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حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله حاكمي اأم القيوين وراأ�س اخليمة  )وام(

حممد بن را�سد ي�ستقبل حاكمي اأم القيوين وراأ�س اخليمة

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع ال�سي�سي يف القاهرة  )وام(

بحثا  تعزيز العالقات الأخوية وتطورات الق�ضايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد وال�سي�سي يوؤكدان التن�سيق ملواجهة الإرهاب وم�سادر تهديد الأمن الإقليمي 
اجلانبان ي�ضتنكران الهجوم الإرهابي يف الريا�ض ويعتربان ا�ضتهداف ال�ضعودية وا�ضتقرارها ا�ضتهدافا لأمن املنطقة والعامل

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ام�س  م�����س��اء  زع��ب��ي��ل  يف  ���س��م��وه  ق�سر  يف  اهلل”  “رعاه 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن را����س���د امل��ع��ال ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 
والتربيكات  التهاين  �سموهم  تبادل  راأ���س اخليمة، حيث 
يجعله  اأن  وتعاىل  تبارك  اهلل  راج��ن  الف�سيل،  بال�سهر 

�سهر رحمة وخري وبركات على قيادتنا املعطاءة و�سعبنا 
ودولتنا العزيزة.

ح�سر اللقاء .. �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�سمو ال�سيخ عمار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�سيخ حممد بن 
حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية و�سمو ال�سيخ 
را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين و�سمو 
ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة.                                               )التفا�سيل �س2(

ر�ضالة �ضعودية تطالب الأمم املتحدة بنزع �ضالح احلوثيني

ال�سرعية تطرد ميلي�سيات احلوثي من قعطبة يف ال�سالع

�سيناتور اأمريكي: �سنك�سب 
احلرب مع اإيران بغارتني

•• وا�شنطن-وكاالت:

كاتن،  ت��وم  الأم���ريك���ى،  ال�سيناتور  ع��رب 
اأحد �سقور ال�سيا�سة اخلارجية البارزين 
الوليات  اأن  ثقته يف  الكونغر�س، عن  يف 
اإذا  اإي����ران  امل��ت��ح��دة �ستك�سب احل���رب م��ع 
يتطلب  الأم�����ر  اإن  ق���ائ���اًل  ان��دل��ع��ت،  م���ا 
»غ��ارت��ن« ف��ق��ط. وق���ال ك��ات��ن يف مقابلة 
حرب  �سن  عن  يدافع  ل  اإن��ه  تلفزيونية، 
�سيكون  اأن���ه  م��ن  لكنه ح��ذر  اإي����ران،  �سد 
ا�ستفزاز �سد  اأي  هناك »رد غا�سب« على 

امل�سالح الأمريكية يف املنطقة.
اأنا بب�ساطة اأو�سل  اإي��ران.  اأداف��ع عن العمل الع�سكري �سد  واأ�ساف: »اأنا ل 
ر�سالة مفادها اأنه اإذا كانت اإيران �ستهاجم الوليات املتحدة، ف�سيكون ذلك 

خطاأً كبرياً يف التقدير من جانبهم و�سيكون هناك رد فعل غا�سب«.
اإذا اندلعت حرب مع  اأنه  اأركن�سا�س،  وراأى ال�سيناتور اجلمهوري عن ولية 
اإيران، �ستنت�سر فيها الوليات املتحدة ب�سرعة، قائال: »يف �سربتن، ال�سربة 

الأوىل وال�سربة الأخرية«. 
وبعد اإعالن وا�سنطن تلقيها معلومات ا�ستخباراتية بقرب قيام وكالء اإيران 
املنطقة،  يف  وحلفائها  اأم��ريك��ا  م�سالح  ت�ستهدف  اإرهابية  عمليات  بتنفيذ 
اأر�سلت وزارة الدفاع الأمريكية حاملة طائرات وقاذفات وبوارج وجتهيزات 

ع�سكرية ومنظومة �سواريخ م�سادة.

املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية 
واآفاق  وال�ستثمارية  والتنموية 
موا�سلة تطوير هذا التعاون مبا 

يخدم امل�سالح امل�سرتكة.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ون���ق���ل 
اآل نهيان خالل  حممد بن زاي��د 

ال�سمو  ���س��اح��ب  ال��ل��ق��اء حت��ي��ات 
نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن 
اإىل  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�سي�سي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ف��خ��ام��ة 
ومتنياته لل�سعب امل�سري ال�سقيق 

مزيدا من التقدم والنماء. 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأك������د 
اأن   .. نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
وتبادل  ال��ت�����س��اور  ع��ل��ى  حري�سة 
وجهات النظر ب�سكل م�ستمر مع 
جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة 

حول التطورات وامل�ستجدات على 
والدولية  الإقليمية  ال�ساحتن 
العالقات  �ساأنه دفع  وكل ما من 
املجالت  يف  الأم���ام  اإىل  الثنائية 

املختلفة.
)التفا�سيل �س2(
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�سلمى اللومي تغادر �سفينة اآل ال�سب�سي

اخلارجية الأمريكية تاأمر موظفيها غري الأ�ضا�ضيني باملغادرة 

تهديدات حمتملة للقوات الأمريكية يف العراق

ال�سودان  يف  احل��وار  توا�سل 
النتقالية الفرتة  اتفاق  بعد 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

وقادة  الع�سكري  املجل�س  يوا�سل 
الحتجاجات يف ال�سودان حوارهم 
بعد  ج��دي��د،  ت��ق��دم  لتحقيق  �سعيا 
انتقالية  ف���رتة  ع��ل��ى  ل��ي��ال  الت���ف���اق 
من ثالث �سنوات يتم بعدها ت�سليم 
ال�سلطة ب�سكل كامل اىل م�سوؤولن 

مدنين منتخبن.
واأعلن املجل�س الع�سكري احلاكم يف 
ال�����س��ودان اأّن���ه مّت الّت��ف��اق م��ع قوى 
اإع��الن احلرية والتغيري على فرتة 
على  �سنوات،  ثالث  مّدتها  انتقالية 

اأن ُيتّمم التفاق خالل 24 �ساعة.
وق������ال ال����ق����ي����ادي يف ق�����وى اإع�����الن 
احلرية والتغيري خالد عمر يو�سف 
التا�سعة  »ت�����س��ت��اأن��ف  امل��ف��او���س��ات  اإن 
م�ساء والإع��الن عن النتائج متوقع 

اأن يكون بعد منت�سف الليل«.
يا�سر  الفريق  املجل�س  ع�سو  وك���ان 
يكتمل  ب����اأن  �سعبنا  :ن��ع��اه��د  ع��ط��ا 
الّتفاق مبا يحّقق طموحات �سعبنا 

خالل اأقّل من 24 �ساعة«.

اإ�ضرائيل تهدم »اخلان الأحمر« يف يونيو

اإ�سابة ع�سرات الفل�سطينيني خالل اإحياء ذكرى النكبة 

•• بغداد-وكاالت:

قال الناطق الر�سمي با�سم ال�سفارة الأمريكية يف بغداد 
اإن التهديدات الو�سيكة املحتملة �سد القوات الأمريكية 
الناطق الر�سمي يف  يف العراق تبقى »خطرية«. واأو�سح 
بيان »نحن واثقون من عزم الأجهزة الأمنية العراقية 
ونود  خ��ط��ريا  التهديد  ه��ذا  يبقى  لكن  حمايتنا،  على 

التخفيف من خطر التعر�س لالأذى«.
التي  املتزايدة  التهديدات  �سل�سلة  اإىل  »بالنظر  واأ�ساف 
العراقية  احلكومة  اأطلعنا  وال��ت��ي  ال��ع��راق  يف  ن�سهدها 
عليها خالل زيارة وزير اخلارجية الأمريكي ومن خالل 
البعثة يف  ات�سالت لحقة، قرر وزير اخلارجية �سمول 
العراق مبغادرة املوظفن غري الأ�سا�سين من ال�سفارة 

الأمريكية يف بغداد والقن�سلية الأمريكية يف اأربيل«. 

وعمليات  واأم��ن  �سالمة  وتقييم  مبراجعة  »نقوم  وتابع 
اأن  قررنا  لذلك  منتظم.  وب�سكل  العامل  ح��ول  من�ساآتنا 
الظروف  �سوء  يف  منا�سب  يعد  امللزمة  باملغادرة  الأم��ر 

الأمنية احلالية.. ل نتخذ هذه القرارات با�ستخفاف«.
احلكومين  املوظفن  �سالمة  اأن  اأي�سا  البيان  وج��اء يف 
الق�سوى لوزارة  الأولويات  واملواطنن الأمريكين من 
اخلارجية، م�سريا اإىل اأن »بالده تظل ملتزمة بال�سراكة 

مع العراق تعزيزا للم�سالح امل�سرتكة«.
موظفيها  الأرب��ع��اء،  دع��ت،  الأمريكية  اخلارجية  وكانت 
»غري الأ�سا�سين« ملغادرة العراق، وذلك بعد احلديث عن 
تهديدات و�سيكة حمتملة �سد القوات الأمريكية هناك.

و�سيكة  ت��ه��دي��دات  ه��ن��اك  اأن  الأم���ريك���ي،  اجلي�س  وذك���ر 
موؤكدا  ال���ع���راق،  يف  الأم��ريك��ي��ة  ال���ق���وات  ���س��د  حمتملة 

املخاوف من قوات تدعمها اإيران يف املنطقة.

خاطب التون�ضيني لأول مرة منذ مغادرته البالد:
بن علي يوؤكد عزمه العودة اإىل تون�س

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

ن�سر منري بن �ساحلة حمامي الرئي�س ال�سابق زين العابدين بن علي اأم�س الأربعاء 
ر�سالة قال اإنها ملوكله واإنه وجهها للراأي العام. وت�سمنت الر�سالة باخل�سو�س نفي 
تعكر حالته ال�سحية ورف�س اأي توظيف لو�سعه من قبل اأي فاعل �سيا�سي وتاأكيده 
اعتزامه العودة اإىل تون�س. ويف ما يلي الر�سالة املن�سوبة لنب علي كاملة والتي تعد 

الأوىل منذ مغادرته تون�س يوم 14 يناير 2011.
»لقد تواترت يف املدة الأخرية عديد الت�سريحات داخل تون�س تداولت ا�سمي وو�سعي 

ال�سحي و عددا من امل�سائل التي تهم �سخ�سي كرئي�س �سابق للجمهورية التون�سية.
اإذ اآليت على نف�سي منذ ُدفعت ملغادرة بلدي اأن اأمتنى لتون�س العزيزة و�سعبها  واين 
اأمانا وا�ستقرارا ومناء ، متحفظا على كل ما من �ساأنه اأن يزيد من ا�سطراب اأو�ساعها 
اأو م�ساعب اأحوالها مبا يفر�سه علي واجب اللتزام الوطني وم�سوؤولية رجل الدولة 
للتوظيف  مو�سوع  اإىل  �سخ�سي  يتحول  اأن  تاما  رف�سا  اأرف�����س  ف��اين   ، وطنه  جت��اه 

وال�ستثمار ال�سيا�سي.                                                                  )التفا�سيل �س14(
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•• القاهرة-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ب���ح���ث 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
وفخامة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
رئي�س  ال�����س��ي�����س��ي  ع���ب���دال���ف���ت���اح 
ج����م����ه����وري����ة م���������س����ر ال���ع���رب���ي���ة 
الأخوية  ال��ع��الق��ات   .. ال�سقيقة 
و�سبل تعزيزها اإ�سافة اإىل جممل 
الق�سايا الإقليمية والدولية ذات 

الهتمام امل�سرتك.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال فخامة 
يف  ام�س  م�ساء  امل�سري  الرئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ال��ق��اه��رة 
حممد بن زايد اآل نهيان والوفد 

املرافق ل�سموه.
وج������رى خ�����الل ال���ل���ق���اء - ال����ذي 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ح�سره 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة  ����س���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان 
ال����ع����الق����ات  ب����ح����ث   - ال�����������دويل 
البلدين يف خمتلف  الثنائية بن 

•• اليمن-وكاالت:

الأربعاء، من  اأم�س  اليمني واملقاومة،  متكنت قوات اجلي�س 
دحر ميلي�سيات احلوثي من مدينة قعطبة �سمال حمافظة 
ال�سالع و�سط البالد بالكامل، واإجبارها على الرتاجع اإىل 
منطقتي معزوب والفامر، وذلك بعد معركة عنيفة وخاطفة 
اإخ��راج النقالبين من  متكنت خاللها قوات ال�سرعية من 
املدينة، حيث قتل 97 حوثياً ومت اأ�سر 120 اآخرين، بينهم 

قيادات.
و�سنت قوات ال�سرعية هجوماً مباغتاً على مواقع احلوثين 
من  خ��الل��ه  متكنت  بقعطبة،  الغربي  ال��دائ��ري  منطقة  يف 

اإحراق عدد من الآليات الع�سكرية، وفق م�سادر “العربية«.
40 حوثياً، بينهم قيادات، يف مواجهات  ُقتل نحو  والأح��د، 
مع اجلي�س الوطني �سمال ال�سالع، حيث اندلعت املواجهات 

نقيل  اأ�سفل  اإىل  وام��ت��دت  لقعطبة  اجلنوبية  الأط����راف  يف 
ال�سادة”  “حمران  ومنطقة  مري�س،  منطقة  جنوب  ال�سيم، 

�سمال قعطبة، والدائري الغربي مبنطقة العبارى.
وق�سفت قوات اجلي�س مواقع امليلي�سيات يف منطقة “حمران 
وغرب  �سمال  عامر”  و”معزوب  ال�سقمة”  ال�سادة” و”دار 

قعطبة.
20 جثة لعنا�سر  اأف��اد �سهود عيان يف مدينة دمت باأن  كما 
امليلي�سيات و�سلت على منت 3 اأطقم اإىل املدينة قادمة من 

جبهة مري�س.
اإىل ذلك، طالبت ال�سعودية، الأربعاء، الأمم املتحدة بتطبيق 
ق��رارات جمل�س الأمن ال��دويل، التي حتظر على ميلي�سيات 
احلوثي املدعومة من اإيران، ا�ستخدام ميناء احلديدة غربي 

اليمن، كمن�سة لإطالق عمليات اإرهابية.
اأن هذه  ال��ري��ا���س  اع��ت��ربت  امل��ت��ح��دة،  الأمم  اإىل  ر���س��ال��ة  ويف 

للتو�سل  املتحدة  الأمم  جهود  تقو�س  احلوثية،  املمار�سات 
اإىل حل �سلمي.

ف��وري��ة لنزع  ب���اإج���راءات  الأم���ن،  ال��ري��ا���س جمل�س  وطالبت 
�سالح امليلي�سيات النقالبية، ملنع حدوث ت�سعيد يف املنطقة، 

واندلع مواجهات اإقليمية.
اإن ميلي�سيات احلوثي الإيراين  وكانت الأمم املتحدة قالت 
ب�����داأت، ال�����س��ب��ت، الن�����س��ح��اب م��ن ج��ان��ب واح����د م��ن موانئ 
ت�ستمر  الأحمر، خالل عملية  البحر  املطلة على  احلديدة، 

اأيام.  4
خطوة  ال�سرعية  اليمنية  احل��ك��وم��ة  و�سفت  جانبها،  م��ن 
�سلم  اأن  ب��ع��د  وذل���ك  الهزلية”،  ب�”امل�سرحية  الن�����س��ح��اب 
احلوثيون املوانئ اإىل ميلي�سيات تابعة لهم، مما يعني تكرار 
باتريك  الهولندي  اجل��رال  رف�سه  قد  كان  �سابق  �سيناريو 

كامريت، القائد ال�سابق للجنة اإعادة النت�سار يف احلديدة.

•• رام اهلل -وكاالت:

ق�����������ررت حم����ك����م����ة الح������ت������الل 
ال���ق���د����س، هدم  الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف 
البدوية  الأح��م��ر  ل��ق��ري��ة اخل���ان 
مدينة  �����س����رق  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 
يونيو  يف  امل���ح���ت���ل���ة،  ال����ق����د�����س 
)حزيران( املقبل، ما �سيوؤدي اإىل 

تهجري نحو 300 فل�سطيني.
م��������ن ج������ه������ة اخ����������������رى، اأح������ي������ا 
الفل�سطينيون يف ال�سفة الغربية 
وق����ط����اع غ������زة ام���������س الأرب�����ع�����اء 
وال�سبعن  احل����ادي����ة  ال����ذك����رى 
ل��ل��ن��ك��ب��ة ال��ت��ي رح����ل ف��ي��ه��ا مئات 
عن  الفل�سطينين  م��ن  الآلف 
على  اأج��ربوا  اأو  وقراهم  مدنهم 
 ،1948 ع�����ام  م��ن��ه��ا  ال���رح���ي���ل 
يف وق����ت ت��ق��رتب وا���س��ن��ط��ن من 
اأو  لل�سالم  خطتها  عن  الع��الن 
م���ا ب���ات ي��ع��رف ب�����س��ف��ق��ة القرن 

املثرية للجدل.

خ�ضارة جديدة لل�ضب�ضي من الوزن الثقيل 
رئي�سة الديوان ت�ستقيل وتلتحق بنداء طوبال!

•• الفجر - تون�ص:

الديوان  اأن مديرة  يف تطور جديد لأح��داث م�سل�سل نداء تون�س يبدو 
قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�س  اإىل  قدمت  اللومي  �سلمى  الرئا�سي 
ال�سب�سي ا�ستقالتها من من�سبها على راأ�س الديوان الرئا�سي. وتعد هذه 
اخلطوة خ�سارة كبرية للرئي�س وكذلك هزمية مدوية لنجله خا�سة لأن 
امل�ستقيلة التحقت ب�سفوف غرميه �سفيان طوبال يف ال�سراع القائم حول 

ال�سرعية.                                                           )التفا�سيل �س14(

اإن  غ�����زة  م�������س���وؤول���ون يف  وق������ال 
اأ�سابت نحو  الإ�سرائيلية  القوات 
غزة  ح��دود  عند  فل�سطينيا   50
احتجاجات  خالل  الأربعاء  ام�س 
مبنا�سبة  فل�سطينيون  ن��ظ��م��ه��ا 

ذكرى النكبة.
وت��وج��ه��ت م�����س��رية ����س���ارك فيها 

امل���ئ���ات وه����م ي��ح��م��ل��ون الأع�����الم 
ملفاتيح  وجم�سمات  الفل�سطينية 
الرئي�س  ����س���ري���ح  م����ن  م����ن����ازل 
الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات 
املدينة  و����س���ط  اإىل  اهلل  رام  يف 
القيادة  م���ن  اأع�����س��اء  مب�����س��ارك��ة 

الفل�سطينية.

قوات الحتالل تقمع املتظاهرين الفل�سطينين بقوة ال�سالح )ا ف ب(



اخلميس    16   مايو    2019  م   -   العـدد  12633  
Thursday   16   May   2019  -  Issue No   12633

02

اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�سارك يف معر�س وموؤمتر احل�سارات الآ�سيوية يف ال�سني

•• بكني-وام:

ر�سمي �سمن موؤمتر  بوفد  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  �ساركت 
فعاليات  مع  بالتزامن  واملنعقد  الآ�سيوية  احل�سارات  بن  احل��وار 
يوم  فعالياته  انطلقت  الذي   2019 الآ�سيوية  معر�س احل�سارات 
10 مايو اجلاري وي�ستمر لغاية 20 اأغ�سط�س 2019 يف العا�سمة 
ال�سينية بكن. و�سم الوفد الإماراتي الر�سمي ممثلن عن كل من 
املادي والهوية الوطنية بوزارة  املادي والرتاث غري  اإدارتي الرتاث 
التنقيبات الأثرية واملواقع يف هيئة  الثقافة وتنمية املعرفة، واإدارة 
ال�سارقة لالآثار، و�سعبة امل�سح والتنقيب يف بلدية دبي، ووحدة جمع 

راأ���س اخليمة. وقال  الآث��ار واملتاحف يف  دائ��رة  الأثرية يف  املقتنيات 
ال�سيخ �سامل القا�سمي الوكيل امل�ساعد لقطاع الرتاث والفنون: “اإّن 
الإم��ارات تعنى عناية فائقة بالرتاث امل��ادي وغري امل��ادي الإماراتي 
ب�سكل خا�س، وبالإرث الثقايف العاملي ب�سكل عام، وذلك اإ�سهاماً منها 
يف تقدير ثقافات ومعارف الإن�سانية التي تتوارثها الأجيال وتقراأ 
القائم  م�ستقبلها  م�ست�سرفًة  امل�سرتك،  الإن�ساين  تاريخها  عربها 

على احلوار والتوا�سل والت�سامح والنفتاح«.
يف  م��رك��زي��ة  حمطة  ل���الإم���ارات  بالن�سبة  متثل  ال�سن  ان  واع��ت��رب 
عاملياً  ثقافياً  ح�سارياً  م��رك��زاً  جت�سد  كونها  الآ���س��ي��وي،  انت�سارها 
ميتد تاريخه اإىل اآلف ال�سنن، ومبا تقدمه من فر�س التعاون يف 

خمتلف املجالت وخا�سة الثقافية منها. وتعك�س امل�ساركة الإماراتية 
يف املوؤمتر واملعر�س عرب وفدها الر�سمي، وجمموعة القطع الأثرية 
التي تاأتي لتعك�س تاريخ الإمارات العريق وح�سارتها القدمية التي 
ال��ربي��ة والبحرية  ال��ت��ج��ارة  اإن�����س��اين ع��رب ط��رق  ل��ق��اء  مثلت نقطة 
قدمياً، وكانت �سورًة م�سرقًة ملجتمع منفتح على العامل منذ ن�ساأته 

الأوىل.
وتاأتي م�ساركة دولة الإمارات يف هذا املحفل الرتاثي الدويل الهام 
والتبادل احل�ساري بن  الإن�ساين  التوا�سل  اإبراز  لأهداف  حتقيقاً 
والتبادل  التعاون  من�سة  بناء  يف  واإ�سهاماً  الآ�سيوية،  احل�����س��ارات 

الإن�ساين للدول الآ�سيوية جميعها.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س الباراغواي بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
جمهورية  رئ��ي�����س  بينيتز  ع��ب��ده  م��اري��و  ف��خ��ام��ة  اإىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  اهلل” 
الباراغواي وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده. كما بعث �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتن 

اإىل فخامة الرئي�س ماريو عبده بينيتز.

بحثا تعزيز العالقات الأخوية وتطورات الق�ضايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد وال�سي�سي يوؤكدان على التن�سيق ملواجهة الإرهاب وم�سادر تهديد الأمن الإقليمي
 اجلانبان ي�ستنكران الهجوم الإرهابي يف الريا�س ويعتربان ا�ستهداف ال�سعودية وا�ستقرارها ا�ستهدافا لأمن املنطقة والعامل

•• القاهرة-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
ال�سي�سي  ع���ب���دال���ف���ت���اح  وف���خ���ام���ة 
العربية  م�سر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
الأخوية  ال��ع��الق��ات   .. ال�����س��ق��ي��ق��ة 
اإىل جممل  اإ�سافة  تعزيزها  و�سبل 
ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا 

الهتمام امل�سرتك.
ا�ستقبال فخامة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري م�����س��اء ام�����س يف 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ال��ق��اه��رة 
والوفد  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

املرافق ل�سموه.
وج�������رى خ������الل ال����ل����ق����اء - ال����ذي 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ح�����س��ره 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة  �����س����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان 
الثنائية  العالقات  - بحث  الدويل 
املجالت  خمتلف  يف  البلدين  ب��ن 
ال�سيا�سية والقت�سادية والتنموية 
موا�سلة  واآف�������اق  وال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ت��ط��وي��ر ه���ذا ال��ت��ع��اون مب���ا يخدم 

امل�سالح امل�سرتكة.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ون����ق����ل 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان خالل 
ال�سمو  ����س���اح���ب  حت���ي���ات  ال���ل���ق���اء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال�سي�سي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ف��خ��ام��ة  اإىل 
ال�سقيق  امل�سري  لل�سعب  ومتنياته 
واأكد  والنماء.   التقدم  من  مزيدا 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان .. اأن دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ح��ري�����س��ة على 
النظر  ال��ت�����س��اور وت���ب���ادل وج���ه���ات 
ب�سكل م�ستمر مع جمهورية م�سر 
التطورات  حول  ال�سقيقة  العربية 
ال�ساحتن  ع���ل���ى  وامل�������س���ت���ج���دات 

التحديات  م���واج���ه���ة  اأج�������ل  م����ن 
امل�����س��رتك��ة وال���ت�������س���دي ل���الإره���اب 
ت�ستهدف  التي  كافة  والتهديدات 
الأم����������ن ال����ع����رب����ي وال�����س����ت����ق����رار 

الإقليمي. 
الدكتور  م��ع��ايل   .. ال��ل��ق��اء  ح�����س��ر 
���س��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزير 
ب�����ن حماد  ع���ل���ي  وم�����ع�����ايل  دول��������ة 
العام  الأم������ن  ن���ائ���ب  ال�����س��ام�����س��ي 
الوطني،  لالأمن  الأعلى  للمجل�س 
املبارك،  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل 
التنفيذية،  ال�����س��وؤون  جهاز  رئي�س 
املزروعي،  م��ب��ارك  حممد  و���س��ع��ادة 
اأبوظبي،  ع��ه��د  ويل  دي����وان  وك��ي��ل 
ال�سام�سي،  را�سد  �سلطان  و�سعادة 
دي��وان ويل عهد  مدير تنفيذي يف 
اأب��وظ��ب��ي، و���س��ع��ادة ج��م��ع��ة مبارك 
اجل���ن���ي���ب���ي، ���س��ف��ري ال����دول����ة لدى 
و�سعادة  العربية،  م�سر  جمهورية 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����ع����ب����ار،  حم���م���د 
كما  العقارية.  اإع��م��ار  �سركة  اإدارة 
امل�سري  اجلانب  من  اللقاء  ح�سر 
حممود،  �سريف  م�سطفى  معايل 
اجلمهورية،  رئا�سة  دي���وان  رئي�س 
جهاز  رئي�س  كامل،  عبا�س  واللواء 
املخابرات العامة امل�سرية، ومعايل 
ال���دك���ت���ورة ه��ال��ة ال�����س��ع��ي��د، وزي���رة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل��ت��اب��ع��ة والإ����س���الح 
عا�سم  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  الإداري 
واملرافق  الإ���س��ك��ان  وزي����ر  اجل�����زار، 
واللواء  ال��ع��م��ران��ي��ة،  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
مكتب  م��دي��ر  ع��ب��دال��ن��ب��ي،  حم�سن 

رئي�س اجلمهورية.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وك�������ان 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ق���د و����س���ل اإىل 
زي��ارة جلمهورية  اأم�س يف  القاهرة 

م�سر العربية ال�سقيقة.
����� لدى  وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه 
و���س��ول��ه م��ط��ار ال��ق��اه��رة ال���دويل �� 
رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  فخامة 

جمهورية م�سر العربية.

الرئي�س  فخامة  رح��ب  جانبه  م��ن 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب���زي���ارة  امل�����س��ري 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
املكانة  م����وؤك����دا   .. ال���ق���اه���رة  اإىل 
امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��ه��ا دول���ة 
ال�سمو  ب��ق��ي��ادة ���س��اح��ب  الإم������ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
متثله  وم���ا  امل�����س��ري  ال�سعب  ل���دى 
الإماراتية   - امل�����س��ري��ة  ال��ع��الق��ات 
ال�سرتاتيجي  للتعاون  منوذج  من 
بن الأ�سقاء العرب. وحمل فخامة 
اللقاء  خ����الل  امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����س 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان حتياته اإىل �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل” ومتنياته له مبوفور ال�سحة 
والعافية ولدولة الإمارات و�سعبها 

لتهديد  حم��اول��ة  لأي  وال��ت�����س��دي 
هذه املالحة يف املنطقة من قبل اأي 
التهديد  هذا  ي�سببه  ملا  كان  طرف 
بالقت�ساد  ج�سيمة  اأ����س���رار  م���ن 
العاملي.  واأ�ساف �سموه ان العالقات 
ركيزة  متثل  امل�سرية   - الإماراتية 
مهمة من ركائز ال�ستقرار والأمن 
يف املنطقة حيث يعمل البلدان معا 
والتطرف  الإره���اب  مواجهة  على 
وال����ق����وى ال���ت���ي ت��دع��م��ه وت�����ربره، 
وال��ت�����س��دي مل���ح���اولت ال��ت��دخ��ل يف 
ال�سوؤون الداخلية العربية وال�سعي 
الدولة  ك��ي��ان  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل 
امليلي�سيات  م��واج��ه��ة  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
امل�سبوهة  الأج��ن��دات  ذات  امل�سلحة 
حقوق  ت�سمن  التي  التنمية  ودعم 
كرمية  ح��ي��اة  يف  العربية  ال�سعوب 
والنزاعات  ال�����س��راع��ات  ع��ن  بعيدا 

املدمرة. 

ا�ستهدفت �سفنا  التي  والتخريبية، 
جتارية بالقرب من املياه الإقليمية 
الإماراتية ومن�ساآت نفطية �سعودية 
.. وعرب  امل��ا���س��ي��ة  الأي�������ام  خ����الل 
ملوقف  الكبري  تقديره  ع��ن  �سموه 
ال�سقيقة  العربية  م�سر  جمهورية 
من هذه الهجمات، ودعمها لدولة 
واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
وت�سامنها  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
�سموه  وق��ال  مواجهتها.  يف  معهما 
واملن�ساآت  ال�����س��ف��ن  ا���س��ت��ه��داف  اإن 
خطري  ت�����ط�����ور  ه������و  ال����ن����ف����ط����ي����ة 
كله،  للعامل  تهديد  على  وينطوي 
ولي�س لدولة بذاتها اأو لدول عدة، 
واإن دولة الإمارات العربية املتحدة 
مب�سوؤولياتها  وعيها  منطلق  م��ن 
ع���ل���ى تدفق  ال����دول����ي����ة، ح��ري�����س��ة 
ال�سوق  اإىل  ال���ط���اق���ة  اإم�����������دادات 
املالحة،  �سالمة  و�سمان  العاملية، 

العربي  اخلليج  منطقة  اأم���ن  م��ن 
اأمن  من  يتجزاأ  ل  ج��زءا  باعتباره 

م�سر القومي.
وا����س���ت���ن���ك���ر اجل�����ان�����ب�����ان ال���ه���ج���وم 
حمطتي  ا�ستهدف  الذي  الإرهابي 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ن��ف��ط  ���س��خ 
ال�����س��ع��ودي��ة وال����ذي ي��ق��و���س الأمن 
حمذرين  املنطقة،  يف  وال�ستقرار 
لل�سعودية  ا���س��ت��ه��داف  اأي  اأن  م��ن 
لأمن  ا�ستهدافا  ميثل  وا�ستقرارها 

املنطقة والعامل.
وجددا ت�سامنهما التام مع اململكة 
لأي  الت�سدي  يف  معها  ووقوفهما 
اأمنها  م��ن  للنيل  ت�سعى  حم��اول��ة 
وا�ستقرارها، واأكدا دعمهما جلميع 
حلفظ  تتخذها  ال��ت��ي  الإج�����راءات 
اأمنها و�سالمة مواطنيها واملقيمن 
اأرا���س��ي��ه��ا .. م�����س��ددي��ن على  ع��ل��ى 
اأهمية التن�سيق على اأعلى م�ستوى 

من  م��ا  وك��ل  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
اإىل  الثنائية  العالقات  دف��ع  �ساأنه 

الأمام يف املجالت املختلفة.
وقال �سموه اإن التحديات واملخاطر 
اإىل  امل��ن��ط��ق��ة حت���ت���اج  ال���ك���ث���رية يف 
حترك عربي فاعل ون�سط للتعامل 
العربية  امل�سالح  ي�سون  مبا  معها 
ال�سعوب  تطلعات  وي��ح��ق��ق  العليا 
وال�ستقرار  الأم����ن  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة 
املحوري  ال��دور  موؤكدا   .. وال�سالم 
جلمهورية م�سر العربية ال�سقيقة 
العربي  الأم�����ن  م��ن��ظ��وم��ة  ���س��م��ن 
ب�����س��ف��ت��ه��ا ق����وة ع��رب��ي��ة ك����ربى لها 
ال�ساحتن  يف  امل����وؤث����ر  ح�����س��وره��ا 
�سموه  واأك��د  وال��دول��ي��ة.  الإقليمية 
القاهرة  م����ع  ال����دائ����م  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
وت�����واف�����ق وج�����ه�����ات ال���ن���ظ���ر ح���ول 
الإقليمي  الأم����ن  ت��ه��دي��د  م�����س��ادر 
الإرهابية  ال��ه��ج��م��ات  ذل���ك  يف  مب��ا 

واأ�ساد  والزده��ار.  التقدم  موا�سلة 
الوثيقة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ب��ال��ع��الق��ات 
التي تربط بن البلدين .. موؤكدا 
الرتقاء  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  احل��ر���س 
دولة  م��ع  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  ب��اأط��ر 

الإمارات يف �ستى املجالت.
ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س  ودان 
تعر�ست  التي  التخريبية  الأعمال 
املياه  ق��رب  �سفن جتارية  اأرب��ع  لها 
الإق��ل��ي��م��ي��ة ل���ل���دول���ة اإ����س���اف���ة اإىل 
حمطتي  ا�ستهدف  ال���ذي  الهجوم 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ب�����رتول  ���س��خ 
ت�سامن  م����وؤك����دا   .. ال�������س���ع���ودي���ة 
العربية  م�سر م��ع دول��ة الإم����ارات 
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية 
ل���ل���ت�������س���دي ل����ل����م����ح����اولت ك���اف���ة 
وا�ستقرار  اأمن  للنيل من  ال�ساعية 
يف  اأك���د  ك��م��ا  ال�سقيقن،  ال��ب��ل��دي��ن 
الثابت  م��وق��ف م�سر  الإط����ار  ه��ذا 

حممد بن را�سد ي�ستقبل 
حاكمي اأم القيوين وراأ�س اخليمة

•• دبي -وام:

اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ا�ستقبل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” يف ق�سر �سموه يف زعبيل م�ساء ام�س 
ع�سو  امل��ع��ال  را���س��د  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود 
راأ�س اخليمة، حيث تبادل �سموهم التهاين والتربيكات 
يجعله  اأن  وتعاىل  تبارك  اهلل  راجن  الف�سيل،  بال�سهر 
�سهر رحمة وخري وبركات على قيادتنا املعطاءة و�سعبنا 
ودولتنا العزيزة. ح�سر اللقاء .. �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ 
نائب حاكم دبي  اآل مكتوم  را�سد  بن  مكتوم بن حممد 
و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 

و�سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل 
را�سد  بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  و�سمو  الفجرية  عهد 
بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  القيوين  اأم  عهد  ويل  امل��ع��ال 

�سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة.
مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ح�سره  كما 
ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س 
بن  ب��ن حممد  اأح��م��د  ال�سيخ  و�سمو  الإم�����ارات  ط���ريان 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د 
بن  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  للمعرفة  مكتوم 
واأ�سحاب  ال�سيوخ  عدد من  اإىل جانب  مكتوم  اآل  را�سد 

املعايل الوزراء وكبار امل�سوؤولن يف الدولة .
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ والوزراء واحل�سور  وقد تناول 
طعام الإفطار اإىل مائدة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
املوىل  داعن  العامرة،  الرم�سانية  اآل مكتوم  را�سد  بن 

عز وجل اأن يدميها من نعمة ويحفظها من زوال.

العالقات الإماراتية - امل�سرية متثل ركيزة مهمة من ركائز ال�ستقرار والأمن يف املنطقة 
ال�س�ي�س�ي يوؤكد اأن اأمن منطق�ة اخللي�ج العرب�ي ج�زء ل يتج��زاأ من اأم�ن م�س�ر القوم�ي
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اأخبـار الإمـارات

حامد بن زايد ي�ستقبل العلماء �سيوف رئي�س الدولة ووفدي هيئة الأوقاف والهالل الأحمر الإماراتي و�سركاء العطاء

•• كرات�شي-وام:

انطلقت احلملة ال�سنوية ل�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة لدعم الأ�سر 
– الوا�سطة بجمهورية  املحتاجة يف منطقة خريبور 
الأ�سر  ع��ل��ى  التخفيف  ب��ه��دف  الإ���س��الم��ي��ة  ب��اك�����س��ت��ان 

الفقرية املحتاجة خالل �سهر رم�سان املبارك.
على  �ساملة  غذائية  �سالل  ت��وزي��ع  احلملة  وتت�سمن 

موائد  عمل  اىل  بالإ�سافة  م�ستهدفة  اأ���س��رة   3000
الف���ط���ار ال��رم�����س��اين ال������واردة م���ن ال���ه���الل الحمر 

الماراتي )م�سروع رم�سان( .
وقام ال�سيد بخيت عتيق الرميثي امل�ست�سار بالقن�سلية 
كرات�سي  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  العامة 
احلملة  فريق  م��ع  امل�ساعدات  ت��وزي��ع  على  ب��الإ���س��راف 
املناطق، املجاورة  – الوا�سطة وع��دد من  ب��ور  يف خ��ور 

منها .

جمل�س حممد بن زايد ي�ست�سيف حما�سرة »توظيف الن�سو�س الدينية لدى اجلماعات املتطرفة«

انطالق حملة حمدان بن زايد ال�سنوية 
يف اإقليم ال�سند بباك�ستان مل�ساعدة الفقراء

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�سمو  �ساحب  جمل�س  ا�ست�ساف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأع�����ل�����ى ل����ل����ق����وات امل�������س���ل���ح���ة يف 
حما�سرة  ام�����س،  م�ساء  ال��ب��ط��ن، 
الن�سو�س  ت��وظ��ي��ف   “ ب���ع���ن���وان 
الدينية لدى اجلماعات املتطرفة 
�سعيد  ع��ب��دال��رح��م��ن  األ��ق��اه��ا   ،“
يف  الوعظ  اإدارة  مدير  ال�سام�سي 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
والأوق��اف، وماريا الهطايل كبري 
الوعاظ يف الهيئة العامة لل�سوؤون 
الإ����س���الم���ي���ة والأوق�����������اف.  �سهد 
حامد  ال�سيخ  �سمو   .. املحا�سرة 
ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�سيخ  و�سمو  اأبوظبي،  عهد  ويل 
اآل  خليفة  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م�ست�سار  ن��ه��ي��ان 
ال�سيخ  وم���ع���ايل  ال���دول���ة،  رئ��ي�����س 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
ال��ت�����س��ام��ح، وال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
نهيان،  اآل  حم��م��د  ب���ن  ط��ح��ن��ون 
�سوؤون  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
دي��وان ويل عهد  ال�سهداء يف  اأ�سر 
اأبوظبي، وف�سيلة ال�سيخ عبد اهلل 
الإم����ارات  جمل�س  رئي�س  بيه  ب��ن 

لالإفتاء ال�سرعي. 
وف����ن����د امل����ح����ا�����س����ران اأ����س���ال���ي���ب 
مبختلف  امل��ت��ط��رف��ة  اجل���م���اع���ات 
ن�سو�س  ت��وظ��ي��ف  يف  م�سمياتها 
النبوية  وال�سنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
ال�سيا�سية،  اأه���داف���ه���م  خل���دم���ة 
تاأجيج  ع���ل���ى  اع����ت����م����دت  وال����ت����ي 
خطاب الكراهية ونبذ الآخر، عرب 
حتريف الن�سو�س والرتكيز على 
الدينية  العاطفة  ب�”  و�سفاه  ما 
ال�سباب  وجت��ن��ي��د  ل���س��ت��ق��ط��اب   “
امل�سلم وال��زج بهم ك��اأدوات م�سرية 

ومغيبة العقل . 

نهج اجلماعات املتطرفة 
يتعار�ض مع الرحمة التي 

ميزت الدين الإ�ضالمي
الهطايل كبري  اأكدت ماريا  بداية 
الوعاظ وع�سو جلنة اإعداد برامج 

الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
والأوق��اف اأن اجلماعات املتطرفة 
اجلهاد  ن�سو�س  ع��زل  اإىل  �سعت 
لالإ�سالم  ال��رئ��ي�����س  امل��ق�����س��د  ع���ن 
اأن  اإىل  م�������س���رياً  ال���رح���م���ة،  وه����و 
جاءت  اجل��م��اع��ات  تلك  م�ساع  ك��ل 
اأه�����داف ���س��ي��ا���س��ي��ة بحتة  خل��دم��ة 
خالل  م��ن  اإل  حتقيقها  ميكن  ل 
القتل  واإع����م����ال  ال��ك��راه��ي��ة  ن�����س��ر 
وال��ه��دم، وه��ي اأم��ور تخلف املنهج 
القومي لالإ�سالم. واأكد ال�سام�سي 
اأن الفرد بفطرته مييل لالنتماء 
م�ساملة  م�ستقرة  جم��م��وع��ات  اإىل 
تنبذ ال��ك��راه��ي��ة وال��ق��ت��ل، وه��و ما 
دف����ع اجل���م���اع���ات امل��ت��ط��رف��ة اإىل 
مفهوم  لتعزيز  دع��وة  كل  حماربة 
اإىل تفكيك  ال�سعي  املواطنة، عرب 
الن�سء  يف  الكراهية  وزرع  الأ���س��ر 
وا�ستهداف احلالت غري امل�ستقرة 
اأو غري الواعية لتجنيدها خلدمة 
على  و�سدد  ال�سيا�سية.  اأهدافهم 
اأن املحافظة على مفهوم املواطنة 
اأ�سيال  ج��زء  تعد  التي  ال�ساحلة 
م����ن م���وروث���ن���ا ال���دي���ن���ي ع����رب ما 
يعد  املدينة”  ب�”وثيقة  ي��ع��رف 
اأم��������راً ح���ا����س���م���اً ل���ل���رد ع���ل���ى تلك 
اإل  الإ���س��الم  املتطرفن، فما ج��اء 
ليجمع النا�س على اختالفهم بال 

ترهيب اأو اإكراه اأو اإخ�ساع. 

حكمة زايد ..
عبدالرحمن  ال�������س���ي���د  ع����ر�����س 
يف  الوعظ  اإدارة  مدير  ال�سام�سي 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
والأوق���������������اف م���ق���ط���ع���اً م�������س���ورا 
ل��ل��م��غ��ف��ور ل����ه ال�����س��ي��خ زاي������د بن 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه،  �سلطان 
املتطرفة  الأف��ك��ار  م��ن  فيه  يحذر 
العقل  اإع���م���ال  اإىل  ف��ي��ه  وي���دع���و 
وامل��ن��ط��ق، وي��ح��ذر م��ن ات��ب��اع تلك 
ال��ت��ي حت���اول امتطاء  اجل��م��اع��ات 
�سيا�سية  غ��اي��ات  لتحقيق  ال��دي��ن 
واخلراب”.  ال��دم��ار  اإل  تخلف  ل 
واأك��د اأن ال��دور الذي لعبه القائد 
و�سارت  اهلل”  “رحمه  امل��وؤ���س�����س 
قيادتنا الر�سيدة على نهجه اأثبت 

اليوم عمق نظرته وفطنته.

احل�����س��اب��ات وال�����س��ف��ح��ات ال��ت��ي مت 
بالتنظيمات  لرت��ب��اط��ه��ا  حجبها 
ا�ستغالل  حجم  يعك�س  الإرهابية 
التوا�سل  ملواقع  التنظيمات  تلك 
اإغالق  اإىل  م�سرية  الج��ت��م��اع��ي، 
موقع  يف  ح�����س��اب  و200  م��ل��ي��ون 
من  ال����ف����رتة  خ�����الل  “تويرت” 
فقط،   2017 اإىل   2015
“في�سبوك”  م��وق��ع  ح��ج��ب  فيما 
 40 األ��ف �سفحة،   90 اأك��ر م��ن 
بغري  ن��اط��ق��ة  م��ن��ه��ا  �سفحة  األ����ف 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة. وب���ال���ع���ودة اإىل 
م��و���س��وع امل��ح��ا���س��رة ف��ق��د اأك����دت 
ال�سقيم  ال���ف���ه���م  اأن  ال���ه���ط���ايل 
ال�سمحة  ال��دي��ن  روح  ع��ن  والبعد 
اإىل  الدينية  الن�سو�س  وحت��وي��ل 
لهم  ه��م  ل  امل��ت��ط��رف��ن  ب��ي��د  اأداة 

ا�ستقطاب عدد من اأ�سحاب الهمم 
وهو ما يوؤكد مبداأ تلك اجلماعات 
ال��ف��ارغ م��ن ال��رح��م��ة ال��ت��ي ميزت 

الدين الإ�سالمي. 

اجلماعات املتطرفة وا�ضتخداف 
و�ضائل التوا�ضل لن�ضر افكارها 

قنوات  اأن  اإىل  الهطايل  واأ���س��ارت 
دوراً  لعبت  الجتماعي  التوا�سل 
حم���وري���ا يف ت�����س��ه��ي��ل م��ه��م��ة تلك 
اجلماعات لإي�سال اأيدولوجياتها 
امل���ري�������س���ة، م�����س��ت�����س��ه��دة ب����اأرق����ام 
واإح�ساءات اأكدت ا�ستغالل تنظيم 
“ داع�س” الإرهابي يف ا�ستقطاب 
80 يف املائة من اأع�سائه من خالل 
الجتماعي.  ال��ت��وا���س��ل  م���واق���ع 
اأرقام  ا�ستعرا�س  اأن  اإىل  ولفتت 

�سيا�سية  خمططات  تنفيذ  �سوى 
اأب�����س��ع ج��رمي��ة يف حق  ي��ع��د  بحتة 
دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف ال���ذي ج���اء رحمة 
الهطايل  وع���رج���ت  ل��الإن�����س��ان��ي��ة. 
اإىل �سرح الكيفية التي مت حتريف 
تناولت  التي  الدينية  الن�سو�س 
موؤكدة  و”اجلهاد”،  “الهجرة” 
التحريف  يف  ل��ي�����س��ت  ال��غ��اي��ة  اأن 
تام  ان�سياع  م��ن  ذل��ك  يتلو  مل��ا  ب��ل 
وتبعات مكلفة مل جتر للم�سلمن 
والقتل  ال�����دم�����ار  اإل  وال���ب�������س���ر 
ماريا  ال�سيدة  وفندت  والإره���اب. 
ذلك، موؤكدة قيام تلك اجلماعات 
املفاهيم  ب���ت���ح���ري���ف  امل���ت���ط���رف���ة 
القراآنية والنبوية من خالل عزل 
الن�سو�س ال�سرعية عن مدلولها 
ال����ك����ل����ي و����س���ي���اق���ه���ا ال���ت���اري���خ���ي 

اأ�سباب  باإهمال  فقاموا  والعلمي، 
الأحاديث،  وورود  الآي����ات،  ن���زول 
وال����ن����ا�����س����خ وامل����ن���������س����وخ، وال����ع����ام 
واخلا�س، واملطلق واملقيد وغريها 
املهمة  ال����دلل����ي����ة  امل���ب���اح���ث  م����ن 
والتي  الدينية  الن�سو�س  لفهم 
الرا�سخون  العلماء  عليها  اأط��ب��ق 
ج��ي��اًل ب��ع��د ج��ي��ل. واأو����س���ح���ت اأن 
لإثبات  الهجرة  باآيات  ال�ستدلل 
وجوب هجرة امل�سلم من دار الكفر 
امل�سلمة  للمجتمعات  و�سفهم   –
و�سفهم   – الإ����س���الم  دار  اإىل   -
ي�سيطرون  ال����ت����ي  ل�����الأرا������س�����ي 
يعي�س  امل�سلم  اأن  – بحجة  عليها 
وي��ت��ع��ام��ل م���ع غ���ري امل�����س��ل��م��ن يف 
اإل عمليات جتنيد  ه��ي  م��ا  دي���اره 
اأو  ال��ع��ق��ل  اإىل  ت�ستند  ل  خ��ادع��ة 

الوعظ الوعاظ يف الهيئة العامة 
اأن  لل�سوؤون الإ�سالمية والأوق��اف 
مل��ع��اين ن�سو�س  امل��خ��ال��ف  ال��ط��رح 
النبوية  وال�سنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
اإىل  م�سرية  اللحظة،  وليد  لي�س 
العديد  �سهد  الإ���س��الم  ت��اري��خ  اأن 
اختلف  واإن  امل�سابهة  النماذج  من 
واأو�سحت  وان��ت�����س��اره��ا.  ت��اأث��ريه��ا 
املتطرفة  اجلماعات  اأن  الهطايل 
الو�سول  ب�سكل مركز على  عملت 
الفئات  م����ن  ل���ل���ع���دي���د  امل���ب���ا����س���ر 
ي�سهل  التي  واملجتمعية  العمرية 
يف  الدخول  كحديثي  ا�ستقطابها 
النا�سج،  غ��ري  وال�سباب  الإ���س��الم 
وب��ع�����س ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ت��ع��اين من 
اأن  م��وؤك��دة  اجتماعية،  م�سكالت 
تلك اجلماعات مل تتوان حتى عن 

ال���دم���ار  اإل  ت��خ��ل��ف  ول  امل��ن��ط��ق 
وال���ق���ت���ل وال���ك���راه���ي���ة واخل������راب. 
التاريخي  ال�سياق  اأن  اإىل  واأ�سارت 
واملدلول الكلي للن�سو�س الدينية 
حر�ست الهجرة يف ظروف زمانية 
وم���ك���ان���ي���ة م���ع���ي���ن���ة، وه������و م����ا مت 
 “ مبفهوم  يرتبط  فيما  تطبيقه 
اجلهاد “ الذي حولته اجلماعات 
يف  للقتل،  م���رادف  اإىل  املتطرفة 
ح��ن ف��ر���س اجل��ه��اد ل��ل��دف��اع عن 
وفق  والأر�����س،  وال��ع��ر���س  النف�س 

�سروط حمددة ووا�سحة. 

اجلماعات املتطرفة ت�ضوه 
قيم املواطنة

من جهته اأكد ال�سيد عبدالرحمن 
يف  الوعظ  اإدارة  مدير  ال�سام�سي 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي 
ال�سمو  �ساحب  �سيوف  العلماء  الف�سيلة  اأ�سحاب  البطن  ق�سر  يف  اليوم 
امل�ساركن  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  وف���دي  امل��ب��ارك بجانب  رم�����س��ان  ل��ي��ايل  اإح��ي��اء  يف 

العطاء  و�سركاء  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  وهيئة  والأوق���اف  الإ�سالمية 
ال��داع��م��ن لرباجمها  واملح�سنن  وامل��ت��ط��وع��ن  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 
�سهر  مبنا�سبة  التهاين  الوفود  مع  �سموه  وتبادل  الإن�سانية.  وم�ساريعها 
املنا�سبة  ه���ذه  يعيد  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل  اجل��م��ي��ع  ودع���ا   .. امل��ب��ارك  رم�����س��ان 
والأمن  باخلري  تنعم  وه��ي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  على  املباركة 
والأم��ان والزده��ار يف ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

باأ�سحاب  �سموه  ورح��ب   .« اهلل  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
لهم  متمنيا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بلدهم  يف  العلماء  الف�سيلة 
ومبادئ  بثوابت  والتعريف  والن�سح  التوعية  يف  ر�سالتهم  اأداء  يف  التوفيق 
الدين الإ�سالمي ال�سحيحة وال�سليمة. من جانبهم ثمن العلماء املبادرات 
والربامج اخلريية والإن�سانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية املتحدة 
الأم��ن وال�ستقرار والرخاء. كما  اأن يدمي عليها نعم  داعن اهلل عز وجل 

اأ�ساد �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان بجهود ودورهيئة الهالل الأحمر 
واملح�سنن  وامل��ت��ط��وع��ن  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  و�سركائها  الإم���ارات���ي 
اأن  الإن�ساين..موؤكدا  العطاء  �ساحات  يف  وم�ساريعها  لرباجمها  الداعمن 
الداعمن يقومون بدور فاعل يف حتقيق اأهداف الهالل الأحمر الإماراتي 
من خالل براجمها واأن�سطتها امل�ساندة لل�سعوب املت�سررة واملحتاجة والتي 

تعاين وطاأة الظروف يف خمتلف مناطق العامل.

عبدالرحمن ال�ضام�ضي وماريا الهطايل ي�ضتعر�ضان اأ�ضاليب اجلماعات املتطرفة
 يف توظيف ن�ضو�ض القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية خلدمة اأهدافهم ال�ضيا�ضية
حتريف الن�سو�س وا�ستغالل » العاطفة الدينية « لتاأجيج خطاب الكراهية ونبذ الآخر والبعد عن �سماحة الإ�سالم احلقيقي
اجلماعات املتطرفة حاربت كل دعوة لتعزيز مفهوم املواطنة عرب حماولت تفكيك الأ�ضر وزرع الكراهية يف الن�ضء
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت القيادة العامة للقوات امل�سلحة اأم�س الأول 
اخلدمة  منت�سبي  م��ن  ال�”11”  الدفعة  بتخريج 
التي  الأ�سا�سي  التدريب  فرتة  انتهاء  بعد  الوطنية 
الثالثة  التدريب  مراكز  يف  اأ�سهر  اأرب��ع��ة  ا�ستمرت 
اللحمة  و�سيح  العن  تدريب  مراكز  وه��ي  بالدولة 
املنامة  ومع�سكر  الظفرة  منطقة  يف  ليوا  ومع�سكر 

يف عجمان.
كان املجندون قد خ�سعوا لربنامج تدريبي متكامل 
مت ت��ط��وي��ره وف��ق��ا لأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة ما 
على  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  حر�س  يوؤكد 
الرتقاء باملنظومة التدريبية للربنامج و تطويرها 
حتقيق  ل�سمان  امل�ستوى  عالية  مبناهج  وتعزيزها 
بعد ذلك  لتبداأ  املن�سودة..  ال�سرتاتيجية  الأهداف 
التدريب  يتم  التي  التخ�س�سي  ال��ت��دري��ب  مرحلة 
القوات  فيها على مهن وتخ�س�سات حمددة تخدم 
امل�سلحة ليتم توزيعهم بعد التخ�س�س على وحدات 

القوات امل�سلحة ليمار�سوا وب�سورة فعلية هذه املهن 
مع  جنب  اإىل  جنبا  عالية  بحرفية  والتخ�س�سات 
جانب  اإىل  امل�سلحة  ال��ق��وات  يف  العاملن  اإخ��وان��ه��م 
العديد من املحا�سرات التي �سيتلقونها على اأيدي 
مدربن متخ�س�سن بهدف تعزيز القيم الإ�سالمية 
والقيادة  للوطن  والنتماء  ال��ولء  وقيم  والوطنية 

ليكون �سعارهم “اهلل - الوطن - الرئي�س«.
و ق��دم اخل��ري��ج��ون يف اح��ت��ف��الت ال��ت��خ��رج عرو�سا 
ع�سكرية اأبرزت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن 

و الذود عن حيا�سه بروح وطنية عالية .
ا�ستعرا�سات  ال�”11”  الدفعة  خريجو  ق��دم  فقد 
ع�����س��ك��ري��ة مل���ا ت��ل��ق��وه يف م��ي��ادي��ن ال��ت��دري��ب عك�ست 
التخ�س�سات  ك��ل  يف  تاأهيلهم  وم�ستوى  مهاراتهم 
واأبرزت ما حتلوا به من روح معنوية عالية ج�سدت 
مقدار من يحملونه من ولء وانتماء وحب خلدمة 

وطننا الغايل والذود عنه والت�سحية من اأجله.
و بداأت الحتفالت بتالوة اآيات من الذكر احلكيم 
ثم اأداء الق�سم .. األقى بعدها قادة املع�سكرات كلمة 

الدفعة  تخريج  ن�سهد  ال��ي��وم  “ اإن��ن��ا   : فيها  ق��ال��وا 
احلادية ع�سرة من خريجي دورة اخلدمة الوطنية 
التاأ�سي�سية بعد اأن اأنهوا مرحلة التدريب الأ�سا�سي 
بجدارة واقتدار حيث تلقوا خالل �ستة ع�سر اأ�سبوعا 
ومهارة  والرماية  ال�سالح  ا�ستخدام  على  التدريب 
املبنية  املناطق  يف  والقتال  املعركة  وم��ه��ارة  امل��ي��دان 
والأمن الداخلي وتدريبات امل�ساة واللياقة البدنية.

والعملية  التطبيقية  البيانات  على  الرتكيز  مت  و 
جلندي  اإع���داد  بهدف  امل��ي��دان  يف  التعاي�س  وكيفية 
املقاتل من خالل تنفيذ عدة متارين خارجية طبقت 
والأ�سا�سية  الع�سكرية  امل��ه��ارات  جميع  خاللها  من 
اإىل  املدنية  احل��ي��اة  م��ن  حتويلهم  يف  اأ�سهمت  التي 
العلوم  بع�س  تلقيهم  اإىل  اإ�سافة  الع�سكرية  احلياة 
الأكادميية واملحا�سرات اخلارجية التي تهدف اإىل 
تر�سيخ وتنمية حب الوطن والقيادة لديهم فاأثبتوا 
ب��ك��ل ف��خ��ر واع����ت����زاز ق��درت��ه��م ع��ل��ى حت��م��ل م�ساق 
التدريب مدركن اأن كل قطرة عرق يف امليدان توفر 
لالنتقال  جاهزين  فاأ�سبحوا  املعركة  يف  دم  قطرة 

وحدات  خمتلف  يف  التخ�س�سي  ال��ت��دري��ب  ملرحلة 
القوات امل�سلحة ».

و اأو�سح قادة املع�سكرات اأن اخلريجن اأدرك��وا منذ 
اليوم الأول للتحاقهم بلمركز اأنهم اأمام حتد كبري 
اأثبتوا من خالله مدى قدرتهم على حتمل امل�ساق 
معدنهم  واأثبتوا  والتعليمات  ل��الأوام��ر  والن�سياع 
“ فكانوا  “ رج��ال خليفة  باأنهم فعال من  الأ�سيل 
الوطن  ول��ه��ذا  لهم  فهنيئا  بهم  ال��ظ��ن  ح�سن  عند 

بهذا اجليل املقدر للم�سوؤولية والدفاع عن وطنه.
“ اأن��ت��م احل�سن  و خ��اط��ب��وا اخل��ري��ج��ن ق��ائ��ل��ن: 
ال���وط���ن حا�سره  ل���ه���ذا  امل��ن��ي��ع  احل�����س��ن وال�������س���د 
التم�سك  ه��و  ب��ه  نو�سيكم  م��ا  خ��ري  واإن  وم�ستقبله 
وال�سالم  ال�سالة  عليه  ر�سوله  وب�سنة  اهلل  بكتاب 
وطاعة اأويل الأمر، ولتكن احلياة الع�سكرية فخركم 
هذا  ع��ن  وال��دف��اع  �سعاركم  الع�سكري  والح����رتاف 
الت�سحية  اأمانيكم  اأعلى  تكون  واأن  اأملكم  الوطن 

بالنف�س فداء لهذا الوطن«.
واأ�ساف قادة املع�سكرات : “ ل يفوتنا يف هذا اليوم 

وهو  قليلة  اأي���ام  قبل  علينا  م��ر  ي��وم��ا  ن�ستذكر  اأن 
من اأغلى الأي��ام الوطنية على نفو�سنا األ وهو يوم 
ال�ساد�س من مايو من كل عام ذكرى توحيد القوات 
امل�سلحة والذي �سيبقى را�سخا يف ذاكرة الوطن فهي 

رمز عزميتنا وقوة ارادتنا ومتا�سكنا ».
و ت��وج��ه ق����ادة م��راك��ز ال��ت��دري��ب ب��ال�����س��ك��ر اجلزيل 
الداخلية  وزارة  و  امل�سلحة  للقوات  العامة  للقيادة 
والدوائر املدنية ولكل من �ساهم يف تقدمي الدعم 
ال�����الزم ل��ه��ذا امل���رك���ز ل��ل��و���س��ول ب���ه اإىل الأه�����داف 
الأوفياء  اجلند  يكونوا  ب��اأن  اهلل  معاهدين  املحددة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  امل�سرية  وقائد  الوطن  لهذا 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل”و�ساحب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .
�سعادتهم  ع����ن  اخل����ري����ج����ون  ع����رب  ج���ان���ب���ه���م  م����ن 

واعتزازهم وفخرهم باأداء اخلدمة الوطنية وتلبية 
نداء القائد واإخوانه اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات 
للوطن  ف���داء  ���س��ه��ادة  م�ساريع  اأنف�سهم  واع��ت��ربوا 

وترابه الطاهر.
الإلزامية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة  ت���اأدي���ة  اإن  وق���ال���وا 
الوطن  يحمي  منيعا  حائطا  متثل  والحتياطية 
اأن  واأك���دوا  مكت�سباته..  وي�سون  وخارجيا  داخليا 
القوات امل�سلحة م�سنع الرجال مبا تقدمه لهم من 
خربات متنوعة ت�سقل مواهبهم وتنمي فيهم حب 

الولء والنتماء للوطن وقيادته احلكيمة.
و عرب عدد من اأولياء الأمور عن �سعادتهم بان�سمام 
جنودا  ليكونوا  ع�سرة  احل��ادي��ة  الدفعة  يف  اأبنائهم 
مهارات  واكت�ساب  عنه  وال��دف��اع  وطنهم  خدمة  يف 
الدفاع عن النف�س والن�سباط وحتمل امل�سوؤولية.. 
الوطنية  اخل��دم��ة  اإىل  الن�سمام  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 
الع�سكرية م�سنع  اأن  اإىل  به لفتن  يعتزون  �سرف 
اأم���ام ما  اأب��ن��اوؤن��ا �سيء ب�سيط  ال��رج��ال وم��ا يقدمه 

قدمته لنا الدولة.

قواتنا امل�سلحة حتتفل بتخريج الدفعة »11« من منت�سبي اخلدمة الوطنية 

•• اأبوظبي-وام:

ع�������ززت “ ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح����م����ر 
م�ساريعها  و  “ ب��راجم��ه��ا  الإم���ارات���ي 
دولة   83 يف  ال��ع��ام  ه��ذا  الرم�سانية 
مليونا   21 و خ�س�ست  ال��ع��امل  ح��ول 
هذه  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  دره������م  اآلف  و810 
مليون  منها  ي�ستفيد  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 

و435 األفا و966 �سخ�سا.
و اأف�������ردت ال��ه��ي��ئ��ة ح���ي���زا ك���ب���ريا من 
الربامج الرم�سانية “ اإفطار ال�سائم 
، زكاة الفطر و ك�سوة العيد “ للدول 
تواجه حاليا حتديات  التي  املناطق  و 
اإن�����س��ان��ي��ة ك��ب��رية ن��ت��ي��ج��ة ل���الأزم���ات و 

الكوارث التي ت�سهدها .
و و�سعت الهيئة الالجئن ال�سورين 
مقدمة  يف  ال�����س��وري  اجل����وار  دول  يف 
لتح�سن  ال��رم�����س��ان��ي��ة  الأول�����وي�����ات 
ظروفهم خالل ال�سهر الف�سيل ، اإىل 
جانب املتاأثرين من الأحداث الطارئة 

و اأزم�����ة ال���غ���ذاء يف ع����دد م���ن ال����دول 
الأفريقية و الآ�سيوية.

ال�سائم  اإفطار  م�سروع  من  وي�ستفيد 
األ���ف  م��ل��ي��ون و291  ال���دول���ة  خ�����ارج 
�سخ�س، فيما ي�ستفيد من زكاة الفطر 
اإىل جانب  ف��ردا،  و296  األفا   128

ي�ستفيدون  �سخ�سا  و658  األفا   16
من م�سروع ك�سوة العيد.

ويف حمور اآخر خ�س�ست الهيئة برامج 
اإغاثية اإ�سافية تت�سمن توزيع الطرود 
على  الف�سيل  ال�سهر  خالل  الغذائية 
ال��ت��ي تواجه  ال����دول  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن يف 

النزاعات  ب�سبب  اإن�����س��ان��ي��ة  حت��دي��ات 
التي  وال����دول  الطبيعية،  وال���ك���وارث 
ت�ست�سيف اأعدادا كبرية من الالجئن 
العربية كما عززت  املنطقة  خا�سة يف 
التي  املقطوعة  امل�ساعدات  بند  الهيئة 

تغطي جمالت تنموية حيوية.

واأك��د الدكتور حممد عتيق الفالحي 
الأحمر  ال��ه��الل  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ن 
الإن�سانية  براجمها  ع��ززت  الهيئة  اأن 
العام  ه����ذا  رم�������س���ان  يف  الإغ���اث���ي���ة  و 
الكبرية  الإن�سانية  للتحديات  ن��ظ��را 
التي تواجه العديد من الدول ب�سبب 

النزاعات و الكوارث الطبيعية يف ظل 
اأزمة غذائية حادة يف بع�س ال�ساحات.
وق���ال اإن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه الأزم����ات 
جمتمعة تفر�س حتديات كثرية على 
مبكرا  ا�ستعداداتها  جاءت  لذا  الهيئة 
للو�سول اإىل مناطق ال�سعف ال�سديد 

قبل وقت كاف من حلول �سهر رم�سان 
املبارك .. م�سريا اإىل اأن الهيئة اأطلقت 
موؤخرا حملتها الرم�سانية حتت �سعار 
عطاء” ل�ستقطاب  لالإن�سانية  “ كن 
ح�سد  و  امل��ت��ربع��ن  و  املح�سنن  دع���م 
الإن�سانية  ال��ق�����س��اي��ا  م��ع  ت�سامنهم 

من  ال�سعوب  م��ن  الكثري  ت���وؤرق  ال��ت��ي 
�ستتوا�سل  احلملة  اأن  واأك��د   .. حولنا 
اأيام رم�سان لفتح اأبواب اخلري  طيلة 
الأيام  اأم��ام اجلميع يف ه��ذه  الثواب  و 

املباركة .
للجهات  الهيئة  تقدير  ع��ن  اأع���رب  و 
برامج رم�سان  تنفيذ  لها يف  امل�ساندة 
على راأ�سها �سفارات الدولة يف اخلارج 
و مكاتب الهيئة يف عدد من العوا�سم 
املنظمات  و  اجلمعيات  من  وال�سركاء 
املعنية  ال���دول  يف  املعتمدة  الإن�سانية 
املح�سنن  ج��ان��ب  اإىل  ال��ربام��ج  ب��ه��ذه 
برامج  تتعزز  بف�سلهم  ال��ذي��ن  ك��اف��ة 

الهيئة يف رم�سان.
املالية  امل��خ�����س�����س��ات  زي�����ادة  اإن  وق����ال 
ال���ع���ام توؤكد  ل���ربام���ج رم�������س���ان ه����ذا 
الأو�ساع  ل��ت��ط��ورات  الهيئة  ا�ستجابة 
الدولية  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  الإن�����س��ان��ي��ة 
وح���ر����س���ه���ا ع���ل���ى ت��خ��ف��ي��ف امل���ع���ان���اة 

الب�سرية و�سون الكرامة الإن�سانية.

الهالل الأحمر يعزز براجمه الرم�سانية يف 83 دولة حول العامل

عبد العزيز النعيمي ي�سهد »ملتقى املوظفني الرم�ساين«
•• عجمان - وام:

ح�سر ال�سيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية رئي�س جمل�س اإدارة مدينة 
عجمان الإعالمية احلرة “ملتقى املوظفن الرم�ساين” الذي اأقيم يف فندق عجمان �ساراي بح�سور 

املدراء واملوظفن.
وهناأ �سموه املوظفن مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك و�سكرهم على جهودهم املبذولة التي تكللت 
اأهمية املبادرات واللقاءات املجتمعية التي جتمع املوظفن  بالعديد من الإجن��ازات النوعية .. موؤكدا 
والتوا�سل  الجتماعية  العالقات  لتعزيز  هامة  فر�سة  اإياها  اليومي معتربا  العمل  روتن  بعيدا عن 

الإيجابي بن املوظفن.
و�سهد اللقاء الرم�ساين اأن�سطة متنوعة تخللتها م�سابقات وجوائز قيمة للح�سور حيث اأعرب املوظفون 

عن �سعادتهم البالغة .. مثمنن ح�سور ال�سيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ورعايته احلفل.

•• هانوي-وام: 

معدات  فيتنام  جمهورية  يف  ال��دول��ة  �سفارة  قدمت 

ل��دع��م غ��رف��ة ع���الج امل��ر���س��ى اخل��ارج��ي��ن يف مركز 
الدم  ون��ق��ل  ال���دم  اأم��را���س  مب�ست�سفى  الثال�سيميا 
العالجية  اخل����دم����ات  حت�����س��ن  ب���ه���دف  ه���ان���وي  يف 

للمر�سى.

�سفري  ال��ظ��اه��ري  عبيد  �سعيد  عبيد  �سعادة  و�سلط 
ل���دى ج��م��ه��وري��ة فيتنام ال���س��رتاك��ي��ة - يف  ال��دول��ة 
كلمة ل��ه خ��الل زي��ارت��ه ووف��د م��ن اأع�����س��اء ال�سفارة 
دولة  على  ال�����س��وء   - ه��ان��وي  يف  الثال�سيميا  مل��رك��ز 

الإمارات كعا�سمة عاملية للت�سامح، وج�سراً للتوا�سل 
الآخر  وقبول  الثقافات،  خمتلف  من  ال�سعوب  بن 
ورف�س التطرف باأ�سكاله و�سوره كافة .. م�سريا اإىل 
موؤكدا  للت�سامح..  عاما   2019 عام  اأنها خ�س�ست 

املر�سى  مل�ساعدة  و�سعها  يف  ما  �ستبذل  ال�سفارة  اأن 
يف فيتنام انطالقا من فكر الت�سامح الذي تنتهجه 
الإمارات. من جهته عرب مدير امل�ست�سفى عن �سكره 
دولة  تقدمها  التي  امل�ساعدات  على  الدولة  ل�سفارة 

الإمارات واهتمام ال�سفارة ومتابعتها لتح�سن جودة 
عددا  هناك  اأن  اإىل  م�سريا   .. ال��دم  ملر�سى  ال��ع��الج 
كبريا من مر�سى الثال�سيميا يف خمتلف حمافظات 
جودة  لتح�سن  ال��دع��م  ه���ذا  مل��ث��ل  ح��اج��ة  يف  فيتنام 

�سفارة الدولة تدعم مر�سى الثال�سيميا يف هانوي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

الأر�سيف  يف  العلمية  اللجنة  ناق�ست 
الوطني اأهم الكتب والبحوث واأوراق 
من  �سواء  لالإ�سدار  املر�سحة  العمل 
بع�س  اأو  ال���وط���ن���ي  الأر����س���ي���ف  ق��ب��ل 
الت�سامح،  ع��ام  يف  اخلارجية  اجلهات 
وركزت اللجنة يف اأهمية الكتب واأوراق 
م�سامينها  ت�ستعر�س  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
القائد  اأر���س��اه��ا  التي  الت�سامح  قيمة 
املوؤ�س�س املغفور له –باإذن اهلل- ال�سيخ 
نهيان حتى غدا  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
منوذج دولة الإمارات العربية املتحدة 
تنعم  ال��ت��ي  للبيئة  م��ث��ال��ي��اً  من���وذج���اً 
بالت�سامح والن�سجام واحتواء الآخر. 
ون��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة الإ�����س����دارات التي 
تتناول تاريخ دولة الإم��ارات وتراثها 
التي �ست�سدر عن الأر�سيف الوطني، 
اأو التي يتلقاها الأر�سيف الوطني من 
لتحليلها  خمتلفة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ات 
واإب������داء ال������راأي ف��ي��ه��ا، واآل���ي���ة تقييم 

للم�ساركة  اأُع��������دت  ال���ت���ي  ال���ب���ح���وث 
�سمن  ذل�����ك  وج������اء  امل������وؤمت������رات،  يف 
ج����دول اأع���م���ال ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
عام   2019 ل��ع��ام  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا  اأول 

الت�سامح.
حمد  العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  واأك����د 
البحوث  اإدارة  �سليم احلمريي مدير 
الأر�سيف  يف  امل��ع��رف��ي��ة  واخل����دم����ات 

التي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال��وط��ن��ي 
امل�ست�سارين  م���ن  ن��خ��ب��ة  م���ن  ت��ت��األ��ف 
واخلرباء يف جمال التحقيق بالوثائق 
ال�سفاهية  وامل�����روي�����ات  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
حتر�س على دوره��ا يف احلفاظ على 
املواد  حتليل  يف  التاريخية  احلقائق 
ويح�سل  عليها،  عر�سها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
بحثه،  ُت�سند  ت��و���س��ي��ات  ع��ل��ى  امل��وؤل��ف 

الأر�سيف  اهتمام  من  انطالقاً  وذلك 
التاريخية  ب���امل���ن���ه���ج���ي���ة  ال����وط����ن����ي 
وم�����س��داق��ي��ة ك��ل م��ا ي���رد م��ن حقائق 
للن�سر  ق��اب��ل��ي��ت��ه��ا  وم����دى  ت��اري��خ��ي��ة، 
والأكادميين  ل��ل��ب��اح��ث��ن  والإت���اح���ة 

واأو�ساط القراء.
اأن  اإىل  العلمية  اللجنة  رئي�س  واأ�سار 
الكتب  على  التدقيق  يف  اللجنة  دور 

للمعلومات  وت��وث��ي��ق��ه��ا  وال���ب���ح���وث 
الإمارات  بدولة  اخلا�سة  التاريخية 
ب�سكل  اخلليج  ومنطقة  خا�س  ب�سكل 
ع���ام ي��ك��ون ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى احلقائق 
التي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��وث��ائ��ق  يف  املثبتة 
تلك  اأو  ال��وط��ن��ي،  الأر���س��ي��ف  يقتنيها 
التاريخ  م���ق���اب���الت  يف  وردت  ال���ت���ي 
مع  اأج��ري��ت  وال��ت��ي  املوثقة  ال�سفاهي 
ال��ذي��ن عا�سروا  ال�����س��ن  ال����رواة ك��ب��ار 
الأحداث التاريخية قبل قيام الحتاد 
ويف مرحلة البناء والنماء والنه�سة، 
التاريخية  وامل����راج����ع  امل�������س���ادر  ويف 
ال���ت���ي حت��ف��ل ب��ه��ا م��ك��ت��ب��ة الإم�������ارات 
ير�سخ  ذل��ك  اأن  م��وؤك��داً  املتخ�س�سة- 
مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة 
التاريخية، ويوثق تطورها وم�سريتها 
املظفرة حتى و�سلت اإىل ما هي عليه 
اليوم على يد قادة عظام يف مقدمتهم 
القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
والقيادة  ث��راه-  نهيان -طيب اهلل  اآل 

التي �سارت على نهجه.

•• اأبوظبي-الفجر:

التي  النوعية  املحا�سرات  تزال  ما 
�ساحب  ���س��ي��وف  ال��ع��ل��م��اء  يلقيها 
ال�سمو رئي�س الدولة – حفظه اهلل 
– يف امل�ساجد واملوؤ�س�سات وجمال�س 

الأحياء، 
وف������ق ال����ربن����ام����ج ال�������ذي اأع����دت����ه 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
املو�سوعات  اأهم  تتناول  والأوق��اف 
الدينية  ال���ث���ق���اف���ة  ت����ع����زز  ال����ت����ي 
والروحية للنا�س فقد بن العلماء 
�سهر  يف  الن��ف��اق  اأهمية  ال�سيوف 
رم�������س���ان امل����ب����ارك م����وؤك����دي����ن اأن 
الإ�سراف  لي�س  الإنفاق هو  مفهوم 
املق�سود  ب��ل  رم�����س��ان  م��وائ��د  على 
الفقراء  م��ن  املتعففن  تفقد  ه��و 
املجتمع  يف  واأ�سباههم  وامل�ساكن 
اإذ اإن العادات املنت�سرة يف الإ�سراف 

تفرح  كانت  واإن  الأطعمة  وتنويع 
الأ�سر  ل��دى  ال�سائمن  الأط��ف��ال 
ول��ك��ن��ه��ا ل ت��ع��لِّ��م ف��ق��ه ال�����س��وم ول 
هي  التي  التقوى  جم��الت  ح  تو�سِّ
لعلكم   “ لل�سوم  الأع��ل��ى  ال��ه��دف 

تتقون ..« 
عليه  اهلل  ���س��ل��ى  اهلل  ر����س���ول  ق����ال 
َثاَلَثٌة...  نَِّة  َ اجلجْ ���ُل  هجْ َواأَ  ...“ و�سلم 
ِلُكلِّ ِذي  َقلجِْب  الجْ َرِقيُق  َرِحيٌم  َوَرُج��ٌل 
ٌف  ُمَتَعفِّ َوَع��ِف��ي��ٌف  ��ِل��ٍم،  َوُم�����سجْ َب��ى  ُق��رجْ
م�سلم”.  “�سحيح  ِعَياٍل...”  ُذو 
َوَثالٌث  ��اَراٌت  َك��فَّ “َثالٌث  وحديث: 
��ِج��َي��اٌت َوَثالٌث  ُم��نجْ َوَث����الٌث  َدَرَج����اٌت 
َرَج�����اُت:  ال�����دَّ ��������ا  َواأَمَّ  ... ���ِل���َك���اٌت  ُم���هجْ
��َع��اُم ال��ط��ع��ام واإف�����س��اء ال�سالم  َف��اإِطجْ
ِنَياٌم  ���ا����ُس  َوال���نَّ ب��ال��ل��ي��ل  وال�����س��الة 
ِب  َغ�سَ ُل يِف الجْ َعدجْ ِجَياُت: َفالجْ ُنجْ ا املجْ َواأَمَّ
ِغَنى  َوالجْ ِر  َفقجْ ُد يِف الجْ َق�سجْ �َسا َوالجْ َوالرِّ
َعالِنَيِة  َوالجْ ��رِّ  ال�����سِّ يِف   ِ اهللَّ ��َي��ُة  َوَخ�����سجْ

َوَهًوى  ُمَطاٌع  َف�ُسحٌّ  ِلَكاُت  ُهجْ املجْ ���ا  َواأَمَّ
�ِسِه”  ِبَنفجْ ِء  َ������رجْ املجْ �����َج�����اُب  َواإِعجْ ��َب��ٌع  ُم��تَّ

البزار«. “م�سند 
ثم �سرح العلماء ال�سيوف عددا من 
لدللتها  التي  والحاديث  الآي��ات 
تعاىل  كقوله  لل�سائمن  العميقة 
��َواُه��مجْ اإِلَّ  َ يِف َك��ِث��رٍي ِم��نجْ جَنجْ َل َخ��ريجْ
وجْ  اأَ ���ُروٍف  َم���عجْ اأَوجْ  ��َدَق��ٍة  ِب�����سَ اأََم����َر  َم���نجْ 
َعلجْ  َيفجْ َوَم����نجْ  ��ا���ِس  ال��نَّ  َ َب���نجْ ���اَلٍح  اإِ����سجْ
َف  َف�َسوجْ  ِ ��اِت اهللَّ ���سَ َم��رجْ ��ِت��َغ��اَء  ابجْ َذِل��َك 
 114 ًرا َعِظيًما الن�ساء:  اأَججْ ُنوؤجِْتيِه 
 ِ ِدي َثاَلَثٌة: َفَيُد اهللَّ أَيجْ ،وحديث )الجْ
ِطي الَِّتي َتِليَها، َوَيُد  ُعجْ ُعلجَْيا، َوَيُد املجْ الجْ
َل،  َف�سجْ الجْ ��ِط  َف��اأَعجْ لَى،  فجْ ال�سُّ اِئِل  ال�سَّ
اأبي  �����ِس��َك(���س��ن  َن��فجْ َع���نجْ  ��ِج��زجْ  َت��عجْ َوَل 
العلماء على مناذج  وق��ف  داود.ث���م 
وال�سحابة  ال���ن���ب���ي  �����س����رية  م����ن 
وال�������س���احل���ن يف ال����ت����زام امل�����ربات 

والدعوة اإىل اخلريات:

ل�سحابته  ق��ال  النبي حن  من��وذج 
�ِسُم  اأُقجْ ر�سوان اهلل عليهم: )َثاَلَثٌة 
ُثُكمجْ َحِديًثا فاأحفظوه،  ِهنَّ َواأَُحدِّ َعلَيجْ

َقاَل: 
َدَقٍة، َوَل  ٍد ِمنجْ �سَ َما َنَق�َس َماُل َعبجْ
َها اإِلَّ  ِلَمًة َف�َسرَبَ َعلَيجْ ٌد َمظجْ ُظِلَم َعبجْ
َباَب  ��ٌد  َع��بجْ َف��َت��َح  َوَل  ا،  ِع���زًّ  ُ اهللَّ َزاَدُه 
ٍر  َفقجْ َباَب  ِه  َعلَيجْ  ُ اهللَّ َفَتَح  لَّ  اإِ َلٍة  اأَ َم�سجْ

َوَها( �سن الرتمذي. اأَوجْ َكِلَمًة َنحجْ
ِلب  املُطَّ ع��ب��ِد  ب��ن  ��ا���س  ال��ع��بَّ من���وذج 
“ل  ر����س���ي اهلل ع���ن���ه ح����ن ق������ال: 
ِخ�َساٍل:  ِب��َث��اَلِث  اإلَّ  ��ُروُف  املَ��عجْ َي��ِت��مُّ 
فاإِذا  ُه،  ُ و���َس��رتجْ ��ِغ��رُيُه  وَت�����سجْ ِجيُلُه  َتعجْ
َتُه  رجْ غَّ �سَ واإَذا  ����اأجَْت����ُه،  َه����نَّ ���َت���ُه  ���لجْ َع���جَّ
اأدب  َتُه(  مجْ َ اأَمتجْ َتُه  �َسرَتجْ واإَِذا  َتُه،  مجْ َعظَّ

الدنيا والدين.
وحتدث العلماء عن مرتكزات الرب 

واخلريات ذاكرين منها :
ُهُم  ُيِحبُّ )ثالَثٌة  ال�سادقة:  -النية 

ا  َفاأَمَّ  ،ُ اهللَّ ُهُم  ِغ�سُ ُيبجْ َوَث��اَلَث��ٌة   ،ُ اهللَّ
ًما  ُ، َفَرُجٌل اأََتى َقوجْ ُهُم اهللَّ الَِّذيَن ُيِحبُّ
ِبَقَراَبٍة  ُهمجْ  اأَلجْ َي�سجْ َومَلجْ   ِ ِباهللَّ َلُهمجْ  َف�َساأَ
َنُهمجْ َفَمَنُعوُه، َفَتَخلََّف َرُجٌل  َنُه َوَبيجْ َبيجْ
لَُم  َيعجْ َل  ا  ���ِس��رًّ ��َط��اُه  َف��اأَعجْ ��َي��اِن��ِه��مجْ  ِب��اأَعجْ
َطاُه...  اأَعجْ ��ِذي  َوالَّ  ،ُ اهللَّ اإِلَّ  ِتِه  ِبَعِطيَّ

( �سن الرتمذي.
َبَعَث  الَِّذي  ُهَو  -الأ�سوة ال�ساحلة: 
ُلو  َيتجْ ��ُه��مجْ  ِم��نجْ ���وًل  َر����سُ ����َن  ����يِّ أُمِّ الجْ يِف 
َوُيَعلُِّمُهُم  ��ي��ِه��مجْ  َوُي��َزكِّ اآَي��اِت��ِه  ِهمجْ  َعلَيجْ
ُل  َمَة َواإِنجْ َكاُنوا ِمنجْ َقبجْ كجْ ِ ِكَتاَب َواحلجْ الجْ

َلِفي �َساَلٍل ُمِبٍن اجلمعة: 2.
نَِّة  َ ُل اجلجْ هجْ التوفيق وال�سداد: )... َواأَ
ٌق  �ِسٌط ُمَت�َسدِّ َثاَلَثٌة ُذو �ُسلجَْطاٍن ُمقجْ

ٌق... ( �سحيح م�سلم. ُمَوفَّ
�����ُل  َواأَهجْ  ...( ال��رح��م��ة:  -ا�ست�سعار 
نَِّة َثاَلَثٌة... َوَرُجٌل َرِحيٌم َرِقيُق  َ اجلجْ
 ) ِلٌم...  َوُم�سجْ َبى  ُقرجْ ِذي  ِلُكلِّ  َقلجِْب  الجْ

�سحيح م�سلم.

وثالث   ...( امل��ه��ل��ك��ات:  -اج��ت��ن��اب 
َف�ُسحٌّ  ��ِل��َك��اُت  ُ��هجْ املجْ �����ا  َواأَمَّ م��ه��ل��ك��ات... 
ِء  َرجْ املجْ ��َج��اُب  عجْ َواإِ ُمتََّبٌع  َوَه��ًوى  ُمَطاٌع 

�ِسِه( م�سند البزار. ِبَنفجْ

اإِينِّ  ال���دع���اء: )ال���لَّ���ُه���مَّ  -م���الزم���ة 
َك  اِت، َوَت�����رجْ َ ���َل اخَل�������ريجْ ���اأَُل���َك ِف���عجْ اأَ����سجْ
�سن   ) املَ�َساِكِن...  َوُحبَّ  َكَراِت،  املُنجْ

الرتمذي.

ه���ذا وك���ان ال��ع��ل��م��اء ال�����س��ي��وف قد 
“ ملتقى  يف  الأول  اأم�����س  ���س��ارك��وا 
و�سط ح�سور  للت�سامح:  الإم��ارات 

من املعنين كبري .

العلماء ال�سيوف : رم�سان بني الإ�سراف والإنفاق

•• دبي-وام: 

بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  تراأ�س 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
الجتماع  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي����ر  ال������وزراء 
الأول للفريق القيادي لإدارة املكافاآت 
ال�سلوكية، �سمن وزارة الال م�ستحيل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  ال��ت��ي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
على  تعمل  وال��ت��ي  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
اإجراء تغيري جذري للنظم احلالية يف 

العمل احلكومي.
 “ ال�سلوكية  املكافاآت  “ اإدارة  وتهدف 
لدى  الإي��ج��اب��ي  ال�سلوك  حتفيز  اإىل 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع ع���رب ت��ط��وي��ر نظام 
ال�سلوكيات  ي��ر���س��د  خ��ا���س  م��ك��اف��اآت 
املجتمعية الإيجابية ويكافئ امللتزمن 
ال�سلوك اجليد  بها، من خالل قيا�س 
الهادفة  امل���ب���ادرات  واإط����الق  ل��الأف��راد 
هذه  تبني  ع��ل��ى  املجتمع  حتفيز  اإىل 
طريق  ع��ن  ومكافئتهم  ال�سلوكيات، 
لل�سلوك  حت��ف��ي��زي��ة  ن���ق���اط  م��ن��ح��ه��م 
ل��ه��م احل�����س��ول على  تتيح  الإي��ج��اب��ي 
املجتمع  فئات  ح�سب  متنوعة  حوافز 
امل�����س��ت��ه��دف��ة مب���ا يف ذل���ك دف���ع ر�سوم 

اخلدمات احلكومية املختلفة.
العمل  خ����ط����ط  �����س����م����وه  واع�����ت�����م�����د 
خالل  ب������الإدارة  اخل��ا���س��ة  التنفيذية 
و�سع  تت�سمن  وال��ت��ي  املقبلة  املرحلة 
قائمة بال�سلوكيات املوؤثرة يف املجتمع، 
لل�سلوك،  امل��ح��ف��زة  امل��ك��اف��اآت  وحت��دي��د 
ذكي  ت��ط��ب��ي��ق  ت���ط���وي���ر  اإىل  اإ����س���اف���ة 

للو�سول اإىل فئات املجتمع كافة.
بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  ال��ف��ري��ق  واأك���د 
ما�سية  الإم����ارات  اأن  نهيان  اآل  زاي���د 
يف ت��ع��زي��ز جن��اح��ات��ه��ا وحت�����س��ن جودة 

احلياة املجتمع بقيادة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
وباملبادرات  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  اخل���الق���ة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�سيخ حممد بن 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 

للقوات امل�سلحة .
وقال �سموه اإن اإدارة املكافاآت ال�سلوكية 
هي  م�ستحيل”  ال���ال  “وزارة  �سمن 
حكومة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ري����ادي����ة  م����ب����ادرة 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  ب���روؤي���ة  الإم������ارات 
بهدف تعزير ال�سلوك الإيجابي لدى 
وا�ستثمار  وموؤ�س�ساته  املجتمع  اأف���راد 
ال��ط��اق��ات ال�����س��اإي��ج��اب��ي��ة امل���وج���ودة يف 
باإطار  وت�سكيلها  الإم���ارات���ي  املجتمع 

موؤ�س�سي.
واأ�ساف �سموه اأن ال�ستثمار احلقيقي 

الب�سرية  ال�����ق�����درات  ب���ن���اء  يف  ي���ك���ون 
ومتكينها من دورها الوطني لتح�سن 
جودة احلياة، وتاأتي مثل هذه املبادرات 
لت�سكل اإطارا موؤ�س�سيا لال�ستفادة من 
واملتوارثة  املغرو�سة  الإيجابية  ال��روح 
وتعزيزها  الإم������ارات������ي  امل��ج��ت��م��ع  يف 
ال����وط����ن  خ�����دم�����ة  اإىل  وت���وج���ي���ه���ه���ا 
برنامج مكافاآت  وامل��واط��ن من خ��الل 
���س��م��ن ق��ال��ب م��وؤ���س�����س��ي، مب��ا يح�سن 
منوذجا  للعامل  ويقدم  املجتمع  حياة 
احلكومي  ال��ع��م��ل  مل��ن��ظ��وم��ة  ج���دي���دا 
طاقات  ا�ستثمار  على  ال��ق��ادر  اخل��الق 
التجارب  لتعميم  ال��ك��ام��ن��ة  امل��ج��ت��م��ع 

الناجحة ومكافئتها.
����س���ارك يف الج��ت��م��اع ك���ل م���ن معايل 
حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزير 
وامل�ستقبل  ال������وزراء  جم��ل�����س  ����س���وؤون 
املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  ومعايل 
عبدالرحمن  ومعايل  القت�ساد  وزير 
ال�سحة  ال��ع��وي�����س وزي����ر  ب���ن حم��م��د 

ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع وم���ع���ايل ع��ب��ي��د بن 
لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير  حميد 
اإبراهيم  ب��ن  ح�����س��ن  وم��ع��ايل  امل��ال��ي��ة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي�����ر  احل���م���ادي 
ومعايل نا�سر بن ثاين الهاملي وزير 
ومعايل  وال��ت��وط��ن  الب�سرية  امل����وارد 
ح�����س��ة ب��ن��ت عي�سى ب��و ح��م��ي��د وزي���رة 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وم���ع���ايل ع��ه��ود بنت 
ال��روم��ي وزي��رة دول��ة لل�سعادة  خلفان 
وجودة احلياة مدير عام مكتب رئا�سة 
جم��ل�����س ال������وزراء وم���ع���ايل ���س��م��ا بنت 
�سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة 

ل�سوؤون ال�سباب.
معايل   .. الج���ت���م���اع  يف  ����س���ارك  ك��م��ا 
امل���ن�������س���وري حمافظ  را����س���د  م���ب���ارك 
اللواء  و����س���ع���ادة   ، امل���رك���زي  امل�����س��رف 
الظاهري  ح���م���ودة  اأح���م���د  م��ن�����س��ور 
مدير عام الهيئة الحتادية للجن�سية 
وال��ه��وي��ة، وال��دك��ت��ور �سعيد ع��ب��د اهلل 
للمجل�س  ب����الإن����اب����ة  ال����ع����ام  الأم�������ن 

الحتادي للرتكيبة ال�سكانية، و�سعادة 
الرئي�س  امل���ه���ريي  ب���ن ظ��اه��ر  ظ��اه��ر 
�سوق  يف  الت�سجيل  ل�سلطة  التنفيذي 
ال���ع���امل���ي، ومم��ث��ل��و اجلهات  اأب���وظ���ب���ي 
لالإدارة  القيادي  الفريق  يف  امل�ساركة 

الفرتا�سية للمكافاآت ال�سلوكية.
ال�سلوكية  املكافاآت  “ اإدارة  وت�ستهدف 
الإي����ج����اب����ي  ال���������س����ل����وك  حت���ف���ي���ز   ،“
دولة  مبجتمع  والرت���ق���اء  املجتمعي، 
الإم�����ارات واإب�����راز دوره����ا ال���ري���ادي يف 
جمال التنمية ال�سلوكية، والعمل على 
الإمارات  “روؤية  م�ستهدفات  حتقيق 
الوطنية،  الأول��وي��ات  وف��ق   ”2021
املعريف  الق��ت�����س��اد  م��ن خ��الل حتقيق 
ل���ل���ق���ط���اع���ن احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س، 
و����س���م���ان ال���ت���وط���ن ال���ن���وع���ي ال����ذي 
الإبداعية  الب��ت��ك��ار واحل��ل��ول  ي��وظ��ف 
للتحديات، اإ�سافة اإىل تر�سيخ مفهوم 

امل�سوؤولية املجتمعية.
حماور  خم�سة  على  الإدارة  و�سرتكز 

ب��امل��ج��ت��م��ع يف دولة  ت��خ��ت�����س  رئ��ي�����س��ي��ة 
ال�سحية،  ال��ت��غ��ذي��ة  ه���ي:  الإم�������ارات، 
والعمل  وال�سليمة،  ال�سحية  واحلياة 
بالقوانن  والل������ت������زام  ال���ت���ط���وع���ي، 
اقت�ساد  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات، 
ت�ستهدف  بحيث  وال��ت��م��ك��ن،  امل��ع��رف��ة 
بطريقة  ال����ن����ا�����س  ح�����ي�����اة  حت�������س���ن 
الإيجابي  ال�سلوك  وحتفيز  ملمو�سة 
ل�����دى خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع عرب 
ن��ظ��ام م��ك��اف��اآت ���س��ل��وك��ي��ة ي��ت��م منحها 

للمتميزين.
مراحل  ثالث  �سمن  الإدارة  و�ستعمل 
احلايل  الو�سع  درا���س��ة  على  رئي�سية 
قائمة  و���س��ع  خ��الل  م��ن  والتخطيط 
وحتديد  ت��اأث��ريا،  الأك��ر  بال�سلوكيات 
اإ�سافة  ل��ل�����س��ل��وك،  امل��ح��ف��زة  امل��ك��اف��اآت 
املطبقة،  املمار�سات  اأف�سل  درا�سة  اإىل 
تنفيذية  ع���م���ل  خ���ط���ط  وت�������س���م���ي���م 
الإدارة  ع��م��ل  ال��ت��ي مي��ت��د  ل��ل��م��راح��ل 

فيها.

الفرتا�سية  الإدارة  ���س��ت��ط��ور  ك��م��ا 
تطبيقا ذكيا خا�سا يتيح ر�سد النقاط 
قائمة  ح�������س���ب  جت��م��ي��ع��ه��ا  مت  ال����ت����ي 
وا�ستبدالها  الإي��ج��اب��ي��ة  ال�����س��ل��وك��ي��ات 
واملكافئات  احل���واف���ز  م��ن  مب��ج��م��وع��ة 
اجليد  ال�سلوك  يحفز  م��ا  ال�سلوكية، 
وي�سجع الأفراد على ممار�سته وي�سهم 
ي�سمن  امل��ج��ت��م��ع مب���ا  ت��ع��م��ي��م��ه يف  يف 

حتقيق النتائج امل�ستهدفة.
وي�����س��م ف���ري���ق ال��ع��م��ل ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
ع����ددا من  ال�����س��ل��وك��ي��ة  امل��ك��اف��اآت  اإدارة 
الوزارات واجلهات احلكومية، ويتمثل 
والتعاون  ال��ت��ك��ام��ل  ���س��م��ان  يف  دوره 
ال��وزارات، وحتفيز  ال�سرتاتيجي بن 
اأحدث  وتوظيف  املجتمعية،  امل�ساركة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، يف اخلروج  ال��و���س��ائ��ل 
تعتمد  وا�ستثنائية  اإب��داع��ي��ة  بحلول 
ت�سم  كما  احل��ك��وم��ي،  الب��ت��ك��ار  اأ�س�س 
لإجراء  تخ�س�سية  عمل  فرق  الإدارة 
مبتكرة  بت�ساميم  واخل��روج  البحوث 

تنجزها  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارب 
الوزارة.

ال�سمو  ���س��اح��ب  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  ال��ف��ري��ق  ك��ل��ف 
اإدارة  ف��ري��ق  ب��ق��ي��ادة  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
وزارة  مهام  �سمن  ال�سلوكية  املكافاآت 
الال م�ستحيل، كما كلف �سموه ثالثة 
مرحلتها  �سمن  ال���وزارة  مبهام  وزراء 
حميد  ب��ن  عبيد  معايل  ه��م:  الأوىل، 
املالية  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير 
احلكومية،  امل�����س��رتي��ات  اإدارة  مبهمة 
ف��ي��م��ا ك��ل��ف م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حممد 
الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة، 
و  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��واه��ب  اكت�ساف  مهمة 
الرومي  ب��ن��ت خ��ل��ف��ان  ع���ه���ود  م���ع���ايل 
احلياة،  وج���ودة  لل�سعادة  دول��ة  وزي���رة 
م���دي���ر ع�����ام م��ك��ت��ب رئ���ا����س���ة جمل�س 

الوزراء، مهمة اخلدمات ال�ستباقية.
ال����ال  وزارة  اأط�����ل�����ق  �����س����م����وه  وك��������ان 
م�ستحيل، وهي وزارة افرتا�سية متثل 
احلكومي  العمل  يف  متقدما  منوذجا 
واإجن���از  اح��ت�����س��ان  ع��ل��ى  تعمل  بحيث 
مبا  الوطنية،  امللفات  يف  امل�ستحيالت 
املنظومات  ه��ن��د���س��ة  اإع�������ادة  ي�����س��م��ن 
احلكومية وال�سلوكيات املجتمعية، عرب 
اإن�ساء اإدارات افرتا�سية موؤقتة، تهدف 
اإىل بناء ثقافة الت�سميم والبتكار يف 
ا�ستباقية  ح��ل��ول  وتطوير  احل��ك��وم��ة، 
فرتة  �سمن  ال�ستثنائية  للتحديات 
زمنية حمددة، يعمل عليها فرق عمل 
من جهات حكومية احتادية وحملية، 
بالتعاون مع القطاع اخلا�س والأفراد 
من  املقبل  اجليل  لت�سكل  املجتمع  يف 

املمار�سات احلكومية.

تراأ�ض الجتماع الأول لإدارة املكافاآت ال�ضلوكية �ضمن »وزارة الال م�ضتحيل«

�سيف بن زايد: اإطار موؤ�س�سي ي�ستثمر الطاقات الإيجابية يف املجتمع الإماراتي

•• اأبوظبي-وام: 

“ اأن العمليات التخريبية التي وقعت موؤخرا  ال�ساعة  “ اأخبار  اأكدت ن�سرة 
الإمارات  الإقليمية لدولة  املياه  بالقرب من  �سفن جتارية  اأربع  وا�ستهدفت 
وتلك التي ا�ستهدفت من�ساآت �سعودية حيوية مبا يف ذلك التي تعر�ست لها 
ال�سعودي من  النفط  ينقل  ال��ذي  �سرق- غرب  الأنابيب  حمطتا �سخ خلط 
تقف  التي  اجلهات  اأن  اإىل  بو�سوح  ت�سري  ينبع  ميناء  اإىل  ال�سرقية  املنطقة 
وراءها و تريد اأن تبعث ر�سالة موحدة مفادها اأن حركة املالحة واأمن الطاقة 

العاملي لي�ست يف ماأمن ويف مرمى ال�ستهداف.
الإقليمي  وال�ستقرار  لالأمن  خطري  “ تهديد  عنوان  حتت  الن�سرة  وقالت 
والدويل “ اإنه اإذا كانت التحقيقات ل تزال م�ستمرة لك�سف مالب�سات حادثة 

ا�ستهداف اأربع �سفن جتارية بالقرب من املياه الإقليمية لدولة الإمارات فاإن 
م�سوؤوليتها  اأعلنت  التي   - لإي��ران  التابعة   - الإرهابية  احلوثي  ميلي�سيات 
تثبت  ال�سعودية،  النفط  من�ساآت  ا�ستهدفت  التي  التخريبية  الأع��م��ال  عن 
للعامل اأنها ومن يقف وراءها ويدعمها متثل م�سدر تهديد رئي�سيا لالأمن 
وال�ستقرار الإقليمي ل ميكن للمجتمع الدويل غ�س الطرف عنه لأن نتائج 
ذلك �ستكون كارثية على القت�ساد العاملي خا�سة اأمن الطاقة خالل الفرتة 

املقبلة.
ل��ل��درا���س��ات والبحوث  “مركز الإم�����ارات  ال�����س��ادرة ع��ن  ال��ن�����س��رة  واأو���س��ح��ت 
حدثت  التي  والإرهابية  التخريبية  العمليات  توقيت  اأن   “ ال�سرتاتيجية 
بالقرب من املياه الإقليمية لدولة الإم��ارات و تلك التي ا�ستهدفت من�ساآت 
املنطقة  ت�سهده  م�سبوق  غ��ري  وت�سعيد  توتر  ظ��ل  يف  ج��اء  حيوية  �سعودية 

اأنها ا�ستهدفت بالأ�سا�س  ولذا فاإنها عمليات حم�سوبة وخمطط لها خا�سة 
ال�سعودي  النفط  ينقل  الذي  الأنابيب  اأو خط  ال�سفن  �سواء  من�ساآت نفطية 
من املنطقة ال�سرقية اإىل ميناء ينبع ما يوؤكد اأن الهدف الأ�سا�سي من ورائها 
ع�سب  متثل  التي  الطاقة  بق�سية  يتعلق  فيما  ال��دويل  املجتمع  اب��ت��زاز  هو 

القت�ساد العاملي.
و ذكرت اأن املجتمع الدويل اأمام اختبار حا�سم اليوم للتحرك من اأجل الت�سدي 
وال�ستقرار  الأم��ن  تهدد  ل  التي  والإرهابية  التخريبية  العمليات  هذه  ملثل 
الإقليمي فح�سب، واإمنا تهدد الأمن العاملي باأ�سره لأن اأي تقاع�س من �ساأنه 
اأن ي�سجع اجلهات التي تقف وراء هذه العمليات للتمادي يف عملياتها. ونوهت 
اإىل توا�سل الإدانات الدولية و بيانات ال�ستنكار لهذه العمليات التخريبية 
والإرهابية بعدما اأعربت معظم دول العامل عن ا�ستنكارها ورف�سها ملثل هذه 

الإقليمية لالإمارات وا�ستهداف من�ساآت  املياه  اإن ما وقع يف  الأعمال وقالت 
الإقليمي  وال���س��ت��ق��رار  ل��الأم��ن  تهديدا  لي�س  ال�سعودية  يف  حيوية  نفطية 
فقط، واإمنا هو انتهاك للقانون الدويل واملواثيق التي ت�سمن حرية املالحة 

البحرية و�سالمتها، وتاأمن اإمدادات الطاقة العاملية بوجه عام .
مع  الوا�سع  ال��دويل  الت�سامن  عن  والتعبري  ال�ستنكار  مواقف  اأن  اأك��دت  و 
كل من دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية له اأهمية 
كبرية وينطوي يف احلقيقة على دللت مهمة من بينها اأنه انعكا�س طبيعي 
و  وال����دويل  الإق��ل��ي��م��ي  امل�ستوين  على  ال��دول��ت��ان  بها  تتمتع  ال��ت��ي  للمكانة 
الأهمية ال�سرتاتيجية ملنطقة اخلليج العربي بالن�سبة للعامل اأجمع كونها 
م�سدرا رئي�سا يف احلفاظ على اأمن الطاقة العاملي اإىل جانب توحد العامل 

يف مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

اأخبار ال�ساعة: ا�ستهداف �سفن بالقرب من املياه الإقليمية للدولة و من�ساآت �سعودية » تهديد لالأمن الدويل«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ن����ظ����م م����رك����ز زاي��������د ل����ل����درا�����س����ات 
وال���ب���ح���وث ال���ت���اب���ع ل����ن����ادي ت����راث 
الأول يف  اأم�������س  م�����س��اء  الإم��������ارات 
كا�سر  اأب���وظ���ب���ي مب��ن��ط��ق��ة  م�����س��رح 
الت�سامح  ع��ام  ومبنا�سبة  الأم����واج 
وثقافة  “الت�سامح  ب��ع��ن��وان  ن���دوة 
الأن�سنة”، �سمن فعاليات املهرجان 
ال��رم�����س��اين ال����راب����ع ع�����س��ر ال���ذي 
ينظمه النادي برعاية �سمو ال�سيخ 
ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س 
اأحمد  معايل  فيها  �سارك  ال��ن��ادي، 
بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س 
العاملي للت�سامح و ال�سالم، و�سعادة 
وكيل  املهريي  �سامل  جمعه  حممد 
الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة 
ال��دك��ت��ور خليفه  ���س��اب��ق��ا، و���س��ع��ادة 
ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 
املوطاأ للدرا�سات و التعليم، والكاتب 
واملفكر العربي والباحث الأكادميي 

الدكتور حممد اأبو الفرج �سادق.
ح�����س��ر ال���ن���دوة ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
واللواء  ال�سرقي،  ���س��رور  ب��ن  �سيف 
الري�سي  ن��ا���س��ر  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
مفت�س عام وزارة الداخلية، و�سعادة 
الدكتور عبيد علي را�سد املن�سوري 
م��دي��ر ع���ام دي�����وان مم��ث��ل �ساحب 
�سمو  نائب  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�سمو 
زايد.  بن  �سلطان  مدير عام مركز 
الرميثي  ع���ب���داهلل  ع��ل��ي  و����س���ع���ادة 
امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���درا����س���ات 
و�سعادة  ال�����ن�����ادي،  يف  والإع����������الم 
اجلرادي  �سعيد  بن  خالد  الدكتور 
ونيافة  ع����م����ان،  ���س��ل��ط��ن��ة  ���س��ف��ري 
راعي  ميخائيل  انطونيو�س  الق�س 
الأنبا  العظيم  القدي�س  كاتدرائية 
امل�سرين  ل��الأق��ب��اط  ان��ط��ون��ي��و���س 
والعقيد  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الرث���وذك�������س 
�سعيد حمد الكلباين مدير املتحف 
ال��ع�����س��ك��ري. وح�����س��ره��ا م���ن هال 
اأبوظبي يف طريان الحتاد الداعم 
مديرة  القد�سي  �سهري  للمهرجان 
ق�����س��م ال��ع��م��ل��ي��ات، وغ������زلن رح���ال 
احلكومية،  ال�����س��وؤون  مدير  �سالح 
العمليات،  مديرة  احلمادي  وخلود 
يف  امل�سوؤولن  م��ن  ع��دد  جانب  اإىل 

�سلطان  ال���ن���ادي وم���رك���ز  م���ن  ك���ل 
الأكادميين  من  ونخبة  زاي��د،  بن 
وامل���ه���ت���م���ن وج���م���ه���ور غ���ف���ري من 
م��ت��اب��ع��ي ف��ع��ال��ي��ات امل���ه���رج���ان، اإىل 
ج��ان��ب ع���دد م���ن و���س��ائ��ل الإع����الم 
التوا�سل  فريق  فيها  مبا  املختلفة 
ومركز  للنادي  التابع  الجتماعي 

�سلطان بن زايد .
�سبقتها  ال��ت��ي  ال���ن���دوة  وت�����س��م��ن��ت 
م�سعود  ل��ف��اط��م��ة  ترحيبية  ك��ل��م��ة 
امل���ن�������س���وري م����دي����رة م���رك���ز زاي����د 
ل���ل���درا����س���ات وال���ب���ح���وث، واأداره�������ا 
ال���درع���ي، رئ��ي�����س ق�سم  د. ح��م��دان 
البحوث وال��درا���س��ات وال��ن��دوات يف 
“دولة  ، ثالثة حم��اور هي:  املركز 
واإر�ساء  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ثقافة الت�سامح”، “ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان.. رائد الت�سامح”، 
و”مفهوم الت�سامح بن الأ�سالة و 

القيم الإن�سانية«. 

قيم الت�ضامح املتاأ�ضلة يف �ضعب 
الإمارات 

ب��ن حممد  اأح��م��د  م��ع��ايل  وا�ستهل 
اجلروان احلديث عن قيم الت�سامح 
املتاأ�سلة يف �سعب الإمارات مبينا اأن 
اأطلقها  التي  الت�سامح  عام  مبادرة 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
ب��ن زاي����د رئ��ي�����س ال���دول���ة “حفظه 
الرا�سخة  القيم  اأه��م  تعك�س  اهلل” 
ال��ث��ق��ايف لأب���ن���اء دولة  امل������وروث  يف 
الإم��������ارات.. ف��ال��ت�����س��ام��ح ك���ان اأهم 
القيم التي اأ�س�س عليها ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان “رحمه اهلل” 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
حيث كان الت�سامح �سمة من �سماته 
يف  غ��ر���س��ه��ا  يف  وجن���ح  ال�سخ�سية، 
نفو�س املحيطن به، وجعلها ركيزة 
اأ�سا�سية لبناء جمتمع دولتنا، حتى 
اأ�سبح الت�سامح اليوم اأحد مكونات 
والثقايف  الج���ت���م���اع���ي  ال��ن�����س��ي��ج 
املجتمع الإمارات، واأ�سبحت دولتنا 
منوذجا للتعاي�س ال�سلمي بن اأبناء 
والثقافات  ال�����س��م��اوي��ة  ال��ر���س��الت 
مقيمن  ت�سم  فدولتنا  املختلفة، 
والكل  ال��ع��امل،  جن�سيات  كافة  م��ن 
ي��ح��ي��ا يف من����وذج ح��ي��اه ي��ج��م��ع بن 

الأ�سالة واملعا�سرة.

واو�سح اأن نهج الت�سامح الذي يت�سم 
به �سعب الإمارات هو الأ�سا�س املتن 
ال����ذي م��ك��ن��ن��ا م���ن ال��و���س��ول لهذا 
اأ�سحى  ال���ذي  املجتمعي  ال��ن��م��وذج 
العامل،  دول  ك��ل  يف  يحتذى  مثال 
م�سرية  خ���الل  ا���س��ت��ط��اع  �سعبنا  اإذ 
ت��ق��دم��ه م��ن��ذ ن�������س���اأة الحت�������اد، اأن 
الدول  �سعوب  يوؤ�س�س عالقاته مع 
الأخرى على نف�س القيم واملبادئ، 
فكان الت�سامح نهجا و�سلوكا التزم 
تعامالته  الإماراتي يف  املواطن  به 
مع كل �سعوب العامل، وهو ما جعل 
جواز ال�سفر الإماراتي الأول عامليا 
يف وق��ت��ن��ا احل��ا���س��ر، وه���و م��ا يعني 
وثقافتنا  لقيمنا  ال��ع��امل��ي  ال��ق��ب��ول 
اأ���س�����س��ه��ا زاي�����د ع��ل��ى مبادئ  ال���ت���ي 

احرتام الآخر وعدم التمييز.
اإننا  ال���ق���ول  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  وخ��ل�����س 
منتلك موروثا غنيا بقيم الت�سامح 
اأي�سا  منتلك  ك��م��ا  زاي����د،  اإرث  م��ن 
نكون  اأن  م��ن  متكننا  ثريه  جتربه 
قادة يف ن�سر قيم الت�سامح وثقافته 
على امل�ستوى العاملي، موؤكدا على اأن 
التي  الت�سامح  قيم  ن�سر  م�سوؤولية 
ت�ستوجب  عاتقنا  ع��ل��ى  حتملناها 
امل�ستوين  ع��ل��ى  ال��������دوؤوب  ع��م��ل��ن��ا 
الداخلي واخلارجي، فعلى امل�ستوى 
يف  ما  كل  نبذل  اأن  يجب  الداخلي 
و���س��ع��ن��ا م��ن ج��ه��د ل��ت��ق��دمي الدعم 
لكل موؤ�س�سة اإماراتية لتكون منارة 

ال��ت��ي تربينا  ال��ت�����س��ام��ح  ت�����س��ع ق��ي��م 
امل�����س��ت��وى اخلارجي  ع��ل��ي��ه��ا، وع��ل��ى 
توا�سلنا  جهود  ن�ساعف  اأن  علينا 
ال����دول،،  ال�����س��رك��اء يف خمتلف  م��ع 
لتن�سيق الروؤى لن�سر قيم الت�سامح، 
م���ن خ����الل ب���رام���ج ع��م��ل واأف���ك���ار 
لتحقيقه  ن�سعى  م��ا  م��ب��ت��ك��رة،وه��و 
العاملي  املجل�س  اأج��ه��زة  خ��الل  م��ن 

للت�سامح وال�سالم.

يف  وال��ت�����ض��ام��ح  ال��ع��ط��اء  منهج 
فل�ضفة زايد 

ث���م حت����دث ���س��ع��ادة حم��م��د جمعة 
العطاء  م��ن��ه��ج  يف  امل���ه���ريي  ���س��امل 
فبن  زاي���د،   فل�سفة  يف  والت�سامح 
ثراه”  اهلل  “طيب  زاي��د  ال�سيخ  اأن 
ج��م��ع ب���ن احل����ب واحل���ك���م���ة، فهو 
وعاملياً  حملياً  عطاوؤه  اخل��ري  زاي��د 
اأم���ا يف احلكمة فهو  غ��ري مم��ن��ون، 
حكيم زمانه يف ال�سوؤون ال�سيا�سية، 
وكان حكيماً يف الإن�سانية وال�سوؤون 
التاريخ  ل���ه  ���س��ج��ل  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
بحروف من نور على جبن الزمان 
ب���اأن���ه ح��ك��ي��م ال���ع���رب. واأو�����س����ح اأن 
بالعفو  ات�����س��ف  الفل�سفي  منهجه 
للغري،  الإ�ساءة  وعدم  املقدرة،  عند 
وقبول  باحل�سنى،  امل�سكالت  وح��ل 
وم�ساعدة  ال��ع��ط��اء،  وب���ذل  الآخ����ر، 
الآخ�����ري�����ن ب������دون ق���ي���د اأو�����س����رط، 
وال�سعي  ال�����س��غ��ائ��ر،  ع��ن  وال��رتف��ع 

الدوؤوب نحو الحتاد والوحدة. 
اأن م��ن فل�سفة زاي��د يف  اإىل  واأ���س��ار 
ق��وًل وع��م��اًل، هو  الت�سامح  جم��ال 
تعظيم قيمة الت�سامح  وجعلها من 
اأهم القيم الإن�سانية، فعلى �سعيد 
مكت�سب  ه��و  الت�سامح  ف���اإن  ال��ف��رد 
احرتام  يعزز  امل�ستوى  راق��ي  قيمي 
بالآخرين  وارتباطه  لذاته،  الفرد 
الإن�سانية  املجتمعات  �سعيد  وعلى 
بن  ال��ت��وازن  يحقق  الت�سامح  ف��اإن 
ال�ساأن  وك��ذل��ك  امل��ج��ت��م��ع،  ط��ب��ق��ات 
الدولية، حيث  يف جمال العالقات 
ال��ن��ري يف  الفكر  ب��ه��ذا  زاي���د  انطلق 
بناء العالقات الدولية والإن�سانية، 
كما طبق هذا املنهج يف اإدارة ال�سوؤون 
دولته،  يف  والجتماعية  ال�سيا�سية 
ل��ل��ح��ب ل���دى اجلميع  وك����ان رم����زاً 

ومعلما هاديا اإىل كل خري. 
وا�ست�سهد املهريي ببع�س املنجزات 
زايد  فل�سفة  عمليا  ج�سدتها  التي 
يف الت�سامح، مو�سحا  زايد كان اأول 
موؤ�س�سات  الإم�����ارات  اأ���س�����س يف  م��ن 
والعوان�س  وامل�سنن  الأرامل  ترعى 
عن  والعاطن  والي��ت��ام  واملطلقات 
ال��ع��م��ل،  وغ���ري ه���ذه ال��ف��ئ��ات ممن 
وكان  الرعاية،  اأو  امل�ساعدة  يحتاج 
ي�����س��رف ل��ه��م روات�����ب ���س��ه��ري��ة من 
اأن�ساأها  اجتماعيه  موؤ�س�سات  خالل 
ث��م عممها  اب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  اول يف 
العربيه  الإم���ارات  دول��ة  اإن�ساء  بعد 

الت�سامح  ج���ع���ل  مم�����ا  امل����ت����ح����دة، 
والأخوة الإن�سانية تطبيقات عملية  

ي�سل خريها ويعم.

الت�ضامح واأن�ضنة ثقافته
الظاهري  خليفه  ال��دك��ت��ور  حت��دث 
يف مفهوم الت�سامح واأن�سنة ثقافته، 
متعددة  م��ف��اه��ي��م  ث��م��ة  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
وتلتف  الت�سامح  مبفهوم  ترتبط 
حوله، وهي كلها ت�سكل قيما كونية 
الإن�سان،  باإحلاح يف حياة  �سرورية 
الإن�سان،  اإن�����س��ان��ي��ة  تت�سكل  ب��ه��ا  اإذ 
الإن���������س����ان �سفة  ي�����س��ت��م��د  ف��م��ن��ه��ا 
�ساأنه،  م���ن  ُي��ع��ل��ى  وب��ه��ا  الإن�������س���ان، 
لأن مفردة الت�سامح مفردة اأ�سيلة 
الكثري  وت��ع��ن��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف 
مفهوم  فيما  الأ�سيلة،  القيم  م��ن 
اإعادة  اإىل  بحاجة  كقيمة  الت�سامح 
الدليل،  بعدها  عن  بحثاً  فح�س  
وهو مايعد م�سروعاً كبرياً لع�سرنا 
الإمارات  دولة  باأن  احل��ايل، منوهاً 
العربية املتحدة وقيادتها احلكيمة 

تتبنى هذا امل�سروع.
مفهوم  ب����ن  ال����ظ����اه����ري  وق��������ارن 
ومفهومه  الإ����س���الم  يف  ال��ت�����س��ام��ح 
م�سريا  ال����غ����رب����ي����ة،  ال���ث���ق���اف���ة  يف 
املنظورين  ي���ج���م���ع  م�����ا  اأن  اإىل 
للت�سامح،  والأوروب������ي  الإ���س��الم��ي 
مطلقاً  حقاً  لي�س  الت�سامح  اأن  هو 
لالإخالل  ي�����س��ل  ال����ذي  احل���د  اإىل 

ال�سريعة  اأن  مبينا  العام،  بالنظام 
�سمحة،  ب��اأن��ه��ا  تت�سم  الإ���س��الم��ي��ة 
الت�سامي  ه��و  فيها  الت�سامح  لأن 
الأذى  ع��ن  وال��ك��ف  ال�سفا�سف  ع��ن 
والتغا�سي  ال���زلت  ع��ن  وال��ت��ج��اوز 
اأن تعطي  وك��ذل��ك  ال��ه��ف��وات،  ع��ن 
م���ن م��ن��ع��ك وت�����س��ل م���ن قطعك، 
يختلف  ل  املفهوم  ه��ذا  اأن  م�سيفا 
التي  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ن��ظ��رة  ك��ث��ريا يف 
ت��رك��ز ع��ل��ى ق��ب��ول الآخ����ر بتفكريه 
عليه  حث  مبا  وم�ست�سهدا  واآرائ���ه، 
الغرب  يف  للت�سامح  ال��روح��ي  الأب 
فولتري،  ال��ف��رن�����س��ي  ال��ف��ي��ل�����س��وف 
امل��ب��اديء حول  اإع��الن  وم�سريا اإىل 
اليون�سكو  اأعلنته  ال��ذي  الت�سامح 
الت�سامح  والذي ربط   1995 عام 

بحقوق الإن�سان. 
و�سدد الظاهري على اأن ما نحتاجه 
اليوم هو اأن�سنة العلوم بحيث يكون 
العلوم  لأن  ال��ك��ون،  مركز  الإن�سان 
وال�����س��رائ��ع والأدي�����ان م��ا ج���اءت اإل 
من اأجله، منوها اإىل اأن هذه املهمة 
م�سوؤولية علماء ال�سريعة وخمتلف 
الجتماع،  وعلماء  الدينية  العلوم 
فيها  ال�سماوية  الأدي���ان  اأن  موؤكدا 
والف�سائل  امل�����س��رتك��ة  الأم����ور  م��ن 
منطق  ت��ت��ج��اوز  يجعلها  م��ا  العليا 
الكراهية اإىل منطق املحبة واملودة، 
الآخرين  اح�����رتام  الأن�����س��ن��ة  ف��ف��ي 

واحرتام الأديان.

الت�ضامح .. تاأ�ضيل و�ضوابط 
الدكتور  بحديث  الندوة  واختتمت 
حم��م��د اأب�����و ال���ف���رج ����س���ادق حول 
بن  و�سوابط  تاأ�سيل   .. الت�سامح 
امل�سلمن ومع غري امل�سلمن، حيث 
حياتية  قيمة  الت�سامح  اأن  اأو���س��ح 
واأداء  احل���ق���وق  حت�����س��ي��ل  ت�����س��م��ن 
اأج���ل خلق جمتمع  ال��واج��ب��ات م��ن 
وهو  وملتحم،  ومرتاحم  متعاي�س 
عند  “العفو  و  الأخر”  “تقبل 
الأحكام  اإط��الق  “عدم  املقدرة” و 
قام  الإ���س��الم  اأن  مبينا  امل�سبقة”، 
اأمة  “يكفي  قائال:  الت�سامح  على 
الإ�سالم فخًرا اأن يكون فيها ومنها 
للت�سامح  وث��ي��ق��ة  اأع���ظ���م  ���س��اح��ب 
اأطلقها ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه 
و�سلم- يوم فتح مكة يف ذلك املوقف 

التاريخي العزيز، حينما َملَك اأمر 
لهم:  ف���ق���ال  واآذوه،  ط������ردوه  م���ن 

“اذهبوا فاأنتم الطلقاء«.
واأ�سار اإىل اأن الت�سامح لي�س واجًبا 
��ا ف��ق��ط، واإمن����ا ه��و واجب  اأخ��الق��يَّ
�سيا�سي وقانوين يقوم على الت�سامح 
ويرتبط  ف���ي���ه  ت���ف���ري���ط  ل  ال������ذي 
ب���امل���واط���ن���ة، وع������دم ال��ت��م��ي��ي��ز بن 
النا�س على خلفيات تتعلق بالدين 
واللون  وال��ل��غ��ة  وال���ع���رق  وامل���ذه���ب 
اأن  مو�سحا  الج��ت��م��اع��ي،  واحل���ال 
ل��ل��ت�����س��ام��ح ���س��واب��ط ت�����س��م��ن اأمن 
الت�سامح  اأن  كما  الوطن،  و�سالمة 
ق���وان���ن ت�سمن  و����س���ع  ي�����س��ت��دع��ي 
واحلقد  ال��ت��م��ي��ي��ز  ج���رائ���م  ح��ظ��ر 
وال��ك��راه��ي��ة، وت�����س��اوي اجل��م��ي��ع يف 
خ�سو�سية  وت�����س��م��ن  الأح�����ك�����ام، 
عن  والتعبري  التفكري  يف  الأف����راد 
الوعي عن  ون�سر  والتعليم  ال��راأي، 
ثقافة الت�سامح والتعاي�س، والنفاذ 
اإىل املعلومات للتمييز بن الوقائع 

والآراء.
اأن ك��ل ذل��ك مكفول يف دولة  واأك���د 
�ساحب  بقول  م�ست�سهدا  الإم��ارات 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد رئي�س 
“العدل  اأن  اهلل-  -حفظه  ال��دول��ة 
القانون  �سيادة  واأن  احلكم،  اأ�سا�س 
و�سون الكرامة الإن�سانية، وحتقيق 
الجتماعية،  وال��ع��دال��ة  الت�سامح 
هي  اإمن��ا  الكرمية،  احلياة  وتوفري 
دعامات للمجتمع، وحقوق اأ�سا�سية 
يكفلها الد�ستور، ويحميها الق�ساء 
كفله  ما  ومبينا  العادل”،  امل�ستقل 
دولة  رح��اب  يف  للت�سامح  الد�ستور 
الإم��ارات العربية املتحدة ، م�سريا 
املواد  كفل  ال��دول��ة  د���س��ت��ور  اأن  اإىل 
من  للت�سامح،  وتر�سخ  تدعم  التي 
 ”25“ امل��واد الد�ستورية من  ذلك 
كما   .”44“ رق�����م  امل�������ادة  وح���ت���ى 
بالت�سريعات  الد�ستور  تدعيم  مت 
والقوانن من مثل قانون مكافحة 
عام  ال�����س��ادر  وال��ك��راه��ي��ة  التمييز 
قام  ال���ن���دوة  خ��ت��ام  ويف   .2015
�سرور  بن  �سيف  بن  حممد  ال�سيخ 
الدكتور  �سعادة  بح�سور  ال�سرقي، 
عبيد علي را�سد املن�سوري. و�سعادة 
ال��رم��ي��ث��ي، وفاطمة  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي 

املن�سوري بتكرمي امل�ساركن.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي”، اأحد  “كليفالند كلينك  بداأ الأطباء يف م�ست�سفى 
ل�سركة  التابعة  امل�ستوى  عاملية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��راف��ق 
مبادلة لال�ستثمار، ا�ستخدام مناذج ثالثية الأبعاد للتخطيط 
جلراحات الدماغ املعقدة واإجرائها، م�ستفيدين من التطورات 
تتيح  التي  امل�ستخدمة،  وامل��واد  الت�سوير  تقنيات  يف  الكبرية 
اإمكانية اإجراء م�سح تف�سيلي لرتكيبة الدماغ الفريدة لدى 

كل مري�س واإنتاج منوذج ت�سريحي دقيق لها. 
ويفيد هذا النهج يف م�ساعدة الأطباء على تطوير نهج جراحي 
فوائده  وتت�سح  مري�س،  لكل  اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  يلبي 
ب�سكل خا�س يف اإجراءات عالج متدد الأوعية الدماغية، مثل 
تركيب الو�سائع والدعامات، التي تكون يف غاية ال�سعوبة اإذ 
ل تتوفر للجراح اإل فر�سة واحدة فقط لو�سع الو�سيعة اأو 

الدعامة يف مكانها ب�سكل �سحيح داخل الوعاء الدموي. 
وب��ه��ذا ال�����س��اأن، ق���ال د. رام����ون ن���اف���ارو، اأخ�����س��ائ��ي اجلراحة 
اأبوظبي”:  ك��ل��ي��ن��ك  “كليفالند  م�ست�سفى  يف  ال��ع�����س��ب��ي��ة 
“ُت�ستخَدم النماذج ثالثية الأبعاد يف التخطيط للجراحات يف 
عدة تخ�س�سات، لكن الأمر يكت�سب اأهمية خا�سة يف جراحة 
التخطيط  اإمكانية  يتيح  اإذ  ودقتها،  تعقيدها  ب�سبب  الدماغ 
للجراحة ب�سكل جيد والتمرن عليها قبل اإجرائها على دماغ 

املري�س«. 

نواجهها  التي  التحديات  اأ�سعب  “من  ن��اف��ارو:  د.  واأ���س��اف 
للو�سيعة  املنا�سب  الأوع��ي��ة حتديد احلجم  ع��الج مت��دد  عند 
اأو الدعامة وو�سعها يف مكانها. فالأمر هنا يختلف عما هو 
عليه يف اجلراحة املفتوحة، حيث يكون لدينا فر�سة واحدة 
فقط لفعل ذلك بال�سكل ال�سحيح، اإذ علينا توخي بالغ احلذر 
عند اإدخال الو�سيعة اأو الدعامة عرب اأنبوب قطره 0.3 مم، 
لدى  خطرية  م�ساعفات  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  خطاأ  اأي  لأن 
املري�س. لذلك فاإن توفر اإمكانية التدرب على القيام بذلك 
تتيح لنا اكت�ساف ال�سعوبات قبل اأن نبداأ باإجراء العملية على 

الدماغ احلقيقي، خا�سة يف احلالت ال�سعبة«. 
قبل ا�ستخدام النماذج ثالثية الأبعاد، كان الأطباء يحددون 
ح��ج��م ال��دع��ام��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��ت�����س��وي��ر، وم���وؤخ���راً على 
الكمبيوتر،  اإعدادها بوا�سطة  التي يتم  املحاكاة  نتائج مناذج 
النماذج لي�ست واقعية ول ملمو�سة، ولذلك تكون  لكن هذه 
اأما  اإع��داد اجلراحن لإج��راء العملية حم��دودة.  فائدتها يف 
ثالثي  �سيليكون  من���وذج  اإن��ت��اج  اإىل  اجل��راح��ون  يعمد  الآن، 
هذا  ويو�سل  املري�س،  دم��اغ  من  املت�سررة  للمنطقة  الأبعاد 
النموذج مب�سخة �سائل ليحاكي واقع الدماغ احلقيقي قدر 
اأف�سل لتحديد حجم  الإمكان، مما ي�ساعد على اتخاذ قرار 
الدعامة الالزمة والتمرن على و�سعها يف املكان املطلوب قبل 

اجلراحة. 
ويلعب اختيار احلجم املنا�سب للدعامة دوراً حيوياً يف جناح 

العالج ووقاية املري�س من حدوث م�ساعفات خطرية. فاإذا 
اأو يف مكان غري  املطلوب  اأ�سغر من  الدعامة بحجم  ج��اءت 
ال��دم وح��دوث �سكتة دماغية  اأن ت�سبب تخر  منا�سب ميكن 
تتطلب عالجاً فورياً. لذلك، فاإن التدرب ب�سكل م�سبق على 
هذا الإجراء يعزز قدرة الأطباء على تفادي الآثار اجلانبية 

وحتقيق نتائج اأف�سل لدى املر�سى. 
من جهته، قال د. فلوريان روزر، رئي�س ق�سم جراحة الأع�ساب 
يف امل�ست�سفى: “يعتمد تخ�س�س اجلراحة الع�سبية الوعائية 
ب�سكل كبري على الأدوات واملعدات، وتفيد هذا النماذج ثالثية 
اجلراحة  على  امل�سبق  ل��ل��ت��درب  الفر�سة  منحنا  يف  الأب��ع��اد 
متاماً.  ال��واق��ع  حتاكي  ظ��روف  يف  جديدة  اأدوات  با�ستخدام 
اإن��ه من��وذج واع��د للم�ستقبل، لي�س فقط يف جمال اجلراحة 

الع�سبية الوعائية، بل يف جميع اأنواع اجلراحات«. 
اأبوظبي”  كلينك  “كليفالند  م�ست�سفى  اأن  روزر  د.  واأو�سح 
املكون  التخ�س�سات  متعدد  الطبي  الفريق  نهج  على  يعتمد 
التدخلية  الع�سبية  الإج�����راءات  يف  اأخ�سائين  خم�سة  م��ن 
والأ�سعة  الع�سبية  التخ�س�سات، مثل اجلراحة  من خمتلف 
الع�سبية وال�سكتة الدماغية، واأ�ساف: “نحن ن�سعى لتزويد 
هذا  تطبيق  العالجية من خالل  اخليارات  باأحدث  املر�سى 
الأبعاد،  ثالثية  النماذج  ل�ستخدام  والفعال  املبتكر  النهج 
ال���ذي ي��اأت��ي يف ���س��ي��اق اجل��ه��ود ال��ت��ي ن��ب��ذل��ه��ا ل��ت��وف��ري اأرقى 

م�ستويات الرعاية الطبية يف اإمارة اأبوظبي«.       

يف عام الت�ضامح

»الت�سامح وثقافة الأن�سنة« ندوة ملركز زايد للدرا�سات والبحوث يف املهرجان الرم�ساين14

�ضعيًا لإجراء اجلراحة مبا ينا�ضب احلالة اخلا�ضة لكل مري�ض وحتقيق اأف�ضل النتائج لدى املر�ضى

»كليفالند كلينك اأبوظبي« ي�ستخدم النماذج ثالثية الأبعاد يف جراحة الدماغ 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

واأ�سول  التحتية  البنية  ق��ط��اع  جن��ح 
عام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  البلدية 
“1177” معاملة  اإجناز  2019 يف 
الكرتونية لطلبات اعتماد مواد البنية 

التحتية ب�ستى اأنواعها. 
ث��م��رة للجهود  وي���اأت���ي ه���ذا الإجن�����از 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  بذلتها  ال��ت��ي 
التخطيط  دائ����������رة  اإط����������ار  ����س���م���ن 
ن��ح��و �سعيد  وال���ب���ل���دي���ات  ال���ع���م���راين 
ال��رق��م��ي��ة، وتنفيذ  ت��رق��ي��ة اخل���دم���ات 
ال�سامل،  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  م�����س��روع 
القيادة  ل��روؤي��ة  جت�سيدا  ج��اء  وال���ذي 
اأف�سل  اإىل ا�ستثمار  احلكيمة الداعية 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة م���ن اأج����ل تقدمي 
تتنا�سب  وح�سارية  ع�سرية  خدمات 
وا�ستحقاقات  املجتمع،  متطلبات  مع 

التنمية امل�ستدامة .
البنية  ق��ط��اع  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ�����س����ارت 

التحتية واأ�سول البلدية يرتكز اليوم 
بقوة على قاعدة متينة من الإجنازات 

وح�سد  اجل����ه����ود  ت�����س��اف��ر  اأ����س���ا����س���ه���ا 
اأجل  م��ن  بيد  ي���داً  والعمل  ال��ط��اق��ات، 

احلكومي  التميز  خم��رج��ات  تر�سيخ 
جمال  يف  والعاملية  املحلية،  وال��ري��ادة 

الطرق واحلدائق والبنية التحتية.
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ذات����ه ول��ت��ح��ق��ي��ق هذه 
البنية  قطاع  نظم  وتطويرها  القيم 
بلدية  يف  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����س���ول  التحتية 
تدريبية  عمل  ور�سة  اأبوظبي  مدينة 
ا�ستهدفت م�ستخدمي النظام الرقمي 
اجلديد لعتماد مواد البنية التحتية 
هب”  �سمارت  الذكية  املن�سة  “على 
بح�سور  للبلدية  الرئي�س  املبنى  يف 
اخلدمات  وم�������زودي  ال���س��ت�����س��اري��ن 
وم��دي��ري امل�����س��اري��ع يف ك��ل م��ن بلدية 
مدينة اأبوظبي، وبلدية مدينة العن، 

وبلدية مدينة الظفرة.
وت��اأت��ي ه���ذه امل���ب���ادرة ت��اأك��ي��داً حلر�س 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى العمل 
الدائب، واملتوا�سل لتح�سن وت�سهيل 

البلدية  واخل������دم������ات  الإج�������������راءات 
تتنا�سب  ع�����س��ري��ة  خ���دم���ات  وت���ق���دمي 
روؤية  وحتقق  املتعاملن،  تطلعات  مع 
امل�ستمر  الرت��ق��اء  يف  اأبوظبي  حكومة 
ملتطلبات  وال���س��ت��ج��اب��ة  ب���اخل���دم���ات 
امل�ستدامة،  والتنمية  الأداء  حت�سن 
وامل�����س��ي ق��دم��ا ع��ل��ى ط��ري��ق التحول 
الإل���ك���رتوين ل��ل��خ��دم��ات، ك��م��ا تعك�س 
بالتوجه  البلدية  التزام  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
جميع  واأمتته  ت�سهيل  نحو  احلكومي 

النظم  تطبيق  خ���الل  م��ن  العمليات 
احلديثة على جميع الإجراءات.

اإيقاف  تعتزم  اأنها  البلدية  واأو�سحت 
ا���س��ت��الم ط��ل��ب��ات اع��ت��م��اد م���واد البنية 
و�سيتم  القدمي،  النظام  على  التحتية 
ال��ب��دء ب��ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات م��ن خالل 
التخطيط  ل���دائ���رة  ال��ذك��ي��ة  امل��ن�����س��ة 
العمراين والبلديات وذلك ابتداًء من 

احلايل. مايو   15
تعريف  اإىل  ال��ع��م��ل  ور����س���ة  وت���ه���دف 

امل�����س��ت��خ��دم ب��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل على 
النظام، ت�سجيل م�سروع، تعين مزود 
ومتابعة  ار�����س����ال  وط���ري���ق���ة  خ���دم���ة، 
ط���ل���ب���ات اع���ت���م���اد امل��������واد م����ن خ���الل 
 Smart النظام على املن�سة الذكية 
ا�ستعرا�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،Hub
واأف�سل  ال��ن��ظ��ام  ا���س��ت��خ��دام  خ��ط��وات 
اإمكانيات  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  ال�����س��ب��ل 
املتعاملن  خلدمة  وت�سخريه  النظام 

املعنين.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

مبنا�سبة عام الت�سامح ، وانطالقاً من الرعاية الأبوية التي 
يوليها �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 
راأ�����س اخل��ي��م��ة، ومكارم  – ح��اك��م  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س 
من  ومتابعة  اخليمة،  راأ���س  �سرطة  منت�سبي  لأبنائه  �سموه 
�سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  ال��ل��واء علي عبد اهلل 
راأ�س اخليمة ملنت�سبي القيادة والهتمام ب�سوؤونهم املجتمعية، 
30 منت�سباً  راأ���س اخليمة والتي �سمت  غ��ادرت بعثة �سرطة 
اإىل الديار املقد�سة - اململكة العربية ال�سعودية لأداء منا�سك 

العمرة خالل �سهر رم�سان الكرمي بالتعاون مع حملة اأبناء 
ال�سويدي للحج والعمرة .

اإر�سال  اأن    واأك��د �سعادة قائد عام �سرطة راأ���س اخليمة على 
مثل هذه البعثات ملنت�سبي اجلهاز ال�سرطي هي اإحدى مكارم 
حاكم الإمارة التي يحر�س على توفريها لإتاحة الفر�سة لهم 
لتاأدية العبادات ب�سكل �سنوي، ويعك�س مدى الرعاية الأبوية 
التي يوليها �سموه لأبنائه، وهي اإ�سافة للمكرمات ال�سامية 
املنا�سبات  ك��ل  يف  دوم���اً  تقدميها  على  �سموه  يحر�س  ال��ت��ي 
ملنت�سبي ال�سرطة.   وذكر �سعادة قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
اإىل  اأ�سبوع و�سيتوجه خاللها الوفد  اأن رحلة العمرة مدتها 

داعياً  املكرمة،  ومكة  املنورة  املدينة  يف  ال�سريفن  احلرمن 
اإياهم اإىل التحلي بالأخالق الإ�سالمية احلميدة التي تت�سم 
ال�سرطية  املوؤ�س�سة  باأخالق  واللتزام  ال�سمحاء  بها عقيدتنا 
واغتنام هذه الفر�سة لال�ستزادة من الأجر والثواب متمنياً 

لهم عودة �ساملًة اإىل الأهل والوطن .
  ومن جانبهم، اأعرب الوفد عن بالغ �سعادتهم بهذه املكرمة 
وباأنها ترفع من روحهم املعنوية، وتوجهوا بال�سكر ل�ساحب 
ال�سمو حاكم الإمارة وجلميع امل�سوؤولن والقائمن على هذه 
راأ�س  به �سرطة  ال��ذي تقوم  الكبري  بالدور  واأ���س��ادوا  الرحلة، 

اخليمة يف توفري الرعاية والهتمام بهم جميعا .

مبكرمة من  حاكم راأ�ض اخليمة
وفد �سرطة راأ�س اخليمة يغادر لأداء منا�سك العمرة

اإجناز»1177« معاملة الكرتونية لطلبات اعتماد مواد البنية التحتية خالل الربع الأول من 2019

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة تدريبية مل�ستخدمي خدمة 
»Smart Hub« اعتماد مواد البنية التحتية على املن�سة الذكية

•• راأ�ص اخليمة –الفجر 

القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  ال�سيخ  املقدم  افتتح 
املعر�س  ب��الإن��اب��ة  وال���دوري���ات  امل���رور  اإدارة  م��دي��ر 
ت�سمن  “القيادة  ب���ع���ن���وان  ال���ت���وع���وي  امل�������روري 
�سالمتك و�سالمة الآخرين” ، والذي جاء تزامناً 
م���ع الح��ت��ف��ال ب��اأ���س��ب��وع امل�����رور ال��ع��رب��ي 2019 
ليوم   ، حوادث”  ب���ال  “رم�سان  ح��م��ل��ة  و���س��م��ن 

واحد يف مركز راك مول التجاري على الفرتتن 
املركز  مرتادي  وي�ستهدف   ، وامل�سائية  ال�سباحية 
اأرواح  ال��ت��وع��ي��ة وح��م��اي��ة  ال���ت���ج���اري م���ن خ����الل 
التي  املرورية  احل��وادث  من  الطريق  م�ستخدمي 
تنتج عن عدم اللتزام بالقواعد والأنظمة املرورية 
مبا يحقق روؤية �سرطة راأ�س اخليمة املن�سجمة مع 
الهدف ال�سرتاتيجي لوزارة الداخلية الرامي اإىل 
جعل الطرق اأكر اأمناً عرب ن�سر الوعي والثقافة 

املرورية لدى كافة �سرائح املجتمع .
�سعيد احلميدي  الدكتور حممد  العميد  واأك��د     
مدير عام العمليات املركزية ب�سرطة راأ�س اخليمة 
الربامج  م��ن  للعديد  الإدارة  وتنفيذ  اإط���الق  اأن 
والأن�سطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خم��ت��ل��ف  ت��ت�����س��م��ن  ال��ت��ي 
وحمالت  عمل  وور���س  ومعار�س  حما�سرات  من 
وم�ستخدمي  امل���رك���ب���ات  ق���ائ���دي  ت��وع��ي��ة  ب���ه���دف 
الطريق جلعل الطرق اأكر اأمناً وللو�سول لأعلى 

م�ستخدمي  جلميع  املرورية  ال�سالمة  م�ستويات 
ال��ط��ري��ق ���س��م��ن م���ب���ادرات ق��ط��اع امل����رور لتوعية 
وما  امل���روري  احل���وادث  مبخاطر  املجتمع  �سرائح 
مادية  واأ���س��رار  واإ���س��اب��ات  وفيات  عنها من  ينجم 

ومعنوية .
بالإنابة  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  مدير  وتفقد     
املعر�س املروري يرافقه عدداً من روؤ�ساء الأق�سام 
والأف����رع وال�����س��ب��اط و���س��ف ال�سباط والأف�����راد ، 

من  يت�سمنه  ما  عن  تف�سيلي  �سرح  اإىل  م�ستمعاً 
الثقافة  واآل��ي��ة ن�سر  اأه���داف���ه  ع��ن  اأف��ك��ار و���س��رح��اً 
املعر�س  ب��اأن  ، وق��ال  املرورية من خالله للجميع 
يهدف اإىل تكثيف التوعية املرورية اخلا�سة باآداب 
القيادة  ب�����س��اأن  املجتمعي  ال��وع��ي  ورف���ع  ال��ط��ري��ق 
الآمنة ، عرب توزيع املطويات التوعوية التي اأعدت 
، الإجنليزية والأوردو”  “العربية  بلغات خمتلفة 

بالإ�سافة اإىل اللوحات الإر�سادية 

   ثم قام املقدم حممد القا�سمي بتكرمي اجلهات 
امل�����س��ارك��ة وامل��ت��ع��اون��ة يف اإجن����اح امل��ع��ر���س ، ك��م��ا مت 
امل�ستخدمة  الأط���ف���ال  م��ق��اع��د  م���ن  ع���دد  ت���وزي���ع 
�سمن  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز  م��رت��ادي  على  للمركبات 
اأماكنهم  يف  اأجل�سهم   .. حتبهم  كنت  “اإذا  حملة 
الفرعية  احلملة  حتت  تندرج  املخ�س�سة” والتي 
والتي مت  الدولة  م�ستوى  اأمانة” على  “اأطفالنا 

اإطالقها موؤخراً .

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي يف  امل��ج��ت��م��ع -  ���س��ارك��ت دائ����رة تنمية 
فريق  ينظمها  والتي  توؤجر”،  “اأطعم  م��ب��ادرة 
“اأب�سر يا وطن التطوعي”، حتت رعاية القيادة 

العامة ل�سرطة اأبوظبي.
وتاأتي م�ساركة موظفي دائرة تنمية املجتمع يف 
اخلري  ملعاين  جت�سيداً  توؤجر”  “اأطعم  مبادرة 
واإمياناً  امل���ب���ارك،  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  يف  وال��ع��ط��اء 

خدمة  يف  والتطوعي  اجلماعي  العمل  باأهمية 
مفهوم  امل���ب���ادرة  ت��ر���ّس��خ  ك��م��ا  امل��ج��ت��م��ع،  وتنمية 
واملجتمع،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ب��ن  ال�����س��راك��ة 
دورهم  تعزيز  على  للموظفن  ح��اف��زاً  تعد  اإذ 

التطوعي واملجتمعي.
ووّزع املوظفون 250 وجبة اإفطار على قائدي 
والتقاطعات  ال�سوئية  الإ���س��ارات  عند  املركبات 

املرورية.
تاأتي  امل�ساركة  اأن  املجتمع،  دائ��رة تنمية  واأك��دت 

امل�ساركة  ت��ع��زي��ز  م���ن ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى  ان��ط��الق��اً 
املجتمعية لدى موظفيها، وتعزيز قيم الت�سامح 
والعطاء، وهي قيٌم اأر�سا دعائمها الوالد املوؤ�س�س، 
اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
ثراه، اإمياناً منه باأهمية ثقافة التعاون والتاآزر 

الإن�ساين، يف تعزيز التما�سك املجتمعي.
اأهمية  ت��ب��ّن  امل�����س��ارك��ة  اأن  ال���دائ���رة  واأ���س��اف��ت 
والتي  واملجتمعية؛  الإن�����س��ان��ي��ة  الأع���م���ال  دع���م 
تنفذها �سواعد اأبناء جمتمع اإمارة اأبوظبي من 

امل�ساركة  مواطنن ومقيمن، حيث ت�سهم هذه 
�سرائح  ك���اف���ة  ب���ن  ال���ت���وا����س���ل  ج�����س��ور  م���د  يف 

املجتمع.
وال�سالمة  الأم��ن  تعزيز  يف  امل��ب��ادرة  ت�سهم  كما 
املبادرة  الطريق؛ حيث تدعو  لدى م�ستخدمي 
وقت  ُقبيل  ب�سرعة  القيادة  ع��دم  اإىل  �سائق  كل 
الإفطار، واتباع الأنظمة والقوانن املرورية، ما 

ي�سهم يف جتنب احلوادث املرورية.
وعرب موظفو الدائرة، اأن املبادرة ت�سّكل فر�سة 

قاموا  حيث  املجتمعي،  التالحم  ع��ن  للتعبري 
وال�سائقن،  امل��ارة  على  الإفطار  وجبات  بتوزيع 
كما حر�سوا يف الوقت نف�سه على ن�سر التوعية 
وال�سالمة املرورية لدى ال�سائقن وم�ستخدمي 
الإ�سراع  ع��دم  على  حثهم  خ��الل  م��ن  الطريق، 
جواً  ي�سيع  ال���ذي  الأم����ر  ال��ف��ط��ور،  وق���ت  قبيل 
من ال�سعادة والفرح يف نفو�سهم يف هذا ال�سهر 

الف�سيل.
التطوعي  وطن”  ي���ا  “اأب�سر  ف���ري���ق  وي���ق���وم 

اأطعم توؤجر للعام الثاين، حيث ت�سهم  مببادرة 
املجتمع،  ���س��رائ��ح  خ��دم��ة خم��ت��ل��ف  امل���ب���ادرة يف 
والفعاليات  الأن�سطة  تنظيم  خ��الل  من  وذل��ك 
ت�سجيع  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  واملجتمعية  اخل��ريي��ة 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وامل�����س��ارك��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ما 
ي�سهم يف اإدخال ال�سعادة يف قلوب اأفراد املجتمع. 
ف�ساًل عن اأهمية هذا العمل يف تنمية الطاقات 
امل�سوؤولية  وت��ع��زي��ز  الأف������راد،  ل���دى  الإي��ج��اب��ي��ة 

املجتمعية لديهم.

تزامنا مع اأ�ضبوع املرور العربي 

مرور راأ�س اخليمة تواجه احلوادث مبعر�س توعوي مروري 

بالتعاون مع فريق »اأب�ضر يا وطن التطوعي«

موظفو دائرة تنمية املجتمع ي�ساركون يف مبادرة »اأطعم ُتوؤجر« 
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•• عوا�شم عاملية-وام:

لدى  الدولة  �سفري  الظاهري  بر�سيد  اأحمد  �سعيد  مبارك  �سعادة  اأ�سرف 
يف  امل�سلمة  ل��الأ���س��ر  غ��ذائ��ي  ط��رد   4400 ت�سليم  على  �سربيا  جمهورية 
جمهورية �سربيا .. مقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وموؤ�س�سة 
�سلطان  بن  زاي��د  وموؤ�س�سة  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
لالأعمال اخلريية والإن�سانية وموؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال 
اخلريية والن�سانية وجمعية ال�سارقة اخلريية اإ�سافة اإىل 10 اأطنان من 
التمور مقدمة من موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية وذلك يف اإطار م�سروع الإفطار 

طنا مقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي و م�سروع توزيع الطرود 
اآل نهيان  زايد  اآلف طرد بدعم من موؤ�س�سة خليفة بن   ”10“ الغذائية 
ال�سارقة  وجمعية  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  وهيئة  الإن�سانية،  لالأعمال 
ال��دول��ة اخلريية  الت�سامح و�سمن م�ساريع  ع��ام  اإط���ار  وذل��ك يف  اخل��ريي��ة 

والإن�سانية يف �سهر رم�سان الف�سيل باململكة الأردنية الها�سمية .
العربية  الإم���ارات  دول��ة  ب�سفارة  امل�ست�سار  مالك  اآل  اأحمد  في�سل  زار  وقد 
املتحدة م�ستودعات تخزين التمور والطرود الغذائية مبحافظة العا�سمة 

عمان واطلع على اآليات التخزين والتوزيع والتي تتم بكل ي�سر ونظام.
فيما انطلقت وباإ�سراف القن�سلية العامة للدولة يف اإقليم كرد�ستان العراق 

الرم�ساين لعام 2019.
دولة  ال��ر���س��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  ل��دى  اأن  املنا�سبة  ب��ه��ذه  ال��دول��ة  �سفري  اأك���د  و 
لنتمكن من  للمبادرات  ا�سرتاتيجية جلعل كل عام حمال  روؤي��ة  الإم���ارات 
حتقيق الإجنازات وتر�سيخ قيم دولتنا اأمام العامل.. م�سريا اإىل اأن اأحد اأبرز 
اأ�سباب جناحاتنا واإجنازاتنا اتباع نهج الأب املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه وا�ستمرار القيادة احلكيمة يف تر�سيخ هذه القيم 
التي بف�سلها يوجد الآن اأكر من 200 جن�سية خمتلفة تعي�س ب�سالم و 

ان�سجام على اأرا�سي الدولة.
من جانبها بداأت �سفارة الدولة يف الأردن تنفيذ م�سروع توزيع التمور”65” 

والالجئين  العراقين  النازحن  اأ�سر  على  الغذائية  امل��واد  لتوزيع  حملة 
ال�سورين والأ�سر املتعففة يف اإقليم كرد�ستان وذلك يف اإطار م�سروع اإفطار 

�سائم بدعم من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
اإقليم  يف  للدولة  ال��ع��ام  القن�سل  ال��ظ��اه��ري  اب��راه��ي��م  اأح��م��د  �سعادة  ق��ام  و 
من  اأربعة  يف  اأ�سرة   3650 على  غذائية  �سالل  بتوزيع  العراق  كرد�ستان 

خميمات النازحن املوجودة يف �سواحي مدينة اأربيل .
وت�ستمر احلملة طيلة �سهر رم�سان بهدف اإي�سال امل�ساعدات اإىل نحو 30 
النازحن  ت�سم  والتي  كرد�ستان  باقليم  امل��وج��ودة  املخيمات  يف  اأ�سرة  األ��ف 

العراقين والالجئين ال�سورين اإىل جانب الأ�سر املحلية املتعففة.

امل����راق����ب����ة  ت���ط���ب���ي���ق  اأن  واأ��������س�������اف 
الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة ي�����راع�����ي اجل����ان����ب 
الأ�سري،  التما�سك  ويعزز  الإن�ساين 
م�سرياً اأن امللتزمن بقواعد املراقبة 
منحهم  يتم  الإلكرتونية  ال�سرطية 
لهم  �ساعتن ح��رة حت��ف��ي��زاً  م��ك��اف��اأة 
وت�سجيعاً  الإي��ج��اب��ي  ال�سلوك  على 

لهم على موا�سلة اللتزام.
رئي�س  الواحدي،  �سيف  املقدم  وق��ال 
فكرة  اإن  ال�����س��رط��ي��ة،  امل��ت��اب��ع��ة  ق�سم 
ع��م��ل امل��راق��ب��ة الإل��ك��رتون��ي��ة تتمثل 
الراديو  “بث  الأوىل  ب��ط��ري��ق��ت��ن 
“املراقبة  وال���ث���ان���ي���ة  املتوا�سل” 
الإلكرتونية عرب ال�ستاليت” حيث 
على  الإل��ك��رتوين  ال�سوار  و�سع  يتم 
الكاحل خالل فرتة تنفيذ العقوبة، 
ويبث ال�سوار اإ�سارات اإلكرتونية اىل 
ال�سوار  وي��ت��م��ت��ع  ال��ع��م��ل��ي��ات،  م��رك��ز 
والتوقيت،  امل��ح��ك��وم  م��ك��ان  بتحديد 
التالعب  او  اجلهاز  اإزال��ة  ويف حالة 
ي���ت���م ر�����س����ده م���ب���ا����س���رة م����ن غرفة 

•• ال�شارقة-الفجر:

“علم  وحدة  ال�سارقة  جامعة  اأطلقت 
الوبائيات والإح�ساء احليوي” مبقر 
اجلامعة،  يف  الطبية  الكليات  جممع 
قتيبة  ال���دك���ت���ور  الأ����س���ت���اذ  ب��ح�����س��ور 
ال�سارقة  جامعة  مدير  نائب  حميد، 
والعلوم  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ات  ل�������س���وؤون 
ال�����س��ح��ي��ة وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ط��ب، كما 
ح�����س��ر ح���ف���ل الإط��������الق ن��خ��ب��ة من 
الأك���ادمي���ي���ن وال��ب��اح��ث��ن م���ن عدة 
جامعات يف دولة الإمارات، بالإ�سافة 
ال�سحة  وزارة  ع����ن  مم���ث���ل���ن  اإىل 
ال�سحة  وه��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع،  ووق����اي����ة 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  و���س��رك��ة  ب���دب���ي، 
ال�سحية )SEHA(، ووزارة �سوؤون 
ملنظمة  الإقليمي  واملكتب  ال��رئ��ا���س��ة، 
الأو�سط.  ال�سرق  يف  العاملية  ال�سحة 
خالل احلفل، رحب الأ�ستاذ الدكتور 
قتيبة حميد باحل�سور واأ�ساد بجهود 
ال���ل���ج���ان ال���ت���ي ع��م��ل��ت ع��ل��ى اإط����الق 
ال�����وح�����دة، واأك�������د ع���ل���ى اأه���م���ي���ة علم 
عليه  ت�ستند  كتخ�س�س  ال��وب��ائ��ي��ات 
اأن�سطة الرعاية ال�سحية على جميع 
خالله  م��ن  على  والعمل  امل�ستويات، 
على تطوير جمال الرعاية ال�سحية 
الدكتورة  حت��ّدث��ت  ث��ّم  ع��ام��ة،  ب�سفة 
“علم  وح��دة  رئي�س  ال�سديق،  با�سمة 
احليوي”،  والإح�������س���اء  ال���وب���ائ���ي���ات 
اأه��م��ي��ة ع��ل��م الأوب���ئ���ة ودور هذه  ع��ن 

العمليات.
املراقبة  ف��وائ��د  اأه����م  م��ن  اأن  وذك����ر 
دمج  على  ت�ساعد  اأنها  الإلكرتونية 
الطبيعي  حميطه  مع  بها  امل�سمول 
وتقلل من فر�سة الرجوع للجرمية، 
وت�ساعد يف تخفيف ازدحام املوؤ�س�سات 
وتقليل  والإ����س���الح���ي���ة  ال��ع��ق��اب��ي��ة 
املحافظة  يف  ت�����س��اع��د  و   ، ن��ف��ق��ات��ه��ا 
على الرتابط الأ�سري، ويتم تعريف 
مع  التعامل  كيفية  على  ال�سخ�س 
اجلهاز وكيفية التوا�سل مع الإدارة، 
املرتتبة  بالتبعات  املحكوم  وتوعية 
على عدم اللتزام بالأماكن والوقت 
وامل����دة، واإ����س���راك الأ����س���رة يف كيفية 

التعامل مع ال�سخ�س واجلهاز.
وكانت �سرطة اأبوظبي اأطلقت تقنية 
اأكتوبر  يف  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل���راق���ب���ة 
يناير  يف  تطبيقها  ومت  2017م، 
يف  احل���ب�������س  ع����ن  ك���ب���دي���ل   2018
الأحكام النهائية ال�سادرة عن دائرة 

الق�ساء يف اأبوظبي.

ال���وح���دة يف ب��ن��اء ال���ق���درات يف جمال 
البحث العلمي خا�سة يف علوم انت�سار 
الأمرا�س، واخلدمات التي �ستقدمها، 
الأفكار  مل�ساركة  نقا�سات  ذل��ك  اأعقب 
للتعاون  ��ا  ف��ر���سً واإي����ج����اد  اجل���دي���دة 
امل�سرتك بن احلا�سرين. ُتعد وحدة 
“علم الوبائيات والإح�ساء احليوي” 
الأوىل من نوعها على امل�ستوى املحلي 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
الباحثن  م����ن  جم���م���وع���ة  وت�������س���م 
والأكادميين  التخ�س�سات  متعددي 
واأخ�سائي الرعاية ال�سحية ووا�سعي 
ال�سيا�سات، وتهدف الوحدة اإىل اإجراء 
والعملية  العلمية  الوبائية  البحوث 
ال�سحية  الحتياجات  ت�ستهدف  التي 
احلالية والنا�سئة على كافة امل�ستويات 

املحلية والإقليمية والعاملية. 

•• اأبوظبي -وام:

133 نزياًل من نزلء  ا�ستفاد نحو 
والإ�سالحية  العقابية  امل��وؤ���س�����س��ات 
ب�سرطة اأبوظبي من تطبيق املراقبة 
ع���ن احلب�س  ك��ب��دي��ل  الإل���ك���رتون���ي���ة 
الح��ت��ي��اط��ي وب��دي��ل ع��ن احلب�س يف 
ق�سايا اجلنح وو�سيلة لطلب الإفراج 
ال�سوار  تقنية  ا�ستخدام  عرب  املبكر 

الإلكرتوين خالل العام 2018.
اأحمد �سيف بن زيتون  العميد  واأكد 
امل��ه��ريي م��دي��ر ق��ط��اع اأم���ن املجتمع 
بتطبيق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  اه��ت��م��ام 
تعزز  التي  العاملية  الو�سائل  اف�سل 
ب��خ��دم��ات��ه��ا و تواكب  م��ن الرت���ق���اء 
الأجهزة  اأح�����دث  ب��ت��وف��ري  ال��ت��ط��ور 
اأف�سل اخلدمات  والتقنيات لتقدمي 
ثقة  ك�سب  اإىل  ال��و���س��ول  �سبيل  يف 

ور�سا املجتمع.
واأو�سح اأن ا�ستخدام التكنولوجيا يف 
تنفيذ الأحكام الق�سائية، هو اأ�سلوب 
اأبوظبي  �سرطة  ت�ستخدمه  ج��دي��د 
والتطوير،  التحديث  ع�سر  ملواكبة 
م��ن اأج���ل اإع����ادة دم��ج املحكومن يف 
امل��ج��ت��م��ع، واحل���د م��ن ح���الت العود 
ل���ل���ج���رمي���ة، م�����ن خ������الل امل���راق���ب���ة 
ال�سرطية الإلكرتونية، عرب تركيب 
للمحكومن  الإل���ك���رتوين  ال�����س��وار 
بالتن�سيق مع دائرة الق�ساء والنيابة 

العامة باأبوظبي.
دائرة  والتن�سيق مع  بالتعاون  واأ�ساد 
ال�سادرة  الأحكام  تنفيذ  الق�ساء، يف 
امل�سمولن  بخ�سو�س  ال��دائ��رة  ع��ن 

تقييد  بخالف  العمل  عن  انقطاعه 
حريته.

وقال اإن تطبيق املراقبة الإلكرتونية 
ي�ساعد املحكوم عليهم من الدار�سن 
درا�ستهم  ب��ا���س��ت��ك��م��ال  ب��اجل��ام��ع��ات 
للعاطل  وي�����س��م��ح  ط��ب��ي��ع��ي،  ب�����س��ك��ل 
وظيفية  مقابلة  اإج����راء  العمل  ع��ن 
اأوقاتها  يف  ال�����س��الة  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه 
يف م�����س��ج��د ق���ري���ب م���ن م��ن��زل��ه، اأو 
الذهاب  اأو  املحكمة،  ح�سور جل�سات 
ال�سحية  والعيادات  امل�ست�سفيات  اإىل 
اإيجابي على  اأثر  لتلقي العالج، وله 

الفرد والأ�سرة واملجتمع.
امل����راق����ب����ة  ت���ط���ب���ي���ق  اإن  واأو��������س�������ح 
الإلكرتونية ي�سمل على فئة البدلء 
ع��ن احل��ب�����س الح��ت��ي��اط��ي اإىل حن 
بحقهم،  ال��ن��ه��ائ��ي  احل���ك���م  ����س���دور 
باملراقبة  امل�������س���م���ول  وي�������س���ت���ط���ي���ع 
ع���ن احلب�س  ك��ب��دي��ل  الل��ك��رتون��ي��ة 
الح��ت��ي��اط��ي مم��ار���س��ة ح��ي��ات��ه داخل 

النطاق اجلغرايف لإمارة اأبوظبي.
تتم  الإلكرتونية  املراقبة  اإن  وتابع 
من خالل اإلزام املحكوم بالإقامة يف 
منزله اأو حمل اإقامته خالل �ساعات 
اأماكن  ارت��ي��اد  م��ن  اأو منعه  حم���ددة 
م��ع��ي��ن��ة، ب��ح��ي��ث ي��ت��م م��ت��اب��ع��ة ذلك 
الإلكرتونية،  امل��راق��ب��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
الإلكرتوين  ال�سوار  فيها  وي�ستخدم 
ع���ل���ى ج�سم  ي���و����س���ع  ج����ه����از  وه������و 
واإلزامه  حتركاته  ملراقبة  ال�سخ�س 
ب�سروط وقيود حمددة تتم مراقبته 
الأجهزة  ع��رب  بعد  ع��ن  تنفيذها  يف 

الإلكرتونية.

���س��دور الأح��ك��ام م��ن دائ���رة الق�ساء 
اإىل  املحكومن  واإحالة  اأبوظبي،  يف 
والرعاية  ال�سرطية  املتابعة  اإدارة 
ا�ستقبالهم  ي��ت��م  ح��ي��ث  ال���الح���ق���ة، 
وت�����س��ج��ي��ل��ه��م وف����ت����ح م���ل���ف���ات لهم 
وت���ع���ري���ف���ه���م ب���������س����روط وق�����واع�����د 
ويتم  الإلكرتوين  ال�سوار  و�سوابط 
ت��رك��ي��ب ال�����س��وار الإل����ك����رتوين وهو 
ال�سخ�س  ك��اح��ل  على  يو�سع  ج��ه��از 
واإلزامه  حتركاته  ملراقبة  امل�سمول 
ب�سروط وقيود حمددة تتم مراقبته 
الأجهزة  ع��رب  بعد  ع��ن  تنفيذها  يف 

الإلكرتونية.
العمليات  غ���رف���ة  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
ال�سرطية  املراقبة  بتطبيق  اخلا�سة 
الإلكرتونية يف اإدارة املتابعة ال�سرطة 
والرعاية الالحقة تعترب خلية نحل 
ع��ل��ى م����دار 24 ���س��اع��ة ط����وال اأي���ام 
الأ�سبوع، ويديرها فريق متخ�س�س 
عالية  ك���ف���اءة  ذوي  امل��ن��ت�����س��ب��ن  م���ن 
باملراقبة  امل�سمولن  كافة  يتابعون 
الإلكرتونية حلظة بلحظة ويقدموا 

لهم كل الدعم وامل�ساعدة.
وذكر اإن تطبيق املراقبة الإلكرتونية 
ي��ع��ط��ي ف���ر����س���ة ل��ل��م�����س��م��ول��ن بها 
واإع��ادة دجمهم يف  �سلوكهم  لتعديل 
التما�سك  على  احلفاظ  و  املجتمع، 
بيئته  امل��ح��ك��وم يف  ب��اإب��ق��اء  الأ����س���ري 
ت��ن��ف��ي��ذ احلكم،  اأث���ن���اء  الج��ت��م��اع��ي��ة 
بال�سوار  امل���ح���ك���وم  ي�����س��اع��د  وك���م���ا 
الإلكرتوين باملحافظة على م�ستواه 
املادي والقت�سادي له ولعائلته من 
وعدم  وظيفته  على  احلفاظ  خ��الل 

عقد  و  الإل���ك���رتون���ي���ة،  امل���راق���ب���ة  يف 
ال����دوري����ة مب���ا يعزز  الج���ت���م���اع���ات 
ال��ع��الق��ات وي��ط��ور جم���الت العمل، 
وتبادل اخلربات واملعلومات، ومتابعة 
واأعلن  العقبات.  امل�ستجدات وتذليل 
ال��ع��م��ي��د اأح���م���د م�����س��ع��ود امل���زروع���ي، 
ال�سرطية  امل���ت���اب���ع���ة  اإدارة  م���دي���ر 
وال��رع��اي��ة ال��الح��ق��ة يف ق��ط��اع اأمن 
بداأت  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  اأن  املجتمع 
مراحل  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  تنفيذ 
املراقبة الإلكرتونية وتطبيق اأحكام 
يف  ورد  ملا  وفقاً  الإل��ك��رتوين  ال�سوار 
امل��ر���س��وم ب��ال��ق��ان��ون الحت�����ادي رقم  
بع�س  بتعديل   2018 ل�سنة   17
اأح��ك��ام ق��ان��ون الإج����راءات اجلزائية 
ال�سادر بالقانون الحتادي رقم 35 
مبقت�ساه  وال���ذي  1992م،  ل�سنة 
ال�����س��ادرة عن  الأح��ك��ام  ميكن تنفيذ 
املراقبة  وت��ط��ب��ي��ق  ال��ق�����س��اء  دائ�����رة 
ال�سوار  خ����الل  م���ن  الإل���ك���رتون���ي���ة 
بتلك  امل�سمولن  على  الإل���ك���رتوين 
الأح�����ك�����ام ك���ب���دي���ل ع����ن احل���ب�������س اأو 
اأخرى  امل��ب��ك��ر، ويف ح���الت  الإف�����راج 

كبديل عن احلب�س الحتياطي.
واأ�سار اإىل اأن الإدارة طبقت املراقبة 
كبديل  حالة   28 على  الإلكرتونية 
النهائية  الأح���ك���ام  يف  احل��ب�����س  ع���ن 
بينما  الق�ساء،  دائ���رة  ع��ن  ال�����س��ادرة 
ا�ستفاد منها 105 اأ�سخا�س كبديل 
عن احلب�س الحتياطي اأو بديل عن 

ال�سجن.
املراقبة  ت��ن��ف��ي��ذ  اآل���ي���ة  اأن  واأو�����س����ح 
ال�����س��رط��ي��ة الإل��ك��رتون��ي��ة ت��ب��داأ بعد 

الأوىل من نوعها يف الدولة:
جامعة ال�سارقة تطلق وحدة »علم 

الوبائيات والإح�ساء احليوي«

اأع�ساء  اللقاء عدد من  كما ح�سر 
�سعادة  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
النقب�������ي  عب������داهلل  ج���ا�س������م  ك��ل 
ال�س����ام�س���ي  ع��ب��ي��������������د  و���س��ال��������������������م 
الكع���ب��ي  خ��������ل��ف�����ان  ب���ن  و���س��ع��ي��������������د 
الرمي�ث���ي  ���س�����������ال��������������ح  و���س��ع��ي��������������د 
و�سال���ح مب������ارك العام���ري واحمد 
اهلل  عبد  وناعمة  النعيمي  يو�سف 
ال�سرهان و�سامل عبد اهلل ال�سام�سي 
�سمن���وه  ب���ن  ���س��������ال��������������م  وع��ائ�����س�����������ة 
وعلي�����اء  �سليم���������ان  ب���ن  وع����������زا 
وحمم�����د  اجلا�س������م  �سليم�����ان 
حارب  وفي�سل  اليم������اح���ي  اأحم���د 

الذباحي

ال��ب��ل��دي��ن وي�سب  ي��خ��دم م�����س��ال��ح 
والتعاون  ال��ت�����س��ام��ن  م�سلحة  يف 

العربي والإ�سالمي.
ال�سمو  �ساحب  ال�ستقبال،  ح�سر 
امل���ل���ك���ي الأم�������ري ع���ب���د ال���ع���زي���ز بن 
���س��ع��ود ب��ن ن��اي��ف ي��ن ع��ب��د العزيز 
ال��داخ��ل��ي��ة، وم���ع���ايل رئي�س  وزي����ر 
الدكتور  ال�سيخ  ال�����س��ورى  جمل�س 
ال�سيخ،  اآل  حم��م��د  ب���ن  اهلل  ع��ب��د 
ومعايل وزير الدولة ع�سو جمل�س 
الوزراء الدكتور م�ساعد بن حممد 
اخلارجية  وزي��ر  وم��ع��ايل  العيبان، 
العزيز  عبد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  الدكتور 

الع�ساف

الربملانية  امل���ح���اف���ل  يف  امل�����س��ارك��ة 
الدولية واأو�سحت معاليها ايل ان 
املتوا�سل  للحوار  ا�ستمراراً  هناك 
بن  ال��ق��ائ��م  وال��ت�����س��اور  والتن�سيق 
املجل�س الوطني الحتادي وجمل�س 
املجل�سان  يحر�س  حيث  ال�����س��ورى 
ع���ل���ى م���واك���ب���ة ع����الق����ات الأخ������وة 
والت�سامن والتعاون ال�سرتاتيجية 
وال�سعبن  البلدين  ب��ن  املتنامية 
جلنة  عمل  خ��الل  م��ن  ال�سقيقن 
املجل�سن،  ب��ن  الربملانية  الأخ���وة 
والت�ساور  احل���وار  وت���رية  وت�سريع 
وامللفات  املو�سوعات  جممل  ح��ول 
مبا  امل���������س����رتك  اله�����ت�����م�����ام  ذات 

•• جدة -الفجر:

ا�ستقبل خادم احلرمن ال�سريفن 
اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
مكتبه  يف   - اهلل  -ح��ف��ظ��ه  ���س��ع��ود 
ام�س،  ج�����دة  يف  ال�������س���الم  ب��ق�����س��ر 
القبي�سي  اأم����ل  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل 
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�سة 
والوفد املرافق من اأع�ساء املجل�س 

الوطني الحتادي. 
وج�����������رى خ���������الل ال�����س����ت����ق����ب����ال، 
بن  الوثيقة  العالقات  ا�ستعرا�س 
ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ن، وجم����الت 
التعاون خا�سة بن جمل�س ال�سورى 

واملجل�س الوطني الحتادي.
ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  واك���د 
ع����ل����ي ع����م����ق ع������الق������ات الأخ����������وة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب���ن دول�����ة الإم�������ارات 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
اأن  ايل  لف��ت��ا  ال�سقيقة  ال�سعودية 
ال�سعبن ال�سقيقن يعتربون اأبناء 

وطن واحد.
واأك����د ع��ل��ى وح����دة امل��وق��ف وهناك 
احلكيمة  القيادة  مع  كامل  تن�سيق 
واحدة  وموقفنا  الم����ارات  ل��دول��ة 
ودائما علي قلب  الق�سايا  كافة  يف 

امن  ان  ايل  م�������س���ريا  واح����������د.... 
وا���س��ت��ق��رار دول���ة الم����ارات ه��و من 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  وا���س��ت��ق��رار  ام���ن 

ال�سعودية 
معايل  ن��ق��ل��ت  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  ويف 
ال���دك���ت���ورة ام����ل ال��ق��ب��ي�����س��ي خلادم 
حتيات  ال�������س���ري���ف���ن  احل���رم���ي���ن 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة ل���ل���دول���ة على 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  راأ����س���ه���ا 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�ساحب  و  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة، 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رعاه  جمل�س 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل، 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سحاب 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������س���اء  ال�����س��م��و 
لالحتاد حكام الإمارات، فيما حمل 
ال�سريفن معايل  خادم احلرمين 
حتياته  القبي�سي  ام���ل  ال��دك��ت��ورة 

للقيادة احلكيمة لدولة المارات.
وا�����س����ادت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة امل 
القبي�سي بالدور التاريخي والقوي 
ال��������ذي ي���ل���ع���ب���ه خ��������ادم احل����رم����ن 

وال��ت��ع��اون ب��ن امل��ج��ل�����س��ن  واأب����دت 
القبي�سي  ام���ل  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل 
اعتزازها واعتزاز ال�سعب الإماراتي 
دولة  التاريخية بن  اللحمة  بهذه 
الإمارات العربية املتحدة، واململكة 
و�سعباً،  ق��ي��ادًة  ال�سعودية  العربية 
واأن العالقات الإماراتية ال�سعودية 
اأع����م����اق  ب�����ج�����ذوره�����ا يف  ت���������س����رب 
را�سخة  اأ�س�س  اإىل  وت�ستند  التاريخ 
م���ن الأخ�������وة وال��������روؤى وامل���واق���ف 
ق�سايا  جت��اه  املت�سقة  والتوجهات 
معاليها   واأ�سارت  والعامل.  املنطقة 
بن  امل��ت��م��ي��زة  ال���ع���الق���ات  اأن   اإىل 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  الم�����ارات  دول���ة 
ال�����س��ع��ودي��ة ه���ي  ت��رج��م��ة حقيقية 
التعاون  ع���الق���ات  ل���ه  و���س��ل��ت  مل���ا 
وال�������س���راك���ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة بن 
البلدين، التي متر باأزهى مراحلها 
غري  ازده�����اراً  وت�سهد  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
قيادتي  روؤى  يعك�س  مب��ا  م�سبوق 
اإزاء  ال���ت���ام  ال��ب��ل��دي��ن وت��ف��اه��م��ه��م��ا 
املطروحة  امل���و����س���وع���ات  خم��ت��ل��ف 
ومبا  ودول���ي���اً،  واإق��ل��ي��م��ي��اً  خليجياً 
التاريخية  الأخ��وة  عالقات  يج�سد 
خادم  تعزيزها  على  يحر�س  التي 
�سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 

ال�سفوف  ت��وح��ي��د  يف  ال�سريفين 
الأمتن  م�����س��ال��ح  ع��ل��ي  واحل���ف���اظ 
هناأت  كما  والإ���س��الم��ي��ة.  العربية 
ال�سرتاتيجية  ع���ل���ي  ج���الل���ت���ه 
ال�ساملة الطموحة للمملكة والتي 
تقود ريادة التنمية والتطوير حتت 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��ي��ادت��ه وم��ت��اب��ع��ة 
امل��ل��ك��ي ويل ال��ع��ه��د الأم����ري حممد 

بن �سلمان.
واأكدت  عاليا  معاليها  ثمنت  كما 
ال�سريفن  احل����رم����ي����ن  خل��������ادم 
اخلليجية  ال���������س����ع����وب  ت����ق����دي����ر 
الثابت  دف����اع����ه  ع���ل���ى  وال���ع���رب���ي���ة 
املنطقة وحملة  ام��ن  ع��ن  وال��ق��وي 
ل��راي��ة احل���زم وال��ع��زم وال��ت��ي حتت 
ظلها تنعم �سعوبنا بالأمن والأمان 
وال�ستقرار وتطمئن علي م�ستقبل 

اوطانها وا�ستقراراها.  
ك���م���ا اأ�������س������ادت م���ع���ال���ي���ه���ا ب����ال����دور 
رئي�س  مل���ع���ايل  امل��ت��م��ي��ز  ال����ربمل����اين 
ال�سيخ  ال�سعودي  ال�سوري  جمل�س 
اإبراهيم  ب���ن  اهلل  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور 
التعاون  ع��ال��ي��ا  وث��م��ن��ت  ال�سيخ  ال 
ال���الحم���دود م��ن معاليه  وال��دع��م 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال����وط����ن����ي الحت�������ادي 
التن�سيق  م���ن  ال���ع���ايل  وامل�����س��ت��وي 

اآل �سعود و�ساحب  العزيز  بن عبد 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دول����ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة . فيما ا�ستعر�ست 
القبي�سي  ام���ل  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل 
ال�سرتاتيجية  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
ال�سورى  جم��ل�����س  ب����ن  ال���ق���ائ���م���ة 
الوطني الحتادي خالل  واملجل�س 
الربملانية  الفعاليات  يف  امل�ساركة 
عن  ف�ساًل  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية 
واملواقف  ال���ت���ط���ورات  ا���س��ت��ع��را���س 
الراهنة، ل �سيما ما يت�سل بامللفات 

ذات الهتمام امل�سرتك.
الربملانية  ال��ع��الق��ات  اأن  وذك�����رت 
ب���ن امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
ال�سعودي  ال���������س����ورى  وجم���ل�������س 
املتميزة  الأخ����وة  ع��الق��ات  ت��رتج��م 
املواقف  تن�سيق  م��ن  البلدين  ب��ن 
الق�سايا،  خمتلف  ح��ول  والت�ساور 
وتقدمي اقرتاحات تلبي طموحات 
ال�سقيقن،  وال�����س��ع��ب��ن  ال��ب��ل��دي��ن 
الربملاين  للتعاون  منوذجاً  ليكون 
يخدم  مب��ا  ال��ع��رب��ي،  امل�ستوى  على 
والإ�سالمية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا 
والتاأييد  ال���دع���م  ح�����س��د  ���س��ي��م��ا  ل 
خالل  الأول�����وي�����ة  ذات  ل��ل��ق�����س��اي��ا 

خادم احلرمني ال�ضريفني ي�ضتقبل اأمل القبي�ضي 

امللك �سلمان: اأمن وا�ستقرار الإمارات هو من اأمن وا�ستقرار ال�سعودية

بلدية احلمرية توزع وجبات اإفطار �سائم
•• احلمرية –الفجر:

اإىل توزيع وجبات  اأذان املغرب  ب��ادرت بلدية احلمرية قبيل رفع 
وفئة  بالعمال  ال�سكانية  الكثافة  ذات  املناطق  يف  �سائم  اف��ط��ار 
احلمرية،  مبنطقة  العام  الطريق  وم�ستخدمي  املحدود  الدخل 
الرتابط  تعزيز  اإىل  الرامية  املجتمعية  مبادراتها  �سمن  وذل��ك 
للن�سيج املجتمعي يف عام الت�سامح، من خالل كوادرها التفتي�سية 
بلدية  م��دي��ر  ال�سام�سي  را���س��د  م��ب��ارك  م��ن  مبا�سر  وب��اإ���س��راف 
التي  احلملة  تنفيذ  على  احلمرية  بلدية  وحر�ست  احلمرية. 
كوادر  اإ���س��راك  اأب��رزه��ا  واله���داف  امل�سامن  م��ن  العديد  حملت 
البلدية من خمتلف الإدارات والأق�سام يف الأعمال اخلريية التي 

املئات من  توزيع  املبارك، عرب  �سهر رم�سان  البلدية يف  تتبناها 
مدخل  عند  وخا�سة  الطرق  م�ستخدمي  على  الإف��ط��ار  وجبات 
وع��دد من  كثافة عمالية،  ت�سهد  التي  باحلمرية  احل��رة  املنطقة 
الدورات وال�سوارع احليوية وذلك �سمن مبادرات البلدية يف �سهر 
الإ�سرتاتيجية  البلدية  ور�سالة  روؤية  اإطار  الكرمي، ويف  رم�سان 
لتوثيق اجلهود الإن�سانية وتعزيز الرتابط املجتمعي مع املحيط 
را�سد  مبارك  احلمرية  بلدية  مدير  وك�سف  للبلدية.  احليوي 
ال�سام�سي باأن املبادرة التي وزع خالل “250 وجبة اإفطار” تعزز 
من و�سائج التوا�سل الجتماعي يف املنطقة، ومتثل القيم اخلريية 
التي يتبناها املجتمع الإماراتي، والتي ا�ستهدفت بث العديد من 
القيم يف �سهر اخلري والربكات جت�سيداً لدور البلدية املجتمعي، 

وتعرب عن الروح الأ�سيلة ملجتمع دولة الإمارات واملتم�سك دوماً 
بنهج العطاء واخلري والتطوع، منوهاً اإىل اأن البلدية لن تتوانى 
�ستقوم  البلدية  باملجتمع، وان  التكافل  اإطار دورها لزرع قيم  يف 

بتنفيذ املبادرة خالل فرتات عديدة من �سهر رم�سان املبارك.
اإىل حر�س البلدية على تنفيذ املبادرة قبيل اأذان املغرب  م�سرياً 
من  التقليل  يف  ل��الإ���س��ه��ام  ال��ط��رق  ع��اب��ري  م��ن  ال�سائمن  على 
املبادرة على  اأثناء  ال�سائقن  امل��روري��ة، من خالل حث  احل��وادث 
الإ�سراع  وع��دم  القيادة،  اأث��ن��اء  وال��ت��اأين  ال�سرعة  تخفيف  اأهمية 
للحاق مبوعد الإفطار الأمر الذي قد يت�سبب باإرتكاب املخالفات 
ال�سائقن وم�ستخدمي الطريق لالأذى  التي تعر�س  واحل��وادث 

وال�سرر.

ا�ستئناف اأبوظبي الحتادية ت�سدر اأحكاما بحق مدانني يف ق�سايا اأمنية
•• اأبوظبي -وام: 

حكمت حمكمة ا�ستئناف اأبوظبي الحتادية يف جل�ستها التي عقدتها ام�س على كل من ع.ن- و-اأ.م- 
من  اإليهم  اأ�سند  مبا  اإدانتهم  بعد  املوؤبد  بال�سجن  العربية  اجلن�سية  من  و-ع.ط.����س-  و-ف.ع.����س- 
تخريب  واأع��م��ال  اإرهابية  جرائم  بارتكاب  للقيام  بالتخطيط  ال��دول��ة  اأم��ن  نيابة  قبل  من  اتهامات 
�سد من�ساآت حيوية يف البالد. و اأمرت املحكمة باإبعادهم عن البالد بعد انق�ساء مدة احلكم ال�سادر 
بحقهم و م�سادرة اأجهزة الت�سالت واأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة كافة وحتميلهم امل�ساريف 
الق�سائية كافة. كما حكمت املحكمة مبعاقبة كل من -ح.م.ب- و-اأ.ن.م.اأ.�س- من اجلن�سية العربية 
الدولة  اأم��ن  نيابة  قبل  من  اتهامات  من  اإليهما  اأ�سند  مبا  اإدانتهما  بعد  �سنوات   10 مل��دة  بال�سجن 
بامل�ساركة يف التخطيط للقيام بارتكاب جرائم اإرهابية واأعمال تخريب �سد من�ساآت حيوية يف البالد. 
و اأمرت املحكمة باإبعادهما عن البالد بعد انق�ساء مدة احلكم ال�سادر بحقهما وم�سادرة كافة اأجهزة 

الت�سالت واأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة، وحتميلهما امل�ساريف الق�سائية كافة.

�سفارات وقن�سليات الدولة توا�سل تنفيذ م�سروع الإفطار الرم�ساين 2019

�سرطة اأبوظبي :133 نزيال ي�ستفيدون من تطبيق املراقبة الإلكرتونية كبديل عن احلب�س

عبدالرحمن   / امل��دع��و  ف��ق��د 
حمزه  ح�����م�����زه  اورام��������ب��������ات 
الهند     ، كونهومو  اورام��ب��ات 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
)k0783588( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

0553826637

فقدان جواز �سفر
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•• عجمان-الفجر: 

لل�سباب  ع��ج��م��ان  جم��ل�����س  اأط���ل���ق 
التابع للموؤ�س�سة الحتادية لل�سباب 
علينا”  ف��ط��ورك  “جاري  م���ب���ادرة 
وال����ت����ي ت���ه���دف لإح����ي����اء ال����ع����ادات 
الإفطار  القدمية من خالل تبادل 
ب��ن ج����ريان احل���ي ال���واح���د، حيث 
اأقام املجل�س املبادرة يف حي الرقايب 
اإم��ارة عجمان،  ال�سكني اجلديد يف 
وذلك بالتعاون مع جمعية عجمان 
والثقافية،  الج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية 
ومدر�سة احلكمة، ومطعم ومطبخ 

م�سريف ال�سعبي.
املوروث  اإحياء  اإىل  املبادرة  وتهدف 
ال�سعبي القدمي فمع تطور احلياة، 
الفرجان  م����ن  الأ������س�����ر  وان����ت����ق����ال 
الأك������ر  امل����ن����اط����ق  اإىل  ال����ق����دمي����ة 
التي  ال��ع��ادات  ه��ذه  عمراناً، تغريت 
وهي  عليها  الأه����ايل  يحر�س  ك��ان 
الإفطار بن اجل��ريان، ذلك  تبادل 
ي�سعر  ك��ان  ال��ذي  اجلميل  التقليد 
اأه���ايل احل��ي ب��اأن��ه��م اأ���س��رة واحدة، 
رم�سان  ���س�����ه��ر  خ�������الل  ل���س��ي��م�����ا 
امل��ب��ارك.   ويتطلع جمل�س عجمان 
“جاري  م�����ب�����ادرة  م�����ن  ل���ل�������س���ب���اب 

فطورك علينا” يف تعزيز الرتابط 
ون�سر  الواحدة،  املنطقة  �سكان  بن 
الجتماعية  امل�����ب�����ادئ  م����ن  ع������دد 
وال�سغار  الكبار  عند  والأخ��الق��ي��ة 
املحبة بن  ن�سر  م��ن خ��الل  وذل���ك 

اأطفال املنطقة الواحدة.
عام  مدير  املطرو�سي  منى  واأك���دت 
جمعية عجمان للتنمية الجتماعية 
اجلمعية  م�ساركة  ب���اأن  والثقافية 
ياأتي من حر�س اجلمعية على دعم 
املبادرات املجتمعية واإن عادة تبادل 
الإفطار بن اجلريان قبل الفطور 
التي  ال������ع������ادات  م����ن  رم�������س���ان  يف 

املتبادل  والح�����رتام  امل����ودة  تعك�س 
العادة تتفاوت  بن اجلريان، وهذه 
ب��ن منطقة واأخ����رى وح��ي واآخ���ر، 
�سامدة  مازالت  العادة  هذه  فنجد 
يف الح���ي���اء ال�����س��غ��رية، وال���ق���رى، 
املدينة  يف  ت��خ��ت��ف��ي  ب�������داأت  ب��ي��ن��م��ا 
وذل����ك ن��ت��ي��ج��ة اخ���ت���الف اجل����ريان 
وعدم توا�سلهم ومعرفتهم ببع�س، 
ولذلك حر�ست اجلمعية على دعم 
حتي  اأن  نتطلع  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

هذه العادة اجلميلة.
املطوع  عائ�سة  من جانبها �سرحت 
احلكمة  مل��دار���س  التنفيذي  امل��دي��ر 

حر�سا  تاأتي  املدر�سة  م�ساركة  ب��اأن 
منها على تر�سيخ الرتاث الإماراتي 
ب���ه جميعاً  ن��ع��ت��ز  وال������ذي  ال��ع��ري��ق 
مبخزون  ي���زخ���ر  ال������ذي  ون���ف���خ���ر، 
تاريخي وثقايف واإن�ساين، وانطالقاً 
تاأ�سيل  ال��ب��ال��غ ع��ل��ى  م��ن ح��ر���س��ن��ا 
والتوعية  املجتمع  يف  ال���رتاث  قيم 
�ستعمل  احل���ك���م���ة  م���در����س���ة  ف�������اإن 
ج���اه���دًة ع��ل��ى اإح���ي���اء ه���ذا ال���رتاث، 
�سوف  والتي  الزاهية  األ��وان��ه  وف��رز 
الأجيال  على  اإيجابية  بكل  تنعك�س 

احلا�سرة والالحقة.
واأك����دت امل��ط��وع ب���اأن ه��ذا ه��و النبع 

ال�سايف الذي نقدمه لهذه الأجيال 
الوطنية  الهوية  تعزيز  خ��الل  من 

وهذا ما اأكده املغفور له ال�سيخ زايد 
اهلل  –طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 

له  لي�س  قال:” م��ن  ث���راه- عندما 
ما�ٍس لي�س له حا�سر اأو م�ستقبل«.

•• دبي-الفجر: 

اأعلن مركز حممد بن را�سد للف�ساء 
املبكر  ال���ت�������س���ج���ي���ل  ب������اب  ف���ت���ح  ع�����ن 
22 من فعالية  ال��دورة  للم�ساركة يف 
“ندوة الإن�سان يف الف�ساء لالأكادميية 
التي  الف�سائية”،  للمالحة  الدولية 
وحتديداً  الإم���ارات  دول��ة  ت�ست�سيفها 
منطقة  يف  م�����رة  لأول  دب�����ي  اإم��������ارة 
اإفريقيا.  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
بن  م��ا  ال��ف��رتة  يف  الفعالية  �ستعقد 
11 و14 نوفمرب 2019، يف مركز 
دبي التجاري العاملي، و�ستجمع خرباء 
قطاع  يف  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن 
الوطن  م��ن  خ��رباء  وخا�سة  الف�ساء 
العربي. ميكن للراغبن يف احل�سور 
املوقع:  عرب  الت�سجيل  بطلب  التقدم 

 www.his2019.com
ال�سيباين،  حمد  يو�سف  ���س��ع��ادة  ق��ال 

م��دي��ر ع���ام م��رك��ز حم��م��د ب���ن را�سد 
حممد  م���رك���ز  “يوا�سل  ل��ل��ف�����س��اء: 
ال��ث��اب��ت وجهوده  نهجه  را���س��د يف  ب��ن 
امل�ستدامة جلعل دولة الإمارات مركزاً 
رئ��ي�����س��ي��اً ل��ع��ل��وم واأب���ح���اث ال��ف�����س��اء يف 
ا�ست�سافة  وناأمل من خالل  املنطقة. 
الإن�سان  “ندوة  م���ن   22 ال�������دورة 
الدولية  ل���الأك���ادمي���ي���ة  ال��ف�����س��اء  يف 
م�ساركة  م��ن  الف�سائية”  للمالحة 
البعثات  جم�����ال  يف  امل����رك����ز  خ������ربات 
امل��اأه��ول��ة خ��ا���س��ة واأن يف  ال��ف�����س��ائ��ي��ة 
ف�ساء  رائ��د  اأول  �سيكون  الوقت  ذل��ك 
حمطة  اإىل  مهمته  اأمت  ق��د  اإم��ارات��ي 
“برنامج  ���س��م��ن  ال��دول��ي��ة  ال��ف�����س��اء 

الإمارات لرواد الف�ساء.« 
درا�سات  ال�سنة  ه��ذه  دورة  و�ستتناول 
�سلة  ذات  ال��ت��خ�����س�����س��ات  م���ت���ع���ددة 
الف�ساء  يف  ال���ب�������س���ري  ب���ال���ع���ن�������س���ر 
وجهات  رائ����دة  م��وؤ���س�����س��ات  و�ستجمع 

ال����رح����الت  م��ت��خ�����س�����س��ة يف جم������ال 
نتائج  ملناق�سة  الف�ساء  اإىل  امل��اأه��ول��ة 
الأب���ح���اث واأب�����رز ال���ت���ط���ورات يف هذا 
امل���ج���ال وت���ب���ادل اخل�����ربات والأف���ك���ار 
اجل���دي���دة مب���ا ُي�����س��ه��م ب��ت��ع��زي��ز علوم 
الندوة  و�ستكون  الف�سائية.  احل��ي��اة 
جتربة  على  ال�سوء  لت�سليط  فر�سة 
الإم����ارات يف جم��ال رح���الت الف�ساء 
رحلة  بعد  ُتعقد  اأنها  خا�سة  املاأهولة 
اإىل  ع��رب��ي  اإم��ارات��ي  رائ���د ف�ساء  اأول 
يف  وامل��ق��ررة  الدولية  الف�ساء  حمطة 

�سبتمرب من هذا العام.   25
موا�سيع  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ���س��ت��ن��اق�����س  ك��م��ا 
خم���ت���ل���ف���ة م����ث����ل حت�����دي�����ات رح�����الت 
والبيولوجيا  امل�ستقبل،  يف  الف�ساء 
الف�ساء،  يف  احليوية  والتكنولوجيا 
الف�ساء  ورح��الت  املريخ،  وا�ستك�ساف 
ال��ت��ج��اري��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة وغ��ريه��ا من 

املوا�سيع. 

اأن موؤمترات الف�ساء  وبّن ال�سيباين 
حممد  مركز  يحر�س  والتي  العاملية 
بن را�سد للف�ساء على ا�ستقطابها اإىل 
الدولة واملنطقة عموماً، ت�سهم ب�سكل 
الف�ساء  ق���ط���اع  ت��ط��وي��ر  يف  م��ب��ا���س��ر 
الوطني، وذلك من خالل نقل املعرفة 

وتبادل اأف�سل اخلربات والتجارب. 

من جانبه، قال املهند�س �سامل حميد 
لل�سوؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  امل���ري، 
حممد  م��رك��ز  يف  وال��ت��ق��ن��ي��ة  العلمية 
بن را�سد للف�ساء، وع�سو الأكادميية 
الدولية للمالحة الف�سائية: “ت�سكل 
اإمارة  يف   “ الفعالية  ه��ذه  ا�ست�سافة 
دبي خطوة هامة جتاه تعزيز ح�سور 

ال����دول����ة ال���ع���امل���ي يف جم����ال رح���الت 
خالل  و�سنتمّكن  امل��اأه��ول��ة.  الف�ساء 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  م��ن  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
اإم���ارات���ي  اأول رائ����د ف�����س��اء  ان���ط���الق 
واملقرر  الدولية  الف�ساء  حمطة  اإىل 
العام  م���ن  ���س��ب��ت��م��رب   25 ت���اري���خ  يف 
اجلاري وتقييم التجربة الأوىل التي 
تخو�سها الدولة يف ا�ستك�ساف الف�ساء 
وا�ستخال�س النتائج وعر�سها يف هذه 

الفعالية املتخ�س�سة«. 
الإمارات  اأن جناح دولة  ذك��ره،  جدير 
“ندوة  22 من  ال��دورة  ا�ست�سافة  يف 
لالأكادميية  ال��ف�����س��اء  يف  الإن�������س���ان 
قد  الف�سائية”،  للمالحة  ال��دول��ي��ة 
تقدم  ال��ذي  املتمّيز  امللف  بف�سل  جاء 
ب��ه م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���س��د للف�ساء 
للمالحة  الدولية  الأكادميية  لإدارة 
اأثناء  مناق�سته  وج���رى  ال��ف�����س��ائ��ي��ة، 
اجتماع ا�ستثنائي عقده جمل�س اأمناء 

الأكادميية برئا�سة بيرت يانكوفيت�س، 
رئي�س الأكادميية، وذلك على هام�س 
موؤمتر الأمم املتحدة املعني با�ستك�ساف 
ال��ف�����س��اء اخل���ارج���ي وا���س��ت��خ��دام��ه يف 
“يوني�سبي�س  ال�����س��ل��م��ي��ة  الأغ����را�����س 
الذي   ،UNISPACE“  +50
ا�ست�سافته العا�سمة النم�ساوية فيينا 
18 و21 يونيو  ب��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 

املا�سي.
الدولية  الأك���ادمي���ي���ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
مقرها  الكائن  الف�سائية،  للمالحة 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ب��اري�����س، هي 
موؤ�س�سة غري حكومية م�ستقلة حازت 
�سنة  امل��ت��ح��دة  الأمم  اع������رتاف  ع��ل��ى 
براجمها  خالل  من  تطمح   ،1996
وموؤمتراتها العاملية املتمّيزة اإىل تعزيز 
تطوير املالحة الف�سائية لالأغرا�س 
الذين  الأف������راد  وت���ك���رمي  ال�����س��ل��م��ي��ة، 
وتكنولوجيا  علوم  يف  اأنف�سهم  مّيزوا 

ال��ف�����س��اء؛ وت�����س��ع��ى الأك���ادمي���ي���ة اإىل 
ب��رام��ج يتمكن الأع�����س��اء من  ت��وف��ري 
امل�ساعي  يف  امل�����س��اه��م��ة  اإىل  خ��الل��ه��ا 
الف�ساء، مبا  بقطاع  املتعلقة  الدولية 
يتيح تعزيز التعاون الدويل يف جمال 

تطوير علوم الف�ساء وتقنياته.
ل����رواد  اأن ب��رن��ام��ج الم�������ارات  ي��ذك��ر 
ال��ف�����س��اء ي��ح��ظ��ى ب��دع��م م��ب��ا���س��ر من 
الت�سالت  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  ���س��ن��دوق 
التمويلي  ال����ذراع  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية 
قطاع  ل���ت���ن���ظ���ي���م  ال����ع����ام����ة  ل���ل���ه���ي���ئ���ة 
ال�سندوق،  ه��ذا  وُيعترب  الت�����س��الت، 
الأول   ،2007 ع���ام  يف  اأط��ل��ق  ال���ذي 
من نوعه يف منطقة ال�سرق الأو�سط، 
البحث  ج���ه���ود  دع�����م  اإىل  وي����ه����دف 
وال���ت���ط���وي���ر يف ق����ط����اع الت�������س���الت 
وتطوير  ودع����م  واإث������راء  ال���دول���ة،  يف 
اندماج  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ق��ن��ي��ة  اخل���دم���ات 

الدولة يف القت�ساد العاملي.

نهيان بن مبارك ي�سهد تخريج الدفعة ال�”35” من طالب جامعة ولونغونغ بدبي
•• دبي-وام:

�سهد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح حفل تخرج 
الدفعة ال� 35 من طالب جامعة ولونغونغ يف دبي بح�سور �سعادة اآرثر 
يرافقه  معاليه  و�سلم  ال��دول��ة.  ل��دى  اأ�سرتاليا  �سفري  �سبايرو  ميلتون 
اث��ن��ن م��ن خ��ري��ج��ي �سهادة  اأف�����س��ل اخل��ري��ج��ن و  ال�سفري الأ����س���رتايل 
الدكتوراة من بن 319 طالبا باجلامعة �سهادات التخرج. وقال معاليه 
بهذه املنا�سبة اإن اجلامعة حققت اإجنازات منذ اأكر من خم�سة وع�سرين 
وعالية  متعددة  درا���س��ة  ب��رام��ج  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  تاأ�سي�سها  منذ  ع��ام��ا 
الدفعة  ت��خ��رج  واأ���س��اف :” اأت�����س��رف بح�سور حفل   .. اجل���ودة ومم��ي��زة 
اخلام�سة والثالثن من طالب اجلامعة “ .. ورحب بجيليان برودبنت 

مديرة اجلامعة يف اأ�سرتاليا. من جانبه قال الربوفي�سور حممد �سامل 
رئي�س جامعة ولونغونغ يف دبي : “ احتفلنا العام املا�سي 2018 بعامنا 
برامج  بتوفري  �سبق  التزاما مما  اأكر  الآن  ونحن  والع�سرين  اخلام�س 
مبتكرة تتيح للمتخرجن امل�ساهمة يف منو البالد واملنطقة والقت�ساد 
العاملي.. و�سنطرح برناجمن جديدين و�سنفتتح حرما جديدا يف العام 
ويلينغز نائب رئي�س جامعة  بول  الربوفي�سور  ». ح�سر احلفل   2020
ولونغونغ يف اأ�سرتاليا وماري�سا ما�سرتوياين املدير التنفيذي للمجموعة 
والع�سو املنتدب مبوؤ�س�سات جامعة ولونغونغ وجيليان برودبنت مديرة 
اجل��ام��ع��ة يف اأ���س��رتال��ي��ا ال��ت��ي ح�سلت ع��ل��ى زم��ال��ة اجل��ام��ع��ة ت��ق��دي��را ملا 
قدمته من م�ساهمات للموؤ�س�سة وللمجتمع الأ�سرتايل مبنا�سبة اختتام 

م�سريتها كمديرة للجامعة و الحتفال بتقاعدها.

•• اأبوظبي-الفجر
اأبوظبي .... رم�ضان عطا

اأك���د امل�����س��ارك��ون يف اجل��ل�����س��ة ال��رم�����س��ان��ي��ة التي 
نظمتها جائزة خليفة الرتبوية بعنوان زايد رائد 
الت�سامح على اأن ج�سور الت�سامح �ساربة بعمق يف 
ن�سيج املجتمع الإماراتي، حيث اأر�سى دعائم هذه 
القيم املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
-طيب اهلل ثراه -الذي جعل من الت�سامح ركيزة 
اأ�سا�سية للتالحم املجتمعي واحرتام الآخر وفتح 

قيمة  معلياً  الثقافية  وال��ت��ع��ددي��ة  ال��ت��ن��وع  اآف����اق 
الإن�سان حافظاً له كرامته دون نبذ اأو كراهية اأو 
ال�سري،  عليه  توا�سل  نهج  وهو  �ساأنه،  من  تقليل 
الإمارات  دولة  من  جعلت  التي  الر�سيدة  قيادتنا 
م�ستوى  على  للت�سامح  ،عا�سمة  املتحدة  العربية 

العامل . 
ج����اء ذل����ك خ����الل اجل��ل�����س��ة ال��رم�����س��ان��ي��ة التي 
بح�سور حممد  للجائزة  العامة  الأمانة  نظمتها 
واأمل  الأم���ن���اء،  جمل�س  ع�سو  ال��ظ��اه��ري  ���س��امل 
فيها  وحت���دث   ، للجائزة  ال��ع��ام  الأم���ن  العفيفي 
كاًل من ف�سيلة ال�سيخ عمر حبتور الدرعي املدير 

والأوقاف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  لهيئة  التنفيذي 
ال�سرعي،  ل���الإف���ت���اء  الإم���������ارات  جم��ل�����س  ع�����س��و 
الدرا�سات  م�ست�سار  خ��اجن��ي  جميلة  وال��دك��ت��ورة 
مبوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية واأدارها الدكتور خالد 
خليفة  جلائزة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  العربي 
الرتبوية ، بح�سور عدد من القيادات الأكادميية 
والرتبوية واأع�ساء الهيئتن الإدارية والتدري�سية 

على م�ستوى الدولة . 
ويف بداية اجلل�سة اأكدت اأمل العفيفي على اأهمية 
ت�سليط ال�سوء على الإرث احل�ساري للمغفور له 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
الذي غر�س �سجرة وارفة الظالل يف نفو�س اأبناء 

وبنات الإمارات الذين 
الت�سامح  م��ن  ج��ع��ل��وا 
ن����ه����ج����اً ور������س�����ال�����ة يف 
اليومية،  ح���ي���ات���ه���م 
ق�����وًل وع���م���اًل، وه���ذه 
حتظى  ال������ر�������س������ال������ة 
ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من 
القيادة الر�سيدة التي 
الت�سامح  م��ن  ج��ع��ل��ت 
ع��������ن��������وان��������اً ل������دول������ة 

الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، يف اح����رتام الآخ���ر، 
من  اأك��ر  واحت�سان  الثقايف،  بالتعدد  والإمي���ان 
200 جن�سية تنتمي اإىل خلفيات ثقافية متنوعة، 
يعملون يف ان�سجام ح�ساري على اأر�سنا الطيبة .

وقالت العفيفي : اإن جائزة خليفة الرتبوية وهي 
كافة  قلوبنا  على  غالياً  ا�سماً  حتمل  باأن  تت�سرف 
وهو ا�سم راعيها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة- حفظه اهلل- توؤمن 
باأن الت�سامح هو اأحد الركائز القوية يف النطالق 
ال��ب�����س��ر، وحت��ق��ي��ق التفاعل  ب���ن  ال��ت�����س��ام��ح  ن��ح��و 
اإطار  الثقافات والتقاليد يف  املن�سود بن خمتلف 

����س���ام���ل م����ن اح�����رتام 
الآخر  الهوية، وقبول 
حتت مظلة الإن�سانية 

الوا�سعة . 
وم�����ن ج���ان���ب���ه حتدث 
الدرعي  حبتور  عمر 
ال�سيخ  ت�����س��ام��ح  ح���ول 
جمع  ال����������ذي  زاي����������د 
�������س������ف������ات م�����ت�����ع�����ددة 
لبناء  م��ن��ه��ا  ي��ن��ط��ل��ق 
والقائد  التاريخي  الزعيم  فهو  الت�سامح،  ثقافة 
واحل��ك��ي��م، واخل��ب��ري ب���الأم���ور، وم���ن ه��ن��ا تتفوق 
مبميزات  وتنفرد  الت�ساحمية  زاي��د  ال�سيخ  روؤي��ة 
اإىل  يدعو  زاي��د  ال�سيخ  كان  وخ�سو�سيات، فحن 
الت�سامح قبل خم�سن �سنة مل يكن اأحد يتحدث 
اآنذاك عن هذه القيمة التي َتعظم يوما بعد يوم 
حتى و�سلت اإىل ما و�سلت اإليه اليوم، فاأ�سبحت 

اأمل جميع املجتمعات . 
ومن جانبها تطرقت الدكتورة جميلة خاجني اإىل 
اأن ال�سيخ زايد بن �سلطان -طيب اهلل ثراه- اآمن 
خالل م�سريته امل�سيئة يف احلياة واحلكم ، بقيم 

امل�سرتك،  الإن�ساين  والعي�س  والعتدال  الّت�سامح 
وعمل- طيب اهلل ثراه -على اإظهار دولة الإمارات 
ال�سلمي”  “الّتعاي�س  مت��ث��ل  ����س���ورة  اأب���ه���ى  يف 
جهود  وبف�سل  الآخ��ر،  وقبول  الديني  والت�سامح 
الت�سامح  لقيم  م��ن��ارة  الإم����ارات  اأ�سبحت  �سموه 

وال�سلم والأمان والتعددية الثقافية.
وحر�س ال�سيخ زايد -طيب اهلل ثراه- على تفعيل 
ما يوؤمن به ب�سكل ر�سمي، واجتماعي، واقت�سادي 
احلايل  للت�سامح  الإم�����ارات  ومن����وذج  وتعليمي. 
بكيانه الوزاري والعملي هو امتداد لغر�س الوالد 

ال�سيخ زايد بن �سلطان- طيب اهلل ثراه-.
ملحمة  اأ���س��ب��ح��ت  الإم��������ارات  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

والت�سامح  ال�سلمي  للتعاي�س  ومن��وذج��ا  جن���اح 
وال�سعادة حيث تنعم اأكر من 200 جن�سية يف 
الإم��ارات باحلياة الكرمية والحرتام وامل�ساواة، 
العدل،  للجميع  ال���دول���ة  ق��وان��ن  ك��ف��ل��ت  ح��ي��ث 
الفرقة  واأ�سباب  والع�سبية  الكراهية  وج��ّرم��ت 

والختالف.

وم���ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ع��ربي على 
وما  نقا�س  م��ن  اجلل�سة  ه��ذه  دار يف  م��ا  اأه��م��ي��ة 
يف  الت�سامح  بيئة  من  تعزز  حم��اور  من  تناولته 

دولة الإمارات العربية املتحدة. 
اإىل دور ال��رتب��وي��ن واأول���ي���اء الأم����ور يف  م�����س��رياً 
نقل هذه القيم اإىل الطالب والطالبات، وتعزيز 
هم قادة امل�ستقبل الذين  مكانتها يف نفو�سهم بعدِّ

�سيوا�سلون ال�سري على هذا النهج الأ�سيل .
�سامل  حممد  كرم  الرم�سانية  اجلل�سة  ختام  ويف 
املتحدثن  العفيفي  اأم���ل  والأ���س��ت��اذة  ال��ظ��اه��ري 
فعاليات  يف  ���س��ارك��ت  ال��ت��ي  التنظيمية  وال��ل��ج��ان 
ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة ل��ل��ج��ائ��زة، م���وؤك���دة على 
وبال�سراكة  ك���اف���ة،  ب��ج��ه��وده��م  اجل���ائ���زة  اع���ت���زاز 

ال�سرتاتيجية مع خمتلف فئات املجتمع . 

يف اجلل�ضة الرم�ضانية جلائزة خليفة الرتبوية:

» زايد رائد الت�سامح « وجعل من الإمارات عا�سمة عاملية لحرتام الآخر
اأمل العفيفي :

ر�ضالة جائزة خليفة 
الرتبوية تعلي قيم الت�ضامح 

والتعددية الثقافية

عمر الدرعي:
 ديننا احلنيف ح�ض على 

الت�ضامح واأعلى قيمة 
الإن�ضان

جميلة خاجني :
زايد اأر�ضى دعائم قوية 
ملجتمع يوؤمن بالت�ضامح 
واملحبة وينبذ الكراهية

ت�ضت�ضيفها دبي للمرة الأوىل يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا

مركز حممد بن را�سد للف�ساء يفتح باب الت�سجيل للدورة 22 من »ندوة الإن�سان يف الف�ساء لالأكادميية الدولية للمالحة الف�سائية«

بهدف اإحياء عاداتنا القدمية

جمل�س عجمان لل�سباب يطلق مبادرة » جاري فطورك علينا «
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العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
ل�سيانة  ال�س�����ادة/برومت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب امل�ساعد ذ.م.م رخ�سة رقم:2073824 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ديتيلز لتمثيل ال�سركات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
DETAILS REPRESENTATION OF COMPANIES - Sole Proprietorship LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف بدر حممد برك عمر الكندي

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

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

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
بالجي  ال�س�����ادة/جراند  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للزهور رخ�سة رقم:2564768 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالرحمن �سيف عبدالرحمن اخل�سر ال�سويهي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اآثار الفنية التجارية 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1035847 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سميم احمد ح�سن �ساحب %9
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هدايت اهلل بن �سيخ ابراهيم �ساحب %40
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
ذ.م.م  �سيلنجا�س  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1813111 
تعديل ن�سب ال�سركاء/�سركة �سلينجا�س ذات م�سئولية حمدودة

CYLINGAS CO من 49% اىل %99

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هيدرا لال�ستثمارات التجاريه ذ.م.م

HYDRA COMMERCIAL INVESTMENTS LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمدان �سايع احمد حامد اآل حامد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا �سامافري تي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2645775 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة خليفه �سابر وجدي عبده �سالم

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة رفيق مولن كاتيل عبداهلل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خليفة �سابر وجدي عبده �سالم

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

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

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
كيوبز  ال�س�����ادة/اإين�سايت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�سميم الربجميات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2680257 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كمال عدنان املرعبي %5
تعديل ن�سب ال�سركاء/اإين�سايت كيوبز �س.م.ل اوف �سور

INSIGHT CUBES S.A.L OFFSHORE من 49% اىل %44

تعديل مدير/حذف خالد احمد حامد اآل حامد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
لنك  ال�س�����ادة/افينيو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وادارة العقارات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1138324 

تعديل ن�سب ال�سركاء
حممد احمد نا�سر �سامل التميمي من 40% اىل %70

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل احمد نا�سر �سامل حيدره التميمي

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

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

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

الغاء اعالن �ضابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ميامي  زهور  التجاري  بال�سم   CN رقم:1051578 
خلياطة املالب�س الرجالية بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 
واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا بالغاء طلب تعديل 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/لوفتي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لك�سوري لتنظيف الحذية
رخ�سة رقم:CN 2614211 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ابو �سيفن لدارة العقارات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN-1035012  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عي�سى �سهيل حممد عبداهلل املهريي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عي�سى �سهيل حممد عبداهلل املهريي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خمتار �سعد وهبه مك�سيمو�س

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ ابو �سيفن لدارة العقارات ذ.م.م

ABU SYFEEN REAL ESTATE LLC

اىل/ابو �سيفن لدارة العقارات  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ABU SYFEEN REEL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل را�س املال اىل 50000
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم دايتلي�سيز - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN-2436112  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد �سعيد حموده خمي�س العرياين %20

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/زين علوي زين الكاف من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/زين علوي زين الكاف من 100% اىل %40

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل عمر حممد عبدالرحمن اآل علي %20
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سهيل حممد خمي�س علي ال�سحي %20

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

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم دايتلي�سيز - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
DIETLICIOUS RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/مطعم دايتلي�سيز ذ.م.م
 DIETLICIOUS RESTAURANT

تعديل ن�ساط/ا�سافة حت�سري وجتهيز الع�سائر الطازجة )5630003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

اإع������الن رق��م: 2019-71

»ADAFZ00140« :اإلغ�اء الرخ�س�ة رق��م
�ضاحب الرخ�ضة: جلف يورو تريد كومباين ذ.م.م

Gulf Euro Trade Company LLC

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�ضة املذكورة.

فعلى كل �ضخ�ض اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�ض مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�ضبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�ضوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12633 
بتاريخ 2019/5/16 

اإع������الن رق��م: 2019-72

»ADAFZ00096« :اإلغ�اء الرخ�س�ة رق��م
�ضاحب الرخ�ضة: ديلي اآند ميل ذ.م.م

Deli and Meal LLC

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�ضة املذكورة.

فعلى كل �ضخ�ض اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�ض مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�ضبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�ضوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12633 
بتاريخ 2019/5/16 

اإع������الن رق��م: 2019-73

»ADAFZ00103« :اإلغ�اء الرخ�س�ة رق��م
�ضاحب الرخ�ضة: م�ضار �ضليو�ضنز �ض.م.ع - فرع

Massar Solutions P.J.S.C - Branch

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�ضة املذكورة.

فعلى كل �ضخ�ض اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�ض مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�ضبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�ضوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12633 
بتاريخ 2019/5/16 

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

 اإعـــالن �شطب قيد
�سيكوريتي  لك�سينجتون  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  الربيطانية(  جروب )اجلن�سية: جزر فريجن 
جزيرة  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب 
واملالية  امل�سرفية  للدرا�سات  المارات  معهد   -  25 �سرق  ابوظبي 
رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:28548(   - المارات  م�سارف  وجمعية 
لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )4877(
القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
�ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�سهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد 

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��الت )ق���ط���اع النقل 

ال�سفينة  ت�سجيل  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم  /ق���د  ب���ان  ال��ب��ح��ري( 

املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني -مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   اإ�ضم ال�ضفينة                    رقم الت�ضجيل ال�ضابق          العلم ال�ضابق
               مباركة 11                      --                     --

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

Electric Blue :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم 305805    بتاريخ: 2019/2/5

با�سم: خالد الزعابي 
   .khalidalajil@gmail.com:وعنوانه:دبي - مردف - دبي - هاتف:00971562100007 - اإمييل

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

�سكل  وبجانبها   L بحرف  وم�سرتكة  بع�سها  فوق   Electric Blue العبارة  العالمة:  و�سف 
حرف B به برق لالعلى وال�سفل والكتابة باللون ال�سود على خلفية زرقاء.

  ال�سرتاطات: 
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 اخلمي�ص 16 مايو  2019 العدد 12633 

اإع����������الن
المارات  ال�س�����ادة/فر�سان  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1064589 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل علي عبداهلل احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فار�س عبداهلل علي عبداهلل احلمادي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
زهيد  حممد  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للت�سليح الجهزة الكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1133740 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
علي عبداهلل علي البلو�سي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي عبداهلل علي البلو�سي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عبداهلل القمزي
رخ�سة رقم:CN 1122681 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

اأعلنت احلكومة املك�سيكية اأن �سفارتها يف فنزويال ا�ستقبلت النائب 
املعار�س فرانكو مانويل كا�ستيا لتقدمي "احلماية وال�سالمة" له على 

الرغم من اإ�سرار مك�سيكو باأنها ل تتدخل يف الأزمة الفنزويلية.
الدبلوما�سية  ب���الأع���راف  "عمال  ب��ي��ان  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق���ال 
فرانكو  الوطنية  اجلمعية  يف  ال��ن��ائ��ب  املك�سيك  حكومة  ا�ستقبلت 
لتقدمي  كراكا�س  يف  الدبلوما�سي  مقرها  يف  اليوم  كا�ستيا  مانويل 

احلماية وال�سالمة له".
وحماية  اح���رتام  ال��ت��زام��ه��ا  "تكرر  املك�سيك  ب���اأن  ال����وزارة  واأ���س��اف��ت 
عن  النظر  بغ�س  الأ���س��خ��ا���س  جلميع  الإن�سانية  احل��ق��وق  وت��ع��زي��ز 
انتماءاتهم ال�سيا�سية". وكررت احلكومة املك�سيكية موقفها القا�سي 
الرئي�س  اتخذته حكومة  والذي  الفنزويلي  النزاع  التدخل يف  بعدم 
الي�ساري اندري�س مانويل لوبيز اوبرادور منذ توليه املن�سب يف الأول 
من كانون الأول/دي�سمرب. وجاء يف البيان اإن "احلكومة تعيد تاأكيد 
يف  الثابت  والتزامها  احل��وار  على  وانفتاحها  التدخل  بعدم  موقفها 

التعاون لإيجاد حل دميوقراطي و�سلمي من خالل احلوار".
الأرجنتن  مثل  الالتينية  اأم��ريك��ا  يف  اأخ���رى  ك��ب��رية  دول  وبعك�س 
الرئي�س  بحكومة  تعرتف  املك�سيك  ت��زال  ل  وكولومبيا،  وال��ربازي��ل 
نيكول�س مادورو ولي�س ب�سلطة زعيم املعار�سة خوان غوايدو الذي 

اأعلن نف�سه رئي�سا انتقاليا.

�سكا اأع�ساء يف الكوجنر�س الأمريكي اأن اإدارة الرئي�س دونالد ترامب 
ت�ستعل  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  يكفي  م��ا  على  تطلعهم  ل 
يتم  اإنهم ل  بع�س اجلمهورين  ق��ال  كما  اإي���ران،  مع  التوترات  فيه 
وطهران  وا�سنطن  بن  العالقات  واأ�سبحت  �سيء.  على  اطالعهم 
اأعقاب قرار اتخذه ترامب ال�سهر املا�سي  اأكرب يف  م�سحونة ب�سورة 
يف حماولة لوقف �سادرات النفط الإيراين وزيادة الوجود الع�سكري 

الأمريكي يف اخلليج ردا على ما ي�سفها بتهديدات اإيرانية.
وقال م�سروعون، من بينهم بع�س رفاق ترامب من احلزب اجلمهوري، 
اإنهم يرغبون يف تلقي اإفادات �سرية ب�ساأن هذه التهديدات وقرارات 
الإدارة. وكانت الإدارات ال�سابقة ُتطلع الكوجنر�س ب�سفة دورية على 

اأمور الأمن القومي الكربى.
وقال بع�س الدميقراطين اإنه �سيكون من املالئم عقد جل�سات مع 

م�سوؤولن كبار يف الإدارة.
ل�سحيفة  تقريرا  الثالثاء  اأم�س  ترامب  نفى  منف�سل،  نحو  وعلى 
نيويورك تاميز قال اإن م�سوؤولن اأمريكين يناق�سون خطة ع�سكرية 
لإر�سال ما ي�سل اإىل 120 األف جندي اإىل ال�سرق الأو�سط ملواجهة 

اأي هجوم اأو ت�سريع للت�سلح النووي من قبل اإيران.
وقال ال�سناتور اجلمهوري لينزي جراهام لل�سحفين اأمام جمل�س 
ال�سيوخ "اأعتقد اأننا جميعا نقبع يف الظالم". وردا على �سوؤال عما اإذا 

كان يعتقد اأنه �سيتم اطالع امل�سرعن على املوقف قال "اآمل هذا".

يعتزم حمام من مدينة هانوفر الأملانية مقا�ساة احلكومة الأملانية 
اأم����ام امل��ح��ك��م��ة الإداري������ة يف ب��رل��ن، لإج��ب��اره��ا ع��ل��ى ج��ل��ب طفلتن 

يتيمتن، من اأحد خميمات اللجوء ال�سورية، جلديهما يف اأملانيا.
اأملانيا و�سحيفة زود دويت�سه  وح�سب معلومات اإذاعتي �سمال وغرب 
املنحدرة من ولية  اأع��وام،  اأم الطفلتن، عامن و4  ت�سايتونغ، فاإن 
وُقتلت يف  داع�س،  تنظيم  اأن�سار  كانت من  الأملانية،  بادن فورمتربغ 

معارك باملعقل الأخري لداع�س يف �سوريا، يف بلدة الباغوز.
اإن خميم  اأملانيا  اإذاع��ة  دي��رك �سونيان يف تقرير بثته  وق��ال املحامي 
ال��ل��ج��وء ال����ذي مت��ك��ث ف��ي��ه ال��ط��ف��ل��ت��ان م��ك��ت��ظ ب��ال��ك��ام��ل، واأ�ساف 
"الإمدادات الطبية ل ميكن التحقق من توفرها، هناك خطر تف�سي 
عندما  خا�سًة  جن�سية،  لعتداءات  التعر�س  خطر  وبالطبع  اأوبئة، 

يتعلق الأمر باأطفال دون حماية".
بادن  املقيمن يف ولية  للجدين  فاإن  الإعالمية،  التقارير  وبح�سب 

فورمتربغ الو�ساية على الطفلتن.
ميكن  ل  اإن��ه  تقول  الأملانية  اخلارجية  وزارة  ف��اإن  للتقارير،  ووف��ق��اً 
تقدمي م�ساعدة قن�سلية يف �سوريا ب�سبب اإغالق ال�سفارة الأملانية يف 

دم�سق.
وقال �سونيان: "الأمر يبدو يل على الأكر اأن احلكومة الأملانية ل 
تريد، ولي�س ل ت�ستطيع"، مو�سحاً اأن احلكومة الأملانية قادرة على 

الفعل يف �سوريا عرب ال�ستخبارات على �سبيل املثال.

عوا�شم

مك�سيكو

وا�سنطن

برلني

وا�سنطن حتّذر بروك�سل ب�سبب معايري دفاعية 
 •• بروك�شل-اأ ف ب:

وّجهت الوليات املتحدة انتقاداً �سديد اللهجة اإىل الحتاد الأوروبي، حمّذرة 
اأع�سائه قد تعّر�س للخطر  التعاون الدفاعي بن  اأّن خططه لتعزيز  من 
الأطل�سي،  �سمال  بحلف  وت�سّر  الأطل�سي  املحيط  التعاون عرب  من  عقوداً 

وذلك بح�سب ر�سالة ح�سلت وكالة فران�س بر�س على ن�سخة منها.
رئي�سة  اإىل  اأي���ار/م���اي���و  م���ن  الأول  يف  اأر���س��ل��ت  ال��ت��ي  ال��ر���س��ال��ة  ه���ذه  ويف 
وزارة  يف  م�سوؤولن  انتقد  موغرييني،  فيديريكا  الأوروب��ي��ة  الدبلوما�سية 
الدفاع الأمريكية ب�سّدة املعايري املعتمدة لتمويل امل�ساريع الأوروبية، والتي 

حترم ال�سركات الأمريكية من ال�ستفادة من هذا التمويل.
ت�سّر  "لن  املقرتحة  املعايري  اإّن  ر�سالتهما  الأمريكيان يف  امل�سوؤولن  وقال 
فقط بالعالقات البّناءة بن حلف �سمال الأطل�سي والحّتاد الأوروبي والتي 
ثالثة  دوًل  اأن تق�سي  �ساأنها  بنيناها معاً خالل ال�سنوات الأخرية"، بل من 

حليفة لالحتاد، مثل الوليات املتحدة، عن امل�ساريع الأوروبية.
واأرفقت الر�سالة الأمريكية بتحذير وّجهه ال�سفري الأمريكي لدى الحتاد 
على  ب��ال��رّد  فيه  يطالبها  موغرييني  اإىل  �سوندلند  غ���وردون  الأوروب����ي 
الوليات  اتخاذ  طائلة  حتت  حزيران/يونيو  من  العا�سر  بحلول  الر�سالة 
امل��ت��ح��دة ج�����راءات ع��ق��اب��ي��ة مم��اث��ل��ة. وك��ت��ب ال�����س��ف��ري الأم���ريك���ي خماطباً 
 ،"2019 10حزيران/يونيو  بحلول  لرّدكم  ممتناً  "�ساأكون  موغرييني 

وهي لغة اعتربها م�سوؤولون اأوروبيون غري دبلوما�سية على الإطالق.
اأن  "اآمل  ومل يقف ال�سفري �سوندلند يف حتذيره عند هذا احل��ّد، بل قال 
عزم  اإىل  اإ���س��ارة  يف  مماثلة"،  عمل  م�سارات  يف  التفكري  جتّنب  من  نتمّكن 

بالده على فر�س اإجراءات عقابية انتقامية.

م�سروع قانون اأمريكي ملنع ت�سليم تركيا اإف 35 
•• وا�شنطن-رويرتز:

اأول��ي��ة من  ن�سخة  الأم��ري��ك��ي  ال��ن��واب  اأ���س��درت جلنة مبجل�س 
م�سروع قانون حول الإنفاق ت�سعى ملنع �سحن طائرات اإف35- 
املقاتلة اإىل تركيا، وذلك بينما ي�سغط امل�سوؤولون الأمريكيون 
ال���دف���اع ال�ساروخي  ت�����س��رتي م��ن��ظ��وم��ة  ت��رك��ي��ا ح��ت��ى ل  ع��ل��ى 

الرو�سية اإ�س400-.
ومينع م�سروع القانون الذي اأعدته جلنة املخ�س�سات ا�ستخدام 

الأموال الحتادية ل�سحن طائرات اإف35- اإىل تركيا. 
اإنفاق احلكومة  وكثرياً ما ي�ستخدم الكونغر�س �سيطرته على 
الأم��وال يف  ا�ستخدام  ال�سيا�سات مبنع  للتاأثري على  الحتادية 

اأوجه معينة. 
باأي  امل��ث��ال  �سبيل  على  الت�سريع  ي�سمح  ل��ن  احل��ال��ة،  ه��ذه  ويف 

اأموال للوقود، اأو الطيارين، لنقل الطائرات اإىل تركيا.
�سمال  حلف  يف  الآخرين  وا�سنطن  حلفاء  �ساأن  �ساأنها  وتركيا، 
الأطل�سي، م�سرت حمتمل لطائرات اإف35- وكذلك �سريك يف 

اإنتاجها.
�سراء  تركيا  خطة  اإن  ي��ق��ول��ون  الأم��ري��ك��ي��ن  امل�����س��وؤول��ن  لكن 
التي  اإف35-  م��ق��ات��الت  اأم���ن  �سيقو�س  ال��رو���س��ي��ة  املنظومة 

ت�سنعها لوكهيد مارتن.
ويوؤثر اخلالف على العالقات بن وا�سنطن واأنقرة.

و�ستنظر جلنة خم�س�سات الدفاع الفرعية يف جمل�س النواب 

فاتورة التمويل ال�سخمة لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء. 
والتمويل اخلا�س بطائرات اإف35- ما هو اإل جزء ب�سيط من 

الفاتورة التي يبلغ حجمها 690 مليار دولر.
م�سروع  يحظى  اأن  يتعن  املخ�س�سات،  تلك  على  وللموافقة 
ال���ق���ان���ون مب���واف���ق���ة جم��ل�����س ال����ن����واب، ال�����ذي ي��ه��ي��م��ن عليه 
رفاق  عليه  ي�سيطر  ال��ذي  ال�سيوخ  وجمل�س  الدميقراطيون، 

الرئي�س دونالد ترامب اجلمهوريون.
ًلي�سبح قانونا. ويريد  امل�سروع  اأن يوقع ترامب  اأي�ساً  ويتعن 
للدفاع  دولر،  مليار   750 اإىل  ت�سل  اأك���ر،  اأم����وال  ت��رام��ب 
وه���و م��ا ي��زي��د ع��ل��ى ال��ت��ي ي��ري��د دمي��ق��راط��ي��و جمل�س النواب 

تخ�سي�سها.

مقتل قيادي داع�سي خطري يف الزاوية الليبية
•• طرابل�ص-وكاالت:

اأعلنت غرفة عمليات �سرباتة التابعة للقيادة العامة للجي�س الليبي، مقتل اأحد اأبرز عنا�سر تنظيم داع�س 
كتيبة  ا�ستهدف مقر  ج��ّوي  الإرهابي �سفوان عبد احلميد جابر، خالل ق�سف  ليبيا،  للعدالة يف  املطلوبن 
الفاروق، مبدينة الزاوية غرب العا�سمة طرابل�س. واأو�سحت غرفة العمليات يف بيان لها، اأن جابر املولود عام 
1993 يعد اأحد اأهم واأخطر عنا�سر تنظيم داع�س املدرّبة على القتال وواحد من اأبرز املطلوبن لدى النائب 
مديرية  اقتحموا  الذين  داع�س  عنا�سر  �سمن  وكان  قتل،  جرائم  وارتكاب  للتنظيم  ان�سمامه  بتهمة  العام، 
واأفراد  املواطنن  العملية عن مقتل عدد من  واأ�سفرت   ،2016 )�سباط(  22 من فرباير  اأمن �سرباتة يف 
ال�سرطة. وب�سحب ما اأوردته �سحيفة "املر�سد" الليبية، ذكر البيان اأي�ساً اأن "ت�سفية هذا الإرهابي اخلطري، 
جائت لتك�سف عن وجود عالقة مبا�سرة بن تنظيم داع�س وامليلي�سيات امل�سلحة، وتعاون وا�سح بينهما". كما 
اأفادت غرفة عمليات �سرباتة اأن الأحداث املت�سارعة يف البالد، اأكدت اأن "امليلي�سيات والتطرف وجهان لعملة 
واحدة"، وجاءت "لتف�سح هذه امليلي�سيات وتوؤكد ت�سرتها على عنا�سر تنظيم داع�س"، كما برهنت على اأّنهم 

�سد اأي حماولة جدية لإنهاء الفو�سى وخلق حالة ال�ستقرار يف ليبيا". واحداً  �سفاً  "يقفون 

ل يبدو اأن �ضكان ا�ضطنبول �ضيقبلون باأية نتيجة

الدميقراطية الرتكية مل متت...هي مل توجد اأ�ساًل

مواجهات خالل احتجاجات �سد بناء كاتدرائية يف رو�سيا 

•• وا�شنطن-وكاالت:

الرتكية  للدميقراطية  ميكن  ل 
اأ�ساًل.  ت��وج��د  لأن��ه��ا مل  اأن مت��وت 
يف  ع���ر����س���ه،  راأي  خ���ال����س���ة  ت���ل���ك 
�ستيفن  بولي�سي"،  "فورين  موقع 
اإيني  بارز لدى معهد  كوك، زميل 
ال�سرق  ل���درا����س���ات  م��ات��ي  اإن��ري��ك��و 
الأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��ا ل���دى جمل�س 

العالقات اخلارجية.
لالنتخابات  الأعلى  املجل�س  وقرر 
اإبطال  املا�سي  الأ���س��ب��وع  تركيا  يف 
ا�سطنبول  ب����ل����دي����ة  ان����ت����خ����اب����ات 
الأخ���������رية، م����ا اع����ت����ربه ع�����دد من 
مبثابة  الإع���الم  ورج���ال  املحللن، 
الرتكية.  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ن��ه��اي��ة 
اأن  ي�ساأل: كيف ميكن  ك��وك  ولكن 

ينتهي �سيء مل يكن موجوداً؟ 
تاأ�سي�س  ك���ان  ���س��ن��ن،  م���دار  وع��ل��ى 
 ،1946 يف  الدميقراطي  احل��زب 
لي�س  م��ق��ب��ول��ة  ح��ق��ي��ق��ة  مب���ث���اب���ة 
تركيا  ب��دخ��ول  ب�سرت  لأن��ه��ا  فقط 
الأحزاب،  متعددة  �سيا�سات  ع�سر 
بل لأنها بداأت حتوًل دميقراطياً. 
ال�سلطة  الدميقراطيون  واكت�سح 
من  م����ق����اوم����ة  دون   1950 يف 
احلزب اجلمهوري املهزوم، وولدت 

اأمن  حماكم  اأي�ساً  احل��زب  واأل��غ��ى 
خمتلطة،  وع�سكرية  مدنية  دول��ة 

وعدل قانون العقوبات.
زعماء  غ��دا  عاماً،   17 بعد  ولكن، 
���س��اك��ل��ة م���ن زعموا  احل�����زب ع��ل��ى 
مل  وفيما  ميقتونهم.  اأن��ه��م  ي��وم��اً 
يعزز احلزب دور اجلي�س حَكماً يف 
ال�سيا�سات الرتكية، ولكن الرئي�س 
رج������ب ط���ي���ب اأردوغ�������������ان ����س���ارك 
يف مم���ار����س���ة من����ط م����ع����روف من 
موؤ�س�سات  واإعادة هيكلة  ال�ستفادة 
ل�سمان  تركية  وق�سائية  �سيا�سية 
بقائه وحزب العدالة  والتنمية يف 
على  الأمثلة  اأب��رز  وم��ن  ال�سلطة. 
هذا القول ت�سكيلة املجل�س الأعلى 
ل��الن��ت��خ��اب��ات، وال������ذي ���ُس��ك��ل من 
وجمل�س  النق�س  حمكمة  ق�����س��اة 
الدولة، ل�سمان نزاهة النتخابات 

الرتكية. 
امل��ج��ل�����س الن��ت��خ��اب��ي توقف  ل��ك��ن 
عن اأداء وظيفته حكماً حمايداً يف 
عنه،  وعو�ساً  النتخابية.  العملية 
تعيينات  املجل�س من خالل  اأ�سبح 
احلزب  خدمة   يف  اأداة  الق�ساء  يف 

واأردوغان.
وي��ل��ف��ت ال��ك��ات��ب اإىل م���ا ج���رى يف 
الأت���راك  ت��وج��ه  عندما   ،2017

اأ�سطورة الدميقراطية الرتكية. 
وم����ن����ذ ذل�������ك ال������وق������ت، اأج����ري����ت 
يعتقد  كان  موعدها،  يف  انتخابات 
وت�سكلت  ون����زي����ه����ة،  ح������رة  اأن����ه����ا 
جمموعات مذهلة من احلكومات 
ال�سبعينات  يف  خا�سًة  الئتالفية، 

والت�سعينات. 
املقال،  ك���ات���ب  ي�����س��ري  ك��م��ا  ول���ك���ن، 
وقعت اأربعة انقالبات بن 1960 
احلكومات  خللع   ق��ادت  و1997 
امل���ن���ت���خ���ب���ة، م����ا ج���ع���ل ع��������دداً من 
حزب  انتخاب  يعتربون  املراقبن 
ال����ذي ت�سلم  ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، 
 ،2002 يف  م���رة  لأول  ال�����س��ل��ط��ة 
طريق  ع����ل����ى  ح���ا����س���م���ة  خ�����ط�����وًة 

الدميقراطية الرتكية. 
وت���ع���ه���د ق�������ادة احل�������زب ب���اإ����س���الح 
حلماية  اجلي�س  اأن�ساأها  موؤ�س�سات 
ال������دول������ة م�����ن ال�����ف�����رد ع���م���ل���ت يف 
مثل  اأح��زاب  ح�ساب  على  معظمها 
العدالة والتنمية وناخبيه. ولتلك 
غالبيته  احل����زب  ا���س��ت��غ��ل  ال��غ��اي��ة، 
اإ�سالحية  رزم  لتمرير  الربملانية 
املثال،  �سبيل  على  اأدت،  د�ستورية 
الأم����ن  ك��ب��ح ج���م���اح جم��ل�����س  اإىل 
القومي، وت�سعيب عمليات اإغالق 
�سا�سة.  وح��ظ��ر  �سيا�سية  اأح�����زاب 

•• ايكاترييبورغ-اأ ف ب:

تظاهر مئات ال�سخا�س يف مدينة 
الرو�سي  الأورال  يف  يكاترينبورغ 
كاتدرائية  ل��ب��ن��اء  م�����س��روع  ���س��ّد 
بو�سط  ح��دي��ق��ة  يف  اأرث��وذك�����س��ي��ة 

املدينة.
فران�س  وك���ال���ة  م���را����س���ل  واأف�������اد 
اأف�����راد  م���ن  ال��ع�����س��رات  اأّن  ب���ر����س 
طّوقوا  ال�سغب  مكافحة  �سرطة 
الثالثاء  م�ساء  الحتجاج  موقع 
ونقلت  ا�سخا�س.  ع��دة  واعتقلوا 
ال�سلطات  ع��ن  اإنرتفاك�س  وك��ال��ة 
ح�����الت   10 ح�������س���ول  امل���ح���ل���ي���ة 

اعتقال.
يراقب  اأّن������ه  ال��ك��رم��ل��ن  واأع����ل����ن 
األفي  نحو  اأط���اح  اأن  بعد  الو�سع 
ي��ح��ي��ط مبوقع  ب�����س��ي��اج  ن���ا����س���ط 
البناء وا�ستبكوا مع حرا�س الأمن 
مرتبطن  قتالية  فنون  واأب��ط��ال 

باأحد املترّبعن لبناء امل�سروع.
خطط  ت�ساحب  التي  والتوّترات 
جديدة  اأرثوذك�سية  كنائ�س  بناء 
الرو�سية،  امل�����دن  يف  ���س��ائ��ع  اأم�����ر 

وحتى يف العا�سمة مو�سكو.
بحاجة  اإّن����ه����ا  ال��ك��ن��ي�����س��ة  وت���ق���ول 
للم�سلن  ع����ب����ادة  اأم�����اك�����ن  اإىل 
خالل  منها  العديد  ت��دم��ري  بعد 
اإىل  اإ�سافة  ال�سوفياتية،  احلقبة 
ال�سواحي  يف  ل��ك��ن��ائ�����س  احل��اج��ة 

اجلديدة.
الكني�سة  تريد  يكاترينبورغ  ويف 
عام  دّم��رت  كاتدرائية  بناء  اإع���ادة 
�سوفياتية  حملة  خالل   1930
�سة  خم�سّ و�ستكون  ال��دي��ن،  �سد 

للقوانن النتخابية.
ول�����ك�����ن اأُب������ط������ل ف����ق����ط ان���ت���خ���اب 
اأك�����رم اإم�����ام اأوغ���ل���و، م��ر���س��ح حزب 
ال�����س��ع��ب اجل���م���ه���وري امل���ع���ار����س، 
املجل�س  و���س��ادق  للمدينة.  ع��م��دًة 
انتخابات  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  الن��ت��خ��اب��ي 
اأحياء اأخرى يف ا�سطنبول فاز فيها 
مر�سحو العدالة والتنمية، رغم اأن 
اأح�سوا  ذات الأ�سخا�س هم الذين 

جميع النتائج.
ويلفت كاتب املقال اإىل اأنه رغم كل 
اجلهود املبذولة لو�سع قرار جلنة 
اإطار  امل�سبوه يف  العليا  النتخابات 
اأ�سا�سه  يف  ال��ق��رار  يعترب  ق��ان��وين، 

اإجراًء �سيا�سياً. 
ت��غ��ا���س��ى ع���دد من   2014 وم��ن��ذ 

للت�سويت على تعديالت د�ستورية 
�سلطة  لتعزيز  خ�سي�ساً  و���س��ع��ت 
ال��رئ��ا���س��ة. وع��ن��دم��ا اأ����س���ارت نتائج 
التعديالت،  ت��ل��ك  ل��رف�����س   اأول��ي��ة 
والتنمية،  ال��ع��دال��ة  ح���زب  ���س��غ��ط 
لالنتخابات  الأع��ل��ى  املجل�س  على 
من  ي��ت��ح��ق��ق  مل  اأوراق  ل���ق���ب���ول 
فوزاً  لأردوغ���ان  حقق  ما  �سحتها، 
ي�سميه  م��ا  لتاأ�سي�س  اإل��ي��ه  اح��ت��اج 

الأتراك "رئا�سة تنفيذية". 
املجل�س  ������س�����وت  اأي�������������ام،  وق�����ب�����ل 
الن���ت���خ���اب���ي ال�����ذي ع��ي��ن��ه احل���زب 
بلدية  انتخابات  نتيجة  اإلغاء  على 
اإ�سطنبول بدعوى اأ�سا�س اأن الذين 
يكونوا  مل  الت�سويت  على  اأ�سرفوا 
من موظفي الدولة، ما يعد خرقاً 

الأت����������راك، ع����ن م���غ���ال���ط���ات حزب 
لأن  النتخابية  والتنمية  العدالة 
احلزب حقق بع�س الزده��ار لهم. 
للمعار�سة  البائ�س  الو�سع  اأن  كما 
خيارات  ل��ه��م  ي��رتك��ا  مل  وال��ق��م��ع 
مبوؤ�س�سات  التالعب  لكن  كثرية.  
اإ�سطنبول و�سل  لإبطال انتخابات 
يفوز  اأن  ويتوقع  م��دى.  اأب��ع��د  اإىل 
مر�سح احلزب لأن اأردوغان مل يكن 
ليقدم على هذه اخلطوة اخلطرية 
ليخ�سر جم��دداً. ولكن ل يبدو اأن 
باأي  �سيقبلون  اإ���س��ط��ن��ب��ول  ���س��ك��ان 
نتيجة. وقد تكون اإعادة النتخاب 
خا�سرة،  ق�سية  مبثابة  املدينة  يف 
لكن رمبا متهد لولدة دميقراطية 

تركية حقيقية. 

اإعالم  و�سائل  وف��ق  الكاتدرائية، 
�سل�سلة  املحتجون  و�سّكل  حملية. 
ب�����س��ري��ة ح����ول ال�����س��ي��اج ق��ب��ل اأن 
يطيحوا به وي�ستبكوا مع حّرا�س 
بطل  بينهم  تواجد  الذين  املوقع 
اإيفان  املختلطة  القتالية  الفنون 
"هالجْك  با�سم  املعروف  �ستريكوف 

الأورال".
اأكادميية  ���س��ت��ريك��وف  وي����راأ�����س 
م����الك����م����ة مي���ل���ك���ه���ا امل����ل����ي����اردي����ر 
املترّبعن  اأح��د  التو�سكن  اي��غ��ور 
ال����رئ����ي���������س����ي����ن مل�����������س�����روع ب����ن����اء 

الكاتدرائية.
وا���س��ت��م��رت ح��ال��ة ال��ت��وت��ر خالل 
امل�ساء و�سوًل حتى نهار الثالثاء.

يفغيني  امل��ن��ط��ق��ة  ح��اك��م  و����س���ارع 

�سكان  اأّن  اإل  ك��ات��ري��ن.  للقدي�سة 
املنطقة هّبوا للدفاع عن منطقة 
ب�سبب  ���س��ي��خ�����س��رون��ه��ا  خ�������س���راء 

امل�سروع.
وق���ال���ت امل��ج��م��وع��ة ال��ن��ا���س��ط��ة يف 
الإلكرتوين  موقعها  على  املدينة 
ك���ات���درائ���ي���ة  ب����ن����اء  اأج��������ل  "من 
ي���ري���دون ت��دم��ري ح��دي��ق��ة تعترب 
ال�سكان  ل�����دى  ���ل  امل���ف�������سّ امل����ك����ان 

لال�سرتخاء".
ذروتها  اإىل  ال���ت���وت���رات  وو���س��ل��ت 
ا�ستيقظ  اأن  بعد  يكاترينبورغ  يف 
ال�����س��ك��ان ���س��ب��اح الث��ن��ن ليجدوا 
املنطقة  م��ن  �سا�سعة  م�ساحة  اأّن 
ت�سييجها  مت  ق�����د  اخل���������س����راء 
بناء  اأع�����م�����ال  ل����ب����دء  حت���������س����رياً 

اجتماع  ع��ق��د  اإىل  ك��وي��ف��ا���س��ي��ف 
الكني�سة  ممثلي  مع  مغلق  ط��ارئ 

والنا�سطن.
بي�سكوف  دمي����������رتي  و�������س������رح 
املتحدث با�سم الرئي�س فالدميري 
بوتن لل�سحافين باأّن الكرملن 

هناك". يحدث  ما  "يتابع 
يكاترينبورغ  م��ط��ران��ي��ة  وق��ال��ت 
قانوين  ال���ك���ات���درائ���ي���ة  ب���ن���اء  اإّن 
�سيكون   2023 ع��ام  وافتتاحها 

تاريخياً". "حدثاً 
وك��ان��ت حم����اولت ع���دة ب��ذل��ت يف 
الكاتدرائية  ه��ذه  لبناء  ال�سابق 
اجلديدة يف عدة حدائق يف املدينة، 
اجه�ست  امل�����س��اري��ع  ج��م��ي��ع  ل��ك��ّن 

ب�سبب معار�سة ال�سكان.

�سابقة اأوىل يف 96 عامًا... اأردوغان م�ستمر يف اخل�سارة
•• وا�شنطن-وكاالت:

ذكر ال�سحايف الذي غطى ال�سوؤون 
الرتكية ملدة ع�سرين عاماً ديفيد 
اأوبرين اأن الرئي�س الرتكي رجب 
اأردوغ�������ان وح���زب���ه احلاكم  ط��ي��ب 
يواجهان اأ�سعب اختبار لهما بعد 

احلكم.  من  �سنة   17
وكتب يف جملة "وورلد بوليتيك�س 
ريفيو" الأمريكية اأن الناخبن يف 
اإ���س��ط��ن��ب��ول ���س��ي��ت��وج��ه��ون جم���دداً 
املقبل،  )ح��زي��ران(  يونيو   23 يف 
بعدما  بلديتها  رئ��ي�����س  لن��ت��خ��اب 
لالنتخابات،  العليا  اللجنة  األغت 
نتائج  ل���ل���ج���دل  م���ث���ري  وب�������س���ك���ل 
املا�سي،   )اآذار(  م��ار���س  ت�����س��وي��ت 

ب��امل��زي��د م���ن زعزعة  م���ع ت��ه��دي��د 
اأ�ساًل  متقلب  اقت�ساد  ا���س��ت��ق��رار 

ب�سكل خطري.
كان فوز اأكرم اإمام اأوغلو يف ال�سباق 
الن���ت���خ���اب���ي يف اإ���س��ط��ن��ب��ول امل���رة 
الأوىل التي ل يفوز فيها اإ�سالمي 
منذ فوز اأردوغان برئا�سة بلديتها 
وجه  م���ا  و����س���رع���ان   .1994 يف 
احل���زب احل��اك��م ات��ه��ام��ات بوجود 
اتهامات  خطرية"  "خمالفات 
م�ستوى  اإىل  بالنظر  عبثية  ب��دت 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  �سيطرة 
النتخابية  التحتية  البنية  على 
ب�سناديق  ال��ت��دق��ي��ق  وم�����س��ت��وى 

القرتاع. 
اأوغلو رجل اأعمال دمث  اإمام  كان 

بالنقالبات الناجحة، اأو حماولة 
احتجاجات  وان��دل��ع��ت  الن��ق��الب. 
اإ���س��ط��ن��ب��ول ف��ي��م��ا دعا  ع��ف��وي��ة يف 
اإمام اأوغلو اإىل التهدئة واعداً باأن 
"كل �سيء �سيكون على ما يرام". 
�سيقّدمان  اأنهما  احلزبان  واأعلن 
ال�سباق  اإىل  نف�سيهما  املر�سحن 

املقبل.
اجلمهوري  ال�����س��ع��ب  ح���زب  ي��ظ��ل 
منه،  الن�سر  انتزاع  رغم  متفائاًل 
مقلقاً  يبقى  ال��ن��ت��ائ��ج  اإل��غ��اء  ل��ك��ن 
ج������داً، لأن�����ه ل��ط��امل��ا اح���رتم���ت يف 
الوطني،  ال�سعيد  على  ال�سابق. 
يبدو موقع حزب العدالة والتنمية 
من   44% ب�  ف��از  بعدما  ح�سيناً 
انتخابات  يف  الإجمايل  الت�سويت 

الفوز  املعار�سة  ا�ستطاعت  ال��ذي 
به بفارق �سئيل. 

وحت����دث����ت ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���ل���ي���ا عن 
خم�����ال�����ف�����ات، داع������م������ة �����س����ك����اوى 
اأع�ساء  وجميع  وحزبه.  اأردوغ���ان 
من  معينون  ع�سر  الأح��د  اللجنة 

اأردوغان. 
وكما اأثار انت�سار املعار�سة املفاجئ 
اأ�سئلة عن حقيقة �سعبية اأردوغان، 
النت�سار  اإل���غ���اء  خ���ط���وة  اأ����س���رت 
على  جم���دداً  النتخابات  واإج���راء 
اأحدث اأفول الدميوقراطية حتت 

اأنظار الرئي�س الرتكي.
وي���ل���ق���ي الإج���������راء ب���ظ���الل���ه على 
الوليات  م��ع  الرتكية  ال��ع��الق��ات 
امل����ت����ح����دة والحت����������اد الأوروب����������ي 

الأخالق واملجهول تقريباً قبل اأن 
ال�سعب اجلمهوري  ير�سحه حزب 
البلدي لأكرب مدينة  ال�سباق  اإىل 
القت�سادي.  ومل��رك��زه��ا  تركيا  يف 
من  جتاهلها  رغم  حملته  و�سادت 
ال��ذي ي�سيطر عليه  قبل الإع��الم 

ب�سكل كبري احلزب احلاكم.
اأث��������ار اإل�����غ�����اء الن����ت����خ����اب����ات غري 
تاريخ  م��ن  ع��ام��اً   96 يف  امل�سبوق 
بروك�سل  م��ن  الن���ت���ق���ادات  ت��رك��ي��ا 

ووا�سنطن.
اجلمهوري  ال�سعب  حزب  وو�سف 
ال���ذي جعل  "النقالب  ب���  ال��ق��رار 

اأ�سا�س الدميوقراطية يتاآكل".
دلل�����ة  ذات  ك���ل���م���ة  والن������ق������الب 
ت��اري��خ مليء  ك��ربى يف دول���ة ذات 

بالًء  مبلياً  ملا�سي،  )اأذار(  مار�س 
ح�سناً، حتديداً يف معاقله الريفية 

املحافظة. 

ا�ستهداف منزل ال�سفري 
الأمريكي يف اليونان بالطالء 

•• اثينا-اأ ف ب:

وفق  ام�س،  بالطالء  للر�سق  اليونان  يف  الأمريكي  ال�سفري  منزل  تعر�س 
ال�سرطة وال�سفري، يف حادثة نفذها على الأرجح مثريو �سغب متطرفون.

وكتب ال�سفري جيفري بيات يف تغريدة "ا�ستفقت على مزيد من التخريب 
ال�سبياين هذا ال�سباح خارج املقر، و�ساأوا�سل العمل مع ال�سلطات اليونانية 

ملعاقبة الفاعلن مبوجب القانون".
واأ�ساف "تدمري املمتلكات لي�س احتجاجا �سلميا".

روبيكون،  ا�سم  نف�سها  على  تطلق  متطرفة  فو�سوية  جمموعة  واأعلنت 
م�سوؤوليتها عن احلادثة دعما لدميرتي�س كوفودينا�س، الع�سو يف منظمة 

ال�سجن. عقوبة  يق�سي  نوفمرب" والذي   17"
ون�سرت املجموعة ت�سجيال م�سورا يظهر عددا من الأ�سخا�س على دراجات 

نارية وهم ير�سقون اجلدار اخلارجي للمقر بالطالء الأ�سود والأحمر.
اأ�سخا�س على خلفية احلادثة التي وقعت  وقامت ال�سرطة بتوقيف ت�سعة 
املماثلة  الأربعاء. وكانت جمموعة روبيكون قد نفذت عددا من الهجمات 

على �سفارات اأجنبية يف ال�سنوات القليلة املا�سية.
وينفذ كوفودينا�س الع�سو يف منظمة "17 نوفمرب"، اأحكاما عدة بال�سجن 
اإ�سرابا عن الطعام بعد رف�س طلبه  اآذار/مار�س   2 مدى احلياة. وبداأ يف 

اإخالء �سبيله ب�سكل موؤقت -- وهو طلب ي�سمح به القانون.
ال�سنتن  خ��الل  ل��ه  �سابقة  طلبات  �ستة  على  واف��ق��ت  ق��د  ال�سلطات  وك��ان��ت 
املا�سيتن، ما اأثار انتقادات �سديدة من �سفارتي الوليات املتحدة وبريطانيا 

وعائالت �سحايا هجمات املنظمة.
وقالت روبيكون الأربعاء اإن "اإذن اخلروج من ال�سجن مكت�سب مت احل�سول 
ال�سغط  مبمار�سة  الأمريكية  ال�سفارة  متهمة  تنازل"  ولي�س  بالدم  عليه 

على ال�سلطات اليونانية لرف�س طلب كوفودينا�س.
اثينا  يف  تخريبية  هجمات  املا�سية  القليلة  الأي���ام  يف  �سغب  مثريو  ونفذ 

ومدينة تي�سالونيكي يف ال�سمال، دعما لكوفودينا�س.
و2000   1975 بن  الهجمات  ع�سرات  نوفمرب"   17" و�سنت منظمة 
ال�ستخبارات  وك��ال��ة  مكتب  م��دي��ر  بينهم  �سخ�سا،   23 مقتل  اإىل  اأدت 
املركزية الأمريكية )�سي اآي ايه( يف اثينا، والعديد من كبار رجال الأعمال 

اليونانين وامللحق الع�سكري الربيطاين.
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عربي ودويل
خاطب التون�ضيني لأول مرة منذ مغادرته البالد:

بن علي يف ر�سالته: تاأكدوا.. اأين عائد بحول اهلل
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

زين  ال�ضابق  الرئي�ض  حمامي  �ضاحلة  بن  منري  ن�ضر 
العابدين بن علي اأم�ض الأربعاء ر�ضالة قال اإنها ملوكله 

واأنه وجهها للراأي العام. وت�ضمنت الر�ضالة باخل�ضو�ض 

نفي تعكر حالته ال�ضحية ورف�ض اأي توظيف لو�ضعه 

العودة  اعتزامه  وتاأكيده  �ضيا�ضي  فاعل  اأي  قبل  من 

علي  لنب  املن�ضوبة  الر�ضالة  يلي  ما  ويف  تون�ض.  اإىل 

كاملة والتي تعد الأوىل منذ مغادرته تون�ض يوم 14 

يناير 2011.   "لقد تواترت يف املدة الأخرية عديد 

وو�ضعي  ا�ضمي  ت��داول��ت  تون�ض  داخ��ل  الت�ضريحات 

ال�ضحي و عددا من امل�ضائل التي تهم �ضخ�ضي كرئي�ض 

�ضابق للجمهورية التون�ضية.

اأن  اأ���س��ت��ط��ي��ع  ب��ك��ل م��ا  قلبا وق��ال��ب��ا 
التي  العزيزة  تون�س  لفائدة  اأفعله 
طيلة  واإخ��ال���س  ب�سدق  خدمناها 
ن�������س���اوم على  ع���ام���ا ومل  خ��م�����س��ن 

املا�سي  �سهوة  رك���وب  ن��ح��اول  ومل 
لتربير �سرعية حا�سرنا اآنذاك.

   اإين اأدعو كل اأفراد �سعبي العزيز 
يتقلد م�سوؤولية  اأي�سا من  اأدع��و  و 

ل�سعبي  متمنيا  وال��ت��ق��دي��ر  احل���ب 
امل�ساعب  ع���ل���ى  ال��ت��غ��ل��ب  ال���ع���زي���ز 
والتقدم  ال����س���ت���ق���رار  ول���ت���ون�������س 
والزدهار و تاأكدوا اأين عائد بحول 

ال���ت���اري���خ ل��ي��ح��ك��م مب���ا لنا  اهلل ث���م 
ومب��ا علينا ، مب��ا اأجن��زن��ا ومب��ا مل 
ننجز ولكننا مل نزايد حن كنا يف 
�سبقنا  م��ن  على  امل�سوؤولية  م��وق��ع 

�سعبها  وحق  و�سيادتها  ا�ستقاللها 
يف النمو والتقدم .

   اأ�سكر كل التون�سيات و التون�سين 
ر�سائل  اآلف  منهم  تلقيت  ال��ذي��ن 

التم�سك  اإىل  بعدنا  ال��ي��وم  احل��ك��م 
بالأمل يف م�ستقبل بالدهم وجتاوز 
التي  ال�ستثنائية  الأو����س���اع  ه���ذه 
مير بها الوطن وتاأكدوا اأين معكم 

منذ  ن��ف�����س��ي  ع��ل��ى  اآل���ي���ت  اإذ  واين 
اأمتنى  اأن  ب���ل���دي  مل����غ����ادرة  ُدف���ع���ت 
اأمانا  و���س��ع��ب��ه��ا  ال���ع���زي���زة  ل��ت��ون�����س 
، متحفظا على  وا���س��ت��ق��رارا ومن��اء 
ي���زي���د من  اأن  ����س���اأن���ه  ك���ل م���ا م���ن 
م�ساعب  اأو  اأو���س��اع��ه��ا  ا���س��ط��راب 
واجب  علي  يفر�سه  مب��ا  اأح��وال��ه��ا 
رجل  وم�سوؤولية  الوطني  اللتزام 
اأرف�س  ف��اين   ، الدولة جت��اه وطنه 
�سخ�سي  ي��ت��ح��ول  اأن  ت��ام��ا  رف�����س��ا 
اإىل مو�سوع للتوظيف وال�ستثمار 

ال�سيا�سي.
   احلمد اهلل الذي مّن علينا مبوفور 
اأمتناها  عافية  و  و���س��الم��ة  �سحة 
التون�سيات  ل��ك��ل  م��ن��ه��ا  واأك����ر  ب��ل 
وال��ت��ون�����س��ي��ن واأن�����ا اأ���س��ت��غ��رب مما 
روجه البع�س من اأخبار تفيد غري 
ولدى  لدينا  ال�ستياء  خلفت  ذلك 

عائلتي.
   اإين اأت��اب��ع و�سع ب��الدي مثل كل 
يتمنى  اأن  اإل  مي��ل��ك  ل  ت��ون�����س��ي 
الوقت  اأّن  اأرى  ل  و  لبلده  اخل��ري 
اليوم ي�سمح حتى يزايد التون�سيون 
عليهم  ب��ل  ال��ب��ع�����س  بع�سهم  ع��ل��ى 
بالدهم  ح���م���اي���ة  ع���ل���ى  الن���ك���ب���اب 
القت�سادي  الو�سع  من  واإن��ق��اذه��ا 
امل���ت���اأزم ، ل��ق��د اأخ�����ذت ف��ر���س��ت��ي يف 
حت��م��ل م�����س��وؤول��ي��ت��ي ال��وط��ن��ي��ة يف 
ق��ي��ادة ت��ون�����س و���س��ن��ك��ون يف ح�سرة 

اهلل...
و كل رم�سان واأنتم بخري".

م�سروع  ح������زب  رئ���ي�������س  وك�������ان     
ت��ون�����س حم�����س��ن م������رزوق ق���د اأك���د 
ت��ع��ك��ر احل��ال��ة ال�����س��ح��ي��ة ل��نب علي 
ب��ن علي  اأن��ه م��ن ح��ق  م�سددا على 
اأنه يجب  العودة اإىل تون�س، مبينا 
اخلا�سة  الإج�����������راءات  م���وا����س���ل���ة 
ب��ق�����س��اي��ا الأم��������وال والإج���������راءات 

املتعلقة باإن�ساف ال�سحايا.
   وبن اأن الطابع الإن�ساين يطرح 
نف�سه يف مو�سوع بن علي، جمددا 
توؤكد  اأخبار  هناك  اأن  على  تاأكيده 
هناك  واأن  م��ري�����س  ع��ل��ي  ب���ن  اأن 
ال�������س���ي���اق على  ه�����ذا  ات�������س���الت يف 

م�ستوى الدول.
  و�سّرح مرزوق اأن لديه ال�سرعية 
بن  ع��ودة  عن  للحديث  الأخالقية 
علي، خا�سة واأنه مل يكن يف نظامه 

ومل يكن ينتمي حلزبه.
ال����ع����ام حلزب     وك�������س���ف الأم�������ن 
املو�سوع  ط��رح  اأن��ه  تون�س  م�سروع 
مع رئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد، 
�سيا�سي  ط��رف  وج���ود  اإىل  م�سريا 
املو�سوع،  ل��ت��ب��ن��ي  ب��ات�����س��الت  ق���ام 
رئا�سة  ب��ن  ات�����س��الت  ه��ن��اك  واأّن 
اجل���م���ه���وري���ة ال��ت��ون�����س��ي��ة وط����رف 
اأجنبي لعودة الرئي�س الأ�سبق زين 

العابدين بن علي اإىل بالده.

حم�ضن مرزوق م�ضدر اخلرب واجلدلبن علي يو�ضح ويفند

�ضلمى اللومي تغادر �ضفينة اآل ال�ضب�ضي

 الرئي�س ال�سابق يرف�س رف�سا تاما اأن يتحول 
�سخ�سه اإىل مو�سوع للتوظيف وال�ستثمار ال�سيا�سي

 بن علي: و�سعي ال�سحي جيد واأ�ستغرب 
مما روجه البع�س من اأخبار تفيد غري ذلك

خ�ضارة جديدة لل�ضب�ضي من الوزن الثقيل 

رئي�س الديوان ت�ستقيل وتلتحق بنداء طوبال...
•• الفجر - تون�ص

يف تطور جديد لأحداث م�سل�سل 
مدير  اأن  ي����ب����دو  ت���ون�������س  ن�������داء 
اللومي  �سلمى  الرئا�سي  الديوان 
التون�سي  ال��رئ��ي�����س  اإىل  ق��دم��ت 
ا�ستقالتها  ال�سب�سي  الباجي قائد 
الديوان  راأ���س  على  من�سبها  من 

الرئا�سي.
 وتعد هذه اخلطوة خ�سارة كبرية 
مدوية  هزمية  وكذلك  للرئي�س 
امل�ستقيلة  لن  خ��ا���س��ة  ل��ن��ج��ل��ه 
التحقت ب�سفوف غرميه �سفيان 
القائم حول  ال�����س��راع  ط��وب��ال يف 

ال�سرعية.
   وا�ستنادا اإىل م�سدر مطلع، فاإّن 
بحزب  �ستلتحق  ال��ل��وم��ي  �سلمى 
نداء تون�س "جناح �سفيان طوبال 

من�سبه منذ �سنة 2015، وذلك 
بعد ر�سا بلحاج و�سليم العزابي

جناح  ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  وك���ان     
اأوىل  احلمامات قد عقد الثنن 
اجتماعاته باملقر الرئي�س للحزب 
ن�سرها  �سورة  واأظهرت  ب�سكرة.  

الرئي�س"  اب���ن  جل��ن��اح  امل��ن��اه�����س 
ح��ي��ث ���س��ت��ت��وىل رئ���ا����س���ة احل���زب 
العائلة  ���س��م��ل  مّل  يف  وت�������س���رع 

الندائية.
ال��ل��وم��ي هي  اأن �سلمى     وي��ذك��ر 
من  ي�ستقيل  دي��وان  رئي�س  ثالث 

القيادي عادل اجلربوعي، مديرة 
اللومي  �سلمى  الرئا�سي  الديوان 
اجتماع  يف  ت�سارك  وه��ي  الرقيق 

املكتب ال�سيا�سي.
    �سورة بدت مفاجئة ملا عرفت به 
اللومي من حياد وعدم ا�سطفاف 

راية ائتالف اأو جبهة حزبية.
اأن م�ساورات  اإىل  امل�سدر    ولفت 
الّلومي  ج���دا جت��ري��ه��ا  م��ت��ق��دم��ة 
م����ع ح���رك���ة م�������س���روع ت���ون�������س يف 

تون�س"جناح  ن��داء  اإىل  الح���زاب 
يت�سح  مل  ح��ن  يف  احلمامات"، 
كان  اإن  الن�������س���م���ام  ���س��ك��ل  ب���ع���د 
الن�سهار يف حزب واحد اأو حتت 

حن ل تزال امل�ساورات مع حزب 
ب���داي���ات���ه���ا. ول  ب���ن���ي وط���ن���ي يف 
الرت�سح  نيتها  البع�س  ي�ستبعد 

لالنتخابات الرئا�سية املقبلة.

مع اأي من اأجنحة نداء تون�س.
لو�سائل  وك�سف م�سدر موثوق    
الّلومي  �سلمى  اأن  اإع��الم حملية، 
قّررت النت�سار جلناح احلمامات، 
على  الت�����ف�����اق  اأن������ه مت  م�����وؤك�����دا 
احلزب  رئي�س  من�سب  تقليدها 

وممثلته القانونية.
مر�سحة  ال���ل���وم���ي  اأّن  وب�����ن     
نداء  يف  املن�سبن  لهذين  ق��وّي��ة 
تون�س وذل��ك يف �سعي من النداء 
النتخابية  للمحطات  للدخول 
م�سداقية  لها  ب�سخ�سية  املقبلة 
ومل تنخرط يف اأزمة الن�سقاقات 
الكالمية  واحل��رب  وال�ستقالت 

بن خمتلف القيادات.
�سلمى  اأّن  امل�����س��در  ذات  وب����ّن    
ال����ل����وم����ي ت�����ق�����ود ����س���ل�������س���ل���ة من 
امل�ساورات من اأجل �سّم عدد من 

ال�سودان تدين ا�ستهداف حمطتي 
�سخ للنفط يف ال�سعودية.

•• اخلرطوم-وام: 

حمطتي  ا�ستهدف  ال��ذي  الإره��اب��ي  الهجوم  ال�سودان  جمهورية  اأدان���ت 
بدون طيار..  بوا�سطة طائرات مفخخة  ال�سعودية  اأرامكو  ل�سركة  �سخ 
قال  و  والعربية.  الإ�سالمية  لالأمتن  ا�ستهدافا  ميثل  ذلك  اأن  موؤكدة 
بيان �سادر عن وزارة اخلارجية ال�سودانية بثته " وكالة ال�سودان لالأنباء 
" اإن ال�سودان تتابع بقلق بالغ اأنباء الهجوم الإرهابي على حمطتي �سخ 
نفط و�سط اململكة العربية ال�سعودية يف خط اأنابيب �سرق - غرب الذي 
ينقل النفط ال�سعودي من حقول النفط يف املنطقة ال�سرقية اإىل ميناء 
 " "درون  ال�ساحل الغربي وال��ذي نفذته طائرات بدون طيار  ينبع على 
مفخخة. و اأكدت الوزارة ت�سامن ال�سودان مع اململكة العربية ال�سعودية، 
ودعمها جلميع الإجراءات التي تتخذها حلماية اأمنها واإمدادات النفط، 
داعية املجتمع الدويل للنهو�س مب�سوؤولياته حماية لل�سلم وال�ستقرار 

يف املنطقة.
ويف �سياق مت�سل، يوا�سل م�ستوطنون متطرفون م�سايقة �سكان البلدة 
الأعالم  عليها  ورف��ع��وا  خياماً  املا�سية  الأ�سابيع  يف  ون�سبوا  ال��ب��دوي��ة، 

الإ�سرائيلية، مطالبن باإزالة القرية. 

الحتالل يقرر هدم من�ساآت فل�سطينية .. و اعتقالت بالقد�س و اإ�سراب يف غزة
•• القد�ص املحتلة-وام:

علقت طواقم من بلدية الحتالل 
الإ�سرائيلية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  و 
اأم�����س ق��رار ه��دم اإداري����ا جل��زء من 
مبنى " اللجنة ال�سعبية" يف خميم 
الفل�سطينين  لالجئن  �سعفاط 

مبدينة القد�س املحتلة.
وقال حممود ال�سيخ رئي�س اللجنة 
طواقم  اإن  امل��خ��ي��م  يف  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
الداخلية  ووزارة  الحتالل  بلدية 
املخيم  اق��ت��ح��م��ت  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
���س��ب��اح اأم�������س وع��ل��ق��ت ق����رار هدم 
اإداري��ا على جزء من مبنى اللجنة 
عليه  القائمن  واأمهلت  ال�سعبية 
ح��ت��ى ي���وم الث��ن��ن امل��ق��ب��ل لتنفيذ 
طواقم  �ستنفذ  واإل  ذات��ي��ا  ه��دم��ه 
ال�سيخ  واأو���س��ح  ال��ق��رار.  الحتالل 
اأن اجلزء املهدد بالهدم عبارة عن 
مبنى قدمي مبحاذاة مبنى اللجنة 

خ��ل��ف��ي��ة ن�����س��اط��ات م���ق���اوم���ة �سد 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����س��ت��وط��ن��ن 

ال�سفة.
ال�سامل  الإ����س���راب  ع��م  غ���زة  و يف 
وخميمات  م������دن  ج���م���ي���ع  ام���������س 
71 للنكبة  ال�  القطاع يف الذكرى 
ا�ستعدادات  و���س��ط  الفل�سطينية 
العودة على  للم�ساركة يف مليونية 

احلدود ال�سرقية لقطاع غزة.
و توقف التالميذ وطالب املدار�س 
عن التوجه للمدار�س واجلامعات.. 
احلكومية  املوؤ�س�سات  اأغلقت  فيما 
التجارية  امل��ح��ال  اأب��واب��ه��ا وك��ذل��ك 
العليا  الهيئة  ا�ستجابة لدعوة من 

مل�سريات العودة وك�سر احل�سار.
مل�سرية  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  دع����ت  و 
ال�سكان  غ�����زة  ق���ط���اع  يف  ال����ع����ودة 
امل������ظ������اه������رات  يف  ل����ل����م���������س����ارك����ة 
لذكرى  اإحياء  اأم�س  اجلماهريية 

يوم النكبة ال�71.

ع�سرين  ح����وايل  وق��ب��ل  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
من  ترميمه  على  العمل  مت  يوما 
م�ساحته  وتبلغ  واخل���ارج  ال��داخ��ل 
حوايل 160 مرتا مربعا ليتمكن 
اأه����ايل امل��خ��ي��م م��ن ا���س��ت��خ��دام��ه يف 

منا�سباتهم الجتماعية.
ويف �سياق مت�سل اقتحمت طواقم 
بلدية الحتالل بلدة العي�سوية يف 

مدينة القد�س.
و اأو�سح حممد اأبو احلم�س ع�سو 
اأن  ال��ع��ي�����س��وي��ة  امل��ت��اب��ع��ة يف  جل��ن��ة 
اإخطارات  وزع��ت  الح��ت��الل  بلدية 
ه�����دم مل���ن�������س���اآت ���س��ك��ن��ي��ة وجت���اري���ة 
بحجة البناء دون ترخي�س.. لفتا 
اإىل اأن خمابرات وقوات الحتالل 
اقتحمت البلدة فجرا و�سنت حملة 
فتاة و10  لأبنائها وهم  اعتقالت 

�سبان و اقتادتهم للتحقيق.
جي�س  اعتقل  مت�سل  �سعيد  على 
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن على   4 الح����ت����الل 

في�سبوك ت�سدد قيود البث املبا�سر بعد جمزرة امل�سجدين
•• �شان فران�شي�شكو-اأ ف ب:

البث  خدمة  على  القيود  ت�سديد  في�سبوك  جمموعة  اأعلنت 
ح�سل  كما  عنيفة  لت�سجيالت  الوا�سع  الت�سارك  ملنع  املبا�سر 
والأ�سخا�س  ت�����س��ري���س.  ك��راي�����س��ت  م�سجدي  جم���زرة  خ���الل 
ال����ذي����ن خ���ال���ف���وا ق����واع����د م��ع��ي��ن��ة ب��ي��ن��ه��ا ت���ل���ك ال���ت���ي متنع 
"ال�سخا�س واملنظمات اخلطرية" �سيحرمون من ا�ستخدام 
نائب  اأعلن  ما  بح�سب  املبا�سر،  للبث  ليف  في�سبوك  خدمة 

رئي�س �سوؤون النزاهة غاي روزن. 
الأخرية  الإرهابية  الهجمات  اأعقاب  "يف  بيان  روزن يف  وذكر 
به  القيام  ملا ميكننا  اأجرينا مراجعات  نيوزيلندا،  املروعة يف 

ملنع ا�ستخدام خدماتنا يف الت�سبب باأذى اأو ن�سر الكراهية".

العرق  بتفوق  املنادين  2019 قام رجل من  اآذار/م��ار���س  يف 
ت�سري�س  كراي�ست  يف  م�سجدين  يف  ال��ن��ار  ب��اإط��الق  الأب��ي�����س 
على  مبا�سرة  الهجوم  وب��ث  �سخ�سا.   51 مقتل  اإىل  اأدى  ما 
في�سبوك من كامريا مثبتة على راأ�سه. و�سيتم تطبيق �سيا�سة 
"�سربة واحدة" يف خدمة في�سبوك ليف على جمموعة اأو�سع 
من املخالفات. و�سُيمنع الذين ينتهكون �سيا�سات خطرية من 

ا�ستخدام هذه اخلا�سية بعد خمالفة واحدة.
جماعة  بيان  اإىل  راب��ط  ت�سارك  املخالفات  تلك  و�ستت�سمن 
اإرهابية من دون كالم، بح�سب روزن. واأ�ساف "نعتزم متديد 
بدءا  القادمة،  الأ�سابيع  اأخ��رى يف  اإىل قطاعات  القيود  هذه 
على  اإع��الن��ات  ت�سميم  من  نف�سهم  الأ�سخا�س  اولئك  مبنع 

في�سبوك".

وقال اإن البتكار التقني �سروري لتجاوز "التالعب العدائي 
كراي�ست  جم���زرة  ب��ع��د  ���س��اه��دن��اه  الإعالم" ال���ذي  ل��و���س��ائ��ل 

ت�سري�س، كتعديل امل�ستخدمن فيديوهات لتخطي الفالتر.
وقال روزن اإن "اأحد التحديات التي واجهناها يف الأيام التي 
الت�سجيالت للهجوم  العديد من  انت�سار  الهجوم، كانت  تلت 

مبعطيات خمتلفة".
مق�سود  ب�سكل  لي�س   -- الأ�سخا�س  م��ن  "عددا  اأن  واأو���س��ح 
الت�سجيالت، ما جعل  دائما -- ت�ساركوا ن�سخا معدلة لتلك 

من ال�سعب على اأنظمتنا ر�سدها".
دولر  مليون   7،5 تخ�سي�س  في�سبوك  جمموعة  واأع��ل��ن��ت 
لتح�سن  اأم��ريك��ي��ة،  ث��الث جامعات  م��ع  بحثية  ���س��راك��ات  يف 

تكنولوجيا حتليل ال�سورة والفيديو.

الرئي�س ال�سيني يوؤكد 
عدم وجود �سراع ح�سارات  

•• بكني-اأ ف ب:

"لي�س  اأن��ه  ام�س  جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�س  اأك��د 
املتحدة  ال��ولي��ات  مع  التوتر  ح�سارات" و�سط  �سراع  هناك 
وق��ل��ق ح���ول ت�����س��اع��د ق���وة ال�����س��ن، م��ن��ددا ب��ن��ظ��ري��ة التفوق 
ال��ع��رق��ي. وي��اأت��ي ذل��ك بعدما و�سف م�����س��وؤول اأم��ريك��ي كبري 
بانه  املتحدة  والوليات  ال�سن  بن  التناف�س  املا�سي  ال�سهر 
فعليا وايديولوجية خمتلفة". خمتلفة  ح�سارة  مع  "�سراع 

وقال كريون �سكير مدير دائرة التخطيط ال�سيا�سي يف وزارة 
كانت  ال�سن  ب��ان  اأمني  منتدى  اأم��ام  المريكية  اخلارجية 
اأول "قوة كربى مناف�سة لي�ست قوقازية" للوليات املتحدة، 

وا�سعا اخلالف يف اإطار عرقي.

ملك الأردن يوؤكد وقوف بالده اإىل جانب 
ال�سعودية للحفاظ على اأمنها و ا�ستقرارها

•• عمان-وام:

الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  ملك  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  اأك��د 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ع  ت�سامنها  و  ب���الده  وق���وف 
الأنباء  وك��ال��ة  وذك����رت  وا���س��ت��ق��راره��ا.  اأم��ن��ه��ا  ع��ل��ى  للحفاظ 
الأردنية " برتا " اأن امللك عبداهلل الثاين اأعرب يف برقية بعث 
بها اإىل خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز 
اجلبان  الإره��اب��ي  للهجوم  ال�سديدين  وا�ستنكاره  اإدانته  عن 
الذي ا�ستهدف حمطتي �سخ نفط با�ستخدام طائرتن بدون 
طيار �سائال اهلل عز وجل اأن يجنب ال�سعودية كل مكروه و اأن 

يدمي عليها نعمة الأمن وال�ستقرار.

الرئا�سة على نف�س امل�سافة من الأحزاب
•• الفجر - تون�ص

اأعلنت الرئا�سة التون�سية ام�س الأربعاء ، اأن �سلمى اللومي الرقيق قدمت الثالثاء ا�ستقالتها من خّطة وزيرة 
مديرة الديوان الرئا�سي اإىل رئي�س اجلمهورية الذي قالت اإنه قبلها ، مذّكرة باأّن موؤ�ّس�سة رئا�سة اجلمهورية 

تظّل موؤ�ّس�سة حمايدة وعلى نف�س امل�سافة من كل الأحزاب ال�سيا�سّية.
اللومي  بذلتها  التي  �سكره وتقديره للجهود  رئي�س اجلمهورية عن  اأعرب  الرئا�سة  وح�سب بالغ �سدر عن 

خالل فرتة اأداء مهامها، متمنيًّا لها التوفيق والنجاح يف م�سريتها املقبلة.
وبيان رئا�سة اجلمهورية يعك�س ان ال�ستقالة هي رد على انحياز اللومي جلناح �سفيان طوبال �سد ال�سب�سي 

البن.



اخلميس    16   مايو    2019  م   -   العـدد  12633  
Thursday   16   May   2019  -  Issue No   12633

19191915

عربي ودويل

ماكرون وارديرن يطلقان تعبئة ملكافحة التطرف  
•• باري�ص-اأ ف ب:

ي�ستقبل الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون ورئي�سة الوزراء 
النيوزيالندية جا�سيندا ارديرن قادة اآخرين من العامل واأبرز 
واعدة  جديدة  مبادرة  لطالق  التكنولوجيا  �سركات  م�سوؤويل 

تهدف اىل مكافحة التطرف على النرتنت.
اليها  ت�سري�س" دعت  "نداء كراي�ست  ا�سم  التي حتمل  املبادرة 
ارديرن بعد املجزرة التي وقعت يف هذه املدينة النيوزيالندية 
يف اآذار/م����ار�����س 2019 ح��ن ق���ام رج���ل م��ن امل��ن��ادي��ن بتفوق 
اإىل مقتل  اأدى  ما  النار يف م�سجدين  باإطالق  الأبي�س  العرق 

وبث الهجوم مبا�سرة على في�سبوك من كامريا  �سخ�سا.   51
مثبتة على راأ�سه.

و���س��ي��ط��ل��ب م���ن امل�����س��ارك��ن ت��ن��ف��ي��ذ ت��ع��ه��دات ل��وق��ف امل�سمون 
الرهابي والعنيف على و�سائل التوا�سل الجتماعي ومن�سات 

الكرتونية اخرى.
ويعقد اللقاء ال�سيا�سي يف موازاة مبادرة اأطلقها ماكرون جلمع 
حواىل 80 م�سوؤول من �سركات تكنولوجيا يف باري�س ليجاد 
�سبل توظيف التكنولوجيا اجلديدة من اأجل امل�سلحة العامة.

وتاأتي القمة فيما تتزايد الدعوات لوقف ا�ستغالل املتطرفن 
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي. و�سيح�سر ه��ذا الج��ت��م��اع يف 

الردين  العاهل  مثل  وح��ك��وم��ات  دول  روؤ���س��اء  الل��ي��زي��ه  ق�سر 
ورئي�سة  ���س��ال  م��اك��ي  ال�سنغال  ورئي�س  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك 
�سركات عمالقة يف  وم��دراء  الربيطانية ترييزا ماي  ال��وزراء 

التكنولوجيا الرقمية بينها غوغل وتويرت وفي�سبوك.
وقالت الرئا�سة الفرن�سية ان القلق امل�سرتك لدى كل امل�ساركن 
الرقمية  ال�����س��رك��ات  وك���ربي���ات  ال�����دول  "مطالبة  ك��ي��ف��ي��ة  ه���و 

بالتحرك �سد الرهاب والتطرف العنيف على النرتنت".
يف هذا الطار اأعلنت جمموعة في�سبوك الأربعاء ت�سديد القيود 
لت�سجيالت  ال��وا���س��ع  الت�سارك  ملنع  املبا�سر  البث  خدمة  على 

عنيفة كما ح�سل خالل جمزرة م�سجدي كراي�ست ت�سري�س.

دعوة لإغالق ح�ضابات "اإير بي اإن بي" احتجاجًا على ال�ضتيطان 

جي�س الإحتالل ُيعزز قواته على حدود قطاع غزة
•• غزة-وكاالت:

الإ�سرائيلي،  الحتالل  جي�س  قرر 
قواته  ت���ع���زي���ز  ال����ث����الث����اء،  اأم���������س 
احل��دود مع قطاع  على  الع�سكرية 
غ���زة، وذل���ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع ذكرى 
للقد�س  الأمريكية  ال�سفارة  نقل 

ويوم النكبة ال� 71.
اإ�سرائيلية،  اإع��الم  و�سائل  وح�سب 
جنوده  الحتالل  جي�س  ن�سر  فقد 
واآل���ي���ات���ه ال��ع�����س��ك��ري��ة ع��ل��ى طول 
احل������دود م���ع ق���ط���اع غ�����زة، وذل���ك 
تندلع  ق��د  م��واج��ه��ات  لأي  حت�سباً 
مظاهرات  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  ال���ي���وم 

تدعو لها الف�سائل الفل�سطينية.
منظومة  الح��ت��الل  جي�س  ون�سر  
ال���ق���ب���ة احل����دي����دي����ة م���ن���ذ اأم�������س 
الثنن بعدة مدن وبلدات حمتلة، 

هذه،  العقاب  م��ن  الإف���الت  ثقافة 
الدولية  ل��ل�����س��رك��ات  ُي�����س��م��ح  ح��ي��ث 
ب��ال��ت��واط��وؤ يف دع��م ج��رائ��م احلرب 
وامل�����س��ت��وط��ن��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة التي 
ت�سريد  ع�����ن  م���������س����وؤول����ة  ك����ان����ت 

الفل�سطينين".
اإن  ب����ي  "اإير  م��ن�����س��ة  ورف�������س���ت 
فران�سي�سكو  ���س��ان  وم��ق��ره��ا  بي" 
التعليق، م�سرية اإىل بيانها املتعلق 
يف  ال�سادر  ق��راره��ا  ع��ن  بالرتاجع 

ني�سان/اأبريل.
الرغم  وعلى  اإن��ه  وقالت يف حينه، 
من اأن ال�سركة لن حتظر اإمكانية 
ا���س��ت��ئ��ج��ار ال���وح���دات ال�����س��ك��ن��ي��ة يف 
�ستتربع  اأن����ه����ا  اإل  امل�����س��ت��وط��ن��ات 
بجميع اأرباحها من هذه الوحدات 

للجمعيات اخلريية.
ويرى ن�سطاء اأن هذا الأمر ل مينع 

الأغنية الأوروبية يف تل اأبيب. 
هذا وحث ن�سطاء موؤيدي الق�سية 
تفعيل  اإل���غ���اء  ع��ل��ى  الفل�سطينية 
ح�ساباتهم على من�سة "اإير بي اإن 
على  موؤقتاً  املنازل  بي" ل�ستئجار 
الأقل الأربعاء احتجاجا على اإبقاء 
�سكنية معرو�سة لالإيجار  وحدات 
الغربية  ال�����س��ف��ة  م�����س��ت��وط��ن��ات  يف 

املحتلة.
واأعلنت املن�سة ال�سهر املا�سي وبعد 
تراجعت  اأنها  اإ�سرائيلية  �سغوط 
ع��ن خ��ط��ط اإل��غ��اء ت��اأج��ري وحدات 
�سكنية يف امل�ستوطنات. وتدرج نحو 
ا�ستيطانية  �سكنية  وح���دة  مئتي 

على موقع "اإير بي اإن بي".
غ�سب  امل���ن�������س���ة  ت����راج����ع  واأث����������ار 
التي  امل�ستوطنات  لبناء  املعار�سن 
الدويل  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  تعترب 

الف�سائل  مع  ت�سعيد  لأي  حت�سباً 
الفل�سطينية يف غزة.

وياأتي ذلك، على اإثر الدعوة التي 
مل�سريات  العليا  الهيئة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
ال���ع���ودة لإح���ي���اء ال���ذك���رى ال���� 71 
التواجد  اأم���ك���ان  ك��اف��ة  يف  للنكبة 
مبخيمات  وحت��دي��داً  الفل�سطيني، 
ال�سرقية  احل������دود  ع��ل��ى  ال����ع����ودة 

للقطاع.
الفل�سطينية  الف�سائل  اأن  ويذكر 
الإ�سرائيلي  الح���ت���الل  وح��ك��وم��ة 
تو�سلت حديثاً اإىل تهدئة يف قطاع 
غزة، اأف�ست لعودة الهدوء للقطاع 
القطرية  الأم����وال  اإدخ����ال  مقابل 

حلما�س وتو�سعة م�ساحة ال�سيد.
الطرفن  ب��ن  ال��و���س��ط��اء  وي�سعى 
لتثبيت الهدوء �سواء يف احتفاليات 
انطالق  م����ع  اأو  ال��ن��ك��ب��ة  ذك������رى 

غ���ري ق��ان��ون��ي��ة ك��ون��ه��ا ب��ن��ي��ت على 
اأرا�س حمتلة وم�سادرة.

املنظمات  م���ن  جم��م��وع��ة  واأي������دت 
اأجل  من  اليهود  "�سوت  فيها  مبا 
الفل�سطيني  و"املعهد  ال�سالم" 
الدعوة  العامة"  ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
ل����الإل����غ����اء امل������وؤق������ت ع���ل���ى الأق������ل 
للح�سابات على املن�سة والتي اأ�سار 
املنظمون اإىل اإن الآلف قد تعهدوا 

بذلك.
وقال �سامل براهمه املدير التنفيذي 
للمعهد الفل�سطيني للدبلوما�سية 
"بالنهاية  بر�س  لفران�س  العامة 
اإي��ر بي اإن بي اأن  نريد من من�سة 
ت��رتاج��ع ع��ن ق��راره��ا لكننا نعرف 

اأن ذلك لن يكون �سهال".
ما  اأن  اأع���ت���ق���د  "لكنني  واأ�����س����اف 
اإنهاء  يف  يتمثل  النهاية  يف  نريده 

يعي�سون يف م�ستوطنات يف القد�س 
و�سمتها  احتلتها  ال��ت��ي  ال�سرقية 
اإ�سرائيل. وامل�ستوطنات التي تزداد 
ت��و���س��ع��اً ُب��ن��ي��ت ع��ل��ى اأرا�����س حمتلة 
الفل�سطينيون  ي��ري��د  وم�������س���ادرة 
ا�ستعادتها لتكون جزءاً من الدولة 

امل�ستوطنن من جني الرباح.
 400،000 ح��������وايل  وي���ع���ي�������س 
تنت�سر  م�ستوطنات  يف  اإ�سرائيلي 
ال���غ���رب���ي���ة وت�������رتاوح  ال�������س���ف���ة  يف 
اأحجامها بن قرى �سغرية وبلدات 
كبرية، بالإ�سافة اإىل 200،000 

التي ين�سدونها.
وتتزامن دعوة الن�سطاء مع ذكرى 
ال��ن��ك��ب��ة ع��ن��دم��ا ط���رد م��ئ��ات اآلف 
عام  منازلهم  م��ن  الفل�سطينين 
1948 خالل احلرب التي �سبقت 

تاأ�سي�س اإ�سرائيل.

لهذه الأ�سباب مل تتحّول �سدامات غزة اإىل حرب �ساملة 
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ال�سيا�سة اخلارجية لدى مركز  اأ�سار دانييل باميان، باحث يف 
�سيا�سة ال�سرق الأو�سط، اإىل وجود اأ�سباب منعت الفل�سطينين 
والإ�سرائيلين من ت�سعيد ال�سراع الأخري بينهما، رغم احتمال 

اأن جتعل �سغوط حملية الو�سع خارجاً عن ال�سيطرة.
وي�سري باميان يف موقع بروكينغز، اإىل هدنة اأنهت، قبل اأ�سبوع، 
عام  منذ  وحما�س،  اإ�سرائيل  بن  القتال  ج��ولت  اأ���س��واأ  اإح��دى 
حدودي  حاجز  عند  عنيفة  مظاهرة  تنظيم  وبعد   .2014
اإ�سرائيلين،  اإ�سرائيل عن قطاع غزة، ومقتل جندين  يف�سل 
دارت معارك ملدة يومن قتل فيها اأربعة اإ�سرائيلين، واأكر من 
قرابة  مت�سددة  فل�سطينية  جماعات  واأطلقت  فل�سطينياً،   20
الت�سبب  دون  معظمها  �سقط  اإ�سرائيل،  نحو  �ساروخ   700
باأي اأذى، لكن عدداً منها اأ�ساب منازل، اأو اأهدافاً اأخرى داخل 

اإ�سرائيل.

قتل م�ضتهدف 
وكما ي�سري باميان، ق�سفت اإ�سرائيل ع�سرات الأهداف يف غزة، 
الإ�سالمي،  واجلهاد  حما�س  حلركتي  تابعة  من�ساآت  وهاجمت 
اإيران،  مع  عالقة  على  ك��ان  اأن��ه  زعمت  ع�سكرياً  قائداً  وقتلت 
مدة.  منذ  اأوقفتها  م�ستهدف  قتل  عمليات  بذلك  م�ستاأنفة 
وكما هو دوماً، يثور جدال حول امل�سوؤولية عن القتلى املدنين، 
حاملتن  ام��راأت��ن  القتلى  ب��ن  اأح�����س��وا  الفل�سطينين  لكن 

ور�سيعن. 
وح�����س��ب ك��ات��ب امل��ق��ال، تك�سف اأح����دث ج��ول��ة م��ن ال��ق��ت��ال بن 
اإ�سرائيل وحما�س لي�س فقط القابلية الدائمة للقتال يف غزة، 
ان��ف��ج��ار و�سع  ل��ك��ن، ول��رمب��ا ب�سكل غ��ري م��ت��وق��ع، �سبب ع���دم 
اإيل حرب �ساملة. وقد طالب بع�س  قابل لال�ستعال، وحتوله 
الإ�سرائيلين رئي�س الوزراء بنيامن نتانياهو بت�سعيد القتال، 
الطرفن  عند  ولكن  اأو���س��ع.  ب�سدام  املت�سددين  بع�س  ورح��ب 
ما يدعوهما ل�سبط النف�س. حيث يقر قادة حما�س ب�سعفهم 

الع�سكري وال�سيا�سي والديبلوما�سي، واأن حرباً اأطول لن حتقق 
الكثري و�ستجعل غزة يف و�سع اأ�سد �سوءاً. ومن جانبها، تعرتف 
اإ�سرائيل باأن تنظيماً متطرفاً �سعيفاً يف غزة اأف�سل من انهيار 
النظام يف القطاع، اأو بروز تنظيم اأكر تطرفاً هناك. وكما اأ�سار 
غابي �سيبوين، حملل اأمني اإ�سرائيلي: "اإن ق�ست اإ�سرائيل على 

نظام حما�س، من �سياأتي بعده؟ كل اخليارات مرعبة".

ر�ضائل عقابية
ما  ت�ستخدم  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  امل��ق��ال  ك��ات��ب  ي��رى  ال�سياق،  ه��ذا  يف 
يكفي من القوة لإبقاء حما�س �سعيفة، ولتوجيه ر�سالة تفيد 
بعقاب  �ستقابل  �ساروخية  وهجمات  ن��ار  اإط���الق  عمليات  اأن 
ا�ستعال  اأج��ل جتنب  من  نف�سها  ت�سبط  اإ�سرائيل  لكن  �سديد. 
ال��و���س��ع ب��ال��ك��ام��ل. ورغ���م ذل���ك، ق��د ت�سجع ���س��ي��ا���س��ات حملية 
ومفاهيم خاطئة على اتخاذ قرارات قد تخرج العنف عن نطاق 

ال�سيطرة. 
وبراأي الكاتب، كانت اجلولة الأخرية من القتال �سديدة ولكنها 
اأعوام  يف  وحما�س  اإ�سرائيل  ا�سطدمت  فقد  مفاجئة.  تعد  ل 
2008 و 2009 و 2012 و 2014، ما اأودى بحياة قرابة 
100 جندي ومدين اإ�سرائيلي، واأكر من 3000 فل�سطيني. 
كما ق�سفت اإ�سرائيل بانتظام غزة بن عامي 2014 و2018 
ما  وهو  وملعاقبة حما�س،  بال�سواريخ،  اأج��ل وقف هجمات  من 

و�سفه اجلي�س الإ�سرائيلي بعبارة "حملة بن حروب". 

و�ضيلة للفت النتباه
حتملت  اأو  ا�ستخدمت  لطاملا  حما�س  اأن  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي���رى 
غزة،  اإىل  ال��ع��امل  ان��ت��ب��اه  للفت  كو�سيلة  ���س��اروخ��ي��ة  ه��ج��م��ات 
كان  �سابقة  اتفاقات  اإ�سرائيل يف احرتام  اإخفاق  اإىل  ولالإ�سارة 
من �ساأنها حتقيق مزيد من الن�ساط القت�سادي والتنمية يف 
هذه  التوقيت  اأن  حما�س  ت��رى  لرمبا  عليه،  وع��الوة  القطاع. 
واخلمي�س  الأرب��ع��اء  يومي  حتتفل  اإ�سرائيل  لأن  منا�سب  امل��رة 
القادمن بيوم الذكرى وعيد ال�ستقالل. كما �سوف ت�ست�سيف 

تل اأبيب م�سابقة الأغنية الأوروبية، يورو فيجن. وعلى نطاق 
فيه  مبا  العامل،  اإىل  ر�سالة  لتوجيه  حما�س  تهدف  قد  وا�سع، 
اإدارة ترامب، مفادها اأن اأي اتفاق �سالم ل ميكن اأن يتحقق دون 

موافقة �سمنية من احلركة. 

�ضلطة خائبة
 2014 لكن ع��دم ن�سوب �سراع كبري م�سابه ملا ج��رى يف ع��ام 
ن�سرت  فقد  بالت�سعيد.  يرغبان  ل  اجلانبن  كال  ب��اأن  يوحي 
�سواريخ حما�س الرعب واأوقعت قتلى، ولكن ال�سواريخ لي�ست 
ا�سرتاتيجية ع�سكرية ناجحة، ولذا �سارعت حما�س للمطالبة 
بوقف اإطالق النار. واأوقف الرد الع�سكري الإ�سرائيلي احلازم 
واملدرو�س الهجمات ال�ساروخية دون الق�ساء على احلكومة يف 

غزة، ومل ير انتقادات دولية وا�سعة. 
بطبيعة  م�سمون،  غري  النف�س  �سبط  اأن  املقال  كاتب  وي��رى 
"حملة  باأنه  ت�سفه  ما  اإ�سرائيل  تنفذ  ما  احل��ال، وحيث غالباً 
بن حروب"، لتوجيه ر�سالة اإىل خ�سومها الآخرين يف املنطقة. 
ويخ�سى قادة اإ�سرائيل اأن يوؤدي اأي �سعف يف مواجهة هجمات 
حما�س، لت�سجيع حزب اهلل يف لبنان، واإي��ران يف �سوريا. ورغم 
ذلك، يفرت�س باإ�سرائيل توخي احلذر لعدم دفع حما�س قريباً 

من حافة الهاوية.

ورقة رابحة
وبراأي الكاتب، متثل �سيا�سات حملية ورقة رابحة بالن�سبة اإىل 
اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  غانتز،  بيني  زعم  فقد  ال�سراع.  فريقي 
يف  نتانياهو  على  الفوز  على  اأو�سك  ال��ذي  �سابقاً،  الإ�سرائيلي 
اأمام  اآخر  "ا�ست�سالماً  كانت  الهدنة  باأن  الأخ��رية،  النتخابات 
ابتزاز حما�س ومنظمات اإرهابية". وتبدو �سيا�سات حما�س اأقل 
اأكر  نهج  لتبني  مت�سددون  ي�سغط  اأن  يرجح  ولكن  �سفافية، 
مياًل اإىل املواجهة، لو وا�سلت حما�س تعرها. كما يواجه قادة 
حما�س مناف�سة من تنظيمات اأكر تطرفاً كاجلهاد الإ�سالمي، 

ومت�سددين من نوعية داع�س الراف�سن لأية ت�سوية.   

ماي تطرح جمددا اتفاقها للخروج من الحتاد الأوروبي 
•• لندن-رويرتز:

ذك�������ر م����ت����ح����دث ب����ا�����س����م احل���ك���وم���ة 
الربيطانية اأن رئي�سة الوزراء ترييزا 
م����اي ���س��ت��ع��اود ط����رح الت����ف����اق ال���ذي 
اإل��ي��ه م��ع الحت���اد الأوروب����ي  تو�سلت 
على  التكتل  بالدها من  خ��روج  ب�ساأن 
الأ�سبوع  يف  جم���ددا  لبحثه  ال��ربمل��ان 
يونيو  م���ن  ال���ث���ال���ث  ي���ب���داأ يف  ال�����ذي 
"رئي�سة  امل��ت��ح��دث  وق�����ال  ح����زي����ران. 
ال�����وزراء ال��ت��ق��ت  م��ع زع��ي��م املعار�سة 
)جريميي كوربن( يف جمل�س العموم 
لتو�سيح عزمنا على اختتام املحادثات 
مبغادرة  ال���س��ت��ف��ت��اء  نتيجة  وت��ن��ف��ي��ذ 

الحتاد الأوروبي".
نفعل  اأن  ال�����س��روري  "من  واأ����س���اف 
تغادر  اأن  ل��ربي��ط��ان��ي��ا  ك���ان  اإذا  ذل���ك 
الحتاد الأوروبي قبل عطلة الربملان 
م�سروع  �سنطرح  ل��ذل��ك  ال�سيفية.. 
يف  ال��ربمل��ان(  )على  الن�سحاب  ات��ف��اق 
الأ���س��ب��وع ال���ذي ي��ب��داأ يف ال��ث��ال��ث من 

يوليو".
نهائيا  م���وع���دا  م����اي  ت�����س��ع  وب���ذل���ك 
ج���دي���دا خل��ط��ة الن�����س��ح��اب وج���دول 

زمنيا حمتمال لرحيلها.
وبعد نحو ثالث �سنوات من ت�سويت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ل�����س��ال��ح م���غ���ادرة الحت���اد 
الأوروب��ي باأغلبية 52 يف املئة مقابل 
اإىل  ال�سا�سة  املئة، مل يتو�سل  48 يف 
ما  اأو حتى  كيف  اأو  متى  ب�ساأن  اتفاق 

اإذا كان هذا النف�سال �سيحدث.
بريطانيا  اأن تخرج  امل��ق��رر  م��ن  وك��ان 
اآذار لكن  من الحتاد يوم 29 مار�س 
على  احل�����س��ول  م��ن  تتمكن  م���اي مل 

م��واف��ق��ة ال��ربمل��ان ع��ل��ى ات��ف��اق خروج 
تفاو�ست عليه لذلك جلاأت اإىل حزب 
العمال بقيادة جريميي كوربن طلبا 
يجري  ال��ذي  ك��ورب��ن،  لكن  لتاأييده. 
فريقه التفاو�سي حمادثات مع وزراء 
احلكومة منذ اأكر من اأربعة اأ�سابيع 
الذي  اجل��م��ود  لك�سر  �سبيل  لإي��ج��اد 
الق�سية،  تلك  ب�ساأن  الربملان  يعرتي 
كان حزبه  اإذا  ما  ب�ساأن  ال�سكوك  اأث��ار 

قد ي�ساند اتفاق الن�سحاب.
ب�سكل  "اأثار  با�سمه  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
م�سداقية  اإزاء  ����س���ك���وك���ا  خ����ا�����س 
بيانات  اأعقاب  يف  احلكومة  التزامات 
ن��واب )ح��زب( املحافظن ووزراء  من 
ل�ستبدال  ي�سعون  ال��ذي��ن  احل��ك��وم��ة 

رئي�سة الوزراء".
احل�سول  بغية  العملية  وبا�ستئنافها 
ع��ل��ى م��واف��ق��ة ب��رمل��ان��ي��ة ع��ل��ى التفاق 
ال����ذي ت��و���س��ل��ت اإل��ي��ه م��ع الحت����اد يف 
ماي  حت��اول  الثاين،  ت�سرين  نوفمرب 
باأنها  حلزبها  اإ���س��ارة  تعطي  اأن  اأي�سا 

اإذا  كزعيمة  التنحي  بتعهدها  �ستفي 
جرى اإقرار التفاق.

ال���ذي ح�سلت على  م���اي،  وت��ت��ع��ر���س 
الوزراء  رئا�سة  وتولت  احل��زب  زعامة 
اأعقبت ت�سويت  التي  الفو�سى  خالل 
ب���ري���ط���ان���ي���ا ع���ل���ى م�����غ�����ادرة الحت������اد 
2016، ل�سغوط من  الأوروب��ي عام 
موعد  لتحديد  ح��زب��ه��ا  ن���واب  بع�س 

لرحيلها.
ومع ت�سلب املواقف يف الربملان، حيث 
ي��ري��د ك��ث��ري م��ن ال��ن��واب اإم���ا مغادرة 
اأو  ات����ف����اق  دون  الأوروب����������ي  الحت�������اد 
بالكلية،  اخل��روج  عملية  عن  التوقف 
العمال  ح������زب  اإىل  م������اي  حت����ول����ت 
ا�سرتاكي  وه�����و  ك����ورب����ن،  ب���زع���ام���ة 
ع��ل��ى طريقة  ل��ل��ت��ف��او���س  خم�����س��رم، 

لك�سر اجلمود.
غ���ري اأن م���اي واج���ه���ت ���س��غ��وط��ا من 
حماولة  ع��ن  للتخلي  ح��زب��ه��ا  داخ����ل 
للتو�سل اإىل ت�سوية مع حزب العمال 

ب�ساأن اخلروج.
وكتب 13 من زمالء ماي يف جمل�س 
ج���راه���ام  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���������وزراء 
للنواب   1922 جلنة  رئي�س  ب���رادي 
يوم  م�����اي  اإىل  ر����س���ال���ة  امل���ح���اف���ظ���ن 
املوافقة  ب��ع��دم  يطالبونها  ال��ث��الث��اء 
ب�ساأن  ال��ع��م��ال  م��ط��ال��ب ح����زب  ع��ل��ى 
الأوروبي  الحت��اد  احت��اد جمركي مع 

يف مرحلة ما بعد اخلروج منه.
وقالوا يف الر�سالة "من املحتمل اأنك 
خ�سرت فئة الو�سط املخل�سة يف حزب 
املحافظن، وت�سببت يف تق�سيم احلزب 
لذلك...  الأرج���ح  على  مقابل  ب���دون 

ندعوك لإعادة النظر".

دولة واحدة حلقت برتامب بنقل ال�سفارة اإىل القد�ساأبعاد ا�ستخدام اإ�سرائيل ل�ساروخ بالي�ستي جديد يف �سوريا
•• وا�شنطن-وكاالت:

نا�سيونال  "ذا  جملة  يف  الع�سكري  امل��ح��ّرر  كتب 
اإ�سرائيل  اأن  اأك�س  ديفيد  الأمريكية  اإنرت�ست" 
نوعاً  ه��ج��م��ات��ه��ا  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ا���س��ت��خ��دم��ت 
جديداً من ال�سالح، هو عبارة عن �ساروخ طويل 

املدى. 
وا�ستناداً اإىل ال�سحايف املخت�س يف جمال الطريان 
باباك تاغفي، فاإن املقاتالت الإ�سرائيلية اأطلقت 
الأوىل،  للمرة   ،2019 )ني�سان(  اأبريل   13 يف 
����س���اروخ���اً ب��ال��ي�����س��ت��ي��اً م���ن ط�����راز رام���ب���ي���ج على 
ولفت  ب�����س��وري��ا.  م�سياف  يف  لل�سواريخ  م�سنع 
النوع  ن�سر هذا  اإىل  الإ�سرائيلين جل��وؤوا  اأن  اإىل 
نظام  عن  املتاأتي  اخلطر  "ب�سبب  ال�سواريخ  من 
الدفاع ال�ساروخي ال�سوري الذي ي�سم �سواريخ 
اإ�س300-".  ونظرياً، ميكن �سواريخ اأر�س-جو 

اإ�س300-، اع��رتا���س ط��ائ��رات حتلق  م��ن ط��راز 
اأك�س  ويقول  مياًل.   120 اإىل  ي�سل  ارتفاع  على 
املن�ساآت  اإ�سابة  يف  جنحت  الإ�سرائيلية  الغارة  اإن 
ومن�سات  �سواريخ  قاذفات  "وتدمري  امل�ستهدفة 
�سوراً  ب���اأن  وغ���رد  بالي�ستية".  ���س��واري��خ  اإط���الق 
ك�سفت  الإ�سطناعية  الأق��م��ار  بوا�سطة  التقطت 

الدمار يف م�سياف. 
واأ�سار اإىل اأنه مت الك�سف عن �ساروخ رامبيج للمرة 
الف�ساء  قطاع  واأعلن   .2018 الأوىل يف �سيف 
اأنه  الع�سكرية  ال�سناعة  واأن��ظ��م��ة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
اخترب بوا�سطة مقاتلة من طراز اإف16- �ساروخ 
حربي  راأ�س  مع  قدماً   15 رامبيج البالغ طوله 
اأ�س.  بي  بنظام جي  واملوجه  باوند   1200 بزنة 
لزبون،  ال�ساروخ  لبيع  عقداً  وقعت  اأن��ه  واأ���س��اف 

من املرجح اأن يكون �سالح اجلو الإ�سرائيلي. 
ومع �ساروخ رامبيج، يكون �سالح اجلو الإ�سرائيلي 

الدول  من  متزايد  ع��دد  اإىل  تدريجياً  ان�سم  قد 
التي تطور هذا النوع من ال�سواريخ ل�ستخدامه 
يف هجمات غري نووية. و�سبق لرو�سيا اأن �سنعت 
ن�سختها من هذا ال�ساروخ. كما اأن ال�سن تعمل 
الدول  ب��ن  وم���ن  اأي�����س��اً.  ن�سختها  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
امل��ت��ط��ورة، ت��ب��دو ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وح��ده��ا غري 
املهتمة بت�سنيع �ساروخ بالي�ستي يطلق من اجلو. 
وب��ام��ك��ان ���س��واري��خ ك���روز ال��ت��ي مت��ل��ك الوليات 
بكثافة  تق�سف  اأن  منها،  كبرية  اأع����داداً  املتحدة 
مكثفة، مروحة وا�سعة من الأهداف دفعة واحدة 

واإىل م�سافات بعيدة. 
اإ�سرائيلية  �سركة  يف  الت�سويق  مدير  ع��ن  ونقل 
عاميت حاميوفيت�س قوله ل�سحيفة "جريوزاليم 
الإ�سرائيلي  اجلو  �سالح  اإن  بو�ست" الإ�سرئيلية، 
جو-اأر�س  ���س��واري��خ  م��ن  ك��ب��رية  ت�سكيلة  مي��ل��ك 
التقليدية، لكن لي�س بينها ما تفوق �سرعته �سرعة 
اأياً منها قد ل يكون يف  ال�سوت. ومن املرجح اأن 
م�ستوى املدى الذي ي�سل اإليه رامبيج. واأ�سار اإىل 
اأن "بيت الق�سيد من هذا ال�ساروخ هو اأنه ميكن 
اأن ي�سيب اأهدافاً يف نطاق املواجهات". وبينما مل 
تك�سف �سركة �سناعة الف�ساء الإ�سرائيلية املدى 
الذي ميكن اأن يبلغه ال�ساروخ، فاإن ن�سخة رو�سية 
من ال�ساروخ ميكنها الو�سول اإىل 1200 ميل. 
رام��ب��ي��ج ميكنه  اأن  الف����رتا�����س  امل��ن��ط��ق��ي  وم����ن 

التحليق اإىل مئات الأميال. 
�ساروخ  اأن  اأي�������س���اً  الف����رتا�����س  امل��ن��ط��ق��ي  وم����ن 
بينما  ن�سبياً.  �سغرياً  حربياً  راأ�ساً  يحمل  رامبيج 
بوباي،  طراز  من  الإ�سرائيلي  كروز  �ساروخ  يزن 
 3000 رامبيج،  طول  تقريباً  طوله  يبلغ  ال��ذي 
اأي �سعف وزن رامبيج ويحمل راأ�ساً  األف باوند، 

متفجراً زنة 750 باوند ويبلغ مداه 50 مياًل.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

"هاآرت�س" الإ�سرائيلية  لن��دو يف �سحيفة  نوح  ذكر 
الرئي�س  ك�سر   ،2018 )اأي����ار(  م��اي��و   14 يف  ب��اأن��ه 
الثبتة  الديبلوما�سية  امل��ح��رم��ات  اأح���د  الأم��ري��ك��ي 
منذ عقود بنقل ال�سفارة الأمريكية يف اإ�سرائيل من 
اإىل القد�س.  واأرغمت هذه اخلطوة بقية  اأبيب  تل 
اإع��ادة النظر يف �سيا�ساتها مع  الأ�سرة الدولية على 
عا�سمة اإ�سرائيل للمرة الأوىل منذ الثمانينات من 
املتحدة  ل��الأمم  ق��رار  امل��ا���س��ي، عندما طلب  ال��ق��رن 
املدينة  م��ن  تتخذ  األ  الديبلوما�سية  البعثات  م��ن 
كر�س  املا�سي،  العام  ويف  لها.   مقراً  عليها،  املتنازع 
اأكر  نتانياهو  بنيامن  الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س 
مل�سلحة  الديبلوما�سي  ال��ت��ي��ار  م�����س��ار  لقلب  وق��ت��ه 
القد�س، مغازًل دوًل عدة، خا�سة تلك التي حتت�سن 
جاليات اإجنيلية كربى، وا�ستخدم عالقته الوثيقة 
بنقل  الدول  ليقنع هذه  رافعًة  الأمريكي  بالرئي�س 

�سفاراتها كذلك. 
واأ�سار اإىل اأن اختبار اأجرته "هاآرت�س" بال�ستناد اإىل 
نتانياهو  ولت�سريحات  ديبلوما�سين  مع  مقابالت 
عقب  ج��رى  ما  ك�سف  �سحافية،  ورواي���ات  �سخ�سياً 
القرار الأويل لرتامب، والدول التي تعهدت مبدئياً 
الوفاء بتعهدها. فما  اأخفقت يف  بنقل �سفاراتها ثم 
العوامل  هي  وما  املف�سل؟  الديبلوما�سي  احلل  هو 

التي يبدو اأنها توؤثر على هذه العملية؟.
كانت  القد�س  على  الإ�سرائيلية  ال�سيادة  اأن  واعترب 
م�ساألة عاملية متنازعاً عليها، منذ اأن اأعلنت احلكومة 
الإ�سرائيلية الأوىل ال�سيادة على ال�سطر الغربي من 
املدينة يف اأواخر الأربعينيات من القرن املا�سي، وهو 

قرار تو�سع لي�سمل �سطرها ال�سرقي يف 1967.
ويف اأغ�سط�س )اآب( 1980، وعقب ت�سريع اإ�سرائيلي 

جمل�س  تبنى  لإ���س��رائ��ي��ل،  عا�سمة  ال��ق��د���س  يعترب 
البعثات  ع��ل��ى  ح��ظ��ر  ال����ذي   ،478 ال���ق���رار  الأم����ن 
ذلك  وم��ن��ذ  امل��دي��ن��ة.  يف  م��ق��ار  ف��ت��ح  الديبلوما�سية 
التاريخ مل تفتح اأي دولة �سفارة يف القد�س، واختار 
قرار  ج���اء  ث��م  وم��ل��ح��ق��ات.  قن�سليات  ف��ت��ح  بع�سها 
ال�سفارة الأمريكية  باأن نقل  الكاتب  ترامب.  وذكر 
كان من الوعود التي قطعها ترامب على نف�سه اإبان 

حملته لالنتخابات الرئا�سية يف 2016.
ال��ع��دي��د من  ان  اإذ  م��ت��ف��رداً،  يجعله  ذل���ك مل  ل��ك��ن 
التعهدات،  هذه  مثل  قطعوا  الرئا�سين  املر�سحن 
الأبي�س.  البيت  اإىل  و�سولهم  بعد  منها  ليتن�سلوا 

لكن ترامب قرر الوفاء بتعهده. 
ذل���ك، رغبته يف  ال��ت��ي حملته على  الأ���س��ب��اب  واأح���د 
احل�سول على اأ�سوات القاعدة الإجنيلية، ولختياره 
املتجددين  م��ن  ه��و  والأخ���ري  ل��ه.  نائباً  بن�س  مايك 
ال����روح الإجن��ي��ل��ي��ة وراء نقل  الإجن��ي��ل��ي��ن. وك��ان��ت 
ال�سفارة الأمريكية وحا�سرة يف مرا�سم النقل التي 
اأقيمت يف �ساحية اأرنونا يف 14 مايو )اأيار( 2018.  
وكان بن احلا�سرين ب�سع ع�سرات من الإجنيلين 
اأتوا �سمن وفد خا�س من الوليات املتحدة  الذين 
برئا�سة الق�س جون هاغي وروبرت جيفر�س.  ولفت 
الكاتب اإىل اأن غواتيمال هي الدولة الوحيدة التي 
وبعد  ال�سفارة.  نقل  يف  وا�سنطن  جانب  اإىل  وقفت 
ق��رر الرئي�س  ال��ق��رار الأم��ري��ك��ي،  يومن فقط م��ن 
الغواتيمايل جيمي مورالي�س نقل �سفارة بالده اإىل 

القد�س.
وت�����س��م غ��وات��ي��م��ال ج��ال��ي��ة ك��ب��رية م��ن الإجنيلين 
نف�سه  وم��ورال��ي�����س  ال�����س��ك��ان.  م���ن   40 اإىل  ت�����س��ل 
اإجنيلي. وكان ياأمل اأن يوؤدي قراره اإىل نيل احلظوة 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. ل��ك��ن ال��ع��الق��ات ���س��اءت بعد 
وال�سلفادور  وهندورا�س،  لغواتيمال،  ترامب  اتهام 

بالتقاع�س يف و�سع حد للهجرة غري ال�سرعية نحو 
على  غواتيمال  ح�سول  رغ��م  الأمريكية،  الأرا���س��ي 
م�ساعدات اأمريكية.  واأ�ساف اأن تهديدات اأمريكية 
بقطع امل�ساعدة الأمريكية عن غواتيمال حتى بعد 
اإىل  ال�سفارة  بنقل  املتحدة  الوليات  لقرار  الإذع��ان 
الهندورا�سي  الرئي�س  اتخاذ  يف  دوراً  لعبت  القد�س، 
خ����وان اأورلن�����د ه��رين��ان��دي��ز ق�����راراً ب��ال��رتاج��ع عن 

القتداء بوا�سنطن. 
هندورا�س.  �سكان  من   37% الإجنيليون  وي�سكل 
اأراد  لكنه  �سفارته،  نقل  يف  راغ��ب��اً  هرينانديز  وك��ان 
الإ�سرائيلي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  م��ن  ث��م��ن��اً  امل��ق��اب��ل  يف 
مع  حمادثات  فتح  على  لي�ساعده  نتنياهو  بنيامن 
الوليات املتحدة.  وتعقدت العالقات بن هندورا�س 
التي  وال�سن  هندورا�س  تقارب  ب�سبب  ووا�سنطن 
قدمت لها م�ساعدات مالية ملعاجلة في�س املهاجرين 

اإىل اأرا�سيها.
اأن ف��ت��ح ب��ع��ث��ات جت��اري��ة وث��ق��اف��ي��ة بات   واأ����س���ار اإىل 
بالقتداء  وع�������وداً  ق��ط��ع��ت  ل�����دول  امل��ف�����س��ل  احل����ل 
اإىل  اأبييب  تل  من  ال�سفارة  نقل  الأمريكي  بالقرار 
الربازيلي جايريو  الرئي�س  القد�س. وهذا ما فعله 
عددهم  يبلغ  الإجن��ي��ل��ي��ن  اأن  معلوم  ب��ول�����س��ون��ارو. 
يف  رئي�سياً  ع��ام��اًل  وك��ان��وا  50 مليوناً  ال��ربازي��ل  يف 
الأخري  وع��د  بعدما  ال�سلطة  اإىل  بول�سونارو  حمل 
بول�سونارو تراجع  القد�س. لكن  اإىل  ال�سفارة  بنقل 
يف اللحظة الأخ��رية متعلاًل باخلوف من رد الفعل 

العربي. 
اآخ��ر وه��ي التي  ب��اراغ��وي مثال  اأن  واأ���س��اف الكاتب 
اف��ت��ح��ت ���س��ف��ارت��ه��ا يف ال��ق��د���س ث��م اأق��ف��ل��ت��ه��ا. وتعلل 
اأن  علماً  الفل�سطيني،  بال�سغط  ق��راره��ا  ب��اراغ��وي 
الإجنيلين يف الباراغوي ي�سكلون فقط %10 من 

عدد ال�سكان، لكنهم يحظون بنفوذ وا�سع. 
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  التنمية القت�سادية بان  تعلن دائ���رة 

ه�ساب المارات للنقليات واملقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 1125874 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ثريابى ليدي بودى 

كري لوجن رخ�سة رقم:CN-2326908  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�سم جتاري من/ مركز ثريابى ليدي بودى كري لوجن

THERAPY LADIES BODYCARE LOUNGE CENTER

اىل/مور اند مور بيوتي لوجن

MORE & MORE BEAUTY LOUNGE

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:
 بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

طلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2019/03/18  املودعة بالرقم: 308092  
با�سم: �سركة جرال موتورز ال ال �سي

املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  اوف  �سيتي  �سنرت،  ريني�سانز   300 وع��ن��وان��ه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 12 - املركبات الربية ذات املحركات. 
الفئة: 12

و�سف العالمة: العالمة هي كلمة MOONLIGHT مكتوبة باللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه و ذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 مايو  2019 العدد 12633 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:
 بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

طلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2019/04/18  املودعة بالرقم: 309880 
بيانات الأولوية: 0145239-2018-40، 2018/10/23، جمهورية كوريا اجلنوبية

 با�سم: �سركة جرال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  اوف  �سيتي  �سنرت،  ريني�سانز   300 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 12 - املركبات الربية ذات املحركات وبالتحديد ال�سيارات. 

الفئة: 12
و�سف العالمة: العالمة هي BOLT EUV مكتوبة باللغة الجنليزية.

ال�سرتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه و ذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 مايو  2019 العدد 12633 

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 306938:بتاريخ: 2019/02/27
جون�س�ون اأند جون�س�ون 

املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  وان جون�سون  وع��ن��وان��ه:  
الأمريكية.   

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
اأطقم لال�ستخدام يف العمليات الع�سبية الوعائية تتكون من �سلك توجيه وِغمد دليلي وق�سطرة ذات دليل 

بالوين وِغمد دليلي طويل وق�سطرة متو�سطة وق�ساطر تنقل ودعامة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة EMBOPAC باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 مايو  2019 العدد 12633 

EAT 129800

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307006:بتاريخ: 2019/02/28
باإ�سم : اأوج انف�ستمنت�س ليمتد وعنوانه:  �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
الفنادق   ، الفنادق   ، الكافترييات   ، املقاهي   ، املوؤقتة  الإقامة  اأماكن   ، وامل�سروبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
ال�سغرية )موتيالت( ، املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم الوجبات اخلفيفة ، املطاعم املوؤقتة اأو 
املتنقلة )الكانتينات( ، التزويد بالطعام وال�سراب ، مكاتب تاأمن الإقامة )الفنادق والُنزل( ، تاأجري اأماكن 

الإقامة املوؤقتة ، بيوت ال�سياح ، حجز الفنادق.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات  SMOKY SEA LOUNGE باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 مايو  2019 العدد 12633 

EAT 132494

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 306911:بتاريخ: 2019/02/26
جون�س�ون اأند جون�س�ون 

املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  وان جون�سون  وع��ن��وان��ه:  
الأمريكية.   

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
اأجهزة واأدوات جراحية حتديداً كامريات م�ستخدمة يف العمليات اجلراحية التي جترى باملنظار.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة PERSPECTA باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 مايو  2019 العدد 12633 

EAT 132365

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307004:بتاريخ: 2019/02/28
باإ�سم : اأوج انف�ستمنت�س ليمتد وعنوانه:  �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
الفنادق   ، الفنادق   ، الكافترييات   ، املقاهي   ، املوؤقتة  الإقامة  اأماكن   ، وامل�سروبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
ال�سغرية )موتيالت( ، املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم الوجبات اخلفيفة ، املطاعم املوؤقتة اأو 
املتنقلة )الكانتينات( ، التزويد بالطعام وال�سراب ، مكاتب تاأمن الإقامة )الفنادق والُنزل( ، تاأجري اأماكن 

الإقامة املوؤقتة ، بيوت ال�سياح ، حجز الفنادق.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات  SMOKY LOUNGE باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 مايو  2019 العدد 12633 

EAT 132492

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307005:بتاريخ: 2019/02/28
باإ�سم : اأوج انف�ستمنت�س ليمتد وعنوانه:  �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
الفنادق   ، الفنادق   ، الكافترييات   ، املقاهي   ، املوؤقتة  الإقامة  اأماكن   ، وامل�سروبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
ال�سغرية )موتيالت( ، املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم الوجبات اخلفيفة ، املطاعم املوؤقتة اأو 
املتنقلة )الكانتينات( ، التزويد بالطعام وال�سراب ، مكاتب تاأمن الإقامة )الفنادق والُنزل( ، تاأجري اأماكن 

الإقامة املوؤقتة ، بيوت ال�سياح ، حجز الفنادق.
باللغة   SMOKY BREEZE LOUNGE ك��ل��م��ات   ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 

الإجنليزية.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 مايو  2019 العدد 12633 

EAT 132493

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/1412 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/05/20 الثنني  يوم  م�ضاء   10:00 ال�ضاعة 

�ضده ايه ا�ض كي لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                          الو�ضف     �ضعر التقييم  

                                                        اأدوات بناء          32,458 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 مايو  2019 العدد 12633 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 مايو  2019 العدد 12633 

)اإماراتي  الثمريي   حممد  حمود  ح�ضني   / ال�ضيد  فقد 

)الواحة(  �ضركة  عن  �ضادرة  اأ�ضهم   �ضهادات  اجلن�ضية( 

بالرقم 1184356 بعدد 271 �ضهما.

 الرجاء ممن يجدها الإت�ضال على رقم 0555661329 

اأو ت�ضليمها اإىل ال�ضركة املذكوره اعاله م�ضكورا..

فقدان �سهادات اأ�سهم 

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3630( 

الرئي�سي  املقر  وعنوانها  م�سوؤولية حم��دودة  ذات  �سركة   - م  م  ذ  رم��رام   : الأوىل  املنذرة    
ل�سركة دبي القاب�سة - ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت - مكتب رقم 1 - ام �سقيم 3 - اإمارة دبي - الإمارات 
حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  م   م  ذ  املجمعات  لإدارة  للعقارات  دب��ي   / الثانية  املنذرة   ، املتحدة  العربية 
وعنوانها باملقر الرئي�سي ل�سركة دبي القاب�سة ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت مكتب رقم 1 ام �سقيم 3 - 
اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة. ميثلها ال�سيد/ حممد يو�سف حممد يو�سف ، جزر القمر اجلن�سية 
، ويحمل هوية اإماراتية رقم 8- 4049641-1986-784 مبوجب وكالة رقم - 2018/1/111299 لدى الكاتب 

العدل بدبي هاتف رقم 0529224000 
املنذر اليه الأول / حممد ابراهيم خان بن حممد يحيى خان - وعنوانه الوحدة رقم G04 - بناية الثمام 
49 - منطقة احلبية اخلام�سة - اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف رقم : 0506448439 - الربيد 

الإلكرتوين : ibraheem@allieduae.com  )رقم الر�س 43( - رقم مكاين 2309866434 
 - الطبية  دبي  - وعنوانه مدينة  �سابقا(  دبي  ال�سالمي )م�سرف  الإم��ارات  / م�سرف  الثاين  اليه  املنذر 

البناية رقم 16- الطابق الأر�سي - هاتف رقم 599995 600 - رقم مكاين 3002691944 
تخطر املنذرتان املنذر اليهم ب�سرورة الإلتزام ب�سداد ر�سوم ال�سيانة والإدارة لأماكن امللكية امل�سرتكة مبا 
يتنا�سب مع امل�ساحة الواردة ب�سند ملكية الوحدة رقم G04 - بناية الثمام 49 - منطقة احلبية اخلام�سة 
"مائة وثالثة الف و�ستمائة واثنان وع�سرون درهما  اإمارة دبي و�سداد مبلغ وقدره 103.622.51 درهم   -
وواحد وخم�سون فل�سا" خالل �سبعة )7( ايام عمل من تاريخ اإعالنهم بهذا الإنذار ويف حال ا�ستمرار املنذر 
اليهم يف الإخالل ب�سداد ر�سوم اخلدمات فان املنذرتان يحتفظان بحقهما يف اتخاذ اي اإجراء قانوين متاح 
وفقا للقانون وي�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر احلق يف املطالبة باملبلغ املرت�سد وحق املطالبة بالبيع 
الق�سائي  احلكم  ا�ست�سدار  وم�سروفات  القانونية  الفوائد  مع  امل�ستحقة  اخلدمات  ر�سوم  حت�سيل  مقابل 

بخالف ما ي�ستجد من ر�سوم خدمات ومع حفظ كافة حقوق املنذرتان الخرى
الكاتب العدل

 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/3357  جتاري جزئي
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  للمقاولت  ال�سرح  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/4/11  يف الدعوى 
املدعي  بالزام  ذ.م.م  البناء  معدات  لتاأجري  ا�س  تي  ل�سالح/ار  اع��اله  املذكورة 
�سنويا   %9 ب��واق��ع  وف��وائ��ده  دره��م   )90000( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات والف درهم 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1877  جتاري جزئي
حمل  جمهول  الذك��ا  ب��اد  اوبينا  ابراهيم  �سهاب  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/دنيا للتمويل ذ.م.م وميثله:عائ�سة حممد ح�سن طاهر 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى مو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
 %39.96 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )590919.95(
الربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:9:30  امل����واف����ق:2019/5/22 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1515  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-طوم�سون م.م.ح 2- كوت�سو فياليائيل بيجو توما�س توما�س )كفيل 
�س.م.ع  ال�سالمي  الم���ارات  املدعي/م�سرف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �سامن( 
الدعوى مو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ال�سالمي  را�سد  را�سد حممد جابر  وميثله:جابر 
 )290.118.21( وق���دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
تاريخ  التاأخريية بواقع 9% من  املحاماة والغرامة  درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املوافق:2019/5/23  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1774  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تاكر جيانت كومار بر�سومت دا�س جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/مريا بو�سابراج �سابناين وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي قد اأقام 
عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )368.000( درهم 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
الثالثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  ال�������س���داد.وح���ددت  مت���ام  وح��ت��ى   2010/10/1 يف  احل��ا���س��ل 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:09:30  امل���واف���ق:2019/5/21 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1652  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ما�سرت واي كابيتال خلدمات متابعة املعامالت �س.ذ.م.م 2- �سارجر 
املدعي/ ان  القامة مبا  ال��رياح جمهول حمل  غ��امن عبداهلل  3- خلف  برامبو  ناديالت 

اأقام عليك  العامري قد  الغفلي وميثله:مو�سى عي�سى مو�سى  را�سد  �سعيد عبيد  م�سبح 
درهم   )20000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�سوعها  الدعوى 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ المتناع احلا�سل 2018/7/22 
وحتى متام ال�سداد والتنفيذ والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2019/5/21 ال�ساعة:10:00 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1344  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم دار القمر �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/عرب 
المارات للتموين باملواد الغذائية �س.ذ.م.م وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سن قد اأقام 
عليك الدعوى مو�سوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمته 
ل�سالح املدعي والبالغ قدره )130.101.74( درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�سروفات 
ال�ساعة:08:30 �س  امل��واف��ق:2019/5/19  الحد  يوم  لها جل�سة  املحاماة.وحددت  واتعاب 
بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

للن�سخة  ب��ط��ال   ”2021 “دبي  ف��ري��ق  ت����ّوج 
ال�سابعة لبطولة الكرة الطائرة بدورة ند ال�سبا 
�سمو  ورعاية  بتوجيهات  تقام  التي  الريا�سية، 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  بن حممد  ال�سيخ حمدان 
التنفيذي، رئي�س  ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
دبي  جمل�س  وينظمها  الريا�سي،  دب��ي  جمل�س 
لها”،  ح��دود  ل  “قدرات  �سعار  حتت  الريا�سي 
وت�ستمر حتى 24 مايو اجل��اري، وتعد احلدث 
الأ�سخم من نوعها على م�ستوى تنوع الألعاب 
ل��ع��ب��ة وق��ي��م��ة اجلوائز   13 ب��واق��ع  ال��ري��ا���س��ي��ة 
مالين   6 البالغة  للفائزين  املخ�س�سة  املالية 
دره����م. ت���وج ال��ف��رق ال��ف��ائ��زة ال�����س��ي��خ ح�����س��ر بن 
مكتوم اآل مكتوم مدير دائرة اإعالم دبي رئي�س 
بنت  �سم�سة  وال�سيخة  للتن�س  الإم����ارات  احت��اد 
للكرة  الإم�����ارات  احت���اد  ع�سو  مكتوم  ال  ح�سر 
دبي  ع��ام جمل�س  اأم��ن  ح��ارب  و�سعيد  الطائرة 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  الريا�سي 
ل���ل���دورة وال���ل���واء حم��م��د امل����ري م��دي��ر الدارة 
ال��ع��ام��ة ل���الإق���ام���ة و�����س����وؤون الأج����ان����ب وح�سن 
رام��ي�����س �سيدامبي  ال����دورة و  امل���زروع���ي م��دي��ر 
الراعي  احل���رة  دب��ي  ���س��وق  يف  العمليات  رئي�س 
ال��ب��الت��ي��ن��ي ل���ل���دورة. و���س��رح ال�����س��ي��خ ح�سر بن 
للفريقن  القوي  امل�ستوى  اأن  مكتوم  اآل  مكتوم 
يف نهائي مناف�سات الكرة الطائرة، �سكل مفاجاأة 
�سارة له، وتاأكيد لل�سمعة اجليدة التي حققتها 
ريا�سية مميزة  دورة  باعتبارها  ال�سبا،  ند  دورة 
ع��ل��ى ممار�سة  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  و���س��ام��ل��ة وحم���ف���زة 
باملراكز  الفائزة  الفرق  �سموه  مهناأ  الريا�سة، 
الطائرة  الكرة  بطولة  ختام  يف  الأوىل  الثالثة 
الألعاب  بقية  يف  للم�ساركن  التوفيق  ومتمنيا 
جاءت  ال�سبا  ن��د  دورة  �سموه:  وق��ال  امل�ستمرة، 
�سهر رم�سان  اأج����واء  زادت��ه��ا  ك��ع��ادت��ه��ا،  مم��ي��زة 
لريا�سة  مك�سب  وه��ي  خ��ا���س��ة،  نكهة  ال��ك��رمي، 
الإمارات من خالل ما تقدمه من دعم لالألعاب 
املدرجة بها وحافز لأفراد املجتمع على ممار�سة 

الريا�سة، وم�ستواه متطور من عام اإىل اآخر.

اللواء املري: ند ال�ضبا تخطت م�ضمى دورة 
واأ�ضبحت اأوملبيادا

اجلن�سية  اإدارة  مدير  امل��ري  حممد  اللواء  عرب 
والإق���ام���ة ب��دب��ي ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ال��ن��ج��اح الذي 
ل  اأنه  موؤكدا  الريا�سية  ال�سبا  ند  دورة  حققته 
يجمع  اأومل��ب��ي��اد  ولكنها  ريا�سية  دورة  يعتربها 
الألعاب  خمتلف  يف  الريا�سين  واأف�����س��ل  اأب���رز 

ومن خمتلف دول العامل.
الكرة  مناف�سات  مب�ستوى  امل��ري  ال��ل��واء  واأ���س��اد 
ال���ط���ائ���رة ح��ي��ث ����س���ارك يف ت��ت��وي��ج ف���ري���ق دبي 
2021 الفائز بلقب الن�سخة ال�سابعة من دورة 
تكون  اأن  يتوقع  يكن  اأن��ه مل  م��وؤك��دا  ال�سبا،  ن��د 
من  خا�سة  اللعبة  يف  ال�سكل  بهذا  اث��ارة  هناك 

قبل الالعبن املواطنن.
اإدارة اجلن�سية  املري مدير  اللواء حممد  واأك��د 
ال�سبا توا�سل تطورها يف  اأن دورة ند  والإقامة 
زال��ت تفاجاأنا  ك��ل ع��ام، حيث ول��دت كبرية ول 
خمتلفة  وم�ساركات  جديدة  باألعاب  ع��ام  كل  يف 
العامل  من حمرتفن قدموا من خمتلف دول 
خ�����س��ي�����س��ا م���ن اأج�����ل ال���ت���واج���د ب���ه���ذا احل���دث 

ال�سنوي الرائع.
وزاد: ايجابيات دورة ند ال�سبا الريا�سية عديدة 
الالعبن  م���ن  امل���زي���د  ل��ن��ا  ك�����س��ف��ت  اأن  اأب���رزه���ا 
�سواء  الريا�سية  الألعاب  خمتلف  يف  املوهوبن 
اأر������س دولة  امل��ق��ي��م��ن ع��ل��ى  اأو  امل��واط��ن��ن  م���ن 
ل��ه��م يف  ك��ب��ري  ي���وؤك���د مب�ستقبل  الإم�������ارات، م���ا 
من  ذل��ك  ظهر  حيث  فيها،  امل�ساركن  الأل��ع��اب 
قوة املناف�سات و�سعي اجلميع من اأجل التتويج 
اللقب   ”2021 “دبي  وح��ق��ق  الأول.  باملركز 

ب��ع��دم��ا ف���از يف امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى ح�ساب 
واحد  �سوط  مقابل  اأ�سوط  “املفاجاأة” بثالثة 
و21- و25-21  و25-22   24-26 بواقع، 
ب�600  تقدر  جائزة  على  بذلك  ليح�سل   25
دره���م ل�ساحب  األ���ف   500 دره���م مقابل  األ���ف 
املركز الثاين.  جاء ال�سوط الأول �سريعا وقويا 
من اجلانبن و�سيطر عليه التعادل يف البداية 
قبل اأن يبداأ “املفاجاأة” يف اأخذ الأ�سبقية �سيئا 
ف�سيئا اإىل اأن عمق الفارق من نقطتن اإىل 3، 
8-6 و10-8 ثم 13-10، ورد “دبي2021” 
رام���و����س ولع����ب منتخبنا  ال��ك��وب��ي  ب��وا���س��ط��ة 
اإىل  ال��ف��ارق  وتقل�س  املن�سور  م��ب��ارك  الوطني 
عاد  “املفاجاأة”  لكن   12-13 واح���دة  نقطة 
وال�سربات  الناجحة  الإر����س���الت  بف�سل  ب��ق��وة 
والكوبي  احل�����س��دادي  حممد  للمغربي  القوية 
بي�ست اأ�ستينغو وتو�سع الفارق مرة اأخرى اإىل 4 
نقاط 17-13 و18-14. ويف كل مرة يحاول 
فيها “دبي 2021” تقليل الفارق اإىل نقطتن 
 4 اإىل  ويعيده  بقوة  ال�سرب  يف  املفاجاأة  ينجح 
من  �سل�سلة  ي��رت��ك��ب  اأن  ق��ب��ل   18-22 ن��ق��اط 
“دبي2021”  ا�ستغلها  التي  املتكررة  الأخطاء 
يف  التناف�س  وا�ستد   23-23 التعادل  واإدراك 
ال��ل��ح��ظ��ات الأخ�����رية ب��ن ال��ف��ري��ق��ن 24-24 
ا�ستعادة  م��ن  “املفاجاأة”  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ليتمكن 
�سيطرته وانتزاع نتيجة ال�سوط بفارق نقطتن 
26-24. ودخل “دبي2021” ال�سوط الأول 
اأكر تركيزا واقل ارتكابا لالأخطاء ومتكن من 
التقدم 2-0 و3-1 و4-2 لكن فقد ال�سيطرة 
�سريعا لفائدة “املفاجاأة” الذي ا�ستعان بخربة 
وامل�سري  واأ�ستيغو  احل�سدادي  حممد  الثالثي 
6-5 ثم  ���س��ال��ح ف��ت��ح��ي لن���ن���ت���زاع الأ���س��ب��ق��ي��ة 
ا�ستيغو  وت���دخ���ل   ،8-11 ن��ق��اط  ب�3  ال��ت��ق��دم 
ثم وقع احل�سدادي  نقاط   4 اإىل  الفارق  ورف��ع 
نقاط   5 اإىل  ال��ف��ارق  لريفع   13 النقطة  على 
وا�ستمر  ل�”دبي2021«.  وا�سح  تراجع  و�سط 
وكان  اجل��ي��دة  عرو�سه  ت��ق��دمي  يف  “املفاجاأة” 
هجوما  امل�ستويات  كافة  على  الأف�سل  الطرف 
ودفاعا اإىل غاية النقطة 19 التي ثبت عندها 
وب�����داأ ي��ت��ق��دم ب��ب��ط��ئ، يف امل��ق��اب��ل ���س��ج��ل “دبي 
تقليل الفارق  يف  وجنح  قوية  ع��ودة   ”2021
اإىل نقطة واحدة 19-18 ثم 20-19 قبل اأن 
 21-21 النقطة  م�ستوى  على  التعادل  يدرك 
وينتزع الأف�سلية 22-21 ثم عمق الفارق اإىل 
نقطتن قبل ان يح�سم النتيجة ل�ساحله 25-

ويعادل الأ�سواط )1-1(.  22
لفائدة  ال����ث����ال����ث  ال���������س����وط  ب�����داي�����ة  وج���������اءت 
3-2و2-4  ت���ق���دم  ال������ذي  “دبي2021” 
نقاط   3 اإىل  ال��ف��ارق  ع��م��ق  ث��م  و7-9  و5-7 
اجلماهري  م���ن  ك��ب��ري  ت�سجيع  و���س��ط   7-10
الغفرية التي ح�سرت املباراة النهائية. ووا�سل 
ورفع  الثالث  ال�سوط  يف  “دبي2021” تاألقه 
ورغ��م حماولت   ،9-16 نقاط   7 اإىل  ال��ف��ارق 
“املفاجاأة” العودة يف النتيجة اإل اأنه مل يتمكن 
ال�سوط  اأنهى  “دبي2021” الذي  اإيقاف  من 

على نتيجة 21-25.
ال�سوط  يف  تاألقه  “دبي2021” على  وحافظ 
البداية وفر�س  النتيجة من  الرابع، وتقدم يف 
�سيطرة على جمريات املباراة ب�سكل وا�سح وكان 
ما مكنه من ح�سم  النقاط  ت�سجيل  الأ�سبق يف 

ال�سوط -25 21.

برعاية  ف��خ��ورون   .. احل���رة  دب���ي  ���ض��وق 
الدورة

وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال رام��ي�����س ���س��ي��دام��ب��ي رئي�س 
العمليات يف �سوق دبي احلرة الراعي البالتيني 
للدورة: “نحن �سعداء للغاية بدعم هذا احلدث 
الرائع، الذي جمع جماهري غفرية من خمتلف 
الأعمار واجلن�سيات يف هذا ال�سهر املبارك، كما 

اأن مباريات الكرة الطائرة كانت رائعة وكذلك 
جميع البطولت املقامة يف الدورة، لذلك نحن 
نفخر باأن نكون الراعي البالتيني لهذه الدورة 

التي لي�س لها مثيل«.
اأف�سل  “تعد هذه الدورة من  واأ�ساف رامي�س: 
التنظيم، ومن  ملا تت�سم به من روع��ة  ال���دورات 
الذي  الريا�سين  جميع  بن  القوي  التناف�س 
املهارية،  م�ستوياتهم  خمتلف  على  ي�ساركون 
يحر�س  ال��ذي  الكبري  اجلماهريي  واحل�سور 
على التواجد يومًيا ملتابعة املناف�سات يف خمتلف 

مواقع اإقامة البطولت«.

بن لحج يقدم اآخر اإبداعاته
تطور  ي��واك��ب  مبتكر  ت�سميم   .. البطل  ك��اأ���س 

احلدث
بلقب بطولة  امل��ت��وج   ،  2021 دب��ي  رف��ع فريق 
الطائرة، كاأ�س دورة ند ال�سبا، الذي ظهر بحلة 
يواكب  ال��ذي  وت�سميمه  ال��دورة  تعك�س فخامة 
ت��ط��ور احل����دث م���ن خ���الل اخل���ط���وط النيقة 
الإماراتي  الفنان  بوا�سطة  وذل���ك  واحل��رف��ي��ة، 
مطر بن لحج، الذي يقدم اآخر اإبداعاته التي 

اأكدت قدرات وتفوق الكفاءات الوطنية.
عقب  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ب��ط��ول��ة  ك���اأ����س  وظ���ه���ر 
اأن يتوج  ال���ط���ائ���رة، ع��ل��ى  ك���رة  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي 
ال�سالت  كاأ�س كرة  الفريق احلا�سل على لقب 
ع��ل��ى ن�����س��خ��ة مم��اث��ل��ة م���ن ال���ك���اأ����س ال���ت���ي برز 
جانب  اإىل  والأن��ي��ق،  الع�سري  الت�سميم  فيها 
الن�����س��ي��اب��ي��ة ال��ت��ي جت��ع��ل��ه مب��ث��اب��ة حت��ف��ة فنية 
تتزين بها الفرق الريا�سية وتبقي ذكرى مميزة 
يف خزائنها عقب التتويج، وهو مطلي بالذهب 

من عيار 24 قرياط.
وكان بن لحج، �سمم كاأ�س الدورة للمرة الأوىل 
يف  وا�ستمر   ،2015 ع��ام  الثالثة  الن�سخة  يف 
تقدمي هذه الن�سخة املتجددة، وذلك يف جتربة 
يف  ال��ك��وؤو���س  ت�سميم  يف  ل��ه  وري���ادي���ة  خمتلفة 
املجال الريا�سي بعدما �سبق له ت�سميم جائزة 
الفوتوغرايف،  للت�سوير  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان 
ل��ي��وا���س��ل ال��ف��ن��ان الإم���ارات���ي امل��ب��دع يف تقدمي 
الرائد  الريا�سي  لكاأ�س احلدث  الأنيقة  الكاأ�س 
من نوعه على م�ستوى الدولة واملنطقة خالل 

�سهر رم�سان املبارك.
ويعد مطر بن لحج الذي ولد عام 1968 يف 
ر�سام ونحات  املبدعن، فهو  الفنانن  دبي، من 
داخل  املعار�س  م��ن  العديد  يف  ���س��ارك  وم�سور 
ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا، ودر�����س ال��ف��ن مب��ف��رده من 
خ��الل الط���الع وال��ت��دري��ب امل�ستمر، وه��و دائم 

الإبداعات والبتكارات.

كرة قدم ال�ضالت:
كرة ال�سالت يف  مباريات   3

ت�����س��ه��د م��ن��اف�����س��ات ك�����رة ال�������س���الت اإق����ام����ة 3 
اجلولة  ت�ستكمل  حيث  ال��ي��وم،  م�ساء  م��ب��اري��ات 
دبي  �سرطة  فريق  مباراة جتمع  باإقامة  الأوىل 
فيما  الثانية،  املجموعة  اإط���ار  يف  ال��ط��اه��ر  م��ع 
باإقامة مباراتن �سمن  الثانية  تنطلق اجلولة 
املجموعة الأوىل، فيلتقي البحري مع الت�سامح، 
ال�سعودية  املدر�سة  مع   ”16 “اأف  يلعب  فيما 

للقيادة.
وتتوقف مناف�سات كرة ال�سالت ملدة يومن بعد 
ذلك من اأجل اإتاحة املجال اأمام اإقامة مناف�سات 
اجلولة  ت�ستكمل  اأن  ع��ل��ى  ال����دراج����ات،  ���س��ب��اق 
وذلك  املقبلن،  والثنن  الأح��د  يومي  الثالثة 
من اأجل حتديد هوية الفرق املتاأهلة اإىل الدور 

ن�سف النهائي.

حتدي نا�ض الليلي:
ت�ستقطب  ال��ل��ي��ل��ي  ل��ل��ت��ح��دي  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة 
اأعداد كبرية تقام اليوم “اخلمي�س 16 مايو”، 

ال�سبا  ن��د  ل��ت��ح��دي  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة  مناف�سات 
الليلي، والذي �سيكون خم�س�ساً لفئة الفردي، 
ا�ستقطاب  م��ع  كبرية  مب�ساركة  توقعات  و�سط 
وعلى  �سنوياً،  م��ت��زاي��دة  اأع���داد  املناف�سات  ه��ذه 
وريا�سية  ريا�سي   1000 نحو  م�ساركة  �سوء 
م��ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات يف م��ن��اف�����س��ات الفرق 

الأ�سبوع املا�سي.
و�ستقام املناف�سات يف نف�س املوقع املخ�س�س لهذا 
قوة  تتطلب  التي  الريا�سية  الألعاب  النوع من 
ولياقة بدنية، اإىل جانب القدرة على ا�ستخدام 
اأ�سرع وقت  العوائق يف  اأج��ل جت��اوز  الذكاء من 
وت�سم  ك��ل��م،   4.2 امل�سافة  متتد  حيث  مم��ك��ن، 
14 عائقاً هذا العام بزيادة عائق اإ�سايف مقارنة 
بالن�سخة املا�سية منها 5 عوائق تتطلب جتاوز 
تزويده  ومت  املثلجة،  امل��ي��اه  واح���دة  منها  امل��ي��اه 
جانب  اإىل  للم�ساركن  وا���س��ح  وم�سار  ب��اإ���س��اءة 
تواجد خدمات املياه والطعام والإ�سعاف ل�سمان 

كافة احتياجات واأمن و�سالمة امل�ساركن.

الب�ضمة الريا�ضية:
“الب�سمة  جلائزة  املر�سحن  ملفات  »حتكيم” 

الريا�سية« 
“الب�سمة  ج����ائ����زة  حت���ك���ي���م  جل���ن���ة  ت����وا�����س����ل 
الريا�سية” التي اأ�سافها جمل�س دبي الريا�سي 
اإىل مبادرات دورة ند ال�سبا الريا�سية، بالتعاون 
م���ع م��وؤ���س�����س��ة وط���ن���ي الإم���������ارات، حت���ت �سعار 
املرت�سحة  امللفات  تقييم  حدود”،  بال  “قدرات 
للفوز بالن�سخة الأوىل من اجلائزة التي �سيتم 
اإعالن الفائز فيها خالل الدورة، بعد اأن مت غلق 

باب الرت�سح خالل الأ�سبوع املا�سي.
من  العديد  الريا�سي،  دب��ي  جمل�س  وا�ستقبل 
ملفات املرت�سحن للفوز باجلائزة، التي تهدف 
اإىل تعزيز العمل الإن�ساين والتطوعي يف القطاع 
الريا�سي، وحتفيز الأفراد واملوؤ�س�سات على دعم 
هذا القطاع املهم بجهودهم ومبادراتهم، وتكرمي 
الفائز يف حفل يليق بقيمة اجلائزة التي حتمل 
�سعار »هذا ما كان يحبه زايد«، ومكانة دورة ند 
واملجتمعي  الريا�سي  ودوره��ا  الريا�سية  ال�سبا 

الرائد.
من  الأوىل  الن�سخة  يف  ال��ف��ائ��ز  ت��ك��رمي  و�سيتم 
كما  الريا�سية،  ال�سبا  ن��د  دورة  اأث��ن��اء  اجل��ائ��زة 
“وطني  ج��ائ��زة  حفل  يف  اأي�����س��اً  تكرميه  �سيتم 
مايو   22 ي���وم  الإن�ساين”  ل��ل��ع��م��ل  الإم�������ارات 
خمتلف  يف  ال���ف���ائ���زي���ن  ج���ان���ب  اإىل  اجل�������اري، 
الإن�سانية  اجلائزة  لهذه  ال�سابعة  ال��دورة  فئات 

الوطنية الرائدة.
وطني  وموؤ�س�سة  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  وك��ان 
الإمارات قد اأعلنا يف موؤمتر �سحفي عن �سروط 
اأن  وه��ي:  باجلائزة،  وال��ف��وز  الرت�سح  ومعايري 
اأو م��ع��رتف بها  امل��ق��دم��ة موثقة  امل��ب��ادرة  ت��ك��ون 
واأن تكون  الر�سمية،  اإح��دى اجلهات  من طرف 
ذات نفع ملمو�س للمجتمع، ومبخرجات قوية، 
تتوافق مع اجلائزة وا�سرتاتيجية الدولة، ومت 
اإجن��ازه��ا خ��الل اآخ���ر ث��الث ���س��ن��وات، اأو �ساري 
ومتما�سية  ال��رت���س��ح،  ف���رتة  خ���الل  تطبيقها 
م��ع القيم والأخ����الق الإن�����س��ان��ي��ة، واأ���س��ه��م��ت يف 
فل�سفة  مع  ومتوافقة  الريا�سي،  القطاع  اإث��راء 
واأه����داف اجل��ائ��زة، وت��ك��ون ذات اأث��ر اإي��ج��اب��ي يف 
القيم  م��ع  ت��ت��ع��ار���س  واأل  ال��ري��ا���س��ي،  ال��ق��ط��اع 
تكون  واأل  وال��ري��ا���س��ي��ة،  الإن�سانية  والأخ����الق 
اجل��ه��ة امل��رت���س��ح��ة اأو ال�����س��خ�����س امل��رت���س��ح، قد 
نهائية من طرف جهة حملية  لعقوبة  تعر�س 

اأو دولية.
ومت فتح باب الت�سجيل ل�ستالم طلبات الرت�سح 
الإلكرتوين  الريا�سي  دبي  جمل�س  موقع  عرب 
التناف�س:  حم����ور  اإط�����ار  يف  وذل����ك  ال��ر���س��م��ي، 
القطاع  يف  الإن���������س����اين  ال���ع���م���ل  “م�سوؤولية 
املجتمعية،  امل��ب��ادرات  ي�سمل  ال��ذي  الريا�سي”، 

واملجتمعية  الإن�����س��ان��ي��ة  الأه�����داف  ال��ت��ي حت��ق��ق 
ل��ل��ري��ا���س��ة، ب��ح��ي��ث ي��ك��ون ل��ت��ل��ك امل���ب���ادرات اأثر 
اإي��ج��اب��ي يف ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���س��ي، و���س��م��ن فئتي 
�سبق  اإجن���ازات  خ��الل  من  واملوؤ�س�سات،  الأف���راد 
املحلي،  امل�ستوى  على  جن��اح��ات  حققت  اأن  لها 
ومت حتديد اأداة التقييم، بحيث تخ�س�س ن�سبة 
حمور تقييم النتائج  اإىل  التقييم  % من   40
 ،%  20 اإىل توثيق املبادرة  واملخرجات تنق�سم 
 60 %، وتخ�س�س ن�سبة   20 والأث��ر امللمو�س 
تكون  بحيث  املمار�سات،  تقييم  حمور  اإىل   ،%
 ،%  20 والفاعلية   ،%  20 والكفاءة  اجل��ودة 

والإبداع والبتكار 20 %.

�ضلة الكرا�ضي املتحركة:
بلدية دبي يبداأ م�سوار الدفاع عن اللقب باأكرب 

فوز
بطولة  مناف�سات  الأول  اأم�����س  م�ساء  توا�سلت 
ال�سلة للكرا�سي املتحركة التي ي�ست�سيفها نادي 
الن�سخة  مناف�سات  �سمن  الهمم  لأ�سحاب  دبي 
و�سهد  ال��ري��ا���س��ي��ة،  ال�سبا  ن��د  ل����دورة  ال�سابعة 
�سحة  فريق  ع��ودة  املناف�سات  من  الثاين  اليوم 
دبي لطريق النت�سارات بعدما جنح يف حتقيق 
الفوز على فريق هيئة دبي للطرق واملوا�سالت، 
بنتيجة 15-10، وكان فريق ال�سحة قد خ�سر 
مباراته الفتتاحية يف اجلولة الأوىل امام فريق 
ليخلط  دبي  �سحة  فوز  وياأتي  الب�ستان،  مركز 

اأوراق املجموعة الثانية مبكرا.
وج�����اءت امل���واج���ه���ة ال��ث��ان��ي��ة ال���ت���ي ج��م��ع��ت بن 
ال��ه��م��م والأن�������س���اري لل�سرافة  دب���ي لأ���س��ح��اب 
دبي  نارية حيث حاول  الأوىل  املجموعة  �سمن 
بعد  لالنت�سارات  ال��ع��ودة  يف  الهمم  لأ���س��ح��اب 
هيئة  اأم��ام  الأوىل  اجلولة  يف  املفاجاأة  خ�سارته 
مياه وكهرباء دبي “ديوا” يف الوقت الذي حقق 
فريق  على  الأوىل  اجلولة  يف  الفوز  الأن�ساري 
 ،6-6 بالتعادل  الأوىل  ال��ف��رتة  وانتهت  دن��ات��ا، 
و�سغط  الثانية،  الفرتة  يف  املباراة  �سكل  وتغري 
وو�سع  كبري  ب�سكل  الهمم  لأ�سحاب  دبي  فريق 
والتي  الفرتة  منت�سف  يف   6-20 اإىل  الفارق، 

انتهت بفوزه 6-29.
و�سيف  النيابة  فريق  وج��ه  الثالثة  امل��ب��اراة  ويف 
لكل  اللهجة  �سديد  اإن����ذارا  امل��ا���س��ي��ة،  الن�سخة 
الفرق يف اأول ظهور له يف املجموعة الثانية اأمام 
فريق مركز الب�ستان وجنح يف حتقيق فوز كبري 
الثانية،  املجموعة  يف  ف��وز  اأعلى  وه��و   ،8-65
بنتيجة  بالتفوق  الأوىل  ال��ف��رتة  ح�سم  بعدما 

 .2-31
ويف املباراة الرابعة التي جمعت بن بلدية دبي 
املجموعة  يف  ل��ه  ظ��ه��ور  اأول  يف  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل 
افتتاح  يف  خ�����س��ر  ال����ذي  دن���ات���ا  وف���ري���ق  الأوىل 
املجموعة الأوىل اأمام الأن�ساري لل�سرافة، فقد 
اأعلن البلدية عن دخوله البطولة بقوة للدفاع 
بنتيجة  الأن�����س��اري  على  ف��از  بعدما  لقبه  ع��ن 
75-9 وهي اأعلى نتيجة يف البطولة حتى الآن، 
لريد   ،4-38 بالتفوق  الأوىل  ال��ف��رتة  وح�سم 
�سيكون  النهائي  اأن  النيابة ويبدو  على و�سيفه 
من  جولتن  بعد  والنيابة  البلدية  بن  مكررا 

الدور الأول. 
ف��ري��ق دبي  ال��ث��اين، يت�سدر  ال��ي��وم  نتائج  وب��ع��د 
لأ�سحاب الهمم قمة املجموعة الأوىل بر�سيد 
فوز وخ�سارة يليه يف املركز الثاين  نقاط من   3
والثالث  الر�سيد  بنف�س  لل�سرافة  الأن�����س��اري 
ب��ل��دي��ة دب���ي م��ن ف���وز واح����د ب��ر���س��ي��د نقطتن 
والرابع فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بر�سيد 
من  نقطتن  بر�سيد  دناتا  واخلام�س  نقطتن 

خ�سارتن. 
ويت�سدر فريق هيئة ال�سحة بدبي املركز الأول 
فوز  من  نقاط   3 بر�سيد  الثانية  للمجموعة 
وخ�����س��ارة وال���ث���اين ف��ري��ق ال��ب�����س��ت��ان ب��ر���س��ي��د 3 

النيابة  فريق  والثالث  وخ�سارة  فوز  من  نقاط 
العامة بر�سيد نقطتن من فوز واحد، والرابع 
دبي خلدمات الإ�سعاف من فوز واحد، واخلام�س 
هيئة الطرق واملوا�سالت بر�سيد نقطتن من 

خ�سارتن.
ويلتقي يف اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة ال��ي��وم، ف��ري��ق دبي 
مع  العامة  والنيابة  دب��ي  �سحة  مع  لالإ�سعاف 
وديوا  الثانية،  املجموعة  �سمن  ال��ط��رق  هيئة 
دبي  م��ع  دب��ي  وبلدية  لل�سرافة  الأن�����س��اري  م��ع 

لأ�سحاب الهمم.
وتختتم مباريات الدور الأول ب�4 مباريات بعد 
دناتا وبلدية  دي��وا مع  يلتقي  ال�سبت، حيث  غد 
املجموعة  ل��ل�����س��راف��ة يف  الأن�������س���اري  م���ع  دب���ي 
الب�ستان  مع  الإ�سعاف  خلدمات  ودب��ي  الأوىل، 
والنيابة العامة مع �سحة دبي �سمن املجموعة 

الثانية. 

الكرا�ضي  �ضلة  يف  لعب  اأ�ضغر   .. ال�ضحي 
املتحركة

ي��ع��د حم��م��د اأح���م���د ال�����س��ح��ي اأ���س��غ��ر لع����ب يف 
بطولة ال�سلة للكرا�سي املتحركة، واأحد املواهب 
م��ه��ارات مميزة  الطريق، ميتلك  على  ال��واع��دة 
الدفاع  يف  بالكر�سي  وال��ت��ح��رك  ال�سلة  ك��رة  يف 
وال���ه���ج���وم، وجن���ح يف ال��ل��ع��ب م���ع ف��ري��ق مركز 

الب�ستان للمرة الأوىل يف البطولة.
ويقول حممد “15 �سنة”: بداأت ممار�سة كرة 
فقط  ع��ام��ن  م��ن��ذ  امل��ت��ح��رك��ة  للكرا�سي  ال�سلة 
األعب  اأن��ن��ي  واحلقيقة  للمعاقن  الثقة  ب��ن��ادي 
املتحركة  الكرا�سي  �سباق  يف  طويلة  ف��رتة  منذ 
اأ�سل  اأن  يف  واأطمح  اأجيدها،  التي  اللعبة  وه��ي 
ووجدت  الإم������ارات،  ع��ل��م  واأرف����ع  للعاملية  فيها 
وبداأت  اأخ���رى،  األ��ع��اب  على ممار�سة  ق��ادر  اأنني 
�سلة  اإىل  وتوجهت  يل  ت���روق  ومل  ال�سباحة  يف 
الكرا�سي باعتبارها قريبة من �سباق الكرا�سي، 
وع���ل���ى م�����دار ع����ام ات��ق��ن��ت ال��ل��ع��ب وم����ن خالل 
مع  للعب  �سمي  مت  اأق��ارب��ي  اأح���د  م��ع  توا�سلي 

فريق الب�ستان يف البطولة.
واأ�����س����ار اإىل اأن����ه ب��ط��ول��ة ن���د ال�����س��ب��ا ب��ات��ت من 
التي ينتظرها عدد كبري من  املهمة  البطولت 
مع  �سعرته  ما  وه��و  فيها،  للم�ساركة  الالعبن 
تفتح  اأن��ه  كما  الب�ستان،  م�ساركة مع فريق  اأول 
الطريق  على  جديدة  مواهب  لظهور  الطريق 
�سن  حت��دي��د  تت�سمن  ل  ال��الئ��ح��ة  اأن  خ��ا���س��ة 

معن للم�ساركة.
واأع������رب ع���ن ���س��ع��ادت��ه ك���ون���ه اأ���س��غ��ر لع����ب يف 
�ستكون  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  وقال:”  ال��ب��ط��ول��ة، 
البداية وبعدها �ساأ�سارك �سنويا �سواء مع فريقي 
اأو اأي فريق اآخ��ر، وقال:” لي�س هناك ف��ارق يف 
بل  واأخ���ر كبري  ب��ن لع��ب �سغري  اللعبة  ه��ذه 
و�سرعة  ال�سحيح  والتحرك  املهارة  على  تعتمد 
رد الفعل يف الهجوم، واللياقة البدنية العالية، 
وتبقى لعبتي الأ�سا�سية يف �سباق الكرا�سي لأنني 
الأ�سهل  الفردية هي الطريق  الألعاب  اأن  اأدرك 
اجلماعية  الأل��ع��اب  بينما  الإجن����ازات  لتحقيق 
تعتمد على مقومات كثرية يف مقدمتها اللعب 

اجلماعي يف الفريق.

مواجهات قوية يف نهائي ال�ضلة
كل  ق��ب��ل  و”الكرة  بيغ3”  “ذو  ف��ري��ق��ا  مت��ك��ن 
ال�سلة  ك���رة  ن��ه��ائ��ي  اإىل  ال��و���س��ول  �سيء” م��ن 
3×3 الذي اأقيم م�ساء اأم�س، وتاأهل “ ذو بيغ 
من  اأول  م�ساء  النهائي  ن�سف  يف  بفوزه   ”3
اأم�س على “األيميد” 19-7، فيما فاز “الكرة 

قبل كل �سيء” على فريق “الهيبة” 8-18.
بالك  “جام  ت��اأه��ل  ال�سباب،  مناف�سات  و�سمن 
اأم  دي  “اأي  ح�ساب  على  النهائي  اإىل  ممبا�س 
على  ثريت”  و”تريبل   3-19 بنتيجة  اأت�س” 

ال�سارقة 12-15.

دبي 2021 بطل الن�سخة ال�سابعة لطائرة ند ال�سبا الريا�سية

فريق اأبوظبي ي�سارك يف بطولة العامل لزوارق الفورمول 1 بالربتغال الفيكتوري تيم ي�سارك يف بطولة العامل لزوارق الفورمول بالربتغال
•• بورتيماو-الفجر

ي�سارك فريق اأبوظبي يف اجلولة الثانية من “بطولة العامل لزوارق 
الفورمول1 “ التي تقام يف مدينة بورتيماو جنوب الربتغال خالل 
الفرتة من 17 اإىل 19 مايو اجلاري. وي�سعى فريق اأبوظبي - بطل 
اأن  “ ن�سخ - اإىل   6 “ امل�سابقة يف اآخر ن�سختن والفائز بالبطولة ل� 
التوايل  الثالثة على  تاريخه ولل�سنة  ال�سابعة يف  باللقب للمرة  يتوج 
خ��ا���س��ة واأن����ه ال��ف��ري��ق ال��وح��ي��د ح��ال��ي��ا ب��ن ك��ل ال�����زوارق ال���� “ 19” 
اأعلى رقم من �سجالت الفوز بن  امل�ساركة يف البطولة الذي ميتلك 
برئا�سة  الفريق  بعثة  وغ��ادرت  احلالين.  وامل�ساركن  املحرتفن  كل 

وحممد  الرميثي  ورا�سد  القمزي  ثاين  واملت�سابقن  الرميثي  �سامل 
“راديو  املحريبي ورا�سد القمزي ونا�سر الظاهري وجمعة القبي�سي 
مان الفريق«. واأكد �سامل الرميثي رئي�س بعثة الفريق على اجلاهزية 
اأجل  من  الكامل  والتاأهب  اأبوظبي  فريق  ملت�سابقي  والبدنية  الفنية 
امل�ساركة يف اجلولة الثانية من البطولة .. وقال اإن تواجد الفريق يف 

البطولة بهدف املناف�سة على املركز الأول وت�سدر الرتتيب العام.
وتبداأ املناف�سة بعد غد اجلمعة مع الفح�س الفني والت�سجيل الر�سمي 
للزوارق يف املناف�سة ثم �سباق الزمن الأف�سل يوم ال�سبت وحماولت 
يوم  الرئي�سي  ال�سباق  مع  اجلولة  وختام  توقيت  اأ�سرع  اإىل  الو�سول 

الأحد املقبل وتتويج الفائزين.

•• بورتيماو-الفجر

ال�سريعة  ل��ل��زوراق  العامل  بطولة  ج��ولت  ث��اين  يف  تّيم  الفيكتوري  فريق  ي�سارك 
بورتيماو  تقام يف مدينة  التي  الكربى  الربتغال  » جائزة   F1h2o  « الفورمول 
“ حمرتيف  19 مايو اجل��اري. وي�سارك الفريق يف فئة   - 17 خ��الل الفرتة من 
ال��ف��ورم��ول 1 “ ب��زورق��ن يف فئة ال��ف��ورم��ول 1 ب��ق��ي��ادة بطل ال��ع��امل اأرب���ع مرات 
الإيطايل األيك�س كاريال بزورق رقم 44 والبطل الإماراتي املخ�سرم اأحمد الهاملي 
بقيادة  ي�سارك  اإذ  4 - ا�س”  4 اف  “الفورمول  3.. بينما ي�سارك يف فئة  ب��زورق 
البطل الإماراتي الأوملبي علي اللينجاوي بزورق رقم 4 والبطل الإماراتي ال�ساعد 
اأحمد الفهيم بزورق رقم 3. واأكد �سعادة حريز املر بن حريز رئي�س جمل�س اإدارة 
الريا�سات  تكنولوجيا  باأف�سل معايري  الفريق جمهز  اأن  تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة 

البحرية وي�سم اأف�سل اخلرباء يف املجال ويفتخر بتواجد اأبطال اإماراتين قادرين 
على خو�س التحديات العاملية لتحقيق املراكز الأوىل .. لفتا اإىل اأن الفريق ي�سعى 
بحريا  مو�سما  يقدم  ولأن  ول��ل��دول��ة  للموؤ�س�سة  الذهبية  امليداليات  ع��دد  ل��زي��ادة 
تاريخه  الفريق من خالل  التي حققها  الإجن��ازات  يوا�سل م�سرية  واأن  ا�ستثنائيا 
الفريق  ي�سعى  جديد  حتدي  هي  للفورمول  العامل  بطولة  اأن  معتربا   .. العريق 
خلو�سه والفوز به. وي�ستعد الثالثي الإماراتي املخ�سرم اأحمد الهاملي “للفورمول 
4 “ والبطل الأوملبي الإماراتي  “للفورمول  “ والبطل الإماراتي اأحمد الفهيم   1
 F1h2o  « الفورمول  العامل  اللينجاوي للم�ساركة يف ثاين جولت بطولة  علي 
اإجنازات  العاملية وحتقيق  البطولت  الإم��ارات على خو�س  اأبناء  ق��درة  موؤكدين   «
الفريق  اأن  يذكر  العاملية.  الريا�سية  املحافل  خمتلف  يف  الدولة  ومتثيل  ريا�سية 

ي�سارك بزوارق اإماراتية %100 من ت�سميم و�سناعة موؤ�س�سة الفيكتوري تيم.
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••  اأبوظبي-الفجر

تاأهل فريق مكتب الأمن العام لكرة القدم لدور الأربعة من مناف�سات 
�سمو  املقامة حتت رعاية  القدم  لكرة  زايد  بن  كاأ�س من�سور  بطولة 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
الرئا�سة  �سوؤون  بوزارة  الريا�سية  اللجنة  ،وباإ�سراف  الرئا�سة  �سوؤون 
والتي تلعب مبارياتها باخليمة الريا�سية بفندق ق�سر الإمارات يف 
اأبوظبي ،وقد جاء تاأهله كاأول فرق البطولة على ح�ساب املجموعة 
الأوىل بتعادله يف ختام مبارياته يف الدور التمهيدي اأم�س الأول مع 
اأبو ظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية بهدف لكل فريق  فريق هيئة 

رافعا ر�سيده اإىل 10 نقاط دون هزمية ، بينما اأ�سبح ر�سيد فريق 
نادي  �سركة  فريق  اأم��ام  واح��دة  م��ب��اراة  له  ،وتبقت  نقاط   4 الهيئة 
التمهيدي  ال��دور  مباريات  ختام  قبل  ال�سبت  غد  بعد  جولف  �سيتي 
والتي �ستحدد و�سيف املجموعة املتاأهل للدور النهائي ، و�سجل هدف 
اأ�سامة  والبطولة  الفريق  ه��داف  للكرة  العام  الأم��ن  مكتب  فريق 
ال�سعيبي ،بينما �سجل هدف فريق هيئة اأبو ظبي للزراعة وال�سالمة 

الغذائية يو�سف اأكيومن.
ويف املباراة الثانية ا�ستطاع فريق دائرة الق�ساء حتقيق اأول فوز له يف 
البطولة بفوزه على فريق �سركة نادي �سيتي جولف  10-2 ،لي�سع 
فريق الق�ساء اأول 3 نقاط يف ر�سيده ليحتل املركز الثالث يف ترتيب 

املجموعة “موؤقتا” بعد فريقي مكتب الأمن العام املت�سدر واملرا�سم 
الرئا�سية الثاين يف ترتيب املجموعة بر�سيد 6 نقاط ،والذي تبقت 
له مباراة اأخرية مع فريق دائرة الق�ساء ،والتي تلعب بعد غد ال�سبت 
،والتي �ستحدد ترتيب املجموعة الأوىل ،و�سجل لفريق دائرة الق�ساء 
احمد جمدي 6 اأهداف ،وهدفا لكل من عالء عاطف ،وتاكوي،بالل 
�ساملن وعبداهلل العامري  و�سجل لفريق �سيتي جولف احمد �سيف 

وطالل ح�سن .
ال�سبت  غ��د  بعد  التمهيدي  ال���دور  م��ب��اري��ات  خ��ت��ام  ا�ستئناف  وق��ب��ل 
مباراة  تعقبها  والتي  الق�ساء  ودائ��رة  الرئا�سية  املرا�سم  مبواجهتي 
�سركة نادي �سيتي جولف وهيئة اأبو ظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية 

يحتل �سدارة قائمة الهدافن لعب فريق مكتب الأمن العام اأ�سامة 
ال�سعيبي بر�سيد 8 اأهداف وتقدم لعب فريق دائرة الق�ساء احمد 
جمدي للمركز الثاين بر�سيد 6 اأهداف ،وثالثا لعب مكتب الأمن 

العام عبد الوا�سع حممد املن�سوري بر�سيد 5 اأهداف.
من جانب اآخر – اأ�ساد لع�������������ب فريق دائرة الق�����������ساء احمد جمدي 
بامل�ستوى املتطور لبط�����ولة كاأ�س من�سور بن زايد لكرة الق��������دم، التي 
تتوا�سل مبارياتها يف اإطار الروح الريا�سي����������ة والتناف�س ال�س�������ريف، 
والتي ك�سفت عن م�ستويات متم������يزة لعدد من الالعبن املواطنن 
الفرق  واهت�������مام  املن������ظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ج��ه��ود  وامل��ق��ي��م��ن،م�����س��ي��دا 

امل�ساركة.

تاأهل فريق مكتب الأمني العام لكرة القدم مبناف�سات  بطولة »من�سور بن زايد« بفندق ق�سر الإمارات

•• دبي-الفجر

نائب  الطاير  مطر  �سعادة  ا�ستقبل 
�سعادة  الريا�سي  دبي  جمل�س  رئي�س 
لودفيك بوي �سفري جمهورية فرن�سا 
ملنا�سبة اإ�سدار جمل�س دبي الريا�سي 
دبي  يف  الريا�سية  الفعاليات  دل��ي��ل 
باللغة   2030-2019 ل��ل��ف��رتة 
ال��ف��رن�����س��ي��ة وت��وزي��ع��ه داخ����ل وخ���ارج 
الدولة، وكذلك بحث تعزيز التعاون 

الريا�سي بن اجلانبن.
ال���ذي ح�����س��ره �سعيد  ال��ل��ق��اء  ومت يف 
حارب اأمن عام جمل�س بي الريا�سي 
ونا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد الأمن 
اأوجه  ا���س��ت��ع��را���س  للمجل�س،  ال��ع��ام 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  بن  التعاون 
واملوؤ�س�سات الريا�سية الفرن�سية حيث 
اأكد �سعادة مطر الطاير على حر�س 
كرة  احت��اد  مع  التعاون  على  املجل�س 

الفرن�سية  والأندية  الفرن�سي  القدم 
التي تعد من اأندية النخبة يف اأوروبا 
اأن��ظ��م��ة العمل  وال���ع���امل م���ن ح��ي��ث 
الكوادر  وتاأهيل  الأكادمييات  وقطاع 
انتهى  وق��د  وال��الع��ب��ن،  التدريبية 
ق��ب��ل ع���دة اأي�����ام ف��ري��ق م���ن اخل���رباء 
اأكادمييات  تقييم  م��ن  الفرن�سين 
اأن���دي���ة دب���ي وتقدمي  ك���رة ال��ق��دم يف 
الإدارة  بجوانب  اخلا�سة  املالحظات 
وانتقاء  وال����ت����دري����ب  وال��ت��خ��ط��ي��ط 

وتطوير املواهب.
وقال الطاير “ فرن�سا دولة �سديقة، 
الريا�سة  يف  كبريا  ثقال  متثل  وه��ي 
ال��ع��امل��ي��ة ����س���واء يف ك���رة ال���ق���دم التي 
العامل  ك��اأ���س  الأول  منتخبها  اأح���رز 
والالعبن  املدربن  وانت�سار  مرتن 
الأن������دي������ة  اأه���������م  ال���ف���رن�������س���ي���ن يف 
واملنتخبات، اأو يف الريا�سات الأخرى، 
ولذلك نحن حري�سون على التعاون 

م����ع احت������اد ك�����رة ال����ق����دم والأن����دي����ة 
اأن الفرن�سيون �سعب  الفرن�سية، كما 
الفرن�سية  وال��ف��رق  الريا�سة  يع�سق 
دائ��م��ة ال��ت��واج��د يف ال��ب��ط��ولت التي 
يتم تنظيمها هنا، اإىل جانب ح�سور 
للمناف�سات،  الفرن�سية  اجل��م��اه��ري 
دليل  باإ�سدار   قرارنا  هنا جاء  ومن 
الفعاليات الريا�سية يف دبي لل�سنوات 
اىل   2019 م���ن  12القادمة  ال����� 
نتيح  لكي  الفرن�سية  باللغة   2030
املتحدثن  وجل��م��ي��ع  ل��ل��ف��رن�����س��ي��ن 
باللغة الفرن�سية يف الدولة وخارجها 
ف����ر�����س����ة ال����ت����ع����رف ع����ل����ى ب���رن���ام���ج 
ف��ع��ال��ي��ات��ن��ا ال�����س��ن��وي��ة امل��ت��ن��وع��ة من 
تن�سيق  اأو  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ح�����س��ور  اأج���ل 
يريدون  وحدث  وبطولة  فعالية  اأية 

تنظيمه هنا«.
واأ�ساف “ دليل الفعاليات الريا�سية 
يف دبي هو الأول من نوعه يف العامل 

كاملة عن  املتابع فكرة  ال��ذي يعطي 
12 �سنة، وقد  فعاليات متتد لفرتة 
ن���ال م��ن��ذ اإ�����س����داره يف ع���ام 2011 
باللغتن العربية والإجنليزية اإ�سادة 
وا���س��ع��ة م���ن امل��ن��ظ��م��ات والحت������ادات 
ال��دول��ي��ة وم���ن منظمي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
الفعاليات واجلمهور الريا�سي كونه 
منح اجلميع الفر�سة لالطالع على 
وترتيب  مقبلة  ل�سنوات  الفعاليات 
ال��ت��زام��ات��ه��م واخ��ت��ي��ار الأوق����ات التي 
ح�سور  اأو  للتنظيم  ���س��واء  تنا�سبهم 
امل��ن��اف�����س��ات وال���س��ت��م��ت��اع ب���الأج���واء 

الرائعة هنا«.
دبي  جمل�س  اأن  الطاير  اأك���د  ختاما 
تطوير  ع���ل���ى  ح���ري�������س  ال���ري���ا����س���ي 
وتدعم  الريا�سية  الفعاليات  قطاع 
ال���ع���ام���ل���ن ف���ي���ه �����س����واء م����ن خالل 
واأي�سا  ال�سنوي،  الدليل  هذا  اإ�سدار 
وت�سنيف  ت�سجيل  ن��ظ��ام  خ��الل  م��ن 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة ال����ذي يتيح 
على  واحل�����س��ول  الت�سجيل  للمنظم 
قيا�سي،  وبوقت  الكرتونيا  املوافقات 
كما اأن نظام ت�سنيف الفعاليات الذي 
ف��ي��ه خمتلف اجل��ه��ات ومن  ي�����س��ارك 
بينها املنظمن واجلمهور وامل�ساركن 
ي�ساهم يف دعم جهود املنظمن واإبراز 

متيزهم وتقديرهم.
�سكر  الفرن�سي  ال�سفري  �سعادة  وقدم 
ا�ستقباله  على  الطاير  ل�سعادة مطر 
الريا�سي  دبي  جمل�س  مبادرة  وعلى 
باإ�سدار هذا الدليل املميز يف ال�سكل 
ل�سرف  “اإنه   : وق�����ال  وامل���ح���ت���وى، 
جمل�س  م����ن  دع������وة  اأت���ل���ق���ى  اأن  يل 
دليل  لإط���الق  ال��ي��وم  الريا�سي  دب��ي 
-2019 ال���ري���ا����س���ي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 

الفرن�سية. باللغة   2030
العام  هذا  الفرنكوفونية  ل�سهر  كان 
ا ، هنا يف دولة الإمارات  �سدًى خا�سً

اكت�سبت،  اأن  منذ   ، املتحدة  العربية 
�سفة  امل����ا�����س����ي،  اأك����ت����وب����ر   11 يف 
الدولية  املنظمة  يف  منت�سب  ع�سو 

للفرنكفونية”.
الإم����ارات  دول���ة  “اأظهرت  واأ����س���اف   
متزايًدا  اه��ت��م��اًم��ا  امل��ت��ح��دة  العربية 
ب����ال����ل����غ����ة ال���ف���رن�������س���ي���ة وال����ث����ق����اف����ة 
اأرى  اأن  وي�����س��رين   ، ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة 
بالفرن�سية  امل��ت��ح��دث��ن  ع���دد  ت��زاي��د 
يف ال���ب���الد. وي��ع��ك�����س ح����دث اإط����الق 
دليل  م�����ن  ال���ف���رن�������س���ي���ة  ال���ن�������س���خ���ة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة م��ك��ان��ة اللغة 
الفرن�سية يف دولة الإم��ارات العربية 

املتحدة ».
 30 وج��ود  الفرن�سي  ال�سفري  واأك���د 
الدولة  يف  ي��ع��ي�����س��ون  ف��رن�����س��ي  األ����ف 
يتحدثون  ���س��خ�����س  األ������ف  و300 
�ستحر�س  ح��ي��ث  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
اإي�سال ن�سخ  ال�سفارة الفرن�سية على 

الدليل  من  الكرتونية  اأو  مطبوعة 
اإليهم.

وختم “من خالل الريا�سة، نت�سارك 
والت�سامن واحلوار  النفتاح  يف قيم 
اللغة  اأن  وي�سعدين  ال��ث��ق��اف��ات.  ب��ن 

ال���ف���رن�������س���ي���ة ����س���رتت���ب���ط ب�����اأح�����داث 
الإم����ارات  ق��ادم��ة يف  ك��ربى  ريا�سية 
اإىل   2019 م��ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
2030 حلمل هذه الر�سالة القوية 

والعاملية«.

مطر الطاير يبحث مع ال�سفري الفرن�سي �سبل التعاون الريا�سي بني اجلانبني

•• العني - الفجر

بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت 
طحنون اآل نهيان، تقام الليلة يف �سالة 
ا�ستاد خليفة بن زايد يف نادي العن، 
مرا�سم حفل الفتتاح الر�سمي لدورة 
�ستتوا�سل  التي  الريا�سية،  الت�سامح 
ح��ت��ى 30 م��اي��و اجل�����اري، وت�����س��م 5 
بطولت رئي�سة يف األعاب كرة الطائرة 
الهجن  و�سباقات  ال�سالت  قدم  وكرة 

والرماية وكرة اليد لل�سيدات.
كافة  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  واأجن����������زت 
الرتتيبات من اأجل اإقامة حفل افتتاح 
يج�سد القيم التي ترفعها هذه الدورة 
اإبراز  خ��الل  من  احلالية  الن�سخة  يف 
امل�سرقة  ال�����س��ورة  بو�سفه  ال��ت�����س��ام��ح 

امل��ج��ت��م��ع القائم  ل��ل��دول��ة، وم���ا مي��ي��ز 
اأر�س  على  والن�سجام  ال�سعادة  على 
الإمارات حيث الأمن واملحبة واخلري 
الفتتاح  ح���ف���ل  وع���ق���ب  وال����ع����ط����اء. 
�ستنطلق فعاليات الدورة ر�سمياً والتي 
ت�����س��م ب��رن��اجم��اً ح���اف���اًل، ح��ي��ث تبداأ 
الليلة مناف�سات كرة الطائرة للرجال 
التي تتوا�سل حتى 20 مايو اجلاري 
على نف�س ال�سالة، فيما تنطلق الليلة 
ال���رم���اي���ة يف نادي  م��ن��اف�����س��ات  اأي�������س���اً 
واجلولف  والرماية  للفرو�سية  العن 
وت��ت��وا���س��ل ح��ت��ى 29 م��اي��و اجل����اري، 
ف��ي��م��ا ت��ق��ام ب��ال��ت��زام��ن م��ع ن��ه��اي��ة كل 
انطلقت  التي  الهجن  �سباقات  اأ�سبوع 
الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي، وت���ق���ام ك����رة اليد 
 27 اإىل   23 م��ن  بالفرتة  لل�سيدات 

اأن تقام مناف�سات  مايو اجل��اري، على 
ك��رة ق��دم ال�����س��الت بالفرتة م��ن 21 

اإىل 30 من ال�سهر نف�سه.
واعتمدت اللجنة املنظمة جوائز مالية 

الأوىل  املراكز  على  للحا�سلن  قيمة 
اأجل  م��ن  وذل���ك  ال��ف��ئ��ات،  يف خمتلف 
اأف�سل  تقدمي  على  امل�ساركن  حتفيز 
امل��واه��ب املميزة  امل�����س��ت��وي��ات وم��ك��اف��اأة 

اجلماعية  ال���ري���ا����س���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
قيمة  م��ع  يتنا�سب  ومب���ا  وال���ف���ردي���ة، 
املحدثة  الن�سخة  ت��ع��د  ال��ت��ي  احل���دث 
اأقدم  لدورة العن الرم�سانية اإحدى 

الدورات الريا�سية يف الدولة.
وي���راأ����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة اأح���م���د اآل 
م�سري  علي  كل من:  وت�سم  �سودين، 
ال�ساير  الظاهري مدير احلدث، هال 
م����دي����ر ال���ت�������س���وي���ق، ع����ب����داهلل ح����ارب 
الطائرة،  ك��رة  جلنة  رئي�س  النعيمي 
جلنة  رئي�س  النعيمي  �سام�س  حممد 
كرة القدم، خمي�س بن خ�سيبة رئي�س 
جلنة �سباقات الهجن، ن�سرين دروي�س 
رئي�س جلنة كرة اليد الن�سائية، خالد 
جمال  الرماية،  جلنة  رئي�س  الكعبي 
ب�سيوين رئي�س جلنة املالعب، حممد 

وبقية  الإع���الم،  جلنة  رئي�س  جاهن 
اأع�ساء فرق اللجان العاملة واملنظمة 

للحدث.
ووجه اأحمد اآل �سودين، رئي�س اللجنة 
املنظمة، ال�سكر اإىل معايل ال�سيخ �سعيد 
بن طحنون اآل نهيان، على توجيهاته 
ورعايته الكرمية لهذا احلدث، موؤكداً 
لإقامة  ت�����س��ع��ى  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
ومكانة  قيم  يعك�س  اأنيق  افتتاح  حفل 
احلدث الذي يعود مبناف�سات متنوعة 
التطلعات ومبا يجعلها  تواكب جميع 
وترفيهي  وريا�سي  اجتماعي  ملتقى 
خ����الل ���س��ه��ر رم�����س��ان امل����ب����ارك، واأن 
ي��ن��ج��ح ب��ت��ق��دمي ����س���ورة مم��ي��زة لقيم 
الت�سامح من خالل فتح باب امل�ساركة 
املناف�سات  يف  اجل���ن�������س���ي���ات  جل��م��ي��ع 

واأعترب  ي�����س��م��ه��ا.  ال���ت���ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
رئي�س اللجنة املنظمة، اأن مراعاة منح 
كل لعبة ريا�سية امل�ساحة الالزمة لها 
م���ن خ���الل ال��ت��وق��ي��ت ال��زم��ن��ي الغري 
عدة  يف  الفعاليات  واإق��ام��ة  م�سغوط، 
يجعل  اأن  �ساأنه  م��ن  خمتلفة،  م��واق��ع 

من احلدث حمطة م�سيئة يف جميع 
للجميع  ويتيح  العن،  مدينة  مواقع 
للو�سول اإىل احلدث �سواء للم�ساركة 
املناف�سات  حل�����س��ور  اأو  امل�����س��اب��ق��ات  يف 
اجلماهريية  ب���الأج���واء  وال���س��ت��م��ت��اع 

املتوقعة.

تقام برعاية �ضعيد بن طحنون اآل نهيان

افتتاح دورة الت�سامح الريا�سية يف »دار الزين« الليلة
انطالقة مرتقبة ملناف�ضات الطائرة والرماية وبرنامج حافل للحدث

•• ال�شارقة-الفجر

ال�سارقة  بطولة  مناف�سات  ا�ستعلت 
ال��ري��ا���س��ي��ة ال��رم�����س��ان��ي��ة ل��ك��رة قدم 
ال�سالت التي تنظمها قناة ال�سارقة 
اأم�سيتها  يف  الرابع،  للعام  الريا�سية 
اح��ت�����س��ن��ت �سالة  اخل��ام�����س��ة، ح��ي��ث 
ملعب ن���ادي ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي – 
احل��زان��ة اأرب���ع م��واج��ه��ات م��ن العيار 
وخطورتها،  ح�ساباتها،  لها  الثقيل، 
ال���ط���ري���ق نحو  ون���دي���ت���ه���ا، م����ّه����دت 
ال�سعود اإىل دور الثمانية املقبل الذي 
املقبل  اخلمي�س  م��واج��ه��ات��ه  تنطلق 
مبناف�سات  م�ساًء   10 ال�ساعة  عند 

النا�سئن.

على  النهائي  ربع  اإىل  احلمرية 
ح�ضاب الوحدان

الأم�سية  ل��ق��اءات  اأول  ان��ط��الق  ويف 
املوهوب،  ال��ف��ري��ق  ال���وح���دان  خ��ا���س 
ال��ذي ي�سم يف �سفوفه ثالثة جنوم 
ال�سمعية  الإع�����اق�����ة  اأ����س���ح���اب  م����ن 
التاأهل  ن��ق��اط  ك�سب  ن��ح��و  م�����س��واره 
احلمرية  ح�������س���اب  ع���ل���ى  ال���ث���م���ي���ن���ة 
الدقيقة  ل��ك��ن  امل��ج��م��وع��ة،  م��ت�����س��در 
الثالثة كان لها راأي اآخر حيث �سّجل 
الإيراين بهروز بهلول الهدف الأول 
التا�سعة  ال��دق��ي��ق��ة  ح��ت��ى  ل��ل��ح��م��ري��ة 
عا�سور  ف��ي��ه��ا حم��م��د  اأ����س���ك���ن  ال���ت���ي 
قذيفة على “الطاير” اأ�سكنها �سباك 
لي�ستمر  ال��ت��ع��ادل،  حم���رزاً  احلمرية 
اإي���ق���اع ال��ن��دي��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال�سوط 

بالنتيجة ذاتها. 
وم���ع ب��داي��ة ال�����س��وط ال��ث��اين ا�ستمر 
نتيجة  ملثله، يف  التعادل بهدف  اإيقاع 

الوحدان  وت�����س��ع  احل��م��ري��ة  ت��خ��دم 
يف م��وق��ف حم����رج ل��ك��ن احل����ظ بقي 
من  بالرغم  الطرفن  لكال  معانداً 
اأمطرها  ال���ت���ي  ال���ق���وي���ة  ال��ه��ج��م��ات 
الفريقان طيلة ال�سوط لكن التعادل 
بنقطة  اللقاء  لينتهي  اإيقاعه  فر�س 
الو�سافة،  يف  احلمرية  ُتبقي  واح��دة 
وُتبعد الوحدان عن املناف�سة بعد اأداء 

م�سّرف قّدمه طيلة الدورة. 
اأول”  ف�����ور  و”�سبورت  خ���ورف���ك���ان 
و�������س������راع على  ح����ا�����س����ل  حت�������س���ي���ل 

ال�سدارة
عن  والبحث  بالندية  ات�سم  لقاء  يف 
ك����ّل م���ن فريقي  ال�������س���دارة خ���ا����س 
اأول” لقاء  فور  و”�سبورت  خورفكان 
مناف�سات  ���س��م��ن  ح��ا���س��ل  حت�����س��ي��ل 
امل���ج���م���وع���ة ال����راب����ع����ة ال���ت���ي وّدع���ه���ا 
ميتلك  اإذ  مبكراً،  “ال�سباب”  فريق 
الفريقان 4 نقاط �سمنت ح�سورهما 
يف دور الثمانية، حيث خا�س املت�سدر 
مواجهة  الأه���داف،  بفارق  خورفكان 
ق���وي���ة م���ع ن���ظ���ريه ال�����س��ب��ورت الذي 
ع��ن طريق  الأول  ال�����س��وط  ت��ق��ّدم يف 
�ساروخية،  بعد  زواث���ي  ع���ادل  لع��ب��ه 
لتت�ساعد وترية الأحداث يف ال�سوط 
ال����ث����اين ب���ع���د �����س����ّد وج�������ذب ك������روّي 
اأ�سفرت اآخر دقائقه عن هدف تعادل 
الالعب  ع��ل��ي��ه  اأم�����س��ى  درام��ات��ي��ك��ي 
ح��ب��ي��ب غ��ل��وم م��ه��دي��اً ف��ري��ق��ه نقطة 

اأبقته يف و�سافة املجموعة.  

ك�ضر  واملفاجاأة...  زعبيل  فهود 
العظم

فرق  خ���ا����س���ت  ال���ث���ال���ث  ال���ل���ق���اء  ويف 
زعبيل  ف����ه����ود  الأوىل  امل���ج���م���وع���ة 

و”املفاجاأة” نزاًل كروياً قوياً فالفهود 
التاأهل  ل�����س��م��ان  ال���ف���وز  ع���ن  ي��ب��ح��ث 
البقاء،  م��ع��رك��ة  ي��خ��و���س  وامل���ف���اج���اأة 
وم���ع م���رور ال��وق��ت وت�����س��اع��د وترية 
الأحداث اأ�سكن الالعب ليما ثالي�س 
�سباك  اأ�سكنها  ل��ل��ق��ارات  ع��اب��رة  ك���رة 
حار�س الفهود م�ستغاًل اخلطاأ الذي 
امل��رم��ى، لي�سل  ب��اخل��روج من  ارتكبه 
ليتمكن  الدقائق  اآخ��ر  حتى  ال�سوط 
معادلة  من  �سيزر  جوناثان  الالعب 
النتيجة لكن فرحته مل تدم لي�سكن 
هدفاً باخلطاأ يف مرماه رافعاً نتيجة 

املفاجاأة لهدفن، لكن نريان الفهود 
الربازيلي  ل��ي��ط��ل��ق  م�ستعلة  ب��ق��ي��ت 
اأوليفريا �ساروخية معادلة  وليام�س 
النتيجة، اأعلن فيها عن ندية قادمة 

يف ال�سوط الثاين. 
ال�سوط  ���س��ه��ده��ا  ن���اري���ة  ان���ط���الق���ة 
املرمين،  كال  على  ا�ستماتة  الثاين، 
الثالث  النقاط  اقتنا�س  وراء  �سعي 
ال��ث��م��ي��ن��ة، وب����ن ���س��ج��ال ك�����روي دام 
�سيزر  ليكّفر  الثامنة  الدقيقة  حتى 
ت���رّد  ت�����س��ّد ول  ب���ك���رة ل  ع���ن ذن���ب���ه 
بها  ليقلب  امل��ف��اج��اأة  ���س��ب��اك  اأ�سكنها 

ومع  اللقاء،  جمريات  على  الطاولة 
املفاجاأة  وا�ستماتة  الهجمات  ت��وايل 
�سافرة  لكن  التعادل  عن  البحث  يف 
الأمر  وح�سمت  املوقعة  اأنهت  احلكم 
مل�سلحة الفهود بثالثية �سعبة اأنهت 

اأحالم املفاجاأة. 

ثالثية ت�ضعد بالبحري اإىل ربع 
النهائي

واخل��ت��ام ك��ان م��ع ال��ب��ح��ري واإي جي 
بديل  ل  عنوان  حمل  لقاء  يف   ،90
خا�س  املباراة  بداية  ومع  الفوز،  عن 

ال��ف��ري��ق��ان ن����زاًل ك��روي��اً ق��وي��اً ات�سم 
الدقيقة  ح��ت��ى  والب�������داع،  ب��ال��ن��دي��ة 
الثامنة التي حملت معها هدفاً رائعاً 
وّق����ع ع��ل��ي��ه ال���الع���ب امل��ت��م��ي��ز حميد 
وي�ساعف  بعدها  ليعود  نا�سر،  ر�سا 
ليتوا�سل  ث�����اين،  ب���ه���دف  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
اآل علي  ال�سغط ويرفع زميله عادل 
ثالثة  اإىل  الأه�������داف  ح�����س��ي��ل��ة  م���ن 
وي���غ���ل���ق ����س���ت���ار ال�������س���وط ع���ل���ى هذه 

النتيجة دون رّد. 
ازداد  ال���ث���اين  ال�������س���وط  ب���داي���ة  ويف 
الذي  البحري  مرمى  على  ال�سغط 

ب���ح���ث ط����وي����اًل ع����ن ال����و�����س����ول اإىل 
ال�سباك لكن بال نتيجة، ليم�سي “اإي 
النتيجة  على  حفاظه  90” يف  ج��ي 
ومم�سكاً بنقاطه الثالث التي ت�سعه 
ال�سغط  م��وا���س��اًل  امل��ق��ب��ل  ال����دور  يف 
وفّر  ك��ّر  ال��ذي  البحري  مرمى  على 
بهجمات تكتيكية خاطفة دون نتيجة 
تذكر حتى اآخر الدقائق التي ا�سفرت 
عن ت�سجيل هدف جميل اأم�سى عليه 
الالعب اأحمد الدوله لكنه مل ي�سفع 

لفريقه بال�سعود. 

تكرمي
وخالل الأم�سية الكروية كّرمت قناة 
ال�سارقة الريا�سية املنظمة للبطولة 
اخلا�س  الأوملبي  الإم��ارات��ي  املنتخب 
الإعاقة، وذلك  القدم من ذوي  لكرة 
حققوه  ال������ذي  ال���ك���ب���ري  لإجن�����ازه�����م 
موؤخراً بح�سولهم على املركز الثاين 
لالإعاقة  العامل  بطولة  �سعيد  على 
ال��ق��دم �سمن  ل��ك��رة  امل��وح��د  الذهنية 
لالأوملبياد  ال��ع��امل��ي��ة  الأل����ع����اب  دورة 
العا�سمة  ا�ست�سافتها  التي  اخلا�س 

اأبوظبي. 
وح�����ول ه����ذا ال���ت���ك���رمي ث���ّم���ن م���درب 
املنتخب الكابنت حممد �سالح جهود 
املتوا�سلة  الريا�سية  ال�سارقة  قناة 
ال��ري��ا���س��ي املحلي  ال���واق���ع  اإث�����راء  يف 
البطولة  لهذه  تنظيمها  خ��الل  م��ن 
ومتابعتها احلثيثة والدائمة ملختلف 
ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  والأح�����داث  الفعاليات 
بال�سكر  متقدماً  وال���دول���ة،  الإم����ارة 
على هذا التكرمي الذي ياأتي مبثابة 
بتثمن  القناة  حر�س  على  التاأكيد 
اجل���ه���ود ال��ري��ا���س��ي��ة الإم���ارات���ي���ة يف 

خمتلف امليادين. 

اأجندة ربع النهائي
مناف�سات  املتاأهلة  ال��ف��رق  وتخو�س 
الدور ربع النهائي التي تنطلق اليوم 
فرق  م��ن  ك��ّل  يلتقي  حيث  اخلمي�س 
فا�ست  م��ن  ك��ل  جتمع  ال��ت��ي  النا�سئة 
م���ع ك����وات����رو يف مت����ام ال�����س��اع��ة 10 
ونا�سئة  تي جي  يتواجه  فيما  م�ساًء، 

وا�سط عند ال�ساعة 11:05.
وعلى �سعيد مواجهات الِكبار يلتقي 
ك���ّل م��ن ف��ه��ود زع��ب��ي��ل وال��ب��ح��ري يف 
متام ال�ساعة 10 م�ساًء، فيما يتواجه 
المرباطور و�سرطة ال�سارقة ال�ساعة 
11:05، ويتناف�س اإي بي اإل قروب 
مع �سبورت فور اأول 12:10 ويجمع 
اآخر لقاء كّل من خورفكان واحلمرية 

عند ال�ساعة 1:15 لياًل. 
الريا�سية  ال�����س��ارق��ة  ق��ن��اة  اأن  ي��ذك��ر 
2007 حتت  ال��ع��ام  العمل يف  ب���داأت 
لالإعالم،  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  مظلة 
متخ�س�سة  ري����ا�����س����ي����ة  ���ة  ك���م���ن�������سّ
التغطيات  جم������ال  يف  وم�������س���ت���ق���ل���ة 
لباقة  الإعالمية  واملواكبة  امليدانية 
والبطولت  الفعاليات  م��ن  متعددة 
ال�سارقة  مهرجان  مثل  الريا�سية، 
تنظمه  الذي  ال�سحراوي  الريا�سية 
تغطيات  ع��ن  ف�ساًل  ���س��ن��وي��اً،  ال��ق��ن��اة 
املحلية مثل بطولة  الأح���داث  لأب��رز 
و�سباقات  لل�سيدات،  العربية  الأندية 
ال�سارقة  وط��واف  ال�سريعة،  ال��زوارق 
ال����������دويل ل������ل������دراج������ات، وال����������دوري 
من  وغريها  القدم،  لكرة  البلجيكي 
املناف�سات الريا�سية املحلية والعربية 

والدولية.

�ضهدت مواجهات دراماتيكية

اأم�سية الوداع... اأربعة فرق اإىل دور الثمانية الكبار يف »ال�سارقة الريا�سية الرم�سانية لكرة قدم ال�سالت«

• احلمرية ي�ضعد على ح�ضاب الوحدان الذي �ضرب مثاًل يف العزمية والإ�ضرار
• فه�ود زعبي�ل ينت�زع ف�وزًا ثمين�ًا ويعب�ر عب�ر بواب�ة »املفاج�اأة«

• ال�بح����ري ي�ع����زف اأن�غ����ام ال�ف����وز وي�واج����ه ف�ه����ود زع�بي���ل 
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الفجر الريا�ضي

“يويفا” تعين  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأوروب������ي  اأع��ل��ن الحت����اد 
احلكم ال�سلوفيني دامري �سكومينا لإدارة املباراة النهائية 
وليفربول  توتنهام  �ستجمع  التي  اأوروب���ا،  اأبطال  ب��دوري 

الإجنليزين يف مدريد، يوم 1 يونيو.
ويعد �سكومينا “42 عاما” من احلكام الكبار يف اأوروبا، 
و�سبق له التحكيم يف كاأ�س العامل وكاأ�س الأمم الأوروبية 

وبطولتي دوري اأبطال اأوروبا والدوري الأوروبي.
اأول  اأ�سبح  عندما  �سهور،  قبل  التاريخ  �سكومينا  ودخ��ل 
دوري  بطولة  يف  “فار”  الفيديو  تقنية  ي�ستخدم  حكم 
اإلغائه هدفا لأياك�س اأم�سرتدام  اأوروبا، وذلك بعد  اأبطال 

الهولندي اأمام ريال مدريد الإ�سباين يف دور ال�16.
الذي  ليفربول،  م�سلحة  يف  �سكومينا  اختيار  ي�سب  وقد 
ميتلك تاريخا “ورديا” معه يف ال�سابق، حيث اأدار مباريات 
البطولت  لقمة  و�سوله  يف  �ساهمت  “حا�سمة” للفريق، 

الأوروبية.
اأبطال  دوري  نهائي  ن�سف  اإي���اب  م��ب��اراة  �سكومينا  واأدار 
اأوروبا املو�سم املا�سي بن ليفربول وروما، والتي خ�سرها 

ليفربول بنتيجة 2-4، لكنه تاأهل بفارق الأهداف.
واعترب جمهور روما، وقتها، احلكم ال�سلوفيني “منحازا” 
على  وا�سحة  ج��زاء  ركلة  جتاهله  بعد  وذل��ك  لليفربول، 

املدافع الإجنليزي ترينت األيك�ساندر اآرنولد.
بدور  احل��ا���س��م��ة  ل��ي��ف��رب��ول  م���ب���اراة  ���س��ك��وم��ي��ن��ا  اأدار  ك��م��ا 
“الريدز”  فيها  ا�ستطاع  والتي  املو�سم،  ه��ذا  املجموعات 
�سمان التاأهل بعد هزمية نابويل الإيطايل بف�سل هدف 

وحيد من امل�سري حممد �سالح.
و�سيكون نهائي مدريد يوم 1 يونيو النهائي الثاين الذي 
“يوروبا  بطولة  نهائي  بعد  ال�سلوفيني،  احلكم  �سيديره 
الهولندي  اأم�������س���رتدام  اأي��اك�����س  ب��ن   2017 ع���ام  ليغ” 
ومان�س�سرت يونايتد الإجنليزي، الذي انتهى بفوز الأخري 

بنتيجة 2-0.

»�سديق ليفربول« حكما لنهائي دوري اأبطال اأوروبا

يف �سر اأقرب ما يكون اإىل املعلن، وجهة الفرن�سي اأنطوان غريزمان �ستكون نحو 
ي�سطدم مبا�سي  قد  هناك  به  الرتحيب  لكن  نو،  كامب  قلعة 

ب��ر���س��ل��ون��ة واملُ��ث��ق��ل بالرف�س  ال��ع��الق��ة م���ع ج��م��اه��ري 
ومغازلة الغرمي “امللكي«.

ب��ع��د ���س��د وج���ذب ا���س��ت��م��ر ع��ل��ى م���دى م��و���س��م كامل 
ن�سجت طبخة انتقال مهاجم فرن�سا ونادي اأتلتيكو 

مدريد، اأنطوان غريزمان، اإىل بر�سلونة.
ومثلما كان اأعلن بداية املو�سم اجلاري بقاءه يف �سفوف 

راف�����س��اً عر�س   ،2023 ح��ت��ى  ب��ع��ق��د  م���دري���د  اأت��ل��ت��ي��ك��و 
بر�سلونة، خرج اأم�س الثالثاء يف فيديو جديد ن�سره على 

الفريق  النادي املدريدي على تويرت معلناً مغادرته  ح�ساب 
يف نهاية املو�سم.

مل يك�سف غريزمان “28 عاماً” عن الفريق 
و�سائل  لكن  املقبل،  املو�سم  ل��ه  �سيلعب  ال��ذي 
اإع�����الم اإ���س��ب��ان��ي��ة حت��دث��ت ع��ل��ى ن��ط��اق وا�سع 
�سعي  ظ���ل  ب��ر���س��ل��ون��ة يف  اإىل  ان�����س��م��ام��ه  ع���ن 

مميز  ب��دي��ل  ل�����س��م  امل��ح��م��وم  “البلوغرانا” 
للقنا�س الأوروغوياين لوي�س �سواريز.

مم��ا ل ���س��ك ف��ي��ه ف����اإن غ��ري��زم��ان ه����ّداف م��ن طينة 
�سواريز بحق، لكن اأن انتقال املهاجم الفرن�سي “28 عاماً” 

النادي  اإدارة  م��ن  نية  ح�سن  ك��ب��ادرة  اأي�����س��اً  ي��اأت��ي  بر�سلونة  اإىل 
اللقب  نيل  الف�سل اجلديد يف  بعد  الغا�سبة  الفريق  اإىل جماهري 

الأوروبي املن�سود واخلروج املذل اأمام ليفربول.
لكن من يبحث قلياًل يف ما�ٍس قريب لعالقة الالعب الفرن�سي 
برب�سلونة، �سيجد بع�س الت�سريحات القدمية التي ميكنها اأن 

تنغ�س عليه ترحيب جمهور كامب نو.
وك�سفت �سحيفة اآ�س الإ�سبانية عن ت�سريح قدمي لالعب يف 
حوار مع اإحدى الإذاع��ات الإ�سبانية، مت توجيه �سوؤال له عن 
تلقيه عر�سن  ح��ال  له يف  الن�سمام  ال��ذي يرغب يف  النادي 

من ريال مدريد وبر�سلونة، فاأجاب غريزمان وقتها بتف�سيله 
النتقال للنادي “امللكي«.

على  يجر  ق��د  الت�سريح  ه��ذا  اإن  الإ�سبانية  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
لعباً  تف�سل  التي  ن��و،  كامب  جماهري  غ�سب  الفرن�سي 

“البلوغرانا” ول يف�سل  بارتداء قمي�س  يحلم 
عليه الغرمي ريال مدريد.

الت�سريح خفي على جماهري  كان هذا  واإذا 
“البلوغرانا”، فهم ل ين�سون رف�سه لعر�س 
كل  كانت  حن  املو�سم  ه��ذا  مطلع  بر�سلونة 
رف�سه  اأن  حتى  انتقاله،  اإىل  ت�سري  الدلئل 

ال�سادم دفع بر�سلونة للتعجل يف عقد �سفقة بديلة، ارتدى على اإثرها الربازيلي 
فيليب كوتينيو قمي�س بر�سلونة، لكنه ف�سل يف حتقيق املرجو منه.

وخلق هذا الرف�س فجوة بن الالعب الفرن�سي وجماهري الرب�سا، التي 
بر�سلونة،  اإىل  اأغلبية كبرية حينئٍذ رف�سها لنتقاله م�ستقباًل  راأت يف 

كما ك�سفت العديد من ا�ستطالعات الراأي يف �سحف اإ�سبانيا.
ُيذكر اأن غريزمان كان ان�سم اإىل اأتلتيكو من ريال �سو�سيداد يف 2014 
قائمة  وت�سدر  اإعالمية،  لتقارير  يورو طبقاً  30 مليون  مقابل 
هدايف الفريق يف كل مو�سم من املوا�سم اخلم�سة التي ق�ساها 

يف اأتلتيكو.
و�ساعد اأتلتيكو على الفوز بالدوري الأوروبي يف 2018 
ب��ع��دم��ا ه��ز ال�����س��ب��اك م��رت��ن يف الن��ت�����س��ار 3-0 على 
اأن ي�ساعد الفريق  اأوملبيك مر�سيليا يف النهائي، قبل 

الإ�سباين على الفوز بكاأ�س ال�سوبر الأوروبية.
الإ�سبانية يف  ال�سوبر  بكاأ�س  اأي�سا  وفاز غريزمان 

.2014
ولعب يف نهائي دوري الأبطال 2016 الذي 
اأمام  الرتجيح  بركالت  اأتلتيكو  خ�سره 
اأف�سل  كثالث  واُخ��ت��ري  م��دري��د،  ري���ال 

لعب يف العامل يف ذلك العام.
غريزمان  ال��رتح��ي��ب  اأن  ي��ب��دو  لكن 
جماهري  ك���ربي���اء  ع��ل��ى  ���س��ي��ت��غ��ل��ب 
طينته  م��ن  فقنا�س  ال��ب��ل��وغ��ران��ا، 
بر�سلونة  جل���راح  ت��ري��اق��اً  �سيكون 

الأوروبية املتكررة. 

اأف�سل  جائزة  غ��واردي��ول  بيب  �سيتي  ملان�س�سرت  الإ�سباين  امل��درب  اأح��رز 
الثاين توالياً يف  “ال�سيتيزنز” اإىل لقبه  مدرب يف اإجنلرتا، بعد قيادته 
الدوري الإجنليزي لكرة القدم، متفوقاً على مدرب ليفربول الو�سيف، 

الأملاين يورغن كلوب.
واحتفظ �سيتي بلقبه يف الربمييري ليغ بعد �سراع حمموم انتهى بفارق 

نقطة يتيمة اأمام ليفربول.
وبعد تتويجه بلقب كاأ�س الرابطة يف فرتة �سابقة من املو�سم، 

�سيكون مبقدور �سيتي حتقيق ثالثية حملية للمرة الأوىل، 
عندما يواجه واتفورد ال�سبت يف نهائي كاأ�س اإجنلرتا على 

ملعب وميبلي.
وت�سدر غوارديول ت�سويت جلنة من اخلرباء بال�سافة اىل 

الأرجنتيني  توتنهام،  م��درب  على  اأي�ساً  متفوقاً  اجلماهري، 
دوري  نهائي  اإىل  فريقه  اأو���س��ل  ال��ذي  بوكيتينو،  ماوري�سيو 
وم����درب ولفرهامبتون،  ك��ل��وب،  غ���رار  ع��ل��ى  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال 

الربتغايل نونو اأ�سبرييتو �سانتو، الذي حل �سابعاً 
اىل  ع��ودت��ه  ب��ع��د  الأول  م��و���س��م��ه  يف 

دوري النخبة.
وقال غوارديول البالغ 48 عاماً: “ي�سرفني احل�سول على هذه اجلائزة.. 
اأريد م�ساركتها مع لعبي فريقي لنهم النجوم يف كل �سيء، ومع جهازي 
الفني لننا قاتلنا مبواجهة جميع املدربن يف الدوري، خ�سو�سا املذهل 

يورغن كلوب الذي بقي يواجهنا حتى النهاية«.
وا�سبح مدرب بر�سلونة الإ�سباين وبايرن ميونخ الأملاين ال�سابق 
ثالث مدرب يحتفظ بجائزته بعد ال�سري األيك�س فريغو�سون 

والربتغايل جوزيه مورينيو. 

مغازلة الغرمي تنغ�س على 
غريزمان فرحة كامب نو

غوارديول اأف�سل مدرب يف 
الدوري الإجنليزي

•• العني - الفجر
ت�ضوير – حممد معني

حت����ت رع����اي����ة ال�������س���ي���خ ���س��ع��ي��د بن 
ط���ح���ن���ون ت���ن���ط���ل���ق م�������س���اء ال���ي���وم 
م��رح��ل��ة ال�����دور رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي من 
ينظمها  التي  الت�سامح  عام  بطولة 
ال���ن���ادي امل�����س��ري ف���رع ال��ع��ن على 
حممد  بن  طحنون  ا�ستاد  مالعب 
، ح��ي��ث ت��اأه��ل��ت ل��ه��ذا ال�����دور فرق 
ونعمة  املغربية   واجلالية  دراج��ون 
وبوكاجونيورز و النادي امل�سري 2 
واملقام والرو�سة ال�سرقية والعميد 
بعد مباريات ات�سمت بالقوة والندية 

والإثارة واملتعة الكروية.
وجت����ري ال���ي���وم م��واج��ه��ت��ن جتمع 
العا�سرة  ال�������س���اع���ة  ع���ن���د  الأوىل 
وال���ن�������س���ف ب����ن ف���ري���ق���ي دراج������ون 
والنادي امل�سري 2 ، وتليها مواجهة 
جتمع حامل اللقب اجلالية املغربية 

مع فريق الرو�سة ال�سرقية.
النهائي  رب�����ع  ال�������دور  وي�����س��ت��ك��م��ل 
غ�������������داً اجل�����م�����ع�����ة مب����واج����ه����ت����ن 
املقام  ف��ري��ق��ي  ب���ن  الأوىل  جت��م��ع 

بن  الأخ���رية  واملواجهة   ، والعميد 
بوكاجونيورز و نعمة.

وي���ت���اأه���ل م���ن ه����ذا ال�����دور 4 فرق 
الذي يجري  النهائي  ت�سف  للدور 

م�ساء بعد غٍد ال�سبت.
م���ن ج��ان��ب��ه اأع������رب حم���م���ود �سعد 
�سعادته  عن  للبطولة  الفني  املدير 
قدمتها  ال��ت��ي  اجل��ي��دة  بامل�ستويات 
ال����ف����رق امل�������س���ارك���ة يف ال���ب���ط���ول���ة ، 
تلوح  عدة  موؤ�سرات  اأن  اإىل  م�سرياً 
اإم��ك��ان��ي��ة حتقيق  ح����ول  الأف������ق  يف 
البطولة  ل��ل��ق��ب  دراج�������ون  ف���ري���ق 

الن�سخة  ���س��اح��ب  م���ن  وخ��ط��ف��ه��ا 
املغربية  اجل��ال��ي��ة  ف��ري��ق  ال�����س��اب��ق��ة 

الرائعة  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ق��ي��ا���س��اً   ،
ال���ذي ق��دم��ه فتية دراج���ون يف دور 

الدفاعي  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م   امل��ج��م��وع��ات 
بلياقته  الهجمات  و�سرعة  املحكم 

البدنية العالية. واأ�ساف :” فريق 
لتحقيق  ب���ق���وة  م���ر����س���ح  دراج��������ون 
اإذا جتاوز  كلمة  له  و�ستكون  اللقب 
عقبة العميد يف افتتاح دور الثمانية 
اأم����ا ح��ام��ل ال��ل��ق��ب فريق   ، ال���ي���وم 
اجلالية املغربية فريق متمكن من 
نتيجة  اأدوات��ه ويعرف كيف يح�سم 
الهائلة  بقوته  ل�ساحله  امل��ب��اري��ات 
متكنه  ال��ت��ي  التكتيكية  وم��رون��ت��ه 
من تغيري خطة اللعب اأثناء املباراة 

ح�سب املناف�س«.
واأردف :” واأظهر فريق نعمة قدرات 

املمتعة  ال��ك��رة  ل��ع��ب  يف  ا�ستثنائية 
ل��الع��ب وامل��ت��ف��رج مب���ه���ارة لعبيه 
وب�سمتهم الفنية اخلا�سة و�سيكون 
بوكاجونيورز  فريق  اأم��ام  كلمة  له 
م���واج���ه���ة خ���ت���ام دور  ال�����س��ر���س يف 
املقام  فريق  وق��دم   ، غ��داً  الثمانية 
درو�ساً يف التنظيم الدفاعي املحكم 
يف  ه���دف  اأي  �سباكه  ت�ستقبل  ومل 
خا�سها  ال���ت���ي  ال���ث���الث  م��ب��اري��ات��ه 

�سمن دور املجموعات«.
الرو�سة  فريق  لفت  :” كما  وتابع 
مبعدل  املتابعن  اأن��ظ��ار  ال�سرقية 

و�سرعتهم  ال�سغري  لعبيه  اأع��م��ار 
ك����راً وف�����راً ، ومت��ث��ل��ت امل���ف���اج���اأة يف 
تاأهل فريق العميد من عمان لربع 
النهائي رغم اأنه كان اآخر املن�سمن 
عالية  بلياقة  ظهر  حيث  للبطولة 
الفني  امل���دي���ر  واأك���م���ل   .« وج���دي���ة 
اجلماهري  ن���دع���و   ”: ل��ل��ب��ط��ول��ة 
للح�سور وم�ساندة فرقها فالأجواء 
ا�ستاد  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
طحنون بن حممد حمفزة ورائعة 
ونتوقع مباريات اأقوى واأكر اإثارة 

يف املراحل املقبلة«.

برعاية �ضعيد بن طحنون

انطالق مرحلة ربع نهائي بطولة عام الت�سامح للنادي امل�سري
�ضعد : على اجلماهري احل�ضور وال�ضتمتاع مبباريات رفيعة امل�ضتوى

قال مدافع ت�سيل�سي الإجنليزي، ديفيد لويز، اإن 
املالك رومان ابراموفيت�س ل يزال ي�سعر باحلما�س 
وهو يحاول بكل ما اأوتي من قوة النغما�س ب�سكل 
ي��وم��ي يف ���س��وؤون ال��ن��ادي على ال��رغ��م م��ن غيابه 

لفرتة طويلة عن �ستامفورد بريدج.
اإبراموفيت�س م�سكالت  الرو�سي  امللياردير  وواجه 

املا�سي  العام  تاأ�سرية دخوله لربيطانيا  لتجديد 
يف  م�ساهدته  تتم  ومل  البلدين،  بن  توتر  و�سط 

مباريات ت�سيل�سي هذا املو�سم.
اأن  اإىل  بريطانية  اإعالم  لو�سائل  تقارير  واأ�سارت 
لبيع  ويتطلع  بال�سجر،  ي�سعر  ب��داأ  ابراموفيت�س 
البالغ من  “امللياردير  اإن  قال  لويز  لكن  النادي، 

عقب  للنجاح  نهمه  يفقد  مل  ع��ام��اً   52 ال��ع��م��ر 
ت�سيل�سي  مع  لتعاقده  جتديده  قبل  معه  حتدثه 

الأ�سبوع املا�سي«.
“�سنحت يل  م��ي��ل:  داي��ل��ي  ل��وي��ز ل�سحيفة  وق���ال 
لأقرر  املا�سي  الأ���س��ب��وع  معه  للتحدث  الفر�سة 
داخل  وكافة ما هو  النادي  م�ستقبلي.. هو يحب 

النادي ولي�س فقط الأ�سخا�س..
يريد ح�سد كل �سيء ويريد حتقيق املزيد.. الأمر 
يبدو �سعباً عليه.. هو يف اخلارج لكن قلبه هنا.. 
ي���وم.. ه��و متحم�س حقاً  ي�����س��ارك ك��ل  اأن  ي��ح��اول 
ويفكر يف  النهم  نف�س  ال��ن��ادي.. ميلك  اأج��ل  م��ن 

النجاح«.

واأ���س��اف ال��الع��ب ال��ربازي��ل��ي: “ل ي��رغ��ب يف اأن 
يفقد حما�سه وطاقته.. هو ال�سخ�س الذي �سيد 
ب�سببه..  تغري  ت�سيل�سي  يف  �سيء  ك��ل  ت�سيل�سي.. 
 15 يف  لقباً   15 نف�سها..  ع��ن  تتحدث  النتائج 

عاماً«.
واأنهى ت�سيل�سي املو�سم يف املركز الثالث حتت قيادة 

اأبطال  دوري  يف  للعب  ليعود  ���س��اري  ماوري�سيو 
جتاوز  اللندين  “النادي  اإن  لويز  وق��ال  اأوروب����ا، 
املو�سم واأن الفريق يتطلع  التي �سبقت  التوقعات 
لإنهاء املو�سم بالفوز بلقب الدوري الأوروبي عند 
مواجهة اآر�سنال”، يف النهائي يف باكو يف 29 مايو 

“اأيار” اجلاري. 

ديفي��د لوي��ز يداف��ع ع��ن مال��ك ت�سيل�س��ي



ماليني امل�ساهدات لهروب الغوريال من املطر
حظي مقطع فيديو بانت�سار وا�سع، موؤخرا، بعدما اأظهر عددا من 
"الغوريال" وهي حتاول ب�سكل م�سحك تفادي املطر الذي  قردة 

يهطل بغزارة يف اإحدى حدائق احليوانات الأمريكية.
بالب�سر،  �سبيه  نحو  على  تت�سرف،  وه��ي  ال��غ��وري��ال  ق���ردة  وب���دت 
فحاولت اأن تتفادى البلل قدر الإمكان، فيما كان الزوار املنده�سون 
ا�ستغل  اللحظات،  اإح��دى  زج��اج. ويف  وراء  يتابعون ما يجري من 
اأحد القردة، مكانا تنخف�س فيه قطرات املطر، فهرول ب�سرعة، اأما 
اإحدى الإناث، فحملت مولودها ال�سغري يف الذراع، واأخذت تنظر 
اإىل الأمام كمن يج�س الو�سع. ويف نهاية املطاف، ا�ستطاعت كافة 
القردة اأن تغادر املكان، لكن مالمح الوجه كانت مده�سة، بح�سب 
ماأزق  يكون يف  الإن�سان حن  ي�سدر عن  ما  ت�سبه  لأنها  متابعن، 
مماثل. وبح�سب موقع "فوك�س نيوز"، فاإن الأمر يتعلق بقردة يف 
حديقة "ريفر باك�س" بولية �ساوث كارولينا، وقال اأحد احلرا�س، 
اإن الغوريال حيوان رائع وميتاز باللباقة واجلمال، "لكنه يت�سرف 

على نحو مغاير حن يهطل املطر".
اأن يقدموا  اإنه كان على م�سوؤويل احلديقة  وقال معلقون طرفاء 
مظالت للغوريال، واأ�ساف اآخرون اأن الغوريال الذكر انتظر مرور 

الإناث قبل اأن يغادر املكان.
وحقق مقطع الفيديو ما يقارب 8 مالين م�ساهدة منذ ن�سره يف 

الثالث من مايو اجلاري، ح�سب فوك�س نيوز.

�سراديب الأموات يف �سقلية
اإذا كنت تبحث عن مغامرة تق�سعر لها الأبدان وتنقلك اإىل اأجواء 
اأفالم الرعب، فما عليك اإل زيارة هذا ال�سريح يف مدينة �سقلية 
الإيطالية.  وُتظهر هذه ال�سور الزاحفة اإىل اأعماق ال�سريح الذي 
بالإ�سافة  جثة،   8000 من  اأك��ر  ع�سر  ال�ساد�س  القرن  اإىل  يعود 
القلوب  لأ�سحاب  للزيارة  متاح  وهو  مومياء،   1252 ح��وايل  اإىل 
يف  بالريمو  الرهبان يف منطقة  اإن  قيل   ،1599 عام  ويف  القوية. 
�سقلية قاموا بتحنيط كاهن يدعى �سيلفي�سرتو غوبيو، وو�سعوه 
يف �سراديب املوتى، ومنذ ذلك الوقت حتول هذا الإجراء اإىل تقليد 
يف املنطقة. وتوقف دفن املوتى يف هذه ال�سراديب يف الع�سرينيات 
من القرن املا�سي، واأ�سبحت امل�ساحة الآن متحفاً يديره رهبان يف 
املنطقة. ومع ذلك، مُينع ال�سياح من التقاط �سور للمنطقة وهم 

يتجولون حول املقابر حتت الأر�س.
وتظهر ال�سور من داخل املقابر تباين معدلت حتلل املومياوات، 
بينما  وب�����س��رة،  و�سعر  اأ���س��ن��ان  ل��دي��ه  منها  البع�س  ي���زال  ل  حيث 
اأج��زاء، بح�سب �سحيفة ديلي  اأنه يتفتت اإىل  البع�س الآخر يبدو 
ميل الربيطانية. ومن اأجل تاأمن مكان يف املقابر، يتعن على من 
العثور  وميكن  وفاته،  قبل  م�ساحة  يطلب  اأن  فيها  يدفن  اأن  اأراد 

على قرب للميت طاملا كانت عائلته م�ستعدة لدفع ثمنه.

غوا�سة تبلغ اأعمق مكان على الأر�س
ب��ع��د ج��ه��ود م�����س��ن��ي��ة، و���س��ل ���س��اب��ط ���س��اب��ق يف ���س��الح البحرية 
الأمريكي، اإىل اأعمق نقطة حتت �سطح البحر، لكنه، ويف مفارقة 
غريبة من نوعها، عر على اأج�سام نعرفها جيدا، ميكن اأن يعر 
عليها اأي اإن�سان، بالقرب من منزله. وذكرت �سحيفة "الغارديان" 
الربيطانية، اأن فيكتور في�سكوفو، الذي ا�ستعان بغوا�سة �سغرية، 
اأعماق  بعدما غا�س يف  ل��الإزع��اج،  املثري  الكت�ساف  على هذا  عر 
اإىل  الهادي، وو�سل حتديدا  املحيط  مياه خندق ماريانا يف غرب 
عمق 11 األف مرت. ويعترب خندق ماريانا اأعمق مكان على �سطح 

الأر�س، وطاملا جذب الكثري من ع�ساق املحيطات والغو�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مكاملة على وات�ساب تهددك بكارثة
حث تطبيق "وات�ساب" للرتا�سل الفوري امل�ستخدمن على حتديث التطبيق ب�سكل عاجل، وذلك بعد اكت�ساف ثغرة 

"الغارديان" الربيطانية. �سحيفة  ذكرت  ما  وفق  اأمنية "جت�س�سية"، 
وقال امل�سدر اإن خرباء الأمن اكت�سفوا ثغرة طورتها اإحدى �سركات التج�س�س الإ�سرائيلية، ي�ستطيع املخرتق من 

خاللها زرع برنامج جت�س�سي على جهاز امل�ستخدم.
واأ�ساف اأن الثغرة التج�س�سية يتم ا�ستغاللها عن طريق اإجراء مكاملة واحدة فقط عرب وات�ساب، يف نظامي اآي اأو 

اإ�س واأندرويد.
وتابع "تهدد الثغرة خ�سو�سية امل�ستخدمن ب�سكل عام، على اعتبار اأن وات�ساب ي�ستطيع الو�سول اإىل كل املعلومات 

اخلا�سة مثل ال�سور والفيديوهات وتفا�سيل احلياة اليومية".
ولتجنب هذه املخاطر، �سارع "وات�ساب" اإىل �سد الثغرة واإ�سالح اخللل التقني، الذي ظهر بداية ال�سهر اجلاري، يف 

التحديث اجلديد من التطبيق.
 iOS ودعا "وات�ساب" امل�ستخدمن ب�سكل عاجل اإىل حتديث التطبيق اإىل اآخر اإ�سدار، �سواء كان اجلهاز يعمل بنظام

.Android اأو
وقالت ال�سركة الأمريكية اإن الثغرة اكت�سفت يف م�ستهل �سهر مايو اجلاري، م�سرية اإىل اأنها عاجلت امل�سكلة وطرحت 

احلل، يوم اأول اأول اأم�س الثنن.
ي�سار اإىل اأن وات�ساب ي�سم اأكر من مليار ون�سف املليار م�ستخدم من خمتلف دول العامل، وت�سري الإح�سائيات اإىل 

اأنه يجري تداول اأكر من 60 مليار ر�سالة يوميا على هذه املن�سة.
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مزاد علني على طائرة بوينغ 
767 راب�سة يف  ال��دويل طائرة من ط��راز بوينغ  عر�س مطار هونغ كونغ 
حميطه منذ اأربع �سنوات للبيع يف مزاد علني، وذلك مقابل �سعر احتياطي 
�سعر حمدد  اأدن��ى  الحتياطي هو  وال�سعر  اأمريكي.  دولر  األ��ف   795 يبلغ 
العلني. وت�سعى هيئة مطار هونغ  املزاد  البائع للبيع يف  ومقبول من قبل 
على  الفور  على  يح�سل  اأن  الفائز  على  امل��زاد  بنود  ت�سرتط  اأن  اإىل  كونغ 
الطائرة كاملة اأو مفككة، يف اإ�سارة اإىل رغبة املطار يف التخل�س من الطائرة 

التي خدمت ملدة 27 عاما ل�سركة نقل جوي رو�سية اأعلنت اإفال�سها.
ويف دعوة املناق�سة، ذكرت الهيئة اأن الطائرة بال �سجالت �سيانة، ولي�ست يف 
حالة جيدة. واأكدت اأنها �ستطلب من الفائز باملزاد �سرائها يف غ�سون ثالثة 
اأ�سهر، �سواء بحجمها الأ�سلي اأو اأجزاء منها. وتعود ق�سة هذه الطائرة اإىل 
اأكتوبر 2015، حينما انهارت �سركة تران�سايرو اجلوية الرو�سية حتت وطاأة 
 ،UN965 الديون. ويف نف�س العام، اأقلعت رحلة تابعة لل�سركة، وحتمل رقم
 26 اإىل هونغ كونغ، وو�سلت يف  من مطار دوموديدوفو مو�سكو متوجهة 

اأكتوبر، اأي بعد يوم من اإلغاء رخ�سة ت�سغيل ال�سركة.

ل ت�سافر مع هوؤلء الأ�سدقاء 
يك�سف ال�سفر طبيعة املرء احلقيقية، وي�سلط ال�سوء على الكثري من اخل�سال 
التي ل يعرفها الآخرون عنه، فمن املمكن اأن يت�سبب ال�سفر يف تكوين �سداقات 
�سيئة ل�سديق  الك�سف عن خ�سال  يت�سبب يف  اأو  رائعن،  اأ�سخا�س  جديدة مع 
هاك"  "فاميلي  موقع  اأورد  وق��د  ال�سداقة.   ه��ذه  تدمري  اإىل  وي���وؤدي  حميم 
لتجنب  برفقتهم  ال�سفر  ب��ع��دم  ين�سح  الأ���س��دق��اء  م��ن  اأن����واع   4 الإل��ك��رتوين 
1 - �سديق متطلب:هذا النوع من الأ�سدقاء عادة  اإف�ساد الرحلة، كما يلي:  
ما يكون له تاأثري �سلبي على ح�سن �سري الرحلة لأنه يتطلب كثرياً. على �سبيل 
املثال قد يكون �سديقك من الأ�سخا�س الذين ل ي�ستطيعون النوم اإل اإذا كانت 
الإ�ساءة منا�سبة ول ميكنهم ال�ستحمام بدون نوع معن من ال�سابون، لذا ل 
بد من جتنب ال�سفر برفقة هذا النوع من الأ�سخا�س لأنهم يف�سدون الرحلة 
ويجعلونها اأكر تعقيداً.  2 - ال�سديق البخيل: من املعروف باأن ال�سفر اأمر 
مكلف، لذا فاإن ا�سطحاب �سديق بخيل ميكن اأن يحّمل املرء املزيد من الأعباء 
املالية، وي�سطره لإنفاق املزيد من املال لت�سري رحلته على ما يرام، لذا حاول 
اأعباء  حتمل  لتجنب  معه  املالية  النفقات  تقا�سم  ميكنك  �سخ�س  ا�سطحاب 
ال�سديق  يف�سد  الأح��ي��ان  الكثري من  الإن��ط��وائ��ي: يف  ال�سديق   -  3 اإ�سافية.  
النوع من الأ�سخا�س  اأي رحلة مهما كانت ب�سيطة، لأن هذا  النطوائي متعة 
عادة ما يحجم عن امل�ساركة يف اأي ن�ساط ترفيهي ويف�سل البقاء يف مكان واحد 

مثل الفندق اأو املطعم لفرتات طويلة. 
اأكر  اأح��د  رحلة،  يف  ثرثار  �سديق  ا�سطحاب  ميثل  ال��رث��ار:  ال�سديق   -  4
الأ�سياء التي ميكن اأن تف�سد متعة الرحلة، وخا�سة اإن كان امل�سافر من النوع 

رئي�سة وزراء ترف�س 
ر�سوة بخم�سة دولرات

 11 ال��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  طفلة  تلقت 
ع���ام���ا ر���س��ال��ة م���ن رئ��ي�����س��ة وزراء 
ن��ي��وزي��ل��ن��دا، ج��ا���س��ي��ن��دا اأردي�������رن، 
ت�سمن  منها  طلبا  فيها  ت��رف�����س 

"ر�سوة".
"نيوزيلندا  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك��������رت 
يف  ان��ت�����س��ارا  الأو�����س����ع  هريالد"، 
ال��ت��ي عرفت  ال��ط��ال��ب��ة  اأن  ال��ب��الد، 
تبدي  "فيكتوريا"  ب��ا���س��م  ف��ق��ط 
اهتماما �سخ�سيا بالغا ب�"التنن"، 
بتخ�سي�س  احل���ك���وم���ة  وط���ال���ب���ت 
مت����وي����ل م�����ن اأج�������ل ال���ب���ح���ث عن 

املخلوق الأ�سطوري.
وكتب �سقيقها على موقع التوا�سل 
الجتماعي "ريديت"، اأن فيكتوريا 
تدعمها  اأن  احل��ك��وم��ة  م��ن  اأرادت 
التنانن  تدريب  من  تتمكن  حتى 

يف حال وجدتها.
اإىل  ه��ذا  طلبها  الطفلة  ووج��ه��ت 
رئي�سة الوزراء عرب ر�سالة، مرفقة 

ب� 5 دولرات نيوزيلندية.
وردت جا�سيندا اأرديرن على ر�سالة 
اإنها  فيها  قالت  فيكتوريا،  الطفلة 

ت�سكرها على ات�سالها باحلكومة.
رئ��ي�����س��ة وزراء يف  اأ���س��غ��ر  وت��اب��ع��ت 
العمر"37  م���ن  ال��ب��ال��غ��ة  ال���ع���امل 
للغاية  م��ه��ت��م��ن  :"كنا  عاما" 
ب��اق��رتاح��ك ح���ول ال��ت��ن��ان��ن، لكن 
يتعلق  عمل  ب��اأي  نقوم  ل  لالأ�سف 

بالتنن".
اأردي���رن،  جا�سيندا  قالت  ول��ذل��ك، 
اإىل  املالية"  "الر�سوة  �ستعيد  اإنها 

الطفلة.

اأول �سالة ريا�سية افرتا�سية يف العامل
الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���س��ة  ت�����س��ب��ح  ق���د 
مبختلف اأنواعها اأكر �سهولة قريباً، بف�سل 
األ���ع���اب ري��ا���س��ي��ة اف��رتا���س��ي��ة يف  اأول ���س��ال��ة 
العامل.  مت افتتاح �سالة "بالك بوك يف اآر" 
الريا�سية الفرتا�سية موؤخراً يف مدينة �سان 
الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  فران�سي�سكو 
العامل.   يف  نوعها  م��ن  �سالة  اأول  واع��ت��ربت 
التمارين  ال�سالة عدة غرف ملمار�سة  وتوفر 
ال��ري��ا���س��ي��ة، حت��ت��وي ك��ل م��ن��ه��ا ع��ل��ى اأجهزة 
خ��ا���س��ة ت��وف��ر ل��ل��م��ت��درب��ن  ف��ر���س��ة ملمار�سة 
افرتا�سية  بيئة  ع��رب  الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن 
من األعاب الفيديو، متكنهم من التناف�س مع 
اأنف�سهم ومع متدربن اآخرين. ويتعن على 
وجهاز  خا�سة،  راأ���س  �سماعة  ارت��داء  املتدرب 
ممار�سة  اأثناء  املتدرب  و�سعية  بتعقب  يقوم 
اإن�ساء عامل  التمارين على الآلت، حيث يتم 
افرتا�سي جديد بالكامل من حول املتدرب، 
ب���ال���راح���ة وي��ن�����س��ي��ه م�سقة  ����س���ع���وراً  مي��ن��ح��ه 
التمارين التي يقوم بها، وفق ما نقل موقع 

"اإن دي تي يف" الإلكرتوين.

فريو�سات تنقذ حياة فتاة
مع ا�ستمرار اإ�ساءة ا�ستخدام امل�سادات احليوية، والإفراط 
لالأدوية.  وم��ق��اوم��ة  ق��ات��ل��ة  ج��راث��ي��م  تخلق  و���س��ف��ه��ا،  يف 
الإن�سان  �سحة  ف��اإن  الفعالة،  احليوية  امل�����س��ادات  ب��دون 
معر�سة للخطر. ورمبا يكون العالج على يد فريو�سات 

متخ�س�سة.
اإيزابيل كارنيل هولدواي، البالغة من  كانت فر�س بقاء 
اأن  اإل  املئة.  واح��د يف  ع��اًم��ا، على قيد احلياة   17 العمر 
الفريو�سات اأنقذت حياة هذه الفتاة الربيطانية يف حالة 
وراثًيا  معدلة  بكترييا  ا�ستخدمت  اإذ  نوعها،  من  فريدة 

م�سممة لها فقط.
مكافحة  "فريو�سات  بوا�سطة  التجريبي  ال��ع��الج  ه��ذا 
الربيطانية  ال�����س��اب��ة  ح��ي��اة  اإن��ق��اذ  يف  ���س��اع��د  البكترييا" 
 "Superbug" ماي�سمى  �سببها  حرجة  بعدوى  م�سابة 
البكترييا  من  �ساللة  هي  عظمى"  "ح�سرة  بالعربي  اأو 

التي اأ�سبحت مقاومة لأدوية امل�سادات احليوية.
منذ  الكي�سي  بالتليف  م�سابة  ه��ول��دواي  كارنيل  وكانت 
توؤدي  وراث��ي��ة  حالة  ه��و  الكي�سي  "التليف  الثامنة  عمر 
اإىل تلف اجلهاز التنف�سي و الأع�ساء الأخرى، ويزيد من 
خطر الإ�سابة بالتهابات الرئة". وبعد اأن تدهورت حالة 
مزدوجة  رئ��ة  زرع  لعملية  خ�سوعها  اإث��ر  ب�سرعة  الفتاة 
بقائها على قيد احلياة  الأطباء فر�سة  2017 قدر  عام 
باأقل من واحد يف املئة، بح�سب ما كتبه الأطباء يف جملة 
امتدت  حيث  الطبيعة"،  "طب   Nature Medicine
لديها  وال��ك��ب��د  اجل��راح��ي  اجل���رح  م��وق��ع  اإىل  البكترييا 
واأكر من 20 موقًعا اآخر على جلدها. لي�سنيف الأطباء 

احلالة ب"امليوؤو�س منها".

بيع لوحة ملونيه ب�100 مليون دولر 
بيعت واحدة من اللوحات القالئل �سمن �سل�سلة "كومة 
110.7 مليون  ق�س" للر�سام كلود مونيه يف مزاد مقابل 

دولر حمققة رقما قيا�سيا لعمل انطباعي.
الزيتية  اللوحة  باعت  التي  �سوذبي  م���زادات  دار  وق��ال��ت 
مونيه  "الرحى" وانتهى  ا�سم  حتمل  والتي  قما�س  على 
1890 اإن اللوحة هي اأول قطعة من  من ر�سمها يف عام 
مليون  باأكر من مئة  تباع  التي  النطباعي  الفن  قطع 

دولر يف مزاد.
كما اأن هذا املبلغ هو الأعلى على الإطالق الذي يتم دفعه 
يف مزاد مقابل لوحة ملونيه موؤ�س�س النطباعية الفرن�سية 
املفتوحة" والذي  الأماكن  "يف  الطبيعية  املناظر  ورائ��د 

تويف يف 1926 عن 86 عاما.
25 لوحة يف �سل�سلة تعر�س  و"الرحى" واح��دة من بن 
اأك��وام من القمح املح�سود تعود ملكيتها اإىل جار مونيه 

يف جيفرين بفرن�سا.
املتاحف  ال�سل�سلة يف كربى  اأعمال هذه  وعر�ست معظم 

العاملية من لو�س اجنلي�س اإىل باري�س ونيويورك.
اأرب���ع ل��وح��ات فقط مت  و"الرحى" ه��ي واح���دة م��ن ب��ن 

عر�سها للبيع يف مزاد هذا القرن.
ومل تك�سف �سوذبي عن م�سرتي اللوحة والذي فاز بها يف 

مزاد ا�ستمر ثماين دقائق اأقيم يف مدينة نيويورك. �ضورة عن قرب لراأ�ض اأحد طيور الطي�ضفي يف جزيرة هيلغولند الأملانية �ضمال اأملانيا.اأ ف ب

املوتى ل ميوتون 
يفتتح مهرجان كان 

اف���ت���ت���ح امل����خ����رج الأم����ري����ك����ي جيم 
جارمو�س مهرجان كان الليلة قبل 
املا�سية بفيلم "املوتى ل ميوتون" 
دون��ت داي" ال��ذي يوجه  دي��د  "ذا 
للمجتمع  ح�����������ادة  ان�������ت�������ق�������ادات 

الأمريكي.
على  �سيناف�س  الكوميدي  والفيلم 
جائزة ال�سعفة الذهبية مع اأحدث 
وبيدرو  تارانتينو  كوينتن  اأعمال 
جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  اأمل��ودوب��ار 

من الأفالم ملخرجن جدد.
بلدة  ال��ف��ي��ل��م يف  اأح�������داث  وت������دور 
اإىل  ال�سكان  يتحول  حيث  �سغرية 
اأحياء" اأو زومبي. وينتقد  "موتى 
ال��ف��ي��ل��م م���ن ي��ن��ك��رون ت��غ��ري املناخ 
الأمريكية  ال�سيا�سات  ينتقد  كما 
الذكية  للهواتف  امل��دم��ن  وال��ع��امل 
الذي ت�سيطر عليه النزعة املادية.

واآدم  م���وراي  بيل  املمثالن  ويلعب 
درايفر واملمثلة كلوي �سيفاين اأدوار 
يواجهون  ال����ذي  ال�����س��رط��ة  اأف�����راد 
الزومبي  م����ن  م��ت��ن��ام��ي��ا  ج��ي�����س��ا 
�سيلينا  ال��ب��وب  جنمة  ت�سارك  كما 
�سوينتون  تيلدا  واملمثلة  جوميز 

يف الفيلم.
وي��ع��ر���س ال��ف��ي��ل��م يف ال������دورة 72 
ل��ل��م��ه��رج��ان �سمن جم��م��وع��ة من 
منظمو  و���س��ف��ه��ا  ال���ت���ي  الأف�������الم 
"�سيا�سية  ب�����اأن�����ه�����ا  امل�����ه�����رج�����ان 

ورومان�سية".
العام  ه��ذا  التحكيم  وي��راأ���س جلنة 
امل����خ����رج امل��ك�����س��ي��ك��ي األ���ي���خ���ان���درو 
جونزالي�س اإناريتو وهو اأول خمرج 
من اأمريكا الالتينية يراأ�س جلنة 

حتكيم مهرجان كان.

ما عالقة الأطعمة الغنية بالدهون بالكتئاب؟
ك�سفت درا�سة طبية يف جامعة غال�سكو يف اأ�سكتلندا 
نظام  ت��ن��اول  ب��ن  مبا�سرة  �سببية  �سلة  وج���ود  ع��ن 

غذائي غني بالدهون والكتئاب.
واأو�سح البحث اجلديد الذي ن�سر يف جملة الطب 
اأن  الغذائية ميكن  الدهون  بع�س  اأن  النف�سي كيف 
حمددة  اإ���س��ارات  م�سار  وتعطل  ال��دم��اغ،  اإىل  تدخل 
وبالتايل حتفز عالمات  املهاد،  ما حتت  يف منطقة 
العلماء منذ فرتة طويلة وجود  الكتئاب. ولحظ 

عالقة قوية بن ال�سمنة والكتئاب.
وعلى الرغم من اأنه قد يبدو اأن الثنن مرتبطان 
اأن  اإل  وا�سحة،  نف�سية  �سالت  خالل  من  بب�ساطة 
اأن الرتباط رمبا  بع�س الدرا�سات بداأت ت�سري اإىل 

يكون مدعوًما باآليات بيولوجية.
ووجدت درا�سة عام 2018 اأن الفئران التي اأعطيت 
�سلوكيات  اأظ���ه���رت  ب��ال��ده��ون  غ���ذائ���ي غ��ن��ي  ن��ظ��ام 
اإىل  لتعود  حيوية  م�سادات  اإعطائها  قبل  اكتئابية 
الوجبات  اأن  ال��درا���س��ة  ه��ذه  وا�ستنتجت  طبيعتها. 
الغذائية عالية الدهون قد تزرع جمموعات معينة 
من بكترييا الأمعاء التي لديها القدرة على اإحداث 

اأعرا�س  اإىل  ت����وؤدي  ع�سبية  كيميائية  ت��غ��ي��ريات 
الرئي�سي  الباحث  بيلي،  ج���ورج  وي��ق��ول  الك��ت��ئ��اب. 
التي يالحظ  الأوىل  امل��رة  "هذه هي  ال��درا���س��ة:  يف 
اأن  التي ميكن  املبا�سرة  التاأثريات  �سخ�س  اأي  فيها 
مناطق  على  بالدهون  غني  غذائي  نظام  يحدثها 

اإ�سارات املخ املرتبطة بالكتئاب".
ومل��اذا ترتبط  البحث يف �سرح كيف  و"قد يبداأ هذا 
املر�سى  ع���الج  ميكننا  وك��ي��ف  ب��الك��ت��ئ��اب  ال�سمنة 

الذين يعانون من هذه احلالت ب�سكل اأف�سل."
ال�سمنة  اأن مر�سى  العلماء  الوقت، لحظ  ولبع�س 
ب�سكل  ي�ستجيبون  الك��ت��ئ��اب  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 
ل��الك��ت��ئ��اب مقارنة  امل�������س���ادة  ل��ل��ع��الج��ات  ���س��ع��ي��ف 

باملر�سى النحيفن.
ال��درا���س��ة ف��ر���س��ي��ة م��ث��رية لالهتمام،  وت��ث��ري ه���ذه 
ت�سري اإىل وجود جيل جديد حمتمل من م�سادات 
الآلية  ه���ذه  ت�����س��ت��ه��دف  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  الك��ت��ئ��اب 
جديد  فعال  دواء  وتقدمي  خا�س،  ب�سكل  الع�سبية 
ال�سمنة يعانون  اأو  ال��وزن  زي��ادة  ملر�سى يعانون من 

من الكتئاب ال�سديد.

ما ا�سم ابن كيم 
كاردا�سيان اجلديد؟

قبل اأيام قليلة اأعلنت جنمة تلفزيون الواقع  كيم كاردا�سيان  ا�ستقبالها مولودها 
ب�سحة  اإن��ه  وقالت  بديلة  اأم  عرب  وي�ست  كانيي  العاملي  الفنان  زوجها  من  الرابع 
الذي اختارته  الآن عن ال�سم  اأنها مل تعلن حتى  اإل  واأن اجلميع يحبونه  جيدة 
اأغرب  اأنها تختار  اأن كيم معروفة  التخمينات خ�سو�سا  له فبداأ اجلمهور يطلق 

الأ�سماء لأولدها "نورث، �سانت و�سيكاغو".
وقال متابعو كيم اأنهم يعتقدون اأنها ملّحت اإىل ا�سم طفلها الرابع عرب رمز الدب 
الذي ختمت به اإعالنها ورجحوا اأن يكون ا�سمه "بري" على غرار ا�سم ابن الفنان 
ليام باين فيما قال البع�س اإنها تريد ا�سما قريبا من ا�سم والدها روبريت وبري 

جزء منه.


