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�ل�سر�ج يهدد �أوروبا بالالجئني
اجلي�ش الليبي يعزز قواته عند م�سارف �سرت

•• طرابل�س-وكاالت: 

خالل  ���س��رت  مدينة  دخ���ول  ع��زم  الليبي  اجلي�ش  اأن  م�����س��ادر  اأك���دت 
ال�����س��اع��ات ال��ق��ادم��ة لفتح حم���ور ال�����س��اح��ل ب��اجت��اه ط��راب��ل�����ش مرورا 

مب�سراتة.
ال��وح��دات على م�سارف  ه��ن��اك جمموعة م��ن  اأن  امل�����س��ادر  واأ���س��اف��ت 

املدينة.
ومن املتوقع، اأن حتمل ال�ساعات القادمة يف طياتها بدء اال�ستباكات 

يف املدينة التي ت�سيطر عليها قوات تابعة مللي�سيات الوفاق.
ال�سراج  ال�سراج  الوفاق فائز  اأخ��رى، طالب رئي�ش حكومة  من جهة 
الرئي�ش االأمريكي دونالد ترمب بالعمل على وقف الدعم االأجنبي 

لهجوم حفرت امل�ستمر، بح�سب تعبريه.
داعمي حفرت  ن  اأن  ال�سراج،  فائز  الوفاق  رئي�ش حكومة  اأ�ساف  كما 
من حلفاء الواليات املتحدة يحولون ليبيا اإىل �ساحة حرب بالوكالة، 
ويخاطرون بحرب �ستكون لها تداعيات عاملية، بينها موجات هجرة 
ع�سرات  وا���س��ط��رار  امل��ئ��ات  مقتل  بعد  خا�سة،  اأوروب����ا  نحو  جماعية 

االآالف اإىل مغادرة بيوتهم وبالتايل قد يفرون نحو اأوروبا. ��ستقبل رئي�سة و�أع�ساء �ملجل�س �لوطني �الحتادي و�ملهنئني بال�سهر �لف�سيل
حممد بن را�سد يوؤكد حر�سه والقيادة على تر�سيخ روح الت�سامح 

والتوا�سل والتكافل االإن�ساين واالجتماعي يف اأو�ساط �سعبنا 
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« يف ق�سر �سموه 
يف زعبيل م�ساء ام�ش معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي رئي�سة 

املجل�ش الوطني االحتادي وعددا من اأع�ساء وع�سوات املجل�ش واأعيان 
البالد ورجاالت الدولة من املتقاعدين والفعاليات االقت�سادية اإىل 
جانب عدد من روؤ�ساء ال�سركات العاملية وامل�ستثمرين االأجانب الذين 

قدموا لل�سالم على �سموه وتهنئته ب�سهر رم�سان املبارك.
)التفا�سيل �ش2(

�حلكومة �ليمنية تتهم �ملتمردين بتنفيذ « م�سرحية جديدة« 

»خدعة االن�سحاب الوهمي«.. احلوثي ي�سلم موانئ احلديدة ملقاتليه

م�سلحون يقتحمون فندقا فخما 
باك�ستان بجنوب  ج���وادر  يف 

•• ا�سالم اباد-اأ ف ب:

ق��ت��ل ���س��خ�����ش ع��ل��ى االأق�����ل بعدما 
ث���الث���ة م�����س��ل��ح��ن فندق  اق��ت��ح��م 
خ��م�����ش جن����وم يف م��دي��ن��ة ج����وادر 
ب��اك�����س��ت��ان، والتي  يف ج��ن��وب غ���رب 
ت�سكل مركزاً مل�سروع �سيني �سخم 
مليارات  بقيمة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  للبنى 
اأف���اد اجلي�ش  ال�����دوالرات، على م��ا 

ال�سبت.
اأحد  على  النار  امل�سلحون  واأط��ل��ق 
احل��را���ش يف م��دخ��ل ف��ن��دق »بريل 
يقتحموا  اأن  ق��ب��ل  ك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال« 
وهو  مقتله.  اإىل  اأدى  م��ا  امل��ب��ن��ى، 
االأ�سبوع  ه���ذا  داٍم  اع���ت���داء  ث���اين 

يطال مدينة باك�ستانية مهمة.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م اجل��ي�����ش اإن 
“قوات االأمن طّوقت املكان. واأجلي 
ب��اأم��ان، وحا�سرت  ال��ف��ن��دق  ن���زالء 
ق��وات االأم��ن االإرهابين على درج 
يقود اإىل الطبقة العليا من املبنى. 

عملية التطهري جارية«.

واأو�سحت جلنة التحقيق التابعة 
ب�سوريا  اخلا�سة  املتحدة  ل��الأمم 
يف بيان لها اإنه ومنذ 29 اأبريل 
اأك������ر من  ت��ه��ج��ري  امل���ا����س���ي مت 
�سمال  يف  داخليا  �سخ�ش   150

غرب �سوريا. 
الفرن�سي  ال�سفري  حذر  �سيا�سيا، 
فرن�سوا  امل���ت���ح���دة،  االأمم  ل����دى 
دي��الت��ر، م��ن »ح��ل��ب ج��دي��دة« يف 
اإدلب، وذلك خالل جل�سة ملجل�ش 
االأم��ن ال��دويل، ب�ساأن الو�سع يف 

�سوريا وليبيا.
الطارئة  اجل��ل�����س��ة  ه���ذه  وج����اءت 
بلجيكا  من  بطلب  �سوريا  ب�ساأن 
واأملانيا والكويت، ح�سب ما ذكرت 

وكالة »فران�ش بر�ش«.
وح�������ش دي����الت����ر ع���ل���ى ����س���رورة 
»ت��ف��ادي حلب ج��دي��دة ب���اأي ثمن 
ا�ستعادة  اإىل  اإ�سارة  اإدل��ب«، يف  يف 
اأواخر عام  ال�سورية يف  احلكومة 
ملدينة حلب بعد معارك   2016

دامية.

ب�سبب �تفاقية »�أليكا«:
تون�ش: نائب يف الربملان يهّدد ال�ّساهد بالقتل

•• الفجر - تون�س

نّددت حركة حتيا تون�ش ب� »ت�سريحات النائب في�سل التبيني التي هّدد 
ب� »امل�سينة  اإياها  ال�ساهد بالقتل«، وا�سفة  فيها رئي�ش احلكومة يو�سف 
لهجمات  تعّر�سه  ظّل  يف  لل�ساهد  التام  دعمها  موؤكدة  والالم�سوؤولة«، 

متكررة منذ انطالق البع�ش يف تنظيم حمالت انتخابية مبّكرة.
)التفا�سيل �ش10(

•• عوا�سم-وكاالت:

اإغ���اث���ي���ة عدة،  ع��ّل��ق��ت م��ن��ظ��م��ات 
العاملي  االأغ���ذي���ة  ب��رن��ام��ج  بينها 
اأن�سطتها  املتحدة،  لالأمم  التابع 
يف م��ن��اط��ق ت�����س��ه��د ت�����س��ع��ي��داً يف 
ال��ق�����س��ف يف حم��اف��ظ��ة اإدل�����ب يف 
���س��م��ال غ����رب ����س���وري���ا، وف����ق ما 

اأفادت االأمم املتحدة.
ي�سنها  ال��ت��ي  ال�سربات  ودخ��ل��ت   
اجلي�ش ال�سوري مدعوما برو�سيا 
ام�ش  اإدل����������ب،  حم���اف���ظ���ة  ع���ل���ى 
وقت  يف   ،12 ال���  يومها  ال�سبت، 
مواقف  الدولية  القوى  اأظهرت 
الهجوم،  ه����ذا  اإزاء  م��ت��ع��ار���س��ة 
ثانية  باري�ش من »حلب  وحذرت 

يف اإدلب«.
وذك�����������رت م���������س����ادر حم���ل���ي���ة يف 
غربي  �سمال  الواقعة  املحافظة 
على  اأ���س��خ��ا���ش   10 اأن  ���س��وري��ا، 
االأقل قتلوا خالل الق�سف الذي 
طال مناطق عدة يف اإدلب، بينهم 

•• اليمن-وكاالت:

اتهمت احلكومة اليمنية املعرتف 
احلوثين  امل��ت��م��ردي��ن  دول��ي��ا  بها 
اأم�ش بتنفيذ »م�سرحية جديدة« 
عرب  احل������دي������دة،  حم���اف���ظ���ة  يف 
االن�سحاب  عزمهم  عن  االإع��الن 
ب�سكل اأحادي اجلانب من ثالثة 
الواقعة  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  م���وان���ىء 

غرب اليمن.
واع������ت������رب حم�����اف�����ظ احل�����دي�����دة 
اأم�ش  الطاهر،  احل�سن  اليمنية 
احلوثي  ان�سحابات  اأن  ال�سبت، 
احلالية يف احلديدة مل تلتزم مبا 

مت االتفاق عليه من خطوات.
واأ�ساف املحافظ، يف مداخلة مع 
اأن نقبل  اأنه ال ميكن  »العربية«، 
و�سنظل  الهزلية  امل�سرحية  بهذه 

الطرف الرئي�سي يف اأي اتفاق.
يف  ي�����ج�����ري  م������ا  اإن  ق�������ال  ك����م����ا 
تغطية  ه���و حم���اول���ة  احل���دي���دة 
على ف�سل املبعوث االأممي مارتن 
اأن  املحافظ  واأو���س��ح  غريفيث�ش 
اإع��ادة االنت�سار من املوانئ  اتفاق 
ن�ش على مراقبة ثالثية واإزالة 

االألغام.
احلوثي  ميلي�سيات  واأعلنت  هذا 
ال�سبت،  اأم�����ش  الإي�����ران،  امل��وال��ي��ة 

وخطوة غري متفق عليها«.
اأن��ه مل يتم االتفاق على  واأو�سح 
موانئ  م��ن  احل��وث��ي��ن  ان�سحاب 
اأن هذا  احل���دي���دة، م�����س��ددا ع��ل��ى 
يخ�سع  اأن  ي���ج���ب  االن�������س���ح���اب 

الإ�سراف ثالثي.
يخ�سع  اأن  »ي�����ج�����ب  وت������اب������ع: 
احلديدة  م��وان��ئ  م��ن  االن�سحاب 
الإ�سراف ثالثي من االأمم املتحدة 
م�سيفا  واحلوثين«،  واحلكومة 
معروفة  احل��وث��ي  “ميلي�سيات 
والتحايل  املراوغة  يف  باأ�ساليبها 

على تنفيذ االتفاقيات«.
اأعلنت،  امل��ت��ح��دة  االأمم  وك���ان���ت 
املتمردين  اأن  اجل��م��ع��ة،  م�����س��اء 
احل�����وث�����ي�����ن �����س����ي���������س����رع����ون يف 
احلديدة  م��وان��ئ  م��ن  االن�سحاب 
�سباح  وال�سليف،  عي�سى  وراأ����ش 

ال�سبت.
اليمنية  احل���ك���وم���ة  واع����ت����ربت 
ال�������س���رع���ي���ة، ع���ل���ى ل�������س���ان وزي����ر 
االإع�������الم، م��ع��م��ر االإري��������اين، اأن 
وم�سلل«،  دق���ي���ق  »غ����ري  االأم������ر 
ق���ائ���ال:  »اأي ان��ت�����س��ار اأح�����ادي ال 
والتحقق  ال��رق��اب��ة  م���ب���داأ  ي��ت��ي��ح 
اتفاق  بنود  تنفيذ  م��ن  امل�سرتك 
ال�������س���وي���د، م����راوغ����ة وحت���اي���ل ال 

ميكن القبول به«.

حتدثت  امل��ق��اب��ل،  ويف  م��دن��ي��ون. 
ال�سورية  الر�سمية  االأنباء  وكالة 
دمر  اجل���ي�������ش  اأن  ع����ن  »����س���ان���ا« 
واآليات  اأوك����ارا  مكثفة  ب�سربات 
التي  ال��ن�����س��رة«  »ج��ب��ه��ة  مل�سلحي 
ت�سيطر على املحافظة، يف بلدات 
ومعرمت�سرين  وكفرنبل  بداما 

بريف اإدلب.

ومنذ اأواخر اأبريل، كثفت اجلي�ش 
ال�سوري ورو�سيا �سرباتهما على 
اإدل����ب و�سمال  ج��ن��وب حم��اف��ظ��ة 
ح���م���اه امل�����ج�����اورة، وه�����ي اأرا�������ش 
ه��ي��ئ��ة حترير  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����س��ي��ط��ر 
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  ف����رع  ال�������س���ام، 
مت�سددة  وج����م����اع����ات  ����س���اب���ق���ا، 

اأخرى.

االأوىل  امل��رح��ل��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  اإك���م���ال 
اإع����ادة االن��ت�����س��ار التي  م��ن خطة 
موانئ  م��ن  ان�سحابهم  تت�سمن 
احلديدة، يف التفاف جديد حتى 
على اإعالن االأمم املتحدة، الذي 
بداأ  االأح���ادي  االن�سحاب  اأن  اأك��د 

ال�سبت وي�ستمر 4 اأيام.
مدينة  يف  م���������س����ادر  وذك�����������رت 
ال�ساحل  على  الواقعة  احلديدة، 
احلوثين  اأن  ل��ل��ي��م��ن،  ال��غ��رب��ي 

الثالثة  امل���وان���ئ  م���ن  ان�����س��ح��ب��وا 
و�سلموها لقوات تابعة لهم، مما 
كان  �سابق  �سيناريو  تكرار  يعني 
الهولندي  اجل����رال  رف�����س��ه  ق��د 

باتريك كامريت.
وك���ان���ت م�����س��ادر يف ���س��ن��ع��اء قد 
اأن  اأك������دوا  احل��وث��ي��ن  اإن  ق��ال��ت 
املناطق،  ا���س��ت��الم  ���س��ي��ت��وىل  م���ن 
ال��ت��ي ي��ت��م االن�����س��ح��اب م��ن��ه��ا هي 
قوات اأمنية حملية، وهي القوات 

القوات  ول��ي�����س��ت  ل��ه��م،  ال��ت��اب��ع��ة 
االأمنية التي كانت متواجدة قبل 
كانت  وال��ت��ي  احلوثين،  ان��ق��الب 
تطالب احلكومة بت�سليمها زمام 

االأمور يف املدينة واملوانئ.
حمافظ  اع����ت����رب  ج����ان����ب����ه،  م�����ن 
احلديدة احل�سن علي طاهر، يف 
عربية«،  نيوز  »�سكاي  مع  حديث 
اأن ان�سحاب احلوثين من موانئ 
هزلية  »م�����س��رح��ي��ة  احل�����دي�����دة، 

االح������ت������ال ي���وا����س���ل 
غ���زة  يف  اع����ت����داءات����ه 

•• غزة-وام:

فتحت قوات االحتالل االإ�سرائيلي 
ر�سا�ساتها جتاه  ن��ريان  ام�ش  فجر 
االأرا����س���ي ال��زراع��ي��ة ���س��رق مدينة 
على  خانيون�ش جنوب قطاع غزة. 
�سعيد مت�سل اعتقلت قوات بحرية 
اإ�سرائيلية 3 �سيادين اأ�سقاء قبالة 

�سواحل جنوب غرب غزة.

الق�ساء على خلية اإرهابية من 8 عنا�سر يف القطيف
•• الريا�س -وام: 

اأعلنت رئا�سة اأمن الدولة يف اململكة العربية ال�سعودية يف بيان ام�ش اأن 
قوات االأمن متكنت من الق�ساء على خلية اإرهابية تتاألف من 8 عنا�سر 

ببلدة تاروت يف حمافظة القطيف .
لرئا�سة  الر�سمي  املتحدث  “وا�ش” عن  ال�سعودية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
اأمن الدولة قوله اإنه نتيجة ملتابعة جهاتها املخت�سة الأن�سطة العنا�سر 
8 عنا�سر  اإرهابية تتاألف من  االإرهابية متكنت من الق�ساء على خلية 
..مت ت�سكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات اإرهابية ت�ستهدف من�ساآت 

حيوية ومواقع اأمنية.

مواقــيت ال�صالة
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م�ستفيد من حملة »اإفطار �سائم«  األف   20
التي اأطلقتها االإمارات يف ح�سرموت

•• ح�رضموت-وام:

ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي ذراعها  توا�سل دول���ة االإم����ارات ع��رب هيئة 
القادرة  غري  االأ�سر  على  الغذائية  الوجبات  توزيع  اليمن  يف  االإن�سانية 
يف االأحياء الفقرية و القرى النائية مبحافظة ح�سرموت وذلك يف اإطار 

حملة » اإفطار �سائم« التي اأطلقتها منذ بدء �سهر رم�سان املبارك.
االإم��ارات��ي يف  االأحمر  الهالل  ال�سام�سي ممثل هيئة  را�سد  واأك��د حميد 
�سائم«  »اإف��ط��ار  حملة  �سمن  ال��ع��ط��اء  و  اخل��ري  اأع��م��ال  اأن  ح�سرموت 
�ستتوا�سل على مدى ال�سهر الف�سيل لي�ستفيد منها اأكر من 20 األف 
�سخ�ش.                                                                        )التفا�سيل �ش4(

»خليفة االإن�سانية« توزع 40 األف 
�سلة غذائية يف القرى امل�سرية

•• القاهرة - وام:

االإن�سانية ومبنا�سبة  نهيان لالأعمال  اآل  زايد  بن  بداأت موؤ�س�سة خليفة 
40 الف �سلة مواد غذائية على �سرائح  �سهر رم�سان املبارك يف توزيع 
غري القادرين يف القرى امل�سرية االأكر احتياجا لتخفيف االأعباء املادية 
�سفارة  باإ�سراف  الكرمي  ال�سهر  يف  قلوبهم  يف  الفرحة  واإدخ���ال  عليهم 
الدولة بالقاهرة . واأكدت املوؤ�س�سة اأن �سالل رم�سان يتم توزيعها بواقع 
�سمال  يف  �سلة  و2800  وال�سالتن  حاليب  مناطق  يف  �سلة   1400
ا�سوان  حمافظات  ق��رى  على  �سلة   34600 وت��وزي��ع  �سيناء،  وج��ن��وب 
االأق�سر وقنا و�سوهاج وا�سيوط والوادى اجلديد والفيوم وبنى �سويف 
ال�سيخ والدقهلية والغربية وال�سرقية واملنوفية  واملنيا والبحرية وكفر 

ومر�سي مطروح وعدد 1200 �سلة رم�سان ملناطق الواحات .
)التفا�سيل �ش3(

ميناء احلديدة الذي زعمت امللي�سيات االنقالبية اإخالءه  )رويرتز(

حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله رئي�سة املجل�ش الوطني االحتادي وعددا من اأع�ساء وع�سوات املجل�ش   )وام(

عنف لفظي وحتري�ش �سد ال�ساهد

الجئون فروا من ليبيا ومت انقاذهم قرب ال�سواحل التون�سية )ا ف ب(

الدخان يت�ساعد من موقع مت ق�سفه يف مدينة اإدلب  )ا ف ب(

�ل�سرطة �ل�سود�نية متحو ��سم �لب�سري.. و�سورته

املعار�سة تفاو�ش »االنتقايل« ال�سوداين ل� 72 �ساعة

داع�ش يعلن »والية« يف ك�سمري 
•• نيودهلي-روتريز:

بعد مرور اأ�سابيع على انهيار خالفة 
داع�ش املزعومة يف �سوريا والعراق، 
�سماها  ما  االإرهابي  التنظيم  اأعلن 
اإق��ل��ي��م ك�سمري  »والي����ة« ج��دي��دة يف 
وباك�ستان.  الهند  بن  عليه  املتنازع 
وذكرت وكالة »رويرتز«، اأن ح�سابات 
على  االإره��اب��ي  بالتنظيم  مرتبطة 
تاأ�سي�ش  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��وا���س��ل  �سبكات 
»والي�����ة ال��ه��ن��د« ب��ع��د م��ق��ت��ل م�سلح 
يف  بالتنظيم،  �سلة  ع��ل��ى  اإن���ه  ق��ي��ل 
ا�ستباك بن م�سلحن وقوات االأمن 
ت�سيطر  ال��ذي  ال�سطر  يف  الهندية 

عليها نيودلهي من ك�سمري.
اأعلن  ووف���ق ه��ذه احل�����س��اب��ات، فقد 
قوات  اأوق��ع �سحايا من  اأن��ه  داع�ش 
اأم�سيبورا  بلدة  يف  الهندي  اجلي�ش 

يف منطقة �سوبيان يف ك�سمري.
اأ�سدرت،  الهندية  ال�سرطة  وك���ان 
اجلمعة، بيانا قالت فيه اإن م�سلحا 
يف  قتل  �سويف  اأحمد  اإ�سفاق  يدعى 

ا�ستباك يف �سوبيان.

قتلى يف اإدلب ومنظمات اإغاثة تعلق اأن�سطتها

•• اخلرطوم-وكاالت:

قالت قوى احلرية والتغيري يف ال�سودان، اأم�ش ال�سبت، 
الع�سكري  امل��ج��ل�����ش  م���ع  م��ف��او���س��ات  ���س��ت��دخ��ل يف  اإن���ه���ا 
االنتقايل ملدة 72 �ساعة. واأو�سحت القوى يف بيان اأن 

»ردنا على مذكرة املجل�ش الع�سكري �سري�سل مكتوباً«.
بيننا واملجل�ش  اأن��ه »ح��ددن��ا نقاط اخل��الف  واأو���س��ح��ت 
الع�سكري والتي �سيكون النقا�ش حولها ب�سورة حا�سمة 

هو هدفنا يف اأي لقاء«.
النقاط  ه��ذه  ح��ول  مبا�سر  نقا�ش  يف  »�سندخل  وقالت: 
دون توقف لنفرغ منها خالل 72 �ساعة ي�سري بنهايتها 

�سعبنا على بينة من اأمره«، وفق القوى.
ويعقد االجتماع يف مكان »منا�سب الإجناز اأعماله بعيداً 

عن الرتا�سقات االإعالمية”، وفق البيان.
موؤمتر  يف  �سيتم  ك��ام��اًل  م��وق��ف��ن��ا  »اإع�����الن  اأن  وذك����رت 

�سحفي يتم التح�سري له االآن ليقام م�ساء ال�سبت«.
ك��م��ا خ��ل�����س��ت االج��ت��م��اع��ات وت����وازي����اً م���ع ه���ذا العمل، 

اإىل »توا�سل اخلطوات الت�سعيدية فهي  ح�سب البيان، 
ال�سامن الوحيد لتحقيق اأهداف الثورة«.

ات�سااًل  تلقت  البيان،  ق��ال  ما  حد  على  ال��ق��وى،  وكانت 
من املجل�ش الع�سكري ال�ستئناف التفاو�ش، وقد اأبلغت 
القوى املجل�ش باأن »املنهج القدمي ال يت�سق مع مطالب 
بالثورة  وال���و����س���ول  اخل���ال����ش  ال�������س���وداين يف  ال�����س��ع��ب 

ملراميها بال�سرعة املطلوبة«.
ال�سابق،  النظام  مع  قطيعة  لو�سع  جديدة  خطوة  ويف 
اأزالت ال�سرطة ال�سودانية ا�سم و�سورة الرئي�ش ال�سابق 
ال�����س��ب��اط بالعا�سمة  ���س��ك��ن  اأب�����راج  ال��ب�����س��ري م��ن  ع��م��ر 

اخلرطوم.
ووفق ما ذكرت �سحيفة »الوطن« ال�سودانية، فاإن �سورة 
�سمبات،  بحي  ال�ستة  االأب���راج  من  اختفت  الب�سري  عمر 

املتواجد قبالة »ال�سوق املركزي«.
وكانت االأبراج ال�ستة ت�سمى »اأبراج الب�سري«، حيث كانت 
تتزين ب�سورة كبرية وعري�سة للرئي�ش ال�سابق، مرتديا 

زي ال�سرطة ال�سودانية.

�عتمدتها وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
اخلطة الدرا�سية للعام الدرا�سي املقبل

 2019-2020 لل�سفوف من االأول اإىل 12
•• دبي- حم�سن را�سد

املقبل،  اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم موؤخراً، اخلطة الدرا�سية للعام الدرا�سي 
2019-2020، لل�سفوف الدرا�سية من االأول اإىل الثاين ع�سر، مبدار�ش التعليم 

احلكومي واخلا�ش املطبق ملناهج الوزارة.
تعديالت جديدة،   8 ن�سخة منها،  «  على  الفجر   « التي ح�سلت  و�سهدت اخلطة 
والرتبية  العربية  »اللغة  لت�سم  املجال1،  ملعلمي  الدرا�سية  امل���واد  زي���ادة  اأب��رزه��ا 
ح�سة   24 بن�ساب  االأخ��الق��ي��ة«،  وال��رتب��ي��ة  االجتماعية  وال��درا���س��ات  اال�سالمية 
اأ�سبوعياً، فيما اقت�سرت تلك املواد العام املا�سي على مادتي »العربية واالإ�سالمية« 

فقط.
التي  واملتو�سطة  العليا  ال�سفوف  لطلبة  احل�س�ش  عدد  اإجمايل  اخلطة  وح��ددت 

ت�سم، )5 - 12(، 40 ح�سة اأ�سبوعياً، مقابل 35 ح�سة لل�سفوف )4-1(.
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اأخبـار الإمـارات
»برواز دبي« ينال �سهادة مو�سوعة غيني�ش لاأرقام القيا�سية 

•• دبي-وام:

���س��ه��ادة مو�سوعة  دب��ي على  ب���رواز  ع��ن ح�سول  دب��ي  بلدية  اأع��ل��ن��ت 
غيني�ش لالأرقام القيا�سية عن فئة “اأكرب مبنى على هيئة برواز« .

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي - خالل ت�سلمه ال�سهادة 
- اإن ح�سول م�سروع برواز دبي على هذه ال�سهادة تري االإجنازات 
مكانة  على  ال�����س��وء  وت�سلط  دب��ي  اإم����ارة  �سطرتها  ال��ت��ي  امل��ع��م��اري��ة 
قيادتنا  روؤى  وت�ستعر�ش  الطموحة  وتطلعاتها  املا�سي  يف  مدينتنا 

الر�سيدة .
واأ�ساف اأن ال�سهادة �ست�سهم يف الرتويج للم�سروع خ�سو�سا وملدينة 
اأن  االإم��ارة كما  املتنامية يف  ال�سياحية  دبي عموما وتعزيز احلركة 

هذا االإجناز يعد امتدادا ملجموعة من االإجنازات التي حققها برواز 
دبي منذ افتتاحه .

واأ�سار اإىل اأن الربواز ا�ستطاع اأن ي�ستقطب اأكر من مليون زائر يف 
عامه االأوىل ف�سال عن جمموعة من اجلوائز التي حازها باعتباره 

حتفة معمارية وهند�سية جتذب اأنظار العامل .
واأهميته  البارز  العمراين  ال�سرح  لهذا  تقديرا  اجلائزة  هذه  تاأتي 
القدمية واحلديثة  �ساحرة على دبي  واإط��الالت  تاأطري م�ساهد  يف 
�سمن برواز واحد ليكون داللة للربط بن املا�سي العريق للمدينة 
لكامل  بانوراميه  وفيديوهات  �سورا  يوفر  كما  املزدهر  وحا�سرها 
مدينة دبي ليحكي ق�ستها عرب الزمن منذ تاأ�سي�سها وحتى تنفيذ 

خططها الطموحة لتحقيق م�ستقبل زاهر.

حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية اخلام�سة عامليا يف موؤ�سر اإنفاذ العقود
•• عجمان -وام:

حققت حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية تقدماً يف النتائج ال�سادرة 
الإمارة  االأعمال  ممار�سة  �سهولة  تقرير  �سمن  العقود  انقاد  حمور  يف 
عجمان لعام 2018 ، حيث حققت الرتتيب اخلام�ش عاملياً يف حمور 
يف  الف�سل  يف  امل�ستغرق  للوقت  الفرعي  املوؤ�سر  وحقق  العقود،  اإن��ف��اذ 
 ،2016 عام  عن  ملحوظاً  تقدماً  الق�سايا  اأعمار  التجارية  الق�سايا 
يف  يوما   174 اإىل  لي�سل  يوماً   42 امل�ستغرق  الوقت  انخف�ش  حيث 
عام 2018 مقارنة مع �سنغافورة التي حتتل املركز االأول عاملياً والتي 

حققت 164 يوما.
يف  متقدمة  نتائج  االبتدائية  االحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  حققت  كما 

موؤ�سرات فرعية اأخرى/جودة االإجراءات الق�سائية، والتكلفة .
وقد اأ�سدرمعايل �سلطان بن �سعيد البادي الظاهري وزير العدل قراراً 
بوع�سيبه  �سيف  جا�سم  امل�ست�سار  برئا�سة  عمل  فريق  بت�سكيل  وزاري���اً 
مدير دائرة التفتي�ش الق�سائي، لالإ�سراف على متطلبات املوؤ�سر وذلك 

بالتعاون مع مركز عجمان لالإح�ساء والتناف�سية.
وياأتي هذا االإجناز حتقيقاً لروؤية االإمارات 2021 واأجندتها الوطنية، 
وتنفيذاً لروؤية وزارة العدل وخطتها اال�سرتاتيجية، وتطبيقاً لربامج 
يدر�ش  حيث  ب��ال��وزارة،  املعتمدة  وال��ق��ان��وين  الق�سائي  العمل  تطوير 
موؤ�سر اإنفاذ العقود كفاءة النظام الق�سائي يف حل النزاعات التجارية 
الق�سية،  حلل  املت�سمنة  والتكلفة  امل�ستغرق  الوقت  قيا�ش  خ��الل  من 

اأ�سافة اإىل قيا�ش جودة االإجراءات الق�سائية.

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب 
“رعاه اهلل” يف ق�سر �سموه يف زعبيل م�ساء ام�ش معايل 
الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي رئي�سة املجل�ش الوطني 
واأعيان  املجل�ش  اأع�ساء وع�سوات  االحت��ادي وعددا من 
والفعاليات  املتقاعدين  م��ن  ال��دول��ة  ورج���االت  ال��ب��الد 
االقت�سادية اإىل جانب عدد من روؤ�ساء ال�سركات العاملية 
وامل�ستثمرين االأجانب الذين قدموا لل�سالم على �سموه 

وتهنئته ب�سهر رم�سان املبارك.
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تبادل  وق��د 
مكتوم بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي التهاين والتربيكات 
مع احل�سور، راجن اهلل عز وجل اأن يعيد هذا ال�سهر 

الف�سيل على قيادتنا و�سعبنا ودولتنا العزيزة بال�سعادة 
واخلري والتقدم.

وجت����اذب ���س��م��وه م��ع حم��دث��ي��ه اأط�����راف احل��دي��ث حول 
والتوا�سل  ال��ت�����س��ام��ح  وروح  ال��ك��رمي  ال�سهر  روح��ان��ي��ة 
�سرائح  خمتلف  بن  واالجتماعي  االإن�ساين  والتكافل 
والقيادة  ح��ر���س��ه  ���س��م��وه  م���وؤك���دا  وف���ئ���ات جم��ت��م��ع��ن��ا، 
�سعبنا  اأو���س��اط  يف  ال���روح  ه��ذه  تر�سيخ  على  ال��ر���س��ي��دة 
وا�ستمراريتها كي تظل تقليدا وموروثا اأ�سيال تتوارثه 
االأجيال جيال بعد جيل وحتافظ عليه. ح�سر االأم�سية 
را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  الرم�سانية 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�ش  مكتوم  اآل 
وزير  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  ومعايل  للمعرفة 
اأحمد جمعة  ال��وزراء وامل�ستقبل ومعايل  �سوؤون جمل�ش 
وزارة  االأعلى لالحتاد يف  املجل�ش  �سوؤون  وزير  الزعابي 
�سوؤون الرئا�سة و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام 

دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف دبي .

��ستقبل رئي�سة و�أع�ساء �ملجل�س �لوطني �الحتادي و�ملهنئني بال�سهر �لف�سيل

حممد بن را�سد يوؤكد حر�سه والقيادة على تر�سيخ روح الت�سامح والتوا�سل والتكافل االإن�ساين واالجتماعي يف اأو�ساط �سعبنا 

حاكم اأم القيوين ي�ستقبل ويل عهد الفجرية وجموع املهنئني بال�سهر الف�سيل

االإداري����ة  ل��ل�����س��وؤون  عجمان  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  ممثل  النعيمي  حميد 
واملالية وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�ش دائرة البلدية والتخطيط 
يف عجمان ومعايل ال�سيخ ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�ش الديوان االأمريي 
بن  �سلطان  اللواء  ال�سيخ  اللواء  و�سعادة  النعيمي  عمار  بن  وال�سيخ حميد 
عبداهلل النعيمي قائد عام �سرطة عجمان و�سعاد حمد بن غليطه الغفلي 
ال�سكرتري اخلا�ش ل�ساحب ال�سمو حاكم عجمان و�سعادة طارق بن غليطه 
الغفلي مدير مكتب �ساحب ال�سمو حاكم عجمان و�سعادة يو�سف النعيمي 
مدير عام الت�سريفات وال�سيافة و�سعادة �سامل حممد الزحمي مدير مكتب 

ويل عهد الفجرية وكبار امل�سوؤولن.

را�سد املعال نائب رئي�ش املجل�ش التنفيذي الإمارة اأم القيوين وال�سيخ ماجد 
عبداهلل  وال�سيخ  واالآث���ار  ال�سياحة  دائ��رة  رئي�ش  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن 
بن  �سعود  بن  وال�سيخ �سقر  املالية  دائ��رة  رئي�ش  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن 
را�سد املعال واملهند�ش ال�سيخ اأحمد بن خالد املعال رئي�ش دائرة التخطيط 
الديوان  مدير  التالي  �سعيد  نا�سر  و�سعادة  ال�سيوخ  من  وع��دد  العمراين 
االأمريي و�سعادة را�سد حممد اأحمد مدير الت�سريفات بالديوان االأمريى 

باأم القيوين وعدد من امل�سوؤولن.

حاكم عجمان ي�ستقبل ويل عهد الفجرية وويل عهد اأم القيوين وال�سفري ال�سعودي 
•• عجمان-وام: 

املجل�ش  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
النعيمي ويل  بن حميد  عمار  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  االأعلى حاكم عجمان 
عهد عجمان الليلة املا�سية يف ق�سر الزاهر �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن 
حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية و�سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد 

املعال ويل عهد اأم القيوين.
وتبادل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان و�سمو ويل عهد الفجرية و�سمو ويل 
عهد اأم القيوين التهاين والتربيكات بحلول �سهر رم�سان املبارك، داعن 

البلدين  بن  الثنائية  العالقات  وتوطيد  تعزيز  و�سبل  الودية  االأح��ادي��ث 
ال�سقيقن. وتبادل �سموهما التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة الكرمية مع 
ال�سيوخ و�سعادة علي عي�سى النعيمي مدير عام دائرة التنمية االقت�سادية 
ومدراء االإدارات والقيادات وروؤ�ساء االأق�سام بالدائرة واأعيان البالد ووجهاء 
اجلاليات  واأب��ن��اء  واملقيمن  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  م��ن  املهنئن  وج��م��وع  القبائل 
تبارك  املوىل  اإىل  مبتهلن  الزاهر،  ق�سر  على  توافدوا  الذين  االإ�سالمية 
وتعاىل اأن يدمي على دولة االإم��ارات و�سعبها الكرمي نعمة االأمن واالأمان 
واال�ستقرار واأن ين�سر بن جنباتها املحبة والتاآزر االجتماعي بن خمتلف 
اأحمد بن  ال�سيخ   .. اال�ستقباالت  االإم���ارات. ح�سر  واأف��راد جمتمع  �سرائح 

الر�سيدة  قيادتنا  على  الكرمية  املنا�سبة  ه��ذه  يعيد  اأن  القدير  العلي  اهلل 
بالعزة  االإم��ارات  و�سعب  دولتنا  وعلى  وال�سعادة  والعافية  ال�سحة  مبوفور 

والكرامة والرقي.
كما تقبل �سموهما التهاين والتربيكات مبنا�سبة ال�سهر الكرمي من ال�سيخ 
مكتوم بن حمد بن حممد ال�سرقي رئي�ش نادي الفجرية الريا�سي الثقايف 
وال�سيخ عبداهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�ش االحتاد االإماراتي لبناء 
ويل  و�سمو  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وتلقى  البدنية  والقوة  االأج�سام 
عهده التهاين بهذه املنا�سبة املباركة من �سعادة تركي بن عبداهلل الدخيل 
�سفري اململكة العربية ال�سعودية لدى الدولة حيث مت خالل اللقاء تبادل 

•• اأم القيوين-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�ش االأعلى 
حاكم اأم القيوين بق�سر �سموه الليلة املا�سية �سمو ال�سيخ حممد بن حمد 
بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية بح�سور �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود 

بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين.
وتبادل �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين و�سمو ويل عهد الفجرية التهاين 

بهذه  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين  القيوين  اأم  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  تقبل  كما 
واالأوقاف  االإ�سالمية  ال�سوؤون  هيئة  ووف��د  ال�سيوخ  من  عدد  من  املنا�سبة 
العربية  اجل���ال���ي���ات  واأب����ن����اء  وامل���واط���ن���ن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  م��ك��ت��ب  مم��ث��ل��ة يف 
�سموه  على  ينع�����م  اأن  القدي������ر  العلي  داعي�����ن  واالأجنبية،  واالإ�سالمية 

بال�سحة والعافية.
ح�سر اال�ستقباالت .. معايل ال�سيخ حميد بن اأحمد املعال وال�سيخ �سيف بن 
اأحمد بن �سعود بن  التنمية االقت�سادية وال�سيخ  املعال رئي�ش دائرة  را�سد 

والتربيكات بحلول �سهر رم�سان املبارك، داعن العلي القدير اأن يعيد هذه 
املنا�سبة على القيادة الر�سيدة باخلري والعزة وعلى �سعب االإمارات بالتقدم 

والرقي.
وتقبل �سموه التهاين والتربيكات مبنا�سبة ال�سهر الكرمي من ال�سيخ مكتوم 
بن حمد بن حممد ال�سرقي رئي�ش نادي الفجرية الريا�سي الثقايف وال�سيخ 
عبداهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�ش االحتاد االإماراتي لبناء االأج�سام 

والقوة البدنية.
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اأخبـار الإمـارات

طحنون بن حممد ي�ستقبل �سيف بن زايد 

املعا�سات: الت�سجيل واال�سرتاك عن املواطنني العاملني يف القطاعني احلكومي واخلا�ش اإلزامي

العلماء ال�سيوف: هذا ما يحبه ر�سول اهلل

•• الفجرية -وام:

ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ع�����س��و امل��ج��ل�����ش االأع���ل���ى ح��اك��م ال��ف��ج��رية، يف ق�����س��ر �سموه 
نائب حاكم  املعال  را�سد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  بالرميلة، 
التهاين  لل�سالم على �سموه وتقدمي  الذي قدم  القيوين  اأم 
العلي  اهلل  داعيا  املبارك،  رم�سان  �سهر  بحلول  والتربيكات 
القدير اأن يعيد هذه املنا�سبة على �سموه بال�سحة والعافية. 
ال�سيخ  بح�سور  الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب  تقبل  كما 
�سالح بن حممد ال�سرقي رئي�ش دائرة ال�سناعة واالقت�ساد 
من  الف�سيل  بال�سهر  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  ال��ف��ج��رية  يف 
ال�����س��ي��وخ واأع����ي����ان ال���ب���الد وع����دد م���ن رج����ال ال���دي���ن وكبار 

امل�سوؤولن ورجاالت الدولة وروؤ�ساء ومديري الدوائر املحلية 
واأبناء  وامل��واط��ن��ن  اجل�سمي  ح�سن  وال��ف��ن��ان  واالحت���ادي���ة 
املهنئون  وعرب   . واالأجنبية  واالإ�سالمية  العربية  اجلاليات 
عن �سادق م�ساعرهم بهذه املنا�سبة، داعن اهلل عز وجل اأن 
يعيدها على �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية مبوفور ال�سحة 
الكرمي مبزيد من  و�سعبها  االإم��ارات  دول��ة  وال�سعادة وعلى 
التقدم واالزدهار وعلى االأمتن العربية واالإ�سالمية باليمن 
بن  �سيف  ال�سيخ   .. اال�ستقباالت  وال��ربك��ات. ح�سر  واخل��ري 
حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�ش هيئة املنطقة احلرة، وال�سيخ 
دائرة  رئي�ش  ال�سرقي  �سيف  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  املهند�ش 
احلكومة االإلكرتونية بالفجرية، وال�سيخ اأحمد بن حمد بن 

�سيف ال�سرقي، وكبار امل�سوؤولن يف الفجرية.

» خليفة االإن�سانية « توزع 40 األف �سلة غذائية يف القرى امل�سرية

حاكم الفجرية ي�ستقبل عبداهلل بن را�سد املعا واملهنئني بال�سهر الف�سيل 

•• القاهرة - وام:

زايد  ب��ن  خليفة  م��وؤ���س�����س��ة  ب����داأت 
االإن�سانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
ومبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك يف 
توزيع 40 الف �سلة مواد غذائية 
ع��ل��ى ���س��رائ��ح غ���ري ال���ق���ادري���ن يف 
احتياجا  االأك��ر  امل�سرية  القرى 
عليهم  امل��ادي��ة  االأع���ب���اء  لتخفيف 
واإدخ������ال ال��ف��رح��ة يف ق��ل��وب��ه��م يف 
�سفارة  ب��اإ���س��راف  ال��ك��رمي  ال�سهر 
الدولة بالقاهرة . واأكدت املوؤ�س�سة 
توزيعها  ي��ت��م  رم�����س��ان  ���س��الل  اأن 
مناطق  يف  ���س��ل��ة   1400 ب���واق���ع 
و2800  وال�������س���الت���ن  ح���الي���ب 
�سيناء،  وج���ن���وب  ���س��م��ال  يف  ���س��ل��ة 
على  ����س���ل���ة   34600 وت�����وزي�����ع 
االأق�سر  ا���س��وان  حمافظات  ق��رى 
والوادى  وا�سيوط  و�سوهاج  وقنا 
�سويف  وب��ن��ى  وال���ف���ي���وم  اجل���دي���د 
ال�سيخ  وك��ف��ر  وال��ب��ح��رية  وامل��ن��ي��ا 

وال�سرقية  والغربية  والدقهلية 
وعدد  مطروح  ومر�سي  واملنوفية 
ملناطق  رم�������س���ان  ���س��ل��ة   1200

الواحات .
اأنها جنحت  اإىل  املوؤ�س�سة  واأ�سارت 
موؤخرا فى تقدمي خدمات خريية 
مم��ي��زة ومم��ت��دة ال��ت��اأث��ري يف واقع 
ال��ق��ادري��ن يف  ف��ئ��ات غ��ري  معي�سة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��رى امل�����س��ري��ة .. 
تنموية  م�سروعات  ذل��ك  �سمل  و 
�سملت  ال�سغر  ومتناهية  �سغرية 
عدة ان�سطة م�ستهدفة االأ�سر غري 
مل�����س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى تاأمن  ال���ق���ادرة 
م�سدر دخل ثابت مبا يتوافق مع 
يعي�سون  التي  االجتماعية  البيئة 
اإع�����ادة  اأن�����ه مت  ج���ان���ب  اإىل  ف��ي��ه��ا 
املتهالكة  امل��ن��ازل  ع�����س��رات  اإع��م��ار 
بالكامل  املنزل  بناء  باعادة  �سواء 
اأو جزئيا وتو�سيل الكهرباء واملاء 
النقية ف�سال عن دعم احتياجات 
القرى االأكر فقرا من اخلدمات 

•• ابوظبي-الفجر:

م������ن امل�����ح�����ا������س�����رات ال���وع���ظ���ي���ة 
العنوان  ه��ذا  الروحية  والرقائق 
“ ما يحبه ر�سول اهلل “ فقد األقى 
اأ�سحاب الف�سيلة العلماء �سيوف 
الدولة  رئ��ي�����ش  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
-حفظه اهلل – يف اليوم اخلام�ش 
در�سا   33 ن���ح���و  رم�������س���ان  م����ن 
واملجال�ش  امل�ساجد  يف  وحما�سرة 
واملوؤ�س�سات �سهدت ح�سورا كبريا 
من اجلمهور الذين اأ�سادوا بهذه 
املكرمة والربنامج ال�سنوي الذي 
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  تنظمه 
�سهر  واالأوق�������اف يف  االإ���س��الم��ي��ة 
رم�������س���ان امل����ب����ارك ف��ي��ج��ع��ل من 
ومدار�سة  ع��ل��م  ���س��ه��ر  رم�������س���ان 

ومراجعة للنف�ش.
وق����د ت���ن���اول ال��ع��ل��م��اء حت���ت هذا 
العنوان ، كيف كانت عادات ر�سول 
يف  و����س���ل���م  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى  اهلل 
مع  معاملته  ويف  اليومية  حياته 
االأطفال  م��ا  وت��ع��ام��ل��ه  بيته  اأه���ل 
والن�ساء ومع اأ�سحابه عامة ومع 
زواره من وفود اأهل الكتاب حيث 
اإىل  داع��ن  الت�سامح  ك��ان قمة يف 
يف  به  والتاأ�سي  النبي  هدي  اتباع 
واالأخالق،  واملعامالت،  العبادات، 
وَن  بُّ ِ ْنتحُْم حتحُ كحُ اإِْن  ْل  قحُ لقوله تعاىل 
حُ َوَيْغِفْر  محُ اهللهَّ ْحِبْبكحُ ويِن يحُ َ َفاتهَِّبعحُ اهللهَّ

اآل  َرِحيٌم  وٌر  حُ َغفحُ ْم َواهللهَّ نحُوَبكحُ ذحُ ْم  َلكحُ
عمران: 31.

َها الهَِّذيَن اآَمنحُوا  وقوله تعاىل :َيا اأَيُّ
ْم  وِل اإَِذا َدَعاكحُ �سحُ ِ َوِللرهَّ ا�ْسَتِجيبحُوا هلِلهَّ
كما  االأنفال:24.  ْم...   ْحِييكحُ يحُ مِلَا 
ِتي  اأحُمهَّ اأَ���َس��دِّ  )ِم��ْن  حديث  �سرحوا 
ونحُوَن َبْعِدي، َيَودُّ  ا، َنا�ٌش َيكحُ بًّ يِل ححُ
َوَماِلِه(  ِب��اأَْه��ِل��ِه  َراآيِن  َل��ْو  ���ْم  هحُ اأََح���دحُ
اأي لو راأى ر�سول  �سحيح م�سلم. 
اأو   ، وم���ال���ه  ب��اأه��ل��ه  اهلل الف���ت���داه 
ل��ك��ان��ت ت��ل��ك ال���روؤي���ة اأح����ب اإليه 
من اأهله وماله ،وقوله �سلى اهلل 

 ، املحتاجة  اال�سر  البطانيات على 
من  العديد  املوؤ�س�سة  �سريت  كما 
القرى  اىل  ال�����س��ح��ي��ة  ال���ق���واف���ل 

النائية .

م��ع��ار���ش امل��الب�����ش اجل���اه���زة يتم 
باملجان  املالب�ش  هذه  توزيع  فيها 
متاما على االأط��ف��ال االأي��ت��ام غري 
القادرين، و كذلك مت توزيع االف 

العامة .
اأن موؤ�س�سة خليفة بن زايد  يذكر 
االإن�سانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
من  ع��������دد  ت���ن���ظ���ي���م  يف  جن����ح����ت 

امل��وؤم��ن��ن عائ�سة  اأم  ���س��وؤال  ك��رة 
َعْن  ي��ِن��ي  )اأَْخ��رِبِ عنها:  اهلل  ر�سي 
وَل  ، َقاَلْت: اإِنهَّ َر�سحُ ِ وِل اهللهَّ اَلِة َر�سحُ �سَ
اَلَة  �سَ ��ا���ِش  ِب��ال��نهَّ يحُ�َسلِّي  َك���اَن   ِ اهللهَّ
هحُ  اَلتحُ ِت��ْل��َك �سَ َف��َك��اَن��ْت  اْل��ِع�����َس��اِء... 

َم( �سنن اأبي داود. َحتهَّى اأَ�َسنهَّ وحَلحُ
وقال العلماء اإن حب نبينا حممد 
داللة  هو  وال�سالم  ال�سالة  عليه 
وطمعه  امل�سلم،  اإمي���ان  ق��وة  على 
يف رحمة اهلل، والظفر بال�سفاعة، 
ودعا العلماء  اإىل ا�ستثمار االأوقات 
يف التخلق باآداب القراآن وتالوته 

وامل����داوم����ة ع��ل��ى االأع����م����ال التي 
تقربنا اإىل اهلل من �سالة و�سيام 
االأهل  مع  املعاملة  وح�سن  وزك��اة 
وجميع  واالأ����س���دق���اء  واجل�����ريان 
ال��ن��ا���ش ، وخ��ا���س��ة ف��ي��م��ا  تعدى 
�سلى  لقوله  خ��ريه  و�سمل  نفعه 
اأَْم�ِسَي  )...َواِلأَْن  و�سلم  عليه  اهلل 
اإِيَلهَّ ِمْن  اأََحبُّ  اأٍَخ يِل يِف َحاَجٍة  َمَع 
�َسْهًرا(  امْلَ�ْسِجِد  َهَذا  يِف  اأَْعَتِكَف  اأَْن 
امل��ع��ج��م االأو�����س����ط ل���ل���ط���رباين. ، 
والغلو:  التكلف  ع��ن  بعد  وفيما 
وَن  تحُِطيقحُ َم��ا  اْل��َع��َم��ِل  ِم��َن  وا  ����ذحُ )خحُ
لُّوا(  مَتَ ��ى  َح��تهَّ ����لُّ  مَيَ اَل   َ اهللهَّ َف������اإِنهَّ 
اجلود  ويف  ح���ب���ان،  اب����ن  ���س��ح��ي��ح 
والعطاء واإطعام الطعام حلديث: 
النهَّا�ِش،  اأَْج�����َوَد   ِ اهللهَّ ��ولحُ  َر���سحُ )َك���اَن 
اَن  َرَم�سَ يِف  ونحُ  َيكحُ َما  ْج���َودحُ  اأَ َوَك��اَن 

...( �سحيح البخاري.
األ��ق��ى ال��دك��ت��ور مل��راب��ط ولد  فيما 
حممد حما�سرة قيمة يف جمل�ش 
املتعر�ش �سيف العفاري عن �سرية 
“ زايد  الت�سامح  يف  زاي��د  ال�سيخ 
“ اأم��ا يف جمل�ش  الت�سامح  ملهم 
اأح����م����د ال���ب���ل���و����س���ي فقد  حم���م���د 
ح��ا���س��ر ال��دك��ت��ور حم��م��ود اأحمد 
ع���ن اأخ���ط���ار واأ�����س����رار امل���وؤث���رات 

العقلية .
العلمية  الكرا�سي  وا�سلت  فيما 
وال�سمائل  ال���ت���ف�������س���ري  درو���������ش 

املحمدية .

َبْدٍر،  َيْوَم  َحاِبِه  اأَ�سْ وَف  فحُ �سحُ ل  يَعدهَّ
لحُ ِبِه اْلَقْوَم، َفَمرهَّ  َعدِّ َويِف َيِدِه ِقْدٌح  يحُ
�ْسَتْنِتٌل ِمْن  َو محُ َة َوهحُ ِب�َسَواِد ْبِن َغِزيهَّ
فِّ َفطعنه ر�سول اهلل  يِف َبْطِنِه  ال�سهَّ
ادحُ  ِب��اْل��ِق��ْدِح، َوَق����اَل: )ا���ْس��َت��ِو َي��ا �َسوهَّ
ْوَجْعتِني  اأَ  ، ِ اهللهَّ ��وَل  َر���سحُ َي��ا  َف��َق��اَل: 
َواْلَعْدِل،  ��قِّ  ِب��احْلَ حُ  اهللهَّ َبَعَثَك  َوَق���ْد 
 ِ ولحُ اهللهَّ َر�سحُ َفَك�َسَف  َفاأَِقْديِن.  َقاَل: 
َقاَل:  ا�ْسَتِقْد،  َوَق���اَل:  َبْطِنِه،  َع��ْن 

َما  َفَقاَل:   : َبْطَنهحُ َل  َفَقبهَّ َفاْعَتَنَقهحُ 
؟ َقاَل: َيا  ادحُ َحَملََك َعلَى َهَذا َيا �َسوهَّ
َر َما َتَرى، َفاأََرْدتحُ  ، َح�سَ ِ وَل اهللهَّ َر�سحُ
�شهَّ  ْن مَيَ اأَ وَن اآِخرحُ اْلَعْهِد ِبَك  اأَْن َيكحُ
ولحُ  ِج��ْل��ِدي ِج��ْل��َدَك. َف��َدَع��ا َل��هحُ َر�سحُ
( ���س��رية اب���ن ه�����س��ام. ،  ِ ِب���َخ���رْيِ اهللهَّ
ر�سي  العا�ش  ب��ن  عمرو  وحمبة 
اهلل عنه للنبي: )... َوَما َكاَن اأََحٌد 
وِل اهلِل ، َواَل اأََجلهَّ  اأََحبهَّ اإِيَلهَّ ِمْن َر�سحُ

ْم  كحُ َحدحُ اأَ ���وؤِْم���نحُ  يحُ )اَل  و�سلم   عليه 
اإَِل��ْي��ِه ِم��ْن َوَلِدِه  اأََح���بهَّ  ���وَن  اأَكحُ َحتهَّى 
اأَْجَمِعَن( �سحيح  َوَواِلِدِه َوالنهَّا�ِش 
من  من���اذج  م�ستعر�سن  م�سلم. 
���س��ري ال�����س��ح��اب��ة وال�����س��احل��ن يف 
حمبة النبي واتباع هديه و�سنته، 
ذاكرين �سرية  ال�سحابي �سواد بن 
اهلل عنه  يف حمبته  ر�سي  غ��زّي��ة 
 ِ ����وَل اهللهَّ ل��ل��ن��ب��ي ح��ي��ن��م��ا ك����ان َر�����سحُ

اأَْن  اأحُِطيقحُ  ْنتحُ  كحُ َوَما   ، ِمْنهحُ َعْيِني  يِف 
َوَلْو   ، َل��هحُ اإِْج���اَلاًل  ِمْنهحُ  َعْيَنيهَّ  اأَْم���اَلأَ 
ينِّ  اِلأَ ؛  اأََطْقتحُ َما  َفهحُ  �سِ اأَ اأَْن  ِئْلتحُ  �سحُ
تُّ  َوَلْو محُ  ، اأَْماَلأحُ َعْيَنيهَّ ِمْنهحُ ْن  اأَكحُ مَلْ 
وَن  اِل َلَرَجْوتحُ اأَْن اأَكحُ َعلَى ِتْلَك احْلَ

نهَِّة( �سحيح م�سلم. ِمْن اأَْهِل اجْلَ
ه�سام  ب��ن  �سعد  التابعي  وك��ذل��ك 
ف��ق��د ح��ر���ش على  -رح���م���ه اهلل- 
ال��ت��اأ���س��ي ب��ر���س��ول اهلل م��ن خالل 

•• ابوظبي-وام:

جهات  االجتماعية  والتاأمينيات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  دع��ت 
القانون  الأح��ك��ام  اخل�����س��وع  ���س��روط  عليها  تنطبق  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���س��ات   1999 ل�����س��ن��ة   7 رق����م  االحت�������ادي 
لديها  العاملن  املواطنن  ت�سجيل  اإىل  وتعديالته  االجتماعية 
الت�سجيل  اأن  على  موؤكدة  بالهيئة،  اخلا�ش  التاأميني  النظام  يف 
واال�سرتاك عن املواطنن العاملن يف القطاع احلكومي واخلا�ش 
الع�سكريون  املتقاعدون  ذلك  وي�ستثنى من  اإلزامًي،  الهيئة  لدى 
-11-15 تاريخ  بعد  االحت��ادي��ة  احلكومة  يف  تعينهم  مت  الذين 
ل�سنة 1999.   21 رقم  الوزراء  جمل�ش  قرار  مبوجب   1999
لدى جهة  يعمل  كل مواطن  على  يتوجب  اأن��ه  الهيئة  واأو�سحت 
بت�سجيله  قامت  قد  اجلهة  تلك  كانت  اإذا  فيما  يتحقق  اأن  عمل 
له  تبن  اإذا  بالهيئة  باالت�سال  املبادرة  وعليه  ال،  اأم  الهيئة  لدى 
اأن  اإىل  م�سرية  اأ���س��رت��ه،  وح��ق��وق  حلقوقه  حماية  ت�سجيله  ع��دم 
الت�سجيل واال�سرتاك عنهم من قبل جهة عملهم ميثل اخلطوة 
االأوىل نحو ا�ستيفاء املدة الالزمة للح�سول على املنافع التاأمينية 
من  االأ�سمى  الهدف  يعد  ال��ذي  التقاعدي  املعا�ش  االأخ�ش  وعلى 
اال�سرتاك يف التاأمن. واأكدت حنان ال�سهالوي املدير التنفيذي 

املوؤمن  التاأمن يحمي  اال�سرتاك يف  اأن  باالإنابة  املعا�سات  لقطاع 
املوؤمن  عليه واأ�سرته من خماطر العمل املحتملة، حيث ي�ستحق 
عليه املعا�ش يف حال وفاته اأو تعر�سه الإ�سابة اأفقدته القدرة على 
املعا�ش  اأن  كما  واح��د،  ليوم  التاأمن  يف  ك��ان م�سرتكاً  ول��و  العمل 
يعيلهم  كان  وفاته ممن  بعد  امل�ستحقن عنه  لي�سمل  اأث��ره  ميتد 
من  ال��ت��اأك��د  على  منه  حر�ساً  يتطلب  ال���ذي  االأم���ر  حياته،  ح��ال 

ت�سجيله واال�سرتاك عنه حماية م�ستقبلة وم�ستقبل اأ�سرته.
وقالت “ ي�سرتط للت�سجيل واال�سرتاك يف نظام التاأمن اخلا�ش 
بالهيئة اأال يقل عمر املوؤمن عليه عن ثمانية ع�سر عاماً وال يزيد 
على ال�ستن، واأن يكون الئقاً �سحياً للعمل عند التعين مبوجب 
كما  الهيئة،  قبل  م��ن  املعتمدة  الطبية  اجلهة  م��ن  طبي  تقرير 
اأن يكون املوؤمن عليه متمتعاً بجن�سية دولة  ي�سرتط لال�سرتاك 
االإمارات العربية املتحدة، ويثبت ذلك من خالل خال�سة القيد، 
الدولة  اأنه ي�سري على كل من يح�سل على جن�سية  اإىل  م�سرية 
يف اأي وقت كافة االأحكام املتعلقة بالت�سجيل واال�سرتاك«. وبينت 
ال�سهالوي اأن م�سوؤولية الت�سجيل واال�سرتاك عن املوؤمن عليه تقع 
على جهة العمل مبوجب قانون املعا�سات كما يناط بها م�سوؤولية 
اأو  اإ�سافية  اأي مبالغ  فاإن  راتبه، وبالتايل  تاأدية اال�سرتاكات عن 
اأو  بالت�سجيل  التزامها  لعدم  العمل  جهة  على  تفر�ش  غ��رام��ات 

انطبقت  ممن  لديها  العاملن  املوظفن  عن  اال�سرتاكات  �سداد 
قيمة،  اأي  عليه  املوؤمن  منها  يتحمل  الت�سجيل ال  �سروط  عليهم 
العمل،  باأثر رجعي وال تعفى منها جهات  الغرامات  وت�سدد هذه 
واال�سرتاك  الت�سجيل  اإىل  م�سارعتها  م��ن  يجعل  ال���ذي  االأم���ر 
عنهم اأمراً �سرورياً لتجنب هذه الغرامات التي تت�ساعف مبرور 
الوقت احلايل  تعمل يف  الهيئة  اأن  ال�سهالوي  واأو�سحت  الوقت. 
العاملة يف جمال  امل��ن��اط��ق احل���رة واجل��ه��ات  ال��ت��وا���س��ل م��ع  على 
ال�سياحة والفندقة التي ت�ستخدم عمااًل مواطنن عليها للتاأكيد 
عليه ب�سرورة التحقق من موقفها القانوين من اخل�سوع الأحكام 
قانون املعا�سات، كما تلفت الهيئة نظر العاملن يف اأق�سام املوارد 
باأحكام  االإمل���ام  ���س��رورة  اإىل  اخل��ا���ش  القطاع  يف  خا�سة  الب�سرية 
قانون املعا�سات فيما يتعلق بالت�سجيل واال�سرتاك عن املواطنن 
العاملن يف هذه اجلهات لتفادي اأي تبعات قانونية ترتتب على 
اأنه  اإىل  القانون  اأ�سار  حيث  اأحكامه،  خمالفة  جراء  من  ال�سركة 
بت�سجيل  تقوم  اأن  اخلا�ش  القطاع  يف  عمل  جهة  اأي  على  ينبغي 
الهيئة  لدى  املعا�سات  قانون  الأحكام  اخلا�سعن  لديها  العاملن 
وعلى  باخلدمة  التحاقهم  ت��اري��خ  م��ن  االأك���ر  على  �سهر  خ��الل 
انتهت  الذين  العاملن  باأ�سماء  ببيان  الهيئة  العمل موافاة  جهة 

خدمتهم خالل �سهر على االأكر من تاريخ انتهاء خدماتهم.

»خريية ال�سارقة« تنفذ » اإفطار �سائم « يف 56 دولة خال ال�سهر الف�سيل

•• العني-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة العن م�ساء ام�ش يف ق�سر �سموه يف 
منطقة غريبة مبدينة العن الفريق �سمو ال�سيخ �سيف 
وزير  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
والتربيكات  التهاين  �سموهما  ت��ب��ادل  حيث  الداخلية 
بالدعاء  وتوجها  املبارك  رم�سان  �سهر  حلول  مبنا�سبة 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  يحفظ  اأن  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل  اإىل 

•• ال�سارقة-وام:

“اإفطار  م�����س��روع  اخل��ريي��ة  ال�����س��ارق��ة  جمعية  ت��ن��ف��ذ 
56 دول���ة ح��ول ال��ع��امل بواقع  �سائم” ه��ذا ال��ع��ام يف 
وذلك  الف�سيل  ال�سهر  اأي��ام  طيلة  وجبة  األ��ف   200
يف  اجلمعية  ومكاتب  ال��دول��ة  �سفارات  م��ع  بالتن�سيق 
الرم�سانية  احلملة  وبرامج  م�ساريع  و�سمن  اخل��ارج 

“جود«.
امل�ساريع  اإدارة  م��دي��ر  ال����زري  ح��م��دان  حم��م��د  واأك����د 
تنفيذ وجبات  مبا�سرة  اأنه مت  والكفاالت يف اجلمعية 
اأيام �سهر رم�سان  اليوم االأول من  اإفطار �سائم منذ 
املبارك بالتن�سيق مع �سفارات الدولة يف تلك البلدان 
وال�سودان  ب��ن��ج��الدي�����ش  يف  اجل��م��ع��ي��ة  م��ك��ات��ب  وع���رب 
�سهر  حلملة  العليا  اللجنة  اأن  مو�سحا  وال��ن��ي��ج��ر.. 

االإ�ستقرار  نعمة  العزيز  و�سعبنا  دولتنا  على  يدمي  واأن 
والرتاحم و التقدم و االزدهار.  ح�سر اال�ستقبال معايل 
ال�سيخ  و  نهيان  ال  طحنون  بن  �سعيد  الدكتور  ال�سيخ 
اآل نهيان وكيل دي��وان ممثل احلاكم  ه��زاع بن طحنون 
يف منطقة العن و اللواء ال�سيخ حممد بن طحنون اآل 
نهيان مدير عام �سوؤون االأمن واملنافذ بالقيادة العامة 
نهيان  اآل  طحنون  بن  ذي��اب  ال�سيخ  و  اأبوظبي  ل�سرطة 
تنفيذي  مدير  نهيان  اآل  طحنون  بن  خليفة  ال�سيخ  و 

مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء بديوان ويل عهد اأبوظبي.

اآالف   7 يقارب  ما  توزيع  ا�ستهدفت  املبارك  رم�سان 
وج��ب��ة ي��وم��ي��ا اإ���س��اف��ة اإىل ت��وزي��ع ال��ت��م��ور ع��ل��ى ركاب 

طريان العربية �سمن مبادرة “ �سحاب اخلري«.
يف  امل�����س��روع  تنفيذ  ع��ل��ى  حت��ر���ش  اجلمعية  اإن  وق���ال 
اإ�سوة مبا تنفذه يف الداخل عرب مئات املواقع  اخلارج 
واخليم الرم�سانية التي تنت�سر عرب مداخل وخمارج 
االإمارة باملناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية.. الفتا 
العامل  يف  اإفطار  اأك��رب  اإقامة  ب�سدد  اجلمعية  اأن  اإىل 
اململكة  يف  اجلمعية  مكفويل  جميع  ي�سم  االأردن  يف 
االإن�ساين  للعمل  زاي��د  ي��وم  وذل��ك مبنا�سبة  االأردن��ي��ة 

الذي يوافق 19 من �سهر رم�سان من كل عام.
وقن�سلياتها  الدولة  �سفارات  اإىل  �سكره  ال��زري  ووجه 
على دعمهم وتعاونهم مع اجلمعية يف تنفيذ م�ساريعها 

وحمالتها.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

م�سبح  علي  حممد  �سعادة  ���س��ارك 
النعيمي رئي�ش جمل�ش ادارة غرفة 
فعالية  يف  اخل��ي��م��ة  راأ�������ش  جت�����ارة 
جتهيز علب املري الرم�ساين التي 
ل��   غذائية  م���واد  ت��وف��ري  ت�ستهدف 
300 اأ�سرة يتم توزيعها بالتن�سيق 
وال����ت����ع����اون م����ع دائ�������رة اخل���دم���ات 
اخليمة  راأ���������ش  ب�����اإم�����ارة  ال���ع���ام���ة 
االأ�سر  من  العمال  فئة  وت�ستهدف 

املتعففة وذوي الدخل املحدود .
تعبئة  ف���ع���ال���ي���ة  يف  �����س����ارك  وق������د 
الغرفة  مقر  يف  اأقيمت  التي  امل��ري 
جاء  ؛  الغرفة  وم�سوؤولوا  موظفو 

ان���ط���الق حملتها  ذل���ك مب��ن��ا���س��ب��ة 
“بادروا  ���س��ع��ار  حت��ت  الرم�سانية 

اإن�سانية  “ وهي مبادرة  باإ�سعادهم 
على  التايل  للعام  الغرفة  اأطلقتها 

باهراً  جناحاً  حققت  وقد  التوايل 
وق���رر م�سوؤويل  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  يف 

وق��ي��ادات��ه��ا  جعلها طق�ساً  ال��غ��رف��ة 
تنظيمها  ع��ل��ى  �ستحر�ش  ���س��ن��وي��اً 
ب���ال���ت���زام���ن م���ع �سهر  واإط���الق���ه���ا 
التاآخي  روح  لبث  وذل��ك  رم�سان، 
لتحمل  االج��ت��م��اع��ي،  وال���ت���الح���م 
ر���س��ال��ة ال��ع��ط��اء وامل��ح��ب��ة جم�سدة 
الذي  االإم�����ارات  �سعب  قيم  ب��ذل��ك 
كاأ�سرة  واالإخ�������اء  احل����ب  ي��ت��ق��ا���س��م 
ووئام  ���س��الم  يف  متعاي�سة  واح����دة 

على اأر�ش اخلري .
ت�سعى  ال��ن��ع��ي��م��ي   وق������ال حم���م���د 
تنظيمها  خ������الل  م�����ن  ال����غ����رف����ة 
واالأن�سطة  الفعاليات  من  ل�سل�سلة 
تر�سيخ  اإىل  م�سمونها  يف  الهادفة 
ثقافة العطاء يف االإمارة من خالل 

لقاعدة  ت��وؤ���س�����ش  وب���رام���ج  خ��ط��ط 
اإىل  الف��ت��اً  ؛  م�ستدام  خ��ريي  عمل 

اأظهره  ال���ذي  االإن�����س��اين  التفاعل 
مع  وم�سوؤوليها  الغرفة  موظفي 

روح هذه املبادرة التي اأثبتت جناحاً 
كبرياً يف ترجمة ر�سالة الغرفة  .

•• ح�رضموت-وام:

توا�سل دولة االإمارات عرب هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
الغذائية على  ذراعها االإن�سانية يف اليمن توزيع الوجبات 
النائية  القرى  و  الفقرية  االأح��ي��اء  ال��ق��ادرة يف  االأ�سر غري 
مبحافظة ح�سرموت وذلك يف اإطار حملة “ اإفطار �سائم” 
التي اأطلقتها منذ بدء �سهر رم�سان املبارك. واأكد حميد 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  ممثل  ال�سام�سي  را���س��د 
 “ العطاء �سمن حملة  و  اأع��م��ال اخل��ري  اأن  يف ح�سرموت 

الف�سيل  ال�سهر  م��دى  على  �ستتوا�سل   “ �سائم  اإف��ط��ار 
جانبهم  من  �سخ�ش.  األ��ف   20 من  اأك��ر  منها  لي�ستفيد 
اأعرب امل�ستفيدون من امل�سروع عن �سكرهم لدولة االإمارات 
العربية املتحدة .. م�سيدين بجهود فريق الهالل االأحمر 
املتاأ�سل  العطاء  توؤكد نهج  التي  و  االإماراتي يف مناطقهم 
اآل نهيان  زاي��د بن �سلطان  ال�سيخ  املغفور له  ال��ذي ر�سخه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عليه  ي�سري  و  ثراه”  اهلل  “طيب 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

لتتوا�سل م�سرية اخلري داعمة ال�سقيق و ال�سديق.

�سائم«   اإفطار   « حملة  من  م�ستفيد  األف   20
التي اأطلقتها االإمارات يف ح�سرموت

•• اأبوظبي- وام: 

اإر�ساء  املتحدة يف  العربية  االإم���ارات  دول��ة  جنحت 
معايري فريدة لتعزيز االأداء احلكومي على النحو 
ال���ذي جعلها م��در���س��ة ق��ائ��م��ة ب��ح��د ذات��ه��ا يف هذا 
املجال ت�سعى العديد من دول اجلوار والعامل اإىل 

اال�ستفادة منها.
بارزة  ال��ي��وم مكانة عاملية  االإم����ارات  دول��ة  وت��ت��ب��واأ 
توؤكدها  وال��ت��ي  يف جم���ال اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة 
منظمات  ع��دة  عن  ال�سادرة  التناف�سية  موؤ�سرات 
دولية، حيث باتت اليوم حتتل املركز االأول اإقليمياً 
تناف�سية يف  ال����دول  اأك���ر  �سمن  ع��امل��ي��اً  وال�����س��اب��ع 
ال�سنوي  “الكتاب  ت��ق��ري��ر  ح�����س��ب  وذل����ك  ال��ع��امل 

للتناف�سية العاملية” لعام 2018.
وحر�ست دولة االإمارات على اإنتاج وتبادل املعرفة 
م�سرية  تطوير  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�����س��راك��ات  وت��ع��زي��ز 
العمل احلكومي على امل�ستوى العربي واالقليمي، 

وذلك من خالل نقل جتربتها احلكومية الناجحة 
اإىل العديد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة.

البلدين  ب����ن  ال���وط���ي���دة  ل���ل���ع���الق���ات  وت���رج���م���ة 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  ال�سقيقن وقعت 
جمهورية  مع  تعاون  اتفاقية   2018 فرباير  يف 
والتجارب  اخل�������ربات  ل���ت���ب���ادل  ال���ع���رب���ي���ة  م�����س��ر 
ت��ط��وي��ر اخلدمات  امل��ه��م��ة وال��ت��ع��اون يف جم���االت 

احلكومية.
م�سرتكة  جل��ن��ة  ت�سكيل  ع��ل��ى  االت��ف��اق��ي��ة  ون�����س��ت 
التي  املجاالت  يف  التعاون  تطوير  على  لالإ�سراف 
وتطوير  احل��ك��وم��ي��ة،  امل���ه���ارات  وت��ع��زي��ز  ت�سملها، 
االأداء، وت�سجيع االبتكار، وحتقيق التميز، وتاأهيل 

القيادات وبناء القدرات احلكومية.
�سراكة  العام  نف�ش  من  اأب��ري��ل  يف  البلدان  ود�سن 
م�سر،  يف  احلكومي  االأداء  لتطوير  ا�سرتاتيجية 
مبا ي�سهم يف حتقيق ا�سرتاتيجية م�سر 2030، 
وال����ق����درات  احل���ك���وم���ي،  وال��ت��م��ي��ز  االأداء  ت�����س��م��ل 

وامل�سّرعات  ال���ذك���ي���ة،  واخل����دم����ات  احل���ك���وم���ي���ة، 
 1000 الطرفان على تدريب  احلكومية. واتفق 
موظف م�سري على التميز احلكومي وعقد اأكر 
التميز  مبنظومة  للتعريف  عمل،  ور�سة   50 من 
احلكومي يف خمتلف املوؤ�س�سات احلكومية وتدريب 
واعتماد م�ست�سارين ومقيمن لدعم جائزة م�سر 
تدريب  توفري  اإىل  باالإ�سافة  احلكومي،  للتميز 
احلكومة  موظفي  من  للنخبة  تطبيقي  اأكادميي 
التميز  دب��ل��وم  على  واحل�����س��ول  التميز  جم��ال  يف 
احلكومي، وكذلك عقد جل�سات قيادية، ي�ستعر�ش 
احلكومية  التوجهات  اإماراتيون  متحدثون  فيها 

امل�ستقبلية.
وب���دع���م وم�����س��ارك��ة م���ن ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�����ارات 
ا�ست�سافت القاهرة يف 30 يوليو املا�سي فعاليات 
 ”2018 ل��ل��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي  “ م�����س��ر  م���وؤمت���ر 
م�سر  يف  ن��وع��ه  م���ن  االأول  احل����دث  م��ث��ل  ال����ذي 
لل�سراكة  االأداء احلكومي وذلك تفعياًل  لتحديث 

اال�سرتاتيجية وتبادل اخلربات بن دولة االإمارات 
وم�سر بهدف بناء منوذج اإداري عربي.

اإط��ار عمل �سامل  ال��ذي ج��اء يف  وتناول املوؤمتر - 
لنقل التجربة االإماراتية الناجحة مل�سر - ثالثة 
االأداء   : هي  احلكومي  العمل  يف  رئي�سية  حم��اور 
احلكومية  والقدرات  احلكومي  والتميز  والكفاءة 

واخلدمات الذكية.
ويف مار�ش املا�سي.. اختتمت وزارة �سوؤون جمل�ش 
واملتابعة  التخطيط  ووزارة  وامل�ستقبل  ال����وزراء 
العربية،  م�سر  جمهورية  يف  االإداري  واالإ���س��الح 
املوظفن  ق������درات  ل��ب��ن��اء  ال��ت��دري��ب��ي  ال���ربن���ام���ج 
القاهرة،  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه  مت  ال�����ذي  احل���ك���وم���ي���ن، 
الوزارات  موظفي  من  منت�سب   500 وا�ستقطب 

واجلهات احلكومية امل�سرية.
وعلى ال�سعيد العربي اأي�سا ... �سهد �سهر يونيو 
ت���ع���اون بن  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع   2018 م���ن ع����ام 
ال�سقيقة،  االأردن��ي��ة  واململكة  االإم����ارات  حكومتي 

خالل  امل��م��ل��ك��ة  يف  احل���ك���وم���ي  االأداء  ل��ت��ح��دي��ث 
ال�سنوات الثالث القادمة.

وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة اإىل ب��ن��اء ���س��راك��ة دائ��م��ة مع 
خال�سة  ت��ق��دمي  على  قائمة  االأردن���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
العمل  يف  واملتميزة  ال��رائ��دة  االإم��ارات��ي��ة  التجربة 
احل���ك���وم���ي امل��وؤ���س�����س��ي؛ مب���ا ي�����س��ه��م يف االرت���ق���اء 
االأردن،  يف  وتفعيلها  احلكومي  العمل  مبنظومة 
االأداء  يف  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة  حتقيق  ع��ل��ى  يعمل  ومب���ا 
وي�سهم يف ت�سريع االإنتاج وحتقيق نتائج ملمو�سة 

على االأر�ش وفًقا للموؤ�سرات املحددة.
تركز على  املوقعة عدة حم��اور  االتفاقية  وت�سمل 
املتبادلة  اخل��ربات  من  واال�ستفادة  املعرفة  تبادل 
واالأدلة والنماذج التطويرية يف العمل احلكومي، 
اخلدمات  يف  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  جانب  اإىل 
املوؤ�س�سي  واالأداء  الذكية  واخل��دم��ات  احلكومية 

واالبتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات.
دوليا.. وقعت حكومة االإمارات اتفاقية تهدف اإىل 

نظمت   ، اأوزبك�ستان  يف  احلكومي  العمل  تطوير 
مبوجبها �سل�سلة من ور�ش العمل التدريبية التي 
احلكومية،  واجل��ودة  احلكومية،  امل�سرعات  �سملت 
احلكومية  والتطبيقات  احل��ك��وم��ي��ة،  واخل��دم��ات 
الوطنية،  واخل���ط���ط  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ذك��ي��ة، 
احلكومي،  واالب��ت��ك��ار  احل��ك��وم��ي،  االأداء  وج����ودة 
التعليم  وم�ستقبل  والربجمة،  القيادات،  وبرامج 
العاملية و�سهولة ممار�سة  والتناف�سية  واالقت�ساد، 

االأعمال، وغريها من املجاالت.
امل�سرتكة  العمل  ف��رق  عقدت  املا�سي  مايو   7 ويف 
االجتماعات  من  �سل�سلة  الدولتن  حكومتي  بن 
لل�سراكة يف حتديث وتطوير  17 جمااًل  ملناق�سة 
مبادرة   57 الإط��الق  واالإع���داد  احلكومي،  العمل 
ل��ل��ت��ع��اون امل�������س���رتك خ����الل ال���ع���ام احل������ايل، مبا 
اإيجاد حلول  يدعم تر�سيخ من��وذج عمل ي�سهم يف 
للتحديات امل�ستقبلية التي تواجه منظومة العمل 

احلكومي يف اأوزبك�ستان.

•• جوهان�سربغ-الفجر: 

القبي�سي  ع��ب��د اهلل  اأم����ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ب��ح��ث��ت 
لقائها  خ��الل  االحت����ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�ش  رئي�سة 
رئي�ش اجلمعية الوطنية بجمهورية مالوي والنائب 
ووزير  ال��غ��اب��ون  بجمهورية  ب��رمل��ان  لرئي�ش  ال��ث��اين 
باالت�سال  املكلف  الكامريون   بجمهورية  االت�سال 
افتتاح  اأع��م��ال  االف��ري��ق��ي على هام�ش  ال��ربمل��ان  م��ع 
الدورة العادية الثانية للربملان االأفريقي  من الدور 
التعاون  ع��الق��ات  تعزيز  �سبل  اخل��ام�����ش  ال��ربمل��اين 
جهود  توحيد  اأهمية  ،و  امل��ج��االت  �ستى  يف  الثنائية 
ال��ع��م��ل ال���ربمل���اين م��ن خ���الل ع��ق��د ل���ق���اءات مكثفة 
وال�سراكة  التوا�سل  وتفعيل  ا�سرتاتيجيات  وو�سع 
عاملية  قيم  اإىل  امل�ستندة  االأفريقية  القارة  دول  مع 
متنامية  واقت�سادية  �سيا�سية  وم�سالح  م�سرتكة 
على  واحلر�ش  متوافقة  وفكرية  ثقافية  وتوجهات 
ا�ستئناف م�سرية التنمية االقت�سادية واال�ستثمارية، 

وحتقيق االأمن وال�سالم.
فقد التقت معايل الدكتورة القبي�سي كال على حدة 
الوطنية  اجلمعية  رئي�ش  م�سوويا  ريت�سارد  معايل 
الثاين  النائب  روييمبو  ريت�سارد  وم��ع��ايل  م���الوي 
واكاتا  ف��ران�����س��وا  وم��ع��ايل  ال��غ��اب��ون  ب��رمل��ان  لرئي�ش 
بولفن وزير االت�سال الكامريون املكلف باالت�سال 
مع الربملان االفريقي. ح�سر اللقاءات �سعادة حم�ش 

�سعيد الهاملي �سفري الدولة لدى جمهورية جنوب 
افريقيا.

وج���رى خ��الل ه��ذه ال��ل��ق��اءات ال��ت��اأك��ي��د على اأهمية 
تعزيز �سبل عالقات ال�سداقة والتعاون بن املجل�ش 
الوطني االحتادي وبرملانات دول املجوعة االأفريقية 
العالقات  ي���ع���زز  ال���ق���ط���اع���ات، مب���ا  م���ن  ال��ك��ث��ري  يف 
االأفريقية  ال��ق��ارة  ودول  االإم�����ارات  ب��ن  ال��را���س��خ��ة 
وت��ب��ادل اخلربات  تن�سيق  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ان  واه��م��ي��ة 
وامل���واق���ف يف املحافل  ال�����روؤى  وامل����ع����ارف، وت��ن�����س��ي��ق 

الربملانية الدولية، 
وقالت معايل الدكتورة اأمل عبد اهلل القبي�سي اأتقدم 
املجل�ش  ل�سالح  ب��االإج��م��اع  الت�سويت  على  بال�سكر 
مراقب  ع�سو  �سفة  واإع���ط���اءه  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
يف ال��ربمل��ان االف��ري��ق��ي مم��ا ي��دل على م��دى ترابط 
هذه  وب��ان  امل�����س��رتك،  وامل�ستقبل  وال��ت��اري��خ  امل�سالح 
وبرملانين  كربملانات  العمل  تتيح  �سوف  الع�سوية 
لتن�سيق  م�����س��ى،  وق���ت  اأي  م��ن  اأك���ر  ���س��وًي��ا  للعمل 
اجلهود وتبادل اخلربات.وهذه انطالقة ممتازة الأن 
نعمل معا، واأود التاأكيد على اأن املجموعة ال�سيا�سية 
االإف��ري��ق��ي��ة يف االحت���اد ال��ربمل��اين ال���دويل تعمل يف 
بيئة متميزة ونتطلع للعمل معا لتحقيق طموحات 

�سعوبنا والدفاع عن ق�ساياهم«.   
اأن  “البد  القبي�سي  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
نعمل �سويا للق�ساء على الكثري من التحديات التي 

والتطرف،  االإره���اب  مكافحة  ومنها  معا،  تواجهنا 
واأدع�����وك�����م اإىل دع����م اجل���ه���ود ال���ت���ي ن���ق���وم ب��ه��ا يف 
رفيعة  ال��دول��ي��ة  الربملانية  اال�ست�سارية  املجموعة 
التي  والتطرف  االإره��اب  مبكافحة  املعنية  امل�ستوى 
اأت�سرف برئا�ستها، ملحاربة االإرهاب والتطرف لي�ش 
يف الدول التي ت�سمها املجموعة فقط، بل لكل بلدان 
العامل ومنها القارة االإفريقية املمثلة يف املجموعة، 
التقني والفني من  وذلك من خالل تقدمي الدعم 
اأجل اإفريقيا تنموية، ف�سال عن تنظيم ور�ش العمل 
والتنظيمات  اجل��م��اع��ات  ب��خ��ط��ورة  ال��ن��ا���ش  لتوعية 
االإرهابية التي  ت�ستقطب ال�سباب لتنفيذ اأجنداتها 

الظالمية يف �سرب االأمن واال�ستقرار يف العامل.
 وقالت معايل الدكتورة امل القبي�سي اأن اأف�سل ما 
ميكن اأن ننجزه للب�سرية يف ظل التحديات الراهنة 
هو تعزيز القيم واملبادئ وامل�سرتكات االإن�سانية، وقد 
اأ�سهمنا بالفعل يف ذلك من خالل ا�ست�سافة دولتنا 
اأحمد  الدكتور  ف�سيلة  املا�سي  فرباير  �سهر  خالل 
بابا  فرن�سي�ش،  البابا  وقدا�سة  االأزه��ر  �سيخ  الطيب 
االإن�سانية”  “االأخوة  وثيقة  وقعا  حيث  الفاتيكان، 
اأم����ام ح�سد ع��امل��ي م��ن ق���ادة االأدي������ان، ح��ي��ث عربت 
هاتان القامتان الكبريتان بكل جراأة و�سجاعة با�سم 
�سكان  ن�سف  م��ن  اأك��ر  وبا�سم  وامل�سيحية  االإ���س��الم 
العامل تقريباً، عن حر�سهما على حترير االأديان من 
طويلة  ل�سنوات  اختطفوا  الذين  االإرهابين  قب�سة 

اأن����واع االج���رام  اأب�����س��ع  احل��دي��ث با�سمها ومم��ار���س��ة 
للت�سامح  وزارة  اأول  ان�ساأنا  كما  با�سمها،  واالإره���اب 
2019 كعام  ب��ع��ام  ال���ع���امل، وحت��ت��ف��ي االم�����ارات  يف 
يعي�ش  جن�سية   200 من  اكر  فهنالك  للت�سامح،  
على ار����ش دول���ة االم����ارات يف ت�سامح وحم��ب��ة، كما 
الطاقة  الدولة يف  ا�ستثمارات  اىل  تطرقت معاليها 
عمل  هنالك  وب��ان  الر�سيدة،  واحلوكمة  النظيفة  
فهنالك  امل�ستقبلية  التوجهات  �سان  يف  موؤ�س�ساتي 
ان�سائها  مت  الالم�ستحيل  ووزارة   لل�سعادة  وزارة 

موؤخرا،  والتي تود ان تاأكد بانه ال �سي م�ستحيل.
رئي�ش  القبي�سي  اأمل  الدكتورة  فيما بحثت معايل/ 
املجل�ش الوطني االحتادي ومعايل ريت�سارد م�سوويا 
رئ��ي�����ش اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة م�����الوي ���س��ب��ل تعزيز 
دول��ة االم���ارات وم��الوي يف  الثنائية بن  العالقات 

خمتلف املجاالت ال�سيما الربملانية.
واأ����س���ار م��ع��ايل ري��ت�����س��ارد م�����س��ووي��ا رئ��ي�����ش اجلمعية 
الوطنية مالوي اىل تطلع بالده للتعاون مع دولة 
االمارات يف خمتلف املجاالت، كما ثمن جهود دولة 
االمارات يف جمال دعم ال�سالم وخا�ش بان افريقيا 
على  االم���ارات  دول��ة  �سكر  كما  ال�سالم،  اىل  بحاجة 
التدخل او اال�ستجابة ال�سريعة لدولة االمارات باأقل 
“ايدي” الذي �سرب  من 24 �ساعة حول االع�سار 
بالده. كما اأعرب معاليه عن فخره لهذا اللقاء مع 
اول امراأة تتقلد من�سب رئي�ش برملان على م�ستوي 

الوطن العربي.    
فيما ا�ستقبلت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي رئي�ش 
املجل�ش الوطني االحتادي معايل ريت�سارد روييمبو 
ب���رمل���ان ال���غ���اب���ون وتبادل  ال��ن��ائ��ب ال���ث���اين ل��رئ��ي�����ش 
الطرفن الرتحيب وعمق العالقات التي تربط بن 
الطبيعة  واأ�سارت معاليها اىل  ال�سديقن،  البلدين 
تقريب  يف  ال��ربمل��ان��ي��ة  للدبلوما�سية  الديناميكية 
ال��وط��ن��ي��ة للغابون،  ال��ن��ا���ش وخ��ا���ش م��ع اجل��م��ع��ي��ة 
بن  الربملانية  العالقات  تعزيز  اأهمية  على  موؤكدة 
وقدمت  اجلانبن.  على  النفع  يعود  مبا  املجل�سن 
معاليها دعوه ايل رئي�ش الربملان يف الغابون لزيارة 

دولة االمارات واملجل�ش الوطني االحتادي.  
 فيما تقدم معايل ريت�سارد روييمبو النائب الثاين 
االمارات  دول��ة  ايل  بال�سكر  الغابون  برملان  لرئي�ش 
على دعمها دولة مالوي يف االع�سار االأخري، واأعرب 
عن فخره مبعايل رئي�ش املجل�ش الوطني االحتادي 
وجهودها باعتبارها منوذج للمراأة االإماراتية، واأ�سار 

معاليه اىل اأهمية تعزيز العالقات الربملانية. 
فيما اكدت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي   ومعايل 
ف��ران�����س��وا واك���ات���ا ب��ول��ف��ن وزي����ر االت�������س���ال املكلف 
ب��االت�����س��ال م��ع ال���ربمل���ان االف��ري��ق��ي م��ن جمهورية 
ال��ك��ام��ريون ع��ل��ي ع��م��ق ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط بن 
البلدين ال�سديقن،  ..م�سرية ايل ان  دولة االمارات 
لديها عالقات قوية  ومتنامية من البلدان االفريقية 

على امل�ستوين احلكومي والربملاين، واأكدت  واهمية 
تطوير العالقات الثنائية بن اجلانبن  ال�سيما يف 
امل��ج��ال ال���ربمل���اين،  ك��م��ا ق��دم��ت معاليها دع���وة ايل 
لزيارة  الكامريون  الربملان يف جمهورية  رئي�ش  اىل 
دولة االم��ارات واملجل�ش الوطني االحتادي للتعرف 
ت�سهدها  ال��ت��ي  احل�����س��اري��ة  النه�سة  يل  ق���رب  ع��ن 
واكاتا  فران�سوا  معايل  �سكر  جانبه  م��ن  االم����ارات. 
العالقات  بعمق  معاليه  واأ�ساد  اللقاء،  على  بولفن 
الثنائية التي تربط البلدين ال�سديقن، وياأمل ان 
ت�سري العالقات الربملانية يف نف�ش امل�سار، موؤكد على 
اأهمية تعزيز العالقات الربملانية بن املجل�سن من 
خالل مذكرات التفاهم وال�سداقة وتبادل الزيارات.  
كما اأكد على دور دولة االمارات يف دعم ال�سالم ويف 
امل�ساعدات  وت��ق��دمي  وال��ت��ط��رف  االإره�����اب  مكافحة 
االإن�سانية على امل�ستوي العاملي.     وقدم دعوه ملعايل 
الدكتورة امل القبي�سي لزيارة الكامريون و االلتقاء 
معايل/  اأ�سار  كما  الكامريوين،  الربملان  رئي�ش  مع 
الكامريون  ب����الده  ب���ان  ب��ول��ف��ن  واك���ات���ا  ف��ران�����س��وا 
م�سرتكة   قيمة  وبانها  الت�سامح  قيم  نف�ش  حتمل 
بن  الثنائية  العالقات  تعزيز  اأهمية  على  ..موؤكدا 
املجاالت  خمتلف  يف  وال��ك��ام��ريون  االم�����ارات  دول���ة 
اأهمية دعم ق�سية  ايل  ...م�سريا  الربملانية  ال�سيما 
الالجئن والنازحن الذي يعترب مو�سوع العام يف 

افريقيا. 

االإمارات تلهم العامل بتجربتها احلكومية الرائدة

�لتقت عدد� من نو�ب وروؤ�ساء �لربملانات �الأفريقية يف جوهان�سربغ 

اأمل القبي�سي املجل�ش الوطني االحتادي ي�ساهم يف تعزيز التوا�سل مع �سعوب وبرملانات العامل

بالتعاون مع د�ئرة �خلدمات �لعامة م�ستهدفة �لعمال

غرفة راأ�ش اخليمة توزع » املري الرم�ساين « على م�ستحقيه
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- حم�سن را�سد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اع��ت��م��دت 
للعام  ال���درا����س���ي���ة  اخل���ط���ة  م�����وؤخ�����راً، 
 ،2020-2019 امل��ق��ب��ل،  ال��درا���س��ي 
اإىل  االأول  م��ن  ال��درا���س��ي��ة  لل�سفوف 
التعليم  مب�����دار������ش  ع�������س���ر،  ال����ث����اين 
امل��ط��ب��ق ملناهج  احل��ك��وم��ي واخل���ا����ش 

الوزارة.
و����س���ه���دت اخل���ط���ة ال���ت���ي ح�����س��ل��ت “ 
ال���ف���ج���ر “ ع���ل���ى ن�������س���خ���ة م���ن���ه���ا، 8 
املواد  زي��ادة  اأبرزها  تعديالت جديدة، 
لت�سم  املجال1،  مل��ع��ل��م��ي  ال��درا���س��ي��ة 
اال�سالمية  والرتبية  العربية  “اللغة 
والرتبية  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال���درا����س���ات 
ح�سة   24 ب���ن�������س���اب  االأخ�����الق�����ي�����ة، 
املواد  تلك  اقت�سرت  فيما  اأ�سبوعياً، 
“العربية  م��ادت��ي  على  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 

واالإ�سالمية” فقط.
وح�����������ددت اخل�����ط�����ة اإج�������م�������ايل ع����دد 
العليا  ال�����س��ف��وف  ل��ط��ل��ب��ة  احل�����س�����ش 
 ،)12  -  5( ت�سم،  التي  واملتو�سطة 
 35 اأ����س���ب���وع���ي���اً، م��ق��اب��ل  40 ح�����س��ة 
تفاوت  مع   ،)4-1( لل�سفوف  ح�سة 
يف ع����دد امل�����واد ال���درا����س���ي���ة م���ن �سف 
املواد  تدري�ش  اآل��ي��ات  و�سنفت  الأخ���ر، 
يحاكي  “�سريح”  “تدري�ش  لت�سم 
التجريب  وح�س�ش  الدرا�سي،  املقرر 

ت��ع��زز املنهج  وامل���خ���ت���ربات، وح�����س�����ش 
مبجموعة منا�سط ت�ساعد على تاأكيد 
ح�س�ش  و�سع  مراعاة  مع  املعلومات، 
واحدة  كوحدة  واملختربات  التجريب 

خالل اجلدول االأ�سبوعي.
وا����س���ت���ح���دث���ت اخل����ط����ة، ن���ظ���ام امل�����واد 
ق�سم،  ال��ذي  االأوىل،  للمرة  التبادلية 
جمموعتن،  اإىل  ال���درا����س���ي���ة  امل������واد 
تدري�سها  ي��ت��م  م�����واد  ت�����س��م  االأوىل 
ال��ع��ام االأك��ادمي��ي، وت�سمل  على م��دار 
واالجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  “اللغتن 

والريا�سيات،  االأخ��الق��ي��ة،  والرتبية 
والرتبية البدنية وال�سحية، والعلوم، 

والت�سميم والتكنولوجيا«.
مواد”  ت�سم  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  اأم���ا 
والرتبية  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال���درا����س���ات 
الب�سرية،  وال���ف���ن���ون  االإ����س���الم���ي���ة، 
التي  وامل�سرح”،  املو�سيقية،  والرتبية 
يتم تدري�سها ب�سكل تباديل على مدار 
الدرا�سي  ال��ع��ام  خ���الل  اأ���س��ب��وع   18
الذي يبلغ 185 يوماً، بواقع 90 يوم 
تق�سم  االأوىل  ف��رتت��ن،  على  درا���س��ي 

لبع�ش  االجتماعية  ال��درا���س��ات  م��ادة 
االإ�سالمية  الرتبية  وم���ادة  الف�سول 
تكرر   : والثانية  االأخ����رى،  للف�سول 
بن  بالتناوب  ال�سابقة  ال�سعب  على 
امل�����ادت�����ن، ف�����س��ال ع����ن ت���وح���ي���د عدد 
احل�����س�����ش ه��ات��ن امل���ادت���ن ب��واق��ع 4 

ح�س�ش اأ�سبوعيا جلميع املراحل.
العبء  تخفيف  على  اخلطة   ورك��زت 
حيث  العلمية  امل���واد  يف  الطالب  على 
جلميع  ال���ف���ي���زي���اء  م������ادة  ت��ث��ب��ي��ت  مت 
الكيمياء  درا�سة  يف  والتبادل  املراحل، 

ك��ل عامن  ي��در���ش  واالأح���ي���اء، بحيث 
فاإذا  منهما،  م���ادة  متتالن  درا���س��ن 
اختار طالب ال�سف التا�سع “املتقدم” 
يف  درا���س��ت��ه  فيكمل  الكيمياء،  درا���س��ة 
ال�سف العا�سر “املتقدم”، ويف احلادي 
ع�سر نف�ش امل�سار يدر�ش مادة االأحياء، 
ع�سر  ال��ث��اين  ال�����س��ف  يف  وي�ستكملها 
“متقدم«. وارتكزت تعديالت اخلطة 
ملادتي  الدرا�سية  احل�س�ش  دم��ج  على 
االخالقية،  والرتبية  العربية  اللغة 
وتوحيدها على طلبة ال�سفوف العليا 
“العام  امل�سارات  – 12 جميع   9 من 
اأ�سبوعياً،  ح�س�ش   6 بواقع  واملتقدم، 
مقابل 7 ح�س�ش لل�سفوف )-1 8(، 
بواقع 6 ح�س�ش ل�”العربية” وح�سة 

واحدة ل�”االخالقية.
وجعلت اخلطة تدري�ش مادة الرتبية 
معلمي  ن�����س��ي��ب  م����ن  واالأخ����الق����ي����ة 
الدرا�سات  معلمي  اأو  العربية،  اللغة 
ن�سابهم،  �سمح  ح��ال  يف  االجتماعية، 
مع مراعاة عدم تخ�سي�ش معلم لتلك 

املادة على حده.
“الفنون  م�������واد  ح�����س�����ش  وج��������اءت 
املو�سيقية  وال����رتب����ي����ة  ال���ب�������س���ري���ة 
وامل�سرح، بن�سيب 3 ح�س�ش لل�سفوف 
)-1 9( عام ومتقدم، مقابل ح�ستن 
اأما  ع��ام،   )12-11-10 لل�سفوف) 
اإ�سافت  مت  م��ت��ق��دم  ال��ع��ا���س��ر  ال�����س��ف 

امل���واد،  لتلك  الكمبيوتر  ع��ل��وم  م���ادة 
جميعاً،  لهم  ح�س�ش   6 وتخ�سي�ش 
الثالثة للفنون لل�سف  اللغة  واإ�سافة 
بواقع  متقدم،  ع�سر  والثاين  احل��ادي 

ح�ستن ا�سبوعيا.
تدري�ش  تطبيق  يتم  للخطة،  ووف��ق��ا 
ج��م��ي��ع م����واد ال��ف��ن��ون ب�����س��ك��ل تباديل 
متدر�ش  زم���ن  ل��ه��ا  يخ�س�ش  ب��ح��ي��ث 
متكافئ خالل العام االأكادميي البالغ 
ثالث  على  تق�سم  درا�سياً،  185يوما 
درا�سيا لكل  60 يوما  بواقع  مراحل، 
مادة، بواقع 12 اأ�سبوعا “3 ح�س�ش 

اأ�سبوعياً«.
ويف حال تطبيق اللغة الثالثة، ح�سب 
املتوفر يف املدر�سة،يتم تطبيق تدري�ش 
امل�������ادة ع���ل���ى م������دار ال����ع����ام ال���درا����س���ي 
الفنون  م��واد  جميع  وتدري�ش  كاماًل، 
لها  يخ�س�ش  ب��ح��ي��ث  ت��ب��اديل  ب�سكل 
زم���ن مت��در���ش م��ت��ك��ايفء خ���الل العام 
االأكادميي، تق�سم على ثالث مراحل، 
60 ي��وم��ا درا���س��ي��ا ل��ك��ل مادة،  ب��واق��ع 
ح�س�ش   3“ اأ����س���ب���وع���ا   12 ب����واق����ع 
تطبق  التي  امل��دار���ش  اأم��ا  اأ�سبوعياً”، 

ال�سابع  ال�����س��ف  م��ن  ال�سينية  ال��ل��غ��ة 
�ستكون )ح�ستن ( توؤخذ واحده من 
ح�سة الفنون واأخرى من الريا�سية.

ح�س�ش   6 اخل������ط������ة  وح��������������ددت   
واالحياء2،  والكيمياء2،  للفيزياء4، 
الزامية  ال��ف��ي��زي��اء  م����ادة  ت��ع��د  ح��ي��ث 
“ االأحياء  م��ع  ت��ب��اديل  ب�سكل  وتطبق 
من  18اأ�سبوعاً  خ��الل  الكيمياء”  اأو 
ال���ع���ام ال���درا����س���ي، وع��ل��ى ال��ط��ال��ب يف 
امل�سار املتقدم ا�ستكمال اإحدى املادتن 
�سبق  “ مم��ا   2 اأح��ي��اء  اأو   2 “كيمياء 
ع�سر  احل���ادي  ال�سف  يف  درا�ستها  ل��ه 
 EmSATال ام���ت���ح���ان  وت����ق����دمي 
الثاين  ال�سف  نهاية  يف  بها  اخل��ا���ش 

ع�سر.
وي��ت��م ت��ق�����س��ي��م ال���ع���ام اإىل ف��رتت��ن : 
واإح���دى  ل��ل��ف��ي��زي��اء   : االأوىل  ال��ف��رتة 
االأحياء”،   – ال��ك��ي��م��ي��اء   “ امل���ادت���ن 
اإحدى  و  الفيزياء  الثانية:  وال��ف��رتة 
االأحياء”،   – ال��ك��ي��م��ي��اء   “ امل���ادت���ن 

لل�سعب االأخرى بالتناوب.
وت��ط��ب��ق اخل��ط��ة ال��ن��ظ��ام ال��ت��ب��اديل يف 
والت�سميم  ال�سحية  ال��ع��ل��وم  م��ادت��ي 

يدر�ش  اإذ   واالب���ت���ك���اري،  االإب����داع����ي 
ال��ط��ال��ب اح���دى امل��ادت��ن خ���الل 18 
املادة  يدر�ش  ثم  وم��ن  االأوىل،  ا�سبوع 
اأ����س���ب���وع اأخ�����رى،  االأخ�������رى مل����دة 18 
التبادلية  امل��واد  نظام  تطبيق  و�ساعد 
يدر�سها  التي  امل���واد  ع��دد  تقليل  على 
ال��ط��ال��ب خ���الل ال��ف��رتة ال���واح���دة يف  
ال�سفوف  لطلبة  االأوىل  “احللقة 
1-2 ، الذين يدر�سون 9 مواد، مقابل 
االأول  احللقة  طلبة  يدر�سها  مواد   7
طلبة  ن�سيب  وك��ان   ،4-3 ال�سفوف 
واملرحلة  م����واد،     8 الثامنة  احللقة 

الثانوية ما بن 8 و9 مواد .
الكمبيوتر  ع���ل���وم  م����ادت����ي  وت���ط���ب���ق 
عام،   العا�سر  لل�سف  االأع��م��ال  واإدارة 
يف  ح�س�ش   6 ب��واق��ع  ت��ب��اديل،  ب�سكل 
الدرا�سي،  ال��ع��ام  خ���الل  اأ���س��ب��وع   18
الكمبيوتر  ع����ل����وم  م�����ادت�����ي  وك���������ذا  
يتم  واالب��ت��ك��ار،  االإب��داع��ي  والت�سميم 
ح�س�ش   6 بواقع  تبادلياً  تطبيقهما 
“عام  والثاين ع�سر  ل�سفوف احلادي 
خالل  اأ���س��ب��وع   18 ب��واق��ع  ومتقدم”، 

العام الدرا�سي.

•• تورينو-الفجر:

زيكي،  �ستيافني  الربوفي�سور  اأك��د 
وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة االأ���س��ب��ق يف ميالن 
وال���ك���ات���ب وال�������س���ح���ايف واالأ����س���ت���اذ 
ال�سمو  اأن كتاب �ساحب  اجلامعي، 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�ش  ع�سو  القا�سمي، 
الذاكرة)  (حديث  ال�سارقة  حاكم 
ال��ت��اري��خ االإم���ارات���ي والعربي  ق��دم 
�ستغري  خمتلفة  زاوي��ة  من  للعامل 
حول  الكثريين  ومواقف  نظرة  يف 

العربية  ال�����س��ع��وب  جت����اه  ال���ع���امل 
وق�ساياها. 

ج����اء ذل����ك خ����الل ج��ل�����س��ة نظمها 
�سرف  ���س��ي��ف  ال�������س���ارق���ة،  ج���ن���اح 
للكتاب  ال����دويل  ت��وري��ن��و  م��ع��ر���ش 
2019، حتدث فيها الربوفي�سور 
“زيكي” جلمهور وزوار اجلناح عن 
ال�سمو  �ساحب  كتاب  م��ع  جتربته 
حاكم ال�سارقة وقال: “كتاب حاكم 
ال�����س��ارق��ة )ح��دي��ث ال���ذاك���رة( اأعاد 
تعريف الغرب بالثقافة االإماراتية 
نرى  كنا  الكتاب  فقبل  والعربية، 

اأنه  على  االإم��ارات��ي  التاريخ  ونقراأ 
تاريخ النفط وطفرة الروة، وكنا 
اآخر  ���س��يء  اأي  ك��اإي��ط��ال��ي��ن جن��ه��ل 
البلد،  تلك  جمتمعات  طبيعة  عن 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  كتاب  فجاء 
كبرية  ���س��ورة  لنا  ليقدم  ال�سارقة 
والعامل  االإم��������ارات  ع���ن  وج��م��ي��ل��ة 
الفن  م��ن  ت�سكلت مب��زي��ج  ال��ع��رب��ي 

وال�سعر والرتاث«. 
ال����دول  :”بع�ش  زي���ك���ي  واأ�����س����اف 
العامل  ن�سر ثقافتها يف  اإىل  ت�سعى 
اأ�سكال  وك��اف��ة  الع�سكرية  ب��ال��ق��وة 

�ساحب  اأن  اإال  االأخ�����رى،  االإك�����راه 
الذاكرة(  )ح��دي��ث  بكتابه  ال�سمو 
غرّي هذه املعادلة واأثبت اأن الثقافة 
اإىل  حتتاج  ال  واجلميلة  ال�سادقة 
ال���ق���وة ل��ت��ف��ر���ش ن��ف�����س��ه��ا ب���ل جتد 
طريقها اإىل عقول النا�ش وقلوبهم 
قوة  اأن  م��و���س��ح��اً  عوائق”،  ب���دون 
ال��ت��ي ميلكها  احل�����س��ور واالإق����ن����اع 
ثقافته  ونقاء  ل�سدقه  تعود  �سموه 
امل�سرتكة  امل�����س��ال��ح  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه 

للب�سرية جمعاء.  
�ساحب  “ركز  زي�����ك�����ي:  وت�����اب�����ع 

ال�������س���م���و يف ك���ت���اب���ه ع���ل���ى ت���اري���خ 
لوعيه  واالإم��ارات��ي  العربي  ال�سعر 
تقدمي  يف  لل�سعر  ال��ك��ب��ري  ب��ال��دور 
للمجتمعات  ال��وج��دان��ي��ة  ال�����س��ورة 
انعكا�ش  هو  فال�سعر  واحل�سارات، 
االجتماعية  ال���ي���وم���ي���ة  ل��ل��ح��ي��اة 
اأمة،  الأي  والثقافية  وال�سيا�سية 
اأن يبني  ب��ذل��ك  ���س��م��وه  وا���س��ت��ط��اع 
عالقة خا�سة ومبا�سرة بن القارئ 
واحلالة االإماراتية والعربية، وهو 
اإ�سافة  الكتاب  ه��ذا  من  يجعل  ما 
ب�سكل  يبحث  ال��ذي  لالإنتاج  هامة 

علمي ومو�سوعي يف ن�ساأة وجذور 
احل�سارة العربية االإ�سالمية«. 

وخ��ت��م ال��ربوف��ي�����س��ور زي��ك��ي كالمه 
بالقول: “ الأننا نعمل على حتقيق 
اأن�سح  العامل  �سعوب  بن  التناغم 

�ساحب  ك���ت���اب  ب����ق����راءة  اجل���م���ي���ع 
ال�����س��ارق��ة (حديث  ال�����س��م��و ح��اك��م 
بطريقته  الكتاب  فهذا  ال��ذاك��رة)، 
ال����ت����اري����خ  ع�����ر������ش  ال�����ف�����ري�����دة يف 
وت���ط���وره، ���س��ي�����س��اه��م ب�����س��ك��ل كبري 

وتعزيز  ب��االآخ��ر  اجل��ه��ل  تبديد  يف 
القيم امل�سرتكة بن �سعوب االأر�ش 
والتاأ�سي�ش مل�ستقبل ي�سوده التعاون 
كافة  ب����ن  واالح����������رتام  واالأل�����ف�����ة 

الثقافات. 

خالل جل�سة �سمن فعاليات �ل�سارقة »�سيف �سرف تورينو �لدويل للكتاب 2019« 

وزير الثقافة االأ�سبق يف ميان: كتاب حاكم ال�سارقة )حديث 
الذاكرة( اأعاد تعريف الغرب بالثقافة االإماراتية والعربية

•• عجمان-ـالفجر: 

عقدت دائرة املالية يف عجمان ور�سة عمل ب�ساأن اعداد م�سروع 
2020 �سمن  املوازنة العامة حلكومة عجمان لل�سنة املالية 
اخل��ط��ة امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان ل��ل�����س��ن��وات املالية 
2019-2020-2021، وذلك بح�سور ممثلن عن خمتلف 
اجلهات احلكومية باالإمارة، وتاأتي هذه الور�سة يف اإطار تعزيز 
املالية احلكومية بكفاءة  املوارد  اإدارة  الدائرة املحوري يف  دور 
وروؤية  للحكومة  اال�سرتاتيجية  التوجهات  ووف���ق  وفعالية 
عجمان 2021 لتحقيق اأعلى م�ستويات االأداء املايل املتميز. 
وهدفت الور�سة اإىل متكن الدوائر احلكومية الإعداد م�سروع 

2020 وف��ق االج�����راءات واالن��ظ��م��ة املعتمدة  ال��ع��ام  م��وازن��ة 
املرتبطة  الرئي�سية  امل��و���س��وع��ات  م��ن  مبجموعة  وتعريفهم 
القواعد  امل��و���س��وع��ات  ه��ذه  �سملت  حيث  مبا�سر،  ب�سكل  بها 
بهذا  ال�سلة  ذات  واملتطلبات  العامة  املوازنة  اإع��داد  يف  العامة 
تعميم  ���س��رح  مت  حيث  املعتمدة،  واالأ���س�����ش  واملنهجية  ال�����س��اأن 
ا�ستخدام  واآلية   2019 ل�سنة   2 رقم  املوازنة  اع��داد م�سروع 
نظام  ا�ستخدام  وكيفية  املبادرات  لكافة  احلالة  درا�سة  منوذج 
التخطيط والتحليل املايل الذكي الإعداد م�سروع موازنة العام 
عبد اهلل اجلناحي مدير اإدارة املوازنات  ال�سيد  واأكد   .2020
احلكومية بالدائرة اأن عقد هذه الور�سة ياأتي يف اإطار التزام 
الدائرة باأداء دورها بكل كفاءة واقتدار، و�سمان تطبيق اأف�سل 

املمار�سات املعتمدة يف اإعداد وبناء املوازنات احلكومية. واأ�ساف 
واالر�ساد  الن�سح  تقدمي  على  با�ستمرار  حتر�ش  ال��دائ��رة  اأن 
املوازنة وتعزيز  اإع��داد م�سروع  املتبعة يف  االإج���راءات  لتطوير 
امل��ج��ال على  امل��وظ��ف��ن املخت�سن يف ه��ذا  اإم��ك��ان��ات وق����درات 
العمل  وور���ش  اللقاءات  ان  م��وؤك��دا  عجمان،  حكومة  م�ستوى 
التي تنظمها دائرة املالية على م�ستوى حكومة عجمان تعك�ش 
حجم التطوير امل�ستمر الذي تدخله الدائرة ب�سكل دوري على 
خمتلف اأنظمة وقواعد العمل املايل مبا يف ذلك اإعداد املوازنة 
العامة للحكومة كما تظهر االهتمام احلقيقي للدائرة جتاه 
التعرف على اآراء املوظفن املالين والتزامها بتوطيد عالقات 

ال�سراكة معهم

مالية عجمان تعقد ور�سة عمل ب�ساأن م�سروع املوازنة العامة حلكومة عجمان 2020

�عتمدتها وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

اخلطة الدرا�سية للعام الدرا�سي املقبل 2019-2020 لل�سفوف من االأول لل� 12
تعديـــالت جديـــدة �أبرزهــا زيــادة �ملــو�د �لدر��سيــة ملعلمـــي �ملجـــال1  8
نظام �ملو�د �لتبادلية يطبق الأول مرة ويق�سم �ملو�د �لدر��سية ملجموعتني

•• دبي- الفجر:

ال�سحفين  جمعية  الأع�ساء  االجتماعي  التكافل  �سندوق  اإدارة  جمل�ش  نظم 
على  �سحوبات  تخللها  رم�سانية  “ اأم�سية  “ اجلمعة  اأم�ش  م�ساء  االإماراتية 
جوائز عينية ونقدية، مبقر اجلمعية بحي الفهيدي التاريخي يف منطقة بر 

دبي.  
ال�����س��ن��دوق، ع��ن خ��ال�����ش �سكرها  اإدارة  رئ��ي�����ش جمل�ش  واأع���رب���ت م���وزة م��ط��ر، 
وتقديرها لالأع�ساء الذين ح�سروا االأم�سية التي نظمها ال�سندوق الأول مرة 
الزميالت والزمالء  2004، والتي ح�سرها عدد كبري من  ان�سائه عام  منذ 

اأع�ساء ال�سندوق من خمتلف املوؤ�س�سات ال�سحفية واالإعالمية بالدولة.

واأ�سافت اأنه �سمن اهداف وبرامج ال�سندوق تنظيم فعاليات وان�سطة ثقافية 
ال�سندوق،  اأع�����س��اء  ب��ن  وال��ت��ق��ارب  وال��ت��ع��ارف  للرتابط  تكافلية  واجتماعية 
اإقامة مثل هذه االم�سيات �سمن  امل�ستقبلية  وال�سندوق يعمل و�سمن خطته 
ن�ساطه ال�سنوي لتعزيز مفهوم توطيد عالقات اال�سرة ال�سحفية، واحل�سور 
و�سعادة  بهجة  و�سط  متت  والتي  االأم�سية،  فعاليات  جن��اح  �سبب  ك��ان  الكبري 

و�سرور من احلا�سرين واأ�سرهم، عربوا عنها خالل فقرات االأم�سية.

اأن برنامج االأم�سية ت�سمن العديد من  اإدارة ال�سندوق  وقالت رئي�ش جمل�ش 
الفقرات منها �سحوبات على تذاكر طريان مقدمة من غرفة �سناعة وجتارة 
را�ش اخليمة، وجوائز نقدية، متت بعد االإجابة على االأ�سئلة التي لها عالقة 
بالعمل ال�سحفي واملعلومات الثقافية واملعلومات العامة، واأن الربنامج �سمل 
لتقدمي  وفقرات  احلا�سرين،  لالأع�ساء  وال�سعبية  الرتاثية  االك��الت  تقدمي 

ال�سعر.

وقدمت مطر ال�سكر ل�سعادة حممد م�سبح النعيمي رئي�ش جمل�ش اإدارة غرفة 
�سناعة وجتارة راأ�ش اخليمة لدعمه اأن�سطة وبرامج ال�سندوق.

كتاب  ال�سندوق  ملكتبة  �سيوابورام  الزميل عبده  اأهدى  االأم�سية  وعلى هام�ش 
طيب اهلل ثراه “، كما اأهدى للمكتبة الزميل ح�سن  زايد   ال�سيخ  ذكرى  “ يف 
ال��زم��ان، وكتاب  املكان وذاك��رة  اأه��ل االم���ارات ثقافة  بحمد من موؤلفاته كتاب 
كمال جنبالط االن�سان وال�سوم، كما اهدى للمكتبة كتاب حكايات من ال�سرد 
ال�سعبي.  اأدار االأم�سية رائد ال�سايب االإعالمي بتليفزيون اأبوظبي، يف ح�سور 
ف�سيلة املعينى، اأمن ال�سندوق ونائب رئي�ش جمل�ش اإدارة جمعية ال�سحفين 
التكافل  ���س��ن��دوق  اإدارة  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  ن��ائ��ب  ���س��امل  وي��ا���س��ن  االإم���ارات���ي���ة، 

االجتماعي،

تكافل ال�سحفيني ينظم اأم�سية رم�سانية
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•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية “�سحة” حملتها 
التوعوية “دوائي يف رم�سان” و التي اعتادت على اطالقها 
�سنوياً مع حلول �سهر رم�سان املبارك وذلك بهدف زيادة وعي 
ال�سهر  خ��الل  ال�سحّية  حالتهم  مراقبة  ب�سرورة  اجلمهور 
ال�سيام  ف���رتة  خ���الل  ل���الأدوي���ة  ت��ن��اول��ه��م  وتنظيم  الف�سيل 
واأك��دت وحيدة خليل عبداهلل  واآم��ن.  ب�سيام �سحي  لينعموا 
“�سحة” يف ت�سريح  �سركة  العمالء يف  اإدارة عالقات  مدير 
لها اأن حملة دوائي يف رم�سان تهدف اإىل زيادة الوعي لدى 
اجلمهور حول اال�ستخدام االأمثل للدواء خالل �سهر رم�سان 
اأثناء  ال�ستخدامه  ال�سلبية  اجل��وان��ب  على  والتغلب  امل��ب��ارك 

حاالتها  اأف�سل  يف  االأ�سخا�ش  �سحة  على  واحلفاظ  ال�سيام 
اأوقات  ال�سيام وتغيري  اأية م�ساعفات قد تنجم عن  وجتنب 
تناول االأدوية خا�سة الأولئك االأ�سخا�ش الذين لديهم بع�ش 
وغريها  ال��دم  �سغط  وارتفاع  ال�سكري،  ك�اأمرا�ش  االأمرا�ش 
ل�سركة  التابعة  الطبية  املن�ساآت  اإن  وق��ال��ت  االأم��را���ش.  م��ن 
“�سحة” �ستوفر كل �سبل الدعم حلملة “ دوائي يف رم�سان” 
التي  الفعاليات  و  االأن�سطة  م��ن  العديد  تنظيم  خ��الل  م��ن 
ت�سهم يف اي�سال ر�سائلها للجمهور من خالل توزيع كتيبات 
�ساالت  جميع  يف  �سا�سات  عرب  م�سورة  اأف��الم  وب��ث  توعوية 
فعاليات  جانب  اإىل  ل�سحة  التابعة  امل�ست�سفيات  يف  االنتظار 
جميعها  ت�سب  التي  امل�سابقات  وتنظيم  وتثقيفية  ترفيهية 
احلملة  ه��ذه  ب��اأه��داف  وتعريفهم  اجلمهور  توعية  �سالح  يف 

حملة  م��ن  امل�ستفيدين  ع��دد  اأن  واأ���س��اف��ت  منها.  وال��غ��ر���ش 
فيما  �سخ�سا   4675 بلغ   2018 ع��ام  رم�سان  يف  “دوائي 
و�سل عدد امل�ستفيدين من حملة “دوائي يف رم�سان” يف عام 
التابعة  امل�ست�سفيات  جميع  يف  �سخ�ساً   3173 اإىل   2017
“�سحة” خ�س�ست  ���س��رك��ة  اأن  واأو���س��ح��ت  ���س��ح��ة.  ل�����س��رك��ة 
ا�ستف�سارات  و  اأ�سئلة  على  للرد  التمري�سي  للتقييم  فريق 
ال�سيادلة  اإىل  باالإ�سافة   80050 ال��رق��م  ع��رب  املتعاملن 
من خمتلف امل�ست�سفيات التابعة لها لالإجابة على ت�ساوؤالتهم 
لتناولهم  االأم���ث���ل  ب��اال���س��ل��وب  وت��ع��ري��ف��ه��م  وا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م 
اأوقات  تن�سيق  املبارك وكيفية  الأدويتهم خالل �سهر رم�سان 
تناولها خا�سة واأن فرتة ال�سيام ت�سل اإىل قرابة 15 �ساعة 

يوميا.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  اأجن�������زت 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ق��ط��اع  يف  متمثلة 
�سهر  خ������الل  ال���ب���ل���دي���ة  واأ�������س������ول 

اأب���ري���ل م���ن ال���ع���ام احل����ايل و�سمن 
�سيانة  اأع���م���ال  ال�����س��ن��وي��ة  اخل���ط���ة 
اأبوظبي  مدينة  يف  التحتية  البنية 
ب�  اإجمالية تقدر  بتكلفة  و�سواحيها 

“13،425،049” درهماً، 

االأع���م���ال ���س��ي��ان��ة الطرق  و���س��م��ل��ت 
بتكلفة وقدرها “10،571،023” 
اأعمال  ���س��ي��ان��ة  وت�����س��م��ن��ت  دره���م���اً 
�سخبوط  �سارع  على  الطرق  �سيانة 
بن �سلطان، ومنطقة امليناء يف جزيرة 

اأبوظبي ويف الرب الرئي�ش - مدينة 
يا�ش  وبني  الرحبة  ومدينة  خليفة، 
واإزالة  يا�ش،  جزيرة  ونفق  والعدلة 
املعدنية  احلواجز  واإ�سالح  الرمال 
واأعمال  اجل�سور  و�سيانة  املت�سررة 

االأ�سفلت  واأع��م��ال  الطرق  تخطيط 
باالإ�سافًة  اخل��ارج��ي��ة،  ال��ط��رق  على 
مياه  �سرف  �سبكات  �سيانة  الأعمال 
وقدرها  بتكلفة  الروتينية  االأمطار 
و�سيانة  درهماً،   ”1،554،026“

�سبكات اأعمدة االإنارة بتكلفة وقدرها 
“1،300،000” درهم، و ت�سمنت 
طريق  على  ال�سيانة  اأع��م��ال  اأي�سا 
وطريق   E22 اأب���وظ���ب���ي-ال���ع���ن 
ال�ساخمة،  وم��دي��ن��ة   E75 ال��ف��اي��ة 

اجلديدة  والباهية  اأبوظبي،  وبوابة 
وغنتوت.

 وتهدف هذه االأعمال اإىل املحافظة 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  اأ�������س������ول  ع����ل����ى 
مل�ستخدمي  ال���ع���ام���ة  وال�������س���الم���ة 

الطرق و احلفاظ على املظهر العام، 
اال�ستدامة  معايري  اأع��ل��ى  وحتقيق 
الداعمة  البلدية  م�ساريع  تنفيذ  يف 
واملرافق  التحتية  البنية  ملنظومة 

اخلدمية العامة.

» �سحة « تطلق حملة »دوائي يف رم�سان« بجميع من�ساآتها الطبية

»اأخبار ال�ساعة«: 
التحالف يوا�سل دعم اليمنيني 

واملتمردون يجوعونهم
•• ابوظبي-وام:

قالت ن�سرة اخبار ال�ساعة ان دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة 
ال�سعب  دعم  اإىل  الرامية  جهودهما  توا�سالن  ال�سعودية  العربية 
ال�سقيقان  البلدان  ويحر�ش  امل�ستويات؛  كل  على  واإغاثته  اليمني 
خا�سة  يعمالن-  حيث  وم�ساعفتها؛  بل  اجلهود،  هذه  تعزيز  على 
واالإمكانات،  امل���وارد  كل  توفري  على  امل��ب��ارك-  رم�سان  �سهر  خ��الل 
وكذلك تعبئة الهيئات واجلهات التي ميكن اأن تقدم امل�ساعدة لهذا 

ال�سعب املنكوب.
دعم  ي��وا���س��ل  “التحالف  ع��ن��وان  حت��ت  افتتاحيتها  ف��ى  وا���س��اف��ت 
اليمنين واملتمردون يجوعونهم” ان هذه اجلهود حتظى بتقدير 
من  البلدان  به  يقوم  ما  ال��دويل  املجتمع  يثمن  حيث  كبري،  دويل 
العاملي  االأغذية  برنامج  رحب  فقد  اليمني؛  ال�سعب  م�ساعدة  اأجل 
 240 وال�سعودية مببلغ قدره  االإم��ارات  املتحدة مب�ساهمة  لالأمم 
ال��ي��م��ن، وذل���ك مع  ال��غ��ذائ��ي��ة يف  ل��دع��م االح��ت��ي��اج��ات  مليون دوالر 
الغذاء.  ح��اداً يف  اليمن نق�ساً  اإذ يواجه  املبارك؛  بدء �سهر رم�سان 
وا�سارت اىل اعالن دولة االإمارات عن برامج وحمالت جديدة من 
امل�ساعدات اإىل اليمن، من بينها، على �سبيل املثال ال احل�سر، حملة 
»اإفطار �سائم« التي اأطلقتها الدولة، والتي ت�سمل االأحياء الفقرية 
 8000 مبعدل  املحررة  اليمنية  املحافظات  جميع  يف  واملحتاجن 
اإفطار يومية خالل ال�سهر الف�سيل، ي�ستفيد منها ما يزيد  وجبة 
على  وال�سعودية  االإم����ارات  حر�ش  م��وؤك��دة  �سائم  األ��ف   240 على 
تقدمي امل�ساعدات لكل اأبناء ال�سعب اليمني من دون ا�ستثناء، حيث 
ميكن  التي  املناطق  خمتلف  على  اأنواعها  ب�ستى  امل�ساعدات  تتوزع 
الو�سول اإليها؛ فهناك حر�ش على تقدمي امل�ساعدة لليمنين اأينما 
ِج��دوا؛ فالهدف االأول واالأخري هو التخفيف عن ال�سعب اليمني  وحُ

ال�سقيق بكل ال�سبل املمكنة.
ذلك  بعك�ش  احلوثية  امليلي�سيات  تعمل  املقابل،  يف  ان��ه  اىل  ونبهت 
متاماً، حيث توا�سل انتهاك القانون الدويل واالإن�ساين با�ستهدافها 
حقوقهم  اأب�سط  م��ن  مناطقهم  يف  اليمن  اأب��ن��اء  وح��رم��ان  املدنين 
امل��ع��ي�����س��ي��ة وغ���ري امل��ع��ي�����س��ي��ة، ح��ي��ث ي��ت��ع��ر���ش َم���ن ي��ق��ي��م يف مناطق 
�سيطرتهم اإىل معاناة متعددة االأوجه: القمع والفقر واال�ستغالل، 
االأمم  تقرير  ذل��ك  اأك��د  كما  االأط��ف��ال،  بتجنيد  ف�ساًل عن قيامهم 
الرتويج واالن��خ��راط يف جتارة  م��وؤخ��راً، بل وحتى  ال�سادر  املتحدة 
املخدرات، بينما ما زالوا يهددون املالحة والتجارة العاملية يف البحر 

االأحمر.
الثناء  ينتظران  ال  وال�سعودية  االإم����ارات  اأن  يف  �سك  ال   “ وق��ال��ت 
والتقدير؛ برغم اأهميته؛ فهما يقومان مبا يعتربانه واجباً قومياً 
�سهر  حلول  مع  م�ساعدات  من  عنه  اأعلنوا  وما  واأخالقياً؛  واأخوياً 
االأزمة  بداية  قبل  املتوا�سلة  للم�ساعدات  ا�ستكمااًل  ياأتي  رم�سان، 
ال��دوالت؛ ولكن،  البلدان م�ساعدات مبليارات  وخاللها، حيث قّدم 
لها  الف�سيل  ال�سهر  ه��ذا  امل�ساعدات يف  ه��ذه  ف��اإن مثل  ذل��ك،  وم��ع 
ت��زداد �سعوبة يوماً  تاأتي يف ظل ظروف  اأواًل،  اأهمية كبرية؛ فهي، 
املبادرات  مع  التجاوب حتى  احلوثين  رف�ش  مع  ي��وم، خا�سة  بعد 
االإن�سانية الرامية اإىل التخفيف من معاناة ال�سعب اليمني؛ وثانياً، 
تاأكيد وا�سح ودليل عملي على التزام دولة االإمارات واململكة الثابت 
بدعم اليمن وم�ساعدته على جتاوز الظروف ال�سعبة التي مير بها؛ 
الذي  واالنقالب  التمرد  ب�سبب  تواجهه،  التي  التحديات  وتخطي 
مل يخّلف له �سوى الدمار واخل��راب؛ وثالثاً، توؤكد الدور الريادي 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي 
ال�سعودية مل�ساعدة ال�سعوب العربية، وخا�سة تلك التي متر بظروف 
ا�ستثنائية؛ فقد كان البلدان �سباقن دائماً واأبداً يف تقدمي يد العون 
اأو  اإىل م�ساعدات اقت�سادية،  لكل الدول العربية �سواء التي حتتاج 

تلك التي تعاين من اأزمات �سيا�سية اأو اأمنية«.
وخل�ست اىل ان البلدين فعلياً يت�سدران القائمة يف تقدمي الدعم 
اأو مت���ّر ب��ظ��روف اقت�سادية  اأزم����ات  ل��ل��دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه 
القومية  املهمة  ه��ذه  موا�سلة  ملتزمتان  وهما  �سعبة؛  اأمنية  اأو 

واالإن�سانية على الدوام.

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي عن تعين قا�سين اأمريكين هما اأوران وايتنج، 
يف  للعمل  التجارية  اأبوظبي  حماكم  يف  للعمل  اوت��ول،  م��اري  كولن  والقا�سية 
تتجاوز  التي  املنازعات  يف  للنظر  االبتدائية  التجارية  باملحكمة  الكلية  الدائرة 
قيمتها مليون درهم، وذلك يف اأول تفعيل لن�ش املادة 30 مكرر من املر�سوم بقانون 
2017 والتي جتيز ت�سكيل دوائ��ر خمتلطة  10 ل�سنة  املدنية رقم  االإج���راءات 
تت�سمن عن�سر خربة اأجنبية للف�سل يف الدعاوى الكلية. واأكد �سعادة امل�ست�سار 
يو�سف �سعيد العربي، وكيل دائرة الق�ساء، اأن تلك اخلطوة غري امل�سبوقة جاءت 
جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات  تنفيذا 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ، رئي�ش دائرة الق�ساء، بهدف تر�سيخ مكانة النظام 
االجنليزية  باللغة  ناطقة  امل�ستوى،  عاملية  كمحاكم  اأبوظبي  الإم��ارة  الق�سائي 
التي  التجارية  املنازعات  وتعمل على توفري بيئة ق�سائية مرنة ومتطورة حلل 
تواجه امل�ستثمرين االأجانب، وهو ما ي�سب يف تطوير مرفق الق�ساء يف االإمارة 

متا�سيا مع خطة غدا اأبوظبي 2021. وقال “ جاءت تلك اخلطوة بعد �سهور 
من اإطالق مبادرة اعتماد اللغة االإجنليزية يف املحاكم من اأجل امل�ساهمة يف تعزيز 
جذب اال�ستثمارات االأجنبية وعوملة خدمات املحاكم واإتاحتها للجميع من دون 
املتحدة  الواليات  ق�ساة من  بان�سمام  العربي  امل�ست�سار  ورحب  لغوية«.  حواجز 
االأمريكية للعمل يف املحاكم ، اإذ تعد تلك اخلطوة هي االأوىل من نوعها يف املنطقة 
العربية، حيث �ست�سهم خرباتهما ال�سابقة يف العمل باملحاكم االأمريكية يف تعزيز 
املتقا�سن  ثقة  يعزز  مبا  اأبوظبي،  حماكم  يف  املختلطة  التجارية  الدوائر  عمل 
حلل منازعاتهم التجارية على اأكمل وجه وبنزاهة عالية، كما يعك�ش ذلك اهتمام 
اإطار  الق�سائية عامليا يف  الكفاءات واخلربات  باأف�سل  باال�ستعانة  الق�ساء  دائرة 
عمل قانوين من الطراز العاملي وقادر على تلبية متطلبات املوؤ�س�سات االإقليمية 
والعاملية التي تخطط ملمار�سة اأعمالها يف اإمارة اأبوظبي. يذكر اأن دائرة الق�ساء 
اأطلقت يف نوفمرب املا�سي مبادرة اعتماد اللغة االجنليزية يف املحاكم وذلك الأول 
مرة يف منطقة ال�سرق االأو�سط، �سمن خطتها الطموحة نحو بناء حماكم غدا 

2021

•• دبي-وام: 

والتعاون  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  اأطلقت 
بتعزيز  املها” املخت�سة  “دبلوما�سية  مبادرة  اأبوظبي  البيئة يف  وهيئة  الدويل 

التعاون اال�سرتاتيجي ال�ستدامة التنوع البيولوجي والغذائي.
وت�ستهدف املبادرة رفع الوعي واملعرفة الدولية بطبيعة احلياة الربية والتنوع 
البيولوجي املحلي لدولة االإمارات عامليا عرب التن�سيق للعمل على توفري ونقل 
اأعداد من احليوانات والنباتات املحلية املختلفة وتوفري البيئة املالئمة لها يف 

عدد من الدول حول العامل للتعريف بها يف هذه الدول.
وقال معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة “ اإن 
دولة االإمارات تويل اهتماما كبريا ال�ستدامة التنوع البيولوجي املحلي النباتي 
واحليواين وحتر�ش على اإر�ساء اأف�سل معايري الرفق مبكونات البيئة املحلية 

واحلفاظ عليها«.

النباتات  اأن��واع  ح�سر  مت  متخ�س�سة  وم�سوحات  درا�سات  عدة  “ عرب  واأ�ساف 
تنميتها  على  والعمل  الطبيعية  موائلها  على  والتعرف  املحلية  واحل��ي��وان��ات 
اإنقاذ العديد منها من خطر تناق�ش تواجده  وزيادتها وحمايتها ما �ساهم يف 

وتنوعه يف البيئة املحلية واإنقاد عدد اخر من االنقرا�ش«.
واأ�سار معاليه اإىل اأن مبادرة “دبلوما�سية املها” التي مت اإطالقها بال�سراكة بن 
الوزارة ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل وهيئة البيئة يف اأبوظبي تاأتي �سمن 
ا�ستدامته  وحتقيق  املحلي  والغذائي  البيولوجي  التنوع  على  احلفاظ  اإط��ار 

والتعريف ورفع الوعي العاملي به وباجلهود املبذولة من اأجله.
الالزمة  املعلومات  كافة  بتوفري  املناخي  التغري  وزارة  تلتزم  املبادرة  ومبوجب 
وامل�ساهمة يف تقدمي  املحلية  والنباتات  املالئمة للحيوانات  املعي�سة  بيئة  حول 
اخلربة الفنية املتعلقة بها وت�سهيل اإجراءات نقلها وتوفري ال�سهادات ال�سحية 
اجلهات  مع  والتن�سيق  وحملية  عاملية  �سراكات  اإق��ام��ة  على  والعمل  ال��الزم��ة 
احليوانات  لتوفري  ال��دول��ة  يف  واالحت��ادي��ة  املحلية  امل�ستوين  على  املخت�سة 

والنباتات املحلية التي �سيتم نقلها.
فيما تلتزم وزارة اخلارجية والتعاون الدويل مبخاطبة �سفارات الدولة املعتمدة 
املراكز واحلدائق  الدولة الق��رتاح  املعتمدة يف  يف اخل��ارج وال�سفارات االأجنبية 
االإجراءات  وت�سهيل  املحلية  والنباتات  احليوانات  الإي��واء  املنا�سبة  واملحميات 
الالزمة للدول املعنية بالتعامل معها وفقا للت�سريعات واالإجراءات املعمول بها 

يف تلك الدول.
املعي�سة  لبيئة  ال��الزم��ة  املعلومات  مراجعة  اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة  وت��ت��وىل 
املالئمة للحيوانات والنباتات املحلية وت�ساهم يف توفري احليوانات والنباتات 
ال�ساأن  بهذا  اخلا�سة  الفنية  وتقدمي اخلربة  املتاحة  االإمكانات  املحلية ح�سب 
حيوان  املبادرة  �سمن  لنقل  توفري  على  الهيئة  �ستعمل  التي  احليوانات  ومن 
املها العربي الذي مت احلفاظ عليه من االنقرا�ش ومت اكثاره عرب برامج فنية 

متخ�س�سة.
اأن��ور ن�سيبه وزي��ر دول��ة ممثال عن وزارة  الدكتور زكي  من جانبه قال معايل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف  “ ي�سرنا  ال��دويل..  والتعاون  اخلارجية 
اأبوظبي  يف  البيئة  وهيئة  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  جانب  اإىل  ن�سارك  اأن 

اال�سرتاتيجي  التعاون  تعزيز  جمال  املها” يف  “دبلوما�سية  مبادرة  اإط��الق  يف 
املو�سوع يف حماية  هذا  الأهمية  نظرا  والغذائي  البيولوجي  التنوع  ال�ستدامة 

البيئة وتوفري حياة اف�سل لالأجيال القادمة«.
ال�سيخ  �سمو  م��ن  وبتوجيهات  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  اإن  واأ���س��اف 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ت�سع اإجناح املبادرة 
�سمن اأولوياتها حيث �ستعمل عرب �سفارات الدولة يف العامل على التوا�سل مع 

املنظمات االإقليمية والدولية.
الدائم بن جهاتها وموؤ�س�ساتها  والتن�سيق  التعاون  الدولة عرب  اأن  اإىل  واأ�سار 
املختلفة متكنت من حتقيق اإجنازات مهمة يف احلفاظ على التنوع البيولوجي 

وحماية واإكثار اأنواع عدة من احليوانات التي كانت مهددة باالنقرا�ش.
من جانبها اأكدت �سعادة الدكتورة �سيخة �سامل الظاهري االأمن العام باالإنابة 
لهيئة البيئة يف اأبوظبي اأن هذه املبادرة تاأتي ان�سجاما مع اجلهود التي تبذلها 
الهيئة يف جمال املحافظة على االأنواع على ال�سعيدين املحلي والدويل والتي 
االأنواع  من  العديد  توطن  ب��اإع��ادة  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خ��الل  �ساهمت 
وزيادة اأعدادها وحت�سن حالة تهديدها على امل�ستوى العاملي بعد اأن كانت على 

حافة االنقرا�ش.
الهيئة  ت��دي��ره  ال���ذي  الربية”  احل��ي��اة  الإدارة  الدليجه  “مركز  اإىل  واأ���س��ارت 
وت�سعى من خالله اإىل توفري مرافق حلماية واإكثار احليوانات الربية املهددة 
برامج  خ��الل  م��ن  م�ستدامة  مبجموعات  االحتفاظ  طريق  ع��ن  باالنقرا�ش 

االإكثار واإعادة االإطالق يف موائلها الطبيعة.
ف�سائل حمددة  واإدارة  برعاية  الهيئة  تقوم  املركز  ه��ذا  خ��الل  ان��ه من  وقالت 
ا�ستدامتها..  ل�سمان  اجليني  التنوع  حت�سن  طريق  عن  لالنقرا�ش  معر�سة 
اإدارة وتكاثر  اأن فريق الباحثن بالهيئة يقوم بتطبيق خطط  اإىل  اأ�سارت  كما 
بطريقة علمية ومنهجية باأعلى املعايري العاملية يف مركز الدليجة وذلك بهدف 
املحميات  املحلية يف  االإط��الق  اإدراجها �سمن برامج  ليتم  ت�سكيل قطيع عاملي 
وخارجها والربامج الدولية االأخرى على م�ستوى املنطقة والعامل لالإ�سهام يف 
اإعادتها اإىل موائلها الطبيعية لتعي�ش حياتها الطبيعية بعد التاأكد من توفر 

جميع مقومات احلماية الالزمة.

•• دبي-وام:

يروي  ق�سريا  ت�سويقيا  فيلما  دبي  اأطلق اإك�سبو 2020 
ع��ل��ى �سجرة  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي  “�سالمة” – اال���س��م  ح��ك��اي��ة 
ال��غ��اف امل���وج���ودة يف م��وق��ع��ه، وال��ت��ي مت احل��ف��اظ عليها 
ال  اأهمية  من  لها  ملا  االإن�ساء  اأعمال  تاأثري  من  وحمايتها 
تقدر بثمن. ويحكي الفيلم ق�سة “�سالمة” غافة ال�سالم 
القدم  منذ  االإم��ارات  اأر���ش  بتاريخ  وارتباطها  والت�سامح، 
املا�سي ونعي�ش احلا�سر ونتطلع  اإىل  لننظر عرب ق�ستها 
بعده  وم��ا  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  املتمثل  امل�ستقبل  اإىل 

االإمارات  اأر���ش  الغاف على  “�سالمة” �سجرة  حيث منت 
وعا�ست معهم  االأر�����ش،  ه��ذه  على  م��رت  اأج��ي��اال  و�سهدت 
ومع اأبنائهم واأحفادهم. ومثل اأبناء هذه االأر�ش، قاومت 
الظروف القا�سية ومنت وازدهرت. ومبا ان الغافة �سالمة 
كانت حمطة ت�ستقبل العابرين وامل�سافرين، وكانت ملتقى 
يجمع النا�ش ويقرب بينهم للتوا�سل والتفاهم والت�سامح 
ال��ن��ا���ش على ه��ذه االأر�����ش حت��ت ظل  حيث �سهدت ت��وح��د 
علم واحد يف دولة واح��دة... فان الفيلم يختتم م�ساهده 
ب”�سالمة” التي متثل امللتقى الذي جمع اأبناء االإمارات 

العامل. �سيجمع  الذي  وهي ت�سرف على اإك�سبو 2020 

اإك�سبو 2020 دبي يطلق فيلما يروي حكاية �سجرة الغاف على اأر�ش االمارات

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال �سيانة البنية التحتية يف مدينة اأبوظبي خال اأبريل املا�سي

النظام الق�سائي الإمارة اأبوظبي يوفر حماكم
 عاملية امل�ستوى ناطقة باللغة االجنليزية

»التغري املناخي واخلارجية وبيئة اأبوظبي« يطلقون مبادرة »دبلوما�سية املها«

العدد 12629 بتاريخ 2019/5/12   
 يف الدعوى رقم 2019/224 جتاري جزئي 

املدعي : بنك االإحتاد الوطني - �ش م م 
املدعي عيها : مايرا ماريو فيكتور جافيري 

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعن   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  الدكتور/عقيل  اخلبري  "يعلن 
االإحتاد  بنك  املدعي/  من  واملقامة  جزئي،  جتاري   2019/224 رقم  الدعوى  يف  االبتدائية 
فيكتور جافيري  ال�سيدة/ مايرا ماريو  املدعي عليها  فان  للمهمة  وتنفيذا   ، م  م  �ش   - الوطني 
االأحد   يوم  عقده  واملقرر  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  امل�سرفية  اخلربة  اجتماع  حل�سور  مدعوة 
املوافق 2019/5/19 يف متام ال�ساعة 11.00 احلادية ع�سر �سباحا  يف  مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة 
دي - ديرة - بو�سعيد - بناية الو�سل بزن�ش �سنرت - بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - 
�سارع رقم 27  - الطابق التا�سع - مكتب رقم ) 902( رقم مكاين : 94178  32428 - لذا نرجو 
منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله "واح�سار جميع االأوراق وامل�ستندات التي توؤدون 

تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
  اخلبريامل�صريف     
د - عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�صر 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12629 بتاريخ 2019/5/12   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/386 جتاري جزئي                                                
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- را���س��د اح��م��د ���س��امل حم��م��د ال��ق��اين ال��ظ��ه��وري جم��ه��ول حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/4/14  يف الدعوى 
ي�سدد  ان  املدعي عليه  بالزام  ع   م  الوطني �ش  االإحت��اد  بنك  اع��اله ل�سالح/  امل��ذك��ورة 
للبنك املدعي مبلغا وقدره 172.119 درهم )مائة واثنان و�سبعون الف ومائة وت�سعة 
ع�سر درهما( م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا ، اعتبارا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2019/1/26 وحتى متام ال�سداد ، والزمت املدعي عليه 
من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  حماماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف 
من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

���س��ه��د ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن م��ك��ت��وم بن 
االأول   اأم�����ش  ليلة  م��ك��ت��وم،  اآل  جمعة 
اجلمعة، حفل “اأم العطاء” ال�سنوي، 
داخل  م��ن  االأي���ت���ام  ل�سريحة  امل��وج��ه 
دول�����ة االإم���������ارات وخ���ارج���ه���ا، ال���ذي 
الرابع  للعام  الرب  دار  جمعية  حتييه 

ع�سر على التوايل.
ح��ظ��ي احل���ف���ل االإن�������س���اين اخل����ريي، 
الذي احت�سنته القاعة رقم 4 مبركز 
دبي التجاري العاملي، برعاية كرمية 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ح�����رم  ج���ان���ب  م����ن 
مكت�وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة،  رئي�ش  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي،  ح��اك��م  ال������وزراء، 
بن  م��ك��ت��وم  ب��ن��ت  ه��ن��د  ال�سيخة  �سمو 

جمعة اآل مكتوم.
 �سارك يف احلفل 224 يتيما، منهم 
االإم�����ارات،و  داخ���ل  م��ن  200يتيما 

خارجها. 24من 

»�أياد بي�ساء«
احلفل،  خ���الل  الرب”،  “دار  ورف��ع��ت 

والتقدير  ال�����س��ك��ر  ب���اق���ات  اأ���س��م��ى 
ال�سيخة  �سمو  العطاء”،  “اأم  اإىل 
ه��ن��د ب��ن��ت م��ك��ت��وم ب���ن ج��م��ع��ة اآل 
البي�ساء  االأي���ادي  �ساحبة  مكتوم، 
النوعية  االإن�����س��ان��ي��ة  وامل�����ب�����ادرات 
املتوا�سل  عطائها  نظري  املتعددة، 

يف القطاع اخلريي واالإن�ساين.

»�سخ�سية �لعام �خلريية«
�سمن  ال�����رب،  دار  ج��م��ع��ي��ة  واأع���ل���ن���ت 
“�سخ�سية  ه��وي��ة  احل��ف��ل،  ف��ع��ال��ي��ات 
احل����ايل  ل���ل���ع���ام  اخلريية”،  ال����ع����ام 
اختيار  ع��ل��ي��ه��ا  وق����ع  2019التي 
اجلمعية، وتوج بها “حممد العبار”، 

“اإعمار”،  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ���ي�������ش 
قبل  م��ن  بتكرمي خا�ش  ال��ذي حظي 
“را�سد” من  جنله  ت�سلمه  اجلمعية، 

ال�سيخ حممد بن مكتوم.
اختيار  اأن  ال���رب  دار  جمعية  واأك����دت 
اخلريية”  ال��ع��ام  “�سخ�سية  ال��ع��ب��ار 
ج����اء يف ����س���وء م��ك��ان��ت��ه ك���اأح���د اأب����رز 

ال�����س��خ�����س��ي��ات اخل����ريي����ة ال���داع���م���ة 
واالإن�ساين  اخل���ريي  العمل  مل�ساريع 
يف االإمارات وخارجها، ودوره امللمو�ش 
القطاع احليوي، وم�ساهماته  يف هذا 

املجتمعية.
ق�سيدة  املزروعي  ذياب  ال�ساعر  وق��راأ 
خا�سة متحورت حول �سخ�سية �سمو 
ومناقبها  مكتوم،  بنت  هند  ال�سيخة 

ومبادراتها االإن�سانية واملجتمعية.
ب���ن���ت عي�سى  ح�����س��ر احل���ف���ل ح�����س��ة 
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  وزي������ر  ب���وح���م���ي���د، 
رئي�ش  امل����زروع����ي،  خ��ل��ي��ف��ة  وخ���ل���ف���ان 
وعبداهلل  الرب”،  “دار  اإدارة  جمل�ش 
املدير  ال���ف���ال����س���ي،  زاي�������د  ب����ن  ع���ل���ي 
من  وح�سد  الرب”،  ل�”دار  التنفيذي 
الدوائر واملوؤ�س�سات  مدراء وم�سوؤويل 

احلكومية وال�سخ�سيات املجتمعية.

م�سهد جميل
عدد  ق��دم  جميل،  اإن�ساين  م�سهد  ويِف 
من االأيتام، الذين تكفلهم “دار الرب” 
ال��ع��امل، على م�سرح  يف ع��دد من دول 
تقدير  وعبارات  �سكر  ر�سائل  احلفل، 
اإىل  موجهة  خمتلفة،  بلغات  معربة، 
كافليهم،  م��ن  واملح�سنن  االإم�����ارات 

الذين مدوا لهم يد العون واالإح�سان 
دون اأن يتعرفوا على هويتهم، وفق ما 

ورد على ل�سان بع�سهم.
الهدايا  ت����وزي����ع  احل����ف����ل  وت�������س���م���ن 
وعر�ش  ب��ه��م،  املحتفى  االأي���ت���ام  ع��ل��ى 
خا�ش عن العمل اخلريي  “فيديو” 
واالإن�ساين يف دولة االإمارات، وم�ساريع 
بها  ت�سطلع  ال��ت��ي  واالإح�����س��ان،  ال���رب 

العامل. الرب” يف  “دار 
امل��ه��ريي، ع�سو  �سهيل  وق���ال حم��م��د 
رئي�ش  الرب”،  “دار  اإدارة  جم��ل�����ش 
العطاء”:  “اأم  حلفل  العليا  اللجنة 
يتيم  34األف  ت��ك��ف��ل  اجل��م��ع��ي��ة  اإن 
بتذاكر  تكفلت  بينما  ال���ع���امل،  ح���ول 
ال�سفر ل�سيوف احلفل من “االأيتام” 

امل��ح��ت��ف��ى ب��ه��م، ال��ق��ادم��ن م���ن خارج 
الدولة، مع مرافقيهم، وت�ست�سيفهم 
10اأيام يف اأحد فنادق دبي، مع تنظيم 
ربوع  يف  لهم  خا�ش  �سياحي  برنامج 

االإمارات. 
ال����دول، ال��ت��ي ج���اء منها  اأن  واأو����س���ح 
االأي����ت����ام امل�������س���ارك���ون يف احل���ف���ل، هي 
تنزانيا،  موريتانيا،  ال�سودان،  م�سر، 
غانا،  ال��ع��اج،  �ساحل  ت��وج��و،  اأوغ���ن���دا، 
ال�سنغال، والنيجر.  وتناول د. ه�سام 
الزهراين، نائب رئي�ش قطاع اخلدمة 
“دار الرب”، يف كلمته  االجتماعية يف 
خالل احلفل، ف�سل كفالة االأيتام يف 

الدين االإ�سالمي احلنيف.
هدية  ال�����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة  وق����دم����ت 

بنت  هند  ال�سيخة  �سمو  اإىل  تذكارية 
ال�سيخ  اجل��م��ع��ي��ة  وك���رم���ت  م���ك���ت���وم. 
ب��ن م��ك��ت��وم، يف ظ��ل ح�سوره  حم��م��د 
وت�����س��ري��ف��ه احل����ف����ل.  وك���رم���ت “دار 
رع����اة احل�����دث، يف ظل  الرب” اأي�����س��ا 
دعمهم وم�ساهمتهم يف اإجناح املبادرة 
ومياه  كهرباء  هيئة  وه��م  االإن�سانية، 
دبي  وبنك  الرئي�ش”،  “الراعي  دب��ي 
االإمارات،  كونكورد  فندق  االإ�سالمي، 
الذهبي”،  “الراعي  للعطور  ف��وغ��ة 
وم���������س����رف اأب�����وظ�����ب�����ي االإ�����س����الم����ي 
“الراعي الف�سي”، وجمموعة قيوان، 
الربونزي”،  “الراعي  هامليز  متجر 
البارجيل  موؤ�س�سة  زعبيل،  وا�ستوديو 

االإعالمي«. “الراعي 

•• دبي – الفجر: 

ع��������ززت ج�����م�����ارك دب�������ي ج���ه���وده���ا 
الإحباط حماوالت اإدخال مادة زيت 
عرب  الدولة  اإىل  املخدرة  املارجوانا 
مطارات دبي، حيث يتم تعاطي هذه 
ال�سجائر  ب��وا���س��ط��ة  امل���خ���درة  امل����ادة 

االإلكرتونية.
اإدارة  مدير  الكمايل  اإبراهيم  وق��ال 
عمليات امل�سافرين يف جمارك دبي: 
يف  ك��ب��رية  زي����ادة  حققت  االإدارة  اإن 
املارجوانا  زي����ت  مل����ادة  ���س��ب��ط��ي��ات��ه��ا 
من  االأول  ال���رب���ع  خ����الل  امل���خ���درة 
ع���دده���ا  ل���ي�������س���ل   2019 ال�����ع�����ام 
 7 87 ���س��ب��ط��ي��ة م��ق��ارن��ة م���ع  اىل 
�سبطيات لهذه املادة يف الربع االأول 
عدد  ب��اأن  علماً   2018 ال��ع��ام  م��ن 
اإدارة  اجن��زت��ه��ا  ال��ت��ي  ���س��ب��ط��ي��ات��ه��ا 

دبي  جمارك  يف  امل�سافرين  عمليات 
 36 بلغت  باأكمله   2018 العام  يف 

�سبطية.
اجلهود  تكثيف  اإىل  الكمايل  ودع���ا 
اجلهات  كافة  بن  التعاون  وتوثيق 
يف  املخدرات  مكافحة  عن  امل�سوؤولة 

الدولة لتوعية املجتمع حول ا�سرار 
املواد املخدرة ومن �سمنها مادة زيت 
املارجوانا التي ت�ستخدم يف ال�سجائر 
حماية  ل�������س���م���ان  االل����ك����رتون����ي����ة، 
ال��ع��م��ري��ة وخ�سو�سا  ال��ف��ئ��ات  ك��اف��ة 
ال�����س��ب��اب م��ن االث����ار امل���دم���رة لهذه 
على  ال�سلبية  وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا  امل����ادة 
���س��ح��ة امل��ت��ع��اط��ن ل��ه��ا، م���وؤك���دا ان 
اإدارة عمليات امل�سافرين يف جمارك 
دبي تتخذ كافة االإج��راءات الكفيلة 
املارجوانا  زي���ت  م���ادة  دخ���ول  مب��ن��ع 
امل��خ��درة عرب مطارات  امل��واد  وكافة 

دبي اىل الدولة.
التفتي�ش  ����س���ب���اط  اأن  واأو�������س������ح 
اجل��م��رك��ي يف ج��م��ارك دب���ي يقفون 
ب��امل��ر���س��اد مل���ح���اوالت ادخ�����ال امل����واد 
املخدرة اإىل الدولة، ولديهم اأف�سل 
التي  املعرفة واخل��ربة  م�ستوى من 

مت��ك��ن��ه��م م���ن اك��ت�����س��اف ه���ذه امل���واد 
من  م�ستفيدين  دخولها،  واح��ب��اط 
املتقدمة  والتدريب  التاأهيل  دورات 
لتزويدهم  ال���دائ���رة  تنظمها  ال��ت��ي 
الإجناز  ال�����س��روري��ة  امل��ه��ارات  بكافة 
وحماية  وج��ه،  اأكمل  على  مهامهم 
املجتمع من كل حماوالت اال�سرار 
واملقيمن  املواطنن  و�سحة  باأمن 
باإتقانهم  ومت�سلحن  ال���دول���ة،  يف 
متكنهم  التي  املتطورة  لالأ�ساليب 
واكت�سافهم  امل��ه��رب��ن  م��ع��رف��ة  م��ن 
ب���ا����س���ت���خ���دام ت��ق��ن��ي��ات ق�������راءة لغة 
اجل�����س��د م���ا مي��ك��ن��ه��م م���ن حتديد 
االم���ت���ع���ة واحل���ق���ائ���ب امل�����س��ت��ب��ه بها 
اأ�سحابها  متابعة  خ��الل  من  بدقة 
ع��ن��د و���س��ول��ه��م اىل امل���ط���ارات ليتم 
بالتفتي�ش  ح��ق��ائ��ب��ه��م  ا���س��ت��ه��داف 
املواد  الدقيق والذكي للو�سول اىل 

املخدرة التي يحاولون تهريبها.
واأكد مدير اإدارة عمليات امل�سافرين 
توا�سل  االإدارة  اأن  دب��ي  ج��م��ارك  يف 
تطوير اأنظمتها االلكرتونية الذكية 
امل�سافرين  حقائب  وتفتي�ش  ملعاينة 
قامت  وق�������د  دب��������ي،  م������ط������ارات  يف 
النظام اجلمركي  واإط��الق  بتطوير 
الذكي لتفتي�ش احلقائب با�ستخدام 

االأفكار واالبتكارات املتميزة ل�سباط 
ال��ت��ف��ت��ي�����ش اجل��م��رك��ي ح��ي��ث يدعم 
الذكية  اجهزته  خ��الل  من  النظام 
قدرة �سباط التفتي�ش على حتديد 
طبيعة املخاطر يف احلقائب امل�ستبه 
يدوياً،  تفتي�سها  �سالمة  بها ومدى 
وي��خ��ت�����س��ر ال���وق���ت ال�����الزم الإجن���از 

عملية التفتي�ش اىل ب�سع دقائق.

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

 اأكد اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد 
راأ�ش  اأن �سرطة  راأ���ش اخليمة، على  عام �سرطة 
بداأت  الداخلية،  وزارة  مع  وبالتن�سيق  اخليمة 
جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  توجيهات  بتنفيذ  عملياً 
ال�سيخ  ال��ف��ري��ق �سمو  ال��داخ��ل��ي��ة  ال����وزراء وزي���ر 
با�ستكمال  ب��ال��ب��دء  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف 
االإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة املراقبة 
�سرطية  ق��ي��ادة  ك����اأول  ال�سرطية  االإل��ك��رتون��ي��ة 
التن�سيق  على م�ستوى الدولة، واأ�ساد مب�ستوى 
ال��واح��د بن  العمل  م��ن خ��الل فريق  امل�سرتك 
وزارة الداخلية واجلهات الق�سائية باإمارة راأ�ش 
الذي  ال��الحم��دود  ال��دع��م  وم�ستوى  اخل��ي��م��ة، 
ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر  يقدمه �سمو 
القا�سمي ويل عهد راأ�ش اخليمة، بهدف تذليل 
لتنفيذ  العملي  التطبيق  تعرتي  حتديات  اأي��ة 
م�ستوى  على  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��راق��ب��ة  منظومة 

كافة اجلهات املخت�سة يف اإمارة راأ�ش اخليمة.

م�سروع  اأن  على  لل�سرطة  العام  القائد  وتطرق 
امل��راق��ب��ة االإل���ك���رتون���ي���ة ال�����س��رط��ي��ة ي�����س��اه��م يف 
وحتقيق  ال�سرطة،  وخدمات  عمليات  ا�ستدامة 
الوطنية  وامل��وؤ���س��رات  االإ�سرتاتيجية  االأه���داف 
اإ�سرتاتيجية  اإط����ار  يف  اخل��ي��م��ة  راأ�����ش  ل�سرطة 
وزارة الداخلية، ومبا ينعك�ش اإيجاباً على تعزيز 
منظومة االأمن والعدالة، وتعزيز �سعادة وجودة 

حياة املجتمع واأمنه وا�ستقراره. 
  من جهة اأخرى اأكد اللواء علي بن علوان، على 
راأ�ش  التنفيذية املخت�سة يف �سرطة  اأن اجلهات 
اخليمة جاهزة متاماً من ناحية البنية التحتية 
واالأجهزة  املتطورة  العمليات  غرف  يف  املتمثلة 
املوؤهل  ال��ب�����س��ري  وال����ك����ادر  ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة 
بو�سع  ال�����س��ادرة  الق�سائية  االأح���ك���ام  لتنفيذ 
االإلكرتونية”،  “املراقبة  حتت  عليهم  املحكوم 
وف���ق���اً ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات وال���ق���وان���ن ال��ن��اف��ذة بهذا 
�سيتم  اأن��ه  على  نف�سه  الوقت  يف  م��وؤك��داً  ال�ساأن، 
املجتمع من  واأف��راد  �سرائح  كافة  مع  التوا�سل 
خالل كافة و�سائل االإعالم لالإف�ساح واالإعالن 

والرد  ب��اأول،  اأواًل  امل�سروع  تطبيق  تفا�سيل  عن 
على اأية ا�ستف�سارات ب�ساأن اآلية تطبيق امل�سروع، 
االأمنية  االإ�سرتاتيجية  امل�ساريع  يعد من  الذي 
وحماية  وا�ستقرار  اأم��ن  تعزز  التي  واملجتمعية 

كافة �سرائح جمتمع دولة االإمارات.
ا�ستقبل  للم�سروع،  العملي  التنفيذ  اإط���ار  ويف 
نائب  احل����دي����دي  خ��م��ي�����ش  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��م��ي��د 
وزارة  راأ���ش اخليمة، وفد من  �سرطة  عام  قائد 
عبدالعزيز  دك��ت��ور  العقيد  برئا�سة  الداخلية، 
واملتابعة  ال���رع���اي���ة  اإدارة  م���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي 
ال�سرطية االحتادية، يرافقه املقدم دكتور علي 
الرعاية  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��زع��اب��ي  م��ب��ارك 
واملهند�ش  االحت����ادي����ة،  ال�����س��رط��ي��ة  وامل��ت��اب��ع��ة 
املنظومة  ع���ن  امل�����س��ئ��ول  ال��ه��ا���س��م��ي  ع��ي��درو���ش 
الفنية والتقنية ملنظومة املراقبة االلكرتونية، 
ب��ح�����س��ور ف��ري��ق ع��م��ل امل�������س���روع، وذل����ك بهدف 
العملي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ت��ف��ع��ي��ل وت��ن��ف��ي��ذ  ا���س��ت��ك��م��ال 
ملنظومة املراقبة االإلكرتونية ال�سرطية، والتي 
�ستبداأ �سرطة راأ�ش اخليمة تطبيقها كاأول قيادة 

على م�ستوى وزارة الداخلية.
مدير  غ��امن  اأحمد  غ��امن  العميد  اللقاء،  �سهد 
اخليمة،  راأ�ش  ب�سرطة  ال�سرطية  العمليات  عام 
عام  نائب مدير  والعميد عبداهلل علي منخ�ش 
العمليات ال�سرطية ب�سرطة راأ�ش اخليمة، وعدد 
مناق�سة  مت  حيث  ال�����س��رط��ة،  �سباط  ك��ب��ار  م��ن 
االإلكرتونية  امل��راق��ب��ة  منظومة  اخت�سا�سات 
واملتابعة،  والتنفيذ  التطبيق  واآلية  ال�سرطية، 
وتطرق املقدم دكتور علي الزعابي، اإىل تو�سيح 
كامل  ب�سكل  واإج��راءات��ه��ا  املنظومة  عمل  اآل��ي��ة 
واخلطط الكفيلة بالتنفيذ، مبا ي�سمن �سالمة 
كما  ومتميزة،  فعاله  بطريقة  االإج���راءات  �سري 
تطرق اإىل �سرورة العمل التكاملي مع  ال�سركاء 
واخلارجين  ال���داخ���ل���ي���ن  االإ����س���رتات���ي���ج���ي���ن 
كافة  لتنفيذ  الق�ساء  ودور  النيابات  وخا�سة 
كفاءة  بكل  بذلك  ال�سادرة  وال��ق��رارات  االأح��ك��ام 

وفاعلية.
ال�سرطية  امل���راق���ب���ة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ع��ت��رب  ح���ي���ث 
االإل��ك��رتون��ي��ة ه��ي م��ن��ظ��وم��ة وط��ن��ي��ة متكاملة 
املجتمعي،  االأث���ر  ذات  العقوبات  بتنفيذ  تحُعنى 
وتعمل املنظومة من خالل ربط بيانات الفئات 
الدولة، ويتمثل دور  بكافة قطاعات  امل�ستهدفة 
اإلكرتونية  بو�سائل  تنفيذها  يف  نا  هحُ ال�سرطة 
تتميز  تقليدية  وغ��ري  ومبتكرة  ذك��ي��ة  حديثة 
باخل�سو�سية واالأمان، ومن اأهم النتائج البناءة 
امل��رتت��ب��ة ع��ل��ي��ه��ا ح��م��اي��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع من 
اجلرمية، تطبيقاً الإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية 
واالأم���ان من خالل  االأم��ن  تعزيز  اإىل  الرامية 
االإمارات  دول��ة  لت�سبح  وفعالية  بكفاءة  العمل 

اإحدى اأف�سل دول العامل اأمناً و�سالماً.
فاإن  االجتماع،  خ��الل  ا�ستعرا�سه  مت  ملا  ووف��ق��اً 
ال�سرطية،  االإل���ك���رتون���ي���ة  امل���راق���ب���ة  م��ن��ظ��وم��ة 

االإيجابية  ال���ن���ت���ائ���ج  م����ن  ال���ع���دي���د  ���س��ت��ح��ق��ق 
ال�سرطي  العمل  واملثمرة على م�ستوى  الفعالة 
واملجتمعي، وذلك من خالل منع االختالط بن 
ال�سوابق  ذوي  من  واملجرمن  اجلنح  اأ�سحاب 
العقابية  امل��وؤ���س�����س��ات  ن�����زالء  م���ن  االإج���رام���ي���ة 
واملتميز  الهام  دوره��ا  واالإ�سالحية، ف�ساًل عن 
يف منع العود اإىل ارتكاب اجلرمية مرة اأخرى، 
تو�سيحه  مل��ا مت  وف��ق��اً  النتائج  اأه���م  م��ن  اأي�����س��اً 
واالإ�سعاد  ال��دم��ج  حتقيق  ه��و  املناق�سة  خ���الل 
املجتمعي للفئات امل�ستهدفة يف املراقبة وتقوية 
الروابط االأحُ�سرية، االأمر الذي يكفل �سمان منع 
ويحقق  املجتمع،  اأف���راد  ب��ن  تفكك  اأي  ح��دوث 
الهدف املجتمعي الذي ت�سبو اإىل حتقيقه وزارة 
الداخلية بالتعاون مع كافة ال�سركاء، املتمثل يف 
تعزيز ورفع ال�سعور باالأمن واالأمان لدى كافة 

�سرائح املجتمع.

•• ال�سارقة -وام:

الك�سافة  ل����رواد  ال��ع��رب��ي  ل��الحت��اد  التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  منحت 
واملر�سدات - خالل املوؤمتر التا�سع لالحتاد الذي عقد موؤخرا يف 
القاهرة مب�ساركة وفد ك�سافة االإمارات - الرواد املتميزين و�سام 
االحت��اد من دول��ة االإم���ارات ال��ذي ح�سل عليه القائد املخ�سرم 
االإم���ارات  ك�سافة  جمعية  رئي�ش  ن��ائ��ب  ال�سام�سي  عبيد  نا�سر 
الوطنية  الك�سفية  احلركة  يف  خدماته  نظري  ال��دويل  واملفو�ش 
االإماراتية واحلركة الك�سفية اخلليجية والعربية والدولية. كما 
ح�سل الدكتور عبداهلل اأحمد امل�سرخ على و�سام االحتاد العربي 
ل��رواد الك�سافة وامل��ر���س��دات. وق��دم وف��د االإم���ارات خ��الل اأعمال 

املوؤمتر ورقة عمل عن البيئة بعنوان “البيئة من اأجل التنمية 
ورفاهية االإن�سان” قدمتها الرائدة حليمة املال .. كما نظم الوفد 
معر�سا حول اإجنازات رواد االإمارات يف الفرتة من 2016 اإىل 
من 14 ع�سوا من رواد  املكون  االإمارات  وفد  تراأ�ش   .  2019
رئي�ش  امل�سرخ  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  االإم��ارات��ي��ة  الك�سافة  ورائ����دات 
وال��رائ��دة �ساحلة  االإم���ارات  اإدارة رواد ورائ��دات ك�سافة  جمل�ش 
حبيب عمران نائب رئي�ش الوفد. عقد املوؤمتر التا�سع لالحتاد 
عربية  دول��ة   14 مب�ساركة  وامل��ر���س��دات  الك�سافة  ل��رواد  العربي 
وحتت رعاية جامعة الدول العربية وتنظيم من االحتاد العربي 
للرواد بالتعاون مع اجلمعية امل�سرية لرواد الك�سافة واملر�سدات 

حتت �سعار “البيئة من اأجل التنمية ورفاهية االإن�سان«.

ك�سافة االإمارات تقلد بو�سامني من » االحتاد العربي لرواد الك�سافة«

برعاية هند بنت مكتوم

حممد بن مكتوم ي�سهد حفل »اأم العطاء« مب�ساركة 224 يتيما من االإمارات والعامل

ملكافحة �أ�سر�ره وخماطره على �سحة �الأفر�د و�سالمتهم

جمارك دبي تنجز 87 �سبطية الإحباط دخول خمدر زيت املارجوانا اإىل 
الدولة عرب مطارات دبي يف الربع االأول 2019

تنفيذً� لتوجيهات وزير �لد�خلية 

�سرطة راأ�ش اخليمة تطبق منظومة 
املراقبة االإلكرتونية 

-  حممد �لعبار »�سخ�سية �لعام �خلريية«

•• اأم القيوين-وام:

ا�ستقبلت حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم اأم 
القيوين ال�سيخة �سمية بنت �سقر القا�سمي م�ساء اأم�ش االأول ال�سيخات وقيادات ن�سائية 
بالدولة وجمع من ال�سيدات اللواتي قدمن التهاين مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك 
وذلك خالل اللقاء الرم�ساين ال�سنوي الذي يقام حتت رعايتها. وهناأت ال�سيخة �سمية 
اأن يجعله  املوىل عز وجل  داعية  املبارك..  �سهر رم�سان  االم��ارات قيادة و�سعبا بحلول 
ال�سنوي حما�سرة  الرم�ساين  اللقاء  وت�سمن  ورحمة على اجلميع.  وبركة  �سهر خري 
دينية بعنوان “ ف�سائل �سهر رم�سان “ قدمتها كل من موزه ال�سام�سي ونوره مراد من 
الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف. واأكدت ال�سيخة �سمية يف ت�سريح لوكالة 
اأنباء االإمارات “وام” اأهمية اللقاءات واالأم�سيات الرم�سانية التي اأ�سبحت تقليدا �سنويا 
يج�سد روحانية �سهر رم�سان املبارك يف توطيد اأوا�سر املودة واالألفة بن من يح�سرها، 

ف�سال عن اأنها تعمق الروابط االجتماعية والت�سامح واالإخاء بن جميع الفئات. وقالت 
اإن ما يتم طرحه يف االأم�سيات الرم�سانية من اأفكار وقيم وحماور كلها ت�سب يف دعم 
ثقافة اخلري والعطاء التي تدعمها قيادة دولة االمارات الر�سيدة واملوؤكدة بدورها على 
الت�سامح واالإخاء والتكافل بن اأفراد املجتمع. واأو�سحت موزة ال�سام�سي يف حما�سرتها 
ف�سل ال�سيام واأهميته يف التقرب اإىل اهلل تعاىل، م�ست�سهدة بعدد من االآيات القراآنية 
وق�س�ش من ال�سرية النبوية التي توؤكد اأن �سهر رم�سان من اأف�سل ال�سهور فهو �سهر 
اخلري والعطاء والربكة واأن ال�سيام من اأحب اأفعال العبد اإىل اهلل .. م�ستعر�سة كيفية 
التعامل مع �سهر رم�سان وكيفية ا�ستقبالة واال�ستعداد له، واأهم العبادات التي يتوجب 
على امل�سلم العمل بها خالل ال�سهر الف�سيل.. وعر�ست ف�سائل ال�سهر الكرمي يف تعزيز 
العالقات بن النا�ش وتزكيتها وتعميق املحبة وال�سلة بن العبد وربه موؤكدة اأن جميع 
حمبة  م�ساحمه  وجتعلها  النف�ش  تهذب  فالعبادات  الت�سامح  بقيمة  مرتبطة  العبادات 

للخري والتوا�سل مع جميع فئات املجتمع من غري ا�ستثناء.

حرم حاكم اأم القيوين ت�ستقبل املهنئات ب�سهر رم�سان
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•• عجمان- الفجر: 

للتنمية  ع��ج��م��ان  ج��م��ع��ي��ة  ت���وا����س���ل 
تنفيذ  وال���ث���ق���اف���ي���ة  االج���ت���م���اع���ي���ة 
املجتمعية  وم���ب���ادرات���ه���ا  م�����س��اري��ع��ه��ا 
بعام  رم�سان  �سهر   خ��الل  الرئي�سية 
ملبادرة  تنفيذها  خالل  من  الت�سامح، 
فطوركم علينا”،وذلك كدعم  “ياري 
وف��ك��رة جمل�ش  م��ن اجلمعية جل��ه��ود 
عجمان لل�سباب لتعزيز اأوا�سر التكافل 
االأ�سر.  ب���ن  واالج��ت��م��اع��ي  االأ����س���ري 
العام  امل��دي��ر  املطرو�سي  منى  وق��ال��ت 
جلمعية عجمان للتنمية االجتماعية 
فطوركم  ي��اري  م��ب��ادرة  اإن  والثقافية 
الرئي�سية  امل���ب���ادرات  م��ن  وه��ي  علينا 
خالل �سهر رم�سان ا�ستهدفت توزيع 
اأ����س���رة مواطنة،   50 ع��ل��ى   ال��ف��ط��ور 
راعي  م��ع  بالتن�سق  اجلمعية  وق��ام��ت 
الفطور  وج��ب��ات  الإع����داد  متخ�س�ش 
ال�سعبي”  م�سريف  ومطبخ  “مطعم 
واالأ�سدقاء  اجل��ريان  على  وتوزيعها 

دعماً  ال��رق��اي��ب  مبنطقة  ال��ق��اط��ن��ن 
منها وم�ساهمًة يف تر�سيخ قيم املحبة 
بن  املجتمعي  وال��ت��ك��اف��ل  وال���رتاح���م 

االأ�سر االإماراتية.
هي  امل��ب��ادرة  اإن  العام  املدير  واأ�سافت 
مب��ث��اب��ة ت��ق��ال��ي��د اإم���ارات���ي���ة وم����وروث 
جم��ت��م��ع��ي ت��ورث��ن��اه ج��ي��اًل ب��ع��د جيل 
الغذائية  ال��وج��ب��ات  ب��ت��ب��ادل  ،وتتمثل 

ب��ن اجل����ريان ق��ب��ل م��وع��د  االإفطار 
يف ���س��ه��ر رم�������س���ان، ب��اإع��ت��ب��اره��ا  من 
االأ�سر  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ق��ب��ل  ال���ت���ي  ال����ع����ادات 
الف�سيل  ال�����س��ه��ر  خ�����الل  امل���واط���ن���ة 
،وت������اأت������ي  يف جم�����ال ل��ل��ت��ن��اف�����ش بن 
اإر���س��ال وج��ب��ات متنوعة،  اجل���ريان يف 
االأ�سر  واأن الهدف منها لي�ش بحاجة 
للطعام بقدر  ما هي تحُر�ٌسخ التوا�سل 

واأك��دت منى  االجتماعي فيما بينهم. 
يعك�ش  امل��ب��ادرة  تنفيذ  اأن  املطرو�سي 
املودة واالحرتام املتبادل بن اجلريان  
وهذه “العادة” التقليدية يف املجتمع 
منطقة  ب����ن  ت���ت���ف���اوت  االإم�������ارات�������ي 
واآخرى وحي واآخر، فنجد هذه العادة 
مازالت �سامدة يف االحياء ال�سغرية، 
ب���داأت تختفي  ن��راه��ا  بينما  وال��ق��رى، 
اختالف  ن��ت��ي��ج��ة  وذل�����ك  امل���دي���ن���ة  يف 
ومعرفتهم  توا�سلهم  وعدم  اجل��ريان 
ببع�ش، مو�سحة اأن جمل�ش االإدارة يف 
االجتماعية  للتنمية  عجمان  جمعية 
العمل   والثقافية يحر�ش على تعزيز 
واملعاين  االأه��داف  و جت�سيد  الوطني 
االإن�����س��ان��ي��ة واخل���ريي���ة ب���ن خمتلف 
فئات املجتمع، والعمل على دعم جهود 
�سباب عجمان،  وخطط عمل جمل�ش 
فنحن نعمل �سوية حتت مظلة واحدة 
وروؤى م�سرتكة هدفها االآ�سمى خدمة 
اأفراد املجتمع واإعالء مكانة االإمارات 

يف كافة االأ�سعدة وامل�ستويات.

•• دبي – الفجر:

افتتحت معايل ح�سة بنت عي�سى بو 
“مركز  املجتمع،  تنمية  حميد وزيرة 
املخ�س�ش  داون”،  مل���ت���الزم���ة  دب�����ي 
الهمم  اأ���س��ح��اب  االأط��ف��ال  ال�ستقبال 
اإىل   5 عمر  من  داون،  متالزمة  من 
18 عاماً، بهدف تاأهيلهم وتدريبهم 
يف  الفعلي  االن��دم��اج  م��ن  ومتكينهم 

املجتمع. 
وت��ف��ق��دت م��ع��ايل ح�����س��ة ب��ن��ت عي�سى 
ب��وح��م��ي��د م����راف����ق امل����رك����ز واأرك����ان����ه 
ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة امل���ب���ت���ك���رة، ب���رف���ق���ة علي 
موؤ�س�سي  النعيمي  واإ���س��راق  احل��ب��اي 
م��اري مديرة  اإىل جانب الدي  املركز 

املركز.
وتفقدت معاليها جانباً من التجهيزات 
املتكاملة يف مركز دبي ملتالزمة داون، 
نوعية  ودم��ج  تاأهيل  بيئة  تتيح  التي 
داون،  مبتالزمة  امل�سابن  لالأطفال 
حيث ي�سعى املركز اإىل حتقيق اإ�سافة 
والتاأهيل،  الرعاية  بثنائية  مبتكرة 
وت��ق��دمي اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��رق��ى اإىل 
وذل���ك من  االأم�����ور،  اأول���ي���اء  تطلعات 
خالل فريق متعدد التخ�س�سات من 

ذوي الكفاءة واخلربة املميزة.
موؤهلن  م��ع��ل��م��ن  امل����رك����ز  وي�������س���م 
جمال  يف  خربة  وذوي  ومتخ�س�سن 
الفيزيائي  وال�����ع�����الج  ال���ت���خ���اط���ب 
وال��ك��ت��اب��ة، اإىل ج��ان��ب خم��ت�����س��ن يف 
وركوب  وال�سباحة  املو�سيقى  جم��ال 

بجهود  ي��ت��ك��ات��ف��ون  ال���ذي���ن  اخل���ي���ل، 
ت�����س��ارك��ي��ة ل�����س��م��ان ت���زوي���د االأب���ن���اء 
احلديثة  الرتبوية  اخلطط  باأف�سل 
للدمج  متهيداً  امل��رادف��ة  والتاأهيلية 

احلقيقي واالإيجابي.
وي��ه��دف م��رك��ز دب���ي مل��ت��الزم��ة داون، 
ومهارات  اإمكانيات  اأق�سى  اإب��راز  اإىل 
اأ����س���ح���اب ال���ه���م���م، وحت�����دي�����داً ذوي 
اأع�ساء  لي�سبحوا  داون،  م��ت��الزم��ة 
ف��اع��ل��ن م��ن��ت��ج��ن يف امل��ج��ت��م��ع. ويف 
��ك��ّث��ف املركز  يحُ ���س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق ذل����ك، 
واالإر�ساد  الدعم  تقدمي  نحو  جهوده 
االأ�سري لذوي متالزمة داون، ا�ستناداً 
اإىل جتارب حية وواقعية من املجتمع، 
وذلك بالعمل على تخفيف ال�سغوط 

وتقدمي  ع��ل��ي��ه��م،  ال��واق��ع��ة  النف�سية 
تطوير  م��ن  متّكنهم  التي  اخل��دم��ات 
قدراتهم وتوعيتهم باالأ�ساليب املثلى 
يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأب��ن��ائ��ه��م م���ن ذوي 

متالزمة داون. 
اأع���رب علي احل��ب��اي عن  م��ن جانبه؛ 
املجتمع،  تنمية  وزي���رة  ملعايل  �سكره 
موؤكداً اأن املركز الذي تاأ�س�ش يف مار�ش 
2018م، �سي�سعى بروؤية عمل تنموية 
توفري  اإىل  والتمكن،  ال��دم��ج  اأفقها 
الهمم  الأ�سحاب  مثالية  رعاية  بيئة 
يتوافق  مب��ا  داون،  م��ت��الزم��ة  وذوي 
التنظيمية  والت�سريعات  وال��ق��وان��ن 
الأ�سحاب  والتاأهيل  الرعاية  جلهود 
الهمم، م�سيفاً اأن جتربة “مركز دبي 

نوعية  اإ���س��اف��ة  داون” تعد  مل��ت��الزم��ة 
الأ�سحاب  والتاأهيل  الرعاية  جلهود 
ال��ه��م��م ع��ل��ى م�����س��ت��وى دب���ي واإم�����ارات 
ممار�سات  ع���ل���ى  ارت�����ك�����ازاً  ال�����دول�����ة، 
عملية وخ��ربات عاملية وروؤي��ة حملية 
الواقع  وتالم�ش  االأف�سل  ت�ستك�سف 
رعاية  اأف�������س���ل  ل���ت���ق���دم  ك����ث����ب،  ع����ن 

متكاملة لذوي متالزمة داون.
ويف خ��ت��ام ج��ول��ة م��ع��ايل ح�����س��ة بنت 
عي�سى بوحميد يف مركز دبي ملتالزمة 
داون، قام اأطفال املركز بتقدمي هدية 
لوحة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  معاليها،  اإىل 
والتي  االإم�����ارات،  دول���ة  لعلم  جميلة 
ت�سارك اأطفال املركز يف ر�سمها بروؤية 

عفوية.

•• دبي-الفجر:

نظمت االإدارة العامة للعمليات ومركز 
اتخاذ  ودع�����م  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ا���س��ت�����س��راف 
دبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  ال��ق��رار 
ا�ست�سراف  بعنوان”  ح��واري��ة  جل�سة 
يف   ”901 االت�سال  مراكز  م�ستقبل 
نادي �سباط ال�سرطة، بح�سور اللواء 
مهند�ش كامل بطي ال�سويدي، مدير 
والعميد  للعمليات،  ال��ع��ام��ة  االدارة 
الدكتور عبد اهلل عبد الرحمن يو�سف 
ا�ست�سراف  م��رك��ز  م��دي��ر  �سلطان،  ب��ن 
ب�سرطة  القرار  اتخاذ  ودعم  امل�ستقبل 
اأحمد مطر  اأول  والعميد خبري  دب��ي، 
امل��ه��ريي، ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل�سوؤون 
لالأدلة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  يف  االإدارة 
من  وع��دد  اجل��رمي��ة،  وعلم  اجلنائية 
ال�سباط، ومب�ساركة دوائر وموؤ�س�سات 
من  اأك��ر  وح�سور  وخا�سة،  حكومية 
بقطاع  املعنين  م��ن  م�سارك   100
مراكز االت�سال، بهدف تبادل املعرفة، 

التجارب  اأف�������س���ل  ع���ل���ى  واالط���������الع 
من  بتو�سيات  واخل���روج  واملمار�سات، 

خالل نقا�سات الع�سف الذهني. 
وق�����ال ال����ل����واء م��ه��ن��د���ش ك���ام���ل بطي 
االفتتاحية  ال��ك��ل��م��ة  يف  ال�������س���وي���دي 
العامة  القيادة  اإن  احلوارية،  للجل�سة 
ل�������س���رط���ة دب�����ي ت�����س��ع��ى ب�����س��ك��ل دائ����م 
امل�����س��رتك��ة بن  ال���ل���ق���اءات  اإق���ام���ة  اإىل 
و�سبه  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات 
التعاون  ل��ل��ت��ع��زي��ز  وذل�����ك  اخل���ا����س���ة، 
وت��ب��ادل اخل���ربات وامل��ع��ارف لالرتقاء 
للجمهور،  ت���ق���دم  ال���ت���ي  ب���اخل���دم���ات 
والذكاء  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ق��دم  وت��وظ��ي��ف 
اال�����س����ط����ن����اع����ي، واال������س�����ت�����ف�����ادة من 
املمار�سات العاملية الناجحة وتطبيقها 
على واقع العمل، وا�ست�سراف امل�ستقبل 
مراكز  وم��ن��ه��ا  ال���ق���ط���اع���ات  ك���اف���ة  يف 

االت�سال.
ت�سمل  احل��واري��ة  اجلل�سة  اأن  واأو���س��ح 
ا�ستعرا�ش 6 جتارب خمتلفة الأف�سل 
امل����م����ار�����س����ات وال����ت����ج����ارب يف م���راك���ز 

حكومية  م��وؤ���س�����س��ات  م���ن  االت�������س���ال 
للع�سف  خم�س�سة  وجل�سة  وخا�سة، 
مثل  متعددة،  حماور  تناق�ش  الذهني 
االت�سال وفق معايري  ت�سميم مراكز 
ال�سبع جنوم، ودور الذكاء اال�سطناعي 
واآليات  امل��ت��ع��ام��ل،  جت��رب��ة  حت�سن  يف 
واخلدمة  اال�ستجابة  �سرعة  حتقيق 
وال�سالمة  ال�سحة  ومعايري  املتميزة، 
واآل����ي����ات حلها  االت�������س���ال  م���راك���ز  يف 

والتعامل معها.
وق��دم��ت ال�����س��ي��دة ه���دى ال�����س��ف��ار من 
العمل  وف����ك����رة  دب�����ي جت���رب���ة  ب���ل���دي���ة 
يف م���رك���ز االت�������س���ال يف ب��ل��دي��ة دب���ي، 
وامل����راح����ل وامل���ح���ط���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة من 
 ،2019 ال��ع��ام  1978 وح��ت��ى  ال��ع��ام 
مثل  عديدة  جوانب  يف  املركز  وتطور 
وت�سميم  اخلدمات،  ونوعية  امل�سمى، 
اأن  امل��رك��ز، واأع���داد املوظفن، م��وؤك��دة 
اإ����س���راك امل��وظ��ف��ن يف ت��ط��وي��ر مراكز 
االت�����س��ال ه���و م���ن االأم������ور امل��ه��م��ة يف 
عملية التحديث والتطوير، واأن مركز 

االت�سال تواجه حتديات عديدة منها 
التعامل مع احلاالت الطارئة املتمثلة 
العمل،  وب��ي��ئ��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  امل�����س��اك��ل  يف 
واختالف  وتباين  املتعاملن  واأمن��اط 

ثقافاتهم.
البلو�سي،  ح�سن  ال�سيد  وا�ستعر�ش 
من موانئ دبي العاملية، جتربة مركز 
اإحدى  التجارية،  دب��ي  من�سة  ات�سال 
�سركات موانئ دبي العاملية، واخلدمات 
العمل  وطريقة  املركز،  يقدمها  التي 
التاأمن  خ��دم��ات  متابعة  يف  املتمثلة 
اجلوي،  والتخلي�ش  الب�سائع،  على 
واخلدمات املقدمة لل�سركات امل�ستفيدة 
واآلية  ال��ب��ح��ري،  والنقل  امل��الح��ة  م��ن 
التي  واملنا�سبات  املوا�سم  مع  التعامل 
املتعاملن،  ات�������س���االت  ف��ي��ه��ا  ت������زداد 
وك��ي��ف��ي��ة م��ت��اب��ع��ة ج������ودة ال������رد على 
على  للوقوف  ومراجعتها  االت�����س��ال، 
املالحظات، وتزويد املراكز باملعلومات 
ب�سكل م�ستمر. من جانبه، قدم ال�سيد 
التنمية  دائ���رة  م��ن  ال�سعدي،  حممد 

االق��ت�����س��ادي��ة يف دب����ي، حم��ا���س��رة عن 
املراحل التاريخية لالت�سال الب�سري، 
مبراحله  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  وال���ت���ح���ول 
اال�سطناعي  وال������ذك������اء  امل����ت����ع����ددة، 
بن  والعالقة  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف 
االأنظمة  ق��ب��ل  م���ن  اخل���دم���ة  ت��ق��دمي 
والتقنيات ودور العامل الب�سري فيها. 
وقدم ال�سيد ح�سن اأحمد ح�سن، من 
ال�سركة،  جتربة  “ات�ساالت”  �سركة 

ون��ب��ذة ع��ن ات�����س��االت وم��راك��ز خدمة 
االت�سال  مراكز  وع��دد  فيها،  العمالء 
الذكاء  اإدخ���ال  اأن  منوهاً  الرئي�سية، 
اال�سطناعي كان من اجلوانب الهامة 
ن��وع��ي��ة يف طريقة  ن��ق��ل��ه  ال��ت��ي مت��ث��ل 
ت��ق��دمي اخل��دم��ة يف م��راك��ز االت�سال، 
حتديات  لديها  االت�سال  م��راك��ز  واأن 
الت�سغيلية، وطريقة  الكلفة  تتمثل يف 
التعامل مع ال�سركات املتعاقدة والتي 

اإىل  للو�سول  االت�سال،   مراكز  تدير 
اأن  م�سيفاً  عالية،  ج��ودة  ذات  خدمة 
رئي�سية  حم��اور  على  تركز  ات�����س��االت 
املوظفن  ت�سمل  االت�سال،  مراكز  يف 
وتخ�س�ساتهم،  وقدراتهم  وخرباتهم 
ا�ستحداث  مثل  الت�سغيلية  والعمليات 
اجل�����دي�����دة،  واالأق�������������س������ام  االإدارات 

والتكنولوجيا احلديثة.
ال�سيد  ا�ستعر�ش  ال�سياق  نف�ش  ويف 

“اأفايا”  ����س���رك���ة  م����ن  ه������اين،  ف������ادي 
االت�سال،  مراكز  بتقنيات  املتخ�س�سة 
املتعاملن  خ��دم��ة  ا���س��ت��ط��الع  ن��ت��ائ��ج 
التوا�سل  واأه��م��ي��ة درا���س��ت��ه��ا، وق��ن��وات 
م��ع م��راك��ز اخل��دم��ة، وح�سور مواقع 
التوا�سل كتحدي هام وقوي يف جمال 
الربط  وكيفية  العميل،  مع  التوا�سل 
ومواقع  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء  ب���ن 

التوا�سل.

ع�سف ذهني و��ستعر��س 6 جتارب وممار�سات 

اجلل�سة احلوارية ال�ست�سراف امل�ستقبل ملراكز االت�سال 901

•• دبي-الفجر:

العامة، يف  القيادة  االأح��د، يف مقر  اليوم  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  ت�سارك 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  “�سقيا االأمل” التي  دعم مبادرة �سباق 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي، رعاه 
املوؤ�س�سات  فيها  ودع��ا  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  ح�ساباته  عرب  اهلل، 
خالل  م��ن  االإن�����س��اين  ال�سباق  يف  للم�ساركة  ال��دول��ة  يف  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
ال�ساحلة  املياه  م��وارد  يف  �سحاً  تعاين  التي  للمناطق  واإي�ساله  باملياه  التربع 
لل�سرب. و�سي�سارك موظفو �سرطة دبي يف املبادرة من خالل العمل على �سخ 
اأكرب كمية من املاء يف “م�سخة املاء التفاعلية املتنقلة” التي �سيتم نقلها اإىل 
مبنى القيادة العامة ل�سرطة دبي، وذلك بح�سور �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة 

االإدارات  ومديري  العام  القائد  وم�ساعدي  دبي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري، 
امل��ري حر�ش  اهلل خليفة  عبد  ال��ل��واء  �سعادة  واأك��د  ال�سرطة.  وم��راك��ز  العامة 
االإن�سانية  امل�سابقة  يف  واملناف�سة  امل�ساركة  على  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لدعوة  ا�ستجابة  الهامة 
العطاء  اأع��م��ال  املجتمع يف  اإ���س��راك  اإىل  ال��ه��ادف  التفاعلي  ال�سباق  خ��الل  من 
املياه  التي تعاين �سحا يف موارد  من خالل التربع باملياه واإي�سالها للمناطق 
ال�ساحلة لل�سرب من خالل �سخ اأكرب كمية من املياه عرب جهاز �سخ تفاعلي 
االأمل”  “�سقيا  م��ب��ادرة  على  امل���ري  ال��ل��واء  �سعادة  واأث��ن��ى  متنقل.  اف��رتا���س��ي 
باعتبارها اأحد امل�ساريع االإن�سانية التي تهدف اإىل لفت النظر مل�سكلة �سح املياه 
اإطالقها  مت  التي  باملبادرة  م�سيداً  العامل،  يف  الب�سري  لال�ستخدام  ال�ساحلة 
حتت مظلة موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية، يف مقدمتها 

بتنفيذ  واملعنية  عربيا  نوعها  م��ن  االأك���رب  امل��ب��ادرة  االإم����ارات،  �سقيا  موؤ�س�سة 
تعاين  التي  املناطق  من  العديد  يف  نظيفة  مياه  لتوفري  م�ستدامة  م�ساريع 
�سحا يف املياه والتي ا�ستفاد منها اأكر من 8 مالين اإن�سان حول العامل. كما 
وثمن �سعادته الر�سالة العاملية التي حتتويها املبادرة التي اأطلقها رجل اخلري 
�سهر  مع  تزامناً  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  والعطاء 
خمتلف  يف  االإن�ساين  والعطاء  اخل��ري  ن�سر  يف  و�سيلة  لتكون  املبارك  رم�سان 
بقاع االأر�ش ولكافة املحتاجن. وقال �سعادة اللواء املري اإن مبادرة �سقيا االأمل 
تعترب حتديا اإن�سانيا نبيال يحمل يف طياته ر�سائل قيمية تعزز مفهوم العطاء 
العون  يد  ومد  االإن�ساين  والتعاطف  الت�سامن  قيم  وتر�سخ  االأم��ل،  و�سناعة 
للب�سر، ونحن يف �سرطة دبي ي�سرفنا امل�ساركة يف هذه املبادرة االإن�سانية التي 

تعك�ش �سورة الدولة كحا�سرة اإقليمية ودولية للعمل االإن�ساين.

�ملوظفون ي�ساركون عرب �سخ �ملياه يف » �مل�سخة �لتفاعلية«

�سرطة دبي تدعم مبادرة �سباق »�سقيا االأمل« اليوم االأحد 

ي�ستهدف �الأطفال حتى 18 عامًا بخدمات متكاملة حتقق �لدمج �ملجتمعي

ح�سة بنت عي�سى بوحميد تفتتح مركز دبي ملتازمة داون
علي �حلباي: توفري رعاية مثالية بروؤية عمل تنموية �أفقها �لدمج و�لتمكني يف �ملجتمع

مبادرة »ياري فطوركم علينا« ت�ستهدف م�ساركة 50 
اأ�سرة مواطنة يف حي الرقايب ال�سكني بعجمان

حمكمة راأ�ش اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ

تعلن حمكمة ر�أ�س �خليمة �البتد�ئية – د�ئرة �لتنفيذ – عن بيع �ل�سيار�ت �لتالية عن طريق �سركة �الإمار�ت للمز�د�ت 
�س.ذ.م.م يف متام �ل�ساعة �خلام�سة م�ساءً� يوم �الربعاء �ملو�فق 15  مايو 2019 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�سيار�ت بزيارة 
موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �العرت��س مر�جعة ق�سم 

�لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�سمي.
     

792/2019    201498001C        60000
2608/2019    2015716042        9700
4833/2019    2017721056   37000
6172/2019    201877193U     50000
6173/2019   328   201369893Q           15000
6167/2019    201562672R          10000
6186/2019   ES350 201323067L           20000
6181/2019    201680538B     45000
6187/2019       201515443B         14000
6164/2019    20175819S       158000
6175/2019    2017720646   49000
6397/2019    201462582     26000
7456/2019    201223818G      39000
7411/2019    201553278D      29000
7459/2019    201654530    12000
7458/2019    201581709K    11000
7507/2019    201552612R         13000
7447/2019      201638152F    61000
7416/2019    201560150C        10000
7413/2019     2016687101       62000
7412/2019     201340633     6000
7410/2019   RX 350 201566447P    62000
7454/2019    2009143392     7000
7455/2019    201743015C       /    43000
7415/2019    20121710614     7000
7457/2019     20165491915      14000
7463/2019     20159434214     16000
5940/2019     2017892665     22000
22690/2018    2010598844     6000
4038/2019     20152740815     14000
4037/2019    20144075413       12000
2676/2019     2017403493      25000
2647/2019    201432471B       11000
4041/2019    2015629355     28000
6751/2019    2016793531        15000
6717/2019    2015215668    20000
6718/2019    20084538311     20000
6721/2019    20124489515     11000
6716/2019   X6   200936596Q(    )     20000
5944/2019    20135134813      11000
6469/2019     20151032N         175000
6474/2019    201560364A         38000
6542/2019    201585095A         27000
6553/2019    201560361A         41000
6545/2019    201895421A        23000
6558/2019    201524905E     25000
6551/2019    201352501T     23000
6401/2019    201451571U     16000
6520/2019    201347832P     15000
6526/2019   6 20174432711     42000
3925/2019    201665239T     45000
6956/2019    201431027P     37000
6957/2019    201790343A        22000
7339/2019    201891285A        75000
7337/2019    201895636A        22000
7301/2019    2013712793      85000
6927/2019   A4 201437691O      25000
6916/2019    201629614R    16000
6924/2019   Q5 201324401U     32000
6922/2019     201652428S      23000
6920/2019    20137259416     32000
6926/2019    201559771R   30000
6925/2019   ASX 20173204817     35000
6918/2019    20142645415     29000
7333/2019    201665268J    45000
7334/2019   Q50 20153451214     30000
7336/2019    2012478061    7000
7338/2019   SRX 201977905L    30000
7335/2019    2015426479    14000
7303/2019    20147604914      30000
7302/2019    20154795615      115000
7300/2019      201618850H      60000
9742/2017     201653750B      AlHabtoor Cars18000
8227/2018   L200 201735669B   AlHabtoor Cars28000



األحد    12   مايو    2019  م   -   العـدد  12629  
Sunday   12   May   2019  -  Issue No   12629 عربي ودويل

09

دع���ا وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الفرن�سي ج���ان-اإي���ف ل��و دري����ان ال�����س��ي��اح اىل 
ال�ساحل، بعد خطف اثنن من  مزيد من احل��ذر يف منطقة جنوب 
ازدي��اد حتركات املتطرفن يف هذه  اإىل  الفرن�سين يف بنن، م�سريا 
املنطقة. وقال لودريان يف ت�سريح الذاعة اأوروبا "يتعن اتخاذ اق�سى 
عمليات  ح�سول  لتجنب  املناطق  ه��ذه  يف  واحل���ذر  احليطة  درج���ات 

خطف مماثلة ولتجنب ت�سحيات يقدمها جنودنا".
ال�سائحن الفرن�سين باتريك بيك ولوران  اأ�سفر االإف��راج عن  وقد 
�سمال بنن ثم  اأيار-مايو يف  االأول من  اللذين خطفا يف  ال�سيمويا 
يهمون  اخل��اط��ف��ون  ك��ان  عندما  امل��ج��اورة  فا�سو  بوركينا  اإىل  ��ق��ال  نحُ
بنقلهما اإىل مايل، عن مقتل جندين من القوات اخلا�سة الفرن�سية 

ليل اخلمي�ش اجلمعة يف �سمال بوركينا فا�سو.
الذين يرغبون  اأن يطلع جميع  ال�سروري  "من  اأن��ه  لودريان  واك��د 
يف القيام برحالت �سياحية يف هذه البلدان، م�سبقا على ما ن�سميه 
"ن�سائح اإىل امل�سافرين" التي و�سعتها وزارة اخلارجية وتعيد النظر 
التي تواجه  املناطق االآمنة، وتلك  اإىل  با�ستمرار، وت�سري فيها  فيها 

خماطر �سغرية وتلك التي تواجه خماطر كبرية".
واأ�ساف اإن "املنطقة التي كان مواطنانا فيها، كانت تعترب منذ فرتة 
اأي منطقة يتعن االمتناع عن الذهاب  ال باأ�ش بها منطقة حمراء، 

اإليها، حيث تتم مواجهة خماطر كبرية اإذا ذهبنا".

منح الربملان اليوناين رئي�ش الوزراء األيك�سي�ش ت�سيربا�ش، الثقة يف 
اقرتاع اأجري باأغلبية 153 ع�سواً �سد 136، وفقاً ملا اأعلنه متحدث 
با�سم رئا�سة الربملان. بهذا �سار باإمكان ت�سيربا�ش اأن يوا�سل رئا�سته 
األيك�سي�ش ت�سيربا�ش،  الي�ساري  ال��وزراء  البالد. كان رئي�ش  حلكومة 
اجلمعة  م�ساء  بالثقة  ت�سويتا  اليونانين  امل�سرعن  على  اق���رتح 
"الدميقراطية  املحافظ  املعار�سة  ا�ستجابة ل�سغوط مار�سها حزب 
اإليه  ينتمي  ال��ذي  �سرييزا  ح��زب  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  اجلديدة". 
ت�سيربا�ش ال يحظى باالأغلبية املطلقة يف الربملان، اإال اأنه فاز بدعم 
كاٍف من امل�سرعن االإ�سافين ب�سورة مكنته من اجتياز الت�سويت 
حزب  اإل��ي��ه  دع��ا  الثقة  بحجب  اق���رتاح  عقب  الت�سويت  ومت  بنجاح. 
الدميقراطية اجلديدة �سد وزير دولة كان اأدىل بت�سريحات مهينة 

حول �سيا�سي من احلزب اليميني من ذوي االحتياجات اخلا�سة. 
اإذا  ما  الت�سويت على  الربملان  ت�سيربا�ش من  ذلك، طلب  على  ورداً 
كان لديه ثقة يف احلكومة باأكملها، مما يتيح له الفر�سة ال�ستخدام 
ر�سائل  الإر�سال  الربملان  يف  اأي��ام  ثالثة  ملدة  �سي�ستمر  ال��ذي  النقا�ش 

النتخابات االحتاد االأوروبي الربملانية الو�سيكة.
االأوروب��ي��ة يف  الربملانية  االنتخابات  اإج��راء  ذل��ك على خلفية  وياأتي 
ال�ساد�ش والع�سرين من ال�سهر اجلاري، يف الوقت الذي جتري فيه 
االأول"  "ت�سرين  اأكتوبر  منت�سف  اليونان  يف  الربملانية  االنتخابات 

املقبل.

اأعلن البنتاغون تخ�سي�ش مبلغ 1،5 مليار دوالر اإ�سايف لبناء جزء 
من اجلدار احلدودي الذي ي�سعى الرئي�ش دونالد ترامب لت�سييده 
على احلدود مع املك�سيك ملنع تدفق املهاجرين غري ال�سرعين، بعد 

توجيه مليار دوالر للغر�ش نف�سه يف مار�ش الفائت.
ووافق وزير الدفاع االأمريكي بالوكالة باتريك �ساناهان على تويل 
احلدود  يف  احلدودي  ال�سياج  كلم" من  ا�ستبدال 78 ميال "125 
الدفاع  وزارة  اأعلنت  ما  وتك�سا�ش، على  اأريزونا  اجلنوبية يف واليتي 

يف بيان.
وقال املتحدث توم كرو�سون اإّن "التمويل مت ا�ستقطاعه من م�سادرة 

متنوعة، من بينها توفري يف النفقات ومتطلبات متت مراجعتها".
وتابع اأن "هذا التحويل لالأموال لن يوؤثر على اال�ستعداد الع�سكري 

اأو على خم�س�سات عنا�سر اخلدمة".
التي  املوازنة  توفري  الكونغر�ش  رف�ش  من  باالإحباط  �سعوره  واإث��ر 
يريدها لبناء جدار حدودي، اأعلن الرئي�ش ترامب يف فرباير حالة 

طوارئ وطنية على احلدود.
ويف مار�ش الفائت، وافق �ساناهان على تخ�سي�ش مليار دوالر لبناء 
�سياج عاٍل بطول 92 كيلومرتا وارتفاع 5،5 اأمتار وحت�سن الطرق 

وتركيب اإنارة.

عوا�سم

باري�س

�أثينا

و��شنطن

االإرياين: عر�ش احلوثيني باإعادة االنت�سار غري دقيق وم�سلل
•• �سنعاء-وكاالت:

قال وزير االإعالم اليمني معمر االإرياين، اإن 
موانئ  من  االنت�سار  اإع��ادة  احلوثين  عر�ش 
دقيق  عي�سى غري  وراأ���ش  وال�سليف  احلديدة 

وم�سلل.
الإع���ادة  احل��وث��ي��ة  امللي�سيا  "عر�ش  واأ����س���اف 
وال�سليف  احل���دي���دة  م���وان���ئ  م���ن  االن��ت�����س��ار 
وراأ�ش عي�سى بدءا من يوم ال�سبت غري دقيق 
امليلي�سيا  ت�سليم  مل�سرحية  وا�ستن�ساخ  وم�سلل 

ميناء احلديدة لعنا�سرها".
"تويرت"  على  تغريدة  يف  االإري����اين،  واأو���س��ح 
الرقابة  يتيح مبداأ  اأح��ادي ال  انت�سار  "اأي  اأن 
اتفاق  ب��ن��ود  تنفيذ  م��ن  امل�����س��رتك  وال��ت��ح��ق��ق 
ال�سويد، هو مراوغة وحتايل ال ميكن القبول 

به".
" نحن م�ستعدون  وقال بن عزيز يف تغريدة: 
اإع����ادة  امل��رح��ل��ة االأوىل م���ن ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
وقد  عليه،  االت��ف��اق  مت  م��ا  ح�سب  االن��ت�����س��ار، 
ب���اأك���ر م���ن ر�سالة  ال��ف��ري��ق م��اي��ك��ل  اأب��ل��غ��ن��ا 

بذلك".
وتابع: "اأي انت�سار اأحادي دون رقابة وحتقق 
تنفيذ  االتفاق،  على  يعترب حتايال  م�سرتك، 
يعري  و�سوف  ك�سابقاتها،  هزلية  وم�سرحية 

االأمم املتحدة".
ميلي�سيات  اأن  اأك����دت  امل��ت��ح��دة  االأمم  وك��ان��ت 
اأجزاء  من  مبدئياً  ان�سحاباً  عر�ست  احلوثي 
ابتداًء  عي�سى  وراأ����ش  وال�سليف  احل��دي��دة  يف 
منه،   14 "اأيار" واإىل  مايو   11 ال�سبت  من 

م�سرية اإىل اأنها �سرتاقب عملية االن�سحاب.

اأمريكا تو�سع العقوبات على فنزويا  
•• وا�سنطن-رويرتز:

و�سعت اإدارة الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب نطاق العقوبات على فنزويال 
لت�سمل قطاعي اخلدمات الدفاعية واالأمنية يف حماولة لزيادة ال�سغوط 

االقت�سادية على الرئي�ش نيكوال�ش مادورو.
ويحر�ش البيت االأبي�ش على اإظهار اأن القوة الدافعة يف حملته امل�ستمرة 
انتفا�سة يف  ف�سل  بعد  �سيما  ت�سعف، ال  م��ادورو مل  اأ�سهر �سد  اأربعة  منذ 
االأ�سبوع املا�سي قادها زعيم املعار�سة خوان جوايدو، الذي تدعمه الواليات 
امل�سددة على  املتحدة ومعظم الدول الغربية. وبرغم العقوبات االأمريكية 
البلدان امل�سدرة للبرتول"اأوبك"،  البلد الع�سو مبنظمة  النفط يف  قطاع 
ال�سلطة بدعم من كوبا ورو�سيا وال�سن،  فقد ظل م��ادورو مم�سكا بزمام 

ويحتفظ بدعم اجلي�ش واملوؤ�س�سات االأخرى يف الدولة.
وقالت وزارة اخلزانة االأمريكية يوم اجلمعة اإنه ميكن االآن فر�ش عقوبات 
قطاعي  مع  تتعامل  التي  االأجنبية  وال�سركات  االأمريكية  ال�سركات  على 
اخل��دم��ات ال��دف��اع��ي��ة واالأم��ن��ي��ة يف ف��ن��زوي��ال، ع���الوة على ال��ع��ق��وب��ات على 

ال�سركات التي تعمل يف قطاعي النفط والبنوك.
التي  اإن االإج��راء ميثل حتذيرا لل�سركات االأجنبية  اأمريكي  وقال م�سوؤول 

تورد قطع الغيار الع�سكرية اأو معدات وخدمات االت�ساالت.
اأخرين  �سحن  �سركتي  اأي�سا  ال�سوداء  القائمة  ترامب على  اإدارة  واأدرج��ت 

وناقلتي نفط ل�سحنها اخلام من فنزويال اإىل كوبا.
وذكرت وزارة اخلزانة اأن ال�سركتن هما مون�سون نافيجي�سن كورب ومقرها 
جزر مار�سال، و�سريينيتي نافيجي�سن ومقرها ليبرييا. و�سملت العقوبات 

ناقلتن متلك كل من ال�سركتن اإحداهما وترفعان علم بنما.

ال�سرطة ال�سودانية متحو ا�سم الب�سري.. و�سورته
•• اخلرطوم-وكاالت:

يف خطوة جديدة لو�سع قطيعة مع النظام ال�سابق، اأزالت ال�سرطة ال�سودانية ا�سم و�سورة الرئي�ش 
ال�سابق عمر الب�سري من اأبراج �سكن ال�سباط بالعا�سمة اخلرطوم.

ووفق ما ذكرت �سحيفة "الوطن" ال�سودانية، فاإن �سورة عمر الب�سري اختفت من االأبراج ال�ستة بحي 
�سمبات، املتواجد قبالة "ال�سوق املركزي".

للرئي�ش  وعري�سة  كبرية  ب�سورة  تتزين  كانت  حيث  الب�سري"،  "اأبراج  ت�سمى  ال�ستة  االأب��راج  وكانت 
ال�سابق، مرتديا زي ال�سرطة ال�سودانية.

ي�سار اإىل اأن عددا من املوؤ�س�سات احلكومية وال�سفارات �سرعت منذ اأبريل املا�سي يف اإزالة ا�سم عمر 
الب�سري و�سورته من فوق جدران املباين احلكومية كدليل على �سقوط حكمه ونظامه.

اأ�سهر من املظاهرات �سد حكمه الذي  املا�سي، بعد  اأبريل   11 الب�سري، يف  ال�سوداين  وعزل اجلي�ش 
امتد 30 عاما، فيما مت اإيداعه ال�سجن يف وقت الحق.

فنانون �أتر�ك يدعمون رئي�س �لبلدية �ملعزول 

مراقبون: ترامب لن يدع اأردوغان يفلت بفعلته يف اإ�سطنبول

مادورو يتهم مدير اال�ستخبارات بتن�سيق االنتفا�سة الفا�سلة 

•• عوا�سم-وكاالت:

ان��ت��ق��د ال��ك��ات��ب ال�����س��ي��ا���س��ي اإي���الي 
"بلومبريغ"  اليك يف موقع �سبكة 
االأمريكية اإعالن الرئي�ش الرتكي 
خطته  اإردوغ�������������ان  ط���ي���ب  رج������ب 
ب�"تعزيز  ال���ق���ا����س���ي���ة  اجل�����دي�����دة 
اأّن  يعني  م��ا  اأي  دميوقراطيتنا" 
للحزب  ���س��وت��وا  ا�سطنبول  �سكان 
اأردوغ�����ان، وعليه  اخل��ط��اأ، يف نظر 
�ستحُجري املدينة انتخابات جديدة.   
ب��ن��اء ع��ل��ى م��زاع��م ب��وج��ود تزوير 
وخمالفات، �سيتوجه حزب اأردوغان 
الإجراء اإعادة ت�سويت يف انتخابات 
املقبل،  ال�سهر  ا���س��ط��ن��ب��ول  ب��ل��دي��ة 
اأمام  ال�سباق  احل���زب  خ�سر  حيث 
املعار�سة.  االأح�����زاب  م��ن  حت��ال��ف 
بالن�سبة  ��ح��ت��م��ل  يحُ ال  و���س��ع  وه����ذا 
االإ�سالموي  اأردوغ������ان  ح���زب  اإىل 
تاأتي من  الذي يعتمد على رعاية 
ال�سيطرة على احلكومات املحلية.

تمل  حتحُ ال  ج��دي��دة  انتخابات  لكّن 
التي  ال��ب��الد  معظم  اإىل  بالن�سبة 
دخ��ل��ت يف ح��ال��ة اع��رتا���س��ي��ة بعد 
االإع��������الن ف��ي��م��ا ي��ع��م��د ع�����دد من 
االأتراك الذين مل ينتقدوا اأردوغان 
����س���اب���ق���اً، وم�����ن ب��ي��ن��ه��م ع�����دد من 
اإىل اال�سطفاف بجانب  امل�ساهري، 
املعار�سة. حتدث الرئي�ش الرتكي 
ال�سابق وامل�سارك يف تاأ�سي�ش حزب 
ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ع��ب��داهلل غول 
اإع�����ادة االن��ت��خ��اب��ات. وتذكر  ���س��د 
غول  اأّن  تركية  اإع��الم��ي��ة  و���س��ائ��ل 
ووزير املالية ال�سابق علي باباجان 
اأردوغان  يخططان لالفرتاق عن 
ول��ت��اأ���س��ي�����ش ح����زب ج���دي���د. وك���ان 
هنالك ا�ستنكار دويل قوي للقرار، 
خارجية  وزراء  م���ن  اإدان�������ات  م���ع 
اأوروب���ي���ن ع���دة ك��م��ا م��ن االحت���اد 
الرئي�ش  اإدارة  ل��ك��ّن  االأوروب��������ي. 
االأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب كانت 

ك����ي ي���ت���م ا���س��ت��خ��دام��ه��ا م����ن قبل 
داع�����ش الإن�����س��اء خ��ط��وط لعمليات 
اخلالفة  اإىل  اأوروب�����ا  م��ن  جتنيد 
اأخ���ذ �سفحة من  ل��ق��د  امل��زع��وم��ة. 
كتاب اإيران لقواعد اللعب وحاول 
ان��ت��زاع ال��ت��ن��ازالت م��ن ال��غ��رب عرب 

اختطاف الرهائن. 
يتودد اأردوغان اإىل رو�سيا وي�سرتي 
نظاماً دفاعياً جوياً ال يتنا�سب مع 
االأطل�سي.  ���س��م��ال  ح��ل��ف  اأ���س��ل��ح��ة 
واإىل االآن، مل يتعهد بعد اأردوغان 
�ساعدوا  الذين  االأك���راد  ذب��ح  بعدم 
يف ال���ق�������س���اء ع���ل���ى داع���������ش داخ����ل 
�سوريا. اإّن تركيا من دون اأردوغان 
ت���ف���ر����ش حت����دي����ات على  ���س��ت��ظ��ل 
االأمريكية.  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 
االأ�سا�سي  اال���س��ط��راب  مثري  لكن 
ق��د رح���ل. ال  �سيكون  ال��ع��الق��ة  يف 
ي��ج��ب ع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اأن 
الرتكية.  ال�����س��ي��ا���س��ات  يف  ت��ت��دخ��ل 
ملا  اال�ستماع  اإىل  فقط  حتتاج  ه��ي 
يقوله مالين املواطنن االأتراك، 
وم����ن ���س��م��ن��ه��م ح��ل��ف��اء اأردوغ�������ان 
تتما�سى  ح��ال��ة  ه���ذه  ال�����س��اب��ق��ون. 

فيها قيم اأمريكا مع م�ساحلها.
ه������ذا وجل�������اأ ع���������س����رات م����ن اأب������رز 
الفنانن يف تركيا ملواقع التوا�سل 
الدعم لرئي�ش  االجتماعي الإب��داء 
ا�ستجابة  املعزول  ا�سطنبول  بلدية 
لدعوته لهم للتعبري عن رف�سهم 
االنتخابات  ف���وزه يف  اإل��غ��اء  ل��ق��رار 

على مر�سح احلزب احلاكم.
املن�سب  اأوغ��ل��و  اإم���ام  اأك���رم  و�سغل 
مل��دة تقل ع��ن ث��الث��ة اأ���س��اب��ي��ع قبل 
اأن تقرر اللجنة العليا لالنتخابات 
النتخابات  والدعوة  النتائج  اإلغاء 
الطعون  م��ن  �سل�سلة  بعد  ج��دي��دة 
ال����ت����ي ق����دم����ه����ا ح�������زب ال����ع����دال����ة 
والتنمية احلاكم الذي ينتمي اإليه 

الرئي�ش رجب طيب اأردوغان.
وقال اإمام اأوغلو يف كلمة حما�سية 

غائبة عن حملة االإدانة.
يقول املدير التنفيذي ملوقع اأحوال 
�سمت  اإّن  ت��ان��ري  اإل���ه���ان  ال���رتك���ي 
كاأّن  يبدو  االأم���ر  يجعل  وا�سنطن 
اأردوغ���ان  يبقى  اأن  "تريد  االإدارة 
واأ�ساف:  االأب����د.  اإىل  ال�سلطة  يف 
اإدارة  اإىل  بالن�سبة  الوقت  "حان 
ترامب الإ�سدار بيان قوي". اإّن رد 
وا�سنطن  قبل  من  البطيء  الفعل 
اإىل  لالنتباه  احل��اج��ة  يعك�ش  ق��د 
"كانون  دي�سمرب  منذ  اآخ��ر.  مكان 
ت���رام���ب  اأع�����ل�����ن  ح�����ن  االأول"، 
ان�����س��ح��اب ال���والي���ات امل��ت��ح��دة من 
م��ك��امل��ة هاتفية مع  ���س��وري��ا خ���الل 
الديبلوما�سيون  رك���ز  اإردوغ�������ان، 
االأم���ري���ك���ي���ون على  واجل��������راالت 
دف��ع اأردوغ���ان للتعهد ب��اأال يهاجم 
الذين ي�سكلون  ال�سورين  االأك��راد 
�سد  احل��رب  يف  جوهرين  حلفاء 
داع�������ش.  ح��ت��ى ه���ذا ال���ي���وم، يقول 
اأم��ري��ك��ي��ون يف حديث  م�����س��وؤول��ون 
اإىل اليك اإّن اأردوغان مل يقم بهذا 
االأث��ن��اء، ينخرط  التعهد. يف ه��ذه 
ناجحة  غ��ري  حملة  يف  البنتاغون 
بعدم  ت��رك��ي��ا  الإق����ن����اع  االآن  ح��ت��ى 
دفاعي  ن��ظ��ام  ����س���راء  اإىل  ال�����س��ع��ي 
ل��ك��ن فيما قد  ���س��اروخ��ي رو���س��ي. 
يكون مفهوماً اأّن انتخابات حملية 
قد ال ترتاأ�ش االأجندة االأمريكية، 

فاإن ال�سكوت اأي�ساً غري مربر.
ه��ن��ال��ك ال���ي���وم دع����م وا����س���ع داخل 
تعزيز  وج����ه  يف  ل���ل���وق���وف  ت��رك��ي��ا 
اأردوغان ال�سلطة. اإّن دعماً اأمريكياً 
لالأتراك الذين يعار�سون اخلداع 
االن��ت��خ��اب��ي ل��ل��ح��زب احل���اك���م هو 
ال�سدقية  ذك��ي: لن يحفظ  ره��ان 
اأردوغان  مع احلكم الذي �سيعقب 
�سي�سعف  اأي�������س���اً  ل��ك��ّن��ه  وح�����س��ب 
اأ����س���ب���ح ح��ل��ي��ف��اً ال ميكن  رئ��ي�����س��اً 
�سنوات  خ����الل  ع��ل��ي��ه.  االع���ت���م���اد 
الأرا�سيه  اأردوغ�����ان  �سمح  اأوب���ام���ا، 

والذي  اال���س��م  نف�ش  يحمل  ال���ذي 
1998 وك��ت��ب جوخان  اأن��ت��ج ع��ام 
اأوزوج��وز من فرقة اأثينا ملو�سيقى 
ال��������روك، ال���ت���ي م��ث��ل��ت ت���رك���ي���ا يف 
املو�سيقية  ي��وروف��ي��ج��ن  م�����س��اب��ق��ة 
"كل  تويرت  على   ،2004 ع��ام  يف 
ن��ري��ده ه��و احل���ق���وق، القانون  م��ا 

والعدالة".
وو������س�����ف اإم����������ام اأوغ������ل������و اإع��������ادة 
يونيو   23 ي������وم  االن����ت����خ����اب����ات 
ح���زي���ران ب��اأن��ه��ا م��ع��رك��ة م��ن اأجل 

الدميقراطية يف تركيا.
واأث��ار ات�ساع نطاق حملة الفنانن 
ج����ان����ب  م�������ن  ع����ن����ي����ف����ا  ف�����ع�����ل  رد 
ال�سجالت  مدير  ون�سر  احلكومة. 
���س��ف��ي �سورة  ال��رئ��ا���س��ي��ة حم��م��د 
اأ�سماء  ت�سم  لقائمة  ت��وي��رت  على 
الفنانن الذين عربوا عن دعمهم 
الإم����ام اأوغ���ل���و. ث��م غ��ري اإع�����دادات 
وقت  يف  حل�����س��اب��ه  اخل�����س��و���س��ي��ة 
من�سوراته  ت��ع��د  مل  بحيث  الح��ق��ا 
ظاهرة للمتابعن من خارج قائمة 

اإن���ه ال  "يقولون  ال��ق��رار  ه��ذا  بعد 
ال،  يتحدثوا.  اأن  للفنانن  ينبغي 
�سيتحدثون... حان وقت احلديث، 

حان وقت رفع ال�سوت".
واخ���ت���ت���م ال�����س��ي��ا���س��ي ال���ب���ال���غ من 
ينتمي  وال�����ذي  ع��ام��ا   48 ال��ع��م��ر 
حلزب ال�سعب اجلمهوري املعار�ش 
كلمته بالقول "ال تقلقوا، كل �سيء 

�سي�سبح على ما يرام".
ويف اليوم التايل حتول هذا ال�سعار 
اإىل و�سم "ها�ستاج" باللغة الرتكية 
وجرى ن�سره اأكر من مليون مرة 

على تويرت.
املغنين  اأ�سهر  اأحد  تاركان،  وكتب 
يف تركيا، على تويرت يوم الثالثاء 
املا�سية  ال��ل��ي��ل��ة  ال���ن���وم  "عاندين 
ال��ق��ادم م��ن االأف���ق يف  لكن ال�سوء 
ال�سباح كان اأكر �سطوعا عن ذي 
اأن كل �سيء �سي�سبح  اأدرك��ت  قبل. 

على ما يرام".
ون�������س���ر ال���ف���ن���ان ال���ك���وم���ي���دي جم 
اأفالمه  اأح�����د  م���ن  ل��ق��ط��ة  ي��ل��م��از 

امل�سافن لديه.
ودفعت تلك اخلطوة حزب ال�سعب 
اجل��م��ه��وري ل�����س��وؤال احل��ك��وم��ة ما 
بجمع  اأم����را  تلقى  �سفي  ك���ان  اإذا 
الرئا�سة  ك��ان��ت  اإن  وم���ا  االأ���س��م��اء 
���س��ت��ت��خ��ذ خ���ط���وات ق��ان��ون��ي��ة �سد 

هوؤالء الفنانن.
االآن على  ترد احلكومة حتى  ومل 

ا�ستف�سار احلزب.
وقال حاكم اإقليم نو�سهر يف و�سط 
العدالة  حل����زب  امل��ن��ت��م��ي  ال���ب���الد 
لهوؤالء  ي�سمح  ل��ن  اإن���ه  وال��ت��ن��م��ي��ة 

الفنانن بالعمل يف مدينته.
ذلك  على  ردوا  الفنانن  اأن  غ��ري 

على نحو �ساخر.
ب��رين��ا ال���س��ن على  املمثلة  وق��ال��ت 
ا�سمي  مل��اذا  ي�سح،  ال  "هذا  تويرت 
ولي�ش  ال���ق���ائ���م���ة  يف  ال���ث���ال���ث  ه����و 
االآن.  ���س��ج��ارات  �ستن�سب  االأول، 
اأعيدوا  اأبجديا.  مرتبة  غري  اإنها 
التي  للقائمة  اإ���س��ارة  يف  ترتيبها" 

اأعدها �سفي.

وكان فيغريا فر بعد هذه املحاولة، 
االأمريكي  الرئي�ش  نائب  اأعلن  كما 
م���اي���ك ب��ن�����ش. واأك������د م�������ادورو اأن���ه 

قريبا". خيانته  ثمن  "�سيدفع 

الذي  االنقالب" الفا�سل  "بتن�سيق 
دعا اإليه زعيم املعار�سة الفنزويلية 
ن��ي�����س��ان-  30 يف  غ����اوي����دو  خ������وان 

اإبريل.

وت���ن���درج ه���ذه االت���ه���ام���ات يف اإط���ار 
ال�سلطات  ت�����س��ن��ه��ا  ال���ت���ي  احل��م��ل��ة 
الت�سافية على "اخلونة" امل�سوؤولن 

عن االنتفا�سة الفا�سلة.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

الفنزويلية  ال�����س��ل��ط��ات  ت���وا����س���ل 
"اخلونة" امل�سوؤولن  هجومها على 
الرئي�ش  على  الفا�سل  التمرد  ع��ن 
اتهم  ال�������ذي  م���������ادورو  ن���ي���ك���وال����ش 
ال�سابق  اال�ستخبارات  جهاز  مدير 
الع�سيان  حم����اول����ة  "بتن�سيق" 
اآي  لل�سي  "جا�سو�ش  اأن����ه  م��ع��ت��ربا 

ايه"، وكالة اال�ستخبارات املركزية.
من جهته، �سيحاول زعيم املعار�سة 
خوان غوايدو ا�ستعادة زمام االأمور 
ال�سبت  ت����ظ����اه����رات  اإىل  ب����دع����وة 
التاأييد  حجم  تك�سف  اأن  يفرت�ش 

له.
بثها  ك���ل���م���ة  يف  م������������ادورو  وق���������ال 
اأن  اإث���ب���ات  يف  "جنحنا  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
من  جتنيده  مّت  فيغريا  كري�ستوفر 
قبل ال�سي اآي اإيه قبل اأكر من عام 
واأنه كان يعمل كخائن، كجا�سو�ش، 
هذه  ي���ق���دم  اأن  ب�����دون  كمند�ش"، 

االأدلة.
قام  ف��ي��غ��ريا  اأّن  م������ادورو  واأ�����س����اف 

ق�����س��ائ��ي��ا، ات���ه���م ع�����س��رة م���ن ن���واب 
العظمى"  "باخليانة  امل���ع���ار����س���ة 

و"التاآمر".
واأب��رز ه��وؤالء ادغ��ار زام��ربان��و نائب 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  رئ��ي�����ش اجل��م��ع��ي��ة 
وذكرت  امل��ع��ار���س��ة.  عليها  ت�سيطر 
م�ساعدي  اأق��رب  اأن  العليا  املحكمة 
خ�����وان غ����واي����دو اأوق������ف وو����س���ع يف 
االحتجاز املوقت يف �سجن ال�سرطة 
اأكرب  ت��ي��ون��ا،  ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ف����ورت 

جممع ع�سكري يف كراكا�ش.
وقالت حماميته ليليا كاميخو اأنها 
ال ت��ع��رف ���س��ب��ب ن��ق��ل م��وك��ل��ه��ا اإىل 
بينما  الع�سكرية  "لل�سرطة  �سجن 

هو مدين".
املتهمن،  ال��ع�����س��رة  ال����ن����واب  وم����ن 
دبلوما�سية  م��ق��ار  اإىل  ث��الث��ة  جل���اأ 
اأجنبية، بينما اأعلن رابع هو لوي�ش 
فر  اأن��ه  فيديو  ت�سجيل  يف  فلوريدو 
نظام  من  "ليحتمي  كولومبيا  اإىل 

م�ستعد ل�سجن نواب".
ويعك�ش نقل ادغار زامربانو ت�سددا 
اجلمعية  حيال  احلكومة  قبل  م��ن 

ال���وط���ن���ي���ة ب���ع���د ع�������س���رة اأي�������ام على 
حماولة االنتفا�سة.

املحامي  رافاي  وقال خوان مانويل 
الد�ستورية،  بالق�سايا  املتخ�س�ش 
"زامربانو  اإن  لوكالة فران�ش بر�ش 
نقل اإىل هذا ال�سجن الأنها"ال�سلطة" 
تعترب اأنه يجب اأن يحاكم مبوجب 

القانون الع�سكري".
ال�سبت  تظاهرات  اإىل  غ��واي��دو  دع��ا 
تاأييد  م����دى  حت����دد  اأن  ي��ف��رت���ش 
امل��ع��ار���س��ن مل�����ادورو ل��ه ب��ع��د ثالثة 
اإعالن  على  ال�سهر  ون�سف  اأ���س��ه��ر 
امل���ع���ار����ش ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 35 
عاما، نف�سه رئي�سا بالوكالة للبالد.

وت�����س��ف احل��ك��وم��ة ج���ه���وده لطرد 
باأنها حماولة  ال�سلطة  م��ادورو من 
الرئي�ش  اإدارة  تدعمها  "انقالب" 

االأمريكي دونالد ترامب.
البحرية  دان����ت  اأخ�����رى،  م���ن ج��ه��ة 
�سفينة  توغل  اجلمعة  الفنزويلية 
منطقتها  يف  اأم����ريك����ي����ة  ح���رب���ي���ة 
االقت�سادية احل�سرية، بالقرب من 

حدود مياهها االإقليمية.

يف �سمال �سوريا الق�سف  جراء  نازح  األف   180
•• دم�سق-وكاالت:

رفع مكتب تن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية يف منظمة االأمم املتحدة عدد النازحن جراء العنف ب�سمال غرب �سوريا، حيث 
ت�سن القوات النظامية هجمات �سد مناطق ت�سيطر عليها املعار�سة منذ نهاية اأبريل "ني�سان" املا�سي، اإىل 180 

األف �سخ�ساً.
ويف اأحدث تقاريره املن�سور اليوم، اأ�سار املكتب اإىل اأن 180 األف مدنًيا تركوا منازلهم خالل الفرتة بن 29 اأبريل 
اإدلب، والباقي  األف فروا نحو �سمال و�سرق حمافظة   165 ال�سهر اجلاري، منهم  "ني�سان" املا�سي والتا�سع من 

اإىل حمافظة حلب.
وترتكز الغارات اجلوية والق�سف املدفعي للجي�ش ال�سوري واأبرز حلفاءه، رو�سيا، على جنوب اإدلب و�سمال حمافظة 

حماة املجاورة، حيث تدور اأي�ساً معارك بن القوات املوالية لدم�سق وف�سائل معار�سة م�سلحة.
وال  قبل  من  بالفعل  ن��زح  اأغلبهم  �سخ�ش،  مليوين  بها  يوجد  مواجهات  ت�سهد  التي  املنطقة  اأن  املكتب  ح��ذر  كما 
ميتلكون �سوى موارد حمدودة للتعامل مع الو�سع احلايل، يف الوقت الذي يتجهون فيه اإىل مناطق مت�سبعة �سكانياً 

وحيث و�سلت الطاقة اال�ستيعابية ملخيمات االإيواء اإىل الدرجة الق�سوى.
ال�سعب  اأن��ه من  الفرتة، م�سيفة  تلك  يف  �سخ�ساً   120 تقارير حول م�سرع  ورود  االأممية  الوكالة  اأك��دت  باملثل، 

التحقق من الرقم وكذلك عدد امل�سابن الذين قد ي�سلوا ملئات االأ�سخا�ش. 
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ب�سبب �تفاقية �أليكا:

تون�ش: نائب يف الربملان يهّدد ال�ّساهد بالقتل...
•• الفجر - تون�س

النائب  "ت�سريحات  ب�  نّددت حركة حتيا تون�ش 
في�سل التبيني التي هّدد فيها رئي�ش احلكومة 
ب�  اإي���اه���ا  وا���س��ف��ة  بالقتل"،  ال�����س��اه��د  ي��و���س��ف 
التام  "دعمها  موؤكدة  والالم�سوؤولة"،  "امل�سينة 
منذ  متكررة  لهجمات  تعّر�سه  ظ��ّل  يف  لل�ساهد 
انتخابية  ح��م��الت  تنظيم  يف  البع�ش  ان��ط��الق 

مبّكرة".
وعرّبت احلركة يف بيان �سادر عنها ، عن �سجبها 
ما اأ�سمته ب� "خطاب حتري�سي ودعوة اإىل العنف 

اأن  معتربة  القتل"،  اإىل  ال��ّدع��وة  حد  اإىل  بلغت 
اإىل مثل  املعار�سة  يف  االأطراف  بع�ش  "“جنوح 

هذه ال�ّسعبوية دليل على اإفال�ش �سيا�سي”.".
واأّكدت "دعمها التام ملبادرة اإبرام ميثاق االأخالق 
احلكومة"،  رئي�ش  عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  ال�سيا�سة 
اإيجابا  للتفاعل  ال�سيا�سية  القوى  "كافة  داعية 

اأن  يحُفرَت�ش  انتخابية  �سنة  اأّننا يف  معها خا�سة 
يكون املناخ ال�سيا�سي خاللها خاليا من �سوائب 

العنف والكراهية".
هّدد  ق��د  ك��ان  التبيني  في�سل  النائب  اأن  ��ذك��ر  يحُ
اجلمعة خالل مداخلة اإذاعية له ال�ّساهد بالقتل 
وال�سامل  املعّمق  احل��ّر  التبادل  اتفاقية  ب�سبب 

عليها  للتوقيع  احلكومة  ت�ستعد  التي  "األيكا" 
التوقيع  مّت  "اإذا  ق��ائ��ال  االوروب����ي  االحت���اد  م��ع 
اإىل  و�سويل  �سورة  ويف  "األيكا"،  اتفاقية  على 
احلكم، �سيكون ماآلك االإع��دام رميا بالر�سا�ش 
يف �سارع احلبيب بورقيبة بالعا�سمة على مراأى 

كل التون�سين".
واعترب التبيني ان هذه االتفاقية متّثل ا�ستعمارا 
ج��دي��دا م��ن االحت����اد االأوروب�����ي واأن����ه يف �سورة 
التوقيع عليها يحُ�سبح التون�سيون عبيدا، مطالبا 
ال�سعب بالت�سدي لالتفاقية املذكورة وملا اأ�سماه 

ب�سعي احلكومة لرهن االأجيال القادمة.

حركة حتيا تون�ش: اجلنوح اإىل مثل هذه 
ال�ّسعبوية دليل على اإفا�ش �سيا�سي

 اتخذ اأكيهيتو مواقف تتعار�ش ب�سكل مبا�سر مع اأجندة 
معظم اجلماعات اليمينية املتطرفة اليابانية

 اجلماعات القومية ح�سا�سية �سيا�سية اأكرث تنوًعا من 
و�سائل التعبري عنها النمطية

 هناك من يعمل من اأجل جي�ش ياباين قوي، ومن 
يتم�سك بالتحالف مع االأمريكان

 �سيء واحد يوحدهم: دعمهم للموؤ�س�سة االإمرباطورية، 
واحلاكم اجلال�ش على عر�ش االأقحوان

 يعتقد البع�ش اأن العدو يف �سيول، ويرى اآخرون اأنه 
يف بيونغ يانغ، اأو وا�سنطن

- تغرّي اأ�سلوب عملهم،  لكنهم حافظوا على دعم املوؤ�س�سة 
االإمرباطورية، وازدرائهم ال�سيا�سة ال�سيا�سوية

عنف لفظي وحتري�س �سد �ل�ساهد

�سينزو �بي �ل�سعي �ىل �لتغيري

�ليمني �لقومي  تعبري�ت عديدة و�لهدف و�حد ناروهيتو �المرب�طور �جلديد

�لطفل هي�ساهيتو  �لوريث �لوحيد للعر�س �كيهيتو يغادر �مل�سرح

ال يثقون يف �لطبقة �ل�سيا�سية:

اليابان: اجلماعات القومية واالإمرباطور، عاقات خطرية...؟
•• الفجر - خرية ال�سيباين

ل���ئ���ن ك����ان����وا وا����س���ح���ن ل��ل��ع��ي��ان يف 
ب�ساحناتهم   ، ال���ع���ام���ة  االأم�����اك�����ن 
نا�سطوها  ي����ردد  ح��ي��ث   ، ال��دع��ائ��ي��ة 
براجمهم باأ�سوات عالية ، فاإن عدًدا 
اليمينية  اجلماعات  من  يح�سى  ال 
املتطرفة اليابانية - يويوكو دانتاي 

- تبقى منق�سمة.
جي�ش  اج��ل  من  يعملون  الذين  بن 
يتم�سكون  وال���ذي���ن  ق�����وي،  ي���اب���اين 
املتحدة  ال����والي����ات  م���ع  ب��ال��ت��ح��ال��ف 
"العدو"  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  وال���ذي���ن   ،
موجود يف �سيول، بينما يرى اآخرون 
فان  وا�سنطن،  اأو  يانغ  بيونغ  ان��ه يف 
ه���ذه احل�����س��ا���س��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة اأكر 
النمطية  التعبري  و�سائل  من  تنوًعا 
التي ت�ستخدمها. وهناك �سيء واحد 
يوحدهم جميًعا: دعمهم للموؤ�س�سة 
اجلال�ش  واحل��اك��م  االإم���رباط���وري���ة، 
امل�سكلة: من  االأق��ح��وان.  على عر�ش 
�ساللة  اأع�ساء  اآخ��ر  اأّن  امل��وؤك��د  غ��ري 

ياماتو ي�ساركونهم وجهة نظرهم.

�لد�ستور مقابل �لتحريفية
تخلى   ،  2019 اأب�����ري�����ل   30 يف 
"اإمرباطوًرا  اأكيهيتو ر�سمياً لي�سبح 
هي�سي  حقبة  بذلك  منهيا  فخرًيا"، 
ال�سلطة  توىل  عندما  افتتحها  التي 
م��ع��روًف��ا يف  ي��ك��ن  1989. مل  ع���ام 
اخل���ارج - ورمب��ا مل يكن اأب���ًدا مبثل 
اليوم  مثل  االعالمي  احل�سور  ذاك 
ال���ذي تخلى ف��ي��ه ع��ن ع��ر���س��ه - فاز 
معظم  بقلوب  املتكّتم  احل��اك��م  ه��ذا 
والهادئ  الوقور  مبوقفه  اليابانين 
"حتقيق  ����ا  اأي���������سً ي���ع���ن���ي  )ه���ي�������س���ي 

ال�سالم"(.
اأي  عليه  يحظر  الد�ستور  ك��ان  واإذا 
ببع�ش  اأدىل  فقد   ، �سيا�سي  تعبري 
رمزية  مو�سوعات  حول  املالحظات 
 ، دوره(  يف  ب��ال��ب��ق��اء  ل���ه  )���س��م��ح��ت 
ولكنها تكت�سي اأهمية �سيا�سية فعلية 
ب�سكل  تتعار�ش  مواقف  اليابان،  يف 
اأجندة معظم اجلماعات  مبا�سر مع 

اليمينية املتطرفة اليابانية.
قوًيا  ا  معار�سً اأكيهيتو  ك��ان  وه��ك��ذا، 
الأي مراجعة تاريخية من �ساأنها اأن 
خالل  اليابان  م�سوؤوليات  اإىل  تعود 
احلرب. واأعرب االإمرباطور الياباين 
رقم 125 عن "ندمه العميق" منذ 
الفلبيني  الرئي�ش  اأمام   2015 عام 
يف   2018 ع�����ام  ك���ل���م���ات���ه  وك������رر   ،
ذكرى  مبنا�سبة  االأخ����ري  االح��ت��ف��ال 

التي  اإي�����س��وي��ك��اي،  جمموعة  اأّن  اإاّل   
رمبا يتبعها باقي اليمن املتطرف ، 
قد ال تدعم �سينزو اآبي لي�ش ب�سبب 
م�سروعه، وامنا ب�سبب موقف رئي�ش 
الوزراء، الذي يحُ�ستبه يف اأنه ال ياأخذ 
يف االعتبار املوؤ�س�سة االإمرباطورية. 
هو  االإم���رباط���ور  ك��ان  امل��ا���س��ي،  "يف 
املرة  ا�سم ع�سره. هذه  ال��ذي يختار 
كان �سينزو اأبي نف�سه هو الذي طلب 
، من خالل املتحدث الر�سمي با�سم 
�سهر عن  االإع����الن قبل   ، احل��ك��وم��ة 
التاج  مع  الت�ساور  دون  "ريوا"  ا�سم 
اجل���دي���د.. وط��ري��ق��ة ال��ع��م��ل ه���ذه ال 

حترتم االإمرباطور".
ر���س��م��ي��ا ، ه���ي جل��ن��ة م���ن اخل����رباء 
للحكومة  مقرتحات  بعدة  تقدمت 
اختاروا  ال��ذي��ن  املجل�سن  ومم��ث��ل��ي 
ا�سم ريوا ، دون موافقة االإمرباطور. 
اأن  ، يف حن  �سيا�سًيا  القرار  ويحُعترب 
هذا اال�سم �سيكون اال�سم الذي حتته 
التاريخ )مل  �سيحُذكر االإمرباطور يف 

ك��امن��و، ال���ذي ح��ك��م م��ن 781 اإىل 
كورية.  اأ�سول  من  كانت   ،806

قدمها  ال��ت��ي  الفر�سية  ه��ذه  وم��ث��ل 
كلفته  ال�����س��ح��ف��ي��ون،  اأو  امل����وؤرخ����ون 
اجلماعات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ه��دي��دات 
اليمينية املتطرفة. عالوة على ذلك 
االحتفال  دائ���ًم���ا  اأك��ي��ه��ي��ت��و  رف�����ش   ،
بطقو�ش ال�سنتو يف �سريح يا�سوكوين 
حيث ي��ك��ّرم ال��رج��ال ال��ذي��ن �سقطوا 
ا  من اجل اليابان ، والتي ت�سم اأي�سً

جمرمي احلرب.

�الإمرب�طور بدل �ل�سيا�سة
اليمينية  اجل�����م�����اع�����ات  اأّن  غ�����ري 
ان���ت���ق���اد هذه  امل���ت���ط���رف���ة، رف�������س���ت 
تعترب  اإل��ي��ه��م،  فبالن�سبة  امل���واق���ف. 
القائمة  االإم���رباط���وري���ة  امل��وؤ���س�����س��ة 
وف��ًق��ا لالأ�ساطري  ي��ع��ود،  ت��اري��خ  على 
اأكر  ع����ام،   2600 اإىل  امل��وؤ���س�����س��ة، 
اأه�����م�����ي�����ة م������ن ه�������ذه االع�����ت�����ب�����ارات 
ال�سيا�سية. وكما يو�سح ميت�سوهريو 

ال���ت���ح���ري���ف���ي���ة، مثل  و�����س����يء م����ن 
الق�سية  وهي  اأويوكو،  جمموعات 
احل�سا�سة املتمثلة يف اعتالء امراأة 
ال�ساللة  كانت  اإذا  اليابان.  لعر�ش 
جتديدا  ت���ع���رف  االإم����رباط����وري����ة 
على  ناروهيتو  جلو�ش  م��ع  ن�سبيا 
وريًثا  القادم  للجيل  ف��اإن  العر�ش، 
هي�ساهيتو  االأم���ري   ، فقط  واح���ًدا 
يكن  مل  واإذا  ح��ال��ي��ا.  ع��اًم��ا   12  ،
عائق،  اأو  امل�����وت  ب�����س��ب��ب  ب��و���س��ع��ه، 
يرزق  مل  اإذا  اأو  وظيفته،  ممار�سة 
االأ�سرة  ت����زول  ف��ق��د  ذك�����را،  ط��ف��ال 

احلاكمة.
اأطلق   ، االحتمال  ه��ذا  ومل�����واجهة 
احل������زب الدمي������قراطي الليربايل، 
الذي ينت�������مي اإلي��������ه �س�������يزنو اآبي، 
 2005 جم��م�����������������������وع��ة ب��ح��ث ع����ام 
هي������ساهيتو  االأمي������ر  يكن  مل   -
والتي   - ال��وق��ت  ذل�����ك  م��ول��وًدا يف 
الن�ساء على  اإىل قبول  كانت متيل 

العر�ش.

"اأ�سعر  ل��ل��ح�����س��ور  وق�����ال  احل������رب، 
اأال  ا  خمل�سً واأمتنى  العميق،  بالندم 

تتكرر اآثار احلرب".
جملة قوية بالن�سبة البن هريوهيتو 
احل����رب  ال���ي���اب���ان يف  اإم�����رباط�����ور   ،
العاملية الثانية ، الذي عرّب ، دون اأن 
معار�سة  ع��ن   ، �سراحة  ذل��ك  يقول 
من   9 ل��ل��م��ادة  تنقيح  الأي  حمتملة 
د�ستور اليابان الذي يعلن اأن البالد 
"تتخلى عن احلرب اإىل االأبد". ومل 
تكن هذه �سابقة بالن�سبة اإىل اأكيهيتو 
، الذي ك�سر اأحد املحرمات منذ عام 
ال�سريحة  يف  االأق��ل  على   ،  2001
الكورية  االأ�سول  حمافظة:  االأك��ر 

املفرت�سة لل�ساللة االإمرباطورية.
ميالده  عيد  خالل  �سوؤال  على  وردا 
عام 2001 ب�ساأن كاأ�ش العامل الذي 
اجلنوبية  وك���وري���ا  ال��ي��اب��ان  نظمته 
بنوع  �سعر  اإن���ه  االإم���رباط���ور  ق���ال   ،
اجلزيرة  ���س��ب��ه  م��ع  "القرابة"  م��ن 
االإم���رباط���ور  وال�����دة  اأن  م��و���س��ح��ا   ،

من   ، ي�ستخدمون  اليابانيون  يعد 
حيث املبداأ ، لقب ميالد االإمرباطور 
مبجرد اأن يتم و�سع هذا اال�سم على 

العر�ش(.
لليمن  بالن�سبة  ح���رب  اإع����الن  ان���ه 
ينتقد  ال�����ذي   ، ال��ق��وم��ي  امل��ت��ط��رف 
ميكن  ال��ذي   - ري��وا  م�سطلح  ا  اأي�سً
له   - اجلميل"  "التناغم  ترجمته 
معنى �سيا�سي ، يف حن اأن مقرتحات 
بانا اأو بنوا )والتي تعني "وئام تام"( 
( ال��ت��ي قدمتها جل��ن��ة اخل����رباء  مت 

رف�سها. 
ه�����ذا ال���ن���ق���ا����ش ال�����س��ك��ل��ي واحل������ازم 
ظاهريا، جزء من خيبة اأمل اليمن 
اإمرباطورا  يف�سل  ال���ذي  املتطرف 
ي��خ��ت��ل��ف م��ع��ه، ع��ل��ى ح��ك��وم��ة "غري 

مهّذبة".

عودة �لنبالء؟
مع  للقطيعة  اآخ��ر  مو�سوع  هناك 
الت�سلح  اإع���ادة  يدعم  ياباين  مين 

كيمورا ، رئي�ش جمموعة اإي�سويكاي 
االإم�����رباط�����ور م��ل��ت��زم فقط  ف�����اإن   ،
ب���اح���رتام ال��ق��ان��ون ، وه����ذا االأخ���ري 
على  الرخام."  يف  حم���ف���ور  غ����ري 
الد�ستور،  اح�������رتام  االإم������رباط������ور 
واملادة  الد�ستور  تغيري  نريد  ولكننا 
يكون  لكي  لليابان  بالن�سبة  منه   9
موؤيدين  بقينا  ل��و  حتى  جي�ش  لها 
لطبيعته الدفاعية البحتة". موقف 
 1 يف  ناروهيتو  خطاب  مع  يتما�سى 
والذي  العر�ش،  اعتالئه  ي��وم  مايو، 
وعد فيه "بالعمل وفًقا للد�ستور" ، 

وبالتايل ، اأيا كان ذاك الد�ستور.
هذا الد�ستور، هو الذي وعد �سينزو 
اآبي بتغيريه رغم اأن املناورة معقدة. 
اإن�����ه ي��ت��ط��ل��ب ت�����س��وي��ت ال��ث��ل��ث��ن يف 
عقبة  ي�سكل  ل��ن  )وال���ذي  املجل�سن 
اأمام احلزب املحافظ يف ال�سلطة من 
الناحية النظرية( ،  واإجراء ا�ستفتاء 
- �سيكون �سابقة يف اليابان - يبدو اأن 

الظفر بنتيجته �سعب املنال. 

بالن�سبة  ت�����س��وره  مي��ك��ن  ال  اأم�����ر، 
ل����ل����ي����م����ن امل������ت������ط������رف امل�������وؤي�������د 
ندر�ش  "نحن  ل���الإم���رباط���وري���ة. 
احتمااًل اآخر ، اأال وهو اإعادة اإدماج، 
يف الطبقة االأر�ستقراطية اليابانية 
با�س�����تثناء   ،  1947 ع��ام  األ��غ��ي��ت 
ع�سرة  اإح���دى  احل��اك��م��ة  الع�����ائلة 
عائلة ميكنها اإعطاء اأزواج الأمريات 
العائلة االإمرباطورية ، مما يزيد 
من احتماالت الورثة الذكور حتى 

ال تنقر�ش ال�ساللة ".
احلل الذي من الوا�سح اأنه مل تتم 
اأب���ًدا م��ن قبل املحافظن  درا���س��ت��ه 
يف ال�سلطة، والذين رمبا ال يرون 
ب��ع��ن ال��ر���س��ا ع����ودة ظ��ه��ور طبقة 
بالعائلة  ويكتفون  يابانية  ن��ب��الء 
تنكم�ش  ال���ت���ي  االإم�����رباط�����وري�����ة 
اإذا  اأوىل  ب���اب  م��ن   - ك��ال��ت��ج��اع��ي��د 
مع  ال�سيا�سية  مواقفها  تعار�ست 
اأنها  طاملا  الع�سكرية-  م�ساريعهم 

ال متوت.
ل��ئ��ن ت���ب���دو امل���ف���ارق���ة م���ن اخل����ارج 
ال�سيا�سي  ال��ربن��ام��ج  ب��ن  �سارخة 
لليمن املتطرف، وبن ت�سريحات 
 ، القليلة  االإم��رباط��وري��ة  العائلة 
اأو  القومية  اجلماعات  معظم  فاإن 
كبرية  م�سكلة  تعتربه  ال  الوطنية 
، ف��دع��م��ه��م ه���و اأك����ر اأه��م��ي��ة من 

اخلالفات الوا�سحة.
، من  امل��ج��م��وع��ات  ه���ذه  اإن معظم 
عملها،  اأ����س���ل���وب  ه��ام�����س��ي��ة  خ����الل 
اليمن  ع��ن  للتمّيز  وا���س��ت��ع��داده��ا 
الياباين الكال�سيكي، رغم االتفاق 
حول اإعادة الت�سليح اأو دور اليابان 
خالل احلرب ، ت�سهد على خا�سية 
اأخرى من �سمات اليمن املتطرف 
الطبقة  يف  الثقة  ع��دم  ال��ي��اب��اين: 

ال�سيا�سية احلاكمة.
اإّن جمموعة اإي�سويكاي، التي دعت 
لوبان حل�سور موؤمتر  جان ماري 
يف اليابان عام 2010 ، هي وريث 
تاتينوكاي ، جمموعة اأتباع الكاتب 
 1970 انتحر عام  الذي  مي�سيما 
هدفه  ك��ان  فا�سل  "انقالب"  بعد 
املعلن ا�ستعادة �سلطة االإمرباطور. 
ولئن تغرّي اأ�سلوب العمل - ن�سال 
ون�سر  اللوبي،  ممار�سة   ، ال�سوارع 
واالنقالبات  العنف  بدل  املجالت، 
الثابت  ال��دع��م  ف��ان   - وال�سيبوكو 
وازدراء  االإمرباطورية  للموؤ�س�سة 
ال  ثابت  ال�سيا�سوية"،  "ال�سيا�سة 

يتحّول.
عن �سليات �لفرن�سية

املحجوب: هذه تفا�سيل املرحلة املقبلة من عملية طرابل�ش
•• طرابل�س-وكاالت:

الليبية،  العربية  امل�سلحة  بالقوات  املعنوي  التوجيه  اإدارة  مدير  اأك��د 
العميد خالد املحجوب، اأن القوات امل�سلحة العربية الليبية م�ستمرة يف 
قتال املجموعات امل�سلحة يف طرابل�ش، موؤكداً اأن حترير العا�سمة دخل 

مرحلته الثالثة، واأن عملية التحرير اقرتبت جداً.
"�سبوتنيك"  وكالة  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  املحجوب  العميد  واأو�سح 
ت�ستمر وفق  الع�سكرية  "العمليات  اأن  التطورات  اآخر  ب�ساأن  الرو�سية، 
الذي  ط��راب��ل�����ش،  يف  الع�سكرية  بالعملية  واخل��ا���ش  امل��ت��ب��ع  التكتيك 

اأن  ن��وؤك��د  حيث  وامليلي�سيات،  االإره��اب��ي��ن  على  الق�ساء  يف  يتلخ�ش 
الهدف ال يتعلق باملدينة اأو املدنين، واإمنا يتعلق بالق�ساء على تلك 
املجموعات االإرهابية وامليلي�سيات املتمركزة يف املدينة، كما اأن االأمر ال 

يتعلق بال�سيطرة االأر�سية".
مراحل،   3 ع��رب  مت��ر  "اأنها  املحجوب  اأك���د  اجل��وي��ة  العمليات  وح���ول 
الع�سكرية،  اال�ستخبارات  م��ن  املعلومات  على  احل�سول  ه��ي  االأوىل 
وبعدها يتم التاأكد من �سحتها على االأر�ش من خالل الروؤية احلية 
من خالل اأكر من م�سدر، ويتم حتديد االأهداف بدقة عالية جداً، 
داخلية  التي ح��ددت، وقد حتدث ويزير  الدقة  بنف�ش  العملية  وتنفذ 

حكومة الوفاق غري ال�سرعية عن دقة العمليات التي تنفذ".
وب�ساأن موعد اإنهاء عملية طرابل�ش اأو�سح املحجوب اأن "عملية طرابل�ش 
تنتهي يف اأي وقت، خا�سة اأنه ال اأحد ميلك �سقف الوقت، ونرى اأنها 
واإمنا  اجلغرافية،  بامل�ساحات  يتعلق  ال  االأم��ر  اأن  خا�سة  قريبة،  باتت 
بالق�ساء على قدرات تلك اجلمعات، وبعدها لن يكون هناك اأية اأزمات 

يف طرابل�ش، خا�سة اأن احلا�سنة ال�سعبية مع اجلي�ش".
والطيارين  املقاتلن  اأع���داد  اإح�سائيات  ع��ن  املحجوب  ���س��وؤال  وع��ن��د 
االأجانب يف �سفوف الوفاق، قال "هناك بع�ش اجلن�سيات املوجودة من 

الربتغال وال�سودان.

والعراق  ب�سوريا  املرت��بط  االإره������ابي  داع��������ش  تنظ������يم  يقوم  ك�����ما   
�سوريا  م��ن  اإره��اب��ي��ة  عنا�سر  و���س��ول  ت���اأكد  حي�����ث  امل�����ئات،  بج�����لب 
تلك  وراء  يقف  االإخ���وان  تنظيم  اأن  خا�سة  املا�سية،  الفرتة  وال��ع��راق 

العمليات".
ورداً على �سوؤاله عن معاملة االأ�سرى، قال امل�سوؤول الع�سكري اإن "مثل 
االأ�سرى،  قانون  عليهم  ي�سري  ال  املرتزقة  من  غ��ريه  اأو  الطيار  ه��ذا 
اأنهم يعاملون معاملة جمرمي احلرب، ويخ�سعون للقوانن  خا�سة 
القتل و�ساركوا فيه وق�سفوا  الليبية، كونهم حر�سوا على  الع�سكرية 

املدنين، واأود التاأكيد على اأننا نقاتل ع�سابات ال جي�ش منظم". 
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نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �الآخر

•• ديني�س ماك�سان

��ع��ج��ب ب��وق��اح��ة م���اري���ن ل���وب���ان. قبل  نحُ اأن  ي��ج��ب 
في�سبوك  على  حل�سابها،  وّظ��ف��ت  ���س��ن��وات،  ث��الث 
الت�سويت  ك����ان  ال���ربي���ط���اين.  ال��ع��ل��م  وت����وي����رت، 
ل�سالح الربيك�سيت دلياًل ، ح�سب قولها ، على اأن 
مناه�سي اأوروبا من الفرن�سين كانوا على اجلانب 
بطلها،  ف��رج  نايجل  وك��ان  التاريخ.  من  ال�سحيح 
الربيك�سيتيون  واأ�سبح  خائنا،  االألبيون  يعد  ومل 

اجلبابرة اجلدد.
كنموذج  العظمى  بريطانيا  حتيي  ت��زال  ال  اليوم، 
يحتذى، لكن احلقيقة خمتلفة متاًما. الربيك�سيت 
كان �سيئا لربيطانيا. وعدت رئي�سة الوزراء ترييزا 
ماي 108 مرة )!( يف جمل�ش العموم، باأن اململكة 
 29 االأوروب����ي يف  االحت���اد  خ���ارج  �ستكون  املتحدة 

مار�ش 2019.

بريك�سيت يحت�سر
ول���ك���ن، م��ث��ل ه����ري ال���راب���ع يف ك��ان��و���س��ا ، ركعت 
وامل�ست�سارة  م��اك��رون  الرئي�ش  اأم���ام  م��اي  ت��ريي��زا 
احت�سار  م��ع��ان��اة  مت��دي��د  على  للح�سول  م��ريك��ل 
نهاية  حتى  احلالة  ه��ذه  و�ست�ستمر  الربيك�سيت. 
يف   ،2020 ع��ام  حتى  يكن  مل  اإن  اأك��ت��وب��ر،  �سهر 
�سوء عدم الر�سا العام للوزراء والنواب، وغريهم 
االأكادميي  اأو  االقت�سادي  القطاعن  ممثلي  من 
الكربى  املدن  ا�سكتلندا وويلز، وجميع  ...، وقادة 

يف اإجنلرتا.
ووفق حتليل اأجرته وكالة �ستاندرد اآند بورز ، كلف 
من  باملائة   3 املتحدة  اململكة  االأوروب����ي  االحت���اد 
الناجت املحلي االإجمايل ، اأي 76 مليون يورو ، اأو 
اأ�سرة. وهذا، حتى قبل �سريان  لكل  يورو   2700

الربيك�سيت.
واأ�����س����ارت ج��م��ي��ع ���س��رك��ات ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��ارات يف 
اإجن���ل���رتا )ه���ون���دا ، ن��ي�����س��ان ، ت��وي��وت��ا ، ج���اك���وار ، 
اأنها ال ت�ستطيع  اإىل   ، اإم دبليو(  اأو بي  الند روفر 
بريطانيا  يف  ال�������س���ي���ارات  اإن����ت����اج  يف  اال����س���ت���م���رار 
واالحت��اد اجلمركي  املحلية  �سوقها  مقطوعة عن 
الر�سمية  ال�سيا�سة  والتي هي  االأوروب��ي،  لالحتاد 
نا�سطيها  ���س��غ��ط   حت��ت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  للحكومة 

املناه�سن الأوروبا.
تخفي�ش  مت  املتحدة.  اململكة  تنهار  مل  بالطبع، 
بنك  وي��ع��م��ل  ب��امل��ائ��ة،   15 بن�سبة  اجل��ن��ي��ه  ق��ي��م��ة 
اإجن���ل���رتا ع��ل��ى زي����ادة ال��ط��ل��ب امل��ح��ل��ي ع��ن طريق 
، كما مت تخفي�ش الديون والعجز  اإنتاج االأم��وال 

للحفاظ على بريطانيا واقفة على قدميها.
لدينا  البطالة  "معدل   ، ل��وب��ان  ال�سيدة  وح�سب 

م�ستوياته، فقد مت خلق �سعف عدد  اأدن��ى  هو يف 
وقف  ب��ع��د  االأج����ور  وزادت   ، فرن�سا  يف  ال��وظ��ائ��ف 
دول  �ست  ف���اإن   ، ال��واق��ع  يف  اجلماعية".  ال��ه��ج��رة 
ت��ت��م��ت��ع مبعدالت  اأع�����س��اء يف االحت�����اد االأوروب�������ي 

بطالة اأقل من اململكة املتحدة.
منذ حقبة تات�سر ، يعتمد �سوق العمل الربيطاين 
واالإعانات  ال�سعيفة  االأج���ور  ذات  الوظائف  على 
ال�����س��خ��م��ة ال��ت��ي ت��ق��دم الأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل الذين 
 3 املنح  ه��ذه  ومتثل  منخف�سة.  اأج���ورا  يقدمون 
ف��ا���س��ل 2 ب��امل��ائ��ة م��ن ن��ف��ق��ات ال���دول���ة. ف����اإذا كنت 
ت��ع��م��ل ���س��اع��ة واح�����دة يف االأ����س���ب���وع، ف���اأن���ت تعترب 
���س��اح��ب وظ��ي��ف��ة، وي��ج��ب اأن ي��ك��ون ل��ل��ع��دي��د من 
3 وظائف، لتغطية نفقاتهم  اأو  العمال وظيفتان 

يف نهاية ال�سهر.
 اأما بالن�سبة للهجرة ، فقد ازدادت منذ الربيك�سيت. 
ت�سري اأحدث االإح�ساءات اإىل اأن 627 األف مهاجر 
االث��ن��ي ع�سر  امل��ت��ح��دة خ��الل  اململكة  اإىل  و���س��ل��وا 
�سهًرا املا�سية. ويعي�ش مئات االآالف من املواطنن 
الربيطانين يف اإ�سبانيا وفرن�سا والربتغال ودول 
االحتاد االأوروبي االأخرى. وكلهم �سي�سطرون اإىل 
العودة اإىل البالد الأن الربيك�سيت يحرم االإجنليز 
من حقوق املواطنن االأوروبين ، ومن احل�سول 

على احلقوق الطبية؟

مادة ال�سقة قوية
لقد دمر الربيك�سيت �سمعة ال�سيدة ماي وطبقتها 
العن�سرية  الهجمات  ت�ساعفت  فقد  ال�سيا�سية. 
�سد املواطنن االأوروبين ، والكراهية التي اأثارها 
وحتى  واجلماعات،  املجتمع،  تق�ّسم  الربيك�سيت، 

االأ�سر.
مل تعد الدولة قادرة على اأداء وظائفها، وتطالب 
باالنف�سال  اأوروب�������ا  يف  ال��ب��ق��اء  ب��ح��ق  ا���س��ك��ت��ل��ن��دا 
اإن  تتفتت.  ال�سيا�سية  واالأح�����زاب  اإجن��ل��رتا.  ع��ن 
الربيك�سيت ي�سبه مادة ال�سقة قوية جتّمد جميع 

اآليات احلكومة وال�سيا�سة.
بف�سل  ن��ف�����س��ه��ا  ت���وا����س���ي  اأن  ف��رن�����س��ا  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
 ، املواطنن الربيطانين  اإّن غالبية  الربيك�سيت. 
، تخلوا  وفقا الآخر ا�ستطالع للراأي  باملائة    61
يف  �سخ�ش  اأي  اأراد  واإذا  الربيك�سيت.  تاأييد  ع��ن 
اخليالية  ل��وب��ان  ال�سيدة  حكاية  ت�سديق  فرن�سا 
حول الربيك�سيت، فيمكنه اأخذ اأول يورو�ستار اإىل 
فر�ش  يف  م��اي  ال�سيدة  تبداأ  اأن  قبل   - بريطانيا 
تاأ�سريات على جميع زوار اإجنلرتا - و�سيكون اأمام 

بلد بائ�ش ومرتدد ومنق�سم.

ترجمة خرية �ل�سيباين

ال�سيدة لوبان خمطئة: الربيك�سيت اأ�سعف بريطانيا، وق�ّسمها، واأربكها

 وزير ال�سوؤون االأوروبية ال�سابق يف حكومة توين بلري

مفو�ش اأوروبي: اإعادة االنتخابات يف اإ�سطنبول مهزلة
•• برلني-وكاالت:

و�سف املفو�ش االأوروبي ل�سوؤون اجلوار يوهان�ش هان، تربير جلنة االنتخابات 
ويف  "مهزلة".  اإ�سطنبول باأنه  الرتكية قرارها باإعادة االنتخابات يف بلدية 
النم�ساوي:  ال�سيا�سي  اآم زونتاج" االأملانية قال  "فيلت  ت�سريحات ل�سحيفة 
اخلارجية فيدريكا  العالقات  م�سوؤولة  مع  م�سرتك  فعل  اأول  رد  يف  "اأكدنا 
موغرييني �سرورة اأن ت�سرح املوؤ�س�سات امل�سوؤولة اأ�سباب قراراتها بعيدة املدى 
من هذا النوع". واأ�ساف اأنه يجب احرتام اإرادة الناخب يف اأي دميقراطية، 
و "من غري املقبول متاماً اأن يتم حرمان روؤ�ساء بلديات منتخبن من ت�سلم 

منا�سبهم الحقاً، كما حدث يف جنوب �سرق البالد".
اأم����ور ت��دع��و اإىل م��زي��د م��ن االأ����س���ف، ال�سيما واأن  اأن ك��ل ه���ذه  وت��اب��ع ه���ان 
املواطنن يف تركيا اأثبتوا ن�سجهم الدميقراطي من خالل امل�ساركة الكبرية 

يف االنتخابات. كانت اللجنة العليا لالنتخابات يف تركيا قررت يوم االإثنن 
مار�ش   31 يف  اإ�سطنبول  يف  ج��رت  التي  البلدية  االنتخابات  اإل��غ��اء  املا�سي 

يونيو"حزيران" املقبل.  23 يف  اأخرى  مرة  واإعادتها  "اآذار" املا�سي 
وجاء القرار بعد طلب تقدم به حزب الرئي�ش الرتكي رجب طيب اردوغان 
"العدالة والتنمية" الإعادة االنتخابات بدعوى حدوث "خمالفات للقواعد"، 
وبعثت اللجنة بخطاب اإىل االأحزاب اأعلنت فيه قبولها االأحد، املاآخذ حلزب 
ب�سكل  االنتخابية  املجال�ش  بع�ش  جتميع  يف  واملتمثلة  والتنمية  العدالة 
خمالف للقانون. كان اأكرم اإمام اأوغلو، مر�سح حزب "ال�سعب اجلمهوري"، 
اأكرب حزب معار�ش يف تركيا، فاز بانتخابات بلدية اإ�سطنبول بفارق �سئيل 
ع��ن مناف�سه ب��ن ع��ل��ي ي��ل��درمي، رئ��ي�����ش ال�����وزراء ال��رتك��ي ال�����س��اب��ق ومر�سح 
كعمدة  اأوغلو  اإم��ام  تعين  اإلغاء  مت  اللجنة  بقرار  والتنمية،  العدالة  حزب 

ال�سطنبول.

ترامب: اختبارات كوريا ال�سمالية لل�سواريخ  ال ُتقّو�ش الثقة
•• وا�سنطن-ا ف ب:

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����ش االأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب يف م��ق��اب��ل��ة م���ع موقع 
ال  ال�سمالية  كوريا  اأجرتها  التي  االأخ��رية  االختبارات  اأن  بوليتيكو، 

تحُقّو�ش الثقة.
اأّن  وقال: "اإّنها �سواريخ ق�سرية املدى، واأنا ال اأعترب على االإطالق 
ذلك يحُ�سّكل خرقاً لعالقة الّثقة، يف مرحلٍة ما قد يحدث هذا، لكن 
يف هذه املرحلة ال"، واأ�ساف اأن "االأمر يتعّلق ب�سواريخ ق�سرية املدى 

وباأ�سياء اعتيادّية، اعتيادّية جّداً".
واأطلقت بيونغ يانغ �ساروخن ق�سرَيي املدى اأول اأم�ش اخلمي�ش، يف 

ثاين اختبار ع�سكري خالل اأقّل من اأ�سبوع.
كيم  ال�سمايل  الكوري  والزعيم  ترامب  بن  الثانية  القّمة  وانتهت 
جونغ اأون، يف فيتنام يف فرباير"�سباط" املا�سي، من دون اّتفاق على 
و�سع حّد لربنامج بيونغ يانغ النووي مقابل تخفيف العقوبات، ومل 
تحُختتم حّتى ببياٍن م�سرتك، ما اأثار ا�ستياًء لدى كوريا ال�سمالّية اإزاء 

جمود املحادثات.
املوفد  و���س��ول  م��ن  �ساعات  بعد  اأم�����ش  اأول  االإط���الق  وج���اءت عملّية 
االأمريكي اخلا�ش حول كوريا ال�سمالّية �ستيفن بيغون، اإىل �سيوؤول 
الكورين  امل�سوؤولن  م��ع  حم��ادث��ات  الإج���راء  املا�سي  االأرب��ع��اء  م�ساء 

اجلنوبين حول خطوات احلليَفن ب�ساأن بيونغ يانغ.

ال يبدو �أن هناك خطة لغزو �أمريكي جديد 

االختاف والت�سابه بني غزو العراق واالأزمة مع اإيران

على  ب��ن��اء  تت�سرف  ت��رام��ب  اإدارة 
ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة حول  م���ع���ل���وم���ات 
اإيرانية قدمتها حكومة  تهديدات 

نتانياهو.
يف  بولتون  دور  اأن  الكاتبان  وراأى 
عدداً  ���س��دم  ال��ق��وات  ن�سر  اإع����الن 
م����ن خ������رباء االأم�������ن ال���ق���وم���ي يف 

وا�سنطن.
يف  ال�سابق  الكبري  امل�����س��وؤول  وق��ال 
اخلارجية  وزارة  يف  اال�ستخبارات 
ا�سطدم  ال�����ذي  ث��ي��ل��م��ان،  غ���ري���غ 
حتت  يعمل  ك��ان  عندما  ببولتون 

وال  الرئي�ش  ال  ب��ول��ت��ون،  اأن  فمع 
ال���ق���ائ���م ب���اأع���م���ال وزي�����ر ال���دف���اع، 
ب��ات��ري��ك ���س��ان��اه��ان، ك���ان ه���و من 
حاملة  اإر�سال  االأ�سبوع  هذا  اأعلن 
الطائرات اأبراهام لينكولن، والقوة 
ال�ساربة التي �سملت اأربع قاذفات 
لتوجيه  االأو����س���ط،  لل�سرق  ب�52 
االإيراين  للنظام  وا�سحة  ر�سالة 
م�سالح  ع���ل���ى  ه����ج����وم  اأي  ب�������اأن 
حلفائنا،  م�����س��ال��ح  اأو  اأم��ري��ك��ي��ة، 

�سيقابل بقوة غري متهاونة. 
اأن  اإىل  اإع�����الم  و���س��ائ��ل  واأ�����س����ارت 

اإمرته قبل غزو العراق: "مل اأ�سمع 
باأن ذلك حدث قط. اإنه اأمر غري 
م�سبوق.. اأن يقوم م�ست�سار لالأمن 
القومي با�ستخدام �سلطته الإر�سال 
حتى  يح�سل  مل  هذا  البيان،  هذا 

يف غزو العراق".
ال�سناتورين  اأن  امل��ج��ل��ة  وت������ورد 
وديك  اأودال  ت��وم  الدميقراطين 
ديربن، كتبا اأنه "بعد غزو اأمريكا 
نتدحرج  �سنة  ع�سرة  ب�ست  للعراق 
ث��ان��ي��ة ب���اجت���اه ����س���راع اآخ�����ر غري 
بناء  االأو�سط،  ال�سرق  يف  �سروري 

•• وا�سنطن-وكاالت:

هري�ش  مايكل  ال�سحافيان  ر�سد 
و الرا �سيليغمان ت�سابهاً بن حرب 
باأزمة  املحيطة  واالأح��داث  العراق 
الوا�سح  "من  اإن��ه  قائلن  اإي����ران، 
اإي����ران  اأن ���س��ي��ا���س��ة ت���رام���ب جت���اه 
وق��ع��ت يف ي���دي م�����س��ت�����س��ار االأم���ن 
ال��ذي طاملا  بولتون  القومي جون 
النظام يف طهران،  اإىل تغيري  دعا 
الدفع  يف  اأ�سا�سية  �سخ�سية  وك��ان 
ن��ح��و احل�����رب ع��ل��ى ال����ع����راق قبل 

عقدين".
"املراقبن  اأن  ال�سحافيان  وكتب 
ي���الح���ظ���ون اأوج������ه ���س��ب��ه ب���ن ما 
خالل  ح�����س��ل  وم����ا  االآن  ي��ح�����س��ل 
العراق  ل���غ���زو  ال��ت��ح�����س��ري  ف����رتة 
وجود  اأق��ل��ه��ا  لي�ش   ،2003 ع���ام 
امل��رة يف  ه��ذه  وه��و  نف�سه،  بولتون 
م��وق��ع اأك����ر ق���وة م���ن م��وق��ع��ه يف 
بولتون  اأن  ه��و  واملقلق   ،2003
كان يف اأواخر عام 2002 وبدايات 
اخلارجية،  لوزير  وكياًل   2003
باأنه  واتهم  باحلرب،  منادياً  وكان 
اال�ستخباراتية  باملعلومات  تالعب 
ل��ت��ربي��ر ال��غ��زو، وق���ال يف 2015 
اإنه غري نادم على الدور الذي قام 
به، فيما اأ�سبح ينظر اإليه على اأنه 

كارثة ا�سرتاتيجية".

على منطق خاطئ وم�سلل".
اإيران  اأن  ترامب  خ�سوم  ويعتقد 
اأك��ر خ��ط��ورة؛ الأن��ه��ا اأك��رب واأكر 
والأن  ال���ع���راق،  م��ن  ع�سكرية  ق���وة 
االتفاق النووي معا كان �سيحافظ 
اأك����ر م��ن عقوبات  ال�����س��الم  ع��ل��ى 
قبل  ����س���دام  ���س��د  امل��ت��ح��دة  االأمم 
عقدين.  وجتد املجلة اأن "الفارق 
ب��ن ال��ع��راق ع��ام 2003 واإي���ران 
اليوم هو اأنه اإىل االآن على االأقل، 
لغزو  خ���ط���ة  ه���ن���اك  اأن  ي���ب���دو  ال 
اأم���ري���ك���ي، ل��ك��ن امل��ن��ت��ق��دي��ن، مثل 
ا�ستفزازاً  هناك  اأن  ي��رون  ثيلمان، 
االبن  بو�ش  اإدارة  با�ستفزاز  �سبيهاً 
ل�سدام، التي فتحت الطريق اأمام 

هجمات اأمريكا على العراق".
ال�سابق  امل�سوؤول  وتنقل املجلة عن 
ديجونغ  ل���وري���ن  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  يف 
����س���ومل���ان، ال�����ذي ي��ع��م��ل ح���ال���ي���اً يف 
مركز "نيو اأمريكان �سيكيوريتي"، 
هذه  ك��ان��ت  اإن  اأدري  "ال  ق���ول���ه: 
بولتون  الأن  ال���ع���راق؛  ح���رب  م��ث��ل 
ي����ري����د ح����رب����اً م����ع اإي�����������ران، وه���و 
اأن  واأ���س��اف  فر�سة".  ع��ن  يبحث 
الدفاع  وزارة  اأن  وج����د  ب��ول��ت��ون 
وم�ساحله  الأولوياته  "ت�ستجيب 
اأن  وي��ري��د  ن��ق��ا���ش،  ودون  ب�سرعة، 
ال�سيا�سة  يوجه  اأن��ه  النا�ش  ي��درك 

االأمريكية جتاه اإيران".

تركيا تن�سئ 91 �سجنًا جديدًا 
•• اأنقرة-وكاالت:

توا�سل وزارة العدل الرتكية وم�سلحة "ور�ش ال�سجون" 
اإن�ساء 91 �سجناً جديداً بتكلفة 13 مليار لرية تركية.

وق��ال��ت م�����س��ادر ت��رك��ي��ة اإن����ه، خ���الل ال��ف��رتة ب��ن عامي 
�سجناً   166 ال�سلطات  افتتحت  و2019   2006
الرتكية  "زمان"  �سحيفة  ذك���رت���ه  مل���ا  وف���ق���اً  ج���دي���داً، 
ذك��رت �سحيفة  املا�سية  االأي��ام  اأم�ش اخلمي�ش. وخ��الل 
�سجناً   48 تن�سئ  الرتكية  العدل  وزارة  اأن  "�سوزغو"، 
 9 بتكلفة  م��رب��ع  م��رت  مليون   6 م�ساحة  على  ج��دي��داً 

مليار لرية، كما ن�سرت قائمة جديدة ب�ساأن االأمر.
التي  ال�سجون"  ور���ش  "م�سلحة  اأن  القائمة،  وك�سفت 
�سجناً   43 اإق��ام��ة  على  تعمل  ال�سجناء  بتوظيف  تقوم 

حالياً يف مدن تركية خمتلفة.
ومن املنتظر اأن يتم االنتهاء من هذه ال�سجون بحلول 
و59  مليار   4 اإىل  تكلفتها  ت�سل  اأن  على   2021 عام 

مليون لرية.
العدل  ل���وزارة  التابعة  ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  وت�سري 
اإىل و�سول عدد ال�سجون اإىل 396 اعتباراً من مار�ش 

"اآذار" 2019.
األف   220 ال�سجون  لهذه  اال�ستيعابية  الطاقة  وتبلغ 
نزيل، يف حن ت�سري هيئة االإح�ساء الرتكية اإىل وجود 
من  اعتباراً  ال�سجون  داخل  �سخ�ساً  األف و340   232

ال�31 من يناير "كانون الثاين" 2017.
العدل،  ال�سادرة عن وزير  البيانات  اأح��دث  هذا وت�سري 
عبد احلميد غول، يف نوفمرب "ت�سرين الثاين" 2018 
ال�سجون  داخ��ل  �سخ�ساً  و144  األ��ف   260 وج��ود  اإىل 

الرتكية.
اأن احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة ���س��ن��ت حمالت  ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر 
اعتقال وا�سعة �سملت ع�سرات االآالف من املواطنن منذ 
2016 بزعم اأنهم على �سلة بزعيم حركة "اخلدمة" 

فتح اهلل غولن.

النواب الفرن�سيون يتبنون 
قانون ترميم نوتردام  

••  باري�س-اأ ف ب:

م�سروع  الفرن�سيون  النواب  تبنى 
قانون مثري للجدل يحدد بخم�ش 
ترميم  ع��م��ل��ي��ات  ف�����رتة  ����س���ن���وات 
كاتدرائية نوتردام يف باري�ش التي 
دم��ره��ا ح��ري��ق ج��زئ��ي��اً يف ني�سان-

اأبريل.
واأق������ر ال��ن�����ش ال�����ذي ي���ه���دف اإىل 
بناء  ال���ت���ربع���ات الإع�������ادة  ت��ن��ظ��ي��م 
الكاتدرائية واإدارة االأعمال املعقدة 
املدرجة  امل��ع��م��اري��ة  التحفة  ل��ه��ذه 
مناق�سات  بعد  العاملي،  ال��رتاث  يف 
و�سيعر�ش  ���س��اع��ة.   13 ا���س��ت��م��رت 
يف  ملناق�سته  ال�سيوخ  جمل�ش  على 

اأيار-مايو.  27
الفرن�سي  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر  وق�����ال 
ف��ران��ك ري�����س��رت اإن����ه "مل ت����وؤد اأي 
اإىل  تاريخي  ل�سرح  ترميم  عملية 
تبني ن�ش ت�سريعي من هذا النوع 
من قبل، وهذا الأننا نواجه و�سعا 

غري م�سبوق".
واأ����س���اف ال���وزي���ر ال��ف��رن�����س��ي اأم���ام 

ن���واب ك��ان��وا ي��دي��ن��ون ع��دم جدوى 
"الور�سة  اأن  لال�ستثناء"،  "قانون 
املقبلة �ستكون ا�ستثنائية وطموحة 

وفريدة من نوعها".
وك�������ان ح����ري����ق دم������ر اأج����������زاء من 
ال��ك��ات��درائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د م��ن حتف 
ني�سان-  15 القوطية، يف  العمارة 

اإبريل.
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  الرئي�ش  واأك���د 
اأنه يريد ترميم الكاتدرائية خالل 
اعتربته  م���ا  يف  ����س���ن���وات،  خ��م�����ش 
امل���ع���ار����س���ة ه���دف���ا غ���ري واق���ع���ي ال 
يربره �سوى دورة االألعاب االأوملبية 

يف باري�ش يف 2024.
النائبة  اأوت����ان  كليمانتن  وق��ال��ت 
الراديكايل  الي�ساري  احل���زب  ع��ن 
م�سنة  "�سيدة  اإن  املتمردة  فرن�سا 
و�سعها،  ت�سخي�ش  وقبل  �سقطت 
ونطلب  و���س��ف��ة طبيب  ل��ه��ا  ن��ق��دم 
منها اال�ستعداد ل�سباق ماراثون".

ورد ري�سرت بالقول اإن "هذه مهلة 
طموحة وتعتمد على التطوع الذي 

ي�سمح بتعبئة كل الفرق املعنية".

هبات  تلقت  التي  احلكومة  وتريد 
املليار  ت��ن��اه��ز  ب���ت���ربع���ات  ووع������ود 
اإن�ساء جهاز الإدارة ومراقبة  يورو، 

العملية.
التربعات  ب����اب  ف��ت��ح  ال��ن�����ش  ي��ق��ر 
ني�سان-ابريل   16 منذ  الوطنية 
الهبات  ك��ل  تدفع  اأن  على  وين�ّش 

اإىل الدولة اأو اإىل موؤ�س�سة عامة.
االأفراد  املتربعون من  و�سي�ستفيد 
 75 بن�سبة  ���س��ري��ب��ي  خ��ف�����ش  م��ن 
باملئة على اأال يتجاوز �سقف االألف 

يورو.

واأك�����د وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة جم�����ددا اأن 
اأموال التربعات "�ستذهب باأكملها 
نوتردام"،  كاتدرائية  اإىل  وح�سرا 
االإجمالية  "الكلفة  ب��اأن  ذك��ر  لكنه 
ب��ع��د. وتفيد  ل��الأ���س��غ��ال مل حت���دد 
تقديرات عدة اأن الكلفة االإجمالية 
اأو   600 ت��ت��ج��اوز  ل���ن  ل��الأ���س��غ��ال 

يورو. مليون   700
الن�ش  م��ا يثري اجل���دل يف  واأك���ر 
يتعلق باإن�ساء هيئة عامة لت�سميم 
خالل  االأ���س��غ��ال  وتن�سيق  واإجن����از 
ف����رتة ق�����س��رية. وه����و ي��ن�����ش على 

بع�ش  للحكومة مبخالفة  ال�سماح 
البيئة  ال��ع��م��ران وح��م��اي��ة  ق��واع��د 

وحماية الرتاث.
اليمينية  ال�����ن�����ائ�����ب�����ة  وق�������ال�������ت 
"اإنكم تقرتحون  فريديريك دوما 
علينا اإعطائكم �سيكا على بيا�ش". 
للراأي  ا���س��ت��ط��الع  اإىل  واأ������س�����ارت 
ون�سرت  "اأودوك�سا"  معهد  اأج���راه 
ويوؤكد  اجلمعة  نتائجه  ال�سحف 
الفرن�سين  م���ن  ب��امل��ئ��ة   72" اأن 
ا�ستثناء"  ق�����ان�����ون  ي����ع����ار�����س����ون 

لنوتردام.

املحتجون يتناولون اإفطارهم يف اعت�سام اخلرطوم 
•• اخلرطوم-رويرتز:

خالل  فيه  تكون  مكان  اأف�سل  اأن  اإدوارد  كواجنا  ت��رى 
بو�سط اخلرطوم حيث  �سهر رم�سان هو جانب طريق 
حت���رك حم��ت��وى وع����اء ���س��خ��م م���ن ال��ع�����س��ي��دة الإطعام 

املحتجن املعت�سمن اأمام وزارة الدفاع.
دول��ة جنوب  م��ن  العمر  وك��واجن��ا ممر�سة يف منت�سف 
اأم درمان،  ال�سودان اأ�سال لكنها تعي�ش حاليا يف مدينة 
وقالت اإنها توجهت اإىل العا�سمة الأنها تريد اأن تقدم ما 

هو اأف�سل لل�سودان.
واأن  رم�سان  يف  اأف�سل  اأ�سبح  االعت�سام  اأن  واأ���س��اف��ت 
بالن�سبة  اأع���م���ال اخل����ري  م���ن  ي��ع��د  امل��ح��ت��ج��ن  اإط���ع���ام 
واحلرية  ال�سالم  اأجل  الكفاح من  هو  كما  للمتطوعن 
بالن�سبة للمحتجن. ومثل االآالف الذين جتمعوا عند 
الوزارة يف ال�ساد�ش من اأبريل -ني�سان، مما اأدى يف نهاية 
املطاف لالإطاحة بالرئي�ش عمر الب�سري، حتملت كواجنا 
درجة احلرارة املرتفعة التي ت�سل اإىل 47 درجة مئوية 
من  غريها  م��ع  االنتقايل  الع�سكري  املجل�ش  لتطالب 

املحتجن بت�سليم ال�سلطة للمدنين.
ورغم مرور خم�سة اأيام من رم�سان، ما زال املحتجون 
بنهم وجبات  ي��ت��ن��اول��ون  ال���غ���روب  وع��ن��د  اأم��اك��ن��ه��م.  يف 
واحلبوب  اخل�سر  من  كواجنا  مثل  متطوعون  �سنعها 

ومواد بقالة خمتلفة تربع بها �سودانيون اأثرياء.
وقال حمودة علي "44 عاما" بعد قليل من اإفطاره اإن 
امل�ساركن يف االعت�سام قدموا من �ستى اأنحاء ال�سودان 

وم��ن ك��ل والي��ة ومنطقة. واأ���س��اف اأن��ه��م م��وج��ودون يف 
االع��ت�����س��ام ط���ول ال��ي��وم يف احل���ر حت��ت اأ���س��ع��ة ال�سم�ش 
يجل�سون  قاعات  اأو  الهواء  تكييف  اأجهزة  دون  املبا�سرة 
ف��ي��ه��ا م��ا ي��ع��ن��ي اأن ج��م��ي��ع امل�����س��ارك��ن اأ���س��ح��اب ق�سية 
ال�سارع  ي��داف��ع��ون ع��ن��ه. يحتل االع��ت�����س��ام  ول��دي��ه��م م��ا 
اأي�سا اإىل طرق  اأمام وزارة الدفاع لكنه ميتد  الرئي�سي 
و�سوارع جانبية جماورة حيث ن�سب املحتجون مطابخ 
يقول  للمعت�سمن.  الطعام  الإع���داد  تخزين  ومناطق 
واإن  التربعات  من  ياأتي  الطعام  معظم  اإن  املتظاهرون 
النا�ش يجلبون ما با�ستطاعتهم اإح�ساره عندما ياأتون 
لالعت�سام. وقال منظمون اإن عدة �سركات تقدم اأي�سا 

اخلبز واملاء ومواد اأ�سا�سية اأخرى.
وقبل انطالق �سوت االآذان، يفر�ش ع�سرات املتطوعن 
والتمر  الفاكهة  من  واأطباقا  اأخ�سر  ح�سريا  ال�سبان 
واأنواعا خمتلفة من احل�ساء واأي�سا اأكوابا من الع�سري 
ب��ع��د ذل���ك، وبينما ي��ت��م رف���ع احل�����س��ري، يتجمع  وامل����اء. 
عندما  ال�سارع  �سكلها يف  تاأخذ  املظاهرات  وتبداأ  النا�ش 
وعدالة" و"الثورة  �سالم،  "حرية،  مثل  هتافات  ت��دوي 
خيار ال�سعب". وقال اأحد املحتجن ويدعى عمر حمزة 
اإن النا�ش كانوا يقولون قبل رم�سان اإن اأعداد املحتجن 
�سترتاجع ب�سبب ال�سيام، لكن املتظاهرين يحاولون اأن 
يثبتوا للمجل�ش الع�سكري االنتقايل اأن جتمع املهنين 
اإع���الن احل��ري��ة والتغيري م��ا زاال  ال�����س��ودان��ي��ن وق���وى 
حتقيق  حلن  يدعمونهما  املحتجن  واأن  القوة  بنف�ش 

مطالبهم.

�سيناريو ردع اإيران ووكائها يكتمل يف املنطقة
•• وا�سنطن-وكاالت:

ح�سد  اإر���س��ال  عن  اأ�سبوع  من  اأق��ل  يف  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  اأعلنت 
اجلاهزية  رف���ع  م��وؤ���س��رات  ع��ل��ى  ردا  امل��ن��ط��ق��ة،  اإىل  م�سبوق  غ��ري  ع�سكري 

االإيرانية ل�سن عمليات هجومية �سد القوات وامل�سالح االأمريكية.
وتتابعت يف االأيام املا�سية ت�سريحات امل�سوؤولن االأمريكين، بعد معلومات 
خمابراتية عن وجود تهديدات ونوايا من قبل نظام طهران لزعزعة اأمن 

املنطقة واإىل ت�سعيد حمتمل من وكالئها يف املنطقة.
وقال القائد امل�سرف على القوات البحرية االأمريكية يف ال�سرق االأو�سط، 
تهديد من  وج��ود  اإىل  ت�سري  االأمريكية  املخابرات  معلومات  اإن  اخلمي�ش، 
قبل اإيران، واأن تلك التهديدات لن متنعه من اإر�سال حاملة طائرات عرب 

م�سيق هرمز اإذا اقت�ست احلاجة.
�سفينة  اإر���س��ال  عن  البنتاغون  االأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت  واجلمعة، 
هجومية برمائية وبطارية �سواريخ باتريوت اإىل ال�سرق االأو�سط لتعزيز 

قدرات حاملة طائرات مت اإر�سالها من اأجل الت�سدي لتهديدات اإيران.
اإىل حاملة  "�ستن�سم  التعزيزات  اأن هذه  البنتاغون  اأ�سدره  بيان  وجاء يف 
الطائرات يو اإ�ش اإ�ش اأبراهام لينكولن وقاذفة تابعة ل�سالح اجلو االأمريكي 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط، ردا على موؤ�سرات رفع اجلاهزية االإيرانية ل�سن 

عمليات هجومية.
وح�����ذرت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م���ن اأن اإي�����ران ق���د ت�����س��ت��ه��دف ���س��ف��ن��ا جتارية 
املائية يف  املمرات  اإبحارها عرب  اأثناء  نفط،  ناقالت  ذلك  اأمريكية، مبا يف 
البحرية، يف  للمالحة  االأمريكية  االإدارة  وقالت  االأو�سط.  ال�سرق  منطقة 
املنطقة  اأو وكالئها يف  اإي��ران  اإن احتماالت اتخاذ  مذكرة ن�سرت اخلمي�ش، 
اإجراءات �سد م�سالح الواليات املتحدة و�سركائها "تزايدت منذ بداية مايو 
النفط،  الإنتاج  التحتية  البنية  ت�سمل  امل�سالح  تلك  اأن  اجلاري"، مو�سحة 

ح�سب ما ذكرت وكالة رويرتز.
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املال والأعمال
طرق دبي تر�سي عقد م�سروع تطوير حمور اخلوانيج بتكلفة 500 مليون درهم

•• دبي-وام:

اأر�ست هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي عقد م�سروع تطوير حمور �سارع 
اخلوانيج و حديقة م�سرف الذي يت�سمن تطوير ثالثة تقاطعات رئي�سة 
على �سارعي اخلوانيج والعمردي بتكلفة 500 مليون درهم وذلك تنفيذا 
لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
تنفيذ  "رعاه اهلل" بالبدء يف  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش  الدولة 
حزمة م�ساريع الطرق واأنظمة النقل التي اعتمدها �سموه خالل زيارته 
للهيئة. وقال �سعادة مطر الطاير املدير العام رئي�ش جمل�ش املديرين يف 
" يهدف امل�سروع اإىل ا�ستيعاب النمو احلايل  هيئة الطرق واملوا�سالت: 

واملتوقع يف احلركة املرورية خالل ال�سنوات القادمة عرب االإ�سهام يف ربط 
مبا�سر ملنطقتي العوير واخلوانيج لتلبية متطلبات �سكان املنطقة بحركة 
حرة يف االجتاهن وتعزيز حمور �سارع املطار بربطه مع �سارعي ال�سيخ 
زايد بن حمدان اآل نهيان واالإمارات وحت�سن م�ستوى اخلدمة املرورية 
على تقاطع �سارعي اخلوانيج وال�سيخ زايد بن حمدان اآل نهيان وخف�ش 
45 ثانية وحت�سن م�ستوى اخلدمة املرورية  زمن التاأخري اإىل حوايل 
التاأخري من  �سارعي اخلوانيج والعمردي وخف�ش معدالت  على تقاطع 

ثانية.  60 اإىل  ثانية   120
يتاألف من  اخلوانيج  �سارع  على  نفق  تنفيذ  امل�سروع  " ي�سمل  اأ�ساف:  و 
�سوئية  باإ�سارات  حمكوم  �سطحي  وتقاطع  اجت��اه  كل  يف  م�سارات  ثالثة 

وتطوير  اخلوانيج  �سارع  على  املرورية  للحركة  اآم��ن  و  حر  نقل  لتاأمن 
لتقاطع  العمردي  �سارع  مع  اخلوانيج  �سارع  تقاطع  على  القائم  ال��دوار 
العمردي و �سارع  التقاطع بن �سارع  باإ�سارات �سوئية و تطوير  حمكوم 
ب��اجت��اه منطقة  ���س��ارع االإم����ارات  اإن�ساء ج�سر علوي ف��وق  االإم����ارات ع��رب 
عبور  ج�سر  اإن�����س��اء  اإىل  باالإ�سافة  اجت��اه  ك��ل  يف  م�سارين  ب�سعة  العوير 

للم�ساة بالقرب من املركز العربي على �سارع اخلوانيج.
و ي�سمل امل�سروع كذلك ر�سف قرابة 23 كيلو مرتا من الطرق اخلدمية 
التح�سينات  بع�ش  تنفيذ  و  العمردي  �سارع  و  �سارع اخلوانيج  على طول 
ع��ل��ى ث��الث��ة ت��ق��اط��ع��ات ع��ل��ى ���س��ارع اجل���زائ���ر ع��رب حت��وي��ل��ه��ا لتقاطعات 
مثل  بامل�سروع  املتعلقة  االأع��م��ال  جانب  اإىل  �سوئية  ب��اإ���س��ارات  حمكومة 

الطرق  املرورية وتخطيط  اللوحات  و  االأمطار  ت�سريف مياه  و  االن��ارة 
واعمال احلمايات الالزمة املتعلقة ب�سالمة الطريق.

اأن تطوير حمور �سارع اخلوانيج وحديقة  اأو�سح �سعادة مطر الطاير  و 
م�سرف ياأتي بعد انتهاء الهيئة من اإجناز وافتتاح جميع مراحل م�سروع 
تطوير �سارع املطار الذي �سمل تطوير اأربعة تقاطعات وبالتزامن اأي�ش 
مع قرب االنتهاء من تنفيذ م�سروع اآخر وهو تطوير حمور �سارع طرابل�ش 
الذي يحقق الربط بن �سارعي ال�سيخ حممد بن زايد واالإمارات بطول 
احلركة  وت�سهيل  االزدح��ام��ات  تخفيف  يف  وي�سهم  كيلومرتا   12 قرابة 
ال��ورق��اء وم���ردف على ط��ول �سارع  امل��روري��ة وحت�سن م��داخ��ل منطقتي 

طرابل�ش ورفع م�ستوى ال�سالمة على طول املحور.

يف �إطار جهودها �لر�مية لتعزيز �لتعاون و�لتكامل مع �ل�سركات �لوطنية �لر�ئدة

اأدنيك تختار االحتاد للطريان �سريكًا ر�سميًا الإدارة ال�سفر ملعار�سها الرئي�سية
•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
توقيعها  عن  "اأدنيك"  للمعار�ش 
الت���ف���اق���ي���ة ����س���راك���ة م����ع االحت�����اد 
لدولة  الر�سمي  الناقل  للطريان، 
االمارات العربية املتحدة، حيث مت 
اأبوظبي"  "هال  اختيار  مبوجبها 
الوجهات  اإدارة  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
والتابعة لالحتاد للطريان �سريكاً 
والوجهات  ال�سفر  الإدارة  ر�سمياً 
تنظمها  التي  الرئي�سة  للمعار�ش 
"اأدنيك" يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�ش. 
وف���ق���اً ل��الت��ف��اق��ي��ة ���س��ت��ق��وم "هال 
ال�سفر  ت��ذاك��ر  بتوفري  اأبوظبي" 
اخلا�سة برحالت املبيعات الدولية 
تنظمها  ال��ت��ي  باملعار�ش  اخلا�سة 
�سركة ابوظبي الوطنية للمعار�ش 
االحتاد  �ستتح�سل  كما  "اأدنيك"، 
احل�سرية  احلقوق  على  للطريان 
لتقدمي ترتيبات ال�سفر واالإجازات 
امل�ساركن  وال���ع���ار����س���ن  ل����ل����زوار 

فيها.
اجلانبن  ع����ن  االت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع 
الرئي�ش  ال��ظ��اه��ري،  مطر  حميد 
التنفيذي ل�سركة اأبوظبي الوطنية 
للمعار�ش، وحارب مبارك املهريي، 
نائب اول للرئي�ش- اإدارة الوجهات 
جمموعة  يف  ال�����س��ي��اح��ة  ق���ط���اع  و 

يف  جمتمعة  ت�ساهم  التي  ال��دول��ة، 
اأبوظبي  اإم��ارة  التاأكيد على مكانة 
االأعمال يف  �سياحة  كعا�سة لقطاع 
ان  ال��ظ��اه��ري  املنطقة." واأ���س��اف 
هذه االتفاقية تاأتي �سمن �سل�سلة 
وقعتها  ال���ت���ي  االت���ف���اق���ي���ات  م����ن 
ال�سرتاتيجيتها  تطبيقاً  "اأدنيك" 
املعار�ش  تناف�سية  لتعزيز  الرامية 
ب��ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف مركز  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
والتي  للمعار�ش،  الدويل  اأبوظبي 
تلعب دوراً مهماً يف حتقيق اأهداف 
خطة اأبوظبي وروؤيتها االقت�سادية 
لتحقيق  وال��رام��ي��ة   2030 للعام 

التنوع االقت�سادي ".
واأكد الظاهري على الدور املحوري 
واملوؤمترات  امل��ع��ار���ش  تلعبه  ال��ذي 
دعم  يف  "اأدنيك"  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي 
قطاع النقل اجلوي يف الدولة حيث 
ع�سرات  امل��ع��ار���ش  ه���ذا  ت�ستقطب 
االالف من العار�سن والزوار من 
باالإ�سافة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
القطاعات  ت���ع���زي���ز  يف  ل�����دوره�����ا 
كالفنادق  االأخ�����رى  االق��ت�����س��ادي��ة 
مبا  ال�سيافة  وخ��دم��ات  واملطاعم 
اقت�سادياً  وحم��رك��اً  راف����داً  ي�سكل 
لهذه القطاعات وي�ساهم يف حركة 

تطورها ومنوها.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ح�����ارب مبارك 
للرئي�ش-  اول  ن���ائ���ب  امل����ه����ريي، 
ال�سياحة  وق��ط��اع  ال��وج��ه��ات  اإدارة 

عدد  بح�سور  ل��ل��ط��ريان،  االحت����اد 
العليا يف مركز  االإدارة  من ممثلي 

اأبوظبي الوطني للمعار�ش. 
وتاأتي هذه االتفاقية �سمن اجلهود 
"اأدنيك"  بها  تقوم  التي  املتوا�سلة 
التي تنظيمها  للرتويج للمعار�ش 
عاملية  ت�سويق  ج���والت  خ��الل  م��ن 
واملوؤمترات  بالفعاليات  وامل�ساركة 
�ستكون  اذ  ال���دول���ي���ة،  وامل���ح���اف���ل 
لل�سراكة مع "هال اأبوظبي" اأهمية 
ك���ب���رية يف ه����ذا امل���ج���ال م���ن حيث 
واإدارة  اإج����راءات  وت�سهيل  تنظيم 
ال�سفر لهذه اجل��والت، مبا حتظى 
ب��ه االحت����اد ل��ل��ط��ريان م��ن �سمعة 
وخ����ط����وط جوية  رف���ي���ع���ة  دول����ي����ة 
املجهزة  الطائرات  باأحدث  م��زودة 

وفقاً لرقى املوا�سفات العاملية.
مطر  حميد  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  ال���ظ���اه���ري، 
ل���������س����رك����ة اأب�����وظ�����ب�����ي ال���وط���ن���ي���ة 
وجمموعة  "اأدنيك"  ل��ل��م��ع��ار���ش 
"نحن  ل���ه���ا:  ال��ت��اب��ع��ة  ال�������س���رك���ات 
�سراكة  اتفاقية  بتوقيع  ف��خ��ورون 
التابعة  اأبوظبي"  "هال  م�����ع 
ل���الحت���اد ل��ل��ط��ريان، ال��ت��ي تعترب 
اإقليميا  الطريان  �سركات  اأهم  من 
حقيقيا  وت��ع��د جت�����س��ي��داً  وع���امل���ي���اً، 
تعزيز  اإىل  ال����رام����ي����ة  ل���ل���ج���ه���ود 
ال��ت��ك��ام��ل وال���ت���ع���اون ب���ن خمتلف 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

للطريان:  االحت�����اد  جم��م��وع��ة  يف 
تعاوننا  خ�������الل  م�����ن  "ن�سعى 
اأبوظبي  �سركة  مع  اال�سرتاتيجي 
دعم  اإىل  ل���ل���م���ع���ار����ش  ال���وط���ن���ي���ة 
قطاع �سياحة االأعمال الذي يلعب 
النمو  حت��ف��ي��ز  يف  حم����وري����اً  دوراً 
االق���ت�������س���ادي يف دول�����ة االإم�������ارات 
هذه  لنا  وتتيح  امل��ت��ح��دة.  العربية 
ال�����س��راك��ة ف��ر���س��ة ت��ق��دمي جتربة 
م�ستويات  واأرق����ى  مم��ي��زة  ط���ريان 
لزوار  االأ�سيلة  العربية  ال�سيافة 
امل��ع��ار���ش ال��رئ��ي�����س��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف 

اأبوظبي.
�سناعة  "اإن  امل���ه���ريي:  واأ�����س����اف 
للنمو  رئ��ي�����ش  حم����رك  امل���ع���ار����ش 
اإم���ارة  يف  وال�سياحي  االق��ت�����س��ادي 
اأب���وظ���ب���ي ك��م��ا اأن���ه���ا مت��ن��ح ال����زوار 
ف���ر����س���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
ال���ت���ن���وع ال���ث���ق���ايف وال��ب��ي��ئ��ي ال���ذي 
ت��زخ��ر ب��ه االإم������ارة، و���س��ن��ع��م��ل من 
خالل هذه ال�سراكة على م�ساعفة 
ج��ه��ودن��ا امل�����س��رتك��ة ل��دع��م م�سرية 
التنمية امل�ستدامة وحتقيق الروؤية 

امل�ستقبلية لدولة االإمارات."
ويعد "اأيدك�ش" اأحد اأكرب املعار�ش 
ال�سناعات  ق��ط��اع  يف  املتخ�س�سة 
ال�سعيدين  ع����ل����ى  ال����دف����اع����ي����ة 
ي�سكل  فيما  وال�����دويل،  االإق��ل��ي��م��ي 
ا�سرتاتيجياً  ح��دث��اً  "نافدك�ش" 
ي��دع��م ق��ط��اع ال���دف���اع ال��ب��ح��ري يف 

امل��ن��ط��ق��ة. وت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات ال���دورة 
امل���ق���ب���ل���ة م������ن امل����ع����ر�����س����ن حتت 
ال�سمو  ل�ساحب  الكرمية  الرعاية 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
ال��دول��ة، حفظه اهلل، خالل  رئي�ش 
25 فرباير  21 حتى  الفرتة من 

.2021
من�سة  امل������ع������ر�������س������ان  وي�������ق�������دم 
ال�سراكات  ل��ع��ق��د  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التوا�سل  ق��ن��وات  وتعزيز  الفاعلة 
بن املعنين بقطاع الدفاع البحري 
واجل��وي وال��ربي مب�ساركة وا�سعة 
واالأمن  الدفاع  �سركات  من كربى 
و�سناع  القادة  من  ونخبة  العاملية 

القرار واخلرباء.
"يومك�ش"  م����ع����ر�����س����ا  وي������ق������ام 
ال���رع���اي���ة  حت����ت  و"�سيمتك�ش" 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال��ك��رمي��ة 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى 
ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة، ب��ت��ن��ظ��ي��م من 
�سركة ابوظبي الوطنية للمعار�ش 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للقوات امل�سلحة خالل الفرتة من 
23 ولغاية 25 فرباير 2020 يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ش.

وي�����س��ل��ط امل��ع��ر���س��ان ال�����س��وء على 
اأحدث واآخر االبتكارات والتقنيات 
احلديثة واأف�سل احللول املتطورة 
الدفاعية  ال�����س��ن��اع��ات  ق���ط���اع  يف 

عرب ا�ستقطاب نخبة من اخلرباء 
يف  يعملون  والعاملين  االقليمين 
العام  القطاعن  م��ن  امل��ج��ال  ه��ذا 
واخلا�ش لتبادل اخلربات واأف�سل 
املمار�سات وتوطيد ج�سور التوا�سل 
�سراكات  وت���اأ����س���ي�������ش  وال����ت����ع����اون 
جانب  اإىل  ج��دي��دة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
عقد اتفاقيات و�سفقات مثمرة يف 
ظل فر�ش االأعمال املتاحة يف هذا 

القطاع الهام واحليوي.
وق���د اأ���س��ب��ح��ت ه���ذه امل��ع��ار���ش من 
اأهم الفعاليات العاملية املتخ�س�سة 
الدفاعية  ال�����س��ن��اع��ات  ق���ط���اع  يف 
على  ال�����س��وء  بت�سليط  واالأم��ن��ي��ة 
اأح�������دث االب����ت����ك����ارات ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
ال��دف��اع واالأم���ن والذكاء  جم���االت 
ا�ستثمارات  وتاأ�سي�ش  اال�سطناعي، 
ا�سرتاتيجية يف جماالت ال�سناعات 

املتطورة  والتكنولوجيا  الدفاعية 
الدفاعية  ال��ق��درات  تعزيز  ب��ه��دف 
ل���ل���دول���ة، ف�����س��اًل ع���ن دوره���م���ا يف 
اأبوظبي  اإم�������ارة  م��ك��ان��ة  ت��ك��ري�����ش 
اأهم  ال�ست�سافة  الرائدة  كالوجهة 

املعار�ش العاملية املتخ�س�سة.
اأبوظبي  معر�ش  يعترب  ذل��ك،  اإىل 
�ست�ستمر  ال���ذي  ل��ل��ق��وارب  ال���دويل 
 16 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  فعالياته 
حتى 19 اأكتوبر 2019 ف�سيوفر 
القوارب  مل�����س��ن��ع��ي  ع��امل��ي��ة  م��ن�����س��ة 
لعر�ش  امل��ت��خ�����س�����س��ة  وال�����س��رك��ات 
ال�سياحة  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  اأح���دث 
واليخوت  ال��ق��وارب  م��ن  البحرية 
واأدوات  املائية  الريا�سات  ومعدات 
ال�����س��ي��د وغ����ريه����ا، مب���ا ي�����س��ه��م يف 
كوجهة  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
اليخوت  ق���ط���اع  يف  رائ������دة  ع��امل��ي��ة 

الرتفيهية الفاخرة.
"�سيال  م���ع���ر����ش  ي���ع���د  ح�����ن  يف 
احل���دث  ف��ه��و  االأو�سط"  ال�������س���رق 
امل��ت��خ�����س�����ش واالأ�����س����رع من����واً على 
م�ستوى املنطقة يف قطاع االأغذية 
وال�����س��ي��اف��ة، وميثل  وامل�������س���روب���ات 
باأحدث  للتعريف  مثالية  من�سة 
املنتجات واخلدمات واالبتكارات يف 
جمموعة  وي�سم  االأغ��ذي��ة،  قطاع 
والفعاليات  االأن�سطة  من  متنوعة 
امل�ساحبة التي ت�سلط ال�سوء على 
اأهم املوا�سيع احليوية التي تتعلق 
احتياجات  لتلبية  االأغ��ذي��ة  باإنتاج 
كما  الغذائية،  ال�سلع  من  املنطقة 
للنخيل  اأبوظبي  معر�ش  يت�سمن 
لل�سركات  امل��خ�����س�����ش  وال���ت���م���ور 
التمور  مبيعات  جم��ال  يف  العاملة 

واملنتجن االإماراتين.

يف حما�سرة �أمام متدربي �أكادميية �الإمار�ت �لدبلوما�سية

متويات �سندوق اأبوظبي للتنمية وا�ستثماراته يف الدول النامية تتجاوز 84 مليار درهم 
•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإطار حر�ش �سندوق اأبوظبي للتنمية على تعزيز التوا�سل مع املوؤ�س�سات 
الدور  واب���راز  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  داخ��ل  واالأك��ادمي��ي��ة  العلمية 
امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية  حتقيق  يف  ال�سندوق  يلعبه  ال��ذي  الريادي 
داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، ق��دم ال�����س��ن��دوق حم��ا���س��رة ب��دع��وة م��ن اأكادميية 
اأربعة  م��دى  على  التنموي  ال�سندوق  دور  تناولت  الدبلوما�سية  االإم���ارات 
حياة  حت�سن  يف  �ساهمت  التي  التنموية  امل�ساريع  متويل  يف  وجهوده  عقود 

املجتمعات يف الدول النامية.
وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي مدير عام �سندوق اأبوظبي 
للتنمية اإن املحا�سرات التي يقدمها ال�سندوق تاأتي من منطلق حر�سه على 
على جتاوز  النامية  ال��دول  م�ساعدة  به يف  ي�سطلع  ال��ذي  بالدور  التعريف 
ا�سرتاتيجية  لتحقيق  االإم�����ارات  دول���ة  ج��ه��ود  ودع���م  التنموية،  حتدياتها 

امل�ساعدات اخلارجية.
علمياً  �سرحاً  تعد  الدبلوما�سية  االإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
للعمل يف  الوطن  اأبناء  اإع��داد نخبة من  ب��دور كبري يف  تقوم  متميزاً، حيث 
املجال الدبلوما�سي و�سقل مهاراتهم ليكونوا �سفراء للوطن يف اخلارج، الفتاً 
اإىل اأن التوا�سل مع متدربي االأكادميية ي�سكل حموراً مهماً يف التعريف بدور 
الوطنية  املوؤ�س�سات  اجن��ازات  عن  وا�سحة  �سورة  ونقل  التنموي  ال�سندوق 

الرائدة خارج دولة االإمارات.
دولة  ت�سدر  يف  �ساهم  التنموي  ال�سندوق  ن�ساط  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
االإمارات املركز االأول كاأكرب جهة مانحة للم�ساعدات اخلارجية على مدى 
املجتمع  م�ساعدة  يف  �ساهم  كما   ،2013 ع��ام  منذ  متتالية  �سنوات  خم�ش 
التي  للتحديات  والت�سدي  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق  على  ال��دويل 

تواجهها.
�سعادة برناردينو ليون، مدير عام  املحا�سرة، قال  اأهمية هذه  على  وتعليقاً 
اأبوظبي  �سندوق  اإىل  بال�سكر  "اأتوجه  الدبلوما�سية:  االإم���ارات  اأكادميية 
امل�ستقبل  لدبلوما�سيي  قدمت  التي  القّيمة  املحا�سرة  ه��ذه  على  للتنمية 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  ري���ادة  على  ال�سوء  �سلطت  هامة  وروؤى  معلومات 
التعاون الدويل  املنح وامل�ساعدات اخلارجية. يلعب  املتحدة عاملياً يف تقدمي 
دوراً حمورياً يف دعم حتقيق مهام ور�سالة �سندوق اأبوظبي للتنمية، والتي 
النامية  الدول  الر�سيدة، تتمحور حول م�ساعدة  الدولة  كما حددتها قيادة 
على حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام، وهنا تربز اأهمية الدبلوما�سية يف دعم 

هذه اجلهود". 
دائماً  الدبلوما�سية  االإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  "حتر�ش  ل��ي��ون:  �سعادة  واأ���س��اف 
االإمارات  دبلوما�سيي  ق��درات  من  تعزز  �ساملة  تعليمية  جتربة  توفري  على 
املحا�سرات  تنظيم  اأ�ساليب متقدمة ومتنوعة مثل  با�ستخدام  امل�ستقبلين، 
خم�سرمن  دبلوما�سين  بها  ي�����س��ارك  ال��ت��ي  التفاعلية  النقا�ش  وجل�سات 

اإعداد  اإىل  ذل��ك،  االأك��ادمي��ي��ة م��ن خ��الل  وت��ه��دف  ب��ارزي��ن.  �سيا�سات  و�سّناع 
الكوادر االإماراتية ب�سكل اأف�سل ملواجهة خمتلف التحديات وتعزيز قدراتهم 

ليمثلوا االإمارات عاملياً باأرقى �سورة".
�سندوق  يف  اعالمي  م�ست�سار  البلو�سي  حممد  فاطمة  تناولت  جانبها،  من 
اأبوظبي للتنمية اأمام متدربي اأكادميية االإمارات الدبلوما�سية اأهم املرتكزات 
ال�سندوق  اأن  اإىل  التنموي، م�سرية  ن�ساطه  ال�سندوق يف  اليها  ي�ستند  التي 
تبنى ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات وا�سحة يف �سبيل حتقيق التنمية االقت�سادية 
التي  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  ين�سجم مع  النامية مبا  ال��دول  ويف  حملياً 

اأقرتها االأمم املتحدة.
اآالف  مت��وي��ل  يف   1971 ع���ام  تاأ�سي�سة  م��ن��ذ  ���س��اه��م  ال�����س��ن��دوق  اإن  وق��ال��ت 
مليار   81 بلغت حوايل  اجمالية  بقيمة  النامية  بالدول  التنموية  امل�ساريع 
درهم ا�ستفادت منها اأكر من 88 دولة يف خمتلف قارات العامل، الفتتاً اإىل 
ا�ستطاع  بل  ذاتها،  بحد  دول��ة  على  التنموية مل ترتكز  ال�سندوق  اأن جهود 
ويكًون  ال��ع��امل،  ق���ارات  معظم  يف  ال���دول  خمتلف  م��ع  يتعامل  اأن  ال�سندوق 
اأهدفه اال�سرتاتيجية  �سراكات هامة مع موؤ�س�سات متويلية دولية لتحقيق 

والنهو�ش باملجتمعات وحت�سن الظروف املعي�سية لها.
وذكرت اأن ال�سندوق يعمل كذلك على حتفيز التنمية االقت�سادية يف الدول 
قيمتها  بلغت  وال��ت��ي  املتنوعة  اال�ستثمارية  االأن�����س��ط��ة  خ��الل  م��ن  النامية 
االجمالية 3 مليارات درهم، حيث ي�ستثمر ال�سندوق يف عدد من ال�سركات 

النمو  ت��ع��زي��ز  يف  بفعالية  ت�ساهم  وال��ت��ي  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  وامل��ح��اف��ظ  امل��ن��ت��ق��اه 
االقت�سادي امل�ستدام، كما تلعب دوراً رئي�سياً يف توفري فر�ش العمل يف الدول 

التي تن�سط فيها.
وحول دور ال�سندوق يف دعم االقت�ساد الوطني، اأ�سارت اإىل اأنه وبعد تعديل 
قانون اإن�ساء ال�سندوق واملت�سمن تو�سيع ن�ساطه بحيث ي�سمل حتقيق التنمية 
ال�سيا�سات  ال�سندوق جمموعة من  اتخذ  االإم��ارات  االقت�سادية داخل دولة 
والربامج يف هذا ال�ساأن ومن �سمنها تعديل نظام مناق�سات م�سروعات املنح 
ا�ستثمارات  ومتويل   ،10% بن�سبة  الوطنية  لل�سركات  االأف�سلية  الإعطاء 
القطاع اخلا�ش الوطني، مما اأ�سهم خالل ال�سنوات الع�سر االأخرية يف توفري 
دولة.   30 يف  دره��م  مليار   16.5 بقيمة  الوطنية  لل�سركات  اأع��م��ال  حجم 
اإطالق برنامج  بالعمل على  ال�سندوق يقوم حالياً  فاإن  اإىل ذلك  باالإ�سافة 
 2021 االإم���ارات  روؤي��ة  مع  يتما�سى  مبا  الوطنية  ال�سادرات  لدعم  خا�ش 

والروؤية االقت�سادية الإمارة اأبوظبي 2030.
وقالت " ناأمل اأن ي�ساهم الربنامج بتحقيق قفزة نوعية يف االقت�ساد الوطني 
اخرتاق  من  الوطنية  ال�سادرات  وميًكن  الدولة  �سادرات  ن�سبة  من  ويزيد 

االأ�سواق العاملية". 
وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على  البلو�سي  فاطمة  اأج��اب��ت  امل��ح��ا���س��رة  نهاية  ويف 
املتدربن م�سيدة بامل�ستوى املتميز والدور الكبري الذي تقوم به االأكادميية 

وحر�سها على فتح قنوات احلوار مع خمتلف املوؤ�س�سات الوطنية.
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�سركة/ايه كيه اأي مانيجمنت )رخ�سة رقم 933004( والكائنة ب���� دبي �ش ب : 500717 ، دبي 
دولة االمارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبى للتطوير ، ترغب هذه ال�سركة 

املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ش اإدارة �سركة/ ايه كيه اأي 
مانيجمنت )ال�سركة الرئي�سية( يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2019/4/28 ب�ساأن اغالق 

وحل ال�سركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى 
مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق 

الربيد امل�سجل او االت�سال ب :  ال�سيد : الر�ش اأوف اندير�ش كري�ستن�سون  
ا�سم ال�سركة : ايه كيه اأي مانيجمنت   

�ش ب : 500717 ،  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 971521290885+ 

akristensson@kennedymarshall.com :  الربيد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
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املنطقة احلرة  ت��ادا مايند منطقة حرة - ذ م م - هي �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة يف  ذي 
وعنوانها   ،  91591 رق��م  الرخ�سة  مبوجب  االإبداعية  للمجمعات  دب��ي  �سلطة  ل��دى  م�سجلة 
امل�سجل يف دبي ، �ش ب : 32925 ،  دبي ، االإمارات العربية املتحدة ، )"ال�سركة"( تعلن اأنه وفقا 
املن�سو�ش  االإج��راء  ال�سركة اختياريا مبوجب  ال�سركاء بتاريخ 2018/11/1 �سيتم حل  لقرار 
عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة لل�سركات اخلا�سة يف املجمعات االإبداعية بدبي ل�سنة 
ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من  اأي طرف معني لديه مطالبة �سد    .2016

تاريخ هذا اال�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو االت�سال ب 
ال�سيد : هدى الكو�سا زوجة ميالد ال�سيبعلي  

ا�سم ال�سركة : ذي داتا مايند  
�ش.ب : 32925 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة

هاتف : 97142690673+  
   info@aaconsultancy.ae : بريد الكرتوين
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

ا�صعار بالت�صفية
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اعالن للح�صور امام املحكمة )ن�صرا( باللغة العربية  
 يف الدعوى رقم  )2018/3255( عمايل  

بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
اىل املدعي علي��ه / مغ�سلة ال�سقرة - ومن ميثلها قانونا 

اقام املدعي / حممد �سيد احلق باتواري عبداحلميد باتواري 
الدعوى رقم 2018/3255 عمايل جزئي يطالب فيها ب :       

تاريخ  �سنويا من   %5 بواقع  فائدة  دره��م مع  للمدعي مبلغ )22.500(  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام   : اأوال 
املطالبة وحتى ال�سداد التام وت�سليم تذكرة عودة ملوطنة 

ثانيا : الزام املدعي عليها بالر�سوم الق�سائية وامل�سروفات. 
انت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية يف يوم اخلمي�ش املوافق 2019/5/30م ال�ساعة 
2.30 م�ساءا �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة اعاله بو�سفك املدعي عليه.

عبدامللك خلفان النقبي 
مدير اإدارة الدعوى
حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية  

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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اإعالن بالن�صر
رقم )2019/3512(

املنذر : ناظم رهيف افيوين - لبناين اجلن�سية 
املنذر اليه : حممد احمد علي احمد - اإماراتي 

املو�سوع : االإنذار العديل رقم حمرر 2019/1/28599 
مهلة  خالل  بذمته  املرت�سد  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
ا�سبوع من تاريخ ا�ستالم هذا االنذار ويف حالة عدم ال�سداد �سوف 
الدعوى  رفع  فيها  القانونية مبا  االج��راءات  اتخاذ  املنذر  ي�سطر 

املدينة وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/634 مدين كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- زاهد حممود يحيى تاج حممود يحيى جمهول حمل االقامة مبا 
اأن املدعي/�سيخ حممد �سعيد وميثله / ابراهيم علي كرم حممد خ��وري  نعلنكم بان 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/12/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/ �سيخ حممد �سعيد ب حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 000 و 600 درهم )�ستمائة الف درهم( والفائدة القانونية 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 بواقع 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االعالن �سدر  اليوم  ثالثن يوما اعتبارا من 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/4632 تنفيذ جتاري  
ملالكها/   - واإدارت��ه��ا  املعار�ش  لتنظيم  ���س��ده/1-ب��ان��ورام��ا  املنفذ  اىل 
حممد ع��م��اد �سوكت ك��وك�����ش  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ �سركة �سمايا اال�ستثمارية - ذات م�سوؤولية حمدودة - �سمايا 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  )ذات   القاب�سة 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2634122.67( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1532  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-ايه اإن �سي للمقاوالت - �ش ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ الغرير لالن�ساءات خر�سانة - �ش ذ م م قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   93.434.70( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املوافق   الثالثاء   ي��وم  ال��ت��ام. وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.12 ب��ال��ق��اع��ة  ���ش   9.30 ال�����س��اع��ة   2019/5/28
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
 يف  الدعوى رقم 2019/173 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- لكهيت راين مهيندربال جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/  اع���اله  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  يف   2019/3/31 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت 
 LAKHPT RAI ال��ث��اين  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  م  م  ذ  ���ش  اي�ست  م��ي��دل  ف��ريام�����س��ان 
لتجارة  العاليل  موؤ�س�سة  /مالك  مهيندربال  راين  )لكهيت   MAHENRABAL
ي��وؤدي لل�سركة املدعية مبلغا وق��دره 50.000 دره��م )خم�سن الف درهم(  االإط���ارات( بان 
املطالبة  مبلغ  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %9 قدرها  ب�سيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�سافا 
الق�سائية احلا�سل يف 2019/1/9 حتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه الثاين بامل�ساريف 
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

لريادتها يف جمال �ال�ستد�مة و�مل�سوؤولية �الجتماعية 

بيئة حتظى بالتكرمي من اجلوائز العاملية المتياز االأعمال 2019 

دولة  ام��ت��داد  على  البيئي  التعليم 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة التي 
الوعي  م�����س��ت��وى  رف���ع  اإىل  ت��ه��دف 
بالطبيعة  رفًقا  اأكر  وتربية جيل 
م��ن خ���الل جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من 
واالأن�سطة على  التفاعلية  االأدوات 
وجت�سد  ال����واق����ع.  ويف  االإن����رتن����ت 
وفّعااًل  رائ������ًدا  من���وذًج���ا  امل���در����س���ة 
اإىل  والو�سول  التعليم  بن  يجمع 
قطاع عري�ش واال�ستدامة لتنمية 
اأكرب.  بعناية  البيئة  ي��راع��ي  جيل 
يف  تاأ�سي�سها  منذ  املدر�سة  وحققت 
النجاح  تلو  2009 جن��اًح��ا  ال��ع��ام 
من خالل التو�سع امل�ستمر وتنويع 
اليوم  ت�سل  اأن��ه��ا  حتى  ب��راجم��ه��ا، 
طالب  األ���ف   250 م��ن  اأك���ر  اإىل 
خمتلف  م�����ن  م���ع���ل���م  و6000 

االأجيال ويف جميع اأنحاء البالد.
بيئة  مدر�سة  م��وؤخ��ًرا  وا�ست�سافت 
التا�سعة  ال���دورة  البيئي  للتثقيف 
من جائزة املدار�ش للتميز البيئي، 
من  وال��ط��الب  باملعلمن  اح��ت��ف��اال 
400 مدر�سة حللولهم  اأكر من 

قوة التقنية وا�ستثمرنا يف ابتكارات 
لدعم  للبيئة  �سديقة  م�ستقبلية 
التنمية امل�ستدامة القت�ساد مهيء 
اأبوابه  اأو�سع  امل�ستقبل من  لدخول 
املجتمعات  الحتياجات  تلبيتنا  مع 
التجارية  وال�����س��رك��ات  وال��ب��ل��دي��ات 
ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة يف دول���ة االإم�����ارات 

وخارجها.«
املحاور  اأح��د  اأن  احلرميل  واأو�سح 
ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ي��ه��ا ����س���رك���ة بيئة 
امل�سوؤولية  م���ب���ادرات  يف  ي��ت��ج�����س��د 
املجتمعية  وامل�ساركة  االجتماعية 
فتعمل على اإطالقها اأو االن�سمام 
خا�سة  وت���ه���ت���م  ودع���م���ه���ا،  اإل���ي���ه���ا 
باملبادرات والربامج طويلة االأجل 
التنموية  اأعمق االآث��ار  التي ترتك 
م��ل��م��و���س��ة مفيدة  ن��ت��ائ��ج  وحت���ق���ق 
خطط  وف���ق  ��ن��ف��ذ  وتحُ للمجتمعات 
���ت���اب���ع وي��ق��ا���ش ح�سن  وا���س��ح��ة وتحُ

تنفيذها بدقة. 
للتثقيف  ب��ي��ئ��ة  »م���در����س���ة  مت��ث��ل 
للتفاعل  رائ����ًدا  ال��ب��ي��ئ��ي« من��وذًج��ا 
املجتمعي ب�سفتها جزًءا من مبادرة 

بهدف  بالبيئة،  املتعلقة  االإبداعية 
على  امل�ستقبلي«  »اجل��ي��ل  ت�سجيع 
ت��ب��ن��ي ال�����س��ل��وك��ي��ات امل�����س��ت��دام��ة ما 
ي�����س��ب يف ���س��ال��ح دول����ة االإم������ارات 

العربية املتحدة وبيئتها. 
ف�سواًل  ت�سيف  »ب��ي��ئ��ة«  زال����ت  م��ا 
جديدة اإىل �سجلها النا�سع يف جمال 
اال���س��ت��دام��ة، وح���ازت جناحاتها يف 
ه���ذا امل��ج��ال احل��ي��وي ع��ل��ى تقدير 
�سامل من اجلوائز العاملية المتياز 
وي�سمل   ،2019 ل��ل��ع��ام  االأع���م���ال 
الكفاءة  ال��ع��ال��ي��ة  اإدارت�����ه�����ا  ذل����ك 
الرئي�سة  وم�ساهمتها  ل��ل��ن��ف��اي��ات 
خالل  م��ن  ال��دائ��ري  االقت�ساد  يف 
وح�����دات اأع��م��ال��ه��ا ال��رئ��ي�����س��ة مثل 
النفايات  جلمع  وح��دة  »تنظيف«؛ 
والذي  املدينة،  وجتميل  واإدارت��ه��ا 
حتويل  ملعدل   76% ن�سبة  حقق 
والتي متثل  ال�سارقة،  النفايات يف 
ال�سرق  املعدل يف  لهذا  قيمة  اأعلى 

االأو�سط.
اال�ستدامة  ن���ق���اط  اأب������رز  ت�����س��م��ل 
من�ساأة  اأول  االأخ�������رى  ال��رئ��ي�����س��ة 

•• دبي-الفجر: 

ال�سركة  »ب���ي���ئ���ة«،  ����س���رك���ة  ف������ازت 
ال����رائ����دة يف ال�����س��رق االأو�����س����ط يف 
وتقنياتها،  اال����س���ت���دام���ة  جم����ايل 
بجائزتي »اال�ستدامة« و»امل�سوؤولية 
االجتماعية« من »اجلوائز العاملية 
 »2019 ل��ع��ام  الم��ت��ي��از االأع���م���ال 
التي اأقيم حفل توزيعها موؤخًرا يف 

جمريا فندق اخلور يف دبي. 
ال��ع��امل��ي��ة المتياز  وت��ع��ود اجل���وائ���ز 
دورتها  يف  ال���ع���ام  ه����ذا  االأع����م����ال 
اخل����ام���������س����ة ل���ت���م���ن���ح ال�������س���رك���ات 
اإجنازاتها  الإب��راز  مرموقة  من�سة 
اجلوائز  وت��ت�����س��م��ن  وجن��اح��ات��ه��ا. 
مئات  ف��ي��ه��ا  ي�����س��ارك��ون  ف��ئ��ة   34
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�������س���رك���ات 
ليتناف�سون  ال����رائ����دة   وال��ع��امل��ي��ة 
ع��ل��ى ال��ف��وز ب��ه��ا الإظ��ه��ار متيزهم 
ال��ف��ري��دة على  امل���ب���ادرات  تنفيذ  يف 

م�ستوى خمتلف اأنحاء العامل.
خ���ال���د احلرميل  ���س��ع��ادة  واأع������رب 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ش 
التقدير  ب���ه���ذا  ف���خ���ره  ع���ن  ب��ي��ئ��ة 
ال�����س��رك��ة قائاًل:  امل��رم��وق جل��ه��ود 
التقدير  ب��ه��ذا  ن��ف��وز  اأن  »ي�سرفنا 
على  واملتنوعة  احلثيثة  جلهودنا 
وامل�سوؤولية  اال���س��ت��دام��ة  ���س��ع��ي��د 
هاتن  وت�������س���ه���د  االج���ت���م���اع���ي���ة. 
ال�سامل  منهجنا  على  اجلائزتن 
الت�سغيلي  االم���ت���ي���از  حت��ق��ي��ق  يف 
واال����س���ت���دام���ة وت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرات 
فهذه  االج��ت��م��اع��ي��ة،  امل�����س��وؤول��ي��ة 
املثل  ب��ع��م��ق يف  را����س���خ���ة  ع��ن��ا���س��ر 
واملبادئ التي نتبناها والروؤية التي 
عالية  ح��ي��اة  لتج�سيد  ب��ه��ا  ن��ل��ت��زم 
خمتلف  يف  وامل�����س��ت��دام��ة  اجل�����ودة 
االأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  اأن���ح���اء 
و�سمال اإفريقيا. لقد اعتمدنا على 

»حت��وي��ل ال��ن��ف��اي��ات اإىل ط��اق��ة« يف 
املنطقة، تطّورها وتديرها »�سركة 
اإىل  ال��ن��ف��اي��ات  لتحويل  االإم�����ارات 
مع  م�سرتك  م�سروع  وه��ي  طاقة« 
املن�ساأة  و�ستعالج  م�����س��در.  �سركة 
النفايات  م���ن  ط���ن  األ�����ف   300
من  ميجاواط   30 لتوليد  �سنوًيا 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة وت���زوي���د اآالف 
هذا  و�سي�ساعد  بالطاقة.  امل��ن��ازل 
ال�سارقة  اإمارة  ت�سبح  باأن  امل�سروع 
اأول مدينة خالية من النفايات يف 

املنطقة بحلول العام 2021.
توّجهات  »ب��ي��ئ��ة«  ���س��رك��ة  وع���ّدل���ت 
بناء  ل��ت�����س��ب يف  اأع��م��ال��ه��ا  ج����دول 
اقت�ساد حديث من خالل توظيف 
والتقنيات  اال�����س����ت����دام����ة  دم������ج 
مبنى  اأول  ل���ت���ق���دمي  امل����ت����ط����ورة 
م��ت��ك��ام��ل ي��ع��م��ل ب��ت��ق��ن��ي��ة ال���ذك���اء 
تطوير  و���س��ي��ت��م  اال����س���ط���ن���اع���ي. 
باإ�سراف  احل��دي��ث  الرئي�سي  املقر 
جمال  يف  ال��رائ��دة  اإيفوتك  �سركة 
�ستعمل  وال��ت��ي  لل�سركة،  التقنية 
كونرتولز  جون�سون  �سركتّي  م��ع 
وم��اي��ك��رو���س��وف��ت ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
اال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  ق���������درات 
الطاقة  حفظ  اإمكانيات  وحت�سن 
الرقمية  املميزات  عرب  ع��ام  ب�سكل 

للمبنى.
وتقود �سركة اإيفوتك، وهو م�سروع 
املنطقة  يف  الرقمي  للتحول  بيئة 
من خالل حلول مبتكرة مثل اأول 
ال�سارقة.  يف  لبلوكت�سن  من�سة 
م�سروع  وه�����و   ،ION وت���ل���ي���ه���ا 
و»كري�سنت  »ب��ي��ئ��ة«  ب��ن  م�����س��رتك 
اإنرتبرايزز« معايري جديدة للنقل 
امل�ستدام يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة تقود اإىل اإن�ساء بنية حتتية 
للنقل خالية من انبعاثات الغازات 

امللوثة. 

االأوراق املالية وال�سلع  تقر اآلية احت�ساب معايري املاءة املالية ل�سركة االإدارة و مدير اال�ستثمار
•• اأبوظبي -وام:

عقد جمل�ش اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�سلع اجتماعه التا�سع بدورته 
�سعيد  ب��ن  �سلطان  معايل  برئا�سة  بدبي  الهيئة  مبقر  وذل��ك  ال�ساد�سة 

املن�سوري وزير االقت�ساد رئي�ش املجل�ش.
املالءة  مبعايري  املتعلقة  ال��درا���س��ة  االج��ت��م��اع  خ��الل  املجل�ش  اعتمد  و 
املالية ل�سركة االإدارة و مدير اال�ستثمار مع منح مهلة لل�سركات لتوفيق 

اأو�ساعها.
و�سمل قرار للمجل�ش يف هذا ال�سدد خا�ش مبعايري املالءة املالية ت�سع 
امل���ال، وخم��اط��ر االئتمان،  ن��ط��اق التطبيق وك��ف��اي��ة راأ����ش  ت��ت��ن��اول  م���واد 
ومراقبة  واإدارة   ، امل��دارة  االأ�سول  ال�سوق  وخماطر  الت�سغيل،  وخماطر 

املخاطر، واجلزاءات، وتوفيق االأو�ساع، و�سريان القرار.
منظومة  تطوير  ت�ستهدف  التي  امل��ب��ادرات  من  ع��ددا  االجتماع  ناق�ش  و 
بالدولة  املالية  االأوراق  بقطاع  املرتبطة  املالية  واخل��دم��ات  االأن�سطة 

لت�ساهي اأف�سل املعايري واملمار�سات الدولية.
ال�ساد�سة  الثامن بدورته  الهيئة قد وجه يف اجتماعه  اإدارة  كان جمل�ش 
يف م��ار���ش امل��ا���س��ي ب���اإج���راء درا���س��ة ت��ب��ن م���دى ال��ت��زام ���س��رك��ات االإدارة 
ومدراء اال�ستثمار املرخ�سن حاليا مبعايري املالءة املالية واالأعباء التي 

�ستتحملها تلك ال�سركات يف حال تطبيقها املعايري املقرتحة.
وك�سفت الدرا�سة - التي اأعدتها الهيئة بهذا اخل�سو�ش - اأنه فيما يتعلق 
مبدى اإلزام �سركات االإدارة و مدراء اال�ستثمار املرخ�سن حاليا فاإنه ال 
ال�سركات حتى  املالية ملزمة لتلك  اأحكام خا�سة مبعايري املالءة  توجد 

تاريخه .. كما ال توجد ر�سوم اإ�سافية �ستفر�ش على تلك ال�سركات جراء 
تطبيق املعايري املقرتحة.

ل�سركة  املالية  امل��الءة  معايري  و�سع  من  الغاية  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت  و 
االإدارة ومدير اال�ستثمار ..حماية اأ�سول امل�ستثمرين حمل االإدارة وتعزيز 
ا�ستقرار النظام املايل من خالل االإ�سراف على املخاطر النظامية على 
م�ستوى ال�سركة وهو ما يعترب من املتطلبات االأ�سا�سية ملجل�ش اال�ستقرار 
املايل FSB وكذلك منظمة "اأيو�سكو" IOSCO وذلك ما ت�سمنته 

اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة وب�سكل خا�ش موؤ�سر املخاطر النظامية.
من   22 البند  وين�ش  الهيئة  الأنظمة  مكمال  امل��ق��رتح  امل�����س��روع  وي��اأت��ي 
املادة 26 من قرار رئي�ش جمل�ش ادارة الهيئة رقم 9ر.م ل�سنة 2016 
ب�ساأن النظام اخلا�ش ب�سناديق اال�ستثمار على اأن "تلت��زم �سرك���ة االإدارة 

يحقق  مبا  ن�ساطها  ملزاولة  الالزمة  املالية  باملالءة  امل�ستمر  باالحتفاظ 
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفق املعايري ال�سادرة عن الهيئة يف هذا 
تنظيم  ب�ساأن  الهيئة  اإدارة  اأعدتها  درا�سة  على  املجل�ش  اطلع  و  ال�ساأن". 
العمليات  وهي  /التوريق/،  باأ�سول  املدعومة  املالية  االأوراق  اإ���س��دارات 
اأو  امل��ن��ف��ردة  االأ���س��ول  نقل  و  ببيع  املن�سئ  ال�سركة  مبوجبها  تقوم  التي 
املجمعة اإىل من�ساأة ذات غر�ش خا�ش SPV والتي عادة ما تتخذ �سكل 
اأوراق مالية - قابلة للتداول-  ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة الإ�سدار 
باأ�سول  املدعومة  املالية  االأوراق  ت�سمى  االأ���س��ول  بتلك  مدعومة  تكون 
ABS و وجه بالتن�سيق مع جهات االخت�سا�ش يف �ساأن اإجراء التعديالت 
االأنظمة اخلا�سة بتلك  باإ�سدار  ال�سلة مبا ي�سمح  الت�سريعات ذات  على 

املنتجات.

خالل م�ساركتها يف �لدورة �لـ11 للموؤمتر �لدويل للغرف يف ريو دي جانريو �لرب�زيلية 

غرفة ال�سارقة تبحث تعزيز العاقات التجارية واال�ستثمار املتبادل مع الربازيل
•• ال�سارقة-الفجر: 

ب��ح��ث��ت غ���رف���ة جت�����ارة و���س��ن��اع��ة ال�����س��ارق��ة جم�����االت ال���ت���ع���اون التجاري 
واال�ستثماري و�سبل تطوير العالقات القائمة بن جمتمع االعمال يف كل 
ال�سارقة ب�سكل خا�ش ودول��ة االم���ارات ب�سكل ع��ام وال��ربازي��ل، ومدى  من 
ال�سارقة  يف  ثنائية  اأو  فردية  م�سرتكة  اقت�سادية  فعاليات  تنظيم  اإمكانية 
اآليات التوا�سل  والربازيل للتعريف بالفر�ش اال�ستثمارية املتاحة وتعزيز 

بن جمتمعي االأعمال يف البلدين.
العوي�ش  �سلطان  ع��ب��داهلل  �سعادة  ب��ن  ال��ذي عقد  اللقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اإيقريجا  ليمو�ش  لوي�ش  فرناندو  �سعادة  مع  الغرفة،  ادارة  جمل�ش  رئي�ش 
اأم��ن مدير  اأحمد  �سعادة حممد  ال��دول��ة، بح�سور  ل��دى  ال��ربازي��ل  �سفري 
عام الغرفة بالوكالة، و�سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�ش التنفيذي ملركز 
اك�سبو ال�سارقة،  ورافائيل �سوليمار رئي�ش املكتب الدويل لل�سرق االأو�سط 
خليفة  وفاطمة  الربازيلية،  العربية  التجارية  الغرفة  يف  افريقيا  و�سمال 

املقرب مدير ادارة العالقات الدولية بالغرفة.
ون��اق�����ش ال��ل��ق��اء ال���ذي عقد م��وؤخ��راً يف م��رك��ز اك�سبو ال�����س��ارق��ة، ع���دداً من 
التعاون  عالقات  دف��ع  يف  ت�سهم  التي  امل�سرتك،  االهتمام  ذات  املو�سوعات 
مراحل  اإىل  وال��ربازي��ل  ال�سارقة  بن  وال�سناعي  واال�ستثماري  التجاري 
بناء عالقات  اىل  ا�سافة  كل جانب،  لدى  القطاع اخلا�ش  تطلعات  حتقق 
التبادل  ورفع حجم  الدولة  لدى  الربازيلية  وال�سفارة  الغرفة  بن  تعاون 
املعار�ش  يف  وامل�ساركة  التجارية  للوفود  الزيارات  تبادل  وبرامج  التجاري 
االقت�سادية �سواء يف ال�سارقة او الربازيل، للتعريف بالفر�ش اال�ستثمارية 

املتاحة وتعزيز اآليات التوا�سل بن جمتمعي االأعمال يف البلدين.
جماالت  دف��ع  على  الغرفة  حر�ش  العوي�ش  �سلطان  عبداهلل  �سعادة  واأك��د 
التعاون االقت�سادي بن ال�سارقة والربازيل اإىل مراحل متقدمة، والتن�سيق 
ت��ع��زز العالقات  ل��ت��ق��دمي ك��ل م��ا مي��ك��ن م��ن ت�سهيالت وم��زاي��ا  امل��ت��وا���س��ل 

التجارية واال�ستثمار املتبادل وتطوير الروابط بن قطاع االأعمال اخلا�ش 
يف البلدين ال�سديقن واال�ستفادة من م�ساركة  الغرفة يف الدورة احلادية 
ع�سر للموؤمتر الدويل للغرف التي �ستنعقد خالل الفرتة 12-14 يونيو 
2019 يف مدينة ريو دي جانريو الربازيلية باإعتبار غرفة ال�سارقة احد 
الدولية  التجارة  غرفة  من  م�سرتك  بتنظيم  للموؤمتر  الذهبين  الرعاه 
واالحتاد العاملي للغرف و الغرفة الربازيلية، كما اأكد على اأهمية امل�ساركة 

املتبادلة يف االأحداث االقت�سادية التي تقام يف كل من ال�سارقة والربازيل.
واكد العوي�ش على اهمية م�ساركة غرفة ال�سارقة كراٍع ذهبي يف هذا احلدث 
الذي ينظمه االحتاد العاملي لغرف التجارة كل عامن يف منطقة خمتلفة 
التجارة  ل��روؤ���س��اء غ��رف  الوحيد  ال���دويل  املنتدى  ان��ه  ال��ع��امل، ال�سيما  م��ن 
املتعلقة بقطاع االأعمال وامل�ساركة فيه  لتبادل اخل��ربات، ومناق�سة االأم��ور 
يعترب ترجمة لروؤية الغرفة نحو االإنطالق مبجتمع االعمال املحلي اىل 
التجارية  رئي�سي يف احلركة  ال�سارقة كالعب  امارة  دور  وتر�سيخ  العاملية، 
الدولية، موؤكداً اأن الرعاية تعترب جناحاً لر�سالة الغرفة يف تعزيز مكانتها 
يف املحافل االقت�سادية العاملية وبناء ج�سور التعارف مع ممثلي القطاعات 
وبّناء يف  ايجابي  اثر  لذلك من  ملا  العامل،   دول  االقت�سادية من خمتلف 
خدمة اع�سائها املنت�سبن من جمتمع االعمال، حيث يعترب احلدث فر�سة 
غرفة  م�ساركة  تعترب  حيث  املبتكرة،  واخل��دم��ات  االف��ك��ار  لتبادل  مواتية 
ال�سارقة يف هذا املحفل العاملي ورعايتها الأعمال املوؤمتر وم�ساركة يف احدى 
الهيئات  ع��دد من  �سي�سم  خ��الل جناح  الرئي�سية من  احل��واري��ة  اجلل�سات 
ال�سارقة  الإم���ارة  وال��رتوي��ج  للتعريف  بال�سارقة  االقت�سادية  واملوؤ�س�سات 

اقت�ساديا و�سياحيا وثقافيا وح�ساريا.
الربازيل  �سفري  اإيقريجا  ليمو�ش  لوي�ش  فرناندو  �سعادة  اأك��د  جانبه،  من 
لدى الدولة، اهتمام بالده بدفع وتعزيز العالقات التجارية واال�ستثمارية 
املتبادلة بن القطاعن اخلا�ش يف الربازيل وال�سارقة اإىل اأف�سل امل�ستويات، 
املجاالت،  خمتلف  يف  ال�سارقة  ت�سهده  ال��ذي  االقت�سادي  بالتطور  م�سيداً 

ال�سارقة  غرفة  مع  بالتعاون  الربازيلية  ال�سفارة  ورغبة  ا�ستعداد  مبدياً 
املتبادلة  وامل�سالح  البلدين  العالقات بن  التي تدعم  املجاالت  يف خمتلف 

وتخدم جمتمعي االأعمال الربازيلي واالإماراتي.
يذكر ان قيمة ال�سادرات الربازيلية اإىل العامل العربي خالل الربع االأول 
2.75 مليار دوالر  ب�  3.15 مليار دوالر مقارنًة  بلغت  العام احل��ايل  من 

اأم��ري��ك��ي خ��الل ال��ف��رتة نف�سها م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، واأظ��ه��رت اآخ��ر االأرقام 
ال�����س��ادرة ع��ن ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة العربية ال��ربازي��ل��ي��ة اأن دول���ة االإم����ارات 
 794.53 بقيمة  الربازيلية  املنتجات  األف طن من   650.23 ا�ستوردت 
على  ال��ربازي��ل  من  العربية  املنطقة  واردات  اأب��رز  وا�ستملت  دوالر،  مليون 

احلديد والذرة وال�سكر والدجاج واللحوم البقرّية والطائرات.

نظمت لقاء �أعمال خا�سًا ح�سره �أكرث من 100 م�ستثمر ورجل �أعمال

املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة تدعو جمال�ش 
االأعمال لا�ستفادة من خدماتها املتنوعة

•• ال�سارقة-الفجر:

الدويل  ال�����س��ارق��ة  مل��ط��ار  احل���رة  امل��ن��ط��ق��ة  هيئة  نظمت 
م���وؤخ���راً اج��ت��م��اع��اً م���ع جم��ال�����ش االأع���م���ال ال��ع��ام��ل��ة يف 
100 م��ن روؤ���س��اء واأع�ساء  اأك��ر م��ن  ال��دول��ة بح�سور 
اأعمال ون�ساطات لها يف  بتاأ�سي�ش  املهتمة  املجال�ش  هذه 
املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل، ف�ساًل عن نخبة 

من رجال االأعمال وامل�ستثمرين االأجانب.
احلرة  املنطقة  يف  امل�����س��وؤول��ن  م��ن  ع��دد  اللقاء  وح�سر 
ب��ارز من  لفت ح�سور  ال���دويل، يف حن  ال�سارقة  ملطار 
اأب��رزه��م م��اري��ان ك��اري��ال، رئي�ش  قبل جمال�ش االأع��م��ال 
جمل�ش االأعمال الفلبيني، واإقبال داوود، رئي�ش جمل�ش 

االأعمال الباك�ستاين.
اأمام  ال�سارقة  ملطار  احل��رة  املنطقة  هيئة  وا�ستعر�ست 
ل�سريحة  توفرها  التي  املتنوعة  اخلدمات  احلا�سرين 
كالتجارة  خمتلفة  قطاعات  يف  امل�ستثمرين  من  وا�سعة 
جهود  �سمن  وذل���ك  وال�����س��ن��اع��ة،  اللوجي�ستي  وال��ن��ق��ل 
احلرة  املنطقة  تناولت  حيث  امل�ستثمرين،  ا�ستقطاب 
امل���زاي���ا امل��ت��اح��ة اأم����ام اال���س��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة لتعزيز 
النمو  يف  ف��ر���س��ه��ا  وحت�����س��ن  االأ����س���واق،  يف  تناف�سيتها 

والتو�سع.  
وامل�ستثمرين  االأع��م��ال  جمال�ش  اأع�ساء  الهيئة  ودع��ت 
العديدة  املزايا  من  اال�ستفادة  اإىل  اللقاء  يف  امل�ساركن 
التناف�سية التي توفرها املنطقة احلرة لل�سركات العاملة 
وال�سناعية  التجارية  القطاعات  يف  وخ�سو�ساً  فيها 
واخلدمية، وتوفري جتهيزات وتقنيات حديثة ومتطورة، 
حتتية  بنية  ج��ان��ب  اإىل  وا�سرتاتيجي،  متميز  وم��وق��ع 
واملوا�سالت  الطرقات  �سبكة  ت�سمل  االأول،  الطراز  من 
اأنواعها،  مبختلف  اللوج�ستية  واخلدمات  واالت�ساالت 
الب�سائع،  تنقل  يف  جمركية  ت�سهيالت  اىل  باالإ�سافة 
ومرافق حديثة ت�سمل مكاتب تنفيذية جمهزة ومكيفة، 
ملحقة،  م��ك��ات��ب  م��ع  خمتلفة  ب��اأح��ج��ام  وم�����س��ت��ودع��ات 

واأرا�ش لالإيجار تتالءم مع متطلبات امل�ستثمرين.
واأكد �سعادة �سعود �سامل املزروعي مدير املنطقة احلرة 
املنطقة احلرة  وم��دي��ر هيئة  ال����دويل،  ال�����س��ارق��ة  مل��ط��ار 
ال�سارقة  مل��ط��ار  احل���رة  املنطقة  ان  ع��ل��ى  باحلمرية:" 
ال���دويل ت��وف��ر جمموعة م��ن امل��م��ي��زات واحل��واف��ز التي 
االأعمال  امل�ستثمرين ورجال  لكل  اأ�سا�سياً  تعترب مطلباً 

على اختالف ا�ستثماراتهم، اإ�سافة اإىل انخفا�ش تكاليف 
املنطقة  يف  و�سهولتها  االأعمال  اإدارة  وفعالية  الت�سغيل 
وت�سهيالت اأخرى عديدة، مما مينح امل�ستثمرين ميزات 
تناف�سية طويلة االأمد حيث باتت املنطقة مدينة داخل 
والثانوية،  االأ�سا�سية  اخل��دم��ات  كافة  م��وف��رة  مدينة، 
باتخاذ  يرغب  م��ن  لكل  اإ�سافية  ت�سهيالت  توفري  م��ع 
املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل مركزاً لن�ساطاته 
االأ�سواق  اإىل  ومنها  املنطقة  يف  الت�سغيلية  وعملياته 

العاملية االأخرى."   
يف  للم�ستثمرين  االأخ�����رى  وامل���زاي���ا  احل���واف���ز  و���س��م��ل��ت 
 ،100% بن�سبة  ل��الأع��م��ال  ال��ك��ام��ل��ة  امل��ل��ك��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
واإعفاء   ،100% بن�سبة  واالأرب�����اح  امل���ال  راأ����ش  واإع����ادة 
م��ن ���س��رائ��ب ال��دخ��ل على ال�����س��رك��ات واالأف�����راد بن�سبة 
ال�سادرات  ع��ل��ى  ال�����س��رائ��ب  م���ن  واإع����ف����اء   ،100%
والواردات بن�سبة %100، وخدمات على مدار ال�ساعة 
كامل اأيام االأ�سبوع وطيلة العام، وكافة الرتاخي�ش يتم 
اإ�سدارها خالل يوم واحد، وخط �ساخن ي�سمن توفري 
اليد العاملة والتجهيزات ب�سكل فوري، واإجناز عمليات 
وخدمات  ف��وري،  ب�سكل  اجلمركي  والتخلي�ش  ال�سحن 
وتوفر  ال�ساعة،  م��دار  على  متوفرة  وال��ط��وارئ  االأم���ن 

م�ساكن العمال �سمن املنطقة احلرة.
وت��ت��واج��د يف امل��ن��ط��ق��ة احل����رة مل��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال���دويل 
منطقة لتخزين احلاويات وم�ستودعات للتخزين يوفر 
قاعدة مالئمة للت�سنيع والتجميع والتعبئة والتغليف 
واال����س���ت���رياد واإع������ادة ال��ت�����س��دي��ر، ب��ج��ان��ب ال��ع��دي��د من 
واخلدمات  كالتدريب  املنطقة  يف  الرئي�سية  اخلدمات 
للتخلي�ش  ومكتب  ال�سريع  الربيد  القانونية وخدمات 
اجلمركي، وغريها من امل�سائل احلياتية الهامة لتطور 
وو�سائل  الطبية  والعيادات  واملطاعم  كالبنوك  االأعمال 
مكانة  من  ير�سخ  ال��ذي  االأم��ر  املدينة  اإىل  العام  النقل 

املنطقة كوجهة مثالية لالأعمال.
املتعددة  ال�����س��رك��ات  م���ن مم��ث��ل��ي  واأ�����س����اد احل���ا����س���رون 
اجل���ن�������س���ي���ات ال����ت����ي ت���ت���م���ث���ل يف جم���ال�������ش االأع�����م�����ال 
اخلدمات  مب�ستوى  باللقاء  امل�����س��ارك��ن  وامل�ستثمرين 
ال�سارقة  ملطار  احل��رة  املنطقة  يف  للم�ستثمرين  املتاحة 
الدويل، وا�سفن اإياها بالعالية اجلودة، واملتناغمة مع 
باال�ستفادة  رغبتهم  مبدين  اال�ستثمارية،  احتياجاتهم 

من هذه اخلدمات وفق اأهدافهم املوؤ�س�سية.

�سيدات اأعمال اأبوظبي وجمل�ش العمل الفرن�سي 
ينظمان لقاء خا�سا حول التمويل االقت�سادي

•• اأبوظبي-وام:

نظم جمل�ش �سيدات اأعمال اأبوظبي بالتعاون مع جلنة متكن املراأة يف جمل�ش العمل الفرن�سي لقاء خا�سا يف مقر 
غرفة اأبوظبي جمع �سيدات ورائدات االأعمال من اجلانبن االإماراتي والفرن�سي ملناق�سة �سبل فهم االأمور املالية.

ح�سر اللقاء ال�سيدة اإي�ستيل بانيون بووي حرم �سفري فرن�سا لدى الدولة والدكتورة فاطمة ال�سام�سي نائب املدير 
التنفيذي لل�سوؤون االإدارية يف جامعة ال�سوربون - اأبوظبي وعدد من .

وتناول اللقاء مفاهيم التمويل االقت�سادي ب�سكل عام وكيفية دعمه لربامج وم�ساريع �سيدات االأعمال وذلك من 
حول  احلديث  تناول  كما  وا�ستثمارية،  جتارية  م�ساريع  تاأ�سي�ش  يف  التفكري  من  ومتكينها  امل��راأة  دور  تعزيز  اأج��ل 

التمويل االإ�سالمي.
وتهدف جلنة متكن املراأة يف جمموعة االأعمال الفرن�سية اإىل توفري من�سة للن�ساء االإماراتيات والفرن�سيات الالتي 
لالأعمال  كقائدات  للن�ساء،  واملوؤثر  الفّعال  ال��دور  وتعزيز  البع�ش  بع�سهن  واإلهام  والتعلم  التوا�سل  على  يعملن 

ورائدات اأعمال ناجحات و�سريكات مهمات يف دعم التنمية االقت�سادية ال�ساملة.

العدد 12629 بتاريخ 2019/5/12   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/3707 جتاري جزئي                                              
االقامة مبا  ال��درع��ي  جمهول حمل  م��رزوق  فا�سل  املدعي عليه/1- عي�سى  اىل 
احمد احلر�سي  �سامل  ال�سيارات وميثله/عي�سى  لتاأجري  �سي  واى  ان   / املدعي  اأن 
املهري  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/3/7 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/  ان واي �سي لتاأجري ال�سيارات بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
اىل املدعية مبلغ 154915 درهما ، وفائدة 9% من تاريخ 2017/11/5 وحتى ال�سداد 
املحاماة.  اتعاب  الدعوى وخم�سمائة درهم مقابل  بر�سوم وم�سروفات  والزمته   ،
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• العني – الفجر 

ت�سوير – حممد معني

بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  رعاية  حتت 
طحنون اآل نهيان انطلقت اأم�ش االأول 
اجلمعة بطولة �سباقات الهجن �سمن 
الرم�سانية” على  الت�سامح  “بطولة 

ميدان اأبو�سمرة.

نتائج �ل�سباق :
ال�سيخ  �سمو  �سيف   “ االأول  ال�سوط 
 “ ن���ه���ي���ان  اآل  ب����ن حم���م���د  ط���ح���ن���ون 

واأف�سل توقيت 2:04
هملوله :مبارك اأحمد عبيد الكتبي 

ال�سوط الثاين “ خنجر : �سمو ال�سيخ 
�سعيد بن طحنون اآل نهيان 

هملول : مبارك اأحمد عبيد الكتبي 
ال�سوط الثالث 

هملوله : مبارك اأحمد عبيد الكتبي 
ال�سوط الرابع 

�ساهن:�سرور بن م�سري الظاهري 
ال�سوط اخلام�ش 

�سيا�سه : �سامل علي مكتوم اجلنيبي
ال�سوط ال�ساد�ش 

ح�سريم  ح���م���د  ����س���ل���ط���ان   : م����ن����اور 
الكتبي 

ال�سوط ال�سابع 
ال�ساهينيه :عبداهلل �سامل خلريباين 

النعيمي 
ال�سوط الثامن 

بوحقب  ����س���ع���ي���د  ����س���ه���ي���ل  م�������س���ب���ح: 
ال�سام�سي 

ال�سوط التا�سع 
ن�سيب  ب�����ن  ����س���ع���د   : ال�������س���اه���ي���ن���ي���ه 

االأحبابي 
ال�سوط العا�سر 

�ساهن :�سعد بن ن�سيب االأحبابي 
ال�سوط احلادي ع�سر 

ميا�سه : �سامل علي مكتوم اجلنيبي 
ال�سوط الثاين ع�سر 

���س��امل خلريباين  ع��ب��داهلل   : ���س��اه��ن 
النعيمي 

ال�سوط الثالث ع�سر 
ال�ساهينيه : حممد عبداهلل بن همول 

الدرعي 
ال�سوط الرابع ع�سر 

ه����م����ل����ول :رغ�������������ش ح����م����د ن����خ����ريات 
العامري 

ال�سوط اخلام�ش ع�سر 
غند : فار�ش �سعيد بن �سحي الكعبي 

ال�سوط ال�ساد�ش ع�سر 
ب���ن ظبيعة  ����س���امل  خ��ل��ي��ف��ة   : ه���ج���ام 

الكتبي 
ال�سوط ال�سابع ع�سر 

ال�����س��اه��ي��ن��ي��ه : ح��م��د م���ب���ارك حممد 
ال�سام�سي 

ال�����������س�����وط ال�����ث�����ام�����ن ع���������س����ر ����س���وط 
ال�سودانن 

ال�سديق  اأب���وع���ب���ي���د   : ال�����س��اه��ي��ن��ي��ه 
ال�سوداين

مالعب  ت�ست�سيف  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
مدينة العن الريا�سات االأخرى من 
الن�سخة  الريا�سية  الت�سامح  بطولة 
املحدثة يف بطولة العن الرم�سانية 
اإحدى اأقدم البطوالت الرم�سانية يف 

الدولة.

وتت�سمن البطولة 4 ريا�سات اأخرى 
الهجن  ���س��ب��اق��ات  ل��ب��ط��ول��ة  اإ����س���اف���ة 
ميدان  يف  االأول  اأم�ش  انطلقت  التي 
الطائرة  ال���ك���رة   : وه����ي  اأب���و����س���م���رة  
بن  خ��ل��ي��ف��ة  ا���س��ت��اد  للرجال” ���س��ال��ة 
زايد” وتنطلق يف 11 رم�سان ، و كرة 
القدم �ساالت للرجال “ ا�ستاد خليفة 
بن زايد” وتنطلق يوم 16 رم�سان ،  
و كرة اليد لل�سيدات” �سالة املدر�سة 
اأما   ، 18 رم�سان  النهيانية” يف يوم 
وال�سيدات  ل��ل��رج��ال  ال�����س��وزن  رم��اي��ة 
للفرو�سية  ال��ع��ن  ن���ادي  يف  �ستجري 
 11 يف  وتنطلق  والغولف  وال��رم��اي��ة 

رم�سان.
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ور�����س����دت 

الأ�سحاب  ق��ي��م��ة  ج���وائ���ز  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
فئات  جلميع  حتفيزاً  االأوىل  امل��راك��ز 
ملمار�سة  االأع���م���ار  وخم��ت��ل��ف  املجتمع 
الف�سيل  ال�����س��ه��ر  خ����الل  ال��ري��ا���س��ة 
يف  والت�سامح   التوا�سل  لقيم  تعزيزاً 

املجتمع.
م�سري  ع����ل����ي  ك�������س���ف  ج����ان����ب����ه  م�����ن 
لبطولة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال����ظ����اه����ري 
الرم�سانية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت�����س��ام��ح 
النطالق  التح�سريات  كافة  اكتمال 
اأن  بعد  االأخ���رى  األعابها  يف  البطولة 
انطالقة  ال��ه��ج��ن  م�����س��اب��ق��ة  ���س��ه��دت 
اأب��و���س��م��رة تفاعلت  م��ي��دان  رائ��ع��ة يف 
التي  ال����غ����ف����رية  اجل����م����اه����ري  م���ع���ه���ا 
بدايته  من  ال�سباق  وتابعت  ح�سرت 

حتى نهايته.
التح�سريات  اأك��م��ل��ن��ا   ”: واأ�����س����اف 
البطولة  راع���ي  م��ن  حثيثة  مبتابعة 
اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  معايل 
التفا�سيل  اأدق  يف  يقف  ال��ذي  نهيان 
من اأجل �سمان اأعلى موؤ�سرات النجاح 
واجلودة خ�سو�ساً واأن بطولة معاليه 
هي االأقدم بن البطوالت الرم�سانية 
يف الدولة«. واأردف  :” نتوقع اأن ن�سل 
امل�ساركة يف  اإىل عدد جيد من الفرق 
التفاعل  على  قيا�ساً  االألعاب  خمتلف 
ال��ك��ب��ري ال����ذي وج���دن���اه م��ن خمتلف 
����س���رائ���ح م��دي��ن��ة ال���ع���ن  ، وال ي���زال 
خمتلف  يف  للم�ساركة  الت�سجيل  ب��اب 

االألعاب مفتوحاً ».

•• العني – الفجر
ت�سوير – حممد معني

حت���ت رع���اي���ة م��ع��ايل ال�����س��ي��خ �سعيد 
تتوا�سل  ن���ه���ي���ان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب����ن 
الرم�سانية  الت�سامح  ع���ام  ب��ط��ول��ة 
ينظمها  التي  القدم  كرة  ل�سباعيات 
ا�ستاد  العن يف  امل�سري فرع  النادي 
بالقطارة  حتت  طحنون بن حممد 
باأربع  نت�سامح” ،  “بالريا�سة  �سعار 

مواجهات قوية ومثرية.
ي��ل��ت��ق��ي يف ال��ع��ا���س��رة وال��ن�����س��ف من 
و�سرطة  العميد  فريقا  اليوم  م�ساء 
العن على امللعب 1  �سمن مناف�سات 

يلتقي  ب��ي��ن��م��ا   ، االأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
نف�ش  يف  ونعمة  اليحر  �سباب  فريقا 
 2 رقم  امللعب  اأر�سية  على  التوقيت 
ال��ث��ان��ي��ة   و�سمن  امل��ج��م��وع��ة  �سمن 
ال��ث��ان��ي��ة يلتقي يف  امل��ج��م��وع��ة  ن��ف�����ش 
احلادية ع�سرة والربع  حامل اللقب 
امل��غ��رب��ي��ة وف��ري��ق اجلزيرة  اجل��ال��ي��ة 
املقام  فريق  ي��واج��ه   2 امللعب  ويف   ،
مناف�سات  �سمن  �سيتي  العن  فريق 

املجموعة الثالثة.
نتائج اليوم الثاين

جرت 4 مواجهات قوية اأم�ش االأول 
باحلما�ش  مليئة  رم�سانية  ليلة  يف 
املغربية  ف��ري��ق اجل��ال��ي��ة  ا���س��ت��ه��ل��ه��ا  

ح���ام���ل ال��ل��ق��ب ب���ف���وز ع��ري�����ش على 
�سباب اليحر 4-1  ، وح�سر التعادل 
االإي��ج��اب��ي ب��ه��دف ل��ك��ٍل ب��ن فريقي 
نعمة واجلزيرة ، ويف املباراة الثالثة 
ال�سرقية  ال���رو����س���ة  ف��ري��ق  اك��ت�����س��ح 
ب�سبعة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  اجل��ال��ي��ة  ف���ري���ق 
اأه�����داف م��ق��اب��ل ه����دف  ال���ف���وز على 
فريق العن �سيتي 2-1 ، وفاز فريق 
�سيتي  العن  على  ب�  امل�سري  النادي 

.1-2
والعميد  خالدينهو  فريق  ان�سحاب 

بدياًل 
الفني  امل���دي���ر  اأو�����س����ح  م���ن ج��ان��ب��ه 
فريق  اأن  ���س��ع��د  حم��م��ود  ل��ل��ب��ط��ول��ة 

البطولة  م���ن  ان�����س��ح��ب  خ��ال��دي��ن��ه��و 
املنظمة  اللجنة  قرار  على  اعرتا�ساً 
مباراته  ن��ت��ي��ج��ة  ن���ق���اط  ب��ت��ح��وي��ل 
افتتاح  اأ يف  امل�����س��ري��ة  اأم����ام اجل��ال��ي��ة 
ال���ب���ط���ول���ة ل��ل��م��ن��اف�����ش ع���ط���ف���اً على 
بها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  الر�سمية  ال�سكوى 
اإ���س��راك فريق  على  االأخ���ري حمتجاً 
خ���ال���دي���ن���ه���و ل����الع����ب حم������رتف يف 
خمالفة للوائح البطولة التي متنع 
م�ساركة املحرتفن يف بطولة جميع 
والالعبن  ال����ه����واة  م����ن  الع��ب��ي��ه��ا 
ناأ�سف   ”: واأ������س�����اف  ال�������س���اب���ق���ن. 
ولكنها  خالدينهو  فريق  الن�سحاب 
اجلميع  وع���ل���ى  ال���ب���ط���ول���ة  ل����وائ����ح 

ا�ستمرار  ل�����س��م��ان  ب���ه���ا  االل�����ت�����زام 
خمالفات  ب��دون  ال�سريف  التناف�ش 
وهو  العميد  فريق  باإ�سافة  وقمنا   ،
خروج  لتعوي�ش  ��م��ان  عحُ �سلطنة  م��ن 
واأردف  ال��ب��ط��ول��ة«.  م��ن  خالدينهو 
العميد  فريق  ان�سمام  على  :” بناًء 
األغيت نتيجة مباراة النادي امل�سري 

ولت  وخ��ال��دي��ن��ه��و وال��ن��ق��اط ال��ت��ي ححُ
ال�سكوى  لك�سبه  امل�����س��ري  ل��ل��ط��رف 

والنادي  العميد  م��ب��اراة  و�ستجري 
غٍد   بعد  ليل  منت�سف  يف  اأ  امل�سري 

الثالثاء وت�ستمر مباريات املجموعة 
االأوىل ب�سكل طبيعي«. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر

افتتح العميد غامن اأحمد غامن مدير عام العمليات ال�سرطية ب�سرطة راأ�ش اخليمة، بح�سور 
املهام  اإدارة  دورة  فعاليات  اخلا�سة،  املهام  اإدارة  مدير  الزعابي  يعقوب  بن  يو�سف  ركن  العقيد 
عام  م��ب��ادرات  و  الف�سيل،  رم�سان  �سهر  فعاليات  �سمن  املقامة  الثانية،  الرم�سانية  اخلا�سة 
األعاب جامعة راأ�ش  اإدارة املهام اخلا�سة، وذلك يف �سالة  2019م، مب�ساركة موظفي  الت�سامح 
اخليمة للطب والعلوم ال�سحية. حيث �سهدت الدورة الرم�سانية �سمن حفل افتتاحها يف اليوم 
االأول، تقدمي مباراة كرة قدم ودّية بن فريق قدامي الالعبن من جنوم الزمن اجلميل الذين 
�سجلوا اأهدافاً ذهبية �سابقاً يف اأندية االإمارة “ نادي االإمارات  – ونادي راأ�ش اخليمة “ والذين 
اأ�سهموا يف  �سناً على جو املباراة الذي �سج باالإثارة والت�سويق واحلما�ش، كما  اأ�سافوا رونقاً وححُ

دعم وتعزيز روح املحبة واالألفة واالن�سجام بن جميع امل�ساركن، االأمر الذي حقق تقوية روابط 
القدم يف  كرة  ورّواد  املهام اخلا�سة،  اإدارة  ال�سرطة على مرتب  عنا�سر  والتوا�سل بن  االأخ��وة 
االإمارة من الزمن اجلميل حيث انتهى اللقاء بفوز جنوم نادي االإمارات بنتيجة 6 5- . واأ�ساد 
العميد غامن اأحمد غامن، باأن�سطة وفعاليات الدورة الريا�سية الرم�سانية، التي ت�سم جمموعة 
من املناف�سات الريا�سية مثل “ كرة القدم – كرة الطائرة – امل�سي – اجلري – البولينج – 
البلياردو “ وتهدف اإىل خلق جو من املناف�سة واحلما�ش بن منت�سبي اإدارة املهام اخلا�سة، مثمناً 
جهود التنظيم املميز واالأداء العايل ملنت�سبي املهام اخلا�سة ب�سرطة راأ�ش اخليمة، الذين �سكلوا 
هي فريق “ اأمان “ وفريق “  الرم�سانية  الدورة  خالل  مرتبهم  من  متناف�سة  “ فرق   4 “
حتّدي “ وفريق “ قوة “ وفريق “ حماية “، و�ست�ستمر املناف�سات لفرتة ا�سبوعن من االإثارة 

واحلما�ش، يف جو من املحبة واالألفة والتناف�ش الريا�سي واالإعداد البدين املتميز.

جنوم نادي �الإمار�ت يك�سبون جنوم ر�أ�س �خليمة 5-6

اإدارة املهام اخلا�سة ب�سرطة راأ�ش اخليمة تفتتح دورتها الرم�سانية الثانية �سمن عام الت�سامح

برعاية �سعيد بن طحنون �آل نهيان

انطاق بطولة الت�سامح الرم�سانية ب�سباق الهجن
م�سري : باب �لت�سجيل للم�ساركة يف �لبطولة ال يز�ل مفتوحًا

برعاية �سعيد بن طحنون

امل�سري للنادي  الرم�سانية  الت�سامح  عام  بطولة  يف  �ساخنة  مواجهات   4
�لعميـــد يف مو�جهـــة �سرطـــة �لعـــني ، و�سبــاب �ليحــر يو�جـــه

نعمة ، و�جلالية �ملغربية يد�فع عن لقبه �أمام �جلزيرةو�ملقام يف مو�جهة �لعني �سيتي

ر�سدت جو�ئز فورية مالية وعينية قّيمة للجمهور 
»ال�سارقة الرم�سانية لكرة قدم ال�ساالت 2019« 

تدعو اجلماهري الوفية ملوؤازرة الاعبني 
•• ال�سارقة-الفجر

قدم  لكرة  الرم�سانية  الريا�سية  ال�سارقة  لبطولة  الرابعة  ال���دورة  دع��ت 
من  كرمية  رع��اي��ة  حت��ت  الريا�سية،  ال�سارقة  قناة  تنظمها  التي  ال�ساالت 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي، ويل العهد نائب حاكم 
ال�سارقة، اجلماهري الوفية ملوؤازرة الالعبن من خمتلف الفرق امل�ساركة يف 
والندية على ميدان  اإث��راًء للحدث، وم�ساعفة للحما�ش  مناف�ساتها، وذلك 
12 فريقاً من  – احلزانة، مب�ساركة  الريا�سي  ال�سارقة  �سالة ملعب نادي 
اأربع جمموعات، اإىل جانب �سّت فرق يف مناف�سات  فئة الكبار موزعن على 

النا�سئن حتت 14 �سنة على جمموعتن، حتى 19 مايو املقبل. 
على  احل��ا���س��ر  للجمهور  ق��ّي��م��ة  ج��وائ��ز  ل��ل��دورة  املنظمة  اللجنة  ور���س��دت 
هواتف،  ذكية  الكرتونية  اأجهزة  تقدمي  �سيتم  حيث  وعائالتهم،  امل��درج��ات 
واأجهزة لوحية، اإ�سافة اإىل تذاكر �سفر قيمة من العربية للطريان، وجوائز 
مبا�سرة  ال��ه��واء  على  �سحب  ف��ق��رات  اللجنة  خ�س�ست  حيث  ف��وري��ة  نقدية 
للجمهور تقام ما بن املباريات طيلة اأيام املناف�سة اىل جانب ح�سور �سيوف 
والفن  ال��ق��دم  وك���رة  الريا�سة  م�ساهري  م��ن  البطولة  اأي���ام  طيلة  مميزين 
بن  ح��ادة  مواجهات  االأح��د  اليوم  وي�سهد  االجتماعي.   التوا�سل  وو�سائل 
فرق املجموعة الثانية حيث يلتقي كّل من االإمرباطور مع البحري يف اأوىل 
املوجهات عند ال�ساعة 10 م�ساًء، فيما يلتقي كّل من فرق املجموعة الثالثة 
الوحدان واإيه بي اإل جروب يف اللقاء الثاين عند ال�ساعة 11 م�ساًء، ويتواجه 
م�ساًء،   12:10 ال�ساعة  عند  وخورفكان  ال�سباب  الرابعة  املجموعة  فريقي 
 1:15 ال�ساعة  ال�سارقة وفهود زعبيل عند  �سرطة  االأوىل  املجموعة  وفرق 
لياًل.  يذكر اأن قناة ال�سارقة الريا�سية بداأت العمل يف العام 2007 حتت 
ة ريا�سية متخ�س�سة وم�ستقلة يف  ال�سارقة لالإعالم، كمن�سّ مظلة موؤ�س�سة 
جمال التغطيات امليدانية واملواكبة االإعالمية لباقة متعددة من الفعاليات 

والبطوالت الريا�سية.

را�سد املا يح�سد �سباق الزمن االأف�سل يف بطولة العامل للدراجات املائية بالربتغال
•• بورتيماو-الفجر

حقق البطل االإماراتي را�سد املال املركز االأول يف �سباق الزمن االأف�سل �سمن مناف�سات بطولة العامل للدراجات املائية التي 
ت�ست�سيفها مدينة بورتيماو بالربتغال.

و ينطلق اليوم ال�سباق الرئي�ش لبطولة العامل مب�ساركة 83 مت�سابقا يف 6 فئات وميثل دولة االإمارات فريق اأبوظبي الذي 
ي�سم نخبة من املت�سابقن املتميزين وهم را�سد املال ورا�سد الطاير يف فئة "جال�ش جي بي 1" و�سلمان العو�سي يف فئة " 

�سكي جي بي 1 ".
و اأكد �سلمان العو�سي مت�سابق فريق اأبوظبي اجلاهزية التامة خلو�ش ال�سباق الرئي�ش .. م�سريا اإىل اأن �ساعات التدريب 

التي قام بها على مدار اأ�سابيع ا�ستعدادا للبطولة و�سلت اإىل 60 �ساعة.
من جانبه اأكد �سامل الرميثي مدير نادي اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية ثقته يف قدرة اأبطال االإم��ارات على حتقيق 

نتائج متميزة يف البطولة م�سريا اإىل اأن الهدف هو ال�سعود على من�سات التتويج.
وعرب عن فخره مل�ساركة الفريق بكوادر وطنية يف ال�سباق ..وقال :" نوؤمن دوما باأن اأبناءنا يف الريا�سات البحرية هم االأف�سل 

واأنهم قادرون على الو�سول الأعلى املراكز يف اأي مناف�سة واأي حتد بحري" .

كاأ�ش رئي�ش الدولة للخيول العربية يبداأ اأوىل حمطاته االأوروبية من فرن�سا اليوم
الكاأ�ش الغالية بن�سختها ال�ساد�سة 
وال���ع�������س���ري���ن ال���ت���ي ت���ت���زام���ن مع 
ر�سالتها  يعك�ش  ما  الت�سامح  ع��ام 

ال�سامية واأهدافها .
ال�سمو  ل�ساحب  بال�سكر  وت��وج��ه 
رئ��ي�����ش ال���دول���ة “ ح��ف��ظ��ه اهلل “ 
املتوا�سلة  و  ال�����س��ام��ي��ة  ل��رع��اي��ت��ه 
�ساحب  ودع��م  ال�سباقات  ل�سل�سلة 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
ال�سيخ  �سمو  ت��وج��ي��ه��ات  و  ن��ه��ي��ان 
من�سور بن زايد اآل نهيان خلطط 
االأ�سيل  ال��ع��رب��ي  اخل��ي��ل  اإع�����الء 
عاملياً وتر�سيخ نهج املوؤ�س�ش وروؤية 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه«.
����س���ع���ادة في�سل  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
ال�سديدة  ال���روؤي���ة  اأن  ال��رح��م��اين 
اآل  ال�سيخ من�سور بن زايد  ل�سمو 
تقود  امل�ستمرة  توجيهاته  نهيان 
كاأ�ش �ساحب ال�سمو رئي�ش الدولة 
للخيول العربية االأ�سيلة لف�ساء 
ال��ن��ج��اح��ات ال��ع��امل��ي��ة م��و���س��ح��ا اأن 
ان���ط���الق���ة امل���ح���ط���ات االأوروب����ي����ة 
افتتاحية  يف  ال���غ���ال���ي���ة  ل���ل���ك���اأ����ش 
فرن�سا  يف  الكال�سيكية  ال�سباقات 
الع�سرة  ال�سباقات  �سمن  امل�سنفة 
تاأكيداً  مي��ث��ل  ال���ع���امل  يف  االأوىل 
ودلياًل قاطعا على مكانة  جديداً 
�سباقات  خ����ارط����ة  يف  االإم����������ارات 
الريادي  ودوره��ا  العاملية  اخليول 

يف اإعالء �ساأن اخليل العربي.

انطالقة  يف  تقام  التي  الفرن�سية 
اأهميتها  و  االأوروب����ي����ة  امل��ح��ط��ات 
املعتمدة  امل��ح��ط��ات  ب��ن  ال��ك��ب��رية 
م�سمار  يف  ت��ق��ام  وه���ي  خ�سو�سا 
بالتزامن  و  العريق  �سامب  ل��وجن 
و  الفرن�سية  اجلنيز  �سباقات  م��ع 
ال�سباقات  واأه���م  اأ�سهر  تعد  التي 
العاملية التي حتمل ا�سم االإمارات 

وبجوائز هي االأغلى بتاريخها.
و قال : “ اإننا فخورون مب�ساركة 
العاملي  اخل��ي��ل  اأق��وي��اء  و  عمالقة 
االأ�سواط  األ��ق��اب  ع��ل��ى  للتناف�ش 
�سباقات  قمة  متثل  التي  الثالثة 
اخليل العاملية مبا يعزز املكت�سبات 
الغالية  ال��ك��اأ���ش  م�����س��رية  وي��رف��د 
والتجارب  النجاحات  من  مبزيد 
ال��ري��ة ال��داع��م��ة الإع����الء اخليل 
ال�����ع�����رب�����ي وال�����ت�����ع�����ري�����ف ب������رتاث 
االأ�سيل وتر�سيخ مكانة  االإم��ارات 

اأبوظبي  جم��ل�����ش  اإدارة  جم��ل�����ش 
العليا  اللجنة  رئ��ي�����ش  ال��ري��ا���س��ي 
املنظمة و�سعادة في�سل الرحماين 
م�������س���ت�������س���ار جم���ل�������ش اأب����وظ����ب����ي 
ال�سباقات  ع��ام  م�سرف  الريا�سي 
وذل����ك ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون مع 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا ل�����س��ب��اق��ات اخليل 

الفرن�سية “ فران�ش جالوب«.
ب����دور املحطة  ال��ي��ب��ه��وين  واأ����س���اد 

طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
ث���راه الإع���الء اخل��ي��ل العربي  اهلل 
االأ�سيل و تر�سيخ مكانته العريقة 
العربية  امل�����س��ام��ري  يف  واأ���س��ال��ت��ه 
وال���ع���امل���ي���ة وذل������ك حت����ت ا����س���راف 
مبا�سر من اللجنة العليا املنظمة 
�سعادة  برئا�سة  ال�سباقات  ل�سل�سلة 
ال���ي���ب���ه���وين ع�سو  ���س��ه��ي��ل  م���ط���ر 
ع�سو  االحت��ادي  الوطني  املجل�ش 

�سمن  م��رت   2000 مل�سافة  يقام 
للمهور  واملخ�س�ش  االأوىل  الفئة 
واملهرات من عمر اأربع �سنوات فما 
فوق مب�ساركة 7 خيول ومبجموع 

جوائز 100 األف يورو.
كاأ�ش  ����س���ب���اق���ات  ���س��ل�����س��ل��ة  وت����ق����ام 
الدولة  رئ��ي�����ش  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
دعما  االأ�سيلة  العربية  للخيول 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ  ل���روؤي���ة ون��ه��ج 

ال�����س��راع ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ال���غ���ايل يف 
التي  االأوروب��ي��ة  حمطاته  افتتاح 
طليعة  يف  الكبرية  مكانته  ت��وؤك��د 
ال�����س��ب��اق��ات ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة ب���دول 

العامل.
ال�سوط  ل���ق���ب  ع���ل���ى  وي���ت���ن���اف�������ش 
جم���م���وع���ة ق����وي����ة ومم�����ي�����زة من 
االأ�سيلة  العربية  اخل��ي��ول  نخبة 
يف فرن�سا واأوروبا يف ال�سباق الذي 

ال�سباق  وي�����س��ه��د   . ���س��ام��ب  ل���وجن 
م���واج���ه���ات م���ث���رية وم��رت��ق��ب��ة يف 
ال�سباقات  م���و����س���م  اف���ت���ت���اح���ي���ة 
الكال�سيكية بفرن�سا اإذ يعود تاريخ 
الفرن�سية  للجنيز  �سباقات  اأول 
يوؤكد عراقة  ما   1883 ع��ام  اإىل 

تلك ال�سباقات وتاريخها الري.
االإم�����������ارات جنيز  ����س���ب���اق  وي����ق����ام 
للمهرات   1000 ال���ف���رن�������س���ي 
مب�ساركة  م���رت   1600 مل�����س��اف��ة 
10 مهرات وبقيمة جوائز 500 

األف يورو.
وي��ت�����س��م��ن ال��ك��رن��ف��ال االإم���ارات���ي 
اأ����س���واط م��ن بينها   8 ال��ف��رن�����س��ي 
لكاأ�ش  و���س��وط  للجنيز  ���س��وط��ان 
الدولة  رئ��ي�����ش  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الذي  اال�سيلة  العربية  للخيول 
مب�ساركة  م�����وع�����ده  ����س���ي���ت���ج���دد 
االق������وي������اء وال���ن���خ���ب���ة م����ن اأج����ل 

�سامب  ل�����وجن  م�������س���م���ار  ي�����س��ه��د 
الفرن�سي يف باري�ش اليوم انطالق 
ل�سل�سلة  االأوروب������ي������ة  امل���ح���ط���ات 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ك���اأ����ش  ���س��ب��اق��ات 
العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�ش 
ال�ساد�سة  ب��ن�����س��خ��ت��ه��ا  االأ����س���ي���ل���ة 
والع�سرين التي تعقد حتت رعاية 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�ساحب  وب���دع���م  اهلل”  “حفظه 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
ال�����وزراء وزي���ر ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة . 
وي�سهد امل�سمار الفرن�سي العريق 
االإم��ارات جنيز  �سباقات  انطالقة 
و   2000 ل���ل���م���ه���ور  ال���ف���رن�������س���ي 
 1600 مل�سافة   1000 امل��ه��رات 
مرت مبجموع جوائز تبلغ مليونا 
تقام  وال���ت���ي  ي�����ورو  األ�����ف  و100 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ك���اأ����ش  ب���رع���اي���ة 
العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�ش 

االأ�سيلة.
12 خ��ي��اًل ع��ل��ى لقب  وي��ت��ن��اف�����ش 
الفرن�سية  جنيز  االإم����ارات  �سباق 
2000 للمهور الذي يقام مل�سافة 
�سنوات  ثالث  بعمر  مرت   1600
و بجوائز هي االأغلى بقيمة 600 
ع��ل��ى م�سمار  ي����ورو وذل����ك  األ����ف 
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الفجر الريا�ضي

اأع���رب دام��ي��ان ه��ريت��وغ م���درب اجل��زي��رة ع��ن �سعادته 
ب���اأداء فريقه  اأم�����ش االأول واأ���س��اد  ي��وم  بنتيجة م��ب��اراة 
املباراة  خالل  اأظهراهما  اللتان  واالإ���س��رار  والعزمية 
خ�سو�ساً بعد النتائج االأخرية، وفوز “فخر اأبوظبي” 
على فريق االإم��ارات بثالثية نظيفة على اأر���ش نادي 

االإمارات يف اجلولة 24 من دوري اخلليج العربي. 
ومع هذا الفوز، ارتفع ر�سيد نادي اجلزيرة اإىل 44 
زايد  من  اأبوظبي  لفخر  الت�سجيل  افتتاح  بعد  نقطة 
العامري بت�سديدة قوية من داخل منطقة اجلزاء يف 
بهدف  التقدم  ب��ارازي��ت  نا�سر  وع��زز  ال��ث��اين،  ال�سوط 
ثاين من ت�سديدة حمكمة من خارج منطقة اجلزاء، 

واخ��ت��ت��م ال��ربازي��ل��ي ل��ي��ون��اردو امل��ب��اراة يف ال��وق��ت بدل 
االإمارات  مرمى  يف  الثالث  الهدف  بت�سجيل  ال�سائع 
باأ�سلوب رائع واالق��رتاب من احل�سول  املباراة  لينهي 

على بطاقة التاأهل لدوري اأبطال اآ�سيا 2019.
اإىل  باال�ستجابة  الفريق  جن��اح  اإىل  الهولندي  واأ���س��ار 
اخل��ط��ة امل��و���س��وع��ة وال��ل��ع��ب ب����روح ال��ف��ري��ق الواحد 
“اإنني  بقوله:  امل��ب��اراة  بعد  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل 
�سعيد بك�سب النقاط الثالث بعد اإ�ساعتنا لها يف اآخر 
املباراة،  اأداء له يف  اأف�سل  الفريق  مباراتن. مل يقدم 
ول��ك��ن ال��ف��وز ك��ان ال��ه��دف االأه���م لنتمكن م��ن تعزيز 
اآ�سيا. �سنعنا  كاأ�ش  القادم من  التاأهل للمو�سم  فر�ش 

العديد من الفر�ش يف ال�سوط االأول ولكننا لالأ�سف 
مل ننجح بت�سجيل االأهداف. و�سجعت الالعبن خالل 
من  املزيد  ب�سنع  لي�ستمروا  ال�سوطن  بن  ا�سرتاحة 
االأول  الهدف  بت�سجيل  زاي��د  جنح  وبالفعل  الفر�ش، 
على  الالعبن  اإ�سرار  اأن  واأعتقد  الثاين.  ال�سوط  يف 
موؤثراً  ك��ان  النهاية  �سافرة  حتى  االأه����داف  ت�سجيل 

ولهذا نحن ن�ستحق هذه النتيجة.«
الفريق  العبي  جميع  ب���اأداء  اإعجابه  ه��ريت��وغ  واأب���دى 
خالل اللقاء االإمارات وخ�سو�ساً املهاجم ال�ساب زايد 
العامري، وقال: “مع ا�ستمرار قرار االإيقاف ملهاجمنا 
علي مبخوت، متكن زايد العامري من تعوي�ش غيابه 

اليوم، وقدم اأداًء اأكر من رائع و�سررت كثرياً مب�ساهدة 
الهدف ال��ذي اأح���رزه يف مرمى االإم���ارات وال��ذي من 

خالله متكنا من العودة اإىل �سكة االنت�سارات.«
واأ�ساف: “ اأنا �سعيد بالدور الهام الذي اأداه كل العب 
خالل املباراة، ولقد حقق كل من م�سلم فايز ويعقوب 
وال  امللعب،  اأر���ش  دخولهم  بعد  مبهراً  اأداًء  احلو�سني 
اأعينهم  ن�سب  ال��ف��وز  ي�سعون  ك��ان  اجلميع  ب��اأن  �سك 

وتقدمي اأف�سل اأداء لهم.
ي�ست�سيف فخر اأبوظبي �سمن اجلولة 25 من دوري 
اخلليج العربي فريق نادي الظفرة، وذلك يوم االأربعاء 

زايد. بن  حممد  ا�ستاد  على  مايو   15

•• ال�سارقة-الفجر

بداأت يف نا�سئة ال�سارقة التابعة ملوؤ�س�سة 
واملبتكرين،  القادة  ل�سناعة  قرن  ربع 
لكرة  اخلم�ش  الرم�سانية  البطوالت 
قدم ال�ساالت التي تحُنفذ يف مراكزها 
وامل�����دام وخورفكان  وا���س��ط  م��ن  ب��ك��ل 
اخلام�ش  للعام  وكلباء  احل�سن  ودب��ا 
 740 ب��اإج��م��ايل  ال��ت��وايل،  ع�سر على 
يف  وال�سباب  النا�سئة  فئتي  من  العباً 
 18 اإىل   13 ال��ع��م��ري��ة م��ن  امل��رح��ل��ة 
ث��ق��اف��ة االهتمام  ن�����س��ر  ب��ه��دف  ���س��ن��ة، 
مبا  الريا�سية،  االأن�سطة  مبمار�سة 
ي�سهم يف رفع م�ستوى اللياقة البدنية 

واملحافظة على ال�سحة العامة. 

نا�سئة  ب���ط���ول���ة  يف  ي�������س���ارك  ح���ي���ث 
خورفكان  160 العباً ميثلون 8 فرق 
يف فئة النا�سئة، 8 فرق لفئة ال�سباب، 
عن  النا�سئة  فئة  م��ب��اري��ات  واأ���س��ف��رت 
الزعيم  ع���ل���ى  ال��ع��م��ي��د  ف���ري���ق  ف�����وز 
ال�سلبي  والتعادل  نظيفة،  ب�سدا�سية 
ب��ن فريقي االأب��ط��ال وامل��رح��وم عبد 
من  مدريد  اأتلتيكو  وخ�سارة  ال��ق��ادر، 
ال�سناعية بنتيجة 2/4، وتغلب مان 
يونايتد على ن�سور خورفكان بنتيجة 
ال�سباب  فئة  مباريات  اأما  -1�سفر. 
بن  االإيجابي  التعادل  عن  فاأ�سفرت 
فريقي املتعة والرتا�ش جنون بثالثة 
اأه�������داف، وف�����از ف���ري���ق امل���رح���وم عبد 
ال���ق���ادر ع��ل��ى ف��ري��ق ال��زع��ي��م بنتيجة 

.2-4
 140 كلباء  نا�سئة  رم�سانية  وت�سم 
النا�سئة  لفئة  فرق   8 ي�سكلون  العباً 
و6 لفئة ال�سباب، حيث اكت�سح فريق 
بنتيجة  كلباء  من��ور  نظريه  يونايتد 
على  كلباء  نا�سئة  فريق  وفاز   ،0-6
5-2 يف  بنتيجة  م��دري��د  ري��ال  فريق 
فيما خ�سر  ال��ن��ا���س��ئ��ة،   فئة  م��ب��اري��ات 
ف���ري���ق اأي���اك�������ش م����ن ف���ري���ق ال���ذئ���اب 

بنتيجة 9-3 يف مباراة فئة ال�سباب.
وي�����س��ارك يف رم�����س��ان��ي��ة دب���ا احل�سن 
فئة،  لكل  ف��رق   6 بواقع  فريقاً   12
وف���از ف��ري��ق االإم���رباط���ور على فريق 
مدريد  على  وال�سيتي   ،2-3 ال��ق��وة 
فئة  يف  اأم���ا  النا�سئة،  فئة  يف   1-6

االإع�سار  ف���ري���ق  ف��اك��ت�����س��ح  ال�����س��ب��اب 
وفاز  نظيفة،  بثمانية  العميد  نظريه 
االإم����رباط����ور ب��ث��الث��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة على 

فريق القوة.
رم�سانية  م���ن���اف�������س���ات  وان���ط���ل���ق���ت   
العباً   140 مب�ساركة  امل���دام  نا�سئة 
ال��ن��ا���س��ئ��ة، و8  ف���رق لفئة   6 مي��ث��ل��ون 
فئة  مباريات  و�سهدت  ال�سباب،  لفئة 
اأ�سبال الذيد على  النا�سئة فوز فريق 
كما   ،1-2 بنتيجة  ال��وح��دات  ف��ري��ق 
ان��ت�����س��ر ف��ري��ق ال��ت�����س��ام��ح ع��ل��ى فريق 
اأ�سفرت  بينما   ،1-9 بنتيجة  الن�سور 
م��ب��اري��ات ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب ع���ن ف���وز كل 
البدر  فريق  على  بو�سنكي  فريق  من 
على  اإك�������ش  وف���ري���ق   ،3-4 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

كما   .2-6 بنتيجة  اجل��وك��ر  ن��ظ��ريه 
منت�سبي  م���ن  ن��ا���س��ئ��اً   20 وي�����س��ارك 
الفيديو فيفا  األعاب  املركز يف بطولة 

.  2019
في�سارك  وا�سط  نا�سئة  رم�سانية  اأما 
لكل  ف��رق   8 ب��واق��ع  فريقاً   16 فيها 
النا�سئة  فئة  مباريات  واأ�سفرت  فئة، 
ع��ن ف���وز ف��ري��ق اجل��وك��ر ع��ل��ى فريق 
العاملي برباعية نظيفة، كما فاز فريق 
ب�سباعية  ليفربول  نظريه  على   84
على  الفهود  فريق  فاز  بينما  نظيفة، 
4-2، وفريق كوماندوز على  االأهلي 
فئة  مباريات  يف   5-6 بنتيجة  امللك 

ال�سباب.
ويذكر اأن نا�سئة ال�سارقة هي موؤ�ّس�سة 

واالبتكار  االإب���داع  على  ��رّك��ز  تحُ �سبابية 
النا�سئة  مل��واه��ب  املحُ��ب��ّك��ر  واالك��ت�����س��اف 
�سنة،   18 اإىل   13 م��ن  االأع���م���ار  يف 
م�ستمر،  ب�سكل  رعايتها  على  والعمل 

يف  للنا�سئة  اجل��اذب��ة  البيئة  وتهيئة 
ممار�سة الهوايات وتعلم املهارات عرب 
مدن  يف  املنت�سرة  الثمانية  مراكزها 
ال�����س��ارق��ة، وتزودهم  اإم����ارة  وم��ن��اط��ق 

باخلربات التي تنمي ح�سهم الوطني 
وت�������س���اع���ده���م يف ال���ق���ي���ام ب�����اأدواره�����م 
باملجتمع  واالرت�������ق�������اء  ل���ل���ن���ه���و����ش 

االإماراتي.  

•• ال�سارقة-الفجر

تقا�سم فريقا العن وبني يا�ش املراكز 
وال�سهم  ال��ق��و���ش  ب��ط��ول��ة  يف  االأوىل 
نادي  ت��وج   حيث  الفرقي  فئة  �سمن 
���س��ي��دات ال��ع��ن ب��ك��ا���ش ف��ئ��ة ف���وق 15 
بح�سوله  امل��ن��اف�����س��ات  وذه��ب��ي��ة  ���س��ن��ة، 
على 763 نقطة، فيما حاز نادي بني 
 733 ب�  املناف�سات  ف�سية  على  يا�ش 
نقطة، وح�سل نادي ال�سارقة لريا�سة 
املراأة على الربونزية ب� 574 نقطة، 
فيما توج نادي بني يا�ش بكا�ش وذهب 
فرقي حتت 15 بر�سيد 800 نقطة، 
وحل نادي ال�سارقة الريا�سي للمراأة 
وجاءت  نقطة   790 بر�سيد  ث��ان��ي��ا 
امل��در���س��ة االإم���ارات���ي���ة  ث��ال��ث��ا بر�سيد 
بطولة  ختام  يف  وذل��ك  نقطة   789
القو�ش ال�سهم �سمن فعاليات الدورة 
التي   11 ال���  الريا�سية  الرم�سانية 
اجلاري  م��اي��و  م��ن   14 حتى  ت�ستمر 
لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  وتنظمها 
امل��راأة، حتت �سعار »للريا�سة معانيها 

يف رم�سان نحييها«.
�سعادة  قبل  الفائزات من  تكرمي  ومت 
ن������دى ع�����س��ك��ر ال���ن���ق���ب���ي م����دي����ر ع���ام 
م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ة امل����راأة، 
و����س���ع���ادة ����س���الح ال��ف��ال���س��ي االأم����ن 

ال����ع����ام امل�������س���اع���د الحت������اد االإم��������ارات 
و�سعادة  وال�سهم،  وال��ق��و���ش  للرماية 
ال�سارقة  ن��ادي  رئي�ش  العوي�ش  اأحمد 

لريا�سات الدفاع عن النف�ش.

نتائج �لفردي 
و����س���م���ن ف���ئ���ة ال������ف������ردي ف������وق 15 
علياء  ال�����الع�����ب�����ة  ح���������س����دت  ����س���ن���ة 
اأح��م��د االأح��م��د، م��ن ن���ادي بني يا�ش 
ذه��ب��ي��ة امل��ن��اف�����س��ات ب��ح�����س��ول��ه��ا على 
ك��ل من  ف��ي��م��ا ح��ق��ق��ت  االأول،  امل��رك��ز 
وغالية  ال�����س��ام�����س��ي،  اأح���م���د  و���س��ح��ة 
ال��ع��ن على  ن���ادي  م��ن  البلو�سي  ب��در 
اأما  والربونزية،  الف�سية  امليداليتن 
يف فئة حتت 15 �سنة متكنت الالعبة 
اآمنة حممد املن�سوري من نادي بني 
الذهبية،  بامليدالية  الظفر  من  يا�ش 
فيما حققت هند حممد البلو�سي من 
نادي ال�سارقة لريا�سة املراأة امليدالية 
امليدالية الربونزية  الف�سية، وذهبت 
الرميثي  طاهر  لطيفة  الالعبة  اإىل 

من نادي العن.

مناف�سات �لرماية
و�سمن مواجهات الرماية بندقية 10 
مرت هوائي التي �سارك فيها 4 فرق 
للمراأة،  الريا�سي  ال�سارقة  نادي  هي 

الريا�سي،  ال���ث���ق���ايف  ال���ذي���د  ون������ادي 
و�سيدات  الريا�سي،  ال�سارقة  ون��ادي 
ال�سارقة،  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
باملركز  الفوز  الذيد من  ن��ادي  متكن 
ال�سارقة  ي��ل��ي��ه  ال��ف��رق��ي  ف��ئ��ة  االأول 
ثالثا فريق  ل��ل��م��راأة وح��ل  ال��ري��ا���س��ي 
القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة، ويف 
فئة الفردي نالت املركز االأول �سهيلة 
ام���ام ال��دي��ن ال��ب��ل��و���س��ي وح��ل��ت مروة 
جوهر النعيمي يف املركز الثاين فيما 
املركز  ال�سحي  حم��م��د  �سيخة  ن��ال��ت 

الثالث.

كرة �لطائرة
الثانية  املجموعة  مناف�سات  و�سمن 
ل��ل��ع��ب��ة ك����رة ال���ط���ائ���رة، ح��ق��ق فريق 
���س��ي��دات اإي���الي���ت ف�����وزاً ���س��ع��ب��اً على 
ب��ن��ت��ي��ج��ة �سوطن  اإ���س��ب��ريي��ا  ن��ظ��ريه 
نتائجه  ووا�سل  واح��د،  �سوط  مقابل 
�سيدات  على  كذلك  بفوزه  االإيجابية 
م��ق��اب��ل ال �سيء،  ب�����س��وط��ن  ب���رون���اي 
الوحيد  ف�����وزه  ا���س��ربي��ا  ف��ي��م��ا ح��ق��ق 

ب��رون��اي بنتيجة  ���س��ي��دات  ف��ري��ق  على 
�سوطن ل�سفر.

بطولة ناجحة 
العوي�ش  ال��رح��م��ن  اأح��م��د عبد  وق���ال 
ال�سارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
ل��ري��ا���س��ات ال���دف���اع ع���ن ال��ن��ف�����ش، اأن 
ال���ت���ي تنظمها  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال�������دورة  
م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ة امل����راأة 
والتي دخلت يف عامها احل��ادي ع�سر 
اأك��ل��ه��ا وخم��رج��ات��ه��ا يف خمتلف  اأت���ت 
االأل����ع����اب ب���ات���ت و���س��ح��ة الف���ت���ة اىل 
64 العبة يف  م�سابقة   م�ساركة عدد 
اأول من ام�ش يعترب  القو�ش وال�سهم 
واأم��ر يدعوا  اجن��ازا كبريا للموؤ�س�سة 
وال�سهم  ال��ق��و���ش  ل��ع��ب��ة   الن  للفخر 
البطوالت  ه���ذه   وم��ث��ل  واع����دة  لعبة 
تطورها  يف  ت�����س��ه��م  اأن  ���س��ان��ه��ا  م���ن 
وهو  الالعبات  من  مزيدا  واك�سباها 
االأم����ر ال����ذي مي��ك��ن ي�����س��اه��م ب�سورة 
الوطنية  منتخباتنا  رف���د  يف  الف��ت��ة 
للقو�ش وال�سهم وا�سعن يف االعتبار  

انها لعبة اأوملبية ولها تناف�سية عالية 
يف االومل��ب��ي��اد  مم��ا يجعل لدينا لعبة  
تناف�سية  يف  وم��ع��اي��ري   مب��وا���س��ف��ات 
االأوملبياد  يف  ملونة  ميداليات  ح�سد 
ي��ل��ي��ه الن  ال�����ذي  اأو  امل��ق��ب��ل  ال���ع���امل���ي 
معظمهن  ال�سن  يف  �سغار  الالعبات 
امل�ستقبل  اأن  يعني  ما   15 �سن  حتت 

لهن ومن�سات التتويج يف انتظارهن 

خمرجات �أوملبية 
االأمن  الفال�سي  �سالح  توجه  فيما 
ال����ع����ام امل�������س���اع���د الحت������اد االإم��������ارات 
بال�سكر  وال�سهم،  والقو�ش  للرماية 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة  اإىل 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم ال�سارقة، 
���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ج��واه��ر ب��ن��ت حممد 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي، 
لريا�سة املراأة، على جهودها يف تنظيم 
التي  الريا�سية  وال��دورات  البطوالت 
واملنتخبات  وال���ف���رق  االأن���دي���ة  ت��رف��د 
ال���وط���ن���ي���ة ب���الع���ب���ات مم����ي����زات على 

م�ستوى احرتايف عايل وهو ما جت�سد 
من  اأول  وال�سهم  القو�ش  بطولة  يف 
ام�ش والتي كان ختامها يثلج ال�سدور 
الالعبات  م��ن  امل��م��ي��زة  مب��خ��رج��ات��ه��ا 
وم��ا حققن م��ن اأرق���ام مم��ت��ازة تب�سر 
مبيالد العبات اأوملبيات على م�ستوى 
املنتخبات  االأك��رب هي  وامل�ستفيد  عال 
الوطنية الفتا اإىل اأن  احتاد االإمارات 
بتقدمي  وال�سهم   والقو�ش  للرماية 
البطولة   مل��خ��رج��ات   م��ل��م��و���ش  دع���م 
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ب��ات��ت من�سة  امل������راأة ال��ت��ي  ل��ري��ا���س��ة 

احرتافية ل�سقل املواهب

دعم كبري 
ن���ادر مدربة  اأم����رية  ثمنت  وب���دوره���ا 
العن  ن������ادي  يف  وال�������س���ه���م  ال���ق���و����ش 
لريا�سة  ال�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ج��ه��ود 
امل��راأة يف تنظيم ال��دورات الرم�سانية 
خمتلف  يف  التناف�سية  وال��ب��ط��والت 
القو�ش  ب��ط��ول��ة  وت��ع��ت��رب  ال��ري��ا���س��ات 
ال�����س��ه��م ال��ت��ي نظمت ه���ذا ال��ع��ام هي 

االأكرب على م�ستوى ال�سيدات ويكفي 
ان ع����دد امل�������س���ارك���ات ف��ي��ه��ا ب��ل��غ 64 
ال�سهل يف  ب��ال��رق��م  لي�ش  وه��و  الع��ب��ة 
تعي�سها  التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ظل 
ال��ق��و���ش وال�����س��ه��م يف الدولة  ري��ا���س��ة 
وهي من الريا�سات التي بحاجة اإىل 
تواجدها  لتوا�سل  الدعم  من  مزيد 
وح���ول متيز الع��ب��ات ن���ادي ال��ع��ن يف 
�سن  حت��ت  بكا�ش  والتتويج  البطولة 
ن����ادر بان  اأم�����رية  ت��و���س��ح  ���س��ن��ة   18
الع���ب���ات ال��ق��و���ش وال�����س��ه��م يف ن���ادي 
ال��ع��ن حم��ظ��وظ��ات مب���ا ي��ج��دن من 
دعم ورعاية واهتمام من قبل جمل�ش 
يوفرن  ما  وجميع  العن  ن��ادي  اإدارة 
ملواهبهن  ج��ي��دة  حا�سنة  بيئة  ل��ه��ن 
من�سات  اإىل  و�سوال  التميز  ملوا�سلة 

التتويج العاملية واملحلية.

العبات مميز�ت 
واأع����������رب ال����دك����ت����ور اح����م����د ح���م���ودة 
ال�����س��ك��رت��ري ال��ف��ن��ي الحت���اد االإم�����ارات 
�سكره  عن  ال�سهم  والقو�ش  للرماية 
لريا�سة  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة  وتقديره 
امل������راأة ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ب��ط��ول��ة ناجحة 
ومم��ي��زة وم��ب��ه��رة يف ري��ا���س��ة القو�ش 
كبريا  امل�ساركات  ع��دد  وك��ان  وال�سهم 
التناف�سية  وت���رية  م��ن  رف���ع  م��ا  وه���و 

بن الالعبات مب�ساركات ثالث اأندية 
ف�����س��ال ع��ن ال��الع��ب��ات امل��م��ي��زات من 
االأومل��ب��ي��اد امل��در���س��ي وه���و اأم���ر يب�سر 
مب�ستقبل جيد للعبة القو�ش وال�سهم 
ويعمل على زيادة رقعة ممار�سيها يف 

الدولة.
مناف�سات  ختام  نهائي  ال�سبت  و�سهد 
لعبة الرماية، وتتويج الفائزات، فيما 
الطائرة،  كرة  لعبة  مناف�سات  ت�ستمر 
ال���ي���وم االأح�����د بتتويج  ت��خ��ت��ت��م  ال��ت��ي 

الفرق الثالثة الفائزة.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن  اإىل  ي�سار 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم ال�سارقة، 
79 لعام  امل��ر���س��وم االأم�����ريي  اأ����س���در 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  باإن�ساء  2016م، 
لريا�سة املراأة بهدف متكن الكفاءات 
الوطنية، وتطوير راأ�ش املال الب�سري 
يف جمال ريا�سة امل��راأة، وتن�سئة جيل 
م���وؤه���ل م���ن ال���ق���ي���ادات ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف 
املجال الريا�سي، والعمل على تطوير 
ال���ك���وادر وا���س��ت��ق��ط��اب��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإىل 
والتوعية  الريا�سية  الثقافة  تر�سيخ 
املجتمعية باأهميتها، وتعزيز ممار�سة 
املراأة للريا�سة، وتوفري بيئة ريا�سية 
ريا�سة  ت��ط��وي��ر  يف  ت�����س��ه��م  حم���ف���زة 

املراأة.

هريتوغ را�ٍش عن جهود العبيه وتعزيز فر�ش 
التاأهل لدوري اأبطال اآ�سيا 2019 

مب�ساركة 740 العبًا

نا�سئة ال�سارقة تنظم 5 بطوالت رم�سانية يف كرة قدم ال�ساالت

�سمن فعاليات رم�سانية موؤ�س�سة �ل�سارقة لريا�سة �ملر�أة

العني وبني يا�ش يتقا�سمان ذهب فرقي بطولة القو�ش وال�سهم

�أحمد �لعوي�س: م�ساركة 64 العبة مك�سب كبري يقربنا من �الأوملبياد �لعاملي
�سالح �لفال�سي: �الأرقام �لتي حتققت تب�سر مبيالد منتخبات وطنية قوية

•• الظفرة -الفجر

زايد  مبدينة  زاي��د  بن  حمدان  با�ستاد  الفرعية  املالعب  على  توا�سلت 
مباريات بطولة حمدان بن زايد لكرة القدم “ الظفرة 2019 ».

و ت�سدر فريق احلمرا املجموعة االأوىل بر�سيد 6 نقاط يليه فريق العد 
بر�سيد 4 نقاط فيما ت�سدر فريق بوح�سا املجموعة الثانية بر�سيد 6 
نقاط يليه حممية بدع هزاع وقلعة ظفري بر�سيد 4 نقاط لكل منهما.

نتائج  على  االإيجابية  التعادالت  �سيطرت  للبطولة  الثاين  اليوم  ففي 
املجموعة الثانية بعدما تعادل فريقا بينونة وال�سلع بهدف لكل منهما 

وفريقا قلعة ظفري وبدع هزاع بالنتيجة نف�سها .

على  العد  فريق  فاز  االأوىل  للمجموعة  الثالث  اليوم  مباريات  و�سمن 
تغلب  فيما  نظيفة  ب�سدا�سية  االأوىل  امل��ب��اراة  يف  الغربية  امل��اري��ا  فريق 
فريق احلمرا على فريق ح�سن ال�سرة 4-0..ويف املباراة الثالثة اإكت�سح 
وف��از قلعة ظفري على  الثالثة  املباراة  9-0 يف  الرملة  بوح�سا حممية 

ال�سلع 1-5.
من جانبه رفع �سعادة �سالح جذالن املزروعي رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي 
و  ال�سكر  اآي���ات  اأ�سمى  للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  ع�سو  الظفرة 
التقدير ل�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
مرحلة  منذ  ناجحة  ب��داأت  اأنها  م��وؤك��دا  للبطولة  رعايته  على  الظفرة 

الت�سفيات.

و اأ�ساف املزروعي اأن نادي الظفرة يفخر بال�سراكة مع اللجنة املنظمة 
حتقيق  يف  منها  اال���س��ت��ف��ادة  و  مبالعبه  امل��ب��اري��ات  تنظيم  يف  للبطولة 
العديد من املكا�سب التي ت�سهم يف ارتقاء م�ستوى الفريق االأول و كرة 
القدم مبنطقة الظفرة كا�سفا اأن مدربي النادي بقطاع املراحل ال�سنية 
بداأوا ر�سد املواهب املتميزة والبارزة يف البطولة اإ�ستعدادا للتعاقد معهم 
املقيمن ومواليد الدولة مما ي�سكل دعما فنيا للفريق يف  �سمن فئات 

املوا�سم املقبلة باإذن اهلل.
و دعا رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي الظفرة اجلماهري اإىل احل�سور واملوؤازرة 
يف  امل�ساركة  ال��ف��رق  وم�ساندة  البطولة  مباريات  ومتابعة  اأك��رب  ب�سكل 
النهائيات حتى حتقق البطولة املزيد من النجاح اجلماهريي وتوقع اأن 

ينعك�ش هذا احل�سور على مباريات الفريق االأول يف املناف�سات املختلفة 
اجلمهور  ك��ون  لالعبن  املعنوي  الدعم  لتقدمي  املقبلة  املوا�سم  خ��الل 

عن�سرا مهما من عنا�سر التفوق لكل الفرق.
و حيا املزروعي اجلهود املبذولة من قبل �سعادة �سلطان خلفان الرميثي 
العليا  اللجنة  رئي�ش  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  دي���وان  وك��ي��ل 
املنظمة للبطولة وخليفة مطر الطنيجي مدير البطولة على التنظيم 
املميز وكذلك جهود كل القائمن .. م�سيدا بحفل االفتتاح الرائع الذي 
جمع جماهري منطقة الظفرة بنجوم منتخب االإمارات يف مونديال 90 
تكرار مثل هذه  االإم��ارات��ي��ة ومتنى  الكرة  اإجن���ازات  اأب��رز  الذين حققوا 

اللقاءات وتوا�سل تنظيم البطولة خالل ال�سنوات املقبلة.

احلمرا و بو ح�سا يت�سدران جمموعتيهما يف بطولة حمدان بن زايد لكرة القدم
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اأك���د امل���درب االأمل����اين ي��ورغ��ن كلوب، 
االإجنليزي،  لليفربول  الفني  املدير 
اأن بع�ش اللحظات هذا املو�سم، كانت 
التي تغيب  االألقاب،  اإح��راز  اأهم من 

عن النادي الأعوام.
تاريخية  حل���ظ���ة  اإن  ك���ل���وب  وق������ال 
“التاريخي”  ف��ري��ق��ه  ان��ت�����س��ار  م��ث��ل 
املا�سي  ال���ث���الث���اء  ب��ر���س��ل��ون��ة  ع��ل��ى 
للفريق من  اأه��م  4-0، هي  بنتيجة 
ل�سحيفة  وف��ق��ا  ب��االأل��ق��اب،  التتويج 

“تيليغراف«.
هذه  م���ث���ل  “حلظة  ك����ل����وب:  واأك�������د 
ت�ساوي  بر�سلونة”  على  “االنت�سار 

اأكر من االألقاب«. 
واأ�ساف: “هذا املو�سم كان حمت�سدا 
والثالثاء  اجل���م���ي���ل���ة،  ب��ال��ل��ح��ظ��ات 
امل����ا�����س����ي ك����ان����ت واح���������دة م�����ن تلك 
ال��ل��ح��ظ��ات. ه���ذه ه��ي ال�����س��ورة التي 
اخلارجي  للعامل  نر�سمها  اأن  نريد 

عن ليفربول«.

االأه�������م هو  اأن  ع���ل���ى  ك���ل���وب  و�����س����دد 
ك��ي��ف ي��ل��ع��ب ال��ف��ري��ق، وك��ي��ف يظهر 
“اإن جلبت هذه  نف�سه للعامل، وقال 
فهذا  االأل��ق��اب  التاريخية  اللحظات 
�سيء رائع، ولكن الفريق فعل كل ما 

بو�سعه وهذا هو االأهم«.
مو�سم  ت����ق����دمي  ك����ل����وب  وا����س���ت���ط���اع 
وتاأهل  “الريدز”،  م��ع  “مذهل” 
حيث  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري  لنهائي 
من  االأول  يف  ت���وت���ن���ه���ام  ���س��ي��الق��ي 

يت�سبث  ي���زال  ال  كما  امل��ق��ب��ل.  يونيو 
االإجنليزي  ال�����دوري  حت��ق��ي��ق  ب��اأم��ل 
املمتاز غدا االأحد ب�سرط الفوز على 
مان�س�سرت  وت��ع��ر  ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون، 

�سيتي املت�سدر اأمام برايتون.

م��ع اق����رتاب م��و���س��م دوري اأب���ط���ال اأوروب������ا من 
االإ�سبانية  “ماركا”  �سحيفة  جمعت  نهايته، 
ال��ت��ي ح����ددت االأ�سرع،  امل���ث���رية،  ب��ع�����ش االأرق������ام 
املفاجاآت  واالأق��وى، واالأك��ر اجتهادا، مع بع�ش 
للمباراة  املتاأهلة  الفرق  اأرق���ام  يف  املتوقعة  غري 

النهائية.
ن�سخة  ال��ق��دم،  ك��رة  جمهور  من  الكثري  ويعترب 
“جنونا”،  ال��ب��ط��ول��ة االأك����ر  امل��و���س��م م��ن  ه���ذا 
ب�سبب اللحظات الدرامية الكثرية التي �سهدتها 
ليفربول  “رميونتادا”  واآخ����ره����ا  ال��ب��ط��ول��ة، 
اأياك�ش  ب��ر���س��ل��ون��ة، وت��وت��ن��ه��ام يف م��واج��ه��ة  اأم����ام 

اأم�سرتدام، يف لقائي ن�سف النهائي.
مباراة   124 خ��الل  ه��دف��ا   264 ت�سجيل  ومت 
2.94 هدف يف  يف البطولة حتى االآن، مبعدل 
امل��ب��اراة، منها 22 ه��دف��ا ج���اءت يف ال��وق��ت بدل 

ال�سائع، اآخرها هدف الربازيلي لوكا�ش مورا يف 
الذي  املا�سي  االأربعاء  اأم�سرتدام  اأياك�ش  مرمى 
توتنهام  وق��اد  الهولندي  الفريق  ب��اأح��الم  اأط��اح 

اإىل النهائي االأول يف تاريخه.
ومن اأبرز االإح�سائيات التي ن�سرتها ال�سحيفة، 
ال�سرعة االأعلى لالعبن، والتي جاءت مبفارقة 
اإذ ت�ساوى فيها الغرميان اللدودان ليونيل مي�سي 
“بر�سلونة” وكري�ستيانو رونالدو “يوفنتو�ش”، 
ح��ي��ث و����س���ل االث����ن����ان ل��ل�����س��رع��ة ال��ق�����س��وى يف 

البطولة، التي بلغت 30 كم يف ال�ساعة.
اأم����ا ال�����س��رب��ي دو����س���ان ت��ادي��ت�����ش، ف��ك��ان االأك���ر 
غطى  حيث  امللعب،  يف  بالتحرك  “اجتهادا” 
الرقم  وه��و  البطولة،  خ��الل  ك��م   140 م�سافة 
االأعلى، وذلك خالل م�ساركته بجميع مباريات 

فريقه اأياك�ش اأم�سرتدام.

االأرجنتيني  اأن  فيبدو  للهدافن،  بالن�سبة  اأم��ا 
ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي ح�����س��م ال�����س��ب��اق ب��ر���س��ي��د 12 
بدوري  خا�سها  مباريات   10 يف  �سجلها  هدفا، 

االأبطال.
كما �ساهم الربغوث االأرجنتيني بقوة يف ت�سدر 
على  ت�����س��دي��دا  االأك����ر  ال��ف��رق  بر�سلونة الئ��ح��ة 
املرمى، بر�سيد 199 ت�سديدة، 77 منها كانت 

على املرمى.
ليفربول  ف��ري��ق��ي  اأن  ال��ب��ط��ول��ة  غ���رائ���ب  وم���ن 
 1 ي��وم  النهائي  �سيخو�سان  اللذين  وتوتنهام، 
ي��ون��ي��و، تلقيا 4 ه��زائ��م ه��ذا امل��و���س��م، وه��و رقم 
يف  للنهائي  تاأهلت  التي  للفرق  بالن�سبة  مرتفع 
بر�سلونة  اأندية  تتعر�ش  مل  وباملقارنة  ال�سابق، 
وب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ ول���ي���ون ل��ل��ه��زمي��ة ���س��وى مرة 

واحدة هذا املو�سم.

�سان  باري�ش  مع  نيمار  الربازيلي  النجم  اأي��ام  اأن  اإىل  التوقعات  كل  ت�سري 
جرمان قد قاربت على النهاية، فالتقارير يف اإ�سبانيا ت�سري اإىل اأنه بانتظار 

عر�ش “قيا�سي” من اأحد كبار اأوروبا.
اإىل  اإ���س��ارة  يف  حقائبه”،  “حزم  قد  نيمار  “�سبورت” اأن  �سحيفة  واأوردت 
التاريخ” من  يف  “االأغلى  هو  عر�سا  ينتظر  واأن��ه  بالرحيل،  املوؤكد  ق��راره 
ريال مدريد االإ�سباين، لين�سم اإىل �سفوفه املو�سم املقبل مبقت�سى �سفقة 

�ستكون االأغلى بالتاريخ، ح�سب ال�سحيفة. وكانت تقارير قد اأكدت موؤخرا 
ال�سابق، االأمر الذي دفعه للتفكري  اأن نيمار لن يعود اإىل بر�سلونة، ناديه 
ي�سعى  وال���ذي  الكتالوين،  للنادي  االأزيل  ال��غ��رمي  م��دري��د،  ري��ال  يف  جديا 
لتنفيذ تغيريات جذرية تعيده اإىل الواجهة، بعد اإخفاقه يف بطوالت املو�سم 
�سان  “كابو�ش” باري�ش  الإنهاء  يتوق  نيمار  اإن  ال�سحيفة  وقالت  احل��ايل. 
بلغت  �سخمة  �سفقة  مقابل   ،2017 ع��ام  ل�سفوفه  انتقل  ال��ذي  جرمان، 

يف الو�سول معه اإىل اأي اإجناز اأوروبي. يخفق  اأن  قبل  يورو،  مليون   222
وجاءت التقارير لتوؤكد ان نيمار “مت�سوق” للعودة اإىل الدوري االإ�سباين، 
وهو الدوري الذي و�سل فيه نيمار للتاألق احلقيقي، قبل انتقاله للدوري 
الفرن�سي.   واأ�سارت �سحيفة “�سن” اأن النجم الفرن�سي كيليان مبابي، قد 
ين�سم هو االآخر ل�سفوف الفريق “امللكي”، يف حماولة للمدرب الفرن�سي 

زين الدين زيدان اإىل اإعادة هيكلة النادي، الذي عانى كثريا هذا املو�سم.

نيمار حزم حقائبه.. والعامل ينتظر
 »اأغلى �سفقة« يف التاريخ

يف املو�سم املا�سي، حن كر احلديث عن اقرتاب انتقال جنم “الديوك” 
االإعالم  اإىل  غريزمان  اأنطوان  خرج  بر�سلونة،  اإىل  مدريد  اأتلتيكو  من 
اأن هذا  يبدو  “الروخيبالنكو�ش”، لكن  اأنه لن يتخلى يوما عن  م��ردداً 

الوعد كان ملو�سم واحد فقط.
وح�سب �سحيفة لوباريزيان الفرن�سية، فاإن جنم اأتلتيكو مدريد، اأنطوان 
�سفقة  ح��ول  التفا�سيل  جميع  على  اتفقا  بر�سلونة  ون���ادي  غ��ري��زم��ان، 
انتقاله اإىل كامب نو، واأن ال �سيء بات يعيق طريق النجم الفرن�سي يف 

االنتقال اإىل البار�سا.
ال�سرط  قيمة  دفع  على  وافقت  الكاتالوين  النادي  اإدارة  اأن  ذلك  ويعني 
اجلزائي البالغة 120 مليون يورو واملتواجدة يف عقد غريزمان املمتد 

اإىل غاية 2032.
الربط بن غريزمان  التي يتم فيها  امل��رة االأوىل  ومل تكن هذه هي 

الرحيل  �سفا  على  ك��ان  ال�سابق  املو�سم  ففي  الكاتالوين،  والفريق 
اأنه  االإع��الم م�سدداً  اإىل  اآخ��ر حلظة خرج  اأتلتيكو، لكنه ويف  عن 

لن يرحل عن بيته االأول الذي �سهد جناحاته وتاألقه يف عامل 
ال�ساحرة امل�ستديرة.

ال�سفقة  م��ف��او���س��ات  ف���اإن  الفرن�سية  ال�سحيفة  وح�����س��ب 
يوفينتو�ش  اأم���ام  اأتلتيكو  ل��ق��اء  بعد  ج��دي��د  م��ن  حت��رك��ت 

ال��ذي خرج  االإي��ط��ايل، يف ثمن نهائي دوري االأب��ط��ال، 
منه النادي االإ�سباين من امل�سابقة االأوروبية.

البار�سا  اإن غريزمان �سيقل دخله يف  ال�سحيفة  وتقول 
بلغ  دخل  فبمعدل  اأتلتيكو،  يف  يتقا�ساه  ال��ذي  ذلك  عن 

العام املا�سي 33 مليون يورو، ت�سدر الفرن�سي قائمة الالعبن 
االأكر دخاًل يف بالده.

مع  االأم��د  طويل  عقد  على  غريزمان  يح�سل  اأن  يفرت�ش  املقابل،  يف 
الرب�سا.

دييغو  “الروخيبالنكو�ش”،  يف  وزم��ي��ل��ه  غ��ري��زم��ان  �سديق  اأن  ي��ذك��ر 
غودين “33 عاماً”، كان اأعلن منذ مدة اأنه �سريحل عن اأتلتيكو بعد 

ت�سع موا�سم ق�ساها املدافع بن �سفوف الفريق.
يف املقابل، ي�سعى بر�سلونة للتخل�ش من فليب كوتينيو “26 عاماً”، 

الذهبي  املربع  اأم��ام ليفربول يف  البار�سا  ال��ذي حتول بعد هزمية 
لالأبطال، اإىل عنوان االأزمة بالفريق الكاتالوين.

وكان الربازيلي انتقل اإىل كامب نو يف يناير “كانون الثاين” 
يورو.  مليون   135 مقابل  ليفربول  من  قادماً   2018

يطلق احلكام اليوم االأحد �سافرة نهاية مباريات 
املرحلة الثامنة والثالثن االأخرية من الدوري 
احتفاالت  لتبداأ  القدم،  لكرة  املمتاز  االإنكليزي 

مان�س�سرت  قطبن:  اأح��د  تتويج 
اأو  ال��ل��ق��ب،  ح��ام��ل  �سيتي 

الرمق  ح��ت��ى  م���ط���ارده 
االأخري ليفربول.

ال�سافرة  ه��ذه  �ستفتح 
باب املجد على م�سراعيه 

ل����واح����د م����ن ف���ري���ق���ن يف 
بينهما  تف�سل  اإنكلرتا  �سمال 

نقطة  االآن  ح�����ت�����ى 
واحدة ال 

الرابع  لقبه  عن  الباحث  املت�سدر  �سيتي  غ��ري: 
وال���ث���اين تواليا  االأخ�����رية  ال�����س��ب��ع��ة  امل��وا���س��م  يف 
غوارديوال،  جو�سيب  االإ���س��ب��اين  م��درب��ه  بقيادة 
كلوب،  ي��ورغ��ن  االأمل����اين  ب��ق��ي��ادة  ليفربول  اأو 
اإنكلرتا  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب يف  ال��اله��ث خ��ل��ف 

للمرة االأوىل منذ 1990.
برايتون،  مل�سيفه  �سيتي  م��واج��ه��ة  يف 
لولفرهامبتون،  ليفربول  وا�ست�سافة 
�سهد  دوري  ل���ق���ب  وج���ه���ة  ���س��ت��ح�����س��م 
االأخرية  املرحلة  حتى  �سر�سة  مناف�سة 
ذاته  بالتوقيت  م��ب��اري��ات��ه��ا  ك��ل  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
“14،00 ت غ”. �سيناريو م�سوق 
هيمنة  م��ث��ال��ي��ا  ي��ع��ك�����ش 
االإنكليزية  االأن����دي����ة 
املو�سم:  ه����ذا  ق���اري���ا 
وتوتنهام  ل��ي��ف��رب��ول 
نهائي  يف  ه��وت�����س��رب 
االأب�������ط�������ال،  دوري 
وت�سل�سي  واأر���س��ن��ال 
“يوروبا  يف نهائي 

ليغ«.
ق��������������دم �����س����ي����ت����ي 
ول��������ي��������ف��������رب��������ول 
ك������ل ������س�����يء ه����ذا 
امل�����و������س�����م: غ�������زارة 
جناح  االأه�������داف،  يف 
مثابرة،  ال��ت��ك��ت��ي��ك،  يف 
غالبا  ممتعة  ق��دم  وك���رة 
م���ا دف��ع��ت امل�����س��ج��ع��ن اىل 
اللحظات  يف  اأنفا�سهم  حب�ش 
حت�سمها  مل  مباريات  من  االأخ���رية 

�سوى �سافرة احلكم.
االأرقام كفيلة باخت�سار مو�سم لي�ش كغريه: 
94 لليفربول، 91 هدفا  95 نقطة ل�سيتي، 

ل�سيتي، 87 لليفربول، 31 فوزا ل�سيتي مقابل 
ف���وزا مقابل �سبع   29 واأرب����ع ه��زائ��م،  ت��ع��ادل��ن 

تعادالت وخ�سارة واحدة فقط لليفربول.
تخطى  اأي�����س��ا:  معيار  االأخ����رية  امل��راح��ل  نتائج 
�سيتي عرة كانون االأول/دي�سمرب عندما تلقى 
ثالثة هزائم يف اأربع مباريات، وم�سى منذ 30 
من ال�سهر املذكور لت�سجيل هزمية واحدة فقط 
و17 انت�سارا بينهما 13 فوزا متتاليا يحملها 
اىل ملعب برايتون االأحد، اآمال يف اأن ي�سبح اأول 
فريق يحتفظ بلقب الدوري املمتاز منذ غرميه 

مان�س�سرت يونايتد “2009«.
خالل  ت�سدر  ال��ذي  ليفربول  تعافى  املقابل،  يف 
ن��ق��اط، م��ن ع���رة خ�سارة  ب��ف��ارق �سبع  امل��و���س��م 
واأرب�����ع ت���ع���ادالت يف ت�����س��ع م��ب��اري��ات ب���ن بداية 
2019 والثالث من اآذار-مار�ش، ليدخل مباراة 
متتالية يف  انت�سارات  ثماين  ولفرهامبتون مع 
الدوري املحلي، واالأهم مبعنويات “رميونتادا” 
االأبطال،  دوري  نهائي  ن�سف  يف  حققها  مذهلة 
�سفر3-  االإ�سباين  بر�سلونة  اأم��ام  تاأخره  بقلب 

ذهابا، اىل فوز برباعية نظيفة يف اأنفيلد.
�سيتي  لي�سرت  الفوز على  بعد  غ��واردي��وال  وق��ال 
-1�سفر يف املرحلة ما قبل االأخرية “الالعبون 
�سيكون  واح���دة  م��ب��اراة  لنا  وتتبقى  ن��ا���س��ج��ون، 
نتيجة  انتزعوا  لقد  ب��راي��ت��ون.  يف  �سعبا  االأم���ر 
االإمارات  ا�ستاد  على   1-1“ اأر�سنال  من  جيدة 
يف لندن يف املرحلة املا�سية”. لعبنا �سدهم قبل 
اأ�سابيع وكانت املباراة �سعبة”-1�سفر يف ن�سف 

نهائي كاأ�ش اإنكلرتا«.
الفخر  اأج��ل  من  “برايتون”  “�سيلعبون  وتابع 
لكن االأمور هي بن اأيدينا. كنا متاأخرين بفارق 
�سبع نقاط “عن ليفربول” يف الرتتيب لكننا ال 
 13 املناف�سة وحققنا  زلنا يف  اأب��دا. ما  ن�ست�سلم 

انت�سارا متتاليا«.
�سيكون �سيتي اأمام فر�سة اإثبات موقعه كالطرف 

اإحرازه  اأن  اإذ  االإنكليزية،  القدم  االأق��وى يف كرة 
الثالثية  اإىل  اأق�����رب  �سيجعله  ال������دوري  ل��ق��ب 
املحلية، اإذ �سبق له اأن توج بلقب كاأ�ش الرابطة، 
�سد  االإنكليزي  االحت���اد  ك��اأ���ش  نهائي  ويخو�ش 

واتفورد يف 18 اأيار-مايو.
اأي�سا  اأدن��ى  اأو  ق��اب قو�سن  ك��ان  االأزرق  الفريق 
اأق�سي  املناف�سة على رباعية تاريخية، لكنه  من 
ب��ع��د مواجهة  االأب���ط���ال  ن��ه��ائ��ي دوري  رب���ع  م��ن 
-1�سفر،  ذهابا  فاز  ال��ذي  توتنهام  �سد  مذهلة 
اأر�سه  امل�سجلة خارج  االأه��داف  باأف�سلية  وتاأهل 
يف  اإي��اب��ا،  �سيتي  ملعب  على   4-3 �سقوطه  بعد 
مباراة جمنونة حرم فيها امل�سيف من هدف يف 

الدقيقة 90+3 بداعي الت�سلل.
االأول من  االأب��ط��ال يف  دوري  نهائي  انتظار  ويف 
ح��زي��ران-ي��ون��ي��و، ���س��ت��ك��ون م��ه��م��ة ك��ل��وب اإع����ادة 
ت�سويب تركيز العبيه على اللقب املحلي الذي 

ين�سده امل�سجعون يف اأنفيلد منذ 29 عاما.
ليفربول  قدمها  التي  التاريخية  امل��ب��اراة  لكن 
االأرجنتيني  وجن��م��ه  ب��ر���س��ل��ون��ة  ���س��د  ال��ث��الث��اء 
يف  ع��ال��ق��ة  �ستبقى  اأن��ف��ي��ل��د،  يف  مي�سي  ل��ي��ون��ي��ل 
لالعبن  زادا  و�ست�سكل  طويلة،  لفرتة  االأذه��ان 
امللعب  على  ولفرهامبتون  ي�ست�سيفون  عندما 
ذات��ه، وتعزز ثقتهم بالقدرة على حتقيق ما قد 

يبدو م�ستحيال قبل بدء اللعب.
وبعدما خا�ش مباراة بر�سلونة يف غياب جنميه 
هدايف  ترتيب  “مت�سدر  �سالح  حممد  امل�سري 
ال�������دوري م���ع 22 ه���دف���ا، ب���ف���ارق ه���دف���ن عن 
�سيتي”  مهاجم  اأغ��وي��رو  �سريخيو  االأرجنتيني 
والربازيلي روبرتو فريمينو، اأكد كلوب اجلمعة 
احتمال عودة املهاجم امل�سري ل�سفوف الفريق 

يف مباراة الغد.
غياب  يف  اللعب  ليفربول  �سيوا�سل  املقابل،  يف 
املحالب،  يف  اإ���س��اب��ة  م��ن  يعاين  ال��ذي  فريمينو 
اال�سكتلندي  املدافع  يكون  اأن  املتوقع  من  بينما 

اأندي روبرت�سون والقائد العب الو�سط جوردان 
هندر�سون جاهزين ملباراة االأحد.

الرتتيب  يف  ال�سابع  امل��رك��ز  يحتل  فريق  واأم���ام 
يف  ال��ك��ب��ار  ال�ستة  �سد  اإي��ج��اب��ي��ة  نتائج  وح��ق��ق 

ال��دوري هذا املو�سم، ياأمل كلوب يف تكرار 
النتيجة التي حققها ليفربول �سد فريق 
-2�سفر”،  “فاز  ال��ذه��اب  يف  “وولفز” 
حما�سة  ع��ل��ى  االأوىل  ب���ال���درج���ة  م��ع��وال 

م�سجعي اأنفيلد.
االأجواء  اأن  “اأعرف  االأمل���اين  امل���درب  وق���ال 

جديدة،  م��رة  مذهلة  �ستكون  امللعب”  “يف 
“امل�سجعون” الأن مباراة  ونحتاج الأن يدفعونا 

االأحد �سعبة«.
اأمر  وه���و  ن��ف��وز،  اأن  “علينا  اأ���س��اف 

علينا  وب��ع��ده��ا  ي��ك��ف��ي،  مب��ا  �سعب 
اأن نرى ما �سيح�سل على امللعب 
�سيتي  مل��ب��اراة  اإ���س��ارة  يف  االآخر”، 

وبرايتون.
�سبه  االأم���ور  تبدو  اللقب،  �سباق  وخ���ارج 
ال�سيما  ال�سعد،  ب��اق��ي  على  حم�سومة 

جلهة البطاقتن املتبقيتن لدوري 
االأب����ط����ال يف امل��و���س��م امل��ق��ب��ل، اذ 

الثالث  امل��رك��ز  ت�سل�سي  يحتل 
توتنهام  اأم���ام  نقطة   71 م��ع 

الرابع “70 نقطة«.
ويبدو توتنهام املتبعد بفارق 
اأر�سنال،  ع��ن  ن��ق��اط  ث���الث 
اىل  منطقيا  الرابع  املتاأهل 
يحظى  اذ  االأب���ط���ال،  دوري 
ب���ف���ارق اأه�������داف م���ري���ح عن 

اأر�سنال.
االأح�����������د،  م������ب������اري������ات  ويف 

توتنهام  ي�����س��ت�����س��ي��ف 
اإيفرتون، بينما يحل 

اأر�سنال،  اأما  �سيتي.  لي�سرت  على  �سيفا  ت�سل�سي 
فيحل �سيفا على برينلي، �ساعيا على االأقل اىل 
تفادي الرتاجع من املركز اخلام�ش اإىل ال�ساد�ش، 
اذ يبتعد بفارق نقطة عن مان�س�سرت 
يونايتد الذي ي�ست�سيف كارديف 

�سيتي.
اأم���ا يف ق��اع ال��رتت��ي��ب، فح�سمت 
اأ����س���م���اء ال���ف���رق ال��ه��اب��ط��ة اإىل 
االإنكليزية  ال��درج��ة  دوري 
كارديف  وه��ي  االأوىل، 
���س��ي��ت��ي وف���ول���ه���ام 

وهادر�سفيلد.

مبار�ة.. نقطة.. و�سافرة

ن�زال اأخي�ر ب�ني �سيت�ي وليفرب�ول عل�ى ع�ر�ش اإنكلت�را 

بر�سلونة ي�سع اللم�سات االأخرية 
على �سفقة غريزمان

اأرقام جمنونة بدوري االأبطال.. وتعادل »غريب« 
بني مي�سي ورونالدو

مدرب ليفربول: الفوز على بر�سلونة اأهم من االألقاب!
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جمتمع االمارات

واملوزعة  القرق  ’بيرت اليف‘ التابعة ملجموعة عي�سى �سالح  �سركة  اأعلنت 
الأدوات املطابخ العاملية، عن تعاونها مع متطوعون يف جممعات �سكنية يف 
خمتلف اأنحاء دبي الإطالق مبادرة ’اأعمال اخلري‘ مبنا�سبة �سهر رم�سان 
امل���ب���ارك ل��ت��وف��ري امل��رط��ب��ات املنع�سة ل��ع��م��ال ال��ب��ن��اء وم��وظ��ف��ي االأم����ن من 
ب�  املبادرة  ’بيرت اليف‘ مبوجب  �سركة  ال�سحور. وتربعت  ولغاية  االإفطار 
وامل�ساركة خالل ال�سهر الف�سيل، حيث  العطاء  روح  لت�سجيع  ثالجة   19
واأ�سحاب  العقارات  وم��ط��ورو  ال�سكنية  املجمعات  من  املتطوعون  �سيعمل 
والع�سائر  واللنب  امل��اء  بعبوات  الثالجات  تزويد  على  وامل��دار���ش  ال�سركات 
املنع�سة والوجبات اخلفيفة ذات ال�سالحية الطويلة ب�سكل م�ستمر لعمال 
ال�سيانة والبناء وموظفي االأمن يف مناطقهم.  ويف هذا ال�سياق، قال مارك 
الفتاً  ا�ستح�ساناً  امل��ب��ادرة  "القت  اليف‘:  ’بيرت  ل�سركة  العام  املدير  من��ور، 
املعلومات  م�ساركة  اإىل  املتطوعون  و�سارع  �سكنية،  املجمعات  خمتلف  عرب 

املبادرة  لن�سر  االجتماعي  التوا�سل  وجمموعات  املجتمعية  املن�سات  عرب 
اإر�ساء  يف  �ست�ساهم  اخلري‘  ’اأعمال  ب���اأن  ث��ق��ة  وك��ل��ن��ا  ن��ط��اق.  اأو���س��ع  ع��ل��ى 
تغيري  حتقيق  نحو  م�سوارنا  يف  خطوة  باعتبارها  متا�سكاً  اأك��ر  جمتمع 
بدعم   2018 ل�سنة  اخلريية  امل��ب��ادرة  وحظيت  املجتمع".  �سمن  اإيجابي 
اأ�سيل عمران املقيمة يف االإم��ارات العربية املتحدة والتي  ال�سعودية  املمثلة 
اأن  اإىل  �سار  العام الفائت. ويحُ �ساعدت يف تزويد ثالجات رم�سان باملنتجات 
االأخ�سر  علي" واملجمع  جبل  الثالجات تتوزع يف م�سروع ’مدن‘ "مدر�سة 
�سيتي‘ "مدر�سة  و’موتور  الريا�سية  واملدينة  لال�ستثمار"  دبي  "جممع 
االإمارات‘  ’تالل  2‘ وجممع  العربية  ’املرابع  جيم�ش مرتوبول" وجممع 
’الينابيع 1‘ وجممع ’جمريا بارك‘  جممع  الربيطانية" و  دبي  "مدر�سة 
و’دائرة قرية جمريا‘ و’مثلث قرية جمريا‘ "مدر�سة ’اأركاديا‘ االإعدادية" 
و’و�سط  و’ميدان‘   ‘1 و’الرب�ساء  الوطنية"  دبي  "مدر�سة  و’الرب�ساء‘ 

بيرت اليف تنظم مبادرة خريية بالتعاون مع جمتمع دبي

اإفطار  ا���س��ت�����س��اف ف���ن���دق ق�����س��ر االإم��������ارات ح��ف��ل   
املحُذهلة،  الرم�سانية  خيمته  داخ���ل  ل��الإع��الم��ي��ن 
الف�سيل  بال�سهر  ل��الح��ت��ف��اء  خ�سي�ساً  املحُ�����س��ّم��م��ة 
الفاخرة  اخليمة  ه��ذه  وتعترب  الق�سر،  ترا�ش  على 
، مع  وال�سحور  االإفطار  لتناول وجبة  املثايل  املكان 

اال�ستمتاع مبناظر البحر اخلالبة وقت الغروب.
املدير  كرمير،  مارتن  ال�سيد  االإف��ط��ار  حفل  ح�سر 
ال��ع��ام ل��ف��ن��دق ق�����س��ر االإم�������ارات، وع����دد م��ن م���دراء 
اإعالمي   100 م���ن  واأك�����ر  ال��ف��ن��دق  يف  االأق�������س���ام 
االإمارات  دول��ة  يف  االإع��الم  و�سائل  خمتلف  ثلون  ميحُ

ودول جمل�ش التعاون اخلليجي.
ال�سيد  االإع��الم، قال  و�سائل  ويف حديث مع ممثلي 
العامة  ال���ع���الق���ات  اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ل���وي  حم��م��د 
الده�سة  اإث����ارة  اإىل  ال����دوام  على  "ن�سعى  للفندق: 

وال��زوار مفاجاآت مثرية  ال�سيوف  واالإعجاب ومنح 
وممتعة. وت�سّم خيمة الق�سر هذا العام كافة هذه 
ال��ع��ن��ا���س��ر، م��ن خ���الل ب��وف��ي��ه��ات االإف���ط���ار الغنية، 
و�سهية من  وا�سعة  ت�سكيلة  احل��ي،  الطهي  حمطات 
جنب  اإىل  جنباً  الرم�سانية  وامل�سروبات  احللويات 
للجميع  لن�سمن  امل��ت��م��ّي��زة،  ال�����س��ح��ور  ���س��ه��رات  م��ع 
واالأ�سدقاء خالل  العائلة  تعة مع  اأوق��ات ممحُ ق�ساء 

ال�سهر الف�سيل".
اخليمة  اأن��ح��اء  جميع  يف  امل��ري��ح��ة  امل��ق��اع��د  وتنت�سر 
مريحة  م�ساحات  ال�سيوف  ملنح  االمتداد  ال�سا�سعة 
�سهر  ط���وال  وال��ع��ائ��ل��ة  االأ���س��دق��اء  م��ع  لال�ستمتاع 
واملاأكوالت  االأطباق  اأ�سهى  وتناول  املبارك،  رم�سان 
ال�سهر  االإف����ط����ار خ����الل  ب��وف��ي��ه��ات  ال�����س��ه��ي��ة م���ن 

الكرمي.

العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  الرائدة  املالية  املوؤ�س�سات  اأح��د  امل�سرق،  بنك  اأعلن 
ال��رائ��د لربامج  امل���زود  ���س��راك��ة م��ع �سركة متاليف"،  امل��ت��ح��دة ع��ن دخ��ول��ه يف 
يتم  ح�سرية  حملة  الإط��الق  املوظفن،  منافع  وب��رام��ج  احلياة  على  التاأمن 
مبوجبها منح خم�سة رابحن حمظوظن، واأحد اأفراد اأ�سرهم، فر�سة مميزة 

لزيارة مركز كينيدي للف�ساء ال�سهري يف اأورالندو بوالية فلوريدا. 
ولغاية 15 مايو اجلاري، �سيتاأهل عمالء امل�سرق الذين ي�سرتون باقات تاأمن 
"احلماية والتوفري" من " متاليف " عن طريق البنك للم�ساركة يف احلملة، 
اأبو�ستولو�ش  قال  ال�سياق،  هذا  ويف  تلقائي.   ب�سكل  الرابحن  اختيار  و�سيتم 
اآيالماكي�ش، رئي�ش ق�سم التاأمن امل�سريف والتاأمن املبا�سر للم�ستهلكن لدى 

بتوفري كل  ونلتزم  اأولوياتنا  مقّدمة  يف  عمالءنا  ن�سع  "نحن   :" " متاليف 
الدعم لهم ليتمكنوا من اإدارة �سوؤون حياتهم بثقة، وليكونوا م�ستعدين لتحقيق 
االإجنازات وخو�ش املغامرات. ومن خالل العمل مع �سركائنا املميزين، ن�سعى 
وراحة  الطماأنينة  متنحهم  التي  والتوفري  احلماية  بحلول  عمالئنا  لتزويد 
نحن  امل�سرق،  بنك  املوثوق  �سريكنا  مع  وبالتعاون  عنها.  يبحثون  التي  البال 
متحم�سون لتقدمي هذه الفر�سة لعمالئنا لبلوغ النجوم وحتقيق اأحالمهم". 
من جانبه، قال ه�سري كوتال، مدير اأعمال التاأمن امل�سريف لدى بنك امل�سرق: 
"ي�سرنا اأن نتعاون مع متاليف ‘ لتزويد عمالئنا بفر�سة مذهلة لزيارة مركز 

كينيدي للف�ساء التابع لوكالة الف�ساء االأمريكية نا�سا.

تعيني خالد ال�سربا�سي مديرًا عامًا 
لفندق اأنانتارا القرم ال�سرقي

ال�سيد  تعين  عن  اأبوظبي،  يف  ال�سرقي،  القرم  اأنانتارا  و�سبا  فندق  اأعلن 
خالد ال�سربا�سي مديراً عاماً جديداً للفندق.

قطاع  يف  العمل  من  عاماً   23 تتجاوز  عريقة  خ��ربة  ال�سربا�سي  ويحمل 
�سنة   14 ح���وايل  اأم�����س��ى  ال�سيافة، 
العالمة  ذات  الفنادق  قطاع  يف  منها 
ال�سرق  منطقة  يف  الرائدة  التجارية 
ب��داأ ب�سقل خربته  االأو�سط، يف حن 
وقدراته القيادية من خالل عمله يف 
م�سر.   االأم  بلده  يف  ال�سيافة  جم��ال 
وتعليقاً على تعيينه، قال ال�سربا�سي 
التجربة  لهذه  باختياري  "اأت�سرف   :
ال�سديد  باحلما�ش  واأ�سعر  اجلديدة، 
اإىل  يتطّلع  رائ��ع  عمل  فريق  لقيادة 

حتقيق النجاحات املتوا�سلة".
معاً  ب��اأن��ن��ا  يقن  على  "واأنا  واأ���س��اف 
ا�ستثنائية،  جت���ارب  بتقدمي  �سنقوم 

مثرية وحقيقية لل�سيوف بكافة اأطيافهم، من خالل خدماتنا التي تفوق 
توقعات اجلميع".

القيادية  املنا�سب  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�سربا�سي  ت���وىّل  عمله،  ���س��ن��وات  خ��الل   
االإدارية، جنح خاللها من اإظهار موهبته يف جمال اإدارة التمّيز الت�سغيلي 
اأنانتارا القرم  وتر�سيد مداخيل الفنادق. ومن خالل ان�سمامه اإىل فندق 
ال�سرقي، �سيقود ال�سيد خالد ال�سربا�سي فريق عمل الفندق املحُحرتف الذي 
وت�سميم  واح��دة  بيد  جميعاً  يعملون  دول��ة،   35 من  موظفاً   230 ي�سّم 

والتزام على موا�سلة م�سرية جناحات الفندق املحُ�ستمّرة.

ق�سر االمارات يطلق اخليمة الرم�سانية الفاخرة 

امل�سرق و متايف مينحان خم�سة رابحني حمظوظني واأفراد اأ�سرهم فر�سة زيارة مركز كينيدي للف�ساء

 اأع������ل������ن������ت  ب�������واب�������ة ال����ع����ط����الت 
�سراكة  عقد  "هوليداي-مي" عن 
املاليزية،  ال�����س��ي��اح��ة  ه��ي��ئ��ة  م����ع 
للبالد  ال������رتوي������ج  اإىل  ت����ه����دف 
اأف�����س��ل وجهات  اإح����دى  ب��و���س��ف��ه��ا 
دولة  م��ن  للم�سافرين  ال��ع��ط��الت 
التعاون  جمل�ش  ودول  االإم������ارات 
"هوليداي- وب�����رزت  اخل��ل��ي��ج��ي. 
حلول  م��ق��دم��ي  اأك���رب  مي" �سمن 
االإنرتنت  عرب  والعطالت  ال�سفر 
واأ�سرعهم منواً يف ال�سرق االأو�سط، 
ال�سياحة  ه���ي���ئ���ة  م����ع  وت����ع����اون����ت 
ال�سفر  �سوق  معر�ش  يف  املاليزية 
اإطار جهودها  2019، يف  العربي 
ال�سياحية  احل����رك����ة  ل��ت��ن�����س��ي��ط 
ال��ق��ادم��ة م��ن دول���ة االإم�����ارات اإىل 

ماليزيا.
ال�سراكة  ت�سهد  اأن  املنتظر  وم��ن 
اإطالق مبادرات ت�سّهل على ال�سياح 
من  وزي��ارت��ه��ا  ماليزيا  ا�ستك�ساف 
للعطالت  ���س��ام��ل��ة  ح���ل���ول  خ����الل 
�سهلة  واج������ه������ة  ع������رب  م����ت����اح����ة 
للم�ستخدمن  تتيح  اال���س��ت��خ��دام 
االختيار من بن جمموعة وا�سعة 
املحلية  وال���رح���الت  ال��ف��ن��ادق  م��ن 

اأكرب  االأول،  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ن��ظ��م 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  يف  ب��ن��ك 
املتحدة واأحد اأكرب واآمن املوؤ�س�سات 
املالية يف العامل، ال�سحب ال�سنوي 
ال���ك���ربى حلاملي  اجل����ائ����زة  ع��ل��ى 
ب��ط��اق��ات اأب��وظ��ب��ي االئ��ت��م��ان��ي��ة يف 
االأعمال  مبجمع  ال��رئ��ي�����ش  م��ق��ره 
اأب��وظ��ب��ي. وك��ج��زء م��ن التزامه  يف 
ب��ت��ك��رمي وم��ك��اف��اأة ال��ع��م��الء، اأت���اح 
بطاقات  حلاملي  الفر�سة  البنك 
بالتينيوم  ف���ئ���ة  م����ن  اأب����وظ����ب����ي 
وتايتانيوم االئتمانية فر�سة الفوز 
ريا�سية  ك��امي��ان  ب��ور���ش  ب�سيارتي 

و�سيارة اأودي Q5 العائلية.
وف�������از ح����ام����ل ب���ط���اق���ة اأب���وظ���ب���ي 
رانغاناثان  رام��ي�����ش  االئ��ت��م��ان��ي��ة 
الريا�سية،  كاميان  بور�ش  ب�سيارة 
يف حن فاز حامل البطاقة حممد 
 Q5 اأودي  ب�سيارة  عبداللطيف 
ال��ع��ائ��ل��ي��ة. وح�����س��ر ال��ف��ائ��زون مع 
جوائزهم  ال����س���ت���الم  ع���ائ���الت���ه���م 

خالل احتفالية مميزة. 

الوا�سعة.  ال�سعبية  ذات  واالأن�سطة 
كما �ست�سهد ال�سراكة اأي�ساً ترويج 
"هوليداي-مي" ملاليزيا باعتبارها 
وجهة  ال  ف����ري����دة  ���س��ف��ر  جت���رب���ة 

�سياحية فح�سب.
وق���د ع���رّب ���س��رياز ف��اروق��ي رئي�ش 
"هوليداي- يف  ال�����س��راك��ات  ق�����س��م 

ال�سراكة  ب��ه��ذه  ت��ف��اوؤل��ه  مي" ع��ن 
م��ع ه��ي��ئ��ة ال�����س��ي��اح��ة امل��ال��ي��زي��ة، ملا 
العمالء  اه���ت���م���ام  م����ن  ����س���ت���زي���ده 
ب���ه���ذه ال���وج���ه���ة ال�����س��ي��اح��ي��ة من 
خالل تقدمي عرو�ش ال مثيل لها 
وجوالت مميزة وخدمة التخطيط 
على  م���وؤك���داً  ب��ال��ك��ام��ل،  للعطالت 

اإىل  "هوليداي-مي" الدائم  �سعي 
ا�ستك�ساف وجهات جديدة منا�سبة 
من  امل�سافرين  �سيما  وال  لل�سياح، 
ال�����س��رق االأو�����س����ط، الإمي��ان��ه��ا باأن 
جتربة  جديدة  اأماكن  اإىل  ال�سفر 
ال�سورة  ع��ل��ى  تقت�سر  ال  ف��ري��دة 

النمطية لل�سياحة. 

االأول  اأب�����وظ�����ب�����ي  ب����ن����ك  وي����ت����ي����ح 
الفر�سة حلاملي بطاقات اأبوظبي 
الفوز  االئ��ت��م��ان��ي��ة  م���ا����س���رتك���ارد 
ب��اجل��ائ��زة ال�����س��ن��وي��ة ال��ك��ربى اإىل 

جانب العديد من اجلوائز االأخرى 
القيمة التي تتوفر على مدار العام 
وف�سلية  ���س��ه��ري��ة  ���س��ح��وب��ات  ع��رب 
وتتنوع  و���س��ن��وي��ة.  �سنوية  ون�سف 

اجلوائز بن جتارب اإقامة فندقية 
ت�سوق  وق�سائم  التكاليف  مدفوعة 
وغريها  ال���ت���ج���اري���ة  امل����راك����ز  م���ن 

الكثري.

�سراكة بني هوليداي-مي و هيئة ال�سياحة املاليزية لتقدمي جتارب �سياحية فريدة للم�سافرين

بنك اأبوظبي االأول يكافئ عماءه ب�سيارات فخمة خال ال�سحب ال�سنوي على بطاقات اأبوظبي االئتمانية

عرو�ش LED جديدة تزين واجهة برج خليفة
يحتفل "برج خليفة" بحلول �سهر 
رم�سان املبارك باإطالق اثنن من 
ال��ع��رو���ش االآ����س���رة اجل���دي���دة على 
التي  ال��ع��م��الق��ة   LED واج���ه���ة 
���س��ت��زدان مب�����س��اه��د م��ذه��ل��ة تن�سر 
اخلري  �سهر  يف  وال�����س��رور  البهجة 

والربكات. 
 3 ومدته  االأول  العر�ش  ويحتفي 
النبيلة  ال��روح��ي��ة  بالقيم  دق��ائ��ق، 
واملعاين ال�سامية لل�سهر الف�سيل. 

اأّما العر�ش الثاين فهو من ابتكار 
Art Noor للت�سميم والر�سم، 
وه����و م�����س��ت��وح��ى م���ن اأ����س���م���اء اهلل 
احل�سنى. وقد ا�ستغرق اإعداده 15 
من  العديد  يف  عر�سه  ومت  ع��ام��اً، 

املواقع البارزة. 
ال��ف�����س��ي��ل، تفتتح  ال�����س��ه��ر  وخ����الل 
اأبوابها  خليفة"  "برج  قمة  من�سة 
ال�ساعة  من  بدءاً  اإ�سافية  ل�ساعات 
10 �سباحاً وحتى 1 بعد منت�سف 

املتميز  امل�����س��م��م  اإب������داع  م���ن  وه����و 
ويت�سمن  ن����اي����ت،  ت���اي���ل���ور  ك������ارل 
والفواني�ش  ل���ل���ه���الل  ت�����س��ام��ي��م 
هذه  تزين  التي  الرتاثية  العربية 
�ساحر  ت�سل�سل  يليها  ع��ادًة،  ال�سهر 
العربية  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  ل����الأمن����اط 
"امل�سربية" باللون الذهبي. واختار 
العربية  املو�سيقى  العر�ش  م�سمم 
اال�ستثنائي  عمله  لتكلل  االأ�سيلة 

وتتماهى مع مو�سوعه العام. 

الليل. 
"برج  احل��دث: عر�ش رم�ساين يف 

خليفة"
املوعد: طيلة �سهر رم�سان املبارك

التوقيت: االأح��د اإىل االأرب��ع��اء، كل 
���س��اع��ة ب����دءاً م��ن ال�����س��اع��ة 7:45 

وحتى 10:45 م�ساًء
 30 ك���ل  ال�����س��ب��ت،  اإىل  اخل��م��ي�����ش 
دق��ي��ق��ة ب����دءاً م��ن ال�����س��اع��ة 7:45 

وحتى 10:45 م�ساًء

بيانكا اأودونوغو من جنوب اأفريقيا تفوز بجائزة دانوب العقارية
امل�سوؤولن من موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة، فازت   مب�ساركة كبار 
بيانكا اأودونوغو، البالغة من العمر 31 عاماً، من جنوب اإفريقيا املقيمة 
دانوب  م��وؤخ��راً  اأجنزته  ال��ذي  "�ستارز"،  م�سروع  يف  ا�ستوديو  ب�سقة  بدبي، 
العقارية، وذلك من خالل �سحب اأجرتهحُ دانوب العقارية مبكتبها الرئي�ش 

كاأحد الرعاة الرئي�سن ملهرجان دبي للمفرو�سات.
وال�سحب هو جزء من مهرجان دبي للمفرو�سات، الذي اأقيم يف الفرتة ما 
العقارية وبنك  دان��وب  عقدت  حيث   ،2019 مايو   1 و  اأبريل   18 بن 
راأ�ش اخليمة الوطني و ما�سرت كارد �سراكة مع مهرجان دبي للمفرو�سات، 
والذي نظمته موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتقدمي �سقة ا�ستوديو 
العقارية،   دان���وب  م�ساريع  اأح���د  �ستارز"   " م�سروع  يف  بالكامل  مفرو�سة 
500 دره��م يف  الذين ينفقون ما ال يقل عن  كاأف�سل جائزة للمت�سوقن 

متاجر املنازل امل�ساركة عرب 150 منفذاً خالل املهرجان .

مركز �سحارى يتيح للعماء ربح �سيارتني من طراز BMW الفئة الثامنة وق�سائم �سرائية �سخمة للمفرو�سات
الوجهة  ���س��ح��ارى،  م��رك��ز  يحتفي 
واملطاعم  التجزئة  لتجارة  ال��رائ��دة 
�سهر  بقدوم  ال�سارقة،  يف  والرتفيه 
ال�سيف مع  املبارك وف�سل  رم�سان 
يوفر  م�سبوق  غ��ري  ع��ر���ش  اإط����الق 
قّيمة  وج����وائ����ز  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ق��ي��م��ة 

للعمالء.
املحظوظون  ال���ع���م���الء  و����س���ي���ف���وز 
الرم�سانية"  احل���م���ل���ة  اإط�������ار  يف 
ال�سيفية" التي ت�ستمر من 6 مايو 
 ،2019 اأغ�����س��ط�����ش   29 ول���غ���اي���ة 
  BMW ب�������س���ي���ارت���ن م����ن ط������راز
لتجديد  وق�����س��ائ��م  ال��ث��ام��ن��ة  ال��ف��ئ��ة 
اأثاث املنزل بقيمة 150 األف درهم 
، وذلك عند �سرائهم بقيمة ال تقل 

عن 200 درهم  يف مركز �سحارى
و�سيكون لدى ال�سيدات حافز اإ�سايف 

املركز،  داخ���ل  منفذ  اأي  م��ن  دره���م 
�سباحاً   10 ال�����س��اع��ة  م���ن  وذل�����ك 

وحتى 1 ظهراً.
وميكن للزوار م�ساعفة عدد ق�سائم 
اإنفاقهم ما ال يقل  ال�سحب مبجرد 

ل��ل��ت�����س��وق وق�������س���اء اأم���ت���ع االأوق������ات 
ب�����س��ح��ب��ة ال��ع��ائ��ل��ة واالأ�����س����دق����اء يف 
���س��ي��ح�����س��ل��ن على  امل�����رك�����ز، ح���ي���ث 
عند  ال�سحب  يف  للدخول  ق�سيمتن 
ال�����س��راء ب��ق��ي��م��ة ال ت��ق��ل ع���ن 200 

عن 200 دره��م يف اأي من مطاعم 
الثاين  الطابق  يف  ال�سرقية  القاعة 
من املركز.  بينما �سيح�سل العمالء 
درهم   200 بقيمة  ت�سوقهم  ع��ن��د 
5 ق�سائم  م��ن حم��ل م��ات��الن ع��ل��ى 

مل�ساعفة فر�سة الفوز.
يوليو   4 يوم  االأول  ال�سحب  يجري 
2019، حيث �سيفوز اأحد العمالء 
  BMW ب�������س���ي���ارة  امل���ح���ظ���وظ���ن 
�سيح�سل  ح��ن  ال��ث��ام��ن��ة، يف  ال��ف��ئ��ة 
ق�سائم  على  اآخ��ري��ن  عمالء  خم�سة 
�سرائية للمفرو�سات بقيمة 15 األف 
درهم لكل منهم، اأّما ال�سحب الثاين 
ف�سيتم يف 29 اأغ�سط�ش  على نف�ش 
ال�سحبن  ك��ال  و�سيجري  اجل��وائ��ز. 
عند ال�ساعة 7 م�ساًء بح�سور ممثل 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  ع���ن 



اأ�سهر وريثة مزيفة تتلقى عقابا رادعا
العامل  واأوهمت  بالكامل،  حياتها  ق�سة  لفقت  اأملانية،  �سابة  تلقت 
اأنها وريثة ثرية جدا، حكما بال�سجن ملدة ترتاوح بن 4 و12 عاما، 

بعد اأن ر�سمت، عرب �سل�سلة من االأكاذيب، "حياة وهمية".
ن�سب  وع��م��ل��ي��ات  بال�سرقة  تهما  عاما"،   28" ال�����س��اب��ة  وواج��ه��ت 
اأنها  اأن �سعدت كواحدة من جنمات املجتمع، مدعية  وا�سعة، بعد 
وريثة لروة قدرها 67 مليون دوالر، واأن ا�سمها اآنا دلفي، ح�سب 

ما ن�سرت �سحيفة "غارديان".
يف  �ساحنة  �سائق  ابنة  �سوروكن،  على  اأمريكية  حمكمة  وحكمت 
االحتيال  بتهمة  عاما،  و12   4 بن  ت��رتاوح  مل��دة  بال�سجن  اأملانيا، 
على فنادق ومطاعم و�سركات طريان خا�ش وبنوك، وبلغت قيمة 

االحتيال 200 األف دوالر.
ومل يت�سح على الفور �سبب التباين يف عدد �سنوات احلكم ما بن 
املقبلة  الفرتة  يف  ل�سلوكها  �سيخ�سع  االأم��ر  ك��ان  اإذا  وم��ا  و12،   4

حل�سم عدد ال�سنوات النهائي وراء االأ�سوار.
وزورت �سوروكن ح�سابات بنكية و�سجالت مالية، بهدف اإقناع كل 
من حولها اأنها ثرية جدا، مما �ساعدها على احل�سول على اأموال 

من اأ�سدقاء اأقنعتهم بانها وريثة �سهرية.
ال�ساعة،  رو�سية، حديث  اأ�سول  االأملانية من  �سوروكن،  واأ�سبحت 
ب�سبب ق�ستها الغريبة جدا، التي ت�سبه ق�س�ش اأفالم ال�سينما التي 

يتقم�ش فيها البطل �سخ�سية وهمية.
وتقول �سحيفة "تاميز" الربيطانية، اإن �سوروكن "و�سعت نف�سها 
يف مو�سع مثايل للح�سول على اأموال من اأثرياء، حتى تتمكن من 
البنوك  باأ�سلوب حياة خيايل وم��رتف. لقد �سرقت من  اأن تعي�ش 

والفنادق واالأ�سدقاء..".

بداًل من ماما وبابا.. األك�سا اأول كلمة لهذه الطفلة
يبداأ االأطفال بنطق كلمات مثل ماما وبابا كاأول كلمات لهم عند 
ا�سم  و�سع  احلديثة،  التكنولوجيا  تاأثري  لكن  ال��ك��الم،  تعلمهم 
الطفلة  ه��ذه  ل�سان  على  "األك�سا"  الأم���ازون  ال�سخ�سي  امل�ساعد 

كاأول كلمة تنطقها.
وباتت األك�سا جزءاً اأ�سا�سياً يف العديد من املنازل، واإذا كنت بحاجة 
كاثرين  ال�سيدة  ���س��وؤال  �سوى  م��ا عليك  االأدل���ة،  م��ن  امل��زي��د  اإىل 
جيت�ش "26 عاماً"، التي �سعرت بال�سدمة، عندما �سمعت ابنتها 
األك�سا  با�سم  تنطق  وه��ي  �سهراً،   11 العمر  من  البالغة  اأنابيل 

للمرة االأوىل.
وبداًل من النطق ب� "ماما" اأو "بابا" راحت الطفلة اأنابيل تردد 
ا�سم امل�ساعد ال�سخ�سي الأمازون مراراً وتكراراً. ومنذ نطقها باأول 
ا�سم  ابنتها كررت  اإن  اأنابيل  وال��دة  كلمة لها يوم االثنن، قالت 

الربيطانية. مريور  �سحيفة  بح�سب  املرات،  "األك�سا" ع�سرات 
�سرطة  ك�سابط  يعمل  ال���ذي  الطفلة  وال���د  ل��ي��ام  ال�سيد  وق���ال 
"ماما"  مثل  بكلمات  للنطق  حملها  على  جاهدين  "حاولنا 
على  مثال  اإن��ه��ا  اجت��اه خمتلف مت��ام��اً.  ذهبت يف  و"بابا" لكنها 
لكن  اجل��ه��از،  تن�سيط  ميكنها  "ال  واأ���س��اف  املعا�سر".  الطفل 
حقيقة اأن ا�سم األك�سا اأول كلمة تنطقها كان اأمراً مثرياً للغاية. 
لقد اأ�سبحت مهوو�سة بهذه الكلمة، لدرجة اأنها تبداأ بال�سراخ 

بها بعد اأن ت�ستيقظ من النوم".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يبحر عرب املحيط داخل برميل 
و�سل املغامر الفرن�سي الذي قام بجولة عرب املحيط االأطل�سي يف برميل برتقايل م�سنوع يدوياً بدون حمرك اإىل 

ال�ساطئ الكاريبي بعد 128 يوماً يف البحر. 
واأكمل جان جاك �سافن "71 عاماً" رحلته املذهلة، التي يبلغ طولها 2930 مياًل، عندما اأبحر باجتاه املياه قبالة 

جزيرة �سانت اأو�ستاتيو�ش.
وكان املظلي الع�سكري ال�سابق قد انطلق من جزر الكناري على �ساحل غرب اإفريقيا يف 26 دي�سمرب "كانون االأول" 
يف برميل طوله 10 اأمتار وعر�سها 7 اأقدام وال توجد فيه اأية و�سائل للدفع، ولكنه اعتمد على املد واجلزر لنقله 

عرب املحيط، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وعند و�سوله، كتب على موقع التوا�سل االجتماعي في�ش بوك: "كل �سيء له نهاية ... اأخ��رياً، ها اأنا ذا يف نهاية 

هذه املغامرة".
بعد  ال�سوي�سري،  كبرية من اجلنب  بتناول قطعة  �سافن  ال�سيد  احتفل  املذهل،  االإجن��از  هذا  االنتهاء من  وعقب 
التي كان ي�سطادها من  االأ�سماك،  اأ�سا�ش على  الفريدة، على نظام غذائي يعتمد ب�سكل  اأن عا�ش طوال مغامرته 

البحر.
ولقي �سافن ترحيباً حافاًل يف �سانت اأو�ستاتيو�ش من قبل مركز غو�ش ال�سكوبا املحلي الذي اأ�ساد ب� "عمله الريا�سي 

غري العادي"، ومت منحه غرفة مطلة على املحيط جماناً خالل ا�ست�سافته.
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من اأبرع.. الن�ساء اأم الرجال يف الطب؟
ادعى طبيب بريطاين متقاعد، خمت�ش بجراحة الدماغ باأن الن�ساء اأكر 

براعة يف جمال الطب من الرجال الأنهن اأكر قدرة على التوا�سل. 
�سانت  م�ست�سفى  يف  ال�سابق  االأع�ساب  ج��راح  م��ار���ش،  ه��ري  الدكتور  ق��ال 
جورج يف جنوب لندن، باأن الن�ساء يربعن يف جمال الطب اأكر من الرجال 

ب�سبب مقدرتهن على التوا�سل مع املر�سى. 
يلعب  اجلماعي  والعمل  التوا�سل  اأن  على  ه��ذا  طرحه  يف  مار�ش  ويعتمد 
راب��ط جيد  اإن�ساء  ب�سكل فعال يف  وي�ساهم  امل��ه��ارات،  كبرياً يف تطوير  دوراً 
مع املر�سى ي�سب يف م�سلحة عالجهم.  ووفقاً ملار�ش، فاإن الن�ساء يتمتعن 
طبيبات  منهن  يجعل  ما  وه��ذا  االآخرين  مع  التفاعل  على  جيدة  مبقدرة 
يف  للطبيبات  النمطية  ال�سورة  ب��اأن  مار�ش،  الدكتور  واع��رتف  ناجحات.  
اأذهان الكثريين والتي تتمثل باأنهن اأقل خربة ومهنية من الرجال، اأحلقت 

اأ�سراراً كبرية ب�سمعتهن املهنية واأثرت على انت�سارهن يف جمال العمل.
واأكد مار�ش على اأن خربته الطويلة يف العمل مع الطبيبات اأكدت له باأن 
الكثري من الن�ساء اأثبنت تفوقهن على الرجال ب�سكل ال يدعو لل�سك، وفق 

ما نقلت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

نتفليك�ش حتب�ش اأنفا�ش امل�ساهدين يف كوكبنا
يوا�سل نتفليك�ش اإبهار متابعيه، من خالل �سل�سلة االإنتاج اال�ستثنائية التي 
يفاجئ بها امل�سرتكن بن حن واآخر، ملبيا بذلك اأذواق خمتلف ال�سرائح 

�سواء من حمبي اأفالم االإثارة اأو الوثائقيات اأو اجلرمية.
اأكرب االأفالم الوثائقية املميزة  موؤخرا جنحت ال�سركة يف طرح واحد من 

التي لقيت متابعة وثناء وا�سعن من قبل امل�ساهدين.
العمل اجلديد متيز بكل اأنواع االإثارة، اإن كان يف فكرته التي تناولت "كوكب 
االأر�ش"، اأو يف عملية الت�سوير التي ا�ستغرقت 4 اأعوام، اأو حتى يف لقطة 
باإ�سرار  تتعلق  ت�سويرها عامن،  ا�ستغرقت حماولة  واحدة  دقيقة  مدتها 
ظروف  يف  رو�سيا  �سرقي  النادر  االأبي�ش  النمر  ت�سوير  على  املنتجن  من 

غري طبيعية.
املو�سم االأول يف ال�سل�سة تناول 8 حلقات مده�سة عن كوكب االأر�ش، وهي، 
العوامل املتجمدة، واالأدغال و�سواحل البحار وال�سحاري واملراعي ، واأعايل 

البحار، اإ�سافة اإىل املياه العذبة والغابات.
"الكوالي�ش"،  اإنتاج حلقة مده�سة عن  على  العمل حر�سوا كذلك  منتجو 
ت�سوير  ي��وم   3375 خ��الل  م��ن  امل��ب��ذول  الفني  اجلهد  حجم  تو�سح  التي 
لكامريات خفية يف  �ساعة مراقبة  األ��ف   400 و  ال��ع��امل،  ح��ول  بلدا   60 يف 
املحيطات واالأدغال وال�سحاري.اإ�سافة اإىل 6600 عملية حتليق لطائرات 
م�سرية، و911 يوما يف البحر، و2000 �ساعة غو�ش يف البحر، و600 طاقم 

جا�سنت بيرب يطلق 
اأغنية جديدة 

ب��ع��د اأق���ل م��ن ���س��ه��ري��ن م��ن اإبالغ 
اأعماال  ي��ق��دم  ل���ن  ب���اأن���ه  م��ع��ج��ب��ي��ه 
ج���دي���دة ل��ي��ت��ف��رغ ل��ب��ع�����ش االأم����ور 
البوب  م��غ��ن��ي  اأط��ل��ق  ال�سخ�سية، 
الكندي جا�سنت بيرب اأغنية جديدة 
اإد  الربيطاين  والكاتب  املغني  مع 

�سريان.
كتابة  قبل يف  �سريان من  و���س��ارك 
اأغنيتهما  اأغاين بيرب، لكن  اإحدى 
دونت  "اأي  اأهتم"  "ال  اجل���دي���دة 
يطلقه  دوي����ت����و  اأول  ه����ي  كري" 

النجمان.
واأثار بيرب و�سريان، اللذان احتال 
املا�سي  ال���ع���ام  االأخ����ب����ار  ع���ن���اوي���ن 
ك��ل منهما يف حفلي  زواج  ب��اإع��الن 
املعجبن  ف�����س��ول  ���س��ري��ن،  زف���اف 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
الدويتو،  ح���ول  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع 
�سعورهما  ع��ن  فيه  يغنيان  ال���ذي 
يجدا  ولكنهما  حفل  يف  ب��ال��وح��دة 

الدعم يف �سخ�ش قريب.
على  �سفحته  على  ���س��ريان  وك��ت��ب 
بيرب  وج��ا���س��نت  "اأنا  اإن�����س��ت��ج��رام 
‘ال  ا�سمها  ج��دي��دة.  اأغنية  اأطلقنا 
اإعجابكم"  تنال  اأن  اأهتم‘ واأمتنى 
"لقد  بينما كتب بيرب على تويرت 

خرجت للنور. ال اأهتم".
 25" بيرب  اأخ��رب  اآذار،  مار�ش  ويف 
ال���ط���ري���ق  ع�������رف  ال��������ذي  عاما" 
عاما،   15 وع���م���ره  ال�����س��ه��رة  اإىل 
اإ�سالح  على  "يركز  اأن��ه  املعجبن 
بع�ش... الق�سايا عميقة اجلذور" 
و���س��ي��ت��وق��ف ع����ن اإط�������الق اأع���م���ال 

جديدة.

ت�سجيل اأغنام يف مدر�سة ابتدائية
ت�سجيل  مت  نوعها،  م��ن  االأوىل  ه��ي  �سابقة  يف 
ك��اأح��دث تالميذ يف مدر�سة  االأغ��ن��ام  م��ن   15
ابتدائية بجبال االألب الفرن�سية يوم الثالثاء، 
انخفا�ش  م��ن  االأم�����ور  اأول���ي���اء  خ�سي  اأن  ب��ع��د 
اأع���داد التالميذ.  وج���اءت ه��ذه اخل��ط��وة بعد 
وهي  بيليدون،  اأون  ك��ري��ت  امل��در���س��ة يف  اإع���الم 
اأحد  اأن  االأل����ب،  ع��ن��د �سفح ج��ب��ال  ت��ق��ع  ق��ري��ة 
اإغالقه،  �سيتم  ف�ساًل   11 البالغة  ف�سولها 
التالميذ  اأع��داد  انخفا�ش  انخفا�ش  اإث��ر  على 
الثالثاء،  ي��وم  �سباح  261. ويف  اإىل   266 من 
جاء راعي حملي وكلبه اإىل املدر�سة مع حوايل 
ب�سكل  15 منها  ت�سجيل  االأغنام، ومت  50 من 
وعّلقت  ميالدها.  �سهادات  اإب���راز  بعد  ر�سمي، 
اإحدى اأولياء االأمور وتحُدعى غايلي الفال وهي 
الغريبة  املبادرة  هذه  خلف  يقفون  الذين  من 
ت�سطر املدر�سة االآن اإىل اإغالق اأي ف�سل  "لن 
االأمور  اأول��ي��اء  وب��اق��ي  الف��ال  وتتهم  درا�سي". 
اهتماماً  اأك��ر  باأنهم  التعليم  ع��ن  امل�سوؤولن 
باأعداد التالميذ من رفاهيتهم وجودة التعليم 

املقدمة لهم، بح�سب موقع اإن دي تي يف.

الفوبيا حتب�سها مبنزلها 5 �سنوات
ك�سفت �سيدة بريطانية اأنها مل تغادر منزلها منذ نحو 5 

�سنوات، ب�سبب اإ�سابتها بحالة فوبيا نادرة. 
ن��وب��ة ف��زع يف عام  "33 عاماً" م��ن  اأون��ي��ل  وع��ان��ت جيني 
حيث  ب��روك،  ابنتها  والدة  من  اأ�سهر  ت�سعة  بعد   ،2014
عندما  امل��در���س��ة،  اإىل  اأوليفيا  ال��ك��ربى  ابنتها  تقل  كانت 
�سعرت بتجمد �ساقيها، وانتابتها ق�سعريرة غريبة �سرت 

يف ج�سدها.
اأون��ي��ل جت���روؤ على  ال�سيدة  ال��وق��ت، مل تعد  ذل��ك  وم��ن��ذ 
ت�سعر  ال�سارع،  اإىل  اخل��روج  اأرادت  فكلما  املنزل،  مغادرة 
بنوبة من خفقات القلب و�سيق التنف�ش، لتعود م�سرعة 

اإىل الداخل، بح�سب �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وت�سعر اأونيل بالياأ�ش من العثور على حل مل�سكلتها، التي 
ت�سببت بفقدانها جلميع �سديقاتها، بل ومل تتمكن من 

التواجد مع طفلتها بروك يف اأول يوم لها باملدر�سة.
دمر  "لقد  اأونيل  ال�سيدة  قالت  قلقها،  عن  حديثها  ويف 
حياتي مت��ام��اً، اإن��ه اأم��ر م��روع، لقد مكثت يف ه��ذا املنزل 

منذ ما يقرب من خم�ش �سنوات".
اخلروج  يحب  �سخ�ش  اأك��ر  اأك��ون  اأن  "اعتدت  واأ�سافت 
اأ�ستطيع  ال  االآن  لكنني  االإط���الق،  على  تقابله  اأن  ميكن 
فيه. ميكنني  اأقيم  ال��ذي  ال�سارع  اأبعد من  اإىل  الو�سول 
جتاوز بوابة احلديقة، لكنني اأجتمد عند هذا احلد، وال 

اأ�ستطيع اال�ستمرار، الأعود ثانية ب�سرعة اإىل الداخل".
املهدئة  االأدوي����ة  بع�ش  اأون��ي��ل  لل�سيدة  االأط��ب��اء  وو���س��ف 
العالج  اأي�ساً  وجربت  ج��دوى،  دون  االكتئاب  وم�سادات 
املعريف، لكنها غري قادرة على اخل�سوع الأنواع  ال�سلوكي 

اأخرى من العالج، الأنها حتتاج اإىل خروجها من املنزل.

ال�سرطة تخالف حمامة !
جهاز  انتباه  حمامة  خطفت  وط��ري��ف��ة،  ن���ادرة  واق��ع��ة  يف 
منطقة  يف  بها  امل�سموح  ال�سرعة  جت��اوزه��ا  بعدما  رادار، 
�سكنية بوالية �سمال الراين-و�ستفاليا االأملانية، ال ي�سمح 
املركبات على �سرعات عالية.  ووفقما ذكرت  فيها ب�سري 
التقط  ال���رادار  ف��اإن  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �سحيفة 
بوخولت  مب��دي��ن��ة  ال�����س��رع��ة  منخف�ش  ح��ي  يف  ال��ط��ائ��ر 
االأملانية، وذلك بعدما جتاوز حدود ال�سرعة امل�سموح بها. 
ووفقا ل�سلطات املدينة، فاإن احلمامة كانت تطري ب�سرعة 
45 كيلومرتا يف ال�ساعة "28 ميال يف ال�ساعة"، يف �سارع 
يحُ�سمح فيه فقط ب�30 كيلومرتا يف ال�ساعة "18.6 ميل 
جرى  "املخالفة"  اإن  ميل"  "ديلي  وقالت  ال�ساعة".  يف 
ت�سجيلها يف فرباير املا�سي، لكن �سلطات املدينة مل تن�سر 
�سورة احلمامة امل�سرعة على و�سائل التوا�سل االجتماعي 
اإال موؤخرا. وقالت ال�سرطة يف تعليق طريف على ال�سورة، 
اإن احلمامة "مل تعر اهتماما للقوانن االأملانية"، م�سرية 

اإىل اأنها "�ستواجه غرامة قدرها 25 يورو".

يحمل 100 �سمعة م�ساءة يف فمه 
حطم رجل من والية اأيداهو االأمريكية، الرقم القيا�سي 
العاملي ال�سابق، بعدما متكن من حمل 100 �سمعة م�ساءة 
يف فمه يف اآن معاً.  جنح ديف را�ش، ال�سهري بتحقيق اأرقام 
100 �سمعة م�ساءة داخل فمه  قيا�سية عديدة، يف ح�سر 
بذلك  ثانية، حمققاً  وبقي على هذا احلال ملدة ثالثن 

رقماً قيا�سياً جديداً.  فتاة ترتدي لبا�سا �إ�سالميا خالل ح�سورها �سالة �لرت�ويح ، خالل �سهر رم�سان �ملبارك ، يف م�سجد �الأزهر �ل�سريف بالقاهرة.   رويرتز

�سر�سور املعار�سة 
يت�سلق كتف الرئي�ش 

الفلبيني  ال���رئ���ي�������ش  ك�����ان  ب��ي��ن��م��ا 
رودري���غ���و دوت��ريت��ي ي��ت��ح��دث اأمام 
املا�سي،  االأرب��ع��اء  انتخابي،  جمع 
ب����اغ����ت����ه ����س���ي���ف م����ف����اج����ئ وغ����ري 

مرغوب به.
�سر�سور  ت�����س��ل��ق  ك��ل��م��ت��ه،  ف��اأث��ن��اء 
الرئي�ش املثري للجدل،  كبري كتف 
بينما مل يظهر االأخري اأي انزعاج، 
اأط��ل��ق م��زح��ة وات��ه��م املعار�سة  ب��ل 

باإر�سال احل�سرة.
ال�سر�سور  فيديو  مقطع  واأظ��ه��ر 
دوتريتي  ك��ت��ف  اإىل  ي�����س��ع��د  وه����و 
نظم  الذي  التجمع  خالل  االأي�سر 
الفلبن،  و���س��ط  ب��وه��ول  اإق��ل��ي��م  يف 
ل��ي�����س��ادق ع��ل��ى م��ر���س��ح��ي جمل�ش 

ال�سيوخ.
الإبعاد  للرئي�ش  م�ساعدة  و�سارعت 
نزل  اأن��ه  اإال  كتفه،  ال�سر�سور عن 

اإىل مقدمة قمي�سه.
وعندما تنبه دوتريتي "74 عاما" 
بحركة  ال�����س��ر���س��ور  وج�����ود  اإىل 
م�����س��اع��دت��ه امل�������س���ط���رب���ة، اأزاح������ه 

بعيدا.
ب��ع��د ذل���ك ���س��رب االأر�����ش بقدمه، 
ومزح قائال اإن "احلزب الليربايل 
اأطلق  ال�����ذي  امل���ع���ار����ش رمب����ا ه���و 

ال�سر�سور".
وقال مفجرا �سحكات احلا�سرين 
بكل تاأكيد"، واأكمل  ليربايل  "اإنه 
ا�ستمر  ال��ذي  خطابه  بقية  بعدها 

�ساعتن.

النحل ي�ستخدم االأمواج املك�سيكية للدفاع عن نف�سه
اآ�سيا،  ���س��رق  يف  ال��ع��م��الق  الع�سل  ن��ح��ل  ي�ستطيع 
عدة  ط��ول��ه��ا  يبلغ  رائ��ع��ة  اأع�����س��ا���ش مفتوحة  ب��ن��اء 
اأمتار، وذلك يجعل هذه االأع�سا�ش عر�سة لهجوم 
خاليا  تغزو  التي  كالدبابري  املفرت�سة  احل�سرات 
ال��ن��ح��ل وت�����س��رق ي��رق��ات��ه��ا. وحل�����س��ن احل���ظ فاإن 
يت�سم  �سرياً  �سالحاً  ميلك  النحل  من  النوع  ه��ذا 

بفاعليته يف �سد اأي هجوم يتعر�ش له. 
لنحل  الفريدة  الدفاعية  اال�سرتاتيجية  وتتمثل 
الع�سل العمالق، يف قيام اأعداد كبرية من النحالت 
اأج�سامها  ال�سفلى من  االأج��زاء  رفع  العامالت يف 
تام، مما  ان�سجام  مبقدار ت�سعن درجة وهزها يف 
يخلق تاأثرياً م�سابهاً لالأمواج املك�سيكية املعروفة 
التي ت�ستخدمها جماهري كرة القدم يف املالعب يف 

جميع اأنحاء العامل. 
وق���د ق���ام ف��ري��ق م���ن ال��ب��اح��ث��ن ب��ق��ي��ادة جريالد 
كا�ستبريغر من جامعة غرات�ش يف النم�سا بدرا�سة 
على  ون��ي��ب��ال  الهند  يف  االآ���س��ي��وي  النحل  ل�سلوك 

مدى 15 عاماً.

والحظ العلماء باأن حجم و�سدة التقنية الدفاعية 
قرب  م��دى  على  يعتمد  النحل  ي�ستخدمها  التي 

احل�سرات املفرت�سة من خلية النحل،
العملية  يف  ت�سارك  النحل  من  هائلة  اأع���داداً  واأن 
من  ج��داً  قريبة  الدبابري  تكون  عندما  الدفاعية 

املكان. 
كما اأظهرت املراقبة امل�ستمرة ل�سلوك النحل، باأن 
النحل  ي�ستخدمها  التي  الدفاعية  اال�سرتاتيجية 
االآ�سيوي توؤدي عادة اإىل خوف الدبابري املهاجمة 

وهروبها على الفور. 
ويف حن اأنه ال يزال من غري الوا�سح كيف توؤثر 
العمالق  الع�سل  لنحل  الدفاعية  اال�سرتاتيجية 
على الدبابري الغازية، ي�سري جريالد كا�ستبريجر 
الدبابري  ت���رب���ك  االأم��������واج  اأن  اإىل  درا����س���ت���ه  يف 
الرتكيز  عليها  ال�سعب  يجعل من  املهاجمة، مما 
اإحباط  ي��ت��م  وب��ال��ت��ايل  ن��ح��ل��ة،  اأي  مهاجمة  ع��ل��ى 
ال��ه��ج��وم، وف��ق م��ا ورد يف م��وق��ع اأودي��ت��ي �سنرتال 

االإلكرتوين. 

كيم كاردا�سيان تعلن عن 
مولد طفلها الرابع 

وقالت  بديلة.  اأم  خالل  من  الرابع  طفلها  مولد  عن  كاردا�سيان  كيم  اأعلنت 
60 مليونا  جنمة تلفزيون الواقع ملتابعيها على تويرت والبالغ عددهم نحو 
اأنا  ل�سيكاجو.  تواأم  وكاأنه  حاليا  "يبدو  واأ�سافت  رائع".  وهو  و�سل،  "لقد 

متاأكدة اأن �سكله �سيختلف كثريا، لكنه االآن �سبهها متاما".
�سيكاجو  اآخ��رون هم  اأطفال  و ثالثة  كاين  املغني  وزوجها  كاردا�سيان  ول��دى 
التي ولدت يف يناير- كانون الثاين 2018 من اأم بديلة اأي�سا و�سينت البالغ 

من العمر ثالثة اأعوام ونورث وعمرها خم�ش �سنوات.
ومل يك�سف الزوجان عن ا�سم املولود اجلديد بعد.

وقرر الزوجان ا�ستخدام اأم بديلة بعد اأن حذر االأطباء كاردا�سيان من م�ساكل 
�سحية خطرية بعد والدة �سينت يف 2015 اإذا اأقدمت على احلمل جمددا.


