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الإمارات تطلق م�شروعها اخلريي 
ال�شنوي لتوزيع ك�شوة العيد بح�شرموت

•• املكال-وام:

الهالل  هيئة  ف��ى  ممثلة  امل��ت��ح��دة  العربية  االم����ارات  دول���ة  اأط��ل��ق��ت 
االحمر االماراتية ام�س االأول مبديرية املكال مبحافظة ح�ضرموت، 
اإطار  ف��ى  وذل���ك  العيد  ك�ضوة  لتوزيع  ال�ضنوي  اخل���ري  م�ضروعها 
اجلهود التي تبذلها دولة االمارات مل�ضاعدًة االأ�ضر التي فقدت معيلها 

.
وقام فريق الهيئة بتوزيع الف ك�ضوة باالإ�ضافة اإىل ق�ضائم م�ضرتيات 
يف عدة مراكز جتارية مبحافظة ح�ضرموت ا�ضتهدفت اأ�ضر ال�ضهداء 
وااليتام و اأ�ضر االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�ضة واال�ضر االأ�ضد فقراً 
كوبونات  اعطائهم  طريق  عن  الأطفالهم،  ينا�ضبهم  ما  اقتنوا  حيث 
�ضرائية من اأكرب املعار�س املوجودة باملدينة، حتى ي�ضتطيعوا م�ضاركة 

اأقرانهم فرحة العيد.                                          )التفا�ضيل �س2(

حممد بن را�شد للأعمال الإن�شانية  تنظم 
عددا من الفعاليات اخلريية الرم�شانية فى م�شر

•• القاهرة -وام:

ن��ظ��م��ت م��وؤ���ض�����ض��ة حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم ل��الأع��م��ال اخلرية 
م�ضر  ف��ى  الرم�ضانية  اخل��ري��ة  الفعاليات  م��ن  ع���ددا  واالإن�����ض��ان��ي��ة 
ت�ضمنت ت��وزي��ع ال��ع��دي��د م��ن ال�����ض��الل ال��غ��ذائ��ي��ة وم�����ض��ارك��ة احلملة 
الرم�ضانية ل�ضقيا االإمارات بتوزيع املياه على ال�ضائمني اإ�ضافة اىل 
�ضارك  التي  االإفطار  حفالت  واإقامة  الغذائية  ال�ضالل  اآالف  توزيع 
فيها العديد من دور االأيتام و بع�س اجلمعيات اخلرية مب�ضر فيما 
كرمت 100 من حفظة القراآن الكرمي .             )التفا�ضيل �س3(
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�ضودانيون يوا�ضلون التظاهر يف العا�ضمة اخلرطوم  

قائد �ضرطة فرجينيا خالل موؤمتره ال�ضحفي )رويرتز(

الرئا�سة الفل�سطينية: قرارات قمتي مكة انت�سار للموقف الفل�سطيني

الحتاد الأوروبي: ال�شتيطان غري �شرعي وباطل وفقا للقانون الدويل

نان�ضي بيلو�ضي ترف�س اإجراء العزل

االأمن يغلق مدخل االعت�سام لـ منع تكرار احلوادث 

الع�شكري ال�شوداين وقوى التغيري يوؤكدان على موا�شلة التفاو�ض
قتيًل باإطلق نار داخل مبنى حكومي بفريجينيا  13

اأجنحة اإيران حما�شرة.. ل وقود يف مطارات العامل
•• عوا�صم-وكاالت:

اأع��ل��ن م�����ض��وؤول اإي����راين اأم�����س ال�����ض��ب��ت، اأن ب���الده قدمت 
�ضكوى اإىل وكالة تابعة لالأمم املتحدة ب�ضبب املنع امل�ضتمر 
لتزويد الطائرات االإيرانية بالوقود يف املطارات االأجنبية 
املالحة  م��دي��ر  ده��ق��ان،  وق���ال مرت�ضى  ال��ع��ق��وب��ات.  اإث���ر 
اجلوية وال�ضوؤون الدولية يف اإيران، اإنه مت اإبالغ منظمة 

الطران املدين الدويل )ICAO( بهذه الق�ضية.
كما اأكد يف مقابلة مع وكالة االأنباء االإيرانية، ال�ضبت، اأن 
هذه امل�ضكلة نتجت عن ت�ضديد العقوبات االأمركية �ضد 
اللوائح  بنظره جلميع  اع��ت��ربه��ا  خمالفة  وال��ت��ي  اإي���ران 

الدولية.
وكانت الواليات املتحدة حظرت عدًدا من �ضركات الطران 
اإير«،  »اإي��ران  االيرانية  اخلطوط  ذلك  يف  مبا  االإيرانية، 

لتورطها يف نقل اجلنود واالأ�ضلحة اإىل مناطق النزاع يف 
ال�ضرق االأو�ضط وكذلك انتهاك العقوبات االأمركية.

اأن الغر�س من ه��ذه االإج���راءات هو »قطع  وزع��م دهقان 
ع��الق��ات اإي�����ران م��ع ال����دول االأخ������رى«، وق����ال اإن اإي����ران 

�ضتحاول حل م�ضكلة اإي�ضال الوقود لل�ضركات االإيرانية.
وذكرت وكالة االأنباء االإيرانية )اإرنا( اأن امل�ضكلة االأخرة 
ح��ول ع��دم ت��زوي��د ال��ط��ائ��رات االإي��ران��ي��ة ب��ال��وق��ود تتعلق 

برحلة اإىل فرانكفورت باأملانيا.
8 �ضاعات  ال��رح��ل��ة ك��ان��ت م��ت��اأخ��رة  اأن  ت��ق��ري��ر  وك��ت��ب��ت يف 
اأنقرة  يف  �ضاعات   4 مل��دة  التوقف  ال��ط��ائ��رة  على  وت��ع��ني 

للتزود بالوقود.
بينما  املفاو�ضات،  �ضاعات من  بعد  اأن��ه  اأ�ضافت  ذل��ك،  اإىل 
ب��ال��وق��ود من  ت��زوي��ده��ا  الرحلة م�ضتائني، مت  رك��اب  ك��ان 

خالل �ضاحنتني جلبتا الوقود من خارج املطار.

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأغلق االأمن ال�ضوداين اأم�س ال�ضبت، 
النيل،  �ضارع  من  االعت�ضام  مدخل 
للحوادث  تكرار  اإن��ه  ق��ال  ما  ب�ضبب 
ال�ضرطة  واأغ��ل��ق��ت  امل��ن��ط��ق��ة.  بتلك 
النيل  ���ض��ارع  ال�ضودانية  الع�ضكرية 
م��ن اأ���ض��ف��ل ج�ضر »امل���ك من���ر«، ذلك 
اإىل منطقة  ي����وؤدي  ال���ذي  ال��ط��ري��ق 
اآخ�����ر بجوار  اأ���ض��ف��ل ج�����ض��ر  اأخ������رى 

جامعة اخلرطوم.
و�ضهدت ذلك الطريق حوادث عنف 
وقتل ونهب الأيام عدة، وهي منطقة 
فيها  وت��ب��اع  ال�ضيطرة،  ع��ن  خ��ارج��ة 
امل����خ����درات، ك��م��ا اأن���ه���ا غ����دت موقع 
املعت�ضمني  م��ن  كبر  ع��دد  �ضكوى 

واجلي�س واالأجهزة االأخرى.
املهنيني  جت���م���ع  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
وق��وى اإع���الن احل��ري��ة والتغير يف 
املنطقة  ه��ذه  اإن  منا�ضبة  من  اأك��ر 
تتبع ملكان االعت�ضام، ومن يقوم  ال 
املنطقة  ه��ذه  يف  النيل  ���ض��ارع  بقفل 
امل���واط���ن���ني ال يتبع  ع��ل��ى  وي��ع��ت��دي 

للمعت�ضمني.
الع�ضكري  امل��ج��ل�����س  اأك����د  وب�������دوره، 
باب  اأن  ال���������ض����ودان  يف  االن���ت���ق���ايل 
التفاو�س مع قوى احلرية والتغير 

•• فرجينيا-وكاالت:

فرجينيا  مدينة  �ضرطة  اأعلنت 
بيت�س بوالية فرجينيا االأمريكية 
اأن موظفاً يف مركز بلدية املدينة 
اأطلق النار ب�ضكل ع�ضوائي بداخل 
املبنى ليقتل 12 �ضخ�ضاً وي�ضيب 

اأربعة اآخرين قبل اأن يتم قتله.
واأكد قائد �ضرطة فرجينيا بيت�س، 
موؤمتر  يف  ����ض���رف���را،  ج��ي��م�����س 
الذي  الهجوم،  منفذ  اأن  �ضحفي 
»ك��ان يعمل منذ ف��رتة طويلة« يف 
املكان ومل يتم الك�ضف عن هويته، 
دخل املبنى  وبداأ يف »اإطالق النار 

ب�ضكل ع�ضوائي«.
البداية  يف  اأع��ل��ن  �ضرفرا  وك��ان 
باالإ�ضافة  �ضخ�ضاً   11 مقتل  عن 
رفع  ل��ك��ن��ه  ال���ه���ج���وم،  م��ن��ف��ذ  اإىل 
لوجود  واأ����ض���ار  الح��ق��اً  احل�ضيلة 

رجل �ضرطة �ضمن امل�ضابني.

الهاجم  لقي  �ضرفرا،  وبح�ضب 
ح��ت��ف��ه يف ت���ب���ادل اإط�����الق ن���ار مع 

رجال االأمن.
ج��ث��ث يف  ع��ل��ى  ال�ضلطات  وع���رت 

ثالثة طوابق من املبنى واملراآب.
ويعود اأ���ض��واأ ح��ادث اإط��الق ن��ار يف 

االأول من  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
 2017 االأول(  )ت�ضرين  اأكتوبر 
يف مدينة ال�س فيغا�س عندما فتح 
ع��ل��ى ح�ضد خالل  ال���ن���ران  رج���ل 
فندق  غ��رف��ة  م��ن  مو�ضيقي  حفل 
وقتل 58 �ضخ�ضاً قبل اأن ينتحر.

م�����ض��ادر مقّربة  ع��ن  اإع���الم حملية 
والتغير  احلرية  ق��وى  اإع��الن  من 
قولها اإن هناك ترتيبات جارية من 
اأجل ا�ضتئناف التفاو�س مع املجل�س 

الع�ضكري االنتقايل خالل �ضاعات.
املجل�س  ب��ني  امل��ف��او���ض��ات  اأن  ي��ذك��ر 
تعرت  التغير  وق���وى  ال��ع�����ض��ك��ري 
التو�ضل  ب�ضبب عدم  اأ�ضبوعني  قبل 
ون�ضب  ال���رئ���ا����ض���ة  ح������ول  الت����ف����اق 

التمثيل يف املجل�س ال�ضيادي.
ال�ضودانيني،  املهنيني  جتمع  وك��ان 
اأح����د امل��ك��ون��ات ال��رئ��ي�����ض��ي��ة يف قوى 
ال���ت���ي تقود  »احل���ري���ة وال���ت���غ���ي���ر«، 
احل�������راك ال�����ض��ع��ب��ي يف ال�������ض���ودان، 
ح�ضابه  على  ن�ضره  ب��ي��ان  يف  اأو���ض��ح 
ع��ل��ى ت���وي���رت، االث���ن���ني امل��ا���ض��ي، اأن 
الع�ضكري  املجل�س  م��ع  امل��ف��او���ض��ات 
االنتقايل مل تتوقف ب�ضكل نهائي اأو 
كامل، بل موؤقتاً، وميكن ا�ضتئنافها 

يف اأي حلظة.
التفاو�س،  ا�ضتئناف  �ضرط  واأو�ضح 
ي��واف��ق املجل�س  اأي وق��ت  ق��ائ��اًل: يف 
التفاو�ضي  املقرتح  على  الع�ضكري 
امل�����ق�����دم م�����ن ق���ب���ل ق������وى احل���ري���ة 
جمل�س  رئا�ضة  تكون  باأن  والتغير، 
�ضيتوا�ضل  دوري���ة  مدنية  ال�����ض��ي��ادة 

التفاو�س.

ما زال مفتوحاً، موؤكداً اأن وجوده يف 
الفرتة االنتقالية لي�س حبا ومت�ضكا 
احلماية  ل��ت��وف��ر  ب���ل  ال�����ض��ل��ط��ة  يف 
ال�ضيا�ضي  اجل���و  وت��ه��ي��ئ��ة  االأم��ن��ي��ة 

لل�ضعب.
وق����������ال ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س ال���ل���ج���ن���ة 
الع�ضكري  ب��امل��ج��ل�����س  االق��ت�����ض��ادي��ة 
اإبراهيم  اإب��راه��ي��م ج��اب��ر  االن��ت��ق��ايل 
االأنباء  وك���ال���ة  اأف������ادت  م���ا  ب��ح�����ض��ب 

زيارته  خ���الل  )���ض��ون��ا(  ال��ر���ض��م��ي��ة 
امل�ضّلحة  ال��ق��وات  اإّن  ك�ضال،  ل��والي��ة 
التفاو�س  وب����داأت  للوطن  ان��ح��ازت 
الأّنها  والتغير،  احل��ري��ة  ق��وى  م��ع 
موؤكدا  غ���ره،  �ضبيل  ال  اأّن���ه  ت��وؤم��ن 
مفتوحا  �ضيظل  التفاو�س  ب��اب  اأن 
واأن ال �ضبيل غر التفاو�س، م�ضرا 
متيل  ال  العاملية  املنظمات  اأن  اإىل 
تويل  يف  الع�ضكرية  االنقالبات  اإىل 

�ضوؤون الدول.
كما و���ض��ف احل���راك ال��ث��وري الذي 

بداأ يف اأبريل املن�ضرم بال�مفخرة.
املجل�س  ع�����ض��و  اأع����ل����ن  ذل������ك،  اإىل 
ال���ع�������ض���ك���ري ع����ن ج����ه����ود ت����ب����ذل يف 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن اأج�����ل توفر 
للمواطنني  االأ�ضا�ضية  االحتياجات 

والت�ضدي ملكافحة التهريب.
و�ضائل  نقلت  مت�ضل،  �ضعيد  وعلى 

اجلي�ض الليبي ي�شيب درون 
تركية ا�شتهدفت اأحياء �شكنية

•• طرابل�س-وكاالت:

»درون« فوق  اإ�ضابة طائرة تركية بدون طيار  اأم�س  الليبي،  الوطني  اأعلن اجلي�س 
مدينة غريان، التي تبعد 80 كيلومرتا جنوبي العا�ضمة طرابل�س، بعد ا�ضتهدافها 

عدد من االأحياء ال�ضكنية ب�ضكل ع�ضوائي.
اأتراكا  �ضباطا  يظهر  م�ضورا  مقطعا  املا�ضي،  االأربعاء  ن�ضر،  الليبي  اجلي�س  وك��ان 
التي و�ضلت  ا�ضتخدام االآليات  اأف��رادا من ميلي�ضيات طرابل�س على كيفية  يدربون 

من تركيا عرب ميناء طرابل�س.
ووفقا للجي�س، و�ضل عدد من �ضباط اجلي�س الرتكي اإىل طرابل�س لتكوين غرفة 
من  القادمة  االإرهابية  واجلماعات  امل�ضلحة  امليلي�ضيات  لتدريب  ع�ضكرية  عمليات 

خارج ليبيا، عرب تركيا، على املدرعات واالأ�ضلحة املهربة من اأنقرة.
االأ�ضلحة  اأطنانا من  الليبي عن �ضبط �ضفن تركية تنقل  اأعلن اجلي�س  وكثرا ما 

والذخائر للتنظيمات االإرهابية هناك.

•• عوا�صم-وكاالت:

خارجية  وزي��رة  با�ضم  الر�ضمية  املتحدثة  اأ���ض��درت 
اإعالن  االأوروب��ي فيدريكا موغريني عقب  االحت��اد 
اإ�ضرائيل عن عطاءات لبناء 800 وحدة ا�ضتيطانية، 
بيانا اأكدت فيه اأن �ضيا�ضة بناء امل�ضتوطنات وتو�ضيعها 

يف القد�س ال�ضرقية يهدد خيار حل الدولتني.
اأن االحتاد االأوروب��ي يعار�س ب�ضدة  واأ�ضاف البيان 

�ضيا�ضة اال�ضتيطان االإ�ضرائيلية.
اال�ضتيطان  ب����اأن  االأوروب��������ي  االحت�����اد  ب��ي��ان  ون�����ّوه 
االإ���ض��رائ��ي��ل��ي غ��ر ق���ان���وين، وذل���ك وف��ق��ا للقانون 

الدويل، كما اأنه عقبة اأمام ال�ضالم.
�ضيوا�ضل  االأوروب����ي  االحت���اد  اأن  اإىل  البيان  واأ���ض��ار 
الدوليني  و����ض���رك���ائ���ه  ال���ط���رف���ني  ب���ني  ات�������ض���االت���ه 
واالإقليميني لدعم ا�ضتئناف عملية ذات معنى نحو 

مفاو�ضات حل الدولتني.
اأدانت  ق��د  الفل�ضطينية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ان��ت 

اأي�ضا باأ�ضد العبارات القرار االإ�ضرائيلي.
وقالت الوزارة يف بيان اإن هذا البناء يندرج يف اإطار 
لتهويد  ال��ه��ادف��ة  اال�ضتيطانية  االح��ت��الل  ت��داب��ر 
عزلها  ع��رب  وحميطها،  املحتلة  ال�ضرقية  القد�س 
بامل�ضتوطنني  واإغراقها  الفل�ضطيني،  حميطها  عن 
ومواطنيها  ���ض��ك��ان��ه��ا  م��ك��ان  واإح���الل���ه���م  ال���ي���ه���ود، 

االأ�ضليني.
واأكدت الوزارة اأن اال�ضتيطان غر �ضرعي وباطل من 
اأ�ضا�ضه، وتعتربه لي�س فقط انتهاكا �ضارخا للقانون 
الدولية  ولل�ضرعية  ج��ن��ي��ف،  وات��ف��اق��ي��ات  ال����دويل 
لقدرة  متوا�ضل  اختبار  اأي�ضا  ه��و  ب��ل  وق��رارات��ه��ا، 

وقيمه  مبادئه  ع��ن  ال��دف��اع  على  ال���دويل،  املجتمع 
مب�ضوؤولياته  االل��ت��زام  يف  ومل�ضداقيته  وحمايتها، 
يف  وال��وق��وف  �ضعبنا،  جت��اه  واالأخ��الق��ي��ة  القانونية 
وج��ه ال��ت��غ��ّول االأم��رك��ي االإ���ض��رائ��ي��ل��ي على حقوق 
وحميطها  ال�ضرقية  القد�س  وع��ل��ى  ع��ام��ة،  �ضعبنا 

ومقد�ضاتها خا�ضة.
اأم�س  الفل�ضطينية  ال��رئ��ا���ض��ة  اع��ت��ربت  ذل���ك،  اإىل 
واالإ�ضالمية  العربية  القمتني  ق��رارات  اأن  ال�ضبت، 
اللتان عقدتا يف مكة املكرمة يف ال�ضعودية اليومني 
ور�ضالة  الفل�ضطيني  للموقف  »انت�ضار  املا�ضيني 

وا�ضحة لالإدارة االأمريكية«.
يف  ردي��ن��ة،  اأب��و  نبيل  الرئا�ضة  با�ضم  املتحدث  وق��ال 
ت�ضريح ن�ضرته وكالة االأنباء الفل�ضطينية الر�ضمية 
)وفا(، اإن قرارات قمم مكة »�ضكلتا انت�ضاراً للموقف 
الفل�ضطيني الثابت والوا�ضح يف وجه كل املوؤامرات 

واملحاوالت الرامية لت�ضفية ق�ضيتنا الوطنية«.
العربية  االأم���ت���ني  »ت��ب��ن��ي  اأن  ردي���ن���ة  اأب����و  واأ����ض���اف 
ر�ضالة  وج��ه  الفل�ضطيني،  للموقف  واالإ���ض��الم��ي��ة 
اأن  االأمريكية والإ�ضرائيل  ل��الإدارة  الو�ضوح  �ضديدة 
الطريق الوحيد لتحقيق ال�ضالم ال�ضامل والعادل، 
ورف�س  الدولية،  ال�ضرعية  ق��رارات  تنفيذ  هو عرب 
اأي �ضفقة ال تن�ضجم مع احلقوق امل�ضروعة لل�ضعب 
وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  دول��ت��ه  ب��اإق��ام��ة  الفل�ضطيني 

القد�س ال�ضرقية على حدود 1967«.
ال�ضالم  ب�����اأن  اجل��م��ي��ع  ي��ف��ه��م  اأن  »ي���ج���ب  وت����اب����ع: 
لل�ضعب  ال�ضرعية  القيادة  وعنوانه  وا�ضح،  طريقه 
الفل�ضطيني، ولي�س عرب �ضفقات وهمية اأو م�ضاريع 

اقت�ضادية ال ت�ضاوي احلرب الذي تكتب به«.

79 م�شابا يف انفجار مب�شنع 
للمتفجرات و�شط رو�شيا

•• مو�صكو-وكاالت:

ان��ف��ج��ار يف م�ضنع  اإث���ر  ام�����س  ب��ج��راح  79 �ضخ�ضا  اأ���ض��ي��ب 
اقليم  يف  ال��واق��ع��ة  »دي��رج��ي��ن�����ض��ك«  م��دي��ن��ة  يف  للمتفجرات 
اأنباء  ن���وف���غ���ورد و����ض���ط رو����ض���ي���ا. ون��ق��ل��ت وك���ال���ة  ن��ي��ج��ن��ي 
»اإنرتفاك�س« عن م�ضادر يف وزارة الطوارئ الرو�ضية قولها 
للمتفجرات  كري�ضتال  م�ضنع  يف  �ضب  ال���ذي  احل��ري��ق  اإن 
اأدى اأي�ضا اإىل تدمر خم�ضة من مبانيه .. م�ضرة اىل اأن 
احل���ادث متكنت من  اإىل مكان  التي هرعت  االإط��ف��اء  ف��رق 
ال�ضيطرة على احلريق. ونقلت وكالة االإعالم الرو�ضية عن 
بثته  بيان  يف  قوله  البلدة  حاكم  نائب  كرا�ضنوف  دمي��رتي 
حد  على  م��ف��ق��ودان  »ه��ن��اك  احلكومية   24 رو�ضيا  حمطة 
علمنا«. ونقلت وكالة اإنرتفاك�س عن م�ضدر مل ت�ضمه قوله 
اإن نحو 79 �ضخ�ضا اأ�ضيبوا. وقال م�ضوؤول يف وزارة ال�ضحة 
جروحا  يعانون  امل�ضابني  اأغلب  اإن  �ضابق  وقت  يف  باملنطقة 

مقتل 20 حوثيا با�شتباكات 
مع العمالقة جنوبي احلديدة

•• اليمن-وكاالت:

ذكرت م�ضادر ع�ضكرية يف األوية العمالقة، ام�س ال�ضبت، اأن قواتهم قتلت 
االإيرانية  احلوثيني  ميلي�ضيات  من  عن�ضرا   20 عن  يقل  ال  ما  وجرحت 

خالل عملية التفاف يف مديرية حي�س جنوبي احلديدة.
واأفادت امل�ضادر باأن عنا�ضر امللي�ضيات االنقالبية حاولت الت�ضلل من اجلهة 
العودة  عليهم  ي�ضهل  اخ���رتاق  تنفيذ  حم��اول��ة  امل��دي��ري��ة،  ملركز  ال�ضمالية 
امللي�ضيات  العملية، مكبدة  اأحبطت  العمالقة  األوية  قوات  لكن  للمديرية، 

قتلى وجرحى.
وملي�ضيات  العمالقة  األ��وي��ة  ب��ني  عنيفة  ا�ضتباكات  دارت  ذل��ك،  ومب����وازاة 
احلوثي، يف اأطراف مديرية التحيتا جنوبي حمافظة احلديدة، وق�ضفت 
امللي�ضيات مركز املديرية واالأحياء ال�ضكنية، عالوة على �ضنها ق�ضفا عنيفا 

على مديرية حي�س.
وقالت م�ضادر ميدانية، اإن ا�ضتباكات عنيفة خا�ضتها األوية العمالقة �ضد 
جماميع متركزات امللي�ضيات احلوثية يف حميط وتخوم مديرية التحيتا، 

فيما احتدمت املواجهات يف اجلهة ال�ضرقية.
وقد قامت ميلي�ضات االنقالبيني بق�ضف االأحياء ال�ضكنية يف مركز مديرية 

التحيتا بالقذائف الثقيلة والهاون.
ولقي القيادي امليداين البارز يف ميلي�ضيات احلوثي، العقيد ه�ضام الغرباين، 

م�ضرعه على اأيدي قوات اجلي�س واملقاومة يف حمافظة ال�ضالع.
وتخو�س قوات اجلي�س واملقاومة معارك �ضر�ضة �ضد ميلي�ضيات احلوثي يف 

جبهات ال�ضالع، ومتكنت من ال�ضيطرة على العديد من املناطق.

مولر ينفخ يف رماد فجيعة ترامب:

لهذا يحجم الدميقراطيون عن بدء اإجراءات العزل
•• الفجر-  خرية ال�صيباين

روبرت  اخلا�س  املدعي  حت��دث  الرو�ضي،  التحقيق  انتهاء  منذ  م��رة  الأول 
مولر، االأربعاء. وقد نفخ تدخله، الذي ا�ضتمر ع�ضر دقائق، يف روح اأن�ضار 

عملية العزل الذين يزداد عددهم يف املع�ضكر الدميقراطي. 
التحقيق مل  اأن  اأ�ضابيع،  االأبي�س طيلة  البيت  الذي يكرر فيه  الوقت  ويف 
يثبت التواطوؤ مع رو�ضيا اأو العرقلة للعدالة، اأو�ضح الرئي�س ال�ضابق ملكتب 
التحقيقات الفيدرايل ، كما يف تقريره املكتوب، انه مل ي�ضتطع تربئة دونالد 

ترامب من »جرمية« عرقلة العدالة.               )التفا�ضيل �س14(

وا�شنطن تطلب من بريتوريا اأن 
ت�شلمها وزيرا موزمبيقيا �شابقا 

•• جوهان�صربغ-اأ ف ب:

اأمركي  دب��ل��وم��ا���ض��ي  م�����ض��در  اأف����اد 
وا���ض��ن��ط��ن ط��ل��ب��ت من  اأن  ال�����ض��ب��ت 
النظر« يف قرارها  »اإع��ادة  بريتوريا 
املوزمبيقي  امل������ال  وزي������ر  ت�����ض��ل��ي��م 
ملوزمبيق  ���ض��ان��غ  م��ان��وي��ل  ال�����ض��اب��ق 
بعد  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  اىل  ولي�س 
اإطار  اإفريقيا يف  اعتقاله يف جنوب 

ف�ضيحة ف�ضاد �ضخمة.
وقال روبرت مركل املتحدث با�ضم 
بريتوريا  يف  االأم��رك��ي��ة  ال�����ض��ف��ارة 
جنوب  حكومة  م��ن  ر�ضميا  »طلبنا 
اإفريقيا عدم ت�ضليم �ضانغ ملوزمبيق، 
يف الوقت الذي ت�ضعى فيه الواليات 
جنوب  يف  العدل  وزارة  مع  املتحدة 
قرارها  يف  النظر  الإع����ادة  اإف��ري��ق��ي��ا 

ال�ضادر يف 21 مايو«.
واأ��������ض�������اف امل����ت����ح����دث االأم�����رك�����ي 
»القوانني االأمركية حول الت�ضليم 
البلدين،  يف  ���ض��ان��غ  حم��اك��م��ة  تتيح 
وبعدها  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف  اأوال 
يف موزمبيق، يف حني اأن القانون يف 

الدخان يت�ضاعد من موقع االنفجاراتموزمبيق ال يتيح ذلك«.

بتوجيهات حممد بن را�شد ..بلدية دبي تنتهي 
من تطوير الأ�شواق التقليدية مبنطقة ديرة 

•• دبي -وام:

�ضاحب  ت���وج���ي���ه���ات  ع���ل���ى  ب����ن����اء 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي »رعاه  جمل�س 
اهلل«، ك�ضفت بلدية دبي ام�س عن 
اإجناز م�ضروع اإحياء حي االأ�ضواق 
التقليدية مبنطقة ديرة وتطوير 
نطاقها املعماري والعمراين وذلك 
املنطقة  ت��ط��وي��ر  م�����ض��اري��ع  �ضمن 
يتنا�ضب  التاريخية مبا  التجارية 
مع قيمتها الرتاثية ويدعم دورها 
العمل  منظومة  يف  مهم  كعن�ضر 
والتجاري  وال�����ض��ي��اح��ي  ال��ث��ق��ايف 
م��ن حر�س  انطالقا  االإم����ارة،  يف 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة ع��ل��ى احلفاظ 
وتر�ضيخ  الرتاثية  ال�ضواهد  على 
مكانة  وت��اأك��ي��د  الوطنية،  الهوية 
اخلارطة  ع��ل��ى  االإم��������ارات  دول�����ة 
االقت�ضادية وال�ضياحية والثقافية 

االإقليمية والدولية.
ت����اأت����ي ه������ذه اخل����ط����وة يف اإط������ار 
التي  ال����ت����ط����وي����ري����ة  امل���������ض����اري����ع 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اعتمدها 
حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل م��ك��ت��وم يف 
�ضموه  زي��ارة  املا�ضي خ��الل  يناير 

البلدية  وت��ت��وىل  دب��ي  بلدية  ملقر 
تناهز  اإجمالية  بقيمة  تنفيذها 

6.5 مليار درهم.
االأ�ضواق  تطوير  م�ضروع  يركز  و 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ع��ل��ى احل���ف���اظ على 
لتلك  الرتاثية  الهوية  و  الطابع 

العنا�ضر  وت�����ض��ج��ي��ع  االأ������ض�����واق 
املقومات  واإي�����ج�����اد  ال���ت���ج���اري���ة، 
الكفيلة بزيادة جاذبيتها كمناطق 
���ض��ي��اح��ي��ة وجت���اري���ة ورف����ع اأع����داد 
الزائرين �ضواء من داخل الدولة 

اأو خارجها.   )التفا�ضيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات تطلق م�شروعها اخلريي ال�شنوي لتوزيع ك�شوة العيد بح�شرموت
•• املكال-وام:

اأطلقت دولة االمارات العربية املتحدة ممثلة فى هيئة 
املكال  االأول مبديرية  ام�س  االماراتية  االحمر  الهالل 
ال�ضنوي  اخل���ري  م�����ض��روع��ه��ا  ح�����ض��رم��وت،  مبحافظة 
لتوزيع ك�ضوة العيد وذلك فى اإطار اجلهود التي تبذلها 

دولة االمارات مل�ضاعدًة االأ�ضر التي فقدت معيلها .
اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ك�ضوة  ال��ف  بتوزيع  الهيئة  ف��ري��ق  وق���ام 
م��راك��ز جت��اري��ة مبحافظة  ع���دة  م�����ض��رتي��ات يف  ق�ضائم 
اأ�ضر  و  واالي��ت��ام  ال�����ض��ه��داء  اأ���ض��ر  ا�ضتهدفت  ح�ضرموت 
االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�ضة واال�ضر االأ�ضد فقراً 
حيث اقتنوا ما ينا�ضبهم الأطفالهم، عن طريق اعطائهم 
باملدينة،  املوجودة  املعار�س  اأكرب  من  �ضرائية  كوبونات 

حتى ي�ضتطيعوا م�ضاركة اأقرانهم فرحة العيد.
وفى املناطق الريفية مبحافظة ح�ضرموت توجه فريق 
ت�ضطيع  ال  التي  االأ���ض��ر  م�ضتهدفاً  الهيئة  من  ميداين 

التوجه اىل نقاط التوزيع واعطائهم ك�ضوة العيد وهم 
يف منازلهم . واكد حميد را�ضد ال�ضام�ضي ممثل الهالل 
تقوم  امل�ضروع  فكرة  اأن  بح�ضرموت  االإم��ارات��ي  االأحمر 
االأطفال  اىل  العيد  مالب�س  توفر  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
االح��ت��ي��اج��ات اخلا�ضة  ال�����ض��ه��داء وذوي  وا���ض��ر  االأي���ت���ام 
العبء  لتخفيف  ال��ف��ق��رة،  واالأ����ض���ر  امل��ح��دود  وال��دخ��ل 
االقت�ضادي وادخال الب�ضمة والفرحة اىل قلوبهم، الفتا 
اإىل ان ه��ذا امل�����ض��روع ي��اأت��ي بدعم م��ن دول��ة االإم����ارات ، 
عرب« هيئة الهالل االأحمر » ملوا�ضاة االأطفال وا�ضرهم ملا 

�ضببته االأزمة اليمنية من تدهور اقت�ضادي ومعي�ضي.
لدولة  امتنانهم  ع��ن  امل�ضتفيدون  اأع���رب  جانبهم  م��ن 
االمارات على وقوفها الدائم معهم ورفع املعاناة عنهم، 
م��ت��ق��دم��ني ب��ج��زي��ل ال�����ض��ك��ر وال��ع��رف��ان ل��ق��ي��ادة الدولة 
مقدمة  ويف  اع��ي��ن��ه��ا  ن�����ض��ب  و�ضعتهم  ال��ت��ي  ال��ر���ض��ي��دة 
اأولوياتها وبادرت بر�ضم الب�ضمة على وجوههم عرب هذه 

املبادرة االجتماعية الرائدة يف توزيع ك�ضوة العيد.

»زايد اخلريية والإن�شانية« تدعم حملة الإمارات لأطفال ون�شاء الروهينغا
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت م��وؤ���ض�����ض��ة زاي����د ب��ن ���ض��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ل��الأع��م��ال اخلرية 
دع��م��اً حلملة  ال��ت��ربع��ات  ت��ق��دمي  ع��ن م�ضاركتها يف  واالإن�����ض��ان��ي��ة، 
�ضاحب  لتوجيهات  تلبية  الروهينغا،  ون�ضاء  الأط��ف��ال  االإم����ارات 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
امل�ضاعدات لالجئي الروهينغا. جاء ذلك يف  للم�ضاركة يف تقدمي 
اإطار حر�س املوؤ�ض�ضة على امل�ضاركة يف املبادرات التي تعنى بتقدمي 
العامل، مبا ين�ضجم مع  امل�ضاعدات للمحتاجني من خمتلف دول 
روؤيتها باأن ت�ضبح موؤ�ض�ضة رائدة يف العمل االإن�ضاين على م�ضتوى 
العامل مبا يعك�س اإرث املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 

»طيب اهلل ثراه« يف مد يد العون للمحتاجني، دون متييز بني عرق 
اأو جن�س اأو دين اأو لون. وبهذا ال�ضدد قال �ضعادة حمد �ضامل بن 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زايد  العامري، مدير عام موؤ�ض�ضة  كردو�س 
لالأعمال اخلرية واالإن�ضانية: »نحر�س من خالل م�ضاركتنا يف 
احلملة على امل�ضاهمة يف تقدمي الدعم ل�ضالح الجئي الروهينغا 
ين�ضجم  مبا  ال�ضعبة،  االإن�ضانية  اأو�ضاعهم  على  ال�ضوء  وت�ضليط 
يف  املتمثل  الرئي�ضة  اأهدافنا  اأحد  لتحقيق  املتوا�ضلة  جهودنا  مع 
اإغاثة املت�ضررين من الكوارث واالأزمات دون تفريق بني عرق اأو 
دين اأو لون، وذلك يف ظل توجيهات �ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد اآل 
اأمناء املوؤ�ض�ضة، واأخيه �ضمو ال�ضيخ عمر بن  نهيان رئي�س جمل�س 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س«.

حظيت  وال��ت��ي  الروهينغا  حملة  »تعك�س  ك��ردو���س:  ب��ن  واأ���ض��اف 
الر�ضيدة  القيادة  ت�ضامن  ال��دول��ة،  م�ضتوى  على  وا���ض��ع  بتفاعل 
من  النازحني  لالجئني  االإن�ضانية  االأو�ضاع  مع  االإم��ارات  و�ضعب 
واخلري  االإن�ضاين  العطاء  قيم  من  احلملة  تعزز  كما  ميامنار. 
التي اقرتنت با�ضم دولة االإمارات وتر�ضخت بني مواطنيها«. واأكد 
اخلرية  واملوؤ�ض�ضات  اجل��ه��ات  م�ضاركة  اأهمية  على  ك��ردو���س  ب��ن 
املانحني  تربعات  تلقي  يف  ت�ضتمر  والتي  احلملة  يف  واالإن�ضانية 
والداعمني خالل االأ�ضبوعني املقبلني، وذلك للم�ضاهمة يف توفر 
ولو جزء من االحتياجات االإن�ضانية لالجئني وبخا�ضة االأطفال 
والتعليمية  وال�ضحية  واالإيوائية  الغذائية  املجاالت  يف  والن�ضاء 

والتنموية«.

قائد �شرطة اأبوظبي يفتتح ملتقى القيادة الثاين لعام 2019
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  �ضرطة  ع��ام  قائد  امل��زروع��ي،  خلف  فار�س  طيار  الركن  اللواء  معايل  افتتح 
ملتقى القيادة الثاين لعام 2019 يف نادي �ضباط القوات امل�ضلحة حتت �ضعار »اإ�ضعاد 

العاملني واملتعاملني«.
واأكد معاليه اأهمية تعزيز مفهوم وقيم ال�ضعادة واإطالق املبادرات املحفزة وامل�ضاريع 
مب�ضرة  لالرتقاء  م�ضتمرة  روؤي��ة  �ضمن  الهادفة  وال��ربام��ج  االإيجابية  واالأن�ضطة 
العمل املوؤ�ض�ضي مبا ينعك�س على تطوير العمل ال�ضرطي احلديث. وا�ضتعر�س �ضعادة 
اللواء مكتوم علي ال�ضريفي مدير عام �ضرطة اأبوظبي اجلهود واالإجنازات واملحاور 
والثقافة املوؤ�ض�ضية الإ�ضعاد العاملني واملتعاملني موؤكدا حر�س �ضرطة اأبوظبي على 
العاملني  بني  ال�ضعادة  لن�ضر  االإيجابية  والطاقة  االإنتاجية  تعزز  عمل  بيئة  اإيجاد 

واإ�ضعاد املتعاملني وذلك بح�ضور عدد كبر من ال�ضباط واملنت�ضبني.

بتوجيهات حممد بن را�سد 
بلدية دبي تنتهي من تطوير الأ�شواق التقليدية مبنطقة ديرة 

•• دبي -وام:

اآل مكتوم نائب  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  بناء على توجيهات �ضاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، ك�ضفت بلدية دبي 
ام�س عن اإجناز م�ضروع اإحياء حي االأ�ضواق التقليدية مبنطقة ديرة وتطوير 
نطاقها املعماري والعمراين وذلك �ضمن م�ضاريع تطوير املنطقة التجارية 
التاريخية مبا يتنا�ضب مع قيمتها الرتاثية ويدعم دورها كعن�ضر مهم يف 
منظومة العمل الثقايف وال�ضياحي والتجاري يف االإمارة، انطالقا من حر�س 
الهوية  وتر�ضيخ  الرتاثية  ال�ضواهد  على  احل��ف��اظ  على  الر�ضيدة  القيادة 
الوطنية، وتاأكيد مكانة دولة االإمارات على اخلارطة االقت�ضادية وال�ضياحية 

والثقافية االإقليمية والدولية.
�ضاحب  اعتمدها  ال��ت��ي  التطويرية  امل�ضاريع  اإط���ار  يف  اخل��ط��وة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم يف يناير املا�ضي خالل زيارة �ضموه 
6.5 مليار  اإجمالية تناهز  البلدية تنفيذها بقيمة  ملقر بلدية دبي وتتوىل 

درهم.
و  الطابع  على  احل��ف��اظ  على  التقليدية  االأ���ض��واق  تطوير  م�ضروع  يركز  و 
الهوية الرتاثية لتلك االأ�ضواق وت�ضجيع العنا�ضر التجارية، واإيجاد املقومات 
الزائرين  اأع��داد  ورفع  وجتارية  �ضياحية  كمناطق  جاذبيتها  بزيادة  الكفيلة 

�ضواء من داخل الدولة اأو خارجها.
و قال �ضعادة املهند�س داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي : » اإن اإمارة دبي 
�ضهدت قفزات تنموية كبرة خالل العقود القليلة املا�ضية، وحتولت خالل 
حمورية  حلقة  و  االأع��م��ال  و  للتجارة  عاملي  مركز  اإىل  وجيزة  زمنية  ف��رتة 
لتدفقات التجارة العاملية وجنحت يف تبوء مكانة متميزة كعا�ضمة لالقت�ضاد 
وجتارة التجزئة يف املنطقة مدعومة بذلك مبجموعة من االأ�ضواق احلديثة 
التي تعد من االأهم يف العامل مبا ت�ضمه من اأهم العالمات التجارية العاملية، 
اإال اأن ذلك مل يطغ يوما على االهتمام باالأ�ضواق التقليدية التي كانت مبثابة 
النواة التي انطلقت منها و التزال النه�ضة التجارية واالقت�ضادية الكبرة 
التي ت�ضهدها دبي يف وقتنا الراهن وكانت توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
االأ�ضواق  بتلك  االهتمام  �ضرورة  ب�ضاأن  وا�ضحة  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
الذي  رونقها  و  جلاذبيتها  ا�ضتعادتها  على  والعمل  مبكوناتها  واالرت��ق��اء 
اأك�ضبها �ضهرة وا�ضعة يف املنطقة على مدار عقود والتزال و حتولت فيها اإىل 

جزء مهم ورئي�س من تاريخ االإمارة«.
و اأ�ضاف مدير عام بلدية دبي اأنه انطالقا من اأهمية احلفاظ على الرتاث 
املناطق الرتاثية والتي التزال ت�ضهد ن�ضاطا  املادي واملعنوي خا�ضة  ب�ضقيه 
هويتها  على  واملحافظة  املدينة  لتطوير  جهودها  اإط��ار  ويف  كبرا،  جتاريا 
ومورثها احل�ضاري فقد اتخذت بلدية دبي التدابر الالزمة لتطوير اأ�ضواق 

دبي التقليدية مبوجب توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
االإخالل  دبي مع عدم  ملدينة  العاملية  الطبيعة  مع  يتنا�ضب  با�ضلوب  مكتوم 
بالطبيعة الرتاثية لتلك االأ�ضواق وكذلك مالحمها القدمية ومبا يحفظ 

عليها روعتها و�ضماتها االأ�ضا�ضية التي طاملا عرفها النا�س بها عرب ال�ضنني.
تلك  وتنظيم  اإحياء  اإع��ادة  اإىل  التقليدية  دي��ره  اأ�ضواق  ويهدف م�ضروع حي 
االأ�ضواق وا�ضتعادة دورها كمركز جتاري يخدم اأهل االإمارات واملنطقة وكذلك 
زوار الدولة من خمتلف انحاء العامل، مبا ي�ضمه من منتجات متنوعة ذات 
اأ�ضعار تناف�ضية و تلقى اإقباال وا�ضعا من الزوار ال�ضيما ال�ضياح الذين يجدون 
يف تلك االأ�ضواق بغيتهم من منتجات تراثية وتقليدية يف حني ت�ضتهر تلك 

االأ�ضواق بتجارة اجلملة وباأحجام �ضخمة.
باملنطقة  املوجودة  التاريخية  املباين  املحافظة على  اإىل  امل�ضروع  كما يهدف 
والتي يزيد عددها على 220 مبنى اإذ قامت البلدية بتنفيذ م�ضروع ترميم 
واجهات مباين املنطقة باالإ�ضافة اإىل ترميم باقي املباين التاريخية القائمة 
واالأ�ضواق  اإحياء احلرف  اإىل  باالإ�ضافة  واملعمارية  التاريخية  لقيمتها  وفقا 

التقليدية للحفاظ عليها من االندثار.
و تت�ضمن اأهداف امل�ضروع كذلك حت�ضني النطاق العمراين للمنطقة و ذلك 
الذي  االأم��ث��ل  باالأ�ضلوب  وتوظيفها  وال�ضاحات  احلركة  م�ضارات  بتح�ضني 
العام  الب�ضري  امل��ج��ال  حت�ضني  و  للمنطقة  التاريخية  واالأه��م��ي��ة  يتنا�ضب 
الطابع  باإ�ضفاء  املحيطة  احلديثة  املباين  واجهات  بتعديل  وذل��ك  لنطاقها 

التقليدي عليها لتن�ضجم مع الطابع املعماري املميز للمنطقة.
و قامت البلدية برتميم واإعادة تاأهيل اأقدم جتمع جتاري يف دبي من خالل 
واملعمارية  العمرانية  اجلوانب  �ضملت  للمنطقة  تخ�ض�ضية  درا�ضات  اإع��داد 
بها  تتمتع  التي  املعمارية  االأ�ضالة  مفردات  على  احلفاظ  ي�ضمن  مبا  كافة 
التجارية ح�ضب  واإع��ادة توظيف املحالت  القدمية، كما مت ترميم  االأ�ضواق 
املتطلبات العامة للمنطقة التجارية، وا�ضتخدمت املواد التقليدية املتعارف 
اجلدران  على  واجل�س  امل��رج��ان  حجر  با�ضتخدام  ال�ضوق  تطوير  يف  عليها 
واجلب�س و�ضعف النخيل واخل�ضب على االأ�ضقف حر�ضا على اأن يكون ال�ضوق 
القدمي يف �ضورته املطورة م�ضدر اإلهام اإقليميا وعامليا يف جمال اال�ضتدامة 

االقت�ضادية واالجتماعية واحلفاظ على الرتاث.
وي�ضمل م�ضروع تطوير اأ�ضواق دبي مرحلتني االأوىل يف جزء من منطقة ديرة 
و الذي �ضمل تظليل ال�ضكيك و تطوير االأر�ضيات واالأ�ضقف وتثبيت لوحات 
االأ�ضواق  رب��ط  يي�ضر  مبا  االإر���ض��ادي��ة،  واللوحات  االأ���ض��واق،  مداخل  مل�ضميات 

وي�ضهل حركة الزائرين، ف�ضال عن توفر الكثر من املواقع لتوفر فر�ضة 
التي  باالأ�ضجار  املنطقة  زراع��ة  وكذلك  ال�ضوق  ملرتادي  ال�ضرتاحات ق�ضرة 

كانت موجودة باملنطقة كاأ�ضجار اللوز وال�ضدر.
و مت تغير لوحات اأ�ضماء ال�ضوارع لتاأخذ الطابع الرتاثي وروح املكان حيث 
ا�ضتبدلت جميع لوحات اأ�ضماء ال�ضوارع املحيطة مبنطقة االأ�ضواق التقليدية 

باللوحات اجلديدة كمرحلة اأوىل
الطابع  لتاأخذ  التاريخية  دي��ره  منطقة  يف  اللوحات  جميع  تغير  و�ضيتم 
االأ�ضواق  منطقة  من  بالقرب  الواقع  املواقف  مبنى  واإب���راز  نف�ضه  الرتاثي 
وذلك لتعريف اجلمهور بوجود املبنى بالقرب من ال�ضوق لت�ضهيل و�ضولهم 

لالأ�ضواق
التقليدية تخ�ضي�س  االأ�ضواق  الثانية من م�ضروع تطوير  املرحلة  �ضملت  و 
التاريخي،  ال�ضندغة  حل��ي  املقابلة  اجلهة  يف  املائية  للعربة  اإ���ض��ايف  موقع 
تنفيذ  مع  بالتزامن  امل��واق��ع  تلك  تنفيذ  و�ضيتم  للحافالت  موقع  وتوفر 
الو�ضول  تي�ضر  بهدف  اثراء  ملوؤ�ض�ضة  التابع  البحرية  ديره  واجهة  م�ضروع 

ملنطقة االأ�ضواق وتوفر اأكر من و�ضيلة نقل يف نف�س املوقع
و اأو�ضحت بلدية دبي اأنها تقوم حاليا بدرا�ضة خطة �ضاملة لكامل املنطقة 
للمنطقة  العمرانية  املكونات  تغير  �ضتت�ضمن  دبي  وبر  ديره  التاريخية يف 

كافة لتاأخذ الطابع الرتاثي وتعك�س الهوية التاريخية للمكان 
اإنارة ال�ضوارع لتاأخذ الطابع التاريخي اإىل جانب  و�ضتت�ضمن كذلك تغير 
اللوحات اخلا�ضة باأ�ضماء املناطق وا�ضتكمال التطبيق الذكي ملنطقة االأ�ضواق 
املعامل  اأه���م  ع��ن  وم��ع��ل��وم��ات  ل��الأ���ض��واق  تعريفية  ج��ول��ة  �ضيت�ضمن  وال���ذي 
الرتاثية بها، وغرها من االأفكار التطويرية التي من �ضاأنها حت�ضني حركة 

ال�ضياحة والتجارة باملنطقة.
و�ضعيا الإ�ضراك املجتمع وت�ضجيع ال�ضباب على االهتمام برتاثهم وموروثهم 
اأطلقت  العريق،  ما�ضيهم  بهويتهم  ارتباطهم  وتوثيق  والثقايف  التاريخي 
بلدية دبي دعوة للتطوع ال�ضتقطاب ال�ضباب املواطنني للم�ضاهمة يف الرتويج 
لهذا امل�ضروع الرتاثي، وتقدمي خدمة جمتمعية لالإمارة من خالل ا�ضتقبال 

الزوار وتعريفهم باملنطقة
اأهم االأ�ضواق التجارية التي ذاع  التقليدية من  اأ�ضواق ديرة وبر دبي  و تعد 
العام  اإىل  تاأ�ضي�ضها تقريبا  تاريخ  اإذ يعود  االآن  �ضيتها قدميا والت��زال حتى 
واأهمها،  التقليدية  االأ�ضواق  اأقدم  ديره  يف  الكبر  ال�ضوق  ويبقى  1850م 
تقف  حيث  اخل��ور،  على  املمتد  امليناء  مع  املبا�ضر  بات�ضاله  اأهميته  وتكمن 

اليوم مئات ال�ضفن اخل�ضبية التي حتمل خمتلف الب�ضائع ومتتد رحالتها 
البحرية اإىل اأفريقيا و�ضبه القارة الهندية.

وميتد ال�ضوق على امتداد مياثل عر�س �ضكة �ضيقة وهو خم�ض�س للم�ضاة 
وتنت�ضر فيه الدكاكني واملحال التجارية ال�ضغرة وتعلوه بع�س اأبراج الهواء 
الكوات  تلك  اإىل  باالإ�ضافة  للمت�ضوقني،  اللطيف  املناخ  لتوفر  التقليدية 
اجل�ضية اأعلى االأبواب للتهوية، بينما ت�ضكل االأبواب الكبرة امل�ضنوعة من 

اخل�ضب ال�ضاج االأحمر الداكن جانبا من �ضخ�ضية املكان.
جتهيزات  �ضراء  النا�س  اعتاد  حيث  املعدن  اأو  »امل��واع��ني«  �ضوق  اأي�ضا  وهناك 
املطبخ من القدور وال�ضواين، و�ضوق التوابل والدويات لبيع مواد العطارة 
واالأدوي�����ة و���ض��وق ب��ال�����ض��االت امل�����ض��ه��ور ببيع االأق��م�����ض��ة و���ض��وق امل��ن��اظ��ر وكان 
ببيع  وا�ضتهر  املطارح  و�ضوق  بالن�ضاء  اخلا�ضة  امل�ضتلزمات  لبيع  خم�ض�ضا 
امل�ضاند والو�ضادات )التكي(، ف�ضال عن »�ضوق املواد الغذائية« و«�ضوق االأدوات 

البحرية« و«�ضوق اخللك« /االأقم�ضة/، و«�ضوق الظالم« وغرها.

الندثار من  و�شونها  التقليدية  واحلرف  الأ�شواق  واإحياء  تاريخيا  مبنى   220 من  اأكرث  على  • احلفاظ 
والثقايف التاريخي  مبوروثهم  معرفتهم  وتوثيق  جمتمعهم  خدمة  على  ال�شباب  لت�شجيع  تطوعي  برنامج  • اأول 
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اأخبـار الإمـارات

خالل تروؤ�سه وفد الدولة اىل القمة االإ�سالمية يف مكة املكرمة

حاكم راأ�ض اخليمة: الفكر املتطرف يتطلب منا مواجهته وجتفيف منابعه

القانونية  االأدوات  وتعزيز  منابعه 
ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة مل��واج��ه��ة هذه 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي اأحل��ق��ت اأ����ض���راراً 
ب�����ال�����ع�����امل االإ�������ض������الم������ي ودم�������رت 
احل�ضاري  واإرث�����ه�����ا  م��ك��ت�����ض��ب��ات��ه��ا 
التي  التنمية  حتقيق  دون  وح��ال��ت 

تر�ضي طموحات �ضعوبنا.
اأهمية  ن����رى  امل��ن��ط��ل��ق  ه����ذا  وم����ن 
اخلما�ضية  امل��ج��م��وع��ة  ب��ل��دان  دع���م 
ملنطقة ال�ضاحل يف جهودها ملكافحة 
االإره���������اب وب����ن����اء ق�������درات ال���دف���اع 
لتحقيق  املنطقة  ل��ب��ل��دان  واالأم����ن 

التنمية ورفاهية �ضعوبها.
ال�ضيد الرئي�س:- نود اأن نوؤكد على 
والقد�س  فل�ضطني  ق�ضية  مركزية 
ال�����ض��ري��ف ال��ت��ي اأن�����ض��اأت م��ن اأجلها 
منظمة التعاون االإ�ضالمي، وجندد 
دع���م���ن���ا وم�����ض��ان��دت��ن��ا يف ال���وق���وف 
ودعم  الفل�ضطيني  ال�ضعب  بجانب 
مقدمتها  ويف  امل���ح���ق���ة،  م��ط��ال��ب��ه 
وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  دول��ت��ه  ب��ن��اء 
ال���ق���د����س ال�����ض��ري��ف وف���ق���اً مل���ب���ادرة 

لكم عن فخري واعتزازي لاللتقاء 
بكم يف هذه االأيام الف�ضيلة يف هذا 
االأر�س  ه��ذه  وعلى  الكرمي  ال�ضهر 
اأن  امل��وىل عز وج��ل  �ضائاًل  الطيبة، 
والقيام  ال�ضيام  ومنكم  منا  يتقبل 

و�ضالح االأعمال.
والعرفان  بال�ضكر  اأت��ق��دم  اأن  واأود 
خ������ادم  م�����ق�����ام  اإىل  وال�����ت�����ق�����دي�����ر 
�ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 
���ض��ع��ود، وويل  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  االم�������ني  ع����ه����ده 
ب���ن �ضلمان  امل��ل��ك��ي االم����ر حم��م��د 
على  ����ض���ع���ود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
املبادرة الكرمية با�ضت�ضافة الدورة 
االإ�ضالمية  للقمة  ع�ضرة  ال��راب��ع��ة 
وعلى  االإ���ض��الم��ي،  التعاون  ملنظمة 
ال��دع��م ال���الحم���دود ال���ذي يقدمه 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  امل���ل���ك  ج���الل���ة 
ال�ضعودية ال�ضقيقة ملنظمة التعاون 

االإ�ضالمي.
العربية  االإم������ارات  دول����ة  يف  واإن���ن���ا 
رئا�ضة  ب�������اأن  ث���ق���ة  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة 

اىل التعاون الدويل ملنع تكرار هذه 
االعمال االإرهابية، واتخاذ التدابر 
واالإجراءات الالزمة ملنعها، وتقدمي 

مرتكبيها للعدالة.
دعواتنا  ن���ك���رر  امل���ن���رب  ه�����ذا  وم�����ن 
االإيرانية  االإ�ضالمية  للجمهورية 
عالقات  ل��ب��ن��اء  �ضيا�ضتها  مل��راج��ع��ة 
اجل���وار مبنية على  دول  م��ع  ودي���ة 
عدم التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية، 
وندعوها  املنطقة،  اأم��ن  وتقوي�س 
ل���ل���رد االإي����ج����اب����ي ع���ل���ى ال����دع����وات 
العربية  االإم���ارات  لدولة  ال�ضلمية 
�ضلمي  ح��ل  اإىل  للتو�ضل  امل��ت��ح��دة 
للجزر  اإي���������ران  اح����ت����الل  الإن�����ه�����اء 
االإم����ارات����ي����ة ال���ث���الث، وذل�����ك عرب 
احل�����وار وامل��ف��او���ض��ات امل��ب��ا���ض��رة اأو 
التحكيم  اإىل  ال��ل��ج��وء  خ���الل  م��ن 

الدويل.
ال�����ض��ي��د ال���رئ���ي�������س: ان���ط���الق���اً من 
املجتمع  و���ض��ع  ب�ضاأن  ق���رار  اعتماد 
امل����وؤمت����ر  يف  م���اي���ن���م���ار  امل�������ض���ل���م يف 
ال�ضاد�س واالأربعون لوزراء خارجية 

م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ع����اون االإ�����ض����الم����ي، 
م�ضرا اإىل اأن دولة االإمارات جتدد 
الوقوف  يف  وم�����ض��ان��دت��ه��ا  دع��م��ه��ا 
ودعم  الفل�ضطيني  ال�ضعب  بجانب 
مقدمتها  ويف  امل���ح���ق���ة،  م��ط��ال��ب��ه 
وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  دول��ت��ه  ب��ن��اء 
ال���ق���د����س ال�����ض��ري��ف وف���ق���اً مل���ب���ادرة 
ال�ضرعية  العربية وقرارات  ال�ضالم 

الدولية.
ال���ك���ل���م���ة التي  ن�������س  ي���ل���ي  وف���ي���م���ا 
وفد  رئا�ضته  خ��الل  �ضموه  األ��ق��اه��ا 
ع�ضرة  الرابعة  ال���دورة  اإىل  ال��دول��ة 
خادم  //مقام  االإ�ضالمية..  للقمة 
�ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 

بن عبدالعزيز اآل �ضعود.
اأ�ضحاب الفخامة واملعايل..

ال�ضيدات وال�ضادة..
احل�ضور الكرمي..

ال�����������ض�����الم ع���ل���ي���ك���م ورح������م������ة اهلل 
وبركاته..

اأغتنم هذه الفر�ضة الأعرب  اأن  اأود 

ال�ضرعية  العربية وقرارات  ال�ضالم 
الدولية.

الظروف  ظ��ل  يف  الرئي�س:  ال�ضيد 
عاملنا  ب���ه���ا  مي����ر  ال����ت����ي  احل����رج����ة 
االإ�����ض����الم����ي، وت����اأك����ي����داً م���ن���ا على 
احرتام  مببداأ  بالتم�ضك  احلر�س 
اأرا�ضيها  ووح������دة  ال������دول  ���ض��ي��ادة 
وان���ت���ه���اج ���ض��ي��ا���ض��ة ح�����ض��ن اجل����وار 
ورف�ضنا القاطع للتدخل يف ال�ضوؤون 
ندين  ف���اإن���ن���ا  ل����ل����دول  ال���داخ���ل���ي���ة 
تعر�ضت  التي  االإره��اب��ي��ة  االأع��م��ال 
بالقرب  وجتارية  مدنية  �ضفن  لها 
من املياه االإقليمية لدولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وحم��ط��ت��ي نفط 
باململكة  اأرام���ك���و  ل�����ض��رك��ة  ت��اب��ع��ت��ني 
واعتبارها  ال�����ض��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
البحرية  امل���الح���ة  الأم����ن  ت��ه��دي��داً 
الدولية والإمدادات الطاقة العاملية 
واالقت�ضاد العاملي وتقوي�س االأمن 
وانتهاكاً  املنطقة،  يف  واال���ض��ت��ق��رار 

�ضارخاً لقواعد القانون الدويل.
اإذ نوؤكد على �ضرورة احلاجة  واإننا 

اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة 
وبقيادتها الر�ضيدة �ضتعطي الزخم 

املرجو الأعمال القمة االإ�ضالمية.
ت�ضرفت  ل��ق��د  ال��رئ��ي�����س:-  ال�����ض��ي��د 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
ال�ضاد�ضة  ال���������دورة  ب��ا���ض��ت�����ض��اف��ة 
خارجية  وزراء  ملجل�س  واالأرب���ع���ني 
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون االإ����ض���الم���ي يف 
اأبوظبي خالل الفرتة 1-2 مار�س 
2019 والتي تزامنت مع االحتفال 
بالذكرى اخلم�ضني الإن�ضاء منظمة 

التعاون االإ�ضالمي.
ال����دي����ن  اإن  ال����رئ����ي���������س:  ال�������ض���ي���د 
االإ�����ض����الم����ي احل���ن���ي���ف ي���دع���و اإىل 
واالإرهاب  التطرف  ونبذ  الو�ضطية 
اأوطاننا،  خل��دم��ة  اجل����اد  وال��ع��م��ل 
ول�����ذل�����ك ت������رى دول��������ة االإم�����������ارات 
الفكر  انت�ضار  اأن  املتحدة  العربية 
على  العامل  واالإره���اب يف  املتطرف 
اأيدي جماعات خارجة عن القانون 
يتطلب  دي���ن���ي،  ب��غ��ط��اء  وت�������ض���رتت 
وجتفيف  الفكر  ه��ذا  مواجهة  منا 

•• مكة املكرمة-وام:

�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك���د 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة اأن دولة 
اأن  ترى  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
انت�ضار الفكر املتطرف واالإرهاب يف 
اأيدي جماعات خارجة  العامل على 
عن القانون وت�ضرتت بغطاء ديني، 
م��واج��ه��ت��ه وجتفيف  م��ن��ا  ي��ت��ط��ل��ب 
القانونية  االأدوات  وتعزيز  منابعه 
ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة مل��واج��ه��ة هذه 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي اأحل��ق��ت اأ����ض���راراً 
ب�����ال�����ع�����امل االإ�������ض������الم������ي ودم�������رت 
احل�ضاري  واإرث�����ه�����ا  م��ك��ت�����ض��ب��ات��ه��ا 
التي  التنمية  حتقيق  دون  وح��ال��ت 

تر�ضي طموحات �ضعوبنا.
����� يف ك��ل��م��ة ���ض��م��وه خالل  واأع�������رب 
للقمة  ع�������ض���رة  ال���راب���ع���ة  ال��������دورة 
اأم�س  اخ��ت��ت��م��ت  ال��ت��ي  االإ���ض��الم��ي��ة 
عن   ������� امل����ك����رم����ة  م����ك����ة  يف  االأول 
ال�����ض��ك��ر وال���ع���رف���ان وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
خ����ادم احل��رم��ني ال�����ض��ري��ف��ني امللك 
�ضعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ���ض��ل��م��ان 
ال�ضعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ل��ك 
و����ض���اح���ب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ر 
عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  ب��ن  حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  العهد  ويل  �ضعود  اآل 
ال��وزراء وزي��ر الدفاع، على  جمل�س 
هذه  با�ضت�ضافة  الكرمية  امل��ب��ادرة 
ال��دع��م الالحمدود  ال����دورة وع��ل��ى 
امللك واململكة  الذي يقدمه جاللة 
العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة ملنظمة 

التعاون االإ�ضالمي.
واأك����د م��وق��ف دول����ة االإم������ارات من 
والقد�س  فل�ضطني  ق�ضية  مركزية 
ال�����ض��ري��ف ال��ت��ي اأن�����ض��اأت م��ن اأجلها 

اأبوظبي،  مبدينة  االأع�ضاء  ال��دول 
ف���اإن���ن���ا ن����دع����و ال��������دول االأع�������ض���اء 
ملوا�ضلة العمل لوقف اأعمال العنف 
�ضد هذه االأقلية من اأجل الت�ضدي 
الوا�ضعة  االإن�ضان  النتهاكات حقوق 
الروهينغيا،  م�ضلمي  �ضد  النطاق 
ومنحهم جميع احلقوق دون متييز 

اأو ت�ضنيف عرقي.
وت�����اأك�����ي�����داً ع���ل���ى ����ض���م���ان و����ض���ول 
مل�ضاعدة  االإن�������ض���ان���ي���ة  امل�������ض���اع���دات 
الالجئيني والنازحني للروهينجا. 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  ق���ام���ت 
ال�ضيخة  ح��م��ل��ة  ب��ت��د���ض��ني  امل��ت��ح��دة 
فاطمة االإن�ضانية ملخيم زايد اخلر 
امل���ب���ارك لعالج  ���ض��ه��ر رم�����ض��ان  يف 
من  واالط��ف��ال  الن�ضاء  م��ن  االآالف 
فريق  باإ�ضراف  الروهينجا  الجئي 
اأطباء االإن�ضانية  طبي تطوعي من 
وزي����ادة  امل��ر���ض��ى  م��ع��ان��اة  لتخفيف 
واأف�ضل  االأم����را�����س  ب���اأه���م  ال���وع���ي 

�ضبل العالج والوقاية.
ال�ضيد الرئي�س:- تود دولة االإمارات 
ودعمها  ت��اأي��ي��ده��ا  ع���ن  ت���ع���رب  اأن 
املنظمة  ا�����ض����الح  ع��م��ل��ي��ة  جل���ه���ود 
واالإ�������ض������راع يف ت��ن��ف��ي��ذ اخل���ط���وات 
بفعالية  االرت����ق����اء  اإىل  ال���رام���ي���ة 
براجمها  تنفيذ  و���ض��رورة  املنظمة 
مبا يف ذلك تعزيز دورها يف حتقيق 
العمل  تعزيز  يف  املن�ضودة  اأهدافها 
االإ�ضالمي امل�ضرتك ومبا يزيد من 

تقارب ال�ضعوب االإ�ضالمية.
اأمت��ن��ى الأع���م���ال هذه  ويف اخل���ت���ام، 
ال���ق���م���ة ال���ت���وف���ي���ق وال���ن���ج���اح حتت 
حتقيق  يف  احل���ك���ي���م���ة  ق���ي���ادت���ك���م 

تطلعاتنا واآمالنا.
وال���������ض����الم ع���ل���ي���ك���م ورح�����م�����ة اهلل 

وبركاته.

م�شروع كلمة للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي ي�شدر كتاب »القمر: طبيعة وثقافة« للموؤلف اإدغار وليامز
•• اأبوظبي-الفجر: 

كتاباً  اأبوظبي  وال�ضياحة-  الثقافة  دائ��رة  يف  للرتجمة  »كلمة«  م�ضروع  اأ�ضدر 
اإىل  نقلته  وليامز،  اإدغ���ار  للموؤلف  وثقافة«  طبيعة  »القمر:  بعنوان:  ج��دي��داً 

العربية �ضفاء كنج.
به  وا�ضتعانوا  بالقمر  الب�ضر  افُتتنِ  طويل،  بوقت  اإليه  االإن�ضان  ي�ضل  اأن  قبل 
اأوىل تقاوميهم وتوقيت منا�ضباتهم وتنظيم �ضوؤونهم واعتقدوا لفرتة  لو�ضع 
ون�ضجوا  م�ضائرهم  وحتى  والعقلية  اجل�ضدية  �ضحتهم  على  بتاأثره  طويلة 
الطالع  وق���راءة  العرافة  يف  اإليه  يلجوؤون  كثرون  ي��زال  وال  االأ�ضاطر  حوله 
عن  ال��ي��وم  نعرفه  م��ا  ك��ل  وم��ع  اجل��راح��ي��ة.  العمليات  مواعيد  لتحديد  وحتى 
حتكم القمر باملد واجلزر واأمور اأخرى كثرة، ياأخذنا موؤلف كتاب »القمر« يف 
رحلة ممتعة تري معرفتنا عن اأقرب جراننا، متناواًل اأ�ضول ن�ضاأته واأطواره 

ومكانته يف ثقافة الب�ضر وخيالهم واأدبهم وفنهم وعلمهم ويف املعتقدات الدينية 
وحتى يف ال�ضيا�ضة.

وع���رب ���ض��ف��ح��ات��ه امل��ائ��ت��ني واخل��م�����ض��ني امل���زدان���ة ب��ع�����ض��رات ال�����ض��ور والر�ضوم 
منح  ال���ذي  ال�����ض��م��اوي  اجل���رم  ه��ذا  ���ض��رة  ال��ك��ات��ب  ي�ضت���عر�س  الت�����و�ضيحية، 
االأقدمني القدرة على و�ضع تقاوميهم االأوىل وتنظيم اأمور حياتهم ومعي�ضتهم 
وعبادتهم. ويويل اهتماماً خا�ضاً بالعالقة بني االأر�س وتابعها وكيف اأن احلياة 
نف�ضها على كوكبنا رمبا اختلفت عما هي عليه اليوم لوال القمر الذي ا�ضطلع 
اختبار  حقل  ف�ضكل  والتقنية  العلمية  معارفنا  تطوير  يف  كبر  ب��دور  كذلك 
الف�ضيح،  الكون  ال�ضتك�ضاف  وخارجه  ال�ضم�ضي  النظام  داخل  االأبعد  لرحالتنا 
اإ�ضهامات مهمة  وامل�ضلمني  العرب  للعلماء  كان  التي  االأوىل  االأر�ضاد  من  ب��دءاً 

فيها.
ك��ب��ار املحا�ضرين يف ع��ل��وم التنف�س  اأح���د  اإدغ����ار ول��ي��ام��ز، ه��و  ال��ك��ت��اب،  م��وؤل��ف 

كتاب  اإىل جانب  األف  املتحدة.  اململكة  ويلز يف  �ضاوث  والتكنولوجيا يف جامعة 
»القمر: طبيعة وثقافة » الذي �ضدر �ضمن �ضل�ضلة »االأر�س« التي ت�ضدرها دار 
النهر« �ضمن �ضل�ضلة  »النعامة« و«الزرافة« و«فر�س  ريتكينز الربيطانية، كتب 

»احليوان« عن الدار نف�ضها.
در�ضت  �ضحافية،  وحم���ررة  وم��رتج��م��ة  كاتبة  ك��ن��ج،  �ضفاء  ال��ك��ت��اب،  مرتجمة 
ال�ضحافة يف اجلامعة اللبنانية نالت �ضهادة املاج�ضتر يف االإعالم من اجلامعة 
العربية  »اإ�ضبانيا  بينها  مرتجمة  كتب  عدة  لها  �ضدر  القاهرة.  يف  االأمركية 
)االأندل�س( ... اإ�ضاءات على تاريخها وفنونها«، اإ�ضدار هيئة اأبو ظبي لل�ضياحة 
كتب  من  والعديد  »كلمة«،  عن  ال�ضينية«  املياو  اأقلية  و«من�ضوجات  والثقافة، 
اإدارة  �ضنوات  خم�س  مدى  على  وتولت  اأ�ض�ضت  »كلمة«.  عن  ال�ضادرة  االأطفال 
حترير »جملة اأفالطون ال�ضغر« املوجهة لالأطفال، وتعنى بالتوعية ال�ضحية 

التي اأ�ضدرها معهد د�ضمان لل�ضكري يف الكويت.

»حممد بن را�شد للأعمال الن�شانية » تنظم عددا من الفعاليات اخلريية الرم�شانية فى م�شر
•• القاهرة -وام:

لالأعمال  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  موؤ�ض�ضة  نظمت 
اخل���ري���ة واالإن�����ض��ان��ي��ة ع����ددا م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات اخلرية 
الرم�ضانية فى م�ضر ت�ضمنت توزيع العديد من ال�ضالل 
االإمارات  ل�ضقيا  الرم�ضانية  احلملة  وم�ضاركة  الغذائية 
اآالف  ت��وزي��ع  اىل  ا���ض��اف��ة  ال�ضائمني  على  امل��ي��اه  ب��ت��وزي��ع 
�ضارك  التي  االإف��ط��ار  حفالت  واإق��ام��ة  الغذائية  ال�ضالل 
فيها العديد من دور االأيتام و بع�س اجلمعيات اخلرية 

مب�ضر فيما كرمت 100 من حفظة القراآن الكرمي .
املوؤ�ض�ضة  تقيمها  ال��ت��ي  ���ض��ائ��م  اإف��ط��ار  حملة  اط���ار  وف���ى 
اجلديدة  اأ���ض��ي��وط  مبدينة  اأب��ن��وب  مطرانية  ا�ضت�ضافت 
امل�ضوؤولني  ع���دد م��ن  ف��ي��ه  ���ض��ارك  االإف���ط���ار  مب�ضر ح��ف��ل 
ورجال الدين فى م�ضر ومن نواب جمل�س ال�ضعب وعدد 
اأهايل  م��ن  لفيف  اإىل  باالإ�ضافة  املوؤ�ض�ضة  م�ضوؤويل  م��ن 

املنطقة من امل�ضلمني وامل�ضيحيني.

خريية ال�شارقة تنفذ زكاة املال 
داخل الدولة بقيمة 15 مليون درهم

•• ال�صارقة- وام:

الدولة بقيمة  املال داخل  ال�ضارقة اخلرية م�ضروع زكاة  نفذت جمعية 
15 مليون درهم وبلغت اأعداد امل�ضتفيدين 5 اآالف اأ�ضرة من املواطنني 
واملقيمني ممن ت�ضملهم م�ضارف الزكاة وذلك ا�ضتكماال مل�ضاريع احلملة 

الرم�ضانية »جود«.
م�ضروع  اأن  للجمعية  التنفيذي  املدير  خ��ادم  بن  �ضلطان  عبداهلل  واأك��د 
الكثرين  حاجة  تغطي  التي  اجلمعية  يف  الهامة  امل�ضاريع  من  ال��زك��اة 
ال�ضريعة  ���ض��واب��ط  وف��ق  كله  وذل���ك  م�ضارفها  وت��ت��ن��وع  املحتاجني  م��ن 
االإ�ضالمية.. م�ضرا اإىل اأن عمليات التوزيع متت وفق خطط مدرو�ضة 
اإدارة امل�ضاعدات الداخلية التي قامت بدرا�ضة احلاالت  م�ضبقا من قبل 
درا�ضة م�ضتفي�ضة وحتديد اعداد امل�ضتفيدين �ضواء يف املقر الرئي�ضي اأو 
واملدام  بالبطائح  الفرعية  اإدارات��ه��ا  يف  اجلمعية  ك�ضوف  لدى  امل�ضجلني 
امل�ضتحقني  مع  التوا�ضل  ومت  احل�ضن  ودب��ا  وخورفكان  وكلباء  والذيد 
مثمنني  والبهجة..  ال�ضعادة  نفو�ضهم  يف  بعث  مما  م�ضتحقاتهم  لت�ضلم 
جهود اجلمعية و�ضاكرين املح�ضنني على دعمهم للجمعية يف تنمية هذا 

امل�ضروع الرائد واإجناحه.

»متاحف ال�شارقة« ت�شارك الأطفال بهجة 
العيد عرب ن�شاطات تعليمية ممتعة 

•• ال�صارقة-وام:

تقدم هيئة ال�ضارقة للمتاحف باقة متنوعة من الفعاليات على مدار ثاين 
اأيام عيد الفطر املبارك يف كل من متحف ال�ضارقة العلمي ومركز  وثالث 

ال�ضارقة لال�ضتك�ضاف.
ويتيح متحف ال�ضارقة العلمي لزواره من خمتلف الفئات العمرية فر�ضة 
للعائالت  ال�����ض��وت«  »ع��ر���س  ت�ضمل  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  فعالياته  يف  امل�ضاركة 
يف  الف�ضاء  رائ��د  عر�س  اإىل  باالإ�ضافة  الليزر«  »متاهة  العائلية  والور�ضة 
الفقاعات  وع��ر���س  الق�ضوى  ال����ربودة  ف��ي��زي��اء  وع��ر���س  ال�ضماوية  القبة 

لالأطفال وعر�س الكهرباء ال�ضاكنة.
بينما ي�ضتعر�س مركز ال�ضارقة لال�ضتك�ضاف عرب عدد من الربامج العلمية 
وامل�ضابقات الثقافية املتنوعة وور�س االأعمال اليدوية عادات وتقاليد دولة 
اإث��راء امل��وروث ال�ضعبي  االإم��ارات حر�ضاُ من هيئة ال�ضارقة للمتاحف على 
اإىل  باالإ�ضافة  االإماراتية  والتقاليد  بالعادات  اجلمهور  تعريف  خالل  من 

رفع م�ضتوى الوعي بني االأطفال.
ال�ضارقة  ومركز  العلمي  ال�ضارقة  كل من متحف  الفعاليات يف  وتبداأ  هذا 

لال�ضتك�ضاف من ال�ضاعة 12 ظهراً وت�ضتمر لغاية ال�ضاعة 7:30 م�ضاًء

خريية ال�شارقة توزع ك�شوة العيد على 3 اآلف اأ�شرة داخل الدولة
•• ال�صارقة-وام:

اخلرية  ال�ضارقة  جمعية  انتهت 
م����ن ت����وزي����ع ك�������ض���وة ال���ع���ي���د على 
م�ضتحقيها من امل�ضجلني يف ك�ضوف 
م�ضتوى  على  اجلمعية  و�ضجالت 
االإدارات  و�ضائر  الرئي�ضية  اإدارتها 
والذيد  واملدام  بالبطائح  الفرعية 
ودبا  وخورفكان  وكلباء  والبطائح 
احل�ضن. وقال عبداهلل �ضلطان بن 
خادم املدير التنفيذي للجمعية اأن 
ك�ضوة  م�ضروع  على  االإنفاق  معدل 
العيد بلغ 3 ماليني درهم وبلغت 
اأ�ضرة   3000 امل�ضتفيدين  اأع���داد 
و�ضجالت  بك�ضوف  امل�ضجلني  م��ن 
عمليات  اأن  ..م�����وؤك�����داً  اجل��م��ع��ي��ة 
اآل���ي���ة دقيقة  ال���ت���وزي���ع مت���ت وف����ق 
وت�ضنيف كل حالة وفق احتياجاتها 
املنا�ضبة  امل�����ض��اع��دة  قيمة  لتقدمي 
ال�ضعور  واأف��راده��ا  لها  ي�ضمن  مبا 

ببهجة وفرحة عيد الفطر.

اأ�ضحاب  وامل��ح�����ض��ن��ني  ج��ان��ب  م���ن 
اآخر  جانب  م��ن  الرحيمة  القلوب 
..م��ت��وج��ه��ا ب��ال�����ض��ك��ر اجل��زي��ل اإىل 
دعمهم  اأب��������دوا  مم����ن  امل���ت���ربع���ني 

يعود  الك�ضوة  م�ضروع  اأن  واأو���ض��ح 
املجتمع  اأف����راد  ك��ل  ب��ال��ف��ائ��دة على 
كما يج�ضد التكافل االجتماعي يف 
املعوزين  �ضرائح  بني  �ضوره  اأبهى 

التي  تربعاتهم  وقدموا  للجمعية 
مكنت من توزيع مكرمات امل�ضروع 
على نطاق اأو�ضع مما كان مقررا له 

منذ انطالق احلملة الرم�ضانية.



األحد    2   يونيو    2019  م   -   العـدد  12647  
Sunday   2   June   2019  -  Issue No   1264704

 منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130608
باإ�ضم : ت�ضوي�س هوتيلز  اإنرتنا�ضيونال اإنك.

وعنوانه:1 ت�ضوي�س هوتيلز �ضركل  روك فيال ام دي 20850،الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:2011/04/07  وامل�ضجلة حتت الرقم: 130608 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2019/06/18 وحتى تاريخ: 2029/06/18

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

 منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130114
باإ�ضم : �ضفا دبي مل�ضتح�ضرات  العناية بالب�ضرة )�س.ذ.م.م(

وعنوانه: �س.ب. 9436 ،  مكتب ملك حممد عبد اخلالق قرقا�س ،  بور �ضعيد، ديرة، دبي ،  
االإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/02/13  وامل�ضجلة حتت الرقم: 130114 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2019/06/08 وحتى تاريخ: 2029/06/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  16 مايو 2019   املودعة حتت رقم: 311204 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�ض��م:  با�ضكو �ضيكي�ضيما كوربوري�ضن 
 وعنوانه:3، �ضراكابي 5- ت�ضومي، هيغا�ضي-كو، ناغويا-�ضي، اآيت�ضي كني، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اال�ضطناعي؛  ال��ن  ال��ق��ه��وة؛  اأ�ضا�ضها  م�ضروبات  ال��ق��ه��وة؛  االإجن��ل��ي��زي(؛  )ال�����ض��اي  االأ���ض��ود  ال�ضاي  ال�����ض��اي؛ 
القابلة  املثلجات  واحل��ل��وي��ات؛  املعجنات  وال�ضاغو؛  التابيوكا  االأرز؛  الكاكاو؛  اأ�ضا�ضها  م�ضروبات  الكاكاو؛ 
ل���الأك���ل؛ االآي�������س ك���رمي )ال���ب���وظ���ة(؛ ال��دق��ي��ق وامل�����ض��ت��ح�����ض��رات امل�����ض��ن��وع��ة م���ن احل���ب���وب؛ اخل��ب��ز والكعك 
هامربجر  )ت�����ض��وك��ا-م��اجن��وه(؛  امل��ف��روم  باللحم  وحم�ضو  بالبخار  مطهو  خبز  ال�ضاندويت�ضات؛  امل��ح��ل��ى؛ 
كا�ضتيال  كعك  يابانية؛  تقليدية  حلويات  اللحم؛  فطائر  )�ضندويت�ضات(؛  نقانق  بيتزا؛  )�ضندويت�ضات(؛ 
االإ���ض��ف��ن��ج��ي؛ ك��ع��ك حم��ل��ى مقلي )دون������ات(؛ ف��ط��ائ��ر؛ ب�����ض��ك��وي��ت؛ خ��ب��ز حم�ضو م��رب��ى؛ ك��ع��ك امل��ف��ن؛ كعك 
ال��ب��اي��غ��ل؛ اخل���رب ال��ف��رن�����ض��ي؛ خ��ب��ز م��ط��ه��و ب��ال��ب��خ��ار م���ع ح�����ض��وة امل���رب���ى؛ خ��ب��ز ال��ك��رمي��ة؛ ف��ط��ائ��ر حمالة 
عجينة  اخل��ب��ز؛  عجينة  اخلبيز؛  م�ضحوق  خ��م��رة؛  اأ���ض��ود؛  ع�ضل  نحل؛  ع�ضل  �ضكر؛  خبز؛  ل��ب  )بانكيك(؛ 
اخلل؛  خ��ردل؛  ملح؛  جممدة؛  عجينة  املجمدة؛  الكوكيز  عجينة  املجمدة؛  الكيك  عجينة  املجمدة؛  اخلبز 

 ال�ضل�ضات )التوابل(؛ الثلج؛ البهارات؛ اخلبز املحم�س؛ الدقيق؛ م�ضحوق الكيك. 
 الواق�عة بالفئة:  30 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " PANASH " بحروف التينية.    
 اال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130239
باإ�ضم : مبادلة كابيتاالند للعقارات  - ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 30398، اأبوظبي،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/02/10  وامل�ضجلة حتت الرقم: 130239 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2019/06/10 وحتى تاريخ: 2029/06/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130112
باإ�ضم : �ضركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�ضة ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/02/15 وامل�ضجلة حتت الرقم: 130112 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :4
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2019/06/08 وحتى تاريخ: 2029/06/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  16 مايو 2019   املودعة حتت رقم: 311205 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�ض��م:  با�ضكو �ضيكي�ضيما كوربوري�ضن 
 وعنوانه:3، �ضراكابي 5- ت�ضومي، هيغا�ضي-كو، ناغويا-�ضي، اآيت�ضي كني، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خ���دم���ات ت��وف��ر ال��ط��ع��ام وال�������ض���راب؛ خ���دم���ات ال��ك��اف��ي��ه��ات وال��ك��اف��ي��رتي��ات؛ خ���دم���ات ال��ت��م��وي��ن بالطعام 
الذاتية؛  اخل��دم��ة  مطاعم  خ��دم��ات  اخلفيفة؛  ال��وج��ب��ات  مطاعم  خ��دم��ات  املقا�ضف؛  خ��دم��ات  وال�����ض��راب؛ 

 خدمات املطاعم؛ توفر اخلبز واخلبز املحلى وال�ضاي االأ�ضود والقهوة والكاكاو. 
 الواق�عة بالفئة:  43 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " PANASH " بحروف التينية.    
 اال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130240
باإ�ضم : مبادلة كابيتاالند للعقارات - ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 30398، اأبوظبي،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/02/10  وامل�ضجلة حتت الرقم: 130240 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2019/06/10 وحتى تاريخ: 2029/06/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

 منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130113
باإ�ضم : �ضركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�ضة ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2010/06/30  وامل�ضجلة حتت الرقم: 130113 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :6
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2019/06/08 وحتى تاريخ: 2029/06/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

 منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 128869
باإ�ضم : فامب اأوي 

وعنوانه: يريتاياناكاتو 15،  فا�ضا 65380 ، فنلندا.
بتاريخ:2011/02/13  وامل�ضجلة حتت الرقم: 128869 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2019/05/04 وحتى تاريخ: 2029/05/04

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 311387 :بتاريخ: 2019/05/21

االأ�ضم : �ضركة جرعات ال�ضلطة لتقدمي الوجبات
وعنوانه:  2242 �ضارع االأمر تركي بن عبد العزيز االأول، حي النخيل، الريا�س، اململكة العربية ال�ضعودية.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفر االأطعمة وامل�ضروبات )غر الكحولية( ، خدمات اأماكن االإقامة املوؤقتة ، خدمات توفر الُنزل 
لكافة  احلجز  خدمات   ، واخليم  االجتماعات  وغ��رف  ال�ضياح  وبيوت  االعتكاف  وبيوت  العطالت  وخميمات 
اخلدمات املذكورة اآنفاً ، خدمات توفر املقاهي والكافتريات والتزويد بالطعام وال�ضراب )غر الكحويل( 

واملطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Saldwich باللغة االإجنليزية فوقها ر�ضم تعبري خلبز الباجيت 

و حتتها ر�ضم تعبري لورقة خ�س حتتهم كلمة �ضالدوت�س باللغة العربية وجميع الكلمات بخط مميز.
  اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: عيادة الرو�ضة البيطرية- �ضركة ال�ضخ�س 

الواحد ذ.م.م طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: ر�ضم
بتاريخ: 2019/05/19 املودعة بالرقم 311335  

با�ضم : عيادة الرو�ضة البيطرية- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
 00971505133105 هاتف:  احلمري  نا�ضر  زوج��ة  حيي  �ضهيلة  بناية  التوبه  عود  العني  العني-  وعنوانه:  

6k@hotmail. ضندوق الربيد: 99994 امييل�
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
عيادة بيطرية.

و�ضف العالمة: ر�ضم �ضقر يحيط بخيل وجمل وقطة ب�ضكل مميز باللون البني.
  اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:5 نوفمرب  2017   املودعة حتت رقم: 282378 
 تاريخ اإيداع االأولوية    
 با�ض��م:  �ضيام فود �ضرفي�ضز ليمتد 

 وعنوانه:2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايالند  
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأعمال اال�ضتراد والت�ضدير؛ عر�س �ضلع على و�ضائل  اإدارة  ا�ضت�ضارات  اإدارة اال�ضتراد والت�ضدير؛  خدمات 
وخدمات  �ضلع  )�ضراء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفر  خدمات  ال�ضلع؛  توزيع  بالتجزئة؛  البيع  لغايات  االأع��الم 
الأعمال اأخرى(؛ الدعاية واالإعالن؛ اإدارة االأعمال؛ توجيه االأعمال؛ تفعيل الن�ضاط املكتبي؛ جتميع ت�ضكيلة 
من املنتجات حل�ضاب الغر مبا يف ذلك منتجات الطعام وال�ضراب مما ميكن جمهور امل�ضتهلكني من معاينة 
خالل  م��ن  اأو  اجلملة  ومنافذ  متاجر  اأو  التجزئة  متاجر  م��ن  وي�ضر  �ضهولة  بكل  و�ضرائها  املنتجات  تلك 

كتالوجات الطلب بالربيد اأو عرب االإنرتنت اأو بوا�ضطة الو�ضائل االإلكرتونية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " INDOGUNA" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 اال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 يونيو  2019 العدد 12647 

EAT 130095 EAT 42438 EAT 42439 EAT 44268

EAT 44384 EAT 45043 EAT 45044 EAT 115218
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اأخبـار الإمـارات
لفائدة 4732 اأ�سرة و1295 وجبات اإفطار 

املبارك رم�شان  يف  اخليمة  راأ�ض  خريية  توزعها  درهم  األف  و737  مليني   9
•• راأ�س اخليمة. . الفجر 

اأنفقت موؤ�ض�ضة راأ�س اخليمة لالأعمال اخلرية خالل �ضهر رم�ضان 
املبارك مبلغ ت�ضعة ماليني و737 األفا  و520 درهما زكاة مال على 

عدد 4732 اأ�ضرة حمتاجة على م�ضتوى االإمارة .
وقال حممد جكة املن�ضوري اأمني عام موؤ�ض�ضة راأ�س اخليمة لالأعمال 
اخلرية اإن املوؤ�ض�ضة داأبت على تكثيف م�ضاريعها وبراجمها اخلرية 
وا�ضرتاتيجية  توجيهات  م��ع  ين�ضجم  مب��ا  الف�ضيل  ال�ضهر  خ��الل 

االأ�ضر واحلاالت  التخفيف عن كاهل  الر�ضيدة يف  حكومتنا وقيادتنا 
ال�ضهر  م�ضتلزمات  ت��وف��ر  ع��ل��ى  وم�����ض��اع��دت��ه��ا  واملتعففة  امل��ح��ت��اج��ة 
الكرمي واحتياجات اأفرادها وا�ضتكماال لدور املوؤ�ض�ضة يف جمال العمل 
الزكاة متت وفقا جلدول  اأن عملية توزيع  واأ�ضاف  املحلي.  اخلري 
ل�ضمان  امكانياتهم  كافة  املخت�س  العمل  فريق  فيه  �ضخر  حم��دد 

ت�ضليمها للحاالت امل�ضجلة وامل�ضتحقة ب�ضهولة وي�ضر .
واأو�ضح اأمني عام موؤ�ض�ضة راأ�س اخليمة لالأعمال اخلرية اأن امل�ضاريع 
مواقع  يف  مفاطر   8 اإق��ام��ة  اأي�ضا  ت�ضمنت  ال��ع��ام  لهذا  الرم�ضانية 

�ضائما   1295 ل��ع��دد  يومية  وج��ب��ات  ق��دم��ت  االم����ارة  م��ن  خمتلفة 
بتكلفة اإجمالية و�ضلت اإىل 320 األفا و875 درهما يف الوقت الذي 
الرم�ضاين  املر  م�ضروع  �ضلة غذائية �ضمن   5407 توزيع  فيه  مت 

بتكلفة 270 األفا و381 درهم .
م�ضاريع  دع��م  واملح�ضنني يف  اخل��ر  رج���االت  دور  امل��ن�����ض��وري  وث��م��ن 
وبرامج “ خرية راأ�س اخليمة “ مما �ضاهم يف تنفيذ هذه امل�ضاريع 
الرم�ضانية التي كان لها دور فاعل يف التخفيف عن كاهل احلاالت 

امل�ضتفيدة منها .

�شفارة الدولة باملك�شيك ت�شارك بجناح ثقايف يف 
املعر�ض الدويل للثقافات ال�شديقة 

•• مك�صيكو-وام:

�ضاركت �ضفارة الدولة لدى املك�ضيك يف الدورة ال�11 للمعر�س الدويل للثقافات ال�ضديقة التي 
�ضعادة  افتتح  دولة. فقد   89 �ضيتي مب�ضاركة  االأول مبدينة مك�ضيكو  اأم�س  فعالياتها  اختتمت 
حممد  ال�ضيد  وبح�ضور  املك�ضيكية  املتحدة  الواليات  لدى  الدولة  �ضفر  املنهايل  حامت  اأحمد 
�ضلطان الكيتوب ال�ضكرتر الثالث لدى ال�ضفارة اجلناح الثقايف اخلا�س بالدولة، الذي ركز هذا 
العام على تعريف الزوار على التقدم احل�ضاري وجمال واأ�ضالة االإمارات، وذلك بعر�س �ضور 
العامل. كما عر�س  اأرج��اء  ال�ضواح �ضنويا من كافة  اآالف  التي ت�ضتقطب  املعمارية  املعامل  الأهم 
اجلناح اأي�ضا اأبرز املحطات واملعامل واالآثار التاريخية التي تزخر بها االمارات العربية املتحدة، 

َرف وامل�ضنوعات التقليدية، التي تعك�س ذوقاً فنياً وتراثاً غنياً.  واأهم الفنون ال�ضعبية واحلنِ

•• اأبوظبي-الفجر:

اأنها  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ك�ضفت 
و�ضمن اإطار جناح م�ضروعها للتحول 
يف  ملحوظا  تقدما  حققت  ال��رق��م��ي 
الوحدات  ت�����ض��ج��ي��ل  خ���دم���ات  جم����ال 
امللكية  ���ض��ن��دات  واإ�����ض����دار  ال��ع��ق��اري��ة 
الرقمي،  ال��ع��ق��اري  وال��ره��ن  رق��م��ي��ا، 
االإلكرتونية  اخل��دم��ات  من  وغرها 
التي �ضكلت يف جمموعها دعما كبرا 
يف  العقارية  ال�ضوق  وحتفيز  لتنظيم 

اأبوظبي.
امل���ه���ن���د����س عي�ضى  اأك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
قطاع  فريق  رئي�س  املن�ضوري  عمر 
مدينة  بلدية  يف  والعقارات  االأرا�ضي 
اأبوظبي اأن البلدية اأجنزت حتى االآن 
ت�ضجيل 29 بنكاً يف من�ضة اخلدمات 
الذكية خلدمات الرهونات العقارية، 
التعامل  يف  ال��ب��ن��وك  ك���ف���اءة  م���وؤك���دا 

للحملة  ث���م���رة  وذل�����ك  امل��ن�����ض��ة  م���ع 
نظمتها  التي  والتثقيفية  التوعوية 
ال��ب��ل��دي��ة م���ن خ����الل ور����ض���ت���ي عمل 
م�ضتوى  لرفع  تدريبية  جل�ضة  و25 
الوعي با�ضتخدامات وخدمات املن�ضة 
وكذلك  امل����ج����ال،  ه����ذا  يف  ال��رق��م��ي��ة 
االتفاق مع البنوك على بقاء املعاملة 
اأيام  �ضبعة  اإىل   1 البنوك من  ل��دى 

كحد اأق�ضى.
توفر  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����ض��ة  اأن  واأ�����ض����ار 
تعديل  اأو  وف����ك،  ت�����ض��ج��ي��ل،  خ��دم��ات 
اأخرى  ب��اق��ات  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة   ، ره��ن 
للمطورين،  االأوىل  البيعة  باقة  مثل 
وخ���دم���ة ال��ب��ي��ع ع��ل��ى امل��خ��ط��ط من 
الوحدات  بيع  ت�ضمل  وال��ت��ي  امل��ط��ور، 

واالأرا�ضي واالإيجار طويل االأمد.
خدمات  اأن  امل���ن�������ض���وري  واأ������ض�����اف 
الرهن  ت�ضجيل  ت�ضمل:  ال��ره��ون��ات 
تعديل  ال�����ره�����ن،  ف����ك  ل����ل����ع����ق����ارات، 

الرهن.
للمطورين  االأوىل  البيعة  باقة  اأم��ا 
فت�ضمل: بيع اأر�س لنقل ملكية الفلل 
واالإيجار  ال��ت��ط��وي��ري��ة،  امل�����ض��اري��ع  يف 

طويل االأمد. 
املخطط  على  البيع  باقة  اأن  واأ�ضاف 
من املطور تت�ضمن: باقة بيع وحدة 
اأر����س على  ب��اق��ة بيع  امل��خ��ط��ط،  على 
املخطط، خدمة اإيجار طويل االأمد.

واأو�ضح املن�ضوري اأن البلدية اأ�ضدرت 
الرقمية  اخل���دم���ات  ان��ط��الق  وم��ن��ذ 
بداية  مع  العقارية  بال�ضوق  اخلا�ضة 
اأك�����ر م���ن 4500  ال���ع���ام اجل������اري 
 2483 ���ض��م��ل��ت:  رق���م���ي���ة  م��ع��ام��ل��ة 
بيعة،  الأول  وح��دة  لت�ضجيل  معاملة 
 145 رهن،  لت�ضجيل  طلبا   1410
طلب فك رهن، 79 تعديال للرهن، 
 115 عقاري،  تثمني  �ضهادة   106
بيعة،  الأول  اأر����س  لت�ضجيل  معاملة 

االإيجار  عقد  ت�ضجيل  معاملة   12
طويل االأمد، 248 معاملة لت�ضجيل 

عقد بيع اأر�س على املخطط. 
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
على  متتالة  ق��ف��زات  حققت  اأبوظبي 
اخلدمات  وحت�����ض��ني  ت��ف��ع��ي��ل  ط��ري��ق 
حيث   100% ب��ن�����ض��ب��ة  ال���رق���م���ي���ة 
اأ�ضدرت العام املا�ضي اأول �ضند ملكية 
اخلدمات  م��ن�����ض��ة  ع���رب  اإل����ك����رتوين 
التخطيط  ل��دائ��رة  املتكاملة  الذكية 
العمراين والبلديات “�ضمارت هب«.  
العربية  االإم����ارات  دول���ة  حققت  كما 
العامل  م�ضتوى  على  الريادة  املتحدة 
خدمات  ت����ق����دم  دول�������ة  اأول  ك���ون���ه���ا 
ع��رب من�ضة  رقميا  ال��ع��ق��اري  ال��ره��ن 
اأ���ض��درت بلدية  خ��دم��ات ذك��ي��ة، حيث 
رهن  ���ض��ه��ادة  اأول  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
العامل،  م�ضتوى  على  رقمية  عقاري 
املتكامل  امل�ضروع  لنجاح  ثمرة  وذل��ك 

وال�ضامل للتحول الرقمي للخدمات 
التخطيط  دائ������رة  اأجن���زت���ه  وال������ذي 
العمراين والبلديات وفقاً لتوجيهات 
على  وحر�ضها  ال��ر���ض��ي��دة،  احل��ك��وم��ة 
تقدمها  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات  االرت���ق���اء 
اإىل  وو���ض��وال  احلكومية،  املوؤ�ض�ضات 
ال��ع��امل��ي��ة، وحتقيقاً  امل�����ض��ت��وي��ات  اأع��ل��ى 
للنه�ضة  ودعماً  املتعاملني،  لتطلعات 
والتنمية  ال�������ض���ام���ل���ة  احل�������ض���اري���ة 
امل�ضتدامة التي تعي�ضها االإمارات على 

كافة ال�ضعد.
االأداء  تطوير  اأن  املن�ضوري  واأ���ض��اف 
ل��ل��ب��ل��دي��ة وخ�������ض���و����ض���ا على  ال����ع����ام 
تنظيم  جم���ال  يف  ال��رق��م��ي  ال�ضعيد 
انعكا�ضا  ياأتي  العقارية  ال�ضوق  ودعم 
ل�ضنة   3 رق����م  ل��ل��ق��ان��ون  وجت�����ض��ي��دا 
ال�ضوق  بتنظيم  واخل���ا����س   2015
على  البلدية  عملت  حيث  العقارية، 
تفعيل هذا القانون من خالل اتخاذ 

االإجراءات الرائدة والع�ضرية والتي 
من �ضاأنها االرتقاء باخلدمات.

هند�ضة  اأع�������ادت  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  ون�����وه 
املتعلقة  ب��ي��ان��ات��ه��ا  ج��م��ي��ع  وت���رت���ي���ب 
اأنواعها  اخ���ت���الف  ع��ل��ى  ب��ال��ع��ق��ارات 
البيانات  من  �ضخمة  قاعدة  واأتاحت 
يحتاج  ال  ال��ت��ي  املنظمة  التف�ضيلية 
اأوراق  اأي  اإب����راز  اإىل  معها  امل��ت��ع��ام��ل 
ما  ف��ج��م��ي��ع  �����ض����ه����ادات،  اأو  ث��ب��وت��ي��ة 

الرقمي  ال��ع��ق��اري  ال���ره���ن  ي��ت��ط��ل��ب��ه 
بيانات  ق��اع��دة  وث��ائ��ق متاح على  م��ن 
بتزويد  تقوم  بدورها  والتي  البلدية 
ال�����ض��رك��اء م���ن ال��ب��ن��وك ب��ه��ا الإمت����ام 
و�ضهولة  ي�ضر  بكل  ال��ره��ن  اإج����راءات 
و���ض��رع��ة. و���ض��م��ن ه���ذا االإط����ار دعت 
البلدية جميع املطورين اإىل ت�ضجيل 
ل��دي��ه��ا تطبيقا  ال��ع��ق��اري��ة  وح��دات��ه��م 
للقانون رقم 3 للعام 2015 ب�ضاأن، 

اأبوظبي  يف  العقارية  ال�ضوق  تنظيم 
املختلفة  م��ن اخل��دم��ات  ل��ال���ض��ت��ف��ادة 
الذكية  املن�ضة  خدمات  �ضمنها  ومن 
البلدية  حثت  كما  هب”،  “�ضمارت 
املجتمع  واأف������راد  ال���ك���رام  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
اخلدمات  من�ضة  يف  الت�ضجيل  على 
ب��خ��دم��ات �ضريعة  ال��ذك��ي��ة، وال��ت��م��ت��ع 
تطلعاتهم  حتقق  وتفاعلية  و�ضهلة 

واحتياجاتهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال��ر���ض��ي��دة يف حتقيق  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع  متا�ضياً 
و�ضد  امل��ايل  واال�ضتقالل  االجتماعي  اال�ضتقرار 
املحدود،  الدخل  ذات  املواطنة  االأ�ضر  احتياجات 
اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��دع��م االج��ت��م��اع��ي اأن 
الدخل  ذات  املواطنة  االأ�ضر  من  اأ�ضرة   3200
من  االأوىل  امل���رح���ل���ة  م���ن  ا����ض���ت���ف���ادت  امل����ح����دود 
باأثر  وذلك  االجتماعي  للدعم  اأبوظبي  برنامج 
رجعي اإىل يناير 2019، حيث بلغ عدد االأفراد 
امل�ضتفيدة  االأ���ض��ر  يف  الربنامج  من  امل�ضتفيدين 

فرداً.  19،248
واأطلق برنامج اأبوظبي للدعم االجتماعي مطلع 
تعزيز م�ضتويات  العام احلايل بهدف  يناير من 
ذات  املواطنة  لالأ�ضر  الكرمية  واحل��ي��اة  املعي�ضة 
ال��دخ��ل امل��ح��دود يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي، ع��رب دعمها 
العمل  على  القادرين  اأف��راده��ا  وم�ضاعدة  مالياً 
اأن��ف�����ض��ه��م م��ن خ���الل التدريب  ل��الع��ت��م��اد ع��ل��ى 
برنامج  و���ض��روط  م��ع��اي��ر  وتتمثل  وال��ت��اأه��ي��ل. 
االأ�ضرة  تكون  اأن  يف  االجتماعي  للدعم  اأبوظبي 
الدخل  ذات  املواطنة  االأ�ضر  من  الطلب  مقدمة 
اإمارة  املحدود، وحتمل خال�ضة قيد �ضادرة عن 
ال�ضهري  الدخل  يكون  اأن  اإىل  اإ�ضافة  اأبوظبي، 

االإجمايل لالأ�ضرة اأقل من خط الدعم املعتمد.

للمراحل  الــطــلــبــات  ا�ــســتــقــبــال  تــوا�ــســل 
الالحقة

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ���ض��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ح��م��د علي 
ال���ظ���اه���ري، م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي للدعم 
االجتماعي: “حر�ضنا خالل الفرتة املا�ضية على 
الربنامج  ا�ضتقبلها  التي  الطلبات  درا�ضة جميع 
ب�ضورة دقيقة، حيث وفر لنا الربط االإلكرتوين 
مع العديد من اجلهات احلكومية وامل�ضرفية كل 
املعلومات املتعلقة باالأ�ضر املتقدمة، وبدء �ضرف 
الدفعات املالية لالأ�ضر امل�ضتفيدة قبل نهاية �ضهر 

رم�ضان املبارك لدعم هذه االأ�ضر ». 
االأ���ض��ر ومتكني  ه��ذه  “دعم  الظاهري:  واأ���ض��اف 
روؤية  م��ن  العمل ج��زء  ال��ق��ادري��ن على  اأف���راده���ا 
الدخل  ذات  االأ���ض��ر  مل�ضاعدة  ال��ر���ض��ي��دة  قيادتنا 
االجتماعي  ا����ض���ت���ق���راره���ا  وحت��ق��ي��ق  امل����ح����دود، 
الربنامج  اأن  اإىل  م�ضراً  املايل”،  وا�ضتقاللها 
الالحقة  للمراحل  الطلبات  ا�ضتقبال  يوا�ضل 
ت�ضهياًل على املواطنني، ومن اأجل الو�ضول اإىل 
جميع االأ�ضر ذات الدخل املحدود«. واأ�ضار �ضعادة 

املهند�س حمد علي الظاهري اإىل اجلهد املبذول 
على  القائمني  الهيئة  موظفي  جميع  قبل  من 
اأك��ر من  اإىل  ع��دده��م  وال��ذي��ن ي�ضل  الربنامج 
كل منهم بجد واجتهاد من  يعمل  موظفاً   70
االأ�ضا�ضي  والهدف  الربنامج  روؤي��ة  حتقيق  اأج��ل 
لالأ�ضر  امل��ع��ي�����ض��ي  اال����ض���ت���ق���رار  م��ن��ه يف حت��ق��ي��ق 
واأو�ضح  االأ�ضا�ضية.   احتياجاتها  و�ضد  املواطنة، 
ب��اأن��ه ي��ت��م درا���ض��ة جميع ال��ط��ل��ب��ات وف��ق��اً حلالة 
املعاير  اإىل ع���دد م��ن  ا���ض��ت��ن��اداً  االأ����ض���رة وذل����ك 
وال�ضروط ومن اأهمها معيار خط الدعم املعتمد 
الدرا�ضات  بناء على عدد من  ال��ذي مت حتديده 
املواطنة يف  االأ���ض��ر  اإن��ف��اق  ح��ول معدل  املنهجية 

اإمارة اأبوظبي.

متكني القادرين على العمل
ال���ذي يقدمه، يعمل  امل���ايل  ال��دع��م  واإىل ج��ان��ب 
اأبوظبي للدعم االجتماعي على متكني  برنامج 
االأف��راد، القادرين على العمل، من اأجل ت�ضهيل 
اإمكانياتهم  ت��الءم  عمل  فر�س  على  ح�ضولهم 
وقدراتهم، وذلك بال�ضراكة مع عدد من اجلهات 
القادرين  امل�ضتفيدين  ويتم حتديد  احلكومية.  

ع��ل��ى ال��ع��م��ل اع��ت��م��ادا ع��ل��ى ع���دد م���ن العوامل 
اأبرزها العمر واحلالة ال�ضحية مما يحقق لهم 
ويعد  امل���ايل.  واال���ض��ت��ق��الل  املعي�ضي  اال���ض��ت��ق��رار 
برنامج  م��ن  ج���زءاً  االجتماعي  ال��دع��م  ب��رن��ام��ج 
اأبوظبي يف حمور  حلكومة  التابع   ”21 “غداً 
على  احل��ف��اظ  اإىل  يهدف  ال��ذي  املجتمع  تنمية 
ي��ح��ت�����ض��ن اجلميع،  وم����رتاب����ط  ق����وي  جم��ت��م��ع 
كما  املتاحة.  الفر�س  يف  بامل�ضاركة  لهم  وي�ضمح 
النمو  ت�ضريع  اإىل   ”21 “غداً  برنامج  يهدف 
االق��ت�����ض��ادي يف اأب��وظ��ب��ي وج��ع��ل��ه��ا واح�����دًة من 
االأعمال  مل��م��ار���ض��ة  ال���ع���امل  االأم���اك���ن يف  اأف�����ض��ل 
وحتفيز  والزيارة،  والعمل  واملعي�ضة  واال�ضتثمار 
والذي  اأب��وظ��ب��ي،  الإم���ارة  االقت�ضادية  االأج��ن��دة 
زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اعتمده 
 50 اأبوظبي مبيزانية قدرها  اآل نهيان، الإم��ارة 
وترتكز  املقبلة.   الثالث  لل�ضنوات  دره��م  مليار 
حماور  اأرب��ع��ة  على  للربنامج  التنموية  اخلطة 
واال�ضتثمار، وتنمية  االأعمال  رئي�ضة هي حتفيز 
واالبتكار،  امل��ع��رف��ة  منظومة  وت��ط��وي��ر  املجتمع 
وت���ع���زي���ز من���ط احل����ي����اة.  مــواطــنــون: توفري 
نهج  املايل  واال�ستقالل  املعي�سي  اال�ستقرار 

كر�سه زايد )Side Bar(  اأعرب مواطنون 
ب��ال��غ �ضكرهم ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة ع��ل��ى هذا  ع��ن 
الدعم املتوا�ضل من خالل العديد من املبادرات 
اال�ضرتاتيجية، واأبرزها برنامج اأبوظبي للدعم 
مبا�ضرة من  بتوجيهات  اأطلق  الذي  االجتماعي 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، وباأمر من �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
امل�ضلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي، 
رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي. وتقول 
“ ن�ضكر جهود  ال�ضيدة حمدة �ضعيد املن�ضوري: 
قيادتنا الر�ضيدة يف توفر اال�ضتقرار وال�ضعادة، 
فهذا النهج هو نهج متوا�ضل منذ عهد املوؤ�ض�س 
زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  الراحل  وقائدنا  والدنا 
الذي  امل��ايل  الدعم  ن�ضكرهذا  رحمه اهلل، ونحن 
مّكننا من مواجهة الكثر من االأمور التي تقع 
على كاهلنا«. وت�ضيف: “احلمد هلل رب العاملني، 
احلكيمة  بقيادتها  نفخر  دول��ة  يف  نعي�س  نحن 
كل  له  وتوفر  �ضوؤونه  وبكل  باملواطن  تهتم  التي 
اأن  واالأخ��ر  االأول  اأن همها  الراحة، حيث  �ضبل 
جميع  ت�ضد  واأن  و���ض��ع��ي��دة  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  يعي�س 
احتياجاته له والأ�ضرته«. ويقول امل�ضتفيد عبداهلل 
ال�ضاعدي “هذا نهج ال�ضيخ زايد طيب اهلل ثراه، 
هذا  يف  ونحن  العون  يد  وم��د  اجلميع  م�ضاعدة 
يغمده  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل  ن��دع��و  ال��ك��رمي  ال�ضهر 
الذي  النهج  لهذا  اأ�ض�س  فهو من  بوا�ضع رحمته 
ت�ضر عليه اليوم قيادتنا الر�ضيدة«. وي�ضيف اأن 
“اآلية التقدمي للربنامج ب�ضيطة ومي�ضرة، حيث 
املعتمدة   اإح��دى مراكز )مت(  تقدمت من خالل 
ومت التوا�ضل معي بعد عدة اأ�ضابيع واإبالغي باأن 
طلبي ا�ضتوفى �ضروط ومعاير الربنامج وباأين 
ويتابع  امل���ايل«.   الدعم  على  �ضنح�ضل  واأ�ضرتي 
�ضي�ضاعدين  حيث  اخلرب،  بهذا  كثراً  “فرحت 
اأما   .« واأ���ض��رت��ي  اأن���ا  احتياجاتي  �ضد  على  ذل��ك 
امل�ضتفيد حممد را�ضد علي قال: “ندعو اهلل عز 
وجل اأننا نعي�س يف كنف هذه الدولة التي ت�ضعى 
االإن�ضان  على  احلفاظ  اإىل  واأب���دا  دوم��ا  قيادتها 
وتقدمي  االأ�ضا�ضية،  احتياجاته  و�ضد  االإم��ارات��ي 
ح���ي���اة كرمية«.  ل��ي��ع��ي�����س  ال����الحم����دود  ال���دع���م 
واأعرب عن بالغ �ضكره وتقديره ل�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، 
و���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
هذا  باإطالق  للتوجيه   - اهلل  حفظهما   - نهيان 

الربنامج املتميز.

••  راأ�س اخليمة. . الفجر

اأعلنت  القيادة العامة ل�ضرطة راأ�س 
اخليمة، عن جاهزيتها  ال�ضتقبال 
ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك، م��ن خالل 
االإدارات  ل��ك��ل  ع��م��ل  خ��ط��ة  و���ض��ع 
العامة ومراكز ال�ضرطة ال�ضاملة، 
واالأم���ان من  االأم���ن  �ضعياً حلفظ 
ال������دوري������ات بكل  ت��ك��ث��ي��ف  خ�����الل 
الداخلية  ال���ط���رق  ع��ل��ى  اأن���واع���ه���ا 

واخلارجية لالإمارة.
وه���ن���اأ ال����ل����واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
�ضرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  علوان 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ 
ال������دول������ة، ح���ف���ظ���ه اهلل،  رئ���ي�������س 
و���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن 
ال���دول���ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
رع��اه اهلل، و�ضاحب  دب��ي،  - حاكم 
اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
نائب   - اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان، 
امل�ضلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم 
االإم�����ارات،  ح��ك��ام  االأع��ل��ى  املجل�س 
واأولياء العهود، واإىل كل املواطنني 
وامل���ق���ي���م���ني يف دول�������ة االإم����������ارات 
الفطر  ع���ي���د  ح����ل����ول  مب���ن���ا����ض���ب���ة 
االأمتني  على  اهلل  اأع���اده  ال�ضعيد، 
باليمن  واالإ����ض���الم���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 

واخلر والربكات.
واأك������د ال����ل����واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
علوان النعيمي، اأن القيادة العامة 
راأ���س اخليمة، قد و�ضعت  ل�ضرطة 
من  وع����ززت  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  خططها 
تواجدها امليداين من اأجل توفر 
للمواطنني  ال���راح���ة  ���ُض��ب��ل  ك��اف��ة 
وامل��ق��ي��م��ني وال�������زّوار، م���وؤك���داً باأن 
رجال االأمن، والتحريات واملباحث 
مدار  على  �ضيتواجدون  اجلنائية 
ال�����ض��اع��ة م��ن اأج���ل ت��وف��ر اأق�ضى 
جلميع  وال�ضالمة  االأم���ن  درج���ات 
اأفراد اجلمهور، الفتاً اإىل اأن هناك 
ومدنية،  ع�ضكرية  اأمنية  دوري���ات 
مناطق  ك��اف��ة  يف  ت�ضيرها  �ضيتّم 
مراكز  جميع  واأن  اخل��ي��م��ة،  راأ����س 
اال�ضتعداد  اأه���ب���ة  ع��ل��ى  ال�����ض��رط��ة 
املبارك،  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  ال���ض��ت��ق��ب��ال 

التقني  احل�����ض��ور  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
املمّيز لغرفة عمليات �ضرطة راأ�س 
ات�ضاالت  لتلقي  املركزية،  اخليمة 
وا�ضتف�ضارات  ب���الغ���ات  وج��م��ي��ع 
اجلمهور، موجهاً جميع املواطنني 
واملقيمني بعدم ترك منازلهم دون 
ال�ضواطئ  م��رت��ادي  ت��اأم��ني، داع��ي��اً 
احل��ي��ط��ة واحل�����ذر على  اأخ����ذ  اإىل 
االأماكن  يف  وال�ضباحة  ال�ضواطئ 
االأبناء  وم��راق��ب��ة  ل��ه��ا،  املخ�ض�ضة 
والتاأكد من ارتداء االأبناء ال�ضغار 
اإىل  النجاة قبل دخولهم  ل�ضرتات 
ال�ضباحة،  يف  و�ضروعهم  ال�ضاطئ 
م��ن��وه��اً ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ع���دم حمل 
يف  تركها  اأو  ثمينة،  مقتنيات  اأي 
ثيابهم، اأو مركباتهم اأثناء قيامهم 
على  وجودهم  اأثناء  اأو  بال�ضباحة، 

ال�ضواطئ.
ون��ا���ض��د ق���ائ���د ع����ام ���ض��رط��ة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة، اجل��م��ه��ور ال���ك���رمي من 
الطريق  وم�ضتخدمي  ال�ضائقني 
واحلذر  احليطة  ات��خ��اذ  ب�����ض��رورة 
ال����ط����رق����ات،  ال����ق����ي����ادة يف  اأث�����ن�����اء 
وعدم  املرورية  باللوائح  وااللتزام 
باالإر�ضادات  وال��ت��ق��ّي��د  خمالفتها 
والتعاون مع رجال املرور للحفاظ 
ع���ل���ى ان�������ض���ي���اب���ي���ة ال�������ض���ر وع����دم 
للم�ضلحة  حتقيقاً  وذل��ك  عرقلته 
ق�ضاء  للجميع  متمنياً  ال��ع��ام��ة، 

اإجازة �ضعيدة مع عائالتهم.

•• اأبوظبي-وام:

ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي وزي����ر التغر 
الإقامة  اأبوظبي  االإماراتية  العا�ضمة  اختيار  اإن  والبيئة  املناخي 
لل�ضحة  العاملية  للمنظمة  االإقليمي  �ضبه  واملقر  التمثيلي  املكتب 
التي حتتلها  البارزة  واملكانة  الرائد  ال��دور  يوؤكد على  احليوانية 
وال�ضحة  ال��غ��ذاء  االإم���ارات يف جهود احلفاظ على �ضالمة  دول��ة 

العامة و�ضمان ا�ضتدامتها.

مع  وتعاونها  جهودها  تكثيف  على  حري�ضة  ال��دول��ة  اأن  واأ���ض��اف 
االإن�ضانية  ل�ضالح  بالعمل  املعنية  الدولية  واملنظمات  املوؤ�ض�ضات 
من  واح��دة  احليوانية  لل�ضحة  العاملية  املنظمة  وتعد  عام  ب�ضكل 
دائم  ب�ضكل  معها  والتعاون  التن�ضيق  يتم  لذا  املنظمات  اأه��م هذه 
م�ضرا اإىل اأن ا�ضت�ضافة املكتب التمثيلي للمنظمة متثل اإ�ضافة 
قوية ملا تقدمه االإمارات يف ظل قيادتها الر�ضيدة من دعم للتنمية 
هذه  �ضتعزز  كما  وال���دويل  االإقليمي  امل�ضتويني  على  امل�ضتدامة 
اال�ضت�ضافة من قدرات املنظمة يف تقدمي خدماتها على م�ضتوى 

املنطقة اخلليجية والعربية ومنطقة ال�ضرق االأو�ضط ب�ضكل عام.
قيادتها  توجيهات  وبف�ضل  االإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
ال��ر���ض��ي��دة ت��وف��ر ك��ام��ل ال��دع��م ل��ع��م��ل امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة التي 
ت�ضت�ضيفها على اأرا�ضيها ومنها الوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
حلول  وا�ضتخدام  ن�ضر  يف  عاملية  نقلة  اإح��داث  من  متكنت  والتي 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال��ن��ظ��ي��ف��ة ع��امل��ي��ا ع��رب ال��ع��م��ل م��ن العا�ضمة 
للمنظمة  ذات��ه  االأم���ر  �ضيتحقق  وبالتاأكيد  اأب��وظ��ب��ي  االإم��ارات��ي��ة 

العاملية لل�ضحة احليوانية خالل الفرتة املقبلة.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

 اأحيا فرع جمعية دار الرب يف راأ�س اخليمة “يوم زايد للعمل 
االإن�ضاين”، بتنفيذ مبادرة خا�ضة ل� “اإفطار ال�ضائمني”، 
زايد  ال�ضيخ  ب��اإذن اهلل، تعاىل،  له،  املغفور  ذك��رى رحيل  يف 
بن �ضلطان اآل نهيان، رحمه اهلل، تقديرا وتر�ضيخا لقيمه 

وعطائه واإجنازاته يف القلوب والعقول.
وا���ض��ت��ه��دف��ت امل���ب���ادرة اخل��ري��ة اأع�����دادا ك��ب��رة مم��ن تعذر 
وال�ضرور  البهجة  الإدخ���ال  اإف��ط��اره��م،  ق��وت  توفر  عليهم 

اإىل ق��ل��وب��ه��م، وت��ق��دمي ال��دع��م االج��ت��م��اع��ي ل��ه��م م��ن قبل 
اجلمعية. 

وق�����دم ول���ي���د ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال�����ض��ح��ي، ن���ائ���ب م���دي���ر فرع 
وتقديرها  اجلمعية  �ضكر  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  يف  الرب”  “دار 
رعاية  يف  �ضاهمت  التي  احلكومية،  واملوؤ�ض�ضات  ل��ل��دوائ��ر 
وهم  العزيز،  اليوم  ه��ذا  يف  واإجن��اح��ه  ال�ضائم”  “اإفطار 
فرع موا�ضالت االإم��ارات يف راأ�س اخليمة، ودائرة التنمية 
راأ�س  االلكرتونية، وجمعية  وهيئة احلكومة  االقت�ضادية، 

اخليمة التعاونية اال�ضتهالكية، ودائرة املالية يف االإمارة.

اإجناز 4598 معاملة رقمية يف جمال اخلدمات العقارية وت�سجيل 29 بنكًا

بلدية مدينة اأبوظبي حتقق تقدما كبريا ب�شاأن خدمات الوحدات العقارية اإلكرتونيا

الزيودي : ا�شت�شافة اأبوظبي املكتب �شبه الإقليمي 
لل�شحة احليوانية يوؤكد الدور الرائد للدولة

املرحلة االأوىل من »برنامج اأبوظبي للدعم االجتماعي« من  ت�ستفيد  املحدود  الدخل  ذات  االأ�سر  من  اأ�سرة   3200

الظاهري: الربنامج يحر�ض على حتقيق ال�شتقرار الجتماعي للأ�شر امل�شتفيدة

»اإفطار �شائم« يف يوم زايد 
للعمل الإن�شاين

�شرطة راأ�ض اخليمة جاهزة 
ل�شتقبال عيد الفطر املبارك
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ا�ضتمرارية  اأبوظبي  �ضرطة  اأعلنت 
واإ�ضعاد  خ���دم���ة  م���راك���ز  يف  ال��ع��م��ل 
ترخي�س  مب���دي���ري���ة  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
ال�ضائقني واالآليات ، ومديرية املرور 
رم�ضان  ���ض��ه��ر  خ����الل  وال����دوري����ات 
املبارك ، وعيد الفطراملبارك وذلك 
واإجن���از  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ع��ل��ى  للت�ضهيل 

معامالتهم دون تاأخر .
ال��ع��م��ل يف مباين  وت���ك���ون م��واع��ي��د 
ال�����ض��الم��ة ب���اأب���وظ���ب���ي وف���ل���ج ه���زاع 
بالعني ومدينة زايد يف الظفرة من 

اخلام�ضة  ولغاية  �ضباحا  العا�ضرة 
م�ضاء.

اأم������ا ����ض���اع���ات ال���ع���م���ل خ�����الل �ضهر 
فتكون  ال���ع���ي���د  وع���ط���ل���ة  رم�������ض���ان 
مبنيي  يف  الفني  الفح�س  مبحطة 
فلج  ،وال�ضالمة  باأبوظبي  ال�ضالمة 

هزاع بالعني على مدار 24 �ضاعة .
الفني  الفح�س  حمطتي  يف  وتكون 
الظفرة،و”اأمان”  مبنطقة  خفيف 
�ضباحاً  التا�ضعة  من  اأبوظبي  ثقيل 

لغاية اخلام�ضة م�ضاء.
رم�ضان  خ��الل  العمل  مواعيد  اأم��ا 
يف مكتب طار�س من التا�ضعة م�ضاء 

�ضباحا ً  ال��واح��دة  ال�ضاعة  ول��غ��اي��ة 
،فيما تكون خالل عطلة العيد من 

لغاية  الظهر  بعد  الثانية  ال�ضاعة 
ال�ضابعة م�ضاء .

•• دبي-الفجر:

بنادي  رم�ضاين،  اإفطار  حفل  دبي  �ضرطة  اأكادميية  نظمت 
ال�ضباط يف االأكادميية، بح�ضور العميد الدكتور غيث غامن 
حممد  اأحمد  الرائد  يرافقه  االأكادميية،  مدير  ال�ضويدي، 
بالوكالة،  املجتمعية  واالأن�ضطة  املرا�ضم  ق�ضم  رئي�س  را�ضد، 
وعدد من اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية، والطالبات املر�ضحات، 

واملدربات امل�ضرفات عليهن.
�ضهر  مبنا�ضبة  بالتهنئة  ال�ضويدي،  الدكتور  العميد  وتقدم 
للجميع  متمنيا  االإط��ار،  يف  امل�ضاركني  اإىل  املبارك  رم�ضان 

اجلماعي  االإف���ط���ار  ح��ف��ل  تنظيم  اأن  وق����ال  ال��ن��ج��اح،  دوام 
االإدارة  بني  والتوا�ضل  واالإخ��اء  املحبة  الأوا�ضر  دعما  ياأتي 
والطالبات املر�ضحات، والإ�ضفاء ال�ضعور باالأجواء الروحانية 

لل�ضهر الكرمي باالإ�ضافة اإىل تعزيز روح الفريق الواحد.
واأ����ض���اف: ك��م��ا وت���اأت���ي ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة مت��ا���ض��ي��ا ًم���ع التزام 
تكثيف  نحو  ال����دوؤوب  و�ضعيها  دوره���ا  بتعزيز  االأك��ادمي��ي��ة 
جهودها وتبني املبادرات واالأن�ضطة التي من �ضاأنها االإ�ضهام 
املنا�ضبات  اإح��ي��اء  خ��الل  م��ن  اجلميع  ب��ني  املحبة  تعزيز  يف 
واملحافظة على العادات والتقاليد، حتقيقاً لر�ضالة القيادة 
ال�ضعادة  موؤ�ضر  رف��ع  اإىل  تهدف  التي  دب��ي  ل�ضرطة  العامة 

املتميزة  وال�ضمعة  امل�ضرفة  ال�ضورة  يعك�س  مبا  الوظيفية 
ل�ضرطة دبي.

عبد  ال��ل��واء  �ضعادة  اإىل  بال�ضكر  ال�ضويدي،  العميد  وتوجه 
اهلل خليفة املري، القائد العام ل�ضرطة دبي، و�ضعادة اللواء 
القائد  ف��ه��د، م�ضاعد  ب��ن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور حممد  االأ���ض��ت��اذ 
ورعايتهما  لدعمهما  والتدريب،  االأكادميية  ل�ضوؤون  العام 
اإطار  يف  تعمل  االأكادميية  اأن  موؤكداً  وامل��ب��ادرات،  لالأن�ضطة 
م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ب��ث روح ال�����ض��ع��ادة واالإي��ج��اب��ي��ة نحو 
ال��دورات املختلفة من املر�ضحني واملر�ضحات  منت�ضبيها من 

وطالب الدورات التاأ�ضي�ضية، اإ�ضافًة ملوظفي االأكادميية.

اأكادميية �شرطة دبي تنظم حفل اإفطار رم�شاين للطالبات املر�شحات  

•• اأبوظبي -وام:

املتحدة خالل  العربية  االإم���ارات  دول��ة  وا�ضلت 
اأج���ل تعزيز  امل��ا���ض��ي ج��ه��وده��ا م��ن  �ضهر م��اي��و 
واحل�ضارات  واالأدي����ان  الثقافات  ب��ني  ال��ت��ق��ارب 
وب���ن���اء اجل�����ض��ور امل�����ض��رتك��ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا، حيث 
التي  الفعاليات  �ضهدت العديد من االح��داث و 
اأكدت من خاللها على مكانتها كمرجعية عاملية 
�ضدور  امل��ا���ض��ي  م��اي��و  �ضهر  و���ض��ه��د  للت�ضامح. 
انطوت  التي  العاملية  الت�ضريحات  من  العديد 
ل��ن��م��وذج الت�ضامح  اإ����ض���ادة وت��ق��دي��ر ك��ب��ر  ع��ل��ى 
ل�����ض��ان قدا�ضة  اأب����رزه����ا ع��ل��ى  االإم�����ارات�����ي ج����اء 
يف  الكاثوليكية،  الكني�ضة  بابا  فرن�ضي�س  البابا 
واملبادرات  الفعاليات  فيه  عك�ضت  ال��ذي  الوقت 
االإم����ارات   “ حملة  مقدمتها  ويف  الرم�ضانية 
املحبة  روح  الروهينغا”  ون�����ض��اء  اأط���ف���ال  اإىل 
االإماراتي  املجتمع  يف  االأ�ضيلة  التعاي�س  وقيم 

وانفتاحه على جميع �ضعوب العامل.
يف  “وام”  االإم�����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وت�ضتعر�س 
واملواقف  االأح���داث  اأب��رز  اخلا�ضة  الن�ضرة  ه��ذه 
تبنتها  وال��ت��ي  بالت�ضامح  املرتبطة  وامل���ب���ادرات 

االإمارات يف مايواملا�ضي.

- بابا الكني�سة الكاثوليكية ..
برز خالل �ضهر مايو ، اإ�ضادة قدا�ضة البابا فرن�ضي�س 
االإم�����ارات  دول����ة  ب��ن��ه��ج  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  الكني�ضة  ب��اب��ا 
املنطقة  والت�ضامح يف  التعاي�س  قيم  الإر�ضاء  الرامي 
الت�ضامح  قدا�ضته  و�ضف  حيث  العامل،  ويف  العربية 

واالإمارات بالوجهني لعملة واحدة.
وجاءت ت�ضريحات قدا�ضته خالل ا�ضتقباله ال�ضيدة 
�ضارا غازي املهري، القائم باالأعمال باالإنابة ب�ضفارة 
اإل��ي��ه حتيات �ضاحب  نقلت  التي  م��دري��د  ال��دول��ة يف 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل”  “حفظه 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
ال�ضمو  “رعاه اهلل” و���ض��اح��ب  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�ضيخ حممد بن زايد 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة.

- اأطفال ون�ساء الروهينغا..
حملة  املا�ضي  مايو   24 يف  االإم����ارات  دول��ة  اأطلقت 
لدعم  ال��روه��ي��ن��غ��ا  ون�����ض��اء  اأط���ف���ال  اإىل  االإم��������ارات 
معاناتهم  وتخفيف  االإن�ضانية  اأو�ضاعهم  وم�ضاندة 

وحت�ضني ظروفهم الراهنة.
دعم  اإىل  الأ�ضبوعني  ت�ضتمر  التي  احلملة  وت��ه��دف 

اأزمة  م�ضتجدات  التعامل مع  االإماراتية يف  اجلهود 
الج��ئ��ي ال��روه��ي��ن��غ��ا يف ب��ن��ج��الدي�����س واالن��ت��ق��ال من 
برامج م�ضتدامة  اإىل  الطارئة  االإن�ضانية  امل�ضاعدات 
امل��ت��زاي��دة من  ت�ضاعد ع��ل��ى م��واج��ه��ة االح��ت��ي��اج��ات 
واملياه  ال�����ض��ح��ي��ة  واخل����دم����ات  وال����غ����ذاء  ال��ت��ع��ل��ي��م 
وال�ضرف ال�ضحي وم��واد االإي��واء ملا يزيد عن 1.2 
مليون الجئ منهم 720 األف طفل و240 األفا من 
الن�ضاء و48 األفا من كبار ال�ضن، كما تهدف احلملة 
االإن�ضانية  للماأ�ضاة  الدويل  املجتمع  انتباه  لفت  اإىل 

للروهينغا.

- اإفراج وعفو..
املا�ضي وال��ذي تزامن مع بداية  و�ضهد مطلع مايو 
�ضهر رم�ضان املبارك، �ضدور توجيهات من �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ��وان��ه  اهلل”،  “حفظه 
باالإفراج  االإم���ارات،  حكام  لالحتاد،  االأعلى  املجل�س 
خمتلف  م���ن  ���ض��ج��ي��ن��ا  و449  اآالف   4 ن��ح��و  ع���ن 
ق�ضايا  يف  اأحكاما  بحقهم  �ضدرت  ممن  اجلن�ضيات 
لبدء  فر�ضة  اإعطائهم  على  حر�ضا  وذلك  خمتلفة، 

حياة جديدة والتخفيف من معاناة اأ�ضرهم.
وزراء  رئي�س  خ��ان  عمران  معايل  اأع��رب  جانبه  من 

باك�ضتان عن امتنانه و�ضكره ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
“ حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  “ و�ضاحب  اهلل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
باك�ضتانيا  �ضجينا   572 عن  العفو  ملبادرة  امل�ضلحة 
املبارك،  رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة  �ضراحهم  واإط��الق 
البادرة  لهذه  و�ضعبا  قيادة  باك�ضتان  تقدير  موؤكدا 
ال��ت��ي م���ن ���ض��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات االأخ���وي���ة بني 

البلدين.

- جمال�س االأخوة االإن�سانية..
ويف ترجمة فعلية ل� “ وثيقة االأخوة االإن�ضانية 
 “ امل�ضرتك  والعي�س  العاملي  ال�ضالم  اأج��ل  م��ن 
اأطلقت  باأبوظبي،  املا�ضي  فرباير  يف  ال�ضادرة 
الرم�ضانية  جمال�ضها  �ضل�ضلة  الداخلية  وزارة 
االإن�ضانية”  “ االأخ����وة  ���ض��ع��ار  ال��ع��ام حت��ت  ه���ذا 
موا�ضيع  تناق�س  جمل�ضا   70 تت�ضمن  وال��ت��ي 
“قيم ال�ضالم” و”مكافحة التمييز والكراهية” 
بالغرب”  ال�ضرق  و”عالقة  االإرهاب”  و”اآفة 
و”ن�ضر  الت�ضامح”  و���ض��ن��اع��ة  و”االإمارات 
االأخالق” و”كبار املواطنني واأ�ضحاب الهمم” 

و”املراأة والطفل«.

- اإفطار �ضائم.. وبداأت دولة االمارات العربية منذ 
بداية �ضهر رم�ضان الف�ضيل تنفيذ م�ضاريع “اإفطار 
�ضائم” يف ع�ضرات البلدان العربية واالأجنبية، ويف 
ال�ضقيقة  املغربية  اململكة  يف  انطلقت  االإط���ار  ه��ذا 
زايد  ب���ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د  ال�����ض��م��و  “�ضاحب  ح��م��ل��ة 
2019” والتي  ل��ع��ام  ال�����ض��ائ��م  الإف��ط��ار  ن��ه��ي��ان  اآل 
�ضي�ضتفيد منها اأكر من 150 جمعية من خمتلف 
اأنحاء اململكة املغربية ال�ضقيقة واأكر من 65 األف 
احلملة  من  االأوىل  املرحلة  و�ضملت  مغربية.  اأ�ضرة 
ال�ضرقية  امل��ن��اط��ق  يف  اأ����ض���رة  األ�����ف   30 م���ن  اأك�����ر 
الرباط  جهة  الثانية  املرحلة  ت�ضمل  فيما  للمملكة، 
الثالثة  امل��رح��ل��ة  ت��غ��ط��ي  اأن  ع��ل��ى  ال��ق��ن��ي��ط��رة،  ���ض��ال 

املناطق الو�ضطى وال�ضمالية واجلنوبية للمملكة.

- �سقيا االإمارات..
�ضعوب  ع��ط�����س  اإرواء  يف  للم�ضاهمة  م��ن��ه��ا  و���ض��ع��ي��ا 
ال��ب��ل��دان ال��ف��ق��رة م���ن خم��ت��ل��ف ال����ق����ارات، اأطلقت 
موؤ�ض�ضة  مظلة  حتت   - االإمارات”  “�ضقيا  موؤ�ض�ضة 
العاملية”  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  “مبادرات 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�ضنوية  الرم�ضانية  حملتها   -
توفر مياه ال�ضرب يف امل�ضاجد وخيم االإفطار طوال 

ال�ضهر الف�ضيل داخل وخارج الدولة.

اأهداف احلملة الرم�ضانية لهذا العام مع  وتتوافق 
الت�ضامح  قيم  تر�ضيخ  يف  الت�ضامح”  “عام  اأه���داف 
النموذج  وتقدمي  املجتمع  يف  والتعاي�س  والتوا�ضل 
متتد  واإنها  �ضيما  ال  للعامل  الت�ضامح  يف  االإم��ارات��ي 
لت�ضمل 13 دولة حول العامل بالتعاون مع موؤ�ض�ضة 

حممد بن را�ضد لالأعمال اخلرية واالإن�ضانية.
“�ضقيا االإمارات” فقد بلغ عدد  ووفقا الإح�ضائيات 
 9 م��ن  اأك���ر  املوؤ�ض�ضة  م�ضروعات  م��ن  امل�ضتفيدين 
ماليني �ضخ�س يف 34 دولة حول العامل حتى نهاية 

.2018

- تطوير املهارات..
االإن�ضانية  ال�����ض��وؤون  ملحقية  اختتمت  ب���روت  ويف 
وال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل�����ض��ف��ارة االإم����ارات����ي����ة دورة 
بدعم  الرتاثي  العر�ضايل  ال�ضجاد  حلياكة  تدريبية 
هيئة  مع  وبالتعاون  اخلرية  ال�ضارقة  جمعية  من 
االإغاثة وامل�ضاعدات االإن�ضانية التابعة لدار الفتوى 
هذه  م��ن  �ضورية  ن��ازح��ة   40 وا�ضتفادت  اللبنانية. 
الدورة التدريبية التي ا�ضتمرت على مدار 3 اأ�ضهر، 
حيث وزعت عليهن ال�ضهادات التقديرية التي توؤكد 
التي  التعليمية  ال����دورة  ه��ذه  بنجاح  اج��ت��زن  اأن��ه��ن 

مكنتهن من تطوير مهاراتهن وقدراتهن.

الإمارات تعزز يف مايو مكانتها كمرجعية عاملية للت�شامح

•• اأبوظبي-الفجر:

“املراأة  ح���ول  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ض��رط��ة  جمل�س  اأو����ض���ى 
يف  ت�ضهم  وفعاليات  م��ب��ادرات  والت�ضامح”بتبني 
تر�ضيخ الت�ضامح يف املجتمع، وعقد حلقات نقا�ضية 
لتعزيز قيم  املراهقني  فئة  االأبناء وخ�ضو�ضاً  مع 
تعزز  ب��رام��ج  تبني  اإىل  املجل�س  ودع��ا   . الت�ضامح 
القيم واالأخالقيات واملبادئ لدى اأجيال امل�ضتقبل، 
وو�ضع قيود ال�ضتخدام االأطفال لو�ضائل التوا�ضل 
واإجراء  واملجتمع،  االأ���ض��رة  قبل  م��ن  االجتماعي 
م�ضابقات وفعاليات على م�ضتوى مدار�س الدولة 
الختيار اأف�ضل موؤ�ض�ضة تعليمية تعزز تلك القيم.

وا�ضت�ضافت املجل�س �ضماح عبداهلل عمر، يف منطقة 

ال��ب��اه��ي��ة مب��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي حت���ت ���ض��ع��ار “�ضالم 
مكتب  ينظمه  وال���ذي   ،”“ ..اإي��ج��اب��ي��ة  ..ت�ضامح 
�ضوؤون ال�ضرطة الن�ضائية بقطاع املوارد الب�ضرية، 
 . املجتمع  اأمن  بقطاع  املجتمعية  ال�ضرطة  واإدارة 
اأبوظبي يف  واأ�ضادت �ضماح عبداهلل بجهود �ضرطة 
تقدمي اأف�ضل اخلدمات للمجتمع، م�ضرة اإىل اأن 
اإن�ضانية عظيمة حتمل يف ثناياها  الت�ضامح قيمة 
تنقي  الف�ضائل،فهي  زي��ن��ة  كونها   ، نبيلة  م��ع��اٍن 
القلب، وتطهر الروح، وجتعل االأفراد مرتابطني 
واملودة.  بالرحمة  ال�ضعور  وتعزز  ومعنوًيا،  روحًيا 
من  اجل��ن��ي��ب��ي،  ع��ف��اف  امل�����الزم  اجل��ل�����ض��ة  واأدارت 
وقفات  م��و���ض��وع  ت��ن��اول��ت  اأب��وظ��ب��ي، حيث  �ضرطة 
عند  العفو  باأنه  الت�ضامح  وعرفت  الت�ضامح،  مع 

والرتفع عن  باالإ�ضاءة،  االإ�ضاءة  رد  املقدرة، وعدم 
الت�ضامح يف �ضرة  وذك��رت مواقف عن  ال�ضغائر. 
عليه  اهلل  �ضلى  حممد-  وخلقاً  ديناً  اخللق  �ضيد 
ب�ضرية  ف��ط��رة  الت�ضامح  اأن  اإىل  م�ضرة  و���ض��ل��م- 
امل�ضتقبل  اأج��ي��ال  ل��دى  الت�ضامح  تعزيز  وميكن   ،
والتحاور  االإ�ضالمي  بالدين  التم�ضك  خالل  من 
والنقا�س وتوعيتهم باأهميته . و اأو�ضحت النقيب 
التقدم يف  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  �ضرطة  م��ن  علي،  غ��ي��داء 
ي�ضتحوذ  واالت�����ض��االت  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  جم���ال 
االت�ضال  و�ضائل  اأ�ضبحت  و  النا�س  اهتمام  على 
بني  التعامل  اأ�ضا�ضيات  م��ن  وامل��ت��ط��ورة  احلديثة 
�ضبكات  ا���ض��ت��خ��دام  يف  زاد  مم���ا  امل��ج��ت��م��ع،  اأف������راد 

املعلومات االلكرتونية ب�ضكل كبر .

•• اأبوظبي-وام:

لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  موؤ�ض�ضة خليفة  وقعت 
تق�ضي  تفاهم  مذكرة  االحت��اد  وتعاونية  االإن�ضانية 
“االأ�ضر  م��ب��ادرة  دع��م  االحت��اد يف  تعاونية  مب�ضاركة 
تنفيذ  يف  املوؤ�ض�ضة  معها  ت��ت��ع��اون  ال��ت��ي  املواطنة” 
 951 ي�ضتهدف  وال��ذي  �ضائم”  اإفطار  “م�ضروع 
يف  مواطنة  اأ�ضرة   317 مع  بالتعاون  �ضخ�س  األ��ف 
منت�ضرة يف كافة اأنحاء الدولة. توزيع  نقطة   102

وقع االتفاقية عن موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد اآل نهيان 
لالأعمال االإن�ضانية املهند�س �ضلطان ح�ضن الغفيلي 

املدير التنفيذي للم�ضاريع الهند�ضية، وعن تعاونية 
االحتاد الدكتور �ضهيل الب�ضتكي مدير اإدارة ال�ضعادة 
والت�ضويق، بح�ضور االآن�ضة هدى �ضامل مدير ق�ضم 

االت�ضال وخدمة املجتمع.
واأك�����د ���ض��ع��ادة حم��م��د ح��اج��ي اخل�����وري م��دي��ر عام 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ض�����ض��ة 
للتجاوب  تت�ضابق  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  اأن  االإن�ضانية 
مع دعوة القيادة الر�ضيدة بتعزيز التالحم الوطني 
اال�ضرتاتيجية  اخل��ط��ة  وف���ق  وت��ع��م��ل  وامل��ج��ت��م��ع��ي 
للمواطنني  عمل  فر�س  الإيجاد  احلكومة  ل�ضيا�ضة 
يف القطاع اخلا�س اإمياناً منها باأن التنمية الب�ضرية 

االأفراد  وخ���ربات  ق���درات  دع��م وتطوير  ه��ي عملية 
من  مرتفع  م�ضتوى  اإىل  مبجهوده  االإن�ضان  لي�ضل 

االإنتاج والدخل.
دعم  ان  الب�ضتكي  �ضهيل  الدكتور  ق��ال  جانبه  وم��ن 
يف  �ضي�ضهم  املواطنة  االأ�ضر  ملبادرة  االحت��اد  تعاونية 
تعزيز ال�ضراكة املجتمعية وحتقيق امل�ضالح امل�ضرتكة 
بني الطرفني لدعم االأ�ضر املواطنة وت�ضجيعها على 
العمل وزيادة موارد الدخل مو�ضحاً اأن دعم املبادرة 
اإفطار �ضائم يربز قيم املجتمع  التي تنفذ م�ضروع 
االإماراتي االأ�ضيلة خ�ضو�ضاً يف �ضهر رم�ضان املبارك 

ويف عام الت�ضامح، واحلب والرتابط والتالحم.

جمل�ض ل�شرطة اأبوظبي يدعو اإىل تبني برامج تعزز قيم الت�شامح
خليفة الإن�شانية وتعاونية الحتاد تدعمان مبادرة الأ�شر املواطنة يف م�شروع اإفطار ال�شائم

مواعيد العمل خلل عطلة العيد يف »ترخي�ض ومرور اأبوظبي «
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ا�ضم ال�ضركة : ماجي�ستك �ستي للذهب واالأملا�س - �س ذ م م  
 - ال��راأ���س   - ال مكتوم  �ضعيد بن بطي  ال�ضيخ بطي بن  رق��م 112 ملك  العنوان : مكتب 
ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 744590  رقم القيد بال�ضجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1195819  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضر 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ  2019/1/21  دب��ي  ق��رار حماكم 
2019/1/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ايه & ام 
االن�ساري لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ هزاع 
بن زايد بن �ضلطان ال نهيان - املركز التجاري االأول  هاتف : 2955582-04  فاك�س : 
2955598-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12647 بتاريخ 2019/6/2   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه & ام االن�ساري لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد بن �ضلطان ال 
نهيان - املركز التجاري االأول  هاتف : 2955582-04  فاك�س : 04-2955598 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي 
املذكور اأعاله لت�ضفية ماجي�ستك �ستي للذهب واالأملا�س - �س ذ م م وذلك 
العدل  ك��ات��ب  ل��دى  دب��ي بتاريخ 2019/1/21 وامل��وث��ق  ق���رار حم��اك��م  مب��وج��ب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2019/1/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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ا�ض���م ال�ضركة :  ابرون فريت )�س.ذ.م.م(
 - الريا�ضي  الن�ضر  ن��ادي  رق��م 103 ملك  : مكتب  : 686500  عن�وانها  الرخ�ض��ة  رق��م 
بال�ضجل  القيد  رق��م  حم��دودة  م�ضئولية  ذات   : القانوين  ال�ضك�ل  ميثاء  ع��ود   - بردبي 
التجاري : 1113153 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت 
وذلك مبوجب   ، اعاله  املذكور  ال�ضركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضر يف 
لدى  وامل�ضدق   )2019/2/20( بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  القرار 
ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/2/20( وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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ا�ض����م امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضر يف ال�ضجل التجاري لديها بتعيني  
امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية ابرون فريت )�س.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم 
103 ملك نادي الن�ضر الريا�ضي - بردبي - عود ميثاء وذلك مبوجب القرار ال�ضادر 
الكاتب  ال�ضيد  لدى  وامل�ضدق   )2019/2/20( بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من 
العدل بتاريخ )2019/2/20(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي 
املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 
– 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12647 بتاريخ 2019/6/2   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�ضم ال�ضركة : �سركة برميا �سافن للتجارة العامة - ذ م م  
العنوان : مكتب )2114( ملك بنك دبي اال�ضالمي - اخلليج التجاري - ال�ضكل القانوين 
 : التجاري  بال�ضجل  القيد  رق��م   762138  : الرخ�ضة  رق��م   ، حم���دودة  م�ضوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�ضر  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1237218
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�ضركة املذكورة  ال�ضجل التجاري لديها 
  2019/5/16 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2019/5/16 بتاريخ   دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني كيو ان ايه للتدقيق 
 - بردبي   - ماكدونالد  ج��ورج  �ضتيوارت  ملك   811 رق��م  مكتب   : العنوان  واحل�سابات 
اخلليج التجاري - هاتف : 3790555-04  فاك�س : 3790444-04  م�ضطحباً معه كافة 

امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12647 بتاريخ 2019/6/2   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي : كيو ان ايه للتدقيق واحل�سابات
- اخلليج  بردبي   - �ضتيوارت جورج ماكدونالد  : مكتب رقم 811 ملك  العنوان 
التجاري - هاتف : 3790555-04 فاك�س : 3790444-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�ضفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية 
�سركة برميا �سافن للتجارة العامة - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/5/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/16 وعلى من 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي  لديه اأي اعرتا�س 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  اأع��اله، م�ضطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12647 بتاريخ 2019/6/2   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�ضم ال�ضركة : الدره للدعاية واالإعالن - �س ذ م م  
ذات   : القانوين  ال�ضكل   - املرقبات   - للتاأمني  الالين�س  ملك   06 رق��م  مكتب   : العنوان 
م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 692425  رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1119183   
ال�ضجل  يف  التاأ�ضر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/5/30  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/30  وعلى من لديه 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ميثاق لتدقيق احل�سابات  العنوان 
: مكتب رقم 308 ملك ال�ضيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم - ديرة - القرهود - 
واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-2500782  : فاك�س   04-2500781  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12647 بتاريخ 2019/6/2   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي :  ميثاق لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�ضيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم - 
ديرة - القرهود - هاتف : 2500781-04 فاك�س : 2500782-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله 
لت�ضفية الدره للدعاية واالإعالن - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/5/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/30 
مكتبه  املعني يف  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من 
امل�ضتندات  ك��اف��ة  معه  م�ضطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

ب����اإغ����الق �ضارع  دب����ي  ���ض��رط��ة  ق���ام���ت 
وحتويل حركة املرور، بهدف ال�ضماح 
بتوزيع  م��ت��ط��وع��اً   150 م��ن  الأك����ر 
اآالف   10 على  اإفطار خا�ضة  وجبات 

عامل.
بالتعاون  ال��وج��ب��ات  ه��ذه  ت��وزي��ع  ومت 
مع ’باركلي لالأ�ضول‘، �ضركة االأ�ضهم 
القدر  بليلة  العاملية، احتفاًء  اخلا�ضة 
اأكر  م��ن  واح���دة  تعّد  وال��ت��ي  املباركة 
على  امل�ضلمني  ل��دى  املباركة  الليايل 

امتداد العام.
قال عمر جاك�ضون،  ال�ضدد،  ويف هذا 
لالأ�ضول‘  ’باركلي  يف  ال�������ض���ري���ك 
للمبادرة:  التخطيط  ع��ن  وامل�����ض��وؤول 
اأداه  ال���ذي  بالعمل  ج���داً  ف��خ��ور  “اأنا 
ف��ري��ق��ي يف ه���ذا ال���ي���وم، اإ���ض��اف��ة اإىل 
للم�ضاعدة  وت��ط��ّوع  خ��رج  �ضخ�س  ك��ل 
املنا�ضبة  ه����ذه  يف  ال��ط��ع��ام  وت���ق���دمي 
بالعرفان  مدينون  اأن��ن��ا  كما  املميزة. 

يكن  مل  ال����ذي����ن  دب�����ي  ����ض���رط���ة  اإىل 
دعمهم  ل��وال  يتحقق  اأن  االأم���ر  ل��ه��ذا 

وت�ضجيعهم الكبرين«.
وبعد اأن توىل رجال ال�ضرطة يف مركز 

�ضرطة الق�ضي�س مهمة اإغالق ال�ضارع 
م�ضاكن  يف  امل���روري���ة  احل��رك��ة  واإدارة 

يوم اجلمعة، �ضّكل  للعمل  ’�ضونابور‘ 
لتوزيع  ب�ضرية  �ضل�ضلة  امل��ت��ط��وع��ون 

مّما  املكونة  االإفطار  وجبات  وتقدمي 
يزيد عن 2،500 دجاجة و4،000 

كيلو من االأرز.
وكان من بني الذين تطوعوا و�ضاعدوا 

�ضعادة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  �ضمن  العمل  يف 
ال�ضفر روي فرنانديز؛ �ضفر االأمم 
�ضّرح  الذي  احل�ضنة،  للنوايا  املتحدة 
رائعة  م���ب���ادرة  ه���ذه  “كانت  ق���ائ���اًل: 
الف�ضل  وُي��ع��زى  م��ن نوعها،  وف��ري��دة 
ال�ضيد عمر وفريقه.  اإىل  يف جناحها 
وقد �ضاهمت �ضرطة دبي ب�ضكٍل فّعال 
االأ�ضخا�س  م���ن  ال��ك��ث��ر  ج��ان��ب  اإىل 
ل�ضمان ح�ضول  الذين عملوا جميعاً 
هذا العدد الكبر من االأ�ضخا�س على 

الطعام يف هذا اليوم اخلا�س«.
“كان  جاك�ضون:  ال�ضيد  اأ���ض��اف  كما 
�ضرطة  العمل مع  دواع��ي فخرنا  من 
دبي الإجناح هذه الفكرة، واأق��دم بالغ 
يو�ضف  العميد  اإىل  وامتناين  �ضكري 
ع���ب���داهلل ����ض���امل ال���ع���دي���دي وال���رائ���د 
ن��ا���ض��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز اخل��اج��ه وامل���الزم 
والعريف1-  االأم���ري  م��رزا  جا�ضم 
ع���ب���داهلل ح�����ض��ن ���ض��ع��ي��د احل��و���ض��ن��ي ، 
وعنا�ضر  �ضباط  جميع  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

مركز �ضرطة الق�ضي�س«.

�سرطة دبي يف مبادرة م�سرتكة مع باركلي لالأ�سول وجمموعة من املتطوعني

توزيع وجبات الإفطار على ع�شرة اآلف عامل احتفاء بليلة القدر

•• اأبوظبي-الفجر: 

النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  اأعلن 
ا�ضتعداداته  ا�ضتكمال  ع��ن  ت��دوي��ر   -
حيث  امل��ب��ارك،  الفطر  عيد  ال�ضتقبال 
���ض��ام��ل��ة تت�ضمن  ع��م��ل  و����ض���ع خ��ط��ة 
ل�ضمان  م��ت��م��ي��زة  خ����دم����ات  ت���ق���دمي 
احلفاظ على م�ضتوى النظافة واملظهر 
العامة  ال�ضحة  اآف��ات  ومكافحة  العام 
الإم����ارة اأب��وظ��ب��ي خ��الل ف��رتة العيد. 
وت�ضتهدف اخلطة املناطق احليوية يف 
اإمارة اأبوظبي وت�ضمل تنظيف امل�ضاجد 
التي �ضتقام فيها �ضالة العيد وغ�ضلها 
م��ن اخل���ارج م��ع ت��وف��ر ع��م��ال نظافة 
عند م�ضليات العيد واحلدائق العامة 
و  اللحوم  واأ�ضواق  ال�ضياحية  واملواقع 
اخل�ضار، امل�ضالخ و اأ�ضواق املا�ضية ، اإىل 
ال�ضليم مع خملفاتها  التعامل  جانب 
و�ضحي  اآم��ن  ب�ضكل  منها  والتخل�س 
اأي�ضاً  ت�ضمل  ك��م��ا  ال��ع��ي��د،  اأي����ام  طيلة 
من  الكاملة  النظافة  خدمات  تقدمي 
العامة  ال�ضحة  اآف���ات  مكافحة  بينها 

وتوفر معدات ومواد اآمنة 
الدكتور  �ضعادة  ق��ال  املنا�ضبة،  وبهذه 
���ض��امل خ��ل��ف��ان ال��ك��ع��ب��ي - م��دي��ر عام 
النفايات-  الإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز 
تدوير : “  نرفع اأ�ضمى اآيات التهاين 
ممثلة  الر�ضيدة  لقيادتنا  والتربيكات 
بن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ب�����ض��اح��ب 
الدولة، حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  واأخ���ي���ه  اهلل، 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي، رعاه اهلل، و�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 

االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي،  عهد 
اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة،  للقوات 
ال�����ض��م��و اأع�������ض���اء امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى، 
ح��ك��ام االإم�����ارات، وم��واط��ن��ي ومقيمي 
الفطر  عيد  ح��ل��ول  مبنا�ضبة  ال��دول��ة 
على  اهلل  يعيده  اأن  متمنني  امل��ب��ارك، 
والربكة.  وال��رح��م��ة  باخلر  اجلميع 
وانطالقاً من اإمياننا بدورنا ومتا�ضياً 
م����ع ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا ن���ح���ر����س على 
و���ض��ع خ��ط��ة ع��م��ل حم��ك��م��ة لتنظيم 
املنا�ضبات  ه���ذه  م��ث��ل  ال��ع��م��ل يف  ���ض��ر 
بيئة  ت��وف��ر  يف  ال��ف��اع��ل��ة  للم�ضاهمة 
للجميع  وم��ب��ه��ج��ة  و���ض��ح��ي��ة  نظيفة 
املنا�ضبة  ه��ذه  مكانة  مع  يتما�ضى  مبا 
يف ق��ل��وب االأم���ة االإ���ض��الم��ي��ة واملظهر 

احل�ضاري واجلمايل لالإمارة.«
وخ�����الل اأي������ام ال���ع���ي���د، ت�����ض��ت��م��ر فرق 
ال�ضاعة،  م��دار  على  عملهم  النظافة 
من  يومياً  االإم����ارة  خ��دم��ة  يتم  حيث 
ع���ام���ل،   4000 م����ن  اأك�������ر  خ������الل 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  يف  م��ن��ه��م   600
يومياً،  فرتتني  على  ويعملون  فقط، 
ويتم توزيع العمال يف املناطق العامة 
واالأ�ضواق واحلدائق  العيد  وم�ضليات 
وفق  اإ�ضافية  عمل  ل�ضاعات  ال��ع��ام��ة  
ق��وان��ني ال��ع��م��ل امل��ع��م��ول ب��ه��ا لتقدمي 
والتلقيط.  ال��ي��دوي  الكن�س  خ��دم��ات 
�ضتقدم يف  التي  اإىل اخلدمات  اإ�ضافة 
جامع ال�ضيخ زايد الكبر بتخ�ضي�س 
باأعمال  للقيام  ي��وم��ي��اً  ع��ام��اًل   35

التنظيف قبل  وخالل اأيام العيد .
اإ�ضافية خالل  اآليات  ت�ضغيل  يتم  كما 
 14 تخ�ضي�س  �ضيتم  ح��ي��ث  ال��ع��ي��د، 
م�ضتوى  على  النفايات  جلمع  م��ع��دة 
للكن�س  اإ�ضافية  معدة  و12  االإم���ارة 

االآيل، يف حني يعمل فريق متخ�ض�س 
ف�������ردا من   180 م����ن  اأك�������ر  ي�������ض���م 
لتنفيذ  وفنيني  ومراقبني  م�ضرفني 
خدمات مكافحة اآفات ال�ضحة العامة 
وال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ط��ل��ب��ات ال�����واردة من 
عدد   تخ�ضي�س  جانب  اإىل  اجلمهور 
بكافة  امل���ج���ه���زة  امل���رك���ب���ات  م���ن   45
تخدم  ال����الزم����ة   واالأدوات  امل���ع���دات 

م�ضلخ   17 ع��ام��ة،  حديقة   88 ع��دد 
يف االإمارة.

الإدارة  اأب����وظ����ب����ي  م���رك���ز  اأن  ي���ذك���ر 
النفايات- تدوير هو اجلهة احلكومية 
الرئي�ضية امل�ضوؤولة عن كافة االأن�ضطة 
اإدارة  خ����دم����ات  ب���ت���ط���وي���ر  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
النفايات، من جمع، ونقل، ومعاجلة، 
والتخل�س االآمن منها بطريقة فعالة 

اإمارة  اأرج���اء  خمتلف  يف  واقت�ضادية 
اأبوظبي، باالإ�ضافة اإىل مكافحة اَفات 
ال�ضحة العامة. كما اأن املركز ال ياألو 
باأهمية  االإم���ارة  �ضكان  لتوعية  جهداً 
وت�ضجيعهم  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
البيئي  ال�ضلوك  وتبني  ممار�ضة  على 
عجلة  دف��ع  �ضاأنه  م��ن  ال���ذي  ال�ضليم، 

التنمية امل�ضتدامة.

•• اأبوظبي -وام:

اأك���دت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين ج��اه��زي��ة اإداراتها 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وم��راك��زه��ا ون��ق��اط��ه��ا امل��ن��ت�����ض��رة ع��ل��ى امتداد 
، وذلك من خالل  املبارك  الدولة ال�ضتقبال عيد الفطر 
حادث  اأي  م��ع  للتعامل  وال��ت��اأه��ب  اال�ضتعداد  درج��ة  رف��ع 

طارئ خالل االحتفال بالعيد .
قائد  املرزوقي،  اللواء جا�ضم حممد  رفع  املنا�ضبة  وبهذه 
اآي��ات التهاين  اأ�ضمى  ب��وزارة الداخلية،  عام الدفاع املدين 
زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ملقام  والتربيكات 
ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
“رعاه اهلل” و�ضاحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة واإىل اأ�ضحاب ال�ضمو 
اأع�ضاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإم��ارات ، واأولياء 
العهود مبنا�ضبة قدوم عيد الفطر ال�ضعيد ، �ضائاًل املوىل 
االإماراتي  ال�ضعب  على  �ضعيداً  ع��ي��داً  يكون  اأن  وج��ل  ع��ز 

و�ضعوب العامل االإ�ضالمي.
وقال اللواء جا�ضم املرزوقي اإن الدفاع املدين اعتمد حزمة 
من االإجراءات والتدابر الوقائية ال�ضتقبال العيد تتمثل 
يف توجيه كافة اإدارات الدفاع املدين على م�ضتوى الدولة 
واالآليات  الب�ضرية  ال��ق��وى  م��ن  اجل��اه��زي��ة  ن�ضبة  ب��رف��ع 
االأرواح  للحفاظ على  اأف�ضل اخلدمات  لتقدمي  واملعدات 
واملمتلكات، وكذلك القيام بزيارات تفقدية ملراكز الدفاع 
و�ضرعة  اجل��اه��زي��ة  م��دى  للوقوف على  ب��ال��دول��ة  امل���دين 

االإ�ضتجابة للتعامل يف حاالت الطوارئ.
واأ�ضار اإىل اأن جميع اإدارات الدفاع املدين ومراكزها جاهزة 
وم�ضتعدة الإ�ضتقبال العيد وفق برنامج عمل موحد يهدف 
واحلفاظ  املجتمع  الأف���راد  اخل��دم��ات  اأف�ضل  تقدمي  اإىل 
وزارة  اإ�ضرتاتيجية  �ضمن  وذل���ك  اجلميع  �ضالمة  على 
الداخلية الهادفة اإىل االإرتقاء مبنظومة الدفاع املدين يف 
الدولة تعزيزاً جلهود الوقاية وال�ضالمة حلماية االأرواح 

واملمتلكات واملكت�ضبات الوطنية .
ودع���ا ال��ل��واء امل���رزوق���ي اأف����راد املجتمع ب��اإت��ب��اع اإج����راءات 
ال�����ض��الم��ة واحل���م���اي���ة يف م��ن��ازل��ه��م م���ن خ����الل تركيب 
اأطلقته  “ح�ضنتك” ال���ذي  ن��ظ��ام  ع��رب  ال��دخ��ان  كوا�ضف 
واملمتلكات  االأرواح  حماية  بهدف  موؤخراً  الداخلية  وزارة 
واالأجهزة  الكهربائي  التيار  ف�ضل  من  التاأكد  وكذلك   ،
 ، ل��ل��م��ن��زل  اأو ت��رك��ه��ا  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف ح���ال �ضفر االأ����ض���رة 
وااللتزام ب�ضروط ومعاير ال�ضالمة العامة، واال�ضتفادة 
من ن�ضائح واإر�ضادات الدفاع املدين بهذا ال�ضاأن، لتجنب 
ال�ضالمة  على  ح��ف��اظ��اً  اأ�ضكالها،  بكافة  احل����وادث  وق���وع 
لدى  تعزيزها  على  الداخلية  وزارة  تعمل  التي  العامة 

االأفراد واملوؤ�ض�ضات.
واأكد على اأن حتقيق اأهداف القيادة العامة للدفاع املدين 
اإال من خالل �ضراكة  اأن تتحقق  اال�ضرتاتيجية ال ميكن 
جمتمعية فاعلة ت�ضهم يف قيام الدفاع املدين مبهامه على 

الوجه االأكمل.
وح����ذر ق��ائ��د ع���ام ال���دف���اع امل����دين م���ن خم��اط��ر االألعاب 
النارية واملفرقعات التي يلهو بها ال�ضباب واالأطفال خالل 
النارية  باالألعاب  اللهو  اأن  اإىل  م�ضراً  بالعيد،  االإحتفال 
بليغة  اأ�ضرار  تت�ضبب يف  اإ�ضتعال احلرائق، كما  ينتج عنه 
على م�ضتخدميها ، ت�ضل اإىل برت االأ�ضابع وتهتك اأن�ضجة 
اأولياء  داع��ي��اً  ت�ضوهات،  وح��دوث  باجل�ضم  وح��روق  العني 
االأمور اإىل مراقبة اأبنائهم وعدم ال�ضماح لهم ب�ضراء هذه 

االألعاب اأو العبث بها .
ونا�ضد قائد عام الدفاع املدين اأفراد املجتمع بالتعاون مع 
امل��دين، واالإب��الغ الفوري عن احل��وادث، وت�ضهيل  الدفاع 
واالإنقاذ  االإط��ف��اء  وف��رق  مركبات  اأم��ام  الطريق  واإف�ضاح 
اأمام  ال��وق��وف  اأو  احل����وادث  م��واق��ع  التجمهر يف  وع���دم   ،
طفايات  وعمل  �ضالحية  من  والتاأكد   ، احلريق  فوهات 
احلريق يف امل��ن��ازل ، وع��دم ت��رك االأط��ف��ال دون مراقبة ، 
اأن ف��رق ال��دف��اع امل��دين يف جميع امل��راك��ز بالدولة  م��وؤك��داً 
على اإ�ضتعداد تام للتعامل مع اأي بالغ يرد اإليها على مدار 

ال�ضاعة على اأرقام الطوارئ 999 اأو997.

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
الدينية  امل���ح���ا����ض���رات  م���ن  ال���ع���دي���د 
واالأن�ضطة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اخل���ري���ة واالإن�������ض���ان���ي���ة خ����الل �ضهر 
كبر  ع��دد  مب�ضاركة  امل��ب��ارك  رم�ضان 

من موظفي الهيئة.
حما�ضرات   8 ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت�����ض��م��ن��ت 
واالإجنليزية  العربية  باللغتني  دينية 
يف م��ب��ن��ى ال��ه��ي��ئ��ة ال���رئ���ي�������س وف�����روع 
وال��ق��وز واحل�ضيبة  ور���ض��ان  الهيئة يف 
كما وا�ضلت الهيئة بالتعاون مع هيئة 
مبادرتها  تنظيم  اخل��ري��ة  االأع���م���ال 
التي  وكندورتي”  “عبايتي  ال�ضنوية 
ال�ضاحلة  امل��الب�����س  ج��م��ع  اإىل  ت��ه��دف 
لال�ضتخدام لتوزيعها على املحتاجني 
املتعففة  االأ���ض��ر  اإ���ض��ع��اد  يف  وامل�ضاهمة 
الهيئة  موظفي  وت�ضجيع  ال��دول��ة  يف 
التطوعية  االأع��م��ال  يف  امل�ضاركة  على 
وفعل اخلر ال �ضيما يف �ضهر رم�ضان 

يف  املوظفني  على  وت�ضهياًل  امل��ب��ارك.. 
اأداء زكاة الفطر وفرت الهيئة من�ضات 
الرب  دار  جمعية  مع  بالتعاون  للتربع 

اخلرية.

الطاير  حم��م��د  �ضعيد  ���ض��ع��ادة  وق����ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  الع�ضو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي “ ال يقت�ضر 
خدمات  ت���وف���ر  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة  دور 

م�ضتويات  ب��اأع��ل��ى  وامل���ي���اه  ال��ك��ه��رب��اء 
واإمنا  واالعتمادية  وال��ك��ف��اءة  اجل���ودة 
توؤدي الهيئة دورها كموؤ�ض�ضة حكومية 
م�����ض��وؤول��ة اج��ت��م��اع��ي��ا يف اإط�����ار روؤي����ة 

وخطة  الر�ضيدة  قيادتنا  وتوجيهات 
دبي 2021 التي تهدف اإىل اأن يكون 
ومتما�ضكا  م��ت��الح��م��ا  دب����ي  جم��ت��م��ع 
ويقوم  م�ضرتكة  اإن�ضانية  قيما  يتبنى 

على ركيزة قوامها االأ�ضر واملجتمعات 
امل��ت��الح��م��ة.. وت��ت��ب��ن��ى ال��ه��ي��ئ��ة خطة 
واالإن�ضاين  اخل��ري  للعمل  متكاملة 
ل���رت����ض���ي���خ ق����ي����م ال����ع����ط����اء وال���ع���م���ل 

وت�ضجيعهم  املوظفني  بني  التطوعي 
املبادرات  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ض��ارك��ة  ع��ل��ى 

والربامج املجتمعية واالإن�ضانية«.
ال���ت���وايل اأطلقت  ال��ث��ال��ث ع��ل��ى  ل��ل��ع��ام 

الت�ضامح”  “عمرة عام  الهيئة مبادرة 
االإ�ضالمية  ال�ضوؤون  دائ��رة  من  بدعم 
والعمل اخلري يف دبي الإر�ضال 100 
موظف من اأ�ضحاب الهمم وامل�ضلمني 
اجل���دد وامل��وظ��ف��ني يف ال��درج��ات غر 
من   10 اإىل  اإ����ض���اف���ة  االإ����ض���راف���ي���ة 
الأداء  حمارمهن  مع  الهيئة  موظفات 
رم�ضان  �ضهر  خ��الل  العمرة  منا�ضك 
اإفطار  وجبات  الهيئة  وتوفر  املبارك. 
���ض��ائ��م طوال   2300 ل��ن��ح��و  ي��وم��ي��ة 
مواقع  يف  امل�����ب�����ارك  رم�������ض���ان  ���ض��ه��ر 
حيث  الرئي�س  املبنى  ت�ضمل  خمتلفة 
املوظفني  الإفطار  خيمة  الهيئة  تقيم 
املناوبني ممن يتزامن موعد االإفطار 
مع تواجدهم على راأ�س العمل اإ�ضافة 
اجلن�ضيات.  جميع  من  اجلمهور  اإىل 
ك��م��ا ي��ت��م ت��وزي��ع وج��ب��ات االإف���ط���ار يف 
املياه  الكهرباء وحتلية  اإنتاج  حمطات 
وعلى املوظفني املناوبني والعاملني يف 
جميع  يف  وال�ضكاوى  الطوارئ  اأق�ضام 

مواقع العمل.

»هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم فعاليات دينية واإن�شانية خلل �شهر رم�شان

الدفاع املدين يوؤكد جاهزيته ل�شتقبال عيد الفطرمركز اأبوظبي لإدارة النفايات - تدوير ينهي ا�شتعداداته ل�شتقبال عيد الفطر املبارك
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اأخبـار الإمـارات

•• العني - الفجر

ممثلة  العامة  ال�ضحة  اإدارة  كثفت 
ببلدية  ال�ضحية  االأن�ضطة  بق�ضم 
التفتي�ضية  حمالتها  العني  مدينة 
مراكز  و  احل��الق��ة  �ضالونات  على 
والن�ضائية  ال��رج��ال��ي��ة  ال��ت��ج��م��ي��ل 
�ضمن  امل�������الب���������������س   وم�����غ�����ا������ض�����ل 
واخلا�ضة  ال���دوري���ة  ا���ض��ت��ع��دادات��ه��ا 
تطبيق  ل�����ض��م��ان   ، ال��ف��ط��ر  ب��ع��ي��د 
العامة  ال�ضحة  ا�ضرتاطات  جميع 
املعاير  اأع��ل��ى  بتطبيق  واالل���ت���زام 
ع���ل���ى �ضحة  ل��ل��ح��ف��اظ  ال�����ض��ح��ي��ة 
لالإقبال  ن��ظ��راً  املجتمع  و���ض��الم��ة 
امل����ت����زاي����د ع���ل���ى ه������ذه اخل����دم����ات 
خ��الل ه��ذه الفرتة ، وق��د بلغ عدد 
البلدية  ن��ف��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  ال����زي����ارات 
 2100 املا�ضيني  ال�ضهرين  خالل 
زي����ارة، اأ���ض��ف��رت ع��ن حت��ري��ر 134 

خمالفة، وتوجيه114   تعهد .
رئي�س  النيادي  ن��ادر  اأحمد  واأو�ضح 
ق�����ض��م االأن�����ض��ط��ة ال�����ض��ح��ي��ة ب�����اإدارة 
ال�ضحة العامة من خالل جهودها 
اجل�������والت  ت���ن���ف���ي���ذ  ال�����دائ�����م�����ة يف 
الوعي  م�ضتوى  لرفع  التفتي�ضية   
وجمتمع  العاملني  ل��دى  ال�ضحي 
امل���دي���ن���ة م����ن خ�����الل ا����ض���رتاط���ات 
م���دون���ه ووا����ض���ح���ة وم��ط��ب��ق��ه على 
م�ضتوى االإم��ارة، وتتم من خاللها 
للتاأكد  املجدولة  الدورية  الزيارات 
جلميع  وا�ضتيفائها  تطبيقها  م��ن 
حالة  ويف  وامل����ع����اي����ر،  ال�������ض���روط 
التطبيق  لعدم  خمالفه  اي  وج��ود 
ويف  تعهد  يتم حت��ري��ر  االل��ت��زام  او 
حالة التكرار يتم حترير املخالفات 

والغرامات الالزمة  .
من  جمموعة  يقوم  النيادي  وق��ال 
ب�ضكل  واملفت�ضات  املفت�ضني  وح��دات 
مراكز  زي���ارة  على  وم�ضتمر  دوري 
وال�ضالونات  الن�ضائية  التجميل 
النظافة  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال��رج��ال��ي��ة 

بتنظيف  وااللتزام  للمكان،  العامة 
مثل  امل�ضتخدمة  االأدوات  وتعقيم 
املق�ضات،  االأم�����ض��اط،  “االأموا�س، 
و�ضالحية  جودة  ومدى  الفوط”، 
“�ضبغات  من  التجميلية  املنتجات 
التجميل”  م�ضتح�ضرات  ال�ضعر، 
وغ���ره���ا، وال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى نظافة 
والتاأكد  للعاملني،  الر�ضمي  ال��زي 
والقفازات  ال��ك��م��ام��ات  ارت����داء  م��ن 

للزبون،  اخل���دم���ة  ت���ق���دمي  اأث����ن����اء 
وال���ت�������ض���دي���د ع���ل���ى ال���رتاخ���ي�������س 

والفحو�ضات الطبية .
�ضمن  م����ن   ، ال���ن���ي���ادي  اأ�����ض����اف  و 
كذلك  اخلدمة  تقدمي  ا�ضرتاطات 
ت��ط��ب��ي��ق امل���ع���اي���ر واال����ض���رتاط���ات 
التجميل  م��راك��ز  داخ���ل  ال�ضحية 
و���ض��ال��ون��ات احل��الق��ة ، م��ن خالل 
م�ضتح�ضرات  ع���ل���ى  ال��ت��ف��ت��ي�����س 

التجميل والعناية ال�ضخ�ضية لرفع 
املدينة  املنتجات يف  و�ضالمة  ج��ودة 
، والتاأكد من خلو مراكز التجميل 
وغر  املعتمدة  غ��ر  املنتجات  م��ن 
على  خطرا  ت�ضكل  وال��ت��ي  امل�ضجلة 
�ضالمة االأفراد، باالإ�ضافة اإىل عدم 
واالإنتاج  االن��ت��ه��اء  ت��اري��خ  تو�ضيح 
ومكونات املنتج وذلك بالتعاون مع 
جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة.

•• العني - الفجر

 ا�ضتقبل ال�ضيخ م�ضلم بن �ضامل بن حم 
اال�ضت�ضاري  املجل�س  ع�ضو  ال��ع��ام��ري 
يف  واإخ��وان��ه  اأبوظبي  الإم���ارة  الوطني 
اأم�س  اأول  ال��وق��ن  مبنطقة  جمل�ضهم 
وجمموعة  امل�������ض���وؤول���ني  م����ن  ،ع�������ددا 
وبع�س  واالأ�ضدقاء  االأه��ل  من  كبرة 
�ضنوي  تقليد  يف  العامة  ال�ضخ�ضيات 
�ضهر  ظ��ل  يف  املحبة  اأوا���ض��ر  لرت�ضيخ 
رم�ضان املبارك، ح�ضر املجل�س ال�ضيخ 
الدكتور  وال�ضيخ  حم  بن  �ضامل  حمد 
مبارك �ضامل بن حم وال�ضيخ الدكتور 

عبداهلل �ضامل بن حم .
    ورحب بن حم باحل�ضور موؤكداً يف 
بداية حديثه على ما قدمه املغفور له 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن 
خدمة  يف  حياته  �ضخر  ال���ذي  نهيان، 
املحتاجني  وم�����ض��اع��دة  و�ضعبه  وط��ن��ه 
داخل وخارج الدولة واإغاثة املنكوبني، 
موؤكداً اأنه بف�ضل اهلل عز وجل وجهود 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة ال��ت��ي ���ض��ارت على 
زايد  ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  نهج 
االإمارات  تبواأت  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 
العمل  م��ي��ادي��ن  م��ت��ق��دم��ة يف  م��ك��ان��ة 
 ، ودول��ي��اً  اإقليمياً  واالإن�ضاين  اخل��ري 
كما اإن املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد 
كان  اهلل،  رحمه  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 

اأنتجت  حيث  العرب،  حكيم  وب��ج��دارة 
متطورة  ع�����ض��ري��ة  دول����ة  حكمته  ل��ن��ا 
اإيجاد  ع��ن  ف�ضاًل  وم�ضتقرة،  واآم��ن��ة 
ال���ري���ادة  اإىل  ي�����ض��ع��ى  جم��ت��م��ع م��ن��ت��ج 

العاملية يف كل املجاالت.
  وبني بن حم اأن للمغفور له باإذن اهلل 
مرموقة،  دولية  مكانة   ، زاي��د  ال�ضيخ 
ي��د العون  حيث ك��ان رح��م��ه اهلل مي��ّد 
�ضار  نهج  وه��و  ا�ضتثناء،  دون  للجميع 
عليه �ضاحب ال�ضمّو ال�ضيخ خليفة بن 
اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه  زايد 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  و  اهلل 
اأبوظبي  اآل نهيان، ويل عهد  بن زايد 
امل�ضلحة   للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
وتقوية  الدولة  بناء  يف  م�ضوا  الذين 
زايد  ال�ضيخ  اإن  اأركانها. وقال بن حم 
كان  اهلل،  رحمه  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 
تكون  اأن  لالإمارات  واأراد  عطاء،  بحر 
والوقفات  االأم��ث��ال يف اخل��ر  م�ضرب 
االإن�����ض��ان��ي��ة، وه���و االأم����ر ال���ذي جتلى 
اأر�ضى  حيث  وم��ب��ادرات��ه،  مواقفه  عرب 

نهج العمل االإن�ضاين باأروع جتلياته.
اأن زاي��د زرع يف نفو�س  واأ���ض��ار بن حم 
االإم��ارات��ي��ني ح��ب اخل���ر، ك��م��ا اأ�ض�س 
ق���اع���دة اخل���ر وم���ن خ��الل��ه��ا انطلق 
ل���ي���ع���ط���ي ب�������ض���خ���اء ع�����م امل����واط����ن����ني 
بلدان  كافة  اإىل  وت��ع��داه��م  واملقيمني 
العامل، وكان يعطي بال منة اأو انتظار 

واالأرامل  االأي��ت��ام  فكفل  اجلميل،  ل��رد 
املنت�ضرة يف  ودعم اجلمعيات اخلرية 

االإمارات مادياً ومعنوياً.
ومتيزت االإمارات باالأعمال االإن�ضانية 
واأ�ضبحت �ضمة مميزة للدولة، �ضاربا 
باأنه  االإن���������ض����اين  ال���ع���م���ل  ع����ن  م���ث���ال 
ي�����ض��ب��ه غ��ر���س ���ض��ج��رة ���ض��غ��رة كربت 
واأثمرت وا�ضتفاد من ثمارها اجلميع، 
واخلرية  االإن�����ض��ان��ي��ة  وامل�������ض���اع���دات 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا االم������ارات ل��ه��ا ب�ضمه 
ال���ع���امل. م��ن ج��ان��ب��ه قال  يف ك��ل دول 
ب��ن وريقة  ب��ن �ضعيد  ���ض��ع��ادة ع��ب��داهلل 
ال��ع��ام��ري، اإن امل��غ��ف��ور ل���ه، ب����اإذن اهلل، 

نهيان،  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د  ال�����ض��ي��خ 
احتياجات  توفر  عن  يوماً  يتواَن  مل 
املواطنني، ونّوه ...باحلكمة التي كان 
يتمتع بها املغفور له، باإذن اهلل، ال�ضيخ 
االقت�ضادية  الهياكل  بنى  حيث  زاي��د، 
اقت�ضاد قوي  بناء  اإىل  �ضاعياً  للدولة، 
العاملية.  االأزم������ات  ي�����ض��ت��وع��ب  وم����رن 
وا�ضاف العامري ، فقد بني اأن املغفور 
له، باإذن اهلل، ال�ضيخ زايد بن �ضلطان، 
العامل  ن����رى  اأن  ع��ل��م��ن��ا  اهلل،  رح���م���ه 
بطريقة خمتلفة، واأن نطّور جمتمعنا 
ن�����ض��ل اإىل جمتمع  ل��ك��ي  ف��ئ��ات��ه،  ب��ك��ل 
متمّكن ملوؤه الفخر بوطنه. وراأى اأنه 

االإن�ضاين  العمل  ُيعّد رمز  اهلل،  رحمه 
عن  يتوان  فلم  العاملي،  امل�ضتوى  على 
مّد يد العون اإىل كل من يحتاج اإليها 

حول العامل.
احمد حممد باحلطم  �ضعادة  واأو�ضح 
العامري: اإن املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان متكن خالل 
مدة ق�ضرة من بناء نه�ضة ح�ضارية 
وتقدم  ح��دي��ث��ة  حتتية  وب��ن��ي��ة  �ضاملة 
ب���ارزي���ن يف ج��م��ي��ع جماالت  وازده������ار 
ما  واالجتماعية  االقت�ضادية  التنمية 
و�ضعها يف م�ضاف ال��دول املتقدمة يف 
تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  مثمناً  ال��ع��امل، 

ب��ق��ي��ادة �ضاحب  ال��ر���ض��ي��دة  احل��ك��وم��ة 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
واأخيه  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة،  رئ��ي�����س 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، و 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان نائب القائد االأعلى للقوات 
ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  ،واإخ��وان��ه��م  امل�ضلحة 
اإك���م���ال م�ضرة  يف  االإم��������ارات،  ح��ك��ام 
البنية  تطوير  يف  واالزده����ار  ال��ع��ط��اء 
الكرمية  احل���ي���اة  وت���وف���ر  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

والرفاهية للمواطنني واملقيمني.

بالهركي   اخل����زع  ب���ن  ح��م��د  واأ�����ض����اف 
االإن�����ض��ان مهما حتدث  “ان  ال��ع��ام��ري 
واأ���ض��ه��ب يف ذك���ر خ�����ض��ال امل��غ��ف��ور له 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن 
ن��ه��ي��ان، ف��اإن��ه ل��ن ي��وف��ي��ه ح��ق��ه، الأننا 
ومربي  واملوؤ�ض�س  القائد  عن  نتحدث 
االأجيال والقدوة احل�ضنة، حيث تطل 
علينا ذكرى وفاته يف رم�ضان كل عام 
الوفاء  ق��ي��م  ع��ل��ى  ل��ت��ج��م��ع��ن��ا جم����ددا 
واحلب واالعرتاف باجلميل، ملن حفر 
يف ق��ل��وب اأب��ن��اء االإم�����ارات ب��ل والعامل 
اأجمع معنى العطاء االإن�ضاين يف اأرقى 
الوفاء  م��ع��اين  اأروع  ول��ت��وؤك��د  ���ض��ورة 
م��ن ه��ذا ال�ضعب ال���ويف. واأك���د حممد 
“ اأن  العفاري  ال�ضلمي  ب��ن  �ضليم  ب��ن 
املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد اأ�ض�س 
مدر�ضة يف اأعمال الكرم واخلر تخرج 
و�ضاروا  احلكام  ال�ضمو  اأ�ضحاب  فيها 
على دربها، مبيناً اأن زايد كان حري�ضاً 
على العناية واالهتمام ب�ضوؤون الوطن 
واملواطنني، و�ضرب لنا املثل االأعلى يف 
االإخ��ال���س يف العمل وال��وف��اء للوطن 
وال�ضرب  االأم��ور  واحلكمة يف معاجلة 
واالإ���ض��رار على  واملحن  ال�ضدائد  على 

حتقيق الطموحات واالأهداف.
اهلل  ب�������اإذن  ل����ه  امل���غ���ف���ور  “كان  وق������ال 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان منذ 
االأب  االإم��ارات  تاأ�ضي�س وتوحيد دول��ة 

اأمة  لبناء  م�ضى  حيث  م��واط��ن،  لكل 
يتجاوز  اأن  وا�ضتطاع  زاه��رة،  حقيقية 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  ح����دود 
يده  م���اداً  عامليا  �ضالم  داع��ي��ة  لي�ضبح 
وم�����ض��اع��دات��ه ل��ك��ل ال����دول، ف��ف��ي اأ�ضد 
ب��اإذن اهلل ال�ضيخ  املحن برز املغفور له 
ن��ه��ي��ان كزعيم  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
ال�ضيا�ضي  ن��ف��وذه  ميتد  �ضالم  وداع��ي��ة 
اإىل كافة ارجاء االأر���س، لذا ظل على 
مدار ثالثة وثالثني عاماً من القيادة، 

يوؤدي اأدواراً �ضيا�ضية واإن�ضانية.
االإجن�����ازات  اأن  امل��ج��ل�����س  رواد  وج��م��ع 
لل�ضيخ  الكثرة  والعطاءات  املتوا�ضلة 
وعاملياً،فر�ضت  واإقليمياً  داخلياً  زاي��د 
مكانة  يف  وو�ضعته  اجل��م��ي��ع،  اح���رتام 
متفردة بني مواطنه والعرب والعامل، 
ملا قدمه رحمه اهلل لالإمارات و�ضعبها 
وللعرب  وازده��ار وحب،  من طماأنينة 
ا�ضتحق  دع��م  م��ن  جمعاء  واالإن�ضانية 
حيث  اخلر”،  “زايد  ل���ق���ب  ع��ل��ي��ه 
غ��ر���ض��ت اأي����ادي����ه ال��ب��ي�����ض��اء اخل����ر يف 
خم��ت��ل��ف اأ���ض��ق��اع االأر������س ف��ال يوجد 
اإليه  ت�����ض��ل  مل  امل����ع����م����ورة  يف  م���ك���ان 
اأو  امل�ضاجد  بناء  عرب  �ضواء  عطاءاته، 
امل�ضاكن اأو املراكز ال�ضحية اأو املدار�س 
اليوم  تقف  التي  املرافق  من  وغرها 
الكبر  الراحل  �ضاهدة على ما قدمه 

الأمته العربية والعامل اأجمع.  

يف جمل�س بن حم الرم�ساين بالوقن

حكمة زايد اأنتجت دولة ع�شرية وجمتمعًا منتجًا ي�شعى اإىل الريادة العاملية
النه�سة احل�سارية ال�ساملة �ساهمت فى التقدم واالزدهار يف جميع املجاالت

•• العني - الفجر

����ض���ارك ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ض��امل حم��م��د ب���ن ركا�س 
�ضابقا  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  ع�ضو  ال��ع��ام��ري 
ي��راف��ق��ه ع���دد م��ن اأع�����ض��اء جم��ل�����س ال��ع��ني لل�ضباب 
جمعية  اأطلقتها  ال��ت��ي  اأمان”  “رم�ضان  حملة  يف 
االإح�ضان اخلرية للعام الثامن على التوايل، وذلك 

عند تقاطع اإ�ضارات املقام يف مدينة العني ومب�ضاركة 
عدد من الفرق التطوعية. وتهدف حملة “رم�ضان 
اأمان”  لزيادة الوعي املروري عند ال�ضائقني واحلد 
من احلوادث وخا�ضة قبل موعد االفطار، من خالل 
توزيع وجبات خفيفة على ال�ضائقني يف هذه الفرتة 
ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ت��ق��اط��ع��ات وامل���داخ���ل ال��رئ��ي�����ض��ة يف 
خمتلف اأنحاء الدولة وعدد من الدول االأخرى مثل 

باالإ�ضافة  وُعمان،  والبحرين،  والكويت،  ال�ضعودية، 
�ضامل  ال�ضيخ  وق��ال  وم�ضر.   والبو�ضنة  االأردن  اإىل 
من  تاأتي  احلملة   ه��ذه  يف  م�ضاركتنا  اإن  ركا�س  بن 
والعطاء،  وال��ب��ذل  اخل��ر  ثقافة  ن�ضر  على  حر�ضنا 
الوالد  فينا  غر�ضها  التي  االن�ضانية  القيم  وتر�ضيخ 
املوؤ�ض�س املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 

طيب اهلل ثراه.

••العني - الفجر

مبجل�ضه  الوح�ضي  حممد  را���ض��د  غ��ري��ب  ا�ضتقبل 
اأبناء  العني  مبدينة  اليحر  منطقة  يف  الرم�ضاين 
قبيلة الوحا�ضا وجمع من االأهل وال�ضيوف يف اإطار 
اأوا�ضر املحبة والتم�ضك بالعادات الرتاثية  تر�ضيخ 
ناق�س  ال��ذي  املجل�س  وق��د حت��دث خ��الل  اال�ضيلة، 
االأع���م���ال اخل��ري��ة واالإن�����ض��ان��ي��ة  وت��ر���ض��ي��خ ثقافة 
ال��ت�����ض��ام��ح يف جم��ت��م��ع االإم�������ارات ك���ل م���ن �ضاحب 

�ضليمان  حممد  والدكتور  الوح�ضي  غريب  املجل�س 
واملهند�س  الوح�ضي  زعيل  �ضيف  وجمعة  احلمادي 
حممد غريب الوح�ضي، واملقدم املتقاعد را�ضد حمد 

الوح�ضي وعدد من احلا�ضرين.
بثوابت  التم�ضك  على  املجل�س  يف  امل�ضاركون  واأك��د   
ال��رتاث��ي واحل�ضاري  وال��ق��ي��م االأ���ض��ي��ل��ة وامل����وروث 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  اأ�ض�ضه  ال��ذي 

�ضلطان بن نهيان.  
�ضاحب  بقيادة  االإم���ارات  اأن  اإىل  امل�ضاركون  واأ���ض��ار 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ال�ضمو  �ضاحب  وتوجيهات  اهلل”،  “حفظه  الدولة 
ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
“ رعاه  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ومتابعة  اهلل”، 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�ضلحة، �ضتبقى واحة حب و�ضالم وت�ضامح 
واالأخ���وة  الت�ضامح  قيم  مل��ب��ادرات  م�ضيئة  وم��ن��ارة 

والوئام والتعاي�س ال�ضلمي بني كافة ال�ضعوب. 

�شامل بن ركا�ض وجمل�ض العني لل�شباب ي�شاركان يف حملة  » رم�شان اأمان «

فى جمل�س غريب الوح�سي باليحر

مناق�شة ثقافة اخلري والت�شامح والأعمال الإن�شانية 

�سمن ا�ستعداداتها ال�ستقبال عيد الفطر

بلدية مدينة العني تكثف جهودها لتطبيق ال�شرتاطات 
ال�شحية يف �شالونات احللقة ومراكز التجميل واملغا�شل
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•• نيويورك-الفجر:

اأول  للن�ضر،  ال�ضارقة  مدينة  وّقعت 
مدينة حّرة للن�ضر يف العامل، واأحد 
للكتاب،  ال�����ض��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  م�����ض��اري��ع 
“اليتنينغ  م����ع  ����ض���راك���ة  ات���ف���اق���ي���ة 
يف  املتخ�ض�ضة  ال��ع��امل��ي��ة،  �ضور�س” 
الطلب  ح�ضب  الكتب  طباعة  جمال 
ملجموعة  ت��ت��ب��ع  وال���ت���ي  وت��وزي��ع��ه��ا، 
ال�ضركات  اإحدى  “اإنغرام كونتنت”، 
املعريف،  املحتوى  ال��رائ��دة يف جم��ال 
الن�ضر،  ل���دور  املتكاملة  واخل��دم��ات 
توزيع  تت�ضمن  وال���ت���ي  وامل��ك��ت��ب��ات، 
الكتب الرقمية واملطبوعة، والتعليم 
الرقمي، معتمدة بذلك على اأحدث 
ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ه��دف دعم 

االبتكار واالإبداع. 
وق����ع االت��ف��اق��ي��ة ���ض��ع��ادة اأح���م���د بن 
رئ���ي�������س هيئة  ال����ع����ام����ري،  رك����ا�����س 
و���ض��ون مورين،  ل��ل��ك��ت��اب،  ال�����ض��ارق��ة 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
جون  وبح�ضور  كونتنت”،  “اإنغرام 
“اإنغرام  رئ��ي�����س جم��م��وع��ة  اإن���غ���رام، 
امل�ضارك  الهيئة  جناح  يف  كونتنت” 
مب��ع��ر���س اك�����ض��ب��و اأم��ري��ك��ا امل���ق���ام يف 
املتحدة  بالواليات  نيويورك  مدينة 

االأمريكية.
اإن�ضاء �ضركة   وتن�س االتفاقية على 
ح�ضب  الكتب  طباعة  يف  متخ�ض�ضة 
مدينة  م��ن  اأعمالها  تبا�ضر  الطلب 
م�ضمى  حت�����ت  ل��ل��ن�����ض��ر  ال���������ض����ارق����ة 
“اإنغرام اليتنينغ �ضور�س ال�ضارقة”، 
تهدف اإىل تقدمي خدمات الطباعة 
املطبوعة  ال��ك��ت��ب  وت���وزي���ع  وال��ب��ي��ع، 
الن�ضر،  دور  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ح�����ض��ب 
وبا�ضتخدام  وامل�ضتهلكني،  واملوزعني 
اأحدث الو�ضائل التقنية يف الطباعة 

التي �ضتتوفر �ضمن مدينة ال�ضارقة 
م�ضتوى  على  االأوىل  للمرة  للن�ضر 

ال�ضرق االأو�ضط..
�ضور�س  الي��ت��ن��غ  “اإنغرام  و���ض��ت��وف��ر 
ح�ضب  الطباعة  خدمات  ال�ضارقة” 
الطلب للنا�ضرين واملكتتبني والقراء 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
العربي  وال��وط��ن  اخلليج  ومنطقة 
ت�ضل  اإن��ح��از  وب�ضرعة  اأق���ل  بتكلفة 
الكتب،  لطباعة  معدودة  دقائق  اإىل 
مع اإمكانية �ضحنها وت�ضليمها داخل 
وخ��ارج دول��ة االإم����ارات، كما �ضتوفر 
ال�ضركة اأكر من 16  مليون عنوان 
ب��ل��غ��ات خم��ت��ل��ف��ة مي��ك��ن ط��ب��اع��ة اأي 
اأو  منها ح�ضب طلب النا�ضر وامل��وزع 

العميل.
�ضعادة  اأ���ض��ار  االتفاقية  ه��ذه  وح��ول 
اأح��م��د ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري، رئي�س 
الهدف  اإىل  للكتاب  ال�ضارقة  هيئة 
االتفاقية  ه������ذه  م�����ن  ال���رئ���ي�������ض���ي 

روؤية  حتقيق  يف  يتج�ضد  وال�ضراكة 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 
ال�ضارقة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
املتمثلة يف توفر ال�ضارقة خلدمات 
دولة  يف  ال��ك��ت��اب  ل�ضناعة  متكاملة 
واملنطقة  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
االأدوات  كافة  ت�ضمل  عامة،  ب�ضورة 
واحللول ليبا�ضر النا�ضرون اأعمالهم 
واإىل  ال�����ض��ارق��ة  م��ن  وي�ضر  ب�ضهولة 

العامل اأجمع.
ا�ضتقطاب  “ميثل  ال��ع��ام��ري:  وق��ال 
اأمريكا  م��ن  ال��ك��ب��رة  ال�ضركة  ه��ذه 
ملبا�ضرة اأعمالها من مدينة ال�ضارقة 
ل�����ض��راك��ات ع��دي��دة يف  ب��داي��ة  للن�ضر 
منظومة  ل��ب��ن��اء  ال��ق��ري��ب  امل�ضتقبل 
ل�ضناعة  م��ت��ط��ورة  مهنية  خ��دم��ات 
االرتقاء  يف  مهماً  دوراً  تلعب  ن�ضر، 
يت�ضاعد  ال�������ذي  ال���ن�������ض���ر  مب����ج����ال 
اآخ���ر يف  بعد  ي��وم��اً  ب��وت��رة متطورة 

اإم�����ارة ال�����ض��ارق��ة ودول�����ة االإم������ارات، 
وي��دف��ع ب��اجت��اه اإي��ج��اد ح��ل��ول للحّد 
والتوزيع  ال��ت��خ��زي��ن  ت��ك��ال��ي��ف  م���ن 
التحديات  م��ن  وغ��ره��ا  والت�ضويق 

اأمام النا�ضرين«.
وت�����اب�����ع رئ����ي���������س ه���ي���ئ���ة ال�������ض���ارق���ة 
االتفاقية  ه��ذه  “جتمعنا  للكتاب: 
اأذرعها  ج��ان��ب  اإىل  )اإن����غ����رام(  م���ع 
ال��ت��ي ت�����ض��ه��م يف ت��وف��ر ���ض��ي��ل كبر 
م��ن امل��ع��ارف واخل���ربات يف جماالت 
ال��ط��ب��اع��ة وال���ت���وزي���ع، وغ���ره���ا من 
العالقات  م��ن  وا�ضعة  �ضبكة  خ��الل 
ثماين  من  الأك��ر  املثايل  واالنت�ضار 
�ضركات مهمة وذات فاعلية يف جمال 
ما  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  الن�ضر 
ي�ضهم يف فتح االآفاق نحو مزيد من 
ال��ع��م��ل ال���ذي ي��وؤك��د م��ك��ان��ة االإم����ارة 
ك��م��رك��ز ع���امل���ي ل��ل��ن�����ض��ر، وي���خ���دم يف 
ويلبي  ال��ن�����ض��ر  واق����ع  نف�ضه  ال��وق��ت 
على  النا�ضرين  وطموحات  تطلعات 

ات�ضاع جماالت اأعمالهم«.
م�����ن ج���ه���ت���ه ق������ال �����ض����ون م����وري����ن، 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
فر�ضة  اإنها   “ كونتنت”:  “اإنغرام 
ال�ضارقة،  يف  الن�ضر  ل�ضناعة  ثمينة 
وخطوة مهمة لتحقيق روؤية ال�ضيخ 
ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان ال��ق��ا���ض��م��ي حاكم 
ال�����ض��ارق��ة جل��ع��ل ال�����ض��ارق��ة رائ����دة يف 
املنطقة،  يف  امل��ع��رف��ة  اإن���ت���اج  جم����ال 
جهود  �ضل�ضلة  ل��ت��ك��م��ل  ت���اأت���ي  ح��ي��ث 
�ضنوات طويلة،  منذ  االإم��ارة  قادتها 
مدينة  اأول  ا�ضتحداث  اأب��رزه��ا  ك��ان 
اإىل  ونتطلع  للن�ضر،  العامل  يف  حرة 
اأن ن��ك��ون م����زود خ��دم��ة م��ه��ًم��ا من 
الطباعة  تكنولوجيا  تقدمي  خ��الل 

ح�ضب الطلب«.
هذه  ت��وق��ي��ع  “ُي�ضعدنا  واأ�����ض����اف: 
االتفاقية مع هيئة ال�ضارقة للكتاب، 
�ضركة  ب��اف��ت��ت��اح  �ضنقوم  فبموجبها 
باأحدث  تتميز  ال�ضارقة  للطباعة يف 

مرافق الطباعة ح�ضب الطلب، ومن 
���ض��اأن اف��ت��ت��اح ف��رع ج��دي��د م��ن فروع 
التابعة  ���ض��ور���س(  )الي��ت��ن��ن��غ  ���ض��رك��ة 
ملجموعتنا يف االإم��ارة اأن يعمل على 
مرافق  من  العاملية  �ضبكتنا  تو�ضيع 
م�ضاعدة  ج���ان���ب  اإىل  ال���ط���ب���اع���ة، 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  النا�ضرين 
على التوا�ضل مع القراء والو�ضول 
�ضوق  يف  اأعلى،  كفاءة  ب�ضرعة  اإليهم 
ال��ن�����ض��ر االإم����ارات����ي وال��ع��رب��ي الذي 

ي�ضهد تنامياً متوا�ضاًل«.

م�ضتقبل واعد للطباعة
الطلب  ح�����ض��ب  ال��ط��ب��اع��ة  وت��ع��ت��رب 
واحدة من خيارات الطباعة املبتكرة 
واملتطورة والتي باتت حتظى بانت�ضار 
وا�ضع حول العامل، حيث تعتمد هذه 
الطريقة  والتي تختلف عن  االآلية، 
الكتب  طباعة  يف  املتبعة  التقليدية 
�ضخمة  اأع���داداً  ت�ضّدر  كانت  والتي 

البدء  اأو  البيع  قبل  ال��ع��ن��اوي��ن  م��ن 
اأن  يف  دع��ائ��ي��ة،  ح��م��الت  تاأ�ضي�س  يف 
يكون لدى النا�ضر ن�ضخة رقمية من 
عملية  يف  ليبا�ضر  وغ��الف��ه،  الكتاب 
طباعته بعد تلقي الطلب بذلك ثم 
يتم �ضحنه للم�ضرتي ب�ضكل مبا�ضر 
ك��م��ا تخول  ب��االق��ت��ن��اء،  ال���راغ���ب  اأو 
لطباعة  الن�ضر  دور  العملية  ه���ذه 
اأع����داد حم���ددة م��ن ال��ع��ن��اوي��ن التي 
اأو  القراء  بوا�ضطة طلبات من  تاأتي 

الباعة اأو املوؤلفني. 
الطلب  عند  الطباعة  عملية  متتاز 
التخزين  ع���وائ���ق  م���ن  ب��اأن��ه��ا حت����ّد 
مع  للتعامل  النا�ضر  ي�ضطر  بحيث 
اأع����داد ك��ب��رة م��ن ال��ك��ت��ب، كما اأنها 
وال�ضحن  ال��ن��ق��ل  تكاليف  م��ن  حت���ّد 
وط���ب���اع���ة ال��ن�����ض��خ االإ����ض���اف���ي���ة، اإىل 
جانب اأن الكتاب يكون جمّهزاً للبيع 
انتهاء  مبجرد  بالعامل  مكان  اأي  يف 
كتابته وو�ضعه مبتناول  موؤلفه من 

النا�ضر، خا�ضة امل�ضتقلني منهم التي 
ت�����ض��م��ح ل��ه��م ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة يف ن�ضر 
تتوفر  مل  اإن  يريدوها  التي  كتبهم 
لديهم القدرة املادية ال�ضخمة التي 
التقليدية،  الن�ضر  عملية  حت��دده��ا 
العملية من تعديل  ت�ضّهل هذه  كما 
الكتب واأغلفتها واإعداد ن�ضخ جديدة 
دون  املن�ضورة  املوؤلفات  ومنقحة من 

تكبد خ�ضائر كبرة.  
قد  للن�ضر  ال�ضارقة  مدينة  وك��ان��ت 
فتحت اأبوابها الأ�ضواق الن�ضر العاملية 
احلاجة  ل��ت��ل��ّب��ي   ،2017 ال���ع���ام  يف 
امللحة يف اإيجاد مركز ن�ضر متخ�ض�س 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ي��ن��ط��ل��ق من 
ببنية حتتية  ويتميز  ال�ضارقة  اإمارة 
ح���دي���ث���ة وم����ت����ط����ورة، ورب������ط جوي 
العامل،  اأن���ح���اء  جميع  م��ع  وب��ح��ري 
التي  الداعمة  البيئة  اإىل  باالإ�ضافة 
حكومية  واأن��ظ��م��ة  ب��ق��وان��ني  تتمثل 
م��رن��ة، ف�����ض��اًل ع��ن ت��وف��ر تكاليف 
موهوبة  ع��ام��ل��ة  وي����د  م��ن��خ��ف�����ض��ة، 
ودعم  التناف�ضية،  لتعزيز  وم��اه��رة، 
للموؤ�ض�ضات  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

وال�ضركات الدولية.
للن�ضر”  ال�ضارقة  “مدينة  وتاأ�ض�ضت 
منطقة  اأول  لت�ضبح   ،2017 ع��ام 
توفر  ال������ع������امل،  يف  ل���ل���ن�������ض���ر  ح������رة 
فر�ضة  الن�ضر  �ضناعة  يف  للعاملني 
كبر  ع���دد  م��ن  ل��ال���ض��ت��ف��ادة  ثمينة 
م��ن ال��ف��وائ��د وامل���زاي���ا امل��رتت��ب��ة عن 
املنطقة  ه����ذه  ب��ي��ئ��ة  يف  اال���ض��ت��ث��م��ار 
احل�������رة ال����ف����ري����دة، وت�������ض���م���ل ه���ذه 
اال�ضرتاتيجي  امل����وق����ع  ال����ف����وائ����د 
ت�ضمح  التي  املنطقة  قلب  يف  املتميز 
بالو�ضول اإىل اأ�ضواق منطقة ال�ضرق 
وقارتي  اأفريقيا،  و�ضمال  االأو���ض��ط 

اآ�ضيا واأفريقيا.

•• العني-وام: 

لل�ضباب  االحت��ادي��ة  للموؤ�ض�ضة  التابع  لل�ضباب  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ا�ضت�ضاف 
ومكتب �ضوؤون املجال�س يف ديوان ويل عهد اأبوظبي ال�ضيخ خليفة بن طحنون 
عهد  ويل  دي���وان  يف  ال�ضهداء  اأ���ض��ر  ���ض��وؤون  مكتب  تنفيذي  م��دي��ر  نهيان  اآل 
اأبوظبي يف برنامج “تقهوى معانا” يف جل�ضته الثالثة مبجل�س زاخر مبدينة 

العني.
ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  جمال�س  اأن  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  واأك���د 
“طيب اهلل ثراه” كانت ومازالت منارة تعليمية  اآل نهيان  زايد بن �ضلطان 
اأبناء الوطن و�ضاهمت ب�ضكل كبر يف �ضقل مهاراته  واإر�ضادية ا�ضتفاد منها 

مو�ضوعات  تتناول  كانت  واأن��ه��ا  خا�ضة  مبا�ضر  ب�ضكل  فيه  واأث���رت  �ضخ�ضيا 
معارفهم  تعزيز  يف  وت�ضاهم  اليومية  النا�س  حياة  يف  توؤثر  وحيوية  مهمة 

ورفع م�ضتوى اإدراكهم.
زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  الكثر من حكمة �ضاحب  ا�ضتلهم  اأن��ه  وق��ال 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وف�ضاحة راأي �ضموه وحنكته يف اإدارة 
اآل نهيان �ضخ�ضية  اأن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد  االأم��ور موؤكدا 

ملهمة ملن يبحث عن االإجناز والنجاح.
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ح��ر���س  واأك���د 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة على حتفيز ال�ضباب املواطنني 
يف �ضتى املجاالت العلمية والثقافية واالجتماعية مما اأ�ضهم يف رفع م�ضتوى 

التي  اجلهود  على  نف�ضه  الوقت  يف  مثنيا  املعريف  وتو�ضيع خمزونهم  الوعي 
يف  االجتماعي  الن�ضيج  دعم  يف  اأبوظبي  وجمال�س  ال�ضباب  جمال�س  تبذلها 
دولة االإمارات وتوفر من�ضات توا�ضل فعالة حتقق التنمية امل�ضتدامة على 

خمتلف االأ�ضعدة.
اآل نهيان ممثل  اإىل توجيهات والده �ضمو ال�ضيخ طحنون بن حممد  واأ�ضار 
على  ي�ضجعهم  ك��ان  حيث  والإخ��وان��ه  له  ومتابعته  العني  منطقة  يف  احلاكم 
الرتكيز على حتقيق الهدف بالطريقة املثلى وباالأ�ضلوب ال�ضحيح مما اأ�ضهم 

يف متنية مهاراته.
تنفيذي  كمدير  مهامه  ع��ن  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  وحت��دث 
ملكتب �ضوؤون اأ�ضر ال�ضهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي.. وقال “ كلما اأدخل 

جناح ال�ضرف يف واحة الكرامة وقراأت اأ�ضماء �ضهداء الوطن االأبرار وا�ضتذكر 
ت�ضحياتهم وبطوالتهم اأ�ضعر اأن علينا واجب كبر حلماية املنجزات والقيم 
ب���االأرواح وال��دم��اء والغايل  اأج��ل حمايتها  االأب��ط��ال من  التي �ضحى ه��وؤالء 

والنفي�س«.
واأ�ضاف اإن قيادتنا الر�ضيدة التن�ضى من قدموا و�ضحوا باأرواحهم ويف خدمة 
الوطن موؤكدا اأن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
احتياجاتهم.  كثب  عن  يتابع  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
وتناولت اجلل�ضة - التي �ضهدت تفاعال �ضبابيا وا�ضعا - عددا من املوا�ضيع 
التي ت�ضتحوذ على اهتمام ال�ضباب من بينها اخلدمة الوطنية حيث قال ال�ضيخ 

خليفة بن طحنون اآل نهيان اإنها و�ضام فخر لكل ال�ضباب االإماراتيني.

خليفة بن طحنون: جمال�ض زايد منارة تعليمية واإر�شادية ا�شتفاد منها اأبناء الوطن

وقعت اتفاقية تق�سي باإن�ساء �سركة متخ�س�سة تنطلق باأعمالها من ال�سارقة

»مدينة ال�شارقة للن�شر« ت�شتقطب »اإنغرام« العاملية لتوفري تقنيات حديثة لطباعة الكتب تدخل املنطقة للمرة الأوىل

•• احلمرية –الفجر:

�ضمن مبادراتها املجتمعية ب�ضهر رم�ضان الكرمي، وزعت بلدية احلمرية 
واأق�ضام  اإدارات  يف  امل�ضاندة  الفئات  من  كوادرها  كافة  على  العيد  ك�ضوة 
اخلر  �ضهر  خ��الل  اأطلقتها  التي  مبادرتها،  اإط��ار  يف  املختلفة  البلدية 

والربكات، والتي تهدف اإىل اإ�ضعاد العاملني وم�ضاركتهم فرحة العيد.
وتهدف هذه املبادرة والتي تاأتي يف عام الت�ضامح اإىل تقدمي العون اإىل 
هذه الفئة وبث روح التكافل واملودة والرحمة وتخفيف االأعباء عن كاهل 
العامل وتعزيز العالقة بني البلدية وموظفيها من فئة العمال وذلك 
يف اإطار روح التكافل واملودة والرحمة التي يزداد ال�ضعور بها خالل �ضهر 

رم�ضان الكرمي.
من جانبه بني �ضعادة مبارك را�ضد ال�ضام�ضي، مدير بلدية احلمرية، اإن 
ك�ضوة العيد تعد جزءاً من الربامج االإن�ضانية املتنوعة يف عام الت�ضامح 
ال�ضعادة  الإدخ��ال  العيد  يوم  قبيل  تنفيذها  البلدية على  والتي حتر�س 
وذلك  اإىل جانبهم  تقف  البلدية  باأن  واإ�ضعارهم  قلوبهم  على  والفرحة 

�ضمن تر�ضيخ ثقافة العطاء والعمل اخلري.
م�ضراً اإىل اأن عن�ضر العمالة امل�ضاندة جزء رئي�س من منظومة العطاء، 
مكانتهم  ودع��م  الراحة،  �ضبل  توفر  على  حتر�س  احلمرية  بلدية  واأن 
واإ�ضعادهم؛ وذلك لتحقيق القيم االإن�ضانية وتعزيز اأوا�ضر التعاون بني 

البلدية وكوادرها.
�ضعادتهم  عن  ع��ربوا  الذين  وامل�ضتخدمني  العمال  ر�ضا  امل��ب��ادرة  ونالت 
اإدخال  على  تعمل  م��ب��ادرات  م��ن  احلمرية  بلدية  تقدمه  مل��ا  وامتنانهم 

البهجة وال�ضعادة وال�ضرور على قلوبهم وم�ضاركتهم فرحة العيد.

بلدية احلمرية توزع ك�شوة العيد على 
كوادرها يف اخلدمات امل�شاندة

•• دبا احل�صن –الفجر:

يف  االإن�ضانية  القيم  وتعزيز  التطوع  قيمة  لغر�س 
اأولياء  جمل�س  ���ض��ارك  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  نفو�س 
دب���ا احل�ضن  م��دي��ن��ة  وال��ط��ال��ب��ات يف  الطلبة  اأم����ور 

من  جمموعة  مع  للتعليم  ال�ضارقة  ملجل�س  التابع 
اأمان  رم�����ض��ان  امل��دي��ن��ة يف حملة  ط���الب وط��ال��ب��ات 
اأمام  م��ن  ال�ضائمني  على  االإف��ط��ار  وج��ب��ات  بتوزيع 

مركز �ضرطة دبا احل�ضن ال�ضامل .
وق��ام املجل�س م��ن خ��الل ك���وادره وط��الب��ه باإ�ضراف 

رئ��ي�����س جم��ل�����س اأول���ي���اء االأم������ور ب��ت��وزي��ع ع���دد من 
وج��ب��ات االإف��ط��ار املتنوعة على م��رت��ادي ال��ط��رق يف 
تقليل  املغرب بهدف  اأذان  دبا احل�ضن قبيل  مدينة 
التطوع  روح  وتنمية  لل�ضائقني  ال��ط��ري��ق  ���ض��رع��ات 

لدى امل�ضاركني .

جمل�ض اأولياء اأمور الطلبة بدبا احل�شن ي�شارك يف 
احلملة التطوعية » رم�شان اأمان «

•• اأبوظبي -الفجر:

مبدينة  مقرها  يف  االإم����ارات  كلنا  جمعية  اأطلقت   
االإمارات  “ملتقى كلنا  اأم�س  ليلة  باأبوظبي  خليفة 
االإن�ضاين  للعمل  زاي���د  ي���وم  مبنا�ضبة  للت�ضامح” 
العامري،  ح��م  ب��ن  ���ض��امل  م�ضلم  ال�����ض��ي��خ  ب��ح�����ض��ور 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، وعدد من امل�ضوؤولني 
والوجهاء واأع�ضاء جمل�س اإدارة اجلمعية وعدد من 
اأ�ضحاب الهمم، اإىل جانب جمهور غفر وح�ضد من 

و�ضائل االإعالم.
الف�ضيلة  اأ���ض��ح��اب  م���ن  ع���دد  امل��ل��ت��ق��ى  و����ض���ارك يف 
اإىل نخبة  باالإ�ضافة  وامل�ضوؤولني  العلماء واخلرباء 

من �ضعراء الوطن املميزين.
ويف بداية امللتقى رحب بن حم بامل�ضاركني واحل�ضور 
ونقل اإليهم حتيات و�ضالم �ضمو ال�ضيخ ذياب بن زايد 
ومتنيات  االإم����ارات،  كلنا  جمعية  رئي�س  نهيان،  اآل 

�ضموه بالنجاح لهذا امللتقى املبارك.
ويف ت�����ض��ري��ح ل��ه ب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، اأك���د ب��ن ح���م، اأن 
ال�ضتذكار  منا�ضبة  هو  االإن�ضاين،  للعمل  زاي��د  ي��وم 
ب��اإذن اهلل ال�ضيخ زاي��د بن �ضلطان  �ضرة املغفور له 
ومثله  الرا�ضخ  ونهجه  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل 
العطاء  م�ضرة  تاأ�ضي�س  يف  ب��دوره  وعرفانا  العليا، 

والتنمية والبناء.
وقال “اإن يوم زايد للعمل االإن�ضاين هذا العام، جاء 
مواكبا لعام الت�ضامح الذي جاء من�ضجماً مع ثقافة 
املغفور  اأر�ضى قواعدها وعّزز قيمها  التي  الت�ضامح 
له ال�ضيخ زايد، والتي تر�ضخت يف جمتمع االإمارات 
واأ���ض��ب��ح��ت م��ن اأه����م ���ض��م��ات��ه.. وق���د ���ض��ار جمتمع 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بقيادة  االإم���ارات 
على  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
زاي���د اخل���ر، فحافظت دول���ة االإم�����ارات، على  نهج 
التمييز  االآخ��ر، ونبذ  الت�ضامح وقبول  تر�ضيخ قيم 

والكراهية والتع�ضب.

باأبهى  جت��ل��ى  الت�ضامح  ن��ه��ج  اأن  ح���م،  ب��ن  واأ����ض���اف 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  دع��وة  يف  ���ض��وره 
ن��ائ��ب القائد  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان، ويل ع��ه��د  اآل  زاي���د 
امل�ضلحة، م��ن خ��الل دع���وة �ضموه  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
اأثناء  االإن�ضانية  واالأخ���وة  الت�ضامح  وثيقة  لتوقيع 
الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان و�ضيخ االأزهر اإىل 

دولة االإمارات.
اإن وفاءنا لزايد،  ويف ختام ت�ضريحه قال بن حم: 
وتطبيق  نهجه  على  بال�ضر  ه��و  ث���راه،  اهلل  طيب 
قيمه العليا لتبقى دولة االإمارات كما اأراد لها، دولة 
�ضنع  يف  وت�ضاهم  واال�ضتقرار،  باالأمن  تنعم  قوية 
احل�ضارة االإن�ضانية، وت�ضعى لن�ضر مبادئ الت�ضامح 

وال�ضالم بني �ضعوب العامل.
���ض��ارك احل�����ض��ور يف غر�س  امللتقى  ان��ط��الق  وق��ب��ل 
�ضعار  متثل  والتي  اجلمعية،  مببنى  الغاف  �ضجرة 
ورمز الت�ضامح يف دولة االإمارات، ثم انطلقت اأعمال 
املنتدى التي اأدارها االإعالمي املميز حامد املع�ضني، 

بالن�ضيد الوطني، واآيات من الذكر احلكيم.
اأمني  ال�ضام�ضي  حبيبة  ال��دك��ت��ورة  األ��ق��ت  ذل��ك  بعد 
ال�ضر العام جلمعية كلنا االإم��ارات، كلمة اجلمعية، 
اأّن يوم زايد للعمل االإن�ضاين، هو يوم  واأك��دت فيها 
ال���وف���اء ل��زاي��د اخل���ر وال��ع��ط��اء، ط��ي��ب اهلل ث���راه، 
اخلالد يف ذاكرتنا وقلوبنا مباأثره الطّيبة ومناقبه 
الكرمية واإرثه الكبر واإجنازاته اخلالدة واأعماله 
باخلر  ام��ت��دت  التي  البي�ضاء  واأي��ادي��ه  االإن�ضانية 

لكافة �ضعوب العامل.
ث��م ق��ام ع��دد م��ن االأط��ف��ال، اأ���ض��ب��ال كلنا االإم����ارات، 
بلد  اإىل  ت�ضر  جم�ضمات  وتطبيق  ل��وح��ات  بر�ضم 
الت�ضامح ورجل ال�ضالم والت�ضامح، زايد واالإمارات.

ويف ندوة خا�ضة بعنوان “ثقافة الت�ضامح”، حتّدث 
عبداللطيف،  عبدال�ضالم  خالد  الدكتور  من  ك��اًل 
الدكتور  اأكد  الكبي�ضي، حيث  �ضاكر  والدكتور عمر 
خالد اأن ثقافة الت�ضامح  كقيمة عليا هي نهج ثابت 

يف جمتمع االإمارات، واأكد اأن دولة االإمارات �ضربت 
مثاال رائدا يف ثقافة الت�ضامح، والتي هي نابعة من 
اهلل،  رح��م��ه  زاي���د،  �ضخ�س  يف  تاأ�ضلت  ال��ت��ي  القيم 
و�ضعوب  دول  كافة  مع  عمليا  �ضلوكا  عا�ضها  والتي 

العامل.
ثم حتدث الدكتور عمر الكبي�ضي، عن قيم الت�ضامح 
االأ���ض��ي��ل��ة واأث��ره��ا على ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع، واأك���د اأن 
ال���ع���زة والت�ضامح  ي��ر���ض��م��ون ق��ي��م  ال���ق���ادة ه���م م���ن 
التي  واالأن��ظ��م��ة  امل��ف��اه��ي��م  تر�ضيخ  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل��ون 
الدائم،  واال�ضتقرار  االأم���ن  املجتمع  الأب��ن��اء  حتقق 
الر�ضيدة،  وقيادتها  االإم��ارات  دولة  ما حققته  وهو 
و�ضعته  العاملي مبا  امل�ضهد  فاحتلت حيزا كبرا يف 
وطبقته من منظومة اأخالقية و�ضيا�ضية وناأت عن 

اأي فتنة ممكن تهدد اأمنها وم�ضتقبلها.
تاأهيل  م��درب  ال�ضحي  ع��ب��داهلل  ال�ضيد  حت��دث  كما 
اأبرز  اإىل  واأ�ضار  الهمم،  الأ�ضحاب  زاي��د  موؤ�ض�ضة  يف 
اإىل  اأ�ضحاب الهمم، واأ�ضار  االإجن��ازات التي حققها 
اأن دمج اأ�ضحاب الهمم يف املجتمع هو اأرقى مراتب 

الت�ضامح.
التي  ال�ضعرية  االأم�ضية  احل�ضور  ت��اب��ع  ذل��ك  بعد 
الوطن  �ضعراء  فيها  و�ضارك  املنا�ضبة،  بهذا  اأقيمت 
ال�ضيخ ماجد بن �ضلطان اخلاطري، وال�ضاعر ذياب 
املحرمي،  �ضامل  �ضهيل  وال�ضاعر  امل��زروع��ي،  غ��امن 
باالإرث  اأ�ضادت  فريدة  ق�ضائد  ال�ضعراء  األقى  حيث 
ثراه،  اهلل  طيب  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  للمغفور  الكبر 
كما  اخل��ري،  والعمل  الت�ضامح  يف  الرا�ضخ  ونهجه 
حققته  وما  والقيادة  بالوطن  تغنت  ق�ضائد  األقوا 
دولة االإمارات من اإجنازات ح�ضارية ومكانة رائدة 

على امل�ضتوى العاملي.
 ويف ختام امللتقى قام ال�ضيخ م�ضلم بن حم العامري، 
تذكارية  دروع  وت�����ض��ل��ي��م��ه��م  امل�����ض��ارك��ني  ب��ت��ك��رمي 
الع�ضوية  ال�ضعراء  منح  مت  كما  تقدير،  و�ضهادات 

الذهبية جلمعية كلنا االإمارات.

جمعية كلنا الإمارات” تنظم ملتقى كلنا الإمارات للت�شامح..

العدد 12647 بتاريخ 2019/6/2   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/250 مدين كلي 
االقامة  حم��ل  جمهول  �ضبحي  حممد  2-زه���ور  حميد  علي  م�ضر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/1/30 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/ مهدى جعفر عبدالر�ضا الهواز بحكمت ح�ضوريا للمدعي عليهما الثانية والثالثة 
ومبثابة احل�ضوري للمدعي عليه االأول واخل�ضم املدخل باالآتي : -  1- برف�س الدعوى 
مبواجهة املدعي عليها الثالثة ،  2- بالزام املدعي عليهما االأول والثانية واخل�ضم املدخل 
باإداء مبلغ 380.000 درهم )ثالثمائة وثمانون الف درهم( وذلك عن قيمة املركبة املت�ضررة 
والتعوي�س املادي واالدبي والزمتهم بالر�ضوم وامل�ضاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما 
لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
»دبي اجلنوب« ت�شلط ال�شوء خلل »تران�شبورت لوج�شتيك« على دور دبي يف جمال النقل اللوج�شتي

مبا�ضرة يف  اأجنبية  ا�ضتثمارات   2018 ع��ام  2015 وحتى  ع��ام  االإم���ارة من 
اأمريكي  دوالر  مليار   21.6 قيمتها  بلغت  املتقدمة  التكنولوجيا  نقل  جمال 
املتحدة  الواليات  مثل  العامل  يف  الرائدة  االقت�ضادات  على  االإم��ارة  وتفوقت 
حققت  حيث  الذكية  اخلدمات  موؤ�ضر  يف  اجلنوبية  وكوريا  املتحدة  واململكة 
املركز ال�ضاد�س عامليا. وتوفر املنطقة اللوج�ضتية يف “دبي اجلنوب” ت�ضهيالت 
الرئي�ضية مما يعك�س قدراتها  امليناء واملطارات والطرق  اإىل  للو�ضول  كثرة 
من  الكثر  املنطقة  وقدمت  تقدمه  ما  كل  يف  واملرونة  االت�ضال  يف  املتقدمة 
احللول مثل توفر خيارات جاهزة ومنا�ضبة الإقامة االأعمال ملختلف العمليات 
العديد  اإىل  باالإ�ضافة  التوزيع  امل�ضتودعات ومراكز  يف جماالت متنوعة مثل 
املكون  االأع��م��ال  جممع  يف  املتميزة  مرافقها  خ��الل  من  املكتبية  احللول  من 
من 11 مبنى متطورا وجمهزا باأحدث املرافق. وت�ضلط املنطقة اللوج�ضتية 
ال�ضوء على �ضهولة اإقامة االأعمال التجارية يف اإمارة دبي حيث ي�ضتغرق وقت 

•• دبي-وام: 

�ضيقام  الذي  لوج�ضتيك”  “تران�ضبورت  معر�س  يف  اجلنوب”  “دبي  ت�ضارك 
يف دبي خالل الفرتة من 4 اإىل 7 يونيو 2019 لت�ضليط ال�ضوء على اأهمية 
اإمارة دبي كنقطة ربط عاملية لوج�ضتية ووجهة رائدة لالبتكار وذلك  موقع 
والتنقل  واللوج�ضتيات  النقل  جم��االت  يف  املتخ�ض�ضة  ال�ضركات  اأه��م  اأم���ام 
اجلنوب”  “دبي  و�ضت�ضعر�س  التوريد.  �ضل�ضلة  واإدارة  املعلومات  وتكنولوجيا 
والتي  اللوج�ضتية  املنطقة  يف  القائمة  م�ضاريعها  اأب��رز  املعر�س  هام�س  على 
حتقيق  نحو  ثابتة  بخطا  دب��ي  ومت�ضي  االأع��م��ال.  تعزز  متنوعة  حلول  تقدم 
 »FDI« املبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  جذب  عرب  خا�ضة  العاملية  الريادة 
38.5 مليار درهم  2018 بقيمة بلغت  %41 يف عام  التي ارتفعت بن�ضبة 
وذلك بف�ضل اجلهود الرائدة يف جمال االبتكار والتحول الرقمي. وا�ضتقطبت 

اإن�ضاء ال�ضركات فرتة زمنية ق�ضرة جدا وذلك من خالل اخلدمات الداعمة 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  الفورية  التجارية  الرتاخي�س  مثل  تقدمها  التي 
وق�ضم خم�ض�س الإ�ضدار التاأ�ضرات واالإقامات التابع لالإدارة العامة لالإقامة 
و�ضوؤون االأجانب والبوابة االإلكرتونية التي تقدم خدمات اإلكرتونية متنوعة 
تعزز اإقامة االأعمال. كما وحتت�ضن املنطقة اللوج�ضتية اأي�ضا “اإي. زي. دبي” 
والتي  مربع  مرت  األ��ف   920 تبلغ  مب�ضاحة  اجل��دي��دة  االإلكرتونية  املنطقة 
تقدم حزمة من املرافق اللوج�ضتية واحللول املبتكرة لتعزيز اأعمال ال�ضركات 
وتعمل  املنطقة  يف  االإلكرتونية  التجارة  قطاع  وتعزيز  واملتو�ضطة  ال�ضغرة 
اأحمد  حم�ضن  وق��ال  االإل��ك��رتون��ي��ة.  التجارية  لالأعمال  متكاملة  كمنظومة 
“ نتطلع قدما  املدير التنفيذي للمنطقة اللوج�ضتية يف “دبي اجلنوب” .. 
اأهم م�ضاريع  ا�ضتعرا�س  للم�ضاركة يف هذا احلدث العاملي خا�ضة واأننا نعتزم 
قبل  من  اإيجابي  باإقبال  حتظى  والتي  اجلنوب  دب��ي  يف  اللوج�ضتية  املنطقة 

امل�ضاركني وزوار املعر�س ولقد قمنا بتطوير هذه امل�ضاريع لتقدم اأهم احللول 
لكربى املوؤ�ض�ضات يف ال�ضوق التي ت�ضعى اإىل اكت�ضاف االأ�ضواق الرائدة يف منطقة 
ال�ضرق االأو�ضط واآ�ضيا ونوا�ضل جهودنا يف خلق طرق مبتكرة لتوفر مرافق 
ذكية واإجراءات جتارية ب�ضيطة تعزز �ضهولة اإقامة االأعمال يف االإمارة وتلبي 
اإن موقع دبي اال�ضرتاتيجي كمركز  احتياجات جميع دول املنطقة«. واأ�ضاف 
لوجي�ضتي متطور يعد اإ�ضافة هامة ل�ضوق التجارة العاملية حيث نعمل يف دبي 
اجلنوب يف اإطار املزايا التي تقدمها اإمارة دبي لتوفر اأف�ضل احللول والفوائد 
جلميع اأنواع االأعمال مبا يف ذلك الدور املحوري لقطاع التجارة االإلكرتونية 
املتنامي يف االقت�ضاد العاملي.. وين�ضب تركيزنا حاليا على توفر الت�ضهيالت 
الذكية واخلدمات املتطورة التي من �ضاأنها حت�ضني الكفاءة و�ضهولة ممار�ضة 
االأعمال التجارية متا�ضيا مع روؤية اإمارة دبي الطموحة املتمثلة باأن ت�ضبح من 

اأهم املدن الذكية يف العامل واأ�ضعدها

eLife عيدية »ات�ساالت« مل�سرتكي

م�شاعفة غري م�شبوقة على �شرعات الإنرتنت املنزيل

»اقت�شادية اأبوظبي« تنفذ اأكرث من 10 اآلف زيارة ميدانية رقابية وتفتي�شية

بهدف تو�سيع �سل�سلة متاجر » زادينا« من التمور 

الفوعة تفتتح متجرًا جديدًا يف البوادي مول

دو متنح الدفعة الأوىل من هواتف اجليل 
اخلام�ض، جمانًا لأوائل امل�شجلني يف احلجز امل�شبق

االأ�ضيل املرتبط بالنخلة املباركة.
نائب  املن�ضوري  الق�ضيلي  غ��امن  حممد  �ضعادة  واأك���د 
 “ زادي��ن��ا   “ اأن  ال��ف��وع��ة،  ل�ضركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
تتمحور حول اكت�ضاف املذاق العربي االأ�ضيل من التمور 
االإماراتية التي تعد اأ�ضهى واألذ التمور الفاخرة ، فهي 
لي�ضت اأ�ضناف متور ذات جودة عالية وح�ضب، اإمنا تدور 
الفاخرة،  التمور  تذوق  جتربة  ت�ضجيع  حول  فل�ضفتها 

بغ�س النظر عن اختالف الثقافات اأو اجلن�ضيات.
من  وا�ضعة  ت�ضكيلة  ي�ضم  “زادينا”  متجر  ب��اأن  علماً 
اأ�ضناف التمور املتعدده، ومنها املح�ضو باجلوز واللوز، 
وامل��غ��ل��ف��ة ب��ال�����ض��وك��والت��ه وت��ق��ّدم ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة “ 
زادينا “ اأي�ضاً ت�ضكيلة وا�ضعة من ال�ضواين، والعبوات 
املقبولة  ب��اأ���ض��ع��اره��ا  وتتميز  ج��ذاب��ة،  بطريقة  مغلفة 
االأ�ضعار مع كافة  اإىل نوعيتها، حيث تتنا�ضب  بالن�ضبة 
كل  بتفا�ضيل  ال�ضديد  االإع��ت��ن��اء  م��ع  املجتمع،  �ضرائح 
منا�ضبة لتكون “زادينا” املتجر الذي يف�ضله اأ�ضحاب 

الذوق الرفيع.
 اجلدير بالذكر اأنه  مت طرح منتجات زادينا وهي عالمة 
�ضهر  ال��ت��م��ور خ���الل  م��ن  امل��ب��ت��ك��رة  للمنتجات  جت��اري��ة 
املنتجات  وا�ضعة من  �ضل�ضلة  وت�ضمل   ،2010 �ضبتمرب 
خمتلفة،  بنكهات  التمر  وح��ل��وى  الب�ضر  ع�ضر  مثل 
اأنواع  باأجود  املغطاة  التمور  وقطع  الفاخر  والرتافيل 
ال�ضوكوالتة البلجيكية الفاخرة، باالإ�ضافة اإىل عبوات 
اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ب��ال��ل��وز  املح�ضوة  وال��ت��م��ور  التمر  دب�����س 

حلويات التمور الراقية لرت�ضي جميع االأذواق .
ح�ضر االفتتاح �ضعادة م�ضلم عبيد باخلال�س العامري 
االأق�ضام  وروؤ���ض��اء  الفوعة  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س 
ومدراء االدارات يف �ضركة الفوعة، اإىل جانب جمموعة 
م��ن ع��م��الء زادي��ن��ا ال��ذي��ن ح��ر���ض��وا ع��ل��ى امل�����ض��ارك��ة يف 

االفتتاح مبقر املتجر اجلديد يف البوادي مول . 

ا�ضت�ضافتها لفعاليات ال�ضحور الرم�ضانية طوال �ضهر 
 Axon Pro »مايو. وقد مت تقدمي جهاز »زد تي اإي
تقنية  م��ع  ليتوافق  تطويره  مت  ال��ذي  املحمول،   10
اجليل اخلام�س، وليت�ضنى للم�ضتهلكني االطالع على 
يوفرها حت�ضني  التي  اجل��دي��دة  واالآف����اق  االإم��ك��ان��ي��ات 
عمل ال�ضبكة. ومتت اإتاحة هذا اجلهاز على نطاق وا�ضع 
لتمكني امل�ضتخدمني من اال�ضتفادة من جتربة اجليل 

اخلام�س مع ما توفره من مزايا وقدرات هائلة.
وي���ع���زز ن�����ض��ر ت��ق��ن��ي��ة اجل��ي��ل اخل��ام�����س ري�����ادة �ضركات 
القطاع،  م�ضتوى  على  رئي�ضيني  كالعبني  االت�����ض��ال 
واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ابتكارات  على  بناء 
دو  الذكية. و�ضت�ضتمر  التحتية  البنية  ال�ضابقة وريادة 
م�ضتقباًل يف جلب املزيد من الهواتف املحمولة املزودة 
بتقنية اجليل اخلام�س خالل االأ�ضابيع القليلة املقبلة 
Huawei Mate x5G و مب��ا يف ذل��ك ج��ه��ازي 

اإىل االإمارات فور توفرهما.  ZTE Router

•• العني - الفجر

ال�ضركات  اإح���دى  الفوعة  �ضركة  حر�س  م��ن  انطالقاً 
اأبوظبي على  واململوكة حلكومة  “ل�ضناعات”  التابعة 
تعزيز انت�ضار التمور االماراتية الفاخرة يف كافة اأرجاء 
ال��دول��ة، مت االإع���الن ع��ن االنطالقة اجل��دي��دة ملتاجر 
العني وذلك م�ضاء  البوادي مول مبدينة  يف  “زادينا” 
الوطنية  املنتجات  هوية  الإب��راز  ج��اءت  والتي  اجلمعة، 
من التمور و�ضمان تواجدها حملياً وعاملياً، وذلك من 
لتمنح  التمور  من  املبتكرة  “زادينا”   منتجات  خالل 
“اأطايب  م��ن  ل��ذي��ذة  الرفيع جمموعة  ال���ذوق  خ��رباء 
مكان  اأي  يف  االأذواق  كافة  وتر�ضي  ال�ضحي”  الطعم 

بالعامل.
رئي�س  االأحبابي  عاي�س  ظافر  املهند�س  �ضعادة  و�ضرح 
اأن الدور الكبر الذي  جمل�س االإدارة  ل�ضركة الفوعة 
تلعبه �ضركة الفوعة يف تطوير قطاع النخيل والتمور 
بهذا  االرت��ق��اء  م�ضوؤولية  عاتقنا  على  ي�ضع  ب��ال��دول��ة، 
ال��ق��ط��اع احل���ي���وي ون�����ض��م��ن اأع���ل���ى م�����ض��ت��وي��ات التميز 
�ضواء من ناحية جودة املنتجات من التمور االإماراتية 
ذلك جت�ضد  وكل  املقدمة،  اأو جودة اخلدمات  الفاخرة 
والتي  “لزادينا”  الراقية اجلديدة  املتاجر  من خالل 

�ضيتم افتتاحها خالل الفرتة املقبلة اإن �ضاء اهلل. 
العامري  �ضعادة م�ضلم عبيد باخلال�س  اأكد  من جهته 
باأن  اع��ت��زازه  ع��ن  الفوعة،  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س 
تعد  “زادينا”  متاجر  يف  الفاخرة  االإم��ارات��ي��ة  التمور 
اإنتاجاً حملياً من مزارع املواطنني الذين يفوق عددهم 
اأك����ر م��ن 18 األ����ف م����زارع ي��ت��واف��دون خ���الل مو�ضم 
الفوعة  خ�ض�ضتها  ال��ت��ي  امل��راك��ز  على  التمور  ت�ضويق 
ال�ضتالم متورهم، واأ�ضاف العامري اأن متجر “زادينا” 
اجلديد امتاز بطابعه الع�ضري املمزوج بعراقة املا�ضي 

•• دبي-الفجر: 

لالت�ضاالت  االإم�������ارات  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  دو،  اأع��ل��ن��ت 
العاملي  امل��زود  اإي«،  تي  »زد  مع  تعاونها  عن  املتكاملة، 
ب�ضبكة  االت�ضال  لتوفر  املحمولة،  للهواتف  ال��رائ��د 
الرائد  املحمول  الهاتف  ع��رب  اخلام�س  اجليل  تقنية 
يف  م���وؤخ���راً  وال����ذي مت ط��رح��ه   Axon Pro 10
عمالء  م��ن  خم��ت��ارة  جم��م��وع��ة  و�ضتتلقى  االأ�����ض����واق. 
االأجهزة  املا�ضي،  مايو   8 يف  ت�ضجيلهم  مت  ال��ذي��ن  دو 
اإل��ي��ه��م مبا�ضرًة  اإر���ض��ال��ه��ا  امل��ح��م��ول��ة جم���اًن���ا، و���ض��ي��ت��م 
ب�ضبكة  ات�����ض��ال  ب�����ض��رع��ات  اال���ض��ت��م��ت��اع  م��ن  لتمكينهم 
اجليل اخلام�س ب�ضرعات تفوق 20 مرة �ضرعة �ضبكة 

اجليل الرابع امل�ضتخدمة حالياً. 
اأول جتربة مبا�ضرة لتقنية  وياأتي هذا االإع��الن عقب 
اجليل اخلام�س مع امل�ضتهلكني يف دولة االإمارات العربية 
دو عرب متاجرها وخالل  ا�ضتعر�ضتها  والتي  املتحدة، 

•• اأبوظبي-الفجر:

ا���ض��ت��ك��م��ااًل جل��ه��وده��ا امل�����ض��ت��م��رة يف 
االرت��ق��اء ب��خ��دم��ات االت�����ض��االت يف 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
اليوم  “ات�ضاالت”  اأع��ل��ن��ت  ف��ق��د 
ع���ن اإج���رائ���ه���ا م�����ض��اع��ف��ًة اأخ����رى 
املنزيل  االإن����رتن����ت  ���ض��رع��ات  ع��ل��ى 
بذلك  لتتيح   ،eLife باقات  عرب 
اال�ضتمتاع  ف���ر����ض���ة  ل���ع���م���الئ���ه���ا 
بواحدة من اأ�ضرع خدمات النطاق 
ومبا  املنطقة،  يف  الثابت  العري�س 
ي��ع��زز م��ن جت��رب��ة امل�����ض��رتك��ني عن 
ا�ضتخدام االأجهزة الذكية املتعددة 

يف اآن واحد.
مب�ضاعفة  “ات�ضاالت”  وق��ام��ت 
بحيث  االإن���������رتن���������ت  �������ض������رع������ات 
اأ�ضرع  االأ�ضا�ضية  الباقة  اأ�ضبحت 
املا�ضي،  ال��ع��ام  ع��ن  ���ض��ع��ف��اً   12 ب��� 
ال�ضرعات  م�����ض��اع��ف��ة  مت����ت  ك���م���ا 
 eLife Home ل�����ب�����اق�����ات 

•• دبي -وام:

اأظهرت اح�ضائيات جمارك دبي اأن 
قيمة جتارة دبي اخلارجية باأ�ضناف 
املواد الغذائية الرم�ضانية بلغت يف 
الربع االأول من العام 2019 نحو 
8.3 مليار درهم حيث ت�ضمل هذه 
واخل�ضراوات  ال��ل��ح��وم  االأ���ض��ن��اف 
واملك�ضرات  والدقيق  واالأرز  ال�ضكر 

واملياه املعباأة والع�ضائر والتمور.
وب�����ل�����غ�����ت ك�����م�����ي�����ة جت�������������ارة دب�����ي 
اخلارجية باأ�ضناف املواد الغذائية 
من  االأول  ال��رب��ع  يف  الرم�ضانية 

ت��ت�����ض��م��ن باقة  امل��خ��ت��ل��ف��ة، وال���ت���ي 
وباقة   )Family( ال���ع���ائ���ل���ة 
وباقة   )Sports( ال���ري���ا����ض���ة 
املميزة  وال��ب��اق��ة    )Combo(

. )Premium(
 eLife“ ب������اق������ات  ت���ت���ي���ح  ك����م����ا 
للم�ضرتكني   ”Unlimited
من  متمّيز  مب��ح��ت��وى  اال���ض��ت��م��ت��اع 
التلفزيوين  ال��ب��ث  ���ض��رك��ات  ك��ربى 
قناة  م���ث���ل  االإع����������الم  و�����ض����رك����ات 
MBC، و  ال��ري��ا���ض��ي��ة،  اأب��وظ��ب��ي 
 STARZ PLAY OSN و 
واحد،  رقمي  ا�ضتقبال  جهاز  عرب 
املتوا�ضل جلميع  ل�ضمان الرتفيه 

املنازل يف الدولة.
ال�ضرعات  حت��دي��ث  ع��م��ل��ي��ة  وت��ت��م 
امل�ضرتكني  لكافة  تلقائية  ب�ضورة 
ودون  اخل��دم��ة،  �ضت�ضملهم  الذين 
وبدون  اأي طلب،  لتقدمي  احلاجة 
�ضوى  عليهم  وم��ا  اإ�ضافية،  ر���ض��وم 

اال�ضتمتاع بال�ضرعات اجلديدة.

امل����واد اإىل االأ����ض���واق ال��ت��ج��اري��ة يف 
ال���دول���ة ب��ال��ك��م��ي��ات امل��ط��ل��وب��ة من 
الفرتات  كافة  يف  امل�ضتهلكني  قبل 
رم�ضان  ����ض���ه���ر  يف  وخ�������ض���و����ض���ا 
املبارك الذي ي�ضهد زيادة كبرة يف 

ا�ضتهالك املواد الغذائية .
ك���م���ا ت���ع���م���ل ج�����م�����ارك دب������ي على 
امل�ضتهلكني  اىل  االأغ���ذي���ة  و���ض��ول 
ووفقاً  اجل���ودة  م�ضتويات  باأف�ضل 
يف  املطبقة  واملعاير  للموا�ضفات 
ا���ض��واق��ن��ا ال��ت��ج��اري��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
املخت�ضة  احلكومية  اجلهات  كافة 
ب�������ض���الم���ة امل��������واد ال���غ���ذائ���ي���ة ويف 
مراعاة  م��ع  دب��ي  بلدية  مقدمتها 
الغذاء  ���ض��الم��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
و�ضالمته  املجتمع  �ضحة  حلماية 
ال����غ����ذائ����ي . واو������ض�����ح ان  واأم�����ن�����ه 
اجلمارك زودت مراكزها اجلمركية 
التي  والتقنيات  االأج��ه��زة  ب��اأح��دث 
با�ضتخدام  دب���ي  ج��م��ارك  ط��ورت��ه��ا 
لتقنية  الذكية  التطبيقات  اأح��دث 
العالية  الكفاءة  املعلومات تدعمها 
للمفت�ضني اجلمركيني يف مركزها 
التميز  م�����ض��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  لتحقق 
والت�ضهيالت  اخلدمات  تقدمي  يف 

للتجار امل�ضتثمرين.

ذو  تلفزيوين  حم��ت��وى  وم�ضاهدة 
باأ�ضعار يف غاية  طابع عاملي وذلك 

التناف�ضية«.
و�ضتبداأ ال�ضرعات اجلديدة لباقات  
من   eLife Unlimited
وذلك  الثانية  يف  ميجابت   250
بينما   ،»Starter« ب���اق���ة  ع���رب 
الريا�ضية  ال��ب��اق��ة  �ضرعة  �ضتكون 
Unlimited Sports وباقة 
 Entertainment الرتفيه 
ال���ث���ان���ي���ة،  يف  م���ي���ج���اب���ت   500
املميزة  ال��ب��اق��ة  ���ض��رع��ات  و�ضت�ضل 
اإىل 1 جيجابت     Premium
م�ضاعفة  اإىل  اإ���ض��اف��ة  الثانية،  يف 
اإماراتي”  “اأنا  م�ضرتكي  �ضرعات 
 eLife Unlimited يف باقة 
ميجابت   500 اإىل  لت�ضل  جماناً 

يف الثانية.
�ضرعات  م�ضاعفة  اأي�����ض��اً  و�ضيتم 
اجليل  مل�ضرتكي  املنزيل  االإنرتنت 
االأول من باقات eLife  الثالثية 

العيدية  ه��ذه  ت��ق��دمي  م��ن  نتمكن 
 eLife ب��اق��ات  مل�ضرتكي  امل��م��ي��زة 
 eLife وباقات  Unlimited
توفر  ع���رب   Value Pack
مل�ضاعفة  ودائ����م  ت��ل��ق��ائ��ي  حت��دي��ث 
���ض��رع��ات االإن����رتن����ت، م�����ض��راً اإىل 
اأن ال�����ض��رع��ة ك��ان��ت ت��ب��داً م��ن 20 
م��ي��ج��اب��ت يف ال����ع����ام امل���ا����ض���ي من 
اإىل   ،)Family( ال�  باقة  خالل 
 250 �ضرعتها  اليوم  اأ�ضبحت  اأن 
ال��ث��ان��ي��ة  ع���رب باقة  م��ي��ج��اب��ت يف 

.»)Starter(
واأ��������ض�������اف اخل�����������ويل: ن���������درك يف 
توافر  اأه��م��ي��ة  م��دى  “ات�ضاالت” 
����ض���رع���ات ع���ال���ي���ة يف ظ����ل ت���زاي���د 
ب�ضبكة  املت�ضلة  املنزلية  االأج��ه��زة 
املنطلق  ه�����ذا  وم�����ن  االإن������رتن������ت، 
فاإننا نحر�س على توفر خدمات 
م���ب���ت���ك���رة وم���ت���م���ي���زة ل���ُن���ل���ب���ي من 
خاللها تطلعات عمالئنا يف توفر 
لالإنرتنت  م�����ض��اع��ف��ة  ����ض���رع���ات 

ب�ضورة   Entertainment
ر�ضوم  اأي  ودون  وتلقائية،  دائ��م��ة 
اإ���ض��اف��ي��ة.  وي��اأت��ي ه���ذا التحديث 
مع  متا�ضياً  ال�ضرعات  على  الكبر 
طويلة  “ات�ضاالت”  ا�ضرتاتيجية 
االأمد الهادفة اإىل “قيادة امل�ضتقبل 
الرقمي لتمكني املجتمعات”، وذلك 
اال�ضتثمار  م��وا���ض��ل��ة  خ����الل  م���ن 
تقنيات  يف  وال���ض��ي��م��ا  االب��ت��ك��ار،  يف 
املتطورة،  ال��ق��ادم  وخ��دم��ات اجليل 
ال�ضبكية  ب���ال���ق���درات  ي��رت��ق��ي  مب���ا 
وهو  “ات�ضاالت”،  متتلكها  ال��ت��ي 
م��ا نتج عنه ت��رّب��ع دول���ة االإم���ارات 
نفاذ  االأوىل عاملياً يف مدى  املرتبة 
املو�ضولة  ال�ضوئية  االألياف  �ضبكة 
للمرة   )FTTH( ل���ل���م���ن���ازل 

الثالثة على التوايل.
  وت��ع��ل��ي��ق��اً، ����ض���ّرح خ��ال��د اخلويل 
االأفراد  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س 
“نحن  ق���ائ���اًل:  “ات�ضاالت”  يف 
ب�����اأن  �����ض����ع����داء  “ات�ضاالت”  يف 

رم�ضان  ���ض��ه��ر  يف  ل��ل��م�����ض��ت��ه��ل��ك��ني 
�ضاحب  لتوجيهات  تنفيذا  املبارك 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اإ�ضعاد  على  بالعمل  اهلل”  “رعاه 
دبي  ج��م��ارك  تكر�س  حيث  النا�س 
ج���ه���وده���ا ل�������ض���م���ان ت����دف����ق ه���ذه 

الطلب  ذروة  ت�ضهد  التي  امل��وا���ض��م 
�ضهر  واهمها  الغذائية  امل��واد  على 

رم�ضان املبارك.
واأك����د اأح��م��د ع��ب��د ال�����ض��الم كاظم 
اال�ضرتاتيجية  اإدارة  اأول  م��دي��ر 
دبي  جمارك  يف  املوؤ�ض�ضي  والتميز 
ال��دائ��رة على دع��م اجلهود  حر�س 
الغذائية  امل��واد  لتوفر  احلكومية 

مليون   1.5 ن��ح��و   2019 ال��ع��ام 
ط����ن ح���ي���ث ت����وف����ر ج����م����ارك دب���ي 
اأف�ضل  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  ل��ت��ج��ارة 
التجارية  واخل��دم��ات  الت�ضهيالت 
و�ضول  ت�ضمن  ال��ت��ي  واجلمركية 
هذه املواد اىل االأ�ضواق املحلية دون 
تاأخر ل�ضمان �ضالمتها وجودتها 
ول��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات االأ�����ض����واق يف 

•• دبي- الفجر:

يطل عيد الفطر اأعاده اهلل علينا وعليكم باخلر واليمن والربكات 
هذه ال�ضنة باأجواء احتفالية وحركة ن�ضطة ي�ضهدها القطاع الفندقي 
االإ�ضغال  ي���راوح  اأن  الفندقي  ال��ق��ط��اع  يف  عاملة  م�����ض��ادر  وت��وق��ع��ت   ،
الفندقي يف االإم��ارات ب�ضكل عام بني 90 اإىل %100 خالل عطلة 
وتلك  املحلية  ال�ضياحة  من  بدعم  االأول��ي��ة،  احل��ج��وزات  وف��ق  العيد، 

القادمة من دول اخلليج العربي ، ف�ضاًل عن اأ�ضواق خارجية.
مبختلف  الفنادق  ووج��ود  ال�ضياحي  املنتج  تنوع  اأن   ، امل�ضادر  وقالت 
جنومها، باالإ�ضافة اإىل الفنادق االقت�ضادية وال�ضقق الفندقية، حتم 
وجود مناف�ضة واإعداد قوائم من العرو�س املتنوعة وخ�ضومات على 
اأ�ضعار الغرف الفندقية و�ضلت يف بع�س االأحيان اإىل اأكر من 40% 
وغرف تبداأ من 99 درهم اإماراتي ، بهدف جذب اأكرب �ضريحة من 
االقت�ضادية  امل�ضتويات  خمتلف  م��ع  يتنا�ضب  ال���ذي  االأم���ر  ال��ن��زالء 
روتانا”   ال�ضعديات  وفيلل  “منتجع  واخرتنا  االجتماعية  وال�ضرائح 
 “ اخليمة  راأ���س  ماك�س  “�ضيتي  دبي”  اإت�س  “ذا  دبي”  “بارك حياة 

“اأوك�ضيدنتال اأي اإم بي زد” “ديوك�س نخلة دبي” “حياة بلي�س دبي” 
“ق�ضر االإمارات هاكا�ضان«. وك�ضف ’منتجع وفيلل ال�ضعديات روتانا‘، 
املنتجع الرائد من فئة اخلم�س جنوم يف جزيرة ال�ضعديات، عن دعوته 
ال�ضيوف لالحتفال بعيد الفطر ال�ضعيد يف رحاب اجلمال الطبيعي 
وال��ت��ي ت�ضمن  امل��م��ي��زة  ب��ال��ع��رو���س  واال���ض��ت��م��ت��اع  ال�ضعديات  جل��زي��رة 
ويتيح  ن�ضيانها.  ميكن  ال  خيالية  عطلة  ق�ضاء  واالأف���راد  للعائالت 
بران�س  بوجبة  التلذذ  فر�ضة  واملقيمني  لل�ضيوف  الفاخر  املنتجع 
ري�ضتورانتي‘  ’�ضي  مطاعمه؛  اأف�ضل  م��ن  اث��ن��ني  يف  ال�ضهية  العيد 
العاملية  االأطايب  اأ�ضهى  من  وا�ضع  بطيٍف  �ضتزخر  والتي  و’�ضم�ضم‘، 
من  الطلق.  ال��ه��واء  يف  لل�ضغار  خم�ض�ضة  كبرة  لعٍب  م�ضاحة  م��ع 
جهته، قال مارك دي بير مدير عام منتجع وفيلل ال�ضعديات روتانا، 
اأن ا�ضعار الغرف ملو�ضم عيد الفطر ترتاوح بني 900 درهم اإماراتي 
و 1800 درهم اإماراتي لليلة الواحدة، وتعترب هذه اال�ضعار جذابة 
و�ضيحظى  حيث  وراقية  مميزة  خدمات  من  املنتجع  يقدمه  ملا  ج��داً 
ترقية  على  �ضيح�ضلون  ليلتني  مل��دة  اإق��ام��ة  حجزهم  عند  ال�ضيوف 
للغرفة اإىل الفئة التي تليها واحل�ضول على ر�ضيد ميكنهم اال�ضتفادة 

منه خالل اإقامتهم يف املنتجع ي�ضل اىل 800 درهم اإماراتي. و�ضوف 
يقدم املنتجع لل�ضيوف واملقيمني بران�س العيد ال�ضهية يف اثنني من 
اأهمية  ن��ويل  فحن  و’�ضم�ضم  ري�ضتورانتي‘  ’�ضي  مطاعمه؛  اأف�ضل 
حوايل  ي�ضكلون  ال��دول��ة  داخ��ل  من  فالنزالء  املحلي،  لل�ضائح  كبرة 
%40 من نزالء املنتجع الذين يتطلعون لتم�ضية اجازة العيد بجو 
من الفخامة بني اح�ضان الطبيعة. كما يدعو فندق ’بارك حياة دبي‘ 
عن  العيد  خالل  ال�ضخ�ضية  الرفاهية  لتجربة  اجلميع  عر�س   عن 
ميكن  حيث   .Summer Cooler م��ع  االإق��ام��ة  حجز  ط��ري��ق 
لل�ضيوف اال�ضتفادة من خ�ضم ي�ضل اإىل 40 ٪ على اأف�ضل �ضعر متاح. 
ومن جهتها قالت �ضابني ريرن مديرة املبيعات والت�ضويق يف” فندق 
“ يف حني اأن الكثر من الفنادق تزيد اأ�ضعارها  بارك حياة دبي” ،  
ب�ضكل كبر يف عيد الفطر ، فاإننا نحاول جتنب االرتفاع الكبر. فاإننا 
نحاول تقدمي اأ�ضعار جذابة لت�ضجيع املزيد واملزيد من ال�ضيوف على 
لعطالت  التخطيط  يف  البدء  بالتاأكيد  االأف�ضل  من  معنا.  االإق��ام��ة 
العيد مقدًما ، فكلما اقرتبنا  كلما ارتفعت االأ�ضعار ، قل احتمال توفر 

الفندق. اأ�ضعارنا تبداأ حالًيا من 600 درهم اإماراتي.

ال�������ض���راء، وع����دم ت�����ض��ل��ي��ل وخ����داع 
وحظر  االإعالنات،  عرب  امل�ضتهلك 
بيع  يف  امل�ضتهلكني  ب��ني  التمييز 
ال�ضلعة واخلدمة، �ضواء يف ال�ضعر 

اأو اجلودة.
التجارية  احل��م��اي��ة  اإدارة  واأك����دت 
على �ضرورة التزام املزودين بل�ضق 
بطاقة باللغة العربية، على غالف 
اأو عبوة ال�ضلعة املعرو�ضة للتداول، 
وا����ض���ح���ة،  ت����ك����ون  اأن  ����ض���ري���ط���ة 
وب�ضكل  املعنى  ومفهومة  مقروءة، 
بارز، وتت�ضمن هذه البطاقة، نوع 
ال�ضلعة وطبيعتها ومكوناتها، ا�ضم 
والتعبئة،  االنتاج  وتاريخ  ال�ضلعة 
وان����ت����ه����اء ال�������ض���الح���ي���ة، وال������وزن 
من  وغرها  املن�ضاأ،  وبلد  ال�ضايف 

املعلومات.

•• اأبوظبي–الفجر:

االقت�ضادية  التنمية  دائرة  نّفذت   
اأبوظبي اأكر من 10 اآالف زيارة 
على  والتفتي�س  للرقابة  ميدانية 
ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى م�ضتوى  امل��ن�����ض��ات 
امارة ابوظبي خالل �ضهر رم�ضان 
قرابة  حترير  خاللها  مت  امل��ب��ارك 
 195 واإ����ض���دار  خم��ال��ف��ة،   100

اإنذاراً بحق املن�ضات املخالفة.
وبلغت حمالت الدائرة خالل �ضهر 
ا�ضتهدفت  حملة   120 رم�����ض��ان 
ال�ضادرة  التعاميم  تنفيذ  متابعة 
عنها ب�ضاأن توفر ال�ضلع واالأ�ضعار 
اخلا�ضة  ب��ال�����ض��واب��ط  واالل����ت����زام 
مبمار�ضة الن�ضاط التجاري خالل 

ال�ضهر الف�ضيل.

حقوقهم واال�ضتعالم عن املنتجات 
خا�ضة  �ضرائها،  اأث��ن��اء  واخل��دم��ات 
خالل املوا�ضم ال�ضنوية واملنا�ضبات 

واالأعياد.«
ه����ذه  اأن  امل����ن���������ض����وري  واو�������ض������ح 
تعزيز  اىل  اي�ضا  تهدف  احلمالت 
املحلية،  االأ�����ض����واق  يف  ال�����ض��ف��اف��ي��ة 
ال�ضلبية  امل��م��ار���ض��ات  م���ن  واحل����د 
�ضلباً  ال���ت���اأث���ر  ���ض��اأن��ه��ا  م���ن  ال��ت��ي 
اإمارة  االأع��م��ال يف  اأداء قطاع  على 
ال�����دور  اإىل  م�������ض���راً  اأب����وظ����ب����ي، 
ال�ضركاء  ي��ل��ع��ب��ه  ال����ذي  امل���ح���وري 
امل��ح��ل��ي��ني واال���ض��رتات��ي��ج��ي��ني، يف 
واملتمثلة  ال��دائ��رة  اأه���داف  حتقيق 

يف  تناف�ضية  اعمال  بيئة  تعزيز  يف 
اأبوظبي.

التجارية  احل��م��اي��ة  اإدارة  وك��ان��ت 
ب��ال��دائ��رة ق��د وزع���ت خ���الل �ضهر 
التعاميم  م���ن  ���ض��ل�����ض��ل��ة  رم�����ض��ان 
على منافذ البيع ت�ضب يف خدمة 
االأ�ضواق،  داخل  امل�ضتهلك  وحماية 
يق�ضي  ت���ع���م���ي���م  ����ض���م���ن���ه���ا  م�����ن 
وعدم  االأ�ضعار  بتحديد  بااللتزام 
واملوا�ضم  املنا�ضبات  خ��الل  رفعها 
اأو  ر���ض��وم  ف��ر���س  وع���دم  املختلفة، 
امل�ضتهلك  ع��ل��ى  اإ���ض��اف��ي��ة  خ��دم��ات 
املتبقي  املبلغ  واإع����ادة  م���ربر،  دون 
فاتورة  يف  وامل��و���ض��ح  للم�ضتهلك 

وركزت حمالت التفتي�س والرقابة 
للبيع   رئ��ي�����ض��ا  م���رك���زا   15 ع��ل��ى 
التجارية  وامل��ح��ال  البيع  ومنافذ 
وحم���������ال اخل�����������ض�����ار وال�����ف�����واك�����ه 
واأ�����ض����واق امل��وا���ض��ي وحم����الت بيع 
اال�ضتهالكية  وامل��������واد  ال���ل���ح���وم 
واملقاهي،  املطاعم  اىل  باال�ضافة 
والعرو�س  الرم�ضانية،  واخل��ي��م 
تنفيذ  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��رتوي��ج��ي��ة، 
و”�ضيارات  اآمن”  “بيت  حملتي 

اآمنة«.
وتف�ضياًل توزعت زيارات التفتي�س 
وال��رق��اب��ة ع��ل��ى  5080 زي���ارة يف 
زيارة  و3182  ابوظبي  منطقة 

ال��ب��ي��ع ب��ت��وع��ي��ة امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني من 
ت��ق��دمي جم��م��وع��ة ن�ضائح  خ���الل 
اإر�ضادات  ن�ضر  وك��ذل��ك  رم�ضانية 
وت���وج���ي���ه���ات ع����رب ح�����ض��اب��ات��ه��ا يف 

مواقع التوا�ضل االجتماعي.
منيف  حم����م����د  �����ض����ع����ادة  واأك�����������د 
امل��ن�����ض��وري، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
“مركز ابوظبي لالعمال” التابع 
ل��ل��دائ��رة ح��ر���س ال��دائ��رة اأن هذه 
اإط������ار خطة  ت���اأت���ي يف  احل���م���الت 
خالل  ال��ت��ج��اري��ة  احل��م��اي��ة  اإدارة 
ت�ضهد  وال��ت��ي  واالأع��ي��اد  املنا�ضبات 
خمتلف  يف  ك��ب��راً  جت��اري��اً  ن�ضاطاً 
مدن ومناطق االإمارة االأمر الذي 

زيارة  و1747  العني  منطقة  يف 
يف منطقة الظفرة.

وبلغ عدد م�ضادرات ال�ضلع املخالفة 
ال��ت��ي مت ر���ض��ده��ا خ���الل حمالت 
على  رم�����ض��ان  �ضهر  يف  التفتي�س 
المارة  ال��ث��الث  امل��ن��اط��ق  م�ضتوى 
2،116قطعة  ح����وايل   اب��وظ��ب��ي 
�ضملت قطع غيار ال�ضيارات واأجهزة 
واإك�ض�ضوارات  ومالب�س  الكرتونية 
وم�����ض��ت��ح�����ض��رات جت��م��ي��ل وم����واد 
غذائية غر مطابقة للموا�ضفات 

وغرها.
التجارية  احل��م��اي��ة  ادارة  وق��ام��ت 
ب��ال��دائ��رة خ���الل ال���زي���ارات ملنافذ 

اأجل  العمل من  يتطّلب م�ضاعفة 
امل�����ض��ت��ه��ل��ك ور����ض���د كافة  ح��م��اي��ة 
املخالفات للوائح و�ضروط مزاولة 

الن�ضاط التجاري.
اقت�ضادية  “تبذل  �ضعادته:  وق��ال 
اأب����وظ����ب����ي ج�����ه�����وداً م�����ض��ت��م��رة يف 
يف  امل�ضتهلكني  ثقة  تعزيز  �ضبيل 
وذلك  باأبوظبي  املحلية  االأ���ض��واق 
املن�ضاآت  عرب تفعيل ال�ضراكات مع 
تنفيذ  يف  وال���ت���ع���اون  ال���ت���ج���اري���ة 
واحلمالت  امل��ب��ادرات  م��ن  �ضل�ضلة 
حفظ  �ضاأنها  من  التي  التفتي�ضية 
وحمايتهم  امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني  ح���ق���وق 
اإىل  التعرف  الغ�س وحّثهم يف  من 

مليار درهم جتارة دبي اخلارجية من املواد الغذائية فى الربع الأول لعام 2019   8.3

منتجعات وفنادق حتقق اإ�شغال كامل خلل عيد الفطر
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حملة  ر�ضمياً  �ضيبداأ  اأن��ه  ترامب،  دونالد  االأمريكي،  الرئي�س  اأعلن 
يونيو   18 يف  ان��ت��خ��اب��ه  الإع������ادة   2020 ان��ت��خ��اب��ات  يف  ت��ر���ض��ح��ه 
“حزيران” يف والية فلوريدا، ليبداأ ما قد يثبت اإنها حماولة �ضعبة 

الأربع �ضنوات اأخرى يف البيت االأبي�س.
زوجته  م��ع  ح��ا���ض��داً  �ضينظم جتمعاً  اإن���ه  ت��وي��رت  ت��رام��ب على  وق���ال 
�ضنرت  اأم���واي  يف  بن�س  زوج���ة  وك��اري��ن  بن�س  م��اي��ك  ونائبه  ميالنيا 
هذا  يف  اإلينا  “ان�ضموا  واأ�ضاف  فلوريدا.  بوالية  اأورالن���دو  مبدينة 

التجمع التاريخي«.
اأم��وال الإع��ادة انتخابه وعقد جتمعات  وب��داأ ترامب بالفعل يف جمع 

�ضيا�ضية منذ عدة اأ�ضهر.
ولكن البداية الر�ضمية حلملته النتخابات 2020 �ضتكون يف ذكرى 
انتخابات  اأعلن فيه تر�ضحه يف  الذي  اليوم  �ضنوات على  اأرب��ع  مرور 

2016 اأمام ح�ضد من اأن�ضاره يف نيويورك.

توجه وزير اخلارجية الفرن�ضي جان ايف لودريان ال�ضبت اىل موقع 
التاريخ، وذل��ك على  ن��ووي يف  ا���ض��واأ ح��ادث  �ضهد  ال��ذي  ت�ضرنوبيل 

هام�س زيارة الوكرانيا ت�ضتمر اياما عدة.
بر�س  لفران�س  دوم���ون  ايزابيل  اوك��ران��ي��ا  يف  فرن�ضا  �ضفرة  وق��ال��ت 
"الهدف هو احل�ضور �ضخ�ضيا اىل املكان ملعاينة انتهاء اعمال" تاأمني 

املفاعل النووي املت�ضرر.
وميول املجتمع الدويل هذه االعمال الهادفة اىل �ضمان اأمن املوقع 

لالعوام املئة املقبلة، وتتوىل �ضركة نوفاركا الفرن�ضية تنفيذها.
ملعاينة  املفاعل  ق��رب  املهجورة  بريبيات  مدينة  اي�ضا  ل��ودري��ان  وزار 
"تداعيات" كارثة 1986 ومناق�ضة م�ضروع تطوير حمطات تعمل 
اأوىل  حمطة  اقيمت  بعدما  ت�ضرنوبيل،  يف  ال�ضم�ضية  الطاقة  على 

العام 2018.
وانفجر املفاعل الرقم 4 يف حمطة ت�ضرنوبيل يف 26 ني�ضان ابريل 
االف  مئات  ال�ضوفياتية  ال�ضلطات  اجلت  الكارثة،  واإث��ر   .1986
ال�ضكان. وال تزال منطقة مرتامية تتجاوز م�ضاحتها الفي كلم مربع 

مهجورة متاما.
وا���ض��ت��م��ر ال��ع��م��ل يف ث��الث��ة م��ف��اع��الت يف امل��ح��ط��ة ب��ع��د امل��اأ���ض��اة، لكن 
اآخرها اغلق العام 2000 م�ضدال ال�ضتار على اأي ن�ضاط �ضناعي يف 

ت�ضرنوبيل.

اأنها  اأعلنت الأول مرة  االأملانية  اأن احلكومة  اإعالمية،  ذكرت م�ضادر 
االإره��اب��ي يف  داع�س  بتنظيم  اأع�ضاء  االأمل��ان من  اأوالد  بع�س  �ضتنقل 

�ضوريا اإىل اأملانيا.
وقالت �ضبكات “اإن دي اآر” و “دبليو دي اآر” و�ضحيفة “زود دويت�ضه 
ت�ضايتونغ” اإن اخلارجية االأملانية “مهتمة منذ فرتة باإخراج هوؤالء 

االأطفال املحتاجني للحماية من خميمات الالجئني«.
وتفيد االأنباء اأن اخلارجية االأملانية اأعلنت عن هذا يف اإطار االإجراءات 

الق�ضائية الدائرة حالياً اأمام املحكمة االإدارية يف برلني.
القائم  الق�ضائي  ال��ن��زاع  اإط���ار  يف  �ضونيان،  دي��رك  املحامي  وي�ضعى 
برلني  يف  االإداري���ة  املحكمة  اأم��ام  االأملانية  احلكومة  اإل���زام  اإىل  االآن 
اأحد مع�ضكرات  بنقل طفلتني يتيمتني يف �ضن الثانية والرابعة من 

الالجئني يف �ضوريا اإىل جديهما يف اأملانيا.
وكانت اأمهما وهي اأملانية من والية بادن فرمتبرغ ع�ضواً بالتنظيم 
اآخر معقل للتنظيم يف  اأنها قتلت خالل معارك دارت حول  ويعتقد 

بلدة الباغوز مبحافظة دير الزور �ضرق �ضوريا.
وقال املحامي �ضونيان، لو�ضائل االإعالم، “جيد اأن تعرتف اخلارجية 
باأنه من غر املعروف متى  م�ضتدركاً  االأملانية االآن مب�ضوؤولياتها”، 

�ضينفذ هذا الوعد؟.
“ومن  مرعبة،  الالجئني  مع�ضكر  يف  االأو�ضاع  اأن  �ضونيان،  واأ�ضاف 

املتوقع اأال يكون االأطفال على قيد احلياة خالل �ضهرين اأو 3«.
ووفقاً ملعلومات املحامي، فاإن الفتاة ال�ضغرة تعاين منذ اأيام قليلة 

من م�ضاكل �ضحية حادة نقلت على اإثرها اإىل امل�ضت�ضفى.

عوا�صم

وا�شنطن

كييف

برلني

وا�شنطن: قطع متويل
 جمموعة تزعم مناه�شة اإيران

•• لندن-وكاالت:

قطعت وزارة اخلارجية االأمريكية التمويل عن جمموعة ُيزعم اأنها تكافح الدعاية 
االإيرانية، بعد اأن تبني اأنها ا�ضتهدفت �ضحفيني اأمريكيني ون�ضطاء يف جمال حقوق 
االإن�ضان واأكادمييني، اعتربوا غر معاديني ب�ضكل كاٍف للحكومة يف طهران. وذكر 
تقرير �ضحيفة “ذي غارديان” الربيطانية اأن م�ضروع ت�ضليل االإعالم االإيراين كان 
ممواًل من قبل مركز االرتباط العاملي لدى وزارة اخلارجية االأمريكية، والذي مت 
اإن�ضاوؤه ملواجهة الدعاية االأجنبية واملعلومات امل�ضللة.  ولكن يف االأ�ضابيع االأخرة، 
هيئة  �ضحفيي   »IranDisinfo« باملجموعة  اخلا�س  تويرت  ح�ضاب  ا�ضتهدف 
ال�ضيا�ضات واملدافعني  “بي. بي. �ضي.”، وخرباء مراكز و�ضع  االإذاع��ة الربيطانية 
ومدافعني عن احلكومة  “اأبواق”  باأنهم جمرد  امل��دين، ومت و�ضفهم  املجتمع  عن 
اإنه  االأمريكية لل�ضحيفة  االإيرانية.  وجاء يف رد مر�ضل من قبل وزارة اخلارجية 
“منذ اليوم، قامت االإدارة بتعليق متويل امل�ضروع اإىل اأن يتخذ القيمون اخلطوات 
ومت  عليه«.  املتفق  العمل  نطاق  �ضمن  م�ضتقبلي  ن�ضاط  اأي  بقاء  ل�ضمان  الالزمة 
حذف العديد من تغريدات املثرة للجدل يوم اجلمعة. وقال مدير مركز االرتباط 
اأن�ضئ  املركز  اإن  بروين،  بريت  اأوب��ام��ا،  ب��اراك  الرئي�س  عهد  خ��الل  ال�ضابق  العاملي 
وعلى  وداع�س.  رو�ضيا  من  لكل  ال�ضيا�ضية  والدعاية  الت�ضليل  ملواجهة  البداية  يف 
الرغم من ذلك، يف ظل اإدارة ترامب، مت جتفيف متويل امل�ضروع، وباتت ميزانيته 
�ضابطة  غابرييل،  ليا  “�ضباط”  فرباير  يف  تعيني  ومت  فقط.  دوالر  مليون   20
ا�ضتخباراتية �ضابقة يف البحرية و�ضحفية لدى قناة فوك�س نيوز، الإدارة املجموعة. 
واأو�ضح بروين اأن املركز مل يعد يتعامل مع املعلومات املغلوطة التي ين�ضرها النظام 
اأو يعممها تنظيم داع�س، بل بات ي�ضتخدم االآن ملهاجمة االتفاق النووي  يف رو�ضيا 
االإيراين واإيران، وبالتايل حان الوقت الإعادة حتديد مهام املركز والعاملني لديه. 

مت اإبالغ اأردوغان باملخاوف من تاأثري ذلك على اجلي�س 

تركيا ترتعد.. عقوبات اأمريكية قادمة ل حمالة

اكت�ساح »موجة خ�سراء« ال�ساحة االأوروبية 

ثلثة ا�شتنتاجات من انتخابات الربملان الأوروبي 
•• عوا�صم-وكاالت:

احلركة  ومن�ضق  �ضحفي  كاتب  اآدل��ر،  ديفيد  ا�ضتخل�س 
انتخابات  م��ن  الفتة  نتائج  ث��الث  التقدمية،  الدولية 
الربملان االأوروبي االأخرة التي تعد ثاين اأكرب ممار�ضة 
دميقراطية يف العامل، بعد الهند، وي�ضارك فيها 400 
مليون ناخب من 28 بلداً خمتلفاً يتناف�ضون عرب اأكر 

من 150 حزباً على 751 مقعداً.
اأنه  اإىل  االأمريكية،  “ذا ني�ضون”  اآدل��ر يف جملة  واأ�ضار 
ويف  بب�ضاطة.  االن��ت��خ��اب��ات  تلك  نتائج  ق���راءة  ميكن  ال 
انتخابات  تزامنت  حيث  اإ�ضبانيا-  مثل  ال���دول،  بع�س 
الت�ضويت  اأخ��رى حملية، عك�س  االأوروب���ي مع  الربملان 
حملية  �ضوؤون  على  اأوروب��ي��ة  ق�ضايا  الناخبني  تف�ضيل 
كاالإ�ضكان والنقل. ويف مناطق اأخرى، كاململكة املتحدة، 
كان الت�ضويت مبثابة ا�ضتفتاء على ق�ضايا وطنية مثل 

بريك�ضت. 

درجة ثانية
الربملان  ان��ت��خ��اب��ات  اإن  ال��ك��ات��ب،  ي��ق��ول  ال�ضبب،  ول��ه��ذا 
“الدرجة  من  انتخابات  مبثابة  دائماً  اعترب  االأوروب���ي 
وكاأنها رد فعل على ق�ضايا داخلية، ال ا�ضتباقاً  الثانية”، 
ال���راأي انخفا�س معدالت  ذل��ك  اأوروب��ي��ة. وع��زز  مل�ضائل 

امل�ضاركة فيها. 
التوجه.  ذل��ك  خالفت  املا�ضي  االأ�ضبوع  انتخابات  لكن 
الطيف  اأنحاء  جميع  من  �ضيا�ضية  اأح��زاب  نظمت  فقد 
ب�ضاأن  الأوروب���ا  روؤيتها  اأ�ضا�س  على  حمالتها  االأوروب���ي 
ق�ضايا كاملناخ والهجرة وامل�ضيحية، وتبني اأن الناخبني 
امل�ضاركة،  ن�ضبة  ارتفعت  ع��ام،  وب�ضكل  عليها.  �ضادقوا 
ح��ت��ى يف دول م��ث��ل ب��ري��ط��ان��ي��ا، ح��ي��ث اأ����ض���ار ع���دد كبر 
احلزب  برنامج  هي  االأوىل  اأولويتهم  اأن  الناخبني  من 

ال�ضيا�ضي – ولي�س موقفه من بريك�ضت. 
اإىل ذلك، يرى كاتب املقال اأنه، عندما ينظر اإىل نتائج 
عن  فكرة  تكوين  ، ميكن  االأوروب���ي  ال��ربمل��ان  انتخابات 
م�ضار ال�ضيا�ضات االأوروبية – بو�ضفها التجربة االأكر 

وقال املتحدث با�ضم اخلارجية الرتكية حامي اأق�ضوي 
اإ���س- نظام  ال�ضتالم  الزمني  اجل��دول  اإن  اجلمعة  ي��وم 

400 مل يتغر.
واأ�ضاف اأق�ضوي “تقارير بع�س و�ضائل االإعالم عن اأن 
تركيا تبحث تاأجيل ا�ضتالم اإ�س-400 بناء على طلب 
واأ�ضاف  احلقيقة”.  تعك�س  ال  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  م��ن 
هو  كما  م�ضتمرة  رو�ضيا  من  اإ�س-400  �ضراء  “عملية 

خمطط«.
وقال امل�ضوؤولون االأتراك الثالثة الذين حتدثت معهم 
يف  اإ�س-400  ت�ضليم  تنفيذ  املحتمل  م��ن  اإن  روي���رتز 
احتمال  اأي�ضاً  ي�ضتبعدوا  مل  لكنهم  “حزيران”  يونيو 

التاأجيل.
واأ�ضار امل�ضوؤول االأول اإىل االأ�ضرار االقت�ضادية املحتملة 

•• مو�صكو-رويرتز:

املخاوف يف  يف  ت��زاي��داً  اإن هناك  تركيان  ق��ال م�ضوؤوالن 
اأمريكية وات�ضاع الهوة  اأنقرة من خطر فر�س عقوبات 
بني البالد وحلفائها الغربيني ب�ضبب �ضراء نظام دفاع 
جوي رو�ضي على الرغم من االإ�ضرار يف العلن على اأن 

ال�ضفقة �ضتتم كما هو خمطط لها.
وتوا�ضل احلكومة الرتكية القول اإنها لن ترتاجع عن 
اتفاقها مع رو�ضيا. وبقي ما يقل عن �ضهر قبل اأن يكون 
ال�ضاروخي  اإ�س-400  نظام  ت�ضلم  تركيا  با�ضتطاعة 
ال��دف��اع��ي م��ن م��و���ض��ك��و مم��ا ���ض��ي��وؤدي ت��ل��ق��ائ��ي��اً لفر�س 

عقوبات من الواليات املتحدة.
وق���ال اأح���د امل�����ض��وؤول��ني اإن ال��ق��ل��ق م��ن ت��اأث��ر اإج����راءات 
و�ضل  الرتكي  اجلي�س  على  حمتملة  اأمريكية  عقابية 
اإىل م�ضتويات عليا حتى الرئي�س رجب طيب اأردوغان. 
اأ�ضطول  م�ضتوى  م��ن  تقلل  اأن  ال��ع��ق��وب��ات  ���ض��اأن  وم���ن 
امل��ق��ات��الت احل���ايل ومت��ن��ع ت��رك��ي��ا م��ن ���ض��راء مقاتالت 
�ضواريخ  واأنظمة  اإف-35  ط��راز  من  جديدة  اأمريكية 

باتريوت.
اإمتام  ي��ع��ار���ض��ون  ال��ك��ب��ار  امل�����ض��وؤول��ني  “بع�س  واأ����ض���اف 
اأبلغ  “حزيران”.  يونيو  خ��الل  االأق���ل  على  الت�ضليم 

م�ضوؤول بارز اأردوغان بذلك اأي�ضاً«.
الفوري  الت�ضليم  يعار�ضون  الذين  “امل�ضوؤولون  وتابع 
مع  العالقات  تعر�س  م��ن  قلقون  اإ�س-400  الأنظمة 
حلف �ضمال االأطل�ضي لل�ضرر ومن العقوبات االأمريكية 
غر  ب��ات��ري��وت  ���ض��واري��خ  ت�ضبح  اأن  “احتمال”  وم���ن 

متاحة بالكامل«.
اأن  اإ�س-400  �ضفقة  على  مطلع  ث��ان  م�����ض��وؤول  واأك���د 
هناك خماوف من رد اأمريكي حمتمل لكنه كرر موقف 

تركيا بعدم الرتاجع عن قرارها.
الرو�ضي  ال�ضاروخي  الدفاع  نظام  اإن  وا�ضنطن  وتقول 
االأطل�ضي  ���ض��م��ال  دف���اع ح��ل��ف  �ضبكة  م��ع  م��ت��واف��ق  غ��ر 
تركيا  تعتزم  التي  اإف-35  لطائرات  تهديداً  وي�ضكل 

�ضراءها اأي�ضاً.
ب���ارز يف دول���ة ع�ضو يف االحتاد  وق���ال م�����ض��وؤول دف��اع��ي 
االأوروبي ويف حلف �ضمال االأطل�ضي اإن �ضراء اإ�س-400 

ميكن اأن تكون كلفته اأكرب من ذلك على تركيا.
واأو�ضح امل�ضوؤول “ال ميكن حللف �ضمال االأطل�ضي اإجبار 
تركيا على عدم ال�ضراء لكن اإذا م�ضت اأنقرة فيه قدما 
بالفعل فيمكن اأن يكون له تبعات على تبادل املعلومات 
امل��خ��اب��رات��ي��ة داخ�����ل احل���ل���ف وع���ل���ى ���ض��ف��ق��ات دفاعية 

اأخرى«.
تهديداً  ي�ضكل  اأرا�ضيها ال  الدفاع عن  اإن  تركيا  وتقول 
�ضمال  حلف  يف  التزاماتها  بكل  اأوف���ت  واإن��ه��ا  حللفائها 

االأطل�ضي.
ن�ضر  يتم  اأن  يتوقع  اإن��ه  الدفاع  وق��ال م�ضوؤول يف قطاع 
لكن  �ضوريا  مع  تركيا  حدود  على  الدفاعية  ال�ضواريخ 

مل يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.
يوليو  ه��و  اإ�س-400  لنظام  امل��ق��رر  الت�ضليم  وم��وع��د 
ا�ضتالم  م��وع��د  تبكر  اق��رتح��ت  ت��رك��ي��ا  ل��ك��ن  “متوز” 

الدفعة االأوىل لي�ضبح يونيو “حزيران«.
االأ�ضبوع  اأمل��ح  اأك��ار  الرتكي خلو�ضي  ال��دف��اع  وزي��ر  لكن 
ال  “قد  وق���ال  حمتمل  ل��ت��اأخ��ر  االأوىل  للمرة  امل��ا���ض��ي 
م�ضيفاً  “حزيران”  اإمتام ذلك يف يونيو  يتمكنون من 
اأن رو�ضيا وتركيا ال تزاالن تعمالن على بع�س تفا�ضيل 

ال�ضفقة.

توتر مع رو�سيا
يف  احل��رب  ب�ضاأن  وتركيا  رو�ضيا  ب��ني  للخالفات  ميكن 
البلدين  بني  العالقات  على  بظاللها  تلقي  اأن  �ضوريا 

لدى �ضعيهما الإمتام ت�ضليم اإ�س-400.
اإطالق  لوقف  واإي��ران  وتركيا  رو�ضيا  بني  اتفاق  وانهار 
�ضوريا مع هجوم  غ��رب  �ضمال  اإدل��ب  النار يف حمافظة 
القوات ال�ضورية املدعومة من رو�ضيا ملقاتلني مت�ضددين 
ومقاتلني من املعار�ضة تدعمهم تركيا يف معارك اأجربت 

اآالف املدنيني على الفرار اإىل احلدود الرتكية.

باتخاذ  مطالبني  ال�ضوارع  اإىل  نزلوا  ماليني  ح�ضد  يف 
اأح���زاب اخل�ضر يف  امل��ن��اخ. وح�ضدت  اإج����راءات حلماية 
ك��اف��ة اأن��ح��اء اأوروب�����ا اأك���رب امل��ك��ا���ض��ب، ب��ع��دم��ا ك��ان��ت تعد 
مبثابة موئٍل لعجائز من اأ�ضدقاء البيئة. وقال يانيك 
جابوت من حزب اخل�ضر الفرن�ضي: “يريدون اأن ت�ضغل 
البيئة مكاناً يف قلب حياتنا، ويف قلب اللعبة ال�ضيا�ضية، 

وقد انت�ضرت هذه الر�ضالة يف جميع اأنحاء اأوروبا«. 
وهكذا �ضرت�ضل اأحزاب اخل�ضر، يف ال�ضيف املقبل، 69 
بن�ضبة  االأوروب��ي يف بروك�ضل، بزيادة  اإىل الربملان  نائباً 

ال��ع��امل��ي��ة، والجت����اه احلوكمة  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة  ط��م��وح��اً 
العاملية.

ث��الث��ة مظاهر  اإىل  ال��ك��ات��ب  ي�����ض��ر  ال�����ض��ي��اق،  ويف ه���ذا 
جديدة.

- اخل�سر
 ت�����ض��ر غ��ال��ب��ي��ة ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات الك��ت�����ض��اح “موجة 
اأب����رز دعاة  ف��ق��د جن��ح  ال�����ض��اح��ة االأوروب���ي���ة.  خ�ضراء” 
االنتخابات،  �ضبقت  اأ�ضهر  خالل  البيئة،  على  احلفاظ 

من العقوبات وقال “جتدد التوتر مع الواليات املتحدة 
لي�س م��ط��ل��وب��اً يف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة... اخل��ط��ة ح��ال��ي��اً هي 
لكن  “حزيران”  اإ�س-400 يف يونيو  ا�ضتالم �ضواريخ 
ي��زال النقا�س ج��اري��اً... وقد يتاأجل املوعد بناء على  ال 

املحادثات«.
الواليات  اأزم���ة م��ع  اإث���ارة  اأردوغ����ان  ول��ن تريد حكومة 
امل��ت��ح��دة ح��ال��ي��اً ق��ب��ل اإج�����راء االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة يف 
اجتماع  قبل  وال  “حزيران”  يونيو   23 يف  ا�ضطنبول 
اليابان  االأمريكي دونالد ترامب يف  الرئي�س  مقرر مع 
تريد  “ال  الدفاع  امل�ضوؤول يف قطاع  وق��ال  باأيام.  بعدها 
املتحدة وال مع  تركيا االإ�ضرار بعالقاتها مع الواليات 
اأردوغ����ان وترامب  ب��ني  رو���ض��ي��ا... عند عقد االج��ت��م��اع 

ميكن اأن يتفاهم الطرفان ب�ضكل اأف�ضل«.

%17 عما كانت عليه عام 2014.

متا�سك الو�سط  -  2
طوال  اأوروب��ا  على  العوملة  �ضبح  لهيمنة  الكاتب  ويلفت 
هذا العام االنتخابي. ولكن رغم حتقيق اأحزاب اليمني 
باملجمل،  مقبولة  نتائج  وفرن�ضا  اإيطاليا  يف  املتطرف 
البديل الأملانيا  اأملانيا، ح�ضل حزب  اأن��ه يف دول مثل  اإال 
اأعلى مما  %11 من االأ�ضوات وهي ن�ضبة  بالكاد على 
اأ�ضواأ مما ح�ضده احلزب  2104، لكنها  كانت عليه يف 
يف االنتخابات الوطنية يف 2017.  وهكذا اأمكن جتنب 
“اكت�ضاح �ضعبوي”، و�ضخر عدد من املعلقني من تغطية 
�ضحفية توقعت “م�ضرة لل�ضعبويني” وخل�ضوا لنتيجة 
باأن اأحزاب الو�ضط حافظت على مكانتها.  ولكن الكاتب 
ي���رى اأن اال���ض��ت��ن��ت��اج االأك����ر م��دع��اة ل��ل��خ��وف واالأك���ر 
و���ض��وح��اً م��ن خ��الل ان��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان االأوروب�����ي هي 
تاأكيدها على حتويل اأوروبا اإىل قلعة ح�ضينة. وبعدما 
جن���ح االحت�����اد االأوروب�������ي يف ���ض��ن ح��م��ل��ة ���ض��د الهجرة 
اجلماعية اإىل اأرا�ضيه، وعرب االإعالن ر�ضمياً عن انتهاء 
االأنظار  الالجئني عن  ق�ضية  ت��وارت  املهاجرين،  اأزم��ة 
واالأفكار. كما مل يجر اأي حزب حملته االنتخابية على 
اأ�ضا�س دعم للهجرة. وهكذا رغم مكا�ضب حققها اليمني 

املتطرف، انتهى يومه يف اأوروبا. 

الي�سار  3-
الي�ضارية خرجت  االأح���زاب  اأن  الكاتب  ي��رى  ذل��ك  اإىل   
م���ن ���ض��ف��وف احل��ك��م يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء اأوروب�������ا. وعلى 
االأه����م، خ�ضرت  االن��ت��خ��اب��ات  وه��ي  ال��ب��ل��دي��ات،  م�ضتوى 
مدريد  وما�س  ريكو  اإن  بر�ضلونا  مثل  تقدمية  حركات 
يف مناطقهما. ولكنه ي�ضر اإىل حاجة الي�ضار االأوروبي 
الإي��ج��اد ن��وع م��ن ال��ت��وازن اجل��دي��د ب��ني جميع حركاته 
عن  البحث  ووج���وب  االن��ق�����ض��ام��ات،  عليها  غلبت  ال��ت��ي 
يكفي من  تلك احلركات مبا  حلول خالقة جتمع بني 
قيم و�ضيا�ضات م�ضرتكة ت�ضمح لها للتحدث ب�ضوت جلي 

واحد. 

متوترة  وعالقتها  باملجر  ولغويا  ثقافيا  املرتبطة 
بالدولة املركزية يف بوخار�ضت، وياأتي البابا لتقدمي 
�ضيدعو  ال��ب��الد  يف  والدينية  االتنية  لالقليات  دع��م 
املوؤمنون  وع��رب  التعددية.  اح��رتام  اىل  جديدة  م��رة 
بر�س  فران�س  لوكالة  اأح��ده��م  وق��ال  تطلعاتهم  ع��ن 
وي��دع��ى زول��ت��ان “60 عاما” ق��دم م��ن غ��رب املجر، 
تران�ضلفانيا يجب  ان  له  �ضاأقول  البابا،  التقيت  “اذا 
اأن حتظى بحكم ذات��ي«. ودعت كاتالني “38 عاما” 
الوفاق  اىل  رومانيا”  “غرب  اورادي���ا  م��ن  املتحدرة 
م��واف��ق��ة مع  ان���ا  ال��ت�����ض��ام��ن،  ي��دع��م  “البابا  ق��ائ��ال 
ال��وح��دة داخل  اليها الن��ه يريد  التي يدعو  امل��ب��ادىء 

الكني�ضة وال�ضالم«.

اأب��واب��ه��ا مفتوحة ط���وال الليل  اأب��ق��ت على  امل���زار  م��ن 
والبابا  القدا�س.  حل�ضور  القادمني  املوؤمنني  الي��واء 
الذي يرغب يف روؤية “كل الروات االتنية والثقافية 
يف رومانيا ي�ضل ظهرا اىل هذه املنطقة  والدينية” 
جوا من بوخار�ضت. وينتظر اأن يح�ضر القدا�س نحو 
اأبرز  ي�ضكل  ما  الطلق  الهواء  يف  �ضخ�س  األ��ف   200

حمطات زيارته اىل رومانيا.
وغ��ال��ب��ي��ة ال��ذي��ن ���ض��ي��ح�����ض��رون ه��م روم��ان��ي��ون امنا 
م��ن االت��ن��ي��ة امل��ج��ري��ة ع��ل��ى غ���رار ال��ك��ث��ر م��ن �ضكان 
ت��ران�����ض��ل��ف��ان��ي��ا، امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي احل��ق��ت ب��روم��ان��ي��ا يف 
هاب�ضبورغ  امرباطورية  تفكيك  بعد  الحقة  مرحلة 
املجموعة  ه����ذه  ت����زال  ال  ق����رن،  وب��ع��د   .1918 يف 

•• �صوموليو ت�صوك-اأ ف ب:

زيارته  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف  فرن�ضي�س  البابا  يحيي 
اإقليم  ك��ب��را يف  ق��دا���ض��ا  اإىل روم��ان��ي��ا االأرث��وذك�����ض��ي��ة 
بالهوية  اع���رتاف  مبثابة  يعترب  م��ا  يف  تران�ضلفانيا 
املجرية لهذه املنطقة التي لطاملا كانت لديها مطالنِب 
باحلكم الذاتي. حتت املطر الغزير بداأ املوؤمنون من 
الثقافية  باخل�ضو�ضية  تطالب  ال��ت��ي  تران�ضلفانيا 
وال��واق��ع��ة يف و�ضط غ��رب ال��ب��الد، وك��ذل��ك م��ن املجر 
امل���ج���اورة ي��ت��واف��دون حل�����ض��ور ه���ذا احل���دث يف مزار 
الكاثوليكية يف  املرميي. والكنائ�س  �ضوموليو ت�ضوك 
مدينة مركورا ت�ضوك الواقعة على بعد كيلومرتات 

البابا يلتقي الأقلية املجرية يف رومانيا  

ترامب: جون�شون رئي�ض »ممتاز« للحكومة الربيطانية 
•• لندن-اأ ف ب:

دونالد  االأم����رك����ي  ال��رئ��ي�����س  ���ض��رح 
اخل�����ارج�����ّي�����ة  وزي����������ر  اأّن  ت������رام������ب 
الربيطاين ال�ضابق بوري�س جون�ضون 
للحكومة  “ممتاًزا”  رئي�ًضا  �ضيكون 
التي  الربيطانّية خلفا لتريزا ماي 
�ضت�ضتقيل من املن�ضب يف ال�ضابع من 
حزيران-يونيو بعد اإخفاقها يف تنفيذ 
�ضحيفة  ���ض��وؤال  على  ورًدا  بريك�ضت. 
“ذي �ضن” ال�ضعبية حول املر�ّضحني 
قال  ال�����وزراء،  رئ��ي�����س  ملن�ضب  ال12 
بعمل  �ضيقوم  “بوري�س  اإّن  ت��رام��ب 
ممتاًزا«.  �ضيكون  اأّن����ه  اأع��ت��ق��د  ج��ّي��د. 
وتاأتي ت�ضريحات ترامب قبل اأن يبداأ 
االثنني اأول زيارة دولة له اإىل اململكة 
املتحدة حيث �ضيلتقي ماي الثالثاء. 
وبوري�س جون�ضون “54 عاما” اأحد 

 31 اإىل  اآذار/م��ار���س،   29 مقررا يف 
ت�ضرين االأول-اكتوبر، ثم اإىل اإعالن 
لذلك  امل��ا���ض��ي.  االأ���ض��ب��وع  ا�ضتقالتها 
على  حكومة  رئي�ضة  ترامب  �ضيلتقي 
و���ض��ك ال��رح��ي��ل خ��الل زي���ارة الدولة 
اململكة  اإىل  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي  االأوىل 
امل��ت��ح��دة ح��ي��ث اأط��ل��ق��ت دع�����وات اإىل 
التظاهر �ضد قدومه اإىل لندن. وبني 
�ضيبحثها،  ال��ت��ي  ال�ضائكة  الق�ضايا 
ال�ضينية  املجموعة  م�ضاركة  م�ضاألة 
التي  ه���واوي  لالت�ضاالت  العمالقة 
اأمركية،  ع��ق��وب��ات  ع��ل��ي��ه��ا  ف��ر���ض��ت 
اخلام�س  اجل��ي��ل  ���ض��ب��ك��ة  ت��ط��وي��ر  يف 

)5جي( يف اململكة املتحدة.
خ��الل زي���ارة ال��دول��ة ه���ذه، �ضيلتقي 
اإليزابيث  امللكة  االأم��رك��ي  الرئي�س 
اأن يجري حمادثات مع  قبل  الثانية 

ويل العهد االأمر ت�ضارلز.

املهند�ضني الرئي�ضيني لربيك�ضت، هو 
للخروج  امل�ضتعدين  امل��ر���ض��ح��ني  م��ن 
م��ن االحت���اد االأوروب����ي ب��ال ات��ف��اق يف 
وقال  االأول-اأك���ت���وب���ر.  ت�����ض��ري��ن   31
ال�����ض��اب��ق ب�ضاأن  ل��ن��دن  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س 
�ضخ�س  “اأي  اإن  ات���ف���اق،  ب��ال  خ���روج 
االحتمال  ه��ذا  يبقي  اأن  يجب  عاقل 
مع  ال��ت��ف��او���س  الإع������ادة  مطروحا” 
امل��ف��و���ض��ي��ة االأوروب����ي����ة ح���ول �ضروط 
“اأحببتُه  ت��رام��ب  وق���ال  االن��ف�����ض��ال. 
على الّدوام. ال اأعلم ما اإذا كان �ضيتّم 
اختياره، لكن اأعتقد اأّنه رجل منا�ضب 

للغاية و�ضخ�س موهوب جّداً«.
يف  ال���ت���دخ���ل  يف  ي������رتدد  اأن  وب�������دون 
اأكد  الربيطانية،  الداخلية  ال�ضوؤون 
كرا  م��ر���ض��ح��ني  اأن  اأي�����ض��ا  ت���رام���ب 
اأن  ب��دون  خلالفة ماي طلبوا دعمه، 
انتقاداته  وك���رر  اأ���ض��م��اءه��م.  يك�ضف 

للطريقة التي تفاو�ضت فيها تريزا 
م�����اي ح�����ول ب��ري��ك�����ض��ت م����ع االحت�����اد 
االأوروبي، معتربا اأن االأوروبيني “ما 
ماي  الأن  �ضيئا”  �ضيخ�ضرون  ك��ان��وا 

“تركت كل االأوراق بني اأيديهم«.
واأ�ضاف “قلت لتريزا ماي اأن عليها 
واأ�ضاف “اأعتقد  ان تعد العدة اأوال”. 
اأن امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ت��خ��ل��ت ع���ن كل 
موؤكدا  االأوروبي”،  لالحتاد  االأوراق 
ب�ضكل  اللعب  ال�ضعب ج��ّداً  “من  اأن��ه 
ج��ّي��د ح��ني ي��ك��ون ل���دى ط���رف واحد 
مفاو�ضات  وب��ع��د  االأف�����ض��ل��ي��ة«.  ك����ّل 
تو�ضلت  �ضهرا،   17 ا�ضتمرت  �ضاقة 
الثاين/نوفمرب  ت�����ض��ري��ن  يف  م����اي 
ات���ف���اق م���ع االحت������اد االأوروب�������ي  اإىل 
رف�����ض��ه ال���ربمل���ان ال��ربي��ط��اين ثالث 
تاأجيل  لطلب  ا�ضطرها  مم��ا  م���رات، 
اخلروج فعليا من االحتاد الذي كان 

زعيم طالبان يتعهد مبوا�شلة القتال  
•• كابول-رويرتز:

تعهد زعيم حركة طالبان االأفغانية اأم�س مبوا�ضلة القتال حلني حتقيق اأهداف 
اأن��ه��ا ال ت��زال غ��ر م�ضتعدة لبدء حم��ادث��ات م��ع احلكومة  احل��رك��ة واأ���ض��ار اإىل 
الفطر  قبيل عطلة عيد  ال�ضنوية  ر�ضالته  كابول. ويف  الغرب يف  املدعومة من 
يف االأ�ضبوع املقبل �ضعى زعيم طالبان املال هيبة اهلل اأخونزاده لطماأنة االأفغان 
باأن طالبان تريد اإنهاء �ضراع ا�ضتمر عقودا وحكومة متثل جميع االأفغان. لكنه 
اأو بدء مفاو�ضات مبا�ضرة مع  النار  اإط��الق  ب��ادرة على قبول وقف  اأي  مل يبد 
احلكومة االأفغانية التي تعتربها طالبان غر �ضرعية. كما مل يعط اأي موؤ�ضر 
اإىل اأن طالبان قد تعلن جمددا الهدنة التي طبقتها يف العام املا�ضي ملدة ثالثة 
الختالط  م�ضبوقة  غر  مل�ضاهد  اأف�ضت  والتي  الفطر  عيد  عطلة  ط��وال  اأي��ام 
�ضوارع  يف  العناق  وتبادلهم  بل  احلكومية  القوات  من  وجنود  طالبان  مقاتلي 
كابول. وقال زعيم طالبان يف ر�ضالته “ال ينبغي الأحد اأن يتوقع منا �ضب املاء 
40 عاما  اأو ن�ضيان ت�ضحياتنا على مدى  البارد على جبهات اجلهاد ال�ضاخنة 
قبل حتقيق اأهدافنا«. واأ�ضاف اأن طالبان تريد “اإنهاء االحتالل واإن�ضاء نظام 
اأمريكيني  دبلوما�ضيني  اإ�ضالمي«. ويجري ممثلون من طالبان حمادثات مع 
وقوات  االأمريكية  ال��ق��وات  من  األفا   20 من  اأك��ر  ان�ضحاب  ب�ضاأن  �ضهور  منذ 
ا�ضتخدام  بعدم  �ضمانات  مقابل  االأطل�ضي  �ضمال  حلف  يقودها  التي  التحالف 

االأرا�ضي االأفغانية كقاعدة للمت�ضددين لتنفيذ هجمات.

وا�شنطن ت�شحب الإعفاء ال�شريبي من دبلوما�شيني باك�شتانيني 
 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأعلنت الواليات املتحدة اإنها علقت امتيازات االإعفاء ال�ضريبي املمنوحة لدبلوما�ضيني باك�ضتانيني، 
اأباد يف ف�ضل جديد من التوتر بني البلدين. ومبوجب معاهدة  اإ�ضالم  ب�ضبب خالفات متبادلة مع 
اإليها.  يوفدون  دول  يف  �ضرائب  دفع  من  العامل  اأنحاء  يف  الدبلوما�ضيون  ُيعفى   1961 عام  فيينا 
وي�ضتخدم موظفو ال�ضفارات يف وا�ضنطن بطاقات اإعفاء �ضريبي متنحها وزارة اخلارجية االأمركية يف 
املطاعم ومتاجر الت�ضوق. وقالت وزارة اخلارجية اإنها ت�ضحب االإعفاء ال�ضريبي املمنوح لدبلوما�ضيني 
اإىل م�ضائل �ضريبية عالقة يواجهها دبلوما�ضيون  اأيار-مايو م�ضرة   15 اعتبارات من  باك�ضتانيني 
ثنائية  ملحادثات  تخ�ضع  “امل�ضاألة  اإن  اخلارجية  وزارة  با�ضم  متحدث  وق��ال  باك�ضتان.  يف  اأمركيون 
اأن نتمكن من حل امل�ضاألة واإع��ادة تطبيق االمتيازات ال�ضريبية«. وفيما ال ترتبط  م�ضتمرة، وناأمل 
هذه امل�ضاألة بال�ضيا�ضة، فاإن الواليات املتحدة قامت العام املا�ضي بفر�س قيود على حركة دبلوما�ضيني 
باأن  اتهامات  العا�ضمة بعد  40 كلم حول  التنقل خارج نطاق  باك�ضتانيني يف وا�ضنطن متنعهم من 

ال�ضرطة الباك�ضتانية غالبا ما ت�ضيق على دبلوما�ضيني اأمركيني.
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تزال ت�ضكل تهديدا ا�ضتثنائيا وتتطلب تيقظا دائما«. واأ�ضاف “ال ميكن 
الي دولة وال يحق لها الهيمنة على منطقة املحيط الهندي-الهادىء” 
قائال “نريد التاكد من عدم متكن اأي خ�ضم من االعتقاد ان بامكانه 

بلوغ اهداف �ضيا�ضية عرب قوة ال�ضالح«.
لهذه الغاية ذكر �ضاناهان بان موازنة البنتاغون التي ال يزال يفرت�س 
بقيمة  وتنمية  ابحاث  نفقات  على  تن�س  الكونغر�س  عليها  ي�ضادق  ان 

104 مليار دوالر.
يف  املقبلة  اخلم�س  ال�ضنوات  يف  كثرا  �ضي�ضتثمر  “البنتاغون  اإن  وق��ال 
م�ضتقرة  ت��ك��ون  لكي  ال��ه��ن��دي-ال��ه��ادىء  املحيط  ملنطقة  مهمة  ب��رام��ج 
واآمنة” م�ضرا ب�ضكل خا�س اىل الدفاع امل�ضاد لل�ضواريخ، وهو املجال 

الذي ا�ضتثمرت فيه ال�ضني كثرا يف ال�ضنوات املا�ضية.

حربية قرب جزر متنازع عليها او يف م�ضيق تايوان التي تعتربها ال�ضني 
جزءا ال يتجزاأ من اأرا�ضيها االقليمية.

وقال �ضاناهان “حني تقطع دولة ما وعدا وال حترتمه، فيجب االرتياب 
منها. حني ال تقطع نف�س الدولة اأي وعد، فيجب احلذر منها فعليا” 
يف ا�ضارة اىل الوعد الذي قطعه الرئي�س ال�ضيني �ضي جينبينغ للرئي�س 
ال�ضابق باراك اوباما بعدم ع�ضكرة جزر �ضغرة باتت االآن حتت �ضيطرة 

بكني.
االأمني على  �ضانغريال”  “حوار  اأم��ام منتدى  �ضاناهان يف كلمة  و�ضدد 
امتالك  اأن  نعلم  لكننا  �ضراعات،  اإىل  ت�ضعى  ال  املتحدة  “الواليات  اأّن 
م�ضرا اىل  ال�ضراعات”  اأف�ضل و�ضيلة لتجنب  ق��درات ك�ضب حرب هو 
املخاطر الأمن املنطقة التي متثلها دول مثل كوريا ال�ضمالية “التي ال 

وقال  العامل.  اأنحاء  خمتلف  من  الع�ضكريني  امل�ضوؤولني  وكبار  الدفاع 
وزير الدفاع االأمركي بالوكالة باتريك �ضاناهان يف �ضنغافورة “ال�ضني 

مُيكنها ويجب عليها اأن ُتقيم عالقات تعاون مع بقّية )دول( املنطقة«.
الذي  ال�����ض��ل��وك  “لكّن  �ضانغريال”،  “حوار  م��ن��ت��دى  خ���الل  واأ����ض���اف 
ُيقّو�س �ضيادة الدول االأخرى ويزرع عدم الثقة بنوايا ال�ضني، يجب اأن 

يتوّقف«.
وتاأخذ الواليات املتحدة ب�ضكل خا�س على ال�ضني ع�ضكرتها لعدة جزر 
بروناي  و�ضلطنة  تايوان  بها  تطالب  اجلنوبي  ال�ضني  بحر  يف  �ضغرة 

وماليزيا والفيليبني وفيتنام.
وجتري بانتظام عمليات يطلق عليها ا�ضم “حرية املالحة” يف املحيط 
�ضفن  تبحر  فيما  ال��دويل  املجال  ف��وق  جوية  بطلعات  وتقوم  ال��ه��ادىء 

•• �صنغافورة-اأ ف ب:

�ضيادة  تقوي�س  “التوّقف عن  اإىل  ال�ضني  اأم�س  املتحدة  الواليات  دعت 
معلنًة عن ا�ضتثمارات كبرة خالل ال�ضنوات اخلم�س  الدول االأخرى”، 
على  واحل��ف��اظ  املنطقة  يف  الع�ضكري  ت��ف��ّوق��ه��ا  ع��ل��ى  للحفاظ  املقبلة 

اال�ضتقرار يف اآ�ضيا.
وتخو�س وا�ضنطن وبكني �ضراعا على النفوذ يف املنطقة التي ت�ضم عدة 
نقاط توتر حمتملة مثل بحر ال�ضني اجلنوبي و�ضبه اجلزيرة الكورية 

وم�ضيق تايوان.
وط��غ��ت ال��ع��الق��ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى ال��ن��ق��ا���ض��ات يف م��ن��ت��دى “حوار 
وزراء  �ضنغافورة ويجمع  اال�ضبوع يف  نهاية  يعقد يف  ال��ذي  �ضانغريال” 

وا�شنطن حتذر بكني من تهديد �شيادة الدول يف اآ�شيا 

فقد  بعيدا،  الذهاب  اإىل  يدفع  اأن 
املر�ضحني   م����ن  ال���ع���دي���د  اأظ����ه����ر 
للحزب  التمهيدية  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

ت�ضميمهم يوم االأربعاء:
   • »ب��ي��ان روب����رت م��ول��ر وا�ضح: 
ال���ت���زام قانوين  ال��ك��ون��غ��ر���س  ع��ل��ى 
واأخ������الق������ي ب����ال���������ض����روع ف���������وراً يف 
كوري  ق���ال  االإقالة”،  اإج�������راءات 

بوكر.
   • »منذ اأكر من عام ، كنت اأقول 
اإنني �ضاأ�ضوت لبدء دعوى ق�ضائية 
�ضد دونالد ترامب”، وبيان املدعي 
مولر،يحث  روب��رت  اخلا�س  العام 
اأن  يجب  اال�ضتعجال..  مزيد  على 
يف  اأورورك  “بيتو  ق��ال   ، نت�ضرف 

تغريدة اأي�ضا.
للكونغر�س  م���رتوك  • »االأم�����ر     
ملحا�ضبة هذا الرئي�س ، نحتاج اإىل 
امل�����ض��اءل��ة ، وه���ذا ه��و واجبنا  ب���دء 
كاماال  اأ����ض���اف���ت  الد�ضتوري”، 

هاري�س.
عن لوجورنال دي دميان�س

•• الفجر-  خرية ال�صيباين
التحقيق  انتهاء  منذ  م��رة  الأول    
ال��رو���ض��ي، حت��دث امل��دع��ي اخلا�س 
روب�������رت م����ول����ر، االأرب������ع������اء. وقد 
ن��ف��خ ت��دخ��ل��ه، ال���ذي ا���ض��ت��م��ر ع�ضر 
دقائق، يف روح اأن�ضار عملية العزل 
املع�ضكر  ع��دده��م يف  ي����زداد  ال��ذي��ن 
الدميقراطي.    ويف الوقت الذي 
ي��ك��رر ف��ي��ه ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س طيلة 
يثبت  مل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اأن  اأ���ض��اب��ي��ع، 
العرقلة  اأو  رو���ض��ي��ا  م��ع  ال��ت��واط��وؤ 
ال�ضابق  الرئي�س  اأو���ض��ح  للعدالة، 
مل��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���ف���ي���درايل ، 
ك��م��ا يف ت��ق��ري��ره امل��ك��ت��وب، ان���ه مل 
ي�ضتطع تربئة دونالد ترامب من 

“جرمية” عرقلة العدالة.
  وق�����ال م���ول���ر ل��ل�����ض��ح��ف��ي��ني، “ال 
ب�ضبب  ال��رئ��ي�����س  م��ق��ا���ض��اة  مي��ك��ن 
وهو يف من�ضبه،  فدرالية  خمالفة 
وا�ضاف  فهذا اأمر غر د�ضتوري”. 
اتهام �ضخ�س  الظلم  “�ضيكون من 

زل�����زال ���ض��ي��ا���ض��ي - ق�����ض��ائ��ي، غر 
حمتمل على االإطالق. ففي اإجراء 
االأخ���رة  الكلمة  ت��ع��ود   ، امل�����ض��اءل��ة 
ومعظمه   ، ال�����ض��ي��وخ  جم��ل�����س  اإىل 
للرئي�س  وخم���ل�������س  ج����م����ه����وري، 

ترامب.
   لكل هذه االأ�ضباب ، فاإن الزعماء 
بدرجة  ح����ذرون  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
بيلو�ضي  نان�ضي  اأن  رغ���م   ، ك��اف��ي��ة 
االأوىل،  للمرة  بالتلويح،  فوجئت 
 ، التهديد  ب��ه��ذا  امل��ا���ض��ي  االأ���ض��ب��وع 
ترامب،  دون��ال��د  غ�ضب  اأث����ار  مم��ا 
البيت  يف  اج��ت��م��اًع��ا  ق��ط��ع  ال�����ذي 

دميقراطيني  زع��م��اء  م��ع  االأبي�س 
بالكونغر�س.

ت�سعيد
وا�ضلت   ، امل��ا���ض��ي  االأ����ض���ب���وع     يف 
ن��ان�����ض��ي ب��ي��ل��و���ض��ي ت��خ��ف��ي��ف حدة 
“ميكننا  الدميقراطي:  احلما�س 
الك�ضف عن احلقائق لالأمريكيني 
من خالل حتقيقاتنا، وقد يقودنا 
حينها  منا�س  ال  حلظة  اإىل  ه��ذا 
م���ن عدمه..   ، ع��زل��ه  اإج�����راء  م���ن 
وميكن   .“ االآن  هناك  ل�ضنا  لكننا 
ال�ضحفي لروبرت مولر  للموؤمتر 

بجرمية اإذا مل يتمكن من الدفاع 
يف املقابل،  عن نف�ضه يف املحكمة”. 
“ين�س الد�ضتور على اإجراء خارج 
يف  رئي�س  الإدان��ة  الق�ضائي  النظام 
اخلا�س،  امل��دع��ي  ذّك���ر  من�ضبه”، 
م��ل��ق��ي��ا ب��ال��ك��رة يف م��ل��ع��ب احل���زب 
الدميقراطي، الذي يتمتع ب�ضلطة 
اإطالق امل�ضاءلة يف جمل�س النواب.

ا�سرتاتيجية ذات حدين
   منذ اأن ا�ضتوىل الدميقراطيون 
انتخابات  يف  ال��ن��واب  جمل�س  على 
نوفمرب،  يف  ال��ن�����ض��ف��ي  ال��ت��ج��دي��د 

انق�ضام،  م�����ض��در  ال��ق�����ض��ي��ة  وه����ذه 
الرئي�ضة  احل����ج����ج  ي���ل���ي  وف���ي���م���ا 

الثالث خل�ضومها:
الف�ضل  اإج������راء  ����ض���اأن  م���ن    -  1
ترامب  دون���ال���د  ق���اع���دة  ي��ع��زز  اأن 
يو�ضلنا  اأن  يريد  “انه  االنتخابية 
رئي�ضة  اع����ت����ربت  هناك”،  اإىل 
بيلو�ضي  ن��ان�����ض��ي  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
االأ����ض���ب���وع امل��ا���ض��ي. وه���ك���ذا ميكن 
من  يجعل  اأن  االأمريكي  للرئي�س 
ن��ف�����ض��ه ���ض��ح��ي��ة، ك��م��ا ي��ف��ع��ل منذ 
الدميقراطيني  متهما  اأ�ضهر  عدة 

بالقيام “مبطاردة ال�ضاحرات«.

ه����ذه  اأن  ال�����ت�����اري�����خ  وي����ث����ب����ت     
االإ�����ض����رتات����ي����ج����ي����ة م�����ث�����م�����رة: يف 
متت   ،  2000 ع�����ام  ان���ت���خ���اب���ات 
ق�ضوة   ج��راء  اجلمهوريني  معاقبة 

حماولتهم عزل بيل كلينتون.
االإج���راء طويل وق��د يحتكر   -  2
املو�ضوعات  ح�ضاب  على  النقا�س 
لعام  الرئا�ضية  للحملة  اجلوهرية 

2020. و�ضبق للرئي�س االأمريكي 
“اإن  امل����ي����دان:  ه����ذا  يف  ه���اج���م  اأن 
الدميقراطيني ال يفعلون �ضيًئا يف 
وال رغبة لهم �ضوى  الكونغر�س” ، 
قال  الرو�ضي،  التحقيق  “اإعادة” 

متهما ومعاتبا االأ�ضبوع املا�ضي.
اأي  ال��ع��زل  عملية  مت��ل��ك  ال    3-
هناك  يكن  مل  م��ا  للنجاح  فر�ضة 

مولر ينفخ يف رماد فجيعة ترامب:

لهذا يحجم الدميقراطيون عن بدء اإجراءات العزل...
من �ساأن اإجراء الف�سل اأن يعزز قاعدة دونالد ترامب االنتخابية

بيتو اأورورك  يجب اأن نت�ضرفنان�ضي بيلو�ضي ترف�س اجراء العزل

كاماال هاري�س  نحتاج اإىل بدء امل�ضاءلة كوري بوكر  على الكونغر�س التزام قانوين واأخالقي

لتمهيدية  املر�شحني   من  عدد  اأظهر 
احلزب الدميقراطي ت�شميمهم، رغم 
حما�شهم من  للحّد  بيلو�شي  م�شعى 

ملعب  يف  الكرة  اخلا�ض  املدعي  األقى 
يتمتع  ال��ذي  الدميقراطي،  احل��زب 
ب�شلطة اإطلق امل�شاءلة يف جمل�ض النواب

يف انتخابات عام 2000 ، متت معاقبة اجلمهوريني 
جــــراء ق�ســــوة  حماولتهـــــــم عــــزل بيل كلينتـون

اأم �شياف.. داع�شية خطرية تك�شف اأ�شرار البغدادي
••بغداد-وكاالت:

تلعب االأ�ضرة البارزة ال�ضابقة يف تنظيم داع�س، اأم �ضياف، دورا يف معاونة 
اأبو بكر البغدادي، و�ضبق  املخابرات االأمركية يف تعقب زعيم التنظيم 
واأن �ضاعدت يف حتديد اأماكن خمابئه، ويف بع�س االأوقات حددت موقعه 

بال�ضبط يف مدينة املو�ضل �ضمايل العراق.
ويف معتقل مبدينة اأربيل الكردية العراقية، اأجرت �ضحيفة “الغارديان” 
الربيطانية اأول مقابلة �ضحفية مع ن�ضرين اأ�ضعد اإبراهيم، املعروفة باأم 
�ضياف، املحكوم عليها باالإعدام يف العراق، وتو�ضف باأنها اأهم اأ�ضرة من 

تنظيم داع�س.
اخلا�ضة  ال��ق��وات  نفذتها  عملية  يف   2015 ع��ام  �ضياف  اأم  واح��ت��ج��زت 
االأمركية يف حقل العمر النفطي بدير الزور، حيث قتل زوجها فتحي 
“وزير  �ضياف، وهو  باأبي  املعروف  التون�ضي  بن عون بن اجلليدي مراد 

النفط” يف التنظيم، واأحد اأ�ضدقاء البغدادي املقربني.
البغدادي، الأنها  وتكرارا  م��رارا  التقت  اأنها  لل�ضحيفة  �ضياف  اأم  واأك��دت 
زوجة اأحد اأهم م�ضوؤويل التنظيم، وح�ضرت ت�ضجيل البغدادي خطابات 

دعائية لعنا�ضر التنظيم.
رف�ضت يف  وك�ضف م�ضوؤولون اأكراد لل�ضحيفة اأن اأم �ضياف “29 عاما”، 
البداية التعاون مع املحققني، لكن يف اأوائل عام 2016، وبعد جوالت 
املركزية  املخابرات  لوكالة  بالك�ضف  ب��داأت  �ضاعات،  ا�ضتغرقت  ا�ضتجواب 
“�ضرية  معلومات  عن  الكردية،  واملخابرات  اإيه”،  اآي  “�ضي  االأمركية 

ح�ضا�ضة للغاية” حول التنظيم وزعيمه.
ويقال اإن معلوماتها �ضاعدت يف جهود مالحقة البغدادي.

واأكد م�ضوؤولون اأكراد لل�ضحيفة اأنهم كانوا يف فرباير 2016 يو�ضكون 
املو�ضل  يف  منزال  �ضياف  اأم  ك�ضفت  حيث  ال��ب��غ��دادي،  على  القب�س  على 
اأنه كان يختبئ فيه، لكن امل�ضوؤولني االأمركيني قرروا االمتناع  يعتقد 

عن ا�ضتهداف املنزل.
اأعرف  املنزل. كنت  اأين كان  “اأخربتهم  وقالت لل�ضحيفة من ال�ضجن: 
االأماكن  واأحد  املنازل املخ�ض�ضة الإقامته،  اأحد  اأنه كان هناك الأنه كان 

التي اأحبها كثرا«.
يف مناطق وا�ضعة من �ضوريا والعراق  “اخلالفة”  وقد اأعلن البغدادي 
يف عام 2014. لكنه مل يظهر كثرا منذ بداأ التنظيم يفقد �ضيطرته 
خم�س  منذ  االأوىل  للمرة  املا�ضي  ال�ضهر  ظهر  لكنه  م�ضطرد.  ب�ضكل 

�ضنوات معرتفا بهزمية جماعته.
اأم �ضياف  وتقول الغارديان اإن املخابرات االأمركية والكردية وجدت يف 

م�ضدرا مهما للمعلومات عن �ضخ�ضية البغدادي.
ورجحت اأم �ضياف اأن البغدادي يوجد االآن يف العراق، مو�ضحة اأنه ي�ضعر 

دائما باالأمان يف هذه البالد، خالفا ل�ضوريا.

اغت�ساب وقتل مولر
واأ�ضارت الغارديان اإىل اأن اأم �ضياف متورطة يف جرائم وح�ضية، مبا فيها 
كايال  االأمركية،  االإغاثية  وموظفة  اإيزيديات  وفتيات  ن�ضاء  اختطاف 

مولر، واغت�ضابهن من قبل البغدادي، وغره من قادة داع�س.
واأو�ضحت ن�ضرين اأن موظفة االإغاثة االمركية مولر مت اإح�ضارها اإىل 
الوقت  يف   ،2014 �ضبتمرب  يف  �ضوريا  ب�ضرق  ال�ضدادي  بلدة  يف  منزلها 
نف�ضه تقريبا، حني مت خطف فتيات من االأقلية االإيزيدية ال�ضتخدامهن 

�ضبايا.
ولفتت اإىل اأنها مل تكن ترغب يف احتجاز مولر يف منزلها.

كانت  االإي��زي��دي��ات.  عن  خمتلفة  معاملة  تلقت  “لقد  مولر  عن  وقالت 
ت��ري��ده من  ل�����ض��راء م��ا  ل��ه��ا، م�����ض��روف جيب  ه��ن��اك ميزانية خم�ض�ضة 

املتجر«.
وقد  للغاية  كانت حمرتمة  كما  واأحببتها،  فتاة لطيفة  “كانت  وتابعت 
اأنها كانت جيدة جدا يف  اأقوله هو  اأن  اأود  “...” �ضيء واحد  احرتمتها 
االأخرة  للمرة  مولر  �ضاهدت  اأنها  ن�ضرين  اأك��دت  واأملها«.  اإخفاء حزنها 

نهاية عام 2014، عندما و�ضل البغدادي من العراق.
واأ�ضافت يف هذا ال�ضياق “لقد اأخذها معه يف �ضيارة ب�ضيطة، من طراز 
كيا. كان يقودها، وتوجها اإىل الرقة«. بعد ثالثة اأ�ضهر، �ضاهدت تقريرا 
اإخباريا عن وفاة مولر. وزعم مقاتلو التنظيم املتطرف اأن مولر، التي 
يف  قتلت   ،2013 اأغ�ضط�س  يف  ال�����ض��وري��ة  حلب  مدينة  يف  خطفها  مت 
غارة جوية �ضنتها قوات التحالف يف فرباير عام 2015، ودفنت حتت 
االأنقا�س. لكن م�ضوؤولني اأمركيني يقولون اإن ظروف وفاتها ما زالت 

غر وا�ضحة.
وكانت مولر يف ال�ضاد�ضة والع�ضرين من عمرها.

ترامب ي�شعى لإر�شاء كيم.. 
ويتجنب ا�شتفزازه

•• وا�صنطن-وكاالت:

ا�ضتفزاز زعيم  الرئي�س دونالد ترامب يتجنب  اأن  اأمركي رفيع  اأكد م�ضوؤول 
كوريا ال�ضمالية كيم جونغ اأون، يف وقت ت�ضعى وا�ضنطن اإىل نزع فتيل التوتر 

مع بيونغ يانغ عقب قمة هانوي الفا�ضلة يف فرباير املا�ضي.
خالل  ال�ضمالية،  كوريا  اإىل  االأمركي  الرئي�س  موفد  بيجون،  �ضتيفن  وق��ال 
التاأكيد على االلتزامات  “”اأريد  ال�ضبت:  اآ�ضيوي يف �ضنغافورة،  اأمني  اجتماع 

التي قطعناها على الكوريني ال�ضماليني«.
من  مبا�ضر،  وغ��ر  مبا�ضر  ب�ضكل  االل��ت��زام��ات  بهذه  تعهدنا  “لقد  واأ���ض��اف: 
القطاعني العام واخلا�س، من اأجل اال�ضتمرار يف احلوار، وجتنب اال�ضتفزازات«. 
وتابع بيجون: “الواليات املتحدة مقتنعة باأنه من خالل املفاو�ضات امل�ضتمرة، 
ميكننا اال�ضتمرار يف �ضد الفجوات التي تف�ضل بني بلدينا واإح��راز مزيد من 
التوتر  وت�ضاعد  �ضنغافورة«.  يف  بها  التزمنا  التي  االأه��داف  جميع  يف  التقدم 
بني كوريا ال�ضمالية والواليات املتحدة منذ انهيار املحادثات يف القمة الثانية 
بني ترامب وكيم يف العا�ضمة الفيتنامية هانوي، حيث األقى كل طرف باللوم 
ال�ضمالية  كوريا  زعيم  واأع��ط��ى  ات��ف��اق.  اإىل  التو�ضل  ف�ضل  ب�ضاأن  االآخ��ر  على 
الرئي�س االأمركي، مهلة حتى نهاية العام اجلاري، من اأجل تخفيف العقوبات 
االقت�ضادية على بيونغ يانغ، ب�ضبب برناجميها النووي وال�ضاروخي. وقالت 
الواليات املتحدة اإن قمة هانوي انهارت عندما طلب كيم زيادة تخفيف الكثر 
تطوير  وقف  ب�ضاأن  االق��رتاح��ات  من  القليل  عر�س  املقابل  يف  العقوبات،  من 
اجلنوبية،  ال��ك��وري��ة  اإيلبو”  “ت�ضو�ضون  �ضحيفة  وذك���رت  ال��ن��ووي.  ال�����ض��الح 
يف  بيجون  نظر  ت�����ض��ول،  ه��ي��وك  كيم  اأع��دم��ت  ال�ضمالية  ك��وري��ا  اأن  اجل��م��ع��ة، 
بوزارة  اآخرين  م�ضوؤولني   4 اإىل جانب  يانغ،  وبيونغ  وا�ضنطن  املحادثات بني 

اخلارجية يف مار�س، بعد القمة الفا�ضلة.
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عربي ودويل

واملتهم  ال���ه���ن���دو����ض���ي���ة  ال���ق���وم���ي���ة 
بالفا�ضية.

اأي  �ضيا�ضي  ح���زب  اأي  يتخذ  مل     
اإجراء �ضد حرية بيع كتاب كفاحي،  
وهو االأكر مبيًعا يف الهند. وهكذا 
اأعلن  م��اي��و،  انتخابات  اأع��ق��اب  يف   ،
بهاراتيا  ح��زب  م��ن  �ضباب  ناخبون 

جاناتا علنا اعتزازهم بهتلر. 
و�ضمرت  ال���ل���غ���ة،  ف�����ض��ل��ت  ل���ق���د     
ال��ت��ي جمعت   ، ال��ث��وري��ة  ال��ع��ب��ارات 
يف ال�������ض���اب���ق م����الي����ني ال�������ض���ب���اب ، 
اجل���ان���ب  ت���ن���وي���ر  يف  ت���ن���ج���ح  ومل 
ال����وع����ي. حتولت  م����ن  ال���ظ���الم���ي 
ب�ضمت   ، الهند  وك��ذل��ك   ، البنغال 
ير  ومل   ، ال��دي��ن��ي��ة  ال�ضعبوية  اإىل 
الزاحف.  ال��غ��ول  ذاك  ال�ضيوعيون 
من املربك اأن نعرتف انه، با�ضتثناء 
ال�ضاحقة،  االأغلبية  اختارت  اأقلية، 
ال�ضعب، موقفا �ضيا�ضيا  لنف�س هذا 
املوقف  مع  ج��ذري  ب�ضكل  يتعار�س 

الذي دافعت عنه حتى االآن.
الهند، رهينة     خطر هو م�ضر 
تكون  وان  املتع�ضبني..  القوميني 
العي�س  يعني  ف��ه��ذا  ج��ران��ه��ا  م��ن 

بجانب بركان على اأهبة االنفجار.
*كاتبة وموؤلفة كتاب عدمي 
اجلن�سية - 2016.

وق���رود  ال��ك��ه��ن��ة،  يغنيها  ���ض��ع��ائ��ر     
م���ق���د����ض���ة، و����ض���ي���اط���ني م���رع���ب���ة، 
وراق�����������ض�����ات م������ث������رات، وم����ل����وك 
ويف  تتاىل.  اإن��ق��اذ،  واآلهة  ملعونني، 
تلك  حققت  قليلة،  اأ�ضابيع  غ�ضون 
امل�ضل�ضالت جناحا كبرا. ال يوجد 
نية  كان يف هذا  بل  ترفيه خال�س، 

م�ضمومة. 
   وملا كان حزب املوؤمتر يف ال�ضلطة 
م��ن��ذ ا���ض��ت��ق��الل ال��ه��ن��د، ف����اإن حزب 
رئي�س  ح����زب   - ج���ان���ات���ا  ب���ه���ارات���ي���ا 
ال������وزراء م����ودي ال��ف��ائ��ز م��ن��ذ اأي���ام 
، وحزب   - االأخ�����رة  ب��االن��ت��خ��اب��ات 
م��وؤمت��ر ت��ري��ن��ام��ول ، و���ض��ي��ف �ضينا 
)اأح�����������زاب ق����وم����ي����ة( وح���ل���ف���اوؤه���م 
االأغلبية  ع��ل��ى  راه��ن��وا  ال��ه��ن��دو���س، 
ال��ه��ن��دو���ض��ي��ة الك��ت�����ض��اح ال���ب���الد.. 
ال�ضعب:  ع��دو  ح���ّددوا  وبال�ضرورة 
ال�ضّر  ذاك   ، ال���غ���زاة   - امل�����ض��ل��م��ون 
امل��ج�����ّض��د ال�����ذي ال مي���ك���ن، ب���ل وال 
امن  م���ن  اإال  ه���زم���ه  ع��ل��ى  ي���ق���در، 

باالإله رام.
امل�ضل�ضالت  يف  اال�����ض����ت����ث����م����ار     
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، ي��وؤت��ي ث���م���اره، وبداأ 
ال���ق���ادة ال��ه��ن��دو���س دع��اي��ت��ه��م بالة 
ترافقهم  م����ا  وغ����ال����ًب����ا  ����ض���خ���م���ة، 
ل���الآل���ه���ة. ومنذ  و�����ض����ور  مت���اث���ي���ل 

تدمر  م���ّث���ل   ،  1992 دي�����ض��م��رب 
م�ضجد بابري ، بزعم انه مهد االإله 
رام، بداية �ضل�ضلة طويلة من اأعمال 
ال�����ض��غ��ب ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال���دام���ي���ة بني 
بق�ضوة  ُتذّكر  وامل�ضلمني  الهندو�س 
با�ضتقالل  ارت���ب���ط���ت  ال���ت���ي  ب��ت��ل��ك 

الهند وتق�ضيمها.
اآن�����ذاك ، وحزب     رئ��ي�����س ال���دول���ة 
امل��وؤمت��ر، وه��و طالب �ضابق يف كلية 
�ضينغ  مامنوهان  لالقت�ضاد،  لندن 
بال�ضوق  م���رح���ب���ا  ذراع����ي����ه  ف���ت���ح   ،
اإىل  اأدى  مما   ، والعوملة  الليربالية 
والعوملة  هندية.  اقت�ضادية  طفرة 
امل���زروع���ة ع��ل��ى ع��ج��ل يف جمتمع   ،
النخوة  غ����ذت  ت��ق��ري��ب��ا،  اإق���ط���اع���ي 

لعبت  م��ن��ه��ن  واح�������دة  ال�����ض��ع��ب��ي��ة، 
اإّن  م��اه��اب��ه��ارات��ا.  دروب����ادي يف  دور 
الوثني يخلط بعفوية بني  ال�ضعب 
االأ�ضطورية،  واالآل���ه���ة  امل��ر���ض��ح��ني 
���ا م���ن فقدان  اأي�������ضً ي���ع���اين  ورمب�����ا 

ذاكرة جزئي ومنتظم ...
م����ودي  اأن  ال���ه���ن���ود  ن�����ض��ي  ل���ق���د     
املتطوعني  راب��ط��ة  يف  نا�ضطا  ك���ان 
ال���ق���وم���ي���ني ، ال����ت����ي اغ����ت����ال اح���د 
اأع�������ض���ائ���ه���ا ، ن�����اث�����ورام غ���ود����ض���ي ، 
غر  اأنهم  ويبدو  غ��ان��دي.  املهامتا 
�ضيف  ح���زب  اأن  ب��ح��ق��ي��ق��ة  م��ب��ال��ني 
هتلر  ���ض��ورة  بفخر  يعر�س  �ضينا، 
بهاراتيا  ق��ادة ح��زب  واأن  م��ق��ره،  يف 
جاناتا ي�ضيدون ب�ضافاركار، موؤ�ض�س 

وهم  االن��ت��خ��اب��ات،  جاناتا  بهاراتيا 
والقنابل  ب��امل�����ض��د���ض��ات  م�����ض��ل��ح��ون 

حملية ال�ضنع.
ك���ل مكان  ه���و احل�����ال يف     وك���م���ا 
م�ضطلح  اأ������ض�����ب�����ح  ال�����ه�����ن�����د،  يف 
يف  م����ه����زل����ة  “الدميقراطية” 
البنغال، وهي مهزلة مظلمة جًدا. 
االأخرة  الت�ضريعية  االنتخابات  يف 
، مت ك��ن�����س احل����زب ال�����ض��ي��وع��ي من 
امل�ضرح، وجنح حزب بهاراتيا جاناتا 

يف هجومه االأول يف البنغال.
املنتخبني  املر�ضحني  ب��ني  وم��ن      
حل�����زب ب���ه���ارات���ي���ا ج���ان���ات���ا وح����زب 
م��وؤمت��ر ت��ري��ن��ام��ول، ه��ن��اك العديد 
ال�ضينما  يف  واملمثالت  املمثلني  من 

القومية ل�ضعب انغم�س يف املنتجات 
امل�ضتوردة بنهم.. وتلك هي مفارقة 
الراأ�ضمالية  ب��ني  ال�����ض��ر���س  ال����زواج 
واالأ�ضولية  اجل��احم��ة  الليربالية 
الطبقة  ب��ذخ  يتمكن  ومل  الدينية، 
بوؤ�س  اإخ��ف��اء  م��ن  الغنية  الو�ضطى 
م����دن ال�����ض��ف��ي��ح وال����ري����ف، ك��م��ا ان 
مع  جنب  اإىل  جنبا  ت�ضر  االأم��ي��ة 

التع�ضب الديني.
    يف االنتخابات الت�ضريعية االأخرة 
جاناتا  بهاراتيا  ح��زب  انتخاب  مت   ،
ال�ضعب  ق��ب��ل  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة 
يعد  ومل  �ضاحقة.  باأغلبية  الهندي 
االأقليات  واح��د:  وجه  �ضوى  للعدو 
ت�ضتقطب  التي  والعرقية  الدينية 

للبالد  ال�ضرعية  االأغلبية  �ضواعق 
، الهندو�س.

لون  ذات  االأع��������الم  ب����ني  م����ن       
هندية  والي���ة  ت�ضتحق  ال��زع��ف��ران، 
البنغال  والي����ة  ��ا:  خ��ا���ضً اه��ت��م��اًم��ا 
اأرب���ع���ة وثالثني  ال��غ��رب��ي��ة. ط��ي��ل��ة 
���ض��ن��ة، ك���ان���ت ق��ط��ع��ة غ���ر منطية 
وبقيادة  ال��ه��ن��دي��ة.  الف�ضيف�ضاء  يف 
الذي  ال��ه��ن��دي،  ال�ضيوعي  احل���زب 
للحراك   1977 عام  بفوزه  يدين 
ال��ع��م��ايل ال��ن��ق��اب��ي ال��ه��ائ��ل، قامت 
، واأق��ام��ت نظاًما  ب��اإ���ض��الح زراع���ي 

تعليمًيا علمانًيا جمانًيا واإلزامًيا. 
   لقد كانت البنغال، على مدار اأكر 
من ثالثة عقود، عائًقا اأيديولوجًيا 

والتع�ضب  ال��ق��وم��ي��ة  ���ض��ع��ود  ���ض��د 
 ،  2011 ع�����ام  وم����ن����ذ  ال����دي����ن����ي. 
حزب  ل�ضيطرة  خا�ضعة  اأ���ض��ب��ح��ت 
حيث  اليميني،  ترينامول   موؤمتر 
تهدد زعيمته، ورئي�ضة دولة البنغال 

، ماماتا بانرجي ، خ�ضومها علًنا.
   فقبل واأث��ن��اء وبعد كل انتخابات 
والنا�ضطون  الناخبون  يتعر�س   ،
والزعماء الي�ضاريون لعنف ممنهج، 
ويتم طردهم من منازلهم ، ومنعهم 
وُت�ضرق  وقتلهم.    ، الت�ضويت  م��ن 
�ضناديق االقرتاع ، وحُتا�ضر مكاتب 
ال�ضاهرون على  وُيوؤخذ   ، االق��رتاع 
كوادر  ويراقب  رهائن:  االنتخابات 
ح���زب م���وؤمت���ر ت��ري��ن��ام��ول  وحزب 

بك�سب االنتخابات، مل يكن ناريندرا مودي بعيًدا عن ك�سب رهانه: النهو�س بالهند كاأّمة هندو�سية
العوملة املزروعة على عجل يف جمتمع اإقطاعي تقريبا، غذت النخوة القومية املتطرفة

الت�ضويت بات على الهوية

جنوم امل�ضل�ضالت وال�ضينما جنود املعركة القومية

التيار القومي �ضيد املرحلة يف الهند.

مودي  النهو�س باالمة الهندية

تيار كا�سح يغري وجه بالد غاندي:

امل�شل�شلت التلفزيونية، م�شدر القومية الهندية...
يف االنتخابات الت�سريعية االأخرية ، مت كن�س احلزب ال�سيوعي من امل�سرح
19 مايو ، مل يكن رئي�س الدولة ، ناريندرا مودي ، بعيًدا عن ك�سب 

رهانه: النهو�س بالهند كاأّمة هندو�سية.
   البداية كانت مبكرة. يف اأوائل الت�سعينات، مب�سل�سلني تلفزيونيني: 
يف  الرئي�سيني  الن�سني  هذين  اقتبا�س  اإن  وماهاباراتا.  رامايانا 
االأ�ساطري الهندو�سية لل�سا�سة ال�سغرية، مع موؤثرات خا�سة م�ستعارة 
فكرة  ومنحهم  الهندو�س،  وعي  اإيقاظ  اإىل  يهدف  كان  هوليود،  من 

وا�سحة عن اخلري وال�سر.

•• الفجر - �صومانا �صينها - ترجمة خرية ال�صيباين

   يف اأعقاب االنتخابات االأوروبية التي ر�سمت اخلريطة الفرن�سية 
مقارنة  العبث  من  يكون  لن  رمبا  الرمادي،  باللون  تقريًبا  بالكامل 

الو�سع مع الهند، اأكرب دميقراطية، مفرت�سة، يف العامل.
   بالفوز الباهر للحزب االأ�سويل القومي الهندو�سي ، حزب بهاراتيا 
اإىل  اأبريل   11 من  جرت  التي  الت�سريعية  االنتخابات  يف  جاناتا، 

رئي�ضة دولة البنغال ماماتا 
بانرجي  تهدد خ�ضومها علًنا

من بني الفائزين يف حزبي بهاراتيا جاناتا وموؤمتر ترينامول ، هناك العديد من جنوم ال�شينما ال�شعبية

رو�شيا ترتاجع عن توريد اأ�ض-400 لإيران
االأطل�ضي مع  �ضمال  اأ�س-400، خماطرة ع�ضويتها يف حلف 
اإدارة الرئي�س  احتمال كبر باتخاذ تدابر عقابية من جانب 
املنظومة  �ضرائها  على  ملوافقتها  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي 

الرو�ضية.
ولفت تقرير “بلومربغ” اإىل اأن رد الفعل ال�ضلبي جتاه الطلب 
االإيراين يعك�س دقة توازن القوى يف املنطقة املحيطة باخلليج 
االإي����راين  للنظام  ال�ضيا�ضي  البط�س  ا���ض��ت��م��رار  م��ع  ال��ع��رب��ي 
وميلي�ضياته املنت�ضرة، وتزايد عملياته االإرهابية خالل الفرتة 

االأخرة وتهديد طهران للمالحة البحرية الدولية. 
وعلى مدى ال�ضنوات املا�ضية، توطدت العالقات الثنائية بني 
على  والتوافق  الرو�ضية  احلرب  احتدام  مع  ال�ضيما  البلدين، 

العمليات الع�ضكرية �ضد املعار�ضة ال�ضورية يف الداخل. 

•• مو�صكو-وكاالت:

الدفاع  منظومة  ل�ضراء  طهران  طلب  تلبية  مو�ضكو  رف�ضت 
بالتخوف  ق��راره��ا  مف�ضرة  ال��رو���ض��ي،   S-400 ال�����ض��اروخ��ي 
ال�ضرق  يف  التوتر  من  م��زي��داً  توؤجج  قد  البيع  عملية  اأن  من 

االأو�ضط.
واأف����اد م�����ض��دران، م��ن بينهم م�����ض��وؤول رو���ض��ي ك��ب��ر، لوكالة 
فالدمير  الرئي�س  من  �ضدر  الرف�س  ق��رار  اأن  “بلومربغ” 
بوتني. وكان وزير اخلارجية االإيراين حممد جواد ظريف زار 
مو�ضكو يف 7 مايو”اأيار«. وت�ضببت مبيعات منظومات الدفاع 
ال�ضيما  التوترات  من  الكثر  االأو�ضط  ال�ضرق  يف  ال�ضاروخية 
مع تعنت الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان احل�ضول على 

رو�ضيا  ال�ضلطات يف  اأن  ب��دا  امل��ا���ض��ي��ة،  االأ���ض��ه��ر  خ��الل  اأن���ه  اإال 
ال�ضرق  االإيرانية يف منطقة  الهيمنة  بداأت تعمل على خف�س 
بالقوى  عالقاتها  على  للحفاظ  منها  حم��اول��ة  يف  االأو���ض��ط 
االإقليمية االأخرى. وقال رئي�س مركز حتليل اال�ضرتاتيجيات 
تعزيز،  “اأي  اأي  اإن  ب��وخ��وف،  ر���ض��الن  مو�ضكو،  يف  والتقنيات 
حقيقي اأو وهمي، الإيران ميكن اأن يوؤدي اإىل ت�ضعيد، ولكن اإذا 
رف�ضت رو�ضيا حقاً مثل هذا الطلب، فهذا يعني اأن رو�ضيا تريد 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  مع  العالقات  على  العمل  موا�ضلة 
واإ�ضرائيل للحفاظ على فر�ضة للتفاو�س مع ترامب”.وتابع 
ذلك  ف�ضي�ضكل   ،S-400 ب�  اإي���ران  تزويد  رو�ضيا  ق��ررت  “اإذا 
�ضيكون  وبالتايل  ال�ضعودية،  العربية  للمملكة  مبا�ضراً  حتدياً 

ذلك �ضد امل�ضالح الوطنية لرو�ضيا«.

اإ�شرام النار اأمام ال�شفارة الأمريكية يف هندورا�ض  
•• تيغو�صيغالبا-اأ ف ب:

احتجاجات  خ��الل  هندورا�س  يف  االأمركية  ال�ضفارة  مدخل  اأم��ام  النار  ملثمون  متظاهرون  اأ�ضرم 
وا�ضعة �ضد اإ�ضالح القطاع العام يف هذا البلد.

ونزل اآالف االأطباء واملعلمني والطالب اإىل ال�ضوارع ملطالبة احلكومة بالرتاجع عن خطط خل�ض�ضة 
قطاعي ال�ضحة والتعليم.

وهرعت فرق االإطفاء الإخماد احلريق الذي دمر بوابة البعثة الدبلوما�ضية دون اإحلاق اأ�ضرار باملبنى 
الرئي�س لل�ضفارة. واأ�ضدرت ال�ضفارة االأمركية بيانا بعد الهجوم ح�ضت فيه الهندورا�ضيني على عدم 
القيام “باأعمال عنف«. وقال املتحدث با�ضم ال�ضرطة جاير ميزا لو�ضائل اإعالم حملية اإنه مت توقيف 
اأق��ارب امل�ضتبه به يف وقت الحق مع ح�ضد من  23 عاما. وتوجه  اأحد امل�ضتبه بهم ويبلغ من العمر 
االأ�ضخا�س اإىل مقر ال�ضرطة حيث طالبوا باالإفراج عنه. ووجه املتظاهرون اأ�ضابع االتهام يف حادثة 

ال�ضفارة اإىل “مند�ضني حكوميني«.
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•• راأ�س اخليمة-الفجر

لكرة  الفحلني  ل��دورة  بطاًل  الن�ضور  فريق  توج 
ال���ق���دم ب���راأ����س اخل��ي��م��ة ب��ع��د ف����وزه ع��ل��ى فريق 
الوقت  انتهاء  بعد  الرتجيح  بركالت  ال�ضقور 
البطولة  يف   2-2 بنتيجة  ل��ل��م��ب��اراة  االأ���ض��ل��ي 
التي  الفحلني  منطقة  ملعب  احت�ضنها  ال��ت��ي 
اأقيمت �ضمن مبادرات  »عام الت�ضامح  2019 
ا�ضتمتع باملباراة  ، وبح�ضور جماهري غفر   »
املثرة واجلوائز التي قدمتها اللجنة املنظمة، 

و�ضهد احلفل اخلتامي واملباراة النهائية ح�ضن 
وعدد  الفحلني  منطقة  م�ضوؤول  النقبي  عبيد 

كبر من حمبي كرة القدم.
ال�ضالم  بعزف  اخلتامي  واحلفل  اللقاء  افتتح   
راعي  م�ضافحة  ث��م  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني 
املباراة  انطلقت  ث��م  الفريقان  لالعبي  احلفل 
�ضهدت  حما�ضية  م��ب��اراة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  النهائية 
تناف�س مثر بني الفريقني وكانت باإدارة احلكم 
عبيد ح�ضن النقبي واأحمد الدرع وتعليق ح�ضن 

اأحمد زيد .

ب��ع��د امل���ب���اراة اخل��ت��ام��ي��ة ان��ط��ل��ق ح��ف��ل التكرمي 
حيث مت ت��وزي��ع اجل��وائ��ز وال��ب��داي��ة م��ع تتويج 
النا�ضئني وفريق  ال�ضاعقة كبطل لدورة  فريق 
اأ�ضحاب  تكرمي  ثم  للبطل  كو�ضيف  الفر�ضان 
اأف�������ض���ل الع����ب يف بطولة  ال���ف���ردي���ة  اجل����وائ����ز 
ال��ن��ا���ض��ئ��ني را����ض���د ط���ال���ب ال���ع���ب���وه م���ن فريق 
ال�����ض��اع��ق��ة وه�����داف ب��ط��ول��ة ال��ن��ا���ض��ئ��ني �ضيف 
�ضلطان من فريق الفر�ضان واأف�ضل حار�س زايد 
حممد خم�ضون من فريق احلزم، ثم مت تكرمي 
اأ�ضحاب االألقاب الفردية يف بطولة الكبار حيث 

العب  اأف�ضل  على  ال�ضميلي  علي  عبيد  ح�ضل 
من فريق الن�ضور وحمد عبيد طحنون كاأف�ضل 
حار�س من فريق الن�ضور ويو�ضف خالد خم�ضون 

كهداف للبطولة من فريق ال�ضقور.
وق���د اأع�����رب راع����ي ح��ف��ل اخل���ت���ام ح�����ض��ن عبيد 
اخلتامي  احل��ف��ل  خل���روج  �ضعادته  ع��ن  النقبي 
جماهر  �ضغف  م��دى  اأك���د  ال���ذي  ال�ضكل  ب��ه��ذا 
دورة عام  وه���ي  اأال  ل��دورت��ه��م  امل��ن��ط��ق��ة وح��ب��ه��ا 
الت�ضامح التي متنى اأن توا�ضل جناحاتها عاماً 
بعد االآخر، كما اأعرب عن �ضكره العميق للجنة 

بذلوه  الذي  الكبر  املنظمة على اجلهد  العليا 
وهو  ���ض��وره،  باأبهى  الريا�ضي  احل��دث  الإخ���راج 
بتميز  البطولة  اإخ��راج  تاأكيد على حر�ضهم يف 
ملن  متمنيا  وق��ال  باللقب  الفائز  الفريق  .وهناأ 
املقبلة،  االأع���وام  التوفيق يف  احل��ظ  مل يحالفه 
التكاتف  روح  وه���و  ال���ف���وز  م���ن  االأه�����م  وي��ب��ق��ى 
للنجاحات  البطولة  بهذه  للو�ضول  والتعا�ضد 

املاأمولة.
من جهته اأعرب ح�ضن اأحمد زيد رئي�س اللجنة 
البطولة  ح�ضر  م��ن  ل��ك��ل  ���ض��ك��ره  ع��ن  املنظمة 

خروج  على  امل�ضاركة  للفرق  بال�ضكر  تقدم  كما 
تتوا�ضل  اأن  ومتنى   ، مميزة  ب�ضورة  البطولة 
اجل��ه��ود يف ال�����ض��ن��وات ال��ق��ادم��ة وت��ق��دم بال�ضكر 
كذلك اإىل اللجنة املنظمة الذين كانوا اجلنود 
املجهولني يف هذا اخلتام الرائع و�ضكرهم جزيل 
وتقدم   ، البطولة  خالل  ماقدموه  على  ال�ضكر 
بالتهاين للفرق الفائزة ولكل اأ�ضحاب االألقاب 
واالإجنازات يف البطولة، واأكد على اأن البطولة 
م�ضرتها  و�ضتوا�ضل  ك��ب��رة  جن��اح��ات  حققت 

املتميزة باإذن اهلل يف ال�ضنوات القادمة.

الن�شور يتوج بطًل لدورة الفحلني الرم�شانية براأ�ض اخليمة

•• ال�صارقة-الفجر

مبنا�ضبة  مبادراته  ل�ضل�ضلة  موا�ضلة 
م�ضرف  نظم  امل��ب��ارك،  رم�ضان  �ضهر 
ال�ضارقة االإ�ضالمي، موؤخراً، االأم�ضية 
الريا�ضية ال�ضنوية يف جمل�س �ضاحية 
وا�ضط بال�ضارقة، والتي تاأتي يف اإطار 
للم�ضرف  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ض��وؤول��ي��ة 
مع  اال�ضرتاتيجية  �ضراكته  و�ضمن 
والقرى،  ال�����ض��واح��ي  ����ض���وؤون  دائ�����رة 
وال���ت���ي ت�����ض��م��ل ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��دي��د من 

الفعاليات املجتمعية طوال العام.
بعد  اأقيمت  ال��ت��ي  االأم�ضية  و�ضهدت 
�ضالة الرتاويح وا�ضتمرت اإىل ما بعد 
املناف�ضات  م��ن  ع���دداً  الليل  منت�ضف 
كبر  تفاعل  مع  ال�ضائقة،  الريا�ضية 
واملت�ضابقني،  امل��ت��ن��اف�����ض��ني  ق��ب��ل  م���ن 
م�ضرف  موظفي  م��ن  ع��دد  بح�ضور 
�ضكان  وم����ن  االإ����ض���الم���ي  ال�������ض���ارق���ة 
ال����ذي����ن ح���ر����ض���وا على  ال�������ض���اح���ي���ة 
ت�ضجيع امل�ضاركني يف اأجواء حما�ضية.   

واأك�����������د ح�������ض���ن ال����ب����ل����غ����وين م���دي���ر 
مب�ضرف  امل����وؤ�����ض���������ض����ي  االت�����������ض�����ال 
اأن هذه االأم�ضية  ال�ضارقة االإ�ضالمي 

ال��ري��ا���ض��ي��ة ال��رم�����ض��ان��ي��ة ت��ه��دف اإىل 
املجتمع  اأف����راد  م��ع  ال��ت��وا���ض��ل  تعزيز 
خالل  واهتماماتهم  فئاتهم  بجميع 

اأن  اإىل  �ضهر رم�ضان املبارك، م�ضراً 
التفاعل م��ع ه��ذه امل��ب��ادرة ي���زداد من 
عام اإىل اآخر، يف موؤ�ضر على جناحها. 

يف  و
ال�ضارقة  م�ضرف  قام  االأم�ضية  ختام 
االإ�����ض����الم����ي ب���ت���ك���رمي ال���ف���ائ���زي���ن يف 

جميع املناف�ضات، حيث ح�ضد جمدي 
تن�س  بطولة  االأول يف  املركز  دروي�س 
يف  خ��ان  م�ضدق  حل  بينما  الطاولة، 

ال���ث���اين، ويف م��ن��اف�����ض��ات لعبة  امل��رك��ز 
امل��ك��ون من  الفريق  ف��از  ف��وت  البيبي 
بكاأ�س  دروي�س  �ضاهد كرمي وجم��دي 

املكون  الفريق  ح��ل  بينما  البطولة، 
م���ن اإب���راه���ي���م ورا����ض���د ال��ع��ب��ي��ديل يف 

املركز الثاين.

•• راأ�س اخليمة-الفجر

الريا�ضية  االأن�����ض��ط��ة  ق�ضم  اخ��ت��ت��م 
واالج���ت���م���اع���ي���ة ب�����������اإدارة االإع�������الم 
�ضرطة  يف  ال����ع����ام����ة  وال�����ع�����الق�����ات 
راأ������س اخل��ي��م��ة ك���اأ����س ال��ق��ائ��د العام 
ال�ضيدات  لفئتي  االأوملبية  للرماية 
بهدف  فرقي  وال��رج��ال  – ف��ردي  
منت�ضبي  وق�����درات  م���ه���ارات  تنمية 
واكت�ضاف  الع�ضكريني  م��ن  ال��ق��ي��ادة 
امل���واه���ب اجل���دي���دة وذل����ك يف نادي 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ل��ل��رم��اي��ة ع��ل��ى مدار 
يومني جاء يف اليوم االأول مناف�ضات 
رم���اي���ة ال�������ض���ي���دات ح��ي��ث ج�����اءت يف 
املركز اخلام�س م�ضاعد اأول فاطمة 
�ضرطي  وح�ضلت  ج��وع��ان  اإب��راه��ي��م 
على  ال��ن��ع��ي��م��ي  �ضعيد  ف��اط��م��ة  اأول 
املركز الرابع وجاءت يف املركز الثالث 
الغافري  نا�ضر  منى  اأول  م�ضاعد 
وح�ضلت عريف موزة �ضعيد النقبي 

ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين وت��وج��ت بلقب 
اأول  االأول م�ضاعد  واملركز  البطولة 

فاطمة اإ�ضماعيل املن�ضوري .
بينما جاء ترتيب مناف�ضات الرجال 
امل��رك��ز اخل��ام�����س م�ضاعد  ف���ردي يف 

اأحمد وح�ضول م�ضاعد  اأول مروان 
اأول اأحمد خليفة على املركز الرابع 
امل��ق��دم عبد  الثالث  امل��رك��ز  وج���اء يف 
ال��زع��اب��ي وح�ضل  اهلل ع��ب��د احل��م��ن 
العو�ضي على  اأح��م��د ج��اب��ر  ال��رائ��د 

امل��رك��ز ال��ث��اين وت���وج ب��امل��رك��ز االأول 
م�ضاعد اأول ظاهر العرياين  اأما عن 
الرتتيب الفرقي فقد ح�ضلت اإدارة 
االإع������الم وال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة على 
نقطة   226 بر�ضيد  الثالث  املركز 

الدفاع  اإدارة  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  وج���اء 
املدين براأ�س اخليمة بر�ضيد 245 
واملركز  البطولة  بكاأ�س  وتوج  نقطة 
الب�ضرية بر�ضيد  املوارد  اإدارة  االأول 
فهد  املقدم  واأكد      . نقطة   260
رئ��ي�����س ق�ضم  ع��ب��د اهلل ج��م��ع��ة  ب���ن 
واالجتماعية  الريا�ضية  االأن�ضطة 
ع��ل��ى اه��ت��م��ام ���ض��رط��ة راأ�����س اخليمة 
مبثل  ال�����ض��رط��ي  العن�ضر  �ضقل  يف 
ال��رم��اي��ة لتكون  ال��ب��ط��والت يف  تلك 
اأك���ر واق��ع��ي��ة واأك���ر ف��ائ��دة لهم يف 
اأكمل  ع��ل��ى  االأم��ن��ي��ة  م��ه��ام��ه��م  اأداء 
، وذل����ك م��ن خ���الل االعتماد  وج���ه 
ع��ل��ى ت���دري���ب ال���رم���اي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ، 
وعلى �ضوء ذلك ، فقد ا�ضتطاع ق�ضم 
واالجتماعية  الريا�ضية  االأن�ضطة 
ب�ضرطة راأ�س اخليمة بف�ضل الدعم 
العام  ال���ق���ائ���د  م����ن  ال�����ال حم������دود 
التطوير  يف  امل�ضتمرة  وتوجيهاته 

ورفع كفاءة منت�ضبيه .

يف جمل�س �ساحية وا�سط

م�شرف ال�شارقة الإ�شلمي ينظم اأم�شيته الريا�شية ال�شنوية 

ختام املناف�شات الرم�شانية لكاأ�ض قائد عام �شرطة 
راأ�ض اخليمة للرماية الأولومبية 



األحد    2   يونيو    2019  م   -   العـدد  12647  
Sunday   2   June   2019  -  Issue No   12647

19191917

الفجر الريا�ضي

•• العني – الفجر 
ت�سوير – حممد معني

ت�����وج م����ع����ايل ال�������ض���ي���خ ���ض��ع��ي��د بن 
فندق  ف��ري��ق  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
خلما�ضيات  ب��ط��اًل  ���ض��ي��زن  ���ض��ي��ت��ي 
كرة القدم لل�ضاالت بعد فوزه على 
يف   2-5 بنتيجة  املغربية  اجلالية 
الريا�ضية  الت�ضامح  بطولة  ختام 
يوم اأم�س االأول ب�ضالة نادي العني  

باإ�ضتاد خليفة بن زايد.
يف  ورائعاً  اأنيقاً  اخلتام  وجاء حفل 
احل�ضور  به  ا�ضتمتع  تفا�ضيله  كل 
م��ن ال�����ض��ي��وف واجل��م��اه��ر، وبداأ 
البطولة  راع��ي  بو�ضول  االحتفال 
معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون اآل 
النهائي  مباراة  انطالق  ثم  نهيان 
لفريق  ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا  اب��ت�����ض��م��ت  ال���ت���ي 
عري�س  ب���ف���وز  ����ض���ي���زون  ال�����ض��ي��ت��ي 
مقابل  ب��خ��م��ا���ض��ي��ة  م�����ض��ت��ح��ق   و 
هدفني للجالية املغربية الذي نال 

امليداليات الف�ضية.
ال��ن��ه��ائ��ي مباراة  م��واج��ه��ة  و���ض��ب��ق 
والرابع  الثالث  امل��رك��زي��ن  حتديد 
التي تفوق فيها فريق �ضرطة العني 
للمقاوالت  ال��ري�����س  ���ض��رك��ة  ع��ل��ي 
ليح�ضل  ه����دف  م��ق��اب��ل  ب��ه��دف��ني 
وامليدالية  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  ع��ل��ى 

الربونزية.
 تلى املباراتني مرا�ضم عزف ال�ضالم 
الوطني لدولة االإمارات ، ثم كلمة 
رئي�س  �ضودين  اآل  اأحمد  الدكتور  
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة 
للقيادة  بال�ضكر  الذي توجه  فيها 
الالحمدود  الدعم  علي  الر�ضيدة 

ان  ،موؤكداً  والريا�ضيني  للريا�ضة 
البطولة ا�ضتحقت عن جدارة لقب 
دورة الت�ضامح الريا�ضية ملا عك�ضته 
م���ن روح االل���ف���ة وامل������ودة ب���ني كل 
البارز  ال��دور  ثمن  كما  امل�ضاركني، 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  مل��ع��ايل  وال��ف��ع��ال 
من  نهيان   اآل  طحنون  ب��ن  �ضعيد 
للبطولة،  اليومية  متابعته  خالل 
كما توجه بال�ضكر للرعاة وو�ضائل 
االإعالم واللجان العاملة وكل من 

�ضاهم يف اجناح البطولة. 
املرقب  يا�ضر  الفنان  ق��ام  وبعدها 
ع�ضو جلنة كرة القدم بر�ضم لوحة 
ب���اإذن اهلل  ل��ه  رائ��ع��ة للمغفور  فنية 

نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
نن�ضاك”   “لن  عبارة  عليها  وكتب 
ووق����ع ع��ل��ى ال��ل��وح��ة م��ع��ايل راعي 

البطولة.
 وتوج معاليه الفائزين يف م�ضابقات 
الهجن والرماية اإ�ضافة الأ�ضحاب 
خلما�ضيات  االأوىل  الثالثة  املراكز 
ح�ضل  حيث  لل�ضاالت  ال��ق��دم  ك��رة 
على  ���ض��ي��زون  �ضيتي  ف��ن��دق  ف��ري��ق 
كاأ�س البطولة  وامليداليات الذهبية 
األف   20 ق���دره���ا  م��ال��ي��ة  وج���ائ���زة 
“الو�ضيف”  ح�ضل  فيما  دره����م، 
امليداليات  علي  املغربية  اجل��ال��ي��ة 
م��ال��ي��ة قدرها  ال��ف�����ض��ي��ة وج���ائ���زة 

15 األف درهم، كما ح�ضد �ضرطة 
العني على امليداليات الربونزية و 
 10 وقدرها  الثالث  املركز  جائزة 

اآالف درهم.

ت�سريح معايل ال�سيخ �سعيد بن 
طحنون

اأعرب معايل ال�ضيخ الدكتور �ضعيد 
دورة  راع��ي  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن 
ال��ري��ا���ض��ي��ة ع���ن كامل  ال��ت�����ض��ام��ح 
اأن  ر����ض���اه ع���ن ال�������دورة ، م����وؤك����داً 
باملائة   80 بن�ضبة  ناجحة  ال��دورة 
تناف�س  �ضهدته من  على ما  قيا�ضاً 
ريا�ضي �ضريف ح�ضر فيه الت�ضامح 

ديباجة  و�ضكل  الريا�ضية  وال���روح 
لها طوال االأ�ضبوعني املا�ضيني.

البطوالت  �ضهدت  :” كما  واأ�ضاف 
ف��ن��ي��ة عالية  امل��خ��ت��ل��ف��ة م�����ض��ت��وي��ات 
جتاوب معها اجلمهور احلا�ضر يف 
كل امليادين ب�ضكل الفت وكان هذا 
اإحياء  البطولة  اأه���داف  اأه��م  اأح��د 
بتناف�س  الرم�ضانية  العني  ليايل 
على  عالية  بجودة  منظم  ريا�ضي 
اأي�����دي اأط���ق���م ف��ن��ي��ة  حم��رتف��ة يف 
كل  على  ون�ضكرهم  الريا�ضات  كل 
اإجناح  اأجل  من  ال�ضخية  جهودهم 
وال�ضكر   ”: واأردف    .« ال�������دورة 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ج��ن��ة  م��و���ض��ول 

الذي  الراقي  وللجمهور  وللرعاة 
تابع الدورة ب�ضغف عزز كثراً من 
دوافعنا لالإعداد للن�ضخة اجلديدة 
العيد  “بعد  ف����وراً  ���ض��ي��ب��داأ  وال����ذي 
املقبلة  ال��دورة  مبا�ضرة” و�ضتكون 

اأكرب واأ�ضمل لريا�ضات اأخرى«.
واأكمل :” وال�ضكر لو�ضائل االإعالم  
اأبوظبي  ول���دي ع��ت��ب ع��ل��ى ق��ن��ات��ي 
غابتا  ال��ل��ت��ني  الريا�ضيتني  ودب���ي 
لدورة  اخلتامي  اليوم  تغطية  عن 
والت�ضاوؤل  ال��ري��ا���ض��ي��ة  ال��ت�����ض��ام��ح 
�ضببه اأن القناتني  �ضجلتا ح�ضوراً 
ال�ضابقتني  ال��ن�����ض��خ��ت��ني  يف  ق���وي���اً 
االأمر الذي مل يحدث بذات القوة 

يف الن�ضخة احلالية«.

مباراة النهائي
جاءت مباراة نهائي كرة القدم بني 
املغربية  واجلالية  �ضيزن  ال�ضيتي 
ممتعة ومثرة من بدايتها وحتي 
�ضافرة النهاية، وتاألق فيها حار�س 
عن  ب��ال��ذود  نا�ضر  طاهر  ال�ضيتي 
الت�ضديدات  م��ن  ك��ث��ر  يف  م��رم��اه 
امل���غ���رب���ي���ة وك�������ان ل����ه ال���ف�������ض���ل يف 
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ي ت���ق���دم ف���ري���ق���ه ، 
م�ضتحق  ب���ف���وز  امل����ب����اراة  وان���ت���ه���ت 
و�ضجل   ،  2-5 بنتيجة  لل�ضيتي 
امللي  وعبد  قا�ضم  حمده  االه��داف 

عبد  وه����الل  “هاتريك”  اك��ت��ت��ار 
اجلالية  ثنائية  اأح����رز  فيما  اهلل، 
وح�ضام  كريات  اإ�ضماعيل  املغربية 
البطولة  م��ب��اري��ات  اأدار  ال��ك��م��رة. 
م�ضبح  واأحمد  املجيد  عبد  عي�ضى 
�ضعيد  وحم���م���د  ����ض���م���الن  وع���ل���ي 
رابعاً وعو�س م�ضري مقيماً  حكماً 

للحكام

باللقب  �سعداء   : املرقب  ــادر  ن
االأول.

اإداري  من جانبه عرب نادر املرقب 
�ضعادته  ع��ن  ���ض��ي��زن  �ضيتي  ف��ن��دق 
ال���ب���ال���غ���ة ب��ح�����ض��ول ف���ري���ق���ه على 
وقال  ال�ضاالت  لكرة  االأول  اللقب 
ال�ضيخ  م��ع��ايل  نهنئ  ال��ب��داي��ة  يف   :
علي  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �ضعيد 
النواحي  كافة  من  البطولة  جناح 
والتقدير  بال�ضكر  ملعاليه  ونتوجه 
العني  ل�ضباب  الفر�ضة  اتاحة  علي 
البطولة،  ه����ذه  يف  امل�������ض���ارك���ة  يف 
عن  اللقب  ا�ضتحقينا  اأننا  واأعتقد 
للمناف�ضة  اأ�ضتعدينا  بعد  ج���دارة 
ب���������ض����ك����ل ج�����ي�����د ب���������ض����م الع�����ب�����ون 
متخ�ض�ضون يف كرة ال�ضاالت. كما 
طاهر  �ضيزن  ال�ضيتي  حار�س  اأ�ضاد 
التي  ال���رائ���ع���ة  ب�����االأج�����واء  ن��ا���ض��ر 
تنظيم  م��ن  اخل��ت��ام  ليلة  �ضهدتها 
ج���ي���د م����ن ب����داي����ة ال���ب���ط���ول���ة اإىل 
النهائي،  املناف�ضة قوية بني طريف 
بطولة  ت���ت���وا����ض���ل  ان  م���ت���م���ن���ي���اً 
القادمة  ال����ف����رتات  يف  ال�������ض���االت 
جيدة  خ��ام��ات  هناك  ان  خ�ضو�ضاً 
اأف���رزت���ه���ا دورة  وم���واه���ب ع���دي���دة 

الت�ضامح الريا�ضية.

بح�سور ورعاية �سعيد بن طحنون

ختام رائع واأنيق لدورة الت�شامح الريا�شية بدار الزين
تتويج فندق �سيتي �سيزون بطال خلما�سيات القدم

••  ال�صارقة-الفجر        

ب���ع���ث رئ���ي�������س االحت���������اد االأ�����ض����ي����وي 
بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  لل�ضطرجن 
اآل  �ضخبوط  ب��ن  �ضلطان  ب��ن  خليفة 
�ضاحب  اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة  ب��رق��ي��ة  ن��ه��ي��ان 
بن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي  حم���م���د 
االأعلى لالحتاد حاكم اإمارة ال�ضارقة 
الريا�ضية  االإجن����������ازات  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
ال�ضارقة  اإم���ارة  اأن��دي��ة  حققتها  التي 
للمو�ضم الريا�ضي 2018 - 2019 
االآ�ضيوي  االحت�����اد  رئ��ي�����س  وب�����ارك   .
الريا�ضية  االإجن��������ازات  ل��ل�����ض��ط��رجن 
وقارياً  حملياً  االإيجابية  وال�����ض��ورة 
التي عك�ضتها  ال�ضارقة  لنادي  ودولياً 
العودة القوية وامل�ضرفة اإىل من�ضات 

ال��ت��ت��وي��ج م��ن خ���الل روؤي����ة ريا�ضية 
ث��اق��ب��ة وب���ع���ي���دة امل�����دى ودع�����م كبر 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  من 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي، وجهود 
القدم  ك��رة  و���ض��رك��ة  االإدارة  جمل�س 
املا�ضيني،  املو�ضمني  ط��وال  بالنادي، 
مع العطاء املتوا�ضل للجهازين الفني 
والوقفة  الفريق  والع��ب��ي  واالإداري 
اجل��م��اه��ري��ة ال���وف���ي���ة.  وج����اء ن�س 
االحتاد  رئي�س  اأر�ضلها  التي  الربقية 
االأ�ضيوي:  »يطيب يل اأن اأرفع اأ�ضمى 
مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات 
االجنازات  مبنا�ضبة  الكرمي  �ضموكم 
ال�ضارقة  اإم�����ارة  الأن���دي���ة  ال��ري��ا���ض��ي��ة 
للمو�ضم الريا�ضي 2018 2019- 
ال�ضارقة  ف��ري��ق  وف���وز  ع��ام��ة  ب�ضفة 
اخلليج  دوري  ب�����درع  ال���ق���دم  ل���ك���رة 

ال���ع���رب���ي ل��ل��م��ح��رتف��ني ع���ن ج����دارة 
وتابع  خ��ا���ض��ة«.   ب�ضفة  وا�ضتحقاق 
برقيته:  االآ�ضيوي يف  االحت��اد  رئي�س 
هو  اجلميل  الفوز  هذا  اأن  �ضك  “ال 
وفكركم  ال�ضديدة  توجيهاتكم  ثمرة 
الثاقب يف دعم الريا�ضة والريا�ضيني 
االإيجابية  الطاقة  وتوفر  ب��االإم��ارة 
البيئة  وخ��ل��ق  امل�ضتمرة  مبتابعتكم 
التهاين  ل���الن���ت�������ض���ارات،  امل���ح���ف���زة  
والتربيكات مو�ضولة اإىل جميع من 
�ضاهم يف حتقيق هذه االإجنازات من 
العبني ومدربني واداري��ني وجمهور 
وذل�����ك ع��ل��ى م���ا ب���ذل���وه م���ن جهود 
حتى  امل��و���ض��م  ب��داي��ة  م��ن��ذ  متوا�ضلة 
التتويج   من�ضات  اإىل  فرقهم  و�ضول 
النجاح  ل��ك��م م���زي���دا م���ن  م��ت��م��ن��ي��ني 

والتوفيق« . 

•• الريا�س-الفجر

اللجنة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ك����رم 
االأومل���ب���ي���ة ال�����ض��ع��ودي��ة ���ض��م��و االأم����ر 
عددا  الفي�ضل  تركي  ب��ن  عبدالعزيز 
من العبي املنتخبات ال�ضعودية الذين 
مو�ضم  خ��الل  دولية  اإجن���ازات  حققوا 
ا�ضتثنائية  مبكافاأت   2019-2018

تقديراً جلهودهم.
التكرمي  �ضملهم  ال��ذي��ن  اأب����رز  وم���ن 
االألعاب  دورة  يف  امليداليات  اأ���ض��ح��اب 
التي  ع�������ض���رة  ال���ث���ام���ن���ة  االآ�����ض����ي����وي����ة 
ال�ضيف  اأن��دون��ي�����ض��ي��ا  ا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه��ا 
االوملبية  االأل���ع���اب  دورة  ويف  امل��ا���ض��ي، 
االرجنتينية  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف  ل��ل�����ض��ب��اب 

بوين�س اآير�س.
جاكرتا  اآ�ضياد  يف  ال�ضعودية  واأح���رزت 
ذهبية الفرو�ضية للفرق عرب الفر�ضان 
وخالد  العيد  وخالد  الدهامي  رمزي 
فاز  كما  ال�ضربتلي،  وع��ب��داهلل  املبطي 

الدهامي بربونزية الفردي.
ون�������ال ح�������ض���ني احل�����رب�����ي ف�������ض���ي���ة يف 
ترك�ضتاين ف�ضية يف  ورائف  الرماية، 
ال��ك��ارات��ي��ه، وط���ارق ح��ام��دي برونزية 
اأي�����ض��ا، وط���ارق العمري  يف ال��ك��ارات��ي��ه 
برونزية يف األعاب القوى. ويف اأوملبياد 
ال�ضباب، اأحرز حممد ع�ضري ذهبية 
برونزية  العثمان  وعلي  الكاراتيه،  يف 
املعاوي  وحم���م���د  االث����ق����ال،  رف����ع  يف 

برونزية يف األعاب القوى.

�سلطان بن خليفة بن �سخبوط: اإجنازات اإمارة ال�سارقة الريا�سية خلفها دعم وروؤية ثاقبة

رئي�ض الحتاد الآ�شيوي لل�شطرجن ير�شل برقية تهنئة 
اإىل حاكم ال�شارقة مبنا�شبة الإجنازات الريا�شية

�سعيد بن طحنون : را�سون عن ن�سخة الت�سامح والتح�سري للن�سخة اجلديدة فورًا

الأمري عبد العزيز الفي�شل يكرم الفائزين بامليداليات 
يف دورة الألعاب الآ�شيوية واأوملبياد ال�شباب
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اأط����ل����ق احل����ك����م ال���غ���ام���ب���ي ب����اك����اري 
فريق  ف��وز  معلنا  �ضافرته  غا�ضاما 
�ضيفه  ع���ل���ى  ال���ت���ون�������ض���ي  ال����رتج����ي 
اإياب  يف  امل��غ��رب��ي  البي�ضاوي  ال����وداد 
اأبطال  دوري  مل�ضابقة  النهائي  الدور 
مباراة  بعد  ال��ق��دم،  ك��رة  يف  اإفريقيا 
اأثارت جدال و�ضل اىل حد و�ضفها ب� 

“الف�ضيحة” و”املهزلة«.
ف��ع��ل��ى امل��ل��ع��ب االأومل����ب����ي يف راد������س، 
اللقب  ال���رتج���ي ح��ام��ل  ا���ض��ت�����ض��اف 
اإياب  ل��ق��اء  2017 يف  ب��ط��ل  ال����وداد 
حل�ضم وجهة الكاأ�س، بعدما تعادلهما 
الرباط.  يف   1-1 املا�ضي  االأ���ض��ب��وع 
وكما كان التحكيم حمور اجلدل يف 
جديدة،  م��رة  �ضكل  املا�ضية،  امل��ب��اراة 
بالفيديو  امل�ضاعدة  تقنية  وال�ضيما 
لقاء  حم��ور  لة،  املعطَّ اآر”  اي��ه  “يف 
العودة، مف�ضيا اىل ان�ضحاب الفريق 
املغربي من امللعب، وتتويج الرتجي 
و2011   1994 ب��ع��د  راب���ع  بلقب 

و2018.
وتوقفت املباراة بعد نحو �ضاعة على 
انطالقها، اثر احتجاج العبي الوداد 
على اإلغاء هدف لهم عادلوا به تقدم 
الرتجي يف ال�ضوط االأول عرب هدف 
وامتد  الباليلي.  يو�ضف  اجلزائري 
التوقف لنحو �ضاعة ون�ضف �ضاعة، يف 
فرتة �ضهدت احتكاكا بني الالعبني، 
بالقوارير  امل��ل��ع��ب  الأر�������س  ور���ض��ق��ا 
ونزول  امل�ضجعني،  من  البال�ضتيكية 
اأحمد  اأحمد  القاري  االحت��اد  رئي�س 
م�ضوؤويل  م��ع  للت�ضاور  امل��ي��دان  اىل 
اإنهاء  ق����رار  ات���خ���اذ  ال���ن���ادي���ني، ق��ب��ل 

املباراة.

وان�ضحبت غالبية الالعبني اىل خارج 
امل�ضتطيل االأخ�ضر، بينما �ضكل عدد 
و�ضط  يف  حلقة  الرتجي  العبي  من 
االح��م��اء يف  بتمارين  وق��ام��وا  امللعب 
ح���ال ا���ض��ت��ئ��ن��اف امل���ب���اراة ال��ت��ي بداأت 
م�ضاء اجلمعة بالتوقيت املحلي ومل 
ال�ضبت.  فجر  قبل  م�ضرها  يح�ضم 
اأن  ات�ضح  االن��ت��ظ��ار،  ف��رتة  بعد  لكن 
العبي الوداد واجلهاز الفني غادروا 
اأر�س امللعب ورف�ضوا العودة، ليطلق 
احلكم �ضافرته معلنا فوز الرتجي، 
مل�ضجعيه  �ضاخبة  اح��ت��ف��االت  ل��ت��ب��داأ 
الر�ضمي  احل���ف���ل  ق���ب���ل  والع���ب���ي���ه، 

لت�ضليمه الكاأ�س.
وعلق مدرب الفريق التون�ضي معني 
مدرب  راب��ع  اأ�ضبح  ال��ذي  ال�ضعباين 
يحتفظ بلقب امل�ضابقة القارية االأم، 
القطرية  �ضبورت�س”  ان  “بي  لقناة 
يكن  مل  ال��ت��ت��وي��ج  ه���ذا  “احلقيقة 
�ضهال” لفريقه الذي اأنهى امل�ضابقة 

دون خ�ضارة.
ال�ضعباين اىل م��ا ج��رى يف  وت��ط��رق 
ال�����ض��وط ال��ث��اين ب��ال��ق��ول اإن ال���وداد 
اللعب هم من  اىل  ال��ع��ودة  “رف�س 
اأن  اىل  م�����ض��را  املباراة”،  اأوق����ف����وا 
احلكم كان قد اأبلغ قائَدي الفريقني 
ق��ب��ل امل���ب���اراة ب��وج��ود خ��ل��ل يف تقنية 

الفيديو.
اأي�ضا  اإليها  تطرق  االأخ��رة  النقطة 
ل�  بقوله  �ضمام  خليل  الرتجي  قائد 
قبل  ا�ضتدعاه  احلكم  اإن  اإن”،  “بي 
املباراة مع قائد الوداد عبد اللطيف 
ن�ضر “واأبلغنا بوجود خلل يف تقنية 
م�ضتعدين  ك��ن��ا  اذا  وم����ا  ال��ف��ي��دي��و، 

خلو�س املباراة يف ظل ذلك”، م�ضرا 
اىل اأن القائدين وافقا على امل�ضي يف 

اللقاء.
ال���وداد  الع��ب��ي  اأن  اىل  �ضمام  واأ���ض��ار 
للتقنية  ب��ال��ل��ج��وء  وط��ال��ب��وا  ع�����ادوا 
خ����الل امل�����ب�����اراة، م��ع��ت��ربا اأن���ه���م مل 
ي��ك��ون��وا ع��ل��ى اط���الع ع��ل��ى اأن��ه��ا غر 
�ضغالة، واأن قائدهم ن�ضر مل يفهم 
ب�ضبب عائق اللغة، ما اأبلغه به احلكم 

قبل اللقاء.
�ضعيد  ال������������وداد  رئ����ي���������س  وان����ت����ق����د 
لقناة  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  ال���ن���ا����ض���ري 
“املهزلة”  املغربية،  “الريا�ضية” 

التي ح�ضلت يف امللعب.
الواقعة   ع��ل��ى  ���ض��ه��ود  “كلكم  وق����ال 
رغم  ريا�ضية  روح  بكل  لنلعب  اأتينا 
التظلم الذي مور�س علينا يف مباراة 
ال ميكننا اأن نحني  لكن  “الذهاب”، 

راأ�ضنا اأو نتنازل عن كرامتنا«.

حتكيمية  ملهزلة  “تعر�ضنا  اأ���ض��اف 
ت��ع��اد وت��ك��رر عن  ال���رب���اط، لكنها  يف 
االحتاد  هي  والتي  املوؤ�ض�ضة،  طريق 
التي  ه��ي  املوؤ�ض�ضة  ال��ي��وم  االإف��ري��ق��ي 
املهزلة، هذه مهزلة  ت�ضارك يف هذه 

حتكيمية �ضي�ضهد عليها العامل«.
اأ����ض���اف ���ض��ن��ل��ج��اأ اىل ج��م��ي��ع االأم����ور 

القانونية حقنا لن نتنازل عنه«.
املغربية  االع�����الم  و���ض��ائ��ل  ووج���ه���ت 
ان��ت��ق��ادات الذع���ة مل��ا ج���رى، اذ كتبت 
االلكرتونية  “ه�ضربي�س”  �ضحيفة 
الرتجي  مت��ن��ح  ك��روي��ة  “ف�ضيحة 
ل��ق��ب اأب���ط���ال اإف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى ح�ضاب 

الوداد«.
وانت�ضرت االنتقادات اأي�ضا على نطاق 
وتعدت  التوا�ضل،  وا�ضع عرب مواقع 
ال�ضيما  امل��غ��رب��ي،  ال��ف��ري��ق  م�ضجعي 
لفرتات  امل��ب��اراة  ت��وق��ف  م�ضهد  واأن 
م�ضرها،  ات�����ض��اح  دون  م��ن  طويلة 

اإقامة  �ضهر على  اأق��ل من  ياأتي قبل 
ب��ط��ول��ة ك��اأ���س االأمم االإف��ري��ق��ي��ة يف 
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متوز-يوليو«.
اأحمد  ال�ضابق  امل�ضري  النجم  وكتب 
“تويرت”،  ع���رب  “ميدو”  ح�����ض��ام 
اإفريقيا  اأب����ط����ال  دوري  “نهائي 
الكرة  تعي�ضه  ال���ذي  ال��ع��ب��ث  يعك�س 
يف اف��ري��ق��ي��ا..اجل��م��ي��ع ي��ت��ط��ور من 
حولنا ونحن لالأ�ضف نزداد تخلفا!!  
لن  ول��الأ���ض��ف  املقايي�س  بكل  مهزلة 

يحا�ضب احد!!«.
اأما احلار�س امل�ضري املخ�ضرم ع�ضام 
احل�ضري فكتب “ما حدث اليوم يف 
م��ب��اراة ال��رتج��ي وال�����وداد يف نهائي 
���ض��ي��ك��ون له  اإف��ري��ق��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري 
مردود وتبعيات �ضيئة يف العامل حول 

�ضمعة الكرة االإفريقية«.
على  بظالله  يرخي  التحكيم  وك��ان 

مباراة االإياب بعد االعرتا�ضات عليه 
يف مباراة الذهاب التي قادها احلكم 

الرئي�ضي امل�ضري جهاد جري�ضة.
واأوق��ف االحتاد القاري جري�ضة ملدة 
6 اأ�ضهر ب�ضبب اأدائه “ال�ضيئ” الذي 
خ�ضو�ضا  م��غ��رب��ي��ا  اح��ت��ج��اج��ا  اأث�����ار 
اأواخ��ر ال�ضوط االأول  اإلغاء هدف يف 
بداعي وجود مل�ضة يد، وعدم احت�ضاب 
رك���ل���ة ج������زاء يف ال�������ض���وط ال���ث���اين، 
امل�ضاعدة  تقنية  اىل  االح��ت��ك��ام  ب��ع��د 

بالفيديو يف املنا�ضبتني.
جري�ضة،  على  االحتجاج  مقابل  ويف 
ت��ل��ق��ى االحت�����اد ال���ق���اري ر���ض��ال��ة من 
تبدي  ال�����ض��ه��ر،  ه���ذا  ال��رتج��ي  اإدارة 
اختيار  ع��ل��ى  حتفظها  خ��الل��ه��ا  م��ن 
خلفية  على  االإي���اب،  مل��ب��اراة  غا�ضاما 
اإياب  يف  املغربي  “انحيازه” للفريق 
 2017 ل��ن�����ض��خ��ة  ال��ن��ه��ائ��ي  ال������دور 
يف  “-1�ضفر  امل�ضري  االأه��ل��ي  اأم���ام 

احلكم  اأن  واإىل  البي�ضاء”،  ال����دار 
حرم فريق “باب �ضويقة” من ركلة 
جزاء يف ذهاب ن�ضف نهائي الن�ضخة 
الكونغويل  م��ازمي��ب��ي  �ضد  احل��ال��ي��ة 

الدميوقراطي يف تون�س.
�ضعى  امل���ب���اراة،  بعد  ت�ضريحاته  ويف 
�ضفحة  لطي  �ضمام  ال��رتج��ي  ق��ائ��د 
اأن  معتربا  ح�ضل،  ما  ب�ضاأن  اجل��دل 
“هذا التتويج م�ضتحق وال يهمنا اأي 

اأمر اآخر«.
وتابع “ن�ضتحق التتويج عن جدارة”، 
وعام  ا�ضتثنائي  ع��ام  “هذا  م�ضيفا 
يحتفل  الرتجي” ال��ذي  يف  للتاريخ 

هذه ال�ضنة مبئوية تاأ�ضي�ضه.
وع��ل��ى رغ��م اأن ال��رتج��ي ك��ان يكفيه 
اىل  الع��ب��وه  ب���ادر  ال�ضلبي،  ال��ت��ع��ادل 
مكنهم  ال��ذي  وال�ضغط  اال�ضتحواذ 
قبل  االأول،  ال�ضوط  يف  التقدم  م��ن 
باأف�ضلية يف مطلع  ال��وداد  اأن يدخل 

ال�ضوط الثاين.
حذر  ب�ضكل  امل��ب��اراة  الفريقان  وب���داأ 
ل�ضاحب  خطورة  دون  ا�ضتحواذ  مع 
اأوىل  حم����اول����ة  وك����ان����ت  االأر�����������س. 
للرتجي عرب الباليلي “يف الدقيقة 
املغربي  ال��ف��ري��ق  عليها  رد   ،”14
مبحاولة من ن�ضر بت�ضديدة �ضعيفة 

.)17(
من�ضوب  م�����ن  ب���ق���ر  ����ض���ع���د  ورف�������ع 
اخل�����ط�����ورة ع���ل���ى م����رم����ى ال���������وداد، 
 )21( املنطقة  داخ��ل  من  بت�ضديدة 
لكنها جاءت عالية، وتلتها مطالبات 
ركلة  باحت�ضاب  الرتجي  العبي  من 
ج�����زاء مل���ا اع���ت���ربوه���ا مل�����ض��ة ي���د على 
اىل احلكم  ودع���وات  ج���ربان،  يحيى 

للعودة اىل تقنية الفيديو.
وحت����رك ال������وداد ب�����ض��ك��ل اأف�����ض��ل مع 
مرور نحو ن�ضف �ضاعة على البداية، 
وح�ضل على فر�ضتني جديتني عرب 
لها  ت�ضدى  بت�ضديدة  الكارتي  وليد 
رامي اجلريدي )33(، تلتها راأ�ضية 
احلار�س  التقطها  احل�ضوين  الأمي��ن 

.)35(
لهز  ال����رتج����ي  ان���ت���ظ���ار  ي���ط���ل  ومل 
ذل��ك بعد متريرة  ال�����ض��ب��اك، وح��ق��ق 
م���ن اأمي�����ن ب���ن حم��م��د و���ض��ل��ت اىل 
الباليلي على حافة املنطقة، �ضددها 
الي�ضرى  ال��زاوي��ة  يف  التفافية  قوية 

البعيدة ملرمى التكناوتي )41(.
احتفاالت  ال��ب��الي��ل��ي  ه���دف  واأط���ل���ق 
م�ضجعي  اآالف  ع�ضرات  من  �ضاخبة 
املفرقعات  اإ����ض���ع���ال  م���ع  ال����رتج����ي، 
احتفل  ب��ي��ن��م��ا  ال���ن���اري���ة،  واالأل����ع����اب 
الفريق  ق��م��ي�����س  ب���رف���ع  ال��ب��الي��ل��ي 
ليظهر اأ�ضفل منه قمي�ضا كتب عليه 
اإ�ضارة  م��ع  دولة”،  “الرتجي  �ضعار 
النادي  ل��ت��اأ���ض��ي�����س  امل��ئ��وي��ة  ال���ذك���رى 

.»2019-1919“
ال�������وداد االأف�������ض���ل م���ع بداية  وك�����ان 
مرمى  وه�������دد  ال�����ث�����اين،  ال���������ض����وط 
ت�ضديدة  منها  مب��ح��اوالت  م�ضيفه 
الأمين احل�ضوين )51( مرت بجانب 
القائم االأمين، و�ضط احتجاجات من 

العبي الوداد ومطالبة بلم�ضة يد.
العبو  اع��ت��ق��د   ،58 ال��دق��ي��ق��ة  ويف 
الوداد اأن �ضغطهم اأثمر، مع ت�ضجيل 
ال��ك��ارت��ي ه��دف��ا ب��ك��رة راأ����ض���ي���ة، قبل 
اأن ت��ت��وق��ف امل���ب���اراة ب��ع��د ن��ح��و ثالث 

دقائق.

اأح��م��د رئي�س االحت���اد االأف��ري��ق��ي لكرة ال��ق��دم )كاف(  ق��رر اأح��م��د 
ال��راب��ع من  ب��االحت��اد الجتماع ط��ارئ يف  التنفيذية  اللجنة  دع��وة 
حزيران-يونيو احلايل ملناق�ضة االأمور واالأحداث التنظيمية التي 
�ضهدتها املباراة بني الرتجي التون�ضي والوداد البي�ضاوي املغربي 
لبطولة  النهائي  ال��دور  اإي��اب  يف  امل��ب��اراة  و�ضهدت  اجلمعة.  م�ضاء 
اأف��ري��ق��ي��ا، وق��ائ��ع م��ث��رة �ضتظل حم��ف��ورة يف تاريخ  اأب��ط��ال  دوري 
جا�ضاما  ب��اك��اري  اجلامبي  احلكم  اعترب  بعدما  االأفريقية  الكرة 
بعد  املباراة  انتهاء  واأعلن  ال��وداد من�ضحبا  فريق  اللقاء  اأدار  الذي 
توقف دام لنحو �ضاعة ون�ضف ال�ضاعة. واإزاء هذه االأح��داث التي 
60 دقيقة فقط قبل توقفها،  اأقيمت فيها  التي  املباراة،  �ضهدتها 

الكاف  رئي�س  قرر  الأفريقيا،  بطال  الرتجي  بتتويج  انتهت  والتي 
دعوة اللجنة التنفيذية لالجتماع الطارئ من اأجل مناق�ضة هذه 

االأحداث.
وكان الفريقان تعادال 1 - 1 ذهابا يف الرباط ولكن مباراة االإياب 
مل تكتمل حيث رف�س الوداد ا�ضتكمال املباراة اإال بعد جلوء احلكم 
يف  للفريق  ه��دف  اإل��غ��اء  اث��ر  )ف���ار(  امل�ضاعد  الفيديو  حكم  لنظام 
الدقيقة 60 . وبعد �ضاعة ون�ضف ال�ضاعة من التوقف ، قرر احلكم 

اإنهاء املباراة بان�ضحاب الوداد واحت�ضاب اللقاء ل�ضالح الرتجي.
العبي  اإ���ض��رار  ب�ضبب   60 الدقيقة  منذ  االإي���اب  م��ب��اراة  وتوقفت 
اإىل نظام )ف��ار( للتاأكد من  اأن يلجاأ احلكم اجلامبي  ال��وداد على 

�ضحة هدف للفريق رف�س احلكم احت�ضابه.
و�ضجل وليد الكرتي هدفا للوداد ب�ضربة راأ�س األغاه احلكم بداعي 
الت�ضلل لتتوقف املباراة. وحر�س رئي�س الكاف وعدد من م�ضوؤويل 
يف  امللعب  اأر�ضية  اإىل  ال��ن��زول  على  والناديني  البلدين  يف  اللعبة 
حماولة حلل االأزمة و�ضط احتجاجات كبرة من التون�ضي فوزي 
البنزرتي املدير الفني للوداد. وجتاوزت فرتة توقف اللعب �ضاعة 
ون�ضف ال�ضاعة، واأ�ضارت اأنباء واردة من امللعب يف البداية اأن ال�ضبب 
الرئي�ضي يف عدم اللجوء لنظام )فار( هو وجود عطل بالنظام فيما 
اأن جزءا من  ال�ضبب هو  باأن  املباراة  انتهاء  بعد  اأك��دت ت�ضريحات 

نظام )فار( مل ي�ضل اإىل راد�س.

بعد اأحداث الوداد والرتجي.. اجتماع طارئ يف »كاف«

اللعب  يفتقد  اأن��ه  مي�ضي  ليونيل  االأرجنتيني  النجم  اع��رتف 
�ضد الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو يف الدوري االإ�ضباين، الأنه 

كان يجعل املناف�ضة اأكر اأهمية.
اأي عالقة �ضخ�ضية  اأن��ه ال تربطه  اأك��د  اأن��ه  وعلى الرغم من 
اأو حفل  باأنه عندما يلتقيان يف مباراة  اأقر مي�ضي  برونالدو، 
خالل  وذل���ك  بينهما،  ج��ي��دة  االأج�����واء  ت��ك��ون  ج��وائ��ز  ت�ضليم 
مقابلة اأجراها جنم بر�ضلونة االإ�ضباين واملنتخب االأرجنتيني 

ملحطة فوك�س �ضبورت�س راديو يف االأرجنتني.
واأكد مي�ضي اأنه يفتقد رونالدو يف الليغا قائاًل: “كان يجعل 
ق��وة، �ضبق وقلت يف بداية  واأك���ر  اأهمية  اأك��ر  ري��ال م��دري��د 
انتقل  ال��ذي  كري�ضتيانو”،  �ضيفتقد  مدريد  ري��ال  اأن  املو�ضم 

ال�ضيف املا�ضي اإىل يوفنتو�س االإيطايل.
وتابع النجم االأرجنتيني: “العب مثل كري�ضتيانو يفتقده اأي 
فريق.. هو العب مينحك 50 هدفاً يف املو�ضم”، موؤكداً على 
اأن الليغا االإ�ضبانية باأكملها تفتقد النجم الربتغايل اإذ يعترب 

اأن وجود اأف�ضل الالعبني يجعل البطولة اأكر اأهمية.
وال  �ضخ�ضياً،  البع�س  بع�ضنا  ن��ع��رف  “ال  مي�ضي:  واأ���ض��اف 
توزيع  املباريات وحفالت  نلتقي فقط يف  اأي عالقة،  تربطنا 

اجلوائز وتكون حينها االأجواء جيدة بيننا«.
ال�ضابق  بزميله  تربطه عالقة جيدة  اأنه  اأي�ضاً  مي�ضي  واأب��رز 
احلايل،  الفرن�ضي  ج��رم��ان  �ضان  باري�س  والع��ب  الرب�ضا  يف 
الربازيلي نيمار، وك�ضف عن اأنه ونيمار واالأوروغوياين لوي�س 
ا�ضم  حتمل  اآب  وات�س  تطبيق  على  جمموعة  لديهم  �ضواريز 

اأمريكا اجلنوبية«. من  القادمني  “الثالثة 
واأقر مي�ضي باأنه يفتقد زميليه ال�ضابقني يف بر�ضلونة اأندري�س 
فيها  لعب  التي  الفرتة  ويفتقد  هرنانديز،  وت�ضايف  اإنيي�ضتا 

معهما.
وقال اإنه “يفتقد طريقة اللعب وكيفية مواجهتنا كل مباراة، 

وكيف كنا نبداأ املباراة ونحن على يقني من الفوز«.
اإىل  مي�ضي  اأ���ض��ار  ال��ف��رتة،  تلك  يف  الفريق  اإجن���ازات  ولتكرار 
الفني  الكثر من اال�ضياء مثل مدرب كاملدير  �ضرورة وجود 

حينها بيب غوارديوال “2012-2007«.
وقال مي�ضي: “هو مدرب مبهر كان لديه الالعبني املنا�ضبني 
لفكره وفل�ضفته.. بيب ظل يفعل نف�س االأمر ومازالت الفرق 
فعله معنا يف  م��ا  ق��ط  يفعل  ولكنه مل  ي��درب��ه��ا مم��ي��زة  ال��ت��ي 

ميونخ  ب��اي��رن  درب  فهو  اأي�����ض��اً،  مبهرين  بالعبني  بر�ضلونة 
واالآن مان�ض�ضرت �ضيتي، ولكن مل ي�ضل قط ملا كنا نحن عليه 
وبو�ضكيت�س،  واإنيي�ضتا  ت�ضايف  مثل  مبهرين  العبني  بف�ضل 

و�ضط ملعب كان ي�ضتحوذ على الكرة بن�ضبة 90%«.
وع���ن ب��ط��ول��ة ك��وب��ا اأم��ري��ك��ا ال��ت��ي ت�����ض��ارك ف��ي��ه��ا االأرجنتني 
اأبرز  املقبل،  “حزيران”  يونيو   14 يف  ب��ال��ربازي��ل  وتنطلق 
مي�ضي االأجواء اجليدة يف مع�ضكر الفريق، معرتفاً برغبته يف 

حتقيق اإجناز مع املنتخب قبل انتهاء م�ضرته.
وقال مي�ضي: “واإذا مل يكن االأمر كذلك، فاإن املحاولة يف كل 

وقت ممكن لن جتعلني اأ�ضعر باأنني اأهدرت اأي فر�ضة«.
اإذا كان  “ال يعلم ما  اأن��ه  اإىل  اأ�ضار مي�ضي  اأخ��رى  ومن ناحية 
“ال  ق��ائ��اًل:   ،”2022 م��ون��دي��ال  يف  امل�ضاركة  م��ن  �ضيتمكن 
اأن��ا االآن يف حالة  اأع���رف.. م��ازال هناك الكثر من ال��وق��ت.. 
بدنية جيدة ولكني يف �ضن ال�32 عاماً “العمر الذي �ضيكمله 
ق��د حتدث  االأم����ور..  �ضت�ضر  كيف  اأع���رف  ال  ال�ضهر”،  ه��ذا 

اأال  اأمتنى  املونديال..  االأ�ضياء من االآن وحتى  الكثر من 
اتعر�س الأي اإ�ضابة خطرة واأن اأ�ضتمر يف حالة بدنية 

جيدة واأوا�ضل اللعب«.
مي�ضي  اأق��ر  االع��ت��زال،  عقب  فعله  فيه  يفكر  وعما 

اأط��ول وقت ممكن”،  “يتمنى مد م�ضرته  باأنه 
مما  اخل���وف  م��ن  بالقليل  ا�ضعر  “اأنا  وق���ال: 

�ضيحدث بعد االعتزال.. ال اعرف ما الذي 
�ضاأفعله ال اأفكر يف �ضيء.. اأحب ما اأقوم 

به منذ طفولتي واأع�ضق كرة القدم.. 
مرتبطة  ح��ي��ات��ي  ك���ان���ت  ل��ط��امل��ا 

من  �ضيكون  ال���ق���دم..  ب��ك��رة 
اأك�����ون يف  اأن  ال�����ض��ع��ب 

اأعرف  وال  امل��ن��زل 

ماذا اأفعل«.
واأخراً ك�ضف مي�ضي اأنه “كان من املمكن اأن 
يكون العباً يف ريفر بليت االأرجنتيني، اإال اأن 

نيويلز  اأول بويز الذي ن�ضاأ فيه رف�س فريق 
انتقاله«. 

خلو�س  ال��ربازي��ل  ل�ضفوف  ا�ضتدعائه  ع��دم  م��ن  بالرغم 
مدريد  ريال  العب  اأن  اإىل  بطولة كوبا اأمريكا 2019، 
االإ�ضباين ال�ضاب، فيني�ضيو�س جونيور يعترب اأبرز املواهب 

�ضيقع  وال��ذي  ل�”ال�ضامبا”،  ع�������ل�������ى الواعدة 
عاتقه حماًل كبراً يف امل�ضتقبل 

الكبر.
العديد  فيني�ضيو�س  و���ض��ي��واج��ه 
من التحديات مع منتخب بالده 

قبل حفر ا�ضمه كواحد من 
االأ�ضماء  اأب�����رز 

ال���������ت���������ي 

اأبرزها مواطنه وجنم  لعل  الالتيني،  املنتخب  على  مرت 
�ضان جرمان الفرن�ضي، نيمار دا �ضيلفا.

مركز  يف  ين�ضطان  الالعبني  اأن  هنا  االأم���ر  يف  وال��الف��ت 
بينهما  واملناف�ضة  امللعب”،  م��ن  االأي�ضر  “اجلناح  مماثل 
�ضت�ضد كثراً على حجز املركز االأ�ضا�ضي يف املرحلة املقبلة.

بات�ضي  ل��ي��ون��اردو  اأدي��ن��ور  ال��ربازي��ل��ي  م���درب  ي�ضتدع  ومل 
�ضفوف  اإىل  عاماً”   18“ فيني�ضيو�س  ال�ضاب  “تيتي” 
بطولة  خلو�س  جاهز  غر  الالعب  اأن  راأى  اإذ  املنتخب، 
ناديه،  مع  لها  تعر�س  التي  االإ�ضابة  بعد  اأمريكا،  كوبا 

والتي غيبته عن مرحلة نهاية املو�ضم.
فيني�ضيو�س  موهبة  اأن  الوا�ضح  م��ن  ب��ات  ولكنه 
تعد بقدرته على ت�ضكيل تهديد فعلي وحقيقي 
لعر�س نيمار مع “ال�ضامبا”، خ�ضو�ضاً بعد اأن 
اندماجه الفوري وبطريقة رائعة يف �ضفوف 

ريال مدريد خالل املو�ضم املا�ضي.
واأك������دت و���ض��ائ��ل االإع������الم االإ���ض��ب��ان��ي��ة اأن 
مو�ضمه  خالل  التوقعات  كل  فاق  الالعب 
ع�ضاق  وي���ع���ول  م���دري���د،  ري����ال  م���ع  االأول 
بزوغ جنم جديد،  ال�ضامبا” اإىل  “راق�ضو 
ق������ادر ع���ل���ى اإع��������ادة امل��ن��ت��خ��ب ال���ربازي���ل���ي 
منذ  عنه  الغائب  املونديايل،  الذهب  ملعانقة 

.2002
مدريد،  ريال  الإدارة  اأ�ضا�ضياً  هدفاً  نيمار  وكان 
تف�ضيله  بعد  حتى  ب��ري��ز،  فلورينتينو  برئا�ضة 
�ضان  اإىل  ي��غ��ادر  اأن  قبل   ،2013 يف  بر�ضلونة 

جرمان.
ولكن ومع توهج فيني�ضيو�س يف املو�ضم املا�ضي، 
النظر  �ضرف  اإ�ضبانية  اإع��الم  و�ضائل  رجحت 
يف  اال�ضثمار  اأن  اإىل  م�ضرة  نيمار،  �ضم  ع��ن 
اأكر  نفعاً  �ضيجدي  ال�ضاب  الالعب  موهبة 
ال��ط��ائ��ل��ة ع��ل��ى العب  م��ن �ضبف االأم�����وال 
بر�ضلونة ال�ضابق. االأمر الذي ي�ضر اإىل اأن 
ال�ضاب قد ينتزع لقب النجم  الالعب 
نيمار  م���ن  ال���ربازي���ل  يف  االأول 
االأخر  واأن  خ�ضو�ضاً  قريباً، 
اإ�ضابات  ���ض��ل�����ض��ل��ة  م���ن  ي��ع��اين 
غ��ي��ب��ت��ه ل���ف���رتات ط��وي��ل��ة عن 

امل�ضتطيل االأخ�ضر. 

مي�شي يعرتف: افتقد رونالدو
 يف الدوري الإ�شباين

هل ي�شقط فيني�شيو�ض مواطنه 
نيمار عن عر�شه ؟

الكرة االإفريقية تعي�س يف عبث متوا�سل 

ف�شيح��ة حتكيمي��ة يف نهائ��ي اأبط��ال اإفريقي��ا
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جمتمع االمارات

باقة من الفعاليات الرتفهية والثقافية  يف فروع نادي �شيدات ال�شارقة
نظمت فروع نادي �ضيدات ال�ضارقة يف كل من خورفكان، والذيد، ومليحة، طيلة ايام �ضهر رم�ضان املبارك، جمموعة متنوعة وغنية من الفعاليات واالأن�ضطة التثقيفية والبدنية والرتفيهية، التي 
فعاليات يف فرع  ت�ضتهدف الع�ضوات وال�ضيادات، باالإ�ضافة اإىل برامج مت ت�ضميمها خ�ضي�ضاً لالأطفال، بهدف تطوير مهاراتهم االإبداعية، وتو�ضيع قدراتهم الذهنية والفكرية، وتنميتهم بدنياً. 5 

مليحة وتوزعت فعاليات نادي �ضيدات ال�ضارقة – فرع مليحة، على فرتتني �ضباحية وم�ضائية، حيث ينظم خم�س ور�س 
واأن�ضطة ترفيهية وتعليمية، منها: �ضباحية بعنوان )�ضالتي حياتي( وتهدف اإىل تعليم 40 طفاًل من اأطفال ح�ضانة 

تالة، ال�ضالة عن طريق �ضنع جم�ضم مل�ضجد.
كالفانو�س  رم�ضانية  جم�ضمات  عمل  فر�ضة  االأطفال،  ت�ضتهدف  التي  تالة(  يف  اأجمل  )رم�ضان  عمل  ور�ضة  واأتاحت 
الزجاجية  القوارير  على  والتلوين  الر�ضم  اأ�ضا�ضيات  على  الفتيات  رم�ضانية(  )اأج��واء  ور�ضة  تعرف  فيما  وامل�ضبحة، 
اإىل طريقة ترتيب مائدة رم�ضان. وقد تعلم الفتيات خالل ور�ضة )رم�ضان يجمعنا( �ضالة الرتاويح يف  باالإ�ضافة 
جماعة، فيما يقدم اليوم الرتفيهي الريا�ضي من خالل فعالية )�ضحة ور�ضاقة( للع�ضوات واملوظفات من مرفق لياقة، 
واالأن�ضطة  الريا�ضة  ممار�ضة  مفاهيم  تعزيز  بغر�س  االإفطار،  بعد  الريا�ضية  االأن�ضطة  من  العديد  ممار�ضة  فر�ضة 

البدنية خالل ال�ضهر الف�ضيل، للحفاظ على �ضحة جيدة.
دينياً  برناجماً  ت�ضمل  فعاليات  ثالث  خورفكان  فرع  يف  ال�ضارقة  �ضيدات  ن��ادي  خورفكان..وقدم  فرع  يف  فعاليات   3
وريا�ضياً ترفيهياً للموظفات، والع�ضوات، منها: فعاليات )حرمي القراآن( التي تت�ضمن العديد من االأن�ضطة املتنوعة 
كفعالية املخ�ض�ضة للفتيات والع�ضوات، كما ينظم فعالية حتت عنوان )الت�ضامح اأول خطوات التغر( مب�ضاركة مراكز 

اخلدمات االجتماعية، والتنمية واملجتمعية.

ا�شتمتع بالعيد مع األعاب مثرية واأداء
 IMG فريد و�شخ�شيات رائعة يف حديقة 

ا�ضتمتع واهزم احلر يف هذا ال�ضيف بق�ضاء عيد الفطر الذي ال ين�ضى مع 
 IMG  ، العامل  اأكرب حديقة ترفيهية داخلية يف  واأ�ضدقائك يف  عائلتك 
 360 جتربة بزاوية   IMG تقدم   .Worlds of Adventure
واال�ضتمتاع  اال���ض��رتخ��اء  االأع��م��ار  م��ن جميع  لل�ضيوف  يتيح  ، مم��ا  درج��ة 

باالحتفاالت اخلا�ضة يف بيئة باردة ومريحة.

ا���ض��ت�����ض��اف ع�����امل وارن�������ر ب������راذرز 
الرتفيهية  امل���دي���ن���ة  اأب����وظ����ب����ي، 
العديد من اجلوائز  احلائزة على 
الق�ض�س  فنان  يل،  جيم  م��ن  ك��اًل 
امل�����������ض�����ورة وال�����ن�����ا������ض�����ر ورئ���ي�������س 
���ض��رك��ة دي �ضي  االإب������داع يف  ق�����ض��م 
ويليامز،  ونفي�ضة  اإن��رتت��ي��ن��م��ن��ت، 
اليتنينج”  “بالك  م�ضل�ضل  جنمة 
ال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه ���ض��ب��ك��ة ���ض��ي دبليو 

التلفزيونية. 
اإدارة عامل  م��ن ممثلي  ع��دد  وق���ام 
با�ضتقبال  اأب��وظ��ب��ي  ب���راذرز  وارن���ر 
ال�������ض���خ�������ض���ي���ت���ان امل���������ض����ه����ورت����ان 
ورافقوهما يف جولة �ضملت خمتلف 
االأل���ع���اب وامل���راف���ق ال��رتف��ي��ه��ي��ة يف 
ال�ضت:  الرتفيهية  املدينة  مناطق 
وارنر براذرز بالزا، ومرتوبولي�س، 
جانك�ضن،  وكرتون  �ضيتي،  وغوثام 

وبيدروك، وديناميت غالت�س. 
والتقى ال�ضيوف باأ�ضهر �ضخ�ضيات 
دي �ضي �ضوبر هروز مثل بامتان 
و�ضوبرمان ووندر ومان وعدد من 
املحبوبة  االأنيمي�ضن  �ضخ�ضيات 
مثل ب��اغ��ز ب��اين وت���وم اآن���د جري 
وا�ضتكمل  وت��وي��ت��ي.  و���ض��ك��وب��ي-دو 
ال�ضيوف جولتهما باالطالع على 
من  الرتفيهية  املدينة  ت��وف��ره  م��ا 
خيارات املطاعم واملاأكوالت وتناوال 
وج��ب��ة غ����داء مم��ي��زة يف م��ط��ع��م ذا 

�ضتاراليت. 

جامعة اأبوظبي ت�شت�شيف فعاليات برنامج 
جامعة �شتاتفورد للزمالة يف البتكار 

  ا�ضت�ضافت جامعة اأبوظبي جمموعة من الطلبة من خمتلف اأنحاء العامل 
امل�ضاركني يف لقاء اإي�ضرتين هيمي�ضفر يف االإمارات العربية املتحدة، وذلك 
�ضمن برنامج الزمالة لالبتكار الذي ينظمه معهد ها�ضو بالترن للت�ضميم 
يف جامعة �ضتانفورد.  وي�ضم برنامج الزمالة فئة خمتارة من الطلبة الذين 
يعملون كمجموعة عاملية بهدف احل�ضول على اخلربات واملعارف الالزمة 

و�ضقل �ضخ�ضياتهم لالنخراط يف العامل املعا�ضر مبا فيه من تعقيدات. 

جمل�ض �شباب الحتاد للطريان يتطوع
 خلدمة املجتمع يف �شهر رم�شان املبارك

قام جمل�س �ضباب االحتاد للطران  التابع ملجموعة االحتاد للطران، خالل 
اإىل دعم  �ضهر رم�ضان املبارك مبجموعة من االأعمال التطوعية التي تهدف 
املجتمع على م�ضتوى دولة االإمارات العربية املتحدة، حيث ي�ضعى املجل�س الذي 
مت ت�ضكيله يف اأكتوبر املا�ضي اإىل دفع عجلة التغير االإيجابي وتفعيل م�ضاركة 
ال�ضباب يف قيادة امل�ضتقبل. وتوزعت االأعمال التطوعية التي قام بها االأع�ضاء 
اخلم�ضة ع�ضر يف جمل�س �ضباب االحتاد للطران على خمتلف اإمارات الدولة، 
اإىل جولة يف مركز االحت��اد لالبتكار،  االأي��ت��ام  حيث متت دع��وة جمموعة من 
ومركز االأبحاث املتطور يف االحت��اد. كما نظموا زي��ارة الإح��دى دور امل�ضنني يف 
اإمارة ال�ضارقة، ف�ضاًل عن تنظيم حملة توزيع وجبات االإفطار على العاملني 
توين  ق��ال  املجل�س،  تاأ�ضي�س  عن  حديثه  معر�س  ويف  اأبوظبي.  م��ول  مزيد  يف 
وي�ضرفني  للطران:ي�ضعدين  االحت��اد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  دوغال�س 
اأن اأ�ضهد تاأ�ضي�س جمل�س �ضباب االحتاد، ونحن يف جمموعة االحتاد للطران 
نهتم بتطوير اأجيال امل�ضتقبل، واأتطلع قدماً لروؤية م�ضرة النمو املميزة التي 
�ضي�ضهدها هذا املجل�س والتعّرف على اأع�ضائه عن كثب للعمل معهم على بناء 
االحتاد  بحجم  �ضركة  تتطلب  دوغال�س:  واأ�ضاف  ال�ضابة«.  القيادات  م�ضتقبل 
للطران قدراً كبراً من امل�ضوؤولية لقيادتها بروح من االن�ضجام والتنا�ضق بني 
املجل�س  ه��ذا  و�ضيمكننا  فيها،  العاملني  ال�ضباب  ذل��ك  يف  مبا  موظفيها  جميع 
اأتوجه  اأن  واأود  امل�ضتقبليني،  وقادتنا  جمموعتنا  م�ضتقبل  يف  اال�ضتثمار  من 
بالتهنئة اإىل جميع االأع�ضاء االأوائل يف جمل�س �ضباب االحتاد تقديراً ل�ضغفهم 

والتزامهم باالن�ضمام اإىل هذا املجل�س.

تعيني مدير عام جديد 
ملنتجع دانات جبل الظنة  

 اأعلنت جمموعة فنادق ومنتجعات 
الوطنية  للموؤ�ض�ضة  التابعة  دان��ات 
ل��ل�����ض��ي��اح��ة وال���ف���ن���ادق، ع���ن تعيني 
مديًرا  ت�ضاندران  رينجيث  ال�ضيد 
دان����ات جبل  ملنتجع  ج���دي���ًدا  ع��اًم��ا 
من  ع��اًم��ا   19 معه  جالًبا  الظنة. 
عمل  ال�ضيافة،  جم��ال  يف  اخل���ربة 
العاملية  ال��ف��ن��ادق  اأه���م  خ��الل��ه��ا يف 

املعروفة. 
�ضيتوىل  اجلديد،  من�ضبه  وخ��الل 
ري��ن��ج��ي��ث م��ه��م��ة االإ������ض�����راف على 
املنتجع ذو اخلم�ضة جنوم من كافة 
م�ضوؤواًل  �ضيكون  ح��ي��ث  ال��ن��واح��ي، 
اليومية،  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  ع����ن 
للفندق.  اال�ضرتاتيجي  والتوجيه 
ك��م��ا ���ض��ي��ح��ر���س ع��ل��ى اإمت�����ام كافة 
مراحل الربامج ب�ضال�ضة وفعالية، 
خدمات  ت���ق���دمي  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة 
ترتقي اإىل اأف�ضل معاير اجلودة.  م�شت�شفى زليخة ينظم ماأدبة 

اإفطار للأطفال من اأ�شحاب الهمم
الهمم  اأ���ض��ح��اب  م���ن  ل��الأط��ف��ال  اإف���ط���ار  م���اأدب���ة  زل��ي��خ��ة  ن��ّظ��م م�ضت�ضفى 
وعائالتهم ومعلميهم يف فندق ومركز موؤمترات لو مريديان دبي. كما 
ل�ضوؤون  امل�ضاعد  الوكيل  اإ�ضماعيل،  نا�ضر  �ضعادة  من  بكل  امل�ضت�ضفى  رحب 
ال�ضحي  �ضلطان  وال�ضيد  املجتمع؛  تنمية  وزارة  يف  االجتماعية  الرعاية 
رئي�س ق�ضم اخلدمات العالجية ك�ضيفي �ضرف على الفعالية. وتهدف هذه 
املبادرة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على التقدير الذي يكنه املجتمع لالأطفال من 
يبديها  التي  واالل��ت��زام  واملحبة  ال�ضجاعة  لقيم  وامتنانه  الهمم،  اأ�ضحاب 

اأفراد عائالتهم الذين يعتربون االأبطال احلقيقيني.

�شخ�شية دي �شي املعروفة جيم يل وجنمة م�شل�شل »بلك ليتنينج«، نفي�شة ويليامز يزوران عامل وارنر براذرز اأبوظبي!

فندق باب الق�شر ينظم اإفطاًرا للأيتام 

ريك�شو�ض باب البحر مكان مثايل 
للحتفال بعيد الفطر ال�شعيد 

البحر ل�ضيوفه جمموعة  باب  ال�ضعيد، يقدم فندق ريك�ضو�س  الفطر  احتفاًء باقرتاب عيد 
من باقات االإقامة املميزة وفق مبداأ �ضمولية جميع اخلدمات �ضمن �ضعر الغرفة االأ�ضلي. 
متيًحا لهم االحتفال بالعيد بطريقة فريدة من نوعها.  وقد �ضمم ريك�ضو�س باب البحر هذه 
الباقات مبا يتنا�ضب مع احتياجات كافة ال�ضيوف، فبف�ضل مبداأ �ضمولية جميع اخلدمات 
�ضمن �ضعر الغرفة االأ�ضلي، يح�ضل ال�ضيوف على اإمكانية دخول الحمدودة ملطاعم الفندق 
اخلم�ضة ع�ضر، باالإ�ضافة اإىل االنتفاع املجاين باالأن�ضطة الرتفيهية واأن�ضطة اللياقة البدنية، 
ا مبنا�ضبة العيد. عالوًة على ما  اإعدادها خ�ضي�ضً واال�ضتمتاع بالربامج الرتفيهية التي مت 
�ضبق، يوفر الفندق جمموعة مميزة من جل�ضات اللياقة البدنية والتي تت�ضمن يوغا غروب 
ال�ضم�س، والبيالتي�س، وكرة ال�ضاطئ وغرها الكثر. كما يدعو �ضيوفه لال�ضتمتاع باأن�ضطة 

الكاريوكي والعرو�س املو�ضيقية واحلفالت الراق�ضة املقدمة يف نادي اإنفرنو. 

موعد االإفطار.
الرئي�س  ب���و����ض���ط���ن  اآالن  وق������ال 
االأمريكي  للم�ضت�ضفى  التنفيذي 
دبي: “نعرب عن امتناننا ل�ضرطة 
دبي لتعاونها معنا يف رعاية �ضالمة 
النا�س خالل هذا ال�ضهر الف�ضيل، 

اإىل  العاملي  املطبخ  ماأكوالت  واأ�ضهر 
ج��ان��ب اأرك����ان ال��ط��ب��خ امل��ب��ا���ض��ر التي 
واأ�ضناف  الطازجة  امل��اأك��والت  تقدم 
احل����ل����وي����ات ال���ع���رب���ي���ة وال����ف����واك����ه 
مر�ضد  وق��ال  املنع�ضة.   وامل�����ض��روب��ات 
الت�ضريفات  اإدارة  مدير  ال�ضام�ضي، 

التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  وم�ضاعدتنا 
متثل جانًبا من حمالت امل�ضوؤولية 
لتعزيز  نطلقها  ال��ت��ي  املجتمعية 
وت�ضجيع  ال��ط��رق،  على  ال�ضالمة 
ال���ن���ا����س ع���ل���ى �����ض����رورة االل����ت����زام 
االأوقات.  امل��رور يف جميع  بقوانني 

االأمثل  ال��دع��م  ع��ل��ى  ح�ضلنا  ل��ق��د 
م���ن ���ض��رط��ة دب����ي ل��ت��ح��ق��ي��ق هذه 
من  امل��زي��د  اإىل  ونتطلع  ال��غ��اي��ات، 
ال��ت��ع��اون م��ع��ه��ا مب��ا ي��ع��ود باخلر 
و�ضعادة  و���ض��ح��ة  جم��ت��م��ع��ن��ا  ع��ل��ى 

كافة االأفراد«.

“نت�ضرف  ال��ق�����ض��ر:  ب����اب  ف��ن��دق  يف 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  اأط����ف����ال  ب��ا���ض��ت��ق��ب��ال 
بهم  والرتحيب  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر 
خالل �ضهر رم�ضان املبارك. وجت�ضد 
ا�ضت�ضافة هذه االأم�ضية الرم�ضانية 
االأطفال  ه����وؤالء  ب�ضحبة  ال��رائ��ع��ة 

املحبة  وت���ربز  الف�ضيل  ال�ضهر  روح 
ال�ضغار،  اأح��ب��ائ��ن��ا  وال��ت��ع��اط��ف جت��اه 
الفر�ضة  ه���ذه  ننتهز  اأن  وي�����ض��ع��دن��ا 
اجلميل  ل��رد  واأبوابنا  قلوبنا  لنفتح 
من خالل امل�ضاهمة يف اأن�ضطة تخدم 

املجتمع«.

تاأكيًدا على التزامه اإزاء املحافظة 
و�ضالمته،  امل��ج��ت��م��ع  ���ض��ح��ة  ع��ل��ى 
وت��وط��ي��د ع��الق��ات��ه م��ع االأط����راف 
تو�ضل  ر���ض��ال��ت��ه،  لتحقيق  امل��ه��م��ة 
اإحدى  دب��ي،  االأمريكي  امل�ضت�ضفى 
الوجهات الرائدة يف جمال توفر 
خدمات الرعاية ال�ضحية اخلا�ضة 
وف����ق اأع���ل���ى امل���ع���اي���ر ال��ع��امل��ي��ة يف 
ال�ضرق االأو�ضط، اإىل عالقة تعاون 
ب���ه���دف تعزيز  دب�����ي،  ���ض��رط��ة  م���ع 
ال�ضالمة على الطرق خالل �ضهر 

رم�ضان املبارك.
ويرى امل�ضت�ضفى االأمريكي دبي يف 
ه��ذه ال�����ض��راك��ة ج��ان��ًب��ا م��ن جهوده 
م�ضوؤوليته  على  للتاأكيد  امل�ضتمرة 
مع  ج��ه��وده  وت�����ض��اف��ر  املجتمعية، 
اأف�������ض���ل االأط���������راف يف دب������ي، من 
النا�س،  ب��ني  ال��ت��وع��ي��ة  ن�����ض��ر  اأج����ل 
احليطة  ت��وخ��ي  على  وت�ضجيعهم 
واحلذر يف اأثناء القيادة، خا�ضة يف 
طريقهم اإىل منازلهم عند اقرتاب 

فندق  الق�ضر،  باب  فندق  ا�ضت�ضاف 
قلب  ال���ف���اخ���ر يف  اخل���م�������س جن�����وم 
��ا ل�  م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، اإف���ط���اًرا خ��ا���ضً
عدٍد  اإىل  اإ���ض��اف��ًة  يتيًما  ط��ف��اًل   42
االإداري�������ني يف هيئة  امل��وظ��ف��ني  م���ن 
ال���ه���الل االأح����م����ر االإم������ارات������ي. ويف 
االجتماعية  امل�ضوؤولية  اأن�ضطة  اإطار 
للموؤ�ض�ضات، ا�ضت�ضاف الفندق ونظم 
اإف����ط����اًرا يف خ��ي��م��ة ال��ت�����ض��ام��ح حيث 
ال�ضهية  بالوجبات  االأطفال  ا�ضتمتع 
واحللويات اللذيذة واالألعاب املثرة 

جعلت االإفطار جتربة ال تن�ضى.
الت�ضامح  خ��ي��م��ة  ت�����ض��م��ي��م  وي��ع��ك�����س 
املغربية  ال���ع���م���ارة  واأن����اق����ة  ج���م���ال 
ديكورات  خ����الل  م���ن  م��ب��ه��ر  ب�����ض��ك��ل 
تقدم  حيث  ومم��ي��زة،  فخمة  داخلية 
اخليمة اإفطاًرا فاخًرا ي�ضم خمتلف 
االأط���ب���اق ال�����ض��ه��ي��ة وامل��ق��ب��الت التي 
ذلك  وي�ضمل  ال��ف��ن��دق  ط��ه��اة  يعدها 
ت�ضكيلة لذيذة من االأطباق العربية 
التقليدية  وال��رم�����ض��ان��ي��ة  االأ���ض��ي��ل��ة 

امل�شت�شفى الأمريكي - دبي يتعاون مع �شرطة دبي لتعزيز ال�شلمة على الطرق يف رم�شان



الربق ي�شرب �شاروخا رو�شيا 
قال م�ضوؤولو ف�ضاء رو�ضيون اإن �ضاعقة برق �ضربت �ضاروخا رو�ضيا من نوع 
“�ضويوز” خالل اإطالق قمر ا�ضطناعي، اإال اأنه جنح يف اإكمال رحلته اإىل 
الربق  ل�ضربة  فيديو  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  على  وانت�ضر  الف�ضاء. 
“بلي�ضتيك  حمطة  م��ن  بلحظات  انطالقه  بعد  ال�����ض��اروخ،  اأ���ض��اب��ت  ال��ت��ي 
اأن  الرو�ضية  الف�ضاء  واأعلن م�ضوؤولو وكالة  �ضمال مو�ضكو.  كوزمو دروم” 

ال�ضاروخ و�ضل بنجاح اإىل مداره، بالرغم من �ضربة الربق التي اأ�ضابته.
وكتب املدير العام لوكالة الف�ضاء الرو�ضية دمييرتي روغوزين على ح�ضابه 
لفريق  تهنئته  اأث��ن��اء  اأمامك”،  عقبة  يقف  ل��ن  “الربق  ت��وي��رت:  مب��وق��ع 

االإطالق، ون�ضر فيديو حلظة �ضرب الربق لل�ضاروخ. 
وا���ض��ت��خ��دم��ت وك��ال��ة ال��ف�����ض��اء ال��رو���ض��ي��ة م��ع��زز ����ض���اروخ ���ض��وي��وز الإط���الق 
لدعم  امل��الح��ة  اأق��م��ار  م��ن  �ضل�ضلة  يف  االأح���دث  وه��و   ،»Glonass-M«
الواقعة  هذه  ح�ضلت  اأن  و�ضبق  رو�ضيا.  يف  واملدنيني  الع�ضكريني  العمالء 
1969، حني �ضرب الربق �ضاروخ �ضاترن اخلام�س  يف نوفمرب من عام 
مرتني خالل اإطالق اأبولو 12، التابع لوكالة الف�ضاء االأمركية “نا�ضا” 
اإىل القمر. وعطلت ال�ضربة وقتها بع�س �ضا�ضات العر�س على مت طاقم 

“اأبولو 12” املكون من 3 اأفراد، لكن ال�ضاروخ و�ضل بنجاح اإىل مداره.

تقنية جديدة لتغيري قواعد ت�شميم ال�شيارات
جديدة  تقنية  كارز”  “فولفو  ال�ضويدية  ال�ضيارات  �ضناعة  �ضركة  ط��ورت 
تتيح مل�ضممي ومهند�ضي ال�ضيارات لديها فر�ضة قيادة اأي جيل جديد من 
ال�ضيارة ملدة �ضنوات قبل اإنتاج ال�ضيارة بالفعل، ما يوفر لل�ضركة الكثر من 

الوقت واملال، ويح�ضن عوامل االأمان وال�ضالمة، يف �ضياراتها.
مع  تتعاون  اأنها  �ضينيني  مل�ضتثمرين  اململوكة  ال�ضويدية  ال�ضركة  وذك��رت 
ال�ضركة الفنلندية النا�ضئة “فاريو” الإنتاج اأجهزة “الواقع املختلط” التي 
ميكن ا�ضتخدامها اأثناء القيادة. يحمل اجلهاز اجلديد ا�ضم “ فاريو اإك�س 
اآر1-” وي�ضمح خلرباء “فولفو” باإ�ضافة عنا�ضر افرتا�ضية، اأو خ�ضائ�س 
كاملة تبدو لل�ضائق حقيقية، مع اإ�ضافة وحدات ا�ضت�ضعار لل�ضيارة الأغرا�س 
التطوير.  وقالت “فولفو” اإنه ال توجد �ضركة �ضيارات اأخرى متلك هذه 
االإمكانيات. ونقل موقع “اأوتو نيوز” املتخ�ض�س يف ال�ضيارات عن كا�ضرب 
لو�ضف  ف��ي��دي��و  ت�ضجيل  يف  ق��ول��ه  “فولفو”  يف  ال��ب��اح��ث��ني  ك��ب��ر  فيمكان 
اإك�س.اآر1- تغير حقيقي لقواعد  “جهاز فاريو  اإن  التكنولوجيا اجلديدة 

اللعبة عندما يتعلق االأمر ب�ضرعة تطوير اجليل اجلديد من اأي �ضيارة«.
ورغم اأن فولفو مل تتمكن من حتديد كلفة اأو الوقت الذي ميكن توفره 
اأثناء ت�ضميم جيل جديد من ال�ضيارة با�ضتخدام التقنية اجلديدة، يقول 
زكي ف�ضيح الدين الرئي�س التنفيذي ل�ضندوق فولفو كارز للتكنولوجيا، 

اإنه يعتقد اأن الفوائد �ضتكون كثرة.
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ماذا تفعل عندما
 ترتفع حرارة هاتفك؟

“الهاتف  ع���ب���ارة  ���ض��ت��ظ��ه��ر  م���ا  غ��ال��ب��ا 
ي���ت���اح لك  اأن  ق��ب��ل  ل��ل��ت��ربي��د  ي��ح��ت��اج 
حرارة  ارت��ف��ع��ت  م��ا  اإذا  ا�ضتخدامه” 
�ضبب  ه��و  فما  خطر،  ب�ضكل  هاتفك 
ميكنك  وكيف  الهاتف  ح���رارة  ارت��ف��اع 

جتنب ذلك؟
الهاتف  ح�������رارة  ت���رت���ف���ع  اأن  مي���ك���ن 
ي��وم��ا على  ع��ن��دم��ا تق�ضي  ال��داخ��ل��ي��ة 
الهاتف  ت���رتك  ع��ن��دم��ا  اأو  ال�����ض��اط��ئ، 
ظهرا،  ال�ضيارة  داخ���ل  طويلة  ل��ف��رتة 
االأم����ر ال���ذي ق��د ي��وق��ف ال��ه��ات��ف عن 

العمل، وُيظهر ر�ضالة “التحذير«.
لي�س  نيت”،  “�ضي  مل���وق���ع  ووف����ق����ا 
معدودة  ف��دق��ائ��ق  ل��ل��ق��ل��ق،  داع  ه��ن��اك 
لو�ضعه  الهاتف  بعودة  كفيلة  �ضتكون 

الطبيعي.
ما عليك فعله؟

يف ح���ال ظ��ه��ور ر���ض��ال��ة ال��ت��ح��ذي��ر من 
باإبعاد  عليك  املرتفعة،  الهاتف  حرارة 
اإخراج  ثم  ال�ضم�س،  اأ�ضعة  الهاتف عن 
البال�ضتيكي،  غ��ط��ائ��ه  م���ن  ال��ه��ات��ف 
وف�ضل ال�ضاحن، يف حال كان مو�ضوال 
االأولية،  االإج�����راءات  وب��ع��د  بالهاتف. 
الثالجة  يف  ال��ه��ات��ف  ب��و���ض��ع  ع��ل��ي��ك 
و�ضعه  حتى  اأو  ج���دا،  ق�ضرة  ل��ف��رتة 
ي��ربد، مما  ال�ضيارة حتى  مكيف  اأم��ام 

�ضي�ضرع عودته لو�ضعه الطبيعي.
كيف ت�ضتطيع جتنب ارتفاع احلرارة؟

ولتجنب هذا املوقف، ال ترتك هاتفك 
داخل ال�ضيارة خالل يوم �ضيفي حار، 
اأو معر�ضا الأ�ضعة ال�ضم�س، كما عليك 
ا�ضتخدام  اأثناء  الهاتف  �ضحن  جتنب 

األعاب الفيديو.
ال�ضركة  مب��راج��ع��ة  امل���وق���ع  وي��ن�����ض��ح 
امل�ضنعة للهاتف، فال �ضرر من اإجراء 

بع�س الفحو�ضات االإ�ضافية.

رمت خطيبته اخلامت يف وجهه.. فانتحر 
واألقت  خطيبته  هجرته  اأن  بعد  �ضنقاً،  بريطاين  انتحر 
خامت اخلطوبة يف وجهه.  وعر على ماثيو اأوليفر جثة 
لورين كالرك،  وب��ني خطيبته  بينه  خ��الف  بعد  هامدة، 
وانتحاره �ضنقاً بعد اأن اتذر لها بباقة زهور.  وكان ماثيو 
يعاين من حالة اكتئاب قبل الواقعة، وو�ضف له الطبيب 
اأدوية مهدئة، لكنه مل ينتظم يف تناولها، وكان يبالغ يف 
مرور  وف��ق  ب�ضيطة،  �ضحية  �ضكوى  اأي  جت��اه  فعله  ردة 
الربيطانية. ويف جل�ضة ا�ضتماع قالت لورين “التقيت به 
يف �ضبتمرب”اأيلول” 2016، مل اأكن اأعرف اأنه يعاين من 
االكتئاب، ويف 3 يوليو “متوز” املا�ضي كان لدينا حفلة 
�ضواء عائلي، ودب خالف بيننا، لذلك تركته وذهبت مع 
لورين على  التايل، عرت  اليوم  �ضديقاتي«. ويف �ضباح 

خطيبها جثة هامدة يف منزله.

ت�شرف بطويل ينقذ م�شنة 
اأجرة،  �ضيارة  �ضائق  بجراأة  الربيطانية  ال�ضرطة  اأ�ضادت 
ت�ضدى لل�س حاول �ضرق ام��راأة م�ضنة يف حادثة وثقتها 

كامرات املراقبة.
ن�ضرت  مان�ض�ضرت،  �ضرطة  اأن  نيوز”،  “�ضكاي  وذك���رت 
ا�ضتهدف  الذي  املروع”  “الهجوم  تفا�ضيل  يوثق  فيديو 

فيه ل�س �ضرقة حلى ذهبية من امراأة م�ضنة.
ويف الفيديو، تقرتب املراأة امل�ضنة وهي حتمل كي�س قمامة 
من حاوية نفايات خارج منزلها  يف �ضاحية “فالو فيلد” 

مبان�ض�ضرت قرابة منت�ضف النهار يوم 9 مايو .
وبعد حلظات، يتقدم الل�س الذي كان يقود مركبة هوائية 
اأر�ضا يف حماولة  اأن يباغتها ويطرحها  امل��راأة، قبل  نحو 
النتزاع حلى ذهبية ترتديها. وفجاأة، توقف �ضيارة اأجرة 
كانت متر  م�ضادفة باملكان، وترجل منها رجل �ضارع اإىل 
م��ط��اردة الل�س ال��ذي ف��ّر م��ن امل��ك��ان. وق��ال ال�ضابط يف 
ال�ضرطة، دانيال كوك�س، اإن ما تعر�ضت له امل�ضنة “هجوم 
مروع”، م�ضيفا “نفذ يف و�ضح النهار على مراأى وم�ضمع 
�ضيارات  م��رور  اللقطات  اأظهرت  وبالفعل  اآخ��ري��ن«.  من 
اأ�ضحابها  يكلف  اأن  دون  ال��ه��ج��وم،  م�ضرح  بجانب  ع��دة 

اأنف�ضهم التوقف، با�ضتثناء �ضائق �ضيارة االأجرة.

ي�شتيقظ من الغيبوبة بف�شل 
مزيل رائحة التعرق

 3 مل���دة  ا���ض��ت��م��رت  م��ن غيبوبة  ب��ري��ط��اين  ف��ت��ى  ا�ضتيقظ 
اأ�ضابيع بف�ضل رائحة مزيل التعرق املف�ضل لديه. 

واأم�ضى كا�ضرب كروز 13 عاماً نحو 25 دقيقة حتت املاء، 
بعد تعر�ضه ل�ضدمة اأثناء التجديف يف مياه نهر متجمد 
ومتكن  امل���اء،  م��ن  ذل��ك  بعد  ج�ضده  و�ضحب  كمربيا.  يف 

امل�ضعفون من اإعادة قلبه للعمل يف �ضيارة االإ�ضعاف.
اأ�ضابيع،   3 ا�ضتمرت  كا�ضرب يف غيبوبة  ورغم ذلك، دخل 
ح�ضب �ضحيفة مرور الربيطانية. ويف حماولة اأخرة، 
ط��ل��ب��ت مم��ر���ض��ة يف وح����دة ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة م��ن والدي 
كا�ضرب اإح�ضار بع�س حاجاته ال�ضخ�ضية اإىل امل�ضت�ضفى، 
اأن  بعد  الغيبوبة،  م��ن  ا�ضتيقظ  عندما  امل��ف��اج��اأة  وك��ان��ت 
ر�ضت والدته مزيل رائحة التعرق الذي ي�ضتخدمه عادة.

في�ض بوك ت�شمم روبوتات ح�شا�شة عاطفيًا
املن�ضة،  م�ضتخدمي  عن  نيابة  املهام  اأداء  على  ق��ادرة  عاطفًيا  ح�ضا�ضة  روبوتات  تطوير  يف  بوك  في�س  �ضركة  تفكر 
باالإ�ضافة اإىل ا�ضتك�ضاف العامل وحتديد االأ�ضياء واالأ�ضخا�س من حولها ومتكني امل�ضتخدمني من تكوين �ضداقات 
مقابلة  للم�ضتخدمني  يتيح  النا�س، مما  مع  والتحدث  والفيديوهات  ال�ضور  للروبوتات عر�س  ُبعد.  وميكن  عن 
االأ�ضخا�س  باكت�ضاف  لها  ت�ضمح  ا�ضت�ضعار  اأجهزة  تت�ضمن  اأنها  كما  بعد.  عن  جديدة  �ضداقات  وتكوين  اأ�ضخا�س 
واأو�ضحت في�س بوك مفهوم  اإىل ما يقولون.  العاطفية واال�ضتماع  التفاعل معهم واحلكم على حالتهم  اأجل  من 
ومن املفرت�س تزويد كل   .2019 الروبوتات االجتماعية يف براءة االخرتاع االأوروبية املقدمة بتاريخ 16 مايو 
اآلة بكامرات واأجهزة ا�ضت�ضعار اأخرى، مما ي�ضمح لها مب�ضح وتف�ضر الوجوه ولغة اجل�ضد من اأجل تقييم حالة 
لها  ت�ضمح  بينما  املنبعثة،  االأ�ضوات  اإىل  الروبوتات  �ضمن  املوجودة  امليكروفونات  وت�ضتمع  العاطفية.  االأ�ضخا�س 

مكربات ال�ضوت بالتحدث اإىل النا�س.
وميكن الأع�ضاء في�س بوك – يف حال دمج الروبوتات مع من�ضة التوا�ضل االجتماعي – ا�ضتخدامها مبثابة وكالء 
ال�ضتك�ضاف العامل احلقيقي والتفاعل مع النا�س. وميكن للروبوتات عر�س ال�ضور لالأ�ضخا�س با�ضتخدام ال�ضا�ضة 

املو�ضوعة يف االأعلى.
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تت�شلق الهماليا رغم ال�شرطان
يف 2018 مت ت�ضخي�س اإيزابيال دي ال هو�ضي مبرحلة متقدمة 
من �ضرطان الرئة، وبداأت بالعالج الكيماوي منذ ذلك احلني. 

ويف حماولة لتحدي مر�ضها، قررت املراأة التي تبلغ من العمر 
55 ع��ام��اً ال��ق��ي��ام مب��غ��ام��رة م��ث��رة ب��رف��ق��ة اأط��ف��ال��ه��ا ق��ب��ل اأن 
تفارق احلياة. ويف بداية العام اجلاري، نفذت اإيزابيال فكرتها 
وقامت بت�ضلق قمة جيل اأكونكاغوا، وهي اأعلى نقطة يف جبال 
قامت  حيث  اأ�ضبوعني،  قرابة  املغامرة  وا�ضتغرقت  الهيمااليا.  
برفقة  الهماليا  جبال  يف  نقطة  اأع��ل��ى  اإىل  بالت�ضلق  اإي��زاب��ي��ال 
واأطفالها،  عاماً   22 العمر  من  تبلغ  التي  بيال  ال�ضابة  ابنتها 
يف ظ��روف جوية رديئة حيث و�ضلت درج��ات احل��رارة اإىل 20 
حتت ال�ضفر.  ويف مقابلة ح�ضرية مع �ضحيفة نيويورك تاميز، 
قالت اإزيابيال “اأم�ضينا �ضهر يناير يف امل�ضي والت�ضلق اإىل قمة 
اأن درج���ات احل����رارة كانت  ال��رغ��م م��ن  اأك��ون��ك��اغ��وا. على  جبل 
منخف�ضة جداً، لكني كنت م�ضممة على القيام بهذه املغامرة«. 
اأطفالنا على  تربية  اأوليفر على  وزوجي  اأنا  “اعتدت  واأ�ضافت 
حب املغامرات يف الهواء الطلق، وقمت بهذه املغامرة برفقتهم 
لتكون هذه اآخر ذكرى لهم معي«. يذكر باأن هذه املغامرة لي�ضت 
الوحيدة من نوعها التي قامت بها اإيزابيال، ففي 2018 قامت 
500 ميل يف منطقة  برفقة زوجها مبغامرة التجوال مل�ضافة 
كامينو دي �ضانتياغو اجلبلية يف اإ�ضبانيا، وفق ما نقلت �ضحيفة 

ديلي ميل الربيطانية. 

يواجه ال�شجن لنتهاكه خ�شو�شية طفله
اإ���ض��ب��اين ال�ضجن مل��دة ع��ام��ني، بعد اأن وج��ه��ت له  ي��واج��ه رج��ل 
من  تبلغ  طفله  خ�ضو�ضية  بانتهاك  تهمة  يومني  قبل  النيابة 

العمر 10 �ضنوات، بح�ضب ما ذكرت و�ضائل اإعالم حملية.
اإ�ضبيلية  مدينة  يف  املا�ضي  االأرب��ع��اء  عقدت  ا�ضتماع  جل�ضة  يف 
من  طفله،  خ�ضو�ضية  بخرق  االأب  النيابة  اتهمت  االإ�ضبانية، 

خالل فتح ر�ضالة موجهة البنه، وهو اأمر غر خمول به.
وا�ضتخدمت املحكمة الر�ضالة املفتوحة كدليل اإدانة �ضد االأب، 
دون  ر�ضائله   بفتح  والقيام  طفله،  خ�ضو�ضية  انتهاكه  ب�ضبب 
التي ت�ضرح  اإىل الطفل من قبل عمته،  الر�ضالة  علمه. وبعثت 
فيها له كيف ينبغي عليه اأن ي�ضهد �ضد والده يف ق�ضية اعتداء 
الر�ضالة،  وبح�ضب ما ورد يف   .2012 على زوجته تعود للعام 
اإىل  ال��ذي دفعه  اإه��ان��ات، االأم��ر  ال��وال��د  اإىل  فقد وجهت العمة 
ا�ضتخدمها يف املحكمة الإثبات اأن عائلة زوجته قد اأرغمت ابنه 
الق�ضية،  ه��ذه  يف  االأب  تربئة  مت��ت  وق��د  ���ض��ده.  ال�ضهادة  على 
مايل  وتعوي�س  عامني  ملدة  بال�ضجن  عقوبة  االآن  يواجه  لكنه 
 10 العمر  من  البالغ  لطفله  اخلا�ضة  املرا�ضالت  انتهاك  عن 
اإج����راءات قانونية  ���ض��ن��وات. وك��ان��ت وال���دة ال�ضبي ق��د ات��خ��ذت 
اخلا�ضة  املعلومات  ب��ق��راءة  اإي���اه  متهمة  ال�ضابق،  زوج��ه��ا  �ضد 
لطفلها والك�ضف عنها علنا. ومن خالل حماميها، طلبت املراأة 
عقوبة ال�ضجن ملدة عامني وتعوي�ضات ت�ضل اإىل 3000 يورو 
“3340 دوالر” ب�ضبب هذا االنتهاك. وقال حمامو االأب اإنه 
فتح اخلطاب عن طريق ال�ضدفة، واأ�ضافوا اأنه حتى لو مل يكن 
م��ن منطلق ممار�ضته  االأب فتح اخل��ط��اب  ف���اإن  ك��ذل��ك،  االأم���ر 

ال�ضلطة االأبوية، التي يحق له القيام بها.
مت�ضاح ي�ضتعد ملهاجمة من يقرتب منه بعد اقتحامه اأحد املنازل يف كلرواتر ، فلوريدا ، الواليات املتحدة. »رويرتز«

تويرت تتيح اإ�شافة 
ال�شيوف اإىل البث املبا�شر

جديدة  ميزة  تويرت  موقع  اأ�ضاف 
ت�ضمح  امل��ب��ا���ض��ر  ال��ب��ث  خ��دم��ة  اإىل 
للم�ضتخدمني بدعوة ما ي�ضل اإىل 
وميكن  ال��ب��ث،  اإىل  �ضيوف  ث��الث��ة 
اأ�ضوات  ���ض��م��اع  امل��ت��اب��ع��ني  جل��م��ي��ع 
اخل���روج  ميكنهم  ك��م��ا  ال�����ض��ي��وف، 

من البث يف اأي وقت.
تو�ضح  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  وُيعتقد 
اأه��م��ي��ة م��ي��زة ال��ب��ث امل��ب��ا���ض��ر التي 
التوا�ضل  �ضبكات  لدى  بها  حتظى 
الذي  الوقت  يف  حتى  االجتماعي، 
اإ�ضاءة  م���ن  امل���خ���اوف  ف��ي��ه  ت��ك��اف��ح 
ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا، ح�����ض��ب م���ا ورد يف 
ال��ع��رب��ي��ة لالأخبار  ال��ب��واب��ة  م��وق��ع 

التقنية، اليوم اخلمي�س.
باالن�ضمام  ل��ل�����ض��ي��وف  ول��ل�����ض��م��اح 
ميكن  امل���ب���ا����ض���ر،  ال���ف���ي���دي���و  اإىل 
اأيقونة  على  النقر  للم�ضتخدمني 
تظهر  ال��ت��ي  املبت�ضمني  ال��وج��ه��ني 
اإ�ضارة  النقر على  ث��م  ال��ب��ث،  اأث��ن��اء 
“الزائد +” الإ�ضافة ال�ضيوف اإىل 
البث. ومُينح ال�ضيف 5 ثواٍن قبل 

اأن يظهر يف البث.

�شاروخان يحتفل بعيد 
ميلد ابنه اأبرام

تفل النجم العاملي  �ضاروخان  بعيد 
ميالد ابنه ابرام الذي اأ�ضبح عمره 
6 ����ض���ن���وات، ح��ي��ث اأن����ه ن�����ض��ر على 
مواقع  اأح��د  على  اخل��ا���س  ح�ضابه 
من  �ضورة  االجتماعي،  التوا�ضل 
هذه املنا�ضبة تظهر وجوده مع ابنه 

وزوجته واأ�ضدقائه املقربني.

كيانو ريفز :
 »اأنا رجل وحيد«

كيانو ريفز  جنم هوليوود ال�ضاطع يف 
بتج�ضيده  خ�ضو�ضاً  االأخ���رة  االآون���ة 
الثالث  �ضخ�ضية جون ويك يف اجلزء 
 54 البالغ  املمثل  لكن  ال�ضل�ضلة  من 

عاماً ك�ضف باأنه �ضخ�س وحيد.
وفجر كيانو هذا االعرتاف يف مقابلة 
عنونتها  ومت����ت  ب��و���ض��ت  ج���اك���ارت���ا  ل���� 

“كيانو يفز يقول اإنه رجل وحيد.
الكندي  ال��ن��ج��م  �ضئل  امل��ق��اب��ل��ة  خ���الل 
م������اذا ي��ع��ن��ي ل����ك احل������ب؟ وك������ان رده 
:تق�ضد احلب الرومان�ضي؟ انا الرجل 
حياتي  يف  اأح���د  ل���دي  لي�س  ال��وح��ي��د، 
ولكن اإذا ما وجد �ضوف اأحرتم واأحب 
ال�ضخ�س االآخر ، واآمل اأن يحدث هذا 

يل«.
فيلم  ح�����ق�����ق  اآخ������������ر  ج������ان������ب  م��������ن 
تناهز  اأرب����اح����اً   Parabellum
�ضباك  يف  دوالر  م���ل���ي���ون  ال�111 

التذاكر االأمركية.

يفيد اخلرباء بتواجد عدد كبر من البكتريات يف 
400 و500  ي��رتاوح عددها ما بني  االإن�����ض��ان،  فم 
نوع، م�ضرين اإىل اأن هذا الرقم قد يت�ضاعف يف اأي 
حلظة اإىل املليارات، وفق ما ك�ضف موقع “ما�ضابل«. 
ملليارات  يعد موطنا  ال��ع��ادي  االإن�����ض��ان  ف��م  اأن  ومب��ا 
بالن�ضبة  ك��ارث��ي��ا  ي�ضبح  االأم����ر  ف����اإن  ال��ب��ك��ت��ري��ات، 

لالأ�ضخا�س الذين ال يعتنون باأ�ضنانهم وفمهم.
ويقول املتخ�ض�ضون اإن ف�ضل العناية بفر�ضاة االأ�ضنان 
تتحول  ق��د  ج��دي��دة،  لبكتريا  عر�ضة  ال��ف��م  يجعل 
يف  حتتوي  الفر�ضاة  اأن  اإىل  م�ضرين  اأم��را���س،  اإىل 
10 ماليني بكتريا، وفقا  اأكر من  املتو�ضط على 

لدرا�ضة اأجريت يف جامعة مان�ض�ضرت يف اإجنلرتا.
برمنغهام  يف  اأالباما  جامعة  من  باحثون  وجد  كما 
احلمام،  يف  موجودة  غالبا  تكون  التي  الفر�ضاة،  اأن 

ت�ضبح عر�ضة جلراثيم تتكاثر يوما بعد يوم.
اال�ضتخدام  اأج���ل  م��ن  الن�ضائح  بع�س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 

االأمثل لفر�ضاة االأ�ضنان:
اأ����ض���ه���ر: ه��ن��اك بع�س   3 ك���ل  ت��غ��ي��ره��ا  ح����اول   1-
تتعر�س  حني  اإال  فر�ضاتهم  يغرون  ال  االأ�ضخا�س 
اأو ك�ضر، لكن هذا االأمر غر �ضحي، حيث  لت�ضويه 

يو�ضي االأطباء ب�ضرورة �ضراء فر�ضاة اأ�ضنان جديدة 
كل 3 اأو 4 اأ�ضهر.

وجدت  الكهربائية:  ال��ف��ر���ض��اة  راأ����س  ا���ض��ت��ب��دال   2-
بجامعة  ال�ضحية  العلوم  مركز  من  جديدة  درا�ضة 
منوا  ي�ضهد  الفر�ضاة  راأ���س  اأن  هيو�ضت  يف  تك�ضا�س 
ب�ضكل  با�ضتبداله  ين�ضح  لذلك  م�ضاعفا،  بكتريا 

دوري.
موري�س،  وارن  دون���ا  الطبيب  ي��ق��ول  التعقيم:   3-
تعقيم  املهم  من  اإن��ه  االأ�ضنان،  �ضحة  يف  املتخ�ض�س 

فر�ضاة االأ�ضنان بعد كل ا�ضتخدام.
اإىل  �ضابقة  درا�ضة  تو�ضلت  الغطاء:  عن  تخلى   4-
اأن االأغطية البال�ضتيكية للفر�ضاة ت�ضاعد على منو 
اأو  بتغطية  ين�ضح  ال  ل��ذل��ك  وت��ك��اث��ره��ا،  البكتريا 

تخزين فر�ضاة االأ�ضنان داخل هذه االأغطية.
املناطق املحيطة  احفظها بعيدا عن املرحا�س:   5-
ب��اجل��رث��وم��ات والكائنات  م��ل��وث��ة  ت��ك��ون  ب��امل��رح��ا���س 
اإجراءات  اتخاذ  ي�ضتح�ضن  ذلك،  ولتجنب  الدقيقة. 
داخل  وو�ضعها  بعيدة  فر�ضاتك  ب��اإب��ق��اء  احتياطية 
تنتقل  التي  البكتريا  من  حلمايتها  مغطاة  خزانة 

عرب اجلو.

حقائق خميفة عن فر�شاة الأ�شنان

ريهانا تثري جدل ب�شبب لفظ ا�شمها 
اأثارت النجمة العاملية  ريهانا  جدال كبرا بعد لفظها ا�ضمها بطريقة خمتلفة ليّت�ضح 

بعد ذلك اأن الطريقة التي لفظته بها هي ال�ضحيحة.
“ريانا”،  اإحدى ماركات االأزي��اء نطقت ريهانا، ا�ضمها  واأثناء تواجدها يف عر�س 
االجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  على  التعليقات  من  كبرا  ع��ددا  بعد  فيما  لتتلّقى 

فقال اأحدهم: “اإذن نحن ننطق ا�ضم ريهانا، بال�ضكل اخلطاأ طوال الوقت!«.
اجلدير ذكره اأن ريهانا ق�ضت موؤخرا ليلة �ضاخبة مع الالعب ال�ضهر نيمار يف 
ناٍد ليلي وذلك لالحتفال باإطالق جمموعة من االأزياء الفاخرة حتمل عالمة 
وذلك يف �ضفحته  االحتفال  ب�ضورة من  و�ضارك حمبيه  بها،  جتارية خا�ضة 
ال�ضورة  ون�ضرت  وع��ادت  االجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  اأح��د  على  الر�ضمية 

�ضفحة متخ�ض�ضة باأخبار النجمة ال�ضهرة.


