
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

ويل عهد اأبوظبي ي�ستقبل رئي�س وزراء مايل وي�سهد و�سعود القا�سمي حما�سرة: »العالقات اال�سرتاتيجية بني االإمارات والواليات املتحدة«

حممد بن زايد يلتقي الإعالميني ويوؤكد اأن الإعالم �شريك اأ�شا�شي يف منظومة التنمية الوطنية ال�شاملة
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س معايل بوبو �شي�شي رئي�س وزر�ء 

جمهورية مايل �لذي يزور �لبالد حاليا.

�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �إىل ذلك �شهد �شاحب 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�م�س  ر�أ���س �خليمة م�شاء  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن �شقر 
بعنو�ن  �لأ�شبق  �لأم��ري��ك��ي  �ل��دف��اع  وزي��ر  ماتيو�س  جيم  �ألقاها  حما�شرة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ن  �ل�شرت�تيجية  �ل��ع��الق��ات  »�أه��م��ي��ة 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  جمل�س  يف  وذل��ك  �لأم��ري��ك��ي��ة«  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
حممد بن ز�يد �آل نهيان بق�شر �لبطن يف �أبوظبي.

�آل نهيان ويل  �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �أخ��رى  من جهة 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �لدور �حليوي �لذي يقوم 

به �لإعالم يف م�شرية �لتقدم �لتي ت�شهدها �لدولة ونه�شتها وتطورها.

�إن دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة حتت قيادة �شاحب �ل�شمو  وقال �شموه 
�إىل  تنظر  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�لوطنية  �لتنمية  منظومة  يف  �أ�شا�شيا  �شريكا  �أن��و�ع��ه  مبختلف  �لإع���الم 

�ل�شاملة وتقدم له �لدعم �لكامل للقيام بدوره يف �ملجتمع.
)�لتفا�شيل �س3-2(

رو����ش���ي���ا حت��ب��ط »ه��ج��وم��ا 
�شاروخيا« على قاعدة حميميم 

•• دم�شق-وكاالت:

�لرو�شية،  �ل���دف���اع  وز�رة  ق��ال��ت 
�أم�س �إن مقاتلي »جبهة �لن�شرة« 
قاعدة  ع���ل���ى  �ل���ه���ج���وم  ح����اول����و� 
ح��م��ي��م��ي��م �ل��رو���ش��ي��ة �جل���وي���ة يف 
�ل�شورية،  �ل���الذق���ي���ة  حم��اف��ظ��ة 
�ل�����ش��ب��ت �مل���ا����ش���ي، وف����ق م���ا نقلت 

وكالة »رويرتز«.
�أن  �ل�����دف�����اع  وز�رة  و�أو�����ش����ح����ت 
�ملو�لية  »�ل���ن�������ش���رة«،  م�����ش��ل��ح��ي 
ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل����ق����اع����دة، �أط���ل���ق���و� 6 
�جلوية،  �ل��ق��اع��دة  على  ���ش��و�ري��خ 
دمرت  �ل�شو�ريخ  �أن  �إىل  م�شرية 

كلها.
و�ل�شبت، قال �لتلفزيون �لر�شمي 
يف  �جلوية  �لدفاعات  �إن  �ل�شوري 
لقذ�ئف  ت�شدت  حميميم  قاعدة 
م�شرية  وط�����ائ�����ر�ت  ����ش���اروخ���ي���ة 

�أطلقتها »جمموعات �إرهابية«.
وت��ت��خ��ذ �ل����ق����و�ت �ل���رو����ش���ي���ة من 
حميميم قاعدة ع�شكرية رئي�شية 
���ش��وري��ا، وم��ق��ر� لنطالق  ل��ه��ا يف 
�ل�شورية  �لأر��شي  على  عملياتها 

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أعلن �ملجل�س �لع�شكري �لنتقايل 
ب����ال���������ش����ود�ن، �أم�����������س �لث����ن����ن، 
ع���ن �لت����ف����اق م���ع ق����وى �إع����الن 
��شتمر�ر  على  و�لتغيري  �حلرية 
�لفرتة  ب�شاأن  �لتفاو�س  ج��ولت 
�لعتبار  يف  �آخ��ذي��ن  �لن��ت��ق��ال��ي��ة 

عامل �لوقت.
�ملجل�س  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق�����ال 
�لركن �شم�س  �لفريق  �لع�شكري، 
لل�شحفين،  ك��ب��ا���ش��ي،  �ل���دي���ن 
“خل�شنا مع قوى �إعالن �حلرية 
�لنقاط  ت��ث��ب��ي��ت  ع��ل��ى  و�ل��ت��غ��ي��ري 
�ل���ت���ي ���ش��ب��ق �لت����ف����اق ع��ل��ي��ه��ا يف 
�جل����ولت �ل�����ش��اب��ق��ة، وه���ي هيكل 
�ل�شلطة �لنتقالية يف م�شتوياتها 
و�ملهام  �ل�����ش��الح��ي��ات  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

ومدة �لفرتة �لنتقالية«.
و�أ�شاف كبا�شي، »ناق�شنا مع قوى 
�إع����الن �حل��ري��ة و�ل��ت��غ��ي��ري مهام 
�لتو�فق  ومت  �لنتقالية  �ل��ف��رتة 
حول  �لنقا�س  ومت  مت��ام��ا  عليها 
هيكلة �ل�شلطة �ل�شيادية«. و�أكدت 

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�شرية،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
يف وق��ت مبكر م��ن �لث��ن��ن، مقتل 
عدد من �لعنا�شر �لإرهابية، خالل 
يف  �شكنية  ل�شقق  مد�همة  عمليتي 

حمافظتي �جليزة و�لقاهرة.
�أن قطاع  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب��ي��ان  و�أو����ش���ح 
تفيد  معلومات  �إل��ي��ه  وردت  �لأم���ن 
ب�شدور تكليفات من قياد�ت �جلناح 
�لإرهابي  �لإخ���و�ن  لتنظيم  �مل�شلح 
ل��ع��ن��ا���ش��ر ح���رك���ة ح�شم  ب����اخل����ارج 
�مل�شلحة، �لتابعة له، لتنفيذ �شل�شلة 
م����ن �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل���ع���د�ئ���ي���ة خالل 
من  حالة  لإح���د�ث  �ملقبلة،  �لفرتة 

�لفو�شى بالبالد.
وتابع »وقد ر�شدت عمليات �ملتابعة 
�تخاذ جمموعة من عنا�شر حركة 
�ل�شقق  �إح�����دى  �لإره���اب���ي���ة  ح�����ش��م 
�ل�����ش��ك��ن��ي��ة مب��دي��ن��ة 6 �أك���ت���وب���ر يف 
�لعبو�ت  لت�شنيع  وك����ر�  �جل���ي���زة، 
�ملتفجرة �لتي يقومون با�شتخد�مها 

يف تنفيذ تلك �لأعمال«.
قامت  »ومبد�همته  �لبيان  و�أو�شح 

قوى �إعالن �لتغيري �لتفاق على 
تفا�شيل �ملرحلة �لنتقالية. 

وق���ب���ي���ل �لإع���������الن، ق���ال���ت قوى 
�لتفاو�س  �أن  و�لتغيري،  �حلرية 
�ل��ع�����ش��ك��ري ومهما  �مل��ج��ل�����س  م���ع 
و�ج����ه  �أو  م����ن جن����اح����ات  و����ش���ل 
ل��ي�����س غايتها  ف��ه��و  ع����ر�ت  م���ن 
�لنهائية، موؤكدة �أن �لبناء يكتمل 
قو�مها  م�����ش��ت��م��رة  ع��م��ل��ي��ة  وف����ق 
�لعمل لتحقيق �ل�شالم و�لعد�لة، 

باإطالق  ب���امل���ب���ادرة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  ت��ل��ك 
�لتي تعاملت  �لقو�ت  �لنري�ن جتاه 
�أ���ش��ف��ر عن  معها ع��ل��ى �ل���ف���ور، مم��ا 
�لعنا�شر،  ت���ل���ك  م����ن   7 م�������ش���رع 
�أ�شلحة   4 ع��ل��ى  ب��ح��وزت��ه��م  وع����ر 
�آل��ي��ة وخ��رط��و���س وك��م��ي��ة م��ن مادة 
و�ل�����دو�ئ�����ر  و�ل�����ن�����رت�ت   R. Salt
�لكهربائية و�لأدو�ت �مل�شتخدمة يف 

عمليات �لت�شنيع«.
�أمنية  �أن معلومات  كما ذكر �لبيان 
�أخ������رى �أف�������ادت ب���ت���و�ج���د ع����دد من 

و�ل���ت���و�ف���ق �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، و�إع������ادة 
�لنازحن و�لالجئن.

و�أك�����������دت �ل�����ق�����وى �ل�������ش���ود�ن���ي���ة 
للتنمية  �لتاأ�شي�س  �أه��م��ي��ة  على 
و�مل�����ش��ت��د�م��ة وحت�شن  �مل��ت��و�زن��ة 
�لعطالة،  وت��ع��ط��ي��ل  �لق��ت�����ش��اد 
�لتعليمية  �خل���دم���ات  وجت���وي���د 
و�ل�شحية، و��شت�شر�ف �مل�شتقبل. 
�عت�شاماتنا  “ت�شتمر  وق���ال���ت، 

حتى حتقيق �أهد�فنا كاملة«.

�لتابعة  �لتنفيذ  جمموعة  عنا�شر 
للجماعة �لإرهابية باإحدى �ل�شقق 
�ل�شروق  ق�����ش��م  ب���د�ئ���رة  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
��شتعد�د�  �ل����ق����اه����رة،  مب��ح��اف��ظ��ة 
م�شيفا  ع��د�ئ��ي��ة،  عمليات  لتنفيذ 
�إليه،  �مل�شار  �لوكر  �لقو�ت  »د�همت 
وت���ب���ادل���ت �إط������الق �ل���ن���ار م���ع تلك 
�ل��ع��ن��ا���ش��ر مم��ا �أ���ش��ف��ر ع��ن م�شرع 
على  بحوزتهم  وع��ر  عنا�شر،   5
�آل��ي��ة وع��ب��و�ت معدة  ع��دد بندقيات 

للتفجري وعبو�ت متفجرة«.

 249 بتوقيف  ت��اأم��ر  تركيا 
م���ن م��وظ��ف��ي اخل��ارج��ي��ة 

•• ا�شطنبول-اأ ف ب:

�أم�س  �ل��رتك��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات  �أم����رت 
�شابقا  م��وظ��ف��ا   249 ب��ت��وق��ي��ف 
ي�شتبه  �خلارجية  وز�رة  يف  وحاليا 
�لتي  باملجموعة  �شلة  على  باأنهم 
تتهمها �أنقرة بتدبري �نقالب �لعام 
�أفاد  ما  بح�شب  �لفا�شل،   2016

مكتب �لنائب �لعام.
�لأقل،  على  �شخ�شا   78 و�عتقل 
بح�شب ما �أفاد �ملكتب يف �لعا�شمة 

�أنقرة.
وت��ع��د �حل��م��ل��ة �لأم��ن��ي��ة �لأخ����رية 
 42 ي��ج��ري يف  ج���زء� م��ن حتقيق 
مدينة ب�شاأن جتاوز�ت مفرت�شة يف 
�متحان �لقبول يف وز�رة �خلارجية 
ل�������ش���ال���ح �أع���������ش����اء م����ن �حل���رك���ة 
�لإ�شالمي  �لد�عية  يقودها  �لتي 
�مل��ق��ي��م يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة فتح 
�مل�شتبهون  و�ن�����ش��م  غ���ول���ن.  �هلل 
عامي  ب��ن  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �إىل 
مكتب  وف����ق  و2013،   2010

�ملدعي �لعام.
لوكالة  ق�����ش��ائ��ي  م�������ش���در  وق������ال 
ل  م��ن��ه��م   14 �إن  ب���ر����س  ف��ر�ن�����س 
يز�لون موظفن حاليا يف �لوز�رة 
�لبقية من منا�شبهم.  �أقيل  بينما 
وتتهم �أنقرة غولن و�أتباعه بتدبري 
�لن����ق����الب �ل��ف��ا���ش��ل �ل�����ذي هدف 

قايد �شالح ي�شر على النتخابات 
الرئا�شية اجلزائرية يف موعدها

•• اجلزائر-وكاالت:

�لتاأكيد  �شالح،  قايد  �أحمد  �لفريق  �جلز�ئري،  �جلي�س  �أرك��ان  رئي�س  جدد 
بالإ�شر�ع  مطالبا  موعدها،  يف  �لرئا�شية  �لنتخابات  �إج���ر�ء  ���ش��رورة  على 
بعد  �شالح  ت�شريح  وياأتي  �لنتخابات.  لتنظيم  �مل�شتقلة  �لهيئة  ت�شكيل  يف 
حديث م�شادر جز�ئرية عن �إمكانية تاأجيل �لنتخابات �لرئا�شية، �ملقررة يف 
�لر�بع من يوليو �ملقبل، يف وقت ل يز�ل فيه �لو�شع يف �لبالد غري م�شتقر.

وقال �شالح، �لثنن: »�إجر�ء �لنتخابات يجنب �لوقوع يف �لفر�غ �لد�شتوري 
�لإ�شر�ع  �ل�����ش��روري  »م��ن  �لأزم����ة«، م�شيفا:  �إط��ال��ة  يريد  مل��ن  ح��د�  وي�شع 

بت�شكيل �لهيئة �مل�شتقلة لالنتخابات«.
وكان م�شدر مطلع، طلب عدم ذكر ��شمه، قد قال لرويرتز، �إن �لنتخابات 
قد توؤجل ب�شبب »�شعوبة تنظيم �لأمور �للوج�شتية يف �لوقت �ملالئم، �إىل 
جانب �ملعار�شة يف �ل�شارع«. و�أو�شح �مل�شدر �أن �ملوعد قد يوؤجل حتى نهاية 
�لوزير  ت�شمل  �لنتقالية  �ملرحلة  لإد�رة  �أ�شماء  ت��د�ول  مع  �جل���اري،  �لعام 

�ل�شابق �أحمد طالب �لإبر�هيمي، ورئي�س �لوزر�ء �ل�شابق �أحمد بن بيتور.

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن ز�يد خالل لقائه �لقياد�ت �لإعالمية وروؤ�شاء حترير �ل�شحف �ملحلية و كبار م�شوؤويل �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية �لعربية و �لعاملية �لعاملة يف �لدولة   )و�م(

ممثال �لع�شكرين و�ملدنين خالل موؤمتر �شحفي يف �خلرطوم

رجال �لأمن يعاينون �لبا�س �ل�شياحي �ملت�شرر من �لعملية �لإرهابية

ال�شودان يعلن التفاق على معامل الفرتة النتقالية

مقتل اإرهابيني بعمليات دهم يف القاهرة واجليزة

حممد بن زايد يتلقى ات�شال 
هاتفيا من رئي�س كوريا اجلنوبية

•• اأبوظبي-وام: 

نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س �ت�شال هاتفيا من فخامة مون جاي �إن رئي�س 
جمهورية كوريا �جلنوبية �ل�شديقة �لذي �أعرب عن �شكره و تقديره للجهود �لتي 
بذلتها دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة لالإفر�ج عن �ملختطف �لكوري �جلنوبي يف 

ليبيا.
وبحث �شموه و�لرئي�س �لكوري �� خالل �لت�شال �لهاتفي �� عالقات �ل�شد�قة �ملتميزة 
و �لتعاون و�لعمل �مل�شرتك بن دولة �لإم��ار�ت وجمهورية كوريا و �شبل مو��شلة 

تنميتها وتطويرها مبا يحقق �مل�شالح �ملتبادلة للبلدين و �شعبيهما �ل�شديقن.
وتبادل �جلانبان وجهات �لنظر ب�شاأن عدد من �لق�شايا و �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام 
ت�شهدها  �لتي  �لأو�شاع  و�لدولية وم�شتجد�ت  �لإقليمية  �ل�شاحتن  �مل�شرتك على 

�ملنطقة.
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احلزام االأمني يتقدم يف �سمال ال�سالع والتحالف يدمر من�ستي �سواريخ بحجة

برنامج الأغذية العاملي يهدد بوقف امل�شاعدات يف مناطق �شيطرة احلوثيني 
•• عوا�شم-وكاالت:

�أعلن برنامج �لأغذية �لعاملي �لتابع لالأمم �ملتحدة �أنه ينظر 
يف تعليق م�شاعد�ته باملناطق �لتي ي�شيطر عليها �حلوثيون يف 

�ليمن ب�شبب �نعد�م �لأمن و �لتدخل يف عمله.
�إن �ل��ع��ام��ل��ن يف �ملجال  و ق���ال �ل��رن��ام��ج يف ب��ي��ان ل��ه �ل��ي��وم 
�لإن�شاين يف �ليمن ل ي�شتطيعون �لو�شول �إىل �ملحتاجن من 
�شكان �ملناطق �لتي ي�شيطر عليها �حلوثيون و �أكد �أنه يتم منع 
قو�فل �مل�شاعد�ت �إىل جانب �لتدخل يف توزيع �لغذ�ء ف�شال 
عن و�شع عر�قيل متكررة فى طريق �ختيار �مل�شتفيدين من 

�مل�شاعد�ت وحذر من عدم وقف تلك �لعر�قيل.
م��ن حتقيق  �لآن  يتمكن حتى  �أن���ه مل  �إىل  �ل��رن��ام��ج  لفت  و 
12 مليون ميني  �إىل ح��و�ىل  بالو�شول   2019 لعام  هدفه 

�لعقبات  ب�شبب  �ل�شكان وذلك  وهو ما يقرب من ن�شف عدد 
�لتي يو�جهها �لرنامج من قبل �حلوثين.

و �شدد �لرنامج على �أنه �إن مل يتم منحه �إمكانية �لو�شول و 
حرية تقرير من يح�شل على �مل�شاعدة ف�شيتعن عليه �تخاذ 
�ملناطق  يف  لعملياته  تدريجي  تعليق  بتنفيذ  �ل�شعب  �لقر�ر 

�لتي ي�شيطر عليها �حلوثيون.
3 غ��ار�ت جوية  �ىل ذلك نفذ ط��ري�ن حتالف دعم �ل�شرعية 
ع��ل��ى م���و�ق���ع �حل��وث��ي��ن يف ح��ج��ة، م�����ش��ت��ه��دف��اً ع����دة مو�قع 
»�لعربية«  قناتي  م��ر����ش��ل  ب��ه  �أف���اد  م��ا  ح�شب  لالنقالبين، 

و»�حلدث«.
و�أكدت م�شادر ميد�نية �أن �لتحالف دمر، خالل هذه �لغار�ت، 
من�شة �شو�ريخ ق�شرية �ملدى وكذلك من�شة قذ�ئف من نوع 
كاتيو�شا لالنقالبين، بالإ�شافة لتدمري مركبتن ع�شكريتن 

تقالن 13 عن�شر حوثياً كانو� متجهن �إىل مديرية عب�س.
�أ���ش��ف��رت عن  �أرب���ع غ����ار�ت،  �أم�����س  �لتحالف  و�شنت م��ق��ات��الت 
خ�شائر كبرية يف �شفوف �مليلي�شيات، مبنطقة �لبد�ح مبديرية 

عب�س، �شقطت فيها قياد�ت ميد�نية.
بدوره، �أكد مر��شل» �شكاي نيوز عربية« يف �ليمن مقتل �كر 
من 36 من ملي�شيات �حلوثي خالل �لأربع و�لع�شرين �شاعة 
�لعربي  �لتحالف  مل��ق��ات��الت  وغ����ار�ت  م��و�ج��ه��ات  �مل��ا���ش��ي��ة، يف 

�شمايل حمافظة �ل�شالع، جنوبي �لبالد.
��شتهدفت  7 غ�����ار�ت،  �ل��ع��رب��ي  �ل��ت��ح��ال��ف  و���ش��ن��ت م��ق��ات��الت 

جتمعات وتعزيز�ت ع�شكرية للملي�شيات يف �ملنطقة.
ومادية يف  ب�شرية  �مللي�شيات خ�شائر  تكبدت  فيما  ذلك،  ياأتي 
قعطبة،  مديرية  غ��رب  �شمال  �لأمني  �حل��ز�م  مع  مو�جهات 
على  ج��دي��د  ح��وث��ي  لهجوم  �مل�شرتكة  �ل��ق��و�ت  ت�شدت  حيث 

اإقالة وزير الداخلية النم�شوي اليميني املتطرف
•• فيينا-اأ ف ب:

كورتز  �شيبا�شتيان  �ملحافظ  �لنم�شوي  �مل�شت�شار  �علن 
�لثنن �إقالة وزير �لد�خلية هريبرت كيكل �لذي ينتمي 
�ىل حزب �حلرية �ليميني �ملتطرف �إثر ت�شريب �شريط 
م�شور ت�شبب بف�شيحة مدوية لهذ� �حلزب، �لمر �لذي 

قد يدفع جميع وزر�ئه �ىل �ل�شتقالة من �حلكومة.
وق���ال ك��ورت��ز يف م��وؤمت��ر �شحايف »ب��ال��ت��و�ف��ق م��ع رئي�س 
�جلمهورية، �قرتحت عليه �إقالة وزير �لد�خلية كيكل. 

�أي��ام من ت�شريب �شريط م�شور  وياأتي ذلك بعد ثالثة 
يقول فيه رئي�س حزب �حلرية هاينز كري�شتيان �شرت�خه 
عقود  ت��اأم��ن  مقابل  رو���ش��ي  مت��وي��ل  لتلقي  م�شتعد  �إن���ه 

حكومية مع �لنم�شا.
�أمر ل مفر منه، لأن  �أن مغادرة كيكل  و�أو�شح �مل�شت�شار 
مهمته كوزير للد�خلية ل تتفق مع �إجر�ء حتقيق يف ما 
�رتكبه �شرت�خه. وتابع كورتز »كان من �لف�شل بالن�شبة 
رف�س  كيكل  لكن  �شرت�خه.  فعل  كما  ي�شتقيل،  �أن  �ليه 

ولي�س هناك بديل من �قالته«.

�شد  يتحرك  الليبي  اجلي�س 
���ش��ف��ن الأ���ش��ل��ح��ة ال��رتك��ي��ة

•• طرابل�س-وكاالت:

�لليبي  �ل��وط��ن��ي  �جل��ي�����س  �أع���ل���ن 
�ملو�نئ  على  كامال  بحريا  حظر� 
ل��ي��ب��ي��ا، بهدف  �ل���و�ق���ع���ة غ���رب���ي 
ت��ه��ري��ب �لأ���ش��ل��ح��ة وقطع  م��ن��ع 
�لإمد�د�ت �لع�شكرية للميلي�شيات 

�مل�شلحة يف �لعا�شمة طر�بل�س.
دعو�ت  �لبحري  �حلظر  وير�فق 
�أمم���ي���ة ب�������ش���رورة ت��ط��ب��ي��ق ق���ر�ر 
جم��ل�����س �لأم������ن �ل������دويل �ل���ذي 

يحظر �لأ�شلحة على ليبيا.
�إن �لقر�ر يعني  ويقول مر�قبون 
بيد  �شي�شرب  �لليبي  �جلي�س  �أن 
م��ن ح��دي��د ك��ل م��ن ي��ق��رتب من 
وخا�شة  �لغربية  �ملنطقة  مو�نئ 

�شحنات �ل�شالح �لرتكية.
يبعث  �حل���ظ���ر  �أن  وي���و����ش���ح���ون 
للكف  لأن��ق��رة،  و����ش��ح��ة  بر�شالة 
�لإرهابية  �لتنظيمات  دع��م  ع��ن 
�لقتتال  ت��وؤج��ج  و�ل��ت��ي  ليبيا،  يف 
ت�شوية  �أي  وت��ع��رق��ل  �ل���د�خ���ل���ي، 

�شيا�شية.

جز�ئريون يو��شلون �لتظاهر يف �لعا�شمة )رويرتز(

�مل�شت�شار �لنم�شاوي يعلن �إقالة وزير �لد�خلية وبجو�ره رئي�س �جلمهورية
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اأخبـار الإمـارات

اأكد اأهمية دور االإعالم يف تعريف العامل باملنجزات احل�سارية للدولة على امل�ستويات كافة 

حممد بن زايد يلتقي الإعالميني ويوؤكد اأن الإعالم �شريك اأ�شا�شي يف منظومة التنمية الوطنية ال�شاملة
�سموه يوؤكد اأن التعامل مع الكلمة يجب اأن يكون مب�سوؤولية وح�س

 وطني يعلي من امل�سلحة العليا للوطن وي�سعها يف مقدمة االأولويات
•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�حليوي  �ل��دور  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لذي يقوم به �لإعالم يف م�شرية �لتقدم �لتي ت�شهدها �لدولة 

ونه�شتها وتطورها.
قيادة  حت��ت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �إن  �شموه  وق��ال 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
»حفظه �هلل« تنظر �إىل �لإعالم مبختلف �أنو�عه �شريكا �أ�شا�شيا 
يف منظومة �لتنمية �لوطنية �ل�شاملة وتقدم له �لدعم �لكامل 

للقيام بدوره يف �ملجتمع.
 ���� نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أ���ش��اف 

خالل ��شتقباله �لقياد�ت �لإعالمية وروؤ�شاء حترير �ل�شحف 
�ملحلية و كبار م�شوؤويل �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية �لعربية و �لعاملية 
�لعاملة يف �لدولة ير�فقهم معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد 
�لذين  و  لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  دول��ة  وزي��ر  �جلابر 
رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  وتهنئته  �شموه  على  لل�شالم  ق��دم��و� 
�أو  مهنة  يكون  �أن  قبل  ر�شالة  �لإع��الم��ي  �لعمل  �أن   ���� �مل��ب��ارك 
وتوجهاتهم  و�أفكارهم  �لنا�س  عقول  مع  يتعامل  لأنه  وظيفة 
�أو  م�شموعة  ك��ان��ت  ���ش��و�ء  �لكلمة  م��ع  �لتعامل  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 
مكتوبة �أو مرئية يجب �أن يكون مب�شوؤولية وح�س وطني يعلي 

من �مل�شلحة �لعليا للوطن وي�شعها يف مقدمة �لأولويات.
�أهمية  �آل نهيان  �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  و 
مو�كبة و�شائل �لإعالم �ملحلية �لتطور �لتكنولوجي �لكبري يف 

�ملجال �لإعالمي يف �لعامل حتى تكون قادرة على �لقيام بدورها 
و�لهتمام  ومهنية  و�حرت�فية  بفاعلية  بها  �ملنوط  �لوطني 
و�لإمكانات  �مل��ه��ار�ت  لديها  وطنية  �إع��الم��ي��ة  ك���و�در  ب��اإع��د�د 
�لوطني  �لإعالمي  بالعمل  و�لرتقاء  للمناف�شة  توؤهلها  �لتي 
�أنو�عه .. م�شري� �إىل �أهمية دور �لإع��الم يف تعريف  مبختلف 
�لعامل باملنجز�ت �حل�شارية للدولة على �مل�شتويات كافة ورفد 

�لقوة �لناعمة �لإمار�تية مبزيد من عنا�شر �لقوة و�لتاأثري.
ودعا �شموه �لإعالم �لوطني �ىل �إبر�ز م�شرية �لتنمية �لوطنية 
و�لتطور  �ل��ب��ن��اء  على  حت��ث  �ل��ت��ي  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لقيم  وتعميق 
بجانب  �مل�شتقبل  �إىل  ب��ث��ق��ة  و�ل��ت��ط��ل��ع  و�مل��ن��اف�����ش��ة  و�لب��ت��ك��ار 
�لهتمام بالرت�ث �لوطني و�إبقائه حيا يف عقول �لأجيال كونه 

م�شدر� من م�شادر �لهوية و �لعتز�ز �لوطني.

حممد بن زايد و�شعود القا�شمي ي�شهدان حما�شرة بعنوان: »العالقات ال�شرتاتيجية بني الإمارات والوليات املتحدة"
�لتنمية يف تلك �لدول.

وقال : » متتلكون �ليوم عن�شر� مهما 
ملو��شلة جهودكم وتاأثريكم �لإيجابي 
م�شاركات  �أث��ب��ت��ت  ب��ع��دم��ا  �ملنطقة  يف 
�ل����ق����و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �لإم����ار�ت����ي����ة �إىل 
�لعديد  يف  �لأم��ري��ك��ي  �جلي�س  ج��ان��ب 
�إنقاذ  �إىل  �ل��ت��ي ه��دف��ت  �ل���دول و  م��ن 
�أن���ك���م متتلكون  �لأب����ري����اء..  وح��م��اي��ة 
ج��ي�����ش��ا م��ت��م��ر���ش��ا ق�����ادر� ع��ل��ى حماية 

مكت�شباتكم" .
»�لعالقات  �أن  م���ات���ي���و����س  و�أ������ش�����اف 
�ل���ق���ائ���م���ة ب����ن ج��ي�����ش��ي��ن��ا م��ت��م��ي��زة و 
����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وت���ق���وم ع��ل��ى �لح�����رت�م 
�ملتبادل و�لعمليات �مل�شرتكة على مد�ر 
زمن طويل، فقد قاتلنا معا يف حرب 
�ل�شومال  يف  وكذلك  �لكويت  حترير 
و�ل��ب��و���ش��ن��ة و د�ف��ع��ن��ا ع��ن �لأب���ري���اء .. 

وكذلك يف �أفغان�شتان".
�جلوية  �ل���ق���و�ت  ك���ف���اءة  �إىل  �أ����ش���ار  و 
�لذين  �لأك��ف��اء  طياريها  و  �لمار�تية 
�لقا�شية  �ل��ت��دري��ب��ات  �أث��ن��اء  �خ��ت��رو� 
وخالل  �ملتحدة  ب��ال��ولي��ات  نيفاد�  يف 
جي�شكم  ..لذلك  �مل�شرتكة  �لتدريبات 
�لعلم ما عليه فعله ولهذ�  يعلم متام 

هناك �حرت�م متبادل بن جي�شينا".
�ل�شابق  �لأمريكي  �لدفاع  وزي��ر  و�أك��د 
تعاونه  �أثناء  ��شتثنائيا  �أم��ر�  مل�س  �أن��ه 
مع قيادة �لقو�ت �مل�شلحة يف �لإمار�ت 
وق����ال : » ل��دي��ك��م ت��ع��اط��ف ك��ب��ري بن 
يثري  �أم���ر  ه��و  و   .. و�شعبكم  جنودكم 

�لإعجاب " .
وقال : » ل ميكنني هنا �إل �لتاأكيد على 
و�لعمل  بلدينا  ب��ن  �ل��ع��الق��ات  متانة 
�لتي  �ل�����ش��د�ق��ة  ع��ل��ى  للحفاظ  ���ش��وي��ا 
وهو  �ملا�شية،  �لعقود  ط���و�ل  بنيناها 
�أي��ة حتديات  لتجاوز  �لأك��ر  �ل�شمان 

حتاول دول يف �لإقليم �إثارتها" .
ونوه ماتيو�س باملحافظة على �ل�شمعة 
�لتي  �لعظيمة  و�مل��ك��ت�����ش��ب��ات  �ل��ط��ي��ب��ة 
بن  �جل��م��ع  ع���ر  �لإم�������ار�ت  حققتها 
ق���وة �لحت����اد و�لأ���ش��ال��ة �ل��ت��ي وفرها 
و�ل�شيا�شي..  �لج��ت��م��اع��ي  م��وروث��ك��م 
�ل�شيا�شية  �ل��ق��ي��ادة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
باأهمية  ت���ام  وع���ي  ع��ل��ى  �لإم������ار�ت  يف 
�ل�شيا�شي  ح�����ش��وره��ا  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة 
�ل��وق��ت �لذي  �مل��ن��ط��ق��ة يف  �ل��ف��اع��ل يف 
�ل�شالم  تعزيز  �أهمية  على  فيه  ت�شر 
�لتنمية  �أع��م��ال  م�شي  ي�شمن  �ل���ذي 

و�لبناء قدما" .

•• اأبوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �شهد 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
حما�شرة  �م�����س  م�شاء  �خليمة  ر�أ����س 
�أل��ق��اه��ا ج��ي��م م��ات��ي��و���س وزي���ر �لدفاع 
�أهمية   « ب��ع��ن��و�ن  �لأ���ش��ب��ق  �لأم��ري��ك��ي 
�ل��ع��الق��ات �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب��ن دولة 
و�لوليات  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ملتحدة �لأمريكية » وذلك يف جمل�س 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان بق�شر �لبطن يف �أبوظبي.
�شموهما  جانب  �إىل  �ملحا�شرة  �شهد 
�لنعيمي  �ل�شيخ عمار بن حميد  �شمو 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  و  ع���ج���م���ان  ع���ه���د  ويل 
ع��ب��د�هلل ب��ن ر����ش��د �مل��ع��ال ن��ائ��ب حاكم 
بن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �لقيوين  �أم 
عهد  ويل  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
حمد�ن  �ل�شيخ  و�شمو  �خليمة  ر�أ����س 
�حل��اك��م يف  نهيان ممثل  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لدكتورة  م��ع��ايل  و  �ل��ظ��ف��رة  منطقة 
�لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س  �أمل عبد�هلل 
�لوطني �لحتادي و �شمو �ل�شيخ �شيف 
�ل�شيخ  �شمو  و  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د  ب��ن 
نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان 
ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  و 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية  وزير 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�شمو  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و �شمو �ل�شيخ 
خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
لأ�شحاب  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
ذي��اب بن حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �لهمم 
�آل نهيان رئي�س د�ئ��رة �لنقل  بن ز�يد 
بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل  �أبوظبي  يف 
م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي����ر �ل��ت�����ش��ام��ح و 
تركي  �لأم���ري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب 
ب���ن عبد�لعزيز  ف��ه��د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
�ل���وزر�ء  �ل��دول��ة ع�شو جمل�س  وزي���ر 
ومعايل  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف 
�لدكتور بوبو �شي�شي رئي�س وزر�ء مايل 
وع���دد م��ن �ل�����ش��ي��وخ و�أع�����ش��اء �ل�شلك 

جمل�س  دول  وق������وف  �أه���م���ي���ة  و�أك�������د 
م�شر  جمهورية  و  �خلليجي  �لتعاون 
�ل���ولي���ات  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�شديقة  و�ل��دول  �لأمريكية  �ملتحدة 
�أم���ن  ل���زع���زع���ة  ت��ه��دي��د  �أي  وج����ه  يف 
مو�جهة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �مل��ن��ط��ق��ة.. 
�لتحديات �لتي حتاول دول يف �لإقليم 
حقيقيا  ت��ك��ات��ف��ا  ت��ت��ط��ل��ب  ت��اأج��ي��ج��ه��ا 
ور�دعا. و�أكد ماتيو�س �أنه ينظر بعن 
�لتقدير و�لحرت�م للجهود �لتنموية 
و��شلت  و�ل���ت���ي  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  يف 
من��وه��ا �ل��ت�����ش��اع��دي ع��ل��ى �ل��رغ��م من 
باملنطقة  �لتي ع�شفت  �ل�شعوبات  كل 
�حلكيمة  �ل�شيا�شة  �إىل  ذل��ك  مرجعا 
و�شيا�شاتها �خلارجية  �لإم��ار�ت  لقادة 

�لتي تت�شم بالو�شوح و�لتز�ن.
و�أو�شح �أنه على �لرغم من �حل�شا�شية 

هكذ� �شمعة �لإمار�ت يف �خلارج" .
و�أ�شاد ماتيو�س باجلهود �لدبلوما�شية 
�ل��ت��ي ي��ق��وده��ا ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ عبد�هلل 
�خلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
و�لعامل  �ملنطقة  يف  �ل��دويل  و�لتعاون 
مثمنا يف �ل��وق��ت ذ�ت���ه دع��م �لإم���ار�ت 
جلهود مبعوث �لأمم �ملتحدة يف �ليمن 
�ملنطقة..  �ل�شالم يف  و�شعيها لإحالل 
�لدبلوما�شي  �ل�شعيد  على   «  : وق��ال 
كانت لنا �ملو�قف نف�شها حيال �لكثري 
من �لق�شايا و دبلوما�شيوكم يحظون 
ب��ال�����ش��م��ع��ة �ل��ط��ي��ب��ة و�لح�������رت�م على 

نطاق و��شع" .
و�أ�شاف وزير �لدفاع �لأمريكي �ل�شابق 
قوية  �أي�شا  �لقت�شادية  �لعالقات  �أن 
�أك�����ر �شريك  ف�����الإم�����ار�ت ه���ي  ج����د� 

جتاري لنا يف �ل�شرق �لأو�شط.

وقد جت�شدت قيم �لت�شامح �لإمار�تية 
�لبابا  ق����د������ش����ة  زي��������ارة  يف  م�����وؤخ�����ر� 
�لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا  فر�ن�شي�س 
�لتقدير  بعن  ننظر  فيما  ل��الإم��ار�ت، 

جلهود �لإمار�ت يف متكن �ملر�أة.
و�أكد �أهمية �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �لتي 
�لعامل  دول  ملختلف  �ل��دول��ة  قدمتها 
تلك  �إن  وق��ال  �ملا�شية  �لعقود  ط��و�ل 
�آلم  تخفيف  يف  �أ���ش��ه��م��ت  �مل�����ش��اع��د�ت 

�ملالين حول �لعامل.
و�أ�شاف �أن �لعامل ينظر بتقدير كبري 
�لإمار�ت  دول��ة  تبذلها  �لتي  للجهود 
لتعزيز �لتنمية يف �لعديد من �لدول 
تقدمي  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �لإف��ري��ق��ي��ة، 
�لتعليم  بتوفري  �ملرتبطة  �مل�شاعد�ت 
يعد  �لتنموية  و�لحتياجات  و�لطرق 
م�شار�ت  يغري  �أن  ميكن  فارقا  عامال 

�جل��و�ن��ب �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ك��رى و 
�لآنية  �ل�شرت�تيجية  �لق�شايا  حتى 
ظهرت  �ل���ت���ي  �ل���ت���ه���دي���د�ت  و�إن   ...
�لأ�شبوع �ملا�شي قبالة �ملياه �لإقليمية 
ل��دول��ة �لإم�����ار�ت و ح��ق��ول �لنفط يف 
�شلوك  �أن  حقيقة  ت��وؤك��د  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
نقطة  ه��ذه  و  يتغري  �أن  يجب  �إي����ر�ن 

نتفق عليها.
�ل�شرت�تيجية  ع��الق��ت��ن��ا  »�إن  وق����ال 
و��شعة جد� وعميقة جد� وقوية جد� 
مبا يكفي كي تقف يف وجه �لتحديات 
�لآن��ي��ة م��ن �أي ن���وع لأن��ه��ا ت��ق��وم على 
حكمة  �إىل  م��ن��وه��ا   « ���ش��ل��ب  �أ����ش���ا����س 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ت��ي ت��ق��ود ه���ذ� �ل��ب��ل��د منذ 
�شنو�ت طويلة و�لتي ينظر �إليها منذ 
�أن��ه��ا ق��ي��ادة حكيمة  زم��ن ط��وي��ل على 
تتمتع ببعد ��شرت�تيجي و�قت�شادي.. 

�لتي  �ل�شيا�شية  ل��الأو���ش��اع  �مل��ف��رط��ة 
م���رت ب��امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ �ل���ع���ام 1979 
على  ح���اف���ظ���ت  �لإم��������������ار�ت  �أن  �إل 
جهودها  وو��شلت  �ل�شيا�شي  �تز�نها 
 « وق���ال:  و�ل�شيا�شية،  �لدبلوما�شية 
�لتاريخ  ذل���ك  م��ن��ذ  �مل��ن��ط��ق��ة  ���ش��ه��دت 
�ل����ع����دي����د م�����ن �ل�����ت�����وت�����ر�ت �لأم���ن���ي���ة 
و�لتحديات �ل�شيا�شية �إل �أنني لم�شت 
ما ميكن و�شفه ب�«�لو�شوح �ل�شيا�شي« 
و�لوعي بحقيقة ما يجري يف �ملنطقة 

وماآلته.
�ل�شابق  �لأمريكي  �لدفاع  وزي��ر  ون��وه 
تعزيز  �لإم�����ار�ت يف  دول���ة  �إىل ج��ه��ود 
دولة  �أع�����رف  » ل  وق�����ال:  �ل��ت�����ش��ام��ح، 
و  �لإم����ار�ت لديها وز�رة  �آخ���رى غ��ري 
عام للت�شامح .. »�أنتم مثال ��شتثنائي 
يف عامل ينحرف بعيد� عن �لت�شامح«.. 

�لدبلوما�شي وكبار �ل�شخ�شيات.
و �شدد وزير �لدفاع �لأمريكي �ل�شابق 
�لإمار�ت  دول��ة  �لعالقات بن  �أن  على 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  و  �ملتحدة  �لعربية 
�لأف�شل  �لمن���وذج  ت�شكل  �لأمريكية 
تفر�شها  �ل����ت����ي  �ل����ع����الق����ات  ل�����ش��ك��ل 
و�شفها  �ل��ت��ي  و  �ملنطقة  يف  �لأح����د�ث 
موؤكد�   .. �ل��ت��وت��ر«  ���ش��دي��دة   « ب��اأن��ه��ا 
فيه  �مل��ت��ح��دة �شلبة مب��ا  �ل��ولي��ات  �أن 

�لكفاية ملعاونة حلفائها يف �ملنطقة.
وقال : » مبزيد من �ل�شعادة و�لفخر 
�أرى  و  وت���ت���ط���ور  ت��ك��ر  ب��ل��دك��م  �أرى 
و�شعها  ما يف  تعمل  قيادتكم �حلكيمة 
�لرفاهية  له  حتقق  و  �شعبها  خلدمة 

و�لأمان".
�أر���ش��ي��ة م�شرتكة  ه��ن��اك  �أن  و�أ����ش���اف 
بيننا وبن دولة �لإمار�ت على �شعيد 

وزير الدفاع الأمريكي الأ�شبق جيم ماتيو�س :           اأنتم مثال ا�ستثنائي يف عامل ينحرف بعيدا عن الت�سامح
بلدكم يكرب ويتطور و اأرى قيادتكم احلكيمة تعمل ما يف و�سعها خلدمة �سعبها و حتقق له الرفاهية واالأمان

جهود االإمارات الدبلوما�سية وال�سيا�سية تت�سم بالو�سوح ال�سيا�سي" والوعي بحقيقة ما يجري يف املنطقة وماآالته
العالقات بني االإمارات و الواليات املتحدة ت�سكل االأمنوذج االأف�سل ل�سكل العالقات التي تفر�سها االأحداث يف املنطقة 
عالقتنا اال�سرتاتيجية وا�سعة جدا وعميقة جدا وقوية جدا مبا يكفي كي تقف يف وجه التحديات االآنية من اأي نوع

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
 رئي�س الكامريون باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

ب���ن ز�يد  �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��م��و   بعث ���ش��اح��ب 
برقية  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
جمهورية  رئ��ي�����س  ب��ي��ا  ب���ول  ف��خ��ام��ة  �إىل  تهنئة 
�لوطني لبالده.  كما  �ليوم  �لكامريون مبنا�شبة 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “رعاه  دبي  حاكم 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
تهنئة  برقيتي  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
وبعث  بيا.  ب��ول  �لرئي�س  فخامة  �إىل  مماثلتن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل معاىل جوزيف ديون 

�جنوتي رئي�س حكومة جمهورية �لكامريون.

حممد بن را�شد يعتمد مناطق �شكنية جديدة للمواطنني يف ند ال�شبا ووادي العمردي
•• دبي-و�م:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك���د 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي " رعاه �هلل " �أن ر�حة �ملو�طن 
�لأول  �ملحرك  متثل  �أول��وي��ات  رخ��اءه��ا  و  �أ�شرته  �شعادة  و  ��شتقر�ره  و 
جلهود �حلكومة مع �شعيها �لد�ئم لتوفري كل مقومات �حلياة �لهانئة 
�ملالئم  �مل�شكن  توفري  ي�شكل  بينما  كافة  �ملجتمع  لأف���ر�د  �لكرمية  و 
��شتقر�ر  �لأ�شا�شية يف  �لركيزة  ي�شكل  �لأولويات نظر� لكونه  �أهم  �أحد 
�أر��س  " وجهنا بتخ�شي�س   : و�أمنها �لجتماعي. وقال �شموه  �لأ�شرة 
خمتلف  و�حتياجات  متطلبات  تلبي  مالئمة  م�شاكن  لتوفري  جديدة 
�شكان �لإمارة .. كما وجهنا بلدية دبي بالبدء يف توزيع �لأر��شي على 
�لوطن خمتلف  لأبناء  ن�شمن  �أن  د�ئما  .. هدفنا  مبا�شرة  م�شتحقيها 

�ل�شتقر�ر  لأ���ش��ره��م  ت�شمن  و  �ل�شعادة  متنحهم  �ل��ت��ي  �ل��دع��م  �أوج���ه 
�لنف�شي و�لجتماعي .. �شعادة �ملو�طن ور�حته و��شتقر�ر �أ�شرته �أولوية 
�شموه  �عتماد  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء  �لعناية".  و  �لهتمام  ك��ل  مننحها 
لتوزيعها  �لعمردي  وو�دي  �ل�شبا  ند  �شكنيتن جديدتن يف  منطقتن 
لالأر��شي  �لكلي  �لعدد  لي�شبح  �ملو�طنن،  من  �مل�شتحقن  جميع  على 
�أر�س  21 �ألف قطعة  �لتي �شيتم توزيعها لل�شنو�ت �لقادمة �أكر من 
�أن  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير  �ل��ه��اج��ري  د�وود  �ملهند�س  و�أو���ش��ح  �شكنية. 
�لد�ئرة با�شرت فور� تنفيذ توجيهات �شموه بال�شتعد�د لتوزيع �لأر��شي 
 : و�أ�شاف  �شكنية  �أر���س  �أل��ف قطعة  ت�شتوعب  و�لتي  م�شتحقيها،  على 
�لر�شيدة �شعيها �لد�ئم نحو تعزيز �شعادة �أبناء  قيادتنا  �أكدت  "لطاملا 
�لوطن وتوفري كل ما يعينهم على بناء م�شتقبلهم وم�شتقبل �لأجيال 
�أن �لد�ئرة حتر�س ب�شكل كبري  �لقادمة". و�أكد مدير عام بلدية دبي 

على ��شتد�مة تطبيق �أعلى �ملعايري يف و�شع �لآليات و�ل�شرت�تيجيات 
�لتحتية  �لبنية  تهيئة  �إىل  �لأر����ش��ي، و�شول  توزيع  �لفعالة يف جمال 
�شكنية  بيئة  تكوين  بهدف  وذل��ك  �ملتنوعة،  �خلدمات  وتوفري  �ملثالية 
تلبي �حتياجات قاطنيها كافة . و�أ�شاف: "ت�شعى بلدية دبي با�شتمر�ر 
�إىل بذل �جلهود لتحقيق �أعلى م�شتويات �لر�حة و�ل�شتقر�ر و�لرفاهية 
للمو�طنن ح�شب توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�ملر�فق  مبختلف  �ملناطق  ه��ذه  باحتو�ء  كبري�  �هتماما  وت��ويل  مكتوم 
�خلدمية مثل �مل�شاجد و�حلد�ئق �لعامة و�ملد�ر�س، ف�شال عن منافذ 
�ل�شكنية  �لأر��شي  �أن م�شاحات  و�أو�شح  �ملتنوعة".  �لتجارية  �خلدمات 
000،21 قدم مربع مع توفر معايري  �أي  0211 مرت� مربعا  تبلغ 
بناء �ل�شكن ليكون مكونا من طابق �أر�شي وطابقن مع ��شتيفاء �ملر�فق 

لهذه �ملناطق جلميع �ل�شرت�طات �لفنية لتخطيط �ملناطق �ل�شكنية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�مل�شلحة �م�س معايل بوبو �شي�شي  �لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب 

رئي�س وزر�ء جمهورية مايل �لذي يزور �لبالد حاليا.
�� خالل �للقاء �لذي جرى  وبحث �شموه و رئي�س وزر�ء جمهورية مايل 
وفر�س  �لبلدين  ب��ن  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شد�قة  ع��الق��ات   ���� �لبطن  ق�شر  يف 
و�إمكانات تطويرها يف خمتلف �ملجالت خا�شة �لتنموية و �لقت�شادية 
و �ل�شتثمارية و �لبنية �لتحتية مبا يلبي تطلعات �لبلدين و �شعبيهما 

�ل�شديقن يف �آفاق �أرحب للتعاون �مل�شتقبلي.
�ملو�شوعات  و  �لق�شايا  �لنظر حول عدد من  تبادل �جلانبان وجهات  و 

�لبلدين و �لبناء على تلك �لعالقات �ملتميزة �لتي جتمعهما من خالل 
و�ل�شتثمارية  �لتجارية  �لتعاون خا�شة  وم�شار�ت  دعم خمتلف جو�نب 
و�لتنموية وغريها من �لقطاعات �لتي تهم �لبلدين وتعزز م�شاحلهما 

�ملتبادلة.
ح�شر �للقاء معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد و معايل 
رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل ومعايل 
حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع و معايل نورة بنت 
حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة وتنمية �ملعرفة و معايل �لدكتور �شلطان بن 
�أحمد �جلابر وزير دولة ومن جانب جمهورية مايل معايل �شانبو و�غي 
وزير �لطاقة و�ملياه و معايل ليلنتا حو�ء باه وزيرة �ملعادن و �لبرتول و 

�شعادة بوكاري �شيديبي �شفري جمهورية مايل لدى �لدولة.

�ل�شقيقة  �ل���دول  م��ع خمتلف  �ل��ع��الق��ات  لقاعدة  �لأ���ش��ا���س  و���ش��ع حجر 
و�ل�شديقة ومت�شي دولة �لإمار�ت قدما وفق هذ� �لنهج �لأ�شيل.

�أعرب معايل بوبو �شي�شي عن �شعادته بزيارة دولة �لإمار�ت  من جانبه 
و لقائه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.. موؤكد� حر�س 
بالده على تو�شيع �آفاق عالقات �لتعاون مع �لدولة مبا يحقق تطلعات 
دولة  ت��ق��دم��ه  �ل���ذي  �ل��دع��م  ث��م��ن  و  �مل��ت��ب��ادل��ة.  �ل��ب��ل��دي��ن وم�شاحلهما 
مببادر�ت  م�شيد�  ب��الده..  يف  و�لإن�شانية  �لتنموية  للم�شاريع  �لإم��ار�ت 
وتعزيز  و�ل�شالم  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم  تكري�س  ودوره��ا يف  �لإم��ار�ت 
دولة  �إن  وق���ال  و�ل���ع���امل..  �ملنطقة  ل�شعوب  و�ل��ب��ن��اء  و�لتنمية  �لأم����ان 
�أكد �جلانبان يف  �لإم��ار�ت تبقى و�حة خري و�شالم وعطاء للب�شرية. و 
ختام �للقاء حر�شهما �مل�شرتك على تطوير وتنمية عالقات �لتعاون بن 

و رحب �شاحب  �لدولية.  و  �لإقليمية  �مل�شتجد�ت  و  �لبلدين  تهم  �لتي 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان خالل �للقاء بزيارة رئي�س وزر�ء 
و�آفاق  جم���الت  فتح  يف  �ل��زي��ارة  ت�شهم  لأن  تطلعه  ع��ن  معربا  م���ايل.. 

جديدة للتعاون و�لعمل �مل�شرتك بن �لبلدين.
�أن دولة �لإم��ار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن  �أكد �شموه  و 
دع��م جهود  على  حري�شة  “حفظه �هلل”  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل�شقيقة  �ل��دول  �لقطاعات �حليوية يف  �لتطوير يف  و  �لبناء  و  �لتنمية 

و�ل�شديقة ملا فيه خري �شعوبها وتقدمها .
لتحقيق  �ل�شديقة  و�ل��دول  �ل�شعوب  مع  �لتعاون  نهج  �إن  �شموه  ق��ال  و 
تقدمها ونه�شتها يعد من �ملكونات �لأ�شا�شية لالإرث �لذي �أر�شاه �ملوؤ�ش�س 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ و �لذي 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�م�س توقيع عدد من �لتفاقيات و مذكر�ت �لتفاهم بن 
دولة �لإمار�ت وجمهورية مايل يف �ملجالت �لقت�شادية 
و�لتجارية و�لدفاعية و�لثقافية ومتويل �مل�شاريع و�لتي 
تهدف �إىل تعزيز وتاأطري �لتعاون �مل�شرتك بن �لبلدين. 
�شملت �لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم �ملوقعة .. �تفاقية 
من  وقعها  �لفني  و  �ل��ت��ج��اري  و  �لق��ت�����ش��ادي  للتعاون 
جانب دولة �لإمار�ت معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري 
وزي���ر �لق��ت�����ش��اد و م��ذك��رة ت��ف��اه��م ل��ل��ت��ع��اون يف �ملجال 
�لع�شكري وقعها معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير 
دولة ل�شوؤون �لدفاع و مذكرة تفاهم للتعاون يف �ملجال 
وزيرة  �لكعبي  بنت حممد  ن��ورة  وقعتها معايل  �لثقايف 

�لتنفيذي  �لإط����ار  م��ذك��رة  و  �مل��ع��رف��ة  وتنمية  �لثقافة 
�ملوقعة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  متويل  لتفاقية 
ب��ن �جل��ان��ب��ن خ��الل �شهر يناير �مل��ا���ش��ي ووق��ع��ه��ا من 
رئي�س  �لنوي�س  جا�شم  ح�شن  �شعادة  �لم����ار�ت  جانب 
.. فيما  �مل�شاريع  �إد�رة �شندوق خليفة لتطوير  جمل�س 
وقع �لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم من جانب جمهورية 
�ل��وزر�ء وزير  مايل معايل �لدكتور بوبو �شي�شي رئي�س 

�ملالية و�ل�شناعة.
ومن �ملتوقع �أن ي�شهم �لإطار �لتنفيذي لتفاقية متويل 
على مد�ر  م�شروع   4300 �أك��ر من  �مل�شاريع يف خلق 
�آلف فر�شة   10 نحو  وتوفري  �ملقبلة  �لأرب��ع  �ل�شنو�ت 
عمل لل�شباب �إىل جانب توفري �إطار مايل و فني لدعم 
ت�شتهدف  �لتي  م��ايل  جمهورية  يف  �حلكومية  �جلهود 
�مل�شاريع  ومت��ك��ن  �لأع��م��ال  ري���ادة  ثقافة  وت��ع��زي��ز  ن�شر 

متناهية �ل�شغر و�ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �جلمهورية.

حاكم ال�شارقة ي�شتقبل املهنئني ب�شهر رم�شان الف�شيل

بحث مع رئي�س وزراء مايل عالقات ال�سداقة والتعاون وامل�ستجدات االإقليمية و الدولية

حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على دعم جهود التنمية يف الدول ال�شقيقة وال�شديقة 

حممد بن زايد ي�شهد توقيع عدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم بني الإمارات و مايل  

»المارات الطبية«  تبحث التعاون مع بريطانيا يف قطاع الرعاية ال�شحية
�إىل  �ل���زي���ارة  ه���ذه  م��ن  و”بيئة”  �لطبية”  �لإم������ار�ت  “جمموعة  وت��ه��دف 
�ملتحدة يف جمالت  �ململكة  مع  �ملحتملة  و�ل�شر�كات  �لتعاون  �آف��اق  ��شتك�شاف 
�لرعاية �ل�شحية لفتح قنو�ت �ل�شتثمار يف �مل�شاريع �لطبية وتبادل �خلر�ت 
�ملعايري  �أعلى  مع  يتو�فق  مبا  �ل�شحية  �لرعاية  خدمات  مب�شتوى  و�لرتقاء 
ب��دع��م �خلطط  “ نفخر  �لعوي�س  ب��ن حممد  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  وق���ال  �ل��دول��ي��ة. 
�لر�شيدة حلكومة �ل�شارقة حتت قيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة وقرينته �شمو �ل�شيخة 
جو�هر بنت حممد �لقا�شمي لهتمامهم �لد�ئم وحر�شهم على تعزيز جودة 
�حلياة و�ل�شحة و�لتي �شاهمت بتطوير ثقافة �لعمل �لجتماعي و�لإن�شاين 
على م�شتويات ��شرت�تيجية متعددة” مو�شحا �ن �ملحادثات �لأولية مع وز�رة 
�ل�شحة و�لرعاية �لجتماعية �لريطانية هدفت �ىل تلبية توجيهات �لقيادة 

�ململكة  يف  �ل�شحية  �لرعاية  موؤ�ش�شات  مع  �ملحتملة  �ل�شر�كات  على  �لأو�شط 
با�شتك�شاف  وبيئة  �لطبية  �لإم���ار�ت  جمموعة  تقوم  �أن  “ي�شعدنا  �ملتحدة.. 
�ململكة  �ملتحدة حيث ت�شرتك  �ململكة  �لرعاية �ل�شحية �ملحتملة مع  �شر�كات 
�ملتحدة ودولة �لإمار�ت يف هدف م�شرتك يتمثل يف تقدمي رعاية طبية عالية 
�لرعاية  �أكر حتديات  لبع�س  للت�شدي  �لبتكار  وت�شخري  ل�شكانهما  �جلودة 
�ملزمنة حيث  �لأمر��س  �إىل  �ل�شكري  �لع�شر �حلايل من مر�س  �ل�شحية يف 
�جلامعات  يف  و�لتطوير  �لبحث  يف  مم��ي��زة  ب��ق��در�ت  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  حتظى 
�لعاملية و70 عاما من �خلرة �لطبية يف �خلدمة �ل�شحية �لوطنية و�لقدرة 
حري�شون  ونحن  �لرقمية  و�ل�شحة  �حليوية  �لتكنولوجيا  جمال  يف  �لقوية 
لتبادل �خلر�ت  ككل  و�ملنطقة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �شركائنا يف  مع  �لتعاون  على 

وتقدمي �أعلى معايري �لرعاية جلميع مو�طنينا«.

•• ال�شارقة-وام:

“بيئة”  �شركة  �إد�رة  جمل�شي  رئي�س  �لعوي�س  حممد  بن  �شامل  �شعادة  �ختتم 
وجمموعة �لإمار�ت �لطبية زيارة �إىل �ململكة �ملتحدة بحث خاللها مع �لبارونة 
نيكول بالكوود �شبل �لتعاون بن �جلانبن ل�شتقد�م �أحدث �خلر�ت و�أف�شل 

�ملمار�شات يف قطاع �لرعاية �ل�شحية �لريطاين �إىل دولة �لإمار�ت.
و�شم وفد جمموعة �لإمار�ت �لطبية - وهي موؤ�ش�شة تعنى بخدمات �لرعاية 
�لذي  �ل�شارقة مركز� لها -  �إن�شاوؤها حديثا وتتخذ من  �ملبتكرة مت  �ل�شحية 
للدولة  برملاين  وكيل  تعيينها يف من�شب  �لتي مت  بارونة بالكوود  مع  �لتقى 
�حلرميل  خالد  �شعادة  �لريطانية  �لجتماعية  و�لرعاية  �ل�شحة  وز�رة  يف 

�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة “بيئة” وعدد� من �مل�شوؤولن.

طبية  معايري  و�إر���ش��اء  �مل�شتوى  عاملي  �شحية  رعاية  قطاع  لإن�شاء  �لر�شيدة 
جديدة يف �ل�شارقة و�لإم��ار�ت مبا ين�شجم مع خطط حتول �لقطاع �ل�شحي 
ونحن و�ثقون �أن �شكان �ل�شارقة و�لإم��ار�ت عموما �شي�شتفيدون ب�شكل كبري 

من خر�ت �ململكة �ملتحدة يف قطاع �لرعاية �ل�شحية.
�أو �لرتقاء بجودة  �أنه لتحقيق روؤيتنا يف �لرتقاء مب�شتويات �حلياة  و�أ�شاف 
جميع  عر  و�لتكنولوجيا  �ل�شتد�مة  تبني  على  نحر�س  �ملنطقة  يف  �حلياة 
جو�نب �أعمالنا يف “بيئة” و�للتن يقوم عليهما �لقت�شاد �حلديث ويتجلى 
مع  �لعام  ه��ذ�  ��شتكماله  �شيتم  �ل��ذي  �جلديد  مقرنا  مبنى  يف  و��شحا  ذل��ك 
ليكون  �ل�شطناعي  للذكاء  كمن�شة  للم�شتقبل  بيئة  مكتب  م��ن  �ل�شتفادة 

و�حد� من �ذكى �ملباين �مل�شتد�مة يف �لعامل.
من جانبه قال �شيمون بيني �ملفو�س �لريطاين �لتجاري جلاللة �مللكة لل�شرق 

�مل���و�ن���ئ �ل��ب��ح��ري��ة و�جل����م����ارك و 
�ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي 
�لريا�شي  �ل�شارقة  رئي�س جمل�س 
و �ل�شيخ خالد بن ع�شام �لقا�شمي 
رئ��ي�����س د�ئ����رة �ل���ط���ري�ن �مل���دين و 
ب���ن ع��ب��د �لرحمن  ���ش��امل  �ل�����ش��ي��خ 
�شمو  م��ك��ت��ب  رئ���ي�������س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�حلاكم و�ل�شيخ حممد بن حميد 
�لإح�شاء  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي 
و�ل�شيخ  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
مدير  �لقا�شمي  �شعود  بن  في�شل 
ه��ي��ئ��ة م���ط���ار �ل�������ش���ارق���ة �ل����دويل 
حممد  ب��ن  عبد�لرحمن  وم��ع��ايل 
وقاية  و  �ل�شحة  وزي���ر  �ل��ع��وي�����س 
بن  �أحمد  ر��شد  �شعادة  و  �ملجتمع 
�لأمريي  �ل��دي��و�ن  رئي�س  �ل�شيخ 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل����دو�ئ����ر  وروؤ������ش�����اء 

�ملحلية.

�ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل”  “حفظه  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 

�لإ���ش��الم��ي��ة ب��ال��ي��م��ن و �خل����ري و 
�لركات و �أن يحفظ على �لدولة 
و �شعبها �لأم���ن و �لأم���ان يف ظل 

د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  �شعود  ب��ن 
�ملالية �ملركزية و �ل�شيخ خالد بن 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  �هلل  عبد 

ر�جن   .. �لإيطالية  �جلمهورية 
على  �أمثالها  و  يعيدها  �أن  �مل��وىل 
�ل�����دول�����ة و�لأم�����ت�����ن �ل���ع���رب���ي���ة و 

و�إخ���و�ن���ه �أ���ش��ح��اب �ل�����ش��م��و حكام 
�لإمار�ت.

�ل�شيخ حممد   .. �ملقابالت  ح�شر 

•• ال�شارقة-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت��ق��ب��ل 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
ب��ح�����ش��ور �شمو  �ل�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د بن 
���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د و 
�م�س  م�شاء  �ل�شارقة  حاكم  نائب 
�لتهاين  �لعامر  �لبديع  ق�شر  يف 
رم�شان  ب�������ش���ه���ر  و�ل����ت����ري����ك����ات 
كبار  و  �ل�������ش���ي���وخ  م����ن  �ل��ف�����ش��ي��ل 
رج��الت �ل��دول��ة و�أع��ي��ان �لبالد و 
�أبناء  و  �ملو�طنن  و  �لقبائل  �أبناء 
�لإ�شالمية  و  �لعربية  �جل��ال��ي��ات 
�ملوؤ�ش�شات  و  �ل����دو�ئ����ر  وف�����ود  و 

�ملحلية.
خال�س  ع���ن  �مل��ه��ن��ئ��ون  �أع������رب  و 

بهذه  ت���ري���ك���ات���ه���م  و  ت��ه��ان��ي��ه��م 
على  �لعزيزة  �لإ�شالمية  �ملنا�شبة 
�مل��وىل عز  ر�ج��ن  �مل�شلمن  قلوب 
على  �ملنا�شبة  ه��ذه  يعيد  �أن  وج��ل 
ودو�م  �ل�����ش��ح��ة  ���ش��م��وه مب���وف���ور 
�ل��ع��اف��ي��ة و ع��ل��ى دول����ة �لإم������ار�ت 
مب��زي��د م��ن �ل��ت��ق��دم و �لزده����ار و 
على �لأمتن �لعربية و�لإ�شالمية 

باليمن و �خلري و �لركات.
�ل�����ش��م��و حاكم  ���ش��اح��ب  ت��ل��ق��ى  و 
�لتريكات  و  �ل��ت��ه��اين  �ل�����ش��ارق��ة 
كل من معايل  �ملنا�شبة من  بهذه 
�ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن طحنون 
ع��ل��ي عبد�هلل  و���ش��ع��ادة  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لأح�����م�����د ����ش���ف���ري �ل�����دول�����ة ل���دى 
ج��م��ه��وري��ة �أمل���ان���ي���ا �لإحت�����ادي�����ة و 
�شعادة عمر عبيد حممد �حل�شان 
�ل�����ش��ام�����ش��ي ���ش��ف��ري �ل���دول���ة لدى 
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جمع من �ل�شيوخ و �لأعيان و�مل�شوؤولن. و قدم ح�شن 
�حلمادي مدير مركز حميد بن ر��شد �لنعيمي خلدمة 
م�شرية  ح��ول  �شرحا  �للقاء  م�شتهل  يف  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن 
�ملركز و�إجناز�ته مو�شحا �أن �ملركز �حتفل حتى �لن�شف 
للقر�آن  حافظا   99 بتخريج   2019 ع��ام  م��ن  �لأول 
من �لذكور و�لإن��اث .. و يدير 60 حلقة ق��ر�آن يف 19 
طالبا   135 و  �أل��ف��ا  وي�شم  عجمان  �أن��ح��اء  يف  م�شجد� 

وطالبة.
و ��شتمع �شموه و �حل�شور �إىل �شرح و�ف حول �مل�شاريع 
�لتحفيظ  من  ب��دء�  �ملركز  لها  ي�شتعد  �لتي  �مل�شتقبلية 
�لذكي �إىل �إقامة وحدة حتفيظ يف �ملن�شاآت �لإ�شالحية 
�إىل رعاية �لطلبة  وبر�مج نخبة �حلفاظ �لذي يهدف 

يف مرحلة ما بعد حفظ �لقر�آن.
وتقدم �لطالب ل�شموه بجزيل �ل�شكر على ما وفر لهم 
يف  �لبي�شاء  �أي��ادي��ه  مثمنن   .. و�حتياجات  رع��اي��ة  م��ن 

خدمة �لقر�آن حتفيظا وترجمة وطباعة ون�شر�.

•• عجمان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي 
�لز�هر  ق�شر  يف  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
�أبناءه خامتي �لقر�آن  عجمان رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�لنعيمي خلدمة  ر����ش��د  ب��ن  م��رك��ز حميد  م��ن  �ل��ك��رمي 

�لقر�آن �لكرمي و وجه ب�شرف مكافاأة مالية لهم .
�أبناءه �لطالب خالل �للقاء على �ملد�ومة  وحث �شموه 
�لإلتز�م  و  ع��ل��وم��ه  حت�شيل  و  �ل���ق���ر�آن  م��ر�ج��ع��ة  ع��ل��ى 

بتعاليمه باإعتبار ذلك �ل�شبيل �لأقوم لالإن�شان.
ح�شر �للقاء �ل�شيخ �أحمد بن حميد بن ر��شد �لنعيمي 
ممثل �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون �لإد�رية و 
�ملالية و �ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد بن ر��شد �لنعيمي 
رئي�س د�ئرة �لأر��شي و�لتنظيم �لعقاري و�ل�شيخ ر��شد 
�لبلدية و�لتخطيط و  �لنعيمي رئي�س د�ئرة  بن حميد 

حاكم عجمان ي�شت�شيف خامتي القراآن من مركز حميد بن را�شد على ماأدبة اإفطار ويوجه ب�شرف مكافاأة مالية لهم

طحنون بن حممد يهنئ حممد بن 
را�شد مبنا�شبة عقد قران اأبنائه

•• العني -وام:

�لعن  نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل  �ل�شيخ طحنون بن حممد  �شمو  هناأ 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” مبنا�شبة عقد قر�ن �أجناله �شمو �ل�شيخ 
�ل�شيخ مكتوم بن  و�شمو  دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  حمد�ن بن حممد 
�أحمد بن حممد بن  �آل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ  حممد بن ر��شد 
ر��شد �آل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة. وقال �شموه 
“�أهنئ �أخي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم مبنا�شبة عقد قر�ن 

�أبنائه .. حمد�ن ومكتوم و�أحمد.. متمنيا لهم حياة مليئة بال�شعادة و�لهناء«.

تد�شني ق�شم الأع�شاب واجللطات الدماغية اجلديد يف م�شت�شفى را�شد بدبي
•• دبي-وام:

د�شن معايل حميد حممد �لقطامي �ملدير �لعام لهيئة �ل�شحة بدبي 
�لتابع  ر��شد  م�شت�شفى  �لدماغية يف  و�جللطات  �لأع�شاب  ق�شم  �م�س 
�ل�شت�شفاء  لبيئة  �ل�شامل  و�لتطوير  �لتو�شعات  �أع��م��ال  بعد  للهيئة 

و�لتقنيات و�لتجهيز�ت �ملتقدمة �لتي �شهدها �لق�شم.
�ل�شامل  و�لتطوير  �لتو�شعات  �أعمال  �شوء  يف  �لق�شم  باإمكان  و�أ�شبح 
�لتي  �جل��دي��دة  �لإم��ك��ان��ي��ات  م��ع  خا�شة  �ملر�شى  م��ن  �مل��زي��د  ��شتيعاب 
عالج  وح��دة  يف  وخا�شة  �حلديثة  �لتقنيات  م��ن  جمموعة  يف  متثلت 
�ل�����ش��رع �مل�����زودة ب��ت��ج��ه��ي��ز�ت �ل��ك�����ش��ف �مل��ب��ك��ر ع��ن ه���ذ� �مل��ر���س �ملزمن 
�أعد�د  زي��ادة  �لطبية ف�شال عن  �ملمار�شات  �أف�شل  وفق  و�لتعامل معه 
�أ�شرة من �لفئة �خلا�شة  �لأ�شرة �لتي و�شلت �إىل 18 �شرير� منها 6 

جميع  بتطوير  �لهيئة  �إهتمام  �لقطامي  حميد  معايل  و�أك��د  �ملميزة. 
�لأق�شام �لطبية يف من�شاآتها وحر�شها على رفد �لأق�شام كافة بخر�ت 
طبية وكفاء�ت لها �إ�شمها وجناحاتها و �إ�شهاماتها يف تطوير �لبحوث 

�لطبية و�ملمار�شات �ملهنية وطرق �لعالج.
وقال �إن �أعمال �لتطوير �لتي ت�شهدها من�شاآت �لهيئة من �مل�شت�شفيات 
و�ملر�كز �ل�شحية و�لعياد�ت �لطبية وما ي�شهده �لقطاع �ل�شحي يف دبي 
بوجه عام من طفر�ت متالحقة هو ما �أوجد خدمات طبية تناف�شية 
لختيار  متنوعة  فر�س  �أمامهم  وت�شع  �ملتعاملن  م�شلحة  يف  ت�شب 

�لباقات �ل�شحية �ملنا�شبة وعالية �جلودة.
و�أعرب معاليه عن تقديره وتقدير هيئة �ل�شحة بدبي و�متنانها لرجل 
�لأعمال يو�شف حممد هادي بدري �لذي تكفل بدعم �أعمال �لتطوير 

و�لتو�شعات �لتي �شهدها ق�شم �لأع�شاب و�جللطات �لدماغية.

�ملجتمعية  �مل�شاهمات  �أن  ب��دري  �لأع��م��ال يو�شف  �أك��د رج��ل  من جانبه 
للم�شروعات و�ملبادر�ت و�أعمال �لتطوير متثل قيمة ر��شخة يف �ملجتمع 
معربا  للنا�س..  و�لنافع  �لو��شع  �لإي��ج��اب��ي  تاأثريها  ولها  �لإم��ار�ت��ي 
عن �شعادته مل�شاركة م�شت�شفى ر��شد يف �أعمال تطوير ق�شم �لأع�شاب 

و�جللطات �لدماغية ما ميثل و�جب وطني بالن�شبة له.
دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  كاظم  يون�س  �لدكتور  �لفتتاح  ح�شر 
للرعاية �ل�شحية وفريدة �خلاجة �ملديرة �لتنفيذية لقطاع �خلدمات 
�لطبية �مل�شاندة و�لتمري�س و�أحمد �لنعيمي �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
�ملدير  با�شليب  فهد  و�ل��دك��ت��ور  �مل�����ش��رتك  �ملوؤ�ش�شي  �ل��دع��م  خ��دم��ات 
ورئي�س  ��شت�شاري  �ملدين  �أبوبكر  و�لدكتور  ر��شد  مل�شت�شفى  �لتنفيذي 
ق�شم �لأع�شاب و�جللطات �لدماغية و�لدكتور �شهيل �لركن ��شت�شاري 

�لأع�شاب يف �مل�شت�شفى وعدد من �لأطباء و�مل�شوؤولن بالهيئة .

روؤية  حتقق  يف  �لفاعل  �ل�شهام  على 
�ل����دول����ة وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا جت����اه خمتلف 
�لإقليمي  �ل�شعيدين  على  �لق�شايا 

و�لدويل.
ب����دوره �ك���د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �أغو�س 
رئ��ي�����س جمل�س  -ن���ائ���ب  ه��ريم��ان��ت��و 
�أه��م��ي��ة تعزيز  �ل���ن���و�ب �لإن��دون��ي�����ش��ي 
�لبلدين،  ب��ن  �ل��رمل��ان��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
مقر  يف  نلتقي  �أن  ي�شرفني   “ وق���ال 
على  لرملان  رئي�شة  �أول  مع  �ملجل�س 
�ملنطقة”،  ودول  �ل��ع��رب��ي  �مل�����ش��ت��وى 
م�شيد� بنهج دولة �لإمار�ت وبالتطور 
�ل���������ذي ت�������ش���ه���ده م���������ش����رية �حل����ي����اة 

�لرملانية.
معايل  �يل  دع������وة  ����ش���ع���ادت���ه  ووج������ه 
�لدكتورة �أمل عبد �هلل �لقبي�شي رئي�س 
لزيارة  �لحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س 
جمهورية �إندوني�شيا وجمل�س �لنو�ب 
ومناق�شة  بحث  بهدف  �لإندوني�شي، 
�لتعاون �لقائمة  �شبل تعزيز عالقات 
و�لطالع على �لتجربة �لإندوني�شية 

�لر�ئدة يف عدة جمالت.
�شعادة  �مل���ب���اح���ث���ات  ج��ل�����ش��ة  ح�������ش���ر 
ك���ل م����ن: خ��ل��ف��ان ب���ن ي���وخ���ه، ع�شو 
و�شعادة  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
�لعام  �لأم��ن  �لظاهري  �شبيب  �أحمد 

للمجل�س.

�ل�شارقة.  �إم�������ارة  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ل�شتجابة  ت��ق��دي��ره  ع���ن  و�أع������رب 
�ملو�طنينن من مر�شحن وناخبن 
وم�شاركتهم يف �لعملية �لنتخابية 
�لتي تعك�س  �ملا�شية  �لدورة  خالل 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��م  وع��ي��ه��م 
�ملزيد  �إىل  د�عيا  �لقر�ر..  �شنع  يف 
�لدورة  يف  و�مل�شاركة  �لتفاعل  من 

�حلالية.
�ملجل�س  �ن����ت����خ����اب����ات  �أن  ي����ذك����ر 
�لتي  �ل�شارقة  لإم��ارة  �ل�شت�شاري 
تعقد كل �أربع �شنو�ت تر�شخ �أهمية 
ج��ع��ل �مل���و�ط���ن ج����زء� م���ن عملية 
�أن��ه��ا حت��اك��ي ما  �ل��ق��ر�ر كما  �شنع 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  ت�����ش��ه��ده 
�ملتحدة و�إمارة �ل�شارقة من تطور 
وتقدم يف كافة �ملجالت �لتنموية.

وبلغت ن�شبة �مل�شاركة يف �نتخابات 
للمجل�س  �مل����ا�����ش����ي����ة  �ل��������������دورة 
 67 �ل�شارقة  لإم���ارة  �ل�شت�شاري 
وبلغ  �لإم���ارة  م�شتوى  على  باملائة 
�لنتخابية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أع�����ش��اء  ع���دد 
�لذين  وع�����دد  ن��اخ��ب��ا   24952
 21 �ف�������رزو�   16696 ����ش���وت���و� 

فائز� من 195 مر�شحا.

�لتجربة  ن�����ش��ج  عك�شت  �ي��ج��اب��ي��ة 
و�شاهمت  �لإمارة  لأبناء  �لرملانية 
يف ت��ع��زي��ز م�����ش��ارك��ة �مل��و�ط��ن��ن يف 
مناق�شة  ج��رى  كما  �ل��ق��ر�ر.  �شنع 
�لعليا  �للجنة  �خت�شا�شات  �أه���م 
ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل������و�ردة يف �مل����ادة 8 
م���ن �مل��ر���ش��وم �لأم�����ريي رق���م 59 
تنظيم  ب���������ش����اأن   2015 ل�����ش��ن��ة 
�ل�شت�شاري  �مل��ج��ل�����س  �ن��ت��خ��اب��ات 
لإمارة �ل�شارقة وتعديالته وبحث 
للجنة  �ل��ف��رع��ي��ة  �ل��ل��ج��ان  ت�شكيل 
�لعليا لالنتخابات �لتي تتكون من 
و�للجنة  �لن��ت��خ��اب��ات  �إد�رة  جلنة 
�لإعالمية و�للجنة �لأمنية وجلان 

�لدو�ئر �لنتخابية.
و�أك�����د ���ش��ع��ادة �ب����ن ن�����ش��ار حر�س 
�ملجل�س  لنتخابات  �لعليا  �للجنة 
�ل�شارقة  لإم��������ارة  �ل����ش���ت�������ش���اري 
�لنتخابية  �لعملية  تنظيم  على 
ب�شفافية ودقة وت�شهيل جمرياتها 
�شاحب  وت���وج���ي���ه���ات  روؤى  وف����ق 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
يحقق  مبا  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى 
�لتنمية  م�����ش��رية  وي��ع��زز  �أه��د�ف��ه��ا 

�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�خ��و�ن��ه��م  �مل�شلحة 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام 

�لمار�ت.
وجرى خالل جل�شة �ملباحثات مناق�شة 
�لعالقات  ب��ت��ط��وي��ر  �لكفيلة  �ل�����ش��ب��ل 
لتنفيذ  �مل�شرتكة  و�جلهود  �لرملانية 
���ش��ي��م��ا يف عدم  �ل������دويل ل  �ل���ق���ان���ون 
�لتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية للدولة 
دعم  خ��الل  م��ن  ��شتقر�رها  لزعزعة 
�لطائفية و�مليلي�شيات �مل�شلحة م�شرية 
�إىل م��ا ت��ق��دم��ه دول����ة �لإم������ار�ت من 
للدول  و�منائية  �إن�شانية  م�شاعد�ت 
�أك����ر مانح  ب��اع��ت��ب��اره��ا   ، و�ل�����ش��ع��وب 
على  قيا�شاً  �لإن�����ش��ان��ي��ة  للم�شاعد�ت 
�لإجمايل، يف تقدمي  �لقومي  �لدخل 
و�لغاثية  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �مل�������ش���اع���د�ت 
و�لالجئن  ل��ل��ن��ازح��ن  و�ل��ت��ن��م��وي��ة 
وم����د ي���د �ل���ع���ون ل�����ش��ح��اي��ا �حل����روب 
من  و�ملت�شررين  �مل�شلحة  و�لنز�عات 
�لكو�رث �لطبيعية، ف�شاًل عن كونها 
ف��اع��ال يف ح��ل �لأزم����ات من  م�شاهما 
خالل تبنيها نهج �لت�شامح و�لتعاي�س 
وح����ر�����ش����ه����ا ع����ل����ى حت���ق���ي���ق �لأم�������ن 
�ل�شلمية  �حل��ل��ول  ع��ر  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�لأزم�����ات يف  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ملختلف 
دولة  �حتلت  حيث  و�ل��ع��امل  �ملنطقة 
�لإمار�ت �ملرتبة �لأوىل على م�شتوى 

•• اأبو ظبي-وام:

�أمل عبد �هلل  بحثت معايل �لدكتورة 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
مقر  يف  ��شتقبالها  خ��الل  �لحت���ادي، 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  �ملجل�س 
رئي�س  -ن����ائ����ب  ه���ريم���ان���ت���و  �أغ����و�����س 
و�لوفد  �لإندوني�شي  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
ت��ع��زي��ز عالقات  ���ش��ب��ل  ل����ه،  �مل����ر�ف����ق 
�لرملانية  �مل�����ج�����الت  يف  �ل����ت����ع����اون 
م�شتويات  �أع��ل��ى  يحقق  مب��ا  وغ��ريه��ا 
�لتن�شيق و�لت�شاور حيال �لق�شايا ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك.
�لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة  و�أط��ل��ع��ت م��ع��ايل 
هريمانتو  �أغ���و����س  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
و�لنه�شة  �ل���ت���ط���ور  م�������ش���رية  ع���ل���ى 
�لتي حققتها دولة �لمار�ت  �ل�شاملة 
�لقيادة  ب��ف�����ش��ل  �مل���ج���الت  ج��م��ي��ع  يف 
�شاحب  ر��شها  على  للدولة  �لر�شيدة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “رعاه 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

من�شورات القا�شمي ت�شارك 
يف معر�س الكتاب الإماراتي

•• ال�شارقة-وام: 

ت�شارك من�شور�ت �لقا�شمي مبجموعة من �لإ�شد�ر�ت �جلديدة �أو �لتي 
متت �إعادة طباعتها ب�شبب نفاذها ملوؤلفات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�ل�شارقة.. يف  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان 
�لن�شخة �لأوىل من معر�س �لكتاب �لإمار�تي �لذي �شيقام خالل �لفرتة 
مبنطقة  للكتاب  �ل�شارقة  هيئة  مبنى  يف  �جلاري  مايو   28  - من 26 
و�ملبدعن  �لأدب��اء  ونخبة من  �إمار�تية  ن�شر  د�ر   22 �لز�هية مب�شاركة 
�لإمار�تين و�لعرب. و�شتعر�س من�شور�ت �لقا�شمي خالل م�شاركتها يف 
�ملعر�س - �لذي تنظمه هيئة �ل�شارقة للكتاب لأول مرة - كافة �إ�شد�ر�ت 
وموؤلفات �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �حلديثة و�ل�شابقة لتكون فر�شة 
و�لتاريخي  و�مل�شرحي  �لأدب��ي  �شموه  �إنتاج  �آخ��ر  على  للتعرف  للجمهور 

باللغتن �لعربية و�لإجنليزية ولغات �أخرى.
و�لأخ��رية من  �لإ�شد�ر�ت �جلديدة  �لقا�شمي  من�شور�ت  و�شي�شم جناح 
�لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت��األ��ي��ف 
�مل�شرح  خ�شبة  على  “�لتاريخ  �مللك”  و�أب��ن��اء  فاطمة  بيبي  “رو�ية  وه��ي 
�لفرن�شي” و “مو�شوعة �أحاديث �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان �لقا�شمي 
�لعناوين  “من   50“ م��ن  �أك��ر  �إىل  �إ�شافة  2018م”  1972م-   “
و  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أعدها  كتبها  �لعربية  باللغة  �ملنجزة 
�أكر  ت�شمل �لرو�ية و�مل�شرح و�لتاريخ و�جلغر�فيا و�ل�شرية حيث ت�شم 
��شافة  لرو�يتن  �إ�شافة  ذ�تية  �شرية  كتب  و�أربعة  م�شرحيات  ع�شر  من 
�شتن  نحو  هناك  وكذلك  و�جلغر�فية  �لتاريخ  يف  كتابا   35 نحو  �ىل 
و�لفرن�شية  “�لإجنليزية  �حل��ي��ة  �ل��ل��غ��ات  جميع  �إىل  مرتجما  م��وؤل��ف��ا 
كما  و�شو�ها”  و�لهندية  و�ل�شبانية  و�لرتغالية  و�لأملانية  و�لرو�شية 
نفاذ  بعد  �إع���ادة طباعتها جم���دد�  �ل��ت��ي مت��ت  �مل��وؤل��ف��ات  �شي�شم �جل��ن��اح 
و”يوميات ديفيد �شتون”  “�حلجر �لأ�شود”  طباعتها ومنها م�شرحية 

و”�حلقد �لدفن” و”حديث �لذ�كرة«.
وتاأتي م�شاركة من�شور�ت �لقا�شمي يف معر�س �لكتاب �لمار�تي يف �إطار 
�لثقافية و�جلمهور و�لكتاب  �لن�شر  �ملن�شور�ت للمتو��شل مع دور  �شعي 
و�ملفكرين ودعم للفكر و�ملعرفة يف �ملجتمع �لإمار�تي حتديد� و�ملجتمع 
�لعربي ودول �لعامل �لأخرى و�إميانا منها باأهمية �لكتاب ودوره يف دفع 

حركة �لتنمية �لثقافية �ل�شاملة يف كافة �لدول.

•• ال�شارقة -وام:

لنتخابات  �لعليا  �للجنة  تقدمت 
�مل���ج���ل�������س �ل�����ش����ت���������ش����اري لإم�������ارة 
�ل�شارقة �ل�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لد�ئم  دعمه  على  �ل�شارقة  حاكم 
وحر�شه على تر�شيخ مبد�أ �ل�شورى 
�لنتخابية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  وم��و����ش��ل��ة 
لتعزيز م�شاركة �ملو�طنن يف �شنع 
م�شرية  على  ينعك�س  مم��ا  �ل��ق��ر�ر 

�لتنمية �ل�شاملة لالإمارة.
�لجتماع  �نعقاد  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�لأول للجنة �أم�س �لأول يف مكتب 
�ملر�شوم  مب���وج���ب  �حل���اك���م  ���ش��م��و 

�لأمريي رقم 15 ل�شنة 2019.
تر�أ�س �لجتماع �مل�شت�شار �لقانوين 
���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور م��ن�����ش��ور حممد 
�لإد�رة  ع������ام  م����دي����ر  ن�������ش���ار  ب����ن 
���ش��م��و �حلاكم  �ل��ق��ان��ون��ي��ة مب��ك��ت��ب 
�شعادة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�����ش��اء  وح�����ش��ره 
�ل��ق��ا���ش��ي �ل��دك��ت��ور حم��م��د عبيد 
�ل�شارقة  حمكمة  رئ��ي�����س  �لكعبي 
و�شعادة  �لحت����ادي����ة  �لب���ت���د�ئ���ي���ة 

�لدبلوما�شيتن  بن  �لتكامل  تعزيز 
على  يحر�س  و�لر�شمية،  �لرملانية 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  برملانية  �شر�كات  بناء 
�ل���دول���ي���ة �مل����وؤث����رة وب���رمل���ان���ات �ل����دول 
�لفعاليات  و����ش��ت�����ش��اف��ة  �ل�����ش��دي��ق��ة، 
�ل���دول���ي���ة، وذل�����ك بهدف  �ل��رمل��ان��ي��ة 
على  ب����رمل����اين  �أد�ء  �أف�������ش���ل  ت���ق���دمي 
�ل�����ش��ع��ي��دي��ن �ل���د�خ���ل���ي و�خل���ارج���ي، 
�لرملانية،  دبلوما�شيته  عر  و�لعمل 

وعدم  �لدولية  و�مل��ع��اه��د�ت  باملو�ثيق 
�إ�شعال �لفنت �لطائفية و�لمتناع عن 

دعم �مللي�شيات �لإرهابية.
وقالت معايل �لدكتورة �مل �لقبي�شي 
�لذي  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  �أن 
�لت�شريعي  �ل��ف�����ش��ل  ه����ذ�  يف  �ط���ل���ق 
لالأعو�م  �ل��رمل��ان��ي��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه 
تت�شمن  و�ل��ت��ي  2016-2021م، 
�شمنها،  م���ن  �مل�����ب�����ادر�ت  م���ن  ع������دد�ً 

�لعامل خلم�س �شنو�ت على �لتو�يل يف 
تقدمي �مل�شاعد�ت.

و�أكدت معايل �لدكتورة �لقبي�شي على 
�أهمية �لدور �لذي تلعبه �لرملانات يف 
�ل��ت��ق��ارب ب��ن �ل�����ش��ع��وب وم���د ج�شور 
�لتو��شل �حل�شاري، وتوحيد �جلهود 
�لعامل،  و��شتقر�ر  �أمن  على  للحفاظ 
���ش��ي��ادة دول �جل����و�ر وعدم  و�ح�����رت�م 
�لتدخل يف �شوؤونها �لد�خلية و�للتز�م 

�لنتخابية  �لعملية  ���ش��ري  و�آل���ي���ة 
�ملهام  و�أب���������رز  �حل���ال���ي���ة  ل�����ل�����دورة 
�لرملانية  �مل�����ش��رية  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل 
�إح�شائيات  و��شتعر��س  ل��الإم��ارة 
�ل�شت�شاري  �مل��ج��ل�����س  �ن��ت��خ��اب��ات 
�ل���ت���ي ع���ق���دت خ����الل �ل���ف���رتة من 
– 2016 وكللت بنتائج   2015

د�ئرة  رئي�س  �لنقبي  حممد  �شامل 
�شوؤون �لبلديات و�لزر�عة و�لروة 
�حليو�نية و�شعادة �مل�شت�شار �شلطان 
�أم���ن عام  �مل��ه��ريي  ب��ن بطي  علي 
حممد  و�شعادة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
ع������ام هيئة  م����دي����ر  ح�������ش���ن خ���ل���ف 
و�لتلفزيون  ل����الإذ�ع����ة  �ل�����ش��ارق��ة 

�أبو  �شلطان  عمر  �لعقيد  و���ش��ع��ادة 
�ل����زود مم��ث��ل ع��ن �ل��ق��ي��ادة �لعامة 
�أحمد  و���ش��ع��ادة  �ل�����ش��ارق��ة  ل�شرطة 
�أم��ن عام �ملجل�س  �شعيد �جل��رو�ن 
�ل�شت�شاري ويو�شف ح�شن �آل علي 

مقرر �للجنة.
�لعمل  خ���ط���ة  �لج���ت���م���اع  وب���ح���ث 

اأمل القبي�شي ونائب رئي�س جمل�س النواب الإندوني�شي يبحثان تطوير العالقات الربملانية 

اللجنة العليا لنتخابات »ا�شت�شاري ال�شارقة« تبحث اآلية �شري العملية النتخابية
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اأخبـار الإمـارات

�شجون دبي يف  نزيال   21 عن  ُتفرج  درهم  مليون   2
•• دبي-الفجر:

للموؤ�ش�شات  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  مت��ك��ن��ت 
دبي  �شرطة  يف  و�لإ���ش��الح��ي��ة  �لعقابية 
وبالتعاون مع فاعلَْي خري من فك كربة 
جتارية  ق�شايا  يف  �ُشجنو�  نزيال   21
وف�س نز�عات وقرو�س بنوك وخالفه. 
وقال �لعميد علي حممد �ل�شمايل مدير 
�لعقابية  للموؤ�ش�شات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
تلّقت  �لعامة  �لإد�رة  �إن  و�لإ�شالحية، 
مليوٍن  م��ب��ل��غ  �لأول  �خل���ري  ف��اع��ل  م��ن 
يف  �شاهم  ما  دره��م��ا،  و129  �ألفا  و86 
تلقت من  ن���زلء، فميا   4 ع��ن  �لإف����ر�ج 
�ألفا   916 مبلغ  �ل��ث��اين  �خل���ري  ف��اع��ل 
و613 درهما ما �شاهم يف �لإف��ر�ج عن 

�لعامة ل�شرطة دبي حري�شة كل  �لقيادة  �أن  �ل�شمايل  �لعميد  و�أكد  نزياًل.   17
وم�شاعفة  خريية،  وجهات  موؤ�ش�شات  مع  تعاون  �تفاقيات  �إب��ر�م  على  �حلر�س 
جهودها لتو�شيع رقعة �لعمل �لإن�شاين ل�شيما و�أننا نحتفى يف د�ر ز�يد �خلري 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقه  �ل��ذي  �لت�شامح  بعام  و�لعطاء 
نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل.   و�أثنى �لعميد �ل�شمايل على �لبادرة �لإن�شانية 
لفاعلي �خلري وم�شاعرهم �لإيجابية �لتي �أثمرت عن �إفر�ج 21 نزيال وعودتهم 
�إىل �أ�شرهم و�لإ�شهام يف مل �شملهم مرة �أخرى، موؤكد� �أن هذه �ملبادر�ت �لإن�شانية 
مثال يحتذى به لتعا�شد �أفر�د �ملجتمع �لإمار�تي وتكليل للجهود �ملت�شافرة �لتي 
تبذلها �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة لبناء �لوطن وخدمته. بدوره، قال �ملالزم 
�أول حبيب �لزرعوين رئي�س ق�شم �لرعاية �لإن�شانية، �إن ترع فاعلي �خلري مببلغ 
جتاوز �ملليوَنن، �شاهم يف �لإفر�ج عن نزلء متع�شرين ماديا وعاجزين عن دفع 
�أف��رج عنهم  �لذين  �لنزلء  �أح��د  �أن  �إىل  بنوك، لفتا  �أو  �أف��ر�د  �لتز�ماتهم جت��اه 
كان يعمل يف �لإم��ار�ت يف فرتة �لت�شعينات وغادرها عام 1998، و�أثناء مروره 
“تر�نزيت” من وطنه �إىل دولة  هذ� �لعام عر مطار دبي �لدويل �شمن رحلة 
�آ�شيوية، مت �إلقاء �لقب�س عليه نظر� لعدم �شد�ده قيمة بطاقة �ئتمانية �شادرة 
با�شمه، وتر�كمت عليها �لفو�ئد منذ عام 1998، �إىل �أن جتاوزت قيمتها مبلغ 

ليعود �إىل وطنه و�أ�شرته. عنه  و�أفرج  �لترعات  �شملته  وقد  درهم،  �ألف   50

•• ال�شارقة -الفجر:

�ل���ت���ق���ط �ل���ت���ل�������ش���ك���وب �ل�����ر�دي�����وي 
�شورة  ج��ي��ج��اه��ريت��ز   1.4 ب����رتدد 
- �شدمي   »M42« ل�شدمي �جلبار 
�جلبار  ح��ز�م  جنوب  يقع  �نت�شاري 
�أك��ر �لأج��ر�م �ل�شماوية  يعد �أح��د 
 5 بقطر  تركيبه  ��شتكمال  بعد   -
لعلوم  �ل�شارقة  �أكادميية  يف  �أمتار 

وتكنولوجيا �لف�شاء و�لفلك.
وت���ع���د ه����ذه �ل�������ش���ورة ف���ري���دة من 
 Orion« �جلبار  ل�شدمي  نوعها 
Nebula M42« وهي �أول مرة 
لل�شدمي  �شورة  �لتقاط  فيها  يتم 
بو��شطة  تقريبا  درج���ات   3 ب��دق��ة 

تل�شكوب ر�ديوي بهذ� �حلجم.
و���ش��ي��ح��ت��وي �مل���ر����ش���د �ل����ر�دي����وي 
�أكادميية �ل�شارقة يف �مل�شتقبل على 
 SPIDER« ت��ل�����ش��ك��وب��ات  ث���الث 
�لتد�خل  نظام  ملحاكاة   »500A
�لر�ديوي لطبق هو�ئي بقطر 40 
مرت� ويكون هذ� �لنظام على �شكل 
مع  �لأ���ش��الع  خمتلف  قائم  مثلث 
م�شافات بن �لتل�شكوبات بقيا�شات 
ت�شاوي 30 و40 و50 مرت� وهي 
تكون هذه  �ملثلث.. و�شوف  جو�نب 

دقة  حماكاة  على  ق��ادرة  �ملجموعة 
ط��ب��ق ه���و�ئ���ي م��ن��ف��رد ق��ط��ره 40 
م�شاوية  جتميع  م�شاحة  مع  مرت� 
حيث  م���رت   8.7 ب��ق��ط��ر  ل���ه���و�ئ���ي 

�شيعمل على ر�شم خر�ئط ر�ديوية 
نوعها  م��ن  �لأوىل  باأكمله  للكون 
�لهو�ئي  �لطبق  ه��ذ�  م��ن  م��اأخ��وذة 
مم����ا ي�������ش���اه���م يف در�������ش�����ة ت���وزي���ع 

�لكبرية  �لهيدروجينية  �لهياكل 
�ملجرية  �ل��ع��ن��اق��ي��د  ب���ن  �مل���وج���ودة 
�لهائلة.. وتعد هذه �لدر��شة �أ�شا�شا 

لفهم �لتو�شع �لكوين.
لعلوم  �ل�شارقة  �أك��ادمي��ي��ة  وت�شعى 
و�لفلك  �ل���ف�������ش���اء  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لدر��شة �لكون وحمتو�ه من خالل 
و�لأجر�م  و�لنيازك  �ل�شهب  ر�شد 
�لأخرى ر�ديويا وب�شريا بالإ�شافة 
�لطق�س  ع��ن  �لبيانات  حتليل  �إىل 
وبناء  و�لأي��ون��و���ش��ف��ري  �ل��ف�����ش��ائ��ي 
�ل�شغرية  �ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة  �لأق���م���ار 
ودر��شة  “�لكيوب�شات”  �مل��ك��ع��ب��ة 
و�لعرو�س  وحميطه  �ملريخ  كوكب 
�إىل  �ملختلفة  �لعلمية  و�لأن�����ش��ط��ة 
�لر�مج  وتو�شيع  تاأ�شي�س  ج��ان��ب 
�لفلكية  �ل���ع���ل���م���ي���ة  و�لأب�������ح�������اث 
خمتلف  مع  بالتعاون  و�لف�شائية 
�ملحلية  و�جل�����ه�����ات  �مل����وؤ�����ش���������ش����ات 
مكانة  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  و�ل���ع���امل���ي���ة 
بحثية  علمية  كمحطة  �لأكادميية 
وتكنولوجيا  ع��ل��وم  يف  و�أك��ادمي��ي��ة 
ت�����ش��ع��ى لدعم  و�ل���ف���ل���ك  �ل��ف�����ش��اء 
�ملجال  ه����ذ�  و�ل���ت���ق���دم يف  �مل��ع��رف��ة 
�ملحلي  �ملجتمع  خدمة  جانب  �إىل 

و�لعاملي.

»اأمل العفيفي« الإمارات منارة عاملية 
للعمل الإن�شاين

•• اأبوظبي : رم�شان عطا

�أك��������دت �أم������ل �ل��ع��ف��ي��ف��ي �لأم�����ن 
�لرتبوية  خليفة  جل��ائ��زة  �ل��ع��ام 
ز�ي����د  ب���ي���وم  �أن �لح���ت���ف���ال  ع���ل���ى 
عزيزة  منا�شبة  �لإن�شاين  للعمل 
خاللها  م��ن  ي�شلط  قلوبنا  ع��ل��ى 
�لبي�شاء  �لأي������ادي  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  للقائد 
ز�ي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان “ 
قدم  “ �ل������ذي  ث������ر�ه  �هلل  ط���ي���ب 
فريد�ً  من���وذج���اً  ك��اف��ة  للب�شرية 
وم�شاعدة  �لإن�������ش���اين  �ل��ع��م��ل  يف 
�ملنكوبن،  و�إغ����اث����ة  �مل��ح��ت��اج��ن، 
وذلك كله دون متييز بن �لإن�شان 

للون �أو دين �أو عرق �أو قومية، فقد جعل  “ ز�يد �خلري “ �لعطاء لالإن�شان  
ولإعالء كر�مته، وتوفري �حلياة �لكرمية له .  و��شارت �لعفيفي �إىل �أن هذ� 
�لنهج �لذي �ر�شاه “ ز�يد �خلري “ ي�شرب بجذوره عميقاً بن�شيج �ملجتمع 
�لإمار�تي �لذي ي�شري على �لنهج، ويحفظ هذ� �لإرث �حل�شاري، ويعلي من 
�لر�شيدة  قيادتنا  رعاية  حتت  �لإن�شاين  �لعمل  ميادين  جميع  يف  �شروحه 
�لتي جعلت من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة منارة للعمل �لإن�شاين على 
�إذ تقدم �لإم���ار�ت كل ي��وم من��وذج جديد يف عماًل  �شعيد �ملنطقة و�ل��ع��امل، 
“، وهي مبادر�ت حتظى  “ ز�يد �خلري  �إن�شاين ي�شتلهم قيم وروؤية وعطاء 
و�ل�شاأن  �لإن�شاين  �لعمل  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  للمنظمات  دولة  ب�شهاد�ت 
�لعمل  �لعامل هناك منارة من منار�ت  �رج��اء  �لإغ��اث��ي، ففي كل مكان من 
�لإن�شاين �لإمار�تي �لتي نفخر بها، و�لتي نعتز بدورها ور�شالتها يف حتقيق 
�لتكافل و�لوئام بن �لب�شر دون متييز، ويف هذ� �ل�شدد فاإننا نفخر بعطاء�ت 
ز�يد  ب��ن  خليفة  وموؤ�ش�شة  و�لإن�شانية،  �خل��ريي��ة  لالأعمال  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
لالأعمال �لإن�شانية و�خلريية، وهيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي، ومبادر�ت 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �خلريية وغريها من �ملوؤ�ش�شات �لتي تنب�س بروح 

•• ال�شارقة  - حم�شن را�شد 

�أولياء �لأم��ور من  بعد تفاقم �شكاوى 
تر�جع م�شتوى �خلدمات �ملقدمة من 
باحلافالت  و�ملعنية  �خلا�شة  �ملد�ر�س 
�أثناء  �ل�����ش��ائ��ق��ن  وت���ه���ور   ، �مل��در���ش��ي��ة 
�لقيادة وما يرتتب عليه من م�شاكل 
لأبنائهم  �لأم���ان  توفري  على  تنعك�س 
�ملد�ر�س  �إد�ر�ت  م��ن  كبري  ب��ادرع��دد   ،
�خلا�شة بال�شارقة ، بتعميم ��شتبيانات 
لقيا�س  �لأم��ور  �أول��ي��اء  على  تف�شيلية 
م����دى ج�����ودة ح��اف��الت��ه��ا �مل��در���ش��ي��ة ، 
�ل�شتبيانات  تلك  حت��ري��ر  م�شرتطة 
بهدف  وذل���ك   ، �نف�شهم  �لطلبة  بيد 

حت�شن خدماتها ، حيث �إن هناك نحو 
110 مد�ر�س خا�شة باإمارة �ل�شارقة ، 
تتبع جمل�س �ل�شارقة للتعليم وتطبق 
متنوعة مبا فيها  در��شية  مناهج   10

منهاج وز�رة �لرتبية و�لتعليم . 
�خلا�شة  �مل�����د�ر������س  �������ش�����رت�ط  ج�����اء 
��شتبانة قيا�س مدى  ب�شرورة حترير 
ج���ودة ح��اف��الت��ه��ا �مل��در���ش��ي��ة م��ن قبل 
�ل��ط��ال��ب ، ب��ع��دِّ �ل��ط��ال��ب ه���و حمور 
�لأول  و�ملتلقي   ، �لتعليمية  �لعملية 
للخدمة و�ملطلع على كافة تفا�شيلها 
�أد�ء  يخ�س  م��ا  فيها  مب��ا  وق�����ش��وره��ا 
، وم����ن هذ�  �ل�����ش��ائ��ق��ن و�مل�������ش���رف���ن 
مت�شمنة  �ل�شتبانات  فجاءت  �ملنطلق 

كافة �لبيانات �ل�شخ�شية لكل طالب ، 
من عدد �شنو�ت �لدر��شة �لتي ق�شاها 
للحافالت  فيها  م�شتخدماً  باملدر�شة 
�لنظافة  م�شتوى  قيا�س  عن  ف�شاًل   ،
باحلافالت، و�إذ� كانت �ملقاعد مريحة 
م�شاحتها  ك��ان��ت  �إذ�  وم���ا  ع��دم��ه،  م��ن 
تطرقت  ك��م��ا  ل.  �أم  ل��ل��ط��ال��ب  ك��اف��ي��ة 
م�شتوى  ق��ي��ا���س  �إىل  �ل���ش��ت��ب��ي��ان��ات 
وكذلك  �حل��اف��الت،  د�خ��ل  �لتكييفات 
�حلافلة  �شائق  ق��ي��ادة  م�شتوى  قيا�س 
ومدى  �لطلبة،  م��ع  تعامله  وطريقة 
�لتز�مه باملو�عيد �ملحددة لذهاب و�إياب 
�لطلبة من و�إىل �ملدر�شة ، مركزة على 
مقاعد  ج��م��ي��ع  ك��ان��ت  �إذ�  م���ا  م��ع��رف��ة 

�إذ�  وم��ا   ، عدمه  م��ن  ممتلئة  �حلافلة 
كان �لطلبة �مل�شجلن باحلافلة تلقو� 
لقو�عد  تو�شيحي  و���ش��رح  ت��دري��ب��ات 
�حلافلة  د�خ�����ل  �ل�����ش��الم��ة  و  �لأم������ن 
.   كذلك  �أم ل  من قبل �ملتخ�ش�شن 
�إذ�  ذكر  ب�شرورة  �ل�شتبيانات  �هتمت 
د�ئمة  م�شاعدة  يتلقون  �لطلبة  ك��ان 
م��وؤك��دي��ن على   �أم ل،  د�خ���ل �حل��اف��ل��ة 
�إىل حترير �قرت�حاتهم  كافة �لطلبة 
�ل���ت���ي ي���رون���ه���ا م��ن��ا���ش��ب��ة م����ن وجهة 
�حلافالت.  خدمات  لتح�شن  نظرهم 
وفيما يخ�س �ل�شرت�طات �لتي يجب 
تو�فرها يف �شائقي �حلافالت �ملدر�شية 
، فقد حددت مو��شالت �لإمار�ت من 

�ل�شائق  ح�����ش��ول  �ل���ش��رت�ط��ات  �أوىل 
على رخ�شة قيادة حافلة ثقيلة �شادرة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  م��ن 
على ح�شول  ع��ام  مر  قد  يكون  و�أل   ،
م�شددة  قيادته،  رخ�شة  على  �ل�شائق 
على �إلز�م �ل�شائقن �جلدد يف �ملرحلة 
حافلة  ب��ق��ي��ادة  تعيينهم  م��ن  �لأوىل 
ليتم  جن��اح��ه  ي��ث��ب��ت  �أن  �إىل  ���ش��غ��رية 
ب��ع��د ذل���ك �ل�����ش��م��اح ل��ه ب��ق��ي��ادة حافلة 
�ل�شرتطات  ت�����ش��م��ن��ت  ك��م��ا   ، ث��ق��ي��ل��ة 
�ل�شائقون  جن������اح  ������ش�����رورة  �أي�������ش���ا 
�ملدر�شية  لقيادة �حلافالت  �ملر�شحون 
 ، و�لعملية  �ل��ن��ظ��ري��ة  �لخ��ت��ب��ار�ت  يف 
�ملتقدمن  جميع  لهما  يخ�شع  �لتي  

�ملدر�شية.  �حلافالت  قيادة  يف  للعمل 
�لإم����ار�ت  �شمن  و���ش��ددت مو��شالت 
للعمل  �مل��ر���ش��ح��ن  ق��ب��ول��ه��ا  ����ش���روط 
�أل  ، على  ك�شائقن حافالت مدر�شية 
، و�أن  يقل عمر �ل�شائق عن 25 عاماً 
ول   ، و�ل�شلوك  �ل�����ش��رية  ح�شن  ي��ك��ون 
يقدم  و�أن   ، �شو�بق جنائية  �أي  يحمل 

ت��ق��ري��ر �ل��ن��ق��اط �مل��روي��ة م��ن �جلهات 
�شهادة  ت��ق��دمي��ه  وك��ذل��ك   ، �مل��خ��ت�����ش��ة 
خلو من �لأمر��س وتعاطي �ملخدر�ت 
�إخ�شاع جميع  ، ناهيك عن  و�لكحول 
�لتابعة  �مل��در���ش��ي��ة  �حل��اف��الت  �شائقي 
ملو��شالت �لإمار�ت ،  لدور�ت تدريبية 
�شهرية  ن�شف  تثقيفية  وحم��ا���ش��ر�ت 

و�لتي   ، و�لأوردي����ة  �لعربية  باللغتن 
توعية  ت��ع��زي��ز  �ىل  ب����دوره����ا  ت���ه���دف 
جتنب  من  لتمكينهم  �ل�شائقن  كافة 
�لت�شرف  وكيفية  �مل��روي��ة،  �حل����و�دث 
للحو�دث  م��و�ج��ه��ت��ه��م  ع��ن��د  �ل�����ش��ل��ي��م 
�أرو�ح  �ملحافظة على  و�أهمية  �لطارئة 

�لطلبة و�لطالبات.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

بن  �شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س  �أكد جمل�س 
�مل��دين يف  �ل��ط��ري�ن  د�ئ��رة  �لقا�شمي، رئي�س  �شقر 
�مل�شوؤولن  �ل��ذي ح�شره ح�شد من  ر�أ���س �خليمة، 
�أن  �لأول،  �أم�������س  ل��ي��ل��ة  �مل��ج��ت��م��ع،  و���ش��خ�����ش��ي��ات 
“�لت�شامح �لإمار�تي” قاد لتحقيق �أحالم �لإمار�ت 
“وطن  �ل�شعادة يف  و�أبناءها، ويفيِ مقدمتها �شمان 
وتنه�س  �لدولة  لتبنى  �لحت��اد،  وقيام  �ل�شعادة”، 
�شدد  ف��ي��م��ا  و�خل�����ري،  و�مل��ح��ب��ة  “�لت�شامح”  ع��ل��ى 
و�لت�شامح  �ل�شعادة  �أن  على  �ملجل�س  يف  �مل�شاركون 

قيمتان رئي�شيتان يف ديننا �لإ�شالمي �حلنيف.

�لذي  �ل��رم�����ش��اين،  �ملجل�س  �مل�����ش��ارك��ون يف  و�أ���ش��ار 
و�أد�ره  �لت�شامح”،  ع��ام  يف  “�ل�شعادة  عنو�ن  حمل 
حممد غامن م�شطفى، مدير �إذ�عة ر�أ�س �خليمة، 
ميثل  و�لت�شامح  بالعطاء،  تكون  �ل�شعادة  �أن  �إىل 

نقي�شا للتعنت و�لت�شلب يف �لر�أي.

حب عاملي 
وق����ال �ل�����ش��ي��خ ���ش��امل ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي: �إن 
“ز�يد”، لأن��ه كان يعطي بال  �لعامل حتب  �شعوب 
مقدمة  يف  لأنها  �لإم���ار�ت،  يحب  و�لعامل  مقابل، 
للدول  �مل�شاعد�ت  وتقدمي  �لعطاء  يف  �لعامل  دول 
بنيت  �لتي  �لأ�شا�شية،  �لقيم  من  وه��ي  و�ل�شعوب، 

خمتلف  م��ن  �جلميع،  �أن  ح��ن  يف  �ل��دول��ة،  عليها 
�ل��ه��وي��ات �ل��دي��ن��ي��ة و�ل��ع��رق��ي��ة، ع��ا���ش��و� ع��ل��ى �أر�س 
�لإم������ار�ت ب��ح��ب وت�����ش��ام��ح وع��م��ل م�����ش��رتك، منذ 
�إىل  جنبا  �لدولة،  فرتة ما قبل “�لحتاد” وقيام 
“�جلو�ز  �أن  �آبائنا و�أجد�دنا، م�شري� �إىل  جنب مع 
�لإم���ار�ت  لأن  �لأول،  باملركز  يحظى  �لإمار�تي” 
دول�����ة �ل��ت�����ش��ام��ح، و���ش��ع��ب �لإم��������ار�ت ي��ح��م��ل قيم 
و�ل�شلوك  �لطيبة  و�لأخ��الق  و�لح��رت�م  �لت�شامح 

�لقومي و�لقيم �حل�شارية �لأ�شيلة.

قاعدة �سلبة
وب��ي��ن��ت �مل���درب���ة �إمي�����ان �ل�������ش���وي���دي، �ل���ت���ي ج���اءت 

يف  “�ل�شعادة  عنو�ن  حتت  �ملجل�س  يف  حما�شرتها 
مفهوما  �شكل  “�لت�شامح”  �أن  �لت�شامح”،  ع��ام 
�أ�شا�شيا وقاعدة �شلبة يف فكر �ملغفور له، باإذن �هلل، 
تعاىل، �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، رحمه �هلل، 
ومرتكز� حيويا يف �شيا�شة دولة �لإمار�ت. وقالت: 
يف  فقط”،  �ملحتاج  ل  للعطاء،  يحتاج  م��ن  “نحن 
ظل �أن �لعطاء مينح �شعور� بالر�شا و�ل�شعادة، وهو 

ما يقود �إىل �لت�شامح مع �لآخرين.

»�سفراء فوق العادة«
ور�أت �مل�شت�شارة ميثاء حممد �لكعبي، نائبة رئي�س 
عنونت  �ل��ت��ي  �لتطوعي،  �خلري”  “�شفر�ء  ف��ري��ق 

�أن  ز�يد”،  نهج  و�لت�شامح  ب�”�لعطاء  حما�شرتها 
كل مو�طن ي�شكل �شفري� لبالده باأخالقه وقيمه، 
موؤكدة �أننا ك”�إمار�تين” نحظى ب�شورة م�شرفة، 
مل�شته يف  �لإمار�تية، وهو  �لوطنية  للهوية  كحملة 
ف��ع��ال��ي��ة ع��رب��ي��ة يف �ل��ك��وي��ت، م���ا مي��ن��ح��ن��ا �لفخر 
و�لبت�شامة  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف  يف  و�لع���ت���ز�ز 
وح�شن �خللق ر�شالة لبد �أن نحملها يف عالقاتنا 

مع �لآخرين.  

»�سعادة” بال مقابل
وقال �شامل �لنار، ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي: 
قيمنا  و�ل�شعادة،  و�ملحبة  �لت�شامح  وط��ن  يف  نحن 

تنبع من دو�خلنا، لترتجم �إىل �شلوك يومي وعمل 
يالم�س �لآخرين، وعلى كل �إن�شان �أن ي�شاأل نف�شه 
“ماذ� قدمت لالآخرين؟، و�لعطاء و�مل�شد�قية يف 
�ل�شكر  ننتظر  �أن  دون  �ل�شعادة،  مينحنا  �لتعامل 

و�أي مقابل.

وجهان لعملة واحدة
ول��ف��ت �مل��ه��ن��د���س ع��ب��د �هلل �مل���ه���ريي، ن��ائ��ب رئي�س 
و�ل�شعادة  �لت�شامح  �أن  �إىل  �لعليا،  �لتقنية  كليات 
وجهان لعملة و�حدة، ونهج �ل�شيخ ز�يد نه�س على 
هذين �لركنن �لأ�شا�شين، منوها باأهمية �مل�شاركة 

يف �شنع �ل�شعادة و�لإيجابية ون�شر �لت�شامح.

جمل�س �سامل بن �سلطان يف راأ�س اخليمة:

»الت�شامح الإماراتي« قاد لتحقيق اأحالم الإمارات

•• اأبوظبي-الفجر:

حا�شر �لعلماء �شيوف �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة -حفظه �هلل – 
يوم �أم�س �لأول �لأحد حول “رم�شان �شهر �لألفة و�شلة �لأرحام” 
موؤكدين على ربط �أو��شر �ملجتمع وتعزيز مكانة �لأ�شرة و�أرحامها 
 ،]26 ��ُه...{ [�لإ���ش��ر�ء:  َح��قَّ �ْلُقْرَبى  َذ�  عمال بقوله تعاىل }َو�آتيِ 
َل{ [�لرعد:  هيِ �أَْن ُيو�شَ ُ بيِ ُلوَن َما �أََمَر �هللَّ يَن َي�شيِ وقوله تعاىل }َو�لَّذيِ

حديث:  حول  وقفات  ،مع   ]21
ُمُه  َرحيِ َعْت  ُقطيِ َذ�  �إيِ ي  ��ذيِ �لَّ ُل  �لَو��شيِ ��نيِ  َوَل��كيِ  ، ئيِ امْلَُكافيِ بيِ ُل  �لَو��شيِ )َلْي�َس 

َعلَْيهيِ  ُيْب�َشَط  ْن  �أَ ُه  �َشرَّ َمْن   ( �لبخاري[ وحديث  لََها( [�شحيح  َو�شَ
َمُه ( [�شحيح م�شلم[ م�شتفي�شن  ْل َرحيِ هيِ َفْلَي�شيِ َثريِ ْزُقُه، �أَْو ُيْن�َشاأَ يفيِ �أَ ريِ
�ل�شالة و�ل�شالم  �لنبي عليه  �لتو��شل و�لألفة يف �شرية  �أهمية  يف 
َعلَْيهيِ   ُ �هللَّ لَّى  �شَ يَّ  �لنَّبيِ �أََت��ى  �ل��ذي  �لرجل  منها  باإح�شان  تبعه  ومن 
َتْوَبٌة؟  َفَهْل يليِ  يًما  َذْنًبا َعظيِ ْبُت  �أَ�شَ �إيِينِّ   ، َر�ُشوَل �هلليِ َيا  َفَقاَل:  َو�َشلََّم 
ْن َخاَلٍة؟ َقاَل: َنَعْم،  ؟ َقاَل: َل، َقاَل: َهْل َلَك ميِ �أُمٍّ ْن  َقاَل: َهْل َلَك ميِ
َها. [رو�ه �لرتمذي[ ، وق�شة �ل�شحابية �أ�شماء بنت �أبي  َّ َقاَل: َفريِ
َي  ي َوهيِ َمْت َعلَيَّ �أُمِّ بكر ر�شي �هلل عنها مع �أمها قبل �إ�شالمها: )َقديِ

( [�شحيح م�شلم[. كيِ ليِي �أُمَّ ي؟ َقاَل: َنَعْم، �شيِ ُل �أُمِّ �شيِ َبٌة، �أََفاأَ َر�غيِ

العلماء ال�شيوف: رم�شان �شهر الألفة

ت�سرتط حتريرها بيد الطلبة

بعد تفاقم م�شاكلها.. املدار�س اخلا�شة تعمم ا�شتبانة 
لقيا�س م�شتوى خدمات احلافالت املدر�شية

»ال�شارقة لعلوم الف�شاء« تلتقط اأول �شورة ل�شدمي اجلبار 
اأمتار »M42« با�شتخدام تل�شكوب راديوي بقطر 5 
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر 

�لظفرة  جمعية  �إد�رة  جمل�س  نظم  
�جل����دي����د ب���رئ���ا����ش���ة ����ش���ع���ادة  حممد 
خ��ل��ي��ف��ة �ل���ه���ام���ل���ي  م����ائ����دة  �إف���ط���ار 
ج��م��اع��ي مل���دي���ري �مل����و�ق����ع وروؤ�����ش����اء 
لبحث  �جلمعية  وموظفي  �لأق�����ش��ام 
�ل��ع��م��ل يف خمتلف  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط 
�لآليات  وو����ش���ع  و�لأق�������ش���ام  �مل���و�ق���ع 
�لفرتة  خ��الل  �لعمل  ل�شري  �ملنظمة 

�لقادمة
ت�����ش��م��ن �ل��ل��ق��اء �ل����ذي ���ش��ه��ده حمد 
�مل���ن�������ش���وري وحمد  ذي����ب����ان  خ��م��ي�����س 
حمد  و  �ملن�شوري  �حلديلي  خمي�س 
عبد�هلل بر�ك �ملزروعي وم�شلم عبيد 
وم�شبح  �ملن�شوري  �ل�شحاك  ماجد 
�ل��ك��ن��دي �مل���رر و���ش��امل ���ش��ي��اح حممد 
�لإد�رة   جم��ل�����س  �أع�������ش���اء  �مل����زروع����ي 
و�ملقرتحات  �لآر�ء  �إىل  �ل���ش��ت��م��اع 
وتعزيز  �ل��ع��م��ل  ب��ت��ط��وي��ر  �خل��ا���ش��ة 
�لأد�ء  مب�شتوى  و�لرتقاء  �لإنتاجية 
يحقق  مب��ا  �ملختلفة  �لأق�����ش��ام  د�خ���ل 
متطلبات �أع�شاء �جلمعية �لعمومية 
�لأهد�ف  ويحقق  طموحاتهم  ويلبي 

�ملرجوة .
 و�أو�شح �شعادة حممد خليفة �لهاملي 
�لظفرة  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�أن جمل�س �لإد�رة  �لتعاونية �جلديد 

حري�شون  �أع�شاءه  بجميع  �جلديد 
ومتطلبات  �أه��������د�ف  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 
وتلبية  �لعمومية  �جلمعية  �أع�����ش��اء 
�ح���ت���ي���اج���ات���ه���م م�����ن خ������الل خطط 
�لرتقاء  �إىل  ت��ه��دف  متكاملة  ع��م��ل 
�إد�ر�ت  ك��اف��ة  د�خ���ل  �لأد�ء  مب�شتوى 
ع��ن طريق  وذل���ك  و�أق�����ش��ام �جلمعية 
�ل��ع��م��ل ك��ف��ري��ق و�ح����د ي��ت��ك��ات��ف فيه 
�أف�شل م�شتوى من  لتقدمي  �جلميع 
�لأد�ء و�لعمل و �لهتمام باملقرتحات 
�لعقبات  وتذليل  و�ملبتكرة  �جلديدة  
�شيا�شة  على  و�لع��ت��م��اد  و�لتحديات 

�ل��ب��اب �مل��ف��ت��وح . وق����ال �ل��ه��ام��ل��ي �إن 
�ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل���ت���ط���ور �ل�����ش��ام��ل �ل���ذي 
و�مل�شاريع  �لظفرة   منطقة  ت�شهدها 
فيها  �لعمل  ي��ج��ري  �ل��ت��ي  �لعمالقة 
نو�كب  �أن  م��ن��ا  ت��ت��ط��ل��ب   ، ب��امل��ن��ط��ق��ة 
هذه �لنه�شة �لتي تاأتي �نطالقاً من 
�لتوجيهات �ل�شامية ل�شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
و�هتمام   �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 

ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل 
ملو�كبة  �إن��ه  قائاًل  و�أ���ش��اف   . �لظفرة 
و�مل�شاهمة  �لتنموية  �لنه�شة  ه��ذه 
فيها �شت�شعى  �جلمعية خالل �لفرتة 
�جلهد  �ملزيد من  ب��ذل  على  �لقادمة 
من خالل �أن�شطتها �ملتنوعة لتقدمي 
�ملحلي،  للمجتمع  �خل��دم��ات  �أف�شل 
وحتقيق �أهد�فها �لر�مية �إىل �لعم��ل 
خدم��ات  �أج�����������ود  لتاأمي���ن  �ل�������دوؤوب 
باأ�شع���ار  �لغذ�ئي�����ة  للم���و�د  �لتجزئ���ة 
م�شاري����ع  يف  و�مل�شاهم����ة  تناف�شي���ة، 

�لتطوي���ر �لعق���اري، وتقدي�����م �أف�ش��ل 
�ش���ركات  ملجموع��ة  �لدع��م  خدم���ات 
�حلكومي���ة  و�مل��وؤ���ش�����ش�����������ات  �أدن��������������وك 
م���ن  �أبوظب���ي  �إم�����������ارة  يف  �لأخ�����������رى 
�لعمال����ة  يف  �ل���ش��ت��ث��م��������������ار  خ�����������الل 
�أ�شط���ول  و�إد�رة  و�ملوؤهل����ة،  �لكف���وءة  
و�لثقيل��ة  �خلفيف��ة  �ل�شي��ار�ت  م��ن 
�لأمث��ل  و�مل���ع�����������د�ت،و�ل����ش���ت���خ�����������د�م 
و�ملنهجي��ات  و�لتقني���ات  للممار�ش��ات 
عملن���ا،  ط��ب��ي��ع��������ة  ت��ن��ا���ش��������ب  �ل���ت���ي 
و�لتحدي��ات  �لتط���ور�ت  ومو�كب���ة 

�جلاري���ة.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح �أن ما تعي�شه 
�ملثال  يجعلها  و�جتماعي  ومعريف  ثقايف  تنوع  من  متلكه  ومب��ا  �لإم���ار�ت 
على  وتعمل  تعي�س  حيث  �لثقايف  �لتنوع  يف  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  �لأب���رز 
و�لأديان  �لثقافات  خمتلف  من  جن�شية   200 من  �أك��ر  �لطيبة  �أر�شها 
و��شعا حلو�ر  تناغم وتعاي�س فريد ي�شمن للجميع جمال  و�لعرقيات يف 
�لثقافات وتكاملها ملا فيه �شالح �جلميع. وقال معاليه يف ت�شريح مبنا�شبة 

�حتفاء �لإمار�ت ب�”�ليوم �لعاملي للتنوع �لثقايف من �أجل �حلو�ر و�لتنمية” 
- �ل���ذي ي�����ش��ادف ي��وم 21 م��اي��و م��ن ك��ل ع��ام - �إن ه��ذ� �ل��ت��ن��وع و�لقبول 
بالآخر جعل من �لإمار�ت و�حة للت�شامح و�لتعاي�س و�ل�شالم موؤكد� حر�س 
�لقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت على تعزيز هذ� �لتنوع �لثقايف �لذي يوؤدي 
�إىل دعم �لنفتاح على قيم وثقافات و�أفكار وتر�ث �لآخر كجزء من �جلهود 
�لر�مية �إىل ن�شر قيم �لت�شامح و�لتعاي�س �شو�ء على �مل�شتوى �ملحلي �أو على 
�مل�شتوى �لعاملي. كما �أكد معاليه �أن دعم �لتنوع �لثقايف هو �أحد �لأهد�ف 
�لتنمية  �مل�شرتكات بن فئات �ملجتمع وتدعم  �لتي تر�شخ تعزيز  �ل�شامية 

�إنها  �ل�شاملة و�لنه�شة و�ل�شالم وبالتايل تعزز قيم �لوعي �ملجتمعي كما 
من �أهم مالمح �لأمم �ملتقدمة �لتي ت�شمن �ل�شالم �لجتماعي و�لتطور 
�مل�شتمر.. م�شري� �إىل �أن دعم �لتنوع �لثقايف لي�س ترفا نعي�شه و�إمنا هدف 
�أ�شا�شيات �حلياة �لجتماعية و�لقت�شادية  ن�شعى �إليه د�ئما باعتباره من 
�أي�شا. و�أو�شح معاليه �أن �لإمار�ت منذ تاأ�شي�شها على يد �ملغفور له �ل�شيخ 
مبختلف  باجلميع  ترحب  “طيب �هلل ثر�ه”  نهيان  �آل  �شلطان  ز�ي��د بن 
للتو��شل  �ملثالية  �لبيئة  لهم  وفرت  كما  و�أديانهم  وح�شار�تهم  ثقافاتهم 
وقبول  �لت�شامح  بها  يحيط  بيئة  يف  �جلميع  م�شلحة  فيه  ملا  و�لتعاي�س 

ذلك  ويظهر  بعده  من  �لر�شيدة  قيادتنا  �شارت  ز�ي��د  درب  وعلى  �لآخ���ر.. 
جليا يف توجيهات و�أعمال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ويف �أعمال و�أقو�ل �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ 
�لت�شامح  �عتمدو�  �لذين  �لإم��ار�ت  �لأعلى لالحتاد حكام  �ملجل�س  �أع�شاء 

منهجا للحياة و�لتنوع �شمة لالإمار�ت.

•• دبي – الفجر:

وز�رة  وم���وظ���ف���و  ق����ي����اد�ت  �����ش����ارك 
�ملو�طنن  وك���ب���ار  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
و�مل��ت��ط��وع��ن �لأط����ف����ال �لأي����ت����ام يف 
�ل����ذي نظمته  �لإف���ط���ار �جل��م��اع��ي 
�ليتيم  ي��وم  فعاليات  �شمن  �ل���وز�رة 
مركز  يف  �أقيمت  و�لتي  �لإ�شالمي، 
ب���اإم���ارة عجمان  ���ش��ع��ادة �مل��ت��ع��ام��ل��ن 
�لوطنية  �مل��ن�����ش��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
“متطوعن.�مار�ت”  ل��ل��ت��ط��وع 
و�لهالل �لأحمر �لإمار�تي، ومتحف 
روؤيتي  وجمعية  ل���الآث���ار،  �ل�����ش��ارق��ة 
و�شركة  م���اج���د،  وق���ن���اة  ل���الأ����ش���رة، 
�لأطفال  ع���دد  ب��ل��غ  وق���د  ه��ري���ش��ي، 
 50 �لفعالية  يف  �مل�شاركن  �لأي��ت��ام 
�جلن�شيات  خم���ت���ل���ف  م����ن  ط����ف����اًل 
 20 ي�شاركهم  �ل���دول���ة،  يف  �ملقيمة 

من كبار �ملو�طنن.
�لعامل  يف  �ل���ي���ت���ي���م  ي�����وم  وي�����و�ف�����ق 
�شهر  �لإ�شالمي �خلام�س ع�شر من 
وياأتي  �ملبارك من كل عام،  رم�شان 

ه���ذ� �ل��ع��ام يف ظ��ل �ع��ت��م��اد 2019 
حتتفل  ح���ي���ث  ل���ل���ت�������ش���ام���ح،  ع����ام����اً 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �ل���دول���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
قلب  يف  �ليتيم  مكانة  على  ت��اأك��ي��د�ً 
مل����دى حر�س  �مل��ج��ت��م��ع، و�إظ�����ه�����ار�ً 
حكومة دول��ة �لإم���ار�ت على توفري 

ك���اف���ة �مل���ق���وم���ات �ل���ت���ي ت��ك��ف��ل �شبل 
�لعي�س �لكرمي جلميع فئات و�أفر�د 
ومبا  �لأط���ف���ال،  �شيما  ل  �مل��ج��ت��م��ع، 
ي�شمن �أن يكون لهم دور م�شتقبلي 

فاعل يف �ملجتمع.
�إد�رة  �إمي����ان ح����ارب م��دي��ر  و�أك�����دت 

تنمية  ب��وز�رة  �لإجتماعية  �حلماية 
�لعامل  يف  �ليتيم  ي���وم  �أن  �ملجتمع 
�لإ�شالمي منا�شبة حمفّزة لإ�شر�ك 
�لتالحم  تعزز  فعاليات  يف  �ملجتمع 
�إيجابية  �أج����و�ء  وتعك�س  �ملجتمعي 
وتعزيز  و�ل��ت��ك��ات��ف  �ل��ت��و����ش��ل  م���ن 

�لف�شيل،  �ل�شهر  خ���الل  �لأو�����ش���ر 
�ملُقامة  �لفعاليات  �أن  �إىل  م�شرية 
تر�شيخ  �إىل  ه��دف��ت  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه 
�ل����ف����رح يف ق���ل���وب �لأي������ت������ام، ورف����ع 
و�كت�شافهم  ل���ذ�ت���ه���م،  ت��ق��دي��ره��م 
ل��ق��در�ت��ه��م، م��ن خ���الل ور����س عمل 

ومفيدة،  ممتعة  و�أن�����ش��ط��ة  و�أل��ع��اب 
بن  �لتو��شل  �إيجاد  �إىل  بالإ�شافة 
�لأج��ي��ال من خ��الل م�شاركتهم مع 
كبار �ملو�طنن  بالإ�شافة �إىل تفعيل 
و�ملتطوعن  �ل������وز�رة  ���ش��رك��اء  دور 
�لوطنية  �مل���ن�������ش���ة  يف  �مل�������ش���ج���ل���ن 

يف  “متطوعن.�مار�ت”  للتطوع 
�لفرحة  ر�شم  و�مل�شاركة يف  �لتنظيم 

على وجوه �لأطفال.
و�أ�شافت �أن �لفعاليات �لتي ي�شارك 
ف��ي��ه��ا �ل�����ش��غ��ار و�ل��ك��ب��ار ت��ع��م��ل على 
�إدماج �لأطفال يف �ملنا�شبات �لهادفة، 

تنوعت بن فقر�ت حتفيزية  و�لتي 
لالأطفال وم�شابقات فكرية وتوعوية 
وترفيهية وفقرة �حلكو�تي وفيديو 

عن �لأيتام �لعظماء يف �لعامل.
ب���اأن م�شاركة  �أو���ش��ح��ت ح���ارب  ك��م��ا 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة يف ف��ع��ال��ي��ة يوم  �جل���ه���ات 
تعك�س  �إمن������ا  �لإ�����ش����الم����ي  �ل��ي��ت��ي��م 
 ، �جل��ه��ات  لتلك  �ملجتمعية  �ل����روح 
وتفعيل ��شرت�تيجياتها فيما يخ�س 

�مل�شوؤولية �ملجتمعية. 

يف اليوم العاملي للتنوع الثقايف 

نهيان بن مبارك: الت�شامح والتعاي�س �شمة الإمارات

•• اأبوظبي –الفجر:

مركز  بلدية  خالل  من  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
�ملدينة حملة �شاملة ��شتهدفت تخلي�س منطقة ميناء 
ز�يد يف �أبوظبي من جميع �مل�شوهات مبا فيها �ملركبات 
�إطار  �شمن  �حلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي  و�ل���ق���و�رب.  �ملهملة، 
وتطويرها  �ملنطقة  حت�شن  �إىل  �لهادفة  �ل�شتعد�د�ت 
�لو�جهة  ك��ج��زء م���ن  مل��وق��ع��ه��ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  ن��ظ��ر� 

ذ�ته  �ل�شعيد  على   . �أبوظبي  ملدينة  �لغربية  �لبحرية 
�لإخطار�ت  �لعديد من  �لبلدية خالل �حلملة  �شلمت 
منطقة  يف  �ملنت�شرة  �مل�����ش��ت��ودع��ات  م��ن  للم�شتفيدين 
ميناء ز�ي��د ، ووجهت �ملزيد من �لإن���ذ�ر�ت �إىل مالك 
�أ�شفرت �حلملة عن  �ملهملة، حيث  �لقو�رب  و  �ملركبات 
�إخطار 222 م�شتودعا ، و�إخطار 159 قاربا مهمال، 
و�شحب 35 مركبة مهملة، و�إنذ�ر 49 مركبة مهملة ، 

و�شحب 11 قاربا مهماًل.

•• اأبوظبي-وام:

�أع��ل��ن��ت هيئة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��دع��م �لج��ت��م��اع��ي مت��دي��د فرتة 
�أبوظبي  ل��رن��ام��ج  للمتقدمن  �ل��ت��ظ��ل��م  ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي 
�ملقبل  يونيو  �شهر  م��ن   20 �ل���  حتى  �لج��ت��م��اع��ي  للدعم 
وذلك ملن مل ي�شتوفو� �ل�شروط و�ملعايري �أو ممن يعتقدون 
�شروط  �إىل  ��شتناد�  �أعلى  دعم مايل  قيم  ي�شتحقون  �أنهم 

ومعايري �لرنامج.

و�أرجعت �لهيئة قر�رها بتمديد فرتة تقدمي طلبات �لتظلم 
بنتائج طلباتهم  �أبلغو�  �أن جميع من  �لتاأكد من  �أجل  من 
طبقت عليهم �شروط ومعايري �لرنامج حتقيقا لل�شفافية 
و�لعد�لة �ملطلقة يف تقييم �لطلبات .. مو�شحة �أن �لتمديد 
�شيمكن جميع مقدمي �لطلبات �إرفاق �مل�شتند�ت و�لوثائق 
�لتي تدعم طلباتهم وذلك حر�شا منها على �إتاحة فر�شة 
�أخرى للنظر يف تلك �لطلبات ودر��شتها بناء على �ملعطيات 

�ملرفقة.

•• دبي-الفجر: 

ل��ل�����ش��ب��اب مب�شاركة  �لحت����ادي����ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ن��ظ��م��ت 
جمال�س �ل�شباب �أكر من 40 ��شت�شافة للمقيمن 
�لقيم  »�إفطار  مبادرة  �شمن  �لإمار�تية  �ملنازل  يف 
�لإم���ار�ت���ي���ة« م��ن��ذ ب���د�ي���ة ���ش��ه��ر رم�����ش��ان �ملبارك 
�ملن�شة  عر  �مل�شجلن  ع��دد  بلغ  حيث  �لآن،  وحتى 
مقيم،   1500 م��ن  �أك���ر  للمبادرة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

جمموع  يبلغ  وقد  خمتلفة،  جن�شية   65 مب�شاركة 
عدد �ل�شت�شافات للمقيمن 900 ��شت�شافة حتى 
 100 يف  ��شتقبالهم  و�ملقرر  رم�شان،  �شهر  نهاية 

منزل �إمار�تي. 
من  و�أف�شل  �لنبيلة،  �لقيم  ن�شر  �إىل  �ملبادرة  تعمل 
ي��ع��ت��رون خري  �ل��ذي��ن  �لإم�����ار�ت  ميثله ه��م �شباب 
�أبناء ز�يد �لذين ينتهجون نهج  �شفر�ء للقيم فهم 
�آل نهيان، طيب  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له 

مل�شتقبل  د�ئماً  �لإم���ار�ت  �شباب  ويتطلع  ث��ر�ه.  �هلل 
يف  �لطيبة  و�ل�شمعة  و�لإجن�����از�ت  بالنجاح  م��ل��يء 
�لدولة وخارجها، مع �حلفاظ على  �أنحاء  خمتلف 
قيمهم �لإمار�تية �لأ�شيلة، فالأخالق �حل�شنة هي 

�أ�شا�س ��شتمر�ر نه�شة �لدولة.

اإفطار القيم االإماراتية
 �جلدير بالذكر باأن مبادرة �إفطار �لقيم �لإمار�تية 

حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك، 
�ملجل�س  رئي�س  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�س 
�لأعلى  �لرئي�س  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى 
 ، �لإمار�ت”  “�أم  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
مبادرة  لل�شباب  �لحت���ادي���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أط��ل��ق��ت 
رم�شان  �شهر  يف  �لإمار�تية”  �لقيم  “�إفطار 
بالقيم  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ت���ه���دف  و�ل����ت����ي  �ل����ك����رمي، 
�ملقيمن  و�شط  وتعزيزها  �لأ�شيلة  �لإمار�تية 

�جلاليات،  خم��ت��ل��ف  م���ن  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  يف 
�أبناء  ب��ن  فيما  وب��ن��اءة  فاعلة  ح����و�ر�ت  وخ��ل��ق 
�لإمار�ت و�ملقيمن بها، من خالل ��شت�شافتهم 
يف �ل��ب��ي��وت �لإم���ار�ت���ي���ة، وت���ن���اول �لإف���ط���ار مع 

�لعائالت �لإمار�تية.
�مل����ب����ادرة ت��ت��ي��ح ل��ك��ل ع��ائ��ل��ة �إم���ار�ت���ي���ة فر�شة 
بيوتهم  يف  �لإمار�تية  �لقيم  �إفطار  ��شت�شافة 
يف ي���وم م��ن �أي����ام ���ش��ه��ر رم�����ش��ان م���ب���ارك، كما 

�إفطار  يف  للم�شاركة  للمقيمن  �لفر�شة  تتيح 
�لت�شجيل  عن طريق  وذلك  �لإمار�تية،  �لقيم 
من خالل �ملن�شة �لإلكرتونية للمبادرة ون�شر 
�لقيم_  #�إفطار_  و���ش��م  ع��ر  م�شاركاتهم 

�لإمار�تية .
تعمل �ملوؤ�ش�شة مع �ل�شفار�ت �لعاملة يف �لدولة 
و�ملوؤ�ش�شات على ت�شجيع �ملقيمن للم�شاركة يف 

�ملبادرة مع �لعو�ئل �لإمار�تية.

�سمن فعاليات نظمتها وزارة تنمية املجتمع مبنا�سبة يوم اليتيم

قيادات وموظفو الوزارة وكبار املواطنني واملتطوعني ي�شاركون الأيتام يف اإفطار جماعي

�سمن اإطار اخلطة التح�سينية ملنطقة ميناء زايد يف اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي تزيل القوارب واملركبات املهملة من منطقة امليناء

متديد فرتة تقدمي طلبات التظلم للمتقدمني لربنامج 
اأبوظبي للدعم الجتماعي حتى 20 يونيو

للمقيمني  يف املنازل االإماراتية ا�ست�سافة   40

»اإفطار القيم الإماراتية« تتيح التعرف بالقيم الإماراتية وا�شتدامة احلوار مع املقيمني يف الدولة

حدد اآليات العمل امل�ستقبلية

جمل�س اإدارة جمعية الظفرة التعاونية اجلديد 
يبحث خطط تطوير العمل يف املواقع



الثالثاء    21   مايو    2019  م   -   العـدد  12637  
Tuesday   21   May   2019  -  Issue No   12637

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ح��ق��ق م��رك��ز ���ش��رط��ة �مل��رق��ب��ات بدبي، 
رم�شان،  �إبر�هيم  علي  �لطفل  �أمنية 
لي�شبح �شابط �شرطة ليوم عمل و�حد 
�لع�شكري،  �ل���زي  م��رت��دي��ا  �مل��رك��ز،  يف 
�مل�شتقبلي  ط��م��وح��ه  ب��ذل��ك  وحم��ق��ق��ا 
بعد �أن خا�س جتربة �لعمل يف دورية 
�ملد�ر�س” من  �أم��ن  “دورية  �ل�شرطة 
�ملنطقة  يف  م��ي��د�ن��ي��ة  ج���ول���ة  خ����الل 

�لتابعة للمركز.
وق����ال �ل��ع��م��ي��د ع��ل��ي �أح���م���د ع��ب��د �هلل 
غامن، مدير مركز �شرطة �ملرقبات، �إن 
�لأحمدية  مدر�شة  طلب  تلقى  �ملركز 
�لتي تقع يف منطقة �خت�شا�س �ملركز، 

ل�شعادة  �لطلب  برفع  مبا�شرًة  و�شارع 
�لقائد  �مل��ري،  �ل��ل��و�ء عبد �هلل خليفة 
�لعام ل�شرطة دب��ي، و�ل��ذي وج��ه على 
�أمنية �لطفل، وتوفري  �لفور بتحقيق 
�لزي �لع�شكري له، وتخ�شي�س جدول 
عمل يف مركز �شرطة �ملرقبات يت�شمن 

زيارة ملر�فق و�أق�شام �ملركز.
ومعه  غ��امن،  علي  �لعميد  و��شطحب 
ن��ائ��ب��ه �ل��ع��ق��ي��د ع��ي�����ش��ى �أح���م���د �شامل، 
�ل�شف  و�شباط  �ل�شباط  م��ن  وع��دد 
و�لأفر�د، �لطفل علي �إبر�هيم رم�شان 
زيارة  �شنو�ت، يف   8 �لعمر  �لبالغ من 

حيث  �مل��رق��ب��ات،  �شرطة  مل��رك��ز  �شاملة 
�ملركز  �لزيارة من مكتب مدير  ب��د�أت 
و�لذي �أجرى فيه �لطفل علي رم�شان 
�ت�شالت لعدد من �ملوظفن يف �ملركز، 
�طلع  ثم  ومن  م�شغر،  �جتماع  وعقد 
بالجتماعات،  �خلا�شة  �لقاعات  على 
و�ل�شجالت  �مل��ن��اوب  �ل�شابط  ومكتب 
و من  �لإد�ري����ة،  و�ل�����ش��وؤون  �جلنائية، 
ثم خا�س �لطفل علي رم�شان جتربة 
�لعمل يف دورية �ل�شرطة )مبادرة �أمن 
�مل��د�ر���س( م��ن خ��الل ج��ول��ة ميد�نية 
فيها  قام  للمركز،  �لتابعة  �ملنطقة  يف 
ملركز  �ملوجه  �ل��ن��د�ء  جهاز  با�شتخد�م 
�لعامة  �لإد�رة  يف  و�ل�شيطرة  �لقيادة 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ب�����ش��رط��ة دب����ي، و�ل�����ذي مت 

هذه  بخ�شو�س  م�شبقاً  معه  �لتن�شيق 
�مل����ب����ادرة، ح��ي��ث رح���ب م��وظ��ف مركز 
�ل��ق��ي��ادة و�ل�����ش��ي��ط��رة ب��ال��ط��ف��ل �لذي 
بالتجربة  وفرحته  �شعادته  ع��ن  ع��ر 

�ملكتبية و�مليد�نية.
�هتماماً  ت��ويل  دب��ي  �شرطة  �أن  و�أك���د 
بالغاً بطلبة �ملدر��س من خالل بر�مج 
عديدة وجه بها �لقائد �لعام ل�شرطة 
دبي، مثل مبادرة �أمن �ملد�ر�س و�ملعنية 
بالنزول �مليد�ين للمد�ر�س و�لتو��شل 
و�لطاقم  �لأم���ور  �أول��ي��اء  م��ع  �مل�شتمر 
�لتعليمي، وياأتي حتقيق �أمنية �لطفل 

علي �شمن �أهد�ف �ملبادرة.
نتائج  �أن  غ��امن  علي  �لعميد  و�أو���ش��ح 
منطقة  يف  �مل�����د�ر������س  �أم������ن  م����ب����ادرة 

�ملرقبات،  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  �خ��ت�����ش��ا���س 
ع����ززت م���ن �ل��ت��و����ش��ل م���ع �مل���د�ر����س، 
م�شيفا �أن عدد مر�ت �لنزول �مليد�ين 
�لدر��شي  ل��ل��ع��ام  ب��ل��غ  �مل���ب���ادرة  ���ش��م��ن 
�شمل  نزول   48   ،  2019-2018
16 مدر�شة، ومت تنفيذ 11 حما�شرة 

وطالبة،  طالبا   1804 منها  ��شتفاد 
كما بلغت عدد �مل�شاركات يف �لفعاليات 
�لر�شمية و�ملجتمعية 16 م�شاركة، �أما 
 2018-2017 �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  يف 
فقد بلغت عدد مر�ت �لنزول �مليد�ين، 
�مليد�ين  �لنزول  بلغ عدد مر�ت  بينما 

للعام �لدر��شي 2018-2017،  76 
نزول �شامال 16 مدر�شة، ومت تنفيذ 
 2416 منها  ��شتفاد  حما�شرة   14
طالبا وطالبة، وبلغ عدد �مل�شاركات يف 
 15 و�ملجتمعية  �لر�شمية  �لفعاليات 

م�شاركة.

•• دبي-الفجر:

جمعية  لأع�����ش��اء  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��ك��اف��ل  ���ش��ن��دوق  �إد�رة  جمل�س  �أق���ر 
�ل�شحفين �لإمار�تية يف �جتماعه �أول �أم�س “ �لأحد “ دفعة جديدة 
من طلبات �لقرو�س �لتي تقدم بها �لأع�شاء، ومتت �ملو�فقة على 13 
طلبا ملنح �لقرو�س، منهم 10 من �لأع�شاء �لعاملن و3 من �لأع�شاء 
�ملنت�شبن، من �لطلبات �ملقدمة من �أع�شاء �ل�شندوق و�لتي بلغ عددها 
�أن منح �ل�شندوق دفعة �أوىل لعدد 20 من �لزميالت  بعد  طلبا،   58

و�لزمالء �أع�شاء �ل�شندوق وذلك فور ت�شكيل جمل�س �لإد�رة. 

وقالت ف�شيلة �ملعينى، �أمن �ل�شندوق، �أن جمل�س �لإد�رة ي�شعى �إىل 
�إنهاء قائمة �ملتقدمن للح�شول على �لقر�س و�لتي كانت من بينها 
كافة  ي��در���س  �لإد�رة  جمل�س  و�أن   ،2015 ع��ام  منذ  مقدمة  طلبات 

�حلالت، ومينح �لقرو�س ذ�ت �لأولوية �مللحة �أول.
�أق��ل من  بعد  ت��اأت��ى  �لقرو�س  م��ن  �لدفعة  ه��ذه  �أن  �ملعينى  و�أ���ش��اف��ت   
�شهر ملنح �لدفعة �لأوىل للزمالء و�لتى كانت مببلغ 750 �ألف درهم 
لعدد 20 ع�شو� بال�شندوق �شملت 10 �أع�شاء عاملن و10 �أع�شاء 
منت�شبن ومتت �ملو�فقة بعد ��شتيفاء �مل�شتند�ت �ملطلوبة ملنح �لقر�س 
يكون  وبذلك  لل�شندوق،  �لأ�شا�شي  �لنظام  ولئحة  لل�شروط  وطبقا 

�ل�شندوق قد منح قرو�شا مببلغ ميلون و ثالثمائة وخم�شة وخم�شون 
�لأع�شاء، ليتبقى من قائمة �لنتظار عدد  33 من  �لف درهم لعدد 
�لقادم ملجل�س  �لجتماع  خالل  فيهم  �لنظر  �شيتم  فقط،  طلبا   45

�لإد�رة.
و�أو���ش��ح��ت �أم����ن �ل�����ش��ن��دوق �أن ه���ذه �ل��دف��ع��ة م��ن �ل��ق��رو���س كانت 

للمتقدمن من �حلالت �حلرجة و�لعالج 
�ملعاناة عن كاهل �لزمالء  �إنهاء  �إد�رة �ل�شندوق �شرعة  ور�أى جمل�س 
�أع�شاء �ل�شندوق و�لتي هي من �شميم وهدف ومبادئ �ن�شاء وطبقا 

للنظام �لأ�شا�شي لل�شندوق.

و�أكدت �ملعينى �أن �ل�شندوق ي�شعى �إىل حت�شيل قيمة �ل�شيكات �ملرتدة 
�ل�شد�د  �متنعو� ع��ن  �ل��ذي��ن  �ل��زم��الء  و�ل��و���ش��ائ��ل، م��ن  �ل��ط��رق  بكافة 
90 �ألف درهم، وتوؤدى  خالل �لفرتة �لأخ��رية و�لتي بلغت �أكر من 
و�أن جمل�س  �لنتظار،  بقائمة  �ل�شرف لزمالء  �إج��ر�ء�ت  تعطيل  �إىل 
�لإد�رة �أر�شل خطابات �إىل جهات عمل هوؤلء �لزمالء ل�شرعة �ل�شد�د، 
�شد�د  عند  �ملمتنعن  �شد  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت  �تخاذ  �شيتم  بعدها 
ل�شد�د  �لأع�شاء  لكافة  ر�شالة  �ل�شندوق  �أر�شل  كما  �ملرتدة،  �ل�شيكات 
للغري م�شددين لأكر من  �لع�شوية  �لع�شوية، منعا لإ�شقاط  ر�شوم 

عامن طبقا للمادة 51 من �لنظام �لأ�شا�شي لل�شندوق.

باإجمايل مبلغ 605 اآالف درهم

تكافل ال�شحفيني مينح 13 قر�شا لأع�شائه العاملني واملنت�شبني 

•• اأبوظبي-وام: 

ث��م��ن م��ل��ت��ق��ى ز�ي����د ل��ل��ع��م��ل �لإن�������ش���اين ج��ه��ود �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س �لحتاد �لن�شائي 
و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�س  �ل��ع��ام 
وتبنيها  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�س 
برنامج �ل�شيخة فاطمة للتطوع �لذي �شاهم ب�شكل 
ن��وع��ي��ة يف جم���ال �لتطوع  ن��ق��ل��ة  �إح������د�ث  ف��اع��ل يف 
�لتخ�ش�شي و�لعطاء �ملجتمعي و�لت�شامح �لإن�شاين 
لل�شباب وبالأخ�س �ملر�أة و�لطفل من خالل حمالت 
�ل�شيخة فاطمة �لإن�شانية �لعاملية وعياد�تها �ملتنقلة 

وم�شت�شفياتها �مليد�نية.
 “ وقال �مل�شاركون يف �مللتقى �لذي عقد حتت �شعار 
بدورته  �أعماله  “ و�ختتم  ز�يد  �لت�شامح على خطا 
مبركز  ز�ي���د  �ل�شيخ  ب��ق��اع��ة  �لأول  �أم�����س  �ل��ع��ا���ش��رة 
�إن  �ل�شرت�تيجية  و�ل��ب��ح��وث  ل��ل��در����ش��ات  �لإم����ار�ت 
ثماره  �أع��ط��ى  �لتطوعي  فاطمة  �ل�شيخة  ب��رن��ام��ج 
قام  �لتي  �لتطوعية  �لإن�شانية من خالل �حلمالت 
بها على مدى ثالث �شنو�ت يف خمتلف دول �لعامل 

�لن�شاء  م��ن  �مل��ر���ش��ى  لآلف  �ل��ع��الج  خاللها  وق���دم 
�ل�شباب  م��ن  نخبة  ب��اإ���ش��ر�ف  �ملحتاجن  و�لأط��ف��ال 

�ملتخ�ش�شن يف �لطب �مليد�ين.
�إىل  �شكر وتقدير  �مللتقى برقية  �مل�شاركون يف  ورفع 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لر�ئد  �شموه  ل��دور  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
و�لدولة  �لقيادة  دور  �لتي ج�شدت  �لبي�شاء  و�أياديه 
�أر���ش��ى دعائمه  �ل���ذي  �لإن�����ش��اين  �لعمل  م��ي��ادي��ن  يف 
“طيب  �آل نهيان  �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

�هلل ثر�ه«.
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �شكر  برقية  رفعو�  كما 
ل��دوره��ا يف جمال  “ تثمينا  “ �أم �لم����ار�ت  م��ب��ارك 
�لعمل  �مل��ر�أة يف جم��الت  وبالأخ�س  �ل�شباب  متكن 
�إطالقها  خ��الل  م��ن  �لإن�����ش��اين  و�لعطاء  �لتطوعي 
 “ �شعار  حتت  للتطوع  مبارك  بنت  فاطمة  برنامج 

كلنا �أمنا فاطمة«.
وثمنت �للجنة �ملنظمة مللتقى ز�يد �لإن�شاين جهود 
�لإحتاد �لن�شائي �لعام باإد�رة نورة �ل�شويدي �ملديرة 
�لعامة على ما يقدمه من دعم �إد�ري وفني لإجناح 

ل��ل��م��ر�أة و�لطفل  �ل��ت��ط��وع��ي��ة وب���الأخ�������س  �حل���رك���ة 
يعد  و�ل���ذي  للتطوع  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  لرنامج 
�لطبي  �لتطوعي  �لعمل  جم��ال  يف  مبتكر�  منوذجا 

�لتخ�ش�شي يف �لوطن �لعربي.
�لعمل  رو�د  ب��ج��ه��ود  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أ������ش�����ادت 
�لإن�شاين  و�لت�شامح  �ملجتمعي  و��لعطاء  �لتطوعي 
من �لفائزين بجو�ئز ز�يد �لعطاء �لإن�شانية وو�شام 
�لإمار�ت للعمل �لإن�شاين من �ل�شخ�شيات �لوطنية 
و�ملجتمعية و�لإعالمية و�لتي لهم ب�شمة و��شحة يف 
و�لذي  عامليا  و�لإن�شانية  حمليا  �ملجتمعية  �خلدمة 

يرز �لدور �لريادي لدولتنا �حلبيبة.
�ل�شباب  لتمكن  م��ب��ادر�ت  باطالق  �مللتقى  و�أو���ش��ى 
�لإمار�تي يف جمالت �لعمل �لإن�شاين حمليا وعامليا 
�شباب  من  �لقيادين  من  متميز  جيل  خلق  بهدف 
�لإم�����ار�ت يف جم���الت �لعمل �لإن�����ش��اين م��ن خالل 
وغري  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  بن  �ل�شر�كة 
�مل�شرتك  �لإن�شاين  للعمل  �لربحية يف منوذج مميز 
وذلك �ن�شجاما مع توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
“حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 

2019 عاما �لت�شامح وتز�منا مع  �هلل” باأن يكون 
يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين.

ثقافة  تر�شيخ  �إىل  تهدف  �ملبادر�ت  �أن  �مللتقى  و�أك��د 
و�لت�شامح  �ملجتمعي  و�ل��ع��ط��اء  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
�لإن�����ش��اين وت��اأه��ي��ل ك����و�در وط��ن��ي��ة ك��ق��ي��ادي��ن على 
م�شتوى رفيع من �ملهار�ت يف �ملجالت �لإن�شانية من 
�إن�شانية مبتكرة تنفذ ميد�نيا  خالل تبني م�شاريع 
حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا ب��ال�����ش��ر�ك��ة م���ع م��وؤ���ش�����ش��ات �لدولة 
�إطار  وذلك يف  �لربحية  و�خلا�شة وغري  �حلكومية 
وحتفيز  �ل�شباب  م�شاركة  لتفعيل  �ملبذولة  �جلهود 
�لتعاون �مل�شرتك بن �ملوؤ�ش�شات يف جمال �خلدمات 
�لدولة  ملوؤ�ش�شات  و�ملجتمعية  و�لتطوعية  �لإن�شانية 
�لكو�در  وت��دري��ب  ل�شتقطاب  و�خلا�شة  �حلكومية 
وتاأهيلهم  �لفئات  خمتلف  م��ن  �ل�شبابية  �لب�شرية 

ليكونو� قيادين يف جمال �لتنمية �ملجتمعية.
�ل�شباب  من  لأربعة  �إن�شانية  م�شاريع  �مللتقى  وتبنى 
ز�يد  بجائزة  �لفائزين  من  �لإم��ار�ت��ي��ن  و�ل�شابات 
�ل�شباب  من  قادة  �شناعة  بهدف  لل�شباب  �لإن�شانية 
�لإن�شاين  و�ل���ع���ط���اء  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  جم����ال  يف 

وت�شجيع �ل�شباب على �لتناف�شية يف ميادين �لعطاء 
من خالل طرح مبادر�ت �إمار�ت �لعطاء لعالج كبار 
�ملهار�ت  لتطوير  �ملجتمع  �أكادمييات  ومبادرة  �ل�شن 
با�شتخد�م �لتكنولوجيا �لذكية �لفرت��شية ومبادرة 
�ل�شحية  �لتوعية  وم��ب��ادرة  �ملتحركة  �ل��ف��ن  ع��ي��ادة 
�لأمر��س  ب��اأه��م  �ملجتمعي  �ل��وع��ي  ل��زي��ادة  �ل��ذك��ي��ة 

و�أف�شل �شبل �لوقاية و�لعالج.
و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  �لتز�م  �أهمية  �مل�شاركون  و�أك��د 
�ل�شر�كة  وت��ف��ع��ي��ل  �مل��ج��ت��م��ع  جت����اه  مب�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا 
�حل���ك���وم���ي و�خلا�س  �ل��ق��ط��اع��ن  ب���ن  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
و�ملجتمعية  �لتطوعية  و�ل��ر�م��ج  �مل��ب��ادر�ت  لتبني 
و�لإن�شانية يف �ملجالت �ل�شحية و�لتعليمية و�لعمل 
�لتطوعي خلدمة �لفئات �ملعوزة وخ�شو�شاً �لأطفال 

و�مل�شنن .
و�أك�����دت ت��و���ش��ي��ات �مل��ل��ت��ق��ى ����ش���رورة ت��ر���ش��ي��خ ثقافة 
�لجتماعية  و�مل�شوؤولية  و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل 
�حلمالت  ع��ر  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  يف 
و�ملوؤمتر�ت  �ل��ع��م��ل،  وور�����س  �لتثقيفية  و�ل���ر�م���ج 
و�شع  �ل��ت��و���ش��ي��ات  وت�شمنت  و�مل�����ش��ت��م��رة.  �ل���دوري���ة 

�لإن�شاين  و�لعطاء  �لتطوعي  للعمل  م�شرتكة  روؤية 
خريطة  �إىل  وترجمتها  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة 
�لعمل  �أولويات  حتديد  عن  ف�شاًل  ومبادر�ت،  عمل 
�مل�شوؤولية  جم��ال  يف  مبتكرة  بر�مج  وتقدمي  فيها، 

�لجتماعية م�شتملة على خططها �لتنفيذية.
وركز �مل�شاركون يف �مللتقى على �أهمية تبادل �خلر�ت 
و�ملعلومات مع موؤ�ش�شات �لدولة �ملخت�شة يف جمال 
�مللتزمة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  وت���ك���رمي  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
مب�شوؤولياتها �لجتماعية وو�شع ت�شريعات وقو�نن 

يف هذ� �ملجال.
و�شددو� على �أهمية دعم �ملبادر�ت �لإن�شانية لل�شباب 
�لوطن  يف  �لإن�������ش���اين  �ل��ع��م��ل  رو�د  جت��م��ع  و�ل���ت���ي 
�لإن�شانية،  �ل�����ش��ر�ك��ة  تفعيل  على  وتعمل  �ل��ع��رب��ي، 
�مل��ج��ت��م��ع��ي و�خلدمة  �ل��ع��م��ل  �ل�����ش��ب��اب يف  ومت��ك��ن 
تنظيم  وتناولو�   .. كقيادين  وتاأهيلهم  �لإن�شانية 
عو��شم  يف  و�إن�شانية  تطوعية  وموؤمتر�ت  ملتقيات 
�لعطاء  لن�شر مفهوم وثقافة  �لعربية �شنوياً  �لدول 
جتاه  لل�شركات  �لجتماعية  و�مل�شوؤولية  �لإن�شاين 

�ملجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر:

نفكر  بالعلوم  �شفر�ء  �إم��ار�ت��ي من  �شاب   12 �شارك 
�لتي  و�لهند�شة،  للعلوم  �ل���دويل  �إن��ت��ل  م�شابقة  يف 
�لثانوية  للمد�ر�س  دولية  علمية  م�شابقة  �أكر  تعد 
فينك�س  مدينة  يف  �لعام  هذ�  تقام  و�لتي  �لعامل،  يف 
بن  �لأمريكية  �ملتحدة  بالوليات  �أريزونا  ولية  يف 

.2019 مايو   17-12
لطالبات  �لالجئن”  “درع  م�شروع  ف��از  وق��د  ه��ذ� 
مدر�شة �ملو�هب يف �أبوظبي “ظبية �حلو�شني ورمي 
�إ���ش��ر�ف �لأ�شتاذة  �مل��رزوق��ي وحت��ت  �لهاجري و�آم��ن��ة 
�آمن،  د�ليا عي�شى” و�لذي يعمل على توفري ماأوى 
حماية  مبو��شفات  ويتميز  و�لنقل،  �لرتكيب  �شهل 
عالية تفيد �لالجئن بجائزة �لأمم �ملتحدة للتنمية 
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  قبل  من  �ملقدمة  �مل�شتد�مة 
و�لأكادميية  )�ليون�شكو(  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية 
�ليون�شكو  رعاية  �أوكر�نيا حتت  للعلوم يف  �ل�شغرى 
وذلك تقديًر� لأبحاثهم وعرو�شهم �ملميزة يف جمال 

�لتنمية �ملُ�شتد�مة.
ك��م��ا وق���ع �لخ��ت��ي��ار ع��ل��ى م�����ش��روع��ي �أروم�����ا للو�قع 
�لف��رت����ش��ي و�ل���ق���و�رب �لأك����ر ���ش��الب��ة �مل�شنوعة 
بل �ملجلة  من �لألياف �ملحلية ل�شجرة �لنخيل من قيِ
�لدولية لأبحاث �ملد�ر�س �لثانوية لن�شرهم يف �ملجلة 

نظًر� لتفردهم ومتيزهم. 
كما عر�س �شفر�ء �لرنامج م�شاريعهم �لعلمية �لتي 
تغطي جمموعة و��شعة من �لبتكار�ت مثل م�شروع 
دبي  مدر�شة  لطالبة  �لفرت��شي  للو�قع  “�أروما   ،
وحتت  �لب�شتكي  ع��ارف  فاطمة  �لر�شاء  �لوطنية- 
�شمم  و�ل���ذي  م�شطفى،  نفي�شة  �لأ���ش��ت��اذة  �إ���ش��ر�ف 
جميع  با�شتخد�م  �لتعلم  على  للم�شاعدة  ا  خ�شي�شً
�حلو��س و�مل�شاعدة يف تقليل �أعر��س �لتوحد و�لقلق 
و�����ش���ط���ر�ب ف����رط �حل���رك���ة ون��ق�����س �لن���ت���ب���اه عن 
طريق ربط �لرو�ئح �لعطرية و�ل�شرتخاء بالو�قع 

�لفرت��شي.
م�شروع  على  ا  �أي�شً �ملُ�شاركة  �مل�شروعات  و��شتملت 
�أجل  م��ن  ذك��ي  وح���ذ�ء  خارجية  ذكية  بدلة  ت�شميم 
�لروماتويدي،  �ملفا�شل  �لتهاب  عن  �ملبكر  �لك�شف 
�مل�شي  خ����الل  �مل���ر����ش���ى  م�����ش��اع��دة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
للمر�س  �مل�����ش��اح��ب��ة  �لأع���ر�����س  و  �لأمل  وت��خ��ف��ي��ف 
وهو م�شروع للطالبات �شارة فكري وح�شة �إبر�هيم 
وحتت �إ�شر�ف �لأ�شتاذة نفي�شة م�شطفى من مدر�شة 

دبي �لوطنية- �لر�شاء.
وكذلك م�شروع تكنولوجيا كهرومغناطي�شية �لأوزون 
�أن��و�ع خمتلفة من �مللوثات  �لتي تعالج �ملياه لإز�ل��ة 
ولالأغر��س  ل��ل��ن��ا���س  �مل��ي��اه  ن��وع��ي��ة  حت�شن  ب��ه��دف 
�حلمادي  و�شلطان  �أحمد  قدمه  و�ل��ذي  �ل�شناعية 

�لفجرية  �لتطبيقية-  �لتكنولوجيا  ثانوية  طلبة 
حتت �إ�شر�ف �لأ�شتاذة �أ�شماء عود�ت، ذلك بالإ�شافة 
�مل�شنوعة من  �لأك��ر �شالبة  �لقو�رب  م�شروع  �إىل 
بدياًل  تعد  و�لتي  �لنخيل  ل�شجرة  �ملحلية  �لألياف 
مثالًيا ملو�د �لألياف �لتقليدية �مل�شتخدمة يف �شناعة 
�لقو�رب للطالب وليد عثمان �لنقبي وح�شن عبد 
�لنبي و حمد �ليماحي من �ملدر�شة �لثانوية �لفنية- 

�لفجرية حتت �إ�شر�ف �لأ�شتاذ خالد ح�شن �أحمد.
�ل�شمك  ق�������ش���ور  ي�����ش��ت��خ��دم  م�������ش���روع  ع����ن  ف�������ش���اًل 
�ل�شناعية  �لنفايات  �لثقيلة من  �ملعادن  لمت�شا�س 
�ل�شائلة وهي و�شيلة �شديقة للبيئة وقليلة �لتكلفة 
وق���دم �مل�����ش��روع ط��ال��ب��ات م��در���ش��ة �ل��ر���ش��ال��ة �لعلمية 
�لدولية- �ل�شارقة فاطمة خالد �ل�شويدي و �شيماء 

�حلمادي حتت �إ�شر�ف �لأ�شتاذة نهيدة �عو�ن.
برنامج  �إط��ار  �شمن  �ل�شباب  ه��وؤلء  م�شاركة  وتاأتي 
�مل���ق���دم م���ن ق��ب��ل موؤ�ش�شة  ب��ال��ع��ل��وم ن��ف��ك��ر،  ���ش��ف��ر�ء 
�إلهام ومتكن �ل�شباب  �إىل  �لإم��ار�ت، و�ل��ذي يهدف 
ومعر�س  م�شابقة  يف  �شاركو�  �أن  لهم  �شبق  �للذين 
معارفهم  وت��ط��وي��ر  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م  ن��ف��ك��ر،  ب��ال��ع��ل��وم 
قدر�تهم  وتعزيز  �إعالمياً  بهم  و�لتعريف  �لعلمية، 
على �مل�شاهمة يف حل �لق�شايا �لعلمية و�لتكنولوجية 
�مل���ط���روح���ة ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��دي��ن �مل��ح��ل��ي و�ل������دويل، 
بالإ�شافة �إىل تزويدهم بفر�س �لتطوير �ملعريف من 

خالل �إ�شر�كهم بر�مج وور�س عمل تقوم على تبادل 
�ملعارف �لعلمية على �مل�شتوى �لوطني و�لدويل. 

حول م�شاركة هوؤلء �ل�شبان يف معر�س �إنتل �لدويل 
�لرئي�س  �حلب�شي،  ميثاء  قالت  و�لهند�شة،  للعلوم 
جزيل  �أوج��ه  �أن  �لإمار�ت:”�أود  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
دعمهم  على  �ل��ر���ش��ي��دة  للقيادة  و�لم��ت��ن��ان  �ل�ُشكر 
يف  وخا�شة  �ملجالت  لل�شباب يف جميع  �ل��الحم��دود 
وكذلك  و�لتكنولوجيا،  و�ل��ع��ل��وم  �لب��ت��ك��ار  جم��الت 
ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان وزير 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  �ل���دويل،  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة 
�إد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء  وجلميع  �لإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة 
وكذلك  لل�شباب  �أول��وه��ا  �لتي  �لثقة  على  �ملوؤ�ش�شة 
بالعلوم  برنامج  �نطالق  منذ  �لثاقبة  روؤيتهم  على 
ن��ف��ك��ر ب���ه���دف حت��ف��ي��ز �ل�����ش��ب��اب وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م على 
ومن  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جم��الت  يف  �لن��خ��ر�ط 
�لدولية،  و�ملحافل  �مل�شابقات  يف  �ل��دول��ة  متثيل  ثم 
وهانحن �ليوم ُنحقق روؤيتهم ونفخر ب�شبابنا �لذين 
�أثبتو� قدرتهم على �ملناف�شة عاملًيا بل وحتقيق �لفوز 

يف �مل�شابقات �لدولية«.
�ل�شابة  �لعقول  �أمل��ع  ت�شارك  �أن  و�أ�شافت:” ي�شرفنا 
يف دولتنا يف معر�س �إنتل �لدويل للعلوم و�لهند�شة، 
�ل����ذي ي��وف��ر م��ن�����ش��ة دول���ي���ة ت��ل��ب��ي ط��م��وح �لعلماء 
�ل�شباب لعر�س �لكت�شافات �لعلمية �مل�شنعة يف دولة 

�أب��رز خر�ء  �أم��ام  �ملتحدة وذل��ك  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�أن هذ�  كما  و�لتكنولوجيا.  �لعلوم  �لعامل يف جمال 
�لعلماء  م��ع  للتفاعل  �لفر�شة  لهم  يتيح  �مل��ع��ر���س 
ب��ه��دف تبادل  80 دول����ة  �مل���وه���وب���ن م���ن  �ل�����ش��ب��اب 

�خلر�ت و�ملعرفة ».
برنامج  خ��الل  “من  �أن��ه  �أي�شا  �حلب�شي  و�أو�شحت 
ب���ال���ع���ل���وم ن��ف��ك��ر ت���ه���دف م��وؤ���ش�����ش��ة �لإم����������ار�ت �إىل 
�لثورة  م��ع  بفاعلية  �ل��ت��ج��اوب  على  �ل�شباب  متكن 
�ل��رق��م��ي��ة م���ن خ���الل ت��زوي��ده��م مب���ه���ار�ت ر��شخة 
و�لهند�شة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل���ع���ل���وم  جم�����الت  يف 
�لبتكار  على  وت�شجيعهم   )STEM(و�لريا�شيات
لأهم  مبتكرة  حلول  لإيجاد  �لتكنولوجيا  و��شتثمار 
�لتنمية  يف  بالتايل  و�مل�شاهمة  �ملجتمعية  �لتحديات 
خالل  وم��ن  ل��ب��الده��م.   و�لجتماعية  �لقت�شادية 
�مل�����ش��ارك��ة يف م��ث��ل ه���ذه �مل��ح��اف��ل �ل��دول��ي��ة يكت�شب 
�إىل  ياأهلهم  مم��ا  بالنف�س  و�لثقة  �ملعرفة  �ل�شباب 
حتويل �إبد�عاتهم �إىل حلول حقيقية ي�شتفيد منها 

�ملجتمع«.
و�أعرب �شفر�ء بالعلوم نفكر عن �متنانهم وتقديرهم 
من  �لفر�شة  لهم  �أت��اح��ت  �ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت  ملوؤ�ش�شة 
�أنتل  م�شابقة  يف  للم�شاركة  بالعلوم  برنامج  خ��الل 
�أي�شف �ملقامة يف بيت�شرغ بالوليات �ملتحدة ومتثيل 
�لدولية  �ملحافل  �ملُتحدة يف  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 

�ل��ث��ق��اف��ات و �مل�شاريع  �ل��ع��دي��د م��ن  و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى 
�ملختلفة من �شتى �أنحاء �لعامل.

و�لهند�شة  ل��ل��ع��ل��وم  �ل����دويل  �إن��ت��ل  م��ع��ر���س  وي��وف��ر 
1800 من �ل�شباب يف �ملرحلة  �لفر�شة لأكر من 
ومنطقة  دول��ة   80 على  يزيد  ما  ميثلون  �لثانوية 
و�بتكار�تهم  �مل�شتقلة  �أبحاثهم  لعر�س  �لعامل  حول 
من  �أك��ر  �إىل  قيمتها  ت�شل  جو�ئز  على  و�لتناف�س 
على  �لطلبة  �آلف  ويتناف�س  دولر.  م��الي��ن   4
�ملنظمة  �لعلمية  �ملعار�س  يف  �شنويا  �لعامل  م�شتوى 
يف بلد�نهم بدعم من �ملد�ر�س و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
يف  �لفعاليات  ه��ذه  �شمن  �ل��ف��ائ��زون  ي�����ش��ارك  حيث 
من  �لأف�شل  ليحظى  و�لدولية  �لإقليمية  �ملعار�س 
�لدويل  �إن��ت��ل  معر�س  يف  �مل�����ش��ارك��ة  بفر�شة  بينهم 

للعلوم و�لهند�شة.
للعلوم  �ل��دويل  �إنتل  ويتم منح �جلو�ئز يف معر�س 
عالية  حتكيم  جل��ان  تقييم  ملعايري  وفقا  و�لهند�شة 
و�ل���ت���ي تركز  �ل���ع���امل  م���ن خم��ت��ل��ف دول  �مل�����ش��ت��وى 
�لعلمية  �مل�شائل  مو�جهة  على  �لطلبة  ق��در�ت  على 
و�إيجاد  �ل�شليمة  �لبحث  ممار�شات  و�تباع  �ل�شعبة 
هذ�  م��ر�ج��ع��ة  تتم  حيث  �مل�شتقبل،  لق�شايا  ح��ل��ول 
�لعلماء  م��ن  ع���دد  خ���الل  م��ن  وحتكيمها  �مل�����ش��اري��ع 
�ل���دك���ت���ور�ه يف �ملجالت  ���ش��ه��اد�ت  �حل��ا���ش��ل��ن ع��ل��ى 

�لعلمية �ملختلفة.

ملتقى زايد للعمل الإن�شاين يثمن دور ال�شيخة فاطمة الإن�شاين حمليا وعامليا

�سمن متثيلهم للدولة يف معر�س اإنتل الدويل للعلوم والهند�سة يف مدينة فينك�س االمريكية

�شفراء بالعلوم نفّكر يفوزون بجائزة الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة 
12 طالبا و طالبة من �سفراء برنامج بالعلوم نفكر يتناف�سون مع اأكرث من 1800 �ساب و�سابة من اأكرث من 80 دولة

الطفل علي اإبراهيم �شابطا يف �شرطة دبي ليوم واحد
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�شمن  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت����اد  وزع 
مبادرة �إن�شانية �ملري �لرم�شاين على 
�لعمال  ف��ئ��ة  وع��ل��ى  �ملتعففة  �لأ���ش��ر 

�لعاملن يف �لحتاد.
وقالت �شعادة نورة �ل�شويدي مديرة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام �إن هذه �ملبادرة 
تاأتي يف �إطار توجيهات �شمو �ل�شيخة 
�لحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
�لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى 
بامل�شاركة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
يف �حتفالت �لدولة بيوم ز�يد للعمل 
�لن�شاين �لذي ي�شادف 19 رم�شان 

من كل عام.
�ي�شا  ت���اأت���ي  �مل����ب����ادرة  �إن  و�أ����ش���اف���ت 
�نطالقا من حر�س �لحتاد �لن�شائي 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  ذك��رى  �حياء  على 
“طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�مل�����ش��ارك��ة يف  �هلل ثر�ه” م��ن خ���الل 

يف  ب��دوره  وعرفانا  �لن�شاين  �لعمل 
�لإن�شاين  �ل��ع��ط��اء  م�شرية  تاأ�شي�س 
هذ�  ي�شكل  �لم����ار�ت حيث  دول���ة  يف 
�ليوم عالمة فارقة يف تاريخ �لدولة 

�خلري  ل��ز�ي��د  �لعرفان  ع��ن  للتعبري 
�لعطاء  م�����ش��رية  ت��اأ���ش��ي�����س  يف  ودوره 
فح�شب  �ملحلي  �مل�شتوى  على  لي�س 

بل �لعربي و�لدويل.

وذكرت �أنه بعد مرور 15 عاما على 
هذه �لذكرى فما زلنا ن�شهد ��شتمر�ر 
�ل�شيخ  له  للمغفور  �لعطاء  م�شرية 
�لأر����س حيث  بقاع  ز�ي��د يف خمتلف 

ثر�ه” وبف�شل  �هلل  “طيب  ��شتطاع 
ح�شه �لإن�شاين �أن يتجاوز باإن�شانيته 
�خلري  ر�شالة  لت�شبح  �لدولة  حدود 
ممتدة �إىل �جلميع وجعل لالإن�شانية 

�إمي��ان �شادق  �آخر يرتكز على  معنى 
ونبيل لقيم �خلري و�لعطاء.

�أن  �لن�شائي  �لحت��اد  مديرة  و�أك���دت 
�ملغفور له و�شع نهجا و��شحا للعمل 

�لتنموي و�لإن�شاين مما يعزز مكانة 
�مل��ت��ح��دة يف  دول���ة �لإم����ار�ت �لعربية 
�ملحافل �لدولية كمانح دويل رئي�شي 
�إب��ر�ز �جلهود �ملبذولة يف  �أج��ل  ومن 

�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  جم����ال 
وتفعيل م�شاركة �لدولة يف �ملبادر�ت 
�لن�شاين  ب��ال��ع��م��ل  �ل���ع���الق���ة  ذ�ت 
�أجل  ب���ذل ج��ه��ود� حثيثة م��ن  ح��ي��ث 
�لإن�شانية  �ل��ق�����ش��اي��ا  ون�����ش��رة  دع���م 
�لعون يف كل  يد  �شباقا يف مد  وك��ان 
�ل��ق�����ش��اي��ا �لإن�����ش��ان��ي��ة ل��ك��ل م���ن هو 

حمتاج على وجه �لأر�س.
ب���ي���وم ز�ي���د  �أن �لح���ت���ف���الت  ي���ذك���ر 
للعمل �لإن�شاين �لتي ت�شادف رحيل 
ثر�ه”  �هلل  “طيب  �ل��دول��ة  موؤ�ش�س 
�لن�شانية  �مل���ب���ادر�ت  �إط����الق  ت�شهد 
و�خل���ريي���ة �حل��ي��وي��ة �ل��ن��وع��ي��ة من 
�ل���ف���ع���ال���ي���ات  م�����ن  �لآلف  خ�������الل 
تنظمها  �لتي  و�ملجتمعية  �حلكومية 
�ملوؤ�ش�شات �لعامة و�خلا�شة و�لأهلية 
فارقة  �ل��ي��وم عالمة  ه��ذ�  يعد  حيث 
على  �لإم�������������ار�ت  دول�������ة  ت�����اري�����خ  يف 
خالل  م��ن  �لن�����ش��اين  �لعمل  �شعيد 
للدول  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل�������ش���اع���د�ت 

و�ل�شعوب �لأخرى.

•• عجمان ـ الفجر

�إفطار  وجبات  توزيع  حملة  ت�شهد 
�ملركبات  ���ش��ائ��ق��ي  ع��ل��ى  �ل�����ش��ائ��م 
�شمن  �لإف������ط������ار،  م����وع����د  ق���ب���ي���ل 
تنظمها  �ل���ت���ي  �خل���ريي���ة  �مل����ب����ادرة 
�لإمارة  يف  �خلريية  �لأعمال  هيئة 
ط���ي���ل���ة ����ش���ه���ر رم���������ش����ان �مل����ب����ارك، 
�لأعمار  كافة  من  و��شعة  م�شاركة 
حب  �مل�شاركة  لتنمي  و�جلن�شيات، 
م�شاركة  ول��ع��ل  و�مل�����ش��اع��دة  �خل���ري 
عمليات  يف  و�لط������ف������ال  �ل���ن�������ش���ئ 
�أثر  لها  و�لتوزيع  �لوجبات  جتهيز 
�يجابي عليهم وتاأ�شيل فعل �خلري 

و�مل�شاعدة عند �لطفال. 
جمل�س  ���ش��ف��ر�ء  جمعية  وت�����ش��ارك 
�لإمار�ت يف حملة “فطورك علينا” 
و�ل�������ذي ت��ن��ف��ذه��ا ه��ي��ئ��ة �لأع����م����ال 
�إفطار  وج���ب���ات  ل��ت��وزي��ع  �خل���ريي���ة 
�ل�شائم على �شائقن �ملركبات قبيل 

موعد �لإفطار.
د�فون  ب��ن  حم��م��د  �مل�شت�شار  و�ك���د 
�إد�رة جمعية �شفر�ء  رئي�س جمل�س 
�أهمية  ع��ل��ى  �لإم����������ار�ت،  جم��ل�����س 
�إتاحة �لفر�شة لالطفال للم�شاركة 
“فطورك  �لرم�شانية  �حلملة  يف 
تاأ�شيل  يف  ذل���ك  و�ه��م��ي��ة  علينا” 
�لن�شئ،  ل����دى  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 

مو�شحا �أن �جلمعية حري�شة على 
�لعام  طيلة  متنوعة  بر�مج  تنفيذ 

مب�شاركة �لأطفال.
و�أب������دى �لأط���ف���ال “ م��ل��ك حممد 
ومالك عبد �لقادر حم�شن وطالل 
�لنعيمي  جا�شم  و�آمنة  عيد  ط��الل 
حممد  وتيم  حممد  �شعيد  و���ش��ارة 
�لبلو�شي  �أم�����ن  وحم���م���د  ���ش��ف��ي��ق 
وحممد في�شل �لبلو�شي” �شعادتهم 
�لوجبات  جتهيز  بعمليات  �لغامرة 
وجبات  توزيع  حملة   يف  و�مل�شاركة 
�آذ�ن  قبيل  �لطرقات  على  �لفطار 
ل��ت��ف��ادي �حل�����و�دث وت�شرع  �مل��غ��رب 
لوجهاتهم  ل��ل��و���ش��ول  �ل�����ش��ائ��ق��ن 

و�إدر�ك �لإفطار.
�لإم������ار�ت ت�شم  دول����ة  �أن  ول���ش��ك 
ت���ط���وع���ي���ة ح���ري�������ش���ة على  ف�������رق 
�حلمالت  خم��ت��ل��ف  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
خمتلف  م��ن  و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة 
�لأع�����م�����ال و�جل���ن�������ش���ي���ات  وت���زي���د 
م���ن �ل��ق��ي��م �لإي��ج��اب��ي��ة وت�����ش��ب يف 
لدى  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  تنمية 
�لذي  �لأم���ر  �ملجتمع  �شر�ئح  كافة 
يج�شد �لتوجهات �لد�ئمة لقيادتنا 
�لر�شيدة بتعزيز �لوعي و�مل�شوؤولية 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وي��ع��ك�����س م��ك��ان��ة دولة 
تعزيز  ع��ل��ى  �لم�������ار�ت وح��ر���ش��ه��ا 

ثقافة �لتطوع.

•• راأ�س اخليمة- الفجر .

�أب��رم��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة 3 
مذكر�ت تفاهم مع كل من د�ئ��رة �جلمارك ومركز 
ر�أ�س  �إذ�ع���ة  وهيئة  و�لأط��ف��ال  �لن�شاء  لإي���و�ء  �أم���ان 
�خليمة تهدف �إىل تعزيز �لتعاون �لقائم مبا يخدم 

�ل�شالح �لعام وخدمة �ملجتمع .
�لنعيمي قائد  �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن  و�أك��د 
عام �شرطة ر�أ�س �خليمة �لذي وقع مذكر�ت �لتفاهم 

�ملحرزي  ع��ب��د �هلل  �ل���دك���ت���ور حم��م��د  م���ن  ك���ل  م���ع 
ر�أ����س �خليمة ، وخديجة  مدير ع��ام د�ئ���رة ج��م��ارك 
حممد �لعاجل مدير عام مركز �أمان لإيو�ء �لن�شاء 
و�لأطفال ، وحممد غامن م�شطفى مدير عام �إذ�عة 
�إىل تفعيل  ت��ه��دف  �مل��ذك��ر�ت  ه��ذه  �أن  ر�أ����س �خليمة 
ر�أ����س �خليمة  �شرطة  ب��ن  �لقائمة  �ل��ت��ع��اون  ق��ن��و�ت 
م��ن ج��ه��ة و�جل��ه��ات �ل��ث��الث م��ن ج��ه��ة �أخ����رى عر 
�ل�شر�كة و�لتعاون  تبادل �خلر�ت و�ملعارف وتعزيز 
و��شت�شر�ف  و�لبتكار  �لإب��د�ع  وت�شجيع  ودعم  معها 

�مل�شتقبل و�لذكاء �ل�شناعي .
لها  �شيكون  �ملوقعة  �لتفاهم  م��ذك��ر�ت  �أن  و�أ���ش��اف 
ورفع  �مل�شرتكة  �لعمل  جم��الت  يف  �لتن�شيق  يف  دور 
م�شتوى �لتو��شل مبا ي�شهم بدوره يف رفع م�شتوى 

وجودة �خلدمات �ملقدمة للمتعاملن .
وذك����ر ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �أن مذكرة 
ت�شمنت  ر�أ����س �خليمة  ج��م��ارك  د�ئ���رة  م��ع  �لتفاهم 
وحتقيق  �لطرفن  ب��ن  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شر�كة  تعزيز 
و�ملعلومات  �مل��و�رد  وتبادل  �لإ�شرت�تيجية  �ل�شر�كة 

�مل�شرتك فيما يتعلق برتكيب  و�خل��ر�ت و�لتن�شيق 
وتبادل  �مل���ر�ق���ب���ة  وك����ام����ري�ت  �لأج����ه����زة �حل���دي���ث���ة 
�لبيانات �لإح�شائية و�لربط بالنظام �ملروري و�إدر�ج 
�ل��ب��ي��ان �جل��م��رك��ي وب��ي��ان��ات �مل��رك��ب��ات ع��ن��د دخولها 
و�لتن�شيق  �لتعاون  �إىل  بالإ�شافة  �جلمركية  �ملنافذ 
و�لتهرب �جلمركي  �لقت�شادية  يف ق�شايا �جلر�ئم 
وتزويد  و�ل�������ش���ع���وذة  و�ل�����ش��ح��ر  �لأم��������و�ل  وغ�����ش��ي��ل 
�ملخدر�ت  بق�شايا  �شهرية  باإح�شائيات  �جل��م��ارك 

و�لتغذية �لر�جعة للق�شايا �مل�شبوطة .

�أمان  �أنه مت �لتفاق مع مركز  ولفت بن علو�ن �إىل 
تعزيز  �مل��ذك��رة على  ع��ر  و�لأط��ف��ال  �لن�شاء  لإي���و�ء 
�ل��ع��م��ل وتبادل  ك��م��ج��الت  و�ل�����ش��ر�ك��ة يف  �ل��ت��ع��اون 
�إد�رة �ملعرفة ودعم وت�شجيع  �ملعارف ودعم وتطوير 
�لإبد�ع و�لبتكار و��شت�شر�ف �مل�شتقبل وتبادل �ملو�رد 
�للكرتوين  �لربط  وتفعيل  و�خل��ر�ت  و�ملعلومات 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ب�����ش��اأن �لج��ت��م��اع��ات و�ل����زي����ار�ت �ملهمة 
و�مل�شاركة يف �لدور�ت �لتدريبية و�لفعاليات �لعلمية 

.

و�أو�شح �شعادته �أنه مت �لتفاق مع �إذ�عة ر�أ�س �خليمة 
و�لتن�شيق  �لتعاون  �ملذكرة على رفع م�شتوى  خالل 
يف جمالت �لعمل ونبادل �ملعارف ودعم �إد�رة �ملعرفة 
و�خل������ر�ت و�إع�������د�د وت��ن��ف��ي��ذ وب����ث ب��رن��ام��ج �لعن 
�ل�شاهرة �لإذ�عي وتغطية كافة �لفعاليات �ل�شرطية 
�ل�شباط  كبار  و��شت�شافة  �لعام  م��د�ر  على  �لهامة 
و�ملخت�شن يف بر�مج �إذ�عية متخ�ش�شة ف�شال عن 
و�لت�شريعات  �ل��ق��و�ن��ن  مبختلف  �جلمهور  توعية 

ون�شر �لتوعية �لقانونية و�لأمنية و�ملجتمعية .

خلدمة  املجتمع

 �شرطة راأ�س اخليمة توقع 3 مذكرات تفاهم

الأطفال ي�شاركون يف حملة »فطورك علينا«

الحتاد الن�شائي العام يطلق مبادرة اإن�شانية مبنا�شبة يوم زايد للعمل الإن�شاين

تيم حممد �سفيقطالل طالل عيدمالك عبدالقادر حم�سنحممد امني البلو�سيحممد في�سل البلو�سيملك حممد�سارة �سعيد حممداآمنة جا�سم النعيمي

•• اأبوظبي-الفجر:

�لكرمي   للقر�آن  ُم��رت��ل  �أف�شل  م�شابقة  �لأح���د  �لأول  �أم�����س  م�شاء  �أن��ه��ت 
�ملهرجان  فعاليات  �أبوظبي �شمن  م�شرح  �خلام�شة يف  مناف�شات جولتها 
�لرم�شاين �لر�بع ع�شر �لذي ينظمه نادي تر�ث �لإم��ار�ت برعاية �شمو 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
رئي�س �ل��ن��ادي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��دد م��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل�����ش��رك��ات �لر�عية 
و�لد�عمة، وذلك بح�شور �شعادة علي عبد�هلل �لرميثي �ملدير �لتنفيذي 
�ملت�شابقن،  وذوي  �لنادي،  �مل�شوؤولن يف  وع��دد من  و�لإع��الم،  للدر��شات 

وجمهور غفري من متابعي �مل�شابقة.
و�شارك يف هذه �جلولة من �مل�شابقة و�حد وع�شرون  مت�شابقا من فئتي 

قدمو�  و�إ�شالمية،  عربية  دول  �شت  مثلو�   و�ل�شباب،  �لأ�شبال،  �مل�شابقة؛ 
من مناطق متنوعة من �إمار�ت �لدولة، ومتيز معظمهم بحفظ �لقر�آن 
بكر  �أحمد  �لدكتور  �حلافظ  �ل�شيخ  ف�شيلة  �أع��رب  وق��د  كامال.  �لكرمي 
جولت  ب���ر�ء  �شعادته  ع��ن  �مل�شابقة  حتكيم  جلنة  ع�شو  ح�شن  �أح��م��د 
ومقيمن  مو�طنن  من  �مل�شاركن  بتنوع  �ل��دورة  هذه  وو�شف  �مل�شابقة، 
�أن��ه وم��ن خالل  �لتناف�س قويا ج���د�ً،  مبينا  ك��ان  وم�شلمن ج��دد، حيث 
هي  ميزة  �مل�شابقة  ه��ذه  يف  وج��د  �مل�شابقات  حتكيم  يف  �لطويلة  جتربته 
�أن �مل�شاركن كانو� من �شتى �لإم��ار�ت و�جلن�شيات و�لأعمار، م�شري� �إىل 
�أن هذ� �لتنوع جعل �للجنة توظف خر�تها �لطويلة يف �لدقة يف ر�شد 

�لدرجات .
وي�شفياملهرجان �لرم�شاين �أجو�ء روحانية على ليايل �ل�شهر �لف�شيل، 

�لعلماء  م��ن  نخبة  يقدمها  �لتي  �لدينية  باملحا�شر�ت  ذل��ك  ك��ان  ���ش��و�ء 
�آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �مل�شلمن �شيوف �شاحب 
�لتي  �لكرمي  للقر�آن  مرتل  �أف�شل  م�شابقة  �أو  �هلل”،  “حفظه  �لدولة 
�أو �لندو�ت �لنوعية �لتي  و�كب تطورها تطور �ملهرجان طيلة م�شريته، 
هام�س  على  �أي�شا  يقيم  �ل��ذي  و�لبحوث  للدر��شات  ز�ي��د  مركز  ينظمها 
وللمخطوطات  و�لإ�شالمية  �لعربية  للم�شكوكات  “معر�شا  �ملهرجان 
�ملحققة”، كل ذلك �ن�شجاما مع توجيهات �شمو ر�عي �ملهرجان �لذي �أر�د 
للمهرجان �أن يعمل على مّد ج�شور �لتو��شل مع �جلمهور لتعزيز �جلانب 
م��ن ف�شائل  �مل�شتمد  و�مل��ع��ريّف  و�ل��روح��ايّن  و�ل��ف��ك��رّي  و�ل��رت�ث��ّي  �لثقايّف 
�ل�شهر �لكرمي، و�أر�د للمهرجان �أن يبقى جزء�ً رئي�شا من �حلر�ك �لديني 

�لذي ت�شهده �لعا�شمة �أبوظبي.

اجلولة اخلام�شة مل�شابقة اأف�شل مرتل تختتم مناف�شاتها يف املهرجان الرم�شاين بنادي تراث الإمارات 
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•• عجمان-وام:

و�لتنظيم  �لأر������ش����ي  د�ئ�����رة  �أط��ل��ق��ت 
�ل���ع���ق���اري يف ع��ج��م��ان ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  م��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��ي��د 
�خل����ريي����ة و���ش��ب��ك��ة روؤي�������ة �لإم��������ار�ت 
مبادرة  �لت�شامح  وفر�شان  �لإعالمية 
�لأ�شر  مل�����ش��اع��دة  ب�شعدك”  “�أب�شر 
�مل�شتحقة يف �ملوؤ�ش�شة يف جمال �لبناء 

و�لعقار وم�شتلزماته.
جاء ذلك خالل �لتوقيع على �تفاقية 
�ل�شيخ  وق��ع��ه��ا  و�ل��ت��ي  �مل���ب���ادرة  تنفيذ 
مدير  �لنعيمي  نا�شر  بن  عبد�لعزيز 
�لعقاري يف  و�لتنظيم  �لأر��شي  د�ئرة 
عبد�هلل  بنت  ع��زة  و�ل�شيخة  عجمان، 
حميد  موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  �لنعيمي 
بن ر��شد �لنعيمي �خلريية، و�مل�شت�شار 
�لرئي�س  �ل�شحي  ع��ب��د�هلل  �لإع��الم��ي 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��ب��ك��ة روؤي������ة �لإم������ار�ت 
�لت�شامح  وف����ار�����ش����ة  �لإع�����الم�����ي�����ة، 

�لدكتوره مايا �لهو�ري ممثلة فر�شان 
�لت�شامح.

ومت �ختيار �لإعالمين حممد �لكعبي 
للمبادرة  �شفريين  �مل��ن��اع��ي  وحم��م��د 
�ل�شاحة  يف  و�ملميز  �لفاعل  لدورهما 

�شبكات  وعلى  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لإعالمية 
وجلهودهما  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 

�ملجتمعية و�لإن�شانية.
وق���ال���ت �ل�����ش��ي��خ��ة ع����زة �ل��ن��ع��ي��م��ي �إن 
دعم  ت�����ش��ت��ه��دف  ب�شعدك”  “�أب�شر 

“حميد  موؤ�ش�شة  يف  �مل�شتحقة  �لأ�شر 
من  لح��ت��ي��اج��ات��ه��م  �خلريية” وف��ق��ا 
��شتكمال  �أو  �أو مالحق،  م�شاكن،  بناء 
�لبناء، �أو �شيانة �مل�شاكن �ملتهالكة، �أو 
�شيانة �مل�شاكن �لتي تعر�شت للحريق، 

�أو توفري �لأجهزة �لكهربائية، �أو دفع 
ر�شوم خدماتية للمنازل، وغريها من 
�لحتياجات �لأخرى و�ملتعلقة بالبناء 

و�لت�شييد.
و�أ�شارت �إىل �أن جميع مبادر�ت �ملوؤ�ش�شة 

بتوجيهات  تاأتي  و�لإن�شانية  �خلريية 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد 
بن  �ل�شيخ عمار  و�شمو  حاكم عجمان 
 ، ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �لنعيمي  حميد 

و�ملجتمعية  �خل��ريي��ة  �لأع��م��ال  لدعم 
�ملو�طنن  ولإ�شعاد  كافة،  و�لإن�شانية 
و�حلياة  �ل��ر�ح��ة  �شبل  جميع  وتوفري 

�لكرمية لهم.
ودع�����ت �ل��ن��ع��ي��م��ي �أ����ش���ح���اب �لأي������ادي 

�لبي�شاء و�خلريين و�ملقتدرين ماليا 
لدعم و�إجناح �ملبادرة، وم�شاهري رو�د 
معها  للتفاعل  �لجتماعي  �لتو��شل 
بن�شر تفا�شيلها لإي�شالها لأكر عدد 

ممكن من �جلمهور.
ووف��ق��ا ل��ل��م��ب��ادرة - �ل��ت��ي ت��ع��د �لأويل 
م����ن ن���وع���ه���ا ع���ل���ي م�������ش���ت���وى �إم�������ارة 
عجمان - فاإن دور “�أر��شي عجمان” 
�ملكاتب  م����ع  �ل���ت���و�����ش���ل  يف  ي��ت��م��ث��ل 
وكبار  �لعقارين  و�ملطورين  �لعقارية 
ماديا  �ملبادرة  هذه  لدعم  �مل�شتثمرين 
“حميد  ت�����ش��ت��ق��ب��ل  �أن  ع��ل��ى  وع��ي��ن��ي��ا، 
�ل��ت��رع��ات يف ح�شاب  �خلريية” ه��ذه 
قو�ئم  وتقدمي  باملبادرة،  خا�س  بنكي 
باحتياجات �لأ�شر �مل�شتحقة “لأر��شي 
مع  �جلهود  ه��ذه  لتتكامل  عجمان”، 
�لت�شامح،  �لإمار�ت”، وفر�شان  “روؤية 
�ملبادرة  لت�شويق  “�لو�دية”  وج��ه��ود 
لتحقق  �إع����الم����ي����ا  ل���ه���ا  و�ل������رتوي������ج 

�لنت�شار بن �جلمهور.

•• دبي-الفجر:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لدعوة  تلبية 
�آل م��ك��ت��وم، نائب  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
للموؤ�ش�شات  �هلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م 
للم�شاركة  و�خل���ا����ش���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�شارك  �لأمل”،  “�شقيا  ���ش��ب��اق  يف 
موظفو وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية 
ي��ت��ق��دم��ه��م ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س ح�شن 
وكيل  �مل���ن�������ش���وري  ج���م���ع���ة  حم���م���د 
عائ�شة  �ملهند�شة  و���ش��ع��ادة  �ل�����وز�رة، 

لقطاع  �مل�������ش���اع���د  �ل���وك���ي���ل  �مل����دف����ع 
و�شعادة  �لتحتية،  �لبنية  تخطيط 
�لوكيل  م�����ش��ل��م  ن����ادي����ة  �مل���ه���ن���د����ش���ة 
�مل�شاندة،  �خل��دم��ات  لقطاع  �مل�شاعد 
و�شعادة �ملهند�س حممد �مليل �لوكيل 
�مل�شاعد لقطاع �خلدمات �لهند�شية،  
يف �شخ وتعبئة مئات من عبو�ت �ملياه 
ل�شالح �حلملة عر جهاز �شخ �ملياه 
“�شقيا  ب�شباق  �خلا�س  �لفرت��شي 
�ل����وز�رة  ��شت�شافته  �ل���ذي  �لأمل” 

بديو�نها يف دبي �م�س.
و�أعرب �شعادة �ملهند�س ح�شن حممد 

جمعة �ملن�شوري، عن �عتز�زه باختيار 
�لوز�رة للم�شاركة ب� “ �شقيا �لأمل”، 
�ملوظفن  �أم������ام  �ل��ف��ر���ش��ة  و�إت����اح����ة 
�لإن�شانية  �مل���ب���ادر�ت  يف  للم�شاهمة 
د�خل �لدولة وخارجها، لفتا �إىل �أن 
�ملبادرة توؤكد �ملكانة �لإن�شانية لدولة 
�أوجاع  بل�شمة  يف  ودوره����ا  �لإم�����ار�ت 
�لعامل، �لأمر �لذي  �ملحتاجن حول 
م��ك��ان��ة متقدمة  ح��ج��زه��ا  ���ش��اه��م يف 
عامليا كاأكر دول �لعامل عطاء وذلك 

وفقاً لالإح�شائيات �لدولية.
و�أكد �أن “ �شقيا �لأمل” �أحد �ل�شو�هد 

على �ل�شهامات �لإن�شانية و�خلريية 
�لتي قدمتها دولة �لمار�ت �لعربية 
و�ملعوزين حول  للمحتاجن  �ملتحدة 
�أو  �لنظر عن جن�شهم  �لعامل، بغ�س 
وتهدف  لونهم،  �أو  دينهم  �أو  عرقهم 
�ملعاناة  ت��خ��ف��ي��ف  �إىل  خ��الل��ه��ا  م���ن 
للعطاء  ن��ه��ج��ا  مت���ث���ل  ك���م���ا  ع���ن���ه���م، 
�أر���ش��ى دعائمه �لو�لد  �ل��ذي  و�خل��ري 
�ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل 

ثر�ه.
و�أ����ش���اد �مل��ن�����ش��وري ب��الأق��ب��ال �لكبري 

من قبل موظفي �لوز�رة و�ملتعاملن 
�ل�شباق،  يف  �مل�شاركة  على  وحر�شهم 
�مل���ب���ادر�ت  ه����ذه  م��ث��ل  �أن  �إىل  لف���ت���ا 
�لنبيلة  �ل��ق��ي��م  جت�����ش��د  �لن�����ش��ان��ي��ة 
�لم���ار�ت  ل��دول��ة  �ل�شامية  و�مل��ب��ادئ 
دوره��ا يف  على  م��وؤك��د�ً  و�شعبا،  قيادة 
�لت�شامح  ق��و�م��ه��ا  م��ب��ادئ  يف  غ��ر���س 
و�خلري و�لتعاي�س و�لعطاء يف نفو�س 
�أبناء �لم��ار�ت و�ملقيمن على ثر�ها 
�لطاهر. وتعد حملة “�شقيا �لأمل” 
�ملبادرة �لأوىل من نوعها يف �ملنطقة 
و�ل���ر�م���ي���ة �إىل �إ����ش���ر�ك �مل��ج��ت��م��ع يف 

�أع���م���ال �ل��ع��ط��اء م���ن خ���الل �لترع 
ل��ل��م��ن��اط��ق �لتي  ب��امل��ي��اه و�إي�����ش��ال��ه��ا 
تعاين �ُشّحاً يف مو�رد �ملياه �ل�شاحلة 
�ملوؤ�ش�شات  ت�����ش��ارك  ب��ح��ي��ث  ل��ل�����ش��رب 
يف �ل��ق��ط��اع��ن �ل��ع��ام و�خل��ا���س عر 

�لإن�شاين  �ل�شباق  ه��ذ�  يف  موظفيها 
و�لتناف�س من خالل �شّخ �أكر كمية 
م��ن �مل��ي��اه ع��ر ج��ه��از ���ش��خ تفاعلي 
تقوم  �أن  ع��ل��ى  م��ت��ن��ق��ل،  �ف���رت�����ش���ي 
ر��شد  ب��ن  حممد  م��ب��ادر�ت  موؤ�ش�شة 

بنف�س  ب��ال��ت��رع  �ل��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم  �آل 
ها  ت�شخُّ �لتي  �لإجمالية  �ملياه  كمية 
كل جهة وكل موؤ�ش�شة و�إي�شالها �إىل 
�ملحتاجن و�ملحرومن يف �ملجتمعات 

�لأقل حظاً يف �لعامل.

•• دبي-وام:

للمعر�س  �ل�����ش��اد���ش��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات  �خ��ت��ت��م��ت 
�ل����ذي  لالأمل”  “�لت�شميم  �ل�������ش���ن���وي  �خل������ريي 
“حجوز�ت  حلملة  دعما  لل�شيد�ت  دبي  ن��ادي  نظمه 
دبي �لعطاء بهدف توفري  �أطلقتها  �لتي   ”2030
فر�س �لتعليم و�لتاأهيل �ملنا�شبة لالأطفال و�ل�شباب 
دعم  �إىل  بالإ�شافة  �ملوؤ�ش�شة  دع��م  من  �مل�شتفيدين 
حملة ثورة �إعادة تاأهيل مهار�ت 15 مليون �شخ�س 

�أطلقها  �لتي  يف �لبلد�ن �لنامية بحلول عام 2021 
�ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي.

و�شيتم تخ�شي�س ريع �ملعر�س بالكامل ل�شالح حملة 
حجوز�ت 2030 وذلك �شمن تبني “مبادرة �ملنال 
�لإن�شانية” ملهنة “�لتعليم” كو�حدة من �ملهن �لتي 
�مل�شتفيد�ت  �لفتيات  من  كثري  م�شتقبال  بها  حتلم 
من �حلملة. و�شاركت يف �ملعر�س 33 م�شممة �أزياء 
�إمار�تية  �أزي��اء  ود�ر  28 م�شممة  هي  وجم��وه��ر�ت 

بالإ�شافة �إىل 5 م�شمات جموهر�ت.

وق��ال��ت مل��ي��اء ع��ب��د �ل��ع��زي��ز خ���ان م��دي��رة ن����ادي دبي 
�أن  يف  �لفتيات  �أح���الم  لتحقيق  نتطلع   “ لل�شيد�ت 
ي�شبحن معلمات يف عام 2030 �شمن �لفكرة �لتي 
�لعطاء  2030 لدبي  �إليها حملة حجوز�ت  ت�شتند 
و�لتي يدعمها معر�س �لت�شميم لالأمل يف ن�شخته 
�لدعم  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شرية  �لعام”..  ه��ذ�  �ل�شاد�شة 
�شمو  توليه  �ل���ذي  �لكبري  �له��ت��م��ام  �إط���ار  ي��اأت��ي يف 
�ل�شيخة منال بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�شة 
لل�شيد�ت  دب��ي  ن���ادي  رئي�شة  ل��ل��م��ر�أة  دب��ي  موؤ�ش�شة 

حملة  منها  متنوعة  م��ب��ادر�ت  عر  �لفتيات  لتعليم 
�لإن�شانية  �ملنال  مبادرة  �أطلقتها  �لتي  “لتعلميها” 
���ش��م��ن حملة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ه��ن��ة  2017 ودع����م  ع����ام 

حجوز�ت 2030 لدبي �لعطاء.
و�أكدت �أن �لهدف من �ملعر�س لي�س فقط دعم تعليم 
�لفتيات وما له من �أثر م�شتد�م بل �ل�شعي ل�شمان 
للفتيات  ن��وع��ي��ة  �إ���ش��اف��ة  ت�شكل  م�شتقبلية  م��ه��ن��ة 
ر�شائل  من  �ملهنة  لهذه  ملا  �حلملة  من  �مل�شتفيد�ت 
�أ�شا�شية  رك��ي��زة  �لتعليم  وك���ون  وت��رب��روي��ة  قيمية 

�شكرها  ع���ن  و�أع���رب���ت  و�ل�����ش��ع��وب.  �لأمم  ل��ن��ه�����ش��ة 
�لتي  �لإم���ار�ت���ي���ة  �لأزي������اء  �مل�����ش��م��م��ات ودور  ل��ك��اف��ة 
“�لت�شميم  ملعر�س  �ل�شاد�شة  �لن�شخة  يف  ���ش��ارك��ت 
ل��الأم��ل خ��ا���ش��ًة �مل�����ش��م��م��ات �ل��ل��و�ت��ي ح��ر���ش��ن على 
مل�شممات  بال�شكر  تقدمت  كما  �شنويا  فيه  �مل�شاركة 
�لعام  ه��ذ�  للمعر�س  �ن�شممن  �للو�تي  �ملجوهر�ت 
وحر�شهن على �مل�شاهمة يف هذ� �لعمل �خلريي ما 
وعطائها  �لإمار�تية  للمر�أة  �لإن�شاين  �لدور  يعك�س 
عجلة  دف��ع  يف  �مل�شاهمة  على  وحر�شها  �مل��ت��و����ش��ل 

�ل��ت��ن��م��ي��ة ب��امل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ف��ق��رية م���ن خ���الل متكن 
دبي  ن��ادي  �أن  و�أ�شافت  تعليميا.  و�لفتيات  �ل�شباب 
لل�شيد�ت بقيادة �شمو �ل�شيخة منال بنت حممد بن 
�لإن�شاين  �لعمل  دروب  يف  م�شتمر  مكتوم  �آل  ر��شد 
�ملجتمعية  م�شوؤوليته  م��ن  �ن��ط��الق��ا  و�لج��ت��م��اع��ي 
“�لت�شميم لالأمل” بابه مفتوح  موؤكدًة �أن معر�س 
جلميع حمبي �لعمل �خلريي للم�شاهمة يف �إحد�ث 
فارق يف حياة �لعديد من �لفتيات �للو�تي يو�جهن 

و�قعاً موؤملاً وظروفاً معي�شية �شعبة.

دائرة الق�شاء يف اأبوظبي حتذر من الآثار ال�شلبية للعنف الأ�شري
•• اأبوظبي -وام:

ن��ظ��م��ت د�ئ����رة �ل��ق�����ش��اء يف �أب��وظ��ب��ي، حم��ا���ش��رة ت��وع��وي��ة ب��ع��ن��و�ن “�لعنف 
�لقانونية  �لثقافة  ن�شر  �إىل  �لأ�شري”، �شمن مبادرة “جمال�شنا” �لهادفة 
�شوؤون  مكتب  م��ع  بالتن�شيق  �ملجتمع،  �أف���ر�د  ب��ن  �لتوعوية  �لر�شائل  وب��ث 
�ملجال�س بديو�ن ويل عهد �أبوظبي، وذلك �نطالقا من توجيهات �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير �شوؤون �لرئا�شة، 
بامل�شاهمة  �ملتمثلة  �ل�شرت�تيجية  �لأولوية  لتحقيق  �لق�شاء،  د�ئ��رة  رئي�س 
يف �حلفاظ على �لأمن عر �مل�شاركة �مل�شتد�مة مع مكونات �ملجتمع �ملحلي 
و�لدويل . و��شتعر�شت �ملحا�شرة �لتوعوية �لتي ��شت�شافها جمل�س �لرو�شة 
�أف��ر�د �لأ�شرة  �أ�شباب �لعنف �لأ�شري و�آث��اره �ل�شلبية على  يف منطقة �لعن، 
من  للحد  �لكفيلة  و�ل�شبل  و�حل��ل��ول  �ملجتمع،  على  و�نعكا�شاتها  �ل��و�ح��دة 

�نت�شارها، ف�شال عن بع�س �لوقائع �لتي �شهدتها �أروقة �ملحاكم .
و�أو�شح �مل�شت�شار علي �لعرياين، رئي�س نيابة �ل�شتئناف يف �لعن، �أن �لعنف 
�لأ�شري �ملتمثل يف ��شتخد�م �لقوة �شو�ء �ملادية �أو �ملعنوية يف حميط �لأ�شرة 
ينتج  مكت�شب  ع���دو�ين  �شلوك  ه��و  �ل�شيطرة،  �أو  �لهيمنة  لفر�س  �ل��و�ح��دة 
�إىل  و�لو�شول  �لأ�شري  �لتفكك  بينها  �ل�شلبية، من  �لآث��ار  �لعديد من  عنه 
�شاحات �ملحاكم ورفع �لدعاوى �لق�شائية، وما يرتتب عليه من ت�شتت �لأبناء 

و�لتاأثري على تن�شئتهم �لتن�شئة �ل�شليمة .
�أنو�ع �لعنف �لأ�شري و�أ�شكاله �ملتعددة، و�لتي من  و�أبان �مل�شت�شار �لعرياين، 
بينها �لعنف �ملادي �ملتمثل يف �لعتد�ء على �شالمة ج�شم �ل�شحية، و�لعنف 
�للفظي �لذي مي�س �ل�شخ�س بال�شوء و�لتقليل من قدره عن طريق �ل�شب �أو 
�لإهانة نتيجة عدم �ل�شيطرة على م�شاعر �لغ�شب، و�لعنف �لجتماعي �لذي 

مي�س حقوق �لخرين كاإجبار �ملر�أة على �لزو�ج �أو �لطالق .

�لن�شاء  على  �لو�قع  �شو�ء  �لو�حدة  �لأ�شرة  �لعنف يف حميط  �أ�شباب  وتناول 
وحق  �لقو�مة  ملفهوم  �خلاطئ  �لفهم  ت�شمل  و�لتي  �مل�شنن،  �أو  �لأط��ف��ال  �أو 
�إىل �لطرف �لخ��ر، ف�شال  �أو �ل�شتماع  �تباع ثقافة �حل��و�ر  �لتاأديب، وعدم 
عن �ل�شعور باحلقد �أو �لكره لدى �أحد �أفر�د �لأ�شرة، ما ينتج عنه �لعدو�نية، 

و�أي�شا �أ�شباب �جتماعية جر�ء �لتفرقة يف �ملعاملة .
�شحاياه،ول�شيما  على  نف�شية  �ث���ار�  ي��رتك  �لأ���ش��ري  �لعنف  �أن  و�أ���ش��اف: 
�شلوكهم  يف  وقديت�شبب  و�لبدنية  �لنف�شية  �شحتهم  على  يوؤثر  �إذ  �لأطفال 
�ل��ع��دو�ين جت��اه �لآخ��ري��ن، �أو �لن��ع��ز�ل و�لن��ط��و�ء، ف�شال عن �لعديد من 
�ل�شطر�بات �لنف�شية و�لعاطفية،و�لتي قد توؤدي �إىل حرمانهم من �لتفكري 

يف حل �مل�شاكل ومنعحدوثها �أو مو�جهتها .
�للتز�م  �أهمية  �إىل  �لعرياين  �أ���ش��ار  �لأ���ش��ري،  �لعنف  مو�جهة  �شبل  وح��ول 
بتطبيق �لتعاليم �لدينية �ل�شحيحة، �إذ �أن �لدين �لإ�شالمي كفل للرجل حق 

�لقو�مة وفق �ل�شو�بط و�ل�شروط �لتي حددتها �ل�شريعة و�لقانون من دون 
�لت�شبب يف �شرر �أو �يذ�ء لأي �شخ�س، ف�شال عن �لتقليل من �لعتماد على 
�لتعامل  يف  جناحها  �أثبتت  �لتي  �لأ�شاليب  �لأطفال،و��شتخد�م  �شد  �لعنف 
�ل�شرب  م��ن  ب��دل  �إل��ي��ه��م  �ملحببة  �لأ���ش��ي��اء  م��ن  �حل��رم��ان  �أو  كاملنع  معهم، 
و�لع���ت���د�ء، م��ع م��ر�ع��اة �ل���دور �ل��رق��اب��ي م��ن �أول��ي��اء �لأم���ور على �شلوكيات 
�لأعمال  م�شاهدة  �أو  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  ��شتخد�م  �أثناء  �لأطفال 

�لتي قد حت�س على �لعنف.
�أبوظبي،  يف  و�لطفل  �لأ�شرة  نيابة  وكيل  �لكندي،  �شامل  تناول  جهته،  ومن 
�لأ�شري،  �لعنف  حل���الت  �لأ���ش��رة  نيابة  �شهدتها  �ل��ت��ي  �ل��وق��ائ��ع  م��ن  ع���دد� 
كالعتد�ء�ت بن �لأزو�ج �أو �لأ�شقاء و�لعتد�ء على �لأطفال، وما نتج عنها 
من حالت �إ�شابات ج�شيمة و�لت�شبب يف عاهات م�شتدمية و�أحيانا ت�شل �إىل 

�لوفاة، مما يعر�س مرتكبيها للمحاكمة �جلنائية.

وزارة تطوير البنية التحتية ت�سارك ب�سباق »�سقيا االأمل«

ح�شن املن�شوري: »�شقيا الأمل« اأحد ال�شواهد على ال�شهامات 
الإن�شانية واخلريية التي قدمتها المارات للعامل

نادي دبي لل�شيدات يختتم معر�شه اخلريي »الت�شميم لالأمل«

»اأرا�شي عجمان« تطلق مبادرة »اأب�شر ب�شعدك«
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عربي ودويل

�جلديد  �ل��و�ف��د  زيلينك�شي  فولودميري  و�لكوميدي  �ملمثل  ب  ين�شّ
�ل�شيا�شة رئي�شاً لأوكر�نيا، ليد�شن حقبٍة جديدة يف هذ� �لبلد  على 

�لذي يعاين من حرب يف �شرقه و�شعوبات �قت�شادية.
ويق�شم زيلينك�شي �ليمن بو�شع يد على �لد�شتور، وفق �لتقليد، ويد 

�أخرى على �إجنيل يعود �إىل �لقرن �ل�شاد�س ع�شر.
وياأتي هذ� بعد �شهر من �لفوز �ملدوي لزيلينك�شي �لبالغ من �لعمر 
�أ�شغر رئي�س لأوكر�نيا يف  برتو بورو�شنكو، لي�شبح  على  عاماً   41

مرحلة ما بعد �لحتاد �ل�شوفياتي.
وبعد �لق�شم، يلقي زيلينك�شي خطاباً لالأمة، وهو حدث مرتقب نظر�ً 
لغمو�س نو�يا هذ� �ملمثل �لذي مل يكن ميلك برناجماً �شيا�شياً حمدد�ً 
عند �نتخابه. و��شتقطب زيلينك�شي �لناخبن خ�شو�شاً ب�شبب �شعور 
ووعوده  �لتقليدية،  �ل�شيا�شية  �لطبقة  من  بالإحباط  �لأوكر�نين 

بو�شع حّد للف�شاد و"ك�شر �لنظام".
و�أّدى زيلينك�شي م�شهد ق�شم �ليمن �أ�شاًل يف م�شل�شله "خادم �ل�شعب" 

حيث لعب دور �أ�شتاذ تاريخ ي�شبح رئي�شاً للبالد ب�شكل مفاجئ.
لكن هذ� �ملرة، �شيكون �لق�شم حقيقياً ولي�س خياليا. ومل ياأخذ كر 
�لأول- 31 كانون  �ل�شاب على حممل �جلد عند تر�شحه يف  �ملمثل 

دي�شمر.

نفت �حلكومة �ل�شورية ��شتثمار مطار دم�شق �لدويل، �أو �أي مطار �آخر 
يف �شوريا من قبل رو�شيا. وقالت وز�رة �لنقل �ل�شورية فى بيان على 
موقعها: "ل توجد حتى �لآن �أي مفاو�شات حول ��شتثمار �ملطار وغريه 
من �ملطار�ت �ل�شورية، ومطار دم�شق �لدويل هو �أحد �ملن�شاآت �حليوية 
و�مل�شاريع �ل�شخمة �لتي تعمل �لوز�رة على تطويرها و��شتثمارها على 
نظام Bot مع روؤية �إن�شاء �شالة ركاب جديدة". و�أ�شافت �لوز�رة �أنه 
�مل�شرتكة  للجنة  ع�شرة  �حلادية  �ل��دورة  �جتماعات  بروتوكول  �شمن 
تاأهيل  مناق�شة  �ل�شورية �لرو�شية يف يناير"كانون �أول" 2018 متت 
دم�شق  يف  �ملنعقدة  �لفنية  �ملباحثات  على  بناًء  وحلب  دم�شق  مطاري 
يف نوفمر"ت�شرين ثاين" 2018 حيث عر�س �جلانب �لرو�شي �إعادة 
تاأهيل �ملطارين وفق نظام Bot". و�أكدت �لوز�رة "�أنه ل يوجد حتى 
�أو غريه من  �ل��دويل  ��شتثمار مطار دم�شق  �أي مفاو�شات حول  �لآن 
كان يف  وما جرى  كانت،  �أي جهة  قبل  �ملدنية من  �ل�شورية  �ملطار�ت 
�أي م�شتجد�ت �شيتم  �أك��ر، وعند حدوث  �إط��ار �ملباحثات و�لعر�س ل 
عر�شها و�لإعالن عنها يف حينه". وكان جمل�س �لوزر�ء �ل�شوري ناق�س 
�ل�شركة  يف جل�شته �لأح��د، م�شروع قانون بت�شديق �لعقد �ملوقع بن 
"�أ�س.تي.جي �ينجينريينغ" �لرو�شية  �لعامة ملرفاأ طرطو�س و�شركة 
�لتعاون  بروتوكول  عماًل  وذل��ك  طرطو�س،  مرفاأ  و��شتثمار  لإد�رة 

للجنة �ل�شورية �لرو�شية �مل�شرتكة لإد�رة �لق�شم �ملدين للمرفاأ.

�أعلنت �ل�شلطات �لطاجيك�شتانية �أم�س مقتل 29 �شجينا بينهم 24 
متطرفاً من �أع�شاء تنظيم د�ع�س، وثالثة حر��س يف مترد وقع م�شاء 
�لأحد يف �شجن قريب من دو�شانبي عا�شمة هذ� �لبلد �لو�قع يف �آ�شيا 
�لدولة  �أع�شاء  من  �لو�شطى. وقالت وز�رة �لعدل يف بيان �إن "24 
�أن  مو�شحة  حر��س"،  ثالثة  قتلو�  �ل�شالميون  قتلو�.  �لإ�شالمية 

�أع�شاء �لتنظيم قتلو� خم�شة �شجناء �آخرين.
"16،30 ت   21،30 �ل�شاعة  بد�أ عند  �لع�شيان  �أن  �لبيان  و�أو�شح 
غ" من �لأحد يف هذ� �ل�شجن �لذي ي�شم 1500 معتقل يف �شجن يف 

مدينة وحدة �لتي تبعد 17 كلم عن �شرق �لعا�شمة.
وتابع �أن �ل�شجناء طعنو� �أول حتى �ملوت ثالثة حر��س، ثم "بهدف 
ترهيب �ل�شجناء" طعنو� خم�شة منهم. وبعد ذلك �حتجزو� معتقلن 
لل�شجن  �لطبية  �ملن�شاآت  يف  �لنار  ي�شرمو�  �أن  قبل  رهائن  �آخ��ري��ن 

و"يهاجمو� طاقم �ملركز ليحاولو� �لفر�ر".
�أع�شاء هذه  24 من  رد، قتل  �أث��ر عملية  "على  �أن��ه  �لبيان  و�أ�شاف 
�أن  مو�شحا  �لرهائن"،  حترير  ومت  �آخ��رون   35 و�عتقل  �ملجموعة 

�لعملية �نتهت وعاد �لهدوء �إىل �ل�شجن.
وبن �لذين �شاركو� يف �لع�شيان، ح�شب �ل�شلطات، بهروز غوملورود 
"20 عاما" جنل قائد �شابق للقو�ت �لطاجيك�شتانية �ل�شابقة �أ�شبح 
�أي��ل��ول- قتل يف  �شوريا حيث  د�ع�����س يف  لتنظيم  �ملهمة  �ل��ك��و�در  م��ن 

�شبتمر 2017.

عوا�شم

كييف

دم�شق

دو�شانبي

كيف تدخلت تركيا بال�شالح يف معارك ليبيا؟
•• طرابل�س-وكاالت:

�أثار تقدم �جلي�س �لليبي و�شيطرته على مدن ومناطق عدة يف ليبيا قلق 
�أنقرة، �لتي بدورها دعمت �ملتطرفن وجلاأت خلرق قر�ر جمل�س �لأمن 

بحظر توريد �لأ�شلحة �إىل ليبيا.
ومع و�شول �شفينة "�أمازون" �لرتكية، �ملحملة باأ�شلحة و�آليات ع�شكرية 
من  قادمة  �مليلي�شيات،  ل�شيطرة  �خلا�شع  ليبيا  يف  طر�بل�س  ميناء  �إىل 
ميناء �شام�شون �لرتكي، �ل�شبت، عززت تركيا تاريخها بدعم �لإرهاب يف 
ليبيا. وتاأتي �شحنة �ل�شالح �لرتكية بعدما �أعلن �لرئي�س �لرتكي رجب 
�لوطني  �أطلقها �جلي�س  �لتي  �لع�شكرية  للعملية  �أردوغ��ان رف�شه  طيب 
�أبدى  جهته  وم��ن  �مليلي�شيات.  من  طر�بل�س  �لعا�شمة  لتحرير  �لليبي 

�ملقبول  وغ��ري  "�ملريب"  �ل�شمت  من  ��شتغر�به  �لليبي  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
من �لبعثة �لدولية لنتهاكات حظر �ل�شالح �لتي �رتكبتها تركيا وقطر، 
وذلك يف بيان �شادر �ل�شبت. وجاء يف بيان جمل�س �لنو�ب �لليبي: "جلنة 
دولتي قطر  �مل��ح��دود من  �لدعم غري  ت�شتنكر  �لقومي  و�لأم���ن  �ل��دف��اع 
وتركيا لع�شابات د�ع�س و�لقاعدة يف �لعا�شمة طر�بل�س، ونطالب �لأمم 
لهذه  �ل�شافر  �لتدخل  لوقف  �لعاجل  بالتحرك  �لأمن  �ملتحدة وجمل�س 

�لدول يف �ل�شاأن �لليبي.
ومل تكن حادثة �ل�شفينة �لرتكية �ملحملة بالأ�شلحة �ل�شبت �لأوىل من 
وو��شح.  م�شجل  ليبيا  يف  �لإره��اب��ي��ن  متويل  يف  تركيا  فتاريخ  نوعها، 
ففي �شبتمر 2015 �شبطت �ل�شلطات �ليونانية �شفينة تركية حمملة 
�ل�شو�حل  تابع خلفر  زورق  د�هم  ليبيا، حن  �إىل  تتجه  كانت  بالأ�شلحة 

ميناء  �إىل   - �ل��رتك��ي  �لإ���ش��ك��ن��درون��ة  ميناء  م��ن  �أب��ح��رت  �ل��ت��ي  �ل�شفينة 
هري�كليون على جزيرة كريت �ليونانية. ويف يناير 2018 �شبط خفر 
�ل�شو�حل �ليونانية �أي�شا �شفينة تركية حمملة باملتفجر�ت كانت متجهة 
�إىل ليبيا. و�أ�شارت بيانات تاأمن �ل�شفينة �إىل �أنه جرى حتميل ما عليها 
من مو�د يف ميناءي مر�شن و�لإ�شنكدرونة �لرتكين، و�أن �لربان تلقى 
�أو�مر من مالك �ل�شفينة بالإبحار �إىل مدينة م�شر�تة �لليبية، لتفريغ 
�حلمولة باأكملها. ويف �شهر دي�شمر  2018 و�شلت �شفينة تركية �إىل 
�جلمارك  خدمات  وقالت  و�لذخائر،  بالأ�شلحة  حمملة  �خلم�س،  ميناء 
مبطار بنينا يف بنغازي على ح�شابها �لر�شمي على في�شبوك، �إن �ل�شحنة 
�لتي �أر�شلت من تركيا �شملت 3 �آلف م�شد�س تركي �ل�شنع، �إ�شافة �إىل 

م�شد�شات �أخرى وبنادق �شيد وذخائر.

�تخذته  �لذي  للنهج  ��شتكمال  "�أمازون" �ل�شبت،  �شفينة  وجاءت حادثة 
تركيا يف ليبيا، وهو متول �مليلي�شيات و�لتي تتكون من عنا�شر متطرفة 
�إىل  ت�شل  �لتي  و�لآل��ي��ات  و�لذخائر  بالأ�شلحة  دول��ي��ا،  مطلوبة  و�أخ���رى 

ليبيا عر مو�نئ تركية.
ف��ت��ق��دم �جل��ي�����س �لليبي و���ش��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى م���دن وم��ن��اط��ق ع���دة يف ليبيا 
�لليبية من  �لأر����ش��ي  كل  �أق�شم على حترير  فاجلي�س  �أنقرة،  قلق  يثري 

�لإرهابين. 
و�لعا�شمة طر�بل�س، �لتي �أعلن �جلي�س �لليبي بدء عملية حتريرها من 
ليبيا، مما  �لإخ��و�ن يف  لتنظيم  �آخ��ر معقل  �أ�شابيع، هي  قبل  �مليلي�شيات 
يعني نهاية هيمنتهم على �لقر�ر �ل�شيا�شي و�ملايل يف ليبيا، �شينتهي فور 

حتريرها.

ال�سلطة تعتربها خطة ال�ست�سالم فل�سطيني الإ�سرائيل 

�شفقة القرن.. تنمية اقت�شادية يف مناطق الفل�شطينيني
•• وا�شنطن-رويرتز:

ق���ال م�����ش��وؤول��ون �أم��ري��ك��ي��ون كبار 
�شيك�شف  �لأب����ي���������س  �ل���ب���ي���ت  �إن 
من  �لأول  �جل������زء  ع����ن  �ل���ن���ق���اب 
تر�مب  دون���ال���د  �ل��رئ��ي�����س  خ��ط��ة 
بن  لل�شالم  �نتظارها  ط��ال  �لتي 
و�لفل�شطينين  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ن 
ع���ن���دم���ا ي���ع���ق���د م�����وؤمت�����ر� دول���ي���ا 
يونيو-  �أو�خ������ر  يف  �ل��ب��ح��ري��ن  يف 
يف  �ل�شتثمار  لت�شجيع  ح��زي��ر�ن 

�ل�شفة �لغربية وقطاع غزة.
"ور�شة  �أن  �مل�����ش��وؤول��ون  و�أ����ش���اف 
�شت�شم  �لقت�شادية"  �ل���ع���م���ل 
م�������ش���وؤول���ن ح��ك��وم��ي��ن وزع���م���اء 
�أعمال يف حماولة لتعزيز �جلانب 
�لق��ت�����ش��ادي م��ن م��ب��ادرة �ل�شالم 
�لأمريكية �ملتوقع �أي�شا �أن ت�شمل 
�شيا�شية  ق�شايا  حل��ل  مقرتحات 
�ل�شر�ع  حم�����ور  مت���ث���ل  ����ش���ائ���ك���ة 

�لإ�شر�ئيلي-�لفل�شطيني.
ت��ر�م��ب �خل��ط��ة �لقادمة  وو���ش��ف 
لكن  �لقرن"  "�شفقة  ب���اأن���ه���ا 
��شتنكرو�  فل�شطينين  م�شوؤولن 
يعتقدون  �لذي  �لأمريكي  �جلهد 
ب�شدة  م����ن����ح����از�  ����ش���ي���ك���ون  �إن��������ه 

لإ�شر�ئيل.
لل�شرق  ت��ر�م��ب  ف��ري��ق  �أن  وي��ب��دو 
ب��ق��ي��ادة ���ش��ه��ره جاريد  �لأو����ش���ط 
للمنطقة  وم���ب���ع���وث���ه  ك���و����ش���ر 
ج����ي���������ش����ون ج����ري����ن����ب����الت ي���ن���وي 

تل  م��ن  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شفارة  نقل 
و�لع������رت�ف  �ل��ق��د���س  �إىل  �أب���ي���ب 
ب��ال��ق��د���س ع��ا���ش��م��ة لإ���ش��ر�ئ��ي��ل يف 
تنتهجها  ���ش��ي��ا���ش��ة  ع����ن  ت����ر�ج����ع 
م��ن��ذ ع�شر�ت  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�ل�شنن. ولكن �مل�شوؤول �لأمريكي 
�إن �لعديد من زعماء  �لكبري قال 
�لفل�شطينين  �لأع����م����ال  ق���ط���اع 
كبري�"  �ه���ت���م���ام���ا  "�أظهرو� 
با�شم  ب���امل���وؤمت���ر. وق����ال م��ت��ح��دث 
مو�شي  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ملالية  وزي���ر 

كحلون "مل نتلق بعد دعوة".
قالو�  �أمريكيون  م�شوؤولون  وك��ان 
�لإعالن  �شيتم  �إن��ه  �شابق  يف وق��ت 
�نتهاء  ب��ع��د  �ل�������ش���الم  خ��ط��ة  ع���ن 
يونيو  �أو�ئ������ل  يف  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر 

-حزير�ن.
ل��ك��ن �لإع�����الن ع��ن ور���ش��ة �لعمل 
م�شتثمرون  فيها  �شي�شارك  �لتي 
متهد �لطريق على ما يبدو لطرح 
�خلطة على �أكر من مرحلة بدء� 
ب��اخل��ط��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف �أو�خ����ر 
�ملقرتحات  ث���م  ح����زي����ر�ن  ي��ون��ي��و 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف وق�����ت لح�����ق مل 

يتحدد حتى �لآن.
وق��ال �مل�����ش��وؤول �لأم��ري��ك��ي �لكبري 
ل�شكان  ����ش���ي���ث���ب���ت  �مل������وؤمت������ر  �إن 
يف  م��ان��ح��ة  دول  ه��ن��اك  "�أن  غ���زة 
وت�شخ  ت��اأت��ي  �أن  م�شتعدة  �ل��ع��امل 

��شتثمار�ت".
للح�شول  ت��ر�م��ب  �إد�رة  وت�شعى 

�لأم�������ر على  ب������ادئ  �ل���رتك���ي���ز يف 
رغم  �ملحتملة  �لقت�شادية  �ملنافع 
وجود �شكوك عميقة بن �خلر�ء 
ب�شاأن فر�س جناح �خلطة خا�شة 
يف ظل ف�شل جهود �شابقة دعمتها 

و��شنطن على مدى عقود.
وقال م�شوؤول كبري باإد�رة تر�مب 
�أنها فر�شة لأخذ �خلطة  "نعتقد 
ن��ع��م��ل عليها  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لآن وتقدميها  منذ فرتة طويلة 

للمنطقة".
�ملتوقع  م��ن  �أن  �مل�����ش��وؤول  و�أو���ش��ح 
�ل����ذي  �مل�����وؤمت�����ر،  يف  ي�������ش���ارك  �أن 
و   25 ي��وم��ي  �مل��ن��ام��ة  ت�شت�شيفه 
ممثلون  ح���زي���ر�ن،  ي��ون��ي��و-   26
بقطاع  ت��ن��ف��ي��ذي��ون  وم�������ش���وؤول���ون 
و�ل�شرق  �أوروب��������ا  م���ن  �لأع����م����ال 

�لأو�شط و�آ�شيا.
�أحجم  �آخر  �أمريكيا  لكن م�شوؤول 
عن �لقول عما �إذ� كان م�شوؤولون 
فل�شطينيون  و  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ون 

�شي�شاركون يف �ملوؤمتر.
�مل�شوؤول  يو�شف  �أب��و  و����ش��ل  وق��ال 
�ل����ك����ب����ري مب���ن���ظ���م���ة �ل���ت���ح���ري���ر 
�لفل�شطينية �إن �ملوقف �لفل�شطيني 
�مل�شاركة مطلقا  ع��دم  وه��و  و��شح 
�جلزء  ول  �لقت�شادي  �جل��زء  يف 

�ل�شيا�شي من هذ� �لتفاق.
�لفل�شطينية  �ل�����ش��ل��ط��ة  وت��ق��اط��ع 
ج��ه��ود �ل�����ش��الم �لأم��ري��ك��ي��ة منذ 
�أو�خر 2017 عندما قرر تر�مب 

على  يعرفون  �لذين  هم  �ملقربن 
�خلطة  تت�شمنه  م��ا  �ل��دق��ة  وج��ه 
ف��ق��د ك�����ش��ف م�����ش��اع��دون لرت�مب 
ق�شايا  �شتتناول  �أنها  عن  �لنقاب 
و�شع  م���ث���ل  رئ���ي�������ش���ة  ����ش���ي���ا����ش���ي���ة 

�لقد�س.
كل  �نتقاد  يتوقعون  �إنهم  وق��ال��و� 
من �لإ�شر�ئيلين و�لفل�شطينين 

لبع�س �ملقرتحات.
وقال وزير �خلارجية �لفل�شطيني 
�جتماع  خ�����الل  �مل���ال���ك���ي  ري����ا�����س 
ح�شره جرينبالت بالأمم �ملتحدة 
�لوليات  �إن  �لأخ�����رية  �لآون�����ة  يف 

�لعربية.  �حل��ك��وم��ات  دع���م  ع��ل��ى 
ومن �ملرجح �أن تدعو �خلطة �إىل 
�ل��دولر�ت كدعم  تقدمي مليار�ت 
ومعظمها  للفل�شطينين  م���ايل 
بالنفط  �لغنية  �خلليج  دول  م��ن 
�أ�شخا�س  ق�����ال  ح�����ش��ب��م��ا  وذل������ك 

مطلعون على �ملناق�شات.
حللفائها  �ل�������ش���ع���ودي���ة  و�أك���������دت 
�ل��ع��رب �إن��ه��ا ل��ن ت��و�ف��ق ع��ل��ى �أي 
�ملطالب  تلبي  ل  �أم��ري��ك��ي��ة  خطة 

�لرئي�شية للفل�شطينين.
وعلى �لرغم من �أن معدي �خلطة 
من  فقط  حفنة  �أن  على  ي�شرون 

خطة  يبدو  م��ا  على  تعد  �ملتحدة 
لإ�شر�ئيل  فل�شطيني  ل�شت�شالم 
و�أ�شر على �أنه لي�س هناك �أي مال 

ميكن �أن يجعل ذلك مقبول.
�لأ�شا�شية  �مل����خ����اوف  ب���ن  وم����ن 
للفل�شطينين م�شاألة ما �إذ� كانت 
�لأ�شا�س  مطلبهم  �شتلبي  �خلطة 
�ل�شفة  يف  م�شتقلة  دول��ة  باإقامة 
�لغربية و�لقد�س �ل�شرقية وقطاع 

غزة.
و�متنع كو�شر عن تو�شيح ما �إذ� 
يقوم  حال  تت�شمن  �خلطة  كانت 

على �أ�شا�س وجود دولتن .

قا�شم �شليماين ي�شّعد... طمعًا مبن�شب اأعلى
•• عوا�شم-وكاالت:

ط���������و�ل ع�������دة �����ش����ن����ن، �ن���خ���رط���ت 
متقّطع  �شر�ع  يف  �ملتحدة  �لوليات 
�إي��ر�ن ووكالئها. لكن كلما رفع  مع 
�ل��رئ��ي�����س �لأم��ري��ك��ي ت��ر�م��ب �شقف 
�لتحدي، رد عليه، بنف�س �لطريقة، 
�لقد�س  �شليماين، قائد فيلق  قا�شم 

يف �حلر�س �لثوري �لإير�ين.
ط���������و�ل ع�������دة �����ش����ن����ن، �ن���خ���رط���ت 
متقّطع  �شر�ع  يف  �ملتحدة  �لوليات 
�إي��ر�ن ووكالئها. لكن كلما رفع  مع 
�ل��رئ��ي�����س �لأم��ري��ك��ي ت��ر�م��ب �شقف 
�لتحدي، رد عليه، بنف�س �لطريقة، 
�لقد�س  �شليماين، قائد فيلق  قا�شم 

يف �حلر�س �لثوري �لإير�ين. 
وي��ت��ذك��ر م��اي��ك��ل وي�����س، م�����ش��ارك يف 
د�خل  م���ن  "د�ع�س:  ك��ت��اب  ت��األ��ي��ف 

�لتنف  نحو  �جتهت  �لتي  �لع�شكرية 
ت�شكلت  بل  لد�ع�س؛  تابعة  تكن  مل 
�شيعية  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  م���ن جم��م��وع��ة 
يقودها حزب �هلل، �لذي كان يحارب 

ل�شالح �لأ�شد. 
�مل����ق����ال، كانت  وك���م���ا ي��ل��ف��ت ك���ات���ب 
منطقة  �شمن  ت��ق��ع  �ل��ت��ن��ف  ق��اع��دة 
 55 مل�����ش��اف��ة  ت�شعيد"  "خف�س 
حلفاء  �إب����ع����اد  ب���ه���دف  ك���ي���ل���وم���رت�ً 
�أر�شلت  وي��وم��ه��ا  �مل��ك��ان.  ع��ن  دم�شق 
�إط�����ار  �أم���ري���ك���ي���ت���ان يف  م���ق���ات���ل���ت���ان 
تعبري  ح�شب  للقوة"،  "��شتعر��س 
�مليلي�شيات  ثني  بهدف  �لبنتاغون، 
�لعربات  تلك  ولكن  �لق���رت�ب.  عن 
�لطائرتان  �أطلقت  ل��ذ�  تتوقف،  مل 
تابعت  وع��ن��دم��ا  حت��ذي��ري��ة.  طلقات 
�ل��ع��رب��ات ط��ري��ق��ه��ا و�أ���ش��ب��ح��ت على 
�لتنف،  م��ن  كيلومرت�ً   29 م�شافة 

قبل  ج�����رى  م����ا  �لرعب"،  ج��ي�����س 
قافلة موؤلفة  عامن، عندما عرت 
�شحر�وياً  طريقاً  �شاحنة   20 من 
يف جنوب �شوريا، قريباً من �حلدود 
�ل��ق��اف��ل��ة مبنطقة  �لأردن����ي����ة. م���رت 
بقاعدة  حت���ي���ط  �أن����ه����ا  �إل  ع����ادي����ة 
حيث  �لتنف،  با�شم  تعرف  ع�شكرية 
�أمريكي،  ج��ن��دي   200 ي��ت��و�ج��د 
م��ع��ظ��م��ه��م م���ن �مل���اري���ن���ز و�ل���ق���و�ت 
م���ع جنود  ي��ت��ح�����ش��ن��ون  �خل���ا����ش���ة، 
�شورين.  ومتمردين  بريطانين، 
و�أ�شار وي�س، يف موقع "ديلي بي�شت"، 
�ل�شورين  �ملتمردين  �أولئك  �أن  �إىل 
وقاتلو�  �ل��ث��ورة،  مقاتلي  م��ن  ك��ان��و� 
بد�ية نظام �لأ�شد، ولكن متت �إعادة 
تدريبهم لهدف �أوحد، وهو م�شاعدة 
ل�شطياد  �أم��ري��ك��ا  ت���ق���وده  حت��ال��ف 
وقتل جهاديي د�ع�س. ولكن �لقافلة 

�لنار،  �أخ������ري�ً  �ل���ط���ائ���رت���ان  ف��ت��ح��ت 
فدمرت دبابة وبلدوزر. 

وه��ك��ذ� قتلت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف 
وكالء  �أ���ش��د  م��ن  بع�شاً  غ��ارة جوية 
�إير�ن �إرهاباً. ولكن �حلرب مع �إير�ن 
مل تندلع. وذهبت و��شنطن �إىل حد 
�شوريا  يف  وجودها  �أن  لتوؤكد  بعيد، 
جاء من �أجل حماربة د�ع�س فقط، 
"�لدفاع  ب��ه��دف  مت  ه��ج��وم��ه��ا  و�أن 
لل�شحافة  �شرح  كما  �لنف�س"،  عن 

م�شوؤول يف �لتحالف �لدويل. 
وي�����ش��ري �ل��ك��ات��ب ل��ع��دم ق��ي��ام حزب 
ومبعنى  �ن���ت���ق���ام���ي.  رد  ب������اأي  �هلل 
فوري  ت�شعيد  خف�س  ���ش��رى  �آخ���ر، 
�عترت  و�لتي  �جلوية،  �لغارة  بعد 
لحقاً مبثابة حادث ثانوي يف �إطار 
وتهد�أ  حيناً  ت�شتد  بالوكالة،  ح��رب 
�أمريكا و�إي��ر�ن يف �ل�شرق  ت��ارة، بن 

�لأو������ش�����ط.  وح�����ش��ب ���ش��ح��ي��ف��ة "ذ� 
ثالثة  قبل  �لريطانية،  غارديان" 
قائد  �شليماين،  قا�شم  �أم��ر  �أ�شابيع، 
�شيعية  ميلي�شيات  �ل��ق��د���س،  فيلق 
بالوكالة".  حل���رب  "بال�شتعد�د 
"مل يكن  وقال م�شوؤول لل�شحيفة: 
م��ا �أم����ر ب��ه ���ش��ل��ي��م��اين دع����وة حلمل 

�ل�شالح، لكنه مل يكن بعيد�ً عنه".
وح�����ش��ب �ل��ك��ات��ب، ي��ب��دو و����ش��ح��اً �أن 
دفعت  �ل�شتخبار�تية  �ملعلومة  تلك 
جمموعة  لإر���ش��ال  �لأب��ي�����س  �لبيت 

قاذفات  �إىل  �إ�شافة  بحرية  قتالية 
عن  ف�����ش��اًل  �خل��ل��ي��ج،  �إىل   52 ب��ي 
غري  �لديبلوما�شين  جميع  �شحب 

�لأ�شا�شين من �لعر�ق. 
وبر�أي كاتب �ملقال، يعتر �شليماين 
�ملنطقة.  يف  لأم��ري��ك��ا  ع���دو  �أخ��ط��ر 
��شتنز�ف  يف  ب����دوره  ����ش��ت��م��ت��ع  وق���د 
منطقة  يف  �لأكر"  "�ل�شيطان 
بلدين  وت�شمل  ك��ث��ب،  ع��ن  يعرفها 
مزيج  ع��ر  حكومتيهما  �إىل  ت�شلل 

من �لإكر�ه و�لر�شوة و�لعنف. 

العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3735  جتاري جزئي
�س.ذ.م  �لغذ�ئية  بالوجبات  �لتموين  خلدمات  �بيك�س  �شركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  �شبطينى  جورج  مديرها/�ليا�س  وميثلها 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/6/4  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شركة 
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  بالز�م  ذ.م.م  ماف�س  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  �لهاملي  حممد 
�ملطالبة  تاريخ  �شنويا من  �لقانونية %9  للمدعية مبلغ )41.494.33( درهم و�لفائدة 
�لق�شائية يف:2017/11/7 حتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليها بامل�شاريف ومبلغ 
لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة 
با�شم �شاحب  �لتايل لن�شر هذ� �لع��الن �شدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثن يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1952  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-فينوجوبال ر�ماناثان جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
م�شرف عجمان/�س.م.ع قد �أقام عليك �لدعوى مو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملديونية  متثل  و�لتي  �ملدعي  للم�شرف  دره��م   )215.234.00( مبلغ  ب��اد�ء  عليه 
و  �لتام  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  قانونية من  فائدة   %12 و  ذمته  �ملرتتبة يف 
)16.000( درهم �تعاب �ملحاماة و�لر�شوم و�مل�شاريف.وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.C.14:بالقاعة �ل�شاعة:9:30 �س  �مل��و�ف��ق:2019/5/26 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�مل���دع���و / حم��م��د عمر  ف��ق��د 
�حل���������ش����ن ف����ق����ري �ل������ش�����الم 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س     -
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������و�ز   -
من   )BM0936702(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0559651988    

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / حممد عديل 
باك�شتان     ، عبا�شي  ب�شتان 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )DB1406171( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

 0564613474

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو / حممد عثمان 
باك�شتان     ، ع���ب���د�ل���ع���زي���ز 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )2850392BM( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0553095130

فقدان جواز �شفر
كل  �ز�د   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
باك�شتان     ، ك�����ل  رح����م����ن 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )4793782CK( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0506719155

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د �مل���دع���و/ ر����ش���و�ن قيوم 
باك�شتان   ، ع����ب����د�ل����ق����ي����وم 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)4158871(   يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د �مل��دع��و/ك��ا���ش��و ���ش��دي��ق ، 
باك�شتان �جلن�شية     جو�ز �شفره 
   )AH4893842( رق���م 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����ر 
بال�شفارة   ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �شفر

فقدان �شهادةاأ�شهم
فقد�ن �شهادة ��شهم با�شم ليلى �شيف �لغرير �شادرة 

عن �شركة �ل�شمنت �لوطنية برقم 45 وتاريخ 
16/11/2005 عدد 60،000 �شهم يرجى ممن يعر 

عليها �لت�شال مع فريد عبد�هلل 0506551898 
وبق�شم �ل�شهم لل�شركة 043388885  

العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
�لت�شديق  وطلب  �لإم���ار�ت   : �جلن�شية   ، �حل��م��ادي  �خلياط  �حمد  يو�شف  يعقوب 
�ل�شفد  �لتجاري  �ل�شم  يف   %100 �لبالغة  ح�شته  يف  )تنازل(  يت�شمن  حمرر  على 
للخياطة ، ن�شاط �لرخ�شة خياطة �ملالب�س �لرجالية ، و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 563650 �ل�شادر بتاريخ 2001/6/9 يف 
كاتيل  �ل�شيد/كونهي ممد كوجنانام  �لقت�شادية بخورفكان.   �ىل  �لتنمية  د�ئ��رة 
كونهي موديدين ، �جلن�شية : �لهند.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/993 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- يرنال �شاندره �شيكار  جمهول حمل �لقامة 
ويل  وب�شفته  نف�شه  ع��ن  ماكت  �لتنفيذ/جوفريد  طالب  �ن  مب��ا 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  رهبا  ليلى  �بنته  على  طبيعي 
به وقدره )1929723(  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/547  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-نا�شر يو�شف دروي�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�لعبيديل  �حمد  ���س.م.ل وميثله:عبد�هلل علي حممد  �لعربية  �لتاأمن  �شركة 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى مو�شوعها  �أق��ام عليك  قد 
)15.600( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
�ملو�فق:2019/5/28  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  �ل�شد�د.وحددت  وحتى  �ملطالبة 
�أو من  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�    ch2.D.19:بالقاعة �ل�شاعة:9:30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل
مقتل ع�شرة مدنيني بغارات رو�شية يف اإدلب  

•• كفرنبل-اأ ف ب:

��شتهدفت  رو�شية  بغار�ت  �لأق��ل  على  ع�شرة مدنين  قتل 
�ل�شوري  �ملر�شد  ذك��ر  م��ا  وف��ق  �شوريا،  غ��رب  �شمال  لياًل 
وقت  بعد  ج��اء  ق�شف  يف  �لأول،  �أم�����س  �لإن�����ش��ان  حل��ق��وق 
�ل�شوري، وقفاً  �لنظام  �إع��الن مو�شكو، حليفة  ق�شري من 

لإطالق �لنار من "جانب و�حد".
وتدور منذ فجر �م�س ��شتباكات عنيفة بن قو�ت �لنظام 
�ملتحالفة معها  �ل�شام و�لف�شائل  من جهة وهيئة حترير 
من جهة �أخرى يف ريف حماة �ل�شمايل �لذي يخ�شع مع 
رو�شي- هدنة  لت��ف��اق  حميطة  ومناطق  �إدل���ب  حمافظة 
رو�شية وق�شف كثيف  �ملعارك مع غار�ت  وتتز�من  تركي. 

لقو�ت �لنظام يطال مدناً وبلد�ت عدة يف �ملنطقة.
خم�شة  بينهم  مدنين،  ع�شرة  مقتل  ع��ن  �ملر�شد  و�أف���اد 
�أط���ف���ال و�أرب�����ع ن�����ش��اء، ج����ر�ء غ����ار�ت رو���ش��ي��ة ل��ي��ل �لأح���د 
��شتهدفت بلدة كفرنبل وحميطها يف ريف �إدلب �جلنوبي 
�لغار�ت وفق �ملر�شد، حميط  �إحدى  �لغربي. و��شتهدفت 

م�شفى يف �لبلدة، ما ت�شّبب بخروجه من �خلدمة.
على  منازل  خم�شة  بر�س  فر�ن�س  وكالة  مر��شل  و�شاهد 
�أو جزئي  �أط��ر�ف كفرنبل ت�شررت ب�شكل كلي  �لأقل على 
جر�ء �لق�شف، بالإ�شافة �ىل ت�شرر �شاحنة بي�شاء �للون 
وخّلفت  �لق�شف.  ��شتهدفه  م��ن��زل  ق��رب  متوقفة  ك��ان��ت 

�إحدى �ل�شربات حفرة كبرية.
حمر�ء  ع��ب��اءة  �رت���دت  عاماً" �لتي   72" و����ش��ل  �أم  وروت 

فر�ن�س  وكالة  ملر��شل  �لأ�شود  �للون  عليه  يطغى  وحجاباً 
ب��ر���س �أن��ه��ا جن��ت م��ن �ل��ق�����ش��ف �ل����ذي ����ش��ت��ه��دف منزلها 
�لع�شاء  �ىل  دع��وة  تلبي  كانت  �إذ  جزئياً،  ب��دم��اره  وت�شبب 

لدى �أقرباء لها.
و�أ�شافت "ظنو� �أنني حتت �لركام.. جئت لياًل لأجد �ملنزل 

خر�باً".
وك����ان �مل��ر���ش��د �أح�����ش��ى ل��ي��ل �لأح����د م��ق��ت��ل ���ش��ت��ة مدنين 
�أ�شقاء رجال جر�ء  �شيدة وطفلتها وثالثة  بينهم  �آخرين 

ق�شف لقو�ت �لنظام على �إدلب وحميطها.
و�أع��ل��ن م��رك��ز �مل�شاحلة �ل��رو���ش��ي ب��ن �أط����ر�ف �ل��ن��ز�ع يف 
�شوريا �لأحد �أن قو�ت �لنظام بد�أت منذ منت�شف ليل 18 

�أيار-مايو وقفاً لإطالق �لنار "من طرف و�حد".

»م�شام« ينتزع 1329 لغمًا حوثيًا يف اليمن
•• اليمن-وكاالت:

�حلوثي  ميلي�شيا  زرعتها  كانت  لغماً   1329 �نتز�ع  عن  "م�شام"،  �ليمن  يف  �لألغام  لنزع  �ل�شعودي  �مل�شروع  �أعلن 
�لنقالبية خالل �لأ�شبوع �لثالث من مايو "�أيار" �جلاري.

 586 �أن �لفرق نزعت خالل �لأ�شبوع �لثالث من هذ� �ل�شهر  �أ�شامة �لق�شيبي،  "م�شام"،  و�أكد مدير عام م�شروع 
لغماً م�شادة للدبابات، و44 م�شاد�ً لالأفر�د يف عدد من �ملحافظات و�ملناطق �ليمنية �ملحررة، وفقاً ملا ذكره موقع 

نت" . "�شبتمر 
و�أ�شاف، �أنه خالل �لأ�شبوع ذ�ته مت نزع 676 ذخرية غري منفجرة، و23 عبوة نا�شفة.

8149 لغماً وذخرية غري متفجرة، لي�شل جمموع ما مت  �أن �لفرق �مليد�نية نزعت منذ بد�ية هذ� �ل�شهر  وذكر 
نزعه منذ �نطالق �مل�شروع ولغاية يوم 16 مايو "�أيار" �جلاري 71868 تنوعت بن �ألغام وعبو�ت نا�شفة وذخائر 

زرعتها ميلي�شيا �حلوثي �ملدعومة من �إير�ن يف عديد من مناطق �ليمن. 

ترامب: طهران ت�سعل حرائق ال�سرق االأو�سط.. ولن متتلك النووي اأبدا

اإيران.. تاريخ اأ�شود من التخريب والعبث باأمن املنطقة
•• عوا�شم-وكاالت:

من  �لأخ����ري  �لت�شعيد  مي��ث��ل  ل 
ج��ان��ب �إي����ر�ن �أم����ر� ج��دي��د� على 
نظام �ملاليل، �لذي د�أب على �إثارة 
�لفنت و�ل�شطر�بات يف �ملنطقة، 
�شوؤون  يف  �لتدخل  �شيا�شة  وتبنى 
تخريبية  عمليات  وتنفيذ  �لغري، 
�ملنت�شرة يف ع��دد من  �أذرع���ه  عر 

�لدول حول �لعامل.
�لإير�نية،  �لتهديد�ت  على  ورد� 
�أنها  �لأمريكية،  �لبحرية  �أعلنت 
�أج����رت ت��دري��ب��ات يف ب��ح��ر �لعرب 
�أمرت  مبجموعة حاملة طائر�ت 

بالتوجه �إىل �ملنطقة.
�ملناور�ت  �إن  �ل��ب��ح��ري��ة،  وق���ال���ت 
مبجموعة  �أج���ري���ت  و�ل���ت���دري���ب 
�إ�س  �إ����س  "يو  �ل��ط��ائ��ر�ت  ح��ام��ل��ة 
بالتن�شيق  لينكون"  �أب�����ر�ه�����ام 
م������ع ������ش�����الح م���������ش����اة �ل���ب���ح���ري���ة 
�ل�شوء  و����ش���ل���ط���ت  �لأم������ريك������ي، 
�حلركة  وخ���ف���ة  "�لفتك  ع���ل���ى 
وكذلك  �لتهديد"،  ع��ل��ى  ل���ل���رد 
�مل�شالح  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  ل���ل���ردع 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �لأم����ريك����ي����ة، 
"�أ�شو�شيتد  وكالة  نقلت  ما  وف��ق 

بر�س".
�لتدريبات  يف  ����ش���ارك���ت  ك���ذل���ك 
�ملعدة  "كري�شارج"  جم���م���وع���ة 
لالإنز�ل �لرمائي، ووحدة �مل�شاة 
و�لع�شرين،  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
منطقة  يف  ن�����ش��ره��م��ا  مت  �ل��ل��ت��ن 

�لروي�س  ح��م��ود  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
تقر�أ  مل  �لإي��ر�ن��ي��ة  "�لقيادة  �أن 
�لتحركات �لأخرية جيد�، وعليها 
�أن تعلم �أن �لقو�ت �لأمريكية مل 

تاأت للمنطقة للتنزه".
�ل���روي�������س يف ح���دي���ث مع  وب������ّن 
"رهان  �أن  ن��ي��وز ع��رب��ي��ة،   ���ش��ك��اي 
ط��ه��ر�ن على �ل��دع��م �ل��رو���ش��ي �أو 
فت�شريحات  خ���اط���ئ،  �ل�����ش��ي��ن��ي 
تقف  لن  �أنها  �إىل  ت�شري  مو�شكو 
�شتف�شل  بينما  �إي�����ر�ن،  ���ش��ف  يف 
م�شاحلها  على  �لرتكيز  �ل�شن 
�لقت�شادية و�لتي ل متثل �إير�ن 

جزء� منها".

�لنووي
تعهد �لرئي�س �لأمريكي، دونالد 
�شبكة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  ت����ر�م����ب، 
بثتها  نيوز" �لأمريكية،  "فوك�س 
م�شاء �لأحد، بعدم ح�شول �إير�ن 
على �ل�شالح �لنووي، موؤكد� �أنها 
طويل،  وق��ت  منذ  م�شكلة  مّثلت 
و�ت��ه��م��ه��ا ب���اإذك���اء �ل�����ش��ر�ع��ات يف 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
مّثلت  :"�إير�ن  ت��ر�م��ب  و���ش��رح 
م�شكلة منذ �شنو�ت طويلة، �نظر 
�لتي ت�شببو�  �ل�شر�عات  فقط يف 

بها".
�لجتماعات  �أوىل  �أن  و�أ����ش���اف 
�إىل  �ل��ت��ي ع��ق��ده��ا بعيد و���ش��ول��ه 
�لبيت �لأبي�س يف يناير 2017، 
�لع�شكرين يف  �ل��ق��ادة  م��ع  ك��ان��ت 

�إي��ر�ن يف ت�شكيل خاليا  وتورطت 
�ململكة  يف  وجت�����ش�����ش��ي��ة  �إره���اب���ي���ة 
ودول  و�ل����ك����وي����ت  و�ل����ب����ح����ري����ن 

�أخرى.
�لأعمال  ت��ل��ك  ك���ل  ج���ان���ب  و�إىل 
على  ط��ه��ر�ن  عملت  �لإره���اب���ي���ة، 
�حلوثين  �لن���ق���الب���ي���ن  دع�����م 
يف �ل��ي��م��ن ���ش��د �ل�����ش��رع��ي��ة، حيث 
لها  �مل��و�ل��ي��ة  �مليلي�شيات  �أر���ش��ل��ت 
�شد  "درون"  ط����ائ����رة   145
ف�شال  �ل�������ش���ع���ودي���ة،  يف  �أه�������د�ف 
ب�225  �مل��م��ل��ك��ة  ����ش��ت��ه��د�ف  ع���ن 

�شاروخا بالي�شتيا.
وتبنت �إير�ن �أي�شا �أ�شلوب �لتمدد 
دعم  ع����ر  و�ل�����ع�����ر�ق  ل���ب���ن���ان  يف 
لها،  م��وؤي��دة  طائفية  ميلي�شيات 
�للبناين و�حل�شد  مثل حزب �هلل 
تتبع  ق���و�ت  وجميعها  �ل�����ش��ع��ب��ي، 
�لأو�مر �لإير�نية وتنفذ �لأجندة 

�ملطلوبة منها.
�ل���ت���دخ���ل  جت�����اه�����ل  مي����ك����ن  ول 
����ش���وري���ا،  ������ش�����وؤون  �لإي�����������ر�ين يف 
ع�شكرية  قو�عد  باإن�شاء  وقيامها 

وميلي�شيات م�شلحة هناك. 
وتقف �ليوم طهر�ن �أمام مفرتق 
طرق، فاإما تغيري �شيا�شتها �لتي 
و�لع����رت�ف  ل�����ش��ن��و�ت  �عتمدتها 
�لدويل  �ملجتمع  م��ن  ج��زء  باأنها 
�مل��ت��ع��ارف عليها،  �ل��ق��و�ن��ن  وف���ق 
و�ل�شري على نهجها  �لت�شعيد  �أو 
ق�����د يجر  �ل���ت���خ���ري���ب���ي و�ل���������ذي 
لن  �ل���ت���ي  �حل�����رب  �إىل  �مل��ن��ط��ق��ة 

�خلام�س  �لأ�����ش����ط����ول  ع��م��ل��ي��ات 
�لأمريكي يف �خلليج �لعربي.

�أن  �إىل  �ل����ب����ح����ري����ة  و�أ���������ش��������ارت 
�ل��ت��دري��ب��ات �ل��ت��ي �أج��ري��ت يومي 
تدريب  �شملت  و�ل�شبت،  �جلمعة 
ب�شرعة  و�لن��ط��الق  "جو-جو"، 

يف �لت�شكيل، و�ملناورة.

�أعمال تخريبية
ويحفل تاريخ �إير�ن بالعديد من 
بد�أت  �لتي  �لتخريبية  �لأع��م��ال 
نظام  تبنى  �إذ   ،1979 ع��ام  منذ 
�لثورة  ت�شدير  م�����ش��روع  �مل���اليل 
�لبلد�ن  �����ش����وؤون  يف  و�ل���ت���دخ���ل 
�لأخ���������رى، ح���ي���ث ن���ف���ذت �إي������ر�ن 
ميلي�شياتها،  ع���ر  �أو  م��ب��ا���ش��رة 
�أبرزها  �ل��ع��م��ل��ي��ات،  م��ن  �شل�شلة 
لل�شعودية  م��ت��ف��ج��ر�ت  �إر�����ش����ال 
 ،1987 ع����ام  يف  ح��ج��اج��ه��ا  م���ع 
�شفارة  على  �لع��ت��د�ء  ف�شال عن 
�أحد  و�غتيال  ط��ه��ر�ن  يف  �ململكة 

�لدبلوما�شين �ل�شعودين.
�شنة  يف  ط����ه����ر�ن  ت����ورط����ت  ك���م���ا 
دبلوما�شين  ب��اغ��ت��ي��ال   1990
وحاولت  ت��اي��الن��د،  يف  �شعودين 
�شفري  �غ���ت���ي���ال   2011 ����ش���ن���ة 
�لوزير  و����ش��ن��ط��ن،  يف  �ل�شعودية 
عادل  �خلارجية  لل�شوؤون  �حلايل 

�جلبري.
جرى  ف���ق���د   ،2016 ع�����ام  �أم������ا 
يف  �ململكة  ���ش��ف��ارة  على  �لع��ت��د�ء 
م�شهد،  يف  وقن�شليتها  ط��ه��ر�ن 

تكون يف �شاحلها.
�ل���شيا�شة  ع���ل���ى  وت��������������������ع��ل��ي��ق��ا 
�لأم���ريك���ي���ة يف جم��اب��ه��ة �إي�����ر�ن، 
�لتحليل  م���رك���ز  م���دي���ر  حت����دث 
معهد  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
ل�شكاي  و�يتز،  ريت�شارد  هد�شون 
تقت�شر  "ل  ق��ائ��ال:  عربية  نيوز 
ج�����ر�ئ�����م �إي������������ر�ن ع����ل����ى �ل�������دول 
�شجال  ل��دي��ه��ا  �أن  �إذ  �مل����ج����اورة، 
حق  يف  ب����الن����ت����ه����اك����ات  ح����اف����ال 

مو�طنيها �أي�شا".
�شيا�شة  "�إن  و�ي����ت����ز:  و�أ�����ش����اف 
وتقوم  �شاملة  ت��ر�م��ب  �ل��رئ��ي�����س 
لإ�شعاف  �ل��ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  على 
�ل��ن��ظ��ام �لإي�����ر�ين و�إج���ب���اره على 
يتما�شى  خط  وهو  نهجه،  تغيري 
مع �جلانب �لدبلوما�شي و�لعمل 
يف  موؤ�ش�شات  م��ع  �لتو��شل  على 
�أوروب�������ا وغ���ريه���ا ل��وق��ف متويل 

�إير�ن لالإرهاب".
نن�شى  �أن  ن�شتطيع  "ل  وت���اب���ع: 
�قرتحتها  �ل��ت��ي  �حل���و�ر  �شيا�شة 
�أم���ريك���ا وق��وب��ل��ت ب��ال��رف�����س من 

طهر�ن".
"�لعن������شر  �أن  �إىل  و�أ���ش��������������ار 
�إير�ن  مع  �لتعامل  يف  �لع�شكري 
�لنظام  �شد  �أي�����ش��ا  ب��ق��وة  حا�شر 
�شعيف،  �أن�������ه  ي���ف���ه���م  ل  �ل�������ذي 
�أو  �لتهديد  باأ�شلوب  ينجح  ول��ن 
نفذها  �لتي  �لإرهابية  �لهجمات 

بحق دول �جلو�ر".
م������ن ج����ان����ب����ه، �ع�����ت�����ر �خل���ب���ري 

�شيمهد  ك����ان  �لت���ف���اق  �أن  و�أك�����د 
�ل��ط��ري��ق �أم����ام �ل��ن��ظ��ام �لإي����ر�ين 
�أ���ش��ل��ح��ة نووية  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
�لآن،  م�����ن  �����ش����ن����و�ت   5 خ������الل 
�لتاأكيد على �شحة قر�ر  جم��دد� 

�لن�شحاب من �لتفاق.
�ملفرو�شة  �ل��ع��ق��وب��ات  �أن  ور�أى 
�لن�شحاب  ب���ع���د  ط����ه����ر�ن  ع���ل���ى 
�أك��ل��ه��ا، م�شري�  �لأم���ريك���ي ت��وؤت��ي 
�إىل �أن �لقت�شاد �لإير�ين �أ�شبح 

"مدمر�".
�حتمال  ب�����ش��اأن  ���ش��وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
�حل��رب م��ع �إي���ر�ن، ق��ال �لرئي�س 
�أري���ده فقط هو  �لأمريكي:" م��ا 
و�أل  ن��ووي��ة،  �أ�شلحة  ميتلكو�  �أل 

يكون بو�شعهم تهديدنا".
�شد  "�شخ�شيا  �أن�������ه  و�ع����ت����ر 
توؤذي  �لتي  �حل��روب،  �لتورط يف 
�لقت�شاد�ت وتزهق �أرو�ح �لب�شر، 

وهو �لأمر �لأهم".

 " وق��ال  �إي���ر�ن،  ب�شاأن  �لبنتاغون 
عر�س علّي �جلر�لت )خريطة( 
�ل�شرق �لأو�شط، وكانت فيها 14 
�أو 15 موقعا مل يكن فيها �شوى 

�حلرب و�مل�شكالت".
وتابع :"وكل و�حد منها )�ملو�قع 
من  بتحري�س  كانت  �مل�شطربة( 
ك��ان �لأم���ر مرتبطا  �إي����ر�ن. لقد 
لهم  و�أن��ا���س تدفع  �إي���ر�ن  بجي�س 
�إير�ن )..( لقد كان �لأمر فظيعا 

للغاية".
�شل������فه،  ت��ر�م�����������������ب  وه�����������������اج��م 
�أوباما،  ب���ار�ك  �ل�شابق،  �لرئي�س 
�لنووي  �لتف�����اق  �إب���ر�م  ب������شبب 
و��شفا   ،2015 عام  طهر�ن  مع 
ب�"�ملرعب"، م�شري�  �إياه بالتفاق 
�لتي  �ل�����ش��خ��م��ة  �لأم���������و�ل  �إىل 
تدفقت على نظام طهر�ن ب�شبب 
�لتفاق، وو�شلت �إىل 150 مليار 

دولر.

و�رت����ف����ع م��ن�����ش��وب �ل���ت���وت���ر بن 
و�إي�����ر�ن  �مل������تحدة  �ل�����وليات 
م��ن�����������������ذ م��������������ط��ل��ع م��اي��و �جل����اري، 
و��شنطن  ر������ش�����دت  ب��ع�����������������دم��ا 
�ملاليل  نظام  نية  على  م��وؤ���ش��ر�ت 
يف  �لأمريكية  �مل�شالح  ��شتهدف 

�ملنطقة.
ودف����������ع����������ت �أم������������ريك������������ا ب�����ق�����وة 
�ل�شرق  �إىل  ����ش���ارب���ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
م���ن حاملة  وت��ت��ك��ون  �لأو�����ش����ط، 
لينكولن"  "�أبر�هم  �ل��ط��ائ��ر�ت 
 "52 "بي  ق���اذق���ات  وجم��م��وع��ة 

�ل�شرت�تيجية.
ر�شائل حتذير  و��شنطن  و�أر�شلت 
�شديدة �للهجة لطهر�ن، يف حال 
م�شاحلها  على  �لعتد�ء  حاولت 
�أبرزها تغريدة  �أو حلفائها، وكان 
بتدمري  فيها  تعهد  �لتي  تر�مب 
خو�س  ح����اول����ت  م����ا  �إذ�  �إي��������ر�ن 

�حلرب.
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                      يف الدعوى رقم 2018/62  تنفيذ احكام املركز املايل 
�لقامة  حمل  جمهول  �مل��ح��دودة  �لعقارية  �أب���و�ب  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقانونية  �لتنفيذ/مكتب عمر �ل عمر للمحاماة و�ل�شت�شار�ت  مبا �ن طالب 
على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم  عمر   �ل  عزيز  عبد�هلل  عبد�لعزيز  وميثله:عمر 
�مو�لكم �خلا�شة قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/4/10 �خطاركم 
تاريخ  م��ن  ي��وم   5 خ��الل  دره���م   )401816.31( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د 
�لعقار )seventh heaven( رقم �لر���س 533 منطقة  بيع  �لتبليغ و�ل 
و�دي �ل�شفا 3 �ل�شقة AALGRU01 و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا 

ملقت�شيات ن�س �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
          يف الدعوى رقم 2018/303  بيع عقار مرهون   

باملز�د  لبيعه  متهيد�  م��ره��ون  عقار  على  �حلجز  �لق�شية:طلب  مو�شوع 
�لتاأميني  �لرهن  ب�شاأن   2008 ل�شنة   14 رقم  �لقانون  لحكام  �شند�  �لعلني 
�لإعالن:طالب  طالب  فقط.   دره��م   )2.321.049.25( وق��دره  ملبلغ  وف��اء 
�لتنفيذ:بنك �أبوظبي �لول �س.م.ع ، �ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �شده:1- عادل 
خان جمهول حمل �لقامة ،  مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على 
�مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �ر�س - �ملنطقة �لر�شاء جنوب �خلام�شة 
به  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء  �مل�شاحة 668.22 مرت مربع   -  63 �لر���س  رق��م   -

)2.321.049( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
          يف الدعوى رقم 2018/311  بيع عقار مرهون   

مو�شوع �لق�شية:طلب �حلجز على عقار مرهون متهيد� لبيعه باملز�د �لعلني 
ملبلغ  وف��اء  �لتاأميني  �لرهن  ب�شاأن   2008 ل�شنة   14 رق��م  �لقانون  لحكام  �شند� 
�لتنفيذ:بنك  �لإع���الن:ط���ال���ب  ط��ال��ب  ف��ق��ط.  دره���م   )15.430.000( وق����دره 
هري  �يفا  ج��و�ن  ���ش��ده:1-  �عالنه:�ملنفذ  �ملطلوب  �����س.م.ع    �لول  �أبوظبي 
جمهول حمل �لقامة مو�شوع �لعالن:  نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم 
�خلا�شة وهي عبارة عن �ر�س - �ملنطقة �م �ل�شيف - رقم �لر�س 437 - �مل�شاحة 
1992.91 مرت مربع وفاء للمبلغ �ملطالب به )15.340.000( درهم وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2019/70  احوال نف�س غري م�شلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- بال �شاندر�ن كاولفيدو  جمهول حمل �لقامة مبا 
وميثله:فتوح  �شاندر�ن  ��شان  �شريدهار�ن  �شاندر�ن  ري�شمي  �ملدعي/  �ن 
يو�شف حممد ح�شن �لن�شار  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى 
ي��وم  �لح��د �ملو�فق   ط��الل لل�شرر و�ث��ب��ات ح�شانة. وح��ددت لها جل�شة 
�لحو�ل  مبنى  يف   )3( رق��م  بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة     2019/5/26
�ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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    يف الدعوى رقم 2019/1513  تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �شده/1- فلمنجو ملقاولت �لبناء )موؤ�ش�شة فردية وميثلها مالكها/

)مالك  �لبلو�شي  �ملخنت  ح�شن  �شالح  جا�شم   -2 �ملخنت(  ح�شن  �شالح  جا�شم 
كفيل �شامن( جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�شرف �لمار�ت 
�أقام   �ل�شالمي قد  ���س.م.ع وميثله: جابر ر��شد حممد جابر ر��شد  �ل�شالمي 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)430061.70( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/1611  تنفيذ جتاري 

���س.ذ.م.م جمهول حمل  با�شا لال�شتثمار  �ملنفذ �شده/1- جاجن�س  �ىل 
وميثله:  �����س.ذ.م.م  �ك�شر�س  �لتنفيذ/فري�س  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام  عليك  ق��د  �ل��ع��ام��ري  حممد ع��ب��د�هلل حممد 
 )122192.51( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/626  تنفيذ عقاري   

�ملبلغ  ، ب�شد�د  مو�شوع �لق�شية:تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رق��م:2018/214 عقاري كلي 
�ملننفذ به وقدره )46722.5( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف وتنفيذ �حلكم وفق منطوقه.

طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:نور بنك )م�شاهمة عامة( - بنك نور �ل�شالمي �س.م.ع - �شابقا
�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �شده:1- ري�شا ر�ين كومار 2- موني�س كومار بن �شاركتي �شينغ

جمهول حمل �لقامة
مو�شوع �لعالن:  نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �لعقار نوع:�شقة 
�ملبنى  ����ش��م   -  4 رق��م  - مبنى  �ل��ت��ج��اري  �ل��ك��ائ��ن يف �خلليج   - رق��م 11  �لر����س  - قطعة  �شكنية 
وي�شت هايت�س - رقم �لعقار 2703 حتت يد د�ئ��رة �لر��شي و�لم��الك وفاء للمبلغ �ملطالب به 
وقدره )46722.50( درهم وذلك للعلم ونفاذ مفعوله قانونا - بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر 

بتاريخ:2019/5/15.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1990  تنفيذ جتاري   

ب�شد�د   ، رق��م:251  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  �لق�شية:تنفيذ  مو�شوع 
�ملبلغ �ملننفذ به وقدره )511728.16( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
�س.م.ع   �ل�شالمي  �لم���ار�ت  �لتنفيذ:م�شرف  �لإع��الن:ط��ال��ب  طالب 
�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �شده:1- عبد�لعزيز حممد �شامل حريطان �ملري  
جمهول حمل �لقامة  مو�شوع �لع��الن: نعلنكم بانه مت �حلجز على 
�مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية - �ملنطقة مر�شى دبي - رقم 
�لر�س 81 رقم �لعقار 205 -��شم �ملبنى ماج 18 - وفاء للمبلغ �ملطالب به 

وقدره )496586.57( درهم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1386 جتاري كلي                                              
 �ىل �ملدعي عليه/1- �شركة �خلليج خلدمات �ملطابع )ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( 2-�شركة مطبعة غدير - ذ م م
)ذ�ت  و�لن�شر  للطباعة  تت�شي  �شركة   -4 حم��دودة(  م�شوؤولية  )ذ�ت  �لكتب  لتجليد  موندو  �ل  �شركة   -3
�أن �ملدعي / بلوم بنك فرن�شا  م�شوؤولية حم��دودة( 5- علي حممد دك��روب - جمهويل حمل �لقامة مبا 
وميثله/ح�شن علي عبد�لرحمن لوتاه - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ2018/5/30 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/  بلوم بنك فرن�شا �ول : باثبات ترك �ملدعي للخ�شومة قبل �ملدعي 
عليه ح�شن علي دكروب و�لزمت �لبنك �ملدعي �مل�شاريف �لرتك ، ثانيا : بقبول �دخال علي حممد دكروب 
خ�شما يف �لدعوى ، ثالثا : بالز�م �ملدعي عليهم �لوىل و�لثالثة و�لر�بع و�خلام�س و�خل�شم �ملدخل �ن 
وثالثة  و�شتمائة  �لف  و�ربعون  و�شتة  �شتمائة  دره��م   646.673.74 مبلغ  بالت�شامن  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدو� 
و�شبعون درهم و�ربعة و�شبعون فل�شا و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة 2017/6/15 
وحتى متام �ل�شد�د و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
�ل�شمو  با�شم �شاحب  �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر  �ليوم  �عتبار� من  لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     
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حماكم دبي االبتدائية
العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/17 عقاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �حمد �بر�هيم �شليمان  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/4/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ رمي 
خالد �حمد �شليمان �حلمد�ن �لغا�شم - بف�شخ �لعقد مو�شوع �لدعوى وبالز�م �ملدعي 
عليه �ن يرد للمدعية مبلغ مقد�ره )405.000 درهم( )�ربعمائة وخم�شة �لف درهم 
و�لفو�ئد بو�قع 9% �شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2019/2/17 
�ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  بامل�شروفات  �لزمته  كما  �ل�شد�د  متام  وحتى 
ورف�س ما عد� ذلك.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2019/168 تنفيذ عقاري 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شينديكيت ديفيلوبر ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
 - �شيفان  بن  �بر�هيم �حمد  بول�شند�ين وميثله / غازي  �لتنفيذ/كيال�س هاري�س 
�ل�شادر  تنفيذ �حلكم  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد 
يف �لدعوى رقم 2018/420 عقاري كلي ، بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1061075( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 2( بطالن �لت�شرف بالبيع - مو�شوع 
�لدعوى - �لو�قع على �لوحدة �لعقارية رقم )101( بالطابق 11 ، و�لكائنة يف �ملبنى 
�مل�شمى برج ماغنوليا ، يف قرية جمري� يف �إمارة دبي ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1756  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كان�شان فيجاي فيجاي برمي�شاند جاي�شو�ل جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/دنيا للتمويل ذ.م.م وميثله:عائ�شة حممد ح�شن طاهر قد 
للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  مطالبة  مو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
مبلغ وقدره )151.571.56( درهم و�لفائدة �لتفاقية من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.C.14:بالقاعة �ل�شاعة:9:30 �س  �مل��و�ف��ق:2019/5/29 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اقت�ساد تعي�س ال يجهله اإال االأعمى 

اأوغلو ي�شّوق تركيا يف اأوروبا.. عرب مقال م�شحك
•• وا�شنطن-وكاالت:

14 م��اي��و �حل����ايل، ك��ت��ب وزير  يف 
�خلارجية �لرتكي مولود جاوي�س 
جملة  يف  ر�أي  م�����ق�����ال  �أوغ������ل������و 
"لنعد  عنو�ن:  حتت  "بوليتيكو" 
تركيا  حول" ع�شوية  "�ملفاو�شات 
�إىل م�شارها  يف �لحت��اد �لأوروب���ي 
�ل�شحيح". تعليقاً على هذ� �ملقال، 
�لبارز  �ل��رتك��ي  �ل�شحايف  ت�����ش��اءل 
"�شيغما  م��وق��ع  يف  �إي���دي���ز  ���ش��م��ي��ح 
تركيا" عما �إذ� كان �أوغلو مت�شاًل 
يف  جت��ري  �لتي  �ليومية  بالوقائع 
يف  للتدقيق  �إيديز  ويذهب  تركيا. 
�حلجج �لتي �أوردها جاوي�س �أوغلو 

من �أجل تقييم مدى و�قعيتها.
تركيا  �إّن  �أوغ���ل���و  ج��اوي�����س  ي��ق��ول 
�ل�شعبة  �لأوق������ات  ور�ءه�����ا  ت���رتك 
�لنقالب  �أع��ق��ب��ت حم���اول���ة  �ل��ت��ي 
�لبالد  �أّن  م�شيفاً   2016 �شنة 

ن���ظ���ام �حلكم  ���ش��د  �لن���ت���ق���اد�ت  يف 
�حلايل يف تركيا �لذي ي�شري �إىل �أّن 
تاأثري�ً  حتمل  �لتي  �لقر�ر�ت  جميع 
ع��ل��ى �لق��ت�����ش��اد ت���اأت���ي م���ن م�شدر 
و�ح���د. يجد ك��ر ه��ذ� �مل�����ش��در، �أي 
�ل��رئ��ي�����س �ل����رتك����ي، م��ن��ف�����ش��اًل عن 
�لقت�شاد�ت  حت��ك��م  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ع��د 
يكون  �أن  �مل����رء  ع��ل��ى  �ل��ل��ي��ب��ري�ل��ي��ة. 
�أع��م��ى ك��ي ل ي��رى ح��ال��ة �لقت�شاد 
يف  ت�شتمر  و�ل���ت���ي  �ل���ي���وم  �ل��ت��ع��ي�����ش��ة 

م�شارها �لنحد�ري.

�لتعاون ل يعني �لندماج
�لإطار  �أّن  �أوغ��ل��و  ج��اوي�����س  ي�شيف 
�ل��������دويل �حل�������ايل ي�����وؤّم�����ن ح���و�ف���ز 
ب���ن تركيا  �أوث������ق  ل��ت��ح��ال��ف  ق���وي���ة 
و�لحتاد �لأوروبي. ويذكر �لق�شية 
�لنووي  و�لت����ف����اق  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
و�����ش����وري����ا و����ش���ب���ط �ل����ه����ج����رة غري 
�ل�����ش��رع��ي��ة. ي����رد �إي���دي���ز ب�����اأّن و�قع 

برمتها.

�ل��رئ��ي�����س بع�شي  م��ن��ت��ق��دي  ���ش��رب 
�لباي�شبول

بعبارة �أخرى، ل تتمتع تركيا �ليوم 
هجوماً  ت��ف��ادت  دول���ة  �أن��ه��ا  ب�شمعة 
و�أنقذتها.  دمي��وق��ر�ط��ي��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
ع��و���ش��اً ع��ن ذل���ك، �إّن��ه��ا دول���ة يقبع 
يف  مو�طنيها  م��ن  �لآلف  ع�����ش��ر�ت 
موؤ�مر�تية  تهم  على  بناء  �ل�شجن 
دول��ة ع�شو  �أي  م���ردودة يف  �شتكون 
�أي�شاً  ه���ي  �لأوروب��������ي.  �لحت�����اد  يف 
�ل�شيئة  �ل�����ش��م��ع��ة  �ك��ت�����ش��ب��ت  دول�����ة 
لل�شحافين"  �شجان  "�أكر  بكونها 
وحيث �نتقاد �لرئي�س ي�شكل �أخبار�ً 
قاعدة  على  ج��دي��دة  توقيفات  ع��ن 
�أ�شو�أ،  �لأم���ور  وجلعل  يومية.  �شبه 
�شحافين  ق�����ش��اي��ا  �ل���ي���وم  ه��ن��ال��ك 
تعر�شو� لل�شرب بع�شّي �لباي�شبول 

لنتقادهم �لرئي�س.

ذه����ب����ت ب�����اجت�����اه ن����ظ����ام رئ���ا����ش���ي 
�لقر�ر  ���ش��ن��اع��ة  يف  ���ش��رع��ة  ج��ل��ب 
�شمح  �أق������ل مم����ا  وب���ريوق���ر�ط���ي���ة 
على  عالوة  �لإ�شالحات.  بت�شريع 
ب��اأّن تركيا �شعت بال  ذل��ك، يجادل 
دميوقر�طيتها  تعزيز  �إىل  ه���و�دة 
"�لأمة �لرتكية ت�شتحق �أعلى  لأّن 

�ملعايري". 
�إىل �شحة  ب���الإ����ش���ارة  �إي���دي���ز  ي���رد 
بعد  ���ش��دم��ة  و�ج���ه���ت  ت��رك��ي��ا  �أّن 
�لنقالب �لفا�شل ول ي�شك �أحد يف 
�أّن �أي حكومة دميوقر�طية تو�جه 
ل��ه��ا حماكمة  ي��ح��ق  ك���ه���ذ�  ح���دث���اً 
ي��ق��ف��ون خ��ل��ف ه���ذه �ملحاولة.  م��ن 
ل��ك��ن مت �ل���ق���ب���ول ب�����ش��ك��ل ع�����ام، يف 
�أّن هذه �ملحاولة  �لد�خل و�خلارج، 
�حلكومة  �أم��������ام  �ل����ب����اب  ف���ت���ح���ت 
تقو�س  باأعمال ل  للقيام  �لرتكية 
ت�شكك  بل  وح�شب  �لدميوقر�طية 
�حلر  �ل��رتك��ي  �لق�شاء  م�شاألة  يف 

�لعد�لة  م�������ش���وؤويل  �أب�������رز  ����ش���ه���ادة 
و�لتنمية

نظام  �إىل  �لن��ت��ق��ال  ك���ون  �دع����اء  �إّن 
رئا�شي مكن ت�شريع �لإ�شالحات �أمر 
م�شكوك به كثري�ً. على �ملرء فقط �أن 
يقر�أ تقرير �لتقدم �ل�شنوي �ل�شادر 
عن �ملفو�شية �لأوروبية حول تركيا 
�إىل  �لأوروب���ي���ون  ينظر  ل��ريى كيف 
م�شار �لإ�شالح �لرتكي. وكتب وزير 
�خلارجية ورئي�س �حلكومة �ل�شابق 
مطوًل  م���ق���اًل  �أوغ���ل���و  د�ود  �أح���م���د 
�لرئي�س  ���ش��د  باملانيف�شتو  ُو���ش��ف 
�أردوغ���ان �شرح  �لرتكي رج��ب طيب 
فيه كيف �أّن حكم �لرجل �لو�حد مل 
يقدم �لكثري لتعزيز �لدميوقر�طية 
لي�س  �أوغ��ل��و  د�ود  و�أح��م��د  �لرتكية. 
ب��ل م�شوؤوًل  �مل��ع��ار���ش��ة  م��ن  ع�����ش��و�ً 

بارز�ً يف حزب �أردوغان �خلا�س.
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �أّن������ه  �إي����دي����ز  ي��ت��اب��ع 
لي�س هنالك من نق�س  �لقت�شادي 

�ملقبلة  �ل��رمل��ان��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 
�ن�شمام  ت��ع��ار���س  �ل��ت��ي  ل���الأح���ز�ب 
تركيا لالحتاد يجب �أن ت�شع �لأمور 
يف �إطار �أف�شل بالن�شبة �إىل جاوي�س 
�أوغلو على م�شتوى فهمه ل "�لإطار 

�لدويل �حلايل".

�إل����غ����اء �ن���ت���خ���اب���ات ����ش��ط��ن��ب��ول كما 
�ملقال.. مهزلة

ت��ط��رق ج��اوي�����س �أوغ���ل���و �أي�����ش��اً �إىل 
�مل�شاألة �مللتهبة يف تركيا �ليوم وهي 
لالنتخابات  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ق����ر�ر 
لرئا�شة  �لنتخابية  �لنتائج  �إل��غ��اء 
تركيا  �لقر�ر  هز  ��شطنبول.  بلدية 
�شورتها  وده�����ورت  �ل�����ش��م��ي��م  ح��ت��ى 
�لدولية حيث �أ�شبحت دولة تتقل�س 

فيها �لدميوقر�طية ب�شكل �شريع. 
�لتقليل  �أوغ����ل����و  ج���اوي�������س  ي���ح���اول 
م��ن �أه��م��ي��ة �ل��ق��ر�ر ع��ر �ل��ق��ول �إّنه 
قبل  م���ن  م��ت��خ��ذ  ق�����ش��ائ��ي  "قر�ر 

بوجهات  و�لحت��������اد  ت���رك���ي���ا  مت���ت���ع 
ن��ظ��ر م��ت�����ش��اب��ه��ة ح����ول ب��ع�����س هذه 
تعاوناً  ب��ال��ط��ب��ع  �شي�شمن  �مل�����ش��ائ��ل 
لكن  وبروك�شل.  �أنقرة  بن  م�شتمر�ً 
ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن ذل�����ك، ل���ن يعني 
رهان  تن�شيط  �إع����ادة  �ل��ت��ع��اون  ه���ذ� 
�لحتاد  �إىل  للدخول  �لنائم  تركيا 
�لأوروب����ي.  ل��دى �لحت��اد �لأوروبي 
ت��ع��اون ح��ول م�شائل كهذه م��ع دول 
وحتى  وم�����ش��ر  �لأردن  م��ث��ل  �أخ����رى 
�إي��������ر�ن ح���ي���ث ل ت��ت��م��ت��ع �لأخ������رية 
�ل��ت��ع��اون ذو  �أوروب�����ي. ه��ذ�  مبنظور 
ملعاجلة  وم�����ش��م��م  ع��م��ل��ي��ة  ط��ب��ي��ع��ة 
�إىل  م�شائل يومية وهو غري ه��ادف 
بن  �أعمق  لندماج  �لأر�شية  تهيئة 
�إىل  �لطرفن. كذلك، حتتاج تركيا 
�أج���ل م�شلحتها  �ل��ت��ع��اون م��ن  ه���ذ� 
�لحتاد  يحتاج  كما  متاماً  �خلا�شة 

�لأوروبي لذلك.
يف هذه �لأثناء، �إّن �ملكا�شب �ملتوقعة 

من  �إ���ش��ادة  ح�شدت  م�شتقلة  هيئة 
�آليات �لرقابة �لأوروبية على عملها 
�إىل  �إي��دي��ز  ي�شري  �ل�شابق".  �ملهني 
�لهيئة قد  �أن تكون ه��ذه  �أّن��ه ميكن 
�ل�شابقة،  �أعمالها  على  �إ�شادة  تلقت 
لكن �لدللة و��شحة يف �أن ل �إ�شادة 
حالياً بقر�رها �لأخري. على �لعك�س 
�أوروبين  م�����ش��وؤول��ن  �إّن  ذل���ك،  م��ن 
بارزين �شككو� بقر�ر �للجنة حتى �أّن 

بع�شهم و�شفه ب "�ملهزلة".
�أّن  �ف��رت����س  �شعباً  لي�س  ه��ن��ا،  م��ن 
�دع����اء�ت ج��اوي�����س �أوغ��ل��و يف مقاله 
حول تر�شح تركيا �مليت للدخول �إىل 
�لحت��اد، مت تلقيها من قبل كر يف 

�أوروبا على �أّنها "هزلية".

ح�سابات كارثية وهواج�س عميقة

تهديدات اإيران ترعب حلفاءها.. ل خ�شومها

�ل�شيا�شة  ي��ت��ح��دى  ل��ن  �لأوروب������ي 
�لأمريكية. 

وع��و���ش��اً ع��ن��ه، ت��رك��ز ه��دف �إي���ر�ن، 
ب�����ر�أي �مل����ح����ررة، ع��ل��ى ح�����ش��د دعم 
�أكر من قبل �شركائها �لتجارين 
�أقل  ب��ع�����ش��ه��م  �أن  خ��ا���ش��ة  ����ش���رق���اً، 
�ملتحدة.  �ل����ولي����ات  م���ع  �ت�������ش���اق���اً 
باإن�شاء  ر�غ��ب��ة  ط��ه��ر�ن  �أن  وي��ب��دو 
حتالف دويل جديد يرتكز �إىل دول 
ملو�جهة،  م�شتعدة  �شاعدة  �آ�شيوية 
�أو على �لأقل جتاهل، نهج �أمريكي 
جديد قومي وعدو�ين. وقد ي�شم 
�ل�شن  �جل���دي���د  �ل��ت��ح��ال��ف  ه����ذ� 
�ل��ت��ي ت�����ش��رتي ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 
�لنفط �لإير�ين، �إىل جانب رو�شيا 
�خلارجية  وزي��ر  ز�ر  وق��د  و�لهند. 
�لإي��ر�ين خالل �لأ�شابيع �لأخرية 

مو�شكو ونيودلهي. 
ول��ك��ن ت���رى �مل��ح��ررة �أن ه��ن��اك ما 
ما�شية  �إي��ر�ن  �أن  لالعتقاد  يدعو 
ومن  بنف�شها.  خططها  تنفيذ  يف 
خالل حمادثات مع ديبلوما�شين 

يف  مرت�شخة  �لأوروب��ي��ة  �ل�شركات 
�لأمريكية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ن�����ش��اط��ات 
�إي���ر�ن، كما  �أك��ر مما هي عليه يف 
�لتجاري �جلديد  �ملايل  �لنظام  �أن 
�خت�شار�ً  و�ملعروف  لدول �لحتاد، 
من  فقط  �شمم   ،INSTEX ب� 

�أجل ت�شهيل �لتجارة �لإن�شانية. 
وح�������������ش������ب �مل������������ح������������ررة، ق�����ام�����ت 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لأوروب�����ي�����ة على 
�أ�شا�س جعل �إير�ن ملتزمة بال�شفقة 
حلن موعد �لنتخابات �لرئا�شية 
 ،2020 يف  �ل��ق��ادم��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة 
مكان  ي��ح��ل  �أن  ي��ح��ت��م��ل  ع��ن��دم��ا 
�ل��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��ر�م��ب �شخ�س 
ت�شتطيع �أوروبا و�إير�ن �إعادة و�شع 
�لتز�مات  ي�شتاأنف  ك��ي  ب��ه  ثقتهم 
و��شنطن يف �ل�شفقة. ولكن �إير�ن 
�لأخري،  �إنذ�رها  بو��شطة  �أف�شدت، 
نهج �لنتظار و�لرتقب، ما قو�س 
فعلياً دور �أوروبا كحليف حمتمل. 
طهر�ن  �أن  ي���رج���ح  ذل�����ك،  ورغ�����م 
تعمدت وهي تعلم جيد�ً �أن �لحتاد 

ورو����س و�شينين،  ه��ن��ود  وخ���ر�ء 
�ل�����دول حتمل  ت��ل��ك  �أن  ي�����ش��ت�����ش��ف 
م�شوؤولية  �ملت�شدد  وفريقه  تر�مب 
�لنووية،  �ل�شفقة  ب�شاأن  �لتهديد 
رد  �إز�ء  ب�����ش��دة  ق��ل��ق��ون  ول��ك��ن��ه��م 
روح��اين �لأخ���ري، وي��درك��ون جيد�ً 
�لن�شاطات  يف  ت��و���ش��ع  �أي  ت��ب��ع��ات 
�ل��ن��ووي��ة �لإي��ر�ن��ي��ة. وك��ان��ت لتلك 
�ن�شمام  ع��دم  يف  م�شلحة  �ل��ق��وى 

�إير�ن �إىل ناديهم �حل�شري. 
�لهند  �أن  �إىل  �مل����ح����ررة  وت�����ش��ري 
���ش��ت��م��ن��ى ب��خ�����ش��ائ��ر ك���ب���رية ج���ر�ء 
جتاه  �شيا�شتها  عن  �أمريكا  تر�جع 
ت�شرتي  �لهند  كانت  فقد  �إي����ر�ن. 
�ل��ن��ف��ط مب��ع��دلت ت��ق��ل بكثري عن 
معدل �ل�شوق، ولأنها تدرك �أنها ل 
ت�شتطيع حتدي �لوليات �ملتحدة، 
ف�����ش��وف جت���ر ع��ل��ى دف����ع فو�تري 
�أعلى �إن هي حتولت نحو موردين 
وقد  �جل��دي��دة.  للعقوبات  �متثاًل 
�ل��ه��ن��دي، عر  �لنفط  وزي��ر  �شرح 
"خطة  �ل��ه��ن��د و���ش��ع��ت  �أن  ت��وي��رت، 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�ل�شيا�شية  طهر�ن  حت��ولت  �أث��ارت 
قبل  م��ن  حتى  حتفظات  �لأخ����رية 
�ملتعاطفن معها يف �أوروبا و�آ�شيا. 

وع��ل��ق��ت �أن�������ش���ال ف���وه���ر�، حم���ررة 
بولي�شي"  "فورين  م��وق��ع  ل����دى 
ت��ع��م��ل م���ن ب������ريوت، ع��ل��ى �إع����الن 
روحاين  ح�شن  �لإي���ر�ين  �لرئي�س 
��شتئناف �لعمل يف  عن عزم بالده 
�لنووي،  برناجمها  �أق�����ش��ام  بع�س 
رد�ً على حملة تر�مب، �لقت�شادية 
�إن  قائلة  �إي���ر�ن،  �شد  و�لع�شكرية 
لل�شفقة  �جل���زئ���ي  �ل��رف�����س  ه����ذ� 
نطاق  على   ،2015 لعام  �لنووية 
��شتغاثة  ن���د�ء  و����ش��ع، ه��و مب��ث��اب��ة 
من قبل �إير�ن ملن تبقى من د�عمي 
�أج���ل ع���زل �لوليات  �لت��ف��اق م��ن 
وتطويق  دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��اً،  �مل��ت��ح��دة 
بيع  ����ش��ت��م��ر�ر  ل�شمان  ع��ق��وب��ات��ه��ا 

�لنفط و�ل�شلع حول �لعامل. 
ول���ك���ن، ب�����ر�أي �مل����ح����ررة، ي��ب��دو �أن 
وعو�شاً  كارثية.  طهر�ن  ح�شابات 
دولية  بقوى  عالقاتها  تعزيز  عن 
�أخ��رى، �أخ��ذ �شلوك �إي��ر�ن �لأخري 
يف ت��ق��وي�����س ث��ق��ة ت��ل��ك �ل�����دول يف 
�حلكومة �لإير�نية ويف �لتز�ماتهم 

جتاه �لقت�شاد �لإير�ين. 
نهجها  �أن  �إي������ر�ن  �أدرك������ت  ورمب����ا 
�ملوقعن  �جل��دي��د ل��ن ي��ق��ن��ع ح��ق��اً 
�لأوروب�������ي�������ن ع���ل���ى �ل�����ش��ف��ق��ة – 
�لحتاد �لأوروب��ي و�ململكة �ملتحدة 
وف��رن�����ش��ا و�أمل��ان��ي��ا. وه����ددت �إي���ر�ن 
با�شتئناف عملياتها �لنووية يف مدة 
�أق�شاها 60 يوماً، ما مل جتد دول 
�لحت��اد �لأوروب��ي و�شيلة لتطويق 
و��شتئناف  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �لعقوبات 
ولكن،  طبيعية.  جت��اري��ة  ع��الق��ات 

كميات  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول  قوية" 
م��ن��ا���ش��ب��ة م���ن �ل��ن��ف��ط �خل�����ام من 
�أف��اد م�شدر  كما  �آخرين.  موردين 
دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي رف��ي��ع �مل�����ش��ت��وى باأن 
�أوىل �أولويات �لهند ترتكز يف منع 

�إير�ن من حيازة �شالح نووي. 
م��ن جانب �آخ���ر، ت��رى �مل��ح��ررة �أن 
رو���ش��ي��ا دع��م��ت �إي�����ر�ن ج��زئ��ي��اً من 
�لأمريكية  �لهيمنة  م��و�زن��ة  �أج���ل 
ز�ر  وعندما  �لدولية.  �ل�شوؤون  يف 
مايك  �لأمريكي،  �خلارجية  وزي��ر 
ل��ل��ق��اء نظريه  ب��وم��ب��ي��و، م��و���ش��ك��و 
�أكدت  لف��روف،  �شريغي  �لرو�شي، 
رو�شيا �أن �لوليات �ملتحدة تتحمل 
�ل�شفقة  يف  �لت�شدعات  م�شوؤولية 

�لنووية. 
ل��ك��ن خ���ب���ري�ً رو����ش���ي���اً، م��ع��روف��اً يف 
�لرنامج  يف  باخت�شا�شه  مو�شكو 
�أن  �إىل  ي�شري  �لإي�����ر�ين،  �ل��ن��ووي 
وج����ه����ات ن���ظ���ر �ل���ك���رم���ل���ن �أك����ر 
خطابها.  ي���وح���ي���ه  مم����ا  ت���ع���ق���ي���د�ً 
ذل��ك �خلبري م�شرتطاً عدم  وق��ال 
ذك���ر ����ش��م��ه، �أن���ه ك��ان��ت دوم����اً لدى 
حيال  �شكوكاً  �لرو�شية  �حلكومة 
ب��اأن��ه��ا ل تنوي  �إي������ر�ن  ت���اأك���ي���د�ت 
�خلبري  وق���ال  نووياً".  "�لت�شلح 
�ملعرفة  �إي�����ر�ن  "لدى  �ل���رو����ش���ي: 
�ل���ن���ووي���ة، ومل ت��ك��ن م��و���ش��ك��و قط 
�أن��ه��ا ل��ن تبني قنبلة  م��ت��اأك��دة م��ن 

كما �أكدت �إير�ن مر�ر�ً". 
وق���ال ن��ي��ك��ولي ك���وز�ن���وف، باحث 
�لعاملي  �لقت�شاد  معهد  لدى  بارز 
و�لعالقات �لدولية يف مو�شكو، باأن 
�إير�ن  رو���ش��ي��ا مل ت��اأخ��ذ ت��ه��دي��د�ت 
"من  و�أ���ش��اف  على حممل �جل��د. 
�شمات �لثقافة �ل�شيا�شية �لإير�نية 
�إط��الق تهديد�ت مبطنة ومن ثم 

�لرت�جع عنها".  

ال�شفري الأمريكي يف ال�شني يقوم بزيارة للتيبت 
 •• بكني-اأ ف ب:

�أعلنت �شفارة �لوليات �ملتحدة يف بكن �أم�س �أن �ل�شفري 
�شيزور خالل  بر�ن�شتاد  ت��ريي  �ل�شن  ل��دى  �لأم��ريك��ي 
�لأ�شبوع �جلاري �لتيبت للمرة �لأوىل منذ �أربع �شنو�ت، 
ع��ل��ى دخول  ���ش��ارم��ة  ق��ي��ود�  ت��ف��ر���س  �ل�����ش��ل��ط��ات  �إن  �إذ 

�ل�شحافين و�لدبلوما�شين �إىل هذه �ملنطقة.
�شهرين على  بعد  تاأتي  �لأمريكي  �ل�شفري  زي��ارة  وتاأتي 
ت��ق��ري��ر ل�����وز�رة �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي��ة ي��وؤك��د �أن بكن 
�ل�شكان  مناطق  �إىل  �لدخول  منهجي"  "ب�شكل  تعرقل 
�لأمريكية  �ل�شفارة  با�شم  ناطقة  و�شرحت  �لتيبتين. 
ي��زور من  بر�ن�شتاد  �أن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �ل�شن  يف 
19 �أيار-مايو "�لأحد" �إىل 25 من �ل�شهر نف�شه �إقليم 
يعي�س عدد كبري من  "�شمال غرب"  حيث  ت�شينغهاي 
تتمتع  �لتي  )غ���رب(  �لتيبت  منطقة  و�إىل  �لتيبتين  

بحكم ذ�تي.
�لزيارة  "هذه  �أن  �لكرتونية  ر�شالة  �لناطقة يف  و�أك��دت 
من  �ملحلين،  �لقادة  مع  حل��و�ر  لل�شفري  فر�شة  ت�شكل 
منذ فرتة  به  ي�شعرون  �ل��ذي  �لقلق  �لتحدث عن  �أج��ل 
طويلة من �لقيود على �حلرية �لدينية وحماية �لثقافة 

و�للغة �لتيبتيتن".
منطقة  زي����ارة  بفر�شة  �شعيد  "�ل�شفري  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�ل��ت��ي��ب��ت ذ�ت �حل��ك��م �ل���ذ�ت���ي وي�����ش��ج��ع �ل�����ش��ل��ط��ات على 

�ل�شماح لكل �ملو�طنن �لأمريكين بزيارة �ملنطقة".
ويت�شمن برنامج زيارة �ل�شفري �لأمريكي لقاء�ت ر�شمية 

وزيار�ت ملد�ر�س ومو�قع للرت�ث �لديني و�لثقايف.
�لعالقات بن بكن  ت�شهد  بينما  بر�ن�شتاد  زيارة  وتاأتي 
وو����ش��ن��ط��ن ت��وت��ر� ك��ب��ري� م��ع ع���ودة �حل���رب �لتجارية 

بينهما بعد توقف ق�شري.
ز�ر  ب��وك��و���س  ماك�س  �ل�شابق  �لأم��ريك��ي  �ل�شفري  وك���ان 

�ملنطقة يف �أيار-مايو 2015.
خا�س.  ت�شريح  �إىل  �لأج��ان��ب  يحتاج  �لتيبت  ول��زي��ارة 
وعادة مينح هذ� �لت�شريح من قبل �ل�شلطات ب�شكل عام 
�إىل  دخ��ول  تاأ�شري�ت  على  �حلا�شلن  لل�شياح  ب�شهولة 
يو�جهون  و�ل�شحافين  �لدبلوما�شين  لكن  �ل�شن. 

�شعوبة يف ذلك.
وترر �ل�شلطات ر�شميا هذه �لقيود برغبتها يف حماية 
�لزو�ر من �لظروف �ملناخية �لقا�شية يف �ملنطقة �لو�قعة 
ب�شبب  �لأوك�شيجن  نق�س  ي���وؤدي  حيث  �لهيماليا  يف 

�رتفاعها �إىل �شد�ع و�إقياء.
بقمع  �ل�شن  �لإن�شان  حلقوق  دولية  منظمات  وتتهم 
حماولة  �أي  بقمع  وكذلك  �لتيبت  يف  و�لثقافة  �لديانة 

�نف�شالية.
وت���وؤك���د ب��ك��ن م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أن���ه���ا حت��م��ي ح��ري��ة �ملعتقد 
�لديني يف �ملنطقة و�أنها وظفت فيها ��شتثمار�ت كبرية 

لتحديثها وحت�شن م�شتوى �ملعي�شة فيها.

اأخبار ال�شاعة : حترك مهم لحتواء التحديات التي تواجه الأمن اخلليجي والعربي
•• اأبوظبي-وام: 

�مللك  �ل�شريفن  �حل��رم��ن  خ���ادم  دع���وة  �ل�شاعة" �أن  " �أخ��ب��ار  ن�شرة  �أك���دت 
�خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ق���ادَة  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان 
يف  طارئَتن  وعربية  خليجية  قمتن  لعقد  �لعربية  �ل��دول  وق��ادة  �لعربية، 
مكة �ملكرمة يف �لثالثن من مايو �جل��اري .. تعد حتركاً مهماً، لي�س فقط 
لأنها تاأتي يف ظل تطور�ت بالغة �لدقة ت�شهدها �ملنطقة وتلقي بظاللها على 
�لأمن و�ل�شتقر�ر فيها، و�إمنا �أي�شاً لأنها ت�شتهدف �لعمل على بلورة موقف 
ووقف  �ملنطقة،  ت�شهدها  �لتي  �ملختلفة  �لتحديات  مو�جهة  يف  موحد  عربي 

�لتدخالت �خلارجية يف �شوؤون �لدول �لعربية.
"حترك مهم لحتو�ء �لتحديات �لتي تو�جه �لأمن �خلليجي  وحتت عنو�ن 
و�لعربي " .. �أ�شافت �أنه ل �شك يف �أن تعر�س �أربع �شفن �شحن جتارية مدنية 
لدولة  �لإقليمية  �مل��ي��اه  م��ن  بالقرب  تخريبية  لعمليات  ع��دة،  جن�شيات  م��ن 
بالقرب  �ل�شرقي  �ل�شاحل  باجتاه  ُعمان،  خليج  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
من �إمارة �لفجرية، وتعر�س حمطَتي �شخٍّ خلط �لأنابيب �شرق- غرب، �لذي 

�إرهابي  ينقل �لنفط �ل�شعودي من �ملنطقة �ل�شرقية �إىل ميناء ينبع لهجوم 
بطائر�ت م�شرية تابعة مليلي�شيات �حلوثي �لإرهابية قبل �أيام .. يك�شف بو�شوح 
طبيعة �ملخاطر �لتي تهدد �أمن و��شتقر�ر �ملنطقة من جانب بع�س �لأطر�ف 
�خلارجية، �لتي ت�شعى �إىل �إعطاء �نطباع للعامل �أن �أمن منطقة �خلليج و�أمن 
�ملجتمع  مل�شاومة  حماولة  يف  وذل��ك  لال�شتهد�ف،  معر�شان  �لعاملي  �لطاقة 

�لدويل بق�شية �لطاقة �لتي متثل ع�شب �لقت�شاد �لعاملي.
و�لبحوث  ل��ل��در����ش��ات  �لإم�����ار�ت  م��رك��ز  ع��ن  ت�شدر  �ل��ت��ي   - �لن�شرة  و���ش��ددت 
�ل�شرت�تيجية يف �فتتاحيتها �م�س- �أن دعوة �ململكة �لعربية �ل�شعودية لعقد 
�إمن��ا تعر  �لثالثن من مايو �جل��اري  قمتن خليجية وعربية طارئتن يف 
�لقومي  �لأم��ن  تهدد  �لتي  و�ملخاطر  �لتحديات  خلطورة  �لبالغ  �إدر�كها  عن 
�خلليجي و�لعربي على حد �شو�ء، و�أهمية �لعمل على بلورة مو�قف موحدة 
يف مو�جهتها، وذلك لإي�شال ر�شالة حا�شمة �إىل �جلهات �ملتورطة يف �لعمليات 
�لتخريبية و�لإرهابية �لأخرية، باأن �أمن �خلليج و�لأمن �لقومي �لعربي لي�شا 

ق�شية قابلة للم�شاومة �أو �لبتز�ز من �أي طرف.
لبناء  مهمة  فر�شة  متثل  �ل�شريفن  �حلرمن  خ��ادم  م��ب��ادرة  �أن  و�أو�شحت 

موقف خليجي وعربي جماعي يحافظ على �مل�شالح �لعربية �ل�شرت�تيجية 
�لعليا، ويعزز من فر�س �لأمن و�ل�شتقر�ر و�ل�شالم لدول �ملنطقة، ويت�شدى 
وخا�شة من جانب  �ملنطقة،  دول  �شوؤون  �خلارجية يف  للتدخالت  بكل ح�شم 
�إير�ن وميلي�شياتها �مل�شلحة و�أذرعها �لإرهابية �ملنت�شرة هنا وهناك، و�لتي بات 
نتيجة  �ملنطقة،  ت�شهدها  �لتي  �ل�شتقر�ر  عدم  حالة  ور�ء  تقف  �أنها  و��شحاً 
�ملنطقة  �لعديد من دول  �شوؤون  �لعد�ئية و�لتدخلية يف  �شيا�شاتها  ل�شتمر�ر 
وتنظيمات  م�شلحة  ميلي�شيات  م��ن  حلفائها  �إم���د�د  يف  تورطها  ع��ن  ف�شاًل 
�إرهابية باأ�شلحة نوعية ت�شتخدمها يف ��شتهد�ف �أمن و��شتقر�ر دول �ملنطقة، 
تز�ل  ذ�ت��ه، ل  �لوقت  �لإره��اب��ي��ة.. يف  �حل��ال مع ميلي�شيات �حلوثي  كما هو 
يف  �ملالحة  حركة  وتهديد  هرمز،  م�شيق  باإغالق  تهديد�تها  تو��شل  �إي��ر�ن 

مياه �خلليج �لعربي، وتعري�س �أمن �لطاقة �لعاملي للخطر.
�ل�شريفن  �أ�شادت مببادرة خادم �حلرمن  �لإم��ار�ت قد  دولة  �أن  �إىل  ولفتت 
ق��م��ت��ن خليجية وع��رب��ي��ة طارئتن،  ل��ع��ق��د  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز،  ب��ن  ���ش��ل��م��ان  �مل��ل��ك 
يف  و�ل�شالم  �لأم��ن  تر�شيخ  على  �ل�شعودية  �لقيادة  حر�س  تعك�س  باعتبارها 
�ملنطقة، وتوحيد �ل�شف وتن�شيق �ملو�قف �مل�شرتكة، وهذ� �إمنا يوؤكد بالفعل 

�أن �لدولتن يف خندق و�حد يف مو�جهة �لتحديات و�ملخاطر، وتعمالن معاً 
من �أجل �حلفاظ على �لأمن �لقومي �خلليجي و�لعربي.

و�لإم��ار�ت يف  �ل�شعودية  �أن وقوف  �إىل  �فتتاحيتها  �لن�شرة يف ختام  وخل�شت 
�شف و�حد يف مو�جهة �لتحديات و�ملخاطر �ملختلفة قد �شكل، ول يز�ل، �أهم 
�أ�ش�س �حلفاظ على �لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة، وخا�شة �أن هذ� �لتن�شيق مل 
يقت�شر على بلورة مو�قف م�شرتكة جتاه جممل ق�شايا و�أزمات �ملنطقة، و�إمنا 
و�ملوؤ�مر�ت  �إىل جهود وحتركات ملمو�شة ت�شدت لالأطماع �خلارجية  ُترجم 
قد  �لدولتن  �أن  �إىل  و��شتقر�رها.. منوهة  �ملنطقة  دول  �أمن  تنال من  �لتي 
�شد  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تقوده  �ل��ذي  �ل��دويل  �لتحالف  يف  �شاركتا 
تنظيم "د�ع�س" �لإرهابي يف كل من �لعر�ق و�شوريا، و�لذي ��شتطاع هزمية 
�لقوتن  �لدولتان  متثل  كما   ،" �ملزعومة  "خالفته  على  و�لق�شاء  �لتنظيم 
�ل�شقيق،  �ليمن  يف  �ل�شرعية  ل���ش��ت��ع��ادة  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف  يف  �لرئي�شيتن 
�ملتعددة  مبادر�تهما  عن  ف�شاًل  هناك،  �لإي���ر�ين  �حل��وث��ي-  �مل�شروع  و�إن��ه��اء 
�لتي  �ل�شعبة  �لتحديات  �لعربية على جتاوز  �لدول  �لتي ت�شتهدف م�شاعدة 

تو�جهها.

القب�س على اأمري كتيبة 
الهاونات بداع�س يف املو�شل

•• بغداد-وكاالت:

قب�شت �لقو�ت �لأمنية �لعر�قية على قيادي يف تنظيم د�ع�س �لإرهابي يف 
�جلانب �لأي�شر من مدينة �ملو�شل "مركز نينوى".

ل�شرطة  تابعة  "قو�ت  �إن  بيان  يف  �لعر�قية  �لأم��ن��ي  �لإع���الم  خلية  وقالت 
على  �لقب�س  �أل��ق��ت  دقيقة  ��شتخبارية  ملعلومات  ووف��ق��اً  نينوى  حمافظة 
�لقيادي يف ع�شابات د�ع�س �لإرهابية �مللقب "جهاد �لأن�شاري" و�لذي كان 
ي�شغل من�شب ما ي�شمى �أمري كتيبة �لهاونات يف قاطع �شهل نينوى"، وفقاً 
�لقب�س على  �إلقاء  "عملية  �أن  "با�شنيوز" . وبينت �خللية،  ملا ذكره موقع 

�ملجرم جرت يف �جلانب �لأي�شر ملدينة �ملو�شل".

مدمرة اأمريكية تبحر يف بحر ال�شني اجلنوبي
•• بيكن-وكاالت:

�أبحرت مدمرة تابعة للبحرية �لأمريكية، �أم�س، بالقرب من جزيرة �شكاربورو �ملتنازع عليها يف بحر �ل�شن �جلنوبي، 
يف مناورة من �ملرجح �أن تت�شبب يف �حتجاجات جديدة من �ل�شن، وفقاً لو�شائل �إعالم �أمريكية.

كاليتون  �لأمريكية   للبحرية  �ل�شابع  �لأ�شطول  با�شم  �ملتحدث  عن  نيوز" �لأمريكية  �شي  بي  "�إيه  �شبكة  ونقلت 
دو�س، قوله، �إن "�ملدمرة �ل�شاروخية يو �إ�س �إ�س بريبل نفذت عملية حرية �ملالحة يف بحر �ل�شن �جلنوبي يف 20 

مايو"�أيار".   
وتابع دو�س "�أبحرت يو �إ�س �إ�س بريبل �شمن م�شافة 12 مياًل بحرياً من جزيرة �شكاربورو �شول يف حتد للمطالبات 

�لبحرية �ملفرطة، و�حلفاظ على �إمكانية �لو�شول �إىل �ملجاري �ملائية �لتي يحكمها �لقانون �لدويل".
�لوليات  �إع��الن  من  �أي��ام  وبعد  �لتجارة،  حول  وو��شنطن  بكن  بن  �لتوتر�ت  ت�شاعد  و�شط  �خلطوة  هذه  وتاأتي 
�ملتحدة حالة طو�رئ وطنية حلماية �شبكات �لت�شالت �خلا�شة بها، و�لتي ُينظر �إليها على نطاق و��شع على �أنها 

و�شيلة لإبعاد �شركة �لت�شالت �ل�شينية �لعمالقة هو�وي عن �ل�شوق �لأمريكية.

اليابان متدد م�شاركتها يف بعثة الأمم 
املتحدة جنوب ال�شودان

•• طوكيو - وام:

 قررت �حلكومة �ليابانية متديد م�شاركتها يف بعثة �لأمم �ملتحدة جنوب �ل�شود�ن ملدة عام بعد �نتهاء 
�لفرتة �حلالية نهاية مايو �حلايل.

و�أكد وزير �لدفاع �لياباين تاكي�شي �إيو�يا يف موؤمتر �شحفي �م�س �إن م�شاركة �ليابان بالبعثة تهدف 
�ىل �مل�شاهمة يف �ل�شتقر�ر جنوب �ل�شود�ن و�أفريقيا بقدر �لإمكان.

�ل�شود�ن نوفمر  �ملتحدة يف جنوب  �لأمم  بعثة  �إىل  �لرية  �أف��ر�د من قو�تها  �إر�شال  �ليابان  وب��د�أت 
�ملتحدة. لالأمم  �لتابعة  �ل�شالم  حفظ  عمليات  يف  �لتعاون  قانون  مبوجب   2011
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعمدة �حلمر�ء لل�شيانة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1325368 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حمي �لدين عزيز �لرحمن من 49% �ىل %39
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شامي حممد �شاه عامل %5
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شهاب �لدين حممد عزيز �لرحمن %5
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شلة و�يت هاو�س

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1018032 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فاخره ر��شد علي �لغيالين �جلنيبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نعمت �هلل رحمت �هلل

تعديل وكيل خدمات
حذف عبد�هلل ح�شن �بر�هيم �لرميثي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطحنة �ما�س تي�شت 

CN   قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1690533 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة دوماتي �شينا نار�شاياه %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شاجميت مهاديفان جرييجا ماهاديفان باجناد
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مبادلة كابتيالند �لعقار�ت ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1012131 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فايف �شكوير �لعقارية ذ.م.م 
FIVE SQUARE PROPERTIES LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف كابيتا لند جي �شي �شي )�بوظبي( بي تي �ي ليمتد

Capitaland Gcc- )Abudhabi(.Pte.Ltd 
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�فنيو �شويت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2383188 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل �حمد �شامل علي �لعولقي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد �شامل عوي�س �شامل �ل�شخري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 

اإعــــــــــالن
�لمريي  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال لنظافة و�ل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1113596 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عائ�شة حمد�ن حماد �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد ر��شد جمعه ر��شد �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وي�شرت لتجارة مو�د 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لبناء  رخ�شة رقم:1366270 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شوكت �شالح علي �شالح �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف في�شل �شاهو بلو�س
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لر�بطة 
  CN 1196472:مل�شتقبلية- فرع �بوظبي رخ�شة رقم�

تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
رقم:CN 1036008  بال�شم �لتجاري �شيدلية �ملنارة- 
و�عادة  �لرخ�شة  �لغاء  طلب  بالغاء  �بوظبي  مركز 

�لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ي �ند بي كافيه

  رخ�شة رقم:CN-2587793 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد خمي�س �شامل عبد�هلل �خلن�شوري %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد �شامل حممد �شامل �ملهريي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد �شامل حممد �شامل �ملهريي من 100% �ىل %50

�إجمايل لوحه �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �شكل �لقانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�ي �ند بي كافيه
A&B CAFE

�ىل/�ي �ند بي كافيه ذ.م.م
A&B CAFE LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لعامة  للتجارة  �ل�ش�����ادة/�ك�شون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م   رخ�شة رقم:CN-1533333 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ��شم جتاري من/�ك�شون للتجارة �لعامة ذ.م.م

AXON GENERAK TRADING LLC

�ىل/�ك�شون لتجارة �حو��س �ل�شباحة ذ.م.م
AXON SWIMMING POOLS TRADING LLC

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �حو��س �ل�شباحة- باجلملة )4663037(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة عامة )4610001(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلور لتجارة �ملو��شي

رخ�شة رقم:CN-2717037 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ��شم جتاري من/ �حلور لتجارة �ملو��شي

ALHOOR LIVESTOCK TRADING

�ىل/بو�بة �ل�شرق للرتكيب و�شيانة �ملكيفات
 BAWABAT ALSHARQ MAINTENANCE AND INSTALLATION

OF AIR CONDITIONERS

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح و�شيانة مكيفات �لهو�ء ومعد�ت �لتريد وتنقية �لهو�ء 
)3312007(

تعديل ن�شاط/حذف ��شتري�د )4610008(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �حليو�نات �حلية- باجلملة )4620905(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شبي�س تيك للخر�طة �لهند�شية 

رخ�شة رقم:CN-1140811 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ��شم جتاري من/ �شبي�س تيك للخر�طة �لهند�شية

SPACE TECH ENGINEERING TURNERY

�ىل/�شبي�شتيك للخدمات �لفنية
SPACETECH TECHNICAL SERVICES

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لرية و�لبحرية 
)0910018(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مل�شاهري للخياطة �لرجالية

رخ�شة رقم:CN-2691319 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حمد بدر عبد�هلل �حمد �حلمادي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حمد بدر عبد�هلل �حمد �حلمادي من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة تركي ما�شي حمد �ملا�شي %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 400000
تعديل �شكل �لقانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ �مل�شاهري للخياطة �لرجالية 
ALMASHAHEER GENTS TAILORING

�ىل/�مل�شاهري للخياطة �لرجالية ذ.م.م
ALMASHAHEER GENTS TAILORING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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مركز البخت الغالية للتجميل
)�شم�شة  مالكه  للتجميل  �لغالية  �لبخت  مركز  يعلن 
 CN مبارك خالد �ملن�شوري( رخ�شة رقم 1035974 

و�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية- �أبوظبي.
على كل من له حق �أو مطالبة ماليه يرجى مر�جعة 
ن�شر  تاريخ  من  يوم   90 خالل  �أعاله  �ملذكور  �ملالك 
هذ� �لإعالن و�ل فان �ملالك غري م�شوؤول عن �يه حق 
�ملدة.  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  مالية  مطالبة  �و 

للتو��شل على رقم 0506664153 
.khshamsa@gmail.com :مييل�

مركز البخت الغاليه للتجميل 

اإع�����������الن 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/طموح جلف للمقاولت و�لعقار�ت

رخ�شة رقم:CN-1135103 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/مرمي �بر�هيم رحنب لنكاوي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/مرمي �بر�هيم رحنب لنكاوي من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة تركي مبارك مبخوت م�شلم �لر��شدي %51

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
�إجمايل لوحه �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل �لقانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ طموح جلف للمقاولت و�لعقار�ت 

TOMOUH GULF CONTRACTING & REAL ESTATE
�ىل/�شركة طموح جلف للمقاولت و�لعقار�ت ذ.م.م

TOMOUH GULF CONTRACTING & REAL ESTATE COMPANY
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/متيز �ل�شيافة خلدمات �لنظافة 

رخ�شة رقم:CN-1322391 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ��شم جتاري من/ متيز �ل�شيافة خلدمات �لنظافة 

TAMAYOZ ALDIYAFA CLEANING SERVICES
�ىل/فالك طيب لل�شيافة وتنظيم �حلفالت

FALAK TAYYEB HOSPITALITY AND EVENTS PLANNING
تعديل عنو�ن/ Building Name من   �ىل 234154

تعديل عنو�ن/Building Owner Name من ر��شد �شعيد حممد �لدرمكي �ىل �ل�شيد 
ر��شد حممد مبارك �خليلي

Floor من  - �ىل UNIT TYPE/تعديل عنو�ن
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �ل�شيافة )5621003(

تعديل ن�شاط/��شافة تنظيم �حلفالت و�ملنا�شبات )9000102(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين )8121001(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2015/530 تنفيذ جتاري     
                           طالب �لتنفيذ: �ل�شركة �لعربية للطري�ن - �س م ع - عنو�نه : �إم��ارة �ل�شارقة - مطار �ل�شارقة - �شارع �ملطار 
- بالقرب من مطار �ل�شارقة �لدويل - بناية �لعربية للطري�ن )�س م ع( - �ملقر �لرئي�شي - مكتب ملك د�ئرة �لطري�ن �ملدين - �س ب 
132 �ل�شارقة - �لهاتف : 0097165581166 ، �ملنفذ �شده : �شركة �بيار للتطوير �لعقاري - �س م ع - ممثله ب�شخ�س مديرها 
ق��رب دبي  �وتيل -  ك��ورت ج��اردن - مدخل فندق بال�س  �إعمار  بناية ريزيدن�س  ت��اون(  دب��ي )د�ون  دب��ي - و�شط  �إم��ارة   : �لعام - عنو�نه 
مول - �لطابق �لر�شي - مكتب رقم 313 �ي - هاتف : 04/8848668 - �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/5/29 �ل�شاعة 2.00 
م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة 
�لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع 
تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره 
من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 

�لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : 
 : �مل�شاحة   -  3603  : �لعقار  رق��م   -  OLGANA  : �ملبنى  ��شم   -  139 �لر���س  رق��م   - �لأوىل  �ل�شفوح   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة 

درهم   )2.986.239( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   195.74
 : �مل�شاحة   -  1604  : �لعقار  رق��م   -  OLGANA  : �ملبنى  ��شم   -  139 �لر���س  رق��م   - �لأوىل  �ل�شفوح   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة 

درهم  )1.940.494( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   257.54
 : �مل�شاحة   -  1508  : �لعقار  رق��م   -  OLGANA  : �ملبنى  ��شم   -  139 �لر���س  رق��م   - �لأوىل  �ل�شفوح   : �ملنطقة   - �شكنية   �شقة 

درهم  )840.875( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   97.65
 : �مل�شاحة   -  3408  : �لعقار  رق��م   -  OLGANA  : �ملبنى  ��شم   -  139 �لر���س  رق��م   - �لأوىل  �ل�شفوح   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة 

درهم  )844.629( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   101.25
 : �مل�شاحة   -  3201  : �لعقار  رق��م   -  OLGANA  : �ملبنى  ��شم   -  139 �لر���س  رق��م   - �لأوىل  �ل�شفوح   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة 

درهم  )2.974.560( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   394.78
 : �مل�شاحة   -  4001  : �لعقار  رق��م   -  OLGANA  : �ملبنى  ��شم   -  139 �لر���س  رق��م   - �لأوىل  �ل�شفوح   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة 

درهم  )2.615.003( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   347.06
�شقة �شكنية - �ملنطقة : �ل�شفوح �لأوىل - رقم �لر�س 139 - ��شم �ملبنى : OLGANA - رقم �لعقار : 1405 - �مل�شاحة : 

درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�  )1.070.865( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   128.37
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2015/530 تنفيذ جتاري     
                           طالب �لتنفيذ: �ل�شركة �لعربية للطري�ن - �س م ع - عنو�نه : �إم��ارة �ل�شارقة - مطار �ل�شارقة - �شارع �ملطار 
- بالقرب من مطار �ل�شارقة �لدويل - بناية �لعربية للطري�ن )�س م ع( - �ملقر �لرئي�شي - مكتب ملك د�ئرة �لطري�ن �ملدين - �س ب 
132 �ل�شارقة - �لهاتف : 0097165581166 ، �ملنفذ �شده : �شركة �بيار للتطوير �لعقاري - �س م ع - ممثله ب�شخ�س مديرها 
ق��رب دبي  �وتيل -  ك��ورت ج��اردن - مدخل فندق بال�س  �إعمار  بناية ريزيدن�س  ت��اون(  دب��ي )د�ون  دب��ي - و�شط  �إم��ارة   : �لعام - عنو�نه 
مول - �لطابق �لر�شي - مكتب رقم 313 �ي - هاتف : 04/8848668 - �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/5/29 �ل�شاعة 2.00 
م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة 
�لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع 
تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره 
من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 

�لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : 
 : �مل�شاحة   -  3603  : �لعقار  رق��م   -  OLGANA  : �ملبنى  ��شم   -  139 �لر���س  رق��م   - �لأوىل  �ل�شفوح   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة 

درهم   )2.986.239( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   195.74
 : �مل�شاحة   -  1604  : �لعقار  رق��م   -  OLGANA  : �ملبنى  ��شم   -  139 �لر���س  رق��م   - �لأوىل  �ل�شفوح   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة 

درهم  )1.940.494( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   257.54
 : �مل�شاحة   -  1508  : �لعقار  رق��م   -  OLGANA  : �ملبنى  ��شم   -  139 �لر���س  رق��م   - �لأوىل  �ل�شفوح   : �ملنطقة   - �شكنية   �شقة 

درهم  )840.875( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   97.65
 : �مل�شاحة   -  3408  : �لعقار  رق��م   -  OLGANA  : �ملبنى  ��شم   -  139 �لر���س  رق��م   - �لأوىل  �ل�شفوح   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة 

درهم  )844.629( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   101.25
 : �مل�شاحة   -  3201  : �لعقار  رق��م   -  OLGANA  : �ملبنى  ��شم   -  139 �لر���س  رق��م   - �لأوىل  �ل�شفوح   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة 

درهم  )2.974.560( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   394.78
 : �مل�شاحة   -  4001  : �لعقار  رق��م   -  OLGANA  : �ملبنى  ��شم   -  139 �لر���س  رق��م   - �لأوىل  �ل�شفوح   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة 

درهم  )2.615.003( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   347.06
�شقة �شكنية - �ملنطقة : �ل�شفوح �لأوىل - رقم �لر�س 139 - ��شم �ملبنى : OLGANA - رقم �لعقار : 1405 - �مل�شاحة : 

درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�  )1.070.865( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   128.37
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العدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد االإلكرتوين - عن طريق �شركة االإمارات للمزادات 

عن طريق الن�شر بجريدتني ر�شميتني 
يف الق�شية التنفيذية رقم 2014/1246 راأ�س اخليمة

�نتقال  ملكية  �لعقار  بيع  �لتنفيذ عن  د�ئ��رة   - �لبتد�ئية  ر�أ���س �خليمة  تعلن حممكة 
�جلزيرة  منطقة  يف   2 م   55 م�شاحتها   )GB-004( �شكنية  �شقة   2009/274
�حلمر�ء بر��س �خليمة بدون �شعر ��شا�شي ، و�لعائدة ملكيتها للمحكوم عليهم / 1 - 
�شكري �حمد 2 - نهيد نزيل �حمد بتاريخ 2019/5/29 عن طريق �شركة �لإمار�ت 
 20% �لتاأمن  بان قيمة  ، علما  �لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  للمز�د�ت وذلك يف متام 
تدفع نقد�.  فعلى من يرغب بال�شرت�ك �و �لعرت��س �و �لطالع �لدخول على �ملوقع 
�و   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لإم���ار�ت  ل�شركة  �لإل��ك��رتوين 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة
رئي�س ق�شم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

برتول  و�شركة  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  �أع��ل��ن 
�لن�شخة  تفا�شيل  “�أدنوك”  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�ل��ث��ان��ي��ة مل���ار�ث���ون �أدن����وك �أب��وظ��ب��ي و�ل����ذي �شيقام 
مع  ب��ال��ت��ز�م��ن   2019 دي�شمر   6 �جل��م��ع��ة  ي���وم 
�حتفالت �لدولة باليوم �لوطني �لثامن و�لأربعن 
وعام �لت�شامح وذلك بالتعاون مع �لحتاد �لدويل 

لألعاب �لقوى.
جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقد �أم�س 
�لأول يف جزيرة �حلديريات بح�شور �شعادة عارف 
�أبوظبي  ل�مجل�س  �ل��ع��ام  �لأم����ن  �ل���ع���و�ين  ح��م��د 
د�ئرة  مدير  �ل�شويدي  �شوينع  وعمر  �لريا�شي 
�ملكتب �لتنفيذي يف “ �أدنوك” حيث �شهد �ملوؤمتر 
�لإع�����الن ع��ن رف���ع �ل��ق��ي��م��ة �لإج��م��ال��ي��ة للجو�ئز 
و�شيح�شد  �أمريكي  دولر  �ألف   388 بلغت  و�لتي 
بطل فئة �لرجال و�ل�شيد�ت 100 �ألف دولر لكل 
42.2 كم كما  �لرئي�شي مل�شافة  �ل�شباق  منهما يف 
م�شاحبة  جمتمعية  �شباقات  �مل���ار�ث���ون  �شي�شهد 

للحدث مل�شافات 10 و 5و 2.5 كم.
�لقرية  فعاليات  �إقامة  �لثانية  �لن�شخة  و�شت�شهد 
�لريا�شية �مل�شاحبة للمار�ثون يف جممع “�أدنوك” 
يعد  و�ل��ذي  لل�شركة  �لرئي�شي  �ملقر  ملبنى  �ملجاور 
معلما بارز� يف �لعا�شمة �أبوظبي حيث �شتحت�شن 
�لقرية جمموعة متنوعة من �لفعاليات و�لأن�شطة 
�لعو�ئل  لتحفيز  و�ل��ه��ادف��ة  �ملختلفة  �لرتفيهية 
�لريا�شية  �ملمار�شة  لإع��الء  كافة  �ملجتمع  وفئات 

وجعلها منط �حلياة �ل�شحية.
�لتدريبي  �لرنامج  عن  �ملنظمة  �للجنة  و�أعلنت 
ح�ش�شا  يت�شمن  و�ل����ذي  ل��ل��م��ار�ث��ون  �مل�����ش��اح��ب 
ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ن ب��ج��م��ي��ع �ل�����ش��ب��اق��ات حيث 
كل  ويعقد  �جل���اري  م��اي��و   6 �ل��رن��ام��ج يف  �نطلق 
 10:30 ل��غ��اي��ة   9:30 �ل�����ش��اع��ة  �ث��ن��ن م��ن  ي���وم 
م�شاء طيلة �شهر رم�شان �ملبارك وذلك يف جزيرة 
�لفطر  عيد  بعد عطلة  �شتقام  فيما  �حلديريات.. 
�ل�شاعة  �لث��ن��ن  ي��وم  �أ�شبوعية  تدريبية  ح�ش�س 
�إ�شافية  ح�ش�س  �شتقام  حن  يف  �شباحا   6:15
كل يوم �أربعاء وذلك �بتد�ء من 5 يونيو �ملقبل يف 

م�شاء   7:45 �ل�شاعة  من  �لريا�شية  ز�ي��د  مدينة 
لغاية 9:00 م�شاء.

وق��ال �شعادة ع��ارف حمد �لعو�ين �إن �لإع��الن عن 
�أبوظبي  �أدن��وك  ملار�ثون  �لثانية  �لن�شخة  تفا�شيل 
و�ل��ك�����ش��ف ع��ن رف���ع �ل��ق��ي��م��ة �لج��م��ال��ي��ة جلو�ئزه 
يعك�س مكانته �ملرموقة و�لنجاحات �لو��شعة �لتي 
ر�فقت ن�شخته �لأوىل وما ج�شدته من تفاعل كبري 
�لر�ئعة  و�مل�شاهد  �ل�شور  وم�شاركة مميزة بجانب 
بن  وحم��ب��ة  ب�شالم  �لتعاي�س  ح��ال��ة  عك�شت  �ل��ت��ي 

جميع �جلن�شيات على �أر�س دولة �لإمار�ت.
�أبوظبي  �أدن��وك  مار�ثون  بتنظيم  “نفخر  و�أ�شاف 
بتاريخ 6 دي�شمر بالتز�من مع �حتفالت �لدولة 
�لت�شامح  وع��ام  و�لأرب��ع��ن  �لثامن  �لوطني  باليوم 
�ملجتمع  فئات  لتفاعل  مهمة  منا�شبة  ميثل  حيث 
ك���اف���ة ب���احل���دث و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى ت��رج��م��ة خططنا 
�لريا�شة وجعلها  و�أهمية  دور  �لطموحة لرت�شيخ 
مع  بال�شر�كة  م�شيد�   ..“ �ليومية  �حل��ي��اة  من��ط 
�لنجاح  ع��و�م��ل  �لكبري يف حتقيق  �أدن���وك ودوره���ا 
ل��ل��م��ار�ث��ون �ل����ذي ���ش��ي��ق��ام و���ش��ط م�����ش��ارك��ة عاملية 

وح�����ش��ور ق���وي م���ن �مل��ح��رتف��ن و�ل���ه���و�ة وعموم 
للمار�ثون  �مل�شاحب  �لرنامج  يف  �ملجتمع  فئات 
مبا يدعم مكانة �لدولة و�أبوظبي كعا�شمة عاملية 

للريا�شة.
ودعا �لعو�ين �أفر�د �ملجتمع كافة للت�شجيل �ملبكر 
وف���ق �ل�����ش��ب��اق��ات �مل��ت��ن��وع��ة و�ل���ت���ي ت��ن��ا���ش��ب جميع 
�خل�شومات  من  و�ل�شتفادة  و�مل�شتويات  �لأع��م��ار 
�لر�مج  و�لن���خ���ر�ط يف  �جل���اري  م��اي��و   31 قبل 
لياقاتهم  م�شتويات  ورف��ع  �لأ�شبوعية  �لتدريبية 
�لبدنية متهيد� للم�شاركة وعك�س �ل�شورة �ملثالية 

و�ملتقدمة ملجتمع �أبوظبي.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��م��ر ���ش��وي��ن��ع �ل�����ش��وي��دي “ �إننا 
ملار�ثون  �لرئي�شي  �لر�عي  �أدن��وك كوننا  نفتخر يف 
�أدنوك �أبوظبي لأنه حدث ريا�شي ��شتثنائي قائم 
�أدنوك  �أن  �إىل  م�شري�   .. �لإيجابية  �لطاقة  على 
ظلت على �لدو�م ملتزمة بالقيام بدورها يف توفري 

�لطاقة للحياة.
�ل�شبل  ك��ل  توفري  على  �أدن���وك  �إىل حر�س  و�أ���ش��ار 
لدعم هذ� �ملار�ثون �ل�شتثنائي و�شيتم خالل �لعام 

�أو  �أدنوك”  م��ار�ث��ون  “قرية  ��شت�شافة  �جل���اري 
“منطقة �أدنوك للطاقة” د�خل “جممع �أدنوك” 
ي��وف��ر جت��رب��ة م��ت��م��ي��زة للريا�شين  �جل��دي��د مب��ا 

و�أ�شرهم و�أفر�د �ملجتمع كافة.
و�أع��ل��ن جمل�س �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي و�أدن�����وك عن 
�ملائة جلميع من  30 يف  بن�شبة  كبرية  خ�شومات 
من  وذل��ك  �مل��ار�ث��ون  ب�شباقات  �مل�شاركة  يف  يرغب 
 www. �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  يف  �لت�شجيل  خ��الل 

adnocabudhabimarathon .
مايو   31 ق��ب��ل   /com/register-now
يف  للم�شاركة  �ملالية  �لقيمة  تبلغ  حيث   2019
�ملار�ثون مل�شافة 42.2 كم “350 درهما” يف حن 
ترت�وح قيمة �مل�شاركة يف �ل�شباقات �ملجتمعية 50 
و 75 درهما ل�شباقي 2.5 و 5 كم و 150 درهما 
على  ع���د�ء  ك��ل  �شيح�شل  ك��م��ا  ك��م  �ل�10  ل�����ش��ب��اق 

قمي�س وميد�لية خا�شة باملار�ثون جمانا.

•• ال�شارقة-الفجر

�أحمد  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  ت�����ّوج 
�ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي، 
�أم�س �لأول �لأحد فريق  لالإعالم، 
�لر�بعة  �ل��دورة  فهود زعبيل بلقب 
�لريا�شية  �ل�����ش��ارق��ة  ب��ط��ول��ة  م���ن 
�ل�شالت  ق���دم  ل��ك��رة  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
�ل�شارقة  ق����ن����اة  ن���ّظ���م���ت���ه���ا  �ل����ت����ي 
�لريا�شية، حتت رعاية كرمية من 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن 
�شلطان �لقا�شمي، ويل �لعهد نائب 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة، ب��ع��د ف����وز ثمن 
�ل�شارقة  �شرطة  فريق  على  حققه 
– 3، فيما �نتزع فريق   7 بنتيجة 
بعد  �ل��ن��ا���ش��ئ��ن  ل��ق��ب  جي”  “تي 
 3 ب��و�ق��ع  فا�شت  فريق  على  تغلبه 
�أه��د�ف مقابل هدفن يف �لأم�شية 
�شالة  �حت�شنتها  �ل��ت��ي  �خلتامية 
ن��������ادي �ل���������ش����ارق����ة �ل����ري����ا�����ش����ي – 

�حلز�نة. 

عر�س  على  يــرتّبــع  جي”  »تــي 
النا�سئني 

�خلتامية  �لأم�����ش��ي��ة  �ن��ط��الق  ويف 
�لالعبن  م��ن  نخبة  جمعت  �ل��ت��ي 
�لنا�شئن، ��شتطاع تي جي �أن ي�شل 
�إىل �ملرمى عر لعبه حممد بيات، 

�لنتيجة  فا�شت  ع���ادل  م��ا  ���ش��رع��ان 
ع����ن ط���ري���ق غ���ي���ث ب�����در ل����وت����اه يف 
�لدقيقة 11، لكن جمريات �للقاء 
بل  �لإي���ق���اع  ه���ذ�  ع��ل��ى  ت�شتمر  مل 
�شاعف تي جي من ر�شيد �أهد�فه 
�لكعبي،  �شيف  �لالعب  طريق  عن 
�إىل  بو�شماح  عبيد  زميلهما  لي�شل 
�مل��رم��ى حم��ق��ق��اً ث��ال��ث �أه�����د�ف تي 
جي وما لبث �أن �شجل ح�شن خلفان 
لينهي  فا�شت  مل�شلحة  ثانياً  هدفاً 
�آخر  حتى  �للقاء  وي�شتعل  �ل�شوط 
�لثو�ين لكن دون �أهد�ف، ليحافظ 
ويخطف  زعامته  جي” على  “تي 

لقب �لنا�شئن. 
فهود زعبيل ينتزع لقب �لبطولة

جمع  �ل������ذي  �ل���ق���م���ة  �ل���ل���ق���اء  ويف 
و�شرطة  زع���ب���ي���ل،  ف���ه���ود  م���ن  ك����ّل 
�أر�شية  �ل��ف��ري��ق��ان  �ل�����ش��ارق��ة، دخ��ل 
بالأ�شماء �خلرة  �مللعب مدججن 
�للقب  ور�ء  ل��ل�����ش��ع��ي  و�مل���وه���وب���ة 
�لغايل، وما لبث �لفهود حتى �أعلن 
�شاروخية  ب��ت�����ش��دي��د�ت  ح�����ش��وره 
تايان  ر�جن���ن  �ل��ر�زي��ل��ي  ��شكنها 
�أن  ��شتطاع  �ل��ذي  �ل�شرطة،  �شباك 
تاألقه وجنوميته خالل  ي�شتمر يف 

�شوط �للقاء �لأول بت�شجيله ثالثة 
 )5،10،20( �لدقائق  يف  �أه���د�ف 
م��ن عمر �ل�����ش��وط، يف �ل��وق��ت ذ�ته 
قّل�س  ج��ز�ء  بركلة  �ل�شرطة  ظفر 
�لفارق  �دو�ردو  ديفيد  خاللها  من 
�إىل هدف مقابل 3 لينتقل �مل�شهد 

�إىل �ل�شوط �لثاين.
للقاء  �ل��ث��اين  �لعمر  م�شتهل  وم��ع 
�لنتيجة  ع���ل���ى  �ل���ف���ه���ود  ح����اف����ظ 
�ل�شرطة حتى  �أمام  �ملنافذ  باإغالق 
�شهدت  �ل���ت���ي  �ل�����ش��اب��ع��ة  �ل��دق��ي��ق��ة 
وليام�س  �ل��ر�زي��ل��ي  م��ن  ه��دف��ن 
�أوليفري� �لذي رفع حمولة فريقه 
مقابل  خم�شة  �إىل  �لأه�����د�ف  م��ن 
و�حد لل�شرطة ومع ��شتمر�ر �للقاء 
�أح����رز �ل��ر�زي��ل��ي ج��ون��اث��ان �شيزر 
�ل��ه��دف �ل�����ش��اد���س، ل��ت��ت��و�ىل بعدها 
�لأح����د�ث وي��ح��رز �ل��الع��ب �ليك�س 
خاطفن  ه��دف��ن  �شليفا  د�  ول��ي��ام 
�ل�شرطة  مل�شلحة   13 �لدقيقة  يف 
لريفع ر�شيد فريقه �إىل 3 �أهد�ف، 
جوناثان  �ل��ر�زي��ل��ي  بعده  وليعود 
�شيزر وينهي �للقاء مل�شلحة �لفهود 
بالهدف �ل�شابع ليرتبع بهذ� �لفوز 

على عر�س �لبطولة بجد�رة.

جوائز اأف�سل العبني
�لبطولة  ه����د�ف  ج���ائ���زة  وح�����ش��د 
�شيزر  لوي�س  ج��ون��اث��ان  �ل��ر�زي��ل��ي 
لقب  ن������ال  ف���ي���م���ا  �أه�����������د�ف،   )7(
علي  ح�شن  �لالعب  حار�س  �أف�شل 
�حل��ن��ط��وب��ي ح���ار����س ع��ري��ن فهود 
�أف�شل  جائزة  ذهبت  بينما  زعبيل، 
م�شلحة  م���ن  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  لع���ب 

�لالعب �لر�زيلي ر�جنن تايان. 
وحول هذ� �خلتام �لبهّي �أكد �ل�شيخ 
�شلطان بن �أحمد �لقا�شمي، رئي�س 
�أن  �ل�شارقة لالإعالم، على  جمل�س 
�لكرمي و�ملتو��شل من قبل  �لدعم 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
���ش��ل��ط��ان بن  �ل�����ش��ي��خ  ورع���اي���ة �شمو 
ويل  �لقا�شمي،  �شلطان  بن  حممد 
�أ�شهم  �ل�شارقة،  حاكم  نائب  �لعهد 
بالو�قع  �لرت���ق���اء  يف  ف��اع��ل  ب�شكل 
�أكر  �آف����اق  �إىل  �مل��ح��ل��ي  �ل��ري��ا���ش��ي 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  وت����ط����ور�ً،  رح���اب���ة 
لالأحد�ث  يحتذى  من��وذج  �ل���دورة 
�لطاقات  ب��اإب��ر�ز  �ملعنية  �لريا�شية 
�ل�����ش��اب��ة و�ل����ش���ت���ث���م���ار ب��ه��ا خالل 

�ملالعب  ل��رتف��د  �لف�شيل،  �ل�شهر 
�مل��ح��ل��ي��ة ب��ع��ن��ا���ش��ر ف���اع���ل���ة تري 

�مل�شهد �لريا�شي �ملحلي.
�ل�شارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وت���اب���ع 
لالإعالم:” قّدمت �لبطولة وخالل 
م�����ش��اه��د فنية  �لأرب�������ع  ���ش��ن��و�ت��ه��ا 
وم��و�ه��ب ك��روي��ة م�����ش��ّرف��ة عك�شت 
و�لريا�شية  �لتنظيمية  �مل�شتويات 
�مل��ت��ق��دم��ة �ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا، حيث 
نخبة  ت�����ش��ت��ق��ط��ب  �أن  ����ش��ت��ط��اع��ت 
و�لأجانب  �ملحلين  �لالعبن  من 
�لطموحن و�ل�شاعن نحو حتقيق 
�لتناف�س  من  �أر�شية  على  �شغفهم 
للفريق  ونبارك  و�لنبيل،  �ل�شريف 
ت�شهد  �أن  ونتمنى  باللقب  �لفائز 
ريا�شية  مناف�شات  �ملقبلة  �ل��دور�ت 
ت��ن��ق��ل ����ش���ورة م�����ش��ّرف��ة ع���ن و�ق���ع 

�لريا�شة يف �لإمارة«.
من جهته قال ر��شد �لعوبد، مدير 
منذ  �لريا�شية:”  �ل�����ش��ارق��ة  ق��ن��اة 
تكون  �أن  على  حر�شنا  �نطالقتها 
للمو�هب  و�ع��د�ً  منطلقاً  �لبطولة 
وحا�شنة لالعبن �لذين ميتلكون 
ميادين  ع��ل��ى  ل��ي��ق��دم��وه  �ل��ك��ث��ري 
�أخرى  بعد  دورة  �ملناف�شة، وها هي 

وح�شورها  م��ك��ان��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ت���وؤك���د 
بن �لأح��د�ث �لريا�شية �لتي تقام 
لنو�كب  �لإم���ارة  �أر���س  على  �شنوياً 
�لريا�شي  �ل����و�ق����ع  خ���الل���ه���ا  م����ن 
�ل��������ذي ي�����زده�����ر ي�����وم�����اً ب���ع���د ي���وم 
�شاحب  وتوجيهات  ل��روؤى  حتقيقاً 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة، �شيما و�أنها 
تتز�من مع �حتفالت �لإمارة هذه 
�لأي�����ام ب���اإجن���از ك��ب��ري ح��ق��ق��ه نادي 
�لقدم  ل��ك��رة  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة 
�لعربي  �خلليج  دوري  بلقب  بفوزه 

للمحرتفن«. 
وت�����اب�����ع م�����دي�����ر ق�����ن�����اة �ل�������ش���ارق���ة 
�متد�د  وعلى  �شهدنا  �لريا�شية:” 
�ل����ب����ط����ول����ة من���������اذج ك������روي������ة من 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ن و�ل���ك���ب���ار حت��ت��ذى على 
���ش��ع��ي��د ه����ذه �ل��ل��ع��ب��ة، ح��ي��ث ق���ّدم 
�جلميع كل ما لديه من م�شتويات 
ع��ك�����ش��ت و�ق���ع���اً م��ت��ق��دم��اً ت��ن��ع��م به 
تو�جد  عن  ناهيك  �لريا�شة،  هذه 
�شّطرت  �ل��ت��ي  �ل��وف��ي��ة  �جل��م��اه��ري 
و�حد�ً من �أجمل �للوحات �لكروية 
�لفائز  للفريق  ون��ب��ارك  �مل������وؤ�زرة، 

�لدور�ت  يف  ون��اأم��ل  �لبطولة  بهذه 
كان  م����ن  ك�����ّل  ي��ح��ق��ق  �أن  �مل��ق��ب��ل��ة 
غاياته  �إىل  وي�شل  باللقب  يطمح 

�لنبيلة«. 

تكرمي
�لرعاة  ت��ك��رمي  ومت خ���الل �حل��ف��ل 
ممثلن باملكتب �لإعالمي حلكومة 
وجتارة  �شناعة  وغ��رف��ة  �ل�شارقة، 
تكرمي  ج����ان����ب  �إىل  �ل���������ش����ارق����ة، 
�ل�شركاء ممثلن مبجل�س �ل�شارقة 
�لريا�شي، و�لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�ل�شارقة، ونادي �ل�شارقة �لريا�شي 
و�للجنة  �ل�شارقة،  وبلدية  �لثقايف، 
�لتنفيذية لكرة قدم �ل�شالت، �إىل 
جانب تكرمي خا�س ل�شعادة عي�شى 
�أمن عام جمل�س  هالل �حلز�مي، 
�ل�شارقة �لريا�شي، وتكرمي طو�قم 
جمريات  �أد�رت  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
�خل��ت��ام ح�شور  و�شهد  �ل��ب��ط��ول��ة.  
ك���ّل م���ن �ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن حممد 
�ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي، 
و���ش��ع��ادة حممد ح�شن  �ل��ري��ا���ش��ي، 
�ل�شارقة  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  خ��ل��ف، 
و�شعادة  و�ل���ت���ل���ف���زي���ون،  ل����الإذ�ع����ة 

ع��ي�����ش��ى ه�����الل �حل�����ز�م�����ي، �أم����ن 
�لريا�شي،  �ل�����ش��ارق��ة  جمل�س  ع���ام 
وح�����ش��ن ي��ع��ق��وب �مل��ن�����ش��وري، �أمن 
لالإعالم،  �ل�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س  ع����ام 
و�شعادة طارق عالي، مدير �ملكتب 
�ل�شارقة،  حل���ك���وم���ة  �لإع�����الم�����ي 
و�ملهند�س �شليمان �لهاجري، ع�شو 
رئي�س  �ل�شارقة  نادي  �إد�رة  جمل�س 
�إد�رة �لألعاب �لفردية، ولعب نادي 
�لقدم  ل��ك��رة  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة 

�لر�زيلي �إيجور كورنادو. 
�لريا�شية  �ل�شارقة  قناة  �أن  يذكر 
بد�أت �لعمل يف �لعام 2007 حتت 
لالإعالم،  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  مظلة 
متخ�ش�شة  ري���ا����ش���ي���ة  ��ة  ك��م��ن�����شّ
�لتغطيات  جم����ال  يف  وم�����ش��ت��ق��ل��ة 
�مليد�نية و�ملو�كبة �لإعالمية لباقة 
�لفعاليات و�لبطولت  متعددة من 
�ل�شارقة  مهرجان  مثل  �لريا�شية، 
�لريا�شية �ل�شحر�وي �لذي تنظمه 
تغطيات  عن  ف�شاًل  �شنوياً،  �لقناة 
لأبرز �لأحد�ث �ملحلية مثل بطولة 
�لأندية �لعربية لل�شيد�ت، و�شباقات 
�لزو�رق �ل�شريعة، وطو�ف �ل�شارقة 
�ل��������دويل ل�����ل�����در�ج�����ات، و�ل��������دوري 
وغريها  �ل���ق���دم،  ل��ك��رة  �لبلجيكي 
�ملحلية  �لريا�شية  �ملناف�شات  م��ن 

و�لعربية و�لدولية.

�خلا�س  �لأوملبياد  موؤ�ش�شة  كرمت 
و�ل�شركاء  �ل��د�ع��م��ن  �لإم����ار�ت����ي 
�لفني  و�لفريقن  �ل�شرت�تيجين 
�لوطني  �لإر�دة  ملنتخب  و�لإد�ري 
�لعاملية  �لأل������ع������اب  يف  �مل���������ش����ارك 
�أبوظبي   – �خل���ا����س  ل���الأومل���ب���ي���اد 

.  2019
�ملوؤ�ش�شة  ح��ف��ل  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
�أم�س  �أق��ي��م  �ل���ذي  �لأول  �ل�شنوي 
معايل  بح�شور  �أبوظبي  يف  �لأول 
�شما بنت �شهيل بن فار�س �ملزروعي 
وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب رئي�س 
�لأوملبياد  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س 

�خل����ا�����س �لإم������ار�ت������ي وع������دد من 
وممثلن  �ل���دول���ة  يف  �مل�������ش���وؤول���ن 

جلهات حكومية وخا�شة.
ب��ن��ت �شهيل  ���ش��م��ا  و�ل���ق���ت م���ع���ايل 
ب�شكر  ��شتهلتها  ك��ل��م��ة  �مل���زروع���ي 
لكان  �ل���ت���ي  �مل�������ش���اه���م���ة  �جل����ه����ات 
�ملنجز�ت  �لكبري يف  �لأث��ر  لدعمها 
منتخب  ح��ق��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ع���امل���ي���ة 

�لإر�دة يف �لألعاب �لعاملية.
وقالت معاليها “ من وطن �لإر�دة 
�ج��ت��م��ع��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ع��ل��ى ق��ل��ب ويد 
�أبنائنا  ب���ق���در�ت  م��وؤم��ن��ن  و�ح����دة 
وب��ن��ات��ن��ا م��ن �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م من 

لناأخذ  �ل���ذه���ن���ي���ة  �لإع�����اق�����ة  ف���ئ���ة 
بيدهم جميعا ونثبت للعامل �جمع 
ق���در�ت���ه���م و���ش��ج��اع��ت��ه��م �ل���ت���ي ل 
دولة  يف  فنحن  �مل�شتحيل..  تعرف 
جميع  يتحلى  �لتي  �لالم�شتحيل 
�لقوية،  �لإر�دة  ب�����ش��الح  �أف���ر�ده���ا 
ونثمن  بكم  لنحتفي  �ليوم  ون��اأت��ي 
و�أفر�د  بها موؤ�ش�شات  جهود� قمتم 
�لكثريين،  ح��ي��اة  بتغيري  �شاهمت 
ومن  �لع��ت��ز�ز..  �إىل  �ل�شفقة  م��ن 

�خلجل �إىل �لفخر«.
و�أ�شافت معاليها “ حققنا منجز�ت 
كان لكل �شخ�س منكم جزء� منها 

دولة  لتكون  ب��اٍق  �أث��ر  لها  وب�شمة 
�لرتتيب  على  �حلا�شلة  �لإم���ار�ت 
�ل�شرق  يف  و�لأوىل  عامليا  �خلام�س 
�مليد�ليات  جم���م���وع  يف  �لأو�����ش����ط 
�لعاملية  �لألعاب  يف  ح�شدتها  �لتي 
لالأوملبياد �خلا�س ومن هنا ندعو 
وحمل  �مل�شرية  ل�شتكمال  �جلميع 
لالأوملبياد  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأل���ع���اب  �إرث 
�إخال�س  ب��ك��ل  ل��ن�����ش��ت��م��ر  �خل���ا����س 
وح������ب يف دع������م م�������ش���رية �ل���دم���ج 

�ملجتمعي �ل�شامل و�لتمكن«.
�ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شكر  ووق��دم��ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ول�شمو  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�شمو  و�ىل  �لأ�����ش����ري����ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل�����ش��ي��خ��ة م����رمي ب��ن��ت حم��م��د بن 
�لفخرية  �لرئي�شة  نهيان  �آل  ز�ي��د 
ل��الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �لإم���ار�ت���ي ملا 
�أول�������وه م���ن �ه���ت���م���ام ودع�����م كبري 

للموؤ�ش�شة ولأ�شحاب �لهمم.
من جانبها قدمت لعبة �جلمباز 

ريا�شة  ت���اري���خ  يف  �لأوىل  �ل��ف��ن��ي 
علياء  �ل��دول��ة  يف  �لهمم  �أ���ش��ح��اب 
ومليئة  ر�ئعة  فنية  فقرة  �لزعابي 
فيها جميع  �أم��ت��ع��ت  ب��الح��رت�ف��ي��ة 
باجلمباز  مب���ه���ارت���ه���ا  �حل�������ش���ور 
�لفني لتكون حمط �أنظار �جلميع 

بحركاتها �ل�شتعر��شية.
ب��ن��ت �شهيل  ���ش��م��ا  وب������د�أت م���ع���ايل 
�مل���زروع���ي ي��ر�ف��ق��ه��ا ���ش��ع��ادة طالل 
�لها�شمي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 
�لأومل����ب����ي����اد �خل����ا�����س �لإم�����ار�ت�����ي 
ب�����ت�����ك�����رمي �جل�������ه�������ات �ل�����د�ع�����م�����ة 
و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجين ملوؤ�ش�شة 

�لأومل���ب���ي���اد �خل���ا����س �لإم����ار�ت����ي.. 
�مل�شاهمة  �جلهات  تكرمي  مت  فيما 
�لإر�دة  يف حت�شري لعبي منتخب 
�لإقليمية  �لأل����ع����اب  يف  �مل�������ش���ارك 
ك��ان��ت جهودهم  و�ل���ت���ي  و�ل��ع��امل��ي��ة 
�ملنتخب  ت�شكيل  �أ�شباب  �أه��م  �أح��د 
ريا�شة  تاريخ  �لأك��ر يف  �لريا�شي 

دولة �لإمار�ت.
�جلهات  ت���ك���رمي  �حل���ف���ل  و����ش���م���ل 
�حلركة  ت��ن�����ش��ي��ط  يف  �مل�������ش���اه���م���ة 
لأ�شحاب  و�ملجتمعية  �لريا�شية 
�لذهنية  �لإع��اق��ة  فئة  م��ن  �لهمم 

خالل �لعام �لفائت يف �لدولة.

و���ش��اه��د �حل�����ش��ور ع��ر���س فيديو 
مب�شاركة  ت�������ش���وي���ره  مت  مم���ي���ز 
ل�شكر  �لريا�شين  م��ن  �ل��ع�����ش��ر�ت 
مدربيهم ب�شكل �شخ�شي يف جميع 

�لريا�شات.
�لإط�����الق  مت  �حل���ف���ل  ن��ه��اي��ة  ويف 
�لإر�دة  وط��ن   “ جل��ائ��زة  �لر�شمي 
جائزة  وه��ي  �لأوىل  دورت��ه��ا  يف   “
تهدف �إىل تكرمي �لأفر�د �ملميزين 
من �لفريق �لفني و�لإد�ري �لذين 
قدوة  وك��ان��و�  ��شتثنائي  ب�شكل  �أدو 
وتفانيهم  ب��ع��ط��ائ��ه��م  ل��ل��ج��م��ي��ع 

�لالحمدود.

تي جي يح�سد بطولة النا�سئني وفا�ست يف الو�سافة

فهود زعبيل يحرز لقب رابعة »ال�شارقة الريا�شية الرم�شانية لكرة قدم ال�شالت« 

»الأوملبياد اخلا�س الإماراتي« تكرم الداعمني وال�شركاء والفريقني الفني والإداري للمنتخب الوطني

• الربازيلي جوناثان �سيزر هداف البطولة و»ح�سن احلنطوبي« اأف�سل حار�س والربازيلي راجنني تايان اأف�سل العب

الن�شخة الثانية ملاراثون اأدنوك اأبوظبي تقام 6 دي�شمرب القادم

�لريا�شية  �ل��ب��ط��ول��ة  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  ن��ظ��م��ت 
يف   “ جمموعة  م��ع  بالتعاون   15 �ل���  �لرم�شانية 
 “ للعمال  �ل�شكنية  و�ملدينة  �إ�س.” �لطبية   . بي   .

�أيكاد” يف منطقة م�شفح .
وقال �لعميد م�شلم حممد �لعامري مدير �شرطة 
�مل��ن��اط��ق �خل��ارج��ي��ة يف ق��ط��اع �لأم����ن �جل��ن��ائ��ي �إن 
�ملبادرة - �لتي نفذها مركز �شرطة م�شفح - تاأتي 
مع  تز�مناً  �ملركز  ينظمها  عديدة  م��ب��ادر�ت  �شمن 
عام �لت�شامح وتهدف لن�شر مبد�أ �لت�شامح و تعزيز 

�لوطنية  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  �مل��ج��ت��م��ع وم�����ش��ارك��ت��ه يف  ث��ق��ة 
يف  �مل�شاركن  بجهود  م�شيد�ً   .. كافة  و�لجتماعية 
وموؤ�ش�شات  �أبوظبي  �شرطة  منت�شبي  من  �إجناحها 
�ملقدم  �أو�شح  جهته  من   . و�خلا�شة  �لعام  �لقطاع 
�أن  م�شفح  �شرطة  مركز  مدير  �ل�شام�شي  فا�شل 
متنوعة  ريا�شية  �أن�شطة  �إق��ام��ة  تت�شمن  �مل��ب��ادرة 
ت�شمل دوري لكرة �لقدم وكرة �لطائرة وريا�شة �شد 
�حلبل . ومت تتويج �لفريق �لفائز بكاأ�س �لبطولة 

وميد�ليات �لفوز باللقب. 

�شرطة اأبوظبي تنظم البطولة 
الرم�شانية يف »اأيكاد«
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�ملبار�ة  �ل�شبا  ند  جممع  �شالة  ت�شهد 
�لنهائية لبطولة كرة �ل�شلة للكر��شي 
ند  دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  �مل��ت��ح��رك��ة 
�ل�شبا �لريا�شية �لتي تقام بتوجيهات 
ورع����اي����ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن بن 
�آل مكتوم، ويل عهد  حممد بن ر��شد 
رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي 
وينظمها  �ل���ري���ا����ش���ي،  دب����ي  جم��ل�����س 
حتت  �شنويا  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�س 
ل��ه��ا«، وت�شم  »ق���در�ت ل ح��دود  �شعار 
جمموع  وي��ب��ل��غ  ري��ا���ش��ي��ة  ل��ع��ب��ة   13

جو�ئزها 6 مالين درهم.
وجت��م��ع �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ب��ن فريق 
�ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة وف��ري��ق ب��ل��دي��ة دبي، 
على  �ل��ث��اين  للعام  م��ك��رر  �شيناريو  يف 
�لتو�يل، وجاء تاأهل �لنيابة بعد فوزه 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  ف��ري��ق هيئة  على 
فريق  ف��از  فيما   ،19-38 “ديو�” 
دبي  موؤ�ش�شة  ف��ري��ق  على  دب��ي  بلدية 

خلدمات �لإ�شعاف 31-37. 
وجاءت مبار�ة �لنيابة �لعامة و”ديو�” 
ق���وي���ة يف ظ���ل ط���م���وح �ل��ف��ري��ق��ن يف 
�أحمد  �شالح  وتقدم  للنهائي،  �لتاأهل 
باأول نقطتن ثم �أ�شاف نف�س �لالعب 
وقت  �ول  دي������و�  وي���ط���ل���ب  ن��ق��ط��ت��ن، 
م�شتقطع يف �مل��ب��ار�ة و�ل��ذي ج��اء بعد 
مرور دقيتن لتعديل �أو�شاعه خا�شة 
مبجموعة  �ل��ط��م��وح  نف�س  ميلك  �أن���ه 
مقدمته  يف  �ل��الع��ب��ن  م���ن  م��ت��م��ي��زة 
�ملحرتف �مل�شري �أ�شرف �أبو زيد ومعه 
م��ان��ع �ل��ك��ن��دي، وول��ي��د ع���ادل وجا�شم 

�لنقبي وجمال �لبدو�وي.
نقطتن  �أول  ع�����ادل  ول���ي���د  وي�����ش��ج��ل 
دقائق،   4 م�����رور  ب��ع��د  دي�����و�  ل��ف��ري��ق 
�أج����ل تو�شيع  �ل��ن��ي��اب��ة م���ن  وي�����ش��غ��ط 
ويرد   ،2-6 �إىل  و�شل  �ل��ذي  �ل��ف��ارق 
بتو�شيع  �لنيابة  جا�شم رم�شان لعب 
لعبو  فر�س  فيما   ،2-8 �إىل  �لفارق 
كامرون  �لريطاين  على  رقابة  دي��و� 
و�لذي يجيد  �لنيابة،  �شو�ن حمرتف 
مع  �مل��ب��ار�ة  �شكل  ويتغري  �لثالثيات، 
�لثالثيات �لتي يجيدها فريق �لنيابة 
�ل��ع��ام��ة ع��ن ط��ري��ق ك��ام��رون وحبيب 
عبد�ملجيد �إىل 15-2 وي�شجل �أ�شرف 
�أبو زيد �أول نقطتن له يف �ملبار�ة قبل 
�لأوىل،  �ل��ف��رتة  ن��ه��اي��ة  م��ن  دقيقتن 
من  للت�شجيل  �أح��م��د  ���ش��الح  وي��ع��ود 
 ،4-17 �إىل  �لنتيجة  وي��رف��ع  ج��دي��د 
�لنيابة  بتقدم  �لأوىل  �لفرتة  وتنتهي 

.4-21
�لفرتة  يف  �مل����ب����ار�ة  ���ش��ك��ل  ي��ت��غ��ري  مل 
�لثانية حيث حافظ فريق �لنيابة على 
 ،6-29 �إىل  �لنتيجة  ورف���ع  ت��ق��دم��ه 
وب��ات��ت �مل��و�ج��ه��ة ���ش��ب��ه حم�����ش��وم��ة له 
�لفرتة،  منت�شف  �إىل  �ل��و���ش��ول  بعد 
�أن لعبي  و�إل  دي���و�  ورغ���م حم���اولت 
�ل��ن��ي��اب��ة ك���ان ل��دي��ه �لإ����ش���ر�ر �لأك���ر 
يتعامل  ومل  �ل�شعود  على  و�لعزمية 

�لفارق  رغ����م  ب��اأري��ح��ي��ة  �مل����ب����ار�ة  م���ع 
�لالعبن  ب��ن  �ل�شباق  وظ��ل  �لكبري 
طريقة  دي��و�  ويغري   ، �لت�شجيل  على 
زيد  �أبو  �أ�شرف  على  بالعتماد  �للعب 
من  و�ل��ل��ع��ب  �ل��ث��الث��ي��ات  ت�شجيل  يف 
خ���ارج �ل���د�ئ���رة، وك���ان �ل��ل��ج��وء للعب 
�لنيابة  دفاع  لك�شر  �لد�ئرة  من خارج 
 7 زي��د يف ت�شجيل  �أب��و  �لقوي وينجح 
�إىل  �لنتيجة  وو�شلت  متتالية  نقاط 
34-13، و�نتهت �ملبار�ة بفوز �لنيابة 

�لعامة 19-38.
بن  جمعت  �لتي  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف 
�لإ�شعاف،  خلدمات  ودب��ي  دب��ي  بلدية 
ق��وي��ة وم���ث���رية و�شهدت  ف��ق��د ج����اءت 
 2-2 �ل���ب���د�ي���ة  ����ش���رب���ة  �ل���ت���ع���ادل يف 
و4-4، وظهر ��شتعد�د دبي لالإ�شعاف 
�لذي تقدم لأول مرة وتعادل �لبلدية 
�شريعا، وهو �لتعادل �لذي ظل مالزما 
للفرتة �لأوىل حتى قبل دقيقتن من 
�إىل  �لنتيجة  و�شلت  بعدما  �لنهاية 
و14-14،   12-12 ثم   ،10-10
بلدية  بتقدم  �لأوىل  �ل��ف��رتة  و�نتهت 

دبي 14-17.
�ملبار�ة  �شكل  �لثانية تغري  �لفرتة  ويف 
وظ��ه��رت ق���وة ف��ري��ق �ل��ب��ل��دي��ة بف�شل 
ت��األ��ق �خل���رة �أح��م��د ج��ا���ش��م وحممد 
�لزرعوين، ورغم �ملطاردة �لقوية من 
�ختلف  �ل��ذي  �لإ�شعاف  خلدمات  دبي 
كثري� عن �ملو��شم �ملا�شية �إل �أن لعبي 
يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر  على  حر�شو�  �لبلدية 
بالفوز  �ل��ب��ل��دي��ة  �مل��ق��دم��ة، وح�����ش��م��ه��ا 

 .31-37
�لع�شيمي،  م��اج��د  وج���ه  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�لآ�شيوية،  �لبار�ملبية  �للجنة  رئي�س 
�ملدير �لتنفيذي لنادي دبي لأ�شحاب 
�لهمم، �ل�شكر �إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي 
جمل�س دبي �لريا�شي على كل �لدعم 
�لهمم،  لأ�شحاب  �شموه  يقدمه  �لذي 
بينها  م��ن  �ملن�شات  لكل  بهم  و�ل��دف��ع 
من�شة دورة ند �ل�شبا �لريا�شية �لتي 
طبقت �شعارها “قدر�ت ل حدود لها” 
على �أر�س �لو�قع منة خالل م�شاركة 
�أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م و�إب�����ر�ز ق��در�ت��ه��م يف 
م�شاركة  ول���ع���ل  ب���ط���ول���ة،  م���ن  �أك�����ر 
�أ�شحاب �لهمم لها �لكثري من �لفو�ئد 
�لالعبن  م�شتوى  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�س 
�لتنظيمي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �أي�����ش��ا  ب���ل 
و�لتحكيمي و�لكو�در �لوطنية و�لأهم 
“جمتمعي  ���ش��ع��ار  ت��ط��ب��ق  �ل�����دورة  �أن 
�أطلقها  �لتي  �ملبادرة  للجميع”  مكان 
�شمو �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د بن 

ر��شد �آل مكتوم.
كما وجه �لع�شيمي �ل�شكر �إىل �للجنة 
وفرت  �لتي  �ل�شبا  ند  ل��دورة  �ملنظمة 
كافة �لحتياجات �خلا�شة بالبطولت 
وق��دم��ت ك��ل �ل��دع��م لأ���ش��ح��اب �لهمم 
�لذي  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جم��ل�����س  و�إىل 
ي��ت��اب��ع ك���ل ���ش��غ��رية وك���ب���رية ويدعم 

ك��ل �أن�����ش��ط��ة �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م، وقال: 
و�شلت �إىل حمطة �خلتام يف بطولت 
�لبطولة  ه����ذه  يف  �ل��ه��م��م  �أ����ش���ح���اب 
باملبار�ة �لنهائية لكرة �ل�شلة للكر��شي 
�ملتحركة و�لتي ��شتمتعنا بها يف �شالة 
ن����ادي دب����ي لأ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م ونحن 
�ملميز مبجمع  �خلتام  على موعد مع 
بن  يجمع  �ل��ذي  و�لنهائي  �ل�شبا  ند 

�لنيابة �لعامة وبلدية دبي.
ت�شارك  �لتي  �لأل��ع��اب  �أن  ع��ن  وك�شف 
يف دورة ند �ل�شبا تطورت ب�شكل كبري 
عر �مل�شاركة على مد�ر هذه �ل�شنو�ت، 
و�رتفع  ج����دي����دة،  م���و�ه���ب  وظ���ه���رت 
م�����ش��ت��وى �ل���الع���ب���ن، وحت���ق���ق هدف 
�لأ�شوياء  م�شاركة  خ��الل  م��ن  �ل��دم��ج 

مع �أ�شحاب �لهمم يف �لبطولت.

�ــســالح اأحــمــد: لــقــب الــهــداف 
حمجوز با�سمي منذ 3 �سنوات 

�أح����م����د لع�����ب فريق  �أع�������رب ����ش���الح 
�لالعبن  وه�����د�ف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة 
بالتاأهل  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن  �لأ�����ش����وي����اء 
وق�����ال: فريقي  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة،  ل��ل��م��ب��ار�ة 
�ملرة،  باللقب هذه  �لفوز  م�شمم على 
 3 �لنهائيات على م��د�ر  فقد لعبنا يف 
نخ�شر  م��رة  ك��ل  ويف  متتالية  ���ش��ن��و�ت 
وح��ان وق��ت �ل��ف��وز باللقب ه��ذه �ملرة، 
ك��ب��رية بجانب  �����ش���ت���ع���د�د�ت  ول��دي��ن��ا 
بجدية  �ملباريات  كل  مع  تعاملنا  �أننا 
�لبطولة،  م��ب��ار�ة يف  �ول  م��ن  ك��ب��رية، 
للنهائي  ج��اه��زون  �لالعبن  وجميع 

للفوز وبالتتويج بالقب.
وحول لقب �لهد�ف، قال: هذ� �للقب 
مو��شم   3 م���ن���ذ  ب���ا����ش���م���ي  حم����ج����وز 
ب��ك��ل ق���وة للحفاظ  �أ���ش��ع��ى  وب��ال��ط��ب��ع 
كي  فريقي  خدمة  �ملقدمة  ويف  عليه 
كثري�،  �نتظرناها  �لتي  بالكاأ�س  يفوز 
وجميع زمالئي لديهم نف�س �حلما�س 

يف �لن�شخة �حلالية.

م�ستوى  ارتـــفـــاع  ــر:  ــم ع عــلــي 
التناف�س الفني  

نائب رئي�س  �لبلو�شي،  عر علي عمر 
�للجنة �لتنفيذية للدورة، عن �شعادته 
�لذي  �لقوى  و�لأد�ء  �لفني  بامل�شتوى 
 ، �ل��دورة  �لبطولت يف  �شهدته جميع 
وقال: “�شاهم تقلي�س عدد �لفرق يف 
بطولتي �لكرة �لطائرة وكرة �ل�شالت 
�لفني للبطولتن،  �مل�شتوى  �رتفاع  يف 
ف��ق��د ظ��ه��رت �أغ��ل��ب �مل��ب��اري��ات بطابع 
�أبرز  ل��ت��و�ج��د  نتيجة  ك��ب��ري  تناف�شي 
و�ملحرتفن،  �ملو�طنن  �لالعبن من 
كما متت  �ل�شتفادة من قر�ر �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل فيما يتعلق 
مب�����ش��ارك��ة ج��م��ي��ع �ل��ف��ئ��ات �ل��ت��ي ن�س 
عليها �لقانون، وهو �لأمر �لذي �أثرى 
جمموعة  �شم  مت  حيث  فنًيا  �ل���دورة 
�مل��ت��م��ي��زي��ن يف جميع  �ل��الع��ب��ن  م���ن 
�لفني  �مل�شتوى  جن��د  ل��ذل��ك  �ل��ف��ئ��ات، 

يف ت�شاعد خا�شة يف �لأدو�ر �ملتقدمة 
ت��ن��اف�����س ذو  ت�شهد  ب��ال��ن��ه��ائ��ي��ات ح��ي��ث 

م�شتوى فني متميز«.
جانب  “ �ىل  ع���م���ر:  ع��ل��ي  و�أ�����ش����اف 
�ملناف�شات فاإن �لدورة ت�شهد هذ� �لعام 
�لب�شمة  “جائزة  يف  �ل��ف��ائ��ز  ت��ك��رمي 
جمل�س  �أ���ش��اف��ه��ا  �ل��ت��ي  �لريا�شية” 
ند  دورة  م��ب��ادر�ت  �إىل  �لريا�شي  دب��ي 
�ل�شبا �لريا�شية بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
وطني �لإمار�ت، بهدف حتفيز �لأفر�د 
و�ملوؤ�ش�شات على دعم هذ� �لقطاع �ملهم 

بجهودهم ومبادر�تهم ».
من����وذج  “�إن  ع����م����ر:  ع���ل���ي  و�خ���ت���ت���م 
تتبناه  �ل�������ذي  �مل�������ش���غ���ر  �لأومل�����ب�����ي�����اد 
ي�شهد  �ل���ري���ا����ش���ي  �ل�����ش��ب��ا  ن����د  دورة 
ت��ط��وًر� ومت��ي��ًز� ي��وم بعد ي��وم يف كافة 
�مل�����ش��اب��ق��ات، وخ��ا���ش��ة �ل��ب��ط��ولت �لتي 
�خ��ت��ت��م��ت و����ش���ه���دت م�����ش��ارك��ة �أع�����د�د 
كما  ور�ئ��ع��ة،  �شيقة  ومناف�شات  كبرية 
�أعطى  �لألعاب  �إقامة  �أماكن  تنوع  �أن 
متابعة  لت�شهد  �أو�شع  �نت�شاًر�  للدورة 
مناطق  خمتلف  يف  �أك���ر  جماهريية 
دبي، و�شت�شهد �لأيام �ملقبلة جمموعة 
م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي��ات وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا نهائي 
بطولة كرة قدم �ل�شالت يوم �جلمعة 
بطولة  ن��ه��ائ��ي  وق��ب��ل��ه��ا  م���اي���و،   24
�جلوجيت�شو يوم �خلمي�س، كما ي�شهد 
يوم  عليه  �أطلقنا  �ل��ذي  �لثالثاء  ي��وم 
مهمة  نهائيات  ثالث  �لهمم  �أ�شحاب 
ن���ه���ائ���ي ب���ط���ول���ة ك�����رة �ل����ق����دم ل����ذوي 
�ل�����ش��م��ع��ي��ة، ون��ه��ائ��ي بطولة  �لإع���اق���ة 
�ل�شلة للكر��شي �ملتحركة، كما �شيكون 
هناك نهائي بطولة �لبادل تن�س تلك 

�لريا�شة �لتي ولدت مع �لدورة«.

املناف�سات  املرزوقي : توزيع  �سالح 
على 7 مناطق يف دبي 

ق���ال ���ش��ال��ح �مل���رزوق���ي ع�����ش��و �للجنة 
�شهدت  “لقد  ل����ل����دورة:  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�ل�  �لريا�شية  �ل�شبا  ند  دورة  بطولت 
13 جناًحا كبرًي�، حيث حظيت جميع 
كبرية  جماهريية  مبتابعة  �لبطولت 
من خمتلف �جلن�شيات و�لأعمار وكافة 
حر�شنا  وق��د  خ��ا���ش��ة،  �ملجتمع  ف��ئ��ات 
�لو�شول �ىل خمتلف �جلماهري  على 
مناطق  يف  ريا�شية  مناف�شات  و�إقامة 
ومع  بطولة  ك��ل  طبيعة  م��ع  تتنا�شب 
�لذين  و�لريا�شين  �جلاليات  تو�جد 

ميار�شون هذه �لريا�شات، و مع �رتفاع 
ع���دد �ل��ب��ط��ولت وت��ن��وع��ه��ا ف��ق��د قمنا 
 7 يف  �ملناف�شات  باإقامة  �لأوىل  للمرة 
تتوفر  دب���ي  ب���اإم���ارة  خمتلفة  م��ن��اط��ق 
للتناف�س  ل��الع��ب��ن  �ل��ف��ر���ش��ة  ف��ي��ه��ا 
�لفر�شة  وت��ت��وف��ر  ج��م��ي��ل��ة  �أج�����و�ء  يف 
يومًيا  �حل�������ش���ور  ع���ل���ى  ل���ل���ج���م���ه���ور 
�لذي  �لأم���ر  وه��و  �مل��ن��اف�����ش��ات،  ملتابعة 
تنويع  �لت�شامح من خ��الل  ي��رز قيم 
�إقامة �لبطولت مبا يعزز من  �أماكن 
ممكنة  �شريحة  لأكر  �حلدث  �نت�شار 
مناف�شات  �أق��ي��م��ت  ح��ي��ث  �مل��ج��ت��م��ع،  يف 
ب��ط��ول��ة ث��الث��ي��ات ك���رة �ل�����ش��ل��ة يف حي 
مناف�شات  �أقيمت  كما  للت�شميم،  دبي 
�ل��ك��ري��ك��ت يف م��الع��ب مو�نئ  ب��ط��ول��ة 
علي،  ج��ب��ل  منطقة  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  دب���ي 
�لتزلج  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  و�أق��ي��م��ت 
�لفريد  �لتزلج  م�شمار  يف  �لثلج  على 
، فيما نظمت بطولة  مبول �لإم���ار�ت 
ل���ذوي �لإع��اق��ة �ل�شمعية  �ل��ق��دم  ك��رة 
يف �شالة �حت��اد �لإم���ار�ت لكرة �لقدم 
مب��ن��ط��ق��ة �خل���و�ن���ي���ج، وب���ط���ول���ة كرة 
�مل��ت��ح��رك��ة يف نادي  ل��ل��ك��ر����ش��ي  �ل�����ش��ل��ة 
دبي لأ�شحاب �لهمم، وبطولة �ملبارزة 
دب��ي مبنطقة  �لأه��ل��ي  ن��ادي �شباب  يف 
�ل��ق�����ش��ي�����س، و���ش��م جم��م��ع ن��د �ل�شبا 
بقية  به  �ملحيطة  و�ملنطقة  �لريا�شي 

�لريا�شات«.
�أن  ي�شعدنا  ما  “�أكر  �ملرزوقي  وختم 
�جلميل  �لريا�شي  �لتناف�س  ن�شاهد 
م���ن �ل��ري��ا���ش��ي��ن و�ل��ري��ا���ش��ي��ات من 
خمتلف �جلن�شيات، وح�شور �لعائالت 
ون��ح��ن ننظر  وت��ت��ف��اع��ل،  ت�شجع  �ل��ت��ي 
�إىل كل �لأطفال �حلا�شرين على �أنهم 
ري��ا���ش��ي��ن �شيكون  م�����ش��اري��ع لأب��ط��ال 

لهم �شاأن يف �مل�شتقبل«. 

كرة �لقدم لذوي �لإعاقة �ل�شمعية:
ت�شهد �شالة جممع ند �ل�شبا �لريا�شي 
�لقدم  ك��رة  لبطولة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 
بن  جتمع  و�لتي  �ل�شمعية،  لالإعاقة 
ف��ري��ق��ي دب���ي لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م “�أ” 
و�أب��وظ��ب��ي، وه���ي �مل���ب���ار�ة �ل��ت��ي ت�شبق 

نهائي �ل�شلة للكر��شي �ملتحركة.
ك��ان ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي ق��د ت��اأه��ل بعدما 
�ل����دور �لأول ع��ل��ى ف��ري��ق دبي  ف���از يف 
مبار�تن  “ب” يف  �ل��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
تاأهل  ف��ي��م��ا  و1-4،   ،0-7 بنتيجة 

“�أ” بعد  �لهمم  لأ�شحاب  دب��ي  فريق 
�ملبار�تن بنتيجة  فوزه على �لعن يف 

و1-3.  3-4

كرة قدم ال�ساالت:
�شرطة دبي يحتفظ بال�شد�رة 

�ح��ت��ف��ظ ف��ري��ق ���ش��رط��ة دب���ي ب�شد�رة 
مناف�شات  ���ش��م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة 
ند  ب���دورة  �ل�شالت  ق��دم  ك��رة  بطولة 
تعادله  عقب  وذل��ك  �لريا�شية  �ل�شبا 
�لطاهر حل�شاب  �أمام  ملثلهما  بهدفن 
�أم�س،  من  �أول  م�شاء  �لثانية  �جلولة 
وبفارق  نقاط   4 �إىل  ر�شيده  لريفع 
�ملركز  �شاحب  �لطاهر  عن  �لأه���د�ف 

�لثاين.
قدم �لطاهر �أد�ء قويا يف بد�ية �ل�شوط 
�لأول وجنح يف �إيجاد �أكر من فر�شة 
�شانحة للت�شجيل متكن على �إثرها من 
جميل  بهدف  دب��ي  �شرطة  �شباك  ه��ّز 
حمل توقيع �لر�زيلي تيلي�س مارتينز 
من ت�شديدة �شاروخية )ق4(، وو��شل 
�لطاهر �شيطرته على �أحد�ث �ل�شوط 
�لأول وتفوق يف �ل�شتحو�ذ على �لكرة، 
و�شيئا ف�شيئا بد�أ فريق �شرطة يدخل 
يف �أجو�ء �ملبار�ة و�شدد لعبه تاهال�س 
دي ماتا بجانب �ملرمى قبل �أن يتمكن 
�إدر�ك  م�ن  زميله جيفر�شون جيفا�س 

�لتعادل )ق6(.
تقدمي  يف  دب������ي  ����ش���رط���ة  و�����ش���ت���م���ر 
م�شتويات جيدة دفاع وهجوما و�أ�شاف 
تاهال�س  ط���ري���ق  ع����ن  ث���ان���ي���ا  ه���دف���ا 
دي م��ات��ا، و�رت���ف���ع ري��ت��م �مل���ب���ار�ة من 
�جلانبن وتعددت �لفر�س خا�شة من 
�إىل  بثقله  ن��زل  �ل��ذي  �لطاهر  جانب 
�لهجوم فيما �عتمد �شرطة دبي على 
�أحد�ها  كانت  �لتي  �مل��رت��دة  �لهجمات 
�أن تاأتي بالهدف �لثالث عندما �نفرد 

بحار�س �ملرمى لكنه �شدد بجانبه.
وتاألق عمر عبد �ل�شتار حار�س مرمى 
17 بتحويله  �شرطة دبي يف �لدقيقة 
ت�شديدة تيلي�س مارتينز �خلطرة �إىل 
�أن ينجح �لالعب نف�شه  �لركنية قبل 
بعد  ل�”�لطاهر”  �ل��ت��ع��ادل  �إدر�ك  يف 

ثو�ن فقط.
وقدم  �شريعا،  �ل��ث��اين  �ل�����ش��وط  وج���اء 
و�شيطرة  ق���ّوي���ا  م�����ش��ت��وى  �ل��ف��ري��ق��ان 
متبادلة على �ملبار�ة و�أوجد كل منهما 
ف���ر����س ع���دي���دة وخ��ا���ش��ة م���ن جانب 
�لطاهر �لذي ��شاعها بطريقة �شهلة، 
�إ�شافة �إىل تاألق حار�س مرمى �شرطة 

دبي يف وجه مهاجميه.

مدر�سة القيادة ال�سعودية يتعادل 
مع اف 16 ويتاأهل للمربع الذهبي

�نتهى لقاء مدر�شة �لقيادة �ل�شعودية 
 2-2 �لإي��ج��اب��ي  ب��ال��ت��ع��ادل   16 و�ف 
وذل�������ك ����ش���م���ن م���ن���اف�������ش���ات �جل���ول���ة 
لكرة  �لأوىل  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  �لأخ������رية 
مدر�شة  ف���ري���ق  ل���ريف���ع  �ل���������ش����الت، 
�لقيادة �ل�شعودية ر�شيده �إىل �لنقطة 

�خلام�شة وي�شمن �لتاأهل للدور �ملقبل 
من �ملناف�شات، فيما فقد فريق �ف16 

فر�شة �لتاأهل.
ب��ن �لفريقن  ن��دي��ة  �مل���ب���ار�ة  وك��ان��ت 
خ���الل ���ش��وط��ي �ل��ل��ق��اء، ح��ي��ث �نتهى 
�ل�شوط �لأول بالتعادل 2-2، و�شهدت 
��شهار  �ل��ث��اين  �ل�شوط   15 �لدقيقة 
بطاقة حمر�ء خلالد حارب لعب �ف 
ل�شالح لعب �ملدر�شة  خطاأ  بعد   16

�ل�شعودية د��شيلفا ريجو.
من  ك��ان��ت  �لأه������د�ف  ت�شجيل  ب���د�ي���ة 
عن  للقيادة  �ل�شعودية  �ملدر�شة  خالل 
عر�شية  بعد  �ل�شيادي  ج��الل  طريق 
ن��ف��ذه��ا ب���ر�ع���ة، وع����اد ف��ري��ق �ف 16 
�لعا�شرة  �لدقيقة  يف  �لنتيجة  ليعادل 

عن طريق �أحمد حممد جمعة.
وعاد فريق مدر�شة �لقيادة �ل�شعودية 
ع�����ن طريق  �أخ���������رى  م������رة  ل���ل���ت���ق���دم 
 12 �لدقيقة  يف  �ديل�شون  �لر�زيلي 
مير  ومل  ب���امل���رم���ى،  �ن����ف����رد  �ن  ب���ع���د 
�لتعادل   16 �ف  ل��ي��درك  دقيقة  �شوى 
م��رة �أخ���رى ع��ن طريق �أح��م��د حممد 
ج��م��ع��ة ب��ه��دف ���ش��اروخ��ي ع��ل��ى غر�ر 
�ل��ت��ك��اف��وؤء عنو�ن  وك���ان  �لأول.  ه��دف��ه 
�ل�شوط �لثاين من �ملبار�ة حيث �شهد 
حم������اولت م���ن �ل���ط���رف���ن م���ن �أج���ل 
�لدقائق  و���ش��ه��دت  �ل��و���ش��ع��ي��ة  ت��ع��دي��ل 
�لأخ�����رية ���ش��غ��ط م��ت��و����ش��ل ع��ل��ى كال 
ت�شحيح  يف  ي��ف��ل��ح  مل  ل��ك��ن��ه  �مل���رم���ن 

نتيجة �للقاء لينتهي بالتعادل 2-2.

بـفوز  اآمــالـــــه  ينع�س  البحري 
كا�سح على الت�سامح

�أن���ع�����������س ف���ري���ق �ل���ب���ح���ري �أم�����ال�����ه يف 
كرة  بطولة  نهائي  ن�شف  �إىل  �لتاأهل 
ثمينا  ف���وز�  بتحقيقه  �ل�����ش��الت  ق��دم 
�أهد�ف  وج��اءت   ،1-7 �لت�شامح  على 
�ل��ب��ح��ري ع��ن ط��ري��ق �مل�����ش��ري ع�شام 
و�إ�شالم  �أه����د�ف(  رم�����ش��ان )4  ع��الء 
ح�����ش��ن و�ل��ف��رن�����ش��ي م��اج��ان��ا لن����دري 
للت�شامح  �ل��ف��ارق  وقلل  ر�شا  وحميد 
�لبحري  ورف�������ع  �هلل،  ع���ب���د  حم���م���د 
�ملجموعة  يف  ن��ق��اط   3 �إىل  ر���ش��ي��ده 
�ل��ث��ان��ي��ة خ��ل��ف ���ش��رط��ة دب���ي و�لطاهر 
�لأخري  �مل��رك��ز  يف  �لت�شامح  ظ��ل  فيما 

دون نقاط.
وخا�س �لبحري يف �شاعة متاخرة من 
م�شاء �أم�س، مبار�ة حا�شمة يف م�شو�ر 
�ل�تاأهل �إىل �ملربع �لذهبي جمعته مع 
���ش��رط��ة دب����ي. ودخ����ل ف��ري��ق �لبحري 
�شيطرة  فر�س  و��شتطاع  بقوة  �ملبار�ة 
�لأول  �ل�شوط  على جمريات  و��شحة 
وتنظيمهم  لع��ب��ي��ه  ���ش��رع��ة  ب��ف�����ش��ل 
من  �شل�شلة  وبعد  �مللعب،  �أر�شية  على 
�لت�شجيل  �ملحاولت متكن من �فتتاح 
ع��ن ط��ري��ق �مل�����ش��ري ع�����ش��ام رم�شان 
)ق6( ثم �أ�شاف �لالعب نف�شه هدفا 
تقدمي  �لبحري  وو��شل  ثانيا )ق8(، 
ت�شجيل  �جل���ي���دة وجن���ح يف  ع��رو���ش��ه 
ح�شن  �إ�شالم  بو��شطة  �لثالث  �لهدف 

.)12(
فريق  مت���ك���ن  �ل����ث����اين  �ل�������ش���وط  ويف 
�لت�شامح من تقليل �لفارق عن طريق 
�لبحري  لكن  )ق3(  �هلل  عبد  حممد 
توقيع  ح��م��ل  �إ���ش��اف��ي��ة  ب��رب��اع��ي��ة  رد 
�ل��ف��رن�����ش��ي م���اج���ان���ا لن������دري )ق7( 
و)ق15(  )ق12(  ع�����الء  وع�������ش���ام 

وحميد ر�شا)ق17(.

البادل تن�س:
بح�شور وم�شاندة �شعيد بن مكتوم

فرق  ب��ل��ق��ب  �شعيد” ي��ح��ت��ف��ظ  »�أن���ك���ل 
“�لبادل«

بلقب  �شعيد”  “�أنكل  ف��ري��ق  �حتفظ 
فئة �لفرق �شمن بطولة �لبادل تن�س، 
�لأول  �أم�س  ليلة  تفوق  بعدما  وذل��ك 
يف مبار�ة �لدور �لنهائي على مناف�شه 
فريق م��ون��دي��ا، ب��و�ق��ع م��ب��ار�ت��ن دون 
متيزت  م���ث���رية  جم����ري����ات  ب���ع���د  رد، 
باللقطات �لفنية و�لأد�ء �ملتطور �لذي 
ي��ر�ف��ق ه���ذه �ل��ري��ا���ش��ة �ل��ت��ي تتو�جد 
�ل�شبا  ند  دورة  فعاليات  روزنامة  على 

�لريا�شية منذ �لن�شخة �لأوىل.
�مل���ب���ار�ة  يف  �شعيد”  “�أنكل  وت���ف���وق 
بو�قع  رد،  دون  مبجموعتن  �لأوىل 
�لثانية  �مل���ب���ار�ة  ويف  و2-6،   2-6
مب���ج���م���وع���ت���ن ن���ظ���ي���ف���ت���ن، ب����و�ق����ع 

و-6�شفر. -6�شفر 
�شعيد  �ل�شيخ  �لنهائي،  �ل��دور  وح�شر 
بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم، رئي�س 
�حت���اد �لإم�����ار�ت ل��ل��ب��ادل ت��ن�����س، ر�عي 
�شاند  �ل����ذي  �شعيد”،  “�أنكل  ف��ري��ق 
لعبي �لفريق و�شد من �آزرهم خالل 
�ملبار�تن، كما هناأ فريق مونديا على 
ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى �مل���رك���ز �ل���ث���اين وثمن 

�أد�ئهم �ملميز خالل �ملناف�شات.
م�شاء  �ل�شتار  ي�شدل  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
�لبادل  مناف�شات  على  �لثالثاء  �ليوم 
�لدور  مو�جهتي  باإقامة  وذل��ك  تن�س، 
�لنهائي وحتديد �ملركز �لثالث لفئتي 
�أن  �ملفتوحة، على  �ملو�طنن و�لرجال 
�لفائزين  تتويج  مر��شم  ذل��ك  يعقب 
�لأرب����ع����ة يف هذه  �ل���ف���ئ���ات  مب��خ��ت��ل��ف 
�لفرق  �أقيمت بطولتي  �لن�شخة حيث 
�عتر  م��ن جانبه  �أي�����ش��اً.  و�ل�����ش��ي��د�ت 
فريق  ع�شو  ف��ارك��ه��ار���ش��ون،  ���ش��ان��دي 
“�أنكل �شعيد”، �أن �لتدريبات �ملتو��شلة 
�ل��ع��ام و�ل��ر�م��ج �لتي يتم  على م��د�ر 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا م���ن ق��ب��ل �حت����اد �لإم������ار�ت 
للبادل تن�س �شو�ء يف جممع ند �ل�شبا 
�لأندية  يف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ولت  �أو 
�لأخرى، ت�شاهم يف رفع �مل�شتوى �لعام 
للعبة، وقال: ل ميكن �لنظر للنتيجة 
رد،  دون  م��ب��ار�ت��ن  بكونها  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
ه���ذ� �ل��ع��ام �مل�����ش��ت��وى م��رت��ف��ع وجميع 
نقاط  بعد  ح�شمت  تقريباً  �لأ���ش��و�ط 
�حتاجت  م�شتمرة  ومناف�شة  متقاربة 
ح�شم  �أج��ل  من  �لفا�شلة  �لنقاط  �إىل 
�ملبار�تن  ج��ع��ل  م���ا  وه����و  �ل��ن��ت��ي��ج��ة، 

متتد�ن لأكر من �شاعتن.

�سيناريو مكرر للمو�سم الثاين

كاأ�س ال�شلة للكرا�شي املتحركة بني النيابة والبلدية يف دورة ند ال�شبا الريا�شية
مناف�سة قوية على حجز تذكرة التاأهل لن�سف نهائي ال�ساالت

•• بورتيماو-الفجر

لقب  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �أب��وظ��ب��ي  فريق  ح�شد 
�جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن “بطولة �ل��ع��امل ل���زو�رق 
�أم�س �لأول  �أقيمت م�شاء  “ و�لتي  �لفورمول1 

يف مدينة بورتيماو �لرتغالية.
وحل زورق “ �أبوظبي 1 “ بقيادة �شون تورنتي 
“ بقيادة   2 �أب��وظ��ب��ي  و”زروق  �لأول  �مل��رك��ز  يف 
ثاين �لقمزي يف �ملركز �لثاين بال�شباق ليو��شل 
�ل��ف��ري��ق هيمنته ع��ل��ى �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي جن��ح يف 

حتقيق لقبها �لعام �ملا�شي.
كحامل  قوية  بد�ية  �لإم��ار�ت��ي  �لفريق  و�شجل 
�لبطولة ملو�شمن متتالين حيث ت�شدر  للقب 
�ملناف�شة يف �لرتتيب �لعام و�لفردي عن طريق 
ل�شون  ن��ق��ط��ة   20 وب��ر���ش��ي��د  و2   1 زورق���ي���ه 
بد�ية  م��ع  �لقمزي  لثاين  نقطة  و15  تورنتي 

مرحلة جمع �لنقاط للمو�شم.

طريق  ع��ن  �ل�شرعة  لقب  �ل��ف��ري��ق  ت�شدر  كما 
لقب  يف  �ملناف�شة  وت�شدر  نقطة   20 ب�  تورنتي 

�لفرق ب� 35 نقطة.
و�أهدى �شامل �لرميثي رئي�س بعثة فريق �أبوظبي 
و�شمو  �لر�شيدة  �لدولة  قيادة  �إىل  �لإجن��از  هذ� 
نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار 
للريا�شات  �ل��دويل  �أبوظبي  نادي  �إد�رة  جمل�س 
لفريق  �لد�ئم  �شموه  بدعم  م�شيد�   .. �لبحرية 
�خلا�شة  و�مل�شاركات  �ملناف�شات  كل  يف  �أبوظبي 

بالفريق.
�لتي حققها فريق  �ملثالية  �لبد�ية  �أهمية  و�أكد 
بتحقيق  �خلارجية  م�شاركاته  خ��الل  �أبوظبي 
�ملركزين �لأول و�لثاين للجولة و�قتنا�س لقب 

�جلولة يف بد�ية �مل�شو�ر.
م���ن ج��ان��ب��ه �أع�����رب ث���اين �ل��ق��م��زي جن���م فريق 
�أب��وظ��ب��ي ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب���الإجن���از �ل����ذي حققه 

�إىل  م�شري�   .. للبطولة  �لثانية  �جلولة  خ��الل 
�أنه �شي�شتمر على نف�س �لأد�ء و�لروح �لقوية يف 
�أجل  �لقادمة و�شي�شعى بكل جهد من  �جلولت 
حتقيق �للقب لثالث مو�شم على �لتو�يل وللمرة 

�ل�شابعة يف تاريخ فريق �أبوظبي.
�لفني يف فريق  �لإد�ري  �لظاهري  و�أ�شار نا�شر 
من  خططه  يف  ي�شع  �لفريق  �أن  �إىل  �أب��وظ��ب��ي 
�لثالثة  �جلولة  يف  �مل�شاركة  ��شرت�تيجية  �لآن 
م���ن �ل��ب��ط��ول��ة وذل����ك م���ن �أج����ل �حل���ف���اظ على 
�شد�رة �لرتتيب �لعام و�لحتفاظ باللقب �لذي 

�أحرزه �لعام �ملا�شي.
ي�شار �إىل �أن فريق �أبوظبي جنح يف ح�شد �ملركز 
�لأول بكل مناف�شات �جلولة �لثانية حيث �أحرز 
�لرئي�س  �ل�����ش��ب��اق  يف  و�ل��ث��اين  �لأول  �مل��رك��زي��ن 
وح�شد لقب �شباق �أف�شل كما حقق �ملركز �لأول 
�أي�����ش��ا يف �ل��ت��ج��ارب �حل���رة و�ل��ت��ي �أق��ي��م��ت قبل 

�ل�شباق �إ�شافة لت�شدر �ملناف�شة يف لقب �لفرق.

•• فلوريدا-الفجر

�أول  يف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  تيم  �لفيكتوري  ف��ري��ق  حقق 
جولة من مناف�شات بطولة �لعامل للزو�رق �ل�شريعة 
للفئة �لأوىل« APBA » �لتي �ختتمت �أم�س �لأول 
بيت�س يف  ك��وك��و  �أي����ام يف منطقة  ث��الث��ة  و����ش��ت��م��رت 

ولية فلوريد� �لأمريكية.
وحقق �لبطالن �لإمار�تيان �لعامليان �شامل �لعديدي 
بزورق  تيم  �لفيكتوري  فريق  من  علي  �آل  وعي�شى 
�ملنطقة  يف  فريق  �أول  ليكون  �لثاين  �ملركز   3 رق��م 
ي�شارك يف بطولة �لعامل للزو�رق �ل�شريعة “ بي 1 
بوليات  ج��ولت  �شت  تت�شمن  �شتوك” �لتي  �شوبر 

خمتلفة يف �أمريكا .
و�ملركز  �ل��ف��وز  بهذ�  تيم  �لفيكتوري  �أب��ط��ال  وحقق 
�إجناز� عربيا و�إقليميا وعامليا جديد ي�شاف لر�شيد 
�أ�شخم  تعد من  و�لقاري يف بطولة  �لعاملي  �لفريق 

�لبطولت عامليا كونها �أكرها حتديا.
و�أكد �شعادة حريز �ملر بن حريز رئي�س جمل�س �إد�رة 
موؤ�ش�شة �لفيكتوري �أن فوز �لفريق بثاين �لعامل يف 
للفئة  �ل�شريعة  للزو�رق  �لعامل  �أول جولت بطولة 
��شتمر�ر  هو  �ملتحدة  بالوليات   APBA �لأوىل 
جديدة  �أرق���ام  وت�شجيل  �لقوية  �لفريق  لنجاحات 
ل��ل��ف��ري��ق و�لإم�������ار�ت ه���ذ� �مل��و���ش��م.. وب����ارك لدولة 
�لإم��ار�ت على هذ� �لإجن��از �جلديد و�ملميز ولتاألق 
�لفريق يف مونديال �لزو�رق �ل�شريعة للفئة �لأوىل. 
و�أ�شاف �شعادته �أن فوز �لفريق باملركز �لثاين دليال 
على �أننا �ليوم منتلك مو�هب �إمار�تية �شابة تعتر 
ميلك  �لفريق  و�أن  �لعاملين  �ملت�شابقن  �أف�شل  من 
�لكثري و�شاحب ح�شور مميز يف �لبطولت �لعاملية 
�أول  كمناف�س  �لبحار  ع��امل  يف  ب�شمته  و�شع  حيث 

ود�ئم يف �لريا�شات �لبحرية كافة.
و�أهدى فريق �لفيكتوري تيم �لفوز �إىل قادة وحكومة 

و�شعب دولة �لإمار�ت .. معترين �مل�شاركة و�لنتائج 
�لتي مت حتقيقها هي تاأكيد على قدرة �ملوؤ�ش�شة على 
متثيل �لدولة عامليا وحتقيق �لنجاحات و�لإجناز�ت 
و�إمكانية تخطي كل �لعقبات وخو�س �لتحديات يف 

خمتلف قار�ت �لعامل.
“لدينا  �ل���ع���دي���دي:  �ل��ع��امل��ي ���ش��امل  وق����ال �ل��ب��ط��ل 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة وو�ج��ب��ن��ا كمو�هب  ك��ب��رية يف  �إم��ك��ان��ي��ات 
كبرية  وخ��و���س حت��دي��ات  �ل�شعاب  �إم��ار�ت��ي��ة حتمل 
�ل��ع��امل لإر���ش��ال ر���ش��ال��ة و��شحة  يف خمتلف ق���ار�ت 
للزو�رق  �لبحرية  �ل��ري��ا���ش��ات  �إح��ي��اء  وه��ي  ومهمة 
�ل�شريعة يف �لفئة �لأوىل و�حلر�س ورفع علم دولتنا 
يف �ملناف�شات �لعاملية وو�شع ��شمها يف م�شاف �لدول 

�لعاملية يف جمال �لريا�شات �لبحرية«.
�لذهب  �أن  علي  �آل  عي�شى  �لبطل  �أك���د  جهته  م��ن 
وهدفهم  �ل��ق��ادم  �لتحدي  يف  ن�شيبهم  م��ن  �شيكون 

�لأول و�لأخري هو �للقب �لعاملي للبطولة.

الفيكتوري تيم ثانيا يف اأوىل جولت »بطولة اأبوظبي بطل اجلولة الثانية من بطولة العامل لزوارق الفورمول1
العامل للزوارق ال�شريعة« باأمريكا
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الفجر الريا�ضي

ف��ت��ح �مل��ه��اج��م �ل�����ش��اب ك��ي��ل��ي��ان مبابي 
ب�شاأن  م�شر�عيه  على  �لتكهنات  ب��اب 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه �ل����ك����روي، ب��ح��دي��ث��ه لدى 
ت�شمله جائزة �أف�شل لعب يف �لدوري 
�لفرن�شي لكرة �لقدم ملو�شم 2018-
2019 عن رغبته بتويل م�شوؤوليات 
�أكر يف ناديه باري�س �شان جرمان، �أو 

يف مكان �آخر.
 20 �لعمر  �لبالغ م��ن  �ل��الع��ب  وب��رز 
حد  �إىل  �ملا�شين،  �ملو�شمن  يف  عاماً 
ب���ات ي��ع��ت��ر م���ن �أب�����رز �مل���و�ه���ب �لتي 
�أعو�م  منذ  �لفرن�شية  �لكرة  �أجنبتها 
طويلة، و�شاهم ب�شكل �أ�شا�شي يف قيادة 
مونديال  ل��ق��ب  �ىل  ب����الده  م��ن��ت��خ��ب 
رو�شيا 2018، �إذ �شجل �أربعة �أهد�ف 
كرو�تيا  ����ش���د  �ل���ن���ه���ائ���ي  يف  �أح����ده����ا 

.»2-4“
ومل����ع جن���م م��ب��اب��ي ب���د�ي���ة م���ع فريق 
م��ون��اك��و ح��ي��ث �أح�����رز ل��ق��ب �ل�����دوري 
�ملحلي عام 2017، قبل �أن ينتقل يف 

�لعا�شمة  ن��ادي  �ىل  ذ�ت��ه  �لعام  �شيف 
ب�180 مليون  ب�شفقة قدرت قيمتها 
ي����ورو، جعلت م��ن��ه ث���اين �أغ��ل��ى لعب 
يف تاريخ �للعبة بعد زميله �لر�زيلي 
نيمار �لذي قدم يف �ل�شيف نف�شه من 
بر�شلونة �لإ�شباين لقاء 222 مليون 

يورو.
�أف�شل لعب من  ت�شلمه جائزة  وبعد 
�أم�س  ل��ي��ل  �ل�����دوري يف ح��ف��ل  ر�ب���ط���ة 
�لأحد، فاجاأ مبابي �ملتابعن بقوله �إن 
�إيل،  بالن�شبة  مهمة  “حلظة  �جلائزة 
م�شري�ً  م�شريتي”،  يف  حت���ول  نقطة 
حان  “�لوقت  �أن  �إىل  ت�شريحات  يف 
ل��ت��ح��م��ل م�����ش��وؤول��ي��ات �أك�����ر، رمب����ا يف 
ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان، رمب��ا يف مكان 

�آخر«.
فيها  �أدىل  لح���ق���ة  ت�����ش��ري��ح��ات  ويف 
�ملختلطة،  �لإع���الم���ي���ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
غليل  �ل�������ش���ري���ع  �مل���ه���اج���م  ي�����ش��ف  مل 
�أجوبة  ع���ن  �ل��ب��اح��ث��ن  �ل�����ش��ح��اف��ي��ن 

تلميحه  طرحها  �ل��ت��ي  �لأ���ش��ئ��ل��ة  على 
وقال  �ل��ن��ادي،  ع��ن  �لرحيل  لحتمال 
هذه  ك��ان��ت  �إيل،  “بالن�شبة  م��ب��اب��ي: 
�للحظة لقول ما قلته... عندما �أقول 

�أمر�ً، �أكون قد فكرت به«.
رغبته  تاأكيده  جتديده  بعد  و�أ���ش��اف 
كان  “�إذ�  �أك���ر:  م�شوؤوليات  بتحمل 
ذل���ك يف ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان، فهذ� 
�آخ��ر، ف�شيكون  �إذ� كان يف مكان  جيد، 

يف مكان �آخر بحثاً عن حتد جديد«.
تقارير �شحافية ل�شيما يف  وتتحدث 
�نتقال  �حتمال  ع��ن  �لأخ���رية،  �لآون���ة 
�لإ�شباين  م���دري���د  ري����ال  �ىل  م��ب��اب��ي 
زين  �إ���ش��ر�ف مو�طنه  �شلعب يف  حيث 
�ل��دي��ن زي���د�ن �ل���ذي ع��اد ه��ذ� �ملو�شم 
�مللكي،  للنادي  �لفنية  �لإد�رة  لقيادة 
كبري�  ن�شاطا  ي��ب��ذل  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
ويجري  �ملقبلة  �لن��ت��ق��الت  ���ش��وق  يف 
لإعادة  �شعيا  ت�شكيلته،  على  تعديالت 
�لفريق  �ىل  �مل��ق��ب��ل  �مل��و���ش��م  �لأل����ق يف 

لالآمال  خميب  مو�شم  بعد  �لأب��ي�����س 
حمليا وقاريا.

خم�شة  ت�شجيل  �إىل  م��ب��اب��ي  وي��ح��ت��اج 
�لأخ����رية لفريقه  �مل���ب���ار�ة  �أه����د�ف يف 
هذ� �ملو�شم �شد رين�س بنهاية �لأ�شبوع 

�لذهبي  �حل���ذ�ء  لقب  لينتزع  �ملقبل، 
�لأوروب������ي، م��ن �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل 

مي�شي قائد بر�شلونة.
�إذ�  ل��ن��ف�����ش��ي  “�أقول  م���ب���اب���ي:  وق�����ال 
�لذهبي”،  باحلذ�ء  يفز  “مل  خ�شرت 

ف�����ش��اأك��ون خ�����ش��رت مب��و�ج��ه��ة مي�شي، 
�لتاريخ..  يف  �ل��الع��ب��ن  �أف�����ش��ل  �أح���د 
�أنني بقيت على تناف�س معه  معرفتي 
حتى �ملبار�ة �لأخرية هو مو�شع فخر 

بالن�شبة �إيل«.

•• العني – الفجر
ت�سوير – حممد معني

نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ت��وج 
فريق �جلالية �ملغربية بكاأ�س بطولة عام �لت�شامح 
نظمها   �ل��ت��ي  �ل��ق��دم  ك��رة  ل�شباعيات  �لرم�شانية 
�لنادي �مل�شري فرع مدينة �لعن يف مالعب ��شتاد 
�لأ�شبوعن  طيلة  بالقطارة  حممد  ب��ن  طحنون 
�ملا�شين ، وحل فريق �ملقام و�شيفاً ، وبفوز فريق 

�جلالية �ملغربية بلقب ن�شخة عام �لت�شامح يحتفظ 
�لفريق بلقبها للمرة �لثالثة تو�لياً.

مبار�ة  و�مل��ق��ام   �ملغربية  �جلالية  فريقا  وخ��ا���س   
ب���الإث���ارة و�ل��ن��دي��ة و�لرغبة  �ت�����ش��م��ت  م��ار�ث��ون��ي��ة 
�لتعادل  ��شتمر  حيث  �للقب  حتقيق  يف  �ل��ك��ب��رية 
ل��ك��ل ف��ري��ق يف وق��ت��ه��ا �لأ�شلي  ب��ه��دف  �لإي��ج��اب��ي 
لركالت  �لفريقان  ليحتكم  �لإ�شافية  و�أ�شو�طها 

�لرتجيح �لتي �بت�شمت حلامل �للقب.
وجاء �لتتويج �شمن �حتفالية ر�ئعة تخللتها فقر�ت 

غنائية وثقافية وتر�ثية حتت زخات �لأمطار �لتي 
�أ�شافت �ألقاً  تفاعلت معها �جلماهري �لتي ح�شرت 

بكثافة يف مدرجات ملعب �لقطارة.
�لعامري  �شامل بن ركا�س  �ل�شيخ  �لتتويج  وح�شر 
حمدي  �أ�شامة  �لعربية  م�شر  جمهورية  قن�شل  و 
�إن���اب���ة ع��ن �ل�����ش��ف��ري�مل�����ش��رى و�ل��دك��ت��ور �أح��م��د �آل 
نائب  �ل��د����ش��ر  �شعيد  و�مل��ه��ن��د���س حم��م��د  ���ش��ودي��ن 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س   �لفخري   �لرئي�س 
�مل�شري فرع �لعن  حممد جاهن ونائبه �لدكتور 

�ل�شرقاوي  ح�شام  �ل��ن��ادي  وم��دي��ر  حممود  يحيى 
و�ملدير �ملايل �أمين �لنجار.

من جانبه �أعرب حم�شن عبد�لعظيم رئي�س �للجنة 
ببلوغ  �لكبرية  �شعادتهم  ع��ن  للبطولة   �ملنظمة  
�لبطولة خلط �لنهاية يف �أروع ُحلة بعد �أ�شبوعن 
 16 م��ن  كبرية  مب�شاركة  �ل�شريف  �لتناف�س  م��ن 
ف��ري��ق��اً ، و�أ����ش���اف :” �ل��ع��دد �ل��ك��ب��ري �مل�����ش��ارك يف 
�لبطولة �أ�شاف زخماً كبري�ً لها من حيث �حل�شور 
�جلماهريي وتنوع �ملد�ر�س �لكروية خ�شو�شاً و�أن 

هناك فرقاً للجاليات �لعربية مثل �ملغربية حامل 
�للقب و�للبنانية و�لأردنية وغريها«.

بل  �ل��ب��ط��ول��ة  ���ش��ع��وب��ات يف  ن��و�ج��ه  :” مل  و�أردف 
�شارت ب�شكل �ن�شيابي ر�ئع و�شادت �لروح �لريا�شية 
�كت�شاب  على  ي��دل  وه��ذ�   ، مناف�شاتها  و�لت�شامح 
�ل��ب��ط��ول��ة ل��ث��ق��ة جم��ت��م��ع �مل��دي��ن��ة ل��ذل��ك ميكننا 
�مل��ط��ال��ب��ة ب��ت��وف��ري رع�����اة د�ئ���م���ن ل��ل��ب��ط��ول��ة من 
�لو�حد  �لعام  م��ر�ت يف   3 �أك��ر من  �إقامتها  �أج��ل 

خ�شو�شاً يف عام �لت�شامح«.

�مل��ن��ظ��م��ة للبطولة  �ل��ل��ج��ن��ة  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  و���ش��ك��ر 
حممد فوزي جميع �لرعاة على �إ�شهامهم يف جناح 
�لبطولة ، و�أ�شاف :” ن�شكر �لرعاة مركز ميونيخ 
ريحان  ، وفندق هيلي  لل�شر�فة   �لفوؤ�د  و  �لطبي 
�لطبي  �ملاأمون  ومركز   ، باتكو   وموؤ�ش�شة   ، روتانا 
للماأكولت �لرتكية  �أم �شي ودو�شت  �أن  وم�شت�شفى 
، و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيون مديرية �شرطة �لعن 
ون����ادي �ل��ع��ن �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ث��ق��ايف و���ش��ف��ر�ء �خلري 

�لتطوعي«.

•• العني – الفجر 
ت�سوير – حممد معني 

�لكرة  ن��ه��ائ��ي  �إىل  �ل��زع��ي��م  ���ش��ع��د 
�لت�شامح  دور  ���ش��م��ن  �ل���ط���ائ���رة 
�ل�شيخ  معايل  برعاية  �لرم�شانية 
نهيان،  �آل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  ���ش��ع��ي��د 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا حاليا  و�ل���ت���ي جت����رى 
�لعديد  وتت�شمن  �ل��ع��ن  مبدينة 
من �ملناف�شات و�لألعاب �لريا�شية، 
للمبار�ة  �ل���زع���ي���م  ت����اأه����ل  وج������اء 
على   0-3 ف�����وزه  ب��ع��د  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
ن�شف   يف  ف��ري�����س  �أون���ل���ي  مناف�شه 
موعد�ً  ب��ذل��ك  لي�شرب  �ل��ن��ه��ائ��ي،  
يف �لنهائي مع بيق مارت �أيه �لذي 
ح��ق��ق  ف����وز� ���ش��ه��ال ع��ل��ى مناف�شه 
ب��ث��الث��ي��ة نظيفة  �ل���ت���ع���اون  ف��ري��ق 
لي�شيطر  وقدم م�شتوى فني قوى 
على جمريات �للعب وينهى �للقاء 
و��شتحقاق،  ج���د�رة  ع��ن  ل�شاحله 
و�شيلتقي �أونلى فري�س مع �لتعاون 
�لثالث  �ملركزين  يف مبار�ة حتديد 

و�ل����ر�ب����ع. و�أك������د  حم��م��د عبد�هلل 
�إن  �لزعيم  فريق  د�ع��م  �لظاهري، 
بطولة �لت�شامح �لرم�شانية حتت 
رع���اي���ة م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 
عالمة  ظلت  ن��ه��ي��ان،   �آل  طحنون 
ف��ارق��ة يف ك��ل ع��ام مل��ا لها م��ن زخم 

كبري وم�شاركة فاعلة من خمتلف 
كونها  ع����ن  ف�����ش��ال  �ل���ق���ط���اع���ات، 
حت��ظ��ى ب��ح�����ش��ور ج��م��اه��ريي من 
خم��ت��ل��ف �جل���ال���ي���ات �مل��ق��ي��م��ة على 
�حلبيبة،  �لإم��������ار�ت  دول����ة  �أر������س 
لنهائي  �لزعيم  ت��اأه��ل  عقب  وق��ال 

�لت�شامح  دورة   �إن  �لطائرة  �لكرة 
�نطالقتها  ورغ�����م  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
ح��ق��ق��ت جناحا  �أن��ه��ا  �إل  �مل��ت��اأخ��رة 
لفتا ووجدت موطاأ  قدم لها بن 
بقية �لدور�ت �لرم�شانية �لأخرى، 
و�لتجهيز�ت  بالت�شهيالت  و�أ���ش��اد 

�مل�شتمرة  و�ملتابعة  �ملنظمة  للجنة 
بن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل  قبل  م��ن 
طحنون �آل نهيان، و �لذي يحر�س 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ك���ل ���ش��غ��ري وكبرية 
�لفني  تقييمه  وع��ن  �لبطولة.  يف 
ملناف�شات �لكرة �لطائرة، �أكد حممد 

�ملناف�شة  �أن  �ل��ظ��اه��ري،   ع��ب��د�هلل 
�شهدت �رتفاعا يف �مل�شتوى، بف�شل 
وجود عدد من �لالعبن �ملميزين 
يف �شفوف �لفرق �مل�شاركة، و�أو�شح 
�أق��ي��م��ت حتى  �ل��ت��ي  �مل���ب���اري���ات  �أن 
�للحظات  حتى  مثرية  كانت  �لآن 

ب�شبب  �لأنفا�س  وحب�شت  �لخ��رية 
تقارب �مل�شتوى �لفني بن �لفرق. 

ثالث مواجهات �ساخنة
ق���رع���ة  �أم�������������س  م������ن  �أول  ج�������رت 
تقام  �ل��ت��ي  �ل��ق��دم  ك���رة  خما�شيات 

ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ب�����ش��ال��ة ن�����ادي  �لعن 
تق�شيمها  مت  ف���رق   10 مب�����ش��ارك��ة 
�إىل جمموعتن �شمت �لأوىل فرق 
�لحتاد، و�شركة �لري�س للمقاولت، 
�شيزون،  �شيتي  وف��ن��دق  و�ل��ت��ع��اون، 
حن  يف  �شيتي،  للعن  ب��الإ���ش��اف��ة 
تاألفت  �ملجموعة �لثانية من فرق، 
و�شباب  و�ياك�س،  �ملغربية،  �جلالية 
�لعن، و�جلالية �لردنية، و�شرطة 
�ليوم   �ملناف�شة  و�شتنطلق  �ل��ع��ن. 
ب��ث��الث م��و�ج��ه��ات ���ش��اخ��ن��ة، حيث 
�لحتاد  بن  �لويل  �مل��ب��ار�ة  جتمع 
و�شركة �لري�س للمقولت، ويعقبها 
و�شباب  �لأردن����ي����ة  �جل��ال��ي��ة  ل���ق���اء 
�لعن، و تختم �لأم�شية  مبو�جهة 
جت��م��ع �ل��ت��ع��اون م��ع ف��ن��دق �شيتي 
�لعليا  �للجنة  ور���ش��دت  ���ش��ي��زون، 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ج���و�ئ���ز قيمة 
�لويل،  �لثالث  باملر�كز  للفائزين 
كما ر�شدت جو�ئز للجماهري من 
�أيام  طو�ل  يومية  �شحوبات  خالل 

�لبطولة

ثالث مواجهات يف انطالق خما�سيات القدم

الزعيم  وبيق مارت اأيه ي�شعدان لنهائي الطائرة  يف بطولة الت�شامح بالعني
الظاهري: البطولة  ظلت عالمة فارقة ملا حتظى به من زخم واهتمام كبريين

برعاية �سعيد بن طحنون

ختام رائع لرم�شانية عام الت�شامح للنادي امل�شري بالعني
اجلالية املغربية بطاًل  للمرة الثالثة تواليًا واملقام و�سيفًا

اختتام بطولة الت�شامح الرم�شانية مبابي يفتح باب التكهنات عن م�شتقبله
لكرة القدم وكرة ال�شلة يف دار زايد 

للثقافة الإ�شالمية 
•• العني - الفجر

�لتي  �ل�شلة  وك��رة  �ل��ق��دم  لكرة  �لرم�شانية  �لت�شامح  بطولة  �ختتمت 
�أبوظبي  جمل�س  مع  وبالتعاون  �لإ�شالمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  نظمتها 
للمهتدين  �لرم�شانية  للخيمة  �مل�شاحبة  �لفعاليات  �شمن  �لريا�شي 
�لأ�شخر  �شعاب  مبنطقة  �ل��د�ر  مالعب  على  �لبطولة  و�أقيمت  �جل��دد 
مبدينة �لعن مب�شاركة 6 فرق يف كال �مل�شابقتن، وقام �لدكتور �حمد 
�لكمايل رئي�س ق�شم �ملهتدين �جلدد و�مل�شرف على �خليمة �لرم�شانية 
�لفائزة، بح�شور �شعيد  �لفائزين وت�شلم كاأ�س �لبطولة للفرق  بتكرمي 
ق�شم  من  خاطر  �شبيت  و�لكابنت  �لفنية  �ل�شوؤون  �إد�رة  مدير  �ملهريي 

�لريا�شة �ملجتمعية مبجل�س �أبوظبي �لريا�شي.
�ملجتمعي  �لتفاعل  تعزيز  بهدف  تاأتي  �لبطولة  هذه  �إن  �لكمايل  وق��ال 
جلميع �جلن�شيات �ملقيمة يف �لدولة خالل �ل�شهر �لف�شيل ودعم �أن�شطة 
وفعاليات �خليمة �لرم�شانية �إىل جانب تعزيز ج�شور �لتو��شل �لفعال 
�لتعاي�س  من  جو  يف  و�لإيجابي  �لبناء  و�لتناف�س  �جل��دد  �ملهتدين  بن 
�لتقارب  �لريا�شة يف  تلعبه  �ل��ذي  �ملحوري  �ل��دور  على  و�ملحبة- موؤكد�ً 

بن خمتلف �جلن�شيات و�لثقافات بعيد�ً عن �شعار�ت �لفوز و�خل�شارة.



عجوز يف�شل ال�شجن على زوجته
بعد �أن مت �إلقاء �لقب�س عليه ب�شبب �إخر�ج ج�شمه من فتحة �شقف 
باأنه  �ل�شرطة  رج��ال  �أمريكي  رج��ل  �أخ��ر  قيادتها،  �أث��ن��اء  �شيارته 

يف�شل �ل�شجن على �لعودة �إىل منزل زوجته. 
�ألقت �ل�شرطة �لأمريكية �لقب�س على ليونارد �أول�شن "70 عاماً" 
�لأ�شبوع �ملا�شي بعدما �شوهد وهو يخرج ج�شده من فتحة �شقف 

�شيارته على طريق �شريعة. 
�أخرج  �أول�شن  �إن  بهاتفه،  �لرجل  ت�شوير  �شرطي متكن من  وقال 
�أخ��رج معظم ج�شد  ثم  وم��ن  �ل�شيارة  �شقف  فتحة  �أوًل من  ر�أ�شه 

وجل�س على �ل�شقف بينما كانت �ل�شيارة تنطلق ب�شرعة. 
�أن��ه جل�س على  �لبد�ية  �أول�شن يف  �أنكر  �لقب�س عليه،  �إلقاء  و�إث��ر 
رجال  �أح��د  ب��اأن  علم  بعدما  �ع��رتف  ولكنه  �لقيادة،  �أثناء  �ل�شطح 
�ل�شجن  دخ��ول  باأنه يف�شل  وق��ال  بهاتفه.  �حل��ادث  وّث��ق  �ل�شرطة 

على �لعودة �إىل �ملنزل لأن زوجته ت�شيئ معاملته. 
�ل�شجن  �إىل  و�ق��ت��ادت��ه  �ل��رج��ل  لرغبة  �ل�شرطة  �متثلت  وبالفعل 
بتهمة �لقيادة �ملتهورة وتعري�س حياة �لآخرين للخطر.  يذكر باأن 
�أول�شن برر فعلته قائاًل �إنه �أر�د �أن يح�شل على بع�س �لإثارة و�أكد 
بدون  �ل�شري  من  ميّكنها  كمبيوتر  على  حتتوي  �شيارته  �أن  على 

�شائق، بح�شب ما نقل موقع "�أوديتي �شنرت�ل" �لإلكرتوين.  

ا�شرتى �شحن ب� 30 دولرًا وباعه ب� 50 األفًا
مت بيع وعاء �شاي �شيني عمره 300 عام تقريباً مقابل 40،000 
جنيه �إ�شرتليني يف مز�د علني.  ويعود وعاء �خلزف �لأبي�س �لنادر 
قيا�س 4 بو�شات �إىل عهد �لإمر�طور يونغ ت�شنغ "1735-1723" 

ومن �ملمكن �أن يكون مت �شنعه خ�شي�شاً حلاكم �أ�شرة ت�شينغ.
وك����ان ج��ام��ع حت���ف ب��ري��ط��اين �����ش���رتى �ل���وع���اء ب��ث��م��ن ب��خ�����س يف 
�لثمانينات من �لقرن �ملا�شي ل يتعدى 20 جنيهاً ��شرتلينياً "28 
دولر�ً". وعلى �لرغم من �أن �لتقدير �لأويل من قبل د�ر مز�د�ت 
"�شوردرز فاين �آرت" قد قدر ثمنه بنحو 8000 جنيه ��شرتليني، 
�إل �أن �ل�شعر �لنهائي و�شل �إىل خم�شة �أ�شعاف هذ� �ملبلغ، بح�شب 

�شحيفة ديلي ميل �لريطانية.
وقالت يو�شوي يل �ملتخ�ش�شة يف �لفنون �لآ�شيوية يف د�ر �ملز�د�ت 
�إن هذ� �لوعاء كان �أحد �أهم �لعنا�شر يف �ملز�د "لقد جذب �لكثري 
عنده  يتوقفون  �جلميع  ك��ان   - ه��ن��اك  كنا  عندما  �له��ت��م��ام  م��ن 

لبع�س �لوقت".
و�أ�شافت "كان هناك طابور من �لزو�ر ينظرون �إىل هذه �لتحفة 
�لفنية، و�أدركنا �أن �لوعاء �شيكون جنم �ملز�د ويجذب �لكثري من 

الأ�شواء. ق�شة حجر بيع ب� 100 األف دولر
يف ثالثينيات �لقرن �ملا�شي، فوجئ مالك مزرعة �أمريكي، بنيزك 
�شغري يهبط على �لأر�س �لتي ميلكها، لكنه �أهملها ومل يرجح، �أن 

�ل�شخرة "�ل�شاخنة" �شت�شبح باهظة �لثمن.
�لتي  �ل�شخرة  ف���اإن  تاميز"،  �إب��و���س  "ذ�  م��وق��ع  نقل  م��ا  وبح�شب 
 10 نحو  �إىل  وزن��ه��ا  وي�شل  مي�شغان،  ب��ولي��ة  م��زرع��ة  يف  �شقطت 

كيلوغر�مات، و�شلت �إىل �شعر يناهز 100 �ألف دولر.
بوجود  و�أخ���ره  �آخ��ر،  ل�شخ�س  �لرجل مزرعته  ب��اع   ،1988 ويف 
�لرئي�شي  �ل��ب��اب  �أم���ام  ���ش��ّن��ادة  مبثابة  ظلت  �ل��ت��ي  �لنيزك  �شخرة 

للبيت، طيلة عقود. 
�إخباره باأنها  �أنه �شاأل عن �ل�شخرة، ومت  و�أو�شح د�فيد م��وزورك، 
على  �لأ�شلي  �ملالك  ك��ان  �إذ�  ما  يت�شح  مل  لكن  نيزك،  عن  عبارة 

در�ية بقيمتها �ملادية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف خ�شرت هذه املراأة 200 كغ؟
بعدما �أ�شبحت �ملر�أة �لأكر وزناً يف �آ�شيا وو�شل وزنها �إىل 285 كيلو غر�ماً، بد�أت �مر�أة هندية رحلتها لتخفي�س 

وزنها يف 2015. 
�أربع  200 كيلو غ��ر�م من وزنها خالل ما يقرب  �أك��ر من  "42 عاماً" بتخفي�س  �أميتا رج��اين  �لهندية   جنحت 

�شنو�ت، لي�شل وزنها �إىل 83 كغ فقط. 
"كنت مقيدة يف �شريري يف �ل�شابق، لكنني �لآن ��شبحت م�شتقلة، وميكنني �لتحرك بحرية تامة،  وقالت رجاين 

و�رتد�ء �ملالب�س �لتي �أختارها. �أود �أن �أ�شكر كل من �شاعدين يف فقد�ن وزين وعلى ر�أ�شهم �لدكتور �شاه".
�إج��ر�ء عمل  �ق��رتح  �ل��ذي  �شاه  �لدكتور  �إىل  �ل�شيدة ريجاين  �أحيلت  �لزمن،  �ل�شمنة لعقود من  وبعد معانتها من 
جر�حي لعالج �لبد�نة. ولدى فح�شها، تبن باأن ريجاين م�شابة بال�شمنة �ملفرطة، و�رتفاع �لكولي�شرتول يف �لدم، 

و�ختالل يف وظائف �لكلى، ومر�س �ل�شكري من �لنوع �لثاين، وم�شاكل يف �لتنف�س. 
وقرر �لأطباء تق�شيم �جلر�حة �إىل مرحلتن، �لأوىل �أجريت يف 2015 مت خاللها ��شتئ�شال جزء من �ملعدة با�شتخد�م 

�ملنظار. ويف وقت لحق، بد�أت حالتها تتح�شن وفقدت �لكثري من وزنها وباتت قادرة على �مل�شي مبفردها. 
�إىل حمية �شارمة مكنتها من خ�شارة كمية كبرية من وزنها،  �إ�شافة  ثانية مماثلة  2017، خ�شعت جلر�حة  ويف 

و�شفيت ب�شكل �شبه تام من مر�شّي �ل�شكري و�شغط �لدم، وفق ما نقلت �شحيفة مريور �أونالين �لريطانية.
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احتالت على عجزة باأكرث من مليون دولر
ق�شت حمكمة بريطانية ب�شجن موظفة �لرعاية ديانا ترينر 7 �شنو�ت بعد 
�أن وجدتها هيئة �ملحلفن متهمة بال�شرقة من عجزة، و��شتخد�م �لأمو�ل 

يف �شر�ء �شيارتن وعدد من �ل�شقق و�أمور �أخرى.
فقد  �لريطانية،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  ن�شرته  �شحفي  لتقرير  ووف��ق��ا 
كانت ديانا م�شوؤولة عن رعاية بع�س �لأ�شخا�س �لعجزة �لذين يعانون من 
نحو  ب�شرقة  قامت  م�شاعدتهم  لكنها عو�شا عن  عقلية،  م�شكالت �شحية 

مليون جنيه منهم، �أو ما يعادل 1.32 مليون دولر.
و��شتغلت ديانا، �لبالغة من �لعمر 35 عاما، �لعجزة و��شرتت بالأمو�ل �لتي 
�شيارة خا�شة  لوحة  �إيفوك" مع  روف��ر  "رينج  �شيارة  منهم  عليها  ح�شلت 
قامت  �شقق   5 �إىل  بالإ�شافة  لبنها،   3 �إي��ه  �أودي  �شيارة  ��شرتت  كما  بها 

بتاأجريها، كما �أنها قامت برحالت �إىل كل من �إيطاليا ونيويورك.
ووج��دت هيئة �ملحلفن يف حمكمة �شيفيلد ديانا مذنبة يف �لتهم �ملوجهة 
ووظيفتها يف مركز  "��شتغلت من�شبها  �إنها  قائال  �لقا�شي  ووبخها  �إليها، 

غال�شتون بريي للرعاية، و�أ�شاءت �إىل ثقة �لآخرين بها".
بال�شجن يف تهمتي �حتيال،  �إ�شد�ر �حلكم عليها  �لقا�شي خالل  وو�شفها 

باأنها "�مر�أة ج�شعة ومتغطر�شة".
وقال �لقا�شي غر�هام ريدز لها "ما فعلتيه ل ميكن و�شفه �إل باجل�شع.. 
�إنني متاأكد من  �أم��و�ل من هوؤلء �لنا�س.  لقد �شلبت �أكر ما ميكنك من 
�أنهم ل يحتاجون هذه  بنف�شك  ق��ررت  �أن هذه غطر�شة من جانبك. لقد 

�لأمو�ل لذلك �أخذتيها منهم".

اأنثى فيل تده�س رجال حتى املوت
ملولودها، مما  �أثناء و�شعها  �أنثى فيل باحلجارة،  �شكان قرية هندية  ر�شق 

�أ�شعل غ�شبها ودفعها للهجوم عليهم، لي�شقط قتيل و�حد على �لأقل.
ويف �لتفا�شيل �أن بع�س �ل�شكان �ملحلين يف قرية �أجنا�شيويل قامو� بر�شق 
�ل�شديد،  غ�شبها  �أث��ار  مما  ملولودها،  و�شعها  خالل  باحلجارة  �لفيل  �أنثى 
ل�شحيفة  وفقا  �مل���وت،  حتى  �أح��ده��م  وتده�س  جتاههم  بج�شدها  لتندفع 

ميل" �لريطانية.    "ديلي 
و�أظهرت لقطات فيديو �أنثى �لفيل، بعد �حلادثة، وهي حتاول جر مولودها، 

بينما كان غري قادر على �لنهو�س.
وك�شفت �للقطات �أن �أنثى �لفيل ظلت حتر�س �لفيل �ل�شغري، بينما يحاول 
�لغابة، لكنها بقيت  �إىل  �أر�دت نقله  �لأم  �أن  �لنا�س �لق��رت�ب منه، ويعتقد 

و��شتمرت بحر��شته، بعدما بد� يف حالة �شحية �شيئة.
ووفقا لل�شكان �ملحلين، فاإن �حلادث �أعقبه ظهور 10 فيال �أخرى ظهرت 
يطاردون  وه��و  �ل�شكان،  لقطات  و�أظ��ه��رت  �لفيل،  �أنثى  عن  للدفاع  فجاأة 

�لأفيال �لغا�شبة عر �لغابات.

تكرمي األن ديلون يف »كان« 
ديلون  �ألن  �لفرن�شي  �ملمثل  ت�شلم 
�لفخرية  �لذهبية  �ل�شعفة  جائزة 
�لتي  �ل��ف��ن��ي��ة  مل�����ش��ريت��ه  ت���ق���دي���ر� 
�م���ت���دت ل�����ش��ت��ن ع��ام��ا ���ش��رف��ي��ة يف 
�لدويل  �ل�شينمائي  ك��ان  مهرجان 
�ن��ت��ق��اد�ت جنمت عن  بعد جت��اه��ل 

�آر�ئه يف �ملر�أة و�ملثلين.
يف  و�أدو�ره  دي��ل��ون  و���ش��ام��ة  و�أدت 
�ل�شينما  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �لأف������الم 
و�ل�شبعينات  �ل�شتينات  فرتة  طول 
وقد  ف��رن�����ش��ا  يف  رم����ز�  ج��ع��ل��ه  �إىل 
قبل  م��ن  ك��ب��رية  ب��ح��ف��اوة  ��شتقبل 
يف  خا�س  �حتفال  خالل  �جلمهور 
مهرجان ك��ان. و�أث���ار ق��ر�ر تكرمي 
عاما   83 �لعمر  من  �لبالغ  ديلون 
جد�ل ول �شيما خارج فرن�شا وُن�شر 
�لتما�س على �لنرتنت يف �لوليات 
�مل��ت��ح��دة ج��م��ع �أك���ر م��ن 25500 
�أمام  كلمة  ديلون يف  وق��ال  توقيع. 
�شيء  ه��ن��اك  ك���ان  "�إذ�  �مل��ه��رج��ان 
ب�شكل حقيقي  به  �أن��ا فخور  و�ح��د 
فهذ� �ل�شيء �لوحيد هو م�شريتي 
�لذهبية  �ل�شعفة  "وهذه  �ملهنية". 
م�شريتي  �أج������ل  م����ن  يل  م��ن��ح��ت 
�آخ��ر وه��ذ� هو �شبب  ولي�س ل�شيء 

�شعادتي و�شروري ور�شائي".

بطولة كرة قدم 
للروبوتات 

�شاركت روبوتات من جميع �أنحاء �ل�شن 
و�ملحيط  �آ�شيا  بطولة  يف  �أخ���رى  ودول 
�لهادي لكرة �لقدم للروبوتات وجنحت 
ملعب  يف  �ملناف�شات  خالل  �لت�شجيل  يف 

لكرة �لقدم يف مدينة تياجنن.
 400 �ل��ب��ط��ول��ة  و�����ش����ارك يف م���ب���اري���ات 
�ليابان  بينها  10 دول من  مت�شابق من 
و�إي���ط���ال���ي���ا. و�أق���ي���م���ت �ل���ب���ط���ول���ة على 
للذكاء  �لثالث  �لعاملي  �مل��وؤمت��ر  هام�س 

�ل�شناعي.
�مل���و�ن���ئ يف �شمال  �أه����م  وت��ي��اجن��ن م���ن 
م��ئ��ة مليار  �مل��دي��ن��ة  وق���د تلقت  �ل�����ش��ن 
دولر"  م��ل��ي��ون   144 م��ن  "�أكر  ي���و�ن 
دعما ل�شناعة �لذكاء �ل�شناعي �ملحلية.

و�نطلقت فعاليات �لبطولة �لودية �لتي 
تدوم يومن .

مقاتالت اإف 16 توقظ ال�شائمني على ال�شحور
ي�شارك �شالح �جلو �لإندوني�شي يف مهمة غري �عتيادية، وهي 
�إيقاظ �لنا�س لل�شحور خالل �شهر رم�شان، ح�شبما �أوردت 
و�شائل �إعالم حملية. فعر ح�شابه على تويرت يف �لأ�شبوع 
�إنه  �لإندوني�شي  �شالح �جلو  قال  �شهر رم�شان،  �لأول من 
�شيجري تدريباته يف عدد من �ملدن يف جزيرة جاوة يف وقت 
ما قبل �لفجر. وقالت �لتغريدة: "�إن �شاء �هلل، �شوف ننفذ 
�لتقليد لإيقاظ �لنا�س لل�شحور با�شتخد�م طائرة مقاتلة"، 
ب��ح�����ش��ب م���وق���ع ج���اك���رت���ا ب���و����ش���ت. ون���ق���ل م���وق���ع �شحيفة 
كومبا�س �ملحلية عن �ملتحدث با�شم �شالح �جلو �لكولونيل 
�شو�س م. يوري�س قوله �إن �ملهمة لي�شت جمرد �حلفاظ على 
للتدريب  �ملنا�شب  بالوقت  تتعلق  ل���دو�ع  و�إمن���ا  �لتقاليد، 
خالل رم�شان. و�لفجر هو �لوقت �لأن�شب للطلعات �جلوية 
بالن�شبة للطيارين �ملقاتلن، وفقا خلر�ء طبين ن�شحو� 
تبد�أ  عندما   ، �شباًحا  �لعا�شرة  �ل�شاعة  بعد  �لتدريب  بعدم 
وقال  �ل�شيام.  ب�شبب  بالهبوط  �ل��دم  يف  �ل�شكر  م�شتويات 
�شو�س:"لي�س من �ملف�شل �أن يجري �لطيارون طلعات جوية 
�أن  و�أ�شاف  منخف�شة".  لديهم  �لدم  يف  �ل�شكر  وم�شتويات 
�لنا�س  لإيقاظ  وحتولت  م�شرتكة،  �أ�شبحت  بذلك  �ملهمة 
لتناول �ل�شحور �أثناء وقت �لتدريب. وبذلك �شي�شمع �لنا�س 
ب�شكل  حتلق  عندما  �ل�شماء  يف  �ملقاتلة  �ل��ط��ائ��ر�ت  ه��دي��ر 
�لرنامج  وب���د�أ  �ل�شحور.  لتناول  في�شتيقظون  منخف�س 
عدة  قبل  �جلوية  �ل��ق��و�ت  قبل  من  �لفجر  وق��ت  �لتدريبي 
�شنو�ت. وت�شتخدم فيه نوعان من �لطائر�ت ب�شكل رئي�شي 

هما �أف 16 وتي 50 �آي.

عرثوا على ببي�س عمره 145 مليون �شنة
"�لأحجار  ع���ر ط����الب ج��ام��ع��ي��ون ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن 
�لغريبة" �لتي �ت�شح �أنها حفريات بي�س دينا�شور نادرة، 
وفق ما ذكرت �شحيفة "مرتو" �لريطانية. وقال �مل�شدر 
�إن �لطالب، وعددهم 4، عرو� على �لبي�س �ملغطى بالطن 
�لأحمر بعد تعرهم يف كتلة طينية، �أثناء قيامهم بنزهة 
عر �لريف �ل�شيني، قبل �أن ي�شارعو� باإبالغ �أحد �ملتاحف 
و�شعها  ج��رى  �حلفريات  �أن  و�أو���ش��ح  �ملنطقة.  يف  �ملحلية 
جيانغ�شي  مقاطعة  يف  "بينك�شيانغ"  مبنطقة  متحف  يف 
يف  �لدينا�شور�ت  ر�أ�س"  "م�شقط  تعتر  �لتي  �ل�شينية، 
�ل��ب��الد، ب�شبب ع���دد م��ن �لك��ت�����ش��اف��ات �ل��ت��ي ج���رت فيها. 
وجرى ��شتدعاء موظفن وخر�ء من �لأكادميية �ل�شينية 
للعلوم لإلقاء نظرة على هذ� �لكت�شاف �لغام�س. وبعدها، 
يعود  دي��ن��ا���ش��ور�ت،  بي�س  حفريات  �أن��ه��ا  على  �لتاأكيد  مت 
قبل  ب��د�أ  �ل��ذي  �لطبا�شريي،  �لع�شر  �أو�خ��ر  �إىل  تاريخها 
ويف  �شنة.  مليون   66 قبل  و�نتهى  �شنة  مليون   145 نحو 
ق�شر  مع  دينا�شور  بي�س  حفرية  �شوهدت   ،2010 �أبريل 
�كت�شاف  مت   ،2008 �شبتمر  ويف  بناء.  موقع  يف  �لبي�س 

�لعديد من حفريات هيكل �لدينا�شور يف بينك�شيانغ.

ثمانيني يقود دراجته 1000 ميل خالل 17 يومًا
�شجل ثمانيني بريطاين رقماً قيا�شياً عاملياً دخل به �شجل 
غيني�س لالأرقام �لقيا�شية، من خالل قطع م�شافة 1000 
ميل خالل 17 يوماً فقط على در�جته �لهو�ئية.  ولطاملا 
كان �لفيزيائي �لنووي �ل�شابق �ألك�س ميناري ن�شيطاً ول 

يخ�شى من خو�س �لتحديات �لقا�شية. االأمري وليام ، دوق كامربيدج يراقب االأمري لوي�س بينما تتابع زوجته كاترين ابنهما االأمري جورج يف حديقة الطبيعة بلندن. ا ف ب

مارادونا يغيب عن 
مهرجان كان 

ق��ال م�����ش��وؤول��و �ل��دع��اي��ة ع��ن فيلم 
وث��ائ��ق��ي ي��ت��ن��اول ح��ي��اة جن���م كرة 
دييجو  �ل�شابق  �لأرجنتيني  �لقدم 
�إن  �ملالعب  يف  وم�شو�ره  م��ار�دون��ا 
م��ار�دون��ا غ��اب ع��ن �لعر�س �لأول 
�لكتف  يف  "�إ�شابة  ب�شبب  للفيلم 

حتتاج لرعاية طبية".
وكان مار�دونا من بن �أبرز �لنجوم 
�لريفيري�  يف  ظ��ه��وره��م  �مل��ت��وق��ع 
�لفرن�شية على �لب�شاط �لأحمر يف 

مهرجان كان هذ� �لعام.
للفيلم  �لأول  �ل����ع����ر�����س  وك�������ان 
وهو  مار�دونا"  "دييجو  �لوثائقي 

من �إخر�ج �آ�شف كاباديا .
وق���ال م�����ش��وؤول��و �ل��دع��اي��ة يف بيان 
بالأ�شف  م��ار�دون��ا  دييجو  "ي�شعر 
ق��درت��ه على ح�شور  ل��ع��دم  �ل��ب��ال��غ 

�لعر�س �لأول لفيلمه.
تتطلب  �لكتف  يف  �إ�شابة  "حالت 
�إىل  ����ش���ف���ره  دون  ط���ب���ي���ة  رع����اي����ة 
�مل����ه����رج����ان، ول���ك���ن���ه ����ش���ي���ك���ون مع 
بروحه  �لفيلم  و�شناع  �ملتفرجن 

ويتطلع مل�شاهدة �لفيلم قريبا".
مار�دونا"  "دييجو  فيلم  ويتناول 
�ملجد  �شلم  �لقدم  �شعود جنم كرة 
مع فريقه نابويل �لإيطايل وفوزه 
ب���ك���اأ����س �ل���ع���امل ل���ك���رة �ل���ق���دم مع 
منتخب بالده وهو كابنت �لفريق 
تر�جعه،  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  يلقي  ك��م��ا 
وحياة �لرتف �لتي عا�شها و�شر�عه 

مع �إدمان �ملخدر�ت.
عاما" مر�ر�   58" م��ار�دون��ا  وُنقل 
للم�شت�شفى مبا يف ذلك يف يناير- 
ك��ان��ون �ل��ث��اين ه���ذ� �ل��ع��ام عندما 
ن��زي��ف يف  خ�����ش��ع جل��ر�ح��ة ب�شبب 

�ملعدة.

م�شابيح ال�شوء الأزرق خطرية للغاية
�ل�شوء  �أن  �ل�شحية يف فرن�شا من  �ل�شلطات  حذرت 
ب�"يل  ت��ع��رف  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اب��ي��ح  ع��ن  �ل�����ش��ادر  �لأزرق 
تاأثريها  ي�شل  وق��د  �لعيون،  على  خطرية  دي"  �إي 

�ل�شلبي حد فقد�ن �لب�شر.
و�أو�شحت �ل�شلطات �أن هناك �أدلة جيدة تظهر وجود 
�لتعر�س  نتيجة  �شوئي"  ت�شمم  "�أثار  �أ�شمته  م��ا 
LED، بح�شب  لل�شوء �لأزرق �ل�شادر عن م�شابيح 

ما �أوردت �شبكة "�شي �أن �أن" �لأمريكية.
و�ل�شحة  ل���الأغ���ذي���ة  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �ل���وك���ال���ة  وق���ال���ت 
�إىل  بكثافة  �لإن�شان  تعر�س  �إن  �لبيئية  و�ل�شالمة 
�إىل  �إىل تدمري �شبكية �لعن،  ي��وؤدي  �لأم��ر قد  هذ� 

جانب �إحد�ث ��شطر�بات يف �لنوم.
�إىل ما يعرف  ي��وؤدي  �أن �ل�شوء �لأزرق  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�لرئي�شة  �لأ�شباب  �أح��د  وه��و  �لبقعي"،  ب�" �ل�شمور 
�لذين  �لأ�شخا�س  ل��دى  �لب�شر  فقد�ن  �إىل  �مل��وؤدي��ة 
يتجاوز عمرهم 50 عاما، �إذ يوؤدي �إىل تلف منطقة 
من  �ل�شرورية  وه��ي  �ل�شبكية،  مركز  ق��رب  �لبقعة 

�أجل �لروؤية.
قدرة  يثبت  دليل  ل  �إن��ه  �لفرن�شية  �لوكالة  وق��ال��ت 
�مل�شادة  �ل�شا�شات  مثل:  للوقاية،  �حلالية  �لأدو�ت 

لل�شوء �لأزرق، و�لنظار�ت، و�لفالتر. 
Light-" ل�  �خت�شار  وه��ي   LED م�شابيح  وتعمل 

�لباعث  "�لد�يود  وتعني   ،"Emitting Diode
مو�شلة،  �شبه  رق��اق��ة  وج���ود  ط��ري��ق  ع��ن  لل�شوء"، 
مو�شوعة فوق �شطح عاك�س، وعندما متر �لكهرباء 

بالرقاقة، ينبعث �ل�شوء.
و�شهدت م�شابيح �ل�شوء �لأزرق تطور تقنيا �شريعا، 
وباتت م�شدر� جديد� للطاقة، وفق ما قالت �لوكالة 
�لفرن�شية لالأغذية و�ل�شحة و�ل�شالمة �لبيئية، عام 

.2016
وك�������ان �لأ�������ش������و�ء �ل������زرق������اء ت�������ش���ت���خ���دم يف جم���ال 
باتت  �ل��ي��وم  لكنها  ع��دي��دة،  ل�شنو�ت  �لإل��ك��رتون��ي��ات 
ج����زء� �أ���ش��ا���ش��ي��ة م��ن �أن��ظ��م��ة �لإ����ش���اءة �ل��ت��ي حتيط 

بالإن�شان يف �ملنازل و�ملوؤ�ش�شات على حد �شو�ء.

مادونا ترفع علم فل�شطني يف تل اأبيب
خطفت �لفنانة �لعاملية  مادونا  �لأنظار باخلطوة �لتي �أقدمت عليها يف حفلها �لذي �أحيته 
"يوروفيجن"  �لأوروبية  �لأغنية  فعاليات م�شابقة  �أبيب" �شمن  "تل  �ملا�شي يف  �ل�شبت 
علم  ي�شع  و�آخ���ر  فرقتها  �أع�����ش��اء  �إح���دى  ظهر  على  فل�شطن  علم  بو�شع  ق��ام��ت  حيث 

"�إ�شر�ئيل".
ما قامت به مادونا وفرقتها �أحدث �شجة كبرية يف د�خل "�إ�شر�ئيل" حيث �نتقدت 
"يديعوت  �شحيفة  قالت  حيث  م��ادون��ا،  �لعاملية  �لنجمة  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شحافة 
�نتقاد�ت  �إىل  م�شرية  للجميع،  مفاجاأة  �شكل  مادونا  به  قامت  ما  �إن  �أحرونوت" 

ب�شوتها  لي�س  �أغنيتن  �أد�ئها  ب�شبب  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عر  ملادونا 
مبا�شرة بل عن طريق بث �شريط م�شجل، فيما كانت هي تتظاهر بالغناء على 

�ملن�شة، �أما �شحيفة "ي�شر�ئيل هيوم" فكتبت: "��شتفز�ز من �شيفة 
كتبت:  "معاريف"  �شحيفة  �أم��ا  �لظن"،  تخيب  مادونا  �ل�شرف: 
�مل�شاهدين،  خدعت  مادونا  �لتوقعات..  فاقت  كبرية  �أمل  "خيبة 

وغنت فرتة ق�شرية، ورفعت علم فل�شطن".


