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تعر�ض �أربع �سفن جتارية لعمليات تخريبية 
قرب �ملياه �الإقليمية للدولة وال �أ�سر�ر ب�سرية

•• اأبوظبي -وام:

�أكدت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �أن �أربع �شفن �شحن 
�م�س  ���ش��ب��اح  تعر�شت  جن�شيات  ع���دة  م��ن  م��دن��ي��ة  جت��اري��ة 
للدولة،  �لإقليمية  �مل��ي��اه  م��ن  بالقرب  تخريبية  لعمليات 
ب���اجت���اه �ل�����ش��اح��ل �ل�����ش��رق��ي ب��ال��ق��رب م���ن �إم�����ارة �لفجرية 
لدولة  �لقت�شادية  �ملياه  ويف  �لإقليمية  �ملياه  من  وبالقرب 

�لمار�ت.
وقالت �لوز�رة يف بيان لها �إن �جلهات �ملعنية بالدولة قامت 
�لتحقيق حول  وج���اري  �ل��ازم��ة،  �لإج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ 
و�لدولية،  �ملحلية  �جل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  �حل���ادث  ظ���روف 
�ل��ن��ت��ائ��ج حني  ب��رف��ع  بالتحقيق  �مل��ع��ن��ي��ة  و���ش��ت��ق��وم �جل��ه��ات 

�لنتهاء من �إجر�ء�تها.
و�أ�شارت �إىل �أن �لعمليات �لتخريبية مل تنتج عنها �أي �أ�شر�ر 
ب�شرية �أو �إ�شابات، كما ل يوجد �أي ت�شرب لأي مو�د �شارة �أو 

وقود من هذه �ل�شفن.
طبيعي  ب�شكل  �لفجرية  ميناء  يف  ي�شري  �لعمل  �أن  و�أك���دت 
وقوع  ع��ن  حتدثت  �لتي  �ل�شائعات  و�أن  ت��وق��ف،  �أي  وب���دون 
�حلادث د�خل �مليناء عارية عن �ل�شحة ول �أ�شا�س لها، و�أن 

�مليناء م�شتمر يف عملياته �لكاملة ب�شكل روتيني.
و�شددت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل على �أن تعري�س 
�لتجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طو�قمها  �ل�شفن 
خ��ط��ري�ً، م��وؤك��دة على ���ش��رورة قيام �ملجتمع  ت��ط��ور�ً  يعترب 
باأمن  �مل�شا�س  �أط��ر�ف حت��اول  �أي  ملنع  �ل��دويل مب�شوؤولياته 
و�شامة حركة �ملاحة �لبحرية وهذ� يعترب تهديد� لاأمن 

و�ل�شامة �لدولية.

•• اليمن-وكاالت:

قتل 15 م�شلحاً من ميلي�شيات �حلوثي �ملدعومة من �إير�ن يف مو�جهات 
مع �جلي�س �ليمني يف حمافظة �جلوف �شمال �شرق �ليمن. وح�شب موقع 
»�شبتمرب نت« �لتابع لوز�رة �لدفاع  �ليمنية، �ندلعت �ملو�جهات بعد حماولة 
مبديرية  ح��ام  جبهة  يف  حم��ررة  م��و�ق��ع  �إىل  �مليلي�شيا  م��ن  لعنا�شر  ت�شلل 
�ملتون. هذ� و�أحبطت قو�ت �جلي�س �لوطني �ليمني م�شنودة مبدفعية قو�ت 
�لتحالف، هجوما مليلي�شيا �حلوثي �لنقابية مبديرية �ل�شفر�ء ب�شعده.

و�أو�شح قائد لو�ء �لكو��شر لوكالة �لنباء �ليمنية )�شباأ( �أن قو�ت �جلي�س 
�ليمني �أحبطت هجوما للملي�شيا �لنقابية يف جبهة �لرز�مات مبديرية 

�مليلي�شيا م�شرعهم  عنا�شر  �لعديد من  ولقي  �ل�شفر�ء مبحافظة �شعدة 
و�أ�شيب �آخرون.

و  �لقتلى  ع�شر�ت  ب�شقوط  ميد�نية  م�شادر  �أف��ادت  �ل�شالع،  حمافظة  ويف 
�جلرحى يف �شفوف �مليلي�شيات يف مو�جهات مع �لقو�ت �مل�شرتكة و�حلز�م 

�لأمني �شمايل �ملحافظة.
�لرئي�س  وم�شت�شار  �ل��دول��ة  وزي��ر  �ل��ع��ام��ري،  حممد  �أك��د  �شابق،  وق��ت  ويف 
�لأمم  مطالباً  وخ��د�ع،  وهم  �حلديدة  من  �حلوثيني  �ن�شحاب  �أن  �ليمني، 

�ملتحدة بتقدمي تف�شري و��شح حول ما حدث يف �حلديدة.
كما �عترب �لعامري �أن �تفاق �حلديدة �ملوقع يف �ل�شويد �أ�شبح جمرد �شورة 

هزلية يعرفها �جلميع ومل يتم تطبيق �أي بند منه يف كل �لنو�حي.

900 معتقل فل�شطيني بينهم 133 طفاًل يف �شهرين

نتانياهو يعلن بدء ت�سييد م�ستوطنة »تر�مب« باجلوالن �ملحتلة

منفذي  من  الثنني  �الإع���د�م 
ت��ف��ج��ر ك��ن��ي�����س��ة ح��ل��و�ن

•• القاهرة-وكاالت:

�لقاهرة،  جنايات  حمكمة  ق�شت 
�شنقا  ب����الإع����د�م  �لأح�������د،  �أم�������س 
ملتهمني �ثنني من بني 11 متهما 
�إرهابي  هجوم  تنفيذ  يف  تورطو� 

على كني�شة ما رمينا بحلو�ن.
وعاقبت �ملحكمة كا من �إبر�هيم 
�إ����ش���م���اع���ي���ل �إ����ش���م���اع���ي���ل، وع�����ادل 
لهما  وج��ه��ت  �إم���ام، حيث  حممد 
�لنيابة، ع�شوية وتاأ�شي�س وتويل 
ومتويل  تكفريية،  جماعة  قيادة 
مو�طنني   10 وقتل  عنا�شرها، 
من بينهم �أمني �شرطة، و�ل�شروع 
رجال  ومقاومة  �آخ��ري��ن،  قتل  يف 

�ل�شرطة بالقوة و�لعنف.
�مل�شرية  �لد�خلية  وز�رة  وذك��رت 
�أن �لأجهزة �لأمنية �ملعينة لتاأمني 
كني�شة مار مينا بحلو�ن، ت�شدت 
بخارية،  در�ج���ة  ي�شتقل  ملجهول 
�لنطاق  �ج��ت��ي��از  ح���ال حم��اول��ت��ه 
�لأمني �خلارجي للكني�شة، حيث 
�لفوري  بالتعامل  �لقو�ت  قامت 
�إل��ق��اء �لقب�س  م��ع��ه، وجن��ح��ت يف 

عليه عقب �إ�شابته.

•• اإ�سطنبول-رويرتز:

�أع��ل��ن م��ر���ش��ح ح���زب م��ع��ار���س يف 
�لأح��د من  �م�س  �ن�شحابه  تركيا 
�إعادتها  ت��ق��رر  �ل��ت��ي  �لن��ت��خ��اب��ات 
بلدية  رئا�شة  على  �ملقبل  �ل�شهر 
�شت�شاعد  خ��ط��وة  يف  ����ش��ط��ن��ب��ول، 
ع����ل����ى �لأرج������������ح م����ر�����ش����ح ح����زب 
�أُعلن  �ل���ذي  �لرئي�شي  �ملعار�شة 
فوزه يف �لت�شويت �لأ�شلي �لذي 

�أجري يف مار�س �آذ�ر.
حزب  مر�شح  �ي���دن  معمر  وق���ال 
تغريدة  يف  �لدميقر�طي  �لي�شار 
على تويرت »لقد �ن�شحبت �ليوم 
بلدية  ل���رئ���ا����ش���ة  �ل���رت����ش���ح  م����ن 
�لي�شار  ح�����زب  ع����ن  ����ش��ط��ن��ب��ول 

�لدميقر�طي«.
وك���ان �لن��ت�����ش��ار �مل��ف��اج��ئ لأكرم 
�إم���������ام �أوغ������ل������و، م���ر����ش���ح ح���زب 
�أحز�ب  �أك��رب  �جلمهوري  �ل�شعب 
�لتي  �لن��ت��خ��اب��ات  �مل��ع��ار���ش��ة، يف 
�لأوىل  �مل��رة  �آذ�ر  جرت يف مار�س 
خال 25 عاما �لتي يخ�شر فيها 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�لإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أعلن 
�لأح���د،  �أم�����س  نتانياهو  بنيامني 
�ل�شروع يف بناء م�شتوطنة يهودية 
ج���دي���دة يف م��رت��ف��ع��ات �جل����ولن 
��شم  �مل��ح��ت��ل��ة، حت��م��ل  �ل�������ش���وري���ة 
�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، 
تكرمياً له بعد �عرت�فه يف مار�س 
�إ�شر�ئيل  ب�شيادة  �مل��ا���ش��ي  )�آذ�ر( 

على هذه �ملنطقة.
�ل������وزر�ي  �ج��ت��م��اع��ه  ب���د�ي���ة   ويف 
نتانياهو  ق�������ال  �لأ������ش�����ب�����وع�����ي، 
باأننا  »ت���ع���ه���دت  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني: 
�شن�شيد جممعاً �شكنياً يحمل ��شم 
�أخربكم  �أن  �أود  ت��ر�م��ب،  �لرئي�س 
م��وق��ع��اً مبرتفعات  �خ��رتن��ا  ب��اأن��ن��ا 
ب��ن��اء هذ�  �شيجري  �أي���ن  �جل���ولن 
�ملجمع �جلديد و�شرعنا بالفعل يف 

هذه �لعملية«.
و�أ�شاف “�شاأ�شدر �أمر�ً بالت�شديق 
ر���ش��م��ي��اً ع��ل��ى �مل�������ش���روع م���ن قبل 
�حل�����ك�����وم�����ة �جل�������دي�������دة مب���ج���رد 

ت�شكيلها«.
�جلديدة،  �حلكومة  ت�شكيل  وع��ن 

�لإ�شر�ئيلية �أم�س �لأحد، �إن قو�ت 
�عتقلت  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح���ت���ال 
�ل�شفة  900 فل�شطيني من  نحو 
�ل��غ��رب��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة، وق��ط��اع غ���زة يف 
 ،133 بينهم  �ملا�شيني،  �ل�شهرين 

طفا و23 �مر�أة.
 و�أ�شافت �ملوؤ�ش�شات �لتي ت�شم هيئة 
ونادي  و�ملحررين،  �لأ�شرى  �شوؤون 
وموؤ�ش�شة  �لفل�شطيني،  �لأ����ش���ري 
وحقوق  �لأ���ش��ري  لرعاية  �ل�شمري 
�لإن�������ش���ان يف ت��ق��ري��ر م�����ش��رتك �أن 
»عدد �أو�مر �لعتقال �لإد�ري �لتي 
)مار�س  ون��ي�����ش��ان  �آذ�ر  يف  ���ش��درت 
�أمر�ً،   112 �إىل  و�شلت  و�أب��ري��ل( 
�لإد�ري����ني  �لأ���ش��رى  ع��دد  �أن  علماً 

بلغ نحو 500 �أ�شري«.
�لإجمايل  �لعدد  �إىل  �لبيان  و�أ�شار 
“�شلطات  ق������ائ������ًا:  ل�����اأ������ش�����رى 
تو��شل  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح���ت���ال 
ط����ف����ًا   250 ن�����ح�����و  �ع�����ت�����ق�����ال 
وقا�شر�ً يف �شجون جمدو، وعوفر 
و�ل����د�م����ون، �أم����ا ع����دد �لأ����ش���ري�ت 
�أن  علماً  �أ���ش��رية،   45 �إىل  فو�شل 
�ل�����ش��ج��ون بلغ  �لأ�����ش����رى يف  ع����دد 

�أ�شري«.  5700

بزعامة  و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب 
�أو  �أردوغ������������ان  �ل���رئ���ي�������س ط���ي���ب 
�ل�شيطرة  �لإ�شاميون  �أ�شافه 

على ��شطنبول.
برئا�شة  فائز�  �أوغلو  �إمام  و�أُعلن 
بلدية ��شطنبول يف �بريل ني�شان 
ب��ت��ف��وق��ه ع���ل���ى رئ���ي�������س �ل�������وزر�ء 
�لعد�لة  �ل�����ش��اب��ق وم��ر���ش��ح ح���زب 
بعد  ي��ل��درمي  ع��ل��ي  ب��ن  و�لتنمية 

ب�شاأن  �مل�����ش��اح��ن��ات  م���ن  �أ���ش��اب��ي��ع 
�لنتيجة وعقب �إجر�ء �إعادة فرز 

جزئية.
�أردوغ����ان وحزبه  بعدها  وط��ال��ب 
ب��اإل��غ��اء �لن��ت��خ��اب��ات ب��زع��م وقوع 
خمالفات و��شعة. وق�شت �للجنة 
�لثنني  ي��وم  لانتخابات  �لعليا 
باإعادة �لنتخابات يوم 23 يونيو 

حزير�ن.

�شيطالب  �أن����ه  ن��ت��ان��ي��اه��و  �أو����ش���ح 
ريفلني  روؤوف���ني  �إ�شر�ئيل  رئي�س 
مبد �ملهلة �لتي منحها �إياه لذلك 
�لعامة  �لنتخابات  يف  ف��وزه  عقب 
�أب��ري��ل )ني�شان(  �أج��ري��ت يف  �ل��ت��ي 
�مل���ا����ش���ي، وذل�����ك ب�����ش��ب��ب �لأع���ي���اد 
و�ل��ع��ط��ات �ل��ت��ي ت��ع��اق��ب��ت خال 

�لأيام �لأخرية، وعطلت �ملفاو�شات 
بني �لأحز�ب.

ر�شمياً يف مار�س  و�عرتف تر�مب 
�إ�شر�ئيل  ب�شيادة  �مل��ا���ش��ي،  )�آذ�ر( 
�ملحتلة،  �جل���ولن  مرتفعات  على 
ل��ي��خ��ال��ف �لإج���م���اع �ل�����دويل على 
ب�����ش��ي��ادة �لبلد  رف�����س �لع�����رت�ف 

�ل���ع���ربي ع��ل��ى ه����ذه �مل��ن��ط��ق��ة، يف 
2017 عندما  مل��ا فعله يف  ت��ك��ر�ر 
ع��ا���ش��م��ًة لدولة  �ل��ق��د���س  �ع��ت��رب 
�لحتال، ونقل �ش�فارة باده لها.  
موؤ�ش�شات  قالت  �أخ��رى،  جهة  من 
�لأ�شرى  �شوؤون  تتابع  فل�شطينية 
�ل�شجون  يف  �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني 
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•• دبي- وام:

�لإم������ار�ت م���ب���ادرة »�لت�شميم  �ط��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة دول���ة 
�حلكومي« �لأوىل من نوعها على م�شتوى �حلكومات، 
�لتي متثل منهجية جديدة يف �لعمل �حلكومي تتبنى 
تطلعات  على  يركز  �ل��ذي  �لت�شميمي  �لتفكري  مبادئ 
�ملجتمع و�حتياجات �أفر�ده، وتعزيز ثقافة �لت�شميم يف 
تطوير و�إطاق مبادر�ت و�شيا�شات وبر�مج تركز على 
�لإن�شان وتفعيل دوره �لجتماعي و�لقت�شادي، و�شوًل 

�إىل حتقيق م�شتهدفات »مئوية �لإمار�ت 2071«.
و�أكد معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون 

�لإمار�ت  �أن حكومة دولة  و�مل�شتقبل،  �ل��وزر�ء  جمل�س 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  بتوجيهات �شاحب 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي »رعاه �هلل« ، تر�شخ منوذجا ��شتثنائيا يف �لتطوير 
�حلكومي يتبنى �مل�شتقبل، ويوظف �أدو�ته ل�شناعة غد 

�أف�شل للمجتمع.
�حلكومي  �لت�شميم  م��ب��ادرة  �إط��اق  �إن  معاليه  وق��ال 
�لتوجهات،  لتج�شيد هذه  هادفاً  ميثل حر�كاً حكومياً 
كافة  يف  �لت�شميمي  �لتفكري  ثقافة  تبني  خ��ال  م��ن 
جمالت �لعمل �حلكومي، و�لعمل بال�شر�كة مع �أفر�د 
�ملجتمع لت�شميم حلول مبتكرة للتحديات �مل�شتقبلية، 

�نطاقاً من روؤية و��شحة لتوظيف �إمكانات �لإن�شان 
�لكفيلة  و�مل����ب����ادر�ت  وم�����ش��ارك��ت��ه يف ���ش��ي��اغ��ة �حل��ل��ول 

بتعزيز جودة �حلياة يف �ملجتمع.
�أن  �إىل  و�مل�شتقبل  �ل��وزر�ء  �شوؤون جمل�س  وزي��ر  و�أ�شار 
مبادرة �لت�شميم �حلكومي جت�شد �شر�كة حكومية مع 
�أعمق  ب�شكل  �حتياجاتهم  تدر�س  �ملجتمع،  فئات  كافة 
وت��ع��زز �ل���رت�ب���ط ب��ني �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�لأف�����ر�د، 
�لتجارب  و�لدر��شات وخا�شة  �لأبحاث  على  وتعتمد 
و�خلرب�ت �لوطنية و�لعاملية لت�شميم حلول و�شناعة 
�لتوجهات  م��ع  ين�شجم  مب��ا  وم��وؤث��رة،  فاعلة  ق���ر�ر�ت 

�مل�شتقبلية لدولة �لإمار�ت.      )�لتفا�شيل �س2(

�شورة �أر�شيفية ملرتفعات �جلولن �ل�شورية �ملحتلة 

ر�هول و�شقيقته.. ��شتعادة جمد ��شرة وحزب

�ن�شحاب معمر �يدن قد يعزز فر�س فوز زعيم �ملعار�شة �إمام �أوغلو

تاأجيل �الجتماع مع �النتقايل �ل�سود�ين بطلب من »قوى �لتغير«

ت�شبه جدتها اإنديرا:

بريانكا غاندي .. جت�سيد حي للحلم �لهندي

يف خطوة قد تزيد فر�ص فوز مر�شح املعار�شة 

مر�سح حزب �لي�سار �لدميقر�طي �لرتكي ين�سحب من �نتخابات ��سطنبول 

•• اخلرطوم-وكاالت:

طلبت قوى �حلرية و�لتغيري من �ملجل�س �لع�شكري 
�لنتقايل تاأجيل �لجتماع بينهما، وذلك »ل�شتكمال 

�مل�شاور�ت«.
و�أف����ادت م�����ش��ادر ب���اأن �ج��ت��م��اع��اً غ��ري معلن ك��ان من 
�مل��ق��رر ع��ق��ده ب��ني ممثلني ل��ق��وى �حل��ري��ة و�لتغيري 
تاأجل  �أنه  �إل  �ل�شد�قة،  �لع�شكري يف قاعة  و�ملجل�س 

�إىل وقٍت لحق.
و�لتغيري،  ك�شفت م�شادر من قوى �حلرية  يف حني 
�أن �جتماعاتهم �لد�خلية كانت من �ملقرر �أن حت�شم 
مل  لكنها  �لتغيري  لقوى  �لقيادي«  »�ملجل�س  ت�شكيل 

تتو�شل لتو�فق تام.
��شتئناف  �أعلنت عن رغبتها يف  وكانت قوى �لتغيري 
و�لتو�شل  �لإعامي،  �لرت��شق  عن  بعيد�ً  �لتفاو�س 

لتفاق خال 72 �شاعة.

•• الفجر - خرية ال�سيباين

»�إخ���و�ين..�أخ���و�ت���ي ، �غ��ف��رو� يل 
طويًا  تنتظرون  جعلتكم  لأنني 
يف �حل����ر�رة.. �أن��ا ف��خ��ورة بكوين 
�أر�س �ل�شام  هنا يف حي وياناد، 
�أفكارهم  �أح��ر�ر يف  حيث �جلميع 

وثقافتهم وتقاليدهم«. 
ن�شو� م�شقة �مل�شافة للو�شول �إىل 
�لو�دي عند خمرج بلدة بولبايل ، 
و�ل�شفوف �أمام �ملر�قبة �لأمنية، 
و�لعط�س �لذي ل ترويه قو�رير 
�ملياه متعددة �لألو�ن �ملوزعة بني 

تلك  �لأح���د،  �أم�س  ت�شتاأنف،  �أن  �ملفرت�س  من  وك��ان 
�ل�شيادي بني قوى �حلرية  �ملجل�س  �ملفاو�شات حول 

و�لتغيري و�ملجل�س �لنتقايل �لع�شكري.
جزء�  يعد  �ل���ذي  �ل�شود�نيني  �ملهنيني  جتمع  وك���ان 
�أك��د يف بيان ليل  كبري� م��ن ق��وى �حل��ري��ة و�لتغيري 

�ل�شبت، �أنه متم�شك مبدنية �ل�شلطة يف �لباد.
وهو  �أل  �لأول  مبطلبه  مت�شكه  على  بيان  يف  و���ش��دد 

�ل�شلطة �ملدنية، و�إل »فثورة �أبدية«.
كما �عترب �أن جماهري �ل�شود�ن مل تقدم »�لت�شحيات 
ع�شكريا  حكما  لت�شتبدل  ع��ام��اً  ث��اث��ني  م��دى  على 
دي��ك��ت��ات��وري��ا ب��اآخ��ر ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى نف�س �جل��وه��ر مع 

��شتبد�ل �لو�جهات«.
�إىل �شلطة �نتقالية  �إىل ذلك، كرر مطالبه �ل�شاعية 
برملاين  ن��ظ��ام  وق��و�م��ه��ا  ���ش��ن��و�ت  م��دن��ي��ة م��دت��ه��ا 4 
فيه  وت��ك��ون  �ل��دول��ة،  ر�أ����س  �شاحيات  فيه  تتقل�س 

هياكل �ل�شلطة كما طرحت م�شبقاً .

�لبا�شتيكية،  �لكر��شي  �شفوف 
ففي طرفة عني ، �فتنت �جلمهور 
�ل�������ش���اري  ذ�ت  �مل���������ر�أة  ب���ك���ل���م���ات 
كلمات  و�لأح�������م�������ر،  �لأخ���������ش����ر 
»�لدميقر�طية  باحلياة:  ناب�شة 
�لقيم  هي  و�مل�����ش��او�ة،  و�لاعنف 
�ملهامتا  ح���ررن���ا  ب��ف�����ش��ل��ه��ا  �ل��ت��ي 
غ�����ان�����دي م�����ن �لإم�����رب�ط�����وري�����ة 
عليها  بنيت  و�لتي  �لربيطانية، 

�أمتنا.
جمرد  لي�شت  غ��ان��دي،  »بريانكا 
ك������ادر يف ح�����زب �مل����وؤمت����ر ج����اءت 
ر�هول  ل�شقيقها  �لدعم  لتقدمي 

هذه  يف  �لت�شريعية  يف  �مل��رت���ش��ح 
�ملنطقة �لنائية من ولية كري�ل، 
�نها ب�شعرها �لق�شري، وت�شابهها 
�ل�����ش��دي��د م���ع ج��دت��ه��ا �إن����دي����ر� ، 

جت�شيد حي للحلم �لهندي.
م��ن��ذ 11 �أب���ري���ل ، ك��ل �أ���ش��ب��وع ، 
يتناوب �لناخبون من 28 ولية 
ه��ن��دي��ة ع��ل��ى ���ش��ن��ادي��ق �لق���رت�ع 
ملجل�س  ن���ائ���ب���ا   545 لخ���ت���ي���ار 
�لذي  �حل���زب  و�شيقوم  �ل�شعب. 
�شيظفر بالأغلبية، يف 23 مايو، 

بتعيني رئي�س �لوزر�ء �جلديد. 
)�لتفا�شيل �س14(

ُيظهر لأول مرة بع�ص عالمات ال�شعف:

�إيطاليا: هل هي بد�ية �أفول جنم ماتيو �سالفيني؟
•• الفجر - خرية ال�سيباين

مل ت�شل درجة �لعقوبة بعد ، ولكنها حتذير: فقد خ�شرت ر�بطة ماتيو �شالفيني 6 
نقاط يف �آخر ��شتطاع �أجرته موؤ�ش�شة �إيب�شو�س ل�شالح “كوريريي ديا �شري�«.

��شتطاعات  يف  �لأوىل  �ملرتبة  بقوة  يحتل  �أن  �ع��ت��اد  حل��زب  �شيئة  مفاجاأة  كانت 
17 باملائة �لتي حت�شل  ب�  �ل��ر�أي منذ �شهور، و�لذي �شاعف )�فرت��شيا( نتيجته 
�شالفيني  ماتيو  �لر�بطة  زعيم   .2018 م��ار���س  يف  �لق���رت�ع  �شناديق  يف  عليها 
�أ�شبوعني. ولئن  مقتنع بالنت�شار يف �لنتخابات �لأوروبية �ملقرر �إجر�وؤها خال 
قريبة  كانت  �لتي  فالر�بطة،  بريقا.  �ق��ّل  يكون  قد  �ن��ه  �إل  و�رد�،  �لنت�شار  يظل 
وبينما يخفت  باملائة.   9 فا�شل   30 �إىل  �نحدرت  �لأ���ش��و�ت،  باملائة من   37 من 
 ، �ل�شلطة  �لثاين يف  �ل�شعبوي  �حل��زب  5 جن��وم،  ف��اإن جنم حركة   ، قليًا  جنمها 
�أن  يبدو  ي�شرق من جانبه بع�س �لأ�شو�ء و�لألو�ن. بعد خ�شارة 12 نقطة يف عام، 
حركة لويجي دي مايو قد توقفت عن �لرت�جع يف ��شتطاعات �لر�أي، وت�شتعيد 
9 باملائة من �لآر�ء �ليجابية و�ملوؤيدة.                       24 فا�شل  بع�س �لتقدم بح�شولها على 
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منهجية عمل جديدة تتبنى التفكري الت�شميمي وتاأهيل جيل من الروؤ�شاء التنفيذيني املتخ�ش�شني

حكومة �الإمار�ت تطلق مبادرة �لت�سميم �حلكومي �الأوىل من نوعها 

مطالبة الأمم املتحدة بتف�شري الن�شحاب الوهمي لالنقالبيني من احلديدة

خ�سائر فادحة مللي�سا �حلوثي يف �جلوف و�ل�سالع
ب�شراكة بني مفو�شية الأمم املتحدة والهالل الأحمر الإماراتي 

�إفطار رم�ساين خري جلمع تربعات لالجئني يف �لعامل
•• اأبوظبي-وام: 

�أقامت �ملفو�شية �ل�شامية لاأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لاجئني و�لهال �لأحمر 
�لإمار�تي وموؤ�ش�شة »ن�شوة �لرويني �خلريية« حفل �إفطار رم�شاين خريي 

جلمع تربعات لاجئني يف كل �أنحاء �لعامل.
و�لإنتاج  لا�شت�شار�ت  بري�ميديا  جمموعة  نظمته  �ل��ذي   - �حلفل  ح�شر 
�لإعامي يف خيمة »�ملجل�س« بجزيرة �حلديريات يف �أبوظبي - جمع كبري 
من �ل�شخ�شيات �لعامة وحمبي �لعمل �خلريي و�ملعنيني بق�شايا �لاجئني 
عر�شت  حيث  �ملتنوعة  �حلفل  بفقر�ت  �حل�شور  و��شتمتع  و�لإع��ام��ي��ني. 
�إن�شانية  ق�ش�شا  ت�شمن  فيلما  �لاجئني  ل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم  مفو�شية 
تربز مدى معاناة �لاجئني.                                            )�لتفا�شيل �س2(

لبوكو  د�م���ي���ان  ه��ج��وم��ان 
ن���ي���ج���ري���ا  يف  ح���������ر�م 

 •• كانو-اأ ف ب:
�لأقل  ع��ل��ى  ����ش��خ��ا���س  �شبعة  ُق��ت��ل 
هجمات  خ��ال  جنود  ثاثة  منهم 
مدنيني  �����ش���ت���ه���دف���ت  م���ت���ف���رق���ة 
بورنو،  ولي��ة  ع�شكرية يف  وق��اع��دة 
ذكرت  كما  نيجرييا،  ���ش��رق  �شمال 
�لأحد م�شادر �أمنية و�أجهزة �غاثة 

لوكالة فر�ن�س بر�س.
كانو�  �ل���ذي���ن  �مل���ق���ات���ل���ون  وه���اج���م 
تعلوها  ب��ي��ك-�ب  �شيارة  م��نت  على 
ر���ش��ا���ش��ات ���ش��غ��رية، �ل��ق��اع��دة ، كما 
ذكر عن�شر� ميلي�شيا كانا يقاتان 

بوكو حر�م �ىل جانب �جلي�س.
�مليلي�شيا  ع��ن�����ش��ري  �أح������د  وق������ال 
�لقاعدة  ع��ل��ى  �مل��ت��م��ردون  »�شيطر 
قتلو�  ب���ع���دم���ا  �ل�������ش���اح  وح���م���ل���و� 
ثاثة جنود«. وذكر �مل�شدر �لثاين 
�ل��ن��ا���س على  »�مل����ع����ارك ح��م��ل��ت  �ن 
�ل���ف���ر�ر )�ىل �لأدغ������ال( ه��رب��ا من 
�لنار«. و�كد �جلي�س  �إطاق  تبادل 
يف ب��ي��ان �لأح����د �أن���ه »ن�����ش��ب كمينا 
لاإرهابيني �لذين كانو� يحاولون 
»عدد�  وقتل  �ملدينة،  �إىل  �لت�شلل« 
غ��ري حم����دد« م��ن��ه��م، وحت����دث عن 

جنديني م�شابني فقط.
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اأخبـار الإمـارات
وزير �لد�خلية �لباك�ستاين يعرب عن تقديره لدولة �الإمار�ت على دعمها �ملتو��سل لبالده

•• اإ�سالم اأباد-وام:

�أعرب وزير �لد�خلية �لباك�شتاين �إعجاز �أحمد �شاه عن تقديره لدولة 
�لقت�شادية  �لتنمية  لدفع  لباك�شتان  �ملتو��شل  دعمها  على  �لإم���ار�ت 
و�لرعاية �لجتماعية و�مل�شاعد�ت �لإن�شانية �ملرتكزة على دعم قطاعات 
�أ�شا�شية كالتعليم و�ل�شحة �إىل جانب تطوير �لبنية �لتحتية خا�شة يف 

�ملناطق �لنائية.
�شفري  �ل��زع��اب��ي  ���ش��امل  �ب��ر�ه��ي��م  �شعادة حمد عبيد  لقائه  خ��ال  و�أك���د 
منوذج  �لإم��ار�ت��ي��ة   - �لباك�شتانية  �ل��ع��اق��ات  �أن  �إ���ش��ام  ل��دى  �ل��دول��ة 
�أ�ش�س  على  ترتكز  لأنها  لي�س  با�شتمر�ر،  �ملتطورة  �لثنائية  للعاقات 
ثابتة فح�شب، و�إمنا لأن هناك �إدر�كا متبادل بني قيادتي �لدولتني على 

تعزيزها وتنميتها يف �ملجالت كافة. من جهته �أكد �شعادة �شفري �لدولة 
لتوثيق  ك��ب��ري�  �هتماما  ت��ويل  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أن 
وتعزيز �لرو�بط �لتاريخية �لتي جتمع �لبلدين �ل�شديقني وتقوم على 
�أ�ش�س ر��شخة مبنية على �لحرت�م و�لثقة �ملتبادلة و�لتطابق يف وجهات 

�لنظر جتاه جممل �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية .
و�أ�شار �لزعابي �إىل �أن �لعاقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت وجمهورية 
باك�شتان ترتكز على رو�بط �أخوية وثقافية و�جتماعية م�شرتكة �متدت 
�آثارها من �لقت�شاد و�لتجارة و�ل�شتثمار و�لثقافة �إىل �لتعاون �ملثمر 

و�لقوي يف جمالت �لأمن و�لدفاع.
بني  �ل��ع��اق��ات  م�شتوى  على  �مل�شتمر  بالتطور  �ل��دول��ة  �شفري  و�أ���ش��اد 
ذ�ت  �لقطاعات  كافة  على  حتديثا  م�شتمر  ب�شكل  ي�شهد  �لذي  �لبلدين 

�أعلى  على  �لبلدين  ب��ني  �لر�شمية  �ل���زي���ار�ت  و�أن  �مل�����ش��رتك  �لإه��ت��م��ام 
�مل�شتويات �شاهمت وب�شكل كبري يف �لآونة �لأخرية يف �لإرتقاء بالعاقة 

�إىل م�شتويات متقدمة ت�شب يف م�شلحة �شعبي �لبلدين.
�ل�شعبني  بني  جتمع  �لتي  �لرو�بط  �إن  �شاه  �أحمد  �إعجاز  �لوزير  وق��ال 
�لإمار�تي و�لباك�شتاين وطيدة وتاريخية، وكان �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان، “طيب �هلل ثر�ه” يكن حبا خا�شا يف قلبه ل�شعب 
�ليوم  �ح���رت�م، وحتى  بكل  �حل��ب  ه��ذ�  باك�شتان  �شعب  وب��ادل��ه  باك�شتان 
يتمتع �ل�شيخ ز�يد مبكانة كبرية وعميقة يف قلوب جميع �لباك�شتانيني.

باك�شتان خا�شة يف  �إىل جانب  �لإم��ار�ت  �أنه لطاملا وقفت دولة  و�أ�شاف 
�أوقات �لكو�رث، حيث �أ�شاد بربنامج �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان 
�لذي �نطلق يف �لعام 2011 ويرتكز على م�شاريع تنموية تعني ببناء 

و�لتح�شينات  �ملياه  وم�شاريع  و�جل�شور  و�ل��ط��رق  و�جلامعات  �مل��د�ر���س 
�لإم����ار�ت  ع��زم  �أن  م��وؤك��د�  �لباك�شتانية،  �لأر�����ش���ي  يف  �ل�شحة  بقطاع 
وقيادتها لرفع م�شتوى �مل�شروع جاء بعد عملية تنفيذ �ملرحلة �لثالثة 
من هذ� �لربنامج عندما وقعت �لإمار�ت وباك�شتان �تفاقا بقيمة 200 
مليون دولر ملزيد من �ل�شتثمار يف �إقليمي بلو�ش�شتان وخيرب بختونخو 

يف مايو 2018.
دولة  يف  �لقيادة  �أن  �لد�خلية  ل��وزي��ر  �لزعابي  �ل�شفري  �أك��د  جهته  م��ن 
�لإمار�ت توؤمن �إميانا ر��شخا باأن �لتعليم و�ل�شحة هما حجر �لأ�شا�س 
�أمام  �ل��ي��وم  ي�شعنا  ذل��ك  و�أن  م��زده��ر  وب��ن��اء م�شتقبل  �لإن�����ش��ان  بناء  يف 
م�شوؤوليات عظيمة للنظر �إىل �مل�شتقبل بنظر�ت �إيجابية ت�شمن تنفيذ 

هذه �لأجندة وهو ما نت�شارك به مع جمهورية باك�شتان.

منهجية عمل جديدة تتبنى التفكري الت�شميمي وتاأهيل جيل من الروؤ�شاء التنفيذيني املتخ�ش�شني

حكومة �الإمار�ت تطلق مبادرة �لت�سميم �حلكومي �الأوىل من نوعها 

�إفطار رم�ساين خري جلمع تربعات لالجئني يف �لعامل
�الإمار�ت توزع �ملرحلة �لثانية من �ملر �لرم�ساين على �أهايل مديرية جرد�ن مبحافظة �سبوة

�لتنمية و�شناعة �مل�شتقبل.
وعر�س ت�شارلز هايز �أحد �شركاء 
�لتنفيذي  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �آي���دي���و 
ن����ب����ذًة عن  مل��ك��ت��ب��ه��ا يف �ل�������ش���ني، 
�لب����ت����ك����ار  ت����ع����زي����ز  جت����رب����ت����ه يف 
�مل���ن���ه���ج���ي، م����ن خ������ال ت���دري���ب 
ك��و�در من �مل��در�ء �لتنفيذيني يف 
�لت�شميمي،  �لتفكري  منظومة 

�لعاملية �أن �لإمار�ت متثل منوذجا 
رياديا يف تبني �حللول �لإبد�عية 
م��ن خال  �حل��ك��وم��ي،  �لعمل  يف 
بناء �لكفاء�ت و�لقدر�ت، وتطوير 
يتبنى  ح���ك���وم���ي  ع���م���ل  م���ن���ه���ج 
منه  لت�شتلهم  �ملجتمع،  تطلعات 
حكومات �لعامل �أف�شل �ملمار�شات 
م�شرية  وت��وج��ي��ه  �ل��ت�����ش��م��ي��م  يف 

�إيجاد  �مل��ه��ار�ت يف  وتوظيف ه��ذه 
�لتي  للتحديات  مبتكرة  ح��ل��ول 
عرب  �لعاملية،  �ل�شركات  تو�جهها 
�لقت�شادية  �ل���ت���وج���ه���ات  ف���ه���م 
�لتي توؤثر على خمتلف جمالت 
�لتفكري  �أن  و�أك����������د  �حل������ي������اة، 
معرفة  ع��ل��ى  ي��ق��وم  �لت�شميمي 
وتلبيتها  �لأ�شخا�س  �حتياجات 

•• اأبوظبي-وام: 

لاأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  �أقامت 
�ملتحدة ل�شوؤون �لاجئني و�لهال 
�لأحمر �لإمار�تي وموؤ�ش�شة “ن�شوة 
�إفطار  �خلريية”حفل  �ل��روي��ن��ي 
رم�����ش��اين خ���ريي جل��م��ع تربعات 

لاجئني يف كل �أنحاء �لعامل.
نظمته  �ل������ذي   - �حل���ف���ل  ح�����ش��ر 
لا�شت�شار�ت  بري�ميديا  جمموعة 
خيمة  يف  �لإع�����ام�����ي  و�لإن������ت������اج 
�حلديريات  ب��ج��زي��رة  “�ملجل�س” 
ك���ب���ري من  ج���م���ع   - �أب����وظ����ب����ي  يف 
وحمبي  �ل���ع���ام���ة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
بق�شايا  و�ملعنيني  �خل��ريي  �لعمل 

�لاجئني و�لإعاميني.
و��شتمتع �حل�شور بفقر�ت �حلفل 
مفو�شية  عر�شت  حيث  �ملتنوعة 
�لاجئني  ل�����ش��وؤون  �ملتحدة  �لأمم 
�إن�شانية  ق�����ش�����ش��ا  ت�����ش��م��ن  ف��ي��ل��م��ا 
تربز مدى معاناة �لاجئني و�شهد 
ع��دد من  �أد�ه���ا  �حلفل فقرة فنية 
�ملت�شابقني �لذين و�شلو� للمرحلة 
�لنهائية يف برنامج �لزمن �جلميل 
�أ���ش��ع��دو� �حل�����ش��ور باأغان  و�ل��ذي��ن 

طربية �أ�شيلة.
و�لقى خالد خليفة �ملمثل �لإقليمي 
ل�شوؤون  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ملفو�شية 
جمل�س  دول  ل������دى  �ل����اج����ئ����ني 
فيها  �أك��د  كلمة  �خلليجي  �لتعاون 
دور دول����ة �لإم�������ار�ت �ل���ري���ادي يف 
جم���ال دع���م وم�����ش��ان��دة �لاجئني 
معربا عن تقدير �ملفو�شية جلهود 
�لأحمر  و�لهال  �لر�شيدة  �لقيادة 

�لعمليات  م�����ش��ان��دة  يف  �لإم���ار�ت���ي 
لاجئني  �مل����وج����ه����ة  و�ل������رب�م������ج 

و�لنازحني حول �لعامل.
�ملثمرة  �ل�������ش���ر�ك���ة  ع���ل���ى  و�أث�����ن�����ى 
�لأحمر  و�ل���ه���ال  �مل��ف��و���ش��ي��ة  ب��ني 
�لتن�شيق  م�شتوى  وعلى  �لإمار�تي 
�لتنمية  جم��ال  يف  بينهما  �ل��ع��ايل 
�مل�������ش���ت���د�م���ة وب�����ر�م�����ج �لإغ�����اث�����ة 
و�مل�شاريع �خلا�شة بالاجئني على 

م�شتوى �لعامل.
ملفو�شية  �لإق��ل��ي��م��ي  �ملمثل  ووج���ه 
�لاجئني  ل�����ش��وؤون  �ملتحدة  �لأمم 
�ل����ت����ع����اون  جم����ل���������س  دول  ل��������دى 
“ن�شوة  ملوؤ�ش�شة  �ل�شكر  �خلليجي 
يف  مل�شاركتها  �خلريية”  �لرويني 
�لرم�شاين  �لإف��ط��ار  حفل  �إق��ام��ة 
لدعم  ي����ه����دف  �ل��������ذي  �خل��������ريي 
�لاجئني يف كل مكان و�لتخفيف 

من حمنتهم.
م�شوؤول  ���ش��اه��ني  ح�����ش��ام  و�ل���ق���ى 

لنا  �إخ���و�ن���ا  لنتذكر  و�لت�شحيات 
و���ش��ع��ت��ه��م �ل����ظ����روف يف �أو�����ش����اع 
�أوطانهم  ل��رتك  ����ش��ط��رو�  �شعبة 
و�أ�شرهم  ب��ل  و�أع��م��ال��ه��م  و�أه��ل��ه��م 
حياتهم  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا  وذوي����ه����م 
مكان  �إىل  �ل���و����ش���ول  يف  و�أم�������ا 

ياأويهم ويحميهم«.
�ل��ي��وم ونحن  “ جنتمع  و�أ���ش��اف��ت 
�لذي  ب��الإم��ار�ت  �لت�شامح  ع��ام  يف 
باملحتاجني  �لهتمام  معانيه  من 
و�مل���ح���روم���ني ب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر عن 
و�أماكن  ولغتهم  وع��رق��ه��م  دينهم 
�جلميع  ودع������ت   ..“ ت���و�ج���ده���م 
ومنحهم  لاجئني  دع��م��ا  للتربع 
�شهر  �أن  خ���ا����ش���ة  �أف�������ش���ل  ح���ي���اة 

رم�شان هو �شهر �لعطاء.
و��شعا  ����ش���دى  �ل�����دع�����وة  ولق������ت 
ب���ني �حل�����ش��ور وت����ربع ع����دد كبري 
حياة  ت��وف��ري  يف  للم�شاهمة  منهم 
وت���ع���د هيئة  ل���اج���ئ���ني.  ك���رمي���ة 

�شر�كات �لقطاع �خلا�س يف منطقة 
�إفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
لاأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  ل���دى 
�مل��ت��ح��دة ل�����ش��وؤون �ل��اج��ئ��ني كلمة 
نتعاون  �أن  “ ي�����ش��رف��ن��ا  ف��ي��ه��ا  ق���ال 
م���ع �ل���ه���ال �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي 
�خلريية  �لرويني  ن�شوة  وموؤ�ش�شة 
تنظيم  يف  ب���ري�م���ي���دي���ا  و����ش���رك���ة 
�ل�شهر  �إفطار خريي يف هذ�  حفل 
ودعم  �لاجئني  مل�شاعدة  �مل��ب��ارك 
�لفئات �لفقرية مثل �لأ�شر �لأكرث 
عوز� و�لأ�شد حاجة خ�شو�شا �أ�شر 
�لأر�م������ل و�مل�����ش��ن��ني و�لأ����ش���ر �لتي 
ترعى �أطفال �أيتام” .. م�شري� �إىل 
ه��و فر�شة مهمة  ه��ذ� �حل��دث  �أن 
�ل��ت��ربع��ات وح�����ش��د �لدعم  جل��م��ع 

ملحنة �لاجئني.
“ نلتقي  �ل��روي��ن��ي  ن�����ش��وة  وق��ال��ت 
�ل�شهر  ه���ذ�  �مل��ج��ل�����س يف  �ل��ي��وم يف 
�ل����ك����رمي ���ش��ه��ر �ل���ع���ط���اء و�ل���ب���ذل 

�ل��ه��ال �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي هيئة 
�ن�����ش��ان��ي��ة ت��ط��وع��ي��ة ت���ق���وم ب����دور 
م�����ش��ان��د ل��ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ر���ش��م��ي��ة يف 
�أوق����������ات �ل�������ش���ل���م و�حل���������رب وه���ي 
�إح����دى �جل��ه��ات �خل��ريي��ة �ملانحة 
و�لإن�شانية  �لتنموية  للم�شاعد�ت 
خارجيا وتعترب �ملوؤ�ش�شة �لرئي�شية 
بالإغاثة  �ملعنية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
باأن�شطتها  �ل��ه��ي��ئ��ة  و���ش��اه��م��ت   ..
تعزيز  يف  �ل��ع��امل  ح��ول  �لإن�شانية 
نهج �لعطاء �لذي ت�شري عليه دولة 
�لإمار�ت ما جعلها يف طليعة �لدول 

�ملانحة للم�شاعد�ت �لإن�شانية.
لاأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  وت��ع��د 
�مل�����ت�����ح�����دة ل�����������ش�����وؤون �ل���اج���ئ���ني 
جهودها  ت��ك��ر���س  ع��امل��ي��ة  م��ن��ظ��م��ة 
�حلقوق  وح��م��اي��ة  �لأرو�ح  لإن��ق��اذ 
لاجئني  �أف�����ش��ل  م�شتقبل  وب��ن��اء 
ق�شر�  �ل�����ن�����ازح�����ة  و�جل�����م�����اع�����ات 

و�لأ�شخا�س عدميي �جلن�شية.

•• دبي- وام:

�ط��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم����ار�ت 
 “ �حلكومي  “ �لت�شميم  مبادرة 
م�شتوى  على  نوعها  م��ن  �لأوىل 
منهجية  متثل  �لتي  �حلكومات، 
�حلكومي  �ل���ع���م���ل  يف  ج����دي����دة 
تتبنى مبادئ �لتفكري �لت�شميمي 
�لذي يركز على تطلعات �ملجتمع 
و�حتياجات �أفر�ده، وتعزيز ثقافة 
�ل��ت�����ش��م��ي��م يف ت��ط��وي��ر و�إط�����اق 
م�����ب�����ادر�ت و����ش���ي���ا����ش���ات وب���ر�م���ج 
دوره  وتفعيل  �لإن�شان  تركز على 
�لجتماعي و�لقت�شادي، و�شوًل 
“مئوية  م�شتهدفات  حتقيق  �إىل 

�لإمار�ت 2071«.
عبد�هلل  ب��ن  حممد  معايل  و�أك���د 
�ل��ق��رق��اوي وزي���ر ���ش��وؤون جمل�س 
حكومة  �أن  و�مل�شتقبل،  �ل�����وزر�ء 
دولة �لإمار�ت بتوجيهات �شاحب 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
منوذجا  ت��ر���ش��خ   ، �هلل”  “رعاه 
�حلكومي  �لتطوير  يف  ��شتثنائيا 
�أدو�ته  ويوظف  �مل�شتقبل،  يتبنى 

ل�شناعة غد �أف�شل للمجتمع.
مبادرة  �إط���اق  �إن  معاليه  وق��ال 
�لت�شميم �حلكومي ميثل حر�كاً 
ح��ك��وم��ي��اً ه���ادف���اً ل��ت��ج�����ش��ي��د هذه 
تبني  خ�����ال  م����ن  �ل���ت���وج���ه���ات، 
يف  �لت�شميمي  �ل��ت��ف��ك��ري  ث��ق��اف��ة 
�حلكومي،  �لعمل  جم��الت  كافة 
و�ل���ع���م���ل ب��ال�����ش��ر�ك��ة م���ع �أف�����ر�د 
مبتكرة  حلول  لت�شميم  �ملجتمع 

�نطاقاً  �مل�شتقبلية،  للتحديات 
لتوظيف  و�����ش���ح���ة  روؤي��������ة  م����ن 
وم�شاركته  �لإن�������ش���ان  �إم���ك���ان���ات 
يف ���ش��ي��اغ��ة �حل���ل���ول و�مل����ب����ادر�ت 
يف  �حلياة  ج��ودة  بتعزيز  �لكفيلة 

�ملجتمع.
و�أ�شار وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء 
و�مل�شتقبل �إىل �أن مبادرة �لت�شميم 
�حلكومي جت�شد �شر�كة حكومية 
تدر�س  �ملجتمع،  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  م��ع 
وتعزز  �أعمق  ب�شكل  �حتياجاتهم 
�حلكومية  �جلهات  بني  �لرت�بط 
�لأبحاث  على  وتعتمد  و�لأف���ر�د، 
�لتجارب  وخ��ا���ش��ة  و�ل��در����ش��ات 
و�لعاملية  �ل��وط��ن��ي��ة  و�خل�������رب�ت 
قر�ر�ت  و�شناعة  حلول  لت�شميم 
مع  ين�شجم  مبا  وم��وؤث��رة،  فاعلة 
لدولة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �ل��ت��وج��ه��ات 

�لإمار�ت.
م��ن معايل  ك��ل  �لإط����اق  ح�شر 
�لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي 
و�لبيئة  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  وزي�����ر 
�لهاملي  ثاين  بن  نا�شر  ومعايل 
و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد  وزي��ر 
وم���ع���ايل ح�����ش��ة ب��ن��ت ع��ي�����ش��ى بو 
�ملجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي�������رة  ح��م��ي��د 
خلفان  ب����ن����ت  ع����ه����ود  وم�����ع�����ايل 
لل�شعادة  دول����ة  وزي�����رة  �ل���روم���ي 
وج���ودة �حل��ي��اة مدير ع��ام مكتب 
رئ��ا���ش��ة جم��ل�����س �ل�������وزر�ء وع���دد 
يف  �مل�شوؤولني  وكبار  �ل���وزر�ء  من 
و�لكادميية  �حلكومية  �جل��ه��ات 

يف �لدولة.
�أكد بول بينيت مدير  من جانبه 
“�آيديو”  ����ش���رك���ة  يف  �لب���ت���ك���ار 

ملوظفيها  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
�ل������ذي������ن ي���ت���م���ت���ع���ون مب�����ه�����ار�ت 
وروح  �ل���ت�������ش���م���ي���م���ي  �ل���ت���ف���ك���ري 
ميكن  فيما  �حل��ك��وم��ي،  �لإب�����د�ع 
ملوظفي �جلهات �حلكومية ممن 
مي��ت��ل��ك��ون �مل����ه����ار�ت �لإب���د�ع���ي���ة 
تر�شيح �أنف�شهم ب�شكل فردي من 
https:// خال موقع �ملبادرة
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�لتنفيذي  “�لرئي�س  دور  ويتمثل 
�شنع  يف  �حلكومي”  للت�شميم 
�لتغيري يف �لعمل �حلكومي، من 
خال تبني روؤية ملهمة ومبدعة 
فر�س  و��شتك�شاف  �لعمل،  لفرق 
�ل���ت���ح�������ش���ني وت����ع����زي����ز �ل���ت���ع���اون 
وبناء  ب���ني �جل���ه���ات،  و�ل��ت��ك��ام��ل 
ومتكينهم  �ل��ع��م��ل  ف���رق  ق�����در�ت 
يعتمد  �لذي  �لت�شميم  تبني  من 
لتطوير  �ملجتمع  وتطلعات  روؤى 
م��ن��ظ��وم��ة �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي مبا 
م�شتهدفات  حت���ق���ي���ق  ي�����ش��م��ن 

“مئوية �لإمار�ت 2071«.
�لتدريبي  �ل��ربن��ام��ج  يعمل  ك��م��ا 
“�مل�شمم �حلكومي”  �إع��د�د  على 
�حلكومية،  �جل��ه��ات  خمتلف  يف 
دع����م  يف  دوره  ي���ت���م���ث���ل  �ل��������ذي 
�لرئي�س �لتنفيذي للت�شميم، من 
�لحتياجات  وفهم  در��شة  خ��ال 
�ليومية لاأفر�د، �لتي متّكنه من 
�مل�شتقبلية  �لتوجهات  ��شتك�شاف 
�ملجتمع  تطلعات  على  و�لتعرف 
�ملجتمعي  �ل����و�ق����ع  ت��ل��م�����س  ع���رب 
م��ن خ���ال �ل��ع��م��ل �مل���ي���د�ين، مبا 
�لنماذج  و�ختبار  ت�شميم  ي�شمن 

�لإبد�عية �جلديدة.

من خال �بتكار�ت جديدة تقود 
�لتاأثري �لإيجابي يف �ملجتمع.

“�لت�شميم  م�����ب�����ادرة  وت���رت���ك���ز 
�إط��اق مرحلة  على  �حلكومي” 
منهجية  ت��ع��ت��م��د  ج���دي���دة  ع��م��ل 
�إبد�عية  حلول  لتقدمي  متطورة 
�لتي يو�جهها  ملختلف �لتحديات 
ت�شميم  خ�����ال  م����ن  �مل���ج���ت���م���ع، 
�آل���ي���ات و�أف���ك���ار جديدة  وت��ط��وي��ر 
ومتكني  �حل���ك���وم���ي،  �ل���ع���م���ل  يف 
م���ن تبني  �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة 
�لت�شميم  وت�����ش��م��ني  �ل��ت��غ��ي��ري 
لفهم  هادفة  وثقافة  عمل  منهج 
ي�شمن  مب��ا  �لأف����ر�د،  �حتياجات 
�جلهات  ب����ني  �ل����رت�ب����ط  ت���ع���زي���ز 

�حلكومية و�ملجتمع.
�لت�شميم  م������ب������ادرة  وت�����ه�����دف 
�إع��د�د جيل جديد  �حلكومي �إىل 
�لتي  �مل����و�ه����ب �حل���ك���وم���ي���ة  م����ن 
ت��ع��ت��م��د �ل��ت�����ش��م��ي��م م��ن��ه��ج عمل، 
ومتكينها من ��شتك�شاف �إمكاناته 
�لأف����ر�د  وروؤى  تطلعات  ف��ه��م  يف 
وت���ط���وي���ر ت���وج���ه���ات ج����دي����دة يف 
�ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي، ع���رب �إط���اق 
و�لت�شميم”  “�لتعّلم  ب��رن��ام��ج 
بناء  �إىل  �ل�����ه�����ادف  �ل���ت���دري���ب���ي 
�لإد�ري،  �مل�شتويني  يف  �ل��ق��در�ت 
لإدخال مفاهيم جديدة  و�لفني، 

على �لعمل �حلكومي.
تطوير  ع���ل���ى  �مل�����ب�����ادرة  وت����رك����ز 
منظومة ت�شميم حكومي تعتمد 
بال�شر�كة  �ل���ف���رد  جت���رب���ة  ع��ل��ى 
م���ع �مل��ج��ت��م��ع، م���ن خ���ال �إث����ر�ء 
بالأفكار  �حلكومي  �لعمل  �آليات 
�لإبد�عية،  �ملجتمعية  و�مل��ه��ار�ت 

�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  ل��ت�����ش��م��ي��م 
و�شناعة قر�ر�ت حكومية موؤثرة 
�لنموذج  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  وف���اع���ل���ة، 

�لتنموي لدولة �لإمار�ت.
ويعتمد �لتفكري �لت�شميمي على 
�لبحث  خ��ال  و�شع �حللول من 
و�لتو��شل  �مل���ع���ل���وم���ات  وج���م���ع 
لت�شميم  �مل��ج��ت��م��ع  م���ع  �مل��ب��ا���ش��ر 
وتعزيز  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل����ن����م����اذج 
بناء  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  �ل���ت���ك���ام���ل 
وتطوير  و�ل���رب�م���ج  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 

ممار�شات حكومية م�شتقبلية.
�لإمار�ت  دول��ة  حكومة  و�شتعمل 
ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��خ ه����ذه �ل��ث��ق��اف��ة يف 
م��ن خال  �جل��ه��ات  مناهج عمل 
�مل�شممني  من  جيل  ق��در�ت  بناء 
�حل���ك���وم���ي���ني، وت���اأه���ي���ل روؤ�����ش����اء 
�حلكومي،  للت�شميم  تنفيذيني 
بهدف  ح��ك��وم��ي��ني،  وم�����ش��م��م��ني 
تر�شيخ تبني �لتفكري �لت�شميمي 

حول �حتياجات �أفر�د �ملجتمع.
ويعمل �لربنامج �لتدريبي �لذي 
�أ���ش��ه��ر على   4 ينظم ع��ل��ى م���دى 
تاأهيل �جليل �لأول من �لروؤ�شاء 
للت�شميم �حلكومي،  �لتنفيذيني 
ق��در�ت مر�شحي  بناء  من خ��ال 
�جلهات �حلكومية ممن ميلكون 
ويتمتعون  �مل����ع����ريف  �ل���ف�������ش���ول 
لقيادة  �لإب������د�ع������ي  ب���ال���ت���ف���ك���ري 
و�مل�شاهمة  �لإي���ج���اب���ي  �ل��ت��غ��ي��ري 
يف ت��دري��ب ف���رق �ل��ع��م��ل و�إع����د�د 
ت�شمم  �لتي  �مل�شتقبلية  �ل��ك��و�در 

م�شتقبل �لعمل �حلكومي.
�ملنت�شبني  �خ����ت����ي����ار  و����ش���ي���ت���م 
تر�شيحات  خ��ال  م��ن  للربنامج 

•• �سبوة-وام:

وزع�����ت دول�����ة �لإم��������ار�ت ع���رب ه��ي��ئ��ة �ل���ه���ال �لأحمر 
�لإمار�تي ذر�عها �لن�شاين يف �ليمن �ملرحلة �لثانية من 
�ملرية �لرم�شانية على �لأ�شر �لأ�شد فقر� وذوي �لدخل 
�مل��ح��دود يف مديرية ج��رد�ن مبحافظة �شبوة وذل��ك يف 
على  تبذلها  �لتي  و�لإغاثية  �لإن�شانية  جهودها  �إط��ار 
خمتلف �لأ�شعدة مل�شاعدة �لأ�شقاء يف �ليمن و�لتخفيف 
وبالتز�من  �ملعي�شية  ظروفهم  وحت�شني  معاناتهم  من 

مع “عام �لت�شامح«.
 800 �شبوة  �لإم��ار�ت��ي يف  �لأحمر  �لهال  فريق  ووزع 
�شلة غذ�ئية �شاملة �لأ�شناف �لرئي�شية للغذ�ء مبعدل 

وذوي  �لفقرية  �لأ�شر  ف��رد� من   5040 67 طنا على 
�لدخل �ملحدود يف مديرية جرد�ن للتخفيف من معاناة 
�لتي  �لإن�شانية  �لأو���ش��اع  تفاقم  ظل  يف  �ليمنية  �ل�شر 

تع�شف ب�شكان هذه �ملناطق مبحافظة �شبوة.
و�أع��رب �أه��ايل مديرية ج��رد�ن عن �شكرهم وتقديرهم 
�ل��ك��ب��ري و�للفتة  �ل���ع���ون  ل���دول���ة �لإم��������ار�ت ع��ل��ى ه����ذ� 

�لإن�شانية.
منذ  توزيعها  مت  �لتي  �لغذ�ئية  �ل�شال  ع��دد  �أن  يذكر 
�شلة   93759 ب��ل��غ��ت   2019 �ل��ت�����ش��ام��ح  ع���ام  ب���د�ي���ة 
غذ�ئية ��شتهدفت 129935 فرد� من �لأ�شر �ملحتاجة 
1644 طنا  ���ش��ب��وة مب��ع��دل  و�مل��ت�����ش��ررة يف حم��اف��ظ��ة 

و934 كيلو غر�ما.

�الإمار�ت تبد�أ حملة توزيع بر�د�ت �ملياه 
للم�ساجد يف �ملحافظات �ليمنية �ملحررة

•• عدن - وام:

“بر�د�ت  ت��وزي��ع  �لإم�����ار�ت حملة  دول���ة  ب���د�أت 
�ملحافظات  خمتلف  يف  �مل�شاجد  على  �ملياه” 
500 م�شجد  ت�شتهدف  �لتي  �ملحررة  �ليمنية 
تز�منا مع �شهر رم�شان �لف�شيل . وقال ممثل 
�نه  �ليمن  �لإم��ار�ت��ي يف  هيئة �لهال �لأحمر 
مت تركيب عدد من �لثاجات وخز�نات �ملياه يف 
�أن �حلملة  �إىل  م�شاجد مدينة ع��دن.. م�شري� 
ت�شتهدف توفري بر�د�ت مياه خمتلفة �لأحجام 

وخز�نات مياه �شعة 1000 لرت.

القرقاوي: بتوجيهات حممد بن را�شد نوؤ�ش�ص منوذجًا ا�شتثنائيًا يف 
التطوير احلكومي يتبنى امل�شتقبل ويوظف اأدواته ل�شناعة غد اأف�شل
�شراكة مع املجتمع تدر�ص الحتياجات وتعزز الرتابط بني اجلهات احلكومية والأفراد
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اأخبـار الإمـارات
در��سة جمتمعية عن »�أ�ساليب �لت�سدي الأمناط �لكر�هية �الجتماعية و�لدينية«

•• دبي - وام:

“�أ�شاليب  عنو�ن  حتت  جمتمعية  در����ش��ة  �لإم���ار�ت  وطني  موؤ�ش�شة  �أ���ش��درت 
�لت�شدي لأمناط �لكر�هية �لجتماعية و�لدينية” بهدف ت�شخي�س “م�شاعر 
�لكر�هية” وتقدمي تعريف ميهد لدر��شتها وكيف يتم توظيفها يف �خلطاب 

�لديني و�لثقايف و�ملجتمعي.
�إ�شد�ر  من  �لكر�هية”  “ فن �شناعة  �مل�شتمدة من كتاب   �� �لدر��شة  وتعرف 
�ل�شوؤون  م�شت�شارة  بالهول  �أم��ل  �لدكتورة  و�إع���د�د  �لإم���ار�ت  وطني  موؤ�ش�شة 
جزء  قبول  ع��دم  من  طبيعية  حالة  باأنها  �لكر�هية   �� �ملوؤ�ش�شة  يف  �ملجتمعية 
من �لعقل �ملخت�س بامل�شاعر نتيجة تاأثري �لعامل �خلارجي على �ل�شخ�س ول 
ترجع �إىل عامل و�حد بل هي حالة ت�شتد با�شتد�د �ل�شعور بالأنانية �أو �ل�شعور 
باخلوف �أو بال�شطر�ب �لنف�شي وما ننتهي �إليه هو �متز�ج موقف فكري مع 

�لكثري  �أ�شدر  حيث  �لكر�هية  �أمن��اط  �شرح  �لدر��شة  وتتناول  نف�شية.  حالة 
ولكن  و��شبابها  ونتائجها  “�لكر�هية”  مو�شوع  يف  در����ش��ات  �لباحثني  من 
هناك در��شات خ�ش�شت لتحديد �ملكونات �لتي جت�شد �لكر�هية مثل �ل�شلوك 
�لعدو�ين و�لتحيز و�لتفوق �لعرقي و�لعد�ء و�لتع�شب بني �ملجموعات ذ�كرة 
�أن للكر�هية عدة �أمناط منها �لجتماعية و�لثقافية و�أخطرها �لدينية ولكل 
منط حتليل خا�س به من ناحية �لتعريف و�لن�شاأة ..وللكر�هية كذلك مناذج 

من �خلطاب �لديني و�لثقايف و�لجتماعي.
لأمناط  �لت�شدي  �أ���ش��ال��ي��ب  �لدينية  �ل��ك��ر�ه��ي��ة  �ل��در����ش��ة يف حم��ور  وت��ط��رح 
�لتي  �لدينية”  �لكر�هية  “ن�شاأة  مو�شوع  �لدينية  و  �لجتماعية  �لكر�هية 
�ملق�شود  �أن  مبينة  وخ��ط��ورة  ح�شا�شية  �ل��ك��ر�ه��ي��ة  �أمن���اط  �أ���ش��د  م��ن  تعترب 
به  ويتحدد  �لديني  باملجال  يت�شل  �ل��ذي  �لنمط  ذل��ك  �لدينية  بالكر�هية 
�إما من جهة �ملنطلق �أو �ملعنى و�لتف�شري �أو من جهة �لروؤية و�ملوقف وتن�شاأ 

بالدين وذلك حني  �لتي لها عاقة  �لدينية متاأثرة بالختافات  �لكر�هية 
�لآخر  مع  �لتعامل  �أو  �لنظر  م�شتوى  على  كر�هية  �إىل  �لإختافات  تتحول 

�لديني �أو مع �لآخر غري �لديني.
�شبب  �لأوىل  �لدينية  للكر�هية  �أن����و�ع  ث��اث��ة  ه��ن��اك  �أن  �ل��در����ش��ة  وت��و���ش��ح 
�لختاف بني �لأديان و�شبب �لختاف بني �ملذ�هب �لدينية و�لختاف يف 
�لو�حد ويتحدد يف �شورتني �لأوىل يحدث بني بع�س  �لديني  �إط��ار �ملذهب 
�جلماعات �لتي ت�شرتك من جهة �لإطار �لعام يف �ملرجعية �لدينية و�لثانية 
ب�شبب  �لدينية  وغ��ري  �لدينية  �ل��ف��ئ��ات  بع�س  ب��ني  �ل��ك��ر�ه��ي��ة  من��ط  ي��ح��دث 

�ختافات فكرية �أو �جتماعية.
وفيما يتعلق باأ�شاليب �لت�شدي للكر�هية �لدينية و”جتديد �خلطاب �لديني” 
�شلطت �لدر��شة �شوء على �حللول �ملجربة يف �لت�شدي للكر�هية �لدينية لأن 
جتديد �خلطاب �لديني مبا يتنا�شب مع �لع�شر �حلايل وم�شتجد�ته ي�شاهم 

ب�شكل �إيجابي يف �ختيار �لأ�شلوب �لأمثل و�لعبارة �لأ�شهل و�مل�شمون و�لطرح 
�لأن�شب ولذلك فاإن جتديد �خلطاب �لديني يحتاج �إىل 4 ركائز وهي وحدة 
�مل�شدر و�لتلقي و�للتز�م ومر�عاة مقا�شد �ل�شريعة ومر�عاة �مل�شالح �لعليا 
ثقافات  مع  �لتعامل  وح�شن  و�لتاآلف  �لجتماع  مبد�أ  على  و�لتاأكيد  للوطن 

�خلاف و�لبتعاد عن �لتعامل مع �خلاف بت�شنج وتع�شب.
وتبني �لدر��شة يف حمور “�لكر�هية و�خلطاب �لجتماعي” �أن للكر�هية بنية 
نف�شية  لأ�شباب  �لجتماعية  �لكر�هية  وتن�شاأ  عاطفية  وممار�شة  �جتماعية 
تنبع من �أو�شاع �شيا�شية �أو �جتماعية لذلك ي�شتدعي مو�جهتها من خال 
�إنفاذ قو�نني حقوق �لإن�شان وحظر جر�ئم �حلقد و�لتمييز بالإ�شافة لبذل 
�لت�شامح  بناء  م�شاعي  تتكلل  ولن  �لت�شامح  �لأطفال  لتعليم  �إ�شافية  جهود 
يف  وتكون  �لعمرية  �ل�شر�ئح  جممل  �إىل  ت�شل  مل  ما  بالنجاح  �لتعليم  عرب 

�ملنزل ويف �ملدر�شة ويف مكان �لعمل.

»حممد بن ر��سد للف�ساء« ينظم ور�ض عمل 
للطالب مب�ساركة ر�ئدي �لف�ساء �الإمار�تيني

مب�شاركة رئي�شة املجل�ص الوطني الحتادي 

�تفاقية ثالثية بني منظمات �أممية وبرملانية للتعاون يف مكافحة �الإرهاب و�لتطرف

ويل عهد عجمان : �الإمار�ت قدمت منوذجا يف �لت�سامح يفتخر به �لعامل

جامعة دبي ت�ست�سيف �أول موؤمتر ملعاهد 
كونفو�سيو�ض يف �لعامل �لعربي

•• دبي -وام:

�أول موؤمتر ملعاهد  ��شت�شافت جامعة دبي 
مببادرة  �لعربي  �ل��ع��امل  يف  كونفو�شيو�س 
من معهد كونفو�شيو�س يف �جلامعة حيث 
�ج��ت��م��ع �أك����رث م���ن 100 مم��ث��ل ع���ن 18 
�أق��ي��م �ملوؤمتر  م��ع��ه��د� يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي. 
من  كونفو�شيو�س  “معاهد  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�أجل �لتعاون يف �ملنطقة ومن �أجل �لتحول 
�ل��رق��م��ي وم��ن �أج���ل �مل�����ش��ارك��ة يف ترتيبات 
تعزيز  و�����ش���ت���ه���دف  �حلرير”..  ط���ري���ق 
من  �لعربي  و�لعامل  �ل�شني  بني  �لعاقة 
ومو�كبة  �ملمار�شات  �أف�شل  م�شاركة  خال 
�لتحول �لرقمي و�لذكي يف �لعامل �لعربي. 
رئي�س  �لب�شتكي  عي�شى  �ل��دك��ت��ور  �ك���د  و 
�لعربي  �لتعاون  �أهمية  على  دب��ي  جامعة 
�ل�شيني على �ل�شعيد �لثقايف و�لتقني ويف 
�أن  �ىل  م�شري�  �ل�شطناعي  �لذكاء  قطاع 
�جلامعة حتت�شن بني جنباتها ويف مقرها 
�لتعاون  م��ن  ك��ج��زء  �ملعهد  ه��ذ�  �لرئي�شي 
�لذي يخدم �شعوب �ملنطقة ويعزز �لتعاون 

�لثقايف و�لكادميي.

�الإمار�ت ترت�أ�ض �جتماعا عربيا 
للتح�سر ملنتدى �لتعاون مع �ل�سني

•• القاهرة -وام:

جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �جلنيبي  مبارك  جمعة  �شعادة  ت��ر�أ���س 
�أعمال  �لعربية  �ل��دول  جامعة  لدى  �لد�ئم  ومندوبها  �لعربية  م�شر 
�لجتماع �لتن�شيقي �لعربي ،�لذي عقد �أم�س مبقر �جلامعة �لعربية 
على م�شتوى �ملندوبني �لد�ئمني للتح�شري للدورة 16 لجتماع كبار 

�مل�شوؤولني ملنتدى �لتعاون �لعربي �ل�شيني.
�لعربية  للجامعة  �مل�شاعد  �لعام  �لم��ني  �لهبا�س  خالد  �ل�شفري  وق��ال 
لل�شئون �ل�شيا�شية �لدولية �ن �لجتماع يهدف �ىل و�شع روؤية عربية 
فيما يتعلق بالتعاون مع �جلانب �ل�شيني ، و �لتن�شيق للدورة “16” 
17و18  يومي  �بوظبي  يف  �شيعقد  �ل��ذي  �ل�شيني  �لعربي  للمنتدى 

يونيو �ملقبل على م�شتوى كبار �مل�شوؤولني.
�ن  �لج��ت��م��اع  هام�س  على  �م�س  ل��ه  ت�شريح  “ يف  “�لهبا�س  و����ش��اف 
�جلانبني  ب��ني  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �حل���و�ر  دورة  خ��ال��ه  �شيعقد  �مل��ن��ت��دى 
�لتي  �لتو�شيات  ناق�س  �ليوم  �جتماع  �ن  ..مو�شحا  و�ل�شيني  �لعربي 
�شت�شدر عن �جتماع كبار �مل�شوؤولني ��شافة �ىل �لرتتيبات �للوج�شتية 
�لتو�فق  تت�شمن  �لتو�شيات  �ن  “�لهبا�س” �ىل  و��شار   . و�لتنظيمية 
تقع  �لتي  �ل�شا�شية  �لق�شايا  من  كبري  ع��دد  ح��ول  �لنظر  وجهات  يف 
�ل�شيا�شية مثل  �لق�شايا  �ل�شيني ،مبا فيها  �لعربي  �لتعاون  يف نطاق 
ونزع  �لعربية  �ل���دول  م��ن  ع��دد  يف  و�لزم����ات  �لفل�شطينية  �لق�شية 
�لدول  تهم  �لتي  �لق�شايا  م��ن  وغ��ريه��ا  �لره���اب  ومكافحة  �ل�شاح 

�لعربية وكذلك جمالت �لتعاون �لقت�شادي و�لجتماعي .

•• دبي -وام:

ر�����ش���د  ب�����ن  “حممد  م����رك����ز  ن���ظ���م 
�شركة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  للف�شاء” 
“�لعلوم  �شمن مبادرة  “نانور�ك�س” 
�أتاحت  ع��م��ل��ي��ة  ور����ش���ا  �لف�شاء”  يف 
لطاب �ملد�ر�س م�شاركة فريق �ملركز 
لدر��شة  ع��ل��م��ي��ة  جت�����ارب  �إج������ر�ء  يف 
�ل�شغرى  �جل���اذب���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  ت����اأث����ري 
»Microgravity« قبل تنفيذها 

يف �لف�شاء.
��شتمرت  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل  ح�����ش��ر ور�����س 
يومني �شعادة يو�شف حمد �ل�شيباين 
م��دي��ر ع���ام م��رك��ز حم��م��د ب��ن ر��شد 
للف�شاء و�ملهند�س �شامل حميد �ملري 
م�شاعد �ملدير �لعام لل�شوؤون �لعلمية 
�لإم����ار�ت  ب��رن��ام��ج  وم��دي��ر  و�لتقنية 
بن  حممد  م��رك��ز  يف  �لف�شاء  ل���رو�د 

ر��شد للف�شاء.
و�شارك يف �لور�س هز�ع �ملن�شوري ر�ئد 

�لف�شاء �لأ�شا�شي يف مهمة �لنطاق 
�إىل حمطة �لف�شاء �لدولية و�شلطان 
�لنيادي �لبديل لنف�س �ملهمة وتخلل 
ور�س �لعمل جل�شة حو�رية مع ر�ئدي 
خالها  �أج��اب��ا  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لف�شاء 
�لطاب  وت�شاوؤلت  ��شتف�شار�ت  على 
�ملبادر�ت  ف��ري��ق  ق��ام  كما  �مل�����ش��ارك��ني. 
لرو�د  �لإم���ار�ت  لربنامج  �لتعليمية 
�ل��ف�����ش��اء يف م��رك��ز حم��م��د ب��ن ر��شد 
�شركة  من  فريق  جانب  �إىل  للف�شاء 
 NanoRacks ن�����ان�����ور�ك�����������س 
LLCK ب�شرح كيفية �إجر�ء جتارب 
علمية يف حمطة �لف�شاء �لدولية يف 
و�لأجهزة  �ل�شغرى  �جل��اذب��ي��ة  بيئة 

و�لأدو�ت �مل�شتخدمة يف �ملهمة.
�لور�س جت��ارب علمية من  وت�شمنت 
�شمن �ملناهج �لتي تدر�س يف �ملد�ر�س 
د�خل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
للطاب-  �ل��ف��ر���ش��ة  �أت��ي��ح��ت  ح��ي��ث 
خال �لور�س - لتنفيذ جتارب علمية 

�شيقوم ر�ئد �لف�شاء هز�ع �ملن�شوري 
بتنفيذها يف حمطة �لف�شاء �لدولية 
�جلاذبية  بيئة  ت��اأث��ري  ودر����ش��ة  لفهم 
 /Microgravity/ �ل�شغرى 
تقريبا  �جلاذبية  منعدمة  بيئة  وهي 

على نف�س �لتجارب.
�ل�شيباين  حمد  يو�شف  �شعادة  وق��ال 
م��دي��ر ع���ام م��رك��ز حم��م��د ب��ن ر��شد 
ل��ل��ف�����ش��اء �إن �ل��ط��اب �مل�����ش��ارك��ني يف 
ور�س �لعمل �أبدو� حما�شهم وفخرهم 
علمية  جت���ارب  �إج����ر�ء  يف  للم�شاركة 
�أظهر  ك��م��ا  �ل��ف�����ش��اء  ب��ع��ل��وم  متعلقة 
بدر��شة  و�شغفهم  �إبد�عهم  �لطاب 
ع��ل��وم �ل��ف�����ش��اء خ���ال �ل���ور����س �لتي 

نفذها �ملركز.
�نطاق  مهمة  �ن  �ل�شيباين  و�أ�شاف 
�إىل  عربي  �إم��ار�ت��ي  ف�شاء  ر�ئ��د  �أول 
�ل����دول����ي����ة حدث  حم���ط���ة �ل���ف�������ش���اء 
ت��اري��خ��ي ل��ق��ط��اع �ل��ف�����ش��اء يف دول���ة 
و�ملنطقة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 

•• جنيف-وام:

����ش���ارك���ت م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �أم���ل 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي  عبد�هلل 
رئي�شة  �لحت��������������ادي  �ل�����وط�����ن�����ي 
�لربملانية  �ل�شت�شارية  �ملجموعة 
مبكافحة  �ملعنية  �مل�شتوى  رفيعة 
�لحتاد  و�ل��ت��ط��رف؛ يف  �لإره�����اب 
�لربملاين �لدويل يف مر��شم توقيع 
�لحتاد  ب��ني  �لثاثية  �لت��ف��اق��ي��ة 
�لأمم  ومنظمة  �ل��دويل  �لربملاين 
�لأمم  مكتب  يف  متمثلة  �مل��ت��ح��دة 
�مل���ت���ح���دة ل��ل��ج��رمي��ة و�مل����خ����در�ت 
�ملتحدة  �لأمم  وم��ك��ت��ب  ب��ف��ي��ي��ن��ا 
مل��ك��اف��ح��ة �لإره������اب ب��ن��ي��وي��ورك يف 
م��ق��ر �لحت�����اد �ل���ربمل���اين �ل����دويل 

بجنيف.
�لت���ف���اق���ي���ة �شمن  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
لتحقيق  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة  �ل�����رب�م�����ج 
�لتي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه�������د�ف 
�ل�شت�شارية  �مل��ج��م��وع��ة  و�شعتها 
ب��رئ��ا���ش��ة م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �مل 
عبد�هلل �لقبي�شي، وتهدف لإعد�د 
�طار موؤ�ش�شي يعد �لأول من نوعه 
يف  للتعاون  �ل��ع��امل  م�شتوى  على 
بني  و�لتطرف  �لإره���اب  مكافحة 

�ملنظمات �لأممية و�لربملانية.
ن��ق��ل��ة نوعية  �لت��ف��اق��ي��ة  وت��ع��ت��رب 

ر�ئ������دة يف �ل���ع���اق���ة ب���ني �لحت����اد 
�ملتحدة  و�لأمم  �ل��دويل  �لربملاين 
وتعد من �أهم �لآليات �لتي ترتجم 
دور �لحت���اد �ل��ربمل��اين �ل���دويل يف 
جمال مكافحة �لإرهاب و�لتطرف 
فاعلة  ��شرت�تيجية  ���ش��ر�ك��ة  ع��رب 
كونها  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أج��ه��زة  م��ع 
�أول برنامج م�شرتك بني �لحتاد 
�لأمم  ومنظمة  �ل��دويل  �لربملاين 
�ملتحدة يف جمال مكافحة �لإرهاب 
و�لتطرف وبهدف �شن �لت�شريعات 
ملكافحة �لإرهاب و�لتطرف يف كل 
�مل�شتوى  على  �لوطنية  �لربملانات 
�لعاملي وبناء �لقدر�ت �لربملانية يف 

هذ� �ملجال.
وق����ع �لت���ف���اق���ي���ة ك���ل م���ن معايل 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  فيدتوف  ي���وري 
للجرية  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  مل��ك��ت��ب 
و�مل��������خ��������در�ت ب���ف���ي���ي���ن���ا وم����ع����ايل 
ف����ادمي����ري ف����ورون����ك����وف-وك����ي����ل 
�لمني �لعام لاأمم �ملتحدة ملكتب 
نيويورك  يف  �لإره�������اب  م��ك��اف��ح��ة 
و���ش��ع��ادة م���ارت���ن ���ش��ن��وجن �لأم���ني 
�ل��ع��ام ل��احت��اد �ل��ربمل��اين �لدويل 
�لدكتورة  م��ع��ايل  بح�شور  وذل���ك 
�أمل �لقبي�شي ومايكل مولر �ملدير 
�لعام ملكتب �لأمم �ملتحدة بجنيف 
و�����ش����ف����ر�ء �ل��������دول �لأع���������ش����اء يف 

�ملطلوبة  �ل���رب�م���ج  ه���ذه  لتنفيذ 
وتوفري �لدعم للربملانات �لوطنية 
وتعزيز �لتعاون �لربملاين �لإقليمي 
و�ل��ع��امل��ي يف جم���ال م��ن��ع �لإره����اب 
ومكافحتهما،  �لعنيف  و�لتطرف 
�ملتو�زن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  تي�شري  ب��ه��دف 
�لأمم  و�مل��ت��ك��ام��ل ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لإرهاب  ملكافحة  �لعاملية  �ملتحدة 
و�ل�����ت�����ط�����رف م������ن ق����ب����ل �ل��������دول 
��شرت�تيجية  وك��ذل��ك  �لأع�����ش��اء 
�لحتاد �لربملاين �لدويل ملكافحة 
�لإره��اب و�لتطرف لتعزيز �لمن 
و�ل�شلم �لدوليني. و�أ�شارت �ىل �نه 
�شوف تكون هناك جمالت عديدة 
برملانية  �نعقاد قمة  للتعاون منها 
�لإره���اب  مبكافحة  معنية  عاملية 
و�لتطرف من �أجل بناء فهم دويل 
و�لتطرف  ل���اإره���اب  ع��م��ق��اً  �أك���رث 
برملانية  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  و�ن�����ش��اء 
يف  و�ل��ق��و�ن��ني  للت�شريعات  دول��ي��ة 
و�إن�شاء  �لإره���اب،  مكافحة  جم��ال 
من�شة �لكرتونية لتبادل �خلرب�ت 
وبناء �لقدر�ت يف هذ� �ملجال �ملهم 
و�أدو�ت  �آل��ي��ات  ح���ول  ل��ل��ربمل��ان��ي��ني 
مكافحة �لإرهاب و�لتطرف وتبني 
مقاربات مبتكرة و�آليات ��شتباقية 
يف مكافحة �لإرهاب و�لتعامل مع 
و�لتنبوؤ مب�شار�ت  �لظاهرة وقائياً 

�لربملانية  �ل�شت�شارية  �ملجموعة 
مبكافحة  �ملعنية  �مل�شتوى  رفيعة 

�لإرهاب و�لتطرف.
وق����ال����ت م���ع���ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�لتوقيع  م��ر����ش��م  عقب  �لقبي�شي 
ث����م����رة  �لت�����ف�����اق�����ي�����ة  ه���������ذه  �إن 
�ملجموعة  م��ن  �مل�شتمرة  �جل��ه��ود 
مبكافحة  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة 
�لإره����اب و�ل��ت��ط��رف وت��اأت��ي ثمرة 
دولة  قدمته  �ل��ذي  �لكبري  للدعم 
�لم�������ار�ت يف م��ك��اف��ح��ة �لإره������اب 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ����ش���و�ء  و�ل���ت���ط���رف 

�لر�شمي �و �لربملاين.
�ىل  تهدف  �لتفاقية  �ن  و�أ�شافت 
ت��وف��ري �إط����ار ت��ع��اون ل��ت��ع��زي��ز دور 
لاإرهاب  �لت�شدي  يف  �ل��ربمل��ان��ات 
و�ل��ت��ط��رف، وت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون بني 
�ملجالت  يف  �ل���ث���اث���ة  �لأط��������ر�ف 
ودعمها  �مل�����ش��رتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت 
�أهد�ف  حتقيق  و�شيتم  للربملانات 
�لت���ف���اق���ي���ة م����ن خ������ال �حل������و�ر 
و�لج����ت����م����اع����ات �مل���ن���ت���ظ���م���ة بني 
�لحت��اد �لربملاين �ل��دويل ومكتب 
باملخدر�ت  �مل��ع��ن��ي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�ملتحدة  �لأمم  ومكتب  و�جلرمية 
ملكافحة �لرهاب، لتنفيذ �لأن�شطة 
و�آليات  خ��ط��ط  وو���ش��ع  �مل�����ش��رتك��ة 
�ل��ع��م��ل �مل�����ش��رتك��ة و�ل���دع���م �ملايل 

�ل�شعد  على  لها  �ملحتمل  �لتطور 
�لفكرية و�لتنظيمية و�حلركية.

ن�شر  �أهمية  على  معاليها  و�شددت 
�ملمار�شات �لناجحة عاملياً يف جمال 
م��ك��اف��ح��ة �ل��ت��ط��رف وت��ع��زي��ز دور 
خمتلف  يف  و�حلكومات  �ملنظمات 
�جلهود �مل�شرتكة ملكافحة �لإرهاب 

و�لتطرف.
�لقبي�شي  �لدكتورة  معايل  ولفتت 
�إىل ر�شالة دولة �لإمار�ت �لد�عية 
�ل������دويل يف  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  �إىل 
جمال مكافحة �لرهاب و�لت�شدي 
�لر�عية  و�ل���دول  �ملتطرف  للفكر 
ل����اإره����اب ���ش��ع��ي��ا ل��ت��وف��ري �لم���ن 

و�ل�شلم �لدوليني.
�لت�شامح  ن�������ش���ر  �أن  و�أك�������������دت 
وقبول  و�لن����ف����ت����اح  و�لع������ت������د�ل 
�لإن�شاين  �لتعاي�س  وق��ي��م  �لآخ���ر 
مكافحة  �أدو�ت  �أه����م  �أح����د  مت��ث��ل 
�ل��ت��ط��رف و�لإره��������اب، وت��ل��ك هي 
�لر��شخة  �لإن���������ش����ان����ي����ة  �ل���ق���ي���م 
تتج�شد  �ل��ت��ي  �لم�������ار�ت،  ل�����ش��ع��ب 
تطورها  وم�شرية  دولتنا  و�ق��ع  يف 
�حل�شاري، منذ تاأ�شي�شها على يد 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
وهو  �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه”، 
�لر�شيدة  قيادتنا  ب��ه  تقتدي  نهج 
وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

ومن �ل�شروري �أن يكون لطابنا يف 
�لدولة دور يف هذه �ملهمة و�لإ�شهام يف 

�لتجارب �لعلمية.
ر��شد  بن  و�أك��د حر�س مركز حممد 
ل��ل��ف�����ش��اء ع��ل��ى �إ�����ش����ر�ك �ل���ط���اب يف 
بناء  ب���ه���دف  �لف�شاء”  “بر�مج 
�لعلوم  مب�����ج�����الت  م���ت���م���ك���ن  ج���ي���ل 
و�لتكنولوجيا و�لهند�شة و�لريا�شيات 

ول�شيما علوم �لف�شاء«.
وم���ن ج��ان��ب��ه �أو���ش��ح �مل��ه��ن��د���س �شامل 
ح��م��ي��د �مل����ري م�����ش��اع��د �مل���دي���ر �لعام 
ومدير  و�لتقنية  �لعلمية  ل��ل�����ش��وؤون 
يف  �لف�شاء  ل���رّو�د  �لإم����ار�ت  برنامج 

�ن  للف�شاء  ر����ش��د  ب��ن  م��رك��ز حممد 
�ل��ط��اب هي  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �لتجارب 
لر�ئد  �لعلمية  �ملهمة  م��ن  ه��ام  ج��زء 
�لإمار�تي على منت حمطة  �لف�شاء 
�شبتمرب  �شهر  يف  �ل��دول��ي��ة  �ل��ف�����ش��اء 

�ملقبل.
و�أف��اد �أن نتائج جت��ارب ر�ئ��د �لف�شاء 
بو��شطة  �لأر���س  �إىل  �إر�شالها  �شيتم 
 NanoRacks نانور�ك�س  �شركة 
�ملو�زية  �لتجارب  نتائج  مع  ملقارنتها 
�لتي مت �إجر�ئها على �لأر�س من قبل 
طاب مد�ر�س �لإمار�ت لبناء �أ�شا�س 

للمقارنة بني �لبيئتني �ملختلفتني.

 

لنقل  �مل���ع���ن���ي���ة  وه�����ي  ل���ل�������ش���ع���وب، 
معانات تلك �ل�شعوب �لتي كابدت 
�لكثري من �لتحديات ومن �شمنها 
�لإره������اب و�ل���ت���ط���رف. م���ن جهته 
عرب معايل فادميري فورونكوف 
عن �شعادته بتوقيع هذه �لتفاقية 
�لكبريين  و�لهتمام  �لدور  مثمنا 
من قبل �لحتاد �لربملاين �لدويل 
للم�شاركة  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل��ربمل��ان��ات 
يف �جل����ه����ود �ل���دول���ي���ة و�لمم���ي���ة 
و�أ�شبابه  �لإره��������اب  م��ك��اف��ح��ة  يف 

و�يدولوجيته.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال ���ش��ع��ادة مارتن 
�لأثر  �لتفاقية  لهذه  �إن  ت�شونغ 
�لي��ج��اب��ي يف م�����ش��اع��دة �لأط����ر�ف 
ج���ه���وده���ا  ت����وح����ي����د  �مل���ع���ن���ي���ة يف 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة “حفظه �هلل«.

وم�����ن ج��ه��ت��ه �أك������د م���ع���ايل ي����وري 
�لتفاقية  ه���ذه  �أه��م��ي��ة  ف��ي��دت��وف 
�شهد  �أن���ه  �إىل  ..م�����ش��ري�  �لثاثية 
�لكثري من �لتفاقيات يف �ل�شابق، 
ي�شهد  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  �ن��ه��ا  �ل 
ف��ي��ه��ا �ت��ف��اق��ي��ة ث��اث��ي��ة يف �إط����ار 
و�لتطرف،  �لإره���������اب  م��ك��اف��ح��ة 
متمنيا �أن تكون �أكرث فعالية وقوة 

وفائدة للجميع.
وع��رب ع��ن ت��ق��دي��ره ل���دور �لحتاد 
�لربملاين �لدويل كممثل لربملانات 
�لعامل، م�شري� �إىل �أن هناك �در�كا 
لأه��م��ي��ة هذ�  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ن 
�لربملانات هي ممثلة  �ل��دور، كون 

�لإرهاب  مكافحة  يف  و�مكانياتها 
�لربملانات  �أن  مو�شحا  و�لتطرف، 
م�شاعدتها  ����ش���ي���ت���م  �ل���وط���ن���ي���ة 
لت�شع  ق��در�ت��ه��ا  وب��ن��اء  ومتكينها 
و�قليمية  وط��ن��ي��ة  ع��م��ل  خ��ط��ط 
و�لتطرف  �لإره�����اب  مل��ن��ع  ودول��ي��ة 

ومكافحتهما ومعاجلة �أ�شبابهما.
ت��ط��ل��ع و�هتمام  م���دى  ع��ن  وع���رب 
�لربملانات للم�شاركة و�لتعاون مع 
�لأمم �ملتحدة، ورغبتها يف تطوير 
خلدمة  وت�����ش��ري��ع��ات��ه��ا  �دو�ت�����ه�����ا 
مكافحة  يف  �ل����دول����ي����ة  �جل����ه����ود 
�لإره�������اب و�ل���ت���ط���رف، م���ع وجود 
يف  و�لقانونية  �ل�شيا�شية  �خللفية 
م��ك��ان و�ح����د ح��ي��ث مي��ك��ن تقدمي 

�لكثري من خال هذه �لتفاقية.

•• عجمان-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س 
�أن دولة �لإم��ار�ت ت�شهد حالة ت�شامح متفردة �لأبعاد و�ملفاهيم  �لتنفيذي 
ما  ظ��ل  يف  �ل��ع��امل  �هتمام  وحم��ط  �لإن�شانية  ب��ه  تفتخر  من��وذج��ا  جعلتها 
�إن  �شموه  وق��ال  �لب�شرية.  على  �شلباً  �نعك�شت  �أزم��ات وح��روب  يو�جهه من 
�لقيم  �أ�شا�شه  �لإم����ار�ت  �أر����س  على  يقيم  م��ن  ك��ل  يعي�شه  �ل��ذي  �لت�شامح 
“طّيب  ز�يد  �ل�شيخ  �لقائد  �لو�لد  ر�شخها  �لتي  �ل�شادقة  و�ملعاين  �لنبيلة 
�هلل ثر�ه” �لذي كانت له حكمة بالغة و�ميان خال�س باأن �لت�شامح ي�شنع 
يعي�س حياة  وم�شاملاً  �لفكر و�لثقافة وجمتمعاً حمباً  ر�قية  �أمة متح�شرة 
�شعيدة ومطمئنة. جاء ذلك خال ��شت�شافة �شموه �شعادة تركي بن عبد�هلل 
بن  “عّمار  مبجل�س  �ل��دول��ة  يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �شفري  �لدخيل 
 “ �لأول �لذي نظمته �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي بعنو�ن  حميد” 
بن  بن حمد  �ل�شيخ حممد  �شمو  بح�شور  و�لدين”  �لدنيا  زينة  �لت�شامح 
حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية و�شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد 

جميعها بحياة كرمية وجتمهم م�شاعر �لتاآخي و�ل�شام. و��شتعر�س �شعادة 
تركي �لدخيل خال �ملجل�س �لتطور �لتاريخي ملفهوم �لت�شامح و�رتباطه 

بالعلوم �لإن�شانية �لتي تركت ب�شمة و�شحة يف حياتنا..
و�أو����ش���ح �ل��دخ��ي��ل �أن م��ف��ه��وم �ل��ت�����ش��ام��ح �أع��ظ��م م��ن �أن ي��ت��م ت��ع��ري��ف��ه فهو 
على  �لآخ��ري��ن  و�ح���رت�م  تقدير  على  مبني  وعميق  و��شع  �إن�شاين  مفهوم 
�ختاف �أجنا�شهم ودياناتهم وتقبل �لتنوع يف �لآر�ء و�لأفكار حيث عجزت 
يحملها  �لتي  �لقيم  يعك�س  دقيق  و�شف  �شياغة  على  �ل�شابقة  �لتعريفات 
�إن �لتنوع �لذي ت�شهده مدن  �لت�شامح و�لأبعاد �لتي ي�شلها تاأثريه. وقال 
�ليوم مل  �لنا�س فاملدينة  �لتعاي�س و�لوئام بني  �ليوم يعك�س جمال  �لعامل 
تعد تعي�س يف منط و�حد بديانة و�حدة بل �أ�شبحت غالبية �ملدن يف �لعامل 
عبارة عن مدينة عاملية حتت�شن خمتلف �لديانات و�جلن�شيات و�لأفكار مما 
ي�شتوجب علينا ��شتيعاب فكرة �لت�شامح و�لميان بها وتطبيقها قوًل وعمًا 
�أو  حتى ن�شل لغاياتنا و�أهد�فنا �لإن�شانية �ل�شامية دون �لرجوع �إىل عرق 
لون �أو ديانة و�أن �شر تقدم �لأمم ونه�شتها يعود لختافها وتنوعها وتقبل 
�لإم���ار�ت يف دعم  �لدخيل بجهود دول��ة  و�أ���ش��اد  باإيجابية.  ه��ذ� �لخ��ت��اف 

�أ�شحاب �ملعايل و�ل�شعادة و�خلرب�ء  �أم �لقيوين وعدد من  �ملعا ويل عهد 
�ملخت�شني.. و�أد�ر �حلو�ر �لدكتور علي �شباع �ملري �لرئي�س �لتنفيذي لكلية 

حممد بن ر��شد لاإد�رة �حلكومية.
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  �شموه  و�أ���ش��اد 
للت�شامح لن�شر  2019 عاما  �إع��ان عام  يف  “حفظه �هلل”  �لدولة  رئي�س 
ر�شالة �شامية تدعو �لعامل للمحبة و�لتاآخي حيث يعد �إعان عام �لت�شامح 
�لت�شريعات  م��ن  �شل�شلة  تبعها  م�شتد�مة  �إن�شانية  عمل  ملنظومة  �إع��ان��ا 
�لثقافات  على  و�لنفتاح  �لت�شامح  مبادئ  تطبيق  �إىل  �لهادفة  و�ل�شيا�شات 
�ملختلفة مبا ي�شمن لنا ولأجالينا �لقادمة حياة مزدهرة ومتح�شرة. كما 
�أ�شاد �شمو �ل�شيخ عمار بجهود وتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
على  تعمل  �لتي  �لت�شامح”  ل�”عام  �لعليا  �لوطنية  �للجنة  بت�شكيل  �هلل” 
�لت�شامح  يف  �لإم��ار�ت��ي  �لنموذج  وتعميم  �ملجتمع  يف  �لت�شامح  قيم  تر�شيخ 
دولة  مكانة  تدعم  �لتي  و�ل��رب�م��ج  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  جمموعة  وتنفيذ  عامليا 
�لإمار�ت كعا�شمة عاملية للت�شامح حتت�شن �أكرث من 200 جن�شية حتظى 

تاريخ  ي�شهد  حيث  �لو��شع  �لإط��ار  على  مفاهيمه  وتبني  �لت�شامح  وتعزيز 
�لإمار�ت منذ تاأ�شي�شها على يد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�أ�شبح  و�ل��ي��وم  �لت�شامح  قيم  تعزز  دولية  م��ب��ادر�ت  تبني  يف  �ل��دول��ة  جهود 
�شممت  �لتي  �لهامة  �حلكومية  �مللفات  �أح��د  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لت�شامح 
يف  �أ�شا�شية  كقيمة  �لت�شامح  لرت�شيخ  و�مل��ب��ادر�ت  �ل��رب�م��ج  من  �لعديد  له 
�ملجتمع ونبذ �لتع�شب و�لتطرف و�لنغاق �لفكري وكل مظاهر �لتمييز 
��شتحد�ثه  وهو من�شب مت  للت�شامح  وزي��ر�  �لدولة  �لنا�س وخ�ش�شت  بني 
يف �لت�شكيل �لوز�ري للحكومة و�عتماد �لربنامج �لوطني للت�شامح بهدف 
�ل�شام  قيم  ون�شر  �لآخ��ر  و�ح���رت�م  لاعتد�ل  �حلقيقية  �ل�شورة  �إظ��ه��ار 
و�لتعاي�س و�إطاق “�ملعهد �لدويل للت�شامح” و”جمعية �لإمار�ت للت�شامح 
و�إن�شاء مركز تدريبي د�خل �جلمعية بغر�س تدريب  و�لتعاي�س �ل�شلمي” 
وتاأهيل �لعاملني يف ن�شر ثقافة �لت�شامح و�حلو�ر. و�أكد �لدخيل يف نهاية 
�ملجل�س باأن �لت�شامح �شرورة حتمية ل�شتمر�ر �حلياة �لب�شرية على �لأر�س 
به م�شالح  و�أنه مطلب تتحقق  �لإن�شاين  �لعرق  ��شتمر  ملا  �لت�شامح  فلول 

�لأفر�د و�ملجتمعات ككل وبه تنه�س �لأمم وتتطور.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�لق�شاء  د�ر  يف  �ل��ع��دل  وز�رة  ع��ق��دت 
�لثالث  �حل����و�ري  �مللتقى  بال�شارقة 
�إطار  يف  �ل��ع��د�ل��ة  منظومة  لتطوير 
�ل�شر�كة بني وز�رة �لعدل و�ملحامني 
�أطر  تعزيز  ح��ول  نقا�س  حلقة  �شمل 
ب��ني �جل��ان��ب��ني و�خلدمات  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�لذكية �لتي تقدمها �لوز�رة لت�شهيل 
�لعد�لة  وحت��ق��ي��ق  �مل���ح���ام���ني  ع��م��ل 

�لناجزة.
ح�شر �مللتقى �شعادة �مل�شت�شار �شلطان 
ر��شد �ملطرو�شي �لقائم باأعمال وكيل 
جا�شم  �لقا�شي  و�شعادة  �لعدل  وز�رة 
�شيف بوع�شيبه مدير د�ئرة �لتفتي�س 
�شلطان  ع��ب��ي��د  و����ش���ع���ادة  �ل��ق�����ش��ائ��ي 
�مل�شاعد  �ل�������وز�رة  وك���ي���ل  �ل���ظ���اه���ري 
ل��ل�����ش��ئ��ون �ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل 
�ملطرو�شي  خليفة  �شلطان  و�لقا�شي 

�ل�شتئنافية  عجمان  حمكمة  رئي�س 
حممد  �لدكتور  و�لقا�شي  �لحتادية 
عبيد �لكعبي رئي�س حمكمة �ل�شارقة 
خالد  و�شعادة  �لحت��ادي��ة  �لبتد�ئية 
لل�شعادة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لري�شي 
هزمي  ���ش��ارة  و�مل�شت�شارة  و�لإيجابية 
�ملحامني  �إد�رة  م���دي���ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
و�مل����رتج����م����ني وع�������دد م�����ن ق����ي����اد�ت 
�لوز�رة ومدر�ء �لإد�ر�ت، وجموع من 

�ملحامني من �أنحاء �لدولة.
�ملطرو�شي  ���ش��ل��ط��ان  ����ش���ع���ادة  ون���ق���ل 
بن  �شلطان  معايل  حتيات  للح�شور 
�لعدل  وزير  �لظاهري  �لبادي  �شعيد 
�مللتقى  �أع����م����ال  ب���ن���ج���اح  ومت���ن���ي���ات���ه 
وحت��ق��ي��ق �لأه�������د�ف �ل���ت���ي ع��ق��د من 
�أجلها.. م�شري� �إىل �أن �أهمية �مللتقى 
�نطاقا  ت����اأت����ي  �ل���ث���ال���ث  �حل��������و�ري 
م��ن �ل����دور �لإي��ج��اب��ي و�مل���وؤث���ر لتلك 
�لعدل  وز�رة  ب��ني  �لفاعلة  �ل�شر�كة 

و�ملحامني.
�ل��وز�رة يف �لرتقاء  �إىل جهود  و�أ�شار 
و�لق�شائية  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 

ب���ال���دول���ة ل��ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا على 
�لتطور  مل���و�ك���ب���ة  �ل���ع���امل���ي  �مل�����ش��ت��وى 
�مل�شتويات  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  �ل���ك���ب���ري 

و�لجتماعية،  و�لعلمية  �لقت�شادية 
مو�طنيها  �شعادة  بتحقيق  و�لإ�شهام 

ورفاهيتهم.

�لعدل  وز�رة  ح�����ش��ول  و����ش��ت��ع��ر���س 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �أك��ادمي��ي��ة �ل��ق��ان��ون يف 
مركز دبي �ملايل للمحامني من د�خل 

معرتف  “�شلطه  �شفه  على  �ل��دول��ة 
�مل��ن��ظ��م��ة لعمل  �ل��ه��ي��ئ��ة  “ م���ن  ب��ه��ا 
�إطار  يف  وويلز  �إجن��ل��رت�  يف  �ملحامني 
جهودها �لر�مية �إىل تعزيز دور مهنة 
�ملحاماة يف �لدولة وخارجها .. وقال 
هذ� �لعرت�ف يتيح للمحامني  “ �إن 
�لتاأهل  ف��ر���ش��ة  �ل���دول���ة  �أب���ن���اء  م���ن 
للعمل كمحامني يف حماكم �إجنلرت� 
وويلز، �أو �لت�شجيل كمحامني �أجانب 
�ملهنة مبا  ملز�ولة  مع حقوق حم��دده 
ك�����ش��رك��اء يف �شركات  �ل��ع��م��ل  ذل���ك  يف 

�ملحاماة �لإجنليزية«.
�ملطرو�شي  ���ش��ل��ط��ان  ����ش���ع���ادة  ودع������ا 
يف  �لإيجابية  �مل�شاركة  �إىل  �ملحامني 
تفعيل متطلبات �شيادة حكم �لقانون.. 
�لعدل �شتنظر وبكل  �أن وز�رة  موؤكد� 
�إيجابية لتلك �ملناق�شات و�لآر�ء �لتي 
و�لعمل  �لثالث  �مللتقى  عن  �شت�شدر 
�ملحاماة  مهنة  وتطوير  تعزيز  على 

و�لرتقاء �لد�ئم بالعمل �لقانوين.
م��ن ج��ان��ب��ه��م رح���ب �مل��ح��ام��ون بعقد 
�حلو�رية  و�جلل�شات  �مللتقيات  تلك 
من  �ملزيد  لتحقيق  �لعدل  وز�رة  مع 
�لدور  لتحقيق  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �لتن�شيق 
�ملاأمول من جموع �ملحامني يف �إر�شاء 

وحتقيق مبادئ �لعد�لة �لناجزة.
وت�����رك�����زت ط���ل���ب���ات �مل���ح���ام���ني حول 
و�خت�شار  �لإجن�������از  ���ش��رع��ة  �أه���م���ي���ة 
عمليات  يف  �لت�شجيل  ور���ش��وم  �لوقت 
بطاقات  وجت��دي��د  �ل��دع��اوي  ت�شجيل 
و�أهمية  �ملحامني  �إد�رة  ل��دى  �لقيد 
وتعميم  �لإلكرتونية  �لنظم  توحيد 
نظام �ملحاكمة عن بعد وتاأخر و�شول 
ملفات �لدعوى لق�شم �لتنفيذ وتاأخر 
ب����دء ب��ع�����س ج��ل�����ش��ات �مل��ح��ك��م��ة وهو 
طرحه  ب�شرعة  �مل�����ش��وؤول��ون  وع���د  م��ا 
و�لعمل  �مل��ح��ام��ني  ت��و�ج��ه  ك��م�����ش��اك��ل 

على حلها �شريعا.

•• دبي-وام:

تنظم د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شامية و�لعمل �خلريي يف دبي بالتعاون مع 
�لزيار�ت  “ برنامج  ل�” �ل�شحة  �لتابع  �ملو�طنني  مركز �شعادة كبار 
�لوعظية لرو�د �ملركز من كبار �ل�شن. ياأتي �لربنامج �شمن فعاليات 
�ملبارك  �ل�شهر  �أيام  طيلة  �لد�ئرة  تنظمه  و�لذي  دبي”  “رم�شان 
حتت �شعار “رم�شان دبي تر�حم وتعاي�س” بهدف ن�شر قيم �لإ�شام 
و�ملقيمني من �جلاليات وبث وتعزيز  �ملو�طنني  �لت�شامح بني  وروح 
�لقر�آن  مبادئ  تطبيق  خال  من  �ل�شلمي  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم 

�لكرمي و�ل�شنة. و�نطلقت �أوىل حما�شر�ت �لربنامج بالتز�من مع 
�أول �أيام �ل�شهر �لف�شيل وت�شتمر حتى �لع�شرين من رم�شان ب�شكل 
�لتي   - �ملحا�شر�ت  وتناولت  مبا�شرة.  �ل��رت�وي��ح  �شاة  بعد  يومي 
توعية  رئي�شي  �خت�شا�شي  �ل��ربمي��ي  �إ�شماعيل  �لدكتور   - قدمها 
وعدنان  �لقا�شي  �ل��دي��ن  وع���اء  �ل��ب��وع��ري��ب  �ملح�شن  وع��ب��د  دينية 
حما�شرة  منها  متنوعة  م��و����ش��ي��ع   - �لبلو�شي  ون��ا���ش��ر  �خل��ط��ي��ب 
و”�آد�ب  و�لقر�آن”  �لف�شيل” و”رم�شان  �ل�شهر  “��شتقبال  بعنو�ن 
�جلود”  �شهر  “رم�شان  و  �ل�شيام”  و”مفطر�ت  �ل�شيام”  و�شنن 

رم�شان«. �شوم  يف  علينا  يجب  “ماذ� 

»�إ�سالمية دبي« تنظم برناجما خا�سا لكبار 
�ملو�طنني خالل رم�سان 

•• اأبوظبي - وام:

و�فقت �للجنة �لفنية �لد�ئمة ملعايري 
ملجل�س  �ل���ت���اب���ع���ة  �ل��ف��ن��ي��ة  �أب���وظ���ب���ي 
�أبوظبي للجودة و�ملطابقة على ثاث 
�ملو��شفات  دل��ي��ل  وه���ي  ف��ن��ي��ة  وث��ائ��ق 
�لت�شالت  غ��رف  لت�شميم  �مل�شرتكة 
لاأفر�د  �ملهنية  �أبوظبي  و��شرت�طات 
�لنفايات  ون��ق��ل  ج��م��ع  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
وخدمات �لكن�س و�لتنظيف بالإ�شافة 
�أب��وظ��ب��ي �لإر����ش���ادي لنظام  �إىل دل��ي��ل 

مر�قبة �لنبعاث �مل�شتمر.
ج���اء ذل���ك خ���ال �لج��ت��م��اع �ل�شنوي 
�لتي  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��ف��ن��ي��ة  للجنة  �لأول 
تهدف ب�شكل �أ�شا�شي �إىل تقدمي نظرة 
�شمولية حلوكمة منظومة �ملو��شفات 

على م�شتوى �إمارة �أبوظبي.
ممثلني  ع�شويتها  يف  �للجنة  وت�شم 
ع���ن ج��م��ي��ع �ل�������ش���رك���اء �مل��ع��ن��ي��ني من 
�ل���ق���ط���اع���ني �حل����ك����وم����ي و�خل����ا�����س 
خمرجات  �ع���ت���م���اد  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�لفنية و�لتي يتم  �لوثائق  �لعمل من 
�إع���د�ده���ا م��ن ق��ب��ل جم��م��وع��ات عمل 
هذه  ع��ن  �ملنبثقة  �ل��ف��ن��ي��ني  �خل����رب�ء 

�للجنة.
وق���ال �أن�����س ج���ودت �ل��ربغ��وث��ي �ملدير 
بر�مج  خ���دم���ات  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
للجودة  �أبوظبي  جمل�س  يف  �ملطابقة 
�لفنية  �ل��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س  و�مل��ط��اب��ق��ة 
�لفنية..  �أب��وظ��ب��ي  مل��ع��اي��ري  �ل��د�ئ��م��ة 
�لد�ئمة  �للجنة  �أعمال  خمرجات  �إن 

ت��اأت��ي مت��ا���ش��ي��اً م��ع ج��ه��ود �مل��ج��ل�����س يف 
�لرتقاء  �إىل  �ل�شاعية  روؤي��ت��ه  حتقيق 
و�مل�شاهمة  للجودة  �لتحتية  بالبنية 
�لتميز  من  �أبوظبي  �إم���ارة  متكني  يف 
�جلودة،  ثقافة  تعزيز  وبالتايل  عاملياً 
و�لتناف�شية  �ل�شناعية  �لتنمية  ودعم 
�مل�شتهلك  و����ش���ام���ة  و�لن����ت����اج����ي����ة 
�أبوظبي  روؤي���ة  متكني  يف  و�مل�شاهمة 
هذ�  �نعقاد  “ياأتي  و�أ�شاف   .2030
�لجتماع ��شتكماًل للجهود �ملتو��شلة 
كافة  مل�����ش��ارك��ة  �ملجل�س  يبذلها  �ل��ت��ي 
�لقطاعني  م�����ن  �مل���ع���ن���ي���ة  �جل�����ه�����ات 
تطوير  يف  و�خل������ا�������س  �حل����ك����وم����ي 
�ملتطلبات  تلبي  �لتي  �لفنية  �لوثائق 
�ملرجوة  �لقيمة  وحت��ق��ق  �لتنظيمية 

للجهات و�ملجتمع ككل«.
للجودة  �أبوظبي  جمل�س  �أن  و�أو���ش��ح 
حتديث  على  بالعمل  يقوم  و�ملطابقة 
�لوثائق �لفنية ب�شكل دوري وم�شتمر 

تلبيتها  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  ل�����ش��م��ان  وذل���ك 
لح���ت���ي���اج���ات �ل�������ش���رك���اء �مل��ع��ن��ي��ني يف 
�لإمارة يف ظل �لتغري�ت و�مل�شتجد�ت 
ت���ط���ر�أ يف جمال  �ل���ت���ي  و�لب���ت���ك���ار�ت 
و�لتي  �ل�������ش���ن���اع���ي���ة  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
و�ملرونة  �ل�شريعة  �ل�شتجابة  تتطلب 
ويعد  �ملو��شفات.  �إع��د�د  منظومة  يف 
�ملو��شفات  لدليل  �مل��ح��دث  �لإ���ش��د�ر 
�لت�شالت  غ��رف  لت�شميم  �مل�شرتكة 
و�ل��ذي مت بناوؤه على طلب من هيئة 
ي�شت�شرف  منهجا  �لت�شالت  تنظيم 
�مل�شتقبل فيما يخ�س �لبنية �لتحتية 
�شاأنه  م��ن  و�ل���ذي  �لد�خلية  للمباين 
�ملناف�شة  وتاأمني  تنظيم  يف  �مل�شاهمة 
تكاليف  وتقليل  �لت�شالت  قطاع  يف 
�لقطاع.  ه��ذ�  يف  �لعاملني  �ملطورين 
�لإر�شادي  �أبوظبي  دليل  ي�شاهم  كما 
�مل�شتمر  �لن��ب��ع��اث��ات  م��ر�ق��ب��ة  ل��ن��ظ��ام 
�ملعنية  �لتنظيمية  �جل��ه��ة  متكني  يف 

�أبوظبي  يف  �ل��ب��ي��ئ��ة  بهيئة  و�مل��ت��م��ث��ل��ة 
بدعم وتطوير برنامج مر�قبة نوعية 
�لهو�ء و�ل�شو�شاء و�لتغري �ملناخي يف 
بالإ�شافة  فعال  ب�شكل  �أبوظبي  �إم��ارة 
ر�شد  عن  بيانات  توفري  �إمكانية  �إىل 
�ملعنيني  لل�شركاء  �مل��د�خ��ن  �نبعاثات 
�لبيئية  و�لدر��شات  �لأبحاث  لإج��ر�ء 
�ل��ع��ل��م��ي��ة مم���ا ي��ن��ع��ك�����س �إي���ج���اب���اً على 

�شامة �لبيئة يف �إمارة �أبوظبي.
ومت تطوير ��شرت�طات �أبوظبي �ملهنية 
�لنفايات  ون��ق��ل  ج��م��ع  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
بطلب  و�لتنظيف  �لكن�س  وخ��دم��ات 
“تدوير”  �لنفايات  �إد�رة  مركز  م��ن 
�لرت�����ق�����اء بجودة  �أج������ل  م����ن  وذل������ك 
من  �ملجال  ه��ذ�  يف  �ملقدمة  �خلدمات 
لاأفر�د  �لأد�ء  ك��ف��اءة  �شمان  خ��ال 
�لذي  �لأم���ر  �ملهنة  ه��ذه  يف  �لعاملني 
�حلفاظ  يف  �لكبري  �لأث���ر  ل��ه  �شيكون 
على �ل�شامة �لعامة وحماية �لبيئة.

�للجنة �لفنية �لد�ئمة ملعاير �أبوظبي �لفنية تتو�فق على ثالث وثائق فنية جديدة

•• اأبوظبي - وام:

�شات”  “مزن  �ل�شناعي  �لقمر  �إط��اق  للف�شاء عن  �لإم��ار�ت  وكالة  �أعلنت 
�شركة  م��ع  �لتعاقد  بعد  وذل��ك   2019 �ل��ع��ام �حل��ايل  نهاية  م���د�ره يف  �إىل 

»EXOLaunch« على هام�س موؤمتر �لف�شاء �لعاملي.
يف  �لطلبة  قبل  م��ن  تطويره  مت  �أن  �شات” بعد  “ م��زن  �إط���اق  و�شيجري 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  وجامعة  �خليمة  ر�أ�س  يف  �لأمريكية  �جلامعة 
و�لبحوث، م�شتفيدين من �ملر�فق و�ملخابر �لعلمية �ملتطورة يف خمترب �لياه 

�شات �لتابع جلامعة خليفة.
و�شيعمل “مزن �شات” على قيا�س كمية غازي �مليثان وثاين �أك�شيد �لكربون 
�حلمر�ء  حت��ت  بالأ�شعة  كا�شف  با�شتخد�م  �جل���وي،  �ل��غ��اف  يف  وتوزعهما 

ر�شد ومعاجلة وحتليل  �لطلبة على  �شيعمل  �لق�شرية، حيث  �ملوجات  ذ�ت 
�لتابع  �شات  �لياه  خمترب  يف  �لأر�شية  �ملحطة  �إىل  ير�شلها  �لتي  �لبيانات 
�لأحبابي  نا�شر  حممد  �ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  وق���ال  خليفة.  جلامعة 
مدير عام وكالة �لإمار�ت للف�شاء “ �إن م�شروع قمر “مزن �شات” �ل�شناعي 
و�إعطاء معلومات  لاأر�س  �جل��وي  �لغاف  در��شة  فعال يف  دور  له  �شيكون 

و�شور تفيد يف حل �لكثري من �مل�شكات �لتي تو�جه �لكوكب«.
من جانبه قال �ملهند�س عبد�هلل �ملرر مدير م�شروع �لقمر �ل�شناعي “مزن 
�شات”.. “ �شنعمل خال �لفرتة �ملقبلة على مرحلة جتميع �لقمر �ل�شناعي، 
تليها مرحلة �لختبار�ت �ل�شاملة ل�شمان عمل �لقمر �ل�شناعي ب�شكل �شليم 
�إىل  �ل��ظ��روف �ل�شعبة يف م��د�ر �لأر����س، قبل �لإط���اق  �شمن بيئة حتاكي 

�لف�شاء �خلارجي يف �ملوعد �ملقرر يف نهاية �ل�شنة �حلالية.

•• الكويت-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�أمري  �ل�شباح  �لأحمد �جلابر  �شباح 
نو�ف  �ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل��ك��وي��ت  دول���ة 
عهد  ويل  �ل�شباح  �جل��اب��ر  �لأح��م��د 
�لري�شي  نا�شر  �شعادة �شقر  �لكويت 
���ش��ف��ري �ل���دول���ة ل���دى دول����ة �لكويت 
�لعاملني  من  �ملهنئني  جموع  �شمن 
�ملعتمدين  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  يف 
�شهر  حلول  مبنا�شبة  �لكويت  ل��دى 
رم�شان �ملبارك وذلك يف ديو�ن �أ�شرة 

�آل �شباح بق�شر بيان.
ون���ق���ل ����ش���ع���ادة ���ش��ف��ري �ل����دول����ة �إىل 
�شاحب  حت����ي����ات  �ل����ك����وي����ت  �أم��������ري 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل”  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
“رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
بهذه  �لقلبية  وتهانيهم   ، �مل�شلحة 
�ملنا�شبة �لعزيزة على قلوب �مل�شلمني، 
ر�جني �ملوىل عز وجل �أن يعيد هذه 
�ملنا�شبة على �لباد و�لعباد مبوفور 
على  ي��دمي  و�أن  و�ل��ع��اف��ي��ة،  �ل�شحة 
و�شعبها  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  �ل���ك���وي���ت  دول�����ة 
�لأم���ن و�لأم���ان و�مل��زي��د م��ن �لتقدم 

و�ل�شتقر�ر.

•• اأبوظبي-وام: 

�أ�شدر جمل�س �إد�رة هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع قر�ر� ب�شاأن 
�إجر�ء�ت مو�جهة جر�ئم غ�شل �لأمو�ل ومكافحة �لإرهاب 
و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات غ��ري �مل�����ش��روع��ة وذل���ك ����ش��ت��ن��اد� �ىل حزمة 
�لقو�نني و�لأنظمة و�لائحة �لتنفيذية �لتي �شدرت عن 

جمل�س �لوزر�ء بهذه �خل�شو�س خال �لفرتة �ملا�شية.
ويتاألف �لقر�ر �لذي دخل حيز �لتنفيذ بعد �شدوره مبا�شرة 
�ملن�شاأة  ومنها  تعريفات  على  �لأوىل  ت�شمل  م���و�د   8 م��ن 
�ملرخ�شة  �ملن�شاأة  للقر�ر وهي  �شتكون خا�شعة  �لتي  �ملالية 
�أو �ملعتمدة من قبل هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع ومتار�س 
�لثانية  �ملادة  �ملالية. ون�شت  �لعمليات  �أكرث من  �و  ن�شاطا 

“على �ملن�شاأة �ملالية و�ملعنيني لديها �للتز�م  من �لقر�ر.. 
�لتنفيذية،  �ملر�شوم بقانون و�لائحة  �لو�ردة يف  بالأحكام 
�لهيئة  ت�شدرها  �لتي  و�لتعاميم  و�لإر���ش��اد�ت  و�لتعليمات 
�لتنفيذية«.  و�لائحة  بقانون  �ملر�شوم  بتنفيذ  و�ملتعلقة 
�أن للهيئة �حلق  �أك��دت  �ل��ق��ر�ر فقد  �لثالثة من  �مل��ادة  �أم��ا 
يف �لرقابة و�لتفتي�س ب�شكل دوري �أو مفاجئ، ودون �شابق 
�إخطار على �ملن�شاأة �ملالية بهدف �لتاأكد من مدى �لتز�مها 
و�لتعليمات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  و�ل��ائ��ح��ة  ب��ق��ان��ون  ب��امل��ر���ش��وم 
و�لتحقيق يف  �لهيئة،  �ل�شادرة عن  و�لتعاميم  و�لإر�شاد�ت 
كافة  طلب  وللهيئة  �لتفتي�س..  عنها  ي�شفر  خمالفات  �أي 
�ملعلومات و�مل�شتند�ت - �لتي تر�ها لزمة لأغر��س �لرقابة 

و�لتحقق - من �ملن�شاأة �ملالية �أو �لعاملني لديها.

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت د�ئرة �لنقل و�شركة �أبوظبي للخدمات �لعامة “م�شاندة” 
عن �إجنازهما لكافة �أعمال م�شروع �إعادة تاأهيل طريق �لفايه � �شيح 
�شعيب E75 �لذي مت تنفيذه على �متد�د 88 كيلو مرت� بتكلفة 
�لتخطيط  د�ئ��رة  بالتعاون مع  وذل��ك  دره��م  46.9 مليون  بلغت 

�لعمر�ين و�لبلديات و�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي.
�ملمار�شات  �أف�شل  تطبيق  على  وم�شاندة  �لنقل  د�ئ���رة  وحر�شت 
للحفاظ على �ملو�رد �لطبيعية وحماية �لبيئة وتخفي�س ��شتهاك 
�أثناء  �جل��ودة  عمليات  مر�قبة  على  �حلر�س  جانب  �إىل  �لطاقة، 

�لتنفيذ، و��شتعمال مو�د مطابقة للمو��شفات.
�لنقل  د�ئ���رة  حر�س  �ملتكامل  �لنقل  مركز  �أف���اد  �ل�شدد  ه��ذ�  ويف 
خطة  �أه���د�ف  حتقيق  على  تنفيذها  يتم  �لتي  �مل�شاريع  كافة  يف 
�أبوظبي نحو توفري بنية حتتية م�شتد�مة تخدم جمتمع �لإمارة 

�مل�شروع  ت�شمن  حيث  �لعاملية  �ملعايري  لأف�شل  وفقاً  و�قت�شادها 
�أكتاف �لطريق  �إ�شاح  �ل�شامة على �لطريق عرب  رفع م�شتوى 
وط��ب��ق��ات �لأ���ش��ف��ل��ت م��ع ت��رك��ي��ب ف��و����ش��ل �ل��ت��م��دد ع��ل��ى �جل�شور 
وح��و�ج��ز �حل��ب��ال �ملعدنية و�إز�ل���ة �ل��رم��ال م��ن ح��رم �لطريق مع 
جت��دي��د �ل��ت��خ��ط��ي��ط �لأر����ش���ي �ل��ط��ري��ق ومب���ا ي��ح��ف��ظ متطلبات 
�أبوظبي  �إم���ارة  يجعل  و  �لطريق  مل�شتخدمي  �مل��روري��ة  �ل�شامة 

ر�ئدة عاملياً يف هذ� �ملجال.
“م�شاندة”  �لعامة  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  �أو�شحت  وتف�شيًا 
 � �لفايه  لطريق  �مل��روري��ة  �ل�شامة  كفاءة  رف��ع  م�شروع  �أعمال  �أن 
و�لأكتاف  �لأ�شفلت  عيوب  �إ���ش��اح  ت�شمنت   ،E75 �شعيب  �شيح 
بع�س  �إ���ش��اح  و�أي�شا  م��رت�،  كيلو   88 بطول  للطريق  �جلانبية 
فو��شل متدد �جل�شور �ملت�شررة و�إز�لة �حلو�جز �ملعدنية يف بع�س 
�لأماكن و��شتبد�لها بنظام �حلبال �ملعدنية و�إز�لة جتمعات �لرمال 
وجتديد عامات تخطيط �لطريق على طول �مل�شروع، �إىل جانب 

حت�شني �للوحات �ملرورية و�لإر�شادية.
ل��ل��م�����ش��روع مبتطلبات  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �ل��ت��ز�م��ه��ا يف  و�أك�����دت م�����ش��ان��دة 
�ل�شتد�مة �لبيئية للمر�فق و�خلدمات و�لآليات وذلك من خال 
�إعادة ��شتخد�م �لأ�شفلت �ملق�شوط يف م�شاريع جديدة �أبرزها �إن�شاء 
ومتهيد طرق للعديد من �ملز�رع يف مناطق خمتلفة و�أي�شاً �إن�شاء 

مو�قف موؤقتة لبع�س �ملر�فق.
و�أ�شارت �إىل �أن �مل�شروع �شريفع كفاءة �لطريق وي�شهل حركة �ملرور 
ونقل �لب�شائع من و�إىل مدينة �أبو ظبي، حيث يعد طريق �لفايه 
دبي  ب��ني  لل�شاحنات  �لرئي�شية  �ل��ط��رق  م��ن   E75 �شعيب  �شيح 
و�أبوظبي و�لعني. و��شتطاعت م�شاندة جتاوز �لتحديات بالتعاون 
مع �شرطة �أبوظبي ود�ئرة �لنقل باإد�رة عملية �لتحويات �ملرورية 
ب�شيانة  �لقيام  �أث��ن��اء  م��روري��ة  حت��وي��ات  و�إج����ر�ء  عالية  بكفاءة 
�إجناز  �شرعة  بالكامل وذلك ل�شمان  �لطريق  �أو حتويل  �لطريق 

�لأعمال مع �للتز�م بعدم �إعاقة حركة �لطريق.

•• ال�سارقة - وام:

 23 من  �لفرتة  خ��ال  �ل�شارقة  �إك�شبو  مركز  ي�شت�شيف 
مايو �جلاري حتى 8 يوينو �ملقبل فعاليات معر�س “ليايل 
رم�شان” لتلبية �حتياجات �ملت�شوقني و�لزو�ر خال مو�شم 
�لعطات و�لأعياد من �شكان �لإمارة وخارجها لا�شتفادة 
من �لعرو�س �لكبرية �لتي يوفرها �ملعر�س لرو�ده. وياأتي 
�ملعر�س �شمن فعاليات “مهرجان رم�شان” �لذي تنظمه 
�حلركة  تن�شيط  ب��ه��دف  �ل�شارقة  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
خا�س  ب�شكل  �لتجزئة  جت���ارة  وق��ط��اع  ع��ام��ة  �لقت�شادية 
و�مل�شاهمة يف زيادة عدد مرتادي مر�كز �لت�شوق و�لأ�شو�ق 
وقال  �لإم���ارة.  م��دن  كافة  من  �لتجارية  و�ملحال  �ملركزية 
ملعر�س  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��دف��ع  حم��م��د  �شيف  ���ش��ع��ادة 
�ك�شبو �ل�شارقة �إن فعاليات ليايل رم�شان هذه �ل�شنة تقدم 

خمتلف  تلبي  �ل��ت��ي  �لأن�شطة  م��ن  ومتنوعا  غنيا  مزيجا 
حاجات �لعائات و�لأفر�د من خمتلف �جلن�شيات و�لبلد�ن 
�ملنتجات  لأف�شل  مناف�شة  باأ�شعار  �لت�شوق  ت�شمل  و�ل��ت��ي 
من  زو�ره��ا  ت�شتهدف  ترفيهية  وعرو�شا  و�لعاملية  �ملحلية 
�ل�شعبية  ل��ل��م��اأك��ولت  خا�شة  و�أج��ن��ح��ة  و�لأط���ف���ال  �لأ���ش��ر 
�لرت�ثية  �ل��ع��رو���س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ل��ع��امل��ي��ة  و�ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�شحي  و�لتثقيف  �لدينية  و�لتوعية  و�لأن�شطة �خلريية 
للمعر�س  ن��وع��ه  م���ن  ف��ري��د  ج���ذب  ع��ن�����ش��ر  �شي�شكل  مم���ا 
�لأ�شرة  �أف����ر�د  لكافة  �ملف�شلة  �ل��وج��ه��ات  �إح���دى  ويجعله 
للرتفيه وق�شاء �أوقات ممتعة خال �أيام �ل�شهر �لف�شيل 
�لعائلية  لل�شياحة  مف�شلة  كوجهة  �ل�شارقة  �شمعة  ويعزز 
�لعائات  قبل  من  للعي�س  منوذجية  وكمدينة  �ملنطقة  يف 
و�لأف��ر�د �لباحثني عن �جلمع بني �لأ�شالة و�ملعا�شرة يف 

�أمناط وطرق حياتهم وعي�شهم.

•• العني-وام:

ب�شرطة  �جلنائي  �لأم���ن  ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ني  منطقة  �شرطة  مديرية  ح���ذرت 
�أثناء  �لت�شغيل  حالة  يف  �شيار�تهم  ت��رك  خماطر  م��ن  �ل�شائقني  �أب��وظ��ب��ي 
�لوقود؛  حم��ط��ات  �أو  �لتجارية  �مل��ح��ال  م��ن  �لح��ت��ي��اج��ات  وق�����ش��اء  �لت�شوق 
�أ�شحاب  م��ن  �ملرت�شدين  بع�س  قبل  م��ن  لل�شرقة  تعر�شها  �إىل  ي���وؤدي  م��ا 
مديرية  مدير  �ل�شبو�شي  �شيف  مبارك  �لعقيد  و�شدد  �ل�شعيفة.  �لنفو�س 
�شرطة منطقة �لعني على �شرورة عدم �لتهاون و�لتق�شري برتك �ملركبات 
يف و�شعية �لت�شغيل، م�شري� �إىل �أن بع�س م�شتخدمي �ملركبات قد يرتكون 
�أولدهم وخا�شة �لر�شع د�خل �ل�شيار�ت وهي يف حالة �لت�شغيل و�لن�شغال 
عنهم ون�شيانهم لفرت�ت طويلة ما يوؤدي �إىل تعر�شهم لاختناق وغريها 
ي�شهد  �ل��ذي  �ل�شيف  ف�شل  خ��ال  وخا�شة  للوفاة  ت�شل  ق��د  خماطر  م��ن 

�رتفاعا يف درجات �حلر�رة د�خل �ل�شيار�ت.

»مزن �سات« �إىل مد�ره يف نهاية 2019 

�أمر �لكويت ي�ستقبل �سفر �لدولة مبنا�سبة �سهر رم�سان �ملبارك

»�لعدل« تنظم �مللتقى �حلو�ري �لثالث لتطوير منظومتها بال�سر�كة مع �ملحامني

»�الأور�ق �ملالية« ت�سدر قر�ر� باإجر�ء�ت مو�جهة 
جر�ئم غ�سل �الأمو�ل ومكافحة �الإرهاب

�إك�سبو �ل�سارقة يطلق �أن�سطة متنوعة خالل معر�ض»ليايل رم�سان«

�إجناز رفع كفاءة �ل�سالمة �ملرورية لطريق �لفايه- �سيح �سعيب E75 ب� 46.9 مليون درهم

جتنبا لل�سرقة .. �سرطة �أبوظبي حتذر من ترك �ل�سيار�ت بحالة ت�سغيل
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

�أو�����ش����ى جم��ل�����س ج��م��ع��ي��ة �لإم�������ار�ت 
ر�أ�������س  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �لج���ت���م���اع���ي���ة يف 
و�لذي  عطاء”  “�لت�شامح  �خل��ي��م��ة 
متقاعد  رك����ن  �ل��ع��ق��ي��د  ����ش��ت�����ش��اف��ه 
باإن�شاء  �لبلو�شي،  ح�شن علي �خلفاق 
�أبناء  �شندوق تكافل لدعم وم�شاندة 
ومعنوياً  م��ادي��اً  و�أ���ش��ره��م  �مل��و�ط��ن��ات 
�خلريية،  �جل��م��ع��ي��ات  ب��ر�م��ج  �شمن 
ل��ت��وج��ي��ه تربعات  ف���رع  وت��خ�����ش��ي�����س 
�ملح�شنني �إىل �ل�شندوق بهدف تنمية 
�أدو�ره �مل�شتقبلية و�لتو�شع يف تغطية 

متطلبات تلك �لفئة.
و�أك�����د �ل��ع��ق��ي��د رك���ن م��ت��ق��اع��د ح�شن 
�أن �جلمعيات  �لبلو�شي،  علي �خلفاق 
لها  �لإم�����������ار�ت  دول������ة  �خل����ريي����ة يف 
ب�شمات و��شحة على �لعمل �خلريي 
و�لإن�����ش��اين د�خ��ل �ل��دول��ة وخارجها، 
��شتمر�ر دولة  �شاهم يف  �ل��ذي  �لأم��ر 
�لإم��ار�ت على �شد�رة �ل��دول �ملانحة 
�لعامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل��م�����ش��اع��د�ت 
ومد ج�شور �لمل لل�شعوب �ملحتاجة 
موؤكد�ً  م��ع��ان��ات��ه��م،  م��ن  و�ل��ت��خ��ف��ي��ف 
�ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ودور  �أه��م��ي��ة 
ل��رج��ال �لأع��م��ال يف دع��م �جلمعيات 
�لتكافل  ق���ي���م  ل��رت���ش��ي��خ  �خل����ريي����ة 
�لجتماعي و�شد �حتياجات �ل�شر�ئح 
�أبناء  وخ��ا���ش��ة  للعون  ح��اج��ة  �لأك���رث 

�ملو�طنات و�أ�شرهم.
�خلريية  �جل��م��ع��ي��ات  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
ب����ارز يف ترجمة  ب����دور وط��ن��ي  ت��ق��وم 
�لبي�شاء  �لأي���������ادي  �أ����ش���ح���اب  دع�����م 
م��ن خ���ال �ل��رب�م��ج �مل��ت��ع��ددة و�لتي 
و�لتعليمية  �ل�شحية  �لرعاية  ت�شمل 
�ملجالت  م���ن  وغ���ريه���ا  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ملتعففة  �لأ�شر  �حتياجات  تلبي  �لتي 
�ملجتمع، حيث حتتاج  تنمية  وتو�كب 
تلك �جلمعيات �إىل مزيد من �لدعم 
و�لتو�شع  ب��ر�جم��ه��ا  تنفيذ  ل�شمان 
�حلالت  متطلبات  ك��اف��ة  تغطية  يف 

�لدولة  د�خ����ل  و�مل��ح��ت��اج��ة  �مل��ت��ع��ف��ف��ة 
وخارجها.

و�أكد خلف �شامل بن عنرب مدير عام 
جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية 
يف ر�أ�س �خليمة، �أن جمل�س “�لت�شامح 
�لجتماعية  �مل��ج��ال�����س  �أح���د  عطاء” 
�لتي تنظمها �جلمعية على مد�ر �لعام 
�لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  حتقق  بهدف 
كمورث  �ملجتمعي  �ل��ت��اح��م  دع��م  يف 
�إمار�تي، وعدم �قت�شار �ملجال�س على 
�شهر رم�شان، بهدف فتح باب �حلو�ر 
وتوطيد  �لق�شايا  ملناق�شة  �لإيجابي 

�حل�شور  بني  �لجتماعية  �لعاقات 
عرب �حلو�ر �لبناء و�إيجاد �لتو�شيات 

و�حللول.
و�أ�شار �إىل �أن جمعية �لإمار�ت للتنمية 
�لإجتماعية هي �إحدى جمعيات �لنفع 
�لعام �لتي تركز من خال بر�جمها 
�لثقافات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وف��اع��ل��ي��ات��ه��ا 
�لإجتماعية و�لتعليمية لكافة �شر�ئح 
بهدف  �ل�شباب  فئة  وخا�شة  �ملجتمع 
تفعيل دورهم يف دعم م�شرية �لتنمية 
�لهوية  ل��ت��ع��زي��ز  وت��وج��ي��ه ط��اق��ات��ه��م 
وتر�شيخ  �لوطني  و�لنتماء  و�ل���ولء 

�إىل  لفتاً  �لأ�شيلة،  �لثقافية  �لقيم 
 150 تنظيم  ت�شتهدف  �جلمعية  �أن 
�لعام �جل��اري، مقارنة  فاعلية خال 
و�لتي  �ملا�شي  �لعام  فاعلية   145 ب 
 9500 �أك������رث م����ن  �����ش���ت���ف���اد م��ن��ه��ا 

م�شتفيد.
�مل��زروع��ي �ملدرب  �مل��ط��وع  و�أك���د �شيف 
�أبوظبي،  عهد  ويل  ب��دي��و�ن  �ملعتمد 
�أه����م����ي����ة �حل���������ش����ور و�مل���������ش����ارك����ة يف 
�أدو�ر  ك��اأح��د  �مل��ج��ال�����س �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لتاحم  دع��م  بهدف  �لوطن  خدمة 
�لوطني و�لت�شال �ملبا�شر �شري�ً على 

�نتهجت  �لتي  �لر�شيدة  قيادتنا  نهج 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
يد  على  �ل��دول��ة  ن�شاأة  منذ  �لإن�����ش��ان 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد طيب 
�هلل ثر�ه، و�شوًل �إىل �ل�شد�رة �لعاملية 
للم�شاعد�ت  �مل��ان��ح��ة  �ل����دول  ���ش��م��ن 

�خلريية و�لإن�شانية.
و�أ�شار �إىل �أن �إطاق “عام �لت�شامح” 
قيم  يعمق  ز�يد”  “بعام  و�رت��ب��اط��ه 
على  و�لن��ف��ت��اح  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لت�شامح 
�أر�س  على  �ملقيمة  �جلاليات  ثقافات 
جن�شية،   200 م��ن  لأك����رث  �ل���دول���ة 

و�ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى ت���ل���ك �ل���ق���ي���م لدى 
�لأجيال �جلديدة، �شري�ً على نهجها 
�لو�حدة  �لأ�شرة  �لآخر �شمن  بقبول 
م��ن��ذ ن�������ش���اأة �ل����دول����ة ك���اأح���د �أ����ش���ر�ر 
جناحها يف تر�شيخ مكانتها كعا�شمة 
عاملية للت�شامح، ويجب على �ملو�طن 
�لطبيعة  �ل�����ش��ورة  عك�س  �لإم���ار�ت���ي 
وخ���ارج  د�خ����ل  �لإم����ار�ت����ي  للمجتمع 
�لدولة تليق ب�شمعتها، م�شري� �إىل �أن 
�ملجال�س تعترب فر�شة لتبادل وجهات 
�لنظر بني رو�د �ملجال�س من خمتلف 

�لأعمار.

�لطنيجي  ���ش��ع��ي��د  ع���ب���د�هلل  وك�����ش��ف 
�لرحمة  جل��م��ع��ي��ة  �ل����ع����ام  �لأم��������ني 
�خليمة،  ر�أ���س  يف  �خلريية  لاأعمال 
ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع خ����ريي جديد 
للحالت  �ل�شحي  �ل��ت��اأم��ني  ل��ت��وف��ري 
�مل�شت�شفيات  �ملر�شى يف  �ملحتاجة من 
لتلك  �ملنا�شب  �ل��ع��اج  ت��اأم��ني  بهدف 
�ل��ف��ئ��ة، وج���اري �لت��ف��اق م��ع �شركات 
�للم�شات  لو�شع  �ل��دول��ة  يف  �لتاأمني 
�إطاقه،  قبل  �مل�شروع  على  �لنهائية 
لفتاً �إىل �أن جمعية �لرحمة تعد من 
�لتطوعية و�خلريية  �ملوؤ�ش�شات  �أقدم 
ن�شاطها  �لإم������ار�ت، ومي��ت��د  دول���ة  يف 

د�خل وخارج �لدولة.
و�أ�شار �إىل �أن بر�مج �جلمعية تنطلق 
وتربعات  �لر�شيدة  �لقيادة  دع��م  من 
�أ�����ش����ح����اب �لأي����������ادي �ل���ب���ي�������ش���اء من 
�جلمعية  ترعى  �ل��دول��ة، حيث  �أب��ن��اء 
�ل���دول���ة  د�خ������ل  ي��ت��ي��م��اً   10450
وخ��ارج��ه��ا م��ع ت��وف��ري ك��اف��ة خدمات 
�حلياة �لكرمية و�لتعليم، من خال 
�أكرث  بالإ�شافة  لاأيتام،  د�ر   100
�رت���و�زي، و1300  بئر   5500 من 
�خلريي  �لعمل  �أن  م��وؤك��د�ً  م�شجد، 
م��ت��اأ���ش��ل يف ن��ف��و���س �ب���ن���اء �لم�����ار�ت 
�لدولة  د�خ�����ل  م�����ش��اري��ع��ه��م  ومت���ت���د 
وخ���ارج���ه���ا ح���ي���ث ي���ت���م ت���وث���ي���ق تلك 
وتنمية  ��شتمر�رها  بهدف  �لأع��م��ال 

دورها من خال �أجيال �مل�شتقبل.

•• اأبوظبي-الفجر:

قطاع  خ��ال  م��ن  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  تو��شل 
خدمات �لدعم و�مل�شاندة �إجر�ء�تها لإ�شعاد �ملجتمع 
خال �شهر رم�شان �ملبارك من خال حزمة من 
�ملبادر�ت و�خلدمات �لتي ت�شتهدف تقدمي خدمات 
�ل�شهر  خ��ال  �ملتعاملني  �حتياجات  م��ع  تتنا�شب 

�لف�شيل .
�تخاذها  عن  �لبلدية  ك�شفت  �لإط���ار  ه��ذ�  و�شمن 
�ل�شركاء  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون  م��ت��م��ي��زة  �إج�����������ر�ء�ت 
�حل�ش�س  م�����ش��اع��ف��ة  ت�شمنت  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
�ل�شهرية خال �شهر رم�شان �ملبارك وملدة �شهرين 
31 مايو  ول��غ��اي��ة   2019 �أب��ري��ل   1 �ب���ت���د�ًء م��ن 

.  2019

�ل�شلع  بع�س  �أ�شعار  تخفي�س  �لبلدية  �أق��رت  كما 
�ل�شلع  �أعمال مر�كز  بالتن�شيق مع جلنة  �لغذ�ئية 
�ل�شلع  مل��ر�ك��ز  �مل�شائي  �ل����دو�م  وتفعيل  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 
بالإ�شافة  �مل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  خ��ال  �لغذ�ئية 
�إىل �لدو�م �ل�شباحي، على �أن يكون من �ل�شاعة 8 
�شباحاً و لغاية �ل�شاعة 3 بعد �لظهر )دو�م �شهر 
رم�شان( و�شيكون هناك دو�م م�شائي يف فرع �ملرور 

من �ل�شاعة 9 م�شاًء و لغاية �ل�شاعة 2 �شباحاآ.
وقامت �لبلدية باإن�شاء منفذ بيع موؤقت يف منطقة 
�ل�شهامة يف فرتة �شهر رم�شان �ملبارك، وذلك ل�شد 
�حتياجات �أهايل �ملنطقة، بعد �إغاق فرع جمعية 

�أبوظبي �لتعاونية. 
�شيارتني  ت��وف��ري  ع��ل��ى   ك��ذل��ك  �لبلدية  وح��ر���ش��ت 
�ملدعمة  �ل�شلع  �إ�شافيتني لتغطية طلبات تو�شيل 

�لمار�ت  بريد  جمموعة  خ��ال  من  �أ���ش��رع  ب�شكل 
لاأ�شر  خم�ش�شة  �أرز  ك��ي�����س   2128 وت��وف��ري   ،
�إف��ط��ار �شائم من  �إع���د�د وج��ب��ات  �مل��و�ط��ن��ة بهدف 

خال موؤ�ش�شة خليفة لاأعمال �لإن�شانية.
و�لتكافل  و�ل����ع����ط����اء  �خل�����ري  ل��ق��ي��م  وت���ر����ش���ي���خ���ا 
مع  �لتن�شيق  عملية  �لبلدية  �أجن���زت  �لجتماعي 
�جل��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة ل��ت��وف��ري ���ش��ل��ة غ��ذ�ئ��ي��ة لاأ�شر 

مدينة  يف  �أ�شرة   3436 عددهم  و�لبالغ  �ملتعففة 
و�أي�شا  �لأحمر،  �لهال  هيئة  خال  من  �أبوظبي 
�ل�شلع  تو�شيل  خ��دم��ة  ل��ت��اأم��ني  ���ش��ي��ارت��ني  ت��وف��ري 
�أ�شحاب �لهمم بو��شطة نظام �ملن�شة  �إىل  �ملدعمة 
ر�شوم،  �أي  دون  جم���ان���ا  ه����ب(  �ل��ذك��ي��ة)���ش��م��ارت 
يف  �أ�شرع  خدمات  لتوفري  �لعمال  عدد  وم�شاعفة 

مر�كز �ل�شلع �ملدعمة .

اإن�شاء منفذ بيع موؤقت يف منطقة ال�شهامة 

بلدية مدينة �أبوظبي تكثف �إجر�ء�تها الإ�سعاد �ملجتمع يف �سهر رم�سان �ملبارك
م�شاعفة احل�ش�ص ال�شهرية لل�شلع املدعمة خالل رم�شان وتخفي�ص اأ�شعار بع�شها وتو�شيلها جمانا اإىل اأ�شحاب الهمم وكبار ال�شن

•• عجمان : الفجر

تر�أ�س �شعادة �أحمد �إبر�هيم �لغما�شي نائب رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �ملو��شات �لعامة 
لاأجندة �ملعتمدة و�خلا�شة باجتماعات جمل�س �إد�رة  وفقا  �لدوري  �لجتماع  – عجمان 
�إبريل باملبنى �لرئي�شي باجلرف ، بح�شور  �ملو��شات �لعامة و�لذي عقد يف نهاية �شهر 
بد�ية  �لغما�شي يف  �إبر�هيم  �أحمد  �شعادة  ورحب  �لعام.   و�ملدير  �لإد�رة  �أع�شاء جمل�س 
�لجتماع بكافة �لأع�شاء، معربا عن �شعادته مبا مت �جن��ازه خال �لربع �لأول من عام 
�لعمل وتقدمي �خلدمات �ملتميزة للجمهور، م�شري�  �آلية  تعزيز  �ملوؤ�ش�شة يف  ودور   2019
�إىل �لدعم �لاحمدود من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س 
ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  من  �حلثيثة  و�ملتابعة  عجمان  حاكم  �لأعلى 
�ل�شرت�تيجية  بتحقيق �خلطة  �شموه  �لتنفيذي وتوجيهات  �ملجل�س  رئي�س  عهد عجمان 

2021 كما �شادق  روؤي��ة عجمان  �ملجتمع ويتما�شى مع  للموؤ�ش�شة مبا يو�كب متطلبات 
�أع�شاء جمل�س �لإد�رة على حم�شر �لجتماع �ل�شابق وما �شدر عنه من قر�ر�ت وتو�شيات 
�لعام  من  �لأول  للربع  �ملالية  �لبيانات  على  و�طلع   ، �ل�شابق  �لجتماع  حم�شر  يف  وردت 
�ملو��شات  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  عمري  بن  �أحمد  عمر  �ملهند�س  �شعادة  وعر�س  �جل���اري  
�ملوؤ�ش�شة خال هذه  نفذته  وما  �لأد�ء  �لأول من حيث  �لربع  نتائج  �ملجل�س  على  �لعامة 
�لفرتة �لزمنية من �جناز�ت، كما و�شح �شري �لعمل و�لتن�شيق مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
عجمان ب�شاأن تفعيل �لفح�س �لفني و�فتتاح مر�كز �أخرى يف �إمارة عجمان ح�شب �خلطة 
�ل�شرت�تيجية للموؤ�ش�شة ويف نهاية �لجتماع حث �شعادة �أحمد �إبر�هيم �لغما�شي نائب 
رئي�س جمل�س �لإد�رة بتذليل كل �ل�شعاب و�لتحديات �لتى تو�جه م�شرية �لتنمية و�لتقدم 
و�ملو��شات على  �لنقل  ت�شهم يف تطوير حركة  �أج��ل تقدمي خدمات متميزة  وذل��ك من 

�مل�شتوى �ملحلي و�لقليمي.

جمل�ض �إد�رة مو��سالت عجمان يطلع على �إجناز�ت �لربع �الأول من 2019 

اأو�شى اإن�شاء ل�شندوق تكافل لدعم اأبناء املواطنات

�الإمار�ت للتنمية �الجتماعية يف ر�أ�ض �خليمة تنظم جمل�ض )�لت�سامح عطاء(

•• عجمان- الفجر:

ف����از ف���ري���ق ه��ن��د���ش��ي م���ن خريجي 
�لتحدي  ق��م��ة  ع��ج��م��ان يف  ج��ام��ع��ة 
�لكبري �لعاملية، �لتي �أقيمت موؤخر� 
يف دبي، بجائزة “�ختيار �جلمهور” 
�ل�شطناعي  �ل�����ذك�����اء  ف���ئ���ة  ع�����ن 
م����ن �أج������ل �خل�����ري �مل��ج��ت��م��ع��ي عن 
�ل�شابعة”.  “�حلا�شة  م�����ش��روع��ه��م 
و�مل�����ش��روع ع��ب��ارة ع��ن ن��ظ��ار�ت ذكية 
�لب�شرية  �مل��ن��ب��ه��ات  بتحويل  ت��ق��وم 
�إىل تعليمات �شمعية، ويتيح �لنظام 

�مل�شاركة  �لب�شرية  �لإعاقات  ل��ذوي 
يف �لتعليم وتنمية �ملهار�ت �ملهنية.

“�حلا�شة  كما ح�شد فريق م�شروع 
�لفائقة  �لأو�����ش����م����ة  �ل�شابعة” 
بقيمة  �مل��ح��رتف  �لفني  و�ل��ت��دري��ب 
ليتمكن  �أم��ري��ك��ي  دولر  �أل���ف   35
�لفريق من تطوير �لنموذج �لأويل 

للم�شروع.
�لدكتور  ق���ال  �لإجن������از،  ه���ذ�  وع���ن 
كرمي �ل�شغري، مدير جامعة عجمان 
�لفريق  ب���ه���ذ�  ف����خ����ورون  “نحن 
ما  يجمع  �أن  ��شتطاع  لأن���ه  �ل��ر�ئ��ع 

بني �لعلم و�أن ي�شخر ما �كت�شبه من 
�مل�شلحة  لتحقيق  ومهار�ت  معرفة 
�لعامة ، فم�شروعهم جت�شيد للقيم 
يف  و�لبتكار  لاإن�شانية  �جلوهرية 
فريق  ب��اأن  ونوؤمن  عجمان.  جامعة 
لديه  �ل�شابعة”  “�حلا�شة  م�شروع 
�ل���ق���درة ع��ل��ى �إح�����د�ث ت���اأث���ري كبري 
ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع«. وق���د ع����رّبت جلنة 
�لتحكيم و�جلماهري على حد �شو�ء 
�إع��ج��اب��ه��م مب��ج��م��وع��ة �حللول  ع��ن 
م�شروع  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ام��ل��ة 
�حلا�شة �ل�شابعة، خا�شة يف جمالت 

�لوعي �ملكاين و�ملاحة �لد�خلية.
تزيني  �ملهند�شة  قالت  جانبها،  من 
�شريف، خريجة جامعة عجمان �لتي 
قامت بتطوير �مل�شروع مع زميلَيها 
�أي�������ش���ا �شمري  خ��ري��ج��ي �جل���ام���ع���ة 
“�إن  با�شري�تز�ده:  و�شاهني  �شريف 
كثري  ل��ه  �ل�شابعة  �حلا�شة  م�شروع 
من �ملميز�ت �لتي لها �أهمية كربى 
يف م�شاعدة ذوي �لهمم من �أ�شحاب 
�لإعاقات �لب�شرية على �ل�شتقال 
�ملاأمول  �لن��دم��اج  وحتقيق  ب�شرًيا 
�لعديد  �أك�����دت  ح��ي��ث  �مل��ج��ت��م��ع.  يف 

�أن �لعزلة توؤثر على  من �لدر��شات 
�لهمم  لأ���ش��ح��اب  �لعقلية  �ل�شحة 
�لإدر�ك  �نخفا�س  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا 

و�مل�شاكل �لع�شبية«.
�حلا�شة  م�شروع  �أن  تزيني  و�أك���دت 
يف  بنجاح  �خ��ت��ب��اره  مت  ق��د  �ل�شابعة 
�لأفر�د  مع  �ملهني  �لتدريب  دور�ت 
�لذين يعاون من �لإعاقة �لب�شرية، 
�لأمر �لذي يعزز من �ل�شتفادة من 

�مل�شروع يف �شوق �لعمل.
ور�شاه  �شعادته  ع��ن  �لفريق  وع��رّب 
ع�����ن �مل�����������ش�����روع، �ل�������ذي ي���ن���ب���ع من 

وقالو�  �ملجتمع،  جتاه  م�شوؤوليتهم 
�إن م�����ش��روع �حل��ا���ش��ة �ل�����ش��اب��ع��ة من 

�أك���رب من  ع���دد�  ي�شاعد  �أن  �مل��ت��وق��ع 
�لأ����ش���خ���ا����س �ل����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 

�مل�شتقبل  يف  �لإب�������ش���ار  يف  م�����ش��اك��ل 
�لقريب.

م�سروع »�حلا�سة �ل�سابعة« جلامعة عجمان يفوز 
بجائزة قمة �لتحدي �لكبر �لعاملية
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اأخبـار الإمـارات

•• العني - الفجر

  �أز�لت �إد�رة �لرقابة و �لتفتي�س بالقطاع 
ممثلة  �لعني  مدينة  لبلدية  �ل�شرقي 
ع�شو�ئية  �شوقاً  �ل��ع��ام   �ملظهر  بق�شم 
�أقامها باعة جائلون على �متد�د �شارع 
ب�شائع  لعر�س   ، �ل�����ش��رك��ات   مع�شكر 
وم��ن��ت��ج��ات خمتلفة غ��ري م��رخ�����ش��ة  ، 
كما قامت �لفرق �لتفتي�شية مب�شادرة 
12 طنا من �لب�شائع �ملخالفة ، ت�شم 
غري  �أخ���رى  منتجات  و  غذ�ئية  م��و�د 
���ش��احل��ة ل��ا���ش��ت��ه��اك . و ت��اأت��ي هذه 
�حلمات  م��ن  �شل�شلة  �شمن  �حلملة 

�إد�رة  ب���ه���ا   ت���ق���وم  �ل���ت���ي  �ل��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة 
�ملظهر  حلماية  �لتفتي�س  و  �ل��رق��اب��ة 
�لعام و ت�شتهدف �لعمالة �ل�شائبة وما 
متار�شه من �شلوكيات خاطئة وخطرة 
ل   ، للمدينة  �حل�شاري  �ملظهر  ت�شوه 
على  �لتفتي�شية  �ل��ف��رق  دور  يقت�شر 
�لب�شائع  وم�شادرة  �ملخالفات  حترير 
غ����ري �مل���رخ�������ش���ة، ب����ل ت�����ش��م��ل �أع���م���ال 
�جلانب  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �لتفتي�س  ف���رق 
�لإر�شادي وتوجيه �ملخالفني للحد من 
و�ملمار�شات �خلاطئة،  �لتجاوز�ت  هذه 
و�ط���اع���ه���م ع��ل��ى خم���اط���ره���ا. وق���ال 
ق�شم  رئي�س  �حلمودي  �شرحان  �حمد 

�ملظهر �لعام بالقطاع �ل�شرقي ببلدية 
خطة  �لبلدية  نفذت    ، �لعني  مدينة 
�شرطة  مركز  م��ع   بالتعاون  مدرو�شة 
مزيد ومركز �إد�رة �لنفايات “ تدوير” 
بالقطاع  و�لتفتي�س  �ل��رق��اب��ة  �إد�رة  و 
�ل�شرقي ،  ليتم تنفيذ حملة مفاجئة 
عن  �أ�شفر  ما  �ل�شوق  باعة  ��شتهدفت 
وم�شادرة   ، خم��ال��ف��ة    11 ت��وج��ي��ه 
و�ل���ف���و�ك���ه  �خل�������ش���ار  م����ن  .10طناً 
و�ملخلفات  �ل��ب�����ش��ائ��ع   م���ن  ط���ن   و2 
ت�شعى  و�أ�شاف �حلمودي   . �لع�شو�ئية 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني ممثلة ب����اإد�ر�ت 
�ل���رق���اب���ة و�ل��ت��ف��ت��ي�����س ب��ت��ن��ظ��ي��م ع����دد�ً 

م���ن �حل���م���ات �ل���ت���ي ت���ه���دف لإز�ل�����ة 
م�شوهات �ملنظر �لعام، و�حلفاظ على 
�مل�شتهلكني  وحماية  �لعامة،  �ل�شحة 
ت�شويقها  يتم  �لتي  �مل���و�د  �أخ��ط��ار  م��ن 
ع����رب �ل���ب���اع���ة �جل���ائ���ل���ني و�لأ������ش�����و�ق 
من  �ملرخ�شة  وغ��ري  �لنظامية،  غ��ري 
وت�شمنت  ه����ذ�  �مل��خ��ت�����ش��ة.  �جل���ه���ات 
من  �شخمة  كميات  �مل�شبوطة  �مل���و�د 
كهربائية  و�أجهزة  �مل�شتعملة،  �ملاب�س 
وكميات  منزلية،  و�أدو�ت  و�إلكرتونية، 
�ملتنّوعة كاخل�شار  �لغذ�ئية  �ملو�د  من 
�ملو�د  من  وغريها  و�للحوم  و�لفو�كه 
�لأخ������رى، ل��ي��ت��م م�����ش��ادرة ه���ذه �مل���و�د 

و�إت��اف��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز �إد�رة 
�لنفايات، و�لقب�س على معظم �لباعة 
�مل��ت��ج��ول��ني، مت��ه��ي��د�ً ل��ت��ح��وي��ل��ه��م �إىل 
�جل��ه��ات �ملخت�شة لت��خ��اذ �لإج���ر�ء�ت 
�لقانونية، وتدعو بلدية مدينة �لعني 
�لتكاتف  �إىل  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل���و�ط���ن���ني 
�ل�شلبية  �لظو�هر  ملكافحة  �ملجتمعي 
�ل�شحة  و���ش��روط  للقو�نني  �ملخالفة 
�ل��ع��ام��ة. وت��و����ش��ل بلدية  و�ل��ن��ظ��اف��ة 
�لتفتي�شية  �حل��م��ات  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة 
�لعام،  م��د�ر  على  �مل�شتمرة  و�لرقابية 
ف��ي��م��ا ���ش��ي��ت��م ت��ك��ث��ي��ف��ه��ا خ�����ال �شهر 
رم�����ش��ان �مل��ب��ارك، م��ن خ��ال دوري���ات 

�لتجاوز�ت  مل��و�ج��ه��ة  ول��ي��ل��ي��ة  ن��ه��اري��ة 
ومظهر  �مل��ج��ت��م��ع  ب�����ش��ح��ة  �ل�������ش���ارة 
�لظو�هر  م��ن  للحد   ، �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة 

 ، ل��ه��ا   ت��ه��دي��د�ً  �أن ت�شكل  �ل��ت��ي ميكن 
وت���دع���و ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني جميع 
�لتعامل مع هذه  �أف��ر�د �ملجتمع بعدم 

ب�شائع  �أي  �أو  �ل��ع�����ش��و�ئ��ي��ة   �لأ����ش���و�ق 
حفاظاً  �مل�شدر  جمهولة  و  معرو�شة 

على �شحتهم و�شامتهم .

•• اأبوظبي – الفجر:

�لكعبي  ب��ن��ت حم��م��د  ن�����ورة  ب��ح��ث��ت 
مع   �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وزي���رة 
�أل���ب���ريت���و ب��ون��ي�����ش��ويل وزير  م��ع��ايل 
�لتعاون  جمالت  �لإيطايل  �لثقافة 
تعزيز  و�شبل  �لبلدين  بني  �مل�شرتك 
�ل���ع���اق���ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة �لإم����ار�ت����ي����ة 
�لإيطالية من خال �إقامة م�شاريع 
ثقافية وفنية م�شرتكة جتمع فناين 
�لكعبي  ن��ورة  ناق�شت  كما  �لبلدين. 
م���ع ل��وي��ج��ي ب���ون���ارو ع��م��دة مدينة 
�لبندقية وهولو بار�تا رئي�س بينايل 
�لثقافية  �ل�شر�كة  تطوير  �لبندقية 
بجناحها  مم���ث���ل���ًة  �لإم����������ار�ت  ب����ني 
ومدينة  �ل���ب���ي���ن���ايل،  يف  �ل���وط���ن���ي 
�لثقافية  مب��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  �ل��ب��ن��دق��ي��ة 
على  �لعريقة  �ل�شياحية  و�شروحها 
خارطة �ل�شياحة �لعاملية بوجه عام، 
وتناول  خا�شًة.  �لثقافية  و�ل�شياحة 
جهود  تلعبه  �ل��ذي  �ل��دور  �لجتماع 
تقريب  يف  �لثقافية  �لدبلوما�شية 

ون�شر  �لبلدين،  بني  �لنظر  وجهات 
�لآخر  على  و�لنفتاح  �لت�شامح  قيم 
وتقديرها،  ثقافته  على  و�ل��ت��ع��رف 
من خال �ملحافل �لثقافية �لعاملية 

كبينايل �لبندقية.
وتفقدت نورة �لكعبي �جلناح �لوطني 

�لإم����������ار�ت، و�ملُ����ق����ام �شمن  ل���دول���ة 
�ملعر�س  م��ن   58 �ل����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
�لدويل للفنون يف بينايل �لبندقية، 
�لعاقات  ل��ت��ع��زي��ز  ���ش��ع��ي��اً  وذل������ك 
�لإيطالية،  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
وترجمًة لدعم وز�رة �لثقافة وتنمية 

�ملعرفة للجناح �لذي تتوىل موؤ�ش�شة 
�آل نهيان مهام  �شامة بنت حمد�ن 

�ملفّو�س �لر�شمي له.
لدولة  �لوطني  للجناح  زيارتها  ويف 
ت�شتمر  �ل��ذي  �لبينايل  �لإم���ار�ت يف 
فعالياته لغاية 24 نوفمرب 2019، 

��شتطلعت نورة بنت حممد �لكعبي، 
�ملعرفة،  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي������رة 
�لد�ئم  �ملقر  يف  �لإمار�تية  �مل�شاركة 
�لأر�شنايل، حيث  للجناح يف منطقة 
تعرفت على �لعمل �لفني �لتجهيزي 
�ل�شاعرة  �إب��������د�ع  م����ن  “عبور”، 

و�ملخرجة �ل�شينمائية جنوم �لغامن، 
و�لذي مت ت�شويره يف دولة �لإمار�ت 
�لقيمني  م��ع  بالتعاون  و�لبندقية، 
�شام  �ل���وط���ن���ي  ل���ل���ج���ن���اح  �ل���ف���ن���ي���ني 
بردويل وتيل فلر�ت، و�أبدت �إعجابها 
و�ملرئية  �لب�شرية  �لفنون  بامتز�ج 

و�ملعريف  �ل��ث��ق��ايف  و�لإرث  ب��ال�����ش��ع��ر 
�لعربي عرب هذ� �لعمل.

�لثقافة  �لكعبي وزيرة  و�أ�شادت نورة 
جامعة  رئ��ي�����ش��ة  �مل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة 
و�لإبد�عية  �لفنية  ب��الأع��م��ال  ز�ي���د 
�مل��ت��م��ي��زة ل��ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة ز�ي���د يف 

بينايل �لبندقية �لتي تعك�س نه�شة 
ومتجددة  م�شتمرة  وفنية  ثقافية 
عرب �لأجيال �جلديدة من �ملبدعني 
و�مل����ب����دع����ات م����ن �لإم�����������ار�ت، حيث 
تعرفت من �لطالبات خال زيارتها 
جلناح �جلامعة على �أعمالهن �لفنية 
وم�شامينها.  �أ���ش��ك��ال��ه��ا  مبتختلف 
�ل��ط��ال��ب��ات م��ن تنفيذ  و����ش��ت��ط��اع��ت 
�لبيئة  م��ن  م�شتوحاة  فنية  �أع��م��ال 
و�لإيطالية  �لإم���ار�ت���ي���ة  و�ل��ث��ق��اف��ة 
ك��ج��زء م��ن ب��رن��ام��ح فني �م��ت��د على 

مد�ر �أ�شبوعني.
�ل������ربدة، نظمت  و���ش��م��ن م����ب����ادر�ت 
وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة جل�شة 
�أنيا  �لفنانتني  ��شت�شافت  نقا�شية 
ناق�شت  ه��ي��م�����ش��ي��ان،  و���ش��ه��ن��د  ق��ي��وم 
تعك�س  �ل���ت���ي  �ل���ف���ن���ي���ة  �أع���م���ال���ه���م���ا 
�حلديثة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  ب���ني  �ل��ت��ق��اط��ع 
على  �ل���وز�رة  و�أطلقت  و�لتقليدية، 
�لت�شاميم  ك��ت��اب  �جل��ل�����ش��ة  ه��ام�����س 
�لهند�شية و�لفن يف �ل�شرق �لأو�شط 

�حلديث«.

•• دبي-وام:

ب�شهر  �خلا�شة  �ملو�شمية  حملتها  �ل��رب  د�ر  جمعية  �أطلقت 
رم�شان �مل��ب��ارك يف دول��ة �لإم����ار�ت و30 دول��ة ح��ول �لعامل 
تتوزع بني 3 قار�ت �آ�شيا و�أفريقيا و�أوروبا. وقال عبد �هلل علي 
بن ز�يد �لفا�شي �ملدير �لتنفيذي جلمعية د�ر �لرب �أن حملة 
رم�شان هذ� �لعام خارج �لدولة ت�شمل م�شاريع �إفطار �ل�شائم 
وزكاة �لفطر وك�شوة �لعيد وتوزيع �ل�شال �لرم�شانية “�ملري 
و13  40 هيئة ومنظمة خريية  �لرم�شاين” بالتعاون مع 

�شفارة لدولة �لإمار�ت من �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني للجمعية 
“ �ل�شود�ن  وه��ي  �حلملة  تغطيها  �لتي  �لثاثني  �ل���دول  يف 
و�لنيجر  وت�شاد  و�ل�شومال  و�أوك��ر�ن��ي��ا  و�أثيوبيا  و�ل�شنغال 
و�لهند وتاياند وتنز�نيا و�أوغند� و�أندوني�شيا وتوجو و�شاحل 
وم�شر  فا�شو  وبوركينا  و�شي�شل  و�شرييانكا  ورو�شيا  �لعاج 
وموري�شيو�س  وبنني  وموريتانيا  وفل�شطني  وكينيا  وم��ايل 
�أن  �إىل  و�أ�شار  ونيبال«.  وطاجك�شتان  وغانا  وغامبيا  وغينيا 
�إفطار  م�شروع  على  ت�شتمل  �ل��دول��ة  د�خ��ل  �حلملة  م�شاريع 
ر�أ�س  عجمان  دب��ي  �إم����ار�ت  يف  موقعا   23 ويت�شمن  �شائم 

�إفطار.  وجبة  و300  �ألفا   246 ويوفر  و�لفجرية  �خليمة 
�لدولة  خ��ارج  رم�شان  حملة  من  �مل�شتفيدين  �أن  �إىل  ولفت 
و�ملد�ر�س  و�جلامعات  �لفقرية  و�لأ�شر  و�لأر�م��ل  �لأيتام  هم 
و�مل�شاجد و�لتجمعات �ل�شكانية و�ملجاورين للم�شاجد. يذكر 
�نه ومت خال �لعام �ملا�شي توزيع ما يقارب من 291160 
�لمار�ت  كافة  ع��دة يف  م��و�ق��ع  لت�شمل  �ل��دول��ة  د�خ��ل  وجبة 
على  ت��وزع  وجبات  �إفطار  ومو�ئد  رم�شانية  خيم  هيئة  على 
دولة   36 يف  �لإم���ار�ت  خ��ارج  �لتوزيع  �شمل  فيما  �لعمالة.. 

��شتفاد منها ما يقارب 338137 �شخ�شا.

»د�ر �لرب« تطلق حملتها �لرم�سانية يف �الإمار�ت
 و30 دولة حول �لعامل

اأ�شادت باإبداعات طالبات جامعة زايد

نورة �لكعبي تناق�ض مع وزير �لثقافة �الإيطايل تعزيز �لعالقات �لثقافية 

•• الظفرة-الفجر:
»م�شاندة«  �ل��ع��ام��ة  للخدمات  ظبي  �أب���و  �شركة  م��ع  .ب��ال��ت��ع��اون 
بتكلفة  �مل��رف��اأ  مبدينة  و�لأع����اف  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  ل��ل��م��و�د  م�شتودع 

لقطاع  �مل�شروع  �إجن��از  �شهادة  ت�شليم  ومت  دره��م.  7.5مليون 
ت�شغيله.   يف  للبدء  �مل��رف��اأ  مبدينة  و�شو�حيها  �مل���دن  خ��دم��ات 
�لغذ�ئية  للمو�د  �أحدهما  �مل�شروع خمزنني رئي�شيني  ويت�شمن 

ومر�فق  �لعماء  وخدمة  �إد�ري���ة  ومكاتب  ل��اأع��اف،  و�لآخ���ر 
خدمات مب�شاحة �جمالية تبلغ 1،700 مرت مربع. بالإ�شافة 
�ىل �أعمال �ملد�خل ومو�قف لل�شيار�ت، وياأتي �مل�شروع �نطاقا 

من خطة �لبلدية �لر�مية �إىل توفري مر�فق عامة وفق �أف�شل 
ويهدف  �ملنطقة.  يف  �ل�شكان  وتلبي حاجة  و�ملعايري  �ملو��شفات 
�لتحتية، مبا يتو�فق مع معايري  بالبنية  �إىل �لرتقاء  �مل�شروع 

من  ��شرت�تيجي  خم��زون  لتوفري  و�ل�شامة،  و�ل�شحة  �لأم��ن 
�ملو�د �لغذ�ئية مبدينة �ملرفاأ، �إ�شافة �إىل �حلفاظ على �لأعاف 

للرثوة �حليو�نية يف جميع �لأوقات.

دوريات نهارية و ليلية لر�شد املخالفني

بلدية مدينة �لعني تزيل �سوقا ع�سو�ئية وتر�سد 12 طنا من �لب�سائع �ملخالفة

بلدية منطقة �لظفرة وم�ساندة تنجز�ن م�سروع م�ستودع للمو�د �لغذ�ئية مبدينة �ملرفاأ
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•• دبي-الفجر:

للعام �ل�شاد�س على �لتو�يل، �أطلقت 
يف  و�مل��������ر�أة  �ل��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة  �إد�رة 
يف  �لإن�شان  حلقوق  �لعامة  �لإد�رة 
“�أ�شعدمتوين”  �شرطة دبي مبادرة 
�لعامة  �لإد�رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
و�لإ�شاحية،  �لعقابية  للموؤ�ش�شات 
وهيئة �ل�شحة بدبي، وجمعية دبي 
�خلريية، لإدخال �لبهجة و�ل�شرور 
من  وطفلة  طفا   70 ق��ل��وب  على 
ك�شوة  ب���ت���وزي���ع  �ل���ن���زي���ات،  �أب����ن����اء 
�لرم�شاين  و�مل����ري  ع��ل��ي��ه��م،  �ل��ع��ي��د 
على �أ�شرهم. ح�شر �إطاق �ملبادرة، 
�لعميد علي حممد �ل�شمايل مدير 
�لإد�رة �لعامة للموؤ�ش�شات �لعقابية 
و�لإ�����ش����اح����ي����ة، و�ل���ع���م���ي���د ع����ارف 
حماية  �إد�رة  م��دي��ر  �أه��ل��ي،  حم��م��د 
و�مل����ق����دم جميلة  و�مل���������ر�أة،  �ل��ط��ف��ل 
�لن�شاء،  �شجن  �إد�رة  �لزعابي مدير 

وعدد من �ل�شباط و�لأفر�د 
�شرطة  �إن  �ل�شمايل  �لعميد  وق���ال 
�إط�����اق  �إىل  ����ش���ارع���ت  ط���امل���ا  دب�����ي 
�شملت  وخ��ريي��ة  �إن�شانية  م��ب��ادر�ت 
�ملجتمع،  و���ش��ر�ئ��ح  �لفئات  خمتلف 
�ن���ط���اق���ا م����ن �إمي����ان����ه����ا ب����دوره����ا 

�ملجتمعي �إىل جانب �لأمني، م�شري� 
�إىل منحهم �هتماما خا�شا باأطفال 
�لنزيات ومن ذلك ح�شانة رعاية 
�أن�شاأناها  �ل��ت��ي  �ل��ن��زي��ات  �أط���ف���ال 
يف ���ش��ج��ن �ل��ن�����ش��اء مب�����ش��اح��ة 658 
مرت� مربعا، وت�شم 8 غرف باأ�شرة 
د�خلية،  �أل���ع���اب  وم��ن��اط��ق  وم���ه���د، 
وعيادة طبية وقاعة طعام وغريها.

من جانبه، قال �لعميد عارف �أهلي، 
�إن �ملبادرة بدخولها عامها �ل�شاد�س، 
ن���ك���ون ق���د جن��ح��ن��ا وهلل �حل���م���د يف 
330 ط��ف��ا وط���ف���ا من  �إ����ش���ع���اد 

�أبناء �لنزيات منذ �نطاق �ملبادرة 
عام 2014، موؤكد� �أن هذه �ملبادرة 
�لت�شامح  ق��ي��م  ت��ر���ّش��خ  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
دبي  ���ش��رط��ة  دور  وت���ع���زز  و�مل��ح��ب��ة، 
�لإن�شاين، وتعك�س �لآثار �لإيجابية 
قطاعات  ب���ني  �مل�����ش��رتك��ة  ل��ل��ج��ه��ود 

�لعمل �ملختلفة يف �ملجتمع.
جميلة  �مل����ق����دم  ق����ال����ت  ب������دوره������ا، 
توّفر  �ل�����ش��ج��ن  �إد�رة  �إن  �ل��زع��اب��ي 
لأطفال  ومريحة  �إي��ج��اب��ّي��ة  �أج���و�ء 
م�شتلزماتهم  ك��اّف��ة  م��ع  �ل��ن��زي��ات 
م�����ن �مل������اأك������ل �مل���ن���ا����ش���ب و�مل�������ش���رب 

وف��ح��و���ش��ات ط��ب��ّي��ة دورّي�����ة وتعليم 
و�لكتابة،  �ل����ق����ر�ءة  �أ���ش��ا���ش��ي��ات  يف 
على  حري�شة  �لإد�رة  �أن  م�شيفة 
و�ملنا�شبات  �لأف�������ر�ح  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، و�إط�����اق م���ب���ادر�ت عّدة 
�ل��ف��رح��ة و�ل��ب��ه��ج��ة لقلوب  ت��دخ��ل 
روح  �أن  م��وؤك��دة  و�ل�شغار،  �لأم��ه��ات 
�ملكان،  يف  �ل�����ش��ائ��دة  ه���ي  �ل���ق���ان���ون 
وفقها  �لتعامل  يتم  �لتي  و�لركيزة 
و�أن  و�أط���ف���ال���ه���ن،  �ل���ن���زي���ات  م���ع 
و�أخوّية  �أ���ش��رّي��ة  �ل�شائدة  �لأج����و�ء 

باملقام �لأول. 

•• ابوظبي-الفجر: 

�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ل�������ش���وؤون  �ل���دول���ة  وز�رة  ن��ظ��م��ت 
�لحتادي بالتعاون مع م�شت�شفى ميديور يف �أبوظبي 
�ملوظفني  توعية  بهدف  تهمنا”  “�شحتك  م��ب��ادرة 
خللق  �ل�شحية  �لتغذية  باأهمية  �ل��وع��ي  وحت�شني 

ثقافة �شحية بني  �ملوظفني. 
وتخلل �ملبادرة �لتي عقدت يف مقر �لوز�رة باأبوظبي 
رم�شان”  يف  �ل�شحي  “�ل�شيام  بعنو�ن  عمل  ور�شة 
�ل�شهر  خ��ال  �ل�شحي  �ل�شيام  كيفية  �إىل  تطرقت 
�لعديد من �جلو�نب �ل�شحية، مبا  باإتباع  �لف�شيل 
�شمن  �ل��دم  يف  �ل�شكر  م�شتوى  على  �حل��ف��اظ  فيها 

م�شتوى  �رتفاع  جتنب  وكيفية  �لطبيعية،  �ملعدلت 
�ملحافظة  كيفية  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ك��ول��ي�����ش��رتول، 
�ملوؤ�شر�ت �حليوية وموؤ�شر كتلة �جل�شم �شمن  على 
معدلتها �لطبيعية، وتاها فح�شاً و��شت�شارة طبية 
يف  �مل�شاركني  للموظفني  تغذية  لإخ�شائي  جمانية 
�ملبادرة.  وبهذه �ملنا�شبة، قال �شعادة �شامي بن عدي، 

�مل�شاندة:”  �خلدمات  لقطاع  �مل�شاعد  �ل��وز�رة  وكيل 
جهود  بدعم  �مل�شاهمة  على  حر�شنا  �مل��ب��ادرة  تعك�س 
�إر�شاء بيئة �شحية يف �ملجتمع، وتعك�س م�شوؤولياتنا 
بالعمل على حتقيق �أعلى معايري �ل�شحة و�ل�شامة 
يف بيئة �لعمل، وذلك من خال �لعديد من �ملبادر�ت 
�لدورية للتثقيف �ل�شحي و�إبتاع طرق تغذية �شليمة 

ن�شائح  وتقدمي  �إج��ر�ء فحو�شات طبية  �إىل جانب 
بكيفية  ملوظفني  لكافة  �إر���ش��ادي��ة  وتعليمات  طبية 
�ملحافظة على �شحتهم خال �شهر رم�شان حتديد�ً، 
بانعكا�شاته  وتوعيتهم  ع��م��وم��اً  �ل��ع��ام  م���د�ر  وع��ل��ى 
و�ل�شخ�شية  �ملهنية  �حلياة  �شعيد  على  �لإيجابية 

على حد �شو�ء.«

ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  �مل��ب��ادرة حر�س  ه��ذه  وتعك�س 
�لوطني �لحت��ادي على دعم كافة �خلطط  �ملجل�س 
�لر�شيدة  �لقيادة  �هتمام  ترجمة  �لر�مية  �لوطنية 
عمل  بيئة  وتهيئة  و�آم����ن،  �شحي  جمتمع  بتوفري 
�شحية و�إيجابية ت�شهم يف �إ�شعاد �ملوظفني حتفزهم 

على �لإنتاجية. 

•• دبي-الفجر:

خليفة  �هلل  عبد  �للو�ء  �شعادة  �أعلن 
�ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة دبي عن 
دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  دع���م 
حفر  ع��رب   �لأمل”،  “�شقيا  مل��ب��ادرة 
�شبكات  و5  �أف��ري��ق��ي��ا  يف  ب��ئ��ر   25
مت��دي��د م��ي��اه يف م��وري��ت��ان��ي��ا وكينيا 
�ملياه بالتعاون  �إىل توزيع  بالإ�شافة 

مع �ملوؤ�ش�شات �خلريية بالدولة.
�شعادته  ت��د���ش��ني  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  م�����ش��ارك��ة 
دبي يف مبادرة �شباق “�شقيا �لأمل” 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي، رعاه �هلل، عرب ح�شاباته 
�لجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل  على 
�حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ف��ي��ه��ا  ودع����ا 
يف  للم�شاركة  �ل��دول��ة  يف  و�خل��ا���ش��ة 
�ل�شباق �لإن�شاين من خال �لتربع 
ل��ل��م��ن��اط��ق �لتي  ب��امل��ي��اه و�إي�������ش���ال���ه 

تعاين �شحاً يف مو�رد �ملياه �ل�شاحلة 
لل�شرب.

وم�شاعدي  �مل����ري  �ل���ل���و�ء  و����ش���ارك 
�لإد�ر�ت  وم���دي���ري  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د 
وموظفو  �ل�شرطة  وم��ر�ك��ز  �لعامة 
دبي وطلبة مد�ر�س حماية،  �شرطة 
“م�شخة  عرب  �ملياه  �شخ  عملية  يف 

مت  �ل��ت��ي  �ملتنقلة”  �لتفاعلية  �مل���اء 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  م��ب��ن��ى  �إىل  ن��ق��ل��ه��ا 

ل�شرطة دبي.
و�أ�شاد �للو�ء �ملري بامل�شاركة �لو��شعة 
ملوظفي �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
وحر�شهم  �لأم�����ل،  �شقيا  ���ش��ب��اق  يف 
�لإن�شانية  �مل��ب��ادرة  يف  �مل�شاركة  على 

�لتي دعا �إليها رجل �خلري و�لعطاء 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، ت��ز�م��ن��اً م��ع �شهر 
رم�شان �ملبارك لتكون �شبيا لن�شر 
�لإن�������ش���اين لكافة  �خل���ري و�ل��ع��ط��اء 

�ملحتاجني يف خمتلف بقاع �لأر�س.
و�أك����د �ل��ل��و�ء �مل���ري ح��ر���س �لقيادة 

�أهمية  ل�����ش��رط��ة دب���ي ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ة 
�مل�شابقة  يف  و�مل��ن��اف�����ش��ة  �مل�������ش���ارك���ة 
��شتجابة  �ل��ع��ظ��ي��م��ة،  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
لدعوة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�إىل  �آل مكتوم، و�ل��ه��ادف��ة  ر����ش��د  ب��ن 
�لعطاء  �أع��م��ال  يف  �ملجتمع  �إ���ش��ر�ك 
و�إي�شالها  باملياه  �لتربع  خ��ال  من 

للمناطق �لتي تعاين �شحا يف مو�رد 
�شخ  ع��رب  لل�شرب،  �ل�شاحلة  �مل��ي��اه 
با�شتخد�م  �مل���ي���اه  م���ن  ك��م��ي��ة  �أك����رب 
�لفرت��شي  �لتفاعلي  �ل�شخ  جهاز 
�مل��ت��ن��ق��ل. و�أث���ن���ى �ل���ل���و�ء �مل����ري على 
باعتبارها  �لأمل”  “�شقيا  م��ب��ادرة 
�أحد �مل�شاريع �لإن�شانية �لتي تهدف 

�إىل ت�شليط �ل�شوء على م�شكلة �شح 
�ملياه �ل�شاحلة لا�شتخد�م �لب�شري 
ب���امل���ب���ادرة �لتي  �ل���ع���امل، م�����ش��ي��د�ً  يف 
موؤ�ش�شة  مظلة  حت��ت  �إط��اق��ه��ا  مت 
مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�شقيا  �لعاملية، يف مقدمتها موؤ�ش�شة 
�لإم��ار�ت، �ملبادرة �لأكرب من نوعها 

م�شاريع  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  و�مل��ع��ن��ي��ة  ع��رب��ي��ا 
يف  نظيفة  م��ي��اه  لتوفري  م�شتد�مة 
�لعديد من �ملناطق �لتي تعاين �شحا 
�أكرث  منها  ��شتفاد  و�ل��ت��ي  �مل��ي��اه،  يف 

من 8 مايني �إن�شان حول �لعامل.
مبادرة  �إن  �ملري  �للو�ء  �شعادة  وقال 
�إن�شانيا  حتديا  تعترب  �لأم���ل  �شقيا 
نبيا يحمل يف طياته ر�شائل قيمة 
تعزز مفهوم �لعطاء و�شناعة �لأمل، 
و�لتعاطف  �لت�شامن  قيم  وتر�شخ 
�ل��ع��ون للب�شر،  ي��د  �لإن�����ش��اين وم���د 
ي�شرفنا  دب�����ي  ����ش���رط���ة  يف  ون���ح���ن 
�لإن�شانية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  �مل�شاركة 
�لتي تعك�س �شورة �لدولة كحا�شنة 

�إقليمية ودولية للعمل �لإن�شاين.
�شرطة  �أع��رب موظفو  من جانبهم، 
دبي عن �شعادتهم �لبالغة بامل�شاركة 
�لر�ئدة،  �لإن�شانية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  يف 
�ل�شرب  م��ي��اه  ت��وف��ري  يف  و�مل�شاهمة 
تعاين  �لتي  �ملناطق  يف  للمحتاجني 
�ل�شاحلة  �مل����ي����اه  م�������و�رد  يف  ���ش��ح��ا 

لل�شرب.

•• دبي -وام: 

�أعلنت “بيت �خلري” عن توزيعها 25277 وجبة يوميا 
يب�شر  توزيع مما  ونقطة  وم�شجد  48 خيمة  خ��ال  من 
بتجاوز �لهدف �لذي حددته �جلمعية بتوزيع 600 �ألف 
وجبة يف عام �لت�شامح ليقفز �لعدد �إىل ما يزيد عن 750 

�ألف وجبة �إفطار خال هذ� �لعام.
و�لد�عمني  �لكر�م  للمح�شنني  �شكرها  �جلمعية  ووجهت 
تعاونو�  �لذين  من خمتلف �جلهات �حلكومية و�خلا�شة 
عام  �أد�ئ���ه يف  �ل��ذي يحقق طفرة يف  �مل�شروع  �إجن���اح  على 

�لذي  �للوج�شتي  ب��ال��دع��م  �جلمعية  و�أ���ش��ادت  �لت�شامح. 
قدمته �ملوؤ�ش�شات �ملعنية يف دبي و�ملناطق �ل�شمالية وب�شكل 
ظروف  وف��رت  �لتي  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  خا�س 
كهرباء  وهيئة  �ملكتظة  بع�س �خليم  و�ل�شامة يف  �لأم��ن 
�لد�ئمة  و�للجنة  للكهرباء  و�لهيئة �لحتادية  ومياه دبي 

ل�شوؤون �لعمال يف �إمارة دبي.
و�شهد م�شروع مفاطر رم�شان �لذي بد�أته �جلمعية قبل 
خم�س �شنو�ت �إقبال من �لد�عمني و�أهل �خلري و�ملح�شنني 
�لكر�م على �إحياء هذه �ل�شنة وب�شكل خا�س من �ملوؤ�ش�شات 
�لتز�ما  �مل�شروع  ت�شابقت لدعم  �لتي  و�لهيئات �حلكومية 

منها مببد�أ �مل�شوؤولية �ملجتمعية.
وب��ل��غ ع���دد م��و�ق��ع �مل��ف��اط��ر ل��ه��ذ� �ل��ع��ام 12 خيمة و36 
ز�يد �خلري”  “خيمة  توزيع من �شمنها  م�شجد� وموقع 

�لتي تت�شع ملا يزيد عن 3500 �شائم.
و�إد�رة  لتنظيم  ميد�نيا  فريقا  �خلري”  “بيت  وخ�ش�شت 
 21 98 موظفا مدربا وتعاقدت مع  يتكون من  �ملفاطر 
مو��شفات  �شمن  بالوجبات  لتزويدها  مرخ�شا  مطبخا 
�مليد�ين  �لفريق  ويقوم  و�ل�شامة  �ل�شحة  تر�عي  جيدة 
ب��ال��ق��و�ع��د و�ل�شروط  �مل��ط��اب��خ  �ل���ت���ز�م  ي��وم��ي��ا مب��ر�ق��ب��ة 

وم�شتوى �جلودة.

»بيت �خلر« تقدم 750 �ألف وجبة يف رم�سان

بالتعاون مع م�شت�شفى ميديور يف اأبوظبي

وز�رة �لدولة ل�سوؤون �ملجل�ض �لوطني �الحتادي تنظم مبادرة »�سحتك تهمنا« خللق ثقافة �سحية بني موظفيها

املوظفون ي�شخون املياه يف » امل�شخة التفاعلية املتنقلة«

�للو�ء �ملري يد�سن م�ساركة �سرطة دبي يف مبادرة �سباق »�سقيا �الأمل«

•• دبي-وام:

�أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة “عمرة عام 
�لإ�شامية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  من  �لت�شامح” بدعم 
100 موظف  و�لعمل �خل��ريي يف دب��ي لإر���ش��ال 
�إ�شافة �إىل  من �أ�شحاب �لهمم و�مل�شلمني �جلدد 
لأد�ء  حمارمهن  مع  �لهيئة  موظفات  من   10
منا�شك �لعمرة خال �شهر رم�شان �ملبارك وذلك 

للعام �لثالث على �لتو�يل.
وقال �شعادة �شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب 
�إن  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
و�لرب�مج  �مل��ب��ادر�ت  �إط��اق  على  �لهيئة حتر�س 
جميع  ب��ني  �لتو��شل  روح  تعزيز  يف  ت�شهم  �لتي 
�ملوظفني يف �إطار �لتعاليم �لإ�شامية �ل�شامية.. 
من  �ملوظفني  متكن  �ملبادرة  هذه  �أن  �إىل  م�شري� 
زيارة بيت �هلل �حلر�م و�أد�ء منا�شك �لعمرة خال 

�لهيئة  ��شرت�تيجية  �ملبارك �شمن  �شهر رم�شان 
لإ�شعاد �ملوظفني وتقدمي جميع �أوجه �لدعم لهم 
مبا ي�شهم يف حتقيق �لتو�زن بني حياتهم �ملهنية 
�ملهريي  خ��ول��ة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن  و�ل�شخ�شية. 
�ل�شرت�تيجية  قطاع  للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب 
�إطاق  تو��شل  �لهيئة  �إن  �حلكومي  و�لت�����ش��ال 
وبالتايل  موظفيها  �شعادة  حتقق  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 

�شعادة �ملتعاملني و�ملجتمع ب�شكل عام.

»كهرباء دبي« تر�سل 100 موظف من �أ�سحاب �لهمم و�مل�سلمني �جلدد الأد�ء �لعمرة

بتوزيع ك�شوة العيد واملري الرم�شاين 

�سرطة دبي تطلق مبادرة »�أ�سعدمتوين« 
الأطفال �لنزيالت و�أ�سرهم
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اإعــــــــــالن
للنقليات  �ل�ش�����ادة/�جلامعة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�شة رقم:1035687 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بطي حممد بطي حممد �لرميثي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد بطي حممد علي �لرميثي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
لتجارة  �ل�ش�����ادة/�خلليج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لطار�ت  رخ�شة رقم:1101715 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بطي حممد بطي حممد �لرميثي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد بطي حممد علي �لرميثي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
�مليكانيكية  لعمال  �ل�ش�����ادة/�شويت�شجر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لكهربائية ذ.م.م  رخ�شة رقم:1152025 
�شوجاتا �شوند�ر �فارد�ن زوجه كا�شيلينجام �لن�شيز هيان %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�لرحمن �شيف عبد�لرحمن �خل�شر �ل�شويهي %51

�لن�شيز هيان كا�شيلينجام �م كا�شيلينجام %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد حممد رجب �حمد �لزعابي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �خلليج  �ل�ش�����ادة/�شتارة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1020435 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �كرم بدر �لدين %9

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعد حممد �كرم %20
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شفيان حممد �كرم %20

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد حممد �مني زينل �خلوري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �كرم

تعديل ورثة/حذف �حمد حممد �مني زينل �خلوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �مني زنيل �خلوري

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

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
لتجميل  �لرقة  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيد�ت رخ�شة رقم:1057407 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة رمي �شعيد عبد�لنبي �حمد %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة �حمد حممد �شلطان �شعيد �لكعبي

تعديل وكيل خدمات/حذف فاتن �شابر حممد �بر�هيم

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ن�شريه كانو�ل حممد ��شماعيل

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
خلدمات  ر�يز  �ل�ش�����ادة/بر�يت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لتنظيف ذ.م.م رخ�شة رقم:1937557 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيلي�س �شودري كرونا �شودري %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عتيق �لعامل ليت حممد نور ح�شني %2
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ت�شاودهرى حممد رفيق ت�شاودهرى �هلل د�د من 49% �ىل %45
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
معد�ت  لتجارة  لوجيك  �ل�ش�����ادة/باور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

توليد �لطاقة �لكهربائية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1350279 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�لرحمن �شيف عبد�لرحمن �خل�شر �ل�شويهي %51

�لن�شيز هيان كا�شيلينجام �م كا�شيلينجام %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد حممد رجب �حمد �لزعابي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/يوين تيم للخدمات و�مل�شاعدة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لطبية ذ.م.م    رخ�شة رقم:1099714 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة يوين تيم لا�شتثمار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
uniteam investments - Sole Proprietorship LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جمموعة �لبادي للتجارة و�ل�شتثمار ذ.م.م

ALBADIE GROUP FOR TRADING & INVESTMENTS LLC

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

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

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

�لركاب باحلافات �ملوؤجرة 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2423683 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�لرحمن �شيف عبد�لرحمن �خل�شر �ل�شويهي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد حممد رجب �حمد �لزعابي

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

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

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

�جهزة �لقيا�س و�ملعايرة 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2251444 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�لرحمن �شيف عبد�لرحمن �خل�شر �ل�شويهي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد حممد رجب �حمد �لزعابي

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

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

الغاء اعالن �شابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�للولو  �لتجاري معر�س  بال�شم   CN رقم:1375225 
لل�شيار�ت بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع 

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

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خليمة �مللكية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN-1028915  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف عبيد خليفه �شيف �خلييلي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد عتيق جمعه حممد �ملهريي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�حلق بنباحده

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �خليمة �مللكية ذ.م.م
ROYAL TENTS LLC

�ىل/�خليمة �مللكية- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
ROYAL TENTS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

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

تر�ن�س
رخ�شة رقم:CN 1140714 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

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

حنني �لمار�ت لتجميل �ل�شيد�ت
رخ�شة رقم:CN 1041618 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بو�بة �مل�شرق لت�شليح 

كهرباء �ل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1022505 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد �شامل طريف �شعيد �لعلوي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد �شعيد ر��شد �لهنائي

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

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
جلوبال  �ل�ش�����ادة/�يوماك�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لانظمه ذ.م.م 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1993730 

تعديل ن�شب �ل�شركاء
نيكزي�س للوكالت nexus AGENCIES من 51% �ىل %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شرحان �شيف �شامل علي �ليحيائي %1

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

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جي بي حللول �ملعد�ت �س.ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1926750 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شركة كالد�ري �خو�ن �س.ذ.م.م

GALADARI BROTHERS COMPANY LLC
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شركة ��شتثمار�ت كلد�ري �لعاملية �ملحدودة �س.ذ.م.م

GALADARI INVESTMENTS INTERNATIONAL CO.LTD LLC
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فوزية �بر�هيم عبا�س زوجة عبد�للطيف كلد�ري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�للطيف �بر�هيم كلد�ري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف زينب عبد�للطيف �بر�هيم كلد�ري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شباح عبد�لرحيم �بر�هيم كلد�ري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامية عبد�لرحيم كلد�ري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعاد عبد�لرحيم �بر�هيم كلد�ري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم عبد�للطيف �بر�هيم كلد�ري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلوى عبد�للطيف �بر�هيم كلد�ري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شهيل عبد�للطيف �بر�هيم كلد�ري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف موؤ�ش�شة دبي لا�شتثمار�ت �حلكومية
Dubai Government Investments Establishment

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فرح ناز حممد عامل خان زوجة عبد�للطيف كلد�ري
�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
و�ل�شيانة  للمقاولت  فرمي  �ل�ش�����ادة/بريفكت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامه  رخ�شة رقم:CN-2479975  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/مكتوم �شعيد عمري �شامل �ل�شام�شي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/مكتوم �شعيد عمري �شامل �ل�شام�شي من 100% �ىل %99
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد علي حمود علي �ملعمري %1

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 50000
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ بريفكت فرمي للمقاولت و�ل�شيانة �لعامه

PERFECT FRAME GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE
�ىل/بريفكت فرمي للمقاولت و�ل�شيانة �لعامه ذ.م.م

PERFECT FRAME GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ك�شربي�س لبيع وتاأجري �ملعد�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1500687 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فهيم زين �شعيد زين �لزبيدي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شركة �ك�شربي�س لا�شتثمار �لقاب�شة �ملحدودة

EXPRESS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ك�شربي�س للن�شر و�ل�شتثمار �ملحدودة
express publishing and investment limited

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فهيم زين �شعيد زين �لزبيدي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

�سركة �يكارو�ض �لعاملية لتجارة �الدوية �لطبية- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �لد�رية 

�أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ل�شادر بتاريخ

2019/05/09 بحل وت�شفية �شركة

�شركة ايكارو�ص العاملية لتجارة الدوية الطبية- ذ م م

 CN-1534364 ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي  بالرقم�

فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى �ملعني 

هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 �بوظبي 

�ل�شياحي بناية �شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )7( مكتب رقم  بالنادي 

)705( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خال مدة �أق�شاها 45 يوما 

من تاريخ هذ� �لعان.

�إع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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•• تورينو-الفجر:

لكتب  �لإم�������ار�ت�������ي  �مل���ج���ل�������س  ن���ظ���م 
�لحتفاء  فعاليات  خ��ال  �ليافعني 
معر�س  ����ش���رف  ���ش��ي��ف  ب��ال�����ش��ارق��ة 
ل���ل���ك���ت���اب، ثاث  �ل��������دويل  ت���وري���ن���و 
جل�شات حو�رية حول �لكتب �ملوجهة 
لاأطفال، و�ملحتوى و�لتقنيات �لتي 
�خلا�شة،  �لحتياجات  ل��ذوي  تقدم 
عنو�ن  �لأوىل  حملت  و�ل��اج��ئ��ني، 
“�لكتب و�لأطفال و�جلانب �ملظلم” 
وج��������اءت �ل���ث���ان���ي���ة حت����ت ع����ن����و�ن “ 
�ل�شمت �ملعرب” �أما �جلل�شة �لثالثة 

فحملت عنو�ن “�قر�أ بحو��شك«.
�لتي  �لأوىل  �جل��ل�����ش��ة  يف  و�����ش����ارك 
�أد�رتها �إميان حممد، كٌل من �لكاتبة 
�لإمار�تية عليا �ل�شام�شي، و�لدكتورة 
تناولتا  حيث  ت��ريو���ش��ي،  مارت�شيا 
�إعادة كتابة �حلكايات  دور �لأدباء يف 
تتجاوز  ج��دي��دة  باأ�شاليب  �ل�شعبية 
لتتنا�شب  و�لقا�شي  �ل�شعب  و�قعها 
م��ع �لأط���ف���ال، وت��وق��ف��ت��ا ع��ن��د مناذج 
�ل���ذي حتولت  �لإن�����ش��اين  �لأدب  م��ن 
ن��ه��اي��ات��ه��ا وت���غ���ريت ح��ب��ك��ات��ه ليقدم 
ل��ل�����ش��غ��ار، م��ث��ل ح��ك��اي��ة ذ�ت �ل����رد�ء 
وبونوكيو،  و���ش��ان��دري��ا،  �لأح���م���ر، 

وغريها من �حلكايات �لعاملية.
�لآباء  دور  �ملتحدثتان  تناولت  كما 
و�لأم����ه����ات يف ح��م��اي��ة �أب��ن��ائ��ه��م من 
و�لقا�شي،  �لعنيف  �لأدب���ي  �ملحتوى 
و�ل��ع��اق��ة �ل��ت��ي جت��م��ع �لأدي�����ب مع 
و�لتفاو�س  �حل��و�ر  و�أهمية  �لنا�شر 
بينهما لتقدمي حمتوى يتنا�شب مع 
�ل�شغار، وبحث �أهمية دمج �لأطفال 

بالو�قع من خال �لأدب.
وج���م���ع���ت �جل���ل�������ش���ة �ل���ث���ان���ي���ة ك���ًا 
و�لدكتورة   �ل�����ش��ام�����ش��ي،  ع��ل��ي��ا  م���ن 
تاريخ  وتناولت  تريو�شي،  مارت�شيا 
�ملرحلة  �ل��ع��امل،  يف  �ل�شامتة  �لكتب 

�لتي �زد�د �لهتمام بها، حيث �أكدت 
�ملتحدثتان �أن �لعتماد على �ل�شورة 
يف نقل �لأفكار وتوثيق �لأح��د�ث له 
تاريخ قدمي يكاد يتز�من مع وجود 
�أن �عتماد  �إل  �لأر���س،  �لإن�شان على 
�ل�شورة بديًا عن �لكتابة يف �لأدب 
�لقرن  منت�شف  يف  ف��ب��د�أ  و�لإب������د�ع 
��شتجابة  �أوروب��ا، وجاء  �لع�شرين يف 
حل���اج���ة �لأط����ف����ال �ل���اج���ئ���ني بعد 

�حلروب �إىل �لقر�ءة. 
وقدمت كل من �شلفانا �شول، و�لفنان 
روؤوف �لكر�ي خال �جلل�شة �لثالثة 
��شتعر��شاً لتجارب �لكّتاب و�لفنانني 

�للغة  حاجز  تتجاوز  كتب  �بتكار  يف 
�للم�س،  ع���ل���ى  وت���ع���ت���م���د  �مل���ك���ت���وب���ة 
لاأطفال  وتتوجه  و�ل�شم،  و�ل�شمع، 
من  �خل���ا����ش���ة  �لح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
و�ل�شم  �لب�شر،  و�شعاف  �ملكفوفني، 
�أن �لعتماد على  �أكد�  و�لبكم، حيث 
�إ�شافة  ي�شكل  �ل��ق��ر�ءة  يف  �حل��و����س 
ل��ت��ج��ارب �ل��ق��ر�ء �ل�����ش��غ��ار، م�شري�ن 
�إىل �أن هذه �لكتب تعتمد يف تاأليفها 
ع��ل��ى علوم  وت�����ش��م��ي��م��ه��ا  ور���ش��م��ه��ا 

ومهار�ت مدرو�شة. 
�لتي  �ل��ك��ت��ب  �أن  �مل��ت��ح��دث��ان  و�أك������د 
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى �حل����و������س جن���ح���ت يف 

ووفرت  �ملكتوبة،  �للغات  ك��ل  جت��اوز 
لاأطفال،  ن��اف��ع��ة  تعليمية  ب���د�ئ���ل 
�ل�شورة،  على  �لع��ت��م��اد  خ��ال  م��ن 
و�لبارز،  �ل��غ��ائ��ر  ب��ال��ورق  و�ل��ط��ب��اع��ة 
�لقما�س،  م����ن  خ����ام����ات  وت���وظ���ي���ف 
و�جل���ل���د، و�مل����ع����ادن، م�����ش��ريي��ن �إىل 
�أهمية تعزيز مهارة �لعاملني يف كتب 
�خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  �لأطفال 
�لكتب من  و�إ�شد�ر هذه  ت�شميم  يف 
�ملتخ�ش�شة،  �لفنية  �ل��ور���س  خ��ال 

و�لدرو�س �لتعليمية �ملكثفة.
�ل�����ش��ارق��ة حتل  �إم����ارة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
تورينو  م��ع��ر���س  ع��ل��ى  ���ش��رف  �شيف 

تكرمياً   ،2019 ل��ل��ك��ت��اب  �ل�����دويل 
�لعربية  �لإم����������ار�ت  دول������ة  مل�������ش���رية 
�لعا�شمة  �ل�شارقة  ولإم��ارة  �ملتحدة، 
�لتي   ،2019 ل���ل���ك���ت���اب  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لعريق،  �ل��ث��ق��ايف  ب��ت��اري��خ��ه��ا  تتميز 
ولت�شجل ح�شورها �مل�شرف وتو��شل 
�حل�شاري  �لتو��شل  يف  �إ�شهاماتها 

�لعاملي.
لكتب  �لإم������ار�ت������ي  �مل��ج��ل�����س  وي���ع���د 
�ليافعني �لفرع �لوطني من �ملجل�س 
�لدويل لكتب �ليافعني، وهو منظمة 
من  عاملية  �شبكة  متّثل  ربحية  غ��ري 
�لأ�شخا�س حول �لعامل ممن تعّهدو� 

ل��اأط��ف��ال، وت�شعى  �ل��ك��ت��ب  ب��ت��اأم��ني 
للوعي  �ل��رتوي��ج  �إىل  �ملنظمة  ه���ذه 
�لأطفال  ك��ت��ب  خ����ال  م���ن  �ل��ع��امل��ي 
وم��ن��ح��ه��م �إم���ك���ان���ي���ة �ل���و����ش���ول �إىل 
و�لفنية  �لأدبية  �ملعايري  ذ�ت  �لكتب 
�لعالية، بالإ�شافة �إىل تاأمني �لدعم 
للموؤلفني  �ل����ازم����ني  و�ل���ت���دري���ب 
باأدب �لأطفال،  و�لر�شامني �ملهتمني 
ويعمل �ملجل�س �لإمار�تي على �شمان 
�لأطفال،  �أي���دي  �إىل  �لكتب  و���ش��ول 
كما ي�شجع على ن�شر وتوزيع �لكتب 
�ل��ع��ال��ي��ة، وي��ع��م��ل على  �ل��ق��ي��م��ة  ذ�ت 

ترويج �لقر�ءة بني �لأطفال.

•• تورينو-الفجر:

�ل��ف��ن��ان �لإم����ار�ت����ي د. حبيب  �أك����د 
�شمو  �����ش����اح����ب  دع�������م  �أن  غ����ل����وم 
�ل�������ش���ي���خ �ل����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان بن 
�لفنية  للحركة  �لقا�شمي  حممد 
على  فقط  يقت�شر  ل  و�مل�شرحية 
�لإمار�ت،  د�خل  �مل�شرحية  �حلركة 
�ملبادر�ت  بفعل  �شموه  متكن  حيث 
�لثقافة  ����ش���اح���ة  ����ش���م���ل���ت  �ل����ت����ي 
�مل�شرح  ح��رك��ة  �إع����ادة  م��ن  �لعربية 
�ل��ع��رب��ي �إىل �حل����ي����اة.   ج���اء ذلك 

“على  عنو�ن  حملت  جل�شة  خ��ال 
فعاليات  �شمن  �أقيمت  �خل�شبة” 
معر�س  ����ش���رف  ���ش��ي��ف  �ل�������ش���ارق���ة 
و�أد�رتها  للكتاب،  �ل���دويل  تورينو 
�مل���م���ث���ل���ة و�مل����خ����رج����ة �لإي���ط���ال���ي���ة 
�شوق  “مهرجان  وموؤ�ش�شة  مديرة 
ك���ارل  �لثقافات”  م��ت��ع��دد  ج���ن���وة 
للحديث ح��ول م�شرية  ب��ريول��ريو، 
�لإم������ار�ت������ي ودور  �مل�������ش���رح  ت���ط���ور 
يف  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
�مل�شرحية  �لفنانيني و�حلركة  دعم 
وخارجها.   �لإم������ار�ت  دول����ة  د�خ����ل 

�شاحب  �هتمام  “�إن   : غلوم  وق��ال 
�ل�����ش��ارق��ة باحلركة  �ل�����ش��م��و ح��اك��م 
�مل�شرحية هو نتيجة لوعيه باأهمية 
�مل�شرح يف �لرتقاء باحل�س و�لوعي 
�لفني لاأفر�د و�ملجتمعات، ف�شموه 
�لذي يعترب �لإن�شان حمور �لعمل 
و�لتقدم،  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
ثقافة  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  �أن  ي�����درك 
�لفنون  دع���م  �إىل  ي��ح��ت��اج  �لأف�����ر�د 
�لذي  �مل�����ش��رح  مقدمتها  ويف  ك��اف��ة 
يحقق تفاعًا كبري�ً بني �جلمهور 
يطرحها  �لتي  و�لر�شائل  و�لأفكار 

�ل��ف��ن��ان��ون«.  و�أ����ش���ار غ��ل��وم �إىل �أن 
مهرجاناً   12 حتت�شن  �ل�����ش��ارق��ة 
ب��و�ق��ع م��ه��رج��ان و�حد  م�����ش��رح��ي��اً 
بالت�شجيع  ون��������وه  ����ش���ه���ر،  ل���ك���ل 
و�ل��ت��ح��ف��ي��ز �ل��ك��ب��ري �ل�����ذي حتظى 
يف  للم�شاركة  �مل�شرحية  �ل��ف��رق  ب��ه 
ه���ذه �مل��ه��رج��ان��ات، وذك���ر غ��ل��وم �أن 
كل  يف  ثقافية  م��ر�ك��ز  �ل�شارقة  يف 
منطقة جمهزة مب�شارح، �إىل جانب 
�مل�شرحي يف  �لتدريب  وج��ود مركز 
�ليوم دورتني  �ل��ذي ينظم  �لإم��ارة 
�أكادميية  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ���ش��ه��ري��اً، 

للفنون �لأد�ئية �لتي تعترب �إ�شافة 
توفر  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  �إىل   نوعية 
�مل�شرحية.   �ل��ف��ن��ون  ل���رو�د  �مل��ع��رف��ة 
�أما عن و�قع �مل�شرح �لعربي، فاأ�شار 
�لدكتور حبيب غلوم �إىل مهرجان 
�مل�شرح �لعربي �لذي يقام يف كل عام 
حيث  خمتلفة،  عربية  عا�شمة  يف 
�لآن  حتى  �مل��ه��رج��ان��ات  ع��دد  بلغت 
�لقادم  �لعام  ويف  مهرجانات   10
مهرجاناً  ع�����ش��ري��ن  �إىل  ���ش��رتت��ف��ع 
لهذ�  و�ع��د  م�شتقبل  �إىل  ي�شري  ما 
�ل����ق����ط����اع.  ب����دوره����ا ق���ال���ت ك����ارل 

�لعربي  �ل���ع���امل  “�إن  ب���ريول���ريو: 
حاكم  �ل�شمو  ب�شاحب  حم��ظ��وظ 
م�شرية  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت  �ل�������ش���ارق���ة، 
�ليوم  يعانيه  وما  �لإيطايل  �مل�شرح 

�لقت�شادية  �ل��ظ��روف  ت��اأث��ري  م��ن 
�لهام  ب���ال���دور  ون���وه���ت  �ل�����ش��ع��ب��ة، 
�لثقافات  ب���ني  �مل�����زج  يف  ل��ل��م�����ش��رح 
�شوق  م��ه��رج��ان  ����ش��م  �أن  وك�����ش��ف��ت 

ت��دي��ره- م�شتق من  ج��ن��وة -�ل���ذي 
حيث  �ل��ع��رب��ي��ة  يف  “�شوق”  ك��ل��م��ة 
للتعدد  �ن��ع��ك��ا���ش��اً  �مل��ه��رج��ان  مي��ث��ل 

و�لرث�ء �لثقايف يف مدينة جنوة«. 

•• تورينو-الفجر:

�ل�������ش���ارق���ة �شمن  ج��م��ع��ت م��ن�����ش��ة 
فعاليات �ختيار �لإمارة �شيف �شرف 
للكتاب،  �ل����دويل  ت��وري��ن��و  م��ع��ر���س 
كًا من �ل�شاعرة �لإمار�تية �شيخة 
�لإيطالية  و�ل���رو�ئ���ي���ة  �مل���ط���ريي، 
فالرييا باريا يف حو�ر حول �مل�شهد 
�لبلدين  ك��ا  يف  �لن�شوي  �ل��ث��ق��ايف 
لوي�شا  �لإي��ط��ال��ي��ة  �لكاتبة  �أد�رت����ه 
�شوربري�، و�شط ح�شور جماهريي 
�لعرب  و�ملثقفني  �لقر�ء  من  كبري 

و�لإيطاليني.
عنو�ن  حملت  �لتي  �جلل�شة  وفتح 
“ما ور�ء �لقو�عد: �أن�شاب �لكاتبات 
�ملر�أة  ح�شور  على  �لباب  �لن�شاء”، 
ت�شكيل  يف  �لج���ت���م���اع���ي  ودوره�������ا 
ثقافة وح�شارة �لإمار�ت و�إيطاليا، 
مامح  �مل��ت��ح��دث��ت��ان  ك�شفت  ح��ي��ث 
م��ن ت��اري��خ جت��رب��ة �مل����ر�أة يف كتابة 
على  وق��درت��ه��ا  و�ل���رو�ي���ة،  �ل�شعر، 

�لتاأثري يف وجد�ن جمتمعاتها. 
ويف �لوقت �لذي �أكدت فيه �لرو�ئية 
�أن �ملر�أة  �لإيطالية فالرييا باريا 
يف �إي���ط���ال���ي���ا و�ل����ق����ارة �لوروب����ي����ة 
�لقرون  خال  كانت  عامة  ب�شورة 
�ملا�شية و�حلقبة �ملظلمة �لتي مرت 
على �أوروبا غري مقبولة يف �مليد�ن 
�لثقايف، ول يقبل ن�شرها لأعمالها 
�ل�����ش��اع��رة �شيخة  �أك�����دت  �لأدب����ي����ة، 

�ملثقفة  �مل����ر�أة  ت��اري��خ  �أن  �مل��ط��ريي 
ول  وم��وث��ق  كبري  عربياً  و�لأدب��ي��ة 

ميكن ح�شره.
عر�شها  يف  �مل����ط����ريي  و�خ�����ت�����ارت 
حل�شور �ملر�أة �ل�شاعرة يف �لثقافية 
�ل���ع���رب���ي���ة �ل���ت���وق���ف ع���ن���د ت���اري���خ 
�ل�شعر �لن�شوي يف �لإم��ار�ت، حيث 
بنت  �شلمى  �ل�شاعرة  �أن  �أو�شحت 
�أو�ئل  من  تعد  ظاهر  بن  �ملاجدي 
لل�شعر  ت���وث���ق  �ل���ت���ي  �ل�������ش���اع���ر�ت 
ظهرت  حيث  �لإم���ار�ت���ي،  �لن�شوي 
�ل�شاد�س  �ل��ق��رن  خ���ال  جت��رب��ت��ه��ا 
كل  �أن  �إىل  م�شرية  �مليادي،  ع�شر 
ما جمع وعرث عليه من �شعرها ل 
يك�شف  �أن��ه  �إل  ق�شيدتني  يتعدى 
�لق�شيدة  يف  وت����ف����رد  ن���ب���وغ  ع����ن 

�لعربية. 
�حلركة  “يف  �مل���ط���ريي:  وت��اب��ع��ت 

�ل�شعرية �لن�شوية �حلديثة ظهرت 
�مل��ا���ش��ي جتربة  �ل���ق���رن  �أو�ئ������ل  يف 
عو�شة  م��وؤخ��ر�ً،  �لر�حلة  �ل�شاعرة 
�لعرب،  بفتاة  �ملعروفة  �ل�شويدي 
وقدمت جتربة �شعرية لفتة على 
فيها  عك�شت  �مل�����ش��ت��وي��ات،  خمتلف 
�ملر�أة يف �ملجتمع �لإمار�تي،  �شورة 
�إذ قدمت ق�شائد تك�شف عن عمق 
يف ميادين معرفية عديدة، ودر�ية 
و��شعة و�نفتاح على جتارب وعلوم 

و�آد�ب كبرية«.
�حل���رك���ة  �أن  �مل�����ط�����ريي  و�أك����������دت 
�ل�شعرية �لن�شوي �ملعا�شرة تت�شكل 
�لأك����رب  وه����و  �لأول  م�����ش��اري��ن  يف 
�شاعر�ت �لق�شيدة �لنبطية، و�لثاين 
�لف�شحى،  �لق�شيدة  �شاعر�ت  هو 
�ل�شاعر�ت  ع�����دد  �أن  �إىل  لف���ت���ة 
ويح�شنّي  ق��ل��ة  �ل���ث���اين  �مل�����ش��ار  يف 

�ملوؤ�ش�شات  م����ن  ك���ب���ري  ب���اه���ت���م���ام 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ر���ش��م��ي��ة و�لأه���ل���ي���ة.  
كتابة  يف  �خلا�شة  جتربتها  وح��ول 
حكايتها  �مل��ط��ريي  روت  �لق�شيدة 
�إىل  “تعرفت  بقولها:  �لكتابة  مع 
�ل�����ش��ع��ر ح��ني ك��ن��ت ���ش��غ��رية، حيث 
وبد�أت  و�ل���دي  مكتب  �إىل  ت�شللت 
بالبحث يف رفوف مكتبته  فعرثت 
على دو�وين �شعرية لكبار �ل�شعر�ء 
�ل���ع���رب ف���ب���د�أت �حل��ن��ه��ا ك��م��ا كنت 
�قر�أ �لأنا�شيد يف �ملدر�شة، ومن ثم 
�أنها  مدعية  لأه��ل��ي  �أق��ر�أه��ا  �شرت 
�ل��ذي بد�أت  �ل��ي��وم  �أن ج��اء  �إل  يل، 
و�أكتبها،  �ل��ق�����ش��ائ��د  ت��ل��ك  �أح���ك���اي 
و���ش��رت �أخ��ج��ل م��ن �ل��وق��وف �أمام 
�أكتب،  �أقر�ين يف �ملدر�شة و�أقر�أ ما 
و�شغفي  بحبي  يعلمون  �أهلي  وبات 
�أن  �إل  �أب���ي  م��ن  ك��ان  فما  بال�شعر، 

دو�وين  يل  يح�شر  و���ش��ار  دعمني 
�لكتاب  �أ����ش���دق���ائ���ه  م����ن  �ل�����ش��ع��ر 

و�ل�شعر�ء«.
�أهمية  �إن  باريا  حتدثت  ب��دوره��ا 
�أدب �مل��ر�أة ل تتمثل يف قدرته على 
�لتعبري عن �شو�غل �ملر�أة وح�شب، 
و�إمنا يظهر يف �ملو��شيع و�مل�شامني 
�لتي يحملها، فهو غالباً يعك�س روح 

و�لأمومة  و�لح��ت�����ش��ان  �ل��ع��ط��اء، 
�ل��ت��ي متلكها �مل����ر�أة، وه���ذ� م��ا يعد 
ج���وه���ر �ل���ع���م���ل �لإب����د�ع����ي����ة على 

خمتلف م�شتوياتها. 
�حلركة  تاريخ  باريا  و��شتعر�س 
�لأدب���ي���ة يف �إي��ط��ال��ي��ا، م��و���ش��ح��اً �أن 
�لأدب فيها بد�أ �شفاهياً باحلكايات 
وعرب  �ملحكي،  و�ل�شعر  و�مل��روي��ات 

نطاق  �إىل  ي����دخ����ل  ب�������د�أ  �ل����زم����ن 
�ملرحلة  �أن  �إل  �مل��ك��ت��وب،  �ل��ت��دوي��ن 
ت����ز�ل مهمة  ك��ان��ت ول  �ل�����ش��ف��ه��ي��ة 
�لر�وي  م�شاعر  تنقل  لأن��ه��ا  ج���د�ً 
�لعميق  �ملعنى  وتك�شف  و�ل�����ش��اع��ر 

للن�س بالتعابري و�لأ�شو�ت.
وحول جتربتها يف �لكتابة �لرو�ئية، 
�ملدر�شة كانت  �أنها خال  �أو�شحت 

ت���و�ج���ه ���ش��ع��وب��ة يف �ل��ت��ع��ب��ري عن 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �ل��ك��ت��اب��ة ح��ي��ث كانت 
مقعد  على  �لطلبة  توقف  �ملعلمة 
لتقر�أ �أمام زمائهم �لطلبة، وكان 
هذ� ي�شكل �حر�جاً لها، م�شرية �إىل 
�أنه يف �ملقابل مل تلَق �لدعم �لازم 
من �أهلها، �إذ مل يرغبو� يف �أن تتجه 

�إىل �لأدب و�لكتابة.

مدير جامعة �ل�سارقة ونو�به يف جولة تفقدية لالختبار�ت 
�ل�سريرية يف كلية �لطب 

•• ال�سارقة-الفجر:

�لنعيمي  جم���ول  حميد  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ش��ت��اذ  ���ش��ع��ادة  تفقد 
معمر  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ش��ت��اذ  ير�فقه  �ل�شارقة  جامعة  مدير 
�لعلمي  �لبحث  ل�����ش��وؤون  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  بالطيب 
نائب  حميد  قتيبة  �لدكتور  و�لأ�شتاذ  �لعليا،  و�لدر��شات 
مدير �جلامعة ل�شوؤون �لكليات �لطبية و�لعلوم �ل�شحية 
وعميد كلية �لطب، و�لأ�شتاذ �لدكتور نبيل �شليمان مدير 
رئي�س  و�جل��ر�ح��ي،  �لإكلينيكي  للتدريب  �ل�شارقة  مركز 

ق�شم طب �لأ�شرة و�ملجتمع، من�شق �لختبار�ت �ل�شريرية 
لطلبة �لطب �ل�شنة �لنهائية )�شنة خام�شة(. حيث �أعرب 
�شعادة مدير �جلامعة ونو�به خال �جلولة عن �شعادتهم 
و�عجابهم مب�شتوى �لتنظيم لهذه �لختبار�ت �ل�شريرية 
�لختبار�ت  ه��ذه  تعترب  حيث  �لطب،  بكلية  �أجريت  �لتي 
)OSCE( مبثابة �ملرحلة �لأخرية �لتي مير بها طالب 
�ل�شريرية  �لختبار�ت  هذه  وترتكز  �لتخرج،  قبل  �لطب 
�أو  �ملري�س  مع  �لتو��شل  مهار�ت  منها  مهار�ت  عدة  على 
�لذهني  �لتحليل  وم��ه��ار�ت  �ل�شريري،  للفح�س  �ملتطوع 

�لطارئة  �لإج����ر�ء�ت  ث��م  �ملر�شية  للحالت  و�لت�شخي�س 
�لدم،  عينات  و�خ��ذ  �لفح�س  مهار�ت  كذلك  و�جلر�حية، 
خياطة �جلروح، �لإنعا�س �لقلبي، وعاج �لنزيف و�لك�شور. 
�ملر�س  ت��اري��خ  �لخ���ت���ب���ار�ت  ت�شمل  ذل���ك  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ت�شخي�شية  و�شور  �ملر�شية  للحالت  بفيديوهات  مرفوق 
م�شببات  وذك��ر  �حلالة  بت�شخي�س  �لطالب  خالها  يقوم 
كما   ،)DOCEE( �ل�شريري  �لت�شخي�س  بعد  �ملر�س 
بح�شور  فعليني  مر�شى  على  �ملهار�ت  هذه  تطبيق  ويتم 

وم�شاركة �أطباء من خمتلف �أنحاء �لعامل.

نظم ثالث جل�شات حوارية �شمن فعاليات ال�شارقة �شيف �شرف تورينو الدويل للكتاب

»�الإمار�تي لكتب �ليافعني« يجمع �الإيطاليني يف حو�ر حول كتب �لطفل �ل�سامتة و�مللمو�سة 

خالل جل�شة حوارية �شمن فعاليات ال�شارقة �شيف »تورينو الدويل للكتاب«

حبيب غلوم يك�سف جهود �ل�سارقة يف �لنهو�ض بو�قع �مل�سرح �لعربي

�شيخة املطريي وفالرييا باريال يف جل�شة �شمن فعاليات “ال�شارقة �شيف �شرف تورينو الدويل للكتاب«

�ل�سارقة تفتح حو�رً� بني �حلركة �الأدبية �لن�سوية �الإمار�تية ونظرتها �الإيطالية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل���دع���وة  ����ش��ت��ج��اب��ة 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
�هلل”،  “رعاه  دب����ي،  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
���ش��ارك �أك���رث م��ن 200 م��وظ��ف من 
“�شقيا  ���ش��ب��اق  ل��اإع��ام يف  �أب��وظ��ب��ي 
�شخ  يف  جن���ح���و�  و�ل����ذي����ن  �لأمل” 
من �ملياه عرب جهاز  لرت�ً   19،740

�شخ �ملياه �لفرت��شي. 
جاء ذلك خال فعالية خا�شة �أقيمت 
بح�شور  باأبوظبي،  �ل�شركة  مقر  يف 
مدير  متيم  بن  علي  �لدكتور  �شعادة 
ومديري  ل����اإع����ام،  �أب���وظ���ب���ي  ع����ام 
عمل  ح���ي���ث  و�لأق�����������ش�����ام،  �لإد�ر�ت 
�ملوظفني على �شخ �أكرب كمية ممكنة 

موؤ�ش�شة  قدمته  �ل���ذي  �جل��ه��از  ع��رب 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  م��ب��ادر�ت حممد 
�لو��شعة  �مل�����ش��ارك��ة  وت���اأت���ي  �ل��ع��امل��ي��ة. 

�مل�شوؤولية  �إط��������ار  يف  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
�ملجتمعية لل�شركة، و�لتي ت�شعى من 
�خلريي  �لعمل  تر�شيخ  �إىل  خالها 

عمل  ك��اإط��ار  و�ملجتمعي  و�لإن�����ش��اين 
ثابت يف جميع �ملبادر�ت �لتي ت�شارك 

فيها �ل�شركة �أو موظفيها. 

متيم  ب��ن  علي  �لدكتور  �شعادة  وق��ال 
م��دي��ر ع���ام �أب��وظ��ب��ي ل���اإع���ام: “�إن 
هذه �لدعوة �لكرمية ل�شحاب �ل�شمو 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�شناعة  يف  ���ش��م��وه  ر����ش���ال���ة  ت���رتج���م 
�مل��ن��ط��ق��ة و�ل����ع����امل، وذلك  �لأم�����ل يف 
كانت،  �أينما  �لعطاء  جهود  دعم  عرب 
للنهو�س  و�ل��ط��اق��ات  �مل����و�رد  وح�شد 
باملجتمعات يف �شتى �ملجالت �لتنموية، 
و�ل�شتثمار يف �لقطاعات �لتي ت�شعى 

�إىل بناء �لإن�شان ومتكينه«.
و�أ�شاف: “�لهدف لي�س �لفوز يف هذ� 
�لفر�شة  توفري  بل  فح�شب،  �ل�شباق 
للموظفني للوفاء بدورهم �لإن�شاين، 
�لتي  و�ل��ع��ط��اء  �خل��ري  قيم  وتر�شيخ 
متيز �ملجتمع �لإمار�تي ب�شكل كامل، 
يف  �ل��دول��ة  �شمعة  ر�شخت  قيم  وه��ي 

�لإن�شاين و�خلريي وت�شدرت  �ملجال 
من خالها خمتلف موؤ�شر�ت �لعطاء 
و�لأقل  �مل�شت�شعفني  جلميع  و�لدعم 
�لنظر عن  بغ�س  �ل��ع��امل  ح��ول  حظاً 

�لدين �أو �لعرق �أو �جلن�شية«. 
حتدي  �لأمل”  “�شقيا  �شباق  وي��ع��د 
�إن�����ش��اين ن��ب��ي��ل وم��ب��ت��ك��ر ي��ه��دف �إىل 

�إ�شر�ك �ملجتمع يف �أعمال �لعطاء من 
خال �لتربع باملياه و�إي�شاله للمناطق 
�ملياه  م������و�رد  ���ش��ح��اً يف  ت���ع���اين  �ل���ت���ي 
�ل�شاحلة لل�شرب، حيث ت�شارك كافة 
�ملوؤ�ش�شات يف �لدولة عرب موظفيها يف 
هذ� �ل�شباق �لإن�شاين و�لتناف�س على 
�ملياه عرب جهاز  �أك��رب كمية من  �شخ 

�شخ تفاعلي �فرت��شي متنقل، لتقوم 
ر��شد  بن  حممد  “مبادر�ت  موؤ�ش�شة 
بنف�س  بالتربع  �لعاملية  مكتوم”  �آل 
�لكمية و�إي�شالها �إىل �ملحتاجني حول 
�جل��ه��د �جل�شدي  ل��ي��ت��ح��ول  �ل���ع���امل، 
�ملبذول من �أهل �لإمار�ت �إىل و�شيلة 

حياة يف �أماكن �أخرى حول �لعامل.

 •• ابوظبي-الفجر:

�ف��ت��ت��ح  �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب���ن حم��م��د بن 
�لأول  �أم�����س  م�شاء  نهيان  �آل  خليفة 
كا�شر  �أب��وظ��ب��ي مب��ن��ط��ق��ة  م�����ش��رح  يف 
�لأمو�ج فعاليات �ملهرجان �لرم�شاين 
�لر�بع ع�شر �لذي ينظمه نادي تر�ث 
�لإم������ار�ت ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 
رئ��ي�����س �ل���ن���ادي، وب��ال��ت��ع��اون م��ع عدد 
�لر�عية  و�ل�����ش��رك��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 

و�لد�عمة، 
حاجي  يون�س  �شعادة  �لفتتاح  ح�شر 
و�شعادة  �ملالية،  وز�رة  وكيل  �خل��وري 
علي عبد�هلل �لرميثي �ملدير �لتنفيذي 
ل���ل���در�����ش���ات و�لإع���������ام يف �ل����ن����ادي، 
و���ش��ع��ادةي��و���ش��ف �إ���ش��م��اع��ي��ل �خل���وري 
�لحتادية  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  م�����ش��ت�����ش��ار 
�لعميد  و���ش��ع��ادة  و�جلن�شية،  للهوية 
�ملر��شم  �إد�رة  مدير  �ل�شام�شي  �شيف 
و�ل�شيد  لل�شرطة،  �لعامة  �لقيادة  يف 
�لرئي�س  �ل����ر������ش����دي  ����ش���امل  �أح����م����د 
�لإقليمي للتمويل �لعقاري مب�شرف 
�أبوظبي �لإ�شامي �لر�عي �لر�شمي ، 
�ملر�شي  �أحمد عبد  �لدكتور  وف�شيلة 
�لباحث �ل�شرعي مب�شيخة �لأزه��ر، و 
ار  ق�شَّ حممد  �أن�����س  �لدكتور  ف�شيلة 
رئي�س جلنة �لتحكيم مل�شابقة “�أف�شل 
و�أع�شاء  �لكرمي”  ل���ل���ق���ر�آن  م���رت���ل 
�لإد�ر�ت  م���در�ء  م��ن  وع���دد  �للجنة،  
عن  وممثلني  �ل��ن��ادي،  يف  و�مل�شوؤولني 
وجمهور  و�ملتعاونة،  �لر�عية  �جلهات 

غفري.
و�أل���ق���ى ك��ل��م��ة �ل���ن���ادي �ل�����ش��ي��د �أحمد 
�لأن�شطة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  �حل��و���ش��ن��ي 
�أهمية  ف��ي��ه��ا  و�أك�������د  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
�مل���ه���رج���ان مب���ا ي�����ش��ف��ي��ه م���ن �أج�����و�ء 
�ل�شهر �لف�شيل،  روحانية على ليايل 
�لدينية  باملحا�شر�ت  ذلك  كان  �شو�ء 
�لعلماء  م���ن  ن��خ��ب��ة  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��وف  �مل�����ش��ل��م��ني 

�أو  �هلل”،  “حفظه  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
م�شابقة �أف�شل مرتل للقر�آن �لكرمي 
�ملهرجان  تطور  تطورها  و�ك��ب  �لتي 
�لتوجيه  دور  مبينا  م�شريته،  طيلة 
�شمو  من  �لكرمية  و�لرعاية  �ل�شديد 
يف  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�حلدث  ه���ذ�  بتنظيم  �ل���ن���ادي  جن���اح 
�أ�شاف �جلديد �إىل  �لرم�شاين �لذي 
�لليايل �لرم�شانية يف �أبوظبي، حيث 
�ملهرجان  ه���ذ�  بتنظيم  ���ش��م��وه  وج���ه 
�ل��ت��و����ش��ل م���ع �جلمهور  مل���ّد ج�����ش��ور 

و�لرت�ثّي  �ل��ث��ق��ايّف  �جل��ان��ب  ل��ت��ع��زي��ز 
و�لفكرّي و�لروحايّن و�ملعريّف �مل�شتمد 
�ل�����ش��ه��ر �ل���ك���رمي، و�أر�د  م��ن ف�����ش��ائ��ل 
رئي�شا  ج�����زء�ً  ي��ب��ق��ى  �أن  ل��ل��م��ه��رج��ان 
�ل����ذي ت�شهده  �ل��ث��ق��ايف  م��ن �حل����ر�ك 
�لرعاة  دور  �أبوظبي، مثمنا  �لعا�شمة 
تعاونهم  ق����دم  �ل���ذي���ن  و�ل���د�ع���م���ني 
يف  �ملجتمعي  للعمل  �إيجابية  ���ش��ورة 

�لإمار�ت.
كما �ألقى �لدكتور �أن�س حممد ق�شار 
كلمة بني فيها �أن �لعتناء بكام �هلل 

وتفكر�  وت��دب��ر� وحفظا  ت��اوة  تعاىل 
من �أعظم �لقربات و�أف�شل �لطاعات، 
�لقر�آن  ب��ت��اوة  �ل�شوت  حت�شني  و�أن 
�ل���ك���رمي ع��م��ل م�������ش���روع، ب���ل ه���و من 
و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى  �ل��ن��ب��ي  ه���دي 
تر�ث  ن���ادي  ج��ه��ود  على  فيها  و�أث��ن��ى 
تنظيم  م�شوؤولية  حتمل  يف  �لإم���ار�ت 
�مل�شابقة تنفيذ� للتوجيهات و�لرعاية 
�شمو  م��ن  �ل�شخي  و�ل��دع��م  �ل��ك��رمي��ة 
نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
ليايل  �إح��ي��اء  على  �شموه  م��ن  حر�شا 

و�لذكر  ب��ال��ع��ل��م  �مل���ب���ارك���ات  رم�����ش��ان 
وتاوة �لقر�آن �ملجيد، م�شري� �إىل �أن 
عدد �ملت�شابقني يف دورة هذ� �لعام بلغ 
زهاء �ملئة وخم�شني مت�شابقا، �ن�شمو� 
�إىل هذه �مل�شابقة من جميع �لإمار�ت، 

ومن عدة جن�شيات. 
�ملهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ف��احت��ة  وك���ان���ت   
�أتى”،  “رم�شان  ب��ع��ن��و�ن  حم��ا���ش��رة 
عبد  �أحمد  �لدكتور  �ل�شيخ  لف�شيلة 
�ملر�شي ، �أحد �لعلماء �شيوف �شاحب 
�هلل”،  “حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 

�ملغفور  ع��ل��ى  �هلل  ب��د�ي��ت��ه��ا  يف  ت��رح��م 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
�هلل  ���ش��ال  ك��م��ا  ثر�ه”،  �هلل  “طيب 
بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
�هلل “ دو�م �ل�شحة و�لعافية ،ولل�شيخ 
�لثو�ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان 
و�لج����ر ع��ل��ى رع��اي��ت��ه �ل��ك��رمي��ة لهذ� 
ودعمه  �لكبري،  �لرم�شاين  �ملهرجان 

لنادي تر�ث �لإمار�ت.
�أقبل  وحت��دث عن �شهر م�شان �ل��ذي 

علينا �شيقا كرميا يحمل من نفحات 
وبركاته  ورح���م���ات���ه  وع���ط���اي���اه  �هلل 
�لدنيا  يف  �ل�����ش��ع��ادة  للعباد  يحقق  م��ا 
و�لنجاة يف �لآخرة، موؤكد� �أن �أهم ما 
نتعلمه من �ل�شيام هو خلق �لت�شامح 
ب��ال��ن��ا���س وخ��ف�����س �جلناح  و�ل��رح��م��ة 
خ�شو�شا  معهم؛  �ل��ق��ول  ول��ني  ل��ه��م، 
يف  ون��ح��ن  �لت�شامح،  �شهر  ورم�����ش��ان 

عام �لت�شامح.
قام  �ملهرجان  �أم�شيات  �أوىل  ختام  يف 
�آل  �ل�شيخ ز�ي��د بن حممد بن خليفة 

�ملعر�س  يف  بجولة  و�حل�شور  نهيان 
“معر�س  ل���ل���م���ه���رج���ان،  �مل�������ش���اح���ب 
و�لإ�شامية”  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل�����ش��ك��وك��ات 
للدر��شات  ز�ي��د  مركز  ينظمه  �ل��ذي 
�أيام  ل��ل��ن��ادي طيلة  �ل��ت��اب��ع  و�ل��ب��ح��وث 
�ملهرجان ملجموعة من مقتنياته من 
فاطمة  �ل�شيدة  وق��دم��ت  �مل�شكوكات، 
م�شعود �ملن�شوري مديرة �ملركز �شرحا 
عن حمتويات �ملعر�س من �مل�شكوكات 
�ل��ت��ي مت��ث��ل م��ر�ح��ل �زده�����ار وتطور 
�لدولة �لإ�شامية مبختلف ع�شورها 
مبا يرثي �ملهرجان بجزء من تر�ثنا 
�لعربي و�لإ�شامي.  و�أبدى �لدكتور 
�لباحث يف  �أحمد عبد �ملر�شي، وه��و  
باملجموعة  �إع��ج��اب��ه  �ل���رت�ث،  حتقيق 
�لعمات  م���ن  �مل���ع���رو����ش���ة  �مل��ت��ن��وع��ة 
�لإ���ش��ام��ي��ة، كما �أب���دى �إع��ج��اب��ه مبا 
�ملحققة  �لرت�ثية  �لكتب  من  طالعه 
بالتحقيق  حت��ق��ي��ق��ه��ا  و����ش���ف  �ل���ت���ي 
�ل��ع��ل��م��ي �ل���ر�ق���ي، م��ق��در� م��ا لحظه 
للدر��شات  ز�ي����د  م��رك��ز  �ه��ت��م��ام  م��ن 
�لتاريخي  �ل����رت�ث  بن�شر  و�ل��ب��ح��وث 
�إىل  م�شري�  �لإم����ار�ت،  بدولة  �ملتعلق 
�لإيجابي يف تعريف  �أث��ره  له  �أن ه��ذ� 
�أجد�دهم  ب���رت�ث  �لأج��ي��ال �جل��دي��دة 
و�ملفكرين،  �مل�شلحني  من  و�أ�شافهم 
مم����ا ي���ق���وي �أو�������ش�����ر �ل����رت�ب����ط بني 
�لأجيال �ملختلفة، وينمي �شعور �لولء 
�ملهرجان  وي�����ش��ه��د  ه����ذ�  و�لن���ت���م���اء. 
ج���ولت  �أوىل  �لأح������د  �ل���ي���وم  م�����ش��اء 
م�شابقة �أف�شل ُمرتل للقر�آن �لكرمي 
ليايل  م��ن  و�ف���رة  ح�شة  ت�شغل  �ل��ت��ي 
�ملهرجان �لذي ي�شتمر حتى �لع�شرين 
من �ل�شهر �لكرمي، ز�خر� باملحا�شر�ت 
وكذلك   ، �خلا�شة  و�لندو�ت  �لدينية 
بامل�شابقات و�جلو�ئز �لقيمة �ليومية، 
�لذي  �لطفل  �إ�شعاد  رك��ن  جانب  �إىل 
�لعام  ه����ذ�  �مل���ه���رج���ان  �إد�رة  وف���رت���ه 
ذووهم  ي�شطحبهم  �لذين  لاأطفال 
�لر�غبون بح�شور فعاليات �ملهرجان، 
حيث يعنى �لركن بالأطفال يف �أجو�ء 

من �لرعاية و�لهتمام �خلا�س.

برعاية �شلطان بن زايد

ز�يد بن حممد بن خليفة  يفتتح �ملهرجان �لرم�ساين 14 لنادي تر�ث �الإمار�ت 

•• ال�سارقة-وام:

�أع���ل���ن���ت د�ئ������رة �لأ����ش���غ���ال �ل���ع���ام���ة يف 
�ل�شارقة �إجنازها �ملبنى �لإد�ري ملدينة 
“ �شم�س” �لذي  ل��اإع��ام  �ل�����ش��ارق��ة 
لإن�شائه  �لإج��م��ال��ي��ة  �ل��ت��ك��ل��ف��ة  ب��ل��غ��ت 
وت��اأث��ي��ث��ه 30 م��ل��ي��ون دره������م. وق���ال 
�ل�شويدي  �شاهني  ب��ن  علي  �ملهند�س 
�مل�شروع  يف  �لعمل  �إن  �ل��د�ئ��رة  رئي�س 
���ش��ب��ق �ل��ربن��ام��ج �ل��زم��ن��ي مب���ا ي�شهم 
�ل�����ش��ارق��ة لاإعام  ت��ع��زي��ز م��دي��ن��ة  يف 
�لإعامي  وح�����ش��وره��ا  �شم�س”   “
لفرق  منا�شبة  عمل  بيئة  توفري  عرب 
عملها من خال مبنى متكامل مزود 
قطاع  يف  �حلديثة  �لتقنيات  ب��اأح��دث 
�لإعام و�لت�شال. من ناحيتها قالت 

�إد�رة  �مل��ه��ن��د���ش��ة ع��ل��ي��اء �ل��رن��د م��دي��ر 
م�شاريع �ملباين يف �لد�ئرة �إن ت�شميم 
�ملبنى جاء وفق طر�ز عمر�ين يو�كب 
�ملباين  معامل  �أهمية  وتظهر  �لع�شر 
د�ئرة  تعمل  حيث  �ملميزة  �حلكومية 
�ملباين  تنفيذ  على  �ل��ع��ام��ة  �لأ���ش��غ��ال 
�حلكومية �لتي تطبق �لأنظمة �لأكرث 
ك��ف��اءة و�ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى �لتقنيات 
�حل��دي��ث��ة وم�����و�د �ل��ب��ن��اء �ل��ت��ي توفر 
�أي�شا  ت�شاهم  و  م�شتد�مة  عمل  بيئة 
�ملختلفة  �مل���و�رد  ��شتهاك  خف�س  يف 
و�لطاقة. وياأتي �إجناز د�ئرة �لأ�شغال 
�لعامة لهذ� �مل�شروع تنفيذ� لتوجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
�ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
بالهتمام  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 

بامل�شاريع �لتي ت�شب يف �شالح تطوير 
من  و�نطاقا  بها  و�لرت��ق��اء  �لإن�شان 
�أهد�ف  �لتز�مها بامل�شاهمة يف حتقيق 
ت��ع��زي��ز فاعلية  ن��ح��و  �لإم�������ارة  خ��ط��ة 
وكفاءة �خلطاب و�مل�شمون �لإعامي 
�مل��ق��دم مب��ا ي��و�ك��ب م��ا ت�شهده �لدولة 
�حلياة  م��ن��اح��ي  جميع  يف  ت��ط��ور  م��ن 

�شو�ء �لجتماعية �أو �لقت�شادية.

موظفو �أبوظبي لالإعالم ي�سخون 19,740  لرتً� من �ملياه يف �سباق »�سقيا �الأمل«

»�أ�سغال �ل�سارقة« تنجز �ملبنى �الإد�ري ل� »�سم�ض« بتكلفة 30 مليون درهم
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اأخبـار الإمـارات

موؤ�س�سة �الإمار�ت تنظم ملتقى »�سبابنا« يف �لظفرة
•• الظفرة-وام:

�لإمار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتابع  “�شبابنا”  �لإ�شت�شاري  �ل�شباب  جمل�س  نظم 
ملتقى �شبابنا يف مدينة ز�يد مبنطقة �لظفرة حتت �شعار “�شباب متمكن 

.. م�شتقبل و�عد«.
�أ�شا�شية  جم���الت  �شتة  يف  تو�شية   ”22“ ت��ق��دمي  �مللتقى  خ���ال  ومت 
و�ملعرفة  و�لتطوع  �ل�شباب  ومر�كز  و�مل��ه��ار�ت  و�مل��و�ه��ب  �لتوظيف  وه��ي 
�لتو�شيات  رف��ع  مت  حيث  �لأع��م��ال  ري���ادة  �إىل  بالإ�شافة  و�لتكنولوجيا 
و�ملقرتحات �إىل موؤ�ش�شة �لإمار�ت من �أجل تنفيذ �ملبادر�ت �شمن نطاق 

زمني و�آلية فعالة لتحقيق �أثر ملمو�س يف �شباب منطقة �لظفرة.
�شل�شلة  �إط��اق  على  �لظفرة  �شباب  بها  خرج  �لتي  �لتو�شيات  و��شتملت 

جديدة من �ملبادر�ت يف جمال ريادة �لأعمال وذلك لن�شر �لوعي وتعزيز 
�ملعرفة لدى �ل�شباب فيما يتعلق بالإجر�ء�ت و�لت�شهيات �لتي توفرها 

�جلهات لت�شجيعهم على خو�س غمار جمال ريادة �لأعمال.
كما تطرق �ل�شباب �إىل مقرتح عقد جمموعة من ور�س �لعمل يف جمال 
�لتكنولوجيا بالإ�شافة �إىل دور�ت �إعد�د �ل�شباب للبحث و�حل�شول على 
�لوظيفة �ملنا�شبة ف�شا عن تعريفهم على �ملن�شات و�لأ�شاليب �لتي من 

�شاأنها �أن تعزز تناف�شيتهم �أثناء �لبحث عن �لوظائف.
لل�شباب  ت�شهل  من�شة  وج��ود  �أهمية  �مللتقى  يف  �مل�شاركون  �ل�شباب  و�أك��د 
من  �ل��ت��خ��رج  بعد  حتى  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  �ملهني  �ل��ت��دري��ب  على  �حل�����ش��ول 

�جلامعة وذلك ل�شتثمار �أوقاتهم وتنمية مهار�تهم وقدر�تهم.
وت�شمنت �لتو�شيات يف جمال �لتطوع حتفيز �جلهات �حلكومية و�خلا�شة 

على طرح عدد �أكرب من �لفر�س �لتطوعية لل�شباب يف منطقة �لظفرة 
لل�شباب  �لتطوع و�لتي تتيح  �لوعي عن من�شة رو�د  ن�شر  �إىل  بالإ�شافة 
م�شاركة �أفكارهم �ملجتمعية حيث تقوم موؤ�ش�شة �لإمار�ت بدر��شتها ومن 
و�ملهار�ت..  �لهو�يات  حمور  ويف  �لأفكار.  هذه  لتطبيق  �ل�شباب  دعم  ثم 
ت�شهل  �أن  ميكنها  �لتي  �ملفيدة  �مل�شادر  جمع  على  �لتو�شيات  ��شتملت 
ي�شتطيع  بحيث  مب�شط  ب�شكل  وعر�شها  لل�شباب  �لذ�تي  �لتعلم  عملية 

تنمية مهار�ت خمتلفة من خال �مل�شادر �ملتنوعة.
تخ�شي�س  �أهمية  على  �ل�شبابية  �مل�شاحات  حمور  يف  �لتو�شيات  ورك��زت 
�شبابية  م�شاحات  لتوفري  بالإ�شافة  �لظفرة  منطقة  يف  لل�شباب  مركز 
لل�شباب يف  كمتنف�س  بدورها  تقوم  لكي  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  يف خمتلف 

�لظفرة.

“�شبابنا”  �ل�شبابي  �لإ�شت�شاري  �ملجل�س  �لعيدرو�س ع�شو يف  وقال حمد 
�إن قيادتنا �لر�شيدة حتر�س د�ئما على دعم ومتكني �ل�شباب يف خمتلف 
�ملجالت .. م�شري� �إىل �أن مبادر�ت موؤ�ش�شة �لإمار�ت حققت �لعديد من 

�لنتائج �ملبهرة.
�إىل  �لتو�شيات  لتحويل  �ملوؤ�ش�شة  مع  بالعمل  ملتزمون  “ �إننا  و�أ���ش��اف 
�شبيل  �لظفرة وذل��ك يف  �أث��ر ملمو�س يف منطقة  ذ�ت  وب��ر�م��ج  م��ب��ادر�ت 
من  �لأف�����ش��ل  نكون  لأن  دوم��ا  ونطمح  �ل�شباب  ومتكني  �ل��وط��ن  خدمة 

خال �شناعة منوذج فريد لدعم ومتكني ».
و�أكد �أن �ل�شر�كات مع �ملوؤ�ش�شات و�ملجال�س �ل�شبابية �شتلعب دور� حموريا 
يف توحيد �جلهود و�خلروج باأف�شل �لنتائج �لتي �شت�شب يف �شالح �شباب 

�لظفرة«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

د�شن �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �لدكتور في�شل 
�أمري منطقة  بن م�شعل بن �شعود بن عبد�لعزيز 
�لق�شيم متحف �حلبارى بالتعاون مع �ل�شندوق 
 18 �إط��اق  �ل��دويل للحفاظ على �حلبارى عرب 
طائر حبارى، وذلك �شمن فعاليات �أ�شبوع �لبيئة 
�ململكة  يف  �لق�شيم  منطقة  نظمته  �ل���ذي  �لأول 

�لعربية �ل�شعودية موؤخر�.
وعرب �شموه عن �شكره و�متنانه لل�شندوق �لدويل 
�ملقر  لإقامة  تعاونه  على  �حلبارى  على  للحفاظ 

�لوطني  �لق�شيم  مب��ن��ت��زه  ل��ل��ح��ب��ارى  �لإر����ش���ادي 
و�ملهتمني،  �مل���و�ط���ن���ني  ل��ت��وع��ي��ة  د�ئ�����م  وم��ت��ح��ف 
وذلك يف �إطار خطة متكاملة تهدف �إىل �لتوعية 
�لق�شيم  منطقة  حمافظات  يف  �لبيئي  و�لإر���ش��اد 

كافة.
�حلبارى  على  للحفاظ  �ل��دويل  �ل�شندوق  وك��ان 
�أح��د �أك��رب م�شاريع حفظ �لأن���و�ع يف �ل��ع��امل، ويف 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �لد�ئم بني دولة  �لتعاون  �إط��ار 
�أ�شهم  ق��د  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  �لعربية  و�ململكة  �مل��ت��ح��دة 
�مل��ت��ح��ف و�ملركز  ت��اأ���ش��ي�����س ه����ذ�  ف��اع��ل يف  ب�����ش��ك��ل 
�أر�س منطقة �لق�شيم من  �لإر�شادي �لد�ئم على 

دولية  �شبكة  �إد�رة  يف  �مل�شتفي�شة  خ��رب�ت��ه  خ��ال 
�حلبارى  ط��ائ��ر  لإك��ث��ار  �ملتخ�ش�شة  �مل��ر�ك��ز  م��ن 
�متد�د  �أع���د�ده على  وزي��ادة  بهدف �حلفاظ عليه 

نطاق �نت�شاره.
ه��ذ� �حل��دث، عرب معايل ماجد  تعليقه على  ويف 
�لدويل  �ملنتدب لل�شندوق  �لع�شو  �ملن�شوري  علي 
ل�شاحب  �لم��ت��ن��ان  ع��ن  �حل��ب��ارى  ع��ل��ى  للحفاظ 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  على رعاية م�شروع 
�إع��ادة توطني �حلبارى يف دولة �لإم��ار�ت و�لدول 
�لأخرى على �متد�د نطاق �لنت�شار �لطبيعي لهذ� 

�لطائر يف �آ�شيا و�شمال �إفريقيا، كما تقدم بال�شكر 
و�لتقدير ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لقائد �لأعلى  �أبوظبي نائب  �آل نهيان، ويل عهد 
�ل�شندوق  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت 
�لدويل للحفاظ على �حلبارى على دعمه �مل�شتمر 
�جلهود  وتكثيف  �مل��ح��م��ي��ات  لإن�����ش��اء  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
وتعزيز �لتعاون �لدويل للمحافظة على �حلبارى. 
و�أكد معاليه �أنه ما كان من �ملمكن حتقيق كل هذه 
�ل��احم��دود م��ن �شاحب  �ل��دع��م  ل��ول  �لنجاحات 
�لعهد  �ل�شمو ويل  �لدولة و�شاحب  �ل�شمو رئي�س 
بن�شر  و�ه��ت��م��ام��ه��م��ا  ل��ل�����ش��ن��دوق  �هلل،  ح��ف��ظ��ه��م��ا 

�لإرث  و��شتد�مة  �ل��رت�ث  على  باملحافظة  �لوعي 
�لعريق لل�شقارة و�ملحافظة على �لطبيعة وحماية 

�لبيئة.
وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى، ق���ال ع��ل��ي م��ب��ارك �ل�شام�شي 
من ق�شم �لتعليم و�لت�شال يف �ل�شندوق �لدويل 
للحفاظ على �حلبارى، �إن �لتعاون مع �لأ�شقاء يف 
منطقة �لق�شيم و�ململكة �لعربية �ل�شعودية يندرج 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لعاملية  �ل�شندوق  ر�شالة  �شياق  يف 
�أع��د�د �حلبارى و�ملحافظة عليها يف �لربية  زيادة 
�لتاريخية  و�ل��ق��ي��ادة  �لفعال  �لتدخل  خ��ال  م��ن 
يف جم��ال �حل��ف��اظ على �لأن�����و�ع، وت��ع��زي��ز �لوعي 

باأهمية ودور طائر �حلبارى يف �حلفاظ على نظام 
بيئي م�شتقر ومتو�زن. 

ولفت �ل�شام�شي �إىل �أن هذ� �لتعاون ي�شكل مقدمة 
مع  �مل�����ش��رتك��ة  �مل�شتقبلية  �مل�����ش��اري��ع  م��ن  للمزيد 
عن  معربا  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لأ�شقاء 
�ململكة  تبديه  �ل��ذي  بالهتمام  و�ع��ت��ز�زه  تقديره 
على هذ� �ل�شعيد وبجهود مباركة من �شمو �لأمري 
�لدكتور في�شل بن م�شعل بن �شعود بن عبد �لعزيز 
لن  �ل�شندوق  �أن  م��وؤك��د�  �لق�شيم،  منطقة  �أم��ري 
ياألو جهد� يف تبادل خرب�ته �لو��شعة مع �شركائه 
�ل�شرت�تيجيني يف تعزيز �لنظام �لبيئي �مل�شتد�م.

•• دبي-الفجر

نظم جمل�س �أ�شحاب �لهمم يف �شرطة دبي م�شابقة 
�ملر�شم �حلر لفئة �ل�شم �ملفتوحة لأ�شحاب �لهمم يف 
�مل�شابقة تناف�شيا  �ل�شبا �لريا�شية و�شهدت  دورة ند 
قويا وجميا بني �مل�شاركات حيث �أبدعت كا منهم 
�لرم�شانية بطريقتها  نا�س  �لتعبري عن بطولة  يف 

�إىل  �مل�شابقة  ه��ذه  �حل��ر وتهدف  �ملر�شم  من خ��ال 
تعزيز وتعميق �لتو��شل مع �أ�شحاب �لهمم. 

�ل�شبا  ن���د  دورة  م���دي���ر  �مل����زروع����ي  ح�����ش��ن  و�أ�����ش����اد 
�لريا�شية بفعالية جمل�س ��شحاب �لهمم يف �شرطة 
دبي، �شربت مثاًل نبيًا لرعاية هذه �لفئة من �أبناء 
يف  م��ب��دع��ون  منهم  �لكثري  �أن  �شك  ول  جمتمعنا، 
�إر�دتهم  و�أن  و�لفنية  و�لثقافية  �لريا�شية  جمالت 

جهود  من  تقدمونه  وما  و�لإر�دة،  �مل�شتحيل،  تقهر 
هو خري دليل على حر�شكم على �أن تكونو� على قدِر 

�مل�شوؤولية و�لثقة يف �لتميز.
ويف نهاية �مل�شابقة كرم �ملزروعي �مل�شاركات يف �ملر�كز 
�جلابر  ح�شن  ح��ي��اة  �ح����رزت  ف��ق��د  �لوىل  �ل��ث��اث 
�لثاين  �ملركز  �حلو�شني  �لأول ومرمي ح�شن  �ملركز 

وح�شة ح�شن �جلابر �ملركز �لثالث

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لنفايات”  �أبوظبي لإد�رة  “تدوير” مركز  �فتتحت 
�لتي  �ل��ظ��ف��رة  م��ط��م��رة  “عابر” �ل��ذك��ي��ة يف  ب��و�ب��ة 
�لناقلة  �ملن�شاآت  مركبات  دخ���ول  �أمت��ت��ة  �إىل  ت��ه��دف 
ل�”تدوير” وحت�شيل  �لتابعة  �ملطامر  �إىل  للنفايات 
�خلطوة  ه��ذه  وت�شاهم  �إل��ك��رتون��ي��اً.   عليها  �لر�شوم 
�ملطامر  بو�بات  على  �ملركبات  �نتظار  مدة  تقليل  يف 
و�حل�����د م���ن �أخ����ط����اء �لأي�������دي �ل��ع��ام��ل��ة مم���ا يوفر 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني ورف�����ع م�شتوى  �ل���وق���ت و�جل���ه���د ع��ل��ى 
�إجر�ء�ت  وتب�شيط  ت�شهيل  عرب  و�شعادتهم  ر�شاهم 
�ملركز وذلك من  ومتطلبات �حل�شول على خدمات 
�لقارئة  خال توظيف تقنيات )IoT( و�لكمري�ت 
�لتي  �لتفاعلية  �لعر�س  و�شا�شات  �ملركبات  للوحات 

تقوم بتوجيه حركة �ملركبات بح�شب �أنو�ع �لنفايات 
وحالة ت�شريح �ملركبات تلقائيا دون �حلاجة للتدخل 
�لب�شري و�لتو�جد بني مركبات �لنفايات مما ي�شاعد 
عند  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني  للعاملني  �لأم�����ان  درج���ة  رف���ع  يف 
مد�خل �ملطامر. وبهذه �ملنا�شبة قال �لدكتور �شامل 
“ياأتي  بالإنابة:  تدوير  ع��ام  مدير  �لكعبي،  خلفان 
�فتتاح هذ� �مل�شروع �لطموح �شمن �جلهود �لدوؤوبة 
�لتي تبذلها “تدوير” نحو حتقيق �لتحول �لرقمي 
للخدمات وحت�شني م�شتو�ها وتطويرها من خال 
تطبيق �أحدث �لنظم و�حللول �لرقمية �ملبتكرة مبا 
باأن  �أبوظبي  حلكومة  �ل�شرت�تيجي  �لهدف  يحقق 
تكون �شمن �أف�شل �حلكومات على م�شتوى �لعامل.« 
�لذكية  “عابر”  ب��و�ب��ة  م�شروع  �أن  �لكعبي  و�أو���ش��ح 
ي��وظ��ف �أح����دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات مل��ر�ق��ب��ة ح��رك��ة �لدخول 

�إ�شارة �شوئية  �لتحكم فيها من خال  و�شمان دقة 
و�شا�شات عر�س تفاعلية تقوم بتوجيه حركة �ملركبات 
�أنو�ع �لنفايات وحالة ت�شريح �ملركبات،  من بح�شب 
جميع  على  �مل�شروع  تعميم  “تدوير”  نية  م��وؤك��د�ً 
مطامر  مثل  لها  �لتابعة  �لنفايات  ��شتقبال  مر�فق 
�ل��ق��م��ام��ة، وحم���ط���ات �ل��ن��ق��ل و�مل����ح����ارق، وحمطات 
�ملقبلة يف  �مل��رح��ل��ة  �مل��ر�ف��ق يف  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل�شماد 
�إطار �شيا�شة �لتطوير �مل�شتمرة �لتي ينتهجها �ملركز 
بهدف تقدمي �أف�شل �خلدمات للمتعاملني.  وقامت 
�ل��ع��م��اء يف  �إد�رة �ل��رت�خ��ي�����س و�ل��ت��ع��رف��ة وخ��دم��ة 
“تدوير” �لتي �أجنزت هذ� �مل�شروع باإ�شتبد�ل بطاقة 
للمتعاملني  ميكن  رقمية  دخول  “عابر” بت�شاريح 
�حل�شول عليها �إلكرتونياً دون �حلاجة �إىل مر�جعة 

�أحد فروع “تدوير«،

•• مك�سيكو �سيتي -وام:
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ل��دى  �ل��دول��ة  �ملنهايل �شفري  �أح��م��د ح��امت  �شعادة  �أط��ل��ع 
�لأمم  مكتب  ع��ام  م��دي��ر  نافاريتي  خار�ميليو  �إدو�ردو  �شعادة  �ملك�شيكية 
�إطار  �لدولة يف  روؤية وم�شاريع  �ملك�شيك على  وز�رة خارجية  �ملتحدة لدى 
غر�ر  على  �ملتحدة  �لأمم  يف  �ملتخ�ش�شة  و�لهيئات  �للجان  لأه��م  تر�شحها 
�ملتحدة  ل���اأمم  �ل��ت��اب��ع  �ل���دويل  �لأم���ن  ملجل�س  �ل��ع��رب��ي  للمقعد  تر�شحها 
للفرتة 2022 - 2023 . وبحث �جلانبان - خال �للقاء �لذي عقد يف 
مكتب نافاريتي يف وز�رة �لعاقات �خلارجية - �شبل �لتو�شل لآليات فعالة 
لتبادل �لدعم يف جميع �ملبادر�ت �لتي ت�شطلع بها �لدولتني على م�شتوى 
�أعمال �لأمم �ملتحدة. و�أكد �شعادة �ملنهايل حر�س �لدولة على دعم �ملك�شيك 
فيه م�شلحة  ملا  �ملتحدة  �لأمم  �أعمال  �لدولية و�شمن  �ملحافل  يف خمتلف 
�لو�شطية  �لإم��ار�ت يف تر�شيخ مبادئ  دور  �إىل  .. م�شري�  و�ل�شعوب  �ل��دول 
و�لعتد�ل. من جهته �أ�شاد �شعادة مدير عام مكتب �لأمم �ملتحدة يف �ملك�شيك 
بالدور �لفعال �لذي ت�شطلع به دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف تعزيز 
�ل�شام و�لأمن �لدولّيني و�لتعاي�س بني �لأمم .. موؤكد� �أن �ملك�شيك ترى 
�ملنظمة  �ملتحدة ودعم هذه  �لأمم  �أعمال  مل�شاندة  �شريكا وحليفا  �لإم��ار�ت 

و�ملنظمات �لدولية �لعاملة حتت مظلتها و�ملنبثقة عنها.

•• كوانغ جو -وام:

عبد�لرحمن  ب��ن  رحمه  �شعادة  بحث 
�ل�����ش��ام�����ش��ي ق��ن�����ش��ل ع����ام �ل����دول����ة يف 
كو�نغ جو بجمهورية �ل�شني �ل�شعبية 
عام  مدير  رون��غ  جيان  ت�شنغ  و�شعادة 
دونغ  ك��و�ن��غ  ملقاطعة  �ل��ت��ج��ارة  مكتب 
�ملجالت  يف  �مل�شرتكة  �ل��ت��ع��اون  �شبل 

�لقت�شادية و�لتجارية.
وقدم �شعادة ت�شنغ جيان رونغ - خال 
�ملكتب  م��ق��ر  ع��ق��د يف  �ل�����ذي  �ل���ل���ق���اء 
مبدينة كو�نغ جو عا�شمة �ملقاطعة - 
�مل�شتجد�ت و�لتطور�ت  �آخر  نبذة عن 
�لتجارية للمقاطعة .. موؤكد� �هتمام 
�لعاقات  بتعزيز  �ل�شيني  �جل��ان��ب 
�لثنائية �ملتميزة مع دولة �لإمار�ت يف 

�ملجالت كافة.
�لدولة  ع��ام  قن�شل  �أ���ش��ار  جهته  م��ن 

وجمهورية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل 
بعاقات  تتمتعان  �ل�شديقة  �ل�شني 
وترغب  متميزة  ��شرت�تيجية  �شر�كة 
تعزيز  يف  ل��ل��دول��ة  �ل��ع��ام��ة  �لقن�شلية 
�لتجارة  مكتب  م��ع  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون 
خمتلف  يف  دون�������غ  ك����و�ن����غ  مل���ق���اط���ع���ة 

و�لتجارية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل����ج����الت 
م�شاركة  وت���ع���زي���ز  و�ل����ش���ت���ث���م���اري���ة، 
�جل���ه���ات و�ل�����ش��رك��ات �لإم���ار�ت���ي���ة يف 
ت���ن���م���ي���ة م���ن���ط���ق���ة �خل���ل���ي���ج �ل���ك���ربى 
�لإ�شرت�تيجيات  �أه��م  �أح��د  تعد  �لتي 

�لتنموية يف جنوب �ل�شني.

ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء .. ���ش��ع��ادة و�ن����غ ي��ا بي 
نائبة مدير �إد�رة �لتعاون �لقت�شادي 
ملقاطعة  �لتجارة  مكتب  يف  �خل��ارج��ي 
�إد�رة  كو�نغ دونغ ويه يي رئي�س ق�شم 
�لتبادلت �لتجارية يف مكتب �لتجارة 

ملقاطعة كو�نغ دونغ.

•• دبي -وام:

للمو�رد  �لإحت����ادي����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أط��ل��ق��ت 
�ل��ب�����ش��ري��ة �حل��ك��وم��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�إن�شانية  ح��م��ل��ة  �جل��ل��ي��ل��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
جديدة �شمن مبادرة “�شندهم �أمانة” 
�ملجتمعية للتكفل بنفقات عاج ر�شيع 
يبلغ عمره �شنة يعاين من ت�شوه خلقي 
عاجلة  ل��ع��م��ل��ي��ة  وب��ح��اج��ة  �ل��ق��ل��ب  يف 
حتمل  و�ل����ده  ي�شتطيع  ول  وم��ك��ل��ف��ة 
�ملرزوقي  حم��م��ود  وق����ال  ت��ك��ال��ي��ف��ه��ا. 

يف  �حل��ك��وم��ي  �لت�����ش��ال  �إد�رة  م��دي��ر 
�لهيئة �إن هذه �حلملة هي �لثالث من 
وموؤ�ش�شة  �لهيئة  تنفذها  �لتي  نوعها 
مبادرة  �شمن  �جل���اري  �ل��ع��ام  �جلليلة 
مبادر�ت  �إح���دى  �أمانة”،  “�شندهم 
عام  مع  جتاوبا  �ملجتمعية  “�لهيئة” 
�حلملة  ��شهار  �أن  و�أ���ش��اف  �لت�شامح. 
على م�شتوى �حلكومة �لحتادية من 
خال ح�شاباتها �ملختلفة على مو�قع 
و”بيناتي”  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
ج����اء مل��ن��ح �ل��ف��ر���ش��ة لأك�����رب ع����دد من 

موظفي �لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية 
. ودعا كافة  للم�شاركة يف فعل �خلري 
�حلملة  لدعم  �ملجتمع  وفئات  �شر�ئح 
�إر�شال  ع���رب  در�ه�����م   10 ب����  و�ل���ت���ربع 
كلمة “�شند” يف ر�شالة ن�شية ق�شرية 
 50 ب�  �لتربع  �أو   4202 �لرقم  �إىل 
دره��م��اً ع��رب �إر���ش��ال �لكلمة ذ�ت��ه��ا �إىل 
“�ت�شالت”  ع����رب   4206 �ل����رق����م 
على  درهم   100 و”دو” �أو �لتربع ب� 
500 دره���م على  4209 وب���  �ل��رق��م 

�لرقم 4409.

بالتعاون مع ال�شندوق الدويل للحفاظ على احلبارى 

تد�سني مقر �إر�سادي ومتحف �حلبارى يف منطقة �لق�سيم �ل�سعودية 
املن�شوري ي�شيد برعاية خليفة وتوجيهات حممد بن زايد يف تعزيز جهود التعاون للمحافظة على احلبارى

جمل�ض �أ�سحاب �لهمم يف �سرطة دبي م�سابقة �ملر�سم �حلر يف دورة نا�ض

»تدوير« تفتتح بو�بة »عابر« �لذكية يف مطمرة �لظفرة

�سفر �لدولة ومدير عام مكتب �الأمم �ملتحدة باملك�سيك يبحثان �لتعاون

قن�سل عام �لدولة وم�سوؤول يف»كو�نغ دونغ« �ل�سينية يبحثان �لتعاون

تعاون بني »مو�رد �الحتادية « و»�جلليلة« لعالج طفل مري�ض 



االثنني    13   مايو    2019  م   -   العـدد  12630  
Monday   13   May   2019  -  Issue No   12630

االثنني    13   مايو    2019  م   -   العـدد  12630  
Monday   13   May   2019  -  Issue No   12630

12

 LAeC
“Œø›mG

fŒªB¥MÀ PAeBß 




         




         



       

        





      





        
        

        
        




                    

       
       
       
        



 
       
 







 
         


      






         


 
      



""
    
         


        



        
       



        




 


      
            

                    


    
     


 
       


       


 
      
       



                

   
                  
                           
                               

            
    
 
       


        
       



        
        
     






        
 




  


          
          


 
         

 

  



       
 

 
                       


          

       

 
       
       


               

       
   


  
 "        

 "

       


    



       
        


          
        

    


 

        
















         
       


          



    
 


       

          



    




         



       


 
 



 


        

    

        




 



      












 




     


         
         
      

         
  
 


     



        
  
         






        










          
 


      
      

 
      


       
   



  






        



       
   
 
 – –
 – –
  
– –

 
 – – – –
        " –  –   
 "                                      


 –  – –
 –


 – – 
 –  –   
 –  
         
   –

 "
 " – –

          
 "
 "  –   
 " 
"
 

 " 
""
 ""


  





االثنني    13   مايو    2019  م   -   العـدد  12630  
Monday   13   May   2019  -  Issue No   12630





االثنني    13   مايو    2019  م   -   العـدد  12630  
Monday   13   May   2019  -  Issue No   12630

13

                                       

              
              

                 
                   

              
                      

                                                 

        
     

  




       



        
   
       








   
         




        
       
         
          
        







          




         



        
        

      





        








       



 
 
          

      
          

         
 
         



  
              


    
        
      

  



   

        


       
   

    

 
   
       
     

            
  

  
  
  


                       
   
     
    
  
            


 
   

  
    
                              


                    

   
   
        


  
              
      
          
 



 
     
 

       
      


            

                      

  
  
     
    



                         
                       






   

    
 
          
  
      


               



       


         
                
               
         
  
           


               

    
      

  
  
     

          


   

  
          
   
   
            


   
          

  
            
 
    


       

 
       
   
  


              



  
                                  

 

        
  
                                

21                

∆Ej¥ªA –f«





االثنني    13   مايو    2019  م   -   العـدد  12630  
Monday   13   May   2019  -  Issue No   12630

14

عربي ودويل

يف كريال يريد راهول بناء ج�شر بني ال�شمال واجلنوب

انتخابات تاريخية وحا�شمة

بريانكا غاندي  يف ن�شرة �شقيقها واملوؤمتر

كاريزما وح�شور جماهريي لفت

مودي تركيز على الهوية وغياب الربنامج

راهول و�شقيقته  ا�شتعادة جمد ا�شرة وحزب

ال�شب�شي بخري

تون�ض: تفنيد �إ�ساعة تدهور 
�حلالة �ل�سحية لل�سب�سي

•• الفجر - تون�س

رئي�س  تدهور �شحة  �لتون�شية  �لرئا�شة  با�شم  �لر�شمية  �لناطقة  قر��س  �شعيدة  نفت 
�جلمهورية �لباجي قائد �ل�شب�شي موؤكدة �أنه بخري.

و�نتقدت قر��س يف تدوينة ن�شرتها على �شفحتها مبوقع فاي�شبوك ما مت تناقله بهذ� 
للرد  دفعتها  �لرئي�س  �شحة  عن  �مل�شتف�شرة  �لت�شالت  ك��رثة  �ن  م��ربزة  �خل�شو�س 

و��شفة ما مت تناقله ب� "قلة �حلياء و�ملعروف".
  يذكر �أن هذه �لإ�شاعة �لتي مت تد�ولها �أكرث من مرة ، مت تناقلها مرة �أخرى م�شاء 

�ل�شبت عرب �شفحات �لتو��شل �لجتماعي .

ت�شبه جدتها اإنديرا:

بريانكا غاندي .. جت�سيد حي للحلم �لهندي...

بريانكا غاندي، لي�شت جمرد كادر 
�مل���وؤمت���ر ج����اءت لتقدمي  يف ح���زب 
�لدعم ل�شقيقها ر�هول �ملرت�شح يف 
�لت�شريعية يف هذه �ملنطقة �لنائية 
�ن��ه��ا ب�شعرها  ك����ري�ل،  م��ن ولي����ة 
مع  �ل�شديد  وت�شابهها  �لق�شري، 
جدتها �إندير� ، جت�شيد حي للحلم 

�لهندي.
�أ����ش���ب���وع ،  �أب����ري����ل ، ك���ل  م��ن��ذ 11 
ولية   28 م��ن  �لناخبون  يتناوب 
ه��ن��دي��ة ع��ل��ى ���ش��ن��ادي��ق �لق�����رت�ع 
ملجل�س  ن���ائ���ب���ا   545 لخ����ت����ي����ار 
�ل�����ش��ع��ب. و���ش��ي��ق��وم �حل����زب �لذي 
مايو،   23 يف  بالأغلبية،  �شيظفر 

بتعيني رئي�س �لوزر�ء �جلديد. 
   ه���ذه �لن��ت��خ��اب��ات ه��ي �لأه����م يف 
باأرقامها  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة،  ت��اري��خ 
 ، ���ش��خ�����س  م���ل���ي���ار   1.3 �مل����ث����رية: 
مليون   84  ، ناخب  مليون   900
كرنفالية.  و�أج���و�ء   ، جديد  ناخب 
حا�شمة  حلظة  ا  �أي�شً متثل  لكنها 
بالن�شبة للهند ، �لتي يحكمها منذ 
ناريندر�  �ل�شعبوي  �شنو�ت  خم�س 
مودي وحزب بهار�تيا جاناتا ، وهو 

حزب هندو�شي.
�لتفجري  م���ن  ���ش��ه��ري��ن  وب���ع���د     
�لدموي يف ك�شمري ، يعزف رئي�س 
�ل���������وزر�ء ع���ل���ى وت�����ر �خل������وف من 
ي���رتدد يف حتري�س  �لإره�����اب، ول 

و�لعرقية  �ل���دي���ن���ي���ة  �جل���م���اع���ات 
حماولة  يف  �لبع�س  بع�شها  ���ش��د 

للح�شول على ولية ثانية.
   ويف م���و�ج���ه���ة ه����ذ� �ل��ت��ه��دي��د ، 
�نعطف ح��زب �مل��وؤمت��ر ، �ل��ذي قاد 
�لهند �إىل �ل�شتقال عام 1947، 
�إىل �لي�شار. و�أخرج �أور�قه �لرئي�شة 
�لقوية  �ل�������ش���ال���ة  ذري������ة  �آخ������ر   ،

و�ملاأ�شاوية لآل نهرو وغاندي.
   �مل��ر�أة �لأنيقة �لتي تخاطب من 
�جلنوبية،  �جل��ب��ال  �شكان  �ملن�شة 
ه���ي ح��ف��ي��دة ج���و�ه���ر لل ن��ه��رو ، 
�لهند.  تاريخ  يف  وزر�ء  رئي�س  �أول 
ك����ان ن���ه���رو ، �ل�����ربج�����و�زي �ل���ذي 
�جلمهورية  ه�����ذه  �أ����ش�������س  و����ش���ع 
 ، و�لعلمانية"  "�ل�شرت�كية 
، مر�فًقا  �ل��د���ش��ت��ور  وف��ًق��ا لأح��ك��ام 
"�لفقري   ، غ�����ان�����دي  ل���ل���م���ه���امت���ا 
�لعاري" �لذي ب�شر مبقاومة غري 
يقتل  �أن  ق��ب��ل  ل��اإجن��ل��ي��ز  ع��ن��ي��ف��ة 
عن  هندو�شي.  متطرف  قبل  م��ن 
�بنة   ، �إن���دي���ر�   ، �ل�����ش��دف��ة  ط��ري��ق 
نهرو ، تزوجت من �شحفي يدعى 
فريوز غاندي ، �لذي حتمل ��شمه 
�أ�شرة  �أ�شطورة  على  يحافظ  مبا   ،

غاندي.

والرماد  الــدرامــا  مــن  �شل�شلة 
املنثور

، زعيم  ���ش��ق��ي��ق��ه��ا     وع��ل��ى ع��ك�����س 
باتباع  م��ل��زم��ة  لي�شت   ، �مل��ع��ار���ش��ة 
ن��اري��ن��در� م���ودي يف جم���ال �لأمن 
�شبهة  يف  م�شايقته  �أو   ، و�ل��ه��وي��ة 
�لر�فال  ����ش���ر�ء  ق�����ش��ي��ة  يف  ف�����ش��اد 
ت��ل��ع��ب، بلباقة  �ن��ه��ا  م���ن ف��رن�����ش��ا. 
ويف  �مللفات،  جميع  على  وتعاطف، 

�ملقام �لأول ملف �جلندر. 
 ، ل���ه���ن  �مل���خ�������ش�������س     يف �جل�������زء 
"لروؤية  كبري  بعدد  �لن�شاء  ج��اءت 
�أفهم �ل�شر�ع   ، "كامر�أة  بريانكا". 
�ليومي مع �مل�شاكل �ملنزلية.. لكن 
م��ن دل��ه��ي ، ل �أ���ش��ت��ط��ي��ع ح��ت��ى �أن 
هنا  و�أملهن  �أخو�تي  معاناة  �أتخيل 
طالبة  وترى  �خلطيبة.  تقول   ،"
ع��اًم��ا، بحما�س:   23 �ل��ت��ج��ارة،  يف 
�مر�أة  هناك  يكون  �أن  �جليد  "من 
على خ�شبة �مل�شرح، لقد �شئمنا من 
عليه  يهيمن  جمتمع  يف  نكون  �أن 

�لذكور".
م�شلمون،  م�شيحيون،  �لتجّمع،  يف 
 " �ن  ع���ل���ى  ي���������ش����رون  ه����ن����دو�����س، 
وئام".  يف  يعي�شون  ه��ن��ا،  �جلميع 
يف ولية كري�ل ، ي�شكل �لهندو�س 
56 باملائة من �ل�شكان ، مقارنة ب� 
�لوطني.  �ل�شعيد  على  باملئة   80
وعلى بعد مئات �لكيلومرت�ت �إىل 
ناريندر�  دع��اي��ة  جعلت   ، �ل�شمال 
م������ودي �مل���ع���ادي���ة ل����اإ�����ش����ام، من 
�ملقد�س  �حل����ي����و�ن  �لأب����ق����ار،  ذب����ح 
ت�شتحق  ج���رمي���ة  ل��ل��ه��ن��دو���ش��ي��ة، 

  عندما تويف نهرو بنوبة قلبية عام 
غاندي  �ندير�  ت�شلمت   ،  1964
حزب  �ن��ت�����ش��ر  �أن  و�إىل  �مل�����ش��ع��ل. 
2014 ، ظل  بهار�تيا جاناتا عام 
حزب �ملوؤمتر يف �ل�شلطة ما يقارب 
ول�شالح-  رغ�����م-  ع���ق���ود  �ل�����ش��ت��ة 
�شل�شلة من �لأحد�ث �لرت�جيدية. 
، بعد ع�شرين �شنة   1984   ع��ام 
�إندير� غاندي  ُقتلت   ، و�لدها  من 
على �أيدي حر��شها �ل�شيخ. وجاءت 
ر�جيف  بابنها  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�����ش��اع��ر 
�لهندية،  �خل��ط��وط  يف  �ل��ط��ي��ار   ،
و�مل�����ت�����زوج م����ن ����ش���اب���ة �إي���ط���ال���ي���ة ، 
�إّل  �ل������وزر�ء،  رئ��ي�����س  من�شب  �إىل 
ف�شاد  بف�شائح  تلّوثت  ولي��ت��ه  �أّن 

�شخمة.
وعندما مت �غتياله بدوره من قبل 
 ، 1991 �ن��ت��ح��اري ت��ام��ي��ل��ي ع���ام 
تر�جع �حلزب �لعجوز. وكان يجب 
�شونيا   ، ر�ج��ي��ف  �أرم��ل��ة  ت��اأخ��ذ  �أن 
، �مل���ق���ود ح��ت��ى ي��ع��ود �مل���وؤمت���ر �إىل 
�ل�شفعة  ك��ان��ت  �ن  �ىل   ، �ل�شلطة 
ناريندر�  وج��ه��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ه��ائ��ل��ة 

مودي.
   عام 2017 ، كلفت �شونيا غاندي، 
�بنها  �شحيا،  �ملرتنحة  عاًما،   72
ر�ه����ول، 48 ع��اًم��ا، مب��و�ج��ه��ة �آلة 
حرب حزب بهار�تيا جاناتا يف �أفق 
�لنتخابات. غري �أّن �لوريث يفتقر 

�إىل �خلربة ومهار�ت �خلطابة. 
و�ف���ق���ت  ي����ن����اي����ر، حم���ب���ط���ة،    يف 

يقرب  م��ا  قتلت  �ل��ت��ي   ، �أغ�شط�س 
ينتظرون   ، ���ش��خ�����س   500 م���ن 

�لتعوي�شات..
   تقول �أجنو ، مهند�شة، 27 عاًما 
عائلة  ي��ح��رتم��ون  هنا  "�جلميع   ،
�شوتو�  �إذ�  ولكن   ،" كثرًي�  غاندي 
لأن  ، فذلك  �ملوؤمتر  ل�شالح حزب 
يتحدث  �ل���ذي  �ل��وح��ي��د  "�ل�شيء 
ع��ن��ه ن���اري���ن���در� م����ودي ه���و �لأم���ن 
ب��ي��ن��م��ا يعاين   ، �ل��ق��وم��ي و�ل���دي���ن 

�لنا�س يومًيا".

والأعـــالم  ــني  ــزارع امل �شكاوى 
احلمراء

ف�����وق �مل��ن�����ش��ة ، ت����ذّك����ر غ����ان����دي ، 
�مل��ت��زوج��ة م���ن رج���ل �أع���م���ال ثري 
، مب���اي���ني �ل����روب����ي����ات �ل���ت���ي مت 
�إقر��شها لرجال �لأعمال �لأثرياء 
من جانب ناريندر� مودي، ووعوده 
�لتي مل تتحقق بتوفري 25 مليون 
وظيفة، وم�شاعفة دخل �ملز�رعني، 
 ، ثم  �نتخابي.  لربنامج  و�فتقاره 
توّلت عر�س برنامج حزب �ملوؤمتر، 
و�لتعليم جماًنا  �ل�شحية  �لرعاية 
�ل���دخ���ل  م�������ش���روع  �أو  ب���ال���ك���ام���ل، 
�ل�شنوي �لأدنى �لبالغ 920 يورو، 
باملئة   20 �إىل  دفعه  �شيتم  و�ل��ذي 

من �أفقر �لهنود.
   ي���ق���ول ك��ري�����ش��ت��وف ج��اف��ري��ل��و ، 
�لباحث يف مركز �لبحاث �لدولية 
"لقد  �ل�شيا�شية:  �لعلوم  بجامعة 

�لإعد�م حتى �ملوت.
   ولكن هنا، يقرتح �ملطعم �ملحلي 
طبق �ليوم مكرونة �شريطية بلحم 
�ل��ب��ق��ر، ول ي��ق��اط��ع��ه �ل��ه��ن��دو���س ، 
�لنحر�فات  منهم  ك��ث��ري  وينتقد 
�لفو�شوية حلزب بهار�تيا جاناتا. 
ومثل كثريين، لك�شمي، 30 عاًما 
�لأ�شليني من  �ل�شكان  وه��ي من   ،
قبيلة كاتونياكان، وتعي�س يف خميم 
ب�شاأن  �لقلق  ي�شاورها   ، �لغابة  يف 
�نتخاب  �أعيد  �إذ�  �لأقليات  م�شري 

مودي: "لقد ق�ّشم �لباد".
  �ل �ن ما يثري قلق �أهايل بولبايل 
�لقت�شادي.  �ل��و���ش��ع  ه���و  �أك�����رث، 
�زد�د  ������ش�����ن�����و�ت،  خ���م�������س  خ�������ال 
و�ل��ف��ق��ر�ء فقر�ً.  ث����ر�ء،  �لأغ��ن��ي��اء 
ب��ري��ان��ك��ا غاندي  ت���ذك���ر  وع��ن��دم��ا 
�لذين  �ملز�رعني"  مئات  "�نتحار 
دموع  تنهمر   ، �ل���دي���ون  خنقتهم 
�ل�شم�س  م��ن  نف�شه  ي��ح��م��ي  رج���ل 

باأور�ق �ملوز. 
�لطبقات  م������ودي  ���ل  ف�������شّ ل���ق���د     
�حل�شرية و�ملتو�شطة ، ولكن �لنمو 
، �لذي ل يز�ل حو�يل 6 باملئة ، ل 
�لقارة  �شبه  �زده��ار  ل�شمان  يكفي 
باأكملها. ورغم �أن ولية كري�ل مت 
مت  حيث   ، خا�س  ب�شكل  تطويرها 
 100 بن�شبة  �لأمّية  �لق�شاء على 
�لدبلومات  تعد  مل   ، تقريبا  باملئة 
حت���م���ي �ل�������ش���ب���اب م����ن �ل���ب���ط���ال���ة ، 
وم���ا ز�ل ���ش��ح��اي��ا �ل��ف��ي�����ش��ان��ات يف 

�أم   ، ع��اًم��ا   47 ب��ري��ان��ك��ا،  �شقيقته 
�لنف�س  ع��ل��م  ل��ط��ف��ل��ني، وخ��ري��ج��ة 
، ع��ل��ى �ل���دخ���ول ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة ، ومت 
يف  ل��ل��ح��زب  ع��ام��ة  �أم��ي��ن��ة  تعيينها 
ذلك  ومنذ  رئي�شة.  �شمالية  ولي��ة 
�لهندية  �لأر����ش��ي  ، جابت  �حل��ني 
 ، ت��ر���ّش��ح �شقيقها  ل��دع��م  �ل��و����ش��ع��ة 
على  ل��ل��ح�����ش��ول  ت��رت���ش��ح  �أن  دون 

مقعد يف �لنتخابات �لت�شريعية.
   ت��ر���ّش��ح ر�ه�����ول غ���ان���دي لإع����ادة 
بر�دي�س  �أوت���ار  د�ئ��رت��ه  يف  �نتخابه 
، ع��ل��ى ب��ع��د �ل���ف���ي ك��ي��ل��وم��رت �إىل 
�ل�����ش��م��ال. ل��ك��ن وف���ًق���ا ل��ل��ت��ق��ال��ي��د ، 
يحق له �لرت�شح يف د�ئرة �نتخابية 
، حيث مت  وي��ان��اد  و�خ��ت��ار   ، ثانية 
"لبناء   ، �ملقتول  و�ل���ده  رم���اد  ن��رث 
ج�شر بني �شمال وجنوب �لباد". 
وقبل ثاثة �أيام من �شقيقته ، كان 
يف �جتماع يف بلدة �شولثان باثريي 
، وبد� غري مرتاح بع�س �ل�شيء مع 
منطقة  يف  �ملتاأخر  �لإ���ش��ق��اط  ه��ذ� 

يجهل لغتها وم�شاغلها.
   من على منرب بولبايل ، ظهرت 
�شيا�شي  كحيو�ن  غ��ان��دي  بريانكا 
تعرف  �أي�شا  ه��ي  تكن  مل  �شر�س. 
�مل���الي���الم���ي���ة ، �ل��ل��غ��ة �مل��ح��ل��ي��ة ، 
وهي   ، ب���الإجن���ل���ي���زي���ة  وحت����دث����ت 
�أف�شل  ب�شكل  هناك  مفهومة  لغة 
جاذبيتها  �أّن  �إّل  �ل��ه��ن��دي��ة،  م���ن 
وك��اري��زم��ات��ي��ت��ه��ا، جت����اوزت حاجز 

�لرتجمة. 

�لكبري جهد�ً  �لقدمي  بذل �حلزب 
فكرًيا و�شيا�شًيا حقيقًيا من خال 
ن�شر برنامج �نتخابي كامل ، وهو 
��شتثنائي يف �لهند". �لوثيقة  �أمر 
50 ���ش��ف��ح��ة، وم����ن ب���ني ما  م���ن 
ملكافحة  حقيقية  خ��ط��ة   ، ت��ق��رتح 
ير�هن على خماطبة  �إن��ه  �لفقر.. 

عقول �لناخبني ل قلوبهم".
�شكاوى  �إىل  �ل����ش���ت���م���اع  ب���ع���د     
ع�شر�ت  وم�����ش��اف��ح��ة   ، �ل��ف��اح��ني 
ملك  "�لهند  �أن  وت��ك��ر�ر  �لأي����دي، 
بريانكا  ت���غ���ادر   ، �شعب"  ي���ا  ل���ك 
غاندي. على �لطريق، كانت �أعام 
�لريح،  بها  تعبث  ت��رف��رف  ح��م��ر�ء 
ت��زي��ن��ه��ا �مل���ط���رق���ة و�مل���ن���ج���ل. لقد 
كان تر�ّشح ر�ه��ول غاندي يف وقت 
متاأخر، مبثابة �شربة لل�شيوعيني 
�لذين يديرون ولية كري�ل. ومن 
�شيفوز  �مل���وؤمت���ر  ح���زب  �أن  �مل���وؤك���د 
باأغلبية �ملقاعد �ل� 20 يف �لولية ، 

�لتي هي تقليديا على �لي�شار. 
   يف دي�شمرب ، كان فوزه يف ثاثة 
�لوليات  يف  �إق��ل��ي��م��ي��ة  �ن��ت��خ��اب��ات 
ت��ع��ت��رب معاقل  �ل���ت���ي  �ل�����ش��م��ال��ي��ة، 
ج��ان��ات��ا، مفاجاأة  ب��ه��ار�ت��ي��ا  حل���زب 
ج��ي��دة.. ولكن م��ن غ��ري �مل��وؤك��د �أن 
هذه  كافياً  �شيكون  غ��ان��دي  �شحر 
�ل�شلطة  �إىل  �لي�شار  لإع���ادة  �مل���رة 

يف �لهند.

عن �شليت الفرن�شية

•• الفجر - خرية ال�سيباين

تنتظرون  جعلتكم  لأنني  يل  اغفروا   ، اإخواين..اأخواتي 
طوياًل يف احلرارة.. اأنا فخورة بكوين هنا يف حي وياناد، 
وثقافتهم  اأفكارهم  يف  اأحرار  اجلميع  حيث  ال�شالم  اأر�ص 

وتقاليدهم". 
   ن�شوا م�شقة امل�شافة للو�شول اإىل الوادي عند خمرج بلدة 
بولبايل ، وال�شفوف اأمام املراقبة الأمنية، والعط�ص الذي 
ل ترويه قوارير املياه متعددة الألوان املوزعة بني �شفوف 
افتنت اجلمهور   ، البال�شتيكية، ففي طرفة عني  الكرا�شي 
كلمات  والأحــمــر،  الأخ�شر  ال�شاري  ذات  ــراأة  امل بكلمات 
ناب�شة باحلياة: "الدميقراطية والالعنف وامل�شاواة، هي 
القيم التي بف�شلها حررنا املهامتا غاندي من الإمرباطورية 

الربيطانية، والتي بنيت عليها اأمتنا.

 يعزف رئي�ض �لوزر�ء مودي على وتر �خلوف من 
�الإرهاب يف حماولة للفوز بوالية ثانية

ظل حزب �ملوؤمتر يف �ل�سلطة ما يقارب �ل�ستة 
عقود رغم �سل�سلة من �الأحد�ث �لرت�جيدية

 يفتقر �لوريث ر�هول غاندي, �إىل �خلربة 
ومهار�ت �خلطابة

 ير�هن حزب �ملوؤمتر على خماطبة عقول 
�لناخبني ال قلوبهم 

 من غر �ملوؤكد �أّن �سحر غاندي �سيكون كافيًا هذه 
�ملرة الإعادة �لي�سار �إىل �ل�سلطة يف �لهند

 ظهرت بريانكا غاندي فوق �ملنابر حيو�نا 
�سيا�سيا �سر�سا

�لهند جتري �ملرحلة قبل �الأخرة من �النتخابات 
•• نيودلهي-رويرتز:

��شطف �لناخبون يف نيودلهي ومناطق �أخرى يف �شمال �لهند يف �ل�شباح �لباكر �أم�س �لأحد لاإدلء باأ�شو�تهم يف 
�ملرحلة قبل �لأخ��رية من �لنتخابات �لعامة �لتي جترى على �شبع مر�حل مع بحث �ملعار�شة عن موقف موحد 
ملنع رئي�س �لوزر�ء ناريندر� مودي من �لفوز بولية ثانية. ويحق لأكرث من 100 مليون �شخ�س يف �شبع وليات 
�لت�شويت يف �ملرحلة �ل�شاد�شة من �لعملية �لنتخابية �لتي جترى على مدى 39 يوما، و�لتي بد�أها مودي يف 11 
ت�شجعت  �ملعار�شة  �أح��ز�ب  �أن  باك�شتان. غري  �لتوتر مع  بعد ت�شاعد  �لفوز  �لأوف��ر حظا يف  باعتباره  ني�شان  �أبريل 
يف �لآون��ة �لأخ��رية ب�شبب ما تعتربها موؤ�شر�ت على فقد حزب بهار�تيا جاناتا �لهندو�شي �لقومي بزعامة مودي 
�أيار. و�شيتم  19 من مايو  �شعبية وبد�أت مفاو�شات حول حتالف بعد �لنتخابات حتى قبل �نتهاء �لنتخابات يف 
�إعجابا منهم مبوقفه  �إنهم يدعمون مودي  23 من مايو -�أي��ار. وقال بع�س �لناخبني يف دلهي  فرز �لأ�شو�ت يف 
�ل�شارم ب�شاأن �لأمن. ويقول حمللون �شيا�شيون �إن �لأحز�ب �لإقليمية قد تقوم بدور حا�شم يف حتديد �شكل �حلكومة 

�لقادمة بعدما ت�شرر حزب بهار�تيا جاناتا نتيجة قلة �لوظائف �جلديدة و�شعف �أ�شعار �ملنتجات �لزر�عية.
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�عتمد �ملجل�س �لد�شتوري �ملوريتاين �لحد �لائحة �لنهائية �ملوؤلفة 
حزير�ن   22 يف  �ملقررة  �لرئا�شية  لانتخابات  مر�شحني  �شتة  من 
حممد  �ل�شيخ  ول��د  حممد  �حل��اك��م  �حل���زب  مر�شح  وبينهم  يونيو 

�أحمد، رفيق �لرئي�س حممد ولد عبد �لعزيز.
�أول عملية نقل لل�شلطة بني  �أن تنجم عن هذ� �لق��رت�ع  ويفرت�س 
�ل�شحر�وي  �لبلد  ه��ذ�  يف  منتخب  ورئي�س  ولي��ت��ه  منتهية  رئي�س 
بني  �لنقابات  من  �لعديد  �شهد  و�ل��ذي  �فريقيا  غ��رب  يف  �ل��و�ق��ع 

1978 و2008.
وحممد ولد عبد �لعزيز جرن�ل �شابق كان توىل �حلكم �إثر �نقاب 
ول   .2014 يف  �نتخابه  و�أع��ي��د   2009 يف  �نتخب  ث��م   2008 يف 

ميكنه �لرت�شح جمدد� وتنتهي وليته �لثانية يف �آب/�غ�شط�س.
وقال م�شدر قريب من �ملجل�س �لد�شتوري �إن �ملجل�س “مل يتلق �أي 
طعن يف �لائحة �ملوقتة” للمر�شحني �ل�شتة �لتي كان ن�شرها يف 9 

�أيار مايو وقرر بالتايل �لحد �عتماد �ل�شماء �ل�شتة.
ومر�شح �ل�شلطة ع�شكري كان دخل �جلي�س يف 1978، وهو مقرب 
جد� من حممد ولد عبد �لعزيز و�شارك معه يف �نقابني يف 2005 
و2008 وهو �لتاريخ �لذي �أ�شبح فيه رئي�شا لركان �جلي�س قبل �أن 

يعني يف �حلكومة وزير� للدفاع حتى �آذ�ر مار�س 2018.

ثاثة  �عتقلت  �لرتكية  �ل�شرطة  �أن  حملية  �إع���ام  و�شائل  ذك���رت 
�شحافيني ينتقدون �حلكومة يف �إ�شطنبول .

�لقب�س  �ألقت  "�ل�شرطة  �إن  "جمهوريت" �لرتكية  �شحيفة  وقالت 
على �ل�شحفية، كانان كو�شكون �جلمعة، خال تفتي�س �أمني".

وكان قد �ألقي �لقب�س على كو�شكون، وهي �شحفية �شابقة يف �شحيفة 
عدم دفع غر�مة متعلقة بق�شية باملحكمة عام  "جمهوريت" ب�شبب 

ذكره حماميها. ملا  طبقاً   2015
و�أ�شافت �ل�شحيفة �أنه مت تغرمي كو�شكون 12600 لرية ما يعادل 
�إىل م�شوؤولني حكوميني يف تقريرها  �لإ�شاءة  ب�شبب  2100 دولر 
�إ�شطنبول  ت��زوي��ر م�����ش��روع ع��ق��اري حكومي يف  �أن���ه مت  ي��زع��م  �ل���ذي 

ل�شالح بع�س �لق�شاة وممثلي �لدعاء، خال عملية �ل�شر�ء.
وقال عبا�س يل�شن، حمامي كو�شكون �ل�شبت: "نتوقع �أن يتم �إطاق 

�شر�حها قريباً بعد �أن ندفع �لغر�مة".
وعرفان  ك���ور�ي،  زينب  �ل�شحافيني،  �عتقلت  ق��د  �ل�شرطة  وك��ان��ت 
ملا  طبقاً  �إ�شطنبول،  يف  �حتجاجات  تغطيتهما  �أثناء  �شاليك،  تون�س 

ذكرته �ل�شحيفة.
عن  م�شتمر  �إ�شر�ب  مع  ت�شامناً  �حتجاجات  يتابعان  �لثنان  وك��ان 
لاأكر�د  �لدميقر�طي" �مل��و�يل  "�ل�شعوب  حزب  يف  لأع�شاء  �لطعام 

وموؤدين له.

�عترب رئي�س وزر�ء باك�شتان عمر�ن خان �أم�س �أن �لهجوم على فندق 
��شتثمار�ت  خطة  �شياق  يف  مرفاأ  �ل�شني  بنت  حيث  ج��و�در  يف  فخم 
�لقت�شادية  �مل�شاريع  "تقوي�س  �إىل  يهدف  �لنطاق،  و��شعة  ثنائية 

و�لزدهار" يف هذ� �لبلد.
وقال �شرطي يف جو�در لوكالة فر�ن�س بر�س �إن "�ملهاجمني �لأربعة 
قتلو�، وقو�ت �لأمن ��شتعادت �ل�شيطرة بالكامل على �ملبنى"، وهو ما 

�أكده م�شدر �أمني يف �إ�شام �باد.
"ثاثة  و�أع���ل���ن �جل��ي�����س �ل��ب��اك�����ش��ت��اين �ل�����ش��ب��ت مقتل ح��ار���س ق���اوم 
�إرهابيني" �ر�دو� "�قتحام مدخل "فندق بريل كونتيننتال" يف جو�در 
حممد  يدعى  �ملدينة  يف  �شرطي  �أ�شار  كذلك  �لباد.  غ��رب  بجنوب 

�إ�شام �إىل �شقوط ثاثة جرحى جميعهم موظفون يف �لفندق.
�لهجوم  بلو�ش�شتان"  حترير  "جي�س  هي  �نف�شالية  جماعة  وتبنت 

على تويرت.
�أكرب قدر من �ل�شطر�بات يف  وبلو�ش�شتان هو �لإقليم �لذي ي�شهد 

باك�شتان.
�مل��ح��اولت، وخ�شو�شا يف  "مثل ه��ذه  �إن  وق��ال عمر�ن خ��ان يف بيان 
بلو�ش�شتان، هي م�شعى لتقوي�س م�شاريعنا �لقت�شادية و�زدهارنا"، 

مكرما "�لقتلى و�جلرحى يف �شفوف قو�ت �لأمن".

عوا�سم

نواك�شوط

اأنقرة

اإ�شالم اباد

رئي�ض جنوب �إفريقيا: �حلزب �حلاكم 
»تعّلم �لدر�ض« يف �النتخابات �الأخرة 

•• جوهان�سربغ-ا ف ب:

“�ملوؤمتر  ح��زب��ه  �أن  �لأح���د  ر�م���اف���وز�  �شرييل  �إف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  رئي�س  �أك���د 
�لوطني �لإفريقي” �حلاكم قد “تعّلم �لدر�س” بعدما نال يف �لنتخابات 
�ل�شتحقاقات  تاريخ  �أدن��ى غالبية يف  �أي��ار مايو   8 �أجريت يف  �لتي  �لعامة 

�لتعددية يف �لباد على خلفية �لف�شاد و�لبطالة.
وق����ال ر�م����اف����وز� �أم�����ام م��ئ��ات م���ن م��ن��ا���ش��ري �حل����زب يف م��ق��ره �ل���ع���ام يف 
جوهان�شبورغ “لقد تعّلمنا در�شنا، لقد ��شتمعنا �إىل �شعب جنوب �إفريقيا، 

لقد �شمعنا �لر�شالة �لو��شحة ملا ينتظرونه منا«.
وت��اب��ع �ل��رئ��ي�����س �جل��ن��وب �إف��ري��ق��ي “كانو� ي��ق��ول��ون: �أي��ه��ا �ل��رئ��ي�����س نريد 

وظائف... وهذ� ما �شنوؤمنه، �شنعمل بجد لإيجاد وظائف ل�شعبنا«.
�أن ي��دي��ر ح��زب �مل��وؤمت��ر �لوطني  �إن��ه��م ي��ري��دون  “كانو� ي��ق��ول��ون  و����ش��اف 
�لإفريقي �حلكومة بال�شكل �ل�شحيح... كانو� يقولون: علينا �أن ن�شع حد� 

للف�شاد، �أيها �لرفاق، �شن�شع حد� للف�شاد«.
و�شكر ر�مافوز� “بكل تو��شع” �لناخبني �لذين �ختارو� منح �حلزب فر�شة 
57 باملئة من �مل�شاركني يف �لق��رت�ع، وهي  جديدة و�لذين بلغت ن�شبتهم 
�أ�شل  230 مقعد� من  بلغت  كافية لإعطاء �حلزب غالبية مطلقة  ن�شبة 

400 يتاألف منها جمل�س �لنو�ب.
ني�شلون  �لر�حل  �لرئي�س  قاده  للحزب منذ  �لأ�شو�أ  �لنتيجة هي  لكن هذه 
عام  يف  �شهدت  �لتي  �إفريقيا  جنوب  تاريخ  يف  �نتخابي  ف��وز  لأول  مانديا 

1994 �أول �نتخابات تعددية يف تاريخها.

يهيئ الظروف لنتفا�شة �شده يف نهاية املطاف

�إعادة �نتخابات ��سطنبول �نتحار �سيا�سي الأردوغان

�لباتريوت.. �سالح �لردع �الأمركي يف وجه �إير�ن

•• وا�سنطن-وكاالت:

�أن  ب���ارك���ي،  ه���رنى  �ل��ب��اح��ث  ر�أى 
لانتخابات  �لأعلى  �ملجل�س  ق��ر�ر 
�ل�����رتك�����ي ب������اإع������ادة �لن���ت���خ���اب���ات 
فازت  �لتي  ��شطنبول  يف  �لبلدية 
مفاجئاً،  يكن  مل  �مل��ع��ار���ش��ة  فيها 
�شيا�شي  �نتحار  ُيعد مبثابة  ولكنه 
�شر�رة  ي��ك��ون  ورمب����ا  لأردوغ��������ان، 

�إطاق "ربيع" تركي. 
"فورين  مب����ج����ل����ة  م�����ق�����ال  ويف 
ُي�شري  �لأم���ري���ك���ي���ة،  بولي�شي" 
�ل����ب����اح����ث، وه������و زم����ي����ل ب�������ارز يف 
جم��ل�����س �ل���ع���اق���ات �خل���ارج���ي���ة، 
و�لتنمية،  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب  �أن  �إىل 
و�ل�شحافة �لرتكية، �لتي ي�شيطر 
تقريباً،  بالكامل  �أردوغ����ان  عليها 
نتيجة  لإلغاء  �لتمهيد  �إىل  عمد� 
�نتخابات �إ�شطنبول منذ �أكرث من 
ب��ادع��اء ح��دوث خمالفات يف  �شهر 

�لقرت�ع. 

التحايل على النتخابات
لي�شت  "�إنها  �ل���ب���اح���ث:  وي���ق���ول 
�لتي يلجاأ فيها حزب  �ملرة �لأوىل 
�لتحايل  �إىل  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ع��د�ل��ة 
للح�شول على �لنتائج �لنتخابية 
�لتي يريدها، وعلى �شبيل �ملثال يف 
 ،2017 يف  �لد�شتوري  �ل�شتفتاء 
�لنظام  ����ش��ت��ب��دل مب��وج��ب��ه  �ل����ذي 
�لرئا�شي  ب���ال���ن���ظ���ام  �ل�����ربمل�����اين 
�حلايل، متكن �أردوغان من تغيري 
�إىل  هزميته يف �شناديق �لق��رت�ع 
�لنقي�س بح�شو �شناديق �لقرت�ع 
من  وغريها  �لأخ���رية  �للحظة  يف 

و�شائل �لغ�س".
تدخل  �أن  �ل����ب����اح����ث  وي����و�����ش����ح 
�لأخرية  �لنتخابات  يف  �أردوغ����ان 
ي��خ��ت��ل��ف ه���ذه �مل�����رة، ف��ع��ل��ى عك�س 
��شتغرق   ،2017 يف  ح���دث  مم��ا 
�لأم����������ر �أك��������رث م�����ن �����ش����ه����ر، ك����ان 
�أردوغان خاله ي�شغط علناً على 
�ملجل�س �لنتخابي لإلغاء �لنتيجة 
�إ�شطنبول،  لنتخابات  �ل�شرعية 

"تت�شاعف  �ل����ب����اح����ث:  وي����ق����ول 
�خلطاأ  ذل�����ك  ت����د�ع����ي����ات  ح���ال���ي���اً 
�أردوغان  ويخاطر  �ل�شرت�تيجي، 
�لناخبني  م���ن  ع��ن��ي��ف  ف��ع��ل  ب����رد 
�ل����ذي����ن ����ش���ي���ع���ت���ربون ت���دخ���ل���ه يف 
�لن��ت��خ��اب��ات �إج�������ر�ًء غ���ري ع����ادل، 
ورمبا يو�جه هزميًة �أخرى مذلًة 
حل����زب����ه، ح���ت���ى م����ع ح�����ش��د حزبه 
و�شمان  �لغ�س  �أج���ل  م��ن  �حل��اك��م 
�ل���ن���ج���اح ب��ف��ع��ال��ي��ة ك��م��ا ح����دث يف 

��شتفتاء 2017. 
�أردوغ���ان، فاإنه  ولكن حتى لو فاز 
ب���اه���ظ���اً، لأن  ���ش��ي��ك��ون �ن���ت�������ش���ار�ً 
قطاعاً كبري�ً من �ل�شكان �شيعتربه 
وملوث،  م�����ش��روع  غ���ري  �ن��ت�����ش��ار�ً 
�أوغلو  ���ش��ري���ش��خ  �أن����ه  ف�����ش��ًا ع���ن 
��شتحوذ  ج���دي���د�ً  ���ش��ع��ب��ي��اً  خ�����ش��م��اً 
كبرية  �أع����د�د  ت��اأي��ي��د  على  بالفعل 
ير�هن  ورمب������ا  �مل����و�ط����ن����ني،  م����ن 
وي�شل  �شحية  و�شعه  على  �أوغلو 

�إىل �لقيادة �لوطنية حلزبه". 

خماطرة اأردوغان 
ثاثة  ث��م��ة  �أن  �ل���ب���اح���ث  وي�����رى 
�أردوغ���ان على هذه  عو�مل حت�س 
�إ�شطنبول  �أن  �أول���ه���ا  �مل���خ���اط���رة، 
لي�شت �أكرب مدينة فح�شب، ولكنها 
�لقت�شادية،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �أي�������ش���اً 
ل��ل��ب��اد، وه���ي �مل�شدر  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�ل���ن���ق���دي �ل�����ذي ي�����ش��ت��ن��زف��ه حزب 

�لعد�لة و�لتنمية. 
لتمويل  �لبلدية  ميز�نية  ��شتغلت 
م�����ش��اري��ع ح��ا���ش��ي��ة �أردوغ��������ان، مبا 
فيها  �مل�شكوك  �لأن�����ش��ط��ة  ذل��ك  يف 
م�شاريع  و�أ�شندت  �أ�شرته،  لأف���ر�د 
ك���ربى مب��ل��ي��ار�ت �ل������دولر�ت �إىل 
رج�������ال �لأع������م������ال �مل���ق���رب���ني من 
مبا�شرة  عقود  �شكل  يف  �أردوغ����ان، 

دون �إجر�ء مناق�شات. 
ويف خ�����ش��م ذل����ك، �أع�����اد �أردوغ�����ان 
�خلا�س  �لقطاع  وتوطني  ت�شكيل 
ف����اإن خ�شارة  ث���م  ت��رك��ي��ا، وم���ن  يف 
�إ�شابة  �إىل  ���ش��ت��ق��ود  �إ���ش��ط��ن��ب��ول 
بالفقر  و�لتنمية،  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب 

حزب  موؤيدو  �لعملية  هذه  و�شهد 
�لعد�لة و�لتنمية ومعار�شوه على 

حد �شو�ء. 
وع�������اوة ع���ل���ى ذل������ك، ف������اإن �أك�����رم 
�إم��ام �أوغ��ل��و، مر�شح ح��زب �ل�شعب 
و�لفائز  �مل���ع���ار����س  �جل���م���ه���وري 
�إ�شطنبول،  �نتخابات  يف  �ل�شرعي 
مثالية  ب�������ش���ورة  �ل�����ش��ب��اق  ي���دي���ر 
تقريباً، �إذ ركز على �لق�شايا �ملحلية 
�ملبارزة  مباريات  يف  ينخرط  ومل 
و�أتباعه  �أردوغ��������ان  م���ع  �ل��ع��ل��ن��ي��ة 
�لنتخابات  ه��ذه  �أن  �دع��و�  �لذين 
ت���ت���ع���ل���ق ب���ال���ق�������ش���اي���ا �ل���وط���ن���ي���ة، 
و�لإره���اب،  �لأجنبية،  و�مل��وؤ�م��ر�ت 
من  �ل�شورية،وجمموعة  و�حل��رب 
�ل��ق�����ش��اي��ا �ل��ت��ي ل ع��اق��ة ل��ه��ا يف 
و�قع �لأمر بالق�شايا �ملحلية مثل 

�ملياه، و�لنقل، و�شعف �خلدمات. 
�أعقبت  �لتي  �لقليلة  �لأ�شابيع  ويف 
�لنتخابات عندما �ُشمح له بتويل 
من�شب رئي�س �لبلدية، فتح �أوغلو 
يف  �لت�شريعية  �لهيئة  مناق�شات 
وحاول  �جلمهور،  �أم��ام  �إ�شطنبول 

معاجلة هذه �لق�شايا �ملحلية. 

خطاأ ا�شرتاتيجي
ويلفت �لباحث �إىل �أنه باإلغاء نتائج 
�لن��ت��خ��اب��ات، ي�����ش��اع��ف �أردوغ�����ان 
يف  �ملتمثل  �ل�شرت�تيجي  �خل��ط��اأ 
�إقحام نف�شه يف �لنتخابات �ملحلية 
�إىل حتويل  �لأول، وعمد  �ملقام  يف 
للثقة  ت�����ش��وي��ت  �إىل  �لن��ت��خ��اب��ات 
يف ق��ي��ادت��ه، و����ش��ت��خ��دم �أردوغ������ان 
�خل����ط����اب �ل����ش���ت���ق���ط���اب���ي �ل����ذي 
"�خلونة"  "نحن" �شد  ي�شع فيه 
و�شائل  ب��ث��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  ك��ل��م��ات��ه  يف 
�لإعام �لرتكية مع جتاهل كامل 

للمعار�شة. 
�لنتخابات  ن��ت��ائ��ج  ب��ات��ت  وه���ك���ذ� 
ب�شبب  كارثة �شخ�شية لأردوغ��ان، 
هزمية حزبه �حلاكم يف �أهم مدن 
�إ�شطنبول،  ذل����ك  يف  مب���ا  �ل���ب���اد 
و�أن�������ق�������رة، و�أ������ش�����ن�����ة، وم���ر����ش���ني، 

و�إزمري. 

•• وا�سنطن-وكاالت:

�لأمريكية،  "�لباتريوت"  متثل 
�أف�����������ش�����ل م����ن����ظ����وم����ة مل����و�ج����ه����ة 
وتدمريها،  �مل��ع��ادي��ة  �ل�����ش��و�ري��خ 
وه�����و م����ا ي��ج��ع��ل��ه��ا م��ع��ت��م��دة من 
�ل���دول حلماية  �ل��ع��دي��د م��ن  قبل 
�أجو�ئها ومو�قعها �ل�شرت�تيجية 

�حل�شا�شة.
وبرز ��شم هذه �ملنظومة �لدفاعية 
و�فق  بعدما  �لأخ��ب��ار،  عناوين  يف 
بالوكالة،  �لأمريكي  �لدفاع  وزير 
ن�شر  ع���ل���ى  ����ش���ان���اه���ان،  ب���ات���ري���ك 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �ل�"باتريوت" 
على خلفية �لتهديد�ت �لإير�نية، 

وفق ما ذكرت "رويرتز".
�أن  م��ن��ذ  "�لباتريوت"  وخ�شعت 
مكان  حت����ل  �أن  �أم����ريك����ا  ق������ررت 
و"هوك"،  "هريكوليز"  �شو�ريخ 
ل��ل��ك��ث��ري م���ن �ل���ت���ع���دي���ات، حيث 
ليعرت�س   1988 ���ش��ن��ة  ط������ّور 
و�شمي  �لبالي�شتية،  �ل�����ش��و�ري��خ 

�آنذ�ك ب�"باك1-".
"�لباتريوت"  منظومة  وت��ت��ك��ون 
ت�شمل  رئ��ي�����ش��ي��ة  �أج��������ز�ء   4 م����ن 
�لتحكم  �ل�����ر�د�ر وغ��رف��ة  م��رك��ب��ة 
و�ل�شو�ريخ  �ل�����ش��و�ري��خ  ومن�شة 
"�آرمي  ذ�ت��ه��ا، وف��ق ما ذك��ر موقع 

تكنولوجي".
�ل��ر�د�ر �خلطر على بعد  وير�شد 
80 كيلومرت�، علما �أن مبقدوره 
م��ر�ق��ب��ة 50 ه���دف���ا ب�����اآن و�ح����د، 
وحتديد ما �إذ� كان �خلطر �لقادم 
ع��ب��ارة ع��ن ط��ائ��رة �أو ����ش���اروخ �أو 

"درون".
وي��ر���ش��ل �ل������ر�د�ر �ل��ب��ي��ان��ات �لتي 
�لتي  �لتحكم،  غرفة  �إىل  جمعها 

ب�شرعة  كيلومرت�   24 �إىل  ي�شل 
كيلومرت�  �آلف  �ل�6  ت����ف����وق 
�ل���ه���دف  وت�����دم�����ر  �ل���������ش����اع����ة،  يف 
�ملبا�شرة  باإ�شابته  �إما  بطريقتني، 
بالقرب  �لن��ف��ج��ار  �أو  وحتطيمه 

منه وتدمريه.
�أمتار  ل�5  "باك2-"  ويبلغ طول 
وي�شل وزنه �إىل 900 كيلوغر�ما 
م����و�د  ك���ي���ل���وغ���ر�م���ات   90 م��ن��ه��ا 
 160 م���ت���ف���ج���رة، وي���ب���ل���غ م������د�ه 
و35  ل����ل����ط����ائ����ر�ت  ك����ي����ل����وم����رت� 

كيلومرت� لل�شو�ريخ �لبالي�شتية.
فيبلغ  "باك3-"  �ل�����ش��اروخ  �أم����ا 
ي�شل  ووزن��������ه  �أم�����ت�����ار   5 ط����ول����ه 
 73 منها  ك��ي��ل��وغ��ر�م��ات  ل�312 
متفجرة،  م������و�د  ك���ي���ل���وغ���ر�م���ات 
كيلومرت�  ل�70  م�����د�ه  وي�����ش��ل 

تقوم بتحليلها و�لتو�شل �إىل قر�ر 
ب�شاأن �عرت��س �لهدف �أو تركه.

�لتحكم  غ����رف����ة  ق��������ررت  وح��������ال 
�ل��ت�����ش��دي ل��ل��ه��دف، ف��اإن��ه��ا تر�شل 
من�شة  �إىل  �لإط����������اق  �أو�م����������ر 
�لزمن  يزيد  ل  حيث  �ل�شو�ريخ، 
�أم���ر �لإط���اق  �ل���ذي يف�شل ب��ني 

ثو�ن. و�لتنفيذ 9 

�شواريخ مدمرة
نوعني  "�لباتريوت"  وت���ط���ل���ق 
"باك2-"  ه��م��ا  �ل�����ش��و�ري��خ  م���ن 
�لنوع  وب��ا���ش��ت��ط��اع��ة  و"باك3-"، 
بينما  ���ش��و�ري��خ،   4 ح��م��ل  �لأول 
مب��ق��دور �ل��ن��وع �ل��ث��اين حمل 16 

�شاروخا.
�رتفاع  ع��ل��ى  �ل�����ش��و�ري��خ  وحت��ل��ق 

�لبالي�شتية  �ل�شو�ريخ  ويعرت�س 
من م�شافة 35 كيلومرت�.

�شالح ردع
ومتثل "�لباتريوت" �أحد �لأ�شلحة 
�لوليات  ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا  ق���د  �ل��ت��ي 
�مل���ت���ح���دة يف ح�����ال ف���ك���رت �إي������ر�ن 
�مل�شالح  على  هجوم  ب��اأي  بالقيام 

�لأمريكية يف �ل�شرق �لأو�شط.
�إر�شال  �أعلنت  ق��د  �أم��ريك��ا  وك��ان��ت 
ح��ام��ل��ة ط���ائ���ر�ت وق����اذف����ات "بي 
ب�شبب  �لعربي،  �خلليج  52" �إىل 

تهديد�ت طهر�ن.
ق��ال رئي�س هيئة  �شابق،  ويف وق��ت 
�مل�شرتكة،  �لأم���ريك���ي���ة  �لأرك�������ان 
�إر�شال  ق��ر�ر  �إن  د�ن��ف��ورد،  جوزيف 
�لأمريكية  �ل����ط����ائ����ر�ت  ح���ام���ل���ة 

�خلليج  �إىل  لينكولن"  "�أبر�هام 
�لإي���ر�ين يف  �لتهديد  "لردع  ج��اء 

�ملنطقة".
ب�شاأن  �لأمريكي  �ملبعوث  ذكر  كما 
�إر�شال  �أن  ه����وك،  ب���ر�ي���ن  �إي������ر�ن 
باده حلاملة طائر�ت لي�س ر�شالة 
�شيا�شية، بل "دفاع عن �لنف�س بعد 

ورود تهديد�ت باأعمال عد�ئية".
ت�شريحات  يف  ه�����وك  و�أو������ش�����ح 
عربية":  ن��ي��وز  ل�"�شكاي  خ��ا���ش��ة 
�أن  م���ف���اده���ا  ت���ه���دي���د�ت  "مل�شنا 
يدر�س  ك�����ان  �لإي���������ر�ين  �ل���ن���ظ���ام 
و�أر�شلنا  ع��د�ئ��ي��ة  ب��اأع��م��ال  �ل��ق��ي��ام 
حاملة �لطائر�ت لينكولن لنكون 

م�شتعدين لأي هجوم".
�لقومي  �لأم�����ن  م�����ش��ت�����ش��ار  وك����ان 
بولتون،  ج��ون  �لأب��ي�����س،  بالبيت 
تر�مب  �إد�رة  �إن  �لأح����د  ق���ال  ق��د 
�شرت�شل جمموعة حاملة طائر�ت 
�إىل  ق�����اذف�����ات  ه���ج���وم���ي���ة وق�������وة 
�إن هذه  �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط. وق���ال 
"موؤ�شر�ت  رد� على  تاأتي  �خلطوة 
من  ل��ل��ق��ل��ق  م��ث��رية  وحتذير�ت" 
�ل���ولي���ات  �أن  ولإظ����ه����ار  �إي��������ر�ن، 
�أي  "بقوة" ع��ل��ى  ���ش��رتد  �مل��ت��ح��دة 
هجوم. من جانبه، و�شف �ملجل�س 
�لإير�ين،  �لقومي  لاأمن  �لأعلى 
�إر�شال  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  �إع���ان 
لل�شرق  وق��اذف��ات  حاملة ط��ائ��ر�ت 
�لأو������ش�����ط ل��ت��وج��ي��ه ر����ش���ال���ة �إىل 

طهر�ن، باأنه "حرب نف�شية".
وت���و�����ش���ل �إي������ر�ن �ل��ت�����ش��ع��ي��د من 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  جت��اه  لهجتها 
�إىل  �لنظام يف طهر�ن  دع��ت  �لتي 
�ملفاو�شات  ط��اول��ة  على  �جللو�س 
ل��ل��ت��ف��او���س ب�������ش���اأن �ت���ف���اق ن���ووي 

جديد.

�أردوغان  �أن  على  �لباحث  وي�شدد 
��شتبد�دي  نظام  �إىل  تركيا  ح��ول 
وتخ�شع  و�ح���د  رج���ل  ف��ي��ه  يحكم 
ل�شيطرته،  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ج��م��ي��ع 
وباتت موؤ�ش�شات �لدولة ت�شتجيب 
فقط لأه��و�ئ��ه. و�لأ���ش��و�أ من ذلك 
�مل�شتقل  �لق�شاء  على  ق�شى  �أن���ه 
و���ش��ي��ادة �ل��ق��ان��ون. ول��رتك��ي��ا �لآن 
للعد�لة  م�����ت�����و�زي�����ان  ن����ظ����ام����ان 
وحا�شيته  لأردوغ���������ان  �أح���ده���م���ا 
�ل�شعب،  لعامة  و�لآخ��ر  و�أن�شاره، 
�أردوغان ينتهي  و�أي �شخ�س يكره 
به �ملطاف يف �ل�شجن بتهم ملفقة، 
�ملثقفني،  �لعديد من  ذلك  مبا يف 
لل�شحافيني،  �شجن  �أك��رب  وتركيا 
فتغريدة و�حدة على توتري كفيلة 

باإدخال �شاحبها �ل�شجن. 
ويتوقع �لباحث �أن ي�شعر �أردوغان 
�إلغاء  ق��ر�ره  على  �ل�شديد  بالندم 
�إ�شطنبول،  �ن���ت���خ���اب���ات  ن��ت��ي��ج��ة 
�لأول  �مل��ق��ام  يف  يعك�س  �لأم���ر  لأن 
كما  �ل�شلطة،  ف��ق��د�ن  م��ن  خ��وف��ه 
�أنه مرعوب من �أي ح�شد حمتمل 
جنون  ويدفعه  �مل���دين،  للمجتمع 
�لعظمة �إىل تخيل �ملوؤ�مر�ت يف كل 
مكان، و�تخاذ �لإجر�ء�ت لتطهري 

�ل�شديد. 
قاعدة  هي  ��شطنبول  �أن  وثانيها 
�ل��ت��ي �شهدت  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �أردوغ������ان 
�نطاقه �ل�شيا�شي عندما �نُتخب 
يف  ل��ل��م��دي��ن��ة  ع���م���دة  م�����رة  لأول 
1994.  وبخاف رمزية فقد�نه 
مل�شقط ر�أ�شه بعد �أن ��شتثمر �لكثري 
�أردوغان  يدرك  بها،  �لحتفاظ  يف 
معار�س  ع��م��دة  وج���ود  �أن  حقيقة 
ناجح، خا�شًة �إذ� كان يتمتع بذكاء 
�أن  �ملذهلة، ميكن  �أوغلو  ومهار�ت 

ي�شكل حتدياً له فيما بعد. 
�أم����ا �ل��ع��ام��ل �ل��ث��ال��ث ف��ي��ت��م��ث��ل يف 
�إدر�ك �أردوغان، �أن �ل�شعب �لرتكي 
ما  م��رور  بعد  منه  متعباً  �شيكون 

يقرب من عقدين يف �حلكم. 
ويخ�شى �أردوغان �أن توؤدي خ�شارة 
�إ�شطنبول �إىل �ملزيد من �لت�شققات 
ي�شود  ورمب������ا  ق���وت���ه  م����و�ط����ن  يف 

�لنطباع باأن �شلطاته تتناق�س. 
�خل�شارة  �لأت����ر�ك  بع�س  ويف�شر 
ب��اأن��ه��ا ب��د�ي��ة �ل��ن��ه��اي��ة لأردوغ�����ان، 
"�إذ�   :2017 ق��ال يف  �أن��ه  ل�شيما 
����ش��ط��ن��ب��ول ف��اإن��ن��ا نفقد  خ�����ش��رن��ا 

تركيا". 
ا�شتبداد اأردوغان 

�لبريوقر�طية و�لع�شكر، و�ملجتمع 
من �لأعد�ء �ملتخيلني. 

الربيع الرتكي 
م��ث��ل هذه  �أن  �إىل  �ل��ب��اح��ث  ول��ف��ت 
�شتقود  �ملق�شودة  غري  �لتد�عيات 
�أ���ش��ك��ال ج��دي��دة من  �إىل ت��ط��وي��ر 
م��ع��ار���ش��ة �ل���ن���ظ���ام.  و�ل���و�ق���ع �أن 
�ل��ن��ظ��ام �لن��ت��خ��اب��ي �ل��رتك��ي كان 
�ملوؤ�ش�شات  �إح�����دى  دوم�����اً  ُي��ع��ت��رب 
�لباد،  يف  �مللوثة"  "غري  �لقليلة 
تخاطر  مل  �ل�شابقة،  و�حلكومات 
�ملبا�شر  مطلقاً مبثل هذ� �لتدخل 
يف �لنتخابات، وذلك ل�شبب وجيه 
يتمثل يف �أنه �إذ� فقد �ل�شعب ثقته 
�إىل  �شيلجاأ  ف��اإن��ه  �لن��ت��خ��اب��ات،  يف 

�أ�شكال بديلة من �ملعار�شة. 
نظام  �أي  ب����اأن  �ل��ب��اح��ث  وي��خ��ت��ت��م 
حاكم، خا�شًة �لنظام �لذي ليز�ل 
منخرطاً يف �ملوؤ�ش�شات �لغربية، ل 
يوفر �أي �شبل للمعار�شة �حلقيقية 
�لقت�شادية،  �لظروف  تدهور  مع 
يهيئ �لظروف لنتفا�شة �شده يف 
نهاية �ملطاف، و�شيتحمل �أردوغان 
"�لربيع  ع���ن  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  وح�����ده 

�لرتكي".  

•• اليمن-وكاالت:

حتاول  �لدولية،  �لتفاقيات  على  و�لتحايل  �خل��روق��ات  من  �أ�شهر  بعد 
ميلي�شيات �حلوثي �ملو�لية لإير�ن �ل�شتمر�ر يف م�شل�شل �خلد�ع �خلا�س 
بها، بالإعان عن �ن�شحابها من مو�نئ �حلديدة وت�شليمها لقو�ت تابعة 

لها، مما يعك�س �لأهمية �لكبرية �لتي تتمتع بها هذه �ملو�نئ.
�ل�شاحل  يف  �لو�قعة  و�ل�شليف،  عي�شى  ور�أ���س  �حلديدة،  مو�نئ  وحتظى 
�لغربي من �ليمن، باأهمية كبرية، نظر� ملو�قعها �ل�شرت�تيجية وتاأثريها 

على و�رد�ت �لباد.
ويعد ميناء �حلديدة ثاين �أكرب ميناء ميني، وهو مبثابة "بو�بة �لبحر 

�لأحمر"، وقد �أن�شئ عام 1961.
وميثل ميناء �حلديدة، �ملمر �لأول ملختلف �جلزر �ليمنية، وي�شتقبل 70 

يف �ملئة من و�رد�ت �لباد �لتجارية.
�أما ميناء ر�أ�س عي�شى، فهو �أول ميناء �أن�شئ و�شخ �لنفط �إليه يف �ليمن، 

وهو  عي�شى،  ر�أ���س   - م��اأرب  �لنفط  �أنابيب  �لو�شول خلط  نقطة  وميثل 
مبثابة خز�ن عائم موؤهل لتحميل و�شحن �ل�شفن بالنفط �خلام.

ويقع ميناء �ل�شليف، �شمال غربي مدينة �حلديدة، ويتمتع باأهمية كونه 
يقع على منجم ملح. وهو جمّهز ل�شتقبال �ل�شفن �لعماقة. 

كما مت تزويد �مليناء ب�شو�مع، لتخزين �ملو�د �لغذ�ئية.
����ش��ت��ع��د�د �حلوثيني  �مل��ت��ح��دة، �جل��م��ع��ة،  �لأمم  �إع�����ان  م���ن  وب��ال��رغ��م 
�أي��ام، خرج �حلوثيون،   4 �لن�شحاب من هذه �ملو�نئ، يف عملية ت�شتغرق 

�ل�شبت، بت�شريحات فجائية توؤكد �إمتام عملية �لن�شحاب.

و�أكدت م�شادر يف �حلديدة، �أن �حلوثيني �شلمو� �ملو�نئ لقو�ت تابعة لهم، 
مما يعني تكر�ر �شيناريو �شابق كان قد رف�شه �جلرن�ل �لهولندي باتريك 

كامريت.
�شيتوىل  �أن من  �أك��دو�  �إن �حلوثيني  قالت  وكانت م�شادر يف �شنعاء قد 
��شتام �ملناطق، �لتي يتم �لن�شحاب منها هي قو�ت �أمنية حملية، وهي 
قبل  متو�جدة  كانت  �لتي  �لأمنية  �لقو�ت  ولي�شت  لهم،  �لتابعة  �لقو�ت 
�نقاب �حلوثيني، و�لتي كانت تطالب �حلكومة بت�شليمها زمام �لأمور 

يف �ملدينة و�ملو�نئ.

�إن ميلي�شيات  هذ� وق��ال وزي��ر �لإع��ام �ليمني معمر �لإري��اين، �ل�شبت، 
�حلوثي  ميلي�شيات  ت�شليم  جرى  حيث  �مل�شرحية،  نف�س  ك��ررت  �حلوثي 

باللبا�س �ملدين ميناء �حلديدة لعنا�شرها بالزي �لع�شكري.
وقال �لإرياين يف �شل�شلة تغريد�ت على ح�شابه يف "تويرت": "يف ن�شخة 
مكررة مل�شرحية ت�شليم ميلي�شيات �حلوثي باللبا�س �ملدين ميناء �حلديدة 
لعنا�شرها بالزي �لع�شكري، �رتدى م�شرف �مليلي�شيات �حلوثية �لإير�نية 
�إىل  وت�شلم  مدنية  ثياباً  �ليوم  �لكحاين  علي  �أب��و  �حل��دي��دة  مدينة  يف 
جانب �ملدعو حممد قحيم و�لو�شلي وعدد من قياد�ت �مليلي�شيات �مليناء 

من عنا�شرهم �مل�شلحة".
�ل��ك��ح��اين ه��و �ملر�فق  �أب���و ع��ل��ي  "�ملدعو  �أخ����رى:  ت��غ��ري��دة  و�أ����ش���اف يف 
عن  �لأول  و�لع�شكري  �لأم��ن��ي  و�مل�شوؤول  �حلوثي  لعبد�مللك  �ل�شخ�شي 
�مليلي�شيات �حلوثية �لنقابية يف مدينة �حلديدة، كما �أن �ملدعو حممد 
قتل  �أعمال  يف  �ملتورطة  �مليلي�شيات  قياد�ت  من  و�لو�شلي  قحيم  عيا�س 

و�إرهاب و�عتد�ء�ت على �ملو�طنني يف مدينة وحمافظة �حلديدة".

الإرياين: احلوثي اأبو علي الكحالين ت�شلم امليناء بزي مدين

مو�نئ �حلديدة.. �أهمية ��سرت�تيجية و بو�بة للبحر �الأحمر

حزب بريك�ست يتقدم بفارق 
�سا�سع يف �ال�ستطالعات 

•• لندن-اأ ف ب:

بريك�شت" �جلديد  "حزب  �شاعف 
�ململكة  لن���ف�������ش���ال  ي���دع���و  �ل������ذي 
�مل�����ت�����ح�����دة مت�����ام�����ا ع������ن �لحت��������اد 
باقي  ع���ل���ى  ت���ف���دم���ه  �لأوروب�������������ي 
�لأحز�ب �لربيطانية، يف ��شتطاع 
للر�أي �شدر �لأحد ب�شاأن �نتخابات 

�لربملان �لأوروبي.
�أجرته  �ل��ذي  �ل�شتطاع  و�أظ��ه��ر 
حل�شاب  "�أوبينيوم"  م��وؤ���ش�����ش��ة 
حزب  �أن  �أوبزرفر"  "ذي  �شحيفة 
ب��ري��ك�����ش��ت ب���ق���ي���ادة ن��اي��ج��ل ف����ار�ج 
�ملناه�س لاحتاد �لأوروبي ح�شل 
على 34 باملئة من نو�يا �لت�شويت، 
ل���ي�������ش���اع���ف ت���ق���دم���ه ع���ل���ى ح���زب 
�ملعار�شة،  �أح�����ز�ب  �أك���رب  �ل��ع��م��ال، 
�أ�شبوعني،  خ��ال  نقطة   13 �إىل 
ما ي�شعه على م�شار �حل�شول على 
عليه  �شيح�شل  م��ا  ت��ف��وق  �أ���ش��و�ت 

�أكرب حزبني يف بريطانيا معا.
وتر�جع حزب �لعمال �لذي ح�شل 
على 21 باملئة من نو�يا �لت�شويت 
ب�شبع نقاط بينما حل �لليرب�ليون 
�ملناه�شون  �ل����دمي����وق����ر�ط����ي����ون 
ب�12  �لثالث  �ملركز  يف  لربيك�شت 
باملئة ليك�شبو� بذلك خم�س نقاط 
جرى  مم��اث��ل  با�شتطاع  م��ق��ارن��ة 

قبل �أ�شبوعني.
و�أم��ا ح��زب رئي�شة �ل���وزر�ء ترييز� 
باملرتبة  ف���ح���ل  �مل����ح����اف����ظ  م������اي 
�ل���ر�ب���ع���ة م���ع ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى 11 

باملئة من نو�يا �لت�شويت.
�لحتاد  غ���ادرت  بريطانيا  �أن  ول��و 
�لأوروب��ي كما كان خمططا لها يف 
29 �آذ�ر-مار�س، ما كانت �شت�شارك 
يف �ن��ت��خ��اب��ات �ل���ربمل���ان �لأوروب�����ي 
بتاريخ  بريطانيا  يف  �شتنظم  �لتي 

�أيار-مايو.  23
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وب��ي��ن��م��ا ي��خ��ف��ت جن��م��ه��ا ق��ل��ي��ًا ، 
ف��اإن جنم حركة 5 جن��وم، �حلزب 
�ل�����ش��ع��ب��وي �ل���ث���اين يف �ل�����ش��ل��ط��ة ، 
�لأ�شو�ء  بع�س  جانبه  من  ي�شرق 
12 نقطة  بعد خ�شارة  و�لأل���و�ن. 
لويجي  ح��رك��ة  �أن  ي��ب��دو  ع����ام،  يف 
دي مايو قد توقفت عن �لرت�جع 
وت�شتعيد  �ل���ر�أي،  ��شتطاعات  يف 
ب��ع�����س �ل���ت���ق���دم ب��ح�����ش��ول��ه��ا على 
�لآر�ء  من  باملائة   9 فا�شل   24

�لإيجابية و�ملوؤيدة.

انقالب يف عالقات القوة
   لقد تطور ميز�ن �لقوى ب�شكل 
ملحوظ يف حكومة ينح�شر معنى 
حليفني،  ب����ني  ف��ي��ه��ا  �لئ�����ت�����اف 
يل  عملية  ي�شبه  م��ا  �ىل  ليتحول 
هذه  ف���ف���ي  خ�����ش��م��ني.  ب����ني  ذر�ع 
خفية،  ت���ع���د  مل  �ل���ت���ي  �مل����ع����رك����ة، 
�شيء  ك��ل  يف  �ل��ط��رف��ان  يتناق�س 
م�شاريع  �إح�����ي�����اء  م����ن  ت���ق���ري���ب���ا: 
�ل���ك���ربى �لذي  �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�عاقته حركة 5 جنوم، �إىل �إدخال 
�لر�بطة  لها  ت��روج  ثابتة  �شريبة 

مبفردها.
، �لرجل     ُيظهر ماتيو �شالفيني 
�لتنفيذية،  �ل�����ش��ل��ط��ة  يف  �ل���ق���وي 
لأول مرة بع�س عامات �ل�شعف. 
ع��ادة ما يكون مهاجما با هو�دة 
وها  �ل�شيا�شية،  �أج��ن��دت��ه  لفر�س 

�لف�شاء �لإعامي.

تخمة الف�شاء الإعالمي
�ملطاف  نهاية  يف  ميكن  ح�شور     
�أن يثري �ل�شجر مثل ��شتفز�ز�ته. 

�شادر عن د�ر ن�شر تنتمي للفا�شية 
�جل��دي��دة، �شجال ل��ن مُي��ّك��ن��ه من 

��شتعادة �شعبيته.

التعديل احلكومي ال�شروري

على  �لنت�شار  �حتفالت  فتقزمي 
�ل��ن��ازي��ة و�ل��ف��ا���ش��ي��ة ع���ام 1945، 
وخ��ط��اب��ه م��ن �ل�����ش��رف��ة �ل��ت��ي كان 
حت���دث م��ن��ه��ا م��و���ش��ول��ي��ن��ي خال 
زي���ارة �إىل ف���وريل، وك��ت��اب حو�ري 

يف برناجمه. ومنذ �ل�شهر �ملا�شي، 
5 جن���وم برحيل  ت��ط��ال��ب ح��رك��ة 
�ل��ذي ي�شتبه  �لدولة للنقل،  وزي��ر 
�شركة  م����ن  ر������ش�����اوى  ق���ب���ول���ه  يف 
�لعنفات �لريحية، مرتبطة باملافيا 

ه�����و، يف �لأ����ش���اب���ي���ع �لأخ���������رية، يف 
موقف دفاعي.

لقد �أقال رئي�س �حلكومة جوزيبي 
ك��ون��ت��ي، �أرم����ان����دو ���ش��ريي ذر�ع���ه 
�لأمين، و�شانع �جلانب �ل�شريبي 

�ل��دع��م �لقوي  �ل�����ش��ق��ل��ي��ة. ورغ����م 
ومقاومته  �شالفيني  م��ات��ي��و  م��ن 
ترك  �إىل  ��شطر  فقد   ، �ل�شديدة 
من�شبه. مما �أفقد وزير �لد�خلية 
م���اء وج��ه��ه �ل��ط��اغ��ي ح�����ش��وره يف 

   لقد بنى �شالفيني �شعبيته على 
�لهجرة، ومل  �إد�رة �شارمة لأزم��ة 
�ليومن  ت�شكل  �لأخ��رية  ه��ذه  تعد 
ميكن  ول  قوية.  �نتخابية  ر�فعة 
�لقت�شادية،  �مل��ل��ف��ات  يف  للجمود 
�ل�����ذي يحوم  �ل����رك����ود  وخم���اط���ر 
قلق  ُي��ث��ري  �أن  �إّل  �إي��ط��ال��ي��ا،  ف���وق 
�لنتخابية �ملوؤلفة من  "قاعدته" 
و�ملتو�شطة،  �ل�شغرى  �ل�����ش��رك��ات 

فقط.
   حتى �لآن ، رف�س ماتيو �شالفيني 
ين�شحونه  ل��ل��ذي��ن  �ل���ش��ت�����ش��ام 
تاآكل  �أزمة �شيا�شية لتفادي  باإثارة 
�شلطة ميار�شها مع حركة 5 جنوم 
وعدم  خربتها  قلة  ب�شبب  ُتنتقد 

موثوقيتها.
    مت ت���اأج���ي���ل ج��م��ي��ع �ل����ق����ر�ر�ت 
�لنتخابات  بعد  ما  �إىل  �حل�شا�شة 
�لأوروب��������ي��������ة. ول������ن ت����ق����ّرب ه���ذه 
�لخرية بني حليفني، تزد�د �لهوة 
�شتف�شل  و�إمن����ا  �ت�����ش��اع��ا،  بينهما 
بني خ�شمني. وقد يكون �لتعديل 
�حل��ك��وم��ي  خ��ط��وة ل م��ف��ر منها 
�لأمر  تطلب  و�إذ�  �ل��ن��ت��ائ��ج.  وف��ق 
��شتبد�ل  ف�����اإن  �ل���������وزر�ء،  ت��غ��ي��ري 
���ش��ت��ك��ون حينها  رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة 
�شتفر�س  �ل��ت��ي  �لع�شية  �مل�����ش��ال��ة 

نف�شها.

عن ليزيكو

ُيظهر لأول مرة بع�ص عالمات ال�شعف:

�إيطاليا: هل هي بد�ية �أفول جنم ماتيو �سالفيني...؟
•• الفجر - خرية ال�سيباين

حتذير:  ولكنها   ، بعد  العقوبة  درجة  ت�شل  مل 
6 نقاط يف  فقد خ�شرت رابطة ماتيو �شالفيني 

اإيب�شو�ص ل�شالح  اآخر ا�شتطالع اأجرته موؤ�ش�شة 
�شريا". ديال  "كوريريي 

   كانت مفاجاأة �شيئة حلزب اعتاد اأن يحتل بقوة 
املرتبة الأوىل يف ا�شتطالعات الراأي منذ �شهور، 

والذي �شاعف "افرتا�شيا" نتيجته بـ 17 باملائة 
التي حت�شل عليها يف �شناديق القرتاع يف مار�ص 
2018.    زعيم الرابطة ماتيو �شالفيني مقتنع 
املقرر  ــة  ــي الأوروب النتخابات  يف  بالنت�شار 

النت�شار  ولئن يظل  اأ�شبوعني.  اإجراوؤها خالل 
اقّل بريقا. فالرابطة،  انه قد يكون  اإل  واردا، 
الأ�شوات،  من  باملئة   37 من  قريبة  كانت  التي 

انحدرت اإىل 30 فا�شل 9 باملئة.

لويجي دي مايو حركة 5 جنوم يف �شعود �شالفيني تراجع الرابطة

هل تتجه ايطاليا اىل ازمة �شيا�شية وانتخابات مبكرة

تغيري رئي�ص الوزراء م�شالة �شائكة

 ينح�سر معنى �الئتالف بني �حلليفني, ليتحول 
�إىل ما ي�سبه عملية يل ذر�ع بني خ�سمني

 توقفت حركة 5 جنوم عن �لرت�جع يف 
��ستطالعات �لر�أي و��ستعادت بع�ض �لتقدم

 لن تقّرب �النتخابات �الأوروبية بني 
�حلليفني بل �ستكون عنو�ن �حل�سم بينهما

 بنى �سعبيته على �إد�رته �ل�سارمة الأزمة �لهجرة 
�لتي مل تعد ت�سكل �ليوم ر�فعة �نتخابية قوية

 يظل �نت�سار ر�بطة �سالفيني يف �النتخابات 
�الأوروبية و�رد�, لكنه قد يكون �أقل بريقا

فرن�شا تدعو طهران لإظهار ن�شج �شيا�شي حول امللف النووي

�سغط �أمركي غر م�سبوق على �إير�ن وروحاين

�لثقيلة  �مل���ي���اه  م���ن  م���ن خم��زون��ه��ا 
كانت  و�ل��ذي  �ملخ�شب  و�ليور�نيوم 
تعّهدت به مبوجب �لّتفاق �لنووي 
وقد   .2015 ع��ام  �مل��وّق��ع يف فيينا 
"قلقهم  ع����ن  �لأوروب�������ي�������ون  ع�����رّب 

�ل�شديد" عقب قر�ر �إير�ن.
�ملوؤ�شف  "من  �أّن  ل��ودري��ان  و�ع��ت��رب 
تفي  ل  �مل����ت����ح����دة  �ل������ولي������ات  �أّن 
على  "يجب  م�شيفاً  بالتز�ماتها"، 
�ل�شيا�شي  ن�شجها  ُتظهر  �أن  �إي��ر�ن 

لحرت�م �لتز�ماتها".
وحّذر وزير �خلارجّية �لفرن�شي من 
�أّي "دّو�مة عدو�نّية"، متحّدثاً عن 
"م�شوؤولّية" لاأمريكيني، وم�شّدد�ً 

على �شرورة �حلو�ر مع �إير�ن.
و�أع����ل����ن �ل��ب��ن��ت��اغ��ون �جل��م��ع��ة �أّن����ه 
برمائّية  ه��ج��وم��ّي��ة  �شفينًة  �أر���ش��ل 
وب��ّط��اري��ة ���ش��و�ري��خ ب��ات��ري��وت �إىل 
ل��ت��ع��زي��ز قدر�ت  �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، 
حاملة طائر�ت مّت �إر�شالها يف وقت 
�شابق من �أجل �لت�شّدي لتهديد�ت 

�إير�ن.

•• عوا�سم-وكاالت:

ذك����رت و���ش��ائ��ل �إع�����ام ر���ش��م��ي��ة �أن 
روحاين  ح�شن  �لإي����ر�ين  �لرئي�س 
�لف�شائل  ب���ني  �ل����وح����دة  �إىل  دع����ا 
لتجاوز  �ل����ب����اد  يف  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
تكون  �إنها رمبا  قال  �لتي  �لظروف 
�أ���ش��ع��ب م��ن �أو����ش���اع �ل��ب��اد خال 
�لثمانينات،  �ل��ع��ر�ق يف  م��ع  �حل��رب 
وذل�������ك يف �ل����وق����ت �ل�������ذي ت���و�ج���ه 
�لعقوبات  يف  ت�شديد�  �ل��دول��ة  فيه 

�لأمريكية.
دونالد  �لأم���ري���ك���ي  �ل��رئ��ي�����س  ك����ان 
ت��ر�م��ب ق��د ح��ث زع��م��اء �إي����ر�ن يوم 
�خلمي�س على �لدخول يف حمادثات 
برناجمهم  ع����ن  �ل��ت��خ��ل��ي  ب�������ش���اأن 
�لنووي وقال �إنه ل ميكنه ��شتبعاد 

مو�جهة ع�شكرية.
�لوقت  �ل��ع��ر���س يف  ت���ر�م���ب  وق����دم 
�لذي ز�د فيه �ل�شغوط �لقت�شادية 
عمل  حيث  �إي��ر�ن  على  و�لع�شكرية 
�شادر�ت  كل  وقف  على  �ل�شهر  هذ� 
وجود  ع��زز  بينما  �لإير�نية  �لنفط 
�لقو�ت �لبحرية و�جلوية �لأمريكية 
�أمريكي  م�شوؤول  وق��ال  �خلليج.  يف 
و��شنطن  �إن  �جلمعة  يوم  لرويرتز 
و�فقت على ن�شر �شو�ريخ باتريوت 

�إ�شافية يف �ل�شرق �لأو�شط.
ونقلت وكالة �جلمهورية �لإير�نية 
"�ليوم،  قوله  روح��اين  لاأنباء عن 
ل ميكن قول ما �إذ� كانت �لظروف 
�أ����ش���و�أ م��ن ف���رتة �حلرب  �أف�����ش��ل �أم 
خال  ل��ك��ن   ،"1988-1980"
لدينا  ت����ك����ن  مل  �حل���������رب  ف��������رتة 
مبيعات  �أو  ب��ن��وك��ن��ا  م���ع  م�����ش��ك��ات 
و�ل�شادر�ت،  �ل������و�رد�ت  �أو  �ل��ن��ف��ط 
وك��ان��ت ه��ن��اك ع��ق��وب��ات ف��ق��ط على 

م�شرتيات �ل�شاح".
حرب  �لأع�����د�ء  "�شغوط  و�أ����ش���اف 
 ... ثورتنا  تاريخ  يف  م�شبوقة  غري 
ل��ك��ن��ي ل �أي����اأ�����س ول����دي �أم����ل كبري 

�أن  ميكن  �أننا  و�أعتقد  �مل�شتقبل  يف 
�ل�شعبة  �ل����ظ����روف  ت��ل��ك  ن���ت���ج���اوز 

�شريطة �أن نتحد".
بعدما  روح��اين  �ملت�شددون  و�نتقد 
�ن�شحب تر�مب من �لتفاق �لنووي 
�مل����ربم م��ع �ل��ق��وى �ل��ع��امل��ي��ة يف عام 
2015، �لذي �أيده روحاين، و�أعاد 
�لعام  ط��ه��ر�ن  على  عقوبات  فر�س 
�حللفاء  بع�س  تخلى  كما  �ملا�شي. 

�ملعتدلني عن �لرئي�س �أي�شا.
وع����ل����ى ���ش��ع��ي��د م��ن��ف�����ش��ل، ذك����رت 
وكالة  وهي  لاأنباء،  �لطلبة  وكالة 
علقت  حم��ك��م��ة  �أن  ر���ش��م��ي��ة،  ���ش��ب��ه 
ي����وم �ل�����ش��ب��ت ����ش���دور جم��ل��ة �شيد� 
�لإ�شاحية،  "�ل�شوت" �لأ�شبوعية 
بعدما ن�شرت طبعة �شملت مقالت 
حتذر من �حتمال ن�شوب حرب مع 

�لوليات �ملتحدة.
ه������ذ� وو�����ش����ف وزي�������ر �خل����ارج����ّي����ة 
�ل��ف��رن�����ش��ي ج�����ان-�إي�����ف ل���و دري����ان 
بع�س  تنفيذ  بتعليق  �إي���ر�ن  تهديد 
ك��ان��ت قطعتها يف  �ل��ت��ي  �ل��ت��ع��ّه��د�ت 

�إط����ار �لّت���ف���اق �ل���ن���ووي �مل���ربم عام 
�شّيئ" من  فعل  "رّد  ب��اأّن��ه   2015
�إظهار  �إىل  ط��ه��ر�ن  د�ع��ي��اً  جانبها، 

�شيا�شي". "ن�شج 
م���ق���اب���ل���ة مع  ل������ودري������ان يف  وق�������ال 
�لفرن�شّية  "لوباري�شيان"  �شحيفة 
�لإلكرتوين،  موقعها  على  ُن�شرت 
يف  ���ش��ّي��ئ��اً  ك���ان  �إي�����ر�ن  ف��ع��ل  "رّد  �إّن 
�ل�شّيئ  �لأم��ريك��ي  �ل��ق��ر�ر  مو�جهة 
فيينا  �ّت���ف���اق���ات  م���ن  ب��الن�����ش��ح��اب 

وزيادة �لعقوبات".
�إير�ن  ويف �لثامن من مايو، هّددت 
�لّتفاق  يف  تعّهد�ت  تنفيذ  بتعليق 
�لدول  ل  تتو�شّ مل  ح��ال  يف  �لنووي 
�إىل  �لّت��ف��اق  على  �ملوّقعة  �لأخ���رى 
حّل خال �شّتني يوماً لتخفيف �آثار 
�لعقوبات �لأمريكّية على �لقطاعني 

. �لنفطي و�مل�شريف �لإير�نَينينْ
لاأمن  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  و�أع����ل����ن 
وكالة  ن�����ش��رت��ه  ب���ي���ان  يف  �ل���ق���وم���ي 
�لأنباء �لإير�نّية �لر�شمّية �أّن �إير�ن 
�حلّد  �لأرب��ع��اء  من  �عتبار�ً  �أوق��ف��ت 

 ر�سائل �لت�سعيد �الأمريكي �سد �إير�ن
•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �إن �لوليات �ملتحدة 
بكل  �إي��ر�ن  على  �شغوطها  تو��شل  �لأمريكية 
�مل�����ش��ت��وي��ات؛ حيث  �لجت��اه��ات وع��ل��ى خمتلف 
قال م�شوؤولون �أمريكيون، يوم �جلمعة �ملا�شي، 
"�لذي  ب��الإن��اب��ة  �ل��دف��اع �لأم��ري��ك��ي  �إن وزي���ر 
باتريك  من�شبه"،  يف  تثبيته  ت��ر�م��ب  ي��ن��وي 
باتريوت  �شو�ريخ  ن�شر  على  و�ف��ق  �شاناهان، 
�أح��دث رد من  �لأو�شط، يف  �ل�شرق  �إ�شافية يف 
قاذفات  �إع��ان و�شول  بعد   - و��شنطن  جانب 
قبل  من  �ملتنامي  �لتهديد  على   -  "B-52"

�إير�ن للم�شالح �لأمريكية وللمنطقة.
و�أ����ش���اف���ت �ل��ن�����ش��رة �ل���ت���ي ت�����ش��در ع���ن مركز 
�ل�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �لإم��ار�ت 
"ر�شائل  ع���ن���و�ن  �م�����س حت���ت  �ف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا  يف 
وبالرغم  �لت�شعيد �لأمريكي �شد �إير�ن" �نه 
من �أن هذ� �لقر�ر قد يعد �أمر�ً طبيعياً بالنظر 
�لقادة  وت���ه���دي���د�ت  �جل���اري���ة  �ل���ت���ط���ور�ت  �إىل 
و�ملتناق�شة  �ملتناثرة  �لإي��ر�ن��ي��ني  و�مل�شوؤولني 
�شرب  �أو  �ل�شرت�تيجي،  هرمز  م�شيق  بغلق 
�مل�شالح  ����ش��ت��ه��د�ف  �أو  �ل���ت���ج���اري���ة،  �ل�����ش��ف��ن 
�لأم��ري��ك��ي��ة، ف��اإن��ه يف �حل��ق��ي��ق��ة ي��ن��ط��وي على 
�أوًل،  فهو:  مهمة؛  دللت  ول��ه  كبرية  �أهمية 
عازمة  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  يوؤكد 
وردعها  بل  طهر�ن،  لتهديد�ت  �لت�شدي  على 
ل�شرت�تيجيتها  تنفيذ�ً  وذل��ك  ك��ام��ل؛  ب�شكل 
�أكرب عقوبات ممكنة على  �إىل فر�س  �لر�مية 
و�شامل؛  حمكم  باأ�شلوب  �ل��ت��اري��خ،  يف  ط��ه��ر�ن 
بال�شروط  �ل���ق���ب���ول  ع��ل��ى  لإج���ب���اره���ا  وذل�����ك 
�أعلنها وزير �خلارجية مايك  �لتي  �لأمريكية 
ب��وم��ب��ي��و �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي.. وم���ن �أه��م��ه��ا، وقف 
�ملنطقة؛  دول  ���ش��وؤون  يف  �ل�شافرة  تدخاتها 

بال�شروط  و�لقبول  ل��اإره��اب؛  دعمها  ووق��ف 
�لأمريكية لاتفاق �لنووي..

و��شنطن  �أن  ثانياً،   .. �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  وتابعت 
باأي  �ل��ق��ي��ام  ع��ن  ط��ه��ر�ن  ردع  ع��ل��ى  م�شممة 
م�شالح  �أو  م�����ش��احل��ه��ا  ت�����ش��ت��ه��دف  م���غ���ام���رة 
تعطي  �أن  و��شنطن  ت��ري��د  ل  حيث  حلفائها، 
�إير�ن فر�شة للهجوم �إذ� ما قرر �شناع قر�رها 
��شتخد�م �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية �لتي ميلكونها 
ل�شرب قو�عد تابعة لها �أو �أر��شي حلفائها يف 
خال  م��ن  �أم��ري��ك��ا  ت�شتهدف  حيث  �ملنطقة؛ 
ردع  لي�س فقط  باتريوت  بطاريات  زي��ادة عدد 
�لقيام مبثل هذه �حلماقة، و�إمنا  طهر�ن عن 
�أ�شًا..  �لإمكانية  ه��ذه  من  حرمانها  �أي�شاً، 
ثالثاً، هناك ر�شالة طماأنة للحلفاء يف �خلليج 
�أن و��شنطن ملتزمة بالدفاع  �لعربي مفادها، 
و�أنها  �لإير�نية،  �لتهديد�ت  عن حلفائها �شد 
م�شتعدة ل�شتخد�م كل عنا�شر قوتها من �أجل 
جلم �إير�ن وكبح جماحها ووقف تهديد�تها.. 
�إىل  و��شحة  ر�شالة  نف�شه،  �لوقت  �أنها يف  كما 
�ملنطقة،  خ��ارج  �لأم��ر حتى من  كل من يهمه 
�خلليج  منطقة  تعترب  و��شنطن  �أن  مفادها، 
ت�شمح  �أن  مي��ك��ن  ول  �أح���م���ر،  خ��ط��اً  �ل��ع��رب��ي 
يوؤكد  ر�ب��ع��اً،  و��شتقر�رها..  �أمنها  يف  بالعبث 
�أن و��شنطن تريد ��شتعادة دورها �لع�شكري يف 
�ملنطقة، بعد تر�جعه يف عهد �لرئي�س �ل�شابق 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  �أوب��ام��ا.. خام�شاً،  ب��ار�ك 
ت��و����ش��ل �إج���ر�ء�ت���ه���ا �ل��ق��وي��ة جت���اه �إي�����ر�ن مع 
�لدويل،  فاملجتمع  متز�يد،  دويل  دع��م  وج��ود 
�أو م��رغ��م��اً، يقرتب  ر����ش��ي��اً  ب����د�أ،  يف ع��م��وم��ه 
م��ن �مل��وق��ف �لأم��ري��ك��ي �ل�����ش��ارم جت��اه �إي���ر�ن؛ 
للقر�ر�ت  تقريباً  �ل��دول  كافة  ��شتجابت  فقد 
�لأمريكية �لقا�شية بوقف ��شتري�د �لنفط من 
�إير�ن  �أن �شادر�ت  �إي��ر�ن؛ وهناك م�شادر عن 

�لنفطية �لآن تقريباً �شفر؛ كما حذر �لحتاد 
�لأوروبي طهر�ن من مغبة �نتهاك �لتز�ماتها 
تز�يد  هناك  وباخت�شار،  �ل��ن��ووي؛  �لتفاق  يف 
يف م��ب��اع��ث �ل��ق��ل��ق �ل����دويل م��ن ���ش��ل��وك �إي���ر�ن 
�لعامل  دول  من  �لكثري  توؤيد  حيث  �خلطري؛ 

�ملوقف �لأمريكي.
و��شحة:  و�ل��ر���ش��ال��ة  �ل�����ش��ورة  �إذ�ً،   .. وق��ال��ت 
�إي���ر�ن،  ردع  على  م�شممة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات 
�قت�شادياً  �ل�شغوط عليها وخنقها  و�شتو��شل 
وما  �شلوكها؛  تغيري  على  �إج��ب��اره��ا  �أج���ل  م��ن 
تطلبه �لوليات �ملتحدة وحلفاوؤها يف �ملنطقة 
من طهر�ن و��شح و�شريح، �شو�ء فيما يتعلق 
بتغيري �شيا�شاتها �لعدو�نية يف �ملنطقة ودعمها 
و�مليلي�شيات  و�لإرهابية  �ملتطرفة  للجماعات 
�مل�شلحة، �أو بقبولها ب�شروط �لوليات �ملتحدة 
�لطريق  وب��د�ي��ة  �ل��ن��ووي..  بالتفاق  �خلا�شة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل����ك ه���ي �ل��ت��و����ش��ل م��ب��ا���ش��رة مع 
�لوليات �ملتحدة؛ وقد �شرح �لرئي�س �لأمريكي 
دونالد تر�مب �أنه ينتظر منهم �لت�شال به.. 
�أن و��شنطن  �إذ� مل ي�شتجيبو� فا �شك  ولكن 
لن توقف �شغوطها؛ بل �شتو��شلها يف �جتاهات 
�أخ��رى؛ و�إذ� ما فكرت �إي��ر�ن، حتت وط��اأة هذه 
�ل�شغوط �جلبارة، �أن تقوم مبغامرة ��شتهد�ف 
�لتجارية  �ل�شفن  �أو  �أمريكا وحلفائها  م�شالح 
�أو  �جلوية  �لقو�عد  �أو  �لبحرية  �لع�شكرية  �أو 
دول  دول��ة من  �أي  �لعتد�ء على  �أو  �لأر�شية؛ 
�لأمريكي  �ل���رد  ف�شيكون  �ل��ع��رب��ي��ة؛  �خل��ل��ي��ج 
قا�شياً وحا�شماً يف �لوقت نف�شه؛ وهو �شيناريو 
"على  �ل�شهري:  �مل��ث��ل  فيتحقق  ح�شل  م��ا  �إذ� 
و�حلالة  يتوقع  ف��ا  بر�ق�س"؛  جنت  نف�شها 
�لثوري  حر�شه  ول  �ل��ن��ظ��ام  ل  َي�شلم  �أن  ه��ذه 
ول حتى ميلي�شياته �ملنت�شرة يف بلد�ن �ملنطقة 

�لتي تعيث فيها ف�شاد�ً وخر�با.

اأخبار ال�شاعة
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

ر�شم نحو 1600 عد�ء وعد�ءة لوحة 
�ل�شبا  ن��د  �شباق  يف  خ��اب��ة  تناف�شية 
�أم�س �لأول  �أقيم ليلة  للجري، �لذي 
�ل�شابعة  �ل��ن�����ش��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
لدورة ند �ل�شبا �لريا�شية، �لتي تقام 
برعاية ودعم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد 
رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي 
وينظمها  �ل��ري��ا���ش��ي،  دب����ي  جم��ل�����س 
جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي حت��ت �شعار 
“قدر�ت ل حدود لها”، وتعد �حلدث 
�شهر  يف  نوعه  م��ن  �لأك���رب  �لريا�شي 
�أعد�د  ناحية  م��ن  �لف�شيل  رم�شان 
�لألعاب  �مل�شاركني وتنوع  �لريا�شيني 

�ملدرجة فيها.
وح�����ش��ر �مل��ن��اف�����ش��ات ن��ا���ش��ر �أم����ان �آل 
رح���م���ة م�����ش��اع��د �أم�����ني ع����ام جمل�س 
�لعليا  �للجنة  ع�شو  �لريا�شي  دب��ي 
�ملزروعي  وح�شن  ب���ال���دورة،  �ملنظمة 
رئي�س  �لبناي  وع��ادل  �ل���دورة،  مدير 
�ملناف�شات  و���ش��ه��دت  �لفنية،  �للجنة 
تفوقاً حملياً بارز�ً، وحتديد�ً يف �لفئة 
مل�شافة  للمحرتفني  رج��ال  �ملفتوحة 
10 كلم، �لتي حقق فيها �ملغربي �أنور 
�ل��غ��وز م��ن ف��ري��ق �شرطة دب��ي �ملركز 
وق����دره  زم���ن���اً  ���ش��ج��ل  ب��ع��دم��ا  �لأول، 
30،54 دقيقة، وجاء باملركز �لثاين 
دقيقة،   31 ب���زم���ن  مت�����ري  �أح����م����د 
وباملركز �لثالث �شمري جو�هر بزمن 

دقيقة.  31،43
 10 مل�شافة  �ملو�طنني رجال  فئة  ويف 
كلم، جاء باملركز �لأول مبارك ر��شد 
وباملركز  دق���ي���ق���ة،   32،35 ب���زم���ن 
�ل��ن��ع��ي��م��ي م���ن بلدية  �ل���ث���اين ع��ب��ي��د 
وباملركز  دقيقة،   32،56 بزمن  دبي 
�شرطة  م��ن  �لنعيمي  خليفة  �لثالث 

دبي بزمن 33،44 دقيقة.
مل�شافة  للرجال  �ملفتوحة  �لفئة  ويف 
�ملغربي  �لأول  �مل��رك��ز  حقق  ك��ل��م،   5
12،31 دقيقة،  �شفيان دردور بزمن 
�إيبا  �لأثيوبي يا�شني  �لثاين  وباملركز 
بزمن 12،43 دقيقة، وثالثاً �ملغربي 

ر�شيد درو�ه بزمن 12،44 دقيقة.
 5 مل�شافة  مو�طنني  �ل��ه��و�ة  فئة  ويف 
�ملركز  ف��ل��ك��ن��از  م�����ش��ع��ود  حققت  ك��ل��م، 
وجاء  دقيقة،   14،14 بزمن  �لأول 
 14،17 بزمن  م��ب��ارك  �شالح  ثانياً 
�أيوب حممد  �لثالث  وباملركز  دقيقة، 

بزمن 14،52 دقيقة.
لل�شيد�ت  �مل���ف���ت���وح���ة  �ل���ف���ئ���ة  ويف 
10 كلم، حققت  للمحرتفات مل�شافة 
بزمن  �لأول  �مل����رك����ز  ب��ي��ت��ي  �إل����ه����ام 
�لثاين  وب��امل��رك��ز  دق��ي��ق��ة،   36،05
 37،03 ب���زم���ن  ي���ام���ي  ب��ي��ان��ي�����س 
علي  رحمة  �لثالث  وب��امل��رك��ز  دقيقة، 

بزمن 39،50 دقيقة.
مل�شافة  لل�شيد�ت  �ملفتوحة  �لفئة  ويف 
ح��ق��ق��ت �لأ���ش��رت�ل��ي��ة كلوي  ك��ل��م،   5
 14،15 ب��زم��ن  �لأول  �مل��رك��ز  تيجي 
�لفنلندية  �ل��ث��اين  وب��امل��رك��ز  دق��ي��ق��ة، 
دقيقة،   14،51 ب��زم��ن  م����اري  �آين 
مريل  �لربيطانية  �لثالث  وب��امل��رك��ز 

كوبر بزمن 16،21 دقيقة.
مل�شافة  �مل���و�ط���ن���ات  �ل���ه���و�ة  ف��ئ��ة  ويف 
5 ك��ل��م، ح��ق��ق��ت ���ش��ه��د ج��ا���ش��م �ملركز 
بزمن  �مل�شافة  قطعت  بعدما  �لأول 
18،50 دقيقة، وباملركز �لثاين �شارة 
دقيقة،   19،59 ب��زم��ن  �ملجيد  عبد 
�أح��م��د بزمن  م���روة  �لثالث  وب��امل��رك��ز 

دقيقة.  21،02

املغربي  كم  الـ5  ب�شباق  الفائز 
ال�شبا  ند  يف  م�شاركتي  �شوفيان: 

لن تكون الأخرية
ع��رب �ل���ع���د�ء ���ش��وف��ي��ان �ل��ب��ق��ايل عن 
�ل�5  �شباق  بلقب  بالتتويج  �شعادته 
كم و�لذي �أقيم �شمن مناف�شات دورة 

�أنه دخل  ند �ل�شبا �لريا�شية، موؤكد� 
�أجل  �ل�شباق ولديه حتدي كبري من 
ك���ان، على  وق��د  �لأول  �مل��رك��ز  حتقيق 
خا�شة  �ل�شباق،  �شعوبة  م��ن  �ل��رغ��م 
بني �لعد�ئني �لكينيني و�لأوغنديني 
�ل�شباق  رمت  رف���ع  م��ن  متكنت  لكني 
و�لو�شول خلط �لنهاية متفوقا على 

�جلميع.
و�أك������د ���ش��وف��ي��ان �أن ه����ذه ه���ي �مل���رة 
�لأوىل �لتي ي�شارك فيها يف �شباق ند 
للغاية  بال�شعب  �ي��اه  و��شفا  �ل�شبا، 
�ملت�شابقني  وك��ذل��ك  �لطق�س  ب�شبب 
ما  �لعالية،  و�مكانياتهم  �مل�شاركني 
للفوز  �جلميع  على  �ل�شغط  من  ز�د 

باللقب.
ووجه �لعد�ء �ملغربي �شوفيان �ل�شكر 
�إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي رئي�س جمل�س دبي 
�لريا�شي على دعمه �لكبري لدورة ند 
يقوم  ما  �أن  موؤكد�  �لريا�شية،  �ل�شبا 
ب��ه م��ن �أج����ل ����ش��ت��م��ر�ر ه���ذ� �لعر�س 
�هتمام  ي��وؤك��د  �لرم�شاين  �لريا�شي 

�شموه بالريا�شة وت�شجيعه لها.
�إىل  �شوفيان  �ملغربي  �ل��ع��د�ء  ول��ف��ت 
�ملرة،  هذه  كانت  �لأوىل  م�شاركته  �أن 
حيث مل ي�شبق له �أن �شارك من قبل 
تكون  ل��ن  لكنها  �ل�����ش��ب��ا،  ن��د  دورة  يف 
�لأخ��������رية ح���ي���ث ���ش��ي��ع��م��ل م����ن �أج����ل 

من  �ملقبلة  �لن�شخ  كافة  يف  �مل�شاركة 
�لأبرز  �لرم�شانية  �لريا�شية  �لدورة 

يف �لعامل �لعربي.
در�ي: ل �إ�شابات خطرة يف �ل�شباق

�أكد خليفة بن در�ي �ملدير �لتنفيذي 
ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات �لإ�شعاف  خلّو 
ن��د �ل�شبا من  ب����دورة  ���ش��ب��اق �جل���ري 
�لإ����ش���اب���ات �خل���ط���رة ع��ل��ى م�����د�ر 7 
�شنو�ت و�أن مر�جعة �مل�شاركني تتعلق 
وعكات  �أو  �لإره�������اق  ب���ح���الت  ف��ق��ط 
مت  �أن���ه  �إىل  م�شري�  خفيفة،  �شحية 
�شيارة  �أم�������س،  م���ن  �أول  ت��خ�����ش��ي�����س 
م�شار  ط��ول  على  كلم   2 ك��ل  ��شعاف 
��شعاف  �شيار�ت  �إىل  �إ�شافة  �ل�شباق 
�ملت�شابقني  م��ع   متحركة  م�شتجيب 
ل��ل��ت��دخ��ل �ل���ط���ارئ وم�����ش��ع��ف��ني على 
بجانب  ون����اري����ة،  ه���و�ئ���ي���ة  در�ج�������ات 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة بدبي 
م�شت�شفى  ب���رتك���ي���ز   ق���ام���ت  �ل���ت���ي 
ب��ك��اف��ة �خلدمات  م����ي����د�ين  جم��ه��ز 
نحدد  وق�������ال:  �ل���ن���ه���اي���ة،  ق���ري���ة  يف 
وعدد  للحدث  طبقا  �لتغطية  حجم 
كبري  عدد  ي�شم  و�ل�شباق  �مل�شاركني، 
تو�جدنا  وب���ال���ت���ايل  �ل���ع���د�ئ���ني  م���ن 
على  �ملنظمة  �للجنة  ن�شكر  بكثافة، 
�أي  هناك  تكن  ومل  �لرتتيبات،  كافة 
عر�قيل. و�شرح بن در�ي �أن موؤ�ش�شة 
دبي خلدمات �لإ�شعاف قامت باإعد�د 
خطة �شاملة لتغطية دورة ند �ل�شبا، 

�لتي تعد �قوى �لدور�ت �لريا�شية.
وقال: قامت �ملوؤ�ش�شة بتغطية جممع 
وتوفري  ك��ام��ا  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�شبا  ن��د 
�ل�  �مل�شابقات  كل  يف  قارين  م�شعفني 
�لدورة،  برنامج  �شمن  �ملدرجة   13
بالإ�شافة �إىل تاأمني خط �شري �شباق 
�لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  و�شباق  �جل���ري 

بطاقم م�شعفني �أكرب.

ــداءة  ع اأ�ــشــغــر  الــنــجــار  �شيخة 
للمرة الثانية

 10“ �أ�شبحت �شيخة �شمري �لنجار 
�شنو�ت” �أ�شغر عد�ءة ت�شارك يف �شباق 
�لريا�شية  �ل�شبا  ن��د  ب���دورة  �جل���ري 
يف ���ش��ب��اق 5 ك��ل��م ل��ل��ع��ام �ل��ث��اين على 
�ملا�شي  �لعام  �شاركت  بعدما  �لتو�يل 
يف �شباق 10 كلم �إىل جانب و�لدها، 

وجنحت يف ��شتكمال كامل �مل�شافة.
ممار�شة  تع�شق  �أن��ه��ا  �شيخة  وق��ال��ت 
�ل��ري��ا���ش��ة م��ع و�ل���ده���ا م��ن��ذ �شنو�ت 
جانب  و�إىل  ع��م��ره��ا  م���ن  م��ت��ق��دم��ة 
�جلري فهي لعبة جوجيت�شو بنادي 
�أرك�����س م�شافة  ع��ج��م��ان، و�أ���ش��اف��ت: 
�لأ���ش��ب��وع، ومل  يف  م���ر�ت   3 ك��ل��م   3
�أك��رر جتربة �جل��ري مل�شافة 10 كلم 
بطلة  بن�شيحة عد�ءة مغربية  عما 
���ش��ب��اق �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، ع��ن��دم��ا طلبت 
�لذي  كلم   5 �شباق  يف  �مل�شاركة  مني 
�أك��رث من  ولي�س  يتما�شى مع عمري 

ذلك.
و�ل��دي ت�شجيلي  وتابعت: طلبت من 
�إىل  �أرك���������س  و�أن  ك��ل��م   5 ���ش��ب��اق  يف 
جانبه، وقد جنحت يف ��شتكمال كامل 
�أن  خ��ا���ش��ة  م�شكلة  �أي  دون  �مل�����ش��اف��ة 

�لطق�س جيد ومائم للجري
وك�شفت �شيخة عن حلمها باأن ت�شبح 
�أو�جلوجيت�شو  �جل������ري  يف  ب��ط��ل��ة 
�لريا�شة  بعد  ت��ق��رر  �أن��ه��ا مل  وق��ال��ت 
�لتي �شتتخ�ش�ّس فيها ولكن مهارتها 
�شت�شاعدها  �مل�شتقبل  يف  ونتائجها 
و�لدها  ق��ال  يف �لختيار.  من جهته 
�لعائلة  يف  ن��ح��ن  �لنجار:”  ���ش��م��ري 
�أبنائي  وج��م��ي��ع  �ل���ري���ا����ش���ة،  ن��ع�����ش��ق 
�بنتي  م��ت��ن��وع��ة،  �أل����ع����اب  مي���ار����ش���ون 
�ل����ك����ربى يف �ل���ف���رو����ش���ي���ة و�ب����ن����ي يف 
و�شيخة متار�س �جلري  �جلوجيت�شو 

وهي بطلة يف �جلوجيت�شو.
و�أو������ش�����ح ���ش��م��ري �ل���ن���ج���ار �أن������ه كان 
�لطق�س  ع��ام��ل  ت��اأث��ري  م��ن  متخوفا 
�أظهرت  ل��ك��ن��ه��ا  �ب��ن��ت��ه  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى 
�إ�����ش����ر�ر� ق���وي���ا ع��ل��ى �ل����ش���ت���م���ر�ر يف 
م�شري�  �لنهاية�  خ��ط  حتى  �ل��رك�����س 
�إىل �أنه و�بنته متعودين على �لرك�س 

وممار�شة �لريا�شة.

كـــرة الــقــدم لــــذوي الإعــاقــة 
ال�شمعية:

�جلولة  “�أ” يف  ودب��ي  �أبوظبي  ف��وز 

�لأوىل 
�شعًبا  “�أ” ف�����وًز�  دب���ي  ف��ري��ق  ح��ق��ق 
وم�شتحًقا على فريق �لعني بنتيجة 4 
– 3، يف مناف�شات بطولة كرة �لقدم 
لذوي �لإعاقة �ل�شميعة �لتي �نطلقت 
�ل�شبت يف مقر �حت��اد �لإم���ار�ت لكرة 
�لقدم باخلو�نيج وي�شارك فيها �أربعة 
“ب”،  “�أ” ودب�����ي  دب����ي  ه����ي:  ف����رق 

�أبوظبي، و�لعني.
و���ش��ج��ل �أه�����د�ف ف��ري��ق دب���ي “�أ” يف 
�لعماين  �ل���اع���ب  �لأول  �ل�������ش���وط 
“هدفني”،  �خل�������ش���ري  �إب����ر�ه����ي����م 
“هدف”،  خ���ال���د  ول���ي���د  و�ل����اع����ب 
�لاعب  �شجل  �ل��ث��اين  �ل�����ش��وط  ويف 
و�حد،  هدف  �شلمان  �أكرب  �لبحريني 
�أه�������د�ف ف���ري���ق �لعني  ف��ي��م��ا ���ش��ج��ل 
ع���ب���د�هلل مبارك  �ل��ع��م��اين  �ل���اع���ب 
يف  “هدفني” �أح��ده��م��ا  �شجل  �ل���ذي 
�ل�شوط  يف  و�لآخ�����ر  �لأول  �ل�����ش��وط 
عبد�لرحمن  و�ل�����اع�����ب  �ل�����ث�����اين، 

عبده.
وع���ل���ى �جل����ان����ب �لآخ�������ر ف�����از فريق 
�أب��وظ��ب��ي ب�����ش��ه��ول��ة وب��ن��ت��ي��ج��ة كبرية 
�أح��رز خالها  “ب”،  على فريق دبي 
�شبعة �أهد�ف دون رد، و�شجل �أهد�ف 
حمد�ن  �ل���اع���ب���ان  �لأول  �ل�������ش���وط 
و�أن�س  “هدف”،  �ل��ه��اج��ري  ���ش��ع��ي��د 
“هدفني”،  �حل���ارث���ي  ع���ب���د�ل���ه���ادي 
�لثاين  �ل�����ش��وط  �أه����د�ف  �شجل  فيما 

�لهاجري  حم��م��د  ���ش��امل  �ل���اع���ب���ان 
مبارك  وحم��م��د  �أهد�ف”،  “ثاث 

�ل�شباعي”هدف«.
�أخرى  م��رة  �لأرب��ع��ة  �ل��ف��رق  وتلتقي 
يوم غد �لثاثاء 14 مايو يف مبار�ة 
�أن تقام �ملبار�ة �لنهائية  �لعودة، على 
يف جم��م��ع ن��د �ل�����ش��ب��ا �ل��ري��ا���ش��ي يوم 

�لثاثاء 21 مايو.

عدد  لــزيــادة  ن�شعى  املــرزوقــي: 
فرق مناف�شات قدم ذوي العاقة 

ال�شمعية 
�أ����ش���اد ع��ل��ي ���ش��امل �مل���رزوق���ي م�شرف 
دبي  ن������ادي  �خل����ا�����س يف  �لأومل����ب����ي����اد 
بطولة  وم��ن�����ش��ق  �ل��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب 
�ل�شمعية،  �لعاقة  ل��ذوي  �لقدم  ك��رة 
مب�����ش��ت��وى �مل��ن��اف�����ش��ات �مل��ق��ام��ة �شمن 
�أنها  دورة ند �ل�شبا �لريا�شية موؤكد� 
من  �لهمم  لأ���ش��ح��اب  ك��ب��رية  فر�شة 
�أجل �لتو�جد يف حدث كبري خرج من 
يعني  م��ا  �لعاملية،  �إىل  �ملحلية  �إط���ار 
�أن هناك �ملزيد من �خلرب�ت لهوؤلء 

�لاعبني �مل�شاركني.
عدد  ل���زي���ادة  ي�شعى  �أن����ه  �إىل  و�أ����ش���ار 
�ل�شبا  ن��د  دورة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ف��رق 
�لريا�شية خال �ل�شنو�ت �ملقبلة بعد 
�ل��ن��ج��اح �ل��اف��ت �ل���ذي حتقق خال 
�ل��ن�����ش��خ �لأرب�����ع �مل��ا���ش��ي��ة م��ن��ذ بد�ية 
�لريا�شي  �حل���دث  ه���ذ�  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
تكون  �أن  متمنيا  �لكبري،  �لرم�شاين 
هناك فرق من خ��ارج دول��ة �لمار�ت 

لزيادة خرب�ت لعبينا.
و�أكد �ملرزوقي �ن قيادة دولة �لمار�ت 
تعمل د�ئما على دعم �أ�شحاب �لهمم 
خال  م��ن  �أع��ي��ن��ه��ا  ن�شب  وت�شعهم 
وت�شخريها  �لمكانيات  كافة  توفري 
�مل���ج���الت وخا�شة  ل��ه��م، يف خم��ت��ل��ف 
كبري  �أ���ش��ا���س  تعترب  �لتي  �لريا�شية 
على  و�ل��ع��م��ل  وت��ط��وي��ره��م  لدعمهم 

�نخر�طهم يف �ملجتمع.
وفيما يتعلق بكيفية لعب كرة �لقدم 
“هي  �ل�شمعية ق��ال:  ل��ذوي �لع��اق��ة 
�لعادية  �ملباريات  لعب  طريقة  نف�س 
لكن ي�شاف �إليها فقط حكم للر�ية، 
هي  كما  �ل��ق��و�ن��ني  بقية  ت��ك��ون  فيما 

متعارف عليها بكرة �لقدم«.

�شلة الكرا�شي املتحركة:
مربع  ع�����ن  ي���ب���ح���ث���ون  ف�������رق   10

�لذهب 

•• راأ�س اخليمة-الفجر

�لت�شامح  ع������ام  ب���ط���ول���ة  �ن���ط���ل���ق���ت 
�لقدم  ل���ك���رة  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
ب���ر�أ����س �خليمة  �ل��ف��ح��ل��ني  مب��ن��ط��ق��ة 
ب��ح�����ش��ور ح�شن  �لف���ت���ت���اح  ح��ي��ث مت 
�لنقبي م�شوؤول منطقة  عبيد حميد 

�لفحلني  منطقة  و�أه����ايل  �لفحلني 
وجمهور غفري من ع�شاق كرة �لقدم، 
و�لوطني،  بال�شام  �لح��ت��ف��ال  وب���د�أ 
ريا�شية،  ف���ق���رة  �ل����ك����رمي،  �ل����ق����ر�آن 
�ملبار�ة  �ن��ط��اق��ة  �ل��ك��ت��ات��ي��ب،  ف��ق��رة 

�لفتتاحية.
كلمة  يف  �لنقبي  عبيد  ح�شن  وق���ال 

�لبطولة  �أن ه��ذه  �ل��ب��ط��ول��ة   �ف��ت��ت��اح 
�نطلقت من روؤية و ر�شالة �لنقبيني 
تفعيل  يف  �لفحلني   منطقة  و�أه���ايل 
تنظيم  مت  حيث  �ل�شبابية  �مل�����ش��ارك��ة 
�لبطولة ل�شتغال وقت فر�غ �ل�شباب 
هو�يتهم  يحتوي  مكان  يف  وحفظهم 
�لتنظيم  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن  و�أع���������رب   ،

�لفتتاحي بهذ� �ل�شكل �جلميل �لذي 
�أكد مدى �شغف �أهايل �ملنطقة وحبهم 
لدورتهم �أل وهي دورة عام �لت�شامح ، 
كما �أعرب عن �شكره �لعميق لأع�شاء 
�لكبري  �جلهد  على  �ملنظمة  �للجنة 
باأبهى  �لفتتاح  لإخ��ر�ج  بذلوه  �ل��ذي 
يف  حر�شهم  على  تاأكيد  وه��و  �شوره، 

�إخر�ج �لبطولة بتميز .
�أحمد  �أو���ش��ح ح�شن  �آخ��ر  م��ن جانب 
للبطولة   �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  زيد 
فريقا  ب��ل��ق��اء  �ن��ط��ل��ق  �لف���ت���ت���اح  �أن 
�ل����ربك����ان و�ل�����ش��ق��ور و�ن���ت���ه���ى بفوز 
�ل�شقور 2/5 ، �شجل لفريق �ل�شقور 
هاتريك  �شوبر  �لعبوه  طالب  ح�شن 

�شجل  فيما  خم�شون  خ��ال��د  ويو�شف 
هديف �لربكان �شلطان علي �ل�شميلي 

وح�شن �ل�شحي.
وق���ال : ت��ت��ك��ون �ل��ب��ط��ول��ة م��ن دوري 
مباريات  ويدير  و�لنا�شئني  �ل�شباب 
�لبطولة كًا من عبيد ح�شن �لنقبي 
�أحمد  حممد  �ل�شميلي،  علي  عبيد   ،

�ل�شميلي، �أحمد �لدرع.
�أن��ه مت ر�شد جو�ئز قيمة  و�أ���ش��اف : 
ر�شد  مت  كما  �لبطولة  يف  للفائزين 
ج���و�ئ���ز ي��وم��ي��ة وم�����ش��اب��ق��ات حمفزة 

للجمهور.  
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  �أن  ي��ذك��ر 
ت�شم ح�شن �أحمد زيد وحممد �شعيد 

خم�شون و عمر عبيد طحنون وخالد 
خمي�س  ح�شن  ور����ش��د  �لنقبي  ح�شن 
ح�شن  وحممد  علياه  �شعيد  وحممد 
ور��شد  �لنقبي  حميد  وحمد  �لنقبي 
�لنقبي  �أحمد  و�شعيد  �لنقبي  خلفان 
ح�شن  وعلي  �لنقبي  ح�شن  و�شلطان 

�لنقبي وحممد �أحمد �لنقبي.

مناف�شة قوية يف خمتلف الفئات ونتائج قوية

�ل�سبا للجري ند  �سباق  يف  خالبة  تناف�سية  لوحة  ير�سمون  عد�ء   1600

�شلة الكرا�شي املتحركة تنطلق اليوم ومناف�شات قوية يف انطالقة بطولة كرة القدم لذوي الإعاقة ال�شمعية و4 فرق اإىل ن�شف نهائي �شيدات ال�شلة 3×3

�نطالق بطولة عام �لت�سامح �لرم�سانية �لثانية لكرة �لقدم مبنطقة �لفحلني بر�أ�ض �خليمة
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•• اأبوظبي-الفجر

لبطولة  �لثانية  �ملجموعة  ف��رق  ب�شاأن  �لثاين  للدور  �لتاأهل  مامح  ب��د�أت 
كاأ�س من�شور بن ز�يد لكرة �لقدم ، �ملقامة باخليمة �لريا�شية بفندق ق�شر 
�لإمار�ت يف �أبو ظبي حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�لريا�شية  �للجنة  وباإ�شر�ف  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لأول فوز فريق مد�ر�س  �أم�س  �شهدت م�شاء  و�لتي  �لرئا�شة،  �شوؤون  ب��وز�رة 
�لإمار�ت �لوطنية “حامل �للقب” على فريق �شركة طري�ن �لحتاد -3�شفر 

لريفع فريق مد�ر�س �لإمار�ت ر�شيده �إىل 6 نقاط يف �شد�رة �ملجموعة �لتي 
�لتي  �لبطولة  بلقب  لاحتفاظ  �شعيا  �لأرب��ع��ة  دور  بلوغ  خالها  من  ياأمل 
ك�شفت عن م�شتويات قوية ،وبخ�شارته �لثانية يبقي يف طري�ن �لحتاد بدون 

ر�شيد .
ويف �ملبار�ة  �لثانية �شمن نف�س �ملجموعة ��شتطاع فريق مكتب �لبعثات و�شع 
للتنمية يف  ظبي  �أب��و  �شندوق  فريق  على  بفوزه  ر�شيده  يف  نقاط   3 �أول 
ظهوره �لأول يف ت�شفيات �لبطولة بنتيجة 5-1 ، ليعو�س خ�شارته �لأوىل 
يف �لبطولة �أمام فريق مد�ر�س �لإمار�ت �ملت�شدر ، وقد �شجل لفريق مكتب 

�أهد�ف   3 جنيمة  ويا�شني  �لعنزي  �لعزيز  وع��ب��د  خ�شيب  جمعة  �لبعثات 
ركلة جز�ء . من  جربيل  ر�زفان  �لتنمية  هدف  “هاترك” و�شجل 

�ليوم �لثنني مببار�تني  �لعا�شرة من م�شاء  �لبطولة يف  وت�شتاأنف مباريات 
�شمن مباريات �ملجموعة �لثانية ،و�لتي �شتحدد ب�شكل كبري مامح �لتاأهل 
�لليلة  ، وتبد�أ جولة  �لقادم  �لثاثاء  تبد�أ مبارياته يوم  �لذي  �لأربعة  لدور 
بلقاء يجمع بني فريقي �شركة ق�شر �لإمار�ت مع �شندوق �أبو ظبي للتنمية 
من  ليقرتب  للفوز  ويتطلع  نقاط   3 و�لتي يدخلها فريق �لق�شر بر�شيد 
يف  ليبقي  �ملا�شية  خ�شارته  لتعوي�س  �لتنمية  فريق  ي�شعى  فيما   ، �لتاأهل 

3 نقاط  �شلب �ملناف�شة ..ويف �ملبار�ة �لثانية يتقابل مكتب �لبعثات بر�شيد 
مع فريق �شركة ط��ري�ن �لحت��اد ب��دون ر�شيد . من جهة ثانية- قال لحج 
حبو�س لعب فريق مكتب �لبعثات �لذي يلعب �شمن �ملجموعة �لثانية باأن 
بطولة كاأ�س من�شور بن ز�يد لكرة �لقدم لهذ� �ملو�شم تكت�شب �أهمية ريا�شية 
 ، �كت�شاب �شد�قات جديدة  �لف�شيل بهدف  �ل�شهر  ليايل  وجمتمعية خال 
و�ملحافظة على �للياقة �لبدنية ، وقد جاءت تلك �لن�شخة يف ثوبها �جلديد 
بوز�رة  �لريا�شية  �للجنة  جهود  يعك�س  كبري  و�هتمام  كرمية  رعاية  حتت 

�شوؤون �لرئا�شة،وحر�س �إد�ر�ت �لفرق �مل�شاركة على �إجناح �لبطولة.

بطولة من�شور بن زايد

جولة �لليلة بفندق ق�سر �الإمار�ت تك�سف هوية �ملتاأهلني لدور �الأربعة

•• الظفرة-الفجر

يف �إطار حر�س بلدية منطقة �لظفرة 
�لجتماعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  تفعيل  على 
حفظه  �لدولة  رئي�س  مبادر�ت  ودع��م 
�لبلدية  قامت  �لت�شامح،  ع��ام  يف  �هلل 

لكرة  ري��ا���ش��ي��ا  م��ل��ع��ب��ا   26 ب��ت��ج��ه��ي��ز 
م�شتوى  على  �لطائرة  و�لكرة  �لقدم 

مدن منطقة �لظفرة. 
لاأن�شطة  �أم����اك����ن  ت���وف���ري  ب���ه���دف 
�لريا�شية �ملختلفة لل�شباب و��شتيعاب 
طاقاتهم و�إقامة �لدور�ت �لرم�شانية 

خال �ل�شهر �لف�شيل. وتويل �لبلدية 
�هتماماً كبري�ً بفئة �ل�شباب من خال 
و�لفعاليات  �لأن�����ش��ط��ة  ودع���م  ت��وف��ري 
�نطاقاً  �مل��ن��ط��ق��ة،  مب���دن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
من روؤي��ة د�ئ��رة �لتخطيط �لعمر�ين 
و�لبلديات �لر�مية �إىل �أن تكون �إمارة 

�أبوظبي ذ�ت تطوير عمر�ين متكامل 
متميزة  ب��ل��دي��ة  وخ���دم���ات  م�����ش��ت��د�م 

لرفاهية و�شعادة �ملجتمع.
ملعبا   12 ب���و�ق���ع  �مل���اع���ب  وت���ت���وزع 
مبدينة ز�يد منها ملعب و�حد متعدد 
وثاثة  �لعامة،  باحلديقة  �لأغر��س 

ط���ائ���رة،  ك�����رة  ق������دم،  “كرة  م���اع���ب 
بينونة  بحديقة  �لأغر��س”  متعدد 
لكرة  ملعبني  �إىل  بالإ�شافة  �لعامة، 
�أدن���وك،  ب�شعبية  �ل�شلة  وك���رة  �ل��ق��دم 
وم��ل��ع��ب م��وؤق��ت ل��ك��رة �ل��ق��دم مبر�بع 
ب��ج��ان��ب م�شرف  وم��ل��ع��ب  �ل���ظ���ف���رة، 

�أبوظبي �لإ�شامي وملعبني موؤقتني 
ل��ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة وك����رة �ل��ق��دم يف كل 
�ل���دو�ر،  �ل��ع��و�م��ر ب��ج��و�ر  م��ن �شعبية 
ماعب  و�شبعة  �ل�شناعية.  و�ملنطقة 
مبدينة  �ل��ق��دم  وك��رة  �لطائرة  للكرة 
�ملرفاأ منها ملعب بالو�جهة �لبحرية، 

وملعب بالكورني�س، وعدد 3 ماعب 
 ،1 �حلو�س  يف  وملعب   ،5 حو�س  يف 
بالإ�شافة  �ل��ب��ل��دي��ة.  مببنى  وم��ل��ع��ب 
�ل��ط��ائ��رة مبدينة  ل��ل��ك��رة  م��ل��ع��ب  �إىل 
غياثي. كما مت جتهيز ملعبني للكرة 
وذل��ك يف كل  �ل�شلع  �لطائرة مبدينة 

غرب  و�ملر�بع  �ل�شبهانة،  حديقة  من 
ويف  �ل�شلع.  وجمل�س  �لكبري  �مل�شجد 
3 ماعب  ل���ي���و� مت جت��ه��ي��ز  م��دي��ن��ة 
�ثنان مببنى �لبلدية وملعب للطائرة 
�لطائرة  للكرة  وملعب  ب��ال��رثو�ن��ي��ة، 

مبدينة دملا.

•• دبي-الفجر

تنطلق م�شاء �ليوم بطولة كرة �ل�شلة 
للكر��شي �ملتحركة، �لتي ت�شت�شيفها 
�لهمم،  لأ���ش��ح��اب  دب��ي  ن���ادي  �شالة 
وت�شتمر حتى يوم 21 مايو �جلاري، 
وي�شارك يف �لبطولة 10 فرق وت�شم 
�ملجموعة �لأوىل فرق دبي لأ�شحاب 
لل�شر�فة،  و�لأن�شاري  ودي��و�  �لهمم 
ودناتا وبلدية دبي وت�شم �ملجموعة 
و�ملو��شات  �ل��ط��رق  هيئة  �ل��ث��ان��ي��ة 
ب����دب����ي وم���وؤ����ش�������ش���ة دب�����ي خل���دم���ات 
و�لب�شتان  �لعامة  و�لنيابة  �لإ�شعاف 

وهيئة �ل�شحة بدبي.
مباريات   4 �لأوىل  �جل��ول��ة  وت�شهد 
مب��ع��دل م��ب��ار�ت��ني يف ك��ل جمموعة 
�لهمم  لأ���ش��ح��اب  دب���ي  يلتقي  ح��ي��ث 
مع هيئة كهرباء ومياه دبي “ديو�” 
و�لأن�شاري لل�شر�فة مع دناتا �شمن 
مع  �لطرق  وهيئة  �لأوىل  �ملجموعة 
�ل�شحة بدبي  دبي لاإ�شعاف وهيئة 

مع �لب�شتان.
ويلتقي يف �ليوم �لثاين غد� �لثاثاء 
�شحة دبي مع هيئة �لطرق و�لنيابة 
�ملجموعة  يف  �ل��ب�����ش��ت��ان  م��ع  �ل��ع��ام��ة 
�لأوىل  �ملجموعة  يف  ويلتقي  �لثانية 
�لأن�����������ش�����اري ل���ل�������ش���ر�ف���ة م�����ع دب���ي 
لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م وب��ل��دي��ة دب���ي مع 
�لثالثة  �جل��ول��ة  يف  وي��ل��ت��ق��ي  دن���ات���ا، 
دب���ي لأ�شحاب  �لأرب����ع����اء  غ���د�  ب��ع��د 

�ل��ه��م��م م���ع دن���ات���ا وب��ل��دي��ة دب����ي مع 
وهيئة  �لأوىل  �ملجموعة  �شمن  ديو� 
�لطرق مع �لب�شتان و�لنيابة �لعامة 
ويلتقي  �لإ�شعاف،  دبي خلدمات  مع 
�خلمي�س  ي���وم  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل���ول���ة  يف 
�ملقبل دبي لاإ�شعاف مع �شحة دبي 
�لطرق  هيئة  م��ع  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ن��ي��اب��ة 
مع  ودي��و�  �لثانية،  �ملجموعة  �شمن 
�لأن�شاري لل�شر�فة وبلدية دبي مع 

دبي لأ�شحاب �لهمم.
�لأول  �ل�������دور  م���ب���اري���ات  وت��خ��ت��ت��م 
18 م��اي��و، حيث  ي���وم  ب�4 م��ب��اري��ات 
يلتقي ديو� مع دناتا وبلدية دبي مع 
�ملجموعة  يف  لل�شر�فة  �لأن�����ش��اري 
�لأوىل، ودبي خلدمات �لإ�شعاف مع 
�شحة  مع  �لعامة  و�لنيابة  �لب�شتان 

دبي.
كل  م����ن  و�ل����ث����اين  �لأول  وي���ت���اأه���ل 
�لنهائي  ق��ب��ل  �ل����دور  �إىل  جم��م��وع��ة 
للبطولة حيث يلتقي �أول �ملجموعة 
�لثانية  �ملجموعة  ث��اين  م��ع  �لأوىل 
و�أول �لثانية مع ثاين �لأوىل، ويلعب 
�ل��ف��ائ��ز�ن يف �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة يوم 
حتديد  م��ب��ار�ة  وي�شبقها  مايو   21
�مل��رك��زي��ن �ل��ث��ال��ث و�ل��ر�ب��ع ي��وم 20 

مايو �جلاري.
رئي�س  �ل��ع�����ش��ي��م��ي  م���اج���د  و�أع�������رب 
�ملدير  �لبار�ملبية  �لآ�شيوية  �للجنة 
لأ�شحاب  دب����ي  ل���ن���ادي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لهمم عن �شعادته با�شتمر�ر تو�جد 

�أ�شحاب �لهمم بكل قوة يف �ملناف�شات 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �عتمد  بعدما 
ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
�لريا�شي  دب������ي  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�لدورة  يف  �لهمم  �أ�شحاب  م�شاركة 
بعد �لن�شخة �لأوىل وكل عام تتز�يد 
 4 �لهمم  لأ�شحاب  وب��ات  �مل�شاركات 
مناف�شات يف �شلة �لكر��شي �ملتحركة 
وب����ط����ول����ة ك������رة �ل�����ق�����دم ل���اإع���اق���ة 
�شباق  يف  فئة  يف  و�مل�شاركة  �ل�شمعية 
�جل��ري ويف فئة �ل��در�ج��ات باليد يف 

�شباق �لدر�جات.
حتولت  �ل�شبا  ن��د  دورة  �أن  و�أ���ش��اف 
�لهمم  �إىل مهرجان كبري لأ�شحاب 
حدود  ل  ق��در�ت  �شعارها  �أن  ويكفي 
�ل�شنوية  �مل�شاركة  بهذه  ونفخر  لها، 
لكل  ه����دف����ا  ب������ات  ك���ب���ري  ح������دث  يف 
�ألعاب  يف  ف��ق��ط  ل��ي�����س  �ل��ري��ا���ش��ي��ني 
�ألعاب  ك���ل  ب���ل يف  �ل��ه��م��م  �أ����ش���ح���اب 

�لدورة.
�لطائرة  �لكرة  ظهور  �أن  �إىل  و�أ�شار 
جلو�س يف �فتتاح �لدورة يف ن�شختها 
�ل�����ش��اب��ع��ة ه�����ذ� �ل����ع����ام، يف �مل����ب����ار�ة 
م�شر  جمعت  �ل��ت��ي  �ل���ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة 
ب��د�ي��ة لظهور  وك��از�خ�����ش��ت��ان مي��ث��ل 
هذه �للعبة يف ماعبنا �شمن �ألعاب 

�أ�شحاب �لهمم يف �ل�شنو�ت �ملقبلة.

�ل�شلة �لثاثية:

بروكلني وهوبرز وجام وذ� كياترو يف 
ن�شف نهائي �ل�شلة �لثاثية

���ش��ه��دت ب��ط��ول��ة ك���رة �ل�����ش��ل��ة 3×3 
للت�شميم  دب��ي  بحي  حاليا  �مل��ق��ام��ة 
�لأخرية  �لأم��ت��ار  يف  قوية  مناف�شات 
بالدور �لتمهيدي مل�شابقتي �ل�شيد�ت 
فريقا   21 ف���ي���ه���ا  ������ش�����ارك  �ل����ت����ي 
فرق،   7 فيها  �شارك  �لتي  و�ل�شابات 
�لنهائي،  ن�شف  �ل��دور  �إىل  للو�شول 
تاأهل  ع��ن  �ل�شابات  نتائج  و�أ���ش��ف��رت 
يلتقي  نتز” �ل��ذي  “بروكلني  فريق 
تاأهل  ف��ي��م��ا  “هوبرز”  ف���ري���ق  م���ع 
فريق “جام” �لذي يو�جه فريق “ذ� 

كياترو بلريز” يف �ملربع �لذهبي.
�أما مناف�شات �ل�شيد�ت لز�ل �ل�شر�ع 
فرق   8 ي��ت��ن��اف�����س  ح���ي���ث  م�����ش��ت��م��ر 
�لنهائي  ن�شف  �ل��دور  �إىل  للو�شول 
ويلتقي فريق “�أند ون” مع �أمازون 
ليدي  م��ع  �ل�شارقة  �شيد�ت  وف��ري��ق 
هوبرز ودبي هوبرز مع �ي�شرتن تيم 
ويتاأهل  بلريز،  تيم  مع  و�شيفروليه 
من �ملباريات �لأربعة 4 فرق للعب يف 

�لدور ن�شف �لنهائي.
مل�شابقات  �لنهائيات  جميع  �أن  يذكر 
�لأربعاء  غد  بعد  �شتقام  �ل�شلة  ك��رة 
ثم  �لنا�شئني  بنهائي  �شتبد�أ  حيث 
�ل�شيد�ت  ونهائي  �لنا�شئات  نهائي 

وتختتم بنهائي �لرجال.
�ملباريات  �ل���ي���وم  �ل��ب��ط��ول��ة  وت�����ش��ه��د 
�لتمهيدي  �ل��������دور  م����ن  �مل��ت��ب��ق��ي��ة 

�أن  على  و�لنا�شئني  �ل��رج��ال  لفئتي 
�لنهائي  ن�شف  �ل��دور  مباريات  تقام 

للم�شابقتني غد� �لثاثاء.

ر�شا قائدة منتخب الأردن تقود 
ال�شلة  ون” يف  “اأند 

ت�����ش��ارك �لأرن���ي���ة ر���ش��ا ع��ب��دو لعبة 
�ل�شلة  ل���ك���رة  �ل���ن�������ش���ام���ى  م��ن��ت��خ��ب 
“�أند ون” يف  ف��ري��ق  م��ع  ل��ل�����ش��ي��د�ت 
بطولة �ل�شلة 3×3، وقادت فريقها 
ورغم  �لنهائية،  ل����اأدو�ر  للو�شول 
مدربة  وع��م��ل��ه��ا  دب����ي  يف  �إق���ام���ت���ه���ا 
دبي  يف  �لأمريكية  �جلامعة  لفريق 
�إل �أنها تلبي ند�ء �لوطن لان�شمام 
يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �لأردن  منتخب  �إىل 

�لبطولت.
و�أك����دت ر���ش��ا ع��ب��ده �أن��ه��ا ���ش��ارك��ت يف 
�ل�شلة  بطولة  يف  �ملا�شية  �لن�شخة 
فاز  �ل��ذي  �لن�شر  فريق  مع   ،3×3
�ختارت  �ملو�شم  هذ�  �أنها  �إل  باللقب 
و�شمت  ون”  “�أند  ل��ف��ري��ق  �ل��ل��ع��ب 
�جلامعة  من  فريدة  �مل�شرية  معها 
�لاعبات،  �أب��رز  لإح��دى  �لأمريكية 
بخطو�ت  ي�شري  �لفريق  �أن  م�شيفة 
�لدور  ويت�شدر  �لبطولة  يف  ثابتة 
نحقق  �أن  و�ل��ط��م��وح��ات  �لتمهيدي 
�للقب ليكون �لثاين لها يف مو�شمني 

متتاليني.
�شعادتها  ع���ن  ع��ب��دو  ر���ش��ا  و�أع���رب���ت 
بدورة  �ل�شلة  مناف�شات  يف  بامل�شاركة 

ت���رك���ت ب�شمة  �ل�����ش��ب��ا وق����ال����ت:  ن���د 
�لاعبني  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ل��ه��ا  ك���ب���رية 
و�لاعبات وباتت معروفة حت على 
�مل�����ش��ت��وى �خل���ارج���ي وك��ان��ت �ل���دورة 
موجودة يف �لأردن �لعام �ملا�شي عرب 
ور�ء  �لنت�شار  وهذ�  �لطائرة،  �لكرة 
كل  يف  �مل�شاركة  على  �لكبري  �لإقبال 
�ل��ب��ط��ولت �مل���وج���ودة ف��ي��ه��ا، ووجود 
�مل�شاركني  ق��اع��دة  �ل��ع��دد يجعل  ه��ذ� 

كبرية.
��شتفادت  �ل�����ش��ل��ة  ك���رة  �إىل  ون���وه���ت 
�إق��ام��ة ه��ذه �لبطولة يف  ك��ث��ري� م��ن 
�ملمار�شني  �أع��د�د  وباتت  �ل�شبا  دورة 
و�ملمار�شات يف تز�يد م�شتمر بجانب 
�لبطولة،  يف  كثرية  جن�شيات  وج��ود 
م�شابقة  جن����د  �أن  �ل�����ر�ب�����ع  وم������ن 
ل��ل�����ش��ي��د�ت و�أخ�����رى ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ات وهو 
هذه  يف  للم�شتقبل  ق��اع��دة  ميثل  م��ا 

�للعبة.
 3×3 �ل�����ش��ل��ة  ك����رة  �أن  و�أو����ش���ح���ت 
موجودة بقوة يف �لأردن ولها �شعبية 
�ل�شيد�ت،  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ك���ب���رية 
�ل�شيد�ت  ومنتخب  �أي�شا  و�ل��رج��ال 
على طريق �لبطولت ورغم �إقامتي 
و�أي�������ش���ا عملي  دب����ي م���ع زوج�����ي  يف 
يف �جل��ام��ع��ة �لأم��ريك��ي��ة يف دب���ي �إل 
بادي  منتخب  م��ع  م��ل��ت��زم��ة  �أن��ن��ي 
م�شاركة  �و  �لن�شمام لأي جتمع  يف 
ميثل  ل  كمدربة  وعملي  بطولة  يف 
�خرتت  ولكنني  كاعبة،  يل  �إع��اق��ة 

�لجتاه للتدريب كي �أكمل م�شريتي 
فيه.

املبارزة:
م�شري وهولندي �إىل نهائي �ملبارزة 
�لدين  عاء  �مل�شري  �لاعب  تاأهل 
�أب���و �ل��ق��ا���ش��م و���ش��ي��ف �أومل��ب��ي��اد لندن 
�شاح  ف��ئ��ة  ن��ه��ائ��ي  �إىل   ،2012
�ل�شي�س “فويل” للرجال �ملحرتفني 
���ش��م��ن م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة �مل���ب���ارزة 
�ل��ت��ي ت��ق��ام خ���ال �ل��ف��رتة م��ن 10 
يف  ت�شفياتها  وت��ق��ام  م��اي��و،   13 �إىل 
بالق�شي�س  دبي  �لأهلي  �شباب  نادي 
�ل�شبا  ن������د  مب���ج���م���ع  و�ل����ن����ه����ائ����ي 
�إىل  �لدين  ع��اء  وو�شل  �لريا�شي، 
�لإمار�تي  على  ف���وزه  بعد  �لنهائي 
حمد �جلاف و�لكويتي عبد�لعزيز 
�ل�شاطئ، ويلتقي يف �ملبار�ة �لنهائية 
�لذي  جياكون  د�نيل  �لهولندي  مع 
فاز على �لكويتي خالد يو�شف وعلى 

�مل�شري عبد�لرحمن حفور.
�شاحب  حت��دي��د  م��ب��ار�ة  يف  ويلتقي 
�لكويتي  �ل���اع���ب  �ل���ث���ال���ث  �مل���رك���ز 
�مل�شري  م���ع  �ل�����ش��اط��ئ  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�لعملية  و�أد�ر  ح��ف��ور،  عبد�لرحمن 
�لإمار�تية  للمناف�شات  �لتحكيمية 
خليفة  و�لإم��ار�ت��ي  �مل�شعبي،  �أ�شو�ق 
�ل�������زرع�������وين، و�ل����ع����ر�ق����ي����ان ع���اء 
و�لكويتي  ل��ب��ي��ب،  وع����اء  �ل������ر�وي، 

ر��شد �ل�شو�يل.

الكريكت:
يف  للبقاء  باآماله  يحتفظ  ن��ور  بنك 

بطولة �لكريكت 
�أب���ق���ى ف��ري��ق ب��ن��ك ن����ور ع��ل��ى �آماله 
يف �ل��ب��ق��اء ب��امل��ن��اف�����ش��ة و�ل��ت��اأه��ل �إىل 
ببطولة  مناف�شات  يف  �لثمانية  دور 
دورة  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��م��ن  �ل���ك���ري���ك���ت 
ن���د �ل�����ش��ب��ا �ل��ري��ا���ش��ي��ة، وذل����ك بعد 
�شلهوب  جمموعة  فريق  على  ف��وزه 
خ�شر  بعدما  ���ش��وًط��ا،   51 مبجموع 
منور  ف���ري���ق  �أم������ام  �لأوىل  �مل����ب����ار�ة 

�أبوظبي.
ا فريق  وعلى �جلانب �لآخر جدد �أي�شً
ميد �إي�شت ميتالز �آماله بالتاأهل بعد 
ح�شوله على نقطة �إ�شايف من فوزه 
على فريق ولف باك كريكت كلوب ب� 
�إي�شت  ميد  فريق  وكان  �شوًطا،   47
�أمام  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  �مل���ب���ار�ة  ق��د خ�شر 

فريق �شبورتنج ر�أ�س �خليمة.
نور  بنك  فريقا  �شينتظر  ذل��ك  وم��ع 
�ملبار�ة  ن��ت��ي��ج��ة  �لآن  �إي�����ش��ت  وم��ي��د 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ك���ل يف جم��م��وع��ت��ه حيث 
ب��ن��ك نور  ت��اأه��ل ف��ري��ق  �آم����ال  تتعلق 
�مل��ب��ار�ة بني فريق منور  نتيجة  على 
�شلهوب  جمموعة  وف��ري��ق  �أب��وظ��ب��ي 
فريق  وينتظر  �لثانية،  �ملجموعة  يف 
�ملبار�ة بني فريق  �إي�شت نتيجة  ميد 
�ملجموعة  يف  ب�����اك  ووول�������ف  ه�����دف 

�لثالثة لتحديد م�شريه.

بلدية منطقة �لظفرة جتهز 26 ملعبا للدور�ت �لرم�سانية مبدن �ملنطقة

دبي الأ�سحاب �لهمم وديو� يد�سنان �سلة �لكر��سي �ملتحركة

•• العني – الفجر

�فتتح �ل�شيخ م�شلم بن حم �لعامري ع�شو �ملجل�س 
�ل���ش��ت�����ش��اري �ل��وط��ن��ي لإم����ارة �أب��وظ��ب��ي ب��ط��ول��ة بن 
�لقدم و�لتي تقام حتت �شعار  حم �لرم�شانية لكرة 
�لبطولة  مباريات  جت��رى  و   ، يجمعنا”  “�لت�شامح 
100 لعب. ح�شر  على ملعب بن حم و مب�شاركة 
حم  بن  م�شلم  بن  حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �لفتتاح 
�لعامري نائب رئي�س منظمة �إم�شام يف �لمم �ملتحدة 
�لريا�شي  �لن�شاط  �مل�شئوليني عن  ، وجمموعة من 

وعدد  �ل��ع��ام��ة  �ل�شخ�شيات  وبع�س  �ل��ع��ني  مبدينة 
كبري من �جلمهور وخا�شة فئة �ل�شباب وع�شاق هذه 

�للعبة يف �لعني .
من  �آي��ات  تلتها   ، �لوطني  بال�شام  �لفتتاح  ��شتهل 
�ل��ذك��ر �حل��ك��ي��م ، وم���ن ث��م ع��ر���س ل�����ش��اح �ل�شي�س 

قدمه فريق نادي �لعني ل�شاح �ل�شي�س .
�مل�شاركة  للفرق  حم،�ل�شكر  ب��ن  توجه  جانبه  وم��ن 
م�شيفاً “ �ن بطولة بن حم �لرم�شانية لكرة �لقدم 
�حتفال ريا�شي يجمع �أبناء مدينة �لعني و�ملقيمني 
“�لت�شامح  �لبطولة هو  �شعار هذه  �ن  فيها، م�شري�ً 
�لت�شامح  ق��ي��م  نهجه  وط���ن  �لإم������ار�ت   ، يجمعنا” 

و�لأخاق، وت�شان فيه �حلقوق و�حلريات، وطن ل 
متييز فيه بني �أفر�د �أو جماعات، وفيه ما يزيد على 
مئتي جن�شية من خمتلف بلد�ن �لعامل، وفيه �أعلى 
�أرقى معاين  قيم �حلو�ر و�لتعاي�س �لإن�شاين، وفيه 
يعي�شون  مت�شاحمون  �أه��ل��ه  وط��ن  و�ل�����ش��ام،  �ل�شلم 
�لدين  من  �أ�شا�شه  يف  وينطلق  �جلميع،  مع  ب�شام 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  ع��ل��ى  ي��ح��ث  �ل���ذي  �لإ���ش��ام��ي 
و�لكر�هية  �لعنف  وينبذ  �لآخ���ر،  و�ح���رت�م  و�ل��وئ��ام 
فيه  فالت�شامح  و�لتمييز،   و�لعن�شرية  و�لتطرف 
و�شائل  لتتناقله  بر�ق  �شعار  �لع�شر، ول  وليد  لي�س 
منذ  و�إمن���ا  و�ل��ت��ف��اخ��ر،  للتباهي  �ملختلفة  �لإع����ام 

ن�شاأة هذه �لدولة �ملباركة.
يوليه �شاحب  �ل��ذي  �لكبري  بالدعم  و�أ���ش��اد بن حم 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
 ، و�ل�شباب  �لريا�شة  لقطاع  �هلل”  “حفظه  �لدولة 
منوها مبا حتظى به �لفعاليات و�لأن�شطة �لريا�شية 
و�ملجتمعية من �هتمام م�شتد�م من �شاحب �ل�شمو 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وما يقدمه من 
دعم ورعاية �إىل �لريا�شيني.، ويف ختام كلمته متنى 

بن حم جلميع �لفرق �لتوفيق يف �لبطولة .
�ل�شيخ  ير�فقه  ح��م  ب��ن  م�شلم  �ل�شيخ  ق��ام  ث��م  وم��ن 

�لفرق  �لدكتور حممد بن م�شلم مب�شافحة لعبي 
�أخذ  ثم  وم��ن  �لأوىل،  �جلولة  يف  �ملتبارين  �لأرب��ع��ة 
�شورة جماعية معهم  و�أعلن �نطاقة �لبطولة، ويف 
فريق  على  �لعني  ن��ادي  فريق  تفوق  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة 

�أكادمية يونايتيد ب��5 �هد�ف مقابل 3 �هد�ف.
���ش��ع��ي��د ليف م��دي��ر �للجنة  ق����ال ع��م��ر  م���ن ج��ان��ب��ه 
�ملنظمة للبطولة :�إن عدد فرق بطولة بن حم 10 
�أن  ع��ل��ى  جمموعتني  �إىل  �ل��ف��رق  تق�شيم  مت   ف���رق 
تكون بنظام �شعود �لأول و �لثاين من كل جمموعة 
للمر�كز  كوؤو�س  ثاثة  �ملنظمة   �للجنة  ور�شدت   ،
�لأوىل ، بالإ�شافة �إىل ثاث جو�ئز مالية للفائزين 

باملر�كز �لأوىل، بجانب جائزة �أف�شل فريق و�أف�شل 
�إد�ري مثايل وهد�ف �لبطولة.  وذكر ليف : �إن نظام 
�لبطولة يق�شي  بتنظيم مبارتني يف �ليوم �لو�حد، 
وتوقع  �أن حتقق �لبطولة �أهد�فها من حيث �لنجاح 
�لد�عم  �لعني،  جمتمع  لطبيعة  نظر�ً  �جلماهريًي 
�أهمية  �أن  مبينا   �لريا�شة  ممار�شة  على  و�مل�شجع 
�لبطولة تكمن يف تنظيها لأول مرة ومب�شتوى مميز 
ي�شاهي جميع �لبطولت �ملحلية.  وت�شتمر �ملباريات 
�أكادمية  ف��ري��ق  �ل��ي��وم  ويلتقي  رم�����ش��ان،   20 حتى 
بينما فريق   ، �لعلوم  د�ر  ينايتيد مع فريق مدر�شة 

�لأكادميية �ل�شود�نية مع فريق �أكادميية �لبينكل،.

�نطالق بطولة بن حم �لرم�سانية حتت �سعار  » �لت�سامح يجمعنا «
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الفجر الريا�ضي

ُيعد خطة حمكمة  �أن ريال مدريد  �أورد تقرير �شحايف 
من �أجل �لظفر بخدمات جنم يتاألق ب�شكل لفت للغاية 
هذ� �ملو�شم يف �لدوري �لأملاين، “�ملرينغي” �شريمي بكل 
�لطريق  وقطع  �ملنتظرة  �ل�شفقة  ح�شم  �أم��ل  على  ثقله 

على باقي �لفرق �ملناف�شة.
يوفيت�س،  لوكا  فر�نكفورت،  �آي��ن��رت�خ��ت  جن��م  وُي��و����ش��ل 
جذب �هتمام �أقوى �لأندية يف �لقارة �لأوروبية، فالنجم 

تهديفية  حا�شة  ميتلك  �ل�شربي 
�أم����ام �مل��رم��ى، وقدرة  ك��ب��رية 
�شباك  ه������ز  ع����ل����ى  مم�����ي�����زة 
�أن�شاف  م��ن  �ملناف�شة  �ل��ف��رق 

�لفر�س.
وي��اأت��ي ري���ال م��دري��د على ر�أ�س 

�لفرق �ملهتمة باحل�شول 

�إذ  �ل�شيفية،  على خدمات يوفيت�س يف فرتة �لنتقالت 
�لفريق  ي�شاعد  ه��د�ف  مهاجم  �إىل  “�ملرينغي”  يحتاج 
على حت�شني فعاليته �لهجومية، �لتي تاأثرت ب�شكل كبري 

بعد رحيل �لنجم �لربتغايل كري�شتيانو رونالدو.
وت�شري �شحيفة ماركا �لإ�شبانية �إىل �أن ريال مدريد ُيعد 
خطة حمكمة، من �أجل �قناع �إد�رة �آينرت�خت فر�نكفورت 
بالتخلي عن يوفيت�س، و�أ�شافت �أن “�ملرينغي” �شيحاول 
�لتعاقد مع ماريانو  �لأمل��اين يف  �لفريق  ��شتغال رغبة 

دياز من �أجل ح�شم �شفقة يوفيت�س.
�إينرت�خت  �أن  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  �ل�����ش��ح��ف��ي��ة  و�أو����ش���ح���ت 
للتخلي  ي���ورو  مليون   70 مبلغ  ي��ري��د  ف��ر�ن��ك��ف��ورت 
عن جنمه لوكا يوفيت�س، و�أردفت �أن “�مللكي” يريد 
�إذ  ي���ورو،  مليون   55 �إىل  �ملالية  �لقيمة  تخفي�س 
ي��اأم��ل يف ����ش��ت��غ��ال �ل��ع��اق��ة �جل��ي��دة �ل��ت��ي تربطه 
�ل��ف��ري��ق �لأمل����اين، وك��ذل��ك رغبته يف �شم  م��ع 
ماريانو دياز، و�شي�شمح ريال مدريد لاعبه 
بالرحيل و�للعب يف �شفوف �لفريق �لأملاين 

�لطموح.
ونوه �مل�شدر �إىل �أن ريال مدريد مل يفتح 
مع  ر�شمي  ب�شكل  �مل��ف��او���ش��ات  ب��اب  بعد 
وكيل  �أن  بيد  فر�نكفورت،  �إينرت�خت 
مدرب  �أخ���رب  يوفيت�س  ل��وك��ا  �أع��م��ال 
ري���ال م��دري��د زي��ن �ل��دي��ن زي���د�ن �أن 
�ل���ف���ري���ق �لأمل�������اين ي���ري���د م��ب��ل��غ 70 
م��ل��ي��ون ي����ورو ل��ل��ت��خ��ل��ي ع���ن �ل����دويل 

�ل�شربي.
يوفيت�س  ل���وك���ا  �أن  ذك������ره  �جل����دي����ر 
ي��ح��ت��ل �مل���رت���ب���ة �ل���ث���ال���ث���ة يف ج����دول 
ترتيب ه��د�يف �ل���دوري �لأمل���اين لكرة 
مل  فيما  ه��دف��اً،   17 بر�شيد  �ل��ق��دم 
يف  �ل�شربي  �ل���دويل  �أه���د�ف  ت�شاعد 
فر�نكفورت  �إينرت�خت  فريقه  تاأهل 
�ل����دوري �لأوروب������ي، عقب  ن��ه��ائ��ي  �إىل 
خ�شارته بركات �لرتجيح �أمام ت�شيل�شي 

�للندين. 

�لثالث  �مل��رك��ز  �ىل  �أت��الن��ت��ا  ت��ق��دم 
لكرة  �لإيطايل  �ل��دوري  ترتيب  يف 
�ل��ق��دم م��وق��ت��ا ب��ف��وزه ع��ل��ى �شيفه 
�ملرحلة  �ف��ت��ت��اح  يف   1-2 ج���ن���وى 
ليعزز  و�ل�����ث�����اث�����ني،  �ل�������ش���اد����ش���ة 
م��ق��ع��د �شمن  ح��ظ��وظ��ه يف ح��ج��ز 
�ملو�شم  يف  �أوروب�������ا  �أب���ط���ال  دوري 

�ملقبل.
 65 �أت���الن���ت���ا ر���ش��ي��ده �ىل  ورف����ع 
على  نقطتني  بفارق  وتقدم  نقطة 
�ملرحلة  �ل��ذي يختتم  �إن��رت ميان 
�شاحب  كييفو  با�شت�شافة  �لإثنني 
�ملركز �لأخري و�لهابط �ىل �لدرجة 
�لثانية، وثاث نقاط على ميان 
�خل��ام�����س �ل���ذي ف��ك �ل�����ش��ر�ك��ة مع 
روما بفوزه على م�شيفه فيورنتينا 

-1�شفر.
وو��شل �أتالنتا �ل�شل�شلة �لإيجابية 
�لأخرية،  �لآون���ة  يف  يحققها  �لتي 
تو�ليا  �ل�11  م���ب���ار�ت���ه  ب��خ��و���ش��ه 
�نت�شار�ت  “ثمانية  ه��زمي��ة  دون 
ب����اأن  ع��ل��م��ا  تعادلت”،  وث����اث����ة 
�لفريق ي�شتعد خلو�س نهائي كاأ�س 

�إيطاليا �شد لت�شيو �لأربعاء.
�لأول،  �ل�شوط  يف  �أت��الن��ت��ا  وع��ج��ز 
زيارة  عن  �ملتو��شل،  �ل�شغط  رغم 
�ملوؤخرة  ف��رق  �أح���د  �شيفه،  �شباك 
�أي�شا حيث يقبع يف �ملركز �ل�شاد�س 
“36 نقطة” و�ل��ذي �عتمد  ع�شر 
يف �مل��ب��ار�ة �أ���ش��ل��وب��ا دف��اع��ي��ا حمكما 
ب����اأك����رب ع�����دد م����ن �ل���اع���ب���ني مع 
�شكلت خطورة يف  �لقيام مبرتد�ت 

بع�س �لأحيان.
وك����ان ج��ن��وى ي��خ�����ش��ى خ�����ش��ارة قد 
ت���ودي ب��ه �ىل �ل��درج��ة �ل��ث��ان��ي��ة �إذ 
يتناف�س مع بولونيا “37 نقطة” 
نقطة” و�إمبويل  و�أودينيزي”34 
من  ل����ل����ه����روب  نقطة”   32“

ثاث  تبقي  م��ع  �خل��ط��ر،  منطقة 
مباريات ملناف�َشيه.

تيموثي  �ل���ب���ل���ج���ي���ك���ي  و�ع����ت����ق����د 
ك��ا���ش��ت��ان��ي��ي �أن�����ه و����ش���ع ف��ري��ق��ه يف 
�ملقدمة يف وقت مبكر عندما مرر 
دوفان  �لكولومبي  �إىل  بينية  ك��رة 
ز�باتا �لذي تابعها يف �ملرمى، لكن 
�حت�شاب  ب��ع��دم  ظنه  خيب  �حل��ك��م 

�لهدف بد�عي �لت�شلل.
�لثاين، ح�شل ما كان  �ل�شوط  ويف 
و�هتزت  ت��ف��ادي��ه،  ج��ن��وى  ي���ح���اول 
هجمة  �أول  م����ن  م���ب���ك���ر�  ���ش��ب��اك��ه 
ومت������ري������رة ب���ي���ن���ي���ة م�����ن �ل�������دويل 
�ىل  رون  دي  م���ارت���ن  �ل��ه��ول��ن��دي 
�لغامبي مو�شى بارو تابعها بيمناه 

من د�خل �ملنطقة “46«.
�لثاين  ب��ال��ه��دف  كا�شتانيي  وع���زز 
�لألباين  مت���ري���رة  م���ن  م�����ش��ت��ف��ي��د� 
بري�ت دجي�شميتي “53”، قبل �أن 
غور�ن  �ملخ�شرم  �ملقدوين  يقل�س 

�ل���ف���ارق  عاما”   35“ ب���ان���دي���ف 
�لأرجنتيني  م��ن  ك��رة  �إث��ر  جلنوى 

كري�شتيان رومريو “89«.
�خلام�س  ب��امل��رك��ز  م���ي���ان  �ن���ف���رد 
ب�شكل موقت بعد عودته من ملعب 
�لثاث  بالنقاط  فر�نكي  �رتيمو 
فيورنتنيا  ع��ل��ى  �ل�����ش��ع��ب  ب���ف���وزه 
عالية  ك������رة  �ث������ر  وح����ي����د  ب����ه����دف 
ومتابعة  ���ش��و���ش��و  �لإ����ش���ب���اين  م���ن 
هاكان  �لرتكي  من  ناجحة  ر�أ�شية 

جالهاناأوغلو “35«.
 62 ر����ش���ي���ده �ىل  م���ي���ان  ورف������ع 
نقطة متقدما بفارق 3 نقاط على 
�شريكه �ل�شابق روما �لذي ي�شتقبل 
للمرة  بطا  �ملتوج  يوفنتو�س  غد� 
�شعبة،  م��ب��ار�ة  يف  تو�ليا،  �لثامنة 
عند  فيورنتينا  ر�شيد  توقف  فيما 
�لثالث ع�شر  �ملركز  يف  نقطة   40
ب��ف��ارق �مل��و�ج��ه��ات �مل��ب��ا���ش��رلة مع 
كالياري �لذي �شقط �مام م�شيفه 

لت�شيو 2-1.
للتناف�س  �لفوز  بهذ�  لت�شيو  وعاد 
جديا مع روما على �إحدى بطافتي 
�لدوري �لأوروبي “”يوروبا ليغ”” 
بعدما رفع ر�شيده �ىل 58 نقطة 

وبات على بعد نقطة و�حدة منه.
�ألربتو  ل��وي�����س  و�ف��ت��ت��ح �لإ���ش��ب��اين 
�ل�شوط  يف  ل��ل�����ش��ي��وف  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
�لأول �ثر كرة من �ملونتينيغري �آدم 
�ل�شوط  ويف   .»31“ مارو�شيت�س 
�لثاين، عزز لت�شيو تقدمه بالهدف 
قادها  معاك�شة  هجمة  بعد  �لثاين 
�لأرجنتيني  �ىل  كرة  �ألربتو ومرر 
�ل�شباك  يف  �نهاها  ك��وري��ا  خ��و�ك��ني 
�لوقت  م��ن  �لدقيقة  ويف   .»53“
ليوناردو  ق��ل�����س  �ل�������ش���ائ���ع،  ب����دل 
ر�أ�س  �شربة  من  �لفارق  بافوليتي 
�لأرجنتيني  م����ن  مت����ري����رة  �ث�����ر 
هدفه  م�شجا  ك��ا���ش��رتو،  ل��وك��ا���س 

�لر�بع ع�شر هذ� �ملو�شم.

ح���اف���ظ �ل��ن�����ش��ر ع��ل��ى �لأف�����ش��ل��ي��ة يف 
�ل�شعودي  �ل��دوري  لقب  نحو  �ل�شباق 
ع��ل��ى م�شيفه  ب���ف���وزه  �ل���ق���دم،  ل���ك���رة 
�حلزم بثاثية نظيفة لهد�فه �ملغربي 
عبد �لرز�ق حمدهلل يف �ملرحلة ما قبل 
�لأخرية �لتي �شهدت �أي�شا فوز حامل 

�للقب و�ملطارد �ملبا�شر �لهال.
و�لع�شرين  �لتا�شعة  �ملرحلة  و�شمن 
�ل���ت���ي �أق���ي���م���ت ك����ل م���ب���اري���ات���ه���ا ليل 
بت�شجيل  ح���م���د�هلل  ت��ك��ف��ل  �ل�����ش��ب��ت، 
�لأه��د�ف �لثاثة “5 من ركلة جز�ء 
و26 و66” على ملعب نادي �حلزم 
بالر�س، ليبقى �لن�شر مت�شدر� بفارق 
نقطة عن مطارده �لهال �لثاين بطل 
للن�شر  نقطة   67“ �ملا�شيني  �ملو�شم 
بدوره  و�لفائز  للهال”،   66 مقابل 
على �لتفاق -1�شفر، ويتاأجل ح�شم 
�لثاثني �لأخرية  �ملرحلة  �للقب �ىل 

�لتي تقام مبارياتها �خلمي�س �ملقبل.
وق�������ال م�������درب �ل���ن�������ش���ر �ل���ربت���غ���ايل 
نقلها  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ف��ي��ت��وري��ا  روي 
“بقيت  ل��ل��ن��ادي  �مل��وق��ع �لل���ك���رتوين 
نفز  مل  �لآن  حتى  نهائي.  م��ب��ار�ة  لنا 
ب�شيء وما ز�ل �لدوري مل ينته بعد”، 
بكثافة  باحل�شور  �مل�شجعني  مطالبا 
ملعبه  ع���ل���ى  �لأخ��������رية  �مل�����ب�����ار�ة  �ىل 
لهم  ن��ح��ت��اج  “فنحن  �ل��ب��اط��ن  ���ش��د 

وحل�شورهم ودعمهم«.
و�أ���ش��ب��ح ح��م��د�هلل �ل��ذي رف��ع ر�شيده 
�ىل 32 هدفا يف �شد�رة ترتيب هد�يف 
�ل�����دوري، ع��ل��ى ب��ع��د ه���دف و�ح���د من 
حمزة  حققه  �ل���ذي  �لقيا�شي  �ل��رق��م 
�إدري�س يف بطولة عام 1999، وو�شع 
فريقه على م�شار �إحر�ز لقب �لدوري 
للمرة �لثامنة يف تاريخه و�لأوىل منذ 

مو�شم 2015-2014.
كما حقق حمد�هلل رقما قيا�شيا حمليا 

بت�شجيله للمبار�ة �ل�12 تو�ليا.
بد�ية  منذ  للهجوم  �لن�شر  و�ن��دف��ع 
�ل�شوط �لأول وح�شل على ركلة جز�ء 
على  �أر���ش��ي��ة  ح��م��د�هلل  نفذها  مبكرة 

ي�شار �جلز�ئري ماليك ع�شلة “5«.
ولحت فر�شة للحزم ملعادلة �لنتيجة 
ول��ك��ن ك���رة حم��م��د �ل�����ش��ي��ع��ري مرت 
ينقذ  �أن  قبل   ،”10“ �لقائم  بجانب 

للمغربي  حمققة  فر�شة  �حلزم  دفاع 
نور �لدين �مر�بط باإبعادها عن خط 

�ملرمى يف �لدقيقة “16«.
حمد�هلل  ك�شر  من�شقة  هجمة  وم���ن 
�ملرمى ولعب  �لت�شلل وو�ج��ه  م�شيدة 
�ل���ك���رة ق���وي���ة د�خ�����ل �مل���رم���ى “26” 

م�شجا �لهدف �لثاين.
�لن�شر  و�����ش���ل  �ل���ث���اين  �ل�����ش��وط  ويف 
هدفاً  ت�شجيل  و����ش��ت��ط��اع  �أف�����ش��ل��ي��ت��ه 
ثالثاً بو��شطة �لاعب ذ�ته بعد تبادل 
للكرة مع �لرب�زيلي جوليانو “66«.

باإحر�ز  �آم���ال���ه  ع��ل��ى  �ل���ه���ال  و�أب���ق���ى 
تو�ليا،  �ل���ث���ال���ث  ل��ل��م��و���ش��م  �ل���ل���ق���ب 
من  و�ح���دة  نقطة  ف���ارق  على  ببقائه 
�لتفاق  على  ب��ف��وزه  وذل���ك  �ملت�شدر، 
�إدو�ردو  ك��ارل��و���س  �ل��رب�زي��ل��ي  ب��ه��دف 
�لفرن�شي  زميله  �أ�شاع  بينما   ،”52“
يف  ج����ز�ء  رك��ل��ة  غ��وم��ي�����س  بافيتيمبي 

�لدقيقة ما قبل �لأخرية من �ملبار�ة.
�مل��ب��ار�ة �لوحيد من كرة  وج��اء ه��دف 
�شددها  ك���ن���و  حم���م���د  م����ن  ع��ر���ش��ي��ة 
�لرقابة  ب��غ��ي��اب  �مل���رم���ى  يف  �إدو�ردو 
�لدفاعية، بينما متكن حار�س �لتفاق 
حممد �حلايطي من �شد ركلة جز�ء 
�ملهاجم �لفرن�شي للهال يف �لدقيقة 

.89
�لن�شر  يخو�س  �ملقبلة،  �ملرحلة  ويف 
�أم��ام فريق هبط  مبار�ة �شهلة نظريا 

�شيكون  بينما  �ل��ث��ان��ي��ة،  �ل��درج��ة  �ىل 
�لهال على موعد مرتقب مع �ل�شباب 
�ل�شلبي  بالتعادل  �كتفى  �لذي  �لثالث 

مع �لتعاون يف �ملرحلة �حلالية.
فاز  كبري  جماهريي  ح�شور  وو���ش��ط 
كبرية  بنتيجة  �ل��ف��ت��ح  ع��ل��ى  �لحت����اد 
لل�شربي  “هاتريك”  منها   ،2-6
ر�شيده  لريفع  بريوفيت�س،  �ألك�شندر 
للمركز  وي���رت���ق���ي  ن��ق��ط��ة   34 �ىل 
دوري  يف  ب����ق����اءه  م����وؤك����د�  �ل���ع���ا����ش���ر، 
م��و���ش��م �شعب عانى  ب��ع��د  �مل��ح��رتف��ني 
�لهبوط.  ���ش��ب��ح  م���ن  م������ر�ر�  خ���ال���ه 
�لأول  �ل�شوط  على  �لحت���اد  و�شيطر 
�أمام �شيفه �لذي ظهر ب�شكل مرتبك 
�شعيف  دف��اع��ي  وبتنظيم  وم��رت�ج��ع 

كلفه �أربعة �أهد�ف يف �شوط و�حد.
ومتكن �لفتح من �فتتاح �لت�شجيل يف 
�شا�شا  �ل�شربي  �لثامنة عرب  �لدقيقة 
يوفانوفيت�س �لذي ��شتغل كرة خائطة 
م���ن �مل��غ��رب��ي ك���رمي �لأح����م����دي. لكن 
�لحت��اد �شغط ب�شكل كبري، وجنح يف 
معادلة �لنتيجة يف �لدقيقة 16 عرب 
لت�شديدة  متابعته  ب��ع��د  بريوفيت�س 
رودي��غ��ز ج��اري م��ن �ل��ر�أ���س �لأخ�شر، 

بعد �رتد�دها من �لعار�شة.
وبعد دقيقتني، عزز �لت�شيلي كارلو�س 
بت�شديدة  �لحت����اد  ت��ق��دم  ف��ي��ان��وي��ف��ا 
�أتبعها  �مل��ن��ط��ق��ة،  د�خ�����ل  م���ن  ق���وي���ة 

�لرب�زيلي رومارينيو د� �شيلفا بالهدف 
لي�شيف   ،22 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  �ل��ث��ال��ث 
�ل�شخ�شي  �ل��ث��اين  ه��دف��ه  فيانويفا 
قوية  ت�شديدة  ع��رب  لفريقه  و�ل��ر�ب��ع 
ب��ع��د ك���رة خ��اط��ئ��ة م��ن م��د�ف��ع �لفتح 
�لحتاد  و�أبقى   .»44“ حمزة  يا�شني 
على �شيطرته يف �ل�شوط �لثاين، قبل 
تقلي�س  من  يوفانوفيت�س  يتمكن  �أن 
هدفه  ب��ت�����ش��ج��ي��ل   4-2 �ىل  �ل���ف���ارق 
�لرد  ل��ك��ن   .62 �ل��دق��ي��ق��ة  �ل��ث��اين يف 
بريوفيت�س  مو�طنه  من  �شريعا  ج��اء 
�لذي �شجل هدفه �لثاين بعد �نفر�ده 
ليكمل   ،”68“ �ل��ف��ت��ح  م��رم��ى  �أم����ام 
دق���ائ���ق.  �أرب�������ع  ب���ع���د  “�لهاتريك” 
و�أن��ع�����س �لأه���ل���ي �خل��ام�����س �آم���ال���ه يف 
�آ�شيا  �أبطال  دوري  يف  له  مقعد  حجز 
�لفي�شلي  م�شيفه  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب��ف��وز 
نيكولي  �ل���روم���اين  ب���اأه���د�ف   1-4
لفتاح  وع����ب����د�   ”11“ ���ش��ت��ان�����ش��ي��و 
تفاري�س  ودجانيني   ”32“ ع�شريي 
“59” وعثمان  �لأخ�شر  �لر�أ�س  من 
“90” وللفي�شلي �لكولومبي  �حلاج 
ورف����ع   .»48“ ك����ال����دي����رون  دي���ي���غ���و 
52 نقطة بفارق  �لأهلي ر�شيده �إىل 
بينما  �ل��ث��ال��ث  �ل�����ش��ب��اب  ع��ن  نقطتني 
�ل�شابق  ر�شيده  على  �لفي�شلي  بقي 
43 نقطة يف �ملركز �ل�شاد�س. و�كت�شح 
�لوحدة �شيفه �لقاد�شية 4-0 باأهد�ف 
غولريمي  م����ارك����و�����س  �ل�����رب�زي�����ل�����ي 
زي��د�ن ميبار�كو  و�جلز�ئري   ”37“
“42” و�لكونغويل كابونغو كا�شونغو 
 ،”90“ �ل���ق���رين  وحم���م���د   ”84“
ليبقى �لقاد�شية يف �ملركز �لر�بع ع�شر 
و�أم��ام خطر �لهبوط، لبتعاده بفارق 
ع�شر  �لثالث  �لفيحاء  خلف  نقطتني 
بانتز�ع  بالبقاء  حظوظه  ع��زز  �ل��ذي 
�لر�ئد.  م��ن  �ل�شلبي  �ل��ت��ع��ادل  نقطة 
�لفرق  �لباطن ثاين  �أ�شبح  �ىل ذلك، 
�لهابطة �ىل �لدرجة �لأوىل “�لثانية 
�أمام  وحيد  بهدف  بخ�شارته  عمليا” 
و�شجل  �ل�شقوط.  �شمن  �ل���ذي  �أح���د 
 ،”40“ جم���ر����ش���ي  حم���م���د  �ل����ه����دف 
�مل����رك����ز م����ا قبل  �ل���ب���اط���ن يف  م��ب��ق��ي��ا 
وبفارق  نقطة،   25 بر�شيد  �لأخ���ري 

�أربع نقاط عن �لفيحاء.

بعد �خل�شارة �ملذلة �أمام ليفربول �لإجنليزي برباعية 
�أبطال  دوري  ل��ق��ب  بتحقيق  �حل��ل��م  و���ش��ي��اع  نظيفة 
�أوروبا، طالب قائد بر�شلونة �لإ�شباين ليونيل مي�شي 

برحيل 3 لعبني عن “كامب نو«.
فاإن  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة،  “�شبورت”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ش��ب 

كوتينيو،  فيليبي  �لرب�زيلي  رحيل  يريد  مي�شي 
و�لكرو�تي �إيفان ر�كيتيت�س، و�لفرن�شي �شامويل 

�أومتيتي.
منذ  م��ن��ه،  �مل��ن��ت��ظ��ر  �لأد�ء  كوتينيو  ي��ق��دم  ومل 

�ن�����ش��م��ام��ه �إىل �ل��ف��ري��ق �ل��ك��ت��ال��وين ق���ادم���ا من 
ل��ي��ف��رب��ول يف ي��ن��اي��ر ق��ب��ل �مل��ا���ش��ي، وك����ان من 

مع  �لهجوم  مثلث  يكمل  �أن  �ملتوقع 
م��ي�����ش��ي ول���وي�������س ����ش���و�ري���ز بعد 

�لرب�زيلي  �ل���ن���ج���م  رح���ي���ل 
�شان  ب��اري�����س  �إىل  ن��ي��م��ار 

جرمان �لفرن�شي.
�أم����������������ا �ل��������ك��������رو�ت��������ي 

ر�كيتيت�س، فقد قدم 
للغاية  ���ش��ي��ئ��ا  �أد�ء 
�����ش����د ل����ي����ف����رب����ول، 

و�شكل ثغرة حقيقية 
و������ش�����ط  خ����������ط  يف 
كما  “�لبلوغر�نا”، 

تر�جع  م�����ش��ت��و�ه  �أن 
�لأخ�������رية،  �ل����ف����رتة  يف 

ب��اب رحليه يف  مما يفتح 
�ملريكاتو �ل�شيفي.

طالب  ر�ك���ي���ت���ي���ت�������س  وك��������ان 
ر�تبه  ورف������ع  ع���ق���ده  ب��ت��ع��دي��ل 

يف ب��ر���ش��ل��ون��ة، ب��ع��دم��ا رف�����س عدة 
ع���رو����س �ل�����ش��ي��ف �مل��ا���ش��ي، لكن 

�إد�رة �لنادي رف�شت �لأمر، لي�شل �لطرفان �إىل طريق 
م�شدود.

�أي�شا  طالب  مي�شي  فاإن  �لإ�شبانية،  لل�شحيفة  ووفقا 
برحيل �أومتيتي، بعد �أن فقد �لأخري مركزه 

ل�شالح مو�طنه كليمنت لينغليت.
كان  مي�شي  �إن  “�شبورت”  وقالت 
دوري  لقب  بتحقيق  ب�شده  ياأمل 
�أب��ط��ال �أوروب����ا ه��ذ� �مل��و���ش��م، بعد 
�أن كان مناف�شه �لنجم �لربتغايل 
به  حظي  قد  رونالد  كري�شتيانو 
م���ر�ت يف �آخ���ر 5 م��و����ش��م مع   4

ريال مدريد �لإ�شباين.

بعد كارثة ليفربول.. مي�سي زيد�ن ي�سع خطة حمكمة ل�سم يوفيت�ض
يطالب بالتخل�ض من 3 جنوم

�أتاالنتا ثالثا موؤقتا وميالن يفك 
�ل�سر�كة مع روما 

�لن�سر على م�سارف �نتز�ع �للقب من �لهالل 

ت�سيت�سيبا�ض يبلغ �لنهائي 
ملالقاة ديوكوفيت�ض 

فاجاأ �ليوناين �ل�شاب �شتيفانو�س ت�شيت�شيبا�س �مل�شنف تا�شعا عامليا، �مل�شنف ثانيا 
�لإ�شباين ر�فايل ناد�ل، بالتغلب عليه يف ن�شف نهائي دورة مدريد للما�شرتز 
�ألف نقطة يف كرة �مل�شرب، ليبلغ �لنهائي ملاقاة �مل�شنف �أول �ل�شربي نوفاك 
ديوكوفيت�س. ويف مبار�ة �متدت لوقت متاأخر ليل �ل�شبت �لأحد، متكن �ليوناين 
�لبالغ من �لعمر 20 عاما، من �إق�شاء �ملخ�شرم �لإ�شباين “32 عاما” بنتيجة 

عليه للمرة �لأوىل يف ر�بع مبار�ة بينهما. ليتفوق  و3-6،   ،6-2  ،4-6
وبذلك، و��شل �لإ�شباين �ملتوج ب�17 لقبا يف �لبطولت �لكربى، تقدمي نتائج 
رولن  بطولة  يف  لقبا”   11“ �لقيا�شي  رقمه  تعزيز  حماولته  قبيل  مقلقة 
�أو�خر  يف  تنطلق  و�لتي  �لكربى،  �لأرب��ع  �لبطولت  ث��اين  �لفرن�شية،  غارو�س 
�أيار-مايو �حلايل، �ذ خرج للمرة �لثالثة من �لدور ن�شف �لنهائي لدورة مقامة 

على �ملاعب �لرت�بية، بعد مونتي كارلو “ما�شرتز” وبر�شلونة.
يف �ملقابل، بلغ �ليوناين �لنهائي �لر�بع له هذ� �ملو�شم، و�شيكون يف وقت لحق 
�لأحد �أمام فر�شة �إحر�ز �للقب �لر�بع يف م�شريته، عندما ياقي ديوكوفيت�س 
�مل�شنف  تييم  دومينيك  �لنم�شوي  على  �لأول  �لنهائي  ن�شف  يف  تفوق  �ل��ذي 

خام�شا عامليا.
وقال ت�شيت�شيبا�س �إن �لفوز �لذي حققه على ناد�ل “كان من �لأ�شعب”، علما 
باأنه �شبق له �لتفوق على �أ�شماء بارزة يف عامل �للعبة، منها �ل�شوي�شري روجيه 
تييم  �ىل  �إ�شافة   ،2019 �ملفتوحة  �أ�شرت�ليا  لبطولة  �ل�16  دور  يف  ف��ي��درر 
و�لأملاين �ألك�شندر زفرييف، وحتى ديوكوفيت�س �لذي �شقط �أمامه �لعام �ملا�شي 
�ملا�شرتز يف كند�، يف �ملبار�ة �لوحيدة �لتي جمعت بينهما  �ل�16 لدورة  يف دور 

حتى �لآن.
�لتي قدمتها يف حياتي. �لاعبون مثله  �ملباريات  �أف�شل  �إحدى  “هذه  �أ�شاف 
�لنطباع  يعطونك  م��ا  د�ئ��م��ا  �لذهني.  �مل�شتوى  على  �أي�شا  �أق��وي��اء  “ناد�ل” 
�أف�شل مقاربة... �لاعبون  �أن تعتمد  �أف�شل �شربة لديك،  �أن تلعب  ب�شرورة 

مثل ر�فا ت�شعب مو�جهتهم، هذ� �أجمل فوز �أحققه«.
على  �لتاريخ  م��ر  على  �لاعبني  �أف�شل  م��ن  يعد  �ل��ذي  ن���اد�ل  �أق��ر  �ملقابل،  يف 
�ملاعب �لرت�بية، باأن م�شتو�ه مل يكن كما يجب، ل�شيما و�أنه كان ي�شارك يف 
دورة مدريد بعد ف�شله يف �إحر�ز لقب �أي من دورتي مونتي كارلو �أو بر�شلونة 
“مل  بعد خ�شارته  �لإ�شباين  �مل��ات��ادور  وق��ال   .2015 �لعام  �لأوىل منذ  للمرة 
�ألعب ب�شكل جيد لقد فزت بالكثري لأع��و�م عدة على هذه �لأر�شية، لكن هذ� 
�لعام �لأمر خمتلف«. وكان ناد�ل قد �أقر يف بد�ية دورة مدريد �لتي �أحرز لقبها 
�أف�شل حال  لي�س يف  باأنه  تييم،  2017 على ح�شاب  �آخرها عام  م��ر�ت  خم�س 
بدنيا على خلفية معاناته من عو�ر�س فريو�س يف �ملعدة. وف�شل �لإ�شباين حتى 
�ذ خ�شر  فيها،  �شارك  دور�ت  �شت  �أ�شل  �لعام من  ه��ذ�  لقب  �أي  �إح��ر�ز  �لآن يف 
�ل�16 لدورة  دور  و�أق�شي من  ديوكوفيت�س،  �أمام  �ملفتوحة  �أ�شرت�ليا  نهائي  يف 
�لأمريكية  ويلز  �إنديان  دورة  نهائي  ن�شف  من  و�ن�شحب  �ملك�شيكية،  �أكابولكو 
للما�شرتز قبل مبار�ته يف ن�شف �لنهائي �شد فيدرر، وخ�شر يف ن�شف �لنهائي 

ملونتي كارلو “�أمام �لإيطايل كارلو فونييني” وبر�شلونة “�أمام تييم«.

هز�ع بن ز�يد يهنئ من�سور بن ز�يد 
بتتويج مان�س�سرت �سيتي بلقب �لدوري �الجنليزي

�شيتي  مان�ش�شرت  �أن  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د 
حتول حتت قيادة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان �إىل رقم 

�شعب وق�شة جناح فريدة .
�حلثيثة  وجهوده  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  »  بقيادة  �شموه  وق��ال 
فريدة،  جن��اح  وق�شة  �شعب  رق��م  �إىل  �شيتي  مان�ش�شرت  حت��ول 
وفوزه �م�س وللمو�شم �لثاين بالدوري �لإجنليزي �ملمتاز، ير�شخ 
ح�شوره ومكانته �لكبرية .. مبارك للفريق �إد�رة ولعبني وجهاز�ً 

فنياً و�إىل مزيد من �لريادة و�لنجاح ».

•• اأبوظبي-وام:

�ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  هناأ 
�آل  �أخاه �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  �أبوظبي  �لتنفيذي لإم��ارة 
مالك  �لرئا�شة  �ش��وؤون  وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
�شيتي  �مل��ان  تتويج  مبنا�شبة  �لقدم  لكرة  �شيتي  مان�ش�شرت  ن��ادي 
بلقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم للمو�شم �لثاين على 

�لتو�يل.



�إنقاذ 37 فقمة نادرة من �أيدي �ملهربني
رحبت جماعات حقوق �حليو�ن، باإطاق 37 من حيو�نات �لفقمة 
�أيدي  �إنقاذها من  بعد  �ل�شني،  �لربية �شمايل  �ملرقطة يف �حلياة 
مهربني، يف �نت�شار �شغري جلهود �إنقاذ �لأنو�ع �ملهددة بالنقر��س 

يف �لباد.
�ل�شرطة  �إن  �إنرتنا�شونال"  �شو�شيتي  "هيومان  منظمة  وق��ال��ت 
�كت�شفت �لفقمة قبل ثاثة �أ�شهر يف �شقيفة بزربية �شاحلية نائية 
جوًعا  يت�شورون  منهم  وكثري  �ل�شني،  �شمايل  د�ل��ي��ان  مدينة  يف 

وميوتون.
و�ألقت �ل�شرطة �لقب�س على 8 م�شتبه بهم يف �جلرمية.

ممثًا  للجمعية،  �ل�شيني  �ل�شريك  "ف�شاين"،  موؤ�ش�شة  و�أر�شلت 
د�ليان،  �شلطات  ق��ب��ل  م��ن  �لفقمة  ���ش��ر�ح  �إط����اق  يف  للم�شاركة 
وقالت �إن �لفقمات �أخذت من �لربية من قبل مهربني، من �أجل 

��شتغالها يف �لعر�س باأحو��س �ل�شمك و�ملتاجر و�ملطاعم.
نفقت،  �أخ��رى  فقمة  حيو�ن   29 �إن��ق��اذ  من  �ل�شلطات  تتمكن  ومل 

حيث مل يكن عمرها يتعدى �أ�شبوعني عندما مت �لعثور عليها.
يف وقت �شابق من هذ� �ل�شهر، مت �إطاق جمموعة �أولية تتكون من 
24 فقمة. يف �ل�شابق كان م�شموحا با�شطياد �لفقمة ل�شتخد�مها 
�لأن���و�ع  م��ن  �لآن  �أ�شبحت  لكنها  �لتقليدي،  �ل�شيني  �ل��ط��ب  يف 
�أمهاتها  ُت�شرق من  ما  �أنها غالباً  بالرغم من  �ل�شني،  �ملحمية يف 

ل�شالح �أماكن جتارية.

�سجني يهرب �سالحا طوله ن�سف مرت 
بولية  �شجن  يف  �لأم���ن  �شلطات  جنحت  �لأخ����رية،  �للحظات  يف 
تني�شي �لأمريكية يف �إحباط حماولة �شجني "�شمني" تهريب �أد�ة 

حادة، بعدما خباأها بطريقة ل تخطر على بال.
يبلغ  �ل��ذي  �ل�شجني  نيوز" �أن  ديلي  "نيويورك  �شحيفة  وذك��رت 
"نحو  بو�شة   24 يخباأ منجا طوله  ك��ان  كيلوغر�ما   145 وزن��ه 
�إىل  �أثناء دخوله  �ملنتفخ، وذلك  با�شتخد�م بطنه  60 �شنتيمرت�"، 

�شجن يف ولية تني�شي.
وبالفعل مر �ل�شجني، �ملدعو فريدريك جون�شون، عرب �آلة فح�س 

�ملعادن �لتي مل تر�شد وجود �شيء ما د�خل ج�شده.
لكن �أحد �ل�شباط �شعر باأن هناك �شيء ما غري طبيعي يف ج�شم 
مبنطقة  يتعلق  فيما  وخ��ا���ش��ة  عاما"،   30" ج��ون�����ش��ون  وح��رك��ة 

�لبطن.
"�شيء ما" يف �لدهون �ملرت�كمة  ب��روز  �إن��ه لحظ  �ل�شابط  وق��ال 
فوق بطنه، وحاول �ل�شجني تربير �لأمر بعدة م�شوغات مل تقنع 

�ل�شرطة،
ولحقا، �أخ�شعت �ل�شرطة �ل�شجني للتفتي�س جمدد�، حيث لوحظ 

وجود ج�شم منت�شب على �جلانب �لأي�شر من ج�شده.
وكان جون�شون �عتقل يف دي�شمرب �ملا�شي، بعد تورطه يف جرمية 

�عتد�ء حدثت يف حمطة حافات.
و�شاأل �ل�شباط جون�شون مرة �أخرى عما �إذ� كان لديه، �أو كان يحمل 

�أي �أ�شلحة �أو مو�د حمظورة، وهددو� بتجريده من ماب�شه.
عن  ز�د طوله  �ل��ذي  �ملنجل  �ملجرم خمرجا  ��شت�شلم  �لنهاية،  ويف 
ن�شف مرت، وكان خمباأ بني لفات ج�شده �ملرتهل بطريقة عجزت 

�أجهزة �كت�شاف �ملعادن عن ر�شده.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هذه �ملدينة �ستعاقبك �إذ� �أكلت يف �ل�سارع!
قد تعتقد �أن مطالبة �ليابانيني زو�ر بع�س مدنهم �ل�شياحية بعدم تناول �لطعام يف �شو�رعها يعود لأ�شباب بيئية 

فقط، �إل �أن دو�فع �ليابانيني �أكرث بل ورمبا �أغرب من ذلك.
�أ�شدرت مدينة كاماكور� �ليابانية مر�شوماً تطلب فيه من ز�ئري �ملدينة عدم تناول �لطعام �أثناء �ل�شري يف �شو�رعها 
�إىل تنظيفه. و�إذ� �شرت يف  �مل�شتخدمة لتغليفه، ما ي�شطر �شكان �ملدينة لحقاً  لتجنب بقايا �لطعام و�إلقاء �ملو�د 
�شو�رع �ملدينة، �لتي تعد من �ملقا�شد �ل�شياحية يف �ليابان ملعابدها �ل�شهرية و�شو�طئها �ل�شاحرة، �شتجد �ملر�شوم 

ُمعلقاً يف كل مكان.
�إل �أن �ملكان �ملُ�شتهدف حتديد�ً باملر�شوم يف مدينة كاماكور� هو �شارع كومات�شي دوري �لتجاري، حيث يوجد �لعديد 
من �ملطاعم �ليابانية. فوفقاً ملوقع "�ليابان �ليوم"، يرت�وح عدد مرتادي �ل�شارع ما بني 50 �إىل 60 �ألف �شخ�س يف 

�ليوم �لو�حد.  
�أن �لهدف من �حلملة هو رفع �لوعي  �إن �إن" �لإخباري �لأمريكي  "�شي  و�أو�شح ممثل عن �ملدينة �ليابانية ملوقع 
بامل�شكلة ولي�س فر�س غر�مات مالية على زو�ر �ملدينة. ويخ�شى �ليابانيون من �أن فر�س عقوبات رمبا يوؤدي �إىل 
�ل�شارع هو  �ل��زو�ر بعدم تناول �لطعام يف  �إقناع  �لتي يحاولون من خالها  �أحد �لأ�شباب  �ل�شياح، ولهذ� فاإن  �إبعاد 

�لتخويف من �إمكانية تلويث ماب�س �لآخرين.
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�ملمر�ض �ل�سفاح .. 300 قتيل على �أ�سرة �مل�ست�سفيات
يعرف �لأملان �أن �ملمر�س، نيلز هوغيل، قاتل منذ �شنو�ت، لكن �لذي عرفوه 
عنه �أخري� كان مبثابة مفاجاأة �شاعقة روعت �لباد، متثلت يف تورطه بقتل 
نحو 300 مري�س. ويف تقرير مطول، �شلطت �شحيفة "نيويورك تاميز" 
�ل�شوء على ق�شية هوغيل "43 عاما"، �لذي و�شف بال�شفاح �لأكرث دموية 
�ملخيفة  �لأ�شئلة  �لكثري من  �لق�شية تثري  �أن  �إىل  �أملانيا، م�شرية  تاريخ  يف 

�لتي تتجاوز جر�ئم �لقاتل �إىل مو�قف و�شلوك زماء له.
�أغم�س زماء �ملمر�س �ل�شفاح، طو�ل �شنو�ت،  وت�شاءلت �ل�شحيفة: كيف 

�أعينهم عن جر�ئمه، وكيف مل ي�شع �أحدهم نهاية جلر�ئمه �لقاتلة.
�إىل م�شت�شفى  �آن، منذ و�شوله  ماأ�شاوية وخميفة يف  تبدو حكاية هوغيل 
مدينة دملنهور�شت قبل �شنو�ت، يحمل ر�شالة تو�شية ت�شيد باأد�ئه و"�شمريه 

�حلي" �أثناء �لعمل.
لكن تلك �لر�شالة، �لتي �أ�شدرها �مل�شت�شفى �ل�شابق �لذي كان يعمل به، مل 
ت�شر بطبيعة �حلال، �إىل عدد �لوفيات غري �لطبيعية �لتي تز�منت مع فرتة 
عمله. يف م�شت�شفى دملنهور�شت، و�إمعانا يف �لت�شليل، كان "�ملمر�س �ل�شفاح" 
مينح �ملر�شى جرعات ز�ئدة من �لأدوية ت�شبب �ل�شكتات �لقلبية، ثم يقوم 
لقب  منحوه  زم��اءه  �إن  حتى  �ملر�شى،  لهوؤلء  بطولية  �إنقاذ  مبحاولوت 

بل ومنحوه "قادة" م�شنوعة من �أنايب �حلقن. �لإنعا�س"،  "ر�مبو 
لكن �ملثري لل�شدمة، �أنه خال 3 �شنو�ت يف م�شت�شفى دملنهور�شت، �شجلت 
�أو عقب  321 منها كانت خ��ال وردي��ة عمل هوغيل،  411 �شخ�شا،  وف��اة 
�أملانية يف عام 2006  نهايتها بقليل.  وبعد حتقيق �شريع �أ�شدرت حمكمة 
وم�شاهمته  بقتل مري�شني،  �إد�نته  بعد  �حلياة  ب�شجن هوغيل مدى  حكم 
يف مقتل 4 �آخرين، قبل �أن يخ�شع �لآن، وبعد نحو 13 عاما، �إىل حماكمة 

جديدة.. على نطاق �أو�شع بكثري.

�سوي�سر� تد�سن �سينما �ل�سرير
جديدة  �شينمائية  ق��اع��ة  �فتتاح  �شوي�شر�،  يف  �شرب�يتنباخ  بلدية  �شهدت 

بخا�شية غري م�شبوقة، وفق ما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
�أ�شّرة  للم�شاهدين  توفر  �جل��دي��دة  �ل�شينمائية  �ل�شالة  �إن  �مل�شدر  وق��ال 
بدل من �ملقاعد �لعادية و�لتقليدية، حيث ميكن للم�شاهد �أن يتابع �لفيلم 

م�شتلقيا على ر�حته، وكاأنه يف منزله.
من  �ل��ق��ري��ب��ة  ���ش��رب�ي��ت��ن��ب��اخ  يف  ت��ت��و�ج��د  �ل��ت��ي  باثي"،  "�شينما  وذك�����رت 
"كبار   "VIP" قاعة  �لأ�شرة متوفرة يف  �أن  �لأملانية،  �ل�شوي�شرية  �حل��دود 
�ل�شخ�شيات"، م�شيفا �أن �لهدف من هذ� �لتحديث هو جذب ع�شاق خدمات 

�لبث �ملنزيل مثل "نتلفيك�س" و"�أمازون بر�مي" �إىل �شالت �ل�شينما.
وت�شم قاعة "كبار �ل�شخ�شيات" 11 �شرير� ل�شخ�شني، حتتوي كل و�حدة 

منها على م�شاند للر�أ�س قابلة للتعديل �إلكرتونيا.

من د�خل هو�وي.. �سور 
تك�سف  �حلقيقة �ملرة

�شحيفة  ن�����ش��رت��ه  ت��ق��ري��ر  ك�����ش��ف 
"�شن" �لربيطانية، حال موظفي 
مركز �لأبحاث و�لتطوير �خلا�شة 
حيث  �ل�شينية،  "هو�وي"  ب�شركة 
مكاتبهم،  يف  ل��ل��ن��وم  ي�����ش��ط��رون 
ويتحملون نوبات عمل ليلية �شاقة. 
فاإن  �لربيطانية  �ل�شحيفة  ووف��ق 
ت�شييده  تكلفة  بلغت  �ل��ذي  �ملركز 
 30 فيه  يعمل  دولر،  مليار   1.5
م�شاحة  على  �شخ�س، وميتد  �أل��ف 
�أك����رب م��ن ح��دي��ق��ة ه��اي��د ب����ارك يف 
ب����ني �ل�������ش���ور �لتي  ل����ن����دن. وم�����ن 
�شباب  موظفون  "�شن"،  ن�شرتها 
�لإنتاج،  خطوط  يف  بجد  يعملون 
بينما �أظهرت لقطة �أخرى طابور� 

منهم بانتظار وجبة طعام.
وي���ع���رف �مل���رك���ز �ل�����ذي ي��ق��ع عند 
دونغو�ن  ق��رب  �شونغ�شان  ب��ح��رية 
با�شم "�أوك�س هورن كامب�س"، وقد 
مت �ختياره يف �ل�شني نظر� للتكلفة 
�لعاملة هناك،  �ملتو��شعة لاأيدي 
"هو�وي"  وهو ما عرب عنه رئي�س 
"تتحول  ب��ال��ق��ول:  ف��اي  ت�شنغ  رن 
ت��ك��ون فيها  �أم��اك��ن  �إىل  �ل�����ش��رك��ات 
ت��ك��ل��ف��ة �لإن����ت����اج م��ن��خ��ف�����ش��ة، لأن 
�ل��ت��ك��ال��ي��ف �مل��رت��ف��ع��ة ���ش��ت��دم��ر من 

�لقدرة �لتناف�شية ل�شركتك".
وي��������اأت��������ي ت�����ق�����ري�����ر �ل�������ش���ح���ي���ف���ة 
رئي�شة  م��و�ف��ق��ة  بعد  �لربيطانية 
ماي  ت��ريي��ز�  �لربيطانية  �ل���وزر�ء 
بامل�شاعدة  ل��ه��و�وي  �ل�����ش��م��اح  ع��ل��ى 
�خلام�س  �جل���ي���ل  ���ش��ب��ك��ة  ب���ن���اء  يف 
ل����ب����اده����ا، رغ������م حت�����ذي�����ر�ت من 
جانب وزر�ء بريطانيني و�لوليات 
هذه  �أن  ي������رون  ح���ي���ث  �مل����ت����ح����دة، 
�خل����ط����وة ق����د مت���ث���ل خ���ط���ر� على 

�لأمن �لقومي للباد.

م�سرع ممثلة عاملية 
بحادث مرّوع

توفيت �ملمثلة �لكورية  هان جي �شونغ  يف حادث 
ت�شادم �شيارتها ب�شيارتني �أخريني، على طريق 

مطار �إنت�شون �لدويل �ل�شريع.
�أوقفت  �شونغ  ب���اأن  ت��ق��اري��ر  �ل�شرطة ،  و�أف����ادت 
�ل�شريع،  �ل���ط���ري���ق  م��ن��ت�����ش��ف  يف  ���ش��ي��ارت��ه��ا 
ل��رغ��ب��ة زوج��ه��ا ب��ق�����ش��اء ح��اج��ت��ه، ول��ي�����س على 
�أدى �إىل  �جلانب �ملحّدد حلالت �ل�شرورة، ما 

��شطد�مها ب�شيارَتينْ �أجرة.
و�أ�شافت �لتقارير �أن �إحدى �ل�شيار�ت �مل�شرعة 
تفاديه  حم��اول��ة  و�أث��ن��اء  ب��زوج��ه��ا،  ��شطدمت 
�شونغ،  ب�شيارة  �أخ��رى  �أج��رة  �شيارة  ��شطدمت 
�ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��ف خ����ارج ���ش��ي��ارت��ه��ا ع��ل��ى حافة 

�لطريق، ما �أدى �إىل م�شرعها على �لفور.
�أن �ل�شيارة كان بها  وقد �أخرب �لزوج �ل�شرطة 
�لكحول قبل وق��وع �حلادث،  �أك���و�ب  ع��دد م��ن 
لكنه مل يكن متاأكد�ً مما �إذ� كانت زوجته حتت 

تاأثري �لكحول �أم ل.

يبني �أ�سخم هرم من �لقطع �لنقدية 
من  نيل�شن،  ك��وري  �شرع  �شنو�ت،  �لثاث  يقرب  ما  منذ 
مدينة تولي�شون بولية �أريزونا �لأمريكية، يف بناء �أكرب 

هرم يف �لعامل من �لقطع �لنقدية �ملعدنية. 
من  �آلف  ب�شعة  ���ش��وى  �آن����ذ�ك  نيل�شن  ل���دى  ي��ك��ن  ومل 
�لعمات �ملعدنية، �إل �أنه بات �ليوم قاب قو�شني �أو �أدنى 
من حتقيق حلمه �لذي طاملا ر�وده، حيث بلغ عدد �لقطع 

�لنقدية �أكرث من 100 �ألف قطعة. 
�لقطع  من  �شغري  هرم  ببناء  قام  �أن  لنيل�شن  �شبق  وقد 
�أ�شخم  ه��رم  بناء  �ملهمة  يف  جناحه  بعد  وق��رر  �ملعدنية، 

بكثري ليحقق رقماً قيا�شياً عاملياً. 
ويتكون هرم "نيل�شن" �لذي �شيحقق قريباً رقماً قيا�شياً 
عاملياً مل ي�شبق لأحد و�أن حققه من قبل، من 100 �ألف 
وزنها  يبلغ  ح��ني  يف  دولر،   10000 قيمتها  تبلغ  بن�س، 

جمتمعة �أكرث من 6 كيلوغر�مات. 
ب�شكل  �لنقدية  �ل��ع��م��ات  ه��رم  يكتمل  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن 
"�أيار" �جل��اري، وفق ما  نهائي بحلول نهاية �شهر مايو 

ورد يف موقع "�أوديتي �شنرت�ل" �لإلكرتوين. 

بعد 3 عقود.. �ل�DNA يك�سف قاتل
وجه �لدعاء �لعام �لأمريكي �تهاما لرجل من ولية نورث 
�لربيدج  ولع��ب  �ل�شهري  �ملخرج  قتل  ق�شية  يف  كارولينا 
�ل��ذي ع��رث عليه مقتول يف منزله  ك��ري��ن،  ب��اري  �ملتمكن 
�لرجل  �عتقال  وي��اأت��ي   .1985 ع��ام  يف  �أجنلو�س  لو�س  يف 
بعد �أكرث من 3 عقود �كتنف فيها �لغمو�س جرمية قتل 
كرين  وي�شتهر  و�خل��ن��ق.  لل�شرب  ت��ع��ر���س  �ل���ذي  ك��ري��ن 
�ل�شتينيات و�ل�شبعينيات و�لثمانينيات  باأعمال ناجحة يف 
مثل م�شل�شات "مهمة م�شتحيلة" "مي�شن �إمبو�شيبل"، 
�إد�رة  وقالت  فايف-�أو".  و"هاو�ي  "د�ل�س"،  وم�شل�شلي 
تورط  تبني  �إن��ه  �جلمعة  بيان  يف  �إجنلو�س  لو�س  �شرطة 
�مل�شتبه به، �لذي يدعى �إدو�رد هيات ويبلغ من �لعمر 52 
عاما، بعد �إعادة �إجر�ء �ختبار حلم�س نووي �شمن �لأدلة 
�لعام �ملا�شي. ونقلت رويرتز عن بيان �ل�شرطة "يف �لثامن 
من مار�س  2019 �شافر حمققو "ق�شم �ل�شرقات وجر�ئم 
�أق��ر يف  �ل��ذي  وقابلو� هيات  كارولينا  ن��ورث  �لقتل" �إىل 
�ملقابلة بقتل باري كرين". و�شيو�جه هيات حكما بال�شجن 
�ملوؤبد يف حالة �إد�نته. وعرثت خادمة على جثة كرين يف 
1985 ملفوفة  ي��ول��ي��و  م��ن  �خل��ام�����س  م��ن��زل��ه يف  م����ر�أب 
�لت�شريح  وتو�شل  بعنقه.  يحيط  هاتف  و�شلك  مب��اء�ت 

رب حتى �ملوت بتمثال كبري من �خلزف. �إىل �أنه �شُ

م�سل�سل يت�سبب يف زيادة �النتحار 
يف  �لت�شبب  درج��ة  �إىل  ت��اأث��ريه  و�شل  تلفزيوين  م�شل�شل 
�ملد�ر�س.  وتاميذ  �ملر�هقني  بني  �لنتحار  �رتفاع معدل 

فما هذ� �مل�شل�شل. وكيف مت �لتو�شل �إىل هذه �لنتيجة؟
�أ�شهر  �لت�شعة  خ��ال  �أن��ه  �إىل  �لباحثني  من  ع��دد  تو�شل 
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عاما لي�شل �إىل 195 حالة، مقارنة باملعدل �ملتوقع يف ذ�ت 
�لفرتة. وقامت �لدر��شة، و�لتي ن�شرتها جملة �لأكادميية 
�لأمريكية �ملخت�شة يف �لطب �لنف�شي لاأطفال، بح�شاب 
�لأمريكية  �مل��ر�ك��ز  تبليغ  مت  �لتي  �لنتحار  ح��و�دث  ع��دد 
ملكافحة �لأمر��س، بها من عام 2013 وحتى عام 2017. املغنية ال�شكتلندية �شرييل مان�شون ت�شدو خالل مهرجان تك�شا�ص املو�شيقي بالوليات املتحدة.  ا ف ب

خدعة ب�سرية حتّر 
م�ستخدمي �الإنرتنت

بعد �شنو�ت من لغز �لف�شتان �لذي 
ع��ل��ى مو�قع  ك���ب���رية  �أث������ار ���ش��ج��ة 
�لتو��شل �لجتماعي، ظهرت �أخري�ً 
خدعة ب�شرية جديدة حلذ�ء حرّي 
وتناقلت  �لإن���رتن���ت.  م�شتخدمي 
م��و�ق��ع �ل��ت��و����ش��ل ���ش��ورة �حل���ذ�ء، 
على  �مل�شتخدمون  يتفق  مل  �ل��ذي 
ل����ون����ه، ح���ي���ث ي�����رى �ل��ب��ع�����س �أن����ه 
ب��ال��ل��ون��ني �ل������وردي و�لأب���ي�������س، يف 
باللونني  �أن��ه  �آخ���رون  يعتقد  ح��ني 

�لأخ�شر و�لرمادي.
�لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل�����ش��ورة  ن�شر  ومت 
يف �لأ����ش���ب���وع �مل��ا���ش��ي ع��ل��ى �إح���دى 
�����ش����ف����ح����ات م������وق������ع �ل����ت����و������ش����ل 
وح�شلت  ب���وك،  في�س  �لجتماعي 
تعليق  �آلف   4 م����ن  �أك������رث  ع���ل���ى 
م�شاركة،  �آلف   4.3 م���ن  و�أك�����رث 
و�نت�شرت �أي�شاً على كل من تويرت 
و�إن�شتغر�م، بح�شب موقع �إن دي تي 
يف. وكتبت �إحدى �ملعلقات "�إنه �أمر 
مذهل، لقد ر�أيت �حلذ�ء باللونني 
�لأخ�شر و�لرمادي، يف حني �شاهده 
زوجي باللونني �لوردي و�لأبي�س، 
وعّلق �آخر "ر�أيت �للونني �لرمادي 
و�لأخ�شر يف �لبد�ية، ثم نظرت من 
خال نظار�تي ف�شاهدته بالوردي 
�ل�شفحة  وح���اول���ت  و�لأبي�س". 
هذه  تف�شري  �ل�شورة  ن�شرت  �لتي 
�لأ�شخا�س  �إن  ب��ال��ق��ول  �ل��ظ��اه��رة، 
بالوردي  ���ش��اه��دو� �حل����ذ�ء  �ل��ذي��ن 
�لأمين  �جل��ان��ب  لديهم  و�لأب��ي�����س 
عملية  ع��ل��ى  مهيمن  �ل���دم���اغ  م��ن 
�جلانب  يهيمن  ح��ني  يف  �ل���روؤي���ة، 
ل���دى �لأ���ش��خ��ا���س �لذين  �لأي�����ش��ر 
�إل  و�ل��رم��ادي،  بالأخ�شر  �شاهدوه 
تويرت  م�شتخدمي  من  �لعديد  �أن 

مل يقتنعو� بهذ� �لتف�شري.

�أبرز 5 �ألعاب مل�ستخدمي من�سة بالي �ستي�سن 4
�أكرث  م��ن  و�ح����دة   4 �شتي�شن  ب���اي  من�شة  ت��ع��دُّ 
من�شات �لألعاب �لإلكرتونية �نت�شار�ً على م�شتوى 
�لعامل، حيث بيع منها �أكرث من 96 مليون وحدة 

حتى �لآن.
مل�شتخدمي  ميكن  �شيقة  �ألعاب   5 �أب��رز  ن�شتعر�س 
باي �شتي�شن 4 جتربتها، بح�شب �لبو�بة �لعربية 

لاأخبار �لتقنية، �أم�س �لأول �ل�شبت:
Fallout 76 لعبة -  1

يف  �أح��د�ث��ه��ا  ت���دور  �أدو�ر،  وت��ق��م�����س  �أك�����ش��ن  لعبة 
�لعلمي بعد حدوث  �إطار من �خليال  �مل�شتقبل يف 

حرب نووية عاملية.
Shadow of the Tomb Raider لعبة -  2

تنتمي �إىل فئة �ملغامر�ت و�لأك�شن، تدور �أحد�ثها 
مغامر�ت  تخو�س  �لتي  كروفت  لر�  �لفتاة  ح��ول 
مثرية و�شط �لأدغ��ال، حيث تقاتل منظمة ُتدعى 
على  للح�شول  �ملقابر  مبد�همة  وتقوم  ترينيتي، 
م���ك���اف���اآت ج���دي���دة، ك��م��ا ت��ب��ح��ث ع���ن م�����و�د ميكن 
�أثناء  ل��ه��ا  م��ف��ي��دة  �أدو�ت  ل�����ش��ن��اع��ة  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 

خو�شها لتلك �ملغامر�ت.

:Red Dead Redemption II لعبة -  3
�لتا�شع  �للعبة يف نهاية �لقرن  �أح��د�ث هذه  ت��دور 
�لأك�شن  لفئة  تنتمي  �لأم��ري��ك��ي،  �ل��غ��رب  يف  ع�شر 
17 ج���ائ���زة منذ  �أك�����رث م���ن  و�مل����غ����ام����ر�ت، ن���ال���ت 
�أحد�ثها  ت���دور  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  �أو�خ�����ر  ���ش��دوره��ا 
ح��ول �أح��د �خل��ارج��ني ع��ن �ل��ق��ان��ون وي��دع��ى �آرثر 
مورجان، و�لذي يقوم مبو�جهة �ل�شرطة و�أعد�ئه 

من �لع�شابات �لأخرى.
 UNCHARTED 4: A Thief’s لعبة   -  4

:End
تدور  و�مل���غ���ام���ر�ت،  �لأك�����ش��ن  �أل���ع���اب  لفئة  تنتمي 
�أحد�ثها حول ناثان دريك �لبطل �لرئي�شي للعبة، 
و�لذي يحاول �لو�شول �إىل �لكنز قبل �لقر��شنة 

�لذين يحاولون �شرقته.
:Marvel’s Spider-Man لعبة -  5

�أحد�ثها  ت��دور  و�مل��غ��ام��ر�ت،  �لأك�شن  لفئة  تنتمي 
حول قدر�ت �شبايدرمان �خلارقة، حيث يقفز بني 
�ملطلوبة  �ملهام  لينجز  نيويورك  مدينة  يف  �ملباين 

منه.

حمكمة �سرية ل�ربيتني 
�سبرز وو�لديها

بعد �شر�ع طويل يف �ملحاكم بني �لنجمة  بريتني �شبريز  وو�لديها، 
تقييم  �إج��ر�ء  �ملحكمة  ق��ررت  عليها،  �لو�شاية  �إىل  �أق��رب  على من 
للو�شاية عليها من قبل خرب�ء متخ�ش�شني فىيالأمر، بعد فر�س 

�لو�شاية عليها من قبل و�لدها ملدة 11 عاماً.
�ملتعلقة  �خل��ا���ش��ة  �أم���وره���ا  ���ش��ب��ريز  ناق�شت  مغلقة  غ��رف��ة  ود�خ����ل 
�لعليا  �ملحكمة  يف  بيني  بريند�  �لقا�شية  مع  و�لو�شاية  ب��الأم��و�ل 
يف لو�س �أجنلو�س �لأمريكية، بعد طلب تقدمت به �شبريز باإخاء 
�لقاعة لوجود مناق�شات خا�شة باأولدها و�شوؤونهما �ملالية، �لتي ل  

ترغب بن�شرها يف �ل�شحافة.


