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املتحدث با�سم املقاومة الوطنية يف اليمن  )وام(

ال�سحفي الرو�سي خالل موؤمتره ال�سحفي وبجواره رئي�س الأمن الأوكراين

حممد بن زايد وحاكم اأم القيوين ي�سهدان املحا�سرة بح�سور ويل عهد عجمان )وام(

حممد بن را�صد ي�صدر قانون 
اإن�صاء موؤ�ص�صة »وطني الإمارات«

•• دبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء “رعاه اهلل” ب�سفته حاكما لإم��ارة دبي القانون 
ذات  رقم 7ل�سنة 2018 باإن�ساء موؤ�س�سة “وطني الإمارات” كموؤ�س�سة 
الالزمة  القانونية  والأه��ل��ي��ة  العتبارية  بال�سخ�سية  تتمتع  ع��ام  نفع 

ملبا�سرة الأعمال والت�سرفات التي تكفل حتقيق اأهدافها.
واعتبارا  الإم����ارات  وط��ن��ي  موؤ�س�سة  اإىل  تنقل  اأن  على  ال��ق��ان��ون  ون�����س 
وامل�سوؤوليات  واللتزامات  والأ�سول  احلقوق  كافة  به  العمل  تاريخ  من 
ذاته  بالتاريخ  ينقل  كما  وطني”  “برنامج  ب���  امل��ن��وط��ة  وال�سالحيات 
احتفاظهم  مع  الربنامج  لدى  العاملني  املوظفني  جميع  املوؤ�س�سة  اإىل 

بحقوقهم املكت�سبة.                                 )التفا�سيل �س3(

»الياه �صات« تعلن جناح مهمة 
القمر ال�صناعي »الياه 3« 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت “الياه لالت�سالت الف�سائية” “الياه �سات” ال�سركة العاملية الرائدة 
“مبادلة لال�ستثمار”  ل�سركة  والتابعة  ال�سناعية  الأقمار  ت�سغيل  يف جمال 
ال�سناعي “الياه 3” بعد النجاح الكامل  القمر  مهمة  جناح  “مبادلة” عن 
املوقع  من  وذل��ك  ال�سناعي  القمر  خدمات  لت�سغيل  ال��الزم��ة  لالختبارات 
املداري 20 درجة غرباً لي�سبح الآن جاهزاً لدعم تفعيل اخلدمات التجارية 
التي تقدمها “الياه �سات«. وي�سكل اإطالق القمر ال�سناعي “الياه 3” خطوة 
تغطية  نطاق  لتو�سيع  الهادفة  �سات”  “الياه  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  يف  هامة 
الرتددات  حزمة  عرب  ال�سركة  توفرها  التي  الف�سائية  الت�سالت  خدمات 
»Ka« لت�سل اإىل 19 دولة اإ�سافية يف اإفريقيا ولتغطي للمرة الأوىل ال�سوق 

الربازيلية بخدمات الإنرتنت الف�سائي.              )التفا�سيل �س3(

�ضهدا حما�ضرة »اأعمال مبتكرة للحفاظ على الكائنات احلية«

حممد بن زايد وحاكم اأم القيوين ي�صتقبالن وفود عدد من اجلهات الوطنية
•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واىل جانبه �ساحب ال�سمو 
القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ 
و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان ام�س يف ق�سر 

البطني - وفود وزارة التغري املناخي والبيئة و�سندوق حممد بن زايد 
للمحافظة على الكائنات احلية وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة 
اخلا�س  الأوملبياد  وف��دي  اإىل  اإ�سافة  والبلديات  العمراين  التخطيط 
وجمموعة حدائق احليوان يف العني ودبي .. وعددا من اإداري��ي احتاد 
ريا�سة اجلوجيت�سو يرافقهم ممثلي و�سائل العالم الذين �ساركوا يف 

تغطية بطولة اجلوجيت�سوا يف اأبوظبي.         )التفا�سيل �س2(

مب�ضاركة واإ�ضناد من القوات امل�ضلحة الإماراتية 

املقاومة تو�صك على حترير احلديدة وقيادات احلوثيني يفرون اإىل اجلبال
الكويت ت�ضعى حل�ضد الدعم مبجل�س الأمن حلماية الفل�ضطينيني

الحتالل يوا�صل ق�صف غزة وينفي التهدئة

�صربة اأمريكية تقتل 50 قياديا يف طالبان 
•• كابول-رويرتز:

قال متحدث با�سم اجلي�س الأمريكي ام�س الربعاء اإن اأكرث من 50 من 
قادة حركة طالبان البارزين قتلوا يف ق�سف مدفعي ا�ستهدف اجتماعهم 
القتال  ي��زال فيه  اأفغان�ستان، وذل��ك يف وقت ل  اإقليم هلمند بجنوب  يف 
اأودونيل  م��ارت��ن  كولونيل  اللفتنانت  وق��ال  ال��ب��الد.  اأن��ح��اء  يف  م�ستمرا 
املتحدث با�سم القوات الأمريكية يف اأفغان�ستان اإن الهجوم على اجتماع 
لقادة طالبان يف منطقة قلعة مو�سى يف اإقليم هلمند اأحد معاقل حركة 

طالبان كان �سربة قوية للم�سلحني.
واأ�ساف “اأنها بالتاأكيد �سربة كبرية” م�سيفا اأن عدة قادة اآخرين من 
اأيام هذا  ا�ستمرت ع�سرة  العليا والأدن��ى قتلوا خالل عمليات  امل�ستويات 

ال�سهر.
الهجوم  اإن  وقالت  “دعاية”  باأنه  وو�سفته  التقرير  طالبان  ورف�ست 
اأ�ساب منزلني ملدنيني يف قلعة مو�سى واأ�سفر عن مقتل خم�سة مدنيني 

وجرح ثالثة اآخرين.

بعد اإعالن مقتله يف اأوكرانيا واتهام مو�ضكو باإغتياله

ال�صحفي الرو�صي بابت�صينكو يظهر حيا 

يو�ضف ينتف�س على اإخوته:
تون�س: ال�صاهد يعلن 

احلرب على جنل الرئي�س!
•• الفجر - تون�ص – خا�ص

عن  وام��ت��ن��ع  ده����را،  التون�سية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  �سكت 
وثيقة  مناق�سات  ا�ستغرقتها  التي  امل��دة  طيلة  التعليق 
قرطاج 2، وكان املزاد فيها حول �سخ�سه، ثم نطق مبا 
اأحد ينتظره حيث ادخل يده يف ع�س الدبابري  مل يكن 
وتكلم كما مل يتكلم من قبل، ولأول مرة تخلى ال�ساهد 
وت�سمية  وال��ت�����س��ري��ح،  ال��ب��وح  اىل  وان��ح��از  التلميح  ع��ن 
الرئي�س  جنل  مهاجمة  حد  و�سلت  باأ�سمائها،  ال�سياء 
حافظ  تون�س  ن��داء  حل��زب  التنفيذي  واملدير  التون�سي 

قايد ال�سب�سي، بال�سم.

النداء،  ب��ت��دم��ري  الب����ن  ال�سب�سي  ال�����س��اه��د  ات��ه��م  ف��ق��د 
تهز  التي  العامة  ال�سيا�سية  الزم��ة  بالت�سبب يف  واي�سا 
البالد، بل ونعته باملدافع عن الف�ساد، داعيا �سمنيا اىل 
الرجلني  بني  ال�سعرة  انقطعت  هكذا  عليه.   النقالب 
مبا ينذر مبعركة ك�سر عظم �سيدفع نداء تون�س ثمنها.
)التفا�سيل �س13(

•• كييف-مو�سكو-رويرتز:

اأوكرانيا،  يف  مقتله  ع��ن  اأن��ب��اء  بعد 
ظهر �سحفي رو�سي من�سق حيا ام�س 
جهاز  نظمه  �سحفي  م��وؤمت��ر  اأث��ن��اء 
ال���دول���ة الأوك�������راين يف كييف  اأم����ن 

لالإعالن عن تفا�سيل مقتله.
اأعلنت  الأوكرانية  ال�سلطات  وكانت 
الرو�سي  ال�سحفي  اأن  الول  اأم�����س 
ال���ب���ارز اأرك�������ادي ب��اب��ت�����س��ي��ن��ك��و )41 
للرئي�س  بانتقاداته  املعروف  عاما(، 
الرو�سي فالدميري بوتني ول�سيا�سة 
اأوك���ران���ي���ا و���س��وري��ا، ُقتل  رو���س��ي��ا يف 
ب��ال��ر���س��ا���س يف اأوك���ران���ي���ا ال��ت��ي فر 

اإليها بعد تلقيه تهديدات.
بابت�سينكو تويف  اأن  ال�سرطة  وذكرت 
اإ�سعاف  ���س��ي��ارة  ب��ج��راح��ه يف  م��ت��اأث��را 
بعدما عرثت عليه زوجته غارقا يف 

دمائه يف منزلهما.
واأ�سفر الإعالن عن مقتله عن حرب 

كالمية بني اأوكرانيا ورو�سيا.

بابت�سينكو  ظهر  درام��ي  م�سهد  ويف 
اأم�����ام ال�����س��ح��ف��ي��ني ال���ي���وم الأرب���ع���اء 
قائال اإن ما جرى الإعالن عنه اأم�س 
كان يف �سياق عملية اأوكرانية خا�سة 
لإحباط حماولة رو�سية لقتله واإنه 

ب�سحة جيدة.
يغالب  وه����و  ب��اب��ت�����س��ي��ن��ك��و  واأ�����س����اف 
دموعه: اأود اأن اأعتذر عما حدث لكم 

جميعا ب�سببي«. وقال: اأعتذر ولكن 
مل يكن هناك �سبيل اآخر لذلك. كما 
اأود العتذار لزوجتي على اجلحيم 
بابت�سينكو  ب���ه«. ووج���ه  ال���ذي م��رت 
ال�سكر جلهاز اأمن الدولة الأوكراين 
على اإنقاذ حياته قائال اإن اأهم �سيء 
عمليات  اإج��ه��ا���س  يف  ال��ن��ج��اح  ك���ان 

اإرهابية كربى.

•• اليمن-وام:

الدويد  ���س��ادق  ال��رك��ن  العقيد  اأك���د 
الوطنية  امل��ق��اوم��ة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث 
اليمنية  املقاومة  اأن قوات  اليمن  يف 
ومب�ساركة  ت�����س��ك��ي��الت��ه��ا  ب���ك���اف���ة 
امل�سلحة  القوات  من  قويني  واإ�سناد 
التحالف  �سمن  العاملة  الإماراتية 
م�سارف  ع���ل���ى  اأ����س���ب���ح���ت  ال���ع���رب���ي 
مدينة احلديدة لتبعد اأقل من 15 
كيلومرتا عن املدينة و11 كيلومرتا 
ع��م��ل��ي��ات ع�سكرية  م��ط��اره��ا يف  ع��ن 
ميلي�سيات  اأفقدت  وحمكمة  نوعية 
احلوثي املوالية لإيران قدرتها على 
و�سط  ميدانيا  والرت���ك���از  ال�سمود 
ال�سف  من  لقياداتها  جماعي  ف��رار 
من  وح����ال����ة  اجل����ب����ال  ن���ح���و  الأول 

النهزام والنك�سار يف �سفوفها.
ال���دوي���د يف حوار  ����س���ادق  واأ�����س����اف 
“وام” اإن  اأن��ب��اء الإم����ارات  م��ع كالة 
حت���ري���ر احل���دي���دة ي��ت��م وف����ق خطة 
تتوقعها  ل����ن  حم���ك���م���ة  ع�����س��ك��ري��ة 
املوالية  احلوثي  ميلي�سيات  عنا�سر 
لإيران والتي باتت يف انتظار هزمية 
ال�ساحل  بجبهة  و���س��اح��ق��ة  م��دوي��ة 

جتهيزات  و����س���ط  ل��ل��ي��م��ن  ال���غ���رب���ي 
واإ�سناد  مب�ساركة  مهيبة  ع�سكرية 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  م���ق���ات���الت  م���ن 
واملدفعية  وال���دب���اب���ات  وامل����درع����ات 
اإ�سافة اإىل تعزيزات ع�سكرية مهولة 
ا����س���ت���ع���دادا مل���ع���رك���ة اخل����ال�����س من 
امليلي�سيات ودحر املخطط النقالبي 

يف اليمن بوقت قيا�سي.
واأ�سار اإىل اأن قوات املقاومة اليمنية 

•• عوا�سم-وكاالت:

نفت اإ�سرائيل، ام�س الأربعاء، تو�سلها اإىل اتفاق لوقف 
اإطالق النار مع الف�سائل الفل�سطينية يف قطاع غزة، 

وفق ما نقلت فران�س بر�س.
يف  حما�س،  اأعلنت  بعدما  الإ�سرائيلي  النفي  وي��اأت��ي 
وقت �سابق، التو�سل اإىل هدنة مع اإ�سرائيل بو�ساطة 

م�سرية.
“هدفا”   25 الإرائ���ي���ل���ي  الإح���ت���الل  و���س��رب ج��ي�����س 
ب���غ���ارات ج��وي��ة يف ق��ط��اع غ����زة ل��ي��ال، ردا ع��ل��ى على 
القطاع باجتاه  اإط��الق �سواريخ وقذائف من  مزاعم 

ا�سرائيل.
وك���ان���ت اإ����س���رائ���ي���ل اأع���ل���ن���ت، ال���ث���الث���اء، يف ب���ي���ان، اأن 
هدفا   35 م��ن  اأك����رث  ق�سفت  احل��رب��ي��ة  م��ق��ات��الت��ه��ا 
ع�سكريا يف قطاع غزة، وهي مواقع حلركتي حما�س 

واجلهاد ال�سالمي.
ت��وا���س��ل ت�����س��ي��ي��ق اخل���ن���اق ع��ل��ى ما 
ت��ب��ق��ي م���ن ع��ن��ا���س��ر امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات يف 
مديريات التحيتا وزبيد واجلراحي 
احل��وث��ي من  م�سلحي  ف���رار  و���س��ط 
املحررة  الغربي  ال�ساحل  مديريات 
تاركني  ال�����س��اح��ق��ة  ه��زائ��م��ه��م  ب��ع��د 
عتادهم واأ�سلحتهم وقتالهم باملئات 
و�سط  اليمنية  امل��ق��اوم��ة  قب�سة  يف 
مطار  نحو  مت�سارع  م��ي��داين  ت��ق��دم 

اأو  احلديدة الذي بات قاب قو�سني 
اأدنى من التحرير املحقق.

املقاومة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  ون������وه 
القوات  اأن  اإىل  اليمن  يف  الوطنية 
وتكامل  تناغم  يف  تعمل  امل�سرتكة 
وقع  على  مرتفعة  معنوية  وب���روح 
جبهة  يف  ال���ك���ب���رية  الن���ت�������س���ارات 
امل�ستمر  والتقدم  الغربي  ال�ساحل 
 93 م���ن  اأك�����رث  اأن  اإىل  ..م�������س���ريا 

واأ�سافت اأن نحو 70 �ساروخا وقذيفة هاون اأطلقت 
اع��رتا���س عدد  النهار، مت  غ��زة خ��الل  م��ن  باجتاهها 

منها.
يتم  مل  بينما  بجروح،  اإ�سرائيليني  جنود   3 واأ�سيب 
���س��ق��وط �سحايا يف قطاع  ال��ف��ور ع��ن  ع��ل��ى  الإع����الن 

غزة.
واأع��ل��ن��ت ح��رك��ة اجل��ه��اد الإ���س��الم��ي م�����س��اء الثالثاء 
التو�سل، برعاية م�سر، اإىل اتفاق لوقف اطالق النار 

بني الف�سائل الفل�سطينية واإ�سرائيل.
ن�سخة خمففة من  الكويت  وزع��ت  اأخ���رى،  من جهة 
م�سودة م�سروع قرار ملجل�س الأمن الدويل حول اإن�ساء 
بعثة دولية حلماية الفل�سطينيني يف حماولة لك�سب 
دعم الأوروبيني يف الت�سويت املقرر هذا الأ�سبوع على 

القرار، وفق ما اأفاده دبلوما�سيون.
اخلمي�س  ت�سويتا  املجل�س  ي��ج��ري  اأن  امل��رّج��ح  وم��ن 
على م�سروع القرار الذي يتوقع اأن متار�س الوليات 

   

قرقا�س: م�صتمرون يف تعزيز 
قوة جواز ال�صفر الإماراتي 

•• اأبوظبي- الفجر:

لل�سوؤون اخلارجية،  الدولة  وزي��ر  اأن��ور قرقا�س  الدكتور  اأك��د معايل 
الإماراتي  ال�سفر  ج���واز  ق��وة  تعزيز  يف  ال���س��ت��م��رار  الأرب���ع���اء،  ام�����س 

وت�سهيل �سفر وانتقال مواطني الدولة عرب العامل. 
“تويرت”،  على  الر�سمي  ح�سابه  على  تغريدة  يف  معاليه،  واأ���س��اف 
هذا  يف  مهمة  خطوة  التاأ�سرية  من  ملواطنينا  الكندي  “الإعفاء  اأن 
ال�سياق. مكانة الإمارات وا�سرتاتيجيتنا يف هذا امللف توؤتي ثمارها«. 

»الهالل الأحمر« ي�صلم �صحنة اأدوية ملكتب 
ال�صحة العامة يف مدينة عتق ب�صبوة

•• �سبوة-وام:

نوعية  اأدوي����ة  �سحنة  ام�����س  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  �سلمت 
مقدمة من دولة الإمارات اإىل مكتب ال�سحة العامة وال�سكان يف مدينة 
العالجية  الأدوي���ة  من  ب�ساحنتني  تقدر  �سبوة  حمافظة  عا�سمة  عتق 
وامل�ستلزمات الطبية جلميع امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية يف املحافظة.

وقال حممد النيادي رئي�س فريق الهالل الأحمر الإماراتي يف �سبوة اإن 
العبء عن احلالت  لتخفيف  الرامية  ياأتي �سمن اجلهود  الدعم  هذا 
املر�سية وا�ستجابة ملنا�سدات الأ�سقاء يف مكاتب ال�سحة العامة وال�سكان 
مديريات  يف  ال�سحية  واملراكز  وامل�ست�سفيات  املركزي  عتق  وم�ست�سفى 
املحافظة وحر�سا من دولة الإمارات على تقدمي امل�ساعدة والعون لأبناء 
للحالت  ال��ط��ارئ��ة  والح��ت��ي��اج��ات  ال�سعوبات  ملجابهة  �سبوة  حمافظة 
ذلك  ك��ون  املحافظة  ومديريات  مناطق  عموم  يف  والإن�سانية  املر�سية 

واجبا اإن�سانيا اأ�سا�سيا.                                )التفا�سيل �س3(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

اخلميس   31   مايو   2018  م  -  15 رمضان  1439  العدد  12340    
Thursday   31   May   2018  -  Issue No   12340

م��ي��ل��ي�����س��ي��ات احلوثي  م���ن  ع��ن�����س��را 
قيادات  بينهم  م�سرعهم  ل��ق��وا  ق��د 
ميدانية ممن يديرون املعارك خالل 
مواجهات مع قوات املقاومة اليمنية 
فيما  امل��ا���س��ي��ة  ���س��اع��ة  ال�48  خ���الل 
الع�سرات  اأ���س��ر  م��ن  ال��ق��وات  متكنت 
بعد  وذل��ك  امليلي�سيات  م�سلحي  من 
حتى  ال��ق��ت��ال  ���س��اح��ات  يف  ح�سارهم 
اأ�سبحت قيادات احلوثي على يقني 
باقرتاب نهاية انقالبهم اإثر التقدم 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ل��ق��وات  ال��ن��وع��ي 
واملقاومة باجتاه احلديدة ومينائها 

ال�سرتاتيجي.
ولفت اإىل اأن مدينة احلديدة ت�سهد 
حاليا انتفا�سة �سعبية كبرية يف وجه 
وممار�ساتها  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
الإرهابية يف حق اأبناء ال�سعب اليمني 
لنقالبهم  ق��اط��ع��اً  ورف�����س��اً  الأب�����ي 
والن�سياع  ال�سرعية  على  الغا�سم 
ل  اإقليمية  �سر  خمططات  لتنفيذ 
ت��ري��د اخل���ري ل��ل��ي��م��ن ول لأه���ل���ه يف 
ان��ت��ظ��ار الأه����ايل حلظة دخول  ظ��ل 
لتحرير  وامل��ق��اوم��ة  التحالف  ق��وات 
من  وتخلي�سهم  ومينائها  احلديدة 

قوى الظلم والعدوان.

هل تخلى ال�ساهد عن نداء تون�س
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ج��ان��ب��ه  واىل  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب��ن را���س��د امل��ع��ال ع�����س��و املجل�س 

عمار  ال�سيخ  و�سمو  القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
يف  ام�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  وف����ود   - ال��ب��ط��ني  ق�����س��ر 
للمحافظة  زاي��د  ب��ن  حممد  و�سندوق  والبيئة 
للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  وج��ه��از  احلية  الكائنات  على 
الغذائية ودائرة التخطيط العمراين والبلديات 

اإىل وفدي الأوملبياد اخلا�س وجمموعة  اإ�سافة 
ح��دائ��ق احل��ي��وان يف ال��ع��ني ودب���ي .. وع���ددا من 
يرافقهم  اجلوجيت�سو  ري��ا���س��ة  احت���اد  اإداري�����ي 
ممثلي و�سائل العالم الذين �ساركوا يف تغطية 

بطولة اجلوجيت�سوا يف اأبوظبي.
مبنا�سبة  ال��وف��ود  م��ع  التهاين  �سموهم  وت��ب��ادل 

امل��وىل عز وجل  داع��ني   .. املبارك  �سهر رم�سان 
اأن يبارك يف اإمارات اخلري وواحة الأمن والأمان 
بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
ي�سبغ  اهلل” واأن  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
وال�سعادة  والعافية  ال�سحة  موفور  �سموه  على 

ويحفظ وطننا قويا عزيزا منيعا.

زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ال�ستقبال  ح�سر 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  و�سمو 
جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
�سمو  وال��ف��ري��ق  والإن�سانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ 

ال�سيخ  و�سمو  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 
حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خالد  و�سمو  اأبوظبي 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية 
الإن�سانية وذوي الإحتياجات اخلا�سة وعدد من 

ال�سيوخ والوزراء وكبار امل�سوؤولني يف الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  امل��ع��ال  را���س��د 
التي  امل��ح��ا���س��رة  القيوين  اأم  ح��اك��م 
البطني - م�ساء  ا�ست�سافها جمل�س 
اإن�سانية  “اأعمال  ب��ع��ن��وان   - ام�����س 
الكائنات  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  م��ب��ت��ك��رة 
رزان  �سعادة  األقتها  وال��ت��ي  احلية” 
لهيئة  العام  الأم��ني  امل��ب��ارك  خليفة 

البيئة - اأبوظبي.
ح�سر املحا�سرة اإىل جانب �سموهما.. 
�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 
ال�سيخ  و���س��م��و  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
اآل ن��ه��ي��ان ممثل  ح��م��دان ب��ن زاي����د 
ومعايل  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
القبي�سي  ع��ب��داهلل  اأم����ل  ال��دك��ت��ورة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�سة 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زاي����د اآل 
اأمناء موؤ�س�سة  نهيان رئي�س جمل�س 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
�سمو  والفريق  والإن�سانية  اخلريية 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
بن  ح��ام��د  ال�سيخ  و�سمو  ال��داخ��ل��ي��ة 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دي����وان ويل 
خالد  ال�سيخ  و�سمو  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س  اآل  ب��ن زاي���د 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  اإدارة 
الحتياجات  وذوي  الإن�������س���ان���ي���ة 
بن  نهيان  ال�سيخ  وم��ع��ايل  اخلا�سة 
الت�سامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
وكبار  وال�سفراء  ال�سيوخ  من  وع��دد 

ال�سخ�سيات.
لهيئة  العام  الأم��ني  �سعادة  واأ���س��ادت 
البيئة - اأبوظبي بالدعم الالحمدود 
ال�سيخ  ال�سمو  الذي يقدمه �ساحب 
حممد بن زايد اآل نهيان للمحافظة 
وحماية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  احل���ي���اة  ع��ل��ى 
ال���ن���ب���ات���ات واحل�����ي�����وان�����ات امل����ه����ددة 

بالنقرا�س.
“نحن يف الإم��ارات ن�سنع  واأ�سافت 
ل���ل���ح���ف���اظ على  ف�����ارق�����ا م���ل���م���و����س���ا 
املهددة  واحل��ي��وان��ات  النباتات  حياة 

امل�ستوى  ع��ل��ى  ل��ي�����س  ب���الن���ق���را����س 
العاملي”..  ال�سعيد  على  بل  املحلي 
ترجمة  ي��ع��د  ذل���ك  اأن  اإىل  م�����س��رية 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  وروؤي��ة  لفكر 
اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن 

ثراه«.
ال���������س����وء على  امل�����ب�����ارك  و����س���ل���ط���ت 
“ �سندوق  ل�  ال�ستثنائية  امل��ب��ادرات 
حم��م��د ب���ن زاي����د ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
اأنه  اإىل  م�سرية  احلية”..  الكائنات 
من  اأك���رث  على  املحافظة  يف  �ساهم 
احلية  الكائنات  م��ن  نوعا   1132
دولة   150 يف  بالنقرا�س  امل��ه��ددة 
اإجمايل  ارتفع  فيما  ال��ع��امل..  ح��ول 
اإىل  تاأ�سي�سه  منذ  قدمها  التي  املنح 
 1739 ب��واق��ع  م��ل��ي��ون دره����م   60

منحة.
اإىل ج��ه��ود دولة  امل��ب��ارك  وت��ط��رق��ت 
البيئة  الإم�����ارات يف جم���ال ح��م��اي��ة 
واأهمية جهود املحافظة على الأنواع 
 “ م�سيفة   .. ب��الن��ق��را���س  امل��ه��ددة 
العديد  ات��خ��ذت  الإم�����ارات  دول���ة  اأن 
تاأ�سي�س  بينها  م��ن  اخل���ط���وات  م��ن 
– اأبوظبي وال�سندوق  البيئة  هيئة 

احلبارى  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال������دويل 
وم�ست�سفى ال�سقور وبرنامج اإطالق 
الإم����ارات  ���س��ق��اري  ون���ادي  ال�سقور 
وتربية املها العربي واإطالقه واإعادة 
الإفريقي يف جمهورية  املها  توطني 
ت�ساد، وغ��ريه��ا.. وم��ن ه��ذا املنطلق 
زايد  ب��ن  �سندوق حممد  اإن�����س��اء  مت 

للمحافظة على الكائنات احلية«.
ال��ت��ي توفر  ال��ق��اط��رة  اأن  واأ���س��اف��ت 
ال���الزم���ة عبارة  امل�����وارد  ل��ل�����س��ن��دوق 
عن وقف جاري ا�ستثماره يف الأ�سهم 
و�سناديق  وال���ع���م���الت  وال�������س���ن���دات 
التمويل  وم���������س����اري����ع  ال����ت����ح����وط 
ريع  اأن  مو�سحة  ال�سغر..  متناهية 
مليون   1.5 نحو  يبلغ  الوقف  ه��ذا 
دولر �سنويا ويذهب بالكامل لدعم 
م�����س��اري��ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الأن������واع 

املهددة بالنقرا�س.
�سندوق  اأن  اإىل  امل����ب����ارك  ول��ف��ت��ت 
حم��م��د ب���ن زاي����د ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
الكائنات احلية يركز على املحافظة 
النظر  بغ�س  احل��ي��ة  الكائنات  على 
وموقعها..  وح��ج��م��ه��ا  ن��وع��ه��ا  ع���ن 
اأن ال�سندوق يقدم الدعم  مو�سحة 

�سبكة  خالل  من  واجلهات  لالأفراد 
البيئة  ن�����س��ط��اء  ت��رب��ط  اإل��ك��رتون��ي��ة 

مبمويل تلك الأن�سطة.
املبارك  خليفة  رزان  ���س��ع��ادة  ودع���ت 
جهود  اإىل  ل��الن�����س��م��ام  اجل���م���ه���ور 
�سندوق حممد بن زايد للمحافظة 
على الكائنات احلية يف حماية التنوع 
احليوي واحلد من انقرا�س الأنواع 
حتول  اإىل  م�������س���رية   .. ال����ع����امل  يف 
ال�سندوق الذي اأ�س�س يف اأكتوبر من 
عام 2008 اإىل اأحد اأهم املنظمات 
ال�سغرية  ل���ل���م�������س���اع���دات  امل���ان���ح���ة 
امل��وج��ه��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى الأن�����واع .. 
امل��ن��ح ال��ت��ي يقدمها  اأ���س��ه��م��ت  ح��ي��ث 
العديد من  اإنقاذ  امل�ساريع يف  لدعم 

الأنواع من النقرا�س.
م��ن��ه��ج��ي��ة عمل  اأن  امل���ب���ارك  وب��ي��ن��ت 
ال�سندوق تقوم على العمل اخلريي 
بريوقراطية  بال  وال�سريع  الدقيق 
قدمها  التي  الهبات  جت���اوزت  حيث 
ح������ول ال����ع����امل م���ن���ذ ت���اأ����س���ي�������س���ه يف 
مليون   17 الآن  وح��ت��ى   2008
وقفي  ب��رن��ام��ج  م���ن  مم���ول���ة  دولر 
دولر  م���ل���ي���ون   27 ق��ي��م��ت��ه  ت���ب���ل���غ 

وازدادت خالل 10 �سنوات اإىل 30 
قدم  “كما  م�سيفة  دولر..  مليون 
ترتاوح  منحة   1800 ال�����س��ن��دوق 
 25 اإىل   1000 ب���ني  م���ا  ق��ي��م��ت��ه��ا 
األف دولر �ساهمت يف احلفاظ على 
اأكرث من 1069 نوعا من الكائنات 
احل��ي��ة ح���ول ال��ع��امل وم��ن��ه��ا املهددة 

بالنقرا�س«.
البيئة  العام لهيئة  الأم��ني  واأ���س��ارت 
من�سب  ت�سغل  وال��ت��ي   - ب��اأب��وظ��ب��ي 
ال��ع�����س��و امل��ن��ت��دب ل��ك��ل م���ن جمعية 
الإمارات للحياة الفطرية و�سندوق 
حم��م��د ب���ن زاي����د ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
الكائنات احلية - اإىل الدور الريادي 
الإم���������ارات يف جمال  ت��ل��ع��ب��ه  ال�����ذي 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة م���ن خالل 
من  مبا�سر  وت��وج��ي��ه  ب��دع��م  الهيئة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي����د اآل 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 

الظفرة رئي�س الهيئة.
واأو�سحت �سعادتها اأن الهيئة متكنت 
يف ال�����س��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة من 
امل��ه��ا العربي والإف��ري��ق��ي من  اإن��ق��اذ 
اأعداد  زيادة  النقرا�س و�ساهمت يف 

احلبارى حول العامل.
املبارك  م��ت�����س��ل..ن��وه��ت  ���س��ي��اق  ويف 
اإجمايل  اأن  اإىل  اإىل تقديرات ت�سري 
 10 يبلغ  العامل  الكائنات احلية يف 
ماليني نوع.. لفتة اإىل اأن مظاهر 
م��ا يجري يف  ب��اأن  توهم  ق��د  املدنية 
البيئة حولنا من انقرا�س للكائنات 
ل يوؤثر فينا كب�سر.. م�سددة يف هذا 
ال�سدد على اأن الب�سر بحاجة ملحة 
البيئي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اإىل 

والتعامل بجدية من التحديات.
الإح�ساءات  اأن  امل���ب���ارك  واأ���س��اف��ت 
ت��ف��ي��د ب��ت��ن��اق�����س اأع�������داد ك��ث��ري من 
الأر�س  �سطح  على  احلية  الكائنات 
انخفا�س  اإىل  م�����س��رية  ت��دري��ج��ي��ا.. 
يف   50 اإىل  الربية  احليوانات  ع��دد 
املا�سية  ع��ام��ا   40 ال����  امل��ائ��ة خ���الل 
الطائرة  احل�سرات  عدد  وانخفا�س 
 25 ال���  امل��ائ��ة خ��الل  75 يف  بن�سبة 
امل���ا����س���ي���ة وان���خ���ف���ا����س عدد  ع���ام���ا 
 40 اإىل  األ�����ف   100 م���ن  ال��ن��م��ور 
فقط  املا�سية  ال�4  ال�سنوات  يف  األفا 
املا�سيني  ال�سهرين  اأن  مو�سحة   ..
اأن��واع احليوانات  اآخ��ر  فقدان  �سهدا 

م��ن ف��ئ��ة وح��ي��د ال��ق��رن ال��ق��اط��ن يف 
القطب ال�سمايل ما يوجب التكاتف 
العاملي لوقف نزيف خ�سارة الكائنات 

احلية.
البيئة  ال��ع��ام لهيئة  الأم���ني  واأك���دت 
منجم  تعد  الطبيعة  اأن  اأبوظبي   -
فيما  للب�سر  ال���دائ���م  الك��ت�����س��اف��ات 
العلمية  الك���ت�������س���اف���ات  ����س���اه���م���ت 
وت��وظ��ي��ف ال��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ي ب��ك��ل ما 
فيه من كائنات يف تطوير عالجات 
البيئة  تعد  بينما  الب�سرية..  اأف��ادت 
م�����س��درا ل��الإل��ه��ام وال��ث��ق��اف��ة والفن 
هذا  يف  م�����س��رية  روح��ان��ي��ا..  ومنبعا 
ال�سدد اإىل مقولة املغفور له ال�سيخ 
“ طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه “ قال فيها : “اإين اأع�سق 
بالتعب  اأح�س�ست  وكلما  ال�سحراء 

ذهبت اإليها ل�ستعادة ن�ساطي«.
اإن�سانية  ق�س�سا  امل��ب��ارك  وع��ر���س��ت 
ات��خ��اذ خطوات  يف  �ساهموا  لأب��ط��ال 
احل����ف����اظ على  ���س��ب��ي��ل  م��ل��ه��م��ة يف 
الكائنات احلية حول العامل .. حيث 
اأ�سخا�س   4 امل��ح��ا���س��رة  يف  ����س���ارك 
ممن ح�سلوا على منح من �سندوق 

حم��م��د ب���ن زاي����د ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
ب��ي��ن��ه��م مارلني  ال��ك��ائ��ن��ات احل���ي���ة.. 
�ساعدتها  التي  اأ�سرتاليا  كونيل من 
�سلحفاة  اإن��ق��اذ  يف  ال�سندوق  منحة 
نهر م��اري م��ن الن��ق��را���س وكاليب 
الزواحف  يف  خ��ب��ري  وه���و  اأوف������وري 
وال��ربم��ائ��ي��ات م��ن غ��ان��ا ع��م��ل على 
الذي  “توجو” الزلق  �سفدع  اإنقاذ 
�سفدعا   350 �سوى  منه  يتبق  مل 
ف���ق���ط.. ودمي�����رتي دوروف����ي����ف من 
رو���س��ي��ا.. واأو����س���ك���ار ك��ام��ب��ل مدر�س 
م����در�����س����ة اخل����ب����ريات  ك���ي���م���ي���اء يف 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي وه���و من 
جلنة  ورئي�س  الطيور  مراقبة  هواة 

الإمارات ل�سجالت الطيور.
وكان كامبل يراقب الطيور يف يناير 
عندما  القيوين  اأم  باإمارة   2017
“دريجة  ي�سمى  ن��ادرا  لحظ طائرا 
 Great “اأو  امل���ن���ق���ار  م�����س��ت��دق��ة 
رجله �سريط مطبوع  وعلى   knot
عليه رمز معني.. وعرف بعد البحث 
���س��م��ن جم��م��وع��ة من  ال���ط���ائ���ر  اأن 
الطيور تعود اإىل عامل رو�سي ا�سمه 
دميرتي دوروفيف الذي ح�سل على 
زايد  منحة من �سندوق حممد بن 
رجل  ع��ل��ى  ال�����س��ري��ط  بتثبيت  وق����ام 
كامت�ساتكا  ج��زي��رة  �سبه  يف  الطائر 
�سيف  رو�����س����ي����ا  �����س����رق  اأق���������س����ى  يف 
2016.. و�ساهد دوروفيف الطائر 
الأمر  رو�سيا  يف  اأخ���رى  م��رة  نف�سه 
واإيابا  ي��وؤك��د ه��ج��رت��ه ذه��اب��ا  ال����ذي 
األف كيلومرت   20 مل�سافة تزيد عن 
�سوؤال  على  وردا  �سهرا.   12 خ��الل 
من  احل��د  يف  امل�ساعدة  كيفية  ح��ول 
ف���ق���دان ال���ت���ن���وع ال��ب��ي��ول��وج��ي على 
م�ستوى العامل واحلد من انقرا�س 
الأنواع.. اأو�سحت املبارك اأن جمرد 
وتعليم  ال��ط��ب��ي��ع��ة  يف  وق����ت  ق�����س��اء 
الطبيعة  وتقدير  اح��رتام  الأط��ف��ال 
وامل�ساركة يف حمالت تنظيف البيئة 
الإن�سان  ارت��ب��اط  على  ت�ساعد  اأم��ور 
�سندوق  دعم  اإىل  اإ�سافة  بالطبيعة 
حم��م��د ب���ن زاي����د ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
الكائنات احلية لزيادة حجم الوقف 
من  اأك���رب  ع���دد  دع���م  يف  للم�ساهمة 
يف  الأن����واع  على  املحافظة  م�ساريع 

امل�ستقبل.

حممد بن زايد وحاكم اأم القيوين ي�صتقبالن وفود عدد من اجلهات الوطنية

حممد بن زايد و�صعود املعال ي�صهدان حما�صرة »اأعمال مبتكرة للحفاظ على الكائنات احلية«

الإمارات ت�صنع فارقا ملمو�صا عامليا للحفاظ على حياة النباتات واحليوانات املهددة بالنقرا�س 
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية �صاهم يف املحافظة على اأكرث من 1132 نوعا مهددا بالنقرا�س 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�ساحب  ����س���ي���وف  ال���ع���ل���م���اء  دع������ا 
تعميق  اإىل  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو 
اأوا�سر �سلة الأرحام يف هذا ال�سهر 
واإ�ساعة روح الألفة واملودة  املبارك، 
ب��ني ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع من 
خ����الل ال���ت���وا����س���ل الإي���ج���اب���ي بني 
الأب���ن���اء واآب��ائ��ه��م واأم��ه��ات��ه��م وبني 
الإخ������وة والأخ���������وات، خ��ا���س��ة على 
الأ�سرية  واللقاءات  الإفطار  موائد 
احلميمية، وتفقد اأو�ساع املحتاجني 

وامل�سافرين منهم.
حما�سراتهم  خ��الل  العلماء  واأك��د 
لتجاوز  ف��ر���س��ة  رم�����س��ان  �سهر  اأن 
كل اخلالفات والعقبات التي حالت 

دون التوا�سل مع الأرحام واجلريان 
وب���ق���ي���ة اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع ..ف������روح 
الأو�سح  ت��ك��ون  اأن  يجب  الت�سامح 
لغتنام  وال��ت��ع��ام��ل  ال��ت��وا���س��ل  يف 
روحانية هذا ال�سهر وح�س النف�س 
على الكثار من الأعمال ال�ساحلة 
ل�سهر  احلقيقية  امل��ع��اين  لتتحقق 

رم�سان يف الرتاحم والتاآلف.
وقد ا�ستقبلت العديد من املوؤ�س�سات 
ال�سيوف  ال��ف�����س��ي��ل��ة  اأ�����س����ح����اب 
م�ست�سفى  مثل  املحا�سرات  لإلقاء 
الدرو�س  اإىل  بالإ�سافة  الفجرية، 
اإىل جانب  وامل��ج��ال�����س  امل�����س��اج��د  يف 
العديد من املوؤ�س�سات والهئات التي 
العامة  الهيئة  مثل  ا�ست�سافتهم 
النقل،  ودائ�����رة  امل�����دين،  ل��ل��ط��ريان 

البرتولية  الإن���������س����اءات  و����س���رك���ة 
العقابية  وامل���وؤ����س�������س���ة  ال���وط���ن���ي���ة، 

حماية  وج����ه����از  والإ�����س����الح����ي����ة، 
للتاأهيل،  الوطني  واملركز  املن�ساآت، 

مدينة  يف  ال�سلوكية  العلوم  وجناح 
خليفة الطبية.

•• دبي- وام: 

ت�سمنت  ت��ع��ام��ي��م  ���س��ت��ة  امل��ج��ت��م��ع  وق���اي���ة  و  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأ����س���درت 
الأدوي��ة والت�سغيالت الطبية وذلك  ا�ستخدام عدد من  التحذير من 
�سمن �سل�سلة التقارير التي تنفذها حول �سالمة الأدوي��ة والو�سائل 
 MindFrame املنتج«  ا�ستخدام  من  تعميم  ح��ذر  فقد  الطبية 
»من   Capture LP Revascularization Device
انتاج �سركة »Medtronic » والذي اأ�سدرت ادارة الغذاء والدواء 
 - املنتج  لهذا  الت�سغيالت  من  ع��دد  �سحب  ب�ساأن  حتذيرا  الأمريكية 
الذي ي�ستخدم ل�ستعادة تدفق الدم اأو اإزالة اجللطات الدموية داخل 
الأوعية الدموية يف الدماغ يف حالت ال�سكتة الدماغية احلادة - وذلك 
ب�سبب ك�سر اأو ف�سل �سلك تو�سيل املنتج اأثناء ال�ستخدام ما قد توؤدي 
اإىل  اإىل ترك اجللطات الدموية داخل جمرى دم املري�س و بالتايل 
املزيد من امل�ساعفات مبا يف ذلك النزيف اأو ان�سداد اإ�سايف يف الأوعية 
الت�سغيالت  ارق��ام  و�سملت  اأ�سد..  دماغية  �سكتة  اأعرا�س  اأو  الدموية 
 ،300013  ،300012  ،300011  ،300010  ”: امل��ت��اأث��رة 

.  »300018  300017  ،300016  ،300015  ،300014
 ials Dose V-Ampicillin »و �سملت التعاميم �سحب املنتج
 and Sulbactam for Injection USP 3 g Single

»وامل�ستخدم كم�ساد حيوي بعد ابالغ هيئة الغذاء والدواء الأمريكية 
وال�سركة امل�سنعة »AuroMedics Pharma » وجود جزيئات 
عبوة احلقن ميكن مرورها من خالل  اللون يف  املطاط حمراء  من 
اإبرة احلقن ما قد توؤدي اإىل حدوث ا�سابات �سديدة كنزيف و التهابات 
اأو طفح جلدي وت�سمل النتائج املحتملة الأكرث خطور ل�ستخدام هذا 
حياة  تهدد  قد  والتي  الدموية  الأوع��ي��ة  يف  والتخرث  الن�سداد  املنتج 
USP، 3 g Single- »املري�س علما باأن الت�سغيالت املتاأثرة هي
 Dose Vials AS0317041-A AS0317035-A

»وتنتهي �سالحيتها يف اغ�سط�س 2019 .
 MBI »كما اأ�سدرت ادارة الغذاء والدواء الأمريكية وال�سركة امل�سنعة
Distributing، Inc« حتذيرا حول �سحب امل�ستح�سرات الطبية 
 Homeopathic Teething Drops، Nausea«
 Drops، Intestinal Colic Drops، Stomach
 Zinc Throat Spray، and Argentum Elixir
 -Calm، Expectorant Cough Syrup، Silver
�سائلة  ك��ج��رع��ات  وت�ستخدم  التكميلي  للطب  م�ستح�سرات  »وه���ي 
املعدة والأمعاء  للت�سنني والغثيان وتهدئة  الفم كقطرات  عن طريق 
�سوابط  م��راع��اة  ع��دم  ب�سبب  وذل���ك  للحلق  ورذاذ  لل�سعال  و���س��راب 
الت�سنيع اجليد والتي قد توؤدي اإىل حدوث ردود فعلية �سلبية خا�سة 

عند الأطفال والر�سع. وت�سمنت التعاميم �سحب اإدارة الغذاء والدواء 
 AirLife Resuscitation Devices املنتج«  الأمريكية 
تنتجه  والذي   and Broselow Convenience Kits
اليدوي  ل��الإن��ع��ا���س  »وي�����س��ت��خ��دم   Vyaire Medical ���س��رك��ة« 
وذلك  الطبية  امل��راك��ز  يف  والأط��ف��ال  للكبار  م�ستمرة  تهوية  لتوفري 
ما  الإنعا�س  مبرفق  القناع  الت�ساق  ي�سبب  الت�سنيع  يف  خلل  ب�سبب 
يجعل عملية اإزالة القناع �سعبة اأو غري ممكنة وقد يوؤدي اإىل حدوث 

ا�سابات خطرية للمري�س.
وحذرت “ هيئة الغذاء وال��دواء الأمريكية “ و ال�سركة امل�سنعة من 
 Piperacillin ال��ط��ب��ي«  امل�ستح�سر  م��ن  ت�سغيلتني  ا���س��ت��خ��دام 
 and Tazobactam for Injection، USP 3.375
 AuroMedics Pharma �سركة«  انتاج  »م��ن   g Vials
البولية  وامل�سالك  التنف�سي  اجل��ه��از  التهابات  ع��الج  يف  »وامل�ستخدم 
وجود  ب�سبب  وذل��ك  البطن  داخ��ل  والإلتهابات  اجللدية  واللتهابات 
جزيئات مرئية من الزجاج يف عبوة احلقن لوحظت بعد اإعادة تركيب 
املحلول والتي ميكن مرورها من خالل اإبرة احلقن ما قد توؤدي اإىل 
اأو الطفح اجللدي.. فيما  التهابات  حدوث ا�سابات �سديدة كالنزيف 
ت�سمل النتائج املحتملة الأكرث خطورة الن�سداد والتخرث يف الأوعية 

الدموية والتي قد تهدد حياة املري�س.

•• اأبوظبي-وام:

الف�سائية”  لالت�سالت  “الياه  اأعلنت 
�سات” ال�سركة العاملية الرائدة  “الياه 
ال�سناعية  الأق��م��ار  ت�سغيل  جم��ال  يف 
والتابعة ل�سركة “مبادلة لال�ستثمار” 
القمر  م��ه��م��ة  جن���اح  ع��ن  “مبادلة” 
النجاح  ب��ع��د   ”3 “الياه  ال�����س��ن��اع��ي 
لت�سغيل  الالزمة  لالختبارات  الكامل 
من  وذل���ك  ال�سناعي  ال��ق��م��ر  خ��دم��ات 
املوقع املداري 20 درجة غرباً لي�سبح 
اخلدمات  تفعيل  ل��دع��م  ج���اه���زاً  الآن 

التجارية التي تقدمها “الياه �سات«.
وي�سكل اإطالق القمر ال�سناعي “الياه 
3” خطوة هامة يف اإطار ا�سرتاتيجية 
نطاق  لتو�سيع  الهادفة  �سات”  “الياه 
الف�سائية  الت�سالت  خدمات  تغطية 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ال�����س��رك��ة ع���رب حزمة 
19 دولة  ال��رتددات »Ka« لت�سل اإىل 
للمرة  ولتغطي  اإف��ري��ق��ي��ا  يف  اإ���س��اف��ي��ة 
بخدمات  ال��ربازي��ل��ي��ة  ال�����س��وق  الأوىل 

الإنرتنت الف�سائي.
الرئي�س  حممود  �سريف  م�سعود  وقال 
اإن  �سات”  “الياه  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حمورياً  دوراً  يلعب  لالإنرتنت  النفاذ 
والقت�سادي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ق��دم  يف 
ان���رتن���ت النطاق  ت��ل��ع��ب خ���دم���ات  ك��م��ا 
فر�س  توفري  يف  مهماً  دوراً  العري�س 
اإي���ج���اد حلول  ج���دي���دة وامل�����س��اه��م��ة يف 

مبتكرة.
العديدة  واأع��رب عن �سعادته بالفر�س 
التي �سُيتيحها القمر ال�سناعي الثالث 
خدمات  بتقدمي  3” واللتزام  “الياه 
وباأ�سعار  م��وث��وق��ة  ف�سائية  ات�����س��الت 
احتياجاً  الأك����رث  ل��ل��م��ن��اط��ق  م��ت��ن��اول��ة 
النجاحات  على  بناء  وذل��ك  ال��ع��امل  يف 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال�����س��رك��ة ال����رائ����دة يف 
جم���ال الت�����س��الت ال��ف�����س��ائ��ي��ة يف كل 

الأو�سط وجنوب  وال�سرق  اإفريقيا  من 
غ����رب اآ����س���ي���ا. واأك������د اأن ه����ذا الإجن�����از 
ل�سركة  فخر  م�سدر  ي�سكل  وال��ن��ج��اح 
“الياه �سات” ولدولة الإمارات م�سرياً 
على  اأ�سرفت  الوطنية  ال��ك��وادر  اأن  اإىل 
مبا  للم�سروع  احليوية  امل��راح��ل  كافة 
القمر  واإط��الق  ذل��ك ت�سميم وبناء  يف 
“الياه  مهمة  جن��اح  ويعود  ال�سناعي. 
فيه  ����س���ارك  ال����ذي  امل�����س��روع  اإىل   ”3
مع  بال�سراكة  اإم��ارات��ي��ون  مهند�سون 
تي  اإي  “اأوربيتال  �سركة  يف  نظرائهم 
املبدئية  الت�سميم  م��راح��ل  منذ  كي” 

للقمر حتى و�سعه على موقعه املداري 
املحدد بنجاح. ي�سار اإىل اأن “الياه 3” 
“الياه  يعد ثالث قمر �سناعي ل�سركة 
الت�سالت  خ���دم���ات  وي���وف���ر  �سات” 
الرتددات  نطاق  طريق  عن  الف�سائية 
الكهربائي  الدفع  على  ويعتمد   »Ka«

الهجني بتقنية “جيو�ستار3-«.
ومت ت�سنيعه من قبل �سركة “اأوربيتال 
منت  ع���ل���ى  واإط�����الق�����ه  كي”  ت����ي  اإي 
�سركة  قبل  من   ”5 “اآريان  ال�ساروخ 
يناير   26 ي����وم  �سبي�س”  “اأريان 

املا�سي.

•• جنيف -وام:

اأبرمت دولة المارات وجمهورية اأفغان�ستان الإ�سالمية مذكرة 
تفاهم يف جمال القوى العاملة.

وقع املذكرة معايل نا�سر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�سرية 
وال�سوؤون  ال��ع��م��ل  وزي����ر  ذك���ي  ف��ي�����س اهلل  وم��ع��ايل  وال��ت��وط��ني 
هام�س  على  وذل��ك  الفغاين  واملعاقني  وال�سهداء  الإجتماعية 
املنعقد يف مدينة  ال���دويل  العمل  مل��وؤمت��ر   107 ال���دورة  اع��م��ال 

جنيف.
اطار  تاأتي يف  املذكرة  ان  الهاملي  ثاين  بن  نا�سر  وذك��ر معايل 
البلدين  بني  القائمة  ال�سداقة  عالقات  تطوير  على  احلر�س 
العمل  دورة  اإدارة  لتح�سني  موؤ�س�سية  �سراكة  اقامة  خ��الل  من 

التعاقدي املوؤقت للعمالة الأفغانية يف دولة المارات مبا يحقق 
املذكرة يف تنظيم عمل  اأهمية  واأكد  للبلدين.  املتبادلة  امل�سالح 
مكاتب ال�ستقدام اخلا�سة �سعياً نحو تطبيق ممار�سات ا�ستقدام 
�سفافة و�سمان المتثال لأحكام و�سيادة القانون من قبل جميع 
الأطراف املعنيني يف عملية ا�ستقدام وتوظيف العمالة الأفغانية 

يف الدولة.
وا���س��ار اىل ان امل��ذك��رة م��ن ���س��اأن��ه��ا ت��ط��وي��ر اف���اق ال��ت��ع��اون بني 
البلدين يف ا�ستخدام التكنولوجيا وتبادل املعلومات والدرا�سات 
فيها  مبا  م�سرتكة  واأن�سطة  برامج  وتنفيذ  العمل  جم��الت  يف 
ال��ع��م��ال��ة الف��غ��ان��ي��ة بحقوقها وواج��ب��ات��ه��ا قبل  ت��وع��ي��ة  ب��رام��ج 
الذي  بال�سكل  الم����ارات  اىل  ال��و���س��ول  وب��ع��د  بلدها  مغادرتها 

ي�سهم يف الرتقاء مبعايري ادارة دورة العمل التعاقدي املوؤقت.

وال�سهداء  الإجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزير  اأع��رب  جهته  من 
وامل���ع���اق���ني الف���غ���اين ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب��ت��وق��ي��ع م���ذك���رة التفاهم 
ال�سداقة  ع��الق��ات  عمق  على  م��وؤك��دا  بها  امللحقة  والت��ف��اق��ي��ة 
بالت�سريعات  العمل..م�سيدا  البلدين يف جمالت  والتعاون بني 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ع��الق��ات ال��ع��م��ل يف دول����ة الم������ارات وح��ف��ظ حقوق 

وم�ستحقات العمالة ومن �سمنها العمالة الفغانية.
ح�سر توقيع املذكرة �سعادة عبيد �سامل الزعابي املندوب الدائم 
اأحمد  املتحدة يف جنيف و�سيف  ل��الأمم  ل��دى  الم���ارات  ل��دول��ة 
ال�سويدي وكيل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني ل�سوؤون املوارد 
الب�سرية والدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة امل�ساعد لالت�سال 

والعالقات الدولية وعدد من امل�سوؤولني يف كال اجلانبني.
من  العمالة  ا�ستقدام  اج����راءات  على  التفاهم  م��ذك��رة  ون�ست 

الب�سرية  امل���وارد  وزارة  تتبعها  التي  ال�سيا�سة  وف��ق  افغان�ستان 
عر�س  ا�ستقدامة  امل��زم��ع  ال��ع��ام��ل  تلقي  حيث  م��ن  وال��ت��وط��ني 
عمل تف�سيلي يحتوى على و�سف �سامل حلقوق وواجبات كل 
طرف من طرفيه ول�سروط وظروف العمل بحيث تتطابق بنود 
العامل فور و�سوله  ال��ذي يوقع عليه  العمل  العر�س مع عقد 
اىل الدولة. كما ن�ست املذكرة على انه يف حالة وجود نزاع بني 
املوارد  وزارة  لدى  �سكوى  ت�سجيل  يتم  والعامل  العمل  �ساحب 
ودية يف فرتة  ت�سوية  لإيجاد  ت�سعى  والتي  والتوطني  الب�سرية 
الق�سائية  ال�سلطات  اإىل  ال�����س��ك��وى  اإح��ال��ة  او  حم���ددة  زم��ن��ي��ة 

للف�سل فيها يف حل تعذر الت�سوية الودية بني طريف ال�سكوى.
وم���ن امل���ق���رر ت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ة م�����س��رتك��ة مل��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ مذكرة 

التفاهم.

•• اأبوظبي- وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأ���س��در 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�سلحة 
ال�سيبه خمي�س  الدكتور يو�سف  قرارا بتعيني �سعادة 

ال�سرياين وكيال لدائرة التعليم واملعرفة.

الإمارات واأفغان�صتان توقعان مذكرة تفاهم يف جمال القوى العاملة حممد بن زايد ي�صدر 
قرارا بتعيني وكيل لدائرة 

التعليم واملعرفة

•• دبي-وام:

اأ����س���در ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اآل م��ك��ت��وم 
دبي  لإم����ارة  حاكما  ب�سفته  اهلل”  “رعاه  ال����وزراء 
موؤ�س�سة  ب��اإن�����س��اء   2018 ل�سنة   7 رق���م  ال��ق��ان��ون 
تتمتع  عام  نفع  ذات  الإمارات” كموؤ�س�سة  “وطني 
بال�سخ�سية العتبارية والأهلية القانونية الالزمة 
حتقيق  تكفل  التي  والت�سرفات  الأع��م��ال  ملبا�سرة 

اأهدافها.
وطني  موؤ�س�سة  اإىل  تنقل  اأن  على  القانون  ون�س 
الإمارات واعتبارا من تاريخ العمل به كافة احلقوق 
وال�سالحيات  وامل�سوؤوليات  واللتزامات  والأ�سول 
بالتاريخ  ينقل  كما  وطني”  “برنامج  ب���  امل��ن��وط��ة 
لدى  العاملني  املوظفني  جميع  املوؤ�س�سة  اإىل  ذات��ه 

الربنامج مع احتفاظهم بحقوقهم املكت�سبة.
يف  امل�ساهمة  اإىل  للقانون  وفقا  املوؤ�س�سة  وت��ه��دف 
الإماراتية وتر�سيخ  الوطنية  الهوية  احلفاظ على 
عنا�سرها لدى النا�سئة وال�سباب وتعزيز ممار�سات 

ال�ساحلة  املواطنة  الوطني وقيم  وال��ولء  النتماء 
والتعريف  واملوؤ�س�سات  املجتمع  �سرائح  كافة  ل��دى 
لأجيال  الإي��ج��اب��ي��ة  املجتمعية  الإم��ارات��ي��ة  بالقيم 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ل��ل��ت��ف��اع��ل ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���وج���داين 
وال�سلوكي الإيجابي وكذلك امل�ساهمة يف التعريف 
والعادات  والديني  والجتماعي  الثقايف  ب��امل��وروث 
ودعم  الإم����ارات����ي،  باملجتمع  اخل��ا���س��ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 
التنموية من خالل درا�سة وقيا�س  الدولة  اأهداف 
العام واملوؤ�سرات والقيم الجتماعية  الراأي  ق�سايا 

املهمة.
وت���ه���دف م��وؤ���س�����س��ة وط���ن���ي الإم��������ارات ك���ذل���ك اإىل 
ت�سجيع وتفعيل وتنفيذ العمل التطوعي وامل�ساركة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وامل�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل����دى اأف����راد 
املمار�سات  لأف�����س��ل  و���س��ول  ال���دول���ة  وم��وؤ���س�����س��ات 
والنتائج العاملية امل�ستهدفة يف هذا املجال وامل�ساهمة 
يف تعزيز حوار الثقافات والديانات مبا يتما�سى مع 
واعتدال  و�سماحة  املجتمع  وم��ب��ادئ  وق��ي��م  ثقافة 
اإىل  اإ�سافة  الجتماعي  والن��دم��اج  احلنيف  ديننا 
فئة  لتمكني  الفاعلة  امل�ساركة  تعزيز  يف  امل�ساهمة 

ال�سباب الإماراتي يف كافة املجالت، ودعم الكفاءات 
للكيان  وعلمية  معرفية  قاعدة  وتكوين  الوطنية 

الجتماعي الإماراتي.
وف�سل القانون مهام و�سالحيات املوؤ�س�سة ومنها: 
اخلطط  اإع�����داد  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق 
الهوية  مب��ح��اور  املتعلقة  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية 
ومتكني  ال�ساحلة  واملواطنة  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية 
ال�سباب  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  امل�����س��ارك��ة 
وبرامج  ف��ع��ال��ي��ات  يف  وم�����س��ارك��ت��ه��م  ب��ح�����س��وره��م 
وتنفيذ  وتنظيم  وتخطيط  امل��وؤ���س�����س��ة،  وم���ب���ادرات 
الأن�سطة والفعاليات واملعار�س واخلدمات والربامج 
وال�سيا�سية  والج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة 
ذات  املجالت  املجتمع يف  اأف��راد  ت�سمل جميع  التي 
تعزيز  وكذلك  املوؤ�س�سة،  اأه��داف  بتحقيق  العالقة 
امل�ساهمة  خ��الل  من  وال�سلوكية  املجتمعية  القيم 
والتعليم  بالرتبية  اخلا�سة  والأن�سطة  املناهج  يف 
وت��ف��ع��ي��ل الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات وامل��ح��ا���س��رات يف 
بالتعاون  وال���ف���ن���ون  وال���ث���ق���اف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال 
والتن�سيق مع اجلهات املعنية. كما تخت�س املوؤ�س�سة 

بدعم املبادرات املجتمعية التطوعية بالتن�سيق مع 
ودرا�سة  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  داخ���ل  املعنية  اجل��ه��ات 
الوطنية  الهوية  املوؤثرة على  الق�سايا الجتماعية 
واملواطنة ال�ساحلة، وفتح قنوات وجمالت التعاون 
والتوا�سل وامل�ساركة مع موؤ�س�سات وجهات املجتمع 
والقيام  وال������دويل،  وال��ع��رب��ي  امل��ح��ل��ي واخل��ل��ي��ج��ي 
بطبيعة  امل��رت��ب��ط��ة  والأع���م���ال  امل��ع��ام��الت  بجميع 
ذلك  يف  مبا  اأهدافها،  لتحقيق  وال��الزم��ة  ن�ساطها 
اإىل تاأ�سي�س  ممار�سة الأعمال التجارية، بالإ�سافة 
مبفردها  �سواء  ال�ستثمارية  وامل�ساريع  ال�سركات 
اأو  اأو الندماج  اأو امل�ساهمة  اأو بامل�ساهمة مع الغري 
واجلهات  ال�سركات  يف  احل�س�س  اأو  الأ�سهم  �سراء 
بن�ساطها  �سبيهة  اأو  مماثلة  اأن�سطة  ت���زاول  ال��ت��ي 
الدولة  داخ��ل  اأهدافها  حتقيق  يف  لها  م�ساعدة  اأو 

وخارجها.
ون�س القانون على اأن يكون للموؤ�س�سة جمل�س اإدارة 
يتكون من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ساء 
من امل�سهود لهم بالنزاهة والكفاءة واخلربة، ويتم 
تعيينهم مبر�سوم ي�سدره �ساحب ال�سمو حاكم دبي 

ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد، وتناط باملجل�س 
مهمة الإ�سراف على اأعمال املوؤ�س�سة واخت�سا�ساتها 
على اأن يكون ملجل�س الإدارة اعتماد ال�سيا�سة العامة 
والتطويرية  ال�سرتاتيجية  وخططها  للموؤ�س�سة 
م�سروع  واإق�����رار  تنفيذها  وم��ت��اب��ع��ة  والت�سغيلية 
اخلتامي  وح�سابها  للموؤ�س�سة  ال�سنوية  امل��وازن��ة 
ورفعهما للجهات املخت�سة يف الإم��ارة لعتمادهما 
واعتماد  للموؤ�س�سة  التنظيمي  الهيكل  واع��ت��م��اد 

امل�ساريع والربامج واملبادرات اخلا�سة باملوؤ�س�سة.
باعتماد  امل��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ي��خ��ت�����س  ك��م��ا 
بتنظيم  املتعلقة  والأن��ظ��م��ة  وال��ل��وائ��ح  ال���ق���رارات 
واملالية  الإداري���ة  النواحي  من  املوؤ�س�سة  يف  العمل 
الب�سرية  امل��وارد  �سوؤون  والفنية، مبا يف ذلك نظام 
الالزمة  الت�سريعات  واق����رتاح  املوؤ�س�سة،  ملوظفي 
وتعيني  اأه��داف��ه��ا،  حتقيق  م��ن  امل��وؤ���س�����س��ة  لتمكني 
ال�ست�ساريني واملتخ�س�سني يف املجالت ذات ال�سلة 
الر�سوم وبدل اخلدمات  واإق��رار  املوؤ�س�سة،  باأن�سطة 
املخت�سة  للجهات  ورفعها  املوؤ�س�سة  تقدمها  التي 
التقرير  اعتماد  اإىل  اإ�سافة  الإم��ارة لعتمادها،  يف 

ال�سراكات  م�ساريع  واعتماد  للموؤ�س�سة،  ال�سنوي 
الرعاة  وا�ستقطاب  واخلا�سة  العامة  اجلهات  مع 
لتمويل الربامج واملبادرات وامل�ساريع التي تنفذها 
اجلهاز  ق��ي��ام  على  واملتابعة  والإ����س���راف  املوؤ�س�سة، 
هذا  مبوجب  باملوؤ�س�سة  املنوطة  باملهام  التنفيذي 
بالإ�سافة  مبوجبه،  ال�سادرة  وال��ق��رارات  القانون 
الدائمة  العمل  الفرعية وفرق  اللجان  اإىل ت�سكيل 
وامل���وؤق���ت���ة، وحت��دي��د اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا واآل���ي���ة عملها 
ذوي  م��ن  منا�سبا  املجل�س  ي���راه  مب��ن  وال���س��ت��ع��ان��ة 
اخلربة والخت�سا�س ملعاونته يف اأداء مهامه، �سواء 
لهم  يكون  اأن  دون  خارجها،  اأو  الإم���ارة  داخ��ل  من 

�سوت معدود يف مداولت املجل�س.
اإدارة  جمل�س  يخت�س  ال��ت��ي  ال���ق���رارات  وبا�ستثناء 
امل��وؤ���س�����س��ة ب��اإ���س��داره��ا وف��ق��ا لأح��ك��ام ه���ذا القانون 
ي�����س��در رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة دبي 
ن�س  اأي  ويلغى  اأحكامه  لتنفيذ  الالزمة  القرارات 
فيه  يتعار�س  ال��ذي  امل��دى  اإىل  اآخ��ر  ت�سريع  اأي  يف 
واأحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ �سدوره، 

وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

•• �سبوة-وام:

�سلمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س �سحنة 
اأدوية نوعية مقدمة من دولة الإمارات اإىل مكتب 
عا�سمة  عتق  مدينة  يف  وال�سكان  العامة  ال�سحة 
حم��اف��ظ��ة ���س��ب��وة ت��ق��در ب�����س��اح��ن��ت��ني م���ن الأدوي�����ة 
العالجية وامل�ستلزمات الطبية جلميع امل�ست�سفيات 

واملراكز ال�سحية يف املحافظة.
وقال حممد النيادي رئي�س فريق الهالل الأحمر 
الإم���ارات���ي يف ���س��ب��وة اإن ه���ذا ال��دع��م ي��اأت��ي �سمن 
ال��ع��بء ع��ن احل���الت  ال��رام��ي��ة لتخفيف  اجل��ه��ود 
مكاتب  يف  الأ���س��ق��اء  ملنا�سدات  وا�ستجابة  املر�سية 
املركزي  عتق  وم�ست�سفى  وال�سكان  العامة  ال�سحة 
مديريات  يف  ال�����س��ح��ي��ة  وامل����راك����ز  وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

املحافظة وحر�سا من دول��ة الإم��ارات على تقدمي 
ملجابهة  �سبوة  حمافظة  لأب��ن��اء  وال��ع��ون  امل�ساعدة 
ال�سعوبات والحتياجات الطارئة للحالت املر�سية 
املحافظة  ومديريات  مناطق  عموم  يف  والإن�سانية 

كون ذلك واجبا اإن�سانيا اأ�سا�سيا.
واأو�سح النيادي اأن هذه ال�سحنة من الأدوية �ستوزع 
احلكومية  ال�سحية  وامل���راك���ز  امل�ست�سفيات  ع��ل��ى 

منها..  كل  احتياجات  ح�سب  املديريات  يف  العاملة 
يف  الإن�������س���اين  ع��م��ل��ه��ا  �ستكثف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  م���وؤك���دا 
الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  عرب  �سبوة  حمافظة 
ل���الأه���ايل والأ����س���ر املعوزة  ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ع��الج��ي��ة 
وتلبية احتياجات املر�سى يف ظل الو�سع الإن�ساين 
والقت�سادي املتدهور الذي يعانيه معظم ال�سكان.

من جانبه اأ�ساد نا�سر البع�سي القائم باأعمال مدير 

ال�سخي  بالدعم  وال�سكان  العامة  ال�سحة  مكتب 
وامل��ت��م��ي��ز ال���ذي ت��ق��دم��ه الإم�����ارات ق��ي��ادة وحكومة 
على  ���س��ب��وة  وحم��اف��ظ��ة  ع���ام  ب�سكل  لليمن  و�سعبا 
وجه اخل�سو�س خا�سة يف اجلانب ال�سحي يف ظل 
الظروف ال�سعبة التي تعي�سها البالد جراء احلرب 

التي ي�سنها الإنقالبيون احلوثيون .
على  ب��ج��دي��د  لي�س  ال�سخي  ال��دع��م  ه���ذا  اأن  واأك����د 

الإم��ارات الذين كانوا �سباقني دوما يف  ا?�سقاء يف 
املراحل  خمتلف  يف  و�سعبنا  بالدنا  وم�ساعدة  دعم 
بني  التن�سيق  اأن  اإىل  ..م�����س��ريا  ال��ظ��روف  ك��ل  ويف 
واأع�ساء  ورئا�سة  وال�سكان  العامة  ال�سحة  مكتب 
فريق الهالل الأحمر الإماراتي يف املحافظة ي�سري 
اأهايل  خدمة  بهدف  كامل  وتفاهم  ثابتة  بخطى 

املحافظة ومد يد العون وامل�ساعدة لهم.

حممد بن را�صد ي�صدر قانون اإن�صاء موؤ�ص�صة »وطني الإمارات«

»الهالل الأحمر« ي�صلم �صحنة اأدوية ملكتب ال�صحة العامة يف مدينة عتق ب�صبوة

»الياه �صات« تعلن جناح مهمة 
القمر ال�صناعي »الياه 3« 

العلمـــاء ال�صيـــوف: رم�صـــان األفـــة وحمبـــة

»ال�صحة« حتذر من ا�صتخدام اأدوية وت�صغيالت طبية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي 
م��دي��ر ع���ام ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي حر�س 
اأبوظبي على  ل�سرطة  العامة  القيادة 
اأف�سل  وف��ق  الأح���داث  الأب��ن��اء  تاأهيل 
الربامج العلمية واملمار�سات املتقدمة 
واإر�سادهم لي�سبحوا عنا�سر اإيجابية 

فاعلة يف املجتمع.
على  اطلع  قد  ال�سريفي  اللواء  وك��ان 
م��ن��ظ��وم��ة ت��اأه��ي��ل الأب���ن���اء الأح�����داث 
العلمية  اجل�����وان�����ب  يف  ورع���اي���ت���ه���م 
والنف�سية  والج��ت��م��اع��ي��ة  وامل��ه��ن��ي��ة 
الأحداث  رعاية  لإدارة  زيارته  خالل 
العقابية  امل���وؤ����س�������س���ات  م���دي���ري���ة  يف 
اأم���ن املجتمع  ب��ق��ط��اع  والإ���س��الح��ي��ة 
الإدارة يف تطبيق  وتعرف على جهود 
رعاية  ال��دول��ي��ة يف  امل��ع��اي��ري  اأف�����س��ل 
الأب�����ن�����اء الأح���������داث واحل����ف����اظ على 
رقيه  نحو  وال�سعي  الوطن  مكت�سبات 

وازدهاره.

حماد  ال�����ل�����واء  ال������زي������ارة  يف  راف����ق����ه 
اأح���م���د احل���م���ادي م��دي��ر ق��ط��اع اأمن 
الكتبي  علي  �سيف  والعميد  املجتمع 
العقابية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 
الدكتور  وال���ع���ق���ي���د  والإ����س���الح���ي���ة 

حم��م��د اأح��م��د ال��ربي��ك��ي م��دي��ر اإدارة 
رعاية الأحداث.

زي��ارت��ه فرع  �سعادته - خ��الل  واأ���س��اد 
����س���وؤون ال���ق���ا����س���رات واحل���ا����س���ن���ات - 
احلا�سنات  مل��ب��ن��ى  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ال��ب��ن��ي��ة 

وما توفره من خدمات راقية وتفقد 
رعاية  لإدارة  ال���داخ���ل���ي���ة  امل����راف����ق 
ال�سالت  ع���ل���ى  واط����ل����ع  الأح����������داث 
الريا�سية اخلا�سة والتي مت جتهيزها 
وفق اإمكانيات ريا�سية عالية اجلودة.

الرتبوية  ال���رع���اي���ة  م���رك���ز  زار  ك��م��ا 
على  واط��ل��ع  الداخلية”  امل��در���س��ة   “
تقدمي  يف  ال����ت����ط����وي����ري����ة  اجل�����ه�����ود 
ا�ستمع  فيما   .. التعليمية  اخل��دم��ات 
خ����الل زي����ارت����ه م��ق��ر ���س��ك��ن الأب���ن���اء 

الأح��داث ل�سرح حول النظام املعمول 
به يف ت�سنيف الفئات العمرية وتوفري 
كل متطلباتهم واحتياجاتهم والبيئة 
امل���الئ���م���ة ل���ه���م. واط���ل���ع ع��ل��ى مبنى 
حيث  من  به  العمل  واآل��ي��ة  املوقوفني 

ف�سل الق�سايا واختتم جولته بزيارة 
ال�سلوكية  وال��ق��ي��م  امل����ه����ارات  م��ب��ن��ى 
والور�س املقدمة من قبل فريق العمل 
الجتماعيني  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ني  م���ن 
والنف�سيني.. م�سيدا بدورهم يف تاأهيل 

الأح������داث وت��ق��ومي ���س��ل��وك��ي��ات��ه��م من 
خ��الل ال��ربام��ج واخل��ط��ط العالجية 
التي  التدريبية  واحلقائب  املدرو�سة 
م�سروع  خ���الل  م���ن  ا���س��ت��ح��داث��ه��ا  مت 

جامعة �سالفورد.
و�ساهد عر�سا قدمه العقيد الدكتور 
حم��م��د اأح��م��د ال��ربي��ك��ي م��دي��ر اإدارة 
رعاية الأحداث ا�ستمل على التعريف 
بالهيكل التنظيمي لالإدارة وخدماتها 
امل�ساريع  وت�����ط�����ورات  واإجن�����ازات�����ه�����ا 

امل�ستقبلية.
واأثنى اللواء ال�سريفي على دور الإدارة 
يف رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل الأب���ن���اء الأح����داث 
يف  املتخ�س�سة  ال��ع��م��ل  ف���رق  وج��ه��ود 
الرتقاء بالعمل الجتماعي والنف�سي 
والأ�سري .. موؤكدا اأهمية دور العن�سر 
الب�سري يف اأداء املهام والتميز يف العمل 
املجتمع يف  ي��ع��زز ثقة  وال��ت��ف��اين مم��ا 
اخلدمات الأمنية وال�سرطية وي�سهل 
دمج الأبناء الأح��داث يف املجتمع من 

جديد.

موؤ�ص�صة زايد اخلريية توزع �صالًل 
غذائية يف م�صر 

•• القاهرة -وام: 

بالقاهرة  ال��دول��ة  �سفارة  مع  بالتعاون  والإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  قامت 
وبح�سور وفد من دبلوما�سي ال�سفارة - �سمن مبادرات عام زايد - بتوزيع حوايل خم�سمائة �سلة غذائية من املري 
الرم�ساين، التي تت�سمن �سلعاً غذائية متوينية، على الأ�سر املتعففة، والأ�سر حمدودة الدخل، واملع�سرة، لتخفيف 

الأعباء املادية على هذه الأ�سر، واإدخال الفرحة يف قلوبهم خالل �سهر رم�سان املبارك.
ولقت تلك املبادرة التي مت توزيعها ا�ستح�سان و�سكر اأهايل منطقة من�ساأة نا�سر بالقاهرة حيث عرب امل�ستفيدون 

عن خال�س �سكرهم وتقديرهم لقيادة وحكومة المارات، واأكدوا اأن تلك املبادرة لي�ست بغريبة عن اأبناء زايد.

جمل�س التميز الرم�صاين يناق�س اأهمية اإتقان مهارات امل�صتقبل لتحقيق الريادة

»الهالل الأحمر« يوزع 440 وجبة اإفطار يف 3 قرى بالفيو�س يف حلج

•• دبي -وام:

نظم برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز - التابع لالأمانة العامة للمجل�س 
التنفيذي لإمارة دبي - اأم�س الأول جمل�س التميز الرم�ساين حتت �سعار 
“�سناعة التميز يف جيل ال�سباب” يف مركز ال�سباب - اأبراج الإمارات بح�سور 
�سعادة عبد اهلل حممد الب�سطي الأمني العام للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي 
وم�ساركة اأع�ساء جمال�س ال�سباب يف اجلهات احلكومية والفائزين يف فئة 
و�سام دبي للموظف اجلديد املتميز والقيادات من فئة ال�سباب يف اجلهات 

احلكومية.
و�سارك يف احلديث �سمن حماور املجل�س �سعادة عبد اهلل علي بن زايد املدير 
بالهول  جمعة  خلفان  و�سعادة  دبي  حلكومة  الب�سرية  امل��وارد  لدائرة  العام 
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي امل�ستقبل واأدار احلوار املهند�س حمد جا�سم 

رجب ع�سو جمل�س دبي لل�سباب.
اأن قيادة دول��ة الإم���ارات تويل ال�سباب  واأك��د �سعادة عبد اهلل علي بن زاي��د 
�سناعة  يف  املجتمع  م��ن  ال�سريحة  ه��ذه  لقيمة  منها  اإدراك���ا  كبرية  اأهمية 
مواكبة  على  ق��ادرة  متميزة  واإمكانيات  طاقات  من  ميتلكون  مبا  امل�ستقبل 
اأهداف  خدمة  يف  وتوظيفها  احلديثة  التقنيات  مع  والتعامل  التطورات 

جمتمعهم.
روؤية  ا�ستلهام  على  حتر�س  دب��ي  حلكومة  الب�سرية  امل���وارد  دائ��رة  اإن  وق��ال 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” لل�سباب حيث يوؤمن �سموه بقدرتهم 

لها  لي�س  وقدراتهم  بال�سباب  “ثقتنا  القائل  ف�سموه  الفرق  اإح���داث  على 
من  التاريخ  عرب  متكنت  التي  الإيجابية  الطاقة  اأنهم  نوؤمن  لأننا  ح��دود 

�سناعة الأجماد والتقدم ملجتمعاتها”.
بالعمل  الرت��ق��اء  يف  واأ���س��ا���س��ي  مهم  دور  لهم  �سيكون  ال�سباب  اأن  واأ���س��اف 
احلكومي والرتقاء بالأداء الوظيفي يف دولة الإم��ارات ب�سكل عام ويف دبي 
بقدرات  الثقة  تعزيز  على  تعمل  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  م�سريا   .. خا�س  ب�سكل 
ال�سباب ومنحهم الفر�سة لأخذ زمام املبادرة لر�سم �سكل العمل يف خمتلف 

القطاعات نحو حتقيق الأهداف الوطنية العليا لالإمارات.
من  مهم  ج��زء  ه��م  ال�سباب  اأن  بلهول  جمعة  خلفان  ���س��ع��ادة  اأك���د  وب����دوره 
م�سيفا   .. امل�ستقبل  وت��اأم��ني  �سناعة  يف  عليه  يعتمد  ال��ذي  املجتمع  ن�سيج 
وتعمل على تطوير  ال�سباب  بفئة  اأهمية خا�سة  تويل  الر�سيدة  القيادة  اأن 
الدولة  الذي ل ين�سب كما وفرت  الب�سري  املال  راأ�س  قدراتهم باعتبارهم 
الفر�س لتمكني ال�سباب يف خمتلف امل�ستويات واملراحل �سواء على ال�سعيد 
اإطار تعزيز روح القيادة لديهم و�سمت حكومة  اأو التنفيذي يف  الت�سريعي 
خم�سة  ج��دد  وزراء  ثمانية   2016 فرباير  يف  ت�سكيلها  مت  التي  امل�ستقبل 

منهم من الن�ساء وبلغ متو�سط العمر للوزراء اجلدد 38 عاما.
طموحة  ا�سرتاتيجية  وفق  تعمل  للم�ستقبل  دبي  موؤ�س�سة  اإن  بلهول  وق��ال 
مبتكرة قائمة على متكني ال�سباب الإماراتي وتن�سجم مع “ روؤية الإمارات 
بناء م�ستقبل م�ستدام للدولة ومنها مت اإطالق  اإىل  “ التي تهدف   2021
“منطقة 2071” التي تهدف اإىل ا�ستثمار كل اجلهود النوعية واخلالقة 
للم�ساهمة يف اإيجاد ت�سورات وحلول مبتكرة للتحديات الراهنة وامل�ستقبلية 

ال��ت��ي ت���واج���ه ���س��ت��ى ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة يف ال���دول���ة وحت��ق��ي��ق الأح����الم 
والطموحات ل�سباب امل�ستقبل.

من ناحيتها قالت مرمي املن�سوري رئي�س جمل�س دبي لل�سباب اإن �سر جناح 
ال�سباب يبداأ من التميز يف عملهم وقدرتهم على ا�ستقطاب مهارات امل�ستقبل 
وكانت م�ساركتنا بتنظيم فعالية “ �سناعة التميز “ يف جيل ال�سباب لنلهم 
اجليل القادم وجنمعهم يف هذه اجلل�سة مع �سناع القرار يف قطاع امل�ستقبل 

واملوارد الب�سرية فتميز الدولة ياأتي من متيز �سبابها.
وناق�س املجل�س الرم�ساين جمموعة من املحاور والأفكار ركزت على اأحالم 
والتخ�س�سات  لل�سباب  الوظيفية  والفر�س  امل�ستقبلية  ال�سباب  وطموحات 
�سناعة  يف  ال�سباب  دور  اإىل  اإ�سافة  العمل  �سوق  حتتاجها  التي  امل�ستقبلية 
العمل  يف  ال�����س��ب��اب  م��ن  متميز  ج��ي��ل  اإع����داد  وكيفية  احل��ك��وم��ات  م�ستقبل 

احلكومي.
وخرج احل�سور بعدد من التو�سيات متثلت مبا يلي .. لبد لل�سباب من العمل 
بطموح واأمل وتنمية قدراتهم ب�سكل يتالءم مع روؤية القيادة الر�سيدة التي 
املراكز  وحتقيق  الريادة  لتحقيق  العمل  وحمبة  العطاء  يف  القدوة  قدمت 
الأوىل يف �ستى املجالت .. احلاجة اإىل اإعادة النظر يف الأدوات والعالقات 
والإجراءات املكونة لبيئة العمل احلكومي لتتنا�سب اأكرث مع طموح وقدرات 
ال�سباب وللتنا�سب مع التطورات التكنولوجية احلديثة ويجب على ال�سباب 
ال�ستمرار يف التعلم بدون توقف وعليهم ال�ستفادة من القنوات احلديثة 

للتعلم مثل YouTube وو�سائل التوا�سل الجتماعي .
وعلى جمال�س ال�سباب يف اجلهات احلكومية تعزيز التعاون والتكامل فيما 

للموارد  الأمثل  وال�ستثمار  العمل احلكومي  وفعالية  كفاءة  ل�سمان  بينها 
يتخيله  اأن  ي�ستطيع  ملن  امل�ستقبل  اأن  الر�سيدة  قيادتنا  علمتنا  احلكومية 
امل�ستقبل  لبناء  وقدراتهم  طاقاتهم  ا�ستثمار  من  لل�سباب  ولب��د  ويعي�سه 
والتغلب على حتدياته ومنها تطور الذكاء ال�سطناعي وتاأثري ذلك على 
الوظائف امل�ستقبلية على ال�سباب امل�ساركة يف برامج وفعاليات م�سرعات دبي 
امل�ستقبل والربامج التدريبية امل�ساحبة لها للتعلم من املبتكرين واملخرتعني 
وامل�ساركة يف �سناعة امل�ستقبل بجانب �سرورة تظافر جميع اجلهود لتنفيذ 
لل�سباب يف  والتحفيز  والتمكني  الدعم  بتوفري  الر�سيدة  قيادتنا  توجيهات 

�ستى املجالت ومنحهم الفر�سة الكاملة للتعلم من النجاح والف�سل.
للتعلم  كفر�سة  الف�سل  وتقبل  املخاطرة  م��ن  اخل��وف  ع��دم  ال�سباب  وعلى 
ب��ع��زمي��ة واإ����س���رار لتحقيق  امل��ح��اول��ة  ال��ع��وام��ل املحبطة وت��ك��رار  وجت��اه��ل 
النجاح. كما عليهم ال�سباب ال�ستفادة من اخلربات املحيطة بهم من اجليل 
ال�سابق وبناء �سبكة من العالقات املفيدة ويجب العمل على جت�سري الفجوة 
الفكرية بني الأجيال من خالل قنوات ومن�سات متعددة للحوار والتوا�سل 
والهتمام با�ستثمار وقت الفراغ لدى ال�سباب وملوؤه مبا هو مفيد لل�ساب 
اأولويات احلكومة لأن وجود وقت فراغ غري  واملجتمع يجب ان يحتل اأهم 
ا�ستثمار  اإىل  اإ�سافة  اجتماعية  ل��ك��وارث  ي��وؤدي  قد  ال�سباب  ل��دى  م�ستثمر 
دقة ومو�سوعية  لتح�سني  املوظفني  تقييم  ال�سطناعي يف  الذكاء  تقنيات 
عمليات التقييم و�سمان ت�سجيع ومتكني املوظف لتح�سني م�ستويات اأداوؤه 
الواحد  الفريق  بروح  والعمل  اخللق  بح�سن  التم�سك  ال�سباب  على  ويجب 

واخالقيات العمل بنف�س قدر تنمية القدرات الفنية والإدارية.

•• حلج-وام: 

اإف��ط��ارات جماعية يف ثالث  الإم��ارات��ي ثالثة  الأحمر  الهالل  نظمت هيئة 

وجبة   440 خاللها  وزع  حل��ج  مبحافظة  الفيو�س  منطقة  يف  نائية  ق��رى 
ال�سيخ  �سمو  قرينة  بدعم من  �سائم«  اإفطار   « م�سروع  وذل��ك �سمن  اإفطار 
حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية �سمو ال�سيخة لطيفة 

بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم .

وبداأ امل�سروع بتقدمي 120 وجبة اإفطار يف حافة كري�س حترك بعدها فريق 
اإفطار  وجبة   120 وزع  حيث  الكدمة  بئر  اإىل  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل 
واختتم امل�سروع بزيارة قرية املنا�سرة قدم خاللها 200 وجبة اإفطار و�سط 

فرحة الأهايل بهذه املكرمة الرم�سانية.

واأعرب اأحد امل�ستفيدين من امل�سروع يف قرية بري الكدمة عن �سكره لدولة 
الإمارات العربية املتحدة التي قدمت ول تزال تقدم الكثري لل�سعب اليمني 
القرية  ه��ذه  يف  واملكفوفني  الأه����ايل  ك��ل  وب��ا���س��م  با�سمه  ال�سكر  موجها   ..
اإىل  للو�سول  ال�سفر  ال��ذي حتمل عناء  الإم��ارات��ي  الأحمر  للهالل  الفقرية 

بهدف اإ�ضعاد ال�ضكان والرتفيه عنهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية »م�صابحنا« يف ال�صليلة

ال�صــريفــي يطلــع على جهــود اإدارة رعايـة الأحـداث يف �صرطــة اأبوظبـــي

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي بالتعاون وال�سراكة مع  ال�سرطة 
تراث  ن���ادي  ال��ط��ب��ي،  التجميل  م��رك��ز  ال��رح��ب��ة،  يف  املجتمعية 
ريا�سية  ترفيهية  اجتماعية  فعالية  ال�سمحة  ف��رع  الإم���ارات، 
)م�سابحنا(  عنوان  حتت  ال�سليلة  منطقة  يف  رقم3  م�سبح  يف 
لل�سيدات  ممتعة  وريا�سية  ترفيهية  بيئة  توفري  ا�ستهدفت 
الفعاليات  خ��الل  من  ال�سكان  اإ�سعاد  على  والعمل  والأط��ف��ال، 
العالقات  اأوا���س��ر  تعزيز  وك��ذل��ك  والتن�سيطية،  الرتفيهية 
لبث  املنا�سبات  ه��ذه  وا�ستثمار  امل�����س��ارك��ني،  ب��ني  الجتماعية 

الر�سائل الإيجابية وتعزيز ح�س امل�سوؤولة املجتمعية. 

دائرة  ح��ر���س  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��دا  املجتمعية  الفعالية  ه���ذه  وت��اأت��ي 
التخطيط العمراين والبلديات - بلدية مدينة اأبوظبي و�سعيها 
وفعاليات  اأم��اك��ن  واإي��ج��اد  الرتفيهية  اخل��ي��ارات  اإت��اح��ة  نحو 
والأطفال،  ال�����س��ي��دات  وخ�سو�سا  املجتمع  لأف����راد  ت��روي��ح��ي��ة 
وال�سلوكيات  ال�سحية  املجتمعية  القيم  تر�سيخ  ذاته  وبالوقت 
البلدية  بني  وال�سراكة  والتعاون  التفاعل  وحتقيق  ال�سليمة، 
وتكري�س  ال�سحي  ال��وع��ي  م�ستوى  ل��رف��ع  املجتمع  وم��ك��ون��ات 

الريا�سة كن�ساط اإيجابي وعادة اجتماعية فعالة وهادفة.
�سل�سلة  م��ن  ج��زء  ه��ي  م�سابحنا  فعالية  اأن  البلدية  واأ���س��اف��ت 
تنظيم  ت�ستهدف  وت��رف��ي��ه��ي��ة  وري��ا���س��ي��ة  جمتمعية  ف��ع��ال��ي��ات 
العديد من الأن�سطة بال�سراكة مع املجتمع تهدف اإىل تفعيل 

ال��ق��ي��م ال�����س��ح��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة وت�����س��ج��ي��ع امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى جعل 
الريا�سة جزءا ل يتجزاأ من ثقافته وعاداته ال�سليمة.

الرتفيهية،  الأن�سطة  من  العديد  م�سابحنا  فعالية  ت�سمنت 
واإقامة معر�س لالأ�سر املنتجة، واأن�سطة موجهة اإىل الأطفال 
وور������س ر���س��م وت��ل��وي��ن والأل����ع����اب امل��خ��ت��ل��ف��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

الفحو�سات املجانية لل�سيدات واأطفالهن .
وا�ستهدفت الفعالية تفعيل املرافق العامة التابعة اإىل البلدية 
وت�سخريها خلدمة املجتمع واإ�سعاد اأفراده من خالل منظومة 
واملجتمعية،  والإر�سادية  والتثقيفية  الرتفيهية  الربامج  من 
حيث ا�ستطاعت م�سابحنا ا�ستقطاب الزوار وامل�ساركني الذين 

تفاعلوا مع العرو�س والفقرات املمتعة.  
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

اإدارة  ملجل�س  اجلديد  الت�سكيل  ال���وزراء  جمل�س  اعتمد 
، وذلك يف �سوء اجلهود  زايد لالإ�سكان  ال�سيخ  برنامج 
احلكومة  يف  العمل  �سري  لتطوير  امل�ستمرة  احلكومية 

الحتادية، والتحديث امل�ستمر ملوؤ�س�ساته وفرق عملها. 
يرتاأ�س الت�سكيل اجلديد ملجل�س الإدارة معايل الدكتور 
عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ، وي�����س��م يف ع�����س��وي��ت��ه ك���ل م���ن ج���رب حممد 

املهريي،  حممد  علي  خليفة  وع��ل��ي  ال�����س��وي��دي،  غ��امن 
وعبدالرحمن حممد را�سد ال�سارد، ووليد علي حممد 
ال�سمري،  علي  حممد  اأن���وار  م.  و  املن�سوري،  ف��الح  بن 
وحمد عبداهلل بن غليطة، و�سلطان بن را�سد اخلرجي، 
���س��ع��ي��د عبداهلل  ���س��ي��ف اجل���������روان، وحم���م���د  وج����م����ال 

الظنحاين. 
عام  لالإ�سكان  زاي���د  ال�سيخ  برنامج  اإن�����س��اء  ق���رار  وج���اء 
1999 يف �سوء روؤية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اإىل  الإم���ارات  دول��ة  الإ�سكان يف  نقل ملف  نهيان يف  اآل 

وتطور  ال�سكانية  الزيادة  ملواكبة  وذلك  موؤ�س�سي،  عمل 
منط احلياة الذي �سهده املجتمع الإماراتي. 

وجنح الربنامج منذ اإن�سائه حتى الآن يف اإ�سدار حوايل 
مليار درهم يف   32 بقيمة  �سكني،  دعم  قرار  األف   59
الدولة، توزعت ما بني قرو�س ومنح،  اإم��ارات  خمتلف 
وتنوعت ما بني بناء م�سكن جديد اأو �سيانة م�سكن اأو 
غريها من امل�ساريع، حيث يبلغ عدد امل�ساكن املنجزة منذ 
ن�ساأة الربنامج 30 األف م�سكن، فيما بلغ عدد امل�ساكن 

يف مرحلة التنفيذ حوايل 29 األفا.

جمل�س الوزراء يعتمد ت�صكيل جمل�س اإدارة برنامج ال�صيخ زايد لالإ�صكان حاكم ال�صارقة ي�صهد حفل تخريج اجلامعة الأمريكية اليوم
•• ال�سارقة-وام:

ي�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة رئي�س اجلامعة 
ال�سارقة احتفال اجلامعة بتخريج طلبة  املدينة اجلامعية يف  بقاعة  اليوم اخلمي�س  ال�سارقة م�ساء  الأمريكية يف 
ف�سل الربيع لعام 2018.  وقد اأنهت اجلامعة ام�س ا�ستعداداتها لالحتفال بتخريج 610 من الطلبة والطالبات 
ممن ح�سلوا على البكالوريو�س اأو املاج�ستري.  وهناأ الدكتور بيورن �سريفيه مدير اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة 
اخلريجني وقال اإن احل�سول على درجة من اجلامعة يتطلب كثريا من اجلهد والعديد من الت�سحيات.. متمنيا 

لهم حتقيق العديد من الإجنازات واأكد اأن اجلامعة فخورة بهم. 
درجات  متنح  رائ���دة  بحثية  جامعة  اإىل  التحول  م��وؤخ��را  اجلامعة  ب���داأت  التطويرية  ا�سرتاتيجيتها  م��ن  وك��ج��زء 
الدكتوراة يف العلوم والفنون احلرة وجتري البحوث التي تلبي احتياجات املنطقة ولها م�ستوى وتاأثري عاملي ما 

يعزز مكانة اجلامعة عربيا.  

عبداهلل بن زايد يزور موؤ�ص�صة  اليمنت�س اأي الكندية للذكاء ال�صطناعي

عبداهلل بن زايد يزور �صركة CAE الكندية لأجهزة وخدمات التدريب على الطريان

امل�سرتك مع موؤ�س�سة “ اليمنت�س 
اأي” الكندية للذكاء ال�سطناعي 
خا�سة مع وجود وزارة يف الدولة 
ال�سطناعي  ب��ال��ذك��اء  خمت�سة 

2016 من  ت��اأ���س�����س��ت ع���ام  ال��ت��ي 
الذكاء  جم����ال  يف  ب��اح��ث��ني  ق��ب��ل 
�سموه  م��وؤك��دا   ..- ال���س��ط��ن��اع��ي 
به  ال���ذي ت�سطلع  ال���دور  اأه��م��ي��ة 

القطاع  ه��ذا  موؤ�س�سات  اأه���م  م��ن 
تن�سط يف جم��ال خمتربات  حيث 
املتعلقة  وال����ب����ح����وث  ال���ت���ط���وي���ر 
ب���ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي يف اإط����ار 

اإىل  بال�ستماع  اأي”  “اليمنت�س 
املوؤ�س�سة  ح����ول  ت��ق��دم��ي  ع���ر����س 

واأبرز الربامج التي تقدمها.
وت��ف��ق��د ���س��م��وه م��ق��ر امل��وؤ���س�����س��ة - 

ا�سرتاتيجية  ال�����دول�����ة  وت���ب���ن���ي 
وطنية للذكاء ال�سطناعي.

وتعترب موؤ�س�سة “ اليمنت�س اأي” 
ال�سطناعي  ل���ل���ذك���اء  ال��ك��ن��دي��ة 

املوؤ�س�سة يف املجال البحثي املتعلق 
بالذكاء ال�سطناعي.

دولة  ح��ر���س  اإىل  ���س��م��وه  واأ����س���ار 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  الإم��������ارات 

 Full Flight ال����  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
 Simulation Level D
كما   B777 ي��ون��ي��ت��د  ل����  ال���ت���اب���ع 
UAE-“ م����رك����ز  ع���ل���ى  اأط����ل����ع 

الأن��ظ��م��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ع���ن طريق 
ال�سركة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل��ح��اك��اة 
ل��ع��م��الئ��ه��ا وال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا اأن 
ب�سرية  ك������وادر  اإع�������داد  يف  ت�����س��ه��م 

دولة  ح��ر���س  اإىل  ���س��م��وه  واأ�����س����ار 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  الإم���������ارات 
ال�سركات  ه��ذه  مثل  م��ع  امل�سرتك 
اخلربات  تبادل  اأج��ل  من  العاملية 

�سركة  اإىل  زي��ارت��ه  نهيان  اآل  زاي��د 
عر�س  اإىل  ب��ال���س��ت��م��اع   CAE
ت���ق���دم���ي ح�����ول ال�������س���رك���ة واأب������رز 
اإىل  اإ�سافة  التي تقدمها  الربامج 

 CAE Navel Training
 ”Center Labratory
 Health“ م��رك��ز  اإىل  اإ���س��اف��ة 
.”Care Demo Center

يف  للعمل  الأمثل  بال�سكل  موؤهلة 
قطاع الطريان.

وتفقد �سموه مرافق ال�سركة التي 
اطلع  حيث   1947 ع��ام  تاأ�س�ست 

•• مونرتيال-وام:

بن  ع����ب����داهلل  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  زار 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
موؤ�س�سة  مقر  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
للذكاء  الكندية  اأي”  “اليمنت�س 
ال�سطناعي يف مدينة مونرتيال 
وذل��ك يف اإط��ار ال��زي��ارة الر�سمية 

التي يقوم بها �سموه اإىل كندا.
رافق �سموه خالل الزيارة معايل 
الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 
ب���ال���ه���ول ال��ف��ال���س��ي وزي�����ر دول���ة 
واملهارات  العايل  التعليم  ل�سوؤون 
امل����ت����ق����دم����ة وم������ع������ايل ع����م����ر بن 
�سلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
�سعيد  فهد  و�سعادة  الإ�سطناعي 
الدولة  �سفري  ال��رق��ب��اين  حممد 

لدى كندا.
بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  وا�ستهل 
زايد اآل نهيان زيارته اإىل موؤ�س�سة 

����س���ب���ك���ة م���ت�������س���ع���ة ل���ل���ت���ع���اون مع 
واجلامعات  التجاريني  ال�سركاء 
مب����ا ف��ي��ه��ا ج���ام���ع���ة م��ي��غ��ي��ل ذات 
بنف�س  واملوجودة  العاملية  ال�سهرة 
برباجمها  وامل����ع����روف����ة  امل���دي���ن���ة 
امل���ت���ق���دم���ة يف درا�������س������ات وع���ل���وم 
التطبيقية  الريا�سيات  الفيزياء 
وعلم  احل���ا����س���وب  واإح�������س���ائ���ي���ات 

الأحياء وعلم الأع�ساب.
العاملة  الكندية  ال�سركات  وتتيح 
يف جمال الذكاء ال�سطناعي ومن 
 Element  “ موؤ�س�سة  بينها 
للتعاون  وا���س��ع��ة  اآف���اق���ا   “  AI
وال���س��ت��ف��ادة م��ن ت��ب��ادل اخلربات 
احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
دولة  يف  والتجارية  والأك��ادمي��ي��ة 
ال�ستثمار  والعمل على  الإم��ارات 
الذكاء  واأدوات  تقنيات  اأح��دث  يف 
�ستى  يف  وتطبيقها  ال�سطناعي 

املجالت.

•• مونرتيال-وام: 

بن  ع����ب����داهلل  ال�������س���ي���خ  ����س���م���و  زار 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
�سركة  م��ق��ر  ال������دويل  وال���ت���ع���اون 
لأج���ه���زة  ال���ك���ن���دي���ة   ”CAE“
الطريان  على  التدريب  وخدمات 
عن طريق املحاكاة وذلك يف اإطار 
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الر�سمية  ال��زي��ارة 

�سموه اإىل كندا.
الزيارة معايل  �سموه خالل  راف��ق 
الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 
ب���ال���ه���ول ال���ف���ال����س���ي وزي������ر دول����ة 
واملهارات  العايل  التعليم  ل�سوؤون 
امل����ت����ق����دم����ة وم������ع������ايل ع����م����ر بن 
�سلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
�سعيد  فهد  و�سعادة  ال�سطناعي 
الدولة  ���س��ف��ري  ال��رق��ب��اين  حم��م��د 

لدى كندا.
بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  وا�ستهل 

وحتقيق ال�ستفادة امل�سرتكة التي 
اإىل تطوير قطاع الطريان  ت��وؤدي 

بكال البلدين.
ك���ب���ار  م������ن   ”CAE“ وت�����ع�����د 
ال�سركات العاملية يف جمال اأجهزة 
 Flight “ ال��ت��دري��ب  وخ��دم��ات 
Simulation “ على الطريان 

لالأغرا�س املدنية والع�سكرية.
كما متتلك ال�سركة اأن�سطة عديدة 
ال�سحية  الرعاية  خدمات  ت�سمل 
مع وجود عمليات ومن�ساآت لها يف 

العامل. عرب  بلداً   35
الكندية   CAE �سركة  ومتتلك 
ي�سل  الطيارين  لتدريب  م��راك��ز 
عددها اإىل 50 مركزا عرب العامل 
مبا يف ذلك دولة الإمارات ويوجد 
العامل  لها يف  اأكرب مركز تدريبي 
 Dallas Forth مب����ط����ار 
تك�سا�س  ولي������ة  يف   World

الأمريكية.

املجل�س الوطني الحتادي يختتم دور انعقاده العادي 
الثالث من الف�صل الت�صريعي ال�صاد�س ع�صر

»زايد لالإ�صكان« يعتمد اأ�صماء 250 مواطنا من م�صتحقي 
الدعم ال�صكني بقيمة 174 مليون درهم

•• دبي-وام:

اع���ت���م���د ب����رن����ام����ج ال�������س���ي���خ زاي�����د 
لالإ�سكان اأ�سماء 250 مواطنا من 
بقيمة  ال�سكني  ال��دع��م  م�ستحقي 
وذل��ك �سمن  دره��م  مليون   174
1000 قرار دعم �سكني اأعلن عنها 
الربنامج خالل الأ�سبوع الأول من 

�سهر رم�سان املبارك .
تنفيذا  الع�����ت�����م�����اد  ه�������ذا  ي�����اأت�����ي 
ل�ساحب  ال�����س��ام��ي��ة  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
ال��دول��ة »حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل« 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع������اه اهلل« 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.
واأك���د معايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
رئي�س  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
زايد  ال�سيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س 
اجتماع  تروؤ�سه  خ��الل   - لالإ�سكان 
يف  ال��ي��وم  ال��ربن��ام��ج  اإدارة  جمل�س 
اأن هذه   - ب��دب��ي  ال��ربن��ام��ج  م��ق��ر 
ت��اأك��ي��دا على التزام  امل��ب��ادرة ج��اءت 
ال�ستقرار  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ربن��ام��ج 
ال�سكني لالأ�سرة املواطنة وانطالقا 
القيادة  وت��وج��ي��ه��ات  ح���ر����س  م���ن 
واهتمامها  ال���دول���ة  يف  ال��ر���س��ي��دة 
الأ�سرة  و���س��ع��ادة  با�ستقرار  البالغ 
وا�ستمرارا لروؤية املغفور له ال�سيخ 
»طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
ا�ستقرار  ج��ع��ل  ال����ذي  ث�����راه«  اهلل 
مقدمة  يف  و����س���ع���ادت���ه���ا  الأ������س�����رة 
م�ساريع  عرب  وترجمها  الأولويات 
امل�سكن  وف����رت  اإ���س��ك��ان��ي��ة ط��م��وح��ة 

املالئم للمواطنني.

من  و11  م�سكن  ���س��راء  ف��ئ��ة  م��ن 
فئة م�سكن حكومي و16 من فئة 

اإ�سافة وتو�سعة على م�سكن .
وا���س��ت��ح��وذت فئة ب��ن��اء ج��دي��د على 
عنها  اأعلن  التي  ال��ق��رارات  غالبية 
ا�سما   175 ت�سمنت  اإذ  الربنامج 
م���ن م�����س��ت��ح��ق��ي ف��ئ��ة ب���ن���اء جديد 
ح��ي��ث ت��ع��د ف��ئ��ة ب���ن���اء ج���دي���د من 
الربنامج  يقوم  التي  الفئات  اأب��رز 
للمواطن  ت��ت��ي��ح  وه���ي  ب��اع��ت��م��اده��ا 
اختيار الت�ساميم املنا�سبة واختيار 
حجم امل�سكن وحرية اختيار املقاول 

وال�ست�ساري.
اأع��ل��ن ال��ربن��ام��ج ع��ن اعتماد  ك��م��ا 
من  م�����واط�����ن�����ني   10 اأ�������س������م������اء 
م�سكن  ا���س��ت��ك��م��ال  ف��ئ��ة  م�ستحقي 
حيث تعد �سريحة ا�ستكمال م�سكن 
التي ت�ستدعي  املهمة  ال�سرائح  من 
فيها  وال��ب��ت  لطلباتها  ال�ستجابة 
ب��اأ���س��رع وق���ت مم��ك��ن وذل����ك نظرا 
اأه��م��ي��ة يف حتقيق  مل���ا ت�����س��ك��ل��ه م���ن 
ال�ستقرار ال�سكني لهم والتكاليف 
الأعمال  يف  امل��واط��ن  تكبدها  التي 
امل�سكن  من  ال�ستفادة  دون  املنفذة 
املقدرة  ع��دم  مقدمتها  يف  لأ�سباب 

زايد  ع��ام  »اإن��ن��ا يف   : وق���ال معاليه 
نوا�سل م�سرية العطاء التي ر�سخها 
رم�سان  �سهر  خ��الل  وننتهز  زاي��د 
امل���ب���ارك م���ن ه����ذا ال���ع���ام الإع����الن 
ع��ن دف��ع��ات ج��دي��دة م��ن م�ستحقي 
�سهر  اأ�سبوع يف  كل  ال�سكني  الدعم 
العطاء تاأكيدا على الهتمام البالغ 
ال���ذي توليه ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
املواطنني  ا�ستقرار و�سعادة  حتقيق 
والح���ت���ف���اء ب�����س��ه��ر رم�������س���ان من 
امل�ستفيدين من  خ��الل زي��ادة ع��دد 
ال�سعادة  وحتقيق  ال�سكني  ال��دع��م 
لأبناء هذا الوطن املعطاء تر�سيخا 
له  امل��غ��ف��ور  ان��ت��ه��ج��ه��ا  ال��ت��ي  للقيم 
القيادة  وان��ت��ه��ج��ت��ه��ا  زاي����د  ال�����س��ي��خ 
الر�سيدة من خالل توفري مقومات 
وال�سعادة  والرفاه  الكرمية  احلياة 
الأحياء  م�ساريع  عرب  للمواطنني 

ال�سكنية املتكاملة املرافق«.
اأعلن  ال��ذي  ال�سكني  الدعم  وت��وزع 
 155 عنه الربنامج اليوم ما بني 
وتنوع  �سكنية  منحة   95 و  قر�سا 
ب���ن���اء جديد  ف��ئ��ة  م���ن   175 ب���ني 
و10 من فئة ا�ستكمال م�سكن و2 
و37  م�سكن  على  �سيانة  فئة  من 

امل�سكن  بقاء  اأن  ع��ن  ف�سال  املالية 
لفرتة من الزمن دون ا�ستكمال قد 
يوؤدي اإىل تلف الهيكل اخلرا�ساين 

وعدم �سالحية البناء القائم.
واعتمد الربنامج اأ�سماء مواطنني 
م�سكن  �سيانة  فئة  م�ستحقي  من 
ح���ي���ث ت���ع���د ����س���ي���ان���ة م�����س��ك��ن من 
اإذ يقوم  ال�سكني  الدعم  اأب��رز فئات 
الدعم  ه�����ذا  ب���ت���ق���دمي  ال���ربن���ام���ج 
ال�����س��ك��ن��ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى عمر 
اأ�سرار على  امل�سكن جتنباً حلدوث 

امل�سكن يف امل�ستقبل.
 16 اأ���س��م��اء  ال��دف��ع��ة  ت�سمنت  كما 
م�سكن  على  اإ�سافة  لفئة  مواطنا 
وال�����ت�����ي ت���ت���ي���ح اإدخ�����������ال امل����الح����ق 
القائم  امل�����س��ك��ن  ع��ل��ى  والإ����س���اف���ات 
لتحقيق ال�ستقرار الأمثل لالأ�سرة 
حيث  �سعادتها  وحت��ق��ي��ق  امل��واط��ن��ة 
ي����ق����وم ال����ع����دي����د م�����ن امل���واط���ن���ني 
امل�ساكن  ع��ل��ى  امل���الح���ق  ب��اإ���س��اف��ة 
ال��ق��ائ��م��ة ب���ه���دف اإ����س���ك���ان الأب���ن���اء 
الراغبني يف ال�ستقرار مع العائلة 
ومل �سمل الأ�سرة الواحدة وحتقيق 
ال����س���ت���ق���رار ال�����س��ك��ن��ي م���ن خالل 

جتمع الأبناء مع الآباء.

•• اأبوظبي-وام: 

الف�سل  الثالث من  العادي  انعقاده  دور  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  اختتم 
الت�سريعي ال�ساد�س ع�سر، بعقد جل�سته ال� 21 ، م�ساء اأم�س الأول، يف مقر 
رئي�سة  القبي�سي  عبداهلل  اأمل  الدكتورة  معايل  برئا�سة  باأبوظبي،  املجل�س 
من  بعدد  تتعلق  احلكومة  ممثلي  اإىل  اأ�سئلة  �ستة  خاللها  وج��ه  املجل�س، 

القطاعات.
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مر�سوم  ت��الوة  اجلل�سة  خ��الل  ومت 
بف�س   2018 ل�سنة   »108« رق��م  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
دور النعقاد العادي الثالث من الف�سل الت�سريعي ال�ساد�س ع�سر للمجل�س 
الوطني الحتادي. ون�س املر�سوم على ما يلي : يف�س دور النعقاد العادي 
الوطني الحتادي  للمجل�س  ال�ساد�س ع�سر  الت�سريعي  الف�سل  الثالث من 

بنهاية اأعمال جل�سة يوم الثالثاء املوافق 29 مايو 2018.
وتوجهت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي رئي�سة املجل�س الوطني الحتادي 
يف ختام انعقاد هذا الدور بخال�س التحية والتقدير وعميق الولء والعرفان 
والمتنان اإىل القيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�سد 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل«  »رع���اه 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�سيوخ اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، تقديراً ملا يحظى به املجل�س 
ال��دوام من اهتمام ورعاية كرمية ودعم متوا�سل الأمر الذي مُيكنه  على 
دائماً من بذل املزيد من اجلهد والعطاء يف اأداء ر�سالته الوطنية وخدمة 
�سعب الإم��ارات، وال�سهام يف حتقيق روؤى القيادة وتطلعاتها الالحمدودة 
�سعبنا  نه�سة  اأج��ل  املزيد من  تقدمي  والعمل على  الم���ارات  �ساأن  لإع��الء 

و�سعادته ورخائه.
راأ�سها  املوقرة، وعلى  اإىل احلكومة  ال�سكر والتقدير  كما توجهت بخال�س 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، على تعاونها املخل�س وامل�ستمر، مع  جمل�س 
املجل�س، اإمياناً بوحدة الهدف، واقتناعاً بقيمة عملنا امل�سرتك �سمن فريق 
وطني واح���د، الأم���ر ال��ذي ك��ان ل��ه الأث���ر الكبري يف ك��ل م��ا متكن املجل�س 
، عمل  الثالث  افتتاح دور النعقاد  انه ومنذ  من حتقيقه. وقالت معاليها 
ال�سرتاتيجية  خطته  اأه����داف  تنفيذ  ملوا�سلة   ، مكثف  بن�ساط  املجل�س 
الإجنازات  العديد من  ليتمكن من حتقيق   ،2021  -  2016 الربملانية 
الد�ستورية،  اخت�سا�ساته  اإط��ار  يف  واخل��ارج��ي،  الداخلي  ال�سعيدين  على 
..م�سرية اىل  الربملانية  الدبلوما�سية  والرقابية، وعلى �سعيد  الت�سريعية 
ت�سهم  قانون  13 م�سروع  واأقر خاللها  ناق�س  ان املجل�س عقد 21 جل�سة 
بفاعلية يف تطوير املنظومة الت�سريعية ومواكبة التطور التنموي املت�سارع 
يف الدولة بالإ�سافة اىل مناق�سة 11 مو�سوعاً عاماً، اأ�سدر ب�ساأنها 113 

تو�سية مت رفعها ملجل�س الوزراء.
الدور  ه��ذا  خ��الل  �سهدت  الإم��ارات��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة  ان  اىل  ون��وه��ت 
الفعاليات  خمتلف  يف  وم�ساركتها  وف��وده��ا  زي����ارات  ع��رب  مكثفاً  ن�����س��اط��اً 
للهدف  حتقيقاً  وال��دول��ي��ة،  والإ���س��الم��ي��ة  والعربية  اخلليجية  الربملانية 
 ، الرابع من اخلطة ال�سرتاتيجية الربملانية للمجل�س 2016 - 2021 
متميز  ري��ادي  دور  خالل  من  للدولة  اخلارجية  ال�سيا�سة  بدعم  واخلا�س 

للدبلوما�سية الربملانية.
وورد اإىل املجل�س ر�سالة من معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير 
تت�سمن   ، الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  املجتمع  ووقاية  ال�سحة 
التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي���رة  الها�سمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي  معايل  اع��ت��ذار 
عن  والإح�ساء،  للتناف�سية  الحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��دويل 

ح�سور اجلل�سة ملناق�سة مو�سوع »التناف�سية والإح�ساء«.
الدكتور  ال��وارد من معايل  الكتابي  ال��رد  على  بناء  تو�سية  املجل�س  وتبنى 
التعليم  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفال�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد  ب��ن  اأح��م��د 
العايل واملهارات املتقدمة على ال�سوؤال املوجه حول »تخفي�س املخ�س�سات 
زيادة  �سرورة  يلي:  ما  على  تن�س  الدولة«،  خارج  املبتعثني  للطلبة  املالية 
خم�س�سات الطلبة املبتعثني لتعوي�سهم تعوي�سا كامال عن فروقات �سرف 
العملة الناجتة عن اإلغاء ما كان مقررا من ال�سرف بالعملة الأجنبية ب�سعر 
�سرف تف�سيلي وتقرير ال�سرف بالدرهم الإماراتي ب�سعر ال�سرف الفعلي 

مبا يراعي ظروف معي�ستهم يف اخلارج.
العادي  الن��ع��ق��اد  دور  خ��الل  ال��ل��ج��ان  ن�ساط  ت��ق��اري��ر  على  املجل�س  واط��ل��ع 
وجلنة  والطعون،  والت�سريعية  الد�ستورية  ال�سوؤون  جلنة  وه��ي:  الثالث 
املالية والقت�سادية  ال�سوؤون  والداخلية واخلارجية، وجلنة  الدفاع  �سوؤون 
وال�سناعية، وجلنة �سوؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية، وجلنة �سوؤون 
ال�سحية  ال�سوؤون  والإع��الم، وجلنة  والريا�سة  وال�سباب  والثقافة  التعليم 
الب�سرية،  وامل��وارد  وال�سكان  والعمل  الجتماعية  ال�سوؤون  والبيئية، وجلنة 
ال�سكاوى،  وجلنة  العامة،  واملرافق  والأوق���اف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وجلنة 

وجلنة روؤ�ساء اللجان.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/داما روز للدعاية والعالن 

ذ.م.م- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
رخ�سة رقم:CN 2544877 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحمن جمال �سعيد �سالح ال�سواد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمدان عبداهلل نا�سر �سامل هوي�سل

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

اإعــــــــــالن
التموين  خلدمات  ال�س�����ادة/ليوا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1196168 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �ساره قا�سم احمد احلمريي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ليلى حممد نور

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ار بي ام لت�سليح ال�سيارات  

رخ�سة رقم:CN 1910226 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد نور عبداحلكيم جنيد %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة ابراهيم حمود �سليمان علي العربي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم حمود �سليمان علي العربي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ون تو ون للوخز بالبر ال�سينية

رخ�سة رقم:CN 1889441  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/مركز ون تو ون للوخز بالبر ال�سينية

ONE TO ONE CHINESE ACUPUNCTURE CENTER

اىل/ا�سكيب جنت كلوب �سنرت
ESCAPE GENT CLUB CENTER

تعديل ن�ساط/ا�سافة حمام �سرقي للرجال )9609007(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مركز تدليك وا�سرتخاء للرجال )9609009(

تعديل ن�ساط/حذف عيادة الطب التكاملي )8690019(
تعديل ن�ساط/حذف مركز وخز بالبر ال�سينية )8690012(

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

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

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة �سايرز فليت و�ست ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1017024  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة �سايرز فليت و�ست ذ.م.م
SHIER'S FLEET WEST COMPANY WWL

اىل/�سايرز فليت و�ست ديكور ذ.م.م
SHIERS FLEET WEST DECOR LLC

تعديل عنوان/Building Name من اىل 159078
تعديل عنوان/Building Owner Name من املالك خلف احمد خلف اىل احمد خليفه ال�سويدي

Floor من  - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�ساط/حذف املقاولت امليكانيكية )4220903(
تعديل ن�ساط/حذف املقاولت الكهربائية )4220904(

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

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

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/النور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1719291:لل�سرافة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سا�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1004158:لتاأجري ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1098229 بال�سم التجاري متاجر لال�ستثمار 
والتطوير التجاري ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان علية �سابقاً
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
املميز  الهدف  التجاري  بال�سم   CN رقم:2286263 
لعمال الطابوق بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان علية �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديزاين 
 CN 1538773:ستي للدعاية والعالن رخ�سة رقم�

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بروورك�س 
  CN 1204560:خلدمات توريد العماله رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/�سركة جي اآر �سوة تريدنغ ليمتد- 
ابوظبي )اجلن�سية: جزر كاميان( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع 
ال�سركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان:�س.ب:27522 جزيرة املاريا بناية 
ال�سلع ابوظبي �س.ب: 27522( واملقيدة حتت رقم )4069( يف �سجل 
ال�سركات الجنبية بالوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم 
القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف  1984م  ل�سنة   )8(
اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
ان  ال�سادة ا�سحاب احلق يف العرتا�س  . يرجى من  بالدولة  احلرة 
يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ 
الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري 

�س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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 اإعـــالن �شطب قيد
التحتية  للبنية  ايدرو�س  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  ايطاليا(  )اجلن�سية: 
املهريي  اخلالدية-  الول-  زايد  )العنوان:�سارع  ابوظبي  اإمارة  يف 
�سنرت- �س.ب: 94634( واملقيدة حتت رقم )2490( يف �سجل ال�سركات 
الجنبية بالوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )8( ل�سنة 
1984م يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم 
)377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب 
من ال�سادة ا�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل 
الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: 

وزارة القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حممد زاهد المني لتجارة قطع غيار ال�سيارات 

اجلديدة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1802408 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خليفة حمد مبارك حممد املهريي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ميان ا�سف ح�سني ميان مقبول ح�سني %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف هند بنت خ�سر بن حممد ال خ�سعان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد زاهد المني ايكيهام �سراج احلق
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ذيب علي �سعيد �سالح ال�سام�سي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*3.96 اىل 1*3.80
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/حممد زاهد المني لتجارة قطع غيار ال�سيارات اجلديدة ذ.م.م
MOHAMMED ZAHIDUL AMIN AUTO NEW SPARE PARTS LLC

اىل/روود �سيفتي لقطع غيار ال�سيارات اجلديدة ذ.م.م
ROAD SAFETY FOR NEW CARS SPARE PARTS LLC

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

كومبو�س ل�صت�صارات تقنية املعلومات ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
2018/01/04 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  1805009984 
يعلن امل�سفي نا�سر خلدمات تدقيق احل�سابات وادارة العمال 

عن حل وت�سفية �سركة:
)كومبو�س ل�ضت�ضارات تقنية املعلومات ذ م م(

فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب 
امل�سفى املعني هاتف رقم 026584848 فاك�س 026584840 �س 
بناية جموهرات احل�سني  �سارع حمدان  ابوظبي   ب  35966 

)الطابق 2( مكتب رقم )201( 
 م�سطحبا معه كافة الأوراق وامل�ستندات الثبوتية وذلك خالل 

مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 
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ديكونكو للمقاولت العامة- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
2018/04/25 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  1803003968 
يعلن امل�سفي نا�سر خلدمات تدقيق احل�سابات وادارة العمال 

عن حل وت�سفية �سركة:
)ديكونكو للمقاولت العامة- ذ م م(

فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب 
امل�سفى املعني هاتف رقم 026584848 فاك�س 026584840 �س 
بناية جموهرات احل�سني  �سارع حمدان  ابوظبي   ب  35966 

)الطابق 2( مكتب رقم )201( 
 م�سطحبا معه كافة الأوراق وامل�ستندات الثبوتية وذلك خالل 

مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : معر�س اأفكاري
املودعة بالرقم : 286592  بتاريخ : 2018/1/28

باإ�سم :  معر�س اأفكاري للهدايا
وعنوانة :  ال�سارقة - ال�سارقة منطقة البار - هاتف:0503350930 - �سندوق الربيد:20713

 yexpouae@gmail:امييل
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات جتمعية ت�سكيلية من ال�سلع ل�سالح الغري بهدف معاينتها و�سرائها عن احلاجة ول تنطوي 

على خدمة النقل.
معر�س  كلمة  اع��اله��ا  بي�سوي  اط��ار  �سمن  العربية  باللغة  مكتوبة  اف��ك��اري  :كلمة  العالمة  و�سف 

وبجانبها علبة هدايا.
معر�س  الكلمات  عن  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم  مع  جمملها  يف  للعالمة  احلماية   : ال�سرتاطات 

افكاري كل على حدة يف الو�سع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 

اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعــــــــــالن
تي�ستي  اند  قود  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1796812 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة اقبال ح�سني حممد اليا�س %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ثامر عا�سه �سفر حممد البقمي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

ثامر عا�سه �سفر حممد البقمي من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اطل�س خلدمات الطباعة 

CN 1030784:وتخلي�س املعامالت رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/اطل�س خلدمات الطباعة وتخلي�س املعامالت

ATLAS PRINTING SERVICES & TRANSACTION FOLLOWING

اىل/اطل�س خلدمات العماله امل�ساعده 
ATLAS FOR DOMESTIC WORKERS SERVICES

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

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

حممود اخلاجه العقارية
رخ�سة رقم:CN 2332574  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات
حممد البواردي و �صفري ت�صيلي 

يبحثان التعاون امل�صرتك
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع مبكتبه مبقر وزارة الدفاع يف 
اأبوظبي �سباح ام�س �سعادة جان بول طرود كوبورون �سفري جمهورية ت�سيلي لدى الدولة بح�سور 
�سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع. ورحب معاليه خالل اللقاء بال�سفري الت�سيلي و 
جرى بحث العالقات الثنائية و �سبل تنميتها وتطويرها مبا يخدم م�سالح البلدين ال�سديقني 
اإىل جانب ا�ستعرا�س جمالت التن�سيق و التعاون امل�سرتك يف عدد من املجالت بني دولة الإمارات 
الهتمام  ذات  الق�سايا  من  ع��ددا  كذلك  اجلانبان  ناق�س  و  ت�سيلي.  وجمهورية  املتحدة  العربية 

امل�سرتك وتبادل وجهات النظر حولها.
ح�سر اللقاء عدد من كبار �سباط و م�سوؤويل وزارة الدفاع والوفد املرافق لل�سفري الت�سيلي.

اختتام مناف�صات م�صابقة القراآن الكرمي لأ�صحاب الهمم يف دبي
•• دبي -وام: 

�سنويا حتت رعاية حرم  تقام  التي  الكرمي  القراآن  مل�سابقة  ال�سابعة  الن�سخة  اليوم مناف�سات  تختتم 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية ال�سيخة رو�سة بنت اأحمد بن  �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
جمعة اآل مكتوم . �سارك يف امل�سابقة - التي ينظمها نادي دبي لأ�سحاب الهمم يف مقره يف دبي منذ 
مطلع الأ�سبوع اجلاري - نحو 285 متناف�سا من اجلن�سني من خمتلف فئات اأ�سحاب الهمم الذين 
التحديات كافة بثقة  الكرمي متخطني  القراآن  امل�سابقة قدراتهم يف جمال حفظ وت��الوة  اأثبتوا يف 
تنظيمها  املناف�سات مت  اإن  للم�سابقة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  البلو�سي  فوزية  وقالت  وعزمية كبرية. 
فتح  �ساهمت يف  امل�سابقة  اأن  اإىل  م�سرية   .. القراآن  وم�ستويات حفظ  الإعاقات  اأن��واع  بح�سب  يوميا 
باب الإبداع لأ�سحاب الهمم واإبراز طاقاتهم الإيجابية الكامنة وقدرتهم على حفظ وتالوة القراآن 

الكرمي ب�سورة مميزة حيث مل�ست اللجنة املنظمة تطور اأداء امل�ساركني .

جمل�س احلمرية الرم�صاين ي�صت�صيف ندوة ملجل�س اأولياء اأمور الطلبة 
والطالبات بال�صارقة بعنوان »اأولياء الأمور و بناء �صخ�صية الأبناء «

»الأ�صرة الرم�صانية« حما�صرة تناق�س الق�صايا الجتماعية 

•• ال�سارقة  -الفجر:

الرم�ساين  امل��ج��ل�����س  ا���س��ت�����س��اف 
مل��ن��ط��ق��ة احل���م���ري���ة وامل����ق����ام على 
�سمن  احل���م���ري���ة  خ�����ور  ����س���ف���اف 
املبارك  رم�����س��ان  ل�سهر  ب��راجم��ه 
الأمور  )اأول��ي��اء  بعنوان  حما�سرة 
ملجل�س   ) الأب��ن��اء  �سخ�سية  بناء  و 
والطلبات يف  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء 
مدينة ال�سارقة وتناولت عددا من 
امل��و���س��وع��ات وامل��ح��اور ال��ت��ي عززت 
الأم����ور يف رعاية  اأول���ي���اء  دور  م��ن 

اأبنائهم.
اأقيمت  ال���ت���ي  امل��ح��ا���س��رة  ق���دم���ت 
م�ساء اأم�س الثنني امل�ست�سار عادل 
عبداهلل عبدالرحيم وح�سرها كل 
رئي�س  ال�سام�سي  �سيف  حميد  من 
املجل�س البلدي باحلمرية وحميد 
املجل�س  ن���ائ���ب  ال�����س��ام�����س��ي  ف���اي���ز 
را�سد  احلمرية ومبارك  ال��ب��ل��دي 
احلمرية  بلدية  مدير  ال�سام�سي  
واأعيان  البلدي  املجل�س  واأع�����س��اء 
م��ن��ط��ق��ة احل���م���ري���ة ول���ف���ي���ف من 

اأهاليها ومدعوين .
جمل�س  ال�������ن�������دوة  ح���������س����ر  ك����م����ا 
الطالبات  و  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء 
جمعة  جا�سم  بال�سارقة تقدمهم 
بجانب  رئي�س املجل�س  امل����ازم����ي 
ح���������س����ور خ�����ال�����د ع���ب���دال���رح���م���ن 
احلمرية  مدر�سة  مدير  احلمادي 
الثانوي  و  الأ����س���ا����س���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
رئي�س  ال���ن���ع���ي���م���ي  ب����ن����ني وم����ان����ع 
جم��ل�����س اأول���ي���اء اأم�����ور ال��ط��ل��ب��ة يف 

منطقة احلمرية ال�سابق.
عبداهلل  ع���ادل  امل�ست�سار  وحت���دث 
حما�سرته  حماور  عبدالرحيم يف 
م����وؤك����دا ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ف��ه��م طرق 
خالل  م��ن  الأب��ن��اء  �سخيات  تنمية 

•• راأ�ص اليمة – الفجر

للتنمية  الإم����ارات  جمعية  نظمت 
»الأ�سرة  حم��ا���س��رة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الدكتور  ق��دم��ه��ا  ال��رم�����س��ان��ي��ة« 
ع��ب��دال��ع��زي��ز حم��م��د احل���م���ادي – 
الأ����س���ري  ال���ت���الح���م  اإدارة  م���دي���ر 
م�سرح  يف  امل��ج��ت��م��ع   تنمية  بهيئة 
�سخ�سا   85 وبح�سور   ، اجلمعية 
تاأكيد  اإىل  امل���ح���ا����س���رة  وت����ه����دف 
الأ�سر  ب���ني  وال���ت���ق���ارب  ال��ت��الح��م 
والأهل والعائالت ، �سواء من حيث 
تبادل الزيارات ، اأو �سلة الأرحام ، 
الإ�سالم  اأخالقيات  على  والتاأكيد 
كاأ�سا�س   ، ال��دي��ن  ع��ل��ى  اع��ت��م��اداً   ،

للحفاظ على الروابط الأ�سرية.
�سالح املجتمع:

احل�سور  ان���ت���ب���اه  امل���ح���ا����س���ر  ج����ذ 
الأ�سرة،  ملفهوم  ال�سوء،  بت�سليط 
وتعاىل  ���س��ب��ح��ان��ه  اهلل  اأن  وك���ي���ف 
ك������رم ك����ل ف������رد ف���ي���ه���ا، وج����ع����ل يف 
و�سدد  املجتمع،  ���س��الح  �سالحها 
توا�سل  ج�سور  خلق  ���س��رورة  على 
بني جميع الأ�سول والفروع فيها، 
اأف�سل  رم�����س��ان  اأي����ام  وا���س��ت��غ��الل 
اأ�سرية  اأج�������واء  خل��ل��ق  ا���س��ت��غ��الل 
�سرورة  على  اأي�سا  وح��ث  مثالية، 
خ��ل��ق ق����دوة ل��الأط��ف��ال م��ن خالل 
ال�سالة وال�سحبة الطيبة، وقراءة 
لتتفتح  ال���ل���ي���ل،  وق����ي����ام  ال�����ق�����راآن 
اأب�����واب اجل��ن��ة اأم�����ام ج��م��ي��ع اأف����راد 
اإىل  املحا�سرة  تهدف  كما  الأ�سرة، 
الأ�سرية  القيم  اأث��ر  مدى  تو�سيح 
والتاأثري  ال��ع��ائ��ل��ة  ت��راب��ط  ب��ن��اء  يف 
تعزيز  يف  رم�����س��ان  ل�سهر  ال��ف��ع��ال 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  العائلي  التوا�سل 
الأب  ب��ني  التكاملي  ال���دور  اأهمية 
وال����دور  الأب����ن����اء  ت��رب��ي��ة  يف  والأم 
حلماية  وال���ت���وج���ي���ه���ي  ال���رق���اب���ي 
اخلارجية  امل���وؤث���رات  م��ن  الأب���ن���اء 
كما حتدث  التكنولوجية.  والثورة 

امل�ستقبلية  التحديات  مع  التعامل 
ال�سليم  ال���ت���ث���ق���ي���ف  ط����ري����ق  ع����ن 
الوالدين  وق��ي��ام  الفعال  واحل���وار 
والرتبية  ال��ت��ن�����س��ئ��ة  يف  ب����دوره����م 
والتثقيف جنبا بجنب مع املدر�سة 
ودرء الخطار  املجتمع  وموؤ�س�سات 
النا�سئة  الأج����ي����ال  ع���ن  امل��ح��دق��ة 

بوعي وحكمة.
را�سد  مبارك  اأثنى  املحا�سر  وبعد 
احلمرية  بلدية  مدير  ال�سام�سي 
اأمور  اأول���ي���اء  ت��ع��اون جمل�س  ع��ل��ى 
على  وحر�سه  والطالبات  الطلبة 
ت�سافر اجلهود لتقدمي الفعاليات 
امل�سرتكة والتي بداأت يف حما�سرة 
امل��ج��ل�����س ال��رم�����س��اين م�����س��ريا اإىل 
اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ت��ع��اون مب��ا ينعك�س 
الأم���ور يف  اأول��ي��اء  دور  تنمية  على 
لأبنائهم  وم��ت��اب��ع��ت��ه��م  احل��م��ري��ة 
وبناء �سخ�سياتهم ورفع دافعيتهم 

للتعلم.
امل��ج��ل�����س وبجهود  ب��ج��ه��ود  واأ����س���اد 

والعمل  معهم  الإيجابي  التعامل 
والربامج  الأع���م���ال  ل��ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
وامل���������ب���������ادرات امل���ع���ن���ي���ة ب���ال�������س���اأن 
م�ستوياتها  خمتلف  يف  ال��ط��الب��ي 
منها  املتعلق  �سيما  ل  وجمالتها، 
ب��ت��ك��ري�����س م�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة من 
العليا  املجتمعية  والأخ��الق  القيم 
الف�سلى،  الإن�����س��ان��ي��ة  وال�����س��ف��ات 
�سخ�سية  يف  التكامل  حتقق  التي 

الطلبة.
وتطرق اإىل عدد من املحاور التي 
توؤكد لدور الإباء يف بناء �سخ�سيات 
الخالق  قيم  واإك�سابهم  اأبنائهم 
وال�سلوكيات  وال�����ولء  والن��ت��م��اء 
والتقاليد  وال����ع����ادات  الإي��ج��اب��ي��ة 
للوالدين  الن�سائح  بع�س  مقدما 
واأخرى يف اإ�سارات ال�سلوك واأهمية 

ال�سباب ودورهم يف املجتمع.
واأك��د املحا�سر على زي��ادة م�ستوى 
الوعي لدى الن�سء وحمايتهم من 
من  ومتكينهم  ال��ه��دام��ة  الأف���ك���ار 

وما قدمه من معلومات  املحا�سر 
بتن�سئة  الرت���ق���اء  �سبيل  يف  قيمة 

الأبناء.
ق���ام حميد بن  ال��ن��دوة  ن��ه��اي��ة  ويف 
�سمحه ال�سام�سي وحميد بن فايز 
ال�سام�سي ومبارك را�سد ال�سام�سي 
امل��ح��ا���س��ر ع����ادل عبداهلل  ب��ت��ك��رمي 
من  ق��دم��ه  م��ا  ع��ل��ى  عبدالرحيم  
ت��رب��وي��ة ق��ي��م��ة بجانب  م��ع��ل��وم��ات 
ت����ك����رمي ج���ا����س���م ج���م���ع���ة امل����ازم����ي 
رئي�س جمل�س اأولياء اأمور الطلبة 
والطالبات يف مدينة ال�سارقة على 
الرم�ساين  امل��ج��ل�����س  م���ع  ت��ع��اون��ه 
النعيمي  م��ان��ع  وت��ك��رم  باحلمرية 
اأه��ايل منطقة احلمرية  ك��ام وق��ام 
ب����ت����ك����رمي خ�����ال�����د ع���ب���دال���رح���م���ن 
احلمرية  مدر�سة  مدير  احلمادي 
الثانوي  و  الأ����س���ا����س���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
اإدارة  ل����دوره وع��ط��ائ��ه يف  ت��ق��دي��را 
م��در���س��ة احل��م��ري��ة وح��ر���س��ه على 

ا�ستفادة الطلبة.

وج��ع��ل ل��ه��ا م��ك��ان��ة ع��ظ��ي��م��ة، فقد 
اآَياِتِه  َوِم��ْن  وتعاىل«  �سبحانه  ق��ال 
ْزَواًجا  اأَ نُف�ِسُكْم  اأَ ��ْن  مِّ َلُكم  َخلََق  اأَْن 
ًة  َودَّ مَّ َبْيَنُكم  َوَجَعَل  اإَِلْيَها  َت�ْسُكُنوا  لِّ
َقْوٍم  لِّ َلآَي����اٍت  َذِل���َك  يِف  اإِنَّ  َوَرْح���َم���ًة  
اإ�سارة  21( يف  )ال���روم  ��ُروَن  َي��َت��َف��كَّ
�سنعه  وب��دي��ع  ق��درت��ه  عظيم  اإىل 
حباها  وم��ا  ب��الأ���س��رة،  يتعلق  فيما 

املحا�سرة  ب����داي����ة  يف  احل����م����ادي 
لزيادة  واأن���ه فر�سة  رم�����س��ان،  ع��ن 
الإمي��ان، مو�سحا كيفية ا�ستغالل 
اأيامه  اأن  اإىل  لفتا  الفر�سة،  هذه 
تفتح فيها اأبواب اجلنة، واأن رحمة 
جميع  وج������وه  ع���ل���ى  ت��ت��ج��ل��ى  اهلل 
الف�سيل،  ال�سهر  ه��ذا  يف  املوؤمنني 
بالأ�سرة،  اعتنى  اهلل  اأن  مو�سحا 

م��ن م��ودة ورح��م��ة واأل��ف��ة و�سكون، 
ثم جند اأن اهلل عز وجل اهتم بكل 
فرد من اأفرادها، وخاطب كل واحد 
ولالأم  خطابا،  ل��الأب  فوجه  منها، 
والأبناء،  وللزوجة،  وللزوج  اأي�سا، 
الأ�سرة على  والأرح���ام، حتى تقوم 
فتتحقق من خاللها  واأ�س�س،  بناء 

الرحمة واخلري«. 

ت�ضم اخلرائط والبيانات اجليومكانية  

�صرطة راأ�س اخليمة تهتم بتحويل البيانات املكتبية ملن�صة ذكية 

مواطنه وموطن يطلقون مبادرة » ا�صعادكم « لـ 1500 �صخ�س

•• راأ�ص اخليمة –الفجر

عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  ال��ل��واء  برئا�سة  اجتماع  ناق�س 
املكانية  للبيانات  التحتية  الُبنية  اإن�����س��اء  م�����س��روع  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  �سرطة 
لتحويلها اإىل من�سة ذكّية ) جيومكانية ( بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
راأ�س  بلدية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  �سكر  ب��ن  م��ن��ذر  الإم�����ارة، وذل���ك بح�سور  يف 
اخليمة، و�سعادة املدراء العامون، وعدد من �سباط ال�سرطة. حيث مت خالل 
الجتماع، مناق�سة اإجراءات تطور الإمارة وحتويلها نحو اجليل اجلديد اإىل 
اإم��ارة ذكية، من خالل دعم اجلهات احلكومية يف عملية حتويل خدماتها 
اإىل خدمات جيومكانية ذكية �سمن م�سروع  اإن�ساء الُبنية التحتية للبيانات 
اجليومكانية، مع تعزيز وتطوير وتنظيم م�ساركة املجتمع يف البيانات املكانية 
لالإمارة، وحت�سني التوعية واأدوات التوا�سل للتعرف على مبادرات واأن�سطة 
جمتمع البيانات املكانية لالإمارة. واأكد قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، باأن 
هذا امل�سروع يهدف اإىل توفري من�سة حتتوي على جميع اخلرائط والبيانات 

والعقارات  التخطيط  راأ�س اخليمة، مبا فيها خرائط  اجليومكانية لإمارة 
واملباين والطرق و�سبكات اخلدمات وال�سور اجلوية واخلرائط الإح�سائية 
باأن هذا امل�سروع  والبيئية ومواقع الن�ساطات القت�سادية وغريها، م�سيفاً 
املوظفون  ال��ق��رار وم�ساعدة  ات��خ��اذ  اآل��ي��ة  الكبري يف  الأث���ر  ل��ه  ي��ك��ون  ���س��وف 
احلكوميون وامل�ستثمرون من الو�سول اإىل اخلرائط والبيانات من م�سدر 
الوقت  ي��وف��ر  مم��ا  التقنيات،  اأح���دث  وب��ا���س��ت��خ��دام  و���س��رع��ة  ب�سهولة  واح���د 
والبيانات  اخلرائط  تعترب  الذكية، حيث  املدينة  بناء  وي�ساهم يف  واجلهد  
الذكية. يف  اأن��واع اخلدمات  اجليومكانية يف غاية الأهمية لتوفري خمتلف 
ختام الجتماع، اأ�ساد اللواء علي بن علوان، بامل�سروع الذي �سي�سهم يف جتنب 
مما  احلكومية  اجلهات  بني  املكانية  بالبيانات  املتعلقة  امل�ساريع  اإزدواج��ي��ة 
تكلفة  من  ويقلل  اجلهات،  تلك  بني  والتكامل  التن�سيق  م�ستوى  من  يزيد 
اإن�ساء وحتديث و�سيانة اخلرائط والبيانات املكانية، كما يوفر اأي�سا من�سة 
والبيانات  اخلرائط  على  تعتمد  التي  الذكية  والتطبيقات  اخلدمات  لبناء 

املكانية، مبا يخدم هدف بناء املدينة الذكية.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

مبادرات  لتتبني  ال���وزراء  جمل�س  وق��رار  الر�سيدة  القيادة  ملبادرة  ا�ستجابة 
ال�سعادة ون�سرها بني فئات املجتمع، اأطلقت املواطنة مهره حممد بن �سراي 
تهدف  التي  »اإ�سعادكم«  م��ب��ادرة  اأم�س  ال�سام�سي  حممد  �سلطان  وامل��واط��ن 
1500 طفل مري�س ويتيم ومعاق  لإدخ��ال الفرحة على نفو�س اأكرث من 
اأقيمت  التي  الفعاليات  خ��الل  وذل��ك  امل��ع��وزة،  والأ���س��ر  ل��الأرام��ل  بالإ�سافة 

بقاعة املعار�س يف مركز راك مول التجاري باإمارة راأ�س اخليمة.

رمز اخلري:
واأكدت املواطنة مهره حممد بن �سراي، اأن دولة الإمارات تظل دائماً رمزاً 
الطيبة،  اأر�سها  يقيم على  ملواطنيها وكل من  وال�سعادة  والإن�سانية  للخري 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  وذل��ك 
الدولة، حفظه اهلل، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل واإخوانهما 

اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات، حفظهم اهلل.
واأ�سارت اإىل اأن املبادرة تهدف لإ�سعاد اأفراد املجتمع وخا�سة فئات الأطفال 
املر�سى واليتامى والأرامل واإدخال ال�سرور والبهجة عليهم وبث روح الإخاء 
والتعاون يف هذا ال�سهر الف�سيل متا�سياً مع فعاليات عام زايد اخلري ويوم 
العمل الإن�ساين الإماراتي، وذلك بدجمهم مع بع�سهم و�سط اأجواء عائلية 
اإماراتية اأ�سيلة توارثناها من املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان والتي اأكد من خالل مقولته »اإننا نوؤمن اأن خري الرثوة التي حبانا 

بها اهلل عز وجل يجب اأن تعم اأ�سقاءنا واأ�سدقاءنا«.

الرعاة اخلريين:
راأ���س اخليمة  يف  60 حم��اًل جت��اري��اً  برعاية  امل��ب��ادرة  تاأتي  واأ�سافت مهرة: 

املتعاملني  �سعادة  وم��رك��ز  والبيئة  املناخي  التغري  ب���وزارة  املالية  واملنطقة 
العامة  اخل��دم��ات  ودائ���رة  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  اخليمة  ب��راأ���س 
اخلريية   ل��الأع��م��ال  ال���رب  دار  وجمعية  اخل��ريي��ة  الع��م��ال  هيئة  وجمعية 
ومطعم موه �سيكرت والنا�سطة الجتماعية مني �سليمان و�سمرية �سليمان 
الددع  وم��رمي  والتفتي�س  الرقابة  مكتب  مدير  ال�سرهان  خولة  والدكتورة 
واإدارة التمري�س مب�ست�سفى �سقر واإدارة امل�ستودعات الطبية وكلية ال�سنان 
براأ�س اخليمة وعيادات م�ست�سفيات المارات ومدر�سة اذن للتعليم ال�سا�سي 
للتعلم  احلديبة  وم��در���س��ة  للبنات  ال��ث��ان��وي  للتعليم  ال�سباحية  وم��در���س��ة 

الثانوي للبنات
»معر�س ال�سعادة« والذي �سم ك�سوة العيد من  مالب�س واحتياجات العيد 
الذي ي�سم جمموعة  التطوعي«  »الب�سمة  اإط��الق فريق  لالأطفال، كما مت 

من املتطوعني واملتطوعات من خمتلف اجلن�سيات.

ال�ضعادة الإيجابية:
مع  متا�سياً  تاأتي  املبادرة  هذه  اأن  ال�سام�سي،  حممد  �سلطان  املواطن  واأك��د 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  الدولة وتوجيهات �ساحب  ا�سرتاتيجية 
اهلل،  دب��ي، حفظه  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
وروح حقيقية  والتزام حكومي  اأ�سلوب حياة  والإيجابية  ال�سعادة  تكون  باأن 
توّحد جمتمع الإم���ارات، وم��ن ه��ذا املنطلق ف��اإن على كل ف��رد  يف املجتمع 
م�سوؤولية جتاه حتقيق هدف ال�سعادة للجميع، حيث مت اإطالق هذه مبادرة 
»اإ�سعادكم« والتي تهدف اإىل دمج الأطفال والأيتام والأرامل مع بع�سهم يف 

اإفطار جماعي وجو عائلي بهيج.
ال�سحية  والقيا�سات  الفحو�سات  اإج���راء  تت�سمن  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
للم�ساركني وا�ستملت على فحو�سات طبية لالأطفال وعائالتهم مثل فح�س 
بالإ�سافة  اجل�سم،  وكتلة  وال��ط��ول  وال���وزن  ال�سغط  وقيا�س  بالدم  ال�سكر 

لفح�س ال�سنان  لالطمئنان على حالتهم ال�سحية واكتمال ا�سعادهم.

مباردة  �ضنوية 

م�صت�صفى راأ�س اخليمة يهدي �صائقي التاك�صي وجبات افطار 
•• راأ�ص اخليمة- الفجر

يقدم  ال�سائقني،  عمل  يكتنف  ال��ذي  املرهق  اجل�سدي  للمجهود  تقديراً 
الأج���رة  �سائقي  جلميع  جم��اين  ع��ي��ون  فح�س  اخليمة  راأ����س  م�ست�سفى 

العاملني �سمن الإمارة. 
املجتمع  لدعم  املخ�س�س  امل�ست�سفى  برنامج  اإط��ار  وتاأتي هذه اخلطوة يف 
بعنوان »نظر عيني«، ومت الإع��الن عن هذه املبادرة م�ساَء البارحة خالل 
ملئات  �سنوياً  امل�ست�سفى  يقدمها  ال��ت��ي  املجانية  الإف��ط��ار  وج��ب��ات  ت��وزي��ع 

ال�سائقني على امتداد الإمارة. 
طّبي  ت��دّخ��ل  اإىل  يحتاجون  ال��ذي��ن  ال�سائقني  اأم���ام  اأي�ساً  امل��ب��ادرة  وتتيح 
اأحد  ا�ست�سارة جمانية لدى  اإج��راءات الفح�س، واحل�سول على  ا�ستكمال 

ني يف امل�ست�سفى. اأطباء العيون املخت�سّ

جودة النظر:
التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  الدكتور ر�سا �سّديقي،  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
اأربيان هيلث كري جروب و م�ست�سفى راأ�س اخليمة: ت�سّكل وجبات الإفطار 
يعك�س  ب�سيطاً  رم���زاً  الإم���ارة  يف  الأج���رة  ل�سائقي  نقدمها  التي  املجانية 
تقديرنا الكبري ملا يقومون به من عمل دوؤوب وخدمات متوا�سلة، فهوؤلء 
وبالدها  عائالتها  عن  تتغّرب  ما  غالباً  التي  العاملة  ال�سريحة  ميّثلون 
لت�ساهم يف ت�سهيل تنقالتنا اإىل خمتلف الوجهات. ويف نف�س الوقت، نريد 
تذكري ال�سائقني ب�سرورة الهتمام ب�سّحتهم على نحو اأف�سل، حيث ب�سّكل 
ب�سيطاً فقط من هذه العملية. فبينما يهتم  فح�س العني املجاين جزءاً 
اهتمامهم  من  بكثري  اأكرب  ب�سكل  القيادة  يف  مهاراتهم  بتعزيز  ال�سائقون 
بقوة نظرهم؛ فاإن هذه احلالة معكو�سة متاماً حينما يتعلق الأمر ب�سائقي 
القيادة  عند  م�سبقاً  الب�سرية اجليدة �سرطاً  القدرة  الأج��رة، حيث متّثل 

وحده،  �سالمته  على  احلفاظ  على  تقت�سر  ل  هنا  ال�سائق  م�سوؤولية  لأن 
فح�ساً  عيني«  »نظر  مبادرة  وتوفر  اأي�ساً.  الركاب  ب�سالمة  تتعلق  واإمن��ا 
و�سعف  العمى  م��ن  للوقاية  امل�ست�سفى  برنامج  ي��دع��م  متنقاًل  ميدانياً 
الب�سر، ويتلخ�س الهدف الأ�سا�سي من الربنامج يف تقدمي فح�س جماين 
للعيون ي�سمل كافة املقيمني يف الإمارة خالل فرتة زمنية حمددة، اإ�سافة 
لتجّنب  والرعاية  العالج  املزيد من  ت�ستوجب  التي  احل��الت  اإىل حتديد 
الإ�سابة بالعمى. وتقوم م�ست�سفى راأ�س اخليمة، املوؤ�س�سة ال�سحية الرائدة 
يف الإمارات ال�سمالية، باإطالق جمموعٍة من الأن�سطة يف اإطار امل�سوؤولية 
الجتماعية لل�سركات. وقد نّظمت امل�ست�سفى العديد من املبادرات ال�سحية 
وخميمات فح�س العيون، اإ�سافة اإىل امل�سابقات واملحا�سرات وور�س العمل 
الكفيلة بتفعيل م�ساركة �سكان راأ�س اخليمة يف بناء جمتمع يتبنى اأ�ساليب 

حياة �سحية متميزة.



اخلميس   31   مايو    2018  م   -   العـدد  12340  
Thursday   31   May   2018  -  Issue No   1234008

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31



اخلميس   31   مايو    2018  م   -   العـدد  12340  
Thursday   31   May   2018  -  Issue No   12340 اأخبـار الإمـارات

09

بينايل ال�صارقة لالأطفال اخلام�س ينّظم مزادًا فنيًا خرييًا دعمًا لالأطفال الالجئني اليوم

تزايد الإقبال على دعم مفاطر »بيت اخلري«
 وهيئة كهرباء ومياه دبي تدعم اأربع خيم رئي�صية 

•• ال�سارقة-الفجر:

املعطاء” تنظم  “القلب  �سعار  حتت 
ال�سارقة  لبينايل  املنظمة  اللجنة 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع مطعم  ل���الأط���ف���ال، 
 )Paper Fig( ف���ي���غ«  “بيرب 
بال�سارقة مزاداً فنياً خريياً �سامتاً، 
الأطفال الالجئني يف خميم  لدعم 
القلب  م��وؤ���س�����س��ة  ع����رب  ال����زع����رتي 
الكبري، وذلك يف مقر املطعم يومي 
و1  مايو   31( واجلمعة  اخلمي�س 

اجلداف، وتت�سع ل� 500 �سائم، بالإ�سافة اإىل خيمة م�سجد 
وتت�سع  ال��ط��وار،  يف  ال�����س��وي��دي  را���س��د  ع��ب��داهلل  علي  ال�سهيد 
بتو�سيل  الأربعة  للمفاطر  الهيئة  دعم  وجتلى  �سائم.  ل�مئة 
الكهرباء لهذه اخليم جماناً، واإعفائها من دفع الر�سوم، حيث 
مت اإعالنها كراع ر�سمي لهذه اخليم الرم�سانية، التي ت�سهد 
وكانت  الوطنية.   واملوؤ�س�سات  والهيئات  املح�سنني  من  دعماً 
اللجنة العليا للمفاطر يف اجلمعية قد بداأت بالتح�سري لهذا 
اإقبال  اليوم، لكن  اآلف وجبة يف   10 امل�سروع، بهدف تقدمي 
الداعمني واأهل اخلري على رعاية م�سروع املفاطر، رفع عدد 
الوجبات اإىل 14 األف وجبة يف الأول من رم�سان، ليقفز اإىل 
الثاين من ال�سهر الف�سيل،  الع�سر  بداية  األف وجبة مع   18
مع  اجلمعية  تعاقدت  حيث  املرجو،  الهدف  تفوق  قد  بزيادة 
اأف�سل  وفق  الوجبات،  لتوفري  ومعتمد  مرخ�س  مطبخ   12

•• دبي –الفجر:

انطالقاً من التزامها بامل�سوؤولية املجتمعية، ويف اإطار عالقة 
التعاون القائمة بني اجلانبني، ا�ستجابت هيئة كهرباء ومياه 
بيت اخلري  رئي�سية جلمعية  رم�سانية  اأرب��ع خيم  لدعم  دبي 
املح�سنني”  “و�سنزيد  حملتها  �سمن  اأقامتها  والتي  دب��ي،  يف 
الرم�سانية،  املفاطر  مل�سروع  دره���م  مليون   5 ر���س��دت  ال��ت��ي 
التي �ستغطي حوايل 50 موقعاً وخيمة وم�سجد يف الإمارات، 
اإف��ط��ار ن�سف م��ل��ي��ون ���س��ائ��م. واخل��ي��م ال��ت��ي اختارت  ب��ه��دف 
ال��ه��ي��ئ��ة دع��م��ه��ا يف دب���ي ه���ي خ��ي��م��ة زاي����د اخل���ري يف منطقة 
2000 �سائم، وخيمة م�سجد  حمي�سنة 2، وت�ستقبل يومياً 
ل�  وتت�سع  �سعيد،  ب��ور  يف  منطقة  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
زاي��د يف  بن  من�سور  ال�سيخ  م�سجد  وخيمة  �سائم،   1000

ذه����ب ري��ع��ه ب��ال��ك��ام��ل مل�����س��ل��ح��ة كل 
بهدف  الكبري،  القلب  موؤ�س�سة  من 
دع��م الأط��ف��ال ال��الج��ئ��ني يف خميم 
الزعرتي بالأردن، وجمعية دار الرب 

اخلريية يف دبي.
من  اخلام�سة  الن�سخة  يف  و���س��ارك 
التي  لالأطفال”  ال�سارقة  “بينايل 
بحدود  ك��ب��ري  “عامل  ���س��ع��ار  حملت 
من  وطفلة  ط��ف��اًل  خيالك” 785 
بينهم  م��ن  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
الزعرتي  خميم  يف  لجئني  اأطفال 
بالأردن، واأطفال اأيتام من “دار زايد 
املالديف،  ج��زر  لالأيتام” يف  اخل��ري 
 376 اجلمهور  اأم���ام  ق��دم��وا  حيث 
ع���م���اًل ف���ن���ي���اً، يف ث�����الث ف���ئ���ات هي 
املعمارية،  وال��ت�����س��ام��ي��م  ال��ب��ي��ئ��ة، 

والفنتازيا والواقع.

لالأطفال  ال�سارقة  بينايل  اأن  يذكر 
ف���ع���ال���ي���ة ف���ن���ي���ة ث���ق���اف���ي���ة دول����ي����ة 
العام  يف  تاأ�س�س  للطفل،  خم�س�سة 
وتوجيهات  ل��روؤى  تنفيذاً   2008
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
القا�سمي، ع�سو  �سلطان بن حممد 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
�سموه،  قرينة  من  كرمية  وبرعاية 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  القا�سمي، 
ل�����س��وؤون الأ���س��رة، وي��ه��دف البينايل 
اأطفال  ع���ام���ني  ك���ل  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي 
ال�سارقة - التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن 
ل�����س��ن��اع��ة ال���ق���ادة وامل��ب��ت��ك��ري��ن، اإىل 
رع��اي��ة م��واه��ب الأط���ف���ال يف جمال 
من�سة  وتوفري  الت�سكيلية،  الفنون 
قدراتهم  وتطوير  لإث���راء  اإب��داع��ي��ة 

القادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة 
دعم  اإىل  ال����ه����ادف����ة  وامل���ب���ت���ك���ري���ن، 
والإن�سانية،  اخل���ريي���ة  ال��ق�����س��اي��ا 
بتقدمي  املعنية  اجل��ه��ات  وم�����س��ارك��ة 
للمحتاجني،  الإن�سانية  امل�ساعدات 
ال��ب��ي��ن��ايل يف نوفمرب  ���س��ارك  ح��ي��ث 
املا�سي بالدورة التا�سعة من معر�س 
“فن اأبوظبي”، ونّظم مزاداً عر�س 
من  ل��ل��ب��ي��ع  ف��ن��ي��اً  ع���م���اًل  ف��ي��ه 64 
ريعه  خ�س�س  الأط���ف���ال،  اإب���داع���ات 
الأطفال الالجئني يف خميم  لدعم 
ال�����زع�����رتي ب�����������الأردن ع�����رب ب���واب���ة 

موؤ�س�سة “القلب الكبري«.
كما نّظم البينايل مزاداً فنياً خريياً 
ورك  “ذا  يف  امل���ا����س���ي  ف����رباي����ر  يف 
 65 �سوب” ب��دب��ي، ع��ر���س خ��الل��ه 
الأطفال،  اإب��داع��ات  من  فنياً،  عماًل 

9 م�ساء، حيث  ال�ساعة  يونيو( عند 
ل���وح���ة من   40 ال��ب��ي��ن��ايل  ي��ع��ر���س 
تاأهلوا  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال  اإب���داع���ات 
اأنحاء  جميع  من  اخلام�سة  لدورته 
العامل، بالإ�سافة اإىل خم�سة اأعمال 

فنية لأ�سهر حلويات “بيرب فيغ«.
وي���ت���م���ا����س���ى ت��ن��ظ��ي��م امل��������زاد، ال����ذي 
ي�����س��اح��ب��ه اإق���ام���ة ور�����س ع��م��ل فنية 
روؤي��ة ور�سالة  ال���زّوار، مع  لالأطفال 
ب��ي��ن��ايل ال�����س��ارق��ة ل��الأط��ف��ال الذي 
التابعة  ال�سارقة”  “اأطفال  تنظمه 

يف دبي عام 2022، والتي �ستكون 
منطقة  فيها  ت�ست�سيفه  م��رة  اأول 
اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
العاملية  الأه��م��ي��ة  يعك�س  م��ا  وه���و 
جمال  يف  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  امل���ت���ن���ام���ي���ة 

الف�ساء وعلومه.

ويليام  وال�سيد  اأفريقية،  اجلنوب 
وكالة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  جريتينماير 
ال�ستك�ساف  عمليات  ل�سوؤون  نا�سا 

الف�سائي الب�سري.
ومن املقرر اأن ينظم مركز حممد 
بن را�سد للف�ساء فعاليات املوؤمتر 

علوم  يف  واخل��������ربات  امل���ع���ل���وم���ات 
وتكنولوجيا الف�ساء، وعلى راأ�سهم 
رئي�س  ل��وج��ال  اإي���ف  ج���ون  ال�سيد 
وكالة الف�ساء الفرن�سية، والدكتور 
الرئي�س  م��ون�����س��ام��ي  ف���الن���اث���ان 
التنفيذي لوكالة الف�ساء الوطنية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

م����ن وكالة  ر����س���م���ي  وف�����د  �����س����ارك 
فعاليات  يف  ل��ل��ف�����س��اء  الإم���������ارات 
للموؤمتر  ع�سرة  اخلام�سة  ال��دورة 
ال�����دويل ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ف�����س��اء التي 
ا����س���ت�������س���اف���ه���ا امل�����رك�����ز ال���وط���ن���ي 
الف�سائية  ل��ل��درا���س��ات  ال��ف��رن�����س��ي 
الفرن�سية  م��ار���س��ي��ل��ي��ا  م��دي��ن��ة  يف 
خ��الل ال��ف��رتة ب��ني 28 م��اي��و و1 
ال�سوء  الوفد  �سلط  حيث  يونيو، 
للدولة  امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  على 
وم�ساريع  ال��ف�����س��ائ��ي  ال��ق��ط��اع  يف 

ا�ستك�ساف املريخ. 
الدكتور  ���س��ع��ادة  ال���وف���د  وت����راأ�����س 
الأحبابي  نا�سر  حممد  املهند�س 
م��دي��ر ع���ام ال��وك��ال��ة، و���س��م ع���دداً 
وامل�سوؤولني  الإدارات  مديري  من 

�سعادة  واأل�����ق�����ى  وامل���ه���ن���د����س���ني.   
رئي�سية  كلمة  الأح��ب��اب��ي  ال��دك��ت��ور 
خالل اجلل�سة الفتتاحية للموؤمتر 
اأمام عدد من ال�سخ�سيات العاملية 
خمتلف  فيها  ا�ستعر�س  املرموقة، 
م�ساريع الدولة الف�سائية احلالية، 
“م�سبار الأمل”  مبا فيها م�سروع 
املريخ  ومدينة  املريخ،  ل�ستك�ساف 
لرّواد  الإم��ارات  وبرنامج  العلمية، 
على  احل�سور  اطلع  كما  الف�ساء، 
ا�سرتاتيجية وروؤية وكالة الإمارات 

للف�ساء على املدى البعيد.
واأكد �سعادة الأحبابي خالل الكلمة 
بقطاع  الإم����ارات  دول��ة  اهتمام  اأن 
ع��ق��ود م�ست،  اإىل  ي��ع��ود  ال��ف�����س��اء 
اأوائ���ل الدول  ب��ني  حيث كانت م��ن 
العديد  �سياغة  يف  �ساهمت  ال��ت��ي 
الإقليمية  التنظيمية  الأط���ر  م��ن 

البيانات  ه�����ذه  ل��ت��ح��ل��ي��ل  ع����امل����ي 
اأ�سباب  ع��ل��ى  للتعرف  ودرا���س��ت��ه��ا، 
اجل���وي وجفافه،  غ��الف��ه  ت��ال���س��ي 
كوكب  حماية  على  للعمل  وذل���ك 

الأر�س من مالقاة امل�سري ذاته. 
اأن املوؤمتر الدويل  وجدير بالذكر 
يقام كل عامني،  الف�ساء  لعمليات 
مل�ساركة  م���ه���م���ة  ف���ر����س���ة  وي����ع����د 
امل���ع���ل���وم���ات ال��ت��ق��ن��ي��ة والإداري����������ة 
العمليات  ج��وان��ب  خم��ت��ل��ف  ح���ول 
البعثات  ت�سميم  مثل  الف�سائية، 
والعمليات  والأن��ظ��م��ة  واإدارت����ه����ا، 
الأر�سية،  والأن���ظ���م���ة  ال��ب�����س��ري��ة، 
العنا�سر  م��ن  العديد  ع��ن  ف�ساًل 
الهامة يف ال�ستك�ساف وال�ستخدام 

ال�سلمي للف�ساء. 
ويقام املوؤمتر هذا العام حتت �سعار 
حيث  الب�سرية”،  م�ستقبل  “اإلهام 

وال����دول����ي����ة اخل���ا����س���ة ب���الأق���م���ار 
ال�سطناعية والتوا�سل الال�سلكي 
وت���ن���ف���ي���ذه���ا، وٌي����ع����د ال���ف�������س���اء يف 
الوقت الراهن من بني القطاعات 

الأولوية بالن�سبة للدولة«.
اأهمية  اإىل  الأحبابي  �سعادة  واأ�سار 
م�ساريع الدولة ل�ستك�ساف املريخ، 
الأمل”  “م�سبار  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
املقرر اإطالقه عام 2020 والذي 
يت�سمن  ع��رب��ي  م�����س��روع  اأول  ُي��ع��د 
اإطالق م�سبار ف�سائي ل�ستك�ساف 
تزويد  على  �سيعمل  املريخ،  كوكب 
والعلمي  ال���ب���ح���ث���ي  امل���ج���ت���م���ع���ني 
واأ�سا�سية  هامة  ببيانات  العامليني 
للكوكب  اجل�������وي  ال����غ����الف  ع����ن 
�سيجري  ال����ت����ي  وه�����ي  الأح�����م�����ر، 
م�����س��ارك��ت��ه��ا م���ع اأك�����رث م���ن 200 
ع��ل��م��ي وبحثي  وم���رك���ز  م��وؤ���س�����س��ة 

ج��م��ع حت���ت م��ظ��ل��ت��ه ال��ع��دي��د من 
ال���ق���رار وقادة  اخل����رباء و���س��ان��ع��ي 
العامل  اأن��ح��اء  �ستى  م��ن  الأع���م���ال 
ب��ه��دف ف��ت��ح اآف����اق ج��دي��دة لقطاع 
اإىل جانب خرباء  العاملي،  الف�ساء 
التكنولوجيا والعلماء وغريهم من 
م�سغلي قطاع الف�ساء، مما يجعل 
هذا املوؤمتر من اأهم املن�سات على 

م�ستوى قطاع الف�ساء.
املهند�س  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  وع��ق��د 
ن���ا����س���ر الأح����ب����اب����ي على  حم���م���د 
اخلام�سة  ال��دورة  فعاليات  هام�س 
لعمليات  ال��دويل  للموؤمتر  ع�سرة 
ع��دد من  م��ع  اج��ت��م��اع��ات  الف�ساء 
على  القطاع  يف  الدوليني  نظرائه 
ت���ن���اول���ت �سبل  ال����ع����امل،  م�����س��ت��وى 
جمالت  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي  ال���ت���ع���اون 
وتبادل  ال��ف�����س��ائ��ي  ال���س��ت��ك�����س��اف 

خالل م�ضاركتها يف موؤمتر عمليات الف�ضاء »�ضبي�س اأوب�س 2018«

»الإمارات للف�صاء« ت�صلط ال�صوء على اخلطط امل�صتقبلية للدولة يف القطاع الف�صائي

�صفري الدولة لدى �صيوؤول يح�صر اإفطارا لروؤ�صاء بعثات »التعاون الإ�صالمي«
•• �سيوؤول-وام: 

ح�سر �سعادة عبداهلل �سيف علي النعيمي �سفري الدولة لدى اجلمهورية الكورية اجلنوبية حفل الإفطار 
اإىل احلفل كبار  الوزيرة  الكورية. ودعت  وزي��رة اخلارجية  كانغ كيونغ هوا  اأقامته معايل  الذي  اجلماعي 
التعاون  منظمة  يف  الأع�ساء  ال��دول  بعثات  روؤ���س��اء  راأ�سهم  على  كوريا  جمهورية  يف  امل�سلمة  ال�سخ�سيات 
الإ�سالمي وعبد الرحمن يل اإمام م�سجد �سيوؤول املركزي وعدد من الطلبة والطالبات العرب وامل�سلمني 
وقدمت  ال�سخ�سيات.  من  وغريهم  الكورية  اجلامعات  يف  العربي  والأدب  الإ�سالمية  ال�سريعة  واأ�ساتذة 
معاليها - يف كلمتها خالل احلفل- ال�سكر للح�سور وحتدثت عن الدين الإ�سالمي احلنيف وقيمه ال�سمحة 
.. م�سرية اإىل اجلهود التي تبذلها حكومة بالدها لدمج وت�سهيل حياة امل�سلمني يف املجتمع الكوري وتوفري 
بيئة �سديقة لهم من خالل توفري اأماكن ال�سالة والأطعمة احلالل وغريها. من جهته اأو�سح اإمام م�سجد 
�سيوؤول املركزي اأهمية �سهر رم�سان ومكانته عند امل�سلمني والعربة من ال�سيام واأهميته للروح واجل�سد معا 

.. متمنياً للعامل الإ�سالمي والعامل اأجمع اأن يحل ال�سالم بربكة ال�سهر الف�سيل.

عبداهلل بن �صامل القا�صمي
 يعزي بوفاة �صعيد على ال�صام�صي

•• ال�سارقة-وام: 

نائب حاكم  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  قدم 
ال�سارقة واجب العزاء لأ�سرة ال�سام�سي بوفاة املغفور له �سعيد علي بن 

�سعيد ال�سام�سي وذلك يف خيمة العزاء مبنطقة الرفاع يف بال�سارقة.
ال�سيخ خالد بن عبداهلل القا�سمي رئي�س دائرة  ح�سر جمل�س العزاء 
الديوان  رئي�س  ال�سيخ  اأحمد  بن  ورا�سد  واجلمارك  البحرية  املوانئ 
الأم�����ريي يف ال�����س��ارق��ة وع����دد ال�����س��ي��وخ وال�������وزراء وروؤ�����س����اء الدوائر 
ورجال  وال�سرطة  امل�سلحة  القوات  �سباط  وكبار  واملحلية  احلكومية 

الأعمال وجموع املعزين.

»رم�صان �صهر ال�صعادة« حما�صرة يف املهرجان الرم�صاين لنادي تراث الإمارات
•• ابوظبي-الفجر:

الول حما�سرة  اأم�س  الأم��واج م�ساء  كا�سر  اأبوظبي مبنطقة  �سهد م�سرح 
عمر  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  لف�سيلة  ال�سعادة”  �سهر  “ رم�سان  بعنوان 
الأزهر،  جامعة  يف  والعربية  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  عميد  اأبو�سيف 
وذلك  اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  �سيوف  العلماء  اأح��د 
�سمن فعاليات املهرجان الرم�ساين الثالث ع�سر الذي ينظمه نادي تراث 
�ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  برعاية  الإم����ارات 
املوؤ�س�سات  م��ن  ع��دد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ن��ادي،  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو 
وال�سركات الراعية والداعمة.  ح�سر املحا�سرة �سعادة �سنان اأحمد املهريي 
املدير التنفيذي لالأن�سطة والفعاليات يف النادي، و�سعادة عبد اهلل حممد 
الدكتور  و���س��ع��ادة  امل�����س��ان��دة،  للخدمات  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ح��ريب��ي  ج��اب��ر 
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  م�ساريع  م��دي��ر  الكعبي  جمعة  خليفة  املهند�س 
للدرا�سات  زاي��د  مركز  مديرة  املن�سوري  م�سعود  وفاطمة  نهيان،  اآل  زاي��د 
غفري  وجمهور  النادي،  يف  امل�سوؤولني  من  وع��دد  للنادي،  التابع  والبحوث 

من متابعي فعاليات املهرجان.  وبداأ الدكتور ابو �سيف حما�سرته بتعريف 
املح�سو�س، بل هي  املادي  بالأمر  لي�ست  ال�سعادة  اأن  ال�سعادة، مبينا  مفهوم 
�سعور نف�سي ي�ست�سعره الإن�سان يف داخله، ويتمثل يف راحة البال، وطماأنينة 
دائم وممتد، ولي�ست  �سعور  الفوؤاد، وهي  ال�سدر، وفرحة  وان�سراح  القلب، 
�سعادة زائلة ومنقطعة، بعك�س اللذة التي هي �سعور اآين. وت�ساءل ف�سيلته 
حول ما اإن كانت ال�سعادة يف املال، اأم كانت يف ال�سحة، اأم هي يف اجلاه، اأم 
تكون ال�سعادة يف املن�سب وال�سلطان؟ واأو�سح اأن ال�سعادة تاأتي مبعرفة اهلل 
والباطن،  الظاهر  التوازن بني  تبارك وتعاىل، وهي يف  عز وجل و طاعته 
بني ال�سريرة والعالنية، وبني ف�سيلته اأن من مظاهر ال�سعادة حب الإن�سان 
اأن من  كما  الب�سري،  للكمال  الدائم  وال�سعي  لالآخرين،  ال�سعادة  يف جلب 
فكل  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  اإىل  النظر  ثم  فيه،  اأن��ت  عما  الر�سا  مظاهرها 
منا لديه الكثري من اأ�سباب ال�سعادة التي منحنا اهلل، مو�سحا اأن الر�سا ل 
يعني التواكل، واإمنا التوكل على الرحمن يف الأمر كله، والأخذ بالأ�سباب، 

ثم الر�سا بالنتائج التي يعطيها اهلل عز وجل.
اىل ذلك اأعرب �سعادة الدكتور املهند�س خليفة جمعة الكعبي عن تقديره 

الكبري ملبادرات �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان املتميزة ملا فيها خري 
لنادي  النوعي  الن�ساط  يعك�س  ال��ذي  املهرجان  بروحانية  م�سيدا  العباد، 
تراث الإمارات وقدرته على تنظيم املهرجانات النوعية والكبرية، اإذ يحفل 
الديني،  والفكر  بالعلم  يرثونه  الذين  للعلماء  ك��رمي  بح�سور  املهرجان 
والثقايف  الفكري  ب��احل��راك  ثرية  رم�سان  ليايل  م��ن  يجعل  ال��ذي  الأم���ر 
والديني، ومبا يوليه املهرجان من اهتمام بتحفيظ القراآن وح�سن تالوته، 
عرب م�سابقة اأف�سل مرتل للقراآن الكرمي، هذه امل�سابقة التي ت�ستقطب كل 
مبا  اجلن�سيات،  خمتلف  من  امل�سلم  ال�سباب  من  املئات  م�ساركات  رم�سان 
هم  الذين  لل�سباب  ومنفعة  وج��ل  عز  اهلل  لكتاب  عليه من خدمة  تنطوي 
اإىل اهلل، وتنمي  التي تقربهم  بالأن�سطة  اأوقاتهم  ملا ي�سغل  باأم�س احلاجة 
مهاراتهم وقدراتهم يف تدار�س كتاب اهلل وح�سن ترتيله وجتويده، وتزيدهم 

من املعرفة والتدبر ملعانيه التي ت�سكل منهجا �سويا للحياة. 
ومت يف ختام املحا�سرة اإهداء ف�سيلة الأ�ستاذ الدكتور حممد عمر اأبو�سيف 
النادي  اأ���س��دره��ا  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي والإ���س��الم��ي  ال���رتاث  جمموعة م��ن كتب 
وتعر�س على هام�س “معر�س خمطوطات من الرتاث العربي والإ�سالمي” 

امل�ساحب للمهرجان، والذي ينظمه مركز زايد للدرا�سات والبحوث طيلة 
النادرة،  املركز  من املخطوطات  املهرجان، وي�سم عددا من مقتنيات  اأي��ام 
التي ت�سمل جمموعة كبرية من امل�ساحف ال�سريفة، وخمطوطات يف الفقه 
الرم�ساين  املهرجان  فعاليات  و�سمن  الأخ��رى  العلوم  وجم��الت  والطب 
لنادي تراث الإمارات توا�سلت الربامج الريا�سية والرتاثية لطالب مركز 
اأبوظبي و�سعبة ال�سباحة باإدارة الأن�سطة ، حيث �سارك الطالب يف منا�سط 
الأمور  اأول��ي��اء  م��ن  ع��دد  بح�سور  ال�سعبية  والأل��ع��اب  والغط�س  ال�سباحة 
الذين عربوا عن تقديرهم للنادي واأدواره امل�سهودة. واأبدى علي حممد، 
الذي ي�سارك ثالثة من اأبنائه بفريق ال�سباحة، ر�ساه عن التنظيم اجليد 
والتوجيهات املفيدة للمدربني مبيناً اأثرها الطيب على مهارات املتدربني، 

موجهاً �سكره لنادي تراث الإمارات واإدارته على اهتمامهم بالن�سء. 
ويف العني تتوا�سل فعاليات م�سروع اإفطار �سائم والتي تقام حتت اإ�سراف 
نادي تراث الإم��ارات، حيث قدم مركز العني الن�سائي بالتعاون مع مركز 
اإجمايل  لي�سل  ت�سمنت  وج��ب��ة(   60( ام�����س  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���س��ات  زاي���د 
الوجبات  اإىل 1400 وجبة، و�سي�ستمر امل�سروع حتى نهاية �سهر رم�سان 
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عربي ودويل
رو�صيا ترف�س حتمل م�صوؤولية ا�صقاط الطائرة املاليزية 

 •• االأمم املتحدة-اأ ف ب:

رف�ست رو�سيا دعوات يف المم املتحدة لتحمل م�سوؤولية ا�سقاط الطائرة 
عام   ”17 ات�س  “ام  بالرحلة  قيامها  اثناء  اوكرانيا  �سرق  ف��وق  املاليزية 
للجي�س  ب�ساروخ  ا�سيبت  الطائرة  اأن  اإىل  حتقيق  خل�س  اأن  بعد   2014
الرو�سي. وخالل اجتماع ملجل�س المن ب�ساأن اوكرانيا، ح�س وزير اخلارجية 
الهولندي �ستيف بلوك مو�سكو على قبول نتائج التحقيق الذي تو�سل اإىل 
اأن الطائرة التي كانت تقوم برحلتها اإم ات�س-17، ا�سيبت ب�ساروخ رو�سي 

من نوع بوك م�سدره كتيبة يف مدينة كور�سك الرو�سية.
وقال ال�سفري الرو�سي امام جمل�س المن فا�سيلي نبنزيا “اإن لغة النذارات 
“ل ميكننا  وا�ساف  رو�سيا«.  با�ستخدامه عند خماطبة  ن�سمح  �سيئا  لي�س 
قبول ال�ستنتاج الذي ل ا�سا�س له للجنة التحقيق الدولية امل�سرتكة«. وقتل 

برحلة  تقوم  كانت  التي  املاليزية  الطائرة  منت  على  كانوا  �سخ�سا   298
من ام�سرتدام اىل كوالملبور وا�سيبت ب�ساروخ اثناء حتليقها فوق منطقة 

ي�سيطر عليها متمردون موالون لرو�سيا يف �سرق اوكرانيا يف 2014.
وردا على نبنزيا قال وزير اخلارجية الهولندي اإن حججه “لي�ست جديدة” 
وح�����س رو���س��ي��ا م���رة اخ���رى للعمل م��ع ه��ول��ن��دا وا���س��رتال��ي��ا للك�سف عن 
املنفذين. وعربت ال�سفرية المريكية نيكي هايلي عن تاأييد قوي للدعوات 
الهولندية وال�سرتالية لرو�سيا بتحمل م�سوؤوليتها يف الكارثة، وامل�ساعدة 
يف حما�سبة امل�سوؤولني عنها. وقالت هايلي “رغم اإنكارها ال�سريح، ما من 
�سك باأن رو�سيا ت�سرّي النزاع يف اوكرانيا«. وقتل اأكرث من 10 اآلف �سخ�س 
منذ اندلع التمرد املدعوم من مو�سكو يف ني�سان ابريل 2014 يف اعقاب 
امام  كليمكني  بافلو  الوكرانية  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال  للقرم.  رو�سيا  �سم 

املجل�س اإن رف�س رو�سيا لنتائج التحقيق “ل يده�سني على الطالق«.

مقتل �صرطي يف هجوم على وزارة الداخلية بكابول 
•• كابول-اأ ف ب:

�سن م�سلحون هجوما على وزارة الداخلية الأفغانية يف كابول ام�س 
فقتلوا �سرطيا وجرحوا خم�سة ا�سخا�س على القل، وذلك بعد ايام 
من توعد حركة طالبان با�ستهداف العا�سمة الأفغانية حيث يدفع 
وهرعت  واملتمردين.  ال�سلطات  بني  للنزاع  الك��رب  الثمن  املدنيون 
القوات اخلا�سة اإىل مكان الهجوم بعد اأن فجر امل�سلحون ما قالت 
ال�سرطة اإنه �سيارة مفخخة عند نقطة التفتي�س الأوىل ملقر الوزارة 
�سرطة  قائد  واأعلن  املبنى.  اقتحام  حاولوا  ثم  الرب��ع��اء،  ظهر  بعد 
كابول داوود اأمني اإن “ال�ستباك انتهى وقتل جميع املهاجمني على 
اأيدي قوات الأمن بني الطوق المني الول والثاين«. واأكد م�سدر 

اأمني لوكالة فران�س بر�س اأن عمليات التطهري جارية.

امل�سوؤولون  وق��دم  الهجوم.  عن  م�سوؤوليتها  جمموعة  اي  تعلن  ومل 
ارقاما خمتلفة لعدد املهاجمني، فقالت ال�سرطة اإن عددهم يرتاوح 
بني ثالثة وخم�سة فيما اعلن املتحدث با�سم وزارة الداخلية جنيب 
اإن �سرطيا  اأنهم كانوا ع�سرة على القل. وقال داني�س اي�سا  داني�س 
قتل وجرح خم�سة ا�سخا�س. واكد اأن “الو�سع حتت ال�سيطرة الن” 
ال�سرطة  تقوم  فيما  ت�سمع  اأن  ميكن  اخ��رى  انفجارات  ب��اأن  م�سيفا 
احد  وق���ال  امل��ه��اج��م��ون.  يحملها  ك���ان  ان��ت��ح��اري��ة  ���س��رتات  بتفجري 
موظفي الوزارة لوكالة فران�س بر�س يف وقت �سابق “كنت يف مكتبي 
عندما �سمعت دويا اعقبه اطالق نار. طلب منا البقاء داخل مكاتبنا 

فيما كان جممع الوزارة يتعر�س للهجوم«.
وقال م�سدر امني لوكالة فران�س بر�س ان عدة انفجارات وقعت دون 

ان يتمكن من تاأكيد عددها.

•• الفجر - تون�ص – خا�ص
التون�سية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  �سكت     
دهرا، وامتنع عن التعليق طيلة املدة 
ا���س��ت��غ��رق��ت��ه��ا م��ن��اق�����س��ات وثيقة  ال��ت��ي 
2، وك����ان امل�����زاد ف��ي��ه��ا حول  ق���رط���اج 
اأحد  يكن  مل  مب��ا  نطق  ث��م  �سخ�سه، 
ي��ن��ت��ظ��ره ح��ي��ث ادخ�����ل ي����ده يف ع�س 
يتكلم من  ك��م��ا مل  وت��ك��ل��م  ال��دب��اب��ري 
عن  ال�ساهد  تخلى  م��رة  ولأول  قبل، 
التلميح وانحاز اىل البوح والت�سريح، 
و�سلت  باأ�سمائها،  ال���س��ي��اء  وت�سمية 
التون�سي  الرئي�س  جنل  مهاجمة  حد 
تون�س  نداء  حلزب  التنفيذي  واملدير 

حافظ قايد ال�سب�سي، بال�سم.
البن  ال�سب�سي  ال�ساهد  اتهم  فقد     
يف  بالت�سبب  واي�سا  ال��ن��داء،  بتدمري 
تهز  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  ال�سيا�سية  الزم���ة 
البالد، بل ونعته باملدافع عن الف�ساد، 

داعيا �سمنيا اىل النقالب عليه.
  هكذا انقطعت ال�سعرة بني الرجلني 
مبا ينذر مبعركة ك�سر عظم �سيدفع 
املنت�سر  و�سيكون  ثمنها،  تون�س  ن��داء 
فيها مهزوما ا�سرتاتيجيا، لأن احلزب 
�سيفقد خاللها ما تبقى يف هيكله من 
“العائلة  ال�����س��اه��د  دع���وة  وان  ري�����س، 
للتوحد  الدميوقراطية”  الوطنية 
ال�سيا�سي  ال��ت��وازن  حتقيق  اج��ل  م��ن 
ال�سروري للبالد.. لن يتحقق جراء 
الزعامات  القوى وحرب  تلك  ت�سرذم 
ال���ت���ي ت��ط��ب��ع ����س���راع���ات���ه���ا.  وي����رى 
الذي  امل�ساد  الهجوم  ان  مالحظون 
�سنه ال�ساهد �سد قيادة حزبه احلالية 
لن  ولكنه  ب��ال��ن��داء،  الذى  يلحق  ق��د 
مينحه مفاتيح تاأ�سي�س بديل له.  ويف 
كل الأح��وال يظل ال�سوؤال: هل اختار 
وعلى  “علي  قاعدة  تكري�س  ال�ساهد 
ام هي خطوة حم�سوبة اأراد  اعدائي”، 
حركة  مت�سك  ا�ستثمار  خاللها  م��ن 
ليتخل�س من عبء جنل  به  النه�سة 
ال��رئ��ي�����س، وم���ا م��وق��ف ه���ذا الأخ���ري 
علم  على  كان  وهل  التطور،  هذا  من 
مب�سمون كلمة ال�ساهد ام فوجئ بها 
وما  قبله  ما  لوقعها  �سيكون  وحينها 
بعده، وال يكون هذا اخلطاب معركة 

ال�ساهد الأخرية قبل رمي املنديل؟
الإجابة موؤجلة لن مواقف الفرقاء، 
وال�سب�سي  الب���ن  ال�سب�سي  وخ��ا���س��ة 
ت�����س��در بعد،  ت��ون�����س، مل  ون����داء  الب 
وقد يكون موقف النداء قد �سدر يف 
بعد  اأم�����س  م��ن م�ساء  م��ت��اأخ��رة  �ساعة 
يف  ولكن  ال�سيا�سية..  هيئته  اجتماع 
ك��ل الأح�����وال ه��ي احل�����رب.. ح���رب ل 
ب��ني الخوة  امل���رة  رج��ع��ة فيها وه���ذه 
اع��ت��ب��ار للذئب  ف��ق��ط.. دون  الأع����داء 

الذي يرتب�س بهما معا.. 

تعديل الوتار
   لقد �سدد رئي�س احلكومة التون�سية، 
ي��و���س��ف ال�������س���اه���د، ع��ل��ى ان����ه غ���ري “ 
متم�سك بالكر�سي.. غري اأين ل اأهرب 
التي حتملتها حلماية  امل�سوؤولية  من 
وال�ستقرار”  الأم��ن  و�سمان  البالد 
م�سيفا قوله “يتوهم من يعتقد اأنه 
احلرب  �سيوقف  احل��ك��وم��ة  ب��اإ���س��ق��اط 
على الف�ساد«.    واأكد يف كلمة، توجه 
بها ليلة الثالثاء اإىل ال�سعب التون�سي 
اأنه  الأوىل”  الوطنية  التلفزة  ع��رب 
رئا�سة  م�سوؤولية  بتحمل  قبل  عندما 
حت�سني  منطلق  م��ن  ك���ان  احل��ك��وم��ة 
الذي  التدهور  واإي��ق��اف  البالد  و�سع 
املا�سية”،  ال�سنوات  يف  تون�س  عرفته 
اإىل  ت��وف��ق��ت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
التي  الأه��������داف  م���ا يف حت��ق��ي��ق  ح���د 
اأجلها على غ��رار حت�سني  ج��اءت م��ن 
ال�ساهد  واأق��ر  الو�سع القت�سادي.    
وباأن”  ب���ال���ب���الد  ال���و����س���ع  ب�����س��ع��وب��ة 
مع�سوما  ل��ي�����س  احل���ك���وم���ي  ال��ع��م��ل 

من�سبه  م��ن  ال�ساهد  يو�سف  ب��اإق��ال��ة 
ل���ل���ح���ك���وم���ة.  وق�����د اعترب  ك��رئ��ي�����س 
ال�سابق  والقيادي  ال�سيا�سي  النا�سط 
باأن  العكرمي،  ل��زه��ر  تون�س  ن���داء  يف 
لإزالة  مت��ت  حمكمة  متويه  “عملية 
ال�سيد”  اأزال��وا احلبيب  كما  ال�ساهد 
بعث  “ال�ساهد  ق��ائ��ال  ت��ع��ب��ريه،  وف���ق 
الباجي  اجلمهورية  لرئي�س  بر�سالة 
ام�سك  م���ف���اده���ا  ال�����س��ب�����س��ي..  ق���ائ���د 
ول����دك.. امل���اء و���س��ل حت��ت رجليك”. 
اجلمهورية  لرئي�س  “الر�سالة  وتابع 
ول��ي�����س��ت حل���اف���ظ.. ح��اف��ظ ل يفهم 

الر�سائل.«

الزمة �ضيا�ضية
   ويف اول رد فعل من اأبرز املطالبني 
جانب  اىل  احل��ك��وم��ة،  رئي�س  برحيل 
ن�������داء ت���ون�������س، اع����ت����رب ن������ور ال���دي���ن 
الطبوبي المني العام لالحتاد العام 
رئي�س  ك��ل��م��ة  اأن  ل��ل�����س��غ��ل،  ال��ت��ون�����س��ي 
اأن  “ك�سفت  ال�ساهد  احلكومة يو�سف 
الأزمة �سيا�سية بامتياز ول عالقة لها 
بال�ستحقاقات الوطنية والجتماعية 
ال���ت���ي ت��ن��ت��ظ��ره��ا ف���ئ���ات وا����س���ع���ة من 
مرتبطة  واأن���ه���ا  ال��ت��ون�����س��ي  ال�����س��ع��ب 
واملحطات  وال��ن��ف��وذ  امل��واق��ع  بتق�سيم 

ال�سيا�سية القادمة«.
تدوينة  يف  ال���ط���ب���وب���ي  واأ������س�����اف     
ال�����س��غ��ي��ل��ة على  امل���ن���ظ���م���ة  ن�����س��رت��ه��ا 
في�سبوك  مبوقع  الر�سمية  �سفحتها 
باأنف�سنا  ن��ن��اأى  “اننا  الأرب��ع��اء،  اأم�����س 
ع���ن ���س��ي��ا���س��ة امل��خ��ات��ل��ة وال���ك���ر والفر 
البالد  و���س��ع  اأن  امل��ق��اب��ل  يف  ون��ع��ت��رب 
بعيدا  امل�����س��وؤول��ة  ال�����س��راح��ة  يتطلب 
ع���ن امل���ح���اب���اة وامل���ج���ام���ل���ة«.    ولفت 
ردود  اىل  يحتكم  ل  الحت����اد  ان  اىل 
اأداء  م��ع  التعاطي  يف  مزاجية  اف��ع��ال 
ت��ق��ي��ي��م��ات معمقة  اىل  ب��ل  احل��ك��وم��ة 
مذكرا  وخ����رباوؤه،  موؤ�س�ساته  ُت��ع��ّده��ا 
اأر�سية  باأن وثيقة قرطاج الأوىل هي 
التاأكيد  جم��ددا  املو�سوعي،  التقييم 
على اأن احلكومة ف�سلت بكل املعطيات 
واملوؤ�سرات يف حتقيق احلد الأدنى من 

تلك امل�سامني.
   وا�سار اىل انه يف الدول الدميقراطية 
ت�����س��ت��ق��ي��ل احل���ك���وم���ات يف م��ث��ل هذه 

احلالة مع تقدمي العتذار لل�سعب.
اأع����رب الطبوبي    م��ن ج��ه��ة اخ����رى، 
ا�ستغرابه  ع���ن  ال��ت��دوي��ن��ة  ن��ف�����س  يف 
م���ن احل���دي���ث ع���ن ه��ي��ب��ة ال���دول���ة يف 
يرتع  الفرن�سي  ال�سفري  ان  قال  بالد 
امل�سائل  اأدق  يف  نف�سه  ويح�سر  فيها 
الداخلية دون رادع من اأي كان، مربزا 
ال��دف��اع عن  قلعة  �سيبقى  الحت��اد  اأن 

ا�ستقاللية القرار الوطني.
حركة  م��وق��ف  على  رده  �سياق  ويف     
احلكومة  برئي�س  املتم�سكة  النه�سة 
ال�ستقرار  ب��ت��ع��ل��ة  ال�����س��اه��د  ي��و���س��ف 
ال�����س��ي��ا���س��ي، اأف������اد الأم������ني ال���ع���ام اأن 
الحتاد عمل على توفري كل مناخات 
ال�����س����ت����ق����رار م�����ن دع�������م احل���ك���وم���ة 
والح��ت��ك��ام اإىل ال��ت�����س��اور واحل����وار يف 
واأكد  والعالقة.  ال�سائكة  امللفات  حل 
اأن ال�ستقرار اإطار اإيجابي و�سروري 
للعمل، لكنه غري كاف لوحده، م�سّبها 
م���ال ول يح�سن  ذل���ك مب���ن مي��ت��ل��ك 
ال�ستقرار  اأن  واأ����س���اف  ت��وظ��ي��ف��ه.    
توفر للحكومة مبا يكفي لكنها بقيت 
احلقيقية  ال��ك��ف��اءات  ل��غ��ي��اب  ع��اج��زة 
القادرة على تقدمي احللول والبدائل 

واخلروج بالبالد من الأزمة.
ال���ت���اأك���ي���د على  ال���ط���ب���وب���ي     وج������دد 
ارتباط  ك��ل  م��ن  ِح����ّل  الحت����اد يف  اأن 
ف�������رتة جلميع  م����ن����ذ  ج����اه����ز  واأن����������ه 
معرفته  ب��ف�����س��ل  ال�������س���ي���ن���اري���وه���ات 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  بطبيعة  الدقيقة 
التون�سية، مربزا اأن العودة اإىل الوراء 

لن تقع اإل يف خيال اأ�سحابها.

يكون  اأن  بالإمكان  وك��ان  اخلطاأ،  من 
م�سيفا  اأف�سل”  احل��ك��وم��ي  الأداء 
بالتعديالت  “�ساأقوم  اإن������ه  ق���ول���ه 
النجاعة  مزيد  اأج��ل  من  ال�سرورية 
يف العمل احلكومي«.    واأكد اأنه رغم 
يف  م�ستمرة  احلكومة  ف��اإن  العراقيل 
العمل و�ستوا�سل ال�ستغال على كافة 
امللفات، قائال يف هذا ال�سدد “اإذا كان 
لي�س  ف��اأن��ا  خ��ا���س��ة  اأج���ن���دات  للبع�س 
اأعمل  التي  الوطنية  الأج��ن��دة  اإل  يل 

وفقها«.

عدم ا�ضتقرار �ضيا�ضي
“اأيدينا  ال�����س��ي��اق  ه����ذا  يف  وق�����ال     
مم��دودة للتعامل مع كل الأطراف”، 
لفتا اإىل اأنه �سيدعو يف الأيام القادمة 
تركيز  اإىل  الج��ت��م��اع��ي��ة  الأط�������راف 
جم��ل�����س احل������وار الج��ت��م��اع��ي ال���ذي 
الق�سايا  ك��ل  ال��ط��اول��ة  ع��ل��ى  �سي�سع 
البالد  ح��اج��ة  واأب������رز  احلقيقية”. 
ال�سيا�سية  العائالت  التوافق بني  اإىل 
الكربى  الإ���س��الح��ات  تطبيق  ح���ول 

اليوم،  اأن كل هياكل احل��زب متعطلة 
والبع�س منها مل جتتمع لأك��رث من 
�سنتني، “وهو ما يطرح اأ�سئلة كبرية 
على طريقة اتخاذ القرار يف احلزب، 
ال���ق���رارات ال��ت��ي يف اغ��ل��ب الوق����ات ل 
يف  الندائيني  اأغلبية  راأي  على  تعرب 
اجلهات والهياكل ويف الكتلة الربملانية 
ال���ذي���ن م���ن ح��ق��ه��م ال��ط��م��وح حلزب 
بطريقة  وي��دار  موؤ�س�سات  وفيه  قوي 
دمي��ق��راط��ي��ة وخ��ا���س��ة ي���وؤدي دوره يف 

توحيد ال�سف الدميقراطي«.
اأزمة  اإىل  تطرقه  ال�ساهد  واأرج���ع     
ن��داء تون�س يف الظرف احلايل  ح��زب 
���س��اأن��ا داخ��ل��ي��ا بل  ت��ع��د  اأن���ه���ا مل  اىل 
واأ�سبحت  ال��دول��ة  ملوؤ�س�سات  ت�سربت 
مو�سوع  واأن  ع��ل��ي��ه��ا،  خ���ط���را  مت��ث��ل 
اأم�سى  ب��ل  بحتا  حزبيا  لي�س  ال��ن��داء 
مو�سوعا وطنيا بامتياز لأنه ب�سعف 
ال�سيا�سي  التوازن  يختل  تون�س  ن��داء 

وهو ما يهدد امل�سار الدميقراطي.
   يذكر ان حافظ قائد ال�سب�سي املدير 
متم�سك  ت��ون�����س  ل���ن���داء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

اأن التون�سيني  العتبارات.    ولحظ 
وهتك  ال�سيا�سية  التجاذبات  �سئموا 
اأول  م��ن  اأن  اإىل  م�����س��ريا  الأع���را����س، 
النقاط للخروج من الأزمة ال�سيا�سية 
ال�سيا�سي،  ب��اخل��ط��اب  الرت���ق���اء  ه���و 
والثلب’’  وال�ستم  ‘’ال�سب  م�ستهجنا 
ال�������ذي ي�������س���ت���ه���دف رئ���ي�������س ال����دول����ة 
‘’انحدار’’  م���ن  حم�����ّذرا  وع��ائ��ل��ت��ه، 
لل�سعب  منّفرا  اأ�سبح  ال��ذي  اخلطاب 

التون�سي.

حماكمة للنداء
   والالفت يف كلمة يو�سف ال�ساهد، اأّنه 
تطّرق لأول مرة -يف خطاب تلفزي- 
يعي�سها  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  الأزم����ة  اإىل 
لها  و�سّخر  تون�س،  ن��داء  ح��زب حركة 

الو�سع  وحت�سن  البالد  �ستنقذ  التي 
القت�سادي والجتماعي.

   وبني ال�ساهد اأن حالة عدم ال�ستقرار 
توؤثر  البالد  تعي�سها  التي  ال�سيا�سي 
اجلارية  تون�س  مفاو�سات  على  �سلبا 
حاليا مع املانحني الدوليني وت�سو�س 
على التفاو�س مع املوؤ�س�سات وت�سعب 
احلكومة  اأن  م���وؤك���دا  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ه���ذه 
تعمل جاهدة على التقلي�س من هذه 
وعلى  تون�س  ال�سلبية على  التاأثريات 
اأن  ال��ت��ون�����س��ي��ني.    ولح����ظ  معي�سة 
الأزمة ال�سيا�سية يف البالد كان ميكن 
ل���ول ���س��وت احلكمة  اأع��م��ق  ت��ك��ون  اأن 
الرئي�س  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى  البع�س  عند 
ال���ب���اج���ي ق���ائ���د ال�����س��ب�����س��ي، وال���ذي���ن 
و�سعوا م�سلحة تون�س العليا فوق كل 

الوطنية دون ان يكون عبئا عليها.
تون�س،  ن���داء  م�����س��ريي  اإن  وا����س���اف    
ال����ذي مل ي��ع��د ي�����س��ب��ه احل����زب الذي 
وال����ذي   ،2013 ���س��ن��ة  اإل���ي���ه  ان�����س��ّم 
التون�سيني،  ك��ب��ري م��ن  ب��ه ع���دد  اآم���ن 
قادوه من هزمية اإىل اأخرى، انطلقت 
بفقدانه ملوقعه كاأول كتلة يف الربملان 
اأملانيا  يف  النتخابية  الهزائم  واآخرها 
والنتخابات البلدية التي خ�سر فيها 

احلزب قرابة مليون �سوت.
“ وجود     واع��ت��رب رئي�س احل��ك��وم��ة 
امل�سريين احلاليني على راأ�س احلزب، 
الوطنية  العائلة  توحيد  ام��ام  عائقا 
الت�ستت  وي����ع����ود  وال���دمي���ق���راط���ي���ة 
 2011 �سنة  يف  نتائجه  راأي��ن��ا  ال��ذي 
وي��ه��دد ال��ت��وازن ال�����س��ي��ا���س��ي«.    واأكد 

الرئي�س  جن��ل  مهاجما  ه��ام��ا،  ح��ي��زا 
م�سوؤولية  اإي�����اه  حم��م��ال  ال��ت��ون�����س��ي، 
نتائجه  وت���������ردي  احل��������زب  ان����ه����ي����ار 
باأّن  ذلك  وف�ّسر  الخ��رية،  النتخابية 
�ساأنا وطنيا  ن��داء تون�س �سارت  اأزم��ة 
ن��ظ��را ل��ت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى ال��و���س��ع العام 
يف ال��ب��الد.     واعترب يو�سف ال�ساهد 
“ امل�سريين احلاليني حلزب نداء  اأن 
ت��ون�����س وع��ل��ى راأ���س��ه��م جن��ل الرئي�س 
به  واملحيطني  ال�سب�سي  قائد  حافظ 
دم����روا احل����زب ودف���ع���وا ع����ددا كبريا 
والكفاءات  ال�سادقني  املنا�سلني  من 
الوقت  ح���ان  اأن���ه  م��وؤك��دا  ملغادرته”، 
داخ���ل احلزب  اإ���س��الح��ي  مل�سار  ال��ي��وم 
ومكانته  التون�سيني  ث��ق��ة  لي�ستعيد 
امل�سلحة  خ��دم��ة  اأ���س��ا���س��ي يف  ك��ف��اع��ل 

هل تخلى ال�ساهد عن نداء تون�س احتاد ال�سغل.. احلكومة الفا�سلة ت�ستقيل

حافظ قائد ال�سب�سي..ما العمل

املعار�سة داخل الربملان على خط الزمة

ما موقف ال�سب�سي الب وابنه جزء من الزمة

يو�ضف ينتف�س على اإخوته:

تون�س: ال�صاهد يعلن احلرب على جنل الرئي�س...!
معركة ك�ضر عظم تهدد التوازن ال�ضيا�ضي يف البالد اإذا انتهت بزوال النداء 

الأزمة ال�صيا�صية اأّثرت على 
ُمفاو�صات تون�س مع اجلهات املانحة

لزهر العكرمي: ر�ضالة ال�ضاهد 
كانت للرئي�س ولي�س حلافظ..

رئي�س احلكومة:حافظ قائد 
ال�ضب�ضي دّمر نداء تون�س

يو�ضف ال�ضاهد ُيعلن 
اعتزامه اإجراء حتوير وزاري

احتاد ال�صغل لل�صاهد: احلكومات 
الفا�صلة ت�صتقيل وتعتذر لل�صعب

•• الفجر - تون�ص
للوطن  وال����������ولء  ال�������س���ع���ب���ي���ة  اجل���ب���ه���ة  ك���ت���ل  ق�������ررت 
والدميقراطية الدعوة اىل عقد جل�سة عامة بالربملان 
للتداول حول اأزمة احلكم التي تعي�سها البالد وفق ما 
نواب  مبجل�س  ال�سعبية  اجلبهة  كتلة  رئي�س  ب��ه  �سرح 

ال�سعب احمد ال�سديق.
افريقيا  تون�س  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  يف  ال�سديق  واأ���س��اف 
لالأنباء، اأن الكتل النيابية الثالث انتهت اىل ا�ستنتاجات 
ل��الإدارة واحلكومة  التام  �سبه  لل�سلل  ونبهت  م�سرتكة، 
العام من  الو�سع  به  يت�سم  ا�سافة اىل ما  التون�سيتني، 

تبادل للتهديدات والتهم املتبادلة.
باأن الكتل الثالث، مل  واأو�سح ال�سديق يف هذا ال�سدد 
ولكنها  احلاكمة  الأح���زاب  �ساأن  يف  التدخل  تنوي  تكن 

�سلبا على  اأزم��ة احلكم  انعك�ست  اأن  بعد  التدخل  ارت��اأت 
الكتل يف بالغ م�سرتك  الدارة واحلكومة. ودع��ت هذه 
ال�سعب تخ�س�س  ن��واب  اىل عقد جل�سة عامة مبجل�س 
البالد  العامة يف  الو���س��اع  اإليه  اآل��ت  ما  للتداول ح��ول 

وا�ستفحال الأزمة ال�سيا�سية وتداعياتها اخلطرية.
قّرر  ال�سب�سي،  قايد  الباجي  اجلمهورية،  رئي�س  وك��ان 
اأجل  اإىل  قرطاج  وثيقة  ح��ول  النقا�س  تعليق  الث��ن��ني، 
امل�ساركني يف ح��وار وثيقة  املواقف  تباين  ب�سبب  لح��ق، 

قرطاج 2 حول النقطة 64 املتعلقة مب�سري حكومة.
مع  ال�ساهد  بيو�سف  النه�سة  حركة  تتم�سك  حني  ويف 
ا�سفاء تغيريات على الفريق احلكومي احلايل، فان كال 
لل�سغل وحركة نداء تون�س  التون�سي  العام  من الحتاد 
يطالبان ب�سرورة التخلي عن حكومة ال�ساهد وتكوين 

حكومة جديدة.

الربملان: الدعوة لعقد جل�صة عامة للتداول حول اأزمة احلكم
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كييف تتهم مو�صكو بقتل ال�صحايف بابت�صينكو 
•• كييف-اأ ف ب:

اتهمت �سلطت كييف ام�س مو�سكو بقتل اركادي بابت�سينكو ال�سحايف 
والكاتب رو�سي الذي كان ينتقد الكرملني ب�سدة، وقتل بالر�سا�س يف 

كييف حيث يقيم.
وطالب  ال�سحايف  مبقتل  الرب��ع��اء  “ب�سدة”  ن��دد  الكرملني  اأن  اإل 
اوكرانيا  ان  م��ع��ت��ربا  فعلي”  “حتقيق  بفتح  الوك��ران��ي��ة  ال�سلطات 

اأ�سبحت مكانا خطرا جدا لل�سحافيني.
و�سرح املتحدث با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف “نندد ب�سدة بهذه 
عملية  ع��ن  امل�����س��وؤول��ني  لك�سف  فعلي  حتقيق  بفتح  ون��اأم��ل  اجل��رمي��ة 

الغتيال«.
وقتل بابت�سينكو )41 عاما( اجلندي الرو�سي ال�سابق الذي �سارك يف 

حروب ال�سي�سان ثم ا�سبح مرا�سال حربيا متمر�سا ومو�سع احرتام، 
يف منزله وقالت ال�سرطة الأوكرانية على الفور انها ترجح ان يكون 

المر مرتبطا مبهنته.
الثالثاء  ال��وزراء الوك��راين فولدميري غروي�سمان ليل  وق��ال رئي�س 
اىل الربعاء “انا متاأكد من ان النظام الدكتاتوري الرو�سي مل يغفر 

له نزاهته القتلة يجب ان يعاقبوا«.
وع��ل��ى ال��ف��ور ن��دد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي �سريغي لف���روف قائال 
وزراء  رئي�س  الفور  وعلى  املبنى،  �سالمل  يف  قتل  بابت�سينكو  “اركادي 
لأمر  ان��ه  اخلا�سة  الرو�سية  الجهزة  هي  امل�سوؤول  ان  يوؤكد  اوكرانيا 

موؤ�سف جدا«.
يف املقابل، اعترب وزير خارجية اوكرانيا بابلو كليمكني انه “من املبكر 
ال�ساليب  “ت�سابه غريب يف  اىل  ا�سار  لكنه  نتائج”  ا�ستخال�س  جدا 

التي ت�ستخدمها رو�سيا للت�سبب يف زعزعة ال�ستقرار ال�سيا�سي«.
اليها  وقتل بابت�سينكو م�ساء ام�س الأول الثالثاء يف كييف لتي جلاأ 
ل�سعوره بالتهديد اثر تنديده بدور رو�سيا يف النزاع يف �سرق اوكرانيا.

اق��ل م��ن ع��ام��ني ل�سحايف رو���س��ي يقيم يف  ث��اين عملية قتل يف  وه��ي 
كييف. ففي 20 متوز يوليو 2016 قتل الرو�سي-بيالرو�سي بابيل 
�سريمي يف انفجار قنبلة زرعت حتت ال�سيارة التي كان يقودها و�سط 

كييف، ومل تك�سف حتى الن مالب�سات اجلرمية.
وعرث على بابت�سينكو يف منزله ب�سواحي كييف، بح�سب املتحدث با�سم 
كانت يف احلمام  “زوجته  ان  قال  ال��ذي  تراكالو  ال�سرطة لرو�سالف 
و�سمعت �سوتا. وحني خرجت ل�ستطالع المر وجدت زوجها م�سرجا 
بالدماء” م�سيفا ان هذا الخري “تويف �سيارة ال�سعاف” التي كانت 

تنقله اىل امل�ست�سفى.

انتخابات يف زميبابوي يوم 30 يوليو 
•• هاراري-رويرتز:

قال رئي�س زميبابوي اإمر�سون مناجناجوا ام�س اإن بالده �ستجري انتخابات 
عامة يوم 30 يوليو متوز وهي اأول انتخابات منذ اأن اأجرب اجلي�س الرئي�س 
وكان  الثاين.  ت�سرين  نوفمرب  ال�ستقالة يف  على  روب��رت موجابي  ال�سابق 
مناجناجوا، الذي توىل ال�سلطة بعد ا�ستيالء اجلي�س على ال�سلطة، تعهد 
عن  �سيغيب  عاما   20 منذ  م��رة  ولأول  ون��زي��ه��ة.  ح��رة  انتخابات  ب��اإج��راء 
وهما  البالد  يف  الرئي�سيان  ال�سيا�سيان  اخل�سمان  مت��وز  يوليو  انتخابات 
حلركة  ال�سابق  ال��زع��ي��م  ت�سفاجنرياي  وم��ورج��ان  ع��ام��ا(   94( م��وج��اب��ي 
ال�سرطان يف فرباير  تويف مبر�س  وال��ذي  املعار�سة  الدميقراطي  التغيري 
�سباط. و�سيخو�س مناجناجوا ال�سباق اأمام جمموعة من اخل�سوم بينهم 
 40 العمر  من  البالغ  الدميقراطي  التغيري  حركة  من  �سامي�سا  نل�سون 

عاما.

•• الفجر – خرية ال�سيباين   
   احلزب ال�سعبي، الذي يتقا�سم، 
ال�سلطة  ال�����س����رتاك����ي����ني،  م�����ع 
عا�س  ال���ف���رن���ك���ي���ة،  ن���ه���اي���ة  م���ن���ذ 
غري  ك�سفعة  يدينه  حكم  �سدور 
وال�����س��ب��ب: مل يحدث  م�����س��ب��وق��ة. 
اأبداً لق�ساة هيئة ق�سائية توجيه 
�سيا�سي،  ح��زب  اإىل  ق��وي��ة  �سربة 
“نظام  وج�����ود  ب�����س��ج��ب��ه��م  وذل�����ك 
حقيقي للف�ساد املُماأ�َس�س “ اأن�ساأه 
احلزب املحافظ. وباإ�سدار حكمها 
اأخطر  غورتل”،  “ق�سية  يف 
العقود  يف  اخ���ت���ال����س  ف�����س��ي��ح��ة 
�سبكة  وه���ي   - امل��ا���س��ي��ة  الأرب���ع���ة 
اإجرامية مولت ح�سابات احلركة 
ق�ست   - و2005   1999 ب��ني 
حمكمة اجلنايات الوطنية باإدانة 
منهم   ،37 ال���  املتهمني  م��ن   29
ق�����ادة ���س��اب��ق��ني ل��ل��ح��زب، ورج����ال 
اأع��م��ال ف��ا���س��دي��ن، مب��ا جمموعه 

351 �سنة �سجنا.
فران�سي�سكو  ع��ل��ى  ُح��ك��م  وق���د      
ال�سبكة،  ه�����ذه  رئ���ي�������س  ك����وري����ا، 
�سنة؛  وخم�سني  واح���د  بال�سجن 
كان  ال��ذي  بار�سينا�س،  لوي�س  اما 
املمولني  اأك������رب  ط���وي���ل���ة  ل���ف���رتة 
للحزب ال�سعبي، ف�سيق�سي ثالث 
الق�سبان،  خ��ل��ف  ���س��ن��ة  وث��الث��ني 

واأن يعيد مبلغ 44 مليون.
    وكان ماريانو راخوي ي�سف هذه 
“وقائع  جم��رد  باأنها  الف�سيحة 
يعد  مل  ه����ذا  ان  ال  معزولة”، 
تقول  الح��ك��ام،  “فبهذه  ممكنا: 
“احلزب  مينديز،  لو�سيا  املحللة 
ال�سعبي مدان ككل ويف جمموعه 
وقد  الإجرامية..  طبيعته  ب�سبب 
ه���و ج����زء من  ال��ف�����س��اد  اأن  ث��ب��ت 
بالن�سبة  اأم��ا  النووي”.  حم�سه 
يف  املحكمة  �سككت  فقد  لراخوي، 

“م�سداقية” ادعاءاته.

»�ضلطة اأخالقية«
اإىل  غ���ورت���ال  ت�����س��ري ف�سيحة      
نهاية حقبة، حقبة هيمنة احلزب 
املوؤ�س�سي.  وال���س��ت��ق��رار  املحافظ 
كامات�سو  اجنا�سيو  املحلل  ويقول 
اليومية  �سي  ايه.بي.  يف �سحيفة 
ايطاليا  خطى  “على  املحافظة، 

الليرباليني  ال���و����س���ط���ي���ني  اأو 
�سيودادانو�س )املواطنون(.

   بالتاأكيد، لن يكون المر �سهاًل، 
األربت  ���س��ي��ودادان��و���س،  زع��ي��م  لأن 
احلكم  يف  ي����رغ����ب  ل  ري�����ف�����ريا، 
مبناف�سيه  ي��ج��م��ع��ه  ائ���ت���الف  يف 
الي�ساريني، بيدرو �سان�سيز، وزعيم 
اإغلي�سيا�س.  ب��اب��ل��و  ب���ودم���و����س، 
ول����ك����ن، م���ه���م���ا ����س���ي���ح���دث، ف����اإن 
اجلميع يرون اأن ماريانو راخوي 
خ�سرنا  “لقد  �سيا�سية.  جثة  بات 
ق�سيتنا”، يقول اأحد قادة احلزب 
بالن�سبة  التوقعات  واإن  ال�سعبي، 
والإقليمية  البلدية  لالنتخابات 
تعترب   2019 ل��ع��ام  والأوروب���ي���ة 
كارثية، وعاجال اأم اآجال، �سيكون 

علينا ال�ست�سالم ».

»العتذار«
   بعيدا عن جناح اأو ف�سل لئحة 
اللوم، التي �ستتم مناق�ستها اليوم 
اخل��م��ي�����س وغ����دا اجل��م��ع��ة، يبدو 
اأن اإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة هو 
على  امل��م��ك��ن  ال��وح��ي��د  ال�سيناريو 
املدى الق�سري اأو املتو�سط. وهذا، 
الفر�سية  ه���ذه  ك��ان��ت  وان  ح��ت��ى 
تخيف احل���زب ال���س��رتاك��ي – يف 
ا�ستطالعات  يف  م�ستمر  ان��ه��ي��ار 
الراي، ب�سبب غمو�س مقرتحاته 
- وحركة بودميو�س - التي هزتها 
عملية ال�سراء املثرية للجدل التي 
اإغلي�سيا�س  بابلو  زعيمها  بها  قام 
بالقرب  م�سبح  بها  فخمة  لفيال 

من مدريد. 
�سيكون  ال��وح��ي��د  امل�ستفيد  اإن     
الن�����ي�����ق  ريفريا”  “األبري 
حركة  زع����ي����م  “املاكروين”، 
القوة  وه����ي  “�سيودادانو�س”، 
والتي  ال��ي��وم،  ال��راب��ع��ة  الربملانية 
متنحها ا�ستطالعات الراأي الفوز 

يف انتخابات مفرت�سة. 
ن��ه��اي��ة هذا  ان����ه يف  ي�����س��ار اىل     
قادة  من  العديد  طلب  الأ�سبوع، 
احلزب ال�سعبي، منهم ال�سخ�سية 
عالنية  ليفي،  اأن��دري��ا  ال�ساعدة 
اأثبته  ال���ذي  الف�ساد  ع��ن  امل��ع��ذرة 
حلزبه،  بالن�سبة  ل��ك��ن  ال��ق�����س��اء، 

من املوؤكد اأن الوقت قد فات.
عن ليبريا�ضيون

ولأ�سباب خمتلفة، تدخل ا�سبانيا 
يف ت��ل��ك ال���دوام���ة اخل��ط��رية من 
ورغم  املزمن”.  ال�ستقرار  ع��دم 
ان��ه يحكم م��ن خ��الل اأق��ل��ي��ة، ويف 
ب�سعود  مت��ي��زت  حزبية  ب��ان��ورام��ا 
)بودميو�س  ج���دي���دة  ت�����س��ك��ي��الت 
و�����س����ي����ودادان����و�����س(، ف����ان احل���زب 
ال�����س��ع��ب��ي ي�����وؤّم�����ن، ب��ط��ري��ق��ة اأو 

باأخرى، حكم البالد.
   لقد عّمر هذا الو�سع طويال.. 
 “ ايو�سو،  خافيري  املعلق  وي��وؤك��د 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة الأخ�����������رى. ب���ي���درو 
ال�سرتاكي،  ال��زع��ي��م  ���س��ان�����س��ي��ز، 
الذي اأ�ساع الفر�سة عام 2016 
بودميو�س،  م��ع  حكومة  لت�سكيل 
ان�����س��ّل م���ن ال��ث��غ��رة: واأع���ل���ن عن 
لئحة حجب الثقة �سد ال�سلطة 
يعد  مل  )“لكرامتكم،  التنفيذية 
باإمكانكم البقاء على راأ�س البالد! 
تنجح هذه  اأن  امل��رج��ح  وم��ن   .)“
موافقة  على  ح�سلت  اإذا  امل��ب��ادرة 
الكاتالونيني  الن���ف�������س���ال���ي���ني 

غري  اأو  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل  ���س��خ�����س، 
�سل�سلة  احت�ساب  دون  مبا�سر”. 
الأخرى  الف�سائح  من  تنتهي  ل 
ت�����س��ب��ب��ت م���وؤخ���را يف رحيل  ال��ت��ي 
الثقيل  ال������وزن  م���ن  ���س��خ�����س��ي��ات 

لن  ال�سلطة  يف  ال���ذي  احل���زب  ان 
اب����دا م��ن ه���ذه الهانة،  ي��ت��ع��اف��ى 
����س���ورت���ه لفرتة  ت�����س��وه��ت  ف���ق���د 
ف�ساد  ن��خ��ره  ح��زب  ج���دا:  طويلة 
اأي  ي�ستثني  ل  عميق،  مُم��اأ���َس�����س، 

لقيادة  اأخالقية  و�سلطة  �سرعية 
م�ستقبل ال�سبان«.

ا�سبحت  ك��ب��ري،  ب�سكل  �سعفت     
اأي  من  اأك��رث  املركزية،  احلكومة 
لالأحزاب  ف��ري�����س��ة  م�����س��ى،  وق���ت 

الرئي�سة  م��ن��ه��م  احل�����زب،  داخ����ل 
ال�سابقة ملنطقة مدريد، كري�ستينا 
بتزوير  امل��ت��ه��م��ة  ���س��ي��ف��ي��ون��ت��ا���س، 
ي�سيف  “الآن،  م��اج�����س��ت��ريه��ا. 
اإدارة راخ���وي كل  ف��ق��دت  اي��و���س��و، 

امل�ستفيد الوحيد �سيكون األبري ريفريا النيق

بابلو اإغلي�سيا�س  بودميو�س يف ورطة         هل حقا حتول راخوي اىل جثة �سيا�سية             اإ�سدار احلكم يف ق�سية غورتل

احلزب ال�سرتاكي وعري�سة حجب الثقة

ت�صوهت �صورة احلزب احلاكم لفرتة 
طويلة جدا ولن يتعافى اأبدا من هذه الإهانة 

ت�صري ف�صيحة غورتال اإىل نهاية حقبة
 هيمنة احلزب املحافظ وال�صتقرار املوؤ�ص�صي

ثبت اأن الف�ضاد جزء من حم�ضه النووي:

اإ�صبانيا: الف�صائح ت�صع حزب راخوي يف الت�صلل...!
يبدو اأن اإجراء انتخابات مبكرة هو ال�ضيناريو الوحيد املمكن على املدى الق�ضري اأو املتو�ضط

 على خطى ايطاليا ولأ�صباب خمتلفة، تدخل ا�صبانيا يف تلك الدوامة اخلطرية من عدم ال�صتقرار املزمن

مهما �ضيحدث، فاإن اجلميع يرون اأن 
رئي�س احلكومة بات جثة �ضيا�ضية

فقدت اإدارة راخوي كل �ضرعية 
و�ضلطة اأخالقية لقيادة م�ضتقبل ال�ضبان

•• وا�سنطن-وكاالت:

تذكر الباحث جون حنا عبارة “ا�ست�سالم دوروثي” من 
فيلم “�ساحر اأوز “ عندما قراأ خطاب وزير اخلارجية 
الأمريكي مايك بومبيو حول اإيران، الذي يعترب اأول 
خطاب رئي�سي يلقيه منذ ت�سلمه من�سبه ر�سمياً خلفاً 

لريك�س تيلر�سون. 
فيه  ي��ورد  ال��ذي  املقطع  اإىل  خ�سو�ساً  الباحث  واأ���س��ار 
بومبيو 12 �سرطاً يتعني على طهران تنفيذها قبل اأن 
تدر�س الوليات املتحدة اإبرام اتفاق جديد معها ليحل 
حمل التفاق النووي لعام 2015، الذي اأعلن ترامب 

الن�سحاب منه يف 8 مايو اجلاري. 
���س��روط بومبيو ك��ان��ت على  اإن لئ��ح��ة  ال��ق��ول  ومي��ك��ن 
الأق������ل، ط��م��وح��ة. ف��ه��ي ت�����س��م��ن ال��ت��وق��ف ال���ت���ام عن 
�سواريخ  تطوير  عن  والتوقف  اليورانيوم،  تخ�سيب 
ق��ادرة على حمل روؤو���س نووية، ووق��ف دعم  بالي�ستية 
ح��زب اهلل وح��م��ا���س وامل��ت��م��ردي��ن احل��وث��ي��ني وطالبان، 
ال���ث���وري الإي�������راين م���ن �سوريا،  وان�����س��ح��اب احل���ر����س 
يف  الثوري  احلر�س  من  املدعومة  امليلي�سيات  وتفكيك 
العراق، وكاإجراء ح�سن نية التوقف عن الهتاف املوت 

لإ�سرائيل. 

اإن��ه من  بولي�سي  فورين  وراأى حنا يف مقال يف جملة 
العظمى من  الغالبية  م��ن  اجل���واب  اإن  ال��ق��ول  ال��ع��دل 
اخلرباء الإيرانيني كان جماعياً: نعم، �سحيح، عندما 

يتحول اجلحيم اإىل جليد. 
وبالتاأكيد لديهم حجة. ومهما كانت �سرعية املطالب 
تقريباً  امل�ستحيل  م��ن  ف��اإن��ه  بومبيو،  بها  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
راغبني  �سيكونون  الإيرانيني  الدين  رج��ال  اأن  ت�سور 
يف المتثال للكثري اأو ملعظم ال�سروط الأمريكية. لأن 
هذه ال�سروط خمالفة لكل �سيء نعرفه عن احلم�س 
اإىل  دع��وة  اإنها  اإيدولوجيتها.  وجوهر  لإي��ران  النووي 
ا�ست�سالم النظام، وهي عبارة عن مطالبة باإنهاء مهمات 
القد�س  وف��ي��ل��ق  �سليماين  ق��ا���س��م  ال��ق��د���س  فيلق  ق��ائ��د 
يجعل  اأن  املطالب  ل��ه��ذه  الإذع����ان  ���س��اأن  وم��ن  نهائياً. 
اإيران تتوقف عن اأن تكون اجلمهورية الإ�سالمية واأن 
ت�سري �سيئاً خمتلفاً جذرياً- اأمة طبيعية. ولذلك لي�س 
دعوة خمفية  بومبيو  يكون معظم خطاب  اأن  مفاجئاً 

لتغيري النظام. 
وراأى حنا اأن دعم هذه الفكرة ميكن اأن جتد �سنداً قوياً 
عن  ليعرب  الإي���راين  ال�سعب  اإىل  مبا�سرة  توجهه  يف 
اأف�سل. ويف رد على  لآماله يف م�ستقبل  “دعم كامل” 
�سوؤال عن املدة التي تتطلبها ال�سرتاتيجية الأمريكية 

ل�سردية  ال��دف��ع  م��ن  م��زي��داً  بومبيو  اأع��ط��ى  ل��ل��ن��ج��اح، 
تغيري النظام بقوله: “يف نهاية املطاف، �سيقرر ال�سعب 
يتعلق  م��ا  خ��ي��اره يف  �سيتخذ  ل��ك��ن��ه  امل��ه��ل��ة.  الإي������راين 
ذلك  �سيكون  ب�سرعة،  القرار  اتخذوا  ما  واإذا  بقيادته. 
اأن ل يفعلوا، فاإننا �سنتم�سك بقوة  رائعاً. واإذا اختاروا 

بذلك حتى نحقق النتائج التي عر�ستها اليوم«. 
النهائي  الهدف  حقاً  يعرف  ل  اأن��ه  اإىل  الكاتب  ولفت 
اإيران  اإك��راه  ال�ساأن: هل حت��اول  لإدارة ترامب يف هذا 
على الرتاجع عن ن�ساطاتها ال�سائنة؟ هل تعتقد اأنه يف 
الإمكان دفع النظام اإىل ال�سالم بال�سروط الأمريكية 
املعلن  غ���ري  ال��غ��ر���س  اأن  اأم  ج���دي���دة؟  م��ف��او���س��ات  يف 
الدين؟  رج���ال  ه���الك  اإىل  ال��و���س��ول  ه��و  احلقيقة  يف 
بالطبع، ميكن اأن تكون الغاية حتقيق كل ذلك برتتيب 
معني. وهكذا، على الأقل، يتم العمل على اإجبار اإيران 
على الرتاجع وخف�س تهديدها للم�سالح الأمريكية، 
واإذا كان يف الإمكان اإعادة اإيران اإىل طاولة املفاو�سات 
وحملها على القبول ب�سفقة كربى تعالج ب�سكل �سامل 
ولكن  النووي.  وغري  النووي  تهديداً،  الأكرث  �سلوكها 
اإي��ران بذلك، �سيتعني على الوليات  يف حال مل تقبل 
يتف�سخ  حتى  ال�سغط  ت��وا���س��ل  اأن  ذل��ك  بعد  امل��ت��ح��دة 

النظام وتطيح به ثورة �سعبية وتاأتي بخلف معتدل.

�ضرطًا على طهران تنفيذها قبل اأي اتفاق جديد  12

•• وا�سنطن-اأ ف ب:اإىل اأي مدى يذهب ترامب يف ال�صغط على اإيران؟

توجه ج��رال ك��وري �سمايل كبري 
فيما  ام�����س  املتحدة  ال��ولي��ات  اىل 
الرو�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ي�ستعد 
ل���زي���ارة بيونغ  ���س��ريغ��ي لف�����روف 
التح�سريات  ت�������س���ارع  م����ع  ي���ان���غ 
التاريخية  للقمة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
دونالد  الم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ب���ني 
ال�سمايل  الكوري  والزعيم  ترامب 

كيم جونغ اون.
�سول  يونغ  كيم  اجل���رال  ويلتقي 
املركزية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
اليمنى  وال�������ذراع  ال��ع��م��ال  حل����زب 
وزير  ال�����س��م��ايل،  ال��ك��وري  للزعيم 
اخلارجية المريكي مايك بومبيو 

يف نيويورك كما اعلن م�سوؤولون.
وك���ان ال��رئ��ي�����س الم��ريك��ي اأك���د يف 
ان اجل�����رال  ال���ث���الث���اء  ت���غ���ري���دة 
اىل  طريقه  يف  ال�سمايل  ال��ك��وري 

وا�سنطن  وان  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
للمحادثات  “فريقا رائعا”  �سكلت 
املتعلقة  الزم�������ة  حل����ل  ال���ه���ادف���ة 

بربامج بيونغ يانغ النووية.
ول يزال الرئي�س المريكي ياأمل 
يف ان تعقد القمة يف 12 حزيران 

يونيو يف �سنغافورة.
جتري  “اللقاءات  ت��رام��ب  وك��ت��ب 
ح��ال��ي��ا ب��خ�����س��و���س ال��ق��م��ة واكرث 
من ذلك. ان كيم يونغ �سول نائب 
زعيم كوريا ال�سمالية يتوجه الن 
اىل نيويورك. اإنه رد ملمو�س على 

ر�سالتي، �سكرا لكم«.
وقالت مو�سكو ان وزير اخلارجية 
�سيتوجه  لف�����������روف  �����س����ريغ����ي 
اخلمي�س  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  اىل 
الكورية  النووية  ال��ربام��ج  لبحث 

ال�سمالية.
وال�������س���ه���ر امل���ا����س���ي اج������رى وزي����ر 
خ���ارج���ي���ة ك����وري����ا ال�����س��م��ال��ي��ة ري 

يونغ هو حمادثات مع لفروف يف 
مو�سكو، يف اطار اجلهود املت�سارعة 
مع  امل��ت��وت��رة  ال��ع��الق��ات  لتح�سني 

القوى الدولية.
ورو�سيا كانت م�ساركة يف املفاو�سات 
ال�سدا�سية التي جرت بني 2003 
و 2008 والتي كان هدفها اقناع 
ع���ن براجمه  ب��ال��ت��خ��ل��ي  ال�����س��م��ال 

النووية.
وت��راق��ب ال��ي��اب��ان اي�����س��ا ع��ن كثب 
التح�سريات للقمة، ويلتقي ترامب 
رئي�س الوزراء الياباين �سينزو اآبي 
يونيو،  7 حزيران  وا�سنطن يف  يف 
البيت  با�سم  الناطقة  اعلنت  كما 
����س���ان���درز. وقالت  ����س���اره  الب��ي�����س 
ر�سالة  ال��رئ��ي�����س  وج����ه  ان  “منذ 
اإىل زعيم  م��اي��و  اأي���ار   24 ب��ت��اري��خ 
اأون،  ج��ون��غ  كيم  ال�سمالية  ك��وري��ا 
ال�سماليون”  ال��ك��وري��ون  يتجاوب 

مع اجلانب الأمريكي.

املتحدة  “الوليات  اأن  واأ���س��اف��ت 
م�ستمرة يف التح�سري ب�سكل ن�سط 
للقمة املتوقعة بني الرئي�س ترامب 

والزعيم كيم يف �سنغافورة«.
وكان كيم يونغ �سول يف مطار بكني 
ام�����س الأرب��ع��اء ا���س��ت��ع��دادا لرحلته 
ن��ي��وي��ورك. وو���س��ل اىل املطار  اىل 
عرب مدخل كبار الزوار بح�سب ما 

افاد مرا�سلو وكالة فران�س بر�س.
وق����ال����ت امل���ت���ح���دث���ة ب���ا����س���م وزي����ر 
اللقاء  اإن  الم���ريك���ي  اخل��ارج��ي��ة 
الذي  بومبيو  بني  الثالث  �سيكون 
بيونغ  نظام  مع  الت�سالت  اأطلق 
املعزول -- عندما كان مدير  يانغ 
املركزية  ال����س���ت���خ���ب���ارات  وك����ال����ة 
 -- اي������ه(  اآي  )����س���ي  الم����ريك����ي����ة 

واجلرال كيم.
ط����ور  يف  زل�����ن�����ا  “ل  وا������س�����اف�����ت 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة لتلك  ال�����س��ي��غ��ة  اع�����داد 

الجتماعات«.

جرنال كوري �صمايل يتوجه اإىل الوليات املتحدة  
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عربي ودويل

كو�سوفو  الأمل��اين يف  للجي�س  الأملانية متديد مهام  ق��ررت احلكومة 
وقبالة ال�سواحل اللبنانية والليبية يف البحر املتو�سط. ومن املقرر 
تغيري  دون  جندياً   650 فيها  ي�سارك  التي  الثالثة  املهام  موا�سلة 
التمديد حتى  على  الأمل��اين  الربملان  موافقة  ويتعني  تفا�سيلها.  يف 
حلف  يقودها  التي  كو�سوفو،  مهمة  وتعترب  املفعول.  �ساري  ي�سبح 
�سمال الأطل�سي )الناتو(، اأطول مهمة حالية للجي�س الأملاين، حيث 
18 عاماً. وتتعلق املهمة ب�سمان تطبيق اتفاقية  ي�سارك فيها منذ 
املتحدة  الأمم  اإطار مهمة  ال�سابق. ويف  ال�سربي  الإقليم  ال�سالم يف 
مراقبة  يف  اللبنانية  البحرية  الأمل���اين  اجلي�س  يدعم  )يونيفيل( 
يف  الأمل��اين  اجلي�س  ي�سارك  كما  الأ�سلحة.  تهريب  وحظر  ال�سواحل 
مهمة الحتاد الأوروبي ملكافحة تهريب الأ�سلحة وع�سابات تهريب 

الب�سر قبالة ال�سواحل الليبية.

فنياً  وف��داً  ب��اأن  الأرب��ع��اء  ام�س  الرتكية  “الأنا�سول”  وكالة  اأف���ادت 
م��ن الحت����اد الأوروب������ي ���س��ي��زور ال��ع��ا���س��م��ة اأن���ق���رة ال��ي��وم اخلمي�س 
الدخول  تاأ�سرية  باإلغاء  تتعلق  موا�سيع  يف  للتباحث  اجلمعة  وغ��دا 
م�سادر  عن  الوكالة  ونقلت  الهجرة.  وق�سايا  الأت��راك  للمواطنني 
الأوروبي  الحت��اد  مفو�س  برئا�سة  الأوروب���ي،  الوفد  اأن  دبلوما�سية 
ل�سوؤون الهجرة وال�سوؤون الداخلية �سيمون مردو، �سوف يتبادل مع 
بروك�سل  قدمتها  عمل  خطة  ح��ول  النظر  وجهات  الرتكي  اجلانب 
الربملان  يف  الت�سويت  ويتوقع  املا�سي.  فرباير)�سباط(  يف  لأن��ق��رة 
الأوروب��ي على اإعفاء املواطنني الأت��راك من تاأ�سرية الدخول لدول 
الحتاد قبل النتخابات الربملانية الأوروبية املقررة يف مايو من العام 
املقبل. يذكر اأن حمادثات ان�سمام تركيا اإىل الحتاد الأوروبي، بداأت 
عام 2005، وما زالت تراوح مكانها، حيث ترى املفو�سية الأوروبية 
اأن تركيا مل ت�ستوِف �سروط الن�سمام بعد، بينما تقول الأخرية اإنها 
ا�ستوفت اأغلب املعايري، وتطالب على الأقل بوجوب اإعفاء مواطنيها 

من التاأ�سرية لدخول دول الحتاد، الأمر الذي ما يزال معلقاً.

اإن  الأرب��ع��اء،  ام�س  الكورية اجلنوبية  امل�سرتكة  الأرك��ان  قالت هيئة 
املتحدة  والوليات  اجلنوبية  كوريا  من  الع�سكريني  امل�سوؤولني  كبار 
الأمريكية واليابان اأجروا مباحثات ب�ساأن اجلهود امل�سرتكة ل�سمان 
الكورية  يونهاب  وك��ال��ة  وذك���رت  الإقليميني.  وال���س��ت��ق��رار  ال�سالم 
امل�����س��رتك��ة الكورية  اأن رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك������ان  ل��الأن��ب��اء،  اجل��ن��وب��ي��ة 
اجلنوبية اجلرال جيونغ كيونا ونظريه الأمريكي اجلرال جوزيف 
اأف دونفورد والأدمريال البحرى الياباين كات�سوتو�سي كاوانو اأجروا 
املباحثات يف مقر القيادة الأمريكية باملحيط الهادي يف هاواي اأم�س 
م��رة يف  اآخ��ر  الثالثي عقد  الجتماع  ه��ذا  اأن مثل  يذكر  ال��ث��الث��اء. 
واأ�سافت هيئة الأركان الكورية اجلنوبية يف بيان:  اأكتوبر 2017. 
الع�سكري  ال�ستعداد  ب�ساأن  اجلوانب  متعدد  التعاون  ناق�سوا  “لقد 
اآ�سيا وال�ستعداد جلميع  لتعزيز ال�سالم وال�ستقرار يف �سمال �سرق 
الحتمالت«. وبعد اللقاء، اأكد اجلرال دونفورد اأن وا�سنطن �سوف 

تو�سع من�سة الردع ل�سمان اأمن حلفائها الرئي�سيني يف اآ�سيا.

الثالثاء  قتلى  اأوقع ثالثة  الذي  الهجوم  البلجيكي  الق�ساء  و�سف 
اإرهابية  قتل  “جرمية  باأنه  �سرطيتان  بينهم  البالد  ب�سرق  لييج  يف 

وحماولة قتل اإرهابية«.
روغن  وينكي  ال��ف��درال��ي��ة  ال��ع��ام��ة  النيابة  با�سم  متحدثة  واأع��ل��ن��ت 
لل�سحافة اأن “الوقائع تو�سف باأنها جرمية قتل اإرهابية وحماولة 
قتل اإرهابية«. واأ�سافت اأن “عنا�سر التحقيق الأولية ت�سري اإىل اأنه 
حاليا  “يرتكز  التحقيق  اأن  اإىل  م�سرية  اإرهابيا”  اعتداء  يكون  قد 
ملعرفة اإن كان املنفذ حترك مبفرده«. ولفتت املتحدثة اإىل اأنه ي�ستبه 
بارتكاب الرجل اللبالغ من العمر 31 عاما جرمية قتل يف الليلة 
اأن  م�سيفة  ف��ام��ني،  اآن  م��ار���س  ق��رب  اأون  يف  لييج  لهجوم  ال�سابقة 

ظروف هذه الوقائع هي مو�سع حتقيق منفرد.

عوا�سم

برلني

�سول

بروك�سل

�أنقرة

بدء اإخالء اأكرب خميم 
للمهاجرين يف باري�س 

•• باري�ص-اأ ف ب:

ذكرت مرا�سلة وكالة فران�س بر�س ان قوى الأمن بداأت �سباح ام�س عملية 
 1700 ح��واىل  اأح�سي  باري�س، حيث  للمهاجرين يف  اأك��رب خميم  اخ��الء 
بعيد  ب���داأت  التي  والعملية  الفرن�سية.  العا�سمة  �سرق  �سمال  يف  �سخ�س 
اخلام�سة  ه��ي  “ميلينري”،  خم��ي��م  ح���ول  غ(  ت   4،00(  6،00 ال�����س��اع��ة 
والثالثون التي تنظم يف العا�سمة الفرن�سية منذ ثالث �سنوات. و”�ستوؤدي 
اىل الإ�سكان املوؤقت لأ�سخا�س معنيني يف حواىل ع�سرين موقعا يف باري�س 
ال�سخا�س”،  لهوؤلء  الداري  الو�سع  يف  البحث  ثم  الباري�سية،  واملنطقة 
ك��م��ا اع��ل��ن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ج���ريار ك��ول��وم��ب يف ب��ي��ان. وق���د و���س��ع هوؤلء 
يف  واريرتيا،  وال�سومال  ال�سودان  من  معظمهم  يتحدر  الذين  املهاجرون 
�سان دوين.  اله�سا�سة، حتت خيم متال�سقة على طول قناة  بالغة  ظروف 
ينتظرون  وه��م  خيمهم  من  املهاجرين  جميع  خ��رج  اإخالئهم،  انتظار  ويف 
يف ه��دوء حاملني حقائبهم. ون��زل عنا�سر من �سركات الم��ن اجلمهوري 
)�سي.اأر.ا�س( اىل الر�سيف، وو�سل اآخرون على منت مركب. وقال ع�سام، 
الليبي الذي و�سل اىل باري�س قبل �سبعة ا�سهر، حامال على ظهره حقيبته 
التي و�سع فيها كل اغرا�سه “ل نعرف كثريا اىل اين ياأخذوننا. هنا، كانت 
قاعات  ا�ستقبال، معظمها  24 مركز  القامة �سعبة«. ومت جتهيز حواىل 
اعلنت  كما  املهاجرين،  ل�ستقبال  بباري�س  املحيطة  املنطقة  يف  ريا�سية، 
اأر�س  “فرن�سا  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ه��ري  بيار  واك��د  ال�سرطة.  مديرية 
الظواهر  النوع من  “هذا  ان  ك��ان حا�سرا،  ال��ذي  احلكومية  غري  جلوء” 

�سيتكرر اذا مل تتوافر مراكز ا�ستقبال على كامل الرا�سي«.

الحتالل يفرج عن معتقلي �ضفينة احلرية 

مطالبات اإ�صرائيلية بالعودة ل�صيا�صة الغتيالت يف غزة

جدل حول تزوير النتائج والربملان يناق�س تعديل القانون الإنتخابي

مفو�صية النتخابات العراقية تلغي نتائج 1021 حمطة

رو�ضيا: على الف�ضائل الأجنبية اخلروج من اجلنوب ال�ضوري 

»�صفقة �صرية« �صد الوجود الإيراين يف �صوريا

رئي�س املك�صيك لرتامب: لن ندفع اأبدا تكلفة جدارك احلدودي
لعدم  املك�سيك  �سابق  وق��ت  يف  انتقد  ترامب  ك��ان 
م�����س��اع��دت��ه��ا يف وق�����ف ت���دف���ق امل���ه���اج���ري���ن غري 
امل��ت��ح��دة وك����رر وعده  ال���ولي���ات  اإىل  ال�����س��رع��ي��ني 
اجلدار  تكلفة  �ستدفع  املك�سيك  ب���اأن  النتخابي 

املزمع على احلدود الأمريكية املك�سيكية.
نا�سفيل  يف  جتمع  يف  لل�سحفيني  ت��رام��ب  وق���ال 
على غرار حملته النتخابية “يف النهاية �ستدفع 
اأي �سيء  املك�سيك تكلفة بناء اجل��دار.. ليفعلون 
على الإطالق ملنع النا�س من املرور عرب املك�سيك 
ال��دول الأخ���رى...ل يفعلون  من هندورا�س وكل 

�سيئا مل�ساعدتنا«.

•• مك�سيكو �سيتي-وكاالت:

قال الرئي�س املك�سيكي اإنريكي بينيا نييتو جمددا 
اإن بالده لن تدفع اأبدا تكلفة جدار حدودي يرغب 
ت�سييده  ت���رام���ب يف  دون���ال���د  الأم���ريك���ي  ن��ظ��ريه 
اإىل  العبور  م��ن  ال�سرعيني  غ��ري  املهاجرين  ملنع 

الوليات املتحدة.
ترامب  خماطبا  ت��وي��رت  على  نييتو  بينيا  وق���ال 
..املك�سيك  “ل  تويرت  خدمة  على  تعريفه  بذكر 
الآن ول يف  اأب��دا ثمن تكلفة ج��دار. ل  لن تدفع 

اأي وقت«.

•• عوا�سم-وكاالت:

تطور  ب���������س����اأن  خم��������اوف  و�����س����ط 
الح����ت����ك����اك����ات ال���ع�������س���ك���ري���ة بني 
اإ�سرائيل واإيران اإىل حرب �ساملة، 
الأ�سابيع  حملته  م��ا  خلفية  ع��ل��ى 
امل����ا�����س����ي����ة م�����ن ت������ط������ورات داخ�����ل 
الأرا�سي ال�سورية، حتدثت تقارير 
قد  اتفاق  عن  اإ�سرائيلية  �سحفية 

يهدئ التوتر بني البلدين.
“تاميز  �سحيفة  نقلت  وح�سبما 
التلفزيون  ع��ن  اإ�سرائيل”  اأوف 
الإ�سرائيلي، فاإن اإ�سرائيل تو�سلت 
اإىل اتفاق �سري مع رو�سيا، لإبقاء 
ال�����ق�����وات الإي�����ران�����ي�����ة امل���ت���واج���دة 
يف ����س���وري���ا ب���ع���ي���دة ع����ن احل�����دود 
“ال�سفقة”  وح�سب  الإ�سرائيلية. 
�ستقبل  اإ�سرائيل  فاإن  اإليها،  امل�سار 
اإىل  ال�����س��وري  ب��ع��ودة ق��وات النظام 
احلدود على مرتفعات اجلولن، يف 
مقابل �سمانات رو�سية بعدم وجود 
ميلي�سيات  اأو  اإي��ران��ي��ة  ق���وات  اأي 
اللبناين  اهلل  لها مثل حزب  تابعة 

اإ�سرائيل،  ق��رب  ل�سوريا  اجلنوبية 
الع�سكري  ال��وج��ود  اأن  اإىل  م�سريا 
يف املنطقة يجب اأن يكون مقت�سرا 

على القوات ال�سورية.
اعترب  ال��ذي  الت�سريح  اأعقاب  ويف 
���س��وءا اأخ�����س��ر م��ن رو���س��ي��ا لوجود 
ال��ق��وات الإي��ران��ي��ة يف ب��اق��ي اأنحاء 
�سوريا با�ستثناء املنطقة احلدودية 
الوزراء  رئي�س  علق  اإ�سرائيل،  مع 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
�سوف  اإ�����س����رائ����ي����ل  اإن  ب����ال����ق����ول 
اأي  يف  الإيرانية  القوات  ت�ستهدف 

مكان ب�سوريا.
احل��ق يف  اإ�سرائيل  الت��ف��اق  ومينح 
اإيرانية  اأن�سطة  اأي  م��ع  التعامل 

ع�سكرية يف �سوريا.
عن  الإ�سرائيلي  التلفزيون  ونقل 

التفاق،  ومب���وج���ب  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
القوات  ك���ل  م���ن  رو���س��ي��ا  �ستطلب 
�سوريا  يف  امل�����وج�����ودة  الأج���ن���ب���ي���ة 
الإيرانية  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��رح��ي��ل، 
والقوات  اهلل  ح���زب  وم��ي��ل��ي�����س��ي��ات 

الأمريكية والرتكية.
الإ�سرائيلي،  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وح�����س��ب 
الأخرية  اللم�سات  و���س��ع  مت  فقد 
هاتفية،  م��ك��امل��ة  يف  الت���ف���اق  ع��ل��ى 
الدفاع  وزي����ري  ج��م��ع��ت  اجل��م��ع��ة، 
ليربمان  اأف���ي���غ���دور  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
الذي يزور مو�سكو الأ�سبوع املقبل، 
ونظريه الرو�سي �سريغي �سويغو. 
ويف وقت �سابق، ملح وزير اخلارجية 
ال���رو����س���ي ���س��ريغ��ي لف������روف اإىل 
الإيرانية  ال��ق��وات  اإب��ع��اد  ���س��رورة 
وميلي�سيات حزب اهلل عن احلدود 

م�سادر دبلوما�سية قولها، اإنه بناء 
اإ�سرائيل  ف��اإن  “احلق”،  ه��ذا  على 
ت��ع��ت��رب الت���ف���اق م��ه��م��ا لأن����ه يعني 
واأمريكيا  رو���س��ي��ا  دع��م��ا  ���س��م��ن��ي��ا 
الوجود  على  اإ�سرائيل  لع��رتا���س 

الع�سكري الإيراين يف �سوريا.
رفيع،  اإ�سرائيلي  م�سوؤول  وح�سب 
الرئي�س  اأن  ي��ع��ن��ي  الت���ف���اق  ف����اإن 
ي�ستعيد  الأ����س���د  ب�����س��ار  ال�������س���وري 
ال�����س��وري��ة، حتت  الأرا����س���ي  معظم 
ومبباركة  ال���رو����س���ي���ة  احل���م���اي���ة 
اإ�سرائيلية، بعد اأكرث من 7 �سنوات 

من ن�سوب احلرب.
و�سهدت الأ�سابيع املا�سية ت�سعيدا 
ع�سكريا غري م�سبوق بني اإ�سرائيل 
تبادلت  ���س��وري��ا، ح��ي��ث  واإي�����ران يف 
ت��وج��ي��ه �سربات  ال��ط��رف��ني  ق����وات 

ع��ل��ى اأه�����داف ت��اب��ع��ة ل���الأخ���رى، يف 
تطور ملح اإىل مواجهة و�سيكة.

اخلارجية  وزي���ر  اأع��ل��ن  ذل���ك،  اىل 
ام�س  لف��روف،  �سريغي  الرو�سي، 
الف�سائل  كل  ان�سحاب  ينبغي  اأن��ه 
غ��ري ال�����س��وري��ة م��ن ح���دود �سوريا 
اأ�سرع  اإ���س��رائ��ي��ل يف  اجل��ن��وب��ي��ة م��ع 
م��ا نقلت وكالة  وق��ت ممكن، وف��ق 

تا�س الرو�سية لالأنباء.
اأفادت  ق��د  رو�سية  م�سادر  وك��ان��ت 
اقرتب  ال�سوري  اجلنوب  ملف  اأن 
حيث  احل�����������س�����م،  م����رح����ل����ة  م������ن 
مو�سكو  ب����ني  ال�����س��ف��ق��ة  ت���ب���ل���ورت 
ووا���س��ن��ط��ن وع���ّم���ان، مب���ا ي�سمن 
وكالة  ون��ق��ل��ت  امل���واج���ه���ة.  جت��ن��ب 
“�سبوتنيك” الرو�سية عن م�سدر 
الثالثة  البلدان  اأن  مطلع  رو�سي 

ال�سرطة  اإىل  املنطقة  تريد ت�سليم 
بوجود  ال���رو����س���ي���ة،  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
جم��ال�����س امل��ع��ار���س��ة امل��ح��ل��ي��ة. كما 
ع��دم دخول  تاأمني  الت��ف��اق  ي�سمل 
املنطقة،  اإىل  اإي���ران  ول  امل�سلحني 
املعار�سة  ف�سائل  ت�سليم  م��ق��اب��ل 
الأ�سلحة الثقيلة كافة. ومل يتطرق 
اإدارة  كيفية  اإىل  الرو�سي  امل�سدر 
#درعا التي ت�سيطر املعار�سة على 
لكنه  م�ساحتها،  م��ن   70% نحو 
احلدودية  املناطق  كافة  اأن  اأو�سح 
وفق  ال�سوري،  النظام  اإىل  �سُت�سلم 
وجوداً  يت�سمن  ل  ال���ذي  الت��ف��اق 

للقوات الإيرانية فيها.
كذلك اأ�سار امل�سدر الرو�سي نف�سه 
ُيعقد  ق���د  ث���الث���ي���اً  ل���ق���اًء  اأن  اإىل 
اأق�����س��ى، علماً  اأ���س��ب��وع كحد  خ��الل 
الرئي�سني  ب��ني  ج���رى  ات�����س��اًل  اأن 
#بوتني،  ف����الدمي����ري  ال����رو�����س����ي، 
#اأردوغان،  طيب  رجب  والرتكي، 
�����س����ددا خ���الل���ه ع���ل���ى م���ن���ع حتول 
���س��وري��ا ���س��اح��ة ���س��راع ب��ني اإي����ران 

واإ�سرائيل.

باك�صتان والهند تتعهدان بالتهدئة يف ك�صمري 
•• ا�سالم اباد-اأ ف ب:

النار  اإط��الق  انتهاك وقف  باك�ستان والهند على المتناع عن  اتفق جي�سا 
البلدين اخل�سمني  العنف بني  بلغ  بعدما  املتنازع عليه،  اإقليم ك�سمري  يف 

امل�سلحني نوويا اأعلى ن�سبة منذ 15 عاما يف املنطقة امل�سطربة.
عند  الأخ��رية  الأ�سهر  خالل  وقعت  حدودية  ا�ستباكات  يف  الع�سرات  وقتل 
اأثار خماوف  خط ال�سيطرة، وهي نقطة التما�س يف منطقة الهماليا، ما 

ال�سكان.
وهذا ال�سهر، اأ�سفر ق�سف واإطالق النار عند احلدود الفا�سلة بني ك�سمري 
 16 مقتل  عن  الباك�ستانية  البنجاب  وولي��ة  الهند  عليها  ت�سيطر  التي 
األفا يف اجلانب الهندي من منازلهم   80 �سخ�سا على الأق��ل يف حني فر 

هربا من العنف.

لكن اجلي�س الباك�ستاين اأفاد يف وقت متاأخر الثالثاء اأن الطرفني تعهدا 
احرتام ال�سروط التي و�سعت يف اتفاق لوقف اإطالق النار مت التوقيع عليه 
واأفاد اجلانب الباك�ستاين يف بيان اأن اجلي�سني “اتفقا على  عام 2003. 
التطبيق الكامل لتفاهم وقف اإطالق النار الذي اأبرم عام 2003 بحرفيته 

وروحه فورا وب�سمان عدم انتهاك اي من الطرفني لوقف اإطالق النار«.
ويوم الأربعاء، اأفاد م�سوؤولون من اجلانب الهندي للحدود اأن الو�سع بداأ 
يعود اإىل طبيعته. وقال مفو�س حملي يدعى كومار �سارما لوكالة فران�س 
الو�سع  منازلهم.  اإىل  ع��ادوا  قد  ف��روا  الذين  القرويني  “معظم  اإن  بر�س 
طبيعي. ل يوجد اأحد يف خميمات الإغاثة حاليا لكننا ابقيناها مفتوحة يف 
حال حدث اأمر ما جمددا«. وجاء التوتر عند احلدود بعدما علقت الهند 
العمليات الع�سكرية �سد املتمردين يف ك�سمري مع دخول �سهر رم�سان يف 

وقت �سابق من ال�سهر اجلاري. ورف�س املتمردون عر�س الهدنة.

النتخابات اأمر غري ممكن ، �سيوؤدي اىل خلق اأزمة داخلية 
جميع  “اإن  وي��ت��اب��ع  م�سلحة«.  ���س��دام��ات  اىل  ي��ق��ود  ورمب���ا 
ال�سوات  ع��دد  �ساحبة  ه��ي  ال�سيعية  امل�سلحة  الف�سائل 
للتنازل عما ح�سلت عليه«.  ا�ستعداد  الأك��رب، ولي�ست على 
ومع �سعود وجوه جديدة، خ�سرت �سخ�سيات عدة ر�سخت 
وج���وده���ا يف ال�����س��ل��ط��ة م��ن��ذ ���س��ق��وط ن��ظ��ام ���س��دام ح�سني، 
الربملان  رئي�س   ، اخلا�سرة  ال�سماء  طليعة  ويف  مقاعدها. 
اليوم  تقود  التي  هي  ال�سخ�سيات  وه��ذه  اجل��ب��وري.  �سليم 
لديهم  الذين  ال�سيا�سيون  ه��وؤلء  وجنح  الحتجاج.  حملة 
مهلة حتى يوم اخلمي�س للتقدم ب�سكوى ر�سمية، الثنني يف 
دفع الربملان اىل الت�سويت بالإجماع على قرار ين�س على 

اإلغاء اأ�سوات العراقيني يف اخلارج.
و���س��وت جمل�س ال��ن��واب ع��ل��ى ق���رار ال��ق��ي��ام ب��ال��ع��د والفرز 
اليدوي يف ما يقل عن %10 من �سناديق الق��رتاع. ويف 
ال�سابق،  الفرز  %25 عن  بن�سبة  تباين  حال ثبوت وجود 
اإع��ادة فرز يدوية ل11 مليون �سوت. لكن هذا  �ستح�سل 
الت�سويت الذي ح�سل يف جمل�س النواب املنتهية وليته غري 

اعتقل جميع ركاب ال�سفينة وهم 18 فل�سطينياً بينهم 
امراأة و4 جرحى و4 مر�سى بال�سرطان يف البحر، بعد 
14 مياًل بحرياً، ونقلتهم لحقاً  ال�سفينة  اأن جتاوزت 

اإىل ميناء اأ�سدود، قبل اأن تفرج عنهم. 
هذا واأعلنت وزارة ال�سحة يف قطاع غزة اأن فل�سطينياً، 
اأي������ام ب��ر���س��ا���س ج��ي�����س الحتالل  اأ����س���ي���ب ق��ب��ل  ك����ان 
الإ�سرائيلي على حدود القطاع، ا�ست�سهد ام�س الأربعاء، 
اأ�سرف  ال��وزارة  متاأثراً بجروحه. واأعلن املتحدث با�سم 

•• بغداد-وكاالت:

اأعلنت املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف العراق ام�س 
الأربعاء اإلغاء نتائج الت�سويت يف 1021 حمطة انتخابية 
داخل العراق وخارجه يف النتخابات العامة الربملانية التي 

جرت يف 12 من ال�سهر اجلاري.
جلان  ت�سكيل  “مت  اإن��ه  �سحفي،  بيان  يف  املفو�سية  وقالت 
اأيام  ل��ع��دة  عملت  املفو�سية  موظفي  م��ن  وق��ان��ون��ي��ة  فنية 
بع�س  �سملت  حمافظات   10 يف  حمطة   102 اإل��غ��اء  ومت 
امل�سروط  والت�سويت  اخل��ا���س  ال��ع��ام  الت�سويت  حم��ط��ات 
للنازحني واحلركة ال�سكانية وب�سكل خمتلف وردت �سكاوى 
حمراء من قبل وكالء الأح��زاب يف يوم الق��رتاع �سدها«. 
واأو�سحت اأن املحطات امللغاة هي 7 حمطات يف اأربيل، و51 
الدين،  ال��ك��رخ، و11 يف �سالح  بغداد  الأن��ب��ار، و17 يف  يف 
و16 يف نينوى. واأ�سارت اإىل اأن املفو�سية مل تكتف ب�سكاوى 
لغر�س  متخ�س�سة  فنية  جلاناً  اأر�سلت  بل  فقط  الأح���زاب 
تدقيق املحطات التي يعتقد اأنها مت التالعب بالنتائج فيها 
اأ�سل  م��ن  حمطة   852 الفنية  اللجان  تلك  األ��غ��ت  حيث 
2000 مت تدقيقها من قبل تلك اللجان يف املكتب الوطني 

يف بغداد.
وح�����س��ب امل��ف��و���س��ي��ة، ك��ان��ت امل��ح��ط��ات امل��ل��غ��اة ك��ال��ت��ايل، 73 
و3  ال�سليمانية،  و96 يف  الأنبار،  و5 يف  اأربيل،  حمطة يف 
يف بغداد الر�سافة، و3 يف بغداد الكرخ، و224 يف دهوك، 
واثنتان يف ديايل، و36 يف �سالح الدين، و179 يف نينوى. 
اإلغاوؤها  ولفتت اإىل اأنه يكون بذلك عدد املحطات التي مت 
954 حمطة من قبل اللجان الفنية يف املفو�سية. وذكرت 
انتخابات اخل��ارج فقد  امللغاة يف  باملحطات  يتعلق  اأن��ه فيما 
الدول  على  م��وزع��ة  انتخابية  حمطة   67 جمموعها  بلغ 
الأردن، و31 يف  اأمل��ان��ي��ا، و22 يف  10 حمطات يف  الآت��ي��ة، 
اأمريكا، واثنتان يف ال�سويد وحمطة يف بريطانيا، ومثلها يف 
تركيا. وقالت املفو�سية اإنه ي�سل العدد النهائي للمحطات 
امللغاة اإىل 1021 حمطة يف داخل العراق وخارجه، م�سرية 

اإىل اأنه مت ت�سكيل جلان حتقيق ملحا�سبة املق�سرين. واأكدت 
�سالمة اإجراءاتها يف اأجهزة العد والفرز الإلكرتوين وهي 
منفتحة على جميع الأح��زاب والقوائم النتخابية وتعمل 
اخلا�سة  بالعرتا�سات  يتعلق  م��ا  بكل  جدية  درا���س��ة  على 
ولن  ال��ط��ع��ون  با�ستالم  وم�ستمرة  واملر�سحني  ب��الأح��زاب 
ترتدد يف معاجلة اأي خروقات واتخاذ الإجراءات القانونية 

بحق املق�سرين.
الت�سريعية،  الن��ت��خ��اب��ات  على  اأ�سابيع  ث��الث��ة  م���رور  وب��ع��د 
اتهامات  ن��ت��ي��ج��ة  ال����ع����راق  الرب�������اك يف  م���ن  ت��خ��ي��م ح���ال���ة 
املفاو�سات  تتوا�سل  وق��ت  يف  النتائج  وت��زوي��ر  بالتالعب 

لت�سكيل حكومة جديدة.
وع��ق��ب ���س��دور ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي اأ���س��ف��رت ع��ن ت�����س��ّدر حتالف 
ولئحة  ال�سدر،  مقتدى  الزعيم  من  املدعوم  “�سائرون” 
“الفتح” املدعومة من ف�سائل مقربة من اإيران، متبوعة 
حيدر  ال����وزراء  رئي�س  يتزعمها  ال��ت��ي  “الن�سر”  بقائمة 
يف  م��وج��ودة  ن��اف��ذة  �سيا�سية  �سخ�سيات  احتجت  ال��ع��ب��ادي، 
اأو  والفرز  الإح�ساء  باإعادة  وطالبت  �سنوات،  منذ  ال�سلطة 

اإلغاء نتائج النتخابات.
تتخذ  مل  لكنها  النتائج،  مراجعة  على  ال�سلطات  ووافقت 

حتى الن اأي اإجراء ملمو�س.
ويرى خرباء ان التهامات بالتزوير التي تتزايد، قد تكون 
خ�سارتهم  ب�سبب  حمبطني  �سيا�سيني  فعل  ب��رد  مرتبطة 
اأكرث مما ترتبط بزلزال �سيا�سي حمتمل يف بلد  ال�سلطة، 
م��ن ثالث  لأك��رث  م�سمم على ط��ي �سفحة ح��رب خا�سها 
ائتالف  وف��اج��اأ  ال���س��الم��ي��ة.  ال��دول��ة  تنظيم  ���س��ن��وات �سد 
“�سائرون” الذي يدعمه الزعيم ال�سيعي ال�سعبي مقتدى 
الفائزين،  �سلم  يف  املرتبة  على  بح�سوله  اجلميع  ال�سدر 
املمثل خ�سو�سا بقادة من  “الفتح”  متقدما على ائتالف 
من   12 يف  اأج��ري��ت  التي  النتخابات  يف  ال�سعبي،  احل�سد 
اأج��ل ت�سكيل  ال�سهر احل��ايل، ما جعله الالعب الب��رز من 
ال�سيا�سي  املحلل  ويقول  النواب.  الكرب يف جمل�س  التكّتل 
نتائج  “اإلغاء  اإن  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ال��ف��ي��ل��ي  ع�����س��ام 

••غزة-وكاالت:

الإ�سرائيلية،  احل��ك��وم��ة  يف  ال������وزراء  م��ن  ع���دد  ط��ال��ب 
واجلهاد  حما�س  حركتي  قادة  اغتيال  ل�سيا�سة  بالعودة 
ال��ك��ب��ري يف قطاع  ال��ت�����س��ع��ي��د  ب��ع��د  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ت��ني، 
الفل�سطينية  ال��ف�����س��ائ��ل  ب��ني  امل��ت��ب��ادل  وال��ق�����س��ف  غ���زة 

واإ�سرائيل.
اأردان:  غلعاد  الإ�سرائيلي،  الداخلي  الأم��ن  وزي��ر  وق��ال 
غزة  ق��ط��اع  يف  الغ��ت��ي��الت  �سيا�سة  اإىل  ب��ال��ع��ودة  يجب 

اعتباراً من الليلة.
ومن جانبه، قال املتحدث با�سم جي�س الحتالل اأرونني 
مبا  غ��زة  ق��ط��اع  يف  الليلة  ردن���ا  “�سن�ساعف  مانلي�س، 
يلزم، ولن نوقف الت�سعيد بغزة، وعلى قادة حما�س اأن 

على حد تعبريه. يختبئوا”، 
�ساكيد،  اأييليت  الإ�سرائيلية  الق�ساء  وزي��رة  و�سرحت 
ال�ستعداد  ب�������س���رورة  ال���ث���الث���اء،  الأول  ام�����س  ���س��ب��اح 
الأنباء  وك��ال��ة  ،ح�سب  م��ن جديد  غ��زة  لح��ت��الل قطاع 

الفل�سطينية “وفا«.
وق�سفت كتائب “الق�سام” اجلناح امل�سلح حلركة حما�س، 
“اجلهاد  حل��رك��ة  امل�سلح  اجل��ن��اح  القد�س”  و”�سرايا 
والبلدات  الع�سكرية  امل��واق��ع  م��ن  ع����دداً  الإ�سالمي” 
ال�ساروخية،  القذائف  بع�سرات  غ��زة  قطاع  حميط  يف 
الحتالل  جي�س  ينفذها  التي  القتل  عمليات  على  رداً 

الإ�سرائيلي �سد الفل�سطينيني.
من جانبه قال متحدث با�سم حركة اجلهاد الإ�سالمي، 
يف  التهدئة  باتفاق  �ستلتزم  الفل�سطينية  الف�سائل  اإن 

قطاع غزة اإذا تعاملت اإ�سرائيل باملثل.
�سوء  “يف  احل��رك��ة:  با�سم  املتحدث  �سهاب  داود  وق���ال 
امل�����س��ري��ة م��ع ح��رك��ت��ي اجل��ه��اد الإ�سالمي  الت�����س��الت 

وحما�س مت التوافق على تثبيت تفاهمات وقف اإطالق 
“الف�سائل الفل�سطينية  واأ�ساف:   .»2014 النار لعام 
�ستلتزم باتفاق التهدئة طاملا التزم الحتالل الإ�سرائيلي 
اإن الف�سائل الفل�سطينية يف  به«. وقالت حركة حما�س 
قطاع غزة وافقت على التهدئة اإذا التزمت بها اإ�سرائيل 

بعد اأعنف جولت القتال منذ حرب 2014. 
املورتر  وق��ذائ��ف  ال�سواريخ  م��ن  ع�سرات  اإط���الق  وبعد 
نريان  اإ�سرائيل  واإط���الق  الليل  واأث��ن��اء  اإ�سرائيل  على 
مدفعية و�سن �سربات جوية على غزة، مل ترد تقارير 
اإعالن  �ساعتني من  اأك��رث من  بعد  اأع��م��ال عنف  بوقوع 

حما�س تهدئة.
وجتنب وزير املخابرات الإ�سرائيلي اإ�سرائيل كات�س الرد 
وقف  �ستقبل  اإ�سرائيل  كانت  اإذا  ما  ب�ساأن  الأ�سئلة  على 
اأنها ل ت�سعى للت�سعيد اإىل  اأو�سح  اإطالق النار، ولكنه 

حرب.
وتابع لراديو اإ�سرائيل: “كل �سيء يعتمد على حما�س. 

اإذا ا�ستمرت يف الهجوم ل اأعلم ماذا �سيكون م�سريها«.
فجر  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطات  اأفرجت  ذلك،  اىل 
التي  �سفية احل��ري��ة،  رك��اب  ع��ن جميع  الأرب��ع��اء،  ام�س 
لك�سر احل�سار، متجهة  ميناء غزة  اأم�س، من  انطلقت 
الحتالل  �سلطات  عليها  ت�سيطر  اأن  قبل  قرب�س،  اإىل 

وتعتقل من عليها.
وو�سل ركاب ال�سفينة اإىل معرب بيت حانون اإيرز، حيث 

جرى اإطالق �سراحهم على مرحلتني.
اأف����رج عن  الح��ت��الل  اأن  ك�سر احل�����س��ار  واأع��ل��ن��ت هيئة 
اجل��ري��ح امل��ق��ع��د رائ���د دي���ب وم�����س��اع��د ال��ق��ب��ط��ان حممد 

العامودي ليكتمل عدد املفرج عنهم.
قبطان  ي��ع��ت��ق��ل  زال  ل  الح���ت���الل  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأك�����دت 
ال�سفينة �سهيل العامودي. وكان الحتالل الإ�سرائيلي 

ملزم، لكنه ميثل رمزا للمعركة التي تخو�سها ال�سخ�سيات 
اخلا�سرة. ياأتي ذلك بينما ا�ستاأنف الربملان العراقي ام�س 
الأربعاء، عقد جل�ساته ملتابعة تطورات التالعب وال�سكاوى 
التي رافقت اإجراء النتخابات العامة الربملانية، التي جرت 
يف البالد يف 12 من ال�سهر اجلاري. واأعلن رئي�س الربملان 
العراقي �سليم اجلبوري، يف م�ستهل اجلل�سة، اأن “اجلل�سة 
ال�ستثنائية تهدف لت�سويب العملية النتخابية وما �سابها 

من اأخطاء«.
“جمل�س  اأن  الربملان  يف  الإعالمية  للدائرة  بيان  واأو���س��ح 
الثالث  التعديل  قانون  ملقرتح  الأوىل  القراءة  اأمت  النواب 
ل��ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ات جم��ل�����س ال���ن���واب امل���ق���دم م���ن اللجنة 
�سابت  التي  والفنية  القانونية  للخروقات  نظراً  القانونية 
ال�سهر  الثاين ع�سر من  التي جرت يف  العملية النتخابية 
الثقة  يوؤمن  الدميقراطية مبا  العملية  اجلاري، وحلماية 
بنزاهة النتخابات وعدالتها ولتمكني املفو�سية من اإجراء 
ال�ستثنائية  جل�سته  الربملان  ورفع  اليدوي«.  والفرز  العد 

اإىل يوم ال�سبت املقبل.

“ا�ست�سهاد املواطن ناجي مي�سرة غنيم  القدرة يف بيان 
اأيام  )23 عاماً( متاأثراً بجروحه التي اأ�سيب بها قبل 
على احلدود ال�سرقية لقطاع غزة يف اإحدى م�ست�سفيات 
اإ�سابة  تاريخ  بالتحديد  املتحدث  القد�س«. ومل يك�سف 
الفل�سطينيني  عدد   122 اإىل  يرتفع  وبذلك،  ال�ساب. 
منذ  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  بنريان  ا�ست�سهدوا  الذين 
بدء م�سرية العودة الكربى على حدود قطاع غزة اأواخر 

مار�س املا�سي.
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك حممد ب�سري �سيتاري مونيا جنود
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 286625       بتاريخ : 2018/01/28
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: حممد ب�سري �سيتاري مونيا جنود.
وعنوانه: �س.ب 144284، ابوظبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

 الواق�عة بالفئة: 43.
اأعالها ر�سم لثور باللون  "Red Toro" و  و�سف العالمة : عباره عن �سكل دائ��ري و يف الو�سط كلمة 
 CERTIFIEDباللون الأ�سود وحتتها كلمة "  BURGER" اأ�سفلها كلمة  الأ�سود و الأبي�س و قف 
بخط كبري باللون الأ�سود  الأ�سود كلمة " رد  اليمنى  اجلهه  على  و  الأ�سود  باللون    DELICIOUS
كما هو  رم��ادي��ة  " و اجلميع على خلفيه   Red Toro" كلمة  الي�سار بخط كبري  " و على اجلهه  ت��ورو 

مو�سح بال�سكل املرفق.
 Red، toro، الكلمات  املطالبة بحق ح�سري عن  للعالمة يف جمملها مع عدم  : احلماية  ال�سرتاطات 

العادي. الو�سع  يف  حدة  على  كل   burger، delicious
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 279217                         06 /09 / 2017
با�سم : كاواميورا الكرتيك، انك

وعنوانه: 3-86 اكات�سوكي-�سو، �سيتو-�ساي، اي�سي-بريف.، 489-0071، اليابان.
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات اجهزة وادوات املختربات، اجهزة القيا�س والفح�س، اجهزة وادوات توزيع 
او  اجهزة قيا�س وفح�س كهربائية  البطاريات،  البطاريات وخاليا  الكهربائية،  الطاقة  التحكم يف  وتنظيم 
مغناطي�سية، ا�سالك وكوابل كهربائية، اجهزة وادوات الت�سالت عن بعد، املفاتيح الكهربائية، مفاتيح قطع 
الدارات الكهربائية، لوحات املفاتيح الكهربائية، لوحات توزيع كهربائية، اجهزة توزيع كهربائية وبالتحديد 
�سناديق توزيع كهربائية، ماآخذ وطرافيات تو�سيل كهربائية، اجهزة وادوات كهربائية وبالتحديد لوحات 
التحكم بالطاقة الكهربائية، ولوحات و�سناديق توزيع الطاقة الكهربائية، مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، 
مانعات  ان��ذار،  اجهزة  ا���س��ارة(  )اجهزة  الر���س��ال  متعددة  ب�سرية  ا�سارة  اجهزة  الكهربائية،  التيار  قاطعات 
�سواعق، اجهزة قيا�س ومراقبة كهربائية، خافتات )منظمات( لل�سوء كهربائية، مفاتيح زمنية اوتوماتيكية 

والواقعة يف الفئة )09(. 
الو�سف عبارة kawamura كتبت باحرف لتينية مميزة بال�سود واىل جانبها �سكل مميز.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    

ق�ضم العالمات التجارية
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العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2018/284  تنفيذ عقاري
                              اىل املنفذ �سده/1- �سركة اريبيا جروب انف�ستمنت ليمتد  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/اأمري ازمريا جربمييكايل  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
اأ-  بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9250404( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. ، حكمت املحكمة 
بقبول ال�ستئنافني �سكال ، ب - يف املو�سوع بالغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء يف مو�سوع ال�ستئنافني ،  اول 
ببطالن ا�ستمارات احلجز الثمانية املربمة بني امل�ستاأنفني وامل�ستاأنف �سدها الوىل بتاريخي 2007-12-1 
، 17-2-2008 ب�ساأن الوحدات العقارية الت�سعة ارقام )1105 ، 1107 ، 1108 ، 1109 ، 1110 ، 1111 ايه ، 1111 
اإمارة  بي ، 706 ، 1406( والكائنة جميعها بامل�سروع امل�سمى )برج القمر 1( - مبنطقة اخلليج التجاري - 
توؤدي  بان  ليمتد  انف�ستمنت  ج��روب  اربيا   333/2017 ال�ستئناف  الوىل يف  امل�ستاأنف �سدها  وال��زام   ، دبي 
للم�ستاأنفني 1- اأمري ازمريا جربمييكايل 2- �سولومي اتزيباها ديبي�ساى( يف ذات ال�ستئناف مبلغا مقداره 
مبلغ 3.714.522 درهم )ثالثة ماليني و�سبعمائة واربعة ع�سر الفا وخم�سمائة واثنني وع�سرين درهما( 
الزام  ثانيا   ، ال�سداد  2016/10/10 وحتى متام  املطالبة يف  تاريخ  املبلغ من  ذلك  9% عن  بن�سبة  والفائدة 
للم�ستاأنفني  ت��وؤدي  باأن  ليمتد  انف�ستمنت  اربيا جروب  ال�ستئناف 333/2017   الوىل يف  امل�ستاأنف �سدها 
يف ذات ال�ستئناف مبلغ 4504162.29 درهم )اربعة ماليني وخم�سمائة واربعة الفا ومائة واثنني و�ستني 
درهما وت�سعة وع�سرين فل�سا( تعوي�سا جابرا لال�سرار ، ثالثا : رف�س ما عدا ذلك من طلبات ، رابعا الزام 
امل�ستاأنف �سدها الوىل يف ال�ستئناف 333/2017 باملنا�سب من م�ساريف الدرجتني والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة مع م�سادرة التاأمني ،  خام�سا الزام امل�ستاأنفة يف ال�ستئناف 2017/335 مب�ساريف الدرجتني والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة مع م�سادرة التاأمني ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12340 بتاريخ 2018/5/31
اإعالن املتنازع �شده بالن�شر الدعوة حل�شور اجتماع اخلربة

يف الدعوى رقم 2018/49 نزاع تعيني خربة عقاري 
ال�سادة / جمموعة بنيان الدولية لال�ستثمار )القاب�سة( )ذ م م( ب�سفتكم متنازع �سده 
يف ال��دع��وى 2018/49 ن���زاع تعيني خ��ربة ع��ق��اري - دب��ي - وامل��ق��ام��ة م��ن / ع��ب��داهلل بن 
اخلربة  لجتماع  ندعوكم  وعليه   ، الدعوى  يف  خبريا  ندبنا  مت  وحيث   ، اللواتي  مو�سى 
دبي هور  الكائن يف  10.00 �سباحا يف مكتب اخلبري  ال�ساعة  تاريخ 2018/6/5  له  املقرر 
بها  البناية   -  210 مكتب   - ال��زرع��وين  ع��ب��دال��رزاق  بناية   - ابوهيل  ���س��ارع   - �سرق  العنز 
بالدعوى  اخلا�سة  والبيانات  بامل�ستندات  موافاتنا  يتم  ان  على  الوطني.  الفجرية  بنك 
وان   ، تكون مفهر�سة ومرقمة و�سمن حافظة م�ستندات  ان  الدعوى على  اط��راف  بعدد 
تكون باللغة العربية او م�سحوبة برتجمة يف حال كانت بلغة غري العربية ، علما اأنه لن 
يتم ا�ستالم اي اوراق او مذكرات ما مل تكن �سمن حافظة م�ستندات مرقمة وموؤرخة ، 
اإي��داع التقرير لدى  ويف حال عدم ح�سوركم �ست�سمر اخل��ربة يف اج��راءات اخل��ربة حتى 
املحكمة املوقرة ولأي ا�ستف�سار يرجى خماطبتنا على العناوين ، املهند�س / ح�سن ابراهيم 
 : الكرتوين  بريد   ،  050/5412815 : ، هاتف  )ابوظبي( 02/6328742   - فاك�س  القر�س 

 elkershhassan@gmail.com
 املهند�س / ح�شن اإبراهيم القر�س    
اخلبري بالدعوى 
فاك�س )اأبوظبي( : 02/6328942 
هاتف : 050/5412815 
elkershhassan@gmail.com : بريد الكرتوين

اإعــــالن اإجتمــــاع خبـــرة 
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قرن  ربع  ملوؤ�س�سة  التابعة  ال�سارقة  نا�سئة  انطلقت يف 
البطولت  م��ن��اف�����س��ات  وامل��ب��ت��ك��ري��ن،  ال���ق���ادة  ل�سناعة 
الرم�سانية، التي ُتنفذ للعام الرابع ع�سر على التوايل 
يف م��راك��ز ن��ا���س��ئ��ة ال�����س��ارق��ة ب��ك��ل م��ن وا����س���ط، الذيد 
وال�سباب  للنا�سئة  وك��ل��ب��اء،  احل�����س��ن،  دب��ا  خ��ورف��ك��ان، 
وُتنفذ  �سنة،   18 اإىل   13 م��ن  العمرية  امل��رح��ل��ة  يف 
وا�سط  من  بكل  ال�سارقة  نا�سئة  مراكز  يف  البطولت 
وال��ذي��د وخ��ورف��ك��ان وك��ل��ب��اء ودب���ا احل�����س��ن باإجمايل 
 360 ب��ط��ول��ة خ��ورف��ك��ان  ي�����س��ارك يف  876 لع���ب���اً. 
8 فرق  الأ���س��ب��ال،  فئة  يف  ف��ري��ق��اً   12 لع��ب��اً ميثلون 
ال�سباب،  لفئة  فريقاً   12 اإىل  اإ�سافة  النا�سئة،  لفئة 
الأوىل  جمعت  مباراتني  البطولة  افتتاح  يف  واأقيمت 
بني فريق جنوم دوري املحرتفني وفريق جنوم دوري 
ال�سالت مب�ساركة نخبة من جنوم كرة قدم ال�سالت، 
ال�����س��الت بنتيجة  ب��ف��وز ف��ري��ق جن��وم دوري  وان��ت��ه��ت 
6-4 ، فيما فاز فريق �سابيكوين�سي على نظريه امللك 
بنتيجة 6-4 يف مباراة قوية ات�سمت بالندية والإثارة 
وتكافوؤ الفر�س اإىل اأن �سيطر فريق �سابيكوين�سي على 

جمرياتها يف النهاية.
140 لعباً  وت�سم بطولة نا�سئة وا�سط الرم�سانية 
ي�سكلون 6 فرق لفئة النا�سئة، و 8 فرق لفئة ال�سباب، 
وا�ستمل افتتاحها على مبارتني، تقابل يف الأوىل لفئة 
اأ�سود  نظريه  م��ع  يونايتد  مان�س�سرت  فريق  النا�سئة 
ال�سارقة، وانتهت بفوز فريق مان�س�سرت يونايتد، فيما 
التقى فريق الكوماندوز مع ال�سعب يف املباراة الثانية 
الكوماندوز  ف��ري��ق  ب��ف��وز  انتهت  ال��ت��ي  ال�سباب  لفئة 

بنتيجة 2-4.
واجلدير بالذكر اأن فريق نا�سئة وا�سط قد حقق فوزاً 
 1-3 بنتيجة  اأول  ف��ور  �سبورت  فريق  على  م�ستحقاً 
ال�سارقة  بطولة  يف  �سنة   14 حت��ت  النا�سئني  لفئة 

لالإعالم،  ال�سرقة  موؤ�س�سة  تنظمها  التي  الريا�سية 
الوجوه  من  جمموعة  وا�سط  نا�سئة  مركز  ق��دم  كما 
ال�����س��اب��ة ل��ت��ح��ك��ي��م م���ب���اري���ات ف��ئ��ة ال��ن��ا���س��ئ��ني يف هذه 
ال��ب��ط��ول��ة، ب��ع��د ام��ت��الك امل���ه���ارات وال��ف��ن��ون اخلا�سة 

الثبات  واأه��م��ي��ة  امل��ن��اف�����س��ات  خ���الل  التحكيم  بكيفية 
امللعب  النفعايل يف مواجهة املواقف ال�سعبة. واأبعاد 
امل��ب��ا���س��رة وغري  ال�����س��رب��ات احل���رة  اح��ت�����س��اب  وكيفية 
اكت�سبوها من ور�سة  الإن��ذار، والتي  املبا�سرة وحالت 

مع  بالتعاون  ال�سارقة  نا�سئة  نظمتها  التي  التحكيم 
جمل�س ال�سارقة الريا�سي. 

يف  وال�سباب  النا�سئة  فئتي  من  فريقاً   12 وي�سارك 
ت�سهد  ال��ت��ي  املجتمعية  ال��رم�����س��ان��ي��ة  ال��ذي��د  ب��ط��ول��ة 

مناف�سة قوية منذ بدايتها بني الفرق املنت�سبة للمركز 
وفرق الفرجان وال�سعبيات، وكانت املباراة الفتتاحية 
وانتهت  املنامة،  امللكي و�سباب  قد جمعت بني فريقي 
وانطلقت مناف�سات   .3-4 بفوز فريق امللكي بنتيجة 
140 لعباً ميثلون  رم�سانية نا�سئة كلباء مب�ساركة 
و�سمن  ال�����س��ب��اب.  لفئة  و6  ال��ن��ا���س��ئ��ة،  لفئة  ف���رق   6
مباريات فئة النا�سئة اكت�سح فريق وادي احللو نظريه 
ت��اي��ك��ون��دو ك��ل��ب��اء ب�����س��دا���س��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة، و���س��ج��ل فريق 
يف   2-9 باري�س  خ�سمه  على  قا�سية  نتيجة  الرباحة 

املباراة الفتتاحية لفئة ال�سباب. 
فيما ي�سارك يف بطولة نا�سئة دبا احل�سن 14 فريقاً 
6 فرق لفئة ال�سباب  8 فرق لفئة النا�سئة ، و  بواقع 
على  النواخذة  فريق  تغلب  رائعة  كروية  ملحمة  ويف 
الفتتاحية  امل��ب��اراة  يف   3-4 بنتيجة  ال�سامبا  نظريه 
لفئة النا�سئة، بينما ك�سب فريق التانغو خ�سمه امللك 

بنتيجة 3-2 يف مباراة فئة ال�سباب.
وتهدف نا�سئة ال�سارقة من خالل اإ�سرافها على هذه 
البطولت اإىل خلق اأجواء من التناف�س الريا�سي بني 
النا�سئة وال�سباب وت�سجيعهم على الهتمام مبمار�سة 
وخا�سة  اجلماعية،  اأو  الفردية  الريا�سية  الأن�سطة 
ال�ساحرة امل�ستديرة الأكرث �سعبية بني ال�سباب، اإ�سافة 
الريا�سية  واملفاهيم  الرتبوية  الأه���داف  غر�س  اإىل 
ال�سحيحة يف نفو�س ال�سباب وا�ستثمار اأوقات فراغهم 
رفع  يف  ت�سهم  التي  الريا�سية  الأن�سطة  ممار�سة  يف 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  للنا�سئة  البدنية  اللياقة  م�ستوى 

ال�سحة العامة ووقايتهم من الأمرا�س. 

بعد غياب لأكرث من اأربعة اأعوام عن املنتخب الوطني، اأثبت املهاجم “امل�ساغب” 
ماريو بالوتيلي الإثنني اأنه كان الالعب الذي افتقدته اإيطاليا خالل الت�سفيات 
املوؤهلة اىل مونديال رو�سيا 2018 والتي انتهت بغياب التزوري عن النهائيات 
الإيطايل روبرتو  للمنتخب  امل��درب اجلديد  وق��رر  60 عاما.  الأوىل منذ  للمرة 
مان�سيني املراهنة جمددا على بالوتيلي يف اأول ت�سكيلة له بعد تعيينه يف من�سبه 
يف  الإث��ن��ني  اأ�سا�سيا  واأ�سركه  فنتورا،  جانبيريو  الت�سفيات  كارثة  ملهند�س  خلفا 
اللقاء الودي �سد ال�سعودية امل�ساركة يف كاأ�س العامل، خالفا لأبطال العامل اأربع 

�سيتي  ومان�س�سرت  ميالن  انرت  يف  ال�سابق  مهاجمه  مان�سيني  ومنح  م��رات. 
التي عا�سها  املخيبة  التجربة  اأن  والتاأكيد  نف�سه  اإثبات  النكليزي فر�سة 

نقل  على  ق��ادر  وباأنه  اأ�سبحت خلفه،  وميالن  الإنكليزي  ليفربول  مع 
الفرن�سي  ني�س  مع  الأخ��ريي��ن  املو�سمني  يف  به  ظهر  ال��ذي  امل�ستوى 

بالده  مع  الأوىل  مباراته  بالوتيلي  وخا�س  الوطني.  املنتخب  اىل 
الثالثة الأخ��رية من الدور الأول ملونديال الربازيل  منذ اجلولة 
“امل�ساغب”  الوروغ��واي )�سفر-1(، وكانت عودة  2014 �سد 

لرجال  املطلقة  الأف�سلية  ترجمة  يف  جن��ح  اإذ  مت��ام��ا،  موفقة 
ي�سار  اىل  املنطقة  خ��ارج  من  بت�سديدة  جميل  بهدف  مان�سيني 
ميني احلار�س حممد العوي�س ، م�سجال هدفه الأول بقمي�س 

الت��زوري منذ 14  يونيو 2014 �سد انكلرتا يف الدور 
بالوتيلي  ال��ربازي��ل. ورف��ع  م��ون��دي��ال  الأول م��ن 

 14 يف  هدفا   14 اىل  الج��م��ايل  ر�سيده 
اأكرث الالعبني  مباراة، لي�سبح ثالث 

احلاليني تهديفا مع املنتخب بعد 
والربتو  رو���س��ي   دي  دانييلي 

جيالردينو. وياأمل بالوتيلي 
الآن اأن يظهر نف�س امل�ستوى 

�����س����د خ�������س���م م������ن ع���ي���ار 
املنتخب  ب�����س��خ�����س  اأك�����رب 
يواجه  ال���ذي  الفرن�سي 
امل�����ه�����اج�����م الإي������ط������ايل 

يف  “اأر�سه”  ع����ل����ى 
اجلمعة  ي�����وم  ن��ي�����س 
اي�سا  يدخل  لقاء  يف 
ا�ستعدادات  ���س��م��ن 
“ال�������������������دي�������������������وك” 
مونديال  ل��ن��ه��ائ��ي��ات 
وراأى  رو���������س��������ي��������ا. 

لقاء  ب��ع��د  م��ان�����س��ي��ن��ي 
الإث���ن���ني ال����ذي اأق���ي���م يف 

���س��ان��ت غ��ال��ن ال�����س��وي�����س��ري��ة، اأن����ه “من 
لكن  ي�سجل،  ب���اأن  للمهاجم  ج��دا  امل��ه��م 
باإمكانه القيام باأكرث من ذلك«. وكالم 
ياأت  مل  اخل�سو�س  ه��ذا  يف  مان�سيني 
من ف��راغ، فهو كان خلف اإط��الق جنم 
بالوتيلي مع انرت ميالن حني كان ل 

يزال يف ال�سابعة ع�سرة من عمره، كما جتدد املوعد بني الرجلني يف اإنكلرتا حني 
ال�سابق لزينيت �سان بطر�سبورغ  عمال معا يف مان�س�سرت �سيتي. وباإمكان املدرب 
تاريخهما معا.  ا�ستنادا اىل  “�سوبر ماريو”  اأف�سل ما ميلكه  ا�ستخراج  الرو�سي 
منذ  كبري  لعبا  ك��ان  نوعه،  من  فريد  )بالوتيلي(  “تاريخه  اأن  مان�سيني  وراأى 
بداياته ك�ساب ثم عجز عن الرتقاء اىل م�ستوى التوقعات. لكني واثق )بقدرته( 
لأنه عمل ب�سكل جيد خالل العامني الأخريين حيث �سجل مع ني�س 43 هدفا يف 
خمتلف امل�سابقات. وتابع “اأرى باأنه كرب، اأ�سبح اأكرث ن�سجا، اأ�سبح اأبا واأعتقد اأن 
هذا الأمر ي�ساعد«. وخالفا للما�سي، اأظهرت ال�سور التي تداولتها و�سائل 
الهادىء  الرجل  ب�سخ�س  بالوتيلي  اأ�سبوع  طيلة  الإي��ط��ايل  الع��الم 
الذي يتعامل مع زمالئه يف املنتخب باأريحية، يتبادل البت�سامات 
مباراة  يف  ا�ستبداله  بعد  ال��ب��دلء  مقاعد  على  زازا  �سيموين  مع 
الفندق  غرفة  يف  زميله  م��ع  وال��ن��ك��ات  ال�سعودية،  �سد  الإث��ن��ني 
لورنزو ان�سينيي، اأو حتى اهدائه الهدف الذي �سجله لروح قائد 
فيورنتينا الدويل دافيدي ا�ستوري الذي فارق احلياة يف اذار/

مار�س ب�سبب اأزمة قلبية.
وحتى اأن قائد املنتخب وميالن ليوناردو بونوت�سي اأ�سار اىل 
الو�سع قبل  ملا كان عليه  خالفا  اأك��رث ن�سوجا”،  اأج��ده  “اأين 
اأعوام حني كان من بني الالعبني الذي طالبوا با�ستبعاد  اأربعة 
وتفانيه”  التزامه  “عدم  ب�سبب  املنتخب  ع��ن  ماريو”  “�سوبر 

لقمي�س “التزوري«.
ورغم الغياب عن املنتخب لأربعة اأعوام، يبقى بالوتيلي 
 14 بت�سجيله  م��ه��اج��م يف اجل��ي��ل احل���ايل  اأف�����س��ل 
32 لت�سريو  7 يف  34 مباراة، مقابل  هدفا يف 
الذي  بيلوتي  لن��دري��ا   16 يف   5 اأو  اميوبيلي 
دخل بدل من مهاجم ني�س يف مباراة الإثنني 
وع���زز ت��ق��دم ب���الده ب��ه��دف ث���ان ب��ك��رة راأ�سية 
لرجال  ركنية  رك��ل��ة  اث��ر  ب��ال��ق��دم  متابعة  ث��م 

مان�سيني.
وب��ال��ن�����س��ب��ة مل��ت��اب��ع��ني ك����رث، ك����ان ل ب���د من 
غياب  ظ��ل  يف  املنتخب  اىل  بالوتيلي  ع���ودة 
املقبل  للمناف�س  خالفا  الهجومية،  املواهب 
رو�سيا  اىل  ي�سافر  ال��ذي  الفرن�سي  املنتخب 
والك�سندر  بنزمية  ك��رمي  مثل  لعبني  دون 
من  يزيد  ما  مار�سيال،  انتوين  اأو  لك��ازي��ت 
“ل  الإيطايل بح�سب �سحيفة  عمق اجل��رح 

غازيتا ديلو �سبورت«.
لكن عودة بالوتيلي اىل املنتخب اأعادت اىل الواجهة 
لي�س  باأنه  عليه  تاأخذ  كانت  �سابقة  عن�سرية  �سعارات 
�سانت  يف  الإثنني  رفعت  اإذ  غانيني،  اأبوين  من  بل  اإيطاليا 

غالن لفتة كتب عليها “قائدي اإيطايل الدم«.
الكثري  يف  املنتخب  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ك��ان  ال���ذي  بالوتيلي  ورد 
كاتبا يف ح�سابه على  ���س��ده،  رف��ع  م��ا  امل��ب��اري��ات، على  م��ن 
ا�ستفيقوا  النا�س.  اأيها   2018 “نحن يف عام  ان�ستاغرام: 

رجاء«. 

 كانت حياة المريكية �سريينا وليام�س حتت اخلطر بعد الإجناب، لكنها خا�ست 
يف رولن غارو�س مباراتها الأوىل منذ 16 �سهرا �سمن بطولة كربى، بزي “اأمرية 
لل�سيدات  املحفزة  بر�سائلها  الأ���س��واء  خالله  من  �سرقت  اللون،  اأ�سود  حماربة” 
األك�سي�س  ابنتها  �سريينا  اأجنبت   2017 �سبتمرب  اأيلول  من  الأول  يف  املكافحات. 
اأوملبيا من رجل العمال األك�سي�س اأوهانيان، بجراحة قي�سرية �سل�سة كانت تاأمل يف 
جتنبها ب�سبب تاريخها مع اجللطات الدموية. عادت مرة اأخرى اىل غرفة العمليات 
بعد فتح يف جرحها ب�سبب �سعال �سديد نتيجة ان�سداد رئوي. وجد الأطباء ورما 
دمويا متخرثا يف بطنها، فخ�سعت لعملية متنع اجللطات من الو�سول اإىل رئتها، 
بعدها  قالت  ال�سرير.  يف  اأمومتها  من  الوىل  ال�ستة  ال�سابيع  لتم�سية  لت�سطر 
طفلتي  اإجن��اب  بعد  اأم��وت  “كدت  المريكية  اأن”  اأن  “�سي  �سبكة  مع  مقابلة  يف 

اأوملبيا«. نزلت �سفرية منظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�سيف( ام�س 
الأول الثالثاء يف مباراتها �سد الت�سيكية كري�ستينا بلي�سكوفا، مرتدية 

وح�سمت  ب��ال��ك��ام��ل،  ج�سمها  غطت  �سيقة  ���س��وداء  ريا�سية  ���س��رتة 
والثالثني تطارد  ال�ساد�سة  ابنة  7-6 )7-4( و4-6.  املواجهة 
عدد  �سرتفع  باري�س  يف  تتويجها  فبحال  تاريخيا،  قيا�سيا  رقما 
مارغريت  ال�سرتالية  مع  بالت�ساوي   24 اىل  الكربى  األقابها 
كورت، وتتوج للمرة الرابعة بعد 2002 و2013 و2015 على 
تعتقد  غارو�س.  رولن  لديها يف  املف�سلة  الرتابية غري  املالعب 
لي�س �سيحة  زيها  ان  راهنا،  و451  �سابقا  عامليا  اأوىل  امل�سنفة 

مو�سة بل له اأ�سباب طبية حلمايتها من اجللطات الدموية، 
اجنابها  من  ا�سهر  ت�سعة  بعد  ر�سالة،  توجيه  منه  وارادت 

ا�سرتاليا  منذ  �سالم  الغراند  الأول يف  فوزها  وحتقيق 
ق��ب��ل ان  اأح����رزت لقبها وه���ي ح��ام��ل  ال��ت��ي   2017

تبتعد عن املالعب. قالت “كان لدي الكثري من 
امل�سكالت مع جلطات الدم، واهلل ل اأعرف كم 

مرة واجهتني يف الأ�سهر ال�12 الأخرية. 
لذا من املوؤكد انه الزي عملي قليال. 

عام  ب�سكل  ال�سراويل  ارت��دي  كنت 
ع��ن��دم��ا األ����ع����ب، م���ا مي��ك��ن��ن��ي من 
ال��دوران الدموي«.  احلفاظ على 
لكنها  ممتعة  ب��دل��ة  “هي  اأ���س��اف 
اللعب  ميكنني  ل��ذا  اي�سا،  عملية 
ارتدته  م���ا  اأث�����ار  م�����س��اك��ل«.  دون 
�سريينا الثالثاء انتباه الكثريين 
ابرزهم  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
زوج���ه���ا ال��ك�����س��ي�����س ال�����ذي غرد 
زي  وه�����ذا  ك���ذل���ك.  ه���ي  “نعم 
البطالت اخلارقة”، فيما كتبت 
يف ح�����س��اب��ه��ا ع��ل��ى ت��وي��رت حيث 
مليون   11 نحو  بتتبعها  يقوم 
الم����ه����ات  “جلميع  ����س���خ�������س 
اللواتي عانني للتعايف من حمل 

بذلك،  اأن����ا  اذا جن��ح��ت  ���س��ع��ب.. 
ميكنكم اي�سا. اأحبكن جميعا«.

ترى �سريينا ان “هذه البدلة متثل جميع الن�ساء اللواتي مررن مب�سكالت ذهنية، 
ج�سدية، من اجل العودة بثقة والميان بالنف�س جمددا«.

تابعت �سريينا التي تعتقد انها كانت حمظوظة باحل�سول على متابعة طبية جيدة 
خالفا للكثري من ال�سيدات يف دول نائية “اأ�سعر باأنها فر�سة يل لتوفري اللهام 

ملجموعة خمتلفة متاما من الن�ساء والطفال الرائعني«.
�سريينا  ارتدتها  التي  الق�سرية  لكن  القطط  �سرتة  الذه��ان  ال��زي اىل  يعيد هذا 
يف  واي��ت  اآن  لالأمريكية  البي�ساء  بالبدلة  وذك���رت   ،2002 م��ي��دوز  فال�سينغ  يف 
الن�سخة  هو  الثالثاء  ارت��دت��ه  ال��ذي  ال��زي  ان  �سريينا  قالت   .1985 وميبلدون 
م�سرية اىل الأمة  اجلديدة 2.0. ا�سميها �سرتة القطط امل�ستوحاة من واكاندا”، 

اخليالية يف فيلم بالك بانرت )الفهد ال�سود(.
بارتي يف  اأ�سلي  ال�سرتالية  �ستواجه  التي  الالعبة  وراأت 
الدور الثاين �سممناه الزي قبل الفيلم، لكن مع ذلك 
حماربة  ك�����اأم��رية  ت�سعر  ان��ه��ا  م�سيفة  ب��ه،  ي��ذك��رين 

عندما ترتدي الزي.
تابعت �سريينا التي حلت و�سيفة يف رولن غارو�س 
اأنا  موغوروت�سا  غاربينيي  ال�سبانية  اأم��ام   2016
اأن اكون  اأردت دوم���ا  اأع��ي�����س دوم���ا يف ع��امل خ��ي��ايل. 
لأك��ون بطلة  نوعا ما  وه��ذه طريقتي  خ��ارق��ة،  بطلة 

خارقة.
الفر�سة  الريا�سية  نايكي للتجهيزات  مل تفوت �سركة 
ن�سيج  ان  ف�سرحت  �سريينا،  بدلة  ف��وائ��د  ع��ن  للحديث 
اجل�سم الرئي�س ي�سمح ملناطق دعم اأعلى وله ملعان لطيف 
فيما تعزز ال�سبكة العليا اإدارة الرطوبة والتهوئة ومينحها 

احلزام الحمر ال�سعور كاأنها بطلة خارقة«.
ا�سافت ان الت�سميم الرئي�س كان اأزرق اللون 
يهدف اىل م�ساعدتها على التعايف، وتطلب 
المر �سنتني لنقل البدلة من الت�سور اىل 
امللعب. مل تكن ع��ودة �سريينا �سهلة  اأر���س 
خا�ست  ب��اأن��ه��ا  علما  الول،  امل�����س��ت��وى  اىل 
خ����الل ع����ام ك��ام��ل اأرب�����ع م���ب���اري���ات فقط 
اآخرها عندما خ�سرت يف الدور الول من 

دورة ميامي اأواخر مار�س. 
كرة  يف  لع���ب���ة-وال���دة  ت��ك��وين  “اأن  وق���ال���ت 
الالعب-الوالد.  عن  متاما  يختلف  امل�سرب 
وه���ذا  ج���وه���رك،  ت�����س��ت��ع��ي��دي  اأن  ي��ج��ب  اأول 
�سعب لأنه حرفيا يتمدد بعد الولدة. وتاأثري 
اأبدا. كنت  الولدة ج�سديا بعمري لي�س �سهال 
ولوقت طويل حقا،  يوميا  ابنتي  باإر�ساع  اأقوم 

وهكذا ح�سلت على ارتباط حقيقي معها«.
مل تكن املولودة اجلديدة حا�سرة يف مدرجات 
املحاربة  الم����رية  ان  ب��ي��د  غ���ارو����س،  رولت 
و�سائل العالم  الرائعة كما و�سفتها  والأم 
املباراة  بعد  املنزل  اىل  هرعت  المريكية، 

لروؤيتها. 

عودة بالوتيلي تك�صف اأهميته لإيطاليا

دور املراأة يف تطوير العمل

امللتقى الن�صائي بالنادي ال�صوداين ير�صم مالمح امل�صتقبل
•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

اأ���س��ب��ح��ت امل����راأة امل��واط��ن��ة اأم����ام حتِد 
يف  الإبداعية  قدراتها  لتاأكيد  جديد 
بعدما  املختلفة  الريا�سية  امل��ج��الت 
الإداري  ب�����الأداء  ال��ت��وق��ع��ات  ت��خ��ط��ت 
ال�����ذي ي���ع���زز م��ك��ان��ت��ه��ا امل���رم���وق���ة يف 
واقع  اإىل  ي����وؤدي  ن��ح��و  ع��ل��ى  املجتمع 
ج���دي���د ي����وؤك����د اأن����ه����ا م���ا����س���ي���ة نحو 
امل�سرفة من  ب�سمتها  وو�سع  التطور 
خ���الل ال����دور احل��ي��وي ال����ذي ي���وؤدي 
املكا�سب  م����ن  ال���ك���ث���ري  حت��ق��ي��ق  اإىل 
باأف�سل  امل�ستقبل  ل�ست�سراف  املهمة 
الكفاءة  م��ب��داأ  يج�سد  اأن  مي��ك��ن  م��ا 
والتميز، حيث عك�س امللتقى الن�سائي 

براأ�س  ال�سوداين  النادي  نظمه  الذي 
واملوؤثر  امل��ه��م  ال����دور  قيمة  اخل��ي��م��ة، 

للمراأة يف تطوير العمل.
نادي  رئي�سة  �سكر  بن  ح�سة  واأ�سارت 
لل�سطرجن  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  ف���ت���ي���ات 
يف  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  ث��ق��ة  اأن  اإىل 
املهمة  املعطيات  م��ن  امل��واط��ن��ة  امل����راأة 
يف  حتققت  التي  املكا�سب  تعزز  التي 
يوؤدي  ال��ذي  الأم��ر  ال�سابقة،  الفرتة 
الإيجابية،  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ن  م��زي��د  اإىل 
وقالت يف الوقت نف�سه اإن املراأة متلك 
الذي  التحدي  مواجهة  على  القدرة 
ينتظرها يف العمل الإداري من خالل 
بالتطور  اخل��ا���س��ة  امل���ب���ادرات  تنفيذ 
فتيات  ن��ادي  اأن  مو�سحة  الريا�سي، 

راأ�س اخليمة لل�سطرجن حقق قفزات 
الفتيات  ج�����ذب  يف  وم���ه���م���ة  ك���ب���رية 
وو�سفت  ال�سطرجن.  ريا�سة  ملمار�سة 
ح�����س��ة ���س��ي��ف، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال�سيخ  ثقة  راأ�س اخليمة،  نادي  اإدارة 
الرئي�س  القا�سمي،  حممد  بن  �سقر 
الأعلى لنادي راأ�س اخليمة واختيارها 
لع�سوية النادي اأوًل ثم نائبة لرئي�س 
جمل�س الإدارة باأنها مرحلة مهمة يف 
م�����س��ريت��ه��ا امل��ه��ن��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و ميثل 
دافعاً قوياً ملزيد من العمل يف الفرتة 
ي�سع يف  النادي  اأن  املقبلة، خ�سو�ساً 
خدمة  على  الرتكيز  اأهمية  تقديره 
الالعبني  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  امل��ج��ت��م��ع 
ال�����س��ب��اب وت���ق���دمي ك���ل م���ا مي��ك��ن اأن 

بدوره  الط���الع  على  ال��ن��ادي  ي�ساعد 
احل���ي���وي ب��ت��ق��دمي ك���ل م���ا مي��ك��ن اأن 
يج�سد الطموحات القوية يف املرحلة 
امل��ق��ب��ل��ة لع���ت���ب���ارات ع����دة اأه��م��ه��ا اأن 
الوجه  لعك�س  ال��رج��ل  �سقيقة  امل���راأة 
الإداري  ال��ع��م��ل  احل�����س��ن م��ن خ���الل 
التجاوب  اإىل  واأ����س���ارت  الأن���دي���ة.  يف 
الكبري من قطاعات املجتمع املختلفة 
م���ع ال���ربام���ج ال��ت��ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
امل�ستويات  كافة  على  املا�سية  الفرتة 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خ����الل  م���ن 
والثقافية التي قام النادي بتنظيمها 
مع  بالتعاون  املختلفة  القطاعات  يف 
اجل���ه���ات ال��ر���س��م��ي��ة يف الإم�������ارة مبا 
يعك�س الهتمام بكل ما ميكن اأن يعزز 

الدور الإيجابي للمراأة.
واأكدت جمد البلو�سي، ع�سو جمل�س 
رئي�سة  ال��ط��اول��ة،  ك���رة  احت����اد  اإدارة 
جلنة ريا�سة املراأة يف الحتاد، وجود 
ف��ك��رة تطوير  ل��دع��م  خ��ط��وات مهمة 
ك����رة ال���ط���اول���ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف اإم�����ارة 
التعاون مع  راأ���س اخليمة من خالل 
الأن���دي���ة وذل���ك اإث���ر ال��ن��ج��اح الكبري 
تنظيم  ب���ع���د  اأخ���������رياً  ال������ذي حت���ق���ق 

لل�سيدات  الأول  الطاولة  ك��رة  دوري 
بالتعاون  لل�سيدات  اأبوظبي  ن��ادي  يف 
اأك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك  م���ع 
للريا�سة الن�سائية وموؤ�س�سة ال�سارقة 
 3 ال��و���س��ل يف  امل����راأة ون���ادي  لريا�سة 
تاأمل  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  خمتلفة،  اإم����ارات 
اأن تكون املح�سلة اإيجابية من خالل 
راأ�������س اخليمة  ن���ادي���ي  ال���ت���ع���اون م���ع 
الأندية  وب��ق��ي��ة  واجل���زي���رة احل��م��راء 

ال�سنية  ال���ف���ئ���ات  ت�����س��ت��ه��دف  لأن����ه����ا 
ال�����س��غ��رية مل��م��ار���س��ة ال���ري���ا����س���ة من 
واأو�سحت  ���س��ن��وات.   8 اإىل   6 اأع��م��ار 
عائ�سة �سامل الزعابي، اأن ثقة القيادة 
الر�سيدة يف املراأة تعزز فر�س جناحها 
يف م�سرية العمل املهني يف الحتادات 
يوؤدي  نحو  على  الريا�سية  والأندية 
الأمر  نهاية  يف  يقود  م�سرف  ل��واق��ع 
والأن�سطة  ال��ربام��ج  م��ن  الكثري  اإىل 

كافة  ع���ل���ى  امل���ت���م���ي���زة  ال���ري���ا����س���ي���ة 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  واأك����دت  امل�ستويات، 
ال�سورة  وعك�س  للتميز  ن�سعى  اإن��ه��ا 
بالأندية.  الإداري  العمل  يف  امل�سرفة 
يف حني اأ�سارت انت�سار الزعابي اإىل اأن 
ال�سطالع  يف  املراأة”�سريك”الرجل 
ت��ع��زز م�����س��رية التطور  ال��ت��ي  ب��امل��ه��ام 
الكبرية  بالثقة  الدولة  يف  الريا�سي 

يف الو�سول اإىل الأهداف املطلوبة

انطالق مرحلة ربع النهائي يف دورة »عام زايد«بنادي الرم�س

يو�صف ال�صحي: اإيجابيات الفعاليات تعك�س روؤية النادي ال�صامل

بطولت مميزة يف كرة ال�ضالت  5

لعبًا ي�صاركون يف رم�صانيات نا�صئة ال�صارقة  876

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

تاأهل فريقا الرم�س ونظارات النور اإىل الدور ربع النهائي لدورة 
تفوقهما على نظارات  اإثر  الرم�س  بنادي  الرم�سانية  زايد  عام 
5-2 و-3�سفر على التوايل وذلك يف اآخر  النور وجرين لين 
اليوم  البطولة  تتوا�سل  ح��ني  يف  املجموعات،  دور  م��ن  مرحلة 
الأوىل وثاين  املجموعة  اأول  النهائي، بني  ربع  ال��دور  مبباراتي 
املجموعة  وث��اين  الثانية  املجموعة  اأول  ث��م  الثانية  املجموعة 

الأوىل.  

وو���س��ف ي��و���س��ف ال�����س��ح��ي، امل��دي��ر امل����ايل ب��ن��ادي ال��رم�����س، دورة 
اأن  خ�سو�ساً  النادي  اإدارة  لروؤية  تتويج  اأف�سل  باأنها  زاي��د  ع��ام 
من  مم��ت��ازة  ح��ال��ة  �سهدت  بها  املرتبطة  الريا�سية  الفعاليات 
اجلماهري  م��ن  الكبري  احل��ر���س  خ��الل  م��ن  املجتمعي  التفاعل 
اجلميل  الريا�سي  ب��الإب��داع  وال�ستمتاع  املباريات  متابعة  على 
قدامى  بني  ال�ستعرا�سي  اللقاء  خ��الل  من  وا�سحاً  ب��دا  ال��ذي 
منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وجنوم الرم�س، مو�سحاً اأن 
املواهب الريا�سية املمتازة يف الفرق امل�ساركة من املكا�سب املهمة 
التي ميكن اأن تعزز م�سرية التطور الريا�سي.   واأ�ساف: نفخر 

احل�ساري  ب���الإرث  للنادي  امل�سرف  بالتاريخ  الرم�س  ن���ادي  يف 
ال�سرح  ه��ذا  قيمة  تعك�س  التي  الريا�سية  والإجن����ازات  الكبري 
من  الكاملة  والعالمة  اجلميل،  الريا�سي  بالعطاء  الريا�سي 
النجاح يف دورة عام زايد من املوؤ�سرات املهمة على اخلطوات التي 
الن�سجام  بف�سل  املقبلة  ال�سنوات  يف  النادي  يحققها  اأن  ميكن 
الرائع بني فريق العمل يف النادي«.   واأو�سح ال�سحي اأن النادي 
الريا�سية  اجل��وان��ب  دع���م  مي��ث��ل  اأن  مي��ك��ن  م��ا  لأف�����س��ل  ي�سعى 
الأن�سطة  يف  ال��ف��راغ  وق��ت  ق�ساء  يف  ال�سباب  تطلعات  وحتقيق 
وقال  مهاراتهم،  وتنمية  قدراتهم  تطوير  على  ت�ساعدهم  التي 

التي  الريا�سية  الأن�سطة  تنويع  يف  مميزة  عالمة  اأ�سبح  اإن��ه 
�سهدت مرحلة كبرية من التطور يف الفرتة املا�سية، اإىل جانب 
النادي  �سعار  لتحقيق  الثقافية  ب��اجل��وان��ب  الكبري  اله��ت��م��ام 
ال�سامل. واأكمل: نفخر كثرياً يف نادي الرم�س باإقامة دورة عام 
زايد ومنح الفر�سة مل�ساركة الريا�سيني يف الفعاليات املختلفة، 
واحل�����س��ور امل��ك��ث��ف مل�����س��وؤويل ال��ن��ادي وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى املتابعة 
احلدث  وق��ي��م��ة  اأه��م��ي��ة  ي��وؤك��د  املختلفة  للفعاليات  امل�ستمرة 
الريا�سي الكبري على نحو ميهد الطريق ملزيد من البطولت 

يف امل�ستقبل«.

�صريينا وليام�س.. »بطلة خارقة« و»اأمرية حماربة«  
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
لعبي  البطني  بق�سر  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
العامل  وبطالت  اأب��ط��ال  اجلوجيت�سو  ولع��ب��ات 
اأبوظبي  بطولة  يف  الوىل  املراكز  اأ�سحاب  من 
�سمو  بح�سور  اجلوجيت�سو  مل��ح��رتيف  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة الظفرة و�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن 
�سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�سيخ  و�سمو 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

الإن�سانية وذوي الإحتياجات اخلا�سة.
الذي   - اجلوجيت�سو  فريق  م��ع  �سموه  وت��ب��ادل 
ال��ه��ا���س��م��ي رئي�س  ����س���ع���ادة ع��ب��دامل��ن��ع��م  راف���ق���ه 
الول  النائب  والم��ارات��ي  الآ�سيوي  الحت��ادي��ن 
لرئي�س الحتاد الدويل للجوجيت�سو - التهاين 
اهلل  داع���ني  امل���ب���ارك..  رم�����س��ان  �سهر  مبنا�سبة 
وال�سعادة  ال�سحة  م��وف��ور  ي���دمي  اأن  وج���ل  ع��ز 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  على �ساحب 

متمنني  اهلل”..  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
والتطور يف  التاألق  الم��ارات مزيدا من  لدولة 
كافة املجالت وخا�سة يف ح�سد املراكز املتقدمة 
للبطولت القارية والعاملية يف �ستى الريا�سات.

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��اد 
الم�����ارات وهناأهم  اأب��ن��اء  ب���اإجن���ازات  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوىل  املراكز  وح�سدهم  والتفوق  التميز  على 
..متمنيا لهم التوفيق والنجاح وبذل املزيد من 
اجلهود يف �سبيل املحافظة على هذه الإجنازات 

وحتقيق املزيد منها.
“ ب��اإرادت��ك��م وع��زمي��ت��ك��م ال�سلبة  ���س��م��وه  وق���ال 
ت�����س��ن��ع��ون ت��ف��وق��ك��م ومت��ي��زك��م ب���ج���دارة وال���ذي 

وال�������س���دارة  ال��ت��ت��وي��ج  اإىل م��ن�����س��ات  ي���ق���ودك���م 
الإمارات  لريا�سة  م�سيئا  تاريخا  وت�سطرون 
فخورون  كلنا   .. العاملية  املناف�سة  م�سمار  على 

بكم ».
وال�سركاء  ال����رع����اة  ب���دع���م  ���س��م��وه  اأ�����س����اد  ك��م��ا 
حتقيق  يف  الحت����اد  م��ع  ال��ف��اع��ل��ة  وم�ساهمتهم 

الجنازات.
ال���ع���امل���ي���ة ملحرتيف  اأب���وظ���ب���ي  ب���ط���ول���ة  وك����ان����ت 
اجلوجيت�سو اأقيمت يف �سالة مبادلة اأرينا خالل 
الفرتة من 14 اىل 29 اأبريل املا�سي مب�ساركة 
9000 لعب ولعبة من اأكرث من 100 دولة 

حول العامل.

النجيلي والأ�ستاذ الدويل الكبري ال�سباين 
ال���دويل  والأ����س���ت���اذ  مو�سكالينكو  ف��ي��ك��ت��ور 
امل�����س��ري ف����وؤاد ال��ط��اه��ر، وع��ث��م��ان مو�سى 
الالعبني  من  وغريهم  �سلطان  واإبراهيم 

املواطنني واأي�سا لعبي املنتخب الوطني.
ال�سوي�سري  للنظام  طبقا  البطولة  وتقام 
من 9 جولت ملدة يوم واحد، وزمن املباراة 
نقلة،  لكل  ثانيتني  احت�ساب  مع  دقائق   3
الدويل  الحت����اد  ق��ان��ون  تطبيق  ي��ت��م  ك��م��ا 
لل�سطرجن ال�سريع، كما يتم تطبيق قانون 
الحتاد الدويل يف اأخر حتديث عن اأنظمة 

اليوم  م�������س���اء  ال�������س���ط���رجن  احت������اد  ي��ن��ظ��م 
اخلمي�س املوافق 31 مايو 2018، بطولة 
اخلاطف  لل�سطرجن  الرم�سانية  الإم��ارات 
للمعاقني  ال���ث���ق���ة  ن������ادي  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
من  اك���رث  مب�����س��ارك��ة  احل����دث،  م�ست�سيف 
اأ�سحاب  ع��دد من  بينهم  100 لع��ب من 
الألقاب الدولية، يتقدمهم الأ�ستاذ الدويل 
الكبري �سامل عبد الرحمن والرو�سي لندا 
كون�ستانتني والأرميني جابريل �سرك�سيان 
والأ���س��ت��اذ ال����دويل ال��ك��ب��ري ال��ك��وب��ي والرت 
كمال  التون�سي  الدويل  والأ�ستاذ  اأرن�سيبيا 

اجلائزة  تق�سيم  يتم  ول��ن  ال��ت��ع��ادل،  ك�سر 
بني لعبني من اجل �سمان املناف�سة حتى 

اجلولة الأخرية من البطولة.
للفائزين  م��ال��ي��ة  ور���س��د الحت����اد ج��وائ��ز 
على  البطل  يح�سل  حيث  الأوىل،  باملراكز 
كاأ�س البطولة و2500 درهم جائز املركز 
درهم   1500 على  والثاين يح�سل  الأول 
والرابع على  1000 دره��م،  والثالث على 
درهم   300 على  واخلام�س  درهم   500
اإىل  بالإ�سافة  درهم   200 على  وال�ساد�س 

�ست جوائز عبارة عن رحلة عمرة.

ومنحهم  املواطنني  الالعبني  على  بالنفع 
البطولت  ك���ل  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ال��ف��ر���س��ة 
وبطولة  ال�سارقة  ثم  دب��ي  ببطولة  وب��داأن��ا 
زايد  بطولة  مناف�سات  �سمن  ال�سطرجن 
بطولت  ب��خ��الف  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الريا�سية 
اأندية  اأخ��رى، فهناك بطولت يف  اأندية  يف 
بالإ�سافة  اخليمة  وراأ���س  والفجرية  العني 
وو�سلنا  وامل��دام  ومليحة  الذيد  اأندية  اإىل 
اإىل بطولة الإمارات الفردية التي ينظمها 
الحتاد بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقني 
اللعبة  ن�سر  اإىل  تهدف  ج��دي��دة  خطوة  يف 

ال�سام�سي  اأع��رب ح�سني خلفان  من جانبه 
الكم  �سعادته بهذا  ع��ام الحت���اد ع��ن  اأم��ني 
الكبري من البطولت والدورات الرم�سانية، 
زايد  ع��ام  م��ع  تتزامن  كبرية  احتفالية  يف 
اخلري والعطاء، وقال:« نحن �سعداء بعدد 
رم�سان  ���س��ه��ر  ي�سهدها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ولت 
ال�سطرجنية،  ال���دول���ة  اأن���دي���ة  خمتلف  يف 
ال��ل��ع��ب ع��ل��ى رقعة  ي��ت��وق��ف  وت��ق��ري��ب��ا مل 
الأذكياء على مدار اأيام ال�سهر املبارك حتى 
اأن هناك تن�سيق بني الأندية  الآن، والأهم 
على مواعيد اإقامة البطولت وهو ما يعود 

وا�ستمرار الن�ساط«.
اإىل جميع  ال�سكر  اأمني عام الحتاد  ووجه 
الأن�����دي�����ة ال�����س��ط��رجن��ي��ة ب����ال����دول����ة، على 
اهتمامهم وحر�سهم على تنظيم بطولت 
مب�����س��ارك��ة ال��الع��ب��ني امل��واط��ن��ني م���ع عدة 
مدار�س خمتلفة من بينهم عدد كبري من 
ال��الع��ب��ني احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى األ���ق���اب دولية 
املكا�سب  ب��ج��ان��ب  ك��ب��رية  الفنية  وال��ف��ائ��دة 
الإدارية من خالل تواجد عدد من الكوادر 
واأي�سا  ال���ب���ط���ولت  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

احلكام.

اخلاطف لل�صطرجن  الرم�صانية  الإمارات  بطولة  يف  ي�صاركون  لعب   100

نهائي مثري يف »رم�صانية العربي « اأم القيوين بني الطواف واملحرتفني

املواجهة  و���س��ه��دت  ال���دي���ن.  ع���الء 
ال��ت��وت��ر ب��ني الفريقني  ح��ال��ة م��ن 
اأن  اإل  مرتني  اإث��ره��ا  على  توقفت 
ا�ستطاع  اأح��م��د  فهد  امل��ب��اراة  حكم 
اإىل بر الأم��ان و�سط  الو�سول بها 
اأج���واء م��ن الإث���ارة والتحدي بني 
الالعبني يف مرحلة خروج املغلوب 
واأو�سح  ال��ن��ه��ائ��ي.  اإىل  وال��و���س��ول 
البطولة،  م��دي��ر  ال��ك��ف��ري  م����ازن 
اخلا�سة  الرتتيبات  اكتمال جميع 
النجاح  متابعة  ل�سمان  بالنهائي 
الفرتة  يف  البطولة  حققته  ال��ذي 
املا�سية خ�سو�ساً اأن الأجواء كانت 
العايل  ال��ف��ن��ي  ب��امل�����س��ت��وى  م��ث��رية 
الكبري  اجل���م���اه���ريي  واحل�������س���ور 
اإىل  الو�سول  يف  العالية  والرغبة 
ظل  يف  اجليد  التنظيمي  امل�ستوى 
اإدارة  الكبري من جمل�س  الهتمام 
نادي العربي بو�سع جميع املعطيات 
اأن  مو�سحاً  ال��ن��ج��اح،  حتقق  ال��ت��ي 
و�سعت  للبطولة  الفنية  اللجنة 
ث��ق��ت��ه��ا يف احل��ك��م��ني حم��م��د عبد 
الكرمي  وع��ب��د  اجل�سمي  اللطيف 

خالد لإدارة النهائي.
طريق حممود ابو بكر، بينما اأحرز 
وبا�سم  امبون�ساه  امل��م��ي��ز.  لفريق 

حيث اأحرز الأهداف حممد �سراج 
عن  وثنائية  ال�سبور  عبد  واإ�سالم 

واملراقبة  الإن����ذار  لأن��ظ��م��ة  املميز 
الدورة،  مباريات  اأق��وى  يف   2-4

وا�ستطاع الطواف حجز مقعده يف 
النهائي اأي�ساً بعد تغلبه على فريق 

الرتاخي  حالة  اإث��ر   31 الدقيقة 
التي حدثت لالعبي دبي �سيتي.

اأعاد زميله علي �سليمان  الأول ثم 
ال��ن��ت��ي��ج��ة اإىل ن��ق��ط��ة ال���ب���داي���ة يف 

•• العني - الفجر 

تتجه الأنظار م�ساء اليوم اخلمي�س 
العربي  ال���ن���ادي  دورة  ن��ه��ائ��ي  اإىل 
الذي  القيوين  اأم  يف  الرم�سانية 
للنادي  الرئي�سي  امل��ل��ع��ب  يف  ي��ق��ام 
واملحرتفني  ال��ط��واف  فريقي  بني 
للقاء  م���ك���رر  م�����س��ه��د  يف   “ “ب 
مباريات  اف��ت��ت��اح  �سمن  جمعهما 
امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة، ف��ب��ع��د ن�سف 
نهائي كبري بني فريقي دبي �سيتي 
ال�سلي  وقته  انتهى  واملحرتفني 
ا�ستطاع   2-2 الإيجابي  بالتعادل 
املحرتفني ح�سم الأمور بالركالت 
�سيف  تاألق  اإث��ر   2-4 الرتجيحية 
الت�سدي  املرمى يف  ح�سني حار�س 
لركلتي جزاء نقلت املحرتفني اىل 

نهائي البطولة.
وكان فا�سل خمي�س قد �سجل اأول 
الدقيقة  يف  ���س��ي��ت��ي  دب����ي  اأه������داف 
علي  حم��م��د  زم��ي��ل��ه  لي�سيف   9
احل������م������ادي ال�����ه�����دف ال�����ث�����اين يف 
الدقيقة 17 قبل اأن يقل�س جا�سم 
ح�سن النتيجة قبل انتهاء ال�سوط 

حممد بن زايد ي�صتقبل اأبطال فريق اجلوجيت�صو وي�صيد باإرادتهم وعزميتهم ال�صلبة 



رحيل »�صمراء النيل« عن 97 عامًا
ي�سري  مديحة  امل�سرية  املمثلة  توفيت 
الأول  ام�����س  النيل”  “�سمراء  امللقبة 
عاما   97 ن���اه���ز  ع���م���ر  ع����ن  ال���ث���الث���اء 
ب��ع��د رح��ل��ة ع��ط��اء ا���س��ت��م��رت لأك���رث من 
املخ�سرمة  املمثلة  وق�ست  عقود.  �ستة 
���س��ن��وات ع��م��ره��ا الأخ�����رية ت��ت��ن��ق��ل فوق 
اأن �سعفت �سحتها  اإىل  كر�سي متحرك 
ول���زم���ت ف���را����س امل���ر����س ث���م ت��وف��ي��ت يف 
امل���ع���ادي ال��ع�����س��ك��ري. وقال  م�����س��ت�����س��ف��ى 
اإن  زك��ي  اأ���س��رف  التمثيلية  امل��ه��ن  نقيب 
الفنانة  ع��ل��ى  ���س��ت��ق��ام  اجل���ن���ازة  ����س���الة 
م�سجد  يف  الأرب��ع��اء  ظهر  بعد  الراحلة 
الراحلة  الفنانة  ولدت  نفي�سة.  ال�سيدة 
 1921 يف  خليل  حبيب  هنومة  با�سم 

وب��داأت رحلتها مع ال�سينما مب�سهد �سامت يف فيلم )ممنوع احلب( من بطولة 
فيلم  الأوىل يف  اأن حت�سل على فر�ستها  1942 قبل  عام  الوهاب  حممد عبد 
)اأحالم ال�سباب( اأمام فريد الأطر�س وحتية كاريوكا. قدمت على مدى م�سوارها 
اأكرث من 90 فيلما بع�سها من كال�سيكيات ال�سينما امل�سرية مثل اأمري النتقام 
وحياة اأو موت واإين راحلة وحلن اخللود وبنات حواء واخلطايا ول ت�ساألني من 
اأنا واأيوب. وكان اآخر ظهور �سينمائي لها يف فيلم )الإرهابي( عام 1994 اأمام 
لوؤلوؤ  التلفزيون م�سل�سالت  �سا�سة  اإم��ام. كما قدمت على  الكوميديا عادل  جنم 
ال��ورد وهوامن  العمر و�سباح  ربيع  يا  ووداع��ا  الهدوء  التزام  والرجاء  واأ���س��داف 
بينها  �سينمائي كان من  اإنتاج  العدل. خا�ست عدة جتارب  �سيتي ويحيا  ج��اردن 
فيلم الأفوكاتو مديحة عام 1950 تاأليف واإخراج وبطولة يو�سف وهبي و وفاء 

لالأبد عام 1953 وقلب يحرتق عام 1959.

اإفطار جماعي ب�صبب امتحانات الفيزياء 
قالت �سحيفة جزائرية، اإن عددا من املتقدمني لمتحانات مادة الفيزياء يف �سهادة 
التعليم املتو�سط، اأفطروا ب�سكل جماعي ب�سبب �سعوبة املادة لديهم. وح�سب موقع 
مبراكز  املرت�سحني  م��ن  لعدد  جماعي  اإف��ط��ار  ت�سجيل  مت  “ال�سروق”،  �سحيفة 
الإجراء ب�سبب موا�سيع مادة العلوم الفيزيائية التي اأربكتهم. واأ�سافت ال�سحيفة، 
الإف��ط��ار ب�سبب  اإق���دام مرت�سحني على  اإج���راء �سهد  األ��ف مركز   18 اأزي��د من  اأن 
مادة الفيزياء، غري اأن الالفت هو فئة املمتحنني الذين التحقوا �سبيحة مبراكز 
اأن  اأكدوا لل�سحيفة،  اإفطارهم،  الإجراء وهم مفطرون.  وب�سوؤال هوؤلء عن �سبب 
اأ�ساتذتهم هم من اأفتوا لهم بذلك، وباملقابل اأقدم روؤ�ساء مراكز الإجراء على توفري 

املياه بقاعات المتحان تطبيقا لتعليمات مديري الرتيية للوليات.
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اكت�صاف اأقدم 
ن�صخة من الأجنيل

“اأوك�سريينخو�س«  جمعية  اأعلنت 
 O x y r h y n c h u s (
من  ت��ت��خ��ذ  ال���ت���ي   )Society
اأك�����س��ف��ورد الإجن��ل��ي��زي��ة م��ق��را لها 
ع���ن اك��ت�����س��اف ق��ط��ع��ة م���ن اإجنيل 
مرق�س تعود اإىل القرن الثاين بعد 

انت�سالها يف مكب نفايات م�سري.
�سحيفة  ن���������س����رت����ه  مل������ا  ووف�������ًق�������ا 
 »DIALY BEST«
 ،1896 ع����ام  ف���اإن���ه  الأم���ري���ك���ي���ة، 
ب�������داأ اث����ن����ان م����ن ع���ل���م���اء الآث�������ار 
ب��اي��ن جرينفيل  ب��رن��ارد  ال�����س��ب��اب، 
التابعان  ه��ان��ت،  �سورجيد  واآرث����ر 
اأوك�����س��ريي��ن��خ��و���س يف ال��ت��ن��ق��ي��ب يف 
مبنطقة  ق������دمي  ن����ف����اي����ات  م���ك���ب 
مبحافظة  احل��دي��ث��ة(  )ال��ب��ه��ن�����س��ا 
املنيا يف م�سر، حيث كانت مهمتهم 
ال��ب��ح��ث ع���ن ال����ربدي����ات يف امل���دن 

القدمية.
واأ�سفرت املهمة عن واحدة من اأهم 
التاريخ  يف  املده�سة  الك��ت�����س��اف��ات 
الأث���ري، حيث وج��دوا الآلف من 
ال��ن�����س��و���س، مب���ا يف ذلك  اأج�������زاء 
العهد اجلديد  اأج��زاء  اأق��دم  بع�س 

وكتابات م�سيحية اأخرى مبكرة.
جرينفيل  ب���اي���ن  ب���رن���ارد  وك�����س��ف 
اجلزء  عن  هانت  �سورجيد  واآرث���ر 
تكن  مل  جم���م���وع���ة  م�����ن  الأول 
م��ع��روف��ة م��ن ق��ب��ل ب���اأق���وال ي�سوع 
باإجنيل  الآن  )امل���ع���روف���ة  امل�����س��ي��ح 

توما(، خالل القرن املا�سي.

تكت�صب �صهرة ب�صبب �صكل حاجبيها
وتختلف  املو�سة،  تبدلت  مع  احل��واج��ب،  اأ�سكال  تتغري 
ط���رق و���س��م��ه��ا مب��ا ي��ن��ا���س��ب ال�����س��ي��ح��ات اجل���دي���دة. لكن 
ميكننا اأن ن�سهد اأخطاء جمالية فا�سحة ارتكبتها بع�س 
احلواجب  �سكل  تغيري  ع��رب  ج��م��ال��ه��ن،  ب��ح��ق  ال�����س��ي��دات 
باجتاهات تبدو جديدة ومميزة. حتظى الفتاة الرو�سية 
مواقع  على  وا���س��ع��ة  ب�سهرة  ب��روت��ودي��اك��ون��وف��ا  اأجنيليكا 
ال��ت��وا���س��ل الج���ت���م���اع���ي، ب�����س��ب��ب ���س��ك��ل ح��اج��ب��ي��ه��ا غري 
بت�سوير  �ساب  ق��ام  بعدما  الفتاة  �سهرة  وب���داأت  امل��األ��وف. 
اأجنيليكا بينما كانت ت�ستقل با�س يف منطقة “ياقوتيا” 
الرو�سية. وتفاوتت اأراء رواد مواقع التوا�سل الجتماعي 
بيد موؤيد للفكرة وبني معار�س، حيث علق الكثري على 
�سورتها ب�عار ياقوتيا. ولدى اأجنيليكا ما يقارب من 89 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  ل�سفحتها  متابع  األ��ف 

“اإن�ستغرام«.

اعتاد ال�صتيقاظ ال�صاعة 
4.30 فح�صل على �صيارة هدية

انت�سرت  اأن  بعد  هدية،  �سيارة  على  بريطاين  �ساب  ح�سل 
���س��ورت��ه على م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، وه��و يرتدي 
مالب�س التخرج، وي�سري باجتاه موقف احلافالت، حتى ل 
يفوت احلفل. واعتاد كوري باتريك )19 عاماً( ال�ستيقاظ 
ي���وم، ح��ت��ى يتمكن من  ك��ل  4.30 ���س��ب��اح��اً  ال�����س��اع��ة  ع��ن��د 
الو�سول اإىل مدر�سته يف الوقت املنا�سب، وعلى الرغم من 
اللحاق  على  عازماً  كان  اأن��ه  اإل  �سيارة،  اأ�سرته ل متلك  اأن 
ل��ه، وه��و ي�سري  امل���ارة ���س��ورة  اأح��د  التخرج، والتقط  بحفل 
باجتاه حمطة احلافالت يف برمنغهام. وكانت عائلة كوري 
قد انتقلت اإىل حي وي�ست اإند، الذي يبعد حوايل 10 اأميال 
نحو  اإىل  يحتاج  كان  كامل،  عام  وعلى مدى  عن مدر�سته، 
اإىل املدر�سة، با�ستخدام و�سائل النقل  90 دقيقة للو�سول 
العام، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. واأراد كوري 
اأ�سدقائه،  الثانوية مع  املدر�سة  التخرج من  �سنة  ينهي  اأن 
لذلك قرر البقاء يف نف�س املدر�سة، واألزم نف�سه بال�ستيقاظ 

باكراً كل يوم، لين�سم اإليهم يف ال�سباح.

م�صابقة لعبور حبل بني جبلني بالكعب العايل
جتد الكثريات �سعوبة يف ال�سري اأثناء ارتداء الكعب العايل، لكن 
الأمر يبدو �سبه م�ستحيل، عند ال�سري فوق حبل معلق بعر�س 
وحاولت  العايل.  بالكعب  مرت   1300 ارتفاع  على  �سم   2.5
ثالث مغامرات حمرتفات: ميمي جو�سدون من فرن�سا، وميا 
نوبليت من كندا، وفيث ديلي من الوليات املتحدة الأمريكية، 
عبور هذا احلبل، اأمام ح�سد من املتفرجني يف مقاطعة هونان 
لعبور  حم����اولت،   3 على  مت�سابقة  ك��ل  وح�سلت  ال�سينية. 
اأو ت�سقط، وكل منهن  اأن تتعرث  دون  55 مرتاً  احلبل مل�سافة 
ترتدي حذاء بكعب عاٍل بارتفاع 5 بو�سات، بح�سب موقع اآي 
تي يف. وجنحت الكندية ميا يف حماولتها الأوىل، حيث متكنت 
من قطع امل�سافة بثبات خالل 22 دقيقة و36 ثانية، يف حني 
يف  وجن��ح��ت  الأوىل،  حم��اول��ت��ه��ا  يف  ميمي  الفرن�سية  ف�سلت 
الثانية خالل 9 دقائق و24 ثانية، اأمام مناف�ستهما الأمريكية 

فيث التي ف�سلت يف حماولتها الثالث.

امريكا بحاجه ايل  50 األف �صائق  والراتب 80 األف دولر
تعاين الوليات املتحدة نق�سا يف �سائقي ال�ساحنات، اإذ يرتاجع الإقبال اأكرث فاأكرث على مهنة الطريق ال�ساقة، رغم زيادة 
الراتب واإعالن بع�س ال�سركات حزمة من احلوافز. وحتتاج ال�سوق الأمريكية يف الوقت احلايل اإىل اأكرث من خم�سني 
األف �سائق، لكن ال�سركات جتد �سعوبة يف العثور على هوؤلء. ويختلف دخل �سائقي ال�ساحنات يف الوليات املتحدة من 
�سركة اإىل اأخرى، لكنه قد ي�سل يف بع�س الأحيان اإىل 80 األف دولر يف ال�سنة. ورفعت �سركة “بريني للنقل” يف ولية 
ميني�سوتا رواتب �سائقي ال�ساحنات بن�سبة 15 يف املئة حتى ت�سجع على اللتحاق بها، لكنها مل حتقق النتائج املرجوة. 
واأدى نق�س ال�سائقني اإىل اإرباك اأن�سطة عدد من ال�سركات، اإذ تاأخر ت�سليم عدة طلبيات ب�سبب النق�س ومن املرتقب اأن 
يزداد الأمر �سوًءا يف الأيام القادمة.  وبح�سب موقع “وا�سنطن بو�ست” فاإن عدة اأ�سباب تنفر الأمريكيني من العمل 
بقيادة ال�ساحنات، يف مقدمتها عدم ال�ستقرار، فال�سائق ل يعمل بدوام حمدد ال�ساعات من ال�سباح اإىل امل�ساء. وي�سكو 
ال�سائقون كذلك من تاأثري العمل على حياتهم العائلية فهم يف �سفر دائم، وكثريون منهم ي�سلون اإىل الطالق ب�سبب 
اخلالف مع زوجاتهم، كما اأن القيادة يف حالة جلو�س دون القيام بن�ساط بدين كاف توؤدي اإىل م�سكالت �سحية وزيادة 
الوزن. ويجد ال�سائقون �سعوبة يف العناية بنظافتهم ال�سخ�سية، ب�سبب تواجدهم داخل ال�ساحنات يف اأغلب الأوقات. 
اإنهم ل يلقون الحرتام الالزم من باقي ال�سيارات على الطريق، لكنهم يوؤكدون يف  ف�سال عن ذلك، يقول ال�سائقون 

الوقت نف�سه اأنه ل منا�س من العمل، حني ل يكون الإن�سان حا�سال على �سهادات عليا ت�سمن له بديال اأف�سل.
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يدر�س على هاتفه فيح�صل على منحة 
العلوم  لدرا�سة  كاملة  درا�سية  منحة  على  �سوري  �ساب  ح�سل 
الطبيعية يف جامعة كامربدج بعدما ا�ستخدم هاتفه النقال يف 
�سراء  نفقات  حتمل  على  عائلته  مقدرة  لعدم  الكيمياء  درا�سة 
الكتب له.  ا�ستخدم عبد اهلل قطينة )19 عاماً( هاتفاً حمموًل 
عن  عائلته  عجزت  بعدما  الكيمياء،  لدرا�سة  بو�سات   4 قيا�س 
الكيمياء عن  تعلم  ب��ذل جهد جبار يف  وبعد  ل��ه.   الكتب  �سراء 
طريق الهاتف، قامت كلية كوربو�س كري�ستي، بجامعة كامربيج 
 48000 بقيمة  كاملة  درا�سية  منحة  بتقدمي  الربيطانية، 
الدرا�سة  تكاليف  تت�سمن  امل��ك��اف��ح،  لل�ساب  اإ�سرتليني  جنيه 
واملعي�سة لل�ساب، تقديراً منها لإخال�سه وذكائه.  وقال عبداهلل 
الطالب  اأك���ون  اأن  عظيم  ل�سرف  “اإنه  جت��رب��ت��ه:  على  معلقاً 
ال�سوري الوحيد الذي ان�سم اإىل جامعة كامربيدج هذا العام. 

ل ميكنني اأن اأعرب عما تعنيه هذه الفر�سة بالن�سبة يل«.
بدون  الدرا�سة  �سعوبة  م��دى  اأن�سى  اأن  ميكنني  “ل  واأ���س��اف: 
كهرباء ملدة 18 �ساعة يف اليوم، اأو مدى �سعوبة درا�سة جميع 
الكتب من �سا�سة هاتف جوال �سغري. مل تكن عائلتي ت�ستطيع 
�سراء الكتب يل، ول هاتفاً اأكرب حجماً. لقد جعلتني الظروف 
اأكرث ت�سميماً على حتقيق حلمي«. وكان عبد اهلل قد �سارك يف 
اإىل  2015 وو�سل  عام  ال�سورية يف  الكيمياء  اأوملبياد  م�سابقة 
امل�ستوى الدويل، قبل اأن ينهي درا�سته يف عام 2017 ويتقدم 
توفر  ال��ت��ي  ك��ام��ربي��دج  ج��ام��ع��ة  منحة  ع��ل��ى  للح�سول  بطلب 
التمويل للطالب املوهوبني الذين ل ي�ستطيعون حتمل نفقات 
الدرا�سة.  وعلى الرغم من اأن عبد اهلل مل يح�سل على املنحة 
الدرا�سية يف بادئ الأمر، اإل اأنه رف�س التخلي عن حلمه وقام 
يف  درا�سته  لإمت���ام  التربعات  جلمع  اإل��ك��رتوين،  موقع  باإن�ساء 

كامربيدج. 

ق�صدت التخل�س من الرتهالت 
فتحولت اإىل بطلة 

ق�سدت امراأة بريطانية ال�سالة الريا�سية للتخل�س من ترهالت 
بطلة  اإىل  اأ�سهر  بعد  فتحولت  الثاين،  طفلها  ولدة  بعد  بطنها 
ب��راون )33 عاماً( جتد  اأج�سام حمرتفة.  لزال��ت ديفينا  كمال 
الوقت الكايف ملمار�سة الريا�سة مبعدل 6 مرات يف الأ�سبوع، حيث 
تق�سد ال�سالة الريا�سية ب�سكل يومي يف اخلام�سة �سباحاً، على 
ب��دوام كامل  اأنها م�سوؤولة عن تربية طفلني، وتعمل  الرغم من 
خارج املنزل.  وتقول براون من نوتغهام �ساير، باأن النا�س ي�سابون 
متار�س  وه��ي  لها  م�سورة  مقاطع  ي�ساهدون  عندما  بالده�سة 
من  ريا�سي  ج�سم  اإىل  ج�سمها  حولت  بعدما  وخا�سة  متارينها، 
اأمار�س  اأن  نيتي  يف  يكن  “مل  ب���راون  وت�سيف  امل��م��ت��از.  ال��ط��راز 
يف  الأج�����س��ام  كمال  يف  بطلة  اإىل  واأحت���ول  دائ��م  ب�سكل  الريا�سية 
بداية الأمر، فكل ما كان يهمني هو التخل�س من ترهالت البطن 
بعد ولدتي لطفلي الثاين، ولكني بعد اأن �ساهدت نتائج التمارين 
الريا�سية اأ�سبح لدي �سغف مبمار�ستها على الدوام«. وتتبع براون 
حمية �سارمة تعتمد على 6 وجبات غنية بالربوتينات يف اليوم 
مثل اللوز والدجاج. كما اأنها تقوم بوزن وجباتها لكي تعرف بدقة 

كمية الد�سم والربوتني والكربوهيدرات التي تتناولها. 
املمثلة يونيو ديان رافائيل خالل ح�سورها حواراً حول الأدوار الفكاهية يف لو�س اجنلو�س.   )ا ف ب(

»قنبلة وهمية« ت�صيب
 10 على منت طائرة

اإن  الإندوني�سية،  ال�سرطة  قالت 
ع�سرة ركاب على منت رحلة جوية 
اإندوني�سية كانت ت�ستعد لالإقالع 
من جزيرة بورنيو، اأ�سيبوا ، بعد 
اأن حت��دث رج��ل ك��ذب��ا ع��ن وجود 

قنبلة.
ال�سرطة  با�سم  املتحدث  واأو���س��ح 
ال���رك���اب  اأن  ب����ورن����وم����و،  ن���ان���ان���غ 
فرانتينو�س  ���س��م��ع��وا  الآخ����ري����ن 
نرييغي، 26 �سنة، م�سادفة وهو 
ثمة  ب����اأن  ط����ريان  م�سيفة  ي��ب��ل��غ 
قنبلة على طائرة ليون اإير، التي 
كانت تقل 189 راكبا اإىل جاكرتا 

ليل الثنني.
واأ���س��اف ب��ورن��وم��و اأن راك��ب��ا اآخر 
ك�سر نوافذ خمرج الطوارئ. ومت 

القب�س عليه هو ونرييغي.
م���ق���ط���ع م�������س���ور على  واأظ�����ه�����ر 
الأ�سخا�س  ع�����س��رات  الإن����رتن����ت 
على اجلناح الأمين للطائرة من 
وبع�سهم   .737 ب��وي��ن��غ  ط�����راز 
انزلق عرب املحرك الأمي��ن ونزل 

اإىل املدرج.
ركاب  ثمانية  اإن  بورنومو  واأ���س��ار 
تعر�سوا لك�سور يف العظام وجروح 
�سخ�سان  واأ����س���ي���ب  ال����راأ�����س،  يف 

ب�سكل طفيف.
واأ�ساف اأن الفح�س مل يعرث على 

اأي قنابل.

هجوم يطري 10 روؤو�س
عرث على 10 اأ�سخا�س قتلوا بقطع الراأ�س، 
ن�سب  هجوم  يف  موزمبيق  �سمال  اأق�سى  يف 
عنيفة  عمليات  نفذت  مت�سددة  جماعة  اإىل 
م��ن م�سادر  م��ا علم  وف��ق  املنطقة،  ع��دة يف 

حملية متطابقة.
وقال ممثل احلكومة يف منطقة باملا ديفيد 
نباأ  بلغنا  “لقد  بر�س  لفران�س  ما�سيمبوكو 

دون مزيد من التفا�سيل. هذه الفاجعة”، 
واأفادت م�سادر حملية عدة لوكالة فران�س 
الأح��د يف قريبة  الهجوم مت فجر  اإن  بر�س 
القريبة  ديلغادو  كابو  منطقة  يف  موجنان، 

من احلدود.
وق����ال اأح����د ال�����س��ك��ان، راف�����س��ا ال��ك�����س��ف عن 
اأط���ف���اًل وكبري  ال�����س��ح��اي��ا  اإن ب��ني  ه��وي��ت��ه، 

القرية.
واأف����اد م�����س��در حم��ل��ي اآخ���ر ل��ف��ران�����س بر�س 
ال�سرطة  زودت  لأن��ه��ا  القرية  “ا�ستهدفوا 

مبعلومات حول مكان اختباء املجموعة«.
“ال�سباب”  با�سم  املعروفة  احلركة  وكانت 
هاجمت يف اأكتوبر املا�سي ال�سرطة واجلي�س 

يف مدينة مو�سيمبوا دا برايا.

اأحمد )42 عاماً(، عامل بناء �سوري، عا�س حياة 
مل���غ���ادرة البالد  اأ���س��رت��ه، لكنه ا���س��ط��ر  ع��ادي��ة م��ع 
ب�سبب احلرب، لي�ستقطب اهتمام و�سائل الإعالم 

عند و�سوله اإىل اليونان.
فالرجل �ساحب الأ�سول الكريتية، اأثار ا�ستغراب 
ب��ق��درت��ه ع��ل��ى تكلم لغتهم  ���س��ك��ان ج��زي��رة ك��ري��ت 
بلهجة قدمية جداً، اإذ اأجرب اأجداده على مغادرتها 

قبل 130 عاماً.
اأحمد،  عن  مطولة  ق�سة  �سي”  بي  “بي  ون�سرت 
وبداأ  خ��ان��ي��ا،  يف  �سغري  متجر  اإىل  دخ��ل  فعندما 
له  بدت  اإذ  املتجر،  ده�سة �ساحب  اأث��ار  بالتحدث، 
وكاأن  ج��داً،  وقدمية  ماألوفة  غري  الكلمات  بع�س 
اأن  وا�ستغرب  اآخ��ر،  ع�سر  من  ج��اء  اأمامه  الرجل 
اأيامنا  يف  القدمية  اللهجة  بهذه  يتحدث  �سخ�ساً 

هذه.
والديه  من  الكريتية  اللغة  تعلم  قد  اأحمد  وك��ان 
الذين عا�سا يف �سورية، وقال “لقد ولدنا وكربنا 
يف �سورية وتعلمنا اللغة العربية يف املدار�س، لكننا 
كعائلة، كنا دائماً نتحدث اللغة اليونانية باللهجة 
الكريتية يف املنزل، ما جعل الثقافة الكريتية حية 

اليونانية  ال��رق�����س��ات  اأط��ف��ال��ن��ا  تعلم  فقد  بيننا. 
التي  الق�سرية  الكريتية  الأ�سعار  بع�س  وحفظوا 
اآباءنا خّلفوا  اأن  كما  “مانتيادي�س”،  با�سم  تعرف 
وراءهم الكثري من العادات اليونانية من رق�سات 
وو�سفات لالأطعمة التقليدية، مثل طبق القواقع 
العائالت  داخ��ل  بينهم من  وال��ت��زاوج فيما  املقلية 
يتزوج  ما  وقلياًل  �سورية”،  املوجودة يف  الكريتية 
اأي�ساً  يا�سمني  فزوجته  غريهم،  من  الكريتيون 

كريتية الأ�سل، بح�سب “بي بي �سي«.
وتعود جذور الق�سة اإىل عام 1890 عندما اأجرب 
ج��د اأح��م��د ع��ل��ى م���غ���ادرة ك��ري��ت، ع��ن��دم��ا انهارت 
الإمرباطورية العثمانية، التي كانت كريت جزءاً 
ال�سكان  رب���ع  اإذ حت���ول  ق��رن��ني،  م���دار  ع��ل��ى  منها 
الذي  اأح��م��د،  ج��د  ومنهم  الإ����س���الم،  اإىل  تقريباً 
ط���رد م���ن اجل���زي���رة م��ث��ل ب��ق��ي��ة امل�����س��ل��م��ني خالل 
النتفا�سات يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر. ومتكن 
اأحمد من زيارة قريته التي خرج منها جده، وبداأ 
مع اأ�سرته بتعلم القراءة والكتابة باللغة اليونانية 
احلديثة، اإذ اإنهم يجيدون الكالم باللغة القدمية 

فقط.

لجئ �صوري يعود اإىل بالد اأجداده يف اليونان

ديان كروغر حامل بطفلها الأول
ك�سفت تقارير و�سائل الإعالم العاملية اأن النجمة  ديان كروغر  حامل بطفلها الأول من 

زوجها املمثل  نورمان ريدو�س .
وكانت قد انت�سرت الأخبار عن حمل ديان خالل ح�سورها مهرجان كان ال�سينمائي، 

حيث كانت ترتدي مالب�س وا�سعة تخفي حتتها كل اأثار احلمل.
اأوردت اأن ديان جتنبت �سرب الكحول يف �سهرات مهرجان كان.  Page Six

ديان البالغة من العمر 41 عاماً تواعد نورمان البالغ من العمر 49 عاماً منذ عام 
.2016

ولدى نورمان �سبي يبلغ من العمر 18 عاماً من عالقته ال�سابقة مع هيلينا 
كري�ستن�سن.


