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و���ص��ول ب��اخ��رة �إم��ار�ت��ي��ة �إىل 
�صقطرى حتمل م�صاعد�ت �إن�صانية 
�لأرخ��ب��ي��ل ل�صكان  وغ��ذ�ئ��ي��ة 

•• اأبوظبي- وام: 

�صاحب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
ال�صيخ  ���ص��م��و  اهلل"ومتابعة 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزير 
موؤ�ص�صة  رئي�س  الرئا�صة  �صوؤون 
نهيان  اآل  زاي�������د  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
و�صلت   .. الإن�صانية  للأعمال 
حتمل  ب���اخ���رة  ���ص��ق��ط��رى  اإىل 
وغذائية  اإن�����ص��ان��ي��ة  م�����ص��اع��دات 
م��ت��ن��وع��ة م���ن امل��وؤ���ص�����ص��ة وذلك 
الإن�صانية  امل�����ص��اع��دات  ���ص��م��ن 
التي  امل���ت���وا����ص���ل���ة  وال���غ���ذائ���ي���ة 
التي  اجل��زي��رة  ل�صكان  تقدمها 
"مكونو"  لإع�������ص���ار  ت��ع��ر���ص��ت 
ا�صتمرارا  ذل��ك  ي��اأت��ي  م��وؤخ��را. 
ل��ل��م�����ص��اع��دات ال��ت��ي وج��ه��ت بها 
لإغاثة  الر�صيدة  الدولة  قيادة 
ال�صعب اليمني ال�صقيق انطلقا 
الأخ�����وة وحر�صا  م�����ص��اع��ر  م���ن 
ظل  يف  م��ع��ان��ات��ه  تخفيف  ع��ل��ى 
ال���ظ���روف ال�����ص��ع��ب��ة ال��ت��ي مير 
احتياجاته  وت��وف��ر  حاليا  بها 

الأ�صا�صية.)التفا�صيل �س4(
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قوات الدفاع املدين العراقية حتاول اخماد احلريق مبخزن ل�صناديق القرتاع

ال�صي�صي ي�صافح اآبي اأحمد عقب موؤمترهما ال�صحفي

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يعزون ملك 
�لبحرين بوفاة �ل�صيخة هالة بنت دعيج �آل خليفة

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  اأخيه  اإىل  تعزية  اهلل" برقية 
خليفة ملك مملكة البحرين ال�صقيقة بوفاة املغفور لها ال�صيخة هالة بنت 
دعيج اآل خليفة والدة ال�صيخ عي�صى بن �صلمان بن حمد اآل خليفة و ال�صيخ 

حممد بن �صلمان بن حمد اآل خليفة و التي انتقلت اإىل جوار ربها ام�س.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
ال�صمو  اهلل" و�صاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد 
للقوات امل�صلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل �صاحب اجلللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�صقيقة.

حمد�ن بن ز�يد يتكفل بعالج 
مر�صى مو�طنني يف تايالند

•• بانكوك-وام:

منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  تكفل 
مواطنني  مر�صى  بعلج  الم��ارات��ي  الحمر  الهلل  هيئة  رئي�س  الظفرة 
بانكوك حاليا  ي��زور  ال��ذي  الأح��م��ر  الهلل  وف��د  �صموه  تايلند ووج��ه  يف 
برئا�صة الدكتور حممد عتيق الفلحي الأمني العام للهيئة للوقوف على 
اأو�صاع املر�صى هناك وتفقد او�صاعهم ال�صحية بتوفر الرعاية ال�صحية 
اللزمة للمر�صى يف امل�صت�صفيات التايلندية. ورافق الوفد خلل الزيارة 
�صعادة �صيف عبداهلل حممد ال�صام�صي �صفر الدولة لدى مملكة تايلند 
وامللحقني الطبيني يف ال�صفارة وفهد عبد الرحمن بن �صلطان نائب المني 

العام لقطاع امل�صاعدات الدولية يف الهلل الحمر. )التفا�صيل �س3(

حممد بن  را�صد خلل لقائه اأمر الكويت يف مكة املكرمة  )وام(

التقى �صباح االأحمد وعبد اهلل  الثاين على هام�ش االجتماع الرباعي يف مكة املكرمة

حممد بن ر��صد يوؤكد وقوف �لإمار�ت �إىل جانب �لأ�صقاء يف �لأردن 
•• مكة املكرمة-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  التقى 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح اأمر دولة الكويت يف 
ق�صر ال�صيافة مبكة املكرمة وذلك على هام�س الجتماع الرباعي 
الذي ي�صم كل من ال�صعودية والإمارات والكويت والأردن ملناق�صة 
�صبل الدعم املمكنة ململكة الأردن ال�صقيقة ملعاونتها على تخطى 

الأزمة املوؤقتة التي واجهتها موؤخرا.

را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  التقى  اخ��رى  جهة  من 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
رعاه اهلل امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني ملك اململكة الأردنية 
عبداهلل  بن  احل�صني  الأم��ر  �صمو  بح�صور  ال�صقيقة  الها�صمية 
وذلك  املكرمة  مبكة  ال�صيافة  ق�صر  يف  الأردن  عهد  ويل  الثاين 
احلرمني  خ��ادم  اإل��ي��ه  دع��ا  ال��ذي  الرباعي  الجتماع  هام�س  على 
ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز ملناق�صة �صبل الدعم املمكنة 
والإم����ارات  ال�صعودية  وي�صم  امل��رح��ل��ة،  ه��ذه  يف  ال�صقيق  ل���لأردن 

والكويت والأردن. 

الوقت  الأردن يف  به  الذي مير  ال�صتثنائي  الظرف  اللقاء  تناول 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأك��د  الراهن 
بقيادة وتوجيهات �صاحب  الإم���ارات  دول��ة  وق��وف  ال�صاأن  ه��ذا  يف 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
ومبتابعة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، اإىل جانب الأ�صقاء 
يف الأردن وحر�صها على تقدمي كافة اأ�صكال الدعم املمكنة لتجاوز 
هذه الأزمة العابرة متمنياً �صموه دوام الأمن وال�صتقرار والتقدم 

ململكة الأردن ال�صقيقة و�صعبها املعطاء.  )التفا�صيل �س2(

مقتل 40 حوثيًا مبعارك يف مديرية بيت الفقيه وال�صعودية تعرت�ش بالي�صتيا اأطلقته امللي�صيات

قطع �صريان تعزيز�ت �حلوثي بني تعز و�حلديدة
•• اليمن-وكاالت:

اعرتا�س  ال�صعودي" من  امللكي  اجل��وي  الدفاع  "قوات  متكنت 
لإيران  التابعة  احلوثية  امليلي�صيا  اأطلقته  بالي�صتي  ���ص��اروخ 
اأرا�صي  "حمافظة �صعدة" باجتاه  اليمنية  الأرا�صي  من داخل 

اململكة العربية ال�صعودية وتدمره.
حققت قوات اجلي�س الوطني اليمني، بدعم من قوات التحالف 
العربي، ام�س الأحد، تقدما جديدا يف جبهة العنني مبديرية 
جبل حب�صي بتعز، كما حكمت �صيطرتها على اخلط الرابط بني 

تعز واحلديدة يف منطقة الرمادة.
ميلي�صيات  م��ع  م��ع��ارك  بعد  الوطني  اجلي�س  ق��وات  و�صيطرت 
العربي، على عدد من  التحالف  واإ�صناد من مقاتلت  احلوثي 

املواقع يف مديرية مقبنة مبحافظة تعز.
وتبه  الكرا�س  وقرية  املناطق، هي ح�صن  ه��ذه  اأب��رز  بني  وم��ن 

اأمنت املناطق ال�صرقية املحاذية لل�صريط ال�صاحلي، وذلك  كما 
لتتلقى  احلديدة،  مدينة  لتحرير  املكثفة  ال�صتعدادات  �صمن 
ال�صاحل  جبهات  يف  موجعة  �صربات  امليلي�صيات  عنا�صر  بذلك 

الغربي، على �صعيد اخل�صائر الب�صرية وامليدانية.
ال��ه��زائ��م والن��ه��ي��ارات يف �صفوفها وو���ص��ول قوات  وع��ل��ى وق��ع 
حملة  احلوثي  ملي�صيات  �صنت  احلديدة،  م�صارف  اإىل  املقاومة 
اقتحامات واعتقالت طالت قيادة يف حزب املوؤمتر ال�صعبي العام 
يف املدينة. وقالت م�صادر حملية اإن امليلي�صيات  اختطفت ع�صو 
اللجنة الدائمة يف املوؤمتر ومدير عام ميناء املخا قا�صم مهدي 
حيدر، وع�صو اللجنة الدائمة �صكرتر فرع املوؤمتر يف احلديدة 

اأكرم فتوان، بعد اقتحام منزلهما واإطلق النار.
ون��ف��ذت امل��ل��ي�����ص��ي��ات الإي���ران���ي���ة، خ���لل الأي�����ام امل��ا���ص��ي��ة، حملة 
املناطق  يف  املوؤمتر  ح��زب  يف  القيادات  ع�صرات  طالت  اعتقالت 

اخلا�صعة ل�صيطرتها.

مكائر،  ونقطة  الرمادة  خط  على  القبع  وقريه  وال�صد  جباري 
وقحفة عبل جنوب تبي�صعه، وكذا قرية الدمينه.

وا�صفرت املعارك عن �صقوط قتلى وجرحى يف �صفوف املتمردين 
.

ويعترب خط تعز احلديدة يف الرمادة، اأحد خطوط التعزيزات 
املهمة للحوثيني، القادمة عرب مدينة تعز مرورا مبدينة الربح 

مبقبنة و�صول اىل حي�س جنوبي احلديدة.
ويف موازاة ال�صربات اجلوية والعمليات النوعية، التي اأدت اأي�صا 
الفقيه،  40 حوثيا يف منطقة اجل��اح مبديرية بيت  اإىل مقتل 

دفعت القوات امل�صرتكة بتعزيزات اإ�صافية اإىل جبهات القتال.
وكانت القوات امل�صرتكة جنحت يف تاأمني اخلط ال�صاحلي املمتد 
الدريهمي جنوبي احلديدة،  اإىل مديرية  من اخلوخة و�صول 
وزبيد  التحيتا  ا�صتمرار عمليات تطهر مراكز مديرية  و�صط 

وبيت الفقيه من عنا�صر ميلي�صيات احلوثي.

م�صر واإثيوبيا تتفقان على التنمية دون امل�صا�ش باحلقوق

�أبي يق�صم باللغة �لعربية على عدم �لإ�صر�ر بح�صة م�صر من �ملياه

ا�صتباكات دامية بهجوم للن�صرة على بلدتني باإدلب
�لأ�صد ي�صتعد ملعركة يف درعا.. وينقل �إليها دبابات حديثة

•• عوا�صم-وكاالت:

ت��وا���ص��ل ق����وات ال��ن��ظ��ام ال�����ص��وري ا���ص��ت��ع��دادات��ه��ا ملعركة 
امل��ت��اخ��م��ة لإ���ص��رائ��ي��ل، وفق  حمتملة يف حم��اف��ظ��ة درع���ا 
م�صادر اإعلمية. وذكر موقع اإخباري رو�صي اأن القيادة 
الع�صكرية للنظام حتاول التو�صل اإىل اتفاق مع املعار�صة 

امل�صلحة خلروجها من بع�س مناطق درعا.
على  امليدانيني  القادة  من  ع��دد  مبوافقة  امل�صدر  واأف��اد 

�صروط امل�صاحلة، لكن غالبيتهم رف�صوا.
النظام بال�صتعداد لعملية حمتملة يف  وقد بداأت قوات 

املحافظة.
ومت نقل دبابات حديثة من طراز "تي-ت�صعني" اإىل درعا 

لتقود الهجوم املرتقب على املنطقة.
�صنه  هجوم  اإث��ر  ليلية  دام��ي��ة،  ا�صتباكات  واندلعت  ه��ذا 
مقاتلون من هيئة حترير ال�صام "جبهة الن�صرة �صابقا"، 

على بلدتني مواليتني لقوات النظام �صمال غربي �صوريا، 
وا�صتمرت حتى ام�س.

وكفريا  الفوعة  بلدتا  تتعر�س  ���ص��ن��وات،   3 نحو  وم��ن��ذ 
ال�����ص��م��ايل، حل�����ص��ار م�����ص��دد تفر�صه هيئة  اإدل����ب  ب��ري��ف 
من  مقاتلون  البلدتني  على  وي�صيطر  ال�����ص��ام.  حت��ري��ر 

اللجان ال�صعبية املوالية لقوات النظام. 
وذكر املر�صد ال�صوري حلقوق الإن�صان اأن مقاتلي الهيئة 
البلدتني  بق�صف  ال�صبت  من  متاأخر  وق��ت  يف  "بداأوا 
وال�صتباك  اقتحامهما  اإىل  ي���ب���ادروا  اأن  ق��ب��ل  ب��ك��ث��اف��ة، 
"فران�س  وكالة  ذكرت  ما  وفق  املحليني"،  امل�صلحني  مع 

بر�س".
الر�صمية  ال�����ص��وري��ة  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك���رت  م��ن جانبها، 
اإرهابيني من  اندلعت مع  "ا�صتباكات عنيفة  "�صانا" اأن 
م�صرة  البلدتني"،  اإىل  ت�صللوا  الن�صرة،  جبهة  تنظيم 

اإىل اأن اللجان ال�صعبية "اأحبطت" الهجوم.

•• القاهرة-وكاالت:

اتفق الرئي�س امل�صري، عبدالفتاح 
اإثيوبيا،  وزراء،  ورئي�س  ال�صي�صي، 
اآب���ي���ي اأح����م����د، ع��ل��ى ت��ب��ن��ي روؤي����ة 
ب�صاأن  ال��دول��ت��ني  ب���ني  م�����ص��رتك��ة 
منهما  لكل  ت�صمح  النه�صة  �صد 
بحقوق  امل�����ص��ا���س  دون  بالتنمية 

الطرف الآخر.
التقى  ال�صي�صي،  اأن  البيان  وذك��ر 
الذي  الإث��ي��وب��ي،  ال����وزراء  رئي�س 
اإىل م�صر منذ  ب��اأول زي��ارة  يقوم 

توليه من�صبه يف مار�س املا�صي.
جل�صة  ال�صي�صي  ع��ق��د  واأ����ص���اف: 
رئي�س  م����ع  ث���ن���ائ���ي���ة  م���ب���اح���ث���ات 
الوزراء الإثيوبي تناولت الق�صايا 
على  امل�������ص���رتك  اله���ت���م���ام  ذات 

ال�صعيدين الإقليمى والدوىل.
تطرقت  "املباحثات  اأن  واأو���ص��ح 
اإىل تطورات موقف �صد النه�صة، 
حيث توافق الرئي�صان على تبنى 
الدولتني،  ب��ني  م�����ص��رتك��ة  روؤي����ة 

قائمة على احرتام حق كل منهما 
امل�صا�س  دون  التنمية  حتقيق  فى 

بحقوق الطرف الآخر.
امل�صري  ال���رئ���ي�������س  ط���ل���ب  وق�����د 
خلل  اثيوبيا  وزراء  رئي�س  م��ن 
الق�صم  ال�����ص��ح��ف��ي  م��وؤمت��ره��م��ا 
باهلل اأمام احل�صور بعدم الإ�صرار 
بح�صة م�صر من املياه حيث ردد 

باللغة  ال�صي�صي  وراء  اأحمد  اأب��ي 
نقوم  ل���ن  واهلل  )واهلل  ال��ع��رب��ي��ة 
باأي �صرر باملياه يف م�صر(... من 
ال�صي�صي  الرئي�س  اأق�صم  جانبه 
باأثيوبيا  الإ������ص�����رار  ع����دم  ع��ل��ى 
اأب����دا وب���ذل ك��ل اجل��ه��د لتطوير 
ال���ع���لق���ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
م�صر واثيوبيا يف كافة املجالت.

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

 ��م
�����ت 
������

������
������

��ا���ات
������ أ��� / ذ��

�������

Mob: +971 55 4588774 - Tel: +971 2 444 7457 - P.O.Box:29449 Abu dhabi-uae
 Email: info@maharahrecruit.com - website:www.maharahrecruit.com

(اإلدارة إ��را���)ا����رة ������ ا������

قبل اإعادة الفرز اليدوي 
حريق يلتهم �أكرب خمازن 

�صناديق �لقرت�ع يف بغد�د!
•• بغداد-وكاالت:

الواقعة يف الر�صافة  اأتى حريق كبر على اكرب خمازن �صناديق الق��رتاع 
باجلانب ال�صرقي من مدينة بغداد الحد قبل البدء باعادة الفرز اليدوي، 

على ما اأعلن م�صوؤول امني عراقي.
الربملان  ق��رار  بعد  ج��اء  لكنه  ان��دلع احلريق،  ا�صباب  ال�صلطات  ومل حت��دد 
اع��ادة العد والفرز لكرث من 10 مليني �صوت ب�صكل ي��دوي، اثر مزاعم 
عن ح�صول عمليات تزوير كبرة خلل النتخابات الت�صريعية التي جرت 
اأيار مايو املا�صي، وفاز فيها التحالف الذي يقوده الزعيم ال�صيعي   12 يف 

مقتدى ال�صدر.
وقال املتحدث با�صم وزارة الداخلية اللواء �صعد معن يف فيديو ق�صر وزعه 
�صناديق  ت�صم  التي  الثلثة  املخازن  امامنا  الن  نقف  الع��لم��ي:  مكتبه 

القرتاع )...( نحاول احلد بينها وبني املخزن املحرتق.
واكد ان املخزن الذي احرتق ي�صم اجهزة وووثائق تابعة ملفو�صية النتخابات 
ت�صم فقط  التي  املهمة  املخازن  ان  او�صح  لكنه  الق��رتاع،  �صناديق  وبع�س 

�صناديق مل يطاولها احلريق.
وتزامن احلادث مع قرار جمل�س الق�صاء العلى تعيني ق�صاة لل�صرف على 
العد والفرز اليدوي بدل اع�صاء جمل�س املفو�صني الذين اوقفوا  عمليات 

عن العمل.
ام�س  اجلبوري  �صليم  وليته  املنتهية  العراقي  النواب  جمل�س  رئي�س  ودع��ا 
الأحد اإىل �صرورة اإعادة النتخابات الربملانية. وقال يف بياجنرمية اإحراق 
فعل  ه��و  اإمن���ا  الر�صافة  منطقة  يف  الق����رتاع  ب�صناديق  اخل��ا���ص��ة  امل��خ��ازن 
وتزوير  التلعب  ح��الت  اإخفاء  اإىل  تهدف  لها  خمطط  وجرمية  متعمد، 

للأ�صوات وخداع لل�صعب العراقي وتغير اإرادته واختياره.

تر�مب وكيم يف �صنغافورة لعقد قمة تاريخية 
•• �صنغافورة -رويرتز:

�صنغافورة  اإىل  الأمريكي دونالد ترامب  الرئي�س  و�صل 
يعقدها  التي  التاريخية  للقمة  ا�صتعدادا  الأح��د  ام�س 
مع زعيم كوريا ال�صمالية كيم جوجن اأون حول م�صتقبل 

تر�صانة بيوجنياجن النووية.
وو�صل ترامب اإىل قاعدة بايا ليبار اجلوية يف �صنغافورة 
األد  اأح���د  م��ع  ن���ووي  ال��ط��ري��ق لت��ف��اق  لتمهيد  متطلعا 
خ�صوم ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة. وج���اء ذل��ك بعد خ��لف يف 
اجتماع يف كندا مع بع�س من اأقرب حلفاء وا�صنطن اأدى 

اإىل زيادة التوترات يف العلقات التجارية العاملية.
�صاعة من كندا كان فيفيان   20 ا�صتغرقت  وبعد رحلة 
ا�صتقبال  ���ص��ن��غ��اف��ورة يف  وزي���ر خ��ارج��ي��ة  ب��الك��ري�����ص��ن��ان 

ترامب يف القاعدة اجلوية.
ورد ترامب على �صوؤال من اأحد ال�صحفيني عن �صعوره 

اإزاء القمة قائل )جيد للغاية( ثم ا�صتقل �صيارة كانت 
يف انتظاره.

وو�صل ترامب بعد ب�صع �صاعات من و�صول كيم مرتديا 
القمة،  جنحت  اإذا  كيم  وق���ال  امل��م��ي��زة.  ال��داك��ن��ة  بذلته 
ب�"القرار  م�صيدا  التاريخ  �صنغافورة  جهود  ف�صتدخل 

ال�صجاع واملثر للإعجاب" با�صت�صافتها.

وت�صيب  تقتل  كردية  نري�ن 
�لثوري �حلر�س  من  �أف��ر�د� 

•• اأربيل-وكاالت:

للحزب  امل�����ص��ل��ح  اجل����ن����اح  اأع����ل����ن 
ال����دمي����ق����راط����ي ال���ك���رد����ص���ت���اين 
الإيراين، ام�س الأحد، عن مقتل 
واإ�صابة 27 �صخ�صا من احلر�س 
ال��ث��وري الإي����راين ق��رب احلدود 

العراقية الإيرانية.
وقال اجلناح يف بيان اإن مواجهات 
ب��ني احل��ر���س ال���ث���وري الإي����راين 
كرد�صتان  يف  البي�صمركة  وق��وات 
�صنو  منطقة  يف  ان��دل��ع��ت  اإي����ران 
العراقية  احل���دود  ق��رب  الواقعة 

اليرانية.

�أملانيا وفرن�صا تنتقد�ن تر�مب لن�صحابه 
�ل�صبع  ملجموعة  �خلتامي  �لبيان  من 

•• برلني-رويرتز:

وجهت اأملانيا وفرن�صا ام�س الأحد 
الرئي�س  ل��ق��رار  ح���ادة  ان��ت��ق��ادات 
�صحب  ترامب  دونالد  الأمريكي 
تاأييده للبيان اخلتامي ملجموعة 
واتهمتا  م��ف��اج��ئ،  ب�صكل  ال�صبع 
على  والت�صرف  الثقة  بهدم  اإي��اه 

نحو غر مت�صق.
وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأمل����اين 
حني �صئل عن التغر املفاجئ يف 
موقف ترامب "يف غ�صون ثوان، 
مي��ك��ن��ك ه����دم ال��ث��ق��ة م���ن خلل 

تويرت. على  حرفا   280
امل�صت�صار  ات����ه����م  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
الأبي�س  ل��ل��ب��ي��ت  الق���ت�������ص���ادي 
لري كودلو كندا الأحد بالإدلء 
لل�صتقطاب"  "مثرة  ببيانات 
املتحدة  ال��ولي��ات  �صيا�صة  ب�صاأن 
الرئي�س  اإن  وق�����ال  ال���ت���ج���اري���ة، 
دونالد ترامب ا�صطر للن�صحاب 
من بيان م�صرتك ملجموعة ال�صبع 
يف  "طعننا  الكندي  الرئي�س  لأن 

الظهر".

ترامب لدى و�صوله اىل �صنغافورة  )رويرتز(

حممد بن  را�صد خلل لقائه ملك الأردن  )وام(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 

رئي�س �لربتغال باليوم �لوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
الربتغال  جمهورية  رئي�س  �صوزا  دي  ريبيلو  مار�صيلو  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية 

وذلك مبنا�صبة اليوم الوطني لبلده.
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  بعث �صاحب  كما 
ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن  رئي�س جمل�س 
برقيتي  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س مار�صيلو ريبيلو دي �صوزا.

مبكرمة من �ل�صيخة هند بنت مكتوم ..8 �آلف �أ�صرة ت�صتفيد من م�صروع �لبطاقات �لذكية للمري �لرم�صاين
•• دبي-وام:

اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صخية من حرم �صاحب  مبكرمة 
»رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اهلل« �صمو ال�صيخة هند بنت جمعة اآل مكتوم ..نفذت موؤ�ص�صة حممد 
اآل مكتوم للأعمال اخلرية والإن�صانية - �صمن براجمها  بن را�صد 
املو�صمية - م�صروع البطاقات الذكية للمر الرم�صاين الذي ت�صتفيد 
منه اأكرث من 8 اآلف اأ�صرة متعففة يف دبي واملناطق ال�صمالية بقيمة 
4 مليني و180 األف درهم . وتقدم �صعادة امل�صت�صار اإبراهيم بوملحه 
نائب رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ص�صة بال�صكر والمتنان ل�صمو ال�صيخة 
من  للعديد  وامل���ادي  املعنوي  دعمها  على  مكتوم  اآل  جمعة  بنت  هند 
امل�صاريع اخلرية التي تقوم بها املوؤ�ص�صة خا�صة خلل �صهر رم�صان 

الكرمي حيث داأبت �صموها على تنفيذ برنامج املر الرم�صاين �صنويا 
مع املوؤ�ص�صة من اأجل دعم الأ�صر املتعففة خلل هذا ال�صهر الف�صيل 
ع��ن طريق  الرم�صاين  امل��ر  ت��وزي��ع  اأن  بوملحه  اإب��راه��ي��م  واأو���ص��ح   .
البطاقات الذكية املمغنطة على املحتاجني هي فكرة طموحة تنفذها 
املوؤ�ص�صة للمرة الثانية بعد اأن اأثبتت جناحها يف املرة الأوىل باإ�صدار 
بطاقة ممغنطة مدفوعة القيمة لكل اأ�صرة تعطى لرب ال�صرة ليقوم 
بالتعاون  �صهر رم�صان وذلك  يريدها يف  التي  الغذائية  امل��واد  ب�صراء 
مع جمموعة متاجر »اللولو هايرب ماركت« املنت�صرة يف جميع اإمارات 
اأج��ل م��راع��اة ق��رب ه��ذه املتاجر ل�صكن امل�صتفيد حتى ل  ال��دول��ة من 
اإ�صتلم هذه  اأي حرج من  يتكبد عناء الذهاب بعيدا عن �صكنه ودون 
ينفذ  الذي  امل�صروع  هذا  ياأتي  البطاقات حيث  امل�صاعدات عن طريق 
بهذه الطريقة من �صمن جهود املوؤ�ص�صة لتلبية متطلبات ذوي الدخل 

املحدود من املواد الغذائية الأ�صا�صية خلل ال�صهر الف�صيل .
اخلرية  اجل��م��ع��ي��ات  م�����ص��وؤويل  م��ن  ع���دد  بح�صور   - بوملحه  وق���ال 
هذه  ت�صليم  ح���ول  ل��ل��ت�����ص��اور  امل��وؤ���ص�����ص��ة  م��ق��ر  يف  ال�صمالية  ب��امل��ن��اط��ق 
باأهمية  يحظى  امل�صروع  ان   - اإم��ارت��ه  يف  كل  للم�صتفيدين  البطاقات 
كبرة بالن�صبة لإدارة املوؤ�ص�صة كونه ثمرة من ثمرات تعاون املوؤ�ص�صة 

مع �صركائها يف العمل اخلري.
بنت  ال�صيخة هند  �صمو  واأ�صاد م�صوؤولو اجلمعيات اخلرية مبكرمة 
الدائم  ودعمها  م�صاعداتها  يف  البي�صاء  واأي��ادي��ه��ا  مكتوم  اآل  جمعة 
البلد  ه���ذه  اأر�����س  ع��ل��ى  يعي�س  م��ن  وج��م��ي��ع  وامل��ق��ي��م��ني  للمواطنني 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  لإدارة  بال�صكر  ..م��ت��وج��ه��ني  الطيبة 
مكتوم للأعمال اخلرية والإن�صانية على طرحها وتنفيذها ملثل هذه 

امل�صاريع اخلرية ولكل من �صاهم يف اإجناح هذا امل�صروع.

حممد بن ر��صد ي�صل �إىل �ل�صعودية للم�صاركة يف �لجتماع 
�لرباعي لدعم �لأردن

•• جدة -وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  و����ص���ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي ب��ح��ف��ظ اهلل 
اململكة  اإىل  ام�����س  م�صاء  ورع��اي��ت��ه 
وفد  راأ���س  على  ال�صعودية  العربية 

الرباعي  الج���ت���م���اع  اإىل  ال���دول���ة 
اإل���ي���ه خ����ادم احلرمني  ال����ذي دع����ا 
عبد  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك  ال�صريفني 
العزيز ال �صعود ملناق�صة �صبل دعم 
جانب  اإىل  ف��ي��ه  وت�����ص��ارك  الأردن 
من  كل  ال�صعودية  العربية  اململكة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
الأردنية  واململكة  ال��ك��وي��ت  ودول���ة 

احلرمني ال�صريفني اأمر منطقة 
امل�صوؤولني  وع��دد من  املكرمة  مكة 

ال�صعوديني.
وي�������ص���م ال����وف����د الإم������ارات������ي اإىل 
املُ����ق����رر ع���ق���ده يف مكة  الج���ت���م���اع 
بن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  امل��ك��رم��ة 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
حممد  ومعايل  ال��دويل  والتعاون 

الها�صمية.
����ص���اح���ب  ا�����ص����ت����ق����ب����ال  يف  وك����������ان 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
اإىل  و�����ص����ول����ه  ل������دى  م���ك���ت���وم  اآل 
م��ط��ار امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���دويل 
ال�صمو  �صاحب  وم��راف��ق��وه  ب��ج��دة 
بن  الفي�صل  خ��ال��د  الأم���ر  امللكي 
عبدالعزيز ال �صعود م�صت�صار خادم 

بن عبداهلل القرقاوي وزير �صوؤون 
الوزراء وامل�صتقبل و�صعادة  جمل�س 
ال�����ص��ي��خ ���ص��خ��ب��وط ب���ن ن��ه��ي��ان بن 
الدولة  ���ص��ف��ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ل���دى 
�صليمان  ���ص��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  و����ص���ع���ادة 
الت�صريفات  دائ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 

وال�صيافة بدبي .

التقى اأمري الكويت يف مكة املكرمة

حممد بن ر��صد و�صباح يبحثان جممل �لأو�صاع يف �ملنطقة و�مل�صتجد�ت �ل�صيا�صية و�لأمنية �لتي ي�صهدها عدد من دولها 

التقى عبداهلل الثاين يف مكة املكرمة

حممد بن ر��صد يوؤكد وقوف �لإمار�ت �إىل جانب �لأ�صقاء يف �لأردن 

•• مكة املكرمة-وام:

التقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح اأمر 
ال�صيافة  ق�صر  يف  ال��ك��وي��ت  دول���ة 

اآل مكتوم بالدور  حممد بن را�صد 
الكبر الذي تقوم به دولة الكويت 
يف دعم خمتلف الق�صايا التي تهم 
نطاقها  يف  ���ص��واء  املنطقة  ���ص��ع��وب 
حميطها  ����ص���م���ن  اأو  اخل���ل���ي���ج���ي 
بالعلقات  منوها  الأ�صمل  العربي 
الأخوية الرا�صخة التي جتمع بني 
ال�صقيقني  ال�صعبني  و  ال��دول��ت��ني 

اأمر الكويت احلديث حول مبادرة 
بقيادة  ال�صعودية  العربية  اململكة 
امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
بالدعوة  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ���ص��ل��م��ان 
اخلطوات  ل��ب��ح��ث  اج��ت��م��اع  ل��ع��ق��د 
�صقيقة  دول�������ة  ل����دع����م  ال�����لزم�����ة 
ومهمة هي الأردن ملواجهة الظرف 

ال�صتثنائي الذي متر به حاليا.

م���وا����ص���ل���ة م�������ص���رة ال��ت��ن��م��ي��ة مبا 
وي�صمن  �صعوبها  طموحات  يخدم 
التقدم  لها موقعا متميزا يف ركب 

العاملي.
عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  اللقاء  ح�صر 
اآل نهيان وزير اخلارجية  بن زايد 
و التعاون الدويل و معايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �صوؤون 

هام�س  على  وذل���ك  امل��ك��رم��ة  مبكة 
الجتماع الرباعي الذي ي�صم كل 
من ال�صعودية والإم��ارات والكويت 
والأردن ملناق�صة �صبل الدعم املمكنة 
ملعاونتها  ال�صقيقة  الأردن  ململكة 
التي  امل��وؤق��ت��ة  الأزم����ة  تخطى  على 

واجهتها موؤخرا.
ال�صمو  �صاحب  مع  �صموه  وت��ب��ادل 

الإماراتي والكويتي.
وتطرق اللقاء اإىل جممل الأو�صاع 
يف املنطقة و امل�صتجدات ال�صيا�صية 
ي�����ص��ه��ده��ا عدد  ال���ت���ي  الأم���ن���ي���ة  و 
م���ن دول���ه���ا و ���ص��ب��ل ال��ت��ع��اط��ي مع 
باإ�صلوب  ت��داع��ي��ات��ه��ا  و  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
املنطقة  دول  ع��ل��ى  ي��ح��ف��ظ  ف��ع��ال 
من  وميكنها  وا���ص��ت��ق��راره��ا  اأم��ن��ه��ا 

املبادرة  ه��ذه  على  اجلانبان  واأثنى 
ال����ت����ي ت���ع���ك�������س ال���������دور امل����ح����وري 
مدى  وت��وؤك��د  املنطقة  يف  للمملكة 
حر�س الدول امل�صاركة يف الجتماع 
املمكن  ال����ع����ون  ك����ل  ت���ق���دمي  ع���ل���ى 
ل�������لأردن ال�����ص��ق��ي��ق ل���ت���ج���اوز هذه 

الأزمة العابرة.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  واأ������ص�����اد 

جمل�س الوزراء وامل�صتقبل ومعايل 
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
و  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�صحة  وزي���ر 
نهيان  بن  �صخبوط  ال�صيخ  �صعادة 
بن مبارك اآل نهيان �صفر الدولة 
و  ال�صعودية  العربية  اململكة  ل��دى 
�صعادة خليفة �صعيد �صليمان مدير 

عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة.

•• مكة املكرمة-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ال��ت��ق��ى 
نائب  اآل مكتوم  را�صد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني 
الها�صمية  الأردن��ي��ة  اململكة  ملك 
الأمر  �صمو  بح�صور  ال�صقيقة 
ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�صني 

من  الكرمية  امل��ب��ادرة  دب��ي  حاكم 
جانب خادم احلرمني ال�صريفني 
الجتماع  ه����ذا  ل��ع��ق��د  ب���ال���دع���وة 
ل��ب��ح��ث ال�����ص��ب��ل ال��ت��ي مي��ك��ن من 
ال�صقيق  الأردن  معاونة  خللها 
الأزمة  ه��ذه  تخطي  على  و�صعبه 
البناء  عملية  موا�صلة  اأج��ل  م��ن 
على  باخلر  يعود  مبا  والتنمية 
الذي  ال�صقيق  البلد  ه��ذا  �صعب 
تربطه بالإمارات علقات تعاون 

الوقت  يف  الأردن  ب��ه  مي��ر  ال���ذي 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  واأك�����د  ال���راه���ن 
ال�������ص���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ص����د اآل 
م���ك���ت���وم يف ه�����ذا ال�������ص���اأن وق����وف 
دولة الإم��ارات بقيادة وتوجيهات 
ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  �صاحب 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
�صاحب  ومب��ت��اب��ع��ة  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

املنطقة وتدعم  �صعوب  طموحات 
فيها  والتطوير  التنمية  خطط 
مب���ا ي��ع��ّظ��م م���ن ف���ر����س حتقيق 
املاأمولة  ال�صرتاتيجية  الأهداف 
املنطقة  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل�����ص��ت��ق��ب��ل 

العربية على وجه العموم. 
ح�صر اللقاء �صمو ال�صيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل ومعايل حممد 
ب����ن ع����ب����داهلل ال����ق����رق����اوي وزي����ر 

ال�صيافة  ق�صر  يف  الأردن  ع��ه��د 
وذل��ك على هام�س  املكرمة  مبكة 
الجتماع الرباعي الذي دعا اإليه 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم 
ملناق�صة  العزيز  عبد  ب��ن  �صلمان 
���ص��ب��ل ال����دع����م امل��م��ك��ن��ة ل������لأردن 
وي�صم  املرحلة،  ه��ذه  يف  ال�صقيق 
والكويت  والإم������ارات  ال�����ص��ع��ودي��ة 

والأردن. 
الظرف ال�صتثنائي  اللقاء  تناول 

وطيدة م��وؤك��دا ال��دور امل��ح��وري و 
اململكة  به  الذي ت�صطلع  الفاعل 
العربية ال�صعودية يف �صمان اأمن 

وا�صتقرار املنطقة. 
وتطرق اللقاء اإىل جممل الأو�صاع 
يف املنطقة العربية وم�صتجداتها 
على خمتلف الأ�صعدة ال�صيا�صية 

والقت�صادية. 
التو�صل  وناق�س اجلانبان كيفية 
حتقيق  ع���ل���ى  ت���ع���ني  ���ص��ي��غ  اإىل 

امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
الأردن  يف  الأ����ص���ق���اء  ج��ان��ب  اإىل 
كافة  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  وح���ر����ص���ه���ا 
اأ�صكال الدعم املمكنة لتجاوز هذه 
�صموه  متمنياً  ال��ع��اب��رة  الأزم�����������ة 
والتقدم  وال�صتقرار  الأم��ن  دوام 
و�صعبها  ال�صقيقة  الأردن  ململكة 

املعطاء. 
وثّمن �صاحب ال�صمو نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 

�صوؤون جمل�س الوزراء وامل�صتقبل 
حممد  بن  عبدالرحمن  ومعايل 
ووقاية  ال�صحة  وزي���ر  ال��ع��وي�����س 

املجتمع .
و�صعادة ال�صيخ �صخبوط بن نهيان 
بن مبارك اآل نهيان �صفر الدولة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  ل��دى 
�صليمان  �صعيد  خليفة  و���ص��ع��ادة 
الت�صريفات  دائ������رة  ع����ام  م���دي���ر 

وال�صيافة بدبي. 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ر�أ�س �خليمة يعزي ملك �لبحرين 
بوفاة �ل�صيخة هالة بنت دعيج �آل خليفة

•• را�س اخليمة-وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية 
تعزية اإىل �صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�صقيقة يف وفاة 
خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  بن  عي�صى  ال�صيخ  وال��دة  خليفة  اآل  دعيج  بنت  هالة  ال�صيخة  لها  املغفور 

وال�صيخ حممد بن �صلمان بن حمد اآل خليفة والتي انتقلت اإىل جوار ربها.
واأعرب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه وموا�صاته ل�صاحب اجلللة ملك مملكة البحرين �صائل 
اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب  املوىل عز وجل 
وال�صلوان. كما بعث �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة برقية 

تعزية مماثلة اإىل �صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�صقيقة .

»�لنعيمي �خلريية« توقع �تفاقية �صر�كة مع مركز موناليز� لدعم �لأ�صر �ملتعففة بالعمالة �ملنزلية 
•• عجمان- وام:

اخلرية  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  موؤ�ص�صة  اأب��رم��ت 
ب��ع��ج��م��ان اأم�������س ات��ف��اق��ي��ة ���ص��راك��ة م���ع م���رك���ز تدبر 
املوؤ�ص�صة  مبقر  امل�صاعدة  العمالة  خلدمات  موناليزا 
املتعففة م��ن فئة  امل��واط��ن��ة  الأ���ص��ر  ت��ه��دف اىل دع���م   ،

ال�صمان الجتماعي بالعمالة املنزلية .
مدير  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  ع���زة  ال�صيخة  واأك�����دت 
يف  اخل��ري��ة  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  موؤ�ص�صة  ع��ام 
ميثل  تدبر  مركز  مع  التفاقية  توقيع  ان  عجمان، 
خطوة جديدة يف جمال ال�صراكة املجتمعية واخلرية 
املركز  �صيقوم  حيث   2018 زاي��د  ع��ام  يف  والإن�صانية 

من  املتعففة  املواطنة  للأ�صر  الوافدة  العمالة  بجلب 
ف��ئ��ة ال�����ص��م��ان الج��ت��م��اع��ي ، م��ن خ���لل حت��م��ل كافة 
الأ�صر  ، مع حتمل  ال��دول��ة  نفقات جلب اخل��ادم��ة اىل 
ودفع  الإقامة  بطاقة  واإ�صدار  الطبي  الفح�س  ر�صوم 
رات��ب��ه��ا ال�����ص��ه��ري. م���ن ج��ان��ب��ه��ا ع���ربت ع�����ذاري علي 
عبداهلل �صيود ال�صحي مدير عام مركز تدبر موناليزا 
خل��دم��ات ال��ع��م��ال��ة امل�����ص��اع��دة ع��ن اع��ت��زازه��ا بتوقيع 
اتفاقية التعاون امل�صرتك مع موؤ�ص�صة حميد بن را�صد 
خرية  م��ب��ادرة  اأول  مت��ث��ل  وال��ت��ي  اخل��ري��ة  النعيمي 
مع  ان�صجاما  تاأتي  والتي  ال�صاأن  بهذا  تنفذ  واإن�صانية 
بتكري�س قيم اخلر  الوطنية  القيادة  قيم وتوجيهات 

والإن�صانية يف عام زايد.

�صيف بن ز�يد يكرم �لفائزين بجائزة �لتحبري للقر�آن �لكرمي وعلومه بدورتها �لر�بعة
•• اأبوظبي-وام:

كرم الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
»التحبر  الفائزين بجائزة  الداخلية  ال��وزراء وزير  جمل�س 
حفل  يف  وذل��ك  الرابعة  بدورتها   « وعلومه  الكرمي  للقراآن 

اأقيم ام�س يف اأبوظبي. 
للفائزين  اجل��وائ��ز  و  التقديرية  ال�����ص��ه��ادات  �صموه  و�صلم 
التي  العاملية  للم�صابقة  العليا  اللجنة  عنهم  اأعلنت  الذين 
املبارك  ع��ام خ��لل �صهر رم�����ص��ان  ك��ل  ب��رع��اي��ة �صموه  ت��ق��ام 
حفظة  وت��ك��رمي  ال�صمحة  الإ����ص���لم  ق��ي��م  ن�صر  وت�����ص��ت��ه��دف 
ال��ق��راآن ال��ك��رمي ودار���ص��ي علوم الرتتيل .. وك��رم ع��ددا من 

الرعاة و ال�صخ�صيات الداعمة. 
ح�صر حفل التكرمي .. اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي 
واللواء  الداخلية  ب��وزارة  املوؤ�ص�صي  التطوير  جمل�س  رئي�س 
الداخلية  وزارة  ع��ام  مفت�س  الري�صي  نا�صر  اأحمد  الدكتور 
العميد  و  املدين  الدفاع  املرزوقي قائد عام  ، واللواء جا�صم 
�صمو  ملكتب  العام  الأم��ني  الظاهري  دمل��وج  بن  حممد حميد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية والعميد الدكتور 
���ص��لح ال���غ���ول م��دي��ر ع���ام ح��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع وال���وق���اي���ة من 

اجلرمية بالوزارة وعدد من ال�صباط. 
اخلييلي  �صهيل  عوي�صة  جوعان  �صعادة  احلفل  ح�صر  كما 
�صعادة  و  الإ�صلمي  اأبوظبي  م�صرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
امل�صت�صار الدكتور فاروق حمادة امل�صت�صار يف ديوان ويل عهد 
جمل�س  ع�صو  احميد  احميد  عبد  ه�صام  و�صعادة  اأبوظبي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  اأحمد  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  الأم��ن��اء 
املدعوين  م��ن  كبر  وع���دد  والإن�صانية  اخل��ري��ة  ل��لأع��م��ال 

وال�صيوف. 
�صهر  مطلع  انطلقت  قد  الرابعة  دورت��ه��ا  يف  اجل��ائ��زة  كانت 
زايد  بن  اأحمد  ال�صيخ  موؤ�ص�صة  من  بدعم  احل��ايل  رم�صان 
الر�صمي  ال�صريك  والإن�صانية،  اخلرية  للأعمال  نهيان  اآل 
الرتتيل  فئة  الأوىل  رئي�صيتني  فئتني  وت�صمنت  للفعالية، 
مفتوح  اأحدهما  ق�صمني  اإىل  تنق�صم  والتي  الكرمي  للقراآن 

والإناث  ال��ذك��ور  ال��ع��امل، من  اأن��ح��اء  جلميع اجلن�صيات من 
الأعمار بحيث يخ�ص�س لكل فئة عمرية جائزة  �صتى  ومن 
للمواطنني من  اجل��ائ��زة فخ�ص�س  م��ن  ال��ث��اين  الق�صم  اأم��ا 
الذكور والإناث والأطفال على اأن تخ�ص�س جائزة لكل فئة 

عمرية ب�صكل م�صتق. 
وكان احلفل قد بداأ بال�صلم الوطني وتلوة عطرة من اآيات 
، الفعاليات  الذكر احلكيم ، وقدم الإعلمي رافد احلارثي 
التي ت�صمنت عر�س فيلم يبني م�صرة اجلائزة منذ تاأ�صي�صها 
بالأرقام والح�صائيات التي توؤكد مكانتها وحجم امل�صاركات 
اإمام  اأعقب ذلك كلمة لل�صيخ الدكتور و�صيم يو�صف  فيها و 
اجلائزة  ع��ام  اأم���ني  الكبر،  زاي���د  ال�صيخ  م�صجد  خطيب  و 
امل�صلم يف  ال�صباب  ت�صجيع  اإىل  اأن اجلائزة تهدف  اأكد  الذي 
العامل اأجمع على التناف�س يف جمال القراآن الكرمي وتلوته 
الإ�صلم  روح  لفهم  النا�صئة  وت��وج��ي��ه  وع��ل��وم��ه  وجت��وي��ده 

والو�صطية ور�صالته الإن�صانية للعامل كافة. 
ت��اأت��ي �صمن جهود دول��ة الإم���ارات  اأن اجل��ائ��زة  اإىل  اأ���ص��ار  و 

ال�صمحة  الإ���ص��لم��ي��ة  الر�صالة  خ��دم��ة  يف  املتحدة  العربية 
الإ�صلم  روح  مع  تن�صجم  �صحيحة  ب�صورة  تعاليمه  ون�صر 
قيم  ون�صر  احل��ق  واح��ق��اق  والت�صامح  ال��ع��دل  على  القائمة 

الف�صيلة واخلر وال�صلح يف املجتمعات. 
و�صدد على اأهمية ن�صر مفاهيم الإ�صلم ال�صحيحة وحماربة 
خدمة  الديانات  بني  احل�صاري  احل��وار  وت�صجيع  النغلق 
مفاهيمه  ون�صر  احلنيف  ديننا  عظمة  وحتقيق  للإن�صانية 
وتعليماته  الآخ��ر  قبول  و  بالت�صامح  تعني  التي  ال�صحيحة 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م��ع��اين احل���ق وال���ع���دل واحل���ري���ة وال�صلم 
من  انطلقا  وال�صعوب  والثقافات  ال��دي��ان��ات  ب��ني  واحل���وار 

القوا�صم امل�صرتكة بني الأديان. 
وقال �صعادة ه�صام عبد احميد احميد ع�صو جمل�س الأمناء 
واملدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة اأحمد بن زايد اآل نهيان للأعمال 
»جائزة  اإن  للجائزة  الر�صمي  ال�صريك  والإن�صانية  اخلرية 
توجيهات  اإط��ار  يف  تاأتي   « وعلومه  الكرمي  لقراآن  التحبر 
يف  وروؤيتها  احلكيمة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  قيادة 

تعزيز اجلهود التي تخدم الر�صالة الإ�صلمية ال�صمحة التي 
اأر�صى دعائمها املغفور له  التي  �صتظل عنوان و نهج الدولة 
»ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه، م�صرا 
تاأتي  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات،  دع��م  ع��ل��ى   حري�صة  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل 
�صمن جهود الإمارات لغر�س العقيدة الإ�صلمية ال�صحيحة 
تعود  تربية  ال��ن�����سء  وت��رب��ي��ة  دينهم  ب��اأم��ور  ال��ن��ا���س  وتفقيه 

باخلر والنفع على اأنف�صهم ووطنه. 
و اأو�صح اأن جائزة التحبر لعلوم القراآن وعلومه تعمل على 
الهادف  احل��وار  وت�صجيع  ال�صحيحة  الإ�صلم  مفاهيم  ن�صر 
والتعاليم  ال��ن�����سء  �صفوف  ب��ني  ال�صحيحة  القيم  وغ��ر���س 
التعامل  يف  احلنيف  ديننا  اأر�صاها  التي  الأ�صا�صية  والثوابت 
داخل املجتمع الإ�صلمي والتعامل مع املجتمعات والثقافات 
زايد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  موؤ�ص�صة  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  و  الأخ����رى.  
ا�صرتاتيجيتها  �صمن  تهدف  والإن�صانية  اخلرية  للأعمال 
املوؤ�ص�صات  ودع���م  وت�صغيل  واإدارة  اإن�����ص��اء  يف  الإ���ص��ه��ام  اإىل 
ال�صحيح  والتعريف  العامة،  بالتوعية  تهتم  التي  واملرافق 

بتعاليم الدين الإ�صلمي احلنيف واآدابه وتراثه وح�صارته، 
والتن�صيق مع جميع اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلرية العامة 
اأج���ل امل�صاهمة يف دعم  ال��دول��ة واخل����ارج م��ن  واخل��ا���ص��ة يف 
وت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط وم����ب����ادرات ت��ع��زز م���ن ج��ه��ود حت��ق��ي��ق هذه 
الأهداف ال�صامية.  و اأعلنت الأمانة العامة جلائزة التحبر 
اجلائزة  بفئات  الفائزين  اأ���ص��م��اء  وعلومه  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 

بدورتها الرابعة والذي �صملهم التكرمي يف احلفل وهم .. 
اأحمد  ماجد  رو�صه  الأول  الق�صر  الفيلم  فئة  الفائزون   -
حممد النقبي من دولة الإمارات العربية املتحدة وهي اإبنة 
ال�صهيد اأحمد النقبي ا�صكنه اهلل ف�صيح جنانه والثاين بي بي 
�صمرة يو�صف خان من اأفغان�صتان و الثالث خالد بن فهد بن 
�صامل ال�صبيعي من اململكة العربية ال�صعودية - الفائزون فئة 
الرتتيل » املواطنون الذكور » الأول را�صد علي خلفان النقبي 
و الثاين عبدالرحمن عبداهلل الب�صتكي والثالث عبدالكرمي 
اإناث  املواطنون  الرتتيل  فئة  والفائزون  الربيكي  عبدامللك 
حمد  �صهام  والثانية  الوغ��اين  اإبراهيم  بدر  عائ�صة  الأوىل 

�صاملني والثالثة مرمي حممد اأحمد الطنيجي. 
وعلى �صعيد فئة الرتتيل املواطنني اأطفال حل باملركز الأول 
خليفة حممد خلفان ال�صعدي و الثاين عليا خمي�س خلفان 

الكندي و الثالث حليمة عبداهلل حممد النقبي. 
فقد  ذك���ور«  اجلن�صيات  كافة  الرتتيل«  بفئة  ال��ف��ائ��زون  اأم��ا 
املغربية   اململكة  حل باملركز الأول عبدال�صمد املربوكي من 
اأح��م��د طارق  وال��ث��ال��ث  باك�صتان  م��ن  ال��زم��ان  وال��ث��اين قمر 

اأحمد عبداملق�صود من م�صر . 
اجلن�صيات  كافة   « الرتتيل  بفئة  الفائزين  �صعيد  على  اأم��ا 
املغربية  اململكة  من  ال��درق��اوي  خولة  الأوىل  فكانت  اإن���اث« 
والثانية فرح البقايل من اململكة املغربية ،  والثالثة ح�صناء 

�صوفتيل عزيز من اإندوني�صيا . 
فيما كان الفائزون بفئة الرتتيل » كافة اجلن�صيات اأطفال« .. 
الأول عا�صم حممد ال�صيد عبداهلل اإ�صماعيل من جمهورية 
م�صر العربية والثاين عمار حممد يا�صر قدورة من �صوريا، 

والثالث حمزة ال�صبل من اململكة املغربية. 

حاكم عجمان ي�صتقبل �صو�ر �لذهب وجموع �ملهنئني ب�صهر رم�صان �ملبارك
•• عجمان-وام: 

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
ح��م��ي��د ب��ن را���ص��د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�صو 
عجمان  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
املا�صية  ال��ل��ي��ل��ة  ال����زاه����ر  ب��ق�����ص��ر 
ب��ح�����ص��ور ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���م���ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
�صوار  حممد  عبدالرحمن  امل�صر 
الذهب رئي�س جمل�س اأمناء منظمة 
ال��دع��وة الإ���ص��لم��ي��ة راف��ق��ه �صعادة 

العام  الأم����ني  بخيت  امل��ن��ان  ع��ط��اء 
ملنظمة الدعوى الإ�صلمية و�صعادة 
عزام احمد الأمني املدير الإقليمي 
ملنظمة الدعوة الإ�صلمية يف �صرق 
الذي  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  افريقيا 
املبارك.  رم�صان  ب�صهر  �صموه  هناأ 
واط���ل���ع ���ص��م��وه خ����لل ال��ل��ق��اء من 
الربامج  على  الذهب  �صوار  امل�صر 
وامل�صاريع  اخل���ري���ة  والأن�������ص���ط���ة 
املنظمة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الأفريقية  وال���ق���ارة  ال�������ص���ودان  يف 

واأب��������ن��������اء اجل������ال������ي������ات ال���ع���رب���ي���ة 
على  ت��واف��دوا  ال��ذي��ن  وال�صلمية 
�صموه  على  لل�صلم  ال��زاه��ر  ق�صر 
..وقد بادلهم �صموه التهاين ب�صهر 
ودع����ا اجلميع  امل����ب����ارك.  رم�����ص��ان 
املوىل تبارك وتعاىل اأن يدمي على 
�صموه و�صعب دولة الإمارات الكرمي 
نعمة الأمن والأمان واأن ين�صر بني 
جنباتها املحبة والتاآزر الجتماعي 
جمتمع.  ����ص���رائ���ح  خم���ت���ل���ف  ب����ني 
اأحمد  ال�صيخ  ال�صتقبالت  ح�صر 

وال����رع����اي����ة  ال�������ص���ح���ة  يف جم�������ال 
الجتماعية والتعليم.

وتقدم رئي�س جمل�س اأمناء منظمة 
ال�صكر  بعميق  الإ�صلمية  ال��دع��وة 
حاكم  ال�صمو  ل�صاحب  والتقدير 
عجمان على ما قدمه ويقدمه من 
اخلرية  امل��ج��الت  جميع  يف  دع���م 
�صموه  وتقبل  واأفريقيا.  لل�صودان 
الهاجري  داود  �صعادة  من  التهاين 
وال�صيوخ  دب���ي  ب��ل��دي��ة  ع���ام  م��دي��ر 
واملواطنني  البلد  واعيان ووجهاء 

�صاحب  ممثل  النعيمي  حميد  بن 
لل�صوؤون  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  ال�����ص��م��و 
وال�صيخ  بعجمان  واملالية  الداري���ة 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�صياحية  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
النعيمي  حميد  بن  را�صد  وال�صيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
ال���دك���ت���ور ماجد  ال�����ص��ي��خ  وم���ع���ايل 
ديوان  رئ��ي�����س  النعيمي  �صعيد  ب��ن 
عجمان  ح���اك���م  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب 
و�صعادة حمد بن غليطة ال�صكرتر 

مدير مكتب احلاكم و�صعادة يو�صف 
الت�صريفات  ع���ام  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 

اخل���ا����س ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و حاكم 
غليطة  بن  ط��ارق  و�صعادة  عجمان 

وال�صيافة وعدد من ال�صيوخ وكبار 
امل�صوؤولني.

حمد�ن بن ز�يد يتكفل بعالج مر�صى مو�طنني يف تايالند
•• بانكوك-وام:

تكفل �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد 
ال نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الهلل  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  ال���ظ���ف���رة 
الم��ارات��ي بعلج مر�صى  الح��م��ر 
مواطنني يف تايلند ووجه �صموه 
وف��د ال��ه��لل الأح��م��ر ال���ذي يزور 
الدكتور  ب��رئ��ا���ص��ة  ح��ال��ي��ا  ب��ان��ك��وك 
حم��م��د ع��ت��ي��ق ال���ف���لح���ي الأم����ني 
اأو�صاع  على  للوقوف  للهيئة  العام 
او�صاعهم  وت��ف��ق��د  ه��ن��اك  امل��ر���ص��ى 
ال�صحية بتوفر الرعاية ال�صحية 
امل�صت�صفيات  يف  للمر�صى  اللزمة 

التايلندية.
ورافق الوفد خلل الزيارة �صعادة 
ال�صام�صي  حم��م��د  ع��ب��داهلل  �صيف 
مملكة  ل��������دى  ال�������دول�������ة  ����ص���ف���ر 

الفلحي ان توجيهات �صمو ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان تاأتي  اآل  ب��ن زاي���د  ح��م��دان 
لتح�صني  ���ص��م��وه  متابعة  اإط����ار  يف 
للحالت  ال�������ص���ح���ي���ة  ال�����ظ�����روف 
تتلقى  ال��ت��ي  امل�صتع�صية  املر�صية 
وجت�صد  ال����دول����ة  خ������ارج  ال����ع����لج 
اف�صل  ب���ت���ق���دمي  ����ص���م���وه  اه���ت���م���ام 
للمواطنني  العلجية  اخل��دم��ات 
ظروفهم  حت�����ص��ني  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
او  ال��دول��ة  داخ���ل  ���ص��واء  ال�صحية 

خارجها.
زار  ال����وف����د  ان  ال���ف���لح���ي  وق������ال 
امل�صت�صفيات  م��ن  ع��دد  يف  امل��ر���ص��ى 
على  واط�������م�������اأن  ال����ت����اي����لن����دي����ة 
على  واط��ل��ع  ال�صحية  او���ص��اع��ه��م 
م�����راح�����ل ع����لج����ه����م وب����ح����ث مع 
امل�صت�صفيات  ت��ل��ك  يف  امل�����ص��وؤول��ني 
الرتتيبات اللزمة لتوفر خدمات 

�صحية اف�صل لهم .. منوها اىل ان 
الهلل الحمر لن يدخر و�صعا يف 
حتقيق تطلعات املر�صى يف تي�صر 

�صبل علجهم.
ثمنوا  املر�صى  ان  الفلحي  وق��ال 
ال�����ص��ي��خ ح��م��دان بن  م���ب���ادرة �صمو 

زايد اآل نهيان واأ�صادوا بتوجيهاته 
على  اي��ج��اب��ا  انعك�س  م��ا  ال��ك��رمي��ة 
رفع روحهم املعنوية و قدمت لهم 
بل  يحتاجونه  كبرا  نف�صيا  دعما 

�صك يف ظروفهم الراهنة.
كذلك  عقد  ال��وف��د  ان  اإىل  واأ���ص��ار 

�صفارة  يف  امل�صوؤولني  مع  اجتماعا 
الدولة يف بانكوك مت خلله و�صع 
اآل���ي���ة ل��درا���ص��ة احل�����الت م���ن قبل 
ال�����ص��ف��ارة وع��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى الهلل 
وم�صاعدتها  فيها  للبت  الح��م��ر 

ح�صب طبيعة كل حالة على حدة.
ت��اي��لن��د وامل��ل��ح��ق��ني ال��ط��ب��ي��ني يف 
بن  ال��رح��م��ن  عبد  وف��ه��د  ال�صفارة 

العام لقطاع  نائب المني  �صلطان 
الهلل  يف  ال���دول���ي���ة  امل�������ص���اع���دات 

الحمر.
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم �ل�صارقة يعزي ملك �لبحرين 

بوفاة �ل�صيخة هالة بنت دعيج �آل خليفة
•• ال�صارقة -وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة برقية تعزية اإىل اأخيه �صاحب اجلللة 
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�صقيقة يف وفاة املغفور لها ال�صيخة هالة بنت دعيج اآل خليفة والدة ال�صيخ عي�صى بن 

�صلمان بن حمد اآل خليفة وال�صيخ حممد بن �صلمان بن حمد اآل خليفة والتي انتقلت اإىل جوار ربها.
اأن يتغمد الفقيدة  واأع��رب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه وموا�صاته ل�صاحب اجلللة ملك مملكة البحرين �صائل املوىل عز وجل 
بوا�صع رحمته وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان. كما بعث �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صلطان القا�صمي نائب حاكم 
ال�صارقة و�صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة و�صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل بن �صلطان 

القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة برقيات تعزية مماثلة اإىل �صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�صقيقة .

حاكم �أم �لقيوين يعزي ملك �لبحرين
 بوفاة �ل�صيخة هالة بنت دعيج �آل خليفة

•• اأم القيوين-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد املعل ع�صو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين برقية 
تعزية اإىل �صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�صقيقة اأعرب 
اآل خليفة والدة  فيها عن خال�س عزائه وموا�صاته يف وفاة املغفور لها ال�صيخة هالة بنت دعيج 
ال�صيخ عي�صى بن �صلمان بن حمد اآل خليفة وال�صيخ حممد بن �صلمان بن حمد اآل خليفة والتى 
انتقلت اإىل جوار ربها. كما بعث �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد املعل ويل عهد اأم القيوين 
مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  ب��ن  حمد  امللك  اجل��لل��ة  �صاحب  اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتى 
البحرين ال�صقيقة واإىل �صاحب ال�صمو امللكي الأمر �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء يف مملكة البحرين.

دبي  من  درهم  مليون   20
�لإ�صالمي للفجرية �خلريية

•• دبي-وام: 

20 مليون دره��م جلمعية  الإ���ص��لم��ي مبلغ  دب��ي  ق��دم بنك 
الفجرة اخلرية من اأموال الزكاة يف �صهر رم�صان املبارك 
اإدارة اخلدمات  حيث قام �صعادة عبدالرزاق العبداهلل رئي�س 
اىل  التربع  �صيك  بتقدمي  الإ�صلمي  دب��ي  ببنك  املجتمعية 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرقباين  حممد  �صعيد  �صعادة 

الفجربة اخلرية.
واأع����رب ال��رق��ب��اين ع��ن ���ص��ك��ره وام��ت��ن��ان اجلمعية ع��ل��ى هذا 

التربع.

»حملة �ل�صيخة فاطمة �لإن�صانية« تعالج 20 �ألف �مر�أة وطفل يف �لقرى �ل�صود�نية

و�صول باخرة �إمار�تية �إىل �صقطرى حتمل م�صاعد�ت �إن�صانية وغذ�ئية ل�صكان �لأرخبيل

»�لهالل �لأحمر« يو��صل تنظيم �إفطار�ته �جلماعية مبديرية ر�صوم �ليمنية

•• اأبوظبي-وام: 

قدمت حملة ال�صيخة فاطمة الإن�صانية العاملية لعلج املراأة والطفل “ علج 
األف امراأة وطفل يف القرى ال�صودانية   20 على  يزيد  ملا  املجاين  “ العلج 
حتت �صعار “ كلنا اأمنا فاطمة “ وذلك يف اإط��ار برنامج فاطمة بنت مبارك 
العام  الن�صائي  والحت���اد  العطاء”  “زايد  م��ن  م�صرتكة  ومب��ب��ادرة  للتطوع 
وموؤ�ص�صة �صند اخلرية وب�صراكة ا�صرتاتيجية مع جمعية دار الرب وموؤ�ص�صة 
ال�صعودية الأملانية وبالتن�صيق  امل�صت�صفيات  ال�صارقة اخلري وجمموعة  بيت 
مع وزارتي ال�صحة والت�صامن الجتماعي ال�صودانية يف منوذج مميز لل�صراكة 

يف جمال العمل الإن�صاين.
متا�صيا  ال�����ص��ودان  يف  احلالية  حمطتها  يف  للحملة  الإن�صانية  امل��ه��ام  وت��اأت��ي 
العطاء  حلملة  الإن�صانية  للمهام  “ وا�صتكمال  زاي���د  “ ع��ام  م��ع  وان��ط��لق��ا 
املليونية وان�صجاما مع الروح الإن�صانية للمغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
“ وام��ت��دادا جل�صور اخلر والعطاء لأبناء زايد  ث��راه  “ طيب اهلل  اآل نهيان 
اخلر الذين نهجوا نهجه يف جمالت العمل الإن�صاين للتخفيف من معاناه 

الفئات املعوزة يف خمتلف دول العامل.
واأكدت �صعادة نورة ال�صويدي مديرة الحتاد الن�صائي العام اأن حملة ال�صيخة 
الإماراتية  ال�صابة  الطبية  الكوادر  اأبرز  ا�صتقطبت  العاملية  الإن�صانية  فاطمة 
القرى  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ط��ب��ي يف  الإن�����ص��اين  ال��ع��م��ل  وال�����ص��ودان��ي��ة ومكنتها يف 

والوقائية  والعلجية  الت�صخي�صية  اخل��دم��ات  اأف�صل  لتقدمي  ال�صودانية 
اأر�صى قواعده  ان�صجاما مع نهج العطاء يف العمل الإن�صاين التطوعي الذي 
املغفور له ال�صيخ زايد والهتمام الكبر الذي توليه القيادة الر�صيدة بقيادة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
التطوعي  للعمل  الإم����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ص��اء  ال�صمو  اأ���ص��ح��اب 

وتر�صيخ ثقافة العطاء الإن�صاين .
وقالت ال�صويدي اإن �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي 
ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  والطفولة  للأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�صة  العام 
على  وحتر�س  اهتماماتها  معظم  الإن�صاين  العمل  ت��ويل  الأ�صرية  التنمية 
والعلجية  الت�صخي�صية  اخل��دم��ات  اأف�صل  لتوفر  الكبر  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
والطفل من  للمراأة  وبالأخ�س  املجتمع  فئات  والوقائية ملختلف  واجلراحية 
خلل ا�صتقطاب وتاأهيل ومتكني املراأة يف جمالت العمل التطوعي والعطاء 

الإن�صاين.
واأكدت حر�س �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك على تبني املبادرات املبتكرة 
الهادفة اإىل بناء قدرات املراأة الإماراتية وبالأخ�س يف جمال العمل التطوعي 
خدمات  بتقدمي  معنية  عاملية  حملة  اإط��لق  خ��لل  من  الإن�صاين  والعطاء 

العمل  يف  القيادية  امل���راأة  لع���داد  ال��ق��درات  لبناء  وب��رام��ج  تطوعية  �صحية 
ثقافة  تر�صيخ  بهدف  نوعها  الأوىل من  مبادرة هي  والإن�صاين يف  التطوعي 
العمل التطوعي والعطاء الإن�صاين لدى املراأة حمليا وعامليا وذلك ان�صجاما 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة  لرت�صيخ  احلكيمة  القيادة  توجيهات  م��ع 

الن�صاين.
“ يف حمطتها احلالية بال�صودان تاأتي �صمن  “ علج  اأن حملة  اإىل  واأ�صارت 
التطوعي  العمل  القيادية يف  امل��راأة  اإع��داد  اإىل  الهادفة  امل��ب��ادرات  �صل�صلة من 
والإن�صاين والتي تت�صمن برامج تطوعية ميدانية وجل�صات حوارية وملتقيات 
علمية ت�صاهم ب�صكل فعال يف تنمية مهارات املراأة وبناء قدراتها لتمكينها من 
قيادة العمل التطوعي والإن�صاين يف العيادات املتنقلة وامل�صت�صفيات املتحركة 

والتي �صت�صاهم ب�صكل فعال يف التنمية الجتماعية والقت�صادية امل�صتدامة.
الدكتور  الإم��ارات��ي  القلب  ج��راح  برئا�صة  الإن�صانية  احلملة  اأن  اإىل  ونوهت 
عادل ال�صامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة زايد العطاء رئي�س اأطباء الإمارات 
اإطار  ال�صودانية يف  ال��ق��رى  ام���راة وطفل يف  األ��ف   20 ع��ن  يزيد  م��ا  عاجلت 
برنامج اإماراتي �صوداين تطوعي �صنوي للو�صول اإىل اآلف املر�صى املعوزين 
من خلل العيادات املتنقلة وامل�صت�صفى املتحرك املجهزة باأحدث التجهيزات 

الطبية.
اأن  الطبي  الفريق  اآل علي متطوعة يف  ن��ورة  الدكتورة  اأو�صحت  من جانبها 
معاناه  من  التخفيف  اإىل  تهدف  العاملية  الإن�صانية  فاطمة  ال�صيخة  حملة 

املراأة  واك�صاب  ال�صبابية  القيادة  روح  وتنمية  والأط��ف��ال  الن�صاء  من  املر�صى 
ال�صابة مهارات اإدارة الفرق ال�صبابية التطوعية.

الطبي  الفريق  يف  متطوعة  النعيمي  خديجة  الدكتورة  قدمت  ناحيتها  من 
دعمها  “ على  الإم���ارات  “ اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  اإىل  ال�صكر 
على  الوطن  اأبناء  وت�صجيعها  التخ�ص�صي  التطوعي  العمل  لربامج  الكبر 
العمل التطوعي وبالأخ�س املراأة والطفل .. مثمنة جهود الحتاد الن�صائي يف 
تفعيل العمل التطوعي وال�صراكة الإن�صانية املحلية والعاملية ما كان له الأثر 
مل�صاكل  عملية  حلول  اإيجاد  يف  فعال  ب�صكل  �صاهمت  التي  احلملة  يف  الكبر 

�صحية للمليني من الن�صاء والأطفال.
الإم���ارات  ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  العجمي  العنود  �صعادة  اأك���دت  جهتها  م��ن 
للتطوع اأن املرحلة القادمة حلملة ال�صيخة فاطمة الإن�صانية �صتت�صمن زيادة 
الكوادر الطبية التخ�ص�صية وم�صاعفة احلملت الطبية التطوعية للو�صول 
اأكرب عدد من املر�صى يف خمتلف القرى ال�صودانية بالتن�صيق مع وزارة  اإىل 

ال�صحة ال�صودانية وموؤ�ص�صة �صند اخلرية يف ال�صودان.
واأ�صادت العجمي باملتطوعني من الإمارات وال�صودان يف برنامج فاطمة بنت 
معاناه  من  للتخفيف  ومهارتهم  بجهدهم  �صاهموا  والذين  للتطوع  مبارك 

اللف من املر�صى بغ�س النظر عن اجلن�س اأو العرق اوالدين.
من جهتهم ثمن املر�صى من الن�صاء والأطفال الذين ا�صتفادوا من الربامج 
العلجية املجانية مبادرات �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك الإن�صانية والتي 

•• اأبوظبي- وام: 

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  لتوجيهات �صاحب  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ومتابعة  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
خليفة  موؤ�ص�صة  رئي�س  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
بن زايد اآل نهيان للأعمال الإن�صانية .. و�صلت اإىل �صقطرى باخرة حتمل 
امل�صاعدات  املوؤ�ص�صة وذلك �صمن  اإن�صانية وغذائية متنوعة من  م�صاعدات 

الإن�صانية والغذائية املتوا�صلة التي تقدمها ل�صكان اجلزيرة التي تعر�صت 
لإع�صار “ مكونو “ موؤخرا.

الر�صيدة  الدولة  قيادة  بها  وجهت  التي  للم�صاعدات  ا�صتمرارا  ذلك  ياأتي 
لإغاثة ال�صعب اليمني ال�صقيق انطلقا من م�صاعر الأخوة وحر�صا على 
وتوفر  حاليا  بها  مي��ر  التي  ال�صعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  معاناته  تخفيف 
احتياجاته الأ�صا�صية من ال�صلع واملواد الغذائية خا�صة خلل �صهر رم�صان 

املبارك.

7000 �صلة غذائية و358 خيمة  امل�صاعدات الإغاثية ما يقارب  و�صمت 
با�صرت فرق  متنوعة و4732 بطانية و338 كرتون مواد غذائية حيث 
موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال الإن�صانية وهيئة الهلل الأحمر 
اأه��ايل �صقطرى  واأ���ص��اد  �صكان اجل��زي��رة.  امل�صاعدات على  الإم��ارات��ي توزيع 
الأرخبيل  ل�صكان  الإم���ارات  دول��ة  تقدمه  ال��ذي  واملتوا�صل  الكبر  بالدعم 
.. موجهني اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان اإىل قيادة الدولة الر�صيدة الذي 
تعك�س توجيهاتها ال�صامية اهتمام الإمارات قيادة وحكومة و�صعبا بال�صعب 

اليمني.
 .. الإن�صانية  للأعمال  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ص�صة  اإىل  بال�صكر  توجهوا  كما 
الأحمر  الهلل  هيئة  مع  جنب  اإىل  جنبا  اليمن  يف  جهودها  اأن  موؤكدين 

الإماراتي �صاهمت يف اإغاثة ال�صعب اليمني وتخفيف معاناته.
د�صنت  قد  الإن�صانية  للأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ص�صة  وكانت 
موؤخرا يف اإطار دعمها املتوا�صل هناك م�صروعها الرم�صاين لتقدمي 10 
بحري  ج�صر  عرب  اليمنية  �صقطرى  جزيرة  ل�صكان  رم�صانية  �صلة  اآلف 

•• �صبوة-وام: 

وا�صلت هيئة “ الهلل الأحمر الإماراتي “ تنظيم اإفطاراتها الرم�صانية 
اجلماعية مبديرية ر�صوم يف حمافظة �صبوة اليمنية يف اإطار نهج اخلر 
و العطاء والبذل لدولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل«.

فقد نظم الهلل اأول اأم�س الأول اجلمعة اإفطارا جماعيا لأهايل مدينة 
اإفطار   “ م�صروع  برنامج  �صمن  اليمنية  ر�صوم  مبديرية  بامعبد  عني 
�صائم” الذي تنفذه خلل ال�صهر الف�صيل بدعم من حرم �صمو ال�صيخ 
ال�صيخة  �صمو  الفجرة  عهد  ويل  ال�صرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد 

لطيفة بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم.
ح�صر الإفطار - الذي ل يعد الأول يف املدينة خلل هذا الأ�صبوع - عدد 

كبر من اأهايل عني با معبد و اللجئني الأفارقة الذين تناولوا وجبة 
الإفطار اجلماعية يف جو من الطماأنينة وال�صعادة.

الأحمر  الهلل  هيئة  فريق  جله�����������������ود  �صكرهم  عن  احل�صور  واأع��رب 
كاف���������ة  امل��ج��الت  يف  تتوا�ص������������ل  ال��ت��ي  و  �صبوة  مبحافظة  الإم���ارات���ي 
التي  ال�صتثنائية  الظروف  ظل  يف  اليمنيني  حياة  بتطبيع  تتعلق  التي 

يكابدونها.

و اأكد اأحمد النيادي ممثل الهيئة يف حمافظة �صبوة توا�صل اأعمال اخلر 
اأكرث  ي�صتفيد  اأن  توقع  و   .. املبارك  رم�صان  �صهر  م��دى  على  العطاء  و 
من 20 األف �صخ�س من هذه الفطارات اجلماعية يف املدينة اإىل جانب 
توزيع وجبات اإفطار �صائم على امل�صت�صفيات واملراكز والنقاط التي تقع 
اإفطار �صائم  املدينة وخمارجها علوة على توزيع وجبات  عند مداخل 

على الأ�صر غر القادرة.



االثنني  11   يونيو    2018  م   -   العـدد  12349  
Monday   11   June   2018  -  Issue No   12349

05

اأخبـار الإمـارات

•• ح�رض موت-وام: 

د����ص���ن���ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����لل الأح����م����ر 
توزيع  الأول  اأم���������س  الإم������ارات������ي 
“ امل���ر  ال����غ����ذائ����ي����ة  امل���������ص����اع����دات 
الدي�س  مديرية  يف   “ الرم�صاين 
ال�صرقية يف ح�صرموت بتوجيهات 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
اأب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د الأع���ل���ى 

للقوات امل�صلحة.
تاأتي عملية التوزيع مبنا�صبة �صهر 
رم�صان املبارك وتزامنا مع “ عام 
زايد “ بهدف التخفيف من معاناة 
ظروفهم  وحت�صني  املديرية  اأهايل 
معي�صية والقت�صادية وذلك يف اإطار 
الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات 
مل�صاعدة الأ�صقاء يف اليمن. واأعرب 
م��اه��ر ع��ب��دال��رح��ي��م ب��اوزي��ر مدير 
عام مديرية الدي�س - خلل حفل 
التد�صني الذي ح�صره ممثلون عن 
- عن  املديرية  يف  املحلية  ال�صلطة 
امل�صاعدات  توزيع  بتد�صني  �صعادته 
ال��غ��ذائ��ي��ة على الأ���ص��ر ال��ف��ق��رة يف 
املديرية واملقدمة من هيئة الهلل 
الأح��م��ر الم��ارات��ي بتوجيهات من 

بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
بدور  م�����ص��ي��دا   .. ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
املبذولة  وجهودها  الإم���ارات  دول��ة 
لأبناء  امل�صتمرة  الإغاثة  عملية  يف 
امل�صاريع  واإط���������لق  ح�������ص���رم���وت 

الرم�صانية اخلرية.
من جهته اأكد اأحمد النيادي رئي�س 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��لل  ف��ري��ق 

هذه  ت����وزي����ع  اأن  ح�������ص���رم���وت  يف 
امل�صاعدات الغذائية ياأتي لتخفيف 
الفجوة  و���ص��د  امل��واط��ن��ني  م��ع��ان��اة 
ال��غ��ذائ��ي��ة لأه����ايل امل��ن��ط��ق��ة �صمن 
الإن�صانية  احل��م��لت  م��ن  �صل�صلة 
مديريات  ع��م��وم  يف  تنفذها  ال��ت��ي 
ح�صرموت بتوجيهات من �صاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

الهيئة  اإىل حر�س  نهيان.. م�صرا 
امل�صاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  م��وا���ص��ل��ة  ع��ل��ى 
امل�صاعدات  واإدخ��������ال  الإن�������ص���ان���ي���ة 
املواطنني  ل��ك��ل  ل��ت�����ص��ل  الإغ���اث���ي���ة 
مديريات  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ح��ت��اج��ني 
ح�صرموت تزامنا مع “عام زايد” 
ظل  ويف  املبارك  رم�صان  “ و�صهر 
اليمن  ب��ه��ا  ال���ت���ي مت���ر  ال����ظ����روف 

وجت�صيدا لروح الأخوة والت�صامن 
معهم.

املديرية  اأه��ايل  عرب  ناحيتهم  من 
ع������ن �����ص����ع����ادت����ه����م ب�����ت�����وزي�����ع ه����ذه 
امل�����ص��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي اأك���دوا 
اأن���ه���ا م���ن ���ص��اأن��ه��ا ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
معاناتهم نظرا لظروفهم ال�صعبة 
ال��ت��ي مي���رون ل��ه��ا .. م��وؤك��دي��ن اأن 
الوقت  ج��اءت يف  الغذائية  ال�صلل 
املنا�صب و�صط معاناتهم وحاجتهم 
وخا�صة  امل�صاعدات  ملختلف  املا�صة 
لكل  بال�صكر  متوجهني  الغذائية.. 
م���ن ���ص��اه��م وذل�����ل ال�����ص��ع��اب حتى 

ت�صل ال�صلل الغذائية لهم.
امل�صاعدات  من  امل�صتفيدون  وتقدم 
بال�صكر على هذه اللفتة الإن�صانية 
ال����ت����ي خ���ف���ف���ت م����ع����ان����اة اأ����ص���ره���م 
وظروفهم ال�صعبة التي يعي�صونها 
خ�����ص��و���ص��ا م����ع ارت����ف����اع الأ����ص���ع���ار 
 .. الف�صيل  رم�����ص��ان  �صهر  خ���لل 
والمتنان  ال�صكر  جزيل  موجهني 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل 
الهلل  وهيئة  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الأح�����م�����ر الإم�������ارات�������ي ع���ل���ى ه���ذه 
امل�صاعدات الغذائية والتي �صاهمت 

يف رفع معاناتهم.

•• اأبوظبي - الفجر

رم�صان  ���ص��ه��ر  م����ب����ادرات  ���ص��م��ن 
ال��ك��رمي ويف اإط���ار ع��ام زاي���د نظم 
باأبوظبي  املزارعني  مركز خدمات 
بالتعاون مع هيئة احللل الأحمر 
املا�صي  الأرب���ع���اء  ي���وم  الإم����ارات����ي 
ح�صره  الأي��ت��ام  للأطفال  اإف��ط��اراً 
موظفو  تكفل  حيث  ط��ف��ل،   37
امل���رك���ز ب��ت��ك��ال��ي��ف الإف���ط���ار وذلك 
عنون  حت��ت  داخ��ل��ي��ة  حملة  �صمن 

»منكم لهم«.
ن��ا���ص��ر حم��م��د اجلنيبي  وح��ر���س 
خدمات  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
وموظفو  ب����الإن����اب����ة  امل������زارع������ني 
امل���رك���ز ع��ل��ى م�����ص��ارك��ة الأط���ف���ال 
�صاركوهم  كما  اإف��ط��اره��م  الأي��ت��ام 
عقب  الرتفيهية  الفعاليات  بع�س 
الإف���ط���ار ومت ت��وزي��ع ال��ع��دي��د من 
ال��ه��داي��ا واجل���وائ���ز ال��ق��ي��م��ة على 

جميع الأطفال امل�صاركني 
�صمن  لهم«  »منكم  مبادرة  وتاأتي 
تهدف  ال��ت��ي  املجتمعية  امل���ب���ادرات 
اإىل تعزيز م�صاهمة موظفي مركز 
امل��زارع��ني يف عمل اخلر  خدمات 
اليتامى  وال��رتف��ي��ه ع��ن الأط��ف��ال 
واإ�صعادهم وامل�صاهمة يف التخفيف 
امل���ن���ا����ص���ب���ات  خ����ا�����ص����ة يف  ع���ن���ه���م 
تتطلب  التي  والأوق��ات  املجتمعية 

دفء وحنان الأ�صرة.
مدير  ال�صعد  ي��و���ص��ف  ع��ل��ي  وع���رب 
�صعادته  ع�����ن  الت���������ص����ال  ق�������ص���م 
مب�صاركة الأطفال اليتامى الإفطار 
من  اأن��ه��ا  اإىل  م�����ص��راً  الرم�صاين 
الفعاليات التي تدخل ال�صرور اإىل 
لإ�صراك  فر�صة  اأنها  كما  النفو�س 

العمل  على  وحتفيزهم  املوظفني 
�صارع  وال��ت��ط��وع��ي، حيث  اخل���ري 
موظفو املركز بامل�صاهمة وامل�صاركة 
يف ت���وف���ر م��ت��ط��ل��ب��ات الإف����ط����ار، 
عيدية   ( جتهيز  ع��ل��ى  واحل��ر���س 
مما  م�صارك،  لكل   ) قيمة  وهدية 
اأدخل الفرح اإىل قلوب امل�صاركني . 
وق��ال: تاأتي ه��ذه امل��ب��ادرة يف اإطار 
املجتمعية  والفعاليات  الأن�صطة 
م���رك���ز خدمات  ب��ه��ا  ي���ق���وم  ال���ت���ي 
امل�صوؤولية  تعزيز  بهدف  املزارعني 
دوره  وتر�صيخ  للمركز  املجتمعية 
والإن���������ص����اين حيث  الج���ت���م���اع���ي 

التوا�صل  ت��ع��م��ي��ق  اإىل  ت����ه����دف 
وتعزيز الرتابط م�ع خمتلف فئات 
املجتمع وخا�صة الفئات التي حتتاج 
الدعم وامل�صاندة وت�صتحق العناية 
والهتمام حيث اأن فرحة الإفطار 
 ، ف��رح��ة  ت�صاهيها  الأي���ت���ام ل  م��ع 
واأ�صاف  ت�صاعد مثل هذه املبادرات 
على تكري�س ثقافة العطاء وعمل 
اخلر لدى املوظفني حيث حر�س 
املركز على اأن يكون الإفطار بتربع 
اأنف�صهم  امل��وظ��ف��ني  م���ن  م��ب��ا���ص��ر 
فرحتهم  الأط���ف���ال  ي�����ص��ارك��وا  واأن 

بالإفطار والألفة املجتمعية. 

•• اأبوظبي –الفجر: 

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ك�����ص��ف��ت 
التوا�صل  خ��دم��ة  ا�صتخدامها  اأن 
الذكية  ال����ه����وات����ف  ع����رب  امل����رئ����ي 
التطبيق  اللوحية على  واحلوا�صب 
 Cisco WebEx“ امل�����ص��م��ى 
تقليل  اإىل  اأدى   ”Meetings
املتعاملني  ع��ل��ى  واجل���ه���د  ال���وق���ت 
اإىل  ب�����الإ������ص�����اف�����ة  وامل������وظ������ف������ني، 
اإىل  امل����راج����ع����ني  اأع����������داد  خ���ف�������س 
بن�صبة90  البناء  تراخي�س  اإدارة 
من  البلدية  ت�صتهدف  حيث   ،%
اإىل  ال���و����ص���ول  ال��ن��ظ��ام  ه����ذا  وراء 
املراجعني  اأع��داد  يف  �صفر  النقطة 

بخ�صو�س مراجعة وتدقيق رخ�س 
ت�صر  اأنها  البلدية  واأك��دت  البناء. 
التحول  ن��ح��و  ث���اب���ت���ات  ب���خ���ط���وات 
منهجية  خل���ط���ة  وف����ق����اً  ال���رق���م���ي 
مدرو�صة �صوف تف�صي يف املح�صلة 
اخلدمات  جلميع  كلية  اأمت��ت��ة  اإىل 
وخ�صو�صا الأكرثها طلباً من قبل 

املتعاملني.
قد  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  وك��ان��ت 
اأطلقت يف فرباير املا�صي من العام 
احل����ايل امل��رح��ل��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة من 
ن��ظ��ام )ال��ت��وا���ص��ل امل���رئ���ي( بهدف 
رفع م�صتوى التوا�صل مع ال�صركاء 
املوؤ�ص�صات  م���ن  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني 
ال�صت�صاريني،  ومكاتب  وال��دوائ��ر، 

واملطورين، وامللك ب�صاأن تخلي�س 
الت�صاميم  وت��دق��ي��ق  امل���ع���ام���لت، 
وذلك  وامل��خ��ط��ط��ات،  ال��ه��ن��د���ص��ي��ة، 
تبث  مغلقة  تلفزيونية  دائ��رة  عرب 
وتعمل  م��ب��ا���ص��ر،  ب�صكل  الأح������داث 
والتعاون  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
من  امل�صتفيدة  اجلهات  جميع  بني 

خدمات البلدية.
وق��������د ات������خ������ذت ال����ب����ل����دي����ة ه����ذه 
اخل���ط���وة مت���ه���ي���داً ل��ل��و���ص��ول اإىل 
احل�صور  ع��ن  املتعاملني  ا�صتغناء 
وم����راك����زه����ا  ال���ب���ل���دي���ة  م���ق���ر  اإىل 
كافة  لت�صمل  معاملتهم   لإمت���ام 
وال�صت�صاريني،  امل��لك  املراجعني، 
املعلومات  كافة  لتقدمي  بالإ�صافة 

البناء  تراخي�س  لعملية  ال��لزم��ة 
ومراحلها.

اأو�صحت  ال��ن��ظ��ام  وح���ول مم��ي��زات 
ال����ب����ل����دي����ة اأن��������ه ي����ت����م م�����ن خ����لل 
و�صائل  تقدمي  امل��ذك��ورة  املنظومة 
امل�صاركة  من  املتعامل  متكن  �صهلة 
يف م���راج���ع���ة م���ع���ام���ل���ت���ه، وات���خ���اذ 
وت�صمن  ب�صاأنها،  النهائي  ال��ق��رار 
والقيام  ال����دق����ة،  درج�������ات  اأع����ل����ى 
تراخي�س  اإدارة  م���ع  ب���امل���راج���ع���ة 
العمليات  ب���اأن  تتميز  ك��م��ا  ال��ب��ن��اء، 
تتم من خلل النظام الإلكرتوين 
 Cisco( امل����رئ����ي  وال����ت����وا�����ص����ل 
عرب   )Webex Meeting
هذه  تطبيق  وي�����ص��اه��م  الإن���رتن���ت، 

تكاليف  تخفي�س  يف  ال��ف��ك��رة 
املتعاملني ونفقاتهم للح�صول 
ويحقق  ال���رتاخ���ي�������س،  ع���ل���ى 
التوا�صل الفعال مع مهند�صي 
�صمن  البناء  تراخي�س  اإدارة 
الرتخي�س  م����راح����ل  اإط��������ار 
الأولية  املراجعة  ت�صمل  والتي 
املرحلة  ث����م  ل���ل���م���خ���ط���ط���ات، 
واعتماد  للمراجعة،  الأ�صا�صية 
املخططات، وتلي تلك املراحل 
مرحلة  واع����ت����م����اد  م��ن��اق�����ص��ة 

ثم  للرتخي�س،  املعاملة  ج��اه��زي��ة 
ويتم  الرتخي�س،  اإ���ص��دار  مرحلة 
ذل���ك ���ص��م��ن خ��ط��ة ب��ل��دي��ة مدينة 
دون  الرتاخي�س  لإ�صدار  اأبوظبي 

مقر  اإىل  ال��و���ص��ول  العميل  ح��اج��ة 
ال��ب��ل��دي��ة وان���ت���ظ���ار امل���راج���ع���ة مع 

املهند�س املخت�س.
ا�صتخدام  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
)التوا�صل املرئي( اأ�صفر عن نتائج 

اأع���داد  خف�س  يف  متثلت  اإي��ج��اب��ي��ة 
البناء  تراخي�س  لإدارة  املراجعني 
ي�صل  ك���ان  ح��ي��ث  �صخ�صي،  ب�صكل 
 200 م��ن  اأك��رث  اإىل  �صابقا  ال��ع��دد 
مراجع يومياً يف حني و�صل العدد 

بعد  م���راج���ع���ا   15 م���ن  اأق�����ل  اإىل 
ا���ص��ت��خ��دام ن��ظ��ام ال��ت��وا���ص��ل املرئي، 
التوا�صل  ح�����الت  ع����دد  ب��ل��غ  ك��م��ا 
اإطلقه  منذ  اجلديد  النظام  عرب 
توا�صل  عملية   1000 م��ن  اأك���رث 

•• ح�رضموت - وام:

“ يف  “ هيئة ال��ه��لل الأح��م��ر الإم��ارات��ي  ح�صر وف��د تابع لفريق 
ممثلي  ال�صنحاين  وخمي�س  النعيمي  �صلطان  برئا�صة  ح�صرموت 

اأم�س الأول اجلمعة الأم�صية الرم�صانية  اأول  الهيئة يف املحافظة 
البح�صني  �صاملني  فرج  الركن  اللواء  اأقامها  التي  الإفطار  وماأدبة 
حمافظ ح�صرموت. جرى خلل املاأدبة - التي ح�صرها عدد من 
الوزراء يف احلكومة اليمنية من بينهم الدكتور عبداهلل ملل�س وزير 

اأركان  عوي�صان  �صامل  عوي�صان  رك��ن  والعميد  والتعليم  الرتبية 
�صخ�صيات  و  امل�����ص��وؤول��ني  وك��ب��ار  الثانية  الع�صكرية  املنطقة  ح��رب 
اجتماعية - التطرق اإىل الأ�صرار الناجمة عن الأمطار و ال�صيول 
يومي  ح�صرموت  مناطق  م��ن  وع��دد  املكل  مدينة  �صهدتها  التي 

ح�صرموت  حم��اف��ظ  وا�صتعر�س  امل��ا���ص��ي��ني.  واخلمي�س  الأرب���ع���اء 
ل��ه رحب  كلمة  الإف��ط��ار يف  م��اأدب��ة  اأعقبت  التي   - الأم�صية  خ��لل 
الأمطار  خلفتها  التي  الأ�صرار  حجم   - الهيئة  بوفد  م�صتهلها  يف 
رفع  عملية  ا�صتكمال  واأهمية  ح�صرموت  �صهدتها  التي  الأخ���رة 

املخلفات من ال�صوارع و فتح الطرقات املقطوعة.
اأحلقت  وال�صيول  الأم��ط��ار  اأن  اإىل  ال�صدد  ه��ذا  البح�صني يف  ون��وه 
اأ�صرارا بالغة باملمتلكات العامة و اخلا�صة وم�صاريع البنى التحتية 

خا�صة الطرق واملياه و الكهرباء والت�صالت.

نتيجة ا�صتخدامها نظام التوا�صل املرئي

بلدية مدينة �أبوظبي حتقق خف�صًا ن�صبته 90 % يف �أعد�د مر�جعي تر�خي�س �لبناء 

»�لهالل �لأحمر« يوزع �ل�صالل �لرم�صانية يف مديرية �لدي�س �ل�صرقية بح�صرموت موظفو »خدمات �ملز�رعني » يقيمون 
�إفطارً� رم�صانيًا ل� 37 طفل يتيم 

وفد “�لهالل �لأحمر” يح�صر ماأدبة �إفطار �أقامها حمافظ ح�صرموت

•• عجمان-وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي 
تعزية  برقية  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو 
عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  اأخيه  اإىل 
بوفاة  ال�صقيقة  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل 
اآل خليفة  دع��ي��ج  ب��ن��ت  ه��ال��ة  ال�صيخة  ل��ه��ا  امل��غ��ف��ور 
والدة ال�صيخ عي�صى بن �صلمان بن حمد اآل خليفة 
وال�صيخ حممد بن �صلمان بن حمد اآل خليفة والتي 

انتقلت اإىل جوار ربها. واأعرب �صموه يف برقيته عن 
ملك  اجلللة  ل�صاحب  وموا�صاته  تعازيه  خال�س 
مملكة البحرين .. �صائل املوىل عز وجل اأن يتغمد 

الفقيدة بوا�صع رحمته وي�صكنها ف�صيح جناته.
كما بعث �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
عهد عجمان و�صمو ال�صيخ نا�صر بن را�صد النعيمي 
اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب 
خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب 

ملك مملكة البحرين ال�صقيقة. 

•• دبي-وام:

اأ�صاد �صعادة مرزا ال�صايغ مدير مكتب �صمو ال�صيخ حمدان بن 
اخلرية  مكتوم  اآل  هيئة  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�صو  مكتوم  اآل  را�صد 
الت�صامح  وزي��ر  نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�صيخ  بدعم معايل 
الرئي�س الفخري جلامعة البلمند اللبنانية ومركز ال�صيخ نهيان 
بقرار  مرحبا  باجلامعة  احل�صارات  وح��وار  العربية  للدرا�صات 
اجلامعة اإن�صاء فرع ملركز ال�صيخ نهيان للدرا�صات العربية وحوار 

احل�صارات بالإمارات.
ج���اء ذل���ك خ���لل ل��ق��ائ��ه وف����دا م���ن ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��م��ن��د برئا�صة 
عليه ع�صوية  اجلامعة حيث عر�س  رئي�س  �صامل  اإيلى  الدكتور 

اجلامعة  خطة  الوفد  ا�صتعر�س  كما  املركز  ف��رع  اأمناء  جمل�س 
اللبنانية افتتاح فرع لها بدبى تبداأ الدرا�صة به �صبتمرب املقبل 

يف تخ�ص�صات الهند�صة والعلوم العامة.
ال�صكر للوفد على ثقته ب�صعادته متمنيا للمركز  وقدم ال�صايغ 
التوفيق يف اأداء ر�صالته يف الدرا�صات العربية واحلوار الإ�صلمي 
حوار  اأن  مو�صحا  وامل�صيحية  ال�صلم  بني  والعلقات  امل�صيحي 
الإقليمي  امل�صتويني  على  مهمة  ر���ص��ال��ة  والأدي�����ان  احل�����ص��ارات 

والعاملي.
من جهته �صكر رئي�س جامعة البلمند �صعادة مرز ال�صايغ على 

قبوله ع�صوية جمل�س اأمناء فرع املركز بالإمارات.
�صم الوفد كل من الدكتور ميخائيل جنار نائب رئي�س اجلامعة 

اإبراهيم  ول��ي��د  وال��دك��ت��ور  ال��ع��ام��ة  وال��ع��لق��ات  الدارة  لتطوير 
مبي�س نائب الرئي�س املدير التنفيذي جلامعة البلمند يف دبي.

و�صيمنح مركز ال�صيخ نهيان للدرا�صات العربية وحوار احل�صارات 
بجامعة البلمند �صهادات املاج�صتر يف حقول الدرا�صات العربية 
الإ�صلمية امل�صيحية ودرا�صات حوار الثقافات و�صهادات الدكتوراه 

فى املجالت التى يعنى بها.
الباحثني  املرموقني  الأ�صاتذة  من  جمموعة  املركز  وي�صت�صيف 
و�صيعقد اتفاقات تعاون مع املراكز والربامج الفكرية والبحثية 
علمية  ون��دوات  موؤمترات  �صيعقد  كما  العامل  اأنحاء  يف  املماثلة 
وحلقات  تدريبية  دورات  تنظيم  جانب  اإىل  بن�صاطاتهم  متعلقة 

درا�صية متخ�ص�صة فى جمالت احلوار.

حاكم عجمان يعزي ملك �لبحرين بوفاة 
�ل�صيخة هالة بنت دعيج �آل خليفة

جامعة �لبلمند �للبنانية تن�صئ فرعا ملركز �ل�صيخ نهيان للدر��صات �لعربية وحو�ر �حل�صار�ت بالإمار�ت
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اأخبـار الإمـارات

�نطالق حملة �حلالقة �لآمنة على م�صتوى مدن منطقة �لظفرة

اأكدت اأن روؤية زايد جعلت من الدولة منوذجًا عامليا يف حماية البيئة

�لدكتورة م�صكان تلقي حما�صرة مبنا�صبة عام ز�يد

•• الظفرة-الفجر:

ح��م��ل��ة احللقة  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
بلدية  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي  الآم�����ن�����ة 
منطقة الظفرة على م�صتوى مدن 
ملدة  ت�صتمر  والتي  ال�صت،  املنطقة 
اأن احلملة  اأ�صبوع. واأكدت البلدية 
توعوية  حم����ا�����ص����رات  ت��ت�����ص��م��ن 
وزيارات تفتي�صية ملحلت احللقة 
من  للتاأكد  التجميل  و���ص��ال��ون��ات 
ن�صاط  مم��ار���ص��ة  ���ص��روط  تطبيق 
احل����لق����ة وال��ت��ج��م��ي��ل م����ن اأج����ل 
والتوعية  اخل���دم���ات،  ج����ودة  رف���ع 
عن  ال��ن��اجت��ة  ال�صحية  ب��امل��خ��اط��ر 
ت���وؤدى  ال��ت��ي  ال�صلبية  امل��م��ار���ص��ات 
لن���ت���ق���ال الأم�����را������س امل���ع���دي���ة اأو 
ال�صرار بالب�صرة وال�صعر. وكذلك 
تنقلها  التي  ب��الأم��را���س  التوعية 
الوقاية  و���ص��ب��ل  احل���لق���ة  اأدوات 
م��ن��ه��ا وال��ت�����ص��دي��د ع��ل��ى ����ص���رورة 
وال�صوابط  ب��امل��ع��اي��ر  الل����ت����زام 

الزيارات  ت��وا���ص��ل  م��ع  ال��ت��ج��م��ي��ل، 
العاملني  ل���ت���وع���ي���ة  امل����ي����دان����ي����ة 
و�صالونات  احل����لق����ة  مب���ح���لت 
احلملة  وت�����ه�����دف  ال����ت����ج����م����ي����ل.  
ال�صحي  ب��ال��و���ص��ع  الرت���ق���اء  اإىل 
مل����ح����لت احل�����لق�����ة و����ص���ال���ون���ات 
ال�صحي  الوعي  وتعزيز  التجميل، 
والتعريف  امل���ح���ل���ي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
حلقة  اأدوات  ا�صتخدام  مبخاطر 
انتقال  يف  ودوره�������ا  ن��ظ��ي��ف��ة  غ���ر 
التعريف  على  ع���لوة  الأم���را����س، 
كا�صتخدام  امل���م���ك���ن���ة  ب���ال���ب���دائ���ل 
ال�صتخدام  ذات  احل��لق��ة  اأدوات 
يف  احلملة  وت�صهم  ال��واح��دة.  مل��رة 
حت��ق��ي��ق الأه��������داف امل��ن�����ص��ودة من 
خ���لل اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ر م��ن قبل 
ال�صرتاطات  بتطبيق  احل��لق��ني 
بالنظافة  واله���ت���م���ام  ال�����ص��ح��ي��ة 
وتنظيفها  الأدوات  وتعقيم  العامة 
وا�صتخدام اأف�صل املعقمات واأدوات 
الزي  بلب�س  وال��ت��زام��ه��م  النظافة 

التنمية  ي��ح��ق��ق  ع��امل��ي��ة  ك���ف���اءة  ذو 
معاير  ويعزز  املن�صودة  امل�صتدامة 
جودة احلياة يف اإمارة ابوظبي. ويف 
ختام احلملة تقوم البلدية بتكرمي 
اأف�صل حمل حلقة واأ�صل �صالون 

جتميل ن�صائي. 

ال�صروط  العامة واللتزام بجميع 
بلدية  وتنفذ  املعتمدة.  ال�صحية 
احللقة  حملت  الظفرة  منطقة 
الآمنة ب�صفة دورية على م�صتوى 
مدن املنطقة، انطلقا من روؤيتها 
بلدي  ن��ظ��ام  ت��وف��ر  اإىل  ال��رام��ي��ة 

والكمامات اأثناء احللقة. وانت�صار 
اخلا�صة  الأدوات  ا�صتخدام  ثقافة 
وخا�صة  املحلى  املجتمع  فئات  بني 
التغير  اإىل ج��ان��ب  ال�����ص��ب��اب،  ب��ني 
�صالونات  يف  ح��دث  ال���ذي  الكبر 
النظافة  ح���ي���ث  م�����ن  احل�����لق�����ة 

مليون جنيه ا�صرتليني للمعارك 
امل�صرية  اجلبهتني  على  ال��دائ��رة 
وال�����ص��وري��ة، ومل ي��ك��ن امل��ب��ل��غ كله 
متوفراً فجمع ال�صيخ زايد رجال 
وا�صتدان  لندن  يف  وامل��ال  البنوك 
البرتول  ب�����ص��م��ان  امل��ب��ل��غ  م��ن��ه��م 

وبعث به لدعم الأ�صقاء.
االهتمام بالن�شء:

واأك�����دت خ��دي��ج��ة ال��ع��اج��ل مدير 
عام مركز “اأمان” لإيواء الن�صاء 
اخليمة،  راأ���������س  يف  والأط������ف������ال 
باحلفاظ  م�������ص���وؤول  اجل��م��ي��ع  اأن 
وانتهاج  زاي����د  ال�����ص��ي��خ  ارث  ع��ل��ى 
م���در����ص���ت���ه ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ت�����ه يف 
موقعه،  يف  كًل  الإن�صانية  خدمة 
م�صروع  ف��اأي  بالن�سء،  والهتمام 
اأن حت��م��ل لقب  ي��ج��ب  م��ب��ادرة  اأو 
اأن  على  ت��اأك��ي��داً  زايد”،  “اأبناء 
ال�صورة الإيجابية لدولة الإمارات 
نابعة من نهج ال�صيخ زايد والباء 
املوؤ�ص�صني الذين و�صعوا ال�صيا�صة 
�صارت  والتي  الناجحة  الإيجابية 
ل�صاحب  الر�صيدة  قيادتنا  عليها 
اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
املجل�س  اأع�صاء  احلكام  واإخ��وان��ه 

الأعلى للحتاد.
نائبة  الها�صمي  ع��واط��ف  وق��ال��ت 
للتنمية  ج���ل���ف���ار  م���رك���ز  م���دي���ر 
له  امل����غ����ف����ور  اأن  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
مكانة  ل��ه  زاي���د  ال�صيخ  اهلل  ب���اإذن 
خا�صة لدى �صعب دولة الإمارات 
وال��ع��امل، ل��دوره ال��ب��ارز يف نه�صة 
دول���ة الإم�����ارات وت��ط��وره��ا يف كل 
امل����ج����الت، وي��ك��ف��ي��ن��ا ف���خ���راً لقب 
ال�صيخ زايد  وكان  زايد”،  “عيال 
عطاوؤه،  ينقطع  ل  متدفقاً  نهراً 
مي��د ي��د ال��ع��ون مل��ن ي��ح��ت��اج اإليها 
ي��ط��ل��ب، ومل  اأو مل  ����ص���واء ط��ل��ب 
وج���ه ط��ال��ب عون،  ب��اب��ه يف  يغلق 
على العك�س كان مهتماً بالإن�صان 
اأي���ن���م���ا ك�����ان، ل��ي��ع��م اخل����ر رب���وع 
فو�صلت  خارجها،  وفا�س  الدولة 

عطاءاته اإىل �صتى بقاع العامل.

•• راأ�س اخليمة -الفجر

 الوطن املناف�ش :
ق���ال ���ص��امل ال��ن��ار ال�����ص��ح��ي ع�صو 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي اأن 
دول��ة ح�صارية  اأق���ام  زاي��د  ال�صيخ 
قوامها الن�صان ، والأمان الأ�صري 
، والنه�صة يف كل املجالت، حيث 
املناف�س  ال����وط����ن  ح���ل���م  ان���ط���ل���ق 
م��ع احت���اد اإخ��وان��ه احل��ك��ام خلل 

اإعلن قيام دولة الإمارات.
الرم�صاين  املجل�س  خلل  وتابع 
يف عيون الأجيال” والذي  “زايد 
اأقامته وزارة تنمية املجتمع ومركز 
اأم��ان لإي��واء الن�صاء والأطفال يف 
قاعة  وا�صت�صافته  اخليمة،  راأ���س 
الإم�����ارات  جمعية  يف  امل���وؤمت���رات 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الج���ت���م���اع���ي���ة ب���راأ����س 
حظيت  الأ�������ص������رة  اأن  اخل���ي���م���ة، 
اأن�صاأ  حيث  زاي���د  ال�صيخ  ب��رع��اي��ة 
الأ���ص��ري يف  الإ���ص��لح  لها مكتب 
ال�صعب  اأبناء  واأر�صل  ال�صتينيات، 
ل��ل��ب��ع��ث��ات ال��درا���ص��ي��ة وذل����ك قبل 
لقيام  مهد  م��ا  ال��دول��ة،  تاأ�صي�س 
على  تقوم  حديثة  ع�صرية  دول��ة 

مرتكزات ثابتة.
���ص��امل بن  وم��ن جهته ذك��ر خلف 
عنرب مدير عام جمعية الإمارات 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف راأ�����س 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  اأن  اخل��ي��م��ة، 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اأر�صت قيم املغفور له ال�صيخ 
الدولة  ب���ن���اء  ب��ا���ص��ت��ك��م��ال  زاي������د، 
واجلميع  عاملياً،  �صمعتها  وتعزيز 
مطالب باحلفاظ على هذه القيم 
وخا�صة ال�صباب الإماراتي املبتعث 
م�صوؤولية  يتحمل  ال��ذي  للخارج 
م�صاعفة يف احلفاظ على عادات 
وتقاليد دولة الإم��ارات و�صمعتها 
لفتاً  باأكمله،  وطن  ميثلون  فهم 
اإميان  ث��م��ار  جنني  ال��ي��وم  ان  اإىل 
وقدرات  باإمكانيات  زاي��د  ال�صيخ 
ال�صباب فاأ�ص�س جيًل من القيادات 

ال�صابة يرفع رايتها عالياً.

�صامل  القت�صادي  امل�صت�صار  وقال 
ح�صن الغافري: يف ظل التحديات 
ال��ت��ي واج��ه��ت امل��غ��ف��ور ل��ه ال�صيخ 
زايد طيب اهلل ثراه يف بناء دولة 
الحتاد جند فرقاً �صا�صعاً بني ما 
اجنزه وما قام به بع�س الزعماء 
ال�صيخ  عا�صرهم  الذين  العامليني 
الن�صانية  م��اآث��ره  وت�صهد  زاي���د، 
وم��واق��ف��ه الأخ���وي���ة ع��ن��دم��ا قرر 
اأكتوبر  يف  القومية  املعركة  دع��م 
يف  ف���ل�������س  اآخ�������ر  ح���ت���ى   1973
املعركة  اأي����ام  ث��ال��ث  خ��زي��ن��ت��ه، ويف 
كان ال�صيخ زايد اأول حاكم عربي 
ي��ع��ل��ن ت���ربع ب����لده مب��ب��ل��غ 100 

التح�صيل العلمي خلدمة وطنهم 
وم��واط��ن��ي��ه��م وامل�����ص��اه��م��ة يف دفع 
ال�صفات  وه����ذه  ال��ب��ن��اء،  م�����ص��رة 
دفعت اأبناء الإمارات اإىل موا�صلة 
الوقوف  وع��دم  اأحلمهم  حتقيق 
بعد  وال��ي��وم  معينة،  مرحلة  ع��ن 
عدم جناحي يف انتخابات املجل�س 
ال���وط���ن���ي الحت��������ادي ق������ررت اأن 
ارتقي باأحلمي للعاملية وبالفعل 
بتقدمي  الر�صيدة  قيادتنا  قامت 
�صخ�صية  واختياري  اأم�س  الدعم 
دولة الإمارات الن�صائية للتدريب 
يف الوليات املتحدة وحلل امل�صاكل 

القت�صادية وال�صيا�صية.

املواقف اخلالدة :
وقال العقيد ركن متقاعد حممد 
جمعية  رئ���ي�������س  ال��ك��ع��ب��ي  ����ص���امل 
الإم�������ارات حل��ق��وق الإن�������ص���ان، ان 
املغفور له ال�صيخ زايد اأ�ص�س دولة 
والإن�صانية  احل��ب  على  الإم���ارات 
زايد”  “اأبناء  ل��ق��ب  دل��ي��ل  وخ���ر 
الذي يطلق على ال�صعب الإماراتي 
يف املحافل الدولة، وترك لنا اإرثاً 
تتناقلها  اخل���ال���دة  امل���واق���ف  م���ن 
الأجيال لتنهل من في�س حكمته 
وت�صتلهم  خ���ربات���ه  م���ن  وت��ت��ع��ل��م 
كفاحه،  م����اآث����ر  م����ن  ال������درو�������س 
حيث و���ص��ع د���ص��ت��ور ال��دول��ة على 

ماأرب  ���ص��د  لف��ت��ت��اح   1986 ع���ام 
الذي اأمر باإعادة بنائه على نفقة 
دول��ة الإم����ارات، وال��ي��وم ت�صتكمل 
الر�صيدة  قيادتنا  امل�����ص��رة  نف�س 
ال��ت��ي ���ص��ارع��ت ل��ل��دف��اع ع���ن اأمن 
و�صلمة ال�صعب اليمني ال�صقيق.

م�صاواة املراأة والرجل :
اأن  الزعابي  �صامل  عائ�صة  وقالت 
لبنات  ال��داع��م  ك���ان  زاي���د  ال�صيخ 
الدولة  �صبقت  ح��ي��ث  الإم�������ارات، 
بالإقرار  العامل  دول  من  الكثر 
يف د�صتور البلد على امل�صاواة بني 
باحلقوق  ومتتعها  والرجل  امل��راأة 
ذلك  يف  مب��ا  نف�صها،  وال��واج��ب��ات 

والعدالة  الإن�����ص��ان  تنمية  اأ�صا�س 
الج����ت����م����اع����ي����ة وامل�������������ص������اواة بني 
حقوق  على  الرتكيز  مع  اجلميع 
املراأة. وبح�صب الكعبي اأن م�صرة 
من  بالكثر  حافلة  زاي���د  ال�صيخ 
الإجنازات واملواقف اخلالدة التي 
تاريخ  ف���ارق���ة يف  ع��لم��ة  ���ص��ك��ل��ت 
العربية  الإم��ارات والأمتني  دولة 
ب��اخ��ت��ي��اره كرجل  والإ����ص���لم���ي���ة، 
تقديرا   1988 باري�س  يف  العام 
الق�صايا  خمتلف  جت���اه  مل��واق��ف��ه 
والدولية،  والإ�صلمية  العربية 
وي�صجل تاريخ املغفور له باإذن اهلل 
لليمن  التاريخية  ال��زي��ارة  خ��لل 

ح���ق ال��ع��ل��م وال��ع��م��ل اإ���ص��اف��ة اإىل 
الت�صريعية  واملكا�صب  المتيازات 
الد�صتورية،  حقوقها  تكفل  التي 
ب����داأ  اجل���م���ي���ع  اأن  اإىل  م�������ص���رة 
وفاته  ب��ع��د  ���ص��رت��ه  ع��ن  بالبحث 
ن����ظ����راً ل��ب�����ص��م��ات��ه امل���ن���ت�������ص���رة يف 
يدفعنا  وه������ذا  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء 
ونهج  قيم  لغر�س  مناهج  لو�صع 
الأج��ي��ال احلالية  زاي��د يف  ال�صيخ 
اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 
اللتقاء  زايد على  ال�صيخ  حر�س 
واملواطنات  امل���واط���ن���ني  ب��اأب��ن��ائ��ه 
ي�����در������ص�����ون يف اخل�������ارج  ال�����ذي�����ن 
حل��ث��ه��م ع��ل��ى اجل����د وامل���ث���اب���رة يف 

�لإمار�ت للتنمية تنظم » ز�يد يف عيون �لأجيال «

حققت 61 نزوال ميدانيا للمدار�ش وتتقن 4 لغات 

�صرطة دبي تكّرم عريفًا �أول مل�صاهمتها يف �إجناح مبادرة »دورية �أمن �ملد�ر�س«
•• دبي-الفجر:

ل�����ص��رط��ة دب�����ي ع���ل���ى تقدير  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اإط�������ار ح���ر����س  يف 
اأعمال موظفيها وحتفيزهم لبذل املزيد من اجلهد والعطاء، كرم 
املرقبات،  �صرطة  مركز  مدير  غ��امن،  اهلل  عبد  اأحمد  علي  العميد 
تقديراً  وذل��ك  اجل��وه��ري،  اأح��م��د  الرحيم  عبد  منال  اأول  العريف 
بالتعاون مع  امل��دار���س«،  اأم��ن  »دوري���ة  م��ب��ادرة  اإجن���اح  مل�صاهمتها يف 
دبي،  الب�صرية يف  والتنمية  املعرفة  وهيئة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
اإىل  »اأمنكم �صعادتنا«. ووجه العميد علي غامن �صكره  حتت عنوان 
الثمينة، و�صعيها احلثيث للم�صاهمة يف  اأول على جهودها  العريف 

امل�صتقبل  باأبناء الوطن واأجيال  املبادرة، ل�صيما واأنها تتعلق  اإجناح 
واأمنياً، وتعزيز  الذين نحر�س كل احلر�س على توعيتهم مروريا 
التوا�صل بينهم وبني اأفراد ال�صرطة، وتعزيز �صعورهم بالأمان عن 
طريق الدوريات الأمنية املوجودة، والإر�صادات التي نوجه بها كامل 

املنظومة التعلمية من هيئة تدري�صية واأولياء اأمور وطلبة.
من جهتها اأعربت العرف اأول منال عبد الرحيم املن�صقة وامل�صوؤولة 
عن مركبة اأمن املدار�س الكهربائية يف منطقة املرقبات، اإنها متكنت 
من حتقيق 61 نزول ميدانيا للمدار�س خلل الأ�صهر الأوىل من 
اإط��لق امل��ب��ادرة، وه��و ما ك��ان له الأث��ر الفعال يف حتقيق الأهداف 

املرجوة.

متخ�ص�صة  تدريبية  دورة  تلقت  اأنها  الرحيم  عبد  منال  واأو�صحت 
يف التعامل مع احلملت التوعوية، كما اأنها بطلة الفيلم التوعوي 
لتقدمي  موؤهلة  جعلها  ما  دبي،  ب�صرطة  اخلا�س  �صعادتنا«،  »اأمنكم 
واأنها  ل�صيما  التدري�صي،  وكادرها  املدار�س  لطلب  متميزة  خدمة 
تتقن 4 لغات، العربية والإجنل���يزية والفرن�صية والإ�صبانية، كما اأنها 
حر�صت على الرتكيز على الإر�صادات العامة، والتي تتعلق بامل�صاكل 
اأو  اجل�صدي  العنف  منها  الطلبة،  يواجهها  قد  التي  ال�صعوبات  اأو 
املرورية،  ال�صلمة  اإىل حما�صرات عن  اإ�صافة  النف�صي،  اأو  اللفظي 
والتنمر، و�صرورة التحلي بال�صلوكيات الإيجابية، وم�صاركة الطلبة 

باملنا�صبات الوطنية يف املدار�س احلكومية واخلا�صة.

•• دبي-الفجر:

األقت الدكتورة م�صكان العور، الأمني العام جلائزة زايد الدولية للبيئة، 
اأكادميية �صرطة دبي، حما�صرة يف  رئي�س مركز البحوث والدرا�صات يف 

الأكادميية مبنا�صبة عام زايد.
 ورحبت بداية باحل�صور موؤكدة اأن هذا اللقاء الطيب ي�صادف انعقاده يف 
ظل جمموعة من املنا�صبات العاملية واملحلية، فنحن يف »�صهر اخلر«، من 

»عام زايد« اخلر، ويف يوم زايد للعمل الإن�صاين. 
ولأن النتماء اإىل زايد �صرف نفتخر به، فعلى امل�صتوى ال�صخ�صي اأت�صرف 
بكوين  اأت�����ص��رف  املهني  امل�صتوى  وعلى  زاي���د،  ب��لد  م��ن  اإم��ارات��ي��ة  بكوين 
ع�صوة )الأمني العام( ملوؤ�ص�صة حتمل ا�صم زايد »موؤ�ص�صة زاي���������د الدولة 

للبيئة«.
الرئي�س  من�صب  يف  م���وؤخ���را  ع��ي��ن��ت  ال�����ص��رف،  ه���ذا  بف�صل  واأ����ص���اف���ت: 
امل�صارك للم�صوؤولية الجتماعية يف املجل�س ال�صت�صاري الدويل لتطوير 
مواطنة  اأول  اأك���ون  ب���اأن  لأ���ص��رف  ك��ون��غ،  بهونغ  املنظمة  يف  ال���ص��ت��دام��ة 

اإماراتية، واأول �صيدة عربية تتوىل هذا املن�صب الأممي الرفيع، يف هذه 
املنظمة الدولية.

ال�صادة احل�صور الكرمي، ويف اإطار احتفالت الدولة بعام زايد فقد اأطلقت 
خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �صعادة  راأ�صها  وعلى  دبي  ل�صرطة  العامة  القيادة 
املري القائد العام ل�صرطة دبي، بالتعاون مع موؤ�ص�صة زايد الدولية للبيئة 
وعلى راأ�صها �صعادة اللواء الأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد م�صاعد 
القائد العام ل�صرطة دبي ل�صوؤون الأكادميية والتدريب، رئي�س موؤ�ص�صة 
ت�صرفت  التي  املبادرة  تلك  العامل(  عيون  )زاي��د يف  مبادرة  للبيئة،  زاي��د 
باأن اأكون ممثل لها ومتحدثا عنها دوليا يف عدد من الدول مثل: الهند، 

وماليزيا. وخا�صة واأن العامل اليوم يحتفل باليوم العاملي للبيئة.
معها  تفاعل  نوعية  بيئية  ندواتها  اأي�صاً  �صهدت  الفعاليات  اأن  وذك��رت 
البيئة  »رج��ل  زاي��د  اأن  خا�صة  و  وبيئية،  وعلمية  دبلوما�صية  �صخ�صيات 
معنية  دولية  جهات  منحتها  األقاب  هذه  الأر����س«،  »بطل  زاي��د  الأول«.. 
يف البيئة للقائد املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان -رحمه اهلل-
ال��ت��ي عك�صت حجم  واجل��وائ��ز  الأو���ص��م��ة  م��ن  قائمة طويلة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

�صغلت  وق��د  البيئة.  جم��ال  يف  وجهوده  الكبر  للراحل  العاملي  التقدير 
ت��وؤم��ن ب�صرورة  ق��اع��دة  م��ن  ل��ه، منطلقاً  امل��غ��ف��ور  وف��ك��ر  اه��ت��م��ام  البيئة 
املزاوجة بني التنمية والبناء واحلفاظ على البيئة. واعترب البيئة اأمانة 

يجب احلفاظ عليها للأجيال املقبلة.
وقالت اإن دولة الإمارات جتني اليوم ثمار غر�س الوالد ال�صيخ زايد -طيب 
الدولة  م��ن  وال��ت��ي جعلت  البيئي،  امل��ج��ال  يف  الثاقبة  ث��راه-وروؤي��ت��ه  اهلل 
بل  الطبيعية«،  امل��وارد  وا�صتدامة  البيئة  يف حماية  فريداً  عامليا  منوذجاً 

وتلعب اليوم دوراً بارزاً يف جمالت حماية البيئة على ال�صعيد العاملي.
زايد(  ع��ام  )منا�صبة  املنا�صبة  بهذه  ان��ه  اإىل  م�صكان  ال��دك��ت��ورة  واأ���ص��ارت 
ب��اأن احلديث عن  اأمامكم عن عام زاي��د، مع يقيني  اأحت��دث  اأن  ي�صرفني 
زايد لن تكفيه كلمة اأو كتاب اأو جملد اأو جملدات لأنه زايد اخلر، وزايد 
والإقليمي  املحلي  زاي��د  وامل�صتقبل،  واحلا�صر  املا�صي  وزاي��د  احل�صارة، 
والدويل )رحم اهلل زايد، وبارك فيمن توىل اأمرنا بعده، �صاحب ال�صمو 
ال�صمو  واأخ��وه �صاحب  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 

الوزراء حاكم دبي، واإخوانهم احلكام. حفظهم اهلل جميعا(.
واأكدت الدكتورة العور اأن عام زايد نرى اأثره يف الفكر البتكاري الإبداعي 
القائم على العلم، والعلماء، والبحث العلمي ل�صت�صراف امل�صتقبل، التي 
اأر�صى مبادئه �صموه يف الدولة. ول اأدل على ذلك من جائزة زايد الدويل 
للبيئة والتي تت�صرف باأن حتمل ا�صم زايد، لدوره يف هذا املجال، والتي 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  راعيها  ر�صالة  حملت 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اإىل العامل، انطلقا 
واإقليميا  حمليا  بالبيئة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  اه��ت��م��ام  م��ن 

ودوليا. 

�صامل النار ال�صحي  : زايد اأقام دولة ح�صارية على  قيم اإن�صانية را�صخة
خلف �صيف : من واجب طالبنا يف اخلارج جت�صيد اإرثنا احل�صاري 
حممد �صامل الكعبي :د�صتور االإمارات يعك�ش روؤية تنمية االإن�صان

اأن احلملة  اأ�صبوع. واأكدت البلدية 
توعوية  حم����ا�����ص����رات  ت��ت�����ص��م��ن 
وزيارات تفتي�صية ملحلت احللقة 

بلدية  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي  الآم�����ن�����ة 
منطقة الظفرة على م�صتوى مدن 
ملدة  ت�صتمر  والتي  ال�صت،  املنطقة 

•• الظفرة-الفجر:

ح��م��ل��ة احللقة  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
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•• دبي-الفجر:

ع��ب��د اهلل خليفة  ال���ل���واء  ���ص��ع��ادة  وق���ع 
امل������ري، ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل�����ص��رط��ة دب���ي، 
عبد  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  و�صعادة 
اهلل ال��ب��ي��ل��ي، م��دي��ر ج��ام��ع��ة الإم����ارات 
بني  تفاهم  م��ذك��رة  امل��ت��ح��دة،  العربية 
ال�صراكة  وت��ط��وي��ر  ل��دع��م  ال��ط��رف��ني 
العلمية  ال��ب��ح��وث  جم���الت  يف  بينهما 
وال���درا����ص���ات ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة، وذل����ك يف 
املقدم  بح�صور  ال��ع��ام��ة،  ال��ق��ي��ادة  مقر 
مركز  مدير  الغ�صية،  حمدان  الدكتور 
اتخاذ  ودع�����م  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ا���ص��ت�����ص��راف 
في�صل  وامل����ق����دم  ب���ال���وك���ال���ة،  ال����ق����رار 
الأمني،  الإع���لم  اإدارة  مدير  القا�صم 
وال�صتاذة علياء ح�صني مبارك مديرة 
اإدارة البحوث والدرا�صات امل�صتقبلية يف 
مركز ا�صت�صراف امل�صتقبل ودعم اتخاذ 
ال���ق���رار. واأث���ن���ى ���ص��ع��ادة ال���ل���واء املري 
الكبر  العلمي  وامل�صتوى  اجلهود  على 
يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جلامعة 
وك��وادر مواطنة  الوطن بخربات  رف��د 
العامة  القيادة  حر�س  موؤكداً  موؤهلة، 
ع���ل���ى توطيد  ال����دائ����م  دب�����ي  ل�����ص��رط��ة 
اأوا�صر التعاون والتن�صيق مع املوؤ�ص�صات 
العلمية  البحوث  جم��ال  يف  التعليمية 

والدرا�صات التخ�ص�صية.
اإهتام م�صرتك

الأ�صتاذ  ����ص���ع���ادة  اأك�����د  ج���ان���ب���ه،  وم����ن 
البيلي حر�س جامعة  الدكتور حممد 
التعاون  اأوا�صر  توطيد  على  الإم��ارات 
املوؤ�ص�صات  وب�����ني  ب��ي��ن��ه��ا  وال��ت��ن�����ص��ي��ق 
الرائدة يف الدولة، والعمل على تطوير 
املجالت  يف  بينهم  امل�صرتكة  الأن�صطة 
املعرفة  ون�صر  امل�صرتك،  الهتمام  ذات 
وتطوير  املجتمع  تنمية  يف  للم�صاهمة 

الكوادر املواطنة.
اإىل  يهدف  التعاون  هذا  اأن  اإىل  واأ�صار 

املتدربني  مهارات  وتطوير  كفاءة  رفع 
وت��اأه��ي��ل ال��ع��ام��ل��ني م��ن خ���لل توفر 
دورات تدريبية متقدمة لتمكينهم من 
اأداء مهامهم مبهنية واحرتافية عالية 
لدور  ا���ص��ت��ك��م��اًل  منهجية  اأ���ص�����س  وف���ق 
املنظومة الأمنية يف بث الطماأنينة يف 

جمتمع دولة الإمارات.
ن�س املذكرة

وت��ن�����س امل���ذك���رة ال��ت��ي ���ص��ي��ن��ف��ذه��ا من 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة دب���ي مركز 

اتخاذ  ودع�����م  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ا���ص��ت�����ص��راف 
ال��ق��رار، وم��ن ط��رف جامعة الإم���ارات 
جامعة  م����رك����ز  امل����ت����ح����دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
والقيادة،  العامة  لل�صيا�صة  الإم����ارات 
تن�س على اأن يتعاون اجلانبان يف اإعداد 
علمية،  وب���ح���وث  ودرا�����ص����ات  م�����ص��اري��ع 
وتنظيم دورات تدريبية وندوات وور�س 
التي  املو�صوعات  ح��ول  م�صرتكة  عمل 
طرف  ك��ل  ي�صعى  واأن  ال��ط��رف��ني،  تهم 
والأخ�صائيني  اخل����رباء  ت��دري��ب  اإىل 

امل��ت��اح��ة، وتبادل  يف ح���دود الإم��ك��ان��ات 
الإدارية واملعرفية  اخلربات والتجارب 
وعقد  ال�صت�صارات  تقدمي  خ��لل  م��ن 
خ���رباء  م���ن  ع��ل��م��ي��ة  ون������دوات  دورات، 

اجلانبني.
ك��م��ا وت��ن�����س امل���ذك���رة ع��ل��ى اأن����ه ميكن 
التجهيزات  م��ن  ال�صتفادة  للطرفني 
امل�صرح،  التدريب،  »قاعات  اللوج�صتية 
املكتبة« لعقد امللتقيات اأو ور�س تدريبية 
م�صبق  تن�صيق  على  بناًء  وذل��ك  خا�صة 
احل�صول  ت�صهيل  يف  والتعاون  بينهما، 
التعاون  اآل��ي��ات  وو���ص��ع  املعلومات  على 

لتحقيق اأهداف كل منهما.
وتوؤكد املذكرة على و�صع برنامج لعقد 
اجتماعات دورية بني الطرفني بهدف 
طرف  ك��ل  يقوم  واأن  ال�صراكة،  تعزيز 
ب��اإب��لغ ال��ط��رف الآخ���ر يف ح��ال اإقامة 
معار�س اأو موؤمترات علمية ذات علقة 
وا�صت�صراف  امل�صتقبلية  ب��ال��درا���ص��ات 

امل�صتقبل بهدف امل�صاركة فيها.
و���ص��ت��ت��ي��ح امل����ذك����رة م�������ص���ارك���ة خ����رباء 
اجلانبني يف اإعداد الدرا�صات والبحوث 
ال��ع��ل��م��ي��ة، وم�����ص��اه��م��ة خ����رباء جامعة 
الإثراء  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
�صرطة  م��ع  بالتعاون  العلمي  والن�صر 
دب����ي، واإن�������ص���اء ق���اع���دة ب��ي��ان��ات لطلبة 
اخلا�صة  النهائية  الدرا�صية  ال�صنوات 
الطلبة  وا����ص���ت���ق���ط���اب  ب����اجل����ام����ع����ة، 

الربامج  م��ن  وال�صتفادة  اخلريجني، 
ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل���ا����ص���ة، وال���ت���ع���اون يف 
جمال تاأهيل النزلء مع مركز التعليم 
يف  والتعاون  للجامعة،  التابع  امل�صتمر 
البتكارات  ودرا����ص���ة  الإ����ص���راف  جم���ال 
�صتى  ال����ن����زلء يف  ب���ه���ا  ي���ت���ق���دم  ال���ت���ي 

املجالت.
الإم���ارات  جلامعة  التفاقية  و�صتتيح 
الربامج  يف  امل�صاركة  املتحدة  العربية 
والدورات التدريبية وح�صور املوؤمترات 
وامللتقيات العلمية التي تنظمها �صرطة 
الأن�صطة  ورعاية  تنظيمها  ودع��م  دبي 
العلقة،  ذات  ال��ط��لب��ي��ة  وامل�����ص��اري��ع 
والإ�صراف العلمي على حتكيم الأبحاث 
والدرا�صات التي يعدها موظفو �صرطة 
دب���ي ����ص���واء لأغ���را����س ت��ط��وي��ر العمل 

وامل�صابقات  اجل��وائ��ز  يف  للم�صاركة  اأو 
واإقرار  والعاملية  الإقليمية  اأو  املحلية 

�صلحيتها للم�صاركة.
حتكيم وتقييم

جامعة  ����ص���ت���ق���وم  ل���ل���م���ذك���رة  ووف�����ق�����اً 
بامل�صاهمة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
العلمي  الإن����ت����اج  وت��ق��ي��ي��م  حت��ك��ي��م  يف 
اخلا�صة  البحوث  اأو  الدرا�صية  للكتب 
ال���ت���ي ت��ن�����ص��ر ب����ال����دوري����ات وامل���ج���لت 
الت�صهيلت  منح  على  وتعمل  العلمية، 
الزيارات  ت���ب���ادل  اأث���ن���اء  دب���ي  ل�����ص��رط��ة 
النواحي  واإث��راء  العلمية بهدف تنمية 
�صرطة  وتزويد  والبحثية،  الأكادميية 
والدرا�صات  البحوث  م��ن  بقائمة  دب��ي 
دوري،  ب�����ص��ك��ل  ق��ب��ل��ه��ا  م����ن  امل���ن���ج���زة 
يف  العليا  ال��درا���ص��ات  ب��رام��ج  و�صياغة 

الأدل������ة اجل��ن��ائ��ي��ة والتي  ت��خ�����ص�����ص��ات 
تخدم ا�صت�صراف امل�صتقبل.

ك���م���ا و���ص��ت�����ص��ه��ل ج���ام���ع���ة الإم����������ارات 
العربية املتحدة ان�صمام كوادر �صرطة 
التي  العليا  ال��درا���ص��ات  ب��رام��ج  دب��ي يف 
تطرحها اجلامعة حالياً، وربط النظام 
دب��ي مع  الإل��ك��رتوين اخلا�س ب�صرطة 
بجامعة  اخل��ا���س  الإل��ك��رتوين  النظام 
الإم��������ارات، واأن ي�����ص��ع��ى ك���ل ط����رف يف 
ح���دود اإم��ك��ان��ات��ه ال��ف��ن��ي��ة وامل���ادي���ة اإىل 
تقدمي ال�صت�صارات اللزمة يف الأمور 
منهما  بكل  املنوطة  باملهام  ال�صلة  ذات 
وذات اله��ت��م��ام امل�����ص��رتك وخ��ا���ص��ة يف 
ال�صحايا  ب���اأط���ف���ال  امل��ت�����ص��ل��ة  الأم������ور 
البحوث  واإع���داد  التدريبية  وال���دورات 

والدرا�صات اخلا�صة.

•• دبي – الفجر: 

وبالتعاون  ال���ذك���ي���ة  دب�����ي  اأع���ل���ن���ت 
م��ع ع���دة ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة يف اإم����ارة 
دب����ي، ع��ن ب����داأ ال��ع��م��ل ع��ل��ى املرحلة 
دبي  “ا�صرتاتيجية  لتنفيذ  الأوىل 
والتي  اللورقية”،  ل��ل��م��ع��ام��لت 
اأط��ل��ق��ه��ا ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، مطلع 
العام اجلاري، يف اإطار روؤية �صاحب 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم، 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل” لتحول حكومة دبي اإىل منوذج 

ذكي بالكامل.  
وت�����ص��ع��ى دب�����ي ال���ذك���ي���ة م����ن خلل 
العمليات  رقمنة  اإىل  ال�صرتاتيجية 
الهيئات  يف  وال��داخ��ل��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
يوفر  ب�صكل  احلكومية،  واملوؤ�ص�صات 

كافة موظفي  على  واجل��ه��د  ال��وق��ت 
اجلهات احلكومية واملتعاملني بذات 
اإيجاباً  ينعك�س  ال��ذي  الأم��ر  الوقت، 
على بيئة الأعمال ويعزز حتقيق ر�صا 
و�صعادة املتعاملني، اإىل جانب خف�س 
النفايات، وتوفر  التكلفة وم�صتوى 

الوقت واحلفاظ على البيئة. 
ع��ل��ى تنفيذ  ال���ذك���ي���ة  دب����ي  وت��ع��م��ل 
املرحلة الأوىل لل�صرتاتيجية والتي 
�صتنتهي مع نهاية العام اجلاري، مع 
�صرطة  وه��ي:  حكومية،  جهات  �صت 
دبي، هيئة الطرق واملوا�صلت، هيئة 
الأرا�صي  دائ��رة  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
ودائرة  دب��ي،  اقت�صادية  والم���لك، 
التجاري بدبي.  ال�صياحة والت�صويق 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى املرحلة  ب��ع��ده��ا  ل��ت��ب��داأ 
مع  ال�صرتاتيجية  لتنفيذ  الثانية 

جهات حكومية اأخرى يف الإمارة. 
وحول املو�صوع قالت �صعادة الدكتورة 
عائ�صة بنت بطي بن ب�صر، مدير عام 

“ا�صرتاتيجية  “ت�صكل  الذكية،  دبي 
نقلة  اللورقية”  للمعاملت  دب��ي 
دبي  اإم���ارة  م�صرة حت��ول  نوعية يف 
ترجمة  بالكامل،  ذك��ي��ة  مدينة  اإىل 
الر�صيدة  قيادتنا  وتوجهات  ل��روؤي��ة 
يف اآلية عمل احلكومة الذكية والتي 
لبناء  املتطورة  التكنولوجيا  ت�صخر 
منظومة عمل متكاملة وخالية من 
طاقاتها  ب��ال��ت��ايل  وت��وج��ه  الأوراق، 
ت���ط���وي���ر اخلطط  ن���ح���و  ال��ب�����ص��ري��ة 
املجتمعات  لتنمية  وال�صرتاتيجيات 

وحتقيق �صعادة اأفراد املجتمع«. 
اأج����ل  “من  ����ص���ع���ادت���ه���ا:  واأ�����ص����اف����ت 
“ل�صرتاتيجية دبي  التنفيذ الأمثل 
وحتقيق  اللورقية”  للمعاملت 
مت  و���ص��ام��ل،  �صل�س  ب�صكل  اأه��داف��ه��ا 
ال�صرتاتيجية  تنفيذ  تق�صيم عملية 
كل  ت�صمل  بحيث  م��راح��ل  ع��دة  اإىل 
مرحلة تطبيق حماور ال�صرتاتيجية 
يف عدد من اجلهات احلكومية، ويف 

من    6 اخ��ت��ي��ار  مت  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ال���ك���ربى التي 
ت��ق��دم ك��ّم��ا م��ن اخل��دم��ات  احليوية 
ب�صكل  ترتبط معهم  والتي  لل�صكان، 
وث��ي��ق م��ن خ���لل خ��دم��ات��ه��ا الذكية 
ثم  الثانية  املرحلة  لتبداأ  اليومية، 
ع�صرات  م��ع  التطبيق  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة 
الأخ���رى يف عام  اجل��ه��ات احلكومية 
اإىل حكومة ذكية  للو�صول   ،2019

بالكامل خلل عام 2021«. 
ويف هذا الإط��ار، عقدت دبي الذكية 
ع������دة اج����ت����م����اع����ات م�����ع امل���دي���ري���ن 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
لتنفيذ  الأوىل  ب��امل��رح��ل��ة  امل�����ص��ارك��ة 
ملناق�صة  وذل������ك  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة، 
تعمل  حيث  التنفيذ،  واآليات  خطط 
م��ع هذه  ب�صكل مكثف  ال��ذك��ي��ة  دب��ي 
الجتماعات  اأ�صفرت  وق��د  اجل��ه��ات، 
ف���رق ع��م��ل خ��ا���ص��ة من  ع��ن ت�صكيل 
ال�صرتاتيجية،  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ج��ه��ة  ك���ل 

مع  بالتعاون  ال��ف��رق  ه��ذه  و�صتعمل 
دبي الذكية على التن�صيق والتطبيق 

الأمثل لل�صرتاتيجية. 
وتقوم “ا�صرتاتيجية دبي للمعاملت 
حم���اور  ث���لث���ة  “على  ال���لورق���ي���ة 
رئي�صة وهي: حمور التقنيات، و�صيتم 
من خلله تلبية الحتياجات التقنية 
وتوفر البيانات ل�صمان اإجراء كافة 
املعاملت والإجراءات احلكومية بل 
اأم��ا امل��ح��ور ال��ث��اين فهو حمور  ورق، 
العمل  �صيتم  وعربه  “الت�صريعات”، 
الت�صريعية  ال��ت��غ��ي��رات  ���ص��ن  ع��ل��ى 
املعاملت بل ورق  اللزمة لتمكني 
يف جميع املوؤ�ص�صات، و�صيعمل املحور 
“الثقافة”، على امل�صي  الثالث وهو 
الثقافية  ال��ع��وائ��ق  تخطي  يف  ق��دم��اً 
لتعزيز  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  الأف������راد  ل���دى 
اع��ت��م��اد امل��ع��ام��لت والإج�����راءات بل 

ورق. 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة حتول  و����ص���ت���ع���زز 

الداخلية  احل���ك���وم���ي���ة  امل���ع���ام���لت 
رقمية  اإىل  امل��ت��ع��ام��ل��ني  وم��ع��ام��لت 
احلكومة  �صتتوقف  ك��م��ا  ب��ال��ك��ام��ل، 
م�����ن خ������لل ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة عن 
الورقية  ال��وث��ائ��ق  ط��ل��ب  اأو  اإ����ص���دار 
اأن  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  م��ن 
احلكومية  اجل���ه���ات  يف  امل���وظ���ف���ني 
اأو معاجلة  اإ�صدار  �صيوقفون عملية 
اأو  ال��رئ��ي�����ص��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف  الأوراق 

الداعمة. 
اإر�صاء  على  ال�صرتاتيجية  و�صتعمل 
ت�صم  وال��ت��ي  تقنية،  ت��غ��ي��رات  ع���دة 
املوؤ�ص�صات  يف  الأمت��ت��ة  م�صتوى  رف��ع 
الحتياجات  وت���وف���ر  احل��ك��وم��ي��ة، 
والداخلية  للمتعاملني  اخل��ارج��ي��ة 
ل�����لأم�����ور ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة والإداري����������ة 
م��ن خلل  �صتتم  وال��ت��ي  امل�����ص��رتك��ة، 
البيانات  وت��وف��ر  الرقمية  التواقيع 

���ص��م��ن م��ن�����ص��ات م��ت��خ�����ص�����ص��ة، اإىل 
الرقمية.  والهوية  ال�صهادات  جانب 
وكذلك تت�صمن تغيرات ت�صريعية، 
ال�صخ�صي  باحل�صور  تتعلق  وال��ت��ي 
القانونية  واحل���اج���ة  امل��ح��اك��م،  اإىل 
ت�صمن  ورق�����ي�����ة  وث�����ائ�����ق  لإب�����������راز 
م�صداقية املعاملة، و�صيتم ذلك من 
اللوائح  وو�صع  القوانني  �صن  خلل 

والأنظمة وال�صيا�صات. 

تهدف للتعاون يف تطوير البحث العلمي والدرا�صات التخ�ص�صية

�صرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صمن م�صرية حتول حكومة دبي لنموذج ذكي بالكامل

دبي �لذكية تطلق �ملرحلة �لأوىل لتنفيذ »��صرت�تيجية دبي للمعامالت �لالورقية«

خالل تنظيمه اإفطارًا جماعيًا للمنت�صبني اإىل قرية العائلة بدبي بالتعاون مع بياديرا

 �ملجل�س �لإمار�تي لكتب �ليافعني ير�صم �لفرح على وجوه �لأطفال �لأيتام
•• ال�صارقة-الفجر:

���ص��م��ن م���ب���ادرات���ه يف ع���ام زاي����د و�صهر 
رم�صان املبارك، ر�صم املجل�س الإماراتي 
ل��ك��ت��ب ال��ي��اف��ع��ني ال��ب�����ص��م��ة ع��ل��ى وجوه 
قرية  اإىل  املنت�صبني  الأي��ت��ام  الأط��ف��ال 
العائلة التابعة ملوؤ�ص�صة الأوقاف و�صوؤون 

الق�صر بدبي، حني جمعهم على مائدة 
بياديرا،  مطعم  مع  بالتعاون  الإف��ط��ار 
اإ����ص���ع���اده���م، وت�����ص��ه��ي��ل دجمهم  ب��ه��دف 
يف  بالطماأنينة  ال�صعور  وبث  باملجتمع، 
�صاحلني  اأف���راداً  يكونوا  كي  نفو�صهم، 

لوطنهم.  
تقدمي  الإف�������ط�������ار  ح����ف����ل  وت�������ص���م���ن 

الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
والور�س الرتفيهية، ومن بينها جل�صة 
الأط��ف��ال برحلة ممتعة  اأخ��ذت  قرائية 
ع���رب ال��ك��ل��م��ات ل��ت��ح��ل��ق ب��ه��م يف عامل 
اإىل  والبهجة  الفرحة  واأدخلت  اخليال 
يتفاعلون  ج��ع��ل��ه��م  م���ا  وه���و  ق��ل��وب��ه��م، 
مدى  ع��ن  وي��ع��ربوا  كبر،  ب�صكل  معها 
فرحتهم  بهذه الفعالية التي اأ�صعرتهم 
باأهمية �صهر رم�صان املبارك يف تعزيز 

القيم العائلية. 
وقالت مروة العقروبي، رئي�س املجل�س 
“جاء  ال���ي���اف���ع���ني:  ل��ك��ت��ب  الإم�����ارات�����ي 
الإن�صانية،  امل����ب����ادرة  ل���ه���ذه  ت��ن��ظ��ي��م��ن��ا 
ان���ط���لق���اً م����ن اإمي���ان���ن���ا امل���ط���ل���ق ب����اأن 
الأط���ف���ال الأي����ت����ام، ه���م ج���زء م���ن هذا 
حقهم  مننحهم  اأن  وي��ج��ب  امل��ج��ت��م��ع، 
نعمل  واأن  واله���ت���م���ام،  ال��رع��اي��ة  م���ن 
يف  دجمهم  يت�صنى  حتى  تاأهيلهم  على 
جمتمعهم، مبا ي�صهم يف تعزيز الن�صيج 
العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  الجتماعي 

املتحدة«. 
ومن جهته، قال ماتيو بيانكي، الرئي�س 
“نحن �صعداء مبا  التنفيذي لبياديرا: 
ي��ق��وم ب��ه ���ص��رك��اوؤن��ا يف دول���ة الإم�����ارات 
اأن  لنا  ل�صرف  واإن���ه  امل��ت��ح��دة،  العربية 
ن�صاركهم جهودهم من خلل امل�صاهمة 
رم�صان  ب�صهر  اخلا�صة  فعالياتهم  يف 
للمجتمع  اجل��م��ي��ل  رد  وي��ع��د  امل���ب���ارك. 
اأح�������د اأك�������رث ال�������ص���ف���ات امل�������ص���رتك���ة يف 

على  والإيطالية  الإماراتية  الثقافتني 
حد �صواء«.

مدير  �صامل،  وداد  �صكرت  ناحيتها  من 
املجل�س  ع��م��ل  ف���ري���ق  ال��ع��ائ��ل��ة،  ق���ري���ة 
الإماراتي لكتب اليافعني وبياديرا دبي 
الفعالية  هذه  لتنظيم  مبادرتهما  على 
الرم�صانية التي تتيح للأطفال الأيتام 
وتعزز  ال��ك��رمي،  ال�صهر  بقيم  ال�صعور 
العائلة  قرية  دور  من  نف�صه  الوقت  يف 
التي متثل منوذجاً يحتذى به يف رعاية 
يكونوا  حتى  الأيتام،  الأطفال  وتاأهيل 
املجتمع  ب��ه��م  يفخر  ���ص��احل��ني  اأف�����راداً 

وترتقي بعطاءاتهم دولة الإمارات. 
اأن�صئت  ال��ت��ي  العائلة  ق��ري��ة  وحتت�صن 
من  جم����م����وع����ة   ،2015 ع��������ام  يف 
الأط����ف����ال م���ن الأي�����ت�����ام، وت���وف���ر لهم 
ال�صحية  وال��رع��اي��ة  والتعليم،  امل����اأوى، 
على  تعمل  كما  وال��ت��غ��ذي��ة  والنف�صية، 
الأيتام،  للأطفال  حقيقي  بيت  توفر 
مينحهم جواً عائلياً م�صتقراً ومتوازناً، 
الأ�صا�صية،  احتياجاتهم  جميع  يحتوي 
م���ع ت��ع��ي��ني اأم���ه���ات ب�����دوام ك��ام��ل لكل 
جم��م��وع��ة م���ن الأط����ف����ال ل��ت��وف��ر كل 

الرعاية واحلب املطلوبني لهم.
لكتب  الإم�����ارات�����ي  امل��ج��ل�����س  اأن  ي���ذك���ر 
ال���ي���اف���ع���ني ه����و ال����ف����رع ال���وط���ن���ي من 
اليافعني،  ل��ك��ت��ب  ال�������دويل  امل���ج���ل�������س 
وق���د ان��ط��ل��ق ال��ع��م��ل ف��ي��ه ع���ام 2010 
اأكرب بني الطفل  بهدف حتقيق تقارب 

وال���ك���ت���اب، م���ن خ����لل جم��م��وع��ة من 
املوؤلفني  وتزويد  والأن�صطة،  الربامج 
واملحرتفني  ال���واع���دي���ن  وال��ر���ص��ام��ني 
ودور الن�صر القائمة يف الدولة بفر�س 
وبناء  اخل�������ربات  وت����ب����ادل  ال���ت���وا����ص���ل 

ال���ق���درات، ف�����ص��ًل ع��ن ت��ق��دمي الدعم 
وال���ت���دري���ب ل��ل��ع��ام��ل��ني يف جم���ال كتب 
القراءة، والعمل على  الأطفال وتعزيز 
ن�صر ثقافة التفاهم واحلوار من خلل 

كتب الأطفال.

�إعالن �أ�صماء �لفائزين مبنحة من�صة �ل�صارقة لالأفالم لعام 2018�صعيد بن حممد ي�صتقبل وفد �صرطة �أبوظبي
•• ال�صارقة-وام:

من�صة  مبنحة  الفائزين  اأ�صماء  للفنون  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
تاأتي  التي  ال�صنوية  ال�صينمائية  املبادرة   ،2018 ال�صارقة للأفلم 
الإم���ارات  دول��ة  الأف���لم يف  اإن��ت��اج  املوؤ�ص�صة يف دع��م  �صياق جهود  يف 

واإثراء حمتواها.
وح�صل على املنحة ال�صنوية لهذه الدورة والتي ت�صل اإىل 30 األف 
املدين،  الرحمن  م��ن: حممد احل��م��ادي، وعبد  ك��ل  اأم��رك��ي  دولر 
اإنتاجها  �صيتم  ال��ت��ي  الأف����لم  تعر�س  اأن  على  الأط��ر���س،  وفي�صل 
دي�صمرب  يف  ينطلق  ال��ذي  للأفلم  ال�صارقة  من�صة  برنامج  �صمن 
موؤ�ص�صة  رئي�صة  القا�صمي،  حور  ال�صيخة  تقييم  من  وهو   ،2018

ال�صارقة للفنون. كانت املوؤ�ص�صة اأطلقت من�صة ال�صارقة للأفلم يف 
يناير 2018 لتوفر من�صة ل�صّناع الأفلم املعروفني والواعدين، 
اإنتاج  ُت�صهم يف تطوير ودعم  والنقاد، والطلب، بحيث  واملنتجني، 

الأفلم يف الدولة.
وتتاألف املن�صة من : منحة اإنتاج للأفلم الق�صرة، وجائزة وعرو�س 

اأفلم مقّيمة، وبرنامج لور�س العمل واجلل�صات النقا�صية.
برنامج  لتنظيم  ���ص��ي��ف  ل��ق��ّي��م  دع����وة  دورة  ك��ل  يف  امل��ن�����ص��ة  وت��ق��دم 
ومُتنح  حم��ددة،  ثيمة  لها  والطويلة  الق�صرة  للأفلم  �صينمائي 
اجل���ائ���زة لأف�����ص��ل الأف�����لم م��ن خمتلف ال��ف��ئ��ات وف���ق روؤي����ة جلنة 
التي  النقا�صية  واجلل�صات  العمل  ور���س  جانب  اإىل  ذلك  التحكيم. 
مثل  الأف���لم  ل�صنع  العملية  امل��ه��ارات  ح��ول  متخ�ص�صون  يقدمها 

كتابة ال�صيناريو والت�صوير ال�صينمائي واملونتاج، اإ�صافة ملو�صوعات 
متعلقة بنظرية الفيلم واملدار�س النقدية ال�صينمائية، والتحديات 

التي يواجهها �صوق الفيلم يف املنطقة.
ويف �صياق الدورة الأوىل من من�صة ال�صارقة للأفلم قالت ال�صيخة 
حور: اإن هذه الدورة متثل خطوة اأخرى تتبناها املوؤ�ص�صة من اأجل 
والتي  الأف��لم،  واإنتاج  ل�صناعة  الحرتافية  الآليات  ودع��م  تر�صيخ 
�صتعمل بال�صرورة على اإثراء الواقع املحلي يف هذا املجال، وتوفر 
املبادرة  اأن هذه  ال�صباب، كما  لل�صينمائيني  العر�س والإنتاج  فر�س 
مبا تت�صمنه من ور�س تخ�ص�صية وعرو�س منتقاة �صوف تعمل على 
حتفيز الطاقات الإبداعية الكامنة واإ�صاعة مناخ ثقايف وفني يتناغم 

ويتكامل مع م�صروع املوؤ�ص�صة وغاياتها الأ�صا�صية.

•• العني - وام:

ا�صتقبل ال�صيخ الدكتور �صعيد بن حممد 
ق�صره  يف  الول  اأم�����س  م�����ص��اء  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأبوظبي  ���ص��رط��ة  وف����د  ال���ع���ني  مب��دي��ن��ة 
ال���ل���واء حم��م��د خلفان  ب��رئ��ا���ص��ة م���ع���ايل 

الرميثي قائد عام �صرطة اأبوظبي.
�صعيد بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  وتبادل 
مع وفد �صرطة اأبوظبي التهاين مبنا�صبة 
�صهر رم�صان املبارك .. داعني اهلل عز وجل 

اأن يعيده هذه املنا�صبة عليه وعلى وطننا 
والإ�صلمية  العربية  والأم��ت��ني  ال��غ��ايل 
باخلر واليمن والربكات واأن يدمي على 
بلدنا العزيزة اأمنها وا�صتقرارها يف ظل 

قيادتها الر�صيدة.
وت���ن���اول احل�����ص��ور وج��ب��ة الإف���ط���ار على 
مائدة ال�صيخ الدكتور �صعيد بن حممد اآل 
نهيان. ح�صر اللقاء .. ال�صيخ خليفة بن 
�صعيد اآل نهيان وال�صيخ �صلطان بن �صعيد 

اآل نهيان وعدد من امل�صئولني.

مر�كز �لأمرية هيا تختتم عامها 
�لدر��صي 2018-2017 

•• دبي-وام:

اختتمت اإدارة مراكز الأمرة هيا بنت احل�صني الثقافية الإ�صلمية التابعة 
الدرا�صي  للعام  فعالياتها  اخل��ري  والعمل  الإ�صلمية  ال�����ص��وؤون  ل��دائ��رة 

واملزهر. ال�صيف  اأم  يف  بفرعيها  وذلك   2018  -  2017
ونظمت اإدارة املراكز بهذه املنا�صبة حفل بالتعاون مع مركز اآية لتحفيظ 
الإدارية والتدري�صية والدرا�صات  الهيئة  القراآن وعلومه بعجمان بح�صور 

باملراكز.
الحتفالية  ه��ذه  اأن  املراكز  اإدارة  مديرة  املهري  اأحمد  حمدة  واأو�صحت 
تاأتي تثمينا جلهود الهيئة الإدارية والتدري�صية وكذلك الدار�صات باملراكز 
وتظهر يف الوقت نف�صه روح التعاون امل�صرتك بني اجلميع واحلر�س على 
جهودها  وتنمية  امل��راك��ز  تطور  ا�صتدامة  يف  والتفاين  اخل��ر  يف  امل�صاهمة 
اإ�صعاداً لفئات املجتمع واأبنائه وبناته ون�صرا للمعرفة والعلم وحب التعلم 

والرتغيب فيه.
من جهتها لفتت هناء مطر الفل�صي مديرة مركز املزهر اأن فقرات احلفل 
الإدارية  الهيئة  اأع�صاء  تكرمي  جانب  اإىل  الفعاليات  من  العديد  ت�صمنت 

والتدري�صية يف فرع املزهر تقديرا جلهودهم خلل العام الدرا�صي .
ولفتت اإىل اأنه مت اأي�صا تكرمي الطلبة والطالبات الأوائل يف م�صابقة القران 
الكرمي وخامتات كتاب اهلل وامل�صاركات يف مبادرة عام زايد وجميع الأوائل يف 

احللقات التعليمية والتحفيظية ال�صباحية وامل�صائية.
ويف فرع املراكز باأم ال�صيف مت تنظيم حفل بح�صور موزة املن�صوري مديرة 
للقراآن  12 خامتة  تكرمي  الفقرات ومت خلله  العديد من  و�صهد  املركز 
الكرمي اإىل جانب تكرمي 50 من اأوائل الدار�صات يف احللقات ال�صباحية 
وامل�صائية ف�صل عن امل�صاركات يف امل�صابقات القراآنية واأوائل املت�صابقات يف 

املتون العلمية وبرنامج ملتقى العلم الذي تنّظمه.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبو ظبي – الفجر 

متا�صياً مع روح البذل والعطاء التي 
ت�صود اأجواء �صهر رم�صان الف�صيل، 
والحتفال بيوم زايد للعمل الإن�صاين 
موؤ�ص�س  رحيل  ذكرى  ي�صادف  الذي 
ال�صيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  الحت��اد 
ن��ه��ي��ان، نظم  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
لل�صعادة  زايد  جامعة  �صباب  جمل�س 
رعاية  حتت  والت�صامح،  والإيجابية 
ال�صيخة لبنى بنت  وبح�صور معايل 
خالد القا�صمي رئي�صة جامعة زايد، 
فعالية بعنوان »عطاء زايد« احتفاًل 
ب���� »ي�����وم زاي�����د ل��ل��ع��م��ل الإن�������ص���اين«، 
الأمل«،  »حلقة  مع  بالتعاون  وذل��ك 
�صمو  م��وؤ���ص�����ص��ة  ق���ط���اع���ات  اإح�������دى 
نهيان  اآل  خليفة  بن  �صلطان  ال�صيخ 
تراأ�صها  والتي  والعلمية  الإن�صانية 
ال�صيخة �صّما بنت �صلطان بن خليفة 

اآل نهيان.
ح�����ص��ر ال��ف��ع��ال��ي��ة، ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
�صعادة  باأبوظبي،  زاي��د  جامعة  ف��رع 
املهيدب  ري���ا����س  ال��دك��ت��ور  الأ����ص���ت���اذ 

م���دي���ر اجل���ام���ع���ة وال����دك����ت����ور عبد 
اجلامعة  مدير  نائب  اأن�صي  املح�صن 
الأكادميية  ال�صوؤون  رئي�س  امل�صارك 
عميدة  الدرمكي  فاطمة  والدكتورة 

�صوؤون الطلبة.  
اإفطار  ح��ف��ل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت�����ص��م��ن��ت 
اجلامعة  اأ����ص���رة  لأع�������ص���اء  ج��م��اع��ي 
بع�س  ت��خ��ل��ل��ه��ا  ك���م���ا  وع����وائ����ل����ه����م، 
التذكارية  ال�����ص��ور  ك��اأخ��ذ  الأن�صطة 
ليعود  التقليدي،  الإم��ارات��ي  ب��ال��زي 
ل�����ص��ال��ح »حلقة  ال�����ص��ور  ري����ع ه����ذه 
»ِتبون  مبادرتي  ت�صم  التي  الأم���ل« 

تقرون؟ و »منارة الأمل«.
وتهدف م��ب��ادرة »ِت��ب��ون ِت��ق��رون« اإىل 
م�����ص��اع��دة الأط����ف����ال امل���ر����ص���ى على 
ال��ق��راءة«، حيث  »ال�صفاء من خ��لل 
خم�ص�صة  غرفاً  امل��ب��ادرة  ه��ذه  توفر 

للقراءة تت�صم باأجواء طفولية مليئة 
عن  بعيداً  امل�صلية  والأل��ع��اب  بالكتب 
عقولهم  لتنوير  امل�صت�صفى  اأج����واء 
وم�صاعدتهم على التعايف من خلل 
عامل رائع من الكتب والقراءة التي 
ت��دع��م اإع����ادة ت��اأه��ي��ل��ه��م، ك��م��ا ت�صجع 
امل�صاركة  على  املجتمع  اأف���راد  جميع 
اإيجابياً  تنعك�س  ال��ت��ي  املهمة  ب��ه��ذه 
امل��ج��ت��م��ع، وقد  وت�����ص��ه��م يف خ���دم���ة 
للقراءة  غرفة   16 املبادرة  افتتحت 
منذ  ال��دول��ة  م�صت�صفيات  معظم  يف 

تاأ�صي�صها عام 2013
الأمل” فتوفر  “منارة  مبادرة  اأم��ا   
ال�صوء والأمل للأطفال املحرومني 
يف ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن تبعات 
ال�����ك�����وارث  اأو  وال����ف����ق����ر  احل����������روب 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ح�����ول ال����ع����امل؛ وذل����ك 

م��ن خ���لل ت��وزي��ع ���ص��ن��ادي��ق عليهم 
حتتوي على م�صابيح تعمل بالطاقة 
اأجزائها  جت��م��ي��ع  مي��ك��ن  ال�صم�صية 
على  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��رك��ز  ب�صهولة. 
اأهمية حمو الأمية والتعليم لغر�س 
الأمل يف نفو�س الآلف من الأطفال 
حيث  والعامل،  العربية  منطقتنا  يف 
بتوفر  الأم������ل  ن��ف��و���ص��ه��م  يف  ت�����زرع 

ال�صوء والعلم. 
وبهذه املنا�صبة، اأكدت معايل ال�صيخة 
زايد  جامعة  اهتمام  القا�صمي  لبنى 
مب�صاركة جمتمع دول��ة الإم��ارات يف 
الحتفاء بيوم زايد للعمل الإن�صاين، 
ت��ك��ري�����ص��اً ل��ل��م��ب��ادئ الإن�����ص��ان��ي��ة التي 
زايد  ال�صيخ  الدولة  موؤ�ص�س  اأر�صاها 
اهلل  طيب   – نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن 
القول  اق���رتن فيها  – وال��ت��ي  ث���راه 

به  تقوم  مب��ا  منوهة  دائ��م��اً،  بالعمل 
القيادة الر�صيدة من موا�صلة ال�صر 
مبادرات  خ��لل  م��ن  زاي���د  نهج  على 
اإن�صانية تغطي اآثارها العامل كله.     

تقوم  الذي  بالدور  معاليها  واأ�صادت 
بن  ���ص��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ���ص��م��ا  ال�صيخة  ب��ه 
الجت����اه،  ه���ذا  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة 
ومبدعة،  ذكية  مبادرات  يف  واملتمثل 
العطاء  يف  اأم��ت��ن��ا  ت���راث  اإىل  ت�صتند 
وم�صاركتها  اخل��ر،  لعمل  والتطوع 

بها يف هذه الفعالية الطيبة.  
�صما  ال�صيخة  اأع��رب��ت  جهتها،  وم��ن 
نهيان،  اآل  خليفة  ب��ن  �صلطان  بنت 
“حلقة الأمل” عن  موؤ�ص�س ورئي�س 
خ��ال�����س ���ص��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا ملعايل 
القا�صمي  خالد  بنت  لبنى  ال�صيخة 
لدعمهم  زاي������د  ج���ام���ع���ة  ول���ط���ل���ب���ة 

امل�صتمر لتحقيق اأهداف احللقة. 
“ترك   واأ����ص���اف���ت ال�����ص��ي��خ��ة ���ص��م��ا: 
نهيان،  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
تاريخية  ب�����ص��م��ة  ث�����راه،  اهلل  ط��ي��ب 
الإن�صاين  العمل  ح��ب  يف  قلوبنا  يف 
ن�صر  ونحن  املحتاجني،  وم�صاعدة 

على خطاه”.
زايد”  “عطاء  ف��ع��ال��ي��ة  وت�����ص��م��ن��ت 
اأي�����ص��اً حم��ا���ص��رة ح���ول ع��ط��اء زايد 
الدرعي  عمر  ال�صيخ  ف�صيلة  األقاها 
مدير اإدارة الإفتاء يف الهيئة العامة 
ل��ل�����ص��وؤون الإ���ص��لم��ي��ة والأوق������اف.. 
 500 ن��ح��و  ال��ف��ع��ال��ي��ة  و�����ص����ارك يف 
م����ن اأع�������ص���اء ال��ه��ي��ئ��ت��ني الإداري��������ة 
والتدري�صية والطالبات واخلريجات 

وموظفي اجلامعة وعوائلهم.
حما�صرته  يف  الدرعي  ال�صيخ  واأك��د 

ال�����ص��ي��خ زاي���د  ال���دول���ة  اأن م��وؤ���ص�����س 
اهلل  طيب   – نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن 
– ه��ب��ة م��ن اهلل ت��ع��اىل لهذه  ث����راه 
الإم��ارات خا�صة،  ول�صعب  الإن�صانية 
اأن يقود �صعبه وياأخذ  حيث ا�صتطاع 
فيه يف �صنك  عا�س  بيده من ما�س 
الكلمة  يف  واف��������رتاق  ال��ع��ي�����س  م����ن 
املتقدمة فانتقل  الدول  وتخلف عن 
يتمتع  م����زده����ر  م�����ص��ت��ق��ب��ل  اإىل  ب����ه 
ب��ه املراتب  ب��احت��اد ورخ����اء واع��ت��ل��ى 
فتحولت  امل��ي��ادي��ن،  �صتى  يف  الأوىل 
ه���ذه ال��ب��لد ب��ح��م��د اهلل ت��ع��اىل اإىل 
والعطاء  ال�����ص��ع��ادة  ع��امل��ي يف  من���وذج 
وا�صتئناف  وال���ص��ت��ق��رار  الإن�����ص��اين 

احل�صارة من جديد. 
واحلكمة  ال���ع���ط���اء  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
ال�صيخ  �صخ�صية  يف  بارزتان  �صفتان 

بينهما،  ال��ف�����ص��ل  ي�����ص��ت��ح��ي��ل  زاي�����د 
ف���ط���ري غر  ع���ط���اءه  اأن  م��و���ص��ح��اً 
اإليه  يدفعه  بل  م�صنوع  ول  متكلف 
الأ�صيلة  العربية  وطبيعته  له  حبه 
اأنه  وجت��ود نف�صه به دون طلب، كما 
عطاء بل ح��دود، ل يفرق فيه بني 
اإن�صان واإن�صان ويتدفق يف حال الفقر 

كما يف حال الغنى. 
ب��اأن جناح م�صروع ال�صيخ زايد  ون��وه 
وروؤي���ت���ه ي��ع��ود اإىل ك��ون��ه ي��ح��م��ل يف 
عمقه وفكره وكينونته تلك الر�صالة 
الإن�������ص���ان���ي���ة اخل����ال����دة امل���ت���ج���ذرة يف 
اآفاق  اإىل  فروعها  واملمتدة  ثقافتنا 
كافة  ب��ظ��لل��ه��ا  ت�صتظل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل، 
واملجتمعات يف  وال��ط��وائ��ف  الأع���راق 
كان  اأن��ه  مو�صحاً  البلدان..  خمتلف 
منذ وقت مبكر يدعو الإن�صانية اإىل 

الت�صامح والتعارف والرتاحم.  
  ويف خ��ت��ام الح��ت��ف��ال ق��ام��ت معايل 
ال��ق��ا���ص��م��ي بتكرمي  ل��ب��ن��ى  ال�����ص��ي��خ��ة 
لل�صعادة  زايد  جامعة  �صباب  جمل�س 
واجلهات  وال��ت�����ص��ام��ح،  والإي��ج��اب��ي��ة 

امل�صاركة.  

»�ل�صحة« جتري فحو�صا طبية جمانية 
للعمال يف »عام ز�يد«

••  دبي -وام:

بقطاع  مم��ث��ل��ة  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
امل�صت�صفيات وبالتعاون مع م�صت�صفى الرباحة بدبي مبادرة 
ا�صت�صارات  لتقدمي  بدبي  مقرها  يف  وتهمنا”  منا  “اأنت 
مبادرات  اإط���ار  يف  وذل���ك  العمالية  للفئات  جمانية  طبية 
زايد ». و�صمل الربنامج فحو�صا طبية متعددة مثل  “عام 
الغذائية  والن�صائح  والكولي�صرتول  ال�صكري  ال��دم  �صغط 
ا�صت�صارات طبية للعمال يف عدد من  اإىل تقدمي  بالإ�صافة 

التخ�ص�صات الطبية كالعيون والأ�صنان والباطنية .. فيما 
بلغ عدد امل�صتفيدين من الفحو�س الطبية التي ما يقارب 

100عامل.
وقال الدكتور يو�صف حممد ال�صركال الوكيل امل�صاعد لقطاع 
امل�صت�صفيات اأن هذه املبادرة مت التن�صيق لها من خلل تطوع 
ال��وزارة لتعزيز  عدد كبر من الطاقم الطبي والإداري يف 
قيم التطوع بني اأفراد املجتمع ..واأ�صار اإىل اأن فئة العمال 
جزء مهم من مكونات املجتمع الفعالة حيث اأن دعمهم بكل 

الو�صائل يندرج �صمن اأولويات الوزارة.

تخللها حفل اإفطار جماعي

جامعة ز�يد تنظم فعالية »عطاء ز�يد« �حتفال ب� »يوم ز�يد للعمل �لإن�صاين«

م�صت�صفى �ملفرق يدرب 200 من �آباء و�أمهات مو�ليد �حلالت 
�حلرجة على �لنعا�س �لقلبي �لرئوي 

•• اأبوظبي - الفجر

 خ�صع 200 من اآباء واأمهات مواليد 
احلالت احلرجة يف م�صت�صفى املفرق، 
اأحد من�صاآت �صركة اأبوظبي للخدمات 
النعا�س  لتدريب  »�صحة«،  ال�صحية 
امل��ا���ص��ي، حيث  ال��ع��ام  ال��رئ��وي  القلبي 
على  التدريب  م��ب��ادرة  امل�صت�صفى  ب��داأ 
امل��وال��ي��د م��ن ق��ب��ل الوالدين  ا���ص��ع��اف 
على  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م   2008 ع����ام  م��ن��ذ 
رعاية اأطفالهم عند احلالت احلرجة 
قبل خروج الطفل من وحدة العناية 
املركزة للخدج، حيث يدرب م�صت�صفى 
امل��ف��رق ال��وال��دي��ن وف��ق ح��ال��ة املولود 

ال�صحية مثل تنظيف اأنبوب التنف�س 
الإف���رازات،  لإزال��ة  �صفاط  با�صتخدام 
وت��ن��ظ��ي��ف اأن���ب���وب ال��ت��غ��ذي��ة ق��ب��ل كل 
واملتابعة مع اخ�صائي  وجبة وبعدها، 
ب�صكل  الطفل  بتدريب  والبلع  النطق 
يكون  اأن  اإىل  ال��ب��ل��ع  ع��ل��ى  ت��دري��ج��ي 
وجباته  ل���ت���ن���اول  م�����ص��ت��ع��دا  ال��ط��ف��ل 
ب�صكل طبيعي. هذا اإىل جانب تزويد 
اللزمة  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ك��ل  ال���وال���دي���ن 
ال���ط���ارئ���ة  ل���ل���ت�������ص���رف يف احل���������الت 
والت�صال  ال��ق��ل��ب��ي  الإن���ع���ا����س  م��ث��ل 

بالإ�صعاف.
وي����ق����ول ال����دك����ت����ور ت��ي�����ص��ر اأت�������راك 
ا�صت�صاري املواليد اخلدج يف م�صت�صفى 

وم�صاعدة  ال��ط��ف��ل  رع���اي���ة  امل����ف����رق: 
ت���وف���ر بيئة  اأول�����ي�����اء الأم��������ور ع���ل���ى 
العناية  وح����دة  خ����ارج  ل��ل��ط��ف��ل  اآم���ن���ة 
امل��ب��ادرات الإن�صانية  امل��رك��زة ه��ي م��ن 
�صباقا  امل���ف���رق  م�صت�صفى  ك���ان  ال��ت��ي 
اأحد  يعد  حيث  ل��لأ���ص��ر،  تقدميها  يف 
اأب����رز اأه����داف وح���دة ال��ع��ن��اي��ة املركزة 
الأم��ور يف  اأولياء  للخدج هو م�صاركة 
داخل  لأط��ف��ال��ه��م  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
ح�صولهم  و���ص��م��ان  ال��ع��ن��اي��ة  وح����دة 
على املهارات الكافية ملتابعة رعايتهم 
بالطريقة الآمنة خارج وحدة العناية 
حمايتهم  ت�����ص��م��ل  وال����ت����ي  امل�����رك�����زة 
املنزل  ويف  ال�صيارة  يف  التنقل  خ��لل 

تي�صر:  الدكتور  وي�صيف  وغرها«، 
الأمور  اأول��ي��اء  ت��دري��ب  برنامج  حقق 
نتائج  ال��رئ��وي  القلبي  النعا�س  على 
ايجابية م��ن خ��لل و���ص��ول ع��دد من 
وهم  امل�صت�صفى  ط����وارئ  اإىل  الأ����ص���ر 
الرئوي  ال��ق��ل��ب��ي  الن��ع��ا���س  ي��ق��دم��ون 
�صاهم  �صحيحة  ب��ط��ري��ق��ة  لطفلهم 
اإنقاذ حياة هوؤلء الأطفال، وعليه  يف 
جميع  يف  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  تطبيق  مت 
وح�����دات ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة ل��ل��خ��دج يف 
من�صاآت �صركة »�صحة«، و�صيتم خلل 
ال�صهر اجلاري تقدمي هذه التدريبات 
املفرق  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  م���وال���ي���د  لأ�����ص����ر 
الأ�صحاء بحيث ل يقت�صر فقط على 

مواليد العناية املركزة للخدج.
اإىل  اأت�����راك  تي�صر  ال��دك��ت��ور  وي��ن��وه 
العناية  وح��دة  من  يخرج  الطفل  اأن 
امل����رك����زة ل���ل���خ���دج وامل�����ص��ت�����ص��ف��ى بعد 
ت���دري���ب الأه�����ل ع��ل��ى رع���اي���ة طفلهم 
م���ع م��راج��ع��ة م�����ص��ت��م��رة ودوري�����ة مع 
اأط��ب��اء ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة وطبيب 
اخل����دج وط��ب��ي��ب ج���راح���ة الأط���ف���ال، 
ومتطلباته  ال��ط��ف��ل  حل���اج���ة  وف���ق���ا 
على  ح�صوله  من  والتاأكد  ال�صحية، 
منوه  ومراقبة  اللزمة  التطعيمات 
وزيادة وزنه لتوفر خدمات متكاملة 
عالية اجلودة يف كل ما يخ�س رعاية 

املواليد اخلدج.

•• ال�صارقة-وام:

امل�صاريع يف عدة دول  املا�صي عددا من  العام  ال�صارقة اخلرية خلل  نفذت جمعية 
�صملت النيجر وملوي والهند وتنزانيا و�صريلنكا وال�صودان وم�صر بتكلفة بلغت 
نحو 7 مليني درهما ا�صتفادت منها الأ�صر املعوزة. وتنوعت تلك الأعمال وامل�صاريع 
واآب���ار وم�صاجد وم��دار���س وعمليات  اأن���واع من بينها بيوت وحم��لت وق��ف  اإىل ع��دة 
“ثمار الوقف” الناجمة عن م�صاريع وقفية يف  املبالغ من  �صيانة حيث جاءت هذه 
�صلطان بن خ��ادم ع�صو جمل�س  املح�صنون. وق��ال عبد اهلل  بها  ت��ربع  ال�صارقة  اإم��ارة 
وت�صرف  تتابعها  التي  ال�صتثمارية  امل�صاريع  اإن  التنفيذي  ومديرها  اجلمعية  اإدارة 
عليها اجلمعية متثل اأحد روافد التربعات واأحد �صبل دعم �صائر م�صاريع اجلمعية 
اإن�صاء مبان ا�صتثمارية والعمل  داخل الدولة وخارجها يف ظل حر�س اجلمعية على 
على زيادتها مبا ي�صهم يف اإيجاد روافد دخل ثابتة ومتجددة تغطي ما يتم التخطيط 

له على املدى الطويل خلل العام وت�صاهم يف تنفيذ م�صاريع اجلمعية يف دول عدة. 
ولفت اإىل اأن للم�صاريع الوقفية دورا كبرا يف م�صاعفة جمال عمل واأن�صطة اجلمعية 
اإن�صاء  وتواجدها يف كل مكان يقطن فيه اأحد املعوزين حيث يدخل ح�صاد ريعها يف 
وتنفيذ م�صاريع عدة �صواء داخل الدولة اأو خارجها. واأ�صار ابن خادم اإىل دور وجهود 
اجلمعية يف تعزيز وتر�صيخ ن�صر ثقافة العمل اخلري مبا متلكه من خربات وجتارب 
حمتاجة  وعائلت  اأف��راد  حياة  يف  نوعية  نقلت  حققت  متنوعة  وم�صاريع  واأع��م��ال 
ومعوزة وتركت ب�صمات وا�صحة من خلل تلك الأي��ادي البي�صاء يف خمتلف قرات 
اأهل  وتفاعل  م�صاركة  ياأتي من خلل  ال��ذي  اخل��ري  للوقف  اأن  .. مو�صحا  العامل 
اخلر والعطاء حزمة من الأهداف التي نعتز بها ونعمل على ترجمتها مبا ي�صهم يف 
توفر دعم دائم للفقراء واملحتاجني ومبا يوؤكد على اأهمية الرتقاء بالعمل اخلري 
كعمل موؤ�ص�صي واإيجاد دخل ثابت للم�صاريع من خلل تاأمني فر�س ا�صتثمارية اآمنة 

لتنمية اموال ال�ص�دقات.

خريية �ل�صارقة تنفذ م�صاريع بقيمة 7 ماليني درهم د�خل �لدولة وخارجها

•• دبي-وام:

رئي�س  النعيمي  �صعيد  بن  الدكتور ماجد  ال�صيخ  �صهد 
اخلتامي  احلفل  عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب  دي��وان 
الكرمي  للقران  ال��رب  دار  ج��ائ��زة  م��ن  الثامنة  ل��ل��دورة 
عليها  اأطلق  التي  عجمان  يف  امل�صرفة  النبوية  وال�صنة 

زايد اخلر«. عام  “دورة 
املدير  الفل�صي  زاي��د  بن  اهلل علي  ح�صر احلفل عبد 
التنفيذي للجمعية وعلي ح�صن حممد مدير منطقة 
نائب  النعيمي  عبداحلق  والدكتور  التعليمية  عجمان 
فرع  مدير  �صحراوي  وفي�صل  عجمان  جامعة  مدير 

عجمان. الرب” يف  “دار 
وطالبة  طالبا  و719  األ��ف  م�صاركة  الفل�صي  واأعلن 
من  ومواطنة  مواطنا   313 بينهم  اجلائزة  ف��روع  يف 
مدار�س منطقة عجمان التعليمية من خمتلف الأعمار 
الأط��ف��ال بجانب  ب��دءا من ريا�س  الدرا�صية  وامل��راح��ل 
مدار�س  يف  التدري�صية  الهيئات  اأع�صاء  م��ن  املعلمني 
الإمارة .وبلغ عدد املتاأهلني للت�صفيات النهائية 690 
م�صاركا وم�صاركة وو�صل عدد امل�صاركني يف فرع القراآن 
النبوي  ف���رع احل��دي��ث  وامل�����ص��ارك��ني يف   889 ال��ك��رمي 

ال�صريف 626 ويف فرع الفقه الإ�صلمي 203.
ومعلما من  ط��ال��ب��ا   271 ف���وز  اإىل  ال��ف��ل���ص��ي  واأ����ص���ار 

الن�صخة الأخ��رة من جائزة عجمان  اجلن�صني بفروع 
للقراآن الكرمي وال�صنة النبوية من بينهم 150 فائزة 
ال��ذك��ور وبواقع  م��ن  ف��ائ��زا   121 الإن����اث مقابل  م��ن 
641 م�صاركا من املدار�س احلكومية واألف و77 من 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف عجمان يف ح��ني و�صلت  م��دار���س 
عدد  وب��ل��غ  دره���م  األ���ف   850 م��ي��زان��ي��ة اجل��ائ��زة اإىل 
املدار�س امل�صاركة فيها 56 مدر�صة من منطقة عجمان 
يف  جديدين  فرعني  اجل��ائ��زة  وا�صتحدثت  التعليمية 
الدورة الثامنة هما فرع م�صابقة البحث العلمي الذي 
ان�صب هذا العام على ماآثر املغفور له ال�صيخ زايد بن 

�صلطان اآل نهيان رحمه اهلل و”فرع الأمهات«.

تتويج �لفائزين بالدورة �لثامنة من جائزة عجمان للقر�آن و�ل�صنة

•• اأبوظبي -وام:

احتفلت اأكادميية اأبوظبي الق�صائية بتخريج برنامج 
ال��ت��م��ي��ز اخل��ا���س ب��ت��دري��ب اأع�����ص��اء ق�����ص��اي��ا حكومة 
�صعيد  ي��و���ص��ف  امل�صت�صار  ���ص��ع��ادة  مب�����ص��ارك��ة  اأب��وظ��ب��ي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الق�صاء  دائ���رة  وك��ي��ل  ال��ع��ربي 

الأكادميية.
ك��ان��ت الأك���ادمي���ي���ة ق��د اخ��ت��ت��م��ت م���وؤخ���را الربنامج 
احلكومة  ق�صايا  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأع��دت��ه  ال���ذي 
حمامي  لأع�����ص��اء  امل�صتمر  ال��ت��دري��ب  خطة  اإط���ار  يف 
قدراتهم  تنمية  اإىل  تهدف  والتي  احلكومة  ق�صايا 
وتزويدهم باملعارف واملهارات واخلربات مما يوؤهلهم 
للتميز يف اأداء واجباتهم الوظيفية ومتثيل احلكومة 
بكفاءة  اإل��ي��ه��م  ت�صند  ال��ت��ي  وامل��ن��ازع��ات  الق�صايا  يف 

وفاعلية.
وهناأ �صعادة امل�صت�صار يو�صف �صعيد العربي يف كلمة له 

خلل احلفل اخلريجني لجتيازهم الربنامج بنجاح 
معربا عن اأمله اأن ميثل نقطة انطلق جديدة نحو 

املزيد من التميز يف اأدائهم.
�صمو  توجيهات  وف��ق  تعمل  الأك��ادمي��ي��ة  اأن  واأو���ص��ح 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب���ن زاي����د  ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور 
دائرة  رئي�س  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
الق�صاء على تعزيز دورها يف تقدمي برامج تدريبية 
م��ت��خ�����ص�����ص��ة وم���ت���ط���ورة ت�����ص��ق��ل م����ه����ارات وق�����درات 
امل�صاركني لتنمية معارفهم ومهاراتهم يف اإطار العمل 
نحو حتقيق اأهداف الدائرة ال�صرتاتيجية يف ق�صاء 
عادل وناجز وتقدمي خدمات ق�صائية وعدلية وفق 

اأرقى املمار�صات العاملية.
ال�صهادات على  امل�صت�صار العربي بتوزيع  وقام �صعادة 
وذلك  الربنامج  اج��ت��ازوا  الذين  اخلم�صة  امل�صاركني 
بح�صور امل�صت�صار حممد جوعان املهري نائب وكيل 
دائرة الق�صاء والدكتور �صلح اجلنيبي مدير قطاع 

الت�صال املوؤ�ص�صي والتعاون الدويل وامل�صت�صار نا�صر 
اأحمد با�صليب مدير اإدارة ق�صايا احلكومة والدكتور 

�صامي الطوخي مدير الأكادميية بالإنابة.
اأن  با�صليب  اأحمد  نا�صر  امل�صت�صار  اأو�صح  جهته  من 
اإدارة ق�صايا احلكومة تعمل على ا�صتدامة التح�صني 
يف اأدائها من خلل تنفيذ وتطبيق برامج ومبادرات 
وحتديد  التميز  ومعاير  م��ب��ادئ  وتطوير  مبتكرة 
لدى  التميز  ثقافة  تر�صيخ  عرب  التح�صني  جم��الت 
ال��ع��ام��ل��ني والل����ت����زام مب���ب���ادئ وم��ت��ط��ل��ب��ات تطبيق 
اأف�صل املمار�صات كما حتر�س على التدريب امل�صتمر 
اأدائ���ه���ا الفردي  ال��ت��م��ي��ز يف  لأع�����ص��ائ��ه��ا مب���ا ي��ح��ق��ق 
واملوؤ�ص�صي. ويت�صمن برنامج التميز اخلا�س بتدريب 
اأبوظبي - الذي ي�صتمر على  اأع�صاء ق�صايا حكومة 
اإ�صافة  معرفيا  حم���ورا   24  - اأ���ص��ه��ر  اأرب��ع��ة  م���دى 
على  ب��ن��اء  اختيارها  مت  حيث  العملي  ال��ت��دري��ب  اإىل 

الحتياجات الواقعية للعمل .

�أبوظبي �لق�صائية تختتم برنامج �لتميز �خلا�س بتدريب �أع�صاء ق�صايا �حلكومة

•• ال�صارقة -وام:

اجلامعة  بتجربة  الرواندي  التعليم  وزير  موتيمورا  يوجني  الدكتور  معايل  اأ�صاد 
يف  معها  ال��ت��ع��اون  �صبل  لبحث  ب���لده  ا�صتعداد  اإىل  م�صرا   .. ال��رائ��دة  القا�صمية 
املعمول  القبول  و���ص��روط  متطلبات  كافة  ا�صتيفاء  بعد  للدرا�صة  الطلبة  تر�صيح 
القا�صمية  �صامل مدير اجلامعة  ر�صاد  الدكتور  �صعادة  لقائه  . جاء ذلك خلل  بها 
اليوم مبقر اجلامعة الذي قدم نبذة عن اجلامعة والكليات املختلفة التي ت�صمها 

وال�صرتاتيجية التي تعمل وفقها خلل ال�صنوات املقبلة .

وزير رو�ندي ي�صيد بتجربة �جلامعة �لقا�صمية 
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•• اإ�صالم اآباد -وام:

باك�صتان  ال��دول��ة يف  ���ص��ف��ارة  اأط��ل��ق��ت 
الغذائية  ال�����ص��لل  ت���وزي���ع  م�����ص��روع 
وك�����ص��وة ال��ع��ي��د ع��ل��ى اآلف الأ���ص��ر يف 
اإق��ل��ي��م خيرب  م��دي��ن��ة م��ان�����ص��ه��ره يف 
موؤ�ص�صة  تقدمه  وال��ذي  بختونخواه 
اآل مكتوم للأعمال  حممد بن را�صد 

اخلرية والإن�صانية.
ابراهيم  عبيد  ح��م��د  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���اد 
ال��دول��ة لدى  ال��زع��اب��ي �صفر  ���ص��امل 
الإ�صلمية  ب��اك�����ص��ت��ان  ج���م���ه���وري���ة 
امل��وؤ���ص�����ص��ات اخلرية  ب����دور خم��ت��ل��ف 
الأقاليم  يف  امل��ح��ل��ي��ة  واحل���ك���وم���ات 
���ص��اه��م��ت ب�صكل  ال��ت��ي  ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة 
والعراقيل  العقبات  تذليل  يف  كبر 
ال�صفارة  م��ع  وث��ي��ق  ب�صكل  وت��ع��اون��ت 
وك���ان���ت ال�����ص��ب��ب ال��رئ��ي�����ص��ي يف جناح 
تهدف  ال����ت����ي  الإن�������ص���ان���ي���ة  امل���ه���م���ة 
من  ممكن  ع��دد  اأك���رب  اإىل  للو�صول 
واملحتاجة  املتعففة  والأه���ايل  الأ�صر 
يف خمتلف مناطق واأقاليم جمهورية 
باك�صتان الإ�صلمية وفق اآلية منظمة 
وحمددة �صاهمت يف ا�صتفادة اجلميع 

من املنح املقدمة ب�صهولة وي�صر.
الر�صيدة  القيادة  �صعادته دعم  وثمن 
يف الدولة وتوجيهها م�صرة ال�صفارة 
اخلرية  واملوؤ�ص�صات  اآب���اد  اإ���ص��لم  يف 
والإن�����ص��ان��ي��ة ن��ح��و امل��زي��د م��ن الأداء 
اأن  م�صيفا   .. ال��ع��ط��اء  يف  وال��ت��م��ي��ز 
اخلرية  املوؤ�ص�صات  اإل��ي��ه  و�صلت  م��ا 
الإم�����ارات�����ي�����ة م����ن ري�������ادة ومت���ي���ز يف 
جم���الت ال��ع��ط��اء الإن�����ص��اين الرحبة 
لتقدمي  ل��ل��ج��م��ي��ع  داف����ع����ا  ���ص��ت��ظ��ل 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود خل��دم��ة ال�صعب 

نحو  تطلعاته  وحتقيق  الباك�صتاين 
حياة وم�صتقبل اأف�صل.

لل�صركاء  �صكره  ع��ن  ال��زع��اب��ي  وع��رب 

العمل  وف���رق  باك�صتان  يف  املحليني 
املوؤ�ص�صات  على  والقائمني  والتطوع 
اللوج�صتي  ال���دع���م  ق���دم���وا  ال�����ذي 

ال�صهر  خ�����لل  واجل����ه����د  وال�����وق�����ت 
الف�صيل لر�صم الإبت�صامة والتخفيف 

من معاناة اآلف الأ�صر.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة التعليم واملعرفة تنفيذ جمموعة من 
املبادرات للإ�صهام يف تعزيز ال�صتفادة من منظومة 
الأنظمة  هيئة  تنفذها  ال��ت��ي  املتكاملة  احل��ك��وم��ة 
التعاون  لت��ف��اق��ي��ة  ا�صتكمال  ال��ذك��ي��ة  واخل���دم���ات 
التي وقعت موؤخرا مع الهيئة عرب تقدمي خدمات 
من  امل�صتفيدين  جلميع  التعليم  قطاع  يف  مميزة 

م�صتثمرين واأولياء اأمور ومدر�صني وطلبة.
التطوير  مكتب  م��دي��ر  العميمي  �صلمة  وق��ال��ت 
اإن  وامل��ع��رف��ة  التعليم  ب��دائ��رة  وال��ت��م��ي��ز  امل��وؤ���ص�����ص��ي 
ت�صهيل  على  الدائرة  حر�س  تعك�س  املبادرات  هذه 
اخلدمات  لتقدمي  ال��لزم��ة  الإج����راءات  وتب�صيط 
متطلبات  يلبي  مب��ا  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني  ل�صركائها 
و�صعادتهم  ر�صاهم  ويحقق  املتعاملني  وت��وق��ع��ات 
ويوفر بيئة عمل تناف�صية ذات كفاءة عالية واإنتاجية 

مرتفعة حتقق الرخاء والتنمية امل�صتدامة.
الأنظمة  هيئة  مع  اتفاقية  توقيع  اأن  اإىل  واأ�صارت 
الدائرة  ج��ه��ود  م��ع  يتما�صى  ال��ذك��ي��ة  واخل���دم���ات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ع�����دد م����ن الأه���������داف ال��رئ��ي�����ص��ة منها 
بخدمة  اخل���ا����ص���ة  اأب����وظ����ب����ي  خ���ط���ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
التكامل  مفهوم  وتر�صيخ  وامل�صتثمرين  املتعاملني 

بني املوؤ�ص�صات احلكومية يف خدمة املجتمع وزيادة 
التناف�س  على  املحلي  القت�صاد  وق���درة  اإنتاجية 
والتحول  التقنية  ال��ت��ط��ورات  مواكبة  ع��ن  ف�صل 
احلوكمة  مبادئ  وتعزيز  الرقمي  القت�صاد  نحو 

وال�صفافية وامل�صاءلة.
بتحقيق جمموعة  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  وقامت 
م���ن اخل���ط���وات ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه امل����ب����ادرات ت�صمنت 
للطلع  والطلبة  الم��ور  لأول��ي��اء  منافذ  تطوير 
امل��ق��دم��ة م��ن احل��ك��وم��ة املتكاملة  ع��ل��ى اخل���دم���ات 
وال���رب���ط م��ع اخل���دم���ات الل��ك��رتون��ي��ة احلكومية 
لتوفر جميع املعلومات الر�صمية للأولياء الأمور 
والطلبة بدون احلاجة اىل مرفقات ووثائق ورقية 
اإلكرتوين متكامل  وتطوير نظام ت�صجيل للطلبة 
عن  وال�صتغناء  الرقمية  ال��وث��ائ��ق  اإىل  وال��ت��ح��ول 
بالإ�صافة  املتعاملني  م��ن  ال��وث��ائ��ق  معظم  ط��ل��ب 
للم�صتثمرين  املدر�صية  الرخ�س  نظام  اإىل تطوير 
مع  وال��رب��ط  للمدر�صني،  ت�صجيل  ن��ظ��ام  وتطوير 

نظام الدخول الذكي حلكومة الإمارات.
و���ص��ي��رتت��ب ع��ل��ى ت��ق��دمي ال���دائ���رة خل��دم��ات��ه��ا من 
و�صريع  ا�صتباقي  ب�صكل  اجلديدة  املنظومة  خلل 
املتعاملني  على  ال��ف��وائ��د  م��ن  ال��ع��دي��د  وخم�ص�س 
اإ�صعاد  م��ن��ه��ا  ال����دائ����رة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات 

املتعاملني ورفع ن�صبة الر�صا وتوفر اجلهد على 
اإلكرتونيا  املعلومات  توفر  �صيتم  حيث  املتعامل 
دون احلاجة لزيارة املدر�صة وتوفر الوقت واجلهد 
اللزم ل�صتكمال اإجراءات الت�صجيل بالإ�صافة اإىل 
الطلبات  ل�صتقبال  ال��لزم  واجلهد  الوقت  تقليل 
ومراجعة طلبات املتعاملني �صخ�صيا واأداء واإجناز 
املعاملت يف وقت اأقل وبدقة اأعلى وت�صهيل عمليات 

التدقيق واملراجعة.
اأن دائرة التعليم واملعرفة وقعت موؤخرا  اإىل  ي�صار 
م��ع ه��ي��ئ��ة الأن��ظ��م��ة واخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة اتفاقية 
وتنظيم  الرقمية  البيانات  تبادل  عملية  حلوكمة 
املزودة للبيانات الرقمية  العمل بني اجلهات  �صر 
واجلهات امل�صتفيدة بهدف توفر بيئة عمل متكن 
الرقمية  البيانات  ت��ب��ادل  م��ن  احلكومية  اجل��ه��ات 
وتوفر اجليل اجلديد من اخلدمات الذكية التي 
لإثراء  وال�صتباقية  وال�����ص��رع��ة  ب��ال��ك��ف��اءة  تت�صف 
العمل  ك��ف��اءة  وت��ع��زز  املتكاملة  املتعاملني  جت��رب��ة 
الأوىل  املرحلة  اجن��از  �صمن  احلكومي  والتن�صيق 
من م�صروع احلكومة املتكاملة والذي ياأتي كع�صب 
“مت” والذي  اأبوظبي احلكومية  رئي�صي خلدمات 
يف   100 بن�صبة  م��ن��ه  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اإجن����از  مت 

املائة.

»10X للجنة �لعليا للت�صريعات« تطلق مبادرة �لت�صريعات �لتوجيهية �ملفتوحة �صمن مبادرة » دبي�«
•• دبي - وام:

موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  دبي  يف  للت�صريعات  العليا  اللجنة  قامت 
بتطوير   »10X “دبي  م��ب��ادرات  خ��لل  وم��ن  للم�صتقبل  دب��ي 
مبادرة “الت�صريعات التوجيهية املفتوحة واملرنة” كاأول من�صة 
تفاعلية للت�صريع يف العامل تتيح لقطاع التجارة وقطاع الأعمال 
التجارية  القوانني  �صياغة  يف  فعال  ب�صكل  امل�صاركة  والتمويل 

والقت�صادية واملالية القائمة وامل�صتجدة بكفاءة ومرونة.
ال�صيخ  �صمو  اعتمدها  م��ب��ادرة   26 م��ن  واح���دة  امل��ب��ادرة  وت��ع��د 
رئي�س  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان 
جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل يف فرباير املا�صي وتقدمت 

بها 24 جهة حكومية يف الإمارة حيث قامت جلنة متخ�ص�صة 
ت�صم نخبة من اخلرباء واملخت�صني يف مرحلة �صابقة بدرا�صة 
ومراجعة اأكرث من 160 فكرة مت تلقيها للم�صاركة يف املبادرة 

من 36 جهة يف اأقل من 365 يوما.
وقال �صعادة اأحمد �صعيد بن م�صحار املهري اأمني عام اللجنة 
نظام  اإي���ج���اد  امل�����ص��روع  ي�صتهدف  دب���ي:  يف  للت�صريعات  ال��ع��ل��ي��ا 
التجاري  للقطاع  حمدد  قانوين  اإط��ار  يف  الت�صريعات  ل�صياغة 
تكون فيه الت�صريعات امل�صاغة توجيهية ومفتوحة ومرنة، وهو 
ما جاء تلبية للحاجة امللحة التي تفر�صها تغرات التكنولوجيا 
ظهور  اإىل  اأدى  مم��ا  ال��راب��ع��ة،  ال�صناعية  ال���رثوة  وب���روز  عامليا 
نظام  وج��ود  حتتم  م�صبوقة  غ��ر  وم�صاريع  ج��دي��دة  ممار�صات 

ت�صريعي ي�صتوعب هذه التطورات ويدعم جهود حتقيق الريادة 
يف جمال تطوير م�صاريع امل�صتقبل. واأ�صاف �صعادة املهري: اإن 
هذا امل�صروع �صي�صمح للنظام القانوين بالعمل بطريقة متوازية 
تتيح  التي  اجلديدة،  والأفكار  التكنولوجيا  ت�صخر  وديناميكية 
ا�صتيعاب الأعمال التجارية وال�صناعات يف امل�صتقبل، وذلك من 
خلل تركيزه على القطاع اخلا�س وقطاع الأعمال ليكون اأداة 
والأفكار  التكنولوجيا  با�صتخدام  م�صتقبلية  م�صاريع  لتحقيق 
اجلديدة،  وال�صناعات  امل�صتقبل  مل�صاريع  وداعما  ال�صت�صرافية، 
وجذب  جديدة،  اأ�صواق  واإيجاد  اخلارجية،  ال�صتثمارات  وزي��ادة 

املبدعني يف خمتلف التخ�ص�صات.
وقال: نعمل على تنفيذ امل�صروع بالتعاون مع عدد من ال�صركاء 

ال�صرتاتيجيني، وهم دائرة التنمية القت�صادية، وغرفة جتارة 
و�صناعة دبي، وبلدية دبي، بالإ�صافة اإىل حماكم دبي، وحكومة 
زمنية  م���دة  خ���لل  امل�����ص��روع  تنفيذ  �صيتم  ح��ي��ث  ال��ذك��ي��ة،  دب���ي 
قيا�صية ل تتجاوز العامني، وعلى خم�س مراحل هي: الإعداد، 
والت�صميم، والتعريف والتدريب، والإطلق التجريبي، واأخرا 

التطبيق العملي.
دبي،  اإم����ارة  يف  للت�صريعات”  العليا  “اللجنة  ع��ام  اأم���ني  واأك���د 
دعائم  اإر�صاء  ت�صتهدف  نوعية  م�صاريع  بتنفيذ  املطلق  اللتزام 
متينة لتطوير العملية الت�صريعية واملنظومة القانونية يف دبي 
 .. القانون  �صيادة  مبداأ  وحتقيق  للت�صريعات  الأمثل  والتطبيق 
م�صددا على موا�صلة ال�صر قدما لتعزيز دور اللجنة كم�صاهم 

اإيجاد منظومة  امل�صتقبل من خلل  وا�صت�صراف  بناء  رئي�س يف 
ال�صاملة  التنمية  خطط  تدعم  متكاملة  وقانونية  ت�صريعية 

وامل�صتدامة.
واأ�صاف : ن�صع على عاتقنا م�صوؤولية تعزيز اجلهود املت�صافرة 
الت�صريعات  حتديث  �صبيل  يف  املحلية،  احلكومية  اجلهات  بني 
العمل  و���ص��ن��اع��ة  �صياغة  اإع����ادة  لعملية  ال��داع��م��ة  وال��ق��وان��ني 
مناذج  اإىل  و�صول  الراهنة،  املرحلة  متطلبات  وف��ق  احلكومي 
مبتكرة تدفع عجلة حتويل دبي اإىل مدينة امل�صتقبل، جت�صيدا 
لأه����داف م��ب��ادرة “ دب��ي X 10« ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل حت��وي��ل ما 
اليوم  اإىل واقع يعي�صه  �صنوات  العامل بعد ع�صر  �صتطبقه مدن 

اأفراد املجتمع يف دبي. 

»�لتعليم و�ملعرفة« تنفذ مبادر�ت لتعزيز �ل�صتفادة 
من منظومة �حلكومة �ملتكاملة

�لقو�ت �لبحرية تنظم حفل �إفطار ملنت�صبيها
•• اأبوظبي-وام:

نظمت قيادة القوات البحرية مبقرها يف اأبوظبي 
حفل اإفطار جماعي بح�صور اللواء الركن بحري 
ط��ي��ار ال�����ص��ي��خ �صعيد ب��ن ح��م��دان ب��ن حم��م��د اآل 

ن��ه��ي��ان ق��ائ��د ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة وع����دد م��ن كبار 
�صباط القوات البحرية .

�صعيد  ال�صيخ  طيار  بحري  الركن  ال��ل��واء  وتقدم 
بن حمدان بن حممد اآل نهيان بالتهنئة للجميع 
مبنا�صبة �صهر رم�صان املبارك .. متمنيا للجميع 

دوام النجاح. ياأتي تنظيم حفل الإفطار اجلماعي 
الذي نظمته قيادة القوات البحرية دعما لأوا�صر 
املحبة والإخاء والتوا�صل بني منت�صبيها ولإ�صفاء 
الكرمي  لل�صهر  ال��روح��ان��ي��ة  ب���الأج���واء  ال�����ص��ع��ور 

اإ�صافة اإىل تعزيز روح الفريق الواحد.

لدعم م�صروع املجموعات العربية على االإنرتنت

جامعة نيويورك حت�صل على منحة بقيمة 500 �ألف دولر �أمريكي 
�صفارة �لدولة توزع �ل�صالل �لغذ�ئية وك�صوة �لعيد يف مدينة مان�صهره �لباك�صتانية

•• اأبوظبي-الفجر: 

جمال  يف  ال��رائ��دة  اجلهة  نيويورك،  جامعة  مكتبات  اأعلنت 
“موؤ�ص�صة  ت��ق��دمي  ام�����س ع���ن  ال��رق��م��ي��ة،  امل��ك��ت��ب��ات  ت��ط��وي��ر 
ملنحة  نيويورك‘  يف  خرية  موؤ�ص�صة  ُتعد  التي  كارنيجي” 
م�صروع  دع��م  ب��ه��دف  اأم��ري��ك��ي  دولر  األ���ف   500 بقيمة  لها 
يعد مبثابة  والذي  الإنرتِنت”،  على  العربية  “املجموعات 
مكتبة رقميَّة عامة للكتب املوؤلَّفة باللغة العربية، حيث ت�صم 

حمتوى عربي يف خمتلف املجالت العامة.
األ��ف كتاب من   23 وي��ه��دف امل�����ص��روع اإىل عر�س م��ا ي��ق��ارب 
ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك وج��ام��ع��ات اأخ����رى م�����ص��ارك��ة، وتوفرها 
ل�”املجموعات  الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  خ���لل  م���ن  ل��ل��ج��م��ه��ور 

العربية على الإنرتنت«.
الإنرتِنت” عام  على  العربية  “املجموعات  م�صروع  وانطلق 
2013 نتاج لتعاون بني جامعة نيويورك اأبوظبي وجامعة 

نيويورك، وبتمويل من جامعة نيويورك اأبوظبي.
�صمن  ك��ت��اب��اً   8،200 م��ن  م��اي��ق��ارب  ن�صر  ال��ي��وم  حتى  ومت 
األفي  اإىل جانب  اآلف مو�صوع،   5 اأك��رث من  تغطي  امل��وق��ع، 
وجتري  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��وي��ل  لعملية  خ�صعت  اإ���ص��ايف  ك��ت��اب 
لُتن�صر لحقاً. هذا ويتوىل ق�صم اخلدمات  معاجلتها حالياً 
نيويورك  جلامعة  التابع  الرقمية  للمكتبات  التكنولوجية 
�صوؤون تطوير واإدارة الواجهة الإلكرتونية للم�صروع بهدف 
جعلها بوابة اإلكرتونية توفر اإمكانية الو�صول اأمام اجلميع 
من خمتلف اأنحاء العامل. وتتوقع جامعة نيويورك و�صول 
امل�صروع اإىل هدفه املتمثل بطرح 23 األف كتاب بحلول نهاية 

عام 2020.
وبهذا ال�صدد، قالت جيني دانيل�صون، رئي�صة مكتبة جامعة 
نيويورك اأبوظبي: “يكت�صب موقع املجموعات العربية على 
الإنرتنت �صعبية متنامية يف منطقة ال�صرق الأو�صط، وذلك 
يف �صوء ال�صعوبات التي ت�صهدها املنطقة من ناحية الو�صول 

اإىل املكتبات، وب�صكل خا�س خارج املدن الكربى.
من  العربية  الكتب  رقمنة  على  ن��ي��وي��ورك  جامعة  وتعمل 
رائدة  علمية  م��وؤ���ص�����ص��ات  ل�6  ال��ت��اب��ع��ة  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ات 
كورنيل  وجامعة  كولومبيا  وجامعة  نيويورك  جامعة  هي: 
وجامعة برن�صتون واجلامعة الأمركية يف بروت واجلامعة 
لت�صمل  الكتب  مو�صوعات  وتتنوع  القاهرة.  يف  الأمركية 

جمالت الرواية وال�صعر والأدب والنقد والثقافة واملجتمع، 
والقت�صاد والتاريخ والقانون وال�صر الذاتية واللغة العربية 

وقواعدها.
كما �صتتوفر جميع الكتب اأمام اجلمهور، والتي تتنوع تواريخ 
القرن  لت�صعينيات  و���ص��وًل  القدمية  امل��وؤل��ف��ات  م��ن  تاأليفها 
املا�صي. وتت�صف معظم الكتب القدمية بكونها نادرة وبحالة 
ح�صا�صة، وباأنها مل تعد متوفرة ككتب مطبوعة، لذا يحر�س 
م�����ص��روع امل��ج��م��وع��ات ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى الإن���رتن���ت ع��ل��ى حماية 
و�صوله  لي�صمن  رقمي  ب�صكل  وحفظه  الكتب  هذه  حمتوى 

اإىل الأجيال القادمة.
عام  اأُن�����ص��ئ��ت  ق��د  ن��ي��وي��ورك  يف  كارنيجي  موؤ�ص�صة  اأن  ُي��ذك��ر 
ال��ب��ارز ورائ����د الأن�صطة  الأع���م���ال  رج���ل  ي��د  ع��ل��ى   1911
اخلرية اأندرو كارنيجي )1835 - 1911(، وتعمل حالياً 
حتت قيادة رئي�صها ال�صيد فارتان جورجيان. وتركز موؤ�ص�صة 
البالغة  الأهمية  ذات  امل��ج��الت  على  نيويورك  يف  كارنيجي 
العاملي  ال�صلم  ت�صمل  والتي  موؤ�ص�صها،  اإرث  من  وامل�صتمدة 
الدميقراطية  مم��ار���ص��ات  واإر���ص��اء  وامل��ع��رف��ة  العلم  وتطوير 

القوية.
ويف هذا الإطار، قالت كارول ماندل، عميدة مكتبات جامعة 
ف���خ���ورون حل�����ص��ول م�����ص��روع املجموعات  ن��ح��ن  ن��ي��وي��ورك: 
كارنيجي،  موؤ�ص�صة  من  الدعم  على  الإنرتنت  على  العربية 
م�صاريع  من  للعديد  املمِولة  اجلهة  بكونها  ا�صتهرت  والتي 
التحول الرقمي الهادفة لتعزيز الو�صول اإىل املوارد العلمية 
املختلفة. وت�صهم هذه امل�صاعدة ال�صخية يف تقدمي جمموعة 
�صريحة  اإىل  العربية  باللغة  املن�صورات  م��ن  اأو���ص��ع  مكتبية 
اأيديهم ويف  النا�س، وتوفرها ب�صكل جماين بني  اأو�صع من 

اأي مكان عرب �صبكة الإنرتنت.
على  العربية  “املجموعات  م�صروع  متابعي  �صريحة  وت�صمل 
الربامج  ذات  اجل��ام��ع��ات  م��ن  ك���ًل  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  الإنرتنت” 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء العامل، 
والقراء  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  يف  ال��ث��ان��وي  التعليم  وموؤ�ص�صات 

العرب يف جميع اأرجاء العامل.
مبا  العامل،  اأنحاء  كافة  من  م�صتخدمني  املوقع  ويحت�صن 
اأن الغالبية الكربى من  اإل  فيها ال�صني وفيتنام واآي�صلندا، 
امل�صتخدمني من هم منطقة ال�صرق الأو�صط، حيث ي�صكلون 

من عدد امل�صتخدمني الكلي للموقع.  80%

•• ال�صارقة -وام :

ح�صرت قرينة �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة �صمو 
ال�صيخة جواهر بنت حممد القا�صمي رئي�صة املجل�س 
الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة احلفل الذي نظمته جامعة 
 -  2017 الربيع  ف�صل  طالبات  لتخريج  ال�صارقة 
من  خريجة   601 عددهن  بلغ  واللتي   2018
والآداب  الإ���ص��لم��ي��ة  وال��درا���ص��ات  ال�صريعة  كليات 
الأعمال  واإدارة  والجتماعية  الإن�صانية  وال��ع��ل��وم 
والت�صميم  اجلميلة  والفنون  والقانون  والهند�صة 

والت�صال والعلوم واملجتمع.
وقدمت �صمو ال�صيخة جواهر بنت حممد القا�صمي 
اأقيم  ال��ذي  احلفل  خ��لل  الفتتاحية  كلمتها  يف   -
دفعة  خلريجات  التربيكات   - �صموها  رعاية  حتت 
كما  اليوم  هذا  يف  تخرجهن  لفرحة  ربيع 2018 
باركت لأ�صرهن هذا النتاج املثمر .. وتقدمت بال�صكر 
النعيمي  جم���ول  ح��م��ي��د  ال��دك��ت��ور  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
الأكادميي  العلمي  والفريق  ال�صارقة  مدير جامعة 
للجامعة على جهودهم يف الرتقاء بالطالبات فكرا 
وعلما ودعم دورهن يف خدمة املجتمع بالتخ�ص�صات 

املهمة لتنميته وتطويره.

وق���ال���ت ���ص��م��وه��ا: ت��ق��ف ب��ن��ات��ن��ا خ��ري��ج��ات جامعة 
ال�صارقة هذا العام على اإحدى الدرجات املتقدمة يف 
�صلم التح�صيل العلمي وهي درجة و�صلت كل منهن 
اإليها بعد اأيام وليال �صكلت �صنوات مليئة بالأحلم 
الذي  احللم  لتحقيق  حثيثة  وج��ه��ودا  والتطلعات 
بخرباتها  مدعومة  اأخ��رى  اأحلما  اأمامها  �صيفتح 
العلمية. ول �صك اأن م�صار الوظيفة اأو لنقل امل�صار 
العملي بعد هذه الرحلة واحد من هذه الأحلم يف 

الوقت احلايل اإن مل تكن اأهمها.
واأ�صافت “اإنني اأدعو اإىل اأن نبقى يف حالة م�صتمرة 
الذي  النهر  ج��ف  واإل  تتوقف  ل  العلم  لكت�صاب 
تدفق طوال مراحل زمنية ع�صنت فيها اأزهى واأجمل 
�صنوات عمركن واأي جمال للعمر ال�صاب الغ�س من 
دون علم ومعرفة وثقافة ف�صرورة التطور والتقدم 
يف الأمم التي تعمل على تنمية �صعوبها تقت�صي اأن 
وعزمية  بهمة  فيه  ون�صارك  العلمي  ال�صباق  نعي�س 
يف  تتمثل  نبيلة  ب���اأه���داف  حم��اط��ا  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
اإبقاء العقل م�صتنرا منفتحا على احلياة باإن�صانها 
واأن  وم�صتقبلها  وح��ا���ص��ره��ا  بتاريخها  واأح��داث��ه��ا 
يجد كل فرد موقعه من قيمة العطاء يف جمتمعه 
احل�صنة  بالنوايا  فقط  يتحقق  ل  النبيل  فالهدف 

اإيجابيا يف النف�س الب�صرية  تلك التي تعك�س جانبا 
ولكن لبد من و�صعها يف اإطارها العلمي حتى توؤتي 
ثمارها الطيبة التي تعم فائدتها وتزدهر في�صتمر 

املجتمع يف جني هذه الثمار جيل بعد جيل.«.
“ اأنت  ق��ائ��ل��ة  ل��ل��خ��ري��ج��ات  ���ص��م��وه��ا كلمة  ووج��ه��ت 
الفتاة النبيلة الراقية باأخلقها الكرمية وتفكرها 
ب��ك��لم��ه��ا ال����ذي ي��ع��ك�����س ال��ث��ق��ة وح�����ص��وره��ا املوؤثر 
فخر  م�صدر  ك��وين  املجتمع  منابر  على  واجل���اذب 
وع�صوا  ل��ه��ا  حم��ب��ة  لأ���ص��رت��ك  ومنتمية  ملجتمعك 
ال���ف���رح وحتتوين  ت��ن��رثي��ن  اأف����راده����ا  ب���ني  ف���اع���ل 
ك��ب��ر.. كوين  ال��ت��ح��دي��ات فيها بفكر ج���اد وع��ط��اء 
الهدوء يف معناه الدال على التاأمل والتفكر وكوين 
والن�صاط  العمل  على  ال���دال  معناها  يف  احل��ي��وي��ة 
وعدم ال�صتكانة اإىل الأ�صباب التي قد تعطل رحلتك 
اأننا بالعلم  اأخ��را  ب��اإذن اهلل تعاىل واعلمن  املباركة 
ون�صيء  التطرف  ن��ح��ارب  والعنف  اجلهل  ن��ح��ارب 
�صعلة ل تنطفئ يف دروبنا التي نقطعها لن�صل اإىل 

اأهدافنا ونحقق اأحلمنا.«.
���ص��لم��ة الرحومي  ال���دك���ت���ورة  م���ن ج��ه��ت��ه��ا رف��ع��ت 
الطالبات - يف كلمتها خلل احلفل  �صوؤون  عميدة 
�صاحب  اإىل  والتربيكات  التهنئة  معاين  اأ�صمى   -

ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة رئي�س جامعة 
 .. امل��ب��ارك  العلمي  احل��ف��ل  ه��ذا  بتخريج  ال�����ص��ارق��ة 
موجهة ال�صكر اإىل �صمو ال�صيخة جواهر بنت حممد 

القا�صمي على ح�صورها ورعايتها للحفل.
منال  الدكتورة  احلفل  ب�صيفة  الرحومي  ورحبت 
الرعاية  لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�صام�صي  ت��رمي 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  دبي  يف  الأولية  ال�صحية 
اأمورهن  نور دبي .. فيما هناأت اخلريجات واأولياء 
من  وك��ل  والإداري����ة  التدري�صية  الهيئتني  واأع�صاء 
مواكب  م��ن  املباركة  الكوكبة  ه��ذه  جن��اح  يف  �صاهم 
“اأود  قائلة  اخلريجات  وخاطبت  وامل��ع��رف��ة.  العلم 
اأذه��ان��ك��ن م��ق��وم��ات ت��رت��ك��زن عليها يف  اأت���رك يف  اأن 
بناء هذا امل�صتقبل كما اأود اأن اأوؤكد لكن باأنه قد مت 
تاأهيلكن علميا ومهاريا وقياديا يف جامعة ال�صارقة 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  رئي�صها  يوجهها  التي  تلك 
ال�صارقة اإىل الآفاق العاملية بثقة عالية بعد اأن ر�صخ 
علميا  �صرحا  لتكون  والعلمي  الأك���ادمي���ي  كيانها 

�صاخما على امتداد مدن ومناطق الإمارة«.
ب��داأت بح�صاد  ال�صارقة قد  اأن جامعة  اإىل  واأ���ص��ارت 
امل�صتويني  ع��ل��ى  ب��ت��ق��دي��ره��ا  ال��ت��وج��ي��ه  ه���ذا  ن��ت��ائ��ج 

عاملية  منظمات  ت�صدرها  بتقارير  واملحلي  العاملي 
بلغ  حيث  اجل��ام��ع��ات  مكانة  تقييم  يف  متخ�ص�صة 
جامعة  يف  عامليا  املعتمدة  الأكادميية  الربامج  عدد 
اإ�صافة  اأكادمييا  برناجما   26 اليوم  ال�صارقة حتى 
الربامج  بجميع  الر�صمي  الأك��ادمي��ي  العتماد  اإىل 
الأكادميية التي تقارب املائة من املوؤ�ص�صة الوطنية 

الر�صمية للعتماد الأكادميي يف الدولة.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا اأو����ص���ح���ت ال���دك���ت���ورة م���ن���ال ترمي 
اأهم مقومات النجاح وعوامله .. موؤكدة  ال�صام�صي 
كفاءة  ذو  طالبات  خرجت  ق��د  ال�صارقة  جامعة  اأن 
املعارف  واأن  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��م��ي��ز  ح��ي��ث  م���ن  وج�����ودة 
واخلربات التي اكت�صبتها الطالبات توؤهلهن للنجاح 
اأهمية  على  ال�صوء  م�صلطة  املقبلة..  حياتهن  يف 

العطاء واخلدمات الإن�صانية واملراأة يف املجتمع.
لي�صت  الإن�صانية  وامل�����ص��اع��دات  العطاء  اإن  وق��ال��ت: 
اأو ن��وث��ق��ه��ا يف  اإح�����ص��ائ��ي��ات ن���ردده���ا يف خ��ط��اب��ات��ن��ا 
يحثنا  جمتمعية  وم�صوؤولية  جهد  العطاء  �صحفنا 
حكومتنا  بنا  كر�صته  للحياة  نهج  وهي  ديننا  عليها 
الر�صيدة وواجب ان�صاين تعلمناه من ال�صباب. نعم 
ال�صباب اأنتم ال�صباب اأنتم منبع العطاء مبا متتلكون 
تنه�س  الأمم ول  ت��ق��وم  ف��ل  وع��زمي��ة  م��ن ط��اق��ة 

اأنتم الآن تدخلون  اإل بكم وباإجنازاتكم.  ح�صارتها 
التي  املرحلة  تلك  عمركم  من  جديدة  مرحلة  اإىل 
ترتجم الأح��لم وحتولها اإىل طموح فقد ح�صلتم 
امل�صوؤولية  لتحمل  يوؤهلكم  ما  واملعرفة  العلم  من 
على  ي�صاعدكم  ال��ذي  العاطفي  للن�صج  وتو�صلتم 

البدء بتاأ�صي�س م�صتقبلكم.
من جانبها �صكرت الطالبة فاطمة علي اإبراهيم من 
يف   - والجتماعية  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  كلية 
كلمة األقتها نيابة عن زميلتها اخلريجات - جامعة 
ال�صارقة على كل ما توفره من بيئة علمية منا�صبة 
والعاملني يف اجلامعة  الأ�صاتذة  �صكرت جميع  كما 
على كل جهد يبذلونه لتطوير اجلامعة والرتقاء 
مب�صتوى الطالب علميا ومعرفيا وعمليا.. موجهة 
ال�����ص��ك��ر لأول���ي���اء الأم�����ور ت��ق��دي��را جل��ه��وده��م التي 
الأكادميية  م�صرتهم  ط��وال  بناتها  لدعم  بذلوها 
اجلميل  ب��رد  اخلريجات  زميلتها  اأو���ص��ت  فيما   ..
اأهدافهن  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  وال�����ص��ع��ي  ال��غ��ايل  ل��ل��وط��ن 

املرجوة مما ي�صاهم يف خدمة املجتمع.
جواهر  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  �صلمت  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 
�صلمة  ال��دك��ت��ورة  ترافقها  القا�صمي  حممد  بنت 

الرحومي ال�صهادات للطالبات اخلريجات.

جو�هر �لقا�صمي ت�صهد تخريج طالبات جامعة �ل�صارقة لف�صل �لربيع 2018

جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري 
يتيح �لفر�صة لكرب عدد من 

�مل�صليات ليلة 27 رم�صان
•• ابوظبي -وام:

ال�صيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  اإدارة  خ�ص�صت 
الكبر مواقف خا�صة حلافلت  زاي��د 
دائرة النقل التي تقوم بنقل ال�صيدات 
من   27 ليلة  اجل��ام��ع  اإىل  امل�صليات 
رم�صان يف اطار اإتاحة الفر�صة لأكرب 

عدد منهن لأداء ال�صلة بكل ي�صر.
كما مت توفر عدد كاًف من ال�صيارات 
الكهربائية لنقل امل�صِلّيات اإىل الأماكن 
ال�صلة  ق����اع����ات  يف  ب���ه���ن  اخل���ا����ص���ة 
ت�صهيلت  ك��اف��ة  وت���ق���دمي  ب��اجل��ام��ع، 
الدخول. واأعدت اإدارة اجلامع وجبات 
ال�صحور للم�صليات يف هذه الليلة مع 

توزيع امل�صحف ال�صوتي.
وياتي ذلك يف اطار حر�س املركز على 
تعزيز مبادرة “دائرة النقل” باأبوظبي 
اجلهود  ت�����ص��اف��ر  ب���اأه���م���ي���ة  وامي����ان����ا 
ال�صدد  امل��وؤ���ص�����ص��ات .و مت يف ه��ذا  ب��ني 
لنقل  احل��اف��لت  م��ن  ع��دد  تخ�صي�س 
اأمام  اإىل اجلامع من  امل�صليات جماناً 
بوابة “ال�صرق مول” حيث ميكن لهن 
لتنقلهن  البوابة  اأمام  �صياراتهن  �صف 
ث��م تعيدهن  اإىل اجل��ام��ع،  احل��اف��لت 
اإىل النقطة نف�صها بعد انتهاء ال�صلة. 
بوابة  مركز  اأم��ام  احلافلة  و�صتتواجد 
متام  يف  النطلق  نقطة  عند  ال�صرق 
11:00 م�صاء والنطلق يف ال�صاعة 
11:30 م�صاء والعودة يف متام ال�صاعة 
الليل.  منت�صف  بعد  �صباحاً   2:00
بجامع  ال�صلة  يف  للراغبات  وميكن 
بخدمة  الت�صال  الكبر  زاي��د  ال�صيخ 
املتعاملني على الرقم 80088888 
لت�صجيل اأ�صمائهن من اليوم اإىل الغد 

حتى ال�صاعة الثانية ظهراً.
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العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة حجرة 

للنقليات واملقاولت العامة
رخ�صة رقم:CN 1017506 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مهره حم�صن نا�صر احلارثي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ح�صن خمي�س احمد امل�صعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العلن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

اإعــــــــــالن
لل�صيلة  لند  ال�ص�����ادة/�صويت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والعباية رخ�صة رقم:CN 1063402 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة طلل ا�صد حممد �صريف المري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ميثم ح�صني ك�صاورز

تعديل وكيل خدمات
حذف عبدالرحمن حممد عبداهلل عبدول اخلمري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

اإعــــــــــالن
الفنية  التوريدات  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلديثة - موتي�صكو رخ�صة رقم:CN 1036578 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة مهند �صلح حممود م�صلح ابو �صايب %100
تعديل وكيل خدمات/عي�صى حممد عبدالقادر باوزير

تعديل وكيل خدمات/حذف خليفه �صعيد عو�س املريخي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صلح حممود م�صلح احمد ابو�صايب
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

دي ل روز لتجميل ال�صيدات
 رخ�صة رقم:CN 1358863 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/واحة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املنارة لعمال البلط والرخام
رخ�صة رقم:CN 2053310 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صاهني 

حفيت للنقليات واملقاولت العامة
رخ�صة رقم:CN 2014639 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

اإعــــــــــالن
الب�صتان  ال�ص�����ادة/كافتريا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العجيب  رخ�صة رقم:CN 1892241 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد �صعيد عقلن �صعيد غالب %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عامر مبخوت عي�صه �صامل العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
كافتريا  التجاري  بال�صم    CN رقم:1010865 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  كويف  �صويت 

الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

اإعــــــــــالن
البطني  ال�ص�����ادة/حلقة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1022913 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة مرمي علي عبيد العلي
تعديل وكيل خدمات

حذف ورثة/�صيف علي احمد املهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العلن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الن�صر الحمر للعقارات وال�صيانة 

العامة رخ�صة رقم:CN 1085437  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�صاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/الن�صر الحمر للعقارات وال�صيانة العامة
RED EAGLE REAL ESTATE & GENERAL MAINTENANCE

اىل/الن�صر الحمر ال�صيانة العامة
RED EAGLE GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/حذف خدمات تاأجر العقارات وادارتها )6820001(
تعديل ن�صاط/حذف الو�صاطة يف بيع العقارات و�صرائها )6820004(

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

ماك�س برو للمنا�صبات- ذ.م.م
–حما�صبونه  احل�صابات  لتدقيق  كون�صلت  مكتب/  يعلن 
غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  انه مبوجب  قانونيون 
الكاتب  لدى  املوثق   2018/06/03 بتاريخ  ال�صادر  العادية 

العدل بالرقم )1805012316( تقرر حل وت�صفية �صركة:
ماك�ش برو للمنا�صبات- ذ.م.م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
املعني هاتف رقم  024449410 موبايل 0505649925  امل�صفى 
اجلزيرة  نادي  بناية  املرور  �صارع   – ابوظبي   61712 �س.ب 
الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�صار   )902( رقم  مكتب   )9( الطابق 

وذلك خلل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا العلن

�إع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

فيلفت لتنظيم و�د�رة �لفعاليات-ذ.م.م
�صاهد لتدقيق ومراجعة احل�صابات  اليوت هادي  يعلن مكتب 
العادية  غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  على  بناء  انه  

لدى الكاتب العدل بالرقم )1849002658( 
تقرر حل وت�صفية �صركة:  

فيلفت لتنظيم وادارة الفعاليات-ذ.م.م
مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
 026222188 فاك�س   026222300 رقم  هاتف  املعني  امل�صفى 
�س.ب 46198 ابوظبي �صارع الكورني�س غرب بنايه ورثة عبد 
 )501( رقم  مكتب  )اخلام�س(  الطابق  �صليم  بن  �صلطان  اهلل 
واإح�صار امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خلل مدة اأق�صاها 45 يوم 

من تاريخ هذا العلن

�إع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك

طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية التالية:مزرعة فروج ليوا 
Liwa Chicken Liwa Poultry Farm

املودعة بالرقم: 291308         بتاريخ :2018/4/29
با�ص��م: �صركة مزرعة فروج ليوا

وعنوانه: العني - العني - �صويحان - بناية ملك ا�صحاب العلقة - هاتف:0501823853 
 فاك�س:022017981 - �صندوق الربيد:47322 - امييل:

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29
دجاج طازج

الحمر  امل��رب��ع  داخ��ل  والذهبي  والبي�س  الح��م��ر  الل���وان  م��ن  التجارية  العلمة  العلمة:تتكون  و�صف 
يوجد راأ�س الدجاجة باللون الذهبي وحوله خط ن�صفي بي�صاوي باللون البي�س وحتت ال�صعار كلمة ليوا 
باللغة الجنليزية وحتت املربع الحمر كلمة دجاج باللغة الجنليزية وحتتها ثلثة كلمات باللغة العربية 

والجنليزية وهي مزرعة فروج ليوا.
ال�ص��رتاطات: .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  يونيو 2018 العدد 12349

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك
اك�صيوم

بطلب لت�صجيل العلمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 281436          بتاريخ :2017/10/21   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: اك�صيوم
وعنوانه:  الق�صم 15 رامبور �صار�صهري رود، اأمبال كان، اأمبال 133006، هاريانا، الهند .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املياه املعدنية والغازية وغرها من امل�صروبات غر الكحولية، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر 

الفواكه، �صراب وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات فى الفئة 32.
الواقعة يف الفئة: 32

و�صف العلمة : عبارة عن الكلمات اللتينية Alo Frut  كتبت يف �صطرين ب�صكل مميز حيث من كتب 
احلرف o من الكلمة Alo على �صكل فاكهة الربتقال والكل داخل اإطار مربع ال�صكل باللون الأخ�صر كما 

هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  11  يونيو 2018 العدد 12349
يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك

انتجريتد لقطع غيار ال�صيارات.ذ.م.م
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم : 281039          بتاريخ :2017/10/14    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: انتجريتد لقطع غيار ال�صيارات.ذ.م.م
وعنوانه: �س. ب: 14690، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي، حماور دواليب املركبات، عجلت  املركبات فى الفئة 12.

الواقعة يف الفئة: 12
باللون  املحدد  الأبي�س  باللون  مميز  ب�صكل  كتبت   IAP اللتينية  احل��روف  عن  عبارة   : العلمة  و�صف 
والذهبي كما هو مو�صح  الف�صي  باللونني  �صجر  اأوراق  دائ��ري غر مكتمل مكون من  ر�صم  داخ��ل  الذهبي 

بال�صكل املرفق.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك

بالولتيل �صديق مو�صى 
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم : 280230          بتاريخ :2017/9/28   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى
وعنوانه: �س. ب: 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املبيعات  ت��روي��ج  املكتبي،  الإع���لن  املكتبي،  الن�صاط  وتفعيل  الأع��م��ال   وتوجيه  واإدارة  والإع���لن  الدعاية 

للآخرين، وكالت ال�صتراد والت�صدير يف الفئة  35.
الواقعة يف الفئة: 35

و�صف العلمة : عبارة عن الكلمة اللتينية PrideofIndia كتبت ب�صكل مميز باللون الأبي�س داخل 
الذهبي،  باللون  ومائل  مميز  ب�صكل  �صريط  وحتته  الأ�صفر  باللون  املحدد  الغامق  البني  باللون  م�صتطيل 

ويعلوهم ر�صم مميز لبناية تقليدية والعلمة على خلفية باللون الأ�صفر كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك
مديحه حممد �صافى �صورتى

بطلب لت�صجيل العلمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم : 283464          بتاريخ :2017/11/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: مديحه حممد �صافى �صورتى
وعنوانه: �س. ب: 72567، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
هواتف حممولة، اأجهزة ملحقة باحلا�صوب، اأطقم غر يدوية للهواتف، �صماعات الراأ�س، لبادات

الفاأرة فى الفئة 09.
الواقعة يف الفئة: 09

احلرف  كتب  ي�صارها  وعلى  مميز  ب�صكل  كتبت    Ozone اللتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العلمة  و�صف 
اللتينيO  داخل ر�صم تخيلي ي�صبه العبوة والعلمة باللون الأبي�س على خلفية م�صتطيلة ال�صكل باللون 

الرمادي كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك

مديحه حممد �صافى �صورتى
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم 283450          بتاريخ :2017/11/23  
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: مديحه حممد �صافى �صورتى
وعنوانه: �س. ب: 72567، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
هواتف حممولة، اأجهزة ملحقة باحلا�صوب، اأطقم غر يدوية للهواتف، �صماعات الراأ�س، لبادات

الفاأرة فى الفئة  9.
الواقعة يف الفئة: 09

و�صف العلمة : عبارة عن الكلمة اللتينية Stylizedd  كتبت ب�صكل مميز باللون الأبي�س حيث كتب 
احلرف اللتيني d ب�صكل مكرر على �صكل ظل والعلمة على خلفية م�صتطيلة ال�صكل باللون الأ�صود حمددة 

باللون الأبي�س كما هو مو�صح بال�صكل املرفق. 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  11  يونيو 2018 العدد 12349
يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك

مديحه حممد �صافى �صورتى
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم : 283458          بتاريخ :2017/11/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: مديحه حممد �صافى �صورتى
وعنوانه: �س. ب: 72567، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعلن واإدارة وتوجيه الأعمال  وتفعيل الن�صاط املكتبي،الإعلن والدعاية املبا�صرة على �صبكات 

احلا�صوب، ترويج املبيعات للآخرين يف الفئة  35.
الواقعة يف الفئة: 35

و�صف العلمة : عبارة عن الكلمة اللتينية Stylizedd  كتبت ب�صكل مميز باللون الأبي�س حيث كتب 
احلرف اللتيني d ب�صكل مكرر على �صكل ظل والعلمة على خلفية م�صتطيلة ال�صكل باللون الأ�صود حمددة 

باللون الأبي�س كما هو مو�صح بال�صكل املرفق. 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك

فاين واي انرتنا�صيونال للتجارة ذ.م.م
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم : 282061        بتاريخ :2017/10/31   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: فاين واي انرتنا�صيونال للتجارة ذ.م.م
وعنوانه: �س. ب: 14386، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
لتح�صر  اأ���ص��رب��ة  ف��واك��ه،  ع�صائر  كحولية،  غ��ر  ف��واك��ه  خل�صات  كحولية،  غ��ر  م�صروبات  غ��ازي��ة،  مياه 

امل�صروبات، ماء ال�صودا، ) مياه معدنية ( يف الفئة 32.
الواقعة يف الفئة: 32

و�صف العلمة : عبارة عن الكلمات اللتينية UNIFRESH كتبت ب�صكل مميز باللون الأبي�س املحدد 
باللون  مميز  ب�صكل  كتبت   Products اللتينية  الكلمة  وحتتها  �صغر  خط  وبينهما  الأ���ص��ود  باللون 

الأبي�س والكل داخل اإطار بي�صاوي ال�صكل باللون الأزرق كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العلمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل

اأعلن قائد عمليات دياىل الفريق الركن مزهر العزاوي، عن انطلق 
لتعقب  املحافظة  �صرق  �صمال  املخي�صة  حو�س  يف  ع�صكرية  عملية 

خليا داع�س. 
م�صرتكة  اأمنية  “قوات  اإن  نيوز،  ال�صومرية  بح�صب  العزاوي  وق��ال 
اجلي�س  بطران  مدعومة  ال�صعبي  واحل�صد  وال�صرطة  اجلي�س  من 
حو�س  يف  وا���ص��ع��ة  ع�صكرية  عملية  لتنفيذ  حم��وري��ن  م��ن  انطلقت 

املخي�صة )25 كم �صمال �صرق ب عقوبة( لتعقب خليا داع�س.
واأ�صاف اأن تلك القوات اعتقلت اثنني من املطلوبني للق�صاء بتهمة 
الإرهاب، م�صراً اإىل اأن العملية ما تزال م�صتمرة يف تنفيذ الأهداف 

املر�صومة لها.
ع�صكرية  عمليات  �صل�صلة  موؤخراً  دياىل  الأمنية يف  الأجهزة  ونفذت 

وا�صعة لتعقب خليا داع�س يف مناطق متفرقة من املحافظة. 

ت�صبب خلل فني يف توقف العمل يف املفاعل رقم 4 مبحطة “دويل” 
للطاقة النووية يف بلجيكا يف وقت متاأخر اأم�س الأول.. وذكرت وكالة 
النباء الأملانية ان امل�صكلت الفنية يف املحطات النووية القدمية يف 
م�صادر  نحو  تتجه  التي   ، اأملانيا  جارتها  مع  توترات  اأث��ارت  بلجيكا 
جميع  بغلق  يق�صي  قانونا  وم���ررت  وامل�صتدامة  النظيفة  الطاقة 

املفاعلت النووية التجارية بحلول عام 2022.
اإلكرتابل”  “اإجني  �صركة  با�صم  ،املتحدثة  هوجي  اآن-�صويف  وقالت 
اإن توقف املفاعل عن العمل يف وقت متاأخر اأم�س الأول ال�صبت نتج 
عن خلل فني يف نظام ت�صغيل التوربينات يف اجلزء غر النووي من 

املفاعل.. ومن املتوقع ا�صتئناف العمليات يف وقت متاأخر اليوم.
دويل  حمطة  يف  بلجيكا  يف  الكهربائية  الطاقة  ن�صف  توليد  ويتم 
ذات الأربعة مفاعلت والواقعة يف �صمال البلد وحمطة بها ثلثة 

مفاعلت يف مدينة تيهاجني يف �صرق بلجيكا بالقرب من احلدود 

املحاولت  اإن  الأح���د،  ام�س  روح���اين،  الإي���راين ح�صن  الرئي�س  ق��ال 
للجميع  تهديداً  متثل  الآخرين  على  �صيا�صاتها  لفر�س  الأمريكية 
بعد اأن اأعلنت وا�صنطن ال�صهر املا�صي ان�صحابها من التفاق النووي 

الإيراين واإعادة فر�س العقوبات القت�صادية على اإيران.
والتي  للتعاون  �صنغهاي  ملنظمة  قمة  اأم���ام  كلمة  يف  روح���اين  وق��ال 
تتزعمها ال�صني ورو�صيا يف مدينة ت�صينغداو ال�صاحلية ال�صينية اإنه 

يقدر جهود بكني ومو�صكو للحفاظ على التفاق النووي.

امل�صت�صار  ق��رار  ب�صدة  اإردوغ��ان  الرتكي رجب طيب  الرئي�س  انتقد 
ال�صيا�صي،  الإ�صلم  �صد  حملة  اإط��ار  يف  م�صاجد  اإغ��لق  النم�صوي 
حم��ذرا من ح��رب بني ال�صليب وال��ه��لل. وق��ال اإردوغ���ان يف كلمة 
األقاها يف ا�صطنبول “هذه الإج��راءات التي اتخذها رئي�س الوزراء 
ال��ن��م�����ص��وي، اأخ�����ص��ى اأن��ه��ا ت��ق��ود ال��ع��امل ن��ح��و ح���رب ب��ني ال�صليب 

والهلل«.
تاأتي ت�صريحات اإردوغان غداة اإعلن امل�صت�صار النم�صوي املحافظ 
ال�صيا�صي”  “الإ�صلم  ملكافحة  اإج����راءات  ع��ن  ك��ورت��ز  �صيبا�صتيان 
الأئمة  م��ن  ع�صرات  ط��رد  واإمكانية  م�صاجد  �صبعة  اإغ���لق  ت�صمل 

الذين متولهم تركيا.
وتابع اإردوغان “يقولون اإنهم �صوف يطردون اأئمتنا خارج النم�صا. 
اأنه  يعني  ه��ذا  ذل���ك؟  ح��ي��ال  مكتوفني  �صنقف  اأن��ن��ا  تعتقدون  ه��ل 
ُيعطي مزيدا من  اأن  دون  من  ما”،  ب�صيء  القيام  علينا  �صيتوجب 

التفا�صيل.
واجلمعة، قال ابراهيم كالني املتحدث با�صم الرئي�س الرتكي على 
نتيجة  هو  اأئمة  وط��رد  م�صاجد  �صبعة  النم�صا  “اإغلق  اإن  تويرت 
املوجة ال�صعبوية واملعادية للإ�صلم والعن�صرية والتمييزية يف هذا 

البلد«.

عوا�صم

بغداد

انقره

طهران

بروك�سل

�إ�صر�ئيل تناق�س �إجر�ء�ت 
لتخفيف ح�صار غزة

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حل  عن  للبحث  الإ�صرائيلي  وال�صيا�صي  الأمني  ال���وزاري  املجل�س  يجتمع 
اأرك����ان الحتلل  رئ��ي�����س  �صيقدم  ح��ي��ث  غ���زة،  ق��ط��اع  مل�صاكل  امل���دى  ط��وي��ل 
القطاع،  ل�صكان  اإن�صانية  ت�صهيلت  بتقدمي  اق��رتاح��ه  ايزنكوت  اجل��رال 
ملحاولة  بالإ�صافة  القطاع  يف  القت�صادية  الأزم���ة  م��ن  التخفيف  بهدف 
تقلي�س عمليات الحتكاك على طول ال�صياج الأمني على احلدود مع غزة، 

وتقلي�س ن�صاطات حما�س.
مت�صلباً،  موقفاً  ليربمان  الأم��ن  وزي��ر  �صيقدم  الأرك���ان  رئي�س  مقابل  ويف 
باإعادة جثامني اجلنديني املحتجزة  حيث �صي�صرتط بدء عمليات الإعمار 
اإن  جثمانيهما لدى حما�س، واإع��ادة املدنيني املحتجزين لديها، حيث قال 
املفقودين  دون احلديث عن  الو�صع يف غزة  املمكن احلديث عن  من غر 

والأ�صرى الإ�صرائيليني.
مل�صاكل  اأية حلول  الق�صية فلن يكون هناك  اأنه بدون حل هذه  اإىل  واأ�صار 
امل��دين يف  العمل على حت�صني الو�صع  اإن��ه يجب  ق��ال  ال��ق��ط��اع، وم��ع ذل��ك 
القطاع دون التو�صل لت�صوية مع حما�س ودون ال�صتعانة بالرئي�س عبا�س 

اأي�صاً، وكذلك دون اإزالة احل�صار املفرو�س على القطاع.
10 �صنوات مع حما�س،  اإن كل من يتحدث عن هدنة ملدة  وقال ليربمان 
عليه اأن يدرك باأن حما�س �صتقوم خللها وبدون وجود اأي اإزعاج باإعادة بناء 
بعدم  تعهدنا  ظل  يف  الأ�صلحة  تهريب  ن�صاطات  ومعاودة  الع�صكرية  قوتها 
امل�صا�س بها ب�صبب الهدنة، اأما وزير الأمن الداخلي جلعاد اأردن ف�صيطالب 

باعتماد �صيا�صة الغتيال �صد مر�صلي الطائرات الورقية.

ال�صي�صي يثمن جهود العاهل ال�صعودي ب�صاأن االأردن

�جلبري: قمة مكة توؤكد �صعي �ل�صعودية ل�صتقر�ر �لدول �لعربية

ترامب وكيم جونغ ي�صالن اىل �صنغافورة 

نووي كوريا �ل�صمالية يف �صلب نقا�صات �لقمة �لتاريخية

�لهدنة باأفغان�صتان قد متهد ملفاو�صات �صالم 

�ير�ن تقتل 9 م�صلحني عربو� �حلدود من �لعر�قمبعوث �لرئا�صة �لأمريكية يهاجم عريقات 
•• طهران-رويرتز:

قال احلر�س الثوري الإيراين اإنه قتل 9 مت�صددين يف عملية اأمنية �صمال غرب البلد قرب احلدود 
مع العراق. واأ�صاف احلر�س الثوري يف بيان ن�صرته و�صائل اإعلم ر�صمية، اأن املت�صددين خططوا يف 
�صمال العراق ل�صن هجوم قبل عبور احلدود اإىل اإيران . وقال البيان: تلقى اأفراد الفريق الإرهابي 
اأوامر من قيادات املجموعات الإرهابية يف �صمال العراق وكانت لديهم خطط حمكمة لتنفيذ اأعمال 
املت�صددين لكن  البيان عن تفا�صيل فيما يخ�س هوية  اإي��ران. ومل يف�صح  اإىل  الت�صلل  اإرهابية بعد 
احلر�س الثوري عادة ما ي�صر بكلمة اإرهابيني اإىل م�صلحني �صنة. واأ�صاف البيان، اأن احلر�س الثوري 
مل يتكبد خ�صائر يف �صفوفه يف العملية التي �صهدتها مدينة اأ�صنويه يف �صمال غرب اإيران. واحلدود 
الإيرانية العراقية لي�صت حمكمة ولي�س هناك تن�صيق يذكر بني قوات الأمن على جانبي احلدود. 
كان م�صلحون من تنظيم داع�س قد �صنوا هجمات من�صقة على مبنى الربملان يف طهران ومرقد اآية 

اهلل اخلميني جنوبي العا�صمة يف يونيو 2017، مما اأ�صفر عن مقتل 18 �صخ�صاً على الأقل.

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�صعودي عادل اجلبري  وزير اخلارجية  اأكد 
�صلمان  امللك  ال�صعودي  العاهل  مــبــادرة  اأن 
خالل  مــن  االأردن  دعــم  يف  عبدالعزيز  بــن 
مكة  مدينة  يف  واملقررة  رباعية،  قمة  عقد 
املكرمة، توؤكد �صعي الريا�ش ال�صتقرار الدول 
على  له  تغريدة  يف  اجلبري  وقــال  العربية. 
خادم  �صيدي  “مبادرة  تويرت:  على  ح�صابه 
ال�صقيق،  االأردن  ال�صريفني يف دعم  احلرمني 
ودولــة  ـــارات  االم ــة  دول ــادة  ق مع  وتوا�صله 
مبكة  االأردن  دعــم  اجتماع  لعقد  الكويت 
اأزمته  العزيز  البلد  هــذا  ليتجاوز  املكرمة 
الدول  لتنعم  املتوا�صل  اململكة  �صعي  توؤكد 

العربية و�صعوبها باال�صتقرار والتنمية.

الإقليمية  وال��ق�����ص��اي��ا  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
والرت���������ق���������اء ب�����ه�����ا، وال���ق�������ص���ي���ة 
اأ�صا�س  على  وحلها  الفل�صطينية 
حل الدولتني وكيفية التغلب على 
اجلمود يف عملية ال�صلم والقد�س 

ال�صرقية عا�صمة لفل�صطني.
وموغريني،  ال�����ص��ف��دي  وت��ط��رق 
ومناطق  ���ص��وري��ا  يف  ال��و���ص��ع  اإىل 
خ��ف�����س ال��ت�����ص��ع��ي��د يف اجل���ن���وب، 
والدعم  اللجئني  وكذلك ق�صية 

الأوروبي بهذا اخل�صو�س.
وقالت موغريني “اإن دور الأردن 
ويلعبه  ج������داً  م���ه���م  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اأن  م�صيفة  وتوازن”،  حكمة  بكل 
بدعم  �صيقوم  الأوروب�����ي  الحت����اد 
الأردن يف لعب هذا ال��دور بكل ما 
دعم  اأن  مبينة  ط���رق،  م��ن  من��ل��ك 
الحت������اد ل������لأردن ل��ي�����س ن����وع من 
العمل اخلري، بل اإنه ا�صتثمار يف 

م�صتقبل املنطقة.
واأكدت اأن الق�صية الفل�صطينية هي 
ق�صية حمورية للحتاد الأوروبي 
اأي�����ص��اً، م�����ص��ددة ع��ل��ى اأن الحت���اد 
���ص��ي��ب��ق��ى ي��ع��م��ل ���ص��م��ن اإط�����ار حل 
يدعو  “موقفنا  وقالت  الدولتني، 
للدولتني،  عا�صمة  القد�س  لكون 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة والإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
ظ���ل ال���و����ص���اي���ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة على 
وامل�صيحية  الإ�صلمية  املقد�صات 

•• كابول-اأ ف ب:

النار  ان مُيهد وق��ف اط��لق  ميكن 
ال����ذي ي���ب���داأ ال���ص��ب��وع ال���ق���ادم بني 
قوات المن الفغانية وطالبان، يف 
ح��ال اح��رتام��ه، لإج��راء مفاو�صات 
17 ع���ام���ا من  ن���ح���و  ب���ع���د  ����ص���لم 

النزاع، بح�صب حمللني.
جمموعة  من  عثمان  برهان  وق��ال 
القتال  “كان  ال���دول���ي���ة  الزم������ات 
طالبان  ميز  ال���ذي  الوحيد  الم���ر 
والتوقف  احلركة.  هذه  ولدة  منذ 
ل���ف���رتة ق�صرة  ال���ق���ت���ال ول����و  ع���ن 
لطريقة  م���ه���م���اً  ت���وق���ف���ا  ي�������ص���ك���ل 
عملهم«. وا�صاف “ان وقف اطلق 
ك��ان مثمرا،  ح��ال  الثنائي يف  ال��ن��ار 
ميكن على الرجح ان يلهم باإجناز 
اك��رث اهمية باجتاه  اخ���رى  اع��م��ال 
الطرفني  لن  ال�صلم”  م�������ص���ار 

حماولت فا�صلة للحوار.
ال�صبت  ط���ال���ب���ان  ح���رك���ة  واع���ل���ن���ت 
ع��ن وق��ف اط��لق ال��ن��ار مل��دة ثلثة 
رم�صان  �صهر  ن��ه��اي��ة  ملنا�صبة  اي���ام 
 2001 منذ  نوعها  من  �صابقة  يف 
ج�������اءت ب���ع���د ي����وم����ني م����ن اع����لن 
عن  غني  ا�صرف  الفغاين  الرئي�س 

ان  “ميكننا  لنف�صيهما  ���ص��ي��ق��ولن 
نحقق ذلك”. و�صيظهر ذلك اي�صا 
طالبان  ق��ي��ادة  ان  امل��ح��ل��ل  بح�صب 

ميكنها التحكم يف قاعدتها.
وا�صار حملل غربي يف كابول طلب 
عدم ك�صف هويته اىل وقف اطلق 
النار ك “من�صة للتقدم” بعد عدة 

وقف لإطلق النار. وربط الرئي�س 
الثنني  بفتوى  مبادرته  الف��غ��اين 
ال��دي��ن يف  علماء  م��ن  اآلف  لثلثة 
ان  فيها  اع��ل��ن��وا  افغان�صتان  ك��ام��ل 
العمليات النتحارية “حرام” ودعوا 
املعارك.  وق����ف  اىل  ال���ن���زاع  ط����ريف 
المركية  ال���دف���اع  وزارة  وك���ان���ت 
يف  ك���وادر  ان  �صابق  وق��ت  يف  اعلنت 
ال�صلطات  م��ع  يتفاو�صون  طالبان 
وق�����ف حمتمل  ب�������ص���اأن  الف���غ���ان���ي���ة 
املحلل  وت�������ص���اءل  ال����ن����ار.  لإط������لق 
“ال�صوؤال  م��ر  ه����ارون  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
املتحدة  ال���ولي���ات  ت��ري��د  ه��ل  الن 
طالبان؟«.  مع  بالتفاو�س  القبول 
وكان الرئي�س غني اقرتح مباحثات 
�صباط  يف  امل���ت���م���ردي���ن  م����ع  ����ص���لم 
يتحولوا  ان  عليهم  عار�صا  فرباير 
اىل حزب �صيا�صي اذا قبلوا بد�صتور 
2014 ووقفا لإطلق النار. لكن 

ط��ال��ب��ان جت��اه��ل��ت ال��ع��ر���س. وقبل 
اي���ام را���ص��ل��ت ط��ال��ب��ان وا���ص��ن��ط��ن يف 
حم��اول��ة لإر���ص��اء ح��وار ثنائي لكن 

الوليات املتحدة رف�صت.
ورغم وفق اطلق النار فان املعارك 
تعهد  فقد  امل��ي��دان.  على  �صت�صتمر 
ب����ال����رد يف ح������ال متت  ال����ط����رف����ان 

مهاجمتهما.
وحذرت حركة طالبان من ان وقف 
ق�����وات احللف  ي�����ص��م��ل  ل  امل����ع����ارك 
الط��ل�����ص��ي ب��ق��ي��ادة وا���ص��ن��ط��ن. كما 
انهما  ووا����ص���ن���ط���ن  ك���اب���ول  اب��ل��غ��ت 
تنظيم  م�صلحي  قتال  �صتوا�صلن 
داع�س الإرهابي. واملخاوف حقيقية 
خ�صو�صا ان �صبكة حقاين املرتبطة 
م�صوؤولون  ي�صتبه  وال��ت��ي  بطالبان 
ت�صاعد  ان��ه��ا  يف  وغ��رب��ي��ون  اف���غ���ان 
با�صم  هجمات  ت�صن  داع�س،  تنظيم 

املجموعة املناف�صة.

�لعر�ق يعيني ق�صاة
 للقيام مبهام جمل�س �ملفو�صني

•• بغداد-وكاالت:

با�صم  ال���ر����ص���م���ي  امل���ت���ح���دث  ق�����ال 
العراق  الأعلى يف  الق�صاء  جمل�س 
ام�س  ج��ل�����ص��ة  ع���ق���د  امل��ج��ل�����س  اإن 
الق�صاة  ت�صمية  ���ص��ه��دت  الأح�����د، 
ب�صلحيات  ل��ل��ق��ي��ام  امل���ن���ت���دب���ني 
املفو�صية  يف  امل��ف��و���ص��ني  جم��ل�����س 

العليا امل�صتقلة للنتخابات.
م��زاع��م بحدوث  ذل��ك عقب  ي��اأت��ي 
ان����ت����ه����اك����ات وا�����ص����ع����ة ال����ن����ط����اق يف 
ال�صهر  ال���ربمل���ان���ي���ة  الن���ت���خ���اب���ات 

املا�صي.
واأقر الربملان يوم الأربعاء، قانوناً 
ب��اإع��ادة ف��رز الأ���ص��وات ي��دوي��اً على 
القانون  ودع����ا  ال���ب���لد،  م�����ص��ت��وى 
من  ب��دًل  ق�صاة  ت�صعة  تعيني  اإىل 

جمل�س املفو�صني.

خلق فر�س.
وج��اء ذلك خلل موؤمتر �صحايف 
م�����ص��رتك ع���ق���ده ال�������ص���ف���دي، مع 
اخلارجية  لل�صوؤون  العليا  املمثلة 
وال�����ص��ي��ا���ص��ة الأم���ن���ي���ة يف الحت����اد 
موغريني،  فيديريكا  الأوروب����ي 
“الغد”  ل�صحيفة  وفقاً  عمان،  يف 

الأردنية.
واأك�������د ال�������ص���ف���دي اأن������ه ب���ح���ث مع 
العلقات  الأوروب�����ي�����ة  امل�������ص���وؤول���ة 

جتاه  وامل�صرفة  الثابتة  ومواقفها 
اأ���ص��ق��ائ��ه��ا ال��ع��رب وامل�����ص��ل��م��ني، كما 

اأنها متثل خلقاً �صعودياً اأ�صيًل.«
واأع�������������رب ال����رئ����ي���������س امل���������ص����ري، 
الأحد،  ام�س  ال�صي�صي،  عبدالفتاح 
العاهل  له���ت���م���ام  ت���ق���دي���ره  ع����ن 
ال���������ص����ع����ودي، امل����ل����ك ����ص���ل���م���ان بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، ل��ع��ق��د اج��ت��م��اع مكة 

ملناق�صة �صبل دعم الأردن.
على  ح�صابه  على  ل��ه  تغريدة  ويف 

امل���ل���ك عبداهلل  م���ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن 
امل����ب����ادرة ال�����ص��ع��ودي��ة م��ع��رب��ا عن 
تقديره لدعوة امللك �صلمان لعقد 
اج��ت��م��اع يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة، بهدف 

بحث �صبل دعم الأردن اقت�صاديا.
ال�صوؤون  اأك��د وزي��ر  ال��ري��ا���س،  ويف 
عبداللطيف  ال�صيخ  الإ���ص��لم��ي��ة 
بن عبدالعزيز اآل ال�صيخ، اأن دعوة 
امللك �صلمان جت�صد “ريادة اململكة 

جهود  ال�صي�صي  ثمن  “تويرت”، 
خادم احلرمني ال�صريفني احلثيثة 
ودعم  ال��ع��رب��ي  الت�صامن  لتعزيز 
الأ�صعدة  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  امل���واق���ف 
ك��اف��ة “�صائل امل���وىل ع��ز وج��ل له 
ف��ي��م��ا ي�صبو  وال��ت��وف��ي��ق  ال�������ص���داد 
اإل��ي��ه م��ن دع���م ا���ص��ت��ق��رار ل����لأردن 

ال�صقيق«.
ووج����ه ال��رئ��ي�����س ال�����ص��ي�����ص��ي حتية 
الأردين  للعاهل  واع��ت��زاز  تقدير 

على جهوده الرامية حلفظ الأمن 
وال�صتقرار بالأردن، وفقا ملا نقلته 

وكالة الأنباء ال�صعودية )وا�س(.
ب���������دوره، ق�����ال وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 
اأمين  الأردين  املغرتبني  و���ص��وؤون 
عالياً  يثمن  الأردن  “اإن  ال�صفدي 
مل�صاعدته  احل��رم��ني  خ����ادم  دع����وة 
ال�صعبة”،  الأو����ص���اع  م��واج��ه��ة  يف 
موؤكداً على اأن الأردن م�صمم على 
ال��ن��ه��و���س ب��اق��ت�����ص��اده ب��ح��ي��ث يتم 

املتحدة  الوليات  قرار  وب�صدة  فيه عريقات  انتقد 
بنقل ال�صفارة الأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�س 
امل��ح��ت��ل��ة. وزع���م غ��ري��ن��ب��لت يف امل��ق��ال اخل��ا���س اأن 
“عريقات ت�صبب يف الكثر من الأزمات ب�صيا�صاته 
اأن  زاع��م��اً  امل�صوؤولة”،  غ��ر  بت�صريحاته  والأه���م 
“حتري�صية  الأخ������رة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ت�����ص��ري��ح��ات��ه 
الفل�صطينيني  اإث������ارة  ه���و  ف��ق��ط  م��ن��ه��ا  وال���ه���دف 

ودفعهم اإىل التمرد بدًل من الجتاه لل�صلم«.
واتهم غرينبلت عريقات بالكذب، م�صراً اإىل اأنه 
اأكرث  اأ�صدر الكثر من الت�صريحات التي ت�صببت 

من مرة يف اأزمة وتداعيات ل تزال م�صتمرة.

•• وا�صنطن-وكاالت:

�صن مبعوث الرئا�صة الأمريكية اخلا�س اإىل ال�صرق 
الأو�صط، غي�صون غرينبلت، هجوماً �صر�صاً ام�س 
الأحد، يف مقال له ب�صحيفة هاآرت�س الإ�صرائيلية، 
على اأمني �صر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
اأنه  زاعماً  عريقات،  �صائب  القيادي  الفل�صطينية، 

اأكرث من يتحدث بل اأي نتائج.
وج����اء امل��ق��ال ت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى م��ق��ال ع��ري��ق��ات الذي 
الفل�صطينيني  “ترامب يحر�س �صد  حمل عنوان 
الذي  امل��ق��ال  وه���و  الر�صا�صة”،  ه��ي  واإ���ص��رائ��ي��ل 

وانتقد املبعوث الأمريكي ت�صريحات عريقات التي 
اأك���د فيها اأن م�����ص��رات ال��ع��ودة يف ق��ط��اع غ��زة هي 
م�صرات �صلمية، م�صراً اإىل اأن هذه امل�صرات تابعة 
حلركة حما�س وبامتياز، خا�صة واأن القائمني على 
اأو �صاركوا  احلركة اعرتفوا باأن غالبية من قتلوا 

بها هم من عنا�صر احلركة املعروفة للجميع.
ال�صيا�صي  امل��وق��ف  خ��ط��ورة  اإىل  غرينبلت  واأ���ص��ار 
م�صراً  ع��ري��ق��ات،  ت�صريحات  م��ن  النابع  احل���ايل 
حما�س،  بحركة  ت�صيد  ت�صريحاته  غالبية  اأن  اإىل 
ب�����ص��اأن موقفه  ا�صتفهام  ع��لم��ات  ي��ط��رح  م��ا  وه���و 

ال�صيا�صي. 

الأبي�س عندما نقل موفد كوري جنوبي دعوة من كيم 
جونغ اون اىل دونالد ترامب الذي قبلها على الفور، ما 
�صكل مفاجئة للجميع. واذا كان امللياردير يتباهى بانه 
مفاو�س ا�صتثنائي، يرى عدد من املراقبني اأنه كان اأقل 
الطاولة  على  اجللو�س  قبل  اأ�صلفه  من  بكثر  ت�صددا 

نف�صها مع كيم جونغ اون.
�صابق يف  اأمركي  كري�صتوفر هيل وهو مفاو�س  واأ�صار 
هذا امللف، اإىل اأن “النا�س يتحدثون عن قمة تاريخية 
لكن من املهم األ يغيب عن الأذهان اأن هذه القمة كانت 
ممكنة لكل رئي�س اأمركي كان يوّد عقدها لكن اأحدا مل 

•• �صنغافورة-اأ ف ب:

و���ص��ل ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي دون���ال���د ت��رام��ب والزعيم 
�صنغافورة  اىل  الأح��د  اون  كيم جونغ  ال�صمايل  الكوري 
ق��ب��ل ي��وم��ني م��ن ان��ع��ق��اد قمتهما ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ل 
تزال نتائجها غر موؤكدة، بعد عقود من انعدام الثقة 

والتوترات بني البلدين.
التي  ال�صمالية  ال��ك��وري��ة  ال��ن��ووي��ة  الرت�صانة  و�صتكون 
كلفت بيونغ يانغ �صل�صلة من العقوبات الدولية على مّر 

ال�صنوات، يف �صلب كل النقا�صات.
ويفرت�س اأن حتّط الطائرة الرئا�صية المركية “اير 
 20،30 ال�صاعة  ح���واىل  �صنغافورة  يف  وان”  ف��ور���س 
)12،30 ت غ(، وعلى متنها اأول رئي�س اأمركي ميار�س 

مهامه يفاو�س مبا�صرة وريث اأ�صرة كيم احلاكمة.
ول يزال الغمو�س يلّف تنقلت الزعيم الكوري ال�صمايل 

الذي ي�صغر ترامب باأكرث من 30 �صنة.
كندا  يف  ال�صبع  جمموعة  قمة  يف  ترامب  �صلوك  ويعزز 
حيث �صحب موافقته فجاأة على البيان اخلتامي بتغريدة 
الدبلوما�صية  ا�صرتاتيجيته  حول  الت�صاوؤلت  غا�صبة، 

وقدرته على اجراء مفاو�صات دولية رفيعة امل�صتوى.
ال��رج��لن والتي  ال��ت��ي �صيلتقطها  ال�����ص��ورة  واأب��ع��د م��ن 
ل  كانا  عندما  اأ�صهر  منذ  ت�صّورها  املمكن  يكن من  مل 
اأ�صئلة  ُت��ط��رح  الكلمي،  ت�صعيدهما  خ�صّم  يف  ي���زالن 
العامل  �صراقبها  التي  القمة  هذه  نتيجة  حول  كبرة 

باأ�صره عن كثب.
ال��ن��ووي��ة الكورية  ب��ن��زع ال���ص��ل��ح��ة  ت��ط��ال��ب وا���ص��ن��ط��ن 
التحقق منه ول عودة  كامل وميكن  “ب�صكل  ال�صمالية 
عنه” فيما تربر بيونغ يانغ برناجمها النووي ب�صرورة 

مواجهة التهديد المركي.

وتعهدت كوريا ال�صمالية مرات عدة بجعل �صبه اجلزيرة 
الكورية خالية من ال�صلحة النووية، لكن هذه العبارة 
حتمل عدة تف�صرات ومل يك�صف يوما ما ميكن ان تكون 

عليه التنازلت.
يف  “بروكينغز”  م��ع��ه��د  م���ن  اأوه���ان���ل���ون  م��اي��ك��ل  ي���رى 
جتري  عملية  هو  الوحيد  الواقعي  امل�صار  اأن  وا�صنطن 
“ل  وق��ال  الوقت.  تتحقق حتما مع  “خطوة خطوة”، 
ميكنني تخّيل اأن رجل، كان نظامه منذ �صنوات عديدة 
اأمنه،  ل�صمان  النووية  الأ�صلحة  اىل  بحاجة  اأن��ه  يوؤكد 
تعوي�صات  مقابل  حتى  واح���دة،  ب�صربة  عنها  يتخلى 

اقت�صادية كبرة«.
وحت��دث��ت وا���ص��ن��ط��ن ع��ن اح��ت��م��ال ال��ت��و���ص��ل اىل اتفاق 
مبدئي لو�صع حّد للحرب الكورية. وقد انتهت احلرب 
مبعاهدة  ولي�س  بهدنة   )1953-1950( ال��ك��وري��ة 

�صلم، ما يعني ان الكوريتني ل تزالن يف حال حرب.
وقبل مغادرته كندا، عرّب ترامب مرة جديدة ال�صبت عن 
علمة  تكون  اأن  يف  ياأمل  التي  القمة  هذه  ازاء  تفاوؤله 
فارقة يف عهده الرئا�صي. قال “اأ�صعر ان كيم جونغ اون 
يريد اأن يفعل �صيئا رائعا ل�صعبه ولديه هذه الفر�صة«.

واعترب اأن القمة “فر�صة فريدة... لن تتكرر اأبداأ«.
الزعيم  اح��ت��م��ال دع���وة  ت��رام��ب اخلمي�س ع��ن  وحت���دث 
الكوري ال�صمايل اىل البيت الأبي�س اذا كان اللقاء الأول 
بومبيو  مايك  الأمركية  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  جيدا. 
انه  يانغ،  بيونغ  اون مرتني يف  التقى كيم جونغ  ال��ذي 
اأك���رث حتفظا.  ب��اأ���ص��ل��وب  ال��ق��م��ة،  اآم���ال على ه��ذه  يعلق 
وان  فور�س  اي��ر  الطائرة  منت  “على  تغريدة  يف  وكتب 
اأف�صل ممكن  يف الطريق اىل قمة �صنغافورة. م�صتقبل 

لكوريا ال�صمالية«.
البيت  يف  القمة  ه��ذه  معامل  تت�صكل  م��ار���س  يف  وب���داأت 

ال�صلة  كرة  بطل  واأك��د  لأ�صباب وجيهة«.  بذلك،  يرغب 
ال�صابق الأمركي دني�س رودمان اأنه �صيكون موجودا يف 
�صنغافورة الثلثاء. وكان رودمان، زميل مايكل جوردان 
بولز، ذهب خم�س مرات اىل  �صيكاغو  ال�صابق يف فريق 
بيونغ يانغ منذ و�صول كيم اىل احلكم، امل�صجع الكبر 

لكرة ال�صلة والذي يعترب رودمان �صديق حياته.
لكن البيت الأبي�س حر�س على تو�صيح اأن رودمان كان 
رائعا يف امللعب، اإل اأن لن يكون له مكان يف املفاو�صات. 
لي�س  لكنه  انه رجل جيد،  كثرا،  “اأحبه  ترامب  وق��ال 

مدعوا«.
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باري�س وبرلني م�صممتان على �إ�صالح منطقة �ليورو  �لرئي�س �ل�صيني يطالب باإنهاء �ل�صيا�صات ق�صرية �لنظر
•• بكني-وكاالت:

طالب الرئي�س ال�صيني �صي جني بينغ، ام�س مبزيد من 
التعاون الدويل، وذلك بعد يوم من انتهاء قمة جمموعة 

ال�صبع يف كندا.
وقال �صي خلل قمة منظمة �صنغهاي للتعاون يف مدينة 
التي  النظر  ق�صرة  ال�صيا�صات  اإنهاء  “يجب  ت�صينجداو 

يتم تدبرها وراء الأبواب املغلقة«.
وت���زام���ن ت��وق��ي��ت ان��ع��ق��اد ق��م��ة ���ص��ن��غ��ه��اي م���ع ع��ق��د قمة 

جمموعة الدول ال�صناعية ال�صبع يف كيبك يف كندا.
�صنغهاي،  جمموعة  بتو�صيع  ال�صيني  الرئي�س  وط��ال��ب 

الأع�صاء  ال��دول  ومتثل   ،2001 عام  تاأ�صي�صها  مت  التي 
م��ن تعداد  ال��دول��ي��ة و40%  ال��ت��ج��ارة  م��ن   20% ب��ه��ا 

ال�صكان.
الرو�صي فلدمر بوتني ورئي�س  الرئي�س  اأن  اإىل  وي�صار 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئي�س الإيراين ح�صن 
اإ�صافة  �صنغهاي،  بقمة  كانوا �صمن احلا�صرين  روحاين 
وطاجك�صتان  واأفغان�صتان  وباك�صتان  بيلرو�س  قادة  اإىل 

واأوزبك�صتان وقرغيز�صتان.
جديدة  موؤمترات  قاعدة  ببناء  قامت  ال�صني  اأن  ويذكر 
يف مدينة ت�صينجداو من اأجل القمة، التي بداأت اأعمالها 

اأم�س ال�صبت بعر�س للألعاب النارية والأ�صواء.

وقال كما كان يف ال�صابق، لن يكون هناك اتفاق على اأي �صيء طاملا 
مل نتو�صل اإىل اتفاق على كل �صيء.

تتمحور  بروك�صل  يف  يونيو  نهاية  يف  اأوروب��ي��ة  قمة  انعقاد  وقبل 
خ�صو�صا حول ا�صلح منطقة اليورو، اتفق الوزيران على اجراء 
ات�صال فيديو،  الأرج��ح عرب  القادم على  الأ�صبوع  نقا�صات جديدة 

ح�صب ما قال امل�صدر.
واأ����ص���اد ل��وم��ر اجل��م��ع��ة م��ن ب��رل��ني ب��اخل��ط��وات ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
امل�صت�صارة الأملانية اأنغيل مركل يف اجتاه ا�صلح منطقة اليورو، 
اأول  ذل��ك. وواف��ق��ت مركل يف  اأبعد من  ال��ذه��اب  اأملانيا اىل  داعيا 
لكنها  اليورو،  ملنطقة  ا�صتثمارية  موازنة  اإق��رار  مبداأ  على  يونيو 
يبقى  م��ا  ال��ي��وروه��ات،  مليارات  بع�صرات  يقدر  مبلغ  ع��ن  حتدثت 

بعيدا عما يدعو اإليه الرئي�س الفرن�صي اميانويل ماكرون.

•• باري�س-اأ ف ب:

تبقى باري�س وبرلني م�صممتني على التو�صل �صريعا اإىل ت�صوية 
فرن�صي  حكومي  م�صدر  اأف���اد  م��ا  على  ال��ي��ورو،  منطقة  لإ���ص��لح 
الأحد يف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س بعد لقاء مطّول بني وزيري 

مالية البلدين يف باري�س.
ل��وم��ر ونظره  ب��رون��و  الفرن�صي  امل��ال��ي��ة  اإن وزي���ر  امل�����ص��در  وق���ال 
14 �صاعة تقريبا  اأجريا حمادثات ا�صتمرت  الأملاين اولف �صولز 

يف فندق يف باري�س، من دون التو�صل اىل اتفاق.
العالقة وحققنا تقدما  النقاط  ناق�صنا كل  نف�صه  امل�صدر  واأ�صاف 
جوهريا، لكنه ل يزال لدينا عمل قبل التوافق على خارطة طريق 

م�صرتكة. 

تنفيذ  على  اأخ���رى  خليجية  دول 
اإجراءات مماثلة. 

بالإ�صارة  راأي����ه  ال��ه��ام��ل��ي  وي��خ��ت��م 
لأه��م��ي��ة ال����ري����ادة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
اجلديدة  امل��رح��ل��ة  ه����ذه  ���ص��ي��اغ��ة 
املبنية على روؤية وجهد دويل �صد 
�صرورة  اأي�صاً  ي��رى  ولكنه  اإي���ران، 
العمل مع املجتمع الدويل، مبا فيه 
اخلليجي.  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
يتولد  امل�����ص��ارك��ة،  تلك  مثل  وع��رب 
اأمل بتحقيق اأمن اأو�صع يف املنطقة 

وال�صلم يف العامل. 

قبل  م��ن  لإي����ران  كاملة  مقاطعة 
اخلليجي.  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
رمزية  نتائج  لذلك  تكون  و�صوف 
وم��ب��ا���ص��رة ع��ل��ى ق�����درة اإي�������ران يف 
ال�صعبة،  العملة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
وي��ح��د م��ن ال�����ص��ادرات وال����واردات 
عن  ف�صًل  رئي�صية،  ق��ط��اع��ات  يف 
تقييد و�صائل النقل الإيرانية. وقد 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  اأثبتت 
قيامها  الأخ��رة،  الأ�صابيع  خلل 
بدور حيوي يف فر�س عقوبات �صد 
اإي��ران��ي��ة. وي��ج��ب ت�صجيع  ك��ي��ان��ات 

مرمى  يف  تقع  ال��ن��ووي��ة،  ال�صفقة 
�صواريخ اإيرانية يطلقها عدد من 
عملء اإيران، وهي تلم�س النتائج 
امل���ب���ا����ص���رة ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ة الإي���ران���ي���ة 
املنطقة.  ا����ص���ت���ق���رار  زع����زع����ة  يف 
وم��ن ال�����ص��روري الأخ���ذ بوجهات 
اأي����ة �صفقة  ال�����دول يف  ت��ل��ك  ن��ظ��ر 
عمل  تنفيذ  ل�صمان  م�صتقبلية، 
فعال �صد ن�صاطات اإيران املزعزعة 

لل�صتقرار. 
للح�صول  حاجة  ثمة  ذل��ك،  واإىل 
تنفيذ  فيه  مبا  دويل،  تعاون  على 

•• اأبوظبي-وكاالت:

الهاملي، مدير مركز  اأحمد  اأب��رز 
يف  وال�صت�صارات  للبحوث  ت��رن��دز 
اأبو ظبي، اأهمية موا�صلة الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب �صغوطه 

على اإيران.
�صحيفة  يف  ن�صر  م��ق��ال  يف  وق���ال 
اأ�صابيع،  قبل  اإن��ه  تاميز  وا�صنطن 
الرئي�س  اإع��������لن  خ����رب  ت�������ص���در 
الن�صحاب  ق��������راره  الأم����ري����ك����ي 
م���ن الت����ف����اق ال����ن����ووي الإي������راين 
ومذذاك  ال��ع��امل،  ح��ول  العناوين 
حت�����ول اله����ت����م����ام ال��������دويل نحو 
اأول�����وي�����ات ج����دي����دة. وي����ب����دو من 
ال�صهل ن�صيان حقيقة اأن الوليات 
تكثيف �صغطها  ب��داأت  قد  املتحدة 
القت�صادي على النظام الإيراين، 
مب��ا ف��ي��ه ف��ر���س ع��ق��وب��ات جديدة 

قبل اأ�صبوع. 
وب���������راأي ال���ه���ام���ل���ي، ت��ع��ت��رب تلك 
هامة  موؤ�صرات  مبثابة  التطورات 
فح�صب،  اإي�����ران  اإىل  بالن�صبة  ل 
باأكمله،  الأو������ص�����ط  ل��ل�����ص��رق  ب����ل 
يراقب  ال��ذي  ال���دويل  وللمجتمع 

عن كثب النهج الأمريكي. 
ال�صغط  ه������ذا  ت����ع����زز  ح������ال  ويف 
الق������ت�������������ص������ادي، ت���������ص����ب����ح ل�����دى 
اأو�صع على  الوليات املتحدة قدرة 
الإيراين  النظام  زعزعة  حماربة 

لل�صتقرار يف املنطقة. 
متنامياً  دوراً  اإي�����ران  لعبت  ف��ق��د 
الدعم  ووف��رت  �صوريا،  يف  باطراد 
وا�صلت  ك��ذل��ك،  الأ���ص��د.  للرئي�س 
اإرهابياً  دعمها حلزب اهلل امل�صنف 
وال����ذي و���ص��ع ح��ال��ي��اً ن�����ص��اط��ه من 
قوة مزعزعة ل�صتقرار لبنان، اإىل 
يف  تن�صط  ميل�صيات  ودع��م  متويل 
العراق وهاجمت جنوداً اأمريكيني. 
ويف اليمن، ت�صتخدم اليوم اأ�صلحة 
اإي�������ران ل�صن  ت��ق��دم��ه��ا  وت��ق��ن��ي��ات 
هجمات �صد دول جماورة. وحتى 
ت�صتغل  الإي�����راين، مل  ال��داخ��ل  يف 
ال���ق���ي���ادة الإي���ران���ي���ة ف��ر���ص��ة رفع 
عقوبات من اأجل تطوير القت�صاد 
الوطني باأية و�صيلة بناءة، ما اأدى 
معظم  �صملت  احتجاجات  خل��روج 

املدن الإيرانية. 
اتخاذ  اإىل  امل���ق���ال  ك��ات��ب  وي�����ص��ر 
من  ان�صحابها  منذ  ترامب،  اإدارة 

موؤ�صرات على اأن الوليات املتحدة 
ع��ازم��ة ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ل��ي�����س فقط 
العامل،  النووي يف  النت�صار  حظر 
بجعل  اأو����ص���ع  ه���دف  لتحقيق  ب��ل 
اإيران طرفاً اأكرث تعاوناً يف املنطقة. 
وقد اأدركت الإدارة الأمريكية عدم 
ف��ع��ال��ي��ة الإق���ن���اع ال�����ص��ي��ا���ص��ي، كما 
املبا�صر  ال��ع�����ص��ك��ري  ال��ت��دخ��ل  اأن 
ب����ه. لذلك،  خ���ي���ار غ���ر م���رغ���وب 
م�����ن ال�����������ص�����روري ال����ع����م����ل، ق���در 
اإيران  �صلت  قطع  على  الإمكان، 
الق��ت�����ص��ادي��ة ب��ال��ع��امل، م���ن اأجل 
اأن  مفادها  وا�صحة  ر�صالة  توجيه 
ال�صلوك املزعزع ل�صتقرار املنطقة 

غر مقبول. 
ال��ه��ام��ل��ي لرت���ف���اع كلفة  وي�����ص��ر 
مت����وي����ل اإي���������ران حل����رك����ات مت���رد 
اإره���اب���ي���ة ع���رب امل��ن��ط��ق��ة. ل���ذا من 
على  م�صددة  عقوبات  فر�س  �صاأن 
الإي��راين وو�صائل  امل�صريف  النظام 
على  النظام  ق��درة  ي�صل  اأن  نقله، 
ال�صعبة  ال��ع��م��ل��ة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
اأج��ل متويل عملئه. كذلك،  من 
تزيد  اأن  ه��ذه اخلطوات  �صاأن  من 
ما  النظام،  �صد  ال�صعبي  ال�صخط 

عدة  خطوات  الإي��ران��ي��ة،  ال�صفقة 
وزير اخلارجية  تعهد  هامة. فقد 
فر�س  بومبيو  مايك  الأم��ري��ك��ي، 
ل���ه يكون  ���ص��اب��ق  ���ص��غ��ط م����ايل ل 
�صهدها  عقوبات  اأق��وى  �صكل  على 
اإي����ران م��ا مل تتخل  ال��ت��اري��خ �صد 
النووية،  ن�����ص��اط��ات��ه��ا  ج��م��ي��ع  ع���ن 
البالي�صتية  للأ�صلحة  وبرناجمها 
ودع�����م�����ه�����ا مل���ي���ل���ي�������ص���ي���ات حت������ارب 

ل�صاحلها يف املنطقة«. 
وزارة  ل��ف��ر���س  ال��ه��ام��ل��ي  وي��ل��ف��ت 
على  عقوبات  الأمريكية  اخل��زان��ة 
كبار  اإي��ران��ي��ني  م�صوؤولني  خم�صة 
ب�صبب تقدميهم دعماً للمتمردين 
احلوثيني يف اليمن. كما فر�صت، 
خ��لل الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، عقوبات 
جديدة �صد �صتة اإيرانيني وثلثة 
كيانات يف الداخل الإي��راين، منها 
���ص��ج��ن اإي���ف���ني ���ص��ي��ئ ال�����ص��م��ع��ة يف 
اإن�صانية  جت��اوزات  ب�صبب  طهران، 
خ��ط��رة وق��م��ع ال��ن��ظ��ام الإي����راين 
ل�����ص��ع��ب��ه، وق��م��ع ح��ري��ة اأب���ن���ائ���ه يف 

التعبر، والتجمعات ال�صلمية.
تلك خطوات  املقال،  كاتب  وب��راأي 
تتم يف الجتاه ال�صحيح، و�صدرت 

•• دم�صق-وكاالت:

اأكد الرئي�س ال�صوري ب�صار الأ�صد اأن 
يف  والأمريكي  الربيطاين  الوجود 
الوجود  وداف��ع عن  “غزو”،  �صوريا 
الرو�صي يف �صوريا وقال اإن “رو�صيا 

حتارب من اأجل القانون الدويل«.
احلكومية  الأن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
الأح���د عن  ام�����س  )���ص��ان��ا(  ال�صورية 
الأ�صد القول يف مقابلة مع �صحيفة 
الربيطانية،  ���ص��ن��داي،  اأون  “ميل 
والربيطاين  الأم��ري��ك��ي  “الوجود 
يف �صوريا غر �صرعي وغر قانوين 
�صيادة  ينتهكون  لأنهم  غ��زو  هو  بل 

بلد«.
واتهم بريطانيا بتقدمي دعم علني 
كبر ملنظمة اخلوذ البي�صاء، وقال 
:”لقد قدمت بريطانيا دعماً علنياً 

ت�صكل  التي  البي�صاء  اخلوذ  ملنظمة 
فرعاً للقاعدة -الن�صرة يف خمتلف 
املناطق ال�صورية، لقد اأنفقوا عليهم 
الكثر من املال، ونحن نعترب اخلوذ 
بريطانيا  ت�صتخدمها  اأداة  البي�صاء 

يف العلقات العامة«.
اأن  ���ص��ب��ق��ت  ح��ك��وم��ت��ه  اأن  وك�������ص���ف 
اأجهزة  ات�صالت من خمتلف  تلقت 
اأ�صاف  ولكنه  اأوروب���ا،  يف  املخابرات 
ب�صبب  م��وؤخ��راً  ذل��ك  اأوقفنا  :”لقد 
تبادل  ي����ري����دون  ج���دي���ت���ه���م،  ع�����دم 
تقف  حكوماتهم  اأن  رغم  املعلومات 
وبالتايل  حكومتنا،  ���ص��د  �صيا�صياً 
قلنا لهم، عندما تكون لديكم مظلة 
لنقل  اأو  ال��ت��ع��اون،  ل��ه��ذا  �صيا�صية 
ال�صيا�صي  موقفكم  تغرون  عندما 
الآن  اأم�������ا  م�������ص���ت���ع���دي���ن،  ����ص���ن���ك���ون 
اأجهزة  اأي  م��ع  ت��ع��اون  هناك  فلي�س 

م���ن ه���ذا ال��ق��ان��ون ال�����دويل يتعلق 
ب�صيادة خمتلف الدول ذات ال�صيادة، 
و�����ص����وري����ا اإح���������دى ه������ذه ال��������دول، 
���ص��ي��ا���ص��ت��ه��م و���ص��ل��وك��ه��م وق��ي��م��ه��م ل 
تق�صي بالتدخل اأو الإملء، اإنهم ل 
لدينا علقات جيدة  ذلك،  يفعلون 
عقود،  �صبعة  نحو  منذ  رو���ص��ي��ا  م��ع 
وع��ل��ى م���دى ه���ذه ال��ف��رتة، ويف كل 
اأو  تدخلوا  اأن  يحدث  مل  علقاتنا 
حتى  �صيئاً،  علينا  ميلوا  اأن  حاولوا 
ل���و ك��ان��ت ه��ن��اك اخ��ت��لف��ات ... يف 
الوحيد حول  القرار  فاإن  املح�صلة، 
�صيحدث  وم��ا  �صوريا  يف  يحدث  م��ا 
اأن ي�صك  هو قرار �صوري، ل ينبغي 
اأح����د يف ه����ذا، ب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر عن 

الت�صريحات التي قد ت�صمعينها«.
وعما اإذا كان ينوي الرت�صح لولية 
احلالية،  وليته  انتهاء  بعد  اأخ��رى 

ا���ص��ت��خ��ب��ارات اأوروب���ي���ة مب��ا يف ذلك 
الأجهزة الربيطانية«.

الأوروبية  للمعاجلة  روؤي��ت��ه  وح��ول 
ال�صرق  ل���ق�������ص���اي���ا  والأم����ري����ك����ي����ة 
ع��ل��ى وجه  ���ص��وري��ة  الأو�����ص����ط، ويف 
وبني  ذل��ك  ب��ني  وال��ف��رق  التحديد، 
:”الفرق  ق����ال  رو����ص���ي���ا،  ت���دخ���لت 
ك��ب��ر، ف���ال���رو����س اأت�����وا ب���دع���وة من 
احل��ك��وم��ة ال�����ص��وري��ة، ووج��وده��م يف 
�صورية وجود �صرعي، والأمر نف�صه 
ينطبق على الإيرانيني، يف حني اأن 
الوجود الأمريكي والربيطاين غر 
ينتهكون  اإنهم  غ��زو،  هو  بل  �صرعي 

�صيادة بلد ذي �صيادة«.
ون��ف��ى اأن ت��ك��ون رو���ص��ي��ا ت��ت��دخ��ل يف 
اأو حت���اول فر�س  ال�����ص��وري  ال�����ص��اأن 
حتارب  :”رو�صيا  وق���ال  اإم������لءات، 
م��ن اأج���ل ال��ق��ان��ون ال����دويل، وجزء 

 •• بوخار�صت-اأ ف ب:

من  اللف  ع���������ص����رات  ت���ظ���اه���ر 
اع�صاء الي�صار احلاكم يف رومانيا 
وموؤيديه يف بوخار�صت ام�س �صد 
جتاوزات الق�صاء، يف عر�س للقوة 
ت�صتهدف  ب��ي��ن��م��ا  م�����ص��ب��وق  غ���ر 
ق�صايا ف�صاد عددا من م�صوؤوليه.

وج�����اء امل���ت���ظ���اه���رون ال���ذي���ن بلغ 
�صخ�س  ال��ف   150 نحو  عددهم 
الرومانية  الن��ب��اء  وك��ال��ة  ح�صب 
اغ��رب��ر���س، ب��ح��اف��لت م��ن جميع 
�صاحة  يف  وجتمعوا  البلد  انحاء 

الن�صر امام مقر احلكومة.
احلزب  زع��ي��م  اليهم  ان�صم  وق��د 
ال�صرتاكي الدميوقراطي ليفيو 
فيوريكا  ال���وزراء  ورئي�صة  دران��ي��ا 

اع�صاء  م�����ن  وع�������دد  دان�������ص���ي���ل 
احلكومة.

وقال درانيا للح�صد “اي منا ميكن 
ان تطاله الذراع الطويلة للدولة 
ب”املدعني  م�صككا  املوازية”، 
الفا�صدين ورئي�صة نيابة مكافحة 
ك���ودروت���ا كوفي�صي  ل���ورا  ال��ف�����ص��اد 
باأجهزة  امل��رت��ب��ط��ني  وال���ق�������ص���اة 

ال�صتخبارات«.
نظام  اي  ينت�صر  “مل  وا����ص���اف 
ال�صعب،  م��ك��اف��ح��ة  يف  م�����ص��ت��ب��د 

احلرية �صتعود عاجل او اآجل«.
وي��وؤك��د دران��ي��ا ال���ذي ح��ك��م عليه 
مع  �صنتني  بال�صجن   2016 يف 
التزوير  ب��ت��ه��م��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  وق����ف 
و�صيك  بحكم  واملهدد  النتخابي 
�صحية  ان����ه  اخ������رى،  ق�����ص��ي��ة  يف 

ق��ري��ة ميجي�س  م���ن  ب��وخ��ار���ص��ت 
و�صعتها  ح��اف��ل�����������������������ة  م���نت  ع��ل��ى 
املحتجني  ب���ت�������ص���رف  ال���ب���ل���دي���ة 
“نري����د ان نقول كفى للتجاوزات 
الد�ص����تور  ب��اح��رتام  نطالب  وان 

وحقوق الن�صان«.
التي  الن�صر  �صاحة  ول”يحتل” 
ت��ظ��اه��رات �صد  ع���ام  م��ن��ذ  ت�صهد 
احلكومة، حدد احلزب ال�صرتاكي 
للم�صاركني من  الزامية  ح�ص�صا 
ك��ل ف��رع ل��ه وط��ل��ب م��ن اع�صائه 

دفع م�صاهمات مالية.
ن�������ص���رت على  �����ص����ه����ادات  وت���ف���ي���د 
اع�صاءه  ان  الع�������لم  و����ص���ائ���ل 
ال�����ذي�����ن ي�������ص���غ���ل���ون م����ق����اع����د يف 
البلديات �صغطوا على موظفيهم 

للم�صاركة يف التظاهرة.

موؤ�ص�صات  ت��خ��رتق  خفية  “بنية 
الدولة«.

احلزب  رئا�صة  اىل  ع��ودت��ه  ومنذ 
نهاية  يف  روم���ان���ي���ا  يف  احل����اك����م 
دران����ي����ا  ي�����ص��ت��ط��ع  مل   ،2016
على  للجدل  امل��ث��رة  ال�صخ�صية 
الرت�صح  من  ال�صيا�صية،  ال�صاحة 
ب�صبب  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  مل��ن�����ص��ب 
ووا�صل  ع��ل��ي��ه،  ال�������ص���ادر  احل��ك��م 

ال�صغط على الق�صاة.
يف  �صوتهم  لإ���ص��م��اع  م�صعى  ويف 
لفتات  امل��ن��ظ��م��ون  وزع  اخل�����ارج، 
عليها  ك��ت��ب  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ع��ل��ى 
“ال�صرطة  الن��ك��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 

ال�صرية” تن�صط يف رومانيا.
ع���ام���ا(   19( ي����وه����ان����ا  وق����ال����ت 
ال����ط����ال����ب����ة ال�����ت�����ي ج����������اءت اىل 

•• باري�س-اأ ف ب:

اأعلنت فرن�صا جتميد اي ممتلكات 
ل�صتة  ارا����ص���ي���ه���ا  ع��ل��ى  حم��ت��م��ل��ة 
نا�صطة  �صبكات  يقودون  ا�صخا�س 
لتهريب املهاجرين يف ليبيا، بعد 
فر�صها  امل���ت���ح���دة  المم  اع�����لن 
ال�صخا�س  ه���وؤلء  على  ع��ق��وب��ات 
واريرتيني  ل��ي��ب��ي��ني  ارب���ع���ة  وه���م 
اجل����ري����دة  يف  ورد  ك���م���ا  اث����ن����ني، 

الر�صمية.
وي��ه�����������������دف ال��ق�����������������������رار ال����ذي ورد 
الر�ص�مية،  اجلريدة  يف  ال�ص�������بت 
الليبيني  ي�صمل  ال��ق��رار  ه���ذا  ان 
ال��دب��ا���ص��ي وم�صعب  ع��م��ر  اح��م��د 
وعبد  ق�صلف  وحممد  قرين  اب��و 
ال���رح���م���ن مل���ي���لد، والري����رتي����ني 
ارم��ي��ا���س غ��رم��اي وف��ت��ي��وي عبد 

الرزاق.
وق���ال���ت اجل���ري���دة ال��ر���ص��م��ي��ة انه 
القت�صاد  ل����وزارة  ق���رار  مب��وج��ب 
جمل�س  وق��رار  الفرن�صية  واملالية 
ال�صابع  ال��دويل ال�صادر يف  المن 
تخ�صع   ”2018 ي���ون���ي���و  م����ن 
القت�صادية”  وامل���وارد  “الموال 
التي قد تكون موجودة يف فرن�صا 
ل���لأ����ص���خ���ا����س ال�������ص���ت���ة لإج�������راء 

جتميد.
وك�������ان جم���ل�������س الم�������ن ال�����دويل 
ف���ر����س اخل��م��ي�����س ع��ق��وب��ات على 
ت�صمل جتميد  ال�صخا�س،  هوؤلء 
ح�صاباتهم امل�صرفية ومنعهم من 

ال�صفر.
وراء  تقف  ال��ت��ي  هولندا  ورح��ب��ت 
التي  الوىل  امل��رة  “انها  الج���راء 
ي���ف���ر����س ف���ي���ه���ا جم���ل�������س الم����ن 

�صبكات عنيفة  ق��ادة  عقوبات على 
لتهريب الب�صر«.

فران�س  لوكالة  دبلوما�صي  وق��ال 
بر�س طالبا عدم ك�صف هويته ان 
قرار جمل�س المن يرتدي طابعا 
ردعيا مهما. وا�صاف “انها ا�صارة 
م�صوؤويل احلكومات  اىل  مهمة” 
عمليات  ي��دع��م�����������������������ون  ال����ذي����ن 
املهربني  واىل  ه�����ذه  ال���ت���ه���ري���ب 

انف�صهم.
�ص������بكة  بثت�ه  حتقي������������ق  واث������ار 
المركية  ان”  ان  “�ص�������ي 
ح�������ول   2017 ن���ه���اي���������������������������ة  يف 
افارقة يتم بيعه��������م  مهاجري���������ن 
واعلن  دول���ي���ا.  ا���ص��ت��ي��اء  كعبي������د 
ا�صدار  مار�س  يف  الليبي  الق�صاء 
اك��رث من  بحق  توقيف  م��ذك��رات 

جمموعات م�صلحة تقوم بخطف 
امل�����دن  امل����ه����اج����ري����ن يف  ه����������وؤلء 
اعتق��������ال  وجتميعهم يف مراك���������ز 
قبل  وبتعذيبه���������م  قانونية  غر 
لطلب  بعائلته�������م  الت�����ص��ال 

فديات.
التهريب  ع��م��ل��ي��ات  وا����ص���ب���ح���ت 
ه���ذه جت����ارة م��رب��ح��ة ل��ك��ث��ر من 
التي  امل�صلحة  املجموع����������ات  هذه 
يف  ب��ف��روع  منظمة  �صبكة  اق��ام��ت 
لنقل  الفريقية  ال��دول  ع��دد من 

الموال.
���ص��ل��م��ت اىل  ����ص���ري���ة  وث���ي���ق���ة  ويف 
بداية  ال���دويل يف  الم���ن  جمل�س 
ق����ال خ�����رباء يف المم  ف����رباي����ر، 
ي�صهد  الب�صر  تهريب  ان  املتحدة 

ارتفاعا يف ليبيا.

واج��ن��ب��ي متورطني  ل��ي��ب��ي  م��ئ��ت��ي 
يف ���ص��ب��ك��ة ل��ل��ه��ج�����رة ال�����ص��ري��ة اىل 

اوروبا.
ت�ص����������هد  التي  ليبي��������ا  وتته���������م 
حالة من الفو�صى وغياب المن 
ن���ظ���ام معمر  ���ص�����������������������������ق��وط  م���ن���ذ 
با�ص�������تغلل   ،2011 يف  القذايف 
القادمني من افريقيا  املهاجرين 
وا�ص��������اءة  ال�������ص���ح���راء  ج���ن���وب 

معاملتهم.
ليبيا  اىل  ه����وؤلء  معظم  وي�����ص��ل 
املتو�صط  ال��ب��ح��ر  ع��ب��ور  مل��ح��اول��ة 
ايطاليا  يف رح��لت خ��ط��رة، اىل 
اق��رب دول��ة يف الحت���اد الوروبي 

اىل ليبيا.
حملي��������ة  م���������ص����ادر  وق����ال���������ت 
وم���ن���ظ���م���ات غ����ر ح���ك���وم���ي���ة ان 

يولد �صكًل اآخر من الدعم. 
اإىل ت�صريحات الحتاد  اإ�صارة  ويف 
اآخ��ري��ن على  الأوروب����ي وموقعني 
ال�����ص��ف��ق��ة ال���ن���ووي���ة ب��اأن��ه��م �صوف 
اأثر  يعملون من اأجل التقليل من 
نبه  متنامية،  اأم��ري��ك��ي��ة  ع��ق��وب��ات 
الهاملي اإىل اأن اأي حترك اأمريكي 
اأث��ر خطر  اإي��ران �صيكون له  �صد 
خا�س  ك���ي���ان  اأو  دول�����ة  اأي�����ة  ع��ل��ى 
مرتبط جتارياً بالنظام الإيراين، 

ب�صورة مبا�صرة اأو غر ذلك.
وبالفعل، اأعلنت �صركتان من اأكرب 
���ص��رك��ات ال�����ص��ح��ن يف ال���ع���امل، عن 
كما  اإي����ران،  اإىل  �صحناتها  تعليق 
قررت اأكرب �صركة فرن�صية لت�صنيع 
– �صرتوين، عن  ال�صيارات، بيجو 
خروجها من اإيران. ومن املحتمل 
اأن يرتاجع اإنتاج اإيران من النفط 
مليون  ح��وايل  اأو   ،25% بن�صبة 

برميل يومياً.
وي������رى ال���ه���ام���ل���ي اأن������ه م����ن اأج����ل 
ا�صتمرار تركيز اأمريكا على اإيران، 
اإ�صراك دول اخلليج العربي  يجب 
ال�������ص���اأن.  ه������ذا  يف  حم�����ادث�����ات  يف 
ا�صتثنيت من  التي  اخلليج،  فدول 

احلديث  املبكر  م��ن  زال  :”ما  ق��ال 
اأمر  اأن���ت تتحدثني ع��ن  ذل���ك،  ع��ن 
���ص��ي��ح��دث ب��ع��د ث���لث ���ص��ن��وات، ول 
اأحد يعرف كيف �صيكون الو�صع يف 
للرئا�صة  تر�صحي  �صيتوقف  بلدنا، 
على اأمرين، اأوًل، الإرادة ال�صخ�صية 
باأن ا�صطلع بتلك امل�صوؤولية، والأمر 
الثاين، وهو الأهم، هو اإرادة ال�صعب 

ال�صوري«.

اأي حترك اأمريكي �صيكون له اأثر جتاري

لهذه �لأ�صباب على تر�مب مو��صلة �ل�صغط على �إير�ن

فرن�صا جتمد ممتلكات ملهربني للمهاجرين يف ليبيا 

تظاهرة للحزب �حلاكم �صد »جتاوز�ت« �لق�صاء يف رومانيا 

بوتني: من �ملبكر �لك�صف عن تبادل �صجناء مع �أوكر�نيا �لأ�صد: وجود بريطانيا و�أمريكا يف �صوريا »غزو«
•• بكني- اأ ف ب:

مناق�صة  ج��دا  املبكر  م��ن  ان��ه  ام�س  بوتني  ف��لدمي��ر  الرو�صي  الرئي�س  ق��ال 
احتمال تبادل ا�صرى مع اوكرانيا ب�صكل مف�صل و�صط امال بالإفراج عن خمرج 
الأفلم الوكراين اوليغ �صينت�صوف ومعتقلني اآخرين خلل كاأ�س العامل لكرة 
القدم التي ت�صت�صيفها رو�صيا الأ�صبوع املقبل. ال ان بوتني ا�صار اىل انه جتري 
ال�صجناء  بالإفراج عن ع�صرات  الآم��ال  اب��واب مغلقة، مثرا  مفاو�صات خلف 
ومن بينهم �صنت�صوف امل�صرب عن الطعام يف �صجن يف اق�صى �صمال رو�صيا. 
يف  للتعاون  �صنغهاي  منظمة  تعقدها  قمة  خ��لل  ل�صحافيني  بوتني  و�صرح 
�صتحل”  امل�صاألة  هذه  ب��اأن  القول  جدا  املبكر  “من  ال�صينية  كينغداو  مدينة 
م�صيفا انه ل يريد التعليق الن “حتى ل ينتهك امرا ما او يعرقل امرا ما«. 
وناق�س بوتني والرئي�س الوكراين برتو بورو�صينكو احتمال تبادل �صجناء يف 
مكاملة هاتفية نادرة ال�صبت، واتفقا على ان يقوم م�صوؤولون من البلدين بزيارة 
وقال بوتني ان بورو�صينكو هو الذي بادر  “يف امل�صتقبل القريب”.  ال�صجناء 

اإىل اإجراء املكاملة. وتزايدت املخاوف يف الأ�صابيع الأخرة على حياة �صنت�صوف 
)41 عاما( الذي يق�صي حكما بال�صجن ملدة 20 عاما لتهم تتعلق بالإرهاب. وبداأ ا�صرابا عن الطعام يف 14 اأيار 
مايو ملطالبة رو�صيا بالإفراج عن ع�صرات ال�صجناء ال�صيا�صيني الوكرانيني وحر�س على ان يتزامن ذلك مع بطولة 

كاأ�س العامل لكرة القدم التي جتري تبداأ اخلمي�س يف رو�صيا.
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عربي ودويل
ت�صليم عر�قي ي�صتبه بقتله فتاة �ىل �ملانيا 

•• فرانكفورت-اأ ف ب:

ت�صلمت املانيا �صابا عراقيا ي�صتبه بانه قتل فتاة على ارا�صيها 
ال���ب���لد، مم���ا �صي�صمح  ا���ص��ت��ي��اء ك��ب��را يف  اث�����ارت  يف ح���ادث���ة 
لل�صلطات مبحاكمته يف هذا البلد الذي �صي�صهد م�صرات يف 

اطار هذه الق�صية.
وكانت قوات المن الكردية يف �صمال العراق املنطقة التي فر 
اليها علي ب�صار )20 عاما( اوقفت ال�صاب. وقد و�صل قبيل 
ال�صاعة 19،00 بتوقيت غرينت�س اىل فرانكفورت على منت 
طائرة تابعة ل�صركة الطران الملانية لوفتهانزا اقلعت من 

اربيل بعد ظهر ال�صبت.

ونقل ال�صاب بعد ذلك مبروحية اىل مقر �صرطة في�صبادن، 
بعد حواىل ثلثني كيلومرتا، لل�صتماع لفادته قبل  على 
ان ميثل الحد امام قا�س يرجح ان يقرر ابقاءه يف التوقيف 

قيد التحقيق، كما قالت ال�صرطة يف بيان.
�صيهوفر  هور�ص�����ت  الأملان������ي  الداخلي������ة  وزي���������������ر  واع����رب 
يلحقه  ال���ذي  ب��ه  امل�صتبه  ب���اإع���ادة  �ص���������روره  ع��ن  ب��ي��ان  يف 
الق�صاء، اىل املانيا، مبديا امل�����������ه يف ان ميُث����������ل ب�صرعة امام 

الق�صاء.
�صوى  “لي�صت  املانيا  اىل  عودته  ان  بيانه  يف  �صيهوفر  وق��ال 
الوقات  نفكر فيها يف هذه  التي  الفتاة  لعائلة  ع��زاء �صغر 
ك�صف  املهم  من  وملجتمعنا،  للدولة  بالن�صبة  لكن  ال�صعبة. 

اىل  بهم  امل�صتبه  واح��ال��ة  اجلرائ�����������م  ه��ذه  ملب�ص����������ات 
الق�صاء«.

الفدرالية  ال�����ص��رط��ة  ق��ائ��د  ان  “بيلد”  �صحيفة  وذك�����رت 
الملانية ديرت رومان الذي تربطه علقات جيدة بال�صلطات 
العراقية، توجه �صخ�صيا اىل اربيل لت�صهيل امل�صاورات واعادة 

علي ب�صار ب�صرعة.
وعلي ب�صار الذي اوقف حواىل ال�صاعة الثانية فجرا يف فندق 

يف زاخو، اعرتف ب�صرعة بارتكابه اجلرمية.
وقال طارق احمد قائد �صرطة دهوك لوكالة فران�س بر�س 
الحد ان “ال�صاب وهو من كرد�صتان اعرتف خلل التحقيق 

معه بعد ايقافه بقتل الفتاة الملانية” خنقا.

رئي�س وزر�ء كند� يرف�س �نتقاد�ت تر�مب  
•• اوتاوا-رويرتز:

ترودو  اإن  ت���رودو  جا�صنت  الكندي  ال����وزراء  رئي�س  مكتب  ق��ال 
يكن  ال�صبع مل  ال�صحفي مبجموعة  �صيئا يف موؤمتره  يقل  مل 
قد قاله من قبل للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب وذلك ردا 
على انتقاد ترامب لرتودو على تويرت بو�صفه “�صعيفا وغر 

�صادق” يف اأعقاب اجتماع قمة جمموعة ال�صبع.
وقال مكتب ترودو يف بيان ُن�صر على تويرت اإن “رئي�س الوزراء 
مل يقل �صيئا مل يكن قد قاله من قبل علنا ويف حمادثات خا�صة 

مع الرئي�س«.
واأ�صاف اأن ترودو مازال يركز على ما مت اإجنازه خلل اجتماع 

القمة الذي ا�صتغرق يومني يف كيبيك.
 

 •• ال مالبي-رويرتز:

ال�صبع  جمموعة  دول  زع��م��اء  ح��ث 
ال��ك��ف ع���ن تقوي�س  رو���ص��ي��ا ع��ل��ى 
اإنهم  وق�����ال�����وا  ال���دمي���ق���راط���ي���ات 
م�صتعدون لت�صعيد العقوبات �صد 

مو�صكو اإذا دعت احلاجة لذ لك.
واأ���ص��در زع��م��اء ال��ولي��ات املتحدة 
واأملانيا  وف��رن�����ص��ا  وال��ي��اب��ان  وك��ن��دا 
البيان  ه��ذا  وبريطانيا  واإي��ط��ال��ي��ا 
اخل�����ص��ن ب��ع��د ����ص���اع���ات ف��ق��ط من 
ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ترامب  اإع�����لن 
اإنه يريد دعوة مو�صكو من جديد 

للن�صمام للمجموعة.
ب��ي��ان يف ختام  ال��زع��م��اء يف  وق����ال 
اجتماعهم الذي ا�صتمر يومني يف 
نحث  كيبيك  يف  مالبي  ل  مدينة 
�صلوكها  ع���ن  ال���ك���ف  ع��ل��ى  رو���ص��ي��ا 
لتقوي�س  ل��ل���ص��ت��ق��رار  امل����زع����زع 
ودعمها  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 

للنظام ال�صوري.
ال�صبع  جم��م��وع��ة  زع���م���اء  واأدان 
�صالزبري  مدينة  يف  وق��ع  هجوما 
رو�صي  جا�صو�س  على  الربيطانية 
اأع�صاب  غ����از  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ���ص��اب��ق 
رو�صي ال�صنع من النوع الع�صكري 
كبر  ب�صكل  املرجح  اإن من  وقالوا 
ذلك  عن  امل�صوؤولة  هي  مو�صكو  اأن 
اآخر  لأنه ل يوجد تف�صر معقول 
اأي �صلة لها  لذلك. وتنفي رو�صيا 

بهذا الهجوم.
اجلمعة،دون  ي��وم  الزعماء  وتعهد 
بتبادل  بال�صم،  رو�صيا  يذكروا  اأن 
املعلومات فيما بني دولهم والعمل 
م�����ع �����ص����رك����ات ت�����ق�����دمي خ����دم����ات 
التوا�صل  و����ص���رك���ات  الإن�����رتن�����ت 
التدخل  لإح����ب����اط  الج���ت���م���اع���ي 
الن��ت��خ��اب��ات. ونفى  اخل���ارج���ي يف 
ال���ك���رم���ل���ني ادع����������اءات ال����ولي����ات 
الأوروبية  ال���دول  وبع�س  املتحدة 

بتدخل رو�صيا يف انتخاباتها.
وك���ان ت��رام��ب ق��د ق���ال يف موؤمتر 
ال�صبت  �صحفي يف وقت �صابق يوم 

خ��ا���ص��ة م����رات ع��دي��دة م��ن وجود 
مر�صيد�س  �صيارات  من  كبر  عدد 
يف ن��ي��وي��ورك وع����دم ان��ت�����ص��ار عدد 
يف  المركية  ال�صيارات  م��ن  ك��اف 

ال�صوارع الوروبية.
املبادلت  ع���دال���ة  م���دى  ول��ت��ق��ي��ي��م 
يركز  ����ص���رك���ائ���ه،  م����ع  ال���ت���ج���اري���ة 
ت���رام���ب ع��ل��ى �����ص����وؤال واح������د: هل 
عجز  من  املتحدة  الوليات  تعاين 
او فائ�س جتاري مع هذا البلد او 

ذاك؟
وامليزان التجاري مع املانيا ي�صجل 

فائ�صا مل�صلحة برلني.
اميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  وامل��ح 
تفكر  ط����ري����ق����ة  اىل  م������اك������رون 
امل����ل����ي����اردي����ر. وق�����د �����ص����رح خ���لل 
فرن�صا  ان  م��ال��ب��ي  يف  امل��ف��او���ص��ات 
املانيا مع  التبادل احلر مع  تطبق 
انها تعاين من عجز جتاري معها.

وردا على �صوؤال عن امكانية تغير 
ترامب راأيه واطلقه حربا جتارية 
مع جمموعة ال�صبع، قال ماكرون 
ت�صريحاته  يف  ���ص��ادق��ا  ك���ان  “اذا 
تكون  الثنائية ومع ما وقعه، فلن 
�صلبية”.  اح��ادي��ة  اج����راءات  هناك 
املنطقية  النتيجة  “انها  وا���ص��اف 

التي ا�صتخل�صها«.
وقال مكتب ترودو يف بيان “نركز 
اإح��������رازه يف قمة  ك���ل م���ا مت  ع��ل��ى 
ان  وا����ص���اف  ال�صبع”.  جم��م��وع��ة 
)خلل  ي��ُق��ل  مل  ال����وزراء  “رئي�س 
موؤمتره ال�صحايف( �صيئا مل ي�صبق 
ويف  علني  ب�صكل  �صابقا  ذك���ره  ان 
الرئي�س”  مع  اخلا�صة  املحادثات 

ترامب.
وب���������ني ال����ق���������ص����اي����ا اخل����لف����ي����ة 
الأخ��رى، رف�صت جمموعة ال�صبع 
اق����رتاح ت��رام��ب اع����ادة رو���ص��ي��ا اىل 
ا���ص��ت��ب��ع��دت منها  ال���ت���ي  ���ص��ف��وف��ه��ا 
�صبه  ���ص��م��ه��ا  ب�����ص��ب��ب   2014 يف 
اىل  مو�صكو  داعية  ال��ق��رم،  جزيرة 
النظمة  “تقوي�س  ع����ن  ال���ك���ف 

الدميوقراطية«.

اإن ق�صية عودة رو�صيا للمجموعة 
نوق�صت. وكانت رو�صيا ع�صوا فيما 
مبجموعة  وق��ت��ئ��ذ  ت���ع���رف  ك���ان���ت 
ب�صبب  طردها  مت  اأن  اإىل  الثماين 

�صمها القرم عام 2014.
الإيطايل  ال����وزراء  رئي�س  واأب����دى 
اجل��دي��د ج��وزي��ب��ي ك��ون��ت��ي موقفا 

مماثل.
ول���ك���ن ال���ب���ي���ان اخل���ت���ام���ي حتدث 
العقوبات  اإن  وق��ال  بنربة خمتلفة 
�صت�صتمر  رو����ص���ي���ا  ���ص��د  ال��غ��رب��ي��ة 
الوفاء  ع��ن  تتقاع�س  رو�صيا  طاملا 
مبوجب  اأوك��ران��ي��ا  يف  بالتزاماتها 
اتفاقية مين�صك التي وقعت عليها 

وقد يتم ت�صعيدها.
ال�صبع”  جم���م���وع���ة  ب���ي���ان  وق������ال 
ن��وؤك��د اإدان���ت���ا ل�����ص��م ال��ق��رم ب�صكل 
غر قانوين ونوؤكد دعمنا امل�صتمر 
وا�صتقللها  اأوك����ران����ي����ا  ل�����ص��ي��ادة 
ووحدة اأرا�صيها يف نطاق حدودها 

املعرتف بها دوليا«
»ا�صتمرار العقوبات مرتبط ب�صكل 
اإظهار  عن  رو�صيا  بتقاع�س  وا�صح 
يف  لل��ت��زام��ات��ه��ا  ال��ك��ام��ل  تنفيذها 
�صيادة  واح��رتام  مين�صك  اتفاقيات 

اأوكرانيا«.
دونالد  الأمركي  الرئي�س  انقلب 
ت���رام���ب يف ن��ه��اي��ة الأ����ص���ب���وع على 
الذين  وكندا  الوروب��ي��ني  حلفائه 
ر���ص��وم جمركية  ب��ف��ر���س  ه��دده��م 
ملجموعة  قمة  بعد  عليهم،  كبرة 

ال�صبع انتهت بف�صل.
مناق�صا  ال����ت����وت����ر  ه������ذا  وي�����ب�����دو 
يف  قمة  خ��لل  املعلنة  “للوحدة” 
ال�صيني  ال��روؤ���ص��اء  �صمت  ال�صني 
وال���رو����ص���ي والي�������راين، يف اج���واء 
من التوتر التجاري والدبلوما�صي 

ق����ادة جمموعة  ك���ان  الم���رك���ي���ة. 
عندما  مالبي  غ����ادروا  ق��د  ال�صبع 
قرر ترامب متزيق البيان اخلتامي 
للقمة. ومل يدل مكتب ترودو باي 
بان  بالتذكر  واكتفى  اول.  تعليق 
الكندي مل يقم يف  ال���وزراء  رئي�س 
���ص��وى بتكرار  ال�����ص��ح��ايف  م��وؤمت��ره 
من  بها  ادىل  ق��د  ك��ان  ت�صريحات 
احلكومة  با�صم  ناطق  وق��ال  قبل. 
البيان  “تدعم  برلني  ان  الملانية 

الذي اتفقنا عليه جماعيا«.
�صوق  اول  ه��ي  املتحدة  وال��ولي��ات 

خارجية لل�صيارات الوروبية.
وت�صعر املانيا خ�صو�صا بالقلق لأن 
القيمة،  ال�صيارات متثل من حيث 
ال����ولي����ات  اىل  �����ص����ادرات����ه����ا  رب������ع 
امل���ت���ح���دة. وق����ال الحت�����اد المل����اين 
ال�صيارات  ح�����ص��ة  ان  ل��ل�����ص��ي��ارات 
ال�صوق  هذه  من  الفاخرة  الملانية 

تتجاوز الربعني باملئة.
وت�صكل الر�صوم اجلمركية مو�صوع 
خلف حاد بني الحت��اد الوروبي 
وتفر�س  امل����ت����ح����دة.  وال������ولي������ات 
باملئة  ع�صرة  تبلغ  ر���ص��وم��ا  اوروب����ا 
على ال�صيارات امل�صتوردة من خارج 
الوليات  ذل���ك م��ن  دول����ه، مب��ا يف 

املتحدة.
ويف الوليات املتحدة يفر�س ر�صم 
على  ب��امل��ئ��ة   2،5 ن�صبته  ج��م��رك��ي 

ال�صيارات الجنبية.
وكتب بيرت نافارو م�صت�صار الرئي�س 
يف  التجارية،  لل�صوؤون  الم��رك��ي 
تاميز  نيويورك  مقال يف �صحيفة 
ان  م�صتغربا  “لي�س  ان���ه  م���وؤخ���را 
ال�صيارات  كميات من  تبيعنا  املانيا 
ب��ث��لث م����رات مم���ا ن�صدره  اك���رب 
اليها«. وترامب ا�صتكى يف جل�صات 

وفرن�صا واملانيا وايطاليا واليابان، 
مفاو�صات �صاقة من اأجل اقرارها.

هذه  �صربته  ترامب  دونالد  وب��رر 
الوليات  حلفاء  اىل  وجهها  التي 
بها  ادىل  ب��ت�����ص��ري��ح��ات  امل���ت���ح���دة، 
ال��ك��ن��دي جا�صنت  ال������وزراء  رئ��ي�����س 
يف  القمة  ي�صت�صيف  ال��ذي  ت���رودو 

املوؤمتر ال�صحايف اخلتامي.
واكد رئي�س ال��وزراء الكندي الذي 
ر�صوما جمركية  وا�صنطن  فر�صت 
على وارداتها من بلده ومن اوروبا 
املوؤمتر  وال��ف��ولذ، يف  الملنيوم  من 
الر�صوم مهينة.  ان هذه  ال�صحايف 
وك���م���ا ف���ع���ل الحت�������اد الأوروب���������ي، 

�صحب  فقد  املتحدة.  الوليات  مع 
موافقته  ال�����ص��ب��ت  ف���ج���اأة  ت���رام���ب 
الدول  لقمة  البيان اخلتامي  على 
التي  ال��ك��ربى  ال�����ص��ب��ع  ال�صناعية 
ا����ص���ت���م���رت ي���وم���ني يف م���ال���ب���ي يف 
م��ق��اط��ع��ة ك��ي��ب��ي��ك ال��ك��ن��دي��ة، على 
التو�صل  مت  ت�����ص��وي��ة  م���ن  ال���رغ���م 
ال���ي���ه���ا ب���ع���د ج����ه����ود ����ص���اق���ة حول 

الق�صايا التجارية.
ال��وف��د الم��رك��ي والرئي�س  وك��ان 
الوثيقة  ه��ذه  على  واف��ق��وا  نف�صه 
خا�صت  نقطة   28 تت�صمن  التي 
ت�صم  ال��ت��ي  ال�صبع”  “جمموعة 
الوليات املتحدة وكندا وبريطانيا 

املوافقة  ب�صحب  ممثليه  ام��ر  ان��ه 
اخلتامي  ال��ب��ي��ان  على  الم��رك��ي��ة 

للقمة.
وو���ص��ف ت����رودو ب��ان��ه رج���ل “غر 
مع انه �صرح قبل  نزيه و�صعيف”، 
الثنائية مل  العلقة  ان  يوم واحد 
ت��ك��ن ي��وم��ا اف�����ص��ل مم��ا ه��ي عليه 

اليوم يف تاريخ البلدين.
تهديده  خ�صو�صا  ت��رام��ب  وج���دد 
ب���ف���ر����س ر�����ص����وم ج���م���رك���ي���ة على 
والجنبية  الوروب���ي���ة  ال�����ص��ي��ارات 
املتحدة،  ال��ولي��ات  اىل  امل�����ص��ت��وردة 
الملنيوم  م����ن  اه�����م  ق���ط���اع  وه�����و 
الجراءات  ال��ذي طالته  وال��ف��ولذ 

ت���رودو ان اج���راءات انتقامية  اأك��د 
�صتتخذ يف يوليو.

وق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ك��ن��دي ان 
ومنطقيون،  م��وؤدب��ون  “الكنديني 
وكان  باإيذائنا”.  ن�صمح  لن  لكننا 
تو�صلت  ال��ذي  بالتوافق  اأ���ص��اد  ق��د 
اليها ال��دول ال�صبع حول عدد من 
النزاع  يحل  ل  والن�س  الق�صايا. 
اجل�����اري ل��ك��ن اجل��م��ي��ع رح���ب���وا به 
طريق  على  خ��ط��وة  ان��ه  معتربين 

خف�س الت�صعيد واحلوار.
ت��رام��ب الذي  اأع��ل��ن  ���ص��اع��ات،  بعد 
اغ�����ص��ب��ت��ه ت�����ص��ري��ح��ات ت������رودو يف 
الرئا�صية،  ال��ط��ائ��رة  م��ن  ت��غ��ري��دة 

روبن�صون بتهمة الزدراء يف ق�صية 
بي  ب��ي  �صبكة  واأوردت  منف�صلة، 
�صي اأن القا�صي حذره حينها باأنه 
���ص��ي��واج��ه احل��ب�����س يف ح���ال ارتكب 

مزيدا من املخالفات.
وا�صمه  روب��ن�����ص��ون  اأق���ر  م��اي��و  ويف 
احل���ق���ي���ق���ي ���ص��ت��ي��ف��ن ي��اك�����ص��ل��ي-
اأمام املحكمة،  لينون، لدى مثوله 
اإليه  امل��وج��ه��ة  ال��ت��ه��م  ب��ال��ذن��ب يف 
اأ�صهر  وحكم عليه باحلب�س ع�صرة 
ا�صهر  وث��لث��ة  املحكمة،  لزدرائ����ه 

م����ن ه��ي��م��ن��ة ال�������ص���ني امل����ج����اورة 
لفتات  املتظاهرون  ورف��ع  عليها. 
مزدحم  �صارع  يف  لبكني  مناه�صة 
قرب بحرة هوان كيم، يف هانوي، 
لتاأجر  “ل  اإح���داه���ا  ع��ل��ى  ُك��ت��ب 

اأرا�س لل�صني ولو ليوم واحد«.
واحتجزت ال�صرطة فيما بعد اأكرث 
من 12 حمتجاً ودفعت بهم داخل 

مركبات انطلقت بعيداً.
ووقعت مظاهرات مماثلة اليوم يف 
مدن اأخرى عرب فيتنام من بينها 

معدنية  وحواجز  ق��ارورات  باإلقاء 
وغرها باجتاه عنا�صر ال�صرطة«. 
خم�صة  اأب����ل����غ  ال�������ص���رط���ة  وق����ال����ت 
لإ�صابات  تعر�صهم  عن  �صرطيني 
�صخ�صان  واوق���ف  خ��ط��رة.  لي�صت 
مت  كما  �صرطي،  على  لعتدائهما 
�صلحا  حل��ي��ازت��ه  �صخ�س  توقيف 
واآخ�����ر حل��ي��ازت��ه قنبلة  ه��ج��وم��ي��ا 
خام�س  اوق�������ف  ف���ي���م���ا  دخ����ان����ي����ة، 
وك������ان �صدر  ل��ت��خ��ري��ب��ه ح���اف���ل���ة. 
ح���ك���م م����ع وق�����ف ال��ت��ن��ف��ي��ذ بحق 

العام  م��ن  مايو  يف  فيتنام  وق��ال��ت 
ف��ت��ح ثلث  “تعتزم  اإن��ه��ا  امل��ا���ص��ي 
توفر  خا�صة  اقت�صادية  مناطق 
من  اأك����رب  ح��واف��ز  للم�صتثمرين 
وحت��د من  حالياً  فيتنام  امل��ت��اح يف 

القيود اأي�صاً«.
ال���ق���ان���ون  م���������ص����ودة  حت������دد  ومل 
املحتملني  الأج��ان��ب  امل�صتثمرين 
اأرا����س  ا�صتئجار  ميكنهم  ال��ذي��ن 
تلك  يف  ع��ام��اً   99 اإىل  مل��دة ت�صل 
يخ�صون  املحتجني  ولكن  املناطق، 

ال�صابق.  احلكم  لنتهاكه  اإ�صافية 
املحاكمات  تفا�صيل  ن�صر  ويحّظر 
تاأثر  دون  ل��ل��ح��وؤول  بريطانيا  يف 

الق�صاة بالتقارير الإعلمية.
روبن�صون  ا���ص��ت��ق��ال   2013 ويف 
اأنها  امل��ع��روف عنها  ال��راب��ط��ة  م��ن 
ُت��ن��ّظ��م ت��ظ��اه��رات يف ال�����ص��ارع �صد 
م���ا ت��ع��ت��ربه ان��ت�����ص��ار ال��ت��ط��رف يف 
ب��ري��ط��ان��ي��ا، وذل����ك ب�����ص��ب��ب خروج 
العنا�صر املتطرفني يف احلزب عن 

�صيطرته.

هوت�صي  يف  الق���ت�������ص���ادي  امل���رك���ز 
بتفريقها  ال�صرطة  وق��ام��ت  منه 
ح�صبما قال نا�صطون على و�صائل 

التوا�صل الجتماعي.
اإذا كان قد مت اعتقال  ومل ُيعرف 

حمتجني اآخرين.
وقالت احلكومة اأم�س ال�صبت اإنها 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  م��ن  “طلبت 
م�صودة  ع��ل��ى  ال��ت�����ص��وي��ت  ت��اأج��ي��ل 
ال��ق��ان��ون لإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة اأم���ام 

درا�صة القانون مرة اأخرى«.

ترامب ينقلب على حلفاءه االأوروبيني وكندا

جمموعة �ل�صبع توجه »حتذير�« �صديد �للهجة لرو�صيا

موقوفني بتظاهرة لليمني �ملتطرف يف لندن   5 فيتنام متنع �حتجاجات �صد مناطق �قت�صادية جديدة
•• لندن-اأ ف ب:

الربيطانية  ال�������ص���رط���ة  اأوق����ف����ت 
ح�صول  ب��ع��د  اأ����ص���خ���ا����س  خ��م�����ص��ة 
م��واج��ه��ات خ��لل ت��ظ��اه��رة �صارك 
احتجاجا  الأ�صخا�س  مئات  فيها 
ع��ل��ى ح��ب�����س زع��ي��م ���ص��اب��ق لليمني 
امل���ت���ط���رف اإث������ر اإدان�����ت�����ه ب�������ازدراء 
ال�صيا�صي  و������ص�����ارك  امل���ح���ك���م���ة. 
الهولندي غرت فيلدرز املناه�س 
األقى  للإ�صلم يف التظاهرة حيث 
�صراح  اط��لق  اىل  فيها  دع��ا  كلمة 
ل��راب��ط��ة الدفاع  ال�����ص��اب��ق  ال��زع��ي��م 

الإنكليزية تومي روبن�صون.
روبن�صون  اودع  امل��ا���ص��ي  م��اي��و  ويف 
و�صائل  ع���ل���ى  ل���ن�������ص���ره  ال�������ص���ج���ن 
تفا�صيل  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 

حماكمة يحظر ن�صرها.
املتظاهرون طريًقا رئي�صيا  وقطع 
ت��راف��ل��غ��ار يف و�صط  ���ص��اح��ة  ق����رب 
لتومي  احل���ري���ة  وه���ت���ف���وا  ل���ن���دن 
روب��ن�����ص��ون واأل���ق���وا ق��ن��اب��ل دخانية 
ال�����ص��رط��ة. كذلك،  ق����وات  ب��اجت��اه 
�صياحية  ح��اف��ل��ة  ع��ل��ى  ا����ص���ت���ول���وا 
واأعلم  لف��ت��ات  ورف��ع��وا  مك�صوفة 

بريطانيا وويلز.
اأن  ب���ي���ان  ال�������ص���رط���ة يف  واأع���ل���ن���ت 
عنف  اأعمال  تخللتها  “التظاهرة 

•• هانوي -وكاالت:

اأكرث  فيتنام  يف  ال�صرطة  اعتقلت 

العا�صمة  يف  حم��ت��ج��اً   12 م���ن 
ومنعت  الأح��������د،  ام�������س  ه����ان����وي 
اأخ��������رى  م��������دن  يف  م������ظ������اه������رات 
اح���ت���ج���اج���اً ع���ل���ى خ���ط���ط اإق���ام���ة 
جديدة  خا�صة  اقت�صادية  مناطق 
يخ�صى املحتجون من اأن” يهيمن 

عليها امل�صتثمرون ال�صينيون«.

�صورة ب� »1000 كلمة«.. تلخ�س �ل�صد�م و�لتوتر بقمة جمموعة �ل�صبع
•• مريكل-وكاالت:

ال�صدام  حالة  مركل  اأنغيل  الأملانية  امل�صت�صارة  ن�صرتها  �صورة  خل�صت 
الرئي�س  ب��ني  ال�����ص��ب��ع  ال�صناعية  ال����دول  ق��م��ة جم��م��وع��ة  خ���لل  وال��ت��وت��ر 

الأمركي دونالد ترامب وقادة املجموعة من جهة اأخرى.
اإىل  وه��و جال�س  الأم��رك��ي  الرئي�س  اأم���ام  تقف  م��رك��ل  ال�����ص��ورة  وتظهر 
اجل��ه��ة امل��ق��اب��ل��ة م��ن ال��ط��اول��ة م��ك��ت��وف الأي������دي، وم���ن ح��ول��ه��م الرئي�س 
ماي  تريزا  الربيطانية  احلكومة  ورئي�صة  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي 
اآبي. كما تظهر �صورة اأخرى، مل�صافحة متوترة  ونظرها الياباين �صينزو 
بني م��اك��رون وت��رام��ب وتظهر الرئي�س الأم��رك��ي وه��و ل يظهر رغبة يف 

م�صافحة ماكرون.
م�صرتك  لبيان  تاأييده  مفاجئ  ب�صكل  �صحب  قد  الأمركي  الرئي�س  وك��ان 
التجارة،  ح��ول  ن��زاع  ب�صبب  كندا،  ال�صبع يف  قمة جمموعة  نهاية  �صدر يف 

مقتل 13 �إرهابيا بنري�ن �جلي�س يف مايل
•• بامكو-وكاالت:

قتل ثلثة جنود ماليني على الأقل وثلثة ع�صر اإرهابيا يف و�صط مايل يف 
هجوم �صّده اجلي�س، بح�صب ما اأعلنت وزارة الدفاع املالية.

اجلي�س  اأن  الإل��ك��رتوين  موقعها  على  ن�صرته  بيان  يف  ال���وزارة  واأو���ص��ح��ت 
ب��وين، يف  2018 يف  يونيو   9 ال�صبت  اإره��اب��ي��ا فجر  “�صّد هجوما  امل��ايل 
اإرهابيا   13 املايل  دائرة دوينتزا، يف منطقة موبتي. وقتلت قوات اجلي�س 

و�صبطت اأ�صلحة وذخرة«.
�صابق مقتل  بر�س يف وقت  فران�س  لوكالة  اأعلنا  وكان م�صدران ع�صكريان 
بوين  يف  اجلي�س  �صد  منف�صلني  هجومني  يف  ارهابيا”  و”13  جنديني 

)و�صط(.
اجواء  �صاهدوا مروحيات حتلق يف  اإنهم  بر�س  لفران�س  بوين  �صكان  وق��ال 

املنطقة واإن الهدوء عاد بعد الظهر.

متهما رئي�س ال��وزراء الكندي جا�صنت ترودو الذي تراأ�س القمة باأنه غر 
نزيه و�صعيف. وقال ترامب يف تغريدة كتبها على منت طائرة اإير فور�س 
وان، بناء على ت�صريحات جا�صنت املغلوطة يف موؤمتره ال�صحايف، ونظرا اىل 
اأّن كندا تفر�س ر�صوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا و�صركاتنا، 
فقد طلبت من ممثلينا الأمركيني �صحب التاأييد لبيان جمموعة ال�صبع.

ا�صتعدادا لقمة مع زعيم كوريا  اإىل �صنغافورة  وكرر ترامب، الذي يتوجه 
على  جمركية  ر�صوم  فر�س  تدر�س  اإدارت���ه  اأن  من  التحذيرات  ال�صمالية، 

ال�صيارات التي ُتغرق ال�صوق الأمركية!.
وبعد يومني من تبادل احلجج بني الوليات املتحدة من جهة والأوروبيني 
وكذلك كندا التي ا�صت�صافت قمة جمموعة ال�صبع من جهة ثانية، اأ�صدرت 
النق�صامات  تغطية  خلله  م��ن  ح��اول��ت  م�صرتكا  بيانا  ال�صبع  جمموعة 
حول التجارة. لكّن رئي�س الوزراء الكندي جا�صنت ترودو قّو�س حماولت 
اأنه حذر الرئي�س الأمركي دونالد ترامب باأن  اأكد  اإظهار الوحدة عندما 

كندا �صتفر�س ر�صوما جمركية انتقامية على الب�صائع الأمركية اعتبارا 
الوزراء  القمة، و�صف رئي�س  اإثر  1 يوليو. ويف موؤمتر �صحايف عقده  من 
الكندي جا�صنت ترودو تذّرع ترامب بهواج�س الأمن القومي لفر�س ر�صوم 
على ال�صلب والأملنيوم باأنه “مهني” للمحاربني الكنديني القدامى الذين 

قاتلوا اىل جانب احللفاء الأمركيني.
الو�صوح م�صّي بلده  واإمنا مبنتهى  “باأ�صف  اأبلغ ترامب  اإنه  وقال ترودو 
ر�صوم  بتطبيق  يوليو،   1 من  اعتبارا  انتقامية  اإج���راءات  فر�س  يف  قدما 

تعادل تلك التي فر�صها علينا الأمركيون ظلما«.
وجاءت تغريدات ترامب بعد �صاعات من اختتام القمة ويف وقت كان قادة 

جمموعة ال�صبع بداأوا مغادرة كندا.
ولحقا قال مكتب ترودو يف بيان نحن نركز على كل ما مت اإحرازه يف قمة 
جمموعة ال�صبع. اإن رئي�س الوزراء مل يُقل خلل موؤمتره ال�صحايف ما كان 
قاله يف وقت �صابق ب�صكل علني ويف املحادثات اخلا�صة مع الرئي�س ترامب.
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•• دبي-الفجر:

 16  توج منتخبنا الوطني للنا�صئات )اأ( حتت 
�صنة، بالبطولة الرم�صانية لكرة قدم ال�صيدات، 
لل�صيدات  ال���ق���دم  ك����رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا جل��ن��ة  وال���ت���ي 
للريا�صة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  واأك����ادمي����ي����ة 
الفرتة  يف  الكرة  احت��اد  مع  بالتعاون  الن�صائية، 
من 7 اإىل 9 من ال�صهر اجل��اري، بعد حتقيقه 
بخم�صة  )ب(،  ال��ن��ا���ص��ئ��ات  منتخب  ع��ل��ى  ال��ف��وز 
الثالثة  اأهداف مقابل هدف، يف مباراة اجلولة 
والأخرة، والتي اأقيمت م�صاء اأم�س على ملعب 
الع�صب ال�صناعي مبقر الحتاد بدبي، وو�صوله 

للنقطة التا�صعة من الفوز مببارياته الثلثة.
)اأ(،  النا�صئات  ملنتخب  امل��ب��اراة  اأه����داف  �صجل 
�صجون  “هدفني”،  خ���ال���د  ���ص��ه��د  ال���لع���ب���ات 
املزروعي  غريب  و�صندية  “هدفني”،  ال�صحي 
“هدف”، بينما �صجل الهدف الوحيد للمنتخب 

)ب(، اللعبة اأمنة ح�صن.
منتخب  بتحقيق  ال��ث��ان��ي��ة،  امل���ب���اراة  وخ��ل�����ص��ت 
على  م�صتحق،  ل��ف��وٍز  �صنة   18 حت��ت  ال�����ص��اب��ات 
ن��ظ��ره اأك��ادمي��ي��ة دب���ي ل��ك��رة ال���ق���دم، بخم�صة 
اأه�����داف م��ق��اب��ل اأرب���ع���ة، اأح�����رز اأه�����داف اأبي�س 
هدفني،  احل���م���ادي  روان  ال��لع��ب��ات  ال�����ص��اب��ات، 
العنود خالد هدفني، وفاطمة جا�صم هدف، يف 

حني �صجل لأكادميية دبي، اأيفا �صتيفان هدفني، 
وليز فور�صو هدفني.

البطولة  و�صافة  ال�صابات  منتخب  ح�صد  فيما 
4 نقاط من تعادل يف اجلولة الثانية،  بر�صيد 
وف�����وزه مب���ب���اراة اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة والأخ������رة، 
الأوىل،  اجل��ول��ة  مل��ب��اراة  للخ�صارة  تعر�صه  بعد 
ال���ن���ا����ص���ئ���ات )ب( ،  وي���ت�������ص���اوى م���ع���ه م��ن��ت��خ��ب 
النقاط،  ع��دد  نف�س  يف  الثالث،  امل��رك��ز  �صاحب 
من  جمعهم  الأه�����داف،  ف���ارق  يف�صلهم  ول��ك��ن 
الثانية،  يف  التعادل  ث��م  الأوىل  مبباراته  ف��وزه 
وجاء  الأخ���رة،  مباراته  يف  للخ�صارة  وتعر�س 
والأخر  ال��راب��ع  املركز  يف  دب��ي  اأكادميية  فريق 

يف  الثلث  ملبارياته  خ�صارته  بعد  نقاط،  ب��دون 
البطولة. 

و6  باملناف�صة..  اأت�صمت  البطولة  خالد:  �صهد 
اأهداف لي�صت كافية !

منتخبنا  هجوم  خ��ط  لعبة  خالد  �صهد  اأك���دت 
البطولة  مباريات  اأن  )اأ(،  للنا�صئات  الوطني 
اأت�صمت بروح املناف�صة بني جميع الفرق امل�صاركة 
يف البطولة الرم�صانية، فالكل كان ي�صع كاأ�س 
ل���ه، وب��ذل��ن��ا ج��ه��داً م�صاعفاً  ال��ب��ط��ول��ة ه��دف��اً 
للفوز، وبالفعل متكَن من حتقيق هدفنا، وفزنا 
ب��ال��ب��ط��ول��ة، وعن  وت��وج��َن  م��ب��اري��ات��ن��ا،  بجميع 
والتي  مباريات،  ثلثة  يف  اأه��داف   6 ت�صجيلها 

اأي  قالت:  البطولة،  ه��دايف  جعلتها على قدمة 
خط هجوم مطالب باإحراز الأهداف، وبتوفيق 
من اهلل متكنت من ت�صجيل 6 اأهداف مب�صاعدة 
زميلتي يف الفريق، فكرة القدم عمل جماعي 
ول��ي�����س ف����ردي، وت�����ص��ج��ي��ل الأه������داف يف �صالح 
الر�صمية،  امل���ب���اري���ات  يف  وخ�����ص��و���ص��اً  امل��ن��ت��خ��ب 
زيادة  على  املنتخب  يف  رفيقاتي  مع  اأ�صعى  ل��ذا 
ي��ف��رق معنا هدف  اأن  امل��م��ك��ن  ف��م��ن  ال��ت��ه��دي��ف، 

واحد يف ال�صعود للأدوار التالية.
روان احلمادي: ك�صبنا م�صاركة لعبات جدد يف 

�صفوف املنتخب 
من جانبها، اأعرب روان احلمادي لعبة منتخبنا 

الوطني لل�صابات، عن تفاوؤلها مب�صاركة لعبات 
وجاءت  امل��ن��ت��خ��ب،  ل�صفوف  ح��دي��ث��اً  من�صمات 
توقيت  ال��رم�����ص��ان��ي��ة يف  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات 
م��ن��ا���ص��ب ل��ن��ا، ح��ت��ى ن��خ��و���س م��ب��اري��ات نهدف 
بني  وت��راب��ط  جتان�س  نغمة  خلق  خللها،  م��ن 
ال��لع��ب��ات الأ���ص��ا���ص��ي��ات واجل����دد، وع��ل��ى الرغم 
وتعادلنا  الأول  اجل��ول��ة  مل��ب��اراة  خ�صارتنا  م��ن 
م�صتوى  ذات  مباراة  قدمنا  اأننا  اإل  الثانية،  يف 
فني عاٍل، اأمام اأكادميية دبي يف ختام البطولة، 
الفريق  م��ن  ال��ل��ق��اء،  ن��ق��اط  م��ن خطف  ومتكنا 
كلمة  له  كانت  �صفوفنا  ترابط  ولكن  املناف�س، 

احل�صم.

اأ�صادت العديد من الفعاليات باإ�صهامات نادي مليحة 
الثقايف الريا�صي من خلل فريقه التطوعي الذي 
واأف�����راده يف  ب��ات ح��ا���ص��را وم�����ص��ارك��ا بجهود لعبيه 
القيام  يف  البارز  دوره  عن  ف�صل  الفعاليات  تنظيم 

باأعمال تطوعية عديدة.
واأثنوا على مبادرة النادي يف تاأ�صي�س فريق تطوعي 
اللعبني وغر�س فيهم  �صغل وقت فراغ  يعمل على 
روح التعاون والنتماء للوطن وحب العمل التطوعي 
ون�صر هذه الثقافة والتي يعد نادي مليحه بارزا من 
ن��ادي الريا�صي  خ��لل ط��رح من��وذج متفرد يف قيام 

باأعمال تطوعية خارج امللعب. 
ج����اء ذل����ك خ����لل م�����ص��ارك��ة ف���ري���ق ن�����ادي مليحة 
التطوعي يف املجل�س الرم�صاين الذي نظمته  جائزة 
�صهر  »رم�����ص��ان  بعنوان  التطوعي  للعمل  ال�صارقة 
التطوع والعطاء« يف جمل�س �صاحية مويلح. وح�صر 
املجل�س عدد من ال�صخ�صيات املهمة يف جمال العمل 
عدة  املجل�س  يف  ونوق�س  ال�صارقة  باإمارة  التطوعي 
حم����اور م��ه��م��ة يف ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي واأع����رب����وا عن 
تقديرهم ملبادرة نادي مليحه املتفردة يف هذا املجال 
داع��ني الن��دي��ة اإىل اأن حت��ذو ح��ذو ن��ادي مليحه يف 

هذا املجال ليكون التطوع رديفا للعمل الريا�صي . 
التطوع  فريق  رئي�س  �صالح  بن  على  اأبوبكر  واأف���اد 
اأن هذا الفريق  بنادي مليحه الثقايف الريا�صي اإىل 
والذي اأكمل عامه الأول منذ انطلقته وبتوجيهات 
جمل�س  رئي�س  قبل  من  م�صتمرة  ومتابعة  مبا�صرة 
يوا�صل  ال��ك��ت��ب��ي  ب��ال��ع��ج��ي��د  م�����ص��ب��ح  ال���ن���ادي  اإدارة 
والأن�صطة  الفعاليات  كل  يف  ب��دور  للقيام  م�صاركته 
املجتمعية واخلرية املتاحة بفريق من قبل اأع�صاء 
والعمل اخلري  التطوع  فكرة  تعزيز  رغبه يف  لهم 

والرامي يف جممله اإىل خدمة للمجتمع.

الألعاب  م���ن خم��ت��ل��ف  ال���ن���ادي  اأن لع��ب��ي  واأو����ص���ح 
اأن�صطة  يف  امل�صاركني  بجانب  وال��ف��ردي��ة  اجلماعية 
يف  بالتناف�س  ويقومون  الفريق  ه��ذا  يف  اأع�صاء  هم 
كافة  يف  التطوعية  بجهودهم  وامل�صاركة  امل�صاهمة 
امل��ج��الت امل��ت��اح��ة يف ال��دول��ة م��وؤك��دا اأن روؤي���ة نادي 
يتيح  اأن  هو  التطوعي  الفريق  مباركة  عند  مليحه 
جمال للعب كما ي�صهم بجهوده من وقته يف العمل 
المارات  دول��ة  مكانة كبرة يف  له  ال��ذي  التطوعي 
ب�����ص��ورة ع��ام��ة واإم�����ارة ال�صارقة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

ب�صورة خا�صة.

جمل�س  رئي�س  الكتبي  بالعجيد  م�صبح  اأك���د  فيما 
نادي  اأن  اإىل  الريا�صي  الثقايف  مليحه  ن��ادي  اإدارة 
كافة  اإ�صراك  و�صرورة  اللعب  ب��دور  يوؤمن  مليحة 
الربامج  يف  ال��ن��ادي  يف  ال��ري��ا���ص��ي  العمل  منظومة 
التطوعية والأن�صطة التي تقدم ال�صالح وفق روؤية 
متفردة بادر فيها النادي واأكد على دعمه من خلل 

م�صاركة عنا�صره يف الأعمال التطوعية.
يف  التطوعي  العمل  ف��ري��ق  اأن  رغ��م  الكتبي  واأ���ص��ار 
ح�صوره  اأثبت  اأن��ه  اإل  الن�صاأة  وحديث  وليد  النادي 
وم�����ص��ارك��ت��ه و���ص��ط ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات ون���ال ال�صادة 

ال��ك��ب��رة ف�صل ع��ن و���ص��ام ج��ائ��زة ال�����ص��ارق��ة للعمل 
ال���ع�������ص���رات من  ال���ت���ط���وع���ي يف ظ����ل م�����ص��ارك��ت��ه يف 
على  ب��ل  مليحه  يف  فقط  لي�س  املتنوعة  الفعاليات 

م�صتوى الدولة.
واأعرب عن تقديره الكبر جلهود الفريق التطوعي 
الذي انبثق عن الن�صاط الثقايف واملجتمعي يف النادي 
ليحقق خطوات عديدة وا�صهامات ملمو�صه من قبل 
اأع�����ص��اء يف ع���دد م��ن ال���ربام���ج ال��ك��ث��رة م���وؤك���دا اأن 
نادي مليحه لن يتوانى عن دعم الفريق التطوعي 

ليوا�صل حتيق دوره ون�صاطه واأهدافه.

املدر�صة  دورة  ب��ل��ق��ب  ل��ل�����ص��ي��ارات  ح���م���ودة  ب���ن  ف��ري��ق  ت���وج 
العلمية للكرة التي اختتمت اأم�س الأول مبلعب املدر�صة 
�صعيد  اأب��و ظبي برعاية على حممد  مبدينة �صخبوط يف 
تتويج  وج���اء  ك��ب��ر،  ج��م��اه��ري  ح�����ص��ور  البادي وو�صط 
الفريق الذهبي بفوزه على فريق �صكيلز فور�س الو�صيف 
يف النهائي 3/5 ، وحل يف املركز الثالث فريق الأكادميية 

العلمية بفوزه على فريق توب كل�س3/6.
املدر�صة  م���ن  اإب���راه���ي���م  خليل   ق���ام  ال��ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام  ويف 
واأع�صاء  وال�����ص��ي��وف  ال��رع��اة  م��ن  ع��دد  العلمية بح�صور 
ويف  الراعية  وال�صركات  اجلهات  بتكرمي  املنظمة  اللجنة 

للتوظيف،  ب��روف��اي��ل  �صركة  ال��ف��ر���ص��ان،  �صركة  مقدمتها 
م�صر للطران الراعي الف�صي ،املق�س الفني ومايند باور 

و�صكيل فور�س و�صيلفر �صاين الراعي الربونزي. 
اللجنة  واأع�صاء  الثلثة  الفرق  بجانب  التكرمي  و�صمل 
الكعبي  رجائي  الدكتور  للبطولة  الفني  واملدير  املنظمة 
اأبرز اللعبني وح�صل اللعب اأحمد ح�صني )بن حمودة( 
على لقب اأح�صن لعب ، واللعب خالد اأحمد من فريق 
،ونال  18 هدف  بر�صيد   الهداف  لقب  على  توب كل�س 
اأح�صن حار�س،  كاأ�س  على  فور�س  �صكيلز  فريق  �صيدو من 
خاطر  �صبيت  ه���زاع  �صاعد  لع��ب  اأف�����ص��ل  لقب  وا�صتحق 

ال�صابق  ال���دويل  املخ�صرم  ال��ع��ني واجل��زي��رة  جن��ل لع��ب 
الن�صامى على  ف��ري��ق  م��ن  ب���راء  ال��لع��ب  و  خ��اط��ر  �صبيت 
ال���ذي �صم  امل��ث��ايل وط��اق��م ح��ك��ام البطولة  ال��لع��ب  لقب 
اللجنة  �صعد و�صكرت  اأحمد  و  تامر حامد  و  مراد مو�صى 
الفرق امل�صاركة وال�صركات الراعية واإدارة املدر�صة العلمية  
واجلمهور وكل من �صاهم يف جناح البطولة واأك��دت على 
لعبي  من  كوكبة  �صمت  التي  البطولة  تنظيم  ا�صتمرار  
اأب����و ظ��ب��ي م��ث��ال ع��ب��داهلل ال�����ص��ع��ري ال��ظ��ف��رة وعبداهلل 
وال��ت��ي خرجت  امل�صرية  ال��ك��رة  اجل��زي��رة وجن��وم  رم�صان 

ب�صورة مثالية مب�صاهمة الكل .

�أبي����س �لنا�صئ���ات )�أ( ُيت���َوج ببط���ول���ة ك���رة �لق����دم لل�صي���د�ت

قدم منوذجا هو االول من نوعه يف قيام الالعب باأعمال تطوعية خارج املالعب

�لإ�صادة بفريق تطوع نادي مليحة و�إ�صهامه يف �لفعاليات �ملجتمعية بكو�دره ولعبيه  

بن حمودة يتوج بلقب دورة �ملدر�صة �لعلمية للكرة يف �أبو ظبي

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

املمتازة  الفنية  بالإمكانات  الفني  املحلل  الدوخي،  عمار  اأ�صاد 
فريق  مرمى  حار�س  �صندي  اأحمد  للعب  الكبرة  وال��رباع��ة 
علي  ب��ن  م��ف��ت��اح  ببطولة  اأخ����راً  ال�صودانية” امل��ت��وج  اجل��ال��ي��ة 
براأ�س  ال�صوداين  ال��ن��ادي  نظمها  التي  الرم�صانية  اخل��اط��ري 
كاأف�صل  البطولة  يف  التميز  بجائزة  ف��وزه  اإن  وق��ال  اخليمة، 

حار�س مرمى يف البطولة بعدما قاد فريقه اإىل اللقب يوؤكد اأنه 
من خانة الكبار يف حرا�صة املرمى.  واأو�صح الدوخي اأن الدورات 
ت�صتحق  التي  ال�صابة  امل��واه��ب  من  الكثر  قدمت  الرم�صانية 
الهتمام والتقدير، اإىل جانب التطور الفني اللفت من خلل 
الأداء القوي يف املباريات التي متيزت بالإثارة الكبرة، م�صراً 
يف الوقت نف�صه اإىل اأن هناك جمموعة من اللعبني املواطنني 
الدولة  م�صتوى  على  ع��دة  رم�صانية  دورات  يف  بنجاح  �صاركوا 

اأن  وكانوا بامل�صتوى املطلوب من التوقعات اجليدة التي ميكن 
الريا�صية  الأن��دي��ة  م�صتوى  على  جيد  ريا�صي  لواقع  توؤ�ص�س 
الودي  اللقاء  امل�صاركة يف  ال��دوخ��ي على  وح��ر���س  ال��دول��ة.    يف 
ال�صتعرا�صي بني قدامى الرم�س واجلالية ال�صودانية يف �صتاد 
“ب”  ال�صودانية  بتتويج فريق اجلالية  الرم�س، كما قام  نادي 
بكاأ�س بطولة مفتاح اخلاطري الرم�صانية اإثر فوزه على جنوم 

ال�صارقة 3-2 يف املباراة النهائية. 

ح�صد جائزة التميز يف البطولة الرم�صانية

عمار �لدوخي ي�صيد بتاألق �حلار�س �أحمد �صندي  
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الفجر الريا�ضي

لكرة  الفحلني  ل��دورة  بطًل  اجلوكر  فريق  ت��وج 
القدم براأ�س اخليمة بعد فوزه على فريق الفحلني 
بهدف نظيف يف البطولة التي احت�صنها ملعب 
مبادرات   �صمن  اأقيمت  ال��ت��ي  الفحلني  منطقة 
2018 « وبح�صور جماهري غفر  »عام زايد 
قدمتها  التي  واجلوائز  املثرة  باملباراة  ا�صتمتع 

اللجنة املنظمة.
ح�صن  النهائية  واملباراة  اخلتامي  احلفل  و�صهد 
الفحلني وخلفان  النقبي م�صوؤول منطقة  عبيد 

البغام  �صعيد  ح�صن  وعبيد  النقبي  �صعيد  ح�صن 
و����ص���ام�������س ب����ن ع���ل���ي ال��ن��ق��ب��ي وع������دد ك���ب���ر من 
القيادات الريا�صية وعدد من النجوم ال�صابقني 

يف كرة القدم.
ال�صلم  بعزف  اخلتامي  واحل��ف��ل  اللقاء  افتتح   
راعي  ث��م م�صافحة  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي 
املباراة  انطلقت  ث��م  ال��ف��ري��ق��ان  للعبي  احل��ف��ل 
�صهدت  حما�صية  م���ب���اراة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ت��ن��اف�����س م��ث��ر ب���ني ال��ف��ري��ق��ني وك���ان���ت ب������اإدارة 

احلكم عمر عبيد طحنون وتعليق حممد ح�صن 
النقبي.

بعد املباراة اخلتامية انطلق حفل التكرمي حيث 
مت ت��وزي��ع اجل��وائ��ز وال��ب��داي��ة م��ع ح��ك��م املباراة 
اأ���ص��ح��اب اجل���وائ���ز الفردية  احل��ك��م ث��م ت��ك��رمي 
البطولة يو�صف خالد خم�صون  اأح�صن لعب يف 
وهداف البطولة اأحمد بن عامر واأح�صن حار�س 
واعد  لع��ب  واأف�����ص��ل  النقبي  علي  حميد  را���ص��د 
املثايل عبد  واللعب  البغام  عبيد حممد عبيد 

البطولة حمد  واأ�صغر لعب يف  اأحمد  اهلل علي 
ح�صن امللعاي.

وقد اأعرب راعي حفل ختام ح�صن عبيد النقبي 
عن �صعادته خلروج احلفل اخلتامي بهذا ال�صكل 
املنطقة وحبها  اأك��د م��دى �صغف جماهر  ال��ذي 
اأن  التي متنى  زاي��د  األ وهي دورة عام  لدورتهم 
توا�صل جناحاتها عاماً بعد الآخر، كما اأعرب عن 
�صكره العميق للجنة العليا املنظمة على اجلهد 
الريا�صي  ب��ذل��وه لإخ���راج احل��دث  ال��ذي  الكبر 

باأبهى �صوره، وهو تاأكيد على حر�صهم يف اإخراج 
باللقب  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق  .وه��ن��اأ  بتميز  البطولة 
التوفيق يف  وق��ال متمنيا ملن مل يحالفه احل��ظ 
وهو  ال��ف��وز  م��ن  الأه���م  ويبقى  املقبلة،  الأع����وام 
روح التكاتف والتعا�صد للو�صول بهذه البطولة 

للنجاحات املاأمولة.
من جهته اأعرب ح�صن اأحمد زيد رئي�س اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ع��ن ���ص��ك��ره ل��ك��ل م��ن ح�����ص��ر البطولة 
خروج  على  امل�صاركة  للفرق  بال�صكر  تقدم  كما 

تتوا�صل  اأن  ومت��ن��ى   ، مم��ي��زة  ب�����ص��ورة  البطولة 
ال��ق��ادم��ة وت��ق��دم بال�صكر  ال�����ص��ن��وات  اجل��ه��ود يف 
اجلنود  كانوا  الذين  املنظمة  اللجنة  اإىل  كذلك 
املجهولني يف هذا اخلتام الرائع و�صكرهم جزيل 
وتقدم   ، البطولة  خلل  قدموه  ما  على  ال�صكر 
الألقاب  اأ�صحاب  ولكل  الفائزة  للفرق  بالتهاين 
اأن البطولة  والإجن��ازات يف البطولة، واأكد على 
ك��ب��رة و���ص��ت��وا���ص��ل م�صرتها  ح��ق��ق��ت جن��اح��ات 

املتميزة باإذن اهلل يف ال�صنوات القادمة.

بلل  فريق  وحقق  النا�صئة،  لفئة  بطًل  غرمييو  فريق  ت��ّوج 
البطولة  النا�صئة يف  فئة  بلقب  “رحمه اهلل” الفوز  اهلل  م��ال 
مناف�صات  �صمن  اقيمت  التي  خورفكان،  لنا�صئة  الرم�صانية 
للعام  ُتنفذ  التي  ال�صالت،  قدم  لكرة  الرم�صانية  البطولت 
الرابع ع�صر على التوايل للنا�صئة وال�صباب يف املرحلة العمرية 
التابعة  ال�صارقة  نا�صئة  اإ���ص��راف  حتت  �صنة   18 اإىل   13 من 

ملوؤ�ص�صة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين
و�صهدت املواجهات اخلتامية مناف�صات حا�صمة علق عليها كل 
من النا�صئ حمدان النقبي وجا�صم النقبي، واأ�صفرت عن فور 
على نظره  النا�صئة  لفئة  اللقب  اهلل حامل  مال  فريق بلل 

اهلل  عبد  نا�صر  للفائز  و�صجل   ،3-4 بنتيجة  الإم���رباط���ور 
هدفني، وكل من يا�صر ح�صني وعلي مطوع هدافاً، يف ح�صور 
لإمارة  ال�صت�صاري  املجل�س  من  اأع�صاء  تقدمه  كثيف  جمهور 
ال�صارقة واأولياء اأمور النا�صئة وال�صباب امل�صاركني يف البطولة 
وجن����وم اجل��ي��ل ال��ذه��ب��ي ل��ك��رة ال��ق��دم الإم���ارات���ي���ة وع����دد من 

املهتمني بال�صاأن الريا�صي.
على  غرمييو  فريق  ف��از  الثقيل  العيار  م��ن  قوية  م��ب��اراة  ويف 
فريق الحتاد يف اللقاء امل�صتعل النهائي لفئة ال�صباب لتحديد 
را�صد  لغرمييو  و�صجل   7-9 بنتيجة  والثاين  الأول  املركزين 
�صامل “�صوبر هاتريك”، وكل من �صيف �صعيد الزعابي وحمد 

ال��ن��ق��ب��ي ه���دف���اً، ف��ي��م��ا �صجل  مع�صد ه��دف��ني، و���ص��ع��ي��د ع��ب��ي��د 
للحتاد علي ح�صن علي وحممد علي خمي�س.

ويف اخلتام كرم را�صد �صعيد الهناوي ع�صو املجل�س ال�صت�صاري 
لإمارة ال�صارقة والكابنت بدر �صالح اأحد لعبي اجليل الذهبي 
للكرة الإماراتية و�صهاب العو�صي رئي�س ق�صم �صوؤون املراكز  يف 
نا�صئة ال�صارقة واأحمد �صاهني احلو�صني م�صرف مراكز نا�صئة 
مركز  م�صرف  م��راد  وح�صني  ال�صرقية    املنطقة  يف  ال�صارقة 
نا�صئة خورفكان وتامر عز الدين م�صرف عام الن�صاط الريا�صي 
يف نا�صئة ال�صارقة، الفرق الفائزة باملراكز الثلثة الأوىل حيث 
فاز فريقا بلل مال اهلل لفئة النا�صئة، وغرمييو لفئة ال�صباب 

وح�صد  الذهبية،  بامليداليات  اللعبون  وت��وج  الأول  باملركز 
فريقا الإمرباطور لفئة النا�صئة والحتاد لفئة ال�صباب كاأ�صا 
يف  وج��اء  الف�صية،  بامليداليات  اللعبون  وت��وج  الثاين  املركز 
الرتتيب الثالث فريقا �صيلي�صاو  لفئة النا�صئة، �صابيكوين�صي 

لفئة ال�صباب وتوج اللعبون بامليداليات الربونزية.
وفاز بجائزة هداف البطولة واأح�صن لعب لفئة النا�صئة علي 
عبد اهلل املطوع، وكل من �صعيد عبيد ورا�صد �صامل خلفان لفئة 
ال�صباب، فيما ح�صد جائزة اأف�صل حار�س مرمى اللعب علي 
تكرمي  ال�صباب، ومت  لفئة  واأن�س ح�صن  النا�صئة،  لفئة  النجار 

اجلهات الراعية وامل�صاهمة واملتعاونة يف اإجناح البطولة.

•• دبي –الفجر:

م�صاء  ال��دوري  اجتماعها  الكرة،  احت��اد  يف  امل�صابقات  جلنة  عقدت 
جمل�س  ع�صو  القوا�صي  عبدالوهاب  ح�صن  �صعادة  برئا�صة  اأم�س، 
الإدارة، رئي�س اللجنة، وبح�صور عبداهلل الظنحاين، خالد عو�س، 
وخالد عبيد اأع�صاء اللجنة، وحممد �صرور رئي�س ق�صم امل�صابقات.

للتعميم  النظري  اجل��زء  على  اجتماعها،  خ��لل  اللجنة  واطلعت 

وك��ذل��ك اخلا�س  الأول،  ال��ف��ري��ق  اخل��ا���س مب�����ص��اب��ق��ات  ال�����ص��ن��وي 
الريا�صي  للمو�صم  اعتمادهما  ومت  ال�صنية،  امل��راح��ل  مب�صابقات 
جوائز  اللجنة،  واعتمدت  اطلعت  كما   ،2019/2018 اجلديد 
الريا�صي  ال��ت��ف��وق  ودرع   ،2018/2017 ال��ري��ا���ص��ي  امل��و���ص��م 
للمو�صم ذاته. ووافقت اللجنة على الر�صالة الواردة من نادي حتا، 
دوري  م�صابقات  يف    ،2001 مواليد  لعبني  ت�صجيل  بخ�صو�س 

وكاأ�س ال�صباب.

جلن���ة �مل�صابق���ات تعق����د �جتماعه����ا 
�ل���������دوري

�جل���وك��ر يت����وج بط����اًل ل����دورة �لفحل����ني ب����ر�أ�س �خليم�����ة

خت��ام ناج��ح لبطول��ة نا�صئ��ة خورفك���ان �لرم�صاني���ة

�لتمويل �حلكومي يثقل 
كاهل كرة �لقدم �لرو�صية

14 يونيو  القدم يف  العامل لكرة  كاأ�س  عندما تفتتح رو�صيا م�صت�صيفة 
ثلثة  بفارق  النهائيات،  يف  الأق��ل  هو  ت�صنيفه  فريقاً  �صت�صرك  فاإنها   ،

مراكز خلف منتخب ال�صعودية مناف�صه الأول يف النهائيات.
ول يوجد تف�صر واحد ملا تعانيه كرة القدم الرو�صية، لكن اأحد جذور 
متاعب املنتخب رمبا تكمن يف القت�صاد الرو�صي وتدخل الدولة بكامل 
ثقلها. وبخلف حالتني ا�صتثنائيتني بارزتني، فاإن ال�صتثمارات اخلا�صة 
اأن��دي��ة ال���دوري املمتاز  جتاهلت ك��رة ال��ق��دم ال��رو���ص��ي��ة، ل��ذا ف���اإن معظم 
متولها �صلطات حملية و�صركات مملوكة للدولة، وهو ما يجعل الفرق 

عر�صة خلف�س امليزانيات وتعديل الأولويات ال�صيا�صية.
وت�صببت حالة عدم اليقني يف عزوف العديد من الداعمني للدولة عن 
جلب  ف�صلوا  ذل��ك  من  وب��دًل  ال�صبان،  اللعبني  تطوير  يف  ال�صتثمار 
الأحوال  تكون  عندما  النتائج  اأف�صل  حتقيق  ���ص��راع  يف  اأج��ان��ب  جن��وم 

جيدة، مع خف�س النفقات عندما تتقل�س امليزانيات.
وق���ال الأم����ني ال��ع��ام ال�����ص��اب��ق ل��لحت��اد ال��رو���ص��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، اأناتويل 
اأح����د يرغب  ���ص��ري��ع��ة، ل  ي��ري��د حت��ق��ي��ق م��ك��ا���ص��ب  “الكل  ف���وروب���ي���وف: 
يف ال���ص��ت��ث��م��ار ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل، ب���دًل م��ن ال���ص��ت��ث��م��ار يف املدار�س 
الدولة تنفق على  ن�صبة �صخمة من ميزانية  فاإن  النا�صئني،  وقطاعات 
حقبة  ويف  طويلة«.  لفرتات  لعبني  مع  والتعاقد  اأجانب  لعبني  �صم 
كاأ�س  النهائي يف  الدور ن�صف  الوطني  املنتخب  بلغ  ال�صوفيتي،  الحتاد 
العامل 1966، وتوج بطًل لأوروبا يف 1960، واحتل بعد ذلك املركز 
الثاين ثلث مرات، لكن كرة القدم واجهت �صعوبات بعد انهيار الحتاد 
وقت  يف  مهمًل  ال��ت��دري��ب  مع�صكرات  على  الإن��ف��اق  واأ���ص��ب��ح  ال�صوفيتي 
هائلة.  واقت�صادية  اجتماعية  حت��ولت  جولة  البلد  فيه  جتتاز  كانت 
ومنذ 1990، �صاركت رو�صيا يف كاأ�س العامل ثلث مرات فقط، وفازت 
مبباراتني فح�صب.  وتاأهلت رو�صيا هذه املرة ب�صفتها الدولة امل�صيفة، 
الحتاد  ت�صنيف  يف  الإط���لق  على  لها  ترتيب  اأدن��ى  يف  اأ�صبحت  لكنها 

الدويل “فيفا”، وهو املركز 70 بني غينيا ومقدونيا.

مدرب �لرب�زيل ي�صدم 
ريال مدريد

الإع��لم الربازيلية، عن  “ال�صامبا” تيتي، ما تداولته و�صائل  نفى مدرب 
لزين  الفريق خلفاً  لتدريب  الإ���ص��ب��اين  م��دري��د  ري��ال  م��ع  ات�صالت  وج��ود 

الدين زيدان، موؤكداً اأنها جمرد كذبة.
وظهر تيتي يف موؤمتر �صحايف قبل اآخر مباراة ودية للربازيل �صد النم�صا، 

واأظهر غ�صبه حول تلك ال�صائعات التي ربطته بتدريب ريال مدريد.
وقال تيتي يف ت�صريحات نقلها موقع الربنابيو: “مل اأكن على ات�صال مع 
اأح��رتم املكان الذي  اأنا  اأي �صخ�س،  اأعمايل مل يتحدث مع  اأح��د، وكيل  اأي 

اأكون فيه، واأحرتم الأهداف وامل�صوؤوليات امللقاة على عاتقي«.
وبالإ�صافة اإىل ذلك، انتهز تيتي الفر�صة لنتقاد ال�صحافة يف بلده حيث 
قال: “كل ما قيل كذب، وغ�صبت كثراً من الأخبار التي ت�صر اإىل تدريبي 

لريال مدريد. 
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نهائيات  الإم��ارات للجولف  نادي  اأم�س يف  اختتمت م�صاء 
دبي ل�صل�صلة اأتكو العاملية ملحرتيف ال�صكوا�س التي اأقيمت 
اآل  حت��ت رع��اي��ة �صمو ال�صيخ اأح��م��د ب��ن حممد ب��ن را���ص��د 
مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية رئي�س جائزة حممد 
بن را�صد اآل مكتوم للإبداع الريا�صي، وبدعم جمل�س دبي 
 9 اإىل   5 الفرتة من  وا�صت�صافتها دبي خلل  الريا�صي، 
يونيو لل�صنة الثالثة على التوايل، حيث توج �صعيد حارب، 
ال��رتك��ي، رئي�س  اأم��ني ع��ام جمل�س دب��ي الريا�صي، وزي��اد 
الحتاد الدويل لل�صكوا�س، امل�صريان حممد ال�صوربجي 
ونور ال�صربيني، مت�صدرا الت�صنيف العاملي، بلقبي الرجال 
وال�صيدات، عقب تغلبهما يف النهائي على مواطنيهما علي 

فرج ورنيم الوليلي، امل�صنفان ثانياً عاملياً.
وجن���ح ال�����ص��ورب��ج��ي يف ال���دف���اع ع��ن ال��ل��ق��ب ال����ذي اأح����رزه 
العام املا�صي، بينما ُتوجت ال�صربيني باأول لقب لها، بعد 
لورا  الربيطانية  اأم��ام  املا�صي  املو�صم  نهائي  يف  خ�صارتها 

ما�صارو.
فرج  علي  بها  ا�صتهل  التي  القوية  البداية  من  وبالرغم 
وفوزه   ع��امل��ي��اً،  الأول  امل�صنف  م��ع  امل��واج��ه��ة  �صنة-   -27
امللقب  ال�صوربجي،  انتف�س  الف��ت��ت��اح��ي،  امل��ب��اراة  ب�صوط 
ب�الوح�س، مع بداية ال�صوط الثاين وقدم اأداء عالياً، كان 
كفيًل بح�صمه الأ�صواط الثلثة التالية ل�صاحله لت�صبح 
النتيجة 3-1، ولينهي مو�صمه احلافل مرتبعاً على قمتي 

بطولة العامل وال�صل�صلة العاملية ملحرتيف ال�صكوا�س.  
حفل  دب��ي،  يف  هنا  رائ��ع��اً  اأ�صبوعاً  ك��ان  ال�صوربجي:  وق��ال 
نهاية  ح��دث  يف  مب�صاركتي  فخور  واأن���ا  ك��ب��رة،  مبباريات 
املو�صم وبفوزي به،  خ�صت اأنا وعلي الكثر من املواجهات 
هذا املو�صم، واأنا �صعيد لأننا متكنا من اإنهاء مو�صمنا معاً، 
اإنه �صخ�س رائع ولعب كبر، واأتطلع للعودة اإىل امللعب 

ومواجهته جمدداً املو�صم املقبل.
بطولة   14 نهائي يف   12 اإىل  و���ص��ل  ال���ذي  ف���رج،  وق���ال 
اأنه  ي��وم  بعد  ي��وم��اً  حممد  يثبت  حملته:  خ��لل  خا�صها 
اأف�صل لعب يف العامل، ويف كل مرة اأ�صعر فيها اأين اأجاريه، 
يعود بقوة اإىل املواجهة، �صاأعمل بجد هذا ال�صيف لأحاول 

جماراته املو�صم القادم.
من  �صنة-   -22 ال�صربيني  ر�صخت  ال�صيدات،  نهائي  ويف 
الرتتيب  ���ص��دارة  يف  تبواأتها  التي  مكانتها  الإ�صكندرية، 
اأج����واء  ع��ل��ى  واأك�����دت هيمنتها  ���ص��ه��راً،   26 م��ن��ذ  ال��ع��امل��ي 
يف  الوليلي  رن��ي��م  مواطنتها  ب���  اأط��اح��ت  عندما  املناف�صة 
 ،11-9  ،5-11 واح���د،  مقابل  اأ���ص��وط  بثلثة  النهائي 

.5-11  ،8-11
وقالت ال�صربيني: اإنه ل�صعور رائع اأن اأفوز باللقب، وكنت 
قدمن  اللواتي  الثمان  اللعبات  اإىل  بان�صمامي  فخورة 
بهذا  بتتويجه  �صعيدة  واأن��ا  دبي، كان مو�صماً طويًل،  اإىل 
اللقب، وهذا املو�صم كان الأجنح يف م�صرتي، ولكن ل بد 

من بذل مزيد من اجلهود لكي اأ�صبح يف م�صتوى اأف�صل، 
واأنا ورنيم نوا�صل التناف�س يف امللعب، و�صنذهب معاً اإىل 
كاأ�س  يف  م�صر  منتخب  لت�صجيع  اأي��ام  ب�صعة  بعد  رو�صيا 

العامل.
 وقالت الوليلي، التي اأق�صت ال�صربيني يف نهائي بطولة 
بالفوز،  ن��ور  اأه��ن��ئ   :2017 يف  باللقب  وُت��وج��ت  ال��ع��امل 
امللعب  اأف�صل حالتي يف  اأك��ن يف  طيباً، مل  قدمت عر�صاً 
را���ص��ي��ة عن  اأين  غ��ر  ال�����ص��يء،  بع�س  ورمب���ا كنت بطيئة 
ولكن  املو�صم،  وط���وال  الأ���ص��ب��وع  ه��ذا  ال��ذي قدمته  الأداء 
يجب العمل على بع�س الأمور هذا ال�صيف، واآمل اأن اأكون 

اأف�صل املو�صم املقبل.

بايل،  غاريث  الطائر  الويلزي  اجلناح  �صيكون 
اف�����ص��ل لع���ب يف ���ص��ف��وف ري����ال م���دري���د لدى 
املا�صي،  ال�صهر  اوروب���ا  اب��ط��ال  ب���دوري  تتويجه 
واحلار�س  ال��ف��ي�����س  داين  ال��ربازي��ل��ي  وال��ظ��ه��ر 
ابرز  بوفون  جانلويجي  الإي��ط��ايل  ال�صطوري 
و�صط   2018 رو�صيا  م��ون��دي��ال  ع��ن  الغائبني 

خيبة امل ان�صار اللعبة.
وي�صكل الثلثي اىل جانب لعبني اخرين 

الت�صكيلة الأ�صا�صية لنجوم �صيغيبون 
عن العر�س الكروي.

دوليا  اللعب  باعتزال  يحلم  كان 
ب��ع��م��ر ال��ت��ا���ص��ع��ة وال��ث��لث��ني بعد 

م�صاركة �صاد�صة قيا�صية يف نهائيات 
كاأ�س العامل لكن فريقه ف�صل 

�صد  امل��ل��ح��ق  ت��خ��ط��ي  يف 
عن  ليغيب  ال�صويد 

للمرة  ال��ن��ه��ائ��ي��ات 
 60 م��ن��ذ  الوىل 
يعترب  ع�������ام�������ا. 
ا�صطورة  ب��وف��ون 
بعد  ب���������لده  يف 
 175 خا�س  ان 
مباراة دولية مع 

الت�������زوري وق����اده 
العاملي  ال��ل��ق��ب  اىل 

عام 2006 يف املانيا.
وق��ال ب��وف��ون اث��ر ف�صل 
وهو  التاأهل  يف  فريقه 
انا  ا�صف،  “انا   : يبكي 
لي�س  ا�صف،  انا  ا�صف، 
لأج��ل��ي ب��ل لج��ل كرة 

القدم لننا ف�صلنا«.
داين  ينق�س  يكن  مل 
اللقب  ���ص��وى  الفي�س 
ي�صيفه  ل��ك��ي  ال��ع��امل��ي 

اىل �صجله املده�س من 
الألقاب. بيد ان الظهر 

عاما(   35( ال��ربازي��ل��ي 
يف  بالغة  لإ�صابة  تعر�س 
ركبته ا�صتدعت خ�صوعه 
لعملية جراحية �صتبعده 
عن النهائيات التي كانت 
ف��ر���ص��ت��ه الخ������رة على 
كاأ�س  خل���و����س  الرج�������ح 
م��ن جانبه، فان  ال��ع��امل. 
ظهر نابويل اجلزائري 
فيج�صد  غ�����لم  ف������وزي 
املنتخب  ف�����ص��ل  غ��ي��اب��ه 

الف���������ري���������ق���������ي���������ة 
امل�����ر������ص�����ح�����ة 

الدور  بلوغ منتخب بلده  �صيما بعد  للتاأهل ل 
الن�صخة الخرة يف الربازيل،  النهائي يف  ثمن 
وو�صط وجود كبر ملنتخبات افريقيا ال�صمالية 
رو�صيا  ن�صخة  يف  وامل��غ��رب  وت��ون�����س  م�صر  وه��ي 
2018. اما قلبا دفاع منتخب ايطاليا ليوناردو 
بونوت�صي )31 عاما( وجورجي ت�صيليني )33 
التكيتيكي  الن�صباط  يج�صدان  ال��ل��ذان  عاما( 
ل��ل��ك��رة الي��ط��ال��ي��ة، ف��ل��ن ت�����ص��ن��ح لهما 
الفر�صة يف مواجهة اخطر مهاجمي 

العامل.
اح����د جنوم  ي���ك���ون  ان  ك����ان مي��ك��ن 
تعر�س  ل��ك��ن��ه   2018 م���ون���دي���ال 
ليندثر  رك��ب��ت��ه  ال��ي��م��ة يف  ل���ص��اب��ة 
ال��ت��ون�����ص��ي يو�صف  ب��ال��ت��ايل ح��ل��م 
مهاجمي  اب�������رز  امل�������ص���اك���ن���ي 
م��ن��ت��خ��ب ب��������لده. ومل 
نبيل  م����درب����ه  ي�������رتدد 
م���ع���ل���ول ب����ال����ق����ول عن 
غ��������ي��������اب امل���������ص����اك����ن����ي 
الكرة  اىل  “بالن�صبة 
مبثابة  ه��و  التون�صية، 
م���ي�������ص���ي ل���لأرج���ن���ت���ني 
للربتغال.  ورون����ال����دو 
هنا  ي����ك����ون  ل  ع���ن���دم���ا 

ي�صبح المر ماأ�صاويا«.
اما الت�صيلي ارتور فيدال 
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عاما( والبو�صني مراليم بيانيت�س )28 عاما(، 
منتخبيهما  تاأهل  يف  امل�صاهمة  من  يتمكنا  فلم 
بلوغ  يف  جنحت  البو�صنة  كانت  النهائيات.  اىل 
للمرة  ال��ربازي��ل  يف   2014 مونديال  نهائيات 
قاب  ت�صيلي  كانت  ح��ني  يف  تاريخها،  يف  الوىل 
الدولة  ال��ربازي��ل  اخ���راج  م��ن  ادن���ى  او  قو�صني 
امامها  تخ�صر  ومل  �صنوات  ارب��ع  قبل  امل�صيفة 
النهائي، علما  �صوى بركلت الرتجيح يف ثمن 
تغلب  قد  كان  اجلنوبي  المركي  املنتخب  بان 
دور  2-�صفر يف  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة  ا���ص��ب��ان��ي��ا  ع��ل��ى 

املجموعات.
ك���ان امل��ن��ت��خ��ب ال��وي��ل��زي اح���د اك��ت�����ص��اف��ات كاأ�س 
اوروبا 2016 عندما بلغ ن�صف النهائي وخ�صر 
ام���ام ال��ربت��غ��ال ال��ت��ي ت��وج��ت بطلة لح��ق��ا. بيد 
ذلك  على  البناء  يف  ف�صل  الويلزي  املنتخب  ان 
الت�صفيات  يف  الثالث  باملركز  واكتفى  الجن���از 

املوؤهلة اىل ن�صخة رو�صيا 2018.
فاإن  بنزمية،  ك��رمي  الفرن�صي  اىل  بالن�صبة  اأم��ا 
تتويجه بدوري ابطال اوروبا للمرة الرابعة يف 
مدرب  خ��ي��ارات  يف  ���ص��يء  اي  يغر  مل  م�صرته 
فرن�صا ديدييه دي�صان الذي و�صف عدم ا�صتدعاء 
“لتوازن”  ���ص��رورة  ب��ان��ه  م��دري��د  ري���ال  مهاجم 

الفريق.
روبن  اري���ني  املخ�صرم  ال��ه��ول��ن��دي  اجل��ن��اح  اأم���ا 
)33 عاما(، ففوت فر�صة امكانية ال�صعود اىل 
من�صة التتويج للمرة الثالثة تواليا بعد ان حل 
عام  وثالثا   2010 عام  و�صيفا  ب��لده  منتخب 
للمرة  الهولندي  املنتخب  و�صيغيب   .2014
الثانية عن بطولة كبرة بعد عدم تاأهله اي�صا 
وقد  فرن�صا.  يف  �صنتني  قبل  اوروب����ا  ك��اأ���س  اىل 
اعتزل روبن املباريات الدولية بعد ف�صل فريقه 

يف التاأهل.

ف���رن�ص���ا تت�ف���ادى �خل�ص���ارة 
�أم���ام �لوليات �ملتح����دة 

منتخب كوريا �جلنوبية يف �صطور

ملونديال  ا���ص��ت��ع��دادات��ه  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الفرن�صي  املنتخب  ان��ه��ى 
15 يوليو بالتعادل مع  14 يونيو اىل  يف رو�صيا من   2018

نظره الأمركي 1-1 يف ليون.
وتفادى منتخب “الديوك” املر�صح بقوة للمناف�صة على اللقب، 
جلوليان  بهدف  الول  ال�صوط  اواخ��ر  تخلف  ان  بعد  الهزمية 

غرين.
لقلب  دي�صان  ديدييه  امل��درب  رج��ل  �صغط  الثاين،  ال�صوط  ويف 

هدف  ت�صجيل  يف  ال  ينجحوا  مل  لكنهم  ل�صاحلهم،  النتيجة 
املرمى  بيمناه يف  تابع  الذي  كيليان مبابي  التعادل عن طريق 

المركي كرة عر�صية و�صلته من بنجامان بافار.
وتلعب فرن�صا يف املونديال �صمن املجموعة الثالثة التي ت�صم 

البرو والدمنارك وا�صرتاليا.
وا�صتهلت فرن�صا املرحلة الأخرة من ا�صتعداداتها بالفوز على 

.1-3 ايطاليا  هزمت  ثم  جمهورية ايرلندا -2�صفر، 

للفريق يف بطولت  ال��ع��ا���ص��رة  امل�����ص��ارك��ة  اأن��ه��ا  رغ��م 
ك���اأ����س ال���ع���امل، ي��ب��دو م���ن ال�����ص��ع��ب ع��ل��ى منتخب 
يطمحوا  اأن  واأن�صاره  القدم  لكرة  اجلنوبية  كوريا 
2018 برو�صيا،  اأن يكرر الفريق يف مونديال  اإىل 
عندما   ،2002 مونديال  يف  اإجن��از  من  حققه  ما 
مع  امل�صرتك  بالتنظيم  البطولة  ب��لده  ا�صت�صافت 

جارتها اليابان.
اآ�صيا”،  “منور  تايغوك”،  “حماربو  ال���ل���ق���ب: 

احلمر«. “ال�صياطني 

القدم:  ل��ك��رة  اجل��ن��وب��ي  ال��ك��وري  الحت����اد  تاأ�صي�س 
.1933

الن�صمام ل�”فيفا”: 1948.
الت�صنيف احلايل: املركز 57.

دي�صمرب    17 “فيفا”:  ت�صنيف  يف  مركز  اأف�صل 
.1998

نوفمرب    69 “فيفا”:  ت�صنيف  يف  م��رك��ز  اأ����ص���واأ 
.2014

مرات   9 ال��ع��امل:  ك��وؤو���س  يف  ال�صابقة  م�����ص��ارك��ات��ه 

و1994  و1990  و1986   1954 اأع����وام  يف 
و1998 و2002 و2006 و2010 و2014.

بطولة  يف  الرابع  العامل:  كوؤو�س  يف  نتيجة  اأف�صل 
.2002

اإجن�����ازات اأخ����رى: ل��ق��ب��ان يف ك��اأ���س اآ���ص��ي��ا يف عامي 
و1960.  1956

تاريخ التاأهل للنهائيات: 5 �صبتمرب 2017.
املدير الفني: املدرب الوطني �صني تاي يونغ.

قائد الفريق: كي �صونغ يونغ. 

توجابلقب نهائيات دبي ل�صل�صلة اأتكو العاملية ملحرتيف اال�صكوا�ش

�ل�صوربجي يد�فع عن �للقب، و�ل�صربيني ُتتوج بلقبها �لأول يف �حلدث

بوفون وغاريث بيل و�لفي�س �أبرز 
�لغائبني عن مونديال رو�صيا 

على عك�س ما كان عليه احلال يف ت�صفيات مونديال 
القدم  لكرة  املك�صيكي  املنتخب  يجد  مل   ،2014
 2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  ب��ل��وغ  م��ع��ان��اة يف  اأي 
ت�صفيات  عرب  بجدارة  الفريق  تاأهل  حيث  برو�صيا، 
والو�صطى  ال�����ص��م��ال��ي��ة  )اأم��ري��ك��ا  ك��ون��ك��اك��اف  احت����اد 

والكاريبي(.
واأنهى املنتخب املك�صيكي فعاليات الدور النهائي من 
ت�صفيات “كونكاكاف” يف �صدارة جدول الت�صفيات، 
بفارق 5 نقاط اأمام نظره الكو�صتاريكي، حيث مني 
بهزمية واحدة فقط يف املباريات الع�صر التي خا�صها 

بهذا الدور من الت�صفيات.
وجاءت هذه الهزمية على ملعب منتخب هندورا�س، 

وبعد تاأهل املنتخب املك�صيكي للنهائيات.
تاأهل املنتخب املك�صيكي اإىل املونديال الرو�صي، قبل 

اآخر ثلث مباريات يف م�صرته بالت�صفيات.
املدرب  على  بالت�صفيات  طريقه  يف  الفريق  واعتمد 
الذين  اللعبني  ونف�س  اأو���ص��وري��و،  كارلو�س  خ��وان 
 2014 م���ون���دي���ال  يف   16 دور  اإىل  ب���ه���م  و����ص���ل 
ب����ال����ربازي����ل. ورغ�����م ه�����ذا، مل ي��ن��ج اأو�����ص����وري����و من 
من  لأك��رث  تعر�س  الفريق  اأن  ول�صيما  النتقادات، 

هزمية مثرة للجدل، حتت قيادة هذا املدرب.
املدوي  �صقوطه  هي  وقعاً  الهزائم  اأكرث هذه  وكانت 
نظره الأمل��اين يف بطولة كاأ�س القارات  اأم��ام   0-7
منتخب  اأم����ام   4-1 وال��ه��زمي��ة  ب��رو���ص��ي��ا،   2017
ت�صيلي يف الن�صخة املئوية لبطولة كاأ�س اأمم اأمريكا 
اجلنوبية )كوبا اأمريكا( 2016 بالوليات املتحدة.

ويخو�س املنتخب املك�صيكي فعاليات املونديال للمرة 
تاريخه.  يف   16

اإجناز  اأف�صل  معادلة  يف  الأق��ل  على  الفريق  وياأمل 
�صابق ل��ه، وه��و بلوغ رب��ع النهائي، وه��و ما حتقق يف 
البطولة  اأقيمت  عندما  و1986   1970 ن�صختي 

يف املك�صيك.
وم��ن��ذ م��ون��دي��ال 1994 يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، مل 
الأول  ال����دور  اج��ت��ي��از  يف  املك�صيكي  املنتخب  يف�صل 
ولكن  بالبطولة،  م�صاركاته  خمتلف  يف  للمونديال 
ال��ف��ري��ق ي��ط��م��ح ه���ذه امل����رة لأك����رث م��ن اج��ت��ي��از دور 

املجموعات.
الأوروبية  الأندية  ومتثل خربة هوؤلء اللعبني يف 
ق���وة رئي�صية  الأخ����رة نقطة  ال�����ص��ن��وات  م���دار  ع��ل��ى 
الدور  فعاليات  يخو�س  ال��ذي  املك�صيكي  للمنتخب 
الأول للمونديال �صمن جمموعة �صعبة، ت�صم معه 

منتخبات اأملانيا، ال�صويد، وكوريا اجلنوبية. 

كاأ�س  لبطولة  الأول  ال��دور  من  الفريق  خ��روج  بعد 
بفرن�صا،   )2016 )ي��ورو  املا�صية  الأوروب��ي��ة  الأمم 
لإيريك  خلفاً  الفريق  تدريب  اأن��در���ص��ون  ي��ان  ت��وىل 
هامرين، وجنح يف قيادة الفريق اإىل العودة لنهائيات 
كاأ�س العامل، بعدما غاب عن الن�صختني املا�صيتني يف 

2010 بجنوب اأفريقيا، و2014 بالربازيل.
وكان جنم العني الإماراتي، املخ�صرم ماركو�س برغ، 
حيث  بالت�صفيات،  م�صرته  يف  الفريق  جن��وم  اأب���رز 
ال�صويدي، و�صاهم بقدر  اأه��داف للمنتخب   8 �صجل 

هائل يف تاأهل الفريق للنهائيات.
واإىل جانب ماركو�س برغ، يعول يان اأندر�صون على 

مثل:  اللعبني  م��ن  ومتما�صكة  متميزة  جمموعة 
)كرا�صنودار  غرانكفي�صت  اأن��دري��ا���س  الفريق  قائد 
فور�صبرغ  اإم����ي����ل  ال���و����ص���ط  ولع������ب  ال����رو�����ص����ي(، 
)تولوز  تويفونني  اأول  واملهاجم  الأمل���اين(،  )ليبزغ 

الفرن�صي(.
ال��ف��ري��ق وال���ه���داف التاريخي  ورغ���م اع���ت���زال ق��ائ��د 
للمنتخب ال�صويدي، اللعب زلتان اإبراهيموفيت�س، 
اأندية  يف  ين�صطون  لع��ب��ني  على  ال��ف��ري��ق  واع��ت��م��اد 
ا���ص��ت��ح��ق الفريق  ب���ال���دمن���ارك وال���ي���ون���ان ورو����ص���ي���ا، 
قيادة  اجل��اد حتت  العمل  النهائيات من خلل  بلوغ 

اأندر�صون.

اأمام  اللعبني  م��ن  املجموعة  ه��ذه  �صتكون  والآن، 
حتد هائل، حيث �صتكون البطولة الأوىل للفريق يف 

حقبة “ما بعد اإبراهيموفيت�س«.
وخ�صر املنتخب ال�صويدي نهائي البطولة يف 1958، 
عندما ا�صت�صافت بلده النهائيات، فيما كانت اأف�صل 
املركز  احتل  عندما  البطولة  يف  ل��ه  اأخ���رى  م�صرة 

الثالث يف ن�صخة 1994 بالوليات املتحدة.
ولكن الفريق ف�صل يف بلوغ النهائيات يف الن�صختني 
باأنه و�صل  2010 و2014، علما  املا�صيني عامي 
اجلنوبية  ب��ك��وري��ا   2002 ن�صختي  يف  ال�16  دور 

واليابان، و2006 يف اأملانيا.

�ملك�صيك حتلم بربع �لنهائي للمرة 
�لأوىل خارج ملعبها

بريغ يقود طموحات �ل�صويد لالإبد�ع يف رو�صيا
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الفجر الريا�ضي

لقي النجم امل�صري حممد �صلح ا�صتقبال حافل خلل متابعته تدريبات منتخب بلده من 
دون امل�صاركة فيها ع�صية �صفر املنتخب امل�صري اىل رو�صيا للم�صاركة يف كاأ�س العامل وذلك اثر 

عودته اىل البلد للمرة الوىل بعد ا�صبوعني من ا�صابة يف كتفه.
الذي يعود  امل�صري  التدريبية الخ��رة للمنتخب  تابع احل�صة  الذي  وهتف اجلمهور 

اىل مناف�صات كاأ�س العامل بعد غياب 28 عاما: “تعال �صلح! تعال �صلح! و�صط 
�صجيج البواق وبائعي احللوى.

ب�صكل كبر  و�صاهم  ليفربول  ناديه  ا�صتثنائيا يف �صفوف  وعا�س �صلح مو�صما 
بعد  تاريخها  الثالثة يف  للمرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  تاأهل منتخب بلده اىل  يف 
عامي 1934 و1990، وقد عاد اىل البلد للمرة الوىل بعد تعر�صه لإ�صابة 

يف كتفه خلل مباراة فريقه �صد ريال مدريد يف نهائي دوري ابطال اوروبا يف 26 
مايو املا�صي.

وتوج �صلح )25 عاما( هدافا للدوري املمتاز مع 32 هدفا، حمققا 
اأف�صل  اخ��ت��ر  كما  مرحلة.   38 م��ن  ملو�صم  قيا�صيا  رق��م��ا 

رابطات  ق��ب��ل  م���ن  “ثلثي”  ت��ت��وي��ج  يف  لع����ب، 
واملحررين  امل��ح��رتف��ني  ال��لع��ب��ني 

الكرويني والدوري، واف�صل 
لعب يف افريقيا اي�صا.

ج���م���ي���ع لعبي  مت����ت حت���ي���ة 
وقفوا  الذين  امل�صري  املنتخب 

الفراعنة،  ارت��دى ثياب  التي كانت على �صكل دينا�صور  املنتخب  اىل جانب تعويذة 
الذين  الآلف  و�صط  �صلح  ا�صم  �صماع  ل��دى  لف��ت  ب�صكل  علت  ال���ص��وات  لكن 

احت�صدوا يف امللعب.
الحمر مل  الوطني  املنتخب  قمي�س  ارت��دى  ال��ذي  ان �صلح  بيد 

امللعب ي�صارك يف التمارين واكتفى  و�����ص����ط  يف  ب���ال���ب���ق���اء 
�صور  مع لل����ت����ق����اط  ����ص���ل���ف���ي 

ان�صار  ب��ع�����س 
امل�������ن�������ت�������خ�������ب 
كانوا  ال���ذي���ن 
حم����ظ����وظ����ني 
ل���ل���دخ���ول اىل 

اأر��������ص�������ي�������ة 
امللعب.

ا�صابة  وك���ان���ت 
وغ�صب  قلق  اث���ارت  �صلح 

ابرز  انفا�صه خوفا من غياب  التقط  الذي  امل�صري  ال�صارع 
معها  جلبت  التي  عاما(   38( م�صطفى  ناهد  وقالت  ال��ك��روي  العر�س  عن  جنومه 

اراه يف الواقع  انا �صعيدة لكي  “كنت حزينة جدا لكن الن  اطفالها اىل امللعب 
التمارين مع  باأنه يف حالة جيدة على الرغم من عدم خو�صه  ويبدو يل 

او  لي�س لأجلي  القدم لكني كنت حزينة  ل�صت هاوية كبرة لكرة  “انا  الخرين«. وا�صافت 
لأجل املنتخب بل لأجل �صلح. حلمه امل�صاركة يف كاأ�س العامل«.

24 عاما والذي ارتدى بدوره قمي�س املنتخب  اأما �صيف ابراهيم البائع البالغ من العمر 
فقال “�صي�صارك يف كاأ�س العامل ان �صاء اهلل. نحتاج اليه«.

ان يجل�س على  قبل  امللعب  زواي��ا  اح��دى  الكرة يف  واكتفى �صلح مبتابعة 
حافة امللعب.

املنتخب  ت��دري��ب��ات  ملتابعة  تقريبا  رب��ع��ه  ام��ت��لأ  ال���ذي  امللعب  وخ�صع 
حلرا�صة امنية م�صددة علما بان التجمعات الكبرة يف م�صر 
املناطق  بدقة وحت��دي��دا يف  ومراقبة  ج��دا  ن���ادرة 

املحيطة بامللعب.
امللعب  اىل  ال���دخ���ول  مي��ك��ن  ول 
وحتديدا  ب�����ص��ه��ول��ة  م�����ص��ر  يف 
بعد   2012 ف��رباي��ر  منذ 
�صخ�صا   74 م�����ص��رع 
من  م����ع����ظ����م����ه����م 
النادي  ان�صار 
اثر  الهلي 
مواجهات 
ملعب  يف 

بور �صعيد.
وق�����ال م�����ص��ط��ف��ى ع���ب���داهلل ال��ب��ال��غ م���ن العمر 
باأكمله  جيل  لأن  ا�صتثنائي  ح��دث  “انه  عاما   64
ا�صتبعد من امللعب. لقد جئت من اجل هذه اللحظة 
الذي  ال��وط��ن��ي  ب���لدي  منتخب  ات��اب��ع  لكي  التاريخية 

�صي�صارك يف كاأ�س العامل«.
املنتخب  عنا�صر  بع�س  يحظى  ���ص��لح،  اىل  وب��ال���ص��اف��ة 
ع�صام  ال���ص��ط��وري  احل��ار���س  بينهم  وم��ن  الن�صار  بحما�س 
احل�صري ولعب الو�صط امل�صاك�س عبداهلل ال�صعيد حيث هتف 

اجلمهور با�صمهما و�صط العلم امل�صرية يف املدرجات.
واوقعت القرعة املنتخب امل�صري يف املجموعة الوىل يف النهائيات اىل 

جانب رو�صيا الدولة امل�صيفة وال�صعودية والوروغواي.
وتلتقي م�صر مع الوروغواي يف 15 احلايل، ومع رو�صيا يف 19 منه وتنهي 

م�صوارها يف الدور الأول بلقاء ال�صعودية.

جمهورية  اىل  ام�س  ظهر  ال��ق��دم  لكرة  م�صر  منتخب  و�صل 
رو�صيا  العامل  كاأ�س  للم�صاركة يف  الرو�صي  بالقوقاز  ال�صي�صان 
28 عاما، وبح�صور جنمه  2018، للمرة الوىل بعد غياب 

الكبر حممد �صلح الذي يتعافى من ا�صابة بكتفه.
وهبطت طائرة املنتخب ال�صاعة الواحدة وع�صر دقائق بتوقيت 
العا�صمة غروزين، ونزل منها املدرب الرجنتيني هكتور كوبر 

وبعده لعبو منتخب الفراعنة.
وقال ايهاب لهيطة مدير املنتخب لوكالة فران�س بر�س “لقد 
كانت رحلة جيدة، الفريق جاهز خلو�س املناف�صة ومعنوياته 
افريقيا �صبع مرات،  مرتفعة«. وي�صتهل منتخب م�صر، بطل 
1934 و1990  ب��ع��د  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ال��ث��ال��ث��ة يف  م�����ص��ارك��ت��ه 
يف  املقبل  اجلمعة  و1950   1930 بطلة  الوروغ���واي  �صد 
حزيران   19 يف  امل�صيفة  رو�صيا  ي��واج��ه  ث��م  ايكاترينبورغ، 
ي��ون��ي��و احل���ايل يف ���ص��ان ب��ط��ر���ص��ب��ورغ، ق��ب��ل ان��ه��ائ��ه مناف�صات 
ال�صعودية  العربية  اململكة  بلقاء عربي �صد  الوىل  املجموعة 

يف 25 منه يف فولغوغراد.
وتواجد بع�س امل�صجعني وال�صحافيني يف حرم املطار ال�صغر، 
وقال زعور ابوبكاروف )39 عاما( القادم من بلجيكا لق�صاء 
اىل  تاريخه  يعود  عريق  بلد  “م�صر  بر�س  لفران�س  عطلته 
اآلف ال�صنني. واأنا اأحب حممد �صلح لكن ا�صجع ت�صل�صي يف 

انكلرتا ومنتخب بلجيكا يف املونديال لأين اأحمل جن�صيتها«.
بجانبه، ارتدى قريبه يو�صف حزبولتوف )34 عاما( املوظف 
النكليزي،  يونايتد  مان�ص�صرت  قمي�س  امل��رك��زي  امل�صرف  يف 
لكنه اي�صا يرى يف �صلح لعبا مميزا، بيد انه عجز التقاط 

�صورة معه يف ظل الجراءات امل�صددة.
وخرج اللعبون من باب جانبي يف ظل اجراءات امنية م�صددة 
كتب  حافلة  وا�صتقلوا  وال�����ص��رط��ة،  اجلي�س  عنا�صر  وت��واج��د 
عليها ال�صعار املعتمد ملا نقول الفراعنة الدنيا تقوم ت�صمعنا، 
متجهني اىل مقر اقامتهم يف فندق “ذا لوكال” الذي انتهى 
العمل به قبل ا�صابيع قليلة با�صتثمار اإماراتي ويبعد نحو 10 

كيلومرتات عن املطار. ويجري املنتخب امل�صري متارينه على 
ملعب “اأحمد اأرينا” الذي يبعد نحو 500 مرت عن الفندق، 
ابوابه امام اجلماهر يف تدريبه الول الحد الذي  و�صيفتح 
�صهد هطول امطار غزيرة بعد هبوط الطائرة برغم احلرارة 

املرتفعة )28 درجة مئوية(.
اخلا�صة  الر�صومات  للمنتخب  الراعية  ال�صركة  عدلت  وق��د 
بني  الزم���ة  انتهاء  بعد  الر�صمية،  الطائرة  على  باللعبني 
�صعار  ب��ج��وار  �صورته  و���ص��ع  ب�صبب  و���ص��لح،  املحلي  الحت���اد 
برعاية  تقوم  متتلك  التي  لل�صركة  مناف�صة  ات�صالت  �صركة 
ال�����ص��ب��ت مترينه  ال��ف��راع��ن��ة خ��ا���س  وك����ان منتخب  ال���لع���ب. 
الخر على ا�صتاد القاهرة اأمام ح�صور مت حتديده من قبل 
ا�صتقبلهم  ان  بعد  وذل��ك  متفرج،  اآلف  بخم�صة  الم��ن  ق��وى 
لتحقيق  ب�”القتال  وطالبهم  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س 
 25( �صلح  التمارين  يف  وتواجد  ال�صعب«.  وا�صعاد  حلمهم 
النكليزي  ال��دوري  واف�صل لع��ب يف  ليفربول  ه��داف  عاما( 
الذي خ�صع لفرتة علج يف ا�صبانيا، بعد خروجه من نهائي 
دوري ابطال اوروبا م�صابا بكتفه اثر تدخل عنيف من مدافع 
مايو  اأي��ار  نهاية  يف  رامو�س  �صرخيو  ال�صباين  مدريد  ري��ال 
املا�صي، قال بعدها الحتاد املحلي ان فرتة غيابه لن تزيد عن 

ثلثة ا�صابيع.
ال��ع��ل الح���د يف ت�صريح  اب���و  امل��ن��ت��خ��ب حم��م��د  وق���ال طبيب 
تلفزيوين ان م�صر م�صاركة �صلح يف املباراة الأوىل �صيتحدد 

يف اليومني املقبلني.. لن ندفع به ال يف حال �صفائه متاما.
ا�صاف  ال�صيام  ف��رتة  انتهاء  بعد  الوىل  امل��ب��اراة  وع��ن خو�س 
قائم  و���ص��ع  لكنه  ���ص��ه��ل،  الم���ر  ي��ك��ون  ل  ق��د  “فيزيولوجيا 

ويجب ان نتاأقلم معه«.
مبارياته  موعد  م��ن  يومني  قبل  امل�صري  املنتخب  وي�صافر 
مباراة  با�صتثناء  التايل،  اليوم  يف  ويعود  امل�صيفة  املدينة  اىل 
الوروغواي التي يعود فيها بالليلة عينها ب�صبب موعد املباراة 

املبكر )الثالثة ظهرا بالتوقيت املحلي(.

�جلمه��ور �مل�ص���ري يهت���ف ب��ا�ص���م �ص����الح 

و�صول �ملنتخب �مل�صري وجنمه �صالح �ىل رو�صيا 

�أملانيا ت�صعى لإجناز تاريخي يف �ملونديال �لرو�صي
يحلم “املان�صافت” باإجناز جديد من خلل بطولة كاأ�س العامل 2018 
برو�صيا، حيث يبحث عن معادلة الرقم القيا�صي لعدد مرات الفوز باللقب 
اأن  العاملي )5 م��رات(، وامل�صجل با�صم املنتخب الربازيلي، كما يطمح اإىل 

ي�صبح ثالث منتخب يف تاريخ البطولة يدافع عن لقبه.
برت�صيحات  ل��وف،  يواخيم  الفني  م��دي��ره  بقيادة  “املان�صافت”  ويحظى 
قوية للفوز بلقب املونديال الرو�صي، خا�صة واأن الفريق ا�صتبدل جنومه 
الكبار املعتزلني مثل فيليب لم، وبا�صتيان �صفاين�صتيغر بجيل جديد من 

املوهوبني، ي�صيف اإىل قوته وقدراته على الفوز باللقب العاملي.
القارات  كاأ�س  بلقب  الفريق  ت��وج  اجليل،  ه��ذا  عنا�صر  بع�س  خ��لل  وم��ن 
ب�صكل  يعتمد  بفريق  القارات  بطولة  لوف  حيث خا�س  برو�صيا،   2017

اأ�صا�صي على النجوم ال�صبان والوجوه اجلديدة.
الراحة،  م��ن  ق�صطاً  الأ�صا�صيني  اللعبني  منح  يف  ل��وف  خطة  واأث��م��رت 

اإ�صافة لتقدمي احتياطي ا�صرتاتيجي لهوؤلء النجوم من خلل جيل رائع 
من املواهب ال�صابة.

ولكن لقب كاأ�س القارات رمبا يكون اأحد م�صادر القلق التي توؤرق جماهر 
الفريق على الأقل، لأن املنتخب الأملاين يحتاج اإىل التغلب على لعنة كاأ�س 
القارات، فما من فريق فاز بلقب كاأ�س العامل بعد فوزه بلقب كاأ�س القارات 

مبا�صرة.
من  اأك��رث  املزعومة  اللعنة  لهذه  �صحية  نف�صه  الربازيلي  املنتخب  وك��ان 
و2009  و2005   1997 يف  ال���ق���ارات  ك���اأ����س  ب��ل��ق��ب  ت���وج  ح��ي��ث  م����رة، 
و2014،  و2010  و2006  و2013، ومل يتوج بكاأ�س العامل 1998 
املونديال  بلقب  والفوز  اللعنة  ك�صر هذه  اإىل  “املان�صافت” حالياً  وي�صعى 

الرو�صي.
للفوز  الأمل���اين  املنتخب  ل��وف  ق��اد  الربازيلي،  املونديال  لقب  جانب  واإىل 

بلغ  2008(، ثم  )ي��ورو  الأوروب��ي��ة  الأمم  كاأ�س  الثاين يف بطولة  باملركز 
مع الفريق املربع الذهبي ملونديال 2010 بجنوب اأفريقيا ويورو 2012 

ويورو 2016.
اخلام�س،  باللقب  للفوز  اللزمة  املقومات  كل  الأمل��اين  املنتخب  وميتلك 
املنتخب  لتتويج  ال��لزم��ة  امل��واه��ب  ل��وف  ي��واخ��ي��م  الفني  امل��دي��ر  وميتلك 
الأملاين باللقب للن�صخة الثانية على التوايل، رغم اعتزال كل من فيليب 
عن�صر  �صكلوا  والذين  كلوزه،  �صفاين�صتايغر، ومرو�صلف  وبا�صتيان  لم، 

اخلربة لدى الفريق خلل مونديال 2014.
كما ميتلك لوف حتت ت�صرفه الآن عدداً من املواهب ال�صابة مثل: لعب 
من  عدد  اإىل  ال�صبان  اللعبني  ه��وؤلء  لين�صم  جوريت�صكا،  ليون  الو�صط 
النجوم الذين فازوا مع الفريق بلقب كاأ�س العامل 2014 بالربازيل، مثل 

توين كرو�س، م�صعود اأوزيل، مات�س هوملز، وتوما�س مولر.

»ر�ق�صو �ل�صامبا« يرفعون �صعار »�للقب �أوًل«
بينما بدا كل �صيء جاهزاً ومعداً متاماً اأمام املنتخب 
العاملي  بلقبه  الفوز  اأجل  من  القدم،  لكرة  الربازيلي 
2014 التي  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  ال�����ص��اد���س ع���رب 

جتنب  يف  الفريق  ف�صل  ب���لده،  ا�صت�صافتها 
ماأ�صاة جديدة يف املونديال على اأر�صه.

التي  ال�صابقة  الوحيدة  املرة  وكانت 
بالربازيل  ال��ب��ط��ول��ة  فيها  اأق��ي��م��ت 
الربازيلي  املنتخب  وكان   ،1950

بحاجة اإىل التعادل فقط يف املباراة 
اأم�����ام منتخب  ل��ل��ب��ط��ول��ة  اخل��ت��ام��ي��ة 

 2-1 اللقاء  ولكنه خ�صر  اأوروغ���واي، 
م�صجع  األ������ف   200 ن���ح���و  اأم�������ام 

ماراكانا  اإ���ص��ت��اد  يف  اح��ت�����ص��دوا 
ل���ت���ع���رف هذه  الأ������ص�����ط�����وري، 
بلقب  ت����اري����خ����ي����اً  ال����ه����زمي����ة 

ماراكانازو.
وب�������دا ال����و�����ص����ع خم���ت���ل���ف���اً يف 
بطولة  م��ن  املا�صية  الن�صخة 

كاأ�س العامل والتي ا�صت�صافتها 
ال���ربازي���ل ق��ب��ل 4 اأع�����وام، حيث 

وهو  الربازيلي  املنتخب  خا�صها 
القيا�صي  ال��رق��م  على  ي�صتحوذ 
باللقب  ال����ف����وز  م������رات  ل���ع���دد 

العاملي بر�صيد 5 األقاب.
ال�صامبا”  “راق�صو  وح���ظ���ى 

كل  يف  حما�صي  جماهر  بت�صجيع 
متتع  كما  بالبطولة،  ل��ه  خ��ط��وة 

ب���وج���ود م�����درب لديه  ال��ف��ري��ق 
لويز  ب���الن���ت�������ص���ارات  اخل�����ربة 
فيليبي �صكولري، وجمموعة 
م�����ن ال����لع����ب����ني ال����رائ����ع����ني 
القادرين على التتويج باللقب 

العاملي.
وك����ان امل�����درب ���ص��ك��ولري قاد 
الفوز  اإىل  الربازيلي  املنتخب 

ب��ل��ق��ب��ه ال���ع���امل���ي اخل���ام�������س يف 
مونديال 2002 بكوريا اجلنوبية 

واليابان.
يكرر  اأن  ه���و  ال���ربازي���ل���ي���ني  اأم�����ل  وك�����ان 

���ص��ك��ولري الإجن�����از وي��ت��وج ال��ف��ري��ق بلقبه 
العاملي ال�صاد�س.

ال���ربازي���ل���ي  امل��ن��ت��خ��ب  ي���خ���و����س  والآن، 
 2018 ملونديال  الأول  ال��دور  فعاليات 
متو�صطة  جم��م��وع��ة  ���ص��م��ن  ب��رو���ص��ي��ا، 
ال��ع��ب��ور م���ن خللها  امل�����ص��ت��وى مي��ك��ن��ه 

�صوي�صرا،  منتخبات  معه  ت�صم  حيث  ال��ث��اين،  ل��ل��دور 
كو�صتاريكا، و�صربيا.

للدور  العبور  يكون  لن  بالطبع  الفريق  هدف  ولكن 
الثاين اأو �صدارة هذه املجموعة، واإمنا �صيكون هدفه 
الوحيد هو الفوز باللقب لتعزيز رقمه القيا�صي 
الذي اأ�صبح مهدداً من قبل املنتخب الأملاين 
 ،2014 م���ون���دي���ال  ل���ق���ب  اأح�������رز  ب���ع���دم���ا 
 4 وت�صاوى مع نظره الإيطايل يف ر�صيد 

األقاب لكل منهما.
كما يتطلع املنتخب الربازيلي اإىل حمو 
اآثار املونديال املا�صي، واإن كانت 
اأملانيا  اأم�����ام   7-1 ال��ه��زمي��ة 
ذاكرة  يف  ح��ا���ص��رة  �صتظل 
التاريخ بغ�س النظر عن 

اإجنازات “ال�صامبا«.
املنتخب  وي�������ص���ع���ى 
جاهداً  ال��ربازي��ل��ي 
���������ص��������دارة  اإىل 
جم�����م�����وع�����ت�����ه يف 
الأول،  ال���������دور 
وه���������������������������و م�������ا 
ت�����������ص�����ر اإل�����ي�����ه 
ال�����رت������ص�����ي�����ح�����ات 
لتجنب  اأي���������������ص�������اً، 
حمتملة  م����واج����ه����ة 
ال����ث����اين  ال������������دور  يف 
م���ع ن��ظ��ره الأمل����اين 
امل����ر�����ص����ح ل���������ص����دارة 

املجموعة 6.
ومن املوؤكد اأن قدرة 
الفوز  على  ال��ربازي��ل 
باللقب لن تتوقف فقط 
على خربة مديره الفني 
قاد  ال���ذي  تيتي،  اجل��دي��د 
رائعة  م�صرة  اإىل  الفريق 
على  واإمن����ا  الت�صفيات،  يف 
املهاجم  مثل  لع��ب��ني  ق���درة 
تياغو  ����ص���ي���ل���ف���ا،  دا  ن���ي���م���ار 
�صيلفا، ومار�صيلو على اللعب 
والتاألق و�صط هذه ال�صغوط 

طموحات �صوي�صر� ت�صطدم التي حتا�صر الفريق.
باملجموعة »�ل�صعبة«

 2014 ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل  ال��وا���ص��ع  ال��ب��اب  م��ن  تاأهله  عك�س  على 
بالربازيل، ا�صطر املنتخب ال�صوي�صري لكرة القدم خلو�س امللحق الأوروبي 
الفا�صل من اأجل التاأهل للن�صخة اجلديدة من املونديال الرو�صي، رغم فوز 

الفريق يف اأول 9 مباريات خا�صها يف جمموعته بالت�صفيات.
العا�صرة  امل��ب��اراة  خ��لل  الت�صفيات  يف  للفريق  الوحيدة  الهزمية  وج���اءت 
اأم�����ام ال���ربت���غ���ال، ل��ت��دف��ع بالفريق  ب��ال��ت�����ص��ف��ي��ات  الأخ�����رة يف جم��م��وع��ت��ه 

ال�صوي�صري اإىل امللحق الذي تغلب فيه على منتخب اأيرلندا ال�صمالية.
ورغم هذا، يتطلع الفريق اإىل حتقيق ما مل يحققه يف املونديال الربازيلي، 
والعبور اإىل دور ربع النهائي على الأقل يف املونديال الرو�صي الذي ي�صهد 
ال�صابقة،  الع�صر  م�صاركاته  وخ���لل  ال��ت��وايل.  على  ل��ه  ال��راب��ع��ة  امل�صاركة 
 1934 يف  فقط  م��رات  ث��لث  النهائي  رب��ع  دور  ال�صوي�صري  املنتخب  بلغ 
البطولة  ودع  فيما  ملعبه،  على  و1954  بفرن�صا،  و1938  باإيطاليا، 
املدير  وي�صتطيع  امل�صاركات.  باقي  16 يف  دور  اأو من  املجموعات،  دور  من 
للمونديال  التطلع  بيتكوفيت�س،  فلدمير  ال�صوي�صري،  للمنتخب  الفني 
الرو�صي بثقة وبرغبة يف معادلة اأو التفوق على اأف�صل اإجناز �صابق للفريق 
يف بطولت كاأ�س العامل وهو بلوغ ربع النهائي. واإذا جنح الفريق يف العبور 
والتي  ال��رو���ص��ي،  ل��ل��م��ون��دي��ال  الأول  ال����دور  يف  اخل��ام�����ص��ة  جمموعته  م��ن 
اللعبون  �صينال  اإذ  وكو�صتاريكا،  �صربيا،  الربازيل،  منتخبات  معه  ت�صم 
ومدربهم دفعة قوية ت�صاعدهم على حتقيق طموحهم يف البطولة. ويعتمد 
البارزة، مثل لعبي  الأ�صماء  بيتكوفيت�س على فريق قوي ي�صم عدداً من 
الو�صط �صردان �صاكري �صتوك �صيتي الإجنليزي، وغرانيت ت�صاكا اأر�صنال 
الإجن��ل��ي��زي، وامل��داف��ع��ني ري��ك��اردو رودري��غ��ي��ز م��ي��لن الإي��ط��ايل، و�صتيفان 
اإمبولو �صالكه الأملاين،  اآر�صنال الإجنليزي، واملهاجمني بريل  لي�صت�صتاير 

وهاري�س �صفروفيت�س بنفيكا الربتغايل.

منح العر�س القوي الذي قدمته تون�س خلل خ�صارتها 
-1�صفر وديا اأمام ا�صبانيا جرعة من التفاوؤل ملدربها 
نبيل معلول قبل انطلق كاأ�س العامل لكرة القدم هذا 

الأ�صبوع.
�صباكها  تهتز  اأن  قبل  دقيقة   82 ملدة  تون�س  و�صمدت 
اأ�صبا�س يف مباراتها الودية الأخرة قبل  بهدف اإياجو 
اأن تبداأ م�صوارها يف النهائيات حيث تلعب يف املجموعة 

ال�صابعة بجانب اجنلرتا وبلجيكا وبنما.
وقال معلول لل�صحفيني “واجهنا اأحد اأف�صل املنتخبات 
واأكد  م�صتعد  اأن��ه  اأظهر  التون�صي  املنتخب  العامل.  يف 
جاهزيته لكاأ�س العامل. اإذا قدمنا امل�صتوى نف�صه الذي 
العامل، ميكن  كاأ�س  ا�صبانيا يف  اأم��ام منتخب  به  لعبنا 

لل�صعب التون�صي اأن ي�صعر بالفخر«.
اأف�صل  ���ص��ف��وف��ه  يف  ي�����ص��م  ف��ري��ق��ا  “قارعنا  واأ����ص���اف 
وه��ب��ي اخلزري  اف��ت��ق��دن��ا  بينما  ال��ع��امل  يف  ال��لع��ب��ني 
الهزمية  اخلني�صي.  يا�صني  وط��ه  امل�صاكني  وي��و���ص��ف 

م��ري��رة ل��ك��ن م�����ص��رف��ة ب��ع��د امل�����ص��ت��وى ال��ب��دين الكبر 
للعبني والتعامل اجليد مع الأ�صلوب الفني للمنتخب 

ال�صباين«.
على  ا�صبانيا  �صيطرة  رغم  فر�س  عدة  “�صنعنا  وتابع 
الكرة واأتيحت لنا ثلث فر�س للت�صجيل، ول ميكن اإل 

اأنن نكون �صعداء مب�صتوى املنتخب التون�صي«.
العامل  وت�صعى تون�س لتجاوز دور املجموعات يف كاأ�س 
م�صاركاتها  خ��لل  ف�صلها  بعد  تاريخها  يف  م��رة  لأول 
و2002  و1998   1978 يف  ال�����ص��اب��ق��ة  الأرب��������ع 
للعبني  “ر�صالتي  قائل  معلول  وم�صى  و2006. 
اأبعد من  اأو  اأن هديف كمدرب هو املرور لدور الثمانية 
القتالية  وروح��ه  بحما�صه  املنتخب  لأن  الثمانية  دور 
املنتخبات  م��ق��ارع��ة  على  ق���ادر  اخلططي  وان�صباطه 

الكبرة ومواجهتها بندية«.
وتبداأ تون�س م�صوارها يف كاأ�س العامل �صد اجنلرتا يوم 
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مكّيف هو�ء يقتل رجل وو�لدته
تكييف  جهاز  يف  خلل  ت�صبب  اأن  بعد  حتفهما،  ووالدته  اأمريكي  �صاب  لقي 

الهواء، باندلع حريق يف ال�صقة التي يعي�صان فيها مبدينة نيويورك.
كامرات  �صورتها  ال���ذي  الفيديو  يف  ع��ام��اً(   36( فلويد  اإي���زاك  ويظهر 
املراقبة، وهو ي�صحب املكيف املحرتق اإىل خارج ال�صقة، ويعود اإىل الداخل، 
مع  وانتظر  الإط��ف��اء،  بقوة  وات�صل  امل��ك��ان،  يغطي  الكثيف  ال��دخ��ان  ليجد 

والدته و�صول النجدة، لكنهما توفيا اختناقاً من الدخان.
ب�صبب عطل يف جهاز  ب��داأ  اأن احلريق  نيويورك،  الإط��ف��اء يف  اإدارة  واأك��دت 
باحرتاق  ت�صبب  بالنران،  م�صتعًل  كان  الذي  اجلهاز  اأن  ويبدو  التكييف، 
مواد اأخرى قابلة لل�صتعال يف ال�صقة، عندما كان اإيزاك يحاول �صحبه اإىل 

اخلارج، بح�صب ما نقلت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
واأ�صدت اإدارة الإطفاء يف وقت لحق بياناً، حذرت فيه ال�صكان، من حماولة 
و�صلمة  �صلمتهم  من  �صيء  كل  قبل  والتاأكد  باأنف�صهم،  احلرائق  اإخماد 

عائلتهم، يف حال حدوث حريق داخل املنزل.

»�للو�ئح �لبي�صاء«.. ف�صيحة جديدة ل� »في�صبوك«
اأن موقع في�صبوك اأتاح ل�صركات  ذكرت �صحيفة “وول �صرتيت جورنال”، 
ما  وه��و  �صرية،  �صفقات  مبوجب  امل�صتخدمني،  بيانات  اإىل  تلج  اأن  خا�صة 

يعيد اإىل الواجهة جدل انتهاك اخل�صو�صية على املن�صات الجتماعية.
و  م��وت��ورز  ني�صان  مثل  �صركات  ف��اإن  ا�صمه،  ذك��ر  يجر  مل  م�صدر  وبح�صب 
الو�صول  ح��ق  على  ح�صلت  ال��ت��ي  الأط����راف  ب��ني  م��ن  كابيتال،  �صي  ب��ي  اآر 
عليها  واأطلق  �صرا  في�صبوك  اأبرمها  التي  ال�صفقات  اإط��ار  يف  البيانات  اإىل 
املتفق  ال�صيغة  وف��ق  البيانات،  اإىل  ال��ول��وج  وي�صمح  البي�صاء«.  “اللوائح 
الهاتف  اأرق��ام  امل�صتخدم، ف�صل عن  اأ�صدقاء  قائمة  اإىل  بالو�صول  عليها، 

كما يتيح رابطا يقي�س قرب العلقة بني امل�صتخدمني.
بع�س  امل�صتخدمني مع  بيانات  �صارك  اإنه  في�صبوك  قال  ذلك،  ويف غ�صون 
ب�صاأن  اأتاح بيانات  اأنه  اأكد  املوقع  ال�صركات بغر�س حت�صني اخلدمات، لكن 
قائمة الأ�صدقاء لأ�صابيع واأ�صهر بعد الإعلن عن توقيف العملية خلل 

2015، وهو ما اأمر كانت تنفيه ال�صركة يف وقت �صابق.
التجارة الحتادية  �صابقا يف جلنة  امل�صتهلك  وبح�صب مدير مكتب حماية 
بالوليات املتحدة، دافيد فلديك، فاإن من املرجح اأن تكون التفاقيات التي 

اأبرمها في�صبوك متعار�صة مبا تعهد به اأمام اللجنة.
واأو�صح فلديك وهو اأ�صتاذ يف جامعة جورج تاون حاليا، اأن في�صبوك يلتزم 
مبوجب اتفاقه مع جلنة التجارة الفيدرالية اأن يخرب امل�صتخدمني ب�صاأن 
م�صاركة بيانتهم، حني يتعلق الأمر مبعلومات ل ي�صعونها اأمام العموم يف 

املوقع.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بعد �أيام على �نتحارها.. هذ� 
ما ك�صفه زوج كيت �صبيد

الأزي���������اء  م�������ص���م���م���ة  زوج  ك�������ص���ف 
زوجته  اأن  �صبيد ،  الأمركية  كيت 
والقلق  من  الكتئاب   تعاين  كانت 
ع��ل��ى م���دى ���ص��ن��وات ع����دة، م�صراً 
ت��رتدد على طبيب  اأّن��ه��ا كانت  اإىل 
ب�صكل منتظم وتناول اأدوية لعلج 

الكتئاب والقلق على حد �صواء.
يعي�صان  كانا  وزوجته  اأن��ه  واأو���ص��ح 
الع�صرة  الأ�صهر  خ��لل  منف�صلني 
املا�صية، لكنهما يلتقيان ويتحدثان 
اأن���ه���م���ا مل  اإىل  م�������ص���را  ي���وم���ي���اً، 
ينف�صل ب�صكل قانوين ومل يناق�صا 

مطلقا م�صاألة الطلق.
م�صنوقة  �صبيد  ك��ي��ت  ع��ل��ى  وع���رث 
بارك  ن����وم مب��ن��زل��ه��ا يف  غ��رف��ة  يف 
يوم  مب��دي��ن��ة  نيويورك ،  اأف��ي��ن��ي��و 
ال��ث��لث��اء امل��ا���ص��ي، ع��ن ع��م��ر ناهز 
تبلغ من  55 عاما، ولديها طفلة 
13 عاماً، كانت يف املدر�صة  العمر 
ك��ان زوجها  بينما  ال��واق��ع��ة،  اأث��ن��اء 
نف�صه يف غرفة منف�صلة  املنزل  يف 

عند انتحارها.

مدر�صة متنع �رتد�ء �لأحذية
ال�صكندنايف،  النموذج  تتبع  اأن  بريطانية  مدر�صة  قررت 
يف منع الطلب واملعلمني والزوار، من ارتداء الأحذية يف 
الف�صول الدرا�صية. وتقول اإدارة مدر�صة توريانو �صمايل 
لندن، اإنها قررت اتباع �صيا�صتها اجلديدة، وتطبيقها على 
الطلب يف ال�صف الرابع، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 8 
و9 اأعوام، حيث ُيطلب من التلميذ، ترك اأحذيتهم عند 
احل�صور  على  طلبها  املدر�صة  و�صت�صجع  املدر�صة.  ب��اب 
بال�صبا�صب، بدًل من الأحذية والنعال، و�صتوفر اجلوارب 
للذين يحتاجون اإليها، كما �صُيطلب اأي�صاً من ال�صيوف 
خلع اأحذيتهم خارج الف�صول املدر�صية، بح�صب �صحيفة 
م����رور ال��ربي��ط��ان��ي��ة. واأب��ل��غ��ت م��دي��رة امل��در���ص��ة هيلني 
اأن هذه الطريقة ت�صاعد  بروكدورفر ال�صحافة املحلية، 
الفكرة،  ا�صتلهمت  وقد  الأطفال،  وا�صرتخاء  تهدئة  على 
بعد زيارة اإىل بع�س املدار�س يف فلندا واأي�صلندا وال�صويد، 
املدر�صة  �صتكون  ال��ف��ك��رة،  الأم����ور  اأول��ي��اء  دع��م  ويف ح��ال 

باأكملها بل اأحذية، بحلول �صبتمرب القادم.

فازت باليان�صيب فاأخفت 
وجهها خوفًا على ثروتها

فازت �صيدة يف جامايكا بجائزة يان�صيب ت�صل قيمتها اإىل 
هويتها،  تعلن  اأن  رف�صت  لكنها  اإ�صرتليني،  جنيه  مليون 
نيوز”  “�صكاي  نقلت  م��ا  وبح�صب  ث��روت��ه��ا.  ع��ل��ى  خ�صية 
اإن غراي، فازت مبئة  فاإن ال�صيدة التي مت تقدميها با�صم 
وثمانني مليون دولر جامايكي. وظهرت ال�صيدة يف �صورة 
لت�صليم �صيك اجلائزة، لكنها و�صعت قناع رمز اإميوجي على 
وجهها، تفاديا لأي حماولة اإجرامية قد ت�صتهدفها ب�صبب 
ارتفاع  م��ع  ي��ده��ا، ل�صيما  ب��ات��ت يف  ال��ت��ي  الطائلة  ال���رثوة 
جائزتها  املحظوظة  واأح���رزت  بلدها.   يف  اجلرمية  معدل 
واأعربت  اأدف��ان��رت.  �صوبر  �صركة  تنظمها  التي  امل�صابقة  يف 
يف  غارقة  كانت  اإنها  قائلة  الغامرة،  �صعادتها  عن  الفائزة 

الديون لكنها �صت�صدد ما يف ذمتها ثم �صت�صتثمر الباقي.

جامعة تدفع لك 3500 
دولر لُت�صاب بالإنفلونز�!

هل ترغب باحل�صول على اأجر ي�صل اإىل 3500 دولر 
ل��وي�����س الأم��ري��ك��ي��ة على  ���ص��ان��ت  اأي ع��م��ل؟ ج��ام��ع��ة  دون 
تكون  اأن  واح��د:  �صرط  حتت  اإج��ازت��ك  لتمويل  ا�صتعداد 
والإ�صابة  اإنفلونزا  هوتيل  فندق  يف  للإقامة  م�صتعداً 
باملر�س. حولت اجلامعة فندق ي�صم 24 غرفة اإىل مركز 
لفرو�صات  ع��م��داً  �صيوفه  تعري�س  اإىل  ي�صعى  اأب��ح��اث، 

الإنفلونزا، بهدف اختبار لقاحات جديدة �صد املر�س.
بيان �صدر عن اجلامعة  دانيال هوفت يف  الدكتور  وقال 
للح�صول  طريقة  ه��ي  الب�صري  ال��ت��ح��دي  درا���ص��ات  “اإن 
اأقل  ع��دد  م��ع  اأ���ص��رع،  ب�صكل  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  الكثر  على 
ت��ك��ل��ف��ة م���ن درا�����ص����ات اللقاحات  امل��ت��ط��وع��ني واأق�����ل  م���ن 

التقليدية«.

لأول مرة.. �طبع بيتك و��صكنه فور�
مل يعد الأمر حلما يف حكم الغيب، اأو اأمل مرهونا بتطور تكنولوجي ل يزال بعيدا.. اإذا كنت من �صكان هولندا، 

ف�صوف يكون باإمكانك العي�س يف بيت مطبوع، مت ت�صييده عن طريق طابعة ثلثية الأبعاد.
واأثمر التعاون بني جامعة اأيندهوفن للتكنولوجيا وعدد من ال�صركاء الآخرين، عن البدء يف خطة لإن�صاء بيوت 

متت طباعتها يف مطابع ثلثية الأبعاد، ح�صبما اأفادت تقارير �صحفية حملية.
و�صيتم اإن�صاء اأول 5 بيوت مطبوعة يف اأيندهوفن جنوبي هولندا، يف وقت لحق من العام اجلاري.

وقال متحدث با�صم اجلامعة اإن امل�صروع �صيكون الأول من نوعه لإن�صاء بيوت لأغرا�س جتارية يف العامل، م�صيفا: 
املنازل �صتكون ماأهولة بال�صكان و�صتتفق ومتطلبات البناء احلديث.

ومت اإجراء جتارب �صابقة لبناء بيوت على طريقة الطباعة ثلثية الأبعاد، لكنها جميعا كانت لأغرا�س بحثية.
و�صيتاألف اأول بيت ي�صيد بهذه الطريقة يف هولندا من طابق واحد، فيما ياأمل فريق العلماء لحقا يف بناء بيوت من 

3 طوابق بالطابعات ثلثية الأبعاد.
واعترب املتحدث با�صم جامعة اأيندهوفن اأن “طباعة” املنازل �صتمثل نقلة ثورية يف عامل العقارات، حيث �صيتمكن 

املهند�صون من بناء اأي ت�صميم باملوا�صفات والألوان التي يريدونها. 

االثنني  11   يونيو    2018  م   -   العـدد  12349  
Monday   11   June   2018  -  Issue No   12349

حمامي ي�صرق �لأ�صو�ء يف رق�صة »باليه«
التوا�صل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ب�صعبية  ح��ظ��ي  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  اأظ��ه��ر 
اإىل  وق��اره، وم�صارعته  الجتماعي، تخلي حمام بريطاين عن 
اأول جتربة  م�صاعدة �صغرته التي تبلغ من العمر عامني، يف 

اأداء لها كراق�صة باليه.
�صحيفة  ن�صرته  م�صور  فيديو  مقطع  يف  دانيلز  م��ارك  وظهر 
“ديلي ميل” الربيطانية وهو يهرول م�صرعا مل�صاعدة �صغرته 
يف قاعة هاملتون �صيتي مبدينة برمودا يف 29 مايو، خلل اأول 

رق�صة لها على امل�صرح.
قدمه  اأ���ص��اب��ع  على  يقف  وه��و  راق�صة  ح��رك��ات  املحامي  واأدى 
اآب����اء ومعلمني  اب��ن��ت��ه، يف ح��ني �صحك احل�����ص��ور م��ن  ب��ج��ان��ب 

ب�صدة.
طفلتي  كانت  قوله:  دانيلز  عن  الربيطانية  ال�صحيفة  ونقلت 

بيل مرتبكة و�صعرت اأنها بحاجة لبع�س العناق.
�صارعت  والغ�صب،  بالإحباط  ت�صعر  كانت  بينما  الأب:  واأ�صاف 
مل�صاعدتها لأين كنت اأن اأريدها اأن تبقى على خ�صبة امل�صرح، ول 

اأريد تثبيطها قبل مرحلة العر�س الكبر.
اأك���ن اعتقد يف ي��وم م��ن الأي���ام باأين  وخ��ت��م دانيلز ك��لم��ه: مل 
�صاأوؤدي حركات باليه، لكن يبدو اأنه اأ�صبحت يل �صعبية كبرة 
يف املدينة، ول�صان حال بع�صهم يقول يل: رمبا مل يفت الأوان 

بعد لت�صبح راق�س باليه.
ويبدو اأن اأداء دانيلز املثر للإعجاب مل مير مرور الكرام، فقد 
انت�صر املقطع امل�صور بني زملئه واأ�صدقائه يف املهنة، حتى اأن 
اإح��دى اجلل�صات على  الق�صاة مل يتمالك نف�صه وعّلق يف  اأحد 

رق�س املحامي بكلمات اأطلقت نوبات �صحك يف قاعة املحكمة.

جر�ئم قتل يف رم�صان لأ�صباب تافهة
قالت �صحيفة “ال�صروق” اجلزائرية، اإن �صهر رم�صان احلايل 
�صهد وقوع العديد من اجلرائم يف وليات خمتلفة من البلد، 
اأ�صباب  مو�صحة اأن معظم دوافع تلك اجلرائم كانت تعود اإىل 

واأمور تافهة.
ف��ف��ي ث���اين اأي����ام رم�����ص��ان وم��ب��ا���ص��رة ب��ع��د الإف���ط���ار اه��ت��ز حي 
الكاليتو�س بالعا�صمة اجلزائر، على وقع جرمية قتل ب�صعة راح 
�صحيتها �صاب يبلغ من العمر 19 �صنة، على يد قا�صر يبلغ من 

العمر 17 �صنة ب�صبب خلف على بزة ريا�صية.
 24 اأقدم �صاحب مقهى على قتل جاره البالغ من العمر  كما 
�صنة بحي ال�صبالة بدرارية بالعا�صمة، بثلث طعنات قاتلة بعد 
املغرب  اأذان  قبل  بينهما  وقعت  منه خللفات  انتقاما  الإفطار 

بدقائق. 
يف  وقعت  التي  اجل��رائ��م  غالبية  تت�صابه  ال�صحيفة،  وبح�صب 
الن�صف الأول من �صهر رم�صان، فغالبية مرتكبيها من الأقارب 
 11 العمر  يبلغ من  ال�صحايا مثلما حدث مع طفل  وحميط 
�صنة، من ولية ال�صلف، تلقى �صربات قاتلة من جاره �صاحب 

26 �صنة، لأن الطفل نهاه عن انتهاك حرمة ال�صهر الف�صيل.
اأق���دم عليها تاجر  وم��ن اجل��رائ��م امل��روع��ة تلك اجل��رمي��ة التي 
العمر  من  البالغة  احلامل  زوجته  قتل  عندما  ب�صكرة،  بولية 
16 �صهرا ي�صارع  البالغ من العمر  ابنه  37 �صنة، ليفر تاركا 
اجلوع ليلتحق بوالدته وابنته �صاحبة ال�صنتني والن�صف التي 

ماتت من اجلوع اأي�صا.
املمثلة اإلني بومبيو خلل ح�صورها حفل توزيع جوائز جمعية الإعلم البيئي ال�صنوية الأوىل يف لو�س اأجنلو�س.  )ا ف ب(

عجلة طائرة تقتل رجاًل
ل����ق����ي �����ص����ائ����ق دراج����������ة ن�����اري�����ة يف 
غريبة،  بطريقة  حتفه  ال��ربازي��ل 
بعد اأن فوجئ بعجلة �صيارة تطر 
على  �صيارته  يقود  وه��و  باجتاهه، 
اأن  قبل  ال�صريعة،  الطرقات  اأح��د 

ت�صدمه براأ�صه وتت�صبب مبقتله.
على طريق مزدحم  وق��ع  احل���ادث 
العا�صمة  من  بالقرب  باجتاهني، 
ال��ربازي��ل��ي��ة ب��رازي��ل��ي��ا، ح��ي��ث كان 
يقود  ال���ن���اري���ة  ال�����دراج�����ة  ����ص���ائ���ق 
دراج��ت��ه على اجل��ان��ب الأمي���ن من 
يكن  ومل  كبرة،  ب�صرعة  الطريق 
العجلة  ل��ت��ف��ادي  ال��ف��ر���ص��ة  ل��دي��ه 
ديلي  �صحيفة  بح�صب  ال��ط��ائ��رة، 

ميل الربيطانية.
ومت��ك��ن ���ص��ائ��ق دراج����ة ن��اري��ة اآخر 
من ت�صوير ما حدث، عرب كامرا 
فوجئ  حيث  خ��وذت��ه،  على  مثبتة 
ب���ال�������ص���ح���ي���ة، وه�����و ي�����ص��ق��ط على 
الأر�س، دون اأن يعلم ال�صبب، لكنه 
ب�صيء  ا�صطدم  قد  يكون  اأن  توقع 
م��ا، وت��اأك��د م��ن ذل��ك، بعد اأن اأعاد 

م�صاهدة مقطع الفيديو.
املكان  اإىل  الإ�صعاف  و�صارعت فرق 
لإن���ق���اذ ح��ي��اة ال���رج���ل ال��ب��ال��غ من 
بعد  ت��ويف  لكنه  ع��ام��اً،   42 العمر 
بالإ�صابة  متاأثراً  �صاعة،  من  اأق��ل 

ال�صديدة التي تعر�س لها.
بحجز  ال�صرطة  قامت  جهتها  من 
باحلادث،  ت�صببت  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ارة 
وه���ي م���ن ط����راز ف��ول��ك�����س فاغن، 
تهمة  �صائقها  ي��واج��ه  اأن  ومي��ك��ن 
ال����ع����م����د، يف ح����ال  ال����ق����ت����ل غ������ر 
اإه��م��ال��ه يف ���ص��ي��ان��ة عجلت  ث��ب��ت 

ال�صيارة.

�صبيه زعيم كوريا �ل�صمالية 
يتعر�س لال�صتجو�ب 

بزعيم  ب�صبهه  ي�صتهر  اأ�صرتايل  كوميدي  قال 
ال�صنغافورية  ال�صلطات  اإن  ال�صمالية،  ك��وري��ا 
اجلمعة،  البلد،  اإىل  و�صوله  مبجرد  اعتقلته 

حيث اأخ�صع لتحقيق مطّول.
اإك�س  ه��وارد  با�صم  املعروف  الكوميدي  واأو�صح 
والذي ي�صبه زعيم كوريا ال�صمالية كيم جونغ 
اأون، اأنه خ�صع للتحقيق ب�صاأن اآرائه وتوجهاته 
نقلت  ما  وفق  ون�صف،  �صاعتني  ملدة  ال�صيا�صية 

�صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
و�صئل الزائر الأ�صرتايل اأي�صا فيما اإذا كان قد 

�صارك يف مظاهرات �صيا�صية بدول اأخرى.
ق�صوى  اأمنية  تاأهب  حالة  �صنغافورة  وتعي�س 
الرئي�س  ب��ني  جتمع  تاريخية  لقمة  ا�صتعدادا 
وزع����ي����م كوريا  ت����رام����ب  دون����ال����د  الأم�����رك�����ي 
ال�صلطات  وطلبت  اأون.  جونغ  كيم  ال�صمالية 
ال�صنغافورية من هوارد اإك�س اأن يظل بعيدا عن 
فندق �صانغريل وجزيرة �صنتو�صا، وهما مكانان 
بني  املرتقبة  التاريخية  القمة  �صيحت�صنان 

زعيمي الوليات املتحدة وكوريا ال�صمالية.

العقوب������ات  “قان��������ون  م��ادة  امتح�������ان  ت�صمن 
دم�صق  جامعة  يف  احل��ق��وق  بكلي�������ة   ”2 ال��ع��ام 
النجم  اإ���ص��اب��ة  يخ�س  ����ص���وؤاًل  الأوىل،  لل�صنة 
امل�������ص���ري حم���م���د �����ص����لح، ع���ل���ى ي����د ال�������دويل 
التى  املب����������اراة  يف  رامو�س،  �صرغيو  الإ�صباين 
الإ�ص���باين  مدري��������د  ري�������ال  ن��ادي  بني  جمعت 
اأبطال  دورى  نهائى  فى  الإجنليزي  وليفربول 

اأوروبا.
�صرغيو  :”ت�صبب  ال�������ص���وؤال  ���ص��ي��غ��ة  وج�����اءت 
رام��و���س ب��اإ���ص��اب��ة حم��م��د ���ص��لح خ���لل نهائي 
دوري اأبطال اأوروبا 2018، بطبيعة احلال ل 
الناحية  من  فعله  على  رامو�س  م�صاءلة  ميكن 
اجلزائية، وذلك لعلة عدم توافر اأربعة �صروط 
يف  م���ربراً  العنف  ا�صتعمال  باجتماعها  جتعل 
تعداداً  ال�صروط  هذه  عدد  الريا�صية،  الألعاب 

فقط”؟
حملت  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  وبح�صب 
والتناف�س  ال��دع��اب��ة  روح  م��ن  ق����دراً  الإج���اب���ات 
الريا�صي بني الطلب، وتعّددت ردود الطلب 
قائلني،  امل��ادة  اأ�صتاذ  بع�صهم  اإذ مدح  واملعلقني، 

مثال  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  “تطبيق  ه��و  ال�����ص��وؤال  اإن 
حقيقي«.

كما ن�صرت “كلية احلقوق الثالثة بالقنيطرة” 
على ح�صابها يف “في�س بوك” رّداً للدفاع عّمن 
مبا�صرا  ال�����ص��وؤال  “كان  ق��ائ��ل��ة  امل��در���س  ه��اج��م 
ووا�صحا. كل ال�صكر والتقدير اإىل اأع�صاء هيئة 
مرفقة �صورة ت�صر اإىل  التدري�س ب�صكل عام”، 

اجلواب ال�صحيح ل� ال�صوؤال.
فمنهم من  اأما م�صّجعي نادي “ريال مدريد”، 
قال اإن “اأي م�صجع ل� بر�صلونة كان �صيمزق ورقة 
رامو�س”،  ا�صم  يقراأ  عندما  ويغادر  المتحان 
�صّلموا  بر�صلونة  م�صجعي  ب�”معظم  عّلق  واآخر 
�صفحات  لبع�س  وفقا  اإجابة”،  ب��دون  ال��ورق��ة 

التوا�صل الجتماعي.
اأو�صاط  اإ�صابة حممد �صلح غ�صباً يف  واأث��ارت 
اجل��م��اه��ر امل�����ص��ري��ة وال��ع��رب��ي��ة، ب��ع��د عرقلة 
“الفرعون  الإ���ص��اب��ة  اأج����ربت  اإذ  ل���ه،  رام���و����س 
مرور  بعد  امللعب  من  اخل��روج  على  ال�صغر” 
30 دقيقة من عمر املباراة النهائية على كاأ�س 

اأبطال دوري اأبطال اأوروبا.

حممد �صالح ور�مو�س يف »�متحان« 

بريانكا �صوبر� برفقة حبيبها �جلديد
ر�صدت عد�صات “ الباباراتزي « النجمة الهندية  بريانكا �صوبرا  برفقة املغني  نيك جونا�س 

، يف مطار جون اف كيندي بولية  نيويورك  الأمركية.
بع�صر  العمر  ي�صغرها يف  الذي  القهوة مع جونز  تتناول  البالغة وهي  بريانكا  وظهرت 

اأعوام، وهما يتجولن يف املطار من دون حتديد املنطقة اأو البلد املتجهني اليها.
واأطلت بريانكا بكامل اأناقتها مرتدية بلوزة وبنطال من اللون الزهري، مع معطف اأبي�س 

وحقيبة من جلد الثعبان.
ُيذكر اأن موقع E، اأ�صار يف تقرير خا�س اىل ان جونا�س اأم�صى وقتاً جيداً مع �صوبرا 

يف مدرج هوليوود باول ومدرج دورجر، وا�صمتعتا على منت يخت يف املحيط الهادئ 
علقة  على  الثنائي  اأن  اىل   Us Weekly موقع  ا�صار  بينما  املا�صي،  ال�صهر 

عاطفية، ويهتمان لبع�صهما البع�س.


