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حمد�ن بن ز�يد: �لإمار�ت ركيزة �أ�سا�سية يف 
�لت�سدي لتد�عيات �لكو�رث و�لأزمات �لإن�سانية

•• اأبوظبي - وام: 

نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  �شمو  اأك��د 
الإمارات  دول��ة  حر�ص  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  رئي�ص  الظفرة 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة 
اأجل  والعامل من  املنطقة  »حفظه اهلل« على توحيد اجلهود اخل��رة يف 
الكوارث  اأكرب ل�شحايا  الإن�شاين وتوفر رعاية  اأف�شل للعمل  م�شتقبل 
والأزمات وتعزيز جمالت التنمية الب�شرية والإن�شانية. واأ�شاف �شموه 
و  ال��ك��وارث  لتداعيات  الت�شدي  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  الإم���ارات  اأ�شبحت   «
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  بف�شل  الإن�شانية  الأزم���ات 
دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  »رع��اه اهلل« و�شاحب 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة «.     )التفا�شيل �ص4(

�شددت على االلتزام بالدوام املرن
�لرتبية ت�سرتط وجود 50 % 

من موظفيها مبقر �لعمل يف رم�سان 
 •• دبي - حم�شن را�شد

ملوظفيها  الأدن���ى  احل��د  يقل  ال  والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�شرتطت 
املتواجدين مبقر العمل يف خمتلف اجلهات التابعة لها عن 50% 

خالل الدوام الر�شمي يف �شهر رم�شان املبارك.
مديري  جميع  منه  ن�شخة  على  »الفجر«  ح�شلت  تعميم  يف  ودع��ت 
مع  امل�����ش��ب��ق  التن�شيق  اإىل  الإدارات  وم���دي���ري  التعليمية  امل��ن��اط��ق 

موظفيهم ب�شاأن اأوقات احل�شور والن�شراف.     )التفا�شيل �ص5(

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء 

حممد بن ر��سد: ديننا دين رحمة وت�سامح ورم�سان حمطة متجددة لإطالق مبادر�ت نوعية من �لإمار�ت للعامل
•• اأبوظبي-وام:

هناأ جمل�ص الوزراء برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي”رعاه اهلل”، 
قيادة و�شعب دولة الإمارات بحلول �شهر رم�شان املبارك، داعياً املوىل 
عز وجل اأن يجعله �شهر خر وبركة ورحمة على كافة ال�شعوب العربية 
الإماراتي  املجتمع  فئات  جميع  نف�شه  الوقت  يف  وداعياً  والإ�شالمية، 

اأفراداً وموؤ�ش�شات اإىل توجيه الطاقات للخر والإح�شان، والعمل على 
ومبا  الأ�شيلة،  الرم�شانية  القيم  مع  ين�شجم  مبا  العطاء  م�شاعفة 

ي�شهم يف تكري�ص ثقافة اخلر والت�شامح يف عام الت�شامح.
جاء ذلك خالل اجتماع جمل�ص الوزراء، الذي عقد م�شاء ام�ص يف ق�شر 
الرئا�شة، وذلك بح�شور الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية، و�شمو ال�شيخ من�شور بن 

زايد اآل نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.

واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم خالل افتتاحه 
اأعمال الجتماع » اأن �شهر رم�شان حمطة لتجديد الهمم والطاقات 
ومع  حولنا  والت�شامح  التوا�شل  لتعزيز  وفر�شة  اخل��ر،  ن�شر  نحو 
والت�شامح،  وال�����ش��الم  ال��رح��م��ة  دي��ن  ديننا   « �شموه  م�شيفاً  ال��ع��امل«، 
مبادرات  لإط��الق  لدينا  متجددة  وحمطة  العطاء،  مو�شم  ورم�شان 

اإن�شانية ونوعية من الإمارات للعامل«.
)التفا�شيل �ص2(

املبعوث االأممي يلتقي زعيم االنقالبيني

�سروط حوثية جديدة لتنفيذ �تفاق �ستوكهومل!

ثالثة جملدات ت�شكل وجه العامل:
بوتني ير�ّسخ تبعية خطرية لالأجهزة �خلا�سة

•• الفجر - مارك جالوتي - ترجمة خرية ال�شيباين 

اإن��ه��ا ث��الث��ة جم��ل��دات ت�شكل وج���ه ال��ع��امل - حت��دي��دا ع���امل فالدمير 
يبداأ   ، الريا�شية  بالتمارين  والقيام  ال�شباحة  بعد   ، �شباح  كل  بوتني. 
الرئي�ص الرو�شي يوم عمله بثالث جل�شات اإحاطة: يوفر له جهاز الأمن 
الفيدرايل حتلياًل حلالة البلد ؛ وتقدم له املخابرات اخلارجية  نظرة 
عامة على الو�شع العاملي ، وي�شيف جهاز احلماية الفيدرايل  ، حمايته 
ا لأن�شطة النخبة الرو�شية.     )التفا�شيل �ص14( ال�شخ�شية ، ملخ�شً

•• اليمن-وكاالت:

مارتن  الأمم���ي  املبعوث  يوا�شل 
غريفث�ص مباحثاته يف �شنعاء مع 
التقى  حيث  احلوثية،  القيادات 
عبدامللك  الن���ق���الب���ي���ني  زع���ي���م 
رئي�ص  امل�شاط  ومهدي  احلوثي، 
ال�شيا�شي  ب��امل��ج��ل�����ص  ي�����ش��م��ى  م���ا 

الأعلى لالنقالبيني.
عن  �شنعاء  يف  م�����ش��ادر  وك�شفت 
����ش���روط ج���دي���دة و���ش��ع��ه��ا زعيم 
احلوثي  ع��ب��دامل��ل��ك  احل���وث���ي���ني 
اأث����ن����اء ل��ق��ائ��ه امل���ب���ع���وث الأمم����ي 

ُيذكر اأن ملف احلديدة الذي كان 
معّول عليه باأن يكون مدخاًل حلل 
احلرب،  ووق���ف  اليمنية  الأزم����ة 
ومازالت  ���ش��يء،  منه  يتحقق  مل 
الع�ش������كرية  احلوثيني  خروقات 
يف احلديدة متوا�شلة �شد مواقع 
املناطق  وبع�ص  الوطني  اجلي�ص 

ال�شكنية.
املبعوث  اأن  م����راق����ب����ون  وي������رى 
يواجه  ب���ات  ال��ي��م��ن  اإىل  الأمم����ي 
عراقيل كبرة يف مهمته، يف ظل 
جديدة  ع�شكرية  جبهات  ا�شتعال 

وتوترات يف جبهات اأخرى.

الثنني،  م�شاء  غريفث�ص  مارتن 
الأممية  اخلطة  بتنفيذ  للقبول 
لإع������ادة ان��ت�����ش��ار امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات يف 
عي�شى  وراأ����ص  ال�شليف  ميناءي 
اأمنياً  ال�شيطرة  بقاء  م��ع  فقط، 

واإدارياً للحوثيني.
العربية  لقناة  امل�شادر  واأو�شحت 
التي  اجل����دي����دة  ال�������ش���روط  اأن 
غريفث�ص  على  احلوثي  طرحها 
تتمثل بفتح مطار �شنعاء واإعاده 
النقالبيني  داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  جثة 
بروت  م��ن  امل���اوري  عبداحلكيم 
ببيع  وال�������ش���م���اح  ����ش���ن���ع���اء،  اإىل 

ل�شركة  التابع  النفطي  املخزون 
راأ�ص  م�شايف  يف  امل��وج��ود  �شافر 
واملقدر  الأح��م��ر،  بالبحر  عي�شى 
النفط  من  برميل  مليون  بنحو 
اخل������ام، وت����وري����د ع���ائ���دات���ه اإىل 
البنك املركزي اخلا�شع ل�شيطرة 

احلوثيني يف �شنعاء.
اإيقاف  احل���وث���ي  ا����ش���رتط  ك��م��ا 
اإج�����������راءات ال���ب���ن���ك امل����رك����زي يف 
عمليات  بتنظيم  اخلا�شة  ع��دن، 
ال�شتراد،  ت��راخ��ي�����ص  اإ�����ش����دار 
للتجار  امل�شرفية  والع��ت��م��ادات 
امل�������وردي�������ن ل����ل����وق����ود وال�������ش���ل���ع 

مين��اء  عب�����ر  الغذائي�����ة  وامل���واد 
احلديدة.

احلوثيية  ال�شروط  تلك  وت�شع 
امل�شادر  نف�ص  بح�شب  امل�شتجدة 
تنفيذ  اأم��ام  العراقيل  من  املزيد 
م�شى  ال���ذي  �شتوكهومل  ات��ف��اق 

عليه حتى الآن قرابة 5 اأ�شهر.
حكومي،  م���������ش����وؤول  وب���ح�������ش���ب 
يتوجه  اأن  امل���ف���رت����ص  م���ن  ك����ان 
غريفث�ص اإىل الريا�ص، بعد زيارة 
���ش��ن��ع��اء، ل��ع��ر���ص م�����ش��روع خطة 
جديدة ب�شاأن اإعادة الن�شحاب يف 

احلديدة.

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�ص الوزراء   )وام(

بوتني.. الكلمة الف�شل لجهزة ال�شتخبارات
اأن�شار املعار�شة خالل احتجاجهم على اإعادة انتخابات ا�شطنبول

اجلي�س الليبي ي�شقط طائرة للميلي�شيات جنوبي طرابل�س

�لأمم �ملتحدة و�لحتاد �لأفريقي يطالبان بوقف �لقتال و�لعودة للم�سار �ل�سيا�سي

م�������س���ر ت����ق����دم »دع���م���ا 
�ل�����س��ود�ن �إىل  ع���اج���ال« 

•• القاهرة-وكاالت:

دعم  تقدمي  اأم�ص،  اأعلنت م�شر، 
و�شفته ب�»العاجل« لل�شودان، من 
الأمن  تعزيز  يف  امل�شاهمة  اأج���ل 

وال�شتقرار وال�شالم.
امل�شرية  وزارة اخلارجية  وذكرت 
مبوقع  الر�شمية  �شفحتها  على 
ال�شحنات  »اأوىل  اأن  »في�شبوك«، 
املوجهة لل�شودان مكونة من 25 

طنا من الأدوية«.
الدعم  اأن  ال���������وزارة  واأ�����ش����اف����ت 
الأزلية  العالقات  اإط��ار  »يف  ياأتي 
وال�شودان  م�شر  ب��ني  والأخ��وي��ة 
�شعبّي  ب��ني  الرا�شخة  وال��رواب��ط 
بينهما،  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ن��ي��ل  وادي 
وانطالقا من حر�ص م�شر على 

م�شاندة الأ�شقاء يف ال�شودان«.
اأعلن  ال�����ش��وداين  وك����ان اجل��ي�����ص 
ع���زل ال��رئ��ي�����ص ع��م��ر ال��ب�����ش��ر، يف 
11 اأبريل املا�شي، بعد اأ�شهر من 

املظاهرات �شد حكمه.

بتاريخ 31 مار�ص املا�شي مبوجب 
العدالة  ح����زب  ب��ه��ا  ت���ق���دم  ط���ع���ون 
وال��ت��ن��م��ي��ة احل���اك���م وح��ل��ي��ف��ه حزب 
بتاريخ  واإعادتها  القومية،  احلركة 

القادم. يونيو   23
واعترب حزب ال�شعب اجلمهوري يف 
بيان بعد انتهاء الجتماع اأن تاريخ 
النتخابات(  اإلغاء  )تاريخ  مايو   6
ي�����وم اأ������ش�����ود، وو�����ش����ف ال���ب���ي���ان ما 
اأع�شاء  جرى باأنه انقالب، منتقداً 
ودعا  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  العليا  الهيئة 

ل����ش���ت���ق���ال���ت���ه���م. وط����ال����ب احل����زب 
امل��ع��ار���ص ب���اإع���ادة الن��ت��خ��اب��ات يف 
اإ���ش��ط��ن��ب��ول ع��ل��ى م�����ش��ت��وى كامل 
م�شتوى  ع��ل��ى  ول��ي�����ص  الأق�����ش��ي��ة، 

رئي�ص البلدية الكربى فقط.
ب������دوره اأك�����د اأك������رم اإم������ام اأوغ���ل���و، 
لرئا�شة  ال�����ش��ع��ب  ح�����زب  م���ر����ش���ح 
األغيت  وال����ذي  اإ���ش��ط��ن��ب��ول  ب��ل��دي��ة 
وثيقة فوزه بانتخابات 31 مار�ص 
تلقت  الدميقراطية  اأن  امل��ا���ش��ي��ة، 

�شربة كبرة يف تركيا.

•• طرابل�س-وكاالت:

جّدد الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتري�ص 
م��و���ش��ى فقي  الأف��ري��ق��ي  ورئ��ي�����ص مفو�شية الحت����اد 
توا�شل  ليبيا حيث  ال��ن��ار يف  اإط���الق  لوقف  ال��دع��وة 
الع�شكرية  عملياتها  الليبي  الوطني  اجلي�ص  ق��وات 
ل�شيطرة  اخل��ا���ش��ع��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 

ميلي�شيات طرابل�ص.
وق�����ال ف��ق��ي خ����الل م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف م�����ش��رتك مع 
غوتري�ص يف نيويورك اإّن »الأولوية اليوم هي لوقف 
اأّن »ل ح��ّل ع�شكرياً يف ن��زاع من  )احل���رب(«، م��وؤّك��داً 

هذا النوع«.
الليبيون  الأط�����راف  يقبل  اأن  م��ن  ب���ّد  “ل  واأ����ش���اف 
وقف املعارك واجللو�ص اإىل طاولة حلّل هذه الأزمة 

بالطرق ال�شلمية وال�شيا�شية«.
بدوره قال غوتري�ص اإّن »الر�شالة جلميع الليبيني» 

ل اإىل »وقف لإطالق النار« و»ووقف  هي �شرورة التو�شّ
للمعارك« والعودة اإىل م�شار احلل ال�شيا�شي.

الليبي،  الوطني  اجلي�ص  ق���وات  اأ�شقطت  ذل���ك،  اإىل 
تابعة للميلي�شيات يف منطقة  الثالثاء، طائرة  اأم�ص 
اأفادت  ح�شبما  طرابل�ص،  العا�شمة  جنوبي  ال��ه��رة 

م�شادر »�شكاي نيوز عربية«.
ويوم الأحد، دعا قائد اجلي�ص الوطني الليبي امل�شر 
طرابل�ص،  يف  ال��ق��ت��ال  ا���ش��ت��م��رار  اإىل  ح��ف��رت،  خليفة 
م�شرا اإىل اأن �شهر رم�شان »يزيد عزميتنا«، ومنوها 

بعدد من التعليمات القتالية املهمة.
الليبي  اجلي�ص  ق��وات  ت�شن  اأبريل،  من  الرابع  ومنذ 
ه���ج���وم���ا ع���ل���ى ط���راب���ل�������ص، ب���ه���دف ت��ط��ه��ره��ا من 

امليلي�شيات املتطرفة وامل�شلحني املتحالفني معها.
اأب���واب  على  اجلي�ص  ق���وات  تقف  �شريع  ت��ق��دم  وب��ع��د 
من  اأي�شا  املدعومة  امليلي�شيات  مبواجهة  العا�شمة، 

جمموعات م�شلحة يف مدينة م�شراتة.

�لإمار�ت تف�سح �زدو�جية �ملعايري 
�لقطرية �أمام »حمكمة �لعدل �لدولية«

•• الهاي-وام:

عقدت حمكمة العدل الدولية ام�ص جل�شة ا�شتماع للنظر يف طلب دولة الإمارات 
اأجل  من  ال�شرعة  وجه  على  املوؤقتة  التدابر  من  �شل�شلة  اإ�شدار  املتحدة  العربية 
بالإجراءات  بالتالعب  قطر  تتبعها  التي  الأ�شاليب  م��ن  ال��دول��ة  حقوق  حماية 
تو�شيع نطاقه  و  النزاع  تاأجيج  الدوحة من  الدولية ومنع  املنظمات  القانونية يف 

حيث حتاول الدوحة ت�شعيده باإجراءاتها الكيدية امل�شتمرة.
ويف املرافعات التي قدمها الفريق القانوين للدولة ا�شتمعت املحكمة باهتمام اإىل 
�شل�شلة التدابر التي مت مطالبة املحكمة باإ�شدارها والتي تناولت مطالبة قطر 
التمييز  مناه�شة  جلنة  اإىل   2018 مار�ص   8 بتاريخ  املقدمة  ال�شكوى  ب�شحب 
على  للق�شاء  الدولية  التفاقية  بتطبيق  املتعلقة  الإم���ارات  دول��ة  �شد  العن�شري 
جميع اأ�شكال التمييز العن�شري وذلك لزدواجية املعاير القطرية يف رفع املو�شوع 

نف�شه اأمام اللجنة وحمكمة العدل الدولية.
)التفا�شيل �ص2(
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تطالب  جز�ئرية  تظاهر�ت 
وب��دوي �سالح  ب��ن  برحيل 

•• اجلزائر-وكاالت:

تظاهر مئات الطلبة اجلزائريني، 
الربيد  مقر  اأم��ام  الثالثاء،  ام�ص 

املركزي يف العا�شمة اجلزائر.
ل��ل��ط��ل��ب��ة يف  ت��ظ��اه��رة  اأول  وه�����ذه 
�شهر رم�شان، وتاأتي ع�شية ذكرى 
التي   1945 م��اي��و   8 ت��ظ��اه��رات 
اإبان  اأرج���اء اجل��زائ��ر  عمت معظم 

ال�شتعمار الفرن�شي.
بالتغير  امل���ت���ظ���اه���رون  وط���ال���ب 
اجل������ذري ل��ل��ن��ظ��ام، ورح���ي���ل عبد 
الرئي�ص  �����ش����ال����ح،  ب�����ن  ال������ق������ادر 
ونورالدين  امل����وؤق����ت،  اجل����زائ����ري 

بدوي، رئي�ص الوزراء.
ورفع املتظاهرون يف �شاحة الربيد 
املركزي �شعارات توؤكد ا�شتمرارهم 

يف التظاهر رغم �شهر رم�شان.
ب�شخ�شية  امل���ح���ت���ج���ون  وط����ال����ب 
النتقالية  املرحلة  لإدارة  توافقية 
�شفافة  لن��ت��خ��اب��ات  وال��ت��ح�����ش��ر 
اختيار  م���ن  اجل���زائ���ري���ني  مت��ك��ن 
رئي�شهم بكل حر، مبدين رف�شهم 
املزمع  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

اإجراوؤها يف الرابع من يوليو.

�ملعار�سة تتعهد بالن�سر �لكبري باإعادة �نتخابات ��سطنبول
•• طرابل�س-وكاالت:

قرر حزب ال�شعب اجلمهوري، اأكرب 
اأحزاب املعار�شة يف تركيا، امل�شاركة 
لبلدية  الإع�����������ادة  ان���ت���خ���اب���ات  يف 
يونيو   23 يف  امل���ق���ررة  اإ���ش��ط��ن��ب��ول 
بتحقيق  احل����زب  وت��ع��ه��د  ال���ق���ادم. 
اأكرم  تر�شيح  جم���دداً  ك��ب��ر،  ن�شر 
بلدية  رئ��ي�����ص  ملن�شب  اأوغ��ل��و  اإم����ام 
الرئي�ص  اأع��ل��ن  ف��ي��م��ا  اإ���ش��ط��ن��ب��ول، 
الرتكي رجب طيب اأردوغان اأن بن 
علي يلدرمي �شيكون مر�شح احلزب 

احلاكم لنتخابات الإعادة.
ق�����رار احل�����زب امل���ع���ار����ص ج����اء بعد 
احلزب  لرئا�شة  ا�شتثنائي  اجتماع 
اأكرم  بح�شور  ال��ربمل��ان  يف  ون��واب��ه 
بلدية  برئا�شة  الفائز  اأوغ��ل��و  اإم���ام 
داخل  تيار  وج��ود  وم��ع  اإ�شطنبول، 
النتخابات  مقاطعة  ف�شل  احلزب 
باأغلبية  ال���ن���ه���ائ���ي  ال����ق����رار  ج�����اء 
الأ�شوات خو�ص ال�شباق النتخابي 

جمدداً.
وكانت الهيئة العليا لالنتخابات يف 
تركيا قررت اإلغاء نتائج النتخابات 
جرت  ال��ت��ي  اإ���ش��ط��ن��ب��ول  يف  املحلية 

�لأطل�سي قلق من خطط تركيا 
ن�سر منظومة �إ�س 400 �لرو�سية

•• اأنقرة-وكاالـ:

قال ين�ص �شتولتنربغ الأمني العام 
موؤمتر  يف  الأطل�شي  �شمال  حللف 
تركيا  خطط  ع��واق��ب  اإن  �شحفي 
لن�شر منظومة اإ�ص400- الرو�شية 
للدفاع ال�شاروخي مثرة للقلق، يف 
الوقت الذي اأو�شحت فيه وا�شنطن 
اأنها �شتفر�ص عقوبات ب�شبب ذلك. 
اأن���ق���رة بعد  وق����ال ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ يف 
اجتماع مع وزير اخلارجية الرتكي 
اإن حلف  اأوغ���ل���و،  م��ول��ود ج��اوي�����ص 
الأطل�شي يرغب يف جتنب الظروف 
عقوبات  حلفاء  فيها  يفر�ص  التي 

على بع�شهم.
وكان وزير الدفاع الرتكي خلو�شي 
اأكار قد قال اإن اأنقرة ل تبعد نف�شها 
�شفقة  خلفية  على  ع��ن)ال��ن��ات��و(، 

اأنظمة »اإ�ص 400« مع رو�شيا.
»العر�ص  اأن:  اإىل  اأك������ار  واأ�����ش����ار 
الأمركي الأخر لنا ب�شاأن اأنظمة 
باتريوت اإيجابي اأكرث من العرو�ص 
ال�شابقة. من غر العادل ا�شتبعادنا 
من برنامج مقاتالت اإف 35 فقط 

ب�شبب رغبة دولة معينة«.
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اأخبـار الإمـارات
�لإمار�ت تف�سح �زدو�جية �ملعايري �لقطرية �أمام »حمكمة �لعدل �لدولية«

•• الهاي-وام:

عقدت حمكمة العدل الدولية ام�ص جل�شة ا�شتماع للنظر يف طلب دولة 
الإمارات العربية املتحدة اإ�شدار �شل�شلة من التدابر املوؤقتة على وجه 
ال�شرعة من اأجل حماية حقوق الدولة من الأ�شاليب التي تتبعها قطر 
بالتالعب بالإجراءات القانونية يف املنظمات الدولية ومنع الدوحة من 
تاأجيج النزاع و تو�شيع نطاقه حيث حتاول الدوحة ت�شعيده باإجراءاتها 

الكيدية امل�شتمرة.
املحكمة  ا�شتمعت  للدولة  القانوين  الفريق  التي قدمها  املرافعات  ويف 
باإ�شدارها  املحكمة  مطالبة  مت  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ر  �شل�شلة  اإىل  باهتمام 
والتي تناولت مطالبة قطر ب�شحب ال�شكوى املقدمة بتاريخ 8 مار�ص 
الإم���ارات  دول��ة  �شد  العن�شري  التمييز  مناه�شة  جلنة  اإىل   2018

�شد  متوازيتني  ق�شيتني  رفع  ال�شروع يف  كيدية  وباإجراءات  لالإرهاب 
العن�شري  التمييز  على  الق�شاء  جلنة  اأم��ام  اأحداهما  الإم���ارات  دول��ة 
والأخرى اأمام حمكمة العدل الدولية، بالإ�شافة ا�شتخدامها منربها 
الع��الم��ي ق��ن��اة اجل��زي��رة وغ��ره��ا م��ن و���ش��ائ��ل الإع����الم ال��ت��ي متلكها 
وت�شيطر عليها ومتولها بن�شر تهم كاذبة ب�شفة م�شتمرة حول التدابر 
الوطنية التي اتخذتها دولة المارات .. كما قامت قطر اأي�شا باتخاذ 
اجراءات حلظر املوقع اللكرتوين الذي و�شعته دولة الإمارات مل�شاعدة 
مواطني دولة قطر يف احل�شول على اأذونات الدخول اىل اأرا�شي دولة 

المارات.
�شبب اخل��الف احلقيقي مع قطر يكمن يف تهرب  اأن  الدولة  اأك��دت  و 
دعمها  وموا�شلة  ال��دول��ي��ة  تعهداتها  بتطبيق  التزامها  م��ن  ال��دوح��ة 
للجماعات الإرهابية، على الرغم من الوعود املتكررة على مدى عدة 

املتعلقة بتطبيق التفاقية الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز 
نف�شه  املو�شوع  رفع  القطرية يف  املعاير  وذل��ك لزدواج��ي��ة  العن�شري 

اأمام اللجنة وحمكمة العدل الدولية.
كما طالبت الدولة باأن تقوم قطر برفع احلجب عن املوقع اللكرتوين 
اخلا�ص بتقدمي طلبات دخول الدولة يف اقليمها حتى يتمكن املواطنون 
القطريون من تقدمي طلباتهم لدخول دولة المارات واأن توقف قطر 
ت�شيطر  التي  و  الإعالمية  ومنافذها  الوطنية  هيئاتها  فوري  وب�شكل 
اتهامات  ال��ن��زاع ومت��دي��ده م��ن خ��الل ن�شر  ت���اأزمي  عليها ومتولها ع��ن 
كاذبة عن دولة الإمارات والق�شايا حمل النزاع اأمام املحكمة وعلى قطر 
المتناع عن اتخاذ اأي اإجراء قد يوؤدي اإىل تفاقم النزاع اأو متديده اأمام 

املحكمة اأو زيادة �شعوبة حله.
واأو�شحت الدولة اأن قطر حاولت �شرف النتباه عن متويلها ودعمها 

�شنوات لوقف ذلك امل�شلك اإل اأن قطر ل تزال توا�شل متويل الإرهاب 
وتدعمه وت�شتمر يف عدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها يف اتفاق 
مدير  النقبي  اهلل  عبد  �شعادة  واأك��د  التكميلية.  والت��ف��اق��ات  الريا�ص 
اإدارة القانون الدويل بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل احرتام دولة 
للمحكمة  املطلوب  التعاون  كل  وتقدميها  الدولية  لالآليات  الم��ارات 
مو�شحا اأن الفريق القانوين للدولة قدم اليوم الأدلة كافة التي ت�شر 
اإىل النتهاكات القطرية وازدواجية املعاير التي تتعامل بها قطر اأمام 
املنظمات الدولية . واأ�شار النقبي اإىل اأن النهج القطري الكيدي يف رفع 
عليها  وارتد  بال�شرر  عاد  الدولية  املنظمات  اأمام  وال�شكاوى  الدعاوى 
وكان بالأوىل اأن تراجع �شيا�شاتها ال�شارة بجرانها والعدول عن دعم 
الريا�ص  اتفاق  يف  به  التزمت  ما  وتطبيق  ورعايته  ومتويله  التطرف 

والتفاقات التكميلية.

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء 

حممد بن ر��سد: ديننا دين رحمة وت�سامح ورم�سان حمطة متجددة لإطالق مبادر�ت نوعية من �لإمار�ت للعامل
�شموه يوجه كافة القطاعات احلكومية واخلا�شة للم�شاهمة باأفكار م�شتدامة للعمل االإن�شاين واخلريي وتر�شيخ قيم الت�شامح 

�سمن �أجندة �لجتماع:                                    اإ�شدار قانون احتادي يف �شاأن التعاونيات
اإ�شدار قرار جمل�س الوزراء ب�شاأن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي ب�شاأن تداول املواد البرتولية

تعديل ت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية للتناف�شية واالإح�شاء باإ�شافة ع�شو جديد ملجل�س االإدارة ميثل وزارة العدل

للمعرفة و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شمو ال�شيخ 
ح�شر بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم مدير دائرة اإعالم دبي .

وقد تناول اجلميع طعام الإفطار على مائدة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم الرم�شانية العامرة داعني اهلل العلي القدير ان يدميها 

من نعمة ويحفظها من زوال .

•• دبي -وام:

رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
�شموه يف  يف ق�شر  “رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم  الدولة رئي�ص جمل�ص 

زعبيل م�شاء ام�ص جموع املهنئني بال�شهر الف�شيل .

ا�شطراد  ال��ع��زي��زة  لدولتنا  و  وال�شعادة  ال�شحة  دوام  دب��ي  حاكم  ال����وزراء 
التقدم والرخاء يف ظل قيادتنا الر�شيدة .

دبي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  ال��ل��ق��اء  ح�شر 
اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  الإم��ارات  ط��ران  ملجموعة  الأعلى  الرئي�ص  للطران 
اآل مكتوم  را�شد  اآل مكتوم رئي�ص موؤ�ش�شة حممد بن  را�شد  بن حممد بن 

فقد تقبل �شموه بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي التهاين بهذه املنا�شبة املباركة من روؤ�شاء ومديري الدوائر واملوؤ�ش�شات 
ال�شرطية  وال��ق��ي��ادات  ال��دوائ��ر  ه��ذه  الثاين يف  ال�شف  وق��ي��ادات  احلكومية 
والأمنية الذين متنوا ل�شاحب ال�شمو نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 

حممد بن ر��سد ي�ستقبل جموع �ملهنئني ب�سهر رم�سان 

•• اأبوظبي-وام:

برئا�شة  ال���������وزراء  جم��ل�����ص  ه���ن���اأ 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
قيادة  اهلل”،  دبي”رعاه  ح���اك���م 
الإم��������ارات بحلول  دول�����ة  و���ش��ع��ب 
���ش��ه��ر رم�������ش���ان امل�����ب�����ارك، داع���ي���اً 
�شهر  يجعله  اأن  وج���ل  ع��ز  امل���وىل 
خ���ر وب���رك���ة ورح���م���ة ع��ل��ى كافة 
والإ�شالمية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��ع��وب 
ن��ف�����ش��ه جميع  ال���وق���ت  وداع���ي���اً يف 
اأف����راداً  الإم���ارات���ي  املجتمع  ف��ئ��ات 
الطاقات  توجيه  اإىل  وموؤ�ش�شات 
وال��ع��م��ل على  والإح�����ش��ان،  للخر 
م�شاعفة العطاء مبا ين�شجم مع 
الأ�شيلة، ومبا  الرم�شانية  القيم 
اخلر  ث��ق��اف��ة  ت��ك��ري�����ص  يف  ي�شهم 

والت�شامح يف عام الت�شامح.
ذل��ك خ��الل اجتماع جمل�ص  ج��اء 
ام�ص  م�شاء  عقد  ال���ذي  ال����وزراء، 
الرئا�شة، وذلك بح�شور  يف ق�شر 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، و�شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير 

�شوؤون الرئا�شة.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم خالل افتتاحه 
اأعمال الجتماع “ اأن �شهر رم�شان 
حمطة لتجديد الهمم والطاقات 
نحو ن�شر اخلر، وفر�شة لتعزيز 
ومع  حولنا  والت�شامح  التوا�شل 
ديننا   “ �شموه  م�شيفاً  العامل”، 
دين الرحمة وال�شالم والت�شامح، 
ورم�شان مو�شم العطاء، وحمطة 

املجل�ص  وواف�����ق  ����ش���ادق  ال�����دويل، 
على عدد من التفاقيات الدولية، 
اتفاقية  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��دي��ق  م��ن��ه��ا 
حت���ري���ر ال���ت���ج���ارة يف اخل���دم���ات، 
اللتزامات،  وج���داول  ومالحقها 
وال��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة بني 
ح�����ك�����وم�����ة ال��������دول��������ة وح����ك����وم����ة 
جمهورية كولومبيا ب�شاأن الإعفاء 
تاأ�شرة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع���ن  امل��ت��ب��ادل 
ال�شفر  ج��وازات  حلاملي  الدخول 
ك��ل من  م��ع  واتفاقيتان  ال��ع��ادي��ة، 
البو�شنة والهر�شك  جمل�ص وزراء 
كريباتي  ج��م��ه��وري��ة  وح��ك��وم��ة 
ب�شاأن اخلدمات اجلوية، واتفاقية 
ب�شاأن  ����ش���رب���ي���ا  ج���م���ه���وري���ة  م����ع 
امل�����ش��اع��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��ب��ادل��ة يف 
التعاون  اجلنائية،وب�شاأن  امل�شائل 
امل�شائل  يف  والق�شائي  ال��ق��ان��وين 

املدنية والتجارية.

وتنظيم  ال���ت���ع���اون���ي���ات  اأن���ظ���م���ة 
القانون  وي�����ش��ت��ه��دف  اأع���م���ال���ه���ا. 
التجارية  امل����م����ار�����ش����ات  مت���ك���ني 
امل�شتهلك  وح���م���اي���ة  ال�����ش��ل��ي��م��ة 
والعمل  الفكرية،  امللكية  وحقوق 
و�شراكة  اأع��م��ال  بيئة  توفر  على 
وطنية لتعزيز تناف�شية القت�شاد 
الوطني حملياً، فيما تنعك�ص اآثاره 
على القت�شاد الوطني من خالل 
�شت�شيفه  ال��ت��ي  امل�شافة  القيمة 
ل��الق��ت�����ش��اد، واإط�������الق م���ب���ادرات 

مبادرات  لإط��الق  لدينا  متجددة 
اإن�����ش��ان��ي��ة ون��وع��ي��ة م��ن الإم�����ارات 

للعامل«.
كافة  ن����وج����ه   “ �����ش����م����وه  وق��������ال 
واخلا�شة  احلكومية  القطاعات 
م�شتدامة  ب���اأف���ك���ار  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
للعمل الإن�شاين واخلري وتنمية 
املجتمع، وتر�شيخ قيم الت�شامح يف 

عام الت�شامح«.
خ���الل جل�شته  امل��ج��ل�����ص  واع��ت��م��د 
والقوانني  ال����ق����رارات  م���ن  ع����ددا 

العمل  اإط��ار تطوير  الحتادية يف 
احل���ك���وم���ي الحت��������ادي، ح��ي��ث مت 
اعتماد القانون الحتادي يف �شاأن 
تطوير  اإىل  ال��ه��ادف  التعاونيات، 
وتنظيم قطاع اجلمعيات التعاونية 
التطوير  يف  واإ���ش��راك��ه  ب��ال��دول��ة، 
وامل�شاهمة  واملناف�شة  وال�شتدامة 
الوطني  الق���ت�������ش���اد  خ���دم���ة  يف 
جانب  اإىل  وف���اع���ل���ي���ة،  ب���ك���ف���ائ���ة 
وتر�شيخ  ال��ت��ع��اوين  ال��وع��ي  ن�����ش��ر 
وحوكمة  املجتمعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة 

ل��ل��ق��ط��اع ال���ت���ع���اوين يف ال���دول���ة، 
وا�شتقرار الأ�شعار وثبات معدلت 
يف  مقبولة  ن�شب  ع��ن��د  الت�شخم 

الدولة.
واعتمد املجل�ص خالل جل�شته قرار 
الالئحة  ب�����ش��اأن  ال�����وزراء  جمل�ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��ان��ون الحت�����ادي 
البرتولية،  املواد  بتداول  اخلا�ص 
تداولها  تنظيم  ي�شتهدف  وال��ذي 
وو������ش�����ع �����ش����واب����ط واإج�������������راءات 
الأ�شخا�ص  واأمن  ل�شمان �شالمة 

واخلا�شة  ال���ع���ام���ة  وامل���م���ت���ل���ك���ات 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال���ع���الق���ة،  ذات 
ت�شببها،  قد  تلوث  اأي  من  البيئة 
ال�شركات  ل�����دى  ال����وع����ي  ورف������ع 
اإىل جانب  ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا،  ح���ول 
عن  احتادية  بيانات  قاعدة  اإن�شاء 
تداول  قطاع  يف  العاملة  اجل��ه��ات 

املواد البرتولية.
احل����ك����وم����ي����ة  ال�����������������ش��������وؤون  ويف 
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، مت اع���ت���م���اد ق���رار 
اإدارة  جم��ل�����ص  ت�����ش��ك��ي��ل  ت���ع���دي���ل 

للتناف�شية  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
جديد  ع�شو  باإ�شافة  والإح�����ش��اء 
ملجل�ص الإدارة ميثل وزارة العدل، 
ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���ص امل��ج��ل�����ص خالل 
الوطني  املجل�ص  جل�شته تو�شيات 
الحتادي يف �شاأن مو�شوع �شيا�شة 
التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة 
�شاأن  يف  الداخلية  وزارة  و�شيا�شة 
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  دور  تفعيل 

بالدولة.
والتعاون  اخلارجية  ال�شوؤون  ويف 



األربعاء    8   مايو    2019  م   -   العـدد  12626  
Wednesday   8   May   2019  -  Issue No   12626

03

اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  دي����وان  ن��ع��ى 
القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة املغفور لها باإذن اهلل 
تعاىل ال�شيخة مرمي بنت �شامل ال�شويدي والتي وافتها املنية ام�ص 
الثالثاء. وفيما يلي ن�ص البيان .. ب�شم اهلل الرحمن الرحيم .. “ 
اأيتها النف�ص املطمئنة ارجعي اإىل ربك را�شية مر�شية فادخلي  يا 

يف عبادي وادخلي جنتي “ .. �شدق اهلل العظيم .
بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره ينعي ديوان �شاحب ال�شمو حاكم 
�شامل  بنت  م��رمي  ال�شيخة  ت��ع��اىل  اهلل  ب���اإذن  لها  امل��غ��ف��ور  ال�����ش��ارق��ة 
 1440 رم�شان   2 الثالثاء  ام�ص  املنية  وافتها  والتي  ال�شويدي 
ال�شمو  �شاحب  دي��وان  ويتقدم  ميالدية.   2019 مايو   7 هجرية 

الفقيدة  وذوي  اأه��ل  اإىل  وامل��وا���ش��اة  ال��ع��زاء  ب�شادق  ال�شارقة  حاكم 
يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائال  ال��ك��رام،  القوا�شم  اآل  وع��م��وم 
اأهلها وذويها  الفقيدة بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم 

ال�شرب وال�شلوان .
واأقيمت �شالة اجلنازة على روح الفقيدة اأم�ص الثالثاء املوافق 7 
مبدينة  في�شل  امللك  م�شجد  يف  الع�شاء  �شالة  بعد   2019 مايو 

ال�شارقة ثم وورى جثمانها الرثى يف مقربة “ اجلبيل ».
اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  منزل  يف  والن�شاء  للرجال  ال��ت��ع��ازي  وتتقبل 
تعاىل ال�شيخ حميد بن حممد القا�شمي الكائن يف منطقة اليا�ص 

بال�شارقة بدءا من اأم�ص الأول وملدة ثالثة اأيام.
كما تقرر اإعالن احلداد الر�شمي وتنكي�ص الأعالم يف اإمارة ال�شارقة 

ملدة 3 اأيام ابتداء من يوم الثالثاء.

•• دبي-وام:

العطاء”  “دبي  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأع��ل��ن��ت 
و���ش��رك��ة دي����ار ل��ل��ت��ط��وي��ر ع��ن بناء 
م���در����ش���ة جم��ت��م��ع��ي��ة يف م����الوي 
الأطفال  ح�شول  حت�شني  ب��ه��دف 
على التعليم ال�شليم يف املجتمعات 

املحرومة.
وح�����ش��ب الت��ف��اق��ي��ة امل���وق���ع���ة بني 
دبي  وموؤ�ش�شة  للتطوير”  “ديار 
�شتبداأ  البناء  اأع��م��ال  ف��اإن  العطاء 

عام 2020.

و���ش��ي�����ش��ارك م��ت��ط��وع��ون م��ن ديار 
للمدر�شة  الأ�شا�ص  حجر  و�شع  يف 
منها  �شي�شتفيد  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
اإىل جانب  اأ�شا�شية  طالب مدر�شة 
يعي�شون يف  اأم��ي��ني  ون�����ش��اء  رج���ال 

قرية نائية يف مالوي.
الرئي�ص  ال��ق��ط��ام��ي  �شعيد  وق����ال 
 “ التنفيذي ل� “ديار للتطوير”.. 
على مدار الأعوام القليلة املا�شية 
العطاء  دب��ي  موؤ�ش�شة  لنا  اأت��اح��ت 
عدة فر�ص متميزة لإحداث تغير 
حقيقي يف حياة مئات العائالت يف 

املجتمعات الأ�شد حاجة.. وي�شرفنا 
اأن يت�شنى لنا و�شع ب�شمة اإيجابية 
يف جم���ت���م���ع م���������الوي ع�����رب ه���ذا 

امل�شروع اجلديد«.
من جانبه قال �شعادة طارق القرق 
دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ص 
بروؤية  ����ش���ع���داء  “ ن��ح��ن  ال���ع���ط���اء 
دع���م ���ش��رك��ة دي����ار ل��ل��ت��ط��وي��ر مرة 
اأخرى ملبادرة تبني مدر�شة تتطلب 
ال���ق���درة ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ة يف تغير 
وجهودا  وال�شباب  الأط��ف��ال  ح��ي��اة 
م�������ش���رتك���ة م�����ن ج���م���ي���ع اأط����ي����اف 

تقديره  ع����ن  م���ع���رب���ا  املجتمع” 
ال�شركات  ت��ق��دم��ه  ال����ذي  ل��ل��دع��م 
بالدولة ملوؤ�ش�شة دبي العطاء وديار 
الأمثلة  اأب����رز  م��ن  ت��ع��ت��رب واح����دة 
على ذلك ..وعن ثقته من اأن هذه 
ال��ف��ر���ش��ة ���ش��ت��ت��ي��ح مل��ت��ط��وع��ي ديار 
للتطوير فر�شة لرتك اأثر اإيجابي 

وكبر على املجتمعات املحرومة.
للتطوير  دي����ار  ���ش��رك��ة  اأن  ي��ذك��ر 
العطاء  دب��ي  موؤ�ش�شة  م��ع  تعاونت 
���ش��اب��ق��ا ل��ب��ن��اء م���دار����ص يف ك��ل من 

نيبال وال�شنغال.

»دبي �لعطاء« تبني بال�سر�كة مع »ديار للتطوير« مدر�سة جمتمعية يف مالوي ديو�ن حاكم �ل�سارقة ينعي �ل�سيخة مرمي بنت �سامل �ل�سويدي

ي�شم نخبة من امل�شوؤولني احلكوميني واالأكادمييني وقادة الفكر من االإمارات والعامل

حمد�ن بن حممد يعتمد ت�سكيل جمل�س �أمناء �أكادميية دبي للم�ستقبل
•• دبي -وام:

بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اع��ت��م��د 
ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�ش�شة دبي 
للم�شتقبل، ام�ص، ت�شكيل جمل�ص 
للم�شتقبل،  دب��ي  اأكادميية  اأم��ن��اء 
يو�شف  بنت  �شارة  معايل  برئا�شة 
للعلوم  دول�����ة  وزي������رة  الأم�������ري 

املتقدمة.
من  ك��اًل  الأم��ن��اء  جمل�ص  وي�شم 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن عبد 
الفال�شي  ب���ال���ه���ول  ح��م��ي��د  اهلل 
وزير دولة ل�شوؤون التعليم العايل 
عمر  ومعايل  املتقدمة،  واملهارات 
دولة  وزي���ر  ال��ع��ل��م��اء  �شلطان  ب��ن 
وعبد   ، الإ����ش���ط���ن���اع���ي  ل���ل���ذك���اء 
الرئي�ص  نائب  اجل��زي��ري  العزيز 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، 
ال�شريك  م�����ش��ح��ور  ورون������ال������دو 
املوؤ�ش�ص ل� “�شوق دوت كوم” نائب 
رئي�ص “اأمازون” ال�شرق الأو�شط 
و����ش���م���ال اإف���ري���ق���ي���ا، وال���دك���ت���ور 
جوزيف عون رئي�ص جامعة نورث 
والدكتور  ب��و���ش��ط��ن،  يف  اإ����ش���رتن 
�شركة  موؤ�ّش�ص  ث��رون  �شبا�شتيان 
يف  ال��ربوف��ي�����ش��ور  “اأودا�شيتي” 

جامعة �شتانفورد.
كما ي�شم املجل�ص توم فلت�شر وهو 
وعمر  وم��وؤل��ف،  �شابق  دبلوما�شي 
وكاتب،  �شابق  �شفر  وه��و  غبا�ص 
والدكتورة خولة الكعبي الرئي�ص 

الأكادميية  مكانة  بتعزيز  ي�شهم 
ك����م����رك����ز م�����ع�����ريف ل����ش���ت�������ش���راف 
حتدياته،  وا����ش���ت���ب���اق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
والرت�����ق�����اء مب����واه����ب وم����ه����ارات 

الكوادر الوطنية.
يذكر اأن اأكادميية دبي للم�شتقبل 
تاأ�ش�شت عام 2017 بتوجيه من 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال����وزراء 
�شمن  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
مبادرات موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.

تزويد  اإىل  الأك��ادمي��ي��ة  وت��ه��دف 
الالزمة  باملهارات  امل�شتقبل  ق��ادة 
املت�شارعة،  ال���ت���غ���رات  مل���واك���ب���ة 
مبتكرة  تعليمية  برامج  وتقدمي 
ت���ت���ن���اول ال���ت���ح���دي���ات امل��ل��ح��ة من 
خ����الل اإع�������داد ومت���ك���ني ال���ك���وادر 
يف  امل�شتقبل  مب���ه���ارات  ال��وط��ن��ي��ة 

خمتلف القطاعات الرئي�شية.

تغرات الع�شر، اإ�شافة اإىل تقييم 
ودرا�شة احللول املبتكرة والفعالة 
احلالية  ال����ت����ح����دي����ات  مل���خ���ت���ل���ف 
م�شتقبل  وت�����ش��م��ي��م  وال���ق���ادم���ة 
القطاعات احليوية يف دبي ودولة 

الإمارات واملنطقة.
يو�شف  بنت  ���ش��ارة  واأك���دت معايل 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الب���ت���ك���ار الأ����ش���ت���اذ 
امل�����ش��اع��د يف ج��ام��ع��ة الإم��������ارات، 
وفادي غندور موؤ�ش�ص “اأرامك�ص” 
“وم�شة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
جرار  ي�شار  والدكتور  كابيتال”، 
م�����ش��ت�����ش��ار يف م���رك���ز حم��م��د بن 

را�شد لالبتكار احلكومي.

و�شي�شرف جمل�ص اأمناء اأكادميية 
مبادرات  اإح���دى   - امل�شتقبل  دب��ي 
على   - للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة 
اإطالق وتنفيذ املبادرات وامل�شاريع 
املعرفة وتزويد  اإىل ن�شر  الهادفة 
الأج������ي������ال ال����ق����ادم����ة م�����ن ق�����ادة 
امل�شتقبل بالأدوات الالزمة ملواكبة 

للعلوم  دول�����ة  وزي������رة  الأم�������ري 
اأمناء  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  امل��ت��ق��دم��ة 
اأهمية  للم�شتقبل  دب��ي  اأكادميية 
ت���ط���وي���ر م���ن���ظ���وم���ة اأك����ادمي����ي����ة 
ال�شباب  ق��درات  مبتكرة تعزز من 
العلوم  ق���ط���اع���ات  ع���ل���ى  وت����رك����ز 
والتكنولوجيا امل�شتقبلية وتزودهم 

باملهارات الالزمة ملواكبة تطورات 
اأن  اإىل  م�������ش���رة  امل�������ش���ت���ق���ب���ل.. 
خالل  خ�ش�شت  الإم�����ارات  دول���ة 
ا�شتثمارات  امل��ا���ش��ي��ني  ال��ع��ق��دي��ن 
املتقدمة،  العلوم  قطاع  يف  كبرة 
مثل  امل����وؤ�����ش���������ش����ات  دور  وي�����اأت�����ي 
مكماًل  امل�شتقبل  دب���ي  اأك��ادمي��ي��ة 

رفع  الإم���ارات يف  جلهود حكومة 
ك��ف��اءة ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة من 
ورفع  التكنولوجيا  تبني  خ��الل 

كفاءة القوة العاملة.
وقالت اإن جمل�ص اأمناء اأكادميية 
امل�شورة  �شيوفر  للم�شتقبل  دب��ي 
ل�����الأك�����ادمي�����ي�����ة، من  وال�������دع�������م 
مبادراتها  على  الإ���ش��راف  خ��الل 
وم�������ش���اري���ع���ه���ا وت�����وف�����ر ب���رام���ج 
ال�شباب  ت��زود  وتدريبية  تعليمية 
ال��الزم��ة ومتكنهم من  ب��امل��ه��ارات 
امل�����ش��ارك��ة يف م�شرة  امل�����ش��ارك��ة يف 

التنمية الوطنية.
القرقاوي  �شعيد  اأكد  جانبه،  من 
مدير اأكادميية دبي للم�شتقبل اأن 
�شيوؤدي  الأكادميية  اأمناء  جمل�ص 
دورا اأ�شا�شيا يف تعزيز التعاون مع 
واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
العاملية  وال�����ش��رك��ات  الأك��ادمي��ي��ة 
�شامل  ع��م��ل  ب���رن���ام���ج  ل��ت��ط��وي��ر 

ويل عهد دبيعمر �شلطان العلماء احمد بن عبد اهلل بالهول الفال�شي

�شبا�شتيان ثرون

رونالدو م�شحور

ي�شار جرار

عمر غبا�ص

جوزيف عون

عبد العزيز اجلزيري

فادي غندور

د. خولة الكعبي

توم فليت�شر

حاكم �ل�سارقة يوؤدي �سالة �جلنازة 
على جثمان �ل�سيخة مرمي بنت �سامل �ل�سويدي

حاكم عجمان وويل عهده ي�ستقبالن �ملهنئني ب�سهر رم�سان �ملبارك

الأمري. ثم توجه �شاحب ال�شمو 
حاكم ال�شارقة وال�شيوخ اإىل مقربة 
الفقيدة  جثمان  ل��ي��وارى  اجلبيل 

اإىل مثواها الأخر.
ال�����ش��م��و حاكم  وي��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب 
ال�شارقة التعازي يف الفقيدة يومي 
الأرب����ع����اء واخل��م��ي�����ص ب��ع��د �شالة 
باإذن  ل��ه  املغفور  م��ن��زل  يف  الع�شاء 
اهلل تعاىل ال�شيخ حميد بن حممد 
القا�شمي الكائن يف منطقة اليا�ص 

مبدينة ال�شارقة.

جانب  اإىل  اجل���ن���ازة  ���ش��الة  واأدى 
���ش��ل��ط��ان بن  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��وه، �شمو 
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
عهد ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة. كما 
كل  ال��ف��ق��ي��دة  ع��ل��ى  ال�����ش��الة  اأدى 
م���ن ال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل ب���ن حممد 
�شمو  مكتب  يف  امل�شت�شار  ث��اين  اآل 
احل���اك���م، وال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن عبد 
املوانئ  دائ��رة  رئي�ص  القا�شمي  اهلل 
وال�شيخ  واجل�����م�����ارك،  ال��ب��ح��ري��ة 
رئي�ص  القا�شمي  ع�شام  ب��ن  خالد 

دائرة الطران املدين يف ال�شارقة، 
وال�����ش��ي��خ ���ش��امل ب��ن ع��ب��د الرحمن 
�شمو  م��ك��ت��ب  رئ���ي�������ص  ال���ق���ا����ش���م���ي 
احلاكم، وال�شيخ حممد بن حميد 
الإح�شاء  دائ���رة  رئي�ص  القا�شمي 
وال�شيخ  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
القا�شمي مدير  �شلطان  ماجد بن 
والقرى،  ال�شواحي  ���ش��وؤون  دائ��رة 
وعدد من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني 
را�شد  و�شعادة  املحلية،  الدوائر  يف 
الديوان  رئي�ص  ال�شيخ  ب��ن  اأح��م��د 

•• ال�شارقة-وام:

اأدى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص 
اجلنازة  �شالة  الع�شاء  �شالة  بعد 
بال�شارقة،  في�شل  امللك  يف م�شجد 
ب�����اإذن اهلل  امل��غ��ف��ور ل��ه��ا  ع��ل��ى روح 
�شامل  بنت  م��رمي  ال�شيخة  ت��ع��اىل 
املنية  وال���ت���ي واف��ت��ه��ا  ال�����ش��وي��دي، 

ام�ص الثالثاء.

وامل���ق���ي���م���ني واب�����ن�����اء اجل���ال���ي���ات 
العربية وال�شالمية والجنبية.

ال�شيخ  ال�����ش����ت����ق����ب����الت  ح�������ش���ر 
ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د 
ح���اك���م عجمان  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
وال�شيخ  واملالية  الدارية  لل�شوؤون 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  رئي�ص 
وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
البلدية والتخطيط  دائرة  رئي�ص 
وم��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ماجد 
ديوان  رئي�ص  النعيمي  �شعيد  بن 
ح���اك���م عجمان  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

�شموهما  املنا�شبة على  يعيد هذه 
مب�����وف�����ور ال�������ش���ح���ة وال�������ش���ع���ادة 
بالتقدم  الإم������ارات  ���ش��ع��ب  وع��ل��ى 
العربية  والزدهار وعلى الأمتني 
والإ����ش���الم���ي���ة ب��ال��ي��م��ن واخل���ر 

والربكات.
حاكم  ال�شمو  �شاحب  تلقى  فقد 
عجمان و�شمو ويل عهده التهاين 
وال��ت��ربي��ك��ات ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة من 
واأبناء  واأع��ي��ان  ووج��ه��اء  ال�شيوخ 
�شموهما  بادلهما  حيث  القبائل 
التهاين ب�شهر رم�شان املبارك .. 
مبتهلني اإىل املوىل تبارك وتعاىل 

ي����دمي ع��ل��ى دول�����ة الإم�������ارات  اأن 
الكرمي  و�شعبها  املتحدة  العربية 
ين�شر  واأن  والأم����ان  الأم���ن  نعمة 
ب����ني ج��ن��ب��ات��ه��ا امل���ح���ب���ة وال����ت����اآزر 
ومكونات  ���ش��رائ��ح  خم��ت��ل��ف  ب���ني 

املجتمع.
وت�������ب�������ادل ����ش���م���وه���م���ا ال���ت���ه���اين 
وال���ت���ربي���ك���ات م���ع م���دي���ر ون����واب 
جامعة  يف  ال���ك���ل���ي���ات  وع�����م�����داء 
ع����ج����م����ان ورج�����������ال الق����ت���������ش����اد 
والع������م������ال واأ�����ش����ح����اب امل����راك����ز 
الإمارة  يف  والت�شويقية  التجارية 
املواطنني  م��ن  امل��ه��ن��ئ��ني  وج��م��وع 

•• عجمان-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
الأع���ل���ى ح��اك��م عجمان  امل��ج��ل�����ص 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
بق�شر الزاهر الليلة املا�شية كبار 
امل�شوؤولني وجموع املهنئني الذين 
�شموهما  ع��ل��ى  لل�شالم  ت���واف���دوا 
التهاين  اآي������ات  اأ����ش���م���ى  وت���ق���دمي 
رم�شان  ب�����ش��ه��ر  وال����ت����ربي����ك����ات 
امل��ب��ارك.. داع��ني اهلل عز وج��ل اأن 

النعيمي  را�شد  بن  �شقر  وال�شيخ 
النعيمي  وال�شيخ حميد بن عمار 
بن  �شلطان  ال�شيخ  اللواء  و�شعادة 
عبداهلل النعيمي قائد عام �شرطة 
ع��ج��م��ان و���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل اأمني 
ال�شرفاء امل�شت�شار بديوان احلاكم 
الغفلي  غليطه  بن  حمد  و�شعادة 
ل�شاحب  اخل����ا�����ص  ال�������ش���ك���رت���ر 
و�شعادة  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 
مكتب  م��دي��ر  غليطه  ب��ن  ط����ارق 
النعيمي  يو�شف  و�شعادة  احلاكم 
وال�شيافة  الت�شريفات  عام  مدير 

و كبار امل�شوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

الت�شريع  )ت�����اري�����خ  ك����ت����اب  ي�������ش���ل���ط 
الحت���ادي يف دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة( ال�شادر حديثاً عن الأر�شيف 
الو�شع  ع���ل���ى  ال���������ش����وء  ال����وط����ن����ي- 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي ق��ب��ل الحت�������اد، ث���م على 
ثم  املت�شاحلة،  الإم�����ارات  يف  ال��و���ش��ع 
اإم����ارة من  ك��ل  الت�شريعي يف  ال��و���ش��ع 
الحتاد  ت��ك��ّون  التي  ال�شبع  الإم����ارات 
تاريخ  يف  يدخل  اأن  قبل  وذل��ك  منها، 

الت�شريع الحتادي.
اإن التاريخ الت�شريعي يف دولة الإمارات 
العامل،  دول  م��ن  غ���ره  ع��ن  يختلف 
ويعود ذلك اإىل اأن اإمارات الدولة كان 
وت�شريعي؛  واإداري  �شيا�شي  كيان  لها 
الت�شريعات  من  العديد  �شدرت  فقد 
وال�شارقة قبل قيام  اأبوظبي ودبي  يف 
دول��ة الحت���اد، وك��ان لكل اإم���ارة بنية 
اإدارية حمددة �شدرت وفق ت�شريعات 

منظمة للجهاز احلكومي فيها.
يف عام 1952 اأُن�شئ جمل�ص الإمارات 
فيه  ُيبحث  وكان  اجلديد،  املت�شاحلة 
التي  الأ�شا�شية  الق�شايا  من  العديد 
كال�شحة  الإم�����������ارات؛  ج��م��ي��ع  ت���ه���ّم 
الفرتة  تلك  يف  يكن  ومل  والقت�شاد، 
املنازعات،  لقلة  ل�شوؤون احلياة  تقنني 
ولكن ثمة تغرات بداأت تظهر، وكان 
م��ن�����ش��وؤه��ا ت��ط��ور ع���الق���ات الإم������ارات 
اخلارجي  امل��ج��ت��م��ع  م���ع  امل��ت�����ش��احل��ة 
الإمارات،  اإىل  الأجانب  تدفق  وزي��ادة 
كان  ال��ذي  القانوين  النظام  وا�شتقي 
مطبقاً من م�شادر عدة؛ فعلى �شبيل 
الهندية  ال���ق���وان���ني  اع���ُت���م���دت  امل���ث���ال 
الق�شايا  وقوانني بومباي للف�شل يف 
من  ع��دد  واأُن�شئت  العام،  الطابع  ذات 
املحاكم التي رتبت �شالحياتها ح�شب 

الأه��م��ي��ة، ف��ك��ان��ت حم��ك��م��ة الإم�����ارات 
املحكمة البتدائية،  املت�شاحلة تعترب 
العليا للخليج  املحكمة  اأي�شاً  واأن�شئت 

لتعمل ب�شفة حمكمة ا�شتئناف.
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ق��ي��ام  وم���ع 
ال�شيادة  ُنقلت   1971 ع��ام  امل��ت��ح��دة 
ال���ق�������ش���ائ���ي���ة ع����ل����ى ج���م���ي���ع ال���ن���ا����ص 
واملوؤ�ش�شات الوطنية الأجنبية –�شمن 
حدود دولة الإمارات العربية املتحدة- 
اإىل نطاق الدولة، وقد اأتاحت اتفاقية 
الق�شائية  ل��ل�����ش��ي��ادة  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ن��ق��ل 
املعلقة،  ال��ق�����ش��اي��ا  ف��ي��ه��ا  م��ه��ل��ة حت���ّل 
ال�شادرة  الأحكام  با�شتئناف  و�شمحت 
الدولة اجلديدة  التزمت  وقد  قبلها. 
بالعرتاف بقرارات حمكمة الإمارات 

املت�شاحلة وحماكم ال�شتئناف. 
اأرب����ع����ة ف�شول  ال���ك���ت���اب م���ن  ي���ت���األ���ف 
يطوف خاللها يف تاريخ ن�شاأة الت�شريع 

العربية  الإم�����ارات  ب��دول��ة  الحت����ادي 
الأول  ال��ف�����ش��ل  فيت�شمن  امل��ت��ح��دة؛ 
الو�شع  اأولها  يتناول  ثمانية مباحث، 
املت�شاحلة،  الإم�����ارات  يف  الت�شريعي 
الت�شريعي  الو�شع  يف  ي��رك��ز  وثانيها 
يف اإمارة اأبوظبي، وي�شر هذا املبحث 
يف  ُق�����ش��م��ت  ق���د  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  اأن  اإىل 
القوانني،  اأج��زاء:  اإىل ثالث  اأبوظبي 
وامل���را����ش���ي���م، والأن���ظ���م���ة وال����ق����رارات 
والأوام������ر وال��ت��ع��ام��ي��م وال��ل��وائ��ح ذات 
ال�شفة الت�شريعية. ويف املبحث الثالث 
الو�شع  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ال��ك��ت��اب  ي�شلط 
�شدر  ال��ت��ي  دب��ي  اإم���ارة  يف  الت�شريعي 
فيها العديد من الت�شريعات قبل قيام 
املتحدة، وقد  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
 1961 ع���ام  ب��داي��ة  غ��ل��ب عليها م��ن 
الإعالنات والتعاميم املنظمة للو�شع 
املباحث  وتتواىل  وامل��ايل،  القت�شادي 

الت�شريعي  ال��و���ش��ع  لتتناول  التالية 
وراأ����ص اخليمة،  ال�شارقة  م��ن:  ك��ل  يف 

والفجرة واأم القيوين، وعجمان.
الكتاب  م��ن  ال��ث��اين  الف�شل  وي��ت��ح��ّول 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ق���ي���ام  اإىل 
امل�����ت�����ح�����دة، وف�����ي�����ه م����ب����ح����ث����ان ع����ن: 
ثم  امل���وؤق���ت،  ال��د���ش��ت��ور  اإع�����داد  كيفية 
وُيعنى  ال���د����ش���ت���وري���ة.  ال���ت���ع���دي���الت 
الت�شريعية  بال�شلطة  الثالث  الف�شل 
يف ال��د���ش��ت��ور، وف��ي��ه م��ب��ح��ث��ان: الأول 
الخت�شا�شات  الحت�������اد  م���ن���ح  ع����ن 
والثاين  الت�شريعية،  وال�����ش��الح��ي��ات 
الحتادية  الخت�شا�شات  ت��وزي��ع  ع��ن 
الوزارية.  الت�شكيالت  منظومة  وف��ق 
بعنوان:  الكتاب  من  الرابع  والف�شل 
)تطور العمل الت�شريعي( وفيه اأربعة 
مباحث، الأول عن نقل اإدارات حملية 
عن  والثاين  الحت��ادي��ة،  ال�شلطة  اإىل 
للت�شريعات،  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اإن�����ش��اء 
الوزارية  اللجنة  اإن�شاء  عن  والثالث 
العليا للت�شريعات واللجنتني الوزارية 
وال��ف��ن��ي��ة ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات، وع���ن ال����دورة 
الأربعة  الف�شول  وبعد  الت�شريعية. 
ل��ل��ك��ت��اب ت���اأت���ي امل�������ش���ادر، ث���م املالحق 
املت�شاحلة،  الإم��ارات  َعلَم  وتت�شمن: 
املت�شاحلة،  الإم�������ارات  ���ش��ف��ر  وج�����واز 
ت��اأت��ي يف �شبعة  اأخ���رى كثرة  ووث��ائ��ق 

وع�شرين ملحقاً.   

ال���ك���ت���اب: ت����اري����خ ال��ت�����ش��ري��ع 
االحت�����ادي يف دول���ة االإم�����ارات 

العربية املتحدة
اأبوظبي،  الوطني،  الأر�شيف  النا�شر: 
 318 الأوىل،  ال��ط��ب��ع��ة  2018م، 

�شفحة من القطع الكبر
تاأليف: الدكتور عبد العزيز م�شطفى 

اخلالد

•• العني - وام :

 اأ�شهمت النخلة - التي تعد م�شدرا مهما للغذاء و رمزا تراثيا اأ�شيال ي�شكن 
الوجدان - بدور مهم يف مرحلة من مراحل تاريخ دولة الإم��ارات العربية 
للحياة  الأ�شا�شية  امل��ح��اور  اأح��د  ت�شكل  املا�شي  يف  النخلة  كانت  اإذ   . املتحدة 
من  للعديد  وليفها  خو�شها  و  للبناء  و�شعفها  جذعها  و  غ��ذاء  فثمارها   ..
ال�شناعات اليدوية املهمة يف ذلك الوقت. ومل يقت�شر اهتمام دولة الإمارات 
بالنخلة على املا�شي فقط بل ل تزال تتفاخر بكرثة نخيلها وجودة متورها 
املختربات  و  التمور  تعليب  م�شانع  اإن�شاء  خ��الل  من  زراعتها  يف  والتو�شع 

لإكثار النخيل وعالج اأمرا�شها والعناية بها باأحدث الطرق العلمية.
ويعد “ خمترب زراعة الأن�شجة النباتية “ يف منطقة الفوعة مبدينة العني 

و  اإقليميا  املختربات  اأك��رب  من  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جلامعة  التابع  و 
ب�شكل  الزراعية  التنمية  حتقيق  بهدف  ذلك  و  جتاريا  النخيل  لإكثار  عامليا 
وقيمة  عالية  غ��ذائ��ي��ة  قيمة  م��ن  ل��ه  مل��ا  خ��ا���ص  ب�شكل  النخيل  ورع��اي��ة  ع��ام 
تراثية وح�شارية يف دولة الإمارات. وكان املخترب الذي ينتج ف�شائل النخيل 
بطريقة زراعة الأن�شجة قد تاأ�ش�ص بتوجيهات من املغفور له ال�شيخ زايد بن 
مركز  اإن�شاء  مت  حيث  املوؤ�ش�ص  ثراه” القائد  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
وخمترب زراعة الأن�شجة النباتية يف العام 1989م ويف عام 1993م اأن�شىء 
كافية  وب�شعة  ومتكاملة  وباأجهزة متطورة  مبنى جديد مبوا�شفات حديثة 
40 و50  النخيل. وينتج املخترب ما بني  الأل��وف من �شتالت  لإنتاج مئات 
األف �شتلة �شنويا يتم ت�شويقها من خالل ق�شم الت�شويق و عن طريق موقع 
اجلامعة واملعار�ص الدولية واملحلية ويتم ت�شدير هذه الف�شائل اإىل جهات 

خارج الدولة مثل م�شر، والأردن، والعراق، وتايالند والهند واململكة العربية 
ينتهجها  التي  احلديثة  العلمية  الطرق  حول  و  عمان.  و�شلطنة  ال�شعودية 
األن لو من�شور م�شاعد مدير  اإنتاج ف�شائل النخيل قال الدكتور  املخترب يف 
قطاع التطوير للمخترب باجلامعة اإن املخترب يعمل على اإنتاج ف�شائل نخيل 
الع�شوي-  “ التكاثر  ا�شتخدام تقنية  ن�شيجية متطورة عالية اجل��ودة عرب 
ف�شائل  لإنتاج  العلمية  التقنيات  اأف�شل  من  وهي   »Organogenesis
النخيل الن�شيجية اإ�شافة اإىل اأن املخترب يعمل بالتعاون مع “ مركز خليفة 
للتقنيات احليوية والهند�شة الوراثية “ على اإجراء جمموعة من الأبحاث 
اإنتاج  النخيل من خ��الل  زراع��ة  الإم���ارات يف جم��ال  العلمية تخدم جمتمع 
ف�شائل نخيل ن�شيجية جديدة مقاومة ل�شو�شة النخيل و اإنتاج ف�شائل نخيل 
ن�شيجية تتحمل امللوحة العالية واجلفاف. ونوه الدكتور األن اإىل اأن املخترب 

يتميز عن غره من املختربات بكونه ي�شتخدم تقنيات علمية وفنية متميزة 
منها “تقنية التكاثر الع�شوي » Organogenesis process » وهي 
للنخلة  وراثيا  ن�شيجية متطابقة  نخيل  ف�شائل  لإنتاج  التقنيات  اأف�شل  من 
الأم و خالية من الأمرا�ص.. فيما تنتج اأغلب املختربات التجارية الإقليمية 
والعاملية بطريقة “ تكاثر الأجنة Embryogenesis » وتعطي ن�شبة 
الطفرات  ب�شبب  الأم  للنخلة  وراث��ي��ا  املطابقة  غ��ر  الف�شائل  م��ن  معينة 
الوراثية. وي�شعى املخترب لأن يكون مركز اأبحاث دوليا و جممعا عامليا لإنتاج 
املرجع  تكون  منوذجية  نخيل  اأمهات  مزرعة  واإن�شاء  التمر  نخيل  وتطوير 
العربي  النخيل على م�شتوى دول اخلليج  اأ�شناف  العلمي والوراثي لأغلب 
والعامل اإىل جانب وجود خطة عمل يف هذا ال�شدد �شيتم تنفيذها من خالل 

�شراكات مع مراكز بحثية وموؤ�ش�شات علمية اأكادميية .

تقرير جمتمعي : �لنخلة يف �لإمار�ت .. م�سدر للغذ�ء و رمز تر�ثي ي�سكن �لوجد�ن 

•• اأبوظبي - وام: 

نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  اأك��د 
الهالل  هيئة  رئ��ي�����ص  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  احل��اك��م 
الأح��م��ر الإم���ارات���ي ح��ر���ص دول���ة الإم����ارات بقيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اجلهود  توحيد  اهلل” على  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
اخلرة يف املنطقة والعامل من اأجل م�شتقبل اأف�شل 
ل�شحايا  اأك����رب  رع��اي��ة  وت��وف��ر  الإن�����ش��اين  للعمل 
الكوارث والأزمات وتعزيز جمالت التنمية الب�شرية 

والإن�شانية.
اأ�شا�شية  “ اأ�شبحت الإم��ارات ركيزة  واأ�شاف �شموه 
يف الت�شدي لتداعيات الكوارث و الأزمات الإن�شانية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  بف�شل 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص  را�شد 
ال�شمو  “رعاه اهلل” و���ش��اح��ب  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ».
- يف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  وق��ال 
العاملي لل�شليب الأحمر  “ اليوم  ت�شريح مبنا�شبة 
والهالل الأحمر “ الذي ي�شادف الثامن من مايو 
اإن جهود الدولة يف هذا ال�شدد ت�شنع الفرق يف   -
حالت  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال���ش��ت��ج��اب��ة  م�شتوى  ت��ع��زي��ز 
العمليات  ك���ف���اءة  وحت�����ش��ني  الأزم������ات  و  ال���ط���وارئ 
حتى  امل�شطربة  املناطق  و  ال�شاحات  يف  الإغ��اث��ي��ة 
اأ�شبحت الإمارات من�شة مهمة لإطالق املبادرات و 
القيم التي تعلي من �شاأن الإن�شان وحتفظ حقه يف 

احلياة و العي�ص الكرمي.
ال��ع��دي��د من  اإىل  ال�����ش��دد  ���ش��م��وه يف ه����ذا  واأ�����ش����ار 
املبادرات احليوية التي انطلقت من اأر�ص الإمارات 
وتركت اأثرا طيبا على حياة املاليني من النازحني 

والالجئني والفقراء واملحتاجني .
اأن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
الإم��ارات اختطت نهجا متميزا واأ�شلوبا متفردا يف 

وحققت  والإن�����ش��اين  التنموي  العمل  اأوج���ه  تعزيز 
نقلة نوعية وطفرة كبرة يف حت�شني جمالت العون 
الإغاثي والنتقال به من جمرد م�شاعدات اآنية يف 
تنموية  م�����ش��اري��ع  اإىل  وال���ك���وارث  الأزم�����ات  اأوق�����ات 

م�شتدامة ت�شاهم يف ترقية املجتمعات ال�شعيفة.
ال��ت��ي حققتها  الإجن������ازات  “ اأن  ���ش��م��وه:  واأ����ش���اف 
ال��ت��ي تبواأتها  وامل��ك��ان��ة  ال�����ش��دد  ه���ذا  الإم������ارات يف 
وت�شع  الإن�شانية  جتاه  اأكرب  التزاما  عليها  تفر�ص 
ودرء  احلياة  حت�شني  يف  حموريا  دورا  عاتقها  على 
�شموه  م��ن��وه��ا   .. “ ال�شعفاء  ك��اه��ل  ع��ن  امل��خ��اط��ر 
الفقر  ح���دة  لتقليل  ال��دائ��م��ة  ال���دول���ة  ج��ه��ود  اإىل 
املعاناة  التغذية و احل��د م��ن وط���اأة  �شوء  واجل���وع و 
يف ال���دول الأق���ل من��وا م��ن خ��الل توفر متطلبات 
الذي  ال��غ��ذاء  خا�شة  مل�شتحقيها  الأ�شا�شية  احلياة 
يعترب احل�شن ال��واق��ي من الأم��را���ص و الأوب��ئ��ة و 
وامل�شاريع  الربامج  جانب  اإىل  احلرمان  و  الت�شرد 
التنموية التي تنه�ص مب�شتوى دخل الفرد و حتد 

من امل�شتويات العالية للفقر يف الدول الأقل منوا .. 
م�شرا يف هذا اجلانب اإىل حجم املنح و امل�شاعدات 

التي تقدمها الدولة �شنويا لتلك الدول .
ملغبة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ونبه 
ت��ف��اق��م امل��ع��ان��اة يف ال����دول وال�����ش��اح��ات ال��ت��ي ت�شهد 
ا�شتمرار منع  النزاعات يف حال  اأزم��ات حادة ب�شبب 
للمتاأثرين  الإن�شانية  وامل�شاعدات  املعونات  تدفق 
تواجدهم  ومناطق  املحا�شرة  وق��راه��م  مدنهم  يف 
ال����دويل بتحمل م�����ش��وؤول��ي��ت��ه يف  وط��ال��ب امل��ج��ت��م��ع 
توفر الرعاية واحلماية الالزمتني ل�شحايا مثل 
الأحمر  الهالل  اأن هيئة  م��وؤك��دا   .. الأح���داث  ه��ذه 
يف  الأف�����ش��ل  ال��وج��ه  على  ب��دوره��ا  ت�شطلع  �شتظل 
كل الأح��وال وال��ظ��روف. وق��ال �شمو رئي�ص الهالل 
الهيئة ميثل  لنا يف  “ بالن�شبة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر 
الثامن من مايو منا�شبة للوقوف مع الذات وتقييم 
بفاعلية  وامل�شاهمة  الأم��ام  اإىل  بها  والدفع  امل�شرة 
مع  ال�����ش��راك��ات  وتعزيز  للربامج  التاأييد  ح�شد  يف 

التي  وامل��ب��ادئ  القيم  ون�شر  كافة  املجتمع  قطاعات 
الإمكانات  ت�شخر  ج��ان��ب  اإىل  لتحقيقها  ن�شعى 
وتفعيل الآليات املتاحة لتحقيق املزيد من التو�شع 
للم�شتهدفني  مكت�شبات جديدة  واإ�شافة  والنت�شار 
الداخل  الإن�����ش��ان��ي��ة يف  وب��راجم��ن��ا  اأن�����ش��ط��ت��ن��ا  م���ن 
ال���ق���درة ع��ل��ى احل��رك��ة والتاأهب  واخل�����ارج وت��ع��زي��ز 
الواجب  ن���داءات  م��ع  ال�شريع  وال��ت��ج��اوب  ل��ل��ك��وارث 
اأه��داف عليا نعمل من  الإن�شاين يف كل مكان وهي 

اأجلها ون�شعى لتحقيقها دائما«.
بقوة  “ نعمل   - ال�شياق  ه��ذا  يف   - �شموه  واأ���ش��اف 
اأك���رب وال���ش��ت��ف��ادة من  ل�شتغالل ق��درات��ن��ا ب�����ش��ورة 
املزايا املتوفرة لدينا لأق�شى درجة وتعزيز ال�شراكة 
مع الآخرين والعمل �شويا و التن�شيق اجليد داخل 

امليدان .
وحيا �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان مكونات 
احلركة الدولية لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر 
.. مثمنا الدور الذي ت�شطلع به يف رعاية ال�شحايا 

التحديات  رغم  وال��ك��وارث  الأزم��ات  واملتاأثرين من 
املادية واللوج�شتية التي تواجهها .

واأ����ش���اد ���ش��م��وه ب��ج��ه��ود ال��ع��ام��ل��ني و امل��ت��ط��وع��ني و 
املنت�شبني للهالل الأحمر الإماراتي.. موؤكدا عظم 
التي  الر�شالة  وحيوية  يتحملونها  التي  امل�شوؤولية 

يقوم بها بتجرد ونكران ذات.
ال��ر���ش��ي��د احلقيقي  اإن���ه���م مي��ث��ل��ون  ���ش��م��وه  وق�����ال 
اأهدافها  لتج�شيد  ال��ل��واء  حملة  و  الهيئة  مل�شتقبل 
م�شرا   .. ال��واق��ع  اأر�����ص  ع��ل��ى  ال�شامية  وم��ب��ادئ��ه��ا 
�شموه يف هذا ال�شدد اإىل تواجد متطوعي الهيئة يف 
هذه اللحظات يف عدد من ال�شاحات يقدمون الدعم 
و امل�شاندة ملحتاجيها يخففون اآلمهم و يوا�شونهم 

يف حمنتهم و ي�شهرون على راحتهم.
امل��ح�����ش��ن��ني و اخلرين  ب�����دور  ���ش��م��وه  اأ�����ش����اد  ك��م��ا 
اأن  م��وؤك��دا   .. الهيئة  جهود  م�شاندة  يف  واملتربعني 
املحافل  يف  الدولة  مكانة  عززت  النبيلة  مبادراتهم 

الإن�شانية الإقليمية و الدولية.

•• اأبوظبي- وام:

وقعت هيئة الهالل الأحمر و�شركة 
للتعاون  اتفاقية  للطران  الحت��اد 
وذل��ك يف مقر  واملجتمعي  الإن�شاين 

الهيئة .
وحددت بنود التفاقية اأطر التعاون 
اجلانبني  ب���ني  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  واآل����ي����ات 
حتقيق  يف  التقدم  فر�ص  يعزز  مب��ا 
حول  الإم�����ارات  دول���ة  ا�شرتاتيجية 
وخدمة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  امل�������ش���وؤول���ي���ة 
التي  وامل��ب��ادرات  الإن�شانية  الق�شايا 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  بها  ت�شطلع 
تعزيز  جانب  اإىل  وخارجيا،  حمليا 
ق���������درات ال���ه���ي���ئ���ة ل���وج�������ش���ت���ي���ا من 
تقدمي  يف  ال�شركة  م�شاهمة  خ��الل 
الت�شهيالت للهيئة فيما يخ�ص نقل 
امل�شاعدات واملواد الإغاثية اإىل خارج 

الدولة.
وق����ع الت���ف���اق���ي���ة م���ن ج���ان���ب هيئة 
عبد  ح���م���ود   .. الأح�����م�����ر  ال����ه����الل 
العام  الأم�����ني  ن��ائ��ب  اجل��ن��ي��ب��ي  اهلل 
ل��ل��ت�����ش��وي��ق وج����م����ع ال����ت����ربع����ات .. 

ف��ي��م��ا وق���ع���ه���ا م����ن ج���ان���ب الحت�����اد 
املحربي  غ��ي��ث  خ��ال��د   .. ل��ل��ط��ران 
لال�شرتاتيجية  الفخري  الرئي�ص 
بح�شور  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل�������ش���وؤول���ي���ة 
امل�����ش��وؤول��ني يف اجلانبني.  م��ن  ع���دد 
التعاون  تعزيز  التفاقية  وتناولت 
العمل  اجل��ان��ب��ني يف جم����الت  ب���ني 
تدريبية  دورات  وتنظيم  التطوعي 
ال�شركة،  مل��وظ��ف��ي  ال�����ش��دد  ه���ذا  يف 

ال�شركة  م�����ش��اه��م��ة  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
الهيئة  ل���ربام���ج  ال���دع���م  ح�����ش��د  يف 
لها  الرتويج  وم�شاريعها من خالل 
عرب مواقعها الإلكرتونية الداخلية 
النعمة  ح���ف���ظ  م�������ش���روع  ودع�������م   ،
باملواد  الأحمر  الهالل  لهيئة  التابع 
واأثاث  ك�شاء  من  والعينية  الغذائية 

وغرها .
بجهود  اجل���ن���ي���ب���ي  ح���م���ود  واأ������ش�����اد 

الإن�شانية  للطران  الحت��اد  �شركة 
ال�شركة  اأن  م���وؤك���دا   ، املجتمعية  و 
حتقيق  يف  للهيئة  اأ���ش��ا���ش��ي  ���ش��ري��ك 
يف  التنموية  و  الإن�شانية  تطلعاتها 

الداخل و اخلارج.
وقال اإن الهيئة تويل اهتماما كبرا 
الهيئات  ال�شراكة مع  تعزيز  لعملية 
اأجل  م���ن  ال���دول���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات يف  و 
الإن�شاين  للعمل  اأف�����ش��ل  م�شتقبل 

وح���ي���اة ك��رمي��ة ل��ل��م�����ش��ت��ه��دف��ني من 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن�����ش��ط��ة 
اأن  امل��ح��ل��ي و اخل����ارج����ي. واأ�����ش����اف 
الهيئة خطت خطوات كبرة يف هذا 
ال�شدد اإميانا منها ب�شرورة توحيد 
اجل��ه��ود اخل��رة يف ال��دول��ة لتوفر 
حماية اأكرب وحياة اآمنة للفئات التي 

تعاين من وطاأة الظروف .
مبادرة  اأن  ع��ل��ى  اجل��ن��ي��ب��ي  و����ش���دد 

���ش��رك��ة الحت�����اد ل��ل��ط��ران ت���اأت���ي يف 
التي ت�شطلع  املتعاظم  ال��دور  اإط��ار 
القت�شادية  ال��دول��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ه 
ال�شعوب  ق�شايا  وم�����ش��ان��دة  دع��م  يف 
الناجمة  امل��خ��اط��ر  ودرء  الإن�شانية 
الفئات  الأزم��ات عن  الكوارث و  عن 

الأ�شد �شعفا.
ال���ه���ي���ئ���ة  �����ش����ف����اف����ي����ة  اأن  وذك������������ر 
احلركة  و  العمل  يف  وم�شداقيتها 

الداعمني  ل�����دى  م��ك��ان��ت��ه��ا  ع������ززت 
تاأ�شيل  يف  و���ش��اه��م��ت  امل��ان��ح��ني،  و 
م��ف��اه��ي��م ال��ت��ن�����ش��ي��ق و ال��ت��ع��اون مع 
�شركائها يف احلقل الإن�شاين، موؤكدا 
اإنزال  اأن الهيئة لن تدخر جهدا يف 
ال���واق���ع،  اأر�������ص  اإىل  امل���ذك���رة  ب���ن���ود 
وتفعيل ن�شو�شها ل�شتقطاب املزيد 
من الدعم و امل�شاندة وح�شد التاأييد 
اخلرية  الهيئة  وم�شاريع  لأن�شطة 

من  العديد  يف  املنت�شرة  التنموية  و 
دول العامل .

من جهته اأعرب خالد غيث املحربي 
�شركة الحتاد للطران  تقدير  عن 
الذي  التنموي  و  الإن�����ش��اين  ل��ل��دور 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  ب��ه  ت�شطلع 

الإماراتي حول العامل.
الناقل  ب�شفتها  ال�شركة  اإن  وق���ال 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي 
كبرا  ال��ت��زام��ا  ت��ويل  فاإنها  املتحدة 
جت�������اه امل����ح����ت����اج����ني وامل���ج���ت���م���ع���ات 
املبادرات التي  املعدمة، وغرها من 

تطلقها الهالل الأحمر.
اإن��ه من دواع��ي �شرورنا اأن  واأ���ش��اف 
ن��ت��م��ك��ن ���ش��وي��ا وم����ن خ����الل توقيع 
ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة م���ن ت��ع��زي��ز اآف����اق 
اخلرية  امل��ب��ادرات  وتنفيذ  التعاون 
الدولة  داخ��ل  املختلفة  والإن�شانية 
العون  ي���د  م��ع��ا  ل��ن��م��د  اخل�����ارج  ويف 
لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك   ، للجميع 
قيادتنا الر�شيدة ، وحتقيقا لتطلعات 
خدمة  يف  وم���وظ���ف���ي���ه���ا  ال�������ش���رك���ة 

الق�شايا الإن�شانية احليوية . 

حمد�ن بن ز�يد: �لإمار�ت ركيزة �أ�سا�سية يف �لت�سدي لتد�عيات �لكو�رث و�لأزمات �لإن�سانية

»�لهالل �لأحمر« و�لحتاد للطري�ن توقعان �تفاقية للتعاون �لإن�ساين

�لأر�سيف �لوطني يوثق تاريخ �لت�سريع �لحتادي يف دولة �لإمار�ت يف �أحدث �إ�سد�ر�ته

�ملجل�س �لوطني �لحتادي »ع�سو مر�قب« يف �لربملان �لأفريقي
•• جوهان�شربج-وام:

اقر الربملان الفريقي منح دولة الم��ارات متمثلة باملجل�ص الوطني الحتادي 
�شفة ع�شو مراقب يف الربملان الأفريقي.

جاء ذلك خالل افتتاح الدورة الربملانية اخلام�شة ام�ص بح�شور معايل الدكتورة 
القبي�شي رئي�شة املجل�ص الوطني الحتادي -�شيفة �شرف حفل الفتتاح-  امل 
بني  والتاريخي  احلقيقي  والت�شامن  والتعاون  ال�شداقة  عمق  القرار  ويعك�ص 
القارة الفريقية و ي�شاهم يف تعزيز العالقات بني  دولة الإم��ارات وبني بلدان 

اجلانبني، ويفتح اآفاقا جديدة للتعاون والتن�شيق امل�شرتك.
واأ���ش��اد معايل روج��ر ن��ك��ودو دان��ع رئي�ص ال��ربمل��ان الإف��ري��ق��ي يف ب��داي��ة اجلل�شة 
الوطني  املجل�ص  يلعبه  ال���ذي  امل��ه��م  ب��ال��دور  الف��ري��ق��ي  ل��ل��ربمل��ان  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
الدعم  خ��الل  من  الإفريقية  ال��ق��ارة  مع  امل�شتمر  التوا�شل  لتحقيق  الحت���ادي 
عالقات  بتعزيز  الر�شيدة  القيادة  اهتمام  ظل  يف  املتبادلة  وال��زي��ارات  امل�شتمر 
امل�شرتكة للجانبني  امل�شالح  الإفريقية مبا يخدم  القارة  امل�شرتكة مع  التعاون 
كما اأكد علي ال�شمعة املتميزة التي يحظى بها املجل�ص الوطني الحتادي ممثال 
لدولة المارات بني الربملانات علي امل�شتوي العاملي ومنها الربملانات الفريقية 
ال��ذي تقدمه  اأوج��ه الدعم  .. واأع��رب عن �شكره لدولة الإم���ارات على خمتلف 
للدول الأفريقية يف كافة املجالت ذات الأولوية ملعظم دول القارة. ومن جهتها 
اإنه  الأف��ري��ق��ي  ال��ربمل��ان  ام��ام  كلمتها  القبي�شي يف  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  قالت معايل 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  لتمثيل  �شرف  ك�شيف  دعوتي  تتم  اأن  وامتياز  ل�شرف 
املتحدة و�شعبها يف افتتاح الدورة العادية الثانية للربملان الفريقي من الف�شل 
الت�شريعي اخلام�ص للربملان الذي ميثل ع�شويتة 55 دولة ...م�شرة ايل اهمية 

اجلل�شة التي تاأتي بعد فرتة وجيزة من احتفال جنوب اإفريقيا بيوم احلرية.

و عربت عن تقديرها للربملان الفريقي لقبول املجل�ص الوطني الحتادي ع�شو 
مراقب منوهة ان هذه الع�شوية �شتتيح العمل كربملانات وبرملانيني للعمل �شوًيا 
وت��ب��ادل اخل���ربات، وزي���ادة م�شتوى  اأي وق��ت م�شى، لتن�شيق اجلهود  اأك��رث من 

ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني الإمارات ودول اإفريقيا.
لها  الربملانية  الدبلوما�شية  اأن  �شك  ل  القبي�شي  امل  الدكتورة  معايل  وقالت 
دور كبر يف التقريب بني ال�شعوب ونعرب عن تقديرنا ملذكرة التفاهم الوىل 
من نوعها التي يوقعها الربملان الأفريقي مع برملان منفرد هو املجل�ص الوطني 
دان���غ رئي�ص الربملان  ن��ك��ودو  مل��ع��ايل روج���ر  الناجحة  ال��زي��ارة  الحت����ادي خ��الل 
الوطني الحت��ادي مع  املجل�ص  املتحدة.. كما وقع  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإىل 
امل��ج��م��وع��ة الأف��ري��ق��ي��ة يف الحت����اد ال��ربمل��اين ال����دويل ال��ع��دي��د م��ن التفاقيات 
الأفريقية  الربملانات  مع  ال�شداقة  جلان  وت�شكيل  التفاهم  ومذكرات  الثنائية 
من  لنتمكن  والتعاون  التن�شيق  خالل  من  التفاقيات  هذه  تنفيذ  علي  ونعمل 
تعزيز هذه العالقة وتو�شيعها لت�شمل جميع اأع�شاء الربملان الأفريقي. وقالت 
من  �شويا  امل�شتقبل  �شويا  ن�شت�شرف  اأن  ناأمل  القبي�شي  ام��ل  الدكتورة  معايل 
على  واحلفاظ  الهتمام  عن  ف�شاًل  وال�شيا�شية،  القت�شادية  العالقات  خالل 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  والعامل حيث  املنطقة  واأم��ن  املتبادل  اأمننا 
اأف�شل  ع��امل  وب��ن��اء  وال�����ش��الم  الأم���ن  بتحقيق  ملتزمة  حكيمة  �شيا�شة  تنتهج 
لالأجيال القادمة ، لفتة اإىل اأنه على مدى خم�ص �شنوات كانت ولزالت دولة 
المارات الرائدة يف العامل لتقدمي امل�شاعدات الإمنائية، وهو الأمر الذي يثبت 
التزامها بتحقيق التنمية للعديد من بلدان العامل، كما اأن الدولة تويل اهتماما 
خا�شا بالقارة الإفريقية من حيث دعم الأمن وال�شتقرار وحتقيق ال�شالم بني 
�شعوبها، ف�شال عن جهودها الرامية لتحقيق التنمية يف العديد من املجالت 

بحيث ت�شاهم يف توفر فر�ص عمل فعلية لأبناء وبنات القارة ال�شمراء.
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

ال��رتب��ي��ة يف جامعة  ك��ل��ي��ة  اأج������ازت 
الإمارات العربية املتحدة اأطروحتي 
دكتوراه الأوىل بعنوان “ا�شتك�شاف 
ال�شف  ط�����الب  ا����ش���ت���خ���دام  م�����دى 
ملهارات  ومعلميهم  ع�شر  احل����ادي 
اللغة  ت��ع��ل��م  يف  ال���ن���اق���دة  ال����ق����راءة 
الطالبة  ق��دم��ت��ه��ا  الإجنليزية” 
الباحثة مرمي على �شامل ال�شريدى 
، والثانية بعنوان “تاأثر الو�شائط 
باللغة  الكتابة  تعزيز  يف  املحمولة 
الجنليزية كلغة اأجنبية والدافعية 
الثقافات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  وك����ف����اءة 
العا�شر”  ال�شف  لطالب  الأخ���رى 
ق���دم���ه���ا ال���ط���ال���ب ال���ب���اح���ث اأم����ني 
ب��اإ���ش��راف الدكتور  م��ف��رح اخل��ي��اط 

جنم الدين ال�شيخ الأ�شتاذ امل�شارك 
التدري�ص،  املناهج وطرق  ق�شم  من 
العلمية  اللجنة  اأع�شاء  وبح�شور 
الهيئة  اأع�شاء  من  وع��دد  امل�شرفة 

التدري�شية وطلبة الكلية.
ال�شريدي  م��رمي  الباحثة  وق��ال��ت 
اإن����ه����ا ه���دف���ت م����ن ال����درا�����ش����ة اإىل 
معلمي  مم��ار���ش��ة  م��دى  ا�شتك�شاف 
ال�����ل�����غ�����ة الإجن������ل������ي������زي������ة وط�������الب 
ال�������ش���ف احل��������ادي ع�������ش���ر مل����ه����ارات 
اللغة  ح�ش�ص  يف  الناقدة  ال��ق��راءة 
الإجنليزية.. مو�شحة اأنه لتحقيق 
ع�شوائية  ع��ي��ن��ة  اخ��ت��ي��ار  مت  ذل����ك 
لتعبئة  ط��ال��ب��اً   645 م��ن  ت��ك��ون��ت 

ال���ق���راءة ال��ن��اق��دة والتي  ا���ش��ت��م��ارة 
الناقدة  ال��ق��راءة  م��ه��ارات  ت�شمنت 
التي ميار�شها طالب ال�شف احلادي 
الإجنليزية  اللغة  ع�شر يف ح�ش�ص 
واإجراء مقابالت �شخ�شية مع عدد 
من املعلمني والطلبة لر�شد اآرائهم 

حول ممار�شات القراءة الناقدة.
الثانية  الأط���روح���ة  يخ�ص  وفيما 
اأن  اأم���ني اخل��ي��اط  الطالب  ذك��ر   ..
دمج  تق�شي  اإىل  ه��دف��ت  ال��درا���ش��ة 
وت���اأث���ره كمن�شة  امل��ت��ن��ق��ل  ال��ت��ع��ل��م 
اللغة  يف  الكتابة  اأداء  تعزيز  على 
الإجنليزية كلغة اأجنبية والتحفيز 
والكفاءة بني الثقافات. وقد طبقت 

الختبارات  م��ن  ن��وع��ني  ال��درا���ش��ة 
التمهيدي  ال��ك��ت��اب��ة  اخ��ت��ب��ار  الأول 
البعدي  ال��ك��ت��اب��ة  اخ��ت��ب��ار  وال���ث���اين 
ل��ت��ق��ي��ي��م ال���ت���ح�������ش���ي���ل ال����درا�����ش����ي 
ا�شتبيان  ا���ش��ت��خ��دام  ومت  ل��ل��ط��الب 
الإن���رتن���ت لتقييم  ا���ش��ت��ع��ادي ع��رب 
دواف��������ع ال���ك���ت���اب���ة ل������دى ال���ط���الب 
وك��ف��اءات��ه��م ب���ني ال��ث��ق��اف��ات وتعد 
الفعلي  للتطبيق  منوذجاً  الدرا�شة 
فهماً  ت�شتهدف  حقيقية  لتجربة 
ال��وات�����ش��اب كمن�شة  لآث����ار  اأف�����ش��ل 
الطلبة  اأداء  على  الرقمي  للتعلم 
بني  والكفاءة  والتحفيز  الكتابة  يف 

الثقافات.

•• دبي-وام:

املطيوعي  غ��امن  عبدالرحمن  ال�شفر  �شعادة  ت�شلم 
يف  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  مكتب  مدير 
عبدالرحمن  اإل��ه��ام  ل�شعادة  القن�شلية  ال���رباءة  دب��ي 
ال��ق��ن�����ش��ل ال���ع���ام جل��م��ه��وري��ة ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان يف دبي 
يف  ال����وزارة  مكتب  مبقر  وذل���ك  ال�شمالية  وامل��ن��اط��ق 
دبي. ورحب �شعادته بالقن�شل العام الطاجيك�شتاين 
و  ال�شيا�شية  بالعالقات  م�شيدا   .. تعيينه  مبنا�شبة 
تربط  التي  وال�شتثمارية  والتجارية  القت�شادية 
والنجاح  التوفيق  له  متمنياً   .. ال�شديقني  البلدين 

يف مهام عمله اجلديد.

•• دبي- حم�شن را�شد

يف  ممثلة  م��وؤخ��راً،  والتعليم  الرتبية  وزارة  ق���ررت 
اإدارة الرتبية ال�شحية والبدنية،  منح معلمي مادة 
املخيم  يف  امل�شاركني  وال��ب��دن��ي��ة،  ال�شحية  الرتبية 
الك�شفي يف �شهر �شبتمرب املقبل، حق احل�شول على 
اأن يتواجد  املبارك على  اإج��ازة خالل �شهر رم�شان 

باملدر�شة 50 % من املعلمات.
 “ لها، ح�شلت  تعميم  خ��الل  ال���وزارة من  وطالبت 
“ على ن�شخة منه، الإدارات املعنية بت�شهيل  الفجر 

ح�شول تلك الفئة على الإجازة من خالل” اإخطار 
معلمي املادة الذين �شيلتحقون باملخيم الك�شفي رفع 
طلب الإجازة، بحيث يختار نوع الإجازة “�شنوية”، 
الزمنية  الفرتة  حتديد  يتم  املالحظات  خانة  ويف 
اأ�شبوعي”،  اأم  “ا�شبوع  املعلمة  فيها  �شت�شارك  التي 
املبا�شرة يف ح��ال وج��ود معلم  امل��واف��ق��ة  واإع��ط��اءه��م 
اأخ��ر موعد  املا�شي  الأح��د  باملدر�شة، وح��ددت  بديل 
رف���ع من����اذج الإج�������ازة. وو���ش��ع��ت ال������وزارة ع���دد من 
ال�شوابط ل�شمان ا�شتقرار العملية التعليمية خالل 
اإجازات تلك الفئة، اإذ اأنه يف حال وجود معلم واحد 

يرغب باحل�شول على الإجازة يعطى اأ�شبوعني، على 
ب�شهر رم�شان  املنهج اخلا�شة،  اأن يغطى متطلبات 
خالل الأ�شبوعني املتبقني. ويف حال وجود معلمني، 
ويرغب الثنان باحل�شول على الإجازة للم�شاركة يف 
املخيم يتم التبادل بينهم ، ويف حال وجود معلمتان 
اأحدهن باحل�شول على الإج��ازة، يحق لها  وترغب 
واملعلمة املتواجدة تقوم بالتدري�ص، مع مراعاة عدم 
ال�شحية  الرتبية  م��ادة  تدري�ص  من  الطالب  اإعفاء 
املعلمني  �شيوزع على  والبدنية لوجود مقرر خا�ص 

للتدري�ص خالل �شهر رم�شان.

•• اأبوظبي -وام:

 بلغت قيمة الإعانات املالية التي قدمتها احلكومة 
اإم����ارات  جميع  يف  املحلية  واحل��ك��وم��ات  الحت���ادي���ة 
2018 يف  19.2 مليار درهم خالل العام  الدولة 
تقدمي  على  الدولة  حر�ص  ا�شتمرار  تعك�ص  خطوة 
الدعم للمواطنني وذلك لتعزيز التما�شك الأ�شري 
والتالحم املجتمعي. و�شكلت قيمة الإعانات املقدمة 
نحو 5 % من اإجمايل م�شروفات مالية احلكومة 
درهم  م��ل��ي��ار   389.3 ال��ب��ال��غ��ة  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
الح�شائيات  بح�شب  وذل���ك  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  خ���الل 
الدعم  اإىل  وبالإ�شافة  املالية.  وزارة  ت�شدرها  التي 

احلكومة  تقدمه  الذي  الدعم  فاإن  املبا�شر  النقدي 
الإعانات  ي�شمل  امل��ح��ل��ي��ة  واحل��ك��وم��ات  الحت���ادي���ة 
التحويالت  اإىل  اإ�شافة  الأ�شعار  ودعم  الجتماعية 
الدعم  ي�شمل  كما  باحلكومة.  املرتبطة  للكيانات 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن ���ش��رائ��ح املجتمع 
والرعاية  وامل�شنني  الهمم  اأ�شحاب  �شمنهم  وم��ن 
الجتماعية ومنح الزواج بجانب اخلدمات الأخرى 

املوجهة لالأ�شرة ب�شكل عام.
موؤ�شرات   “  2021 الإم�����ارات  روؤي���ة   “ وتت�شمن 
خا�شة بالتالحم املجتمعي والتي يجري من خاللها 
اأبناء املجتمع باملبادئ والقيم املرتبطة  قيا�ص متتع 
وال�شراكة  الجتماعي  والتكافل  الوطنية،  بالهوية 

املجتمعية بني كافة مكونات املجتمع يف الدولة.
وت�شتهدف الأجندة الوطنية املحافظة على جمتمع 
توفر  خ��الل  م��ن  وانتمائه  بهويته  يعتز  متالحم 
بيئة �شاملة تدمج يف ن�شيجها خمتلف فئات املجتمع 
وتقاليدها  وتراثها  الإم���ارات  ثقافة  على  وحتافظ 

وتعزز من تالحمها املجتمعي والأ�شري.
توا�شل  املالية  وزارة  عن  ال�شادرة  البيانات  وتظهر 
ارتفاع وترة جهود احلكومة الحتادية واحلكومات 
 2018 ال��ع��ام  الإع���ان���ات خ��الل  ت��ق��دمي  املحلية يف 
الربع  دره��م خ��الل  3.2 مليار  بلغت قيمتها  حيث 
الأول من العام ثم ارتفعت اإىل 7.55 مليار درهم 

خالل الربع الثاين.

•• عجمان- الفجر: 

الرتاحم  قيم  ن�شر  يف  والإن�شانية  اخل��ري��ة  عملها  ملنهجية  ت��ع��زي��زاً 
العجماين  موؤ�ش�شة  ت�شعى  امل��ج��ت��م��ع،  اأف����راد  خمتلف  ب��ني  وال��ت��ك��اف��ل 
ال��ك��رمي��ة لالأ�شر  ت��وف��ر احل��ي��اة  العمل على  اإىل  ل��الأع��م��ال اخل��ري��ة 
املجتمعية  عملها  اأج��ن��دة  �شمن  ال��ع��ام  م���دار  على  وامل��ع��وزة  املتعففة 
ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  اآل قناطي  اأحمد  ال�شيد يو�شف  واخلرية. وقال 
اإفطار  م�شروع  تنفيذ  يف  البدء  مت  اإن  اخلرية  لالأعمال  العجماين 
�شائم والذي ي�شتهدف تقدمي 900 وجبة يومياً يف عدد من مناطق 
مبنطقة  هاجر  م�شجد  وه��ي  رئي�شية  مواقع  ثالثة  لت�شمل  عجمان 
الكوثر  وم�شجد  الإ�شالمي،  اأبوظبي  م�شرف  مع  بال�شراكة  الرو�شة 
الكرامة.  منطقة  يف  ال��واق��ع  ال��ن��ور  وم�شجد   ،1 ال��رق��اي��ب  مبنطقة 

واأ�شاف اأن م�شروع اإفطار �شائم يتم تنفيذه يف عام الت�شامح، وكذلك 
اأن  املتوقع  ومن  توالياً،  اخلام�ص  للعام  فاعلي اخلر  اأح��د  بدعم من 
رم�شان  �شهر  خ��الل  للزيادة  قابلة  ال�شائمني  اإف��ط��ار  وج��ب��ات  تكون 
اإىل  اخلرية  لالأعمال  العجماين  موؤ�ش�شة  عام  مدير  واأ�شار  املبارك. 
اأنه مت الإنتهاء من توزيع م�شروع املر الرم�شاين م�شاء اأم�ص الأول 
“الإثنني” والذي ي�شادف اأول اأيام �شهر رم�شان املبارك والذي ا�شتمل 
اأن جمل�ص الإدارة  على توزيع 310 اأ�شرة متعففة ومعوزة ، مو�شحاً 
يحر�ص على توفر كافة الإمكانيات التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف ر�شم 
لدى  العمل  مبادئ  واأن  وامل��ع��وزة،  املتعففة  الأ�شر  وج��وه  على  الب�شمة 
اإىل  الهادفة  الوطنية  قيادتنا  وتوجيهات  روؤى  من  منبثقة  املوؤ�ش�شة 
تكري�ص العمل اخلري والإن�شاين واقعاً معي�شياً ملمو�شاً ي�شتهدف كل 

حمتاج ومعوز.

موؤ�س�سة �لعجماين لالأعمال �خلريية ُت�سرع بتنفيذ م�سروع �إفطار �سائم

امل�شاركون يف املخيم الك�شفي يف دي�شمرب املقبل

�لرتبية: متنح معلمي »�لبدنية« حق 
�حل�سول على �إجازة خالل رم�سان

19.2 مليار درهم قيمة �لإعانات �ملالية �ملقدمة يف �لإمار�ت خالل 2018 

�شددت على االلتزام بالدوام املرن

�لرتبية ت�سرتط وجود 50 % من موظفيها مبقر �لعمل يف رم�سان 
 •• دبي - حم�شن را�شد

احلد  يقل  ال  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ا���ش��رتط��ت 
الأدنى ملوظفيها املتواجدين مبقر العمل يف خمتلف 
اجل���ه���ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ع���ن %50 خ����الل ال�����دوام 

الر�شمي يف �شهر رم�شان املبارك.
ن�شخة  ع��ل��ى  “الفجر”  ح�شلت  تعميم  يف  ودع����ت 
ومديري  التعليمية  امل��ن��اط��ق  م��دي��ري  جميع  م��ن��ه 
ب�شاأن  موظفيهم  مع  امل�شبق  التن�شيق  اإىل  الإدارات 
اأوقات احل�شور والن�شراف ل�شمان �شر وان�شيابية 
التابعني  املوظفني  جميع  ال���وزارة  ووجهت  العمل. 
املرن  ب��ال��دوام  ل��الإل��ت��زام  ال��دول��ة  م�شتوى  على  لها 
خالل ال�شهر الف�شيل، م�شددة على األ يقل دوام اأي 

موظف عن خم�ص �شاعات من بدء دوامه.

اأنه يف حال  واأكدت يف تعميم اأ�شدرته لذلك ال�شاأن 
مت  ال��ت��ي  ال�شاعات  ع��ن  متاأخر  م��وظ��ف  اأي  ح�شور 
حتديدها اأو مل يلتزم ب�شاعات الدوام املعتمدة تطبق 
مبخالفات  املعنية   )119  ( امل���ادة  اج����راءات  عليه 
الدوام الر�شمي يف الالئحة التنفيذية لقانون املوارد 
الب�شرية باحلكومة الحتادية. وا�شتثنت الوزارة من 
اأع�شاء الهيئات الدارية والتدري�شية  ذلك التعميم 
وريا�ص  احل��ك��وم��ي��ة  امل���دار����ص  مبختلف  ال��ع��ام��ل��ني 
اأخرى.   دوام���ات  ملواعيد  خا�شعني  لأنهم  الأط��ف��ال 
ال����دوام املرن  ب��داي��ة  ال�����وزارة ح���ددت  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
التا�شعة  ال�شاعة  اإىل  �شباحا  الثامنة  ال�شاعة  من 
دوام  دوام   ينتهي  اأن  �شريطة  ���ش��ب��اح��اً،  والن�شف 
املوظف بعد مرور خم�ص �شاعات من وقت ح�شوره 
الفعلي طوال �شهر رم�شان املبارك . من جهة اأخرى 

دبي  يف  واخلا�شة  احلكومية  املدار�ص  اأغلب  �شجلت 
جانب  م��ن  ملحوظاً  ح�����ش��وراً  ال�شمالية  وامل��ن��اط��ق 
درا���ش��ي يف  ي���وم  وث���اين  اأول  وال��ط��ال��ب��ات يف  الطلبة 
الدرا�شية.  املراحل  مبختلف  املبارك  رم�شان  �شهر 
على  احل��ك��وم��ي��ة  امل���دار����ص  بع�ص  اإدارات  وح��ر���ش��ت 
التاأكيد  الأمور بهدف  ر�شائل ن�شية لأولياء  اإر�شال 
بالدوام  وال��ت��زام��ه��م  الطلبة  اأبنائهم  ح�شور  على 
املناهج،  ل�شتكمال  الف�شيل  ال�شهر  خالل  املدر�شي 
خ�شو�شاً واأن امتحانات نهاية العام الدرا�شي �شتبداأ 
املدار�ص  اإدارات  وحتر�ص  املبارك.  الفطر  عيد  بعد 
احلد  ي��ع��رف بخطة  م��ا  ���ش��ن��وي��اً  تطبق  احل��ك��وم��ي��ة 
من غياب الطلبة والتي تهتم بتعزيز التوا�شل مع 
اأولياء الأمور حلث اأبنائهم وت�شجعهم على احل�شور 

اإىل املدار�ص حتى نهاية الدوام املدر�شي املعتمد.

»وز�رة �خلارجية« تت�سلم �لرب�ءة �لقن�سلية لقن�سل عام طاجيك�ستان

جامعة �لإمار�ت جتيز �أطروحتي دكتور�ه 
يف �ملناهج وطرق �لتدري�س
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1657  جتاري جزئي
حمل  جمهول  كون�شارى  نيكو  مو�شا  م��و   -2 جاوثير  1-ان���دري   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/�شلمان ح�شني راتور وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى 
برهان الها�شمي قد اأقام عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )50770( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شدا التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق:2019/5/14 ال�شاعة:8:30 �ص بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

�لمار�ت للمز�د�ت
تنفيذ رقم 2018/6813 

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/05/13 االثنني  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده خالد حممد لطفى جرادات او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 76,990 معدات طبيه        
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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تقرير حول البيانات املالية 
لقد دققنا البيانات املالية املرفقة لل�شركة القطرية العامة للتاأمني واإعادة التاأمني )�ص.م.ق(- فرع دبي )الفرع( والتي تتاألف من بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب2018.

م�شوؤوليات جمل�س االإدارة واملكلفني باحلوكمة عن البيانات املالية
اإن الإدارة م�شوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية وعر�شها ب�شورة عادلة وفقاً للمعاير الدولية للتقارير املالية والأحكام املعمول بها يف النظام الأ�شا�شي للفرع والقانون الحتادي لدولة الإمارات العربية 
املتحدة رقم )2( ل�شنة 2015 والقانون الحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )6( ل�شنة 2007، وكذلك من و�شع اأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتربها الإدارة �شرورية بغر�ص اإعداد بيانات 

مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية، �شواء كانت ناجمة عن احتيال اأو خطاأ والتاأكد من التزام الفرع بتطبيق التعليمات واملتطلبات القانونية والتنظيمية املحلية.

م�شوؤوليات مدقق احل�شابات عن تدقيق البيانات املالية 
اإن اأهدافنا هي احل�شول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية ككل تخلو من الأخطاء اجلوهرية، �شواء كانت ناجمه عن احتيال اأو خطاأ، واإ�شدار تقرير املدقق الذي يت�شمن راأينا. 

اإن التاأكيد املعقول هو تاأكيد على م�شتوى عاٍل من التاأكيد، ول ي�شمن باأن عملية التدقيق التي مَتت وفقاً للمعاير الدولية للتدقيق �شوف تك�شف دائماً عن الأخطاء اجلوهرية عند وجودها. وقد تنجم 
الأخطاء عن احتيال اأو خطاأ، وتعترب هامة اإذا كان من املمكن اأن توؤثر ب�شكل معقول، �شواء ب�شكل فردي اأو جماعي، فيما اإذا كان من املتوقع تاأثره على القرارات القت�شادية التي يتخذها امل�شتخدمون 

على اأ�شا�ص هذه البيانات املالية.

الراأي
براأينا، ان البيانات املالية املرفقة تظهر ب�شورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، املركز املايل للفرع كما يف 31 دي�شمرب 2018، واأدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً 

  )IFRS( للمعاير الدولية  للتقارير املالية

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية االأخرى 
نبني بتقريرنا ما يلي: 

1- لقد ح�شلنا على كافة املعلومات التي اإعتربناها �شرورية لأغرا�ص التدقيق، 
2- مت اإعداد البيانات املالية مع اللتزام من كافة النواحي املادية باأحكام القانون الإحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 لدولة الأمارات العربية املتحدة، واأحكام القانون التجاري رقم )6( ل�شنة 2007 لدولة 

الإمارات العربية املتحدة. 
3- احتفظ الفرع ب�شجالت حما�شبية منتظمة،

4- مل يقم الفرع ب�شراء اأو الإ�شتثمار يف اأ�شهم خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018، 
5- يبني الإي�شاح 14 حول البيانات املالية اأر�شدة ومعامالت الأطراف ذات العالقة املادية والأحكام التي مبوجبها مت اإجرائها، و

6- اإ�شتناداً على املعلومات التي مت توفرها لنا، فاإنه مل يتنامى اإىل علمنا �شيء يجعلنا نعتقد باأن الفرع قد خالف خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018 اأي من الأحكام املطبقة للقانون 
الإحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 اخلا�ص بدولة الأمارات العربية املتحدة والذي قد يوؤثر مادياً على اأن�شطته اأو مركزه املايل كما يف 31 دي�شمرب 2018. 

عن رودل اآند بارترن ال�شرق الو�شط
رقم القيد : 355

04  MAR  2019
ن�شخة البيانات متوفرة لدي مكتب الفرع الكائن يف طابق امليزانني بناية رويال هاو�ص- هور العنز �شرق، �ص . ب . 8080 دبي – الإمارات العربية املتحدة .
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اأخبـار الإمـارات

•• العني - الفجر

بالعني  احليوانات  حديقة  ا�شتقبلت 
العني بهدف  بلدية مدينة  وف��داً من 
ال���ت���ع���رف ع��ل��ى جت���رب���ة احل���دي���ق���ة يف 
يف  املحلية  النباتات  ا�شتخدام  جم��ال 

الزراعة التجميلية .
ال���زي���ارة ج��ول��ة يف م�شتل  وت�����ش��م��ن��ت 
املبذولة  اجل���ه���ود  ل�����ش��رح  احل���دي���ق���ة 
املحلية  ال���ن���ب���ات���ات  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
ب���الن���ق���را����ص ع���ل���ى وجه  وامل�����ه�����ددة 
ب�شكل  ا�شتخدامها  اخل�شو�ص وطرق 
امل�شاحات  جت��م��ي��ل  اأع���م���ال  يف  وا����ش���ع 
تخفي�ص  ك���ب���ر يف  اأث������ر  م����ن  ل����ه  مل����ا 
ا�شتهالك املياه وقلة احلاجة لأعمال 
من   احل��دي��ق��ة  متكنت  وق��د  ال�شيانة 
فريدة  كتجربة  الغ�شف  نبات  اإك��ث��ار 

يف ب��ن��ك ال��ب��ذور وامل�����ش��ت��ل وال��ت��ي تعد 
امل��ه��ددة بالنقرا�ص  اأه��م الأن���واع  من 
امل�شاتل.  يف  اك��ث��اره��ا  ي�شعب  وال��ت��ي 

للبلدية  �شتلة   40 لت�شليم  بال�شافة 
جتربتها  ليتم  احلديقة  من  كمبادرة 
يف  التجميلية   ال���زراع���ة  م�����ش��اري��ع  يف 

مدينة العني مثل دوار عني الفاي�شة 
وغرها. 

الهاجري  غ��امن مبارك  �شعادة  اأك��د  و 

حلديقة  العامة  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
بالعني  امل���ائ���ي���ة  والح����ي����اء  احل����ي����وان 
“ ن�شعى  ق��ائ��اًل  ال��زي��ارة   اأهمية  على 
من خالل الزيارة اىل تعزيز جهودنا 
امل�شرتكة يف حماية البيئة و ا�شتخدام 
يف  خرباتنا  وتقدمي   ، املحلية  امل���وارد 
جمال اكثار النباتات املحلية واحلفاظ 
ع��ل��ى امل��ه��دد م��ن��ه��ا ب��الن��ق��را���ص مثل 
من  وي�شرنا   ، ال��ن��ادرة  الغ�شف  نبتة 
خالل تبادل املعلومات يف هذا املجال 
الثانية  الن�شخة  حتديث  يف  امل�شاهمة 
لدليل ا�شتخدام نباتات البيئة املحلية 
يف  التجميلية  ال��زراع��ات  م�شاريع  يف 
البلدية  الذي ت�شدره  اأبوظبي  اإم��ارة 
م�شاتل  ب���ه  ت���زخ���ر  م���ا  وا����ش���ت���خ���دام   ،
احل���دي���ق���ة م����ن ن���ب���ات���ات حم���ل���ي���ة يف 
لبلدية  التجميليه  الزراعات  م�شاريع 

مدينة العني.«
احليوانات  ح��دي��ق��ة  وحت���ر����ص  ه����ذا 
م�����ش��روع��ه��ا لإحياء  ���ش��م��ن  و  ب��ال��ع��ني 
وح����م����اي����ة ال����ن����ب����ات����ات امل���ح���ل���ي���ة من 
النقرا�ص على جمع بذور ال�شناف 
وحفظها  الغ�شف  نبات  مثل  ال��ن��ادرة 
يف ب��ن��ك ال���ب���ذور ���ش��م��ن ف��ري��ق عمل 
�شيف  �شهيل  م��ن  م��ك��ون  متخ�ش�ص 

العفاري مدير ق�شم الب�شتنة وعائ�شة 
احلامدي و خ��ان وزي��ر، وذل��ك �شمن 
الطبيعة  ���ش��ون  ر���ش��ال��ة احل��دي��ق��ة يف 

وحماية البيئة.
جدير بالذكر اأن بلدية مدينة العني 
قد تبنت يف الآونة الأخرة ، م�شروع 
ا�شتخدام النباتات املحلية على نطاق 
وا�شع ملا يتميز به من مقاومة اجلفاف 

ب��ال��ت��ع��اون مع  امل��ي��اه ، وذل���ك  و نق�ص 
لها من  ملا  بالعني  حديقة احليوانات 
النباتات  ب���ذور  ا�شتنبات  يف  ا�شبقية 
امل��ح��ل��ي��ة غ���ر امل���ت���داول���ة م��ث��ل نبات 
اختياره  مت  ال����ذي  و  “الغ�شف”، 
يف  النخيل  ف�شائل  من  ب��دل  للزراعة 
زاخر  منطقة  يف  الفاي�شة  عني  دوار 

الزراعية.

•• عجمان-وام:

ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���ص 
حميد  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  عجمان  عهد 
بن را�شد النعيمي اخلرية بديوان احلاكم اجتماع 

جمل�ص اأمناء املوؤ�ش�شة .
على خطط عمل  الج��ت��م��اع  خ��الل  �شموه  اط��ل��ع  و 
املنفذة  امل��ي��دان��ي��ة  وال����ربام����ج  وامل�����ش��اري��ع  امل��ج��ل�����ص 
ودع��م اجلهود اخلرية  لتعزيز  ال��واق��ع  اأر���ص  على 
والإن�شانية لالأ�شر املواطنة املتعففة واملعوزة وتوفر 
الإمكانيات كافة لإجناح امل�شاريع مبا ي�شهم يف دعم 
يف  خا�شة  املناطق  مبختلف  الأ�شر  تلك  ا�شتقرار  و 

�شهر رم�شان املبارك.
ح�شر الجتماع اأع�شاء املجل�ص .. ال�شيخ اأحمد بن 
حميد النعيمي نائب رئي�ص جمل�ص الأمناء وال�شيخ 
بن  را���ش��د  وال�شيخ  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز 
حممد  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  النعيمي  حميد 
ال�شام�شي  ت��رمي  عبداهلل  حمد  و�شعادة  الأن�����ش��اري 
عزة  وال�شيخة  ال�شام�شي  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  و���ش��ع��ادة 
حميد  ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  النعيمي  عبداهلل  بنت 

ع���دد م��ن موظفي  و  النعيمي اخل��ري��ة  را���ش��د  ب��ن 
املوؤ�ش�شة.

الجتماع  بداية  �شمو ويل عهد عجمان يف  و رحب 
بالأع�شاء واحل�شور وهناأهم بحلول �شهر رم�شان 
تفعيل  على  وحر�شهم  بجهودهم  ..م�شيدا  املبارك 
ب���الأ����ش���رة الم���ارات���ي���ة و تلبية  ل���الرت���ق���اء  دوره�����م 
احلياة  توفر  و  اجل��وان��ب  جميع  م��ن  احتياجاتها 
التي  وامل�شاكل  الق�شايا  يف  البحث  و  لها  الكرمية 

تواجه هذه الفئة وايجاد احللول لها.
بن  حميد  موؤ�ش�شة  اأ�شرة  جهود  على  �شموه  اأثنى  و 
را�شد اخلرية وامل�شاريع والتطبيقات التي نفذتها 
يف  �شاهمت  والتي  وامل�شتحقة  امل��ع��وزة  الأ���ش��ر  لدعم 
اإمارة  يف  والإن�����ش��اين  اخل���ري  العمل  م�شرة  دع��م 
عجمان وما تقوم به املوؤ�ش�شة من مبادرات خالل “ 
عام الت�شامح “ الذي اأطلقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 

اهلل« .
مع  التن�شيق  و  ال��ت��ع��اون  ب�����ش��رورة  ���ش��م��وه  وج���ه  و 
اجلهات اخلرية الآخرى وكل الدوائر واملوؤ�ش�شات 
الأ�شر  ع��ن  للتخفيف  عجمان  اإم����ارة  يف  والهيئات 

الكرمي من خالل  العي�ص  املتعففة و متكينهم من 
توفر الحتياجات ال�شرورية لهم .

و اأكد �شموه �شرورة بذل املزيد من اجلهود وطرح 
امل�شاريع  وت��ب��ن��ي  اجل���دي���دة  وامل���ق���رتح���ات  الأف���ك���ار 
امل�شتفيدة  الفئات  تدعم  التي  املجتمعية  اخلدمية 
والهيئات  اجلمعيات  مع  املجتمعية  ال�شراكة  وتعزز 

اخلرية خا�شة مع قدوم �شهر رم�شان املبارك.
 - النعيمي  عبداهلل  بنت  عزة  ال�شيخة  وا�شتعر�شت 
بعد الرتحيب برئي�ص املجل�ص و الأع�شاء وتهنئتهم 
على  الط���الع  وبعد  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  بحلول 
حم�شر الجتماع ال�شابق والت�شديق عليه - العديد 
من املو�شوعات يف ال�شاأن اخلري واأهم املو�شوعات 
اخلا�شة  ال��ت�����ش��ام��ي��م  و  م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا  مت����ت  ال���ت���ي 
املتعففة  بالعائالت  اخلا�شة  امل�شاكن  مبخططات 
اع��ت��م��د رئي�ص  و  ب��ن��اء م�شكن.  ع��ل��ى  ق����ادرة  وال��غ��ر 
مبيزانية  و  املقرتح  الت�شميم  الأع�شاء  و  املجل�ص 
تقدر بع�شرة ماليني درهم واأهم �شروط ا�شتحقاق 
البنايات  ع��ل��ى مت��وي��ل  امل��ج��ل�����ص  واف����ق  و  ال�����ش��ك��ن. 
م�شرف  من  درهم  مليون  خم�شني  بقيمة  الوقفية 
عجمان وقرر حتويل مكتبة م�شجد ال�شيخ را�شد بن 

القراآن.  خلدمة  را�شد  بن  حميد  مركز  اإىل  حميد 
ووجه  ال�شحي  ال��دع��م  م��و���ش��وع  املجل�ص  ون��اق�����ص 
مب�شاعدة احلالت ال�شحية والتحقق من الحتياج 
الدعم  مل�����ش��روع  درا���ش��ة  اع���داد  بعد  للعالج  الفعلي 
الح�شان  جمعية  دع��م  اإمكانية  يف  للنظر  ال�شحي 
اخل���ري���ة يف جم����ال دع����م احل�����الت ال�����ش��ح��ي��ة من 
املواطنني. و طالب رئي�ص واأع�شاء املجل�ص ب�شرورة 
املوؤ�ش�شة منذ  تقييمي حول منجزات  اع��داد عر�ص 
ال�شمو  على �شاحب  لعر�شه  الآن  و حتى  تاأ�شي�شها 
املجل�ص  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�����ش��ي��خ 
الأعلى حاكم عجمان و ال�شتفادة من توجيهاته و 
املوؤ�ش�شة  حماور  لتطوير  ا�شرتاتيجية  خطة  و�شع 
بالدعم  اخل���ا����ش���ة  ���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا  و����ش���ع  ج���ان���ب  اإىل 
امل��ج��ت��م��ع. و ق��دم��ت ال�شيخة  وامل�����ش��اع��دات وا���ش��ع��اد 
املوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  النعيمي  ع��ب��داهلل  بنت  ع��زة 
واأع�شاء  عجمان  عهد  ويل  ل�شمو  �شامال  �شرحا 
جم��ل�����ص الأم���ن���اء ح���ول اأه����م خ��ط��ط ال��ع��م��ل املزمع 
بالتعاون  املنفذة  والربامج  العمل  واآليات  تنفيذها 
مع جميع اجلهات احلكومية املحلية على م�شتوى 
ال�شعادة  واإدارة  اخل��ري  ال��وق��ف  و�شيا�شة  عجمان 

“اإ�شكان”  مب�شروع  والتعريف  واأهدافها  املجتمعية 
الذي يهدف اإىل حتقيق بيئة اأمنة ومنا�شبة ل�شعادة 
الأ�شرة واملجتمع وم�شروع الدعم التعليمي وكفالة 
الزكاة  و�شيا�شة  ال�شحي  ال��ع��ج��ز  وك��ف��ال��ة  الأي���ت���ام 
م�شرة  لتعزيز  وا�شرتاتيجيتها  تنفيذها  واآل��ي��ة 
عر�شت  و  عجمان.  يف  والإن�شاين  اخل��ري  العطاء 
ال�شيخة عزة امل�شاريع التي �شتنفذها املوؤ�ش�شة خالل 
�شائم  اإفطار  م�شروع  ومنها  املبارك  رم�شان  �شهر 
املال  وم�شروع املر الرم�شاين وك�شوة العيد وزكاة 
�شمو  اأك��د  و  لالأيتام.  العيد  وعيدية  الفطر  وزك��اة 
ال�����ش��ي��خ ع��م��ار ب��ن ح��م��ي��د م��ك��ان��ة ال��ع��ط��اء اخلري 
و الإن�����ش��اين على اأر����ص دول���ة زاي���د اخل��ر و الذي 
بكل  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف  وممار�شة  فل�شفة  ميثل 
واملعنوية �شمن نهج كر�ص  املادية  فئاته ومقوماته 
والدولية  الإقليمية  امل��ح��اف��ل  يف  الإم�����ارات  ���ش��ورة 
بو�شفها من اأكرب الدول املانحة يف العامل .. م�شرا 
النعيمي اخلرية  را�شد  بن  اأن موؤ�ش�شة حميد  اإىل 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  وبتوجيهات 
را�شد النعيمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم عجمان 
نهج  والإن�����ش��اين  اخل��ري  عملها  م�شرة  يف  تنتهج 

واأر�شى  اأ�ش�ص قواعدها  والتي  الإم��ارات  دولة  قيادة 
ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�ص  القائد  ال��وال��د  مبادئها 
“طيب اهلل ثراه” و�شار  اآل نهيان  زايد بن �شلطان 
ع��ل��ى ن��ه��ج��ه وق��ي��م��ه ال��ث��اب��ت��ة خ��ل��ف��ه ق��ائ��د م�شرة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  الوطن 
نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” واإخوانه اأع�شاء 
اإن  �شموه  ق��ال  و  الإم�����ارات.  الأع��ل��ى ح��ك��ام  املجل�ص 
ت�شعى  اخلرية  النعيمي  را�شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة 
التخفيف  اإىل  املتوا�شلة  عملها  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن 
اإطار  يف  املتاحة  ال�شبل  ب�شتى  الآخرين  معاناة  من 
�شيا�شة منهجية ثابتة ترتجم اإميان دولة الإمارات 
اأ�شا�ص  باعتباره  اخلري  و  الإن�شاين  العمل  بقيمة 
الدولة  ر�شالة  وتعك�ص  العامليني  وال�شتقرار  ال�شلم 
قيادة و�شعبا واأن اخلر قيمته تكون اأكرب كلما كان 
تندرج يف  العمل  اأن م�شرة  اأو�شح  و  اأ�شمل.  و  اأع��م 
تاأ�ش�شت  منذ  تبلورت  التي  الأ�شا�شية  املبادئ  �شياق 
املجتمع  اإىل  ب��اأن الن�شمام  توؤمن  الإم��ارات كدولة 
اأخالقي  ال��ت��زام  على  ب��ال�����ش��رورة  ينطوي  ال���دويل 
ينطلق يف املقام الأول من الإ�شهام الإيجابي والبناء 

يف هذا املجتمع.

•• دبي-وام:

ل�شوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  اأعلنت 
الالجئني عن �شراكتها مع OSN �شبكة الرتفيه 
يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا للتوعية باأزمة 
ال��الج��ئ��ني وال��ن��ازح��ني داخ��ل��ي��ا ع��رب اإخ���ب���ار اأبرز 
احلياة  مناحي  خمتلف  من  تاأتي  التي  ق�ش�شهم 
وذل����ك ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى اأو���ش��اع��ه��م لدى 

جمهورها العري�ص يف ال�شرق الأو�شط.
العاملية  احلملة  من  ج��زءا  ال�شراكة  ه��ذه  وت�شكل 
لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  اأطلقتها  التي  الأب���رز 

على  النا�ص  لت�شجيع  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة 
ت���ذك���ر ال��الج��ئ��ني يف ���ش��ه��ر رم�����ش��ان م���ن خالل 
�شبيال  املفو�شية  توؤمن  حيث  وزكواتهم  دعائهم 
موثوقا واآم��ن��ا وف��ع��ال لإخ���راج ال��زك��اة م��ن خالل 

لالجئني«. الزكاة  “�شندوق 
فريدة  ق�����ش��ة   OSN 30 ق���ن���وات  و���ش��ت��ع��ر���ص 
وخم��ت��ل��ف��ة ع��ن ال��الج��ئ��ني وال��ن��ازح��ني داخ��ل��ي��ا يف 
الأردن ول��ب��ن��ان وم�����ش��ر وامل��غ��رب وال���ع���راق خالل 
�شهر رم�شان من خالل برنامج “اأنا لجئ وهذه 
ق�شتي” ويهدف هذا الربنامج الوثائقي لإظهار 
ال��ت��ع��اط��ف م���ع الأ���ش��خ��ا���ص ال���ذي���ن ه���م يف اأم�ص 

ي�شكل  كما  وامل�شتدام  العاجل  الدعم  اإىل  احلاجة 
املرحلة الأوىل من �شراكة متتد ل�شنة كاملة بني 
م�شتوى  لرفع   OSN قنوات  و�شبكة  املفو�شية 

الوعي حول ق�شايا النزوح الق�شري.
وق���ال ح�����ش��ام ���ش��اه��ني م�����ش��وؤول ���ش��راك��ات القطاع 
و�شمال  الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  اخل���ا����ص يف 
املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية  لدى  اأفريقيا 
اق��رتاب حلول �شهر  “ اإن��ه مع  ل�شوؤون الالجئني 
على  ال�����ش��وء  لت�شليط  ن�شعى  الف�شيل  رم�����ش��ان 
�شندوق  ي�شكل  وكيف  امل��ت��زاي��دة  الالجئني  اأزم���ة 
الزكاة لالجئني التابع للمفو�شية م�شارا موثوقا 

وفعال لتاأدية الزكاة وترك اأثر اإيجابي على حياة 
الأك��رث حاجة وي�شرنا عقد �شراكة مع  الالجئني 
OSN لعر�ص ق�ش�ص الالجئني على جمهورها 
يف  ال�شمود  على  قدرتهم  اإظهار  بهدف  العري�ص 

وجه اأظروف ا�شتثنائية ».
من ناحيته اأعرب عماد مرق�ص الرئي�ص التنفيذي 
بالتعاون  ف��خ��ره  ع���ن   OSN ل���دى  ل��ل��م��ح��ت��وى 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�شامية  املفو�شية  م��ع 
الالجئني  واق��ع  على  ال�شوء  لت�شليط  الالجئني 
تقدمي  ع��ل��ى  م��وؤ���ش�����ش��ت��ه  ح���ر����ص  اإىل  م�����ش��را   ..
للم�شوؤولية  مبادراتها  عرب  الإم��ك��ان  ق��در  الدعم 

الجتماعية.
ا�شتخدام  اإىل  لالجئني  ال��زك��اة  �شندوق  وي�شتند 
اأموال الزكاة بح�شب ال�شوابط ال�شرعية من اأجل 
ال�شندوق  ويحظى  العامل  اإيجابي يف  اأثر  حتقيق 
بالدعم من فتاوى �شادرة عن علماء دين بارزين 
ويتبع �شيا�شة %100 دون اقتطاع بهدف اإي�شال 
كامل اأموال الزكاة مبا�شرة اإىل العائالت الالجئة 
وال���ن���ازح���ة داخ���ل���ي���ا الأك������رث ع�����وزا وذل�����ك بنقرة 
املخ�ش�ص لل�شندوق  املفو�شية  واحدة عرب موقع 
املفو�شية  ول������دى   zakat.unhcr.org
 26 ال��ق��درة على ا�شتالم وت��وزي��ع م��ا ل يقل ع��ن 

الزكاة لتح�شني  اأم��وال  اأمركي من  مليون دولر 
والنازحني  الالجئني  من  عائلة   24،000 حياة 
البلدان كالأردن  الأك��رث ع��وزا يف عدد من  داخليا 
والعراق وموريتانيا وم�شر. وقد  واليمن  ولبنان 
اأمركي  دولر  مليون   14،4 املفو�شية  ا�شتلمت 
اأم��وال الزكاة بني العامني 2016 و2018  من 
من  معظمها  عائلة،   6،888 على  توزيعها  ومت 
وتبعا  ول��ب��ن��ان  الأردن  يف  ال�����ش��وري��ني  ال��الج��ئ��ني 
حل�شابات املفو�شية توفر م�شاهمة مادية معدلها 
والثياب  الطعام  بتاأمني  اأمركيا  دولرا   1،350

وامللجاأ لعائلة حمتاجة ملدة �شنة كاملة.

ويل عهد عجمان يرت�أ�س �جتماع جمل�س �أمناء موؤ�س�سة حميد بن ر��سد �لنعيمي �خلريية

»�ملدر�سة �لإمار�تية« �لثانية عامليا يف بطولة �لذكاء �ل�سطناعي و�لروبوت »فيك�س«
هذا الإجن��از الغر م�شبوق هو نتيجة عمل متوا�شل، وتكامل يف اخلطط 
مثل  للطلبة  ال��داع��م��ة  الأدوات  ب��ت��وف��ر  م��ق��رون��ا  والأه������داف،  وامل�����ش��اري��ع 
انعك�ص  امل�شتمرة، وهو ما  واملتابعة  املتخ�ش�ص  والتدريب  النوعية  الربامج 
على م�شتوى الأداء وقدرة طلبتنا على املناف�شة وح�شد هذا املركز املتقدم 
عامليا. وذكرت معاليها، اأن جهود وزارة الرتبية والتعليم من�شبة حاليا على 
احلديث،  التعلم  بركائز  وربطه  الإماراتية،  املدر�شة  طالب  �شمات  حتقيق 
يف  طلبتنا  م�شاركة  على  واحلر�ص  ال�شطناعي،  والذكاء  الع�شر  وتقنيات 
خمتلف املحافل العاملية املخت�شة يف جمالت البتكار والذكاء ال�شطناعي 
اأن التوجهات الوطنية واأجندة الدولة امل�شتقبلية تركز  والروبوت ل �شيما 
ال��وزارة اإىل متكني الأجيال املقبلة  على تعزيز هذه امل�شارات، موؤكدة �شعي 
من مهارات متقدمة   يف تلك املجالت مبا يرتجم روؤية الدولة يف النتقال 

اإىل ع�شر القت�شاد امل�شتدام القائم على املعرفة.

و�شم منتخب املدر�شة الإماراتية 39 طالبا وطالبة موزعني على خمتلف 
فئات البطولة هي الأوىل له ، حيث مت اختيار اأع�شاء املنتخب بناء على تلك 
متهيدا  تدريبية  مع�شكرات  �شل�شلة  يف  لحقا  الطلبة  وانخرط  امل�شابقات، 
اإبراهيم  بن  ح�شني  معايل  معايل  وثمن  العاملية.  البطولة  يف  للم�شاركة 
اإليه  ال��ذي يعك�ص ما و�شل  الإجن��از  احلمادي وزي��ر الرتبية والتعليم هذا 
طلبة املدر�شة الإماراتية من ن�شج معريف وتفوق يف املهارات ومتيز يف العلوم 
والقدرة على التناف�ص لي�ص اقليميا فقط بل عامليا، موؤكدا اأن م�شاركة طلبة 
جمالت  يف  الطلبة  اإمكانيات  تعك�ص  البطولة  تلك  يف  الإماراتية  املدر�شة 
الروبوت والذكاء ال�شطناعي، حيث حر�شت وزارة الرتبية والتعليم ومنذ 
اإطالق منظومتها التعليمية املطورة حتت مظلة “املدر�شة الإماراتية” على 
درا�شية  اعتماد مناهج  املجالت من خالل  الطلبة يف تلك  تطوير مهارات 
يف  اهتمامها  جانب  اإىل  ال�شاأن  ه��ذا  يف  العاملية  التوجهات  ت��واك��ب  حديثة 

امل�شابقات الوطنية  باآخر عملي من خالل تنظيم  تدعيم اجلانب النظري 
املتخ�ش�شة واملع�شكرات التدريبية املتطورة طيلة العام الدرا�شي وال�شتثمار 
اإجن���از ي�شعنا مرة  م��ن  م��ا حتقق  اإن  وق���ال معاليه،  الإج�����ازات.  اأوق����ات  يف 
اإليه من  اأم��ام حتديات جديدة، وموا�شلة العمل لإح��راز ما نتطلع  اأخ��رى 
مكانة علمية متقدمة، وها نحن اليوم وبعد اأن اأجرينا تغيرا جوهريا يف 
املنظومة التعليمية منذ نحو 5 �شنوات مبا يتما�شى مع طموحات القيادة 
ون�شت�شعره  ذلك  ثمرة  جنني  اأ�شبحنا  امل�شتقبلية،  الدولة  وروؤي��ة  الر�شيدة 
من  يحققونه  وم��ا  متقدمة  م�شتويات  م��ن  طلبتنا  يقدمه  م��ا  خ��الل  م��ن 
تليق  التي  البداعية  والعاملية وم�شاركاتهم  الدولية  امل�شابقات  منجزات يف 
جانبها،  من  ومتيز.  وري���ادة  تفوق  من  لأجيالنا  نتمناه  وم��ا  الوطن  بهذا 
هناأت معايل جميلة بنت �شامل م�شبح املهري وزيرة دولة ل�شوؤون التعليم 
اأن  امل�شابقة، موؤكدة  �شارك يف هذه  الذي  الإماراتية  املدر�شة  العام منتخب 

•• كنتاكي - امريكا -وام:

حققت املدر�شة الإماراتية اإجنازا عامليا خالل م�شاركتها يف البطولة العاملية 
موؤخرا  فعالياتها  اأقيمت  والتي  “فيك�ص”  والروبوت  ال�شطناعي  للذكاء 
ومنها:  اأخ���رى  ج��وائ��ز  املنتخب  ح�شد  فيما  المريكية  كنتاكي  ولي���ة  يف 
 Award Inspire Engineering Award Wild card
املهارات  وذلك ثمرة الإع��داد والعمل وتهيئة الطلبة لكت�شاب   Award
للتعلم  املثلى  البيئة  توفر  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  الالزمة وحر�ص 
الذكاء  مناف�شات  تبعها  ال��ت��دري��ب،  من���اذج  م��ن  �شل�شلة  تنظيم  خ��الل  م��ن 
ال�شطناعي والروبوت. فقد فاز املنتخب امل�شارك باملركز الثاين، فيما حلت 
تناف�ص  و�شط  الأول  باملركز  المريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�شني  من  كل 
كبر ت�شمنته البطولة والتي �شهدت م�شاركة 790 فريقا من 50 دولة. 

حديقة �حليو�نات بالعني تدعم �لزر�عة �لتجميلية لبلدية �لعني بنبات �لغ�سف �ملهدد بالنقر��س

»مفو�سية �لالجئني« تطلق حملتها �لعاملية مبنا�سبة �سهر رم�سان
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اأخبـار الإمـارات

•• العني  - الفجر

ب��ا���ش��رت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ولأول 
م���رة ب��زراع��ة ن��ب��ات ال�����ش��ي��داف املحلي 
مدينة  �شوارع  جتميل  م�شاريع  �شمن 
املحلي  ال���ن���ب���ات  ب���اع���ت���ب���اره   ، ال���ع���ني 
يقلل  مم��ا  للجفاف  م��ق��اوم��ة  الأك����رث 
اعمال  و  امل��ائ��ي  الح��ت��ي��اج  ن�شبة  م��ن 
الزينة   ب��ن��ب��ات��ات  م���ق���ارن���ة  ال�����ش��ي��ان��ة 
ا�شتقطاب  ج��ه��ود  لت�شتمر  الأخ�����رى، 
املحلية  للنباتات  العني  مدينة  بلدية 
يف  منها  لال�شتفادة  اأنواعها  مبختلف 

امل�شاريع التجميلية.
النباتات  م��ن  ال�شيداف  نبات  يعد  و   
الربية التي تنمو يف م�شارات الأودية 
ويتكاثر  واجلبال  وال�شهول  وال�شعاب 
انت�شارها مع هطول المطار وجريان 
اجلبلية  املناطق  يف  وال�شعاب  الودي��ة 

،  وت��ه��دف ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني  من 
ا�شتحداث  اأه���م���ي���ة  درا������ش�����ة   خ�����الل 
املحلية يف  البيئة  نباتات جديدة من  

م�شاريع جتميل ال�شوارع ،  ملا لها من 
بالإ�شافة   ، عظيمة  بيئية  خ�شو�شية 
لهذه  الت�شغيلية  الكلفة  خف�ص  اإىل 

ال��ن��ب��ات��ات ب��اع��ت��ب��ار اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا من 
اخلدمات الزراعية الأ�شا�شية حمدودة 
، حيث ات�شح من خالل تلك الدرا�شة 

حجم الوفرات املائية واملالية املتوقعة 
، يف حال  تطبيق امل�شاريع التجميلية 
النباتية  عنا�شره  على  بالإعتماد  من 
�شيا�شة  يعزز  ، مبا  املحلية  البيئة  من 
احل��ك��وم��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل����وارد 

الطبيعية وا�شتدامتها .
ال�شيداف  ن���ب���ات  زراع������ة  مت���ت  ح��ي��ث 
للمرة الأوىل يف منطقة زاخر من دوار 
املبزرة  م��دخ��ل  دوار  ب��اجت��اه  ال��وع��ول 
ال�شتالت  ع��دد  بلغ  ق��د  و    ، اخل�شراء 
520نبتة متنوعة  املزروعة ح��وايل   
عزبج  و  ق�شد  و  “ ال�شيداف  ب��ني  م��ا 
(”، و قد هدفت هذه املبادرة الزراعية 
اإىل زيادة الرقعة اخل�شراء ومكافحة 
الت�شحر انطالقا من حتقيق اأهداف 
التنمية امل�شتدامة لبلدية مدينة العني 
ال�شرتاتيجية  ل��ل��خ��ط��ط  حت��ق��ي��ق��ا  و 
اأبوظبي ، علما بتعدد فوائد  حلكومة 

و  الطبية  وا�شتخداماته  النبات  ه��ذا 
العالجية يف املنطقة .

من  ال�شيداف  ن��ب��ات  �شجرات  تعد  و 
ال�������ش���ج���رات دائ���م���ة اخل�������ش���رة وهي 
ارتفاعها  وي��رتاوح  الأغ�شان  متفرعة 
بني  50 �شم اىل 2 مرت ، و وتزدهر يف 
ف�شل ال�شتاء وتعد “طريقة الإبذار” 
اأعطاها  الطريقة املثلى لإكثارها مما 

البيئية  اخل�����ش��ائ�����ص  م���ن  جم��م��وع��ة 
ب��ل��دي��ة مدينة  وت��ع��م��ل   . واجل��م��ال��ي��ة 
العني �شمن م�شروع ا�شتخدام نباتات 
البيئة املحلية يف الزراعات التجميلية 
املتعلقة  ال��زراع��ي��ة  امل�شكالت  ح��ل  اإىل 
بنق�ص املوارد املائية املتاحة يف الإقليم 
ال�����ش��رق��ي م���ن اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي ، من 
املحلية  البيئة  ن��ب��ات��ات  اإدخ����ال  خ��الل 

يف م�شاريع الزراعات التجميلية �شعياً 
�شيا�شة  يف  عالية  ك��ف��اءة  حتقيق  نحو 
نظراً  ال���ري  م��ي��اه  ا���ش��ت��ه��الك  تر�شيد 
ال��ن��ب��ات��ات للمياه  ل��ق��ل��ة اح��ت��ي��اج ه���ذه 
التجميل  زراع�����ات  ب��ن��ب��ات��ات  م��ق��ارن��ة 
احلكومة  روؤية  مع  التقليدية متا�شيا 
�شيا�شات  ت���ط���وي���ر  مب���ج���ال  امل��ح��ل��ي��ة 

وخطط احلفاظ على املوارد املائية.

•• وا�شنطن-وام:

حلكومة  الت���������ش����ال  م���ك���ت���ب  ن���ظ���م 
العامة ملجل�ص  الأم��ان��ة  الإم���ارات يف 
ال���وزراء زي��ارة اإىل ع��دد من اجلهات 
يف  والدولية  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
الوليات املتحدة الأمريكية، بجانب 
امل�شاركة يف املوؤمتر الوطني لالت�شال 
وذل���ك �شمن خطة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي، 
الت�شال  منظومة  لتطوير  املكتب 
م�شتمر،  ب�شكل  الحتادية  احلكومي 
متخ�ش�شة  وط��ن��ي��ة  ك������وادر  وب���ن���اء 

وموؤهلة.
الت�شال  خ����رباء  م��ن   30 و����ش���ارك 
الحتادية  اجل���ه���ات  م���ن  احل��ك��وم��ي 
وامل��ح��ل��ي��ة يف ال���زي���ارة ال��دول��ي��ة التي 
اأحدث  على  ل��الإط��الع  تنظيمها  مت 
املتبعة  املمار�شات  واأف�شل  التوجهات 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  جم��ال  يف 
والتوا�شل  احل���ك���وم���ي  ل���الت�������ش���ال 

الجتماعي والإعالمي.
واأكدت خديجة ح�شني عبداهلل، املدير 
حلكومة  الت�شال  ملكتب  التنفيذي 
ت�شتهدف  ال�����زي�����ارة  اأن  الإم����������ارات 
الط���الع على اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف 
ومواكبة  الت�شال احلكومي،  جمال 
والحتكاك  احل���دي���ث���ة  ال���ت���وج���ه���ات 
واملوؤثرين  املتخ�ش�شني  مع  املبا�شر 
والت�شال  ال��ت��خ��ط��ي��ط  جم����الت  يف 

الجتماعي.
واأ�شافت اأن مكتب الت�شال حلكومة 
من  �شل�شلة  دوري����ا  ينظم  الم�����ارات 
الزيارات الدولية ي�شارك فيها خرباء 

احلكومة  يف  احل���ك���وم���ي  الت�������ش���ال 
التدريب  ب��رام��ج  �شمن  الحت���ادي���ة، 
تطوير  اإىل  ال����ه����ادف����ة  وال���ت���ع���ل���ي���م 
م��ن��ظ��وم��ة الت�������ش���ال احل���ك���وم���ي يف 
العاملية.  التطورات  ومواكبة  الدولة 
من  ع��ددا  ال��زي��ارة  برنامج  وت�شمن 
منها  الأمريكية  احلكومية  اجلهات 
اخلارجية  ووزارة  ال����دف����اع،  وزارة 
دولة  �شفارة  اإىل  اإ�شافة  الأمريكية 
التقى  حيث  وا�شنطن،  يف  الإم����ارات 
القيادات  م��ن  ع���ددا  امل�����ش��ارك��ون  فيه 
واأ����ش���ح���اب ال����ق����رار ل����الإط����الع على 
اآليات عمل هذه املوؤ�ش�شات وتاأثرها 
يف املجتمع وال��راأي العام، اإىل جانب 
يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  والأدوات  الآل����ي����ات 

املجال الت�شايل والإعالمي.
وخ�������الل زي��������ارة خ�������رباء الت�������ش���ال 
اخلارجية  وزارة  اإىل  احل���ك���وم���ي 
�شيا�شة  على  التعرف  مت  الأمريكية 
للحكومة  اخل����ارج����ي����ة  الت���������ش����ال 
الأم�����ري�����ك�����ي�����ة واأه������������م م���الحم���ه���ا 
املتحدثني  وم�����ه�����ام  واأه������داف������ه������ا، 
الر�شميني يف الوزارة واآليات عملهم 
دور  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ات�شاليا،  ودعمهم 
اأهداف  دع��م  يف  احلكومي  الت�شال 
ال�����وزارة وم��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل��ه، وغرها 
من املوا�شيع ذات العالقة بالت�شال 

احلكومي وممار�شاته يف الوزارة.
والتقى اخلرباء خالل زيارتهم ملقر 
وزراة الدفاع الأمركية “ البنتاغون 
“ مبمثلني من الوزارة للتعرف على 
ال�شيا�شات الت�شالية لوزارة الدفاع، 
الإعالمية  امل��ن�����ش��ات  وا���ش��ت��ع��را���ص 

وتوظيف  ال���وزارة،  ت�شتخدمها  التي 
ال���ر����ش���ائ���ل الإع����الم����ي����ة لإي�������ش���ال 

الر�شائل املرجوة للجمهور.
دولة  ���ش��ف��ارة  مقر  اخل���رباء  زار  كما 
والتقى  وا����ش���ن���ط���ن،  يف  الإم����������ارات 
امل�شارك،  ب��ال��وف��د  عليها  ال��ق��ائ��م��ون 
اأه�����م مالمح  ا���ش��ت��ع��را���ص  ح��ي��ث مت 

الأمريكية،  الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��الق��ات 
ودور الت�شال يف دعم هذه العالقات 
مناق�شة  اإىل  اإ�شافة  بها،  والتعريف 
اأحدث التوجهات واأجنح املمار�شات يف 

جمال الإعالم التقليدي واجلديد.
املراكز  م��ن  ع��ددا  اأي�شا  ال��وف��د  وزار 
جمال  يف  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

الت�������ش���ال والإع���������الم، م��ن��ه��ا مركز 
والدولية،  ال�شرتاتيجية  الدرا�شات 
حيث تعرف اخلرباء على اآلية عمل 
ال���درا����ش���ات التي  امل���رك���ز وخم��ت��ل��ف 
�شنع  دع���م  يف  ودوره  ع��ل��ي��ه��ا،  ي��ق��وم 
ال��ق��رار واإط���الق امل��ب��ادرات والربامج 

احلكومية املختلفة.

وح���������ش����ر امل�����������ش�����ارك�����ون ع���������ددا من 
لالت�شال  الوطني  امل��وؤمت��ر  جل�شات 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي وال��������ذي اأق����ي����م يف 
على  وا�شنطن  الأمريكية  العا�شمة 
و�����ش����ارك����وا يف عدد  ي����وم����ني،  م�����دى 
م���ن ج��ل�����ش��ات��ه��ا، وال���ت���ي رك�����زت على 
جمال  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 

الت�شال، ومن خمتلف املجالت من 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي واخل��ا���ص، حيث 
حت���دث يف ه���ذه اجل��ل�����ش��ات ع���دد من 
والروؤ�شاء  احل��ك��وم��ي��ني  امل�����ش��وؤول��ني 
اإعالميني  اإىل  اإ�شافة  التنفيذيني، 

وخرباء متخ�ش�شني.
م��ن ج��ان��ب��ه��م ع��رب ع���دد م��ن خرباء 
الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي امل�����ش��ارك��ون يف 
بهذه  �شعادتهم  عن  الدولية  الزيارة 
والتي  وامليدانية،  العملية  التجربة 
والتطوير  ال��ب��ح��ث  اأه��م��ي��ة  ت��ع��ك�����ص 
امل�شتمر لالأداء الت�شايل، وال�شتفادة 
لالرتقاء  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ج���ارب  م���ن 

مبنظومة الت�شال يف الإمارات.
اإدارة  مدير  ال�شحي،  ع��ب��داهلل  وق��ال 
برنامج  يف  احل���ك���وم���ي  الت���������ش����ال 
مبادرة  اإن   “ لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ 
الإم���ارات  حلكومة  الت�����ش��ال  مكتب 
لتنظيم زي��ارات دولية دوري��ة يعك�ص 
حر�ص حكومة الإم��ارات واهتمامها 
معارفهم  لتطوير  وال�شعي  باأبنائها، 
وموؤثرين  ق��ادة  ليكونوا  وخرباتهم 
يف جم��الت��ه��م، وق���د اط��ل��ع��ن��ا خالل 
زي���ارات���ن���ا ع��ل��ى جت����ارب وم���ع���ارف يف 
املجالت العالمية و اأهمية توظيف 
التقنيات احلديثة يف خدمة الت�شال 
احلكومي مبختلف من�شاته و اآخرها 

الإعالم الرقمي«.
مدير  خليل  منى  قالت  جانبها  من 
وزارة  يف  احل��ك��وم��ي  الت�����ش��ال  اإدارة 
زي���ارة  “جتربة  اأن  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
متثل  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال��ولي��ات 
خ���ط���وة م��ه��م��ة ن��ح��و ال���ت���ع���رف على 

اأهم  اآليات وخطط الت�شال يف  اأبرز 
ال��ع��وا���ش��م ال��ع��امل��ي��ة، اإىل ج��ان��ب مد 
ج�شور التعاون والعمل امل�شرتك مع 
م�شلحة  فيه  مل��ا  املتميزة،  ال��ت��ج��ارب 
الدولة ومبا يدعم الرتقاء مبكانتها 
روؤي����ة  اإىل حت��ق��ي��ق  ���ش��ع��ي��ا  ال��ع��امل��ي��ة 
روؤية  مب�شتهدفات  احلكيمة  القيادة 
2021، وحتقيق الأجندة  الإمارات 
الوطنية و�شول اإىل مئوية الإمارات 

.»2071
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت ط��ي��ف الأم����ري 
احلكومي  الت�������ش���ال  اإدارة  م���دي���ر 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ي�����ر  وزارة  يف 
وم����ب����ادرات  وب����رام����ج  ال���دع���م  اإن   “
الدولة  توفرها  التي  الأداء  تطوير 
الت�شال  خ��رباء  �شبكة  زي��ارة  ومنها 
لالطالع  الفر�شة  تتيح  احل��ك��وم��ي 
ومنهجيات  الناجحة  التجارب  على 
وتبادل  احل���دي���ث���ة  ال��ع��م��ل  واآل����ي����ات 
الإع�����الم�����ي  امل�����ج�����ال  اخل���������ربات يف 
الكربى  ال���ع���امل���ي���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م����ع 

املتخ�ش�شة يف هذا املجال.«.
امل�شتمر  ال���ت���ط���وي���ر   “ واأ�����ش����اف����ت: 
املهنية  وال��������ق��������درات  ل����ل����م����ه����ارات 
الت�شال  ومتخ�ش�شي  لالإعالميني 
امل�����ش��اه��م��ة يف  دوره  م���ن  احل���ك���وم���ي 
امل�شتدامة  التنمية  اأه����داف  حتقيق 
اأول��وي��ة وه��دف رئي�ص يف  التي متثل 
روؤي���ة الإم����ارات 2021، م��ن خالل 
ت��ع��زي��ز الوعي  رف����ع ق��درت��ه��م ع��ل��ى 
الإيجابية  بال�شلوكيات  املجتمعي 
وتعزيز ال�شراكات مع فئات ومكونات 

املجتمع كافة.« 

•• اأبوظبي-الفجر:

بلدية  مركز  عرب  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
على  الع�شوائية  ال��ك��ت��اب��ة  لإزال����ة  حملة  ال��وث��ب��ة 
اجل����دران، وذل���ك ب��ه��دف م��واج��ه��ة ك��اف��ة اأ�شكال 
الأ�شول  على  واحلفاظ  العام،  املظهر  م�شوهات 

العامة واخلا�شة.
حيث  ي��ا���ص،  ب��ن��ي  منطقة  احل��م��ل��ة  �شملت  وق���د 
����ش���ارك يف احل��م��ل��ة ط����الب م��در���ش��ة ح���م���زة بن 
جانب  اإىل   - احلملة  ا�شتهدفت  و  املطلب،  عبد 
اجل���دران  بتنظيف  املتمثلة  امل��ي��دان��ي��ة  اأه��داف��ه��ا 
الطالب  توعية   - الع�شوائية  بالكتابات  امل�شوهة 

باأهمية املحافظة على املمتلكات العامة.
من جانبهم عرب الطالب عن �شعادتهم وفخرهم 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة، ك��م��ا ث��م��ن��وا بكل 
الفر�شة   منحهم  على  البلدية  حر�ص  التقدير 
للم�شاركة يف املحافظة على �شالمة املظهر العام 

لأبوظبي و�شواحيها.  

كذلك  ا�شتهدفت  احلملة  ه��ذه  اأن  املركز  واأ���ش��ار 
م�شوهات  ملواجهة  املجتمعية  امل�شوؤولية  تعزيز 
حتفيز  و  اأ�شكالها،  اخ��ت��الف  على  ال��ع��ام  املظهر 
روح املبادرات املجتمعية للحد من هذه الظواهر، 
واملباين،  واملدن  ال�شوارع  واملحافظة على نظافة 
لكافة  واحل�شارية  اجلمالية  بال�شمة  والرتقاء 

املدن. 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
توعوية  ح��م��الت  وم�شتمر  دوري  ب�شكل  تنظم 
ال��ك��ت��اب��ة على  م��ن ظ��اه��رة  للتخل�ص  وم��ي��دان��ي��ة 
اأكرث م�شوهات املظهر  اجل��دران، والتي تعد من 
العام �شرارا ، و�شمن هذا الإطار تدعو البلدية 

جميع اأفراد املجتمع والعائالت اإىل رفع م�شتوى 
من  اأبنائهم  لدى  املجتمعية  وامل�شوؤولية  الوعي 
حماية  �شاأنها  من  التي  بالقوانني  اللتزام  اأجل 
ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة وامل���ب���اين واملرافق  الأ����ش���ول 
اخل���دم���ي���ة م����ن ه�����ذه ال���ظ���اه���رة وغ����ره����ا من 

الظواهر ال�شلبية.

•• دبي –الفجر:

 قام وفد من “بيت اخلر”، تراأ�شه �شعيد مبارك املزروعي، نائب املدير العام للجمعية، 
بزيارة توا�شل ل�شعادة اأحمد عبيد الفال�شي، املدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال 
يف بلدية دبي، حيث قدموا له تقومي “درور زايد”، تقديراً جلهوده واجلهود اخلرية 
لنائب مدير عام اجلمعية، دعماً حلملتها  نقدياً  �شيكاً  الفال�شي  و�شّلم  دبي.  لبلدية 
الرم�شانية “وافعلوا اخلر لعلكم تفلحون”، وذلك بح�شور ن�شوان حممد، م�شوؤول 

العالقات اخلارجية، وذكرى اأحمد، رئي�ص ق�شم التن�شيق وامل�شاريع.
من جانب اآخر �شاهم “الإمارات الإ�شالمي” بتقدمي كوبونات املر الرم�شاين ل� 50 
اأ�شرة م�شجلة يف مركز العوير، الذي تديره “بيت اخلر” �شمن �شراكة ا�شرتاتيجية 
بني الطرفني، حيث �شلمت عواطف الهرمودي، مدير عام الإدارة التنفيذية والعمليات 

يف م�شرف الإمارات الإ�شالمي، �شيكاً نقدياً بقيمة اإىل موزة ال�شام�شي، رئي�ص ق�شم 
العالقات العامة واإ�شعاد املتعاملني يف اجلمعية، بح�شور فاطمة الد�شتي، مدير مركز 
العوير. وثّمن املزروعي هذه امل�شاهمات، م�شراً اإىل اأنها تاأتي دعماً  للجهود الإن�شانية 
التكافل  اإىل تعزيز روح  والتي تهدف  الف�شيل،  ال�شهر  التي تبذلها اجلمعية يف هذا 

بني اأفراد املجتمع.
12 مليون درهم، �شملت الأ�شر  “بيت اخلر” قد ر�شدت للمر الرم�شاين  وكانت 
امل�شجلة التي تتقا�شى م�شاعدات نقدية ب�شكل �شهري، مبا فيها اأ�شر الأيتام واأ�شحاب 
حمدودة  والأ���ش��ر  دره���م،   7،250،900 بقيمة  اأ���ش��رة،   4،252 وع��دده��ا  ال��ه��م��م، 
اأ���ش��رة، بقيمة   1،240 امل��وا���ش��م والأع���ي���اد، وع��دده��ا  ال��دع��م يف  ال��ت��ي تتلقى  ال��دخ��ل 
1،398،000 درهم، بالإ�شافة لتوزيع ما يزيد عن 6000 �شلة غذائية على الأ�شر 

املحتاجة والراغبة بالدعم.

م�ساهمات لدعم حملة »بيت �خلري« �لرم�سانية

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة ملو�جهة �لكتابة على �جلدر�ن يف بني يا�س

بتنظيم من مكتب االت�شال حلكومة االإمارات لدعم بناء الكفاءات والكوادر االت�شالية

30 خبري �ت�سال حكومي ي�ساركون يف زيارة لأهم �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�لإعالمية يف و��سنطن

الدولة  يف  احلكومي  االت�شال  منظومة  تطوير  ت�شتهدف  • الزيارة 
ومواكبة اأف�شل املمار�شات العاملية

واالإعالم يف وزارة الدفاع ووزارة  االت�شال  عمل  اآليات  على  •التعرف 
اخلارجية االأمريكية باالإ�شافة اإىل ال�شفارة االإماراتية يف وا�شنطن

ي�شتخدم الأول مرة يف املنطقة
بلدية مدينة �لعني ت�ستفيد من نبات �ل�سيد�ف �ملحلي يف م�ساريع �لزر�عات �لتجميلية
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأك����د ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حم��م��د �شعيد 
احلميدي مدير عام العمليات املركزية 
يف القيادة العامة ل�شرطة راأ�ص اخليمة 
رف����ع م�شتوى  ع��ل��ى  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����ص 
الإمارة  م�شتوى  على  بالأمان  ال�شعور 
ع��ل��ى م�����دار ���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك ، 
وزارة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��روؤي��ة  حتقيقاً 
الإم���ارات  دول��ة  تكون  اأن  يف  الداخلية 
و�شالمة  اأم��ن��اً  العامل  دول  اأف�شل  من 
، م�������ش���راً ب�����اأن ت���ع���اون اجل���م���ه���ور مع 
ال�شرطة يعد دلياًل على ارتفاع احل�ص 
الأمني وال�شعور بامل�شئولية لدى اأفراد 
املجتمع مما ينعك�ص على حماية الأرواح 
واملمتلكات .    ولفت احلميدي اإىل اأن 
�شرطة راأ�ص اخليمة ت�شعى من خالل 
الرتقاء  اإىل  الإ�شرتاتيجية  خطتها 
امليداين وتوفر  العملي  ب��الأداء  دائماً 
املجتمع  اأف���راد  ت�شعد  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
وت�شكل ا�شهاما يف توفر مقومات اأمن 
باجلهاز  الو�شول  خ��الل  من  املجتمع 
اأعلى  اإىل  املقدمة  وخدماته  ال�شرطي 
حماية  اأج���ل  م��ن  وامل�شتويات  امل��رات��ب 
حتققت  ال��ت��ي  والإجن�����ازات  املكت�شبات 
راأ�ص  اإم����ارة  ويف  ع��م��وم��اً  الإم�����ارات  يف 

اخليمة على وجه اخل�شو�ص .

مواجهة الزدحام :
   واأو�شح الرائد �شامل حممد بورقيبة 
رئ��ي�����ص ق�����ش��م امل�����رور وال����دوري����ات باأن 

واأف���راد  �شباط  و���ش��ف  �شباط  جميع 
كل  لتقدمي  ت��ام  ا�شتعداد  على  الق�شم 
للجمهور من  وامل�شاندة  الدعم  اأ�شكال 
وتوزيعهم  امل��ك��ث��ف  ت��واج��ده��م  خ���الل 
ال�شالمة  لتوفر  �شاملة  خطة  �شمن 
الطريق  م�شتخدمي  لكافة  امل��روري��ة 
وال���ع���م���ل ع��ل��ى اإح����ك����ام ال���رق���اب���ة على 
الدوريات  ت��وزي��ع  مت  ح��ي��ث   ، ال��ط��رق 
والطرق  الرئي�شية  التقاطعات  على 
املوؤدية اإىل امل�شاجد وتواجدهم كذلك 
ب��ال��ق��رب م���ن امل�����ش��اج��د وع��م��ل��وا على 
ت��ن��ظ��ي��م ح���رك���ة ال�����ش��ر وال���ت���اأك���د من 
ال�شحيحة  باأماكنهم  املركبات  وق��وف 
خالل  ازدح����ام  اأو  عرقلة  ح���دوث  دون 
توجيه  ، كما مت  ال��رتاوي��ح  اأداء �شالة 
باإتباع  وال���دراج���ات  امل��رك��ب��ات  ���ش��ائ��ق��ي 
النظام واللتزام بالقوانني ، يف خطوة 
هدفت غلى تكثيف اجلهود للحد من 
ال�شهر  رح����اب  امل���روري���ة يف  احل�����وادث 

الدوريات  ت��وزي��ع  خ��الل  م��ن  الف�شيل 
امل��ن��اط��ق والأم���اك���ن التي  امل���روري���ة يف 
ول�شيما  ن�شطة  مرورية  حركة  ت�شهد 
يف اأوق��ات ال��ذروة ويف مداخل وخمارج 
التوا�شل  الإ���ش��ه��ام يف  ب��ه��دف  الإم����ارة 
وتعزيزاً  املجتمع  �شرائح  خمتلف  م��ع 
والتفاعل  معهم  التوا�شل  ج�شور  مل��د 
مع كافة املنا�شبات مما يعك�ص اجلانب 
الأم���ن���ي  اجل����ان����ب  اإىل  الج���ت���م���اع���ي 
املجتمع  خ��دم��ة  يف  ودوره����ا  لل�شرطة 
ل�������ش���م���ان ت����وف����ر اأف�������ش���ل ب���ي���ئ���ة من 
معهم  العالقات  وتوثيق  تعزيز  خالل 
وم�����ش��ارك��ت��ه��م حل��ظ��ات��ه��م لإت���اح���ة لهم 

اأجواء ممتعة واآمنة .

مدفع االفطار:
ا�شتعدت  ف���ق���د   ، اآخ������ر  ج���ان���ب  وم�����ن 
راأ���ص اخليمة لإط��الق مرا�شم  �شرطة 
واتخذت  الرم�شاين  الإف��ط��ار  م��دف��ع 

الالزمة  الإج���راءات  كافة  ال�شاأن  بهذا 
ال�شائمني  اإخ���ط���ار  ب��ه��دف  لإط���الق���ه 
�شهر  خ��الل  اإف��ط��اره��م يومياً  مب��وع��د 
ال��رائ��د �شامل  ، وق��ال  امل��ب��ارك  رم�شان 
ب����اأن ���ش��رط��ة راأ������ص اخليمة  ب��ورق��ي��ب��ة 
تقليد  باعتباره  اإطالقه  على  حر�شت 
وم������وروث ���ش��ع��ب��ي ي��ق��ام لأول م����رة يف 
البهجة  اإدخ�������ال  م���ن  ك���ن���وع  الإم��������ارة 
ال�شهر  ح��ل��ول  عند  لل�شعب  وال�����ش��رور 
جاهزيته  على  وق��ف  حيث   ، الف�شيل 
وا�شتعداداته اخلا�شة بفاعلية مرا�شم 
الإطالق من حيث التاأكد من �شالمته 
واأدائه وملحقاته ب�شاأن معاير الأمن 
حتقيقاً   ، ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ن��د  وال�����ش��الم��ة 
لأه�������داف ���ش��رط��ة راأ�������ص اخل���ي���م���ة  يف 
كل  يف  اجلمهور  م��ع  ال��دائ��م  التوا�شل 
وحتقيقاً  العامة  والفعاليات  الأن�شطة 
ر�شا  بتعزيز  الداخلية  وزارة  لأه��داف 

اجلمهور باخلدمات املقدمة .

•• اأبوظبي - الفجر

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�ّشيخ  معايل  اأك��د 
اأن مركز  ال��ّت�����ش��ام��ح،  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ي���ق���ود  وامل���ه���ن���ي، 
م����ن ال���ت���ع���ل���ي���م ال��ت��خ�����ش�����ش��ي ال����ذي 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  ي��ح��ق��ق 
الوطنية  ال����ك����ف����اءات  ���ش��ن��اع��ة  ن���ح���و 
اخلطة  متطلبات  تلبية  على  ال��ق��ادرة 
 ،2021 ل���ل���دول���ة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
تلك  خا�شة   2030 اأبوظبي  وروؤي��ة 
الكوادر الإماراتية املبدعة يف املجالت 
الهند�شية والتكنولوجية ذات العالقة 
امل�شتقبلية  ب���امل�������ش���روع���ات  ال��وث��ي��ق��ة 
الف�شاء  ق��ط��اع��ات  وم��ن��ه��ا  ال��دول��ة  يف 
وال������ط������ران، وال����ط����اق����ة امل����ت����ج����ددة، 
وال����ب����رتوك����ي����م����اوي����ات وغ����ره����ا من 
ملوا�شلة  الالزمة  امل�شتقبلية  املجالت 
والتقدم  امل�شتدامة  النه�شة  حتقيق 

العربية  الإم������ارات  دول���ة  ال�����ش��ام��ل يف 
املتحدة.

ج����اء ذل����ك خ����الل اجل���ول���ة ال��ت��ي قام 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�ّشيخ  م��ع��ايل  بها 

التعليمية  العملية  لتفّقد  نهيان  اآل 
التابع  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  زاي������د  جم���م���ع  يف 
ي�شم  ال���ذي  و  التقني”  ل”اأبوظبي 
الّتطبيقّية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ث���ان���وّي���ة 

الطالبات  ف����رع  ال��ف��ن��ي��ة  وال���ث���ان���وي���ة 
���ش��ع��ادة مبارك  ب��ح�����ش��ور  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
���ش��ع��ي��د ال�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر ع���ام مركز 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 

واملهني، ور�شيدة نا�شف مدير ثانويات 
والفنية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
حيث  التقني”،  ل�”اأبوظبي  التابعة 
اطلع معاليه على معر�ص امل�شروعات 
وور�ص  ل��ل��ط��ال��ب��ات،  امل��ب��ت��ك��رة  العلمية 
�����ش��ّي��ة امل��ت��ق��دم��ة يف  ال��ع��م��ل ال��ّت��خ�����شّ
جم��ال ال��ك��ه��رب��اء، وخم��ت��ربات العلوم 
فوف  ال�شّ وت���ف���ّق���د  وامل���ع���ل���وم���ات���ي���ة، 
و�شارك  العلمّية،  والأق�شام  الّدرا�شّية 
ّفّية،  ال�شّ امل��ن��اق�����ش��ات  يف  ال��ّط��ال��ب��ات 
الّتعليمّي  م�������ش���اره���ّن  م�����ش��ت��ط��ل��ع��اً 
امل�شلحة  ي��ح��ق��ق  مب���ا  وط��م��وح��ات��ه��ّن 

العليا للوطن واملواطن. 
بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  وقال معايل 
“الّلغة  ��ة  ح�����شّ خ���الل  ���ش��اه��ده  م��ا  اأن 
مدى  ب���و����ش���وح  ي��ع��ك�����ص  اليابانّية” 
الّلغة  ه����ذه  م���ع  ال���ّط���ال���ب���ات  ت��ف��اع��ل 
الّثقافات  ع��ل��ى  ال���ّت���ع���ّرف  و�����ش����رورة 
الإن�����ش��ان��ّي��ة الأخ����رى، والّط����الع على 
وح�شارتهم،  وت��اري��خ��ه�����ش��م  ع��ادات��ه��م 

وال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا مب���ا ي���ت���واف���ق مع 
م��وروث��ات��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة، لفتا 
اّلذي قّدمنه  الغنائّي  العر�ص  اأن  اىل 
ال��ي��اب��ان��ّي��ة �شلط  ب��ال��ل��غ��ة  ال��ّط��ال��ب��ات 
ال�������ش���وء ع���ل���ى م����ع����اين ج��م��ي��ل��ة عن 
المارات  تعك�شه  وما  وقيمه  الّت�شامح 
خمتلف  م��ع  املجتمعّي  الّتعاي�ص  م��ن 
احل�شارات والثقافات الراقية، موؤكداً 
يف  تتج�شد  ال��ّت�����ش��ام��ح  ق��ي��م��ة  اأن  ع��ل��ى 
ال�ّشعوب،  على  الإم���ارات  انفتاح  روع��ة 
يتجّزاأ  ل  ج��زًءا  الت�شامح  اأن  وباعتبار 
م���ن ق�����ّوة الإم���������ارات ور���ش��ال��ت��ه��ا اإىل 

العامل.
وق����ال ���ش��ع��ادة م���ب���ارك ال�����ش��ام�����ش��ي اأن 
ثانويات  لطلبة  املتقدمة  امل�شتويات 
التكنولوجيا التطبيقية والفنية ياأتي 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  نتيجة 
لتطوير  امل��ت��م��ي��ز  ال���ع���م���ل  ب�������ش���رورة 
التقني”  “اأبوظبي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
واجلامعية  ال���ث���ان���وي���ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
التكنولوجيا  معهد  ومنها  له  التابعة 
للتعليم  اأبوظبي  ومعهد  التطبيقية، 
فاطمة  ك��ل��ي��ة  و  امل���ه���ن���ي،  وال���ت���دري���ب 
للعلوم ال�شحية، وبوليتكنك اأبوظبي، 

ال�شرتاتيجية  ه�����ذه  ت����رك����ز  ح���ي���ث 
ومرنة  متقدمة  مناهج  تطبيق  على 
ل���ش��ت��ي��ع��اب ك���ل م���ا ه���و ج���دي���د ومبا 
امل�شتدامة  الب�شرّية  الّتنمية  يحقق 
ل��ل��م��واط��ن��ني يف ال����ّدول����ة، م���ن خالل 
الهند�شية  وال���ق���درات  امل���ه���ارات  ب��ن��اء 
التخ�ش�شية العالية للطلبة املواطنني 
منذ ال�شغر مبا يجعلهم قادرين على 
مرحلة  وحتّديات  متطّلبات  مواجهة 
ما بعد النفط، ومبا يحقق طموحات 
اأب��وظ��ب��ي يف  الر�شيدة وروؤي���ة  ال��ق��ي��ادة 

�شباب الوطن الواعد.

تفقد»اللغة اليابانية« واملختربات وم�شروعات »التكنولوجيا الّتطبيقّية« والفنية

 نهيان بن مبارك: »�أبو ظبي �لتقني« يقود منظومة حتقق متطلبات �لنه�سة �مل�ستد�مة و�لتقدم �ل�سامل بالدولة
 مبارك ال�شام�شي: مناهجنا تبني املهارات والقدرات التي متكن املواطنني من حتّديات مرحلة ما بعد النفط

•• عجمان-الفجر

اإطالق  القت�شادية يف عجمان عن  التنمية  دائ��رة  اأعلنت 
اإىل  النظام  ويهدف  الإلكرتوين،  للتوظيف  حديث  نظام 
حيث  ال���دائ���رة،  يف  للعمل  امل��ت��م��ي��زة  ال��ك��ف��اءات  ا�شتقطاب 
�شيتمكن الباحثون عن عمل من الطالع على الوظائف 
النظام  �شهولة من خالل  بكل  عليها  والتقدمي  ال�شاغرة 
املتوفر على موقع الدائرة، كما �شُيمّكن النظام زائريه من 
التوا�شل املبا�شر مع م�شوؤويل التوظيف ومتابعة تفا�شيل 
املقابالت، اإ�شافة اإىل تقدمي خدمات اأخرى متعلقة تخدم 

الباحثني عن عمل.
وبهذا ال�شاأن قال اأحمد حممود احلمادي، مدير اإدارة املوارد 
الب�شرية “ حتر�ص الدائرة على تطبيق اأف�شل املمار�شات 
يف جمال تنمية راأ�ص املال الب�شري وتطويره، كما حتر�ص 
على توفر بيئة عمل جاذبة، ت�شهم يف ت�شجيع املوظفني 
على الإبداع والبتكار، وميثل نظام التوظيف اللكرتوين 
نهدف  التوظيف،  طلبات  ا�شتقبال  اآلية  يف  مهماً  ت��ط��وراً 
من خالله اإىل ت�شهيل مهمة الباحث عن عمل، وحتقيق 
اآلية اأكرث تفاعلية معه، كما �شي�شهم النظام يف ا�شتقطاب 

املواهب املتميزة للعمل يف الدائرة«

ُمتكاملة  الكرتونية  منظومة  التوظيف  نظام  و�شيوفر 
اللكرتوين  املوقع  التوظيف عرب  جلميع مراحل عملية 
https://www.ajmanded.ae/ ل��ل��دائ��رة 
الإجن�����از  ���ش��رع��ة  يف  ي�����ش��ه��م  مم���ا   hrform.aspx
وينعك�ص  الت�شغيلية  التكاليف  وتقليل  الكفاءة  وحت�شني 
يف  املتميزة  الوطنية  ال��ك��وادر  ج��ذب  على  مبا�شر  ب�شكل 
الدائرة،  ع��م��ل  مب��ج��ال  امل��رت��ب��ط��ة  التخ�ش�شات  خمتلف 
�شعادة  تعزز  متميزة  خ��دم��ات  تقدمي  يف  ب��دوره��م  للقيام 
الأهداف  حتقيق  يف  وُت�شهم  الإنتاجية  وترفع  املتعاملني 

ال�شرتاتيجية للدائرة.

�قت�سادية عجمان تطلق نظام �لتوظيف �لإلكرتوين

•• راأ�س اخليمة. . الفجر 

م�شت�شار  م��ه��ن��د���ص  ال���ل���واء  ث��م��ن 
م�شاعد  ال����زف����ني  ���ش��ي��ف  حم���م���د 

يف  العمليات  ل�شوؤون  العام  القائد 
�شرطة دبي رئي�ص املجل�ص املروري 
الحت��������ادي ج���ه���ود ����ش���رط���ة راأ������ص 
وت��ع��زي��ز اجلانب  ب���ث  اخل��ي��م��ة يف 

املجتمع  فئات  كافة  بني  التوعوي 
. واأ�شاف خالل م�شاركته يف حملة 
لل�شيارة  اأطفال  مقعد   30 توزيع 
والدوريات  امل����رور  اإدارة  ن��ف��ذت��ه��ا 
بح�شور  اخليمة  راأ����ص  �شرطة  يف 
�شعيد  ال���دك���ت���ور حم��م��د  ال��ع��م��ي��د 
احلميدي مدير العمليات املركزية 
النقبي  ال�����ش��م  اأح���م���د  وال��ع��ق��ي��د 
اأن  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  مدير 
ب��ت��وف��ر مقاعد  الأه������ايل  ال���ت���زام 
لأطفالهم داخل املركبات يجنبهم 
ال��ع��دي��د م��ن امل��خ��اط��ر وي�����ش��ه��م يف 
وحياتهم  �شالمتهم  على  احلفاظ 
اأف��اد العميد الدكتور  . من جانبه 
اإطالق  اأن  اإىل  احلميدي  حممد 

اإط�������ار  ه�������ذه احل����م����ل����ة ي�����اأت�����ي يف 
اخليمة  راأ�������ص  ���ش��رط��ة  م�����ش��اع��ي 
املجتمعي  ال��وع��ي  م�شتوى  ل��رف��ع 
بالأنظمة  املجتمع  �شرائح  ملختلف 
وال����ق����وان����ني امل�����روري�����ة ال���ت���ي من 
���ش��اأن الل���ت���زام ب��ه��ا احل��ف��اظ على 
م�شيفا   ، وممتلكاتهم  �شالمتهم 
اأن���ه مت خ���الل ه���ذه احل��م��ل��ة التي 
م�شت�شفى  دوار  عند  تنفيذها  مت 
30 مقعد  �شقر احلكومي توزيع 
�شائقي  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ي��ارات  اأط���ف���ال 
كتيبات  وت�����ش��ل��ي��م��ه��م  امل����رك����ب����ات 
ومن�شورات حتتوي على جمموعة 
املتعلقة  والإر�شادات  الن�شائح  من 

مبو�شوع احلملة .    

•• ابوظبي-الفجر:

الدولة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  �شيوف  العلماء  زار 
-ح���ف���ظ���ه اهلل- ج���ام���ع ال�����ش��ي��خ زاي������د ال���ك���ب���ر يف 
العا�شمة اأبوظبي، وا�شتمعوا من املر�شد ال�شياحي 
الهند�شة  وت�شاميم  الإن�����ش��اء،  مراحل  عن  �شرحا 
واخل�شائ�ص  وامل�شاحات   ، الإ�شالمية  والزخرفة 
اأهم  اأ�شبح من  ال��ذي  بها هذا اجلامع  امتاز  التي 

املعامل احل�شارية يف العامل ، والذي يزوره يوميا 
اآلف الزوار من خمتلف اأنحاء العامل .

ثم تناول العلماء -بح�شور الدكتور حممد مطر 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  الكعبي، رئي�ص 
والأوق������اف، وامل���دي���ر ال��ع��ام ، وع���دد م��ن م�شوؤويل 
الهيئة -طعام الإفطار يف اجلامع ، بعدها توجهوا 
اآل  امل��وؤ���ش�����ص ال�شيخ زاي���د  ال��ق��ائ��د  ل��زي��ارة ���ش��ري��ح 
على  الفاحتة  – وق����روؤوا  ث��راه  اهلل  -طيب  نهيان 

وحكمته  ماآثره  جزاء  له  والدعاء  الطاهرة  روحه 
ومنجزاته احل�شارية للوطن وللعامل الإ�شالمي، 
ومواقفه الإن�شانية يف الأزمات والكوارث الطبيعية 

...
بالنه�شة  اإعجابهم  ال�شيوف  العلماء  اأب��دى  وق��د 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  املت�شارعة  احل�شارية 
امل��ت��ح��دة ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خليفة 
ونائبه،  ال����دول����ة،  رئ��ي�����ص  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن 

ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ���وان���ه  الأم�����ني،  ع��ه��ده  وويل 
ب�شيا�شتهم احلكيمة  الإم��ارات  فاأ�شبحت  احلكام.. 
العربي  ال��ع��امل  مفخرة  التطويرية  وم��ب��ادرات��ه��م 
وقراءة  وا�شتقرارا،  وازده���ارا  تقدما  والإ�شالمي، 

للم�شتقبل.
الر�شمي  امل���رك���ز  زاروا  ق���د   ، ال��ع��ل��م��اء  وك����ان  ه���ذا 
اإ���ش��دار الفتوى ،  اآل��ي��ات  ل��الإف��ت��اء ، واط��ل��ع��وا على 
ثم زاروا عددا من مراكز حتفيظ القراآن الكرمي 

 ، املجتمع  اأب��ن��اء  اإليها  يت�شابق  التي   ، النموذجية 
املتطورة  ملناهجها  النظر  منقطع  اإقبال  وت�شهد 
راقية  بيئة  من  والدرا�شات  للدار�شني  تقدمه  وملا 
ومتميزة يف تعليم القراآن الكرمي : تالوة وجتويدا 
الأخالقية  بالرتبية  خا�شا  واهتماما  وتف�شرا 
اقتداء  والكبار  لل�شغار  الأ�شمى  الهدف  هي  التي 
بر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم الذي كان خلقه 

القراآن .

ل��ه��ذه النخبة م��ن علماء  ال���زي���ارات  وجت���يء ه���ذه 
ال���ع���امل الإ����ش���الم���ي لط���الع���ه���م ع��ل��ى الأمن������وذج 
واملواكبة  وال��ق��ي��م  التعليم  يف  املتميز  الإم���ارات���ي 
وا�شل  ال���زي���ارات  ه��ذه  بعد  وال��ت��ط��وي��ر.  للحداثة 
امل�شاجد  اإل���ق���اء حم��ا���ش��رات��ه��م يف  م�����ش��اء  ال��ع��ل��م��اء 
العناوين  م��ن  م��ت��خ��ذي��ن  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وامل��ج��ال�����ص 
التي اقرتحتها الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية 

والأوقاف مدار درو�شهم وحما�شراتهم.

�لعلماء �ل�سيوف يزورون جامع �ل�سيخ ز�يد �لكبري

مب�شاركة اللواء الزفني
مرور ر�أ�س �خليمة  توزع مقاعد �سيار�ت لالأطفال

اطالق مدفع االإفطار 
�سرطة ر�أ�س �خليمة تكثف �لدوريات يف �لطرق و�لأ�سو�ق 

فقد كل من التالية اأ�شمائهم �شهادات ا�شهم �شادرة من )الواحة كابيتال(:
1- ال�شيدة/ منى فتحي ابراهيم )اإماراتية اجلن�شية( �شهادة  رقم 1134841 

بعدد 271 �شهما.
اجلن�شية(  )اإم��ارات��ي��ة  املن�شوري  دروي�����ص  را�شد  غريب  ابراهيم  ال�شيد/   -2

�شهادة رقم 1134849 بعدد 271 �شهما.
املن�شوري )اإماراتية اجلن�شية( �شهادة  3-ال�شيد/ حمد غريب را�شد دروي�ص 

رقم 1134850 بعدد 272 �شهما.
على  الت�شال  اأو  اع��اله  امل��ذك��ورة  لل�شركة  ت�شليمها  برجاء  يجدها  من  على 

الرقم )0504456652( م�شكورا.

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم 
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•• ال�شارقة-الفجر:

ي��ح��ت��ف��ي امل�����ش��ه��د ال���ث���ق���ايف الإي���ط���ايل 
العاملية  ال��ع��ا���ش��م��ة  ال�����ش��ارق��ة  ب���اإم���ارة 
الإمارة  يقدم  حيث   ،2019 للكتاب 
الدويل  تورينو  معر�ص  �شرف  �شيف 
الثقافية  امل�����ش��رة  ل��ي��ع��ر���ص  ل��ل��ك��ت��اب، 
واحل�������ش���اري���ة ال���ت���ي ق��ادت��ه��ا الإم������ارة 
بروؤية وتوجهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة. 

ال�شارقة  اختيار  فعاليات  يف  وي�شارك 
خمتلف  امل�����ع�����ر������ص  ������ش�����رف  ����ش���ي���ف 
امل���وؤ����ش�������ش���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة والإع���الم���ي���ة 
الإماراتية، حيث تعر�ص جتاربها اأمام 
والأوروب���ي���ة، يف  الإي��ط��ال��ي��ة  نظرتها 
الوقت الذي يقدم نخبة من املثقفني 
وال���ك���ت���اب وال�������ش���ع���راء الإم����ارات����ي����ني 
الإب��داع��ي��ة ع��ل��ى اجلمهور  من��اذج��ه��م 
الإي������ط������ايل، وي����وق����ع����ون ن�������ش���خ���اً من 
اإ�شداراتهم الأدبية باللغة الإيطالية. 

م�شروع  �شمة  ال�شايغ:  حبيب  د. 
الدولية  امل��ع��ار���س  يف  امل�شاركة 

اال�شتدامة
الأمني  ال�شايغ،  د. حبيب  �شعادة  قال 
والكتاب  لالأدباء  العام  لالحتاد  العام 
احتاد  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال���ع���رب، 
كتاب واأدباء الإمارات: “تزين الثقافة 
ال�شنني،  ن��ه��ار  وك��اأن��ه��ا  ال�شارقة  زم��ن 
م�شروع  علينا  م��الأ  ن��ه��ار  اأط���ل  وكلما 
اأعمارنا  واحل�شاري  الثقايف  ال�شارقة 
وغ��م��ر وج��وه��ن��ا مب��ط��ره الأل���ي���ف. اإن 
ك�����ش��ي��ف �شرف  ال�������ش���ارق���ة  م�������ش���ارك���ة 
للكتاب  ال�����دويل  ت��وري��ن��و  م��ع��ر���ص  يف 
ال�شارقة  اإم���ارة  لتوجه  تكري�شا  ي��اأت��ي 
احلبيبة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ال�شارقة،  الأعلى حاكم  املجل�ص  ع�شو 
الرئي�ص الفخري لحتاد كتاب واأدباء 
الإمارات، وذلك نحو ا�شتمرار النجاح 
الثقافة  خ��دم��ة  اأف����ق  ال��ت��م��ي��ز، يف  ب���ل 
والوطنية والعربية، ومد ج�شور قوية 
العرب  ب��ني  الثقافية  ال��ع��الق��ات  م��ن 
وال���ع���امل. �شمة م�����ش��روع امل�����ش��ارك��ة يف 
امل��ع��ار���ص ال��دول��ي��ة ال���ش��ت��دام��ة، �شاأن 
العنا�شر  وهي  امل�شروع،  عنا�شر  بقية 
بع�شا،  بع�شها  مع  واملت�شقة  املتكاملة 
ولذلك فاإن نتائجها وا�شحة وثمارها 
وبا�شم  ب���ا����ش���م���ي  ال����ق����ط����وف.  دان����ي����ة 
ال��زم��الء كتاب واأدب���اء الإم���ارات اأعرب 
عن اعتزازنا جميعا بدورنا �شمن وفد 
ال�شارقة، وهو اأقل الواجب، والأمل اأن 
ن�شهم بقدر ما نحقق الذات واملو�شوع، 
اإىل  املرتجمة  اأعمالنا  عرب  نقدم  واأن 
الوجه احلقيقي  الإيطالية ما يعك�ص 

املده�ص واملانع لثقافتنا واإبداعنا. 
احلاكم،  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اهلل  ح��ف��ظ 

ووفقه دائما ملا يحب وير�شى«.

تنقل  ال�شارقة  العوي�س:  اهلل  عبد 
خارج  اإىل  االإماراتي  الثقايف  امل�شهد 

حميطه
العوي�ص  اهلل  ع��ب��د  ����ش���ع���ادة  وحت�����دث 
حول  بال�شارقة  الثقافة  دائ��رة  رئي�ص 
ال��ث��ق��ايف وح�شوره  ال�����ش��ارق��ة  م�����ش��روع 
“يف ظ��ل م��ا ت�شهده  ال��ع��امل��ي، ب��ق��ول��ه: 
�شاملة،  نه�شة ح�شارية  ال�شارقة من 
بو�شفها  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  واع��ت��م��اده��ا 
ذلك  انعك�ص  للبناء،  اأ�شا�شية  رك��ي��زة 
ع��ل��ى ن�����ش��اط��ه��ا ع��رب��ي��اً وع���امل���ي���اً، ولإن 
احتاج املقام اإىل �شرح وتف�شيل لذلك 
ال���ت���اري���خ ح�شب  ال��ن�����ش��اط، ف��ي�����ش��رده 
جغرافيته  يف  احل������دث  م��ق��ت�����ش��ي��ات 
ونوعه، فبعد ح�شور فاعل يف معار�ص 
الكتاب الدولية - ومعار�ص ايطاليا - 
من  تورينو  مدينة  توجهت  من��وذج��اً، 
دعوة  اإىل  ل��ل��ك��ت��اب،  م��ع��ر���ش��ه��ا  خ���الل 

لدورة  ال�شرف  �شيف  لتكون  ال�شارقة 
ال���ذي تتّوج  ال��ع��ام  2019، وه��و  ع��ام 
العاملية  العا�شمة  بلقب  ال�شارقة  فيه 
لحظ  “لقد  واأ������ش�����اف:  ل���ل���ك���ت���اب«. 
الدائم  ال�شارقة  ح�شور  الإيطاليون، 
يف منا�شباتها الثقافية، ذلك احل�شور 
ودعم  ومثابرة  عزمية  عن  ينم  ال��ذي 
م�شتمر من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ال�شارقة،  الأعلى حاكم  املجل�ص  ع�شو 
منا�شبات  ال�����ش��ارق��ة  ت�����ش��ارك  وع��ن��دم��ا 
العامل الثقافية، فهي ل متثل نف�شها 
الثقايف  امل�شهد  تنقل  اإنها  بل  فح�شب، 
الإماراتي اإىل خارج حميطه، وتعك�ص 
الثقافة  م�����ش��اه��د  م���ن  ب��ع�����ش��اً  ب��ذل��ك 
حيوّية  عن  تعرّب  م�شرة  يف  العربية، 

عطائها الثقايف«.

ال�شارقة  اإمارة  امل�شلم:  العزيز  عبد 
الثقل  ذات  امل��دن  من  واح��دة  غ��دت 

على خارطة العمل الثقايف
�شعادة  اأك������د  امل�������ش���ارك���ة  ه�����ذه  وح������ول 
رئي�ص  امل�شلم،  ال��ع��زي��ز  عبد  ال��دك��ت��ور 
اإمارة  اأن  اإىل  للرتاث  ال�شارقة  معهد 
امل��دن ذات  ال�شارقة غ��دت واح���دة م��ن 
ال��ع��م��ل الثقايف  ال��ث��ق��ل ع��ل��ى خ���ارط���ة 
كونها متتلك م�شروعاً ثقافياً متكامل 
�شاحب  اأ����ش���ا����ش���ات���ه  و����ش���ع  الأرك���������ان 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�ص  ع�����ش��و  ال���ق���ا����ش���م���ي،  حم���م���د 
يزيد  ما  منذ  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى 
بالإن�شان  للنهو�ص  عاماً  اأرب��ع��ني  عن 
وف��ك��ره وم��ع��ارف��ه والرت��ق��اء بامل�شرة 
اأكرث  اآف��اق  نحو  للمجتمع  احل�شارية 

تطوراً وازدهاراً.

تلتقي  ال�����ش��ع��وب  اإن  امل�شلم:”  وت��اب��ع 
والتوا�شل  باحلوار  وتزدهر  باملعرفة 
نظرنا  واإن  واحل�������ش���اري،  الإن�����ش��اين 
اإحدى  تورينو  مدينة  متتلكه  ما  اإىل 
ال��ث��ق��اف��ة الأوروب���ي���ة يجعلنا  ع��وا���ش��م 
ب���ك���ل م����ا من���ل���ك م����ن طاقات  ن��ن��ف��ت��ح 
اإب���داع���ي���ة وخم�����زون م���ع���ريف ع��ل��ى اأن 
الإن�شاين  الإرث  ه���ذا  معها  نتقا�شم 
دخولك  مب��ج��رد  للعيان  ميثل  ال���ذي 
ال�شارقة  اإم���ارة  اختيار  واأن  للمدينة، 
الكتاب  م��ع��ر���ص  ع��ل��ى  ����ش���رف  ���ش��ي��ف 
فيها وال��ذي بات واح��داً من الأحداث 
الثقايف  ال��ع��م��ل  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  امل��ه��م��ة 
الأوروب��ي والإيطايل يدّل على مكانة 
الإم���ارة ودوره���ا كج�شر وب��واب��ة تفتح 
معارف  على  الأوروب��ي��ة  الثقافة  اأم��ام 
وح�����ش��ارة ال�����ش��رق وه����ذا اأم����ر نفخر 

ونعتّز به«.

حم��م��د ح�����ش��ن خ��ل��ف: االح��ت��ف��اء 
ثقافية  جلهود  تكرمي  بال�شارقة 

تتوا�شل منذ اأكرث من اأربعة عقود 
ح���ول ه���ذا الح��ت��ف��اء ب��امل��ن��ج��ز املعريف 
لإمارة ال�شارقة، وامل�شرة التي قطعتها 
ل��ت��ت��وج ع��ا���ش��م��ة ع��امل��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب، قال 
�شعادة حممد ح�شن خلف، مدير عام 
والتلفزيون:  لالإذاعة  ال�شارقة  هيئة 
الثقافية  ال��ع��امل  ع��وا���ش��م  “حتتفي 
بامل�شروع احل�شاري الذي تقوده اإمارة 
ال�����ش��ارق��ة ب��روؤي��ة وت��وج��ي��ه��ات �شاحب 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
الكتاب  ق��دم  ال��ذي  القا�شمي،  حممد 
والفعل املعرفة اأ�شا�شاً لتحقيق نه�شة 
خمتلف  مع  عالقاتها  وبناء  الإم���ارة، 
تتويجها  وما  العامل،  وبلدان  ثقافات 
 2019 للكتاب  ال��ع��امل��ي��ة  بالعا�شمة 
���ش��وى ت���اأك���ي���داً ل��ه��ذا الح���ت���ف���اء، وما 
اختيارها �شيف �شرف معر�ص تورينو 
جلهود  تكرمياً  �شوى  للكتاب  ال��دويل 
اأربعة  اأك��رث من  تتوا�شل منذ  ثقافية 

عقود«.
روؤيتها  م����ن  “انطالقاً  واأ������ش�����اف: 

ال�شارقة  م�����ش��رة  دع���م  اإىل  ال��رام��ي��ة 
م�شروعها  يف  وامل�شاهمة  احل�����ش��اري��ة 
الكبر، ت�شارك هيئة ال�شارقة لالإذاعة 
الثقايف  امل�شهد  تقدمي  يف  والتلفزيون 
اأمام احلراك  واملنجز املعريف لل�شارقة 
الثقايف الإيطايل، حيث تنقل فعاليات 
معر�ص  �شرف  �شيف  الإم���ارة  اختيار 
بربنامج  ل��ل��ك��ت��اب  ال������دويل  ت���وري���ن���و 
حوارات  و�شل�شلة  م��ب��ا���ش��رة،  تغطيات 
مع نخبة من املثقفني والكتاب العرب 
املعر�ص،  يف  امل�شاركني  والإي��ط��ال��ي��ني 
يومية  ف��ق��رات  تخ�شي�ص  ج��ان��ب  اإىل 
لالإ�شاءة على فعاليات جناح ال�شارقة 
وت���اب���ع حم��م��د خلف:  امل���ع���ر����ص«.  يف 
ال�شارقة  ت��ك��رمي  ع���ن  احل���دي���ث  “اإن 
هو  وال��ع��امل��ي��ة،  ال��دول��ي��ة  الفعاليات  يف 
بالثقافة  واحتفاء  تكرمي  عن  حديث 
والإماراتية  ع��ام��ة،  ب�����ش��ورة  العربية 
الإمارة  جنحت  حيث  خا�شة،  ب�شورة 
للعمل  م�����ش��رق��ة  �����ش����ورة  ت���ق���دمي  يف 
العربية  املنطقة  يف  وال��ث��ق��ايف  امل��ع��ريف 
لكل  �شيف  اختيارها  فعاليات  خ��الل 
باري�ص،  الدولية:  الكتب  معر�ص  من 
و���ش��اوب��ال��و، ون��ي��ودل��ه��ي، ك��م��ا جنحت 
ال�شمو حاكم  روؤي��ة �شاحب  يف جت�شد 
ال��ك��ت��اب م�شاحة  اع��ت��ب��ار  ال�����ش��ارق��ة يف 
البلدان  ولقاء  الثقافات  حل��وار  رحبة 

على قيم التعاي�ص واملحبة وال�شالم«.

نافذة  ال�شارقة  العقروبي:  م��روة 
واالإماراتي  العربية  بالثقافة  تطل 

على العامل باأ�شره
وقالت مروة العقروبي، رئي�ص املجل�ص 
“اختيار  اليافعني:  لكتب  الإم��ارات��ي 
�شرف  معر�ص  ال�شارقة �شيف  اإم��ارة 
حّلت  اأن  بعد  للكتاب  ال���دويل  تورينو 
باري�ص  م��ع��ار���ص  م��ن  ك��ّل  على  �شيفاً 
و���ش��اوب��اول��و ون��ي��ودل��ه��ي وغ��ره��ا من 
الأحداث الثقافية العاملية املهمة يدل 
ع��ل��ى م��ك��ان��ة دول���ة الإم�����ارات العربية 
امل���ت���ح���دة واإم��������ارة ال�������ش���ارق���ة ودوره�����ا 
نافذة  باعتبارها  والثقايف  احل�شاري 
والإماراتية  العربية  بالثقافة  تطل 
مل�شروعها  ومل����ا  ب���اأ����ش���ره  ال���ع���امل  ع��ل��ى 
اأث���ر ف��اع��ل على احلراك  ال��ث��ق��ايف م��ن 
ال��ع��امل��ي، وم��ا هذا  الثقايف والإب��داع��ي 
��ت��ن��ا ب���ه مدينة  احل�����ش��ور ال����ذي خ�����شّ
بهذا  اح���ت���ف���اًء  اإل  ال��ع��ري��ق��ة  ت��وري��ن��و 
اجلهود  م��ن  جلملة  وت��ت��وي��ج��اً  املنجز 
الدولة  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
التوا�شل  م��ّد ج�شور  بهدف  والإم���ارة 
احل�����ش��اري والإن�������ش���اين م���ع خمتلف 
وتابعت”:  ال��ع��امل«.   ح��ول  الثقافات 
اأعد املجل�ص الإماراتي لكتب اليافعني 
برناجماً  املعر�ص  يف  م�شاركته  خالل 
متكاماًل احتفاء بهذه ال�شت�شافة، اإذ 
تخ�شي�شه  مت  ال��ذي  الربنامج  يتنوع 
حوارية،  جل�شات  �شل�شلة  تنظيم  بني 
العاملني  م��ن  نخبة  خ��الل��ه��ا  ي�شلط 
يف جم�����ال ����ش���ن���اع���ة ك���ت���ب الأط����ف����ال 
املوا�شيع  اأبرز  ال�شوء على  واليافعني 
ال��ت��ي ت��رت��ق��ي ب��ه��ذه ال�����ش��ن��اع��ة، مثل 
الب�شرية،  وال��ك��ت��ب  ال�شامتة  الكتب 
اإىل جانب تخ�شي�ص �شل�شلة من ور�ص 
الق�ش�شية  وال��ق��راءات  الفنية  العمل 
املجل�ص  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ننظمها  ال��ت��ي 
الي�����ط�����ايل ل��ك��ت��ب ال���ي���اف���ع���ني ال����ذي 
ال��ك��ث��ر م���ن عالقات  ت��رب��ط��ن��ا م��ع��ه 

ال�شراكة والتعاون«.

بال�شارقة  االحتفاء  الكو�س:  را�شد 
حتقيق  على  الكتاب  ق��درة  يك�شف 

التقارب االإن�شاين املن�شود
ب����دوره حت���دث را���ش��د ال��ك��و���ص، املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي جل���م���ع���ي���ة ال���ن���ا����ش���ري���ن 
الحتفاء  “ي�شكل  الإم�����ارات�����ي�����ني: 
معر�ص  �����ش����رف  ����ش���ي���ف  ب���ال�������ش���ارق���ة 
على  ت��اأك��ي��داً  للكتاب  ال���دويل  ت��وري��ن��و 

التي  وروؤي��ت��ه��ا  ال�شارقة  اإم���ارة  ر�شالة 
�شاغها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، اإذ 
ت��ك�����ش��ف ق�����درة ال���ك���ت���اب ع��ل��ى حتقيق 
وجت�شد  املن�شود،  الإن�����ش��اين  ال��ت��ق��ارب 
التوا�شل  ج�شور  م��د  يف  الثقافة  اأث���ر 
ب���ل���دان العامل،  ب���ني  ال��ب��ن��اء وال��ف��ع��ال 
ال�شمو  ي��وؤك��ده �شاحب  ف��ه��ذا م��ا ظ��ل 
حاكم ال�شارقة، وي�شدد على اأهميته يف 
جممل ما تقوده ال�شارقة من م�شاريع 
ثقافية ومعرفية واإبداعية«. واأ�شاف: 
النا�شرين الإماراتيني  “تعرب جمعية 
�شمن  امل��ع��ر���ص  يف  م�شاركتها  خ���الل 
واح��دة من  ال�شارقة عن  اإم���ارة  جناح 
اجلهود النوعية واملتفردة التي تخطو 
ب��ه��ا الإم�����ارة ل��ت��ع��زي��ز ���ش��ن��اع��ة الن�شر 
املحلي، حيث تعمل اجلمعية على دعم 
جهود النا�شر املحلي وت�شهيل مهامه، 
اإىل جانب النهو�ص بخرباته ومعارفه 
ودجمه يف �شوق الن�شر الدويل ليكون 
مع  امل�شتوى  على  للمناف�شة  م��وؤه��اًل 
اأن  الكو�ص  واأع��ت��رب  ال��ع��امل��ي«.  النا�شر 
الدويل  ت��وري��ن��و  معر�ص  يف  امل�����ش��ارك��ة 
ل��ل��ك��ت��اب ال����ذي ي��ع��د واح����دة م��ن اأبرز 
اإىل  اإ�شافة  اأوروب��ا، ي�شكل  املعار�ص يف 
اجلهود التي تبذلها اجلمعية وفر�شة 
لتعزيز جمالت التعاون مع املوؤ�ش�شات 
واملبادرات النظرة يف اإيطاليا، خا�شة 
املعر�ص  خ��الل  �شتكون  ال�شارقة  واأن 
الثقافية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اه��ت��م��ام  م��رك��ز 

والنا�شرين الأوروبيني«.

ال�شارقة  امل��ك��ان��ة  ك����رم:  ب��ن  رمي 
اأهداف  حتقيق  يف  �شاهمت  الثقافية 

املوؤ�ش�شات العاملة يف االإمارة
ك��رم مدير  ب��ن  م��ن جهتها قالت رمي 
“اإن  ب��امل��راأة:  لالرتقاء  من��اء  موؤ�ش�شة 
اإم���ارة  متثلها  ال��ت��ي  الثقافية  امل��ك��ان��ة 
ال�شارقة على امل�شتوى العاملي، �شاهمت 
العاملة  املوؤ�ش�شات  اأه��داف  حتقيق  يف 
���ش��ورة م�شبقة  وق��دم��ت  الإم������ارة،  يف 
عنها اأمام خمتلف املوؤ�ش�شات الدولية، 
وهذا ما جنني ثماره اليوم يف اختيار 
ال�شارقة �شيف �شرف معر�ص تورينو 
للكتاب، فهذا الحتفاء ميثل  ال��دويل 
اإرثي  جمل�ص  جتربة  لتقدمي  فر�شة 
ملوؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع  امل��ع��ا���ش��رة،  ل��ل��ح��رف 
من������اء، اأم�������ام ن���ظ���رات���ه���ا الأوروب�����ي�����ة 
والإيطالية، وا�شتعرا�ص عمق الثقافة 
الإم���ارات���ي���ة، ل��ت��ك��ون ���ش��ورة ح��ّي��ة عن 
جهود الإمارة يف دعم �شناعة احلرف 
بها  وال�شتثمار  وتطويرها  ال�شعبية 
الأ�شيلة  الهوية  مالمح  من  كواحدة 
واأ�شافت:  الإم�����ارات�����ي«.   للمجتمع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  “قادت 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة،  الأعلى حاكم  املجل�ص  ع�شو 
للكتاب  عاملية  عا�شمة  لتتوج  الإم���ارة 
الباب  يفتح  الإجن����از  وه���ذا   ،2019
املوؤ�ش�شات  م��ع  �شراكات  لبناء  اأمامنا 
امل��ع��ن��ي��ة يف خم��ت��ل��ف ب���ل���دان ال���ع���امل، 
موؤ�ش�شاتنا  ا�شرتاتيجية  واأن  خا�شة 
قائمة على تبادل اخلربات والتجارب 
م���ع امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
فر�ص  وت���ف���ع���ي���ل  ذات�����ه�����ا،  امل�����ج�����الت 
ال�شراكات والدمج والتدريب املتوا�شل 
ال�شعبية  احل��رف  باتت  اإذ  وامل�شرتك، 
الكثر  اه���ت���م���ام  حم���ط  الإم����ارات����ي����ة 
والأزي����اء،  ال��ف��ن��ون،  يف  امل�شتغلني  م��ن 
وال��ت�����ش��م��ي��م امل��ع��ا���ش��ر وال��ت��ق��ل��ي��دي يف 
العامل، ممن يرغبون يف التعرف على 

حرفنا املحلية«.

ونحتفي  نتباهى  امل��ع��ال:  خ��ل��ود 
باملكانة العالية الإمارة ال�شارقة 

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ك��ت��ب��ت ال�������ش���اع���رة خلود 
املرة  لي�شت  اأنها  الرغم  “على  املعال: 

اإىل  ق�شائدي  بي  تطر  التي  الأوىل 
اإيطاليا لكنها هذه املرة تطر بي على 
للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  ط��ائ��رة  م��ن 
متوجهة ونخبة من الأ�شدقاء الكتاب 
يف  للم�شاركة  تورينو  اإىل  وامل��ب��دع��ني 
الذي  للكتاب  ال��دويل  معر�ص تورينو 
يحتفي بال�شارقة �شيف �شرف املعر�ص 
هذا العام.. حيث ن�شارك يف الربنامج 
كهذا  مهم  ح��دث  يف  ونحتفل  الثقايف 
الإيطالية  اإىل  لأع��م��ال��ن��ا  ب��رتج��م��ة 
اأعمال  لرتجمة  الهيئة  مبادرة  �شمن 
كتاب ومبدعني، وامل�شاركة الفاعلة بها 
خارج الدولة يف مثل هذه الحتفاليات 
ال�شارقة  حل�����ش��ور  ت���اأك���ي���دا  ال���ك���ربى 
قائمة  يف  الهيئة  ت�شعه  ال��ذي  املميز 
ال�شارقة  مل��ك��ان��ة  وت��ع��زي��زا  اأول��وي��ات��ه��ا 
ال��ث��ق��اف��ي��ة م���ن خ����الل ن�����ش��ر الإب������داع 
املحلي وت�شليط ال�شوء عليه يف املنابر 
ال��دول��ي��ة. وق��د �شبق واأ���ش��رت يف اأكرث 
من مقام اإىل مدى اأهمية هذه املبادرة 
وما تقوم به ال�شارقة من جهود كربى 
على  وعربيا  الكبر حمليا  الأث��ر  لها 
هذه  اإذا  وال��ط��وي��ل..  الق�شر  امل���دى 
زي�����ارة خم��ت��ل��ف��ة ومم���ي���زة ل��ي�����ص فقط 
لعام  ل��ل��ك��ت��اب  ت���وري���ن���و  م��ع��ر���ص  لأن 
لأن  اأو  ب��ال�����ش��ارق��ة،  يحتفي   2019
هام  ترجمة  م�شروع  �شمن  امل�شاركة 
وكبر ولكن متيز هذه امل�شاركة ياأتي 
من اأن ح�شورنا حتت مظلة ال�شارقة 
اللقب  ل��ل��ك��ت��اب،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
وجدارة  كبر  با�شتحقاق  نالته  ال��ذي 
لنا  ي��ح��ق  اإذا  اجل��م��ي��ع..  عليها  يتفق 
امل�شروع وهذا  امل�شاركون يف هذا  نحن 
ونوظف  ونحتفي  نتباهى  اأن  احل��دث 
العالية  املكانة  هذه  لتعزيز  ح�شورنا 
التي ا�شتطاع �شلطان الثقافة اأن ي�شع 
طموحات  اإىل  م�شتندا  فيها  ال�شارقة 
كربى تتالقح وتتنا�شل لتاأخذ ِبَنا من 
اإجناز اإىل اآخر اأكرب، ومن اأفق اإىل اأفق 

اأو�شع ومن مدى اإىل اآخر اأرحب. 
ترى  واإمن��ا  اأب��دا  تكتب  ال�شعادة ل  اإن 
اأق������دم وم����ن القلب  وحت�������ص، ول���ه���ذا 
ك���ل ال�����ش��ك��ر والم���ت���ن���ان ل�����ش��ان��ع هذه 

ال�شعادة«.

بال�شارقة  االحتفاء  العميمي:  �شلطان 
التي  النجاحات  �شل�شلة  اإىل  ي�شاف 
حققتها دولة االإمارات العربية املتحدة

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ب��اح��ث وال���روائ���ي 
ا�شت�شافة  “تعترب  العميمي:  �شلطان 
م���دي���ن���ة ت���وري���ن���و الإي���ط���ال���ي���ة اإم������ارة 
معر�ص  على  �شيفاً  لتكون  ال�شارقة 
مهماً  ح��دث��اً  للكتاب  ال���دويل  ت��ورن��ت��و 
�شل�شلة  اإىل  ي�شاف  ج��دي��داً  وجن��اح��اً 
النجاحات التي حققتها دولة الإمارات 
ال�شارقة التي  العربية املتحدة واإمارة 
عا�شمة  اليون�شكو  قبل  من  اخترت 
عاملية للكتاب، وهما اختيار وا�شت�شافة 
التي  الكبرة  اجل��ه��ود  بف�شل  حتققا 
يوليها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي يف �شبيل 

دعم الثقافة حمليا وعربيا ودولياً«. 
ال�شت�شافة  هذه  “وتكت�شب  واأ�شاف: 
اأكرث  ع��رب  اأهميتها  ال�����ش��ارق��ة  لإم����ارة 
م��ن ج��ه��ة، اإذ اإن��ه��ا ت��رت��ب��ط م��ن جهة 
باإيطاليا ذات التاريخ العريق يف عاملي 
اهتماما  ت���ويل  وال��ت��ي  والأدب،  ال��ف��ن 
ب��احل�����ش��ارات ال�����ش��رق��ي��ة التي  ك���ب���راً 
الأن�شطة  ع���رب  ت��اري��خ��ي��ا  ب��ه��ا  ت��ت�����ش��ل 
املبكرة.  وال���ش��ت��ك�����ش��اف��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
بتخ�ش�ص  اه��ت��م��ام��ه��ا  جن���د  ول���ذل���ك 
ال��ع��رب��ي��ة يف ج��ام��ع��ات��ه��ا يعود  ال��ل��غ��ة 
ق���راب���ة ق���رن ون�����ش��ف. م���ن جهة  اإىل 
دولية  ب�شمعة  املعر�ص  يحظى  اأخ��رى 
والتاأليف  الن�شر  �شعيد  على  ك��ب��رة 
املطري:  �شيخة  امل��ع��رف��ة«.  و�شناعة 
املعرفة  اأ�����ش����ف����ار  حت���م���ل  ال�������ش���ارق���ة 
ال�شاعرة  وع��ربت  لالإن�شانية  تقدمها 

اأثر  عن  املطري  �شيخة  والإعالمية 
اختيار ال�شارقة �شيف �شرف معار�ص 
“مازالت  ب��ق��ول��ه��ا:  ال��دول��ي��ة  ال��ك��ت��ب 
ق����واف����ل ال�������ش���ارق���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة حتمل 
اأ�شفار املعرفة وتقدمها لالإن�شانية يف 
وها  العاملية  الكتاب  معار�ص  خمتلف 
هي اليوم بعد عدد من تلكم التجارب 
يف باري�ص و�شاو باولو ونيودلهي حتط 
للكتاب  ت��وري��ن��و  م��ع��ر���ص  رح��ال��ه��ا يف 
املعر�ص،  ه��ذا  يف  ���ش��رف  �شيف  لتحل 
مو�شاة  امل���رة  ه��ذه  امل�����ش��ارك��ة  و�شتكون 
عاملية  عا�شمة  بال�شارقة  باحتفائنا 
العا�شمة  ه���ذه  اأب��ن��اء  ون��ح��ن  للكتاب 
البهية  ال�����ش��ورة  للعامل  ق��دم��ت  ال��ت��ي 
للعا�شمة احلقيقية للكتاب والثقافة«.  
وتابعت: “اأما عن امل�شاركة فاإنها تقدم 
واجللو�ص  والتعارف  للتالقي  فر�شة 
اإن�شانية  ثقافية  ح��واري��ة  طاولة  على 
واحدة لطرح الت�شاوؤلت الكربى التي 
اإىل  للو�شول  وذل���ك  املثقفني  ت�شغل 
نتائج تخدم اخلارطة الأكرب للثقافة، 
هذه  ف���اإن  ال�شخ�شي  ال�شعيد  وع��ل��ى 
ال��ف��ر���ش��ة ت��ف��ت��ح يل ب��اب��اً ج���دي���داً من 
اأب����واب امل��ع��رف��ة وحت��دي��داً يف الطالع 
على اجلانب التاريخي لثقافة تورينو 
ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص واإي��ط��ال��ي��ا ب�����ش��ك��ل عام 
واأي�شاً متنحني هذه امل�شاركة م�شاحة 
الكاتب الذي  الكتابة لأن  جديدة من 
ومدنها  الثقافة  خارطة  على  مير  ل 
تطوير  يف  ال���ش��ت��م��رار  ي�شتطيع  ل��ن 
اأدوات��ه و�شيبقى كما هو، ولهذا فاإنني 
اأزجي في�ص ال�شكر والعرفان ل�شيدي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي على منحنا هذه 
م���ن هذا  ن��ك��ون ج�����زءاً  ال��ف��ر���ش��ة لأن 

احلدث الثقايف«.

فر�شة  امل�شاركة  الظاهري:  نا�شر 
للتعبري عن تالقي الثقافات وتبادل 

الرثاء احل�شاري
ال��ك��ات��ب ن��ا���ش��ر ال���ظ���اه���ري ك���ت���ب: “ 
للكتاب  ت��وري��ن��و  معر�ص  يف  امل�����ش��ارك��ة 
يف دورت���ه اجل��دي��دة وال���ذي حت��ل فيه 
تتويجها  بعد  ���ش��رف  �شيف  ال�شارقة 
ت��ع��د اجن���ازاً  ل��ل��ك��ت��اب،  عا�شمة ع��امل��ي��ة 
ث��ق��اف��ي��اً، وح�����ش��وراً ح�����ش��اري��اً يف هذه 
باإرثها  وال����رثي����ة  اجل��م��ي��ل��ة  امل���دي���ن���ة 

وتاريخها الفني والثقايف.
الإم��ارات كلها حا�شرة، وال�شارقة هي 
احلا�شنة وامل�شرفة على هذا التجمع، 
اأن جنعل من  اآم��ل��ني  وه��ذا احل�شور، 
هذه الفر�شة ال�شانحة معرباً لتالقي 
الثقافات وتبادًل ثرياً وغنياً للمظاهر 
ومعنى  واحل���������ش����اري����ة  اجل����م����ال����ي����ة 
فاإيطاليا  الثقايف،  والتالقح  للت�شامح 
الأدب  يف  متجلية  ال����دوام  على  ك��ان��ت 
والعربية،  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ف��ن 
امل�شرة  تاأثر كبر يف رفد  لها  وك��ان 
ع��ل��ى كافة  الإن�������ش���ان���ي���ة  احل�������ش���اري���ة 
ال�شعد والجتاهات الفكرية واملدار�ص 
الفنية. اأمتنى اأن جتد ترجمة الثقافة 
والأدب والإب��داع الإم��ارات��ي اإىل اللغة 
الإيطالية �شبياًل لالنت�شار والتعريف 
مبكونات الإرث العربي والإ�شالمي يف 
الإمارات، واأن يجد القارئ بالإيطالية 
ي�����ش��ف��ي ع��ل��ي��ه البهجة  م��ف��ي��داً  ���ش��ي��ئ��اً 
�شكراً  امل��ع��رف��ي��ة،  وال���ف���ائ���دة  وامل���ت���ع���ة 
لل�شارقة كونها عا�شمة عاملية للكتاب، 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  وم����ب����ارك 
���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ال���ت���ك���رمي ال���ذي 
ي�شتحق من جامعات تورينو، ومبارك 
هذا احل�شور والتجلي للثقافة والأدب 

والإبداع الإماراتي يف اإيطاليا«.

حمد بن �شراي: م�شاهمات ال�شارقة 
ت�شمل الف�شاءات وامليادين الثقافية 

يف العامل
وح������ول ح���ج���م ح�������ش���ور ال�������ش���ارق���ة يف 

عوا�شم الثقافة العاملية، قال الدكتور 
وتتنّوع  “تتمّيز  ����ش���راي:  ب���ن  ح��م��د 
مكانا  لل�شارقة  الثقافية  امل�شاهمات 
الف�شاءات  ت�شمل  ونوعا وزمانا وتكاد 
وامل��ي��ادي��ن ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ال���ع���امل. وها 
للكتاب  ال�شارقة  هيئة  مع  تنّقلنا  هي 
ون�شتعر�ص  نعر�ص  ال��ع��امل  ق���ارات  يف 
والرتاثي  وال���ف���ّن���ي  ال��ث��ق��ايف  مت��ّي��زن��ا 
اأمام اجلمهور العاملي. وحال و�شولنا 
اإليهم نقّدم اإليهم ما متّيزت به دولتنا 
وما تعتز به اإمارتنا الرائدة من ثقافة 
“وقد لحظنا  وفن وت���راث«.  وتابع: 
اإقبال  مدى  القاّرّية  املعار�ص  تلك  يف 
تلك  يف  ال�شارقة  جناح  على  اجلمهور 
ال�شارقة  املعار�ص حتى �شارت لإم��ارة 
الإم���ارات  بثقافة  فيها  حتّلق  اأجنحة 
وت���راث���ه���ا وف���ك���ره���ا. ن��ح��ن م���ع هيئة 
عقول  اإىل  ن�����ش��ل  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����ش��ارق��ة 

واأفكار الآخرين بكّل �شهولة وُي�ْشر«. 
لول  ليتم  ذل��ك  ك��ان  “وما  واأ����ش���اف: 
واإ�شراف  بجهود  ثم  تعاىل  اهلل  ف�شل 
ال�شيخ  ال��دك��ت��ور  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
حفظه  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 
واملتوا�شل  ال�����دوؤوب  ال��ع��م��ل  ث��م  اهلل. 
يف  متمّثلة  ل��ل��ك��ت��اب،  ال�����ش��ارق��ة  لهيئة 
رّكا�ص  ب���ن  اأح���م���د  الأ����ش���ت���اذ  ����ش���ع���ادة 

العامري، وفريقه العملي املتمّيز«. 

ننقل ثقافتنا وفنوننا  حبيب غلوم: 
ننقل  وقبلها  ال�شديق  ال�شعب  اإىل 
�شلطان  من  تعلمناها  التي  اإن�شانيتنا 

الثقافة 
وق������ال امل���م���ث���ل وامل�����خ�����رج الإم�����ارات�����ي 
الدكتور حبيب غلوم مبنا�شبة تكرمي 
ال�شارقة:  اإم����ارة  الإي��ط��ال��ي��ة  ت��وري��ن��و 
م���دى  ع����ن  ال���ت���ع���ب���ر  ع����ن  “عاجز 
واحل�شاري  ال��ث��ق��ايف  باملنجز  ف��خ��ري 
يوم  كل  ت��زدان  التي  امل�شرقة  لإمارتنا 
والعلوم  الثقافة  بحلة فريدة يف بحر 
وال��ف��ن��ون وت�����زداد األ���ق���اً وت��وه��ج��اً بني 
وهبتنا  التي  املدينة  فهي  امل��دن  �شائر 
لها  فاأخل�شنا  واملعرفة  الثقافة  ع�شق 

ولربانها �شلطان القلوب.
ن��رتب��ع على عر�ص  وب��ك��ل فخر  ال��ي��وم 
اهلل  بف�شل  والآداب  والفنون  الثقافة 
التنوير  ���ش��ل��ط��ان  ب��رع��اي��ة  ث���م  وم����ن 
اأنف�شنا  ونغبط  الأمم  بني  به  ونباهي 
ل��ن��ا وك��رم��ه علينا فهو  ع��ل��ى رع��اي��ت��ه 
الأب واملعلم تتلمذنا على علمه وعمق 
اجلمال  بعلم  معرفة  ف��ازددن��ا  ثقافته 
والإبداع فنحن لعلمه مريدون وعلى 

طريقته �شائرون.
نتطلع دائماً اأن ن�شاركه اأحالمه التي 
ل ح����دود ل��ه��ا وه����ا ن��ح��ن ن��رح��ل اإىل 
اإي��ط��ال��ي��ا ننقل  بلد اجل��م��ال وال��ف��ن��ون 
ال�شديق  ال�شعب  اإىل  ثقافتنا وفنوننا 
التي تعلمناها  اإن�شانيتنا  وقبلها ننقل 
من �شلطان الثقافة والفنون والآداب.

عبد اهلل الهدية: كل الطرق توؤدي 
اإىل م�شروع ال�شارقة الثقايف

وتوقف ال�شاعر عبد اهلل الهدية عند 
ال��ع��امل، وحجم  اأم���ام  ال�شارقة  ���ش��ورة 
م���ا ت���ق���وده م���ن ج���ه���ود، ب��ق��ول��ه: “كل 
ال�شارقة  م�����ش��روع  اإىل  ت���وؤدي  ال��ط��رق 
ال���ث���ق���ايف �����ش����واء ك�����ان داخ������ل ال���دول���ة 
العلمي  احل�����راك  وك����ل  خ���ارج���ه���ا،  اأو 
املتعددة  مب�شمياته  والفني  والفكري 
تاأ�شياًل  بال�شارقة  يقرتن  واملتنوعة 
وح�شوراً وتفاعاًل يف حلها وترحالها، 
م�شروعها  وجه  ال�شارقة  ولت  فاأينما 
ركب  وجهة  اأناخت  واأينما  احل�شاري 
نرى  للكتاب  هيئتها  ق��واف��ل  م�شرة 
اإليها بكل �شغف  اأفئدة املريدين تهفو 
وال�شتفادة  الط����الع  ب��غ��ي��ة  وح��ر���ص 
كان  اإن  واملجتمعية  الذاتية  والتنمية 
هذا احلراك حملياً، وبهدف الطالع 
الثقايف ومعرفة �شر تفوقها  والتبادل 

اإن كان  وامل���وؤث���ر  امل���ذه���ل  وح�����ش��وره��ا 
خارجياً. واأ�شاف: “خالل هذه الأيام 
حتط هيئة ال�شارقة للكتاب رحالها يف 
لتمد  للكتاب  ال��دويل  تورينو  معر�ص 
بقوالبها  ال��ع��رب��ي��ة  ث��ق��اف��ت��ه��ا  ج�����ش��ور 
الأ���ش��ي��ل��ة وب��واق��ع��ه��ا احل���داث���ي الذي 
الإن�شاين  احل�شاري  التالقي  ي��رثي 
احل�شاري  التالقي  ليتم  اإيطاليا  مع 
املجاز  ال��روم��اين وم�شرح  امل���درج  ب��ني 
وق�شر  كولو�شيوم  م�شرح  �شالة  وبني 
الثقافة وبني نافورة ثونتاين ونافورة 
بحرة خالد وبني اجن��ازات ليوراندو 
دافن�شي واجنازات كاهن مملكة عمان 
ع��م��د ب���ن ج���ر ب���ن ع��ل��ي ال����ذي يعترب 
ال��ن��ق�����ص ال�����ذي ي��ن��ت�����ش��ب ف����وق قربه 
مهماً  اأث��ري��اً  ك��ن��زاً  مليحة  منطقة  يف 
بالن�شبة للبعد احل�شاري الإن�شاين«. 

كما  ال�������ش���ارق���ة  ه����ي  “هذي  وت����اب����ع: 
ع��ه��دن��اه��ا حم��ل��ي��اً ودول���ي���اً ك��ل ي���وم يف 
����ش���اأن ث��ق��ايف وف���ك���ري وع��ل��م��ي جديد 
ال�شارقة للكتاب  وبديع وها هي هيئة 
العامل  تبهر  ت��زال  ل  معطياتها  بكل 
لتطرز  اخل����ارج����ي����ة  مب�������ش���ارك���ات���ه���ا 
الت�شويقي  بانت�شارها  املحلي  جناحها 
امل�شاركة  ه���ذه  وم���ا  ال��ن��اج��ح  ال�����دويل 
الكوين  ام��ت��داده��ا  ثمار  م��ن  ثمرة  اإل 
ال��ذي خطط له وراه��ن على  العظيم 
واملنجزين  امل���وؤرخ���ني  ق����دوة  جن��اح��ه 
والأدب��������اء  ل��ل��ك��ت��اب  ال����روح����ي  والب 
امل���ب���دع���ني ال���ع���رب وال����داع����م الأك����رب 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى 
ن�شاأل  ال��ذي  ال�شارقة  حاكم  ل��الحت��اد 
اهلل اأن ميده بالعمر املديد وال�شعيد«. 
ال�شارقة  م�����ش��ارك��ات  ح��م��دان:  �شعيد 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  ر�شالة  حتمل 
ج�شور  وت��ق��وي��ة  الت�شامح  يف  امل��ت��ح��دة 
�شعيد  الكاتب  والبناء وعرّب  التوا�شل 
ح��م��دان ع��ن اخ��ت��ي��ار ال�����ش��ارق��ة �شيف 
�شرف معر�ص تورينو الدويل للكتاب 
مكانة  لها  ت��وري��ن��و  “حمطة  ب��ق��ول��ه: 
الثقافية،  ال�شارقة  م�شرة  يف  خا�شة 
فهي تاأتي كاأول احتفاء دويل بال�شارقة 
بعد اختيارها كعا�شمة عاملية للكتاب. 
التي  الإيطالية  املدينة  ه��ذه  وطبعاً 
الأ�شبوع  خالل  ال�شارقة  �شت�شت�شيف 
العريقة  و�شهرتها  طابعها  لها  املقبل 
يف جم����ال ال��ف��ن��ون وامل���ت���اح���ف ودع���م 
�شانحة  ف��ر���ش��ة  و���ش��ت��ك��ون  ال��ث��ق��اف��ة، 
الثقافتني  ب���ني  م���ا  اأك�����رث  ل��ل��ت��ق��ارب 
جمالت  ودع���م  والإي��ط��ال��ي��ة  العربية 
التعاون.  وا�شتكمل “جتربة ال�شارقة 
خالل الفرتة املا�شية وحتديدا خالل 
العام املا�شي واختيارها ك�شيف �شرف 
فرن�شا  مثل  ل��دول  دولية  معار�ص  يف 
ال�شارقة  ج��ع��ل  وال��ه��ن��د  وال����ربازي����ل 
ترثي لغات العامل مبجموعة خمتارة 
الثقافة  وت��ق��دم  العربية،  الكتب  م��ن 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ف��ن��ون وال�����رتاث وتنظم 
اأم�������ش���ي���ات وم��ل��ت��ق��ي��ات م��ه��م��ة جعلت 
اأهمية  وت��ربز  ويتفاعل،  يهتم  الآخ��ر 
ه����ذه الح��ت��ف��ال��ي��ة يف ال���زم���ن ال���ذي 
العربية  وخا�شة  الثقافة  فيه  تعاين 
ال�شورة  وط���غ���ي���ان  ال��ت��ه��م��ي�����ص  م����ن 
هذه  وت�شويه  واملغلوطة  ال�����ش��وداوي��ة 
احل�شارة العظيمة باأفعال اجلماعات 
ال�شمو  “�شاحب  وتابع:  الإرهابية«. 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي حفظه اهلل كان ينظر بعيداً 
باأهمية  ���ش��ن��وات  ع��ن��دم��ا وج���ه وم��ن��ذ 
وم�شاركة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ح�����ش��ور 
املحافل  ب��ق��وة يف خم��ت��ل��ف  ال�����ش��ارق��ة 
وبلغاته  ال���ع���امل  دول  ويف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
حتمل  التي  امل�شاركات  هذه  املختلفة، 
ر�شالة دولة الإمارات العربية املتحدة 
التوا�شل  ج�شور  وتقوية  الت�شامح  يف 
والفنون،  الثقافة  خالل  من  والبناء 

فهي القنوات الأعمق والهم«.

قائد عام �سرطة عجمان يكرم �ملتميزين �سمن مبادرة »نو�سلك لتكرميك«
•• عجمان-وام:

كرم �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام �شرطة 
والدوريات،  امل��رور  ب���اإدارة  املخالفات  اإدخ���ال  ف��رع  موظفي  عجمان 
ومكتب الإبعاد الإداري باإدارة املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية �شمن 
مبادرة “نو�شلك لتكرميك “ من خالل التوجه اإليهم ومفاجاأتهم 
لتكرميهم يف مقر عملهم تقديرا لإجنازاتهم املتميزة. وزار �شعادة 
املخالفات يف مركز خدمات  اإدخ��ال  ف��رع  �شرطة عجمان  ع��ام  قائد 
املرور والرتخي�ص ب�شكل مفاجئ لتكرمي املوظفني املتميزين فيه، 
اإدخال  يف  واملتميزة  الطيبة  النتائج  حتقيق  يف  جلهودهم  تقديرا 

بيانات املخالفات املرورية والتدقيق عليها.. كما زار مكتب الإبعاد 
املوظفني  العقابية والإ�شالحية لتكرمي  املوؤ�ش�شة  اإدارة  الإداري يف 
املتميزين تقديرا جلهودهم املتميزة املقدمة يف دعم وتقدم مكتب 
املكرمني،  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  �شعادة  وهناأ  الإداري.  الإب��ع��اد 
و�شلمهم لوحة ال�شكر والتقدير وكرمهم مبكافاآت مالية و�شهادات 
تقدير، م�شيدا بجهودهم املخل�شة التي بذلوها يف حتقيق النتائج 
�شكرهم  بالغ  ع��ن  امل��ك��رم��ون  ع��رب  جانبهم  م��ن  العمل.  يف  املتميزة 
بث  ال��ذي  التكرمي  و�شعادتهم يف  �شرطة عجمان  عام  قائد  ل�شعادة 
اأن الإخال�ص يف العمل هو  ال�شعادة والر�شا يف نفو�شهم، موؤكدين 

واجب وطني واأخالقي.

احتفاًء باختيارها �شيف �شرف معر�س تورينو الدويل للكتاب 2019

روؤ�ساء موؤ�س�سات ثقافية وكّتاب �إمار�تيون: �ل�سارقة تقدم �سورتنا �مل�سرقة �إىل �لعامل

نا�شر الظاهري�شيخة املطريي \�شعيد حمدانمروة العقروبي �شلطان العميميعبداهلل بن هدية عبداهلل العوي�سحممد خلف
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فروع االإمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية 31 دي�شمرب 2018

U.A.E Branches - Financial Statements
As on 31 December 2018 

تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2018

بيان االأرباح اأو اخل�شائر  لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

بيان االأرباح اأو اخل�شائر واالإيرادات ال�شاملة 
االأخرى لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

بيان التغريات يف حقوق ملكية املركز الرئي�شي 
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

بيان التدفقات النقدية  لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

اإي�شاحات حول البيانات املالية كما يف 31 دي�شمرب 2018
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بلدية منطقة �لظفرة تنظم ملتقى 
�ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية

)IEEE( طلبة جامعة عجمان يح�سدون �أكرب عدد من �جلو�ئز يف

•• الظفرة-الفجر:

املهنية  وال�شحة  لل�شالمة  العاملي  اليوم  مع  تزامنا 
ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة مم��ث��ل��ة مبكتب 
الأول  ال�شنوي  اللقاء  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 
ال��ظ��ف��رة حتت  ال��ع��ام��ل��ة يف منطقة  ال�����ش��رك��ات  م��ع 
م�شوؤولية  الظفرة  منطقة  على  “املحافظة  عنوان 

اجلميع«.
العاملي  ال���ي���وم  اأه������داف  ال��ل��ق��اء ع��ر���ص  ومت خ���الل 
ل��ل�����ش��الم��ة وال�����ش��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة وا���ش��ت��ع��را���ص بع�ص 
ال��ب��ي��ئ��ة ال�شحة  ت��خ�����ص  ال���ت���ي  ال��ه��ام��ة  ال���ق���وان���ني 
على  التفتي�ص  ن��ت��ائ��ج  ع��ر���ص  وك��ذل��ك  وال�����ش��الم��ة 

م��واق��ع ال��ب��ن��اء والن�����ش��اء خ��الل ال�����ش��ن��وات ال�شابقة 
ال�شركات  ات��خ��اذه��ا م��ن قبل  ال��واج��ب  والج�����راءات 
ملعاجلة ق�شايا البيئة وال�شحة وال�شالمة املختلفة. 
نظام  على  التحديثات  بع�ص  عر�ص  اإىل  بالإ�شافة 
و�شرح  املهنية.  وال�شحة  لل�شالمة  اأبوظبي  اإم���ارة 
والذي  اخلا�ص  القطاع  مع  لل�شراكة  البلدية  روؤي��ة 
ت�شمن ترحيب البلدية باأي مبادرات اأو مقرتحات 
الل��ت��زام مبتطلبات  م�شتوى  ل��رف��ع  ال�����ش��رك��ات  م��ن 
اإىل  اللقاء  وي��ه��دف  وال�����ش��الم��ة.    وال�شحة  البيئة 
امل�شاهمة يف �شمان خف�ص احلوادث املهنية يف بيئة 
العمل، واحلد من اآثار الأعمال على البيئة املحيطة، 
واحلفاظ على املظهر العام يف خمتلف املواقع مبدن 

منطقة الظفرة. بالإ�شافة اإىل التاأكيد على اأهمية 
ال��ت��ع��اون وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ق��ط��اع احلكومي 
والقطاع اخلا�ص مبا يخدم املنطقة واأفراد املجتمع 
امل��ح��ل��ي.  وي���اأت���ي ال��ل��ق��اء ت��زام��ن��اً م��ع ال��ي��وم العاملي 
لل�شالمة وال�شحة املهنية الذي ي�شادف 28 اأبريل 
من كل عام وحتتفل به اجلهات احلكومية واخلا�شة 
ومركز اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية )اأو�شاد(. 
ويف اخلتام �شارك ممثلي ال�شركات يف التوقيع على 
وال����ذي يعرب  وال�����ش��الم��ة  وال�����ش��ح��ة  البيئة  م��ي��ث��اق 
واخلا�ص  ال��ع��ام  القطاعني  يف  اجلميع  ال��ت��زام  ع��ن 
اآمنة  عمل  اأم��اك��ن  وت��وف��ر  البيئة  على  باملحافظة 

و�شحية جلميع العاملني.

•• عجمان- الفجر:

عجمان،  جامعة  م��ن  طالبية  ف��رق  ثمانية  متكنت 
وللعام العا�شر على التوايل، اأن تكت�شح م�شابقة يوم 
الطلبة، فرع الإمارات، ملعهد املهند�شني الكهربائيني 
والإلكرتونيني )IEEE( يف ن�شخته الرابعة ع�شرة، 
الأمريكية يف  العام اجلامعة  احت�شنته هذا  وال��ذي 
اأكرب  لتكون جامعة عجمان �شاحبة  راأ���ص اخليمة، 

ر�شيد من اجلوائز يف امل�شابقة وعددها 8 جوائز.
وقد تناف�ص يف امل�شابقة طلبة الهند�شة، وتكنولوجيا 
اإىل  ينتمون  ال��ذي��ن  الكمبيوتر،  وع��ل��وم  املعلومات، 
الإمارات على �شت فئات، وهي  دولة  يف  جامعة   16
الت�شميم امل�شرتك، والت�شميم الهند�شي، والت�شميم 
املتقدم، وهند�شة الربجميات، والت�شميم ال�شناعي، 

واخلدمة املجتمعية.
وقد ح�شل طلبة اجلامعة على املركز الأول يف فئة 
الت�شميم ال�شناعي )IDP( عن م�شروعهم “�شباق 
املركبات امل�شتقلة” الذي قدمه الطالب �شبيع هيثم، 
على  وح�شلوا  اإب��راه��ي��م،  يحيى  املهند�ص  ب��اإ���ش��راف 
 )SEP( الربجميات  هند�شة  فئة  يف  الول  املركز 

عن م�شروعهم “الواقع الفرتا�شي للتعليم: لعبة 
دورة املياه” الذي قدمه الطالب علي حممد ر�شا، 
باإ�شراف املهند�ص و�شام �شهيب. وح�شلوا اأي�شا على 
 )CSP( املجتمعية  اخل��دم��ة  فئة  يف  الول  امل��رك��ز 
بالعلوم  ال�شلة  ذات  “التطبيقات  م�شروعهم  ع��ن 
الذي  والريا�شيات”  وال��ه��ن��د���ش��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املالح،  ولن���ا  �شديقي  ���ش��م��رة  الطالبتني  اأجن��زت��ه 

باإ�شراف املهند�شة تزيني �شريف.
الت�شميم  فئة  الأول يف  املركز  الطلبة على  وح�شل 
فرز  “نظام  م�شروعهم  ع��ن   )EDP( الهند�شي 
الطالبان كا�شف خان وعبد  اأجن��زه  الكرات” ال��ذي 
ظافر.  مهنور  م.  املهند�شة  ب��اإ���ش��راف  عمر،  العزيز 
وعن نف�ص الفئة، ح�شل الطلبة على املركز الثالث 
عن م�شروعهم “نظام فرز الكرات” للطالبات �شهد 
ع���راق���ي، واأجن����ي ال�����ش��ي��د، ول��ي��ن��ا ال��ن��ا���ش��ر، و�شلمى 

ال�شيد، باإ�شراف املهند�ص حممد عجم.
– احلو�شبة،   )SDP( وعن فئة الت�شميم املتقدم
الثاين عن م�شروعهم  املركز  ح�شد طلبة اجلامعة 
الزهامير”  ملر�شى  امل�شاعدة  الذكية  “النظارات 
للطلبة حممد اأيت قا�شم، و�شيف الدين الغالييني، 

وموؤيد حافظ، واأحمد ه�شام، باإ�شراف الربوفي�شور 
ذات  وعن  �شهيب.  و�شام  واملهند�ص  مر،  م�شتح�شن 
الفئة، ح�شل طلبة اجلامعة على املركز الثالث عن 
ل�شلل  الذكي  الفيزيائي  العالج  “جهاز  م�شروعهم 
يعقوب،  وبيرت  ر�شا،  حممد  علي  للطلبة  الوجه” 
وخ��ال��د ال��ب��الون��ة، ب��اإ���ش��راف ال��ربوف��ي�����ش��ور كمران 

اإر�شاد، واملهند�ص و�شام �شهيب.
وحقق طلبة اجلامعة املركز الثاين يف فئة الت�شميم 
املتقدم )SDP( – الت�شالت واللكرتونيات، عن 
م�شروعهم “نظام احل�شور البيومرتي مع حتديد 
حممد  �شيد  للطلبة  املدر�شية”  للحافالت  الطرق 
وحممد  ال�شيد،  وحم��م��ود  راأف���ت،  ومهند  رام�����ش��ي، 
زي���دان،  ح�شن  ال��دك��ت��ور  ب��اإ���ش��راف  ال�شيخ،  حم��م��ود 

واملهند�ص خالد حمفوظ.
ثقافة  تعزيز  اإىل  ال�شنوية  امل�شابقة  ه��ذه  وت��ه��دف 
امل��ن��اف�����ش��ة ب���ني ال���ط���الب، والع������رتاف ب���الإجن���ازات 
دولة  يف  الطلبة  م��ن   )IEEE( لأع�����ش��اء  ال��ب��ارزة 
بينهم،  اخل��ربات  لتبادل  من�شة  وتوفر  الإم���ارات، 
وتعزيز املهارات القيادية لديهم، وتعريف اجلمهور 

.)IEEE( �على ال

•• دبي-الفجر:

كرم �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل 
مكتوم رئي�ص املجل�ص الأعلى للطاقة 
يف دب�����ي، اأك���ادمي���ي���ة ���ش��رط��ة دب���ي، 
عن  ع�شرة  الثالثة  بالدورة  الفائزة 
تنظمها  التي  الرت�شيد”  “جائزة 
بالتعاون  دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة 
مع وزارة الرتبية والتعليم، وهيئة 
بدبي،  الب�شرية  والتنمية  املعرفة 
التعليمية  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات  ل��الح��ت��ف��اء 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف  ال��ت��ي تطبق 
واملياه،  الكهرباء  ا�شتهالك  تر�شيد 
الإجن��������ازات  ت���ق���دي���ر  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

الفردية �شمن القطاع التعليمي.
ت�شلم اجلائزة �شعادة اللواء الأ�شتاذ 
ال��دك��ت��ور حم��م��د اأح���م���د ب���ن فهد، 

لالأكادميية  ال��ع��ام  القائد  م�شاعد 
وال��ت��دري��ب، امل�����ش��رف ال��ع��ام ملدار�ص 

الدكتور  الأ�شتاذ  والعميد  حماية، 
حممد بطي ثاين ال�شام�شي، مدير 

بالنيابة،  دب����ي  ���ش��رط��ة  اأك���ادمي���ي���ة 
ح�شن  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  والعقيد 

اخل��دم��ات، حيث  اإدارة  امل��ال، مدير 
ع��ل��ى جائزة  الأك���ادمي���ي���ة  ح�����ش��ل��ت 
امل���ن�������ش���اأة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل���ت���م���ي���زة يف 
رو�شة حماية  ف��ازت  كما  الرت�شيد، 
جائزة  على  دب���ي،  ل�شرطة  التابعة 
فريق الرت�شيد املتميز، اإ�شافة اإىل 
ج��ائ��زة اجل��ن��دي امل��ج��ه��ول، وجائزة 
املن�شق  وج���ائ���زة  امل��ت��م��ي��ز،  ال��ف��ري��ق 

التعليمي املتميز يف الرت�شيد.
ابن  اللواء  �شعادة  ثمن  جانبه،  من 
فهد اأهمية ن�شر ثقافة الرت�شيد يف 
اإىل  اإ�شافة  حياة الطلبة واملجتمع، 
حتفيز امل�شاركة الإيجابية من قبل 
اجلميع، وامل�شاهمة يف بناء م�شتقبل 
م�شتدام لالأجيال القادمة، من اأجل 

غٍد اأف�شل.
كما اأكد العميد الدكتور ال�شام�شي 

على اأهمية حث املوؤ�ش�شات التعليمية 
ع��ل��ى ت��ب��ن��ي اأف�����ش��ل امل���م���ار����ش���ات يف 
الكهرباء  ا�شتهالك  تر�شيد  جم��ال 

واملياه واملوارد الطبيعية، بالإ�شافة 
اإىل ن�شر الوعي البيئي بني الطلبة، 
واتباع اأف�شل املمار�شات التي يجب 

بهدف  اليومية  احل��ي��اة  يف  اتباعها 
حت��ق��ي��ق اأف�����ش��ل ال��ن��ت��ائ��ج يف جمال 

تر�شيد ال�شتهالك.

�أحمد بن �سعيد �آل مكتوم يكّرم �أكادميية �سرطة دبي

فروع االإمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية 31 دي�شمرب 2018

U.A.E Branches - Financial Statements
As on 31 December 2018 
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وا�شعة  جم��م��وع��ة  اإىل  �شخ�شيا 
م���ن ك���ب���ار امل�������ش���وؤول���ني ال���رو����ص، 
ويجوب البالد حتى ي�شعر بنف�شه 
مب�شاكل اجلمهور. اليوم ، بالكاد 
م��ك��ات��ب��ه يف  اإىل  ق�������ش���ره  ي����غ����ادر 
يتطلب   ، عام  وب�شكل  الكرملني. 
الأم������ر، ع��ل��ى الأق�������ل،  ك���ارث���ة اأو 
مناورة ع�شكرية اأو حدًثا ريا�شًيا 

لإخراجه من مو�شكو.
على  ه���ذا  ب��وت��ني  ت�شميم  اإّن     
ت�شديق خُمربيه، اأدى اإىل �شل�شلة 
م���ن احل�����ش��اب��ات اخل���اط���ئ���ة. بعد 
القرم  ج��زي��رة  ل�شبه  رو�شيا  �شم 
الأمن  دع��ا ج��ه��از   ،  2014 ع��ام 
اجلي�ص،  وخم��اب��رات  ال��ف��ي��درايل 
اإىل حرب بالوكالة يف جنوب �شرق 
اأوكرانيا، واأكدوا لبوتني اأن كييف 
وتقبل هيمنة مو�شكو  �شت�شت�شلم 
ل   ، �شنوات  خم�ص  بعد  ب�شرعة. 

من "بني وي وي" ودعاة احلرب 
على �شاكلته.

ق��د ُي��ف�����ش��ر ه���ذا ال�����ش��ي��اق مل����اذا مل 
الوقت  يف  ال��رو���ش��ي،  الرئي�ص  ي��ر 
امل���ن���ا����ش���ب، ل��ع��ب��ة ال���ع���م���الء وهم 
م��ت��ن��ا���ش��ب يف  غ���ر  دوًرا  ي��ل��ع��ب��ون 
ل  اأنهم  غر  ال�شيا�شية،  قراراته 
ي�شيطرون على اأي جمال ؛ ويبقى 
وهو  م��ن��ازع،  ب��ال  القي�شر  بوتني 
الوكالت  تاليب  على  متاما  قادر 
البع�ص.  بع�شها  �شد  وتوظيفها 
ل ، اإنه بالأحرى، ُيدّللهم وُيغدق 
منحهم  يف  ي�����رتدد  ول  ع��ل��ي��ه��م، 
مكانة اأكرب من املوؤ�ش�شات الأخرى 
التي من مهامها اإعالمه وتقدمي 

امل�شورة اإليه.

متتالية  احل�شابات اخلطاأ
   يف ال�شابق، كان بوتني يتحدث 

الربيطاين لتوليف وجهات نظر 
حل  وحماولة  الوكالت،  خمتلف 
حتت  تو�شع  اأن  قبل  التناق�شات 

اأعني امل�شوؤولني ال�شيا�شيني.
من  دوام�������������ة   ، وال����ن����ت����ي����ج����ة    
ي�شتمر  امل�شّي�شة،  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
كلما  وحجمه،  تدخلها  منو  ن�شق 
تناف�شت الوكالت لتقدمي الآفاق 
اأيديولوجياً  ج���اذب���ي���ة  الأك�������رث 
- وت��ب��ادل��ت ع��م��ل��ي��ات ال��ط��ع��ن يف 

الظهر.
اإّن تزلف جمتمع ال�شتخبارات    
ال���رو����ش���ي م���ا ان���ف���ك ي��ت��ف��اق��م يف 
العديد  ال�شنوات الأخ��رة. ومثل 
من القادة الت�شلطيني الآخرين ، 
اأ�شبح بوتني، مبرور الوقت، اأقل 
التي  النظر  وجهات  مع  ت�شاحًما 
 ، اخلا�شة  اأف��ك��اره  مع  تتطابق  ل 
اأقلية  تقت�شر على  دائرته  وباتت 

لأن����ه����م ي���خ���ربون���ه ع����ن ع�����امل ل 
وال�شيطرة  ا�شتيعابه  ي�شتطيع 
عيوبه  يخفي  ان��ه  ؛  بنف�شه  عليه 
نف�شه بحزام  اإح��اط��ة  م��ن خ��الل 

من اخلرباء.

مناف�شة داخلية مثرية للقلق
يتناف�شون  ف��اإن��ه��م   ، ه�����وؤلء  اأم����ا 
لقد  وح�شناته.  مبكرمته  للظفر 
اأك��رث فعالية  اأن��ه ل �شيء  اأدرك���وا 
اإخباره  م��ن  بوتني  اح���رتام  لنيل 
مب���ا ي��ري��د ���ش��م��اع��ه - ول��ي�����ص ما 
اأخربين  وك��م��ا  ي��ع��رف��ه.  اأن  يجب 
���ش��اب��ط خم���اب���رات رو���ش��ي �شابق 
باأخبار  ن��اأت��ي  " ل  تعلموا  ل��ق��د   ،

�شيئة اإىل طاولة القي�شر".
اخلا�شة  الأج�����ه�����زة  مت����ار�����ص     
ال���رو����ش���ي���ة ت�����اأث�����راً ه���ائ���ال على 
وح�شب  ل���ل���ع���امل.  ب���وت���ني  ن���ظ���رة 

الرئا�شية  الإدارة  م�شادر  بع�ص 
، ع��ن��دم��ا ان��خ��رط��ت اأوك���ران���ي���ا يف 
 2013 اأوروم��ي��دان عامي  ث��ورة 
امل���خ���اب���رات  ح������ذرت   ، و2014 
م����وق����ع  اأن  م�������ن  اخل������ارج������ي������ة 
فيكتور   ، حينها  املبا�شر  الرئي�ص 
خلطر  تعر�ص  قد  يانوكوفيت�ص، 
جهاز  ط��م��اأن  امل��ق��اب��ل،  يف  ج�شيم. 
الأم������ن ال���ف���ي���درايل ب���وت���ني: كل 

�شيء كان حتت ال�شيطرة.
يانوكوفيت�ص  اأُج�����رب  وع��ن��دم��ا    
على الفرار اإىل رو�شيا ، مل ُيثني 
اخلارجية   املخابرات  على  بوتني 
ل��ت��ب�����ش��ره��ا. ب����ل ع���اق���ب واأق������ال 
حني  يف   ، امل�شوؤولني  من  العديد 
الفيدرايل  الأم����ن  ج��ه��از  ت��ه��ّرب 
، من  ���ش��ي��ا���ش��ي��اً  ذك������اًء  الأك������رث   ،

م�شوؤوليته.
ي��اأخ��ذ التناف�ص بني     غ��ال��ًب��ا م��ا 

نعم  جل��ذب  ال�شتخبارات  اأجهزة 
اآكلي  منعطف  وك���رم���ه،  ���ش��ّي��ده��ا 

حلوم الب�شر.
تف�شر  قبل  قد  بوتني  اأن  ويبدو 
ج���ه���از الأم�������ن ال����ف����ي����درايل ب����اأن 
امل���خ���اب���رات ال��غ��رب��ي��ة ك��ان��ت وراء 
اخلطاأ  واأن  الأوك���ران���ي���ة،  ال��ث��ورة 
يعود للمخابرات اخلارجية ، التي 

مل حتذره.
  وعلى عك�ص الإحاطة الإعالمية 
اليومية للرئي�ص الأمريكي ، التي 
هي وثيقة واحدة يقوم بتجميعها 
م��دي��ر ال���ش��ت��خ��ب��ارات ال��وط��ن��ي��ة ، 
ي��ق��وم ك���ل ج��ه��از رو����ش���ي باطالع 
و�شخ�شي  ف��ردي  ب�شكل  الرئي�ص 

ويف �شكل ورقي.
رو�����ش����ي����ا  يف  ك������ي������ان  ي������وج������د  ل 
ال�شتخبارات  م��ن��ظ��م��ة  ي�����ش��ب��ه 
الوزراء  ملجل�ص  التابعة  امل�شرتكة 

معجب ولي�س املحارب القدمي 
املحنك

بتقدير  ب��وت��ني  م�����ش��رة  حت��ظ��ى 
 ، بي"  ج����ي  "كي  ال�������   يف  ك���ب���ر 
احلقبة  ال���دول���ة يف  اأم�����ن  ج���ه���از 
ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة ، ث���م ع��ن��د م����روره 
ب��ج��ه��از الأم����ن ال��ف��ي��درايل طيلة 
 1998 ع��ام  �شهرا  ع�شر  ث��الث��ة 
، ي�شر كل  و1999. وم��ع ذل��ك 
�شابطا  ك��ان  بوتني  اأن  اإىل  �شيء 
ومديرا  القدرات،  حم��دود  كبرا 

بعد ما يكون على انه ل ُين�شى.
ال�����ش��ت��ة ع�شر  ف���رتة عمله  خ���الل 
عاما يف ال�  "كي جي بي" ، كانت 
مهمته الرئي�شة يف اأملانيا ال�شرقية 
وق���ت���ه يف جتميع  ق�����ش��ى  ح��ي��ث   ،
الق�شا�شات  وج���م���ع  ال���ت���ق���اري���ر 
؛  يدر�شونها  الآخ���رون  ك��ان  التي 
مل ي�شارك يف اأي مهمة يف الغرب 
اأي���ة  ي��ت��ح��م��ل  ومل  ي���ك���اف���اأ،  ومل   ،

م�شوؤولية قيادية.
ال�شنوات  معظم  ب��وت��ني  ق�شى     
ال�����ت�����ي ت����ل����ت ان�����ه�����ي�����ار الحت��������اد 
مدينة  جم��ل�����ص  يف  ال�����ش��وف��ي��ات��ي 
اأ�شبح  حيث   ، بطر�شربغ  �شانت 
ن���ائ���ًب���ا ل��رئ��ي�����ص ال���ب���ل���دي���ة. بعد 
���ش��ب��ع ����ش���ن���وات ب��ع��ي��دا م���ن عامل 
ال����ش���ت���خ���ب���ارات، ح��ي��ث ف�����ش��ل يف 
رئي�ص  تعيينه  مت  ال�شلم،  ت�شلق 
لأ�شباب  الفيدرايل  الأم��ن  جهاز 

�شيا�شية بدرجة اأوىل.
لقد اأراد الرئي�ص بوري�ص يلت�شني 
خمل�ص  اأن��ه  يعتقد  ك��ان  ا  �شخ�شً
ب��ال��ث��ق��ة ول مي���ان���ع يف  وج����دي����ر 
اإ�����ش����اءات وغرها  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��رت 
وال��ه��ف��وات لروؤ�شائه  ال���زلت  م��ن 
يتحلى  ك���ان  ب��وت��ني  اأّن  وي��ب��دو   -
م�شوؤول  وح�شب  ال�شفات.  بهذه 
"مل يكن  �شابق يف اجل��ه��از،  كبر 
يعرف الأ�شخا�ص من حوله، ول 
ك��ي��ف يعمل اجل��ه��از على  ي��ع��رف 

هذا امل�شتوى".
وي��ب��ق��ى ب���وت���ني اأح�����د ال����ه����واة يف 
امل���خ���اب���رات. ول��ي�����ص م���ن قدامى 
ي�شميه  فيما  املحنكني  املحاربني 
، فهو  بالأجهزة اخلا�شة  الرو�ص 
املعجبني  اأك�����رب  م���ن  ال����واق����ع  يف 

بهم.
  ان���ت���دب ال��رئ��ي�����ص ال���رو����ش���ي يف 
امل��ق��رب��ة، ���ش��ف��وة قدامى  دائ���رت���ه 
ال�شابق  وزي���ره  التج�ش�ص:  ع��امل 
ل���ل���دف���اع ����ش���رغ���ي اإي����ف����ان����وف " 
ع��م��ي��ل ���ش��اب��ق يف ك���ي ج���ي بي" ، 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ص وزرائ�������ه دمي���رتي 
ملخابرات  ال�شابق  )املدير  ك��وزاك 
من  وجم�����م�����وع�����ة   ، اجل�����ي�����������ص( 
�شركة  رئي�ص  مثل  الول��ي��غ��ار���ص 
اإيغور  للدولة  اململوكة  رو�شنفت 
بكونه  ��ا  اأي�����شً "امل�شهور  �شيت�شني 
�شابًقا"  اجل��ي�����ص  خم���اب���رات  م��ن 
ونيكولي باترو�شيف ، ال�شكرتر 
احل������ايل مل��ج��ل�����ص اأم������ن ب���وت���ني ، 
لالأمن  م�شت�شار  اإىل  اأق��رب  وه��و 

القومي يف النظام الرو�شي.
مدير   ، ب��ات��رو���ش��ي��ف  ج��ان��ب  اإىل 
الفيدرايل  الأم����ن  جل��ه��از  ���ش��اب��ق 
تقريباً  ُيعترب  بوتني  كان   ، اي�شا 
م�شاملًا: اأكد قناعته باأن الوليات 

املتحدة تريد متزيق رو�شيا.
بوتني عالقة �شداقة مع  اق��ام    
اأع�شاء الدوائر العليا للمخابرات 

تزال رو�شيا غارقة يف حرب غر 
معلنة، وّحدت اأوكرانيا، وفر�شت 
اقت�شادية  عقوبات  مو�شكو  على 

موؤملة.
حاولت  عندما   ،  2018 ع��ام     
ت�شميم  اجلي�ص  خمابرات  وح��دة 
�شابق  عميل   ، �شكريبال  �شرغي 
بريطاين  ج��ا���ش��و���ص  اإىل  حت���ول 
الع�شكرية  امل���خ���اب���رات  ت��ن��ب��اأت   ،
اأن  وامل������خ������اب������رات اخل�����ارج�����ي�����ة  
الغتيال لن يوؤدي اإل اإىل توترات 
ويف  امل��ت��ح��دة.  اململكة  م��ع  موؤقتة 
ال��واق��ع ، اأث���ارت ه��ذه امل��ب��ادرة ردا 
طردت  فقد  م�شبوق:  غر  عامليا 
بني   153 دول��ة  وع�شرون  ت�شعة 

دبلوما�شيني وجوا�شي�ص رو�ص.
الفا�شلة  الإ�����ش����الح����ات  وح���ت���ى 
الرو�شية  التقاعدية  للمعا�شات 
والتي   ،  2018 ع���ام  خ��ري��ف  يف 
جميع  يف  اح��ت��ج��اج��ات  اإىل  اأدت 
تراجع مزعج  واىل  البالد  اأنحاء 
للحكومة ، قد مرت اأخرا ، لأنه 
كان جهاز   ، برملانية  مل�شادر  وفقا 
الأمن الفيدرايل واثقا: �شينتهي 
اجلمهور بقبولها دون اعرتا�ص.

بوزارة  �شابق  م�����ش��وؤول  ويو�شح    
اأمل،  بخيبة  م�شاب  اخل��ارج��ي��ة، 
تاأثر  ب�شاأن  ما  حد  اإىل  و�شريح 
اأن���ه عندما   ، ال���رو����ص  املُ��خ��ربي��ن 
ال����وزارة  ملخ�شات  ب��وت��ني  ي��ق��راأ 
راأيا  ق��ب��ل  م��ن  ب��ل��ور  ق��د  "يكون   ،
باترو�شوف  اأخ���ربه  م��ا  ب��ن��اًء على 
يتم  عندما  اخلا�شة..  والجهزة 
مع  مناف�شة  يف  ملخ�شنا  و���ش��ع 
اخل���ور ال���ذي ي��ري��دون مت��ري��ره ، 
اإعطائه  �شبب  عن  ي�شاأل  ل  فاإنه 
م��ع��ل��وم��ات خ��ط��اأ: ي��ق��ول ل��ن��ا اأننا 
".    م��ت��ى ت�شبح  ���ش��اذج��ني  ك��ن��ا 
"خُمرُبكرا�شي  الأوت���وق���راط���ي���ة 
اغت�شاب  اإىل  حتتاج  ل  امل�شالة  ؟ 
ال�����ش��ل��ط��ة ال��ر���ش��م��ي��ة؛ ي��ك��ف��ي اأن 
التنفيذية  ال�شلطة  رئي�ص  ي�شبح 
ت���اب���ع���ا وم���رت���ه���ن���ا جل���ه���ة واح�����دة 
�شيا�شياً  وم��وؤث��رة  فاعلة  ووحيدة 
وامل�شورة  ال�شتخبارات  جمال  يف 

وعر�ص اخليارات املمكنة.
   ومي����ك����ن روؤي���������ة ال���ن���ت���ائ���ج يف 
اإحاطات  �شكل  يف  احلالية  رو�شيا 
�شياغتها  ت��ت��م   ، ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 
ب�����ش��ورة اآل��ي��ة وم��ت��ع��م��دة لإط���راء 
وفر�شيات  امل�����ش��ب��ق��ة  الأح�����ك�����ام 
ع���ل���ى جنون  امل���ب���ن���ي���ة  ال���رئ���ي�������ص 

العظمة.
خطر.  و����ش���ع  يف  رو����ش���ي���ا  اإن     
اأن  "خُمرُبكرا�شيتها"  وت��ع��ن��ي 
على  احل�شول  اأج��ل  من  ال�شراع 
ا�شتماع، وبالتايل اأجندة الرئي�ص 
، يتفوق على احلاجة اإىل تقدمي 
اأي  وهذا مينع  ال�شليمة.  امل�شورة 
��ل اإىل ت��و���ش��ي��ات ب��دي��ل��ة -  ت��و���شّ
وغالباً اأف�شل-، ولكن خا�شة ، اأن 
ال�شيا�شيني  الفاعلني  يدفع  ذلك 
ق���رارات  ات��خ��اذ  اإىل  العقالنيني 

�شيئة.
   ل���ئ���ن ي���ب���ق���ى خ���ط���ر ال�������ش���راع 
يكون  �شئياًل،  الغرب  مع  املفتوح 
العتبار  الأخ����ذ يف  الأج�����در  م��ن 
املعلومات  اإىل  الف����ت����ق����ار  اأن 
�شبب  ه��و  لي�ص  ال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 
نوعيتها  واإمن���ا  احل���روب،  معظم 

الرديئة.

ثالثة جملدات ت�شكل وجه العامل:

بوتني ير�ّسخ تبعية خطرية لالأجهزة �خلا�سة...
•• الفجر - مارك جالوتي - ترجمة خرية ال�شيباين 

عامل  حتديدا   - العامل  وجه  ت�شكل  جملدات  ثالثة  اإنها 
والقيام  ال�شباحة  بعد   , �شباح  ك��ل  ب��وت��ني.  ف��الدمي��ري 
عمله  يوم  الرو�شي  الرئي�س  يبداأ   , الريا�شية  بالتمارين 

الفيدرايل  االأمن  جهاز  له  يوفر  اإحاطة:  جل�شات  بثالث 
اخلارجية   املخابرات  له  وتقدم  ؛  البلد  حلالة  حتلياًل 
احلماية  جهاز  وي�شيف   , العاملي  الو�شع  على  عامة  نظرة 
ا الأن�شطة النخبة  الفيدرايل  , حمايته ال�شخ�شية , ملخ�شً

الرو�شية.

عادي  اأم��ر  �شباحية,  حاطات  دول��ة  رئي�س  يتلقى  اأن     
ي�شمح  املثال,  �شبيل  على  املتحدة,  الواليات  يف  وطبيعي. 
املوجز اليومي للرئي�س بالتداول امل�شتمر للمعلومات املهمة 

يف املكتب البي�شاوي.
وموا�شفات  جوانب  ع��دة  لها  الرو�شية  العملية  لكن     

حكومة  اأن  اإىل  ت�شري   , جمملها  يف   , والتي  خم�شو�شة, 
و�شفه  ميكن  م��ا  اإىل  ت�شلطي  حكم  م��ن  تنتقل  ب��وت��ني 
ب"خمرُبكرا�شي", اأي, اإىل �شكل من اأ�شكال احلكومة التي 
يقودها �شباط املخابرات. وما يعنيه ذلك من اإثارة للقلق 

بالن�شبة لرو�شيا وبقية العامل.

املقر القدمي للكي جي بيبوتني  الكلمة الف�شل الجهزة اال�شتخبارات

حرب بالوكالة يف اوكرانيا نتائجها عك�شية

ت�شميم �شريغي �شكريبال نتيجة احل�شابات اخلاطئة فيكتور يانوكوفيت�س �شحية �شوء تقدير املخابرات الرو�شية

جهاز االأمن الفيدرايل

 تنقل �لأجهزة للقي�سر ما يريد �سماعه ولي�س 
ما يجب �أن يعرفه

�لفتقار �إىل �ملعلومات �ل�ستخبار�تية لي�س �سبب 
معظم �حلروب، و�إمنا نوعيتها �لرديئة

 بعد �ل�سباحة ومتارين ريا�سية ، يبد�أ �لرئي�س �لرو�سي 
يوم عمله بثالث جل�سات �إحاطة

�لنتقال �إىل ما ي�سبه حكومة يقودها �سباط �ملخابر�ت 
مع ما يثريه ذلك من قلق لرو�سيا وبقية �لعامل

 يبقى بوتني �أحد �لهو�ة يف �ملخابر�ت ولي�س من قد�مى 
�ملحنكني يف �لأجهزة �خلا�سة

 متار�س �لأجهزة �خلا�سة �لرو�سية تاأثريً� هائال 
على نظرة بوتني للعامل
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على حطام  البالد  �شمال  اأّنها عرثت يف  املك�شيكية  ال�شلطات  اأعلنت 
 13 متنها  وعلى  ال���رادار  �شا�شات  الأح��د عن  اختفت  طائرة خا�شة 
�شخ�شاً. واأو�شحت ال�شلطات اأّن الطائرة وهي من طراز "بومباردييه 
601" اأقلعت الأحد من مطار ل�ص فيغا�ص يف الوليات  ت�شالنجر 
املتحدة مّتجهة اإىل مونتري بولية نويفو ليون يف �شمال املك�شيك 
يف رحلة ت�شتغرق ثالث �شاعات لكّنها اختفت عن �شا�شات الرادار يف 
الأجواء املك�شيكية، م�شرة اإىل اأّنه مّت العثور على حطامها يف ولية 

كواهويال يف �شمال البالد.
وقالت حكومة ولية كواهويال يف بيان اإّن عملية بحث جوي اأتاحت 

ر�شد حطام الطائرة يف منطقة جبلية ي�شعب الو�شول اإليها".
اأّن الطائرة كانت تقّل 10 ركاب وطاقماً من ثالثة  واأ�شاف البيان 

اأفراد هم الطيار وم�شاعدة وم�شيفة.
 11 تقّل  كانت  الطائرة  اأن  الأم��ر  ب��ادئ  يف  اأعلنت  ال�شلطات  وكانت 

راكباً ولي�ص 10، لكّنها عادت و�شّححت الرقم.
ي��ك��ون �شبب احل����ادث �شوء  اأن  ال��ولي��ة  ورّج����ح م�����ش��وؤول يف ح��ك��وم��ة 
الأحوال اجلوية. وقال ميلينيو فران�شي�شكو مارتينيز م�شاعد وزير 
الأمن يف الولية اإّنه "خالل الأيام الأربعة الأخرة �شهدنا عوا�شف 
 60 عن  �شرعتها  زادت  عاتية  وري��اح  ال��ربد  حّبات  وت�شاقط  رعدية 

كلم-�شاعة". ومونتري مدينة �شناعية غنية يف �شمال املك�شيك.
ومل يّت�شح يف احلال ما اإذا كان هناك ناجون من احلادث.

اأعلن  كواهويال  ولية  حاكم  �شولي�ص  ريكيلمي  اأنخيل  ميغيل  وكان 
�شباح  اأم�ص الأول الثنني اأن ال�شلطات اأطلقت عمليات بحث للعثور 

على طائرة خا�شة اختفت عن �شا�شات الرادار منذ الأحد.

اأعلن قائد ال�شرطة يف �شريالنكا اأم�ص اأن قوات الأمن اإما قتلت اأو 
اعتقلت جميع املتطرفني امل�شوؤولني عن العتداءات النتحارية التي 

اأودت ب�257 �شخ�شا يوم عيد الف�شح ال�شهر املا�شي.
حددت  ال�شرطة  اإن  اإذاع���ي  ت�شريح  يف  ويكراماراتني  �شندانا  وق��ال 
على  ني�شان-اأبريل   21 اعتداءات  يف  ال�شالعني  ال�شخا�ص  جميع 
ال��ذي��ن خططوا  "كل  ف��خ��م��ة. وق���ال  ف��ن��ادق  ث���الث كنائ�ص وث��الث��ة 

ونفذوا التفجرات النتحارية اإما قتلوا اأو معتقلون لدينا".
واأو�شح اأن "خبري املتفجرات يف املجموعة قتال. �شبطنا املتفجرات 
التي كانا يخزنانها لهجمات م�شتقبلية". وقال ويكراماراتني الذي 
الرئي�ص مايرثيبال  اأقال  بعدما  بالنابة  لل�شرطة  قائدا  تعيينه  مت 
اإن  الهجمات،  ب�شاأن  التحذيرات  اإزاء  حتركه  لعدم  �شلفه  �شري�شينا 
احلياة تعود اإىل طبيعتها ببطء مع رفع حظر التجول الذي فر�ص 
بعد التفجرات. واأعادت احلكومة فتح املدار�ص العامة الإثنني لكن 
احل�شور تراجع اإىل ما دون 10 باملئة يف الكثر من الأماكن ب�شبب 
خ�شية الأهايل من وقوع هجمات. وقال قائد ال�شرطة "قمنا بتعزيز 
الأمن جلميع املدار�ص" م�شيفا "نقوم اأي�شا بربنامج للتوعية ب�شاأن 

ال�شالمة والأمن يف جميع املدار�ص".

وهو  واعتقل  ب��الإره��اب  متهم  �شاب  على  فيدرالية  قا�شية  حكمت 
املتحدة"،  "الوليات  �شيكاغو  يف   2012 عام  عمره  من  ا�18  يف 
اأثناء حماولته تفجر ما كان يعتقد اأنها قنبلة خمفية يف �شيارته، 
 25 العمر حالياً  البالغ من  داوود  ع��ادل  16 عاماً. وك��ان  بال�شجن 
واأعلن  �شيكاغو،  قرب  هيل�شايد،  حي  يف  اعتقاله  وقت  يعي�ص  عاماً، 
املنطقة  نيابة  وطالبت  داع�����ص.  تنظيم  اأج��ل  من  للقتال  تطوع  اأن��ه 
الفيدرالية  القا�شية  ولكن  عاماً   40 ب�شجنه  الينوي  يف  ال�شمالية 
�شيخ�شم منها  16 عاماً،  النهاية حب�شه  �شارون كوليمان قررت يف 
2012. وكان داوود يبلغ من  الفرتة التي ق�شاها يف ال�شجن منذ 
العمر 17 عاماً حني مت اكت�شاف اأنه ي�شكل تهديداً اإرهابياً من قبل 
التايل  العام  اآي" واعتقل يف  "اأف بي  الفيدرالية  التحقيقات  مكتب 
حني �شلمه عميل متخفي قنبلة مزيفة ورافقة حتى حانة بالقرب 
من ملعب بي�شبول يف �شيكاغو اب�ص بحي فريغلفيل، حيث كان ي�شتبه 
�شنوات وخ�شع   7 داوود  ا�شتمرت حماكمة  بتفجرها.  �شيقوم  باأنه 
خالل تلك الفرتة لعالج نف�شي لأنه كان يزعم اأنه يرى "رجاًل يف 

هيئة �شحايل" وقوى خفية ت�شعى لل�شيطرة على عقله.

عوا�شم

مك�سيكو �سيتي

كولومبو

وا�سنطن

ما �لذي ُيجه�س حماولت مو�سكو لإعادة بناء �سوريا؟
•• وا�شنطن-وكاالت:

لحظت ال�شحافية اأن�شال فوهرا يف مقال مبجلة "فورين بولي�شي" 
يف  تدخلت  عندما  عديدة  حوافر  رو�شيا  لدى  كانت  اأن��ه  الأمريكية، 
اإذ  الأ�شد،  ب�شار  الرئي�ص  لدعم  "اأيلول" 2015  �شبتمرب  يف  �شوريا 
يف  البحرية  قاعدته  على  ال�شيطرة  لفقدانه  غا�شباً  الكرملني  كان 
انت�شر  لو  الأو�شط،  ال�شرق  الأه��م يف  تعترب منفذه  التي  طرطو�ص، 

الثوار املدعومون من الغرب. 
وعلى نحٍو اأعم، اأملت رو�شيا اأن تفوز، من طريق اإثبات اأنها �شديق 
ويف لالأ�شد، بتاأييد زعماء م�شتبدين اآخرين يف املنطقة.  وبعد اأربعة 
النظام  تغير  ع��ن مطلب  اإىل ح��د كبر  ال��ث��وار  وم��ع تخلي  اأع����وام، 
وخ�شارتهم م�شاحات وا�شعة من اجليوب التي كانوا ي�شيطرون عليها، 

حققت رو�شيا معظم اهدافها على املديني الق�شر واملتو�شط. وثمة 
اأن رو�شيا حتّول تركيزها الآن نحو هدف  موؤ�شرات كثرة تدل على 
اأن توفر له �شوريا م�شدراً مالياً.  وا�شتناداً  اآخر، ويتوقع الكرملني 
املال  ف��اإن  اللبنانية،  الجت��اه��ات  خمتلف  م��ن  �شيا�شيني  ثالثة  اإىل 
�شوريا.  يف  الرو�شية  ال�شيا�شة  ي��ح��ّرك  ال���ذي  الأ���ش��ا���ش��ي  العامل  ه��و 
وفوق ذلك كله، فاإن رو�شيا راغبة يف احتواء جزء كبر من مبلغ ال� 
350 مليار دولر التي حتتاجها �شوريا يف عملية اإعادة الإعمار، مما 
يوفر لها تنويع م�شادر دخلها القت�شادي عرب تعاقدات يف جمالت 
خمتلفة مثل م�شانع لتوليد الطاقة وم�شاريع اأخرى للبنى التحتية. 
ل�"لفورين بولي�شي" اإن  وقال ديبلوما�شي بارز يف الحتاد الأوروب��ي 
الرو�شية  ال�شركات  تتمكن  بحيث  �شوريا  لبناء  اأموالنا  تريد  رو�شيا 
من احل�شول على التعاقدات. وهذا الهدف مل يتحقق بعد، على رغم 

اأن احلرب قد توقفت يف الإجمال، ول تزال اجلهود الدولية لإعادة 
الإعمار بعيدة- وذلك اإىل حد كبر ب�شبب الفتقار اإىل تعاون �شوريا 
اخلا�ص يف هذا املجال.  وقالت ال�شحافية اإن رو�شيا �شتكون يف موقع 
عالقتها  ب�شبب  �شوريا،  يف  الإع��م��ار  اإع���ادة  بتعاقدات  الفوز  يخولها 
اإىل  �شوريا تفتقر  اأن  امل�شكلة تكمن يف  الأ�شد. لكن  القوية مع نظام 
الأموال-كما تفتقر اإىل م�شادر اأخرى. وقد حاول الرئي�ص الرو�شي 
بعودتهم  التعهد  خالل  من  م�شاومة  كورقة  الالجئني  ي�شتخدم  اأن 
مقابل م��واف��ق��ة ال��غ��رب على ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دة امل��ال��ي��ة ل�����ش��وري��ا. ويف 
يونيو "حزيران" طلب بوتني يف هل�شنكي ومن ثم يف اأغ�شط�ص "اآب" 
اأن يدفعوا لإعادة  بربلني، من الوليات املتحدة والحت��اد الأوروب��ي 
اإذا كانا يريدان وقف تدفق الالجئني من ال�شرق  الإعمار يف �شوريا 

الأو�شط اإىل اأوروبا وكي يتجنبا اأي�شاً موجة هجرة جديدة. 

�ل�سود�نيون يرف�سون مبادرة �ملجل�س �لع�سكري لعالج �جلرحى 
•• اخلرطوم-وكاالت:

التام  رف�شها  ال�شودان،  يف  املت�شررين  وتعوي�ص  ال�شهداء  اأ�شر  ودع��م  اجلرحى  عالج  مبادرة  اأعلنت 
ملبادرة املجل�ص الع�شكري لعالج جرحى التظاهرات بامل�شت�شفيات داخل اأو خارج ال�شودان.

اإنها  وقالت املبادرة، يف بيان ن�شرته جريدة "اجلريدة" ال�شودانية يف عددها ال�شادر اأم�ص الثالثاء، 
اأموال  اأي  اأنها لن تقبل  التام بفاتورة عالجهم، م�شيفة  امل�شابني وتكفلها  ق��ادرة على عالج جميع 
الدولة احلالية لتغطية نفقات  اأي من موؤ�ش�شات  اأو  ال�شريع  الدعم  اأو قوات  الع�شكري  املجل�ص  من 
جهاز  هما  اأم��وال  منهما  �شتقبل  التي  الوحيدتني  "املوؤ�ش�شتني  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  املتظاهرين.  ع��الج 
املخابرات الوطني وقوات البط�ص والإرهاب التابعة لقوات ال�شرطة لأنهما اجلهتان امل�شوؤولتان عن 
الفظائع التي حدثت اأبان اأحداث ثورتنا العظيمة وب�شروط". و�شددت املبادرة على اأنها غر معنية 

بت�شريحات نائب رئي�ص املجل�ص الع�شكري عن تكفل الدولة بنفقات العالج.

غوتريي�س يدعو حلماية �ملدنيني يف �سمال �سوريا  
•• نيويورك-اأ ف ب:

اأعرب الأمني العام لالأمم املّتحدة اأنطونيو غوتري�ص عن قلقه من تزايد 
حّدة القتال يف �شمال غرب �شوريا، داعياً اأطراف النزاع اإىل حماية املدنيني 

ومطالباً رو�شيا بامل�شاعدة يف فر�ص وقف لإطالق النار.
مراكز  ث��الث��ة  اأ�شيبت  اأّي���ار-م���اي���و،   5 "يف  اإّن���ه  ب��ي��ان  يف  غوتري�ص  وق���ال 
التي مّتت مهاجمتها منذ  املن�شاآت  طبّية بغارات جوّية مما رفع عدد هذه 
الأمني  اأّن  البيان  واأّك��د  الأقّل".  �شبعة مراكز على  اإىل  ني�شان-اأبريل   28
"يحّث جميع الأطراف على احرتام القانون الدويل  العام لالأمم املّتحدة 
احرتام  باأن يلتزموا جم��ّدداً  املتحاربني  املدنيني" و"يطالب  وعلى حماية 
ترتيبات وقف اإطالق النار املوّقعة يف 17 اأيلول-�شبتمرب". ويف بيانه نا�شد 
"رو�شيا واإيران  اأ�شتانا  "ال�شامنة لعملية  غوتري�ص ب�شكل خا�ص اجلهات 
املّتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  واأع��رب  وتركيا" ال�شهر على ح�شول ذلك". 
ني�شان-  30 منذ  بهجمات  تعليمية  من�شاآت  ت�شع  ل�"اإ�شابة  �شجبه  عن 
اأبريل، واإغالق مدار�ص يف العديد من املناطق"، من دون اأن يحّدد اجلهات 
امل�شوؤولة عن هذه الأفعال. وقال البيان اإّن "الأمني العام يتابع بقلق �شديد 
ت�شاعد وترة الأعمال القتالية" يف �شمال غرب �شوريا بني "قوات احلكومة 
ال�شورية وحلفائها من جهة وقوات املعار�شة امل�شلحة وهيئة حترير ال�شام 
اإزاء التقارير عن الغارات  "قلقه  من جهة ثانية". واأع��رب غوتري�ص عن 
اجلوية التي ا�شتهدفت مناطق ماأهولة بال�شكان وبنى حتتية مدنية وخّلفت 

مئات القتلى واجلرحى واأكرث من 150 األف نازح جديد".
قوات  بني  �شوريا  غرب  �شمال  يف  الإثنني  اندلعت  عنيفة  معارك  وت�شّببت 
النظام وهيئة حترير ال�شام "جبهة الن�شرة �شابقاً" ب�شقوط 43 قتياًل من 

الطرفني، بح�شب املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان.

على نف�شها جنت هيالري م�شاعرهما على وجهيهما

وجد �شعوبة يف قبول النتيجة:

بار�ك �أوباما يعترب �نتخاب تر�مب �إهانة �سخ�سية..
•• الفجر - خرية ال�شيباين

العداوة بني باراك اأوباما ودونالد ترامب �شارخة. فخالل 
الرئي�ص  اأو���ش��ح  الأخ���رة،  الأمريكية  الرئا�شية  احلملة 
الدميقراطي اأنه مقتنع بهزمية املر�شح اجلمهوري، لأنه 

بب�شاطة يثق يف �شعبه.
للوليات  والأرب���ع���ون  ال��راب��ع  الرئي�ص  اأن   ، اآخ���ر  مبعنى 
، عندما   2016 الثامن من نوفمرب  املتحدة، فوجئ يف 
باغته نف�ص هذا ال�شعب، بجعل دونالد ترامب خليفته يف 
اإن  ، تقدم �شي  اأكرث من عامني  املكتب البي�شاوي. وبعد 

اإن، تفا�شيل جديدة حول رد الفعل هذا.
�شرة  ن�شخة جديدة من  على  الأمريكي  املوقع  اعتمد    
ذاتية لباراك اأوباما كتبها مرا�شل �شحيفة نيويورك تاميز 
يف البيت الأبي�ص ، بيرت بيكر: " ي�شف فيها الرئي�ص وهو 

اأن  بفعل  �شخ�شيا  اأه��ني  بانه  واح�شا�شه  ارث��ه،  يف  ي�شكك 
، التي �شن حملة  الناخبني ف�شلوا ترامب على كلينتون 

كبرة ل�شاحلها يف الأيام الأخرة قبل 8 نوفمرب".
يف كتابه ، كتب بيرت بيكر، اأن "باراك اأوباما ا�شتيقظ يوم 
النتخابات مقتنًعا ، مثل معظم مناطق البالد ، باأنه لن 
اأن  يعتقد  وك��ان  النووية،  احلقيبة  ترامب  دونالد  ي�شّلم 
جنم تلفزيون الواقع جمرد مزحة �شيئة، ولي�شت هناك 

اأي فر�شة ليلجاأ الأمريكيون اإليه ".

كلينتون م�شوؤولة عن هزميتها
يف مقطع اآخر ن�شرته ذي هيل ، ذكر بيرت بيكر اأن باراك 

التي   ، النتيجة  ه��ذه  قبول  �شعوبة يف  يجد  ك��ان  اأوب��ام��ا 
"لن  الأم��ري��ك��ي��ني  اأن  ي��ق��ول  ، وك���ان  ب��ه �شخ�شيا  اأ���ش��رت 
يقرروا ا�شتبداله برجل ا�شتعرا�ص، �شبيه مبهرج، ل تعدو 
اجنازاته كونها �شل�شلة اإفال�ص متكرر ، وزيجات باجلملة، 

وت�شريحات عن�شرية ".
، كان فوز  ال�شابق وفريقه  الرئي�ص المريكي     وح�شب 
ت��رام��ب خ��ا���ش��ة، ه��زمي��ة ه��ي��الري ك��ل��ي��ن��ت��ون، ك��م��ا يقول 
بيكر. فبالن�شبة لهم ، "هي التي ف�شلت يف ترجمة �شجله 
القت�شادي اجليد اإىل ر�شالة رابحة. لي�ص مهما ان كان 
ترامب قد فعل نف�ص ما فعله اأوباما قبل ثماين �شنوات، 
القائم..  للو�شع  الفا�شد  النموذج  باأنها  و�شفها  عندما 

لقد كانت م�شوؤولة عن كل م�شاكلها.
"مل  املقطع احل��اد:  ه��ذا  الديلي ميل     ونقلت �شحيفة 
الغرب  م��ن خ��ط��ر ولي����ات  التقليل  ع��ل��ى  اأح����د  ي��ج��ربه��ا 
خ����ادم خا�ص  تثبيت  ع��ل��ى  اأج���ربه���ا  اأح����د  ول  الأو����ش���ط، 
ومل  لتطاردها،  ع��ادت  التي  الإلكرتوين  الربيد  لر�شائل 
يجربها اأحد على اأخذ مئات الآلف من ال��دولرات من 
غولدمان �شاك�ص واأعمدة اأخرى من وول �شرتيت لإلقاء 
اخلطب، ومل يجربها اأحد على القيام بحملة ن�شية بال 
روح، وقامت باختبار 85 �شعاًرا قبل ان ت�شل اإىل " معا.. 

اأقوى".
علنا.  بعد  كلينتون  وهيالري  ترامب  دونالد  يتفاعل  مل 
بعد فرتة  نيوز  قناة فوك�ص  نقلته  اآخ��ر  وح�شب مقتطف 
وج��ي��زة م��ن الن��ت��خ��اب��ات ، ف��ق��د اع���ت���ذرت ه���ذه الأخ����رة 

لأوباما عن "جتاهلها له".

كان فوز �ملر�سح �جلمهوري مبثابة �سدمة للرئي�س �لدميقر�طي

يخ�س االأحزاب التي لن تتحالف مع النه�شة:

�آفاق تون�س يدعو �إىل توقيع �تفاق �سيا�سي �أخالقي
•• الفجر - تون�س

دع���ا ح���زب اآف����اق ت��ون�����ص الأح����زاب 
مع  تتحالف  لن  اأنها  اأعلنت  التي 
اتفاق  توقيع  اإىل  النه�شة،  حركة 
���ش��ي��ا���ش��ي ي���ك���ون مب���ث���اب���ة ال���ت���زام 
اأخالقي اأمام التون�شيني، وذلك يِف 
اإط��ار اإع��ادة بناء الثقة يف العملية 

الدميقراطية
واع����ت����رب احل�������زب، يف ب���ي���ان ل����ه ، 
اللبنة  �شي�شكل  الت��ف��اق  ه���ذا  اأن 

لفرتة  �شيا�شي  لتحالف  الأوىل 
اأر�شيته  ت��ك��ون   2019 ب��ع��د  م���ا 
ح��ك��وم��ي م�شرتك  ع��م��ل  وث��ي��ق��ة 
للربامج  دقيقا  تف�شيال  تت�شمن 
والإ�������ش������الح������ات الق���ت�������ش���ادي���ة 
والجتماعية املزمع اإجنازها قبل 

ت�شكيل اأية حكومة.
وحذر اآفاق تون�ص، يف جانب اآخر، 
اأجهزة  ا���ش��ت��ع��م��ال  م��وا���ش��ل��ة  م���ن 
ال����دول����ة وت���ط���وي���ع���ه���ا لأغ����را�����ص 
اخل�شو�ص  ه��ذا  يف  وق��ال  حزبية، 

"لأول مرة منذ 2011 �شنتوجه 
معنية  ب��ح��ك��وم��ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
انتقال  م�شار  ظل  يف  بها  مبا�شرة 

دميقراطي يت�شم باله�شا�شة.
كما دعا اإىل حتييد الإدارة والناأي 
عن  وال��ع��م��د  واملعتمدين  ب��ال��وّلة 
ال�شيا�شي  ال�������ش���اأن  يف  ال���ت���دخ���ل 
يف  الثقة  امل��واط��ن  ي�شرتجع  حتى 
الدولة ويف النتخابات بعد نك�شة 
العزوف التي �شهدتها النتخابات 

البلدية.

�شريك جديد من الئحة املعاقبني

�أردوغان ومادورو هّربا ذهب فنزويال؟
•• وا�شنطن-وكاالت:

للجي�ص  ال�شابق  امل�شت�شار  يحّلل 
ب��ات��ي، الظروف  ب���راد  الأم��ري��ك��ي، 
التي اأحاطت ببقاء طائرة م�شجلة 
يف ت��رك��ي��ا ���ش��اع��ة ع��ل��ى الأر�������ص يف 
املا�شي  اخل��م��ي�����ص  ل��ي��ل  ك���اراك���ا����ص 
جمهورية  اإىل  ال����ت����وج����ه  ق���ب���ل 

الدومينيكان.
الأمنية  ال��درا���ش��ات  جمموعة  ويف 
يكتب اأن هذه الطائرة التي �شلكت 
اأفريقية، توجهت  م�شارات  موؤخراً 
مو�شكو،  ث����م  ج��ن��ي��ف  اإىل  ف����ج����اأة 
ال�����ط�����ران نحو  ق���ب���ل  م���ب���ا����ش���رة 

فنزويال. 
وكاراكا�ص  مو�شكو  بني  امل�شافة  اإّن 
هي 5365 مياًل بحرياً "9936 
اأو����ش���ع  ن���ط���اق  وه�����و  كيلومرتاً" 
م�����ن م�������دى م���ع���ظ���م ال����ط����ائ����رات 
طراز  م��ن  امل��دى  البعيدة  النفاثة 
اأك�شرب�ص،  غ��ل��وب��ال  ب��وم��ب��اردي��ي��ه 
توقف  اأي  ت�����ش��ج��ي��ل  ي��ت��م  مل  ل��ك��ن 
كانت  ال��ذي  فما  ب��ال��وق��ود.  للتزود 

تفعله هنالك؟
ي��ج��ي��ب ب��ات��ي ع��ل��ى ال�����ش��وؤال الذي 
طرحه بالإ�شارة اإىل اأّن تلك الرحلة 
يف  لالهتمام  مثرة  اأماكن  �شملت 

مل���ادورو، ف��اإّن تركيا  اأوف��ي��اء  للبقاء 
وجنيف تبدوان منطقيتني. 

بالن�شبة اإىل رو�شيا، دورها بديهي. 
قيادي  دور  يف  ب��وت��ني  ف���الدمي���ر 
املقعد  م������ادورو يف  ي��ج��ل�����ص  ب��ي��ن��م��ا 
اخلارجية  وزي�����ر  ق����ال  اخل���ل���ف���ي. 
ل�شبكة  بومبيو  م��اي��ك  الأم��ري��ك��ي 
كان  م������ادورو  اإّن  اأن"  اأن  "�شي 
من  على  البالد،  ملغادرة  م�شتعداً 
مدرج  على  متوقفة  ك��ان��ت  ط��ائ��رة 
رو�شيا  منه  تطلب  اأن  قبل  امل��ط��ار 
ال���رو����ص  ل�����دى  م���ك���ان���ه.  ي���ل���زم  اأن 
لكنهم  الأر�����ص،  على  م�شت�شارون 
ب���ع���دده���م ال��ق��ل��ي��ل ع����اج����زون عن 
هنالك  ك��ان��ت  اإذا  مهمتهم  اإجن����از 
الفنزويلي.  اجلي�ص  يف  ان�شقاقات 
ول يزال بوتني بحاجة اإىل مادورو 
يتفاو�ص  حتى  كافية  لفرتة  قوياً 

على �شفقة.
وقال املحلل ال�شرتاتيجي ل�شوؤون 
�شركة  يف  ال�������ش���اع���دة  الأ�������ش������واق 
تيموثي  الأ����ش���ول  لإدارة  ب��ل��وب��اي 
يف  ق��ل��ي��اًل  ���ش��ك��اً  "هنالك  اإّن  اآ�����ص، 
والوليات  الرو�ص  اأّن  ح��ول  ذهني 
لأ�شابيع  يتحادثون  كانوا  املتحدة 
ح����ول ن����وع م���ن ال�����ش��ف��ق��ة لإزاح����ة 
حديثه  يف  من�شبه".  م��ن  م���ادورو 

تاريخ  يف  لالهتمام  مثرة  حلظة 
�شيعاد  تركية  طائرة  اإّن  فنزويال. 
اأفريقيا  م��ن  �شريعاً  ا�شتخدامها 
اأن  قبل  مو�شكو  ث��م  �شوي�شرا  اإىل 
تطر مدة 15 �شاعة اإىل فنزويال 
يربط هذه  بديهياً  اأم��راً  اأّن  يظهر 

الأماكن ببع�شها: الذهب. 
احلالية،  ال�شنة  من  اأبكر  وق��ت  يف 
م��ي��ام��ي هرالد  ذك����رت ���ش��ح��ي��ف��ة 
مركز  اأخ��ذت  تركيا  اأّن  الأمريكية 
تف�شياًل  الأك�����رث  ك��امل��ك��ان  ج��ن��ي��ف 
اأج�����ل تكرير  ل����دى ف��ن��زوي��ال م���ن 
ال����ذه����ب، ل���ك���ّن ه����ذا ال���ذه���ب كان 
يعود  يكن  ومل  تركيا  اإىل  ُي�شحن 
مرة ثانية. خل�شت ميامي هرالد 
اإىل اأّن الأتراك، حلفاء اأمريكا وفقاً 
فنزويال  ي�شاعدون  كانوا  للزعم، 
فعلوا  كما  العقوبات،  ت��ف��ادي  على 

مع اإيران. 
اأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأّن م�شوؤولني 
اأم��ري��ك��ي��ني اأوق���ف���وا حم��م��د هاكان 
ن��ائ��ب م��دي��ر م�شرف خلق  اأت��ي��ال، 
الذي متلكه تركيا، ب�شبب اتهامات 
م��رت��ب��ط��ة مب�����ش��اع��دة اإي������ران على 
الل���ت���ف���اف ح����ول ال��ع��ق��وب��ات. ومت 
اأت���ي���ال ب���اأن���ه مذنب  احل���ك���م ع��ل��ى 
الثاين"  "كانون  ي���ن���اي���ر   3 يف 

تركيا  تواجه  حني  ويف   .2018
العقوبات  خل��رق  باهظة  غ��رام��ات 
الأم����ري����ك����ي����ة ع���ل���ى اإي������������ران، ب���دا 
ال����رتك����ي رج�����ب طيب  ال���رئ���ي�������ص 
اأردوغ������ان ي��ط��ل��ق جت����ارة ذه���ب مع 
���ش��ري��ك ج��دي��د م��ن لئ��ح��ة الدول 
الأمريكية،  العقوبات  تواجه  التي 
حيث كتبت ال�شحيفة اأّن خمططاً 
العقوبات على  للتهرب من  �شبيهاً 

اإيران �شيتم تكراره.
اأّن  الأ�����ش����ب����ق  امل�������ش���ت�������ش���ار  ي���ت���اب���ع 
ت�شحن  كانت  م���ادورو  ديكتاتورية 
كطريقة  ال����ذه����ب  م����ن  اأط����ن����ان����اً 
الدولة  عائدات  خ�شائر  لتعوي�ص 

الأمريكية.  ال���ع���ق���وب���ات  ب�����ش��ب��ب 
ووترة الرتاجع يف خمازن الذهب 
لديها �شريعة. وفقاً لرويرتز، "اإّن 
امل�شرف  يف  "الذهب"  احتياطات 
بحلول  تقريباً  �شتختفي  امل��رك��زي 
نهاية العام، تاركة حكومة مادورو 
واردات  ثمن  دف��ع  اأج��ل  تكافح من 
ال�شلع الأ�شا�شية". ت�شتطيع طائرة 
بومباردييه غلوبال اأك�شرب�ص حمل 
باونداً   7139 اإىل   5770 م��ن 
"2617 اإىل 3238 كيلوغراماً" 
ك��ان��ت هنالك  اإذا  ل��ط��رازه��ا.  وف��ق��اً 
ح���اج���ة ل��ل�����ش��ي��ول��ة ال�����ش��ري��ع��ة من 
الع�شكريني  امل�شوؤولني  ر�شوة  اأجل 

اإىل �شبكة "�شي اأن بي �شي"، توقع 
بالن�شبة  ال�شفقة  ت��ك��ون  اأن  اآ�����ص 
توقف  ع����ن  ع����ب����ارة  ال����رو�����ص  اإىل 
العقوبات  ف���ر����ص  ع���ن  وا���ش��ن��ط��ن 
وال�شماح ل�شركات النفط الرو�شية 
بالحتفاظ بحق العمل يف فنزويال 
وحت�شيل جميع الديون امل�شتحقة، 
الت���ف���اق ح���ول بع�ص  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
مناطق النفوذ. هذه �شفقة جيدة 
اإىل  بالن�شبة  م����اذا  ل��ك��ن  مل��و���ش��ك��و، 
اأّن  باتي  اأردوغ����ان وم���ادورو؟ي���رى 
يف  الفنزويلي  الرئي�ص  "تقاعد" 
له.  منطقياً  �شعياً  �شي�شكل  اخلارج 
انتهاء  اإّن  اأردوغ����ان،  اإىل  بالن�شبة 
الغذاء  م��ق��اب��ل  ال���ذه���ب  خم��ط��ط 
الأرج�����ح مت��ك��ن��ه من  ع��ل��ى  �شيعني 
املوجود  ال��ذه��ب  ع��ل��ى  ال���ش��ت��ي��الء 
اأ���ش��ا���ش��اً ب��ح��وزة ت��رك��ي��ا، م��دع��ي��اً اأّن 
اأهاًل  لي�شت  فنزويال  يف  احلكومة 
للح�شول عليه مبا اأنها و�شلت اإىل 
ال�شلطة ب "انقالب" وفقاً ملقاربة 
ما  كليهما  لدى  الرتكي.  الرئي�ص 
يربحه خ�شو�شاً اإذا كانا على دراية 
بوجود �شفقة قيد الإعداد. ووجد 
باتي ختاماً، اأّن نقلهما للذهب اإىل 
الإدارة  اأم��ر منطقي داعياً  اخل��ارج 

الأمريكية للتحري عن الأمر.

افاق تون�س وثيقة االلتزام االخالقي
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اجتماع االأ�شداد يف �شخ�شية واحدة:

من مد�فع عن �سنودن.. �إىل بطل عند �أن�سار تر�مب...

•• الفجر -  كلري ليفن�شون- 
ترجمة خرية ال�شيباين

جلني  ال�شحفي  ُيعرف   ، اأوروب���ا  يف 
اأجراه  ال���ذي  بتحقيقه  ج��ري��ن��وال��د 
�شنودن  اإدوارد  ك�����ش��ف��ه  م����ا  ح�����ول 
التي  اجلماعية  املراقبة  بخ�شو�ص 
الأمريكية.  احل���ك���وم���ة  و���ش��ع��ت��ه��ا 
ف���ه���و م����ن ك�������ش���ب ث����ق����ة  ����ش���ن���ودن ، 
ال��الج��ئ ح��ال��ًي��ا يف رو���ش��ي��ا ، ليكتب 
�شربها،  التي  ال�شرية  الوثائق  عن 
وح����������ازت م����ق����الت����ه امل����ن���������ش����ورة يف 
بوليتزر  جائزة  الغارديان،  �شحيفة 
كبطل  ا�شمه  ونحت   ،  2014 ع��ام 

لل�شحافة ال�شتق�شائية.
ل����ك����ن، م���ن���ذ اأك�������رث م�����ن ع����ام����ني ، 
الراديكايل لالإعالم  انتقاده  و�شعه 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات الأم��ري��ك��ي��ة - م��ن �شي 
التحقيقات  م��ك��ت��ب  اإىل  ان،  ان 
ال�������ف�������ي�������درايل، م�����������رورا ب����احل����زب 
م��وق��ع غريب:  ال��دمي��ق��راط��ي - يف 
م��وق��ع م��ع��ل��ق م���ن ال��ي�����ش��ار ، اإن مل 
، يقرتب  املتطرف  الي�شار  يكن من 
خطابه يف بع�ص الأحيان من خطاب 
غرار  فعلى  ترامب.  دونالد  حلفاء 
الأمريكي يوؤكد غرينوالد  الرئي�ص 
، الذي يعي�ص يف الربازيل، وموؤ�ش�ص 
اأن  ان��رت���ش��ب��ت،  مل��وق��ع ذي  م�����ش��ارك 
و�شائل الإعالم الأمريكية الرئي�شة 

فقدت كل م�شداقيتها.

مناه�س لال�شتبل�شمنت
الرو�شي.  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ب���داي���ة  م��ن��ذ 
مت����وق����ع يف خ����ن����دق امل�������ش���ك���ك���ني يف 
فهو  رو�شيا.  مع  التواطوؤ  اتهامات 
يرى ان املعار�شة املناه�شة لرتامب 
يف وا���ش��ن��ط��ن ويف و���ش��ائ��ل الإع����الم، 
روج�����ت ل��ن��ظ��ري��ات امل����وؤام����رة حول 
ع��الق��ات ت��رام��ب ب��ب��وت��ني، وكذلك 
لرو�شيا  م��ن��اه�����ش��ة  ب���اران���وي���ا  مل��ن��اخ 

جديرة باحلرب الباردة.
   ب��ع��د ن�����ش��ر ، يف ن��ه��اي��ة م���ار����ص ، 
مولر،  روب������رت  ل��ت��ق��ري��ر  م��ل��خ�����ص 
ي��و���ش��ح غ��ي��اب دل��ي��ل ك���اف ع��ل��ى اأن 
ف��ري��ق ح��م��ل��ة ت���رام���ب ق���د ع��م��ل يف 
�شراكة مع رو�شيا خالل النتخابات 

جميع و�شائل الإعالم.

خطاأ ا�شرتاتيجي 
   النقطة الأخرى التي اأ�شاب فيها 
غرينوالد، هي اأن الهو�ص بالتدخل 
الرو�شي، كان اإ�شرتاتيجية �شيا�شية 
���ش��ي��ئ��ة ���ش��د ت���رام���ب ، ح��ي��ث ثبت 
ال�شائعات  اأ����ش���واأ  ت��اأك��ي��د  ا���ش��ت��ح��ال��ة 
واإذا  الكرملني.  مع  العالقات  حول 
كان ميكن العرتاف باأن ال�شحافة 
الق�شية  ب�شاأن  واأ�شرفت  بالغت  قد 
ن�شرت  ال�شحف قد  فان   ، الرو�شية 
التحقيقات حول  العديد من  ا  اأي�شً
موا�شيع اأخرى ، منها عن الأموال 
ال���ت���ي دف���ع���ت ل��ل��ن��ج��م��ة الإب���اح���ي���ة 
، وال���ت���زوي���ر  ����ش���ت���ورم���ي دان����ي����ال����ز 
ال�����ش��ري��ب��ي ل���رتام���ب، وال��ف�����ش��اد يف 
���ش��ف��وف وزرائ�������ه، و���ش��ي��ا���ش��ة ف�شل 
اأ�شرهم،  ع��ن  امل��ه��اج��ري��ن  الأط���ف���ال 

اإلخ.
حتدث   ، ج��ري��ن��وال��د  ج���ان���ب  اإىل    
اآخرون: مات  �شحافيون ومفكرون 
ت��اي��ب��ي م��ن رول��ي��ن��ج ���ش��ت��ون، "الذي 
يعتقد اأن رو�شيا غيت دمرت �شمعة 
واآرون   ، الأمريكية"  ال�����ش��ح��اف��ة 
، واللغوي نعوم  ذا ني�شن  ماتي من 

ت�شوم�شكي .
احل��������زب  اجل������م������ي������ع  وي������ت������ه������م     
الإعالم"  "وو�شائل  ال��دمي��ق��راط��ي 
مهوو�ًشا  ي���ك���ون  اأن  ف�����ش��ل  ب����اأن����ه 
ب���رو����ش���ي���ا ب������دًل م����ن احل����دي����ث عن 
امل�شكالت الجتماعية والقت�شادية 
يف البالد، وهذا اأمر مبالغ فيه. ان 
الدميقراطيني  امل��ر���ش��ح��ني  جميع 
احل����ال����ي����ني،  حت����دث����وا ق���ل���ي���اًل عن 
مو�شوعاتهم  وكانت  مولر.  تقرير 
امل��ف�����ش��ل��ة، ال���ت���اأم���ني ال�����ش��ح��ي، اأو 
الأ�شلحة النارية، اأو ديون الطالب، 
اأو البيئة، اأو دور احل�شانة، اأو احلد 

الأدنى لالأجور.

اإعالم  انتقاد  انطلق غرينوالد يف   ،
فقدوا  "لقد  ن���ي���وز:  ف��وك�����ص  ق��ن��اة 
ثقة  وك�����ذل�����ك   ، م�������ش���داق���ي���ة  ك�����ل 

م�شاهديهم".
ان  ا�ص  ام  اإن �شحفيي  ا،  اأي�شً وق��ال 
بي �شي ، القناة الرئي�شية الي�شارية 
اأن  ي���ج���ب  امل���ت���ح���دة،  ال�����ولي�����ات  يف 
الكذب  ع���ن  وي���ع���ت���ذروا  "يخجلوا 
ث���الث �شنوات  ال��ن��ا���ص ط��ي��ل��ة  ع��ل��ى 
، م�����ش��ت��غ��ل��ني خم���اوف���ه���م م���ن اأج���ل 

الربح".
ومبا اأنه كان يتحدث على قناة جعلت 
من �شيطنة املهاجرين، واملهاجرين 
غر ال�شرعيني، والي�شار الأمريكي، 
التهام  يبدو  التجاري، فقد  اأ�شلها 
اأن موقع غرينوالد،  غريًبا. خا�شًة 
�شيا�شة  ي��ن��ت��ق��د   ، ان���رت����ش���ب���ت  ذي 

الهجرة التي ينتهجها ترامب.
اإي��ان باركر يف     لكن، كما يالحظ 
النيويوركر،  ل�شحيفة  ب��ورت��ري��ه 
اخ�����ت�����ار غ����ري����ن����وال����د دع������م ال���ذي���ن 
ال�شيا�شة  م���ع���اي���ر  يف  ي�����ش��ك��ك��ون 
الأم���ري���ك���ي���ة. ف��م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره ، 
واأجهزة  الدميقراطي،  احلزب  فاإن 
املخابرات، وو�شائل الإعالم، تتوافق 
اأكرث  يف الإبقاء على النظام القائم 
م��ن دون��ال��د ت��رام��ب وامل��ق��رب��ني من 
للنظام  امل��ن��اه�����ش��ني   ، ال��ك��رم��ل��ني 

بطريقة اأو باأخرى.
ت��رام��ب ترقى  اأن معار�شة     ومب��ا 
مكتب  م����ع  الت����ف����اق  اإىل  اأح����ي����اًن����ا 
وهيالري  ال��ف��ي��درايل  التحقيقات 
يف�شل   ، اإن  اإن  و����ش���ي  ك��ل��ي��ن��ت��ون 
غ��ري��ن��وال��د جت��ن��ب ه���ذا ال���ن���وع من 
اإذن،  خ��ط��اب��ه،  وي��ن��ال  "املقاومة". 
الي�شارية  ال�شخ�شيات  ا�شتح�شان 
�شوزان  امل��م��ث��ل��ة  "مثل  امل��ت��ط��رف��ة 

�شاراندون" ،وكذلك 
 اب��ن دون��ال��د ت��رام��ب عندما يبحث 
عن حلفاء لت�شويه و�شائل الإعالم.

الإع������الم  و����ش���ائ���ل  اأن  ج���ري���ن���وال���د 
ل  رئي�ص  مهاجمة  مل��ج��رد  "تكذب" 
ت�شاركه اأفكاره.. اإنه يعتقد اأن و�شائل 
ركزوا  وال��دمي��ق��راط��ي��ني،  الإع�����الم 
حلاجتهم  ال��رو���ش��ي��ة  الق�شية  على 
اإىل اإي��ج��اد ع��دو خ��ارج��ي ي��ربر فوز 
ت���رام���ب ، لأن���ه���م مل ي��ت��م��ك��ن��وا من 

درا�شة امل�شاكل احلقيقية للبالد.
حتليل  ي���ع���ت���رب   ، م�����ا  ح�����د  اإىل     
غرينوالد معقول ومثرا لالهتمام 
اإىل  بعيدا،  ذل��ك  بعد  ذه��ب  ولكنه   ،
الوقوع  اإىل  الأم�����ر  ب���ه  ان��ت��ه��ي  اأن 
بع�ص  اأن  ���ش��ح��ي��ح  امل���ح�������ش���ور.  يف 
القنوات  وخا�شة   ، الإع��الم  و�شائل 
ام  اأو  ان،  ان  ���ش��ي  م��ث��ل  الإخ���ب���اري���ة 
بداية  ، لعبت. منذ  �شي  ان بي  ا���ص 
التحقيق الرو�شي، على وتر الإثارة 
يف ت��ن��اول��ه��ا ل��ت��ه��دي��د ال���ت���ع���اون مع 
اجلمهور.  ج��ذب  بهدف  الكرملني، 
وقد اأملحت بع�ص التعليقات ، غالًبا 
الأمريكيني  امل��خ��اب��رات  عمالء  م��ن 
اأن ترامب رمبا كان  اإىل  ال�شابقني، 
حتت اإمرة فالدمير بوتني ، الذي 
رمب���ا يف ح��وزت��ه م��ع��ل��وم��ات تدينه. 
اأّثرت  قد  رو�شيا  اأن  البع�ص،  وطرح 
رئا�شة  اأن  درج��ة  اإىل  النتخابات  يف 
اإىل  جنوح  �شرعية.  لي�شت  ت��رام��ب 
ل  لكنه  وال��رتاج��ي��دي��ا،  الت�شخيم 
�شّلل  الإع����الم  اأن  ل�شتنتاج  يكفي 

وكذب.
   يف ذي اتالنتيك، مييز ال�شحفي 
م������اك ك�����ي ك���وب���ي���ن�������ص ج����ي����دا بني 
املناه�شة  امل����ق����اوم����ة  ���ش��خ�����ش��ي��ات 
ببارانويا  حت��دث��ت  ال��ت��ي  ل���رتام���ب 
عن رو�شيا على �شا�شات التلفزيون، 
التي  امل��ت��وازن��ة  الدقيقة  والتقارير 
ال�شحف.  اع��م��دة  ع��ل��ى  ن�شرها  مت 
امل�شكلة هي اأن غرينوالد واملوؤيدون 
خطاب  ي�������ش���ت���خ���دم���ون  ل�����رتام�����ب، 
�شمعة  فيه، ل�شرب  املبالغ  البع�ص  

   ي�شبه م�شاره ن�شبيا م�شار جوليان 
ال�شابق،  ال�شفافية  ب��ط��ل   ، اأ���ش��اجن 
اأ�شبح حليًفا لرتامب خالل  ال��ذي 
انتخابات 2016.  وقد �شف على 
تويرت ، حيث يتابع غرينوالد اأكرث 
من مليون �شخ�ص ، و�شف التغطية 
باأنها  الرو�شي  للتحقيق  الإعالمية 
ومنحازة  غبية،  و"خرافة  "كذبة"، 

ب�شكل ل ي�شدق".
   وي�����ش��ب��ه ه����ذا اخل����ط����اب، خطاب 
الر�شميني  وال���ن���اط���ق���ني  ت����رام����ب 
ال�شت�شهاد  ي��ت��م  ح��ي��ث   ، ب��ا���ش��م��ه 
الأحيان  م��ن  ك��ث��ر  يف  ب��غ��ري��ن��وال��د 
اليمينية،  الويب  مواقع  طرف  من 
اأو ذي ديلي كاللر  مثل تاون هال، 
حتريرها  خ����ط  ُي���ع���ت���رب  وال����ت����ي   ،
، ذي  م��وق��ع��ه  نقي�ص خ��ط حت��ري��ر 
انرت�شبت ، القريب لنواب ي�شاريني 
كورتيز،  اوكا�شيو  الك�شندريا  مثل   ،

بتداول اأخبار زائفة.
   قبل هذا املن�شور ، كان جرينوالد 
الأخطاء"  "اأ�شواأ  ل�  قد جمع قائمة 
التي ارتكبتها ال�شحافة الأمريكية 
يف ال��ق�����ش��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة ، ول��ك��ن مت 
ففي  ب�����ش��رع��ة.  معظمها  ت�شحيح 
اتهام  ي�����ش��ع��ب   ، ال�����ظ�����روف  ه�����ذه 
الأ�شل  كانت  باأنها  الإع��الم  و�شائل 
النطاق.  وا���ش��ع��ة  ت�شليل  حملة  يف 
غرينوالد  ا���ش��ت��م��ر  م���ا  ه����ذا  ل��ك��ن 
ب���ه ، خ��ا���ش��ة جت���اه قناة  ال��ق��ي��ام  يف 
ما  بطريقة  "اأعتقد  ن��ي��وز:  فوك�ص 
دم��ر عقول  قد  ترامب  دونالد  اأن   ،
الإعالم  اأه���ل  وخ��ا���ش��ة   ، الكثرين 
وابتكار  الكذب،  اأن  يعتقدون  الذين 
امل�شوؤولية،  وعدم  املوؤامرة،  نظريات 
م����ربرة م���ن اأج����ل و���ش��ع ح���د لهذا 

التهديد غر امل�شبوق ".
يعتقد  ، ل  ت��رام��ب  وع��ل��ى عك�ص     

وبرين �شاندرز.

بوتني عدو خارجي مفيد
   ع��ن��دم��ا ����ش���در ت��ق��ري��ر م���ول���ر يف 
التحقيق  اأن  ك�شف   ، اأب��ري��ل   18
والتحقيقات  التقارير  م��ع  يتناغم 
اأكد  ف��ق��د  ال�����ش��ح��اف��ة.  ال�������واردة يف 
ال����ت����ق����ري����ر حم������������اولت ال����ت����دخ����ل 
ال��رو���ش��ي ، واه��ت��م��ام ف��ري��ق ترامب 
املحتملة  النتخابية  امل�شاعدة  بهذه 
، وات���������ش����الت����ه مب���واط���ن���ني رو�����ص 
خمتلفة،  مب�������ش���ت���وي���ات  م���ق���رب���ني، 
حماولت  وك��ذل��ك   ، الكرملني  م��ن 

ترامب املحمومة لوقف التحقيق. 
 ، م��ول��ر  ح�����ش��ب   ، ه���ذا  ي�شمح    ول 
با�شتخال�ص توفر اأن�شطة اإجرامية 
ا  غر قانونية ، اإل انه مل يثبت اأي�شً
اأن ال�شحافة كانت خاطئة ، خالًفا 
لها  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  لت��ه��ام��ات 

النقد  ه��ذا  نقل  مت   ، فرن�شا  ويف     
�شفحات  يف  ل��الإع��الم  ال��رادي��ك��ايل 
ن�شرت  التي   ، دبلوماتيك  لوموند 
" ت�شرنوبيل  افتتاحية تتحدث عن 
"�شفعة مذهلة  وع��ن   ، " اإع��الم��ي 
الأمريكية  الإع��الم  و�شائل  جلميع 
تطرح  ان  قبل  تقريبا"،  الرئي�شية 
ت���اأم���ل  ���ش��ل��ط��ة  "باأي  ال�����������ش�����وؤال: 
النيويورك تاميز ووا�شنطن بو�شت 
ال�شتمرار  وغ���ره���ا،  وات��الن��ت��ي��ك 
يف اإع��ط��اء ال��درو���ص مل��واق��ع اليمني 

املتطرف املجنونة؟

ت�شويه جميع و�شائل االإعالم
مثل  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني  ب���ال���ن�������ش���ب���ة     
اأنف�شهم  الذين ي�شفون  جرينوالد، 
الإعالم  لو�شائل  ب��دائ��ل  اأن��ه��م  على 
و�شائل  ت�شويه  من  بد  ل  ال�شائدة، 
الإع��������الم الأخ���������رى، وال����ق����ول بان 
ب��ارت، ل يختلف  موقعا مثل بريت 

حًقا عن وا�شنطن بو�شت.
ب�شكل  خ��ط��ر  امل���وق���ف  ه����ذا  اإّن     
 ، ت���رام���ب  اإدارة  ���ش��ي��اق  يف  خ���ا����ص 
م�شتويات  اإىل  الكذب  اعتادت  التي 
التاريخ  يف  ومعهودة  م�شبوقة  غر 
الأم���ري���ك���ي. ي��ت��م ال���رتوي���ج ل���ه من 
الي�شاريني  ال�شحفيني  بع�ص  قبل 
لرتامب  امل���ع���ار����ش���ني  امل���ت���ط���رف���ني 
ت�شويه  خ���ط���اب  ي�����ش��ت��خ��دم  ب�����ش��دة، 
و�شائل الإعالم با�شتمرار من طرف 
ترامب واملقربني منه ، للدفاع عن 
 ، بالكذب  اتهموا  فكلما  اأكاذيبهم. 
ي�شارعون اىل اتهام و�شائل الإعالم 

يف املقابل.
   اإنها اإ�شرتاتيجية مت تنفيذها بعد 
ن�����ش��ر ت��ق��ري��ر م��ول��ر ، وال����ذي نعلم 
من خالله، من بني اأم��ور اأخ��رى ، 
الأبي�ص  البيت  با�شم  املتحدثة  اأن 
ال�شحافة.  على  ب��ال��ك��ذب  اع��رتف��ت 
وق��د اأج���اب م�����ش��وؤول ب����اإدارة ترامب 
نيويورك  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ����ش���وؤال  ع��ل��ى 
ت��امي��ز ح���ول ه���ذه ال��ك��ذب��ة: "لي�ص 
لدى فريق البيت الأبي�ص در�ص يف 
النزاهة  يتلقاه من و�شائل الإعالم 
ال���ت���ي رّوج������ت ل��ك��ذب��ة ك����ربى على 

دونالد ترامب طيلة عامني ".

غلني جرينوالد ال�شيئ اذا بلغ �شده....

م�شاره ي�شبه مب�شار ا�شاجن  الك�شندريا اوكا�شيو كورتيز 

الي�شارية املتطرفة املمثلة �شوزان �شاراندون ت�شتح�شن خطابه

�شنودن كان مفتاح �شهرته ترامب  امرباطور ت�شويه االعالم

 معلق من �لي�سار، �إن مل يكن من �لي�سار �ملتطرف، 
يقرتب خطابه �أحيانا من خطاب حلفاء دونالد تر�مب

 ينال خطابه ��ستح�سان �ل�سخ�سيات �ليمينية �ملتطرفة 
مثل �ملمثلة �سوز�ن �سار�ندون، و�بن دونالد تر�مب 

على غر�ر �لرئي�س �لأمريكي، يوؤكد غرينو�لد �أن 
و�سائل �لإعالم �لأمريكية فقدت م�سد�قيتها

 يعتقد �أن �لإعالم و�لدميقر�طيني، ركزو� على �لق�سية 
�لرو�سية حلاجتهم �إىل عدو خارجي يرّبر فوز تر�مب

 يرى �ن �ملعار�سة �ملناه�سة لرت�مب رّوجت 
لنظريات �ملوؤ�مرة حول عالقات تر�مب ببوتني

 �لهو�س بالتدخل �لرو�سي كان �إ�سرت�تيجية 
�سيا�سية �سيئة �سد تر�مب

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأمريكيني  م�����ش��وؤول��ني  اإىل  جورنال"  ���ش��رتي��ت  "وول  �شحيفة  ن�شبت 
خططاً  و�شعت  اإي���ران  اأن  ك�شفت  اأمريكية  ا�شتخباراتية  معلومات  اأن 
ل�شتهداف القوات الأمريكية يف العراق و�شوريا واليمن واأماكن اأخرى يف 
املنطقة، عرب جماعات م�شلحة موالية، اإىل جانب هجمات على م�شالح 

اأمريكية يف اخلليج با�شتخدام طائرات م�شرة.
�شن  كذلك  تت�شمن  كانت  الإي��ران��ي��ة  التهديدات  اإن  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
هجمات من�شقة يف م�شيق باب املندب بجنوب غرب اليمن، الأمر الذي 
دفع وا�شنطن اإىل تعزيز انت�شارها يف حماولة لردع اأية حتركات اإيرانية 

حمتملة.
اإن طهران ت�شتعد  اأوروبيون  وياأتي الت�شعيد يف وقت قال ديبلوما�شيون 
 2015 ع��ام  املوقعة  امل�شرتكة  ال�شاملة  العمل  خطة  من  اأج���زاء  خل��رق 

والتي قّيدت الربنامج النووي الإيراين مقابل رفع عقوبات اقت�شادية. 
العفاءات  باإنهائها  املا�شي،  ال�شهر  اإي��ران  على  ال�شغط  و�شنطن  وزادت 

لت�شفر  حماولة  يف  امل�شتوردين،  كبار  من  لعدد  نفط  لت�شدير  لإي��ران 
�شادراتها النفطية، و�شنفت احلر�ص الثوري منظمة اإرهابية.

خططاً  و�شعت  اإي����ران  اأن  اجل��دي��دة  ال�شخباراتية  املعلومات  وك�شفت 
ل�شتهداف قوات اأمريكية يف العراق ورمبا �شوريا، وتن�شيق هجمات يف باب 
املندب قرب اليمن، رمبا عرب وكالء عرب طائرات من دون طيار. كذلك، 

وردت معلومات عن اأن اإيران قد ت�شعى ل�شتهداف القوات الأمريكية .
ال�شتخبارات  كانت  اإذا  اإذا  ما  وا�شحاً  لي�ص  اأن��ه  اأمريكي  م�شوؤول  واأف��اد 
اأنها  اأو  و�شيكة  هجمات  لتنفيذ  تخطط  طهران  اأن  اإىل  ت�شر  اجلديدة 
تعد خططاً طارئة حت�شباً لتطور التوتر الأمريكي-الإيرين اإىل اأعمال 

عدائية.
ومن �شاأن ان�شحاب اإيراين جزئي من التفاق النووي اأن ميثل رد الفعل 
الإيراين الأقوى على الإجراءات الأمريكية الرامية اإىل تكثيف ال�شغط 
ماكنزي  كينيث  اجل��رنال  اإن  الع�شكريون  امل�شوؤولون  وقال  طهران.  على 
الع�شكرية  التعزيزات  طلب  الأمريكية،  املركزية  القيادة  قائد  جونيور، 
اأ����ش���ارت املعلومات  ب��ع��دم��ا  ال�����ش��رق الأو����ش���ط  الأم��ري��ك��ي��ة الإ���ش��اف��ي��ة يف 
ال�شتخباراتية اإىل ظهور تهديد للقوات الأمريكية. رداً على ذلك، اأر�شلت 
اإدارة ترامب قوة �شاربة من حاملة طائرات واأربع اإىل �شت قاذفات كقوة 
اإ�شافية اإىل املنطقة. وكان وزير الدفاع الأمركي بالوكالة بات �شانهان 

قال اإن الإعالن عن ن�شر حاملة الطائرات "اأبراهام لنكولن" وجمموعة 
من القطع احلربية يف منطقة ال�شرق الأو�شط ميثل اإجراء احرتازياً رداً 

على تهديدات اإيرانية جدية.
ودع����ا ���ش��ان��ه��ان اإي�����ران يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وت��ر اإىل ال��ك��ف ع��م��ا و�شفها 
اأي  م�شوؤولية  طهران  �شتحمل  املتحدة  الوليات  اأن  واأكد  بال�شتفزازات، 

هجوم على القوات الأمركية اأو م�شالح الوليات املتحدة. 
بالده  اإن  بومبيو  م��اي��ك  الأم��رك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق��ال  ال�شياق،  ويف 
اأن  واأ�شاف  اإىل احتمال ح�شول ت�شعيد.  اإيرانية ت�شر  اأن�شطة  لحظت 
هذا الأمر دفع وا�شنطن لتخاذ اإجراءات مالئمة على امل�شتوى الأمني، 
اأو على �شعيد توفر خيارات اأمام الرئي�ص الأمركي دونالد ترامب للرد 

على اأي تطورات م�شتقبلية.
الإيرانية  التهديدات  اأن" ب��اأن  اأن  "�شي  ل�شبكة  اأمريكي  م�شوؤول  و�شرح 
واأن  املنطقة،  الأمركية يف  والربية  البحرية  القوات  اإىل  كانت موجهة 
وجه  على  تهدف  احلربية  وجمموعتها  الطائرات  حاملة  ن�شر  عمليات 

التحديد اإىل ردع اأي اأعمال ع�شكرية اإيرانية.

التهديدات �شملت خماوف من الرب والبحر

معلومات ��ستخبار�تية تك�سف �أهد�ف �إير�ن
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

لل�شطرجن  اخليمة  راأ����ص  فتيات  ن���ادي  اأع��ل��ن 
اك��ت��م��ال ال��رتت��ي��ب��ات لإق��ام��ة ب��ط��ول��ة املرحوم 
عبداهلل بن جمعة يف النادي ال�شوداين براأ�ص 
من  ك��ب��رة  مب�شاركة  املقبل  ال�شبت  اخليمة 
اإطار برنامج  املختلفة �شمن  العمرية  الفئات 
وذلك  رم�شان  �شهر  خ��الل  املقررة  املناف�شات 
الن�شخة  حققته  ال���ذي  ال��الف��ت  ال��ن��ج��اح  بعد 

الأوىل للبطولة العام املا�شي.
وتتوا�شل عملية الت�شجيل للراغبات بامل�شاركة 

و�شط اإقبال كبر، بينما �شيتم تكرمي الالعبة 
التي  الكبرة  لالإجنازات  تقديراً  نا�شر  حور 
وخارجياً،  حملياً  املا�شية  الفرتة  يف  حققتها 
باملراكز  للفائزين  قيمة  ج��وائ��ز  ر�شد  بينما 
يف  �شاعدة  لع��ب��ة  اأف�شل  ج��ان��ب  اإىل  الأوىل، 

البطولة.
اإدارة  جمل�ص  ع�شو  الزعابي،  انت�شار  واأك��دت 
ن�����ادي ف��ت��ي��ات راأ�������ص اخل��ي��م��ة ل��ل�����ش��ط��رجن اأن 
مناف�شة  �شهدت  للبطولة  املا�شية  الن�شخة 
قوية وم�شتوى جيداً من امل�شاركات، مو�شحة 
اأن النادي بقيادة ح�شة بن �شكر يحر�ص على 

البطولت  يف  امل�شاركة  فر�شة  الالعبات  منح 
فر�شة  ومنحهن  قدراتهن  لتعزيز  املختلفة 
البطولت  يف  الحتكاك  من  لال�شتفادة  اأك��رب 
والتي  ال��ن��ادي  يف  امل��وج��ودة  املكت�شبات  لتعزيز 
الطريق  مهدت  التي  الأ�شباب  اأه��م  من  كانت 
لتحقيق  ال���ن���ادي  روؤي�����ة  اإىل  ال���و����ش���ول  ن��ح��و 

التطور املطلوب.
الأول قرعة  اأم�����ص  اأج���ري���ت  اآخ���ر  ج��ان��ب  ويف 
القدم  ل��ك��رة  الرم�شانية  ال�����ش��وداين  ال��ن��ادي 
مباريات  تنطلق  ح��ي��ث  ف���رق،   6 ت�شم  ال��ت��ي 
البطولة م�شاء الأحد املقبل يف امللعب الفرعي 

بنادي الرم�ص يف مبادرة جديدة من م�شوؤويل 
النادي بالتجاوب مع فكرة ا�شت�شافة البطولة 

يف النادي.
الريا�شي  ال�شكرتر  القا�شي،  عمار  واأو���ش��ح 
للنادي ال�شوداين اأن اللجان املختلفة يف النادي 
الإع���داد لنطالق  رف��ع م�شتوى  حتر�ص على 
الرم�شانية  بالبطولة  اخل��ا���ش��ة  الفعاليات 
يف ك���رة ال��ق��دم ب��ن��ادي ال��رم�����ص وع���ب���داهلل بن 
اإىل جانب  ال��ن��ادي،  مقر  لل�شطرجن يف  جمعة 
واأ�شحاب  باجلوجي�شتو  اخلا�شة  الفعاليات 

الهمم والبالي اإ�شتي�شن وامللتقى الن�شائي.

الإم����ارات  ن���ادي  اأك��ادمي��ي��ة  اختتمت 
مو�شمها  اخل���ا����ش���ة  ال����ق����دم  ل���ك���رة 
الثاين بنجاح وحتققت من خاللها 
با�شتقطاب  امل���ر����ش���وم���ة  الأه��������داف 
100 لعب على مدار  املو�شم مما 
املواهب  م��ن  ع���دد  باكت�شاف  يب�شر 
تدعم  اأن  ي��ن��ت��ظ��ر  ال���ت���ي  ال���ك���روي���ة 
النادي م�شتقباًل، كما تقرر اأن يطلق 
مو�شم الأكادميية اجلديد يف الأول 

من اأغ�شط�ص 2019 .
�شهد احتفالية ختام املو�شم حممود 
اإدارة  ح�شن ال�شم�شي رئي�ص جمل�ص 
ا�شماعيل  حممد  وبح�شور  ال��ن��ادي 
اإدارة �شركة  العو�شي رئي�ص جمل�ص 
نادي الإم��ارات لكرة القدم واأع�شاء 

عبد  اأن��ور  وال�شركة  الإدارة  جمل�ص 
الزعابي  �شالح  وع��م��ر  ال��درب��ي  اهلل 

وناجي حممد ناجي وعلي اأبودنو�ص 
وعدد  بالنادي  القدم  ك��رة  م�شت�شار 

م��ن الإداري�����ني وامل��درب��ني وعائالت 
الالعبني.

يف  الأك��ادمي��ي��ة  ن�شاط  انطلق  حيث 
بداية املو�شم بقيادة الكابن حممد 
ط��ه وي�����ش��اع��ده ع��ز ال��دي��ن ���ش��ري��ف ، 
4 اإىل  وت�شم الأكادميية من اأعمار 
املو�شم  خ��الل  واأق��ي��م��ت  �شنة،   17
ع���دة م��ه��رج��ان��ات وم���ب���اري���ات ودية 
واأن��دي��ة على  اأك��ادمي��ي��ات خا�شة  مع 

م�شتوى الدولة.
العو�شي  ا�شماعيل  حممد  واأو���ش��ح 
�شركة  اإدارة  جم����ل���������ص  رئ����ي���������ص 
اأك��ادمي��ي��ة كرة  اأن  الإم������ارات  ن����ادي 
انتقاء  ت�����ش��اه��م يف  اخل��ا���ش��ة  ال��ق��دم 
وا�����ش����ت����ق����ط����اب ال����الع����ب����ني اجل�����دد 
النادي  داخل  وتدريبهم  واكت�شافهم 
وفق اأ�ش�ص علمية وريا�شية حديثة، 

وذل����ك م���ن اأج����ل ال��ن��ه��و���ص بقطاع 
ك���رة ال��ق��دم ب��ال��ن��ادي وت��وف��ر كافة 
الإمكانات الطموحات، واأ�شاد رئي�ص 
اجلهاز  بعمل  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص 
املدرب  بقيادة  الأكادميية  يف  الفني 

حممد طه، واجلهد الكبر املبذول 
لإخراجها بال�شورة املطلوبة، ومتنى 
ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح يف حتقيق 

التطلعات والأهداف املن�شودة.
ويف خ��ت��ام الح��ت��ف��ال��ي��ة ق���ام حممود 

الإدارة  جمل�ص  واأع�����ش��اء  ال�شم�شي 
واجلهاز التدريبي بتكرمي املميزين 
�شهادات  وت����وزي����ع  ال���الع���ب���ني  م����ن 
ناجح  م��و���ش��م  ب��ع��د  عليهم  ال��ت��خ��رج 

وحافل باجلد واملثابرة .

•• اأبو ظبي-الفجر

حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، 
الريا�شية  باخليمة  الأول  اأم�����ص  م�شاء  انطلقت 
مناف�شات  اأب��وظ��ب��ي  يف  الإم������ارات  ق�����ش��ر  ب��ف��ن��دق 
زايد  بن  من�شور  كاأ�ص  لبطولة  الثامنة  الن�شخة 
اجلولة  و�شهد  الت�شامح” ،  “بطولة  القدم  لكرة 
وزارة  وكيل  �شلطان احلمري  �شعادة  الفتتاحية 
امل�شاندة،وعدد  اخلدمات  لقطاع  الرئا�شة  �شوؤون 
ال��راع��ي��ة ويف  ال�����ش��رك��ات  امل�شئولني ومم��ث��ل��ي  م��ن 

مقدمتهم ات�شالت وطران الحتاد ،والتي بداأت 
،ب��ع��ده��ا قام  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي  بالن�شيد 
الفريقني  مب�شافحة  احل��م��ري   �شلطان  �شعادة 
املتبارين ،وطاقم احلكام ،متمنيا للجميع التوفيق 
مت  ،ك��م��ا  الغالية  البطولة  اإجن���اح  يف  وامل�شاهمة 
ملبادرة  يرمز  ال��ذي  البطولة  �شعار  ع��ن   الك�شف 
رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  “الت�شامح”  التي 
الدولة”حفظه اهلل” والذي يهدف اإىل اإبراز دولة 
الإمارات كعا�شمة عاملية للت�شامح ، وبعد ذلك مت 
مباريات  بانطالقة  اإي��ذان��ا  باحل�شور  الرتحيب 

البطولة.

واأ���ش��اد ���ش��ع��ادة �شلطان احل��م��ري وك��ي��ل ال���وزارة 
�شمو  واه��ت��م��ام  بدعم  امل�شاندة  اخل��دم��ات  لقطاع 
رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
جم��ل�����ص ال�������وزراء وزي����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة راعي 
التي  املجتمعية  الريا�شية  للن�شاطات  البطولة، 
تهدف، لتوطيد العالقات الأخوية بني العاملني 
العام  بامل�شتوى  م�شيداً  الف�شيل،  ال�شهر  خ��الل 
،وجدد  ال��ث��ام��ن��ة  ن�شختها  بلغت  ال��ت��ي  للبطولة 
امل�شاهمة  واجل��ه��ات  الراعية  بال�شركات  الإ���ش��ادة 
للبطولة  املنظمة  الريا�شية  اللجنة  ،وب��ج��ه��ود 

ال�شنوية  التي يعترب فيها الكل فائز.

و���ش��ه��دت امل���ب���اراة الف��ت��ت��اح��ي��ة ف���وز ف��ري��ق مكتب 
الأم�����ني ال���ع���ام ع��ل��ى ���ش��رك��ة ن����ادي ���ش��ي��ت��ي جولف 
بفارق  الأوىل  املجموعة  ،ليت�شدر   1-7 بنتيجة 
ال�شيطرة على  الفريق يف  اأن جنح  بعد  الأه��داف 
جمريات املباراة على امتداد ال�شوطني ،ليت�شابق 
اأهداف   3 ال�شعيبي  اأ�شامة  من  كل  الت�شجيل  يف 
كاأول”هاتريك” يف البطولة وهيثم عينيا ومهدي 
�شطر وزهر ا�شفاج واليا�ص مفتاح،و�شجل هدف 
املباراة  .. ويف  النعيمي  فريق �شيتي جولف �شيف 
التغلب  الرئا�شية  املرا�شم  ا�شتطاع فريق  الثانية  
اأب����و ظ��ب��ي للزراعة  ب�����ش��ع��وب��ة ع��ل��ى ف��ري��ق ه��ي��ئ��ة 

وال�شالمة الغذائية بهدفني لهدف بعدما انتهى 
، وقد كان فريق  ال�شلبي  بالتعادل  الأول  ال�شوط 
الهيئة ندا حتى �شافرة النهاية بعدما تقدم فريق 
لرتي  واي��زي��ل��ي��ان  ح�شني  خليل  ب��ه��ديف  امل��را���ش��م 
،فيما �شجل للهيئة يو�شف اأكيوهن واأدار مباراتي 
اجلولة الفتتاحية طاقم احتاد الكرة املكون من 

الدويل �شلطان املرزوقي وعبداهلل ناجي .
جولة اليوم

وتقام اعتبارا من العا�شرة من م�شاء اليوم بنف�ص 
اخليمة الريا�شية بفندق ق�شر الإمارات اجلولة 
الثالثة من مباريات بطولة كاأ�ص من�شور بن زايد 

يف  يلتقي  الت�شامح”،حيث  القدم”بطولة  لكرة 
املباراة الأوىل �شمن فرق املجموعة الأوىل فريق 
دائرة الق�شاء “يف اأول ظهور له” مع فريق مكتب 
الأم��ني العام املت�شدر بفارق الأه��داف من فريق 
املباراة  ب��دوره يف  وال��ذي يقابل  الرئا�شية  املرا�شم 
نف�ص  �شيتي جولف يف  نادي  �شركة  الثانية فريق 
ال��ت��ع��وي�����ص خل�����ش��ارة الفتتاح  ب��ه��دف  امل��ج��م��وع��ة 
و�شيكون فريق هيئة اأبو ظبي للزراعة وال�شالمة 
الغذائية يف الراحة الدورية .. وت�شتاأنف مباريات 
مباريات  خ��الل  من  املقبل  ال�شبت  ي��وم  البطولة 

املجموعة الثانية .

اخليمة براأ�س  القدم  كرة  مناف�شات  يف  فرق   6

�لنادي �ل�سود�ين ي�ست�سيف بطولة عبد�هلل بن جمعة لل�سطرجن

�أكادميية نادي �لإمار�ت �خلا�سة لكرة �لقدم تختتم مو�سمها �لثاين بنجاح

مباراتان الليلة 

فوز مكتب �لأمني �لعام و�ملر��سم �لرئا�سية يف �فتتاح بطولة من�سور بن ز�يد

�لذئاب يفوز ببطولة �لعني »بيج با�س« لدوري �لكريكيت
•• العني - الفجر

و�شلت بطولة العني “بيج با�ص” لدوري الكريكيت 2019 
يوم اجلمعة املا�شي املوافق الثالث من مايو اجلاري اإىل خط 
النهاية بعد اأن ا�شتمرت مناف�شاتها ملدة �شتة اأ�شابيع  واأقيمت 
واجلولف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية  ال��ع��ني  ن���ادي  ميادين  على 
وال�شارقة  ودب��ي  واأب��و ظبي  العني  من  16 فريقاً  مب�شاركة 
الن�شخة  ه��ذه  ك��اأ���ص  ينتزع  “الذئاب” اأن  ف��ري��ق  وا���ش��ت��ط��اع 
“زاملي” �شاحب  فريق  على  النهائية  امل��ب��اراة  يف  تغلبه  بعد 

مركز الو�شيف. و�شهد املباراة النهائية  توم بو�شنان مدير 
واجلولف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية  ال��ع��ني  ن���ادي  يف  العمليات 
الفريق  وه��ن��اأ  الفائزين  اجل��وائ��ز على  ب��ت��وزي��ع  ق��ام  وال���ذي 
البطل و�شاحب املركز الثاين على اأدائهما املتميز يف املباراة 
الأ�شبوعية  العطلة  اأيام  املناف�شات يف  وانح�شرت  اخلتامية. 
البطولة  يف  الفرق  جميع  وم�شاركة  تواجد  ل�شمان  وذل��ك 
وال�شتمتاع باأجوائها. لقد كانت البداية متميزة من فريق 
“الذئاب” الذي فر�ص قيوًدا على الفريق املناف�ص وقد اأدى 
فقد  وب�شورةعامة  عالية.  ريا�شية  ب��روح  املباراة  الفريقان 

كان الأداًء رائعاً وقوياً من كال الفريقني يف املباراة النهائية 
���ش��ارك��ت يف هذه  ال��ت��ي  ال��ف��رق الأخ�����رى  اأن  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
البطولة  قدمت اأي�شاً م�شتوى فنياً طيباً ورائعاً و�شاهمت يف 
اإجناح هذا احلدث. و�شمل احلفل اخلتامي اأي�شاً تكرمي عدٍد 
�شديق  اأهت�شام  الالعب  ن��ال  حيث  املتميزين  الالعنب  من 
وكبر  النهائية  املباراة  رجل  جائزة  “الذئاب”  فريق  من 
للكرة وعدنان خان  ق��اذف  “زاملي” كاأف�شل  خان من فريق 
�شيخ   احلا�شل على اأكرث النقاط كاأف�شل “بامتان” ودانيال 

من فريق “الذئاب” كاأف�شل لعب يف البطولة.

•• اأبوظبي-الفجر

ب�شرطة  واخل��دم��ات  املالية  قطاع  مدير  اخلييلي  حممد  خليفة  العميد  ك��رم 
القطاع  م��دي��ر  درع  بطولة  �شمن   الريا�شية  بالأن�شطة  الفائزين  اأب��وظ��ب��ي 
وحمققي الإجن��ازات الريا�شية مبختلف الألعاب من بينهم عدد من اأ�شحاب 

الهمم .
و�شلّم مدير القطاع بح�شور العميد خليفة بطي ال�شام�شي نائب مدير القطاع، 
باملراكز  الفائزين  اإىل  البطولة  درع  الريا�شي  اأبوظبي  �شرطة  جمل�ص  رئي�ص 
الريا�شية  املنظومة  بتطوير  اأبوظبي  �شرطة  اهتمام  موؤكداً  الوىل،  الثالثة 
ودعم الفرق والالعبني، وتوفر اأرقى املقومات وفق اأف�شل املمار�شات العاملية 

للريا�شة، �شعياً لتنمية القدرات واملهارات الريا�شية بني املنت�شبني.
ل�شجل  اإ�شافة  ت�شكل  البطولة  يف  القطاع  حققها  التي  النتائج  ب��اأن  واأو���ش��ح 
على  وحتفيزها  الريا�شية  الفرق  لدعم  م�شرفة  ونتائج  الريا�شية  اإجنازاتها 

امل�شاركة يف خمتلف املناف�شات.
وفاز يف البطولة باملركز الأول اإدارة امل�شرتيات وامل�شتودعات ، وفاز باملركز الثاين 

ادارة النقل وامل�شاغل،فيما فاز باملركز الثالث مديرية اخلدمات الطبية.

تكرمي  �لفائزين ريا�سيًا باملالية و�خلدمات ب�سرطة �أبوظبي
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•• دبي-الفجر

�شتكون املناف�شات حافلة ومتنوعة يف 
خمتلفة اليوم مع انطالق  مواقع   3
فعاليات الن�شخة ال�شابعة من دورة ند 
ال�شبا الريا�شية التي تقام بتوجيهات 
وحتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد 
دبي، رئي�ص املجل�ص التنفيذي، رئي�ص 
وينظمها  ال��ري��ا���ش��ي،  دب���ي  جم��ل�����ص 
جمل�ص دبي الريا�شي �شنويا يف �شهر 
رم�شان الف�شيل حتت �شعار “قدرات 
حتى  بالفرتة  وذلك  ل حدود لها”، 
احلدث  وت��ع��د  اجل�����اري،  م��اي��و   24
الأ���ش��خ��م م��ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�شتوى 
وقيمة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأل����ع����اب  ت���ن���وع 
للفائزين  املخ�ش�شة  املالية  اجلوائز 

البالغة 6 ماليني درهم.

ب�شهر  وال�����ش��ع��ب  ال��ق��ي��ادة  ه��ن��اأ 
رم�شان و�شكر حمدان بن حممد 

على الدعم 
ال�شبا  ن����د  دورة   : ال���ط���اي���ر  م���ط���ر 

الريا�شية حدث العام وكل عام 
هناأ �شعادة مطر الطاير نائب رئي�ص 
القيادة  ال���ري���ا����ش���ي  دب�����ي  جم��ل�����ص 
ال��ر���ش��ي��دة و���ش��ع��ب دول�����ة الإم������ارات 
املقيمني  امل��ت��ح��دة وج��م��ي��ع  ال��ع��رب��ي��ة 
ع��ل��ى اأر������ص ال���دول���ة مل��ن��ا���ش��ب��ة قدوم 
�شهر رم�شان املبارك، كما رفع اأ�شمى 
�شمو  اإىل  وال���ع���رف���ان  ال�����ش��ك��ر  اآي�����ات 
را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 
رئي�ص  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل 
امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����ص جمل�ص 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي، ع��ل��ى رع��اي��ة �شموه 
عموما  الريا�شي  للقطاع  الكرمية 
ولدورة ند ال�شبا الريا�شية خ�شو�شا 
حيث انطلقت الدورة من توجيهات 
ودعم �شموه وارتبطت با�شم منطقة 
الذي  الريا�شي  وباملجمع  ال�شبا  ند 
�شدارة  يف  وج��ع��ل��ه  ���ش��م��وه  اأ���ش�����ش��ه 

اأبوابه  فتح  كما  الريا�شية  املن�شاآت 
واجلماهر  ال��ري��ا���ش��ي��ني  جل��م��ي��ع 
م���ن ع�����ش��اق ال��ري��ا���ش��ة ل��ل��ت��ن��اف�����ص يف 
جنوم  وت�شجيع  الريا�شات  خمتلف 
الدولة.   داخ��ل وخ��ارج  الريا�شة من 
“ ت��وج��ي��ه��ات ودعم  ال��ط��اي��ر  وق����ال 
بن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
را�شد اآل مكتوم جعلت دورة ند ال�شبا 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ح����دث ال���ع���ام وك����ل عام 
واملبادرات  ال��ري��ا���ش��ة  م�شتوى  ع��ل��ى 
اأ���ش��ب��ح��ت منوذجا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ك��م��ا 
الريا�شي  القطاع  لتطوير  يحتذى 
والنت�شار  الب��ت��ك��ار  م�شتوى  على   ،
مبختلف  والرت�������ب�������اط  واجل�����������ودة 
امل��ج��ت��م��ع وخ�����ش��و���ش��ا جمهور  ف��ئ��ات 
العائالت، ورغم اأن مناف�شات الدورة 
اإل  فقط،  رم�شان  �شهر  خ��الل  تقام 
العام  م���دار  على  ميتد  ت��اأث��ره��ا  اأن 
كما �شاهمت يف زيادة اأعداد ممار�شي 
الريا�شة عموما ويف ظهور اأبطال يف 
دورة  من  انطلقت  جديدة  ريا�شات 
ن��د ال�����ش��ب��ا حت��دي��دا وان��ت�����ش��رت مثل 
ريا�شة البادل تن�ص وظهور ريا�شات 
جديدة على برنامج املناف�شات يف كل 

عام«.
ال���دورة احلالية  “ ترتبط  اأ���ش��اف  و 
اأجمل  جت�شد  وه��ي  الت�شامح،  ب��ع��ام 
والتعارف  والتناف�ص  التالقي  �شور 
ب����ني م���ك���ون���ات امل���ج���ت���م���ع ب����ل وب���ني 
الريا�شيني من داخل وخارج الدولة 
ح���ي���ث ي��ل��ت��ق��ي اجل���م���ي���ع يف اأج������واء 
حديثة  من�شاآت  ويف  رائعة  تناف�شية 
اأطياف  جميع  ي�شمل  جمهور  واأم��ام 
ويتعارفون  ي��ت��ن��اف�����ش��ون  امل��ج��ت��م��ع 
يف  امل�شاركة  ���ش��رف  جميعا  وي��ن��ال��ون 
الأب��ط��ال مكافاآت  ي��ن��ال  ال���دورة كما 
كبرة تتنا�شب مع حجم اجنازاتهم 
التطور،  من  املزيد  على  وت�شجعهم 

ودعم  ن�شر  ت��وا���ش��ل  ال����دورة  اأن  كما 
تعي�ص  جن�شيات  تع�شقها  ري��ا���ش��ات 
وت���ع���م���ل ب��ي��ن��ن��ا وم������ن ال���ري���ا����ش���ات 
اجلديدة هذا العام ريا�شة الكريكت 
التي ال�شهرة يف دول اآ�شيا، وريا�شات 
التزلج على الثلج ال�شهرة يف الدول 
الأوروب������ي������ة وال���ع���دي���د م����ن ال�����دول 
اأو�شاط  بني  انت�شرت  كما  ال�شديقة 
يدل على حر�شنا  اأم��ر  وهو  �شبابنا، 
ب�شعادة  ليعي�شوا  للجميع  ودع��م��ن��ا 
الطيبة  اأر����ش���ن���ا  ع��ل��ى  وي�����ش��ت��م��ت��ع��وا 
بتوجيهات القيادة الر�شيدة«.   وختم 
�شعادة مطر الطاير بالإ�شادة بجهود 
برئا�شة  ل���ل���دورة،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
قائد  امل���ري  خليفة  ع��ب��داهلل  ال���ل���واء 
اإدارة  دبي ع�شو جمل�ص  �شرطة  عام 
“ لقد  جمل�ص دبي الريا�شي، وقال 
ترجمة  يف  املنظمة  اللجنة  جنحت 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 
لتعزيز  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال��ري��ا���ش��ة ع��م��وم��ا ودورة ند  م��ك��ان��ة 
ال�شبا الريا�شية خ�شو�شا من خالل 
دائما  اجلديد  تقدمي  على  احلر�ص 
 13 ال���ري���ا����ش���ات اىل  وزي�������ادة ع����دد 
اىل  امل�شاركني  ع��دد  وارت��ف��اع  ريا�شة 
ريا�شي وريا�شية   6500 اكرث من 
يتناف�شون يف مناطق خمتلفة واأجواء 
دبي  وم��ك��ان��ة  ب��ا���ش��م  تليق  تنظيمية 
الريا�شية  ال�شبا  ن��د  ودورة  عموما 
ا���ش��اف��ة جائزة  واأي�����ش��ا  خ�����ش��و���ش��ا، 
اطلقها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ب�����ش��م��ة 
موؤ�ش�شة  مع  الريا�شي  دب��ي  جمل�ص 
تقديرا  تكون  لكي  الإم����ارات  وطني 
املميزة  الب�شمات  لأ���ش��ح��اب  �شنويا 
الدولة،  الريا�شة يف  لدعم وتطوير 
متمنيا للجميع ق�شاء اأجمل الأوقات 
ال�شتفادة  ولريا�شيينا  ال����دورة،  يف 

الق�شوى منها«. 

م��رة  الأول  ال��ك��ري��ك��ت  ظ���ه���ور 
ومباراتني بالطائرة

مميز  بحفل  اأم�ص  ال��دورة  وافتتحت 
مبا�شرة  امل��ن��اف�����ش��ات  ت��ن��ط��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ومرتقبة،  وقوية  �شاخنة  مبواجهات 
حيث تنطلق م�شابقة الكرة الطائرة 
ال��رئ��ي�����ش��ة يف جممع  ال�����ش��ال��ة  ع��ل��ى 
ن��د ال�����ش��ب��ا ال��ري��ا���ش��ي، ف��ي��م��ا تنطلق 
م��ن��اف�����ش��ات ث��الث��ي��ات ك���رة ال�����ش��ل��ة يف 
مناف�شات  وتبداأ  للت�شميم،  دبي  حي 
ال��ك��ري��ك��ت ع��ل��ى م��الع��ب م��وان��ئ دبي 
تقام  اأن  على  ع��ل��ي،  جبل  يف  العاملية 
ال�شالت  يف  تن�ص  ال��ب��ادل  مناف�شات 
ال�شبا  ن������د  جم����م����ع  يف  احل����دي����ث����ة 
الأربعاء،  ال��ي��وم  وتنطلق  الريا�شي. 
م��ن��اف�����ش��ات ال���ك���رة ال���ط���ائ���رة وذل���ك 
باإقامة مباراتني، حيث يلتقي �شمن 
املفاجاأة  ف��ري��ق��ا  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
ال�شاعة  مت�����ام  يف  زع���ب���ي���ل  وف����ه����ود 
اإطار  يف  يلتقي  فيما  م�شاء،  العا�شرة 
الربكان  ف��ري��ق��ا  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
تنطلق يف  م��ب��اراة  2021، يف  ودب��ي 
الفرق  ت��وزي��ع  ومت  ال��ل��ي��ل.  منت�شف 
الطائرة  الكرة  م�شابقة  يف  امل�شاركة 
املجموعة  وت�شم  جمموعتني،  على 
 2020 الأوىل، فرق: املفاجاأة ودبي 
املجموعة  وت�����ش��م  زع���ب���ي���ل،  وف���ه���ود 
ال��ث��ان��ي��ة ف����رق: ال���ربك���ان وب���ن ثاين 
ل���وائ���ح  وب���ح�������ش���ب   .2021 ودب�������ي 
البطولة فاإن �شاحبي املركزين الأول 
والثاين من كل جمموعة �شيتاأهالن 
الذي يقام  النهائي  الدور ن�شف  اإىل 
بنظام خروج املغلوب، وعقبها املباراة 

النهائية لتحديد هوية البطل.
الأربعاء،  ال��ي��وم  تنطلق  جانبها  م��ن 
ال��ك��ري��ك��ت ع��ل��ى مالعب  م��ن��اف�����ش��ات 
جبل  منطقة  يف  العاملية  دب��ي  موانئ 
ال��ت��ي ي�شارك  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ل��ي، وه���ي 

ت��وزي��ع��ه��ا على  ف��ري��ق��اً مت   24 ف��ي��ه��ا 
8 جم��م��وع��ات ب��واق��ع 3 ف���رق يف كل 
جمموعة، حيث �شتلتقي الفرق تباعاً 
بنظام الدور املجزاأ من مرحلة واحدة 
الأدوار  اإىل  املتاأهلني  هوية  لتحديد 
تقام  التي  امل�شابقة  وهي  الإق�شائية، 
للمرة الأوىل �شمن برنامج دورة ند 
عدد  ارتفعت  التي  الريا�شية  ال�شبا 
املرة  ه��ذه  فيها  الريا�شية  الأل��ع��اب 
لت�شل اإىل 13 لعبة جماعية وفردية. 
ويف مناف�شات البادل تن�ص، تقام اليوم 
الأربعاء 4 مواجهات، حيث يلتقي يف 
فيكتوري�ص،  م��ع  زي��ت��ا  ال���ف���رق:  ف��ئ��ة 
يلتقي  فيما  اإ���ص،  بي  تي  مع  و�شكاي 
يف ف��ئ��ة ال��رج��ال امل��ف��ت��وح��ة، ك��ل من: 
خافير لوبيز و�شاندي فاركهار�شون 
مع خو�شيه ماتيا وجرمان زونيكا يف 
مي�شا�ص  واإمييليو  الأوىل،  املجموعة 
م���ع جميل  ف���ي���الف���اين  وج��ي��ل��رم��و 
احلوراين وديان ماكفارلين يف اإطار 

املجموعة الثانية.

بطولة  يف  ت�����ش��ارك  ف���رق   10
ال�شلة للكرا�شي املتحركة

بطولة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال���ف���رق  دخ���ل���ت 
التي  املتحركة،  للكرا�شي  ال�شلة  ك��رة 
ت�شت�شيفها �شالة نادي دبي لأ�شحاب 
النهائية  الإع�������داد  م���راح���ل  ال��ه��م��م، 
 10 فيها  ي�شارك  وال��ت��ي  للمناف�شات 
فرق، وتنطلق مناف�شاتها يوم الثنني 
مايو   21 ي���وم  ح��ت��ى  وت�شتمر  امل��ق��ب��ل 
البطولة  ق��رع��ة  واأ����ش���ف���رت  اجل�����اري، 
ع��ن وق��وع ف��رق دب��ي لأ�شحاب الهمم 
ودناتا  لل�شرافة،  والأن�����ش��اري  ودي���وا 
الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  يف  دب����ي  وب���ل���دي���ة 
وت�شم املجموعة الثانية هيئة الطرق 
وامل���وا����ش���الت ب���دب���ي وم��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
خل��دم��ات الإ���ش��ع��اف وال��ن��ي��اب��ة العامة 

والب�شتان وهيئة ال�شحة بدبي
يوم  الأوىل  باجلولة  امل��ب��اري��ات  وت��ب��داأ 
 4 ت�شهد  وال��ت��ي  م��اي��و،   13 الث��ن��ني 
م���ب���اري���ات مب���ع���دل م���ب���ارات���ني يف كل 
لأ�شحاب  دب��ي  يلتقي  حيث  جمموعة 
ال��ه��م��م م��ع هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
مع  لل�شرافة  والأن�����ش��اري  “ديوا” 
وهيئة  الأوىل  املجموعة  �شمن  دناتا 
ال���ط���رق م���ع دب����ي ل��الإ���ش��ع��اف وهيئة 
ويلتقي  الب�شتان.  م��ع  بدبي  ال�شحة 
يف اليوم الثاين “ الثالثاء 14 مايو” 
والنيابة  الطرق  هيئة  مع  دبي  �شحة 
املجموعة  يف  ال��ب�����ش��ت��ان  م���ع  ال��ع��ام��ة 
الأوىل  املجموعة  يف  ويلتقي  الثانية 
الأن�شاري لل�شرافة مع دبي لأ�شحاب 
ويلتقي  دناتا،  مع  دبي  وبلدية  الهمم 
 15 يف اجل��ول��ة الثالثة ي��وم الأرب��ع��اء 
مايو” دبي لأ�شحاب الهمم مع دناتا 
وبلدية دبي مع ديوا �شمن املجموعة 
الب�شتان  م��ع  ال��ط��رق  وه��ي��ئ��ة  الأوىل 
وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة م���ع دب���ي خلدمات 
الرابعة  اجلولة  يف  ويلتقي  الإ�شعاف، 
يوم اخلمي�ص 16 مايو” دبي لالإ�شعاف 
م��ع �شحة دب���ي وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة مع 
هيئة الطرق �شمن املجموعة الثانية، 
وديوا مع الأن�شاري لل�شرافة وبلدية 
دبي مع دبي لأ�شحاب الهمم. وتختتم 
مباريات الدور الأول ب�4 مباريات يوم 
18 مايو، حيث يلتقي ديوا مع دناتا 
لل�شرافة  الأن�شاري  مع  دب��ي  وبلدية 
خلدمات  ودب��ي  الأوىل،  املجموعة  يف 
الإ�شعاف مع الب�شتان والنيابة العامة 
مع �شحة دبي. ويتاأهل الأول والثاين 
قبل  ال������دور  اإىل  ك���ل جم��م��وع��ة  م���ن 
اأول  يلتقي  ح��ي��ث  للبطولة  ال��ن��ه��ائ��ي 
املجموعة  ث��اين  مع  الأوىل  املجموعة 
الثانية واأول الثانية مع ثاين الأوىل، 
النهائية  امل��ب��اراة  يف  الفائزان  ويلعب 

21 م���اي���و وي�����ش��ب��ق��ه��ا م���ب���اراة  ي�����وم 
حتديد املركزين الثالث والرابع يوم 

اجلاري. مايو   20

ال�شلة تد�شن مناف�شاتها الليلة
مناف�شاتها   3*3 ال�شلة  ك��رة  تد�شن 
دبي  بحي  “دي3”  مبنطقة  الليلة، 
 4 يف  فريقا   66 مب�شاركة  للت�شميم 
فئات هي الرجال وال�شباب وال�شيدات 
الكبر  النجاح  بعد  والنا�شئات، وذلك 
التي  الأوىل  الن�شخة  حققته  ال���ذي 
املا�شي  ال��ع��ام  �شيتي  بف�شتفل  اأقيمت 

و�شط ح�شور جماهري لفت.
اللجنة  رئ��ي�����ص  ال��ب��ن��اي  ع����ادل  واأك�����د 
اأن  الريا�شية  ال�شبا  ند  ل��دورة  الفنية 
ك��ان كبرا يف  الت�شجيل  الإق��ب��ال على 
و�شل  حيث   ،3*3 ال�شلة  كرة  بطولة 
فريق   90 اإىل  امل�شجلة  ال��ف��رق  ع��دد 
على  املوافقة  متت  التدقيق  بعد  لكن 
21 فريق للرجال  بواقع  فريقا،   66
فريقا   17 وال�شيدات  لل�شباب  و22 
رف�ص  وق��ال: مت  للنا�شئات،  ف��رق  و6 
ت�����ش��ج��ي��ل ب��ع�����ص ال���ف���رق ب�����ش��ب��ب عدم 
فرق  ع��دد  امل�شاركة  ���ش��روط  ا�شتيفاء 

ال�شباب مقارنة بالعام املا�شي.
بني  تن�شيق  هناك  اأن  البناي  واأو���ش��ح 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة واحت������اد الإم�������ارات 
لكرة ال�شلة حول توفر اأطقم احلكام 
املنا�شبة ح�شب الفئات، م�شرا اإىل اأنه 
الأوىل خالل  الأي��ام  �شيتم تخ�شي�ص 
والأيام  وال�شباب  للرجال  الت�شفيات 
و�شتقام  والفتيات،  لل�شيدات  املوالية 
م��ب��اري��ات ك��ل ال��ف��ئ��ات يف ال��ي��وم نف�شه 
خالل النهائيات، وقال: من املوؤكد اأن 
يكون امل�شتوى الفني اأقوى بكثر من 
كبر  ع��دد  وج��ود  بحكم  املا�شي  العام 
كذلك  و  الأندية  من لعبي ولعبات 
لعبني مميزين من اجلاليات املقيمة 

الفيليبني  م��ن  وخ�شو�شا  ال��دول��ة  يف 
ال�شلة،  ك��رة  تع�شق  اأخ���رى  وجن�شيات 
اإ�شافة اإىل بع�ص الفرق امل�شاركة با�شم 
ال���دوائ���ر وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة ما 
الرجال  فئتي  يف  بينها  املناف�شة  يعزز 
وال�شيدات. وك�شف البناي اأن البطولة 
من  امل��ج��م��وع��ات  دوري  بنظام  �شتقام 
لتحديد  جم��م��وع��ة  ل��ك��ل  واح����د  دور 
املراكز، ويتاأهل الأول والثاين عن كل 
تقام  ال���ذي  ال��ث��اين،  ل��ل��دور  جمموعة 
مبارياته بنظام خروج املهزوم ليتاأهل 
و�شول  التالية  الأدوار  اإىل  الفائزون 
الفريقان  يخو�ص  فيما  النهائي  اإىل 
املركزين  م��ب��اراة حت��دي��د  اخل��ا���ش��ران 
ال��ث��ال��ث وال���راب���ع.  وي��ت��ك��ون ك��ل فريق 
ولعب  اأ�شا�شيني   3“ لعبني   4 م��ن 
�شوط  من  املباراة  وتقام  احتياطي” 
واحد مدته 10 دقائق ويتم احت�شاب 
نقطة عند الت�شجيل من داخل القو�ص 
اإدارة  و�شعت  خارج��ه.  من  ونقطتني 
الطائرة،  ال���ك���رة  احت�����اد  يف  احل���ك���ام 
ثقتها يف 16 حكما للم�شاركة يف اإدارة 
الريا�شية  ال�شبا  ن��د  دورة  م��ب��اري��ات 
وجاء  الليلة.  مناف�شاتها  ت��ب��داأ  ال��ت��ي 
امل��خ��ت��اري��ن ثمانية  ب���ني احل���ك���ام  م���ن 
الدولية  ال�شارة  على  حا�شلني  حكام 
واإ�شماعيل  الرو�شي  حامد  يتقدمهم، 
اأب���وب���ك���ر وحممد  اإب���راه���ي���م، و����ش���امل 
وعلى  الأم��ري  واإبراهيم  ال�شام�شي، 
واإ�شماعيل  ���ش��ال��ح  وحم��م��د  ح��م��ي��د، 
ثمانية  القائمة  �شملت  بينما  النجار، 
حكام حمليني وهم، ح�شني اجل�شمي، 
عبا�ص،  ج���اب���ر، وحم��م��د  وم�����ش��ط��ف��ى 
وعاطف  الفار،  ومعتز  ح�شن،  واأحمد 
بدير، وخالد �شمر. اعتمدت اللجنة 
ت�شكيل  ال�����ش��ب��ا،  ن���د  دورة  يف  ال��ف��ن��ي��ة 
الكرة  ملباريات  الإح�شاء  حتليل  جلنة 
�شالح  برئا�شة  البطولة،  يف  الطائرة 
ع�شويتها  يف  وت�����ش��م  اأح���م���د،  ال��دي��ن 
عبد  عدنان  البلو�شي،  ه�شام  من،  كل 
م�شطفى  ع��ب��و���ص،  م��ن��ر  ال���رح���م���ن، 
نيازي، و�شام خ�شر، على حمد ح�شني، 
احتاد  من  باثنني  ال�شتعانة  مت  فيما 
الكرة الطائرة لتوىل عملية الت�شجيل 
وهما  البطولة  مناف�شات  يف  والقيد 
فكري.  وحم��م��د  ال�����ش��ي��د  اأح��م��د  �شيد 
وتتوىل جلنة حتليل الإح�شاء اختيار 
ك���ل مباراة  اأف�����ش��ل لع����ب يف  ق��ائ��م��ة 
وقائمة اأف�شل الالعبني بكل مركز يف 

ختام البطولة.

•• ال�شارقة-الفجر

الأربعاء  ال��ي��وم  م�شاء  ال��ع��ي��ون  تتجه 
الريا�شية  ال�شارقة  بطولة  لنطالق 
دورتها  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  ال��رم�����ش��ان��ي��ة، 
ال���راب���ع���ة حت����ت رع����اي����ة ك���رمي���ة من 
بن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
نائب  العهد  ويل  القا�شمي،  �شلطان 
12 فريقاً  ال�شارقة، مب�شاركة  حاكم 
م��ن ف��ئ��ة ال��ك��ب��ار م��وزع��ني ع��ل��ى اأربع 
فرق  ����ش���ّت  ج���ان���ب  اإىل  جم���م���وع���ات، 
يف م��ن��اف�����ش��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ني حت���ت 14 
خالل  وذل��ك  جمموعتني،  على  �شنة 

مايو   19 وح����ت����ى   8 م����ن  ال����ف����رتة 
املقبل، على ميدان �شالة ملعب نادي 

ال�شارقة الريا�شي – احلزانة. 

مواجهات
وت�����ش��رب ف���رق ال��ن��ا���ش��ئ��ة ه���ذا امل�شاء 
م�شتهل  يف  ج���دي���داً  ك���روي���اً  م���وع���داً 
لقاءات البطولة عرب مواجهة جتمع 
وريت�ص  اأول،  ف���ور  ���ش��ب��ورت  م��ن  ك���ّل 
املفاجاأة  ف���رق  ت��ف��ت��ت��ح  ك��م��ا  ت��اري��غ��ت، 

مناف�شات  اأوىل  ال�����ش��ارق��ة  و���ش��رط��ة 
املحرتفني  ل��ف��رق  الأوىل  املجموعة 
الفرق  ب��ني  منتظر  ك��روي  �شجال  يف 

املتناف�شة. 

 جمموعات 
وك���ان���ت ق��رع��ة ال��ب��ط��ول��ة ق���د ك�شفت 
عن مواجهات منتظرة جتمع كّل من 
ال�شارقة،  و���ش��رط��ة  “املفاجئة،  ف��رق 
املجموعة  ���ش��م��ن  زعبيل”  وف���ه���ود 

الأوىل، اأما املجموعة الثانية ف�شّمت 
كّل من “اإي جي 90، والإمرباطور، 
ثالث  ج��م��ع��ت  ب��ي��ن��م��ا  والبحري”، 
بني  منتظرة  م��واج��ه��ات  امل��ج��م��وع��ات 
بي  واأي�����ه  “احلمرية،  ف���رق  م���ن  ك���ّل 
رابع  اأم����ا  والوحدان”،  غ�����روب،  اإل 
ك���ّل من  امل��ج��م��وع��ات فجمعت  واآخ����ر 
وال�شباب،  اآول،  ف��ور  “�شبورت  ف��رق 

وخورفكان«. 
وعلى �شعيد قرعة مناف�شات النا�شئني 

حتت �شن 14 عاماً فاأ�شفرت القرعة 
عن جمموعتني �شّمت الأوىل كّل من 
فرق “�شبورت فور اآول” الذي يجاور 
و”كواترو”،  “فا�شت”،  م����ن  ك�����ّل 
مناف�شات  اجل��م��اه��ر  ت��رتق��ب  ف��ي��م��ا 
كّل من  التي ت�شم  الثانية  املجموعة 
ك��ّل من  “تالينتو” اإىل جانب  فريق 
و”نا�شئة  “تي جي”،  فرق جمموعة 

وا�شط«. 

جوائز قّيمة للجماهري 
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ور����ش���دت 
جوائز مالية قّيمة للفائزين باملركزين 
الأوىل والثاين حيث �شيح�شل الفائز 
على  الكبار  مناف�شات  �شمن  باللقب 
جائزة مالية قدرها 200 األف درهم، 
مالية  ج��ائ��زة  الو�شيف  �شينال  فيما 
األ�����ف دره������م، ك��م��ا مت   100 ق���دره���ا 
تخ�شي�ص جوائز مالية لأف�شل لعب 
وعلى  البطولة،  يف  وح��ار���ص  وه���داف 

ر�شد  مت  النا�شئني  مناف�شات  �شعيد 
األ��ف درهم   50 ج��ائ��زة مالية ق��دره��ا 
الو�شيف  �شينال  فيما  الأول،  للمركز 

جائزة مالية قدرها 30 األف درهم. 
ومكانتها  اجلماهر  ل��وف��اء  وت��ق��دي��راً 
كالعب اأ�شا�ص يف البطولة التي ترعاها 
كّل من غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 
ال�شارقة،  حلكومة  الإعالمي  واملكتب 
للجمهور  قيمة  جوائز  تخ�شي�ص  مت 
تت�شمن  ال���ب���ط���ول���ة  اأح��������داث  ط��ي��ل��ة 

اج���ه���زة ذك���ي���ة م���ن ه���وات���ف واأج���ه���زة 
�شراء،  وق�شائم  �شفر  وت��ذاك��ر  لوحية 
خالل  م�����ش��اب��ق��ات  تنظيم  ج��ان��ب  اإىل 
ال�شحوبات  ت�شمل  ال��ل��ق��اءات  اأ���ش��واط 
اىل جانب  فورية،  نقدية  على جوائز 
اأيام  ���ش��ي��وف مم��ي��زي��ن طيلة  ح�����ش��ور 
الريا�شة  م�����ش��اه��ر  م���ن  ال��ب��ط��ول��ة 
التوا�شل  وو�شائل  والفن  القدم  وكرة 
ال�شارقة  قناة  اأن  يذكر  الجتماعي. 
العام  يف  ال��ع��م��ل  ب������داأت  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
2007 حتت مظلة موؤ�ش�شة ال�شارقة 
ة ريا�شية متخ�ش�شة  لالإعالم، كمن�شّ
التغطيات  جم�������ال  يف  وم�������ش���ت���ق���ل���ة 
لباقة  الإع��الم��ي��ة  وامل��واك��ب��ة  امليدانية 
والبطولت  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  م��ت��ع��ددة 
ال�شارقة  م��ه��رج��ان  م��ث��ل  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
تنظمه  ال��ذي  ال�شحراوي  الريا�شية 
ال��ق��ن��اة ���ش��ن��وي��اً، ف�����ش��اًل ع��ن تغطيات 
بطولة  مثل  املحلية  الأح����داث  لأب���رز 
و�شباقات  لل�شيدات،  العربية  الأندية 
ال�شارقة  وط���واف  ال�شريعة،  ال���زوارق 
ال�����������دويل ل������ل������دراج������ات، وال�����������دوري 
من  وغ��ره��ا  ال��ق��دم،  لكرة  البلجيكي 
املناف�شات الريا�شية املحلية والعربية 

والدولية.

البادل والطائرة وثالثيات ال�شلة والكريكت يف اليوم الثاين

مناف�سات حافلة ومتنوعة يف �نطالق دورة ند �ل�سبا �لريا�سية

تقام خالل الفرتة من 8 وحتى 19 مايو اجلاري مب�شاركة نخبة من الالعبني املحرتفني والنا�شئني 

فريقًا يتطلعون لنيل لقب »رم�سانية �ل�سارقة لكرة قدم �ل�سالت 2019« �لر�بعة �ليوم   18
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الفجر الريا�ضي

اأ�����ش����اد م�����درب م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي، الإ����ش���ب���اين بيب 
الذي  كومباين،  فين�شينت  الفريق  بقائد  غوارديول، 
اأحرز هدف “ال�شيتيزنز” الوحيد اأمام لي�شرت �شيتي 

قبل جولة على نهاية الدوري الإجنليزي املمتاز.
وقال بيب غوارديول مدرب �شيتي اإنه كان �شمن هوؤلء 
الذين كانوا يحثون كومباين على عدم الت�شديد، لكنه 

النادي،  على  كومباين  بتاأثر  اأ���ش��اد 
�شاعدونا  لع��ب��ون  “هناك  وق���ال: 

التي  للمرحلة  ال��و���ش��ول  ع��ل��ى 
ن��ح��ن ف��ي��ه��ا ال���ي���وم.. ج��و هارت 
وفين�شنت  زاب���ال���ي���ت���ا  وب���اب���ل���و 

كومباين«.
واأ����������������ش���������������اف 

املدافعني  من  يكون  لئقاً،  كومباين  يكون  “عندما 
املذهلني.. لي�ص فقط من اأجل الهدف، اإنه قائد.. اأنا 

�شعيد من اأجله وللنادي وللجميع«.
كما قال غوارديول اإن م�شاألة تقدمي عقد جديد اإىل 
وتابع:  املو�شم،  نهاية  يف  مناق�شتها  �شيتم  كومباين 
نهاية  يف  �شوياً  �شنجل�ص  �شهر..  قبل  اإليه  “حتدثنا 

املو�شم ونقرر ما هو الأف�شل، خا�شة للنادي«.
يف  التوايل  على   14 انت�شاره  �شيتي  حقق  واإذا 
ال����دوري اأم���ام ب��راي��ت��ون اآن���د ه��وف األبيون 
�شيحتفظ  ف����اإن����ه  امل���ق���ب���ل،  الأح��������د 
تاريخ  يف  م���رة  لأول  ب��ال��ل��ق��ب 
ال��ن��ادي، لكن غ��واردي��ول قال 
على  ي���زال  ل  ال�شغط  اإن 

فريقه.
وق������ال غ�����واردي�����ول: 
يلعب  “ليفربول 
بدون �شغط لأنه 
الأم����ور  اأن  ي��ع��ل��م 
لي�شت يف يده.. 
�شهل،  الأم��ر 
ال���������ش����غ����ط 
واقع علينا.. 
ب��������راي��������ت��������ون 
اإيجابية  نتيجة  حقق 
اأم����ام اآر����ش���ن���ال.. ن���درك مدى 
اإن����ه فريق  ���ش��ع��وب��ة الأم�������ر.. 
الثابتة..  ال����ك����رات  يف  ق�����وي 
الأمر يف اأيدينا، تتبقى مباراة 

اإ�شافية«. 

قال فين�شن كومباين قائد مان�ش�شرت �شيتي اإنه جتاهل دعوات “لعدم الت�شديد” من زمالئه 
قبل اأن يطلق ت�شديدة من م�شافة بعيدة منحت فريقه فوزا مهما -1�شفر على لي�شرت �شيتي 

يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم .
وبعد اأن ا�شتعاد ليفربول �شدارة الرتتيب عقب انت�شاره خارج ملعبه على نيوكا�شل يونايتد 
ال�شبت املا�شي، بدا �شيتي متوتراً مع مرور �شاعة من اللعب باإ�شتاد الحتاد بدون ت�شجيل اأي 

هدف.
وتدخل كومباين بعد ذلك لينقذ فريقه بقذيفته املذهلة يف الزاوية العليا للمرمى يف الدقيقة 
اأهدافه هذا املو�شم، والأول له على الإط��الق من خارج منطقة اجلزاء يف  اأول  حمرزاً   ،70

الدوري املمتاز، ليمنح �شيتي النت�شار.
لهذه  اأ�شل  مل  لكني  ت�شدد،  ل  يل  يقول  كان  “الكل  �شبورت�ص:  �شكاي  �شبكة  كومباين  واأبلغ 

املرحلة يف م�شرتي ليقول يل اأحد متى اأ�شدد اأو ل اأ�شدد.. هناك لعبو و�شط من طراز عاملي 
اإن يف يوم ما �شاأ�شدد من خارج منطقة اجلزاء  قالوا يل ل ت�شدد لكني كنت اأقول لهم دائماً 
واأ�شجل هدفاً«. وقال مدرب مان�ش�شرت �شيتي، الإ�شباين بيب غوارديول اإنه كان �شمن هوؤلء 

الذين حثوا القائد على عدم الت�شديد لكنه اأ�شاد بتاأثر كومباين على النادي.
وم�شى املدرب الإ�شباين قائاًل: “هناك لعبون �شاعدونا على الو�شول للمرحلة التي نحن 
فيها اليوم.. جو هارت وبابلو زاباليتا وفين�شنت كومباين«. واأ�شاف غوارديول: “عندما يكون 
كومباين لئقاً، يكون من املدافعني املذهلني، لي�ص فقط من اأجل الهدف، اإنه قائد، اأنا �شعيد 
اأمام  ال��دوري  يف  التوايل  على   14 انت�شاره  �شيتي  حقق  واإذا  وللجميع«.  وللنادي  اأجله  من 
النادي،  تاريخ  باللقب لأول مرة يف  �شيحتفظ  فاإنه  املقبل،  الأحد  األبيون  اآند هوف  برايتون 

لكن غوارديول قال اإن “ال�شغط ل يزال على فريقه«.

كومباين جتاهل �لن�سيحة فك�سب �لرهان

•• العني - الفجر

اأعلن معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون 
اآل نهيان انطالق “بطولة الت�شامح 
اخلام�ص  اجلمعة  الرم�شانية” يوم 
مب�شاركة  املعظم  رم�شان  �شهر  من 
املحلية  الفرق  خمتلف  من  معتربة 
واجلن�شيات  والأع���م���ار  واخل��ارج��ي��ة 
مدينة  م��الع��ب  ت�شت�شيف  ح��ي��ث   ،
الريا�شية   الت�شامح  بطولة  ال��ع��ني 
العني  “بطولة  ل�  ام��ت��داداً  ُتعد  التي 
الرم�شانية” اإحدى اأقدم البطولت 

الرم�شانية يف دولة الإمارات.
الت�شامح  “بطولة  وت�������ش���ت���م���ل 

الريا�شية” على   5 األعاباً  ريا�شية 
ال��ق��دم ���ش��الت للرجال  ك���رة  ه��ي : 
والطائرة  ل��ل�����ش��ي��دات  ال���ي���د  ك����رة  و 
ال�����ش��وزن للرجال  ل��ل��رج��ال ورم��اي��ة 
الهجن  ل�شباق  اإ�شافة    ، وال�شيدات 
منطقة  م��ي��ادي��ن  ت�شت�شيفه  ال���ذي 

الوقن.
الأعمار  جلميع  امل�شاركة  ب��اب  وُفتح 
واجل��ن�����ش��ي��ات ب��ه��دف حت��ف��ي��ز جميع 
على  ال�شباب  خا�شة  املجتمع  فئات 
خالل  الريا�شي  الن�شاط  مم��ار���ش��ة 
لقيم  ت����ع����زي����زاً  ال��ف�����ش��ي��ل  ال�������ش���ه���ر 
ال��ت��وا���ش��ل وال��ت�����ش��ام��ح  ب���ني اأف�����راد 

املجتمع.

تنظيم  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  مت 
ال�شحفية  الإح����اط����ة  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
�شعيد  ال�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  نظمها  ال��ت��ي 
مبدينة  ق�������ش���ره  يف  ط���ح���ن���ون  ب����ن 
العني  بح�شور رئي�ص اللجنة العليا 
رئي�ص  �شويدين  اآل  اأح��م��د  املنظمة  
اللجنة  واأع�����ش��اء  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
اأجهزة  م��ن  ولفيف  وال��رع��اة  العليا 

الإعالم.
عن  ال�شحفية  الإح��اط��ة  يف  وُك�شف 
انطالق البطولة ر�شمياً يف العا�شرة 
من م�شاء اجلمعة املقبل يف ال�شالة 
املغطاة مبلعب خليفة بن زايد حيث 
جتري معظم الألعاب ، بينما جتري 

ميدان  يف  ال�شوزن  رماية  مناف�شات 
والرماية  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  ال��ع��ني  ن����ادي 
الهجن  ���ش��ب��اق��ات  اأم�����ا   ، وال���غ���ول���ف 
فت�شت�شيفها ميادين منطقة الوقن. 
واأكد معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون 
للفائزين  قيمة  مالية  جوائز  ر�شد 
�شيفاً   وتخ�شي�شه  الأوىل  ب��امل��راك��ز 
���ش��م��و ال�شيخ  ا����ش���م وال�������ده   ي��ح��م��ل 
ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون 
ال��ع��ني  ل�شاحب  احل��اك��م يف منطقة 
الهجن  ل�������ش���ب���اق���ات  الأول  امل����رك����ز 
بن  �شعيد  ا���ش��م  وخ��ن��ج��راً  يحمل    ،
املركز  ل�شاحب  نهيان  اآل  طحنون 

الثاين يف نف�ص امل�شابقة.

واأو�شح معاليه يف املوؤمتر ال�شحفي 
البطولة  ه����ذه  اإط������الق  اإع�������ادة   ”:
ال��ري��ا���ش��ي��ة مب�شمى  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  
نهج  ع��ل��ى  ���ش��راً  ج���اء  “الت�شامح” 
الر�شيدة  القيادة  الر�شيدة   قيادتنا 
ال��ري��ا���ش��ة يف ن�شر  ل��ق��ي��م  ت�����ش��خ��راً 
را�شخة  ك��ق��ي��م��ة  ال��ت�����ش��ام��ح   ث��ق��اف��ة 
يف امل��ج��ت��م��ع الإم������ارات������ي وال���ه���دف 
املجتمع وم��ع��اف��ات��ه من  ���ش��ع��ادة  ك��ل��ه 
التع�شب«.   واأردف :” كما اأن تنظيم 
ال�شباب  لرغبة  تلبية  جاء  البطولة 
يف اأن يكون لديهم فعاليات  ريا�شية 
يف مدينة العني خالل �شهر رم�شان 
املعظم لتفريغ �شحناتهم وطاقاتهم 

ا�شتح�شاراً  الفنية  مهاراتهم  واإب��راز 
على  جنتمع  ك��ن��ا   ع��ن��دم��ا  للما�شي 
اخل���ر يف رم�����ش��ان م��ن��ذ ع��ق��ود من 
ال��ري��ا���ش��ة احلا�شر  وك��ان��ت  ال��زم��ن 
الأك������رب دوم�������اً«. م���ن ج��ان��ب��ه ك�شف 
اأحمد  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ص 
مت   الأل��ع��اب  اختيار  اأن  �شويدين  اآل 

بدقة متناهية وفقاً  لرغبة امل�شاركني 
اأنف�شهم. واأ�شاف :” نتوقع اأن ي�شل 
مناف�شات  امل�����ش��ارك��ة يف  ال��ف��رق  ع���دد 
ك��رة ق��دم ال�����ش��الت ل���  16 ف��ري��ق��اً ، 
ال�شوزن  ل��رم��اي��ة  اخ��ت��ي��ارن��ا  اأن  ك��م��ا 
يف  امل�شاركني  اأبطالنا  مل�شاعدة  ج��اء 
وحت�شراتهم  م���ه���ارات���ه���م  ت��ع��زي��ز 

 ”: واأردف  اخلارجية«.   للم�شاركات 
البطولة  ت��اأت��ي  لأن  ال��ع��دة  اأع���ددن���ا 
ب����ذات اجل�����ودة ال��ت��ي اع��ت��دن��ا عليها 
للح�شور  تعزيزاً حلوافز اجلماهر 
بفعاليات  وال����ش���ت���م���ت���اع  وامل���ت���اب���ع���ة 
الت�شامح  اأ���ش��ا���ش��ه��ا  رائ��ع��ة  ري��ا���ش��ي��ة 

والروح الريا�شية«.

ال��ت��وت��ر ول��ي�����ش��رت �شيتي املنظم  ال���ذي ه���دد ف��ي��ه  ال��وق��ت  يف 
بتوجيه لطمة قوية اإىل اآمال مان�ش�شرت �شيتي يف اإحراز لقب 
الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم، تدخل القائد فين�شن 

كومباين لي�شجل بطريقة مذهلة.
رودجرز  بريندان  امل��درب  فريق  على  -1�شفر  �شيتي  وف��وز 
معناه اأنه ي�شتطيع ح�شم اللقب اإذا انت�شر خارج ملعبه على 

برايتون اآند هوف األبيون يوم الأحد القادم.
وي��ت�����ش��در ���ش��ي��ت��ي ال��رتت��ي��ب م��ت��ق��دم��ا ب��ن��ق��ط��ة واح�����دة على 
يوم  وان�����درارز  ولفرهامبتون  ي�شت�شيف  ال���ذي  ل��ي��ف��رب��ول، 
الأحد وهو يدرك اأن فر�شته الوحيدة يف التتويج �شتكون يف 

تعرث �شيتي على ال�شاحل اجلنوبي.
وك��ان��ت امل��ب��اراة حمبطة وم��ت��وت��رة لأ���ش��ح��اب الأر�����ص حتى 
با�شتاد  الحتفالت  مرتا   25 من  كومباين  قذيفة  اأ�شعلت 
الحتاد و�شط مزيج من الرتياح وال�شعادة بعد اأطول انتظار 

ل�شيتي هذا املو�شم من اأجل ت�شجيل الهدف الأول مبلعبه.
الكرة  عاما   33 العمر  من  البالغ  البلجيكي  املدافع  وتلقى 
امللعب بقليل يف ظل تراجع دفاع لي�شرت  بعد خط منت�شف 
ملنطقة اجلزاء، واأطلق ت�شديدة مذهلة �شكنت الزاوية العليا 

ملرمى احلار�ص كا�شرب �شمايكل.
وهذه اأول مرة ي�شجل فيها كومباين هدفا ل�شالح �شيتي من 
خارج منطقة اجلزاء ول ميكن اأن تكون هناك حلظة اأف�شل 

لهذا الإلهام غر املتوقع.
وكان لي�شرت ندا لأ�شحاب الأر�ص يف ال�شوط الأول واخترب 

�شالبة دفاع �شيتي كما اأحبط حتركاته الهجومية.
وكانت هناك اإ�شارات وا�شحة على التوتر على فريق املدرب 
ب�شال�شته  ال��ل��ع��ب  يف  ���ش��ع��وب��ات  واج����ه  اإذ  ج���واردي���ول  ب��ي��ب 

املعهودة.
امللعب  اإىل الالعبني يف  املدرجات  انتقل توتر اجلماهر يف 
الثقة  بعدم  الأحيان توحي  وكانت هناك همهمات يف بع�ص 

يف حتقيق الفوز.
لكن يف ال�شوط الثاين، زاد �شيتي من اإيقاعه و�شاهم اإ�شرتاك 
يف  ف��ودي��ن  فيل  ح�شاب  على   56 الدقيقة  يف  �شاين  ل��روي 

ال�شغط على دفاع لي�شرت واخرتاق منطقة اجلزاء.
غر اأن الفر�ص مل تكن عديدة وحني مل�ص �شرجيو اأجويرو 
63، كان  الكرة من مدى قريب باجتاه املرمى يف الدقيقة 

�شمايكل موجودا ليت�شدى لها.
كان  لكن  الأ���ش��واء  �شرق كومباين  اأخ��رى  دقائق  �شبع  وبعد 

البديل  اأن  اإل  ال��ت��ع��ادل  لإدراك  لي�شرت  اأم����ام  وق���ت  ه��ن��اك 
كليت�شي اإيهينات�شو، وهو لعب �شابق يف �شيتي، مل 

ال�شباك وه��و يف موقف جيد يف  ينجح يف هز 
الدقيقة 87.

وميلك �شيتي، الذي حقق الآن 13 فوزا 
مقابل  نقطة   95 ال����دوري،  يف  متتاليا 
يف  يتفوق  كما  ليفربول  ملالحقه   94

فارق الأهداف على فريق املدرب يورجن 
كلوب.

طال  التي  امل��ف��اج��اأة  برايتون  يحقق  مل  وم��ا 
ان��ت��ظ��اره��ا يف امل���راح���ل الأخ�����رة م���ن هذا 

ال�شباق امللحمي، فاإن ليفربول، الذي 
خ�����ش��ر م���رة واح�����دة يف ال����دوري 

هذا املو�شم، عليه الكتفاء 
مب��������رك��������ز و������ش�����ي�����ف 

البطل.
كومباين،  وبدا 

ال�����ذي اأح����رز 
ل������������ق������������ب 

الدوري 
م���������������ع 
�شيتي 

ث������������الث 
مرات منذ 
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ب������ال������ل������ح������ظ������ة 
دموعه  وان��ه��م��رت 
اأث�������������ن�������������اء حت����ي����ة 
بعد  اجل�����م�����اه�����ر 

املباراة.
البلجيكي  امل���داف���ع  وق�����ال 

اأجل  م��ن  للغاية  �شعيد  “اأنا 
ال���ف���ري���ق. ت�����ش��ج��ي��ل اأه������داف 
ب���ه���ذه ال���ط���ري���ق���ة ج�����زء من 
جن��اح��ن��ا. ن���وؤم���ن دائ���م���ا باأن 

لدينا فر�شة ون�شتطيع اللعب 

حتى الثانية الأخرة«.
اللم�شة  ل��ك��ن  اإي��ق��اع��ن��ا  م��ن  ون��زي��د  ن�شغط  “كنا  واأ����ش���اف 
حقا  جيد  ب�شكل  داف��ع��وا  �شعبة.  كانت  الأخ���رة 
وكان الأمر يتطلب �شيئا ا�شتثنائيا. الآن اأمامنا 
ب�شيء  نفز  برايتون، نحن مل  نهائية يف  مباراة 

بعد«.

�شعيد بن طحنون ُيطلق بطولة الت�شامح الريا�شية الرم�شانية

جائزة » �سيف « طحنون بن حممد لأول �سباق �لهجن
ليايل دار الزين حما�س  ُتلهب  ريا�شية  األعاب   5

مان�س�سرت �سيتي على بعد �نت�سار 
و�حد من �للقب 

غو�رديول: �ل�سغظ يزد�د 
على مان�س�سرت �سيتي

اأبقى ميالن على حظوظه بامل�شاركة يف دوري اأبطال اأوروبا 
بفوزه  وذل��ك   ،2014-2013 مو�شم  منذ  الأوىل  للمرة 
على �شيفه بولونيا 2-1 الثنني يف ختام املرحلة اخلام�شة 

والثالثني من الدوري الإيطايل.
وبعد تعادل وهزميتني يف مبارياته الثالث الأخرة، اإحداها 
يف ن�شف نهائي كاأ�ص اإيطاليا اأمام لت�شيو “�شفر1-”، جنح 
التاأهل  ال�شراع على  البقاء �شمن  رجال جينارو غاتوزو يف 
الإ�شباين  ه��ديف  بف�شل  املقبل  امل��و���ش��م  الأب��ط��ال  دوري  اىل 
كان  فيما   ،”67“ بوريني  فابيو  وال��ب��دي��ل   ”37“ �شو�شو 
هدف ال�شيوف من ن�شيب البديل اي�شا ماتيا دي�شرتو الذي 

�شجل يف �شباك فريقه ال�شابق “73«.

ورفع ميالن الذي اأكمل ربع ال�شاعة الأخر بع�شرة لعبني 
اإنذارين  على  حل�شوله  باكيتا  لوكا�ص  الربازيلي  طرد  بعد 
�شان�شوين  نيكول  ل��ه  ط��رد  اأن  بعد  لبولونيا  ت�شعة  مقابل 
والهولندي ميت�شل دييك�ص يف الوقت بدل ال�شائع، ر�شيده 
اإىل 59 نقطة يف املركز اخلام�ص بفارق املواجهتني املبا�شرتني 
اأتالنتا �شاحب املركز  مع روما ال�شاد�ص، وثالث نقاط عن 

الرابع الأخر املوؤهل اىل دوري الأبطال املو�شم املقبل.
ويف الأم���ت���ار الأخ�����رة م��ن امل��و���ش��م، ي��خ��و���ص م��ي��الن ثالث 
مباريات يف متناوله، اأقله على الورق، �شد فيورنتينا الثالث 
و�شبال  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��درج��ة  ال���ذي هبط  وف��روزي��ن��وين  ع�شر، 

احلادي ع�شر.

لكن على ميالن تفادي حلظات مماثلة لتلك التي اختربها 
الدقيقة  يف  بيليا  لوكا�ص  الأرجنتيني  اإ�شابة  بعد  الثنني 
ت�شل�شي  م��ن  امل��ع��ار  الفرن�شي  م��ن  غ��ات��وزو  طلب  حيث   25
الإنكليزي تيموييه باكايوكو الإحماء من اأجل دخول امللعب، 
اإىل  لكن الأخ��ر بدا غر متحم�ص للفكرة ما دفع مبدربه 

اإدخال خو�شيه ماوري بدل منه.
ودخل غاتوزو وباكايوكو يف م�شادة بح�شب �شور �شبكة “�شكاي 
�شئل  الذي  مدربه  ي�شتم  وكاأنه  الفرن�شي  �شبورت�ص” وبان 
اأريد احلديث عنه هنا  “ل  عن املو�شوع بعد اللقاء، فاأجاب 
لكن يف غرف املالب�ص...”، مهددا “يف نهاية املو�شم، �شرنى 

من ت�شرف ب�شكل جيد ومن مل يفعل ذلك«.

ميالن يبقي على حظوظه بامل�ساركة يف دوري �لأبطال 



�أور�جن �إىل �ملحكمة.. و�لتهمة �نتحار 
و�شبعة  "اأوراجن"  الفرن�شي  الت�شالت  عمالق  حماكمة  جت��ري 
من  موجة  ب�شبب  امل�شايقات  بتهمة  حاليني  اأو  �شابقني  مديرين 

حالت انتحار املوظفني قبل عقد من الزمن.
حالة   19 فرن�شا  يف  الرئي�شة  والإن��رتن��ت  الهاتف  �شركة  و�شهدت 
انتحار و12 حماولة انتحار وثماين حالت من الكتئاب ال�شديد 

بني املوظفني بني عامي 2007 و2010.
واأ�شارت تقارير عدة �شابقة اإىل اأن ال�شركة، التي كانت ت�شمى اآنذاك 

للوظائف واإعادة هيكلة. بتقلي�ص  متر  كانت  تيليكوم"،  "فران�ص 
اأكرب  الث��ن��ني،  اأم�����ص  م��ن  اأول  ب���داأت  التي  باري�ص،  وتعد حماكمة 

ق�شية يف فرن�شا تزعم م�شايقات على نطاق �شركة.
وميكن معاقبة التهمة بال�شجن ملدة عام وبغرامة قدرها 15000 
يورو "16790 دولر".  ومن بني املتهمني، الرئي�ص ال�شابق ديدييه 
لومبارد، الذي ينفي ارتكاب اأي خمالفات، وقال اإن هذه احلوادث 

ل عالقة لها ببع�شها البع�ص اأو بتقلي�ص الوظائف.
جميع  م�شاكل  م��ع��رف��ة  ي�شتطع  مل  ل��وم��ب��ارد  اإن  حم��ام��ي��ه  وق���ال 

موظفي ال�شبكة الوا�شعة لفران�ص تيليكوم.

تلفزيون بقدر�ت خارقة
تعمل  ال�شينية  "هواوي"  �شركة  اأن  اإىل  اإعالمية  تقارير  اأ�شارت 
على م�شروع اإنتاج تلفزيون بدقة "8 كي"، ويدعم اجليل اجلديد 
عن  التقني  رادار"  "تك  م��وق��ع  ون��ق��ل  الت�����ش��الت.  �شبكات  م��ن 
من داخل  موثوقة  م�شادر  باأن   ،"Nikkei Asian Review"

ال�شركة ك�شفت عن خطة "هواوي".
"هواوي"  تلفزيون  �شيكون  الت�شريبات،  ه��ذه  �شدقت  ح��ال  ويف 
الأول من نوعه يف العامل والذي يدمج بني التقنيتني، بعد عمل 
ال�شركة على توريد مكونات اأجهزة تلفاز ل�شركات مثل "هاي�شن�ص" 
التلفزيون  ق��درات  تقت�شر  ولن  و"�شكاي ورث" و"ت�شانغ هونغ". 
املتميزة على ا�شتخدام طيف اجليل اخلام�ص من الت�شالت فقط، 
"غيغابت"  ب�شرعة  ات�����ش��ال  م�شاركة  با�شتطاعته  �شيكون  واإمن���ا 
مثل "راوتر" ل�شلكي لأجهزة اأخرى يف املنزل، وفق ذات امل�شادر. 
هذا  اإط��الق��ه  امل�����ش��ادر  توقعت  ال���ذي  التلفزيون  ج��ه��از  و�شيكمل 
العام يف ال�شني، ت�شكيلة املنتجات التقنية التي تقدمها "هواوي" 
وت�شمل هواتف وكمبيوترات واأجهزة قابلة لالرتداء. ويرى خرباء 
اأن فكرة اإطالق تلفزيون مبثل هذه املوا�شفات تبدو غر منطقية 
اأن  كما  كي"،   8" بدقة  فيديوهات  على  العثور  النادر  من  اأن��ه  اإذ 

انت�شار �شبكات اجليل اخلام�ص �شيتطلب وقتا طويال.

نظار�ت جديدة للو�قع �لفرت��سي 
نظارات  من  جديدين  موديلني  اإط��الق  اأوك��ول��و���ص  �شركة  اأعلنت 
الواقع الفرتا�شي يف الأ�شواق العاملية يف 21 مايو "اأيار" اجلاري. 
الواقع  ن��ظ��ارة  اأن  ب��وك  في�ص  ل�شركة  التابعة  ال�شركة  واأو���ش��ح��ت 
للم�شتخدم  وتوفر  كابل  دون  تاأتي  Quest اجلديدة  الفرتا�شي 

معاي�شة كاملة للواقع الفرتا�شي. 
موقع  على  التعرف  م�شت�شعرات   Quest يف  اأوكولو�ص  واأدجم��ت 
الالعب واليد يف ج�شم النظارة مبا�شرة، وتكفي �شحنة البطارية 
اأنها تعتمد على معالج  لت�شغيلها بني �شاعتني واأربع �شاعات، كما 

.Snapdragon 835 الهواتف الذكية كوالكوم
النطاق  ب��روؤي��ة  للم�شتخدم   Pass through وظيفة  وت�شمح 
بوحدة  الأر�شية  على  افرتا�شية  خطوط  ور�شم  بالفعل،  املحيط 
التحكم، ونفتت �شركة اأوكولو�ص نقل �شورة الغرفة اإىل املطورين 

للحفاظ على اخل�شو�شية وحماية البيانات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جيم �أوف ثرونز يعتذر مل�ساهديه 
رمبا يكون م�شل�شل "�شراع العرو�ص" "جيم اأوف ثرونز" عمال خياليا تدور اأحداثه يف ع�شور و�شطى لكن احللقة 
الأحدث من امل�شل�شل التي عر�شت يوم الأحد كان بها مل�شة معا�شرة عندما ظهر كوب من قهوة �شتاربك�ص بطريق 

اخلطاأ يف مملكة وي�شرتو�ص اخليالية.
من  مقربة  وعلى  وينرتفيل،  قلعة  يف  احتفال  خ��الل  ط��اول��ة  على  البال�شتيكي  بغطائه  ال��ورق��ي  ال��ك��وب  و�شوهد 
�شخ�شيتي جون �شنو ودينري�ص تارجارين خالل احللقة الرابعة من املو�شم الأخر والتي حملت عنوان "اآخر اأفراد 

اأ�شرة �شتارك" "ذا ل�شت اأوف ذا �شتارك�ص".
وقدمت برين كولفيلد وهي واحدة من املنتجني التنفيذيني للم�شل�شل العاملي الذي تنتجه �شبكة "اإت�ص.بي.اأو" 

اعتذارا ملحبي امل�شل�شل.
م�شممو  ذل��ك.  اأ�شدق  اأن  اأ�شتطيع  "ل  الثنني  يوم  نيويورك  "واي.اإن.واي.�شي" يف  اإذاع��ة  مع  مقابلة  يف  وقالت 

الديكور وامل�شوؤولون عن القطع والأدوات "امل�شتخدمة يف امل�شل�شل" يتحملون امل�شوؤولية بن�شبة األف يف املئة".
وتابعت مازحة "نحن اآ�شفون. وي�شرتو�ص كانت اأول مكان تظهر فيه قهوة �شتاربك�ص".

ويف تعليق �شاخر قالت �شبكة "اإت�ص.بي.اأو" اإن "م�شروب الالتية الذي ظهر يف احللقة كان امل�شروب اخلطاأ. دينر�ص 
طلبت كوبا من ال�شاي بالأع�شاب".

واأدلت �شركة �شتاربك�ص، وهي اأكرب �شل�شلة متاجر متخ�ش�شة يف القهوة يف العامل، بدلوها يف الدعاية غر املق�شودة 
لها يف امل�شل�شل الذي ي�شاهده اأكرث من 30 مليون �شخ�ص يف الوليات املتحدة وحدها.
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�إخر�ج ر�أ�س طفل من فخ برونزي
متكن فريق اإنقاذ من تخلي�ص طفل يبلغ من العمر 4 �شنوات، بعد اأن وقع 
يف "ورطة" بينما كان يلعب يف حديقة عامة غربي ال�شني، وفق ما اأظهر 
�شريط م�شور وثق احلادثة. فقد علقت راأ�ص الطفل داخل جر�ص برونزي 
قدمي، وكان ل بد من تدخل فرق الإنقاذ، بعد اأن ف�شلت كل حماولت عائله 
"ديلي  ال�شخم، وفق ما ذكرت �شحيفة  اإخراجها من اجلر�ص  يف حماولة 
"باوجي"  يلعب يف حديقة يف  الطفل  وك��ان  ميل" الربيطانية، اخلمي�ص. 
اأجرا�ص  من  جمموعة  لح��ظ  عندما  املا�شي،  الثنني  �شن�شي،  مبقاطعة 
الرنني املعلقة وو�شع راأ�شه يف اأحدها. وعندما مل يتمكن من اخلروج من 
هذه الورطة، ات�شلت جدته بخدمات الطوارئ التي اأر�شلت فريقا لالإنقاذ، 
فريقا  فيديو  لقطات  واأظهرت  دقيقة.   20 تخلي�شه  عمليه  ا�شتغرقت  اإذ 
اأدوات خمتلفة يف  اأف��راد من رجال الإنقاذ، وهم ي�شتخدمون   8 مكونا من 
حماولة لإزالة "اخلوذة املعدنية" التي علقت براأ�ص ال�شبي. وبقي الطفل 
م��ن اجلر�ص  تخلي�شه  اأج���ل  م��ن  الإن��ق��اذ  ف��ري��ق  للغاية طيلة عمل  ه��ادئ��ا 
احلديدي. وقال بيان �شادر عن اإدارة الإطفاء ال�شينية اإن اأفرادها �شدموا 
اأداة  اإىل مكان احلادث. وقرر رجال الإنقاذ ا�شتخدام  كثرا عندما و�شلوا 
قبل  ال��ربون��زي  اجلر�ص  داخ��ل  امل�شاحة  لتو�شيع  متخ�ش�شة  هيدروليكية 

قطعه. ومت حترير الطفل دون اأي يتعر�ص لأي اإ�شابات.

دول يف �لعامل ل متتلك   6
مطار�ت

تعد املطارات من املن�شاآت الأ�شا�شية يف كل دول العامل، لذا ل ميكن التخيل 
اأن توجد دولة من دون مطار خا�ص بها، اإل اأن 6 دول حول العامل قررت 

عدم اإن�شاء مطار لها، لأ�شباب خمتلفة.
جوا،  العامل  ح��ول  �شغرة  دول   6 اإىل  الو�شول  امل�شافرون  ي�شتطيع  ول��ن 
و�شي�شطرون للنزول يف مطارات جماورة، ثم ال�شفر برا، لهذه الدول، التي 

متثل وجهات �شياحية حقيقية.
ومن اأبرز هذه الدول اإمارة موناكو، التي تعد ثاين اأ�شغر دولة يف العامل، 
والتي ل متتلك مطارا، بالرغم من فخامة من�شاآتها، حيث تعترب الإمارة 

ال�شغرة مالذا لالأغنياء.
اإىل  ال�شفر  ثم  الفرن�شي،  ني�ص  مطار  يف  ال��ن��زول  اإىل  امل�شافر  و�شي�شطر 

موناكو برا، يف رحلة ل تتجاوز 25 دقيقة اإىل الإمارة اجلميلة.
اأ�شغر دولة يف العامل، الفاتيكان، التي تقع و�شط العا�شمة الإيطالية  اأما 
الذي  الأم��ر  خا�ص،  مطار  باإن�شاء  ال�شغرة  م�شاحتها  ت�شمح  فال  روم��ا، 
يدفع الزوار للنزول يف روما، والتحرك برا للدولة ال�شغرة التي ت�شتقبل 

املاليني �شنويا.

ن�سائح مهمة قبل تثبيت 
ويندوز 10 �جلديد 

باأن  مايكرو�شوفت  �شركة  اأف����ادت 
ب��ع�����ص الإع�������دادات وال���ظ���روف قد 
التحديثات  تثبيت  اإىل عدم  ت��وؤدي 
تلقائي  ب�شكل  الكربى  الوظيفية 
على احلوا�شيب، التي تعمل بنظام 

الت�شغيل ويندوز 10.
لذا تن�شح ال�شركة الأمريكية قبل 
القادم  الرئي�شي  التحديث  تثبيت 
طرحه  املقرر   "1903 "الإ�شدار 
بالتحقق  اجل����اري  ال�����ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة 
اأول من تثبيت التحديث الرئي�ص 
الأخ���������ر، وال��������ذي مت ط����رح����ه يف 
 2018 الأول"  "ت�شرين  اأك��ت��وب��ر 

."1809 "الإ�شدار 
اإ�شدار  للم�شتخدم معرفة  وميكن 
ال��ن��ظ��ام ع��ن ط��ري��ق اإدخ����ال الأمر 
واإذا  ال��ب��ح��ث.  ن��ط��اق  يف   winver
ك�����ان الإ�������ش������دار امل���ث���ب���ت ل ي����زال 
امل�شتخدم  ع��ل��ى  فينبغي   ،1803
 Update ب�����رن�����ام�����ج  حت����م����ي����ل 
Assistant، والذي يقوم بتحميل 
وتثبيت التحديثات الوظيفية قيد 

النتظار.
وم�������ن ج����ان����ب����ه����ا، ت���ن�������ش���ح ب����واب����ة 
الأملانية  "تيلتاريف"  الت�����ش��الت 
للتحديثات  كاف  وقت  بتخ�شي�ص 
اإنها  ح��ي��ث  ال���ك���ب���رة،  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
خم�ص  اإىل  �شاعتني  م��ن  ت�شتغرق 
احلا�شوب  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادا  ���ش��اع��ات 

وات�شال �شبكة الإنرتنت.
الأخطاء  ر���ش��ائ��ل  جت��ن��ب  ومي��ك��ن 
طريق  عن  التحديث  تثبيت  اأثناء 
 USB ت����خ����زي����ن  وح���������دة  اإزال������������ة 
 .SD ب����ط����اق����ات  اأو  اخل����ارج����ي����ة 
برامج  ت��ع��ط��ي��ل  اأي�������ش���ا  وُي��ف�����ش��ل 
برامج  اأو  ال��ف��رو���ش��ات  م��ك��اف��ح��ة 

حت�شني وترة عمل احلا�شوب.

تكرمي بوتني مع عظماء بريوت
الدكتور  البروتي  ال�شعبي  التجمع  رئي�ص  كرم 
الثقايف،  ال���رو����ش���ي  امل���رك���ز  يف  ع��ي��ت��اين  حم��م��د 
الرئي�ص الرو�شي  فالدمير بوتني  مع عدد من 
عظماء بروت، وذلك بح�شور ال�شفر الرو�شي 
درع  ت�شلم  ال���ذي  زا���ش��ب��ك��ني  الك�شندر  ل��ب��ن��ان  يف 
ال�شيا�شيني  م��ن  كبر  ع��دد  وبح�شور  التكرمي 

والدبلوما�شيني والإعالميني ووجوه املجتمع
وبالإ�شافة اإىل الفنانة  جناح �شالم  التي منحت 
وذلك  امل��ك��رم��ني  م��ن  ع���دد  اإىل  با�شمها  ج��وائ��ز 
الرحمن  الأ���ش��ت��اذ  عبد  ب�شقيقها  عنها  بالنابة 
�شالم ، والعازف اأ�شتاذ  حمي الدين الغايل  والفنان  
جو �شبليني  واملمثل  عمر ميقاتي  والأ�شتاذ عمر 
غندور ممثال بالدكتور نبيل جعفر، وال�شيا�شي 
يقدم  ال��ذي  الوزان   واملمثل  عماد  يتيم،  ح�شني 
خالد  واملمثل  البروتي"،  عبد  "اأبو  �شخ�شية 
واملمثلني  عيتاين  وزي��اد  ال�شياد  ومنر  ال�شيد 

فهيم ونعيم.

توفيا يف حلظة و�حدة بعد 45 عاما من زو�جهما
قال اأفراد عائلة اإن زوجني من بن�شلفانيا كانا متزوجني 
بع�شهما  من  دقائق  خ��الل  توفيا  عاما   45 ح��وايل  منذ 
اإىل  يومية  ب��زي��ارات  فان�ص  "كو�ص"  كلر  ق��ام  البع�ص. 
من  البالغة  ج��ني،  زوج��ت��ه  عا�شت  حيث  للرعاية  م��رك��ز 

العمر 70 عاما، ب�شبب م�شكالت يف احلركة والتنقل.
لكن تلك الزيارات توقفت الأ�شبوع املا�شي عندما اأ�شيب 

مبر�ص ي�شبه الإنفلونزا واأدخل امل�شت�شفى.
البالغ من  اإىل زوجها  ومع تدهور حالته، حتدثت جني 

العمر 75 عاما عرب الهاتف.
اإليه قبل دقائق من وفاته ليل  اآخر مرة حتدثت  وكانت 
اإح��دى بنات ال��زوج��ني مع وال��ده��ا عندما  الأح���د. كانت 
الرعاية  م��رك��ز  اإىل  ال��ذه��اب  عماتها  م��ن  وطلبت  ت���ويف، 

واإخبار والدتها بوفاته.
ولكن عندما و�شلتا، وجدتا جني فان�ص ميتة يف غرفتها. 

و�شيتم دفن الزوجني معا يوم اجلمعة.

وظيفة خيالية تدفع لك مقابل �ل�سرتخاء
اإذا كنت تبحث عن ال�شرتخاء والراحة يف الأجواء احلارة 
بنف�ص  امل��ال  بع�ص  ك�شب  ولكنك ترغب يف  ال�شيف،  ه��ذا 

الوقت، فرمبا تكون هذه الوظيف الأن�شب لك. 
عر�ص موقع �شركة �شبا بريطانية على الإنرتنت وظيفة 
الأحالم بالن�شبة للكثرين، وتت�شمن اختبار ال�شرتخاء 
وجتربة ال�شبا وحّمامات ال�شباحة يف جميع اأنحاء البالد. 
واأطلق موقع "�شبا �شيكرز" الإعالن عن وظيفة لختبار 
واأحوا�ص  ال�شباحة  وحّمامات  ال�شحية  ال�شبا  منتجعات 
اأ���ش��ه��ر ال�����ش��ي��ف، ب��ح�����ش��ب �شحيفة  ال���ش��ت��ح��م��ام ط����وال 
�شتدفع  اأنها  ال�شركة  واأعلنت  الربيطانية.  ريكورد  ديلي 
للموظف املحظوظ 500 جنيه اإ�شرتليني مقابل امتياز 
اأف�����ش��ل اخل���ل���وات يف اململكة  ب��ع�����ص م��ن  ال���ش��رتخ��اء يف 
بها  القيام  عليه  يجب  التي  ال��وح��ي��دة  واملهمة  امل��ت��ح��دة. 
التجربة عرب مواقع  اإىل جانب ذلك، هي م�شاركة هذه 
لي�شت  اأن هذه  اإىل  الإ�شارة  الجتماعي. جتدر  التوا�شل 
وظيفة بدوام كامل، ولن تغطي ال�شركة تكاليف ال�شفر 
املنتجعات  لختيار  �شت�شعى  اإنها  قالت  لكنها  املنتجعات، 
القريبة من مكان اإقامة املوظف الذي يقع عليه الختيار 

جلعل الأمور اأ�شهل.

تخ�سر لقب غيني�س ب�سبب تنورة
�شاركت يف ماراثون لندن  التي  املمر�شة الربيطانية  قالت 
بزي العمل، اإن مو�شوعة غيني�ص لالأرقام القيا�شية رف�شت 

�شم ا�شمها لأنها مل تكن ترتدي تنورة.
جي�شيكا اأندر�شون قطعت م�شافة املاراثون الأ�شبوع املا�شي 
يف زمن بلغ ثالث �شاعات وثماين دقائق واثنتني وع�شرين 
ثانية م�شجلة رقما قيا�شيا جديدا اأقل من الزمن امل�شجل 
دقيقة.  بن�شف  ممر�شة،  زي  ت��رت��دي  ل�شيدة  امل��اراث��ون  يف 
ي�شمل  ال��ذي  الطبي  زيها  اأن  اأبلغت  اإنها  اأندر�شون  وقالت 
بنطال يخالف قواعد غيني�ص لزي املمر�شات: ثوب اأبي�ص 
اأو اأزرق ومئزر وقبعة ممر�شات تقليدية. وقالت اأندر�شون 
ملجلة "رانرز ورلد" اإن هذه القواعد بالية وتر�شخ " قوالب 
غيني�ص  مو�شوعة  وق��ال��ت  التقليدية".  اجلن�شي  التمييز 
ال�شبت "من الوا�شح للغاية اأن هذا اللقب تاأخرت مراجعته 

كثرا وهو ما �شنقوم به كاأولوية خالل الأيام املقبلة". م�شرية لالأفيال مع املهنئني اأثناء موكبهم بالقرب من الق�شر الكبري لتقدمي حتاياهم للملك التايالندي اجلديد يف بانكوك. اأ ف ب

�لبقر �ل�ساحك 
يف �ل�سويد

قطيع  انطلق  ط��وي��ل،  �شتاء  بعد 
من الأبقار اإىل املراعي اخل�شراء 
ال��ت��ي ُح���رم���وا م��ن��ه��ا لأ����ش���ه���ر، يف 
م�شهد ا�شتقطب اآلف الأ�شخا�ص 
اأم��������ام اإح��������دى م��������زارع الأب����ق����ار 
امل��خ�����ش�����ش��ة لإن����ت����اج الأل����ب����ان يف 

ال�شويد .
التي  ليندغرين،  ك��اري��ن  وق��ال��ت 
الواقعة  املزرعة  زوجها  تدير مع 
نحو  بعد  على  فالنتونا  ب��ل��دة  يف 
العا�شمة  �شمايل  كيلومرتا   50
املوعد  اإن  �شتوكهومل،  ال�شويدية 
"يعد  الأب��ق��ار  لإط���الق  ال�شنوي 
اأحد اأهم اأيام العام بالن�شبة لزوار 
وكالة  ذكرت  ما  ح�شب  املزرعة"، 

رويرتز.
التي  ال��ع��ج��ول  ب��ع�����ص  اأن  ورغ����م 
ت�شهد هذه املنا�شبة للمرة الأوىل 
الإطالق،  على  �شعيدة  غر  بدت 
رفاقها  تغمر  كانت  ال�شعادة  ف��اإن 
الأك�����رب ع���م���را، وه����ي ت��ن��ط��ل��ق يف 

الأجواء امل�شم�شة.
اأب��واب احلظائر، بدت  ولدى فتح 
الأب��ق��ار يف ب��داي��ة الأم���ر مرتبكة 
وم���ت���ل���ك���ئ���ة، ل��ك��ن��ه��ا ����ش���رع���ان ما 
تقفز  وه��ي  امل��راع��ي  اإىل  انطلقت 
ب���احل���ري���ة، التي  وت��ت��م��رغ ف��رح��ا 
وجدتها اأخرا، والتي قد ت�شتمر 
حتى حلول ف�شل اخلريف املقبل 

يف �شبتمرب واأكتوبر املقبلني.

ربح �ملاليني وحتول �إىل م�سّرد يف �أ�سبوع
م�شرد  اإىل  مليونر  م��ن  ب��ري��ط��اين  رج���ل  حت���ول 
اأن مت حجب  اأ�شبوع فقط، بعد  مفل�ص يف غ�شون 

اجلائزة عنه. 
وك����ان م����ارك ج������ودرام ق���د رب����ح 4 م��ل��ي��ون جنيه 
اليان�شيب،  يف  درهم"  مليون   5.6" ا�شرتليني 
اأن تبني  بعد  اأي����ام،  بعد  م��ن اجل��ائ��زة  ُح���رم  لكنح 
البطاقة  ل�����ش��راء  م�شروقة  اأم����واًل  ا�شتخدم  اأن���ه 

الرابحة.
ويقول اأحد اأ�شدقاء جوردام اإنه حتول اإىل م�شرد 
�شقتها،  اأن طردته �شديقته من  بعد  ال�شوارع،  يف 
���ش��وارع مدينة  اأح���د  ي��وم اجلمعة يف  ر���ش��ده  ومت 

بولتون الربيطانية.
ج���وردام و�شديقه جون  ك��ان  واح��د،  اأ�شبوع  وقبل 
اأيام،  اأربعة  ملدة  لندن  اإىل  وات�شون يف رحلة  رو�ص 
حيث قاما بالتقاط �شور ون�شرها على الإنرتنت، 

ويظهر جوردام يف اإحداها وهو يعبث بالنقود.
وط��ال��ب ج����وردام ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى اجل��ائ��زة التي 

ميكن اأن حتوله اإىل مليونر بني ع�شية و�شحاها، 
ل��ك��ن ���ش��رك��ة ك��ام��ي��ل��وت ال��ت��ي ت�����ش��رف ع��ل��ى �شحب 
لعتقادها  اجل��ائ��زة،  ت�شليم  رف�شت  اليان�شيب 
اأن���ه ا���ش��رتى ال��ب��ط��اق��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام ب��ط��اق��ة بنكية 
بعد  اإىل  نقود  اأي��ة  بت�شليم  تقوم  ول��ن  م�شروقة، 
البطاقة  اإن  كاميلوت  وت��ق��ول  التحقيق.  ان��ت��ه��اء 
الفائزة مت �شرائها ببطاقة بنكية ل يتم اإ�شدارها 
يف  ح�شاباً  ميلكون  ال��ذي��ن  لالأ�شخا�ص  اإىل  ع��ادة 
البنك، لكن ج��وردام ل ميلك مثل هذا احل�شاب، 
البنكية  ال��ب��ط��اق��ة  ���ش��رق  ق��د  ي��ك��ون  اأن  ورج��ح��ت 
�شحيفة  بح�شب  ال�����ش��راء،  عملية  يف  امل�شتخدمة 
"لقد  وق��ال �شديق ج��وردام  الربيطانية.  م��رور 
ان��ت��ق��ل م��ن احل��ي��اة ال��ف��اخ��رة ال��ت��ي ع��ا���ش��ه��ا لأيام 
يت�شكع  م�شرد  اإىل  مليونراً،  اأ�شبح  اأن��ه  منه  ظناً 
مدة  قبل  ال�شجن  م��ن  خ��رج  لقد  املت�شولني.  م��ع 
ق�شرة من فوزه باجلائزة، وهو الآن مير باأوقات 

ع�شيبة اأكرث من اأي وقت م�شى".

ماركل لن تاأخذ �سورة مع طفلها على درج �مل�ست�سفى
ماركل   �شا�شك�ص  ميغان  دوق��ة  اإع��ت��ادت  هاري ،  من  الأمر  زواجها  منذ 
على خمالفة التقاليد والعادات امللكية التي ُتفر�ص على اأع�شاء العائلة 

الربيطانية.
هذه  ك�شر  �شتوا�شل  م��ارك��ل  ف���اإن  ب��الأم�����ص،  الأول  طفلها  ولدة  وم��ع 
التقاليد حيث اأنها لن تقف برفقة زوجها وطفلهما للتقاط �شور خارج 
 ،Frogmore Cottage يف  منزلها  يف  وَل��دت  ميغان  لأّن  امل�شت�شفى، 
على عك�ص الأمرة ديانا ودوقة كامربيدج كيت ميدلتون اللتني اأجنبتا 

اأولدهن يف جناح ليندو مب�شت�شفى �شانت ماري.
وحدة  درج��ات  على  الوقوف  لفكرة  معار�شتها  اأعلنت  ميغان  وكانت 
�شاعات  بعد  الإع��الم  وو�شائل  بها اجلمهور  التي يحيط  الأمومة 
فقط من الولدة، بخا�شة اأّن ابنها لي�ص يف خط اخلالفة املبا�شر، 
ووافقها اخليار زوجها الأمر هاري ملا لالأمر من فائدة تتمّثل 

يف منح الزوجني اخل�شو�شية التي يتوقان اإليها.


