكل.
بها  التي تقوم  ح��ول اجلهود  بي�سوه �سرحاً  ع��ارف  املقدم  ق��دم  ذل��ك،  اإىل 
اإدارة احلد من اجلرمية يف االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية 
يف حماية االأحداث من التورط يف ق�سايا تعاطي املواد املخدرة واملوؤثرات 

العقلية والوقوع يف براثن هذه ال�سموم.
ب��ي�����س��وه اإىل خم��اط��ر ح��م��ل االأح�����داث ل��الأ���س��ل��ح��ة البي�ساء  ك��م��ا ت��ط��رق 
يجرم  قانون  وج��ود  اأهمية  على  موؤكداً  وا�ستخدامها يف حل خالفاتهم، 
حملة ال�سالح االأبي�س من قبل االأحداث، وحما�سبة اجلهات التي تبيعهم 

هذا النوع من االأ�سلحة لالأحداث.

دبي الإ�سالمي يدعم خريية 
عجمان ب� 10 ماليني درهم

•• دبي-وام:

قدم بنك دبي االإ�سالمي مبلغ 10 ماليني درهم من اأموال الزكاة لهيئة 
االأعمال اخلريية يف عجمان.

اخلدمات  الإدارة  التنفيذي  الرئي�س  العبداهلل  عبدالرزاق  �سعادة  و�سلم 
املجتمعية ببنك دبي االإ�سالمي �سيك التربع ل�سعادة عبدالوهاب اخلاجة 

املدير التنفيذي لهيئة االأعمال اخلريية يف عجمان.
واأكد عبدالرزاق العبداهلل حر�س بنك دبي االإ�سالمي على توزيع معظم 
زكواته على اجلمعيات والهيئات واملوؤ�س�سات اخلريية العاملة واملرخ�سة 
املحتاجة  ال��ف��ق��رية  االأ����س���ر  م��ع��ان��اة  ب��ه��دف تخفيف  االإم������ارات  دول����ة  يف 

للم�ساعدات خا�سة يف �سهر رم�سان املبارك.
ولفت العبداهلل اإىل اأن هذه امل�ساعدات املادية والدعم الذي يقدمه البنك 
على  داأب  �سنوي  ومنهج  ا�سرتاتيجية  اطار  ياأتي يف  للجمعيات اخلريية 

القيام به وتنفيذه كل عام يف ال�سهر الف�سيل.
من جانبه اأعرب اخلاجة عن �سكره للدعم وامل�ساندة التي يقدمها البنك 
لهيئة االعمال اخلريية يف اداء واجباتها مما يدل على ا�ستمرارية الدور 
وجتاه  املجتمع  جتاه  اال�سالمي  دبي  لبنك  واملتميز  واالن�ساين  اخلريي 

هيئة االعمال اخلريية.
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الإمارات ومنظمة العمل الدولية ت�ستعر�سان اآفاق التعاون الفني
•• جنيف-وم: 

املوارد  وزير  الهاملي  ثاين  بن  نا�سر  معايل  ا�ستعر�س 
م�ساعد  ج��رادات  ربا  الدكتورة  مع  والتوطني  الب�سرية 
مدير عام منظمة العمل الدولية املدير االإقليمي للدول 
العربية اآفاق التعاون الفني بني االإمارات واملنظمة. جاء 
ذلك خالل لقاء عقد ام�س يف جنيف على هام�س اأعمال 
107 ملوؤمتر العمل ال��دويل وذل��ك بح�سور  ال��دورة ال� 
ال���دائ���م لدولة  امل���ن���دوب  ال��زع��اب��ي  ���س��امل  ���س��ع��ادة عبيد 
اأحمد  ل��الأمم املتحدة يف جنيف و�سيف  ل��دى  االم���ارات 

ال�سويدي وكيل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني ل�سوؤون 
الوزارة  وكيل  النعيمي  عمر  والدكتور  الب�سرية  امل��وارد 
يف  وم�سوؤولني  الدولية  والعالقات  لالت�سال  امل�ساعد 
وبرامج  م�ساريع  م��ن  ع��ددا  اجلانبان  وبحث  املنظمة. 
يف  املنظمة  خ��ربات  من  واال�ستفادة  امل�ستقبلي  التعاون 

املجاالت الفنية.
اأبوظبي » يف تعزيز التعاون  اأهمية » حوار  واأكد اللقاء 
الثنائي ومتعدد االطراف بني الدول املر�سلة وامل�ستقبلة 
العمل  دورة  م��راح��ل  ك��اف��ة  وتنظيم  و���س��ب��ط  للعمالة 
العمل  وم��ن��ظ��م��ة  االإم������ارات  اأن  اإىل  ي�����س��ار  ال��ت��ع��اق��دي. 

الدولية تتعاونان يف تنفيذ برنامج » االبتكار يف حوكمة 
التفتي�س  اأنظمة  تطوير  ا�ستهدف  الذي   « العمل  �سوق 
م��ن جهة   . العمل  ���س��وق  معلومات  ون��ظ��ام  وامل��ن��ازع��ات 
بن  نا�سر  معايل  برئا�سة  ال��دول��ة  وف��د  ي�سارك  اأخ���رى 
موؤمتر  عن  املنبثقة  اللجان  يف  بفاعلية  الهاملي  ثاين 
العمل الدويل واملناق�سات التي ت�سهدها اأعمال املوؤمتر 
املقبل  ي��ون��ي��و  ���س��ه��ر  م���ن  ال��ث��ام��ن  ح��ت��ى  ي�ستمر  ال����ذي 
والعمال  العمل  واأ���س��ح��اب  احل��ك��وم��ات  ف��رق  مب�ساركة 
يف الدول االع�ساء يف املنظمة والتي يزيد عددها على 

دولة.  180

عبداهلل بن زايد يلتقي وزيرة خارجية كندا

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير البتكار والعلوم والتنمية القت�سادية يف كندا

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير الدفاع الوطني الكندي

•• اأوتاوا-وام: 

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
يف العا�سمة الكندية “ اوتاوا “ معايل كر�ستيا فريالند وزيرة خارجية كندا. 
االإمارات  املتميزة بني دولة  الثنائية  العالقات  ا�ستعرا�س  اللقاء  ومت خالل 

وك��ن��دا و���س��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا وتنمية اأوج����ه ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 
النظر جتاه  اجلانبان وجهات  تبادل  كما  املجاالت.  العديد من  البلدين يف 
م�ستجدات االأو�ساع يف املنطقة وبحثا عددا من الق�سايا االإقليمية والدولية 
ذات االهتمام امل�سرتك خ�سو�ساً تطورات االأو�ساع يف كل من ليبيا و�سوريا 

والعراق واليمن.

واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على العالقات القوية التي جتمع 
بني دولة االإمارات وكندا معربا عن تطلعه اإىل تعزيزها وتنميتها يف العديد 

من املجاالت مبا يعود باخلري على �سعبي البلدين.
من جانبها رحبت معايل كر�ستيا فريالند وزيرة خارجية كندا بزيارة �سمو 
زيارة  اأن  اإىل  .. م�سرية  امل��راف��ق  وال��وف��د  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل 

�سموه اإىل كندا تعك�س حر�س قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات 
وموا�سلة تطوير العالقات الثنائية مبا يخدم م�سلحة البلدين وال�سعبني 
ال�سديقني. ح�سر اللقاء معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير االقت�ساد 
ال�سباب  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي  فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما  ومعايل 

و�سعادة فهد �سعيد حممد الرقباين �سفري الدولة لدى كندا .

•• اأوتاوا -وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
االقت�سادية  والتنمية  والعلوم  االبتكار  وزير  بينز  نافديب  ال��دويل معايل 

يف كندا.
اإىل كندا  اإط��ار زي��ارة �سموه الر�سمية  ال��ذي عقد يف  جرى خالل اللقاء - 
الكفيلة  وال�سبل  وك��ن��دا  االإم�����ارات  دول���ة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  بحث   -

واالبتكار  التعليمية  خ�سو�ساً  امل��ج��االت  �ستى  يف  وت��ع��زي��زه��ا  بتطويرها 
والذكاء اال�سطناعي والف�ساء.

اآل نهيان حر�س دول��ة االإم���ارات على  ال�سيخ عبداهلل بن زاي��د  واأك��د �سمو 
املجال  ومنها  امل��ج��االت  �ستى  يف  كندا  م��ع  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  تعزيز 
التعليمي و االبتكار م�سيداً مبا ت�سهده العالقات الثنائية بني البلدين من 

منو وتطور يف ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.
من جانبه رحب معايل نافديب بينز بزيارة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 

االإم��ارات وكندا و�سعي  دولة  الثنائية بني  الروابط  نهيان موؤكداً عمق  اآل 
التعليمية  املجاالت  املجاالت ومنها  �ستى  تعزيزها يف  اإىل  البلدين  قيادتي 

واالأكادميية.
االإمارات  دولة  ت�سهدها  التي  الكبرية  احل�سارية  بالنه�سة  معاليه  واأ�ساد 
امل�سرتك بني  ال��ت��ع��اون  دف��ع  ال��زي��ارة يف  ه��ذه  ت�سهم  اأن  تطلعه  ع��ن  معرباً 

البلدين يف املجاالت كافة.
و�سهد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان ومعايل نافديب بينز التوقيع 

على مذكرة تفاهم بني وكالة االإمارات للف�ساء ووكالة الف�ساء الكندية.
بالهول  ب��ن عبد اهلل حميد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  التفاهم معايل  م��ذك��رة  وق��ع 
رئي�س  املتقدمة  وامل��ه��ارات  ال��ع��ايل  التعليم  ل�����س��وؤون  دول��ة  وزي��ر  الفال�سي 
جمل�س اإدارة وكالة االإمارات للف�ساء و�سيلفان البورت رئي�س وكالة الف�ساء 

الكندية.
ومعايل  االقت�ساد  وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  اللقاء  ح�سر 

عمر بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء اال�سطناعي.

•• اأوتاوا-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
الدويل معايل هارجت �ساجان وزير الدفاع الوطني الكندي. وجرى خالل 
اللقاء - الذي عقد يف اإطار زيارة �سموه الر�سمية اإىل كندا - بحث عالقات 
التعاون امل�سرتك وال�سداقة بني دولة االإم��ارات وكندا ال�سيما يف املجاالت 
وجهات  اجلانبان  تبادل  كما  الدفاعية.  وال�سناعات  والدفاعية  الع�سكرية 
الق�سايا  م��ن  ع���ددا  وبحثا  املنطقة  يف  االأو���س��اع  م�ستجدات  جت��اه  النظر 
االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك. واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
واحلر�س  البلدين  ب��ني  جتمع  التي  العالقات  عمق  على  نهيان  اآل  زاي��د 
امل�ستمر على تعزيزها. من جانبه اأ�ساد معايل هارجت �ساجان وزير الدفاع 
الوطني الكندي مب�ستوى العالقات الثنائية بني البلدين موؤكدا احلر�س 
على تعزيز اأوجه التعاون امل�سرتك يف �ستى املجاالت. كما اأ�ساد معاليه مبكانة 
الدولة الرائدة على ال�سعيدين االإقليمي والدويل ومبادراتها لدعم جهود 
املجتمع الدويل الإحالل اال�ستقرار وال�سالم يف ربوع العامل. ح�سر اللقاء 

�سعادة فهد �سعيد الرقباين �سفري الدولة لدى كندا.

رم�سان �سهر ال�سعادة حما�سرة يف الحتاد الن�سائي
•• اأبوظبي-وام:

االإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون   - الن�سائي  الدعم  مبكتب  ممثال   - العام  الن�سائي  االحت��اد  نظم 
العلماء �سيوف  اأحد   - كلثومة دخو�س  واالأوقاف ام�س حما�سرة دينية بعنوان “ رم�سان �سهر ال�سعادة” للواعظة 

�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة - وذلك يف اخليمة الرتاثية باالحتاد.
وتهدف املحا�سرات واالأن�سطة الدينية التي يقيمها االحتاد الن�سائي خالل ال�سهر الف�سيل اإىل تعزيز القيم الدينية 

واالأخالقية لدى املوظفات.
وقالت الواعظة كلثومة - خالل املحا�سرة - اإن ال�سعادة خالل �سهر رم�سان الف�سيل تتمثل يف عدة جوانب ويعد 
ال�سهر املبارك فر�سة للتقرب من اهلل وزيادة االميان.. م�سرية اإىل اأن اهلل اخت�س عبادة ال�سيام له وحدة من بني 

جميع العبادات ملكانتها عنده عز وجل.

خليفة الإن�سانية و�سفارة الدولة توزعان ال�سالل الغذائية يف اليابان
•• طوكيو-وام:

اآل  زاي��د  بن  موؤ�س�سة خليفة  وزع��ت 
نهيان لالأعمال االإن�سانية بالتعاون 
مع �سفارة الدولة يف طوكيو ال�سالل 
املناطق  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة 
العا�سمة  �سمنها  م��ن  ال��ي��اب��ان  يف 
يف  وذل��ك  فوكوؤوكا  ومدينة  طوكيو 
اإطار م�سروع “اإفطار �سائم “ الذي 
تنفذه خالل �سهر رم�سان املبارك. 
امل�����س��روع ه��و االأول من  وي��ع��د ه���ذا 
اليابان  يف  تنفيذه  يتم  ال��ذي  نوعه 
م��ن ق��ب��ل امل��وؤ���س�����س��ة ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
حتتوي   248 ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س��الل 
اختيارها  مت  غ��ذائ��ي��ة  م�����واد  ع��ل��ى 
خ�سي�سا مبا يتنا�سب مع ا�ستهالك 
املجتمع الياباين ..وت�سعى املوؤ�س�سة 
لتو�سيع امل�سروع لي�سمل يف امل�ستقبل 

عدد اأكرب من امل�ستفيدين.
امل��وؤ���س�����س��ة ومن  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأجل تنفيذ ا�سرتاتيجيتها دخلت يف 
تابعة  عاملية  منظمات  مع  �سراكات 

ل���الأمم امل��ت��ح��دة وم��ن��ظ��م��ات اأخرى 
املختلفة  م�ساعداتها  و�سلت  حيث 
ح��ول ال��ع��امل الأك���ر م��ن 87 دولة 

منذ بداية ن�ساأتها حتى االآن.

» خليفة لالأعمال الإن�سانية« توزع مئات ال�سالل الغذائية بالقاهرة
•• القاهرة -وام: 

االن�سانية  لالأعمال  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  قامت 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��ف��ارة ال���دول���ة ب��ال��ق��اه��رة، وب��ح�����س��ور وف���د من 

االأ�سر  على  الغذائية  ال�سالل  مئات  بتوزيع  البعثة  دبلوما�سي 
زايد  ال�سيخ  م�ست�سفى  بجوار  نا�سر  من�ساة  منطقة  يف  املتعففة 
ال�سائم  اإفطار  م�سروع  اط��ار  يف  بالقاهرة  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
الذي ترعاه املوؤ�س�سة داخل قري ومدن جمهورية م�سر العربية 

ال�سقيقة لتخفيف االأعباء املادية عن هذه االأ�سر، وادخال الفرحة 
يف قلوبهم يف ال�سهر الكرمي. ياأتي م�سروع افطار ال�سائم يف اطار 
مبادرات موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�سانية يف 

�سهر رم�سان املبارك و«عام زايد«.
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اأخبـار الإمـارات
»الحتادية للكهرباء واملاء« 

تطلق نظام الأر�سفة الإلكرتوين 
•• دبي -وام: 

املرحلة  وامل��اء  للكهرباء  االحتادية  الهيئة  اأطلقت 
واإدارة  االإل���ك���رتوين  االأر���س��ف��ة  ن��ظ��ام  م��ن  االأوىل 

.xECM املحتوى
ي�ساعد نظام االأر�سفة االإلكرتوين واإدارة املحتوى 
االإج����راءات  يف  واجل��ه��د  ال��وق��ت  تقليل  يف  الهيئة 
وحتويلها اإىل ال ورقية بالكامل وامل�ساعدة يف اإدارة 

وحفظ املحتوى الرقمي.

�سفري الدولة غري املقيم ونائب وزير 
خارجية جورجيا يبحثان التعاون

•• تبلي�سي-وام:

بحث �سعادة الدكتور جا�سم حممد القا�سمي �سفري الدولة غري املقيم لدى 
جمهورية جورجيا و�سعادة دافيت دوندوا نائب وزير اخلارجية اجلورجي 

�سبل تطوير التعاون والتن�سيق بني البلدين ال�سديقني. 
كما بحث اجلانبان - خالل اللقاء - التطورات االإقليمية والدولية والتبادل 
ارتياحهما  عن  اأعربا  فيما   .. القن�سلية  وامل�سائل  البلدين  بني  التجاري 

لتطور العالقات بني البلدين اإىل م�ستويات متقدمة.

انطالق مهرجان رم�سان والعيد 
مبركز اإك�سبو خورفكان

•• ال�سارقة-وام: 

انطلقت م�ساء اأم�س االأول فعاليات مهرجان رم�سان والعيد 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  م��ن  بدعم  خ��ورف��ك��ان  اإك�سبو  مبركز 
ال�سارقة �سمن فعاليات مهرجان رم�سان ال�سارقة وي�ستمر 
املن�سوري  حممد  خليل  وق��ال  املقبل.  يونيو  من   20 حتى 
مدير اك�سبو خورفكان ان املهرجان ي�ستهدف تلبية حاجات 
جذب  وا�سرتاتيجيات  خطط  اط��ار  ويف  وقاطنيها  املنطقة 
والت�سويقي  التجاري  الن�ساط  وزي��ادة  وتفعيل  اال�ستثمارات 

من خالل مركز اك�سبو خورفكان.

ور�سة ملتحدثي احلكومة الحتادية حول مهارات التوا�سل مع و�سائل الإعالم

وح���ر����س���ه ع���ل���ى ت���ط���وي���ر خ����ربات 
الر�سميني  امل��ت��ح��دث��ني  وم���ع���ارف 
ياأتي  وال���ذي  االإم����ارات  يف حكومة 

�سوتها  واإي�������س���ال  م��وؤ���س�����س��ات��ه��م 
نقل  وبالتايل  واجلمهور  لالإعالم 
جناحها  وق�سة  االإم�����ارات  ر���س��ال��ة 

دورهم يف منظومة  باأهمية  اإميانا 
وامل�سوؤولية  احل��ك��وم��ي  االت�����س��ال 
متثيل  يف  عاتقهم  على  تقع  ال��ت��ي 

•• دبي-وام:

االت�����س��ال احلكومي  م��ك��ت��ب  ع��ق��د 
الوزراء  ملجل�س  العامة  االأم��ان��ة  يف 
ال����وزراء  جمل�س  ����س���وؤون  وزارة  يف 
وامل�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ل�����س��ل��ة ج���دي���دة من 
ال����ور�����س ال��ت��دري��ب��ي��ة يف م���ه���ارات 
التعامل مع و�سائل االإعالم وذلك 
املتحدثني  م����ن  ع�����دد  مب�������س���ارك���ة 

الر�سميني يف اجلهات االحتادية.
وت���اأت���ي ال��ور���س��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة التي 
جهوده  ���س��م��ن  امل���ك���ت���ب  ي��ق��دم��ه��ا 
امل�ستمرة لتطوير مهارات وخربات 
حكومة  يف  الر�سميني  املتحدثني 
ي��زي��د عددهم  االإم������ارات وال���ذي���ن 
وذلك  ر�سمي  متحدث   200 ع��ن 
بهدف �سقل مهاراتهم يف التعامل 
مع و�سائل االإعالم وتهيئة الفر�س 

املمار�سات  اأف�سل  على  الطالعهم 
والتي  االت�������س���ال  يف  وال����ت����ج����ارب 
القيام مبهامهم على  متكنهم من 
مع  التعامل  عند  االأك��م��ل  ال��وج��ه 

و�سائل االإعالم.
رك�����زت ال���ور����س���ة ال��ت��دري��ب��ي��ة على 
مع  للتوا�سل  ق��ن��وات  ف��ت��ح  كيفية 
الر�سائل  اإي�سال  واآل��ي��ات  االإع���الم 
الرئي�سية اإىل اجلمهور امل�ستهدف 
اإ�سافة اإىل التجهيزات واالإجراءات 
اأي  وخ��الل  قبل  اإتباعها  ال��واج��ب 
لقاء اأو مقابلة اإعالمية ودور فريق 
والتح�سري  االع����داد  يف  االت�����س��ال 

لهذه املقابالت.
وق���ال���ت خ��دي��ج��ة ح�����س��ني عبداهلل 
االت�سال  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر 
الور�س  ه����ذه  ت��ع��ك�����س  احل���ك���وم���ي 
احلكومي  االت�سال  مكتب  ال��ت��زام 

اإىل العامل.
مكتب  يف  ن���ت���ع���اون   “ واأ�����س����اف����ت 
اأف�سل  م���ع  احل��ك��وم��ي  االت�������س���ال 
امل���وؤ����س�������س���ات االإع����الم����ي����ة واأه������م 
احلكومي  االت�������س���ال  يف  اخل�����رباء 
لتطوير برامج تدريب متخ�س�سة 
ت�������س���ت���ه���دف ت���ط���وي���ر مم���ار����س���ات 
حكومة  يف  احل���ك���وم���ي  االت�������س���ال 
االإم��������ارات وج��ع��ل��ه��ا من����وذج مميز 

اإقليميا وعامليا”.
م���ن ج��ان��ب��ه��م اأك�����د امل�������س���ارك���ون يف 
املعارف  اإث��راء  يف  اأهميتها  الور�سة 
واكت�ساب اخلربات وما تقدمه من 
ثقافة معرفية وتكامل بني جهود 
امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة ك��اف��ة ومبا 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  توجهات  يدعم 
وحت����ق����ي����ق اأه��������������داف احل����ك����وم����ة 

االحتادية.

�سفارة الدولة توا�سل الإ�سراف على امل�ساريع اخلريية يف الأردن
•• عمان-وام: 

ت��وا���س��ل ���س��ف��ارة ال���دول���ة يف عمان 
امل�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  االإ�����س����راف 
التي تقدمها  اخلريية واالإن�سانية 
واجلمعيات  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
اململكة  يف  االإم���ارات���ي���ة  اخل���ريي���ة 
االأردنية الها�سمية منها م�سروع “ 
اإفطار �سائم “ الذي ي�ستمر حتى 

وجبات  حت�سري  يف  و���س��ارك  رع���ى 
موائد  �سمن  لل�سائمني  االإف��ط��ار 
موؤ�س�سة  تقدمها  ال��ت��ي  ال��رح��م��ن 
حيث  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ج���رى ت��ق��دمي اأك����ر م��ن 1500 
وج���ب���ة اإف���ط���ار ل��ل��م�����س��ت��ح��ق��ني من 
االأ�سر املتعففة واالأيتام والالجئني 

وعابري ال�سبيل.
اإن  ال�سام�سي  مطر  ���س��ع��ادة  وق���ال 

وجبات  حت�����س��ري  يف  م�����س��ارك��ت��ه��م 
موائد  �سمن  لل�سائمني  االإف��ط��ار 
التكية  اأق��ام��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��رح��م��ن 
موؤ�س�سة  اإىل  ال�����س��ك��ر  م��وج��ه��ا   ...
حممد بن را�سد اآل مكتوم لدعمها 
امل�ستدام  الغذائي  ال��دع��م  ل��ربام��ج 
العام  م��دار  على  علي  اأم  تكية  من 
اأقيمت  ال���ت���ي  ال���رح���م���ن  وم����وائ����د 
التكية مع  �سراكة  .. مثمنا  ام�س  

نهاية �سهر رم�سان الف�سيل.
امل�سري  ط���اه���ر  دول�����ة  وا���س��ت��ق��ب��ل 
النائب االأول لرئي�س جمل�س اإدارة 
تكية اأم علي و�سامر بلقر مدير عام 
التكية - اأم�س االول يف مقر التكية 
العا�سمة  و�سط  املحطة  مبنطقة 
عمان - �سعادة مطر �سيف �سليمان 
ال�����س��ام�����س��ي ���س��ف��ري ال����دول����ة لدى 
الذي  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة 

ملكافحة  منربا  متثل  علي  اأم  تكية 
ومثاال  االأردن  يف  ال��غ��ذائ��ي  الفقر 
 .. العربية  ال���دول  يف  ب��ه  يحتذى 
م��ع��رب��ا ع���ن ف���خ���ره ب��امل�����س��ارك��ة يف 
اأم  ال��رح��م��ن لتكية  اإح���دى م��وائ��د 
علي بدعم من موؤ�س�سة حممد بن 

را�سد اآل مكتوم .
من ناحيته �سكر �سامر بلقر �سفري 
ال���دول���ة وم��وظ��ف��ي ال�����س��ف��ارة على 

موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
على مدى االأعوام ال�سابقة.

امل�ساريع  ه������ذه  ت���ن���ف���ي���ذ  وي�����اأت�����ي 
واالإن�سانية  اخل��ريي��ة  وامل����ب����ادرات 
اخلري”  زاي����������د  “عام  �����س����م����ن 
االأخوية  العالقات  مع  وان�سجاما 
البلدين  جت��م��ع  ال���ت���ي  وامل��ت��م��ي��زة 
ال�سقيقني يف �ستى املجاالت خا�سة 

االجتماعية. 

معر�س املحتوى ينطلق يف دبي دي�سمرب املقبل
•• دبي -وام:

العاملية  املن�سة  ف��ع��ال��ي��ات  تنطلق 
املحتوى«  »م���ع���ر����س  ل��ل��م��ح��ت��وى 
دي�سمرب  و10   9 ي��وم��ي  دب���ي  يف 
بيت�س  ج���م���ريا  ف���ن���دق  يف  امل���ق���ب���ل 
بدبي لالإعالن عن مرحلة جديدة 
الرتفيهي  امل����ح����ت����وى  ع������امل  يف 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  واالإع�����الم�����ي 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا .
مميزا  ح����دث����ا  امل����ع����ر�����س  ومي����ث����ل 
يف  العاملة  املعنية  اجلهات  يجمع 
واملوزعني  املحتوى  �سناعة  قطاع 
و������س�����رك�����ات االإن�������ت�������اج و�����س����رك����ات 

االإعالمية  وال���وك���االت  ال��دب��ل��ج��ة 
وامل�ستثمرين  الرتخي�س  وج��ه��ات 
باالإ�سافة اإىل العاملني يف القنوات 
لعر�س  وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  االإذاع����ي����ة 
االتفاقيات  وعقد  اأعمالهم  اأح��دث 

وال�سفقات التجارية.
نائب  امل���دين  اأن�����س  املهند�س  وق���ال 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  ال���رئ���ي�������س 
ميثل  القاب�سة:  اندك�س  ملجموعة 
امل���ح���ت���وى وال������ذي يعقد  م��ع��ر���س 
على مدى يومني متتاليني منفذا 
املحتوى يف منطقة  هاما ل�سناعة 
اأفريقيا،  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق 
حيث تتطلب التغيريات املتالحقة 
يف جمال االإعالم والرتفيه اإيجاد 
و����س���ائ���ل ج���دي���دة ت���غ���ذي االإب������داع 
امل���ن���ط���ق���ة وح�����ول  واالب�����ت�����ك�����ار يف 

العامل.
وي��وف��ر م��ع��ر���س امل��ح��ت��وى يف دبي 
باقة من االإ�سافات اجلديدة لهذا 
التو�سيالت  ح��ل��ول  وم��ن��ه��ا  ال��ع��ام 
املبا�سر  ال��ع��م��ل  الأداء  اجل����اه����زة 
الذكية  االج���ت���م���اع���ات  وط�������اوالت 
التكنولوجيات  م�����ن  وغ�����ريه�����ا 
امل�ستخدمة  احلديثة  والتجهيزات 
يف عامل �سناعة املحتوى االإعالمي 

والرتفيهي.

الفجرية للموارد الطبيعية تلغي الغرامات املرتتبة على املتاأخرات
•• الفجرية -وام:

موؤ�س�سة  ادارة  جم���ل�������س  ق�������رر 
اإلغاء  الطبيعية  للموارد  الفجرية 
املتاأخرات  على  املرتتبة  الغرامات 
املتاأخرة  ال�ساحنات  بطاقات  وعلى 
ال�سركات  وخم��ال��ف��ات  ب��ال��ت��ج��دي��د 
و�سعها  ب���ت���ع���دي���ل  ق����ام����ت  ال����ت����ي 

وجتديد الت�ساريح املتاأخرة.
جاء ذلك خالل االجتماع الدوري 
ب��رئ��ا���س��ة �سعادة  امل��وؤ���س�����س��ة  يف م��ق��ر 
االأفخم  ���س��ي��ف  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س 
وبح�سور  االإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
املدير  قا�سم  علي  املهند�س  �سعادة 
جمل�س  واأع�ساء  للموؤ�س�سة  العام 
املجل�س  اأع�����س��اء  وت��ق��دم  االإدارة. 
اآيات  ب��اأ���س��م��ى  يف ب��داي��ة االج��ت��م��اع 
القيادة  اإىل  والتربيكات  التهانئ 
رم�سان  �سهر  مبنا�سبة  الر�سيدة 
املهند�س  ���س��ع��ادة  وق����ال  امل����ب����ارك. 
ن�سعى  ان��ن��ا  االأف��خ��م  �سيف  حممد 
امل������ب������ادرات  حت���ف���ي���ز  اإىل  دائ������م������اً 
مناخا  توفر  التي  اال�سرتاتيجية 
اأو  تعقيد  دون  لال�ستثمار  مثاليا 
حتقيق  �سبيل  يف  وذل����ك  ع��راق��ي��ل 

وا�ستهدفت هذه االإدارة اىل العمل 
اال�ستثمار  م���ع���وق���ات  ح����ل  ع���ل���ى 
والتعاون  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ال��ت��ع��دي��ن��ي 
ال�سلة  ذات  االخ���رى  م��ع اجل��ه��ات 
الفر�س  وت���و����س���ي���ح  ب�������االإم�������ارة 
وعر�سها  امل��ت��اح��ة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
امل�ستثمرين  بطريقة تخدم جميع 

الريادة ومنو اقت�سادي م�ستدام .
ث���م ت��ط��رق ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س علي 
للموؤ�س�سة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ق��ا���س��م 
الدرا�سات  اإدارة  ا���س��ت��ح��داث  اىل 
متت  وال��ت��ي  التعدينية  واالأب��ح��اث 
اع�ساء  ق��ب��ل  م��ن  عليها  امل��واف��ق��ة 

املجل�س.

ح�سر  اىل  االدارة  ت���ه���دف  .ك���م���ا 
ج���م���ي���ع م���ن���ت���ج���ات االم�����������ارة من 
امل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ع��م��ل على 
رف���ع ج��ودت��ه��ا وامل�����س��ارك��ة واق���رتاح 
املنا�سبة  واالإج������راءات  ال�سيا�سات 
وت�سجيع  ب��امل�����س��اري��ع  يتعلق  فيما 

اال�ستثمار التعديني باالإمارة.

احلرب يف اليمن تدخل مرحلة احل�سم
•• اأبوظبي-وام:

تدخل  اليمنية  االأزم��ة  اأن  الوا�سح  اإن��ه من  ال�ساعة  اأخبار  ن�سرة  قالت 
اململكة  بقيادة  العربي  التحالف  ق��وات  توا�سل  حيث  حا�سمة  مرحلة 
العربية ال�سعودية وم�ساركة فاعلة من دولة االإمارات العربية املتحدة 
حيث  الغربي  ال�ساحل  يف  وخا�سة  املختلفة  القتال  جبهات  يف  تقدمها 
املتمردون  ي�ستغله  ال��ذي  احلديدة  ميناء  من  ال�سرعية  ق��وات  تقرتب 
�سفن  ون��ه��ب  القر�سنة  وعمليات  ال�سالح  على  للح�سول  احل��وث��ي��ون 

االإغاثة.
اأ�سافت   .. “ “ احل��رب يف اليمن تدخل مرحلة احل�سم  وحتت عنوان 
امليلي�سيات  على  ت�سيق  ال��دائ��رة  ب���داأت  فقد  املتتالية  الهزائم  م��ع  اأن��ه 
احلوثية االنقالبية التابعة الإيران ب�سكل وا�سح فاأكر من %85 من 
التابعة لها  ال�سرعية والقوات  اأ�سبحت تخ�سع ل�سلطة  اليمن  اأرا�سي 
ومن ثم فاإن و�سع جماعة احلوثي حرج للغاية ويقرتب من نهايته. 
للدرا�سات  االإم����ارات  “ مركز  ع��ن  ام�س  ال�����س��ادرة  الن�سرة  واأو���س��ح��ت 
والبحوث اال�سرتاتيجية “ .. لعل هذا ما يف�سر ت�سريحات زعيم هذه 
ب�سراحة  اع��رتف  حيث  اأم�����س  م��ن  اأول  احل��وث��ي  عبدامللك  امليلي�سيات 
الرتاجع  ه���ذا  اأن  م��ع��ت��ربا  ال��غ��رب��ي  ال�����س��اح��ل  يف  ميلي�سياته  بخ�سائر 
اإن هذا الرتاجع  اأنه يقول  “ اأ�سباب مو�سوعية” .. وبرغم  اإىل  يعود 
املعركة فقد عربت ت�سريحاته عن  الغربي ال يعني نهاية  ال�ساحل  يف 
قبل  من  منه  معهودة  تكن  مل  رمب��ا  انهزامية  وروح  ع�سكري  اإف��ال���س 
ومع قرب حترير احلديدة من يد املتمردين واإقرار احلوثي ب�سعوبة 
املحافظة اأو موا�سلة ال�سيطرة عليها مل يجد �سوى منا�سدة عنا�سره 
اإىل  القبائل  كلمته  يف  ا�ستجدى  بل  القتال  �ساحات  وت��رك  الهلع  عدم 
عدم االنف�سا�س من حوله كما حذر اأتباعه “من التق�سري والتفريط 
اأخري  ال��دف��اع عن تهامة كخط دف��اع  اإىل  واالإرب���اك والقلق” ودع��اه��م 
وقال اإنه �سيتح�سن يف جبال املحافظات اخلا�سعة ل�سيطرته من خالل 

املرحلة املقبلة من املعارك.
واأ�سارت اإىل اأن ت�سريحات احلوثي تنطوي على دالالت مهمة وهي .. 
اأوال اأن احلرب يف اليمن دخلت بالفعل مرحلة احل�سم فاالنهيار ال�سريع 
للمتمردين على جبهات القتال بعد العمليات النوعية لقوات املقاومة 
اليمنية املدعومة من التحالف العربي �سيقت من م�ساحة املناطق التي 
تخ�سع ل�سيطرة امليلي�سيات .. و ثانيا اأن اخل�سائر الب�سرية التي وقعت 
يف �سفوف احلوثي كبرية ويبدو اأن امليلي�سيا مل تعد قادرة على جتنيد 
مقاتلني جدد وذلك ب�سبب تنامي املعار�سة لهذه امليلي�سيات الدموية 
ف��اإن مقدرة  ثم  وم��ن  وباأبنائها  بها  ك��ان مغررا  التي  القبائل  قبل  من 

احلوثيني على موا�سلة القتال تت�ساءل ب�سكل مت�سارع.
وذكرت اأن ثالث الدالالت هي اأن امل�سروع االإيراين يف اليمن يف طريقه 
باملال  وتدعمه  احلوثي  وراء  تقف  التي  اإي��ران  اأن  ويبدو  االنهيار  اإىل 
وال�سالح والرجال مل تعد قادرة على موا�سلة هذا الطريق فالتكاليف 
الباهظة للحرب واإنفاق االأموال الطائلة على ت�سكيل وت�سليح ميلي�سيات 
حافة  على  وجعله  اإي����ران  اقت�ساد  م��ن  اأ���س��ع��ف  املنطقة  يف  لها  تابعة 
الهاوية وهذا رمبا كان اأي�سا اأحد انعكا�سات اال�سرتاتيجية االأمريكية 
طهران  على  م�سبوقة  غري  عقوبات  فر�س  اإىل  تهدف  التي  اجلديدة 
ب�سبب �سيا�ستها العدوانية يف اليمن ويف غريها من دول املنطقة حيث 
يدرك نظام املاليل يف طهران اأنه لن يكون قادرا على متويل اأذرعه يف 
اأول  بهم وهنا يكون احلوثي  بالت�سحية  ي��رتدد  املنطقة ومن ثم فلن 
عبدامللك  لفرار  ترتيبات  عن  م�سادر  حتدثت  وق��د   .. ال�سحايا  ه��ذه 
احلوثي رجلها االأول يف اليمن اإىل طهران حيث يخ�سى اأن يلقى م�سري 
�سالح ال�سماد رئي�س ما ي�سمى “املجل�س ال�سيا�سي االأعلى” يف اليمن 
الذي كان مقتله ال�سهر املا�سي �سربة موجعة للمتمردين ومل�سروعهم 
التخريبي وهو يدرك اأنه على راأ�س قائمة املطلوبني ولن يكون اأمامه 

مكان للفرار اإليه �سوى طهران بعد اأن نبذته كل دول املنطقة.
وقالت “ اأخبار ال�ساعة “ يف ختام مقالها االفتتاحي .. اإن كل املوؤ�سرات 
توؤكد اأن االنقالب يف اليمن يف طريقه اإىل الزوال واأن التحالف العربي 
م�سمم على حترير كامل الرتاب اليمني ولن يرتاجع حتت اأي ظروف 
وهو  ال�سقيق  ال��ع��رب��ي  البلد  ه��ذا  اإىل  واال���س��ت��ق��رار  االأم���ن  ي��ع��ود  حتى 
متحرر من نفوذ اإيران و�سيطرة اأذنابها واأتباعها على البالد والعباد .. 
وال يوجد خيار اأمام احلوثي �سوى اأن ي�ستدرك ما تبقى له من فر�س 
اخلليجية  املبادرة  اإىل  ت�ستند  والتي  احل��وار  خيار  اإىل  بالعودة  ويقبل 
موا�سلة  اأو  الدولية  ال�سرعية  وق���رارات  الوطني  احل���وار  وخم��رج��ات 

القتال حتى اال�ست�سالم اأو الهزمية.

اأخبار ال�ضاعة :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  30  مايو 2018 العدد 12339

�سعيد  احمد   / املدعو  فقد 
اليمن     ، اح����م����د  حم����م����د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )05334475( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

 0558118467

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / عمر بالل عمر 
حممد حممود يون�س ، م�سر   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )A13545314(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0558091041 

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / ���س��م��ي��ع اهلل 
باك�ستان     ، رح��م��ن  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5297272AK( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0507989474

فقدان جواز �سفر
ف��������ق��������د امل�������������دع�������������و/ ج��������وى 
�سوريا   ، اهلل  ن�����س��ر  ح�������س���ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)0098994124( -يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال�����س��وري��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات. 

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و/ اح��م��د عالء 
عراقي حممد فرج ،  م�سري 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
 )A /1 0 6 3 7 8 5 9 (
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن    -
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

0553890516

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �سفر
ف���ق���دت ����س���ه���ادة اال����س���ه���م رقم 
 / ب����ا�����س����م   10209564
زه���������ري اح������م������د حم�����م�����د اب�����و 
االديب ،  ال�سادر من م�سرف 
،  وعددها  ابوظبي اال�سالمي 
من  وع����ل����ى  �����س����ه����م.    261
بالرقم  االت���������س����ال  ي���ج���ده���ا 

0504451149

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
فقد ال�سيد / �سعيد عتيق �سامل 
اخلمريى �سهادات ا�سهم برقم 
 41-132-367-445"
العني  ����س���رك���ة  م�����ن  ������س�����ادرة 
االأه���ل���ي���ة ل���ل���ت���اأم���ني. ال���رج���اء 
ممن يعر عليها ت�سليمها اىل 
االت�سال  اأو  امل��ذك��ورة  ال�سركة 
على رقم 0506424217 



األربعاء   30   مايو    2018  م   -   العـدد  12339  
Wednesday   30   May   2018  -  Issue No   12339

12



—j∞¨ùAÀ “õjªA j»q

األربعاء   30   مايو    2018  م   -   العـدد  12339  
Wednesday   30   May   2018  -  Issue No   12339


 
 
    
      
      
      


     
      

       
      
       
       
        




        
      
      

 
         
             
             
    

     
            
         
       

  

   
 
          


         

  

   
            

 
         




   

”
“



      
“         ”

              
  “      ”      
“             ” 
 
           
        ”
“ 
















       
 “   ”
  
        
        




         
              
            
  “      ”   
       ”     
“                       

“     ”
  
        ”    
  “      
   
    
         

                
               
     
  
  
            
  
                 ”    

  “   


   ”         
 “        
  
         
 
    
  
             
  

 
         

         
   
           
  –  

“                    ”    
   
              ”

“                 
   

 
 
  “     ”     

“                ”


        
          
    

        
    
      ” 

 
”“   

“  ”  “ 
        
           
         
        
         
 
 “”


     
          
 
  
  
        
 

 


       
    

        
 
       

       



       



       



       
         


          







         




         




  


        
        


        
        




         





       

        









      

  
      
        




        

   


        
   
         






           
   




         
  
         



           
                       

     

         
      







          

 
       
        

 
    
      


       



 
          


 
          


   
 
 
   


 

    





       
       
        
        






    



   
 



         
        
       


 
         



        
               
                       
                    
                            

     
                        
                                    
                      
                           
                           
                        

            
               
                              
                              


              
                          
                          
                         
                  


                     
                             
                      
                     

  
                 

                                 
       

                    
                                
                             
                              
                        
                           
                             
                            

  
         
       


         
                             
                       
                             


                     
                       

               
                 
                                 
                      


  –        
          
         
      



            
         



           
 



  


          

 
 


         
    

           

 
    





 


 



      































      






األربعاء   30   مايو    2018  م   -   العـدد  12339  
Wednesday   30   May   2018  -  Issue No   12339

13



األربعاء   30   مايو    2018  م   -   العـدد  12339  
Wednesday   30   May   2018  -  Issue No   12339



 
                                   
              



      
         
        

                   "
                         
                                 
      "            
  
       

        


      

 



  
   
 
  
 "             "   
          






wwwzeinelsammakcom

       
   
    

       
       
        
               
            
       
            
          
  
  
        
 

   
        

       
         




        
         
     



                     


                

          
            

    


                         
  

              
   
 

         
          
           


           
           


        


        

                        

       
   
     

       
  
    

       



 
         
  
        
           
           
              

 
 
        
       
           
        
         
     
 
   

  

          
      
                      


           
               
       


       


           
          
         
     

    
         
          


   
            
 
  

          
           


                  
            
       
             
     
        


        
          

    
  
       
 



   
 
 
 
 

          
        
    

         


                


  

         
  
 


   
   


     

    
           
          

     



 

   
     
     
       

 
             

 
        

     
       
       
         
      
     
      
        
       

  
                
  
       

  
        

 


        
           
   

        

 
       


 
       

     
      
        
  


        
          
         
   


                         

  
        
        

 
     
       
         
            
  
     

   

 59                  58                  
         57           

           56                                  55               

                  64                63                 
      62                61                     60           

      

70            
     69            

     68                   67                       66          
                 65       





      

      
      




   
      
       

      

      


       
     
      
      
        
       





      
         
        








    
 







       
 




       
      
 

         
      




       



        


 
      
          
  

       



 




                
                     

        
                            

    
         




  
       
      




   

    




       
       




        









        
        

        
      
        

 









      


      
      
       
             
                         
                          
                            
        

















األربعاء   30   مايو    2018  م   -   العـدد  12339  
Wednesday   30   May   2018  -  Issue No   12339عربي ودويل

1814

•• وا�سنطن-وكاالت:

راأى جوناثان �سباير يف مقال كتبه يف جملة »فورين بولي�سي« االأمريكية، اأن �سوريا 
م�ستوى  على  ع�سكرية  عمليات  مع  مرتافق  فعلي  تق�سيم  نحو  يبدو  ما  على  تتجه 
منخف�س وذات دور وظيفي، مع بطء �سيا�سي- ميكن اأن ُيطلق عليه تو�سيف النزاع 
فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اإليه  �سعى  طاملا  ال��ذي  الهدف  هذا  كان  ورمب��ا  املجمد. 
بوتني، الذي �سبق له اأن اأطلق نزاعات مماثلة واأدارها يف مناطق اأخرى بينها جورجيا 

واأوك���ران���ي���ا.  واع��ت��رب ال��ب��اح��ث اأن العبني 
مهمني اآخرين يف �سوريا، بينهم اإ�سرائيل، 
تبقى من  وم��ا  تركيا،  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 
اأنهم  يكت�سفون  قد  ال�سّنة،  العرب  ال��ث��وار 
�سيكونون را�سني عن هذا الواقع اجلديد. 
االأكربان  اخل��ا���س��ران  �سيكون  املقابل،  ويف 

نظام االأ�سد واإيران.
ــد.. اأم������ا عن  ــم ــرات نـــزاع جم ــض ــوؤ�  م
جممد،  ن��زاع  نحو  �سوريا  �سري  م��وؤ���س��رات 
ف����ق����ال: »ل����ن����اأخ����ذ يف االع����ت����ب����ار ال����زي����ارة 
االأخ������رية ل��الأ���س��د ل��رو���س��ي��ا ح��ي��ث التقى 
اأعقب  بوتني. ويف املوؤمتر ال�سحايف الذي 
بعد  لل�سحافيني:  بوتني  ق��ال  االجتماع، 
ال�سوري  للجي�س  امل��ل��ح��وظ��ة  ال��ن��ج��اح��ات 
العملية  وت���ف���ع���ي���ل  االإره�����������اب،  ق���ت���ال  يف 

هذا  من  االإن�سحاب  يف  �ستبداأ  �سوريا  يف  املتمركزة  االأجنبية  القوات  فاإن  ال�سيا�سية، 
مب�ساعدة  مهتم  غ��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  اأن  مفادها  مالحظة  تلك  وب���دت  ال��ب��ل��د«. 
ن��ظ��ام االأ���س��د على اإع���ادة غ��زو ك��ام��ل ���س��وري��ا. ويف غ��ي��اب دع��م ���س��الح اجل��و الرو�سي، 
ح�سار  ذلك  يف  اأ�سا�سية)مبا  قتالية  عمليات  يف  ال�سوري  اجلي�س  عليه  اعتمد  ال��ذي 
���س��ت��ب��دو م�ستحيلة«.  غ���زو  اإع�����ادة  ف����اإن عملية  ال�����س��رق��ي��ة(  ال��غ��وط��ة  وت��دم��ري   ح��ل��ب 
وتكهن البع�س باأن بوتني كان يق�سد فقط ان�سحاب القوات االأجنبية املعار�سة للنظام. 

�سلطات اأر�س ال�سومال تعتقل متظاهرين  
•• جاروي-رويرتز:

قال �سابط �سرطة اإن ال�سلطات يف اإقليم اأر�س ال�سومال 
متظاهرا   40 م��ن  اأك���ر  اعتقلت  املن�سق  ال�����س��وم��ايل 
متنازع  بلدة  يف  احتجاجات  يف  ال�سحفيني  من  واثنني 

عليها مع اإقليم جماور.
بلدة  يف  م�سرية  يف  خرجوا  حمتجني  اإن  ال�سكان  وق��ال 
للحكومة  لالن�سمام  موؤيدة  هتافات  ورددوا  اأن��ود  ال�س 

االحتادية يف مقدي�سو.
وقال عبد الرزاق حممد فرح قائد �سرطة منطقة �سول 
يف اأر�س ال�سومال يف موؤمتر �سحفي يف ال�س اأنود اأم�س 

م�سللني”  و�سبان  ن�ساء  منهم  متظاهرا   47 “اعتقلنا 
الإث���ارة  حم��ت��ج��زان  ك��ذل��ك  �سحفيان  “هناك  واأ����س���اف 

الفو�سى. نبحث عن اآخرين و�سنقب�س عليهم«.
وتابع “اعتقلناهم الأنهم يزعزعون ال�سلم العام و�سنتخذ 

اإجراءات �سد من دبروا ذلك«.
بنط  ب��الد  اإقليم  بني  قتال  اأ�سفر  املا�سي  االأ�سبوع  ويف 
ال�سومال  اأر������س  واإق��ل��ي��م  امل�����س��ت��ق��ل  ���س��ب��ه  ال�����س��وم��ايل 

االنف�سايل عن مقتل ع�سرات اجلنود.
وبدا اأن القتال ا�ستئناف ل�سراع متقطع دائر منذ ع�سر 
منطقة  على  ال�سومال  واأر����س  بنط  ب��الد  ب��ني  �سنوات 

�سول املتنازع عليها.

نزاع  يف  اجلانبني  بني  ا�ستباكات  اأ�سفرت  اأ�سبوع  وقبل 
على قرية توكاراق، التي �سيطرت عليها اأر�س ال�سومال 
قوات  ومازالت  �سخ�سا.   45 املا�سي، عن مقتل  ال�سهر 
ب���الد ب��ن��ط واأر������س ال�����س��وم��ال م��ت��م��رك��زة ع��ل��ى جانبي 

القرية.
وق����ال ع��ب��د احل��ك��ي��م ع��ب��د اهلل ن��ائ��ب رئ��ي�����س ب���الد بنط 
ال�س  بلدة  نح���������رر  حتى  القتال  “�سنوا�سل  ل��روي��رتز 
قمع  ع��ن  الك���������ف  ال�����س��وم��ال  اأر�����س  ننا�س��������د  اأن����ود. 

ال�سكان«.
ومل ي��ت�����س��ن ال���و����س���ول مل�����س��وؤول��ني اآخ���ري���ن م���ن اأر�����س 

ال�سومال للتعليق.

بفرتة   2017 ا����س���ت���ف���ت���اء  ب���ع���د   
ق�����س��رية، ق���ال ع�����س��و من�����س��وي من 
مليون  جمل�س اأوروبا اإّن نحو 2.5 
اأن يكون قد مّت  �سوت تركي ميكن 
ال��ت��الع��ب ب��ه��ا.  م��ن��ذ ذل���ك احلني، 
م��ن خالل  �سلطته  اأردوغ�����ان  ع���ّزز 
القوانني االنتخابية والقمع االأمني 
التزوير  خم���اط���ر  م���ن  ي���زي���د  مب���ا 
املقبل. ي��ون��ي��و   24 يف   االن��ت��خ��اب��ي 

من  م�ساألة  اإّن  ت��رك��ي��ا،  يف  جم����دداً، 
ي�����س��ّوت مل��ن ه��ي اأق���ل اأه��م��ي��ة مّمن 

يح�سي االأ�سوات.

اجلديدة، �س�������يكون بو�سع ال�سلطات 
حكوميني  م�����س��������������������������������وؤول��ني  ت��ع��ي��ني 
ونقله��������ا  االقت����������راع،  الإدارة مراكز 
ودع��������وة  اأمني�ة،  اأ���س�����س  على  ب��ن��اء 
الت�سويت  م��راق��ب��ة  اإىل  االأم��ن��ي��ني 
بطاق����������ات  ب��اح��ت�����س��اب  وال�����س��م��اح 
باأختام  امل���م���ه���ورة  غ���ري  االق�������رتاع 
املعار�س  ال��ن��ائ��ب  وق����ال  ر���س��م��ي��ة.  
اأوغو بايراكتوتان اأمام جلنة نيابية 
اإج��راء االنتخابات و�سط ظالل  اإّن 
الناخبني  ي�����س��ع  »ق�����د  االأ����س���ل���ح���ة 

املقرتعني حتت ال�سغط«.

االأح�����زاب  اأّن  ي��ع��ن��ي  مّم����ا  ال��ب��ع�����س 
 10% ن�سبة  تتخطى  قد  االأ�سغر 
م��ن احل��ا���س��ل االن��ت��خ��اب��ي الوطني 
اإّن  ال���ن���ي���اب���ي.  ب��ال��ت��م��ث��ي��ل  وت����ف����وز 
احل��رك��ة ال��ق��وم��ي��ة ه��ي واح����دة من 
اأّم�����ا خطوة  االأح�������زاب ال�����س��غ��رى. 
نظرّياً  فيمكن  ال��رب��اع��ي  التحالف 
 اأن توازن بني احلكومة واملعار�سة.

ــــــوايل  ــــــح ـــــــب ب ـــــــالع ـــــــت ال
ــــوت �ــــض ـــــون  ـــــي ـــــل م  2.5"

وف������ق������اً ل����ل����ق����وان����ني االن���ت���خ���اب���ي���ة 

•• وا�سنطن-وكاالت:

اأّن  ب��ك��دي��ل  ب����وراك  ال�����س��ح��ايف  راأى 
ع�سر  ال�ساد�س  يف  �سوتوا  االأت���راك 
ل��ي��ت��خ��ل��وا عن   2016 اأب���ري���ل  م��ن 
دميوقراطيتهم حني دعم 51.4% 
الد�ستورية  ال���ت���ع���دي���الت  م��ن��ه��م 
اأردوغ����ان  ال��ت��ي جعلت رج��ب طيب 
يف  احل��اك��م  وللحزب  للبالد  رئي�ساً 
غايت�ستون  م��ع��ه��د  يف  وك��ت��ب  اآن.  
اأّن  اإن�����س��ت��ي��ت��ي��وت االأم���ري���ك���ي ك��ت��ب 
اأ�سكتت  ال��رتك��ي��ة  ال���دول���ة  اأج���ه���زة 
للتعديالت  ال��راف�����س��ة  »ال«  حملة 
بينما �سّخرت املوارد العامة حلملة 
التعديالت.  لتلك  الداعمة  »نعم« 
ذهب االأتراك اإىل �سناديق االقرتاع 
يف ظ��ل ح��ال��ة ط����وارئ اأُع��ِل��ن��ت بعد 
 االنقالب الفا�سل يف يوليو2016.

حلزب  امل�ساركان  الزعيمان  ويقبع 
�سالحيات  تو�سيع  ع��ار���س  ك���ردي 
نوفمرب  منذ  ال�سجن  يف  اأردوغ����ان 
 2016 ال��������ث��������اين(  )ت�����������س�����ري�����ن 
�سلة  على  باأنهما  ات��ه��ام��ات  ب�سبب 
مب����ج����م����وع����ات اإره������اب������ي������ة. خ����الل 
�سبقت  التي  ع�سر  االأ�سهر اخلم�سة 
ال�سرطة  ا���س��ت��خ��دم��ت  اال���س��ت��ف��ت��اء، 

مظاهرة   264 الإي���ق���اف  ال��ع��ن��ف 
�سلمية ل�سالح حملة »ال«.

 اأرقام هائلة
دخل  االع���ت���ق���االت،  حل��م��ل��ة  نتيجة 
مبن  ال�سجن  �سخ�ساً   47155
وُو����س���ع  ���س��ح��اف��ي��اً.   150 ف��ي��ه��م 
113260 �سخ�ساً قيد االعتقال، 
من  ���س��خ�����س   135000 وُط������رد 
ال����وظ����ائ����ف ال���ر����س���م���ي���ة. م����ن بني 
 10732 امل�سجونني  امل�����س��وؤول��ني 
ج������رااًل   168 ����س���رط���ة  ����س���اب���ط 
7463 �سابطاً ع�سكرياً،  ع�سكرياً، 
عاماً،  وم��دع��ي��اً  ق��ا���س��ي��اً   2575
حّكام حمليني وغريهم من   208
املديرين العامني. واأكد م�سوؤولون 
م���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون واالأم������ن يف 
اأوروب���ا وج��ود ح��االت م��ن التهديد 

�سد حملة »ال« على امتداد تركيا.

قبل �ضاعة واحدة
ك��ان��ت ه��ن��ال��ك م��وؤ���س��رات اأ����س���واأ عن 
يوم  من�سفة  غ��ري  ت�سويت  عملية 
على  واح��دة  �ساعة  قبل  اال�ستفتاء. 
اللجنة  اأع��ل��ن��ت  الت�سويت،  ان��ت��ه��اء 
بطاقات  اأّن  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ع��ل��ي��ا 

اأجل  من  الرتكية،  ال�سيطرة  حتت 
الفوز بالعطف القومي والع�سكري 
من   90% ق�����ال  ت���رك���ي���ا.  داخ������ل 
االأتراك اإّنهم يوؤيدون عملية غ�سن 
مكا�سب  اإىل  م��وؤ���س��ر  يف  ال���زي���ت���ون 
ان���ت���خ���اب���ي���ة حم��ت��م��ل��ة الأردوغ���������ان 
خ�����الل االن����ت����خ����اب����ات امل���ق���ب���ل���ة. يف 
اأب���ري���ل، اأع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة اأردوغ�����ان 
ع����ن اإط�������الق ح����واف����ز ب��ق��ي��م��ة 32 
مليار دوالر لال�ستثمار يف م�ساريع 
ميكن اأن تخلق 134 األف وظيفة. 
رئي�س  اأع���ل���ن  ن��ف�����س��ه،  ال�����س��ه��ر  ويف 
احلكومة الرتكية بن علي يلدرمي 
وحتويالت  �سريبية  اإع��ف��اءات  ع��ن 
 اجتماعية بقيمة 5.7 مليار دوالر.

ميلك %90 من االإعالم
اآخ��ر ح�سن ل��الإع��الم احلر  مت بيع 
البالد، دوغ��ان ميديا كومباين،  يف 
 890 اأردوغ�����ان بقيمة  مل��ق��رب م��ن 
الكاتب  ي����ذك����ر  دوالر.  م���ل���ي���ون 
�سنة  ه��ات��ف��ي��ة  مل��ك��امل��ة  ت�����س��ري��ب��اً  اأّن 
ال�سبكة  مالك  اأّن  اأظ��ه��ر   2014
اجل��دي��د اأردوغ�����ان دمي����ريورن كان 
ي��ع��ت��ذر الأردوغ�����ان ب�سبب م��ق��ال يف 
ا�سرتاها  قد  كان  ميلييت  �سحيفة 

اأختاماً  حت��م��ل  ال  ال��ت��ي  االق������رتاع 
واأعلن  ���س��ح��ي��ح��ة.  ُت��ع��ت��رب  ر���س��م��ي��ة 
حملة  من  مراقبني  اأّن  املعار�سون 
»ال« ُط��ردوا من اأق��الم االق��رتاع يف 
ب��ع�����س امل����دن. ب��ع��د اأك����ر م��ن �سنة 
ل�سالح  ا���س��ت��ف��ت��ائ��ه��م  ع��ل��ى  ب��ق��ل��ي��ل 
تنفيذية  �سلطات  اأردوغ����ان  اإع��ط��اء 
االأت���راك  �سي�سّوت  م�سبوقة،  غ��ري 
امل��ق��ب��ل يف  ي��ون��ي��و   24 جم������دداً يف 
اأردوغ����ان  دّب��ره��ا  ان��ت��خ��اب��ات مبكرة 
وخ�سمه الذي حتول اإىل حليف له، 
حزب احلركة القومية. االنتخابات 
ورئا�سية.  ن���ي���اب���ي���ة  ه����ي  امل���ب���ك���رة 
بح�سد  م���ر����س���ح  اأي  ف�������س���ل  اإذا 
الرئا�سي،  الت�سويت  م��ن   50%
يوليو   8 ث��ان��ي��ة  دورة  ف�����س��ُت��ن��ظ��م 
الب�سيطة. ال��غ��ال��ب��ي��ة  اإىل   ت��رت��ك��ز 

حوافز مالية
املقبلة  االن��ت��خ��اب��ات  اأّن  يف  ���س��ك  ال 
���س��ت��ك��ون وج����ودي����ة ب��ال��ن�����س��ب��ة اإىل 
اأردوغ������������ان. ل���ق���د ف���ع���ل ك����ل م����ا يف 
وفر�سه  ���س��ل��ط��ت��ه  ل��ت��ع��زي��ز  و���س��ع��ه 
عملية  اأط����ل����ق  ي���ن���اي���ر  يف  ل���ل���ف���وز. 
�سوريا  غ����رب  ���س��م��ال  يف  ع�����س��ك��ري��ة 
تزال  ال  التي  الكردية  �سّد عفرين 

يف وق����ت ���س��اب��ق م���ن دوغ������ان: »هل 
اأغ�سبتك �سّيدي؟« �ُسمع دميريورن 
اإّياه  وواع���داً  باكياً  اأردوغ����ان  ي�ساأل 
املقال.  م�����س��در  ���س��ي��ك��ت�����س��ف  ب����اأّن����ه 
ال�����س��ب��ك��ة، ي�سبح  ����س���راء ه����ذه  م���ع 
من   90% ال���ت���ق���دي���رات  ب��ح�����س��ب 
الأردوغان. موالياً  الرتكي  االإعالم 

 

تعــــــديــــــالت عـــلـــى قـــانـــون 
االنتخابات

االنتخابية  ال��ه��ن��د���س��ة  ه�����ذه  ك����ل 
مزدوجاً  ان��ت�����س��اراً  ت�����س��م��ن  ال  ق���د 
الأردوغ�����������ان. ل���ق���د ت���ع���ه���دت اأرب���ع���ة 
اأح������زاب م��ع��ار���س��ة ب���االحت���اد خلف 
الثانية  اجل���ول���ة  يف  واح����د  م��ر���س��ح 
و�ستتحالف  الرئا�سي.  ال�سباق  من 
اأي�ساً يف االنتخابات الربملانية �سّد 
الكتلة القومية واملحافظة الداعمة 
الأردوغ�������ان. ل��ك��ن يف م��ار���س اأدخ���ل 
ي�سيطر  ال�����ذي  ال���رتك���ي  ال���ربمل���ان 
والتنمية  ال���ع���دال���ة  ح�����زب  ع��ل��ي��ه 
واحلركة القومية تغيريات �سريعة 
مل�ساعدة  االنتخابية  القوانني  اإىل 
اأردوغ��ان على ت�سديد قب�سته على 
التعديالت  ه��ذه  ت�سمح  ال�سلطة. 
م��ع بع�سها  ب��ال��ت��ح��ال��ف  ل���الأح���زاب 

اأردوغان يعزز �ضلطته من خالل القوانني االإنتخابية والقمع االأمني

الأ�سوات يف النتخابات الرتكية املقبلة.. املهم من يح�سيها ل من ينالها

منوذج مو�ضكو يوحي بان هناك ارتياحا حلفاظ على �ضراعات بال حل

تقرير: اأين تختلف رو�سيا مع اإيران والأ�سد؟

•• وا�سنطن-وكاالت:

املنطقة  م�����س��اح��ة  ت��ق��ل�����س  ظ���ل  يف 
ال���ت���ي ���س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا داع���������س يف 
�سوريا، حتدث جراالت اأمريكيون 
اال�ستقرار”  حتقيق”  ع�������ن 
هناك.  ال�سكان”  ب��ني  و”التكامل 
لكن، ح�سب جملة “اإكونومي�ست” 
�سبعة  م�����س��ي  ب��ع��د  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
بقيادة  حت��ال��ف  متكن  على  اأ���س��ه��ر 
جهاديني  ط������رد  م����ن  اأم���ري���ك���ي���ة 
عا�سمتهم  ال���رق���ة،  م��دي��ن��ة  خ����ارج 
امل��زع��وم��ة، ال ت��اأت��ي ال�����س��ك��ان على 
عندما  “اال�ستقرار”  كلمة  ذك���ر 
زالت  فما  فيها.  ال��و���س��ع  ي�سفون 
اأبناء  وت�����س��وه  تقتل  وق��ن��اب��ل  األ��غ��ام 
عمليات  ت�����س��ت��م��ر  وف��ي��م��ا  ال���رق���ة. 
انت�سال قتلى من بني االأنقا�س، ال 

تزال املنطقة بال كهرباء وال ماء.
ع����زم ت���رام���ب ع��ل��ى ���س��ح��ب ق���وات 
�سرق  من  الفور”  “على  اأمريكية 
���س��وري��ا، ل��ن ي��وؤم��ن، على االأرج���ح، 
للمنطقة ا�ستقراراً م�ستداماً وقال 
عمر علو�س، ع�سو جمل�س املدينة، 

قبل اأ�سابيع من مقتله
داخل �سقته على اأيدي جمهولني: 
“مل يقدم لنا االأمريكيون �سيئاً”.
وت�������س���ري امل���ج���ل���ة ل���ت���ال����س���ي اآم�����ال 
بقوات  رح����ب����وا  ع���ن���دم���ا  ال�������س���ك���ان 
م�ساعر  مكانها  لتحل  ال��ت��ح��ال��ف، 

وقد اأوقفت اأمريكا هجومها الربي 
واأبريل)اآذار  مار�س  داع�س يف  �سد 
ن��ق��ل م��ئ��ات من  ون��ي�����س��ان(، ب�سبب 
ن��ح��و عفرين  االأك�������راد  امل��ق��ات��ل��ني 
تركيا.  �سد  القتال  يف  للم�ساركة 
الفر�سة،  ج��ه��ادي��ون  ا�ستغل  وق���د 
وحقول  ب���ل���دات  ع��ل��ى  وا����س���ت���ول���وا 
اإن  وت��ق��ول م�����س��ادر عليمة،  ن��ف��ط. 
داع�����س م��ا ي��زال يبيع يومياً م��ا ال 
ي��ق��ل ع��ن 180 األ����ف ب��رم��ي��ل من 

النفط. 
“اإكونومي�ست” ال�ستئناف  وت�سري 
مايو)اأيار(  من  االأول  يف  اأمريكا، 
ويعرب  داع���������س،  ����س���د  ه��ج��وم��ه��ا 
جراالت وديبلوما�سيون اأمريكيون 
التي  املنطقة  با�ستعادة  ثقتهم  عن 
التنظيم.  قب�سة   يف  زال������ت  م����ا 
ولكنهم يخ�سون من �سياع فر�سة 
بعدما  وخ��ا���س��ة  ال�����س��الم،  حتقيق 
دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  جمد 
م�����س��اع��دة بقيمة  ت��ق��دمي  ت���رام���ب 
نزع  اأجل  من  دوالر  مليون   200

األغام واإزالة
كهرباء  خ���ط���وط  واإ�����س����الح  رك�����ام 

وماء يف �سوريا. 
ترامب  ع�����زم  اأن  امل���ج���ل���ة  وت������رى 
“على  اأمريكية  ق��وات  �سحب  على 
لن  ����س���وري���ا،  ����س���رق  م����ن  الفور” 
للمنطقة  االأرج������ح،  ع��ل��ى  ي���وؤم���ن، 

ا�ستقراراً م�ستداماً.

غ�سب وا�ستياء، وخا�سة يف املناطق 
العربية جنوب الرقة، مبحاذاة نهر 
الفرات. فقد بات ال�سكان يعتربون 
قوات �سوريا الدميقراطية)ق�سد(، 
اعتمدت  اأك�����راد  ي��ق��وده��ا  ميل�سيا 
اأم���ري���ك���ا يف ح��رب��ه��ا �سد  ع��ل��ي��ه��م 
اأنها قوة حمتلة. كما  داع�س، على 
مل ي��ع��د ي��خ��ف��ي زع���م���اء ق��ب��ائ��ل يف 
حمافظة دير ال��زور، �سرق �سوريا، 
لطرد  ال�سالح  حمل  على  عزمهم 
ولذا  عربية.  مناطق  م��ن  االأك���راد 
اأ�سبح البع�س يتخوف من احتمال 
الفر�سة  ج���ه���ادي���ون  ي�����س��ت��غ��ل  اأن 
املنطقة.  اإىل  ج��دي��د  م��ن   ل��ل��ع��ودة 
وتلفت “اإكونومي�ست” اإىل توترات 
تاريخها  ي���ع���ود  ق���دمي���ة،  ع��رق��ي��ة 
العرب  ب����ني  ال�������س���ن���ني،  ل���ع�������س���رات 
واالأك�������راد يف ���س��رق ����س���وري���ا. وقد 
على  باالعتماد  اأمريكا  ق��رار  اأدى 
االحتاد  حل��زب  الع�سكري  اجل��ن��اح 
 )PYD(الكردي ال��دمي��ق��راط��ي 
تلك  لتعميق  ق�سد،  ق���وات  ل��ق��ي��ادة 
االنق�سامات. كما ا�سطر مقاتلون 
من املعار�سة ال�سورية، ممن تلقوا 

اإم�������ا دمى  ق�������س���د، وي���ع���ت���ربون���ه���م 
اأو قطاع ط��رق. كما  اأك��راد،  باأيدي 
ال�سكان  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  ي��خ�����س��ى 
مناطقهم  االأك��راد  ت�سليم  احتمال 
اإطار  يف  ال�����س��وري��ة،  احل��ك��وم��ة  اإىل 
 PYD حل��زب  ت�سمح  ق��د  �سفقة 
يف  اأخ��رى  مناطق  على  بال�سيطرة 

ال�سمال ال�سوري.
ن��ا���س��ط يف جم����ال حقوق  وي���ق���ول 
االإن�����س��ان م��ن م��دي��ن��ة دي���ر ال���زور: 
الكراهية  تنمو  اآخ��ر،  بعد  “يوماً 
الكردية  الديكتاتورية  هذه  حيال 

اجلديدة”. 
وت���������س����ري امل����ج����ل����ة ل���ل���خ�������س���ي���ة من 
االنق�سامات  تلك  داع�س  ا�ستغالل 
ب��ني ال��ع��رب واالأك������راد ك��ي يزحف 
جمدداً نحو املنطقة ال�سرقية من 
اختباء  ظل  يف  وخ�سو�ساً  �سوريا، 
مئات من اجلهاديني يف ال�سحراء 

هناك. 
وبالفعل ت�سلل مقاتلون من داع�س، 
ب��ني احل��ني واالآخ����ر، نحو مناطق 
ونفذوا  ق�سد،  ق��وات  فيها  تتواجد 

عمليات قتل واغتياالت وخطف. 

حمافظني  ع�����رب  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
ليربالية  اإي���دي���ول���وج���ي���ات  ذوي 
لدرجة  االأم���ر  و���س��ل  وق��د  ن�سبياً. 
بريبة  ينظرون  �ساروا  ال�سكان  اأن 
قوات  ���س��م��ن  ع���رب  م��ق��ات��ل��ني  اإىل 

غ����ري منظمني  اإن����ن����ا  ل���ن���ا  ق����ال����وا 
من  يكفي  ما  جمع  عن  وعاجزين 
تخوفهم من  اأب��دوا  كما  املقاتلني. 
االأ�سد  ل��ق��وات  حماربتنا  اح��ت��م��ال 

بعد طرد داع�س”. 

دعماً اأمريكياً، للوقوف متفرجني، 
ف��ي��م��ا ت��ق��دم��ت ق�����وات ق�����س��د نحو 
ب���ل���دات ع��رب��ي��ة. وق�����ال اأب�����و عمر، 
مع  �سراً  “اجتمعنا  عربي:  مقاتل 
ولكنهم  ت��رك��ي��ا،  يف  االأم���ري���ك���ي���ني 

االأك��راد يف  لتق�سري  املجلة  وتلفت 
التي  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ع��رب  ود  ك�سب 
حتررت من قب�سة داع�س. فهوؤالء 
ع���ق���ود مربحة  ت��وق��ي��ع  ي��ف�����س��ل��ون 
ع���ن رف�سهم  ف�����س��اًل  اأك�������راد،  م���ع 

�ضحب ترامب للقوات اأمريكية لن يوؤمن ا�ضتقرارًا م�ضتدامًا

ا�سرتاتيجية اأمريكا �سد داع�س تثري م�ساكل يف �سوريا

اأول حماكمة اأمام العدالة النتقالية يف تون�س 
 •• قاب�س-اأ ف ب:

با�سر الق�ساء املتخ�س�س يف حمافظة قاب�س بجنوب تون�س ام�س النظر يف 
اأّول ق�سية قدمتها “هيئة احلقيقة والكرامة” املكلفة العدالة االنتقالية 
بعد �سبع �سنوات عن الثورة وهي ق�سية قتل معار�س يتهم فيها الرئي�س 

التون�سي االأ�سبق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه.
واأُحدثت “هيئة احلقيقة والكرامة” يف 2014 الإن�ساف �سحايا �سنوات 
اأطاحت بنظام بن علي، وهي  التي   2011 اال�ستبداد الطويلة قبل ثورة 
واغت�ساب  قتل  ح���االت  ع��ن  املفرت�سني  امل�����س��وؤول��ني  اإح��ال��ة  �سلطة  متلك 
14 م�سوؤوال من  الق�سية  املحاكم. ويحاكم يف هذه  وف�ساد على  وتعذيب 
بينهم الرئي�س االأ�سبق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية ال�سابق يف 
عهده حكمه عبد اهلل القالل وم�سوؤولني امنيني بتهمة االخفاء الق�سري 
 7 يف  توقيفه  مت  ال��ذي  املطماطي  كمال  النه�سة  حركة  يف  الع�سو  وقتل 
ت�سرين االأول اكتوبر1991 مبحافظة قاب�س واختفى منذ ذلك احلني. 
املتخ�س�س  للق�ساء  32 ملفا  الف ملف وحولت   62 نحو  الهيئة  وقبلت 
قدمته يف  ال��ذي  املطماطي  كمال  اّولها ملف  وك��ان  االنتقالية  العدالة  يف 
اآذار مار�س الفائت ملحكمة حمافظة قاب�س. وتقول لطيفة اأرملة املطماطي 
وتتابع “لقد مررنا  لفران�س بر�س “نريد مقا�ساة كل من قتلوا وعذبوا”، 
لليوم”،  رفاته  على  نتح�سل  مل  اننا  ذل��ك  من  واالأ�سعب  رهيبة  ب�سنوات 
موؤكدة “لكن هناك فرحة اليوم الأن احلقيقة �ستك�سف« وانطلقت اجلل�سة 
يوم  “هذا  املحامي حبيب خذر  املتهمني. و�سرح  وبغياب  يف قاعة مكتظة 
ا�ستثنائي” م�سيفا “من النادر يف العامل ان نتو�سل اىل نتائج يف ق�سية 
اأ�سياء  ع��ن  الك�سف  يبقى  ولكن  احلقيقة  م��ن  ج��زء  لنا  ق�����س��ري...  اختفاء 
�سخ�سا   150 نحو  وتظاهر  خيام  ن�سبت  املحكمة  مقر  وام���ام  ع��دي��دة«. 
مرددين �سعارات منها “ال لالختفاء الق�سري” و”ق�ساء عادل، بلد اآمن«.

العمد”  القتل  يف  ب�”امل�ساركة  الق�سية  ه��ذه  يف  ووزراوؤه  علي  ب��ن  وُيتهم 
العمد حتت  “القتل  االآخرين تهمة  االأمنيني  امل�سوؤولني  اإىل  فيما وجهت 
التعذيب واالختفاء الق�سري«. و�سدر حكم غيابي بحق بن علي بال�سجن 
على  والتحري�س  القتل  بتهم  عاما  ع�سرين  بال�سجن  اآخ��ر  وحكم  امل��وؤب��د 
حاليا  يقيم  وه��و  التعذيب  اج��ل  م��ن  اأخ���رى  ق�سايا  يف  والقتل،  الفو�سى 

بال�سعودية.

ن�ساط دبلوما�سي مكثف قبل قمة �سنغافورة
•• �سيول-وكاالت:

قالت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية لالأنباء، ام�س الثالثاء، اإن كيم يوجن ت�سول 
رئي�س املخابرات ال�سابق، واأحد كبار امل�سوؤولني بكوريا ال�سمالية، توجه اإىل وا�سنطن، 
بعد توقفه يف بكني، الإجراء حمادثات مع امل�سوؤولني االأمريكيني ب�ساأن اجتماع قمة 
 حمتمل بني الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ اأون والرئي�س االأمريكي دونالد ترامب.

و�سارك كيم يوجن ت�سول عن كثب يف حمادثات مع كوريا اجلنوبية اأي�ساً كما اأن زيارته 
للواليات املتحدة �ست�سري ب�سكل اأكرب اإىل اأن التح�سريات للقمة التاريخية مت�سي قدماً.

 

قالت هيئة االإذاعة والتلفزيون اليابانية، اإن.اإت�س.كيه، اليوم الثالثاء اإن »اأحد كبار 
م�ساعدي الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ اأون و�سل اإىل �سنغافورة الليلة املا�سية يف 
اأحدث اإ�سارة اإىل اأن اجتماع القمة مع الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب مي�سي قدماً«.

 

ب�سكل  ك����ي����م  م���ك���ت���ب  م����دي����ر  �����س����ون  ت�������س���ان���غ  »ك����ي����م  اأن  ال����ت����ق����ري����ر  واأ��������س�������اف 
امل����ا�����س����ي����ة«. ال����ل����ي����ل����ة  ب����ك����ني  �����س����ن����غ����اف����ورة ع������ن ط�����ري�����ق  اإىل   ف����ع����ل����ي و������س�����ل 

وق�����ال ال��ت��ق��ري��ر اإن »ف���ري���ق���اً م���ن امل�������س���وؤول���ني االأم���ري���ك���ي���ني ي�����س��م ج���و هاجني 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات غ�������ادر ق����اع����دة يوكوتا  ال���ب���ي���ت االأب����ي���������س  ن����ائ����ب ك���ب���ري م���وظ���ف���ي 
ي�����وم االإث����ن����ني«. ����س���ن���غ���اف���ورة  اإىل  ال���ي���اب���ان م���ت���وج���ه���اً  اجل����وي����ة االأم���ري���ك���ي���ة يف 

 

ا��������س�������ت�������ط�������الع�������ي�������اً  ف���������ري���������ق���������ا  اإن  االأب������������ي�������������������������س  ال���������ب���������ي���������ت  وذك���������������������ر 
ال�����������س�����م�����ال�����ي�����ني. ال���������ك���������وري���������ني  ل�������ل�������ق�������اء  ��������س�������ن�������غ�������اف�������ورة  اإىل   ��������س�������اف�������ر 

عقدها  مبدئياً  امل��ق��رر  التاريخية،  للقمة  »التخطيط  اأن  اإىل  التقارير  وت�سري 
املا�سي. االأ�سبوع  ترامب  األغاها  اأن  بعد  ق��دم��اً«  مي�سي  يونيو)حزيران(   12  يف 

واإن  ال�������ن�������ظ�������ر«  »اأع���������������������اد  اإن���������������ه  ت���������رام���������ب  ق������������ال  واح���������������د  ي������������وم  وب��������ع��������د 
 م�������������س������وؤول������ني م��������ن ال�����ب�����ل�����دي�����ن »ي�����ل�����ت�����ق�����ون ل���������س����ي����اغ����ة ال�����ت�����ف�����ا������س�����ي�����ل«.

الزعيمان  ع��ق��د  االأ����س���ب���وع  م��ط��ل��ع  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي يف  ال��ن�����س��اط  م���ن  م���وج���ة  ويف 
اإن  م������ون ج���ي���ه  وال������ك������وري اجل����ن����وب����ي  اأون  ك���ي���م ج������وجن  ال�������س���م���ايل  ال�����ك�����وري 
ات����ف����ق����ا خالله  ب�����امن�����وجن�����وم  ق����ري����ة  ال�������س���ب���ت يف  ي�������وم  م���ف���اج���ئ���ا  اج����ت����م����اع����اً 
 ع���ل���ى ������س�����رورة ع���ق���د ال���ق���م���ة ب����ني ك����وري����ا ال�������س���م���ال���ي���ة، وال������والي������ات امل���ت���ح���دة.

وقال مون يوم ام�س االول االإثنني اإن »من املمكن عقد مزيد من املحادثات غري املعدة 
�سلفاً بني الكوريتني خالل فرتة اال�ستعداد للقمة الكورية ال�سمالية االأمريكية« .

 

وكوريني  اأمريكيني  »م�سوؤولني  اإن  االأح��د  يوم  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
�سماليني اجتمعوا يف بامنوجنوم«.

احلكومة  من  دع��وة  على  �سوريا)بناء  يف  اخلا�س  وج��وده  بني  مّيزت  رو�سيا  وكانت 
اإليها الدعوة ر�سمياً.  اأخرى مل ُتوجه  اأجنبية  ال�سورية »ال�سرعية«( ووجود عنا�سر 
ويف هذا ال�ساأن، اأو�سح املبعوث الرو�سي اإىل �سوريا األك�سندر الفرنتييف اأن بوتني كان 
االأمريكيون  �سوريا، مبا يف ذلك  املتمركزة يف  االأجنبية  امل�سلحة  القوات  »كل  يق�سد 
واالأت����راك وح���زب اهلل وال��ق��وات االإي��ران��ي��ة«.  وت��ال امل��وق��ف ال��رو���س��ي رد غا�سب من 
طهران. و�سرح الناطق با�سم وزارة اخلارجية بهرام قا�سمي قائاًل: »ال اأحد ميكنه 
اإرغام اإيران على فعل �سيء...وطاملا اأن االإرهاب موجود واحلكومة ال�سورية راغبة، 
�سوريا«.  يف  بوجود  �ستحتفظ  اإي��ران   ف��اإن 
هذه  اأن  اإىل  الباحث  ..ولفت  خالفات 
املواقف اخلالفية هي فقط موؤ�سر واحد 
اأخ��رى على اخلالفات  من بني موؤ�سرات 
بني مو�سكو وبع�س حلفائها يف �سوريا حول 
ر�سوخ  ل��وح��ظ  ك��ذل��ك  ���س��وري��ا.  م�ستقبل 
االإ�سرائيلي  اجل��و  ���س��الح  لن�ساط  رو���س��ي 
وت�سريح  �سوريا،  اإيرانية يف  اأه��داف  �سد 
مهم  جيب  باإن�ساء  لرتكيا  وا�سح  رو�سي 
نف�سه  الوقت  ويف  �سوريا.  غرب  �سمال  يف 
ل�سياغة  الرو�سية  اخلطة  االأ���س��د  رف�س 
د�ستور جديد يت�سمن حداً ل�سالحياته. 

 

اأوكرانيا..  ولفت اإىل اأن منوذج مو�سكو 
اخ���رى، يوحي  اأم��اك��ن  ح��ي��ال  ال�سلوك  يف 
باأن هناك ارتياحاً للحفاظ على �سراعات 
بال حٍل، بكلفة قليلة ن�سبياً. ففي اأوكرانيا مثاًل ال يزال احلل بعيداً يف النزاع حول 
منطقة دونبا�س. لكن من خالل االإم�ساك باأجزاء من اإقليمي دونت�سك ولوغان�سك، 
اأرادت.  اإذا  الأوك��ران��ي��ا  الداخلية  ال�����س��وؤون  تعطيل  على  قدرتها  ت�سمن  رو�سيا   ف��اإن 
اإن��ه يف �سوريا، تدعم رو�سيا احلكومة، عو�س عن دعم مترد من �سنعها، كما  وق��ال 
اأوكرانيا. لكن مو�سكو اأكدت بو�سوح اأن م�ساحلها ال تتطابق كلياً مع  هو احلال يف 

م�سالح االأ�سد. 
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لقي 47 �سخ�سا على االأقل حتفهم يف �سمال الهند ليل ام�س االأول 
االإثنني جراء اال�سطرابات اجلوية التي يعاين منها البلد اجلنوب 
اآ�سيوي منذ بداية اأيار مايو، ح�سب ما اأعلنت ال�سلطات ام�س الثالثاء. 

وق�سى ال�سحايا يف واليات بيهار واوتار برادي�س وجهارخاند.
وتعترب والية بيهار االأكر تاأثراً بالعوا�سف امل�سحوبة برياح عنيفة 

تهّب فجاأة و�سواعق.
الوالية  الكوارث يف هذه  اإدارة  �سينغ من م�سلحة  يونغيندر  و�سّرح 

“تويف 19 �سخ�سا على االأقل، بينهم 11 اأ�سيبوا بال�سواعق«.
ويف اوتار برادي�س، عر على �سحايا ق�سوا يف ظروف مماثلة. وقال 
الوالية  ال��ك��وارث يف ه��ذه  ادارة  امل�����س��وؤول يف م�سلحة  ب��ي غوبتا،  ت��ي 
خالل  ُقتلوا  �سخ�سا   15“ اإن  الهند،  يف  بال�سكان  اكتظاظا  االأك��ر 
يف  كيلومرتا   70 ب�سرعة  هّبت  التي  العنيفة  ال��ري��اح  ب�سبب  الليل 

ال�ساعة. واأ�سيب 10 اآخرون بجروح.
خارج  ال�سكان  م��ن  كبري  ع��دد  ي��ن��ام  الهند،  يف  الريفية  املناطق  ويف 

منازلهم ب�سبب درجات احلرارة املرتفعة.
ومنذ بداية ال�سهر، ق�سى نحو مئتي �سخ�س يف اوتار برادي�س ب�سبب 
بيهار،  �سرق  الواقعة  ال�سيئة. يف والية جهارخاند  االأح��وال اجلوية 
واأ�سيب  اأعلنت ال�سلطات مقتل 13 �سخ�سا “جراء الربق والرعد”. 

�ستة اآخرين بجروح.
 

اأكد الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب ام�س ان م�سوؤوال كوريا �سماليا 
كبريا يف طريقه اىل نيويورك يف اطار التح�سريات للقمة املرتقبة 

مع الزعيم كيم جونغ اون.
مع  ملحادثاتنا  رائ��ع��ا  فريقا  �سكلنا  “لقد  تغريدة  يف  ت��رام��ب  وكتب 
كوريا ال�سمالية. اللقاءات جتري حاليا بخ�سو�س القمة واكر من 
ذلك. ان كيم يونغ �سول نائب زعيم كوريا ال�سمالية يتوجه االن اىل 

نيويورك«.
و�سل اجلرال كيم يونغ �سول اىل مطار بكني ام�س الثالثاء على ان 
يوا�سل طريقه اىل نيويورك بعد يوم من املحادثات مع م�سوؤولني 
�سينيني، كما افادت وكالة االنباء الكورية اجلنوبية يونهاب يف وقت 

�سابق نقال عن م�سادر دبلوما�سية.
تتكثف  فيما  الدبلوما�سية  التحركات  اط��ار  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  وتاتي 
التي  ال�سمايل  ال��ك��وري  وال��زع��ي��م  ت��رام��ب  ب��ني  للقمة  التح�سريات 

يرتقب ان تعقد يف �سنغافورة يف 12 حزيران يونيو.

ال��ي��اب��ان��ي��ة)اإن.اإت�����س.ك��ي��ه( ام�س  ق��ال��ت هيئة االإذاع�����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون 
الثالثاء اإن اأحد كبار م�ساعدي الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جوجن 
اأون و�سل اإىل �سنغافورة الليلة قبل املا�سية يف اأحدث اإ�سارة اإىل اأن 

اجتماع القمة مع الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب مي�سي قدما.
اأن كيم ت�ساجن �سون مدير مكتب كيم ب�سكل فعلي  واأ�ساف التقرير 

و�سل اإىل �سنغافورة عن طريق بكني الليلة املا�سية.
وقال التقرير اإن فريقا من امل�سوؤولني االأمريكيني ي�سم جو هاجني 
يوكوتا  قاعدة  غ��ادر  للعمليات  االأبي�س  البيت  موظفي  كبري  نائب 

اجلوية االأمريكية يف اليابان متوجها اإىل �سنغافورة يوم االثنني.
اإىل �سنغافورة  �سافر  “ا�ستطالعيا”  اإن فريقا  وذكر البيت االأبي�س 

للقاء الكوريني ال�سماليني.
اأن التخطيط للقمة التاريخية، املقرر مبدئيا  اإىل  وت�سري التقارير 
ترامب  األغاها  اأن  بعد  يونيو حزيران، مي�سي قدما   12 عقدها يف 
واإن  النظر  اأع��اد  اإن��ه  ق��ال ترامب  ي��وم واح��د  املا�سي. وبعد  االأ�سبوع 

م�سوؤولني من البلدين يلتقون ل�سياغة التفا�سيل.
ويف موجة من الن�ساط الدبلوما�سي يف مطلع االأ�سبوع عقد الزعيمان 
جيه-اإن  مون  اجلنوبي  والكوري  اأون  جوجن  كيم  ال�سمايل  الكوري 
اجتماعا مفاجئا يوم ال�سبت يف قرية بامنوجنوم اتفقا خالله على 

�سرورة عقد القمة بني كوريا ال�سمالية والواليات املتحدة.
املمكن عقد مزيد من  اإن من  االثنني  االأول  ام�س  ي��وم  م��ون  وق��ال 
اال�ستعداد  ف��رتة  خ��الل  الكوريتني  بني  �سلفا  املعدة  غري  املحادثات 

عوا�سم

نيودلهي

طوكيو

وا�شنطن

اإحياء ذكرى اعتداء على 
اأ�سرة تركية يف املانيا  

•• برلني-اأ ف ب:

حتيي برلني واأنقرة ذكرى اأحد اأ�سواأ االعتداءات العن�سرية يف املانيا ما بعد 
احلرب العاملية الثانية وقع قبل 25 عاما، وذلك على خلفية �سعود اليمني 

املتطرف وتوتر بني البلدين قبل االنتخابات الرتكية.
يف 29 اأيار مايو 1993، اأدى حريق متعمد يف بلدة زولينغن يف غرب اأملانيا 
اىل مقتل خم�س تركيات ترتاوح اأعمارهن بني 4 و27 عاما واأثارت �سور 

املبنى املحرتق �سدمة وا�ستنكارا يف املانيا والعامل.
ال��ن��ازي��ني اجلدد  م��ن  اأرب��ع��ة  وه��م  االع��ت��داء  الق�ساء على منفذي  وح��ك��م 

بال�سجن لفرتات ترتاوح بني 10 و15 عاما.
وزير  م��ع  التكرمي  مرا�سم  مريكل  اأنغيال  االأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  و�ستح�سر 
اخلارجية الرتكي مولود ت�ساو�س اوغلو ومولودة غين�س )75 عاما( التي 

فقدت ابنتيها وحفيدتيها وابنة اأختها يف احلريق.
ور�سميا ت�ساو�س اوغلو موجود يف البالد للم�ساركة يف مرا�سم الذكرى، اإال 
ان زيارته تثري امتعا�سا يف املانيا اذ ت�سادف قبل اأقل من �سهر على موعد 

االنتخابات الت�سريعية والرئا�سية املقررة يف 24 حزيران يونيو يف تركيا.
ويخ�سى منتقدو النظام الرتكي ان ي�ستغل وزير اخلارجية الفر�سة للقيام، 
رغم رف�س برلني، بحملة ل�سالح الرئي�س رجب طيب اردوغان بني اأفراد 
اجلالية الرتكية يف املانيا التي ُتعد االأكرب يف العامل وت�سم ثالثة ماليني 
امل�ساركة يف االق��رتاع، وهي  1،4 مليون ميكنهم  ن�سمة. وبني ه��وؤالء نحو 
اأ�سوات يريد اردوغان ك�سبها خ�سو�سا وان ا�ستطالعات الراأي حتذر من 

انه لن يح�سل على الغالبية املطلقة يف واليته الرئا�سية الثانية.

قد ي�ضحب وزراء احلزب منها:

نداء تون�س: حكومة ال�ساهد اأ�سبحت عنوان ازمة ...!
الّنداء يرف�ض تلقي درو�ض من اأي كان يف احلر�ض على امل�ضلحة الوطنية وا�ضتقرار البالد

هيومن رايت�ض حتذر من »اإخالء ق�ضري» يف �ضوريا

»وا�سنطن خارج موؤمتر نزع ال�سالح بعد »املهزلة ال�سورية«

انطالق اأول رحلة بحرية من غزة لك�سر احل�سار 

•• الفجر - تون�س - خا�س
   اعتربت الهيئة ال�سيا�سية حلركة 
احلالية  احل���ك���وم���ة  ت��ون�����س  ن�����داء 
قرطاج  ات��ف��اق  ع��ن  متخ�ست  التي 
قد  جامعة  �سيا�سية  كمرجعية   1
اأزمة �سيا�سية  اإىل عنوان  “حتولت 
وحدة  كحكومة  �سفتها  اأف��ق��دت��ه��ا 

وطنية«.
ا�سدرته  بيان  يف  احلركة  وبينت    
ال�سيا�سية  هيئتها  اج��ت��م��اع  ع��ق��ب 
تعليق  ع��ن  “االإعالن  اإث���ر  املنعقد 
تعرّب  اأن��ه��ا  ق��رط��اج  بوثيقة  العمل 
اأي  م��ن  درو�����س  تلقي  رف�سها  ع��ن 
امل�سلحة  ع��ل��ى  احل���ر����س  يف  ك����ان 

قرطاج الثانية اإثر اختالف وجهات 
النظر من النقطة رقم 64 املتعلقة 

بالتحوير احلكومي. 
النه�سة  ح���رك���ة  وق����د مت�����س��ك��ت     
مبوقفها الداعي اإىل اإدخال حتوير 
م���ع احلفاظ  ج��زئ��ي يف احل��ك��وم��ة 
رئي�سا  ال�������س���اه���د  ي���و����س���ف  ع���ل���ى 
كل  امل��وق��ف  ه��ذا  وتبنى  للحكومة، 
امل�سار  امل����ب����ادرة وح����زب  م���ن ح����زب 
االأع���راف واحتاد  اإىل جانب احت��اد 
املزارعني، فيما مت�سك كل من نداء 
تون�س والوطني احلر واحتاد املراأة 
ال�سابقة  مبواقفهم  ال�سغل  واحت��اد 
يو�سف  رحيل  اىل  والداعية  اي�سا 

ال�ساهد فورا.

االأ���س��ا���س��ي��ة.     ون���ددت حركة نداء 
مركزة  حملة  اعتربته  مب��ا  تون�س 
اجلمهورية  رئي�س  دور  ت�ستهدف 
ال�سيا�سية  ل���ل���ت���واف���ق���ات  ك��������راع 
لل�سرعية  وم��رج��ع  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�سعبية االنتخابية والد�ستورية.
اجتماعها  اإب��ق��اء  اعلنت عن     كما 
القرارات  الأخ��ذ  ا�ستعدادا  مفتوحا 
م��ا �ستف�سي له  ال��الزم��ة يف ���س��وء 
التطورات والنقا�سات مع االأطراف 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ودعت  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
االجتماع  اإىل  ال��ربمل��ان��ي��ة  كتلتها 

ب�سكل ا�ستثنائي.
ن���داء تون�س     وق���د �سهد اج��ت��م��اع 
ع���دد م��ن ممثلي احلزب  م�����س��ارك��ة 

وتعترب  البالد  وا�ستقرار  الوطنية 
يخرج  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  االأم�����ر  ه����ذا  ان 
احلزبية  امل������زاي������دات  دائ��������رة  ع����ن 
اإ�سارة اىل  يف  ال�سيا�سي”  واالبتزاز 
رئي�س  الغنو�سي  را�سد  ت�سريحات 

حركة النه�سة.
احلركة  ان  ال���ب���ي���ان  وا������س�����اف     
اال�ستحقاقات  “خلو�س  م�ستعدة 
موقع  اأي  م��ن  القادمة  ال�سيا�سية 
كان وفق تقديرها الثابت للم�سلحة 
تكون  اأن  املطلق  ورف�سها  الوطنية 
التوافق  ����س���رب  اأدوات  م���ن  اأداة 
االجتماعي وال�سيا�سي الذي ميثل 
لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام  االحت�����اد 
دعائمه  اأح��د  الوطنية  واملنظمات 

االجتماع  ان  رغ����م  احل���ك���وم���ة،  يف 
التطورات  اآخ��ر  يف  للنظر  خ�س�س 
وثيقة  م�����س��اورات  تعليق  وحت��دي��دا 
الرئي�س  م����ن  ب����ق����رار   2 ق����رط����اج 
عدم  ب�سبب  ال�سب�سي  قائد  الباجي 
بخ�سو�س  ت���واف���ق  اىل  ال��ت��و���س��ل 
النقطة 64 املتعلقة بتغيري رئي�س 
ويطرح  ال�ساهد  يو�سف  احلكومة 
ه���ذا احل�����س��ور ����س���وؤاال ح���ول مبدا 

الت�سامن احلكومي.
ال���ن���داء  وزراء  ق���ائ���م���ة  وت�������س���م     
امل�����س��ارك��ني يف االج���ت���م���اع: وزي����رة 
التقليدية  وال�سناعات  ال�سياحة 
�سلمى اللومي ووزير الرتبية حامت 
بن �سامل وكاتب الدولة لدى وزير 

بالديبلوما�سية  املكلف  اخلارجية 
ووزير  فرجاين  حامت  االقت�سادية 
ال�سغرى  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��ن��اع��ة 
واملتو�سطة �سليم الفرياين ووزيرة 
ماجدولني  وال���ري���ا����س���ة  ال�����س��ب��اب 
كاتب  احلميدي  وها�سم  ال�سارين 
واملناجم  الطاقة  وزي��ر  ل��دى  دول��ة 

مكلف باملناجم.
اأنباء     وت���وات���رت ق��ب��ل االج��ت��م��اع 
ن��داء تون�س �سيطلب  اأن  ت�سري اىل 
من وزرائه اال�ستقالة من احلكومة، 
مما يوؤدي اىل اإ�سقاطها اال ان ذلك 

مل يح�سل يف هذا االجتماع.
التون�سي قرر  الرئي�س  ان  يذكر     
االثنني تعليق النقا�س حول وثيقة 

موؤمتر �سحايف يف ميناء ال�سيادين يف غزة “ �ست�ستمر 
الدويل  املجتمع  الإرغ���ام  حراكنا  �سي�ستمر  م�سرياتنا، 
على حماية حقنا يف العودة اىل فل�سطني«. وا�ساف اأن” 
هذه امل�سرية البحرية ر�سالة للعامل واختبار لكل رعاة 
حقوق االن�سان واملنظمات الدولية الذين يتحدثون عن 
القيم هل �ست�سمحون لنا بال�سفر واحلياة الكرمية؟«. 
ل��ك��ن ردن�����ا هو  “ ن�����درك ان االج����اب����ة ه���ي ال،  وت���اب���ع 
اال�ستمرار يف حماوالت ك�سر احل�سار وم�سريات العودة 
باحلرية«.  الفل�سطيني  ينعم  ان  االوان  واآن  الوطنية 
الدويل  واملجتمع  املتحدة  االمم  البط�س  خالد  ونا�سد 
بحماية الرحلة الرمزي، وحذر “العدو ال�سهيوين من 

مغبة االعتداء على الرحلة«.

•• غزة -اأ ف ب:

انطلقت اول رحلة بحرية فل�سطينية قبل ظهر ام�س 
من ميناء ال�سيادين يف مدينة غزة باجتاه اأحد موانئ 
قرب�س �سعيا اإىل “ك�سر احل�سار” االإ�سرائيلي املحكم 

املفرو�س على قطاع غزة منذ اأكر من ع�سر �سنوات.
امليناء ال�سغري �سارك فيه مئات  وبعد حفل وداع��ي يف 
ع�سرين  نحو  يقل  ال��ذي  القارب  غ��ادر  الفل�سطينيني، 
�سخ�ساً بينهم مر�سى وطلبة جامعات. ورفعت االعالم 
“�سفينة  عليه  كتب  ال���ذي  ال��ق��ارب  على  الفل�سطينية 
الوطنية  الهيئة  ك�سر احل�سار واحلرية«. وقال رئي�س 
العليا مل�سريات العودة وك�سر احل�سار خالد البط�س يف 

والذي  الطعن  يف  احل��ق  عن  ف�سال  القانون،  يف  عليها 
وف���ق���ا ل��ل��ق��ان��ون ال ي���وق���ف ت��ن��ف��ي��ذ االإخ�������الء، م���ع هذه 
م�سرية اإىل اأن عدم قدرة املعار�سني “على  املتطلبات”، 

تقدمي مطالبهم يعني عدم حدوث ت�ساور حقيقي«.
وبح�سب القانون، يجدر باجلهات املعنية اإبالغ املالكني 
حتديدها  م��ن  �سهر  مهلة  خ���الل  احل��ق��وق  واأ���س��ح��اب 
من  �سهر  وخ���الل  فيها.  العمل  �سيتم  معينة  منطقة 
يتقدموا  اأن  املمتلكات  باأ�سحاب  يجدر  االإع���الن،  ه��ذا 
اأو  التي تثبت ملكيتهم  او عرب وكيل بالوثائق  مبا�سرة 
اإثباتها عن طريق حتديد تفا�سيل معينة يف حال غابت 
ذلك،  منذ  يتمكنوا  مل  ح��ال  ويف  املطلوبة.  امل�ستندات 
النازحني  الكثري من  يفقدون ممتلكاتهم. ومل يتمكن 
جوازات  وحتى  الثبوتية  باأوراقهم  الفرار  الالجئني  او 

•• عوا�سم-وكاالت:

االأمم  موؤمتر  من  االن�سحاب  املتحدة  ال��والي��ات  ق��ررت 
تويل  على  اع��رتا���س��ا  جنيف،  يف  ال�سالح  لنزع  املتحدة 
ال�سفري االأمريكي ل�سوؤون  �سوريا رئا�سته، وفق ما قال 

نزع ال�سالح، روبرت وود.
وو���س��ف��ت وا���س��ن��ط��ن، ام�����س ال���ث���الث���اء، ت���روؤ����س �سوريا 
للموؤمتر باملهزلة، فيما قال وود “�سنن�سحب يف مرحلة 
�ست�سهدونها  اأخ��رى  حتركات  و�سنتخذ  اليوم  �سباح  ما 

خالل فرتة رئا�سة �سوريا«.
وذكر اأن وا�سنطن ال تريد مقاطعة فرتة الرئا�سة التي 
على  �سوريا  حما�سبة  ت��ري��د  لكنها  اأ���س��اب��ي��ع،   4 ت�ستمر 

ا�ستخدامها اأ�سلحة كيماوية.
واحتجت دول عدة، االثنني، على تروؤ�س �سوريا موؤمتر 
اأ�سابع االتهام  الذي توجه فيه  الوقت  ال�سالح، يف  نزع 
ب��ا���س��ت��خ��دام ال�سالح  ب�����س��ار االأ����س���د  ال��رئ��ي�����س  ن��ظ��ام  اإىل 

الكيماوي �سد �سعبه.
 28 “يوم االثنني  اإن  ويف تغريدة على تويرت قال وود 
اأح��ل��ك االأي���ام يف ت��اري��خ م��وؤمت��ر نزع  مايو �سيبقى اأح��د 

ال�سالح مع تويل �سوريا رئا�سته ملدة اأربعة اأ�سابيع«.
وت��ت��وىل ال���دول االأع�����س��اء رئ��ا���س��ة ه��ذا امل��وؤمت��ر االأممي 
و�سل  وقد  الأ�سمائها،  االأبجدي  الرتتيب  ح�سب  دوري��ا 
اأن  اإىل �سوريا التي تولت الرئا�سة االثنني، رغم  الدور 

املوؤمتر لن يلتئم يف جل�سة عامة قبل الثالثاء.
ووت�س  راي���ت�������س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة  ح�����ذرت  ذل�����ك،  اىل 
التنظيم  ق���ان���ون  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  م���ن  ام�������س  احل��ق��وق��ي��ة 
العمراين اجلديد ال�سادر يف �سوريا من �سانه اأن يوؤدي 

القادرين  غ��ري  للمواطنني  الق�سري”  “االخالء  اىل 
على اإثبات ملكياتهم.

ويتيح القانون املثري للجدل واملعروف بت�سمية القانون 
اأبريل،  ني�سان  يف  ال�����س��وري  الرئي�س  ووق��ع��ه   ،10 رق��م 
للحكومة “اإحداث منطقة تنظيمية اأو اأكر”، ما يعني 
�س  اإقامة م�ساريع عمرانية يف هذه املناطق، على اأن ُيعوَّ
اأ�سحاب املمتلكات بح�س�س يف هذه امل�ساريع اذا متكنوا 
اع��الن هذه  من  يوماً   30 خ��الل  اإثبات ملكياتهم  من 

املناطق.
ت�سريد  النزاع  ان��دالع  منذ  �سهدت  التي  �سوريا  يف  لكن 
البالد وداخلها، يخ�سى  ال�سكان خ��ارج  اأك��ر من ن�سف 
خرباء اأال يتمكن الكثريون من اإثبات ملكيتهم لعقارات 
او  ال��ع��ودة اىل مدنهم  معينة، ج��راء ع��دم متكنهم م��ن 
اخلا�سة  ال��وث��ائ��ق  لفقدانهم  اأو  كلها  �سوريا  اىل  حتى 
اىل  وي�ساف  ال�سخ�سية.  وثائقهم  وكذلك  باملمتلكات، 

ذلك عدم توفر االإمكانات املادية لديهم.
يف  ي��وؤث��ر  “القانون  اأن  ووت�����س  رايت�س  هيومن  واأوردت 
اإج��راءات حماكمة  امللكية وال يقدم  الواقع على حقوق 
اأو تعوي�س، وي�سل حد االإخالء الق�سري بحق املالكني 
وم�سادرة اأمالك من ال ميلكون حقوق ملكية معرتف 

بها«.
العهد  معايري  يالقي  ال  القانون  اأن  املنظمة  ووج��دت 
واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخل��ا���س  ال���دويل 
مع  احل��ق��ي��ق��ي  “الت�ساور  تت�سمن  وال��ت��ي  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
االأ�سخا�س  جلميع  ومتوقع  ك��اٍف  اإ���س��ع��ار  املت�سررين؛ 

املتاأثرين قبل املوعد املقرر لالإخالء..«.
املن�سو�س  30 يوماً  “ال تتوافق فرتة  وذك��رت املنظمة 

اأو م�ستندات  اأي فواتري قدمية  �سفرهم او هوياتهم او 
اأن  ووت�����س  راي��ت�����س  هيومن  واع��ت��ربت  ملكيتهم.  تثبت 

القانون رقم 10 “ي�سكل عقبة كبرية اأمام العودة«.
هيومن  يف  االأو���س��ط  ال�سرق  ق�سم  مديرة  نائبة  وقالت 
 10 ال��ق��ان��ون رق���م  “ُي�سكل  ف��ق��ي��ه  مل���ا  راي��ت�����س ووت�������س 
ال�����س��وري��ة من  احل��ك��وم��ة  ت��ر���س��ان��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة مقلقة 
ق���وان���ني ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��راين ال��ت��ي ا���س��ت��خ��دم��ت��ه��ا يف 
اأو  القانونية  االأ�سول  مراعاة  دون  املمتلكات،  م�سادرة 

التعوي�س«.
ال��ذي��ن يدعمون  ال���دول وامل��ان��ح��ون  “تتحّمل  واأ���س��اف��ت 
العقبات  يف  النظر  م�سوؤولية  �سوريا  يف  االإع��م��ار  اإع���ادة 
التي يفر�سها هذا القانون على عودة ماليني النازحني 

والالجئني ال�سوريني«.

اجتماع النداء واملفارقة بح�سور وزراء من احلكومة ال�سب�سي االبن ي�سرح املوقف

الكرملني: حتقيق مولر ب�ساأن رو�سيا بال جدوى 
 •• مو�سكو-رويرتز:

قال الكرملني ام�س الثالثاء اإن التحقيق الذي يجريه املحقق االأمريكي اخلا�س 
روبرت مولر يف مزاعم عن تدخل رو�سيا يف االنتخابات الرئا�سية االأمريكية عام 
عدمي  باأنه  وو�سفه  ي��وم  ذات  �سينتهي  بذلك  مرتبطة  اأخ��رى  وجرائم   2016

اجلدوى.
وقال دميرتي بي�سكوف املتحدث با�سم الكرملني لل�سحفيني ردا على �سوؤال عن 

التحقيق “هناك اأمل اأن ينتهي ذات يوم«.
واأ�ساف “بالرو�سية ن�سف ذلك باأنه ‘مترير املاء من الغربال‘ ... هذا بالتحديد 

ما يبدو اأنه يحدث يف هذه العملية«.
ون��ف��ت رو���س��ي��ا م����رارا م��زاع��م ع��ن تدخلها يف االن��ت��خ��اب��ات ل��دع��م ف���وز الرئي�س 
رو�سيا يف  اإن��ه حملة من�سقة �سد  تقول  و�سكت مم��ا  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي 

الواليات املتحدة.

مقتل 9 مدنيني يف عملية اأمنية ب�سرق اأفغان�ستان 
•• جالل اباد-رويرتز:

اإن ت�سعة مدنيني على االأقل قتلوا يف عملية نفذتها قوات  قال م�سوؤولون 
املا�سية  قبل  الليلة  م��ت��اأخ��رة  �ساعة  يف  ننكرهار  باإقليم  االأفغانية  االأم���ن 
فيما ا�ستمر العنف يف عموم البالد. وت�سلط الواقعة ال�سوء على املخاطر 
القتال منذ  ت�ساعد حدة  االأفغان مع  املدنيون  لها  يتعر�س  التي  اليومية 

بداأت حركة طالبان هجوم الربيع ال�سنوي ال�سهر املا�سي.
اأن بني  ب��ي��ان  اأفغان�ستان يف  ���س��رق  ال��واق��ع يف  االإق��ل��ي��م  ح��اك��م  وذك���ر مكتب 

ال�سحايا اأقارب لرئي�س املجل�س االأعلى للربملان ف�سل هادي م�سلميار.
واأ�ساف اأن ثمانية اأ�سخا�س اأ�سيبوا اأي�سا يف العملية التي نفذت مبنطقة 
ت�ساباهار خارج مدينة جالل اباد عا�سمة االإقليم. وحتدث بع�س ال�سكان 

عن مقتل 12 يف العملية واإ�سابة 28.
وت�سري اأحدث اأرقام �سادرة عن بعثة االأمم املتحدة للم�ساعدة يف اأفغان�ستان 

العام  اأ�سهر من  اأول ثالثة  1495 يف  763 مدنيا قتلوا واأ�سيب  اأن  اإىل 
وهو م�ستوى م�سابه للعدد يف العامني املا�سيني.

وانت�سر العنف يف عموم اأفغان�ستان خالل االأ�سابيع القليلة املا�سية ووقعت 
اأقاليم من بدخ�سان وبغالن وفارياب �سماال اإىل فراه  ا�ستباكات عنيفة يف 
غربا، حيث هددت طالبان لفرتة وجيزة بال�سيطرة على عا�سمة االإقليم، 
وحتى غزنة يف و�سط البالد. وقال م�سوؤولون ام�س الثالثاء اإن هناك خطرا 
�سديدا على منطقة يف اإقليم اأرزكان تقع على طريق عبور رئي�سي من مناطق 
زراعة املخدرات يف هلمند وقندهار. وقال حياة اهلل ف�سلي، وهو ع�سو يف 
جمل�س االإقليم، اإن قوات االأمن يف منطقة ت�سورا بو�سط االإقليم ان�سحبت 
من جممع احلاكم ومقر ال�سرطة لكن القتال م�ستمر. واأكد مكتب احلاكم 
القتال لكنه نفى تقارير عن �سقوط املنطقة التي �سهدت ا�ستباكات عنيفة 
يف االأيام القليلة املا�سية. ون�سر مقاتلو طالبان مقاطع فيديو جلنود اأفغان 

اأ�سروهم يف املنطقة وهم يحثون االآخرين على عدم قتال طالبان.
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   ومن ثم، فاإن رئي�س اجلمهورية 
االإيطالية �سريجيو ماتاريال، هو 
الذي ي�سعى للعثور على ال�سخ�سية 
لها  احل��ك��وم��ة  لت�سكيل  امل��ن��ا���س��ب��ة 
قاعدة يف الربملان، وقد انتهت كل 

حماوالته بالف�سل.
   حت����ال����ف ح����زب����ا ال���������س����دارة يف 
جنوم   5 حركة  مار�س،  انتخابات 
من  ب����امل����ائ����ة   32( ال�������س���ع���ب���وي���ة 
االأ������س�����وات، ب���ق���ي���ادة ل��وي��ج��ي دي 
مايو( واليمني املتطرف الرابطة 
)17 باملائة من اال�سوات، بزعامة 
يف  اذن  حتالفا  �سالفيني(،  ماتيو 
للخروج  م��اي��و  م��ن  ع�سر  ال�سابع 
من الطريق امل�سدودة، على الرغم 
برناجما  وو�سعا  عداواتهما.  من 
اخل��روج من  يت�سمن  ال  م�سرتكا 
اليورو، ولكنه ازدان بزيادة كبرية 
يف االإن��ف��اق ال��ع��ام، واق��رتح��ا ا�سم 
ل��ي��ك��ون رئي�س  ك��ون��ت��ي،  ج��وزي��ب��ي 

حكومتهما.
   كّلفه الرئي�س بت�سكيل احلكومة، 
باولو  ت���ع���ي���ني  رف���������س  ان�����ه  غ����ري 
�سافونا، 81 عاما، وهو اقت�سادي 
مناه�س لالحتاد االوروب��ي، على 
واملالية.  االق��ت�����س��اد  وزارة  را�����س 
ميثل  االقت�ساد  وزي��ر  تعيني  “اإن 
دائما ر�سالة ثقة اأو حتذير فورية 
للفاعلني االقت�ساديني واملاليني”، 
قال لل�سحافة. واأ�ساف �سريجيو 
ال����وزارة  ل��ه��ذه  “طلبت  م��ات��اري��ال 
ين�سجم  لالأغلبية  �سيا�سياً  ممثاًل 
م��ع االت���ف���اق ح���ول ال��ربن��ام��ج ... 
اأن  دع��ًم��ا خل��ط مي��ك��ن  وال يعترب 
يت�سبب يف خروج اإيطاليا احلتمي 
ه���ذا  ول���ت���ربي���ر  اليورو”.  م����ن 
االيطايل  الرئي�س  اأو�سح  القرار، 
م�سالح  ح��م��اي��ة  ه���و  واج���ب���ه  اأن 

املدخرين االإيطاليني.
املنديل      رم��ى ج��وزي��ب��ي كونتي 
االث��ن��ني، وك��ل��ف م��ات��اري��ال، كارلو 
احلي  ال��ت��ج�����س��ي��د  ك���وت���اري���ل���ل���ي، 
ت�سكيل  م��ه��م��ة  امل�����ايل،  ل��ل��ت��ق�����س��ف 
حتى  ال���ب���الد  واإدارة  احل���ك���وم���ة 
والتي  ج��دي��دة،  انتخابات  اإج����راء 
اأوائل   “ تقدير  اأبعد  على  �ستقام 
كارلو  اأع��ل��ن  كما   ،“  2019 ع��ام 
كوتاريللي. واإذا مل مينح الربملان 
ف�ستجرى  حل���ك���وم���ت���ه،  ال���ث���ق���ة 

االنتخابات يف اأغ�سط�س.
2 -  هل ت�ضتطيع هذه احلكومة 

اجلديدة حل االأزمة؟
    ال، وه����ذا ل��ي�����س ال���ه���دف. من 
ك���ارل���و  ي����ف����وز  اأن  امل����رج����ح  غ����ري 
الذي  ال��ربمل��ان،  بثقة  كوتاريللي 
ي�سيطر عليه نواب حركة 5 جنوم 
ون����واب ال��راب��ط��ة، ال��ذي��ن يقفون 
���س��د ك��ل م��ا مي��ث��ل��ه. ول���ن ي�سّوت 
ايطاليا،  ف��ورزا  برل�سكوين،  حزب 
احلزب  ووح����ده  اي�����س��ا،  ل�ساحله 
ال��دمي��ق��راط��ي م��ن ال��ت��زم بذلك. 
حكومته،  ���س��ت��ك��ون  ه������ذا،  ول���ك���ل 
اع�����م�����ال قبل  ت�������س���ي���ري  ح���ك���وم���ة 
اإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات ج��دي��دة “بعد 
حت�سل  واإذا  اأغ�سط�س”.  ���س��ه��ر 
اإعداد  هو  هدفه  ف��اإن  الثقة،  على 
قبل   ،2019 م��ي��زان��ي��ة  ومت��ري��ر 

االنتخابات يف اأوائل العام املقبل.
�ضعبويو  ي�ضتطيع  هــل    -  3

ال��ت�����س��وي��ت ال��ن�����س��ب��ي ق����وي����اً ومل 
ينجح اأي حتالف حزبي يف ت�سكيل 
ثالث  ت�سكيل  مت  وق���د   - اأغ��ل��ب��ي��ة 
املناه�سة  جن���وم   5 ح��رك��ة  ك��ت��ل: 
الدميقراطي  واحل����زب  ل��ل��ن��ظ��ام، 
الو�سط،  ي�����س��ار  يف  ال��وح��ي��د  وه���و 
اإيطاليا الذي حقق نتائج  وف��ورزا 
مب�ساعدة  ل��ه  ت�سمح  ال  �سعيفة 

الرابطة على جتاوز 50 باملائة.
رئي�سة  االح�������د  ح�������ذرت  وق�����د     
اليزابيتا  م��اري��ا  ال�سيوخ  جمل�س 
من  امل��ق��ّرب��ة  كا�سيالتي  ال��ب��ريت��ي 
�سيلفيو برل�سكوين، انه “اإذا عدنا 
القانون  بنف�س  ال��ي��وم  للت�سويت 
امام  اأنف�سنا  ف�سنجد  االنتخابي 
ذات العقبات التي نواجهها اليوم«.    
وبقانون جديد؟ ال ي�ستبعد ماتيو 
قويا  ال��ف��ر���س��ي��ة،  ه���ذه  �سالفيني 
دي  لويجي  مع  املميزة  بعالقاته 
مايو، رئي�س حركة 5 جنوم.  وقد 
الوحيد  “الثابت  �سالفيني  وع��د 
ال���ي���وم ه���و اأن ه���ن���اك اأغ��ل��ب��ي��ة يف 
وتوافق  تقرتح  اأن  ميكن  الربملان 
على القوانني، واأول �سيء �سنفعله 
قانون  م��ن��اق�����س��ة  يف  ال����ب����دء  ه����و 

االنتخابات«.
للرئي�ض  يـــحـــق  هــــل   -  6
االإيــطــايل رف�ض وزيــر وملــاذا 

يتمتع بكل هذه ال�ضلطة؟
من  ه���و  وزراء  ت��ع��ي��ني  رف�������س     
املادة  يف  بها  امل��ع��رتف  �سالحياته 
االإي����ط����ايل.  ال���د����س���ت���ور  م���ن   92
د�ستوري  ق���ا����س  ه���و  وم���ات���اري���ال 
�����س����اب����ق، وم������ن امل������ع اخل��������رباء يف 
املرة  ه��ي  ه��ذه  ولي�ست  الد�ستور. 
رئي�س  فيها  يرف�س  التي  االأوىل 
تقدمه  وزي�������ر  ت���ع���ي���ني  اإي�����ط�����ايل 
هناك  كانت  الربملانية.  االأغلبية 
ع���ل���ى االأق�������ل ث�����الث ح������االت من 
اجلمهورية  تاريخ  يف  القبيل  هذا 
االإي��ط��ال��ي��ة، م��ن اأ���س��ه��ره��ا واحدة 
عام  برل�سكوين  ب�سيلفيو  تتعلق 

.1994
   ان اجلمهورية االإيطالية نظام 
الرئي�س  يتمتع  وبالتايل  برملاين، 
ينتخبه  وال  قليلة،  ب�سلطات  فيها 
املواطنون بل ينتخبه الربملانيون، 
كما كان احلال يف فرن�سا حتى عام 
1965. �سلطات الرئي�س حمددة 
االأ�سا�س  يف  وت��ق��وم  دق��ي��ق،  ب�سكل 
ثم  احل��ك��وم��ة،  رئي�س  تعيني  على 
الوزراء بناًء على اقرتاح االأخري. 
���س��ل��ط��ة ح���ل غرفتي  ك��م��ا مي��ل��ك 
الربملان، وهو �سالح رادع ا�ستخدم 
يف العديد من االأزمات ال�سيا�سية 
 64 اإي���ط���ال���ي���ا، ال���ت���ي ع���رف���ت  يف 

حكومة منذ عام 1946.
   خالل االأزمة املالية عام 2011، 
م�ستعرة  االأ����س���واق  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا 
الرئي�س  ي��رتدد  مل  اإيطاليا،  �سد 
تقدمي  يف  نابوليتانو،  جيورجيو 
�سيلفيو  اإزاح�������ة  ل��ع��م��ل��ي��ة  دع���م���ه 
املفو�س  ع�����نّي  ث����م  ب���رل�������س���ك���وين، 
مونتي  م��اري��و  ال�سابق  االأوروب�����ي 
�سيلفيو  وكان  لرئا�سة احلكومة.. 
االنقالب  اأدان  ق���د  ب��رل�����س��ك��وين 
مبكرة  انتخابات  ب��اإج��راء  وطالب 

دون جدوى.
عن لوجورنال دي دميان�ض

ازاحـــــة  جنـــــوم   5 ـــة  ـــرك ح
الرئي�ض فعاًل؟

     ال، حتى ل��و ك��ان��ت ه��ذه رغبة 
امل��ن��اه�����س��ني ل��ل��ن��ظ��ام. مت��ث��ل��ت ردة 
فعل لويجي دي مايو، قائد حركة 
مبا�سرة  اإع����الن����ه  يف  جن������وم،   5
ع��م��ل��ي��ة ل���ع���زل رئ���ي�������س ال����دول����ة، 
اخل����رباء،  مل��ع��ظ��م  بالن�سبة  ول��ك��ن 
للنجاح  فر�سة  اي  ميلك  ال  فاإنه 
الأن ه��ذا االج���راء ممكن فقط يف 
خرق  اأو  العظمى  اخل��ي��ان��ة  ح��ال��ة 
ق��ال ما�سيمو  ال��د���س��ت��ور. يف ح��ني 
جمعية  رئ����ي���������س  ل����وت���������س����ي����اين، 
ال��د���س��ت��وري��ني االإي��ط��ال��ي��ني: لقد 
مار�س الرئي�س ماتاريال �سلطاته 

ال��ف��ك��رة، وتطرح  ه���ذه  ���س��ت��ام��ب��ا( 
املحاربة”  ع����دم  “ميثاق  ف���ك���رة 
�سالفيني  ماتيو  و�سرح  حمتمل. 
و�سنحكم  “�سرى..  االث����ن����ني 
“�ستكون  حمّذرا  امل�ساريع”،  على 
وا�ستفتاء،  م��ب��اي��ع��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
�سد  احلقيقية،  واحل��ي��اة  ال�سعب 

الطوائف القدمية.«
القانون  تغري  لــو  مــاذا    -  5

االنتخابي قبل االنتخابات؟
   هذا ما قد يزيد يف عملية خلط 
يف  تعديله  مّت  ل����الأوراق.  ا�سافية 
االآون���ة االأخ���رية، ميكن ان يتغري 
ال����ق����ان����ون االن���ت���خ���اب���ي جم�����ددا. 
ال���ق���ان���ون احل�����ايل، ال يزال  ف��ف��ي 

الد�ستورية فقط.
4 -  اإذن، بالن�ضبة لالنتخابات 
املقبلة، هل �ضيتكرر كل �ضيء؟
   ال �سيء موؤكد، الأن تغيريا كبرًيا 
ماتاريال،  اأع����ط����ى  ل���ق���د  ح������دث. 
جنوم   5 حركة  حلكومة  برف�سه 
لهوؤالء.  ذهبية  حجة  -ال��راب��ط��ة، 
غري  م���ن  اأن����ه  ب��و���س��وح  “لنقلها 
�سناديق  اإىل  ال����ذه����اب  امل���ج���دي 

�سّوتت  اإذا  ���س��ال��ف��ي��ن��ي:  ح���ذر  ان 
فقد  الثقة،  مبنح  اإيطاليا  ف���ورزا 

انتهى حتالفنا.
ان���ه ج���راء التقارب     خ�����س��و���س��ا، 
يف  امل�سرتكة  امل�سالح  يف  احلا�سل 
ه��ذه االأزم����ة، ق��د ي��دف��ع ح��رك��ة 5 
يف  التحالف  اىل  والرابطة  جن��وم 
االنتخابات املقبلة ... وال تتجاهل 
ال  )ا�سا�سا  االإيطالية  ال�سحافة 

االقرتاع، مبا ان وكاالت الت�سنيف، 
هي  وامل�سرفية،  املالية  واللوبيات 
التي ت�سكل احلكومات، ودائماً هي 
نف�سها”، قال منتف�سا لويجي دي 

مايو.
    اما ماتيو �سالفيني، فقد �سرح 
دولة  ل��ي�����س��ت  “ايطاليا  غ��ا���س��ب��ا 
ب��ل ه��ي دول���ة حمتلة ماليا  ح���رة 
االملان  جانب  من  ع�سكريا  ولي�س 
والبريوقراطيون  والفرن�سيني 
اإيطاليا  وك����ل  بروك�سل”..  يف 
اخليار  ه��ذا  ح��ول  اليوم  منق�سمة 

الرئا�سي.
   وه�����ك�����ذا مت�����ت اإع����������ادة ت���وزي���ع 
ا�ستطالعات  ت�������س���ع  االوراق: 

الراأي االن الرابطة يف حدود 22 
بينما  الت�سويت،  نوايا  باملائة من 
حتافظ الت�سكيالت االأخرى على 
م�ستواها يف مار�س. وقد ال ينجو 
االأزم����ة.  م��ن  اليميني  االئ��ت��الف 
وك�������ان ب���رل�������س���ك���وين ق����د اأع���ط���ى 
للمفاو�سات  االأخ�������س���ر  ال�����س��وء 
والرابطة،  جن���وم   5 ح��رك��ة  ب��ني 
امل�����س��رتك مل  ب��رن��اجم��ه��م��ا  ان  اال 
ينل اعجابه.    متم�سكا باالنتماء 
ا�سطف  الإي���ط���ال���ي���ا،  االأوروب����������ي 
امللياردير العجوز يوم االأحد خلف 
نواب  اأع��ل��ن  واإن  حتى  م��ات��اري��ال، 
ح��زب��ه ف�����ورزا اإي��ط��ال��ي��ا اأن���ه���م لن 
مينحوا ثقتهم لكوتاريللي. و�سبق 

الربملان االيطايل  �ساحة حرب �سيا�سية ماتاريال ورئي�س احلكومة املعني  اخر احللول املمكنة

االمرباطور العجوز امام خيارات احالها مّر

حركة 5 جنوم  ترف�س و�ساية االو�ساط امل�سرفية واملالية

�سالفيني والرابطة  هل ينفرط عقد اليمني

ـــــع  ـــــدف قــــــــــد ي
التقارب احلا�ضل 
ـــة 5  ـــرك بــــني ح
والرابطة  جنوم 
حتــــالــــف  اىل 
احلـــــــزبـــــــني يف 
االنــــتــــخــــابــــات 
املــــــقــــــبــــــلــــــة

العودة للت�ضويت 
القانون  بنف�ض 
ــــي  ــــاب ــــخ ــــت االن
ذات  �ــضــيــعــيــد 
ـــو  ـــاري ـــن ـــي ـــض ـــ� ال
و�ـــــضـــــتـــــواجـــــه 
نف�ض  ــا  ــي ايــطــال
الـــــعـــــقـــــبـــــات 

يفر�ض القانون االنتخابي على االأحزاب التحالف للح�ضول على االأغلبية املطلقة وبالتايل احلق يف ت�ضكيل احلكومة

اإذا مل مينح الربملان الثقة حلكومة كارلو 
كوتاريللي، ف�ستجرى النتخابات يف اأغ�سط�س

ل ميكن حلركة 5 جنوم عزل الرئي�س لنتفاء 
�سرطي »اخليانة العظمى« اأو »خرق الد�ستور« 

حل الربملان، �سالح رئا�سي رادع ا�ستخدم
 يف العديد من الأزمات ال�سيا�سية يف اإيطاليا

اإذا راأت احلكومة اجلديدة النور 
فلن تتجاوز وليتها ف�سل ال�سيف

لي�ضت االأوىل ولن تكون االأخرية:

اإيطاليا: الأ�سئلة ال�ستة لفهم الأزمة ال�سيا�سية...!
•• الفجر – خرية ال�سيباين

مالية  وزيــر  تعيني  رف�ضه  بعد  عميقة.  موؤ�ض�ضية  اأزمــة  يف  اإيطاليا     
منا�ضرا لنهاية اليورو يف حكومة ت�ضكك يف االحتاد االأوروبي و�ضعبوية، 
�ضعى الرئي�ض االيطايل اىل اإيجاد حل جلمود ا�ضتمر عدة اأ�ضهر وذلك 

حدث، باخت�ضار؟ ماذا    -  1
انتخابات  اإثــر  يوًما،   85 يفوق  ما  منذ  حكومة  عن  اإيطاليا  تبحث     
االنتخابية  االإ�ضالحات  وبعد  مار�ض.  من  الرابع  يف  متت  ت�ضريعية 
على  للح�ضول  تتحالف  ان  ـــزاب  االأح على  مفرو�ضا  بــات  املعتمدة، 
االأغلبية املطلقة، وبالتايل على احلق يف ت�ضكيل احلكومة، اال ان النجاح 

اجلزيرة.  �ضبه  الإدارة  فني  فريق  بت�ضكيل  كوتاريللي  كارلو  بتكليف 
لن  النور،  راأت  اإذا  اجلديدة،  احلكومة  هذه  ان  يرّجح  لذلك،  ونتيجة 
�ضتجرى  التي  ان االنتخابات اجلديدة  ال�ضيف.   تتجاوز واليتها ف�ضل 
بني �ضيف عام 2018 وبداية عام 2019، �ضتدور يف �ضياق خمتلف متاًما 

ومتفجر.. ويف ما يلي حماولة لتفكيك الو�ضع االإيطايل وفهم االزمة.

واليمني  اليمني /  ائتالف  فاز  الت�ضريعية،  اأي حتالف. ففي  مل يحالف 
املتطرف بن�ضبة 37 باملائة من االأ�ضوات - الرابطة )17 باملائة( قبل 
فورزا ايطاليا ل�ضيلفيو برل�ضكوين )ميني، 14 باملائة( - وحركة 5 جنوم 
الو�ضط(  )ي�ضار  الدميقراطي،  احلزب  انهار  بينما  باملائة،   32 من  اأكرث 

باملائة.  19
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الفجر الريا�ضي
مباراتان اليوم يف »رم�ضانية الفرجان« براأ�ض اخليمة

خلف بن عنرب: تقييم الن�سخة ال�سابعة ميهد الطريق للنجاح
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

تتوا�سل م�ساء اليوم مباريات بطولة »الفرجان الرم�سانية« ل�سدا�سيات كرة 
القدم براأ�س اخليمة يف ن�سختها ال�سابعة حتت �سعار »االإمارات انتماء وعطاء« 
ث��م اجل��وك��ر والريادة  ب��ني م��رك��ز �سباب الغيل وال��ربك��ان  ب��اإق��ام��ة م��ب��ارات��ني 

للعقارات �سمن دائرة ال�سراع للمناف�سة على بلوغ الدور الثاين للبطولة.
و�سهدت اجلولة املا�سية اأم�س االأول فوز ولفز بابكرز للدراجات على النادي 
االأردين 2-1 وكرم البلو�سي للنقليات على الرتا�س جونن والريادة للعقارات 

على الربكان 1-7.

 واأكد خلف �سامل اإ�سماعيل بن عنرب، نائب رئي�س جمل�س االإدارة، مدير عام 
للبطولة  املتطور  الفني  امل�ستوى  اأن  االجتماعية،  للتنمية  االإم��ارات  جمعية 
يوؤكد القيمة الكبرية للفرق امل�ساركة يف الن�سخة ال�سابعة انطالقاً من الرغبة 
اجلهود  اأن  مو�سحاً  اللقب،  على  واملناف�سة  النهائية  االأدوار  بلوغ  يف  القوية 
م�سوؤويل  من  االإيجابي  والتعاون  التنظيم  اأم��ر  على  القائمني  من  الكبرية 
الفرق امل�ساركة كان من املعطيات املهمة التي قادتنا اإىل هذه املرحلة املهمة 
اأن  ال��ذي ميكن  اأم��ام النجاح  من النجاح اجليد يف التنظيم وتهيئة االأج��واء 
مبتابعة  املختلفة  الريا�سية  الفعاليات  من  الكبري  االهتمام  ظل  يف  يتحقق 

مباريات البطولة.

امل�سرفة للبطولة خ�سو�ساً  ال�سمعة  الذي يعزز  النجاح  اإىل  واأ�ساف: نتطلع 
اأننا ننظر اإىل اجلوانب املرتبطة بالبطولة يف دعم و�سائج العالقات الريا�سية 
انتماء وعطاء«،  اأن البطولة حتمل �سعار »االإم��ارات  اإىل جانب  بني االأندية، 
وال�سورة امل�سرفة من كل امل�ساركني عك�ست القيم الريا�سية املمتازة من خالل 

اللعب الريا�سي النظيف والروح العالية من كل الفرق«.
لتعزيز  البطولة  ال�سابعة من  الن�سخة  لتقييم  وجود خطة  بن عنرب  واأعلن 
االإيجابيات املوجودة والعمل على كافة اجلوانب التي توؤدي اإىل تاأكيد النجاح 
الذي حققته البطولة وال�سمعة الكبرية لها على كافة امل�ستويات مبا مينحنا 

فر�سة تقدمي االإ�سافة املطلوبة يف الن�سخة الثامنة العام املقبل.

مباراتان الإعالن املتاأهلني اإىل ربع النهائي

الرم�س يكرم البطل العاملي في�سل الغي�س يف دورة عام زايد
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

كرم املقدم فهد عبداهلل بن جمعة، 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال��ع��امل��ي في�سل  ال��ب��ط��ل  ال��رم�����س، 
الغي�س من القيادة العامة ل�سرطة 
راأ�س اخليمة مبنا�سبة فوزه اأخرياً 
الذهبية  وامليدالية  االأول  باملركز 
االأثقال  ل��رف��ع  ال��ع��امل  بطولة  يف 
»ال��ب��ن��ج ب��ري�����س« ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
على  الغي�س  حر�س  حيث  فلندا، 
زايد  ع���ام  دورة  ف��ع��ال��ي��ات  متابعة 
الريا�سية يف نادي الرم�س وحظي 
م�سوؤوليه  م��ن  حا�سد  با�ستقبال 
واجلماهري التي كانت حا�سرة يف 
مباريات  ملتابعة  الرئي�سي  امللعب 

مناف�سات كرة القدم.  
وق������ال امل����ق����دم ف���ه���د ع����ب����داهلل بن 
وثابر  اجتهد  الغي�س  اإن  جمعة، 
لبلوغ املركز االأول و�سط مناف�سة 
ق��وي��ة ل��ل��غ��اي��ة م��ع اأب���ط���ال العامل 
الو�سول  وي�����س��ت��ح��ق  ف��ن��ل��ن��دا  يف 
ميثل  لكونه  التتويج  من�سة  اإىل 
ال��ع��امل��ي وقام  امل��ح��ف��ل  ال���دول���ة يف 
بدوره امل�سرف يف رفع العلم خالل 

مناف�سات  اأج����واء  و���س��ط  اجل��م��ي��ع 
دورة عام زايد الريا�سية بالنادي، 
الذي  الكبري  التميز  اأن  مو�سحاً 

ل��ت��ك��رمي ال��غ��ي�����س ه���ي اأق����ل �سيء 
على الدور االإيجابي الذي قام به 

يف بطولة العامل.  

ع�������رب ال����غ����ي���������س ع�������ن ت����ق����دي����ره 
بتكرميه  ال��رم�����س  ن����ادي  مل���ب���ادرة 
قلوب  ع��ل��ى  غ��ال��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 

امل�سهد املثري رغم االأجواء الكبرية 
امل�ساركني،  ب���ني  امل��ن��اف�����س��ات  م���ن 
الرم�س  نادي  مبادرة  اأن  مو�سحاً 

القدرات  ي��وؤك��د  ال��ف��ع��ال��ي��ات  راف���ق 
الرم�س  ن������ادي  الأب����ن����اء  ال���ع���ال���ي���ة 
التنظيم  يف  ال��ك��ب��رية  وال���ك���ف���اءة 

واال�ست�سافة.  
وع����ل����ى ���س��ع��ي��د م���ن���اف�������س���ات ك���رة 
كرة  مباريات  �سهدت  فقد  القدم، 
القدم اأم�س االأول تاأهل البوقرانا 
ربع  ال���دور  اإىل  علي  ب��ن  و�سام�س 
الثانية  امل��ج��م��وع��ة  ع���ن  ال��ن��ه��ائ��ي 
1-2 بعد  االأخ�����ري  رغ���م خ�����س��ارة 
م��واج��ه��ة م��ث��رية وق���وي���ة حب�ست 
ال�سباب  االأن��ف��ا���س، يف ح��ني خ��رج 
املناف�سة  �سباق  من  اخلليج  وجنم 
على  االأول  فوز  رغم  التاأهل  على 
اأه�����داف نظيفة  ب��ث��م��ان��ي��ة  ال��ث��اين 
يف اجل��ول��ة االأخ����رية م��ن مرحلة 
تتوا�سل  ح���ني  يف  امل���ج���م���وع���ات، 
ال��ب��ط��ول��ة م�����س��اء اليوم  م��ب��اري��ات 
العولقي  �سعيد  املرحوم  مبباراتي 
واملهند�س  خ��ل��ي��ف��ة  وم�����س��ت�����س��ف��ى 
ل���ل���ح���دائ���ق و����س���ب���اب ال���رم�������س يف 
اأهم مراحل  الرابعة يف  املجموعة 
الدفاع  ل�سمان  وذل���ك  البطولة 
عن حظوظ التاأهل اإىل الدور ربع 

النهائي. 

الربازيلي فابينيو من 
موناكو اىل ليفربول 

االنكليزي يف ح�سابيهما على موقع  وليفربول  الفرن�سي  ناديا موناكو  اأعلن 
تويرت، عن تو�سلهما التفاق ب�ساأن تخلي االأول عن مدافعه الربازيلي فابينيو 
للثاين مقابل 50 مليون يورو زائد املكافاآت بح�سب م�سدر مقرب من نادي 

االمارة.
وقال فابينيو )24 عاما( الذي يغيب عن ت�سكيلة الربازيل ملونديال رو�سيا 
2018، عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي اأنه “اأمر لطاملا اأردته. اإن ليفربول 

فريق عمالق. من�ساآت النادي تبدو ا�ستثنائية«.
اأ�سارت  امل�سادر  بالعقد، لكن  اأي تفا�سيل مرتبطة  ومل يك�سف الطرفان عن 
الوان  عن  �سيدافع   ،2013 منذ  موناكو  مع  لعب  ال��ذي  الربازيلي  اأن  اىل 
ليفربول، القادم ال�سبت من خ�سارة مريرة اأمام ريال مدريد اال�سباين )3-1( 
مدرب  واع��ت��رب  املقبلة.  اخلم�سة  امل��وا���س��م  يف  اوروب����ا،  اب��ط��ال  دوري  نهائي  يف 
ليفربول االملاين يورغن كلوب اأن فريقه “ح�سل على العب ممتاز و�سخ�س 
ممتاز اي�سا. �سخ�سيته كقائد يف غرف املالب�س، و�سلوكه خالل التمارين، كانا 
حديث جميع االأ�سخا�س الذين حتدثنا اليهم«. وخالل مبارياته ال�225 مع 
نادي االمارة، �سجل فابينيو 29 هدفا وحقق 21 متريرة حا�سمة، وكان يثري 
واتلتيكو مدريد اال�سباين  املحلي  ال��دوري  �سان جرمان بطل  باري�س  اهتمام 
بطل “يوروبا ليغ«. وكان فابينيو نف�سه اأكد نهاية العام املا�سي اأنه �سريحل 
قبل  املو�سم  الفرن�سي  ال��دوري  لقب  اىل  قيادته  �ساهم يف  ال��ذي  عن موناكو 
وتردد ا�سم فابينيو يف �سوق االنتقاالت   .2000 املن�سرم للمرة االأوىل منذ 
ال�سيف املا�سي لكن الظهري االمين بقي يف موناكو بعد ان تعر انتقاله اىل 
حتى  االخ��ري  على  املفرو�سة  التعاقدات  حظر  عقوبة  ب�سبب  مدريد  اتلتيكو 
وبرحيل فابينيو، �سيخ�سر  فرتة االنتقاالت ال�ستوية االأخرية اوائل 2018. 
ابرز  عن  املن�سرم  املو�سم  انطالق  قبل  تخلى  اأن  بعد  اأخ��رى  ركيزة  موناكو 
جنومهم ومنهم الدويل ال�ساب كيليان مبابي وتيموي باكايوكو والربتغايل 

برناردو �سيلفا وبنجامان مندي.

بعد اأربعة لقاءات مثرية لتكملة امل�ضوار

ال�سراع يحتدم لبلوغ حلم نهائي رم�سانية النادي امل�سري
مباراتي  ق��رع��ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الدور قبل النهائي والتي اأ�سفرت 
اجلالية  فريقي  يجمع  ل��ق��اء  ع��ن 
الن�سخة  ل��ق��ب  ح���ام���ل  امل��غ��رب��ي��ة 
بالعني،  امل�سري  بالنادي  االأوىل 
مناف�سه  �سيواجه  ال��ذي  واخل��زن��ة 
املباراتني  يف  وال����ف����ائ����زان  ن��ع��م��ة 
املناف�سة  ن��ه��ائ��ي  يف  ���س��ي��ل��ت��ق��ي��ان 
لتحديد هوية البطل بينما يلعب 
اخلا�سران للفوز باملركز الثالث.  

ب��ع��د ف�����وزه ع��ل��ى ج��را���س��ي��ا 1-3 
�سا�سي  ع��ب��دال��ك��رمي  ل���ه  و���س��ج��ل 
وع����ب����دال����ه����ادي ال���ي���غ���ن���ي واأي������وب 
2 و12 و28  ال��دق��ائ��ق  ح��ايل يف 
لفريق  �سجل  بينما  ال��ت��وايل  على 
ج����را�����س����ي����ا خ���ل���ي���ف���ة ع�����ب�����داهلل يف 
اأدار اللقاءات  الدقيقة اخلام�سة. 
واإبراهيم  امل��ق��دم  �سعيد  احل��ك��ام 
ويا�سر  اأح����م����د  وي���ون�������س  حم���م���د 
ويف ختام املباريات اأجرت  ال�سيد. 

ب���ال���ع���ني على  ال�����ن�����ادي امل�������س���ري 
اأحالم فريق اجلالية االأردنية بعد 
الفوز عليه بنتيجة 1/2، و�سجل 
عبداجلليل  ال��الع��ب��ان  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
ع��ب��دال��ب��دي��ع واأح����م����د ���س��وق��ي يف 
على  و18  االأوىل  ال��دق��ي��ق��ت��ني 
التوايل بينما حمل هدف االأردنية 
الدقيقة  يف  �سقر  اإي��ه��اب  ت��وق��ي��ع 
اآخر  اخلزنة  فريق  وخطف   .22
النهائي  ن�سف  م��رح��ل��ة  ب��ط��اق��ات 

�سافرة  م��ن  ال��راب��ع��ة  الدقيقة  يف 
�سعيد  ال��الع��ب  اأن  اإال   ، ال��ب��داي��ة 
النتيجة  معادلة  م��ن  متكن  علي 
الهدف  واأ���س��اف   11 الدقيقة  يف 
ال��ث��اين ب��ع��د اأرب����ع دق��ائ��ق اأخ���رى. 
مرهون  ي��ح��ي��ى  زم���ي���ل���ه  و����س���ج���ل 
الدقيقتني  يف  متتاليني  ه��دف��ني 
26 و30 لي�سمن لفريقه بطاقة 

املرور اإىل مربع الكبار.
فريق  ق�سى  ال��ل��ق��اءات  ث��ال��ث  ويف 

املغربية  اجلن�سية  من  الفريقني 
ا�ستمتع  متميزاً  اأداًء  معاً  ليقدما 
ب��ه اجل��م��ه��ور ال���ذي ت��اب��ع املباراة. 
كما تاأهل فريق نعمة بجدارة اإثر 
بن  ف��ري��ق جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  تغلبه 
اأه���داف مقابل هدف  ب��اأرب��ع��ة  ح��م 
اأن فريق بن  واح��د. وبالرغم من 
حم كان الطرف املبادر بالت�سجيل 
حيث تقدم بالهدف ال�سريع الذي 
ال�سيبة  ع��ب��داهلل  ال��الع��ب  �سجله 

الدقيقة  يف  ك���روج  يو�سف  �سجله 
االأول  ال���������س����وط  م�����ن  االأخ����������رية 
ال���ع���ني العبه  الأب����ط����ال  وت����ع����ادل 
 ،26 الدقيقة  يف  حممد  يو�سف 
ليحتكم الفريقان لركالت اجلزاء 
املغربية.  للجالية  ابت�سمت  التي 
وقدم الفريقان م�ستوى فنياً قوياً 
وال���ت���ي حفلت  امل���واج���ه���ة  ه����ذه  يف 
ب��ال��ن��دي��ة ع��ل��ى م���دار ال�����س��وط��ني ، 
وما زاد من قوتها اأن جميع العبي 

النادي   ، املغربية  كل من اجلالية 
امل�����س��ري ب��ال��ع��ني، اخل��زن��ة ونعمة 

اإىل مرحلة ن�سف النهائي.
اجلالية  ف����ري����ق  ����س���ع���ود  وج�������اء 
لعقبة  ت��خ��ط��ي��ه  ب���ع���د  امل���غ���رب���ي���ة 
العني  اأب����ط����ال  ف���ري���ق  م��ن��اف�����س��ه 
اجل����زاء  ب���رك���الت   2-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
اإنتهى الوقت  اأن  الرتجيحية بعد 
االأ����س���ل���ي ب��ال��ت��ع��ادل ب���ه���دف لكل 
فريق. تقدم فريق اجلالية بهدف 

••العني – الفجر

االأول  اأم�س  نتائج لقاءات  اأ�سفرت 
ال��ت��ي ج����اءت يف اإط����ار ال����دور ربع 
النهائي من البطولة الرم�سانية 
لكرة القدم والتي ينظمها النادي 
امل�سري على ملعبي كلية التقنية 
مبنطقة فلج هزاع مبدينة العني 
�سعيد  ال�سيخ  معايل  رعاية  حتت 
تاأهل  ، عن  نهيان  اآل  بن طحنون 

انطالق بطولة عام زايد الرم�سانية ل�سرطة اأبوظبي

فقد تاأهل من املجموعة »اأ« املهام 
اخل����ا�����س����ة، واالأم���������ن اجل���ن���ائ���ي، 
للربع  ت��اأه��ل  »ب«  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
واملنافذ،  االأم���ن  ���س��وؤون  النهائي 

واملوارد الب�سرية.
واأث����ن����ى ال���ع���م���ي���د، خ��ل��ي��ف��ة بطي 
ال�����س��ام�����س��ي، ن��ائ��ب م��دي��ر قطاع 
رئي�س جمل�س  املالية واخلدمات، 
على  الريا�سي،  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 
البطوالت  يف  املتميزة  امل�ساركات 
والتي  ال��رم�����س��ان��ي��ة،  ال�����س��رط��ي��ة 
االأخ���وة  رواب����ط  ت��ع��زي��ز  ت�سهم يف 
وال����ت����وا�����س����ل ب����ني امل��ن��ت�����س��ب��ني و 
واالن�سجام  واالأل���ف���ة  امل��ح��ب��ة  روح 
ال�سرطية  االأ����س���رة  ع��ن��ا���س��ر  ب��ني 
من  ع��ن�����س��را  ت�سكل  و  ال���واح���دة، 
عنا�سر االعداد البدين والذهني 
الفتاً  ال�سرطة  ل��رج��ل  والنف�سي 
و  للبطولة  اجل��ي��د  التنظيم  اإىل 
الذي يعك�س مدى اهتمام �سرطة 
الريا�سية،  بالبطوالت  اأبوظبي 
ال����ق����ي����ادة  ج����ه����ود  اإىل  م���������س����رياً 

ال�سرطية يف هذا اجلانب.
»امل���ه���ام اخل��ا���س��ة، وق��ط��اع االأمن 
اجلنائي، اأما يف بطولة �سد احلبل 

»اأ« �سوؤون االأمن واملنافذ، واملوارد 
ال��ب�����س��ري��ة، وم����ن امل��ج��م��وع��ة » ب 

ال����ط����ائ����رة  ك��������رة  ب����ط����ول����ة  ويف 
املجموعة  م��ن  ت��اأه��ل  ال�ساطئية 

بهدفني  امل��ج��ت��م��ع  اأم���������ن  ق���ط���اع 
لهدف.

امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة ب��ه��دف لهدف، 
على  امله��������ام  قط��اع  ف���������از  فيما 

فريقي  تع����������ادل  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم 
وقطاع  واخلدمات  املالية  قط������اع 

ان���ط���ل���ق���ت ب����ط����ول����ة ع�������ام زاي������د 
التي  ال���رم�������س���ان���ي���ة  ال�������س���رط���ي���ة 
ل�سرطة  العامة  القيادة  تنظمها 
ال���ق���دم، وكرة  ك����رة  اأب���وظ���ب���ي، يف 
احلبل،  و�سد  ال�ساطئية،  الطائرة 
و����س���ب���اق ال���ط���ري���ق، وال����دراج����ات 
واملالكمة.،  وال�سنوكر،  الهوائية، 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  مب�����س��ارك��ة 
الدور  نتائج  واأ�سفرت  ال�سرطية، 
ل��ب��ط��ول��ة ك���رة القدم  ال��ت��م��ه��ي��دي 
قطاع  ف����وز  ع���ن  االأول  ال���ي���وم  يف 
ب���ه���دف نظيف،  اخل���ا����س���ة  امل���ه���ام 
ع��ل��ى ق��ط��اع امل��ال��ي��ة واخل���دم���ات، 
الثانية قطاع  املباراة  فاز يف  فيما 
امل��وارد الب�سرية على   قطاع اأمن 
مقابل  اأه���داف  بخم�سة  املجتمع، 

هدف وحيد .
قطاع  ت��غ��ل��ب  ال���ث���اين  ال���ي���وم  ويف 
ال��ع��م��ل��ي��ات امل��رك��زي��ة ع��ل��ى قطاع 
���س��وؤون ال��ق��ي��ادة، ب��ه��دف��ني مقابل 
���س��ف��ر ف��ي��م��ا ف�����از ق���ط���اع االأم�����ن 
�س�������وؤون  ق��ط��اع  ع��ل��ى  اجل��ن��ائ��ي 
االأم�����ن وامل��ن��اف��������ذ ب��ال��ت��غ��ي��ب، ويِف 
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ي�ست�سيف نادي ت�سليح للرماية بجزيرة يا�س ابوظبي 
اأقوي بطولة لريا�سة االير�سوفت على م�ستوى العامل 

العربي خالل �سهر رم�سان املبارك.
وقال ال�سيد �سامل املطرو�سي املدير التنفيذي ملجموعة 
ت�سليح “ نحر�س من وراء تنظيم هذه البطولة تعزيز 
لريا�سة  ال��دول��ي��ة  الت�سنيفات  �سمن  ال��دول��ة  م��وق��ع 
الريا�سة  ه����ذه  وه������واة  ودع�����ا الع���ب���ي  االإي���ر����س���وف���ت. 
م�سابقة  خالل  فيها  ومهارتهم  مواهبهم  ال�ستعرا�س 
فنون الرماية ، وهي البطولة االأوىل من نوعها على 
ال�سياد  موؤ�س�سة  تقوم  العربي. حيث  الوطن  امل�ستوى 
ال�سعودية  العربية  باململكة  الهوائية  للبنادق  العربي 
التنظيم  يف  بالتعاون  املتميز،  التحدي  ه��ذا  برعاية 

ي�سرتط  كما  وبلده.  االن�ستغرام  عرب  وا�سمه  الفعلي، 
على  العربي  ال�سياد  ح�ساب  متابعة  املت�سابقني  على 

  .BenhumaidGroup@ االإن�ستغرام
ي�ستمر ا�ستقبال الفيديوهات حتى 25 رم�سان، و�سيتم 
30 رم�����س��ان. و�ستعر�س  ال��ف��ائ��زي��ن يف  االإع����الن ع��ن 
 .snipers.sa@ ح�ساب  عرب  الفيديوهات  جميع 
رائعة  اإير�سوفت  معدات  على  الفائزون  �سيح�سل  كما 
ريال   10،000 اإىل  قيمتها  ت�����س��ل  ق��ي��م��ة  وج���وائ���ز 
اىل  ت�سل  ج��وائ��ز  مبجموع  ف��ائ��زا  لع�سرون  ���س��ع��ودي. 

40،000 ريال �سعودي.
املت�سابق  ي��ك��ون  اأن  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  ال��ت��اأه��ل  ���س��روط  وم���ن 
عربي اجلن�سية، واأن يكون الرمي ب�سالح هوائي مثل 

وامل��ت��اب��ع��ة ال�����س��ع��ودي��ة و ال��ك��وي��ت و االم�����ارات، و�سركة 
ت�سليح للرماية يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وتهدف م�سابقة فنون الرماية احلرة اإىل اإظهار �سغف 
ومهارة رماة الوطن العربي يف فنون الرماية، واألعاب 
الوعي  زي��ادة  اإىل  باالإ�سافة  والت�سوير،  االإير�سوفت 
وهواية  كريا�سة  االإير�سوفت  األ��ع��اب  ح��ول  املجتمعي 

مزدهرة ون�سرها على نطاق وا�سع يف املنطقة. 
املبارك،  �سهر رم�����س��ان  ال��ب��ط��ول��ة خ���الل  ه���ذه  وت��ق��ام 
مدته  فيديو  حتميل  بها  بامل�ساركة  ال��راغ��ب��ني  وع��ل��ى 
ومهاراتهم  مواهبهم  خالله  ي�ستعر�سون  ثانية   60
ذلك  يحمل  اأن  ويجب  والت�سوير.  الرماية  فنون  يف 
املت�سابق  وا�سم  #فنون_الرماية،  ها�ستاق  الفيديو 

اأو االإير�سوفت  البنتبول  اأو  باأنواعها  البنادق الهوائية 
اأو ال�سهام واالأقوا�س، واأن ميتلك املت�سابق  اأو النبيطة 
ويكون  ودولته،  ا�سمه  يحمل  �سالح  اإن�ستغرام  ح�ساب 

حمتواه عام.
“ندعو كافة  م��ع��ل��ًق��ا:  امل��ط��رو���س��ي  ق���ال  ه����ذا،  وح����ول 
نوعها  من  الفريدة  الفر�سة  ه��ذه  الغتنام  الالعبني 
ال�ستعرا�س مهاراتهم يف الرماية على م�ستوى الوطن 
العربي وحول العامل عرب حتدي فنون الرماية احلرة. 
وناأمل اأن نتمكن من ت�سجيع الهواة واملحرتفني على 
�سقل مواهبهم باال�سرتاك مبثل هذه الفعاليات التي 
ت�ساهم يف ن�سر هذه الريا�سة كمثال لالأن�سطة االآمنة 

واملمتعة واملتاحة للجميع«.

نادي ت�سليح للرماية ي�ست�سيف اأقوى بطولة لريا�سة الإير�سوفت يف الوطن العربي 

النهائي غدا يف امللعب الرئي�ضي

املحرتفني والطواف يق�سيان النجوم وكاتلونيا يف »رم�سانية العربي«

م�سابقات لكل الأعمار يف فعاليات م�سايف الريا�سية

الدولية ختام ناجح لدورة جمل�س دبي الريا�سي لتاأهيل املدربات الوطنيات االحت������اد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اخت�سا�سيني  ف��ي��ه��ا  و���س��ي��ح��ا���س��ر 
دوليني ويف نهاية الربنامج �سيتم 
تدريب  ����س���ه���ادة  امل���ت���درب���ات  م��ن��ح 
معتمدة من االحت��اد الدولية لكل 
بها  العمل  للم�ساركات  لعبة ميكن 
كمدربة معتمدة دولًيا، كما اأن من 
م�ستقبل  تاأمني  الربنامج  اأه��داف 
ب��ع��د تركهن  ال��الع��ب��ات ب��االأن��دي��ة 
م��ه��ن��ة تعتمد  ل���ك���ي جت����د  ال���ل���ع���ب 

عليها وهي التدريب«.
وق��ال��ت ن��ادي��ة ع��ل��ي خ���دمي العبة 
الو�سل  ب���ن���ادي  ال���ط���ائ���رة  ال���ك���رة 
دبي  جمل�س  “ن�سكر  ال��ري��ا���س��ي: 
الريا�سي على تنظيم هذه املبادرة 
تطور  يف  �ست�ساهم  ال��ت��ي  ال��رائ��دة 
الريا�سة الن�سائية من بعد جديد 
�سعداء  ون���ح���ن  ال����ت����دري����ب،  وه�����و 
بامل�ساركة يف هذه الدورة االإيجابية 
ومنتخباتنا  اأن��دي��ت��ن��ا  ن��ف��ي��د  ل��ك��ي 
خا�سة وان عدد املدربات الوطنيات 
ي��ك��ون م��ن��ع��دًم��ا، لذلك  قليل وق��د 
ومتابعة  احل�سور  على  �سنحر�س 
ك��اف��ة ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة �سمن 
هذا الربنامج الرائع حتى نح�سل 
اأول  ونكون  التدريب  رخ�سة  على 
فوج من املدربات الوطنيات الالتي 

يعملن يف هذا املجال الرائع«.

واملهنية  االأكادميية  التجارب  من 
ه����ذا  ت�������س���م���ي���م  ومت  ال���������س����اب����ق����ة، 
جانب  يت�سمن  بحيث  ال��ربن��ام��ج 
حمدد  وحم��ت��وى  للغاية  تفاعلي 
كافة  ومعاجلة  لر�سد  وخم�س�س 
ال�سلة،  ال��ق��ي��ادة،  واأه��م��ه��ا  امل��ح��اور 
الذكاء  التفاو�س،  ا�سرتاتيجيات 
العاطفي، وحل النزاعات، واالإدارة، 
واال�سرتاتيجية  ال���ق���رار  و���س��ن��اع 

على وجه اخل�سو�س«.
واخ����ت����ت����م����ت ف�����وزي�����ة ف�����ري�����دون: 
امل�ستقبل  م���درب���ة  ب��رن��ام��ج  “يعد 
ال�����دول�����ة  يف  ن�����وع�����ه  م�����ن  االأول 
وتاأهيل  اإع����داد  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
م����درب����ة وط���ن���ي���ة ل���ف���رق االأن����دي����ة 
ويت�سمن  ب���ال���دول���ة،  وامل��ن��ت��خ��ب��ات 
مدار  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع��ق��د 
ال��ي��وم مع  ال��ب��داي��ة  ال��ع��ام و�ستكون 
دورة تدريبية عامة ت�سمل تدريب 
العامة  االأح���ك���ام  ع��ل��ى  ال��الع��ب��ات 
واللياقة  اجل��م��اع��ي��ة  االأل���ع���اب  يف 
املحا�سرين  و���س��ي��ك��ون  ال��ب��دن��ي��ة، 
فيما  امل���ح���ل���ي���ة،  االحت����������ادات  م����ن 
تخ�س�سية  دورات  تنظيم  �ستليها 

ن��ه��ج تطويري  وي��ت��ب��ع  االإمن���ائ���ي���ة 
خم�����س�����س، ك��م��ا ي���رك���ز ع��ل��ى دمج 
باملو�سوعات  واملفاهيم  التقنيات 
النظرية التي حققها املتخ�س�سون 

من  ويعترب  ع��ام  ب�سكل  الريا�سي 
على  نعمل  التي  اال�ستثمارات  اأهم 
كما  م��ن��ه��ا،  واال���س��ت��ف��ادة  حتقيقها 
يلبي الربنامج خمتلف االحتياجات 

لقيادة الفرق واملنتخبات«.
هذا  “يقدم  ف���ري���دون:  واأ���س��اف��ت 
الربنامج مهارات تطويرية عالية 
القطاع  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ت���اأث���ري 

لت�سبح  امل����راأة  متكني  يف  لي�ساهم 
وقابلة  وم��ب��ت��ك��رة  ف��ع��ال��ة  رائ������دة 
امل��ت��غ��ريات يف  م��ع خمتلف  للتكيف 
القطاع الريا�سي واإعطائهن الثقة 

املرحلة  وت�سمنت  الريا�سي.  دبي 
مبادئ  ت���ق���دمي  ل����ل����دورة  االأوىل 
مدار  على  املهنة  واأ�س�س  التدريب 
ي���وم���ني، و���س��ت�����س��ت��م��ر ال������دورة من 
خ����الل ب���رن���ام���ج ت��خ�����س�����س��ي لكل 
تتخرج  ث��م  وم��ن  ح���دة،  لعبة على 
امل�������س���ارك���ات ب��ع��د ح�����س��ول��ه��ن على 
رخ�سة التدريب املعتمدة، وتخللت 
االأن�سطة  ع��دد من  تنظيم  ال��دورة 
والتخطيط  ال���ذك���اء  األ���ع���اب  م���ن 
لدى  التكتيكي  احل�س  تنمي  التي 

امل�ساركات. 
واأ�����س����ادت ف���وزي���ة ف���ري���دون مدير 
املراأة مبجل�س دبي  تطوير ريا�سة 
الريا�سي باحل�سور وااللتزام من 
الع��ب��ات االأن��دي��ة ال��الت��ي حر�سن 
املحا�سرات  ك���اف���ة  ح�����س��ور  ع��ل��ى 
وتركيز،  بحيوية  معها  والتفاعل 
وقالت: “�سعداء بالتجاوب الكبري 
االأندية  العبات  من  امل�ساركة  على 
ومتابعة  ح�سور  على  وحر�سهن 
تنظيمها  مت  ال���ت���ي  امل���ح���ا����س���رات 
ع��ل��ى م�����دار ي���وم���ني، وه�����ذا يوؤكد 
ال��ذي مت تطويره  الربنامج  جناح 

ال��ت��دري��ب��ة الإع���داد  ال����دورة  �سهدت 
امل���درب���ات ال��وط��ن��ي��ات ال��ت��ي نظمها 
ميدان  يف  الريا�سي  دب��ي  جمل�س 
كبرًيا  جن����اًح����ا  مب���ق���ره  االب���ت���ك���ار 
العبات  م����ن  وا����س���ع���ة  وم�������س���ارك���ة 
االألعاب  خمتلف  م��ن  دب���ي  اأن��دي��ة 
ال����ري����ا�����س����ي����ة. وج����������اءت ال��������دورة 
التدريبية �سمن فعاليات )برنامج 
م�����درب�����ة امل�������س���ت���ق���ب���ل( ال���ربن���ام���ج 
يف  ال��وط��ن��ي��ات  ل��الع��ب��ات  التاأهيلي 
اجلماعية  لالألعاب  االأوىل  الفرق 
مبادرة  اإط������ار  ويف  دب�����ي،  ب���اأن���دي���ة 
وطنيات  م��درب��ات  الإع���داد  املجل�س 
باالأندية  الن�سائية  الفرق  لقيادة 
الريا�سية  االحت����اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

املحلية والدولية.
على  التدريبية  ال��دورة  وا�ستمرت 
اختيار  مت  ح���ي���ث  ي���وم���ني  م������دار 
ري��ا���س��ة جماعية  ك��ل  الع��ب��ت��ان يف 
الطائرة  وال��ك��رة  ال�سلة  ك��رة  ه��ي: 
وك������رة ال����ي����د، م����ن ج��م��ي��ع اأن���دي���ة 
دب���ي، وح��ا���س��ر خ��الل��ه��ا ك���اًل من: 
االإمارات  احت��اد  من  غريب  �سعيد 
منري  اليد،  لكرة  املتحدة  العربية 
الحتاد  الفني  امل��دي��ر  �سليمان  ب��ن 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لكرة 
اأخ�سائي  �سوي�سي  ج��م��ال  ال�سلة، 
موؤ�س�سات واأندية ريا�سية مبجل�س 

عالية.
وك�سف قنزول عن ترتيبات كبرية 
للنهائي املقرر غداً اخلمي�س وقال 
اإن جناح البطولة فنياً وجماهريياً 
اجليدة  العنا�سر  قيمة  اإىل  ي�سري 
وقال يف  امل�ساركة،  الفرق  ب�سفوف 
حتظى  البطولة  اإن  نف�سه  الوقت 
ب��ال��دع��م وااله���ت���م���ام م���ن جمل�س 
اإدارة العربي واجلهات االأخرى يف 

اأم القيوين.

الفر�س  رغ���م  ل��ل��م��ب��اراة  االأ���س��ل��ي 
يف  الفريقني  م��ن  امل��ه��درة  الكثرية 

�سوطي اللقاء.
قنزول،  ���س��امل  ع���ب���داهلل  وح���ر����س 
املدير التنفيذي للعربي وبراهيما 
االأول  ال���ف���ري���ق  الع�����ب  دي���اك���ي���ت���ي 
مباريات  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ب��ال��ع��رب��ي 
ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ال��ت��ي �سهدت 
متيز �سافرة احلكم ال�ساب حممد 
بكفاءة  اجل�����س��م��ي  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د 

الطالع  ���س��وء  اأن  ح���ني  يف  و22، 
القيوين مل  اأم  ال��ذي راف��ق جن��وم 
جزاء  رك��ل��ة  ب��ا���س��ت��غ��الل  ي�سعفهم 
ح�سلوا عليها بت�سديدة بعيدة عن 

املرمى.
ويف امل���ب���اراة االأخ������رى، ف��ق��د جنح 
ف��ري��ق ال���ط���واف يف ال��و���س��ول اإىل 
ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي ب���رك���الت اجل���زاء 
�سيطر  بعدما   3-4 الرتجيحية 
الوقت  ع���ل���ى  ال�����س��ل��ب��ي  ال����ت����ع����ادل 

•• اأم القيوين-الفجر:
القيوين  اأم  ال��ع��رب��ي  ن����ادي  اأع��ل��ن 
حتويل نهائي البطولة الرم�سانية 
غٍد  ي�����وم  ال��رئ��ي�����س��ي  امل���ل���ع���ب  اإىل 
االأع���داد  ملواجهة  وذل���ك  اخلمي�س 
الكبرية من اجلماهري التي يتوقع 
االإث���ارة  ملتابعة  ح��ا���س��رة  ت��ك��ون  اأن 

املتوقعة بني طريف النهائي.
وكانت االإثارة حا�سرة اأم�س االأول 
بعدما ودع فريق جنوم اأم القيوين 
البطولة يف مرحلة خروج املغلوب 
م����ن ال��������دور رب������ع ال���ن���ه���ائ���ي اإث����ر 
خ�����س��ارت��ه ب��ث��الث��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة ام���ام 

فريق املحرتفني »ب«.
االأداء  يف  ال��ن��ج��وم  اف�سلية  ورغ���م 
�سعيد  م��ع��ت��وق  اأن  اإال  امل����ي����داين، 
ورف�����اق�����ه وب���خ���ربت���ه���م امل���ع���ه���ودة 
باأقل  الفر�س  ا�ستغالل  ا�ستطاعوا 
جمهود، لينجح علي �سليمان يف هز 
ال�سباك بالهدف االأول يف الدقيقة 
5 ثم متكن داود �سليمان يف تتويج 
 17 الدقيقتني  يف  بهدفني  تاألقه 

•• م�سايف-الفجر:

اف���ت���ت���ح ���س��ع��ي��د ح���م���ود امل����ح����رزي، 
م�سايف  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
مقر  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
لتنفيذ  خ��ط��ت��ه  ���س��م��ن  ال����ن����ادي 
اخلا�س  ال���ري���ا����س���ي  ال����ربن����ام����ج 
يحقق  ن��ح��و  ع��ل��ى  رم�����س��ان  ب�سهر 
اأب����ن����اء امل���ن���ط���ق���ة، حيث  ت��ط��ل��ع��ات 
ال�سطرجن  الفعاليات على  ت�ستمل 
وال��ب��ل��ي��اردو وك����رة ال��ط��اول��ة، اإىل 

جانب اأن�سطة ثقافية.
املدير  امل�����زروع�����ي،  ���س��ع��ي��د  وق������ال 
التنفيذي لنادي م�سايف، اإن حر�س 
رئي�س  امل����ح����رزي  ح���م���ود  ���س��ع��ي��د 
دعم  ع��ل��ى  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
الريا�سية  االأن�سطة  اإق��ام��ة  فكرة 
يعك�س  رم�سان  �سهر  يف  املختلفة 
ال����ت����ق����دي����ر الأه����م����ي����ة م����ث����ل ه����ذه 
طموحات  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ما  ك���ل  اإىل  وال���و����س���ول  ال�����س��ب��اب 
ميكن اأن يحقق التطلعات املرجوة 
الريا�سية  االأم�����س��ي��ات  خ��الل  م��ن 
ال�سامل  ال���ن���ادي  دور  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
خ�سو�ساً اإثر التجاوب الكبري مع 

الفعاليات من �سباب املنطقة.
م�سايف  ن���ادي  يف  ن�سعى  واأ����س���اف: 
دور  تعك�س  التي  الفعاليات  لدعم 
واملعرفة  ال��وع��ي  ن�سر  يف  ال���ن���ادي 
وال���ربام���ج ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ت��ي تعزز 
دورن����ا االإي��ج��اب��ي يف ال��ت��ف��اع��ل مع 
املختلفة  العمرية  الفئات  رغ��ب��ات 
اأوق���ات  ق�����س��اء  ع��ل��ى  وم�ساعدتهم 

اآل  ابراهيم  بن  �سلمان  ال�سيخ  القدم  لكرة  االآ�سيوي  االحت��اد  رئي�س  اأعلن   
جاين  )فيفا(  ال���دويل  االحت���اد  رئي�س  ب��اق��رتاح  “ترحيبه”  ام�س  خليفة 
الكامل  ال��دع��م  رب���ط  ان���ه  اإال  ل��الأن��دي��ة،  ال��ع��امل  ك��اأ���س  لتو�سيع  اإنفانتينو 

لالقرتاح املثري للجدل بتبيان مدى “ايجابيته«.
اليوم، عقد  االلكرتوين  القاري عرب موقعه  االحت��اد  ن�سره  بيان  وبح�سب 
البحريني ال�سيخ �سلمان اجتماعا مع الرئي�س ال�سوي�سري للفيفا يف املنامة 
اإنفانتينو من  “مباحثات مو�سعة حول املقرتحات االأخرية لل�سيد  تخللته 

اأجل اإعادة هيكلة بطولة كاأ�س العامل لالأندية وتو�سيعها«.
االآ�سيوي  اأن االحت��اد  القدم  ال��دويل لكرة  “اأعلمت رئي�س االحت��اد  واأ�ساف 
يرحب باأي خطوة من �ساأنها امل�ساعدة على تطوير كرة القدم وتاأمني املزيد 
م�سددا على انه “مبجرد اأن نطلع على املقرتح الكامل  من املوارد للعبة”، 
القدم  لكرة  اإيجابياً  كان  واإذا  تفا�سيله،  بكل  القدم  لكرة  ال��دويل  لالحتاد 
فاإننا بالتاأكيد �سن�سانده«. ويرغب انفانتينو يف اإجراء تغيريات جذرية على 

االإيجابية  االأم���������ور  يف  ال�����ف�����راغ 
الوطن  وح��ب  الوعي  قيم  وغر�س 
وامل�ساهمة يف كل ما ميكن اأن يعزز 

تطوره ونه�سته ورفعته«.
التجاوب  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  واأ���س��ار 
ال��ك��ب��ري م��ن ال��ك��ب��ار وال�����س��ب��اب مع 
يف  االإيجابية  والرغبة  امل�سابقات 
الريا�سية  الربامج  اال�ستفادة من 

اأرب��ع �سنوات بدءا من العام  مونديال االأندية عن طريق تنظيمه مرة كل 
2021، مب�ساركة 24 نادياً، منها 12 اأوروبيا. وتقام امل�سابقة حاليا ب�سكل 
�سنوي ومب�ساركة �سبعة فرق. كما ياأمل رئي�س “الفيفا” يف اإقامة “دوري 
لالأمم” ت�سارك فيه املنتخبات املتوجة بالبطوالت القارية، وهو اأ�سبه بكاأ�س 

للعامل م�سغر، يجمع كل عامني 8 منتخبات دولية. 
ويوؤكد اإنفانتينو اأن جمموعة من امل�ستثمرين �ست�سمن عائدات ت�سل اىل 

25 مليار دوالر )20،9 مليار يورو( لهاتني امل�سابقتني.
كرة  ع��امل  يف  واحل���ذر  املعار�سة  م��ن  مبزيج  اإنفانتينو  اق��رتاح��ات  وقوبلت 
القدم. واأبدى االحتاد االأوروبي للعبة يف وقت �سابق من اأيار مايو احلايل، 
املكتظ ونق�س  “الربنامج  االق��رتاح خ�سو�سا جلهة  حتفظات جدية على 
وذلك اثر اجتماع ملجل�سه اال�سرتاتيجي هذا ال�سهر. املعلومات امللمو�سة”، 

كما اأبدى املنتدى العاملي للبطوالت قبل ذلك معار�سة �سديدة الأي خطة 
للفيفا “يكون لها تاأثري �سلبي على روزنامة مكتظة باالأحداث«.

وامل�سابقات  ال��ن��ادي  يوفرها  ال��ت��ي 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  وق���ال  املختلفة، 
اجلوائز  ر���س��دت  ال��ن��ادي  اإدارة  اإن 
الفعاليات  يف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  ال��ق��ي��م��ة 
م��ع اق����رتاب امل��ن��اف�����س��ات م��ن خط 
بالرغبة  ال��ن��ادي  مقر  يف  النهاية 
درجة  اإىل  ال��و���س��ول  يف  ال��ك��ب��رية 

النجاح املطلوبة. 

الحتاد الآ�سيوي يرحب بتو�سيع مونديال الأندية 
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الفجر الريا�ضي

بداية موفقة ملان�سيني وعودة ناجحة لبالوتيلي 

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ي�ستقبل بطل العامل يف رفع الأثقال في�سل الزعابي
ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��ع��ادة ال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
�سرطة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن 
الغي�س  في�سل  البطل  اخل��ي��م��ة،  راأ����س 
ال��زع��اب��ي احل��ائ��ز ع��ل��ى امل��رك��ز االأول يف 
االأث��ق��ال )البنج  ال��ع��امل يف رف��ع  بطولة 
بري�س ( التي اأقيمت يف فنلندا، بح�سور 
املقدم مروان عبد اهلل جكة مدير اإدارة 
ب�سرطة  ال��ع��ام��ة  وال���ع���الق���ات  االإع�����الم 
راأ������س اخل��ي��م��ة، و امل���ق���دم ق�����س��ي��ب عبد 
االإعالم  اإدارة  مدير  نائب  الزعابي  اهلل 
والعالقات العامة، والرائد �سعيد جمعة 
امل�ساندة  امل��ه��ام  ف���������������رع  م��دي��ر  امل��ا���س 
مبكتب������ه  وذل��ك  اخلا�سة،  املهام  ب���اإدارة 
مب��ب��ن��ى ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة. ح��ي��ث وجه 
اخليمة،  راأ���س  �سرطة  ع��ام  قائد  �سعادة 
منت�سب  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات  ال���ت���ه���اين 
���س��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، ال��ب��ط��ل العاملي 
في�سل الغي�س، م�سيداً باالإجناز الكبري 
لدولة  ال�سرطة  منت�سب  حققه  ال���ذي 
االإم��ارات مثمناً جهود الالعب املتميزة 

ومثابرته يف �سبيل حتقيق الو�سول اإىل 
امليدالية  ع��ل��ى  ال��ل��ق��ب واحل�����س��ول  ه���ذا 
ال��ع��امل��ي��ة. وك���رم ���س��ع��ادة ال��ل��واء ع��ل��ي بن 

احتفاًء  الغي�س،  في�سل  البطل  علوان، 
البطل   حققه  ال��ذي  ب��االإجن��از  وتقديراً 
اإثر ح�سوله على البطولة العاملية، التي 

ُيذكر باأنها بطولة تخ�س�سية ومل ي�سبق 
الأي العب من العرب وال�سرق االأو�سط 

اإحرازها وحتقيقها. 

خالل  من  ايطاليا  ملنتخب  كمدرب  موفقة  بداية  مان�سيني  روبرتو  حقق 
الفوز على ال�سعودية 2-1 يف �سانت غالن ال�سوي�سرية، وذلك يف لقاء ودي 
يدخل �سمن ا�ستعدادات االأخرية لنهائيات مونديال رو�سيا التي تنطلق يف 
14 حزيران/يونيو. ويف اول ت�سكيلة له بعد تعيينه خلفا جلانبيريو فنتورا 
الذي اقيل من من�سبه عقب ف�سل اإيطاليا يف التاأهل اىل كاأ�س العامل للمرة 
االأوىل منذ 60 عاما، قرر مان�سيني ا�ستدعاء مهاجم ني�س الفرن�سي ماريو 

بالوتيلي الذي كان عند ح�سن ظنه بت�سجيله الهدف االأول لبالده.
ومنح مان�سيني مهاجمه ال�سابق يف انرت ميالن ومان�س�سرت �سيتي االنكليزي 
فر�سة خو�س مباراته االأوىل مع بالده منذ اجلولة الثالثة االأخرية من 

الدور االأول ملونديال الربازيل 2014 �سد االوروغواي )�سفر-1(.
االأف�سلية  ترجمة  يف  جن��ح  اإذ  مت��ام��ا،  موفقة  “امل�ساغب”  ع���ودة  وك��ان��ت 
اىل  املنطقة  خ��ارج  من  بت�سديدة  جميل  بهدف  مان�سيني  لرجال  املطلقة 

بقمي�س  االأول  ه��دف��ه  م�سجال  ال��ع��وي�����س،  حم��م��د  احل���ار����س  مي��ني  ي�����س��ار 
االأول  ال��دور  انكلرتا يف  2014 �سد  14 ح��زي��ران يونيو  االت���زوري منذ 
من مونديال الربازيل. ورفع بالوتيلي ر�سيده االجمايل اىل 14 هدفا يف 
14 مباراة، لي�سبح ثالث اأكر الالعبني احلاليني تهديفا مع املنتخب بعد 
دانييلي دي رو�سي والربتو جيالردينو. وبعد هيمنة ايطالية مطلقة، دخل 
اأجواء اللقاء  رجال املدرب االأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي تدريجيا يف 
على  االول  ال�سوط  وانتهى  دوناروما.  جانلويجي  ملرمى  تهديد  دون  لكن 
هذه النتيجة ويف بداية الثاين زج بيتزي ب�سامل الدو�سري يف الو�سط بدال 
من حممد كنو لتن�سيط الفريق الذي بدا اأف�سل من الدقائق ال�45 االأوىل 
اأر�سية امللعب يف الدقيقة  لكن دون خطورة تذكر. وترك بعدها بالوتيلي 
57 ل�سالح مهاجم تورينو اندريا بيلوتي الذي عزز تقدم بالده بهدف ثان 

بكرة راأ�سية ثم متابعة بالقدم اثر ركلة ركنية لرجال مان�سيني.

ت�سل�سي  لظهري  خطاأ  من  م�ستفيدة  اللقاء  اج��واء  اىل  ال�سعودية  وع��ادت 
االنكليزي دافيدي زاباكو�ستا الذي خ�سر الكرة خارج منطقة بالده، فخطفها 
�سامل الدو�سري ومررها اىل يحيى ال�سهري الذي تخطى دوناروما و�سجل 
يف ال�سباك اخلالية. وح�سلت ال�سعودية على فر�سة ذهبية الإدارك التعادل 
عرب فهد املولد الذي دخل يف الدقيقة 70، لكن دوناروما تاألق واأنقذ بالده 
، ثم وا�سل االخ�سر �سغطه لكن دون اأن يتمكن من الو�سول جمددا اىل 
ال�سباك. وي�ستعد املنتخب ال�سعودي يف مع�سكر ب�سوي�سرا منذ 20 ال�سهر 
للمرة  املونديال  يونيو، خلو�س غمار  الثامن من حزيران  احلايل وحتى 
اخلام�سة يف تاريخه واالأوىل منذ عام 2006، حيث ي�سارك يف املجموعة 
االأوىل اىل جانب رو�سيا امل�سيفة وم�سر واالأوروغواي. ويخو�س املنتخب 
 14 ي��وم  مو�سكو  يف  رو�سيا  �سد  للمونديال  االفتتاحية  امل��ب��اراة  االأخ�سر 

حزيران يونيو.

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
CREPTASTIC : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 279698  بتاريخ : 2017/09/14
بيانات االأولوية :     

باإ�سم :  منو لال�ستثمار ذ.م.م
وعنوانة :  مكتب 10-1101 ملك حممد ا�سرف عثمان، 

اخلليج التجاري،  دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
تلك  �سراء  و  ب�سكل مالئم مبعاينه  القيام  امل�ستهلكني من  الغري مبا ميكن جمهور  مل�سلحة  الب�سائع  ت�سكيله من  جتميع 
)بانكيك(،  املحالة  الفطائر  حتديدا  و  الغذائية  امل��واد  تت�سمن  الغري  مل�سلحة  الب�سائع  من  ت�سكيله  جتميع  ؛  الب�سائع 
جمهور  ميكن  مبا  وامل�سروبات  ك��رمي(  )اآي�س  البوظة  و  الكيك  و  الفطائر  و  ال�سكاكر  و  احللويات  واملخبوزات،  والكريب، 
الغذائية  امل��واد  يخ�س  فيما  باجلملة  البيع  خدمات  الب�سائع؛  تلك  �سراء  و  مبعاينه  مالئم  ب�سكل  القيام  من  امل�ستهلكني 

وامل�سروبات؛ تقدمي املعلومات للم�ستهلكني حول منتجات االأغذية و امل�سروبات.
و���س��ف ال��ع��الم��ة :    ال��ط��ل��ب ه��و مل��ج��م��وع��ة م��ن ث��الث��ة ع��الم��ات ح��ي��ث ال��ع��الم��ة االويل يف امل��ج��م��وع��ة ع��ب��ارة ع��ن كلمة 
 sweet & savory artisan( و  )Est 2017( عبارتني  و  الطبخ  اأواين  �سعار  مع   )CREPTASTIC(
املجموعة هي عبارة عن كلمة )CREPTASTIC( مع �سعار اأواين الطبخ و عبارتني  الثانية يف  والعالمة   )crepes
الثالثة يف املجموعة  )Est 2017( و )sweet & savory artisan crepes( �سمن حدود دائرية، والعالمة 
 sweet & savory( و )Est 2017( مع �سعار اأواين الطبخ و عبارتني )CREPTASTIC( هي عبارة عن كلمة

دائرية. حدود  �سمن   )artisan crepes
اال�سرتاطات : 

بالربيد  اإر�سالة  اأو  االإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�س علي  لدية  فعلي من 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

CREPTASTIC : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 279699  بتاريخ : 2017/09/14

بيانات االأولوية :     
باإ�سم :  منو لال�ستثمار ذ.م.م

وعنوانة :  مكتب 10-1101 ملك حممد ا�سرف عثمان، 
اخلليج التجاري،  دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

�ضورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43

خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات؛ املطاعم و حافالت الطعام و املقاهي و مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ االك�ساك 
و خدمات ال�سفري؛ خدمات املقاهي وردهات القهوة؛ خدمات جتهيز الطعام وال�سراب؛ خدمات املطاعم؛ خدمات التزويد 
بالطعام و ال�سراب؛ خدمات مطاعم الوجبات ال�سريعة؛ توفري الوجبات املح�سرة؛ حت�سري االأطعمة او امل�سروبات لتناولها 

يف الداخل او اخلارج؛ اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة باخلدمات املذكورة اعاله.
و����س���ف ال���ع���الم���ة :ال���ط���ل���ب ه���و مل��ج��م��وع��ة م���ن ث���الث���ة ع���الم���ات ح��ي��ث ال���ع���الم���ة االويل يف امل��ج��م��وع��ة ع���ب���ارة ع���ن كلمة 
 sweet & savory artisan( و   )Est 2017( ع��ب��ارت��ني  و  الطبخ  اأواين  �سعار  م��ع   )CREPTASTIC(
كلمة )CREPTASTIC( مع �سعار اأواين الطبخ و عبارتني  عن  عبارة  هي  املجموعة  يف  الثانية  والعالمة   )crepes
والعالمة الثالثة يف املجموعة  دائرية،  حدود  �سمن   )sweet & savory artisan crepes( و   )Est 2017(
 sweet & savory( و )Est 2017( مع �سعار اأواين الطبخ و عبارتني )CREPTASTIC( هي عبارة عن كلمة

دائرية. حدود  �سمن   )artisan crepes
اال�سرتاطات : 

بالربيد  اإر�سالة  اأو  االإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�س علي  لدية  فعلي من 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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بني اأروقة املدينة القدمية يف تون�س العا�سمة، ينكب 
وال�سا�سية،  واجُل��ب��ة  ال��ف��رمل��ة  ت��ط��ري��ز  ع��ل��ى  خ��ي��اط��ون 
التي �ست�سكل زيا ر�سميا ميزج بني الرتاث واحلداثة، 
ل��ريت��دي��ه الع��ب��و م��ن��ت��خ��ب ك���رة ال���ق���دم ع��ل��ى هام�س 

مونديال 2018.
بهذا  “ن�سور قرطاج”  ت��ق��دمي الع��ب��ي  ف��ك��رة  وب���رزت 
اأثارته ال�سور الر�سمية  اأعقاب اجلدل الذي  الزي يف 
 14 الرو�سي  املونديال  يف  �سي�سارك  ال��ذي  للمنتخب 
 .2006 العام  منذ  االأوىل  للمرة  يوليو  يونيو-15 
الر�سمي  ال���زي  ان  التون�سيني  م��ن  ال��ع��دي��د  واع��ت��رب 
امل��ع��ت��م��د ل��ل��م��ن��ت��خ��ب، وال�����ذي ك���ان ي��رت��ك��ز ع��ل��ى بزات 
تون�س  ع��ن  فعلية  ���س��ورة  يعك�س  ال  ع��ن��ق،  ورب���ط���ات 

اخل�سراء.
“كان  ال���زي اجل��دي��د و���س��ام ب��ن عمر  وي��ق��ول م�سمم 
)الر�سمية  ال�سورة  وبعد  االأ�سا�س،  يف  م�سروع  لدينا 
لالعبي املنتخب( �ساعفنا اجلهود ليتم القبول باأزياء 

اأكر تعبريا عن تراثنا«.
طربو�س  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  “ال�سا�سية”،  اىل  ا�سافة 
�سوق  يف  ُتن�سج  تون�س،  يف  تقليديا  يعد  ال�سوف  م��ن 
)لبا�س مطرز  بلم�سات جمددة  “اجُلبة”  احلرفيني 

درة. للرجال( مع “الفرملة” ال�سُ
داخل  ن�ساجني  وبيد  الزي من احلرير  ومتت حياكة 
حم��الت��ه��م ال�����س��غ��رية ح��ي��ث ي�سمع ���س��وت اآالت��ه��م يف 

االأحياء ال�سيقة للمدينة القدمية يف العا�سمة.
وتتخذ “اجلبة” و”الفرملة” األوانا رمزية، فاالأزرق 
والرمادي  ال��ط��ب��ي  ل��ل��ف��ري��ق  �سيخ�س�س  ال�����س��م��اوي 
الزمردي لرئي�س  الالمع للطاقم االداري واالأخ�سر 

االحتاد.
و�سريتدي مدرب املنتخب نبيل معلول اللون االأحمر 
تون�س  يف  البايات  عهد  يف  القيادات  مييز  ك��ان  ال��ذي 
)حقبة زمنية حكم فيها البايات تون�س قبل اال�ستعمار 
الفرن�سي وامتدت بني القرنني الثامن ع�سر والتا�سع 

ع�سر(.
على  بياقة  �سرتة  ف�سريتدون  قرطاج”  “ن�سور  اأم��ا 
باحلرير  وم��ط��رزة  ع�سرية  بق�سة  ال�سيني  النمط 
ا�سافة  الرببري،  كاملثلث  تقليدية  بزخارف  االأخ�سر 
ال��ك��ت��ان وج���وز من  م��ن قما�س  و���س��روال  اىل قمي�س 
)حذاء  اجلوارب ُن�سجت من خيط احلرير و”بلغة” 

من اجللد(.
وقدرت تكالفة ت�سميم واجناز الزي الر�سمي ب�سبعني 
ي���ورو( مّولته  األ���ف   23 األ���ف دي��ن��ار تون�سي )ح���واىل 

وزارة ال�سياحة التي حتاول اعادة تن�سيط القطاع بعد 
تاأثره ب�سل�سلة من االعتداءات التي �سهدتها تون�س يف 

العام 2015، واأثرت على قدوم ال�سياح اىل البالد.
للمنا�سبات  التقليدي  اللبا�س  يخ�س�س  م��ا  وغالبا 
املو�سة  حت�����دي�����ات  وي�����واج�����ه  ت���ون�������س  يف  ال�����ك�����ربى 

والتجديد.
ويف�سر بن عمر ذلك لفران�س بر�س باأنه “لطاملا اعترب 
لبا�سنا التقليدي انه قدمي )ال يتما�سى مع املو�سة(”، 
بالرئي�س  اأط��اح��ت  التي  ال��ث��ورة  قبل  ان��ه  اىل  م�سريا 
ال�سابق زين العابدين بن علي عام 2011 “كان من 

امل�ستحيل اإظهار وتثمني تراث حقبة البايات«.
�سباب  مل�سممني  جديدة  نظرة  �سنربز  “هنا  ي�سيف 

وحرفيني �سبان ... هي فر�سة ال تتكرر«.
وعرف اللبا�س التقليدي يف تون�س حماوالت للتجديد 
منذ اأعوام. وحتظى االألب�سة املتنوعة بجذور يف تاريخ 
احل�����س��ارات ال��ت��ي ع��رف��ت��ه��ا ت��ون�����س، م��ن ق��رط��اج اىل 
والعثمانيني  واالندل�سيني  والعرب  والرببر  الرومان 

وغريهم.
تراث  عن  املدافعني  من  يعد  ال��ذي  لو�سام  وبالن�سبة 
قطاع الن�سيج يف تون�س، يظل التحدي يف اإقناع العبي 

املنتخب بارتداء “اجُلبة«.
وي��ق��ول امل�����س��م��م االأرب��ع��ي��ن��ي ال���ذي ارت����دى نظارتني 
حمراوين اللون متنا�سقتني مع لون حذائه الريا�سي 
“بع�س الالعبني مل يكونوا متحم�سني واأعربوا عن 
اأ�سر  كما  ال�سن،  كبار  مبظهر  الظهور  من  خ�سيتهم 
حفل  يف  ح��ت��ى  اجل��ب��ة  يلب�سوا  مل  ان��ه��م  بع�سهم  يل 

زفافهم«.
ويتابع “لكنني اأظهرت لهم اننا جددنا كثريا يف الزي، 

واقتنعوا بذلك«.
امل�سممون  وي���ت���ب���ادل  ���س��ري��ة  ال��ت�����س��ام��ي��م  ت�����زال  وال 

واخلياطون فقط �سورها.
بن  ه�سام  لقدم  لكرة  التون�سي  االحت��اد  ويوؤكد ع�سو 
عمران “لقد عر�سوا علينا الزي التقليدي واأعجبنا 

كثريا، انه رائع«.
تن�سيق قطع  م��ن  اخل��ي��اط��ون  ينتهي  ان  امل��ق��رر  وم��ن 
ال�����زي ال��ر���س��م��ي م��ط��ل��ع ح����زي����ران ي���ون���ي���و، متهيدا 
اللتقاط �سورة ر�سمية جديدة للمنتخب قبل انتقاله 
و�سيخ�س�س  ال��ع��امل.  ك��اأ���س  يف  للم�ساركة  رو�سيا  اىل 
العبو  يحافظ  ان  على  الر�سمي،  للظهور  ال��زي  ه��ذا 
املعتاد  الريا�سي  زيهم  على  امللعب  اأر���س  يف  املنتخب 

باللونني االأحمر واالأبي�س.

ن�س���ور ق���رط���اج ب����زي الت���راث 
والتج��دي��د يف املوندي��ال 

يبحث االحتاد العام الحتادات كرة القدم االأوروبية )يويفا( احتمال 
اإ�سابة حممد �سالح، جنم ليفربول، بعد االلتحام  اإجراء حتقيق يف 
بينه وبني �سريجيو رامو�س، قائد فريق ريال مدريد، يف نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا. وقال يويفا لبي بي �سي عربي اإن جلنة االن�سباط تتابع 

االأمر منذ انتهاء املباراة م�ساء ال�سبت املا�سي.
غري اأن االحتاد مل يتلق اأي �سكاوى ر�سمية اإىل االآن من اأي جهة حتى 
من نادي ليفربول اأو �سالح نف�سه، ح�سبما قال متحدث با�سم يويفا.

وكان جنم ليفربول، امللقب بامللك امل�سري، قد ا�سطر للخروج، وهو 
التحام  بعد  االإ�سابة  ب�سبب  فقط  دقيقة   30 بعد  املباراة  من  يبكي، 
قوي مع رامو�س. وفاز الريال بثالثة اأهداف مقابل هدف واحد على 
الريدز يف املباراة التي اإقيمت يف العا�سمة االأوكرانية كييف، ليح�سل 

التوايل  الثالثة على  للمرة  اأوروب��ا  اأبطال  لقب بطل  على 
وق��ال ج���وردن هندر�سون، قائد  ت��اري��خ��ه.  13 يف  وال��� 

ليفربول، اإن خروج �سالح يف وقت مبكر من املباراة 
ميزان  تغري  يف  و�ساهم  للفريق  ق��وي��ة  �سربة  ك��ان 
املباراة، و�سف يورغن  القوة مل�سلحة الريال. وبعد 
ك���ل���وب، م����درب ل��ي��ف��رب��ول، اإ���س��اب��ة ����س���الح، هداف 
باأنها خطرية،  الفريق وال��دوري االجنليزي املمتاز، 

م�سريا اإىل اأنه يعاين خلعا يف الكتف.
اإن  القدم قال  امل�سري لكرة  اأن االحت��اد  غري 

اأن الالعب  اأكدت  ات�ساالته مع ليفربول 
جزع  ب�  فقط  اأ�سيب  ال��دويل  امل�سري 

يف الكتف، ما يعني اأن االإ�سابة اأقل 
خطورة مما كان ُيعتقد.

ل���ك���ن ن������ادي ل���ي���ف���رب���ول ال ي����زال 
ملتزما، يف بيان على موقعه على 
االنرتنت، بو�سف كلوب اإ�سابة 

�سالح باأنها خطرية.
ب��ا���س��م يويفا  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
اإنه منذ انتهت املباراة ، تلقى 
ات�ساالت كثرية من  االحت��اد 
و���س��ائ��ل االإع����الم يف خمتلف 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ل��ل�����س��وؤال عن 

موقف يويفا.
االآن  االأم������ر  اأن  واأ�����س����اف 
جلنة  يف  ال���ن���ق���ا����س  ق���ي���د 

االن�سباط يف االحتاد.
ق����رار  ات����خ����اذ  ويف ح���ال���ة 
ب�����اإج�����راء حت���ق���ي���ق، ف����اإن 
ت�ستند  ����س���وف  ال��ل��ج��ن��ة 
من  اخلام�س  البند  اإىل 
الذي  االن�سباط  قواعد 

يتعلق باللعب اخل�سن.
واأك����د االحت����اد ال����دويل لكرة 

بالنظر  خمت�سا  لي�س  اأن��ه  فيفا  القدم 
اإ�سابة  ب�����س��اأن  حمتملة  ���س��ك��وى  اأي  يف 
�سالح. وقال متحدث با�سم الفيفا لبي 
بي �سي عربية اإن مباراة ليفربول وريال 
مدريد تندرج �سمن اخت�سا�س اليويفا 

وهو اجلهة املعنية بالتعليق.
نقلت  قد  م�سرية  اإع��الم  و�سائل  وكانت 

تقدموا  اإن����ه����م  ق���ول���ه���م  حم����ام����ني  ع����ن 
ب�سكاوى ر�سمية اإىل الفيفا تطالب بعقاب 

رامو�س بتهمة تعمد اإ�سابة �سالح.
وقال يويفا اإنه مل يتلق اأى �سكاوى من اأي 
جهة م�سرية. كما مل يعلن ليفربول، حتى 
االآن، ما اإذا كان �سي�سكو جنم ريال مدريد 

اإىل االحتاد االأوروبي.
يطلق  لــيــفــربــول  م�ضجعي  اأحـــد 

مبادرة ملعاقبة رامو�ض
وكانت �سحيفة )اأ �س( االإ�سبانية قد ك�سفت 
االإجنليزي  ليفربول  ن��ادي  اأن�سار  اأح��د  اأن 
اأطلق مبادرة عرب من�سة ت�ساجن دوت اأورج 
االإ�سباين  الالعب  ملعاقبة  االن��رتن��ت  على 

���س��ريخ��ي��و رام���و����س، م���داف���ع ن����ادي ريال 
مدريد، ب�سبب تعمده اإ�سابة مهاجم 

ل��ي��ف��رب��ول، حم��م��د ���س��الح، يف ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا. 
وا�سع  بتاأييد  ق��وب��ل  امل��ذك��ور  امل�سجع  طلب  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
اأك��ر من  ال��ق��دم، حيث وق��ع عليه  من قبل الكثري من جماهري ك��رة 
رامو�س  �سريخيو  يلي:  كما  الطلب  ن�س  وجاء  �سخ�س.  األف   300
الكتف، مما  له يف خلع يف  ذراع حممد �سالح مت�سببا  جذب متعمدا 
اأدى اإىل غيابه عن باقي املباراة ولي�س هذا وح�سب بل اإنه يواجه �سبح 
الغياب عن مونديال 2018.  واأ�ساف امل�سجع يف طلبه اأن العب ريال 
كما  اخل��داع، وظهر  من  ق��درا كبرياً  مدريد ت�سرف بطريقة حملت 
لو كان هو من تعر�س لالعتداء من قبل العبي ليفربول، مما دفع 
حكم اللقاء باإ�سهار بطاقة �سفراء غري م�ستحقة ل�ساديو ماين، جنم 
للغاية  �سيئاً  مثااًل  ي�سكل  رامو�س  �سريخيو  قائاًل:  واأكمل  ليفربول. 
القدم، فبدال من  امل�ستقبلية لريا�سة كرة  بالن�سبة لالأجيال 
اأن يفوز باملباريات بطريقة نظيفة يلجاأ اإىل حيل تناق�س 
روح املباريات واللعب النظيف.  واختتم قائاًل: “اليويفا 

)احتاد  والفيفا  االأوروب���ي(  الكرة  )احت��اد 
يتخذا  اأن  ي��ج��ب  ال������دويل(  ال���ك���رة 

واأمثاله  رامو�س  اإج��راءات �سد 
باال�ستعانة  الالعبني  من 
ت  بت�سجيال

الفيديو للمباريات من اأجل احلفاظ على روح اللعبة«. 
طبيب ليفربول يك�ضف تفا�ضيل ما بعد االإ�ضابة

ليفربول  ب��ن��ادي  الطبيعي  ال��ع��الج  اخت�سا�سي  ب��ون��ز،  روب���ن  ك�سف 
الالعب  اإ�سابة  على  التالية   60 ال���  الدقائق  تفا�سيل  االإجن��ل��ي��زي، 
امل�سري حممد �سالح يف نهائي بطولة دوري اأبطال اأوروبا الذي جمع 
بني ريال مدريد وليفربول يوم ال�سبت املا�سي يف العا�سمة االأوكرانية 
املباراة  م��ن   29 الدقيقة  يف  م�سابا  �سقط  ق��د  ���س��الح  وك���ان  كييف. 
اإثر تدخل عنيف من مدافع  اللقاء، وذلك  ا�ستكمال  ومل يتمكن من 
ريال مدريد �سريخيو رامو�س ليتعر�س النجم امل�سري الإ�سابة قوية 
الكبرية، يف  بثقة �سالح  الذي يحظى  بونز،  االأي�سر. وقال  الكتف  يف 
االإ�سابة  اأن  اأدركنا  االإ�سبانية:  ت�سريحات نقلتها عنه �سحيفة ماركا 
خطرية مبجرد �سقوطه على االأر�س الأنه ال ي�ستكي اأبدا من اأي �سيء، 

كنا نخ�سى مما هو اأ�سواأ من هذا.
اأحد  اإىل  ث���م  امل��ل��ع��ب  اإىل خ����ارج  امل�����س��ري  ال��ن��ج��م  ب��ون��ز  وا���س��ط��ح��ب 

امل�ست�سفيات وكان ينقل له اأخبار املباراة خالل تواجده هناك.
واأ�ساف بونز قائال: “كنا يف امللعب حتى اال�سرتاحة، كان 
يعاين ب�سدة، كنت اأحاول تهدئته وقلت له اأنه ال ميكن 
فعل اأي �سيء واأنه لي�س عليه اأن يقلق ب�سكل مبالغ فيه، 
لقد كانت حلظة البحث عن حلول ولي�س االأ�سف الأنه 

مل يكن ينفع ب�سيء.
وخالل فرتة الراحة بني �سوطي املباراة انتقل بونز 
اأجل  م��ن  امل�ست�سفيات  اأح��د  اإىل  �سالح  برفقة 

اإجراء فحو�سات.
����س���الح مل  اأن  ب���ون���ز  واع�������رتف 
يتوقف عن التفكري يف املباراة 
ال����ت����ي ي���خ���و����س���ه���ا زم���الئ���ه 
ط�������وال ف������رتة م���ك���وث���ه يف 

امل�ست�سفى.
“كنا  وا���س��ت��ط��رد ق��ائ��ال: 
ونطالع  ال���ل���ق���اء  ن���ت���اب���ع 
م���������واق���������ع ال�����ت�����وا������س�����ل 
االجتماعي، �سجل مدريد 
وت��ع��ادل��ن��ا وك��ان��ت االأم���ور 

ت�سري ب�سكل جيد«.
الفحو�سات،  انتهاء  وبعد 
اإىل  ع������اد �����س����الح وب�����ون�����ز 
امللعب االأوملبي بكييف ولكن 
عندما عادا كانت املباراة قد 
ان��ت��ه��ت. وت��اب��ع ب��ون��ز قائال: 
املباراة  كانت  عدنا  “عندما 
ق��د ان��ت��ه��ت، ك��ان ال��الع��ب��ون قد 
وي�ستعدون  مالب�سهم  ا�ستبدلوا 
�ساعدناه  احل���اف���ل���ة،  ال����س���ت���ق���الل 
الأنه  مالب�سه  ال�ستبدال  )���س��الح( 
اأن يفعل هذا ثم  مل يكن ي�ستطيع 

انتقلنا اإىل املطار.
70 التي تلت  وك��ان��ت ال��دق��ائ��ق ال��� 
اللقاء  م��ل��ع��ب  م���ن  ����س���الح  خ�����روج 
االأ�سواأ  هي  امل�ست�سفى  اإىل  وذه��اب��ه 
واالأك����ر ك��اآب��ة يف م�����س��ريت��ه، فمنذ 
مغادرته للملعب بداأ جنم املنتخب 
اأخ����ر وه���و اللحاق  امل�����س��ري ���س��راع��ا 

ببطولة كاأ�س العامل 2018 برو�سيا.
عرفنا  اأن  “مبجرد  قائال:  بونز  واأك��م��ل 
للعالج،  خطة  و�سعنا  ح��دث  ما  بحقيقة 
�سنجتمع مع م�سوؤويل املنتخب يف التا�سع 
من يونيو، اإنه حزين ملا حدث ولكنه ي�سب 
كامل تركيزه يف التعايف ويف حتديد الوقت 

الذي �سيكون فيه جاهزا«.
ويعمل بونز مع املهاجم امل�سري لكي يلحق 
االأوىل يف  ب�����الده  م��ن��ت��خ��ب  االأخ�����ري مب���ب���اراة 

املونديال يف 15 يونيو املقبل اأمام اأوروجواي.
زمن  �سيحدد  م��ن  “هو  ق��ائ��ال:  ب��ون��ز  واخ��ت��ت��م 
التعايف، يف البداية �سيكون ما بني ثالثة واأربعة 
الوقت،  ه��ذا  نقل�س  اأن  �سنحاول  ولكننا  اأ�سابيع 

هذا هو الهدف االأكرب«.

طبيب ليفربول يك�ضف تفا�ضيل الدقائق التالية على اإ�ضابة الفرعون امل�ضري

الحتاد الوروبي )يويفا( يبحث احتمال اإجراء حتقيق يف اإ�سابة حممد �سالح



جنوح 12 من حوت العنرب 
لنيوزيلندا على  الغربي  ال�ساحل  العنرب على  12 من حوت  م��ازال جنوح 
مدار 4 اأيام ميثل لغزاً للعاملني يف جمال حماية البيئة و�سلطات ماوري 
املحلية . واأفادت اإدارة حماية البيئة اأن 8 من احليتان التي يرتاوح طولها ما 
بني 12 و14 مرتاً جنحت اخلمي�س املا�سي على �ساحل بحر كاوبوكونوي 
يف �ساوث تارانكي بنورث اإيالند، يف حني جنحت 3 حيتان اأخرى اأول اأم�س 
البيئة  اإدارة حماية  با�سم  وقال متحدث  االأح��د.  اأم�س  اأخر  ال�سبت وحوت 
وقالت  ال�ساطئ".  اأن جتنح على  اأن احليتان كانت قد نفقت قبل  "نعتقد 
بونيتا بهام من جماعة بجاتي تو املحلية الإذاعة نيوزيلندا اليوم اإنه "على 
الرغم من اأن عدة مناطق بنيوزيلندا ت�سهد جنوح للحيتان ب�سورة متكررة، 
"لقد  واأ�سافت  م�سبوق"،  املنطقة غري  امل��رة يف  ه��ذه  احليتان  ع��دد  اأن  اإال 
حماية  اإدارة  وت�ستعد  راأيناه".  ما  ت�سديق  ن�ستطع  ومل  بال�سدمة  �سعرنا 
البيئة وجماعات ماوري لدفن احليتان وفقاً للتقاليد املاورية، وقد مت اأخذ 

عينة من احليتان النافقة اأماًل يف معرفة �سبب نفوقها.

مطاردة �سبيه »كيم« قبل القمة مع ترامب
الحق �سنغافوريون منبهرون الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ اأون قبل 
ق��رب فندق  االأمل�س  االأ���س��ود  ال�سعر  ذا  البدين  الرجل  ه��ذا  اأن  ي��درك��وا  اأن 

مارينا باي �ساند�س لي�س �سوى �سخ�س يقلده.
وقال �ساجار اأدموت الذي يزور �سنغافورة من مومباي بالهند بعد اأن التقط 
عدة �سور ذاتية )�سيلفي( مع هذا ال�سبيه وخلفهما خليج املدينة "كان يبدو 
وكاأنه كيم جونغ اأون احلقيقي ولكن اأدركت فيما بعد اإنه لي�س ال�سخ�سية 

واأ�ساف" عندما تراه ي�سعب جداً اكت�ساف االأمر". احلقيقية"، 
ويطلق هذا الرجل االأ�سرتايل ال�سيني الذي يقلد الزعيم الكوري ال�سمايل 
اإن��ه يتمنى جناح القمة بني كيم  اإك�س فقط وق��ال  على نف�سه ا�سم ه��اوارد 
كوريا  برنامج  اإن��ه��اء  على  للتفاو�س  ترامب  دون��ال��د  االأمريكي  والرئي�س 
االألعاب  بو�سفه كيم يف دورة  اأي�ساً  اإك�س  النووي. وظهر هاوارد  ال�سمالية 
املا�سي،  ف��رباي��ر  يف  اجلنوبية  ب��ك��وري��ا  جانغنيونغ  يف  ال�ستوية  االأومل��ب��ي��ة 
اعتقدن  والالئي  باحلرية  ال�سمالية  الكوريات  الت�سجيع  قائدات  لي�سيب 
يف بادئ االأمر اأن زعيمهم و�سل اإىل ا�ستاد الهوكي.  وقال اإن "ظهور كيم 
كثالث زعيم لكوريا ال�سمالية يف 2011 كان مربحاً بالن�سبة يل حيث بداأت 
م�سرية جديدة يف االأفالم واالإعالنات التجارية ومهام خا�سة معظمها يف 
م�سقط راأ�سي يف هونغ كونغ"، واأ�ساف "قلت اإن هذا الرجل ي�سبهني اإىل حد 

كبري واأعتقد اأن من ال�سروري اأن اأفعل �سيئاً بهذا واأجمع بع�س املال".
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اكت�ساف نقو�س جديدة 
قرب خطوط نازكا 

ق���ال م�����س��وؤول ب�����وزارة ال��ث��ق��اف��ة يف 
من  اكت�سفوا  اآث���ار  علماء  اإن  ب��ريو 
خالل ا�ستخدام طائرات بال طيار 
نق�سا حم��ف��ورا يف   25 م��ن  اأك����ر 
ال�ساحلية  ال�سحراء  م��ن  منطقة 
�سل�سلة من  ق��رب  ب��ريو  ج��ن��وب  يف 
التي  القدمية  ال�سخرية  النقو�س 

ُتعرف با�سم خطوط نازكا.
اإي�سال  وق����ال ع���امل االآث�����ار ج���وين 
ال����ذي ي��ق��ود ج��ه��ود احل��ف��اظ على 
الثقافة  ب���وزارة  املنطقة  يف  االآث���ار 
اإن النقو�س التي ُعر عليها حديثا 
وامراأة  قاتل  حلوت  اأ�سكاال  ت�سمل 
ترق�س ويبدو اأن معظمها حفرتها 
من  اأك��ر  قبل  الباراكا�س  ح�سارة 
ال�سنني من  األفي عام وقبل مئات 
ر���س��وم��ا مماثلة  ن��ازك��ا  �سعب  خ��ط 

عمالقة بالقرب منها.
اإن ط���ائ���رات بال  اإي�����س��ال  واأ����س���اف 
طيار و�سعت اأي�سا خرائط خلم�سة 
�سكان  كان  اإ�سافيا  نق�سا  وع�سرين 

حمليون قد ر�سدوها من قبل.
وق���ال اإي�����س��ال خ��الل ج��ول��ة لتفقد 
ت��ل��ك ال��ن��ق��و���س يف اإق��ل��ي��م ب��ال��ب��ا اإن 
"ت�سمح  ط����ي����ار  ب����ال  ال����ط����ائ����رات 
واكت�سافنا  توثيقنا  بتو�سيع  ل��ن��ا 

ملجموعة جديدة من النقو�س".
اإنه  بيان  يف  الثقافة  وزارة  وقالت 
ال  التي  ن��ازك��ا  خطوط  عك�س  على 
ميكن روؤية معظمها اإال من خالل 
ال���ط���ريان ف��وق��ه��ا ف����اإن م��ع��ظ��م ما 
يف  ًنق�ست  ب��ال��ب��ا  ب��خ��ط��وط  ي�سمى 
���س��ف��وح ت���الل ومي��ك��ن روؤي��ت��ه��ا من 

االأ�سفل.

م�سرد ي�سرتي طعامًا
 لزمالئه من مكافاأة لأمانته

اأعاد  اأن  بعد  نقدية،  مكافاأة  على  اأمريكي  م�سّرد  ح�سل 
ف�سارع  ل�ساحبها،  دوالر   2000 على  حتتوي  حمفظة 
لزمالئه  الطعام  ل�سراء  املكافئة،  اأم���وال  ا�ستخدام  اإىل 
من امل�سردين. واأجرى النا�سط على يوتيوب وقا�س �ساه 
جتربة اجتماعية، يف اإحدى �ساحات نيويورك يقيم فيها 
عدد كبري من امل�سردين، حيث ترك حمفظته ت�سقط منه 

عن عمد اإىل جانب اأحد امل�سردين، لت�سوير ردة فعله.
للنداء على  املدعو جاي،  امل�سرد  اأ�سرع  وبعد ثوان قليلة، 
اأمانته،  ف�سكره على  اأ�سقط حمفظته،  اأنه  ليخربه  �ساه، 
رغم  النبيل،  ل�سلوكه  تقديراً  نقدية،  مكافئة  له  وق��دم 
النبيل  ال��ت�����س��رف  ي��ك��ن  امل�����ال. ومل  اإىل  امل��ا���ّس��ة  ح��اج��ت��ه 
النقود،  على  اإن ح�سل  فما  ج��اي،  اأظهره  ال��ذي  الوحيد 
حتى �سارع اإىل �سراء بع�س وجبات الطعام، ليوزعها على 
م�سردين اآخرين يف املنطقة، بح�سب �سحيفة ديلي ميل 
الربيطانية. ويف نهاية الفيديو، قدم �ساه للم�سرد مبلغاً 
اإ�سافياً من املال، مكافاأة على نبله وتعاطفه من زمالئه 

من امل�سردين، وحر�سه على اإطعامهم قبل نف�سه.

ا�سطياد اأكرب �سمكة حف�س
متكن �سياد �سيني من ا�سطياد �سمكة عمالقة من نوع 
"احلف�س" يف مدينة فويوان ال�سينية. وبلغ وزن ال�سمكة 
514 كيلوغراماً، وطولها اأكر من ثالثة اأمتار ون�سف. 
وقدر اخلرباء عمر ال�سمكة باأنه يتجاوز ال�� "100" عام 
تقريباً. وجتمع عدد من املارة اللتقاط ال�سور امل�سحكة 
االأ�سخا�س  بع�س  التي جت��اوز طولها حجم  ال�سمكة  مع 
اأطول  "اآخر  اأن  اإىل  االإ�سارة  املكان. جتدر  املتواجدين يف 
هذه اال�سماك عمراً وم�سجل لدى حماية البيئة هو 73 
ا�سطياداً  اال�سماك  اأن��واع هذه  اأكرب  يتجاوز  عاماً". ومل 

من نف�س احلجم ال�� 220 كيلوا جرام.

يحولون �سيارة اأطفال اإىل 
�سرعة 100 كم يف ال�ساعة

قام جمموعة من ع�ساق ال�سيارات الربيطانيني بت�سميم 
ب���ارب���ي ���س��غ��رية مب��وا���س��ف��ات مت��اث��ل موا�سفات  ���س��ي��ارة 
ب�سرعة  االن���ط���الق  ميكنها  وال��ت��ي  احلقيقية  ال�����س��ي��ارة 
تتجاوز املائة كيلو مرت، بعد اأن كانت �سرعتها ال تتجاوز 

االأربعة كيلومرتات يف ال�ساعة.
تعنى  ال��ت��ي  كو"  بلمبينغ  ه����ارد  "غريند  ق��ن��اة  ن�����س��رت 
بت�سميم اأ�سكال غريبة من ال�سيارات، العديد من مقاطع 
الفيديو التي تظهر كيفية حتول �سيارة باربي املخ�س�سة 
لالأطفال، اإىل �سيارة مبحرك ميّكنها من ال�سري ب�سرعة 
ويقوم  ال�سيارة  يقود  وهو  اإيثان،  ال�سائق  وظهر  فائقة.  
املتابعني  اأده�����س��ت  بطريقة  بها  احل��رك��ات  م��ن  بالعديد 

الذين اأبدوا اإعجابهم بهذا االخرتاع املميز. 

اختارا اأحد الألوان لت�سمية طفلتهما
اأ�سدرت حمكمة اإيطالية قراراً يلزم والدين بتغيري ا�سم طفلتهما، بعد اأن اختارا لها ا�سماً ي�سري اإىل اللون االأزرق، 
معتربة اأنه ال ينا�سب جن�سها كاأنثى. واأطلق لوكا وزوجته فيتورا على ابنتهما التي تبلغ االآن من العمر 18 
دون اأن يدركا، اأن ذلك �سيوقعهما يف م�ساكل مع املحاكم. ويقول لوكا، اإنهما اختارا هذا  �سهراً ا�سم "بلو"، 
اال�سم، كاخت�سار لثالث كلمات اإيطالية، تعني ترجمتها : جميلة وحيوية وفريدة، لكن جمع االأحرف مع 
بع�سها، اأعطى معنى اللون االأزرق باللغة االإيطالية. واعترب القا�سي، اأن اال�سم غري منا�سب لطفلة، واأمر 
والديها بتغيري اال�سم، واإال �ستقوم املحكمة باختيار ا�سم جديد لها، بح�سب موقع يور نيوز وير. لكن والدي 
الطفلة مل يكونا را�سيني عن هذا القرار، خا�سة واأن التقارير االإعالمية، اأ�سارت اإىل ت�سمية �ست فتيات 
بنف�س اال�سم يف 2016، وخم�س فتيات يف العام الذي �سبقه، ويف ميالنو، هناك فتاتني على االأقل، حتمالن 
ا�سم فريدي، وهي كلمة اإيطالية مرادفة للون االأخ�سر. وتاأتي الق�سية، على خلفية مر�سوم رئا�سي �سدر 
عام 2000، ويف 2012، مُثل زوجان من فلورن�سا اأمام املحكمة، بعد اأن اأطلقا ا�سم اأندريا على ابنتهما، 
وعلى الرغم من اأن هذا اال�سم �سائع للفتيات يف معظم الدول الناطقة باالإنكليزية، اإال اأنه عادة ما يطلق 

على الذكور يف اإيطاليا، لكن الزوجني فازا بالق�سية يف نهاية املطاف.
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فتى مطاطي
فاجاأ فتى هندي �سكان بلدته املحليني مبقدرته غري العادية على 
حتريك ج�سده وتدوير كتفيه 360 درجة. ميلك يا�س �ساه ج�سماً 
مرناً للغاية لدرجة اأنه ي�ستطيع الدخول براأ�سه وكتفيه عرب حلقة 
درجة،   180 بزاوية  ي�ستدير  اأن  جل�سمه  وميكن  التن�س.  م�سرب 
360 درج��ة.  واأُطلق على يا�س  بينما ميكنه تدوير يديه ورجليه 
لقب "ال�سبي املطاطي" من قبل ال�سكان املحليني يف م�سقط راأ�سه 
يف �سورات يف والية غوجارات غرب الهند.   ويقول ال�ساب متفاخراً 
"لدي ج�سم مرن للغاية. ميكنني تدوير راأ�سي مبقدار 180 درجة 
ي��دّي و�ساقيَّ مبقدار  ال��وراء. كما ميكنني تدوير كلتا  اإىل  والنظر 
360 درجة، وميكنني حتريك كتفي يف اأي زاوية." يذكر باأن ال�ساب 
البالغ من العمر 19 عاماً، ميار�س التمارين الريا�سية ملدة ال تقل 
عن ثالث �ساعات يومياَ، ويقول اإن ال ميلك اأي مدرب مل�ساعدته يف 
التدريب، واأنه تعلم كل هذه املهارات مبفرده. من جهته عرب والد 
بابنه وك�سف عن نيته يف دخول مو�سوعة غيني�س  يا�س عن فخره 

لالأرقام القيا�سية، بح�سب ما ورد يف موقع ميرتو االإلكرتوين. 

فرن�سا جترب املطاعم تزويد 
روادها ببقايا طعامهم

اأقرت اجلمعية الوطنية الفرن�سية تعدياًل يتيح لزبائن املطاعم 
اأخذ بقايا الطعام الذي تناولوه عند املغادرة عن طريق التعميم 
لهذه  املخ�س�سة  البال�ستيكية  العلب  ال�ستخدام  التدريجي 
وقال  الغذائي.  الهدر  مكافحة  بهدف  باغ"(  )"دوغي  الغاية 
اأحد  اورف��والن وهو  الرئا�سية ماتيو  االأكرية  كتلة  الع�سو يف 
املوقعني على التدبري "هذا رائع، تقدم كهذا �سيدخل التاريخ"، 
الهدر  ملكافحة  مهمة  اأداة  �سيمثل  ال��ذي  التدبري  بهذا  م�سيداً 
احلكومة، يف  تعار�سه  ال��ذي مل  التدبري  يجعل  ول��ن  الغذائي. 
اأ�سحاب  على  اإلزامياً  به،  املتعلق  الت�سريعي  امل�سار  اجن��از  حال 
االأول  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اإال  لزبائنهم  العلب  ه��ذه  ت��ق��دمي  امل��ط��اع��م 
املعار�سة  ق��وى  ن��واب من  واأب���دى   .2021 من يوليو )مت��وز( 
بالركب  "يلحق  قانوناً  اع��ت��ربوه  م��ا  على  حتفظات  الربملانية 
وقال النائب املعار�س فن�سان ديكور هذا يرتب قيودا  ال�سائد". 
وتكاليف، مبدياً قلقه اأي�ساً حيال املواد التي ت�سنع منها عبوات 
حفظ الطعام وتبعاتها البيئية. و�سرح النائب الو�سطي تيريي 
بونوا من ناحيته اأظن اأن هذه الفكرة جيدة ظاهرياً فقط، لكن 

ميكننا على الرغم من كل �سيء املحاولة.

�سجرة تقتل مذيعًا وم�سورًا 
تلفزيونيا  وم�سورا  االأخبار  لن�سرات  مذيعا  اإن  م�سوؤولون  قال 
�سجرة  �سقوط  اإث��ر  حتفهما  لقيا  اأمريكية  تلفزيون  مبحطة 
اأث���ن���اء تغطيتهما الآث����ار ع��ا���س��ف��ة م��ط��رية يف  ���س��ي��ارت��ه��م��ا  ع��ل��ى 
مقاطعة بولك بوالية نورث كاروالينا. وقالت حمطة )دبليو.
وامل�سور  مكورميك  مايك  املذيع  اإن  التلفزيونية  واي.اإف.اإف( 
حتفهما  لقيا  بها  يعمالن  اللذين  �سميلتزر  اآرون  ال�سحفي 
بعد اأن �سقطت �سجرة على �سيارتهما على طريق �سريع. وقال 
مكورميك  اإن  تريون  يف  االإط��ف��اء  وح��دة  قائد  تينانت  جيفري 
اأم�س االول االثنني، وبعدها بدقائق تلقى  اأجرى معه مقابلة 
مكاملة الإبالغه بوقوع احلادث. وحني و�سل اإىل املوقع اكت�سف 
ل��ق��اء قبل  اأج��ري��ا م��ع��ه  ال��ل��ذان  ال��رج��الن  اأن ال�سحيتني ه��م��ا 

قليل.
زوجان يف �سورة زفاف يف املنتزه على طول نهر هوانغبو ، مبنطقة لوجيات�سوى املالية يف �سانغهاي. )ا ف ب(

ن�سب تذكاري فريد يخلد 
مفقود حتت املاء  4100

م��ت��ن��زه��ات مدينة  اأح����د  ي��ق��ام يف 
حفل  فلوريدا،  بوالية  �سارا�سوتا، 
اأول ن�سب تذكاري، حتت  تد�سني 
الغوا�سات  ل�سحايا  البحر  �سطح 

املفقودة.
وم������������ن ب���������ني ه������������ذه غ�����وا������س�����ة 
اآخر  ت��ع��د  ال��ت��ي  "�سكوربيون"، 
غ��وا���س��ة اأم���ريك���ي���ة م���ف���ق���ودة، يف 
اختفت  ح���ي���ث  ال���ب���ح���ر  ع����ر�����س 
�سمال  يف  ب��دوري��ة  قيامها  اأث��ن��اء 
وعلى   1968 ع�����ام  االأط���ل�������س���ي 
ال�سباط  م��ن   100 نحو  متنها 
واأف�����راد ال��ط��اق��م ال��ذي��ن ب���ات من 

املوؤكد موتهم جميعا.
ومعهم  ه���وؤالء  تكرمي  و�سيجري 
اآخرين   4000 م���ن  ي���ق���رب  م���ا 
اأو اختفاء  ُفقدوا يف حوادث غرق 
االأمريكية  ال��غ��وا���س��ات  ع�����س��رات 

بدءا من عام 1900.
االأبدية(  )الدورية  ن�سب  وي�سم 
املرجانية  ال�سعاب  كرات  66 من 
 65 ل��ذك��رى  تخليدا  ال�سناعية 
يف  �سواء  ُفقدت  اأمريكية  غوا�سة 
اإ�سافة  ال�سلم  اأو  احل���رب  اأوق����ات 
�سحايا  مت��ج��د  اأخ�����رية  ك���رة  اإىل 

الغوا�سات يف حوادث اأخرى.
و���س��ي��ج��ري ت��ث��ب��ي��ت ال���ك���رات التي 
 590 ي��ب��ل��غ وزن����ه����ا االإج�����م�����ايل 
البحر  قاع  يف  تقريبا  كيلوغراما 
لت�سكيل  م����رتا   14 ع��م��ق  ع��ل��ى 
جاذبة  �سناعية  مرجانية  �سعاب 

ملختلف االأحياء البحرية.

هل ت�سميم ف�ستان
 ميغان ماركل م�سروق؟

ب��ع��د اأن ان��ت�����س��رت االأخ���ب���ار ع��ن اأن 
���س��ا���س��ك�����س  ميغان  دوق�����ة  ف�����س��ت��ان 
ن�سخة  ه��و  جيفن�سي  م��ن  ماركل  
امل�سممة  ت�سميم  من  ف�ستان  عن 
اأ�����س����درت   ، امي���ي���ل���ي���ا وي��ك�����س��ت��ي��د 

االأخرية بياناً جاء فيه :
للتعليق  ال�سديد  ب��احل��زن  "اأ�سعر 
ال�����س��ح��اف��ة وعلى  ال����ذي ظ��ه��ر يف 
القليلة  االأي�����ام  خ���الل  االإن���رتن���ت 
ال�سمو  لقد بدت �ساحبة  املا�سية. 
���س��ا���س��ك�����س جميلة  دوق�����ة   ، امل��ل��ك��ي 
للغاية يف يوم زفافها ، ولدّي اإعجاب 
وتابعت :"ال  واإح��رتام كبري لها". 
اأعتقد اأن ف�ستان زفافها كان ن�سخة 
اإنني اأعرب  من اأي من ت�ساميمنا. 
كيلر  واي���ت  لكلري  اح���رتام���ي  ع��ن 
اإلهام  م�����س��در  جيفن�سي  دار  واإن 
وختمت قائلة  كبري بالن�سبة يل". 
�سا�سك�س  ودوق����ة  ل���دوق  :"اأمتنى 
ومليئة  و����س���ع���ي���دة  رائ����ع����ة  ح���ي���اة 

باحلب".

ن�����س��ح��ت درا����س���ة ط��ب��ي��ة ج���دي���دة االآب������اء ب��ال��ت��وق��ف عن 
اإعطاء اأطفالهم ع�سري الربتقال اأثناء وجبة االإفطار، 
ال��وزن لديهم  زي��ادة  الأن��ه يزيد ب�سكل كبري من فر�س 
التي  ال��درا���س��ة،  ال�سمنة. ووج���دت  م��ن  وامل��ع��ان��اة الحقا 
اأجراها باحثون من اجلامعة الطبية يف فيينا و�سملت 
�سرب كوب  داأب���وا على  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأن  650 طفال، 
بن�سبة  اأك��ر عر�سة  كانوا  االإفطار  الع�سري خالل  من 
اأولئك الذين  تزيد مرة ون�سف املرة للوزن الزائد عن 
اأنه على الرغم من  مل يتناولوه. واأ�سارت الدرا�سة اإىل 
اأن ع�سائر الفواكه يتم ت�سويقها يف كثري من االأحيان 
كخيار �سحي، فاإنها غالبا ما حتتوي على كميات كبرية 

من ال�سكر وال�سعرات احلرارية.
350 مل ميكن  اأن عبوة �سعة  �سابقة  اأبحاث  واأظهرت 
اأن حتتوي على 9 مالعق �سغرية من ال�سكر، كما اأنها 
لي�ست مغذية مبا فيه الكفاية كما هو احلال يف الفاكهة 

بحالتها الطبيعية.
اأظهروا  االأط��ف��ال  من  باملئة   29 اأن  الدرا�سة  وك�سفت 
زي����ادة يف ال����وزن ع��ن ق��ي��ا���س م��وؤ���س��ر كتلة اجل�����س��م، كما 
وج���دت اأن م��ن ي�����س��رب��ون امل���اء يف وج��ب��ة االإف���ط���ار اأقل 
وربطت  ب��امل��ئ��ة.   40 بن�سبة  ال���وزن  يف  ل��ل��زي��ادة  عر�سة 

الدرا�سة بني تناول وجبة االإفطار وزيادة الوزن، حيث 
اأن عدم تناول االأطفال وجبة االإفطار  النتائج  اأظهرت 
���س��ي��ج��ربه��م الح��ق��ا خ���الل ال���ي���وم ع��ل��ى ت���ن���اول وجبات 

خفيفة قد زيادة اأوزانهم.
واأو���س��ح��ت ال��درا���س��ة اأن 4 اأط��ف��ال ف��ق��ط م��ن ب��ني كل 
كل  االإف��ط��ار  وجبة  يتناولون  عاما   13 �سن  دون   10
تناولوا وجبة  الذين  اأولئك  اأن  الدرا�سة  ووج��دت  ي��وم، 
االإفطار كانوا اأقل بثالثة كيلوغرامات يف املتو�سط   من 

اأولئك الذين مل يتناولها.
ودعت ماريا لوغر، وهي باحثة رئي�سية، خالل حديثها 
يف اأكرب موؤمتر حول ال�سمنة يف العامل يف فيينا، االآباء 
وجبة  يف  ال�سكر  م��ن  االأط���ف���ال  ا���س��ت��ه��الك  خف�س  اإىل 

االإفطار.
وق���ال���ت: "من امل��ه��م ج���دا احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ك��ث��ري من 
ب��دال من  اأو برتقالة  ت��ن��اول تفاحة  ف��اإن  ل��ذا  االأل��ي��اف. 
�سرب ع�سري الفاكهة �سيكون اأف�سل". ويعاين ما يقرب 
من ن�سف مليون �سخ�س دون �سن احلادية ع�سرة من 
ال�سمنة، وحذر اخلرباء من اأن هذا �سيوؤدي اإىل ارتفاع 
ال�سكري واأمرا�س  معدالت االإ�سابة بالنوع الثاين من 

القلب وال�سرطان يف العقود القادمة.

ع�سري الربتقال ي�سكل خطرا على الأطفال

كاثرين جونز تفاجئ اجلميع ب�سورة ابنها
فاجاأت النجمة العاملية كاثرين زيتا جونز متابعيها عرب ح�سابها اخلا�س على اأحد 
“ديالن”  انبها  التوا�سل االجتماعي عندما ن�سرت �سورة من حفل تخرج  مواقع 

من املدر�سة.
جنل كاثرين زيتا جونز “ديالن” بدا يف ال�سورة وهو يرتدي بدلة ر�سمية، وعلقت 

جونز على ال�سورة : “فخورك بك Dylan واحبك كثرياً«.
وانهالت التعليقات على ال�سورة من قبل متابعي جونز حيث اثنوا على جمال ابنها، 

وبع�سهم ا�سار اىل ان مالحمه قريبة لها.
يذكر اأن كاثرين تزوجت من  مايكل دوغال�س  عام 2000 بعد ق�سة حب ا�ستمرت 

لفرتة طويلة.


