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انطالق »حملة حممد بن زايد 
لإفطار ال�صائم« يف املغرب

•• الرباط -وام:

ال�شيخ  ال�شمو  »�شاحب  حملة  ال�شقيقة  املغربية  اململكة  يف  انطلقت 
حممد بن زايد اآل نهيان لإفطار ال�شائم لعام 2019«.

التي جتمع بني  الأخ���وة وال�شداقة  اإط��ار روح  امل��ب��ادرة يف  تاأتي ه��ذه 
 150 من  اأك��ر  منها  ي�شتفيد  حيث  ال�شقيقني  وال�شعبني  البلدين 
 65 ال�شقيقة واأكر من  املغربية  اململكة  اأنحاء  جمعية من خمتلف 
اأ�شرة مغربية.ومت توزيع مكرمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد  األف 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة لإفطار ال�شائم على ثالث مراحل بالتن�شيق والتعاون مع 
اأ�شرة  األف   30 اأكر من  الأوىل  املرحلة  املغربية، و�شملت  ال�شلطات 
الرباط  ت�شمل جهة  الثانية  واملرحلة  للمملكة،  ال�شرقية  املناطق  يف 
�شال القنيطرة، واملرحلة الثالثة تغطي املناطق الو�شطى وال�شمالية 
واجلنوبية للمملكة.                                                )التفا�شيل �ص3(

حملة ال�صيخة فاطمة الإن�صانية تدعم 
الأ�صر املتعففة باإقليم ال�صند يف باك�صتان

•• اإقليم ال�سند-وام:

الفقرية  الأ���ش��ر  ل��دع��م  الإن�����ش��ان��ي��ة«  فاطمة  ال�شيخة  »حملة  انطلقت 
وتت�شمن  الإ�شالمية.  باك�شتان  بجمهورية  ال�شند  اإقليم  يف  واملتعففة 
ال�شالل  توزيع  خ��الل  من  الأ���ش��ر  لتلك  ال��الزم  الدعم  تقدمي  احلملة 
الغذائية ال�شاملة - 100 كيلو من املواد الغذائية لكل �شلة - وحتتوي 

على م�شتلزمات اإفطار رم�شان، بالإ�شافة ملياه ال�شرب املعدنية.
)التفا�شيل �ص4(  

حممد بن را�شد خالل لقائه لفيفا  من القيادات الإعالمية  )وام(

اأكد اأن الإمارات بقيادة خليفة ت�سابق الزمن لإر�ساء دعائم م�ستقبل واعد لنا و ملنطقتنا و العامل 

حممد بن را�صد : كل خطوة نخطوها 
هدفها �صعادة �صعبنا و رفعة اأمتنا 

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله �شفري اململكة العربية ال�شعودية لدى الدولة  )وام(

رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة من خادم احلرمني ت�سلمها ويل عهد اأبوظبي

حممد بن زايد ي�صتقبل جموع 
املواطنني املهنئني ب�صهر رم�صان املبارك

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب 
�شعوب  جت��اه  العربي  الإع���الم  م�شوؤولية  اأن  اهلل«  »رع���اه 
التطورات  �شوء  يف  اأهميتها  ت���زداد  اأن  تلبث  ل  املنطقة 
يجرى  وم��ا  العربية  منطقتنا  ت�شهدها  التي  املتالحقة 

يف العامل من حولنا بكل ما يحمله من تداعيات تتما�ص 
ب�شكل مبا�شر مع م�شالح العرب وتوؤثر ب�شورة كبرية يف 
مقدراتهم ومكت�شباتهم وقدرتهم على حتقيق ما ت�شبو 

اإليه بلدانهم من طموحات تنموية يف �شتى املجالت.
جاء ذلك خالل لقاء �شموه، لفيفا من الكتاب واملثقفني 

وروؤ�شاء حترير ال�شحف املحلية والقيادات الإعالمية.
)التفا�شيل �ص2(

•• اأبوظبي - وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى 
رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« ام�ص ر�شالة خطية من خادم 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني 
�شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة تت�شمن 
التعاون  ملنظمة   14 ال����  ال��ق��م��ة  ���ش��م��وه حل�����ش��ور  دع���وة 

الإ�شالمي التي ت�شت�شيفها مكة املكرمة. ت�شلم الر�شالة 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة خالل 
ا�شتقبال �شموه �� يف ق�شر البطني �� �شعادة تركي الدخيل 
�شفري اململكة العربية ال�شعودية لدى الدولة. من جهة 
اأخرى ا�شتقبل �شموه يف ق�شر البطني جموع املواطنني 

املهنئني ب�شهر رم�شان.             )التفا�شيل �ص3-2(

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي وتوؤكد ت�سامنها مع ال�سعودية باعتبار اأمن البلدين كالَّ ل يتجزاأ 

ا�صتهدف حمطتي �صخ برتول بالريا�ض بطائرات بدون طيار مفخخة
ا�ستنكار عربي وا�سع للمحاولت احلوثية الإرهابية تقوي�س اأمن املنطقة وا�ستقرار اإمدادات الطاقة

الربملان الليبي يجرم »الإخوان« 
اإره��اب��ي��ة جماعة  وي�صنفها 

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي،  ال���ن���واب  جم��ل�����ص  ���ش��وت 
ل�����ش��ال��ح اإق�������رار ق���ان���ون جترمي 
تنظيم الإخوان واعتباره جماعة 
املوقع  اأورد  م���ا  وف����ق  اإره���اب���ي���ة، 

الإلكرتوين للمجل�ص.
ال��ر���ش��م��ي با�شم  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
جمل�ص النواب، عبد اهلل بليحق، 
مقره  يف  ان���ع���ق���د  امل���ج���ل�������ص  اإن 
ليبيا،  ���ش��رق��ي  ط����رق  مب��دي��ن��ة 
�شالح  عقليه  رئ��ي�����ش��ه،  بح�شور 

واأكر من 70 نائبا.
ال��ن��واب �شوتوا على  اأن  واأ���ش��اف 
حظر تنظيم الإخوان وجترميه، 

وت�شنيفه جماعة اإرهابية.
بقية  م��ث��ل  ليبيا،  اإخ����وان  وات��ب��ع 
اأف�������رع ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��������دويل، نهج 
العنف، مما جعله امل�شدر الرئي�ص 
على  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  لكل 
اإىل  و�شول  م�شمياتها،  اختالف 

الن�شخة الأكر دموية داع�ص.
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الطبخة اجليدة ا�شرتاتيجيا مع من؟

متظاهر �شوداين م�شاب يتلقى العالج يف م�شت�شفى مدينة املعلم الطبية باخلرطوم. 

التحالف العربي يكثف ق�سف مواقع احلوثيني يف حجة

احلكومة اليمنية تتم�صك بحقها يف مراقبة الن�صحاب من موانئ احلديدة 

التمجيد املفرط للما�سي:
الدبلوما�صية املعكو�صة للقي�صر فالدميري بوتني

•• الفجر - دومينيك مويزي- ترجمة خرية ال�سيباين 

كانت احتفالت 8 مايو يف فرن�شا متوا�شعة. وقد ل يكفي القول باأنه مل يكن 
هناك الكثري من النا�ص يف ال�شانزليزيه. لن�شتخدم �شيغة تري�شتان برنارد 
التي جاء فيها- على ظهر تذكرة اإحدى م�شرحياته التي مل حتقق جناًحا: 
»تعال م�شلًحا ، املكان مهجور«... مل يكن احلال كذلك يف التا�شع من مايو 
يف مو�شكو ، حيث نظمت رو�شيا بوتني احتفالية �شخمة مبنا�شبة الذكرى 

الرابعة وال�شبعني لنت�شارها على النازية.              )التفا�شيل �ص14(

•• اليمن-وكاالت:

ال�شرعية يف  العربي لدعم  التحالف  �شنت مقاتالت 
مواقع  على  مكثفة  غ���ارات  ال��ث��الث��اء،  ام�����ص  اليمن، 
حجة  حم��اف��ظ��ة  يف  الإي���ران���ي���ة  احل��وث��ي  مليلي�شيات 

احلدودية مع ال�شعودية.
وقالت م�شادر ميدانية اإن الغارات تركزت يف مديرية 

عب�ص باملحافظة الواقع �شمال غربي اليمن.
نفذ  العربي  التحالف  طريان  اأن  امل�شادر  واأو�شحت 

اأكر من 15 غارة جوية.
اأح��ب��ط��ت ق���وات اجلي�ص  وي��اأت��ي ه��ذا ال��ت��ط��ور بعدما 
التحالف،  ق��وات  مبدفعية  م�شنودة  اليمني  الوطني 

هجوما للمتمردين يف حمافظة �شعدة املجاورة.
وقال قائد ع�شكري يف اجلي�ص اإن العملية جاءت بعد 
مديرية  جبهة  يف  الوطني  للجي�ص  امل�شتمر  التقدم 
ال�شفراء خالل الأيام املا�شية يف اإطار معركة حترير 

حمافظة �شعدة من ميلي�شيات احلوثي.
يف  حقها  على  اليمنية  احلكومة  اأك��دت  جانبها،  من 
الأمن  جمل�ص  ق���رارات  وف��ق  الن�شحابات  “مراقبة 
وعر جلنة تن�شيق اإعادة النت�شار. ول يكفي اأن يقوم 

رئي�ص اللجنة بتقدمي ملخ�ص ملا يجري«.
و�شددت على اأن »عملية ان�شحاب امليلي�شيات احلوثية 
من املوانئ اإن متت دون اإ�شراف ورقابة وموافقة جلنة 
�شت�شكل  الثالثة،  باأطرافها  النت�شار،  اإع��ادة  تن�شيق 
املا�شية،  الأ�شهر  التوافق عليه خالل  ملا مت  خمالفة 
وه��دم��ا جل��ه��ود امل��ج��ت��م��ع ال����دويل مب��ا ي��ق��دم خدمة 
جمانية للميلي�شيات احلوثية لإعادة تكرار م�شرحية 
الن�شحاب الأحادية التي مت تنفيذها �شابقاً يف ميناء 
وقف  والتي   2018 دي�شمر   30 بتاريخ  احلديدة 
هزليتها«،  وك�شف  ك��ام��ريت  اجل���رال  بحزم  اأم��ام��ه��ا 
احلديدة  يف  اجل��ان��ب  اأح����ادي  الن�شحاب  اأن  م��وؤك��دة 

يخالف اتفاق �شتوكهومل.

تون�ض: ات�صالت لتاأمني عودة الرئي�ض بن علي؟
•• الفجر - تون�س

ك�شف الأمني العام حلزب م�شروع تون�ص حم�شن مرزوق يف حوار اإذاعي اأّن هناك ات�شالت 
بني رئا�شة اجلمهورية التون�شية وطرف اأجنبي لعودة الرئي�ص الأ�شبق زين العابدين بن 

علي اإىل بالده.
اأن���ه يجب موا�شلة  اإىل تون�ص، مبينا  ال��ع��ودة  ب��ن علي  اأن���ه م��ن ح��ق  م���رزوق على  و���ش��دد 

الإجراءات اخلا�شة بق�شايا الأموال والإجراءات املتعلقة باإن�شاف ال�شحايا.
وبني اأن الطابع الإن�شاين يطرح نف�شه يف مو�شوع بن علي، جمددا تاأكيده على اأن هناك 

اأخبارا توؤكد اأن بن علي مري�ص واأن هناك ات�شالت يف هذا ال�شياق على م�شتوى الدول.
و�شّرح مرزوق اأن لديه ال�شرعية الأخالقية للحديث عن عودة بن علي، خا�شة واأنه مل 

يكن يف نظامه ومل يكن ينتمي حلزبه.
وج��ود طرف  اإىل  ال�شاهد، م�شريا  يو�شف  رئي�ص احلكومة  املو�شوع مع  اأن��ه طرح  وك�شف 

�شيا�شي قام بات�شالت لتبني املو�شوع.
وكان الأمني العام حلزب م�شروع تون�ص حم�شن مرزوق،  قد زعم يف تدوينة على ح�شابه 

على موقع »في�شبوك« اأن الرئي�ص ال�شابق »مري�ص جدا«، ا�شتنادا اإىل »اأخبار موؤكدة«.
من جهته قال منري بن �شاحلة، حمامي  بن علي،ان الرئي�ص ال�شبق ب�شحة جيدة ولي�ص 

يف غيبوبة ول هو على فرا�ص املوت.
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•• اخلرطوم-وكاالت:

قادة احلركة الحتجاجية  ا�شتاأنف 
القادة  مع  حمادثاتهم  ال�شودان  يف 
ا�شتنادا  الثالثاء  اأم�ص  الع�شكريني 
ال���ذي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  الخ�������رتاق  اإىل 
حتقق قبل يوم وخّيم عليه اإطالق 
اأ�شخا�ص يف  نار ت�شبب مبقتل �شتة 
موقع العت�شام خارج مقر القيادة 

العامة للجي�ص يف اخلرطوم.
املجل�ص  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  واأك��������د 
ال�شوداين،  الن��ت��ق��ايل  ال��ع�����ش��ك��ري 
الدين  ���ش��م�����ص  ال����رك����ن  ال���ف���ري���ق 

الكبا�شي، اأن الأحداث الدامية التي 
�شهدها العت�شام اأمام مقر القيادة 
جاءت  ال�����ش��وداين  للجي�ص  ال��ع��ام��ة 
مع  ت��واف��ق  اإىل  التو�شل  لتناق�ص 
قوى التغيري، موؤكداً اأن املفاو�شات 

جرت يف جو ودي.
�شحايف،  م���وؤمت���ر  خ���الل  واأ����ش���اف 
القوى  اأن  ال���ث���الث���اء،  ام�����ص  ف��ج��ر 
واحدة  ر�شا�شة  تطلق  لن  الأمنية 

على املعت�شمني.
تابعة  نائمة  خ��الي��ا  »اإن  ق���ال:  كما 
للنظام ال�شابق حاولت اإثارة ال�شارع 
خم�ش�شة  �����ش����ي����ارات  ب����اع����رتا�����ص 

ل���ت���وزي���ع وج����ب����ات الإف�����ط�����ار على 
اجلي�ص  اأن  وت���ب���ني  امل��ع��ت�����ش��م��ني، 
له  التابعة  ال�شريع  ال��دع��م  وق���وات 

مل تنفذ هذا العرتا�ص«.
حتاول  اأي�شا  �شائعات  ر���ش��د  واأك���د 
اإثارة الفتنة والنق�شام بني اجلي�ص 
الدعم  ق��وات  وعنا�شر  ناحية،  من 
ك�����ش��ف هذا  اأن  ال�����ش��ري��ع، م��و���ش��ح��ا 
املخطط دفع تلك اخلاليا للتعجل 
الر�شا�ص  واإط�������الق  ب��ال��ت�����ش��ع��ي��د 

مبا�شرة.
جولة  با�شتكمال  تعهد  ذل���ك،  اإىل 
التغيري،  ق������وى  م����ع  ال���ت���ف���او����ص 

نهائي  حل  اإىل  والتو�شل  الأربعاء، 
للت�شوية  ����ش���اع���ات  خ����الل  ���ش��ري��ع 
درءا  اجل����ان����ب����ني،  ب����ني  امل���ق���رتح���ة 

للفتنة.
الأرك���ان  هيئة  رئي�ص  ق��ال  ب����دوره، 

املطلب  ع��ب��د  ه��ا���ش��م  ال���������ش����وداين، 
اإن  ال�شحايف،  املوؤمتر  بابكر، خالل 
القوات امل�شلحة اأو اأي قوات نظامية 
ال��ر���ش��ا���ص على  ل��ن تطلق  اأخ����رى 

اأفراد ال�شعب املعت�شمني.

•• اأبوظبي-وام:

الإرهابي  الهجوم  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ا�شتنكرت 
حمطتي  وا�شتهدف  مفخخة  طيار  ب��دون  بطائرات  احلوثي 
ال�شقيقة.  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الأنابيب  خلط  �شخ 
الإرهابي والتخريبي واعترته  العمل  واأدان��ت الم��ارات هذا 
والإرهابية  العدائية  احلوثية  التوجهات  على  جديدا  دليال 
ت��ق��وي�����ص الأم����ن وال���ش��ت��ق��رار. واأك�����دت وزارة  اإىل  وال�����ش��ع��ي 
الكامل مع  الإم����ارات  ال���دويل ت�شامن  اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
الريا�ص يف  ال�شقيقة ووقوفها مع  ال�شعودية  العربية  اململكة 
ودعمها  اململكة  وا�شتقرار  لأم��ن  تهديد  كل  �شد  واح��د  �شف 
كافة الإجراءات يف مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها اإىل 
جانبها يف كل ما تتخذه من اإج��راءات حلفظ اأمنها و�شالمة 
مواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها. واأ�شاف البيان اأن اأمن دولة 
الإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية ال�شعودية كل 
ل يتجزاأ واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتره الدولة 

تهديدا ملنظومة الأمن وال�شتقرار يف الإمارات.
الدكتور  واأدان  الإره��اب��ي  الهجوم  العربية  ال��دول  اأدان��ت  وقد 
التعاون  العام ملجل�ص  الأم��ني  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف 
التي قامت  الرهابية  الهجمات  ب�شدة  العربية  لدول اخلليج 

بها امليلي�شيات احلوثية اليوم با�شتخدام طائرات بدون طيار 
ل�شركة  تابعتني  نفط  �شخ  حمطتي  ا�شتهدفت  و  مفخخة 
باململكة  بالريا�ص  وعفيف  ال��دوادم��ي  حمافظتي  يف  اأرام��ك��و 

العربية ال�شعودية ما اأدى اىل خ�شائر مادية حمدودة.
بيان  الهجمات يف  تلك  التعاون  العام ملجل�ص  الأم��ني  وو�شف 
له باأنها اعتداء حوثي اآثم يرهن على �شعي جماعة احلوثي 
الآمنني  ترويع  و  اململكة  وا�شتقرار  اأم��ن  لتقوي�ص  امل�شتمر 

والإ�شرار باملن�شاآت النفطية فيها.. 
ك��م��ا اأدان اأح��م��د اأب���و ال��غ��ي��ط، الأم����ني ال��ع��ام جل��ام��ع��ة الدول 
ام�ص  ا�شتهدف �شباح  الذي  الهجوم  العبارات  باأ�شد  العربية، 
حمطتني ل�شخ النفط باململكة العربية ال�شعودية با�شتخدام 
الإرهابية  الأع���م���ال  ه���ذه  اأن  م���وؤك���داً  ب���دون ط��ي��ار،  ط��ائ��رات 
تنطوي على تهديد خطري لأمن املنطقة، بل ولالأمن الدويل 

والقت�شاد العاملي الذي يتاأثر با�شتقرار اإمدادات الطاقة.
دول��ة عربية هو  اأي  باأمن  امل�شا�ص  اإن  ام�ص،  له  بيان  واك��د يف 
م�شا�ٌص بالأمن القومي العربي، موؤكداً على الت�شامن الكامل 
التهديدات  ه��ذه  مواجهة  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  م��ع 
املنطقة،  ال���ش��ط��راب��ات يف  اإث���ارة  اإىل  تهدف  التي  الإره��اب��ي��ة 
هذه  ملواجهة  ال��دويل  التكاتف  تعزيز  ���ش��رورة  على  وم�شدداً 

الأعمال الإجرامية.

�شخ  حمطتّي  ا�شتهداف  ب�شدة،  ال�شريف  الأزه���ر  اأدان  كما 
باململكة  ال��ري��ا���ص  مبنطقة  وع��ف��ي��ف  ال���دوادم���ي  يف  ال��ن��ف��ط 

العربية ال�شعودية.
اأن مثل ه��ذه الأع��م��ال الإرهابية  واك��د الأزه��ر يف بيان ام�ص 
التي ت�شعى للنيل من اأمن وا�شتقرار اململكة اأعمال اإجرامية 
والقوانني  الأعراف  ال�شماوية وكل  الأديان  بغي�شة ترف�شها 
بت�شافر اجلهود  الدويل  املجتمع  الإن�شانية مطالبا  واملبادئ 

ملواجهة الإرهاب بكل �شوره واأ�شكاله.
ا�شتهداف  عن  اأعلنت  قد  ال�شعودية  العربية  اململكة  وكانت 
اأرامكو  ل�شركة  التابعتني  البرتولية  ال�شخ  ملحطتي  حمدود 

مبحافظة الدوادمي وحمافظة عفيف مبنطقة الريا�ص.
باململكة - يف  ال��دول��ة  اأم���ن  الأم��ن��ي لرئا�شة  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
باأنه ما  ام�ص-  »وا���ص«  ال�شعودية  الأنباء  بثته وكالة  ت�شريح 
ام�ص  �شباح  من  والن�شف  وال�شاد�شة  ال�شاد�شة  ال�شاعة  بني 
البرتولية  ال�شخ  ا�شتهداف حمدود ملحطتي  الثالثاء حدث 
وحمافظة  ال��دوادم��ي  مبحافظة  اأرام��ك��و  ل�شركة  التابعتني 

عفيف مبنطقة الريا�ص.
م�شوؤولياتها  ب��ا���ش��رت  املخت�شة  اجل��ه��ات  اأن  »وا�����ص«  وذك���رت 

باملوقعني، و�شيتم الإعالن لحقاً عن اأي م�شتجدات.
)التفا�شيل �ص13(

ا�ستئناف املحادثات بني الع�سكريني واملحتجني بعد ليلة دامية 

النتقايل ال�صوداين: خاليا تابعة للنظام ال�صابق حاولت اإثارة ال�صارع
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اأخبـار الإمـارات
ال�صوؤون الإ�صالمية تنظم ملتقى الإمارات وطن الت�صامح

متناول حمور مفهوم املواطنة من منظور �شرعي بينما حتدث الدكتور 
الق�شائية  وال��درا���ش��ات  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  م��دي��ر   ، احلو�شني  علي  ج��اب��ر 
ال��ت��م��ي��ي��ز وال��ك��راه��ي��ة ودوره يف حت��ق��ي��ق المن  ق��ان��ون  ب��اأب��وظ��ب��ي ع��ن 
الواعظة يف  اجلل�شة  كما حتدثت يف هذه  الكاملة،  واملواطنة  املجتمعي 
الهيئة �شلمى عبداهلل العيدرو�ص عن ال�شرية وامل�شرية و�شناعة املواطنة 
الكاملة التي ر�شخها يف املجتمع القائد املوؤ�ش�ص ال�شيخ زايد “طيب اهلل 
ثراه” م�شتدلة على نهجه بعدد من الروايات واملواقف واملبادرات التي 

اأ�شبحت مثال يحتذى للقادة ولل�شباب وللمواطنني كافة.
اأما اجلل�شة الثالثة فقد خ�ش�شت حلقوق املراأة والطفل باعتبار ال�شرة 
املح�شن الأول للرتبية على الت�شامح وقبول الآخر، اإذ ب�شطت الدكتورة 
لينا حممد احلم�شي وهي من العلماء ال�شيوف القول يف حقوق املراأة 

والطفل يف الإ�شالم، فيما حتدثت اخلبرية يف موؤ�ش�شة التنمية ال�شرية 
فيها  ين�شاأ  التي  والبيئة  النف�شية  اجلوانب  عن  بوزبون  بنه  الدكتورة 
الأطفال لتنمية املهارات وقدرات ال�شباب يف املوازنة بني الدور ال�شري 
الأطفال  حماية  حم��ور  اجلل�شة  تناولت  كما  والنف�شي،  والجتماعي 
النيادي،  حامد  املهند�ص  الدكتور  وقدمه  الرقمية  البيئة  خماطر  من 
معهد  يف  املوؤ�ش�شي  والت�شال  احلكومية  للعالقات  تنفيذي  اأول  مدير 

التكنولوجيا التطبيقية وكليات ال�شيخة فاطمة.
العامة  الهيئة  �شتقيمها  ملتقيات  �شل�شلة  من  الأول  امللتقى  هذا  ويعد 
لل�شوؤون الإ�شالمية والوقاف خالل �شهر رم�شان املبارك م�شتفيدة من 
ح�شور هذه النخبة من علماء العامل الإ�شالمي �شيوف �شاحب ال�شمو 

رئي�ص الدولة “حفظه اهلل«.

•• ابوظبي-وام:

نظمت الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والوقاف وبالتعاون والتن�شيق 
مع برنامج العلماء �شيوف �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” 
ملتقى “الإمارات وطن الت�شامح” الذي يعد من�شة تفاعلية جمعت بني 
وثيقة  بنود  اأهم  تناولت  واخت�شا�شاتها  مبجالتها  خمتلفة  موؤ�ش�شات 

الخوة الإن�شانية من اأجل ال�شالم العاملي والعي�ص امل�شرتك.
ح�شر امللتقى �شعادة الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�ص الهيئة، و�شعادة 
املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  من  وع��دد  الهيئة،  عام  مدير  النيادي،  �شعيد  حممد 
املعنية يف الدولة وجمهور كبري من ال�شوؤون الإ�شالمية ورجال الرتبية 

والتعليم والإعالم.

وو�شائل  “الإرهاب  بعنوان  ..الأوىل  جل�شات  ثالث  يف  امللتقى  ومتحور 
حترمي  امل��ح��ا���ش��رون  خاللها  ون��اق�����ص  مواجهته”  و�شبل  ل��ه  ال��رتوي��ج 
الأديان لالإرهاب ونبذها له اإذ ا�شتعر�ص الدكتور ملرابط اأحمد حممد 
الأمني من العلماء ال�شيوف مظاهر العنف والإرهاب منذ بدء اخلليقة 
مدير  لالإفتاء،  الم���ارات  جمل�ص  ع�شو  الظاهري  �شمة  حتدثت  ..ث��م 
اإدارة الفتوى يف الهيئة، حول الطرق احلديثة يف الرتويج لالإرهاب عر 
و�شائل الإعالم، مف�شلة ا�شتغالل اجلماعات املتطرفة ل�شبكات التوا�شل 
والعالم الرقمي لرتويج اأفكارها وجتنيد اتباعها فكانت هذه ال�شبكات 

هي دائرتها ال�شرتاتيجية الأوىل يف اجتذاب املتطرفني وجتيي�شهم.
وجاءت اجلل�شة الثانية حتت عنوان “تر�شيخ مفهوم املواطنة الكاملة” 
وقد حتدث فيها كل من الدكتور احل�شن ال�شكتاين من العلماء ال�شيوف 

اأكد اأن الإمارات بقيادة خليفة ت�سابق الزمن لإر�ساء دعائم م�ستقبل واعد لنا و ملنطقتنا و العامل 

حممد بن را�صد : كل خطوة نخطوها هدفها �صعادة �صعبنا و رفعة اأمتنا 

الإعالم لي�س ناقال للحدث فح�سب.. لكنه �سريك يف �سنعه ور�سم م�ساره وحتديد نطاقات تاأثريه 
وفرنا لالإعالم البيئة الداعمة وننتظر من موؤ�ص�صاته اإ�صهامات اإيجابية تدعم طموحات املنطقة وتطلعات �صعوبها لغد اأف�صل

دور الإعالم يف اإعداد الأجيال اجلديدة ل يقل يف اأهميته عن دور الأ�سرة و املدر�سة واجلامعة 

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
الإعالم  اأن م�شوؤولية  “رعاه اهلل” 
ال��ع��رب��ي جت����اه ���ش��ع��وب امل��ن��ط��ق��ة ل 
�شوء  يف  اأه��م��ي��ت��ه��ا  ت����زداد  اأن  تلبث 
التي ت�شهدها  املتالحقة  التطورات 
ي��ج��رى يف  وم���ا  ال��ع��رب��ي��ة  منطقتنا 
يحمله  م��ا  بكل  حولنا  م��ن  ال��ع��امل 
من تداعيات تتما�ص ب�شكل مبا�شر 
ب�شورة  وت��وؤث��ر  العرب  م�شالح  مع 
ومكت�شباتهم  مقدراتهم  يف  كبرية 
وق��درت��ه��م ع��ل��ى حت��ق��ي��ق م��ا ت�شبو 
اإليه بلدانهم من طموحات تنموية 

يف �شتى املجالت.
�شموه،  ل����ق����اء  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح���م���د بن 
رئي�ص  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
للمعرفة و �شمو ال�شيخ من�شور بن 
لفيفا  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
م���ن ال���ك���ت���اب وامل��ث��ق��ف��ني وروؤ�����ش����اء 
والقيادات  املحلية  ال�شحف  حترير 
الإع����الم����ي����ة الإم�����ارات�����ي�����ة وك���ب���ار 
الإعالمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م�������ش���وؤويل 
العربية والعاملية العاملة يف الدولة 
الرم�شاين  ال��ل��ق��اء  خ����الل  وذل����ك 
ال������ذي ن��ظ��م��ه امل���ك���ت���ب الإع����الم����ي 
م��دي��ن��ة جمريا  دب����ي يف  حل��ك��وم��ة 

ام�ص.
و اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم اأن دولة الإمارات 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شاحب  مبتابعة  و  اهلل”  “حفظه 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
الأعلى  املجل�ص  اأع�شاء  واإخوانهما 
حكام الإمارات توا�شل الليل بالنهار 

املدر�شة  و  الأ���ش��رة  دور  اأهميته عن 
الإعالمية  املوؤ�ش�شات  اجلامعة..  و 
الن�صء  �شخ�شية  تكوين  يف  �شريك 
و ال�شباب.. هذه امل�شوؤولية الكبرية 
متطور  حمتوى  تقدمي  ت�شتدعي 
ومثقف  واع  اإن�����ش��ان  ب��ن��اء  يف  ي�شهم 

ونافع لنف�شه وملجتمعه«.
وخالل اللقاء الذي ح�شره معايل 
اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور 
الوطني  املجل�ص  دول��ة رئي�ص  وزي��ر 
لالإعالم و �شعادة منى غامن املري 
الإعالمي  ل��ل��م��ك��ت��ب  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
الإعالميون  اأك�����د  دب����ي  حل��ك��وم��ة 
�شعادتهم  ال���ل���ق���اء  يف  امل�������ش���ارك���ون 
واعتزازهم بحر�ص �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
ع��ل��ى ل��ق��اء امل��ج��ت��م��ع الإع���الم���ي يف 
اهتمام  وكذلك  املنا�شبات  خمتلف 
���ش��م��وه مب��ن��اق�����ش��ة الإع���الم���ي���ني يف 
املهمة  امل���و����ش���وع���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
التي تتعلق بر�شالة الإع��الم ودوره 
به  يقوم  اأن  ميكن  مل��ا  �شموه  وروؤى 
اإيجابية  اأدوار  م���ن  الإع���الم���ي���ون 
التي  التحديات  مواجهة  يف  ت�شهم 
مثمنني  والعامل  املنطقة  تواجهها 
اأك����دوا  ال��ت��ي  ���ش��م��وه  واأف����ك����ار  روؤى 
اأن��ه��ا دائ��م��ا م��ا مت��ث��ل ل��ه��م م�شدر 
فر�ص  م��ن  م��زي��د  لكت�شاف  اإل��ه��ام 
ال���ت���ط���وي���ر مب����ا ي���خ���دم الأه�������داف 
يوؤكد  و  للمنطقة  ال�شرتاتيجية 
قدرتها على جت��اوز مع يحيط بها 

من حتديات.
التقطت   .. ال���ل���ق���اء  خ����ت����ام  يف  و 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
التذكارية  ال�شور  مكتوم  اآل  را�شد 
م��ع الإع��الم��ي��ني ال��ذي��ن دع���وا اهلل 
موفور  �شموه  على  يدمي  اأن  تعاىل 
على  ينعم  اأن  و  العافية  و  ال�شحة 
دول�����ة الإم���������ارات ب������دوام الأم������ن و 
�شعبها  و  عليها  مي��ن  اأن  و  الأم����ان 
الكرمي مبزيد من التقدم و الرفعة 

و الزدهار.

اجلهود التي تبذلها الدولة لإعداد 
املناخ الأمثل للموؤ�ش�شات الإعالمية 
وت��ق��دمي حمتوى  والإب����داع  للعمل 
ن��اف��ع وم��ف��ي��د ان��ط��الق��ا م��ن قناعة 
ك��ام��ل��ة ب��الأث��ر ال��ق��وي ل��الإع��الم يف 
الإيجابي  ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ة  دف����ع 
وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اأي�����ة م�����ش��ك��الت قد 

تعوق م�شرية العمل والبناء.
لالإعالم  “وفرنا  ���ش��م��وه:  وق�����ال 
من  حتتاج  ما  بكل  الداعمة  البيئة 
موؤ�ش�شاته  وننتظر من   .. مقومات 
طموحات  تدعم  اإيجابية  ا�شهامات 
امل��ن��ط��ق��ة وت��ط��ل��ع��ات ���ش��ع��وب��ه��ا لغد 

فالإعالم  ل��ل��م��ت��ل��ق��ي..  ت��ط��ورات��ه��ا 
ور�شم  احل������دث  ���ش��ن��ع  يف  ����ش���ري���ك 
م�شاره و حتديد نطاقات تاأثريه .. 
وهو دور ياأتي م�شمول مب�شوؤوليات 
ن��ث��ق يف ق���درة ���ش��ن��اع الإع����الم على 
والوفاء  م�����ش��ت��واه��ا  اإىل  ال��ن��ه��و���ص 

مبتطلباتها«.
و تطرق �شاحب ال�شمو نائب رئي�ص 
ال����دول����ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء 
حاكم دبي اإىل العالقة النموذجية 
ال��ت��ي ط��امل��ا جمعت دول���ة الإم����ارات 
باملجتمع الإعالمي �شواء املحلي اأو 
اإىل  العاملي م�شريا  العربي وكذلك 

اأمتنا  ورفعة  �شعبنا  �شعادة  هدفها 
ون�����ش��ر الأم������ن وال�������ش���الم يف رب���وع 
ن��ت��ط��ل��ع لعامل  اأج�����م�����ع...  ال����ع����امل 
ي��ح��ظ��ى ف��ي��ه اجل��م��ي��ع ب��ف��ر���ش��ة يف 
حياة اأف�شل.. قيمة العطاء اأر�شاها 
زايد اأ�شا�شا را�شخا حلياتنا، واليوم 
يوا�شل اأبناء الإم��ارات عطاءهم يف 
دولتهم  ا�شم  ليبقى  املجالت  �شتى 

دائما رديفا للخري والنماء« .
املوؤثر  ال���دور  باأهمية  �شموه  ون���وه 
 “ ل��الإع��الم يف املجتمع .. و ق��ال : 
الإع���الم جمرد  نعتر  اأن  ل ميكن 
الأح�����داث و  لنقل  و���ش��ي��ل��ة  اأو  ق��ن��اة 

واحلفاظ  ال������روة  ل���ه���ذه  الأم���ث���ل 
عليها و�شونها وتنميتها«.

ونوه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ب��ال��دور املهم 
الذي يقوم به الإع��الم على �شعيد 
اأن  اإىل  م�شريا   .. ال�شخ�شية  بناء 
احلديث عن الإعالم قد ل يتطرق 
يف اأحيان كثرية اإىل الأثر الرتبوي 
اإع��داد و بناء �شخ�شية  لالإعالم يف 
وال�شباب  الن�صء  ل�شيما  الإن�����ش��ان 

رغم اأهمية هذا الدور.
الإع�������الم يف  “دور  ����ش���م���وه:  وق�����ال 
اإع��داد الأجيال اجلديدة ل يقل يف 

من اأجل اإر�شاء اأ�ش�ص نه�شة تنموية 
الإيجابية حدود  تاأثرياتها  تتجاوز 
الأ�شمل  العربي  اإىل نطاقنا  دولتنا 
ب��ل وال���ع���امل اأج���م���ع، ان��ط��الق��ا من 
اإيجاد  يف  ال��ت��ع��اون  بقيمة  الإمي����ان 
للجميع  ت�����ش��م��ح  ال���ت���ي  ال���ف���ر����ص 
م�شمار  يف  نوعية  ن��ق��الت  ب��اإح��راز 

التقدم والتنمية.
الإعالميني  اإىل  ح��دي��ث��ه  وخ����الل 
بقيادة  “الإمارات  ���ش��م��وه:  ق��ال   ..
خليفة ت�شابق الزمن لإر�شاء دعائم 
و  ملنطقتنا  و  ل��ن��ا  واع����د  م�شتقبل 
نخطوها  خ��ط��وة  ف��ك��ل  ال����ع����امل... 

التاريخي  دورن����ا  مل��وا���ش��ل��ة  اأف�����ش��ل 
وا�شتعادة اأجمادنا باإجنازات نوعية 
يف خمتلف املجالت.. فنحن نرى يف 
التحديات املحيطة باملنطقة حافزا 
اأ�ش�ص  اإر���ش��اء  على  العمل  مل�شاعفة 
ل�شعوبنا..  اخل��ري  يحمل  م�شتقبل 

والإعالم له دور رئي�ص يف ذلك« .
من  “لدينا  �����ش����م����وه:  واأ�������ش������اف 
بلوغ  يف  ثقتنا  ي��ع��زز  م��ا  امل��ق��وم��ات 
اإليه  ن�شبو  ال��ذي  الواعد  امل�شتقبل 
ال�شباب  م��ن  ث����روة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
والإع�������الم   .. ال���ط���م���وح  و  امل����ب����دع 
ال�شتثمار  �شبل  حتديد  يف  �شريك 

ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
جمل�ص  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  و�شمو  الظفرة  منطقة 
اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية 
والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�ص ديوان ويل 
وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  و�شمو  اأبوظبي  عهد 
اآل نهيان رئي�ص جمل�ص  زايد  ال�شيخ خالد بن  ال��دويل و�شمو  والتعاون 

اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم.

•• اأبوظبي - وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�شلحة يف ق�شر البطني جموع املواطنني  نائب القائد الأعلى للقوات 

املهنئني مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك.
داع������ني  الكرمية  املنا�ش��������بة  به����������ذه  التهاين مع اجلميع  �شموه  وتبادل 
املتح��������دة باخلري  اأن يعيدها على دولة الإم��ارات العربية  اهلل عز وجل 
زايد  بن  ال�ش������يخ خليفة  ال�شمو  قيادة �شاحب  والأم��ان يف ظل  والأم��ن 

التهاين ب�شهر رم�شان املبارك داعني اهلل عز وجل اأن يعيده على اجلميع 
باخلري واليمن والركة.

واأ�شاد �شموه باجلهود التي بذلها الأطباء املتطوعون يف تقدمي خدماتهم 
وخراتهم ل�شالح اأ�شحاب الهمم يف مبادرة اإن�شانية واجتماعية جت�شد 
ثقافاتهم  باختالف  الب�شر  نفو�ص  يف  الأ�شيلة  للقيم  احلقيقي  البعد 
التطوعية  والفرق  مل�شاهماتهم  وتقديره  �شكره  عن  معربا  واأجنا�شهم 
الآخ����رى يف اإجن����اح ه���ذه ال��ت��ظ��اه��ر ال��ري��ا���ش��ي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى اأر�ص 

الإمارات.

�ش������ائلني املول��������ى تعال������ى اأن  اآل نهيان رئي�ص الدول�������ة “حفظه اهلل”.. 
ي�ش����بغ على �ش������موه موف�������ور ال�شح�����ة والعافي���ة وال�ش�����عادة واأن يوفق�����ه 
ملوا�شل����ة قي�������ادة م�ش�����رية اخلي��������ر بحكمت����ه على النه������ج ال�������ذي يع�����زز 
طموح��������ات  ويحق�����ق  ومكت�ش������باته  الغال�����ي  وطنن��������ا  نه�شة  ركائ�������ز 

اأبنائه.
اآل نهيان جمموعة  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب  كما 
“ اأبوظبي  العاملية  لالألعاب  اخلا�ص  الأومل��ب��ي��اد  يف  املتطوعني  الأط��ب��اء 
وت��ب��ادل معهم  اأب��وظ��ب��ي..  العا�شمة  م��وؤخ��را يف  اأقيمت  “ التي   2019

ا�ستقبل جمموعة الأطباء املتطوعني يف الأوملبياد اخلا�س واأ�ساد بجهودهم ل�سالح اأ�سحاب الهمم 

حممد بن زايد ي�صتقبل جموع املواطنني املهنئني ب�صهر رم�صان املبارك
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اأخبـار الإمـارات

للخدمة،  ال��و���ش��ول  �شهولة  ه���ي: 
ال�شف  م����وظ����ف����ي  واح�����رتاف�����ي�����ة 
اإجن��از اخلدمة،  الأم��ام��ي، و�شرعة 
و���ش��ه��ول��ة اإمت����ام اخل��دم��ة، وجودة 
وخ�شو�شية  اخل��دم��ة،  م��ع��ل��وم��ات 
امل��ت��ع��ام��ل، وم��ظ��ه��ر م��وق��ع تقدمي 
اخلدمة، بينما ي�شم موؤ�شر �شعادة 
فرعية  م��وؤ���ش��رات  اأرب��ع��ة  املوظفني 
الوظيفي،  ال���ر����ش���ا  م���وؤ����ش���ر  ه����ي 
وموؤ�شر التناغم الوظيفي، وموؤ�شر 
ال�شعادة  وموؤ�شر  الوظيفي،  الولء 

الوظيفية.

كهرباء  وهيئة   91.7% بن�شبة 
بن�شبة  ال��ث��اين  باملركز  دب��ي  وم��ي��اه 
بن�شبة  دب����ي  وب���ل���دي���ة   85.2%

%84 باملركز الثالث«.
واجلهات التي حققت اأف�شل ن�شبة 
حت�شني يف موؤ�شر �شعادة املوظفني 
هي : دائرة املوارد الب�شرية بن�شبة 
الأوق������اف  وم��وؤ���ش�����ش��ة   10.2%
والقيادة   8.8% الق�شر  و�شوؤون 

العامة ل�شرطة دبي 5.2%.
املتعاملني  ���ش��ع��ادة  م��وؤ���ش��ر  وي�����ش��م 
معايري  �شبعة  ال�����ش��ري  وامل��ت�����ش��وق 

•• دبي -وام:

اط���ل���ع ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي، 
على نتائج درا�شات �شعادة موظفي 
للعام  دب�����ي  ح���ك���وم���ة  وم��ت��ع��ام��ل��ي 
برنامج  يجريها  وال��ت��ي   ،2018
املتميز  احل���ك���وم���ي  ل��������الأداء  دب�����ي 
للمجل�ص  العامة  لالأمانة  التابع 
التنفيذي بدبي، و�شّرح �شمّوه باأّن 
هذه النتائج توؤّكد مواكبة اجلهات 
يف  ال��ت��ط��ورات  لأح���دث  احلكومية 
وذلك  املتعاملني،  خ��دم��ات  جم��ال 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل���روؤي���ة  جت�����ش��ي��داً 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
“رعاه اهلل”،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
باخلدمات  الرت��ق��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة 
غري  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة 

م�شبوقة.
ج����اء ذل����ك خ����الل اج��ت��م��اع �شموه 
مكتوم  ال�������ش���ي���خ  ����ش���م���و  ب���ح�������ش���ور 

اأ�شحاب  ال��ن��ت��ائ��ج  اأظ����ه����رت  وق����د 
موؤ�شر  يف  الأوىل  ال��ث��الث  امل��راك��ز 
�شعادة املتعاملني واملت�شوق ال�شري 
للجهات احلكومية املتو�شطة وهم: 
دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري 
باملركز الأول بن�شبة %90 ودائرة 
التنمية القت�شادية باملركز الثاين 
دبي  وج���م���ارك   89.9% بن�شبة 
 88.3% بن�شبة  الثالث  باملركز 
هم  الكبرية  احلكومية  وللجهات 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي يف 
 92.5% ب��ن�����ش��ب��ة  الأول  امل���رك���ز 
وهيئة كهرباء ومياه دبي يف املركز 
وباملركز   90.4% بن�شبة  الثاين 
واملوا�شالت  الطرق  هيئة  الثالث 
بن�شبة  ب����دب����ي  ال�������ش���ح���ة  وه���ي���ئ���ة 

.»87.2%
واجلهات التي حققت اأف�شل ن�شبة 
حت�شني يف موؤ�شر �شعادة املتعاملني 
الإدارة   : ه���ي  ال�����ش��ري  وامل��ت�����ش��وق 
 6.8% امل�����دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة 
وال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 
%3.8 وهيئة الطرق واملوا�شالت 

اأ�شحاب  نهنئ  دبي وحيث  حكومة 
املراكز الثالث الأوىل يف املوؤ�شرين 
وكذلك اجلهات التي حققت ن�شبة 
بنتائجها  م��ق��ارن��ة  ك��ب��رية  حت�شن 
باجلميع  ُن��ه��ي��ب  امل���ا����ش���ي،  ل��ل��ع��ام 
التطوير  جهود  ا�شتمرار  ���ش��رورة 
عنواناً  دب����ي  ل��ت��ظ��ل  وال��ت��ح�����ش��ني 
وبذل  العي�ص،  ورف��اه��ي��ة  لل�شعادة 
امل��م��ك��ن��ة لتطوير  اأق�����ش��ى اجل��ه��ود 
وتعزيز  احلكومية  اخل��دم��ات  اأداء 
وا�شتمرار  امل���ت���ع���ام���ل���ني،  ����ش���ع���ادة 
موؤ�شر  نتائج  حت�شني  على  العمل 
�شعادة املتعاملني واملت�شوق ال�شري 
حلكومة  املوظفني  �شعادة  وموؤ�شر 

دبي.
وي�����ق�����وم ب����رن����ام����ج دب�������ي ل��������الأداء 
درا�شات  بتنظيم  التميز  احلكومي 
ملتعاملي  ال�شعادة  موؤ�شري  لقيا�ص 
اأكر  منذ  دب��ي  حكومة  وموظفي 
وق��د حقق  م��ن خم�شة ع�شر ع��ام��اً 
كال املوؤ�شرين منواً اإيجابياً مطرداً 
م��ق��ارن��ة ب��اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات على 

ال�شعيد العاملي.

و���ش��ع��ادة امل��وظ��ف��ني حل��ك��وم��ة دبي 
لعام 2018، وهي تعك�ص التطور 
واملكانة التي بلغتها دبي يف حتقيق 
رفاه و�شعادة النا�ص التي هي على 
اأول����وي����ات ح��ك��وم��ت��ن��ا، نريد  راأ������ص 
لدبي اأن تكون كما اأراده��ا �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�ص 
العامل  يف  م��دي��ن��ة  اأف�����ش��ل  اهلل”، 
يف اإ���ش��ع��اد ال��ن��ا���ص واأم��ام��ن��ا الكثري 
ملرحلة  البداية  هي  وهذه  لننجزه 
ج���دي���دة م���ن ال��ت��ح��دي وال���ري���ادة، 
ونوجه اجلهات احلكومية ب�شرورة 
م�شامني  من  الفورية  ال�شتفادة 
م�شتوى  لتح�شني  الدرا�شات  ه��ذه 

اخلدمات يف حكومة يف دبي«.
واأ�شاف �شموه : “ �شعادة املتعاملني 
قائمة  ع����ل����ى  و����ش���ت���ب���ق���ى  ك�����ان�����ت 
الرتقاء  اأّن  اإىل  بالنظر  اأولوياتنا، 
احلكومية  اخل���دم���ات  مب��ن��ظ��وم��ة 
الركيزة  ه���و  امل����ج����الت  ���ش��ّت��ى  يف 
تعتمده  ال��ذي  النهج  يف  الأ�شا�شية 

مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ال��ن��ائ��ب الأول  ن���ائ���ب ح���اك���م دب����ي 
التنفيذي  امل���ج���ل�������ص  ل���رئ���ي�������ص 
لالأداء  دب��ي  ب��رن��ام��ج  عمل  بفريق 
الأمانة  امل��ت��م��ي��ز مب��ق��ر  احل��ك��وم��ي 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
ب��دب��ي، وبح�شور  الإم�����ارات  اأب����راج 
الأمني  الب�شطي  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة 
رئي�ص  التنفيذي  للمجل�ص  ال��ع��ام 
احلكومي  ل�������الأداء  دب����ي  ب���رن���ام���ج 
النعيمي  ه��زاع  وال��دك��ت��ور  املتميز، 
امل���ن�������ش���ق ال�����ع�����ام ل����رن����ام����ج دب����ي 
وفاطمة  املتميز  احلكومي  ل��الأداء 
برنامج  م�شاريع  مدير  الها�شمي 

دبي لالأداء احلكومي.
���ش��م��وه اجل��ه��ات احلكومية  ووج���ه 
للعمل ب�شكل فوري على ال�شتفادة 
لتح�شني  ال���درا����ش���ات  ن��ت��ائ��ج  م���ن 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ادة  م�����ش��ت��وى 
حكومة دبي. وقال �شمو ويل عهد 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  دب����ي 
موؤ�شري  ن��ت��ائ��ج  ال��ي��وم  “اعتمدنا 
�شعادة املتعاملني واملت�شوق ال�شري 

.3.2%
واأظ������ظ������ه������رت ال����ن����ت����ائ����ج ك���ذل���ك 
يف  الأوىل  الثالث  املراكز  اأ�شحاب 
م��وؤ���ش��ر ���ش��ع��ادة امل��وظ��ف��ني للجهات 
: مركز  وهم  املتو�شطة  احلكومية 
الأول  ب���امل���رك���ز  ل���الإح�������ش���اء  دب�����ي 
العامة  والنيابة   95.8% بن�شبة 
ب���امل���رك���ز ال����ث����اين ب��ن�����ش��ب��ة 94% 
ودائرة التنمية القت�شادية باملركز 
الثالث بن�شبة %89.6 وللجهات 
القيادة  ه���م:  ال��ك��ب��رية  احل��ك��وم��ي��ة 
الأول  باملركز  دبي  ل�شرطة  العامة 

ال�شتثمارية  بال�شراكات  والرتحيب  امل�شتدامة  التنموية  تبنى اخلطط  يف 
ال�شرتاتيجية يف ميناء الفجرية، ليكون له م�شاهمة فاعلة يف جمال املنافذ 

البحرية على امل�شتوى العاملي.
يف  2021 من��واً  �شي�شهد بحلول عام  الفجرية  اأن ميناء  اإىل  �شموه  ولفت 
قدراته ال�شتيعابية، و�شيبداأ مع ت�شغيل الرافعات اجل�شرية العمالقة حيث 

�شي�شكل هذا المر نقلة نوعية يف اخلدمات التي يقدمها .
وجال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي يف اأرجاء امليناء، حيث 
العامة. رافق �شاحب  اطلع على �شري عمليات �شحن احلاويات والب�شائع 
ال�شمو يف جولته.. �شعادة حممد �شعيد ال�شنحاين مدير الديوان الأمريي 
الفجرية  �شمو ويل عهد  الزحمي مدير مكتب  �شامل  و�شعادة  الفجرية  يف 

والكابنت مو�شى مراد مدير ميناء الفجرية البحري.

التي  الأخوية  الإن�شانية  املكرمة  لهذه  الأوىل  النطالقة  على  �شنة   13
البلدين  بني  الإن�شاين  التوا�شل  ج�شور  ُيعزز  اأن  �شموه  خاللها  من  اأراد 

ال�شقيقني.
احتفاء  مع  تزامناً  العام  ه��ذا  تاأتي  الإن�شانية  امل��ب��ادرة  “هذه  اأن  واأ���ش��اف 
�شاحب  اأطلقها  التي  املبادرة  اإط��ار  يف   ”2019 الت�شامح  ب�”عام  الدولة 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” لتكون 
العربي  الت�شامن  روح  يدعم  مبا  والت�شامح  والتعاي�ص  للتوا�شل  عنواناً 

والإ�شالمي«.

•• الفجرية - وام:

اكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�ص الأعلى 
حاكم الفجرية اأهمية الرتقاء بقدرات ومكانة ميناء الفجرية على ال�شعيد 
النهج  م��ن  كجزء  ال�شتيعابية،  طاقته  ورف��ع  والعاملي  والإقليمي  املحلي 
التنموي ل�شيا�شات دولة الإمارات العربية املتحدة وم�شاريعها، وذلك وفق 
ا�شرتاتيجيات عمل ر�شم مالحمها روؤية القيادة الر�شيدة للدولة واأجندتها 
الوطنية، وا�شرتاتيجياتها يف “روؤية الإمارات 2021” و”مئوية الإمارات 

.»2071
مليناء  القت�شادي  ال��دور  تنامي  اإىل  الفجرية  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأ�شار 
البحري  والنقل  التجارية  احلركة  يف  الكبري  للنمو  ومواكبته  الفجرية، 

و�شبه القارة الهندية.
كما اطلع �شموه على حركة تزود ال�شفن بالنفط عر امليناء وفق ما ت�شري 
عليه باحلركة اليومية املعتادة . واأ�شار �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية اإىل 
اأن عمليات التطوير يف ميناء الفجرية مل تتوقف منذ عقود، بو�شفه من�شة 
رئي�شية لل�شركات املحلية والإقليمية والعاملية يف جمالت اإمدادات الطاقة 
ا�شرتاتيجياً  موقعاً  يحتل  الفجرية  ميناء  اأن  ول�شيما  عاملياً،  وتخزينها 
به  يتمتع  عما  ف�شاًل  املفتوحة،  البحار  على  هرمز  م�شيق  خ��ارج  متميزاً 
اإىل  اإ�شافة  وتنوعها  اخل��دم��ات  يف  وتطور  حديثة  وم��ع��دات  جتهيزات  من 
ال�شيا�شات وخطط العمل التي تنظم عمله وما يرتبط بكل ذلك من تدابري 
واأكد  املنطقة.  يف  الواقعة  البرتولية  ال�شتثمارات  وحماية  لدعم  لزم��ة 
�شاحب ال�شمو ا�شتمرار دولة الإم��ارات العربية املتحدة، واإمارة الفجرية، 

مع عمليات التطوير امل�شتمرة ملوانئ الفجرية البرتولية وتعزيز قدراتها 
كمن�شة رئي�شية لل�شركات املحلية والإقليمية والعاملية يف جمالت اإمدادات 

الطاقة وتخزينها عاملياً.
 ، ال�شرقي  بن حممد  ال�شيخ حمد  ال�شمو  �شاحب  تفقد  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�شري العمليات التطويرية التي تتم يف ميناء الفجرية،يرافقه �شمو ال�شيخ 
حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية وال�شيخ الدكتور را�شد بن حمد 
للثقافة والع��الم وال�شيخ مكتوم بن حمد  الفجرية  ال�شرقي رئي�ص هيئة 
ال�شرقي رئي�ص نادي الفجرية الريا�شي الثقايف مبا يف ذلك �شري العمليات 
اإن�شاء حمطة  ت�شتهدف  والتي  الفجرية  التي جتري يف ميناء  التطويرية 
حاويات جديدة يف ميناء الفجرية باأر�شفة عميقة ت�شمح با�شتقبال ال�شفن 
الهندي  واملحيط  اخلليج  اأ�شواق  يف  وال�شركاء  العمالء  خلدمة  العمالقة 

•• الرباط -وام:

انطلقت يف اململكة املغربية ال�شقيقة حملة “�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان لإفطار ال�شائم لعام 2019«.

تاأتي هذه املبادرة يف اإطار روح الأخوة وال�شداقة التي جتمع بني البلدين 
من  جمعية   150 م��ن  اأك���ر  منها  ي�شتفيد  حيث  ال�شقيقني  وال�شعبني 
خمتلف اأنحاء اململكة املغربية ال�شقيقة واأكر من 65 األف اأ�شرة مغربية.

نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  توزيع مكرمة �شاحب  ومت 

وت�شمل هذه العملية خالل العام احلايل 30 األف اأ�شرة يف املنطقة ال�شرقية 
�شمنها عددا من ال�شكان الرحل.

“حملة  تلقى  حيث  الأ�شا�شية  الغذائية  ال�شلع  امل��وزع��ة  امل���واد  وتت�شمن 
�شنويا  اآل نهيان لإفطار ال�شائم”  �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اأ�شداء اإيجابية لدى الأ�شر املغربية امل�شتفيدة وجمعيات املجتمع املدين.
يف  ال��دول��ة  ل�شفارة  ب��الإن��اب��ة  ب��الأع��م��ال  القائم  الكتبي  مهري  �شعيد  وق��ال 
اململكة املغربية اإن انطالقة “ حملة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان لإفطار ال�شائم “ يف اململكة املغربية هذا العام توؤرخ لذكرى مرور 

على  ال�شائم  لإفطار  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ثالث مراحل بالتن�شيق والتعاون مع ال�شلطات املغربية، و�شملت املرحلة 
واملرحلة  للمملكة،  ال�شرقية  املناطق  يف  اأ�شرة  األ��ف   30 من  اأك��ر  الأوىل 
الثانية ت�شمل جهة الرباط �شال القنيطرة، واملرحلة الثالثة تغطي املناطق 

الو�شطى وال�شمالية واجلنوبية للمملكة.
املحلية مبنطقة  ال�شلطات  مع  بالتعاون  الرباط  يف  الدولة  �شفارة  وتقوم 
مي�شور  ملناطق  ال�شائم  اإف��ط��ار  حملة  ب��اإط��الق  بوملان”  “عمالة  مي�شور 
واأوطاط احلاج وبوعرفة وطاطا وتال�شينت وعني بني مطهر وفم ازكيد، 

اطلع على نتائج درا�سات �سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي للعام 2018

حمدان بن حممد: اأمامنا الكثري لننجزه وهذه  هي البداية ملرحلة جديدة من التحدي والريادة
92.5 % اأعلى ن�سبة �سعادة متعاملني .. 95.8 % اأعلى ن�سبة �سعادة موظفني

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�ص  تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
الدولة “حفظه اهلل “ ام�ص ر�شالة خطية من خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة 
حل�شور  �شموه  دع��وة  تت�شمن  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 
القمة ال� 14 ملنظمة التعاون الإ�شالمي التي ت�شت�شيفها مكة 

املكرمة.
ت�شلم الر�شالة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة خالل 
ا�شتقبال �شموه �� يف ق�شر البطني �� �شعادة تركي الدخيل �شفري 

اململكة العربية ال�شعودية لدى الدولة.
مع  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  التهاين  �شموه  تبادل  و 
خادم  حت��ي��ات  نقل  ال���ذي  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفري 
و  ال��دول��ة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  اإىل  ال�شريفني  احل��رم��ني 
متنياته  و  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

لدولة الإمارات و �شعبها دوام التقدم و الرخاء و الزدهار.
 .. نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حمل  و 
�شفري اململكة حتياته اإىل خادم احلرمني ال�شريفني و متنياته 
من  م��زي��دا  ال�شقيق  و�شعبها  ال�شعودية  العربية  للمملكة 
الزده��ار و الرفعة و الأمن والأم��ان يف ظل القيادة احلكيمة 

للملك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود.

حمد ال�صرقي: نوا�صل خططنا التنموية يف جمال املنافذ البحرية على امل�صتوى العاملي

انطالق »حملة حممد بن زايد لإفطار ال�صائم« يف املغرب

رئي�ض الدولة يتلقى ر�صالة من خادم احلرمني ت�صلمها حممد بن زايد
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  وق���ع���ت 
اأبوظبي، و�شركة اأبوظبي للخدمات 
تفاهم  “ م�شاندة” مذكرة  العامة 
ب�شاأن ت��ب��ادل اخل���رات يف ع��دد من 
والأمنية  امل��ال��ي��ة  اأب��رزه��ا  امل��ج��الت 

والإدارية.
وق������ع امل�����ذك�����رة يف م���ق���ر ال���ق���ي���ادة 
مكتوم  ال���ل���واء  ���ش��ع��ادة   .. ال��ع��ام��ة 
�شرطة  ع��ام  مدير  ال�شريفي،  علي 
را�شد  �شويدان  واملهند�ص  اأبوظبي، 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  ال����ظ����اه����ري 
العامة  للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة 

“م�شاندة«.
واأكد �شعادة اللواء مكتوم ال�شريفي، 
والتعاون  اجل��ه��ود  ت��وح��ي��د  اأه��م��ي��ة 
ال�شركاء  م����ع  اخل�������رات  وت����ب����ادل 

مع  ين�شجم  مب��ا  ال�شرتاتيجيني، 
اخلطط وال�شيا�شات احلكومية.

م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب ���ش��ع��ادة املهند�ص 
���ش��وي��دان را���ش��د ال��ظ��اه��ري بتوقيع 
هذه  اأن  اإىل  م�������ش���رياً   ، امل����ذك����رة 
ال�شراكة �شتحقق مزيداً من النتائج 
الإيجابية يف جمال تبادل اخلرات 

باملجالت الإدارية واملالية.

ت��ع��زي��ز �شري  اإىل  امل���ذك���رة  وت���ه���دف 
التي  الوقائية  الإج����راءات  تطبيق 
ت�شهم يف املحافظة على املال العام، 
وال�شفافية  النزاهة  م�شتوى  ورف��ع 
يف الأعمال امل�شرتكة بني الطرفني، 
الأعمال  ت��ن��ف��ي��ذ  خم��اط��ر  وت��ق��ل��ي��ل 
احلكومية واإدارة امل�شاريع، وتقدمي 

الأولوية للم�شلحة العامة.

•• اإقليم ال�سند-وام:

فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  “حملة  ان��ط��ل��ق��ت 
“ ل��دع��م الأ���ش��ر الفقرية  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ال�شند بجمهورية  اإقليم  واملتعففة يف 

باك�شتان الإ�شالمية.
الدعم  ت���ق���دمي  احل��م��ل��ة  وت��ت�����ش��م��ن 
الالزم لتلك الأ�شر من خالل توزيع 
 100  - ال�شاملة  الغذائية  ال�شالل 
ك��ي��ل��و م��ن امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ك��ل �شلة 
اإفطار  م�شتلزمات  ع��ل��ى  وحت��ت��وي   -
ال�شرب  مل���ي���اه  ب���الإ����ش���اف���ة  رم�������ش���ان، 

املعدنية.
وقام اأع�شاء القن�شلية العامة للدولة 
�شامل  ال��دك��ت��ور  بح�شور  كرات�شي  يف 
العام  القن�شل  ال��ظ��ن��ح��اين  اخل����دمي 
الرميثي  ع��ت��ي��ق  ب��خ��ي��ت  وامل�����ش��ت�����ش��ار 
مع  امل�شاعدات  توزيع  على  بالإ�شراف 

ف��ري��ق احل��م��ل��ة يف ع���دد م��ن املناطق، 
و�شت�شمل  “كاثور”،  منطقة  منها 
الغذائية  امل���������واد  ت�����وزي�����ع  احل���م���ل���ة 

اأ�����ش����رة يف   2000 م��ن��ه��ا  ل��ي�����ش��ت��ف��ي��د 
ال�شند،  اإق����ل����ي����م  م���ن���اط���ق  خم���ت���ل���ف 
املالية على  الأعباء  لتخفيف  وتهدف 

الفقرية واملتعففة خالل �شهر  الأ�شر 
رم�شان الكرمي.

وتاأتي هذه احلملة ال�شنوية ان�شجاًما 

م���ع ال�����روح الإن�����ش��ان��ي��ة ل��ل��م��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
�شمو  ثراه” وبتوجيهات  اهلل  “طيب 

رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الحتاد الن�شائي العام رئي�ص املجل�ص 
الرئي�ص  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 

الأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى 
خمتلف  يف  الإن�شانية  امل��ه��ام  بتكثيف 
من  للتخفيف  الباك�شتانية  ال��ق��رى 

خا�شة  واملحتاجني،  الفقراء  معاناة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  اإع����الن  �شاحب  ب��ع��د 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
عاًما   2019 ع���ام  اهلل”  “حفظه 
للت�شامح. و�شعت احلمالت الإن�شانية 
ب��اك�����ش��ت��ان اإىل  اإط��الق��ه��ا يف  ال��ت��ي مت 
التي غر�شها  اإب��راز ال�شفات احلميدة 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
لدولة  الر�شيدة  القيادة  يف  نهيان  اآل 
انطلق  والتي منها  و�شعبها  الإم��ارات 
ج��م��ي��ع اأط���ي���اف امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي 
ودعم  وال��ت�����ش��ام��ح  اخل���ري  ق��ي��م  لن�شر 
اأو  البلد  النظر عن  بغ�ص  املحتاجني 
جت�شيداً  ال��ل��ون  اأو  اجلن�ص  اأو  ال��ع��رق 
تعزيز  الر�شيدة على  القيادة  حلر�ص 
النبيلة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ق��ي��م  منظومة 
اأ�شا�شية من ركائز  التي تعتر ركيزة 

احل�شارة.

حملة ال�صيخة فاطمة الإن�صانية تدعم الأ�صر املتعففة باإقليم ال�صند يف باك�صتان

الرئي�ض الفل�صطيني يدين عمليات تخريب 
اأربع �صفن بالقرب من املياه الإقليمية للدولة

•• رام اهلل-وام:

التي  التخريب  الفل�شطيني حممود عبا�ص، عمليات  الرئي�ص  اأدان 
تعر�شت لها اأربع �شفن جتارية مدنية بالقرب من املياه الإقليمية 
للدولة ..وا�شفا هذا العمل بالإجرامي والتخريبي الذي يزيد من 

حدة التوتر يف املنطقة.
الفل�شطينية  الأن��ب��اء  وكالة  بثته  بيان  يف   - عبا�ص  الرئي�ص  واأك��د 
دولة  م��ع  ب��ال��وق��وف  ال��ث��اب��ت  الفل�شطيني  امل��وق��ف  على   - “وفا” 

الإمارات والدول العربية ال�شقيقة كافة، �شد اأي عدوان خارجي.

ال�صودان يدين عمليات التخريب لأربع �صفن 
جتارية بالقرب من املياه الإقليمية للدولة

•• اخلرطوم -وام:

اأربع  لها  تعر�شت  التي  التخريب  عملية  العبارات  ب��اأق��وى  ال�شودان  جمهورية  اأدان���ت 
اخلارجية  وزارة  واأك���دت  للدولة.  الإقليمية  امل��ي��اه  م��ن  بالقرب  مدنية  جت��اري��ة  �شفن 
ال�شودانية - يف بيان بثته وكالة ال�شودان لالأنباء - رف�شها اأي تهديد ل�شالمة حركة 
اأمن  لتهديد  حماولة  واأي  دويل،  مائي  ممر  اأي  اأو  املنطقة  تلك  يف  البحرية  املالحة 
اأو  ال�شقيقتني  ال�شعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وا�شتقرار 
لالإجراءات  الكامل  ال�شودان  دعم  اخلارجية  واأعلنت  التجارية.  ا�شتهداف م�شاحلهما 
اأمنهما و�شالمة املالحة البحرية يف املياه  التي تتخذها الإم��ارات وال�شعودية حلماية 

الإقليمية للبلدين.

•• الريا�س- وام:

اأدان املجل�ص الوطني الحتادي وجمل�ص ال�شورى ال�شعودي يف بيان 
م�شرتك لهما اأم�ص الأول تعر�ص اأربع �شفن �شحن جتارية مدنية 

لأعمال تخريبية بالقرب من املياه الإقليمية للدولة.
القبي�شي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
رئي�شة املجل�ص الوطني الحتادي ومعايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ رئي�ص جمل�ص ال�شورى وذلك يف 

مقر املجل�ص بالريا�ص اأم�ص الأول.

واأكد املجل�شان - يف البيان - اأن هذا العمل الإجرامي الذي ي�شكل 
واملهدد  البحرية،  امل��الح��ة  حركة  و�شالمة  لأم��ن  خطريا  تهديدا 
لل�شلم والأم��ن الإقليمي وال��دويل ل بد من حما�شبة اجلهة التي 

تقف خلفه بالدعم اأو التاأييد اأو التخطيط له .
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  يف  الرملانية  املجال�ص  املجل�شان  ودع��ا 
التخريبي  ال��ع��م��ل  ه���ذا  اإدان������ة  اإىل  ال�����دويل  ال���رمل���اين  والحت������اد 
حيال  م�شوؤوليته  بتحمل  ال���دويل  املجتمع  وطالبا   .. الإج��رام��ي 
معاقبة املت�شببني بهذه الأعمال التي ت�شكل انتهاكا للقانون الدويل 

وتهدد املالحة الدولية وتعرقل التجارة الدولية. 

•• اأبوظبي-وام:

العليا يف  باملحكمة الحتادية  الدولة  اأمن  حكمت حمكمة 
“ع.ع.ع.ذ” 21  على  الأول  اأم�����ص  عقدتها  التي  جل�شتها 
عاما ويحمل جن�شية جزر القمر ، بال�شجن ملدة 5 �شنوات 
وتغرميه مبلغ مليون درهم مع حتمله النفقات الق�شائية 

كافة والإبعاد عن البالد بعد انق�شاء مدة العقوبة.
الكمبيوتر  اأج��ه��زة  جميع  مب�����ش��ادرة  املحكمة  اأم���رت  كما 
والهواتف النقالة والكامريات واإغالق املواقع الإلكرتونية 
التي كان املُدان قد اأن�شاأها على مواقع التوا�شل الجتماعي 
وم�شح حمتوياتها كافة. وكانت نيابة اأمن الدولة قد وجهت 
للمذكور تهمة الن�شمام اإىل تنظيم داع�ص الإرهابي واأداء 
ق�شم البيعة للتنظيم ولزعيمه الإرهابي اأبوبكر البغدادي 
“ جريح  عر موقع على تويرت املعروف با�شم حركي هو 
التنظيم الإرهابي  هذا  بحقيقة  علمه  من  “ بالرغم   99

“ م�شلم  اأن�شاأ ح�شابا اآخر على تويرت با�شم  واأهدافه، كما 
جريح 99 “ ون�شر عره مقالت ومعلومات كاذبة واإ�شاعات 
مغر�شة بهدف الإ�شاءة ل�شمعة الدولة، كما ن�شر �شوراً و” 
كليبات” فيديو بغر�ص الرتويج لتنظيمي القاعدة وداع�ص 
واأيديولوجياتهما  اأف��ك��اره��م��ا  ع��ن  وال���دف���اع  الإره��اب��ي��ني 
على  ال�شباب  وحث  اإرهابي  لغر�ص  ذلك  وك��ان  واأفعالهما، 

الن�شمام اإىل التنظيمني.
وق��ال��ت ن��ي��اب��ة اأم���ن ال��دول��ة - يف لئ��ح��ة الت��ه��ام املوجهة 
“ من   45 و   22 و   1“ امل�����واد  خ��ال��ف  اأن����ه   - ل��ل��م��ذك��ور 
�شاأن  يف   2014 “ ل�شنة   7 “ رق���م  الحت�����ادي  ال��ق��ان��ون 
 41 26 و  9 و  “1 و  مكافحة اجلرائم الإرهابية وامل��واد 
القانون الحتادي رقم “ 5 “ ل�شنة 2012 يف �شاأن  “ من 
مكافحة جرائم تقنية املعلومات.. وبناء على لئحة التهام 
حمكمة  اأ���ش��درت  التحقيقات،  وملفات  اأوراق  يف  ج��اء  وم��ا 

اأمن الدولة حكمها.

املقدمة  امل�صاعدات  من  م�صتفيد  األف   20
من حرم ويل عهد الفجرية يف ال�صودان

•• اخلرطوم -وام: 

اأ�شرفت �شفارة الدولة يف ال�شودان على توزيع اأكر من 100 طن من املواد 
األ��ف �شخ�ص يف خمتلف م��دن ولي��ة ك�شال وذلك   20 الغذائية على نحو 
�شمن امل�شاعدات املقدمة من حرم ويل عهد الفجرية �شمو ال�شيخة لطيفة 
بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم والتي توزعها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
. ووجه اأهايل يف ولية ك�شال - التي تقع �شرق ال�شودان - ال�شكر اإىل اإمارات 
 .. الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  ووف��د  والعطاء  وال��وف��اء  والإن�شانية  اخل��ري 
م�شيدين بالقيادة احلكيمة للدولة ووقوفها الدائم مع ال�شودان داعني اهلل 

اأن يوفق الإمارات واأهلها ملزيد من التقدم والزدهار.

•• اأبوظبي -وام:

للطبيعة  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  دع����ت 
العاملي  ال�������ش���ن���دوق  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للطبيعة اأفراد املجتمع اإىل اأن يكونوا 
بفائ�ص  يتعلق  فيما  ح��ر���ش��اً  اأك���ر 
الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  خ�����الل  ال���ط���ع���ام 
الطعام عر  ه��در  م��ن  للحد  وذل���ك 
التاأثري  م��ن  تقلل  ب�شيطة  خ��ط��وات 
ال�شلبي لذلك على البيئة ومواردها 

الطبيعية.
وكان ال�شندوق العاملي للطبيعة قد 
بهدف   »3-Save 1« حملة  اأطلق 
وتر�شيد  ال���ط���ع���ام  ه����در  م���ن  احل����د 
توفري حلول عملية  ا�شتهالكه عر 
وم��ن��ا���ش��ب��ة ل��ت�����ش��ج��ي��ع اجل��م��ي��ع على 
الطعام  ا�شتهالك  �شلوكيات  تغيري 
اليومية واعتماد اأ�شاليب اأكر كفاءًة 
الت�شوق والطهي وتناول  وذكاًء عند 

الطعام.
وت�����ش��ري الإح�������ش���اءات ال��ع��امل��ي��ة اإىل 
اأن����ه ي��ت��م ه����در ث��ل��ث الأغ����ذي����ة التي 
العامل  م�شتوى  ع��ل��ى  اإن��ت��اج��ه��ا  ي��ت��م 
وبهذا فاإن الأثر ال�شلبي لهذا الهدر 
ي��ت��خ��ط��ى جم���رد ال���غ���ذاء ب��ح��د ذاته 
الطبيعية  امل����وارد  ك��اف��ة  اإىل  لي�شل 
الأخرى امل�شتخدمة يف اإنتاجه ويجب 
عاجل  ب�شكل  امل�شاهمة  اجلميع  على 
يف احلد من هدر الطعام من خالل 
با�شتهالكه  يقومون  ما  ثلث  توفري 
..ويعتر �شهر رم�شان من الأوقات 
املهمة للتذكري بجدية هذا التحدي 
التوعية  عر  معه  التعامل  واأهمية 

باأهمية مراجعة عاداتنا الغذائية.
الطعام  ثلث  توفري  حملة  و�شممت 

بهدف حتفيز اجلميع على امل�شاهمة 
يف التغيري املطلوب عر دعم جهود 
التقليل من فائ�ص الطعام واإنتاجه 
واحلد من الآثار ال�شارة لذلك على 
العنا�شر  وا�شتهالك  الأر���ص  كوكب 
ف��ق��ط للحفاظ  ال���الزم���ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 

على اأ�شلوب حياة �شحي وم�شتدام.
للطبيعة  الإم�����ارات  جمعية  وح��ث��ت 
امل�������ش���اه���م���ة يف هذه  ع���ل���ى  اجل���م���ي���ع 
احلالية  ال�شلوكيات  وتغيري  اجلهود 
الهدف  ب��ل��وغ  يف  امل�شاهمة  اأج���ل  م��ن 
الطعام  ث���ل���ث  ت����وف����ري  يف  امل���ت���م���ث���ل 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  املهدر 
ت�شاهم  اأن  ب�شيطة  وميكن خلطوات 
يف ال��ت��ق��ل��ي��ل ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري م���ن هدر 
باملنتجات  ق��ائ��م��ة  ك���اإع���داد  ال��ط��ع��ام 
الت�شوق  عند  ال��ف��رد  يحتاجها  التي 
والتخطيط للوجبات ل�شراء املنتجات 

تبلغ ن�شبته ثلث ما يتم اإنتاجه على 
م�شتوى العامل.

تاأثريا  ال��غ��ذاء  لإن��ت��اج  اأن  وا���ش��اف��ت 
ع��ل��ى م�شتوى  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ك���ب���ريا 
1.3 مليار  ال��ع��امل ح��ي��ث ي��ت��م ه���در 
���ش��ن��وي��اً يف الوقت  ال���غ���ذاء  ط���ن م���ن 
دق��ي��ق��ة يف  ك���ل  ف��ي��ه  ت�شتهلك  ال����ذي 
�شخمة  كميات  الطعام  اإنتاج  عملية 
خملفة  الطبيعية  امل����وارد  م��ن  ج���داً 
التلوث  اأ���ش��ك��ال  م��ن  العديد  وراءه���ا 
ك��م��ا اأن ه��ن��اك ع��الق��ة ط���ردي���ة بني 
الهدر  زاد  ف��ك��ل��م��ا  والإن����ت����اج  ال���ه���در 
حتتم اإنتاج املزيد من الغذاء لت�شبح 
املجتمعات  بها  تنتج  التي  الطريقة 
املخاطر  اأكر  وت�شتهلكه من  الغذاء 

التي تهدد كوكب الأر�ص.
ن�شتخدم  فاإننا  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة 
واملياه  الأرا���ش��ي  الأك��ر من  الق�شم 

وتخزين  الأم��ث��ل  بال�شكل  املطلوبة 
ال��ف��ائ�����ص ال��ق��اب��ل ل��ال���ش��ت��ه��الك من 

الطعام عر تريده اأو جتميده.
عبداللطيف  م�شطفى  ليلى  وقالت 
امل����دي����ر ال����ع����ام جل��م��ع��ي��ة الإم��������ارات 
ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة اإن���ن���ا ن��ع��ي�����ص ج��م��ي��ع��ن��ا يف 
الغذاء  ع��ل��ى  يعتمد  م��رتاب��ط  ع���امل 
قيد  على  للبقاء  الطبيعية  وامل���وارد 
الف�شيل  ال�شهر  ومبنا�شبة  احل��ي��اة 
للطبيعة  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  حت���ث 
كافة اأفراد املجتمع على اإعادة النظر 
واعتماد  ال��غ��ذائ��ي��ة  ���ش��ل��وك��ي��ات��ه��م  يف 
الأ���ش��ال��ي��ب ال��ف��ع��ال��ة وال��ذك��ي��ة عند 
وتناوله  ال��ط��ع��ام  واإع������داد  ال��ت�����ش��وق 
ون��اأم��ل م��ن خ���الل ه���ذه احل��م��ل��ة اأن 
ن��ت��م��ك��ن م���ن دع����م ج��ه��ود الإم������ارات 
العربية املتحدة الرامية اإىل مواجهة 
م�شكلة الهدر الكبري يف الغذاء الذي 

الغذاء  لإن��ت��اج  الأر����ص  على  العذبة 
الأم�����ر ال����ذي ُي��ع��د اأي�����ش��اً م���ن اأب���رز 
الغازات  وانبعاثات  الت�شحر  اأ�شباب 
من  غريها  مع  توؤثر  التي  الدفيئة 
املناخي  التغري  ظ��اه��رة  الأ���ش��ب��اب يف 
احلياة  ال��غ��ذاء  ا�شتهالك  يهدد  كما 
وي�شبب  ال��ي��اب�����ش��ة  ع��ل��ى  ال��ف��ط��ري��ة 

تراجعاً كبرياً يف خمزون الأ�شماك.
 »Yalla Green« وتقدم مدونة
باقة  اأطلقتها اجلمعية موؤخراً  التي 
من املعلومات والن�شائح حول كيفية 
ال��ت�����ش��وق وط��ه��ي وا���ش��ت��ه��الك امل���واد 
الغذائية بكفاءة اأكر كما ي�شتعر�ص 
ع�����دداً م���ن ال��ت��و���ش��ي��ات ال��ت��ي متكن 
اأكر  يكونوا  اأن  م��ن  املجتمع  اأف���راد 
واإعدادها  الأطعمة  �شراء  عند  وعياً 
بطريقة  م��ن��ه��ا  ت��ب��ق��ى  م����ا  واإدارة 

�شديقة للبيئة.

»الوطني الحتادي« و»ال�صورى ال�صعودي«  يدينان تعر�ض 
�صفن جتارية لأعمال تخريبية يف املياه الإقليمية للدولة

»الحتادية العليا« ت�صدر حكما على مدان يف ق�صايا اأمنية

�صرطة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع »م�صاندة« لتبادل اخلربات

جمعية الإمارات للطبيعة تدعو اإىل احلد من هدر الطعام خالل ال�صهر الف�صيل

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1253  جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- الحتاد للمزادات العلنية �ص.ذ.م.م 2-عبدالرحمن علي نا�شر العيان 
- ب�شفته �شريك وكفيل مت�شامن ملديونية الحتاد للمزادات العلنية 3- �شامل جوهر �شاملني 
العلنية  للمزادات  الحت��اد  ملديونية  مت�شامن  وكفيل  �شريك  ب�شفته   - اخلاطري  جوهر 
  2019/3/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول 
درهم  وق��دره )735.256.19(  التجاري مبلغ  دبي  ل�شالح/بنك  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
 2018/6/10 يف  احلا�شل  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  ام��ارات��ي 
وحتى ال�شداد التام والزمتهم بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 
يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري  ما عدا 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب  اليوم  اعتبارا من 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/146  عقاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه /1-���ش��ي��د حممد علي �شيد حم��م��ود جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
العقار  بت�شليم  املدعي عليه  وال��زام   ، بالتملك  املنتهية  اتفاقية الج��ارة  بف�شخ  املطالبة 
العقاري والزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )103.166 درهم(  القيد  اإ�شارة  والغاء 
مو�شحة  الطلبات  )جميع  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  كتعوي�ص 
املوافق 2019/5/30   يوم اخلمي�ص  لها جل�شة  وح��ددت  الدعوى((  تف�شيال يف �شحيفة 
ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 
الدائرة  اىل  الكلية  العقارية  الدائرة  من  اإحالتها  مت  الدعوى  بان  )علما  الأق��ل.  على 

العقارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة: الفجر

اأ�شفرت احلمالت التفتي�شية  التي 
التابعة  راق�����ب  دوري�������ات  ن��ف��ذت��ه��ا 
راأ�ص  العامة يف  ل��دائ��رة اخل��دم��ات 
ابريل  وح��ت��ى  يناير  منذ  اخليمة 
اآلف و963   3 �شبط  2019  عن 

خمالفة بيئية وتنظيمية.
ومت��ك��ن “ امل��ف��ت�����ص ال��ذك��ي “ وهو 
جزء من دوريات راقب �شهد �شهد 
)اأبريل(  �شبط األفا و9 خمالفات، 
 ٤32 بينها  م��ن  امل��ا���ش��ي  اب��ري��ل  يف 
النفايات  ب��اإل��ق��اء  تتعلق  خم��ال��ف��ة 
من نوافذ ال�شيارات، ثم  خمالفات 
ت�������ش���رب م���ي���اه امل�����ج�����اري، واإل����ق����اء 
ال�شركات  م���ق���ار  م����ن  ال���ن���ف���اي���ات 
واملحال التجارية وم�شاكن العمال، 
وت�شرب مياه الغ�شيل وغريها من 
قبل  م��ن  النفايات  ورم���ي  امل��ن��ازل، 

امل�شاة.
على   املخالفات  لتوزيع  وبالن�شبة 

مع  ط��ردي��ا  تنا�شب  فقد  الأم��اك��ن 
الق��ب��ال اجل��م��اه��ريي فمثال فقد 
مت �شبط اأكر  حجم من املخالفات 
يف جبل جي�ص ، ومن بعده  �شاطىء 
املنطقة  ثم  الإ�شالمي”،  “املعهد 
ال�شيخ  ���ش��ارع  جانبي  على  ال��ري��ة 
حم���م���د ب����ن زاي��������د، وج�������اء راب���ع���ا 
اإىل  املعريي�ص،   كورني�ص  �شاطىء 

واأخريا  القوا�شم،  كورني�ص  جانب 
وكمناطق  القدمي.  “الكورني�ص” 
اخليمة  راأ���������ص  ج�������اءت  ����ش���ك���ن���ي���ة، 
اأول،  امل���دي���ن���ة  وم���رك���ز  ال���ق���دمي���ة 
الرم�ص،  ث���م  خ��ل��ي��ف��ة،  م��دي��ن��ة  ث���م 

وجلفار، والدقداقة واخلران.
اأحمد احلمادي،  ملا ذكر  م.  ووفقا 
مدير عام “خدمات راأ�ص اخليمة، 

الرتويحية  امل���ن���اط���ق  رواد  اأن 
وال�شياحية اأظهروا تعاونا منقطع 
 “ “راقب  ج����ه����ود  م�����ع  ال���ن���ظ���ري 
اأماكن  بتنظيف  قيامهم  يف  متثل 
ج��ل��و���ش��ه��م وو�����ش����ع امل���خ���ل���ف���ات يف 
الأماكن املخ�ش�شة قبل مغادرتهم 
ب������الب������الع عن  واأح�����ي�����ان�����ا   ، ل���ه���ا 
وهو   ، البيئية  ال�شلبية  ال��ظ��واه��ر 
الوعي  بنمو  ينبيء  ال��ذي  ال�شيء 

الجتماعي البيئي.   
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال اأح����م����د حمد 
ال���������ش����ح����ي، م�������ش���ت�������ش���ار ال�����دائ�����رة 
هروب  “يعد  ال��ع��ام��ة:  ل��ل��خ��دم��ات 
ال�����ش��اح��ن��ات م��ن امل���ي���زان م��ن اأبرز 
دوريات  �شجلتها  التي  املخالفات، 
ملخالفات  وب��ال���ش��اف��ة  “راقب”، 
بدون  مبا�شرة،  الرمال  يف  ال�شواء 
املخ�ش�شة  امل�����ع�����دات  ا����ش���ت���خ���دام 
ل��غ��ر���ص ال�������ش���واء، وال��ت��ع��دي على 
الأ�شجار، ل�شيما الرية ، وقد مت 

ر�شد 10 خمالفات يف اأبريل.  

•• عجمان -الفجر: 

عامها  ع����ج����م����ان  ج����ام����ع����ة  ُت����ن����ه����ي 
باإطالق حزمة  الثالثني  الأكادميي 
الدرا�شية”  “املنح  م����ن  ج����دي����دة 
ومن  متميزين،  طلبة  ل�شتقطاب 
اإطالق  وي���اأت���ي  م��ت��ن��وع��ة.  جن�شيات 
اخلطة  اإط���������ار  يف  احل�����زم�����ة  ه������ذه 
والتي  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأك����ر ع���دد من  ت��ه��دف اإىل مت��ك��ني 
م�شريتهم  ل����ش���ت���ك���م���ال  ال���ط���ل���ب���ة 

العلمية.
وقال الدكتور كرمي ال�شغري، مدير 
“اعتمدت اجلامعة منحا  اجلامعة: 

الثانوية  املدار�ص  خلريجي  درا�شية 
ال��ري��ط��ان��ي��ة وخ���ري���ج���ي امل���دار����ص 
 40% اإىل  ت�شل  الهندية  الثانوية 
ال���درا����ش���ي���ة، ومنحا  ال���ر����ش���وم  ع��ل��ى 
درا����ش���ي���ة خل��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة على 
)املاج�شتري  العليا  الدرا�شات  برامج 
الدرجة  من  واأقاربهم  والدكتوراه( 
البكالوريو�ص  ب��رام��ج  ع��ل��ى  الأوىل 
الر�شوم  ع���ل���ى   50% اإىل  ت�����ش��ل 
منحا  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال���درا����ش���ي���ة، 
اجلامعة  يف  ال���دار����ش���ني  ل����الأق����ارب 
الر�شوم  ع���ل���ى   20% اإىل  ت�����ش��ل 
اأنه  الدكتور كرمي  واأكد  الدرا�شية«. 
انطالقا من دور اجلامعة البارز يف 

اأقرت  املجتمعية،  امل�شوؤولية  جم��ال 
اجلامعة منحا درا�شية لذوي الهمم 
على   100% اإىل  ت�����ش��ل  ب��ن�����ش��ب��ة 
الر�شوم الدرا�شية. ومنحا للعاملني 
الدرجة  م��ن  واأق��ارب��ه��م  اجلامعة  يف 
الأوىل ت�شل اإىل %100. وحر�شا 
ا�شتقطاب  على  عجمان  جامعة  من 
ا�شتكمال  على  وت�شجيعهم  الطلبة 
اجلامعة  اأق�����رت  ال��ع��ل��ي��ا،  درا���ش��ت��ه��م 
ماج�شتري  ل��ط��ل��ب��ة  درا����ش���ي���ة  م��ن��ح��ا 

اللغة العربية بن�شبة 20%.
ك��ان��ت قد  اأن اجل��ام��ع��ة  اإىل  م�����ش��ريا 
درا�شية  منحا  لوائحها  يف  اعتمدت 
لأوائل الثانوية العامة على م�شتوى 

على   100% اإىل  ت�����ش��ل  ال���دول���ة 
لأوائل  ومنحا  ال��درا���ش��ي��ة،  ال��ر���ش��وم 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال���ع���ام���ة  ال���ث���ان���وي���ة 
 ،100% اإىل  ت�شل  عجمان  اإم���ارة 
العامة  الثانوية  يف  التميز  ومنحة 
فما   90% ع���ل���ى  )ل���ل���ح���ا����ش���ل���ني 
الر�شوم  على   20% بن�شبة  ف���وق( 
اجلامعة  خ�ش�شت  كما  ال��درا���ش��ي��ة، 
الثانوية  يف  ل��ل��م��ت��ف��وق��ني  م���ن���ح���ا 
ال��ع��ام��ة )احل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى 99% 
ومنح   ،50% اإىل  ت�شل  ف��وق(  فما 
اإىل  ت�شل  اجلامعة  لطلبة  المتياز 
يف  الكليات  لأوائ��ل  ومنحا   ،20%
على   100% اإىل  ت�شل  اجل��ام��ع��ة 

ال��ر���ش��وم ال��درا���ش��ي��ة. واأ���ش��اف مدير 
اجلامعة منحا  “خ�ش�شت  اجلامعة 
املحلية  ال���دوائ���ر  مل��وظ��ف��ي  درا���ش��ي��ة 
بن�شبة  عجمان  ب��اإم��ارة  والحت��ادي��ة 
�شاحب  دي�������وان  وي����ق����دم   .20%
درا�شية  منحا  عجمان  حاكم  ال�شمو 
املنح  وكل هذه   .100% اإىل  ت�شل 
معمول  وق��وان��ني  لأن��ظ��م��ة  خا�شعة 
ب��ه��ا داخ�����ل اجل���ام���ع���ة«. وُي���ذك���ر اأن 
يف  انطالقها  ومنذ  عجمان  جامعة 
�شامل  بنظام  تعمل   ،1988 ال��ع��ام 
الدرا�شية  واحل�������ش���وم���ات  ل��ل��م��ن��ح 
وامل�������ش���اع���دات امل���ال���ي���ة. وُي���ك���ّل���ف بند 
الع�شرون  ي��ق��ارب  م��ا  اجلامعة  املنح 

مليون درهم �شنويا. وت�شتهدف من 
واملبدعني  املتميزين  الطلبة  خالله 

واأبناء  الهمم  واأ�شحاب  واملع�شرين 
واأقاربهم  اجل���ام���ع���ة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

وخ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة واأق��ارب��ه��م من 
الدرجة الأوىل.

•• ابوظبي-الفجر:

ال�شمو  �شاحب  �شيوف  العلماء  اأك��د 
– اأن  اهلل  ال����دول����ة -ح��ف��ظ��ه  رئ��ي�����ص 
املال  ن  اأوج��ه اخلري يح�شّ الإنفاق يف 
، ولقد قال ربنا �شبحانه  ، وي�شاعفه 
وتعاىل – وهو الرزاق ذو القوة املتني 
يف عدد من الآي��ات القراآنية  ذلك   –
الذين  م��ث��ل   ( ت���ع���اىل  ق���ول���ه  م��ن��ه��ا   ،
كمثل  اهلل  �شبيل  يف  اأموالهم  ينفقون 

�شنبلة  كل  �شنابل يف  �شبع  اأنبتت  حبة 
 ، ي�شاء  مل��ن  ي�شاعف  واهلل   ، حبة  مئة 
واهلل وا�شع عليم ( البقرة 261 ، فاإذا 
رم�شان فذلك  �شهر  الإن��ف��اق يف  ك��ان 
اأك��ر، و)م��ا نق�ص  اأرج��ى للم�شاعفة 
مال من �شدقة( كما جاء يف احلديث 
، ويف بالغة عالية م�شاهدة  ال�شريف 
وحم�شو�شة اأي�شا قال �شبحانه وتعاىل 
) ومثل الذين ينفقون اأموالهم ابتغاء 
اأنف�شهم  م��ن  وت��ث��ب��ت��ا   ، اهلل  م��ر���ش��ات 

فاآتت  واب��ل  اأ�شابها  بربوة  جنة  كمثل 
اأكلها �شعفني ...( البقرة 265.

امل�شاعفة  م��ع��ن��ى  ال���ع���ل���م���اء  و�����ش����رح 
الدنيا  امل��ال يف  ت�شمل م�شاعفة  باأنها 
والثواب يف الآخرة ، فال�شحة البدنية 
تعاىل  اهلل  ي��ن��ع��م  ال���ت���ي  وال��ن��ف�����ش��ي��ة 
واأ�شرهم  واأب��ن��ائ��ه��م  املت�شدقني  على 
وال�شرت  وامل��ك��ان��ة   ، للمال  ت��وف��ري  ه��ي 
والعفة  النقية  وال�شمعة   ، وال�شيانة 
يهبها  التي  ال�شفات  وجميع  وال��ك��رم 

امللهوث  واإغاثة  العطاء  اهلل لأ�شحاب 
اأو  اأو مدر�شة  لبناء م�شجد  والترع   ،
م�شفى اأو حفر بئر ل�شقيا املاء ، اأو اأي 
بتنمية  ينه�ص  ال��ر  اأعمال  من  عمل 
امل��ج��ت��م��ع، ف��ال��ت��ن��م��ي��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة هي 
البذل والعطاء للوطن واملجتمع وهي 
املال الذي ينميه اهلل تعاىل لالإن�شان.

القائد  ا���ش��ت��ه��ر  ل��ق��د  ال��ع��ل��م��اء  وق����ال 
ثراه  اهلل  زايد -طيب  ال�شيخ  املوؤ�ش�ص 
– باأنه رجل التنمية يف العامل لأنه ما 

اأب��واب الإنفاق والعطاء  ترك بابا من 
يف �شبيل اهلل اإل وجله، ومن هنا اأ�شاد 
العلماء ال�شيوف مبا تركه رحمه اهلل 
من اأوجه اخلري التي ما تزال متطر 
على روحه �شحائب الثواب كالأوقاف 
الإ�شالمية، وموؤ�ش�شة �شندوق الزكاة، 
وموؤ�ش�شة  الأح���م���ر،  ال���ه���الل  وه��ي��ئ��ة 
والإن�شانية،  اخلريية  لالأعمال  زاي��د 
واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  م��ن  وال��ع��دي��د 
اخل��ريي��ة يف ال��دول��ة وك��ذل��ك يف عدد 

من الدول ال�شقيقة وال�شديقة ،وعلى 
اهلل-  -رحمه  وعطائه  وريادته  نهجه 
الر�شيدة  القيادة  يزال ي�شري ركب  ما 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة  ال���دول���ة  يف 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
 ، والعافية  ال�شحة  رداء  اهلل  ،األب�شه 
وال��ري��ادة والتوفيق ، ق��ال ر���ش��ول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم  )َخْم�ٌص َمْن َجاَء 
َنَّة... َواأَْعَطى  ِبِهَنّ َمَع اإِمَياٍن َدَخَل اجْلَ
َبًة ِبَها َنْف�ُشُه...( ]�شنن اأبي  َكاَة َطِيّ الَزّ

داود].  ، وقال �شلى اهلل عليه و�شلم 
: )َمْن اأَدَّى َزَكاَة َماِلِه، َفَقْد َذَهَب َعْنُه 
ُه( ]معجم الطراين الأو�شط]. �َشرُّ

ثم حث العلماء على �شرورة اأن يتعلم 
و�شروطها  ال��زك��اة،  اأح��ك��ام  م�شلم  ك��ل 
وعلى من جتب، والأم��وال التي جتب 
فيها الزكاة، وم�شارف الزكاة الثمانية 
الواردة يف اآية التوبة ، ثم امل�شتجدات 
واأخريا   ، وال��وق��ف  ال��زك��اة  م�شائل  يف 
ث��م��رات  ال��زك��اة، واأث��ره��ا يف التالحم 

الجتماعي.
العقل  اب���ت���ك���ر  ل���ق���د  ال���ع���ل���م���اء  وق������ال 
الب�شري و�شائل ذكية يف ا�شتثمار املال 

واإنفاقه 
املوؤ�ش�شات  يف  ي�شاعف  مم��ا  ه��ذا  وك��ل 
اخل���ريي���ة ال��ت��ي ���ش��ب��ق ذك���ره���ا، وهذا 
امل�شلمني  على  ال��ت��ي  امل�شتجدات  م��ن 
التنمية  م��ن  مل��زي��د  ي�شتخدموها  اأن 
والترعات  ل����الأم����وال  الق��ت�����ش��ادي��ة 

والزكوات يف الع�شر احلديث.

•• دبي –الفجر:

ان��ط��الق��اً م��ن روح ال�����ش��راك��ة وال��ت��ع��اون اخل���ريي والإن�������ش���اين، وا�شل 
وحملتها  اخلري”  “بيت  مل�����ش��اري��ع  دع��م��ه  الإ�شالمي”  “الإمارات 
موؤخراً  ا�شتقبلت  التي  ُتْفِلُحوَن”  َلَعلَُّكْم  ��رْيَ  اخْلَ “َواْفَعُلوا  الرم�شانية 
الزكاة منه،  اأم��وال  لتوزيع  ال�شنوية  م�شاهمته للجمعية �شمن حملته 

وقيمتها مليون درهم.
وتاأتي هذه امل�شاهمة تتويجاً لعدد من املبادرات التي قدمها “الإمارات 
اخلريي  عطائها  ت��ع��زي��ز  يف  �شاهمت  وال��ت��ي  للجمعية،  الإ�شالمي” 
198000 درهم  2019 �شاهم امل�شرف مببلغ  والإن�شاين، ففي عام 

بداية  مع  الرم�شاين  امل��ري  م�شروع  بدعم  �شاهم  كما  الأي��ت��ام،  لكفالة 
رم�����ش��ان، ح��ي��ث مت ت��ق��دمي ك��وب��ون��ات امل���ري ال��رم�����ش��اين ملجموعة من 
احلالت التي يرعاها مركز هيئة اآل مكتوم اخلريية يف العوير، والذي 
حيث  الطرفني،  بني  ا�شرتاتيجية  �شراكة  تديره “بيت اخلري” �شمن 
والعمليات يف  التنفيذية  الإدارة  الهرمودي، مدير عام  �شلمت عواطف 
اإىل  دره��م  األ��ف   50 بقيمة  نقدياً  �شيكاً  الإ�شالمي،  الإم���ارات  م�شرف 
مرمي �شالح، مدير مركز العوير، بح�شور موزة ال�شام�شي، رئي�ص ق�شم 

العالقات العامة واإ�شعاد املتعاملني يف اجلمعية. 
الجتماعية،  امل�شوؤولية  مببداأ  امل�شرف  التزام  عن  الهرمودي  وع��رت 
وقالت يف تعليقها على ال�شراكة مع “بيت اخلري”: “تاأتي هذه املبادرات 

ومنهجها  بروؤيتها  نثق  التي  بيت اخلري،  ل�شراكتنا مع جمعية  تعزيزاً 
ودورها يف دعم الأ�شر والفئات الأقل دخاًل، ومنذ اأن اأطلقنا “�شندوق 
املالية  امل�شاعدات  الإم��ارات الإ�شالمي اخلريي” الذي يهدف لإي�شال 
واخلا�شة،  العامة  واملوؤ�ش�شات  اخلريية،  اجلمعيات  من  عدد  اأك��ر  اإىل 
بالإ�شافة اإىل الأفراد املحتاجني، ونحن نن�شق جهودنا مع جمعية بيت 
الزكاة،  اأم���وال  دره��م من  العام مليون  ه��ذا  لها  وق��د خ�ش�شنا  اخل��ري، 
و�شاهمنا يف دعم م�شروع الأيتام وم�شروع املري الرم�شاين، حيث توخينا 
من خالل هذا ال�شندوق �شبط واإدارة ا�شرتاتيجية الترعات اخلريية 
اجلمعية  اإدارة  مع  التوا�شل  على  منفتحون  دائماً  ونحن  وامل�شاعدات، 
تقدمي  عن  نتاأخر  ول��ن  امل�شتجدة،  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع  على  لالطالع 

الدعم �شمن امليزانيات والقواعد الناظمة لعمل ال�شندوق«.
اخلري”  “بيت  ع��ام  مدير  العو�شي،  طاهر  عابدين  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن 
“اأتوجه  قائاًل:  مبادراته،  على  واأثنى  الإ�شالمي”  “الإمارات  بعطاء 
بال�شكر اجلزيل لإدارة “الإمارات الإ�شالمي” ، واأخ�ص بالذكر الأخت 
والعمليات  التنفيذية  الإدارة  عام  مدير  الهرمودي،  عواطف  الفا�شلة 
يف م�شرف الإمارات الإ�شالمي، ونحن على توا�شل م�شتمر مع اإدارتها 
لدرا�شة املبادرات امل�شرتكة، ولي�شت هذه املرة الأوىل التي ن�شتقبل عطاء 
“الإمارات الإ�شالمي” ف�شراكتنا متتد ل�شنوات �شابقة، وقد كان له دور 
مهم يف �شراء وجتهيز مركبتني لدعم م�شروع “الطعام للجميع” الذي 

تطور ب�شكل لفت، ويقدم �شنوياً حوايل 200 األف وجبة«.  

»الإمارات الإ�صالمي« ي�صاهم يف حملة »بيت اخلري« الرم�صانية

العلماء ال�صيوف : م�صاعفة الأموال بالعطاء

•• عجمان : حممد اأ�سامة

اإطار امل�شاركة املجتمعية ومتا�شيا مع اإطالق  يف 
املجتمعي بني  وال��رتاب��ط  الت�شامح  ع��ام  م��ب��ادرة 
املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة بداأت دار عجمان 
الف�شيل،  ال�شهر  بداية  ل�شناعة اخلر�شانة منذ 
املقر  وذل���ك يف  ���ش��ائ��م،  اإف��ط��ار  م�����ش��روع  بتنفيذ 
ال��رئ��ي�����ص ب��ال�����ش��ن��اع��ي��ة اجل����دي����دة.  واأك�����د رجل 
الأعمال �شامل ناجي ال�شعيدي املدير التنفيذي 
امل�شنع  لدار عجمان ل�شناعة اخلر�شانة حر�ص 
على تنفيذ امل�شاريع اخلريية يف املوا�شم املختلفة، 

ومنها م�شرع اإفطار �شائم الذي ياأتي هذا العام 
قيم  واأع���م���ق  اأ���ش��م��ى  ليج�شد  ال��ت�����ش��ام��ح  ع���ام  يف 
ال��ت�����ش��ام��ح وال�����ش��الم وامل��ح��ب��ة، وي��رتج��م معاين 
الذي  املجتمع  يف  املتاأ�شلة  والإن�شانية  الرحمة 
اهلل  طيب  �شلطان،  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  فيه  غ��ر���ص 
ن�شيج  تكوين  ت�شهم يف  التي  القيم  ث��راه، جميع 
جمتمعي مرتابط متاآخ ي�شوده املحبة وال�شالم. 
م�شروع  اأن  اإىل  ال�شعيدي  ن��اج��ي  ���ش��امل  واأ���ش��ار 
�شنوات  ع�شر  من  اأك��ر  منذ  ينفذ  �شائم  اأفطار 
متتالية اإميانا منا باأهمية الدور املجتمعي الذي 
بكل  فيه  وامل�شاركة  به  الأهتمام  علينا  ي�شوجب 

قوة حيث اأن املنطقة املجاورة بها كثافة �شكانية 
ك��ب��رية حت��ت��اج اإىل م��ث��ل ه���ذه امل���ب���ادرات الطيبة 
وتعك�ص  والإن�����ش��ان��ي��ة  امل��ح��ب��ة  روح  يعمها  وال��ت��ى 
الكرمي،  ال�شهر  �شورة م�شرفة لالإ�شالم يف هذا 
م�شريا اإىل اأن الأفطار يف و�شط رواد املكان يعطى 

راحة نف�شية ل ي�شعر بها اإل من جربها.
الهيا�شي  ع��ب��د اهلل حم��م��د  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن   
امل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى م�����ش��روع اأف���ط���ار ���ش��ائ��م اأن 
اأف��ط��ار على مدار  األ��ف وجبة   30 امل��ائ��دة تقدم 
يوميا  اأف��ط��ار  وجبة  األ��ف  بواقع  الكرمي  ال�شهر 
اأذان  م��وع��د  قبيل  يقبلون  ال��ذي��ن  الأف����راد  على 

املغرب، حيث مت حتديد املوقع لوجود عدد كبري 
من العمال اأو العزاب اأو غريهم من الفئات التي 
تندرج �شمن قائمة ذوي الدخل املحدود، موؤكداً 
ح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى ت��ق��دمي وج��ب��ات ك��ام��ل��ة وعالية 
الغذائية  ال��ع��ن��ا���ش��ر  ج��م��ي��ع  ت��ت�����ش��م��ن  اجل�����ودة 
واللحم  والدجاج  الأرز  ومنها  توافرها  الواجب 
والع�شري واملياه والتمور والفواكة. واأ�شاف عبد 
اهلل الهيا�شي اأنه مت الأخذ يف العتبار توفري عدد 
من امل�شرفني املتطوعني بحيث يتم من خاللهم 
تنظيم الأعداد القادمة لتناول الإفطار، وتويل 

مهام توزيع الوجبات عليهم.

•• بريوت -وام: 

والتنموية  الإن�شانية  ال�شوؤون  ملحقية  اختتمت 
تدريبية  دورة  ب��ريوت  يف  الدولة  ل�شفارة  التابعة 
من  ب��دع��م  ال��رتاث��ي  ال��ع��ر���ش��ايل  ال�شجاد  حلياكة 
ال�����ش��ارق��ة اخل��ريي��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة  جمعية 
الإغ���اث���ة وامل�����ش��اع��دات الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لدار 

الفتوى اللبنانية.
الدورة  ه��ذه  من  �شورية  نازحة   40 وا�شتفادت 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت ع��ل��ى م���دار 3 اأ�شهر، 

التي  التقديرية  ال�����ش��ه��ادات  عليهن  وزع���ت  حيث 
التعليمية  ال��دورة  بنجاح هذه  اجتزن  اأنهن  توؤكد 

التي مكنتهن من تطوير مهاراتهن وقدراتهن.
وقال �شعادة حمد �شعيد �شلطان ال�شام�شي �شفري 
تدعمها  الن�شاطات  ه��ذه  اإن  ب��ريوت  ل��دى  الدولة 
املانحة  اجلهات  بف�شل  الإم���ارات  دول��ة  با�شتمرار 
..لفتا اإىل اأن جمعية ال�شارقة اخلريية تهدف اإىل 
وحرماناً  فقراً  والأك��ر  املهم�شة  الفئات  م�شاعدة 
بالعلم  مدها  بهدف  املتعلمة  غ��ري  امل���راأة  ل�شيما 
العمل  اإىل  مبا�شرًة  ودفعها  والإع����داد  والتاأهيل 

وحتى  وعائلتها  نف�شها  اإعالة  على  ق��ادرة  لت�شبح 
املجتمع الذي تعي�ص فيه، وهذا ما ي�شهم بتحقيق 
تغيري جذري يف الدور التقليدي للمراأة التي باتت 

اليوم �شريكة اأ�شا�شية يف بناء املجتمعات.
عام  م���ب���ادرات  �شمن  اأن���ه  اإىل  ال�شام�شي  واأ����ش���ار 
فئة  لكل  ليكون  الن�شاطات  ه��ذه  ت��اأت��ي  الت�شامح 

وكل منطقة مكانة يف روزنامة ن�شاطاتنا.
والتنموية”  الن�شانية  ال�شوؤون  “ملحقية  وكانت 
وقت  يف  امل���راأة  متكني  دورات  م��ن  العديد  نظمت 

�شابق خا�شة يف املناطق املهم�شة واملحرومة.

األف وجبة اإفطار توزعها دار عجمان ل�صناعة اخلر�صانة يوميا

جامعة عجمان تتو�صع بنظام املنح الدرا�صية للطلبة واخلريجني

اأكرث من 3 اآلف خمالفة ر�صدتها دوريات راقب حتى اأبريل 2019

�صفارة الدولة يف بريوت تختتم دورة لتدريب نازحات �صوريات على حياكة ال�صجاد العر�صايل
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

للعمل  ال���������ش����ارق����ة  ج�����ائ�����زة  ع����ق����دت 
ال���ت���ط���وع���ي جم���ل�������ش���اً رم�������ش���ان���ي���اً يف 
خم�ش�شاً  وا����ش���ط،  ���ش��اح��ي��ة  جم��ل�����ص 
رم�شان”  يف  “بيوتنا  بعنوان  للن�شاء 
ع��ائ�����ش��ة احلويدي  الأ����ش���ت���اذة  األ��ق��ت��ه��ا 
املجتمع  وخدمة  التطوع  اإدارة  مدير 
بجمعية ال�شارقة اخلريية؛ وبح�شور 
����ش���ع���ادة ع���ف���اف امل�����ري رئ��ي�����ص دائ����رة 
اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة وع�����دد 35 
م��ن احل��ا���ش��رات م��ن اأف����راد املجتمع، 
والأن�شطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  وذل���ك 
التي تنظمها اجلائزة يف  الرم�شانية 

ال�شهر الف�شيل.
عائ�شة  اأعربت  جل�شتها؛  م�شتهل  ويف 
وتقديرها  ���ش��ك��ره��ا  ع���ن  احل���وي���دي؛ 
التطوعي  للعمل  ال�����ش��ارق��ة  جل��ائ��زة 
للمجل�ص  الكرمية  ا�شت�شافتها  على 
ن��اق�����ص مميزات  ال�����ذي  ال��رم�����ش��اين 
رم�������ش���ان واأه���م���ي���ت���ه ال���ت���ي ي��ج��ب اأن 
نعك�شها يف بيوتنا ونف�شيتنا، من خالل 
اأربعة زوايا؛ وهي: الزاوية الإميانية؛ 
وال�����زاوي�����ة الج���ت���م���اع���ي���ة، وال����زاوي����ة 

النف�شية، والزاوية ال�شحية.

اجلانب الإمياين والنف�سي  
بالزاوية  امل��ح��ا���ش��رة  ا���ش��ت��ه��ل��ت  ح��ي��ث 
العبادة  يف  تتمثل  وال��ت��ي  الإمي��ان��ي��ة 
والعمل اخلريي  وال�شدقة  اخلال�شة 

م�شرية  الروحية،  اجلوانب  وخمتلف 
هو  ل��ل�����ش��ي��ام  ه����دف  اأ����ش���م���ل  اأن  اإىل 
الأول  املبتغى  وه��و  ال��ت��ق��وى،  حتقيق 
من ال�شيام، فالتقوى حار�ص للقلوب 
لنف�شه  امل�����رء  وم���راق���ب���ة  واجل��������وارح، 
خالل  م��ن  اأن  اإذ  وعالنيته،  ���ش��ره  يف 
رم�شان  يف  لنف�شه  ال��ف��رد  م��راج��ع��ة 
ي�شتلهم  مم����ا  ل�����ش��ل��وك��ه  وم����راع����ي����اً 
رق��اب��ة اهلل ل��ه وه���و ه��و اأف�����ش��ل مرب 

لالإن�شان.
ال��ن��ف�����ش��ي��ة؛ فتطرقت  ال����زاوي����ة  اأم����ا   
املحا�شرة فيها اإىل معاجلة اجلوانب 
النف�شية التي ترهق النف�ص كالغ�شب 
واحل����ق����د وال���ك���راه���ي���ة وغ����ريه����ا من 
مبعاجلة  مطالبة  ال��ن��ف�����ص،  م��ل��وث��ات 

ال�شادقة  اخل��ل��وة  خ��الل  م��ن  النف�ص 
كل  م��ن  التخل�ص  وكيفية  ال���ذات  م��ع 
ج���وان���ب ���ش��ل��ب��ي��ة م���ن خ����الل تنظيف 
اإىل  م�شيفة  امل�شتطاع.  ق��در  القلب 
اأن ال�شوم خري و�شيلة لتزكية النف�ص 
ال�شطراب  م��ن  ويقيها  وتطهريها، 
الطماأنينة  اإىل  وي��و���ش��ل��ه��ا  النف�شي 
القلق  ع�����ن  وي����ب����ع����ده����ا  والأم��������������ان، 
ال�شائم  ل�شعور  نتيجة  وال��و���ش��وا���ص، 

بقربه من اهلل عز وجل.

اجلوانب الجتماعية وال�شحية.. 
فيما تطرقت الزاوية الجتماعية من 
خالل الرتكيز على كيفية ال�شتفادة 
من اإ�شاءات رم�شان لتج�شيدها على 

الواحد  البيت  داخ���ل  الأ���ش��رة  اأج����واء 
من خالل الهدوء والتفاهم واملعاملة 
اأفراد الأ�شرة كالعالقات  الطيبة بني 
والأخوية، وتقوية  والأبوية  الزوجية 
وتوثيق  وت���وط���ي���د  الأرح����������ام،  ���ش��ل��ة 
اجلوار  العالقات من خالل عالقات 
املجتمعي احلميد املبني على التكاتف 
اإىل جوانب  وال��رتاح��م؛ كما تطرقت 
يعاين منها  التي  ال�شتهالك  تر�شيد 
الكثري من الأ�شر، وعدم الإ�شراف يف 

كافة الأمور.
ب��ي��ن��م��ا ال����زاوي����ة الأخ�������رية؛ ال���زاوي���ة 
ل�شوم  اأن  ف��ي��ه��ا  ت��ن��اول��ت  ال�����ش��ح��ي��ة؛ 
فوائد �شحّية عديدة تعود بالّنفع على 
الإن�شان، كالّتخل�ص من �شموم  ج�شم 

اجل�����ش��م، وح���رق امل��خ��زون ال��زائ��د من 
الدهون وال�شكر، كما ي�شاعد ال�شيام 
لل�شائم  امل��ن��اع��ة  ت��ق��وي��ة ج��ه��از  ع��ل��ى 
م��ن خ���الل زي����ادة اإن��ت��اج ك��ري��ات الدم 
املُ�شادة  الأج�شام  وتكوين  البي�شاء، 
وكذلك  اجل����راث����ي����م،  ُت���ه���اج���م  ال���ت���ي 
تخفي�ص ن�شبة الكولي�شرتول يف الّدم 

وتر�شباته على اأوعية ال�شرايني.
مو�شى  فاطمة  ق��ال��ت  جانبها؛  وم��ن 
ال��ب��ل��و���ش��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلائزة 
حتر�ص  التطوعي،  للعمل  ال�شارقة 
رم�شان  �شهر  لغ��ت��ن��ام  “اجلائزة” 
اإذ  املجتمعية،  ن�شاطاتها  تفعيل  يف 
ت��ع��د امل��ج��ال�����ص ال��رم�����ش��ان��ي��ة اإح����دى 
املبارك  رم�����ش��ان  �شهر  مم��ي��زات  اأه���م 

املجتمع  ع��ل��ى  الإي���ج���اب���ي  ل��ت��اأث��ريه��ا 
واأفراده. ويعد املجل�ص الرم�شاين اأحد 
املو�شوعات  لطرح  اجل��ائ��زة  من�شات 
اأفراد  تهم  التي  تهم  التي  والق�شايا 
املجتمع لتعزيز التوا�شل الجتماعي 
والتقارب بني فئات املجتمع والرتكيز 
ملجتمع  الأ�شيلة  القيم  تر�شيخ  على 
الإمارات، ف�شال عن اأن هذه اجلل�شة 
خمتلف  اإىل  ت��ط��رق��ت  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
نالت اجلل�شة  املجتمعية، مما  الزوايا 
ومطالبتهن  احل��ا���ش��رات  ا�شتح�شان 
اجلل�شات  ه������ذه  م����ن  م����زي����د  ب���ع���ق���د 
اأن  �شيما  الفائدة، ول  لتعم  وتكثيفها 
مو�شوع املحا�شرة �شلط ال�شوء على 
البيوت.   املجتمع وه��و  رك��ي��زة يف  اأه��م 

للجائزة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  وع����رت 
للحما�شرة  وت��ق��دي��ره��ا  �شكرها  ع��ن 
مبعلومات  امل���ح���ا����ش���رة  اأث������رت  ال���ت���ي 
ح�شور  ثمنت  كما  مفيدة،  ون�شائح 
امل�شاركات وتفاعلهن مع اجلل�شة التي 
اأخ��رى يف الأيام  تعد ام��ت��داداً جلل�شة 

القادمة من رم�شان.
البلو�شي؛  م��و���ش��ى  ف��اط��م��ة  ودع�����ت 
اجلل�شة  ح�شور  اإىل  املجتمع  اأف����راد 
للرجال،  امل��خ�����ش�����ش��ة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
“فمن تطوع خ��رياً فهو خري  بعنوان 
املعيلي،  �شيف  الدكتور  يقدمها  له” 
يف �شاحية مويلح؛ وذلك بتاريخ يوم 
2019م، املوافق  20 مايو  الثنني؛ 

رم�شان �شهر  من   15

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

بالإدارة  والدوريات  املرور  اإدارة  كثفت 
ق�شم   – امل��رك��زي��ة  للعمليات  ال��ع��ام��ة 
املرور والدوريات – يف القيادة العامة 
���ش��رط��ة راأ�������ص اخل��ي��م��ة خ����الل �شهر 
رم�شان املبارك جهودها امليدانية  على 
خمتلف ط��رق واأم��اك��ن الإم���ارة لأجل 

تاأمني �شالمة املواطنني واملقيمني . 
توعية  اجل�����ه�����ود  ت����ل����ك  وت�������ش���م���ن���ت 
على  وال��ت��اأك��ي��د  ال��ط��ري��ق  م�شتخدمي 
والقواعد  بالأنظمة  الل��ت��زام  اأهمية 
�شالمتهم  على  للمحافظة  امل��روري��ة 
لبلوغ  امل�������روري  ل���الأم���ن  وت���ع���زي���زاً   ،
يف  املرورية  ال�شالمة  م�شتويات  اأعلى 
املبارك  رم�شان  �شهر  خ��الل  املجتمع 
وذل���ك ع��ر ت��وزي��ع ال��دوري��ات ورقباء 
ال�شلبية  ال��ت��ج��م��ع��ات  وم���ن���ع  ال�����ش��ري 
وحت��ق��ي��ق الن�����ش��ي��اب��ي��ة امل���روري���ة على 
ال����ط����رق وت���وج���ي���ه ال�������ش���ائ���ق���ني نحو 
على  واحلر�ص  القيادة  اأثناء  النتباه 
�شبط اأمن الطرق والتقيد بال�شرعات 
املحددة لوقاية اأنف�شهم والآخرين من 
التعر�ص حل��وادث مرورية وما ينجم 

الأرواح  اإ�شابات وخ�شائر يف  عنها من 
احلوادث  تلك  تخلفه  وما  واملمتلكات 

من اآثار �شلبية يف املجتمع .

�سالمة الطرق :
  واأك��د العميد الدكتور حممد �شعيد 
العمليات  ع������ام  م����دي����ر  احل����م����ي����دي 

امل��رك��زي��ة ب�����ش��رط��ة راأ������ص اخل��ي��م��ة اأن 
وتنفيذها  اإعدادها  مت  متكاملة  خطة 
لتحقيق  املبارك  رم�شان  �شهر  خالل 
وال�شالمة  ال��راح��ة  م�شتويات  اأع��ل��ى 
م�شتوى  على  واملقيمني  للمواطنني 
لهدف  حتقيقاً   ، اخليمة  راأ����ص  اإم���ارة 
وزارة الداخلية ال�شرتاتيجي الرامي 

، وتقدمي  اإىل جعل الطرق اأكر اأمناً 
اأف�������ش���ل اخل����دم����ات ل��ل��ج��م��ه��ور وفق 
وال�شفافية  والكفاءة  اجل��ودة  معايري 
الكامل  الر�شا  يعك�ص  م��ا  لإ�شعادهم 
ويعمل  لهم  امل��ق��دم  املتميز  الأداء  ع��ن 
اخلا�شة  امل�����ش��ت��ه��دف��ات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
ب��امل��وؤ���ش��رات وال��ت��ي ل��ه��ا دور ف��اع��ل يف 

2021م  الإم����������ارات  روؤي�������ة  حت��ق��ي��ق 
ال��ن��ت��ائ��ج الإي���ج���اب���ي���ة التي  وحت��ق��ي��ق 
املبذولة  اجلهود  عجلة  دفع  يف  ت�شهم 
امل��ر���ش��وم��ة جلعل دولة  وف��ق اخل��ط��ط 
الإم�����ارات م��ن اأف�����ش��ل دول ال��ع��امل يف 

حتقيق الأمن وال�شالمة .
العمليات  ع����ام  م���دي���ر  اأع������رب  واإذ    

اخل��ي��م��ة عن  راأ�����ص  ب�شرطة  امل��رك��زي��ة 
تعاونهم  على  املجتمع  لأف���راد  �شكره 
الدائم مع القيادة من خالل جتاوبهم 
لتوجيهات اأفراد ال�شرطة الذين قاموا 
بواجبهم واأدوارهم املنوطني بها والتي 
اأعلى  حتقيق  يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها  من 
للجميع  متمنياً   ، ال�شالمة  معايري 

ق�شاء اأوقات طيبة واآمنة .

جاهزية الدوريات :
  ومن جانبه اأ�شار الرائد �شامل حممد 
بورقيبة رئي�ص ق�شم املرور والدوريات 
ب�شرطة راأ�ص اخليمة اإىل اأنه مت ن�شر 
دوري�����ة مرورية   40 ع���ن  اأك����ر  ن��ح��و 

الرئي�شية  ال���ط���رق  يف  ���ش��ري  ورق���ب���اء 
والأماكن احليوية يف الإمارة ، اإ�شافة 
واجلمهور  الأ���ش��ر  جتمع  مناطق  اإىل 
ذات  وامل��ن��اط��ق  الكبرية  امل�شاجد  وه��ي 
تاأمني  ه�����دف   ، ال���ت���ج���اري  ال���ط���اب���ق 
اأي  وق��وع  وامل���رور ومنع  ال�شري  حركة 
ازدح�����ام ، وق���د جن��ح��ت ال���دوري���ات يف 
املهمة  ل��ه��ذه  وا�شتعدادها  جاهزيتها 
وات��خ��اذ م��ا ي��ل��زم م��ن ت��داب��ري حت�شباً 
حل��������الت ال������ط������وارئ وت����وظ����ي����ف كل 
اإمكانيتها للعمل على راحة ال�شائمني 
فري�شة  واج����ب  اأداء  م��ن  لتمكينهم 
ولق�شاء  وي�����ش��ر  ���ش��ه��ول��ة  يف  ال�����ش��وم 
كافة احتياجاتهم دون وقوع ما يعكر 
�شفو هذه الأجواء من خالل التوجيه 
بالعمل على ان�شيابية حركة املرور يف 
كافة الطرق والعمل على جتويد كافة 

اخلدمات املوجهة لأفراد املجتمع .
  حاثاً اجلمهور على التعاون التام مع 
ال�شرطة والإب��الغ عن اأي ح��الت من 
والإزعاج  الفو�شى  يف  الت�شبب  �شاأنها 
املجتمع  وا�شتقرار  اأمن  ل�شمان  العام 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ول���ي���ايل  اأي������ام  خ����الل 

املبارك .

•• ابوظبي-الفجر:

�شمو  اإىل  ال��وط��ن��ي  الأر����ش���ي���ف  رف���ع 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
�شوؤون  ال���وزراء، وزي��ر  رئي�ص جمل�ص 
مان�ش�شرت  ن����ادي  م��ال��ك  ال��رئ��ا���ش��ة، 
التهاين  اأح����ر  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  ���ش��ي��ت��ي 
تتويج  مبنا�شبة  التريكات  واأط��ي��ب 
الإجنليزي  ال����دوري  بلقب  ال��ف��ري��ق 
الثاين  للمو�شم  ال��ق��دم  لكرة  املمتاز 

على التوايل.
موظفو  فيه  ���ش��ارك  احتفال  وو���ش��ط 
الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي وع���دد كبري من 
عبد  الدكتور  �شعادة  اأ�شاد  ال�شيوف 
عام  م����دي����ر  ال���ري�������ش���ي  حم���م���د  اهلل 
القيادي  ب��ال��دور  الوطني  الأر���ش��ي��ف 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو 
الإب���داع  ه��ذا  ك��ان وراء  ال���ذي  نهيان 

الكروي الذي حققه الفريق.
الفريق  ل��الع��ب��ي  ���ش��ع��ادت��ه  وب������ارك 
والإداري  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  ولأع�����ش��اء 

ع��ل��ى م���ا ب���ذل���وه م���ن ج��ه��ود يف هذا 
امل��و���ش��م ح��ت��ى ح��اف��ظ ال��ف��ري��ق على 

للفريق  ومت���ن���ى  امل��ت��م��ي��زة،  م��ك��ان��ت��ه 
حت���ق���ي���ق م����زي����د م����ن الن���ت�������ش���ارات 

التي  املتميزة  الريا�شية  والإجن��ازات 
تواكب تطلعات جماهريه. 

ج���اء ذل���ك الح��ت��ف��ال و���ش��ط اأج����واء 
الإف�����ط�����ار اجل���م���اع���ي ال������ذي اأق���ام���ه 
احتفاء  الإماراتي  الوطني  الأر�شيف 
الثامن  يف  امل���ب���ارك  رم�����ش��ان  ب�شهر 
مايو   13 امل�����واف�����ق  رم�������ش���ان  م����ن 
اجل�����اري، يف ف��ن��دق ق�����ش��ر الإم�����ارات 
ج��ري��اً على ع��ادت��ه ك��ل ع��ام، وذل��ك يف 
���ش��ي��اق اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه ال��ه��ادف��ة اإىل 
ن�شر اأجواء الت�شامح، ومتتني اأوا�شر 
الطيبة  وال��ع��الق��ات  والإخ����اء  املحبة 

بني املوظفني.
ويذكر اأن الأر�شيف الوطني يحر�ص 
اجلماعي  الإف�����ط�����ار  اإق�����ام�����ة  ع���ل���ى 
����ش���ن���وي���اً يف ه������ذا ال�������ش���ه���ر ال���ك���رمي 
والتوا�شل  ال��ودي��ة  ال��ع��الق��ات  ليعزز 
بعيداً عن  املوظفني  الجتماعي بني 
روتني العمل اليومي، و�شمن اأجواء 

ومفهوم  ال��ت�����ش��ام��ح،  ف�شيلة  ت��ك��ّر���ص 
التاآلف والرتابط الجتماعي، وتعزز 
روح الفريق وت�شجع على بذل مزيد 
متميزة  نتائج  اأج��ل  من اجلهود من 
ت�شاف اإىل �شجل اإجن��ازات الأر�شيف 
الوطني وهو يعمل على جمع ذاكرة 

الوطن وحفظها.
الإف��ط��ار مب��ّد اجل�شور  وي�شهم حفل 
الأر�شيف  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ومت���ت���ني 
ال����وط����ن����ي وال����ع����دي����د م����ن اجل���ه���ات 
ممثلوها  ����ش���ارك  ال���ت���ي  اخل���ارج���ي���ة 
موظفي الأر�شيف الوطني هذا اللقاء 
ينعك�ص  ال��ط��ي��ب؛ مم���ا  ال��رم�����ش��اين 

اإيجاباً على تطوير بيئة العمل.   
وق�����د ا����ش���ت���ج���اب ل����دع����وة الأر����ش���ي���ف 
لهذا  الإف����ط����ار  ح��ف��ل  اإىل  ال��وط��ن��ي 
ال��ع��ام ع��دد كبري م��ن امل�����ش��وؤول��ني، يف 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  مقدمتهم 
و�شعادة  احل����م����ادي،  ح�����ش��ني  م��ع��ايل 

اللواء الدكتور اأحمد نا�شر الري�شي 
وعدد  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  ع��ام  مفت�ص 
من ال�شفراء الأجانب لدى الدولة. 

ه��ذا وق��د ع��ر���ص الأر���ش��ي��ف الوطني 
قاعة  يف  امل����وزع����ة  ال�������ش���ا����ش���ات  ع���ل���ى 
ا�شتعر�ص  وث��ائ��ق��ي��اً  فيلماً  الإف���ط���ار 
الأر�شيف  جمل�ص  م��وؤمت��ر  فعاليات 
وم�����ن�����ت�����دى   ،2019 ال����������������دويل 
العامل  يف  ال��وط��ن��ي��ني  الأر���ش��ي��ف��ي��ني 

ب�شيافة  اجتماعاتهما  عقدا  اللذين 
اأب���وظ���ب���ي،  الأر�����ش����ي����ف ال���وط���ن���ي يف 
اأي�شاً  الوثائقي  الفيلم  وا�شتعر�ص 
كوجنر�ص  ���ش��ع��ار  اإط������الق  م���را����ش���م 
 2020 لالأر�شيف  ال���دويل  املجل�ص 
الإم����ارات  دول���ة  �شت�شت�شيفه  ال���ذي 
املقبل،  ال����ع����ام  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
وفعاليات اإطالق البوابة الإلكرتونية 

لالأر�شيف الرقمي للخليج العربي. 

قن�صلية الإمارات تتفقد م�صروع 
توفري مياه ال�صرب ال�صاحلة 
ملنطقة “كاثور” الباك�صتانية

•• كرات�سي-وام:

ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة  العامة  اأع�������ش���اء  ت��ف��ق��د 
لدولة الإم��ارات يف كرات�شي م�شروع 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
ال�شاحلة  ال�������ش���رب  م���ي���اه  ل��ت��وف��ري 
ال�شند  اإق��ل��ي��م  يف  “كاثور”  ملنطقة 
الإ�شالمية.  ب��اك�����ش��ت��ان  ب��ج��م��ه��وري��ة 
اأع��وام وما  واأكمل ه��ذا امل�شروع ع��دة 
مبياه  امل��ن��ط��ق��ة  ���ش��ك��ان  ي���دع���م  زال 
وت���ق���وم املحطة  ال�����ش��احل��ة  ال�����ش��رب 
ال���ت���ي ج�����اءت مب����ب����ادرة ك���رمي���ة من 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة 
املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
لهيئة  الفخرية  الرئي�شة  الأ���ش��ري��ة 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي بتحلية 
املعايري  لأعلى  وفًقا  وتعبئتها  املياه 
اأف�شل  ب��ج��ودت��ه��ا  لتناف�ص  ال��ع��امل��ي��ة 
امل��ع��دن��ي��ة يف جمهورية  امل��ي��اه  اأن�����واع 
ب��اك�����ش��ت��ان الإ���ش��الم��ي��ة، وال���ت���ي يتم 
توزيعها على عائالت املنطقة ب�شكل 
�شحاً  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ع��اين  ح��ي��ث  دوري، 
لل�شرب  ال�����ش��احل��ة  امل��ي��اة  ت��وف��ري  يف 
اليومية  الغذائية  ولال�شتخدامات 
يف  التنموية  مبادراتها  �شمن  وذلك 

“عام الت�شامح«.

موارد عجمان تنظم دورة ا�صرتاتيجية كايزن
•• عجمان ـ الفجر 

اخلطوات   “ بعنوان  دورة  عجمان  بحكومة  الب�شرية  امل���وراد  دائ���رة  نظمت 
اخلم�شة للتح�شني امل�شتمر يف بيئة العمل با�شتخدام ا�شرتاتيجية كايزن “ 

مب�شاركة 20 موظفاً من اجلهات احلكومية باإمارة عجمان.
وجاء تنظيم الدورة التي عقدت على مدار ثالثة اأيام  بهدف  التعرف على 
ا�شرتاتيجية كايزن اليابانية و اأهميتها يف عملية التح�شني امل�شتمر ، كما مت 
خالل الدورة  التدرب على عمليات تنظيم املكاتب و مكان العمل ، و تطبيق 
للتح�شني  الأول��وي��ة  ذات  امل��ج��الت  حتديد  و  املكاتب،  اإدارة  يف  ك��اي��زن  نظام 
با�شتخدام  النظام، و التعرف على طرق حتليل امل�شكالت اإىل جانب التعامل 
مع النهج التدريجي والب�شيط لعمليات التح�شني امل�شتمرة ، و التعرف على 

املهارات الإدارية املطلوبة لتطبيق عمليات كايزن للتح�شني امل�شتمر.

توعية م�ستخدمي الطرق بقواعد ال�سري 

 40 دورية مرورية حتقق ان�صيابية حركة راأ�ض اخليمة يف �صهر ال�صيام  

و�سط اأجواء رم�سانية ي�سودها الت�سامح 

الأر�صيف الوطني يحتفي بتتويج »املان �صيتي« ويرفع التهاين اإىل من�صور بن زايد

»ال�صارقة للعمل التطوعي« تعقد جمل�صها الرم�صاين لل�صيدات بعنوان »بيوتنا يف رم�صان«  
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق - رم�سان عطا

و�شط اأجواء اإميانية تعم على امل�شلني 
وباقي  الكبري  زاي��د  ال�شيخ  م�شجد  يف 
،وفي�شان  اأبوظبي  العا�شمة  م�شاجد 
م��ن اخل���ري وال��ع��ط��اء م��ن اأه���ل الكرم 
الت�شابق  ب���دا  اأه���ل الإم�����ارات  واجل����ود 
لإفطار  الثواب  وك�شب  الطاعات  على 
ال�شائمني يف ال�شهر الف�شيل ويف هذا 
ال�شمات  اه��م  على  نتعرف  التحقيق 
 ، الإمي��ان��ي��ة  احل��ال��ة  ل��ه��ذه  امل�شاحبة 

وكيفية ق�شاء هذه الأيام 
املباركة.

ال��دك��ت��ور حممد  ال��ب��داي��ة رح���ب  ويف 
العامة  الهيئة  رئ��ي�����ص  الكعبي  م��ط��ر 
حيث  والأوق���اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون 

�شرح قائال:
تلبيتهم  ���ش��اك��راً  ال�����ش��ي��وف  بالعلماء 
ال�شمو  �شاحب  من  الكرمية  للدعوة 
ليحلون  ال���ع���ل���م���اء  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ص 
و�شعبها خالل  الإم���ارات  على  �شيوفاً 
لريفدوا    ، امل����ب����ارك  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر 
من  لديهم  مبا  الهيئة  علماء   جهود 
العلمية  امل�شائل  ح��ول  وخ���رات  علم 
ال�شوم  امل�شتجدة يف ق�شايا  والفقهية 
وتف�شري كتاب اهلل عز وجل، وتر�شيخ 
الإ�شالمي  ل��دي��ن��ن��ا  ال�����ش��ح��ي��ح  امل��ن��ه��ج 
امل�شابقة  يف  وامل�������ش���ارك���ة  احل���ن���ي���ف، 
القراآنية التي تنظمها الهيئة يف �شهر 

رم�شان املبارك، 
ل��ه��م م����دى اه��ت��م��ام �شاحب  م����وؤك����داً 
ال�شمو رئي�ص الدولة بالعلم والعلماء 
وح���ر����ص ���ش��م��وه ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��خ منهج 
م�شاجد  يف  والع�����ت�����دال  ال��و���ش��ط��ي��ة 
الدولة  واإ�شاعة روح املحبة والت�شامح 
، داعيا اهلل اأن مين على �شموه مبوفور 

ال�شحة 
�شاحب  نائبه  يحفظ  واأن   ، والعافية 
را�شد  ب����ن  ال�������ش���ي���خ حم���م���د  ال�������ش���م���و 
اآل م��ك��ت��وم ، رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال����وزراء 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب   ، دب��ي  حاكم 
عهد  وىل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي، 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة 
اآيات  اأ�شمى  حكام الإم��ارات رافعا لهم 
�شهر  مبنا�شبة  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين 

رم�شان املبارك  .
 واأك����د ال��ك��ع��ب��ي اأن ه���ذه امل��ك��رم��ة من 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان –حفظه اهلل-اأكر دليل على 
الهتمام الذي توليه القيادة الر�شيدة 
وحر�شها   ، الدولة  يف  الديني  لل�شاأن 
ال�شهر وليليه بثقافة  اأيام  اأحياء  على 
اإ�شالمية ر�شينة ، يتلقونها من علماء 
كبار لهم وزنهم على م�شتوى العامل ، 
الأمر الذي جعل هذه الدولة املباركة 
تهيئ  وت�شامح  وحمبة  تعاي�ص  اأر����ص 
واحلياة  والثقافة  العبادة  اأج��واء  ك��ل  

الكرمية للمقيمني على اأر�شها .

من جانبهم اأ�شاد العلماء بهذه املكرمة 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  من 
ال��دول��ة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 

اهلل 
منوهني باملكانة الرفيعة التي حتظى 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  بها 
قيادة وحكومة و�شعباً يف العامل اأجمع 
مقدر  وع��ط��اوؤه��ا   ، بي�شاء  فاأياديها   ،
ل�شموه  بال�شكر  متوجهني   ، وم�شكور 
واإح��ي��اء هذه  وال���ده  نهج  على  ل�شريه 
�شبحانه  داع��ني اهلل    ، ال�شنة احل�شنة 
اأن مين على �شموه بال�شحة  وتعاىل  
الإمارات  دول��ة  يحفظ  وان  والعافية 
تنعم  وان  و�شعبها  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

بالأمن والأمان والزدهار.
*وي���ت���ح���دث ع���ن راأي������ه ) ن��ا���ش��ف بن 
النا�شرين  احت��اد  يف  م�شوؤول   ) عياط 

التون�شي قائال:
ل����ه ميزة  رم���������ش����ان  ����ش���ه���ر  ب���ال���ف���ع���ل 
لي�شت  العبادة  يف  خا�شة  وخ�شو�شية 
يف غ���ريه م��ن ال�����ش��ه��ور ،واخل����ري يعم 
على اجلميع واهل المارات من اكرم 
واأ�شاف  العربي،  الوطن  يف  ال�شعوب 
والعتكاف �شنه حممودة ملن ي�شتطيع 
امل�شاجد يعتكفون  العديد من  وهناك 
امل�شلمون بها لي�شمعوا اخلطب الدينية 
من �شيوف رئي�ص الدولة التى تر�شد 
امل�شلم اىل الطريق ال�شحيح وتثقيفه 
اكر  ي�شتفيد  حتي  احلنيف  دي��ن��ة  يف 

ا���ش��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه اخل��ط��ب القيمة ، 
واأ����ش���اف ن��ا���ش��ف ع���دم احل��ر���ص على 
امل�شلمني  بع�ص  لدى  اجلماعة  �شالة 
وكاأنها فر�شت يف بع�ص من اأيام �شهر 
الع�شرة  ، وخ��ا���ش��ه يف  ف��ق��ط  رم�����ش��ان 
الأخرية وعلى اجلميع مراجعة نف�شة 
يوم  اأول  من  ال�شالة  على  واحل��ر���ص 
ي��وم يف  اخ��ر  الف�شيل حتي  ال�شهر  يف 

حياته .
ت�شويق  م�شوؤول  حممد(  )وائ��ل  *اأم��ا 
الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق  ����ش���رك���ة   - دويل 

للرجميات يقول:
باأيام رم�شان  اأبوظبي ن�شعر  اإمارة  يف 
كاأننا يف م�شر فهي ت�شع اأنوار اإميانية 
يف امل�شاجد وخيام اخلري تنت�شر يف كل 
واملحبة  ال��ت��اأخ��ي  روح  لت�شفي  م��ك��ان 
عديدة  �شيوخ  واأ���ش��اف  امل�شلمني  ب��ني 
من الأزه��ر ال�شريف وال��دول العربية 
ت��رط��ب ال��ق��ل��ب وت���دع���وا ل��ل��خ�����ش��وع يف 
متاما  تعلم  جميلة  واأ���ش��وات  ال�شالة 
كيفية جتويد القران ، وجامع ال�شيخ 
زاي�����د ال��ك��ب��ري وم�����ش��ل��ي ال��ع��ي��د اكر 

امل�شاجد اإقبال من امل�شلني .
اأج�������دادن�������ا من   ، واأ�������ش������اف حم���م���د 
ال�����ش��احل��ني ق�����دوة وم���ث���ل اأع���ل���ى لنا 
نحتذي به يف حياتنا ، وهذه النفحات 
اأن  يجب  رم�شان  �شهر  الرحمانية يف 
بالطاعات  اهلل  م��ن  للتقرب  ن�شتغلها 
الفر�ص  قبل  ال�شنة  على  واحل��ر���ص 

اأنف�شنا  ون��ق��اوم  ن�شيطر  اأن  ون��ح��اول   ،
تعاىل)اإِنَّ  اهلل  ق��ال  وكما  هلل  بالعبادة 
َرِحَم  َم��ا  اإِلَّ  ��وِء  ِب��ال�����شُّ �����اَرٌة  لأَمَّ النَّْف�َص 
وهذه  ِح����ي����ٌم(  رَّ َغ���ُف���وٌر  �����ي  َربِّ اإِنَّ  �����َي  َربِّ
تو�شح معاين عظيمة  الكرمية  الي��ه 
مل����ا ي������دور يف ال��ن��ف�����ص ال��ب�����ش��ري��ة من 
نقومها  اأن  ن�شتطيع  وحتى  �شراعات 
فعلينا باأداء الفرائ�ص وقراءة القران 

وال�شتغفار .
م�شوؤول   - خ���ل���ف  خ���ال���د  وي����وؤك����د   *
التوا�شل  اأن  قائال:ل�شك  موا�شالت 

مع املوىل عز وجل من الأ�شا�شيات 
احلياة  يف  وال�����ش��رع��ي��ة  ال�������ش���روري���ة 
والفطن  الكي�ص  فالإن�شان   ، الب�شرية 
والعبادات  ب��ال��ط��اع��ات  ي���ت���زود  ال����ذي 
اأن���ه���ا تعني  اث���ن���ان ع��ل��ى  ي��خ��ت��ل��ف  ول 
خلف  و�شكر  ال�شتقامة.  على  امل�شلم 
من  نخبة  ل�شتقبال  ال��دول��ة  رئ��ي�����ص 
امل�شلمني  لتثقيف  الأمة  اف�شل علماء 
ي�شود  حتي  �شحيح  هو  ملا  وتوعيتهم 

اخلطاب الديني ال�شحيح .
وي�شتطرد خلف يف حديثة قائال ، من 
الواجب على اأئمة امل�شاجد اأن يذكروا 
كانوا  اإذا  باأنهم  الكبرية  الفئة  ه��وؤلء 
و�شالتهم   �شيامهم  على  يحافظون 
اأي�������ام م����ن رم�������ش���ان فمن  ب��ع�����ص  يف 
على  يحافظ  اأن  امل�شلم  على  الواجب 
دينه طوال حياته وقال تعاىل )َواْعُبْد 
َربََّك َحتَّى َياأِْتَيَك اْلَيِقنُي( واأي�شا علينا 

اإىل  تر�شد  التي  ال�شاحلة  بال�شحبة 
الطريق ال�شحيح فامل�شلم يف رم�شان 

وغري رم�شان �شاحب دين وعقيدة.
توفيق(  )زكريا  راي��ة   عن  *ويتحدث 

اأخ�شائي علم الجتماع ، حيث قال:
بالعديد  الإم���ارات  ع��ام يف  نحتفل كل 
من ال�شخ�شيات الدينية والتي يحلوا 
علينا �شيوف يف �شهر رم�شان الكرمي 

ومتتال 
جنبات امل�شاجد بامل�شليني والطامعني 
يف رحمة اهلل واكر الأماكن ازدحاما 
زايد  ال�����ش��ي��خ  م�شجد  ه��و  بامل�شليني 
ث��راه حيث نفحات الرحمة  طيب اهلل 
والعديد  امل�شجد  جنبات  يف  واجلمال 
الدينية  وال��ت��وا���ش��ي��ح  ال�����ش��ي��وف  م���ن 
الدين  اأ���ش��ول  ع��ن  تعليمية  ودرو�����ص 

الإ�شالمي .
واأ�شاف توفيق احلر�ص على ال�شالة 
اهم الأمور التي نهتم بها يف رم�شان 

،وهي توحد القلوب وال�شفوف يف 
ان نكمل  وع��ل��ي��ن��ا  ال��رح��م��ن  م�����ش��اج��د 
القادم  لرم�شان  غفلة  ب��دون  امل�شوار 
ب��ن��ف�����ص احل����ر�����ص ع���ل���ى ال�������ش���الة يف 

اأوقاتها .
)حممد  اأو���ش��ح  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف   *
اأبو الفتوح( مدير �شركة طيور اجلنة 

للن�شر وحمفظ القراآن ،
بتوجيه  اخل���ط���ب���اء  ق����ي����ام  ������ش�����رورة 
ومنا�شدتهم  امل�����ش��ل��م��ني  اإىل  ال���دع���وة 

والعبادات  الطاعات  يف  بال�شتمرارية 
اأن  �شواء  عليها  يحا�شبون  �شوف  التي 

ق�شروا اأو اجتهدوا فيها. 
اثنان بان  الفتوح، ل يختلف  اأبو  وزاد 
�شهر رم�شان الف�شيل تفتح فيه اأبواب 

اجلنان، وتغلق اأبواب النار وت�شفد 
ال�����ش��ي��اط��ني؛ ل���ذا ي��ق��ب��ل ال��ن��ا���ص على 

الطاعات والعبادات اأمال 
اأن  لف��ت��اً  ونعيمها،  باجلنة  ال��ف��وز  يف 
تغت�شل  ن��ه��ًرا  رم�����ش��ان  تعتر  ال��ن��ا���ص 
فيه من الذنوب وال�شيئات وتفتح فيه 
�شفحات بي�شاء مع رب العباد ،وعلينا 
ول  اجلماعة  �شالة  على  نحر�ص  اأن 
امل�شلم  ي�شيب  ال��ذي  للك�شل  ن�شت�شلم 
من امتالء معدته مبا لذ وطاب على 

املائدة الرم�شانية.
التلفزيون  ب���ان  ال��ف��ت��وح  اأب���و  وي��و���ش��ح 
امل�شجد  ع��ن  للبعد  ق���وي  م�شبب  ه��و 
حيث هناك م�شل�شالت وبرامج جتذب 
امل�شاهد لكي يجل�ص ملتابعتها يف اأوقات 
ال�شالة ،فعلى من يفعل ذلك يراجع 
ن��ف�����ش��ه وي��ل��ح��ق ب���الأي���ام ال��ب��اق��ي��ة من 
رم�شان حتى تطاله الرحمة وخريات 

ال�شهر الكرمي .
احلميد  )ع���ب���د  ال���دك���ت���ور  *واأ�������ش������ار 
التميمي ( اأ�شتاذ ال�شريعة والقانون يف 

اجلامعة الإ�شالمية قائال:
جنبات  يف  ت��ف��ي�����ص  ال����ك����رم  م���ظ���اه���ر 
ام�����ارة اب��وظ��ب��ي ب���وج���ود ال��ع��دي��د من 

اخليم وك��رم اه��ل اخل��ري يف الطرقات 
وال�شوارع يف جميع انحاء الإمارة وهي 
م��ن اح���د امل��الم��ح المي��ان��ي��ة واخلري 
وال���ع���ط���اء ال���ت���ي اع����ت����اد ع��ل��ي��ه��ا اهل 

المارات يف �شهر رم�شان
اأث��ار �شجوين قلة  اإن ما  وا�شار قائال، 
م�شاجد  يف  امل��غ��رب  �شالة  يف  امل�شلني 

رم�شان املبارك، وكنت اأت�شاءل 
مل��اذا هذا البعد عن �شفوف اخلري يف 
فعندما   ، اهلل  م��ن  ق��رب  كلها  رك��ع��ات 
ي����وؤذن ل��ل��م��غ��رب وك��ل��ك ج���وع وعط�ص 
بها  تروي  قليلة  فتاأخذ مترات  وتعب 
ت��ع��ب��ك م���ن ال�����ش��ي��ام ث���م ت��ن��زل ملبيا 
نداء اهلل �شبحانه يف �شالة اجلماعة، 

مقتديا ب�شنة احلبيب النبي �شلى اهلل 
انت�شرت  قد  نف�شك  جتد  و�شلم  عليه 
على نف�شك ونلت من الأجر ماهلل به 
الواخر  الع�شرة  اهمية  وع��ن  اأع��ل��م. 
ليلة  التميمي  ق��ال  رم�شان  �شهر  من 
القدر خري من الف �شهر نحن ن�شعي 
جاهدين يف هذه اليام املباركة لدراك 

ليلة القدر وم�شاجد ابوظبي ت�شم 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��ي��وخ ا���ش��ح��اب العلم 
بالأدعية  امل�شاجد  يعطروا  والفقهاء 
القيام  ���ش��الة  يف  اهلل  اىل  وال��ت�����ش��رع 
والتهجد والت�شابيح وعلينا ان نتقرب 
بالفوز  ن��ح��ظ��ي  ح��ت��ي  اك����ر  اهلل  اىل 

العظيم .

»عطاء الإمارات يف �سهر رم�سان«

نفحات اإميانية وحما�صرات دينية والكرم يفي�ض من اأهل اخلري

•• اأبوظبي - الفجر

اأجرته  اأك����ادمي����ي  ا���ش��ت��ب��ي��ان  ك�����ش��ف 
اأن  ال��ع��امل��ي��ة  اآ���ش��ي��ا  م���ه���ارات  منظمة 
ال����دورة  يف  ����ش���ارك���وا  مم���ن   98%
الآ�شيوية  امل�����ش��اب��ق��ة  م����ن  الأوىل 
للمهارات اأبوظبي 2018، يرون اأن 
دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة 
بنية  متتلك  اأب��وظ��ب��ي،  العا�شمة  يف 

التنظيم  ت�شمن  متطورة  اأ�شا�شية 
اأرقى  الفعاليات وفق  املتكامل لكافة 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، وه��و الأم���ر الذي 
بتنظيم  التقني  اأبوظبي  لفوز  اأدى 
الدورة الثانية من امل�شابقة اأبوظبي 
اأبو  م��رك��ز  ي��وا���ش��ل  حيث   ،2020
التقني  وال���ت���دري���ب  للتعليم  ظ��ب��ي 
لتنظيم  امل��ت��م��ي��زة  وامل��ه��ن��ي، ج��ه��وده 
ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة م��ن امل�����ش��اب��ق��ة وفق 

وارت���ف���اع يف  دول��ي��ة قيا�شية  م��ع��اي��ري 
وعدد  ونوعية  امل�شاركة  ال��دول  ع��دد 
�شباب  فيها  �شيتناف�ص  التي  املهارات 

قارة اآ�شيا.
�شعيد  م����ب����ارك  �����ش����ع����ادة  واأو�������ش������ح 
اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال�����ش��ام�����ش��ي 
مدير  العاملية  اأ�شيا  مهارات  منظمة 
عام مركز اأبو ظبي للتعليم والتدريب 
اجلمعية  ق���رار  اأن  وامل��ه��ن��ي،  التقني 
العمومية للمنظمة باختيار اأبوظبي 
الثانية على  امل�شابقة للمرة  لتنظيم 
الكبري  النجاح  نتيجة  جاء  التوايل، 
الذي حققته دولة الإمارات العربية 
“اأبوظبي  تنظيم  يف  ممثلة  املتحدة 
التقني” للدورة الأوىل من امل�شابقة 
خالل الفرتة من 27-29 نوفمر 
2018م وفق اأعلى املعايري العاملية، 
نتيجة لدور القيادة الر�شيدة ممثلة 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  يف �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل، 
رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 

الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 
يف ت���وف���ر ال����دع����م ال��ت��ق��ن��ي وامل������ادي 
واملعنوي امل�شتمر لتمكني املركز من 
ال��ق��ي��اد ب����دوره ع��ل��ى ال��وج��ه الأكمل 
واإقليمياً ودولياً، موؤكداً على  حملياً 
ال�شبب  ه���ي  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اأن 

ال��رئ��ي�����ص لهذا  وامل�������ش���در  امل��ب��ا���ش��ر 
الإجناز اجلديد الذي يعك�ص املكانة 
ب��ه��ا الدولة  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي  ال��رف��ي��ع��ة 
قارياً ودولياً.  واأ�شاف �شعادة مبارك 
اأن ا�شتبيان املنظمة  ال�شام�شي فقال 
الآ�شيوية ك�شف كذلك عن اأن 94% 
من املت�شابقني وامل�شاركني قالوا باأن 
امل�شابقة ت�شجع على موا�شلة التعلم 
اأكادميياً  وامل��ه��ن��ي  التقني  امل�����ش��ار  يف 

وعملياً، وهو اأحد الأهداف الرئي�شة 
للمنظمة.

ال�شويدي  ف��ه��ر  ق����ال  ج��ه��ت��ه  وم����ن   
مهارات  ملنظمة  التنفيذي  الرئي�ص 
اأع�����ش��اء اجلمعية  اأن  ال��ع��امل��ي��ة  اأ���ش��ي��ا 
العليا  والإدارة  للمنظمة  العمومية 
يبذلون  التقني”  “اأبوظبي  يف 
اأج������ل �شمان  م����ن  ك���ب���رية  ج����ه����وداً 
من  التقني”  “اأبوظبي  مت���ك���ني 

القادمة  دورت��ه��ا  يف  امل�شابقة  ت��ط��ور 
يوؤكد  ال�����ق�����ادم، مب����ا  ال����ع����ام  خ�����الل 
اأن تكون عا�شمة  اأبوظبي يف  ج��دارة 
املهارات لكرى قارات العامل، نظراً 
الذي  هو  التقني”  “اأبوظبي  لكون 
امل��ن��ظ��م��ة وحتمل  ه�����ذه  ا����ش���ت���ح���دث 
اأبوظبي  ت��ك��ون  اأن  يف  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه 
املنظمة  قيادة  يف  و  لها،  دائما  مقراً 
الآ�شيوية للمهارات نحو متكني دول 

وفق  تقني  تعليم  �شناعة  م��ن  اآ�شيا 
ا�شرتاتيجية قوية ذات معايري عاملية 
التقدم  �شناعة  بينها  وب��اأه��داف من 
دول  ك��اف��ة  يف  وال�شناعي  التعليمي 
ال��ق��ارة الأ���ش��ي��وي��ة ومب��ا ي��ت��واف��ق مع 
متطلبات الثورة ال�شناعية الرابعة، 
نقلة  واإح��داث  ال�شطناعي  والذكاء 
التعليم  منظومة  يف  ك��ب��رية  نوعية 

التقني واملهني يف كافة دول اآ�شيا.

 • حممتد الكعبي: حتر�س القيادة الر�سيدة على اإحياء اأيام ال�سهر بثقافة اإ�سالمية ر�سينة
 • نـا�سف بـن عياط: اأهل الأمارات من اأكرم ال�سعوب يف الوطن العربي 
 • وائـل حممـد: �سيتوخ عديدون من الأزهر ال�سريف يرطبون القلب ويدعون للخ�سوع
 • خالـد خلـف: نخبة من اأف�سل علماء الأمة لي�سود اخلطاب الديني ال�سحيح
 • زكريـا توفيـق: التوا�سيح الدينية ودرو�س تعليمية عن اأ�سول الدين مب�ساجد اأبوظبي 
 • حممـد اأبو الفتـوح:على اخلطباء توجيه الدعوة بال�ستمرارية يف العبادات
 • عبد احلميد التميمي: يعطرون امل�ساجد بالأدعية والت�سرع اإىل اهلل يف �سالة القيام والتهجد

التحتية يف الدولة بالبنية  ي�سيدون   98%

»اأبوظبي التقني« ينظم مهارات اآ�صيا العاملية 2020 مبعايري دولية قيا�صية

فقد املدعو / طاهر حم�شن 
احلميقاين،  ع����ب����دال����رب 
ال��������ي��������م��������ن   اجل����ن���������ش����ي����ة 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)5426617( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0558703053

فقدان جواز �صفر
ف������ق������د امل���������دع���������و/ حم���م���د 
اثيوبيا   ، ���ش��ي�����ش��اى  م��ري���ش��ا 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
)EP3820198(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
اث��ي��وب��ي��ا او اق���رب  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأبلغت هيئة اأبوظبي للدعم الجتماعي الدفعة الثالثة من امل�شتفيدين 
من برنامج اأبوظبي للدعم الجتماعي بنتائج طلباتهم حيث بداأ بنك 
ب�شاأن  معهم  التوا�شل   - للرنامج  امل�شريف  ال�شريك   - الأول  اأبوظبي 
قيمة  تت�شمن  والتي  لهم  املخ�ش�شة  امل�شرفية  البطاقات  ت�شليمهم 

الدعم املايل املخ�ش�ص لالأ�شر امل�شتفيدة.
وبذلك تكون هيئة اأبوظبي للدعم الجتماعي قد اأبلغت نحو 95  باملئة 
بنتائج  الأوىل من الرنامج  املرحلة  الطلبات يف  اإجمايل مقدمي  من 

ومعايري  ���ش��روط  ي�شتوفوا  مل  م��ن  اأو  ا�شتوفوا  مم��ن  ���ش��واء  طلباتهم 
الرنامج يف حني تعمل الهيئة على درا�شة احلالت املتبقية من خالل 

زيارات منزلية لها.
حر�شا  وع��ن��اي��ة  ب��دق��ة  ودرا���ش��ت��ه��ا  الطلبة  ا�شتقبال  الهيئة  وت��وا���ش��ل 
من  ي�شتفيدوا  اأن  ميكن  الذين  الأ�شر  جميع  اإىل  الو�شول  على  منها 

الرنامج.
ر�شائل  الرنامج  ومعايري  �شروط  ا�شتوفوا  الذين  امل�شتفيدون  وتلقى 
ن�����ش��ي��ة ق�����ش��رية ع���ر ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول واأخ������رى م���ن خ���الل الريد 
ولأ�شرتهم  لهم  امل��ايل  الدعم  على  باحل�شول  لإبالغهم  الإل��ك��رتوين 

بطاقة  لت�شليمهم  الهيئة  م��ع  لتفاقية  وف��ق��ا  البنك  يتوا�شل  حيث 
م�شرفية تت�شمن مبلغ الدعم املايل وذلك خالل 5 اأيام عمل من تلقي 

الر�شالة الن�شية اأو الريد الإلكرتوين من قبل مقدم الطلب«.
يلعبه  ال��ذي  الكبري  ال���دور  الجتماعي  للدعم  اأبوظبي  هيئة  واأك���دت 
املواطنة  الأ���ش��ر  يف  العمل  على  القادرين  الأف���راد  متكني  يف  الرنامج 
امل�شتفيدة م��ن ال��رن��ام��ج م��ن خ��الل ال�����ش��راك��ة م��ع ع��دد م��ن اجلهات 
احلكومية التي تعمل على تدريبهم وتوظيفهم م�شتقبال مبا ميكنهم 
من الإ�شهام يف النمو والتطور القت�شادي الذي ت�شهده اإمارة اأبوظبي. 
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  الظاهري  علي  حمد  املهند�ص  �شعادة  وق��ال 

للدعم الجتماعي اإن الإعالن عن الدفعة الثالثة من امل�شتفيدين ياأتي 
ا�شتكمال للدفعات التي مت الإعالن عنها م�شبقا .. مو�شحا اأن الدعم 
املايل الذي ت�شتفيد منه الأ�شر امل�شتفيدة ي�شاعد على �شد احتياجاتها 
املعي�شية مما يحقق لها ال�شتقرار املعي�شي انطالقا من الروؤية احلكيمة 

لقيادتنا الر�شيدة.
الأفراد  الرنامج تعنى بتمكني  املقبلة من  املرحلة  اإىل  �شعادته  واأ�شار 
القادرين على العمل يف الأ�شر امل�شتفيدة من الرنامج عر �شراكات مع 
عدد من اجلهات احلكومية الأم��ر الذي ميكنهم من اللتحاق ب�شوق 

العمل م�شتقبال.

اإبالغ امل�صتفيدين من برنامج اأبوظبي للدعم الجتماعي »الدفعة الثالثة« بنتائج طلباتهم

•• دبي - وام:

فعالياتها  الكرمي  للقراآن  الدولية  دب��ي  م�شابقة  توا�شل 
التي تقام بقاعة م�شرح غرفة دبي بح�شور رئي�ص ونائب 
رئ��ي�����ص واأع�������ش���اء ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ج��ائ��زة وع����دد من 
رجال  م��ن  وع��دد  ال�شابع  ال��ي��وم  رع��اة  وممثلي  امل�شوؤولني 
ملت�شابقيهم  امل���وؤازري���ن  والقن�شلي  الدبلوما�شي  ال�شلك 
ومرافقي املت�شابقني وجمهور احل�شور املتابعني لفعاليات 
امل�����ش��اب��ق��ة ال��دول��ي��ة. و����ش���ارك اأم�����ص ك��ل م��ن ع��م��ر ف���اروق 
عن  “�شعبة  ب��رواي��ة  وي��ق��راأ  البو�شنة  م��ن  ب��وك��وروف��ي��ت�����ص 
التحكيم  جلنة  اأم���ام  مت�شابقني   6 ���ش��ارك  فيما  عا�شم” 

يف احل��ف��ظ ب��رواي��ة حف�ص ع��ن عا�شم وه��م ك��ل م��ن نادر 
املالديف  من  م�شطفى  وحممد  لبنان  من  كوجا  حممود 
اإلهي في�ص اهلل  زامبيا وفي�شل  را�شد فريي من  ويو�شف 
الهند  منيار من  يحيى  واإ�شماعيل حممد  اإندوني�شيا  من 
احلمادي  وق���ال حممد  ت��وج��و.  م��ن  عبداحلليم  وت�����ش��اري 
مدير ال�شوؤون الإدارية باجلائزة “نحن يف وحدة ال�شوؤون 
الإدارية وامل�شابقات نقوم باختيار الدول واملراكز واجلهات 
تاأ�شريات  با�شتخراج  نقوم  املت�شابقني كما  املعنية لرت�شيح 
واملت�شابقني  امل�شابقة  و���ش��ي��وف  التحكيم  جل��ن��ة  اأع�����ش��اء 
ومراكز  ال��دول  نحيط  كما  وا�شتقبالهم  الطريان  وحجز 
برت�شيح  عليهم  ل��ل��ت��اأك��ي��د  املت�شابقني  ب��ن��ت��ائ��ج  اجل��ال��ي��ات 

جلنة  بت�شكيل  ونقوم  لحقا  لديهم  القراآن  حفظة  اأف�شل 
الإلكرتوين  التحكيم  برنامج  على  امل�شابقة  اأ�شئلة  لإعداد 
الذي  الأول م��ن نوعه  الإل��ك��رتوين يعد  ال��رن��ام��ج  وه��ذا 
قامت اجلائزة باإعداده عو�شا عن التحكيم العادي وما به 
دولية معنية  من �شعوبات وجاءتنا طلبات من موؤ�ش�شات 
كما  به  تزويدهم  ومت  العامل  باأنحاء  القراآنية  بامل�شابقات 
اإىل  ب��ه  و�شلنا  حتى  ال��رن��ام��ج  تطوير  على  دائ��م��ا  نعمل 
اأع�شاء جلنة  الوقت وراحة  لتوفري  م�شتوى تقني متميز 
التحكيم م�شتخدمي الرنامج ولإعطاء كل مت�شابق حقه 
واإظهار النتائج ب�شكل �شريع«. واأ�شار اإىل اإدخال تعديالت 
اإننا و�شلنا اإىل هذا  اتفق على تعديلها يف الرنامج وقال 

امل�شتوى من النجاح يف امل�شابقات بف�شل اهلل تعاىل اأول ثم 
بف�شل اجلهود الكبرية املبذولة من رئي�ص واأع�شاء اللجنة 
املنظمة للجائزة ونقوم بتجهيز ك�شوف مكافاآت الفائزين 
الدوائر  املتطوعني مع  بتفرغ  الإج��راءات اخلا�شة  واإنهاء 
اإبراهيم  امل�شت�شار  وق���ام  ب��ه��ا.  يعملون  ال��ت��ي  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
واأع�شاء  للجائزة  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  بوملحه  حممد 
ورعايتهم  لدعمهم  ال�شابع  ال��ي��وم  رع���اة  بتكرمي  اللجنة 
التذكارية  ال�����دروع وال�����ش��ور  وت���ب���ادل  امل�����ش��اب��ق��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
والعينية  النقدية  الهدايا  بت�شليمهم  اجلمهور  وت��ك��رمي 
�شيوف  بح�شور  عليها  بال�شحب  اجل��ائ��زة  قدمتها  التي 

الفعاليات.

»الهوية واجلن�صية« تنفي 
اإمكانية طلبها تعديل بيانات 

املتعاملني عرب الهاتف
•• اأبوظبي-وام:

اأّكدت الهيئة الحتادّية للهوّية واجلن�شية اأن حتديث بيانات املتعاملني التي 
وو�شائل  طرق  عر  يتّم  الهوية  وبطاقة  ال�شكاين  ال�شجل  نظام  يت�شمنها 
حمّكمة واآمنة وتعتمد على العديد من طرق التحقق التي ت�شمن موثوقية 

هوية ال�شخ�ص و�شّحة و�شالمة البيانات املرتبطة به.
بني  من  الإل��ك��رتوين  الريد  اأو  الهاتفي  الت�شال  يكون  اأن  الهيئة  ونفت 
مو�شحة  حتديثها  اأو  الأف����راد  ب��ي��ان��ات  ت�شجيل  يف  تتبعها  ال��ت��ي  الو�شائل 
املعني  ال�شخ�ص  ح�شور  يتطلب  ب�شاطته  بلغت  مهما  بيان  اأي  تعديل  اأن 
م�شطحباً معه بطاقة الهوية اإىل اأحد مراكز �شعادة املتعاملني التابعة لها 

ومن ثّم اإجناز اخلدمة بعد اتباع اإجراءات التحقق املعتمدة.
الهواتف  تطبيقات  ع��ر  البع�ص  يتداولها  التي  ال�شائعات  الهيئة  ونفت 
لأنظمتها  اخ���رتاق  وج��ود  ح��ول  الجتماعي  التوا�شل  وم��واق��ع  املحمولة 
�شد  احل��م��اي��ة  درج����ات  ب��اأع��ل��ى  تتمتع  الأن��ظ��م��ة  ه���ذه  اأّن  م��وؤك��دة  التقنية، 
العاملي التي ت�شمن  امل�شتوى  القر�شنة واأنها مزودة باأحدث الرامج على 

�شالمتها.
املتعّلقة  واخل��دم��ات  الت�شجيل  واأنظمة  ال�شكاين  ال�شجل  نظام  اإّن  وقالت 
ت�����ش��م��ن �شالمة  م��ت��ط��ورة  ت��ق��ن��ي��ات  تت�شمن جم��م��وع��ة  ال��ه��وي��ة  ب��ب��ط��اق��ة 
الإجراءات ودّقة البيانات وجودة وكفاءة اخلدمات التي تقّدم للمتعاملني، 
وتك�شف ب�شكل فوري اأي خلل تقني اأو حماولة غري م�شروعة للدخول اإىل 

تلك الأنظمة ومن ثم اتخاذ الإجراءات الوقائية والعالجية الناجعة.
باأنها  توحي  ن�شية  لر�شالة  �شورة  تداوله من  يتّم  ما  اإىل  الهيئة  واأ�شارت 
�شادرة عن الهيئة، موؤّكدة اأّن هناك �شيغاً موحدة ومعتمدة للر�شائل التي 
اإ�شدار وجتديد  ب�شاأن مراحل خدمات  للمتعاملني  باإر�شالها  الهيئة  تقوم 
�شخ�ص ميتلك ح�شاباً  اأي  باإمكان  اأّن  اإىل  الهوية، لفتة  بطاقة  وا�شتبدال 
على ال�شتمارة الإلكرتونية اإن�شاء طلب خدمة وهمي واإدخال رقم الهاتف 
 »OTP« الذي يرغب باأن ت�شله الر�شالة املتعّلقة بكلمة املرور ملرة واحدة
الر�شائل ول ميكنه جتاوز  اأي تغيري يف م�شمون  اإج��راء  لكنه ل ي�شتطيع 

هذه املرحلة اأو الو�شول اإىل اأية بيانات غري ذلك.
اأ�شخا�ص  بها  يقوم  م�شبوهة  طلبات  اأو  ات�شالت  اأي��ة  من  الهيئة  وح��ذرت 
املتعاملني  بيانات  حتديث  ويطلبون  فيها  موظفني  �شخ�شية  ينتحلون 
عر الهاتف، داعية اأفراد اجلمهور اإىل عدم الإف�شاح عن بياناتهم يف مثل 
ومعلوماتهم  امل�شرفية  بح�شاباتهم  املتعلقة  تلك  وخ�شو�شاً  احلالت  هذه 
ب��اأي حال من  الهاتف  يتّم عر  البيانات ل  اّن حتديث  موؤكدة  ال�شخ�شية 
مراكز  مراجعة  ه��ي  البيانات  لتحديث  ال��وح��ي��دة  الو�شيلة  واأّن  الأح����وال 

الهيئة.
وعدم  الر�شمية  م�شادرها  من  الأخبار  ا�شتقاء  باملتعاملني  الهيئة  واأهابت 
احلاجة  عند  معها  والتوا�شل  م�شوؤولة،  غ��ري  من�شورات  �شحية  ال��وق��وع 
الرقم  على  الت�شال  مركز  عر  �شواء  بها،  اخلا�شة  الت�شال  قنوات  عر 
التوا�شل  م��واق��ع  على  �شفحاتها  خ��الل  م��ن  اأو   ،”600530003“
الجتماعي، اأو عن طريق خدمة “املحادثة الفورية” املتوفرة على موقعها 
يف  املنت�شرة  لها  التابعة  املتعاملني  �شعادة  مراكز  عن  ف�شاًل  الإل��ك��رتوين، 

خمتلف اإمارات الدولة.

انطالق الندوات التعريفية اأمل القبي�صي ورئي�ض »ال�صورى ال�صعودي« يوؤكدان عمق العالقات الإماراتية ال�صعودية
جلائزة ال�صيخ خليفة لالمتياز 

•• اأبوظبي-وام:

اختتمت اأم�ص الأول مناف�شات اجلولة الثانية من م�شابقة 
تراث  ن��ادي  ينظمها  التي  ال��ك��رمي  للقراآن  ُم��رت��ل  اأف�شل 
الإمارات �شمن فعاليات املهرجان الرم�شاين الرابع ع�شر 
الذي يقام برعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان 
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة رئي�ص النادي بالتعاون 

مع عدد من املوؤ�ش�شات وال�شركات الراعية والداعمة.

ح�شر اخلتام - الذي اأقيم على م�شرح اأبوظبي يف منطقة 
الرميثي  ب��ولح��ج  �شعيد  حميد  �شعادة   - الأم����واج  كا�شر 
وعدد  النادي،  يف  والفعاليات  لالأن�شطة  التنفيذي  املدير 
ال���ن���ادي، وع���دد من  م��ن م����دراء الإدارات وامل�����ش��وؤول��ني يف 
للمهرجان، وذوي  الداعمة  امل�شوؤولني يف طريان الحت��اد 

املت�شابقني، وجمهور غفري من متابعي امل�شابقة.
�شارك يف اجلولة 23 مت�شابقا من فئتي امل�شابقة الأ�شبال، 
وال�شباب، مثلوا خم�ص دول عربية واإ�شالمية هي الإمارات 

وم�شر واأفغان�شتان وبنغالد�ص وباك�شتان، ومتيز معظهم 
اأهداف  ك��ام��ال، مب��ا ين�شجم م��ع  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  بحفظ 
الكرمي  ال��ق��راآن  ترتيل  على  ال�شباب  ت�شجيع  يف  امل�شابقة 
وح��ف��ظ��ه يف اإط����ار اإت��ق��ان اأح��ك��ام ال��ت��ج��وي��د، وال��ع��م��ل على 
اجلولة  متيزت  كما  ال�شباب،  املرتلني  من  قاعدة  تاأ�شي�ص 
بامل�شاركة العائلية اإذ جمعت 13 �شقيقا م�شاركا من خم�ص 

اأ�شر.
وت�شتكمل امل�شابقة جولتها اإذ ي�شهد يوم اخلمي�ص املقبل 

جولت  اآخ��ر  �شتخ�ش�ص  فيما  الثالثة،  اجلولة  مناف�شات 
واأ�شحاب  امل�����ش��ل��م��ني اجل����دد  م���ن  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  امل�����ش��اب��ق��ة 

الهمم.
واحل�شور  الرميثي  بولحج  �شعيد  حميد  �شعادة  وجت��ول 
العربية  امل�����ش��ك��وك��ات  “معر�ص  يف   - اجل��ول��ة  خ��ت��ام  يف   -
مركز  ينظمه  ال��ذي  للمهرجان،  والإ�شالمية” امل�شاحب 
زاي����د ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث ال��ت��اب��ع ل��ل��ن��ادي ط��ي��ل��ة اأي���ام 

املهرجان .

اختتام اجلولة الثانية من »م�صابقة اأف�صل مرتل للقراآن«

م�صابقة دبي الدولية للقراآن الكرمي توا�صل فعالياتها لليوم ال�صابع

ال�����ش��ره��ان و����ش���امل عبد  ع��ب��د اهلل 
بن  �ش��امل  وعائ�شة  ال�شام�شي  اهلل 
وعلياء  �شليم�ان  بن  وع�زا  �شمنوه 
اأحمد  وحم��م��د  اجل��ا���ش��م  �شليمان 
الذباحي  ح��ارب  وفي�شل  اليماحي 

.
وق���د اأق����ام م��ع��ايل رئ��ي�����ص جمل�ص 
عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى 
ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن 
مبقر املجل�ص ماأدبة �شحور تكرمياً 
القبي�شي  اأم����ل  ال���دك���ت���ورة  مل��ع��ايل 

والوفد املرافق لها .

داخل  ب��ن  حممد  للمجل�ص  ال��ع��ام 
املطريي، واأع�شاء جلنة ال�شداقة 
الإماراتية  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��رمل��ان��ي��ة 

وعدد من اأع�شاء املجل�ص.
اأع�شاء  م����ن  ع�����دد  ح�������ش���ره  ك���م���ا 
اأع�شاء  الوطني الحتادي  املجل�ص 
جلنة الخوة الإماراتية ال�شعودية 
النقبي  عبداهلل  جا�ش�م  كل  �شعادة 
ال�����ش��ام�����ش��ي و�شعيد  ع��ب��ي��د  و���ش��امل 
�شالح  و�شعيد  الكع�بي  خلفان  بن 
العامري  الرمي�ثي و�شالح مبارك 
وناعمة  النعيمي  ي��و���ش��ف  واح��م��د 

ال�شيا�شية يف املنطقة، وما يتعر�ص 
اإره����اب وا�شتغالل  ال��ع��امل م��ن  ل��ه 
الأجندات  ذات  الإرهابية  امليلي�شيا 
لت�شويه  و����ش���ع���ي���ه���ا  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
ومت  لالإ�شالم  احلقيقية  ال�شورة 
خ����الل الج���ت���م���اع ب��ح��ث ع����دد من 
املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك. 
ح�شر الجتماع معايل نائب رئي�ص 
عبداهلل  الدكتور  ال�شورى  جمل�ص 
بن �شامل املعطاين، ومعايل م�شاعد 
بن  يحيى  الدكتور  املجل�ص  رئي�ص 
عبداهلل ال�شمعان، ومعايل الأمني 

ال�شقيقة،  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الذي  ال��الحم��دود  ال��دع��م  بف�شل 
حتظى به من قبل �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واأخيه  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�ص 
امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
�شعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان 
امل�شرتك  امل�����ش��ري  جت�����ش��د  وال���ت���ي 
ومبا و�شلت له من تن�شيق وت�شاور 
عميق يعك�ص روؤى قيادتي البلدين 
وتفاهمهما اإزاء الق�شايا املطروحة 

خليجياً واإقليمياً ودولياً.
الرملانية  ال��ع��الق��ات  اأن  وذك�����رت 
ب���ني امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
ال�شعودي  ال���������ش����ورى  وجم���ل�������ص 
املتميزة  ت��رتج��م ع��الق��ات الأخ����وة 
املواقف  تن�شيق  م��ن  البلدين  ب��ني 
الق�شايا،  خمتلف  حول  والت�شاور 
وتقدمي اقرتاحات تلبي طموحات 
ال�شقيقني،  وال�����ش��ع��ب��ني  ال��ب��ل��دي��ن 
الرملاين  للتعاون  منوذجاً  ليكون 
يخدم  مب��ا  العربي،  امل�شتوى  على 
والإ�شالمية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا 
والتاأييد  ال��دع��م  ح�����ش��د  �شيما  ل 
خالل  الأول�����وي�����ة  ذات  ل��ل��ق�����ش��اي��ا 
الرملانية  امل��ح��اف��ل  يف  امل�����ش��ارك��ة 

الدولية.
الرملانيني  دور  ع���ل���ى  و�����ش����ددت 
وال����دب����ل����وم����ا�����ش����ي����ة ال����رمل����ان����ي����ة 
التوا�شل  ت��ع��زي��ز  يف  وال��ر���ش��م��ي��ة 
وال�شعوب واحل�شارات  ال��دول  بني 
والثقافات خا�شة يف ظل الأو�شاع 

•• الريا�س-وام:

الدكتور  ال�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
اإبراهيم  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ع��ب��د اهلل 
ال�شورى  جمل�ص  رئي�ص  ال�شيخ  اآل 
معايل  ال�شعودية  العربية  باململكة 
رئي�شة  القبي�شي  ام���ل  ال��دك��ت��ورة 
املجل�ص الوطني الحتادي والوفد 

املرافق ملعاليها.
العالقات  بعمق  ال�شيخ  اآل  واأ���ش��اد 
وال���رواب���ط الأخ���وي���ة ال��ت��ي جتمع 
البلدين  و���ش��ع��ب��ي  ق���ي���ادت���ي  ب����ني 
تبادل  اأهمية  مو�شحاً  ال�شقيقني 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة مب����ا يخدم  ال�����زي�����ارات 
امل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة اإ����ش���اف���ة اإىل 
امل�شرتك  الرملاين  التعاون  تعزيز 

بني البلدين ال�شقيقني.
من جهتها نوهت معايل الدكتورة 
الأخوية  بالعالقات  القبي�شي  امل 
التي  عقود  عر  املمتدة  الرا�شخة 
ال�شعودية  العربية  اململكة  جتمع 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 
اإر�شاء  ال���زي���ارة يف  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دة 
البلدين،  ب��ني  ال��رمل��اين  ال��ت��ع��اون 
وم��واك��ب��ة ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادت��ني يف 
البلدين لتعزيز العالقات الثنائية 
للتعاون  ج�����دي�����دة  اآف���������اق  وف����ت����ح 
البلدين  م�������ش���ال���ح  ي����خ����دم  مب�����ا 

و�شعبيهما.
ع��م��ق عالقات  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك�������دت 
الأخ���������وة ال���ت���اري���خ���ي���ة ب����ني دول����ة 
الإم��ارات العربية املتحدة واململكة 

•• ابوظبي -وام:

اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  مقر  يف  ام�ص  انطلقت 
اأوىل الندوات التعريفية جلائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز 

. يف دورتها الثامنة ع�شرة 2019 – 2020 
املختلفة  اجل��ائ��زة  برامج  فعاليات  �شمن  ال��ن��دوة  تاأتي 
الإطار  ح��ول  وافية  معلومات  اإع��ط��اء  اإىل  تهدف  التي 
التناف�شية  ال���ق���درات  رف���ع  ل��ل��ج��ائ��زة ودوره����ا يف  ال��ع��ام 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  اخلا�ص  القطاع  وموؤ�ش�شات  ل�شركات 

ودولة الإمارات ب�شكل عام.
عام  مدير  املهريي  هالل  حممد  �شعادة  الندوة  ح�شر 
ال�شيخ  جل��ائ��زة  العليا  اللجنة  وع�شو  اأب��وظ��ب��ي  غرفة 
خليفة لالمتياز، والروفي�شور هادي التيجاين املن�شق 
العام للجائزة، وهالل حممد الهاملي نائب مدير عام 
غرفة اأبوظبي.. كما ح�شرها ما يزيد على 80 �شخ�شا 
بامل�شاركة يف  الراغبة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من ممثلي 

اجلائزة يف دورتها الثامنة ع�شرة.
واأكد �شعادة حممد هالل املهريي يف كلمته الفتتاحية 
لالمتياز،  خليفة  ال�شيخ  ج��ائ��زة  اأه��م��ي��ة  على  ل��ل��ن��دوة 
م�شرياً اإىل اأنها جائزة عريقة وتعد اإحدى اأهم اجلوائز 
العاملية يف بناء الإن�شان معرفًة ومهارًة و�شلوكاً، والتي 
تقوم �شمن ا�شرتاتيجيتها العملية على دعم موؤ�ش�شات 
واإتاحة  لها،  التميز  فر�ص  وتقدمي  اخل��ا���ص،  القطاع 
عالية  م�شتويات  وحتقيق  اأدائ��ه��ا،  يف  لالإبداع  احلوافز 
العملي  متكنها  على  م��وؤك��داً  عملها،  يف  التناف�شية  من 
من اإحداث اأثر فّعال بني �شركات وموؤ�ش�شات القطاعني 
اخلا�ص واحلكومي. واأ�شاد بالدعم الكبري الذي تتلقاه 
اجلائزة خالل ع�شرين عاماً من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل”، 
العام  يف  انطالقها  منذ  �شموه  ا�شم  بحمل  وت�شرفها 

والدعم  املتابعة  ب�شرف  اجلائزة  حظيت  كما   ،1999
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  الكبريين 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة الراعي الرئي�ص للجائزة وفعالياتها املختلفة.

ونوه املهريي اإىل اأن جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز قبل 
ال�شابعة  دورت��ه��ا  يف  فائزيها  توجت  ق��د  �شهر  م��ن  اأق��ل 
ع�شرة، يف حفل كان المتياز والإبداع عنوانه، واملتميزون 
امل��وؤ���ش�����ش��ات وال�شركات  ح�����ش��وره، وال��ف��ائ��زون ف��ي��ه ه��م 
الأكر اتباعاً للمقايي�ص العاملية للجودة والتميز، وقد 
�شهدت الدورة ال�شابعة ع�شرة من برنامج جائزة ال�شيخ 
القطاعات  كافة  يف  وا�شعة  م�شاركات  لالمتياز  خليفة 
واخلدمي  ال�شناعي  القطاع  يف  وحت��دي��داً  لها  امل�شكلة 
والتجاري واملايل والإن�شائي واملهني وال�شياحي، اإ�شافًة 
لقطاع النفط والغاز والقطاع احلكومي، وبلغت الزيادة 
يف عدد امل�شاركني باجلائزة يف عام 2018 ن�شبة 15% 
عمليات  يف  اأي�شاً  ���ش��ارك  كما   ،2017 بالعام  مقارنًة 
واملتخ�ش�شني  اخل��راء  من  نخبة  والتحكيم  التقييم 

املحليني والإقليميني والعامليني.
واأكد مدير عام غرفة اأبوظبي اأن ما مييز جائزة ال�شيخ 
العاملية،  املعايري  لأف�شل  تبنيها  هو  لالمتياز،  خليفة 
اأح���دث النماذج  ب��ن��اوؤه على  اأن من��وذج اجل��ائ��زة مت  كما 
الدولية..داعيا ال�شركات واملوؤ�ش�شات وجميع الراغبني 
وخدماتها  اجلائزة  برامج  على  التعرف  اإىل  بامل�شاركة 

وكيفية الت�شجيل فيها .
املن�شق  التيجاين  ه��ادي  الروفي�شور  ق��دم  جانبه  م��ن 
ما  ك��ل  ح��ول  مف�شاًل  تقدميياً  عر�شاً  للجائزة  ال��ع��ام 
وكيفية  اأهميتها،  و  اجل��ائ��زة،  وماهية  بتعريف  يتعلق 
التقدمي للم�شاركة بها، بالإ�شافة اإىل �شرح كيف ميكن 
عاملي  م�شتوى  على  طريق  خ��ارط��ة  تكون  اأن  للجائزة 

نحو اجلودة والتميز.
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•• دبي-الفجر:

اأعلن  ال��ذي  الت�شامح  ع��ام  مع  تزامناً 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  عنه �شاحب 
ال��دول��ة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
اهلل، ومتا�شياً مع ا�شرتاتيجية القيادة 
املبادرات  دعم  يف  دبي  ل�شرطة  العامة 
املجتمعية الهادفة اإىل اإ�شعاد املجتمع، 
���ش��ه��د ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حم��م��د عبد 
حلقوق  العامة  الإدارة  مدير  املر  اهلل 
الإن�شان يف �شرطة دبي، تنفيذ مبادرة 
وّزع  حيث  الرم�شانية،  �شائم  اإفطار 
اإف����ط����ار ترعت  امل���وظ���ف���ون وج����ب����ات 
امل��رح��وم عبيد احل��ل��و، على  اأ���ش��رة  بها 
اإىل  العائدين  ال�شائمني  ال�شائقني 

منازلهم.
واأك����د ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حم��م��د عبد 

التي  �شائم  اإفطار  مبادرة  اأن  املر  اهلل 
تاأتي  وعافية”،  “ �شحة  �شعار  حتمل 
الت�شامح،  ع���ام  ف��ع��ال��ي��ات  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً 
الت�شامح  قيمة  تاأكيد  اإىل  وال��رام��ي��ة 
م�شتداماً  موؤ�ش�شياً  عمال  باعتبارها 

املجتمع  على  الإيجابية  اآث��اره  يعك�ص 
ب�شورة عامة.

املرحوم  اأ���ش��رة  اأن  امل���ر  العميد  واأك����د 
عبيد احللو ترعت بتوفري عدد 30 
األف وجبة اإفطار خالل �شهر رم�شان 

األفي وجبة  املبارك لل�شائمني، بواقع 
ك���ل ي����وم وع���ل���ى م�����دار اأ����ش���ب���وع���ني يف 
م�شتوى  على  امل��ن��اط��ق  م��ن  جمموعة 
القيادة  ت��ق��اط��ع  وم��ن��ه��ا  دب����ي  اإم�������ارة 
العمال،  �شكنات  دب��ي،  ل�شرطة  العامة 

تقاطع النهدة، وتقاطع �شن�شري مول، 
الطوار،  وتقاطع  بوليفارد،  وتقاطع 
وفق  وذل���ك  املجتمع،  تنمية  وتقاطع 

جدول نزل ميداين للموظفني.
املغفور  باإ�شهامات  امل��ر  العميد  واأ���ش��اد 

ع��ب��ي��د احل��ل��و اخلريية  ب�����اإذن اهلل  ل���ه 
ت����زال ممتدة  وال���ت���ي ل  والإن�����ش��ان��ي��ة 
للفئات  ب����ع����ده  م����ن  اأ�����ش����رت����ه  ب����دع����م 
املحتاجة واملتع�شرة، موؤكدا اأن املرحوم 
واياديه  ال�شخي  بعطائه  ع��رف  ط��امل��ا 

ال��ب��ي�����ش��اء ودع��م��ه ال���الحم���دود الذي 
املتعففة  النزلء والأ�شر  امتد لي�شمل 
فئات  من  وغريهم  والأيتام  واملر�شى 

املجتمع.
امل���رح���وم عبيد  اأن  امل���ر  ال��ع��م��ي��د  وب���ني 

احل��ل��و رح��م��ه اهلل واأ���ش��رت��ه م��ن بعده 
ه��م ���ش��رك��اء اأ���ش��ا���ش��ي��ون ل�����ش��رط��ة دبي 
والإن�شانية،  اخل���ريي���ة  ال���رام���ج  يف 
وم�شهود لهم بالعطاء والكرم، ولطاملا 
امتدت اأياديهم الكرمية ملختلف فئات 
املجتمع، ونفخر ب�شرطة دبي بتعاوننا 
حممد  العميد  واأك���د  معهم.  امل�شتمر 
املر، اأن هذه املبادرة الن�شانية النبيلة 
تاأتي  امل��رح��وم عبيد احللو  اأ���ش��رة  م��ن 
�شمن �شل�شلة مبادرات اإن�شانية تعكف 
على  الإن�����ش��ان  حلقوق  العامة  الإدارة 
خططها  �شمن  وتنفيذها  اإط��الق��ه��ا 
ال�����ش��ن��وي��ة دع���م���اً للخري  وب���راجم���ه���ا 
امل��ج��ت��م��ع وت��ر���ش��ي��خ��ا لقيم  واإ����ش���ع���اد 
والإخاء  وال��رتاح��م  والتكافل  العطاء 
امل�شاركة  ملفاهيم  وتعزيزا  النا�ص،  بني 

املجتمعية والتطوعية.

•• عجمان- الفجر:

رم�شان  ���ش��ه��ر  يف  اجل��م��ي��ع  ي��ت�����ش��اب��ق 
اأهم  الكرمي على فعل اخل��ريات ومن 
ا�شكال عمل اخلري “العمل التطوعي” 
من  املجتمع  اف��راد  من  الكثري  فنجد 
بامل�شاركة  يهتمون  الع��م��ار  خمتلف 
التطوعية  م��ن احل��م��الت  ال��ع��دي��د  يف 
اأهمية  ع��ل��ى  م���وؤك���دي���ن  واخل����ريي����ة، 
العمل التطوعي وتعزيز ثقافته لدى 

املواطنني واملقيمني.
وانواع  مفهوم  له  التطوعي  العمل  و 
تتوافر يف  اأن  وواجبات و�شفات يجب 
 ، التطوعي  العمل  قائد  ويف  املتطوع 
وتتميز دوله المارات بوجود العديد 
من الفرق واملوؤ�ش�شات التطوعية التي 
ل��ه��ا دور ك��ب��ري يف اجن����اح ال��ك��ث��ري من 
فيها  وامل�شاركة  والح���داث  الفعاليات 

ل�شيما يف ال�شهر الكرمي.
����ش���ف���راء جمل�ص  وت�������ش���ارك ج��م��ع��ي��ة 
“فطوركم علينا”  الم��ارات يف حملة 
وال���������ذي ت���ن���ف���ذه���ا ه���ي���ئ���ة الأع�����م�����ال 
اخل����ريي����ة ل���ت���وزي���ع وج����ب����ات اإف���ط���ار 
قبيل  املركبات  �شائقني  على  ال�شائم 

موعد الإفطار.
وق�����ال امل�����ش��ت�����ش��ار حم��م��د ب���ن داف����ون 
اإدارة  حممد بن دافون رئي�ص جمل�ص 
جمعية �شفراء جمل�ص الم��ارات، لقد 
�شمة لدى  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  اأ���ش��ب��ح 
واأ�شبح  ال��ك��رمي،  ال�شهر  يف  الأغلبية 
دعم  يف  ك��ب��ري  دور  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل 
وبالتايل  والن�����ش��اين  اخل��ريي  العمل 
املجالت،  الكثري من  �شاهم يف نه�شة 
واأ����ش���اف ان اجل��م��ع��ي��ة ح��ري�����ش��ة على 
�شكائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ج���دول  تنفيذ 
بال�شهر  امل��رت��ب��ط��ة  امل�����ش��اري��ع  لتنفيذ 

الكرمي.
“فطوركم  حملة  اأهمية  على  م��وؤك��دا 
ال�شرعة  علينا” ودوره��ا يف احلد من 
والم���������ان ع���ل���ى ال����ط����ري����ق، واأ�����ش����اف 
بالعديد من  الم���ارات  دول��ة  “تزخر 
ت�شاهم  وال����ت����ي  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال����ف����رق 
ب�شكل كبري يف زيادة اأعداد املتطوعني 
ب��ك��اف��ة امل�����ش��اري��ع وامل���ب���ادرات اخلريية 

والن�شانية على م�شتوى الدولة«.
وق���ال ���ش��ع��ادة ع��ب��دال��رح��م��ن ���ش��اح��وه � 
ع�شو جمل�ص �شاحية مغيدر، اأن العمل 
خالل  اأ�شكاله  اأرق��ى  ي�شهد  التطوعي 
حتر�ص  حيث  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر 
على  اخلريية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات 
تنفيذ العديد من احلمالت اخلريية 
ال�شهر  ويتميز  رم�شان،  �شهر  خ��الل 
الكرمي بالكثري من امل�شاريع اخلريية 
ت��وزي��ع وج��ب��ات الفطار  راأ���ش��ه��ا  وعلى 
املغرب  اآذان  ق��ب��ي��ل  ال���ط���رق���ات  ع��ل��ى 
ال�شائقني  وت�����ش��رع  احل����وادث  ل��ت��ف��ادي 

للو�شول لوجهاتهم وادراك الفطار.
وقال امل�شت�شار اأحمد العمرواي، ثقافة 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي م��ت��اأ���ش��ل��ة يف �شعب 
المارات ولدى كافة الفئات العمرية 

املهتمني  اأع�����داد  ع��ل��ى  ينعك�ص  وذل���ك 
واحلمالت  امل�����ش��اري��ع  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 
اخل��ريي��ة ووج����ود ت��ن��وع ع��م��ري كبري 
يف ال��ف��رق ال��ت��ط��وع��ي��ة ب��ك��اف��ة اإم����ارات 
امل�شاركة  مي��ك��ن��ه  ف��اجل��م��ي��ع  ال���دول���ة، 
خ���الل ال���ف���رتة ال��ت��ي ي��ري��ده��ا طوال 
ال�شهر الكرمي، واملواطنون حري�شون 
على امل�شاركة يف العمل التطوعي اإىل 
اجلامعات  ط���الب  و  املقيمني  ج��ان��ب 
التطوعي  العمل  ان  على  ي��وؤك��د  مم��ا 

اأ�شبح �شمة رئي�شية لدى اجلميع.  
تتزايد  الرئي�شي،  عطا  اأح��م��د  وق���ال 
رم�شان  �شهر  يف  التطوعية  الع��م��ال 
الكرمي  فالعمل التطوعي ل يقت�شر 
اأو عمل،  درا�شية  اأو مرحلة  على عمر 
املجتمع  اف��راد  من  الكثري  يحر�ص  و 
التطوعي،  ال��ع��م��ل  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
العمال  امل�����ش��ارك��ة يف  ا���ش��ب��ح��ت  وق���د 
التطوعية �شمة و�شرورة لدى العديد 

من افراد املجتمع«
بامل�شاريع  خملوف،  �شعيد  علي  واأ�شاد 

وخا�شة  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  يف  امل��ت��ن��وع��ة 
اإفطار ال�شائمني ملا لها من اأجر كبري 
فالعمل التطوعي بات اهمية و�شرورة 
خمتلف  ل���دي  ف��ي��ه  للم�شاركة  ملحة 

العمار.
لل�شراكات  امل���ازم���ي،  ���ش��ه��ي��ل��ة  وق���ال���ت 
القائمة بني اجلهات والفرق التطوعية 
واجلهات  ال���ع���ام  ال��ن��ف��ع  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
الدور  تعزيز  يف  كبري  دور  احلكومية 
التنموية  امل�شاريع  واإق��ام��ة  املجتمعي 
العمل  وت�شجيع  امل�شرتكة  والتوعوية 
اأفراد  ب��ني  ثقافته  وزي����ادة  التطوعي 

املجتمع.
وق����ال ���ش��ي��ف اأح��م��د اب��راه��ي��م، العمل 
ال��ت��ط��وع��ي وال�����ش��راك��ات ب��ني اجلهات 
م�شرتكة  خ���ريي���ة  م�����ش��اري��ع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
ي��غ��ر���ص ال��ق��ي��م الي��ج��اب��ي��ة وي�����ش��ب يف 
تنمية امل�شوؤولية املجتمعية لدى كافة 
يعك�ص  ال���ذي  الم���ر  املجتمع  ���ش��رائ��ح 
الر�شيدة  لقيادتنا  الدائمة  التوجهات 

بتعزيز الوعي وامل�شوؤولية املجتمعية.

واك����دت م���رية حم��م��د ال�����ش��ام�����ش��ي، ان 
كبري  دورا  عليهما  وامل��در���ش��ة  ال���ش��رة 
وامل�شاركة  ال���ع���ط���اء  ح����ب  ت��ن��م��ي��ة  يف 
فالعمال  ال��ت��ط��وع��ي��ة،  الع���م���ال  يف 
التطوعية حث عليها الدين احلنيف،  
تر�شيخ  يف  ك��ب��ري   دور  ل��ه��ا  والأ�����ش����رة 

ثقافة العمل التطوعي لدى اأبنائها.
وقالت مروة حممد الها�شمي، يت�شابق 
ال��ك��رمي يف  رم�����ش��ان  �شهر  اجلميع يف 
فعل اخل��ريات وم��ن اه��م ا�شكال عمل 
في�شارك  التطوعي”  “العمل  اخل��ري 
العمار  خمتلف  م��ن  املجتمع  اف����راد 
موؤكدين  احل���م���الت  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
وتعزيز  التطوعي  العمل  اأهمية  على 

ثقافته لدى املواطنني واملقيمني.
على  احلو�شني،   غريب  �شهد  واأك���دت 
�شرورة تن�شئة الأبناء تن�شئة اجتماعية 
�شليمة وغر�ص قيم الت�شحية والإيثار 
نفو�ص  يف  اجل���م���اع���ي  ال���ع���م���ل  وروح 
الطفولة  م����راح����ل  م���ن���ذ  ال���ن���ا����ش���ئ���ة 

املبكرة.

كما اأكدت �شارة جمال الدين جويلي، 
على  الدور الهام للموؤ�ش�شات التعليمية 
العمل  ثقافة  تر�شيخ  يف  والإع��الم��ي��ة 
ال��ت��ط��وع��ي واله���ت���م���ام ب��امل�����ش��اري��ع يف 

امل�شاريع واملنا�شبات.
ال�شيزاوي،  ���ش��ال��ح  حم��م��د  واأ����ش���اف 
جزء ا�شيل  التطوعي  العمل  “يعتر 
لبد ان يتوافر يف كافة افراد املجتمع 
العمل  باأهمية  الن�شئ  توعية  يتم  وان 
التطوعي وامل�شاركة فيه وان م�شاعدة 
الدين  عليها  ح��ث  ���ش��رورة  الخ��ري��ن 
وهويتنا  وتقاليدنا  ع��ادات��ن��ا  وك��ذل��ك 

وثقافتنا«.
اأ�شبح  البلو�شي،  احمد  خلود  وقالت 
الأغلبية  لدى  �شمة  التطوعي  العمل 
للعمل  واأ���ش��ب��ح  ال���ك���رمي،  ال�����ش��ه��ر  يف 
العمل  دع���م  يف  ك��ب��ري  دور  ال��ت��ط��وع��ي 
اخلريي والن�شاين وبالتايل �شاهم يف 

نه�شة الكثري من املجالت.
 وق���ال���ت م��ي��ث��اء ي��ح��ي��ى امل����رزوق����ي، ان 
كامل  وف������رت  ال���ر����ش���ي���دة  احل���ك���وم���ة 

احلري�شني  امل��ج��ت��م��ع  لف����راد  ال��دع��م 
 ، التطوعية  امل�شاركة يف العمال  على 
وحاليا متتلك دولة الم��ارات العديد 
واخلدمية  التطوعية  املوؤ�ش�شات  من 
و�شابات  �شباب  ت�شم  وال��ت��ي  ال��رائ��دة 
حتى  التطوعية  الع��م��ال  يف  ي�شاركن 
العمل  يف  منوذجا  الم���ارات  ا�شبحت 

التطوعي وجتربة تدر�ص.
ب��وع��ب��ي��د، ان هناك  ال�����ش��ي��م��اء  واك����دت 
العالمي  اجل��ان��ب��ني  ع��ل��ى  ك��ب��ري  دور 
التكامل  روح  تعميق  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
وتعزيز  التعاون  وت�شجيع  النا�ص  بني 
بامل�شوؤولية  والإح�شا�ص  امل�شاركة  قيم 

الجتماعية والتكامل والعطاء.
و�شلت  ما  حمزة،  خليل  اأحمد  وثمن 
اإليه فرق العمل التطوعي واملتطوعني 
م��ن خ���الل وج���ود ت��ن��وع ع��م��ري كبري 
يف ال��ف��رق ال��ت��ط��وع��ي��ة ب��ك��اف��ة اإم����ارات 

الدولة.
امل����راد، ان ثقافة  ن��ور حممد   وق��ال��ت 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي م��ت��اأ���ش��ل��ة يف �شعب 

الم��������������ارات ول���������دى ك�����اف�����ة ال���ف���ئ���ات 
على  ينعك�ص  جن���ده  وذل���ك  ال��ع��م��ري��ة 
امل�شاريع  يف  بامل�شاركة  املهتمني  اأع��داد 

واحلمالت اخلريية. 
الرايحي،  ع���ب���داهلل  ع��ل��ي��اء  وا�����ش����ادت 
امل�شاركة  ع��ل��ى  امل���واط���ن���ني  ب��ح��ر���ص 
ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وخ��ا���ش��ة حر�ص 
ط��الب اجل��ام��ع��ات مم��ا ي��وؤك��د على ان 
رئي�شية  �شمة  اأ�شبح  التطوعي  العمل 

لدى اجلميع.  
وق���ال���ت م��ي��ث��اء ���ش��ع��ي��د امل����زروع����ي، اأن 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ه���و اف�����ش��ل �شغل 
بالإ�شافة  املتطوع  عند  الفراغ  لوقت 
التعرف على  اجتماعية وهي  لأ�شباب 

النا�ص وعمل �شداقات.

عجمان  املــدين  الــدفــاع  �سباب 
يتطوعون خلدمة ال�سائمني

العامة  الإدارة  و�شابات  �شباب  �شارك 
للدفاع املدين عجمان، يف حملة توزيع 
�شائقني  على  ال�شائم  اإف��ط��ار  وجبات 

�شمن  الإفطار،  موعد  قبيل  املركبات 
هيئة  تنظمها  التي  اخل��ريي��ة  امل��ب��ادرة 
الأع���م���ال اخل��ريي��ة يف الإم�����ارة طيلة 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك، وت���اأت���ي هذه 
ال�شبابية  امل���ب���ادرات  �شمن  امل�����ش��ارك��ة 
التطوعية التي يتبناها جمل�ص �شباب 

الدفاع املدين بوزارة الداخلية.
وجبات  ت����وزي����ع  ح��م��ل��ة  يف  و������ش�����ارك 
الإفطار على ال�شائمني الدكتور خالد 
التنفيذي  املدير  اخلاجة  عبدالوهاب 
لهيئة الأعمال اخلريية مع عدد كبري 
وال�شابات  ال�شباب  املتطوعني من  من 
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ودوري��ات اأم��ان، عند اإح��دى تقاطعات 

اإ�شارات املرور يف الإمارة.
علي  اآل  عبداهلل  حميد  النقيب  وق��ال 
املدين،  ال��دف��اع  �شباب  جمل�ص  رئي�ص 
ي��اأت��ي متا�شياً  امل�����ش��ارك��ة  ال��ه��دف م��ن 
ال�شبابية  املجال�ص  ق�شم  توجهات  مع 
امل��وؤ���ش�����ش��ة الإحت�����ادي�����ة، م���ن حيث  يف 
املدين  ال��دف��اع  يف  ال�شباب  دور  تفعيل 
املبادرات  خالل  من  م�شاركتهم  ودعم 
املوؤ�ش�شات  تنظمها  التي  والفعاليات 
جانب  اإىل  وامل���ح���ل���ي���ة،  احل���ك���وم���ي���ة 
توجييها  و  ال�شباب  ط��اق��ات  اإ�شتثمار 
اإ�شرتاتيجية الدفاع املدين  يف حتقيق 

وزارة الداخلية.
املدين  ال��دف��اع  للمجل�ص  اأن  واأ���ش��اف 
ل��ه خ��ط��ة يف مت��ك��ني وت��اأه��ي��ل ال�شباب 
وتعزيز  وفعالية،  بكفاءة  العمل  م��ن 
الو�شيلة  اإخ���ت���ي���ار  يف  ال��وؤ���ش�����ش��ة  دور 
املواهب  اك��ت�����ش��اف  يف  ل��ه��ا  الأن�������ش���ب 
بالثقافة  والإرتقاء  وتنميتها.  ال�شابة 
مفهوم  ت��ع��زي��ز  خ���الل  م��ن  املوؤ�ش�شية 
التوا�شل بني قيادات الدفاع املدين و 

ال�شباب.
ماجد  امل��ه��ن��د���ص  اأول  امل������الزم  واأك������د 
�شباب  ف��ري��ق  رئي�ص  النعيمي  حممد 
العمل  اأن  ع��ج��م��ان،  امل�����دين  ال���دف���اع 
ال��ت��ط��وع��ي ه���و اجل��ه��د ال����ذي يبذله 
لالإ�شهام  منه  بدافع  مقابل  بال  امل��رء 
اأن  يف رقي املجتمع وحت�شينه، م�شرياً 
رم�شان  اثر  نلتم�ص  رم�شان  �شهر  يف 
ع��ل��ى م��ع��ن��ى ال��ت��ط��وع وي�����ش��اع��د ذلك 
ب�شكل  ر�شالتهم  اي�شال  يف  املتطوعني 
ا���ش��ه��ل لرت���ب���اط رم�����ش��ان ب��اأن��ه �شهر 

يعنى بال�شعي وراء اخلري.

الفرق التطوعية لها اأثر كبري يف جناح الفعاليات وامل�ساريع يف ال�سهر الكرمي

بن دافون : للعمل التطوعي دور كبري يف دعم العمل اخلريي والإن�صاين

حمد العمراوياأحمد خليل حمزةاأحمد عطا اهلل الرئي�سي�سيف اأحمد ابراهيمعبدالرحمن �ساحوهحممد �سالح ال�سيزاوي

علي �سعيد خملوف حممد بن دافون نور حممد املراد مرية حممد ال�سام�سي ميثاء يحيى املرزوقي ميثاء �سعيد املزروعي

مروة حممد الها�سميعلياء عبداهلل الرايحي�سهد غريب احلو�سني�سهيلة املازمي�سارة جمال الدين جويليخلود اأحمد البلو�سيال�سيماء بوعبيد

تزامنًا مع عام الت�سامح وحتت �سعار” �سحة وعافية«

�صرطة دبي توزع وجبات اإفطار تربعت بها اأ�صرة املرحوم عبيد احللو
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العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ملتي �شاي كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1087381 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل حممد عبداهلل م�شعودي احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ا�شماعيل نا�شر م�شبح خمي�ص الكلباين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
ال�شرعة  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الق�شوى لعمال التكييف املركزي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1158290 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد ان�شار حممد غول زار %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد قلزار حممد �شالح

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جموهراتي كوم

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2693495 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مانع نا�شر حممد علي اخلالدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ف�شل عبداخلالق عبدالرب
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
ل�شبغ  ال�ش�����ادة/كاونرت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات  رخ�شة رقم:2645642 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي عبداهلل عامر احلا�شدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جواهر عبداهلل عامر احلا�شدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
الوادي  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الخ�شر  رخ�شة رقم:1034164 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خمي�ص �شامل عبيد كدا�ص الرميثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف غنية حممد �شالح نا�شر القا�شمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
فون  ال�ش�����ادة/امياك�ص  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للهواتف املتحركة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1085941 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عبدالرحيم عبداهلل حممد احلو�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلوى �شالح عاي�ص ح�شني احلارثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

الغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�ص  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 2162151 بال�شم التجاري مطبعة الريحان 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حتت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطلب لتاأجري ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1178046 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جود  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات ت�شجيل ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1916025 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ذا كوارتز 

للفعاليات
رخ�شة رقم:CN 2533062 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املراد لت�شليح الطارات
رخ�شة رقم:CN 1026349 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الفنار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح الدوات الكهربائية
رخ�شة رقم:CN 1275340 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شاج الفريج
رخ�شة رقم:CN-1197169  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هدى عبدالرحمن حممد دخني املطرو�شي %6
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبيد عبداهلل ا�شماعيل الهاجري ال�شحي %13

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نايف علي يو�شف عبداهلل اآل علي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ نايف علي يو�شف عبداهلل اآل علي من 100% اىل %71

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل حممد عبداهلل م�شلم اجلنيبي %10
تعديل راأ�ص املال/من 5000000 اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ �شاج الفريج
SAJ ALFREEJ

اىل/�شاج الفريج ذ.م.م
SAJ ALFREEJ LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جاما �شتار لنظمة التكييف والتريد

رخ�شة رقم:CN-1023078  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد �شيف كبري حممد �شراج ال�شالم من مدير اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد �شيف كبري حممد �شراج ال�شالم من 0% اىل ٤9%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل حم�شن �شامل العامري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل حم�شن �شامل العامري من 100% اىل %51
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ جاما �شتار لنظمة التكييف والتريد
GAMMA STAR AIR CONDITION COOLING SYSTEM

اىل/جاما �شتار لنظمة التكييف والتريد ذ.م.م
GAMMA STAR AIR CONDITION COOLING SYSTEM LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا القمر الأبي�ص

رخ�شة رقم:CN-1390614  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة باليت ح�شني زين العابدين %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة ح�شن حممد ح�شن احمد املهري
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل خالد �شالح العمر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداملالك لليم الدين
تعديل ا�شم جتاري من/ كافترييا القمر الأبي�ص

WHITE MOON CAFETERIA
اىل/مطعم وايت مون

WHITE MOON RESTAURANT
تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ديجيتال تر�شت - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN-2150190  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�شافة في�شل عبدالعزيز حممد البناي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/دارك ماتر لال�شتثمارات - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
Dark Matter Investment - Sole Proprietorship LLC من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/دارك ماتر لال�شتثمارات - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
Dark Matter Investment - Sole Proprietorship LLC من 100% اىل %99

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ديجيتال تر�شت للخدمات - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
DIGITAL TRUST SERVICES - Sole Proprietorship LLC 

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ ديجيتال تر�شت - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
DIGITAL TRUST - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ديجيتال تر�شت ذ.م.م
DIGITAL TRUST LLC

اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/التقان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للطباعة والت�شوير - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1193978-1 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

الزمرد الخ�شر لعمال ال�شباغ واجلب�ص
رخ�شة رقم:CN 1169733 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 
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عربي ودويل

اأّنه يعتقل واحداً  اأم�ص  ال�شودان  الع�شكري احلاكم يف  املجل�ص  اأعلن 
فقط من اأ�شّقاء الرئي�ص املخلوع عمر الب�شري اخلم�شة ولي�ص اثنني 
اأن ال�شقيق الثاين جنح يف الفرار  اإىل  اأعلن �شابقاً، م�شرياً  كما كان 

اإىل تركيا.
وقال املتحدث با�شم املجل�ص الع�شكري الفريق الركن �شم�ص الدين 
كّبا�شي لل�شحافيني "كّنا اأعلّنا يف 17 ني�شان-اأبريل اعتقال �شقيقّي 
الرئي�ص، عبد اهلل والعّبا�ص لكّن املعلومة مل تكن دقيقة: ذاك اليوم 

مّت القب�ص على عبد اهلل" فقط.
لدولة  حدودية  منطقة  يف  العّبا�ص  ظهر  التايل  اليوم  "يف  واأ�شاف 
جماورة"، م�شرياً اإىل اأّن ال�شلطات ال�شودانية طلبت من هذه الدولة، 

التي مل ي�شّمها، ت�شليمها �شقيق الب�شري لكّنها رف�شت ذلك.
وتابع "بعد ذلك جاءت الأخبار اأّنه يف تركيا".

ووفق املجل�ص فاإّن الب�شري حمتجز يف �شجن كوبر يف اخلرطوم.
اّتهام  توجيه  مت  اأّن��ه  ال�شوداين  العام  املدعي  مكتب  اأعلن  والثنني 
اإىل الب�شري بقتل متظاهرين خالل الحتجاجات التي اندلعت �شد 

نظامه واأدت اإىل الإطاحة به يف 11 ني�شان-اأبريل.
واأو�شح املكتب اأّن التهم �شدرت يف �شياق التحقيق يف مقتل الطبيب 

بابكر عبد احلميد يف منطقة بري ب�شرق العا�شمة اخلرطوم.

بقيمة  اإ�شافية  م�شاعدة  كولومبيا  منح  الأمريكية  الإدارة  اأعلنت 
160 مليون دولر من اأجل تطبيق اتفاق ال�شالم املوقع مع متمردي 
الثورية الكولومبية" "فارك"عام 2016، وفق ما  امل�شلحة  "القوات 

اأفادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو اإ�ص اإيد".
الوكالة م��ارك غرين خالل موؤمتر �شحايف يف بوغوتا  وق��ال مدير 
ال�شفة  و"اإ�شفاء  ال�شالم"  ل�"تطبيق  �شتخ�ش�ص  الأم��وال  هذه  اإن 
ا�شتمر  م�شلح  ن��زاع  من  عانت  مناطق  الأرا�شي" يف  على  القانونية 

اأكر من ن�شف قرن.
واأ���ش��اف اأن "هذه امل��وارد هي من اأج��ل عمل مهم، من اأج��ل تطبيق 
ال�شالم، وت�شجيع امل�شاحلة، وم�شاعدة املجتمعات الريفية وحت�شني 

اأمن املواطنني وتعزيز حماية حقوق الإن�شان".
واأدىل غرين بهذه الت�شريحات لدى اإقرار تعديل على اتفاق ثنائي 
من  لبوغوتا  دولر  مليون   754 قامت وا�شنطن مبوجبه بتقدمي 
ما  وف��ق  والقت�شادية،  الجتماعية  للتنمية  م�شاريع  متويل  اأج��ل 

اأوردت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف بيان.
الأم���وال  اأن  دوك���ي  اإي��ف��ان  الكولومبي  الرئي�ص  اأو���ش��ح  جهته،  م��ن 
الإ�شافية �شتخ�ش�ص ب�شكل اأ�شا�شي مل�شاريع اإنتاجية ملقاتلني �شابقني 
اإىل حزب  ث��وار حركة ف��ارك التي تخلت عن ا�شلحتها وحتولت  من 

�شيا�شي يحمل ال�شم ذاته.

واإىل  �شريالنكا  �شمال عا�شمة  اإقليم لنكان  ي�شري حظر جتول يف 
اأجل غري م�شمى بعدما قتل رجل م�شلم يف اأعمال �شغب �شد م�شلمني 

جاءت بعد الهجمات الإرهابية بعيد الف�شح  كما اأعلنت ال�شرطة.
ع��ل��ى كل  ك���ان م��ف��رو���ش��ا  ال���ذي  الليلي  ال��ت��ج��ول  ومت تخفيف ح��ظ��ر 
املناطق با�شتثناء القليم ال�شمايل الغربي حيث قتل رجل م�شلم على 
ال�شرطة، يف رد عنيف على  اف��ادت  اأي��دي مثريي �شغب الثنني كما 
عاما   45 العمر  من  البالغ  الرجل  وت��ويف  املا�شي.  ال�شهر  هجمات 
متاأثرا با�شابته بجروح بعدما اقتحم ح�شد ور�شة للنجارة ميتلكها 
الغربي وقاموا ب�شربه كما  ال�شمايل  القليم  بوتالم يف  يف منطقة 
افاد م�شوؤولون. ويف اأماكن اخرى يف القليم هاجمت ح�شود واحرقت 
ع�شرات املحالت التي ميلكها م�شلمون وتعدوا على منازل وم�شاجد يف 
يوم �شهد اأعمال �شغب. وقال الناطق با�شم ال�شرطة روان غانا�شيكرا 
اإ�شعار  �شي�شتمر حتى  الغربي  ال�شمايل  القليم  يف  التجول  "حظر 
اأوامر  تلقت  التي  ال�شرطة  ت�شاعد  الم��ن  "قوات  اأن  اآخر" م�شيفا 

با�شتخدام القوة باأق�شى درجاتها لحتواء اأعمال العنف".
وقالت ال�شرطة اإنها اأطلقت النار يف الهواء وا�شتخدمت الغاز امل�شيل 

للدموع يف عدة اأماكن لردع النا�ص عن حماولة مهاجمة م�شاجد.
املجاورة قامت ح�شود بتحطيم مطاعم ميلكها  يف منطقة غامباها 
م�شلمون وم�شنع واحد على الأقل كما اأفادت م�شادر ر�شمية و�شكان 

حمليون.

عوا�سم

اخلرطوم

بوغوتا

كولومبو

وا�صنطن ترف�ض منح حنان ع�صراوي تاأ�صرية دخول 
•• رام اهلل-وكاالت:

حنان  الفل�شطينية،  ال��ت��ح��ري��ر  ملنظمة  التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�شو  ق��ال��ت 
ع�شراوي،  اإنه مت رف�ص منحها تاأ�شرية دخول للوليات املتحدة لأول مرة 

واعترت ذلك رداً على انتقادها لإدارة الرئي�ص دونالد ترامب واإ�شرائيل.
ومل يرد الدبلوما�شيون الأمريكيون على ما قالته ع�شراوي ع�شو اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية التي �شاركت يف حمادثات ال�شالم 

املوؤقت مع اإ�شرائيل والتي جرت قبل عقود. 
�شاهمت يف  والتي  الأمريكي  التمويل  تخفي�شات يف  الفل�شطينيون  وواجه 
امل�شكالت القت�شادية يف ال�شفة الغربية املحتلة وقطاع غزة منذ اأن قاطعوا 
اإدارة ترامب ب�شبب اعرتافها بالقد�ص عا�شمة لإ�شرائيل يف اأواخر 2017 
. وقالت ع�شراوي على تويرت "ر�شمياً طلبي للح�شول على تاأ�شرية دخول 

للوليات املتحدة ُرف�ص. مل يتم اإعطاء �شبب".
الوليات  قدمي  تطاأ  اأن  اأ�شتحق  ل  اأن��ن��ي  ق��ررت  الإدارة  " ه��ذه  واأ���ش��اف��ت 
املتحدة". وذكرت ع�شراوي اأن الأ�شباب املحتملة لذلك هو "انتقادها القوي 
الحتالل  م��ع  الإط���الق  على  ت�شاحمها  و"عدم  واأتباعها"  الإدارة  ل��ه��ذه 
وال�شلب  الطغيان  اأ���ش��ك��ال  اأك���ر  اأح���د  بو�شفه  مظاهره  بكل  الإ�شرائيلي 
واحلرمان تف�شيا". وتفاقم الأمر بني الوليات املتحدة والفل�شطينيني مع 
ا�شتعداد وا�شنطن لك�شف النقاب عن خطة طال انتظارها ل�شتئناف عملية 
الفل�شطيني  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال  املقبل.  ال�شهر  يف  رمب��ا  ال�شالم  �شنع 
ريا�ص املالكي الأ�شبوع املا�شي اإن "الوليات املتحدة تعد على ما يبدو خطة 

ل�شت�شالم فل�شطيني لإ�شرائيل بدًل من اتفاق �شالم".

ال�صعودية: ا�صتهداف حمدود ملحطتي ال�صخ البرتولية التابعتني ل�صركة اأرامكو مبحافظتي الدوادمي وعفيف بالريا�ض
•• الريا�س-وام:

ا���ش��ت��ه��داف حمدود  ال�����ش��ع��ودي��ة ع��ن  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  اأع��ل��ن��ت 
ملحطتي ال�شخ البرتولية التابعتني ل�شركة اأرامكو مبحافظة 

الدوادمي وحمافظة عفيف مبنطقة الريا�ص.
- يف  باململكة  ال��دول��ة  اأم���ن  لرئا�شة  الأم��ن��ي  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
باأنه ما  "وا�ص" اأم�ص-  ال�شعودية  ت�شريح بثته وكالة الأنباء 
اأم�ص  �شباح  من  والن�شف  وال�شاد�شة  ال�شاد�شة  ال�شاعة  بني 
البرتولية  ال�شخ  ملحطتي  حمدود  ا�شتهداف  حدث  الثالثاء 
وحمافظة  ال��دوادم��ي  مبحافظة  اأرام��ك��و  ل�شركة  التابعتني 

عفيف مبنطقة الريا�ص.

م�شوؤولياتها  با�شرت  املخت�شة  اجل��ه��ات  اأن  "وا�ص"  وذك���رت 
باملوقعني، و�شيتم الإعالن لحقاً عن اأي م�شتجدات.

الطاقة  وزي��ر  الفالح  عبدالعزيز  بن  خالد  املهند�ص  و�شرح 
اأن حمطتي �شخ  ال�����ش��ع��ودي  امل��ع��دن��ي��ة  وال�����روة  وال�����ش��ن��اع��ة 
ال�شعودي  النفط  ينقل  ال��ذي  غ��رب   - �شرق  الأن��اب��ي��ب  خل��ط 
على  ينبع  ميناء  اإىل  ال�شرقية  باملنطقة  النفط  حقول  م��ن 
ال�شاحل الغربي، تعر�شتا لهجوم من طائرات "درون" بدون 
طيار مفخخة، وجنم عن ذلك حريق يف املحطة رقم 8، متت 

ال�شيطرة عليه بعد اأن خلف اأ�شرارا حمدودة.
وقد قامت اأرامكو ال�شعودية باإيقاف ال�شخ يف خط الأنابيب، 
املحطة لإع��ادة اخلط  واإ�شالح  الأ���ش��رار  حيث يجري تقييم 

وال�شخ اإىل و�شعه الطبيعي.
واأكد الفالح اأن اململكة العربية ال�شعودية ت�شجب هذا الهجوم 
التي  وتلك  والتخريبي،  الإره��اب��ي  العمل  ه��ذا  واأن  اجل��ب��ان، 
وق��ع��ت م���وؤخ���را، يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ���ش��د م��ن�����ش��اآت ح��ي��وي��ة ل 
ت�شتهدف اململكة فقط، واإمنا ت�شتهدف اأمان اإمدادات الطاقة 
للعامل، والقت�شاد العاملي، وتثبت مرة اأخرى اأهمية الت�شدي 
ل��ك��اف��ة اجل���ه���ات الإره���اب���ي���ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذ م��ث��ل ه���ذه الأعمال 
التخريبية مبا يف ذلك ملي�شيات احلوثي يف اليمن املدعومة 

من اإيران.
واأكد الوزير الفالح ا�شتمرار الإنتاج وال�شادرات ال�شعودية من 

النفط اخلام واملنتجات دون انقطاع.

4213 خرًقا �سملت العديد من الأ�سلحة مبا فيها ال�سواريخ البال�ستية وطائرة بدون طيار والقذائف

قيادة التحالف ت�صتعر�ض الخرتاقات والتهديدات احلوثية لالأمن الإقليمي والدويل يف اليمن
•• الريا�س-وام: 

التحالف  ق��وات  با�شم  الر�شمي  املتحدث  املالكي  تركي  الركن  العقيد  ق��ال 
اتفاق  تطبق  احلوثية مل  امليلي�شيات  اليمن" اإن  ال�شرعية يف  دعم  "حتالف 
�شتوكهومل خ�شو�شا الن�شو�ص املتعلقة مبدينة "احلديدة" والتي تت�شمن 
احلديدة  يف  اليمنية  امل��وان��ئ  وت�شليم  اخل���روج  وه��ي  رئي�شة  ف��ق��رات  ث��الث 
وتاأمني  ال�شرعية،  اليمنية  ال�شرعية  للحكومة  عي�شى  وراأ����ص  وال�شليف 
واإعادة  الإن�شانية،  امل�شاعدات  وتوزيع  الإغاثية  للمنظمات  الآمنة  الطرق 

النت�شار يف حمافظة احلديدة " .
خالل   - قوله  املالكي  العقيد  " عن  "وا�ص  ال�شعودية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
املا�شية  قبل  الليلة  عقد  ال��ذي  للتحالف  امل�شرتكة  ال��ق��وات  ق��ي��ادة  م��وؤمت��ر 
ل�شتعرا�ص اأهم الأحداث خالل الفرتة املا�شية مبا يف ذلك موقف عمليات 
والتهديدات  والخرتاقات  اليمني  الداخل  ال�شرعية يف  لدعم  الأم��ل  اإع��ادة 
احلوثية لالأمن الإقليمي والدويل وا�شتهداف القدرات احلوثية يف الداخل 
ال�شرعية  " اإن احلكومة اليمنية  اليمني واإ�شناد اجلي�ص الوطني اليمني - 
اأعربت عن موقفها من بيان الأمم املتحدة اخلا�ص بالن�شحاب الأحادي من 
امليلي�شيات احلوثية الإرهابية املدعومة من اإيران والذي ل يتوافق مع قرار 
2451 ول يتفق مع املفهوم العملياتي الذي اتفق عليه وطرحه رئي�ص جلنة 
املراقبني الأمميني لإعادة تن�شيق النت�شار يف احلديدة اجلرال الدمناركي 
مايكل لولي�شغارد ول تزال امليلي�شيات احلوثية يف حمافظة احلديدة تقوم 
ال�شفن  وتعطيل  التح�شينات  وكذلك  للمدنيني،  الع�شوائي  بال�شتهداف 

التجارية والواردات اإىل ميناء احلديدة واملوانئ اليمنية ".
مدينة  داخل  الأ�شلحة  وتكدي�ص  الآمنة  الطرق  اإغ��الق  ا�شتمرار  اإىل  واأ�شار 
احلديدة من قبل امليلي�شيات احلوثية وا�شتغالل الأعيان املدنية مبا يخالف 
القانون الدويل الإن�شاين ومبا ل يتفق مع ن�شو�ص اتفاق �شتوكهومل اإ�شافة 
اإطالق  مت  حيث  احلديدة  حمافظة  من  البال�شتية  ال�شواريخ  اإط��الق  اإىل 
�شاروخني بال�شتيني من عب�ص باجتاه الأعيان املدنية يف حمافظة احلديدة، 
ويف 23 فراير املا�شي وكان هناك اإطالق طائرة بدون طيار من حمافظة 

احلديدة باجتاه اأرا�شي اململكة العربية ال�شعودية ومت التعامل معها ".
بهذه  تقوم  اإي���ران  من  املدعومة  الإرهابية  احلوثية  امليلي�شيات  " اأن  واأك��د 
�شتوكهومل  اتفاق  ل�شتغالل  منها  حم��اول��ًة  والإره��اب��ي��ة  العدائية  الأع��م��ال 
تدفع  اأن  وحت��اول  احل��دي��دة  واإىل  من  املقاتلني  ونقل  الأ�شلحة  تكدي�ص  يف 
ال��ت��ح��ال��ف ل��ل��ق��ي��ام بعمل ع�����ش��ك��ري يف حم��اف��ظ��ة احل���دي���دة، وب��ال��ت��ايل نحن 
الأعمال  الطويل مع مثل هذه  النف�ص  ا  واأي�شً التكتيكي  ال�شر  �شن�شتخدم 

املبعوث  جهود  لنجاح  ال�شيا�شية  اجلهود  كل  وندعم  والإره��اب��ي��ة  العدائية 
ا رئي�ص جلنة املراقبني  اخلا�ص الأمني العام لالأمم املتحدة اإىل اليمن واأي�شً
مايكل  الدمناركي  اجل��رال  احلديدة  يف  النت�شار  تن�شيق  لإع��ادة  الأمميني 

لولي�شغارد".
ال�شرعية  "حتالف دعم  التحالف  با�شم قوات  الر�شمي  املتحدث  وا�شتعر�ص 
املدعومة  الإرهابية  احلوثية  للميلي�شيات  اخلروقات  اإح�شائية  اليمن"  يف 
كانت  4213 خرًقا  بلغت يف جمملها  والتي  �شتوكهومل  اإي��ران لتفاق  من 
البال�شتية وطائرة  منوعة �شملت العديد من الأ�شلحة مبا فيها ال�شواريخ 

بدون طيار والقذائف.
��ا م���ا مت ر����ش���ده م���ن ق��ب��ل ق����وات ال��ت��ح��ال��ف ب�����ش��اأن اخلنادق  وت���ن���اول اأي�����شً

والتح�شينات يف حمافظة احلديدة وجزيرة ال�شليف.
ولفت املالكي النتباه يف املوؤمتر اإىل جرمية انفجار م�شتودع تابع للميلي�شيات 
احلوثية يف حي �شعوان يف �شنعاء يف ال�شابع من اأبريل املا�شي التي اأ�شفرت 
تقرير  اإليها  اأ�شار  والتي  وبالغ  طفل   100 واإ�شابة  اأطفال   10 مقتل  عن 
قابلة  م��واد  انفجار  نتج عن  م��وؤخ��ًرا حيث   ، ووت�ص  رايت�ص  منظمة هيومن 
رايت�ص  هيومن  ا  اأي�شً فيها  ودع��ت   ، احلوثي  ميلي�شيات  خزنتها  لال�شتعال 
ميلي�شيا  م�شرتك،  تقرير  يف  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  مواطنة  ومنظمة  ووت�����ص، 
احلوثي اإىل التوقف عن تخزين كميات كبرية من املواد املتطايرة يف املناطق 

املكتظة بال�شكان.
مرافق  ودم���ر  ا�شتهدف  اليمن  يف  ال�شرعية  دع��م  حت��ال��ف  اأن  املالكي  واأك���د 
اإيران  من  املدعومة  الإرهابية  للميلي�شيات  التابعة  طيار  ب��دون  الطائرات 
يف قاعدة الديلمي اجلوية يف �شنعاء حيث ت�شمنت الأهداف ور�شة ل�شيانة 
امليلي�شيات واخلراء وموقع  الطائرات بدون طيار وموقع م�شاند لعنا�شر 
احلوثية  للملي�شيات  تتبع  ات�شالت  و�شبكة  طيار  بدون  الطائرات  ل�شيانة 
املنافذ  اأن  املالكي  فاأو�شح   .. الإن�شانية  بالعمليات  يتعلق  ما  اأما  الإرهابية. 
الإغاثية لليمن اجلوية والبحرية والرية فهي ت�شري وفق خطة " حتالف 
اأن  مبيًنا  وم�شاعدته،  اليمني  ال�شعب  خلدمة   " اليمن  يف  ال�شرعية  دع��م 
دعم  " حتالف  للتحالف  امل�شرتكة  ال��ق��وات  ق��ي��ادة  م��ن  ال�����ش��ادرة  الت�شاريح 
 45.755 بلغت  الع�شكرية  العمليات  ب��داي��ة  منذ   " اليمن  يف  ال�شرعية 
وت�شاريح  اأوام��ر  اأن  اإىل  اإ�شافة  والبحرية  والرية  اجلوية  �شملت  ت�شريح 
5 مايو  م حتى   2019 اأبريل   29 الإغاثية من  املنظمات  تاأمني حتركات 
2019 م بلغت يف جمموعها " 236 "، كما بلغت من تاريخ 6 مايو 2019 
م حتى 12 مايو 2019 م / 294 / �شملت منظمة الأمم املتحدة وال�شليب 

الأحمر واأطباء بال حدود ومركز امللك �شلمان لالإغاثة.

القوات  ق��ي��ادة  م��ن  احل��دي��دة  مليناء  ال�����ش��ادرة  البحرية  الت�شاريح  وب�����ش��اأن 
امل�شرتكة للتحالف من 29 اأبريل 2019 م حتى 13 مايو 2019 م بلغت 
12 �شفينة حمملة باملواد  ا  اأي�شً 12 ميناء، وا�شتقبلت  عر  ت�شريًحا   94
فقد  نف�شها  املدة  الرية خالل  الت�شاريح  اأما   ، والنفط  والغذائية  الطبية 
بلغت 30 ت�شريًحا عر خم�شة منافذ رئي�شة. كما بلغ عدد الرحالت اجلوية 
التي ا�شتقبلتها املطارات اليمنية 262 رحلة بعدد 12.841 راكب يف �شبعة 

مطارات.
يف  اليمنية  امل��وان��ئ  يف  املتواجدة  التجارية  ال�شفن  ع��دد  اأن  املالكي  بني  كما 
امل��ت��واج��دة يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ش��ف��ن  اأن  �شفينة يف ح��ني   27 ال��وق��ت احل����ايل 
اإىل  م�����ش��رًيا   ، �شفينة   37 ال��دخ��ول  بانتظار  وه��ي  امل��خ��ط��اف  رم��ي  مناطق 
تقرير منظمة التحقق والتفتي�ص " UNVIM " التابع لالأمم املتحدة 
يف جيبوتي للفرتة من 1 حتى 7 مايو 2019 م وما ورد فيه من اإجمايل 
والت�شريحات  امل�شتلمة  الطلبات  واإج��م��ايل  تفريغها  مت  ال��ت��ي  ال�شحنات 
امللغاة وطلبات منحت  والطلبات  اأفرغت حمولتها  التي  وال�شفن  املمنوحة 

املوافقة واألغيت وطلبات مرفو�شة.
وا�شتعر�ص انتهاكات امليلي�شيات احلوثية الإرهابية املدعومة من اإيران مبا 
باجتاه  اليمني  ال��داخ��ل  من  البال�شتية  ال�شواريخ  اإط��الق  مناطق  ذل��ك  يف 
اململكة العربية ال�شعودية من �شعدة وعمران حيث بلغ عدد ال�شواريخ التي 
اأطلقتها امليلي�شيات 226 �شاروًخا ، وما حدث من انتهاكات ب�شاأن ا�شتهداف 
الدويل  للقانون  امليلي�شيات  وانتهاكات  بال�شالح  الأح��م��ر  البحر  مطاحن 
والإن�شاين من خالل زراعة الألغام والعبوات النا�شفة وتهديد حياة املدنيني 

والأبرياء.
واأو�شح اأن امليلي�شيات تقوم بتهريب املخدرات لدعم املجهود احلربي حيث مت 
ر�شد العديد من الأطنان من احل�شي�ص املخدر وحبوب الكبتاجون يف ماأرب 
ا ملحاربة  اأي�شً اأنه و�شمن جهود التحالف  و�شحراء ح�شرموت، م�شرًيا اإىل 
ال�شعق  اأدوات  من  العديد  ر�شد  مت  عليها  والق�شاء  الإرهابية  التنظيمات 
وكيابل  متفجرة  م��واد  معجون  على  حتتوي  وبراميل  املتفجر  الكهربائي 
تو�شيل  ت�شتخدم يف  الأحجام  اإ�شتيل خمتلفة  واأنابيب  كهربائية  مو�شالت 

ال�شاعق والنفجار.
الوطني  اجلي�ص  لإ���ش��ن��اد  العملياتية  الأه����داف  املالكي  العقيد  عر�ص  كما 
اليمني حيث مت ا�شتهداف ومهاجمة من�شة اإطالق �شواريخ بال�شتية وعربة 
اإرهابية  عنا�شر  مهاجمة  وا�شتهداف  و�شحار  �شعدة  يف  للميلي�شيات  تابعة 
مقاتلة من امليلي�شيات يف �شعدة والظاهر وعنا�شر مقاتلة تابعة لها وقنا�شة 

ومركبات اإمداد يف �شعدة.

جل�سات ا�ستماع الكونغر�س حتولت اإىل نقاط �سيا�سية حمرجة 

الإرهاب �صي�صرب جمددًا اإذا مل ُيحذف املحتوى العنيف
•• وا�سنطن-وكاالت:

كاتب  اإب���������ش����ني،  دي���ف���ي���د  ط����ال����ب 
م�شاهم يف حترير موقع "ذا هيل" 
بالتحرك  الكونغر�ص  الإخ���ب���اري، 
�شد متطرفني ين�شرون �شمومهم 
التوا�شل الجتماعي،  عر و�شائل 
ي�����ش��ددوا ���ش��رب��ات��ه��م من  اأن  ق��ب��ل 
جديد. وي�شري اإب�شني اإىل ما جرى 
يف ���ش��ان دي��ي��غ��و، يف اآخ���ر ي��وم لعيد 
هاجم  ع��ن��دم��ا  ال��ي��ه��ودي،  الف�شح 
وقتل  امل��دي��ن��ة،  يف  كني�شاً  متطرف 
النرتنت،  على  ن�شر  بعدما  ام��راأة 
ال��ه��ج��وم، بياناً  اأ���ش��ب��وع م���ن  ق��ب��ل 

معادياً لل�شامية. 
بث  امل���ا����ش���ي،  اآذار"  مار�ص"  ويف 
م��ت��ع�����ش��ب اأب���ي�������ص ع���ل���ى ال����ه����واء 
م�شجدين  على  هجومه  مبا�شرًة 
يف كراي�شت�شري�ص يف نيوزيلندا، ثم 

بث هجومه عر في�ص بوك. 
كذلك وقعت يف �شريالنكا يوم عيد 
�شتة  قبل  بيت�شريغ،  ويف  الف�شح، 
اأ�شهر، هجمات �شنيعة �شد م�شلني 

يف اأماكن مقد�شة. 
اإىل  العنف  عمليات  جميع  وت��ع��ود 
م�شدر م�شرتك هو الكراهية. كما 
م�شرتكاً  �شعفاً  مرتكبوها  ي�شتغل 

اإن اأخفقت �شركاتهم يف حذف مواد 
متطرفة. 

اإجماع دويل حول  ويف موؤ�شر على 
وزراء  رئي�شة  ���ش��رتاأ���ص  الق�شية، 
ن���ي���وزي���ل���ن���دا ج��ا���ش��ي��ن��دا اآردي��������رن، 
اإميانويل  ال��ف��رن�����ش��ي  وال��رئ��ي�����ص 
ماكرون، يف نهاية ال�شهر اجلاري، 
ل��ق��اًء يجمع ب��ني زع��م��اء م��ن حول 
تنفيذيني  وم����دي����ري����ن  ال�����ع�����امل 
حل�شر  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة  ل�������ش���رك���ات 

املحتوى املتطرف.
اإن كل ذلك يجري  الكاتب  ويقول 
املتحدة  ال��ولي��ات  حت��رك  ل  فيما 

�شاكناً.
ومع زيادو وترية جرائم الكراهية 
وانت�شار  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات  يف 
زعماء  يغرق  متطرفة،  جمموعة 
�شيا�شيون اأمريكيون يف وحل خمٍز، 
و�شيا�شات حزبية منهكة وفا�شدة. 

ارت���ف���اع عدد  اإىل  ت��ق��ري��ر  وي�����ش��ري 
�شنوي  مبعدل  الكراهية  جماعات 
اإح�شاءات  وتك�شف   .2014 منذ 
اإف بي اأي، ارتفاع جرائم الكراهية 

و2017.   2014 بني  ب� 30% 
تقنية  ت��وف��ر  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي�����ش��ري 
حمتوى  اأي  على  ب�شرعة  التعرف 
عن التطرف واإزالته. ولكن �شركات 

وخارجة عن ال�شيطرة. 
اآخ��ر، يلفت الكاتب اإىل  من جانب 
اأرجاء  كافة  يف  حكومات  اع���رتاف 
ال���ع���امل مب�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا ع���ن وقف 
الكراهية  اإي��دي��ول��وج��ي��ات  ان��ت�����ش��ار 
والعنف. ويف ال�شهر املا�شي، �شوت 
قانون  ع��ل��ى  الأوروب��������ي  ال����رمل����ان 
ومنا�شب  م���واق���ع  ع��ل��ى  ي��ف��ر���ص 
اإلكرتونية حذف حمتوى متطرف 
خ����الل ���ش��اع��ة م���ن اإخ���ط���اره���ا، اأو 
م��واج��ه��ة غ���رام���ات م��رت��ف��ع��ة، 20 

مليون دولر لكل خمالفة. 

التي  التكنولوجية  املن�شات  ل��دى 
ب��ات��ت وا���ش��ع��ة الن��ت�����ش��ار يف حياتنا 

املعا�شرة. 
من�شات  اأن  امل���ق���ال  ك��ات��ب  وي����رى 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ف�����ش��ل��ت يف 
الت�شدي خلطر املحتوى املتطرف، 
ويف  اأدائ��ه��ا،  عن  را�شية  واأ�شبحت 
اأ�شواأ الأحوال متواطئة يف حتولها 
من من�شات تقنية اإىل اأر�ص خ�شبة 
للتوا�شل بني متطرفني عنيفني. 
ومنذ مدة طويلة، بدا اأن النرتنت 
اأ�شبح منطقة ينعدم فيها القانون، 

كما و�شعت اململكة املتحدة ت�شريعاً 
اأبعد من ذلك، وقد يحّمل  يذهب 
مديرين تنفيذيني ل�شركات تقنية 
امل�شوؤولية ال�شخ�شية اإذا مل يحذف 

فوراً حمتوًى غري قانوين.
كراي�شت�شري�ص،  ه���ج���وم  وغ������داة 
واأ�شرتاليا  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  ات���خ���ذت 
ت����داب����ري حت���ظ���ر مب���وج���ب���ه���ا على 
ا�شتقبال  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ����ش���رك���ات 
ال��ف��ك��ر امل���ت���ط���رف. وو����ش���ل الأم����ر 
الأ�شرتايل  الت�شريع  اأن  درجة  اإىل 
يهدد مديرين تنفيذيني بال�شجن 

تطبيق  يف  اأخ��ف��ق��ت  التكنولوجيا 
هذه التقنية ب�شفافية وعلى نطاق 
وا�شع من تلقاء نف�شها، ما يفر�ص 
الكونغر�ص  ت��دخ��ل  اإىل  احل���اج���ة 
الأم�������ري�������ك�������ي ل����ي����ح����م����ل ه���������وؤلء 

التنفيذيني م�شوؤولية اأفعالهم. 
وقد اأتيحت ل�شركات تقنية فر�شة 
كانت  ولكنها  ذات��ي،  تنظيم  اإج���راء 
�شبكاتها.  م��راق��ب��ة  يف  فعالة  غ��ري 
وبعد �شنوات من املمانعة، يعرتف 
املدير  زوك�����رب�����رغ،  م������ارك  ال����ي����وم 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة ف��ي�����ص ب���وك، 

بوجوب اإ�شدار ت�شريع. 
ول���ك���ن ج��ل�����ش��ات ا����ش���ت���م���اع اأخ�����رية 
ع��ق��ده��ا ال��ك��ون��غ��ر���ص ح���ول خطاب 
اإىل  حتولت  ال��ن��ت،  على  الكراهية 
�شيا�شية  ن��ق��اط  ت�شجيل  جل�شات 
لدرا�شة  ال��ت��ح��رك  ب���دل  حم��رج��ة 
من  ل��ل��ح��د  تنظيمات  اأو  ق���وان���ني، 

انت�شار خطاب الكراهية. 
الأمريكيني  اأن  ال���ك���ات���ب  وي�����رى 
ي�����ش��ت��ح��ق��ون اأف���������ش����ل م����ن ذل����ك، 
م�شوؤولون  ي��ن��ظ��ر  ب����اأن  وي��ط��ال��ب 
العنيف  امل��ح��ت��وى  اإىل  منتخبون 
ع���ل���ى الن������رتن������ت ك���م���ا ه�����و على 
ح��ق��ي��ق��ت��ه،  وع��ل��ى اأن����ه خ��ط��ر على 

الأمن القومي.

الحتالل يعتقل 10 فل�صطينيني يف ال�صفة ويهدم قرية للمرة ال� 144
•• رام اهلل-وام:

اأنحاء  من  اأم�ص  فجر  الأق��ل  على  فل�شطينيني  مواطنني   10 الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  جنود  اعتقل 
متفرقة يف ال�شفة الغربية واأحالهم للتحقيق بتهمة مقاومة اجلي�ص وامل�شتوطنني.

قرية  م�شاكن  اأم�����ص  �شباح  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  وج��راف��ات  اآل��ي��ات  هدمت   .. مت�شل  �شعيد  على 
العراقيب م�شلوبة العرتاف يف النقب املحتل و�شردت �شكانها للمرة ال�144 على التوايل.

وقال عدد من اأهايل العراقيب اإن ال�شرطة اقتحمت القرية، �شباح اأم�ص بقوات معززة وقامت بحماية 
اجلرافات والآليات التي هدمت اخليام وامل�شاكن امل�شنوعة من ال�شفيح وبع�ص الأخ�شاب والنايلون 
و�شردت الكبار وال�شغار وتركتهم دون ماأوى. وي�شر اأهايل العراقيب على البقاء يف قريتهم واإعادة 
بناء اخليام وامل�شاكن والت�شدي ملخططات تهجريهم من قريتهم، علما اأنه مت هدم القرية قبل ذلك 
باأن ما ي�شمى  اأم�ص  اإعالمية عرية  اأف��ادت م�شادر  اأخ��رى  اأبريل املا�شي . من ناحية   17 يف تاريخ 
بناء  خطتي  على  وافقت  القد�ص  يف  الحتالل  لبلدية  التابعة  املحلية"  والبناء  التخطيط  "جلنة 

جديدتني يف مدينة القد�ص.
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عربي ودويل
التقريظ املفرط للما�سي:

الدبلوما�صية املعكو�صة للقي�صر فالدميري بوتني......
•• الفجر - دومينيك مويزي- ترجمة خرية ال�سيباين 

متوا�سعة.  فرن�سا  يف  مايو   8 احتفالت  كانت 
وقد ل يكفي القول باأنه مل يكن هناك الكثري 

�سيغة  لن�ستخدم  ال�سانزليزيه.  يف  النا�س  من 
ظهر  على  فيها-  جاء  التي  برنارد  تري�ستان 
حتقق  مل  الــتــي  م�سرحياته  اإحـــدى  تــذكــرة 

جناًحا: "تعال م�سلًحا ، املكان مهجور".

يف  مايو  من  التا�سع  يف  كذلك  احلــال  يكن  مل 
احتفالية  بوتني  رو�سيا  نظمت  حيث   ، مو�سكو 
وال�سبعني  الرابعة  الذكرى  مبنا�سبة  �سخمة 
لنت�سارها على النازية. اإّن الحتفال بالن�سر 

تعقيًدا  اأكرث   1945 عام  النازية  اأملانيا  على 
كان  حــقــا  فــهــل  ــيــا..  رو�ــس يف  مــنــه  فرن�سا  يف 
النت�سار للفرن�سيني، اأم قبل كل �سيء، انت�سار 

حلفائهم؟

التقارب بني اأوروبا ورو�شيا.
التهديد  ياأتي  لرو�شيا،  بالن�شبة     
م���ن ال�������ش���رق. وب���ال���ت���ايل، ل يجب 
الأ�شا�شي  ط���م���وح���ه���ا  ي����ك����ون  اأن 
الدميقراطيات  ا���ش��ت��ق��رار  زع��زع��ة 
ال���ت���وازن مع  ال��غ��رب��ي��ة، ب��ل حتقيق 
يعد مفهوم  اإذ مل  ال�شينية.  القوة 
"حتالف الأنظمة الت�شلطية" اأكر 
"حتالفات  م��ف��ه��وم  م���ن  ����ش���م���ودا 

�شواء ؟ من خالل النعكا�ص، الذي 
�شيكون مثريا لل�شخرية اإن مل يكن 
مربكا ، هل ت�شري على خطى ال�شني 
، حتى ترهن مع  بكني على تفوق 
على  املركزية،  الت�شلطية  النماذج 

اأوهام الغرب الدميقراطية؟
   اإذا كان هذا هو احلال، فاإن رو�شيا 
نظامها  ط��ب��ي��ع��ة  ف��ق��ط  ت��ف�����ش��ل  ل 
مما  جغرافيتها،  ت��خ��ت��ار  ولكنها   ،

اأوروب���ا  اإ���ش��ع��اف  خ��الل رغبتها يف 
�شعود  ت�شجيع  ع��ر  وتق�شيمها- 
ال�شعبوية - تخطئ رو�شيا، وتلعب 
ان  ل�شاحلها.  ولي�ص  ب��ك��ني،  لعبة 
اإذا  �شيا�شة فرق ت�شد ل معنى لها، 
كان امل�شتفيد الأكر من عملك هو 
ل��ك على  اأخ��ط��ر تهديد  م��ن ميّثل 

املدى الطويل.

ابتالع كل �سيء
   لكل هذا، فاإن التقارب بني اأوروبا 
ورو�شيا �شرعي، بل �شروري. طاملا 
ي��ت��م وف���ق ط��ري��ق��ة ع��م��ل وا�شحة، 
فامل�شاألة  ب�شيطة،  مبادئ  وتوؤطره 
بخيانة  تتعلق  ل  لأوروب���ا  بالن�شبة 
للتحالفات،  ان��ق��الب��ا  اإن  ق��ي��م��ه��ا. 

حيث  ف��ن��زوي��ال  م��ن  "املختلف"، 
تدعم نظام نيكول�ص مادورو ، اإىل 
�شوريا حيث دافعت بنجاح عن ب�شار 
الأ�شد ، دون اأن تن�شى اإيران ، حيث 
للوليات  امل��ف��رط  ال�شغط  ت��دي��ن 

املتحدة �شد املاليل.

تدخل يثري القلق
   ومع ذلك، فاإن "التدخل" الرو�شي 
يف اأوروبا هو الأكر اإثارة للقلق، اإن 
مل يكن الأكر و�شوحا. ماذا تريد 
ا�شتعادة مكانتها الدولية  مو�شكو؟ 
تثريه  ال������ذي  اخل������وف  ب��ت��وظ��ي��ف 
اأنا  اذن   ، ت��خ��اف��ن��ي  "اأنت  رو���ش��ي��ا؟ 
اأّن طموحها  موجود جمددا". هل 
اأيديولوجي وا�شرتاتيجي على حد 

اأطلقته  ال���ذي  الدميقراطيات"، 
القرن  مطلع  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 
احلادي والع�شرين، واأظهر حدوده 

يف ال�شرق الأو�شط .
ال�شني  اأم���ام  بثقل  تتمّتع  ولكي     
والوليات  لأوروب���ا  رو�شيا  حتتاج   ،
املتحدة. اإنها يف اخلط الأمامي مع 
الدولية  اأطول احلدود  واحدة من 
ال���������ش����ني. وم����ن  ال�����ع�����امل م�����ع  يف 

ي��وؤك��د اأط���روح���ة امل�����وؤرخ م��ن اأ�شل 
-1896" ويتفوغل  ك���ارل  اأمل���اين 

عن  حت������دث  ال�������ذي   ،  "1988
لو�شف  ال�شرقي"  "ال�شتبداد 

طبيعة القوة الرو�شية.
    اإّل انه على امل�شتوى اجليو�شيا�شي 
ال�شني  ب�شعود  يت�شم  ع��امل  ويف   ،
لأمريكا،  اجل���زئ���ي  والن�������ش���ح���اب 
يتم  اأن  ال���ط���ب���ي���ع���ي  م����ن  ي�����ش��ب��ح 

الإفراط يف التمجيد 
العك�ص  ال���رو����ش���ي،  اجل���ان���ب  ع��ل��ى 
على  الن���ت�������ش���ار  اأّن  اإذ  ���ش��ح��ي��ح، 
عظيمة  حلظة  ه��و  ال��ن��ازي��ة،  اأملانيا 
لرو�شيا  التاريخي"  "للخال�ص 
القرن الع�شرين. وهو ما يف�شر كل 
الحتفال.  تنظيم  يف  الأب��ه��ة  ه��ذه 
والتقريظ  التمجيد  ه��ذا  ان  غ��ري 
يكون  اأن  ميكن  للما�شي،  امل��ف��رط 
احلا�شر  ره��ان��ات  فهم  اأم���ام  عقبة 
بالنظر  ي�شمح  ل  ان��ه  وامل�شتقبل.. 
احلقيقية  ال��ق��وة  ل��ن��ق��اط  ال�شليم 

لبلد ما يف حلظة معينة.
كبري  تباين  احلقيقة  يف  ي��وج��د     
بني الطريقة التي تنظر بها رو�شيا 
والأوراق  ال���ع���امل،  يف  دوره�����ا  اإىل 
املو�شوعية التي يف حوزتها. وحتى 
التي  التكتيكية،  اخل�شال  كانت  اإن 
لفالدميري  اإن����ك����اره����ا،  مي���ك���ن  ل 
اأن ُت�شّلل، وتعطي  باإمكانها  بوتني 
ل��ل��رو���ص ان��ط��ب��اًع��ا جم��ّم��ال، ولكنه 
ال�شعور  مينحهم  اذ  ا،  اأي�شً خطري 
باأنهم يف درجة اعلي مما هم عليه 
يف الواقع. هناك حدود مو�شوعية 

لالإيحاء الذاتي واملباهاة الذاتية.
   يف الواقع، اإّن رو�شيا يف كل مكان، 
اأوباما،  ب����اراك  ق���ال  ك��م��ا  ول��ي�����ش��ت، 
جمرد  جم��ان��ي��ة،  مهينة  �شيغة  يف 
�شوتها  ُت�شمع  اإن��ه��ا  اإقليمية.  ق��وة 

دبلوما�شية  يف  ي���ح���دث  ك����ان  ك��م��ا 
النظام القدمي، ل معنى له، نحن 
كما   ، برو�شيا  اأم��ري��ك��ا  ن�شتبدل  ل 
والنم�شا  برو�شيا  مع  فرن�شا  فعلت 

عام 1756.
  حتتاج رو�شيا اإىل اأن تفهم اأنها ل 
ت�شتطيع "امتالك الكعكة واأكلها"، 
اليد  الأوروب���ي  ُيقّبل الحت��اد  فلن 
ال��ت��ي ت�����ش��ّم��م��ه. يف ال�����ش��اب��ق، جرت 
حم����اولت ع��دي��دة ل��الن��ف��ت��اح على 
مو�شكو منذ نهاية احلرب الباردة. 
من  الأول  ال��ع��ق��د  م��ن��ت�����ش��ف  ف��ف��ي 
ال���ق���رن احل�����ادي وال��ع�����ش��ري��ن، امل 
للحماية  م�����ش��روع��ا  ف��رن�����ش��ا  ت�����ش��غ 
 ، ك��ي��ي��ف  اإىل  امل���ق���دم���ة  امل�����زدوج�����ة 
الغرب من جهة ، ورو�شيا من جهة 
"حتييد" اأوكرانيا  ثانية مبا يعني 

بحكم المر الواقع؟ 
   يف ال���ع���دي���د م���ن امل���و����ش���وع���ات ، 
مي���ك���ن ل���ل���ح���وار م����ع م��و���ش��ك��و اأن 
اإىل  ال�شرقية  اأوروب��ا  ي�شتاأنف، من 
الأو�����ش����ط.. غ���ري ان هذا  ال�����ش��رق 
�شلوك بني  يفرت�ص وج��ود مدونة 
"الأوروبيني"، مبا يف ذلك الرو�ص. 
ف��ه��ل ���ش��ي��ف��ه��م ب���وت���ني اأي�����ن تكمن 
يف  الكرة  امل��دى؟  طويلة  م�شاحله 

مع�شكره.

م�ست�سار خا�س ملعهد مونتني.

رو�سيا ل منا�س من اوروبا للخال�س 

مي تو ل متر يف الدمنارك وزيرة املراة  مع امل�ساواة �سد الن�سوية

التقييم املو�سوعي مطلوب لتوجيه البو�سلة احتفال �سخم بذكرى النت�سار على النازية

بوتني يحتفي بعظمة اجلي�س الرو�سي الطبخة اجليدة ا�سرتاتيجيا مع من؟

 التمجيد املفرط للما�صي ميكن اأن يكون عقبة 
اأمام فهم رهانات احلا�صر وامل�صتقبل

يوجد تباين كبري بني الطريقة التي تنظر بها 
رو�صيا اإىل دورها يف العامل وما متلكه من اأوراق 

التدخل الرو�صي يف اأوروبا هو الأكرث اإثارة 
للقلق وو�صوحا

 التقارب بني اأوروبا ورو�صيا �صرعي، بل �صروري، 
وامل�صاألة ل تتعلق بخيانة اأوروبا لقيمها

 لكي يكون لها ثقل اأمام ال�صني، حتتاج رو�صيا 
لأوروبا والوليات املتحدة

رغم امتالك البالد �سورة تقدمية:

الدمنارك ، اأقل البلدان ن�صوّية يف العامل...؟
•• الفجر - خرية ال�سيباين

يف ال���دمن���ارك ، امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
احت�شانا  ال����دول  اأف�����ش��ل  ت�شنيف 
ل���ف���رتة طويلة  ك���ان���ت   - ل����ل����م����راأة  
اأن  ق���ب���ل  الأوىل  امل����رت����ب����ة  حت���ت���ل 
،"الن�شوية"  ال�����ش��وي��د-  ت�����ش��ب��ق��ه��ا 
فح�شب  �شتيمة.  ت�شبح  اأن  ب�شدد 
لالآراء  عاملية  ا�شتق�شائية  درا���ش��ة 
والق�شايا  النمطية  ال�����ش��ور  ح���ول 
املت�شاوية  واحل���ق���وق  اجل��ن�����ش��ان��ي��ة 
وحركة ميتو ، تعّد الدمنارك واحدة 
فيها  حتظى  التي  العامل  بلدن  من 

التيارات الن�شوية بن�شبة �شعيفة.
  وقد ك�شف ا�شتطالع للراأي اأجراها 
كمريدج-  غ������وف-  ي����و  م�������ش���روع 
اأكر  �شمل  بروجيكت،  غلوباليزم 
دولة   23 �شخ�ص يف  ال��ف   25 من 
، اأن واح���دا فقط م��ن ب��ني ك��ل �شتة 

دمناركيني ينا�شر الن�شوية.
يخيف  ع�����ن�����ه،  امل���������ش����ك����وت  م�����ن     
م�شطلح "الن�شوية" وزيرة امل�شاواة 
التي   ، اإليمان  كارين   ، الدمناركية 
باأنها لي�شت يف تلك  �شرحت م��راًرا 
ن�شاًطا  اأك��ر  اأن��ه��ا  اخل��ان��ة، معترة 
وال��وزي��رة لي�شت  امل�شاواة.  اأج��ل  من 
اأن  ال�����ش��ج��ل مب����ا  وح����ده����ا يف ه�����ذا 
الن�شاء  رب��ع  اأن  اإىل  ت�شري  البيانات 
الدمناركيات فقط يعترن اأنف�شهن 

ن�شويات.

القليلة التي توفر امل�شاواة يف جمال 
حقوق العمل، اأو التي تقاوم بحما�ص 
الزجاجي.  ال�شقف  اإن��ه��اء  اأج��ل  من 
ومع ذلك ، وفًقا ل�شتطالع يوغوف 

ال�شحفيان  ي����وؤك����د  ب����ل����دان  وه�����ي 
دونكان،  وباميال  اأوراجن  ريت�شارد 
الغارديان  يف مقال ن�شرته �شحيفة 
، اأقل تقدمية من حيث امل�شاواة بني 

ق��ب��ل امل�����ارة م��ق��ب��ول��ة ، وه����ذه ثاين 
"المر  نيجرييا.  بعد  ن�شبة  اأع��ل��ى 
اأنه لطيف، تقول  ل يزعجني طاملا 
الغاردين،  �شوؤال  على  ردا  دمناركية 

   يف ال�شويد ، تتجاوز هذه النتيجة 
اإّن الدمنارك حتتل  باملائة، بل   46
اإيطاليا  م��ث��ل  ب��ل��دان  خ��ل��ف  ترتيبا 
 ، امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  اأو  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  اأو 

يتم  اأن  ال���دمن���ارك���ي���ات  ت��ف�����ش��ل   ،
اأن  ع��ل��ى   ال�����ش��ارع،  يف  ا�شتهجانهن 

"ينعنت" بالن�شويات.
اله�شه�شة من  اإن  ثلثهن  وي��وؤك��د     

اجلن�شني.

مي تو.. ل متر
ال��دمن��ارك، ه��ي واح���دة م��ن الدول 

اأرى ذلك مبثابة جماملة، فالعديد 
من الدمناركيات يرغنب يف ان يقول 

لهن الرجال كم اأنت جميلة".
اأ�شتاذ   ، اأن��دري��ا���ش��ن      وت��رى ريكي 
رو�شكيلد  بجامعة  الت�شال  بحوث 
، باأن الدمناركيني  يف �شمال البالد 
اأكر ت�شاحًما مع التحر�ص اجلن�شي 
الرتكيز  اإىل  مت��ي��ل  ث��ق��اف��ة  ب�شبب 
م���ن الرتكيز  ب�����دًل  ال���ن���واي���ا،  ع��ل��ى 
"عندنا، ل  وت��ق��ول:  الأف��ع��ال.  على 
اأو  عن�شرًيا  تقوله  ما  اعتبار  ميكن 
اإذا  اجلن�شي  التمييز  ب��اب  يف  يتنزل 
النطالق.  يف  �شيئة  نيتك  تكن  مل 
وعلى �شبيل املثال، طاملا مّت بطريقة 
مل�ص امراأة  اأو  م�شك  فاإن  "مازحة"، 

ل ميثل م�شكلة ".
    وهكذا ، مل يتم التعامل مع حركة 
م���ي ت���و م���ن ق��ب��ل و���ش��ائ��ل الإع����الم 
اأو  املجتمع  اأق�����ش��ام  يف  ال��دمن��ارك��ي��ة 
الآراء  �شفحات  يف  ولكن   ، امل�شاواة 
املقالت  ف�����ش��ل��ت  ك��م��ا  وال���ث���ق���اف���ة. 
���ا ال���رتك���ي���ز على  وال���ت���ق���اري���ر اأي�������شً
م���ا مي��ك��ن اأن ي��ح��دق ب��ال��رج��ل من 
خماطر اإذا اُتهم خطاأً، بدل الرتكيز 
ال�����ش��ح��اي��ا. وح�شب  ���ش��ه��ادات  ع��ل��ى 
اثنني  م��ن  اأك��ر  ف��اإن   ، ال�شتطالع 
ت�شجب  دمناركيني،  خم�شة  كل  من 

احلركة.

عن �سليت

اأكرث ت�صاحًما مع التحر�ض ب�صبب ثقافة متيل اإىل الرتكيز على النوايا ل على الأفعال • الدمناركيون 
كل خم�صة دمناركيني يرف�صون حركة مي تو الأمريكية من  اثنني  من  • اأكرث 



األربعاء    15   مايو    2019  م   -   العـدد  12632  
Wednesday   15   May   2019  -  Issue No   12632

19191915

عربي ودويل

اأوغلو م�صمم على هزمية اأردوغان.. مرة اأخرى
•• اأ�سطنبول-وكاالت:

�شيا�شي  بزلزال  اأغلو،  اإم��ام  ال�شعب اجلمهوري  فوز مر�شح حزب  ت�شبب 
يف النتخابات املحلية الأخرية يف تركيا عن بلدية ا�شطنبول، منهياً 25 

عاماً من هيمنة الرئي�ص رجب طيب اأردوغان.
انتخابات  الرتكي  النتخابات  جمل�ص  األغى  للجدل،  مثرية  خطوة  ويف 
الرئي�ص  من  واهية  حجج  بعد  النتخابات  ب��اإع��ادة  واأم��ر  "اآذار"  مار�ص 
العمدة  والآن  الن��ت��خ��اب��ات  �شالمة  ع��ن  اأردوغ�����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي 
املخلوع "اإمام اأغلو" يف قلب عا�شفة �شيا�شية جديدة، لكنه الأوفر حظاً 
فرتة  خالل  اأ�شار  "فوي�ص.اأوف.اأمريكا".اأوغلو،  ذكرت  ما  بح�شب  فيها، 

عمله الق�شرية باأنها كانت كافية للك�شف عن الإنفاق الزائد اأو "الهائل" 
على حد تعبريه من قبل حزب اأردوغان العدالة والتنمية احلاكم.

ق��ام بجولة يف  التي ق�شاها يف من�شبه،   19 الأي���ام  اأن��ه خ��الل  واأ���ش��اف 
ال�شيا�شية  الفجوة  ب�شد  تعهده  وك��رر  حا�شدة،  اجتماعات  وعقد  املدينة 
العميقة يف تركيا التي خلفها اأردوغان و�شعيه لتحقيق "احلكم الر�شيد" 
"هذه �شربة �شُتكتب يف  اإلغاء ف��وزه:  اأوغلو عن  اإم��ام  مرة اخ��رى. وق��ال 
هذا  ال�شديد،  باحلزن  اأ�شعر  ال�شبب  لهذا  مظلمة"،  عار  و�شمة  التاريخ 
لي�ص حزناً موجهاً لنف�شي؛ اإنه حزن للمجتمع الرتكي. اأحزن وانا اأرى 
عائد  اخل��ط��اأ  ه��ذا  ت�شحيح  لكن  الرتكية.  للدميقراطية  كهذه  �شربة 

اإلينا. وهذه هي املعركة التي نعطيها الآن الأولية ".

مبا  مدعوم  اأخ��رى  م��رة  باإ�شطنبول  الفوز  على  "ت�شميمه  اإن  واأ���ش��اف 
اكت�شفه خالل فرتة وليته الق�شرية".

متثل اإ�شطنبول حوايل ربع �شكان تركيا وثلث اقت�شاد البالد، مما يجعلها 
بجامعة  الدولية  العالقات  اأ�شتاذ  وق��ال  تركيا.  يف  �شيا�شية  جائزة  اأه��م 
من  الكثري  ت��ق��دم  "ا�شطنبول  اوزي���ل:  ���ش��ويل  اأ�شطنبول  يف  ه��ا���ص  ق���ادر 
فر�ص الرعاية". اإنها ت�شحذ حمركات ال�شيا�شة بالن�شبة لأولئك الذين 
هذه  على  اللعب  والتنمية  العدالة  ح��زب  اأتقن  وق��د   ، عليها  ي�شيطرون 
الأمور حقاً". واأ�شار اإىل اأن و�شائل الإعالم "املاأجورة" هي و�شائل اإعالم 
ومعظمها  لها،  مقراً  اإ�شطنبول  من  وتتخذ  اأردوغ���ان  حلكومة  موالية 
ينتمي اإىل تكتالت جتارية لها عالقات وثيقة مع احلزب احلاكم، زكانت 

يف طليعة تيارات ال�شغط من اأجل اإبطال الت�شويت يف اأ�شطنبول.
يقول حمللون ل�"فوي�ص اوف اأمريكا"، اإن "اإلغاء الت�شويت ي�شر ب�شرعية 

اأردوغان ال�شيا�شية املبنية على النجاح النتخابي.
الليلية  اأ�شوات الحتجاجات  اإىل  اإ�شطنبول يف الرت��داد  وت�شتمر �شوارع 
املعرت�شة على اإلغاء الت�شويت. وقال اإمام اأوغلو: "من الوا�شح اأن هذا 
الت�شويت ل يخ�ص اإ�شطنبول فقط". "هذه انتخابات حملية ون�شال من 
اأجل الدميقراطية. ولهذا ال�شبب �شتنمو حملتنا اأكر بكثري، و�شي�شارك 
مئات الآلف من النا�ص". وقال املحلل من غلوبال �شور�ص بارترز اتيال 
ي�شيالدا: "الفوز هو عادة مكت�شبة"، م�شيفاً اأن املعار�شة موؤهلة "للفوز 

مرة اأخرى" يف اأ�شطنبول.

لن ي�ستطيع ادعاء ال�ستقامة ال�سيا�سية والأخالقية 

خ�صارة اأردوغان لإ�صطنبول تك�صف وكر ف�صاد وحم�صوبيات

توتر يف العراق...هل اقرتبت املواجهة بني وا�صنطن وطهران؟

•• عوا�سم-وكاالت:

ال���رتك���ي �شميح  ال�����ش��ح��ايف  ي��ذك��ر 
اإيديز اأنه بعدما بذل حزب العدالة 
اإلغاء  والتنمية كل احليل ل�شمان 
نتائج  لالنتخابات  العليا  اللجنة 
ا�شتحقاق 31 مار�ص "اآذار"، ميكن 
للمرء افرتا�ص اأن احلزب احلاكم 
بداأ فعاًل العمل على �شمان الفوز 
باإعادة انتخابات اإ�شطنبول، يف 23 

يونيو"حزيران" املقبل.
تركيا"  "�شيغما  م��وق��ع  يف  وك��ت��ب 
اأ�شواأ  ه��زمي��ة  �شيكون  ال��ب��دي��ل  اأن 
مار�ص  يف  بها  مني  التي  تلك  من 
"اآذار"، وب�شكل وا�شح، هذا اأمر ل 
رجب  ال��رتك��ي  الرئي�ص  ي�شتطيع 

طيب اأردوغان حتمله.
اإ�شطنبول  خ���������ش����ارة  اأن  ي����ب����دو 

فيها. 
التي  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ف��و���ش��ى  اإن 
�شاهمت فيها اللجنة العليا �شتكون 
احلكومة  ع���ل���ى  ب��ك��ث��ري  اأ����ش���ع���ب 
الثقتني  اأن  مب���ا  م��ع��ه��ا  ل��ت��ت��ع��ام��ل 
الداخلية والدولية يف قدرتها على 
للقوانني  ب��ع��دال��ة، ووف��ق��اً  احل��ك��م 

تعر�شت للتاآكل اأكر.
يربح  اأن  ي����اأم����ل  اأردوغ����������ان  ك�����ان 
"اآذار"  مار�ص   31 يف  النتخابات 
وموا�شلة  ولي���ت���ه  ل��ت��ع��زي��ز  ب��ق��وة 
تركيا  على  الفريدة  روؤيته  فر�ص 
حتى، ول��و ك��ان ن�شف الأت���راك ل 

ي�شاطرونه الراأي. 
ع���و����ش���اً ع���ن ذل����ك ���ش��ي��ك��ون عليه 
والن�شف  الأرب���ع  ال�شنوات  ق�شاء 
الباقية حتى النتخابات الرئا�شية 
يحاول  وه��و  املقبلة  والت�شريعية 

امل��ج��ادل��ة ب��اأن��ه��م مل ي��ك��ون��وا هم، 
اإلغاء  وراء  ال��ع��ل��ي��ا،  ال��ل��ج��ن��ة  ب���ل 
العدالة  ح���زب  ك���ان  الن��ت��خ��اب��ات. 
برمته  امل�شار  اأطلق  من  والتنمية 
اأ�شعف احل��ج��ج، والأه����م، من  م��ع 
ذل�����ك ع��م��ل��ه ب���ك���ل ال���ن���ف���وذ ال����ذي 
ل�شمان  الكوالي�ص  خلف  امتلكه 

احل�شول على ما يريده. 
العديد  اأن  ال��ك��ات��ب  ي��ذك��ر  ل��ك��ن، 
للحزب  النزيهني  ال��داع��م��ني  م��ن 
احلاكم، مبن فيهم اأع�شاء بارزون، 
ال�شابق  ال���رتك���ي  ال��رئ��ي�����ص  م��ث��ل 
ورئ��ي�����ص احلكومة  غ���ول  ع��ب��داهلل 
ال�شابق اأحمد داود اأوغلو، ي�شلطون 
تلقتها  التي  ال�شربة  على  ال�شوء 
فوز  اإل��غ��اء  ب�شبب  الدميوقراطية 

املعار�شة يف اإ�شطنبول.
متحم�شون  م����وؤي����دون  وه���ن���ال���ك 

املخاطر  من  الكثري  على  تنطوي 
ل��ل��ح��زب احل���اك���م ل���ُت���رتك الأم����ور 
باأن  على طبيعتها. كر مقتنعون 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح���زب  خ�����ش��ارة 
اإ�شطنبول ل�شالح املعار�شة بعدما 
اح��ت��ف��ظ ب��ه��ا م���ع ���ش��ل��ف��ه حل���وايل 
�شتوؤدي اإىل ك�شف وكر  عاماً،   25
دبابري الف�شاد، وامل�شالح املكت�شبة، 

والتع�شف يف ا�شتخدام ال�شلطة. 
اآخ������ر  ت���ف�������ش���ري  اأي  ي�����وج�����د  ل 
ح���ت���ى ل مي�������ص ح������زب ال���ع���دال���ة 
اخل�شائ�ص  ب��ج��م��ي��ع  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة، اأو ب��الأح��رى ما 
وليقبل  ت���رك���ي���ا،  يف  م��ن��ه��ا  ت��ب��ق��ى 
تكبدها  ال��ت��ي  ال�شلبية  ب��ال�����ش��ورة 

الآن اأمام العامل ب�شكل كبري.
اأع�شاء  اخ���ت���ب���اء  م���ن  ج�����دوى  ل 
م��ن احل���زب احل��اك��م خ��ل��ف اأقنعة 

يتمتعون  مم��ن  ال��رتك��ي  للرئي�ص 
ال�شيا�شي  ال�����ش��ل��وك  م���ن  ب��ح�����ص 
ال�����ق�����ومي ي�����ج�����دون ����ش���ع���وب���ة يف 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ف��ع��ل��ت��ه  ه�����ش��م م���ا 

لالنتخابات.
من الوا�شح اأنه من اليوم و�شاعداً، 
والتنمية  العدالة  حزب  يكون  لن 
احل�����زب ن��ف�����ش��ه ال�����ذي ك����ان عليه 
املا�شي،  "اآذار"  م��ار���ص   31 ق��ب��ل 
وح��ت��ى ل���و ف���از يف ان��ت��خ��اب��ات 23 

يونيو"حزيران" فاإنه �شيخ�شر.
ب�شكل  الأت���������راك  ذك�����ر  ح����زب����اً  اإن 
م�شتمر بقد�شية �شندوق القرتاع 
ل�����ن ي����ك����ون ق�����������ادراً ع���ل���ى ادع������اء 
ال�شتقامة ال�شيا�شية والأخالقية. 
داخلياً وخارجياً، لن يكون العدالة 
وال��ت��ن��م��ي��ة اأك������ر م����ن ح�����زب فاز 
م�شكوك  ب��اأ���ش��ال��ي��ب  ب��الن��ت��خ��اب��ات 

•• وا�سنطن-وكاالت:

اأمريكية  ط��ائ��رات  حاملة  و�شلت 
واأرب�����ع ق���اذف���ات ق�����ادرة ع��ل��ى حمل 
روؤو�ص نووية اإىل ال�شرق الأو�شط، 
اأنغو�ص  الأمريكي  ال�شناتور  وحذر 
كينغ الذي يتوىل من�شباً يف جلنة 
القوات امل�شلحة يف جمل�ص ال�شيوخ، 
م�شت�شار الأمن القومي الأمريكي 
ال�شتفزازات  م���ن  ب��ول��ت��ون  ج���ون 
ت�شعيد  اإىل  ت��ق��ود  اأن  ميكن  ال��ت��ي 

خطري مع اإيران. 
وكان بولتون ل البنتاغون، هو من 
اأع��ل��ن يف الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي حترك 
ال���ق���وات الأم���ري���ك���ي���ة، ال��ت��ي قالت 
اإىل  تهدف  اإنها  الأمريكية  الإدارة 
لب�ص  ل  "وا�شحة  ر���ش��ال��ة  توجيه 

فيها" اإىل طهران. 
وات��خ��ذ ق��رار حتريك ال��ق��وات، رداً 
على ما و�شفه القائم باإعمال وزير 
الدفاع باتريك �شاناهان مبعلومات 
"موثوقة جداً جداً"  ا�شتخباراتية 
اإيران  ول���ردع  و���ش��ي��ك،  تهديد  ع��ن 
ووك���الئ���ه���ا ع���ن ���ش��ن ه���ج���وم على 

القوات الأمريكية يف املنطقة.
وال�����ش��ب��ت اأع���ل���ن ال��ب��ن��ت��اغ��ون قرار 
اإىل  اإ�شافية  اأمريكية  اإر�شال قوات 

عن �شبط النف�ص، ما ي�شع القوات 
الأمريكية يف خطر. 

ب�شهولة  ال��ت�����ش��ور  امل��م��ك��ن  وم����ن 
م��ه��اج��م��ة ب��ع�����ص امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات يف 
ال�����ع�����راق اجل����ن����ود الأم���ري���ك���ي���ني، 
ع�شكري،  ب��ع��م��ل  ن��ح��ن  و"بادرنا 
عليه.  ال����رد  اإىل  اإي������ران  وع���م���دت 
واأ�شعر  اخل��ط��ورة،  بالغ  و�شع  اإن��ه 
مواجهة  اإىل  اجتاهنا  من  بالقلق 
ع�����ش��ك��ري��ة ���ش��ت��ك��ون م���وؤذي���ة ج����داَ. 
وم��ا راأي��ت��ه على الأر����ص يف العراق 
امل�شوؤولني  م��ع  الج��ت��م��اع��ات  ويف 
العراقيني اأن هناك و�شعاً متوتراً. 
نحن يف حاجة لنكون حازمني مع 
اإىل خط  اأي�شاً  اإي��ران، لكن نحتاج 
و�شول  ت��ف��ادي  لن�شمن  ات�����ش��الت 

الأمور اإىل مواجهة بال�شدفة". 
واأبدى اأنغو�ص خ�شيته من "اأ�شلوب 
اأم��ام جمموعة  بولتون ال��ذي ق��ال 
من املنفيني الإيرانيني يف 2017 
تغيري  ه�����و  ال����وح����ي����د  احل������ل  اإن 
 2019 و"يف  اإي����ران،  يف  النظام" 
طهران".  �����ش����وارع  يف  ���ش��ن��ح��ت��ف��ل 
وه��و وا�شح ج��داً يف موقفه، الذي 
�شيا�شة  يكون  اأن  من  قلقاً  يحدث 
تو�شل اإىل مواجهة حتمية. وهذا 

ما يقلقني".

ل�شن  الإي�����راين،  ال��ن��ظ��ام  لبولتون 
ل�"الفورين  كينغ  وحت��دث  هجوم. 
بولي�شي" عن ال�شيا�شة الأمريكية 
املتوا�شل  وال��ت��ه��دي��د  م��ع ط��ه��ران، 
من داع�ص يف العراق و�شوريا، وقرار 
ت��رام��ب بتثبيت  ال��رئ��ي�����ص دون��ال��د 
الدفاع.   وزي��ر  �شاناهان يف من�شب 
ال�شعوبات  اإح��دى  اأن  عنه  ونقلت 
امليلي�شيات  يف  تتمثل  ال���ع���راق  يف 

التهديد،  ه���ذا  ع��ل��ى  رداً  امل��ن��ط��ق��ة 
"يو  امل��دم��رة  البارجة  ذل��ك  مبا يف 
حتمل  التي  اأرلينغتون"  اإ���ص  اإ���ص 
املارينز  م���ن  ج���ن���وداً  م��ت��ن��ه��ا  ع��ل��ى 
اإر�شال  ع��ن  ف�شاًل  م��ع��دات��ه��م،  م��ع 

بطارية �شواريخ "باتريوت". 
تفقد  ال��ذي  كينغ،  ال�شناتور  ح��ذر 
اأخرياً القوات الأمريكية يف العراق، 
املت�شدد  اخل���ط���اب  ا���ش��ت��ف��زاز  م���ن 

ال�شيعية القوية جداً داخل البالد، 
���ش��ي��ط��رة تامة  ت�����ش��ي��ط��ر  ل��ك��ن��ه��ا ل 
اأنه  اإىل  ول��ف��ت  احل���ك���وم���ة.   ع��ل��ى 
اأحد  ف���اإن  ال��ع��راق،  ك��ان يف  عندما 
اأن هذه  ال��ت��ي علمها ه��ي  الأ���ش��ي��اء 
القوات  مهاجمة  تريد  امليلي�شيات 
اإي�����ران رف�شت  ل��ك��ن  الأم��ري��ك��ي��ة، 
واخل���وف، مع  ب��ذل��ك.  لها  ال�شماح 
اإي���ران  تتخلى  اأن  ال��ت��وت��ر،  ارت��ف��اع 

جديدة  �شيا�شية  اأح���زاب  تاأ�شي�ص 
م���ن رح���م ح��زب��ه الأ����ش���ا����ش���ي، كما 
�شيقودها بع�ص من اأقرب زمالئه 
مقربني  كانوا  الذين  ال�شيا�شيني 
الذي  الو�شع  العديد  ي�شف  منه. 
اأوجد اأردوغان نف�شه فيه بالو�شع 

اخلا�شر يف جميع الأحوال.

ال��ت��ع��ام��ل م���ع م�����ش��اك��ل م���ن �شنع 
�شيكون  الأثناء،  هذه  يف  حكومته. 
عليه التعامل مع اأع�شاء من حزبه 
بال�شمري  ي��ت��م��ت��ع��ون  ال���ذي���ن  م���ن 
اإليه  و����ش���ل���ت  مم����ا  وال���غ���ا����ش���ب���ني 

الأمور داخل حزبهم وقيادتهم.
وال��ن��ت��ي��ج��ة الأك�����ر ت��رج��ي��ح��اً هو 

ال�شواب  اأردوغ�����������ان  اع���ت���م���د  ل����و 
ال�شيا�شي، وتقبل خ�شارة اإ�شطنبول 
بنبل لكان رفع مكانته الأخالقية. 
اأردوغان  اأ�شبح  يبدو،  ما  بح�شب 
وحزبه مو�شومني، ومن ال�شعوبة 
معرفة كيف ميكن توقع جني اأي 

منافع من جراء ذلك.

اجلزائر: اتهام الأمني العام حلزب العمال ب� التاآمر
•• اجلزائر-وكاالت:

ت���ن���ظ���ر امل���ح���ك���م���ة ال���ع�������ش���ك���ري���ة يف 
اجلزائر يف 20 مايو "اأيار" يف طلب 
الإف����راج ع��ن الأم���ني ال��ع��ام حلزب 
املوجودة  ح���ن���ون،  ل���وي���زة  ال��ع��م��ال 
بتهمتي"امل�شا�ص  احل��ب�����ص  ره����ن 
�شد  و"املوؤامرة  اجلي�ص"  ب�شلطة 
�شعيد  ق�شية  يف  الدولة"  �شلطة 
ال�شابق،  الرئي�ص  �شقيق  بوتفليقة 

بح�شب حماميها.
العربي  اآيت  املحامي مقران  وقال 
لدى  الت���ه���ام  غ��رف��ة  "�شتنظر   :
املحكمة الع�شكرية يف طلب الإفراج 
ال�شيدة  قدمته  ال��ذي  الطعن  بعد 
مايو"اأيار"   20 يوم  حنون  لويزة 
ال�����ش��ج��ن املدين  ه���ي م���وج���ودة يف 
بالبليدة ويف حالة نف�شية جيدة".

املحامي  اأو������ش�����ح  ج���ان���ب���ه  وم������ن 
لويزة  "ال�شيدة  غ�شري  بوجمعة 
حنون متهمة بنف�ص التهم املوجهة 
�شعيد  اأي  الآخرين"  ل��ل��ث��الث��ة 
م�شت�شاراً  ك����ان  ال����ذي  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة 
ل�����ش��ق��ي��ق��ه ال��رئ��ي�����ص ال�����ش��اب��ق عبد 
حممد  والفريق  بوتفليقة  العزيز 
"توفيق"  ب��ا���ش��م  امل���ع���روف  م��دي��ن 
جهاز  مدير  من�شب  �شغل  وال���ذي 

اأمر اخلمي�ص، باإيداع لويزة حنون 
بعدما  امل��وؤق��ت  احلب�ص  �شنة   65
"ل�شماعها  ك�����ش��اه��دة  ا���ش��ت��دع��اه��ا 
اإط������ار  ال����وق����ائ����ع يف  ب���خ�������ش���و����ص 
م��وا���ش��ل��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ���ش��د ك���ل من 
ع��ث��م��ان ط���رط���اق وحم��م��د مدين 
نقلت  ك���م���ا  بوتفليقة"  و���ش��ع��ي��د 

و�شائل الإعالم الر�شمية.
وحتدث حزب العمال الذي تقوده 
 1990 ت��اأ���ش��ي�����ش��ه يف  ح��ن��ون م��ن��ذ 
حزب  يواجهها  ق���ذرة  "حملة  ع��ن 
وطالب  العامة"  واأمينته  العمال 

بالإفراج عنها.
اآخ��ر بيان وقعته حنون قبل  وك��ان 
الق�شائية  احلملة  انتقد  �شجنها 
ال���ت���ي ا���ش��ت��ه��دف��ت رج������ال اأع���م���ال 
وم�شوؤولني �شيا�شيني وع�شكريني.

"دون  ب����ي����ان:  يف  احل�������زب  وق�������ال 
املدنية  العدالة  �شوؤون  يف  التدخل 
وال���ع�������ش���ك���ري���ة ف�������اإن الع���ت���ق���الت 
وامل���ح���اك���م���ات ����ش���واء ت��ع��ل��ق الأم����ر 
القت�شادية  اجل��رائ��م  اأو  باجلنح 
اأوالع���ت���ق���الت الأخ����رية ال��ت��ي لها 
طعم �شيا�شي.. تثري عدة ت�شاوؤلت 
وطبيعة  ال��ث��وري  للو�شع  بالنظر 
ون��وع��ي��ة امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي تعطي 

الأوامر لذلك".

اجل���زائ���ر على  ال����ش���ت���خ���ب���ارات يف 
ال�شابق  واملن�ّشق  ع��ام��اً،   25 م��دى 
طرطاق  عثمان  الأمنية  للم�شالح 

املعروف با�شم "ب�شري".
من�شو�ص  بتهمتني  الثالثة  ُتوبع 
عليهما يف قانون الق�شاء الع�شكري 
"امل�شا�ص  وهما  العقوبات  وق��ان��ون 
�شد  و"املوؤامرة  اجلي�ص"  ب�شلطة 
اأكد  م��ا  بح�شب  الدولة"،  �شلطة 

بيان للمحكمة الع�شكرية.
ل��وي��زة حنون  اأن  غ�����ش��ري  واأ����ش���اف 
بوتفليقة  ب�شعيد  ف��ع��اًل  "التقت 
م�ش�شاراً  من�شبه  يف  ي��زال  ل  وه��و 
للرئي�ص، لوحده وبطلب منه وهذا 

كل ما يوجد �شدها يف امللف".
الع�شكري  التحقيق  قا�شي  وك���ان 

بوتني ي�صتقبل بومبيو �صعيا لتبديد التوتر يف العالقات
•• �سوت�سي-اأ ف ب:

ي�������ش���ت���ق���ب���ل ال����رئ����ي���������ص ال����رو�����ش����ي 
اخلارجية  وزي��ر  بوتني  فالدميري 
�شعيا  ب��وم��ب��ي��و  م��اي��ك  الأم���ريك���ي 
العالقات  "ال�شتقرار" يف  لإر�شاء 
على  البلدين،  بني  التوتر  �شديدة 
ال���رغ���م م���ن ق��ائ��م��ة م��ت��زاي��دة من 

املوا�شيع اخلالفية.
الكثرية  ه���ذه اخل��الف��ات  ويف ظ��ل 
بني وا�شنطن ومو�شكو ويف طليعتها 
�شوريا واإيران واأوكرانيا وفنزويال 
على  يتحتم  ال�شالح،  نزع  وم�شاألة 
بومبيو التقدم يف حقل األغام بحثا 
املنا�شبة ما بني حزمه  النرة  عن 
الرو�شي،  اخل�����ش��م  جت����اه  امل��ع��ل��ن 
ترامب  دون����ال����د  رئ��ي�����ش��ه  و����ش���ع���ي 

للتقرب من مو�شكو.
بومبيو  اأن  ال��ك��رم��ل��ني  واأو�����ش����ح 
�شريغي  الرو�شي  نظريه  �شيلتقي 
ي�شتقبلهما  اأن  ق���ب���ل  لف��������روف 
اأعلى  ل��ي��ك��ون  ال��رو���ش��ي،  ال��رئ��ي�����ص 
م�شوؤول اأمريكي يلتقي بوتني منذ 
متوز-يوليو  يف  ت��رام��ب  م��ع  قمته 
خاللها  اأث����ار  وال��ت��ي  هل�شنكي،  يف 
ال��رئ��ي�����ص اجل���م���ه���وري ���ش��دم��ة يف 
الأمريكية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ة 
�شيد  ح����ي����ال  امل������ه������ادن  مب����وق����ف����ه 

الكرملني.
وقد يلتقي الرئي�شان جمددا خالل 
القمة املقبلة ملجموعة الع�شرين يف 

نهاية حزيران-يونيو يف اليابان.
وي����اأم����ل ال��ب��ي��ت الأب���ي�������ص يف طي 
����ش���ف���ح���ة ال�����ع�����الق�����ات امل����ت����وت����رة 
ال���ب���ل���دي���ن اخل�������ش���م���ني بعد  ب����ني 
اخلا�ص  امل���دع���ي  ان���ت���ه���اء حت��ق��ي��ق 

بومبيو  زي����ارة  ت�شمح  اأن  يف  اأم��ل��ه 
يف  ال�شتقرار"  "بع�ص  ب���اإر����ش���اء 
اأقر  لكنه  البلدين،  بني  العالقات 
ب��ح�����ش��ب وك���ال���ة اإن���رتف���اك�������ص ب���اأن 
حول  "�شعبة"  ت��ب��دو  امل���ح���ادث���ات 
فنزويال اإذ يعتمد البلدان مواقف 
هذا  يف  نقي�ص"  ط�����ريف  "على 

املو�شوع.
وم�����ش��األ��ة ف��ن��زوي��ال ل��ي�����ش��ت �شوى 
واح�����د م���ن امل��وا���ش��ي��ع ال���ت���ي تثري 
م��واج��ه��ة دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ح����ادة بني 
ال��ب��ل��دي��ن، وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ال���ن���زاع يف 
ومعاهدة  اأوكرانيا  وم�شري  �شوريا 

نزع ال�شالح.
وب����ال����رغ����م م����ن اأن�������ه م����ق����رب من 
ترامب، يبقى بومبيو موؤيدا لتبني 
موقف مت�شدد حيال مو�شكو، وهو 
م��رة جديدة يف كلمة  ما عر عنه 

األقاها ال�شبت يف كاليفورنيا.
اأع�شاء  اأن  ك��ل��م��ت��ه  يف  واع����ت����ر 

اأقل  اأك��د قبل  ال��ذي  روب���رت مولر 
م����ن ���ش��ه��ري��ن ت���دخ���ل رو����ش���ي���ا يف 
 2016 النتخابات الرئا�شية عام 
اإىل وجود تواطوؤ  لكنه مل يخل�ص 
بني فريق حملة ترامب ومو�شكو.

بظلها  التحقيقات  األ��ق��ت  وبعدما 
وليته  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  ع��ل��ى 
الرئا�شية، اأجرى ترامب يف مطلع 
اأيار-مايو مكاملة هاتفية مع بوتني 
�شاعة وو�شفها  اأكر من  ا�شتمرت 

باأنها "اإيجابية جدا".
اأك����د له  اإن ب��وت��ني  وق����ال ت���رام���ب 
فنزويال،  يف  مو�شكو  ت��دخ��ل  ع��دم 
مواقف  مبا�شر  ب�شكل  يناق�ص  ما 
بومبيو وغريه من كبار امل�شوؤولني 
ال��ذي��ن دع���وا رو�شيا  الأم��ريك��ي��ني 
اإىل وقف دعمها للرئي�ص نيكول�ص 

مادورو.
اخلارجية  وزي�����ر  ن���ائ���ب  واأع�������رب 
ال��رو���ش��ي ���ش��ريغ��ي ري��اب��ك��وف عن 

"ابتعدوا  الأم���ريك���ي  ال��ك��ون��غ��ر���ص 
الأخرية  العقود  الواقعية" يف  عن 
ال�شني  "�شم دول مثل  اأن  بظنهم 
بالنظام  ي��ع��رف  م���ا  اإىل  ورو���ش��ي��ا 
ال������دويل ���ش��ي�����ش��رع ت���ط���وره���ا نحو 
"ميكننا  م�شيفا  الدميوقراطية" 
�شنة  ث��الث��ني  ب��ع��د  الآن  ن���رى  اأن 
على نهاية احلرب الباردة اأن نظام 
املعار�شني بدم  بوتني يق�شي على 

بارد ويجتاح جريانه".
و�شهدت ال�شتعدادات لهذه الزيارة 
بومبيو  األغى  اإذ  بلبلة،  رو�شيا  اإىل 
مقررا  ل��ق��اء  الأخ����رية  اللحظة  يف 
مع رجال اأعمال يف مو�شكو وزيارة 
لل�شاحة احلمراء، ليتوجه الإثنني 
امللف  ب��ح��ث  ب��ه��دف  ب��روك�����ش��ل  اإىل 
اأوروبيني  م�شوؤولني  مع  الإي���راين 
مو�شكو  غ������رار  ع���ل���ى  ي��ت��م�����ش��ك��ون 
التفاق  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ب�����ش��رورة 

النووي املوقع مع طهران.

ال�صني تر�صل 71 طنا من امل�صاعدات الطبية اإىل فنزويال 
 •• كراكا�س-اأ ف ب:

هبطت يف فنزويال طائرة حمّملة مبواد طبية واأدوية هي 
الثانية التي تر�شلها ال�شني يف اإطار اّتفاق تعاون "اإن�شاين 
وتقني" بني حكومة الرئي�ص نيكول�ص مادورو والعمالق 
الآ�شيوي. وحّطت طائرة بوينغ 747 حتمل 71 طّناً من 
الأدوية واملواد اجلراحية يف العا�شمة كراكا�ص، وفق بيان 

للحكومة الفنزويلية.
ال�شحنة مواد خا�شة بالن�شاء احلوامل واأدوية  وتت�شمن 

ملعاجلة م�شاكل التنّف�ص.
"مع  اأّن��ه  األفارو  كارلو�ص  الفنزويلي  حة  ال�شّ وزي��ر  وق��ال 
تلّقيناها  التي  تلك  اإىل  بالإ�شافة  الثانية،  ال�شحنة  هذه 
من رو�شيا الحتادية، وال�شليب الأحمر الدويل والهالل 
ت�شّلمتها  ال��ت��ي  والأدوي������ة  الإم�������دادات  ت��ك��ون  الأحمر"، 

كراكا�ص و�شلت اإىل نحو 166 طّناً.
65 طّناً من امل�شاعدات و�شلت  وكانت �شحنة �شابقة من 

من ال�شني يف 29 اآذار-مار�ص.
وتعاين فنزويال من نق�ص خطري يف املواد الأ�شا�شية مثل 
منذ  م�شتمر  اقت�شادي  رك��ود  نتيجة  والأدوي����ة  الأغ��ذي��ة 
�شكان  عدد  ربع  اإّن  املتحدة  الأمم  وتقول  �شنوات.  خم�ص 

اإىل  ما�ّشة  بحاجة  ه��م  ن�شمة  مليون   30 البالغ  ال��ب��الد 
امل�شاعدات الإن�شانية.

اأزم��ة �شيا�شية منذ كانون الثاين- كما تعاين البالد من 
نف�شه  غوايدو  خ��وان  الرملان  رئي�ص  اأعلن  عندما  يناير 
انتقالياً واعرتفت به اأكر من 50 دولة، يف حتدٍّ  رئي�شاً 
مبا�شر ل�شلطة مادورو. وحاول غوايدو اإدخال م�شاعدات 
قّدمتها الوليات املتحدة اإىل البالد بالقّوة عر كولومبيا 
الفنزويلي متّكن من  لكّن اجلي�ص  والرازيل وكورا�شاو، 

منعه باأوامر من مادورو.
ويحّمل مادورو العقوبات الأمريكية م�شوؤولية الأزمتني 
املعي�شية والقت�شادية، موؤّكداً اأّن العقوبات كّلفت اقت�شاد 

بالده 30 مليار دولر.
من  م�شاعدات  با�شتقبال  م���ادورو  �شمح  املا�شي  وال�شهر 
اإىل جتّنب  الذي دعا الطرفني  الدويل  الأحمر  ال�شليب 

ت�شيي�ص ق�شية امل�شاعدات يف �شراعهما على ال�شلطة.
وقال �شفري ال�شني لدى فنزويال يل باورونغ اإّنه ياأمل اأن 
الناجمة  "الأ�شرار  ال�شينية من  امل�شاعدات  �شحنة  تقّلل 

عن العقوبات الأجنبية".
ال�����ش��ني ورو���ش��ي��ا ح��ك��وم��ة م�����ادورو بينما تدعم  وت��دع��م 

الوليات املتحدة غوايدو.

كوريا ال�صمالية تطالب 
ب�صفينة �صادرتها وا�صنطن

•• �سيول-اأ ف ب:
اأم�ص  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  و���ش��ف��ت 
الأمريكية  ال�����ش��ل��ط��ات  م�������ش���ادرة 
املا�شي  الأ����ش���ب���وع  �شفنها  اإح�����دى 
الدولية،  العقوبات  انتهاك  بتهمة 
م�شروع"  غري  �شرقة  "عمل  باأنها 

وطالبت باإعادة ال�شفينة.
اأعلن  الأم����ريك����ي  ال��ق�����ش��اء  وك����ان 
�شفينة  م�شادرة  املا�شي  اخلمي�ص 
"وايز  ال�شمالية  الكورية  ال�شحن 
اأون�شت" املتهمة بانتهاك العقوبات 
الدولية عر ت�شديرها كميات من 

الفحم وا�شتريادها اآلت.
يف  الفائت  العام  ال�شفينة  �شودرت 
مالحقا  قبطانها  كون  اندوني�شيا 
ويف  الندوني�شية.  ال�شلطات  م��ن 
ال�شلطات  اأط��ل��ق��ت  مت��وز-ي��ول��ي��و 

المريكية بدورها اآلية م�شادرة.
امل�شبوقة  غ���ري  امل�������ش���ادرة  وه�����ذه 
�شفن  اك��ر  اح��دى  تعتر  ل�شفينة 
ال�شحن الكورية ال�شمالية بح�شب 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ت���اأت���ي يف ظل 
وا�شنطن  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ت��ده��ور 
ف�����ش��ل القمة  ي���ان���غ م��ن��ذ  وب���ي���ون���غ 
ال��رئ��ي�����ص المريكي  ب��ني  ال��ث��ان��ي��ة 
دون��ال��د ت��رام��ب وال��زع��ي��م الكوري 
ال�شمايل كيم جونغ اون يف �شباط-

فراير يف فيتنام.
الكورية  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 
ال�شمالية ان هذه امل�شادرة تتعار�ص 
امل�شرتك  الع�����الن  م�����ش��م��ون  م���ع 
المريكي  ال��رئ��ي�����ص  وق��ع��ه  ال����ذي 
خالل  ال�شمايل  ال��ك��وري  والزعيم 
حزيران-يونيو  يف  الوىل  قمتهما 

2018 يف �شنغافورة.
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

ليكي�ص ليتينج كو.، ليميتد
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 12299٤
باإ�شم : ليكي�ص ليتينج كو.، ليميتد

وعنوانة : رقم  29/11 مو 3 ، راما 2 اآر دي. ، نادي �شب - دي�شرتيكت ،    
مواجن دي�شرتيكت ، �شامت�شاكورن 7٤000 ، تايلند  

بتاريخ : 18/10/2010 وامل�شجلة حتت الرقم : 108038 
�سورة العالمة : 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر  �شنوات اخرى اعتباراً من تاريخ اليداع يف : 
2018/11/27    وحتى تاريخ انتهاء احلماية يف : 2028/11/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

ال جي �شيم ، ليميتد
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 12607٤
باإ�شم : ال جي �شيم ، ليميتد

وعنوانة : 128 ،  يوي - دايرو ، يوجنديوجنبو –  �شيوؤول ، جمهورية كوريا   
بتاريخ : 2011/01/16 وامل�شجلة حتت الرقم : 128270 

�سورة العالمة : 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر  �شنوات اخرى اعتباراً من تاريخ اليداع يف : 
2009/02/19 وحتى تاريخ انتهاء احلماية يف : 2019/02/19

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

 دي ات�ص �شي �شي ال ليميتد
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

بتاريخ : 2018/10/28 املودعة بالرقم : 117035 
وعنوانة : �ص. ب  3186 رود تاون ، تورتول ،  اجلزر العذراء الريطانية

وامل�شجلة حتت الرقم : 
باإ�شم : دي ات�ص �شي �شي ال ليميتد                 

�سورة العالمة : 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر  �شنوات اخرى اعتباراً من تاريخ اليداع يف : 
2018/7/2٤ وحتى تاريخ انتهاء احلماية يف : 2028/7/2٤

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 309605         بتاريخ: 1٤/2019/0٤
UK00003357040 :رقم الأولوية

تاريخ الأولوية: 2018/11/28
البلد الأولوية: اململكة املتحدة

با�ش��م: فاآ�شجم هولدينح ليمتد
وعنوانه: 25 مادوك�ص �شرتيت لندن، دبليو 1 ا�ص 2 كيو ان، املمكلة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الروتينبة؛  املكمالت  باحلمية؛  واخلا�شة  الغذائية  املكمالت  الفيتامينات؛  وم�شتح�شرات  الفيتامينات 
املكمالت الغذائية واملكمالت الفيتامينات واملعادن؛ امل�شتح�شرات طبية؛ املواد الغذائية للحمية، امل�شروبات 

واملنتجات للغايات الطبية
الواق�عة بالفئة: 5

و�شف العالمة: عبارة كلمة FacePops باللغة الجنليزية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 127075
با�ش��م: بيكمان كولرت، انك

املتحدة  ال��ولي��ات   92821 كاليفورنيا  ب���ري،  ب��ول��ي��ف��ارد،  ك��رمي��ر  ا����ص.   250 وع��ن��وان��ه: 
المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )1330٤9(  بتاريخ: 2011/02/2٤
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/03/16 وحتى تاريخ : 2029/03/16
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 127076
با�ش��م: بيكمان كولرت، انك

املتحدة  ال��ولي��ات   92821 كاليفورنيا  ب���ري،  ب��ول��ي��ف��ارد،  ك��رمي��ر  ا����ص.   250 وع��ن��وان��ه: 
المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )133050(  بتاريخ: 2011/02/2٤
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/03/16 وحتى تاريخ : 2029/03/16
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 127077
با�ش��م: بيكمان كولرت، انك

املتحدة  ال��ولي��ات   92821 كاليفورنيا  ب���ري،  ب��ول��ي��ف��ارد،  ك��رمي��ر  ا����ص.   250 وع��ن��وان��ه: 
المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )133051(  بتاريخ: 2011/02/2٤
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/03/16 وحتى تاريخ : 2029/03/16
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 127078

با�ش��م: بيكمان كولرت، انك

املتحدة  ال��ولي��ات   92821 كاليفورنيا  ب���ري،  ب��ول��ي��ف��ارد،  ك��رمي��ر  ا����ص.   250 وع��ن��وان��ه: 

المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )133052(  بتاريخ: 2011/02/2٤

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/03/16 وحتى تاريخ : 2029/03/16

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15 

 اإعــــــــالن
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/الكرتو موتيف ديزل 
انك- اأبوظبي فرع �شركة )الوليات املتحدة( مقيدة يف 
�شجل ال�شركات الجنبية لدى الوزارة حتت رقم )٤588( 
اإىل الوزارة بطلب لتعديل ال�شم  وقد تقدمت ال�شركة 
انك-  لوكوموتيف  ريل  بروغري�ص  لي�شبح  التجاري 
الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف  بياناتها  وتعديل  اأبوظبي 

تبعاً لذلك.
باعرتا�شهم  التقدم  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   
ن�شر  تاريخ  اأ�شبوع من  يتجاوز  ميعاد ل  الوزارة يف  اإىل 

هذا الإعالن.حتريراً يف: 2019/05/1٤.
اأحمد علي احلو�شني
مدير اإدارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1561  تنفيذ جتاري 
���ش��ودري جمهول  اح��م��د  ف���اروق  ف���اروق  ���ش��ده/1- حممد عمر  املنفذ  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ه��اوارد ج��ون ب��اك��ر وميثله:هاين 
رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل  دره��م   )17288826.32( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/961  تنفيذ مدين 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ج��وي��ل��ريم��و ج��ر ن��اراجن��و ف��ي��الف��ل��ور جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة دبي للتاأمني )�شركة م�شاهمه عامه(  
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ  اأق���ام  عليك ال��دع��وى التنفيذية  قد 
املنفذ به وقدره )68٤2( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/960  تنفيذ مدين 

���ش��وده��ري جاندي  ات��ي��ت  ن��ده��ي جيمز م.د.م.������ص 2-  امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1-  اىل 
للتاأمني )�شركة  التنفيذ/�شركة دبي  ان طالب  جمهول حمل القامة مبا 
م�شاهمه عامه(  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11868٤10( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/19  تنفيذ مدين 
اىل املنفذ �شده/1- ادم مري جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة 
اأق���ام  عليك  قد  ذ.م.م   امل��الك  الداري جلمعيات  ال���ش��راف  لك�شري خلدمات 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ القرار ال�شادر من جمعية 
 )A105( مالك جمعية تو�شكان ريذدن�ص بخو�ص ر�شوم اخلدمة على الوحدة
القا�شي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٤6916( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/756  تنفيذ مدين 
رامادا  فندق  �شاحب  ب�شفته   - ال��زرع��وين  علي  حممد  �شلطان  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
كونتيننتال - جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/دي�شنت لالعالن وتنظيم 
املنا�شبات مبوجب القرار ال�شادر بتاريخ:2019/5/2 يف التنفيذ املذكور اعالنكم بانه 
قد مت احلجز على العقار العائد لكم مبنطقة وادي ال�شفا 5 رقم 787 - ومنطقة نايف 
رق��م الر���ص 16٤ وذل��ك وف��اء ملبلغ املطالب به وق��دره )6165238.02( ويف ح��ال عدم 
ال�شداد املبلغ خالل 15 يوم من تاريخ ا�شتالمكم العالن يتم البيع املحجوز عليه باملزاد 
او خزينة   ، قانونا  ونفاذ مفعوله  للعلم مبا جاء فيه  وذل��ك  ل��الج��راءات  العلني وفقا 
املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع��الن وال فان املحكمة �شتتخذ 

الجراءات القانونية بحقكم. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3257  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  للمقاولت  ال���رواد  1-�شفوة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممود عاطف حممود عبدالفتاح الطنبويل قد اأقام 
 28873( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   mb192944726ae/2019:ال�شكوى
لذا   ch1.A.1:بالقاعة 10.30 �ص  ال�شاعة  املوافق 2019/5/22  الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/3256  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  للمقاولت  ال���رواد  1-�شفوة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  املدعي /فخري حممد عبدالعزيز ر�شوان قد  ان  القامة مبا 
 27300( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB192944567AE/2019:ال�شكوى
لذا   ch1.A.1:بالقاعة 10.30 �ص  ال�شاعة  املوافق 2019/5/22  الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3253  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول  التنظيف  الغد خلدمات  املدعي عليه / 1-ا�شطورة  اىل 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي /ع��م��رو �شكري علي ال�شيد ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 1٤900( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB192733225AE:ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.4:بالقاعة �ص   10.00 ال�شاعة   2019/6/11 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1456  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/1- ابيك�ص ل�شناعة الطابوق ال�شمنتي ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع وميثله:مامون عي�شى اخلويل نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/
يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  ���ص.م.ع  الوطني  دبي  الم��ارات  بنك 
للمدعية مبلغ وقدره )7.887.189.73( درهم والفائدة من تاريخ قفل احل�شاب وحتى رفع 
الدعوى مبلغ وقدره )1.868.515.71( درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة 
الق�شائية احلا�شلة يف 2018/7/٤ وحتى متام ال�شداد والزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م   )1000(
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1936  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فيجو فال�شري اكاران جو�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
م�شرف عجمان �ص.م.ع قد اأقام عليك الدعوى مو�شوعها الزام املدعي عليه باداء مبلغ 
)101.1٤٤.58( درهم للم�شرف املدعي والتي متثل املديونية يف ذمته و 12% تعوي�ص 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  ال�شداد  يف  املطل  ع��ن  ال��ن��اجت  وال�شرر  العطل  ع��ن 
الثنني  ي��وم  لها جل�شة  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ال��ت��ام 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة ���ص  ال�����ش��اع��ة:09:30  امل���واف���ق:2019/5/27 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/713  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�شركة ردهي �شدى للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- �شونيل �شابالين 
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ���ش��اب��الين  �شونيل  ���ش��اب��الين  �شونينا   -3 دا����ص  كي�شاف  رات���ان 
مو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ����ص.م.ع  ال��دويل  التجاري  املدعي/البنك  ان  مبا 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا مبلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )13882573(
بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى 
جل�شة يوم الربعاء املوافق:2019/6/12 ال�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.22  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر

 رقم 2019/3641 
   املنذر : بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود - فرع دبي 

املنذر اليه : كرمي كال )جمهول حمل القامة( 
يلتزم املنذر اليه مبوجب خطاب الت�شهيالت املوؤرخ يف  28 نوفمر 2007 ، وامل�شتندات الخرى ذات العالقة واملرمة 
بني ومع البنك بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود )املنذر( وبينكم ، بدفع مبلغ وقدره 565.131.20 درهم 
اإماراتي )خم�شمائة وخم�شة و�شتون الف ومائة وواحد وثالثون درهم وع�شرون فل�ص( مت�شمن الفوائد حتى تاريخ 

النذار العديل )الدين( اىل املنذر 
)الرهن  للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  الراهن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  قام  الدين  هذا  مقابل 
، ذا جرينز ، جممع تالل  ، املبنى رقم 2  ، الطابق ٤ ، مبنى الريا  ، ال�شقة رقم ٤16  العقاري( وذلك على العقار 
، الإم��ارات العربية املتحدة  ، دبي  ، الواقعة على قطعة الر���ص رقم 38 ، مب�شاحة 755.02 قدم مربع  الإم��ارات 2 
)العقار( ، وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود وفقا لال�شول 

لدى دائرة الرا�شي والأمالك يف دبي. 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار لتنفيذ 
الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون رقم )1٤( ل�شنة 

2008  ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

ولحقا ، فو�شت حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار تنفيذ الرهن عن طريق ن�شره يف 
ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف ت�شديد الدين 
كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذا العالن. �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب 

اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : �ص ب : 66 ، دبي ، الإم��ارات العربية املتحدة او على 

الرقم 390٤722-٤-971+   

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
 رقم 2019/3642 

   املنذر : بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود - فرع دبي 
املنذر اليه : �شامر رابح م�شطفى العمري  )جمهول حمل القامة( 

يلتزم املنذر اليه مبوجب خطاب الت�شهيالت املوؤرخ يف  3 �شبتمر 2006 ، وامل�شتندات الخرى ذات العالقة واملرمة 
بني ومع البنك )املنذر( لويدز تي ا�ص بي وبينكم ، كما تعلمون فقد مت حتويل الت�شهيل اىل بنك ات�ص ا�ص بي �شي 
ال�شرق الو�شط املحدود بدفع مبلغ وقدره 3.69٤.265.03 درهم اإماراتي )ثالثة مليون و�شتمائة واربعة وت�شعون 

الف ومائتان وخم�شة و�شتون درهم وثالثة فل�ص( مت�شمن الفوائد حتى تاريخ النذار العديل )الدين( اىل املنذر 
)الرهن  للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  الراهن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  قام  الدين  هذا  مقابل 
، الواقعة على قطعة الر���ص رقم 821 ،  ، الفيال رقم 78 ، م��ريادور ،املرابيع العربية  العقاري( وذلك على العقار 
مب�شاحة 8569 قدم مربع ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة )العقار( ، وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر بنك 

ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود وفقا لال�شول لدى دائرة الرا�شي والأمالك يف دبي. 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار لتنفيذ 
الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون رقم )1٤( ل�شنة 

2008  ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

ولحقا ، فو�شت حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار تنفيذ الرهن عن طريق ن�شره يف 
ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف ت�شديد الدين 
كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذا العالن. �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب 

اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : �ص ب : 66 ، دبي ، الإم��ارات العربية املتحدة او على 

الرقم 390٤722-٤-971+   

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

مناف�شات  على  الأول  اأم�����ص  ليلة  ال�شتار  اأ���ش��دل 
بطولة املبارزة �شمن الن�شخة ال�شابعة لدورة ند 
ورعاية  بتوجيهات  تقام  التي  الريا�شية،  ال�شبا 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
التنفيذي،  املجل�ص  رئي�ص  دبي  مكتوم، ويل عهد 
جمل�ص  وينظمها  الريا�شي،  دبي  جمل�ص  رئي�ص 
دبي الريا�شي حتت �شعار “قدرات ل حدود لها”، 
احلدث  وتعد  اجل���اري،  مايو   24 حتى  وت�شتمر 
الألعاب  تنوع  م�شتوى  على  نوعها  من  الأ�شخم 
الريا�شية بواقع 13 لعبة وقيمة اجلوائز املالية 

املخ�ش�شة للفائزين البالغة 6 ماليني درهم.
واإثارة  حافلة  ليلة  يف  اخلتامية  املحطة  وج��اءت 
اإقامة  و�شهدت  ���ش��اع��ات،   4 م��ن  لأك���ر  ا�شتمرت 
النزالت لتحديد اأ�شحاب املراكز الثالثة الأوىل، 
يتقدمهم  الأب��ط��ال،  بتتويج  احل�شور  كبار  وق��ام 
املهند�ص ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي، رئي�ص 
الحتادين العربي والإماراتي للمبارزة، ال�شيخة 
اإدارة  جمل�ص  ع�شو  مكتوم  اآل  ح�شر  بنت  �شم�شة 
ح�شن  املنتخبات،  جلنة  رئي�شة  ال��ط��ائ��رة،  احت��اد 
عادل  الريا�شية،  ال�شبا  ند  دورة  مدير  املزروعي 
والدكتورة  للدورة،  الفنية  اللجنة  رئي�ص  البناي 
الإمارات  لحت��اد  العام  الأم��ني  املطرو�شي  ه��دى 

للمبارزة وع�شو اللجنة املنظمة للدورة.
وتفاعلت اجلماهري احلا�شرة بالأداء القوي الذي 
والالعبات،  الالعبني  اأف�شل  م��ن  نخبة  ق��دم��ه 
الأوملبية  ب��امل��ي��دال��ي��ات  امل��ت��وج��ني  الأب��ط��ال  منهم 

والعاملية والقارية.
وحقق الكويتي عبد العزيز ال�شطي املركز الأول 
الدويل،  ال��رج��ال  “اليبيه”  ���ش��الح  م�شابقة  يف 
وج���اء ب��امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ل��ي��ب��ي خ��ال��د بوهدمية، 

وباملركز الثالث الإيراين طاهر عا�شوري.
ونال الهولندي دانيال جيكون املركز الأول يف فئة 
�شالح ال�شي�ص “الفلوريه” الرجال الدويل، ونال 
املركز الثاين امل�شري عالء اأبو القا�شم، وباملركز 

الثالث الكويتي عبد العزيز ال�شطي.
وع���ل���ى ���ش��ع��ي��د ف��ئ��ة ال�����ش��ي��دات ال������دويل ل�شالح 
“اليبيه”، حققت امل�شرية ناردين بطر�ص املركز 
كيلي  الهولندية  ال��ث��اين  باملركز  وج���اءت  الأول، 

بوين، وباملركز الثالث امل�شرية �شرويت علي.
وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م��ن��اف�����ش��ات امل��ح��ل��ي، ���ش��ه��دت فئة 
“اليبيه” ح�شول �شيف اأحمد على املركز الأول، 
الثاين، وج��اء خليفة  املركز  املازمي  ون��ال حممد 

الزرعوين باملركز الثالث.
ال�شالح،  لنف�ص  لل�شيدات  املحلي  مناف�شات  ويف 
الأول، وج���اءت  امل���رك���ز  ال��ع��ن��ود م����روك  ح��ق��ق��ت 
باملركز الثاين �شوق بالل، وباملركز الثالث اأ�شواق 

امل�شعبي.

�سامل القا�سمي: الدورة منحت مكانة اأف�سل 
لالألعاب الفردية

القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�ص  اأك��د 
رئي�ص احتاد الإمارات للمبارزة اأن دورة ند ال�شبا 
جاءت يف توقيت منا�شب لتجهيز لعبات املنتخب 
لبطولة كاأ�ص العامل التي ت�شت�شيفها دبي بنادي 
فر�شة  اأن��ه��ا  كما  املقبل،  اجلمعة  الأه��ل��ي  �شباب 
من  كبار  ولعبات  لعبني  مع  لالحتكاك  جيدة 
مدار�ص خمتلفة اأوروبية وعربية، وقال: اأ�شبحت 
ك��ل لع��ب ولع��ب��ة، ومنحت  ال�شبا حلم  ن��د  دورة 
مكانة اأف�شل لالألعاب الفردية خا�شة من ناحية 
وحافزا  دافعا  اأعطتنا  كما  اجلماهريية،  املتابعة 

اأكر لتطوير املبارزة.

ب���ن �شلطان  ����ش���امل  ال�����ش��ي��خ  امل��ه��ن��د���ص  واأو�����ش����ح 
املكا�شب  العديد من  املبارزة حققت  اأن  القا�شمي 
بف�شل اإدراجها �شمن قائمة األعاب الدورة للعام 
امل�شاركة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث 
ت����زداد م��ن ع���ام لآخ���ر وامل�����ش��ت��وى ال��ف��ن��ي يتطور 
واأ�شاف: ركزنا يف ال�شنوات الأخرية على الأ�شبال 
وبداأنا  ق��وي،  جيل  تاأ�شي�ص  اأج��ل  من  والنا�شئني 
ب���روز جيل  نح�شد ث��م��ار ه��ذا العمل م��ن خ��الل 
ال�شغار  ال��الع��ب��ني  يف  ن�شتثمر  ع��ن��دم��ا  ج��دي��د، 
ومبتابعة من مدربني على م�شتوى عال �شيكون 

لدينا اأبطال للم�شتقبل.
و�شرح رئي�ص احتاد الإمارات للمبارزة اأن دورة ند 
ال�شبا حتولت اإىل بطولة عاملية ت�شتقطب اأف�شل 
ال��الع��ب��ني يف ال�����ش��اح��ة ال��دول��ي��ة وم���ن خمتلف 
اجلن�شيات، ما ي�شهم يف تطوير م�شتوى لعبينا 
بتنظيم  قمنا  وق���ال:  معهم،  الح��ت��ك��اك  بف�شل 
م��ع�����ش��ك��ر ع��ل��ى ه��ام�����ص ال��ب��ط��ول��ة ح��ت��ى يح�شل 
لعبينا ولعباتنا على فر�شة اللتقاء واملعاي�شة 

مع البطال.
اأك����د رئ��ي�����ص جل��ن��ة احل���ك���ام يف الحت�����اد ال����دويل 
ند  دورة  اأن  امل��ت��وك��ل،  حممد  ال��دك��ت��ور  للمبارزة، 
ال�شبا قد اأ�شبحت �شريكاً مهما لالحتاد الدويل، 
يف  خا�شة  اللعبة  ن�شر  يف  القوى  لتاأثريها  نظراً 

املنطقة العربية والآ�شيوية.
وقال يف ت�شريحات �شحافية: “تواجدي يف دورة 
املبارزة،  ح��ك��ام  جلنة  على  ل��الإ���ش��راف  ال�شبا  ن��د 
ه��و تاأكيد ق��وي م��ن الحت���اد ال���دويل على دعمه 
ل����دورة ن��د ب��ع��دم��ا جن��ح��ت خ���الل ث���الث �شنوات 
وتكون  العاملية  ال�شاحة  على  وجودها  تفر�ص  اأن 
وجهة موؤثرة يف ا�شتقطاب اأف�شل لعبي ولعبات 

العامل للم�شاركة فيها«.
واأ�شاف: “اأنا �شخ�شياً مل اأكن اأتوقع اأن ت�شتقطب 
الدورة كل هذه الأعداد من الالعبني والالعبات 
ال��دول��ي��ة، ن��ظ��راً ل��ت��ق��ارب م��وع��ده��ا م��ع انطالق 
لأوملبياد  ال���ع���امل  ق�����ارات  م��ع��ظ��م  يف  ال��ت�����ش��ف��ي��ات 
طوكيو 2020، ولكني فوجئت بتواجد اأكر من 
دبي وهذا اأمر يوؤكد  يف  هنا  ولعبه  لعب   250
على اأن “نا�ص” اأ�شبحت موؤثرة وتتمتع ب�شعبية 

كبرية بني الالعبني والالعبات«.
التحدي  ال��ق��ادم��ة  الن�شخة  “�شتمثل  واأ����ش���رد: 
توقيت  يف  �شتاأتي  والتي  املنظمة،  للجنة  الأك��ر 
ي�شتعد فيه املبارزين للم�شاركة يف الأوملبياد، وهو 
وقت  قبل  يتحركوا  اأن  املنظمني  على  ُيحتم  م��ا 
امل�شاركني  ال��دورة يف خماطبة  انطالق  كاف من 
امل�����ش��ارك��ة يف املعرتك  ل��رتت��ي��ب ب��راجم��ه��م ق��ب��ل 

الأوليمبي الكبري«.
بعد  للبطولة  الفني  للم�شتوى  تقييمه  وح���ول 
ق���ال املتوكل:  ان��ط��الق��ت��ه��ا،  ���ش��ن��وات م���ن  ث���الث 
وهذا  اأخ���رى،  اإىل  ن�شخة  م��ن  يتطور  “امل�شتوى 
املثايل  التنظيم  اأب��رزه��ا  ع��وام��ل  ع��دة  اإىل  راج���ع 
للموا�شفات  ُم��ط��اب��ق  ب�����ش��اط  ووج�����ود  ل���ل���دورة 
يخو�شون  العامليني  الأب��ط��ال  يجعل  ما  العاملية، 
اإىل  اإ�شافة  الإ�شابة،  املواجهات دون اخلوف من 
الأبطال  ي�شعها  ال��ت��ي  الكبرية  املالية  اجل��وائ��ز 
اأبرز  لكن  امل�شاركة،  عند  ح�شاباتهم  يف  العامليني 
ما �شد انتباهي وجود نخبة من احلكام العامليني 
عالء  العراقي،  اأم��ث��ال  من  امل��ب��ارزة  مناف�شات  يف 
الراوي، امل�شنف الأول على م�شتوى حكام العامل، 
حممد  والبحريني  ال�شمايل،  را���ش��د  والكويتي 
القطان، بالإ�شافة اإىل احلكام املواطنني، وهو ما 

جعل البطولة تنجح على كافة الأ�شعدة«.
الدويل  الحت���اد  يف  لنا  بالن�شبة  “الأهم  وذك���ر: 
تاأكيد  بر�شالة  بعثت  ال�شبا  ند  دورة  اأن  للمبارزة 

العامل  ب��ط��ول��ة  تنظيم  الإم������ارات يف  ق���درة  ع��ل��ى 
اجلمعة  ي���وم  دب���ي  يف  �شتنطلق  وال��ت��ي  للفتيات 
وبالن�شبة  اأي��ام،  وت�شتمر على مدار ثالثة  املقبل 
اأدين  ي�����ش��اروين  مل  ال�شخ�شي  امل�شتوى  على  يل 
�شكوك يف النجاح التنظيمي لكاأ�ص العامل، لأنني 
ع�شت يف الم��ارات لنحو 12 عاماً واأعرف جيداً 
قيمة ا�شت�شافة مثل هذه الأحداث وهنا والتفاف 
كافة امل�شوؤولني الريا�شيني نحو اإجناح مثل هذه 

التظاهرات«

البادل تن�س:
»اأنكل �شعيد” ينطلق يف م�شوار “البادل” اليوم

يد�شن فريق “اأنكل �شعيد” بقيادة ال�شيخ �شعيد 
بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، رئي�ص احتاد البادل 
الفرق  ف��ئ��ة  مناف�شات  يف  م�����ش��اء  م�����ش��واره  ت��ن�����ص، 
�شمن بطولة البادل تن�ص، وذلك مبواجهة اأحد 
الفرق ال�شاعدة من الدور الأول بح�شب النتائج 
النهائية، وذلك يف �شوء ت�شنيف الفريق باملرتبة 

الأوىل بحكم كونه حامل اللقب.
اأم�ص  البطولة  �شهدتها  التي  النتائج  اأب���رز  ويف 
تاأهل  ل��ل��رج��ال،  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ف��ئ��ة  ���ش��ه��دت  الأول، 
فاركهار�شون  ���ش��ان��دي  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  ال��ث��ن��ائ��ي 
بعد  النهائي  ن�شف  ال���دور  اإىل  لوبيز  وخافيري 
و�شعيد  اجلناحي  حممد  الثنائي  على  فوزهما 
بنتيجة  رد،  دون  جم��م��وع��ت��ني  ب���واق���ع  امل������ري، 
الدور  ذات  اإىل  ت��اأه��ل  كما  و-6�شفر،  -6�شفر 
الثنائي مارتن نو�شت�شي�شي و�شيمون راهمان بعد 
مي�شا�ص وجلريمو  اإمييليو  الثنائي  على  التفوق 
فيالفاين مبجموعتني مقابل جمموعة واحدة، 

بواقع 3-6 و6-4 و4-6.
واأكزافيه  ك��ا���ش��اين  ب��ن��ي��ج��ام��ني  ال��ث��ن��ائ��ي  وح��ق��ق 
ما�شون الفوز على الثنائي جميل حوراين وديان 
 2-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة  دون  م��اك��ف��ارل��ني مب��ج��م��وع��ت��ني 
جتاوزهما  اأج��ل  من  كافياً  يكن  مل  لكنه  و2-6، 

دور املجموعات.
ويف ف��ئ��ة امل��واط��ن��ني، ح��ق��ق ال��ث��ن��ائ��ي ���ش��امل علي 
وعي�شى جنيد الفوز على الثنائي نا�شر النيادي 
ال�شريف، مبجموعتني مقابل جمموعة  وجالل 

واحدة، بنتيجة 6-7 و6-4 و4-6.
بادل  على  الفوز  فالن�شيا  حقق  ال��ف��رق،  فئة  ويف 
برو مبباراتني دون مقابل، حيث تفوق يف الأوىل 
ويف  و-6�شفر،  -6�شفر  ب��واق��ع  مب��ج��م��وع��ت��ني 
املجموعتني  �شعيد  على  النتيجة  بنف�ص  الثانية 

والأ�شواط.

�سلة الكرا�سي املتحركة:
للكرا�شي  ال�����ش��ل��ة  ب���ط���ول���ة  ت�������ش���رب  امل����ف����اج����اآت 

املتحركة
والب�شتان  الهمم  ديوا يتفوق على دبي لأ�شحاب 

يتخطى ال�شحة 
بطولة  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة  امل���ف���اج���اآت  ���ش��رب��ت 
امل��ت��ح��رك��ة لأ���ش��ح��اب الهمم،  ل��ل��ك��را���ش��ي  ال�����ش��ل��ة 
ن����ادي دبي  ب�����ش��ال��ة  اأم�������ص الأول  ان��ط��ل��ق  وال���ت���ي 
الهمم، حيث جنح فريق هيئة كهرباء  لأ�شحاب 
ل��ه يف  اأول ف��وز  “ديوا” م��ن حتقيق  وم��ي��اه دب��ي 
البطولة على ح�شاب فريق دبي لأ�شحاب الهمم، 
38-19، يف افتتاح  �شاحب الأر�ص بفارق كبري 
الثانية  امل��ب��اراة  ويف  الأوىل،  املجموعة  م��ب��اري��ات 
�شمن املجموعة الثانية تفوق فريق موؤ�ش�شة دبي 
دبي للطرق  الإ�شعاف على فريق هيئة  خلدمات 
واملوا�شالت بنتيجة 34-15، ويف املباراة الثالثة 
الأن�شاري  فريق  جنح  الرم�شانية  ال�شهرة  من 
ال��ف��وز ع��ل��ى ف��ري��ق دناتا  ل��ل�����ش��راف��ة م��ن حتقيق 

فيما   ،8-21 الأوىل  املجموعة  �شمن  بنتيجة 
كانت املباراة الرابعة والأخرية من اليوم الأول 
بني هيئة ال�شحة بدبي ومركز الب�شتان وجنح 
-16 الأخ��ري يف حتقيق الفوز على �شحة دبي 

.14
ويت�شدر فريق هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” 
قمة املجموعة الأوىل بر�شيد نقطتني وبفارق 
الذي  لل�شرافة  الأن�شاري  الأه��داف عن فريق 
ج����اء يف امل���رك���ز ال���ث���اين وح�����اء ف���ري���ق دن���ات���ا يف 
املركز الثالث بر�شيد نقطة واحدة ونادي دبي 
واحدة،  نقطة  بر�شيد  الرابع  الهمم  لأ�شحاب 
وبلدية دبي اخلام�ص والأخري بدون نقاط حيث 

مل يلعب يف اجلولة الأخرية.
�شدارة  الإ�شعاف  خلدمات  دبي  فريق  ويت�شدر 
املجموعة الثاين بر�شيد نقطتني فيما جاء يف 
نقطتني  بر�شيد  الب�شتان  فريق  الثاين  املركز 
نقطة  بر�شيد  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة  وال��ث��ال��ث 
واحدة  نقطة  بر�شيد  ال��ط��رق  هيئة  وال���راب���ع 
واخلام�ص النيابة العامة بدون نقاط حيث مل 

ي�شارك يف اجلولة الأوىل.
دبي  الأرب��ع��اء  اليوم  الثالثة  اجلولة  يف  ويلتقي 
لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م م���ع دن���ات���ا وب��ل��دي��ة دب���ي مع 
الطرق  وه��ي��ئ��ة  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  �شمن  دي���وا 
خلدمات  دبي  مع  العامة  والنيابة  الب�شتان  مع 
الإ����ش���ع���اف، وي��ل��ت��ق��ي يف اجل���ول���ة ال��راب��ع��ة غدا 
اخلمي�ص دبي لالإ�شعاف مع �شحة دبي والنيابة 
العامة مع هيئة الطرق �شمن املجموعة الثانية، 
الأن�شاري لل�شرافة وبلدية دبي مع  ودي��وا مع 

دبي لأ�شحاب الهمم يف املجموعة الثانية. 
مباريات  ب�4  الأول  ال����دور  م��ب��اري��ات  وتختتم 
ال�شبت املقبل، حيث يلتقي ديوا مع دناتا وبلدية 
املجموعة  ل��ل�����ش��راف��ة يف  الأن�������ش���اري  م���ع  دب���ي 
الب�شتان  مع  الإ�شعاف  خلدمات  ودب��ي  الأوىل، 

والنيابة العامة مع �شحة دبي.
الفنية  اللجنة  رئ��ي�����ص  احل��م��ادي  اأح��م��د  واأك����د 
ببطولة ال�شلة للكرا�شي املتحركة، نائب رئي�ص 
اللجنة املنظمة لبطولت نا�ص لأ�شحاب الهمم 
اأن النطالقة قوية للن�شخة اخلام�شة لبطولة 
للحدث  م�شتعد  واجلميع  املتحركة،  الكرا�شي 
ول��دي��ن��ا م��رك��ز ال��ب�����ش��ت��ان ���ش��م��ن ال���ف���رق التي 
الالعبني  جميع  ع��ام  وب�شكل  حديثا،  ان�شمت 
امل�����ش��ارك��ني يف ال��ب��ط��ول��ة ب���ات ل��دي��ه��م خ���رة يف 
التعامل مع املباريات، واملناف�شة قوية بني جميع 
حتى  �شهلة  النهائية  الأدوار  يكون  ولن  الفرق، 

على الفرق التي فازت من قبل باللقب. 
ب��الع��ب حمرتف  ت�شمح  ال��الئ��ح��ة  اأن  واأ���ش��اف 
الأ�شوياء وع��دد من  واآخ��ر من  الهمم  من ذوي 
الفرق تعاقدت مع لعبني اأجانب ولدينا جنوم 
�شجل  فرق  وكل  وم�شر  واجنلرتا  تايالند  من 
لعبني من  و4  الهمم  اأ�شحاب  من  لعبني   4
الأ�شوياء لي�شل عدد الالعبني يف البطولة 80 

لعبا.
واأو�شح اأن بطولت ند ال�شبا فتحت اأفاق جديدة 
املتحركة  للكرا�شي  ال�شلة  يف  الهمم  لأ�شحاب 
الدولة  اأندية فقط على م�شتوى   4 لأن هناك 
ال�شبا  ن��د  ب��ط��ول��ة  وب��ات��ت  ال�����دوري،  يف  يلعبون 
م�شتوى  رف��ع  يف  ت�شاهم  وب��ط��ول��ة  اآخ���ر،  دوري 
ال��الع��ب��ني، وي��زي��ده��م م��ن اخل����رات وبالطبع 
رافد  وبالتايل  جديدة  عنا�شر  ن�شاهد  ع��ام  كل 
م��ن احتاد  م��راق��ب��ة  الإم������ارات وه��ن��اك  ملنتخب 
وهدفنا  املميزين،  الالعبني  لنتقاء  املعاقني، 
يف النهاية هو خدمة املنتخب ومناف�شته يف كل 

املحافل اخلارجية.

ال�سلة الثالثية:
»دبي بالريز” يت�شدر املجموعة الأوىل يف ال�شلة 
في�شل حممد : نعي�ص اأجواء رم�شانية بامتياز 

على �شفاف قناة دبي املائية
دوري  مناف�شات  اأم�����ص  م��ن  اأول  م�����ش��اء  اأق��ي��م��ت 
فئتي  يف   3×3 ال�����ش��ل��ة  ب��ب��ط��ول��ة  امل��ج��م��وع��ات 
ت�شدر  نتائجها عن  واأ�شفرت  الرجال  و  ال�شباب 
“ دبي بالريز”  للمجموعة الأوىل بعد فوزه يف 
�شول” 7-15   “بوزيتف  ح�شاب  على  مباراتني 
فريق  ت�شدر  فيما   ،0-2 اأ”  بيالين  و”بيت�ص 
يف  بفوزه  الثانية  املجموعة  احلرة1  دب��ي  �شوق 
“األيك”  ح�شاب  على  والثانية  الأوىل  املباراتني 
�شوق دبي احلرة3  فريق  ح�شاب  على  ثم   0-2
املجموعة  نتائج  اأ�شفرت  فيما   ،7-10 بنتيجة 
على  احلرة2  دب��ي  �شوق  فريق  ف��وز  عن  الثالثة 
اأن يخ�شر على يد “ريزينغ  “بالريز” 8-7 قبل 
كينغ�ص” يف املباراة الثانية 10-7، ويف املجموعة 
“ الكرة قبل كل �شيء” على  الرابعة فاز فريق 
وعلى  الأوىل  امل���ب���اراة  يف   9-11 دب���ي  ���ش��رط��ة 

�شبارتان�ص يف املباراة الثانية 6-16.
عر عدد من لعبي فريق نادي الن�شر امل�شاركني 
ند  دورة  �شمن   3×3 ال�شلة  ك��رة  مناف�شات  يف 
للمرة  بامل�شاركة  �شعادتهم  عن  الريا�شية  ال�شبا 
الريا�شية  ال��ب��ط��ول��ة  ال���ت���وايل يف  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة 
الأك��ر، والتي د�شنت يف مناف�شاتها  الرم�شانية 
الثانية،  ل��ل��م��رة  ال��ث��الث��ي��ة  ال�����ش��ل��ة  ك���رة  ب��ط��ول��ة 
حيث اأقيمت الن�شخة املا�شية يف ف�شتيفال �شتي، 
والن�شخة احلالية يف حي الت�شميم وعلى �شفاف 

قناة دبي املائية.
اأكر  ك��ان��ت  اللعبة  حما�شة  اأن  ال��الع��ب��ني  واأك���د 
الالفت  التطور  بعد  وذل��ك  الن�شخة احلالية  يف 
من  امل�شاركني  الالعبني  وك��ذل��ك  املناف�شات  يف 
اجلهات  وك��ذل��ك  ال���دول���ة،  يف  الأن���دي���ة  خمتلف 

الأخرى.
وك�شف الالعب عبد اهلل حممود عن اأنه وزمالئه 
املناف�شات برغبة  امل�شاركة يف  ق��رروا  الثالثة قد 
منهم من اأجل الحتكاك مع املزيد من الالعبني 
اأ�شحاب اخلرات امل�شاركني يف الدورة، لفتا اإىل 
يتواجدون  لع��ب��ني   7 ي�شم  الن�شر  ف��ري��ق  اأن 

ب�شكل ر�شمي �شمن مناف�شات البطولة.
واأ�شاف: يف الن�شخة املا�شية تاأهلنا لدور ال�شتة 
املناف�شة  يف  احل����ظ  ي��ح��ال��ف��ن��ا  مل  ول���ك���ن  ع�����ش��ر 
نعمل  احلالية  الن�شخة  ويف  اأف�شل  مركز  على 
ج��اه��دي��ن م��ن اأج���ل م��وا���ش��ل��ة امل�����ش��وار لتحقيق 
من  الرغم  على  البطولة  ه��ذه  يف  اأف�شل  مركز 
الالعبني  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  امل��ن��اف�����ش��ات  �شعوبة 

املحرتفني.
املنظمة  اللجنة  حممد  في�شل  زميله  وط��ال��ب 
دور  من  بداية  للمباريات  املحدد  الوقت  بزيادة 
ال�شتة ع�شر لي�شبح 15 دقيقة لل�شوط بدل من 
10 دقائق وذلك من اأجل اتاحة الفر�شة ملزيد 
من الالعبني للم�شاركة، يف الوقت الذي حتتدم 

فيه املناف�شات على ثالثة لعبني فقط.
واعتر في�شل حممد اأن امل�شاركة يف هذا احلدث 
الأمور  م��ن  الكثري  يحمل  ال��رائ��ع  ال��رم�����ش��اين 
التي  اخل���رات  م�شتوى  على  ���ش��واء  الي��ج��اب��ي��ة 
واملناظر  ال��رائ��ع��ة  الج����واء  او  عليها  يح�شلون 

املميزة امل�شاهدة من على قناة دبي املائية.
وزم��الئ��ه م�شتمرون يف  اأن���ه  واأك���د حمد حممد 
ل��ع��ب��ة ال�����ش��ل��ة م��ن��ذ ���ش��ن��وات ط��وي��ل��ة ح��ي��ث كانت 
الآن،  �شنوات، حتى   10 اأكر من  بدايتهم منذ 
لفتا اإىل انهم دائما ما يبحثون على البطولت 

للم�شاركة فيها وك�شب مزيد من اخلرات.

الكرة الطائرة:
بن ثاين” ثالثا يف بطولة الطائرة

حقق فريق “بن ثاين” املركز الثالث يف مناف�شات 
بطولة الكرة الطائرة بدورة ند ال�شبا الريا�شية 
املباراة  يف  زعبيل”  “فهود  ع��ل��ى  ت��غ��ّل��ب  ب��ع��دم��ا 
و)25-  )21-25( ب��واق��ع   )0-3( الرتتيبية 

“بن  ف��ي��ه��ا  ف��ر���ص  وال���ت���ي  و)19-25(،   )21
ثاين” �شيطرة مطلقة من بدايتها اإىل نهايتها، 
اأداء يف البطولة  “فهود زعبيل” اأ�شواأ  فيما قدم 
وب���دا م��ره��ق��ا ب��ع��د امل���ب���اراة امل��اراث��ون��ي��ة يف ن�شف 

النهائي اأمام “دبي 2021«.
ومتكن  بقوة  الأول  ال�شوط  ثاين”  “بن  ودخ��ل 
من اأخذ الأ�شبقية مبكرا )5-4( وتو�شيع الفارق 
�شيئا ف�شيئا من 8-6 اإىل 9-6 و10-6 وبالرغم 
التعادل  اإدراك  م��ن  زعبيل”  “فهود  متكن  م��ن 
19-19 اإل اأن “بن ثاين” انتزع الأ�شبقية مرة 
ال�شوط  نتيجة  وح�شم  التقدم  يف  وجن��ح  اأخ���رى 
ثاين” فر�ص �شيطرته  “بن  ووا�شل   ،21-25
على جمريات ال�شوط الثاين وتقدم من البداية 
3-0 ثم 7-2 وبرز يف �شفوفه اجلزائري حممد 
وهجوما،  دف��اع��ا  ب���ارزا  دورا  لعب  ال���ذي  �شيحي 
وتنظيما  ان�شجاما  اأك��ر  ثاين”  “بن  ظهر  كما 
اأخطاء  املقابل تعددت  الفعل، يف  ردة  والأ�شرع يف 
فهود زعبيل خا�شة على م�شتوى حائط ال�شد ما 
كلفه خ�شارة ال�شوط الثاين بنف�ص نتيجة الأول 

.)21-25(
حيث  �شابقيه،  عن  الثالث  ال�شوط  يختلف  ومل 
يف  ثاين” وحت��ك��م  “بن  ل��ف��ري��ق  ب�شيطرة  مت��ي��ز 
جمريات املباراة ب�شكل تاّم وو�شع الفارق تدريجيا 
ثم  و14-18   10-14 نقاط   4 و�شل  اأن  اإىل 
نتيجة  يح�شم  اأن  ق��ب��ل  و18-24   17-22

ال�شوط 25-19 حمققا فوزا م�شتحقا. 

الكريكت:
ل���دور  امل��ت��اأه��ل��ني  اأول  اإك�����ش��ل��ي�����ص  ت��اي��ت��ن��ز ودب�����ي 

الثمانية 
فوزه  بعد  الثمانية  دور  اإىل  تايتنز  فريق  ت��اأه��ل 
87-8 مقابل  على فريق مرييتوريو�ص بنتيجة 
اأم�ص  م��ن  اأول  اأقيمت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  يف   ،3-83
يف  العاملية  دب��ي  مبوانئ  وومبات�ص  مالعب  على 
تايتنز  ت�شدر  ال��ف��وز  وب��ه��ذا  ع��ل��ي،  جبل  منطقة 
اأبوظبي  فريق  واأق�شي  ال�شاد�شة  املجموعة  فرق 
وي�شتعد  م��ريي��ت��وري��و���ص،  وف��ري��ق  لدز  ك��ري��ك��ت 
خلو�ص مناف�شات دور ربع النهائي يومي ال�شبت 

والأحد 18 و 19 مايو.
بويز  ك��ول  �شلمان  ف��از فريق  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
على فريق رايزنغ �شتار بنتيجة 136-6 مقابل 

�شمن مناف�شات املجموعة ال�شابعة.  5-113
مناف�شات  ملجموعاتها  املت�شدرة  الفرق  وتنتظر 
الثالثة اأيام املقبلة لتحديد م�شريها يف التاأهل 
اإك�شلي�ص،  دب��ي  وف��ري��ق  تايتنز  بفريق  وال��ل��ح��اق 
ويت�شدر املجموعات حتى الآن كل من فريق بنك 
ميد  فريق  الثانية،  املجموعة  يف  للكريكت  ن��ور 
موانئ  فريق  الثالثة،  املجموعة  يف  ميتال  اإي�شت 
دبي العاملية يف املجموعة الرابعة، فريق اإم جي اإم 
يف املجموعة اخلام�شة، فريق �شلمان كول بويز يف 
املجموعة ال�شابعة، فريق دي اإت�ص اإل يف املجموعة 

الثامنة. 
الأربعاء  اليوم  التا�شعة م�شاء  ال�شاعة  ويلتقي يف 
من فريق منور اأبوظبي للكريكت  كل  مايو   15
ال�شاعة  يلتقي يف  �شلهوب، كما  وفريق جمموعة 
باك مع فريق  احلادية ع�شر م�شاء فريق وول��ف 

هدف �شبورتنغ راأ�ص اخليمة. 

الأدوار النهائية لدورة ند ال�سبا ا�ستمرت اأكرث من 4 �ساعات

»املبارزة« تتوج اأبطالها يف ليلة حافلة بالإثارة
دبي لأ�سحاب الهمم والب�ستان يتخطى ال�سحة يف �سلة الكرا�سي على  يتفوق  •ديوا 

الفرن�سية كارول وال�سينية واجن تت�سدران مونديال رماية كوريا

رجال »الرتاب«  يتناف�صون على بطاقات التاأهل لطوكيو 2020 اليوم
•• ت�سانغون -الفجر 

تتوا�شل مناف�شات بطولة كاأ�ص العامل للرماية على الأطباق املوؤهلة 
اإىل دورة الألعاب الأوملبية طوكيو 2020 والتي يتناف�ص فيها 440 
اأن تنطلق يف الثامنة والن�شف �شباحا  راميا ورامية حيث من املقرر 
“الثالثة والن�شف فجرا بتوقيت الإمارات”  بتوقيت كوريا اجلنوبية 
مناف�شات بطولة رماية الأطباق من احلفرة الرتاب مب�شاركة 257 
على  يتناف�شون  حيث  رامية  و66  راميا   191 راميا ورامية بينهم 
لل�شيدات  ومثلهم  للرجال  بطاقتان   بينهم  بالت�شاوي  بطاقات   4
وبالن�شبة لنا كدول اآ�شيا لي�ص اأمامنا اإل ثالث فر�ص الوىل البطولة 

احلالية “ بطاقتني “ والثانية يف كاأ�ص العامل يف فنلندا خالل الفرتة 
من 13 وحتى 23 اأغ�شط�ص املقبل” بطاقتني “ اما الفر�شة الثالثة 
خالل  بالدوحة  اقامتها  املقرر  اآ�شيا  بطولة  تكون  ف�شوف  والخ��رية 
ب��ط��اق��ة منها   12 ن��وف��م��ر وه���ي تت�شمن   13 3 وح���ى  ال��ف��رتة م��ن 
�شت للرجال ومثلهم لل�شيدات. و�شريمي رماة الرتاب الرجال اليوم 
جولتني فقط باجمايل 50 طبقا وت�شتكمل املناف�شات يوم غد برماية 
اإىل  �شتة رماة  اأف�شل  نهايتها  ليتاأهل يف  75 طبقا  اأي  ثالث جولت 
بن جمرن  رم��اة هم حمد  اأربعة  البطولة  النهائيات وميثلنا يف هذه 
و�شيف ال�شام�شي وظاهر العرياين وخالد الكعبي ولعل من الن�شاف 
ال نفرط يف التفاوؤل حتى ل نحمل رماتنا اكر من طاقتهم خا�شة 

يف هذه البطولة ال ان  لرماتنا حقا م�شروعا يف املناف�شة و الرماية 
والتوفيق  احل��ظ  م��ن  وبقليل  بها  عهدنا  وه���ذا  امل�شتحيل  ت��ع��رف  ل 
رمايتهم  وان  خا�شة  التتويج  من�شة  اىل  احدهما  يقرتب  ان  ميكن 
يف التدريب الر�شمي خالل اليومني تدعونا للتفاوؤل .  اما ال�شيدات 
اي  ظ��ه��را  ال��واح��دة  يف  لهن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  مناف�شات  تنطلق  ف�شوف 
الثامنة �شباحا بتوقيت المارات حيث قامت كل رامية برماية ثالث 
جولت يوم ام�ص بواقع 75 طبقا وت�شتكمل اليوم رمايتهن بجولتني 
اىل  منهن  راميات  �شت  اف�شل  نهايتها  تتاأهل يف  50 طبقا  باجمايل 
النهائيات التي �شتعلن عن بطلة الكاأ�ص احلالية وو�شيفتها والرامية 
اللتني �شتتاأهالن  الك�شف عن هوية الراميتني  الرونزية اىل جانب 

2020 . وقد ت�شدرت امل�شابقة يف يومها الول الرامية  اىل طوكيو 
الفرن�شية كارول بر�شيد 72 طبقا وتت�شاوى معها الرامية ال�شينية 
واجن وتتبعهما يف املركز الثالث خم�ص راميات بر�شيد 71 طبقا هن 
اليطالية �شيلفانا �شتانكو والرتغالية ماريانا �شانتو�ص وال�شرتالية 
ليت�شا والرتكية �شايف �شايرتوركوالفنلندية �شاتو ماكيال وي�شاركمها 
 70 ق���دره  ر���ش��ي��دا  اخ��ري��ات جمعن  رام��ي��ات  �شبع  املناف�شة  دائ���رة  يف 
الأوىل  املراكز  يف  املت�شدرات  الراميات  اأن  الأم��ر  يف  والطريف  طبقا 
�شابقة  والأ�شرتالية ح�شلن يف بطولت  الإيطالية  و  الفرن�شية  وهن 
على بطاقة التاأهل لالأوملبياد يف طوكيو 2020 لذلك فان الفر�شة 

�شانحة للعديد من الراميات الأخريات .
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•• اأبوظبي-الفجر

التي  القدم  لكرة  زاي��د  بن  كاأ�ص من�شور  بطولة  مناف�شات  تدخل 
الإم��ارات يف  بفندق ق�شر  الريا�شية  تتوا�شل مبارياتها باخليمة 
اأبوظبي برعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ،وباإ�شراف اللجنة الريا�شية 
ب�����وزارة ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة ت��دخ��ل م��راح��ل��ه��ا اخل��ت��ام��ي��ة يف دوره���ا 
التمهيدي بعد اأن تك�شفت ب�شكل كبري مالمح التاأهل لدور الأربعة 
من املجموعتني ،والذي تبداأ مبارياته م�شاء يوم الثالثاء املقبل 
وت�شهد  املقبل.  الأرب��ع��اء  يوم  له  ال��ذي حتدد  البطولة  ،قبل ختام 

جولة الليلة قبل اخلتامية لفرق املجموعة الثانية التي يت�شدرها 
فريق مدار�ص الإمارات الوطنية “حامل اللقب” بر�شيد 6 نقاط 
والذي يواجه اليوم يف مباراته الثالثة قبل الأخرية فريق �شندوق 
اأبوظبي للتنمية الذي يدخل املباراة بر�شيد نقطة واح��دة.. ويف 
فريقا  يلتقي  الليلة  ع�شرة  احلادية  يف  تبداأ  التي  الثانية  امل��ب��اراة 
الآن  حتى  هزمية  دون  نقاط   4 بر�شيد  الإم����ارات  ق�شر  �شركة 
مع فريق مكتب البعثات بر�شيد 6 نقاط م�شتفيدا من ان�شحاب 
فريق طريان الحتاد للمرة الثانية بعد اأن ح�شر املباراة املا�شية 
،واع��ت��ر خا�شرا  ناق�شا  الوطنية  الإم����ارات  م��دار���ص  ف��ري��ق  اأم���ام 
اأمام  الأول  اأم�ص  الأم��ر  وتكرر   ، البطولة  لئحة  ح�شب   3-0

املباراة  وك��ان��ت   .  0-3 ف��ائ��زا  اع��ت��ر  ال���ذي  البعثات  ف��ري��ق مكتب 
اأم�ص الأول بني فريقي  التي لعبت  الأوىل يف ت�شفيات املجموعة 
�شركة ق�شر الإمارات و�شندوق اأبو ظبي للتنمية �شمن املجموعة 
الثانية قد �شهدت اأول تعادل يف البطولة بهدف لكل فريق لي�شبح 
ر�شيد فريق ق�شر الإمارات 4 نقاط ، ولفريق �شندوق اأبو ظبي 
للتنمية نقطة واحدة من مباراتني و�شتحدد جولة الليلة م�شريه 
يف م�شوار البطولة ، وقد �شجل له رافزان وللق�شر الالعب هزاع 
املهريي ،و�شهدت ت�شكيله فريق اأبو ظبي للتنمية م�شاركة الالعب 
الدولة  املحرتفني يف  الالعبني  اأقدم  الفرن�شي عي�شى غريغوري 

والذي لعب لأندية دبي والأهلي”�شابقا” واحتاد كلباء .

بطولة من�صور بن زايد للكرة يف اأبوظبي تقرتب من دور الأربعة 

•• ال�سارقة-الفجر

الثنني  الأول  اأم�ص  مناف�شات  �شهدت 
ال�  الريا�شية  الرم�شانية  ال��دورة  من 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظمها  التي   ،11
لريا�شة املراأة، حتت �شعار “للريا�شة 
برعاية  معانيها يف رم�شان نحييها”، 
كرمية من �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
انطالق  امل�������راأة،  ل��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ارق��ة 

مناف�شات كرة ال�شلة لل�شيدات.
التي  ال��ل��ع��ب��ة  م��ن��اف�����ش��ات  و����ش���ارك يف 
اختتمت مواجهتها اأم�ص الثالثاء 60 
ال�����ش��ارق��ة الريا�شي  ن���ادي  لع��ب��ة م��ن 
للمراأة، وفريق القيادة العامة ل�شرطة 
ال�شارقة، بالإ�شافة اإىل فريقي طريان 

بروناي، والت�شامح.
وان��ط��ل��ق��ت امل��ن��اف�����ش��ات مب��واج��ه��ة من 
ال�شارقة  ن��ادي  جمعت  الثقيل  العيار 
ال��ري��ا���ش��ي ل��ل��م��راأة، ال���ذي مت��ك��ن من 
ح�����ش��م امل���ب���اراة ل�����ش��احل��ه اأم�����ام فريق 
ال�شارقة،  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
كما  نقطة،   22 مقابل   55 بنتيجة 
انت�شاراته  ت�شجيل  ال���ن���ادي  وا����ش���ل 
اأمام  خا�شها  التي  مبارياته  ث��اين  يف 

 ،11 م��ق��اب��ل   35 بنتيجة  ال��ت�����ش��ام��ح، 
انت�شاراً  ب��رون��اي  ط���ريان  حقق  فيما 
ع��ل��ى ف���ري���ق ال��ت�����ش��ام��ح ب��ن��ت��ي��ج��ة 31 
مواجهاته  ث��اين  وخ�شر   ،14 مقابل 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأمام 

بنتيجة 38 مقابل 28.
وقالت �شعادة ندى ع�شكر النقبي مدير 

املراأة،  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  عام 
“تعك�ص مناف�شات كرة ال�شلة امل�شتوى 
الح������رتايف ال����ذي ت��ت��م��ي��ز ب���ه لعبات 
الفرق امل�شاركة ل �شيما نادي ال�شارقة 
ال��ري��ا���ش��ي ل��ل��م��راأة، ال����ذي مي��ت��ل��ك 3 
فرق تبداأ باليافعة، والنا�شئة والفريق 
مباريات  واأ�شافت” تب�شر  الأ�شا�شي«. 

ك����رة ال�����ش��ل��ة ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت ال���ي���وم، 
الالعبات  م��ن  وم��ت��م��ي��ز  واع���د  بجيل 
املوهوبات واملحرتفات، اللواتي نتوقع 
التتويج  من�شات  اإىل  ال��و���ش��ول  لهن 
�شي�شاركن  ال���ت���ي  ال���ب���ط���ولت  ���ش��م��ن 
املباريات  اأن هذه  اإىل  بالإ�شافة  فيها، 
الأخرى  الألعاب  �شاأن  �شاأنها  �شتعمل 

بنخبة  الوطنية  منتخباتنا  رفد  على 
متميزة من الالعبات اللواتي ميتلكن 
اخل���رة ال��ك��اف��ي��ة لإح�����راز الإجن�����ازات 
الثالثاء  اأم�ص  وتوا�شلت  لوطنهن«. 
الفرق  ب���ني  ال�����ش��ل��ة  ك����رة  م��ن��اف�����ش��ات 
لتحديد  ال��ن��ه��ائ��ي��ات،  اإىل  امل���ت���اأه���ل���ة 
تختتم  حيث  الأوىل،  الثالثة  امل��راك��ز 

الفرق  ب��ت��ك��رمي  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا،  ال������دورة 
الطائرة  ال��ك��رة  مناف�شات  يف  ال��ف��ائ��زة 
�شيدات  ف���ري���ق  ك��اأ���ش��ه��ا  ال���ت���ي ح�����ش��د 
اإياليت، فيما حاز فريق اإ�شبرييا ثانياً 
نادي  الثاين، وحل  املركز  على ف�شية 
املركز  يف  ل��ل��م��راأة  الريا�شي  ال�شارقة 
ال��ث��ال��ث ح���ا����ش���داً ب���رون���زي���ة ال�����دروة. 

340 لع���ب���ة من  م�����ش��ارك��ة  وم��ث��ل��ت 
25 فريقاً ونادياً من خمتلف اإمارات 
ومدن الدولة يف الدورة، التي ا�شتملت 
ال�شلة،  ك���رة  ال���ع���اب ه���ي  اأرب���ع���ة  ع��ل��ى 
والكاراتيه،  والرماية،  الطائرة،  وكرة 
�شجل  اإىل  ي�������ش���اف  اآخ�������ر  اإجن�����������ازاً 
لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اإجن����ازات 

يف  فاعلة  ب�شورة  ت�شاهم  التي  امل���راأة، 
الدولة،  يف  الن�شوية  الريا�شة  تطوير 
م��ن خ��الل ه��ذه ال����دورة وغ��ريه��ا من 
تعزيز  ب��ه��دف  الريا�شية،  الفعاليات 
مزيداً  واإك�شابهن  ال��الع��ب��ات،  ق���درات 
ف�������ش���اًل ع����ن ك�شف  م����ن اخل���������رات، 
الدعم  وت���ق���دمي  ال����واع����دة  امل����واه����ب 
الالزم لهن بغية الرتقاء مبهاراتهن 
التتويج.  من�شات  اإىل  بهن  والو�شول 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن  اإىل  ي�شار 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ال�شارقة،  الأعلى حاكم  املجل�ص  ع�شو 
79 لعام  الأم�����ريي  امل��ر���ش��وم  اأ����ش���در 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  باإن�شاء  2016م، 
لريا�شة املراأة بهدف متكني الكفاءات 
الوطنية، وتطوير راأ�ص املال الب�شري 
امل��راأة، وتن�شئة جيل  يف جمال ريا�شة 
م���وؤه���ل م���ن ال���ق���ي���ادات ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف 
املجال الريا�شي، والعمل على تطوير 
ال���ك���وادر وا���ش��ت��ق��ط��اب��ه��ا، اإ���ش��اف��ة اإىل 
والتوعية  الريا�شية  الثقافة  تر�شيخ 
وتعزيز ممار�شة  باأهميتها،  املجتمعية 
املراأة للريا�شة، وتوفري بيئة ريا�شية 
ريا�شة  ت���ط���وي���ر  يف  ت�����ش��ه��م  حم���ف���زة 

املراأة.

•• دبي-الفجر

دبي  جم���ل�������ص  اإدارة  جم���ل�������ص  اأك�������د 
قطاع  اأه����م����ي����ة  ع����ل����ى  ال����ري����ا�����ش����ي 
اأك��ادمي��ي��ات ك��رة ال��ق��دم يف دع��م فرق 
الأندية بالالعبني املوهوبني و�شمان 
املواهب  وتطوير  انتقاء  ا�شتمرارية 
الالعب  عن  البحث  وع��دم  الوطنية 
النادي،  منظومة  خ��ارج  من  اجلاهز 
اأكد على ا�شتمرارية العمل على  كما 
ركيزة  باعتباره  القطاع  هذا  تطوير 
كرة  و�شركات  الأندية  لعمل  اأ�شا�شية 

القدم.
ج��اء ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع الدوري 
دبي  جم��ل�����ص  اإدارة  مل��ج��ل�����ص  ال���راب���ع 
ال���ري���ا����ش���ي ب���رئ���ا����ش���ة ����ش���ع���ادة مطر 
الإدارة،  رئي�ص جمل�ص  نائب  الطاير 
عام  اأم����ني  ح�������ارب  �شعي��د  وح�����ش��ور 
الإدارة:  جمل�ص  واأع�����ش��اء  املجل�ص، 

الكرم،  اهلل  ع��ب��د  د.  بوج�شيم،  ع��ل��ي 
الكمايل،  حم��م��د  ال�����ش��ع��ف��ار،  اأح���م���د 
ملياء  احل��م��ادي،  امل���ري، مري�م  م���وزة 
م�شاعد  اآل رحمة  اأم��ان  نا�شر  خ��ان، 
و�شالح  ل��ل��م��ج��ل�����ص،  ال���ع���ام  الأم������ني 
املرزوقي مدير اإدارة الدعم املوؤ�ش�شي 

يف املجل�ص.
على  الط��������الع  الج����ت����م����اع  يف  ومت 
ت���ق���ري���ر ن���ت���ائ���ج اأن����دي����ة دب�����ي خالل 
 2019-2018 الريا�شي  املو�شم 
ال����ذي ���ش��ه��د حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج متميزة 
ياأتي  وال��ذي  الريا�شات،  خمتلف  يف 
املجل�ص  ع��م��ل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ش��م��ن 
بجميع  اله���ت���م���ام  ع��ل��ى  وال���ت���اأك���ي���د 
الريا�شات وملختلف الفئات العمرية، 
كما مت الطالع على لئحة املكافاآت 
املعتمدة التي �شيتم مبوجبها تكرمي 
فرق اأندية دبي التي حتقق الجنازات 

يف البطولت املحلية واخلارجية.  

الإدارة  جم��ل�����ص  ا���ش��ت��ع��ر���ص  ك���م���ا   
الفرن�شيني  اخل����راء  ف��ري��ق  ت��ق��ري��ر 
اخلا�ص بتقييم عمل اأكادمييات كرة 
اأن��دي��ة دب��ي وحتليل نقاط  ال��ق��دم يف 
بعد  فيها  التطوير  وج��وان��ب  ال��ق��وة 
ميدانية  ب���زي���ارات  اخل����راء  ق���ام  اأن 
فيها  العاملني  م��ع  ل��ق��اءات  وع��ق��دوا 
وت��اب��ع��وا ال��ت��دري��ب��ات وب��رام��ج اإع���داد 
وت���ط���وي���ر ال���الع���ب���ني امل���ع���ت���م���دة يف 
ه��ذه الأك��ادمي��ي��ات ب��اإ���ش��راف جمل�ص 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي، واأك����د ���ش��ع��ادة مطر 
ال��ط��اي��ر ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص دبي 
يف  املجل�ص  ا�شتمرار  على  الريا�شي 
الأكادمييات  ق��ط��اع  ل��دع��م  ج���ه���وده 
�شواء  فيه  العمل  منظومة  وتطوير 
والرامج  اخلطط  و�شع  ناحية  من 
اأو تطوير العاملني فيها وفق اأف�شل 
املجل�ص  لأن  امل��ع��ت��م��دة  امل���م���ار����ش���ات 
توفر حلول  الأك��ادمي��ي��ات  اأن  ي��وؤم��ن 

القدم  كرة  و�شركات  لالأندية  فاعلة 
وتطوير  الالعبني  انتقاء  جم��ال  يف 
ال��ف��ري��ق الأول  م�����ش��ت��وي��ات��ه��م ودع����م 
تفعيل  مت  اإذا  الوطنية  واملنتخبات 

العمل فيها على النحو الأكمل.
الإدارة  جم���ل�������ص  ا����ش���ت���ع���ر����ص  ك���م���ا 
بخطط  اخلا�شة  التقارير  خمتلف 
يف  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ان  واأداء  ال��ع��م��ل 
امل��ج��ل�����ص وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ت��ق��ري��ر نظام 
احل��وك��م��ة يف الأن���دي���ة وت��ق��ري��ر عن 
اخل���ط���ط ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة لأن���دي���ة 
املراأة والريا�شة،  دبي، وتقرير جلنة 
وتقرير الفعاليات الريا�شية املحلية 
والتي  تنظيمها  مت  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة 
�شيتم تنظيمها خالل الفرتة املقبلة 
التناف�شية والريا�شات  الريا�شات  يف 
ريا�شية  فعاليات  واأي�شا  املجتمعية، 
قائمة  اىل  ا�شافتها  �شيتم  ج��دي��دة 
الفعاليات العديدة التي يتم تنظيمها 

يف دبي �شنويا.
ا���ش��ت��م��رار تنظيم  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  ومت 
املميزة  ال���ري���ا����ش���ي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
التي  �شيما  منها  امل��زي��د  وا�شتقطاب 
املرموم  حم��م��ي��ة  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ي��ت��م 
ومنطقة حّتا لكون هاتني املنطقتني 
وت�شاري�ص  طبيعية  عنا�شر  ت�شمان 
خم���ت���ل���ف���ة ت����ن����ا�����ش����ب ال�����ع�����دي�����د من 
الريا�شية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ب��ط��ولت 
الفر�شة  وت��وف��ر  وال��دول��ي��ة  املحلية 
وللجمهور  الفعاليات  للم�شاركني يف 
الدولة  داخ����ل وخ����ارج  وامل�����ش��اه��دي��ن 
الطبيعة  روع��������ة  ع���ل���ى  ل�����الط�����الع 
وجهود حكومة دبي يف تطوير هاتني 
واجهتني  ب��اع��ت��ب��اره��م��ا  امل��ن��ط��ق��ت��ني 

�شياحيتني وريا�شيتني مميزتني.
تفاعل  الإدارة  جم��ل�����ص  ث��م��ن  ك��م��ا 
وم�����ش��ارك��ة امل������راأة الإم���ارات���ي���ة ومن 
الفعاليات  يف  اجل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف 

ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا امل��ج��ل�����ص م���ن خالل 
اأو التي يدعم  جلنة املراأة والريا�شة 
تو�شيع  على  واأك��د  تنظيمها،  املجل�ص 
للمراأة  الريا�شية  ال��ب��ط��ولت  رق��ع��ة 
الريا�شة  ن���وع  ال��ت��ن��وع يف  ح��ي��ث  م��ن 
ويف اأم����اك����ن امل��ن��اف�����ش��ات، ك���ي ت����زداد 
وال�شيدات  الفتيات  م�شاركة  فر�ص 
يف البطولت والفعاليات يف خمتلف 
خ�شو�شية  ت��راع��ي  التي  الريا�شات 
امل�����راأة ومت��ن��ح��ه��ا ال��ف��ر���ش��ة لإط���الق 

قدراتها ومواهبها الريا�شية.       
اأي�����ش��ا الطالع    و مت يف الج��ت��م��اع 

للن�شخة  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى 
الوىل م��ن ط��واف الإم����ارات العاملي 
ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة ال���ذي ت�شمن 
مراحل م��رت يف الإم���ارات ال�شبع   7
 1000 ع��ن  زادت  مل�شافات  ل��ل��دول��ة 
الدراجني  نخبة  مب�شاركة  كيلومرت 
و كذلك   ، والإم���ارات���ي���ني  ال��ع��امل��ي��ني 
ال�شتعدادات  تقرير  على  الط���الع 
ال���راب���ع���ة ع�شرة  ال��ن�����ش��خ��ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
م��ن م��وؤمت��ر دب��ي ال��ري��ا���ش��ي الدويل 
املن�شات  اأه������م  م����ن  اأ����ش���ب���ح  ال������ذي 
كرة  وم�شتقبل  واقع  ملناق�شة  العاملية 

من  نخبة  مب�شاركة  العاملية  ال��ق��دم 
امل��خ��ت�����ش��ني و���ش��ن��اع ال���ق���رار يف كرة 
ال��ق��دم م��ن دول���ة الإم����ارات والوطن 
ت�شكيل  ح��ي��ث مت  وال���ع���امل،  ال��ع��رب��ي 
ا�شتعرا�ص  و  للموؤمتر  منظمة  جلن 
امل��ر���ش��ح��ة لخ��ت��ي��ار �شعار  امل��وا���ش��ي��ع 
املوؤمتر منها وتكون حمورا للجل�شات 

وور�ص العمل.    
الجتماع  يف  الإدارة  جمل�ص  واطلع   
على اخلطابات الواردة من عدد من 
والدولية  املحلية  الريا�شية  اجلهات 
ومت اتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها.

مب�ساركة 60 لعبة من 4 فرق

»ال�صارقة لريا�صة املراأة« يت�صّيد مواجهات اليوم الأول من مناف�صات كرة ال�صلة

جمل�ض دبي الريا�صي يطّلع على تقارير 
املو�صم الريا�صي وخطط العمل

•• العني - الفجر

بن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ك��رم 
الحتاد  رئي�ص  نهيان ِ اآل  �شخبوط 
نادي  رئ��ي�����ص  لل�شطرجن  الآ���ش��ي��وي 
اأبناءه  وال�شطرجن   للثقافة  العني 
لعبي ولعبات النادي من اأ�شحاب 
العام  يف  ال�����ش��ط��رجن��ي��ة  الإجن������ازات 
اأنيق  ح��ف��ل  يف    2018 امل���ا����ش���ي  
ريحان  ه��ي��ل��ي  ف���ن���دق  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه 
روتانا مبدينة العني اأخرياً بح�شور 
ال����ن����ادي  اإدارة  جم���ل�������ص  اأع���������ش����اء 
والإداري����ة وجميع  الفنية  والأط��ق��م 

لعبي النادي واأولياء الأمور.
باملكافاآت  النادي  لعبي  تكرمي  ومت 
امل���ال���ي���ة وال�����ك�����وؤو������ص وال�������ش���ه���ادات 
التقديرية وجاء اأ�شحاب الإجنازات 
 7 اأوًل وع���دده���م  ال��ك��رى  امل��ح��ل��ي��ة 
ع��ل��ى راأ���ش��ه��م واف��ي��ة امل��ع��م��ري التي 
ظفرها  اأهمها  ميداليات   4 حققت 
الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ة  الأول  ب��امل��رك��ز 

لبطولة كاأ�ص �شاحب ال�شمو رئي�ص 
وتليها  ال�شطرجن  ل�شيدات  ال��دول��ة 
ال�شام�شي  وح��م��د  الكلباين  ودمي���ة 
الإجن����ازات  وغ��ريه��م��ا مم��ن حققوا 
تكرمي  و���ش��م��ل   ، ل���ل���ن���ادي  امل��ح��ل��ي��ة 
هما  اأخ��ري��ني  فئتني  ال��ن��ادي  لعبي 
 5 “ ال��الع��ب املتميز وامل��ل��ت��زم  ف��ئ��ة 
لعبني”   ثم فئة الالعب الطموح 
و  ال�شغار  لعبني” لالعبني   5 “
الواعدين ومعدل اأعمارهم  اأقل من 

اأعوام.  10
كما نالت ال�شيدة اأم حارب ال�شام�شي 
اأم���ر ملثابرتها  اأف�����ش��ل ول��ي��ة  ج��ائ��زة 
ال�شعوبات  وحت���م���ل���ه���ا  و����ش���ره���ا 
ال��ن��ادي يف  م��ع  ت�شهم  الكبرية وه��ي 
اأبطاًل  لُي�شبحوا  اأب��ن��اءه��ا  �شناعة 
للدولة  الإجن���ازات  يحققون  اأقوياء 
جابرالأحبابي  ن��ال  كما   ، وال��ن��ادي 
مل�شاهمته  اأم���ر  ويل  اأف�����ش��ل  ج��ائ��زة 
ال��ك��ب��رية يف م�����ش��اع��دة ال���ن���ادي على 
اإع����داد وت��دري��ب اب��ن��ه لع��ب النادي 

�شعد.
للنادي  الفني  الطاقم  ع�شو  وُك��رم 
اأح�����م�����د ع�������ادل ل���ع���م���ل���ه ال���ك���ب���ري يف 
ال�شطرجنية  امل���واه���ب  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 
لكت�شاف  ال����ن����ادي  م����ب����ادرة  ���ش��م��ن 

مدار�ص  يف  ال�����ش��ط��رجن��ي��ة  امل���واه���ب 
النادي  منها  ا�شتفاد  وال��ت��ي  املدينة 
م���ن الالعبني  ع�����دداً  ب�����ش��م  ك���ث���رياً 

اجلدد.
من جانبه ثمن ع�شو جمل�ص الإدارة  

للثقافة  العني  لنادي  العام  الأم��ني 
وال�شطرجن الدكتور �شيف خلريباين 
النعيمي عالياً تكرمي ال�شيخ �شلطان 
بن �شخبوط اآل نهيان لأبنائه لعبي 
ظل  معاليه  اأن  م��و���ش��ح��اً   ، ال��ن��ادي 

دوماً قريباً من الالعبني يتفقدهم 
�شعياً  واهتمامه  برعايته  وي�شملهم 
وراء تعزيز مكانة اللعبة يف جمتمع 
الإجنازات  حتقيق  اأج��ل  من  املدينة 
واأ�شاف  جمتمع.  كثقافة  ون�شرها 

:” عودنا معاليه على تكرمي لعبي 
النادي وجميع اأطقم النادي الفنية 
والإداري���ة فهذا الأم��ر لي�ص بغريب 
دوافع  معززاً  دعنه  يقدم  ما  ودائماً 
ملوا�شلة  ل���ه���م  وحم����ف����زاً  اجل���م���ي���ع 
العمل وحتقيق املزيد من النجاحات 
حتقيق  يف  اإ����ش���ه���ام���اً  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
راياتها يف  للدولة ورف��ع  الإجن���ازات 
لقيمة  وت��ق��دي��راً  املختلفة  امل��ح��اف��ل 
وزن��ه��ا يف عامل  ل��ه��ا  كمدينة  ال��ع��ني 

ال�شطرجن«.
واأردف :” اهتمام معاليه ومتابعته 
الالعبني  ت��ط��ور  مل���راح���ل  احل��ث��ي��ث��ة 
واجن���ازات���ه���م ظ���ل ���ش��ب��ب��اً رئ��ي�����ش��اً يف 
و�شاعف  الفنية  م�شتوياتهم  تطور 
املن�شمني  ال���الع���ب���ني  اأع�������داد  م���ن 
ومعاليه  باملئة   30 بن�شبة  للنادي 

دوماً ظل م�شدراً لالإلهام«.
من جهته اأكد ع�شو جمل�ص الإدارة 
�شعيد  ل���ل���ن���ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
م�شاعفة  ع��ل��ى  ع��زم��ه��م  ال��ب��ل��و���ش��ي 

ت���ع���زي���ز مكانة  اأج������ل  م����ن  اجل����ه����ود 
حتقيق  وراء  �شعياً  وقيمته  ال��ن��ادي 

الإجنازات الكبرية.
واأ�شاف :” نوؤكد ملعاليه عزمنا على 
اجلهود  وم�شاعفة  العمل  موا�شلة 
من اأجل ن�شر اللعبة يف اأو�شع نطاق 
وحتقيق  امل���دي���ن���ة  جم��ت��م��ع  داخ������ل 
وللمدينة  ل����ل����دول����ة  الإجن�������������ازات 
وتكرميه  معاليه  وزي���ارة   ، وللنادي 
واأولياء  الفنية  والأط��ق��م  لالعبني 
الأم����ور ظ��ل دائ��م��اً م��ع��ززاً وحمفزاً 
اأف�شل  حت��ق��ي��ق  اأج����ل  م���ن  للجميع 

الإجنازات«.
واأردف :” واأرجو اأن ي�شتثمر لعبي 
مزيداً   ببذل  معاليه  اهتمام  النادي 
والطموح   والل�����ت�����زام  اجل���ه���د  م���ن 
واأن  خ�شو�شاً  الإجن����ازات  لتحقيق 
معاليه  ب��رئ��ا���ش��ة  الإدارة  جم��ل�����ص 
ل ي��ق�����ش��ر يف ����ش���يء وي�����ش��ع��ى دوم����اً 
وتقدير  وحت���ف���ي���زه���م  ل��ت��ك��رمي��ه��م 

جهودهم«.

بح�سور �سلطان بن �سخبوط اآل نهيان

�صطرجن العني يكرم لعبيه اأ�صحاب الإجنازات
خلريباين : زيادة يف معدلت الالعبني املن�سمني للنادي
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الفجر الريا�ضي

مع ات�شاح ال�شورة يف بع�ص البطولت 
الأوروبية والإعالن عن بطل الدوري 
القارية  البطولت  يف  وممثليها  فيها 
يف امل��و���ش��م امل��ق��ب��ل، م���ا زال����ت الإث�����ارة 
ال���دوري���ات الأخ���رى  ق��ائ��م��ة يف بع�ص 
بعد  الأخ�����رية  كلمتها  ت��ق��ل  مل  ال��ت��ي 
����ش���واء ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��اف�����ش��ة على 
البطولة اأو على املقاعد الأوروبية، اأو 

حتى فيما يتعلق ب�شراع الهبوط.
الأملاين  ال���دوري  مع  �شتكون  البداية 
ف�شل  تاأجل  ال��ذي  “البوند�شليغا”، 
بعد  الأخ����رية،  للجولة  فيه  النهاية 
التعادل  فخ  يف  ميونخ  بايرن  �شقوط 
مالحقه  وف���وز  لي��ب��زغ،  م��ع  ال�شلبي 
برو�شيا دورمتوند املثري على فورتونا 

دو�شلدورف “2-3«.
واأدت النتيجتان لبقاء الفارق بينهما 
الف�شل  كلمة  وتاأجيل  نقطتني،  عند 
يف حتديد هوية البطل جلولة اخلتام 
التي �شتقام جميع مبارياتها يف نف�ص 

التوقيت ال�شبت املقبل.
يف  الف�شتفاليا”  “اأ�شود  و���ش��ي��ح��ل 
على  �����ش����ي����وف����اً  الأخ�����������رية  اجل�����ول�����ة 
بينما  م���ون�������ش���ن���غ���الدب���اخ،  ب���رو����ش���ي���ا 
لالحتفال  البافاري  الفريق  �شي�شعى 
على  ف��وزه  حالة  يف  جماهريه  و�شط 

اإينرتاخت فرانكفورت.
اأملانيا،  يف  حت�شم  مل  اأخ����رى  م��ع��رك��ة 
الأوروب���ي���ة يف  البطاقات  وه��و ���ش��راع 
امل���و����ش���م امل���ق���ب���ل، ف��م��ع ح�����ش��م ثالثي 
وليبزغ  ودورمتوند  “بايرن  املقدمة 
الثالث  ل��ل��م��ق��اع��د  الرتتيب”  ع��ل��ى 
يبقى  الأب������ط������ال،  ل�������دوري  امل����وؤه����ل����ة 
ال�����ش��راع ال��رب��اع��ي ع��ل��ى اأ����ش���دة على 
ليغ” املتبقية،  “الت�شامبيونز  بطاقة 
وعلى بطاقتي الدوري الأوروبي، بني 
وباير  نقطة”،   55“ مون�شنغالدباخ 
ليفركوزن “55 نقطة”، واإينرتاخت 

 52“ وف��ول�����ش��ب��ورغ  نقطة”،   54“
نقطة«.

ال���ك���اأ����ص ي��ن��ت��ظ��ر من  ك��م��ا اأن ن��ه��ائ��ي 
اأمام  البايرن  يلتقي  عندما  �شريفعه 
ليبزيج يف نهائي لن يخلو من الإثارة 
على امللعب “الأوملبي” برلني يف 25 

من ال�شهر اجلاري.

الدوري الإ�سباين
ويف الدوري الإ�شباين “الليغا” وبعد 
على  الثاين  لقبه  بر�شلونة  ح�شم  اأن 
ال��ت��وايل م��ن��ذ ن��ح��و اأ���ش��ب��وع��ني، يبقى 
�شراع املقاعد الأوروبية م�شتعاًل بني 
واإ�شبيلية  وخيتايف  فالن�شيا  الرباعي 

واأتلتيك بلباو على الرتتيب.
وتبدلت املراكز خالل اجلولة املا�شية 
وخ�شارة  فالن�شيا  ف���وز  ���ش��ه��دت  ال��ت��ي 
الرابع  للمركز  الأول  ليقفز  خيتايف، 
بطاقات  اآخ��ر  اقتنا�ص  يعني  ما  وه��و 
الفريق  تراجع  بينما  الأبطال،  دوري 
املوؤهل  اخل��ام�����ص،  للمركز  امل��دري��دي 

للدوري الأوروبي مبا�شرة.
وق��ب��ل ج��ول��ة اخل��ت��ام ال�����ش��ب��ت املقبل، 
الأق��رب لقن�ص بطاقة  يبدو فالن�شيا 
دوري الأبطال، بينما �شتكون بطاقتي 
دور جمموعات الدوري الأوروبي من 
ن�شيب خيتايف “اخلام�ص”، واإ�شبيلية 
الذي  بلباو،  اأتلتيك  اأما  “ال�شاد�ص”، 
ياأتي �شابعاً، فبات على اأعتاب امل�شاركة 

يف الدور التمهيدي الثاين.
ف�شيكون  ال����ك����اأ�����ص،  ب���ط���ول���ة  يف  اأم������ا 
اأقدام لعبي البالوجرانا  اللقب بني 
“بينيتو  م���ل���ع���ب  ع���ل���ى  وف���ال���ن�������ش���ي���ا 
ال�شهر  م���ن   25 ي���وم  فيامارين” 

اجلاري.
حتديد  وب��ع��د  ال��ه��ب��وط،  منطقة  ويف 
الليغا  ���ش��ي��غ��ادران  فريقني  اأول  ا���ش��م 
وراي����و  “اأوي�شكا  امل��ق��ب��ل  امل���و����ش���م  يف 

اأق����رب  ج���ريون���ا  ي��ب��ق��ى  فاييكانو”، 
الدرجة  يف  �شرتافقهما  التي  ال��ف��رق 

الثانية املو�شم املقبل.

الدوري الفرن�سي
�شان  ب���اري�������ص  ك����ان  ف��رن�����ش��ا،  اأم�����ا يف 
ج��ريم��ان م��غ��رداً خ���ارج ال�����ش��رب منذ 
وح�شم  ب���ال���ق�������ش���رية  ل��ي�����ش��ت  ف������رتة 
اآ”،  “الليغ  ال�����دوري  ل��ق��ب  ب�����ش��ه��ول��ة 
الأبطال  دوري  بطاقة  ذه��ب��ت  بينما 

الثانية لليل.
ب�66  “الثالث  ليون  اأوملبيك  ويبقى 
البطاقة  حل��ج��ز  الأق�������رب  نقطة”، 
التمهيدي،  ل��ل��دور  امل��وؤه��ل��ة  ال��ث��ال��ث��ة 
اإيتيان  �شانت  ال��ث��الث��ي  يقاتل  بينما 
 58“ وم��ون��ب��ل��ي��ي��ه  نقطة”،   62“
نقطة”   55“ وم��ار���ش��ي��ل��ي��ا  نقطة”، 

على بطاقتي الدوري الأوروبي.
اآخ�����ر ���ش��م��ن ظ���ه���وره يف دور  ف���ري���ق 
جم���م���وع���ات ال��������دوري الأوروب����������ي يف 
الذي  ري��ن،  �شتاد  وه��و  املقبل،  املو�شم 
اقتن�ص لقب الكاأ�ص من براثن ال�”بي 

اإ�ص جي«.

كان  ال��ه��ب��وط،  ب�����ش��راع  يتعلق  وفيما 
اآ”،  “الليغ  م���ودع���ي  اأول  ج���اجن���ون 
بينما يبقى ال�شراع قائماً بني اأميان 
“35 نقطة” وموناكو “33 نقطة” 
 31“ وديغون  نقطة”   33“ وكاين 
الفا�شلة  املباراة  بطاقة  نقطة” على 
من اأجل البقاء مع املتاأهل من الدورة 

الفا�شلة يف الق�شم الثاين.

الدوري الإجنليزي
اإجنلرتا  يف  م���غ���اي���راً  امل�����ش��ه��د  وك�����ان 
لقب  على  فيها  املناف�شة  ظلت  ال��ت��ي 
الرمق  ح���ت���ى  ليغ”  “الرمييري 
داخل  اللقب  ا�شتقر  اأن  اإىل  الأخ���ري 
مان�ش�شرت  معقل  ملعب”الحتاد” 
ك��ب��رياً خارج  ف���وزاً  ال��ذي حقق  �شيتي 
برايتون  اأم�������ام   ”4-1“ ق����واع����ده 
النظر لفوز  األ��ب��ي��ون، دون  ه��وف  اآن��د 
ليفربول على �شيفه وولفرهامبتون 

.»0-2“
املمثلني الإجن��ل��ي��ز يف  وب��امل��ث��ل حت���دد 
املقبل،  املو�شم  يف  القارية  البطولت 
�شيتي  امل�������ان  ال����رب����اع����ي  مب�������ش���ارك���ة 

وتوتنهام  وت�����ش��ي��ل�����ش��ي  ول���ي���ف���رب���ول 
بينما  الأب���ط���ال،  دوري  يف  ه��وت�����ش��ر 
م��ب��ا���ش��رة للدوري  اآر���ش��ن��ال  ���ش��ي��ذه��ب 
مان�ش�شرت  �شي�شارك  فيما  الأوروب���ي، 
بينما  التمهيدي.  ال���دور  يف  يونايتد 
الحتاد  ك��اأ���ص  ل��ق��ب  ح��ام��ل  �شيتحدد 
ي�شت�شيف  ع��ن��دم��ا  امل��ق��ب��ل  ال�����ش��ب��ت 
ملعب “وميبلي” اللقاء النهائي بني 

مان�ش�شرت �شيتي وواتفورد.

الدوري الإيطايل
وقبل جولتني من النهاية يف اإيطاليا، 
اأ�شابيع،  منذ  اللقب  يوفنتو�ص  ح�شم 
بينما  الثاين،  املركز  نابويل  وو�شيفه 
يتبقى ح�شم بطاقتي دوري الأبطال، 
اجلولتني  يف  الأوروب���������ي  وال��������دوري 
 63“ م��ي��الن��و  اإن���رت  ب��ني  املتبقيتني 
نقطة”،  وميالن”62  نقطة”، 
 60“ “62 نقطة”، وتورينو  وروم��ا 
ف�شينتظر  ال��ك��اأ���ص  ل��ق��اء  اأم���ا  نقطة«. 
ي����وم الأرب����ع����اء املقبل  ك��ل��م��ة احل�����ش��م 
ب���ني لت�����ش��ي��و واأت���الن���ت���ا ع��ل��ى ملعب 

“الأوليمبيكو«.

الدوري الهولندي
اأي���اك�������ص تعر  ا���ش��ت��غ��ل  ه���ول���ن���دا  ويف 
التقليدي  وغرميه  املبا�شر  مالحقه 
باخل�شارة  ال��ك��ام��ار  اأم���ام  اأي��ن��ده��وف��ن 
على  ك��ب��رياً  ف���وزاً  ليحقق   ،”0-1“
اللقب  وي��ح�����ش��م   ،”1-4“ اأوت���رخ���ت 
ر�شمياً بفارق 3 نقاط، واأف�شلية فارق 

من النهاية. جولة  قبل  هدفاً،   14
كما اأن كتيبة اإيريك تني هاج ح�شدت 
ل��ق��ب ال���ك���اأ����ص اأي�������ش���اً ل��ت��ه��ي��م��ن على 
بينما  هولندا.  يف  املو�شم  هذا  امل�شهد 
ح�����ش��م��ت ج��م��ي��ع امل��ق��اع��د الأوروب����ي����ة 
مب�شاركة اأياك�ص واآيندهوفن يف الدور 
ال��ت��م��ه��ي��دي ب�����دوري الأب����ط����ال، فيما 
للدوري  واأل��ك��م��ار  ف��ي��ن��ورد  ���ش��ي��ذه��ب 
الأوروب��ي. ويف �شراع الهبوط، حتدد 
ر�شمياً هبوط بريدا للدرجة الثانية، 
واإك�شل�شيور  بينما يت�شارع جراف�شاب 
على بطاقة املباراة الفا�شلة من اأجل 

البقاء.

الدوري الربتغايل
وب��الن��ت��ق��ال ل��ل��رت��غ��ال، ي��ب��دو اللقب 
ل�شبونة  للعا�شمة  الذهاب  اأق��رب من 
الذي  ب��ن��ف��ي��ك��ا  ق��ل��ع��ة  داخ����ل  لي�شتقر 
بورتو،  ع��ن  نقطتني  ب��ف��ارق  ي��ت��ف��وق 
�شانتا  اخل��ت��ام  ج��ول��ة  يف  و�شي�شتقبل 
منت�شف  يف  ي����اأت����ي  ال�������ذي  ك��������الرا، 
بورتو  ���ش��ي��خ��و���ص  ب��ي��ن��م��ا  اجل�������دول، 
اختباراً �شعباً اأمام �شبورتنغ ل�شبونة.

ق��د ح�شم  ال�����ش��راع الأوروب����ي  اأن  كما 
يف  وب��ورت��و  بنفيكا  مب�شاركة  بالفعل 
ل�شبونة  و�شبورتنغ  الأب��ط��ال،  دوري 
وب����راغ����ا وف���ي���ت���وري���ا غ���ي���م���اراي�������ص يف 
الدوري الأوروبي. بينما �شيكون لقب 
و�شبورتنغ  ب��ورت��و  ب��ني  ح��ائ��راً  الكاأ�ص 
ال�شهر  25 من  وال��ذي �شيتحدد يوم 

اجلاري. 

عدة،  لأ�شابيع  راج��ت  وتقارير  طويلة،  تكهنات  بعد 
قالت �شحيفة “ماركا” الإ�شبانية اإن موقف احلار�ص 
و�شيكون  بالفعل  ح�شم  نافا�ص  كيلور  الكو�شتاريكي 
اأول الراحلني عن �شفوف ريال مدريد، خالل فرتة 

النتقالت ال�شيفية املقبلة.
نافا�ص،  اأخ����رت  ال��ري��ال  اإدارة  اأن  امل�����ش��در  واأو����ش���ح 
اأنه خارج خطط املدرب  32 عاما،  البالغ من العمر 

الفرن�شي زين الدين زيدان، املو�شم املقبل.
وتابع اأن م�شوؤويل النادي امللكي طلبوا من احلار�ص 

بدء مرحلة درا�شة العرو�ص املعرو�شة عليه ا�شتعدادا 
“املريكاتو  بداية  مع  اجلديد  فريقه  اإىل  لالنتقال 

ال�شيفي«.
نهاية  اخل���ر،  تلقى  ن��اف��ا���ص  اأن  ال�شحيفة  وذك����رت 
الأ�شبوع املا�شي، مما جعله ي�شعر بغ�شب جديد، لأنه 
كان يعتقد اأنه �شيعود للم�شاركة مع فريق العا�شمة 

الإ�شبانية.
اإن��ه غري ق��ادر على القيام باأي  وق��ال زي��دان لنافا�ص 
اتخذ  الإدارة  جمل�ص  لأن  الو�شع  ه��ذا  حيال  �شيء 

امللكي  ال��ف��ري��ق  �شفينة  اأن  م�شيفا  ب��ال��ف��ع��ل،  ق����راره 
خالل  كورتوا  تيبو  البلجيكي  احلار�ص  على  تراهن 

املرحلة املقبلة.
وك���ان ك��ي��ل��ور ج���دد ع��ق��ده م��ع ري���ال م��دري��د يف �شهر 

دي�شمر املا�شي ملدة مو�شم واحد.
ومنذ رحيل الفرن�شي زيدان عن راأ�ص اجلهاز الفني 
“املريينغي”  اإدارة  وتعاقد  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  ل��ل��ري��ال، 
ت�شكيلة  م��رك��زه يف  ن��اف��ا���ص  كيلور  فقد  ك��ورت��وا،  م��ع 

الفريق الأ�شا�شية.

ريال مدريد يح�صم موقف جنمه املخ�صرم

ك�شفت تقارير �شحافية عن دخول نادي بايرن 
نادي  الأمل��اين يف مفاو�شات مع مهاجم  ميونخ 
ديبال،  باولو  الأرجنتيني  الإيطايل،  يوفنتو�ص 
البافاري  ال��ف��ري��ق  ه��ج��وم  لتعزيز  حم��اول��ة  يف 

بداية من املو�شم املقبل.
ب�شرف النظر عما اإذا كان فريق بايرن ميونخ 
يف  ال��ت��وايل  على  ال�شابع  بلقبه  الفوز  ي�شتطيع 
البوند�شليغا يف نهاية هذا الأ�شبوع، فاإن النادي 
البافاري يريد دخول �شوق النتقالت ال�شيفية 

املقبل بقوة.
تعاقد  اإذ  ب�شفقتني،  دفاعاته  عزز  بايرن  وك��ان 
 80 مقابل  هرنانديز  لوكا�ص  الفرن�شيني  مع 
م��ل��ي��ون ي�����ورو وب��ن��ي��ام��ني ب���اف���ارد م��ق��اب��ل 35 
مليون يورو، لكن العديد من التقارير حتدثت 
ع���ن خ��ط��ط ال���ن���ادي الأمل������اين ل��ت��ق��وي��ة �شوكته 
الهجومية باحل�شول على خدمات الأرجنتيني 

باولو ديبال من يوفنتو�ص الإيطايل.
يف الواقع ينتهي عقد الالعب الأرجنتيني البالغ 
من العمر 25 عاماً مع “ال�شيدة العجوز” يف 
الأخ���رية ك�شف  الآون���ة  2022، لكن يف  �شيف 
اأن  الإي����ط����ايل  مريكاتو”  “كالت�شيو  م���وق���ع 
باتت م�شطربة  والنادي  الالعب  العالقة بني 

ب�شكل كبري.
ويبقى من غري املعروف بعد اأ�شباب هذه العالقة 
اأَزَّمت  عوامل  ح��ول  ي��دور  الأم��ر  لكن  املتوترة، 
هذه العالقة اأولها احتمالية بقاء ما�شيميليانو 
وثانيها  العجوز”،  ل�”ال�شيدة  م��درب��اً  األيغري 
ليكون  يوفنتو�ص  ه��ج��وم  خ��ط  ت�شميم  اإع����ادة 
النجم  متطلبات  م��ع  م��ت��زاي��د  ب�شكل  متوافقاً 

الرتغايل كري�شتيانو رونالدو.
ويف ال���وق���ت ذات����ه ي���وؤك���د امل���وق���ع الإي���ط���ايل اأن 
م�شوؤويل يوفنتو�ص باتوا يدر�شون الآن بجدية 
كما  الأرجنتيني،  الهجوم  جوهرة  بيع  اإمكانية 
الرحيل،  على  م��واف��ق��اً  ي��ب��دو  نف�شه  دي��ب��ال  اأن 
اأكر  يف  املا�شي  العام  نهاية  اأعلن  ك��ان  اأن  بعد 

م���ن م��ن��ا���ش��ب��ة مت�����ش��ك��ه ب��ف��ري��ق��ه ب��ط��ل ال����دوري 
الإيطايل.

املهتمة  الأن�������دي�������ة  راأ�����������ص  وع����ل����ى 
النجم  خ���دم���ات  ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول 
الأرجنتيني ياأتي نادي بايرن ميونخ 

الأملاين.
“كالت�شيو  ل�������  ووف�������ق�������اً 

تقارير  ف���اإن  مريكاتو” 
تتحدث  ����ش���ح���ف���ي���ة 

البايرن  ب���دء  ع��ن 
م���ف���او����ش���ات���ه 

ديبال  م���ع 
اأجل  م��ن 
احل�شول 

ع���������������ل���������������ى 
امل���ريك���ات���و  يف  خ���دم���ات���ه 

ال�شيفي املقبل.
“�شبورت  �شحيفة  وبح�شب 

بايرن  اأ���ش��ب��ح  ميديا�شيت” 
 100 ن���ح���و  ل���دف���ع  م�������ش���ت���ع���داً 

مليون يورو من اأجل ذلك.
بذله  وع������د  اإىل  وب����الإ�����ش����اف����ة 

الأرجنتيني  ب���اأن  ب��اي��رن  م�شوؤولو 
لبطل  الأ�شا�شية  الدعامة  �شي�شبح 

الدوري الأملاين، فاإنهم يعتزمون تقدمي 
مرتب ي�شل اإىل 10 ماليني يورو �شنوياً.
ومن املحتمل اأن يحل ديبال حمل خامي�ص 
رودريغيز، املهتم بالعودة اإىل �شفوف ريال 
باري�ص  اإىل  النتقال  اأو  الإ�شباين  مدريد 

�شان جريمان الفرن�شي.
م����ي����الن  ان���������رت  اأن  ك�����م�����ا 

الإي������������ط������������ايل ي�����ب�����دي 
اهتماماً  الآخ�������ر  ه����و 
باحل�شول على خدمات 

لكن  دي������ب������ال،  ب�����اول�����و 

الأخري يرغب يف خو�ص حتديات جديدة خارج 
الأرجنتيني  امل��ه��اج��م  وك���ان  الكالت�شيو. 
ان�������ش���م ل�������ش���ف���وف ي���وف���ن���ت���و����ص عام 
يف  ب���ال���ريم���و،  ن�����ادي  م���ن   2015
ب�40  اآن��ذاك  �شفقة ق��درت قيمتها 
مليون يورو، وخا�ص مع يوفونت�ص 
179 مباراة يف جميع امل�شابقات 
 78 و�����ش����ج����ل خ����الل����ه����ا 

هدفاً.

ق��ال ريا�ص حم��رز اإن��ه ل يرغب يف 
الرحيل عن مان�ش�شرت �شيتي بطل 
ال�����دوري الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از لكرة 
ال��ق��دم بحثا ع��ن ف���رتة اأط����ول من 
ال��ل��ع��ب ب��ع��دم��ا ���ش��اع��د ف��ري��ق بيب 
اللقب يوم  اإح���راز  ج��واردي��ول على 

الأحد املا�شي.
اأ�شبح �شاحب  الذي  ودخل حمرز، 

ت����اري����خ  ����ش���ف���ق���ة يف  اأغ�����ل�����ى 
���ش��ي��ت��ي م��ن��ذ ع����ام واح���د 

ان�����ش��م مقابل  ع��ن��دم��ا 
مليون   60 ح�����وايل 
اإ�شرتليني  ج���ن���ي���ه 

مليون   77.78“
الت�شكيلة  دولر”، 

الأ������ش�����ا������ش�����ي�����ة 

الدوري  يف  فقط  م��رة   14 ل�شيتي 
يف ظ��ل رغ��ب��ة ج��واردي��ول يف البدء 
�شيلفا  وب��رن��اردو  �شرتلينج  برحيم 

اأو لريوي �شاين يف اجلناحني.
واأح����رز ال��الع��ب اجل���زائ���ري �شبعة 
اأربعة  و���ش��ن��ع  ال�����دوري  اأه�����داف يف 
اأه���داف ه��ذا امل��و���ش��م، وه��ز ال�شباك 
خالل النت�شار 4-1 اأمام برايتون 
اللقاء  يف  األ���ب���ي���ون  ه����وف  اآن�����د 
الأحد  يوم  للقب  احلا�شم 
وقال اإنه ل يخجل من 
ع��ل��ى مكان  امل��ن��اف�����ش��ة 
بالت�شكيلة الأ�شا�شية.

واأبلغ حمرز ال�شحفيني 

للمو�شم  اللقب  �شيتي  اأح��رز  بعدما 
الثاين على التوايل “اأنا �شعيد جدا 
هنا. لن اأذهب اإىل مكان اآخر لأين 
اللعبة.  »ه����ذا ج���زء م��ن  األ���ع���ب.  ل 
واأبقى  ق��وي��ا  اأك����ون  اأن  اإىل  اأح���ت���اج 

قويا. هذا جزء من �شخ�شيتي«.
اأف�شل  بجائزة  الفائز  واأكد حمرز، 
الالعبني  رابطة  ا�شتفتاء  لعب يف 
لي�شرت  قاد  عندما  املحرتفني 
الدوري  لقب  لإح���راز  �شيتي 
 ،2016-2015 مو�شم 
اأن������ه ك�����ان ي������درك مدى 
�����ش����ع����وب����ة ال�����ل�����ع�����ب يف 
الأ�شا�شية  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة 

الرائعة ل�شيتي.
اأحرز  ق��د  �شيتي  وك��ان 
اأي�����ش��ا ل��ق��ب ال�����دوري 
املو�شم املا�شي بر�شيد 
نقطة   100 ب��ل��غ  ق��ي��ا���ش��ي 
ح��ي��ث ف����از يف 32 م���ب���اراة واأح����رز 

اأهداف.  106
ال�شهل  واأ���ش��اف حم���رز  لي�ص م��ن 
متجان�ص  ف�����ري�����ق  يف  ال������دخ������ول 
كل  فعلت  الت�شكيلة  ه��ذه  ومم��ي��ز.. 
اأدرك  »ك��ن��ت  امل��ا���ش��ي.  املو�شم  ���ش��يء 
اأن الأم��ر لن يكون �شهال يف عامي 
يف  ك��ب��رية  بثقة  اأ���ش��ع��ر  لكني  الأول 
���ش��ك��وك يف  اأي  ل���دي  ول��ي�����ص  نف�شي 
الفر�شة  و���ش��ت��ك��ون  اإم���ك���ان���ي���ات���ي«. 
متاحة اأمام �شيتي، الذي اأحرز اأي�شا 
ال��راب��ط��ة ه���ذا املو�شم،  ل��ق��ب ك��اأ���ص 
لتحقيق ثالثية من الألقاب املحلية 
يف اإجنلرتا حيث يواجه واتفورد يف 
نهائي كاأ�ص الحتاد الإجنليزي يوم 

ال�شبت املقبل.

ديبال  تقرب  يورو  مليون   100
من الدوري الأملاين

حمرز يرغب يف بالبقاء مع 
مان�ص�صرت �صيتي

�سراع مقاعد دوري الأبطال ي�ستعل

املالعب الأوروبية تنتظر اأ�صبوع ح�صم البطولت

هرييرا: مان�ص�صرت 
يونايتد يحتاج وقتا 

للمناف�صة على الألقاب
قال لعب و�شط مان�ش�شرت يونايتد، 
اأندير هرييرا، الذي اأعلن رحيله هذا 
الأ�شبوع عن الفريق، اإن اأويل جونار 
�شول�شار هو املدرب ال�شحيح لإعادة 
يحتاج  لكنه  احلالية،  الت�شكيلة  بناء 
الفريق  بو�شع  ي�شبح  لكي  وقت  اإىل 
الألقاب.  على  ج��دي��د  م��ن  املناف�شة 
وتوىل �شول�شار قيادة يونايتد ب�شكل 
الأول”  “كانون  دي�شمر  يف  موؤقت 
امل��ا���ش��ي، وف����از ع�����ش��ر م����رات يف اأول 
11 مباراة قبل اأن يح�شل على عقد 
بدوام كامل يف مار�ص “اآذار” املا�شي، 
لكن بعد ذلك تراجعت النتائج ب�شدة 

يف الفرتة التالية.
الثمانية  دور  م��ن  ي��ون��اي��ت��د  وخ����رج 
املركز  واحتل  اأوروب���ا  اأبطال  ل��دوري 
الإجنليزي  ال������دوري  يف  ال�����ش��اد���ص 
�شهدت  �شيئة  م�����ش��رية  ب��ع��د  امل��م��ت��از، 
ال���ف���وز م���رت���ني ف��ق��ط يف اآخ�����ر 12 
مباراة، ليثري الت�شاوؤلت حول اإذا ما 
الختيار  الرويجي هو  امل��درب  ك��ان 

ال�شحيح.
اإىل  لالنتقال  املر�شح  هرييرا  وق��ال 
باري�ص �شان جريمان: “اأنا اأثق حقا 
املنا�شب..  ال�شخ�ص  اإن���ه  اأويل..  يف 
الفني”  “يف اجل��ه��از  اأث����ق ح��ق��اً  اأن����ا 
مهمة  اأم��ام  الفريق  اأن  اأعتقد  لكني 
الوقت  اإىل  النادي  �شيحتاج  �شعبة.. 

والثقة والدعم«.
اأي��ام رحيله عن  واأعلن هرييرا منذ 
ي��ون��اي��ت��د ب��ع��د خ��م�����ص ����ش���ن���وات من 
اإىل  ناديه  حاجة  اإىل  واأ���ش��ار  اللعب، 
وق���ت ط��وي��ل م��ن الإع�����داد م��ن اأجل 
ال����ع����ودة ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى الأل���ق���اب 

جمدداً.
املركز  احتل  الذي  ليفربول،  وو�شل 
نقطة  ب���ف���ارق  ال�������دوري  ال���ث���اين يف 
البطل  �شيتي  واح��دة عن مان�ش�شرت 
هذا املو�شم، اإىل نهائي دوري اأبطال 
اأوروب�����ا ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى التوايل 
هوت�شبري  ت���وت���ن���ه���ام  و�����ش����ي����واج����ه 
يونيو  م����ن  الأول  يف  م����دري����د  يف 

“حزيران” املقبل.

“�شر�ص”  �شباق  بعد  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري  لقب  �شيتي  مان�ش�شرت  ح�شم 
مع مالحقه ليفربول، ليح�شل على لقبه الثاين على التوايل، فيما ات�شحت 

معامل اجلوائز املادية “ال�شخمة” التي �شيح�شل عليها كل فريق.
املالية لفرق  املكافاآت  الأعلى من حيث قيمة  املمتاز  ال��دوري الإجنليزي  ويعد 
الدوري يف اأوروبا، وتق�شم عائدات الفرق اإىل نوعني، الأول هو مكافاآت رابطة 
الدوري، والثاين هو عائدات البث التلفزيوين، التي تعد “الأ�شخم” يف العامل.   
وبالرغم من حتقيق مان�ش�شرت �شيتي للقب، اإل اأن و�شيفه ليفربول �شيح�شل 
اأكر من البث التلفزيوين، وذلك لأن القنوات الإجنليزية  على عوائد مادية 

بثت مباريات اأكر لليفربول هذا املو�شم.
ون�شر اخلبري الكروي املايل نيك هاري�ص قائمة املكافاآت املادية التي �شيح�شل 
الرتتيب  املو�شم، بعد �شدور  “الرمييريليغ” هذا  عليها كل فريق من فرق 

النهائي لكل منهم يف جدول ترتيب الدوري.
193.8 مليون  وت�شدر ليفربول قائمة جمموع العوائد هذا املو�شم بر�شيد 
دولر، تاله مان�ش�شرت �شيتي 192 مليون دولر، ثم ت�شل�شي بر�شيد 185.5 

مليون دولر وتوتنهام بر�شيد 184.5 مليون دولر.  
على  �شيح�شل  حيث  املو�شم،  هذا  ال��دوري  عائدات  ترتيب  هادر�شفيلد  وتذيل 
ال�20. وت�شدر مان�ش�شرت  مبلغ 121.3 مليون دولر، وهو الأقل بني الفرق 
�شيتي بطل الدوري لئحة مكافاآت رابطة الدوري، حيث �شيح�شل على قرابة 
ليفربول  الو�شيف  �شيح�شل  بينما  الأول،  املركز  لإحرازه  دولر  مليون   50
 44.8 قيمتها  مبكافاأة  ثالثا  ت�شل�شي  وح��ل  دولر،  مليون   47.3 مبلغ  على 
مليون دولر، وتوتنهام باملركز الرابع مببلغ 42.3 مليون دولر. اأما بالن�شبة 
بينما  دولر،  مليون   146.4 “الريدز” على  ف�شيح�شل  التلفزيون،  لعائدات 
التلفزيونية  املحطات  لأن  وذل��ك  دولر،  مليون   142 على  ال�شيتي  �شيح�شل 
بثت 29 مباراة لليفربول هذا املو�شم، مقابل 26 فقط لبطل الدوري. وتعد 
عوائد الدوري الإجنليزي املمتاز “الأ�شخم” يف اأوروبا، وذلك ب�شبب عقد البث 

التلفزيوين اجلديد الذي اأبرمته رابطة الدوري قبل ب�شعة اأعوام.

�صراع  ح�صمت  مليون   1.8
»الدولرات« بني �صيتي وليفربول



يف الفر�صة الأخرية.. اأجنبت 3 اأطفال دفعة واحدة
امل��ت��ك��رر وعمليات  الإج��ه��ا���ص  م��ن  اأع����وام   4 ا�شتمرت  م��ع��ان��اة  بعد 
التلقيح املكلفة، قررت نيكيتا بيل "25 عاما" التوقف عن حماولت 

الإجناب اإثر اإ�شابتها بحالة من الياأ�ص.
لكن بيل حتتفل هذه الأيام بقدوم 3 اأطفال دفعة واحدة، بعد اأن 
منتحت نف�شها فر�شة اأخرية مع التلقيح ال�شناعي توجت اأخريا 

بالنجاح، وفقما ذكرت �شحيفة "�شن" الريطانية.
 30 العمر  م��ن  البالغ  م���ارك،  وزوج��ه��ا  بيل  اإن  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
عاما، اأ�شيبا باإحباط �شديد، فقررا عدم تلقي مزيد من العالجات 
التم�شك  اليوم ل تو�شف بعد  اأج��ل الإجن��اب، لكن �شعادتهما  من 
فران�شي�ص،  لول  هم  اأطفال،   3 بيل  وو�شعت  الأخ��رية.  بالفر�شة 
وجاءت اأول، تالها �شقيقاها التواأمان املتماثالن جاكوب دوغال�ص 

وتومي جيم�ص، ويتمتع الثالثة ب�شحة جيدة.
وقالت نيكيتا والبت�شامة تعلو وجهها: "لقد اأ�شبحت اأما اأخريا. 
اأخريا لدي اأطفال. اإنهم ملكي. كنت اأقول دائما اإنني لن اأخو�ص 
الأوىل،  اجلولة  بعد  اأخ���رى،  م��رة  اأب��دا  ال�شناعي  التلقيح  عملية 
ب�شبب �شعوبة الأمر". وتابعت: "لكنني قررت بعد ذلك اأن اأفعل، 

قلت لنف�شي: اإنها املرة الأخرية، هذه هي الفر�شة الأخرية".
واأو�شحت نيكيتا اأنها حملت يف �شبتمر من العام املا�شي، واأ�شافت: 
ملارك اإن �شعوري خمتلف هذه املرة، وكان لدّي �شعور باأن يف  "قلت 
بطني تواأمني". اأما بالن�شبة لزوجها مارك، فقالت نيكيتا اإنه مل 
يوما  احلالة  ه��ذه  على  وبقي  اأط��ف��ال،  بثالثة  حامل  اأنها  ي�شدق 

كامال، قبل اأن يقتنع اأخريا باأن زوجته حامل بالفعل.

قو�ض و�صهام.. جرمية قتل غام�صة 
حتقق ال�شرطة الأملانية يف مقتل ثالثة اأ�شخا�ص با�شتخدام قو�ص 
ب��ال��ق��رب من  ب��اف��اري��ا،  يقيمون فيه مبنطقة  ك��ان��وا  ف��ن��دق  داخ���ل 

احلدود النم�شاوية.
وقالت ال�شرطة اإن املحققني يف حرية من اأمرهم بعد وجود �شهام 
عملية  خ��الل  ال�شبت،  ظهر  منهم  وب��ال��ق��رب  القتلى  جثث  على 
يف  مقيمني  ع��ن  حملية  اإع���الم  و���ش��ائ��ل  ونقلت  ال��غ��رف��ة.  تنظيف 
واإنهم  هادئة متاما  كانت  ال�شبت  ليلة اجلمعة  اإن  قولهم  الفندق 
مل يلحظوا اأي �شيء يثري ال�شتباه. وقال مدير الفندق اإن القتلى 
الثالث و�شلوا الفندق يوم اجلمعة وكانوا يعتزمون الإقامة فيه 

ملدة ثالث ليال، لكنهم مل يطلبوا وجبة الإفطار.
واأو�شحت ال�شرطة اأن جميع ال�شحايا يحملون اجلن�شية الأملانية 
وهم رجل يف ال� 53 من عمره، و�شيدتان الأوىل عمرها 30 عاما، 
و الأخرى 33 عاما. واأمر الدعاء الأحد بت�شريح اجلثث للح�شول 

على مزيد من املعلومات، وك�شف مالب�شات ما حدث.

حالق ديليفري لتجنب الطوابري 
ت�شهد حمال حالقة ال�شعر يف العا�شمة الغانية اأكرا اإقبال كبريا، 
اأم��ام هذه املحالت، الأم��ر الذي  مما ي�شبب زحمة طوابري خانقة 
للزبناء  اإىل فتح حمل متنقل يقدم اخلدمة  اأحد احلالقني  دفع 
يف منازلهم. واأطلق ال�شاب اأنكوماه امل�شروع للزبائن الرجال حتى 
حمال  اأم���ام  طويلة  ط��واب��ري  يف  ل�شاعات  الن��ت��ظ��ار  عليهم  ي��وف��ر 
احلالقة يف املدينة. ويدير اأنكوماه م�شروعه الذي اأطلق عليه ا�شم 
"�شيف ما�شرتز" اأو اأ�شاتذة احلالقة، واأهم مميزات تلك اخلدمة 
ت��اأت��ي للزبائن حتى باب  اأن��ه��ا  ت��ق��دم م��ن خ��الل �شركته ه��ي  ال��ت��ي 

منزلهم، فيما ي�شبه خدمة "الديلفري" اأو تو�شيل الطلبات.
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وظيفة ممتعة.. والأ�صبوع باألفي دولر!
اأعلن موقع الت�شوق الفاخر "ها�ص ها�ص" املعروف با�شم "اأمازون املليونريات" عن حاجته ل�شخ�ص يدر�ص اليخوت 

اجلديدة ويقدم راأيه املف�شل حول جميع التقنيات التي توفرها و�شورة وا�شحة عن مزاياها.
التي  و"ا�شتمتاعه" باملزايا  اليخت  يف  مبيته  نظري  الأ�شبوع،  يف  دولر   1865 نحو  �شيتقا�شى  بالوظيفة،  الظافر 

يقدمها، ق�شد اإعداد تقريره النهائي بعد اأ�شبوع.
اإىل  اأن يتطرق  واأب��واب ونوافذ، من دون  واأ�شّرة  اليخت، من حمام  املوظف كذلك من ج��ودة اخلدمات يف  يتحقق 

املحرك اأو اأي تفا�شيل تقنية.
واملهارات املطلوبة يف هذه الوظيفة ل تتعدى �شرورة "ال�شتخدام الكامل لليخت يف غ�شون اأ�شبوع وحت�شري تقرير 

مف�شل عن ذلك".
و�شيتقا�شى الفائز بالوظيفة نحو 93000 دولر كل عام بعد مراجعة يخوت قد ي�شل عددها اإىل 50 �شنويا.

اأنه ل ي�شرتط على املتقدمني خرة  اأثارت جدل،  التي  الوظيفة  الذي قدم تف�شيال عن  ويوؤكد موقع "اإن�شايدر"، 
�شابقة يف املجال، لكن من املطلوب اأن يكون املتقدم يف �شن 21 �شنة اأو اأكر حني تقدميه للطلب واأن يكون حائزا 

على جواز �شفر �شاري املفعول، وم�شتعدا لاللتحاق بعمله فور احلاجة اإليه طوال ال�شنة.
يبلغ  فرن�شيا  وت�شمل بع�ص اأغلى الأ�شياء املعرو�شة للبيع على موقع "ها�ص ها�ص" "HushHush.com" ق�شرا 

ثمنه 112 مليون دولر، اإىل جانب جمموعة من اليخوت الفخمة التي تبلغ تكلفة بع�شها 37 مليون دولر.
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حالة مر�صية حتول طفاًل اإىل متثال 
يعاين طفل رو�شي عمره عامان من حالة مر�شية نادرة جعلته يتحول اإىل 

متثال حجري حي. 
م�شاب  تيمويف  طفلها  ب��اأن  بافلينكو،  �شفيتالنا  ال�شيدة  الأط��ب��اء  واأخ���ر 
الع�شلي  الليفي  بالتن�شج  علمياً  يعرف  ما  املتجر" اأو  "الرجل  مبتالزمة 

التقدمي، الذي ُي�شيب واحداً من بني مليوين �شخ�ص.
ويعمل جمموعة من الداعمني الآن على جمع املال لل�شيدة بافلينكو، لعالج 

طفلها على يد جمموعة من كبار اخلراء يف العامل.
وتقول ال�شيدة بافلينكو "تيمويف اأ�شغر اأطفالنا، هو ولدنا ال�شغري املحبوب. 
ولد ب�شحة جيدة، وكان ال�شيء الوحيد املثري للقلق، هو اأن اأ�شابع قدميه 
ي�شكل م�شكلة. ويف  اإن ذلك ل  الأطباء  وقال  ال�شيء،  بع�ص  كانت منحنية 

ذلك الوقت مل نكن نعرف اأنها اأول عالمة ملتالزمة الرجل املتحجر".
ومع مرور الأيام، بداأت الأورام تظهر يف راأ�ص تيمويف وعنقه وكتفيه وذراعيه، 
را�شنويار�شك يف  الأطباء يف مدينة  ما حد من قدرته على احلركة، وكان 
�شيبرييا ي�شعرون بالقلق من حالته، واأر�شلوه اإىل مو�شكو التي تبعد 2600 

مياًل للعالج.
اأن��ه يعاين من حالة   واأخ��ر الأطباء يف العا�شمة الرو�شية وال��دة تيمويف 
مر�شية نادرة، وعند العودة اإىل املنزل مرة اأخرى، بداأت حالة الطفل تزداد 
�شوءاً، ومل يكن هناك الكثري مما ميكن القيام به للتخفيف من معاناته. 
وتعمل الأم الآن على جمع املال، للعودة اإىل مو�شكو، اأين يقام موؤمتر طبي 
امل��ج��ال، ح�شب �شحيفة مريور  ه��ذا  ال��ع��امل يف  الأط��ب��اء يف  ك��ب��ار  يح�شره 

الريطانية.

كامريا تلتقط �صورًا تبعد 45 كيلومرتًا
بقدرتها  تتميز  نوعها،  من  فريدة  جديدة  كامريا  �شينيون  باحثون  طور 
ك��ي��ل��وم��رتاً، ح�شب   45 اأي  م��ي��اًل   28 ب��ع��د  ع��ل��ى  الأ���ش��خ��ا���ص  ع��ل��ى ت�شوير 

�شحيفة دايلي ميل الريطانية.
وتعتمد الكامريا على برنامج ذكاء ا�شطناعي متطور، والت�شوير الليزري 
اأج�شام حمددة من م�شافات بعيدة جداً،  بالأ�شعة حتت احلمراء، لت�شوير 

وبدقة عالية مع جتاهل الكائنات املحيطة بها غري ال�شرورية.
تاأتي  الكامريا  لأن  بعد،  املراقبة عن  التقنية يف تطبيقات  وت�شتخدم هذه 
اأو  �شغرية  بطائرة  ربطها  ميكن  وبالتايل  �شغري،  اأحذية  �شندوق  بحجم 

طائرات دون طيار.

بريانكا �صوبرا حتتفل 
بعيد الأم مع حماتها

الهندية  بريانكا  املمثلة  هت  توجَّ
املغني  زوج����ه����ا  ب���رف���ق���ة  �����ش����وب����را  
الأمريكي نيك جونا�ص اإىل مدينة 
لالحتفال  الأم��ريك��ي��ة  ن��ي��وي��ورك 

مبنا�شبة عيد الأم مع عائلته.
ون�شرت بريانكا �شوبرا عر ح�شابها 
اخلا�ص على اأحد مواقع التوا�شل 
لالحتفال  �شور  ع��ّدة  الجتماعي 
ال������ذي ج��م��ع��ه��م، ح���ي���ث ت���واج���دت 
وحماها  "ديني�ص"،  ح���م���ات���ه���ا 
"كيفني"، و�شلفتيها املمثلة "�شويف 
اإىل  بالإ�شافة  ترينر" و"دانيال"، 
جونا�ص"  "جوي  زوج���ه���ا  اأ���ش��ق��اء 
وجمموعة  جونيور"،  و"كيفني 

من الأ�شدقاء والأقارب.
بتعليق،  ال�����ش��ورة  �شوبرا  واأرف��ق��ت 
اأوًل..احتفال  "العائلة  فيه:  ج��اء 
اأم �شعيد لوالدتي  الأم.. عيد  عيد 
وجلميع الأمهات الرائعات اللواتي 
كان لهن تاأثرًيا عظيًما على حياتي، 
اأخروا   .. لكّن  وممتنة  اأ�شكركّن 
اأمهاتكم اأنكم حتبونهم، اأمنحوهّن 

عناًقا واأ�شعروا باحلب".

لهذا ال�صبب اختار الأمري 
هاري ا�صم »اآرت�صي« لبنه

ك�شف موقع دايلي ميل، اأن الأمري هاري اختار 
ا�شم اآرت�شي لبنه تيمنا ب�شديقه وهو الرائد 
اأ�شدقائه  بني  املعروف  بريتون،  اآرت�شر  ت��وم 
با�شم “اآرت�شي” الذي �شمح له بتحقيق حلمه 
اأفغان�شتان  ب��الده يف  ط��وال حياته يف خدمة 
عام 2008.   وا�شتطاع وقتها الرائد اآرت�شي  
باأن  ل��الأم��ري  بال�شماح  ال�شباط  كبار  اإق��ن��اع 
بعد   – امللكية  العائلة  م��ن  ف��رد  اأول  ي�شبح 
الأم��ري اأن��درو- ي�شارك يف منطقة حرب كما 
اأب����ق����اه ب��ع��ي��دا ع���ن اأع�����ني و����ش���ائ���ل الإع�����الم 
الف�شل  ل��ه  وي��رج��ع  �شالمته،  على  للحفاظ 
الأمري  كاد  بعدما  املهنية،  م�شريته  اإنقاذ  يف 
ال�شديد  لغ�شبه  اجل��ي�����ص  م��ن  ي�شتقيل  اأن 
مع  للم�شاركة  ال��ع��راق  اإىل  اإر�شاله  ع��دم  من 
ق��وات ب����الده.   وم��ن وقتها اأ�شبح ال��رائ��د و 

الأمري هاري  �شديقني عزيزين حتى اأنه كان 
حا�شرا يف حفل زفاف الأمري وميغان وزفاف 

الأمري وليام وكيت ميدلتون.  

لعب يتلقى هزمية على يد هاتفه
العامل  بطولة  اإيغوتيدزي  اأنري  الرتغايل  الالعب  ودع 
اأن  ال��غ��ري��ب  اأذرب��ي��ج��ان، لكن  امل��ق��ام��ة حاليا يف  ل��ل��ج��ودو، 
الالعب مل يهزم يف املبارزة، وفقما اأظهر ت�شجيل م�شور 
"للخ�شارة". وخرج اإيغوتيدزي من بطولة العامل للجودو 
مبكرا وهي ل ت��زال يف اأدواره��ا الأوىل، لكن هزميته مل 

تكن على يد خ�شمه، بل على هاتفه املحمول.
ون�شي امل�شارع الرتغايل هاتفه املحمول يف جيبه، واأثناء 
اأث��ار ده�شة خ�شمه الذي  الأر����ص، مما  ال��ن��زال �شقط يف 

ا�شتكى للحكم، فما كان منه اإل اإعالن خ�شمه فائزا.
وي��ح��ظ��ر ع��ل ال��الع��ب��ني ح��م��ل الأج���ه���زة امل��ح��م��ول��ة اأثناء 
املناف�شات يف جميع الريا�شات، اإل اأن الالعب الرتغايل 
اأن  ون�شي  الريا�شية  بدلته  داخ��ل  املحمول  هاتفه  و�شع 

يرتكه اأثناء دخوله اإىل احللبة.
ول��ق��ي ال��ف��ي��دي��و ان��ت�����ش��ارا وا���ش��ع��ا ع��ل��ى و���ش��ائ��ل التوا�شل 

الجتماعي، وحظيت بتعليقات �شاخرة.

قطرة عني ب�4 مليارات اإ�صرتليني 
اأن مر�شا  ال��ع��ني  ي��ع��اين جفافا يف  ب��ري��ط��اين  ظ��ن رج��ل 
ك�شف  جهاز  على  راأى  بعدما  بب�شره،  اأ���ش��ر  ق��د  ع�شال 
 4 �شعرها  يبلغ  ل��ه  املو�شوفة  ال��ع��ني  ق��ط��رة  اأن  الأ���ش��ع��ار 

مليارات جنيه اإ�شرتليني.
مدينة  يف  للعني  فح�شا  ت�شيدلو  مارتن  اأج��رى  فبعدما 
متاجر  اأح��د  اإىل  ذه��ب  وي��ل��ز،  �شمال  مبنطقة  ريك�شهام، 
عني  قطرات  ل�شراء  بالتجزئة،  للبيع  "�شبيك�شيفرز" 
تعالج اجلفاف. وحينها راأى على جهاز ك�شف الأ�شعار اأن 
�شعر القطرة يبلغ 4،031،626،711.51 جنيها اإ�شرتلينيا، 
اأي اأكر من ن�شف ما تخ�ش�شه هيئة اخلدمات ال�شحية 
من  بدل  وذلك  باأكملها،  ويلز  ملنطقة  ال�شنوية  الوطنية 

�شعرها املتوقع ب�9.95 جنيه اإ�شرتليني.
وقال ت�شيدلو "55 عاما": "كنت قد خ�شعت للتو لختبار 
على  للح�شول  �شبيك�شيفرز  متجر  اإىل  دخلت  ثم  نظر، 
قامت  اجل��ف��اف.  تعالج  ع��ني  وق��ط��رات  الطبية  الو�شفة 
البائعة بتمرير زجاجة القطرة على جهاز ك�شف الأ�شعار، 
اأخرى  م��رة  ف��اأع��ادت  وكاأنها تعاين من كابو�ص،  ب��دت  ثم 
ال�شعر على  ه���ذا  ليظهر  اجل��ه��از  ع��ل��ى  ال��ق��ط��رة  مت��ري��ر 
عندما  عيني  اأ���ش��دق  اأن  اأ�شتطع  "مل  وت��اب��ع:  ال�شا�شة". 
راأيت ال�شعر على �شا�شة جهاز ك�شف الأ�شعار". ثم انتبهت 
الفتاة اإىل اأن خطاأ يف جهاز ك�شف الأ�شعار كان وراء ظهور 
اأق��ر به  ال��ذي  ال�شعر اخليايل لقطرة العني، الأم��ر  ه��ذا 

متحدث با�شم "�شبيك �شايفرز" ومت حله يف حلظات.

بعد �صكتة قلبية.. اأ�صبح مدربًا حمرتفًا
 3 بعد  عقب،  على  راأ���ش��اً  ماكدونالد  ري��ان  حياة  انقلبت 
اأعوام من �شكتة قلبية اأدت اإىل توقف قلبه ثالث دقائق. 

بعد اأزمته ريان اأنه مطالب بتغيري اأ�شلوب حياته، وعو�ص 
التمارين  وبع�ص  �شحي،  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  على  القت�شار 
�شخ�شي  م�����درب  اإىل  م���اك���دون���ال���د  حت����ول  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
اأتبع  " كنت  حمرتف. وقال ريان متحدثاً عن جتربته: 
اأ�شلوب حياة غري �شحي، واأتناول الوجبات ال�شريعة على 
طويلة،  �شاعات  العمل  يف  اجللو�ص  اإىل  اإ�شافًة  ال���دوام، 

وكان ذلك مبثابة قنبلة موقوتة بالن�شبة يل"
اأوليفيا وايلد خالل ح�سورها عر�س لو�س اأجنلي�س اخلا�س لفيلم "Booksmart" ، يف كاليفورنيا. ا ف ب

امل�صارع �صيلفر كينغ 
ميوت يف احللبة

املك�شيكي  امل�������ش���ارع���ة  جن���م  ت����ويف 
ب�"�شيلفر  امل��ع��روف  ب���ارون  ���ش��ي��زار 
كينغ" خالل مواجهة مع امل�شارع 
واريور يوث يف لندن، حيث اعتقد 
اجلمهور اأول الأمر اأن �شقوطه مل 

يكن اإل جزءاً من العر�ص.
املك�شيكي  امل�����ش��ارع  ت��ه��اوى  عندما 
ال�شبت  م�����ش��اء  كينغ"  "�شيلفر 
اعتقد  الأر�����������ص،  ع���ل���ى  ����ش���اق���ط���اً 
احللبة  يف  وخ�����ش��م��ه  امل��ت��ف��رج��ون 
من  ج������زءاً  اإل  ي��ك��ن  مل  ذل����ك  اأن 
العا�شمة  يف  ج��رى  ال��ذي  العر�ص 
الريطانية لندن، حتى اأن خ�شمه 
ليزيد من  اأخ��رى  ركلة  اإليه  وج��ه 

حما�شة اجلمهور الهاتف باملزيد.
 - اجلميع  ولده�شة   - الأم���ر  لكن 
م�شغل  اأك���د  فقد  ع��ر���ش��اً،  يكن  مل 
حي  يف  "راوندهاو�ص"  ح���ل���ب���ة 
كامدن اللندين بعد ذلك ب�شاعات 
ال�شهري  ب��ارون،  �شيزار  وف��اة  قليلة 
عاماً".   51" كينغ"  ب�"�شيلفر 
 " "تويرت  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  وق����ال يف 
اأوؤكد  اأن  "يوؤ�شفني  الأح���د:  اأم�����ص 
اأن �شيلفر كينغ تويف م�شاء الأم�ص 
خالل نزال على حلبة راوندهاو�ص. 
اأما �شبب الوفاة فما يزال جمهوًل 
اإعالمية،  تقارير  وبح�شب  بعد". 
جراء  ت��ويف  املك�شيكي  امل�شارع  ف��اإن 
النزال  اإ�شابته بنوبة قلبية خالل 

مع امل�شارع واريور يوث.
متداول  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  وي��ظ��ه��ر 
امل�شارع  ب��دا  كيف  الإن��رتن��ت  على 
امل��ك�����ش��ي��ك��ي ي����واج����ه ����ش���ع���وب���ات يف 
الوقوف على قدميه. ورغم طلب 
بثبات،  ال��وق��وف  ال��ن��زال منه  حكم 
م�شتلقياً  بقي  كينغ  �شيلفر  اأن  اإل 

على اأر�ص احللبة. 

اأبل تقتل اأجيال من اآيفون بالتحديث املقبل
ذك���رت ت��ق��اري��ر ت��ق��ن��ي��ة، اأن ال��ت��ح��دي��ث امل��رت��ق��ب من 
ي�شمل  لن   "iOS" الت�شغيل  "اأبل" لنظام  �شركة 
ع����ددا م��ن ه��وات��ف اآي���ف���ون ال��ت��ي ج���رى ط��رح��ه��ا يف 
م�شتخدمني  �شيرتك  م��ا  وه��و  الأخ����رية،  ال�شنوات 

كرا يف "ماأزق".
 iOS" حت��دي��ث  ف���اإن  "فورب�ص"،  م��وق��ع  وبح�شب 
اإ�ص"   5 "اآيفون  هواتف  من  كال  ي�شمل  لن   "13
بال�ص"،   6 6" و"اآيفون  SE" و"اآيفون  و"اآيفون 

اإ�شافة اإىل "اآيباد ميني 2" و"اآيباد اإير".
ولن توفر "اأبل" التحديث لهاتف "اآيفون 6" على 
الرغم من كونه اأكر جيل من الأجهزة التي حققت 
اأي�شا  ينطبق  وهذا  وحدة"،  مليون  املبيعات"220 
يومنا  حتى  بيعه  يجري  SE" ال��ذي  "اآيفون  على 

هذا.
اإن ه��ذه اخل��ط��وة تقتل جيلني من  وي��ق��ول خ���راء 
الهواتف، لأن من يقومون با�شتخدام هذه الأجهزة 
لن ي�شتفيدوا من املزايا اجلديدة وتعزيزات الأمان 

املهمة.  
حتى  اخلطوة  ه��ذه  على  "اأبل" تراهن  �شركة  لكن 
"اآيفون"  ه��وات��ف  ���ش��راء  ع��ل��ى  امل�شتخدمون  يقبل 
ل��الإق��دام على  لأنهم قد ل يجدون حافزا  جديدة، 
ع��دة مزايا  دام��وا يح�شلون على  ه��ذه اخلطوة، ما 

من خالل حتديث نظام الت�شغيل.
اأ�شعار هذه الأجهزة  وب�شبب هذا القرار، �شترتاجع 
 "SE القدمية، واملثري يف الأم��ر، اأن هاتف "اآيفون

مل مت�ص عليه �شوى ثالث �شنوات.
يف املقابل يقول املدافعون عن "اأبل" اإنها اأكر �شركة 
اأجهزتها،  ي�شتخدمون  لفائدة من  تطلق حتديثات 
وتتفوق يف هذا الباب، على كافة ال�شركات الأخرى 

مثل �شام�شونغ وغوغل.
العام  خ���الل  امل��ب��ي��ع��ات،  يف  "اأبل" ه��ب��وط��ا  وع���ان���ت 
ال�شوق  امل��ح��م��وم��ة يف  امل��ن��اف�����ش��ة  ب�����ش��ب��ب  الأخ�������ري، 
وانتقادات الأ�شعار الباهظة لالأجهزة اجلديدة التي 

يجري طرحها مبزايا غري ثورية.

بريتني �صبريز مل
 حتتفل بعيد الأم

رف�شت النجمة الأمريكية  بريتني �شبريز  الحتفال بعيد الأمهات الذي ي�شادف 
يوم 12 اأيار يف البلدان الغربية ك�شائر النجمات اللواتي احتفلن بهذا اليوم املميز 
الوقت  وق�شاء  العامل  عن  النعزال متاماً  �شبريز  بريتني  وق��ررت  لهّن.  بالن�شبة 
مبفردها بعيًدا عن الأ�شواء، ومل ُتعر عن حبها لوالدتها اأو طفليها �شون "13 
يف  بها  م��ّرت  التي  ال�شعبة  الظروف  بعد  خ�شو�شاً  عاماً"،   12" عاماً" وجايدن 
الآونة الأخرية، ب�شبب جل�شة ا�شتماع من اأجل الو�شاية على الأولد برفقة والدتها 
يوم  القهوة  من  كوًبا  ت�شرتي  "�شبريز"  الباباراتزي  عد�شات  ور�شدت  "ليني". 
حيث  ال�شخ�شي،  حار�شها  برفقة  البي�شاء  ب�شيارتها  تنطلق  ثم  املا�شي،  الأح��د 

اختارت مرتدية ف�شتاناً اأزرقاً، واعتمدت ت�شريحة ذيل احل�شان ل�شعرها.


