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حمد�ن بن ز�يد: �لإمار�ت �أ�شمل عطاء و�أكرث 
��شتجابة لالحتياجات �لإن�شانية خالل �ل�شهر �لف�شيل

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل" عززت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي براجمها الرم�شانية 
يف عام زايد لي�شتفيد منها 11 مليون �شخ�س داخل الإمارات و يف 79 دولة 
 155 بلغت  وبقيمة  واأ�شرتاليا  الأمريكيتني  و  واأوروبا  واأفريقيا  اآ�شيا  يف 
مليونا و448 األف درهم .ورفعت الهيئة �شقف م�شاريعها املتمثلة يف اإفطار 
�شائم و املري الرم�شاين وك�شوة العيد وزكاة الفطر بف�شل دعم �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
ومتابعة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 

رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي   )التفا�شيل �س 4 (

و�شول �أول طائرة �إغاثة �إمار�تية �إىل �شقطرى حتمل 40 
طنا من �مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لغذ�ئية ل�شكان �لأرخبيل

•• �سقطرى-وام:

بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  وبتعليمات من  "حفظه اهلل"  الدولة 
رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
اإىل  و�شلت  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة 
حتمل  اإماراتية  اإغاثة  طائرة  اأول  ام�س  اليمن  يف  �شقطرى  اأرخبيل 
على متنها اأربعني طنا من امل�شاعدات الإن�شانية و الغذائية مقدمة 
" و  " مكونو  لإع�شار  تعر�شت  التي  اجلزيرة  ل�شكان  املوؤ�ش�شة  من 

حولها اإىل منطقة منكوبة            .)التفا�شيل �س 2(        

•• عدن-وام:

امل�شلحة  القوات  من  باإ�شناد 
قوات  �شيطرت   .. الإماراتية 
واملقاومة  العربي  التحالف 
امل�شرعي  مناطق  على  اليمنية 
واجلاح  وامل�شيخي  والتعالف 
اإىل  و�شول  والأ�شفل  الأعلى 
تقدمها  موا�شلة  الزهر  منطقة 
زبيد  مفرق  بعد  الكبري  امليداين 
مركز  باجتاه  احلديدة  جنوب 
�شمن  وذلك  التحيتا..  مديرية 
عمليات ع�شكرية وا�شعة بال�شاحل 
دفاعات  انهيار  وو�شط  الغربي 
املوالية  احلوثي  ميلي�شيات 

لإيران.
التحالف  قوات  جنحت  كما 
تقدم  حتقيـــــق  يف  واملقاومـــــــة 
اجلاح  مفرق  �شمال  جديد 
هامة  مناطق  على  وال�شيطرة 
ال�شاحل  من قب�شة احلوثيني يف 

الغربي.
عدد  �شقط   .. ذلك  غ�شون  يف 
ميلي�شيات  عنا�شر  من  كبري 
بني  لإيران  املوالية  احلوثي 
و�شط  وجرحى  وقتلى  اأ�شرى 
تقهقهر مت�شارع يف �شفوفها بعد 

الدفاعية  حت�شيناتها  انهيار 
تعول  كانت  التي  الرئي�شية 

عليها يف مفرق زبيد والفازة.
املقاومة  قوات  وتوا�شل 
ت�شكيالتها  مبختلف  اليمنية 
تقدمها امليداين ب�شكل مت�شارع 
ومينائها  احلديدة  باجتاه 
بني  م�شتمرة  مواجهات  و�شط 
احلوثي  وم�شلحي  املقاومة 
امليلي�شيات  اإثرها  على  تكبدت 
هزائم �شاحقة وخ�شائر فادحة 

يف العتاد والأرواح.. 
فيما فر الع�شرات من عنا�شرها 
بعد هجوم  القتال  من جبهات 

وا�شع لقوات املقاومة اليمنية و 
حما�شرتهم من عدة حماور.

ميلي�شيات  �شفوف  وت�شهد 
اإيران  اإىل  املوالية  احلوثي 
خمتلف  يف  ميدانيا  تراجعا 
اإطالق  بالتزامن مع  اجلبهات 
وا�شعة  ع�شكرية  عملية 
لتطهريها  احلديدة  باجتاه 
ودحر  احلوثي  م�شلحي  من 
اليمن  يف  النقالبي  املخطط 
تقرتب  نهايته  باتت  والذي 
�شيطرة  تو�شع رقعة  كثريا مع 
امل�شتمر  والتقدم  املقاومة 

بجبهة ال�شاحل الغربي.
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�أمام حممد بن ر��شد : مكتوم بن حممد يوؤدي �ليمني كرئي�س 
جلهاز �لرقابة �ملالية يف حكومة دبي وعبد�هلل غبا�س مدير� للجهاز 

كوريا ال�سمالية تت�سامن مع غزة وتدين جمازر اإ�سرائيل

م�شرع جندي �إ�شر�ئيلي »م�شتعرب« قرب ر�م �هلل

•• دبي-وام:

اأمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” ب�شفته حاكما لإمارة دبي وبح�شور ويل 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  عهده 
را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  اأدى  مكتوم 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي يف ق�شر زعبيل م�شاء ام�س 

يف  املالية  الرقابة  جلهاز  كرئي�س  القانونية  اليمني 
حكومة دبي.

اليمني  غبا�س  حممد  عبداهلل  معايل  اأدى  كما 
�شمو  اأق�شم  حيث  للجهاز  عام  كمدير  القانونية 
ال�شيخ مكتوم ومعايل غبا�س على اأن يكونا خمل�شني 
الت�شريعات  يحرتما  واأن  احلاكم  ال�شمو  ل�شاحب 
ال�شارية يف الإمارة واأن يعمال على حماية املال العام 

ويوؤديا عملهما باأمانة و�شدق.  )التفا�شيل �س 2(

•• عوا�سم-وكاالت:

وفاة  عن  ال�شبت،  ام�س  اإ�شرائيلية،  طبية  م�شادر  اأعلنت 
"امل�شتعربني"  اخلا�شة  القوات  من  الإ�شرائيلي  اجلندي 
بجروحه  متاأثرا  "دوفدوفان"  با�شم  اإ�شرائيليا  واملعرفة 
�شمال  الأمعري  خميم  يف  يومني  قبل  بها  اأ�شيب  التي 
اأن  اإ�شرائيلية  م�شادر  عن  "معا"  وكالة  اهلل .ونقلت  رام 
تويف،  لوبر�شكي )20 عاما( من رحوفوت  اجلندي رونني 
القاء  اإثر  بها  اأ�شيب  التي  اخلطرية  باجلروح  متاأثرا 
لعتقال  مهمة  خالل  راأ�شه  على  رخام  حجر  فل�شطيني 

فل�شطينيني يف املخيم.
وكان وزير احلرب الإ�شرائيلي اأفيغدور ليربمان قد توعد 
"وو�شع  اجلندي،  على  احلجر  األقى  من  اإىل  بالو�شول 

ح�شب قوله. اليد عليه حيا اأم ميتا"، 
اىل ذلك، اأدانت كوريا ال�شمالية، ال�شتخدام املفرط للقوة 

من قبل اجلي�س الإ�شرائيلي مع املتظاهرين الفل�شطينيني، 
وو�شفت ما تعر�شوا له يف م�شريات العودة التي نظمت يف 

الأ�شابيع الأخرية بـ"املجازر الفظيعة."
وبح�شب ما نقلت �شحيفة "اإك�شربي�س" الربيطانية، فقد 
ال�شمالية  كوريا  يف  الأعلى  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  بعث 
برقية للرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س يعرب فيها عن 

ت�شامن بيونغيانغ مع الفل�شطينيني.
وا�شت�شهد اأكرث من 121 �شخ�شا يف ربيع العام احلايل كما 
مع  غزة  حدود  على  مظاهرات  يف  األف  من  اأكرث  اأ�شيب 

اإ�شرائيل.
كوريا  يف  احلكومية  �شينمون(  �شحيفة)رودونغ  وذكرت 
ال�شمالية، اأن بيونغيانغ اأدانت احلملة الدموية لإ�شرائيل 
الفظيعة  "املجازر  ا�شتنكرت  كما  غزة،  متظاهري  �شد 
يطالبون  �شلميني  متظاهرين  �شد  الع�شوائي  والعنف 

بحقوقهم ال�شرعية.

اأمام حممد بن را�شد .. مكتوم بن حممد يوؤدي اليمني القانونية كرئي�س جلهاز الرقابة املالية يف حكومة دبي )وام(

ال�شب�شي القى بكرة ال�شاهد يف ملعب الفرقاء
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فريق من البيت الأبي�ض اإىل �سنغافورة للتح�سري لقمة ترامب وكيم 

�جتماع مفاجئ بني زعيمي �لكوريتني 

وحدها النه�سة متد له حبل النجاة:
من ينقذ يو�شف من بئر �إخوته يف ند�ء تون�س!

•• الفجر - تون�ص – خا�ص

يع�شر قراءة امل�شهد ال�شيا�شي التون�شي لغري الناطقني به لكرثة التناق�شات 
واملفارقات التي ت�شمه. فتحالف ال�شداد وارد، وحرب ال�شقاء تكاد تكون 
عملة يومية، وما يجمع عليه اليوم قد ينفرط عقده غدا، لذلك ل غرابة 
يف ان يقرر اخوة يو�شف التخل�س منه ورميه يف البئر، يف حني يتم�شك به 
املناف�س واحلليف العابر وي�شر على انقاذه.. نعم فهذا ما يحدث اليوم: 
نداء تون�س يدعو اىل اقالة ابنه من رئا�شة احلكومة، وتتم�شك النه�شة 

ببقائه، راف�شة تنحيته.                                )التفا�شيل �س11(

•• وا�سنطن-�سول-رويرتز: 

قالت متحدثة با�شم البيت الأبي�س اإن فريقا من البيت 
مطلع  �شنغافورة  اإل  مقرر  هو  كما  �شيتوجه  الأبي�س 
دونالد  الرئي�س  بني  لقمة حمتملة  للتح�شري  الأ�شبوع 

ترامب والزعيم الكوري ال�شمايل كيم جوجن اأون.
ي�شم  فريقا  اإن  �شابق  وقت  يف  بوليتيكو  جملة  وقالت 
اخلارجية  ووزارة  الأبي�س  البيت  يف  امل�شوؤولني  من   30

ي�شتعد لل�شفر اإىل �شنغافورة يف مطلع الأ�شبوع.
اإن  اجلنوبية  كوريا  يف  م�شوؤولون  قال  جديد  تطور  ويف 
زعيم  مع  مفاجئا  اجتماعا  عقد  جيه-اإن  مون  الرئي�س 
ل�شمان  ال�شبت  ام�س  اأون  جوجن  كيم  ال�شمالية  كوريا 
دونالد  الأمريكي  والرئي�س  كيم  بني  قمة  عقد  جناح 

ترامب.
التطورات  من  �شل�شلة  يف  تطور  اأحدث  هو  والجتماع 
امل�شبوقة  غري  القمة  ب�شاأن  اأ�شبوع  خالل  الدبلوما�شية 
اإ�شارة  واأقوى  ال�شمالية  وكوريا  املتحدة  الوليات  بني 
اإبقاء  يحاولن  الكوريتني  زعيمي  اأن  على  الآن  حتى 

جهود عقد القمة يف م�شارها.
وكيم  �شاعتني بني مون  ا�شتمرت  التي  املحادثات  جاءت 
قمة  اأول  عقدهما  من  �شهر  بعد  بامنوجنوم  قرية  يف 

بني بلديهما يف اأكرث من عقد يف ذات املوقع يف 27 اأبريل 
نزع  على  �شيعمالن  البلدين  اأن  خاللها  واأعلنا  ني�شان 
اإنهاء  وعلى  الكورية  اجلزيرة  �شبه  من  النووي  ال�شالح 
و   1950 عامي  بني  رحاها  دارت  التي  الكورية  احلرب 

1953 .
وقال املتحدث با�شم الرئا�شة يف كوريا اجلنوبية يف بيان 
جعل  ب�شاأن  النظر  وجهات  ب�شراحة  تبادل  "القائدان 
ناجحة  املتحدة  والوليات  ال�شمالية  كوريا  بني  القمة 
املتحدث  يذكر  ومل  بامنوجنوم".  اإعالن  تنفيذ  وب�شاأن 
كيف مت ترتيب الجتماع ول الطرف الذي طلب عقده.

وعاد مون اإىل �شول يوم اخلمي�س بعد اجتماع مع ترامب 
اأن يعلن مون  يف وا�شنطن الأ�شبوع املا�شي. ومن املقرر 
مع  ام�س  اجتماعه  تفا�شيل  عن  الأحد  اليوم  �شباح 
كيم. ياأتي ذلك يف اإطار حماولت لالإبقاء على اإمكانية 
يف  حزيران  يونيو   12 يف  املقرر  موعدها  يف  القمة  عقد 

�شنغافورة.
الأزرق  البيت  ن�شرها  التي  ال�شور  اإحدى  واأظهرت 
لجتماع ام�س مون وكيم يتعانقان بعد الجتماع الذي 
عقد يف مبنى على اجلانب ال�شمايل من احلدود يف قرية 
على  الكوريتني  بني  ال�شابقة  القمة  وعقدت  الهدنة. 

عناق بني زعيمي الكوريتني يف املنطقة املنزوعة ال�شالح  )رويرتز(اجلانب اجلنوبي من احلدود.
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قوات املقاومة اليمنية ت�شل اىل م�شارف احلديدة 

باإ�شناد �إمار�تي.. قو�ت �لتحالف و�ملقاومة �ليمنية 
ت�شيطر�ن على �مل�شرعي و�لتعالف و�مل�شيخي و�جلاح

مقتل �سابط كبري يف ال�سرطة العراقية
�ل�شدر و�لعبادي يقرتبان من �إعالن ت�شكيل حتالف

•• بغداد-وكاالت:

العميد حممد حما�س اجلبوري، مدير  العراق، مبقتل  اأمني يف  اأفاد م�شدر 
العميد حممد حما�س  ام�س .ولقي  الدين  العلم يف حمافظة �شالح  �شرطة 
اجلبوري م�شرعه خالل عمليات تفتي�س  يف منطقة مطيبيجة �شرق �شالح 
الدين، وفقا مل�شادر عراقية .يذكر اأن عملية ع�شكرية وا�شعة من عدة حماور 
انطلقت ال�شبت، لتطهري املناطق الواقعة بني حمافظتي دياىل و�شالح الدين 
العملية م�شاركة قوات �شرطة حمافظة دياىل  من م�شلحي داع�س .و�شهدت 

وقيادة عمليات �شامراء، بالإ�شافة اإىل طريان اجلي�س العراقي.
اىل ذلك، ك�شفت م�شادر قريبة من كتلة الن�شر، التي يتزعمها رئي�س الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، اأنها ت�شع اللم�شات الأخرية على حتالفها املتوقع مع 

بزعامة مقتدى ال�شدر. كتلة "�شائرون"، 
احلزبني  جمعت  تفاهمات  عن  �شحافية  م�شادر  حتدثت  اأخرى،  جهة  من 
والفتح  املالكي،  نوري  بزعامة  القانون  دولة  وكتلتي  الرئي�شيني،  الكرديني 

بزعامة هادي العامري، برعاية اإيرانية.

•• عوا�سم-وكاالت:

"اإجراءات  باتخاذ  �شوريا،  املتحدة  الوليات  هددت 
حازمة ومنا�شبة" ردا على انتهاكات وقف اإطالق النار، 
قائلة اإنها ت�شعر بقلق ب�شاأن تقارير اأفادت بقرب وقوع 
يف  الت�شعيد  عدم  مناطق  اإحدى  يف  ع�شكرية  عملية 

�شمال غرب البالد.
الأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  اأي�شا  وا�شنطن  وحذرت 

من تو�شيع نطاق ال�شراع.
وقالت املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية الأمريكية هيذر 
اإجراءات  املتحدة  الوليات  "�شتتخذ  بيان:  يف  ناورت، 
حازمة ومنا�شبة ردا على انتهاكات نظام الأ�شد بو�شفها 
�شامنا ملنطقة عدم الت�شعيد تلك مع رو�شيا والأردن."

وكان املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان ومقره بريطانيا 
حققت  التي  ال�شوري  النظام  قوات  اأن  الأربعاء،  ذكر، 
للتو انت�شارها، الأ�شبوع املا�شي، �شد اأحد جيوب تنظيم 

�أن�����ب�����اء ع����ن حم��ا���ش��رة 
�لليبية �لوفاق"  "حكومة 

•• طرابل�ص-وكاالت:

حكومة  مقر  ميلي�شيات  حا�شرت 
العا�شمة  يف  الوطني  الوفاق 
ام�س،  فجر  طرابل�س،  الليبية 
للمجل�س  التابع  احلر�س  وطردت 

الرئا�شي و�شط املدينة.
كما �شيطرت امليلي�شيات املكونة من 
كتيبة ثوار طرابل�س، وميلي�شيات 
التابعة  ليبيا  قـناة  على  اأخرى 
اأنباء  و�شط  الرئا�شي،  للمجل�س 

عن بيان مرتقب للمهاجمني.

�إن���������ذ�ر ق���ن���اب���ل ي��غ��ل��ق 
حم���ط���ات م�����رتو ب��ك��ي��ي��ف 

•• كييف-وكاالت:

ملرتو  امل�شغلة  ال�شركة  ذكرت 
الأوكرانية،  العا�شمة  يف  الأنفاق 
اأن خم�س حمطات مرتو اأغلقت، 
معظمها يف و�شط العا�شمة، بعد 

اإنذار بوجود قنابل.

داع�س يف جنوب دم�شق بداأت يف التحرك ملحافظة درعا 
بجنوب �شوريا.

وقالت و�شائل الإعالم احلكومية يف �شوريا اإن طائرات 
حكومية اأ�شقطت من�شورات على مناطق ي�شيطر عليها 
اإلقاء  على  املقاتلني  حتث  درعا،  يف  املعار�شة  مقاتلو 

ال�شالح.
جاء ذلك يف وقت اأعلنت الوليات املتحدة الأمريكية و 
تركيا، اأنهما اتفقتا على "خارطة طريق" للتعاون من 
اأجل �شمان الأمن وال�شتقرار يف منبج، املدينة الواقعة 
والتي  الأكراد،  ل�شيطرة  واخلا�شعة  �شوريا  �شمال  يف 
�شمال  الع�شوين يف حلف  اأ�شبحت م�شدر خالف بني 

الأطل�شي.
وقالت وزارة اخلارجية الرتكية وال�شفارة الأمريكية يف 
"الطرفني حددا اخلطوط  اإن  بيان م�شرتك  اأنقرة يف 
�شمان  اأجل  من  لتعاونهما  طريق  خلارطة  العري�شة 

الأمن وال�شتقرار يف منبج."

و��شنطن تهدد بالرد على �نتهاكات �لأ�شد يف �شوريا
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اأخبـار الإمـارات
بعثة �لدولة يف جنيف تدعم كتابا عن تعزيز �ل�شالم يف �لعامل

•• جنيف -وام:

�شارك �شعادة عبيد �شامل الزعابي املندوب الدائم لدولة المارات 
لدى لالأمم املتحدة يف جنيف يف حفل اإطــالق كتاب عن تعزيز 
ال�شالم يف العامل يحمل عنوان “امل�شرية الطويلة لل�شالم: نحو 
تر�شيخ ثقافة الوقاية” وذلك يف مكتبة الأمم املتحدة يف جنيف 
مارك  ال�شيد  يتقدمهم  الأمميني  امل�شوؤولني  من  عدد  بح�شور 

مولر املدير العام ملكتب الأمم املتحدة يف جنيف.
وكانت دولــة الإمـــارات - عرب بعثة الدولة يف جنيف - من بني 
الدول التي �شاهمت يف متويل اإجناز هذا الكتاب وذلك يف اإطار 
مبادرة عام زايد ومتا�شيا مع توجهات القيادة الر�شيدة يف الدولة 

التي حتر�س على اأن تكون الإمارات عن�شرا فاعال يف ن�شر ثقافة 
ال�شالم عرب العامل ويف دعم اأية مبادرة دولية يف هذا الجتاه.

وعدد  واليون�شكو  املــتــحــدة  الأمم  اإ�ــشــدار  مــن  الــكــتــاب  ويعترب 
من وكــالت الأمم املتحدة املخت�شة وخــرباء من الأمم املتحدة 
ال�شالم  نحو  الطويلة  امل�شرية  ي�شتعر�س  والـــذي  واأكــادميــيــني 
ن�شوب  دون  واحليلولة  الــوقــايــة  على  اأ�شا�شا  القائمة  واآفــاقــهــا 
اأهـــــداف التنمية  16 مـــن  بــالــهــدف  الــ�ــشــراعــات وذلــــك عــمــال 
امل�شتدامة واملتمثل يف الت�شجيع على اإقامة جمتمعات م�شاملة ل 
العدالة،  اإىل  اجلميع  و�شول  اإمكانية  لإتاحة  اأحد  فيها  �س  ُيهمَّ
وبناء موؤ�ش�شات فاعلة وخا�شعة للم�شاءلة و�شاملة للجميع على 

جميع امل�شتويات.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�س جورجيا بيوم ��شتقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

نــهــيــان رئي�س  اآل  بــن زايـــد  الــ�ــشــيــخ خليفة  الــ�ــشــمــو  بــعــث �ــشــاحــب 
الدولة “حفظه اهلل” برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س جيورجي 
يوم  ذكـــرى  مبنا�شبة  وذلـــك  جــورجــيــا  رئــيــ�ــس  �شفيلي  مــارغــفــيــال 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما  لــبــالده.  ال�شتقالل 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم  را�شد 
دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
برقيتي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س جيورجي مارغفيال �شفيلي.

و�شول �أول طائرة �إغاثة �إمار�تية �إىل �شقطرى حتمل 40 طنا من �مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لغذ�ئية ل�شكان �لأرخبيل

»�لهالل �لأحمر �لإمار�تي« يوزع م�شاعد�ت �إغاثية عاجلة على �أهايل ر�شوم �ليمنية

اآلف �شلة رم�شانية   10 لتقدمي 
اليمنية  �شقطرى  جزيرة  ل�شكان 

عرب ج�شر بحري وجوي.

اي�شال  يف  الإمــــــاراتــــــي  الأحــــمــــر 
تخفيف  يف  ت�شهم  التي  امل�شاعدات 
ال�شعبة  الظروف  جراء  معاناتهم 

التي يعي�شونها.

•• �سقطرى-وام:

ال�شمو  �ــشــاحــب  مـــن  بــتــوجــيــهــات 
نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ 
اهلل”  “حفظه  الــــدولــــة  رئـــيـــ�ـــس 
ال�شيخ  �ــشــمــو  مــــن  وبــتــعــلــيــمــات 
نائب  نهيان  اآل  زايــد  بــن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية 
يف  �شقطرى  اأرخــبــيــل  اإىل  و�شلت 
اإغاثة  طــائــرة  اأول  امــ�ــس  الــيــمــن 
اإماراتية حتمل على متنها اأربعني 
و  الإن�شانية  املــ�ــشــاعــدات  مــن  طنا 
املوؤ�ش�شة  مــن  مــقــدمــة  الــغــذائــيــة 
الــتــي تعر�شت  لــ�ــشــكــان اجلـــزيـــرة 
اإىل  حولها  و  “مكونو”  لإع�شار 

منطقة منكوبة.
موؤ�ش�شة خليفة  با�شرت فرق  وقد 
لالأعمال  نـــهـــيـــان  اآل  زايــــــد  بــــن 
الن�شانية و هيئة الهالل الأحمر 

امل�شاعدات  تلك  توزيع  الإمــاراتــي 
عــلــى املــتــ�ــشــرريــن يف اجلـــزيـــرة يف 
يعي�شها  التي  املا�شة  احلاجة  ظل 
ت�شررا  الأكرث  املناطق  �شكانها يف 
املناطق  خـــا�ـــشـــة  الإعــــ�ــــشــــار  مــــن 
الــ�ــشــاحــلــيــة و تــلــك الــقــريــبــة من 
الو�شول  ي�شعب  التي  و  الأوديـــة 
التي  الــــتــــاأثــــريات  نــتــيــجــة  اإلـــيـــهـــا 
وحتــــديــــدا   “ مـــكـــونـــو  خلفها” 
منطقة قلن�شيا التي �شنفت باأنها 
ـــاأثـــرا مـــن تــلــك احلالة  ت الأكـــــرث 
م�شوؤول  م�شدر  قــال  و  املـــداريـــة. 
اإن  الإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  يف 
ا�شتمرارا  تاأتي  امل�شاعدات  “هذه 
اأن وجه  و  �شبق  التي  للم�شاعدات 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بها 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن 
ال�شعب  لإغـــاثـــة  اهلل”  “حفظه 
الــيــمــنــي الــ�ــشــقــيــق انـــطـــالقـــا من 
م�شاعر الأخوة وحر�شا من �شموه 
على تخفيف معاناته احلياتية يف 

�شهر  خـــــالل  خـــا�ـــشـــة  الـــغـــذائـــيـــة 
�شعيد  على  و  املــبــارك«.  رم�شان 
التحتية  الـــبـــنـــى  وتـــاأهـــيـــل  دعـــــم 

•• �سبوة-وام:

الأحمر  الـــهـــالل  “هيئة  وزعـــــت 
م�شاعدات  امـــ�ـــس  الإماراتي” 
الأ�شد  الأ�ــشــر  على  عاجلة  اإغاثية 
فقرا يف مديرية ر�شوم مبحافظة 
ــبــوة الــيــمــنــيــة تــ�ــشــمــنــت 550  �ــش
املكونات  �شلة غذائية حتتوي على 

الرئي�شية للغذاء.
الإغاثية  املــ�ــشــاعــدات  تــلــك  تـــاأتـــي 
لإ�شتغاثة  الــهــيــئــة  مــن  ا�ــشــتــجــابــة 
املعوزة  ـــر  ـــش الأ� اأطــلــقــتــهــا  عــاجــلــة 
يف  م�شاهمتها  اإطـــار  ويف  �شبوة  يف 
بتوجيهات  كاهلها  عــن  التخفيف 
ال�شمو  لـ�شاحب  الر�شيدة  القيادة 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�شيخ 
اهلل”  “حفظه  الـــــدولـــــة  رئـــيـــ�ـــس 
بالوقوف اإىل جانب ال�شعب اليمني 
النيادي  اأحـــمـــد  اأكــــد  و  الــ�ــشــقــيــق. 
ممـــثـــل فــــريــــق الــــهــــالل الأحــــمــــر 
الإماراتي يف حمافظة �شبوة اأهمية 
امل�شاعدات يف تخفيف معاناة  هذه 
امل�شتلزمات  وتوفري  املعوزة  الأ�شر 
تــتــطــلــبــهــا طبيعة  الــتــي  الــيــومــيــة 
الظروف الإ�شتثنائية التي تعي�شها 
لفتا اإىل �شعي الهيئة بكل جهودها 
الفقراء  مــعــانــاة  مـــن  لــلــتــخــفــيــف 
وتوفري املواد التموينية الأ�شا�شية 
الالزمة للمت�شررين من الأو�شاع 

التي تعي�شها اليمن.

د�شنت  قد   “ الإن�شانية  لالأعمال 
املتوا�شل  دعمها  اإطــار  مــوؤخــرا يف 
الرم�شاين  مــ�ــشــروعــهــا  هـــنـــاك 

الإماراتية  الإغــاثــة  فــرق  جنحت 
فــتــح عــــدد مـــن الطرق  اإعــــــادة  يف 
الرئي�شية يف اجلزيرة التي ت�شبب 

التي مير  ال�شعبة  الــظــروف  ظــل 
احتياجاته  وتـــوفـــري  حــالــيــا  بــهــا 
الأ�ــشــا�ــشــيــة مـــن الــ�ــشــلــع و املــــواد 

الإعــ�ــشــار يف اإغــالقــهــا وذلـــك من 
اأجل ت�شهيل حياة ال�شكان. كانت “ 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 

لدولة  وامـــتـــنـــانـــهـــا  ــكــرهــا  �ــش عــــن 
املتوا�شل  دعــمــهــا  عــلــى  الإمــــــارات 
مثمنة  اليمن  يف  الفقرية  لالأ�شر 
جــهــود ذراعــهــا الإنــ�ــشــانــيــة الهالل 

م�شئولو  ــــــاد  اأ�ــــــش جـــهـــتـــهـــم  مـــــن 
الهالل  هــيــئــة  بــجــهــود  املـــديـــريـــة 
الأحمر الإماراتي املتميزة يف دعم 
وم�شاعدة الأ�شرة املعوزة واملحتاجة 

يف املحافظة ومبا تقدمه من دعم 
اإغاثي واإن�شاين لل�شعب اليمني يف 
اأعربت  فيما  املحافظات..  خمتلف 
امل�شاعدات  مــن  امل�شتفيدة  الأ�ــشــر 

•• اأبوظبي - الفجر:

 – الــدولــة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  �شيوف  العلماء  �شارك 
حفظه اهلل – م�شوؤويل الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية 
والأوقاف ،ووعاظها يف فعاليات “و�شية زايد” التي زاروا 
 ، امل�شنني  رعاية  ومراكز   ، امل�شت�شفيات  من  عــددا  خاللها 
واأ�شحاب الهمم ، وتوزيع الهدايا على هذه الفئات لإدخال 
كــان لهذه  ، وقــد  ذويــهــم  والــتــفــاوؤل عليهم وعلى  البهجة 
العلماء من  �شمعوا من  التاأثري وخا�شة مبا  بالغ  املبادرة 
املواعظ واحلكم عن جزاء ال�شابرين وابتالء ال�شاحلني 
اأ�شافه العلماء من الدعاء لهم بالر�شا بق�شاء اهلل  ومبا 
وقـــدره ، جــاء ذلــك مبنا�شبة عــام زايــد ومت�شيا مــع روؤية 
وال�شعادة  الإيــجــابــيــة  قــيــم  تر�شيخ  يف  الــر�ــشــيــدة  الــقــيــادة 
زايد  و�شية  مفهوم  هــي  وهـــذه  حــيــاة  اأ�ــشــلــوب  باعتبارها 
ابتكار  يف  الهيئة  لــر�ــشــالــة  وتفعيال  الــنــهــج  لــهــذا  تــعــزيــزا 

التطور  روح  وتر�شيخ  املجتمع  ل�ــشــعــاد  ذكــيــة  منظومات 
والعمل اخلريي على النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ 
تاأ�شي�شها . اإىل ذلك قام بقية العلماء ال�شيوف مبحا�شرة 
عنوانها “ميزان الأعمال” توزعت على امل�شاجد واملجال�س 
يف الدولة واملركز الوطني للتاأهيل ونادي تراث الإمارات 
ملــيــزان الأعــمــال يف قوله  الــعــام  املــفــهــوم  ، و�ــشــرح العلماء 
تعاىل ) قول معروف خري من �شدقة يتبعها اأذى( وقوله 
تعاىل ) قالت الأعراب اآمنا قولوا مل توؤمنوا ولكن قولوا 
النبي  اأخــرى عملية جــرت يف عهد  ..( مع منــاذج  اأ�شلمنا 
اأتوا  الذين  الثالثة  ال�شباب  ال�شالة وال�شالم كمثل  عليه 
اأخربوا  ، فلما  ي�شاألون عن عبادته  النبي  اأزواج  اإىل بيوت 
كاأنهم تقالوها -اأي وجدوها قليلة –فخرج عليهم ر�شول 
اأنا  اأما  اهلل وعلمهم التوازن يف العبادة والعتدال فقال : 
فاأ�شوم واأفطر ، واأ�شلي واأرقد واأتزوج الن�شاء فمن رغب 

عن �شنتي فلي�س مني .

�لعلماء �ل�شيوف ي�شاركون يف فعالية »و�شية ز�يد«

•• دبي-وام:

اأمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ب�شفته حاكما لإمــارة دبي  “رعاه اهلل”  رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  عهده  ويل  وبح�شور 
اأدى �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي يف 
ق�شر زعبيل م�شاء ام�س اليمني القانونية كرئي�س جلهاز الرقابة املالية يف 

حكومة دبي.
كما اأدى معايل عبداهلل حممد غبا�س اليمني القانونية كمدير عام للجهاز 
خمل�شني  يكونا  اأن  على  غبا�س  ومعايل  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  اأق�شم  حيث 
واأن  الإمــارة  ال�شارية يف  الت�شريعات  واأن يحرتما  ال�شمو احلاكم  ل�شاحب 

يعمال على حماية املال العام ويوؤديا عملهما باأمانة و�شدق.
وقد دعا �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ل�شمو نائب حاكم 
خدمة  يف  بالتوفيق  اجلهاز  عــام  ومدير  املالية  الرقابة  جهاز  رئي�س  دبــي 
املنظم  غري  والإنــفــاق  الهدر  من  العام  املــال  على  واحلفاظ  العام  ال�شالح 
اأداء  النجاح يف  لهما  �شموه  واملواطن متمنيا  الوطن  ي�شر مب�شلحة  ومبا 

مها مهما على خري ما يرام.

�أمام حممد بن ر��شد : مكتوم بن حممد يوؤدي �ليمني كرئي�س جلهاز �لرقابة �ملالية يف حكومة دبي وعبد�هلل غبا�س مدير� للجهاز 
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اأخبـار الإمـارات

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�ض اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

تو��شل مناف�شات �مل�شابقة �لدولية للقر�آن �لكرمي "دورة ز�يد"

اجلاين حاول ترويجها وقت الإفطار 

�شرطة �أبوظبي حتبط ترويج 3000 حبة خمدرة يف عملية »حتت �ملجهر«

••ال�سارقة -وام:

وقع م�شت�شفى اجلامعة بال�شارقة مذكرة تفاهم مع جمعية 
اأ�شدقاء املر�شى يف عجمان وذلك يف اإطار �شعي امل�شت�شفى اإىل 
تعزيز �شالمة املر�شى وتوفري اأرقى معايري الرعاية ال�شحية 

لهم.
الرئي�س  علي  اآل  عبيد  علي  الدكتور  التفاهم  مــذكــرة  وقــع 
ترمي  عبيد  وحمد  بال�شارقة  اجلامعة  مل�شت�شفى  التنفيذي 
�شالح  بح�شور  الطبية  عجمان  منطقة  مــديــر  ال�شام�شي 
يف  التخ�ش�شي  خليفة  الــ�ــشــيــخ  م�شت�شفى  مــديــر  اجلــنــيــبــي 

عجمان واأع�شاء الفريق الإداري مل�شت�شفى اجلامعة.

وقال الدكتور اآل علي ان املذكرة تتيح الفر�شة للمر�شى من 
كافة �شرائح املجتمع لتلقي الرعاية ال�شحية عالية اجلودة 
ومد يد العون للمزيد من املر�شى الذين يعانون من خمتلف 
الأمرا�س حيث ن�شع يف متناولهم خدمات الرعاية ال�شحية 

املتميزة التي ُنقدمها يف م�شت�شفى اجلامعة بال�شارقة .
اإىل  الإمــــارات  دولـــة  يف  “ ن�شعى  ال�شام�شي  قــال  جانبه  مــن 
املواطنني  لكافة  ال�شحية  الــرعــايــة  خــدمــات  اأف�شل  تــوفــري 
واملقيمني “ ..م�شريا اىل ان المــارات تنعم باأف�شل مزودي 

الرعاية ال�شحية .
بال�شارقة وجمعية  التعاون بني م�شت�شفى اجلامعة  ان  واأكد 
تلقي  املعوزين  للمر�شى  يتيح  عجمان  يف  املر�شى  اأ�شدقاء 

العالج وال�شت�شفاء �شمن اأرقى من�شاآت الرعاية ال�شحية .
م�شاعدة  على  عجمان  يف  املر�شى  اأ�ــشــدقــاء  جمعية  وتعمل 
من�شاآت  �شمن  الــعــالج  لتلقي  ودعــمــهــم  املحتاجني  املــر�ــشــى 
الـــرعـــايـــة الــ�ــشــحــيــة احلــكــومــيــة واخلـــا�ـــشـــة وذلــــك بتقدمي 
الدواء  على  احل�شول  على  م�شاعدتهم  اأو  املالية  امل�شاعدة 

باأ�شعار رمزية.
اإىل  املر�شى  باإحالة  املذكرة  هذه  مبوجب  اجلمعية  و�شتقوم 
عالوة  وال�شت�شفاء  للعالج  بال�شارقة  اجلامعة  م�شت�شفى 
على التعاون يف خمتلف مبادرات الرعاية ال�شحية اخلريية 
والعمل معاً على توفري ال�شحة وال�شالمة للجميع يف دولة 

الإمارات.

وزير �لرتبية: �ن�شمام دبي ل�شبكة �ملدن �لعاملية �ملبدعة �إجناز م�شتحق وم�شرف

م�شت�شفى �جلامعة بال�شارقة وجمعية �أ�شدقاء �ملر�شى يف عجمان يوقعان مذكرة تفاهم

•• دبي -وام:

والتعليم  الرتبية  وزير  اإبراهيم احلمادي  بن  اأكد معايل ح�شني 
لتعزيز  املبدعة  العاملية  املــدن  �شبكة  اإىل  دبــي  مدينة  ان�شمام  اأن 
اإبداعات  البتكار والإبــداع جاء نتيجة حتمية ملا تقدمه دبي من 
املختلفة  باأبعادها  الع�شر  وتطورات متالحقة تواكب م�شتجدات 
ال�شمو  �شاحب  لروؤية  وفقا  م�شتدامة،  ح�شرية  لتنمية  حتقيقاً 
رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نــائــب  مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س الــوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” التي جت�شدت يف حتقيق 
بيئة تناف�شية اثمرت الكثري من الجنازات التي ت�شتحق ابرازها 

على ال�شعيد الدويل.
مقام �شاحب  اإىل  والتربيكات  التهنئة  اآيــات  اأ�شمى  معاليه  ورفع 
اأن هذا  اآل مــكــتــوم، مـــوؤكـــداً  بـــن را�ـــشـــد  الــ�ــشــيــخ حمــمــد  الــ�ــشــمــو 
ال�شتحقاق الذي نالته دبي مل ياأت من فراغ بل بتوجيهات حثيثة 
من �شموه وحر�شه الدائم على جعل دبي والإمــارات يف الطليعة 
يف �شتى املجالت لت�شدر امل�شهد تكري�شاً ملوقع الريادة العاملية التي 
دبــي من  تنتهجها  التي  اإن اخلطوات  وقــال  الــدولــة.  اإليه  تطمح 
ال�شباب  ت�شجيع  والعمل على  الت�شميم  حيث الهتمام يف جمال 
الالزمة  والإمكانات  الأدوات  وتوفري  املجال  هذا  يف  لالنخراط 
جميعها اأمور هياأت لإحداث نقلة نوعية يف معايري الريادة التي 
تتبعها دبي يف خمتلف اأوجه عملها ونهجها �شعياً نحو هذا الإجناز. 

اجلهة املخت�شة يف هذا ال�شاأن والتي �شيعلن عنها من قبل امارة 
دبي قريبا خالل موؤمتر �شحفي، مبا يعزز من ر�شيدها ودورها 
العاملي املوؤثر، بجانب رفع اخلطة على املعنيني مبنظمة اليون�شكو 

لتقدمي الدعم �شواء من ناحية الن�شر اأو التنفيذ.
واأكدت اأن دور اللجنة الوطنية لليون�شكو يف دولة المارات يتمثل 
يف التن�شيق والتعريف بجميع امللفات يف قطاع الرتبية والثقافة 

والعلوم والت�شال، وال�شراف عليها ودعمها فنيا.
التي تاأ�ش�شت عام   - “�شبكة اليون�شكو للمدن املبدعة”  اأن  يذكر 
يف  اأع�شائها  اإبـــداع  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  تهدف   –  2004
�شبعة جمالت هي احلرف والفنون ال�شعبية والت�شميم والفيلم 
وفن الطبخ والأدب والفنون الإعالمية واملو�شيقى، وتلتزم جميع 
املدن املبدعة - رغم تفاوتها اجلغرايف والدميوغرايف والقت�شادي 
الآخرين  مع  وم�شاركتها  الإبداعية  املمار�شات  اأف�شل  بتطوير   -
مـــن اأجــــل الـــرتويـــج لــلــ�ــشــنــاعــات املــبــدعــة وتــعــزيــز املــ�ــشــاركــة يف 
احل�شرية  التنمية  �شيا�شات  يف  الثقافة  واإدمــاج  الثقافية  احلياة 

امل�شتدامة.
وتوفر ال�شبكة منربا للمدن من اأجل اإبراز دور الثقافة بو�شفها 
ت�شم  والتي  م�شتدامة،  مــدن  لبناء  الهامة  العوامل  من  عاماًل 
يف  اجتماعا  �شتعقد  و   - بلدا   72 يف  موزعة  180مدينة  اليوم 
يونيو  �شهر  خــالل  البولنديتني  وكاتوفيت�شه  كــراكــوف  مدينتي 
تطوير  واآلــيــات  امل�شتقبلية  والــربامــج  اخلــطــط  ملناق�شة  الــقــادم 

واأو�شح اأن اللجنة الوطنية الإماراتية للرتبية والثقافة والعلوم 
تعمل جاهدة على اإبراز اإجنازات دولة المارات يف جمال الرتبية 
والثقافة والعلوم والت�شال ودعم املبادرات املحلية واإبرازها على 
النهج م�شتقباًل وبفاعلية  الدويل، موؤكداً موا�شلة هذا  ال�شعيد 

اأكرب تعريفاً بدور الإمارات الكبري على ال�شاحة العاملية.
واأكد معاليه الدعم املطلق جلميع ملفات الدولة من خالل انتهاج 
فاعلة  لآلــيــة  وتخ�ش�شاتها  عملها  ملــهــام  وفــقــاً  الوطنية  اللجنة 
خالل  من  وا�شع  نطاق  على  بها  وتعرف  الدولة  ملنجزات  تكر�س 
خمتلف  يف  العاملية  واملنظمات  باملوؤ�ش�شات  اللجنة  �شلة  توثيق 
تتمثل يف  املقبلة  اأن اخلطوة  واأفــاد معاليه  واملجالت.  النطاقات 
ت�شكيل فريق عمل يف الإمارة من قبل اجلهة املعنية مهمته و�شع 
املحلية  املوؤ�ش�شات  تقرتحه  ما  وتت�شمن  تنفيذها  ومتابعة  خطة 
من مبادرات واأن�شطة حملية واإقليمية وعاملية متكن دبي من رفع 
م�شتوى الوعي عن مبادراتها العاملية وال�شتفادة من �شبكة املدن 
الأع�شاء  الأخــرى  الــدول  وتبادل اخلــربات مع  عامليا،  الإبداعية 
يف ال�شبكة. واأ�شار اإىل اأبرز واأهم ما تركز عليه اخلطط اخلا�شة 
باأهداف  الــربــط يف خططهم  الــعــاملــيــة، حــيــث  الإبــداعــيــة  بــاملــدن 
التنمية امل�شتدامة 2030 ون�شر قيم الت�شامح وال�شالم واملحبة 
من خالل الربامج التي تعرب عن ح�شارات وثقافة ال�شعوب من 
الكو�س  اأمــل  �شعادة  اأ�شادت  جانبها،  من  والفن.  الت�شميم  خالل 
الأمني العام للجنة الوطنية الإماراتية للرتبية والثقافة والعلوم 

بهذا الإجناز الذي حتقق والذي ي�شكل مفخرة لنا جميعاً، ويثبت 
جمدداً على قدرة دبي خا�شة والإمارات عامة يف ال�شري قدماً يف 
ركب احل�شارة والإبــداع الإن�شاين وتعزيز القيم العاملية عرب ما 
اأثر  تقدمه الدولة من م�شوغات فكرية وح�شارية وتنموية ذات 
كبري يف النه�شة الكبرية التي ت�شهدها بجانب جهودها الأخرى 

التي تنعك�س اإيجاباً على املجتمعات العاملية.
كما ا�شادت بجهود فريق العمل يف بلدية دبي، موؤكدة دعم اللجنة 
الوطنية للمبادرة وتوفري خمتلف الحتياجات لها التي حددتها 
اليون�شكو. وذكرت اأن التنوع الثقايف الذي ت�شهده دولة المارات 
الثقافات  لتبادل  اتــاح فر�شة كبرية  وجــه اخل�شو�س  ودبــي على 
الن�شانية  احلــ�ــشــارات  وتفهم  الآخـــر  واحــــرتام  الت�شامح  ون�شر 
البداعية  املـــدن  ل�شبكة  دبـــي  مــديــنــة  انــ�ــشــمــام  واأن  وامــتــدادهــا، 
اإمنــا هو تعزيز حل�شور دولــة المــارات عامليا،  العاملية لليون�شكو 
الثقافة  املمار�شات يف قطاع  دبي واف�شل  وابــراز اجنــازات مدينة 
املدن  مــع  الـــدويل  الــتــعــاون  افــق  يفتح  والبــــداع، كما  والت�شميم 
من  وال�شتفادة  اليون�شكو  منظمة  خالل  من  العاملية  البداعية 
اللجنة  اأن  اإىل  �شعادتها  ولفتت  املجال.  هذا  يف  العاملية  التجارب 
حمطة  متثل  والــعــلــوم،  والثقافة  للرتبية  الإمــاراتــيــة  الوطنية 
مهمة وبارزة يف التعريف باملنجزات الثقافية والفكرية والعلمية 
ت�شكيل جلنة حملية ت�شع خطة  �شيتم  اأنه  اإىل  خارجياً، م�شرية 
عمل مدتها 4 �شنوات تت�شمن برامج يف خمتلف النواحي من قبل 

اإىل  وامل�شبوطات  اإحالته  وجــرى 
لبقية  ا�شتكماًل  العامة،  النيابة 

التحقيقات.

حر�س  الــظــاهــري،  العقيد  واأكـــد 
مكافحة  عــلــى  اأبــوظــبــي  �ــشــرطــة 
ومواجهتها  املـــــــخـــــــدرات،  اآفـــــــة 

الـــثـــابـــتـــة بـــــــاأن كـــمـــيـــة املـــــوؤثـــــرات 
بغر�س  ه،  تخ�شّ املــحــّرزة  العقلية 
م�شروعة،  غري  بطريقة  التك�ّشب 

يكون  اأن  اأحــــــوج  اإننــــــا  وقــــال: 
الوعي  درجـــات  اأعــلــى  يف  اجلميع 
والــــتــــمــــتــــع بــــاحلــــ�ــــس الــــوطــــنــــي 
اأمام  الطريق  لقطع  وامل�شوؤولية 
القوانني  خـــــرق  مــــن  الـــعـــابـــثـــني 
اأن  اإىل  لفــتــاً  خــطــرهــم،  لتحييد 
�شرطة اأبوظبي تتبع ا�شرتاتيجية 
مكافحة  يف  ا�ــشــتــبــاقــيــة  اأمـــنـــيـــة 
التطورات،  تـــواكـــب  املـــــخـــــدرات، 
مبــا يــعــزز اجلــهــود الــوقــائــيــة من 
املجتمع  اأمــن  وتر�ّشيخ  اجلرمية، 

وا�شتقراره.
مديرية  اأن  ذكـــــــــره،  اجلـــــديـــــر 
�شرطة  يف  املـــــخـــــدرات  مــكــافــحــة 
اأبوظبي اأحبطت يف �شهر رم�شان 
املا�شي، حماولة ترويج 73 كيلو 
جراماً من خمدر احل�شي�س، جرت 
�شالة  اآذان  موعد  اأثناء  اأحداثها 
املغرب، وتناول طعام الإفطار، يف 
عملية نوعية اأطلقت عليها اآنذاك 

“مدفع الإفطار«.

•• اأبوظبي-الفجر:

ترويج  اأبوظبي،  �شرطة  اأحبطت 
3000 حبة خمدرة من اأ�شناف 
عــربــي مقيم،  بـــحـــوزة  خمــتــلــفــة، 
اأثــــنــــاء موعد  تـــرويـــجـــهـــا  حــــــاول 
اأُطلق  نوعية  عملية  يف  الإفــطــار، 

عليها “حتت املجهر«.
غريب  طــــاهــــر  الـــعـــقـــيـــد  واأفـــــــــاد 
الــــــظــــــاهــــــري، مـــــديـــــر مـــديـــريـــة 
مكافحة املخدرات يف قطاع الأمن 
اجلنائي، باأن التاجر )53 �شنة(، 
املخدرة  ل�شمومه  الرتويج  حاول 
اأنه  املــغــرب، ظــنــاً  اآذان  وقــت رفــع 
مراقبة  عــــن  مبــــعــــزل  �ـــشـــيـــكـــون 
وان�شغال  الــــ�ــــشــــاهــــرة،  الـــعـــيـــون 
ال�شالة  بــــاأداء  ال�شرطة  عنا�شر 
وتـــنـــاول وجــبــات الإفـــطـــار خالل 

�شهر رم�شان املبارك.
ـــــــدايـــــــات الـــــواقـــــعـــــة،  واأرجــــــــــــــع ب
حــيــنــمــا تـــوفـــرت مــعــلــومــات لدى 

“املديرية” بوجود �شخ�س، يدير 
وينوي  املخدرات،  ن�شاطاً لرتويج 
اإعداد  بيع الكمية التي معه، فتم 
العملية،  لإحـــبـــاط  اأمــنــيــة  خــطــة 
تـــ�ـــشـــمـــنـــت اإخــــ�ــــشــــاعــــه ملـــراقـــبـــة 
ل�شيقة كاملجهر الذي يراقب اأدق 
تقنني  بــعــد  اأ�ــشــفــرت  التفا�شيل، 
الإجــراءات القانونية عن �شبطه 
مالية  ومبالغ  املخدرة،  و�شمومه 

كانت بحوزته.
الـــظـــاهـــري فاإن  لــلــعــقــيــد  ووفـــقـــاً 
حلظة القب�س على املرّوج �شّكـلت 
على  وق�شت  مفاجئة،  �شدمة  له 
اأحالمه املزيفة بالرثاء، لعتقاده 
الذي  اأ�شلوبه  مراقبة  با�شتحالة 
وانتقائه  ال�شديد،  باحلذر  ات�شم 
اأف�شل الأوقــات يف نظره لرتويج 
املخدرات، واأنه �شيكون بعيداً عن 

عيون الرقابة.
واأو�ــشــح اأن اجلـــاين اعـــرتف بعد 
بالأدلة  ومــواجــهــتــه  ا�ــشــتــجــوابــه 

الطرق  وب�شتى  واقـــتـــدار  بــكــفــاءة 
اإىل  م�شرياً  احلديثة،  والو�شائل 
حتقيق جناحات متميزة يف �شرب 
الذي  املــخــدرات  خمططات جتــار 
ل يتوانون عن ا�شتخدام خمتلف 
لت�شريب  الإجــرامــيــة  الأ�ــشــالــيــب 
املجتمع  داخــــــل  اإىل  �ــشــمــومــهــم 

الإماراتي ل�شتهداف �شبابنا.
ــــــــاف اأنــــــــــه عــــلــــى الــــرغــــم  واأ�ــــــــش
التي  املـــتـــعـــددة  الأ�ـــشـــالـــيـــب  مــــن 
اأنها  اإل  املـــروجـــون،  ي�شتخدمها 
�شتبوء دوماً بالف�شل بف�شل يقظة 
واجلهات  الــ�ــشــرطــيــة  الأجــــهــــزة 
اإىل اجلــهــود التي  املــعــنــيــة، لفــتــاً 
تبذلها �شرطة اأبوظبي لالإطاحة 
اأهمية  املــخــدرات، ومــوؤكــداً  بتجار 
ال�شتمرار يف التوعية، والعتماد 
يتقـّدم  الـــتـــي  املـــعـــلـــومـــات  عـــلـــى 
اأفــــــراد املــجــتــمــع، مبـــا ي�شهم  بــهــا 
و�شبط  واإجــــهــــا�ــــس  تــفــكــيــك  يف 

ع�شابات الرتويج والتهريب.

على فر�شة للتقاط �شور التذكارية 
دبي،  ل�شرطة  الفارهة  الــدوريــات  مع 
تكتمل  دبـــي ل  زيــــارة  اأن”  مــوؤكــديــن 
اأ�شطول  مـــع  الـــ�ـــشـــور  بــالــتــقــاط  اإل 
ذات  دبــي  ل�شرطة  الفارهة  الــدوريــات 

ال�شمعة العاملية الكبرية واملميزة”.
اإىل مبنى  فــكــرة حــ�ــشــورهــمــا  وحـــول 
واملباحث  للتحريات  الــعــامــة  الإدارة 
اجلـــنـــائـــيـــة لـــتـــقـــدمي الـــطـــلـــب، روى 
الــ�ــشــائــحــان اأنــهــمــا كــانــا يــجــلــ�ــشــان يف 
ردهــــــة الـــفـــنـــدق و�ــــشــــاأل الـــنـــا�ـــس عن 

الفارهة  الـــدوريـــات  م�شاهدة  كيفية 
فاأبلغوهما باإمكانية اأن يتم ذلك عرب 
ل�شرطة  العامة  القيادة  ملقر  التوجه 
ا�شتقال  اأنــهــمــا  اإىل  مــ�ــشــرييــن  دبــــي، 
حظهما،  “جتربة”  وقــرر  دبي  مرتو 
وقــد وجـــدا جتــاوبــاً رائــعــاً وقــبــوًل مل 
يكونا يتوقعاه، معربين عن �شكرهما 
ل�شرطة دبي حلر�شها على اإ�شعادهما 
مغادرتهما  قــبــل  رغبتهما  وحتــقــيــق 
المــــارات وجــعــل زيــارتــهــمــا تر�شخ يف 

الذاكرة.

•• دبي-الفجر:

املتعاملني يف  اإ�ــشــعــاد  مــوظــف  فــوجــئ 
واملباحث  للتحريات  الــعــامــة  الإدارة 
بح�شور  دبــــي،  �ــشــرطــة  اجلــنــائــيــة يف 
“الكاونرت”  ال�شتقبال  اإىل  رجــلــني 
يعربان  متوقع  غري  بطلب  ليتقدما 
بــالــتــقــاط �شوراً  فــيــه عـــن رغــبــتــهــمــا 
تذكارية مع الدوريات الفارهة، ولي�س 
اأمــامــهــمــا �ــشــوى �ــشــاعــات مـــن موعد 
انطالق رحلة عودتهما اإىل موطنهما. 
واأكـــد املــقــدم الــدكــتــور مــبــارك �شعيد 
اإدارة  الــكــتــبــي، مــديــر  بــنــوا�ــس  �ــشــامل 
العامة  الإدارة  ال�شياحية يف  ال�شرطة 
لــلــتــحــريــات واملــبــاحــث اجلــنــائــيــة، اأن 
ال�شائحني الأملانيني ح�شرا اإىل مبنى 
وتقدما  لــلــتــحــريــات،  الــعــامــة  الإدارة 
اإ�شعاد  موظف  اإىل  ال�شفهي  بطلبهما 
املــتــعــامــلــني، مــوؤكــديــن �ــشــيــق الوقت 
اإىل موطنهما  املغادرة  اأمامهمها قبل 
واأ�شار  طلبهما.  تلبية  يف  ويـــاأمـــالن 
العامة  القيادة  اأن  اإىل  الكتبي  املقدم 
�شعادة  مــن  بتوجيهات  دبــي  ل�شرطة 
القائد  املــري،  خليفة  اهلل  عبد  اللواء 
الــعــام لــ�ــشــرطــة دبــــي، حتــر�ــس دائماً 
ا�شتقبلت  لذلك  املجتمع  اإ�شعاد  على 
ال�شائحني  ال�شياحية  ال�شرطة  اإدارة 
وحر�شت على حتقيق رغبتهما  فــوراً 
الــدوريــات الفارهة.  يف الطــالع على 
ا�شطحبوا  اأنهم  الكتبي  املقدم  وبــني 
بــــالــــدوريــــات  الـــ�ـــشـــائـــحـــني يف جـــولـــة 
العامة  الــــقــــيــــادة  مبـــقـــر  الــــفــــارهــــة 
والتقطوا ال�شور برفقتهم و�شلموهم 
يف  م�شرياً  التذكارية،  الهدايا  بع�س 
الوقت ذاته اإىل اأنهم قدموا لل�شائحني 
�شرحاً مب�شطاً حول املهام واخلدمات 
التي تقدمها اإدارة ال�شرطة ال�شياحية 
الأملانيان  ال�شائحان  واأعـــرب  لــلــزوار. 
عن �شعادتهما الغامرة من ح�شولهم 

•• دبي -وام:

مناف�شات  الول  اأمـــ�ـــس  تــوا�ــشــلــت 
الكرمي  لــلــقــراآن  الــدولــيــة  امل�شابقة 
جائزة  تنظمها  التي  زايد”  “دورة 
دبـــي الــدولــيــة لــلــقــراآن الـــكـــرمي يف 
غــرفــة جتــــارة و�ــشــنــاعــة دبـــي حيث 
تناف�س 9 مت�شابقني يف اليوم الثالث 
حما�شرات  بــرنــامــج  ا�ــشــتــمــر  فــيــمــا 
اجلائزة  فعاليات  �شمن  اجلــالــيــات 
يف قــاعــة الــ�ــشــيــخ را�ــشــد بــن مكتوم 
بنادي الو�شل الريا�شي مبحا�شرة 
لل�شيخ اإبراهيم خليل هداوي باللغة 
يف  القراآن  تعاليم  بعنوان  املليبارية 
الق�شايا الجتماعية وعالقة الفرد 

باملجتمع .
اإبراهيم  امل�شت�شار  املناف�شات  ح�شر 
�شاحب  م�شت�شار  بوملحه  حممد 
ال�شمو حاكم دبي لل�شوؤون الثقافية 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  والإن�شانية 
جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي 
اللجنة  ـــاء  واأعـــ�ـــش رئــيــ�ــس  ونـــائـــب 
بن  خالد  الدكتور  و�شعادة  املنظمة 
�ــشــعــيــد بـــن �ــشــامل اجلـــــرادي �شفري 
و�شعادة  الدولة  لدى  �شلطنة عمان 
بـــن عـــامـــر الــقــنــ�ــشــل العام  لــطــفــي 
للجمهورية التون�شية بدبي وممثل 
راعي مناف�شات الأم�س ال�شيد اأحمد 
ح�شن رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 
اأحمد  والـــ�ـــشـــيـــد  لـــلـــفـــنـــادق  فــــلــــورا 
وعدد  املــجــمــوعــة  م�شت�شار  نــيــازي 
امل�شوؤولني وجمع من احل�شور  من 

متابعي فعاليات امل�شابقة الدولية.
وقـــــال املــ�ــشــتــ�ــشــار اإبـــراهـــيـــم حممد 
بــومــلــحــه ان اجلـــائـــزة اأكــمــلــت 22 
انطالقتها  منذ  عمرها  مــن  عــامــا 
تاألقها  كامل  يف  وهــي   1996 عــام 

اإلــيــهــا اجلــمــيــع بــعــني العــتــبــار كما 
تــردنــا اتــ�ــشــالت عــديــدة مــن اأنحاء 
احلفاظ  من  اأعــداد  مل�شاركة  العامل 
بالرجوع  عليهم  ون�شري  بامل�شابقة 
ببلدانهم  املــخــتــ�ــشــة  اجلـــهـــات  اإىل 
باملوؤ�ش�شات  مــــــرورا  لــرت�ــشــيــحــهــم 
والـــقـــنـــوات الــر�ــشــمــيــة مبـــا يف ذلك 
املــ�ــشــلــمــة يف دول  اأبـــنـــاء اجلـــالـــيـــات 
اإىل طرح فكرة عمل  واأ�شار  العامل. 
الفائزين  جتــمــع  دولـــيـــة  مــ�ــشــابــقــة 
الأوائل يف م�شابقات القراآن الكرمي 
الفائزين  اأح�شن  لختيار  العاملية 
عامليا  احلــــفــــاظ  ــابــقــني  املــتــ�ــش مــــن 
م�شتقبلهم،  يف  اأيــ�ــشــا  ومتابعتهم 
وتتم درا�شة الفكرة حاليا بالتن�شيق 
املنظمة  الــــــدول  مـــن  الـــعـــديـــد  مـــع 

للم�شابقات الدولية.
اأن اجلائزة  بوملحه  امل�شت�شار  واأكــد 
ترحب باأي جهة تريد تطبيق نظام 
ال�شجون  يف  اهلل  كـــتـــاب  حتــفــيــظ 
واملوؤ�ش�شات الإ�شالحية الذي يطبق 
بــتــوجــيــهــات �شاحب  اإمـــــارة دبـــي  يف 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

فعالياتها  خــــالل  مـــن  ونــ�ــشــاطــهــا 
املحا�شرات  وبــــرامــــج  الــنــظــامــيــة 
عليها  نــحــر�ــس  الـــتـــي  الــتــثــقــيــفــيــة 
..م�شريا اىل ان اجلائزة و�شلت اإىل 
حمط  لتكون  ومتكن  بقوة  العاملية 
اأنظار دول العامل العربية وامل�شلمة 
حفظة  من  واملت�شابقني  واجلاليات 
الــذيــن يــحــر�ــشــون على  كــتــاب اهلل 
التي  الطيبة  لل�شمعة  بها  امل�شاركة 

تتمتع بها دوليا .
يف  �شتعلن  اجلــائــزة  اأن  اإىل  واأ�ـــشـــار 
اكتمال  عن  قريبا  �شحفي  موؤمتر 
ال�شمو  �ــشــاحــب  مــ�ــشــحــف  اإعـــــــداد 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�شيخ 
ومرحلة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
واملطبعة  امل�شحف  واإخـــراج  تدقيق 

التي �شتقوم بالن�شر.
حتكيم  جلـــنـــة  اأن  �ـــشـــعـــادتـــه  وقــــــال 
4 مت�شابقني يف  ا�شتبعدت  امل�شابقة 
ل�شمان  الأوىل  الداخلي  الختبار 
من  املتمكنني  املت�شابقني  و�ــشــول 
التحكيم  مـــنـــ�ـــشـــة  اإىل  احلــــفــــظ 
جلدية امل�شابقة الدولية التي ينظر 

رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  الــــوزراء حــاكــم دبــي  جمل�س 
القراآن  يحفظ  مــن  بــاإعــفــاء  اهلل” 
التحفيظ  بــرنــامــج  خـــالل  الــكــرمي 
ال�شاأن  هــذا  يف  تتم  التي  وامل�شابقة 
يف  النزلء  حفظ  م�شتوى  لتحديد 
�شجون دبي وموؤ�ش�شاتها الإ�شالحية 
بها  امللزمني  من مدة حمكوميتهم 
التي  الأجــــزاء  ح�شب  منها  جــزء  اأو 
للقراآن  حــفــظــهــم  اأو  يــحــفــظــونــهــا 
ليخرج  �شلوكهم  وان�شباط  كامال 
للمجتمع  نافعني  اأعــ�ــشــاء  الــنــزلء 
وقادرين على نفع اأ�شرهم وبالدهم 
حرفة  تعلموا  �شواء  النافع  بالعمل 
اأو  مــدة حمكوميتهم  مهنية خــالل 

مبا لديهم من خربة عملية.
وقال ان هذه التجربة حققت جناحا 
كبريا منذ �شنوات بربنامج حتفيظ 
التوعوية  واملــحــا�ــشــرات  اهلل  كــتــاب 
الــربنــامــج ممــا حدا  الــتــي ت�شاحب 
املوؤ�ش�شات  بع�س  عــلــى  بــالــقــائــمــني 
اجلائزة  مع  للتوا�شل  الإ�شالحية 
لالطالع على برنامج التحفيظ يف 

ال�شجون لإمكانية تطبيقه.
ـــعـــادة لطفي  ـــش � مــــن جـــانـــبـــه عــــرب 
اجلمهورية  عـــام  قن�شل  عــامــر  بــن 
مبتابعة  �ــشــعــادتــه  عـــن  الــتــونــ�ــشــيــة 
فـــعـــالـــيـــات مــ�ــشــابــقــة جــــائــــزة دبـــي 
“ دورة  الــدولــيــة لــلــقــراآن الــكــرمي 
هـــذه  ان  اىل  ..مــــ�ــــشــــريا   “ زايـــــــد 
اجلائزة العريقة التي جتذب اأعدادا 
القراآن  حفظة  مــن  ونوعية  كبرية 
الكرمي من اأنحاء العامل للم�شاركة 
عامليا  الــفــائــق  بــهــا حققت جنــاحــهــا 
بها  امل�شاركة  على  بـــالده  وحتــر�ــس 
قبل  الأوىل  انطالقتها  منذ  �شنويا 

22 عاما.

�شرطة دبي حتقق رغبة �شائحني قبل عودتهما لوطنهما 
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اأخبـار الإمـارات
�لوطني لالأر�شاد : �نعد�م فر�س تاأثري �إع�شار مكونو على �لإمار�ت

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد املركز الوطني لالأر�شاد انعدام فر�س التاأثري املبا�شر لإع�شار 
“مكونو” على دولة المارات بعد تراجعه من الدرجة الثانية اىل 

اع�شار مداري من الفئة الأوىل.
“مكونو”  الإع�شار  حــدة  ان  ام�س  اأ�ــشــدره  بيان  يف  املركز  واأو�ــشــح 
املداري تراجعت اإىل الفئة الأوىل بعد و�شوله غرب حمافظة ظفار 
املتفاوتة  الرعدية  الأمــطــار  هطول  ا�شتمرار  مع  عمان  �شلطنة  يف 
املركز  الــريــاح حــول  �شرعة  وتــقــدر  بــريــاح قوية  الــغــزارة م�شحوبة 
املتوقع  مــن  انــه  اىل  البيان  واأ�ــشــار  كــم/�ــس.   144 اإىل   126 مــن 
ا�ــشــتــمــرار حــركــة الإعــ�ــشــار يف اجتـــاه غــرب �ــشــمــال-غــرب حمافظة 

ظــفــار مــع هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة خــالل الــيــومــني القادمني.. 
24 �شاعة  ومن املتوقع �شعفه وحتوله اإىل عا�شفة مدارية خالل 
118 كــم/�ــس.  واأو�ــشــح املــركــز ان  اأقــل مــن  القادمة ب�شرعة ريــاح 
ما  املــدى  متو�شطة  العددية  للنماذج  امل�شتقبلية  الطق�س  خرائط 
العربية  الإمـــارات  اإىل دولــة  الإع�شار  اإىل عدم و�شول  زالــت ت�شري 
املتحدة وينح�شر تاأثريه يف تدفق ال�شحب املتو�شطة والعالية وكتل 
هوائية رطبة قد تعمل على تكون ال�شحب الركامية املمطرة اأحياناً 
على املناطق ال�شرقية واجلنوبية وتن�شط الرياح تكون مثرية للغبار 

والأتربة ليكون الطق�س مغربا وغائما جزئيا اإىل غائم بوجه عام.
الن�شرات  الوطني لالأر�شاد اجلميع ب�شرورة متابعة  املركز  ونا�شد 

والتقارير ال�شادرة عنه فقط وعدم تداول اأو ترويج الإ�شاعات.

حمد�ن بن ز�يد: �لإمار�ت �أ�شمل عطاء و�أكرث ��شتجابة لالحتياجات �لإن�شانية خالل �ل�شهر �لف�شيل
•• اأبوظبي-وام:

 « اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  بتوجيهات �شاحب 
حفظه اهلل » عززت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي براجمها الرم�شانية يف 
عام زايد لي�شتفيد منها 11 مليون �شخ�س داخل الإمارات و يف 79 دولة يف 
اآ�شيا واأفريقيا واأوروبا و الأمريكيتني واأ�شرتاليا وبقيمة بلغت 155 مليونا 

و448 األف درهم.
اإفطار �شائم و املري الرم�شاين  املتمثلة يف  الهيئة �شقف م�شاريعها  ورفعت 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دعــم  بف�شل  الفطر  وزكــاة  العيد  وك�شوة 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي » رعاه 
اهلل »و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي .
م�شاريعها  لتنفيذ  اإ�ــشــافــيــة  مــ�ــشــاعــدات  الأحــمــر  الــهــالل  هيئة  وخ�ش�شت 
اإن�شانية  ظروفا  تواجه  التي  الــدول  من  العديد  يف  العام  هــذا  الرم�شانية 
كبريا  حيزا  واأفـــردت  بها  اأملــت  التي  والــكــوارث  لــالأزمــات  نتيجة  ا�شتثنائية 
لتو�شيع نطاق تلك امل�شاريع يف اليمن والدول امل�شت�شيفة لالجئني ال�شوريني 

وتلك التي ت�شهد اأزمات حادة يف الغذاء و�شح م�شادره الرئي�شية.

كما راعت الهيئة الظروف التي تعي�شها الن�شاء الالجئات والنازحات داخل 
تنفيذ  يتم  حيث  اأولوياتها  مقدمة  يف  و�شعتهم  لذلك  وخارجها  املخيمات 

برامج خا�شة تراعي احتياجاتهن.
تواكب  الإمـــــارات  دولـــة  اأن  نــهــيــان  اآل  زايـــد  بــن  ال�شيخ حــمــدان  �شمو  واأكــــد 
التحديات الإن�شانية على ال�شاحة الدولية باملزيد من املبادرات التي حتدث 
فرقا يف جهود الإغاثة وامل�شاعدات الإن�شانية و ترتك اأثرا مبا�شرا يف م�شتوى 

الرعاية و العناية املوجهة للمتاأثرين من تداعياتها.
الإن�شانية  لالحتياجات  ا�شتجابة  اأكــرث  �شتكون  الإمــــارات  اإن  �شموه  وقــال 
واأ�شمل عطاء و�شخاء يف جانب امل�شاعدات والربامج الرم�شانية خالل عام 
اأعلنت عنه القيادة الر�شيدة لتعزيز القيم واملبادئ التي غر�شها  زايد الذي 
 « اآل نهيان » طيب اهلل ثراه  ال�شيخ زايد بن �شلطان  الوالد  املغفور له  فينا 
الذي و�شع الأ�ش�س التي قام عليها �شرح الإمارات اخلريي والإن�شاين والذي 

يتعزز حاليا يف ظل القيادة الر�شيدة.
الأحمر  الــهــالل  هيئة  اإن  نــهــيــان  ال  زايـــد  بــن  حــمــدان  ال�شيخ  �شمو  وقـــال 
ن�شبة  العام  والإغاثية يف رم�شان هذا  الإن�شانية  الإماراتي كثفت براجمها 
للتحديات الإن�شانية الكبرية التي تواجه العديد من الدول ب�شبب النزاعات 
�شموه« ان  اأزمــة غذائية حادة يف بع�س ال�شاحات م�شرياً  والكوارث ويف ظل 
التعامل مع هذه الأزمات جمتمعة تفر�س حتديات كثرية على الهيئة لذلك 

ال�شديد قبل وقت  ال�شعف  اإىل مناطق  للو�شول  ا�شتعداداتها مبكرا  جاءت 
كاف من حلول �شهر رم�شان املبارك«.

واأ�شاف �شموه »هذه الزيادة الكبرية يف خم�ش�شات رم�شان هذا العام والنمو 
للتحديات  الإمــاراتــي  الأحمر  الهالل  مواكبة  جت�شد  براجمه  يف  امل�شطرد 
الت�شامن  وتظهر  وال�شاحات  الدول  العديد من  املاثلة حولنا يف  الإن�شانية 
املتاأثرين  مع  الدولة  اأبناء  من  املتربعون  و  املح�شنون  يبديه  الــذي  الكبري 
من الأزمات الإن�شانية« م�شريا اإىل اأن هذه القفزة الكبرية يف حجم الربامج 
املانحون  قدمه  الــذي  القوي  للدعم  نتيجة  جــاءت  الرم�شانية  امل�شاريع  و 
تو�شيع مظلة  اإىل  والــذي متت ترجمته مبا�شرة  العام  حلملة رم�شان هذا 

امل�شتفيدين داخل الدولة وخارجها.
ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  اإن  نهيان  اآل  زايــد  بــن  حــمــدان  ال�شيخ  �شمو  وقــال 
التي  للظروف  ن�شبة  العام  رم�شان هذا  برامج  وافــر من  بن�شيب  �شيحظى 
يــواجــهــهــا حــالــيــا ب�شبب الأحـــــداث هــنــاك مــوؤكــدا اهــتــمــام الــهــالل الأحمر 
بال�شاحة اليمنية على الدوام.. واأعرب �شموه عن تقديره للجهات امل�شاندة 
للهيئة يف تنفيذ برامج رم�شان على ال�شاحة الدولية وعلى راأ�شها �شفارات 
العوا�شم وال�شركاء  الأحمر يف عدد من  الهالل  الدولة يف اخلارج ومكاتب 
من اجلمعيات واملنظمات الإن�شانية املعتمدة يف الدول املعنية بهذه الربامج 

اإىل جانب املح�شنني الذين بف�شلهم تتعزز برامج الهيئة يف رم�شان.

من جانبه قال الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل 
الأحمر ان م�شاريع وبرامج رم�شان يف عام زايد تاأتي اأكرث متيزا ومواكبة 
العمل  جمـــالت  يف  الهيئة  بــرامــج  ت�شهده  الـــذي  والكيفي  الكمي  للتطور 
ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  الر�شيدة  الــقــيــادة  توجيهات  بف�شل  كافة  الإنــ�ــشــاين 
مبكرا  ا�شتعداداتها  الهيئة  اأكملت  العام  وهــذا  نهيان..  اآل  زايــد  بن  حمدان 
الإن�شاين  الت�شامن  روح  لتعزيز  تعاىل  اهلل  عند  ال�شهور  اأف�شل  ل�شتقبال 
من خالل اإتاحة الفر�شة للم�شاركة يف اأعمالها اخلريية وفتح الأبواب اأمام 
م�شاهمات املح�شنني واأياديهم البي�شاء املمتدة اليها يف ال�شر واخلفاء داعمة 

وم�شاندة من اأجل نيل ر�شى الرحمن والفوز بنفحات �شهر رم�شان.
واأكد الفالحي اأن الهيئة تخ�ش�س دائما مبالغ اإ�شافية لتنفيذ تلك امل�شاريع 
يف املناطق والدول التي تواجه ظروفا اإن�شانية ا�شتثنائية وهذا العام عززت 
والتنموي  الإن�شاين  للدور  امتدادا  اليمن  الرم�شانية يف  م�شاريعها  الهيئة 

الذي ت�شطلع به ل�شالح الأ�شقاء هناك.
الرم�شانية  وم�شاريعها  الهيئة  برامج  اإن  الفالحي  حممد  الدكتور  وقــال 
تتعزز بف�شل الدعم واملــوؤازرة التي جتدها من اخلريين و املح�شنني الذين 
هم دائما خلف النجاحات التي حتققها داخل الدولة و خارجها وبف�شلهم 
متكنت الهيئة من تلبية احتياجات الفقراء واملحتاجني وحتقيق تطلعاتها 

على ال�شاحة الإن�شانية الدولية.

» �لهالل �لأحمر �لإمار�تي » يوزع وجبات �إفطار �شائم مبناطق �أرياف �ملكال

مـــن خــــالل تــنــفــيــذ الإفــــطــــارات 
امل�شت�شفيات  يف  اجلــــمــــاعــــيــــة 
مداخل  على  تقع  التي  والنقاط 
وخمــــــــــــارج املـــــديـــــنـــــة وخمـــتـــلـــف 

مبناطق اأرياف املكال التي تعاين 
اأو�شاعا اقت�شادية �شعبة.

رئي�س  الــــنــــيــــادي  اأحــــمــــد  واأكـــــــد 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  فريق 

رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 
بالوقوف  اهلل«  »حــفــظــه  الــدولــة 
اليمني  الـــ�ـــشـــعـــب  جــــانــــب  اإىل 
اإحياء �شنة  اإىل  ال�شقيق - يهدف 

الأحمر  الـــهـــالل  يــنــفــذهــا  الـــتـــي 
الكرمي  ال�شهر  الإمــاراتــي خــالل 
عمليات  الـــيـــوم  وا�ــشــتــهــدفــت   ..
التوزيع املناطق و القرى النائية 

مديريات املحافظة.
الذي   - املـــ�ـــشـــروع  اأن  اإىل  ونــــوه 
القيادة  توجيهات  اإطـــار  يف  يــاأتــي 
ال�شيخ  ال�شمو  لـ�شاحب  الر�شيدة 

و  اخلــري  اأعــمــال  اأن  بح�شرموت 
الــعــطــاء �ــشــتــتــوا�ــشــل عــلــى مدى 
لي�شتفيد  املــبــارك  رم�شان  �شهر 
منها اأكــرث من 20 األــف �شخ�س 

•• ح�رضموت-وام:

الــتــابــعــة لهيئة  الـــفـــرق  وا�ــشــلــت 
توزيع  الإماراتي  الأحمر  الهالل 
وجبات اإفطار ال�شائم على الأ�شر 
وذلك  بح�شرموت  الــقــادرة  غــري 

لليوم الثامن على التوايل.
ياأتي ذلك يف اإطار م�شروع اإفطار 
الهيئة   « تــنــفــذه  الــــذي  الــ�ــشــائــم 
املبارك  رمــ�ــشــان  �ــشــهــر  خـــالل   «
ال�شيخ  �شمو  قرينة  من  مبكرمة 
ـــــن حممد  ب ـــــن حــــمــــد  ب حمــــمــــد 
ال�شرقي ويل عهد الفجرية �شمو 
بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�شيخة 

را�شد اآل مكتوم.
وتــــــــوزع فـــــرق »الـــــهـــــالل« األـــفـــى 
املكال  مدينة  و�شط  يوميا  وجبة 
وال�شحر واأرياف املكال و مديرية 
امل�شاريع  �ــشــلــ�ــشــلــة  �ــشــمــن  تــــرمي 

عليه  اهلل  �ــشــلــى  حمــمــد  الــنــبــي 
و�شد  ال�شائمني  اإفطار  يف  و�شلم 
حاجة فقراء امل�شلمني وعامتهم.

امل�شروع  من  امل�شتفيدون  واأعــرب 
عـــن �ــشــكــرهــم لـــدولـــة الإمـــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة املــــتــــحــــدة جلـــهـــودهـــا 
اليمنية  ال�شاحة  على  املتوا�شلة 
باقية  �ــشــواهــدهــا  �شتبقى  والــتــي 
 .. اليمنية  املحافظات  جميع  يف 
م�شيدين بجهود الهالل الأحمر 
التي  و  مناطقهم  يف  الإمـــاراتـــي 
الذي  املتاأ�شل  العطاء  نهج  توؤكد 
ر�ــشــخــه املــغــفــور لــه الــ�ــشــيــخ زايد 
اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
ثراه« وي�شري على نهجه �شاحب 
اآل  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
داعمة  اخلــري  م�شرية  لتتوا�شل 

ال�شقيق وال�شديق.

يف اإطار التعاون ونقل املمار�سات الناجحة لتنمية راأ�ض املال الب�سري ومتكينه

�لإمار�ت ُتطلع �ل�شعودية على منظومتها �لحتادية للمو�رد �لب�شرية و�ملالية »بياناتي«
زار وفد من اململكة العربية ال�شعودية، موؤخراً، دولة الإمارات 
العربية املتحدة لالطالع على املنظومة املوحدة لأنظمة املوارد 
الب�شرية واملالية يف احلكومة الحتادية، وجتربة التحول نحو 
مهماً  مــ�ــشــدراً  ي�شكل  مــوحــد،  ومـــايل  اإداري  اإلــكــرتوين  نــظــام 

للمعلومات وي�شهل الو�شول اإليها.
�شابقة  �شعودية  زيـــارات  �شل�شلة  الــزيــارة واحــدة من  وتعد هــذه 
التن�شيق  اإطار  اإىل الدولة، واأخرى جمدولة، وذلك يف  مماثلة 
ال�شرتاتيجية  وال�شراكة  ال�شقيقني،  البلدين  بني  والتعاون 
احلكومية،  الب�شرية  للموارد  الحتــاديــة  الهيئة  بــني  القائمة 
من جهة، ووزارة اخلدمة املدنية ال�شعودية، وعدد من اجلهات 
اململكة من جهة  الب�شري يف  املال  راأ�س  املعنية بتنمية وتطوير 
اإىل اطالع  الزيارة  تلك  �شبقت  التي  اللقاءات  اأخــرى. وهدفت 
املـــــوارد الب�شرية،  اأفــ�ــشــل ممــار�ــشــات  الـــوفـــود الــ�ــشــعــوديــة عــلــى 
املطبقة على م�شتوى احلكومة الحتادية، من اأنظمة و�شيا�شات 
وت�شريعات، ومبادرات تعزز الإنتاجية، وجتعل من بيئات العمل 
احلكومية جاذبة لأ�شحاب املواهب والكفاءات وحتافظ عليهم، 
عدا عن اأنها �شلطت ال�شوء على اأهم الق�شايا واملو�شوعات ذات 

العالقة بتطوير وتنمية املوارد الب�شرية احلكومية.
و�ــشــم الـــوفـــد قـــرابـــة 15 �ــشــخــ�ــشــاً ممــثــلــني عـــن عـــدة وزارات 
وموؤ�ش�شات �شعودية، حيث كان يف ا�شتقباله ممثلني عن الهيئة 
الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ووزارة املالية، وقد مثل 
الهيئة �شعادة ليلى ال�شويدي املدير التنفيذي لقطاع الربامج 
وتــخــطــيــط املـــــوارد الــبــ�ــشــريــة، و�ــشــيــمــاء الــعــو�ــشــي مــديــر اإدارة 
املالية �شمية ثاين  الب�شرية، وعن وزارة  املــوارد  نظام معلومات 
الهاملي مدير اإدارة العمليات املالية، ونادية �شلطان رئي�س ق�شم 

الأنظمة املالية اللكرتونية، وعدد من موظفي اجلهتني.
بالوفد، موؤكدة على  ال�شويدي  اللقاء رحبت ليلى  ويف م�شتهل 

عــمــق عــالقــات الــتــعــاون والــ�ــشــراكــة بــني الــبــلــديــن ال�شقيقني، 
وا�شتعداد دولة المارات العربية املتحدة الدائم اإىل نقل خرباتها 
وجتاربها الناجحة اإىل خمتلف الدول ال�شقيقة، ل �شيما فيما 
ومتكينه.  الب�شري  املـــال  راأ�ـــس  وتــطــويــر  تنمية  بحلول  يتعلق 
وقالت: اإن دولة الإمارات قدمت للعامل منوذجاً متفرداً يف اإدارة 
واأ�شبحت جتربتها يف هذا  به،  والهتمام  الب�شري  مالها  راأ�ــس 
ال�شدد حمل تقدير واهتمام العديد من حكومات العامل، وذلك 
العن�شر  اأولــت  التي  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  ثم  بف�شل اهلل 
الب�شري اأهمية ومكانة خا�شة، وهياأت له كافة مقومات وعوامل 
النجاح والتميز. وا�شتعر�شت جتربة الهيئة الحتادية للموارد 
معلومات  اإدارة  نــظــام  وت�شغيل  اإدارة  يف  احلكومية  الب�شرية 
املوارد الب�شرية يف احلكومية الحتادية »بياناتي«، الذي ت�شغله 
بال�شراكة مع »املالية«، ويعد م�شروعاً ا�شرتاتيجياً حيوياً، على 
م�شتوى الدولة، حيث يعمل على اأمتتة جميع اإجراءات واأنظمة 
احلكومة  م�شتوى  على  والـــرواتـــب  والأجــــور  الب�شرية  املــــوارد 
ما  لكل  مهماً  اإح�شائياً  ومرجعاً  م�شدراً  وي�شكل  الحتــاديــة، 

يتعلق باملوارد الب�شرية يف احلكومة الحتادية.
يف  املالية  والأنظمة  الب�شرية  املـــوارد  اأنظمة  تكامل  اأن  واأكـــدت 
اأرفع  اإلكرتونية  خدمات  توفري  يف  �شاعد  الحتادية  احلكومة 
التحول  الدولة نحو  تناف�شية، تواكب توجهات  على م�شتويات 

الإلكرتوين والذكي.
وذكرت اأن توحيد الأنظمة الإلكرتونية الإدارية واملالية يهدف 
لإن�شاء من�شة الكرتونية وذكية للعديد من خدمات واإجراءات 
ومبا  احلديثة،  املفاهيم  اإىل  ا�شتناداً  الب�شرية،  املــوارد  واأنظمة 
يــواكــب روؤيــــة الــقــيــادة الــر�ــشــيــدة، والــتــطــور املــتــ�ــشــارع يف عمل 
الحتادية  الهيئة  تعاون  اأن  اإىل  م�شرية  الحتــاديــة،  احلكومة 
وت�شغيل  تطوير  يف  املالية  ووزارة  احلكومية  الب�شرية  للموارد 

نظام »بياناتي« يعترب حموراً اأ�شا�شياً لنجاح امل�شروع، وا�شتدامة 
هذا النموذج على املدى الطويل.

اإىل  تطمح  امل�شتقبل  حكومة  اإن  ال�شويدي  ليلى  �شعادة  وقالت 
توفري قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة لكافة موظفي احلكومة 
اأمام تطوير  الحتادية، تدعم متخذي القرار، وتذلل العقبات 
املوارد الب�شرية، واإدارة امليزانية العامة يف احلكومة الحتادية، 
واإدارة  تخطيط  يف  وامل�شاعدة  ال�شلة،  ذات  ال�شيا�شات  وو�ــشــع 
املوارد الب�شرية واملالية، وو�شع الأطر العامة لدعم املتعاملني 

لدفع عجلة العمل احلكومي ومتكني امل�شتخدمني.
الإجراءات  اأمتته  اإىل  امل�شتقبل  حكومة  ت�شعى  كما  واأ�شافت:  
الــبــ�ــشــريــة والأنـــظـــمـــة املالية،  بـــاملـــوارد  املــرتــبــطــة  والــعــمــلــيــات 
وتوفري  العاملية،  التقنية  املمار�شات  لأف�شل  وفــقــاً  وتقدميها 
اإح�شائيات دقيقة واآنية تعك�س واقع املوارد الب�شرية يف احلكومة 
مراحل  العو�شي  �شيماء  ا�شتعر�شت  جانبها  مــن  الحتــاديــة. 
 ،2009 العام  يف  اإطالقه  منذ  »بياناتي«،  بنظام  العمل  تطور 
موحدة  بيانات  قاعدة  بناء  اإىل  الرامية  امل�شتقبلية  وخططه 
ملوظفي احلكومة الحتادية لت�شمل 61 جهة احتادية، واإطالق 
املرحلة الثانية من التطبيق الذكي للهيئة  الحتادية للموارد 
الأداء،  اإدارة  نــظــام  لي�شمل   ،FAHRاحلكومية الــبــ�ــشــريــة 
وتطبيق  الذكية،  اخلدمات  من  وباقة  الإلكرتوين،  والتدريب 
والأنظمة  الب�شرية  املوارد  لأنظمة  املنف�شلة  العمل  جمموعات 
املالية، وربط نظام التخطيط الآيل للميزانية »هايبرييون« مع 

نظام »بياناتي« لقراءة البيانات الآنية للموظفني والوظائف.
يف  املرتبطة  التكميلية  الب�شرية  املـــوارد  اأنظمة  اإىل  وتطرقت 
توحيد  يف  الحتــاديــة  احلكومة  جتربة  م�شتعر�شة  »بياناتي«، 
م�شدر املعلومات، من خالل اإن�شاء قاعدة بيانات موحدة واآنية 
عالية  م�شداقية  ذات  الحتـــاديـــة  احلــكــومــة  مــوظــفــي  جلميع 

وموؤ�شرات فورية، عرب نظام »بياناتي« الذي يتيح اآليات للربط 
مع جميع اأنواع الأنظمة وقواعد البيانات دون احلاجة لإجراء 
اأي عمليات تطوير من قبل اجلهات احلكومية، وي�شمن النظام 
وحممية،  اآمنة  بطريقة  املختلفة  اجلهات  بني  البيانات  توزيع 

تلبي متطلبات �شناع القرار.
مـــن جــانــبــهــا ا�ــشــتــعــر�ــشــت �ــشــمــيــة الــهــامــلــي جتــربــة احلكومة 
وتوحيد  الإلــكــرتوين،  الإداري  للنظام  التحول  يف  الحتــاديــة 
م�شدر املعلومات وعر�س وظائف الأنظمة، والتحديات التي مت 
الب�شرية  املــوارد  اأنظمة  ملنظومة  احلوكمة  مواجهتها، ومنــوذج 

واملالية يف احلكومة الحتادية.
وعــــددت مــراحــل الــتــحــول نــحــو نــظــام مـــايل مــوحــد للحكومة 
و�ـــشـــع هدف  حـــيـــث   ،2012 الــــعــــام  مــــن  بـــــــدءاً  الحتـــــاديـــــة، 

موحد  نــظــام  وتطبيق  املــالــيــة،  الأنــظــمــة  لرتقية  ا�شرتاتيجي 
دورات  واأمتــتــه جميع  الحتــاديــة،  احلــكــومــة  مـــوارد  لتخطيط 
والرواتب،  واملــالــيــة  واملــ�ــشــرتيــات،  بــاملــيــزانــيــة،  اخلــا�ــشــة  العمل 
املالية  بتفعيل وتطبيق الأنظمة  اإدارة اخلزانة، مروراً  واأنظمة 
للجهات الحتادية واأنظمة امل�شرتيات، وربط نظام هايبرييون 
الدرهم  ونظام  الحتــادي،  املــايل  النظام  بامليزانية مع  اخلا�س 

الإلكرتوين مع النظام املايل الحتادي.
واملحا�شبية  املــالــيــة  والــتــطــبــيــقــات  الأنــظــمــة  اأحــــدث  وتــنــاولــت 
اإدارة اخلزينة،  امل�شتخدمة من قبل وزارة املالية، ومنها )نظام 
ونظام  الإلــكــرتوين،  املمار�شات  ونظام  املــورديــن،  بوابة  نظام  و 
)الهايبرييون(،  املــيــزانــيــة  اإعــــداد  نــظــام  و  املــيــزانــيــة،  تخطيط 

والنظام الآيل لإدارة اخلزينة(. 

»�إ�شالمية دبي« تختتم �مل�شابقة �ل�شنوية ملر�كز مكتوم لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي
•• دبي-وام:

اختتمت اإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي التابعة لدائرة ال�شوؤون 
ال�شنوية  م�شابقتها  الــورقــاء  مبنطقة  بدبي  اخلــريي  والعمل  الإ�شالمية 
بدورتها 19 حلفظ القراآن الكرمي برعاية وح�شور ال�شيخ �شعيد بن مكتوم 
اأحمد ال�شيباين املدير  اآل مكتوم واإ�شراف �شعادة الدكتور حمد بن ال�شيخ 
العام لدائرة. وعر�شت اإدارة املراكز فيلما عن تاريخ املراكز واإجنازاتها على 
مدار تاأ�شي�شها واطلع احل�شور على تعريف اإح�شائي مبعدل النت�شاب اإىل 
املراكز وازدياده امل�شهود خالل ال�شنوات الثالث الأخرية لي�شل العدد اإىل 
الدكتور  �شعادة  دبــي. وثمن  اإمــارة  3000 طالب على م�شتوى  اأكــرث من 
للمراكز  الكرمية  الــرعــايــة  دبــي  لإ�شالمية  الــعــام  املــديــر  ال�شيباين  حمد 
اآل  بنت خليفة  علياء  وال�شيخة  بن مكتوم  �شعيد  ال�شيخ  قبل  واملتابعة من 

مكتوم لتطويرها وو�شول طالبها اإىل املراحل املتقّدمة يف جمالت العلوم 
املرتبطة بالقراآن تالوة وحفظا . واأثنى على تلك اجلهود التي تبذلها اإدارة 
املراكز يف حتديد م�شاراتها نحو النجاح وا�شتدامة و�شائل الرقي بالطلبة 
والثقافية  العمرية  الفئات  اختالف  على  العاملية  املناف�شات  اإىل  للو�شول 

واحل�شور يف املناف�شات املعرفية ذات ال�شلة بالقراآن الكرمي.
من جهته قال حمد اخلزرجي مدير اإدارة املراكز اإن الطلبة امل�شاركني يف 
امل�شابقة �شكلوا فارقا حقيقيا فهم نتاج ملا توؤ�ش�شه اإدارة املراكز و تعمل على 
من  كوكبة  تخريج  اليوم  اجلميع  وي�شهد  كامل  مو�شم  مــدار  على  تفعيله 
احلفاظ على تنوع اأعمارهم وثقافتهم وم�شتويات حفظهم يف �شوء عنايتنا 
م�شتويات  اأرقــى  اإىل  اأبنائنا  و�شول  على  وحر�شنا  الــقــراآن  باأهل  الفائقة 
التن�شئة والرعاية يف ظالل املراكز متبعني بذلك الأ�شاليب احلديثة ذات 

الأثر الإيجابي على اجلميع.
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•• دبي-الفجر: 

للموارد  العامة  الإدارة  الب�شرية يف  املــوارد  �شوؤون  اإدارة  كرمت 
الب�شرية يف �شرطة دبي موظفيها �شمن مبادرة حملت عنوان 
اإ�شعاد  دبــي على  �شرطة  اإطـــار حر�س  وذلــك يف  لــكــم«،  �شكرا   «
الــعــمــل ونحن  اأح�شنتم  مــفــادهــا  ر�ــشــالــهــا  واإيــ�ــشــال  املــوظــفــني 
نقدر جهودكم. وقال العميد اأحمد حممد رفيع مدير الإدارة 
العامة للموارد الب�شرية اإن املبادرة تاأتي عرفانا و�شكرا جلهود 
اأن  مــوؤكــدا  العمل،  بجودة  الرتــقــاء  يف  وم�شاهمتهم  املوظفني 
التكرمي والحتفاء باملوظف يعد حتفيزا وت�شجيعا لال�شتمرار 

واملثابرة، ودعما لل�شلوك الإيجابي، مبا يحقق توجهات العمل 
واأهداف املوؤ�ش�شة.

الكادر  بــاأن  اإميانهم  انطالقا من  تاأتي  املــبــادرة  هــذه  اإن  وقــال 
دبي  �شرطة  عليه  تعول  الــذي  الأ�شا�شي  املحرك  هو  الب�شري 
لذلك  عاملية،  و�شمعة  عالية  بحرفية  وامل�شوؤوليات  املهام  لأداء 
املــوظــفــني على  اإيــجــابــيــة حمــفــزة ت�شجع  بيئة  لبــد مــن خلق 
املقدمة،  باخلدمات  لالرتقاء  العمل،  اآليات  وتطوير  املثابرة 
موؤكدا اأن تطوير العن�شر الب�شري يف كل املجالت هو الركيزة 

الأ�شا�شية للريادة والتميز.
وكرم العميد اأحمد رفيع يرافقه نائبه العميد الدكتور �شالح 

املوارد  �ــشــوؤون  اإدارة  مدير  البلو�شي  اهلل  عبد  والــرائــد  مـــراد، 
كّرم  الب�شرية،  املـــوارد  �ــشــوؤون  اإدارة  اأق�شام  وروؤ�ــشــاء  الب�شرية، 
موظفي الإدارة الفرعية، موجها يف ذات الوقت روؤ�شاء الأق�شام 
بالنزول امليداين اإىل مقار املوظفني ممن يعملون خارج مبنى 

القيادة الرئي�شي وتكرميهم على راأ�س عملهم.
ال�شعادة  ق�شم  كــرم كل من  رفيع قد  اأحمد  العميد  وكــان  هــذا 
املالية،  والت�شويات  امل�شتحقات  ق�شم  الوظيفية،  والإيجابية 
ق�شم الأر�شفة اللكرتونية والتدقيق، ق�شم اجلوازات والهويات 
الــوظــيــفــيــة، قــ�ــشــم تــوقــيــف املـــــوارد الــبــ�ــشــريــة، قــ�ــشــم ال�شوؤون 

الن�شائية، ق�شم �شوؤون املدنيني، ق�شم �شوؤون الع�شكريني.

�شرطة دبي تكرم موظفيها مببادرة »�شكرً� لكم«

اأطلقها من�سور بن زايد خالل فعاليات القمة العاملية للحكومات 2018

من�شة فر�س »�ل�شباب �لعربي« �لإلكرتونية ت�شتقطب 5800 م�شتخدم و12 �لف ز�ئر خالل �لأ�شهر �لأوىل
�سما املزروعي: التفاعل الكبري مع املن�سة تاأكيد لأهميتها يف تقدمي احللول العملية لتمكني ال�سباب العربي

•• اأبوظبي-الفجر: 

العربي  الـــ�ـــشـــبـــاب  مـــركـــز  اأعــــلــــن 
م�شتخدمي  عــــــدد  و�ــــشــــول  عــــن 
العربي«  الــ�ــشــبــاب  »فــر�ــس  من�شة 
الإلكرتونية اإىل اأكرث من 5800 
م�شتخدم، بينما و�شل زوار موقعها 
على �شبكة النرتنت اإىل اأكرث من 
12 األف زائر، وذلك خالل الأ�شهر 
الأوىل من اإطالقها من قبل �شمو 
نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�شيخ من�شور 
الــوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�ــشــوؤون الــرئــا�ــشــة وذلـــك يف خطوة 
عملية لتمكني ال�شباب العربي من 
خالل توفري فر�س حتقق اأمالهم 

وطموحاتهم. 
ووفـــقـــاً لإحــ�ــشــائــيــات املـــركـــز، فقد 
و�ــــشــــل عــــــدد الــــفــــر�ــــس الــــتــــي مت 
اإ�شافتها للمن�شة حتى الآن اإىل ما 

ليكونوا قادة يف امل�شتقبل.« 
اأن من�شة فر�س  واجلدير بالذكر 
لت�شبح  تــهــدف  الــعــربــي  الــ�ــشــبــاب 
لكافة  ـــمـــل  والأ�ـــش الأول  املـــرجـــع 
جلميع  تـــتـــوفـــر  الــــتــــي  الــــفــــر�ــــس 
ال�شباب العربي يف الوطن العربي 
ــــرامــــج  مـــــن بــــعــــثــــات درا�ـــــشـــــيـــــة وب
وحا�شنات  وتــدريــبــيــة  تــطــويــريــة 
التفاعل  مــن  متكنهم  وفــعــالــيــات 
مــــع املـــجـــتـــمـــع وال�ــــشــــتــــفــــادة مما 
املن�شة  و�ــشــتــمــّثــل  لـــهـــم.  تــقــدمــه 
ج�شراً يربط ال�شباب مع موؤ�ش�شات 
ت�شعى  وعــاملــيــة  واإقــلــيــمــيــة  حملية 
فر�شاً  وتـــقـــدمي  الــ�ــشــبــاب  لـــدعـــم 
واأهدافهم  اآمــالــهــم  لتحقيق  لهم 

التطويرية.
بيانات  قــاعــدة  املــنــ�ــشــة   و�شت�شكل 
من  املعنية  اجلــهــات  متكن  مهمة 
ا�شتخدامها لتحديد نقاط ال�شعف 

وامل�شابقات، و215 جهة يف جمال 
الربامج التطويرية، و92 جهة يف 
احلا�شنات،  يف  و103  الفعاليات، 
و124 جهة يف البعثات الدرا�شية، 
املهني،  الـــتـــدريـــب  يف  جــهــة  و85 

و109 جهات يف التطوع.   
وتـــــوزع مــ�ــشــتــخــدمــو املــنــ�ــشــة على 
جميع بلدان العامل، حيث ت�شدرت 
املغرب قائمة عدد امل�شتخدمني لها 
والذين و�شل عددهم اإىل 2761 
ن�شبته  مــــا  يــ�ــشــكــلــون  مــ�ــشــتــخــدم 
%47 مــن اإجــمــايل عدد  حـــوايل 
امل�شتخدمني، وتلتها دولة الإمارات 
ثم  ومــن  م�شتخدم،   829 بن�شبة 
اجلزائر بـ 814 م�شتخدم، وتلتها 
اململكة العربية ال�شعودية بـ 324 

م�شتخدم.
�شما  معايل  قالت  املنا�شبة،  وبهذه 
املزروعي  فـــار�ـــس  بـــن  �ــشــهــيــل  بــنــت 

وتوزعت  فــر�ــشــة،   2500 يــقــارب 
ــــجــــالت  هـــــــذه الــــفــــر�ــــس عــــلــــى امل
املن�شة،  تــوفــرهــا  الــتــي  الرئي�شية 
جمـــال  يف  ـــة  فـــر�ـــش  362 وهــــــي 
اجلوائز وامل�شابقات، و477 فر�شة 
يف الربامج التطويرية، بالإ�شافة 
بالفعاليات،  فــر�ــشــة   329 اإىل 
احلا�شنات،  يف  فـــر�ـــس  و309 
و398 البعثات الدرا�شية، و288 
فــر�ــشــة لــلــتــدريــب املــهــنــي، و315 

فر�شة للتطوع. 
اإقليمي  باهتمام  املن�شة  وحظيت 
وعـــاملـــي كـــبـــري، حــيــث و�ـــشـــل عدد 
امل�شاركة  واملـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات  اجلــــهــــات 
جهة   860 مـــن  اأكــــرث  اإىل  فــيــهــا 
العربي،  الوطن  اأنحاء  جميع  من 
اجلــــــهــــــات على  هـــــــذه  ــــــوزعــــــت  وت
للمن�شة،  الأ�ــشــا�ــشــيــة  الــقــطــاعــات 
وهي 130 جهة يف جمال اجلوائز 

يف الــفــر�ــس املــتــوفــرة لــلــ�ــشــبــاب يف 
احلاجة  وحتديد  العربي،  الوطن 
وو�ــشــع اخلــطــط والـــربامـــج التي 
عمليات  يف  ال�شباب  دور  مــن  تعزز 
بالإ�شافة  والــــتــــطــــور،  الــتــنــمــيــة 
وفقاً  ال�شبابية  املــبــادرات  لختيار 
للمعلومات والبيانات املتوفرة عن 

واقع ال�شباب العربي. 
للم�شتخدمني  املن�شة  تتيح  كــمــا 
اإ�شافة  طــلــبــات  تــقــدمي  اإمــكــانــيــة 
فر�س جديدة مما مينحها فر�شة 
للو�شول اإىل اأكرب �شريحة ممكنة 
العربي  الـــوطـــن  يف  الــ�ــشــبــاب  مـــن 
ـــــواب  والــــعــــامل. وحتـــتـــوي عــلــى اأب
واجلوائز  بالفعاليات  متخ�ش�شة 
الدرا�شية  واملــــنــــح  واملـــ�ـــشـــابـــقـــات 
التطوع  وفــــر�ــــس  واحلـــا�ـــشـــنـــات 
التطويرية.  والربامج  والتدريب 
احلكومات  اجلهات  لكافة  وميكن 

وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب رئي�شة 
لل�شباب:« تكمن  الإمــارات  جمل�س 
ت�شكل  كــونــهــا  يف  املــنــ�ــشــة  اأهــمــيــة 
الباحث  ال�شباب  بــني  و�شل  حلقة 
تطلعاتهم  مع  تتوافق  فر�س  عن 
م�شرية  يف  بامل�شاركة  وطموحاتهم 
وم�شاهمني  اأوطانهم،  يف  التنمية 
جمتمعاتهم،  خــدمــة  يف  فــاعــلــني 
الراغبة  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  وبني 
يف ال�شتفادة من الطاقات ال�شبابية 
للم�شي يف حتقيق خططها لدفع 
ونحن  جمتمعاتها،  تــقــدم  عجلة 
�ـــشـــعـــداء بـــالـــتـــفـــاعـــل الـــكـــبـــري من 
اجلهات املختلفة من العامل العربي 
لدعم هذه املن�شة وهو الذي يوؤكد 
املن�شات  هـــذه  ملــثــل  عــلــى احلــاجــة 
ودورهــــــا الــفــاعــل يف املــ�ــشــاهــمــة يف 
والرتقاء  ال�شباب  قــدرات  تطوير 
مهاراتهم  و�ـــشـــقـــل  بـــخـــرباتـــهـــم 

واملنظمات  اخلــا�ــشــة  واملــوؤ�ــشــ�ــشــات 
فر�س  بــطــرح  امل�شاهمة  الــدولــيــة، 
هذه  خـــالل  مــن  الــعــربــي  لل�شباب 

املن�شة.
وكان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
جمل�س  رئــيــ�ــس  نـــائـــب  نــهــيــان  اآل 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة اأطلق 
»من�شة فر�س ال�شباب العربي« يف 

فرباير هذا العام.
ال�شباب  »مــركــز  اأن  بالذكر  جدير 

ا�شرتاتيجي  مــركــز  هــو  الــعــربــي« 
لل�شباب  ـــــادرات  مـــــب عـــلـــى  يــعــمــل 

العربي ويقوده ال�شباب العربي.
ويــعــمــل املــركــز عــلــى و�ــشــع اأجندة 
�شنوية لهم وين�شر تقارير ودرا�شات 
يخت�س  كـــمـــا  حـــولـــهـــم  �ـــشـــنـــويـــة 
ال�شرتاتيجية  املــ�ــشــاريــع  بــــــاإدارة 
امللتقيات  وتنظيم  العربي  لل�شباب 
حول  العربي  لل�شباب  والفعاليات 

العامل.

دعت اإىل جتنب الأخطار ال�سحية لذبح املوا�سي يف البيوت وال�سوارع

م�شالخ بلدية مدينة �أبوظبي جتهز 23330 ذبيحة خالل �أ�شبوع و�حد
•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�شفت بلدية مدينة اأبوظبي اأن م�شاخلها ا�شتطاعت 
وذلك  متنوعة  ذبيحة   23330 مــن  اأكــرث  جتهيز 
اأغنام  امل�شالخ، ما بني  اأ�شبوع واحد يف جميع  خالل 
�شهدت  امل�شالخ  اأن  م�شرية  واأبــقــار،  وجــمــال  ومــاعــز 
اإقبال منقطع النظري وخ�شو�شا مع الأيــام الأوىل 

من رم�شان املبارك.
الفرتة  خــالل  اأبوظبي  م�شالخ  اأن  البلدية  واأكـــدت 
احلايل  مايو   19 وحتى  مايو   13 بــني  مــا  املمتدة 
والأعــــداد  ال�شكان  احــتــيــاجــات  تلبي  اأن  ا�شتطاعت 
الــكــبــرية مــن الــذبــائــح، حيث جــهــزت خــالل الفرتة 
22332 راأ�ــشــا مــن الأغــنــام واملــاعــز، بينما  ذاتــهــا 
اجلمال  من  راأ�ــشــاً   998 ذاتها  الفرتة  عن  جهزت 
اآليات  اأنها ومن خالل  البلدية  واأو�شحت  والأبقار. 
قبل  الذبائح  على  جتريه  الــذي  البيطري  الك�شف 

املجتمع  �شالمة  على  وذلــك حر�شا   - وبعده  الذبح 
املوا�شي  مـــن  عـــدد  ا�ــشــتــبــعــاد  اأفــــــراده - مت  و�ــشــحــة 
مت  حــيــث  الأدمـــــي،  لال�شتهالك  �شالحيتها  لــعــدم 
لإ�شابتها  واملــاعــز  الأغـــنـــام  مــن  ــا  راأ�ــش  41 اإعــــدام 
تطابقها  ولــعــدم  والأمــــرا�ــــس  الــطــفــيــلــيــات  ببع�س 
اأبوظبي، كما  بها يف  املعمول  ال�شحية  ال�شروط  مع 
واحدة من اجلمال  راأ�شا  اأبوظبي  م�شالخ  ا�شتبعدت 
الأدمــي حيث  لال�شتهالك  لعدم �شالحية حلومها 
بقايا  عــلــى  يــحــتــوى  اأنـــه  دمــهــا  بــعــد حتليل  اكت�شف 
واآثار مل�شادات حيوية يف حلومها، ومن هذا املنطلق 
اأفراد  الــتــزام  اأهــمــيــة  اأبــوظــبــي  مدينة  بلدية  تــوؤكــد 
ذبائحهم  لتجهيز  اأبوظبي  م�شالخ  بارتياد  املجتمع 
وذلك نظرا للخدمات الع�شرية املتوافرة والرعاية 
القائمني  وحــر�ــس  املــتــاحــة،  وال�شحية  البيطرية 
على امل�شالخ على �شحة و�شالمة املادة ال�شتهالكية 
الغذائية املقدمة اإىل ال�شكان وفقا لأرفع م�شتويات 

بالإقبال  نف�شه  بالوقت  م�شيدة  والعناية،  الرقابة 
الكبري الذي �شهدته امل�شالخ يف بداية رم�شان نتيجة 
ال�شحية  التوعية  حمالت  وجنــاح  املجتمعي  الوعي 
اإىل جعل م�شالخ  املجتمع  اأفــراد  داعية  ال�شاأن،  بهذا 
الذبائح،  لتجهيز  والأخـــري  الأول  اخلــيــار  اأبــوظــبــي 
تقدمها  الــتــي  املتنوعة  اخلــدمــات  مــن  وال�ــشــتــفــادة 

البلدية يف هذه امل�شالخ .
عدم  املجتمع  اأفــراد  بجميع  كذلك  البلدية  واأهابت 
مــن م�شادر  عـــام  ب�شكل  واملــوا�ــشــي  الــذبــائــح  �ــشــراء 
الباعة اجلائلني غري املرخ�شني وذلك  اأو  جمهولة 
لعدم قدرة امل�شرتي على معرفة طبيعة هذه املوا�شي 
اخلطاأ  عــن  نــاهــيــك  ال�شحية،  وحــالــتــهــا  ومــنــ�ــشــاأهــا 
اأو يف  البيوت  يف  املا�شية  هذه  بذبح  املتمثل  اجل�شيم 
م�شتوى  معرفة  دون  حلومها  وا�شتخدام  ال�شوارع 
اأن  على  البلدية  ت�شدد  ولــهــذا  و�شحتها،  �شالمتها 
امللحقة  والـــزرائـــب  اأبــوظــبــي  مــ�ــشــالــخ  اإىل  الــلــجــوء 

الأكيدة  والــوقــايــة  ال�شائب  الخــتــيــار  هــو  بامل�شالخ 
امل�شدر  املجهولة  املوا�شي  تــنــاول حلــوم  اأخــطــار  مــن 
وال�شحة  الــ�ــشــالمــة  لــلــجــمــيــع  راجـــيـــة  والــتــجــهــيــز، 
اأبوظبي  م�شالخ  اأن  بــالــذكــر  اجلــديــر  والــعــافــيــة.   
املبارك، من  ت�شتقبل اجلمهور خالل �شهر رم�شان 
ال�شاد�شة م�شاء وعلى مدار  ال�شاد�شة �شباحا وحتى 
املبارك،  رمــ�ــشــان  �شهر  طيلة  كاملة  الأ�ــشــبــوع  اأيـــام 
ال�شاعة  مــن  ليلية  ورديــــة  تخ�شي�س  مت  وكــذلــك 
1.30بعد  الــ�ــشــاعــة  اإىل  لــيــاًل   10.00 الــعــا�ــشــرة 
اجلمهور  احتياجات  تلبية  بــهــدف  الليل  منت�شف 
والطلب املتزايد على الذبائح خالل ال�شهر الكرمي، 
وحــر�ــشــا عــلــى تــقــدمي اأفــ�ــشــل اخلــدمــات للجمهور 
واإيجاد اآلية مرنة يف اأوقات تنا�شب اجلميع، م�شرية 
اأن ر�شوم الذبح وجتهيز الذبائح مل يطراأ عليها اأي 
تغيري اأو تعديل وهي 15 درهما لل�شاأن واملاعز و40 
لالأبقار  درهــمــا  و60  واحلـــــريان،  للعجول  درهــمــا 

واجلمال وت�شمل هذه الأ�شعار تقطيع ذبيحة ال�شاأن 
اأما اجلمال والأبقار فتقطع  اأربــع قطع  اإىل  واملاعز 
ر�شم  وهناك  املتعامل  رغبة  8 قطع ح�شب   6- اإىل 
ال�شاأن  بخ�شو�س  اخلــا�ــس  للتقطيع  دراهـــم   10
واحلـــريان،  العجول  لتقطيع  درهــمــا  و60  واملــاعــز 
الــكــبــرية ) وزن  لــالأبــقــار واجلـــمـــال  و100 درهــــم 
واأ�شارت  واحــــد(.  غـــرام  كيلو  عــن   يقل  ل  القطعة 

البلدية اأنها ت�شع يف خدمة اجلمهور خم�شة م�شالخ 
يف مدينة اأبوظبي و�شواحيها وهي: م�شلخ اأبوظبي 
الآيل وهو خم�ش�س للذبح التجاري، م�شلخ اأبوظبي 
يا�س  بني  م�شلخ  امليناء،  منطقة  يف  ويقع  للجمهور 
ويقع يف منطقة بني يا�س، م�شلخ ال�شهامة ويقع يف 
منطقة ال�شهامة القدمية، وم�شلخ الوثبة ويقع على 

طريق العني )ال�شاحنات( يف منطقة الوثبة.

طرق دبي تنجز 86 % من �لعقد �لأول من م�شروع تطوير �شارعي لطيفة بنت حمد�ن و�أم �ل�شيف
•• دبي-وام:

املدير  الطاير  مطر  �شعادة  اأعلن 
يف  املديرين  جمل�س  رئي�س  العام 
الــطــرق واملــوا�ــشــالت بدبي  هيئة 
اأعمال  مــن  املــائــة  86 يف  اإجنــــاز 
الأول من م�شروع تطوير  العقد 
واأم  حمدان  بنت  لطيفة  �شارعي 
يف  اإجنــازهــا  يتم  ان  على  ال�شيف 
اجلاري  العام  من  الأخــري  الربع 
فيما بلغت ن�شبة الإجناز يف اأعمال 

العقد الثاين 60 يف املائة.
امل�شروع  افــتــتــاح  الــطــايــر  وتــوقــع 
 2019 عــام  الأول من  الربع  يف 
املــ�ــشــروع يربط  ..مــ�ــشــريا اىل ان 
بـــ�ـــشـــارع اخليل  مــنــطــقــة جـــمـــريا 
والـــطـــرق املـــوازيـــة �ـــشـــارع اخليل 
بتكلفة  الأ�ــشــايــل  و�ـــشـــارع  الأول 
 800 بـــنـــحـــو  تــــقــــدر  اإجـــمـــالـــيـــة 
مليون درهم حيث انتهت ال�شركة 
املنفذة للم�شروع من اإجناز اأعمال 

خمتلف اجل�شور.
امل�شروع  “ يـــاأتـــي  الــطــايــر  وقــــال 
�شاحب  لـــتـــوجـــيـــهـــات  تـــنـــفـــيـــذاً 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
الطرق  مــ�ــشــاريــع  بــتــنــفــيــذ  اهلل” 
التنمية  ملــواكــبــة  النقل  واأنــظــمــة 
امل�شتمرة التي ت�شهدها اإمارة دبي 
وتلبية متطلبات النمو والنت�شار 
ال�شكاين وحتقيق ال�شعادة لل�شكان 
يف  املتنامية  الـــزيـــادة  وا�ــشــتــيــعــاب 
املرورية وحت�شني حركة  احلركة 
يف  املـــرور  حــركــة  وت�شهيل  النقل 
كما  دبــي  اإمــــارة  مناطق  خمتلف 
للخطة  ا�شتكماًل  تنفيذه  يــاأتــي 
تطوير  للهيئة يف  ال�شرتاتيجية 

العمودية  املـــحـــاور  مـــن  الــعــديــد 
مثل �شارع املطار و�شارع طرابل�س 

و�شارعي اليالي�س والأ�شايل.
من  الأول  الــعــقــد  ان  واأو�ــــشــــح 
�شارعي  تطوير  يت�شمن  امل�شروع 
ال�شيف  واأم  حمدان  بنت  لطيفة 
التقاطع  الــ�ــشــفــا  تـــقـــاطـــع  مــــن 
املـــنـــارة على  تــقــاطــع  اإىل  الــثــاين 
التقاطع  زايــــــد  الــ�ــشــيــخ  �ــــشــــارع 
الــثــالــث وربـــــط مــنــطــقــة جمريا 
املوازية  والــطــرق  بــ�ــشــارع اخلــيــل 
والأ�شايل  الأول  اخليل  �شارعي 
تنفيذ طــرق وج�شور  مــن خــالل 
مرورية  حركة  توفر  مب�شتويني 
ال�شيف باجتاه  اأم  �شارع  حرة من 
زايد  ال�شيخ  و�شارع  الو�شل  �شارع 
بنت  لطيفة  �ــشــارع  اإىل  و�ـــشـــوًل 
حمدان وكذلك من �شارع الزمرد 
الــ�ــشــيــخ زايـــد  �ـــشـــارع  اإىل  �ــشــرقــاً 
ب�شارع  ربـــط اجلــ�ــشــريــن  و�ــشــيــتــم 
الــ�ــشــيــخ زايــــد عـــرب جــ�ــشــور توفر 
املرورية  لــلــحــركــة  حـــرة  خمــــارج 
اجل�شور  اجناز  مت  اأنه  ..مو�شحاً 
اأعلى واأ�شفل م�شار اخلط الأحمر 
على  الـــتـــاأثـــري  دون  دبـــــي  ملـــــرتو 

احلركة الت�شغيلية للمرتو.
وقال املدير العام ورئي�س جمل�س 

املديرين بهيئة الطرق ان العقد 
اأي�شا  ت�شمن  امل�شروع  من  الأول 
�شارع  على  جم�شر  تقاطع  اإن�شاء 
لــطــيــفــة بــنــت حـــمـــدان مـــع �شارع 
تقاطع  اإىل  اإ�شافة  الأول  اخليل 
�شطحي حمكوم باإ�شارات �شوئية 
اأ�ــشــفــل اجلــ�ــشــر وكـــذلـــك تطوير 
ال�شيف  اأم  �شارع  وحت�شني تقاطع 
جانب  اإىل  الـــو�ـــشـــل  �ـــشـــارع  مـــع 
�شطحية  رئــيــ�ــشــة  طــــرق  تــنــفــيــذ 
واإنــ�ــشــاء وتــطــويــر طـــرق خدمية 
على  التجميلية  الزراعة  واأعمال 
ــيــخ زايــــــد بني  طـــــول �ــــشــــارع الــ�ــش
املنارة  وتــقــاطــع  الــ�ــشــفــا  تــقــاطــع 
لطيفة  و�شارع  ال�شيف  اأم  و�شارع 

بنت حمدان و�شارع الزمرد.
الـــثـــاين من  الــعــقــد  واأو�ــــشــــح ان 
امل�شروع يهدف اإىل حت�شني الربط 
الــ�ــشــيــخ زايــــد و�شارع  �ـــشـــارع  بـــني 

جمريا  مــنــطــقــة  وبـــــني  اخلــــيــــل 
غــربــا ودبـــي لنـــد �ــشــرقــا وكذلك 
القوز  منطقة  مــداخــل  حتــ�ــشــني 
امل�شاريع  من  العديد  اإىل  اإ�شافة 
ان  اىل  ..مـــ�ـــشـــريا  الـــتـــطـــويـــريـــة 
الطريق  تطوير  ت�شمن  امل�شروع 
الأول  اخليل  تقاطع  من  القائم 
اخليل  �ـــشـــارع  مـــع  الــتــقــاطــع  اإىل 
بــطــول ثــالثــة كــيــلــومــرتات حيث 
التقاطعات  تــطــويــر  حــالــيــاً  يــتــم 
على طول املحور كما يتم تطوير 
�شارع  مع  الأ�شايل  �شارع  تقاطع 
تقاطع  مــن  حــمــدان  بنت  لطيفة 
�شوئية  باإ�شارة  حمكوم  �شطحي 
اإىل تــقــاطــع جمــ�ــشــر يــتــكــون من 
ب�شعة ثالثة  اأول  ج�شر مب�شتوى 
يخدم  اجتــــــاه  كــــل  يف  مــــ�ــــشــــارات 
�شارع  عـــلـــى  املـــــروريـــــة  احلــــركــــة 
لطيفة بنت حمدان واإن�شاء ج�شر 

يف  م�شارين  ب�شعة  ثــان  مب�شتوى 
كل اجتاه يخدم احلركة املرورية 
وتطوير  الأ�ـــشـــايـــل  �ـــشـــارع  عــلــى 
كفاءته  لرفع  ال�شطحي  التقاطع 
النتظار  زمــن  خف�س  يف  لي�شهم 
ثالث  مــن  القائم  التقاطع  على 
دقائق اإىل اأقل من دقيقة واحدة 
يف   78 بن�شبة  الزدحـــام  وتقليل 
امل�شائية  الـــذروة  �شاعات  يف  املائة 
ال�شتيعابية  الـــــقـــــدرة  ورفــــــــع 

للتقاطع بن�شبه 40 يف املائة.
يت�شمن  املـــ�ـــشـــروع  ان  واأ�ــــشــــاف 
�شارع  تـــقـــاطـــع  تـــطـــويـــر  كـــذلـــك 
اخلــيــل بــاإ�ــشــافــة و�ــشــلــة جم�شرة 
املتجهة  املرورية  خلدمة احلركة 
�ــشــمــاًل اإىل �ــشــارع اخلــيــل ومعرب 
اخلليج التجاري وهو ما �شي�شهم 
يف تخفيف الزدحــام القائم على 

التقاطع مع �شارع اخليل.

2015 بخ�شو�س ال�شركات التجارية وعطفا على  2 ل�شنة  اإىل القانون الحتادي رقم  ا�شتناداً 
اإدارة  جمل�س  ي�شر  �ــس.م.خ  لال�شتثمار  خمازن  ل�شركة  ال�شا�شي  والنظام  التاأ�شي�س  عقد  احكام 
الول  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�شور  دعوتكم  �ــس.م.خ  لال�شتثمار  خمــازن  �شركة 

وذلك للنظر يف جدول العمال التايل:
 31 1- تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة وعن مركزها املايل خالل ال�شنة املنتهية يف 

دي�شمرب 2017 والت�شديق عليه.
2- تقرير مدقق احل�شابات عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 والت�شديق عليه.

املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  لل�شركة  واخل�شائر  الربــاح  وح�شاب  العمومية  امليزانية  مناق�شة   -3
بتاريخ:31 دي�شمرب 2017 والت�شديق عليها.

4- ابراء ذمة اع�شاء جمل�س الإدارة ومدقق احل�شابات من امل�شوؤولية حتى تاريخ ال�شنة املالية 
املنتهية بتاريخ:31 دي�شمرب 2017.

5- املوافقة على مقرتح جمل�س الإدارة بتوزيع ارباح على امل�شاهمني وتوزيع مكافاأت على اأع�شاء 
جمل�س الإدارة.

6- تعيني مدقق احل�شابات لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018 وحتديد اتعابه.
2018 يف العنوان املذكور  27 يونيو  املوافق  الثالثة ع�شر يوم الأربعاء  ال�شاعة  وذلك يف متام 

ادناه:فندق بيت�س روتانا - اأبوظبي - المارات العربية املتحدة.
% من  �شيكون اجتماع اجلمعية العمومية �شحيحا اذا ح�شره عدد من امل�شاهمني ميثلون 50 
جمموع اأ�شهم راأ�س مال ال�شركة ، واإذا مل يكتمل الن�شاب القانوين لهذا الجتماع ف�شوف ينعقد 
الجتماع الثاين يوم اخلمي�س املوافق:28 يونيو 2018 يف ذات املكان والزمان و�شيكون الجتماع 

�شحيحا مبن ح�شر.
القرارات  واتخاذ  للح�شور  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  انابة غريكم من غري  لكم  يجوز  باأنه  علماً 
والــتــ�ــشــويــت مبــوجــب تــوكــيــل كــتــابــي مــ�ــشــدق ح�شب الأ�ـــشـــول اإذا كـــان الــنــائــب عنكم مــن غري 

امل�شاهمني.
وتف�شلو بقبول فائق الحرتام والتقدير

�سركة خمازن لال�ستثمار �ض.م.خ
رئي�ض جمل�ض الإدارة

دعوة حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية للعام 2017
ل�شركة خمازن لال�شتثمار �س.م.خ
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اأخبـار الإمـارات

ملتقى ز�يد للعمل �لإن�شاين يعقد دورته �لتا�شعة �لربعاء �ملقبل حتت �شعار �ملر�أة على نهج ز�يد
•• اأبوظبي-وام: 

التا�شعة  دورتـــه  النــ�ــشــاين  للعمل  زايـــد  ملتقى  يعقد 
ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  المـــارات  مبركز 
نــهــج زايد”  “املراأة عــلــى  �ــشــعــار  املــقــبــل حتــت  الأربـــعـــاء 
وخا�شة  موؤ�ش�شة حكومية   44 عن  يزيد  ما  مب�شاركة 
“ والحتـــاد  الــعــطــاء  “زايد  مــن  م�شرتكة  مــبــادرة  يف 
والبحوث  للدرا�شات  المـــارات  ومركز  العام  الن�شائي 
�شاحب  توجيهات  مع  ان�شجاما  وذلــك  ال�شرتاتيجية 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
زايـــد  عــــام   2018 عــــام  يـــكـــون  بـــــاأن  اهلل”  “حفظه 
وبال�شراكة مع جمعية دار الرب وموؤ�ش�شة بيت ال�شارقة 
يف  الملــاين  ال�شعودية  امل�شت�شفيات  وجمموعة  اخلريي 
يربز  والـــذي  امل�شرتك  النــ�ــشــاين  للعمل  مميز  منــوذج 

الدور الريادي الن�شاين لدولة المارات.
التطوعي  العمل  ثقافة  تر�شيخ  اىل  امللتقى  ويــهــدف 
املــوؤ�ــشــ�ــشــات احلكومية  النــ�ــشــاين وحتــفــيــز  والــعــطــاء 
واخلا�شة لتبني افكار �شبابية ذكية ت�شاهم ب�شكل فعال 
منها  تعاين  وتعليمية  �شحية  مل�شاكل  حلول  ايجاد  يف 

املجتمعات.
اإطــــار  يف  الإن�شاين”  زايـــــد  “ملتقى  انــعــقــاد  ويـــاتـــي 
احتفالت الدولة بـ”يوم زايد للعمل الن�شاين” الذي 
اإحياء لذكرى  ي�شادف التا�شع ع�شر من �شهر رم�شان 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان –طيب اهلل 
وت�شليط  والإن�شانية  اخلرية  باأعماله  والتذكري  ثراه- 
باأهمية  ال�شوء على هذه القيم اجلميلة ون�شر الوعي 
اأعــمــال الـــرب واخلـــري وتــقــدمي الــعــون واملــ�ــشــاعــدة اإىل 

الآخرين واملحتاجني.
عن  وثــائــقــي  فيلم  عــر�ــس  امللتقى  فعاليات  وتت�شمن 
البي�شاء  اأياديها  امتدت  التي  العطاء”  “زايد  مبادرة 
اإىل خمتلف دول العامل فغدت منوذجا وعنوانا للعطاء 
املحلي والعاملي وا�شتعرا�س  ال�شعيدين  الإن�شاين على 
بنت  فــاطــمــة  ال�شيخة  حلملة  الإنــ�ــشــانــيــة  املــ�ــشــروعــات 
مبارك الن�شانية العاملية والتي د�شنت م�شبقا مببادرة 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  من  كرمية 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س العلى لالأمومة 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
اإىل  الإن�شانية  بر�شالتها  ت�شل  اأن  ا�شتطاعت  والــتــي 

اطار  يف  الــعــامل  دول  خمتلف  يف  الب�شر  مــن  املــاليــني 
كلنا  �شعار  “حتت  للتطوع  بنت مبارك  برنامج فاطمة 

امنا فاطمة”.
العمل  رواد  تــكــرمي  امللتقى  فــعــالــيــات  �شتت�شمن  كــمــا 
الإن�شاين واملوؤ�ش�شات الفائزة بجوائز زايد العطاء للعمل 
الإن�شانية  الإمــارات  وجائزة  وو�شام  ال�شبابي  الن�شاين 
العمل  جمــال  يف  جلهودهم  تثمينا  التا�شعة  دورتها  يف 
�شاهمت  والتي  وعامليا  حمليا  والجتماعي  الإن�شاين 
ب�شكل فعال يف ابراز الدور الإن�شاين الريادي للمغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان والتي امتدت اياديه 

البي�شاء ملختلف دول العامل.
واأعربت �شعادة نورة ال�شويدي مديرة الحتاد الن�شائي 
املهم  الن�شاين  امللتقى  بتنظيم هذا  �شرورها  العام عن 
الذي بات منا�شبة تدعونا اإىل تذكر الأعمال اخلريية 
املوؤ�ش�س  الوالد  ل�شرية  عنوانا  ا�شبحت  التي  اجلليلة 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - طيب اهلل 
ثراه - حيث كر�س حياته لفعل اخلري �شعيا اإىل خدمة 
الإن�شانية كلما دعت احلاجة اإىل ذلك و العمل على ما 
ينفع النا�س ويبعث الأمل يف نفو�س املحتاجني وتقدمي 
الــعــامل حتى  اأنـــحـــاء  املــ�ــشــاعــدات الإنــ�ــشــانــيــة يف جميع 
ارتبط ا�شم المــارات مبا تقدمه من منح وم�شاعدات 
 300 مــن  اأكـــرث  يف  التنموية  املــ�ــشــروعــات  مــن  لكثري 
احلدود  بذلك  متجاوزة  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  بلد 
الإن�شاين  للنداء  تلبية  الطبيعية  والعوائق  اجلغرافية 

من ال�شعوب املحتاجة.
واأكدت اأن امللتقى ينظم تزامنا مع ذكرى رحيل ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان التي تركت ب�شمات وا�شحة 
على العمل الإن�شاين على امل�شتوى العاملي لأنه بعطائه 
يف  وا�شحة  �شمات  اأ�شبحت  ومبادئ  قيماً  كر�س  املميز 

م�شرية دولة الإمارات و�شعبها املعطاء.
الإن�شاين  العطاء  اأولـــت  الر�شيدة  الــقــيــادة  اإن  وقــالــت 
ب�شرورة  املطلق  لإميانها  اهتمامها  كافة جل  باأ�شكاله 
واأهمية تقدمي يد العون وامل�شاعدة لالأ�شقاء وال�شعوب 
املحتاجة وقناعتها الرا�شخة باأن العطاء واجب واإلتزام 
ولي�س �شدقات وهبات وذلك تنفيذاً للنهج الذي اأر�شى 
عــلــى خطاه  و�ــشــار  زايـــد  ال�شيخ  الأمــــة  فقيد  قــواعــده 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “حفظه  الدولة 

بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة.
واأو�شحت ال�شويدي اأن وقفة ال�شيخ زايد منذ البداية 
مع املراأة الإماراتية وما و�شلت اإليه من تقدم ورفعة يف 
بــارزة يف �شجل دولة  عهده وما بعد رحيله كانت �شمة 

الإمارات الرفيع.
بالهتمام  الــبــدايــة  منذ  وجــه  زايـــد  ال�شيخ  اأن  واأكـــدت 
اإي�شال  و�ــــشــــرورة  واخلـــرييـــة  الإنــ�ــشــانــيــة  بـــالـــربامـــج 
اأنحاء  �شتى  يف  املحتاجني  م�شتحقيها  اإىل  امل�شاعدات 
الهتمام  لهذا  وكثمرة  الطرق  واأ�شهل  باأ�شرع  العامل 
الإن�شاين  للعمل  ممــيــزاً  منــوذجــاً  عمله  �شكل  املتنامي 
واملوؤ�ش�شات  الــهــيــئــات  مـــن  الــعــديــد  واأنــ�ــشــئــت  الــعــاملــي 
الربامج  اآلف  نـــفـــذت  الـــتـــي  الإنــ�ــشــانــيــة  واملـــــبـــــادرات 
وال�شديقة  العربية  الـــدول  يف  واخلــرييــة  الإنــ�ــشــانــيــة 

ودول العامل اأجمع.
اأن  الإمــارات فل�شفة تركز على  اإن لعطاء دولــة  وقالت 
فهناك  وتنفيذها  ال�شارية  بالت�شريعات  يتم  العطاء 
وجهت  التي  واخلــرييــة  الإن�شانية  امل�شاريع  من  املئات 
وهذه  عــنــهــا  يــعــلــن  ومل  بتنفيذها  الــر�ــشــيــدة  الــقــيــادة 

الطبيعة يف العطاء ماأخوذة من تعاليم ديننا.
للحديث عما مت  لي�س منا�شبة  امللتقى  اأن هذا  واأكــدت 
اإجنازه من اأعمال جليلة على يد املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان-طيب اهلل ثــراه- فقط واإمنــا هو 
امل�شار  يف  امل�شي  اإىل  الــدعــوة  لتجديد  كــذلــك  فر�شة 
الإمارات  دولــة  اأبــنــاء  لــدى  العطاء  قيم  لتعزيز  نف�شه 
ون�شر الوعي باأهمية اأعمال اخلري وتقدمي امل�شاعدة اإىل 
الآخرين وتعزيز الأمن املجتمعي ون�شر ثقافة املبادرة 
الــذاتــيــة لــدى الأجــيــال الــقــادمــة والــرتويــج لالأعمال 
الإن�شانية الناجحة واملوؤثرة يف دولة الإمارات وهي كلها 

اأمور جتد مناخها املالئم حتت القيادة احلكيمة.
ودعــــت �ــشــعــادة نــــورة الــ�ــشــويــدي اإىل بـــذل املـــزيـــد من 
ان�شجاما  والتطوعي  الإن�شاين  العمل  لتعزيز  اجلهود 
مع الأهداف التي ر�شمتها قيادتنا الر�شيدة حتى تظل 
دولة الإمارات العربية املتحدة ركنا رئي�شيا يف منظومة 
العمل الإن�شاين والإمنائي الدويل اإر�شاء لقيم العطاء 
ال�شعوب مبا  الت�شامن والتعاي�س بني  وتعزيزا لثقافة 

يخدم التنمية وال�شالم وال�شتقرار يف العامل اأجمع.
الإمـــارات لي�س  الإن�شاين لدولة  الــدور  ان هــذا  وقالت 
دولتنا  تاأ�شي�س  مــع  را�ــشــخ  تــوجــه  فــهــو  عليها  جــديــدا 
ال�شيخ  لــه  املغفور  عهد  منذ  العطاء  اإمـــارات  احلبيبة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- وقد ا�شتمر 
وتطور يف عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”.
بنت  فاطمة  ال�شيخة  المارات”  “ام  �شمو  ان  واأكـــدت 
مبارك لطاملا دعت اىل ان تقوم املراأة الماراتية بدورها 
الطليعي يف البذل والعطاء وقد فعلت ذلك واجادت يف 

كثري من امليادين الن�شانية داخل الدولة وخارجها.
العام حري�س على تنظيم  الن�شائي  ان الحتــاد  وقالت 
زايــد الن�شاين يف دورتــه احلالية مبــبــادرة من  ملتقى 
ال�شيخ  لــه  املغفور  ذكـــرى  لإحــيــاء  وذلـــك  العطاء  زايـــد 
زايـــد وتــذكــريا بــاأعــمــالــه اخلـــرية والإنــ�ــشــانــيــة خلدمة 
بــاأ�ــشــره .. وثمنت جــهــود مــبــادرة زايـــد العطاء  الــعــامل 
ان  ا�شتطاعت  والتي  والعاملي  املحلي  ال�شعيدين  على 
حتت  الب�شر  من  للماليني  الن�شانية  بر�شالتها  ت�شل 
مركز  بجهود  وا�ــشــادت  ان�شانية  ومظلة  تطوعي  اطــار 
ال�شرتاتيجية وحر�شه  والبحوث  للدرا�شات  المارات 
الت�شع  يف  النــ�ــشــانــيــة  زايـــد  ملتقيات  ا�شت�شافة  عــلــى 
�شنوات املا�شية من جانبه اأكد الدكتور عادل ال�شامري 
التنظيم  اأن  العطاء  زايـــد  ملــبــادرة  التنفيذي  الرئي�س 
للتذكري  يــاأتــي  النــ�ــشــاين  للعمل  زايــد  مللتقى  الـــدوري 
باإجنازات قائد �شيظل ا�شمه حمفورا يف قلوب وعقول 
اأعمال جليلة �شتظل نربا�شا  �شعوب العامل ملا قدم من 
عربيا  الن�شانية  خلــدمــة  املــوجــهــة  بــاملــبــادرات  ي�شيء 
وعامليا وتر�شي اأفعاله اخلرية الثوابت التي تعزز مكانة 
و�شيا�شة الــدولــة اخلــارجــيــة كــعــنــوان بـــارز ومــعــرب عن 

العطاء الن�شاين خلدمة الإن�شانية جمعاء .
واأ�شار اىل ان مبادرة زايد العطاء تنظم الدورة التا�شعة 
العام  الن�شائي  الحتــاد  مع  بالتعاون  للملتقى  احلالية 
تــزامــنــا مــع ذكـــرى رحــيــل املــغــفــور لــه ال�شيخ زايـــد بن 
�شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ .. منوها باأهمية 
خاللها  اجلميع  يطلق  التي  الإن�شانية  املنا�شبة  هــذه 
والنوعية  واخلــرييــة  الإن�شانية  املــبــادرات  مــن  العديد 
الــتــي تنظمها  والــفــعــالــيــات احلــكــومــيــة واملــجــتــمــعــيــة 

املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة والأهلية.

�شائقو ر�أ�س �خليمة يتدربون على �لقيادة �لذكية 

عامل �لتغذية �لإمار�تي يو�شف �ل�شعدي �شفري� لعلماء �لأغذية �ملعتمدين حول �لعامل

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

الإجنــــازات  مــن  ل�شل�شلة  امـــتـــداداً 
اأكدت على ترجمة  التي  املتوا�شلة 
حقيقية لالإبداع والريادة النوعية 
يف تطبيق التميز املوؤ�ش�شي بالأداء ، 
اأعلنت القيادة العامة ل�شرطة راأ�س 
املوارد  هيئة  مع  بالتعاون  اخليمة 
اخليمة  راأ�ــــــس  بــحــكــومــة  الـــعـــامـــة 
ــا لــلــ�ــشــيــاقــة عن  ومــــركــــز بــاحلــ�ــش
اجتاهها نحو تطبيق نظام »درايفر 
الأحــــــدث يف جمال  بــروفــايــلــيــنــغ« 
اجلدد  ال�شائقني  وتقييم  تــدريــب 
نــوعــه على  الأول مــن  والـــذي يعد 

م�شتوى الدولة.
واأعــــــرب الـــلـــواء عــلــي عـــبـــداهلل بن 
العام  الـــقـــائـــد  الــنــعــيــمــي  عــــلــــوان 
ل�شرطة راأ�س اخليمة عن ا�شتعداد 

وجاهزيتها  الــتــام  العامة  الــقــيــادة 
التعاون  جــ�ــشــور  مــد  يف  املــ�ــشــتــمــرة 
والتن�شيق الفعال مع كافة اجلهات 
املحلية على م�شتوى الإمارة ومنها 
هيئة املوارد العامة ومركز باحل�شا 
ال�شالمة  تعزيز  �شبيل  لل�شياقة يف 
لكافة �شرائح املجتمع وخا�شة فئة 
ال�شائقني باتباع اأحدث ما تو�شلت 
املرورية  الــ�ــشــالمــة  تــقــنــيــات  اإلـــيـــه 
وتوفري  الإ�ـــشـــابـــات  مـــن  للتقليل 
فـــر�ـــس الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب على 
لأولويات  جت�شيداً  م�شتوى  اأعلى 
يف  ال�شرتاتيجية  الداخلية  وزارة 
و�شالمة  اأمــنــاً  اأكـــرث  الــطــرق  جعل 
املــــروري و�شالمة  وتــعــزيــز الأمــــن 
الثقافة  ــتــوى  مــ�ــش ورفــــــع  الــــفــــرد 
باأن  مــوؤكــداً   ، املجتمع  املــروريــة يف 
القيادة العامة بالتعاون مع الهيئة 

التطويرية  واملـــــبـــــادرات  الأفــــكــــار 
مفردات  ويحاكي  تتوقف  ل  التي 
املــحــافــل واجلوائز  الــفــوز يف كــافــة 
الالحمدودة  اإ�شهاماتهم  بف�شل 
البالغ  واإمياننا   ، العمل  تعزيز  يف 
الالزم  الدعم  ب�شرورة تقدمي كل 
لــتــاأهــيــل هـــذا الـــكـــادر ملــواكــبــة هذه 
التطورات ال�شريعة مبجال الذكاء 
املهارات  واإكــ�ــشــابــهــم  ال�ــشــطــنــاعــي 
التوجهات  لــتــوائــم  وتخ�شي�شها 
تطوير  عجلة  دفــع  يف  ي�شهم  ممــا 
خــدمــات هــذا الــنــوع مــن التقنيات 
احلديثة وحتديد الآليات الأف�شل 
عملنا  ونظم  خدماتنا  يف  لدجمها 
مبا يلبي تطلعاته ويحقق ال�شعادة 
وهــــذا مـــا و�ــشــعــتــه الــهــيــئــة ن�شب 
اأعينها منذ اليوم الأول لتاأ�شي�شها 
متوافقة  قوية  لنطالقة  متهيداً 

يف  كبري  وب�شكل  ت�شهم  وباحل�شا 
التزامها  احلــد من احلـــوادث عرب 
الأمـــن  ومـــبـــادئ  طـــرق  بتعليمهم 

وال�شالمة .
   وقال جمال اأحمد الطري رئي�س 
العامة  املـــوارد  هيئة  اإدارة  جمل�س 
باأن الهيئة عازمة على امل�شي قدماً 
التميز  بــنــهــج  اللــــتــــزام  �ــشــبــيــل  يف 
املوؤ�ش�شي وفقاً لتوجيهات احلكومة 
العربية  الإمــارات  بدولة  الر�شيدة 
املتحدة وتتما�شى معها ويف مبادرة 
ال�شاأن  هـــذا  يف   2021 الإمـــــارات 
الب�شرية  مـــــواردهـــــا  خـــــالل  مــــن 
التميز  لرتجمة  يحر�شون  الذين 
والـــ�ـــشـــعـــي لــتــحــقــيــقــه عـــلـــى اأر�ـــــس 
الواقع امللمو�س بنتائجه الإيجابية 
يف تقدم اخلدمات والرتقاء لأعلى 
من  العديد  تبني  عــرب  امل�شتويات 

ال�شطناعي  الذكاء  متطلبات  مع 
مل�شتقبل اأف�شل وا�شعد.

   وتف�شياًل اأ�شارت مي�شون حممد 
بالإنابة  العامة  املوارد  مدير هيئة 
اإىل اأن الهيئة ارتاأت �شمن خطتها 
خدماتها  وحتــديــث  تــطــويــر  عــلــى 
تو�شلت  ما  اأحــدث  بذلك  لتواكب 
اإليه التكنولوجيا من علوم وتقنية 
نيتها  هو  اإليه  تو�شلت  ما  واآخــر   ،
عاملياً  الأحــــــدث  نــظــام  تــطــبــيــق  يف 
و�شيتم  الـــقـــادمـــة  الـــفـــرتة  خــــالل 
الإعــالن عنه ب�شكل ر�شمي ، حيث 
ال�شائقني على  يرتكز على تدريب 
اكت�شاف الأخطار يف اأعلى م�شتوى 
ليت�شمن  والـــكـــفـــاءة  الــتــمــيــز  مـــن 
قــيــادة حقيقية  الــتــدريــب جتــربــة 
وا�شتخدام اإ�شارات حركة اللتفاف 
التدريب  يــ�ــشــمــل  كــمــا  والـــتـــاأرجـــح 

مثل  �شيناريوهات  عــدة  الــدفــاعــي 
باب  وفتح  للم�شاة  املفاجئ  العبور 
لل�شارع  الأطــفــال  وعــبــور  ال�شيارة 
وغـــريهـــا.     واأو�ــشــحــت بـــاأن نظام 
اختبار  هــو  بروفايلينغ«  »درايــفــر 
ال�شائقني  لتقييم  م�شمم  علمي 
م�شتويات  حـــ�ـــشـــب  وتــقــ�ــشــيــمــهــم 
ويراعى  القيادة  وظــروف  املخاطر 
الــعــديــد مـــن املـــحـــاور املــمــثــلــة بــــ : 
النتباه ، الوعي ، التوقع ، املوقف 
وال�شلوك ، مهارات التقييم ، احلالة 
العقلية  الــنــاحــيــة  مـــن  الــ�ــشــحــيــة 
يف  الــقــيــادة  ت�شاري�س   ، والــبــدنــيــة 
املدينة والطرق ال�شريعة والتالل ، 
حالة الطق�س ، ظروف اأخرى مثل 
احلافالت  ومواقف  البناء  حواجز 
املــرور واجل�شور  واإ�ــشــارات  واملباين 

واملمرات وغريها .

رئي�شة �شنغافورة حت�شر حفل �فطار �شفارة �لدولة بد�ر لالأيتام
•• �سنغافورة -وام:

ح�شرت فخامة حليمة يعقوب رئي�شة جمهورية �شنغافورة حفل الإفطار الذي نظمته �شفارة الدولة على �شرفها 
بدعم من موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية وذلك مبقر دار الأيتام احتفاء بعام زايد 2018.

ح�شر حفل الفطار معايل الدكتور حممد مالكي بن عثمان وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع واخلارجية يف حكومة 
�شنغافورة وممثلو الطوائف الدينية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي املعتمد يف �شنغافورة.

يعك�س مبادئ  ان احلفل   - له  كلمة  - يف  �شنغافورة  لــدى  الدولة  �شفري  بلفقيه  �شعادة حممد عمر عبداهلل  وقــال 
ديننا احلنيف يف م�شاعدة ذوي احلاجة من الأيتام وغريهم والتوا�شل واملحبة بني النا�س على خمتلف مذاهبهم 
واأعراقهم. وجرى خالل احلفل - الذي حظي باهتمام و�شائل العالم ال�شنغافورية - توزيع املوؤن الغذائية على 

الأ�شر املتعففة وعر�س مظاهر الحتفال باإفطار ال�شائمني يف جامع ال�شيخ زايد الكبري باأبوظبي.
“الفي�س بوك” على احلفل  وعلقت فخامة رئي�شة جمهورية �شنغافورة يف �شفحتها مبوقع التوا�شل الجتماعي 

قائلة “ لقد �شعدت بروؤية خمتلف الأديان والأعراق واجلن�شيات يجتمعون معا مرتابطني مع بع�شهم البع�س”.

 جد�رة م�شتحقة لالإمار�ت يف 
موؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية

•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإمـــارات  دولــة  مل�شرية  املتتبِّع  ان  ال�شاعة  اأخــبــار  ن�شرة  اأكــدت 
املتحدة الجتماعية والقت�شادية ي�شتطيع اأن يلحظ باأم عينيه الكفاءة 
ُعد كافة  فة على ال�شُّ التي ا�شتطاعت بها الدولة حتقيق منجزات م�شرِّ
خالل فرتة وجيزة من الزمن جعلتها قادرة على ت�شدر قائمة الكثري 
لت�شبح  والــدويل  الإقليمي  ال�شعيدين  على  التناف�شية  موؤ�شرات  من 
الأف�شل يف  اإىل  التقدم والتطور والو�شول  الذي يحتذى به يف  املثال 
املحاور الرئي�شية والفرعية لالأداء القت�شادي والتجاري وال�شتثماري، 
وكل ما يعزز الرفاهية والزدهار للمواطنني واملقيمني على اأر�شها من 

دون ا�شتثناء.
والبحوث  للدرا�شات  الإمــارات  ال�شادرة عن مركز   - الن�شرة  واأ�شافت 
ال�شرتاتيجية- ان حتقيق دولة الإمارات العربية املتحدة املركز الأول 
وفقاً  العامل  يف  تناف�شية  الــدول  اأكــرث  �شمن  عاملياً،  وال�شابع  اإقليمياً 
لتقرير »الكتاب ال�شنوي للتناف�شية العاملية« لعام 2018 جاء موؤكداً 
التناف�شية والريادة يف  الدولة على حتقيق م�شتويات عالية من  قدرة 
القيادة احلكيمة، ممثلة  املوؤ�شرات وذلك بف�شل توجيهات  الكثري من 
ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل 
ال�شمو  اهلل و�شاحب  رعــاه  دبــي  الـــوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الــدولــة 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة بالو�شول اإىل جعل دولة الإمارات الدولة الأف�شل على 

امل�شتوى العاملي.
وا�شافت الن�شرة يف افتتاحيتها بعنوان “ جدارة يف موؤ�شرات التناف�شية 
العاملية “ انه بهذه املنا�شبة جاء قول �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الإمــارات جتربة عربية احتلت  “جتربة  اإن  اآل مكتوم رعــاه اهلل  را�شد 
ال�شعوب  جلميع  مفتوحة  وجنــاح  اإ�ــشــرار  جتربة  عاملياً  الأوىل  املراكز 
نريد  لأننا  ومــواردنــا؛  وبنيتنا  بيئتنا  حت�شني  يف  م�شتمرون  العربية، 
الإمارات”..  اأر�ــس  على  املقيمني  ولكل  ل�شعبنا  العامل  اأف�شل حياة يف 
موؤكداً اإ�شرار دولة الإمارات العربية املتحدة على التفوق يف الكثري من 
املوؤ�شرات اإقليمياً وعاملياً والنابع من التوجيه بت�شافر موؤ�ش�شات الدولة 
احلكومية لتطوير الأداء واإطالق اخلطط واملبادرات وال�شرتاتيجيات 
التي يتم من خاللها ت�شهيل الإجــراءات وتقدمي اخلدمات وفق اأرقى 
املمار�شات واملعايري التي حتقق للدولة وقاطنيها الرتقاء بالتناف�شية، 
وحتقيق “روؤية الإمــارات 2021” و”مئوية الإمــارات 2071” باأن 

ت�شبح الدولة واحدة من اأف�شل دول العامل.
ولفتت الن�شرة اىل ان اإن قول �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم رعاه اهلل: “اإن م�شرية التنمية م�شرية مت�شارعة، والتناف�شية ل 
تزيدنا اإل اإ�شراراً على املراكز الأوىل” واإننا “منلك العزمية، ومنلك 
املواهب ومنلك املوارد ورقم واحد، يليق بدولتنا” يعربِّ عن اإ�شرار دولة 
الإمارات العربية املتحدة على حتقيق ا�شرتاتيجية الدولة باأن ت�شبح 
الأف�شل وفق نهج من العمل والتنظيم والتخطيط الذي �شي�شل بها 

اإىل اأن حتقق الهدف باأن تكون رقم واحد م�شتقباًل.
واأكدت الن�شرة ان الإجنــازات التي حققتها دولة الإمــارات يف موؤ�شرات 
يف  عاملياً  الأوىل  املــراكــز  اإىل  والــو�ــشــول   2018 الــدولــيــة  التناف�شية 
موؤ�شرات كفاءة تطبيق القرارات احلكومية وال�شراكات بني القطاعني 
وتوافر  ال�شكان  اإجــمــايل  مــن  التوظيف  ون�شبة  واخلــا�ــس  احلــكــومــي 
اخلربات واملواهب العاملية واملركز الثاين عاملياً يف حمور كفاءة الأعمال 
ري التنوع القت�شادي والكفاءة يف اإدارة املدن والرابع  والثالث يف موؤ�شِّ
على  احلديثة  التقنيات  وتطبيق  للطاقة  التحتية  البنية  موؤ�شري  يف 
اإمنا  ال�شويد والرنويج  العاملي متقدمة بذلك على دول مثل  امل�شتوى 
ز  تدلل على حجم اجلهود املبذولة التي اأو�شلت الدولة اإىل هذا التميُّ
لي�س  العاملية  ال�شدارة  بتويل  الأمــل  اأن  اإىل  ذلــك  كل  وي�شري  العاملي، 

م�شتحياًل ول بعيد املنال.
واختتمت ن�شرة اأخبار ال�شاعة افتتاحيتها م�شددة على ان التميز العاملي 
التناف�شية  موؤ�شرات  يف  املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة  حققته  الــذي 
التقرير  يف  و2018   2011 عامي  بني  ترتيباً   21 بواقع  وتقدمها 
ل�شلم  الدولة  ر  ت�شدُّ �شك  بال  يرافقهما  العاملية  للتناف�شية  ال�شنوي 
على  بــذلــك  حمافظًة  الإقليمي  ال�شعيد  على  املــوؤ�ــشــرات  مــن  الكثري 
والجتماعية  والإداريـــــة  القــتــ�ــشــاديــة  املــجــالت  يف  باملنطقة  ريــادتــهــا 
وجمالت التعليم والبتكار وغريها ليظهر تقدمها الوا�شح يف حمور 
وال�شتثمار  بالتجارة  اخلا�شة  الفرعية  وحمــاوره  القت�شادي  الأداء 
وتنظيم  اإدارة  يف  الدولة  كفاءة  موؤكداً  الأن�شطة  من  والكثري  والنقل 
تن�شجم  التي  فة  امل�شرِّ الريادة  هذه  اإىل  اأو�شلتها  التي  ا�شرتاتيجياتها 
مع روؤية القيادة الر�شيدة وتوجيهاتها بالو�شول اإىل اقت�شاد قائم على 
التنوع واملرونة وال�شتدامة وال�شتثمار يف التنمية الب�شرية والكفاءات 
حتقيق  اإىل  و�شوًل  والتحديث،  والتطوير  البتكار  وحتفيز  الوطنية، 

ا�شرتاتيجية احلكومة يف التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة.

اأخبار ال�ساعة :

•• اأبوظبي- وام:

قررت  جمعية تكنولوجيا الأغذية 
التغذية  عـــامل  “ اخــتــيــار  الــعــاملــيــة 
الإماراتي الدكتور يو�شف ال�شعدي 
املعتمدين  الأغــذيــة  لعلماء  �شفريا 

من خمتلف دول العامل.
ي�شغل  الــــــذي   - الـــ�ـــشـــعـــدي  وقــــــال 

الت�شريعات  اإدارة  مــديــر  من�شب 
الإمـــــــــــــــارات  هــــيــــئــــة  يف  الــــفــــنــــيــــة 
ـــــفـــــات واملـــــقـــــايـــــيـــــ�ـــــس  ـــــمـــــوا�ـــــش لـــــل
بكونه  يفتخر  اإنه   - “موا�شفات” 
عــامل الأغــذيــة الإمـــاراتـــي الوحيد 
املهنية  الدرجة  هذه  على  احلا�شل 
�شيتم  اأنــه  اإىل  م�شريا   .“ الرفيعة 
تــكــرميــه بــحــ�ــشــور مـــا يــنــاهــز 22 

اآلية  تــطــويــر  الأغـــذيـــة وا�ــشــتــطــاع 
�شاعات   6 يف  البكترييا  لكت�شاف 
الدكتور  الـــعـــامل  ويــعــكــف  فـــقـــط. 
نقل  على  حــالــيــا،  ال�شعدي  يو�شف 
جمال  يف  للمتخ�ش�شني  اخلــــربة 
الأغـــذيـــة يف الإمــــــارات عــرب تبنيه 
عـــددا مــن املــواهــب الإمــاراتــيــة من 
املــتــخــ�ــشــ�ــشــني يف عـــلـــوم الأغـــذيـــة 

األف خبري ومتخ�ش�س يف الأغذية 
الـــعـــامل وذلـــك  مـــن خمــتــلــف دول 
الــ�ــشــنــوي جلمعية  املـــوؤمتـــر  خـــالل 
عقده  املــقــرر  الأغــذيــة  تكنولوجيا 
يف مدينة �شيكاغو الأمريكية خالل 
ال�شعدي  و�شي�شبح  املقبلة.  الفرتة 
 30 بهذا الختيار واحــدا من بني 
عاملا دوليا يحظون ب�شرف نيل لقب 

احل�شول  اأجـــــل  مـــن  ملــ�ــشــاعــدتــهــم 
اأغذية  لــقــب عـــامل  �ــشــهــادة و  عــلــى 
مــعــتــمــد دولـــيـــا ويــنــظــم لــهــم ور�س 
متهيدا  ومعرفية  حت�شريية  عمل 
وح�شب  الــــدولــــيــــة  لـــالخـــتـــبـــارات 

املعايري العاملية املطلوبة.
نف�شه  “ال�شعدي”  ويــــعــــتــــرب 
العلماء  اأحـــــــد  كــــونــــه  حمـــظـــوظـــا 

املعتمدين  الأغذية  “ �شفري علماء 
العلمية  جلهوده  تقديرا  وذلك   “
يف هذا املجال. ونال ال�شعدي درجة 
الـــدكـــتـــوراة يف عــلــوم الأغـــذيـــة من 
الأمريكية  كان�شا�س  وليــة  جامعة 
يف  دارج  غــــري  تــخــ�ــشــ�ــشــا  واخــــتــــار 
املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، وهــــو طرق 
يف  للبكترييا  الــ�ــشــريــع  الكــتــ�ــشــاف 

على  بالتدقيق  املعنيني  الدوليني 
جودة الغذاء و�شالمته واأن دوره ل 
الإمارات  بــالده  على  يقت�شر فقط 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  اإقليم  اأو 
واإمنــــا بح�شوله  اإفــريــقــيــا  و�ــشــمــال 
�ــشــفــري عــلــمــاء الأغذية  لــقــب  عــلــى 
فاإن نطاق عمله ي�شمل جميع دول 

العامل.

فقدان  �سهادات ا�سهم ا�سليةت

�شركة  ا�ـــشـــهـــم  ـــهـــادة  �ـــش فــــقــــدان 
�س   - للفنادق  الوطنية  اأبوظبي 
 194،483 ا�ــشــهــم  بــعــدد   ، ع  م 
الفا  وتـــ�ـــشـــعـــون  واربــــعــــة  )مــــائــــة 
وثمانون  وثــــالثــــة  واربـــعـــمـــائـــة 
الــ�ــشــيــد/ عبداهلل  بــا�ــشــم  �ــشــهــمــا( 
�شامل ال�شمو�س ، من يح�شل على 
�ــشــهــادات ال�ــشــهــم التــ�ــشــال على 

رقم : 02-4445201
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اأخبـار الإمـارات
�لنيابة �لعامة يف �أبوظبي تطلق تطبيق "بّلغ �لنيابة"

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت النيابة العامة يف اأبوظبي تطبيق “ بلغ النيابة” املخ�ش�س 
تنزيل  بعد  ميكنهم  حيث  اأبــوظــبــي  اإمـــارة  يف  املجتمع  اأفـــراد  لكافة 
الندرويد  ونــظــام   IOS بنظام  الــذكــيــة  هواتفهم  على  التطبيق 
التوا�شل مع نيابة اأبوظبي ب�شاأن البالغ عن اأية واقعة معاقب عليها 

قانوناً مع تقدمي الدليل.
لإمارة  الــعــام  النائب  البلو�شي  حممد  علي  امل�شت�شار  �شعادة  واأكـــد 
بالعمل  الرتــقــاء  على  اأبوظبي  يف  العامة  النيابة  حر�س  اأبوظبي 
تقدمي  يف  احلديثة  التقنية  و�شائل  ت�شخري  خــالل  مــن  الق�شائي 
النيابة  بلغ  اإطــالق تطبيق  اأن  خدمات ق�شائية متطورة.. مو�شحاً 

ياأتي يف اإطار جهود النيابة العامة نحو تعزيز ثقافة التوا�شل بني 
اأفراد املجتمع وال�شلطة الق�شائية عرب ا�شتخدام التقنيات احلديثة 

ب�شورة ت�شاهم بحفظ اأمن املجتمع يف اإطار امل�شوؤولية املجتمعية.
واأ�شاف �شعادة النائب العام لإمارة اأبوظبي اأن الأمن وال�شتقرار يف 
املجتمع ل يتحقق اإل بت�شافر كافة جهود الأفراد واملوؤ�ش�شات كل من 
موقعه ويف هذا الإطار يتحمل الأفراد م�شوؤولية الإبالغ عن اأي فعل 
يعد خمالفة للقانون اأو اأي معلومات تتعلق ب�شلوكيات يعتقدون اأن 

امل�شلحة العامة تقت�شي الإبالغ عنها.
اأن  النيابات  اإدارة  مدير  احلمادي  ح�شن  امل�شت�شار  اأو�شح  جهته  من 
تطبيق بلغ النيابة الذي يعمل على الهواتف املتحركة الذكية متاح 
جماناً باللغتني العربية والإجنليزية عرب متاجر اأبل �شتور اأو متجر 

بالي لكافة �شكان اإمارة اأبوظبي من املواطنني واملقيمني والزوار.
البالغ  ملقدم  يوفر  التطبيق  اأن  احلــمــادي  ح�شن  امل�شت�شار  واأ�ــشــاف 
ووقت  مكان  وحتــديــد  تف�شياًل  عنها  املبّلغ  الواقعة  �شرح  اإمكانية 
على  دليل  اإرفــاق  مع  العامة  النيابة  اإىل  البالغ  اإر�ــشــال  ثم  وقوعها 
اأو مقطع  �شحة حمــتــوى الــبــالغ �ــشــواء كـــان �ــشــورة فــوتــوغــرافــيــة 
ت�شجيل  اأن  مو�شحاً  اآخـــر..  دليل  اأي  اأو  �شوتي  ت�شجيل  اأو  فيديو 
بيانات ال�شخ�س مقدم البالغ وهو خيار غري اإلزامي ويتم التوا�شل 
بياناته  الف�شاح عن  على  موافقته  البالغ فقط يف حال  مع مقدم 
ومعلومات الت�شال به.. م�شيفا اأن اخلطوات التالية تت�شمن ار�شال 
البالغ  مقدم  هاتف  على  ن�شية  ر�شالة  عرب  الكرتونياً  البالغ  رقــم 

املتحرك ثم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شبة.

ع�سرة اأ�سباب تر�سخ ال�سعادة يف حياة الفرد واملجتمع  

يف �أول بر�مج خيمة �ملحيان �لرم�شانية حما�شرة لف�شيلة �لدكتور عزيز  بن فرحان �لعنزي بعنو�ن على �شفاف �ل�شعادة  

ال�شيخ  فــ�ــشــيــلــة  حتـــــدث  بـــعـــدهـــا 
الداعية الدكتور عزيز بن فرحان 
الـــعـــنـــزي وحـــمـــلـــت عــــنــــوان على 
اأ�شبابها  مبينا  الــ�ــشــعــادة  �ــشــفــاف 
وبالتايل  عــنــهــا  الــبــحــث  وكــيــفــيــة 
الــبــعــد عــن اأ�ــشــبــاب الــهــم واحلزن 

كعادتها  املــحــيــان  خــيــمــة  حـــر�ـــس 
املحيان  حممد  ويقيمها  ال�شنوية 
بـــــهـــــدف  احلـــــفـــــاظ عـــلـــى عــــــادات 
وتــقــالــيــد املـــواطـــنـــني يف الـــتـــزاور 
�شهر  لــــيــــايل  خـــــالل  والــــتــــالقــــي 
الـــفـــ�ـــشـــيـــل وفــــــق نهج  رمــــ�ــــشــــان 

ي�شعى  اإنــ�ــشــان  كــل  اأن  اإىل  م�شريا 
فهمه  بح�شب  لــلــ�ــشــعــادة  لل�شعور 
ال�شعادة  واإدراكــه فمنهم من يرى 
من  بــالــزواج  اأو  اأوباملن�شب  بــاملــال 
اأو  وال�شياحة  بال�شفر  اأو  ح�شناء 
بتغيري اأثاث املنزل اأو تعديل منط 

اأهمية  اإىل  . ولفت  الــدولــة  قــيــادة 
�شفاف  على  وعنوانها  املحا�شرة 
طياتها  يف  حتمل  كونها  ال�شعادة  
تعزيز  يف  العليا  الــقــيــادة  اأهــــداف 
لــيــكــون عنوان  الــ�ــشــعــادة  مــفــهــوم 

احلياة على اأر�س الدولة.

•• الذيد _ الفجر:

تناولت خيمة املحيان الرم�شانية 
رم�شان  ل�شهر  براجمها  اأوىل  يف 
املبارك خالل املحا�شرة التي دعت 
لها اأعيان املنطقة الو�شطى لإمارة 
واملواطنني  والهــــــايل  ــارقــة  الــ�ــش
اأ�شباب تدعو اإىل  واملقيمني ع�شرة 
الأفراد  �شلوك  ال�شعادة يف  تر�شيخ 
ل�شمان  املجتمع  على  وتعميمها 
من  الهموم  وتقوي�س  الإيجابية 
األقها م�شاء  خالل املحا�شرة التي 
اأم�س الأول باخليمة يف منطقة تل 
الزعفران يف مدينة الذيد ف�شيلة 
الــ�ــشــيــخ الــداعــيــة الــدكــتــور عزيز 
مــديــر مكتب  العنزي  فــرحــان  بــن 
الــدعــوة والر�ـــشـــاد بــدبــي وحملت 

عنوان على �شفاف ال�شعادة .
حــ�ــشــر املـــحـــا�ـــشـــرة حمـــمـــد علي 
اخلا�شوين ع�شو املجل�س الوطني 
حممد  والـــــدكـــــتـــــور  الحتــــــــــــادي 
عبداهلل بن هويدن رئي�س املجل�س 
الـــذيـــد وحممد  ملــديــنــة  الـــبـــلـــدي 
�شلطان  بن هندي وحممد  جمعه 

احلــيــاة وغــريهــا حمــذرا مــن قيام 
بعد ال�شباب بالتمرد على العادات 
اإح�شا�شهم  منطلق  من  والتقاليد 
الثواب  عــلــى  والــقــفــز  بــالــ�ــشــعــادة 

والقيم الإ�شالمية 
اأ�شباب  عــ�ــشــرة  الــعــنــزي  وتـــنـــاول 
النف�س  يف  ـــعـــادة  الـــ�ـــش لـــرت�ـــشـــيـــخ 
لدى  دائــمــة  كحياة  بها  والــ�ــشــعــور 
اأن  اإىل  واملــجــتــمــع مــ�ــشــريا  الــفــرد 
يــتــمــثــل يف الميـــــــان باهلل  اأولــــهــــا 
يحقق  الميــــــــان  كــــــون  عــــزوجــــل 
الــ�ــشــعــادة الأبـــديـــة لتــ�ــشــالــه برب 
القراآن  قــراءة  يف  وثانيها  العاملني 
الـــــكـــــرمي وتــــــدبــــــره وثــــالــــثــــهــــا يف 
لالأخرين  النـــ�ـــشـــان  يــعــيــ�ــس  اأن 

ول�شعادهم واأن ل يكون اأنانيا.
اأن  وهـــــي  الـــرابـــعـــة  اإىل  وتــــطــــرق 
اأفــــراد  يــحــمــل الــ�ــشــالم اإىل كــافــة 
اأقاربه  مـــع  والــتــوا�ــشــل  املــجــتــمــع 
واأهله واخلام�شة يف ال�شفح وكتم 
الت�شامي  يف  والــ�ــشــاد�ــشــة  الــغــيــظ 

بالأخالق الفا�شلة .
اأهمية  اإىل  �ــشــرحــه  يف  وتـــطـــرق 
اأهمية  اإىل  ـــارة  الإ�ـــش يف  الــ�ــشــعــادة 

اخلـــا�ـــشـــوين وخــلــيــفــه حــمــيــد بن 
الكتبي   وعــــو�ــــس  الــكــتــبــي  متـــيـــم 
اأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري لإمارة 
ال�شارقة و�شلطان مطر بن دملوك 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 
بال�شارقة  وال�شنة  الكرمي  القراآن 
وولـــــيـــــد بـــــن فـــــــالح املـــنـــ�ـــشـــوري 
الأرا�شي  تخ�شي�س  جلنة  رئي�س 
اأعـــيـــان املنطقة  وعــــدد كــبــري مـــن 
الو�شطى واأهايل الو�شطى والذيد 
واملــــدعــــويــــن ولـــفـــيـــف كـــبـــري من 

احل�شور .
ويف بداية الندوة  قدم نا�شر را�شد 
املحيان للمحا�شرة مقدما ال�شكر 
عزيز  الــدكــتــور  الــ�ــشــيــخ  لف�شيلة 
ح�شوره  على  العنزي  فرحان  بن 

واإلقاءه للمحا�شرة.
ـــــد املـــحـــيـــان  بــــعــــدهــــا رحـــــــب را�ـــــش
بتوجيهات  ــيــدا  مــ�ــش بـــاحلـــ�ـــشـــور 
على  وحر�شهم  الر�شيدة  القيادة 
والتي  الرم�شانية  املجال�س  ن�شر 
الجتماعية  الـــروابـــط  مــن  تــعــزز 
وتتيح ال�ــشــفــادة مــن فــوائــد �شهر 
رمـــ�ـــشـــان الــــكــــرمي مـــــوؤكـــــدا على 

امل�شاكل  وحــــل  اخلـــالفـــات  اإنـــهـــاء 
رم�شان  �ـــشـــهـــر  خـــــالل  ل�ـــشـــيـــمـــا 
اأ�شار  ال�شابعة  ويف  �شاد�شة  كنقطة 
والكثار  اخلــري  عمل  اأهــمــيــة  اإىل 
التي  الـــ�ـــشـــاحلـــة  الأعـــــمـــــال  مــــن 
املــجــتــمــع ل�ــشــيــمــا يف عام  تـــخـــدم 
اأعمالها  الــقــيــادة  ومــ�ــشــاركــة  زايـــد 
يف  والثامنة  الإن�شانية  خدمة  يف 
اهلل  ذكــــر  لأن  عـــزوجـــل  اهلل  ذكــــر 
يجلب ال�شعادة والتا�شعة يف البعد 
املــوىل عزوجل وعدم  يغ�شب  عما 
اأن  يف  والعا�شرة  املعا�شي  ارتــكــاب 
النا�س  �ــشــره عـــن  يــكــف النـــ�ـــشـــان 
ومقابلة اإ�شاءة الأخرين بالح�شان 
. وا�ـــشـــتـــعـــر�ـــس الـــعـــنـــزي الأيــــــات 
النبوية  والأحـــــاديـــــث  الـــقـــراآنـــيـــة 
الــواردة يف كل م�شامني  ال�شريفة 
منظومة  تـــعـــد  الــــتــــي  ـــعـــادة  الـــ�ـــش
متكاملة ي�شعى الإ�شالم لتحقيقها 
يف نفو�س اجلميع لل�شعور بالراحة 
الإيجابية  نحو  والجتــاه  والر�شا 
تبنى  واأن  والإنـــتـــاجـــيـــة  والــعــمــل 
عالقات  على  الإن�شانية  العالقات 

متينة من الرتابط.
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�ملهرجان �لرم�شاين بنادي تر�ث �لإمار�ت يختتم �أ�شبوعه �لأول 

والأعـــمـــال، والــتــوازن بــني املظهر 
الدكتور  واخـــتـــتـــم  واملـــ�ـــشـــمـــون. 
النبي  اإن  بــالــقــول:  الــ�ــشــامــرائــي 
د  ج�شَّ و�ـــشـــلـــم  عــلــيــه  اهلل  �ــشــلــى 
اأ�شحابه  التوازن يف حياته وحياة 

واأمته من بعده.

يف مراكز النادي :
الريا�شية  الن�شطة  مــن  ا�ــشــبــوع 

والجتماعية والرتاثية 
الرم�شاين  املـــهـــرجـــان  و�ــشــمــن 
�ــــشــــهــــدت املـــــــراكـــــــز الـــ�ـــشـــبـــابـــيـــة 
الإمارات  تــراث  لنادي  والن�شائية 
العديد  الأول  الأ�ـــشـــبـــوع  خــــالل 

َوُكُلوا  َمــ�ــْشــِجــٍد  ُكـــلِّ  ِعــنــَد  ِزيــَنــَتــُكــْم 
َوا�ْشَرُبوا َوَل ُت�ْشِرُفوا  اإِنَُّه َل ُيِحبُّ 
اأمــا يف امل�شتوى بني  امْلـُـ�ــْشــِرِفــنَي (. 
الدنيا و الآخرة، اأمرنا �شبحانه اأن 
نوازن بني جمال العبادة ومراعاة 
متطلبات احلياة فال رهبانية ول 
الأخالقي  املــ�ــشــتــوى  ويف  مـــاديـــة، 
والــ�ــشــلــوكــي يــقــول الــر�ــشــول عليه 
لربك  :اإن  والـــ�ـــشـــالم  الـــ�ـــشـــالة 
، ولنف�شك عليك حقاً  عليك حقاً 
كل  فاأعط  حقاً،  عليك  ولأهــلــك   ،
ذي حق حقه(. وكذلك يف امل�شتوى 
�شلى  ــِبــىِّ  الــنَّ يقول  الــعــام  الديني 
 ، ُي�ْشٌر  يــَن  )الــدِّ  : و�شلم  اهلل عليه 

املبارك يف نفو�س النا�شئة.
للنادي،  الــتــابــع  الــعــني  ويف مــركــز 
الرم�شانية  الفعاليات  افتتحت 
بـــــانـــــطـــــالق بــــطــــولــــة الــــرمــــايــــة 
نظمها  التي  الثانية  الرم�شانية 
للرماية،  الـــعـــني  ـــنـــادي  ب املـــركـــز 
بــحــ�ــشــور الــ�ــشــيــد خــلــيــفــة بطي 
الــ�ــشــامــ�ــشــي مــديــر مــركــز العني، 
العرياين  �شيف  مــبــارك  وال�شيد 
نادي  ومدير  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
الــعــني لــلــرمــايــة، والــ�ــشــيــد حممد 
احلمريي  حـــبـــوة  بــــن  اهلل  عـــبـــد 
وال�شالمة،  الأمـــــن  اإدارة  مــديــر 
ومـــــوظـــــفـــــي املـــــــركـــــــز، و�ـــشـــهـــدت 

 وبـــني الــدكــتــور الــ�ــشــامــرائــي اأن 
م�شتوى  عــلــى  يــ�ــشــري  الــــتــــوازن 
م�شتوى  يف  يــ�ــشــري  كــمــا  الـــفـــرد، 
ففي  الــــربــــانــــيــــة؛  الـــتـــ�ـــشـــريـــعـــات 
والعائلي  الجــتــمــاعــي  املــ�ــشــتــوى 
يــخــاطــب اهلل اأفــ�ــشــل بــيــت واأرفـــع 
واأكـــمـــل رب  واأ�ـــشـــمـــى زوج  عــائــلــة 
اأ�شرة.  ويف م�شتوى الدخل املادي 
اأثــنــى اهلل على  و الــر�ــشــيــد املـــايل 
اأ�شفيائه  و  عـــبـــاده  مـــن  اأولـــيـــائـــه 
الذين مل ي�شرفوا ومل  من خلقه 
يقرتوا وكانوا بني ذلك قواما. ويف 
املباحات،  يف  ال�شخ�شي  امل�شتوى 
اآَدَم ُخـــُذوا  ــِنــي  َب ـــا  قـــال تــعــاىل: )َي

من الربامج تنوعت بني ريا�شية 
افتتح  حيث  وتراثية،  واجتماعية 
مبنا�شط  براجمه  اأبوظبي  مركز 
والألعاب  الــقــدم  وكـــرة  ال�شباحة 
اأحمد  ال�شيد  بح�شور  ال�شعبية 
الــرمــيــثــي مـــديـــر مركز  مــر�ــشــد 
من  وا�شع  ح�شور  و�شط  اأبوظبي 
املنا�شط  يف  املــ�ــشــاركــني  الـــطـــالب 

التي توا�شلت خالل الأ�شبوع.
جماعياً  اإفــطــاراً  املــركــز  نظم  كما 
للطلبة املنت�شبني للمركز وطالب 
ال�شباب  بح�شن  ال�شباحة  �شعبة 
بني  التوا�شل  روح  تنمية  بــهــدف 
ال�شهر  عـــادات  وتر�شيخ  الأجــيــال 

 ، َغلََبُه  اإِلَّ  اأََحــٌد  يَن  الدِّ ُي�َشادَّ  َوَلــْن 
ُدوا َوَقاِرُبوا َواأَْب�ِشُروا (. َف�َشدِّ

عدم  اأن  الـــ�ـــشـــامـــرائـــي  واأو�ـــــشـــــح  
املـــــراعـــــاة ملــــيــــزان الأعـــــمـــــال على 
اخللل  وقــوع  ي�شتوجب  امل�شتويات 
الإجتماعية  امل�شتويات  واإربــاك يف 
وال�شلوكية  وال�شخ�شية  واملــاديــة 

واأمور الدنيا وغريها.
وتناول املحا�شر عددا من مظاهر 
مــيــزان الأعــمــال وهــي الــتــوازن يف 
الأحا�شي�س  و  وامل�شاعر  الــعــبــادة،  
النف�شية.  لــلــقــ�ــشــايــا  مـــــراعـــــاة 
ـــتـــوازن مع  والإنــــفــــاق، وكـــذلـــك ال
الـــعـــدو، والــــتــــوازن بـــني الأقـــــوال 

 •• ابوظبي-الفجر:

اأبــوظــبــي مبنطقة  �ــشــهــد مــ�ــشــرح 
ـــاء اأمـــ�ـــس  ـــر الأمـــــــــــواج مـــ�ـــش كـــا�ـــش
»ميزان  حــــول  ديــنــيــة  حمــا�ــشــرة 
الأعمال« لالأ�شتاذ الدكتور م�شعب 
الفقه  اأ�ــشــتــاذ  ال�شامرائي  �شلمان 
الأعظم  الإمــــام  كلية  املـــقـــارن  يف 
العلماء  اأحــــد  بــبــغــداد،  اجلــامــعــة 
رئي�س  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  �ــشــيــوف 
الـــدولـــة »حــفــظــه اهلل«، وذلــــك يف 
فعاليات  الأول من  الأ�شبوع  ختام 
املهرجان الرم�شاين الثالث ع�شر 
الذي ينظمه نادي تراث الإمارات 
ال�شيخ  �شمو  مــن  كــرميــة  بــرعــايــة 
ممثل  نهيان  اآل  زايــد  بن  �شلطان 
الدولة  رئــيــ�ــس  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب 
عدد  مع  بالتعاون  الــنــادي،  رئي�س 
الراعية  املوؤ�ش�شات وال�شركات  من 
�شنان  �شعادة  والداعمة، وبح�شور 
التنفيذي  املــديــر  املــهــريي  اأحــمــد 
النادي،  يف  والفعاليات  لالأن�شطة 
الها�شمي  حــ�ــشــن  الــ�ــشــيــد  وخــالــد 
وعدد  للنادي،  القانوين  امل�شت�شار 
من امل�شوؤولني يف النادي، وجمهور 

غفري من متابعي املهرجان.
ال�شامرائي  الـــدكـــتـــور  وا�ــشــتــهــل 
من  اأن  يف  بــالــتــمــهــيــد  حـــديـــثـــه 
احلقائق وامل�شلمات لذوي العقول 
والب�شائر اأنه بقدر مت�شك الأمم 
والتزامها  احل�شارية  مبميزاتها 
القيمية  واخل�شائ�س  بــالــثــوابــت 
بقدر ما حتقق من املجد التاريخي 
والعطاء الإن�شاين. وهذا املالحظ 
يف اأمم �شابقة و اأمم واعدة كدولة 
الإمارات العربية املتحدة، واأن من 
�شرع  اأن  علينا  اهلل  ف�شل  عظيم 
لنا دينا قيما ومنهاجا وجعلنا يف 
الأمم و�شطا، فزاد ال�شريعة رحمة 
والنفو�س قبول وبهجة.  و حكمة 
تعني  الو�شط  الأمـــة  ان  مو�شحا 
الآخرين  على  معه  ت�شهد  تـــوازن 
اإجنـــــازاتـــــهـــــم وتـــقـــدميـــهـــم يف  يف 
احل�شارة، وي�شهد عليك الآخرون 

فيما قمت به.

زيارة  الأ�ــشــبــوع  خــالل  فعالياتها 
املناعي  �شعيد  ال�شيد  تفقدية من 
اإدارة الأن�شطة بنادي تراث  مدير 
الإمــارات. كذلك �شمن برناجمه 
زار  الــــرمــــ�ــــشــــاين،  الجـــتـــمـــاعـــي 
بن  �شيف  املــرحــوم  املــركــز جمل�س 
حيث  بــالــعــني،  اخلييلي  عف�شان 
املجل�س  يف  املركز  منت�شبو  تعرف 
له  املغفور  �شرية  مــن  ملحات  على 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
“طيب اهلل ثراه” رواها عدد ممن 

عا�شروه رحمه اهلل.
املهرجان،  �شمن  املركز  نظم  كما 
م�شاركة  �شهد  القدم  لكرة  دوري 
عدد من املنت�شبني. بجانب اإفطار 
مبارك  ال�شيد  باإ�شراف  رم�شاين 
�شيف اخلييلي، وذلك مبقر املركز 

بالعني. 
ويف مركز �شويحان التابع للنادي، 
لكرة  الـــنـــا�ـــشـــئـــني  دوري  افـــتـــتـــح 
املركز  اأن�شطة  �شملت  كما  القدم. 
اأي�شاً �شمن املهرجان الرم�شاين 
زيارة ملجل�س عتيق حممد املهريي 
املركز  �ــشــهــد  كــذلــك  بــ�ــشــويــحــان. 
الأمــور لأبنائهم  اأولياء  زيارة من 
حيث  للمركز،  املنت�شبني  الطلبة 
على  واطــلــعــوا  باملوظفني  الــتــقــوا 

الربامج.
مركز  زار  الأ�ـــشـــبـــوع  نــهــايــة  ويف 
�شويحان مركز العني، حيث �شارك 
الرماية  بــطــولــة  يف  املــركــز  طلبة 
الثانية التي ينظمها مركز العني 
لـــلـــرمـــايـــة �شمن  الـــعـــني  بــــنــــادي 
الرم�شاين  املهرجان  يف  اأن�شطته 

لنادي تراث الإمارات.
دوري  انطلق  ال�شمحة  مركز  ويف 
الـــرمـــ�ـــشـــاين �شمن  الـــقـــدم  كــــرة 
كـــمـــا كرمت  الـــــنـــــادي،  مـــهـــرجـــان 
تراث  نـــادي  املجتمعية  الــ�ــشــرطــة 
الإمــارات ممثاًل مبركز ال�شمحة، 
الرم�شاين  امللتقى  يف  مل�شاهمته 
حيث  املجتمعية،  لل�شرطة  الأول 
الرميثي  �ــشــلــطــان  الــ�ــشــيــد  ت�شلم 
مدير مركز ال�شمحة درع التكرمي 

با�شم املركز.
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خالل حفل »اأم العطاء« برعاية ال�سيخة هند 

»د�ر �لرب« حتتفي ب� 31 �ألف يتيم حتت مظلتها يف �لإمار�ت و�لعامل
تتويج »دبي الإ�سالمي« �سخ�سية العام اخلريية

•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية كرمية من قبل حرم �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، »رعاه اهلل«، �شمو 
ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، �شهد ال�شيخ 
حمد بن حممد بن حمد ال�شرقي، وال�شيخ جمعة بن مكتوم 
بن جمعة اآل مكتوم، وال�شيخ اأحمد بن مكتوم بن را�شد اآل 
العطاء(  )اأم  حــفــل  مــن  عــ�ــشــرة  الــثــالــثــة  الن�شخة  مــكــتــوم، 
ال�شنوي، املخ�ش�س ل�شريحة »الأيتام«، الذي نظمته جمعية 
العاملي،  التجاري  دبــي  8 يف مركز  رقــم  بالقاعة  الــرب،  دار 
موؤكدة اأنها ترعى 31 األف يتيم يف الإمارات وخارجها، ما 

يغطي قائمة حافلة من دول العامل.
ح�شر الحتفال، الذي ا�شتمل على فقرات متميزة ومعربة، 
اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املــزروعــي،  خليفة  خلفان 
وعبد اهلل علي بن زايد الفال�شي، املدير التنفيذي، وح�شد 
من كبار امل�شوؤولني وال�شخ�شيات ورجالت و�شيدات العمل 
اخلريي والإن�شاين يف الدولة واملنطقة، والأيتام من داخل 
يتيما،   23 بينهم  اأمــورهــم، من  واأولــيــاء  الدولة وخارجها 
قدموا من خارج الدولة للم�شاركة يف الحتفال، ينتمون ل 

العامل. حول  من  دول   10
تنظمه  الــذي  احلــفــل،  الـــرب(، خــالل  )دار  واأعلنت جمعية 
�شنويا خالل �شهر رم�شان املبارك، منح جائزة )�شخ�شية 
العام اخلريية(، يف دورتها ال�شابعة، لبنك دبي الإ�شالمي، 
العمل  جمــالت  يف  وامل�شهود  الكبري  الوطني  دوره  ظل  يف 

اخلريي والإن�شاين، داخل الإمارات وخارجها.

»�سكرا اأم العطاء«
ال�شنوي عن  امل�شاركون يف احلفل  الأيتام  الأطفال  واأعــرب 
هند  ال�شيخة  ل�شمو  التقدير  وبالغ  ال�شكر  م�شاعر  اأ�شمى 
واملتوا�شل  الكبري  دعمها  نظري  العطاء(،  )اأم  مكتوم  بنت 
وعطاء  م�شتمرة  اإنــ�ــشــانــيــة  بــــادرة  يف  »الأيـــتـــام«،  ل�شريحة 
غياب  من  معاناتهم  وطــاأة  من  احلــد  يف  ي�شاهم  مو�شول، 
ماديا  باأو�شاعهم  والرتــقــاء  احتياجاتهم،  وتــوفــري  الأب، 
والوطني  املجتمعي  باللتفاف  �شعورهم  وتعزيز  ومعنويا، 
الروؤوف  واأداره عبد  الذي قدمه  الحتفال،  ابتداأ  حولهم. 
ال�شالم الوطني، ثم تالوة عطرة من كتاب  اأمــرية، بعزف 
اهلل، تبارك وتعاىل، عر�س بعدها »فيلم« خا�س عن احلفل 
ال�شنوي ل«الأيتام«. واألقى عبد اهلل علي بن زايد الفال�شي، 
كلمة  للجمعية،  التنفيذي  واملــديــر  الإدارة،  جمل�س  ع�شو 
»الأيتام«  اآخر عن جولة  »فيلم«  اأعقبها عر�س  الــرب«،  »دار 
ال�شياحية يف دبي، واألقت الطفلة �شام يو�شف كلمة الأيتام 
اأعربت فيها عن م�شاعر ال�شريحة الغالية  بالنيابة عنهم، 
جتاه �شموها، نظري ما تقدمه من خدمات وم�شاريع ودعم 
والأب  الأم  عــطــف  حــرمــان  يعو�شهم  لــهــم،  منقطع  غــري 

ورعايتهما.

»زايد يف قلوبنا«
الحتفال،  قــاعــة  بهم  غ�شت  الــذيــن  احلــ�ــشــور،  وا�شتمتع 

)�شكرا  ب�شعار  توج  �شو«،  »ليزر  من  ومتميز  خا�س  بعر�س 
والكاتب حممد  الإعالمي  فيما قدم  ال�شيخة هند(،  �شمو 
حتت  خا�شة  فقرة  لــالإعــالم،  دبــي  موؤ�ش�شة  من  اخلطيب، 
اإجنازات  على  ال�شوء  فيها  �شلط  الــعــطــاء(،  )هند  عــنــوان 
�شموها يف حقل العمل اخلريي والإن�شاين، ودورها الوا�شع 
على  فيلم  عر�س  ثم  املحتاجني،  معاناة  من  التخفيف  يف 
باإذن  له،  املغفور  وحياة  �شرية  تناول  »الهلوجرام«  طريقة 
اهلل، تعاىل، ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، رحمه اهلل، يف 

اإطار احتفاء الإمارات وفعالياتها يف )عام زايد(.
وا�شتمل الحتفال على فقرة حملت عنوان )زايد يف قلوبنا(، 
�شعرية،  فــقــرة  تلتها  الــكــعــبــي،  الإعـــالمـــي حمــمــد  قــدمــهــا 
قدمها ال�شاعر الإماراتي علي املهريي، عر�س بعدها فيلم 
خ�ش�س للفائز ب«�شخ�شية العام« يف حقل العمل اخلريي 
والإن�شاين، التي متنحها »دار الرب« �شنويا، وحظي بها هذا 

العام »بنك دبي الإ�شالمي«.

تكرمي م�ستحق
حمد  بــن  حممد  بــن  حمد  ال�شيخ  بتكرمي  احلفل  واختتم 
مكتوم،  اآل  جمعة  بن  مكتوم  بن  جمعة  وال�شيخ  ال�شرقي، 
يرافقهم  مكتوم،  اآل  را�ــشــد  بــن  مكتوم  بــن  اأحــمــد  وال�شيخ 
رئي�س جمل�س اإدارة »دار الرب«، واملدير التنفيذي، وح�شني 
اجلمعية  و�ــشــركــاء  لــلــرعــاة  الحــتــفــال،  من�شق  الــبــلــو�ــشــي، 
خارجية،  خريية  هيئة  اأف�شل  التكرمي  و�شمل  والأيــتــام. 
تتعامل معها جمعية دار الرب، وحظيت بها جمعية »اإ�شراق 

النور اخلريية« من لبنان، والراعي الذهبي حلفل الأيتام، 
و�شم كال من دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي يف 
دبي، وبلدية دبي، وفندق »كونكورد الإمارات«، و�شركة فوعة 
الإ�شالمي،  اأبوظبي  م�شرف  الف�شي،  والــراعــي  للعطور، 
والراعي الربونزي، هيئة دبي للثقافة والفنون، وجمموعة 
قــيــوان، ومــتــجــر هــامــيــلــز، والـــراعـــي الإعـــالمـــي، ا�شتوديو 
زعبيل، وموؤ�ش�شة البارجيل، وامل�شاركني يف برنامج احلفل، 
وليت  برودك�شن،  ودلتا  لالإ�شعاف،  دبــي  موؤ�ش�شة  من  كل 
هاو�س برودك�شن، والإعالميني حممد اخلطيب، وحممد 
الــكــعــبــي، وعــبــد الـــــروؤوف حــ�ــشــن، والــ�ــشــاعــر عــلــي املهريي، 

والطالبة �شام يو�شف.

دعم �سخي
الــرب، يف  لــدار  التنفيذي  املــديــر  الفال�شي،  ورفــع عبد اهلل 
كلمته، التي قراأها خالل الحتفال، اأ�شمى عبارات التقدير 
وال�شكر والمتنان، با�شم اجلمعية، اإىل مقام حرم �شاحب 
رئي�س  نــائــب  مــكــتــوم،  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، »رعاه اهلل«، �شمو 
ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم )اأم العطاء(، 
التي ترعى وتدعم احلفل ال�شنوي، وجتود بالدعم ال�شخي 
املتوا�شل ل�شريحة »الأيتام« منذ اأعوام طويلة وممتدة، يف 
يد  ومد  والإح�شان  على عمل اخلري  �شموها  اإطــار حر�س 
عطف  مــن  املــحــرومــة  الغالية،  ال�شريحة  هــذه  اإىل  الــعــون 

الوالدين اأو اأحدهما.

قطوف دانية
را�شخة  ومظلة  وافــر  ن�شيب  لالأيتام  اإن  الفال�شي:  وقــال 
الذي  احلنيف،  الإ�شالمي  ديننا  رعاية  من  دانية  وقطوف 
جعل كافل اليتيم مع ر�شوله امل�شطفى، عليه اأف�شل ال�شالة 
وال�شالم، قرينني يف اجلنة، م�شريا اإىل اأن الأيتام يحظون 
�شاملة وخدمات متكاملة وت�شافر وطني والتفاف  برعاية 
جمتمعي يف الإمــارات، قل نظريه حول العامل، بتوجيهات 
ورعاية قيادتنا الر�شيدة، فيما اأولتهم املوؤ�ش�شات اخلريية يف 
الدولة اهتماما كبريا، وقدمت لهم الدعم املادي واملعي�شي 
انتهجته  الــذي  الأمـــر،  انقطاع،  دون  والإنــ�ــشــاين،  واملعنوي 
اليتيم  رعــايــة  يف  املخت�شة  ودوائـــرهـــا  الـــدولـــة  مــوؤ�ــشــ�ــشــات 

واإحاطته بالهتمام واملحبة والعطف والدعم املو�شول.

الأيادي املمتدة
يــنــالــون ن�شيبا وا�ــشــعــا مــن بــرامــج ودعم  واأكـــد اأن الأيــتــام 
ليتوا�شل اخلري  4 عقود،  ن�شاأتها قبل نحو  الــرب، منذ  دار 
والإحـــ�ـــشـــان والـــرعـــايـــة الــ�ــشــامــلــة لــهــم، وتــ�ــشــتــمــر الأيــــدي 
واأبناء  جمتمعنا  من  الغالية  ال�شريحة  هــذه  اإىل  املــمــدودة 
وطننا واملقيمني على اأر�شه، ونظرائهم من الأيتام يف بقاع 
مرتامية من العامل، حتى تخطى عدد الأيتام حتت مظلة 
»دار الرب« 31 األف يتيم حول العامل، من جن�شيات عديدة، 

ويعي�شون يف بلدان متعددة.
وقدمت جمعية دار الرب، يف ختام الحتفال، هدية تذكارية 

خا�شة لل�شيخ حمد بن حممد بن حمد ال�شرقي.

�أمل �لقبي�شي تبحث مع �شفري �يرلند� �شبل تعزيز �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين

امل�شتوى العاملي.
وتــــطــــرقــــت مـــــعـــــايل الــــدكــــتــــورة 
دور  اأهـــــمـــــيـــــة  اإىل  الـــقـــبـــيـــ�ـــشـــي 
التي  الــربملــانــيــة  الــدبــلــومــا�ــشــيــة 
يواكب املجل�س من خاللها �شيا�شة 
الدولة يف تبني الق�شايا الوطنية 

وتوجهاتها واأهدافها وروؤيتها.
ومن جهته �شلم �شعادة بول كافانا 
ر�شمية  دعــوة  الأيرلندي  ال�شفري 
مقدمة من معايل رئي�س جمل�س 
النواب الأيرلندي ملعايل الدكتورة 
امل القبي�شي لزيارة ايرلندا علي 

الق�شايا  خمتلف  حيال  والت�شاور 
دولة  بــني  امل�شرتك  الهتمام  ذات 
من  ايرلندا  وجمهورية  الإمــارات 
الربملانية  الــزيــارات  تفعيل  خــالل 
بني اجلانبني واإن�شاء جلنة �شداقة 
برملانية والعمل على اعداد م�شودة 
مذكرة تفاهم ملا متثله اللجنة من 
العالقات  وتعزيز  دعــم  يف  اأهمية 
القائمة بني اجلانبني يف خمتلف 
املــــجــــالت مـــن خــــالل اآلـــيـــة عمل 

برملانية م�شرتكة
الــتــاأكــيــد على  الــلــقــاء  ومت خـــالل 

ومــنــاقــ�ــشــة اأفــ�ــشــل الــ�ــشــبــل بهدف 
متقدمة  م�شتويات  اإىل  الو�شول 
مــن الــ�ــشــراكــة ال�ــشــرتاتــيــجــيــة يف 

جميع املجالت
ـــاد الــ�ــشــفــري الأيـــرلـــنـــدي مبا  واأ�ـــش
ــهــده عــــالقــــات الـــتـــعـــاون بني  تــ�ــش
الــــبــــلــــديــــن مــــــن تـــــقـــــدم وتــــطــــور 
املـــــجـــــالت وحـــر�ـــس  يف خمـــتـــلـــف 
اجلـــانـــبـــني عـــلـــى تـــعـــزيـــزهـــا على 

ال�شعد كافة .
واأكـــد �ــشــعــادة �شفري ايــرلــنــدا على 
الزيارة  وجنــــاح  املــثــمــرة  الــنــتــائــج 

بــــــدور اجلـــالـــيـــة الأيـــرلـــنـــديـــة يف 
الإمارات وم�شاهماتها يف جمالت 
على  واحلـــر�ـــس  والــطــب  التعليم 
القت�شادية  املــجــالت  يف  تنميتها 
والتعليمية  وال�ــــشــــتــــثــــمــــاريــــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة وتـــــبـــــادل اخلــــــربات، 
واملـــــبـــــادرات الـــتـــي تــتــبــنــاهــا دولـــة 
للم�شتقبل  وا�شت�شرافها  الإمــارات 

واهتمامها بالتعليم والبتكار. 
تعزيز  اأهمية  اإىل  اللقاء  وتــطــرق 
ـــيـــة وتــــبــــادل  ـــان الــــعــــالقــــات الـــربمل
التن�شيق  ــــز  ــــعــــزي وت اخلــــــــــربات 

را�ــــس وفـــد مــن املــجــلــ�ــس الوطني 
الحتادي.

�شكرها  عـــن  الــقــبــيــ�ــشــي  واأعــــربــــت 
وتــقــديــرهــا ملــعــايل رئــيــ�ــس جمل�س 
الـــنـــواب الأيـــرلـــنـــدي عــلــى دعوته 
موؤكدة  ايرلندا.  لــزيــارة  الكرمية 
يف  الثنائية  الــزيــارات  هــذه  اأهمية 
الـــدفـــع بــالــعــالقــات الــقــائــمــة بني 
اأو�ــــشــــع.  جمــــــالت  اإىل  الـــبـــلـــديـــن 
توثيق  اإىل  احلــاجــة  على  م�شددة 
املوؤ�ش�شات  بني  العالقات  وتفعيل 
الربملانية ملواكبة توجهات البلدين 

التعاون  عـــالقـــات  تــعــزيــز  اأهــمــيــة 
القائمة بني اجلانبني يف عدد من 
امل�شرتك  الهــتــمــام  ذات  املــجــالت 
على  مـــطـــرداً  منـــوا  ت�شهد  والــتــي 
خمتلف ال�شعد اإىل جانب تن�شيق 
املواقف خالل امل�شاركة يف فعاليات 
الحتــــاد الـــربملـــاين الــــدويل فيما 
ت�شكل  الـــتـــي  الـــقـــ�ـــشـــايـــا  يــخــ�ــس 
البلدين  لــدى  اأولــويــة واهــتــمــامــا 
لها  والــتــاأيــيــد  الــدعــم  ح�شد  ليتم 
خـــــالل طـــرحـــهـــا ومــنــاقــ�ــشــتــهــا يف 
هـــذا املــحــفــل الــربملــاين املــهــم على 

•• اأبوظبي-الفجر:

عبد  اأمــل  الدكتورة  معايل  بحثت 
املجل�س  رئــيــ�ــشــة  الــقــبــيــ�ــشــي  اهلل 
الوطني الحتادي خالل ا�شتقبالها 
�شعادة  باأبوظبي  املجل�س  مقر  يف 
�شفري جمهورية  كافانا  بول  جون 
تعزيز  �شبل  الدولة  لــدى  ايرلندا 
ـــــة  ـــــني دول عـــــالقـــــات الـــــتـــــعـــــاون ب
يف  ايــرلــنــدا  وجمهورية  الإمــــارات 
التنامي  ظل  يف  املجالت  خمتلف 
العالقات  هـــــذه  تــ�ــشــهــده  الــــــذي 
�شيما  ل  الــقــطــاعــات  خمــتــلــف  يف 
املجل�س  بــني  الربملانية  العالقات 
الـــوطـــنـــي الحتـــــــــادي والــــربملــــان 

اليرلندي. 
الــلــقــاء على  الــتــاأكــيــد خـــالل  ومت 
الثنائية،  العالقات  اأهمية تطوير 
مبا يعك�س حر�س قيادتي البلدين 
بها  الــدفــع  اإىل  الــدائــم  و�شعيهما 
عالقات  وتعزيز  اأرحـــب  اآفـــاق  اإىل 
امل�شالح  يـــخـــدم  مبـــا  الـــ�ـــشـــداقـــة، 

امل�شرتكة لل�شعبني ال�شديقني.
واأكــــــــدت مـــعـــايل الــــدكــــتــــورة اأمــــل 
دولة  بــني  العالقات  اأن  القبي�شي 
الإمارات واأيرلندا تاريخية وت�شهد 
م�شيدة   .. ملحوظ  ب�شكل  تطورا 

الدكتورة  مــعــايل  بها  قــامــت  الــتــي 
العام  لإيـــرلـــنـــدا  الــقــبــيــ�ــشــي  اأمـــــل 
املــا�ــشــي مـــن خــــالل لــقــائــهــا كبار 
ــــاء  املــ�ــشــئــولــني بـــاإيـــرلـــنـــدا وروؤ�ــــش

املجال�س النيابية.
اإلغاء  ان  عــلــى  �ــشــعــادتــه  واأ�ــــشــــار 
اإيرلندا  امل�شبقة لدخول  التاأ�شرية 
ملـــواطـــنـــي دولـــــــة المــــــــــارات جـــاء 
اإليه  و�شلت  الــذي  العمق  ليعك�س 
البلدين  بــني  الــثــنــائــيــة  الـــروابـــط 
بول  �شعادة  اأكــد  كما  ال�شديقني.  
كــافــانــا عــلــى مــ�ــشــاركــة ايــرلــنــدا يف 
احــتــفــاء الإمـــــــارات بــــالإبــــداع من 
تاأكيدا  دبي   2020 اإك�شبو  خالل 
والأكادميية  الــتــجــاريــة  لل�شالت 
وال�شياحية التي تربط البلدين...

م�شريا ايل ان جتمع اأيرلندا ودولة 
الإمارات العربية املتحدة عالقات 
وثــيــقــة، حــيــث اإن دولـــة الإمــــارات 
ت�شدير  �ــشــوق  اأكـــرب  ثـــاين  ت�شكل 
لأيــرلــنــدا يف الــعــامل الــعــربــي ويف 
2016، بلغت قيمة �شادرات  عام 
 1.4 الإمـــارات  دولــة  اإىل  اأيرلندا 
 5.1/ اأمــــريــــكــــي  دولر  مـــلـــيـــار 
األف   100 درهــم/. وهناك  مليار 
مــواطــن اأيــرلــنــدي يــقــيــمــون على 

اأر�س الإمارات حاليا.

غرفة ال�سارقة ت�سيد باإطالق منظومتي تاأ�سريات الدخول ومتلك الأجانب

�لعوي�س: �ملنظومة �جلديدة جتذب �لكفاء�ت و�ملو�هب يف كافة �لقطاعات
 •• ال�سارقة-الفجر

و�شناعة  جتـــارة  غــرفــة  اإدارة  جمل�س  اأ�ــشــاد 
منظومة  الــوزراء  جمل�س  باإطالق  ال�شارقة 
ل�شتقطاب  املــتــكــامــلــة  الـــدخـــول  تــاأ�ــشــريات 
القطاعات  كـــافـــة  يف  واملــــواهــــب  الـــكـــفـــاءات 
احلـــيـــويـــة لــالقــتــ�ــشــاد الـــوطـــنـــي، واإ�ــــشــــدار 
النظام اجلديد لتملك الأجانب الذي ي�شمح 
يف  ال�شركات  بتملك  العامليني  للم�شتثمرين 
نهاية  من  اعتباراً   100% بن�شبة  الدولة 

العام اجلاري.
اأ�شمى  ال�شارقة  غرفة  اإدارة  جمل�س  ورفــع 
حلول  مبنا�شبة  والتربيكات  التهاين  اآيـــات 
الر�شيدة  القيادة  اإىل  املبارك  رم�شان  �شهر 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
واإىل اإخوانه اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 

الأعلى حكام الإمارات. 
كــمــا هــنــاأ املــجــلــ�ــس �ــشــاحــب الــ�ــشــمــو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، و�شمو ال�شيخ 
�ــشــلــطــان بــن حمــمــد بــن �ــشــلــطــان القا�شمي 
ويل عــهــد ونــائــب حــاكــم الــ�ــشــارقــة، بحلول 
�ــشــائــاًل اهلل العلي  املــبــاركــة،  املــنــا�ــشــبــة  هـــذه 

على  املباركة  املنا�شبة  هذه  يعيد  اأن  القدير 
مبوفور  يتمتعون  وهـــم  احلــكــيــمــة  الــقــيــادة 
ال�شحة والعافية والعمر املديد، وعلى �شعب 
الإمــــــارات واملــقــيــمــني عــلــى اأر�ــشــهــا باخلري 

والُيمن والربكات.
جاء ذلك خالل الجتماع الدوري اخلام�س 
ملجل�س اإدارة غرفة ال�شارقة بدورته ال�شاد�شة 
ع�شر، الذي عقد يوم الأربعاء برئا�شة �شعادة 
جمل�س  رئــيــ�ــس  الــعــويــ�ــس  �شلطان  اهلل  عــبــد 
في�شل  بــن  مــاجــد  ال�شيخ  بح�شور  الإدارة، 
القا�شمي النائب الول لرئي�س و�شعادة وليد 
عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاين لرئي�س 
و اأع�شاء املجل�س اإ�شافة اإىل م�شاعدي املدير 

العام.
العوي�س  �ــشــلــطــان  اهلل  عــبــد  �ــشــعــادة  واأ�ـــشـــاد 
رئــيــ�ــس الــغــرفــة، بـــاإطـــالق جمــلــ�ــس الــــوزراء 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل املنظومة 
املتكاملة لتاأ�شريات الدخول، منوهاً �شعادته 
اأن  �ــشــاأنــهــا  املــنــظــومــة اجلــديــدة مــن  اأن  اإىل 
واملواهب  الـــكـــفـــاءات  ا�ــشــتــقــطــاب  يف  تــ�ــشــهــم 
لالقت�شاد  احلــيــويــة  الــقــطــاعــات  كــافــة  يف 

الوطني.

اأقرها  الــتــي  التعديالت  اإن  العوي�س  وقـــال 
الأجانب  نــظــام متــلــك  الـــــوزراء يف  جمــلــ�ــس 
للم�شتثمرين  وال�شماح  الدولة  لل�شركات يف 
املن�شاآت،  مـــن   100% بــتــمــلــك  الــعــاملــيــني 
اأ�شحاب  جــــذب  يف  كــبــري  دور  لـــه  �ــشــيــكــون 
الــدولــة، يف ظــل ما  الأمــــوال لال�شتثمار يف 
تتمتع به الإمارات من ُبنية حتتية متطورة 
بال�شتقرار  يتميز  مالئم  ا�شتثماري  ومناخ 
اأر�شية  وجـــود  مــع  وال�شيا�شي  القــتــ�ــشــادي 
بالو�شوح  تــتــ�ــشــم  وتــ�ــشــريــعــيــة  قـــانـــونـــيـــة 
املتزايدة  الثقة  اإىل  بالإ�شافة  وال�شفافية، 
يف املوؤ�ش�شات املالية والقطاع امل�شريف واإن�شاء 
املناطق احلرة وزيادة فعالية قطاع اخلدمات 

واإعادة الت�شدير.
اجلديدة  الـــقـــرارات  اأن  الــعــويــ�ــس  واأ�ـــشـــاف 
تطبيق  نحو  الإمـــــارات  تــوجــه  مــع  تتما�شى 
القاعدة  تــنــويــع  اإىل  الــرامــيــة  �ــشــيــا�ــشــاتــهــا 
القومي  الـــدخـــل  ومـــ�ـــشـــادر  القـــتـــ�ـــشـــاديـــة 
اإ�شالحات هيكلية توؤدي اإىل تقليل  واإدخال 
املالية  املـــوارد  وزيـــادة  النفط  على  العتماد 
القت�شادية  القطاعات  تن�شيط  خــالل  من 
الناجت  يف  م�شاهمتها  لــزيــادة  النفطية  غري 
منح  اأن  اإىل  مـــ�ـــشـــرياً  الإجــــمــــايل،  املــحــلــي 
التفوق  اأ�ــشــحــاب  والـــطـــالب  املــ�ــشــتــثــمــريــن 

 10 اإىل  ت�شل  اإقــامــة  تــاأ�ــشــرية  ال�شتثنائي 
لي�س  املــال  اأن  مفادها  ر�شالة  مُيّثل  �شنوات 
اأكرث اأهمية من العلم لدى قيادتنا الر�شيدة 
التي اأعطت فر�س متكافئة لأ�شحاب العلم 
منهما  لكل  اأن  اعتبار  على  املــال  ولأ�شحاب 

دوره احليوي يف املجتمع.
ُي�شهم قرار ال�شماح  معرباً عن توقعاته باأن 
للم�شتثمرين العامليني بتملك %100 من 
ال�شركات يف ازدهار عدد من ال�شناعات التي 
التي �شتجد  الأمــوال  روؤو�ــس  �شت�شتفيد من 
اأعمالها  ملمار�شة  خ�شبة  بيئة  الإمــــارات  يف 
يف ظـــل مـــا تــتــمــتــع بـــه الــــدولــــة مـــن موقع 
يتيح  والغرب،  ال�شرق  بني  هام  ا�شرتاتيجي 
اإىل  الو�شول  وامل�شتثمرين  الأعمال  لرجال 
اأهـــم الأ�ـــشـــواق الــعــاملــيــة الــنــا�ــشــئــة، وخمتلف 
واآ�شيا  اأوروبـــا  يف  الرئي�شية  الأعــمــال  مراكز 
واملحيط الهادئ واإفريقيا واأمريكا ال�شمالية 

ب�شهولة.
امل�شتثمرين  مـــنـــح  اأن  �ـــشـــعـــادتـــه  واعــــتــــرب 
ال�شتثنائي  الــتــفــوق  اأ�ـــشـــحـــاب  والـــطـــالب 
من  �شنوات،   10 اإىل  ت�شل  اإقــامــة  تاأ�شرية 
م�شتثمرين  ا�شتقطاب  يف  ي�شهم  اأن  �ــشــاأنــه 
الــدولــة من خيارات  جــدد يف ظل ما توفره 
ف�شاًل  الأعـــمـــال،  تاأ�شي�س  ملــرافــق  متنوعة 

واملبدعني،  للعلماء  اإىل موطن  عن حتولها 
ال�شباب  وطاقات  طاقاتهم،  من  وال�شتفادة 
الــعــربــي الــــذي كــ�ــشــف ال�ــشــتــطــالع الأخـــري 
الإمارات  اأن  عن  العربي”  ال�شباب  “لراأي 

هي الوجهة املف�شلة للعي�س والعمل عاملياً.
مبكرمة  الـــغـــرفـــة  اإدارة  جمــلــ�ــس  واأ�ـــــشـــــاد 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
ب�شرف راتب �شهر اأ�شا�شي قبل عيد الفطر 
من  ومتقاعديها  احلكومة  موظفي  لكافة 
امل�شتفيدين  ولــكــافــة  وع�شكريني  مــدنــيــني 
احتفاًء  الجــتــمــاعــي  ال�شمان  خــدمــات  مــن 

مايو  �شهر  يف  تــ�ــشــادف  الــتــي  زايـــد  بـمئوية 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  وبتوجيهات  اجلــاري، 
قبل  اأ�ــشــا�ــشــي  �شهر  راتـــب  ب�شرف  الــ�ــشــارقــة 
عيد الفطر لكافة موظفي حكومة ال�شارقة 
للم�شتفيدين  اإعــانــة  و�ــشــرف  ومتقاعديها 
احتفاء  الجتماعية،  اخلــدمــات  دائـــرة  مــن 
ووفاء  التاريخية  الإماراتية  املنا�شبة  بهذه 

لذكرى الأب املوؤ�ش�س
ـــــرورة واأهـــمـــيـــة  واأكــــــــد املـــجـــلـــ�ـــس عـــلـــى �ـــــش
والت�شجيع  احلــوافــز  تــوفــري  ال�ــشــتــمــرار يف 
ــانــدة لــلــكــوادر الــبــ�ــشــريــة الــعــامــلــة يف  واملــ�ــش

واحلر�س  لها  التابعة  واملوؤ�ش�شات  الغرفة 
العمل  بيئة  وحت�شني  تطوير  على  الــدائــم 
اإىل  واملوؤ�ش�شي  الوظيفي  بـــالأداء  لالرتقاء 
اأفــ�ــشــل املــ�ــشــتــويــات. ويف هــذا الإطــــار، وافق 
املجل�س على عدد من الأنظمة الداعمة من 
“جائزة الغرفة لالأداء املتميز”  بينها نظام 
املـــقـــرتحـــة، وكــــل مـــن برنامج  وتــعــديــالتــه 
“الدوام املرن”.  ونظام  بعد”  عن  “العمل 
اجتماعه  اأعمال  جــدول  املجل�س  اعتمد  كما 
ذات  املقرتحات  من  عــدداً  وبحدث  ال�شابق، 

العالقة بتطوير �شري العمل يف الغرفة.
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••مك�سيكو-اأ ف ب:

هناك  لي�س  اأنــه  كــوردوبــا  لــورنــزو  لالنتخابات  املك�شيكي  الوطني  املعهد  رئي�س  اأعــلــن 
“حتى الآن” اأي تدخل رو�شي يف عملية النتخابات الرئا�شية املقررة يف الأول من متوز 

يوليو.
وقال كوردوبا يف مقابلة اأجرتها معه وكالة فران�س بر�س “مل نر حتى الآن” اأي تدخل. 
�شباط فرباير من  تيلر�شون حــذر يف  ريك�س  ال�شابق  الأمــريكــي  وزيــر اخلارجية  وكــان 
“ب�شمات رقمية” تركتها رو�شيا “يف انتخابات يف اأنحاء متفرقة من العامل” واأو�شى 

املك�شيكيني بـ”التنبه«.
كذلك اأ�شارت عدة و�شائل اإعالم مك�شيكية اإىل احتمال ح�شول اخرتاق رو�شي، م�شرية 
ب�شورة خا�شة اإىل حركة دخول غري اعتيادية م�شدرها رو�شيا اإىل موقع املعهد الوطني 

لالنتخابات حيث ي�شجل املك�شيكيون املقيمون يف اخلارج لالإدلء باأ�شواتهم.

اأغلقت  “لئحة الناخبني الذين ي�شوتون من اخلارج  اإن  وقال كوردوبا لفران�س بر�س 
وتابع “اإننا م�شتعدون  اليوم وهناك �شبعون مك�شيكيا يريدون الت�شويت من رو�شيا”. 

ملواجهة اأي تدخل �شواء من رو�شيا اأو من اأمريكا ال�شمالية«.
واأ�شار اإىل اأن تدابري حماية موقع املعهد “مت تعزيزها لكن مل حت�شل اإىل الآن هجمات 

تفوق ما يجري عادة«.
اأوبــرادور من  اأندري�س مانويل لوبيز  الــراأي  ا�شتطالعات  املر�شح الذي يت�شدر  وواجــه 

حزب “مورينا” الي�شاري بانتظام اتهامات من معار�شيه باأنه يتمتع بدعم رو�شي.
و�شخر اأوبرادور الذي يرت�شح للمرة الثالثة يف النتخابات الرئا�شية، من هذه التهامات 

يف مقطع فيديو ن�شر يف كانون الأول يناير اتخذ فيه ا�شم “اأندري�س مونويلوفيت�س«.
وينتخب املك�شيكيون يف الأول من متوز يوليو رئي�شهم اجلديد كما ي�شوتون لتجديد 
اأع�شاء جمل�س النواب الـ500 وجمل�س ال�شيوخ الـ128، ف�شال عن عدد من املنا�شب 

املحلية.

•• بريوت-اأ ف ب:

مقتل  البي�شاء  اخلوذ  منظمة  اأعلنت 
خم�شة من عنا�شرها يف هجوم نفذه 
مــ�ــشــلــحــون جمـــهـــولـــون امـــ�ـــس على 
اأحــد مــراكــزهــا يف حمافظة حلب، يف 
موؤخراً  ال�شوري  ال�شمال  ي�شهد  وقت 
والغتيال  القتل  عمليات  يف  ت�شاعداً 
الـــ�ـــشـــوري حلقوق  املـــر�ـــشـــد  بــحــ�ــشــب 

الن�شان.
البي�شاء،  اخلـــــوذ  مــنــظــمــة  واأوردت 
�شيطرة  مــنــاطــق  يف  املـــــدين  الـــدفـــاع 
ح�شابها  عــلــى  املــعــار�ــشــة،  الــفــ�ــشــائــل 
م�شلحة  “جمموعة  اأن  تويرت  موقع 
جمهولة داهمت مركز الدفاع املدين 
بــلــدة تــل حــديــا )مــركــز احلا�شر(  يف 
يف ريف حلب اجلنوبي واأطلقت النار 
مبا�شرة على متطوعينا، قتلت خم�شة 

منهم وا�شيب اثنان اآخران بجروح«.
واأكد املر�شد ال�شوري احل�شيلة ذاتها 
يوجد  حــيــث  املــنــطــقــة  ان  اىل  لفـــتـــاً 
املـــركـــز حتـــت �ــشــيــطــرة هــيــئــة حترير 
وف�شائل  �ــشــابــقــاً(  )الــنــ�ــشــرة  الــ�ــشــام 

ا�شالمية اأخرى.
وقــــال مــديــر مــركــز احلــا�ــشــر اأحمد 
احلــمــيــ�ــس لــوكــالــة فــرانــ�ــس بــر�ــس ان 
احلا�شر  مــركــز  “هاجمت  املجموعة 
منت�شف  بعد  الثانية  ال�شاعة  قــرابــة 
العنا�شر  مــن  خم�شة  وقــتــلــت  الــلــيــل 
املناوبني بعدما ع�شبت عيونهم، فيما 
بــجــروح ومتكن  اآخـــران  اإثــنــان  اأ�شيب 

عن�شران اآخران من الهرب«.
مالمح  عــــلــــى  الــــتــــعــــرف  يــــتــــم  ومل 
كانوا  “اإذ  احلمي�س  وفــق  امل�شلحني، 
بع�س  �شرقوا  بعدما  وفــروا  ملثمني، 
الـــعـــتـــاد واآلــــيــــة لــلــمــركــز ومــــولــــدات 

كهربائية«.
�شبب  حــــول  مــعــلــومــات  تــتــوفــر  ومل 
اأم  الــ�ــشــرقــة  بـــدافـــع  كــــان  اإن  الــقــتــل، 

لأغرا�س �شيا�شية.
ومنذ بدء عملهم الفعلي يف �شوريا يف 

العام 2013، ن�شط متطوعو الدفاع 
املـــــدين الــبــالــغ عـــددهـــم حــالــيــا نحو 
العالقني  املــدنــيــني  انــقــاذ  يف   3700
حتــت الأنــقــا�ــس اأو املــحــا�ــشــريــن بني 
جبهات املعارك يف مناطق عدة. وغالباً 
بالغارات  مـــراكـــزهـــم  ا�ــشــُتــهــدفــت  مـــا 
ما  النظام،  قــوات  قبل  مــن  والق�شف 
اأكــرث من مئتني منهم  ت�شبب مبقتل 

وا�شابة املئات بجروح.
ومن النادر اأن تتعر�س مراكز املنظمة 
اأن قتل  لعـــتـــداءات ممــاثــلــة. و�ــشــبــق 
�شبعة من عنا�شر الدفاع املدين يف اآب 
اأغ�شط�س بر�شا�س جمهولني ت�شللوا 
اىل مــركــزهــم يف مــديــنــة �ــشــرمــني يف 

حمافظة ادلب )�شمال غرب(.
وتــتــعــر�ــس املــنــظــمــة لنــتــقــادات حادة 
من جهات عدة، خ�شو�شاً من النظام 
اللذين  ــيــا،  رو�ــش وحــلــيــفــتــه  الــ�ــشــوري 
القاعدة  بتنظيم  مرتبطة  يعتربانها 
“اأجندات”  تــنــفــيــذ  عـــلـــى  وتـــعـــمـــل 
غربية. اىل ذلك، عرب لبنان عن قلقه 
تداعيات  مــن  ال�شبت  امــ�ــس  لــ�ــشــوريــا 
قــانــون جــديــد يــهــدف اإىل اإعــــادة بناء 
املناطق املدمرة ب�شبب احلرب الدائرة 

اإن  وقــال  �شنوات  �شبع  اأكــرث مــن  منذ 
الكثري من  عـــودة  يعيق  قــد  الــقــانــون 

الالجئني ال�شوريني لبالدهم.
وكتب وزير اخلارجية اللبناين جربان 
ال�شوري  لــنــظــريه  خــطــاب  بــا�ــشــيــل يف 
القانون  اإن �شروط  املعلم قائال  وليد 
الــ�ــشــعــب على  مــــن  قــــد جتـــعـــل   10
للعقارات  ملكيتهم  اإثــبــات  الالجئني 
العودة  عــن  البع�س  تثبط  وبــالــتــايل 

ل�شوريا.
ال�شهر  التنفيذ  حيز  الــقــانــون  ودخــل 
و�شك  على  اجلي�س  كــان  فيما  املا�شي 
امل�شلحة  املعار�شة  جيوب  اآخــر  �شحق 
الرئي�س  قب�شة  عزز  مبا  دم�شق  قرب 
كــل غرب  الأ�ــشــد على  ب�شار  الــ�ــشــوري 

�شوريا تقريبا.
ملكية  بــــاإثــــبــــات  الــــقــــانــــون  ويــ�ــشــمــح 
لإعادة  املختارة  املناطق  يف  الــعــقــارات 
الــبــنــاء واملــطــالــبــة بــتــعــويــ�ــشــات. لكن 
الفو�شى  اإن  تــقــول  اإغـــاثـــة  جــمــاعــات 
اأن  تعني  احلـــرب  فيها  ت�شببت  الــتــي 
ذلك  فعل  مــن  �شيتمكنون  فقط  قلة 
يف الفرتة الزمنية املتاحة. ومل يطبق 
الــقــانــون بــعــد. وعـــرب بــا�ــشــيــل، الذي 

مليون  مـــن  اأكــــرث  بــــالده  ت�شت�شيف 
لجئ �شوري، عن قلقه من حمدودية 
املــتــاحــة لالجئني  الــزمــنــيــة  الـــفـــرتة 

لإثبات ملكيتهم ملنازلهم.
لبيان  وفقا  اخلطاب  يف  با�شيل  وقــال 
قدر  “عدم  اخلارجية  وزارة  اأ�شدرته 
مبا  الإدلء  عــلــى  عــمــلــيــا  الـــنـــازحـــني 
املعطاة  املهلة  خــالل  ملكيتهم  يثبت 
مللكياتهم  بــخــ�ــشــارتــهــم  يــتــ�ــشــبــب  قـــد 
و�شعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما 
يوؤدي اإىل حرمانهم من اأحد احلوافز 

الرئي�شية لعودتهم اإىل �شوريا«.
وتكرر تلك الت�شريحات ذات املخاوف 
التي عرب عنها رئي�س الوزراء اللبناين 

�شعد احلريري الأ�شبوع املا�شي.
يقول  الــقــانــون  اإن  احلـــريـــري  وقــــال 
تبقى  اأن  الـــ�ـــشـــوريـــة  الأ�ــــشــــر  لآلف 
تهديدهم  خـــــــالل  مـــــن  لــــبــــنــــان  يف 
اأمــالكــهــم. واأر�ــشــل با�شيل  مبــ�ــشــادرة 
لالأمم  العام  لالأمني  مماثال  خطابا 
املــتــحــدة اأنــطــونــيــو جــوتــرييــ�ــس يدعو 
عـــلـــى حـــمـــايـــة حقوق  لـــلـــعـــمـــل  فـــيـــه 
الالجئني ال�شوريني يف احلفاظ على 

ممتلكاتهم.

مقتل 5 من »اخلوذ البي�ساء« بهجوم يف �سوريا 

لبنان قلق من تعرث عودة �لالجئني �ل�شوريني

ك�شف ا�شتطالعان للراأي عند خروج الناخبني من مراكز القرتاع، 
ان ايرلندا البلد ذو التقاليد الكاثوليكية الرا�شخة، �شوتت مل�شلحة 
ا�شتفتاء تاريخي بداأ فرز ال�شوات  ال�شماح بت�شريع الإجها�س، يف 
ليو  اليــرلــنــدي  الــــوزراء  رئي�س  وكتب  ال�شبت.  �شباح  فيه  ر�شميا 
بعد ن�شر نتائج  “يبدو اننا �شن�شنع التاريخ”،  فارادكار يف تغريدة 
ا�شتطالعي الراأي التي توؤكد فوز موؤيدي ت�شريع الإجها�س الذي 
الــوزراء وزير اخلارجية  خا�س حملة من اجله. واكد نائب رئي�س 
�شامين كوفيني انه “فخور بانه ايرلندي”، م�شتبقا بذلك “نتيجة 

مثرية �شتجلب تغيريا ا�شا�شيا من اجل الف�شل«.
للن�شاء  الدولة  الدولية الربيطانية ووزيرة  التنمية  وكتبت وزيرة 
ان  واآمــل  ... ليرلندا  تاريخي  “يوم  انه  بيني مورداونت  وامل�شاواة 
املجاورة  الربيطانية  املقاطعة  ال�شمالية”،  ليرلندا  كذلك  يكون 
اكـــرث �ــشــرامــة ممــا هــو عليه يف بقية  الــقــانــون فيها  الــتــي مــا زال 
اأند  “بيهيفيور  معهد  اأجـــراه  ا�شتطالع  وبح�شب  املتحدة.  اململكة 
على  العامة  التلفزيونية  ايه”  تي  “اآر  قناة  حل�شاب  اتيتيود�س” 
يف  بـ”نعم”  �شوتوا  الــذيــن  ن�شبة  فـــاإن  نــاخــب،   3800 مــن  عّينة 

ال�شتفتاء بلغت %69،4 مقابل %30،6 �شوتوا بـ”ل«.
اآي”  بــي  ار  “اإيب�شو�س/ام  معهد  اأجــــراه  اآخـــر  ا�ــشــتــطــالع  وكــ�ــشــف 
ادلوا  ناخب  اآلف  اربعة  و�شمل  “اآيري�س تاميز”  حل�شاب �شحيفة 
با�شواتهم يف 160 مركز اقرتاع يف �شائر انحاء البالد ان 68% 

من املقرتعني �شوّتوا بـ”نعم” مقابل %32 �شوتوا بـ ل .
ويلقى تعديل القانون تاأييد 87 باملئة من الذين ترتاوح اعمارهم 
18 و24 عــامــا و83 بــاملــئــة لـــدى الــ�ــشــريــحــة الــتــي تـــرتاوح  بــني 
الــذيــن جتاوزوا  و�ــشــوتــت غالبية  عــامــا.  و34   25 بــني  اعــمــارهــا 
اخلام�شة وال�شتني )60 باملئة( �شد ذلك. و�شوتت غالبية الن�شاء 
)70 باملئة( وكذلك الرجال )65 باملئة( مع تغيري القانون. وكان 
الفارق اقل مما هو متوقع بني املدن )بلغت فيها ن�شبة التاأييد 71 
 60( الريفية  واملناطق  نف�شها(  دبلن  يف  باملئة   77 وحتى  باملئة 
“اآيري�س  �شحيفة  كتبت  اكــرب.  حمافظ  بطابع  تت�شم  التي  باملئة( 
التغيري مل  بنعم يدل على رغبة هائلة يف  “الت�شويت  ان  تاميز” 
وا�شافت ان “فوز احلملة من اجل +النعم+ ل  يكن يتوقعها احد”. 
يبدو حمدودا ول يبدو انه منبثق عن بع�س �شرائح املجتمع فقط«. 
كامبني”  “بروليف  حملة  با�شم  الناطقة  �ــشــريلــوك  كــوريــا  امــا 
املعار�شة لالإجها�س، فقد عربت يف تغريدة على تويرت عن خيبة 
عند  الـــراأي  ا�شتطالعي  فــان  �شحيحني،  كانا  “اذا  وقــالــت  املها. 
خروج الناخبني من مراكز القرتاع يعك�شان و�شعا حمزنا جدا”. 
اىل  قا�شية  �شربة  �شيوجه  الطلب  ح�شب  “الجها�س  ان  وا�شافت 

ايرلندا«.
الت�شويت بعد حملة �شاقة. وكانت  3،5 ماليني ناخب اىل  ودعي 
تعبئة الناخبني من اكرب حماور النا�شطني املعار�شني لالإجها�س 
املناطق  ارقــام كبرية يف  املعار�شون على  لــه. وقــد عــول  واملــوؤيــديــن 

الريفية بينما �شجع املوؤيدون ال�شبان على الت�شجل والت�شويت.

احتجاجا حماولة احلكومة احل�شول على  الأرجنتينني  اآلف  نظم 
خط ائتماين من �شندوق النقد الدويل الذي ينحون بالالئمة عليه 

يف �شعوبات واجهتها البالد خالل اأزمة مالية �شابقة.
و�ــشــاركــت اأحــــزاب مــعــار�ــشــة ونــقــابــات ومــنــظــمــات حلــقــوق لالإن�شان 
وفنانون يف امل�شرية التي جرت قرب امل�شلة الرمزية يف بوين�س اأير�س 
حتت �شعار “البالد يف خطر«. وهذا اأكرب احتجاج �شمن �شل�شلة من 
يف  ماكري  ماوري�شيو  الرئي�س  اإعــالن  منذ  ُنظمت  احتجاجات  عــدة 
النقد  بــداأ حمادثات متويل مع �شندوق  اإنــه  اأيــار  الثامن من مايو 
الدويل بعد تقلبات �شهدتها الأ�شواق لأ�شابيع. وفاجاأت هذه اخلطوة 
تكرار  من  الأرجنتينني  خماوف  واأججت  امل�شتثمرين  املتوقعة  غري 
 .2002-2001 يف  البالد  منه  عانت  الــذي  القت�شادي  النهيار 
التي  التق�شف  اإجـــراءات  على  باللوم  الأرجنتني  يف  كثريون  واأنــحــى 
فر�شها �شندوق النقد الدويل يف تفاقم الأزمة التي اأدت اإىل وقوع 
املاليني يف براثن الفقر وحولت الأرجنتني اإىل دولة منبوذة عامليا 
 100 حجمه  بلغ  قيا�شي  ديــن  �شداد  عن  احلكومة  تخلفت  اأن  بعد 

مليار دولر.

اقامت ال�شني وبوركينا فا�شو ام�س عالقات دبلوما�شية بعد ثالثة 
تايوان،  مع  افريقيا عالقاته  الواقع يف غرب  البلد  على قطع  ايــام 
اخلــارجــة عن  اجلــزيــرة  لــعــزل  لبكني يف حملتها  جــديــد  انت�شار  يف 
�شيطرتها. واأُعلن عن اقامة العالقات الدبلوما�شية بني البلدين يف 
بيان م�شرتك وقعه يف بكني وزير اخلارجية ال�شيني وانغ يي ونظريه 
البوركنابي الفا باري. وكان اعالن اإقامة العالقات مع بكني متوقعا 
تواجه  الــتــي  تايبيه  مــع  عالقاتها  قطع  واغــادوغــو  اعلنت  ان  منذ 

تراجعا متوا�شال منذ �شنوات مل�شلحة ال�شني يف الدول النامية.
ومنذ العام 2000، قطعت دول افريقية عدة، بينها ت�شاد وال�شنغال 
باجلزيرة  عالقاتها  تــايــوان،  مــن  م�شاعدات  تتلقيان  كانتا  اللتان 

لال�شتفادة من التعاون مع بكني.
الوحيدة  الفريقية  الدولة  �شوازيالند  تبقى  فا�شو  بوركينا  وبعد 

التي ما زالت تقيم عالقات مع تايوان.
البلد  ان ين�شم هذا  “ناأمل  امل�شرتك  البيان  بعد توقيع  وانــغ  وقــال 

�شريعا اىل عائلة ال�شداقة ال�شينية الفريقية الكبرية«.
18 دولة بينها الفاتيكان وعدد من بلدان  وحاليا ل تعرتف �شوى 
املحيط الهادئ وامريكا الالتينية )هندورا�س وغواتيمال وكرييباتي 
مثال( باجلزيرة املنف�شلة بحكم المر الواقع عن ال�شني ال�شيوعية 
وقبل بوركينا فا�شو، اعلنت جمهورية الدومينيكان يف  منذ 1949. 

الول من اأيار مايو قطع عالقاتها مع تايوان.

عوا�سم

بكني

دبلن

بوين�س �أير�س

�ملك�شيك: ل تدخل رو�شي يف حملة �لنتخابات 
•• �ساللة-اأ ف ب:

انخف�شت حدة الع�شار “ميكونو” ام�س لي�شبح عا�شفة ا�شتوائية بعد 
وباأ�شرار  �شخ�شني  بوفاة  مت�شببا  بقوة  عمان  �شلطنة  جنوب  �شرب  اأن 
كبرية، ح�شب ما اأعلنت ال�شلطات. وقد اجتاح الع�شار ال�شتوائي الأول 
�شقطرى  جــزيــرة  اخلمي�س  الهندي  املحيط  �شمال  يف   2018 ملو�شم 
مينيني  خم�شة  هــم  الأقــــل  عــلــى  اأ�ــشــخــا�ــس  �شبعة  لــقــي  حــيــث  اليمنية 
اليمنية  احلكومة  يف  ال�شمكية  الــرثوة  وزيــر  بح�شب  متفهم  وهنديان، 
النقاذ  فــرق  اإن  اليمني  الــوزيــر  وقــال  دولــيــا فهد كفاين.  بها  املــعــرتف 
بــحــارة هــنــود كــانــوا يف عـــداد املفقودين ول  اأربــعــة  عــرثت على جثامني 
تزال عمليات البحث متوا�شلة للعثور على ثمانية بحارة هنود اآخرين. 
واأعلنت احلكومة اليمنية املعرتف بها دوليا اأرخبيل �شقطرى “حمافظة 

منكوبة«. و�شرب الع�شار اجلمعة �شواحل حمافظتي ظفار والو�شطى 
يف جنوب �شلطنة عمان، م�شحوبا برياح �شديدة ال�شرعة واأحوال جوية 
ال�شرطة عن مقتل  واأفــادت  الثانية.  الدرجة  �شيئة لي�شبح اع�شارا من 
قرب مدينة �شاللة،  الفي�شانات  التي غمرتها  �شيارته  يقود  كان  رجل 
متاأثرة بجروحها جراء ا�شطدامها بجدار منزل  12 عاماً  وفتاة تبلغ 
املدين  الدفاع  اأجهزة  واأعلنت  لالإع�شار.  امل�شاحبة  الرياح  قــوة  ب�شبب 
البحارة الأجانب حو�شروا يف  260 من  الأ�شخا�س بينهم  انقاذ مئات 
البحر. واأكدت اأن الع�شار تراجع اىل عا�شفة ا�شتوائية مع �شرعة رياح 
تتوجه  العمانية،  اجلوية  الر�شاد  وبح�شب  ال�شاعة.  يف  كلم   90 بلغت 
اأمطار  العا�شفة يف الوقت احلايل نحو ال�شعودية ومن املتوقع ت�شاقط 
غزيرة الأحد. واأفاد م�شور وكالة فران�س بر�س اأن مطار �شاللة مغلق 

حتى منت�شف ليل ال�شبت رغم اأن الأمطار توقفت تقريبا.

»ميكونو« يرت�جع �إىل عا�شفة ��شتو�ئية

•• الفجر - خرية ال�سيباين

اإلــغــاء مفاجئ و�ــشــكــوك.. بعد عدة   
الوليات  بني  النــفــراج  من  اأ�شابيع 
املــتــحــدة وكـــوريـــا الــ�ــشــمــالــيــة، ي�شود 
غــــمــــو�ــــس كــــامــــل حـــــــول الـــعـــالقـــة 
امل�شتقبلية بني البلدين. قرار دونالد 
“عدائّية”  ترامب، الذي ي�شري اىل 
على  ي�شتع�شي  الــ�ــشــمــايل،  نــظــريه 
الــ�ــشــرح خــا�ــشــة اأن بــيــونــغ يــانــغ قد 
الوحيد  مــوقــعــهــا  تـــدمـــري  اأعـــلـــنـــت 
النووية،  لـــالخـــتـــبـــارات  املــــعــــروف 
الخــرية عن  الأ�شابيع  وافــرجــت يف 
اأمريكيني، ووافقت  ثالثة معتقلني 
ال�شواريخ  اإطــــــالق  جتــمــيــد  عــلــى 
دونالد  اأكــد  ذلــك،  البالي�شتية. ومع 
اأن  ميكن  القمة  اأن  اجلمعة  ترامب 
الفعل  بــرد  مرحبا  النهاية،  يف  تتم 

“اليجابي” من كوريا ال�شمالية.
الأبي�س  البيت  اعترب  الآن،     حتى 
ونقدها  يــانــغ  بــيــونــغ  مــعــار�ــشــة  اأن 
مع  امل�شرتكة  الع�شكرية  للمناورات 
كوريا  مع  املحادثات  واإلــغــاء  �شيول، 
اجلنوبية، متثل انتهاكا للتزاماتها 
قبل انعقاد القمة. كما تاأ�شف الإدارة 

عن  يانغ  بيونغ  لمتناع  المريكية 
للتحقق من  دولــيــني  دعـــوة خـــرباء 
تفكيك موقع اختبار بوغي ري. من 
جانبها، مل ت�شت�شغ كوريا ال�شمالية، 
اإ�شارة جون بولتون، م�شت�شار الأمن 
“النموذج  اإىل  تـــرامـــب،  لــدونــالــد 
يف  لـــلـــتـــقـــدم  كـــطـــريـــقـــة  الليبي”، 

مفاو�شاتهما.
   فكيف �شيتطور الو�شع يف الأ�شابيع 
املقبلة؟ يبدو اأن ثالثة �شيناريوهات 

ترت�شم يف الفق.

ا�ستئناف املفاو�سات وعقد   -  1
القمة

ال�شمالية  كــوريــا  عــرّبت     اجلمعة، 
للتحدث  الـــدائـــم  ا�ــشــتــعــدادهــا  عـــن 
جمــــددا  “نعلن  وا�ـــشـــنـــطـــن:  مــــع 
للجلو�س  رغبتنا  املتحدة  للوليات 
وبـــاي  مـــوعـــد  اأي  لـــوجـــه يف  وجـــهـــاً 
�شرح كيم كي  امل�شكلة”،  �شكل حلل 
ال�شوؤون  لوزير  الأول  النائب  غوان، 
اخلــارجــيــة يف كــوريــا الــ�ــشــمــالــيــة يف 

بيان ن�شرته وكالة النباء الر�شمية.
   رحــب دونــالــد تــرامــب بــرد الفعل 
هــذا: “ اإنــه نباأ جيد جــداً اأن نتلقى 
الــتــ�ــشــريــح الــــودي والإيـــجـــابـــي من 
اإىل  قريباً  �شرنى  ال�شمالية.  كوريا 
اأن يكون  ناأمل  الأمــور،  اأين �شت�شري 
دائمني.  و�ــشــالم  ازدهــــار  ذلــك نحو 
بـــــاأن يخربنا  الـــوقـــت فــقــط كــفــيــل 
واكد ترامب ان القمة “قد  ذلك”. 
املقبل،  ال�شهر”   12 يف  حتى  تعقد 
املوعد ال�شلي املحدد  ا�شارة اىل  يف 
اإذا  مــا  معرفة  يبقى  �شنغافورة.  يف 
البلدين التــفــاق على  بــاإمــكــان  كــان 

مفردات التفاق.
ال�شمال  مـــن  وا�ــشــنــطــن  وتــطــلــب     
لل�شالح  و�ـــشـــامـــال  كـــامـــال  “نزعا 
الــــنــــووي، ميــكــن الــتــحــقــق مــنــه ول 
يانغ  بــيــونــغ  ان  اإل  فيه”،  رجـــعـــة 
�ــــشــــرحــــت انــــهــــا لـــــن تـــتـــخـــلـــى عن 
تر�شانتها النووية طاملا انها ل ت�شعر 
بالأمان مما تعتربه عدوانا اأمريكيا.  
وح�شب غو ميونغ-هيون، املحلل يف 

ال�شيا�شية  لــلــدرا�ــشــات  ا�ــشــان  معهد 
بر�س،  فـــرانـــ�ـــس  وكــــالــــة  عــــن  نـــقـــال 
دونالد  قبل  مــن  املــمــار�ــس  ال�شغط 
“اإن  ثماره:  يوؤتي  اأن  ترامب ميكن 
على كوريا ال�شمالية تقدمي خطط 
اأكرث دقة لنزع ال�شلحة النووية اإذا 

ارادت احلوار م�شتقبال ».

وتاأبيد  فا�سلة  مفاو�سات   -  2
الو�سع القائم

   ومع ذلك، يرى عديد اخلرباء ان 
كوريا ال�شمالية هي التي يف موقف 
الو�شع  تــتــحــمــل  اأن  وميـــكـــن  قــــوة 
اأعلنت  التي  التنازلت  وان  القائم، 
عنها بيونغ يانغ يف الأ�شابيع الأخرية 
ال�شغط.  حتـــت  وا�ــشــنــطــن  و�ــشــعــت 
بو�شت  وا�ــشــنــطــن  �شحيفة  وكــتــبــت 
ُيــحــّمــل كــثــريون ترامب  اآ�ــشــيــا،  “يف 
النهيار  مــ�ــشــوؤولــيــة  كــيــم  ولــيــ�ــس 

املفاجئ للجهود الدبلوما�شية.«
اإطـــــــالق  لــــقــــد حــــظــــي جتـــمـــيـــد     
ال�شواريخ البال�شتية، وتدمري موقع 

بتقدير كبري من  النووية،  جتاربها 
وال�شني،  اجلــنــوبــيــة  كــوريــا  جــانــب 
مريا  وتــقــول  التاريخية.  حليفتها 
املـــركـــز  يف  الـــبـــاحـــثـــة  ــــر،  هــــوب راب 
لدى  “�شيكون  ت�شاي،  بول  ال�شيني 
امل�شتقبل،  يف  قليلة  خيارات  ترامب 
ــــــــــدويل عــــلــــى كــــوريــــا  الـــ�ـــشـــغـــط ال
�شيئ  “يوم  تفكك”.  قــد  ال�شمالية 
اخلمي�س  اأكــد  املتحدة”،  لــلــوليــات 
العلوم  الــبــاحــث يف  نـــارانـــغ،  فــيــبــني 
ما�شات�شو�شت�س  معهد  يف  ال�شيا�شية 

للتكنولوجيا.

الت�سعيد واحلرب  -  3
املحتمل:  الأخــــــري  الــ�ــشــيــنــاريــو      
�ـــشـــنـــة، يهدد  احلـــــــرب. لأكــــــرث مــــن 
دونـــــالـــــد تــــرامــــب بـــ�ـــشـــرب كـــوريـــا 
ال�شمالية، ول منلك ال اأن نالحظ 
ـــد عـــــدة تــــهــــديــــدات منذ  اأنــــــه جـــ�ـــشّ
)الن�شحاب  ال�شلطة  اإىل  و�ــشــولــه 
من  والن�شحاب  باري�س،  اتفاق  من 
التــــفــــاق الــــنــــووي الإيـــــــــراين، نقل 

القد�س(،  اإىل  الأمــريــكــيــة  ال�شفارة 
كما اأن و�شول �شقرين يف الأ�شابيع 
الأخــــرية - وزيـــر اخلــارجــيــة مايك 
القومي  الأمـــن  وم�شت�شار  بومبيو 
ا�شتبعاد  يحظران   – بولتون  جــون 
الوليات  اأن  خــا�ــشــة  اخلـــيـــار.  هـــذا 
ال�شيف  يف  احلــرب  لم�شت  املتحدة 
املـــا�ـــشـــي، حــ�ــشــب اأكــ�ــشــيــو�ــس، نقال 
الأبي�س.  الــبــيــت  يف  مـــ�ـــشـــادر  عـــن 
وحــ�ــشــب املـــوقـــع الإلــــكــــرتوين، فاإن 
الأمريكية  الع�شكرية  ال�شتعدادات 
اأثــــــارت قــلــق كـــوريـــا اجلــنــوبــيــة مما 
الــتــفــاو�ــس مــع كوريا  اجــربهــا على 
يف  عقدت  التي  القمة  يف  ال�شمالية 
اإيان  اإىل  بالن�شبة  اأبـــريـــل.  اأواخـــــر 
اأورا�شيا،  جمموعة  موؤ�ش�س  برمير، 
فـــــاإن ر�ـــشـــالـــة دونــــالــــد تـــرامـــب هي 
لكيم  بالن�شبة  الوجه”  يف  “�شفعة 
“�شيف  بـــ   تب�شر  وهــي  اأون،  جــونــغ 
كتب موقع اأك�شيو�س. ثان خطري”، 

عن لوجورنال دي دميان�ض

رق�ش���ة �لتانغ��و ب��ني تر�م���ب وكي����م: حتليل اخباري
ثالثة �سيناريوهات حمتملة بعد اإلغاء القمة...!

هل تبخرت احالم القمة الوىلهل حقا ي�شيطر ترامب على احللبة الكورية

رئي�س فنزويال 
يلتقي مع �شناتور 

�أمريكي 
•• كراكا�ص-رويرتز:

مع  التقى  مـــادورو  نيكول�س  الرئي�س  اإن  الفنزويلية  احلكومة  قــالــت 
بــوب كــروكــر يــوم اجلمعة وذلــك بعد  ال�شناتور اجلــمــهــوري الأمــريــكــي 
اأقل من اأ�شبوع من اإعــادة انتخاب مــادورو لفرتة ت�شتمر �شت �شنوات يف 

انتخابات مل تعرتف بها الوليات املتحدة.
البلدين. وردت  اأكرب بني  اإىل تدهور العالقات ب�شكل  واأدت النتخابات 
باأنها غري دميقراطية  الوليات املتحدة على النتخابات التي و�شفتها 
دبلوما�شيني  اأكرب  اإىل طرد  اإ�شافية مما دفع فنزويال  بفر�س عقوبات 

اأمريكيني يف كراكا�س. وردت الوليات املتحدة بخطوة مماثلة.
“كان  لل�شحفيني  رودريجيز  خورخي  الفنزويلي  الإعـــالم  وزيــر  وقــال 
اجتماعا طيبا واإنها اأنباء طيبة بالن�شبة لل�شعب الفنزويلي”. ومل يذكر 

تفا�شيل ما ناق�شه امل�شوؤولون.
يراأ�س  الــذي  وكروكر  مــادورو  الر�شمي  التلفزيون  يف  م�شاهد  واأظهرت 
يف  يت�شافحان  الأمريكي  ال�شيوخ  مبجل�س  اخلارجية  العالقات  جلنة 
ق�شر مريافلوري�س الرئا�شي على الرغم من اأنهما مل يدليا بت�شريحات 

لو�شائل الإعالم.
فنزويليني  م�شوؤولني  مع  قبل  من  حمادثات  اأمريكيون  نــواب  واأجــرى 
ب�شاأن الإفراج عن املب�شر الأمريكي جو�س هولت امل�شجون يف فنزويال منذ 
2016 ب�شاأن اتهامات تتعلق بالأ�شلحة. ويقول م�شوؤولون اأمريكيون اإن 

فنزويال ت�شتغل هولت كورقة م�شاومة يف حمادثات العقوبات.
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•• بانغي-اأ ف ب:

قتل �شخ�س واحد على الأقل واأ�شيب اآخرون بجروح يف 
الليل يف  وتوا�شلت خالل  اندلعت  اعمال عنف جديدة 
حي “بي كا5” الذي ت�شكنه اكرثية م�شلمة يف بانغي، 
كما اعلنت م�شادر ر�شمية ام�س ال�شبت لوكالة فران�س 
امل�شماة  امليلي�شيات  مــن  واحـــدة  عنا�شر  وهــاجــم  بــر�ــس. 
“الدفاع الذاتي” يف هذا احلي التجاري م�شاء اجلمعة، 
الثالثة  الــدائــرة  بلدية  رئي�س  بـــالدودو  اأتــاهــريو  منزل 
الــداخــلــيــة يف  الــتــي ت�شم هــذا احلـــي، كما ذكـــرت وزارة 

افريقيا الو�شطى.
يف  “كنت  بــر�ــس  فــرانــ�ــس  لــوكــالــة  البلدية  رئي�س  وقـــال 
منزيل افطر بهدوء، وو�شلت القنبلة اليدوية. قالت يل 

ال�شرطة ان حتقيقا قد فتح للتو«.
واحد  �شخ�س  مقتل  اىل  ذلــك  تلت  ثـــاأر  عمليات  واأدت 
وا�شابة اآخرين بجروح، كما قال م�شوؤول يف م�شجد علي 

بابولو يف حي “بي كا5«.
دونان  ونقل عــدد كبري من اجلرحى اىل مركز هــرني 
ال�شحي لل�شليب الأحمر يف افريقيا الو�شطى الواقع يف 
احلي. وبعد ذلك نقل اربعة اىل امل�شت�شفى الذي تتوىل 
ادارته منظمة اطباء بال حدود، يف قطاع اآخر من بانغي، 

كما ذكر �شكان من احلي.
و�شباح ال�شبت، كانت �شوارع احلي ذي الأغلبية امل�شلمة 

مقفرة واملتاجر مقفلة.
وقد وقعت اعمال العنف اجلديدة هذه، يف اعقاب تلك 
التي اندلعت الأربعاء، اإثر انفجار قنبلة ا�شفر عن 12 
قتيال. اإل ان هدوءا ن�شبيا عاد تدريجيا اىل احلي منذ 
ايام بعد ا�شابيع من التوتر الذي عرقل اي ن�شاط يف هذا 

احلي، الرئة القت�شادية لعا�شمة افريقيا الو�شطى.
ادت عملية لإزالــة قواعد ميلي�شيات  ابريل،  ويف ني�شان 
قـــوى امن  تــرافــقــهــا  املــتــحــدة  مــن احلـــي نفذتها المم 
عن  ا�شفرت  معارك  انــدلع  اىل  الو�شطى،  افريقيا  من 

ع�شرات القتلى يف احلي.
وامتدت اعمال العنف بعد ذلك اىل مناطق قريبة من 
“بي كا5” مع معارك حول كني�شة كاثوليكية يف الأول 
من اأيار مايو ا�شفرت عن 24 قتيال على القل و170 

جريحا.
يف هذه الأثناء، اأقيمت حواجز ب�شورة ع�شوائية يف عدد 

كبري من اأحياء العا�شمة.
احتجاجا  وال�ــشــرابــات  امل�شريات  كبري من  عــدد  ونظم 

على اعمال العنف يف بانغي.
يف  الو�شطى  افريقيا  يف  والفو�شى  العنف  تف�شى  وقــد 
للم�شلمني  املــــوايل  �شيليكا  متـــرد  اطــــاح  بــعــد   2013
جمموعات  ف�شنت  بــوزيــزي،  فرن�شوا  ال�شابق  الرئي�س 
الق�شم الكرب منها  امل�شيحيون  ي�شكل  التي  بالكا  انتي 

هجوما م�شادا.

رئي�ض كوريا اجلنوبية يلتقي الزعيم ال�سمايل اون يف املنطقة منزوعة ال�سالح 

قمة تر�مب وكيم.. حتركات دبلوما�شية تك�شف »�مل�شري �لغام�س«
•• عوا�سم-وكاالت:

بــعــقــد اجتماع  الــتــوقــعــات  تـــزايـــدت 
وكوريا  املتحدة  الــوليــات  بني  قمة 
الرئي�س  قــــال  بــعــدمــا  الــ�ــشــمــالــيــة، 
اإن  تــــرامــــب  الأمـــــريكـــــي دونـــــالـــــد 
“حمادثات  جتـــــــري  وا�ــــشــــنــــطــــن 
عقد  ب�شاأن  بيونغيانغ  مــع  بناءة” 
القمة من جديد يوم 12 يونيو يف 

�شنغافورة.
اإن  “بوليتيكو”  جمـــلـــة  وقــــالــــت 
امل�شوؤولني يف  30 من  فريقا ي�شم 
اخلارجية  ووزارة  الأبــيــ�ــس  البيت 
ي�شتعد لل�شفر اإىل �شنغافورة مطلع 

الأ�شبوع احلايل.
الأ�شبوع  ذكــرت،  “رويرتز”  وكانت 
املــا�ــشــي، اأنــه مــن املــقــرر اأن يناق�س 
وجتهيزات  اأعــمــال  جـــدول  الفريق 
الــــقــــمــــة مــــــع مـــــ�ـــــشـــــوؤويل كــــوريــــا 

ال�شمالية.
طلبوا  اأمريكيون،  م�شوؤولون  وقال 
عدم ن�شر اأ�شمائهم، اإن الوفد ي�شمل 
نائب كبري موظفي البيت الأبي�س 
م�شت�شار  ونــائــبــة  هــاغــن،  جــوزيــف 

الأمن القومي مريا ريكارديل.
وكــان ترامب قــال، يف تغريدة على 
مــوقــع تــويــرت، اجلــمــعــة: “جنري 
كوريا  مــع  للغاية  بــنــاءة  حمــادثــات 
ال�شمالية ب�شاأن عقد اجتماع القمة 
مــن جــديــد، والــــذي اإذا حـــدث من 
�ــشــنــغــافــورة يف  يبقى يف  اأن  املــرجــح 
نف�س املوعد، وهو الـ12 من يونيو. 
واإذا كان �شروريا �شيتم متديده اإىل 

ما بعد هذا املوعد«.
واأملـــح تــرامــب، يف وقــت �ــشــابــق، اإىل 
بعدما  القمة  اإنقاذ  املمكن  من  اأنــه 
رحـــب بــبــيــان تــ�ــشــاحلــي مــن كوريا 
منفتحا  يبقى  اإن  وقــال  ال�شمالية، 

على اإجراء حمادثات.
وقال ترامب لل�شحفيني يف البيت 
اأ�شدروه  الــذي  “البيان  الأبي�س: 

�ـــشـــرنى ما   ... لــطــيــفــا جــــدا  كــــان 
قد  الآن.  معهم  نتحدث  �شيحدث. 
يريدون  الـ12.  يف  الــقــمــة  تــعــقــد 
القيام  نــريــد  بــذلــك.  القيام  ب�شدة 

وفق “رويرتز«. بذلك”، 
اجتماع  ب�شاأن  ترامب  تعليق  وجــاء 
ال�شمالية  كــوريــا  زعــيــم  مــع  القمة 
كيم جونغ اأون بعد يوم من اإعالنه 
اإلــغــاء الجــتــمــاع، ب�شبب مــا و�شفه 
جانب  مــن  �شريح”  “عداء  بــاأنــه 

بيونغيانغ.
با�شم  املتحدث  قال  ذلك  على  وردا 
“نحن  رئــيــ�ــس كـــوريـــا اجلــنــوبــيــة: 
متفائلون على نحو حذر باأن الأمل 
اأمريكا  ما زال موجودا حلوار بني 
متابعة  نوا�شل  ال�شمالية.  وكوريا 

التطورات بدقة«.
بعد تهديدات واإهانات

ال�شهر  خالل  وترامب،  كيم  واتفق 
اجلــــــاري، عــلــى الــقــمــة بــعــد اأعــــوام 
كوريا  بــرنــامــج  ب�شبب  الــتــوتــر  مــن 

ال�شمالية لالأ�شلحة النووية.
�شت�شبح  الــقــمــة  عــقــد  حـــالـــة  ويف 

يف  اأمــــريكــــي  رئـــيـــ�ـــس  بــــني  الأوىل 
من�شبه وزعيم لكوريا ال�شمالية.

وجــــــاءت خــطــط عــقــد الــقــمــة بعد 
اأ�ــشــهــر مــن حـــرب كــالمــيــة �شهدت 
تــهــديــدات واإهــــانــــات مــتــبــادلــة بني 
تــطــويــر كوريا  بــ�ــشــبــب  الــزعــيــمــني 
ت�شل  اأن  ميكن  �شواريخ  ال�شمالية 

اإىل الوليات املتحدة.
واألـــغـــى تــرامــب الــقــمــة الــتــي كانت 
خطاب  يف  �ــشــنــغــافــورة  يف  �ــشــتــعــقــد 
بعد  اخلــمــيــ�ــس،  كــيــم،  اإىل  اأر�ـــشـــلـــه 
تــــهــــديــــدات مــــتــــكــــررة مـــــن كـــوريـــا 
منها،  بـــالنـــ�ـــشـــحـــاب  الـــ�ـــشـــمـــالـــيـــة 
ت�شريحات  اعـــتـــربتـــه  مـــا  بــ�ــشــبــب 
اأمــريكــيــني تت�شم  مـــن مــ�ــشــوؤولــني 
ال�شالح  بــنــزع  وتطالب  بالتحدي، 
اأرجــع ترامب  بينما  اأحـــادي،  ب�شكل 
عـــداء من  اإىل  الــقــمــة  اإلــغــاء  �شبب 

كوريا ال�شمالية.
ويف بــيــونــغــيــانــغ قــــال نـــائـــب وزيـــر 
كي  كيم  ال�شمالية  كــوريــا  خارجية 
وجهتها  التي  النتقادات  اإن  جــوان 
بالده يف الآونــة الأخــرية مل�شوؤولني 

فعل  رد  كــانــت  بعينهم  اأمــريكــيــني 
اأمـــريكـــيـــة، واإن  عــلــى تــ�ــشــريــحــات 
اخلالفات احلالية تو�شح “احلاجة 

امللحة” لعقد القمة.
ت�شعر  الــ�ــشــمــالــيــة  كــوريــا  اإن  وقــــال 
بالأ�شف لقرار ترامب اإلغاء القمة، 
واإنـــــهـــــا تـــظـــل مــنــفــتــحــة عـــلـــى حل 
اأي  ويف  طــريــقــة  “باأي  املــ�ــشــكــالت 

وقت«.
واأ�شار اإىل اأن كوريا ال�شمالية تقدر 
قرار ترامب اجلريء بال�شعي لعقد 

اجتماع قمة مع بيونغيانغ.
اأعماقنا  من  ناأمل  “نحن  واأ�ــشــاف 
اأن ت�شاعد ما ت�شمى ب�شيغة ترامب 
يف تهدئة خماوف اجلانبني، وتفي 
مبطالبنا، واأن تكون و�شيلة حكيمة 

ذات تاأثري ملحوظ يف حل الأمر«.
عمل دبلوما�شي

مفاجئ  تــغــيــري  اأحـــــــدث  وتــ�ــشــبــب 
ارتــــبــــاك  يف  تـــــرامـــــب  مــــوقــــف  يف 

للم�شوؤولني يف وا�شنطن.
الـــدفـــاع جــيــم ماتي�س  وقــــال وزيــــر 
الدبلوما�شيني  اإن  لــلــ�ــشــحــفــيــني 

وقـــــال  يعملون”،  “ليزالون 
ب�شاأن  حتـــذيـــرا  اأر�ـــشـــل  تـــرامـــب  اإن 
متكن  “اإذا  تعقد  قــد  الــتــي  الــقــمــة 
دبــلــومــا�ــشــيــونــا مـــن اإعـــادتـــهـــا اإىل 

م�شارها«.
بــا�ــشــم وزارة  املــتــحــدثــة  واأحــجــمــت 
اآدمز  كاتينا  الأمريكية  اخلارجية 
اأي  عــــن  بــتــفــا�ــشــيــل  الإدلء  عــــن 
قالت:  لكنها  دبلوما�شية،  ات�شالت 
خطابه  يف  الـــرئـــيـــ�ـــس  قـــــال  “كما 
للزعيم كيم.. احلوار بني الدولتني 
اإذا كانت  املهم.  هو احلــوار الوحيد 
كوريا ال�شمالية جادة فنحن نتطلع 
م�شتويات  مــن  منهم  ال�شماع  اإىل 

رفيعة««.
البيت  بـــا�ـــشـــم  املـــتـــحـــدثـــة  وقــــالــــت 
لل�شحفيني  �شاندرز  �شارة  الأبي�س 
يكون  اأن  يف  يــرغــب  مل  تــرامــب  اإن 

الجتماع “جمرد اإبهار �شيا�شي«.
على  يح�شل  اأن  “يريد  واأ�ــشــافــت 
يـــــــدوم طــــويــــال وحـــــل فعلي  اأمـــــــر 
حقيقي. واإذا كانوا م�شتعدين لفعل 
م�شتعدون  بالتاأكيد  فنحن  ذلــك.. 

لعقد هذه املحادثات«.
لقاء مون جاي وكيم جونغ

واأعلنت كوريا اجلنوبية اأن رئي�شها 
ال�شطر  التقى زعيم  ان  مــون جــاي 
ال�شبت يف  اون  ال�شمايل كيم جونغ 
الفا�شلة  ال�شالح  منزوعة  املنطقة 
الرئي�س  تاأكيد  غداة  البلدين،  بني 
اأن عقد  الأمــريكــي دونــالــد ترامب 
قمته مع بيونغ يانغ ل يزال ممكنا. 
واأعلنت الرئا�شة الكورية اجلنوبية 
حمادثات  اأجــــريــــا  الــزعــيــمــني  اأن 
قرية  يف  لـــ�ـــشـــاعـــتـــني  ا�ــــشــــتــــمــــرت 
بامنوجنوم احلدودية حيث “تبادل 
وجهات النظر وناق�شا �شبل تطبيق 
تو�شال  )الــذي  بامنوجنوم  اإعــالن 
اإليه ال�شهر املا�شي( و�شمان انعقاد 
املتحدة  الوليات  بني  ناجحة  قمة 

وكوريا ال�شمالية«.

•• �سنغهاي-رويرتز:

ديلي(  )تــ�ــشــايــنــا  �ــشــحــيــفــة  قـــالـــت 
طيارين  اإن  الــ�ــشــيــنــيــة  الــر�ــشــمــيــة 
ليليا  هبوطا  ام�س  نــفــذوا  مقاتلني 
متلكها  طـــائـــرات  حــامــلــة  اأول  عــلــى 
الـــ�ـــشـــني وذلــــــك يف اأحـــــــدث اإ�ــــشــــارة 
قواتها  لــتــحــديــث  بــكــني  حــمــلــة  اإىل 

امل�شلحة.
ونــقــلــت الــ�ــشــحــيــفــة الــر�ــشــمــيــة عن 
البحرية  نــ�ــشــرتــه  مــ�ــشــجــل  �ــشــريــط 
الذين  الـــطـــيـــاريـــن  اإن  الــ�ــشــيــنــيــة 
يقودون طائرات من طراز جيه-15 
الطائرات  حاملة  على  ليال  هبطوا 
اأن  ال�شحيفة  واأ�ــشــافــت  لياونينغ. 
مثلت  معقدة  مــنــاورة  كــان  الهبوط 
قدرة  اكت�شاب  �شوب  كــربى  “وثبة 
قتالية كاملة«. ولدى ال�شني خطط 
امل�شلحة  قــواتــهــا  لــتــحــديــث  طــمــوح 
بينما تعزز وجودها يف بحر ال�شني 
اجلنوبي املتنازع عليه وحول تايوان 

وتعتربها  ذاتـــي  بحكم  تتمتع  الــتــي 
ال�شني جزءا من اأرا�شيها.

جلي�س  الر�شمية  ال�شحيفة  وقالت 
التحرير ال�شعبي اأي�شا اإن مقاتالت 
بالذخرية  مــنــاورات  نــفــذت  �شينية 
يف  اجلنوبي  ال�شني  بحر  يف  احلية 

الآونة الأخرية.
البحرية  مناوراتها  ال�شني  وتكثف 
ـــــرات مـــتـــ�ـــشـــاعـــدة مع  ـــــوت و�ــــشــــط ت
تـــايـــوان. ويف الــ�ــشــهــر املــا�ــشــي راأ�ـــس 
الــرئــيــ�ــس الــ�ــشــيــنــي �ــشــي جــني بينغ 
اأكرب عر�س ع�شكري للبحرية حتى 

الآن �شم 76 مقاتلة واأ�شطول من 
48 �شفينة حربية وغوا�شة.

احلايل  ال�شهر  مــن  �شابق  وقــت  ويف 
�شنعت  طــائــرات  حاملة  اأول  بـــداأت 
حمليا جتارب بحرية. اأما لياونينغ 
ك�شفينة  اأكرث  تعمل  اأن  يتوقع  التي 

من  م�شتعملة  �ــشــراوؤهــا  مت  تــدريــب 
اأوكرانيا عام 1998.

ال�شينية  الــبــحــريــة  دور  ويــتــزايــد 
الطائرات  حاملة  اأبــحــرت  اإذ  بـــروزا 
ظهرت  كما  تــايــوان  حــول  لياونينغ 
�ــشــفــن حــربــيــة �ــشــيــنــيــة جـــديـــدة يف 
اأماكن بعيدة على نحو غري متوقع.
ون�شبت و�شائل اإعالم ر�شمية �شينية 
اإىل خرباء قولهم اإن ال�شني حتتاج 
على  طــــائــــرات  حـــامـــالت  �ــشــت  اإىل 
املتحدة  الــــوليــــات  ولـــــدى  الأقــــــل. 
ع�شر حامالت طائرات وتعتزم بناء 

اثنتني اأخريني.
اأن  على  البحريون  اخلــرباء  ويتفق 
بناء مثل هذه القوة ال�شينية يحتاج 
اإىل ع�شرات ال�شنني لكن حملة بكني 
�شتكون  الــبــحــر  قــواتــهــا يف  لــتــعــزيــز 
حا�شمة على املدى الأبعد يف الوقت 
الــذي ت�شعى فيه اإىل القــرتاب من 
م�شتوى القوة الع�شكرية الأمريكية 

يف املنطقة.

•• بوغوتا-اأ ف ب:

اأعلن رئي�س كولومبيا خوان مانويل �شانتو�س اأن بالده 
�شتح�شل ر�شميا الأ�شبوع املقبل يف بروك�شل على و�شع 
لبلد  �شابقة  يف  الأطل�شي،  للحلف  العاملي”  “ال�شريك 

من اأمريكا الالتينية.
يف  ر�شميا  “�شرن�شي  متلفزة  كلمة  يف  �شانتو�س  وقـــال 
بروك�شل الأ�شبوع املقبل، وهذا يف غاية الأهمية، دخول 
كولومبيا اإىل احللف الأطل�شي يف فئة ال�شريك العاملي. 
التي  الالتينية  اأمــريكــا  مــن  الــوحــيــدة  الــدولــة  �شنكون 

حتظى بهذا المتياز«.
واأكد �شانتو�س احلائز جائزة نوبل لل�شالم عام 2016 
احلرب  مــن  قــرن  لن�شف  حــد  لو�شع  جلــهــوده  تكرميا 
الأطل�شي  احللف  اإىل  الن�شمام  اأن  بــالده،  يف  الأهلية 

اأكرب  دور  بلعب  لها  وي�شمح  كولومبيا  �ــشــورة  يح�شن 
بكثري على ال�شاحة الدولية.

بينيريو�س  رافاييل  الدولية  العالقات  خبري  واأو�ــشــح 
للحلف  العاملي  ال�شريك  اأن و�شع  بر�س  فران�س  لوكالة 
الأطل�شي يعني اأن يكون البلد “يف حتالف ا�شرتاتيجي 

يقوم على التعاون الع�شكري«.
اإك�شرتنادو  جامعة  يف  يــدر�ــس  الـــذي  اخلــبــري  واأ�ــشــاف 
يف بــوغــوتــا اأن هــذا الــنــوع مــن الــ�ــشــراكــة اأنــ�ــشــئ لإقامة 
املتحدة  والوليات  اأوروبــا  خــارج  ا�شرتاتيجية  حتالفات 

وكندا بهدف احلفاظ على ال�شالم العاملي.
ولفت اإىل اأن هذا النوع من الن�شمام ل يعني بال�شرورة 
بها  يقوم  ع�شكرية  عمليات  يف  �شت�شارك  كولومبيا  اأن 

احللف.
الأطل�شي  للحلف  الآخـــــرون  العامليون”  و”ال�شركاء 

كولومبيا �أول �شريك من �أمريكا �لالتينية للناتو

ت��اي��و�ن تخ�ش��ى تعقي���د�ت دبلوما�شي���ة �إز�ء و��شنط���ن وبكي����ن
•• تايبيه-اأ ف ب:

الدبلوما�شية مل تكن يوما اأمرا �شهال بالن�شبة لتايوان وازدادت تعقيدا 
التنبوؤ  ميكن  ل  رئي�س  عهد  يف  املتحدة  الــوليــات  بني  عالقة  انها  مبا 
بقراراته من جهة، وال�شني التي يتنامى نفوذها وتعترب اجلزيرة التي 

تتمتع بحكم ذاتي جزءا من اأرا�شيها من جهة اأخرى.
ويف اأقوى ت�شريح لها ب�شاأن �شغوط ال�شني، القت الرئي�شة التايوانية 
ت�شاي انغ وين باللوم على بكني بعدما قطعت بوركينا فا�شو عالقاتها 

مع تايبيه اخلمي�س.
وقالت ت�شاي اإن ال�شني تظهر �شعورها بعدم الأمان حيال “التطورات 
املهمة يف العالقات بني تايوان والوليات املتحدة والدول الأخرى التي 

تفكر بطريقة م�شابهة«.
ول تزال الوليات املتحدة احلليف الأقوى لتايوان وم�شدرها الرئي�شي 
لل�شالح رغم اأنها تخلت عن عالقاتها الدبلوما�شية الر�شمية معها يف 
ال�شلطة  ب�شفته  ال�شيني  ال�شيوعي  بالنظام  اعرتفت  عندما   1979

ال�شينية ال�شرعية الوحيدة.
اأظهرت  حتركات  ب�شل�شلة  وا�شنطن  قامت  الأخـــرية،  الأ�شهر  وخــالل 
ترامب  دونــالــد  الرئي�س  وقــع  فقد  تــايــوان.  على  انفتاحا  خاللها  من 
رفيعني  م�شوؤولني  بني  الــزيــارات  لتبادل  املجال  يف�شح  رمزيا  قانونا 
التكنولوجيا  لبيع  رخ�شة  على  وا�شنطن  وافقت  بينما  البلدين،  من 

املرتبطة بالغوا�شات لتايبيه يف خطوة انتظرتها الأخرية طويال.
والعالقة بني تايوان والوليات املتحدة �شرورية لأمن اجلزيرة، لكن 

على تايبيه كذلك جتنب اإغ�شاب ال�شني التي تعد اأكرب م�شدر تهديد 
على  املبني  اجلــزيــرة  لقت�شاد  الأهـــم  وال�شوق  لها  بالن�شبة  ع�شكري 

ال�شادرات.
املتزايدة  ال�شينية  الع�شكرية  التدريبات  بكني  يف  امل�شوؤولون  وو�شف 
للتاأكيد  بها اجلزيرة  اأي حماولة تقوم  بانها حتذير من  تايوان  قرب 

على �شيادتها. ويرى حمللون اأنها ر�شالة اإىل وا�شنطن اي�شا.
وقـــال وزيـــر اخلــارجــيــة الــتــايــواين جــوزيــف وو الـــذي رفــ�ــشــت ت�شاي 
ا�شتقالته على خلفية اإعالن بوركينا فا�شو، يف وقت �شابق هذا ال�شهر اأن 
حت�شني العالقات بني تايوان والوليات املتحدة يجب اأن يتم “بحذر 

كبري«.
دون  الثنائية  امل�شالح  يف  تقدم  “احراز  اإىل  ت�شعى  احلكومة  اأن  واأكــد 

الت�شبب باأي نوع من امل�شاكل لأي طرف اآخر«.
تعترب تايوان نف�شها دولة ذات �شيادة لكنها مل تعلن يوما ب�شكل ر�شمي 
هدفها  هــو  التوحيد  اإعــــادة  اأن  تــرى  وقــت  يف  ال�شني  عــن  انف�شالها 

النهائي.
ومنذ و�شول ت�شاي اإىل ال�شلطة قبل عامني، ازدادت عدائية بكني التي 

ل تثق باحلزب احلاكم للجزيرة املوؤيد تقليديا لال�شتقالل.
وتــ�ــشــتــخــدم الــ�ــشــني نــفــوذهــا لإبـــعـــاد تـــايـــوان عــن املــنــا�ــشــبــات الدولية 
ولل�شغط على ال�شركات لو�شف اجلزيرة باأنها اإقليم �شيني يف مواقعها 

اللكرتونية.
جهودا  تايبيه  تبذل  لها،  بكني  حما�شرة  من  للتخفيف  حماولة  ويف 

لك�شب املزيد من الدعم الدويل.

نافذة 
م�سرعة

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

•• مارك نيك�سون*

املوا�شيع  حــــول  و�ــشــمــت   ... جــمــيــل  انــ�ــشــجــام   
يف  بوتني  بفالدميري  اجتماعه  خــالل  املزعجة. 
حمو  مــاكــرون  اإميــانــويــل  اأراد  بطر�شبورغ،  �شان 
ال�شورة التي تركها خالل اأول لقاء له مع رئي�س 
الرئي�س  وكـــان  فــر�ــشــاي.  يف  عــام  قبل  الكرملني 
الــفــرنــ�ــشــي قـــد هــاجــم حــيــنــهــا و�ــشــائــل الدعاية 
النتخابية.  حملته  بت�شويه  املتهمة  الــرو�ــشــيــة 
اختار  الــــــذي  بـــوتـــني  عــنــيــف يف وجــــــود  ظـــهـــور 

ال�شمت. 
    هذه املرة، ل توجد عداوة. يتفق الرجالن على 
�شوريا،  بخ�شو�س  بــدايــة  تقريبا.  اأو  �ــشــيء،  كــل 
جتاهل  حتى  او  بالإطاحة  يتعلق  المــر  يعد  مل 
جديد،  د�شتور  �شياغة  الأولوية؟  الأ�شد..  ب�شار 

وتنظيم انتخابات جديدة.
    نف�س “التقارب” بخ�شو�س اإيران.. والهدف، 
احلــفــاظ على التــفــاق الــنــووي الـــذي ُوّقـــع عام 
2015، بل ان بوتني عرّب عن ا�شتعداده للحوار 
التي يطرحها  امل�شائل الثالث  بقطع النظر عن 
الأوروبـــيـــون: عــدم النــتــ�ــشــار بعد عــام 2025، 
طهران  وحركة  الإيرانية،  البال�شتية  والأ�شلحة 
ملاكرون  بــالــنــ�ــشــبــة  عــ�ــشــل  الأو�ــــشــــط.  الــ�ــشــرق  يف 

املتلهف من البداية على “اإكمال” التفاق.
    اأخــريا، الن�شجام التام حول كوريا ال�شمالية 
حــيــث يـــريـــد الـــرجـــالن ا�ــشــتــئــنــاف احلـــــوار بني 
وا�ــشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ. وحــتــى اأوكــرانــيــا كانت 
اتفاقات  تطبيق  يكفي  م�شرتك:  موقف  حمــور 

مين�شك، يقولن، من حيث اجلوهر.

و�سيط
ب�شرعة:  كن�شها  احلــارقــة فقد مت  امللفات  اأمــا     
م�شوؤولية مو�شكو يف اإ�شقاط الطائرة املاليزية اإم. 
اإت�س 17 فوق �شرق اأوكرانيا، يف يوليو 2014. 
تتحدثون؟  طـــائـــرة  اأي  عـــن  قــتــيــاًل(؟   298(
اأجــــاب بــوتــني يف وقـــت اثــبــت فــيــه حتــقــيــق دويل 
ماكرون  لذ  حني  يف  لل�شاروخ،  الرو�شي  ال�شل 

بال�شمت. 
اأكد     وفــيــمــا يتعلق مبــ�ــشــاألــة حــقــوق الإنــ�ــشــان، 
الرئي�س الفرن�شي اأنه ناق�س املو�شوع مع حماوره 
املحك:  على  �ــشــاعــات.  ثــالث  دام  اجتماع  خــالل 
�شينت�شوف  اأولـــيـــغ  الأوكـــــــراين  املـــخـــرج  مــ�ــشــري 
واملخرج  عــامــا،  ع�شرين  بال�شجن  عليه  املحكوم 
كرييل �شرييربينيكوف، حتت الإقامة اجلربية، 
ومدير املنظمة غري احلكومية ميموريال، اأيوب 
تيتييف، وراء الق�شبان يف ال�شي�شان. وجدد تاأكيد 
ذلك خالل اجتماعه مع ممثلي املجتمع املدين. 
الو�شيط”،  دور  يلعب  ان  �شيحاول  انه  لنا  “قال 
ح�شرت  الــتــي  �شفيتوفا  زويـــا  النا�شطة  ا�ــشــارت 

الجتماع.
ي�شّوه عالقته اجلديدة مع  او     ل �شيء ي�شيء 
رجـــل الــكــرمــلــني الـــقـــوي. وقـــد �ــشــرح ماكرون 
وم�شريها  تاريخها  لرو�شيا  ان  بعمق  “اعتقد 
ومل يبخل بوتني بكلماته الطيبة:  يف اأوروبا”.. 

“احلوار دائًما اأف�شل من املواجهة. »
ترجمة خرية ال�سيباين

ماكرون وبوتني يتحدثان ب�شوت و�حد...!

خبري يف �سوؤون الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق بالق�سم الدويل ملجلة 
لوبوان الفرن�سية.

مقاتالت �شينية ت�شتكمل هبوطا على حاملة 

بربادو�س تنتخب �أول �مر�أة رئي�شة للحكومة 
•• بريدجتاون-رويرتز:

اأحلقت  اأن  بعد  للحكومة  رئي�شة  امــــراأة  اأول  بــربــادو�ــس  جــزيــرة  انتخبت 
وح�شولها  احلاكم  الدميقراطي  العمال  بحزب  �شاحقة  هزمية  املعار�شة 
على كل املقاعد يف برملان تلك اجلزيرة الواقعة يف الكاريبي ح�شبما اأظهرت 
يوم  جــرت  التي  النتخابات  يف  موتلي  ميا  فــوز  ويعيد  النتخابات.  نتائج 
اخلمي�س حزب عمال بربادو�س اإىل ال�شلطة يف تلك اجلزيرة التي يبلغ عدد 

�شكانها 285 األف ن�شمة لأول مرة منذ ع�شر �شنوات.
وقالت اللجنة النتخابية اإن حزب عمال بربادو�س فاز بكل مقاعد الربملان 
العمال  الربملان. وكان حزب  تاريخ  اكت�شاح كامل يف  اأول  الثالثني حمققا 

الدميقراطي يحظى من قبل باأغلبية ب�شيطة بفارق 16 مقعدا.
وقالت موتلي)52 عاما( لأن�شارها خارج مقر حزبها يف بريدجتاون يوم 
اجلمعة اإن “هذا النت�شار هو انت�شار ل�شعب بربادو�س”. وو�شفت النتيجة 

باأنها ت�شويت من اأجل �شكل من القيادة اأ�شمل واأكرث �شفافية.
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عربي ودويل

•• الفجر - تون�ص – خا�ص

ال�شيا�شي  املــ�ــشــهــد  قـــــــراءة  يــعــ�ــشــر 
لكرثة  به  الناطقني  لغري  التون�شي 
ت�شمه.  التي  واملفارقات  التناق�شات 
وحـــرب  وارد،  ال�ــــشــــداد  فــتــحــالــف 
يومية،  عملة  تــكــون  تــكــاد  ال�ــشــقــاء 
قــد ينفرط  الــيــوم  ومــا يجمع عليه 
عــقــده غـــدا، لــذلــك ل غــرابــة يف ان 
منه  التخل�س  يــو�ــشــف  اخـــوة  يــقــرر 
ورميه يف البئر، يف حني يتم�شك به 
املناف�س واحلليف العابر وي�شر على 
انقاذه.. نعم فهذا ما يحدث اليوم: 
نداء تون�س يدعو اىل اقالة ابنه من 
النه�شة  وتتم�شك  احلكومة،  رئا�شة 
تــنــحــيــتــه. م�شهد  بــبــقــائــه، رافــ�ــشــة 
ال�شيا�شية  الأجــــــواء  حـــــرارة  يــرفــع 
نهاية هــذا الأ�ــشــبــوع يف غــيــاب رجل 

مطافئ هذه املرة غري حمايد.
   فقد اأف�شى اجتماع جلنة الروؤ�شاء 
يف اإطـــــار مــ�ــشــار وثــيــقــة قـــرطـــاج 2 
 64 النقطة  يف  احل�شم  تاأجيل  اىل 
باحلكومة  واملــتــعــلــقــة  الــوثــيــقــة  مــن 
اتفاق  يــوم غد الثنني امــال يف  اىل 
بعد  معجزة  اليه  التو�شل  يتطلب 
الباجي  التون�شي  الرئي�س  امــتــنــاع 
قائد ال�شب�شي على لعب دور احلكم 
بني الفرقاء بخ�شو�س ملف يو�شف 
ال�شب�شي  ان  بــل  احلـــــارق.  الــ�ــشــاهــد 
األــقــى بــالــكــرة يف ملعب  يف مــوقــفــه، 
املــ�ــشــاركــني يف اوملـــبـــيـــاد قـــرطـــاج 2، 
يف  رميها  اىل  بع�شهم  �شعى  ان  بعد 
ملعب الرئا�شة، حل�شرها يف الزاوية، 
طريق  ان  على  ال�شب�شي  �شدد  حيث 
اإزاحــــــة يــو�ــشــف الــ�ــشــاهــد ميـــر عرب 
الـــربملـــان، ووفــــق مـــا ميــلــيــه د�شتور 
الــبــالد.    واملفارقة، ان هــذا القرار 
يعيق حركة جنله، حافظ ال�شب�شي، 
رئـــيـــ�ـــس نــــــداء تـــونـــ�ـــس قـــبـــل �ـــشـــواه، 
فــهــو الــــذي يــطــالــب بـــرا�ـــس يو�شف 
ي�شتبعد  ذلك، ل  البئر. ومع  وجّهز 
املراقبون لل�شاأن التون�شي، ان تنقلب 
املــــوازيــــن والــتــكــتــيــكــات جمـــــددا يف 
م�شار  وينطلق  الــقــادمــة،  ال�شاعات 
فر�شية  بالإجماع،  ال�شاهد  ا�شقاط 

مفتوح  فامل�شهد  �شطبها،  يــجــب  ل 
على كل الحتمالت، وحظوظ بقاء 
رغم  مت�شاوية  رحيلها  او  احلكومة 

ظاهر الأ�شياء.

درجات يف التقييم
   ولــعــل قــــراءة يف مــواقــف الطيف 
يف  املــ�ــشــارك  واملــنــظــمــاتــي  ال�شيا�شي 
التباين  ان  2، يك�شف  م�شار قرطاج 
يطال عمق التحوير ومــداه، ولي�س 
املـــــبـــــداأ، وبـــالـــتـــايل احـــتـــمـــال امتــــام 
ال�شفقة يف هذا الجتاه او ذاك رغم 
احليز الزمني الق�شري، ل �شيما ان 
بع�س املحللني اأ�شاروا اىل ان رئي�س 
النه�شة طلب مهلة للت�شاور يف اأطر 
حركته..  ويرون يف متديد الجتماع 
موقف  تطور  اإمكانية  الثــنــني  اىل 

النه�شة من الرف�س اىل القبول.
رف�س  اأن  اىل  هـــــــوؤلء  ويـــ�ـــشـــري     
هي  ال�شاهد  يو�شف  تغيري  النه�شة 
مناورة مذكرين باأنها كانت رف�شت 

تنحية احلبيب ال�شيد قبل ان تغري 
الرف�س  مــرّد  ان  ُمعتربين  موقفها 
حماولة لتح�شني �شروط التفاو�س 

يف احلكومة املقبلة .
    املتم�شكون بال�شاهد يعتقدون كما 
جاء على ل�شان �شمري الطيب اأمني 
عام حزب “امل�شار” ووزير الفالحة 
احلايل “اإن حكومة يو�شف ال�شاهد 
البناء  نــتــائــج ميــكــن  بــــــداأت حتــقــق 
اإىل  مــ�ــشــريا  وموا�شلتها”،  عليها 
“وجود درجــات يف تقييم ف�شل هذه 
احلكومة بني مكونات اجتماع وثيقة 

قرطاج “، ح�شب تقديره.
   واأ�شاف الطيب، يف ت�شريح لوكالة 
تـــونـــ�ـــس اإفـــريـــقـــيـــا لــــالأنــــبــــاء، عقب 
الروؤ�شاء”  “جلنة  اجتماع  ح�شوره 
بــقــ�ــشــر قـــرطـــاج ممــثــال عـــن حزب 
اأنـــه مل يح�شل اجــمــاع بني  املــ�ــشــار، 
 2 قــرطــاج  وثيقة  حــول  املتحاورين 
ال�شاهد،  حكومة  مــهــام  اإنــهــاء  على 
وقال يف هذا اخل�شو�س اإن “حركة 

املعار�شني  اأكــــرب  تــعــد  تــونــ�ــس  نــــداء 
ملوا�شلة حكومة ال�شاهد عملها«.

اأن الأربـــعـــة مــكــونــات التي     وبــــنّي 
مل متــ�ــس عــلــى وثــيــقــة قـــرطـــاج 2، 
والحتــــــاد  تون�س”  “نداء  وهـــــي 
املراأة  واحتاد  لل�شغل  التون�شي  العام 
ا�شرتطت  احلــر،  الوطني  والحتـــاد 
التفاق  قبل  ال�شاهد  رحيل حكومة 
حــــول مــ�ــشــمــون وثــيــقــة عــمــل هذه 

احلكومة.
لـــن تتحمل  تــونــ�ــس  ـــــاأن  ب واأفـــــــاد     
يتم  اأ�شهر  اأربــعــة  اأو  بثالثة  مرحلة 
ت�شكيل  حـــــول  الـــتـــبـــاحـــث  خـــاللـــهـــا 
حكومة  وتـــبـــقـــى  جــــديــــدة  حـــكـــومـــة 
حكومة  الـــفـــرتة  تــلــك  يف  الــ�ــشــاهــد 
كاأمني  اأنـــه  مبينا  اأعــمــال،  ت�شريف 
بقاء  “يف�شل  املـــ�ـــشـــار  حلــــزب  عــــام 
حتقق  بـــداأت  الــتــي  ال�شاهد  حكومة 
نتائجها املرجوة مع القيام بتحوير 
يف تركيبتها اإثر تقييم مف�شل لعمل 

جميع الوزراء«.

   يف حني اأكد رئي�س حركة النه�شة 
الــغــنــو�ــشــي، متــ�ــشــك حركته  را�ـــشـــد 
بال�شاهد وببقائه على راأ�س احلكومة 

مع اإجراء حتوير وزاري.
ت�شريحات  يف  الــغــنــو�ــشــي  وقــــال     
ُمتم�ّشكة  “النه�شة  اإعــــالمــــيــــة: 
اإقــــــــرار  ويـــتـــلـــخـــ�ـــس يف  مبـــوقـــفـــهـــا 
الـــربنـــامـــج وهــــذا الـــربنـــامـــج ميكن 
برئا�شة  احلــكــومــة  بــهــذه  تطبيقه 
يو�شف ال�شاهد بعد اإخ�شاعها لعدد 

من التحويرات«. 

با�ستثناء النه�سة
   يف املقابل، قالت �شمرية ال�شوا�شي 
بالحتاد  الــ�ــشــيــا�ــشــي  املــكــتــب  عــ�ــشــو 
حزبها  مــوقــف  اإّن  احلــــر،  الــوطــنــي 
التحوير  مــــ�ــــشــــاألــــة  مـــــن  ـــــح  وا�ـــــش
حة  مو�شّ بــه،  ومتم�ّشك  احلــكــومــي 
يف هذا ال�شدد ان الوطني احلر منذ 
الــبــدايــة مــع تــغــيــري جــــذري ي�شمل 

بالأ�شا�س رئي�س احلكومة.

اّن اجلل�شة ظلت يف حالة  وبّينت     
انعقاد على ان ت�شتاأنف غدا الثنني 
مواقفها،  الأطـــراف  بع�س  لرتاجع 
ـــــدة وجــــــود اإجــــمــــاع تـــــام على  مـــــوؤّك
�شرورة اأن يكون التحوير احلكومي 
احلكومة،  رئــيــ�ــس  ويــ�ــشــمــل  عــمــيــقــا 
املخالف  النه�شة  عدا موقف حركة 
لذلك قائلة:” اجلميع غري راف�س 
حركة  با�شتثناء  العميق  للتحوير 
النه�شة«.    من جانبه، اأّكد الأمني 
العام لالحتاد العام التون�شي لل�شغل 
الحتـــاد  اإّن  الــطــبــوبــي،  نـــورالـــديـــن 
�شوى  يهّمه  ول  اأحـــدا  ي�شتهدف  ل 
مــ�ــشــلــحــة تـــونـــ�ـــس وجنـــاحـــهـــا عرب 
الأخطاء  وتـــــدارك  اجلــهــود  تــكــاتــف 

ال�شابقة.
“وا�شح     وقــال اّن موقف الحتـــاد 
م�شاألة  مـــن  فــيــه  جــــدال  ل  وثـــابـــت 
الــــتــــحــــويــــر احلـــــكـــــومـــــي، مــــــوؤّكــــــدا 
اأّنــــــه �ــشــيــتــّم انـــعـــقـــاد هــيــئــة اإداريــــــة 
بلورة  ملـــزيـــد  الــنــقــابــيــة  لــلــمــركــزيــة 

وثيقة  بينها  مــن  الت�شّورات  عديد 
واملفاو�شات  واحلــكــومــة   2 قــرطــاج 

الجتماعية املتعرّثة ».
   وحول قبول الحتاد ببقية النقاط 
القيام  عــدم  �ــشــورة  يف  عليها  املتفق 
امل�شاألة  اأّن  بـــنّي  حــكــومــي،  بتحوير 
التفاق  واّن  للتجزئة،  قابلة  غــري 
اأّن  يتم على جميع النقاط، م�شيفا 
ب�شرية  قـــدرات  يتطلب  برنامج  اي 
للقيام به.    وبني اإّن الإقرار بف�شل 
بف�شل  �شمني  اإقــــرار  هــو  احلــكــومــة 
رئي�شها ول ميكن ان تكون احلكومة 
فا�شلة ورئي�شها ناجح، منتقدا بذلك 
املطالبة  الــنــهــ�ــشــة  حـــركـــة  مـــوقـــف 
من  عليه  املتفق  الربنامج  بتطبيق 
برئا�شة  احلـــالـــّيـــة  احلـــكـــومـــة  قــبــل 
حتوير  اإدخـــال  بعد  ال�شاهد  يو�شف 
جزئي على تركيبتها موؤّكدا يف الآن 
والأحــــزاب  املــنــظــمــات  كــل  اأّن  نف�شه 
وجود  على  التقييم  خــالل  اأجمعت 

ف�شل يف الفرتة املا�شية.

احل�سم والحرتام
با�شم  الر�شمية  الناطقة  وكــانــت     
قرا�س،  �شعيدة  التون�شية  الرئا�شة 
اإعــالمــي عقب  بينت يف ت�شريح  قد 
اجـــتـــمـــاع جلـــنـــة الــــروؤ�ــــشــــاء اأّنـــــــه مت 
التـــفـــاق حـــول كــافــة نــقــاط وثيقة 
قــرطــاج 2 بــا�ــشــتــثــنــاء الــنــقــطــة 64 
التي  بــاحلــكــومــة  املتعّلقة  الأخــــرية 
الربنامج  تــطــبــيــق  عـــلـــى  �ــشــتــعــمــل 
املّتفق عليه، وهي النقطة التي ظّل 
اليوم  اإىل  قائما  ب�شاأنها  الختالف 
اإذا كــان التحوير  ويــرتّكــز حــول مــا 
احلكومة  رئي�س  �شي�شمل  احلكومي 

يو�شف ال�شاهد اأم ل.
   وي�شار اإىل اأن الرئي�س الباجي قائد 
ال�شب�شي، دعا امل�شاركني اإىل “احل�شم 
يف النقطة اخلالفية املتعلقة بتغيري 
الحرتام  كنف  يف  احلكومة،  رئي�س 
يف  الو�شع  اأن  اإىل  بالنظر  املــتــبــادل 
مقرتحا  يحتمل”،  يعد  مل  تون�س 
يف حــالــة عـــدم التـــفـــاق بــ�ــشــاأن هذه 
امل�شاألة، “تاأجيل احل�شم فيها اإىل ما 

بعد �شهر رم�شان«.
   يذكر ان الروؤ�شاء والأمناء العامون 
واملنظمات  الــ�ــشــيــا�ــشــيــة  لــــالأحــــزاب 
الوطنية املوقعة على وثيقة قرطاج 
اجتماعهم مفتوحا  يبقى  اأن  قــرروا 
الإثنني وذلــك ملراجعة  اإىل يوم غد 
وحتديد  لهياكلها  الأطــــراف  كــافــة 
مـــوقـــف نـــهـــائـــي مــــن الــنــقــطــة 64 
قرطاج  بوثيقة  الــــواردة  اخلــالفــيــة 
التحوير  ــاألــة  مبــ�ــشـــ واملــتــعــلــقــة   ،2

احلكومي.
وحزب  النه�شة  حركة  وتتم�شك     
املــــ�ــــشــــار وحـــــــزب املــــــبــــــادرة واحتــــــاد 
الــفــالحــني واحتـــاد العــــراف، بعدم 
يو�شف  احلـــكـــومـــة  رئـــيـــ�ـــس  تــغــيــري 
جزئي.  حتوير  اإجـــراء  مع  ال�شاهد، 
تون�س  نـــــداء  متــ�ــشــك  املـــقـــابـــل،  ويف 
وحــــــــزب الحتـــــــــاد الــــوطــــنــــي احلـــر 
التون�شية  للمراأة  الوطني  والحتــاد 
لل�شغل،  الــتــونــ�ــشــي  الــعــام  والحتـــــاد 
بــــاإجــــراء حتــويــر عــمــيــق مـــع تغيري 

رئي�س احلكومة يو�شف ال�شاهد.

•• ليربفيل-اأ ف ب:

ايجاد  يف  �شعوبة  املتحدة  الأمم  جتد 
جمهورية  اىل  لإر�ـــشـــالـــهـــم  عــنــا�ــشــر 
نزاعا  ت�شهد  الــتــي  الو�شطى  افريقيا 
�شبه  الــعــنــف  واعـــمـــال   2013 مــنــذ 
�شكانها  ربع  اكرث من  وا�شطر  يومية 

اىل الهرب من منازلهم.
وتبذل بعثة الأمم املتحدة يف افريقيا 
الو�شطى )مينو�شكا( على الر�س ما يف 
و�شعها منذ 2014 ملنع حدوث اعمال 
الق�شم  على  ت�شيطر  اقاليم  يف  عنف 
التي  امل�شلحة  املجموعات  الكرب منها 
تتقاتل لل�شيطرة على املوارد وتر�شيخ 

نفوذها.
 ،2017 اكــتــوبــر  الول  تــ�ــشــريــن  ويف 
لــــالأمم املتحدة  الـــعـــام  طــلــب المــــني 
للبعثة،  تــعــزيــزا  غوتريي�س  انطونيو 
التي  ال�شعوبات  “يدرك  انــه  مــوؤكــدا 
ال�شالم  حلـــفـــظ  عــمــلــيــة  تـــواجـــهـــهـــا 

حمدودة املوارد«.
نوفمرب،  الثاين  ت�شرين  منت�شف  ويف 
وافــــــق جمــلــ�ــس الأمـــــــن عـــلـــى ار�ـــشـــال 
900 عن�شر ا�شايف لتعزيز بعثة يبلغ 

عديدها ع�شرة اآلف �شخ�س ا�شال.

لكن 400 فقط من العنا�شر ال900 
ا�شهر.  �شتة  بــعــد  و�ــشــلــوا  املــوعــوديــن 
وقالت ادارة عمليات حفظ ال�شالم يف 
المم املتحدة لوكالة فران�س بر�س ان 
“اجلنود ال900 الذين �شمح القرار 

2387 باإر�شالهم بداأوا ينت�شرون«.
ـــــني جـــــنـــــود حــــفــــظ الـــ�ـــشـــالم  ومـــــــن ب
النيبال  600 من  �شياأتي  ال�شافيني 

والباقون من روانــدا، كما قال م�شدر 
“انه  مـــو�ـــشـــحـــا  املـــتـــحـــدة  المم  يف 
هنا  يــكــونــوا  ان  جميعا  عليهم  يتعني 
اواخر  البعثة”  تفوي�س  جتديد  قبل 

.2018
و�ــشــيــنــهــي و�ــشــولــهــم �ــشــتــة ا�ــشــهــر من 
البلدان  لإقـــنـــاع  الــكــثــيــفــة  املـــحـــادثـــات 
باإر�شال  املــتــحــدة  المم  يف  العــ�ــشــاء 

مت  فقد  الو�شطى.  افريقيا  اىل  قــوات 
الت�شال تباعا بكل من الربازيل وكندا 
وكولومبيا و�شاحل العاج والورغواي. 
لكن اأيا من هذه الت�شالت مل ي�شفر 

عن نتيجة.
املتحدة  المم  يف  نف�شه  امل�شدر  وقــال 
يف نيويورك “جرت زيارات عديدة اىل 
الــربازيــل واتــ�ــشــالت كثرية لكنها مل 

منت�شف  منذ  نتيجة  اىل  تف�س  تعد 
اآذار مار�س«.

عن  اأبيدجان  اعلنت  ابريل،  ني�شان  يف 
قوة  يف  جــنــديــا  ب450  مــ�ــشــاركــتــهــا 
الو�شطى.  افريقيا  يف  املتحدة  المم 
لكن م�شادر متطابقة يف المم املتحدة 
نفت يف ت�شريحات لفران�س بر�س هذه 

املعلومات.
واكــــد تـــيـــاري فـــريكـــولـــون اخلــبــري يف 
“املعهد  يف  الو�شطى  افريقيا  �ــشــوؤون 
الدولية”  ـــعـــالقـــات  لـــل الـــفـــرنـــ�ـــشـــي 
لفران�س بر�س “هذا ل يعني ان ل احد 
افريقيا  م�شتنقع  اىل  الــذهــاب  يــريــد 
الو�شطى، بل يعني ان هذا امل�شتنقع ل 
يفيد يف �شيء. هناك م�شتنقعات اخرى 

يندفعون اليها«.
من جانبها، ذكرت ليربفيل يف مار�س 
انها قررت �شحب جنودها ال444 من 
القوة على اثر “م�شاكل يف التجهيزات 
كما قال م�شوؤول  وجتــاوزات جن�شية” 
يف الأمم املتحدة يف تلك الفرتة. لكن 
الغابونيني.  لبقاء  جتري  مفاو�شات 
ان  الــدولــيــة  املنظمة  يف  م�شدر  وقـــال 
“مغادرتهم التي كانت مقررة يف يونيو 

قد اأرجئت اىل 30 �شبتمرب«.

مهاجر يفرون من مهربني يف ليبيا �لأمم �ملتحدة تو�جه �شعوبات يف �فريقيا �لو�شطى    100
•• طرابل�ص-رويرتز:

قال م�شدر حملي وموظفو اإغاثة اإن اأكرث من 100 
كانوا  مــن مهربني  فـــروا  اأفــريــقــيــا  �ــشــرق  مــن  مهاجر 
وقت  يف  الليبية  وليد  بني  مدينة  قــرب  يحتجزونهم 
�شابق هذا الأ�شبوع واأفادت تقارير عن �شقوط بع�شهم 

قتيال اأو جريحا خالل هذه العملية.
اأطباء بال  املحلي يف بني وليد ومنظمة  امل�شدر  وقــال 
حدود اإن النار اأًطلقت على املهاجرين اأثناء حماولتهم 
 15 اإن ما ل يقل عن  الفرار. وقــال ناجون للمنظمة 
 40 اإىل  ي�شل  وراءهــم ما  تركوا  واإنهم  ُقتلوا  �شخ�شا 

�شخ�شا معظمهم من الن�شاء.
وقالت اأطباء بال حدود يف بيان اإنها عاجلت 25 �شخ�شا 
من املهاجرين يف م�شت�شفى بني وليد واإن بع�شهم كان 

م�شابا بطلقات نارية وك�شور متعددة.
للهجرة  املتحدة  الأمم  لــوكــالت  منف�شل  بيان  وقــال 
دياب”  مو�شى  ال�شمعة  �شيئ  “املهرب  اإن  والالجئني 
كــــان يــحــتــجــز املــهــاجــريــن وعـــددهـــم نــحــو 140 من 

اإريرتيا واإثيوبيا وال�شومال.
وقالت منظمة اأطباء بال حدود اإنه كان هناك مراهقون 
ب�شفة اأ�شا�شية ي�شعون للجوء اإىل اأوروبا واأفادت تقارير 
اأن املهربني احتجزوهم وباعوهم عدة مرات حول بني 

وليد ومدينة ن�شمة القريبة.

وتــقــع بــنــي ولــيــد عــلــى بــعــد 145 كــيــلــومــرتا جنوبي 
اأ�ــشــبــحــت مـــركـــزا رئــيــ�ــشــيــا لتهريب  طــرابــلــ�ــس وقــــد 
اأفــريــقــيــا جنوب  دول  مــن  ي�شلون  الــذيــن  املــهــاجــريــن 
الليبي  ال�شاحل  اإىل  للو�شول  حمــاولــة  يف  ال�شحراء 
على البحر املتو�شط. ومن هناك ي�شعى كثريون لل�شفر 
اإىل اإيطاليا يف مراكب من خالل معابر تقل�شت ب�شدة 
منذ يوليو متوز املا�شي عندما اأبرمت جماعة رئي�شية 
اتفاقا  الليبية  ال�شاحلية  �شرباتة  مدينة  يف  للتهريب 
بعد  ثــم  اإيــطــايل  املــغــادرة حتــت �شغط  لوقف عمليات 

ذلك مت طردها بالقوة يف ا�شتباكات.
املــدعــومــة من  الليبية  الــ�ــشــواحــل  قـــوات خفر  وقــامــت 
الحتاد الأوروبي باإعادة عدد اأكرب من املهاجرين اإىل 

ليبيا بعد اعرتا�شهم يف البحر.
وقال ممثلون لأو�شاط املهاجرين اإن املهربني يعملون 
وليد  بني  حــول  ول�شيما  اأكــرب  ب�شكل  الداخل  الآن يف 
الذين  املهاجرين  واإن  �شرية  �شجونا  يــديــرون  حيث 
اأجل  مــن  اغت�شاب  اأو  لتعذيب  يتعر�شون  مــا  كــثــريا 
لفرتات  ُيحتجزون  اأ�شرهم  من  اأو  منهم  املــال  ابــتــزاز 
“اخلطف  اإن  اأطباء بال حــدود  اأطــول. وقالت منظمة 
من اأجل احل�شول على فدى مازال جتارة رائجة وقد 
عززتها �شيا�شات يرعاها الحتاد الأوروبي وتهدف اإىل 
الو�شول  من  ومنعهم  والالجئني  املهاجرين  جتــرمي 

اإىل ال�شواطئ الأوروبية باأي ثمن«.

وحدها النه�سة متد له حبل النجاة:

من ينقذ يو�شف من بئر �إخوته يف ند�ء تون�س...!

�حلو�ر متوقف يف نيكار�غو� بعد 78 قتيال 
 •• ماناغوا-اأ ف ب:

بعد خم�شة ا�شابيع من التظاهرات و78 قتيال و900 جريح، توقف 
احلوار الوطني يف نيكاراغوا، ومل يرتاجع غ�شب ق�شم من النا�س 
الذي  ال�شابق  فاملقاتل  اورتيغا.  دانيال  الرئي�س  با�شتقالة  يطالبون 
يبلغ الثانية وال�شبعني من العمر، وبطل الثورة ال�شاندينية لإطاحة 
الدكتاتورية يف 1979، توىل حكم البالد بعد ذلك حتى 1990، 
ثم عاد اىل احلكم منذ 2007. وكانت ال�شرارة التي فجرت الغ�شب 
ال�شعبي اإ�شالح ملعا�شات التقاعد من خالل زيادة امل�شاهمات. ومع ان 
احلكومة تراجعت عنه ب�شرعة، ا�شبح ذريعة حلركة �شخط او�شع، 
واإىل  الدولة.  رئي�س  با�شتقالة  واملطالبة  احلريات  بنق�س  للتنديد 
الإ�شرابات  تاأثري  ي�شاف  للتظاهرات،  الكبرية  الب�شرية  احل�شيلة 

وعمليات نهب املتاجر واإقفال الطرق، على القت�شاد. فقد خف�شت 
احلكومة توقعاتها للنمو من ما بني 4،7 - %5،2 اىل 3-3،5%. 
وهرب ال�شياح من البالد. اإل ان الرئي�س غري م�شتعد لال�شت�شالم 
على ما يبدو. وقال عامل الجتماع واملحلل او�شكار رينيه فارغا�س، 
ردا على ا�شئلة وكالة فران�س بر�س ان “اورتيغا لن يتخلى عن احلكم 
وا�شاف “لن يتحرك من هنا،  كيفما كان، �شيقاوم حتى النهاية”. 
حتى ي�شبح من املتعذر ال�شيطرة على الو�شع«. وا�شار هذا اخلبري 
اىل ان الرئي�س ما زال ي�شتفيد من الدعم الأ�شا�شي لأو�شاط رجال 
الأعمال حلفائه ال�شا�شيني خالل 11 عاما يف احلكم، وان كان هذا 

الدعم يتفتت على ما يبدو.
التظاهرات  مع  “�شفهيا”  ت�شامنهم  املوؤ�ش�شات عن  روؤ�شاء  واعــرب 
لكنهم  ابــريــل.  ني�شان   18 يف  الطلبة  بــداأهــا  والــتــي  احلكومة  �شد 

الــوطــنــي الخرية،  ال�ــشــراب  اىل حــركــة  الن�شمام  يــرغــبــوا يف  مل 
�شوموزا )1934- التمرد على دكتاتورية  فيما فعلوا ذلك خالل 

1979(، كما ذكر فارغا�س.
انهم  الطلبة حلركة الحتجاج،  قــادة  اأحــد  كــوادرا�ــس  واكــد فيكتور 
بــقــاء اورتــيــغــا يف احلــكــم حتى  بــني الــذيــن يــريــدون  “منق�شمون” 
النتخابات الرئا�شية يف 2021، وبني الذين يرغبون يف ا�شتقالته 
املبكرة. واو�شح او�شكار رينيه فارغا�س، ان الوليات املتحدة، ال�شريك 
التجاري الأ�شا�شي لنيكاراغوا، مل تتخذ تدابري �شاغطة قوية مبا 
الكفاية لطاحة احلكومة. ا�شدرت وا�شنطن اجلمعة حتذيرا  فيه 
جديدا. ودانت وزارة اخلارجية يف بيان “اعمال العنف الخرية التي 
قام بها رعاع ت�شيطر عليهم احلكومة وادت اىل وفيات جديدة من 

املتظاهرين يف نيكاراغوا«.

النه�شة تتم�شك برئي�س احلكومة.. رمبا اىل حنيال�شب�شي القى بكرة ال�شاهد يف ملعب الفرقاء ال�شب�شي البن.. يريد ا�شقاط ال�شاهد ابن حزبه

احتاد ال�شغل متم�شك برحيل ال�شاهدالحتاد الوطني احلر.. تنحية ال�شاهد مطلبنا



االحد   27   مايو    2018  م   -   العـدد  12336  
Sunday   27   May   2018  -  Issue No   1233612

فروع الإمارات العربية املتحدة 
 الك�سوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�ستقل 

 لل�سنة املالية بتاريخ 31 دي�سمرب 2017
United Arab Emirates Branches

Financial Statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2017

BANK MELLI IRAN 
بن����ك مّل����ي �إي����ر�ن

تقرير املدقق القانوين امل�ستقل املعد 
لأع�ساء جمل�ض اإدارة بنك ملي اإيران

فروع الإمارات العربية املتحدة
تقرير بخ�سو�ض الك�سوفات املالية

ك�سف املركز املايل كما هو يف 31 دي�سمرب 2017

ك�سف الأرباح اأو اخل�سائر والإيرادات ال�ساملة 
الأخرى ال�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2017

 
 

    .  . 

            

    

     

     

  

         )   ") (       ("      
                    

             .  

                           
          )      .(      

   

                     "     
"                          

                .        
.       

   

 
 

(    )          ... 

    

                   ,    ,    
           

  

       

                     
                     

       .            

                     
                       

     .       

.                 

      

                     
        .             

  

(    )          ... 
 

  .                       
                          

        .       

                   .  
:     

 
 

-                    
           .           

                     
        .     

-                   
   . 

-         .         
-                    

                      
  

 

(    )          ... 
 

  .                    
     .                  

       .                
      . 

-                   
        . 

                     
.              

        

           :      

.         .     

.                    
.    

.         .    

 
 

.                   
       . 

      (    )    ... 
 

.                          
                     

                      
   /  . 

 

:     (  )  
       

  
    .  . 

    
  

     
 :    

    .  .  /    
    

 
 

    

     

   

       

        

  
  // // 
  '  '  

    
            

        ( )   
     ( )   

     
         
     

      
     

 

      
     

    ( )   
     

       ( )   
    

      
   ( )   

       
    

    
   ( )   
     

 
 

     
  ( )   

    (  + )   

  

       .                      
.      

  

                            

/  /  /  / 

   

  -     

   -   

  -     

  

         .  
  

    .  .  /    
  -   -     

 
 

   

     

         

 :       

        

  

  //  

 // 

//  

 // 

  '  '  

     

   )( )( 

      

       

     

    )( )( 

      -  &  )( )( 

      

   )( )( 

    ( )   

             

              

 
 

    ( )   

   :       

      

      

 ( )   

:            

          

          

  ( )      

  

                              

/  /  /  / 
   

  -      
  –   

  -     

         .  
 

   

     

     

 :       

        
       )(    

ك�سف التغري يف احل�س�ض ال�سنة املنتهية 
بتاريخ 31 دي�سمرب 2017

ك�سف التدفقات النقدية ال�سنة املنتهية 
بتاريخ 31 دي�سمرب 2017

مالحظات على الك�سوفات املالية ال�سنة 
املنتهية بتاريخ:31 دي�سمرب 2017

 
 

    ( )   

   :       

      

      

 ( )   

:            

          

          

  ( )      

  

                              

/  /  /  / 
   

  -      
  –   

  -     

         .  
 

   

     

     

 :       

        
       )(    

 
 

    
      

 '  '  '  '  
           
        

        
         

      )(  
          

        
        

             
         )(    

          
  

   

 
 

   

     

    

 :       

        

  

   //  

  

// 

//  

  

// 

   '  '  

.         

        

 :          

        

         

          &    

   

          

            )( ( ) 

         /( )  ( ) )(  

        ( )   

 
 

    ( )/  &   )( 

      )( )( 

     /( )  ( ) )(  

  / )    )(  

       ( )/  ( )   )(  

    /( )    )(    

    /(  )   )(  

       )( )( 

    )( )( 

   /(  )     )(  

.         

      )( )( 

        )( )( 

        

        

        

       

.           

          ( )   

        

 
 

    ( )/  &   )( 

      )( )( 

     /( )  ( ) )(  

  / )    )(  

       ( )/  ( )   )(  

    /( )    )(    

    /(  )   )(  

       )( )( 

    )( )( 

   /(  )     )(  

.         

      )( )( 

        )( )( 

        

        

        

       

.           

          ( )   

        

 
 

        /( ) )  +  +( )(  

        )(   

        ) (   

         

 :         

      

      
  

 
 

   

     

     

 :       

       

  .  

  .  

    (" ")                   . 
    :(" "     )   

(          )    .            
   //  

  .                //  

  .     CN-          //  

        .CN-           //  

        .          //  

  .            //  

        .       //  

               : .     - .      

      .     

                      
.    

            )  // : .(    

 
 

  .  

.         

 .  

     .            

  

  .     )  IFRSs(  

           :          

       )(         )
         ( 

     )(        )   
    ( 

      )(        )  
   ( 

      . 

                        
:  

  
       )(   )       

         ( 

       )(          )
       (  

      ) (            )
   (  

 
 

       )(     )      
   ( 

      ) (    :   )  
       (  

      ) (            )
   (  

      ) (      )      
 (  

      ) (      )    
     (  

      ) (         )  
     (  

       )(           )
     (  

       )(           ) 
 (  

       )(           ) 
 (  

     ) (        )    
 (  

    ) (      )      
 (  

     )(      )     
  (  

     )(   )      
          (  

  
     )(   )      

          (  

 
 

  
     )(     )   :  

       .(  
  

     )(        )  
    (  

  
        )

(  
   )     

         (  
  

        )
(  

   )      
        (  

  

                   .         
                       

.         

                         :
      .                     .

                   .     
                       

 .                      
  .                      .  

      "  "    "      ."         
                          

 .                   .       
                    .      

                .        
 .              .     

-        

 .   

 
 

              )IFRS      (
    ) IFRIC     .(  )    IAS (

)    SIC.(  

 .   

                    .
.             

                        
            .           

                     
  .              /       

                    
                    

                    .  

                      
        :              

   .  )       (        
     

   .                
       

   .      .     

  

                   .     
                      .

                     
.    

)          .      (  ' 

  

 .   

 
 

    .               
        )           ( 

.          

 .   

.                  

  

 .   

   :                
.       

  .                  
                    

.  

  
    

                   
     .       

 

  

        

                    
.             

     

                    
.          

   

 
 

                    
         .           

              .         
                   

.       

     

                       
.    

 

 

     

                      
                .   

.    

                     
                    

      .            
:       

                  . 
         

                    .
      

      .              
.          

        .           .  
                      

                .       
 .       

 
 

       ,           
.     

  
     

             .         
              .      

  "  "            .        
   .                

            .    

    

                    
                  .      

                    
        .             

.      

                    
.  

-      

       .          
.        

                    
          .          

  .                   
.    

:                      

     
       

      
     

 
 

                     
.    

                      
.        

-        

                  .  
  .                     

                .      
       .              

 )                .(     
.                  

 

  

-           

      

                 .  

    

              .         
  .                

   

  :               
.  

    

                     
.  

   

 
 

                    
           .    

       

                   
.       

    

              .        
                      

                    
.  

                    
        .  

-        

(    . .  (    )  

         )      (  
 .            .  

  

  

(  (          )  
           .        

            . .        .  
                .  

                  
   . .                

          .        
   .         

 
 

      

                     
.             

                   
               .  

       )         .(  

                    
           .        

                    
                      

                       
        .             

.         

  

-    
      .              

                         
.           

                    
        .           .  

.                  
                         

.              
                          

.                

-     

                      
    .      .     

 
 

-     

                    
 .                     

         .          
                      

             .       
           .         

.     

                     
          .            

              .     

.            

-      

                ) 
   .(                

.        

.             .  

  .                .  

       .       .  

         .            
.  

          .     .    

-    

                      
         .       

 
 

    

    

            .           
   (      )             

.           

-   :  

    .               
  )           ."  "  (    

                    
.  

               .     
 .        "    "      

-   :  

           -  :         
                   .   

 .       

-    

                    .
  (   )         .         

   (   )           .  

                       
     .    

-       

          "  "           
     .              

.              

 

 
 

  

-     

                       
.     

-    

                    
                  .  

            .  

-      

                     
                      

 .   .                 

                     
     .    

                      
                        

                    .  
       .              

                      
.  

                    
         .         

         .  

                     .
                       

                       
                  .   

                      
     .     

 
 

                      
     .            .  

                   
                     

  )        .   (       
             .    

                  
.      

 .   

     "  "              
.         

 )     (                 
.        .              

-             :  

                
                    

:                 

                     
  .    

      
                 

         .  
 
 
  

( )        
                   

        .            
                

 
 

      .         /       
     .          

  
        :  
      .             .

                  
.       

)(     : 
                  

 .( )                
                

.         
        "         

        "          . 
                 

  .    
  

   :  
                     

                 
   .      

                    
           .       

                  
:             .  

.   

.             :   

.       

..     
          .  

"             "     
     .  

:      
                  

.     

 
 

                  
             

            .  

  ( )  :  
      .            

                  .    
.                       

                 
     .             

.    
  

  

  

  

 

  

  

  

( ):    
                    

         .    .      
                   

 .              .    
                    

       .    
( )       

                 .( ) 
                  .  

   :          

    //  //  
     '   '  
          

  :            

 
 

 

  

 

-      :          

        
    //  

://  
//  
 ://  

     '   '  

    )    (      

              

             

    )   (      

           

             

 

 

  

 

    

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
    

 
 

  

    

    
-    /    

    //  //  

 
 

                  
             

            .  

  ( )  :  
      .            

                  .    
.                       

                 
     .             

.    
  

  

  

  

 

  

  

  

( ):    
                    

         .    .      
                   

 .              .    
                    

       .    
( )       

                 .( ) 
                  .  

   :          

    //  //  
     '   '  
          

  :            

 
 

  -       

  -          

      

        
   

 
 
 
 
 
 
  

    

 
 
  

:  
                  

                  .
.    

  :      
                  

.             
                   

)     .     (            
    

  
-                    .  

.        
 :               

-                
)// :          (        .

                 
            .      

     .( ) 
-            .       

      )   :        (     
.    

 
 

  -       

  -          

      

        
   

 
 
 
 
 
 
  

    

 
 
  

:  
                  

                  .
.    

  :      
                  

.             
                   

)     .     (            
    

  
-                    .  

.        
 :               

-                
)// :          (        .

                 
            .      

     .( ) 
-            .       

      )   :        (     
.    

 
 

  
  

  
  

  
 

  
 

-  :       

        
    //  

 '  
//  

 '  

  :        

  :        

      /         

             

        :  )(  )(  

        

        
  

      ///           
        .            

                  
.         

 

 

  

  -:           

        
 

 

  
  

  
  

  
 

  
 

-  :       

        
    //  

 '  
//  

 '  

  :        

  :        

      /         

             

        :  )(  )(  

        

        
  

      ///           
        .            

                  
.         

 

 

  

  -:           

        

 
 

    //  //  

     '   '  

         

         

        

  - :             

  - :    //  //  

     '   '  

   :      

        
  

 
 

 

  

 

-      :          

        
    //  

://  
//  
 ://  

     '   '  

    )    (      

              

             

    )   (      

           

             

 

 

  

 

    

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
    

 
 

  

    

    
-    /    

    //  //  

 
 

     '   '  

  -:        

  -       

  -          

           

     :    )(  )(  

        
           ) //  : (      

  .           )    //  :  
(    )  // :         (  

  .  

    //  //  

     '   '  

  -:         
  -:         

  -:           

        

    
         )  // :       (  

         )  // : .(    

-  :     

:         

    //  //  

 
 

     '   '  

  -       

  :         

  :   /      

  :         

  :(    )         

  :          

        

  :           

    :   
  

)(  )(  

  :        )(  )(  

  :           

   

  

  

  

  

    

       
        
    //  //  

     '   '  

  -        

  :      

 
 

     '   '  

  -       

  :         

  :   /      

  :         

  :(    )         

  :          

        

  :           

    :   
  

)(  )(  

  :        )(  )(  

  :           

   

  

  

  

  

    

       
        
    //  //  

     '   '  

  -        

  :      

 
 

  :         

  :      

  :      

  :        

  :      

  :        

        

        

  

 
 

  -          :  

                 
              .   

:    

      

       
  

   

      
  

  

   '   '   '   '  

            

               

             

     )(  )(  )(  )(  

  /    )(  )(  )(  )(  

            

          
   

                   
         

) / / : .(     
         :          

   )    // :       .(   
.       

          )   :   ) .(  (  
 

-     
    //  //  

 
 

     '   '  

  :         

  :         

  :      

        

  :    :     )(  )(  

        

 

:  

            )  // :    (  
  ) .            ( 

 

 

  

   , )  //  (   :, )  //    (   :
.  

-    
  
      

  
       

   '   '   '   '   '  
:    %  ,%  ,%  ,%    

            
 :    :            
:            

:           )(    )(  
 :    :            



االحد   27   مايو    2018  م   -   العـدد  12336  
Sunday   27   May   2018  -  Issue No   12336 13

فروع الإمارات العربية املتحدة 
 الك�سوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�ستقل 

 لل�سنة املالية بتاريخ 31 دي�سمرب 2017
United Arab Emirates Branches

Financial Statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2017

BANK MELLI IRAN 
بن����ك مّل����ي �إي����ر�ن

 
 

:            
:           )(    )(  

 :    
:  

          

            
 

 

   

          

 :    :            

:              

     
:  

    )(  )(  )(  

 :    :            

:               

        )(    )(  

 :  :            

:              

 :  :            

            

 :  :            

            
 
 
 
 

          

            
 

:            
:           )(    )(  

 :    
:  

          

            
 

 

   

          

 :    :            

:              

     
:  

    )(  )(  )(  

 :    :            

:               

        )(    )(  

 :  :            

:              

 :  :            

            

 :  :            

            
 
 
 
 

          

           

 
 

:  

                     
.  

-     
    //  //  
     '   '  
         
  :        
  :        
  :         
         
        

:  
          :       

   )    // : .(     
    

-  :    
    //  //  
     '   '  
  :         
     ) (      
             
          
  :        
        
      
      
   
  :  

                
]    [              .

.      
           ,)   :, 

    (   )   : (    

 
 

:          
     ://  :

//  
 ://  
 ://  

     '   '  
          
  :         
  :      )(  )(  
          

-     
     ://  :

//  
 ://  
 ://  

     '   '  
   :        
  -       
  -    )   

     
(  

    

        
      

-     
     ://  :

//  
 ://  
 ://  

     '   '  
  :         
  -         
  -:        
   

  
    

  
-  :      

     ://  :
//  

 ://  
 ://  

    '    '  
  :         
  :     )(  )(  

 
 

        
-  :     

     ://  :
//  

 ://  
 ://  

     '   '  
   –  )    

:(( )  
    

  :        
        
   

 
 
  

  

-  :     

     ://  :
//  

 ://  
 ://  

     '   '  

  :          
    :         

   )    :(      

   )    :(( )      

  :      

   
  

    

-  :  

     %            
         .         .

.             

   

 
 

     :       
     ://  :

//  
 ://  
 ://  

     '   '  
  :         
  :        
  -:         
  -:         
        
  :      )(  )(  
  :         
  :                
     ://  :

//  
 ://  
 ://  

     '   '  
  :        
  :       )(  )(  
  :         
        
    % :      
  :           
  :         
 
 
 
  

      

-  :    
]        [     %      

        % .         
-      

 :                 
    //  //  
     '   '  
          

:  
    

 
 

  :        
         

:  
)(  )(  

  :         
  

-    -    
  :            
    / /  / /  
     '   '  

             
                
            
        

   .          .        
                     

.         
-    :  

 :  

                   
 .                   .   

                     
.      

                     
        . .            

:       

 // // 

     

    

    

 
 

       

   

:  
                 .  

           .        
.                 

   :        
  

     

        
 

    

         

      

           

     

     

        
 

    

         

      

           

     

               )   / /
 : .            .(   

 
 

 
 

  
-       :  

                
                 

:         
  

 // // // // 

             

         

     

      
   

    

     
 

    

        

 -        

      

-            

        

      

      
      
      
      
      

 
 

 // // // // 

             

         

:     

         

      

     
 

    

      

      

      

   )(   

  

   :     

   
   

 
      

      
     

       
 

 

  

 
 

 // 
    

// 
    

// 
   

// 
 

         

     

      
   

    

         , 

        

 -        

           

  -   

 

   

        

      

     

 

 

 

  

      
 // 

    

// // 

   

// 

  

 
 

 // 
    

// 
    

// 
   

// 
 

         

     

      
   

    

         , 

        

 -        

           

  -   

 

   

        

      

     

 

 

 

  

      
 // 

    

// // 

   

// 

  

 
 

   
 

         

:     

        

      

     
 

    

        

      

      

   )(,   

:         

   
   

 

      

      

      

       
       
       
       

-  :      

 
 

   
 

         

:     

        

      

     
 

    

        

      

      

   )(,   

:         

   
   

 

      

      

      

       
       
       
       

-  :      

 
 

   
 

         

:     

        

      

     
 

    

        

      

      

   )(,   

:         

   
   

 

      

      

      

       
       
       
       

-  :      

 
 

   
 

         

:     

        

      

     
 

    

        

      

      

   )(,   

:         

   
   

 

      

      

      

       
       
       
       

-  :      

 
 

                  
             .   

.        

       .            
                 

.    (   )     

-  :      

  

  //  
  
  

   

   
   

  
  

   

   
   

   '   '   '  
       

   
      

             
           

         ,  
         

          
          

  
  

   

        
        
    
  //  
  
  

   
  
 '  

  
  

  
 '  

   
  

 
 '  

         

 
 

           
         

             
         

         
          

  

  

  //  
  
  
  
  

    
 '  

    
 '  

   
  

 '  

       
        

  
      

             
           

-           
         
-          

          
      
 
  

      

       
 //  
    

  
 '  

   
  
 '  

   
  
 '  

         
           

         
             

 
 

         
         

          
 

  

-  :     

                  
:       

  
  

(           )   
  

     .               
                  

.               

                :    
    .              

.       

         .          
           .       

                 
          .       

  
:  

        .            
.         

  
 :  

 
 

                    
          .          

.        

  

  
    :  

       .             
                      

                 .  
.            

                  
   .                 .

          .     
     .             

      .               
.                 

                  
.     

                   
.            

 

  

  
:     

                 
.                 

    .         

 
 

  
 

    

                    
                

                   .  
.  

                  
.     

-  : 
                  

     :     
-             

           
  

-            .    
              

  
-       :          

         .      
.     

-   )         
(     )        ( 

-             
              . 

   .            
 .               

              
 

-               
        .      

            

 
 

-             
.    

             .     
        .         . .     

           .     

    .              
.            

                  
.          

  
:     

                
.        

                  
.              

            .         
   .                

                   
.  

  
   

                     
                .    

  )         .       
              (

.  

  
             :  

 
 

          .         
                    

.       

    
  

  

    
  

//  
 '  

    
  

//  
 '  

      
  

      

             

           

          

         

         

        

          

        

  

     :  

        .              
:              

      
  

   
//  

    
  

   
//  

   '   '  

 
 

       
        

      
          

         
      

      
       

      
       

        
      

      
       
      

      
      

      
  

       

                  
   :         .        

         -   .  

       .              
.             .            

        .            
.             .    

  

  :       

 
 

                     
.               

            .            
        :         

.  

                  
   .                    

                 
     .     

  
:        

                   
.           

           :  
                    

    /    /           
.                 

    :  
        .          

 .                    
 )         .        (   

.               
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 :  .               

    
  

        

   '  '  '  ' 

    
     

        

    
   

        

             

            

           

           

          

  

 :             
  

  

              
   '  '  '  ' 

     
    

        

     
  

        

            
            

           
           

          
    (   )               

.   

 
 

          
  //  //  //  //  
   '   '   '   '  

           
           

           
          
           

               
               

           

 

 .                   
      .            

          .        

                    
:   

 

 

 

 :  .       -         

              

               

             

            

          

 :  .       -         

 
 

              

               

             

            

          

:                

  //  //  
        

        
 

  

    :  

                        
.           

                    
                .        

                 .       
.                     

  
:     

                      .
                       

                  .
           .  

  
   :  

 
 

                      
          .             

                .         .
:             .           

.                

             .           
.           

  
:      

                      
                 .    .   

                      
.        

  

  
:          

        .                
       .                    

                      .    

 
 

          -   -   

   '   '   '   '
 

       

        

      

          

      

      

         

          

          -  -   

   '   '   '   '
 

       

        

      

          

      

      

         

   

 -     

 
 

                       
.         :  

                         .  
   .                    

         .              

                       
       .      

  
      

     .                      
      .  

                    .     

           ,% )   :,%   (   ,%  
) :,%       (,% )   :,% .(  

                            
            )      : .(    

  
     

                    .   
.                    

                 .      
           .           

                    .      
:     

  //  

'    

//  

'    

      

       

 
 

     )(  

   )(  )(  

       
       

      

          %                
    .(         ) 

  

  //  

  '  

//  

'    

  )(  )(  

   )(    

       

   )(    
   )(  )(  

  )(  )(  

   

                    .     
.             

  

    )                   
             (            

.             

 
 

  
   

                        .
              .  

                    
                   .    

                  .     
                 .     

                     . 
                    .      

                     .  
              .          

.  

               .          
                 .  . 

 

 

  

-  :      

:            

.                      
     .       

.       (    )           
                   

.  

.             .           
                  

         

 
 

.                      
.                   

-  :     

    

                    
.    

 

  

        

                       
     .                 .

                     
   

  

 :          

                       . 
                     

                   
      

     .:  

        )         .,%   
             (       

    .   .     

           )       
)CCyB (-      ,      (           

     .  

 
 

                   ,    
   .        ,         ,  

                .   .  

              .      
                 .      

         .           
                      

       ..         
.               

               :    

  / /  
        
      
     

     
(   )          

     
             

        
     

          
         

    
 
  

  

    
  / /  
      

           
     
 -         

       
    

 
 

      
     
     

     
       

    
             

       
.  ,%  ,%  

.     ,%  ,%  
           .  ,%  ,%  

      . 
  

,%  ,%  

        

                      .  
              %       

.      

 

 

  

:          

.                    
       

.             )      ,%  
.    (         

      .                    
       %            .     %  

              %     .  

                .        
                        

.             

.                

 
 

.                      

:              

 //  
'   

//  
'       

     
    

    
       

      
   

      
      

       
   

       
   

      
    
    
    

       
         % % 

         % % 
  

      
                

 .                .  
                 

.                  
                  

                 
               .

      .           
.      

 
 

 
  

-  
      

                 
.          

      
 

   
 

      
 

 

    '
  

  '
  

  '
  

  '
  

  '
  

      
       

  
     

            
         

  
 

    

             
       

        
( )            

 
    

      
   

  
    

  
 

    

            
       

       
( )          

 
    

    )  - ( )( )
( 

   

:          
        

 
 

       
       
       

 

 

 

  

    
  

   
 

      
 

 

 '  
  

'  
  

'  
  

'  
  

'  
  

        
      

      
   

     

      
 

     

         
       
             

       
        

( )                    
      

        
       

      
 

     

       
       

( )                  
 )     - (  )(       

:          

 
 

        
       
       
       

  

  
  
  
  
  
  

-          :    
.                  

-      
.                    

-                  
                  

.  

 

 
 

        
       
       
       

  

  
  
  
  
  
  

-          :    
.                  

-      
.                    

-                  
                  

.  

 



االحد   27   مايو    2018  م   -   العـدد  12336  
Sunday   27   May   2018  -  Issue No   12336

14



—j∞¨ùAÀ “õjªA j»q

االحد   27   مايو    2018  م   -   العـدد  12336  
Sunday   27   May   2018  -  Issue No   12336


 
   
    

      


   
           

“ ”

      
       



        
      
  “       

“


         
 







         

         
         





         

            
              
                          
                     
    
       
          


       
  
 




         
   ”   
        “        
   
            

                   
                        
           

   
  

  
                       
                     
                          
                          
                             

      
                    
      …    
         
   
            
  


 
 

  
        
        
 

 
 
“            ”
                    ”    

“    


  


 “              ”   
        
        




”   
“
     ”  

“
   ”      

    

“
  ”        

“
   



      ”  
        
         

“
          
“





“
      






 
          
       

          
        








             

       
     

    


    




   
   





        
      
       




"


"
         


   



        
      



""

  
        
"
"
 " 

"


       
       







        




       
        
       
      
     





      
       



        
       

       



        
       


       
      



    
       
                  
                              
                   
                              
                            
                           
   

 
       


        
        
                      

         

 
       
 “”
      
     
    “”   

     
                 
               
       
       
      
       




 

                        
                                   
     
 


 
       
  

       

              
       



   
        
       
        
         
  
                        
                                   
                        
                       
                      
         
     



 

       
      
       
  
                            




       



      


      
                           
                        
            



      


      


                    
                    

       


         
 
        
        
        



     
         



  
        
        

        
        

                    
                      



 
        
        
       
                     



 
       



    
          
                           
                               
     

 






        

   
     
      
        
       
      
                   
         
     









االحد   27   مايو    2018  م   -   العـدد  12336  
Sunday   27   May   2018  -  Issue No   12336

15





االحد   27   مايو    2018  م   -   العـدد  12336  
Sunday   27   May   2018  -  Issue No   12336



                          "
                    

       
        


       

         
        
         
    
       
       




    
        

 
        
    "   
"
                 " 
        "   
         
                  "
       "      



 

wwwzeinelsammakcom





            
        
        

      
        
       


                 
       
            
      
    
  


 
   
        
          

    


         
        


      

                      
             


                   

   
       
       
        
 

 
         
         
          
        
          
           


  
         
 



          
   
   
           
                  
                       


   
                    
                 
                       

          
         

      
               
                               


    
       
      

   
          
     
                
        


                 
      
        

 
     
  
       
       
  
 


     
       
  
        

 
        

     
       
       


     

           
  


               

               
           


        
  


         


 
            
      


               

       


        
          


          
  
 

  
            

  
       
            
        



  
         

 

       
 
    

        
   
      

           
          
 

 
   
      
           
         
    
     
 


          
 

       
         
       
          
  

 
                 
     


             


  


 
        


 
         
     
        
 

 
      

       
 




 
           
    

  
                 43                                       

 42           
                    

      

46    
         

                
 45                     

  
    44                             



     
      

 


        
       
       
      

      



     
     

 



      
     
     


       
     
       
        
 
      
 




 

      


     
 
     

       
       





     
     

     

     



       
      
      

  
     





      
      


 
      








       

     


 
       

      
       


       
      

      
      






 

     






      

    
     
   
    




   
    
   

      











االحد   27   مايو    2018  م   -   العـدد  12336  
Sunday   27   May   2018  -  Issue No   1233616

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/170 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بردبي - �شارع الفهيدي - مقابل ال�شوق القدمي - خلف متحف 

دبي - بجانب بنك الإمارات مبا�شرة - هاتف : 044238050 ، 
 miodubai@miolawfirm.com : بريد الكرتوين

املنفذ �شده : منوج كومار جارج جاي كي�شان جارج - واآخرون  
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - اخلبي�شي - بناية �شين�شرى 21 - مكتب 103  

 042397467  : ت   ،  GLENSGLUBAL@YAHOO.COM
التالية ان اقت�شى احلــال �شيجرى  9.00 م�شاء ويف اليــام الثالث  ال�شاعة   2018/6/6 املوافق  يــوم  الربعاء   انه يف 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : 
اخلليج التجاري - رقم الر�س : 35 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : فيجني تاور  1 - رقم العقار : 1301 - امل�شاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم     )5،074،576( بـــ  املقدرة   - مربع  مرت   392.87

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/450 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: روبرت بريان ميليكان واآخرون

عنوانه : خارج الدولة با�شرتاليا وتعلن على وكيلها القانوين مكتب الرواد دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى بناية ذا ات�س او 
تيل - �شقة مكتب 2904 - دوار املركز التجاري 

املنفذ �شده : اإم ئي للتطوير - �س ذ م م 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة اعمار �شكوير - بجوار دبي مول - بناية رقم 4 - الطابق الأول كامال. 

التالية ان اقت�شى احلــال �شيجرى  9.00 م�شاء ويف اليــام الثالث  ال�شاعة   2018/6/6 املوافق  يــوم  الربعاء   انه يف 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 5 - ا�شم املبنى  : RED RESIDENCE - رقم املبنى : 

درهم    )662،281( بـــ  املقدرة   - مربع   مرت   76،91  : امل�شاحة   -  714  : العقار  رقم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/20 بيع عقار مرهون        
طالب التنفيذ: بنك ملي ايران  - فرع �شركة اجنبية 

عنوانه : دولة الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - �شارع بني يا�س - ملك خا�س - �س ب : 1894 
املنفذ �شده : يون�س احمد حممد علي الزرعوين - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، منطقة عود ميثاء - بناية ال�شيخ / ح�شر بن مكتوم اآل مكتوم ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 
)405( ، هاتف : 04/2216979 ، فاك�س : 04/2212557 ، �س ب : 183129 دبي ، اإ ع م 

التالية ان اقت�شى احلــال �شيجرى  9.00 م�شاء ويف اليــام الثالث  ال�شاعة   2018/6/6 املوافق  يــوم  الربعاء   انه يف 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
بـــ  املــقــدرة   - مــربــع  929،03 مــرت   : املــ�ــشــاحــة   -  554  : الر�ــــس  رقـــم   - الــثــانــيــة  الــرب�ــشــاء   : املنطقة   - ار�ـــس  قطعة 

)2،999،995( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/170 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بردبي - �شارع الفهيدي - مقابل ال�شوق القدمي - خلف متحف 

دبي - بجانب بنك الإمارات مبا�شرة - هاتف : 044238050 ، 
 miodubai@miolawfirm.com : بريد الكرتوين

املنفذ �شده : منوج كومار جارج جاي كي�شان جارج - واآخرون  
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - اخلبي�شي - بناية �شين�شرى 21 - مكتب 103  

 042397467  : ت   ،  GLENSGLUBAL@YAHOO.COM
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/6/6 ال�شاعة 9.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  المــارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  بيانات العقار : قطعة ار�س 
مبنية - رقم الر�س : 719  - املنطقة : الثنية الرابعة - امل�شاحة : 604،80 مرت مربع - املقدرة بـــ )5،000،000(   

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/470 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: ح�شني دروي�س عبداللطيف اخلوري 

عنوانه : اإمارة ابوظبي - منطقة مدينة زايد - خلف بنك الحتاد الوطني - �شارع النجدة - فيال 21 
املنفذ �شده : تراي بالنيت انرتنا�شيونال - �س م ح 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة ال�شارقة - املنطقة احلرة مكتب كيو 1 - 7 - 90 �شي 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/6/6 ال�شاعة 9.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
 ELITE : رقم املبنى - ELITE 7  : شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 304 - ا�شم املبنى�

درهم   )550،455( بـــ  املقدرة   - مربع  مرت   46،49  : امل�شاحة   -  1012  : العقار  رقم   -  7
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2017/170 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بردبي - �شارع الفهيدي - مقابل ال�شوق القدمي - خلف متحف 

دبي - بجانب بنك الإمارات مبا�شرة - هاتف : 044238050 ، 
 miodubai@miolawfirm.com : بريد الكرتوين

املنفذ �شده : منوج كومار جارج جاي كي�شان جارج - واآخرون  
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - اخلبي�شي - بناية �شين�شرى 21 - مكتب 103  

 042397467  : ت   ،  GLENSGLUBAL@YAHOO.COM
التالية ان اقت�شى احلــال �شيجرى  9.00 م�شاء ويف اليــام الثالث  ال�شاعة   2018/6/6 املوافق  يــوم  الربعاء   انه يف 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : 
اخلليج التجاري - رقم الر�س : 35 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : فيجني تاور  1 - رقم العقار : 1301 - امل�شاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم     )5،074،576( بـــ  املقدرة   - مربع  مرت   392.87

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2016/450 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ: روبرت بريان ميليكان  واآخرون 

عنوانه : خارج الدولة با�شرتاليا وتعلن على وكيلها القانوين مكتب الرواد دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى بناية ذا ات�س او 
تيل - �شقة مكتب 2904 - دوار املركز التجاري 

املنفذ �شده : اإم ئي للتطوير - �س ذ م م 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة اعمار �شكوير - بجوار دبي مول - بناية رقم 4 - الطابق الأول كامال. 

التالية ان اقت�شى احلــال �شيجرى  9.00 م�شاء ويف اليــام الثالث  ال�شاعة   2018/6/6 املوافق  يــوم  الربعاء   انه يف 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 5 - ا�شم املبنى  : RED RESIDENCE - رقم املبنى : 

درهم    )662،281( بـــ  املقدرة   - مربع   مرت   76،91  : امل�شاحة   -  714  : العقار  رقم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/20 بيع عقار مرهون        
طالب التنفيذ: بنك ملي ايران  - فرع �شركة اجنبية 

عنوانه : دولة الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - �شارع بني يا�س - ملك خا�س - �س ب : 1894 
املنفذ �شده : يون�س احمد حممد علي الزرعوين - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، منطقة عود ميثاء - بناية ال�شيخ / ح�شر بن مكتوم اآل مكتوم ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 
)405( ، هاتف : 04/2216979 ، فاك�س : 04/2212557 ، �س ب : 183129 دبي ، اإ ع م 

التالية ان اقت�شى احلــال �شيجرى  9.00 م�شاء ويف اليــام الثالث  ال�شاعة   2018/6/6 املوافق  يــوم  الربعاء   انه يف 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
بـــ  املــقــدرة   - مــربــع  929،03 مــرت   : املــ�ــشــاحــة   -  554  : الر�ــــس  رقـــم   - الــثــانــيــة  الــرب�ــشــاء   : املنطقة   - ار�ـــس  قطعة 

)2،999،995( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2017/170 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بردبي - �شارع الفهيدي - مقابل ال�شوق القدمي - خلف متحف 

دبي - بجانب بنك الإمارات مبا�شرة - هاتف : 044238050 ، 
 miodubai@miolawfirm.com : بريد الكرتوين

املنفذ �شده : منوج كومار جارج جاي كي�شان جارج - واآخرون  
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - اخلبي�شي - بناية �شين�شرى 21 - مكتب 103  

 042397467  : ت   ،  GLENSGLUBAL@YAHOO.COM
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/6/6 ال�شاعة 9.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  المــارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  بيانات العقار : قطعة ار�س 
مبنية - رقم الر�س : 719  - املنطقة : الثنية الرابعة - امل�شاحة : 604،80 مرت مربع - املقدرة بـــ )5،000،000(   

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2017/470 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: ح�شني دروي�س عبداللطيف اخلوري 

عنوانه : اإمارة ابوظبي - منطقة مدينة زايد - خلف بنك الحتاد الوطني - �شارع النجدة - فيال 21 
املنفذ �شده : تراي بالنيت انرتنا�شيونال - �س م ح 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة ال�شارقة - املنطقة احلرة مكتب كيو 1 - 7 - 90 �شي 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/6/6 ال�شاعة 9.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
 ELITE : رقم املبنى - ELITE 7  : شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 304 - ا�شم املبنى�

درهم   )550،455( بـــ  املقدرة   - مربع  مرت   46،49  : امل�شاحة   -  1012  : العقار  رقم   -  7
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
  اإعالن �سطب قيد

تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/  �شركة اب�شا اين�شتيتوت - ذ م م  �شراييفو - ابوظبي )اجلن�شية 
: البو�شنة وهريزيغووينا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة ابوظبي )العنوان 
، ابوظبي خليفة خلف املزروعي ، �س ب : 36092(     C7 : �شارع الن�شر - بناية غرب 6 ، قطعة 

واملقيدة حتت رقم )4789( يف �شجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
وتعديالته  التجارية  ال�شركات  �شاأن  2015 يف  ل�شنة   )2( رقم  الحتــادي  القانون  لأحكام  وتنفيذاً 
والقرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب 

املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل 

يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ض.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4562  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ثريا خلياطة العبايات - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / علي حممد عبدالعزيز احمد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )34900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB181704549AE(ال�شكوى ورقــم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم( 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/5  ال�شاعة 9.30 �س  بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا    Ch2.E.22
بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/151 بيع عقار مرهون        
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع   -  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بو�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 

 050-8650437  -  04-2946945  : هاتف   ، لل�شيارات  الني�شان  وكالة  خلف   ،   401
اإمــارة دبــي - بــرج دبــي - منطقة نخلة جمريا - الفيال رقم     املنفذ �شده : نارين رام �شاند �شنداين  - واآخـــرون -  عنوانه :  
)frond m(m /12 - قطعة ار�س رقم 1728  ، هاتف : 044511166 - 0505515317 - 0504503649 
بيع  �شيجرى  احلــال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  اليــام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2018/6/6 املــوافــق  الربــعــاء  يــوم  انــه يف 
اللكرتوين وعــلــى موقعها  لــلــمــزادات  المــــارات  البيع)�شركة  بها  انــيــط  الــتــى  اجلــهــة  لــدى  ادنـــاه  او�ــشــافــه  املو�شحة   الــعــقــار 
 )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة 
املزاد  التالية لر�شوم  ايام  الع�شرة  الثمن خالل  املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�شة  ايام 
ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : نوع العقار :  ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1728 - رقم البلدية : 

درهم   )12.250.000.00( بـــ  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   688.64  : امل�شاحة   -  381  -  0
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2017/151 بيع عقار مرهون        

طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع   -  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بو�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 
 050-8650437  -  04-2946945  : هاتف   ، لل�شيارات  الني�شان  وكالة  خلف   ،   401

اإمــارة دبــي - بــرج دبــي - منطقة نخلة جمريا - الفيال رقم   املنفذ �شده : نارين رام �شاند �شنداين  - واآخـــرون -  عنوانه :  
 )frond m(m /12 - قطعة ار�س رقم 1728  ، هاتف : 044511166 - 0505515317 - 0504503649 
بيع  �شيجرى  احلــال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  اليــام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2018/6/6 املــوافــق  الربــعــاء  يــوم  انــه يف 
اللكرتوين وعــلــى موقعها  لــلــمــزادات  المــــارات  البيع)�شركة  بها  انــيــط  الــتــى  اجلــهــة  لــدى  ادنـــاه  او�ــشــافــه  املو�شحة   الــعــقــار 
 )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة 
املزاد  التالية لر�شوم  ايام  الع�شرة  الثمن خالل  املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�شة  ايام 
ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : نوع العقار :  ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1728 - رقم البلدية : 

درهم   )12.250.000.00( بـــ  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   688.64  : امل�شاحة   -  381  -  0
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
 يف  الدعوى 2017/2176  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1-ال�شرح للمقاولت - �س ذ م م 2-احمد عبداهلل �شيف بن دروي�س ال�شحي 
- ب�شفته الكفيل ال�شخ�شي ملديونية �شركة ال�شرح للمقاولت - �س ذ م م  جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله / عبداهلل خمي�س غريب الناخي 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد   - علي  اآل 
الر�شوم  والزامهما  درهـــم(   34.209.805.63( وقـــدره  مبلغ  للمدعي  يــوؤديــا  بــان  والتكافل 
وحتى   2017/8/29 تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  رفــع  تاريخ  ومــن  الدعوى  رفــع  تاريخ 
املعجل بال كفالة.  وحــددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2018/6/6  ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch2.EE.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
  يف ال�ستئناف رقم  2018/296 مدين 

بناء علي طلب امل�شتاأنف / �شيف مبارك فا�شل مبارك املزروعي 
اىل امل�شتاأنف �شده / �شركة رينو جلف - ذ م م  

 RINO GULF FREE ZONE COMPANY FZZC-LLC

ال�شارقة  مبحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام  باحل�شور  مكلف  انت 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  ال�شتئنافية  الحتادية 
امل�شتندات  وذلك يف  الدعوى مرفقا بها كافة  مذكرة جوابية على 
املذكور رقمها اعاله -  الدعوى  املوافق 2018/6/4 يف  يوم الثنني 

بو�شفك م�شتاأنف �شده. 
مكتب ادارة الدعوى        

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )13513 /2018 (

املنذر   : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليها :  مروة �شعد عبدالتميمي  .  

اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )105،044.60( درهم  ينذر املنذر املنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخــالل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 32398/ خ�شو�شي /P/ دبي ( من نوع ) 
كاديالك ايه تي ا�س – �شالون( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 13515 /2018 (

املنذر   : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليها :  املغامر لتاأجري ال�شيارات واحلافالت    .  

درهم   )35،199.64( وقــدرة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخــالل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 38699/ خ�شو�شي /B / عجمان ( من نوع 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  واملمولة  – �شالون(  ياري�س   تويوتا   (

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2018/13509 (

املنذر   : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليها :  املغامر لتاأجري ال�شيارات واحلافالت    .  

درهم   )32،566.16( وقــدرة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخــالل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 34184/ خ�شو�شي /B / عجمان ( من نوع 
) تويوتا افنزا  – ا�شتي�شن( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2018/13510 (

املنذر   : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليه :  خليفه ح�شن احمد �شليمان حممد .  

درهم  وقــدرة )230،534.20(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخــالل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 76565/ خ�شو�شي /ابي�س/ ال�شارقة ( من 
نوع ) ني�شان باترول  – ا�شتي�شن( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2018/13512 (

املنذر   : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليه:  جابر احمد مر�شد عبداهلل الرميثي     .  

درهم   )66،425.60( وقــدرة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخــالل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ابوظبي ( من نوع  التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 49090/ خ�شو�شي /8/ 
) ميني ا�س كونرتي مني   – كوبيه( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )13514 /2018 (

املنذر   : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليها :  امنة حممد ح�شن ف�شل .  

درهم   )20،726.44( وقــدرة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخــالل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي  83071/ خ�شو�شي /12/   ( رقم  ال�شيارة  التنفيذية على 
نوع ) هايونداي �شانتايف  – ا�شتي�شن( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2018/13508 (

املنذر : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليها :  املغامر لتاأجري ال�شيارات واحلافالت    .  

درهم   )67،696.16( وقــدرة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخــالل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 34187/ خ�شو�شي /B / عجمان ( من نوع 
) تويوتا هاي ا�س  – حافله( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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    الدعوى  رقم   2018/38 م - مدين، كلي ، جتاري
حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية  

اىل املدعي عليهم / �شركة اك�شون ال�شرق الو�شط للمقاولت العامة -  وال�شادة / �شركة هيك�شا خلدمات النفط 
والغاز - وال�شيد / عبدالرحمن �شينوت تريوتاميل )جمهول حمل القامة( - مبا ان املدعي / م�شرف ابوظبي 
ال�شالمي بوكالة : مكتب جابر را�شد ال�شالمي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية  - قد اقام عليكم الدعوى 
الق�شائية رقم : 38-2018 م ، مدين - كلي - جتاري - ابوظبي ،  فانتم مكلفون او وكيلكم القانوين باحل�شور 
امام اخلبري امل�شريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�شة اخلربة الوىل يف يوم اخلمي�س املوافق 2018/5/31 م ، 
 ، �شارع الحتاد   ، دير   ، دبي  للح�شابات وال�شت�شارات(  البيان  ، مبقر مكتب اخلبري )دار  الثانية ظهرا  ال�شاعة 
بجوار حمطة القيادة ،  مقابل القيادة العامة ل�شرطة دبي ، مركز : KRM طابق امليزانني مكتب رقم : 05 ، 
هاتف رقم : 3599997  04 ، فاك�س : 3599987 04 - 2511318 04، م�شطحبني معكم ن�شخة عن كافة امل�شتندات 
املوؤيدة لدفوعكم ، وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق 

يف الدعوى ، ويف حال عدم احل�شور �شيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�شوؤولية.     
اخلبري امل�سريف  الدكتور : حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن ح�سور اإجتماع اخلربة 
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الفجر الريا�ضي

الفئة  يف  الـــريـــادة  لــيــحــ�ــشــدوا  منتخبنا  جنـــوم  تـــاألـــق 
الأول  اليوم  الهمم يف  اأ�شحاب  للرجال وفئة  املفتوحة 
ل�شباق الدراجات الهوائية الذي اأقيم ليلة اأم�س الأول 
ال�شبت املوافق 25 مايو، على اأن ي�شتكمل الليلة الأحد 
27 مايو باإقامة مناف�شات 3 فئات ي�شارك فيها 204 
الهواة  واملواطنات  الهواة  املواطنني  فئات  يف  مت�شابقا 
وال�شيدات املفتوح، وذلك �شمن فعاليات دورة ند ال�شبا 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  تقام  التي  الريا�شية 
دبــي رئي�س  اآل مكتوم، ويل عهد  را�ــشــد  بــن  بــن حممد 
جمل�س دبي الريا�شي، وينظمها جمل�س دبي الريا�شي 

حتت �شعار “قدرات ل حدود لها«.
ومتيزت املناف�شات مب�شاركة نحو 630 دراجا، و�شهدت 
الدراجني  من  نخبة  م�شاركة  للرجال  املفتوحة  الفئة 
املتخ�ش�شني املقيمني يف الدولة، لكن الكلمة الفا�شلة 
جاءت لدراجي الإمارات الذي اعتلوا الريادة حمققني 
املراكز الثالث الأوىل، حيث نال ماجد حممد البلو�شي 
بزمن  كلم   75 البالغة  امل�شافة  قاطعا  الأول  املــركــز 
بفارق  الــثــاين  وبــاملــركــز  �ــشــاعــة،   1:38:15 وقــــدره 
جـــزء واحـــد مــن الــثــانــيــة الــــدراج حمــمــد ح�شن بزمن 
املن�شوري  الثالث حممد  وباملركز  ثانية،   1:38:16

�شاعة.  1:38:18 وقدره  زمن  يف  كلم،   75
اأ�شحاب الهمم الذين مت تق�شيمهم وفق  وعلى �شعيد 
الــيــد، حقق عبداهلل  ودراجـــات  الطريق  دراجـــات  فئتي 
الــطــريــق قاطعا  فــئــة دراجـــــات  الأول يف  املــركــز  �ــشــامل 
 24:38 10 كــلــم، بــزمــن وقـــــدره  الــبــالــغــة  املــ�ــشــافــة 
دقيقة، وباملركز الثاين عبداهلل يو�شف احلمادي بزمن 
 34:50 بزمن  علي  حمدان  وثالثا  دقيقة،   30:16
املركز  على  فح�شل  الــيــد  دراجـــات  فئة  يف  اأمـــا  دقيقة، 
وباملركز  دقيقة،   24:491 بزمن  املــازم  ح�شني  الأول 
الثاين عاي�س علي الأحبابي بزمن 24:495 دقيقة، 

وثالثا علي ال�شعدي بزمن 24:479 دقيقة.
ويف ختام املناف�شات قام بتتويج احلا�شلني على املراكز 
الحتادين  رئي�س  ال�شعفار  اأ�ــشــامــة  مــن:  كــل  الأوىل، 
الإمــــاراتــــي والآ�ـــشـــيـــوي لــلــدراجــات الــهــوائــيــة وح�شن 
املزروعي مدير دورة ند ال�شبا الريا�شية ونورة اجل�شمي 
ند  �شباق  مناف�شات  الليلة  وت�شتكمل  ال�شباق.  مديرة 
267 دراجا  الهوائية، حيث يتناف�س  ال�شبا للدراجات 
املواطنات  فئة  فتاة يف  و33  الــهــواة،  املواطنني  فئة  يف 

الهواة، و101 مت�شابقة يف فئة ال�شيدات املفتوحة.
ال�شعفار: الن�شخة ال�شاد�شة من اأف�شل ال�شباقات

الإماراتي  الحتــاديــن  رئي�س  ال�شعفار  اأ�ــشــامــة  اأعـــرب 
والآ�شيوي للدراجات، عن �شعادته بال�شورة التي ظهر 
اأف�شل  من  ال�شاد�شة  الن�شخة  وقال:”  ال�شباق،  عليها 
ال�شباقات، خالل ال�شنوات املا�شية، و�شم كوكبة كبرية 
املفتوحة،  الفئة  يف  خا�شة  املــعــروفــني،  الــدراجــني  مــن 
املنتخب  اأن  واحلقيقة  عالية،  كــانــت  ال�شرعة  ودرجـــة 
ال�شباق  الهدف من خالل �شدارة  لأنــه حقق  اأ�شعدتنا 
وبالفعل خططنا للفوز من خالل تكتيكي فني عايل، 
بال�شباق كان هدف  يو�شف مريزا  اأن عدم فوز  لدرجة 
اأن الحتاد اطمئن على الالعبني  تكتيكي.  واأ�شار اإىل 
الذين ي�شتعدون للم�شاركة يف دورة الألعاب الآ�شيوية، 
املقبل،  اأغ�شط�س  �شهر  خــالل  جاكرتا  يف  �شتقام  التي 
واأثبت  لعبينا  م�شتوى  مــن  تــرفــع  الــبــطــولت  وهـــذه 
الــقــوي، واأ�ــشــكــر زمــالئــي يف جمل�س  املنتخب تــواجــده 
�شنوات   6 مـــدار  عــلــى  قــدمــوه  مــا  عــلــى  اإدارة الحتــــاد 

للو�شول بالدراجة الإماراتية اإىل هذا امل�شتوى.
ووجه ال�شعفار ال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
الكبري  دبــي، على دعمه  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن 
املنظمة  اللجنة  واإىل  عــام،  ب�شكل  وللريا�شة  لل�شباق 
التي اجتهدت من اأجل اخلروج بال�شورة امل�شرفة، واإىل 

كل من �شارك والكل فائز يف هذه امللحمة.
انطالقة  هو  ال�سبا  ند  �سباق  ال�سام�سي: 

ملدربنا الوطني بدر مريزا
احتاد  عــام  اأمـــني  ال�شام�شي  عــمــران  عبدالنا�شر  اأكـــد 
للمدرب  الأول  هـــو  الــ�ــشــبــا  نـــد  �ــشــبــاق  اأن  الــــدراجــــات 
الــوطــنــي بـــدر مـــريزا الـــذي نــتــوىل املــهــمــة قــبــل �شباق 
اجلـــزائـــر الأخـــــرية، وقـــد حــر�ــس الحتــــاد عــلــى منحه 
الفر�شة خا�شة اأنه يعرف جميع الدراجني وكان كابنت 
�شارك يف  اأنه  اإىل  بالإ�شافة  ل�شنوات طويلة  للمنتخب 
�شباق اجلزائر، بجانب ح�شوله على دورة تدريبية يف 
اأن مننحه فر�شة يف قيادة املنتخب  �شوي�شرا، وطبيعي 
فيه مع مو�شم جديد يف ظل ختام  ثقة كبرية  ولدينا 

املو�شم مع نهاية �شباق ند ال�شبا.

لعبي  بــجــمــيــع  الــ�ــشــبــاق  يف  مريزا:” نــ�ــشــارك  وقــــال 
الدورة  يف  الــتــواجــد  على  نحر�س  مــا  ودائــمــا  املنتخب 
مكانة  لها  لأن  واإداريــــني،  مــدربــني  اأو  �ــشــواء كالعبني 
كبرية يف نفو�شنا لأنه حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي، ودائما ما 
والأهم  الأوىل  باملراكز  الفوز  يف  نطمح  ونحن  ن�شارك 
املو�شم احلايل، و�شنقوم  ال�شباق هو الأخري يف  اأن هذا 

بتح�شريات جديدة ا�شتعدادا لال�شتحقاقات املقبلة«.
قال ح�شن املزروعي مدير دورة ند ال�شبا الريا�شية:” 
�شباق الدراجات لها اأهمية خا�شة لأنه موجود من اأول 
ن�شخة وو�شل للن�شخة ال�شاد�شة، ويتطور من عام اإىل 
اآخر، وكان وراء ارتفاع م�شتوى الدراجني، واأي�شا زيادة 
اأخــــرى، ودائــمــا نوفر  اإىل  املــ�ــشــاركــني مــن ن�شخة  عــدد 
الفئات ومل تكن فئة واحــدة مفتوحة،  ال�شباق جلميع 
الــهــمــم، وفــئــة للبرت والأطــــراف  اأ�ــشــحــاب  وهــنــا �شباق 
ال�شناعية، والأجانب الرجال وال�شيدات، وهو ما دفعنا 
الدراجني  تــوزيــع  مــن  يــومــني  عــلــى  الــ�ــشــبــاق  نقيم  اأن 
واأن  للمناف�شة،  الفر�شة  اجلميع  ومنح  الفئات  على 
تكون جميع الفر�س مت�شاوية.   واأ�شار اإىل اأن ال�شباق 
كل  عــن  خمتلفة  وهــي  ليال  تقام  التي  الفعاليات  مــن 
اأنه تقام خالل �شهر رم�شان بجانب  ال�شباقات خا�شة 
اأننا كلجنة منظمة حري�شون قبل واأثناء وبعد ال�شباق 
احلدث،  م�شتوى  على  تــكــون  مــا  دائــمــا  والتح�شريات 
والأجــواء اإيجابية، وهو �شر هذه امل�شاركة الكبرية من 

الدراجني من خمتلف اجلن�شيات.
يتقدم  الهمم  اأ�ــســحــاب  احتـــاد  ــام  ع اأمـــني 

امل�ساركني
اأمــني عــام احتــاد الإمارات  املــهــريي  تقدم ذيــبــان �شامل 
�شباق  يف  املــ�ــشــاركــني  عـــامـــا(   48( الــهــمــم  لأ�ــشــحــاب 
الكوكبة  الــدخــول �شمن  اليدوية وجنــح يف  الــدراجــات 

الأوىل.
املتميزين  الهمم  اأ�شحاب  ريا�شيي  اأحد  املهريي  ويعّد 
القوى  األــعــاب  الــرابــع عامليا يف  املــركــز  اأحـــرز  اأن  و�شبق 
2010، وهــو لعــب هــاو يف ريا�شة  قبل العــتــزال يف 

الدراجات اليدوية منذ 5 �شنوات.
واأكــــد املــهــريي اأن مــ�ــشــاركــة يف �ــشــبــاق نــد الــ�ــشــبــا تعّد 
باملناف�شة  ال�شتمتاع  بــهــدف  الــتــوايل  على  اخلام�شة 
�شمو  اإىل  ال�شكر  موجها  النتيجة،  عــن  النظر  بغ�س 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 

دبي راعي الدورة على الدعم الكبري لأ�شحاب الهمم.
و�شرح املهريي اأن اإدراج اأ�شحاب الهمم �شمن 4 األعاب 
ال�شبا  ند  دورة  مكانتهم يف  يوؤكد  ال�شاد�شة  الن�شخة  يف 

التي حر�شت منذ انطالقتها على اإبراز قدراتهم.
ق�سة لأ�سغر دراج 

الــواحــد )15  عبد  �شليم  الن�شر عمر  نــادي  دراج  يعّد 
الفئة  �شباق  يف  �شاركوا  الذين  الدراجني  اأ�شغر  عاما( 
املفتوحة بدورة ند ال�شبا، ورغم �شغر �شّنه وقلة خربته 

اإل اأنه متكن من الدخول �شمن املجموعة الأوىل.
اأنه قرر امل�شاركة مع فريق ال�شباب لنادي  و�شرح عمر 
الن�شر من اجل ك�شب اخلربة وانه كان يراقب باهتمام 
دراجي املنتخب الوطني وخا�شة يو�شف مريزا وحر�س 
ولذلك جنح يف  ال�شباق  م�شافة  يبتعد عنهم طيلة  األ 
اأن  اأعلم  كنت  وقــال:  الأوىل،  الكوكبة  �شمن  الــدخــول 
مقدمتهم  ويف  كــبــار  دراجـــني  ت�شم  املــ�ــشــاركــني  قائمة 
املنتخب الوطني وبع�س الفرق الكبرية الأخرى ولكن 
التعلم  بقدر  متقدم  مركز  عــن  البحث  يكن  مل  هــديف 
من  ال�شبا  ند  �شباق  اأن  عمر  واأو�ــشــح  اخلــربة.  وك�شب 

ا�شتثمارها  ميكن  التي  الــدولــة  يف  القليلة  ال�شباقات 
الت�شرف  كيفية  ومــعــرفــة  كــبــار  بــدراجــني  لالحتكاك 
ال�شباق وتوزيع اجلهود، وقال: اهم مك�شب  يف م�شافة 
ال�شتعجال يف  امل�شاركة، هي عدم  به من هذه  خرجت 
ال�شباق، اول 60 كم اجلميع موجودون يف الكوكبة لكن 
اآخر 15 كم بداأوا يف الرتاجع، وهي امل�شافة التي يجب 
ان ي�شتخرج فيها الدراج طاقته ويحاول التناف�س على 
اأن يكون  اأنه يحلم  املراكز الوىل. وك�شف دراج الن�شر 
اآ�شيا ويكرر اجنــازات يو�شف مريزا الذي يعتربه  بطل 
كان  عندما  معه  تـــدرب  اأن  �شبق  حيث  الأعــلــى،  مثله 
ينتمي لفريق الن�شر، وقال: تعلمت من يو�شف مريزا 
الأخـــرية  الــلــحــظــات  اإىل  فــهــو �ــشــبــور ينتظر  الــ�ــشــرب، 
اأنه  اإىل  عمر  وا�ــشــار  الأول.  املــركــز  على  لالنق�شا�س 
من  دعــوة  يلبي  اأن  قبل  ال�شباحة  ريا�شة  ميار�س  كــان 
بتجربة  للقيام  الن�شر  بفريق  املا�شي  العام  ا�شدقائه 

ركوب الدراجات الهواية ومن حينها ترك ال�شباحة.
يو�سف مريزا: الدورة هذا العام هي الأقوى

قال الدراج الماراتي يو�شف مريزا اأن الن�شخة احلالية 
ال�شبا  ند  دورة  فعاليات  اأقيم �شمن  الــذي  ال�شباق  من 
الــريــا�ــشــيــة كــانــت الأقــــوى لــه مــن �شمن الــعــديــد من 
اأن  مــوؤكــدا  املــو�ــشــم،  هــذا  فيها  �ــشــارك  الــتــي  ال�شباقات 
تطوره بدا ملحوظا من عام اإىل اآخر وقد كانت القوة 

والثارة حا�شرة يف الن�شخة احلالية.
ولفت مريزا يف ت�شريحاته عقب ال�شباق اإىل اأن تكتيك 
له  معد  كــان  الالعبني  جميع  به  ظهر  الــذي  املنتخب 
مـــريزا حيث عمل اجلميع على  بــدر  املـــدرب  مــع  �شلفا 
ظهور  اأدى  مــا  م�شبقا  عليها  التــفــاق  مت  كما  تنفيذه 

الفريق بهذا ال�شكل.
وفيما يتعلق باأجواء ال�شباق قال مريزا:“ املناف�شة كانت 
على اأ�شدها بني جميع املت�شابقني وقد و�شعنا العديد 
من اخلطط من اأجل تنفيذها خالله وهو ما اأدى اإىل 
ق�شمني  اإىل  الــالعــبــني  بتق�شمي  قمنا  حيث  جناحنا 
وذلك من اأجل ت�شهيل املهمة على اجلميع خا�شة واأننا 
الالعبني  �شيكون  وبالتاأكيد  ال�شيام  اأجــواء  يف  نعي�س 
46 كم يف  اأن الفريق كانت �شرعته  اإىل  منهكني لفتا 
ال�شباق  يف  اجلميع  على  املهمة  �شهلنا  وتابع:  ال�شاعة. 
املن�شوري وذلــك من  الــدراج  بالدخول مع  حيث قمت 
اأجل الفريق واأن يكون الكل حا�شرا يف املناف�شات وبكل 

قوة من اأجل حتقيق املراكز الأوىل.
ماجد عبد الرحيم

الفئة  الــدراجــات  �شباق  بطل  الرحيم  عبد  ماجد  عرب 

الن�شخة  لقب  بتحقيق  �شعادته  عن  للرجال  املفتوحة 
موؤكدا  الــريــا�ــشــيــة  الــ�ــشــبــا  نـــد  دورة  مـــن  ــاد�ــشــة   الــ�ــش
اأن الــ�ــشــبــاق مل يــكــن �ــشــهــال مــنــذ بــدايــتــه خــا�ــشــة واأن 
النطالقة كانت قوية من جميع الدراجني امل�شاركني 
ما يوؤكد اأن اجلميع كان يرغب يف حتقيق الفوز ولي�س 
ند  �شباق  اأن  اإىل  الرحيم  1ولفت عبد  امل�شاركة فقط. 
ال�شباقات التي تقام يف الدولة  اأقوى  اأ�شبح من  ال�شبا 
على  حققه  الــذي  والنجاح  فيه  امل�شاركني  لقوة  نظرا 
مدار ال�شنوات اخلم�س املا�شية بالإ�شافة اإىل الن�شخة 
احلالية.  وفيما يتعلق ب�شعوره بانه �شمن ال�شباق قال: 
الأخرية  الـ300 مرت  اللقب يف  توقعت ح�شويل على 
على الرغم من �شخونة الأجــواء بني جميع امل�شاركني 
كفريق  الــقــدرة  اأعــطــانــا  املـــدرب  تعليمات  تنفيذ  ولكن 
على تقدمي الأف�شل ومن ثم و�شويل اإىل خط النهاية 

واحل�شول على املركز الأول.
رمزية  كانت  م�ساركتي  الزرعوين:  حممد 

ب�سبب الإ�سابة
اأكـــد حمــمــد الـــزرعـــوين لعـــب نـــادي الــثــقــة للمعاقني 
اأجل  من  جــاءت  املو�شم  هــذا  البطولة  يف  م�شاركته  اأن 
مركز  على  احل�شول  اأجــل  مــن  ولي�س  فقط  امل�شاركة 
مناف�شات  انطالقة  قبل  لالإ�شابة  تعر�س  وانه  خا�شة 
كان  وبالتايل  الرم�شانية  ال�شبا  ند  دورة  الدراجات يف 

من ال�شعب املناف�شة من اأجل احل�شول على لقب.
اأ�شحاب  �شباق  انــطــالق  قبيل  ت�شريحات  يف  واأ�ــشــاف 
باإجراء  قمت  حيث  اجليد  بال�شكل  اأ�شتعد  مل   : الهمم 
احلدث،  انطالقة  من  اأ�شبوعني  قبل  جراحية  عملية 
لكن رغبت يف الــتــواجــد مــن اأجــل دعــم زمــالئــي اي�شا 
بــجــانــب املــ�ــشــاركــة الــرمــزيــة حــتــى ليــفــوتــنــي التواجد 
يف حــدث مثل ند ال�شبا الــذي يجمع الأبــطــال من كل 
مـــكـــان. وتـــابـــع الــــزرعــــوين: �ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حـــمـــدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
دعمنا  ويف  �شيء  اأي  يف  معنا  يق�شر  مل  الريا�شي  دبــي 
الرائع،  التجمع  الــتــواجــد يف هــذا  وبــالــتــايل رغــبــت يف 
لأ�شحاب  الريا�شات  ي�شارك يف خمتلف  اأنــه  اإىل  لفتا 
الهمم التي تقام يف بطولة ند ال�شبا، حيث من املتوقع 
اأن اأ�شارك يف بطولة ال�شلة التي �شتقام �شمن مناف�شات 

الدورة خالل الأيام املقبلة. 
4 مواجهات يف انطالق �سلة الكرا�سي املتحركة

الع�سيمي: م�ساركة الأ�سماء العاملية وتعزز دمج 
املجتمع اأبرز املكا�سب

تــنــطــلــق مــ�ــشــاء الـــيـــوم الأحـــــد يف �ــشــالــة نــــادي �شباب 

الأهلي دبي مناف�شات بطولة كرة ال�شلة على الكرا�شي 
املتحركة لأ�شحاب الهمم التي ي�شارك فيها 10 فرق، 
العامة  النيابة  يلتقي  مباريات، حيث   4 باإقامة  وذلك 
 9:45 ال�شاعة  دبــي يف متــام  ومــيــاه  مــع هيئة كهرباء 
مــ�ــشــاء، ثــم بــلــديــة دبـــي مــع هــيــئــة الــ�ــشــحــة يف دبـــي يف 
مباراة  تليها  م�شاء،   10:35 ال�شاعة  تنطلق  مواجهة 
الأن�شاري لل�شرافة مع القيادة العامة ل�شرطة دبي يف 
لل�شفريات مع هيئة  دناتا  ثم  11:25 م�شاء،  ال�شاعة 
بعد   12:15 ال�شاعة  دبــي يف  واملــوا�ــشــالت يف  الطرق 

منت�شف الليل.
وكـــانـــت قــرعــة الــبــطــولــة اأ�ــشــفــرت عـــن تـــوزيـــع الفرق 
الــعــا�ــشــرة عــلــى جمــمــوعــتــني حــيــث �ــشــمــت املجموعة 
الطرق  وهيئة  لل�شفريات  ودنــاتــا  دبــي،  بلدية  الويل، 
دبـــي، ومــوؤ�ــشــ�ــشــة دبي  والــو�ــشــالت، وهــيــئــة ال�شحة يف 
الثانية،  املجموعة  �شمت  حني  يف  ال�شعاف،  خلدمات 
العامة  والقيادة  لل�شرافة،  والأن�شاري  العامة  النيابة 
لــ�ــشــرطــة دبــــي، وهــيــئــة كــهــربــاء ومــيــاه دبــــي، وجمعية 

الحتاد التعاونية.
املوافق  اخلمي�س  يـــوم  حــتــى  الت�شفيات  و�ــشــتــتــوا�ــشــل 
يقام الدور ن�شف النهائي  اأن  على  اجلاري،  مايو   31
يف  الأول  املركز  �شاحبي  ويجمع  املقبل،  يونيو   3 يــوم 
�شتقام  فيما  الثاين،  املركز  �شاحبي  مع  جمموعة  كل 
املباراة النهائية يف ال�شالة الرئي�شية مبجمع ند ال�شبا 

الريا�شي يوم 5 يونيو املقبل.
الباراملبية  اللجنة  رئي�س  الع�شيمي،  مــاجــد  واعــتــرب 
الآ�شيوية واملدير التنفيذي لنادي دبي لأ�شحاب الهمم، 
منحها  ال�شبا  ند  دورة  �شمن  البطولة  هذه  تواجد  اأن 
املا�شية  ال�شنوات  خــالل  املهمة  املكا�شب  مــن  الــعــديــد 
اأبرزها النجاح يف تعزيز دمج فئات املجتمع حيث تتيح 
البطولة تواجد لعبني من الأ�شحاء رفقة 3 لعبني 
من اأ�شحاب الهمم على اأر�شية ال�شالة يف نف�س الوقت 
املجتمع  املزيد من فئات  املــبــاراة، وهــو ما جعل  خــالل 
ويتوا�شلون  قــرب  عــن  الريا�شة  هــذه  على  يتعرفون 
مع اأ�شحاب الهمم وبالتايل جذب املزيد من ال�شركات 
واملوؤ�ش�شات املحلية لت�شكيل فرق وامل�شاركة يف املناف�شات، 
حيث  عاملية  اأ�شماء  جــذب  يف  �شاهمت  البطولة  اأن  كما 
العامل  يف  لعــب  اأف�شل  اأكا�شيت  الــتــايــالنــدي  �شيعود 
اإىل  الفتوح،  اأبــو  وامل�شري  الن�شخة،  هذه  يف  للم�شاركة 
اأخــرى ولعبي منتخبنا  جانب جنوم من تركيا ودول 
الوطني الذين �شاركوا موؤخرا يف بطولة فزاع الدولية 

لأ�شحاب الهمم.
وقفت  لــلــدورة  املنظمة  اللجنة  اأن  الع�شيمي،  وك�شف 
بالبطولة ل�شمان  الرتتيبات اخلا�شة  مهم على كافة 
يف  به  ظهرت  الــذي  املميز  وامل�شتوى  النجاحات  ح�شد 
على  �شحوبات  تخ�شي�س  �شيتم  كما  املا�شية،  الن�شخ 
اأيـــام احلـــدث يف ظــل توقعات  جــوائــز قيمة على مـــدار 
بــحــ�ــشــور جــمــاهــريي عــلــى املـــدرجـــات مــن عــ�ــشــاق هذه 

الريا�شة وعائالت الالعبني امل�شاركني.
مناف�شات قوية يف طائرة ند ال�شبا بالأردن

الطائرة  لــلــكــرة  والــكــرمــل  فــريــقــا وادي مــو�ــشــى  حــقــق 
الفوز على املهند�شني ومليح على التوايل م�شاء اليوم 
اجلمعة يف اليوم الثاين من مناف�شات بطولة ند ال�شبا 
ولغاية   24 من  بالفرتة  الردن  يف  املقامة  الريا�شية 
من  مو�شى  وادي  فريق  ومتكن  اجلـــاري.  ال�شهر   31
الفوز بنتيجة 3-0 على املهند�شني حيث جاءت نتائج 
الأ�شواط على النحو التايل 15 – 11 و 15 – 4 و 
الذي جرى على �شالة ق�شر  اللقاء  يف  وذلك   5-15

الريا�شة مبدينة احل�شني لل�شباب ، وبعد انتهاء املباراة 
مت اختيار الالعب ا�شالم دراغمة )وادي مو�شى( اف�شل 
لعب. وعلى ذات ال�شالة، حقق نادي الكرمل فوزاً على 
الأول  الــ�ــشــوط  يف  تــفــوق  مليح   ،  -1  3 بنتيجة  مليح 
بنتيجة 15-13 ، وعادل الكرمل النتيجة بعد فوزه يف 
ال�شوط الثاين بنتيجة 15-5 و واكمل تفوقه بال�شوط 
الثالث 15-7 وبال�شوط الرابع عاد ليح�شمه ل�شاحله 
بنتيجة 15-10 وبعد انتهاء املباراة مت اختيار الالعب 

حممد بخيت الكرمل اف�شل لعب يف اللقاء.
وكان اليوم الأول من البطولة قد انطلق ليله الم�س 
احل�شني  �شباب  فريقي  على  وعــريا  للوحدات  بفوزين 
ام�س  الــثــالــث  الــيــوم  مــنــافــ�ــشــات  وا�شتكملت  والـــعـــودة، 
ق�شر  �شالة  يف  عريا  مع  الوحدات  مبواجهتي  ال�شبت 
�شباب  مــبــاراة  تليها  م�شاًء  العا�شرة  ال�شاعة  الريا�شة 

احل�شني مع العودة.
احل�سني  �سباب  اأجــواء  يف  يحلق  الوحدات 

وعريا يجتاز العودة ب�سعوبة
عمان – حلق فريق نادي الوحدات بالكرة الطائرة، يف 
اأجواء فريق �شباب احل�شني، وحقق الفوز عليه بنتيجة 
3-0، بواقع 16-14، 15-12، 15-11، يف اللقاء 
)ند  بطولة  افتتاح  يف  املا�شية،  قبل  الليلة  اقيم  الــذي 
ال�شبا( الريا�شية ، التي تقام يف �شالة ق�شر الريا�شة 
مبــديــنــة احلــ�ــشــني لــلــ�ــشــبــاب، وبــالــتــعــاون مـــع جمل�س 
ن�شف  الــوحــدات  فريق  يقطع  وبذلك  الريا�شي،  دبــي 

الطريق للمناف�شة بقوة على اللقب.
وحقق فريق عريا فوزا �شعبا على فريق العودة بنتيجة 
3-2، بواقع 12-15، 12-15، 18-16، 15-12، 

والتي اقيمت بذات ال�شالة.  ،24-26
وتتوا�شل اعتبارا من ال�شاعة العا�شرة من م�شاء اليوم، 
مباريات البطولة، بلقاء الوحدات مع عريا، تليها بذات 
ال�شالة مباراة العودة و�شباب احل�شني، �شمن مباريات 

اجلولة الثانية من املجموعة الأوىل.
اأم�س مباراتان �شمن مباريات املجموعة  واأقيمت ليلة 
املهند�شني،  مـــع  مــو�ــشــى  وادي  لــعــب  حــيــث  الــثــانــيــة، 

والكرمل مع مليح.
الوحدات 3 �سباب احل�سني 0 

�شباب  الأول قويا ومثريا من قبل فريق  ال�شوط  جاء 
بقيادة  كبري  وتــــوازن  بجماعية  لعب  الـــذي  احلــ�ــشــني، 
من  بقوة  الفريق  وهاجم  جماهد،  يا�شر  العابه  �شانع 
ابو  وح�شن  العمري  واأحــمــد  م�شرف  ابــو  خالد  خــالل 
وتقدم  غــامن،  وعبدالرحمن  النقيب  وحممد  م�شرف 
و�شعف  الـــوحـــدات  ارتـــبـــاك  بــ�ــشــبــب   ،6-10 الــ�ــشــبــاب 
ا�شتعاد  لكن  الدفاعية،  التغطية  و�شوء  الأوىل  اللم�شة 
الوحدات قوته بعد اأن تالعب احمد العواملة بالإر�شال 
ايقافه  عــن  احل�شني  �شباب  فــريــق  عجز  الـــذي  املتنوع 
الأثارة  وتتوا�شل   ،10-10 التعادل  الوحدات  ليحقق 
من جديد بعد التعادل 14-14، اإل اأن خربة الوحدات 

ح�شمت ال�شوط ل�شاحله 14-16.
و�ـــشـــار الــ�ــشــوط الـــثـــاين مــتــكــافــئــا ومـــتـــوازنـــا مـــن قبل 
اأن  ال   ،3-6 احل�شني  �شباب  تــقــدم  ورغـــم  الفريقني، 
العداد  بف�شل  وتقدم   ،7-7 التعادل  حقق  الــوحــدات 
قبل  مــن  الفعال  والهجوم  الناجي  حممد  مــن  املتقن 
عـــودة ح�شن وحمــمــد دقــمــاق واأحــمــد الــعــوامــلــة وزياد 
زبدية من الأطراف و�شائد احل�شن  من العمق، وتويل 
�شباب  وحــاول  امللعب اخللفي،  الدفاع عن  �شباب  خالد 
احل�شني ايقاف هجوم الوحدات بحواط ال�شد فحقق 
التعادل 12-12، لكن دفاعات الوحدات كانت حا�شرة 
ح�شم  عناء  ودون   ،12-15 وحداتيا  ال�شوط  لينتهي 

الوحدات ال�شوط الثالث ل�شاحله 11-15. 
عريا 3  العودة 2 

وتقدم  املــبــاراة،  طيلة  متطورا  م�شتوى  الفريقان  قدم 
-15 النتيجة  بنف�س  والثاين  الأول  بال�شوطني  عريا 
12، بف�شل العداد املتقن من يو�شف غنامي والهجوم 
الــفــعــال والـــدفـــاع املــحــكــم مــن قــبــل الــالعــبــني: ن�شال 
العواملة  وحممد  غنامي  وجمال  عريق  و�شعد  قويدر 
واإياد حما�شنة، اإل اأن العودة ا�شتعاد بريقه بال�شوطني 
الثالث والرابع بعد اأن اأتقن ح�شني عواد توجيه الكرات 
النموذجية لل�شاربني: حممد ملكاوي وانور ال�شعدي 
ال�شالمية،  و�شعيد  �شعيفان  وعبداهلل  �شحادة  ويحيى 
الذي حيدو دفاعات عريا بالكامل وح�شموا ال�شوطني 
ل�شاحلهم بواقع 18-16، 15-12، ليلجاأ الفريقان 
لل�شوط احل�شم الذي جاء متكافئا و�شار نقطة بنقطة، 

حتى انتهى ل�شالح عريا بواقع 24-26.

401 مت�سابقا يف 3 فئات الليلة

جنوم منتخبنا �لوطني يتاألقون يف �نطالق �شباق ند �ل�شبا للدر�جات
�سلة الكرا�سي املتحركة انطالق  يف  مواجهات   4 •
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••راأ�ص اخليمة-الفجر:

مناف�شات  الحــــد  الــيــوم  تــتــوا�ــشــل 
الرم�شانية لكرة  زايــد«  »عــام  دورة 
الرم�س  نــادي  ينظمها  التي  القدم 
بــرعــايــة الــ�ــشــيــخ اأحـــمـــد بـــن �شعود 
الــقــا�ــشــمــي، وذلــــك مبــبــاراتــني بني 
اجلالية  وجنــوم  الرمال  جمموعة 
ال�شودانية ثم دائرة املحاكم و�شمل 

وذلك �شمن املجموعة الأوىل.  
فوز  الأول  اأم�س  البطولة  و�شهدت 
نـــظـــارات الــنــور عــلــى جــريــن ليت 
والرم�س على عام زايد 3-4   2-3
و�شباب الرم�س على �شعيد العولقي 
ب�شبعة اأهداف نظيفة و�شط ارتفاع 

الفرق  بــــني  املـــنـــافـــ�ـــشـــة  مـــ�ـــشـــتـــوى 
للو�شول اإىل الدور ربع النهائي. 

املجتمعية  ال�شرطة  وفــد  وحــر�ــس 
املالزمني  بقيادة  التوعية  وفــريــق 
ح�شن مياع وح�شن بحار والرقيب 
اأول  واملـــ�ـــشـــاعـــد  الـــ�ـــشـــحـــي  اأحــــمــــد 
عــلــي الــ�ــشــحــي، عــلــى زيــــــارة نـــادي 
امليدانية  الزيارات  اإطار  الرم�س يف 
�شمن  وذلــك  الريا�شية،  لالأندية 
التوعية  بربامج  التعريف  اأهــداف 
الزيارة  قــوبــلــت  حــيــث  املجتمعية، 
جمل�س  من  والهتمام  بالرتحيب 
اأنها  خ�شو�شاً  الرم�س  نــادي  اإدارة 
تتزامن مع دورة عام زايد الريا�شية 

التي ينظمها نادي الرم�س.  

وتابع وفد ال�شرطة املجتمعية جانباً 
من الفعاليات الريا�شية والثقافية 
والـــتـــي حظيت  الــرمــ�ــس  نـــــادي  يف 
اجلمهور  مـــن  الــكــبــري  بــالــتــفــاعــل 
لت�شجيع  حـــ�ـــشـــوره  يــتــابــع  الـــــذي 
الـــفـــرق املـــ�ـــشـــاركـــة والـــتـــفـــاعـــل مع 
على  تقام  التي  الثقافية  الأن�شطة 
هام�س البطولة.  بدوره عرب �شالح 
الثقافية  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــس  عــلــيــون، 
تقدير  عــــن  الــــرمــــ�ــــس،  نـــــــادي  يف 
الذي  واملهم  الكبري  للدور  الــنــادي 
املجتمعية  الــ�ــشــرطــة  بــه  ت�شطلع 
برامج  وتنفيذ  املجتمع  خــدمــة  يف 
اإن الــربامــج التي  الــتــوعــيــة، وقـــال 
تقدمها ال�شرطة املجتمعية حتظى 

ال�شرائح  مــن  واملتابعة  بالهتمام 
اإىل  مــ�ــشــرياً  املجتمع،  يف  املختلفة 
بجهود  ي�شطلع  الرم�س  نــادي  اأن 
كــــبــــرية لــتــحــقــيــق روؤيــــــــة الــــنــــادي 
والريا�شي  الــثــقــايف  دوره  بتفعيل 
وعدم الرتكيز فقط على املناف�شات 
التاريخي  دوره  لتاأكيد  الريا�شية 
واأ�شاف:  اخليمة.   راأ�ـــس  اإمــــارة  يف 
تقديرها  يف  تــ�ــشــع  الـــنـــادي  اإدارة 
الـــــربامـــــج  الـــتـــمـــيـــز يف  مـــتـــابـــعـــة 
والأن�شطة يف رم�شان بالتزمن مع 
دورة »عام زايد« ونفخر مبا حتقق 
متابعة  ونتمنى  املا�شية  الفرتة  يف 
العمل لإجناز ال�شورة النهائية عن 
امل�شرفة  بــالــ�ــشــورة  زايـــد  عــام  دورة 

الكبرية  اجلــهــود  قيمة  تــوؤكــد  التي 
املجتمع  يف  الــنــادي  دور  تــعــزيــز  يف 

انطالقاً من اإرث ح�شاري كبري. 

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

اأعلنت جلنة التحكيم يف الن�شخة الأوىل لبطولة 
عبداهلل بن جمعة لل�شطرجن التي ينظمها النادي 
ال�شوداين براأ�س اخليمة بالتعاون مع نادي فتيات 
لعباً   40 مبــ�ــشــاركــة  لل�شطرجن  اخلــيــمــة  راأ�ــــس 
جولت،   5 من  ال�شوي�شري  النظام  وفــق  ولعبة 
بــرعــايــة عــبــدالــرحــمــن عــبــداهلل بــن جــمــعــة، فوز 
اإثر مناف�شة قوية حل�شد  الإناث باملراكز الأوىل 
مي�شون  الالعبة  جـــاءت  حيث  املــقــررة،  اجلــوائــز 
املــركــز الأول ونــالــت مـــريه �شفر  عــلــي جــابــر يف 
املركز الثاين وحمدة اإبراهيم املركز الثالث ودلل 
اإبراهيم املركز الرابع وغال علي عي�شى اخلام�س، 
يف  لعبة  اأف�شل  لقب  نا�شر  حــور  نالت  حــني  يف 
البطولة حتت 8 �شنوات ويارا اإيهاب اأف�شل لعبة 

حتت 10 �شنوات ورقية مطر جائزة اأ�شغر لعبة 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  البطولة.  وحر�شت  يف 
بقيادة مروة عادل على و�شع الرتتيبات الكفيلة 
بنجاحها وتهيئة الظروف اأمام امل�شاركة الإيجابية 
لالعبني والالعبات، اإىل جانب الأداء التحكيمي 
ومي�شون  اأبــوعــاللــن  لــطــفــي  للحكمني  املــتــمــيــز 
�شباح والهتمام من ح�شة بن �شكر رئي�شة نادي 
فتيات راأ�س اخليمة لل�شطرجن وانت�شار الزعابي، 

مديرة الإعالم بالنادي. 
وقال عبدالرحمن عبداهلل بن جمعة، اإن النجاح 
ميثل  للبطولة  الأوىل  الن�شخة  حققته  الـــذي 
املقبلة  الــفــرتة  يف  تنظيمها  ملتابعة  كــبــرياً  دافــعــاً 
التطلعات  يحقق  نــحــو  عــلــى  الــتــجــربــة  وتــطــويــر 
هذه  اأن  خ�شو�شاً  والالعبات،  لالعبني  املرجوة 
املبكرة  العمرية  املرحلة  يف  املهارات  تعزز  اللعبة 

وتوؤدي اإىل تنمية املهارات العقلية ورفع م�شتوى 
الذكاء على نحو دفع جمموعة من الدول حول 
العامل اإىل امل�شارعة باإدراجها يف املناهج التعليمية 
املهم  ـــــدور  ال اإىل  اإثـــــر درا�ــــشــــات مــهــمــة خــلــ�ــشــت 
بالطلبة.   اخلا�شة  الــقــدرات  دعــم  يف  لل�شطرجن 
واأو�شح عبدالرحمن عبدهلل بن جمعة اأن الدولة 
قــدمــت الــكــثــري مـــن الــنــجــوم يف لــعــبــة الأذكـــيـــاء 
ال�شعيدين  على  املختلفة  املناف�شات  خــالل  مــن 
ال�شابة  املــواهــب  اإىل جانب  والإقــلــيــمــي،  الـــدويل 
اأهمية  مو�شحاً  املختلفة،  الأنــديــة  م�شتوى  على 
اإىل جعل هــذه اللعبة  اأولــيــاء الأمــور  ال�شعي من 
حمببة لأولدهــم وحثهم على تعلمها والهتمام 
اأف�شل احللول للحد من  بها، الأمــر الذي ميثل 
املـــوجـــودة  يف  الإلــكــرتونــيــة  بــالألــعــاب  ان�شغالهم 

الهواتف املتحركة واأجهزة احلا�شوب املختلفة. 

مباراتان اليوم يف الطريق اإىل ربع النهائي   

وفد �ل�شرطة �ملجتمعية يتابع فعاليات دورة »عام ز�يد« بنادي �لرم�س 
�سالح عليون: الفعاليات الريا�سية والثقافية جت�سد دور النادي ال�سامل   

�لإناث يت�شدرن بطولة »عبد�هلل بن جمعة« لل�شطرجن بر�أ�س �خليمة

النادي الأردين ي�سيد بفكرة البطولة و�سعارها 

�شر�ع مثري على مقاعد �لدور �لثاين يف »رم�شانية �لفرجان« بر�أ�س �خليمة 
••   راأ�ص اخليمة-الفجر:

تتوا�شل م�شاء اليوم الحد مباريات بطولة الفرجان الرم�شانية 
حتت  ال�شابعة  ن�شختها  يف  اخليمة  بــراأ�ــس  القدم  كــرة  ل�شدا�شيات 
ال�شعب  بني  مباريات   3 باإقامة  وعطاء«  انتماء  »الإمـــارات  �شعار 
وعائلة  التخ�ش�شي  خليفة  وم�شت�شفى  �ــشــتــور  و�ــشــو  لــلــعــقــارات 
الريا�شية  ال�شالة  للعقارات والربكان وذلك يف  الريادة  غالم ثم 
من  مثرية  اأجـــواء  و�شط  التعليمية  اخليمة  راأ�ــس  ملنطقة  املغطاة 
الأدوار  الأول وبلوغ  الــدور  النقاط لتخطي  املناف�شة على جتميع 
فوز  الأول  اأم�س  املا�شية  اجلولة  و�شهدت  البطولة.   يف  املتقدمة 
على  مراك�س  ومقهى   3-4 للحدائق  املهند�س  على  الــرق  فريق 
6-1، كما  الغيل  5-3 واجلوكر على مركز �شباب  دائــرة املحاكم 

4-2.   وكانت  النادي الأردين  البلو�شي للنقليات على  تفوق كرم 
قررت  النعيمي،  ح�شن  �شامل  برئا�شة  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
نهائي  مع  تزامنها  ب�شبب  ال�شبت  اأم�س  املــقــررة  املباريات  تاأجيل 
دوري اأبطال اأوروبا، اإذ حر�شت على منح جميع امل�شاركني فر�شة 
يا�شني،  بني  �شالح  و�شام  الدكتور  وقــال  النهائي.   اللقاء  متابعة 
رئي�س جمل�س الإدارة النادي الأردين، اأن و�شع �شعار عام زايد على 
قم�شان الفريق الأردين امل�شارك يف البطولة »و�شام عل �شدورهم«  
يف عام زايد ويف مئويته تقديراً لدوره التاريخي يف اإر�شاء مبادئ 
اإن  اأجمع، وقال  العامل  اأرجــاء  اخلري واملحبة وال�شالم والوئام يف 
البطولة حتمل �شعاراً رائعاً يعزز الولء والوفاء للدولة والقيادة 
الر�شيدة.  بدوره اأ�شار بدر البدري، رئي�س جلنة احلكام يف البطولة 
بقيادة  عليها  القائمني  من  �شهدتها  التي  اجليدة  الرتتيبات  اإىل 

الإدارة،  جمل�س  رئي�س  نــائــب  عــنــرب،  بــن  اإ�شماعيل  �ــشــامل  خلف 
مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية واأع�شاء اللجنة 
درجة  �شهدت  البطولة  اأن  اإىل  نف�شه  الوقت  يف  م�شرياً  املنظمة، 
الفرق  الكبري من  الفني من خالل احلر�س  التطور  كبرية من 
امل�شاركة على اإظهار امل�شتويات الفنية العالية يف املباريات املا�شية 
يف �شباق املناف�شة على بلوغ الدور الثاين.  يذكر اأن اللجنة املنظمة 
و�شامل  رئي�شاً،  عنرب  بن  اإ�شماعيل  �شامل  خلف  تتكون  للبطولة 
للجنة  رئي�شاً  الــبــدري  وبـــدر  للبطولة،  مــديــراً  النعيمي،  ح�شن 
اخت�شا�شي  ال�شيد  و�ــشــادي  من�شقاً  تيم  حممد  واأحــمــد  احلــكــام، 
�شامل  املــبــاريــات  على  بالتعليق  يــقــوم  حــني  يف  الطبيعي،  الــعــالج 
التقني  الدعم  يف  العزم  اأبــو  وحممد  الرفاعي،  واأحمد  احلب�شي 

وال�شوتيات وحم�شن ما�شي اأمني �شر البطولة. 

�فتتاح فعاليات دورة عام ز�يد �لرم�شانية للقو�ت �لبحرية
�شعيد بن حمدان  ال�شيخ  اللواء ركن بحري طيار  افتتح 
اآل نــهــيــان قــائــد الــقــوات الــبــحــريــة فعاليات  بــن حمــمــد 
 2018 البحرية  لــلــقــوات  الرم�شانية  زايـــد  عــام  دورة 
على ملعب قاعدة اأبوظبي البحرية بح�شور نائب قائد 
الــقــوات الــبــحــريــة وعـــدد مــن �ــشــبــاط الــقــوات البحرية 

وجمهور غفري من منت�شبيها.
اآيـــات عطرة  تليت  ثــم  راعــي احلفل  بو�شول  بــداأ احلفل 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  األقى  بعدها  احلكيم  الذكر  من 
احلفل  براعي  فيها  رحب  املنا�شبة  بهذه  كلمة  للبطولة 

وال�شيوف وهناأهم بحلول �شهر رم�شان املبارك.
اأنـــه مــن دواعـــي فخرنا و�ــشــرورنــا بـــاأن يطلق على  وقـــال 

زايــد وذلك  عــام  بـــدورة  الــعــام  لهذا  الرم�شانية  الـــدورة 
تخليدا لذكراه وابــرازا لدوره يف تاأ�شي�س دولتنا الغالية 
ولكونها حتمل ا�شما عظيما ل�شخ�س من اعظم �شخ�شيات 

العامل القيادية.
واو�ـــشـــح ان عـــام زايــــد عـــام اقــــرتن بــبــاين هـــذه الدولة 
بتاج  كللت  مزدهرة  مئوية لمعه  على  دعائمها  ومر�شي 
من الفخر والعزة عام تتجدد فيه العزائم والهمم ويكون 

نربا�شا مل�شتقبل زاهر.
بني  التناف�س  روح  بــث  على  الــقــيــادة  حر�شت  لقد  وقــال 
هذا  يتيح  حيث  املنا�شبات  وخمتلف  املجالت  يف  اأفرادها 
الــتــنــافــ�ــس ابــــراز وظــهــور الــكــثــري مــن املـــواهـــب املغمورة 

والعطاء  الــتــاألــق  اىل  تــــوؤدي  الــتــي  التناف�شية  وحتــقــيــق 
والإمــــتــــاع حتـــت مــظــلــة املــحــبــة والـــتـــعـــاون الـــتـــي تظلل 

املتناف�شني.
ومتنى يف ختام كلمته بان تكون املناف�شات يف هذه الدورة 
الكفيلة بان  التطلعات والطموحات  التي تلبي  بال�شورة 

جنعلها هي الدورة الأف�شل على الإطالق.
بن  �شعيد  ال�شيخ  طيار  بحري  ركــن  الــلــواء  اأعلن  بعدها 
عن  البحرية  القوات  قائد  نهيان  اآل  حممد  بن  حمدان 
التي ت�شمل على مناف�شات متنوعة  الدورة  بدء فعاليات 
مــثــل �ــشــدا�ــشــيــات كـــرة الــقــدم ومــنــافــ�ــشــات كـــرة الطائرة 

لل�شباط وبطولة ال�شباحة وامل�شابقات التخ�ش�شية.

وعد النجم ال�شباين اأندري�س انيي�شتا م�شجعي ناديه الياباين 
املحلي  الـــدوري  لقب  لإحـــراز  بال�شعي  كوبي  في�شل  اجلــديــد 
اىل  الأوىل  زيارته  يف  وذلــك  الآ�شيوي،  ال�شعيد  على  والنمو 
اأكــرث من  بعد  الأ�شبوع  هــذا  اليه  ان�شم  الــذي  الــنــادي  ملعب 

عقدين مع بر�شلونة ال�شباين.
واأقام النادي احتفال يف ملعبه مبدينة كوبي يف غرب البالد، 

يحمل  الـــذي  اجلــديــد  قمي�شه  مــع  انيي�شتا  فــيــه  ظــهــر 
الـــذي ارتــــداه يف م�شرية  الــرقــم نف�شه  8، وهــو  الــرقــم 

زاخرة بالألقاب مع بر�شلونة امتدت 22 عاما. وكان 
برفقة لعب خط الو�شط البالغ من العمر 34 عاما، 

هريو�شي ميكيتاين، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
الأ�شا�شية  الـــراعـــيـــة  “راكوتن”، 

لقمي�س بر�شلونة ومالكة في�شل 
كوبي.

اأربعة  نــحــو  وتـــواجـــد 
م�شجع  اآلف 

املــــــلــــــعــــــب،  يف 
ــــــــوا  وحــــــــظــــــــي
روؤية  بفر�شة 

خط  “ر�شام” 
ــــــط يــــقــــوم  الــــــو�ــــــش

بــــحــــركــــات فـــنـــيـــة مع 
بركل  ويـــــقـــــوم  الـــــكـــــرة، 

بع�شها يف اجتاه امل�شجعني 
الذين تلقفوها بفرح.

وتـــــوجـــــه انـــيـــيـــ�ـــشـــتـــا اىل 

ان  يف  اآمــل  اإيل  بالن�شبة  كبري  حتــد  “هذا  بالقول  امل�شجعني 
الياباين  الــنــادي  وقــدم  ا�شتطاعتي«.  مــا يف  كــل  للنادي  اأقـــدم 
يف 24 اأيــار مايو لعبه اجلديد الــذي يــرتدد انــه وقــع عقدا 
 30 اىل  ي�شل  �شنويا  راتبا  مبوجبه  يتقا�شى  اأعـــوام  لثالثة 
اىل  بالن�شبة  قيا�شيا  مبلغا  يعد  ما  يف  اأمريكي،  دولر  مليون 
انني  “اعتقد  ال�شبت  ام�س  انيي�شتا  وقــال  الياباين.  الــدوري 
اأف�شل الأهــداف يف كرة القدم  اأ�شعى خلف  ان  يجب 
ويف حياتي”، مبديا رغبته يف قيادة في�شل كوبي 
اأمكن،  “واذا  املحلي  الــدوري  لقب  اإحــراز  اىل 
674 مباراة يف  الالعب  اآ�شيا«. وخا�س  غزو 
اليه  ان�شم  الــذي  الكاتالوين  الــنــادي  �شفوف 
وهو مل يزل يف الثانية ع�شرة من عمره، وحقق 
اأبطال  دوري  منها  لقبا   32 م�شريته  خــالل 
ال�شبانية  الليغا  ولقب  مــرات  اأربــع  اأوروبـــا 
-2017 اآخـــرهـــا يف مــو�ــشــم  تــ�ــشــع مـــــرات، 
رحيله عن  ختامه  يف  اأعلن  الــذي   2018

بر�شلونة.
ويعد انيي�شتا اأبرز ا�شم ين�شم اىل ناد ياباين 
لــكــرة الـــقـــدم، ويـــاأتـــي عــلــى عــكــ�ــس الجتـــاه 
الالعبني  مـــن  الــعــديــد  لــــدى  الــ�ــشــائــد 
عامل  يف  البارزة  والأ�شماء  املخ�شرمني 
بالنتقال  عامليا،  �شعبية  الأكرث  اللعبة 
اىل اأندية يف ال�شني جتذبهم بعقود 
البالد  بـــتـــحـــول  ووعـــــــود  بــــاذخــــة 
عمالق  اىل  املــقــبــلــة  الــ�ــشــنــوات  يف 

كروي.

�نيي�شتا يعد م�شجعي ناديه �لياباين مبجد �آ�شيوي 
ريال  اأن  اإجنليزية  تقارير �شحافية  ذكــرت  اأيــام،  قبل 
مدريد الإ�شباين ي�شعى بكل جدية ل�شم ظهري فريق 

اأن الغرمي  يــبــدو  لــكــن  بـــايـــرن مــيــونــخ الأملــــــاين، 
لهذه  يــورو  مليون   50 مبلغ  ر�شد  بر�شلونة 

ال�شفقة.
ورغم حتقيقه للثنائية، ٌيتوقع اأن يكون نادي 
بر�شلونة اأحد الأندية الن�شيطة خالل فرتة 

النتقالت ال�شيفية املقبلة.
يــ�ــشــعــى النادي  الـــتـــي  بـــني الأ�ـــشـــمـــاء  ومــــن 

املو�شم  يف  معها  التعاقد  اإىل  الكاتالوين 
اآلبــا، ظهري  املقبل هو النم�شاوي دافيد 
فريق بايرن ميونخ، الذي ارتبط ا�شمه 

يف الفرتة الأخرية بنادي ريال مدريد.
اإ�شبانية،  اإعــالمــيــة  تــقــاريــر  وبح�شب 
م�شتعد  الإ�شباين  الـــدوري  بطل  فــاإن 

مقابل  يــــــورو،  مــلــيــون   50 لـــدفـــع 
الذي  اآلبــا،  احل�شول على خدمات 
الــدفــاع جريار  يحظى بــدعــم قــائــد 

الــــدويل  قـــــدوم  يــــرى يف  اإذ  بــيــكــيــه، 
الــنــمــ�ــشــاوي قـــوة اإ�ــشــافــيــة خلــط دفاع 

الفريق الكاتالوين.
الب�شاط  �شحب  يف  بــر�ــشــلــونــة  جنــح  مــا  واإذا 
امللكي” يف  “الأبي�س  قــدم غرميه  من حتت 

اإيرني�شتو  الفني  املدير  اأمــام  ف�شتكون  ال�شفقة،  هذه 
لعب  فيما يخ�س طــريــقــة  خــيــارات  عـــدة  فــالــفــريدي 
الــفــريــق، خــا�ــشــة واأن اآلبــــا ميــكــن تــوظــيــفــه اإىل 
جانب مركزه كظهري اأي�شر يف عدة مراكز يف 

خط الو�شط.
الأ�شباب  اأهــم  بــني  مــن  العامل  هــذا  ويعترب 
التي جعلت نادي ريال مدريد يجدد اهتمامه 
بعدما  البافاري،  الأي�شر  بالظهري 
اأربـــع �شنوات،  حــاول ذلــك قبل 
برف�س  حينها  ا�شدم  لكنه 

بافاري �شارم.
وكان والد اآلبا ووكيل 
فتح  اأعـــــــمـــــــالـــــــه 
التكهنات  بــــاب 
ـــــــــــوع  ـــــــــــب ـــــــــــش الأ�
بعدما  املــــا�ــــشــــي، 
تـــ�ـــشـــريـــح  يف  اأكـــــــــــد 
“اآ�س”  ل�شحيفة  �شابق 
“ريال مدريد  اأن  الإ�شبانية 
ابنه  ب�شم  جدي  ب�شكل  مهتم 
الأمــــور  واأن  �شفوفه”،  اإىل 
ــتــتــ�ــشــح اأكـــــــرث مـــــع قـــــدوم  �ــش

ال�شيف. 

بر�شلونة يناف�س ريال مدريد على �شم د�فيد �آلبا نيمار يبعث ر�شالة مبطنة 
�إىل غو�رديول!

قبل اأيام قليلة، اأكد ربان �شفينة باري�س �شان جريمان توما�س توخل اأن جنم الفريق 
الأول نيمار جزء اأ�شا�شي يف م�شروعه مع النادي الفرن�شي. لكن، ت�شريحا اأدىل به 

النجم الربازيلي موؤخرا قد يفتح الباب له لالنتقال اإىل الدوري الإجنليزي.
من  الكثري  اإثـــارة  على  ُم�شر  �شيلفا  دا  نيمار  جريمان  �شان  باري�س  جنم  اأن  يبدو 
التكهنات حول م�شتقبله الكروي مع نادي العا�شمة الباري�شية، خا�شة يف ظل توارد 
العمالق يف  الفرن�شي  النادي  الربازيلي مغادرة  النجم  توؤكد عزم  تقارير �شحفية 
فرتة النتقالت ال�شيفية. وُتبدي العديد من الأندية الأوروبية الكرية رغبتها يف 
احل�شول على خدمات ال�شاحر الربازيلي، خا�شة نادي ريال مدريد، الذي يتاأهب، 
ح�شب العديد من التقارير ال�شحفية، اإىل خطف نيمار وجلبه اإىل القلعة املدريدية 
اأن ت�شريحات النجم الربازيلي قد تفتح املجال  اأقــرب وقت ممكن. لكن، يبدو  يف 
اأمام اأندية اأخرى للح�شول على توقيع نيمار. ويف هذا ال�شدد، ذكر موقع جريدة 
موندو ديبورتيفو الإ�شبانية اأن نيمار دا �شيلفا اعرتف برغبته يف اللعب حتت قيادة 

مدرب مان�ش�شرت �شيتي بيب غوارديول.
“اأردت دائما العمل  وقال النجم الربازيلي يف ت�شريحات تناقلتها و�شائل الإعالم 
النادي.  �شنة من رحيله عن  مع غــوارديــول فهو مــدرب خمتلف. لقد قدمت بعد 
اأريد حقا العمل معه«. وقد تكون ت�شريحات نيمار الأخرية ر�شالة مبطنة اإىل بيب 
غوارديول من اأجل التحرك ل�شمه يف فرتة النتقالت القادمة، خا�شة بعدما اأكد 
املدرب الإ�شباين ال�شهري عزمه تطعيم كتيبته الكروية باأ�شماء اأخرى وازنة من اأجل 

حتقيق املزيد من الألقاب.
ُي�شار اإىل اأن نيمار )26 عاما( تعافى من اإ�شابة اأملت به واأبعدته عن املالعب فرتة 
العامل،  كاأ�س  الربازيلي مع منتخب بالد يف  النجم  بتاألق  توقعات  طويلة، يف ظل 

التي حتت�شنها رو�شيا بعد اأيام قليلة.
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�شرطة �أبوظبي تنفذ ور�شة 
تفاعلية حول ف�شائل رم�شان 

والإ�شالحية،  العقابية  املوؤ�ش�شات  مبديرية  الأحــداث،  رعاية  اإدارة  نفذت 
"اأهال  مــبــادرة  اأبوظبي،  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  املجتمع،  اأمــن  قطاع  يف 
الأحــداث حول  الأبناء  تفاعلية، مب�شاركة  ور�شة  ت�شمنت  رم�شان" والتي 
القيم النبيلة والفا�شلة يف ال�شهر املبارك.وتاأتي الور�شة يف اإطار مبادرات 
عام زايد من منطلق حر�س �شرطة اأبوظبي على تعزيز قيم ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه "وتنفيذا ل�شرتاتيجية عام زايد، حيث 

تهدف املبادرة لتعزيز قيم احلكمة، والحرتام، وبناء الإن�شان.

فاز فندق واأجنحة رمادا عجمان للعام الثالث على التوايل ب�شهادة "الكرة 
الأر�شية اخل�شراء". 

�شهادة  اأي�شاً  ُمنح  فقد  امل�شتدامة،  بال�شياحة  الفندق  التزام  وكجزء من 
و2017.   2016 ال�شفر" لعامي  قطاع  يف  للمناخ  املراعية  "الأعمال 

موؤ�ش�شة  وهــي  )مايكالمييت(،  موؤ�ش�شة  مــن  التكرمي  هــذا  �ــشــدر  وقــد 
فارنيك  موؤ�ش�شة  مع  بال�شرتاك  وذلــك  املناخ،  بحماية  تعنى  �شوي�شرية 

ال�شرق الأو�شط. 
املناخ  الطوعية يف حماية  م�شاهمته  نتيجة  للفندق  التكرمي  هذا  وجــاء 
الكربون.  اأك�شيد  ثــاين  انبعاثات  مــن  طــن   48.02 توفري  طريق  عــن 
وتهدف م�شاريع حماية املناخ التي تقوم بها موؤ�ش�شة "مايكالمييت" اإىل 

عن  ميدانياً  الدفيئة  وغــازات  الكربون  اأك�شيد  ثاين  انبعاثات  تخفي�س 
املناخ مب�شادر  ال�شلبية على  الآثــار  ذات  الطاقة  ا�شتبدال م�شادر  طريق 

اأخرى متجددة ونظيفة و�شديقة للبيئة. 
ويف هذا ال�شدد، علق ال�شيد افتخار حمداين على هذا التكرمي قائاًل: بعد 
الأر�شية اخل�شراء  "الكرة  ب�شهادة  واأجنحة رمادا عجمان  تكرمي فندق 
للعام الثالث على التوايل، يفخر الفندق بتتويج هذا التكرمي باإجناز بارز 
اآخر يتمثل يف �شهادة "الأعمال املراعية للمناخ يف قطاع ال�شفر" مل�شاركته 
يف م�شاريع متقدمة لتوفري النبعاثات ال�شارة باملناخ. و�شت�شتمر جلنة 
البيئة يف الفندق يف اأداء واجباتها البيئية والقيام بالتوعية حول تاأثري 

ال�شتدامة حتى خارج قطاع الفنادق وال�شياحة".  

جمموعة �لحتاد للطري�ن
 تتربع بحو�يل 150 �ألف وجبة �شنويًا

400 وجبة يومياً يف  اإىل التربع بنحو  اإطــالق مبادرة جمتمعية ت�شعى من خاللها  اأعلنت جمموعة الحتــاد للطريان عن 
املتو�شط على اأن ت�شتمر املبادرة خالل العام اجلاري ويف الأعوام القادمة، و�شي�شل جمموع الوجبات املقرر التربع بها اإىل 150 

األف وجبة �شنوياً. 
وانطالقاً من جهودها الكبرية يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية وال�شتدامة، اأبرمت جمموعة الحتاد للطريان �شراكة طموحة 
مع برنامج حفظ النعمة التابع لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية للتربع بالوجبات الزائدة 

على منت الطائرة ل�شالح املدن العمالية يف منطقة م�شفح يف اأبوظبي. 
املبادرة الإن�شانية يف مطلع �شهر رم�شان الف�شيل بهدف  اإطار احتفائها بعام زايد، حر�شت املجموعة على الإعالن عن  ويف 

تكري�س روح اخلري والعطاء خالل ال�شهر املبارك.

جو�ئز ومفاجاآت ل�شيوف �ل�شهر �لف�شيل يف فندق هيلتون �لعني
يحتفي فندق هيلتون العني ب�شيوفه من العائالت والأ�شدقاء املُتطّلعني 
اأروع الأوقــات خالل �شهر رم�شان الكرمي، بتقدمي الكثري من  اإىل ق�شاء 
املفاجاآت املُذهلة والهدايا القّيمة، جنباً اإىل جنب مع فر�شة فريدة لتجربة 
عند  وال�ــشــرتخــاء  بالهدوء  والتمّتع  الرم�شانية،  الأطــبــاق  اأ�شهى  تــنــاول 
الجتماع مع اأفراد العائلة والأ�شدقاء على ماأدبة الإفطار الفاخرة يف قلب 

مدينة العني الناب�شة باحلياة.  

»هو�وي« تطلق �أول مركز ��شت�شافة لتقنية 
»�إنرتنت �لأ�شياء« يف �ل�شرق �لأو�شط

 اأعلنت �شركة "هواوي" العاملية الرائدة يف توفري البنى التحتية والأجهزة 
الذكية لتقنية املعلومات الت�شالت عن اإطالق اأول مركز ا�شت�شافة متعدد 
ال�شركاء لتقنية اإنرتنت الأ�شياء يف منطقة ال�شرق الأو�شط، يدعم م�شاعي 
تاأ�شي�س نظام اإيكولوجي �شامل ومتكامل، ويعنى مبتابعة م�شتجدات تقنية 
خطى  بت�شريع  الكفيلة  الأمــور  كافة  على  العمل  وتفعيل  الأ�شياء  اإنرتنت 
املحلية  الأ�ــشــواق  متطلبات  مــع  يتنا�شب  مبــا  التقنية  هــذه  اأعــمــال  تطوير 
ملنطقة ال�شرق الأو�شط.ويف اإطار اإطالق اأعمال مركز ال�شت�شافة اجلديد 
لتقنية  ال�شامل  الإيــكــولــوجــي  النظام  بــنــاء  على  للعمل  ال�شركاء  ومتــكــني 
انرتنت الأ�شياء يف املنطقة، ح�شلت �شركتي هويزهونغ وحيات لالت�شالت 
املحدود  النطاق  ذات  الأ�شياء  انرتنت  تقنية  يف  اعتماد  �شهادتي  اأول  على 
الأ�شياء.تتوىل �شركة  اإنرتنت  من مركز هواوي اجلديد ل�شت�شافة تقنية 
هواوي تكنولوجيز مهمة تنفيذ واإدارة وت�شغيل مركز ال�شت�شافة اجلديد 
التعاون  الأ�شياء من خالل  املتكاملة لتقنية انرتنت  بهدف توفري احللول 
مع �شركاء دوليني وحمليني لت�شريع خطى تطوير تقنية اإنرتنت الأ�شياء 
يف املنطقة والعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه تطبيقها. كما 
ي�شتهدف املركز اجلديد العمل على تخفي�س التكاليف ال�شتثمارية الأولية 
من  ال�شوق  اإىل  التقنية  و�شول  زمــن  واخــتــزال  املــال  راأ�ــس  بنفقات  مقارنة 
خالل طرح خدمات �شريعة و�شل�شة خا�شة بالرتكيب والت�شغيل، حيث تقدم 
الأو�شط  ال�شرق  لعمالئها يف منطقة  اجلديد  املركز  من خالل  "هواوي" 

خدمات وحلول "اأو�شن كونكت" املتطورة اخلا�شة بتخزين البيانات. 

�إنرتكونتيننتال �أبوظبي يعلن عن 
تعيني مدير عام جديد للفندق

اإنرتكونتيننتال  فـــنـــدق  كــ�ــشــف 
اأبــوظــبــي عـــن تــعــيــني الــ�ــشــيــد نيل 
العام  املــــديــــر  مــنــ�ــشــب  يف  هـــوتـــن 
للفندق؛ حيث �شيتوىل اإدارة جميع 
الــفــنــدق احلائز  الــعــمــلــيــات داخــــل 
على جمموعة من اجلوائز، والذي 
يتميز مبوقعه ال�شتثنائي يف قلب 
الإماراتية.وميتلك  الــعــا�ــشــمــة 
هوتن ذو الأ�شل الربيطاين خربًة 
30 عاماً  وا�شعة متتد لأكــرث من 
ال�شيافة،  الإدارة بقطاع  يف جمال 
فقد �شغل منا�شب  املدير العام يف 
انرتكوننتيننتال   فنادق  جمموعة 

خالل الع�شون �شنة املا�شية. 
كـــــان اآخــــرهــــا عــمــلــه كـــمـــديـــر عام 
�شنغهاي  اإنرتكونتيننتال  لفندق 

بودونغوقبل.
م للمرة �لثانية  رماد� د�ون تاون دبي ُيكرَّ

�شمن جو�ئز »دليل �ل�شفر �لفاخر«
م فندق رمــادا داون تاون دبي مرة اأخــرى يف اإطــار جوائز "دليل ال�شفر  ُكــرِّ
الفاخر" لل�شرق الأو�شط واأفريقيا لعام 2018؛ حيث ح�شل الفندق على 
جائزة "اأف�شل �شقق فندقية فاخرة لأغرا�س الأعمال لعام 2018". وقد 
�شبق للفندق اأن ح�شل على جائزة اأف�شل فندق بوتيك فاخر يف عام 2017. 
لأف�شل  تقديراً  جــوائــزه  لندن،  ومقره   ، الفاخر"   ال�شفر  "دليل  ومينح 
بناًء  الفائزون  ُيختار  الإقامة يف مناطق خمتلفة؛ حيث  الفنادق وخيارات 

على معايري عديدة، منها متيز اخلدمة والبتكار والت�شميم والغرف.

جنالء �ملدفع مديرً� تنفيذيًا ل� »�شر�ع«
اأعلنت هيئة  بها،  الرتقاء  بكفاءاتها وحر�شها على  اهتمامها  اإطــار  يف 
املدفع،  جنــالء  ترقية  عــن  )�ــشــروق(  والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة 
ملن�شب املدير التنفيذي ملركز ال�شارقة لريادة الأعمال )�شراع(، التابع 
للهيئة.وتاأتي ترقية املدفع يف ظل متيزها يف اإدارة مركز ال�شارقة لريادة 
اإبراز  يف  وجناحها   ،2016 يناير  يف  تاأ�شي�شه  منذ  )�ــشــراع(  الأعــمــال 
دوره الداعم لرواد الأعمال وم�شاريعهم الإبداعية، حتى اأ�شبح يتمتع 
جتربته،  حداثة  من  الرغم  على  حملياً  املجال  هــذا  يف  طيبة  ب�شمعة 
مرتكزة يف ذلك على ما توفره دولة الإمارات، واإمارة ال�شارقة حتديداً، 

من ت�شجيع كبري للمراأة الإماراتية على تويل املهام القيادية يف خمتلف 
اأثبتت كفاءتها فيها.وكذلك ع�شويتها  التي  الكبرية  القيادية  املنا�شب  العديد من  املدفع  املجالت.و�شغلت 
يف جمل�س اإدارة البنك العربي املتحد، كما اأنها مدير موؤ�ش�شة خريات ، وع�شو ونائب رئي�س يف جمل�س اإدارة 
موؤ�ش�شة القيادات العربية ال�شابة، وع�شو موؤ�ش�س يف موؤ�ش�شة مدراء ال�شركات الن�شاء يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، وع�شو زميل يف معهد اآ�شنب، وع�شو �شابق يف جمل�س �شيدات اأعمال ال�شارقة. 

للعام �لثالث على �لتو�يل، رماد� عجمان يفوز ب�شهادة »�لكرة �لأر�شية �خل�شر�ء«

�أوىل �أم�شيات «رو�ق رم�شان" تقدم جتارب ثقافية معا�شرة يف منارة �ل�شعديات

عبد�هلل �لغرير
 ي�شتقبل مفتي طر�بل�س 

•• دبي – الفجر

الأعمال  رجـــل  الــغــريــر  عــبــداهلل  ال�ــشــتــاذ  مــعــايل  ا�شتقبل 
املعروف يف الإمارات والعامل م�شاء يوم اخلمي�س املا�شي يف 
جمل�شه يف ديرة بّدبي �شماحة ال�شيخ الدكتور مالك ال�شعار 
اللقاء هموم  وتناول   ، لبنان  ال�شمال يف  و  مفتي طرابل�س 
اللقاء جمع من  ال�شاعة. ح�شر  الأمة الإ�شالمية و�شوؤون 
 الأ�شدقاء و رجال العمال ، و وجوه املجتمع ، والإعالميون.

ال�شهية  الطعام  ببوفيهات  وتتميز 
والراقية  الفخمة  الديكورات  ذات 
تت�شمن  والــــتــــي  تـــقـــدمـــهـــا،  الـــتـــي 
التقليدية  الأطـــبـــاق  مــن  ت�شكيلة 

ال�شرق اأو�شطية والعاملية.  
الـــ�ـــشـــيـــوف جتربة  يــنــتــظــر  حـــيـــث 
الغروب  يومًيا من  ذوقية مبهجة، 
وحتى ال�شاعة 9:00 م�شاًء، تتمثل 
الزاخرة  املــفــتــوحــة  بــالــبــوفــيــهــات 

املعروفة يف املنطقة مثل هاند و حكم 
اإىل جانب  وبارجي�س  وجكارو  وكــريم 
ماريو  و  فيفا  البلي�شتي�شن   األــعــاب 
رواق  يقدم  كما  الننتندو.  على  كــارت 
رم�شان على مدار 10 اأيام جمموعة 
وا�ـــشـــعـــة مــــن الأنـــ�ـــشـــطـــة الإبـــداعـــيـــة 
اأعمال  بينها  مــن  الفنية  والأعـــمـــال 
على  الــ�ــشــوء  ت�شلط  تــركــيــبــيــة  فــنــيــة 
�شهر  خالل  الإ�شالمية  القيم  اأهمية 

باأ�شهى الأطايب الرم�شانية، والتي 
بال�شلطات  خا�شة  من�شة  تت�شمن 
الـــطـــازجـــة، ومــنــ�ــشــات طــهــو حية، 
وطيف من اأ�شهى الأطايب العاملية 
التي �شتكون حمور الهتمام خالل 
ت�شكيلة  اإىل  بــالإ�ــشــافــة  الأمــ�ــشــيــة، 
وامل�شروبات  احلــلــويــات  اأ�شهى  مــن 
ب�شعر  الــتــقــلــيــديــة.  الــرمــ�ــشــانــيــة 
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رم�شان، وعر�س اأعمال فنية تقليدية 
ومعا�شرة تت�شمن عرو�س مو�شيقية، 
وعرو�س اأفالم، وور�س عمل وجل�شات 
حـــواريـــة وعــر�ــس جمــمــوعــة خمتارة 
مــن الأفــــالم املــعــا�ــشــرة الــتــي اأنتجت 
بينها فيلم  الإ�شالمي، من  العامل  يف 
يف  الديني  والت�شامح  الفائز،  اخلبز 
الإمارات، وخم�س كامريات حمطمة، 

وهوردور.  

ال�شوء  الق�شر  بــاب  فندق  ي�شلط 
العربية  التقاليد  على  الــعــام،  هــذا 
خيمته  خــــــالل  مـــــن  الأ�ــــشــــيــــلــــة، 
املــطــلــة عــلــي �شاطئ  الــرمــ�ــشــانــيــة 
الـــــبـــــحـــــر. ويــــتــــخــــطــــى تــــوقــــعــــات 
اخليمة  هــذه  مــع  جمـــدًدا  �شيوفه 
جنـــــوم،  اخلـــمـــ�ـــس  ذات  الــــرائــــعــــة 
املوروث  ورقـــي  بفخامة  حمفوفة 
يتمثل  الـــــذي  الأ�ـــشـــيـــل،  الـــعـــربـــي 
الطعام  وخيارات  الغناء  بحديقتها 
الـــالحمـــدودة الــتــي تــقــدمــهــا على 
وجــبــات الإفـــطـــار والــ�ــشــحــور، اإىل 

جانب ال�شي�شة بنكهاتها املتعددة.
�شقفها  بــــاإنــــارة  اخلــيــمــة  وتـــتـــاألـــق 
ليايل  مــــن  املــ�ــشــتــلــَهــمــة  الـــرائـــعـــة 
بالنجوم،  املـــر�ـــشـــعـــة  الـــ�ـــشـــحـــراء 
وجل�شاتها املريحة املنا�شبة لالأزواج 
بالإ�شافة  واملجموعات،  والعائالت 
املخ�ش�شة  ال�شبعة  جمال�شها  اإىل 
وتت�شع  اخلـــا�ـــشـــة.  لــالجــتــمــاعــات 
�شيف،   550 لــــالأكــــرث  اخلـــيـــمـــة 

يف  رم�شان"  "رواق  زوار  ا�ــشــتــمــتــع 
ال�شعديات  مبـــنـــارة  اأمــ�ــشــيــاتــه  اأوىل 
ومتنوعة  وا�ــشــعــة  اأمـــ�ـــس، مبــجــمــوعــة 
املو�شيقية،  والعرو�س  الأن�شطة  من 
وخمتارات  التفاعلية،  العمل  وور�ــس 

متنوعة من املاأكولت. 
يرحب "رواق رم�شان" بجميع اأفراد 
من  فريدة  جمموعة  ويقدم  املجتمع 
التجارب الثقافية والجتماعية التي 
تـــربز يف املــجــتــمــع الإمــــاراتــــي خالل 
باأ�شلوب  ويــقــدمــهــا  الـــكـــرمي،  الــ�ــشــهــر 
ويـــنـــا�ـــشـــب جميع  جـــديـــد ومـــعـــا�ـــشـــر 
الأعـــمـــار والهــتــمــامــات حــتــى يـــوم 1 

يونيو املقبل.
الإلكرتونية  الألــعــاب  منطقة  �شكلت 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة نـــقـــطـــة جـــــــذب لـــــــرواد 
امل�شاركة  تــتــوفــر  اإذ   رمــ�ــشــان،  رواق 
الإجتماعية يف اأجواء مرحة وتناف�شية، 
األعاب حظيت  يف  امل�شاركة  خــالل  من 
ب�شعبية وا�شعة مثل باك مان و �شوبر 
بالإ�شافة  كــومــبــات  ومــورتــال  مــاريــو 
الأ�ــــشــــدقــــاء يف  بــــني  الــتــنــافــ�ــس  اإىل 
جمموعة من األعاب الت�شلية ال�شعبية 

فندق باب �لق�شر يحتفي بعر�قة �لتقاليد �لعربية �لأ�شيلة من خالل خيمته �لرم�شانية 

 معايل ال�شتاذ عبداهلل الغرير و �شماحة ال�شيخ الدكتور مالك ال�شعار و الزميل الدكتور حممود علياء و �شعادة ابراهيم الغني 



يلجاآن للق�شاء لطرد �بنهما من �ملنزل
 30 البالغ  ابنهما  اأمريكي موقف زوجــني طالبا بطرد  اأيــد قا�س 

والعاطل عن العمل من املنزل العائلي.
طيلة  طلبا  بعدما  الق�شاء  اإىل  روتوندو  وكري�شتينا  مــارك  وجلــاأ 
يف  منزلهما  مــغــادرة  مايكل  ابنهما  مــن  جـــدوى  دون  عــدة  اأ�ــشــهــر 
الــبــالد، معتربين  �ــشــرق  �ــشــمــال  �ــشــرياكــيــو�ــس يف  قـــرب  كاميلو�س 
الوطنية  الإذاعـــة  الثالثني، ح�شب  اأمـــره يف  تدبر  على  قــادر  اأنــه 

الأمريكية.
ويف جل�شة باملحكمة العليا لولية نيويورك قال البن اإنه ل يعار�س 
طلب والديه مبغادرة املنزل لكنه يطلب منهما مهلة ب�شتة اأ�شهر، 

م�شتنداً اإىل حكم ق�شائي �شابق يتعلق بالتعا�شد العائلي.
اأن  اإىل  "�شائن" م�شرياً  اأنــه  معترباً  طلبه  رف�س  القا�شي  اأن  اإل 

والديه اللذين ميلكان املنزل يحق لهما اختيار من يقيم فيه.
ومل يعطه اأي مهلة ملغادرة املنزل.

وعاد مايكل روتوندو لالإقامة يف املنزل العائلي قبل ثماين �شنوات 
حد  اىل  تدريجياً  بوالديه  عالقته  وتــدهــورت  عمله،  فقد  بعدما 

القطيعة. وهو ي�شرتي حاجاته الغذائية ويغ�شل ثيابه بنف�شه. 
واأكد اأنه ل يريد الت�شالح معهما.

يكت�شف �أن مزهريته ب�700 �ألف دولر
طريق  عــن  عليها  عــرث  الــتــي  املــزهــريــة  اأن  فرن�شي  رجــل  اكت�شف 
ال�شدفة يف علية املنزل، ميكن اأن يزيد �شعرها عن 700 األف دولر 
يف املزاد العلني. ومت العثور على مزهرية اخلزف النادرة، التي تعود 
المرباطور  ع�شر  من  عالمة  وحتمل  ع�شر،  الثامن  القرن  اإىل 
يف  و1795،   1736 عامي  بــني  ال�شني  حكم  الــذي  لــونــغ،  ت�شيان 
اأحد املنازل بالعا�شمة الفرن�شية باري�س يف يونيو من العام  علية 
املا�شي. ومت نقل املزهرية اإىل دار �شوثبي للمزادات يف باري�س من 
قبل مالكها، الذي و�شعها داخل �شندوق اأحذية، واأظهرت الأبحاث 
التي اأجريت عليها، اأنها تعود بالفعل اإىل ع�شر الإمرباطور ت�شيان 
لونغ، ومت اإنتاجها على يد اأمهر احلرفيني يف ذلك الوقت، بح�شب 

�شحيفة مريور الربيطانية.
وتعد هذه املزهرية من التحف النادرة، وتوجد قطع م�شابهة لها 
العامل.  تايبيه وغــريه من متاحف  الوطني يف  الق�شر  يف متحف 
ويتوقع اأن تكون املزهرية مو�شع مناف�شة �شر�شة بني ع�شاق الآثار، 

مع توقعات باأن ُتباع مببلغ يرتاوح بني 600 و850 األف دولر.

يكت�شف ملجاأً حربيًا حتت منزله 
رجل  اكت�شف  اخللفية،  منزله  حديقة  يف  املجاري  اإ�شالحه  اأثناء 
بريطاين خمباأ �شرياً يعود تاريخه حلقبة احلرب العاملية الثانية. 
ميدلزبرو،  مــديــنــة  مــن  عـــامـــاً(   40( �ــشــكــوت  كــريــ�ــس  كـــان  بينما 
يتفح�س غطاء ال�شرف ال�شحي يف حديقة منزله اخللفية، لحظ 

وجود فتحة عميقة حتت الغطاء فقرر ا�شتك�شاف الأمر. 
وقد اأم�شى �شكوت ما يقرب من 48 �شاعة وهو يفرغ احلفرة من 
عامل  مب�شاعدة  املــكــان،  تغمر  كانت  التي  ال�شحي  ال�شرف  مياه 
البناء توين �شيزر، قبل اأن يكت�شفا وجود ملجاأ ذي جدران اإ�شمنتية 

يتاألف من غرفتني ومنفذين للهروب. 
وكـــان عــامــل الــبــنــاء تـــوين الـــذي �ــشــاهــم يف اإجــــراء اأعــمــال ترميم 
املجاري  بتفح�س م�شرف  املنزل كري�س  اأقنع �شاحب  قد  للعقار، 
بعدما لحظ خروج املياه منه.  وقد احتوى التجويف الأول على 
�شلم بارتفاع 10 اأقدام يوؤدي اإىل غرفتني اإ�شافيتني مبنيتني من 
الإ�شمنت امل�شلح، حيث بلغت م�شاحة الغرفة الأوىل ما يقارب 12 
مرتاً مربعاً، بينما بلغت م�شاحة الغرفة الثانية 15 مرتاً مربعاً. 
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�حتفظو� بجثة و�لدتهم للح�شول على �لتقاعد
ذكرت ال�شرطة الهندية اأنه ي�شتبه يف احتفاظ خم�شة رجال و�شيدة، بجثة والدتهم امليتة طيلة اأ�شهر با�شتخدام مواد 

كيماوية، للح�شول على راتب التقاعد اخلا�س بالأ�شرة، بب�شمة اأ�شبعها.
وكانت ال�شيدة امل�شنة 70 عاماً، التي توفيت يف منزلها ببلدة فارانا�شي يف ولية اأوتار برادي�س يف يناير، حت�شل على 

راتب تقاعدي قدره 16 األف روبية )234 دولراً( بعد وفاة زوجها املراقب اجلمركي ال�شابق قبل ع�شر �شنوات.
وانك�شف اأمر الأبناء اأم�س بعدما داهمت ال�شرطة املنزل بعد بالغ من جريان ا�شتكوا من احتفاظ الأبناء باجلثة يف 

املنزل دون اإبالغ الأقارب عن رحيلها.
وقال امل�شوؤول الأمني اأيوديا برا�شاد �شينغ: "اكت�شفنا اأنهم حنطوا اجلثة با�شتخدام مواد كيماوية. وعندما �شاألناهم، 

اأ�شروا على اأنها دخلت يف غيبوبة. ا�شتدعينا طبيبا وك�شفنا كذبهم".
الراتب  ل�شرف  مــرة  مــن  اأكــرث  اأ�شبعها  ب�شمة  على  احل�شول  اإىل  ُي�شري  مــا  اإبهامها  على  حــرب  اآثـــار  على  وُعــرث 

التقاعدي.
ولكن ال�شرطة مل تقب�س على اأٍي منهم. وقال �شينغ "�شنقدم �شكوى تت�شمن ما قاموا به من تزوير وخداع للحكومة 

بعد ا�شتيفاء التحقيقات".
وك�شفت واقعة م�شابهة يف وقت �شابق من العام اجلاري، حيث تبني احتفاظ رجل يف مدينة كولكاتا بجثة والدته يف 

جممد للح�شول على راتبها التقاعدي اأي�شاً.
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ن�شي طفلته يف �ل�شيارة فتوفيت من �حلر
ن�شيها  بعدما  احلياة،  عمرها  من  العام  تتجاوز  مل  ر�شيعة  طفلة  فارقت 

والدها داخل �شيارته طوال �شاعات النهار يف درجة حرارة مرتفعة. 
العائلة يف ولية  ال�شيارة خــارج منزل  داخــل  النهار  الطفلة طــوال  وُتركت 
فريجينيا الأمريكية، ومل يتم اكت�شافها حتى وقت لحق من قبل والدتها 
اأعلنوا عن وفاة  اأن الأطباء  اإل  التي هرعت بها اإىل امل�شت�شفى على الفور. 

الطفلة فور و�شولها اإىل م�شت�شفى فاندربيلت م�شاء الأربعاء. 
وبح�شب تقارير ال�شرطة، فاإن الأب نزل من ال�شيارة لإي�شال �شقيق الطفلة 

اإىل مركز الرعاية النهارية، وعاد اإىل املنزل تاركاً طفلته داخل ال�شيارة. 
احلادث  يف  التحقيقات  بـــاأن  نا�شفيل"  "اإي�شت  �شرطة  با�شم  نــاطــق  وقـــال 
م�شتمرة، واأنها �شتتخذ الإجراءات املنا�شبة بحق الوالد الذي ت�شبب مبوت 

طفلة بريئة. 
يذكر باأن درجات احلرارة يف اإي�شت ن�شافيل كانت قد جتاوزت الـ 25 درجة 

مئوية نهار الأربعاء، وفقاً ملا نقل موقع "ميرتو" الإلكرتوين. 

يعّر�س نف�شه للدغ �لأفاعي ليح�شل على مناعة 
للدغات  نف�شه  عاماً(،   31( كويليان  جو  الفلبيني  الثعابني  �شياد  يعّر�س 
ال�شم بهدف  اأ�شبوعي، ويحقن ج�شده بكميات �شغرية من  الأفاعي ب�شكل 

اكت�شاب مناعة اإ�شافية.
بداأ كويليان هوايته يف ا�شطياد الأفاعي يف عمر الرابعة ع�شرة بعدما متكن 
من الإم�شاك باأول كوبرا. يف ذلك الوقت مل يكن لديه الكثري من اخلربة 
يف التعامل مع الثعابني، لذا فقد كان يتعر�س للدغات الفاعي با�شتمرار، 
امل�شت�شفى، كان يتغا�شى عن ذلك ويوا�شل  وعو�شاً عن اللجوء للعالج يف 

يومه ب�شكل طبيعي. 
ويتمتع جو مبناعة فريدة من نوعها �شد لدغات الفاعي ال�شامة، فبعد اأن 
اأنه ميتلك مقاومة غري عادية ل�شموم الكوبرا،  اأدرك  تعر�س لأول لدغة، 

وبداأ رحلته يف زيادة هذه املقاومة على مدى اأكرث من 17 عاماً.
الأفــاعــي، على  �شم  �شد  اأن ي�شبح حم�شناً  اأنــه حقق هدفه يف  ويزعم جو 
الرغم من اأن العملية مل تكن بالأمر ال�شهل، اإذ اأنه عانى من مئات اللدغات 

على مر ال�شنني، اأدخلته بع�شها اإىل امل�شت�شفى عدة مرات. 
ويقول جو اإنه كاد اأن يفارق احلياة خم�س مرات يف منا�شبات خمتلفة، واأنه 
اأبداً  ي�شت�شلم  مل  ولكنه  اللدغات،  اإحــدى  بعد  اأ�شابعه  اأحــد  لبرت  ا�شطر 

وا�شتمر يف حماولته. 
يذكر اأن عينات من دم جو مت اإر�شالها اإىل معهد الأبحاث للطب ال�شتوائي 
اأفاعي  اأن ج�شمه بات حم�شناً متاماً �شد �شموم  النتائج  واأكــدت  للتحليل، 

الكوبرا، وفق ما ورد يف موقع "اأوديتي �شنرتال" الإلكرتوين.

�شعار ملكي جديد 
مليجان ماركل 

�ــشــعــار مــلــكــي جــديــد للمثلة  اأنــ�ــشــئ 
الأمــريــكــيــة مــيــجــان مـــاركـــل، التي 
امللكة  حفيد  هــاري  الأمــري  تزوجها 
حفل  يف  بريطانيا  ملكة  اإلــيــزابــيــث 
ال�شبت  يــوم  املــاليــني  �ــشــاهــده  كبري 
املا�شي، تزينه الوردة الر�شمية لولية 
كــالــيــفــورنــيــا وخــلــفــيــة زرقـــــاء متثل 
ميجان  وان�شمت  الــهــادي.  املحيط 
بعد  الربيطانية  املالكة  الأ�شرة  اإىل 
ـــــزواج الــــذي اأقـــيـــم يف قلعة  حــفــل ال
وند�شور القريبة من لندن و�شارت 
مكتب  وقال  �شا�شك�س.  دوقة  ر�شميا 
هاري اإن امللكة اإليزابيث وافقت على 
ت�شميم ال�شعار كما وافق عليه كبري 
م�شدري ال�شعارات توما�س وودكوك 
ومقره موؤ�ش�شة ال�شعارات امللكية يف 
يف  كينزجنتون  ق�شر  وقـــال  لــنــدن. 
امللكي  ال�شمو  �شاحبة  "عملت  بيان 
ال�شعارات  مــوؤ�ــشــ�ــشــة  مـــع  قـــرب  عـــن 
خالل عملية الت�شميم لإن�شاء �شعار 
ال�شخ�شي  اجلانبني  من  كال  ي�شم 
ون�شاأت  ميجان  ولــدت  والتمثيلي". 
يف لو�س اجنلي�س بولية كاليفورنيا 
الزرقاء  اخللفية  اإن  الــبــيــان  وقـــال 
الذي  الهادي  املحيط  متثل  لل�شعار 
واإن  الأمريكية  الــوليــة  عليه  تطل 
�شعاعني ذهبيني به يرمزان ل�شم�س 

كاليفورنيا ال�شاطعة.
يت�شمن  الــ�ــشــعــار  اإن  الق�شر  وقـــال 
التوا�شل  متثل  ري�شات  ثالث  اأي�شا 
الــكــلــمــات ويف الأ�ــشــفــل هناك  وقـــوة 
اخل�شخا�س  زهـــــور  مـــن  جمــمــوعــة 
�ــشــفــراء الـــلـــون وهــــي �ــشــعــار ولية 
الزهور  من  وجمموعة  كاليفورنيا 
اأي�شا التي تنبت يف ق�شر كينزجنتون 
حيث تقيم ميجان الآن مع زوجها. 

بناء �أكرب هرم من 
ورق �لتو�ليت 

اإحدى �شركات الورق مع متجر  تعاونت 
مت افتتاحه حديثاً يف ولية وي�شكون�شن 
القيا�شي  الــرقــم  لتحطيم  الأمــريــكــيــة 
لأطــــول هرم  ملــو�ــشــوعــة غيني�س  الــعــاملــي 

م�شنوع من مناديل احلمام. 
ا�ــــشــــرتكــــت �ـــشـــركـــة كـــيـــمـــربيل كـــــالرك 
لــ�ــشــنــاعــة الـــــورق واملـــنـــاديـــل، مـــع متجر 
ميجري يف �شناعة هرم يبلغ طوله قرابة 
اأكـــرث من  اخلم�شة اأمــتــار، ويــتــاألــف مــن 

25000 لفافة من ورق التواليت. 
التابعة  الــتــحــكــيــم  بــلــجــنــة  عــ�ــشــو  وزار 
اخلمي�س  يوم  املخزن  غيني�س،  ملو�شوعة 
اأن الــهــرم قــد تخطى الرقم  وتــاأكــد مــن 
الــقــيــا�ــشــي الــ�ــشــابــق الــــذي حــ�ــشــل عليه 
ا�شتخدام  مت  والـــــذي  بـــرازيـــلـــي  مــتــجــر 
يف  الــتــوالــيــت  ورق  مــن  لــفــافــة   23000

�شناعة الهرم يف 2012. 

تلقي بطفلها من �لطابق 25 وتنتحر
اأظهرت حتقيقات ال�شرطة يف نيويورك اأن عار�شة الأزياء 
املا�شي، قامت بدفع  انتحرت يوم اجلمعة  التي  ال�شابقة 
تقفز  اأن  قبل   ،25 الطابق  يف  الفندق  نافذة  من  طفلها 
الت�شريح،  عمليات  نتائج  عــن  املحققون  واأعــلــن  خلفه. 
وابنها  عــامــاً(   46( اأدامــــز  �شتيفاين  على  اأجــريــت  الــتــي 
اعتربت  حــني  ويف  �شنوات،   7 العمر  مــن  البالغ  فن�شنت 
وفــــاة �ــشــتــيــفــاين نــاجتــة عــن النــتــحــار، مت الــتــعــامــل مع 
ق�شية الطفل كجرمية قتل، بح�شب �شحيفة ديلي ميل 
الربيطانية. احلادثة وقعت يف فندق غوثام، حيث كانت 
تكلفة  تبلغ  الــذي  الفندق  تقيم مع طفلها، يف  �شتيفاين 
الإقامة فيه 900 دولر لليلة الواحدة، ويقول املحققون، 
من  الطفل  دفعت  قد  �شتيفاين  تكون  اأن  املرجح  من  اإن 
النافذة، قبل اأن تقدم على النتحار. وكانت �شتيفاين قد 
�شجلت الدخول اإىل الفندق برفقة طفلها حوايل ال�شاعة 
الــ�ــشــاد�ــشــة مــن مــ�ــشــاء يـــوم اخلــمــيــ�ــس، ووقــعــت احلادثة 
حوايل ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم اجلمعة، 
وا�شتخدمت نافذة يف اجلزء اخللفي من املبنى لالنتحار، 
لت�شتقر مع الطفل على �شرفة يف الطابق الثاين، قبل اأن 
يتم الإعالن عن وفاتهما. و�شكلت احلادثة �شدمة لوالد 
كثرياً،  حتبه  كانت  والدته  واأن  خا�شة  نيكولي،  الطفل 
وف�شلت تدر�شيه يف املنزل ليبقى اإىل جانبها، لكنها كانت 
وترجح  الأخـــرية،  الآونــة  تعاين من م�شاكل عاطفية يف 

ال�شرطة اأن يكون هذا هو ال�شبب وراء انتحارها.

يطعن زوجته 39 مرة ويدعي �أنها �نتحرت 
بريطاين  رجــل  ا�شتدعى  مــرة،   39 زوجته  اأن طعن  بعد 
فــريــق الإ�ــشــعــاف بـــربودة اأعــ�ــشــاب ل تو�شف، وادعـــى اأن 
زوجته اأقدمت على النتحار. ات�شل اآن اأوين بيلوز )43 
اإىل توجيه ع�شرات  الإ�شعاف بعدما عمد  عاماً( بخدمة 
الطعنات القاتلة اإىل كافة اأنحاء ج�شد زوجته ليزا ماري 
اأنها اأقدمت على النتحار واأنه نقلها  )36 عاماً(، زاعماً 

اإىل ال�شرير بعد طعن نف�شها عدة طعنات. 
اأنحاء  يف  طعنة   39 وجـــود  تبني  اجلــثــة،  فح�س  ولـــدى 
متفرقة من �شدرها ورقبتها، الأمر الذي دفع ال�شرطة 

لتوجيه التهام املبا�شر للرجل بال�شلوع مبقتل زوجته. 
وبعد ال�شغط عليه، اعرتف بيلوز بقيامه بطعن �شريكته 
ال�شبب احلقيقي  اأنــه مل يف�شح عن  اإل  وتــكــراراً،  مـــراراً 

الذي دفعه للقيام بفعلته.
ملعرفة  و�ــشــاق،  قـــدم  عــلــى  جتـــري  التحقيقات  زالـــت  ول 
مالب�شات اجلرمية والدوافع احلقيقية الكامنة وراءها، 
ق�شا�شه  لينال  املحكمة  اإىل  بيلوز  حتويل  يتم  اأن  قبل 

العادل، بح�شب ما نقلت �شحيفة مريور الربيطانية. 

خباأ م�شد�شه د�خل �لفرن فانفجر يف وجهه
خباأ  بعدما  بالر�شا�س  خطرة  بــجــروح  اأمريكي  اأ�شيب 
م�شد�شه يف فرن مطبخه الذي اأدارته زوجته دون اأن تعلم 

بوجوده فيه، على ما ذكرت �شحيفة يف ولية اأوهايو.
وارن م�شد�شه يف  املقيم يف مدينة  غــارلــوك  روبــن  وخــبــاأ 
اأو�شح  مــا  على  منزله،  اإىل  اأطــفــال  قــدوم  ب�شبب  الــفــرن 

ال�شرطي واين ماكي اإىل �شحيفة "ذي فينديكايرت".
واأو�شحت ال�شحيفة اأن زوجة غارلوك �شغلت الفرن بعد 

ذلك لإعداد الطعام. مر�سد يقود مر�سحة كفيفة على املن�سة مل�سابقة ملكة جمال املعاقني ب�ساحل العاج لعام 2018، بهدف تغيري العقليات ب�ساأن الإعاقة يف اإفريقيا.     )ا ف ب(

مورجان فرميان يعتذر 
بعد �تهامه بالتحر�س 

مورجان  الأمـــريـــكـــي  املــمــثــل  قــــال 
له  مــوجــه  اتـــهـــام  اأي  اإن  فـــرميـــان 
بالإ�شاءة للن�شاء اأو خلق بيئة عمل 
غــري اآمــنــة هــو اتــهــام غــري �شحيح 
يكون  قـــد  �ــشــخــ�ــس  لأي  واعــــتــــذر 
الرتياح  بعدم  �شعور  يف  له  ت�شبب 
ن�شاء  اأن  الإعــــــــالم  ذكـــــر  بـــعـــدمـــا 
اأو  الــالئــق  غــري  بال�شلوك  اتهمنه 

التحر�س.
والتهامات املوجهة للنجم احلائز 
اأو�ــشــكــار هــي الأحدث  على جــائــزة 
موجهة  اتــهــامــات  �شل�شلة  �ــشــمــن 
ملمثلني ومنتجني ووكالء اجتاحت 
ت�شرين  اأكـــتـــوبـــر  مــنــذ  هـــولـــيـــوود 
بع�س  يف  واأدت  املـــا�ـــشـــي  الأول 
العمل  احلــالت ل�شتقالت ووقــف 

يف اأعمال.
بالغت�شاب  اتـــهـــامـــات  وُوجــــهــــت 
اجلن�شية  اجلـــرائـــم  مـــن  وغـــريهـــا 
ال�شينمائي  للمنتج  اجلمعة  اأم�س 

هاريف واين�شتني.
ولحـــــــقـــــــت اتــــــهــــــامــــــات ممـــاثـــلـــة 
�شيا�شيني ورجال اأعمال اأمريكيني 
واأدت لن�شاأة حركة )#مي تو( على 
التي  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
ين�شر من خاللها �شحايا التحر�س 

اجلن�شي اأو الإ�شاءة ق�ش�شهم.
وذكــــــــرت �ــشــبــكــة )�ــــــــشــــــــي.اإن.اإن( 
املا�شي  اخلمي�س  يوم  التلفزيونية 
يف  �شخ�شا   16 مــع  حتــدثــت  اإنــهــا 
مورجان  بــ�ــشــاأن  حتــقــيــقــهــا  اإطـــــار 
البالغ من العمر 80 عاما والذين 
فرميان  اإتيان  اأي�شا  بع�شهم  زعم 
ب�شلوك غري لئق يف �شركته لالإنتاج 

)ريفيلي�شنز اإنرتتينمنت(.

كب�شولة ك�شف �لأمر��س باتت حقيقة
طـــور عــلــمــاء، مـــوؤخـــرا، كــبــ�ــشــولت بــهــا الــكــثــري من 
الإلــكــرتونــيــات الــدقــيــقــة ومــاليــني اخلــاليــا احلية 
املهند�شة وراثيا، التي قد ت�شتخدم يوما ما يف ر�شد 

املتاعب ال�شحية داخل الأمعاء.
ومت اختبار الكب�شولت على اخلنازير حيث اكت�شفت 
عالمات على النزيف، وفقا ملا ذكره باحثون يف معهد 

ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا يف جملة العلوم.
اأ�شغر  جعلها  يتعني  بو�شة  عــن  يزيد  طولها  ولأن 
اأن  اإىل  تــ�ــشــري  الــنــتــائــج  اأن  غـــري  الــبــ�ــشــر،  لخــتــبــار 
الكب�شولت ميكن اأن ت�شتخدم يف نهاية املطاف على 
الإن�شان للعثور على عالمات القرح واأمر�س الأمعاء 
ذكره  ملــا  وفــقــا  الــقــولــون،  �ــشــرطــان  حتى  اأو  امللتهبة 
املج�شات  تقدم يف جمال  اأحــدث  هذا  ويعد  العلماء. 
ارتداوؤها  اأو  ابتالعها  والتي ميكن  النمو،  الآخــذ يف 
بكامريات  املــزودة  احلبوب  وهــذه  �شحتك.  لرتاقب 
واأجهزة قيا�س احلرارة ومقايي�س احلمو�شة تبحث 

بالفعل عن املر�س وتتابع اله�شم.
الأطباء عند  ينبه  نف�شي  دواء  املا�شي ح�شل  والعام 
العلم  فيما يقرتب  الأمريكية،  املوافقة  تناوله على 

من اإنتاج املل�شقات التي تو�شع على اجللد من اأجل 
مراقبة التعايف من اجللطة.

التي  الأوىل  هــي  ما�شات�شو�شت�س  معهد  وكب�شولة 
ت�شتخدم خاليا مهند�شة كمج�شات يف كب�شولت بلع، 
وفقا ملا ذكره قور�س كالنتار-زاده الذي يطور حبة 
دواء ت�شعر بالغاز، وكلها من الإلكرتونيات يف معهد 

ملبورن للتكنولوجيا يف اأ�شرتاليا.
وقال كالنتار-زاده "العمل خطوة اأخرى نحو اإظهار 
الذكية  للكب�شولت  الكبرية  امل�شتقبلية  الإمكانيات 

التي يتم ابتالعها".
وا�شتخدم الباحثون الكب�شولت م�شتخدمني ف�شيلة 
وكانت اخلاليا  كــولي.  اإي.  بكرتيا  �شارة من  غري 
قـــد مت تــعــديــلــهــا بــاحلــامــ�ــس الـــنـــووي مـــن بكرتيا 
بعد  ت�شيء.  ثــم  الـــدم  تكت�شف  جتعلها  لكي  اأخـــرى 
تنقل  حيث  بامل�شوؤولية،  الإلكرتونيات  تنه�س  ذلك 

الإ�شارات اإىل الهاتف الذكي.
عــاديــة ميكن  دواء  حــبــة  اإىل  الــكــبــ�ــشــولــة  وتــقــلــيــ�ــس 
حتقيقه باجلمع بني �شرائحها الإلكرتونية الثالث، 

وفقا ملا ذكره املوؤلف امل�شارك فيليب نادو.

هكذ� �حتفلت كيم كارد��شيان 
بعيد زو�جها �لر�بع

من  كاردا�شيان   الــواقــع  كيم  تلفزيون  جنمة  زواج  على  �شنوات   4 مــرور  بعد 
عاما   37 العمر  من  البالغة  النجمة  احتفلت  وي�شت،  كانييه  العاملي  املغني 
بهذه املنا�شبة من خالل م�شاركة متابعيها �شورة قدمية التقطت لها خالل 
حفل زفافهما، من خالل ن�شرها على اإحدى �شفحاتها اخلا�شة عرب مواقع 

التوا�شل  الجتماعي.
اأعوام ع�شناها ول يزال هناك الكثري  وعّلقت كيم على ال�شور قائلة: "4 
لنعي�شه معا، �شكًرا لك حبيبي ملنحي عائلة واهتمامك بنا، �شكًرا لك 

لإلهامي يومًيا، انا حمظوظة للغاية... عيد زواج �شعيد".
بدوره رد وي�شت قائال: المتنان وال�شعادة اأف�شل ما ا�شف به 

زوجتي بالن�شبة يل اأنا ممنت للغاية و�شعيد جدا.


