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حممد بن زايد ي�صدر قرارين بتعيني مديرين 
عامني لبلدية الظفرة و »اأبوظبي لإدارة النفايات«

•• اأبوظبي-وام:

�آل  �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لأعلى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
قر�ر�  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت 
�ل�شدي  ع���ب���د�ن  ع��ل��ي  ����ش���ع���ادة حم��م��د  ب��ت��ع��ي��ن 

�ملن�شوري مدير� عاما لبلدية منطقة �لظفرة.
�لدكتور  �شعادة  بتعين  ق��ر�ر�  �شموه  �أ�شدر  كما 
عاماً  �لكعبي مدير�ً  �شامل عبد�هلل  �شامل خلفان 

ملركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات.

الإمارات توزع 80 األف وجبة اإفطار 
�صائم يف املحافظات اليمنية املحررة

•• اليمن-وام:

وزعت دولة �لإمار�ت 80 �ألف وجبة �إفطار �شائم 
يف �ملحافظات �ليمنية �ملحررة خالل �لثلث �لأول 

من �شهر رم�شان �لكرمي ب�شكل يومي.
�لإمار�تي  �لأح���م���ر  �ل��ه��الل  ه��ي��ئ��ة  وق����ال مم��ث��ل 
على  ت���وزع���ت  �لإف����ط����ار  وج���ب���ات  �إن  �ل��ي��م��ن  يف 
�ملحافظات على �لنحو �لتايل .. “عدن 15 �ألف 
وج��ب��ة وحل��ج 2000 وج��ب��ة و�ل�����ش��ال��ع 2000 
2000 وجبة  2000 وجبة و�أب��ن  وجبة وتعز 
 15 �أل���ف وج��ب��ة و���ش��ب��وة   35 �ل��غ��رب��ي  و�ل�شاحل 
وجبة«.                            �آلف   10 وح�������ش���رم���وت  وج���ب���ة  �أل�����ف 

حممد بن را�صد ي�صتقبل حممد بن زايد
•• دبي-وام:

�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي »رعاه �هلل« يف ق�شر �شموه يف زعبيل م�شاء 
�م�س �أخاه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
و�لتربيكات  �لتهاين  �شموهما  تبادل  حيث  �مل�شلحة 

بال�شهر �لف�شيل.
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو 

�آل نهيان ممثل �حلاكم يف  ز�ي��د  �ل�شيخ حمد�ن بن 
منطقة �لظفرة و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.
)�لتفا�شيل �س2(

احلوثيون يزرعون الألغام ويحفرون اخلنادق حول مطار احلديدة

حترير قرى بحجة ومقتل قيادات حوثية بغارات التحالف

ت�سري على خطى اأمها اإميلدا:

الفلبني: عودة عائلة الرئي�س ماركو�س �صيا�صيا!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

وزوجته   ، للفلبن  �ل�شابق  �لرئي�س   ، فرديناند  نعرف   ، ماركو�س  عائلة  يف 
�إمييلد� ، �مل��ر�أة �لتي متلك 3 �آلف زوج حذ�ء ، وحكمت »بلد� ي�شم 7 �لف 

جزيرة« لأكرث من ثالثة عقود. 
جوزيف  �إم��ي��ل��د�  م��اري��ا  وط��ن��ًي��ا.  دوًر�  �بنتهما  تلعب  �أن  مي��ك��ن  �مل��ق��اب��ل،  يف 
�شيناتورة  ُتنتخب  �أن  و�شك  على   ، »�إمي���ي«  ب�  �مللقبة   ، ماركو�س  روم��و�ل��دي��ز 
ملنطقة �إيلوكو�س نورتي ، يف جزيرة لوزون ، يف �ل�شمال �لغربي من �لبالد. 
مقعًد�   12 �أ���ش��ل  )م��ن  �لثامنة  �ملرتبة  يف  ت��اأت��ي  �جلزئية،  �لنتائج  وح�شب 
متاًحا( من �نتخابات جمل�س �ل�شيوخ �لن�شفية �لتي د�رت يف 13 مايو           .  

قبل اأيام من النتخابات الأوروبية:

الف�صيحة النم�صاوية: الوجه احلقيقي لل�صعبويني
•• الفجر - خرية ال�شيباين

يزعمون �أنهم وطنيون ، وهم على ��شتعد�د لت�شليم بالدهم لالأوليغار�س 
�لعظم.  �أنهم عنو�ن �ل�شتقامة، لكنهم فا�شدون حتى  �لرو�س. يقولون 
تك�شف »ف�شيحة �إيبيز�« عن �لوجه �حلقيقي للحزب �لقومي �ل�شعبوي 
�لوطني  للتجمع  �لرئي�شي  �حل��ل��ي��ف  وه���و  �حل��ري��ة،  ح���زب  �ل��ن��م�����ش��اوي 
�لفرن�شي بزعامة مارين لوبان، ولر�بطة ماتيو �شالفيني يف �لربملان �لأ

وروبي.                                                                    )�لتفا�شيل �س14(

 •• اخلرطوم-اأ ف ب:
ت�شليم  م���ف���او����ش���ات  �����ش���ت���وؤن���ف���ت 
�ملجل�س  ب��ن  للمدنين  �ل�شلطة 
وحتالف  �ل�����ش��ود�ن  يف  �لع�شكري 
تتم�شك  �ل���ت���ي  �لح���ت���ج���اج  ق����وى 
ي����ر�أ�����ش����ه مدين  مب��ج��ل�����س ح���ك���م 
�ل���ت���وت���ر بعد  ي��ت�����ش��اع��د  يف ح���ن 
حت������ذي������ر�ت �ل�����ش����الم����ي����ن من 
�لتفاق على نظام للحكم يتجاهل 

�ل�شريعة.
و�أكد �لتحالف �لذي يقود �حلركة 
�لأحد  ��شتوؤنف  �أن��ه  �لحتجاجية 
�لع�شكري  �ملجل�س  مفاو�شاته مع 
للمدنين  �ل�شلطة  ت�شليم  ب�شاأن 
مبطلب  مت�������ش���ك���ه  ع�����ن  م����ع����رب����ا 
برئا�شة  �شيادي  “جمل�س  ت�شكيل 

مدنية«.
نّظم  �ل��������ذي  �ل���ت���ح���ال���ف  وق��������ال 
تظاهر�ت دفعت �ملجل�س لالإطاحة 
�ل�شهر  �ل��ب�����ش��ر  ع��م��ر  ب��ال��رئ��ي�����س 
مبجل�س  مت�شكنا  “نوؤكد  �ملا�شي 
ع�شكري  بتمثيل  م���دين  ���ش��ي��ادي 

حمدود ورئا�شة مدنية«.

•• اليمن-وكاالت:

�أكد م�شدر ع�شكري ميني، �م�س 
�لأحد، �أن �جلي�س حرر عدة قرى 
يف حم��اف��ظ��ة ح��ّج��ة حت��ت غطاء 
�ل�شرعية يف  ق���و�ت حت��ال��ف دع��م 
مو�قع  على  هجوم  عقب  �ليمن، 
�ملدعومة  �حل��وث��ي��ة  �مليلي�شيات 

من �إير�ن هناك.
وح�������ّرر �جل���ي�������س �ل��ي��م��ن��ي قرى 
و�حل�شن  و�ل����َه����ّل����ه  �حل�����م�����ر�ء 
و�حلقف وجبل �حل�شن، �لتابعة 
حمافظة  يف  م�����ش��ت��ب��اأ  مل���دي���ري���ة 

حجة.
�أربع  �لتحالف  مقاتالت  و�شنت 
غار�ت، �أ�شفرت عن خ�شائر كبرة 
مبنطقة  �مليلي�شيات،  �شفوف  يف 
�شقطت  عب�س،  مبديرية  �ل��ب��د�ح 

فيها قياد�ت ميد�نية.
و�أظهرت �شور جانباً من �ملعارك 
�لوطني  �ل��ت��ي خ��ا���ش��ه��ا �جل��ي�����س 
�ملناطق  ت��ل��ك  ل���ش��ت��ع��ادة  �ليمني 
�لإرهابية،  �مليلي�شيات  �أي��دي  من 
ن���ف���ذت م���ق���ات���الت حتالف  ف��ي��م��ا 
غ���ار�ت  �شل�شلة  �ل�����ش��رع��ي��ة  دع���م 
على مو�قع وجتمعات �حلوثين 
مبحافظة  �مل���و�ق���ع  م���ن  ع���دد  يف 

�حلديدة، عالوة على �إعادة ن�شر 
مبحاذ�ة  ثقيلة  و�أ���ش��ل��ح��ة  �آل��ي��ات 

�لكورني�س.
ف��ق��د نفذ   ، �مل�������ش���ادر  وب��ح�����ش��ب 
�مل�����ت�����م�����ردون ت����ل����ك �حل����ف����ري����ات 
ح��ول مطار �حلديدة  و�خل��ن��ادق 
من جميع �جلهات �لتي ما ز�لت 

حتت �شيطرتهم.
�أنو�ع خمتلفة  كما قامو� بزر�عة 
�لنا�شفة،  �لأل��غ��ام و�ل��ع��ب��و�ت  م��ن 
�ل��و�ق��ع��ة حول  �مل��ب��اين  يف جميع 

ومبحاذ�ة حرم �ملطار.
�ل�����ق�����و�ت  م���������ش����ادر يف  وك�����ان�����ت 
�مل�شرتكة �تهمت �حلوثين بن�شر 
�آليات، من بينها دبابة، و�شط حي 
�لكورني�س،  مب���ح���اذ�ة  �ل��رب�����ش��ة 
����ش��ت��ح��د�ث نقاط  ع�����الوة ع��ل��ى 
�ملقابلة  �لأح���ي���اء  يف  ومت���رك���ز�ت 
ون�شب  و�مل����ي����ن����اء،  ل��ل��ك��ورن��ي�����س 
�أ�شطح  على  للطر�ن  م�����ش��اد�ت 
�ملباين. وتتز�من حتركات  بع�س 
�حلديدة،  م��دي��ن��ة  يف  �حل��وث��ي��ن 
م����ع �����ش���ت���م���ر�ر ت�����ش��ع��ي��ده��م يف 
وبيت  وحي�س  �لتحيتا  مديريتي 
�لفقية، من خالل ق�شف مو�قع 
�لقو�ت �مل�شرتكة، و�لدفع مبزيد 

من �لتعزيز�ت �إليها.

ني�شان/�أبريل  م��ن  �ل�شاد�س  ويف 
�أم����ام م��ق��ر �لقيادة  ب���د�أ �ع��ت�����ش��ام 
�لعامة للجي�س ��شتمر�ر� للحركة 
�لح��ت��ج��اج��ي��ة �ل��ت��ي �ن��ط��ل��ق��ت يف 
للمطالبة  �لأول/دي�شمرب  كانون 
ب���رح���ي���ل �ل��ب�����ش��ر �ل������ذي �أز�ح������ه 

�جلي�س بعد خم�شة �أيام.
�ملتظاهرون  ي��ط��ال��ب  وم��������ّذ�ك، 
بت�شليم  �ل���ع�������ش���ك���ري  �مل���ج���ل�������س 

�ل�شلطة حلكومة مدنية.

�ل�شالع جنوب �ليمن.
منطقتي  �ل���غ���ار�ت  و����ش��ت��ه��دف��ت 
�شمال  �لو�قعتن  و�لعلله  �شليم 
باملحافظة،  ق���ع���ط���ب���ة  م���دي���ن���ة 
�حلوثيان  �ل��ق��ي��ادي��ان  فيها  ق��ت��ل 
وحممد  �لعن�شي  �شالح  �إبر�هيم 

�ل�شنحاين.

�مل��ب��اح��ث��ات ب��ن �لطرفن  وك��ان��ت 
�شاعة   72 ومل���دة  �لرب��ع��اء  ُعّلقت 
بقر�ر من رئي�س �ملجل�س �لع�شكري 
�لفريق عبد �لفتاح برهان معترب� 
�لعا�شمة  يف  ت���ده���ور  �لأم�����ن  �أن 
حيث �أقام �ملتظاهرون متاري�س يف 

�شو�رع عدة، ودعا �ىل �إز�لتها.
ب���ي���وم���ن، كانت  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  وق���ب���ل 
تقدما  �ح������رزت  ق���د  �مل���ف���او����ش���ات 

مهما.

ميلي�شيات  ك��ث��ف��ت  ذل������ك،  �إىل 
�إير�نياً، �م�س  �حلوثي، �ملدعومة 
�ملزيد  حفر  وم��ن  حتركاتها  م��ن 
�لل����غ����ام،  وزرع  �خل�����ن�����ادق،  م����ن 
مدينة  �إىل  ب��ت��ع��زي��ز�ت  و�ل���دف���ع 

�حلديدة، غربي �لبالد.
�أن  م���������ش����ادر مي���ن���ي���ة  وذك����������رت 

��شتحد�ث  من  كثفو�  �حلوثين 
�حل��ف��ري��ات و�خل����ن����ادق، وزر�ع����ة 
م����ط����ار  حم�����ي�����ط  يف  �لأل���������غ���������ام 
�حل��دي��دة، ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع �لدفع 
وع�شر�ت  ج����دي����دة،  ب���ت���ع���زي���ز�ت 
�ل�شحي  م��دي��ري��ة  م��ن  �ملقاتلن 
مدينة  �إىل  �أخ�����رى  وم���دي���ري���ات 

•• طرابل�س-وكاالت:

��شتنكرت �شلطات �شرق ليبيا �لتجاهل �لدويل �إز�ء �شحنات 
�لأ�شلحة �لتي تر�شلها تركيا لدعم �مللي�شيات و�ملتطرفن 
وقتل �لليبين، رغم حظر �ل�شالح �ملفرو�س على �لبالد 
و�أم�س   .2011 عام  �لقذ�يف  بنظام معمر  �لإطاحة  منذ 
»�شام�شون«  م��ي��ن��اء  م���ن  ق���ادم���ة  �شفينة  و���ش��ل��ت  �لول، 
�لرتكي، حمّملة باأ�شلحة وذخائر متنوعة و�آليات ع�شكرية 
�إىل ميناء طر�بل�س يف ليبيا، ح�شبما وثقته �شور ومقاطع 

مواقــيت ال�صالة
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خليفة ي�صدر قانونني باإن�صاء هيئة اأبوظبي 
الرقمية ومركز اأبوظبي لل�صحة العامة

•• اأبوظبي-وام: 

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل«، ب�شفته حاكما لإمارة �أبوظبي، �لقانون رقم 16 ل�شنة 2019، ب�شاأن 

�إن�شاء هيئة �أبوظبي �لرقمية.
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر  كما 
�أبوظبي  مركز  باإن�شاء  قانونا  �أبوظبي  لإم��ارة  حاكما  ب�شفته  �هلل«  »حفظه 
�عتبارية  �شخ�شية  للمركز  يكون  �أن  على  �لقانون  ون�س  �لعامة.  لل�شحة 
م�شتقلة ويتمتع بالأهلية �لقانونية �لكاملة للت�شرف ويتبع د�ئرة �ل�شحة.
)�لتفا�شيل �س3(

�جلي�س �ليمني يحرر �لعديد من قرى حجة  

حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله حممد بن ز�يد يف ق�شر زعبيل  )و�م(

عالقة �ل�شعبوين برو�شيا بوتن عالقة ر��شخة

متظاهرون ي�شتعدون لالإفطار �أمام مقر وز�رة  �لدفاع باخلرطوم

�إميي ماركو�س على و�شك �أن ت�شبح �شيناتورة 

ويل العهد ال�سعودي يبحث هاتفيا مع بومبيو التطورات يف املنطقة

اجلبري: ال�صعودية ت�صعى ملنع ن�صوب حرب والكرة يف ملعب اإيران

الأق�صى  يقتحمون  م�صتوطنون 
والحتالل يجري تدريبات بالنقب

•• القد�س املحتلة-وام: 

�لإ�شر�ئيلي  �لزر�عة  وزير  �قتحم 
�أوري �أريئيل �م�س �شاحات �مل�شجد 
�لأق�������ش���ى ب��رف��ق��ة �ل��ع�����ش��ر�ت من 
�مل�����ش��ت��وط��ن��ن و���ش��ط ح��ر����ش��ة من 
�ل��ت��ي فر�شت  ���ش��رط��ة �لح���ت���الل 
�إج����������ر�ء�ت م�������ش���ددة ع���ل���ى دخ����ول 

�لفل�شطينين ل�شاحات �حلرم.
وقالت د�ئرة �لأوق��اف �لإ�شالمية 
بالقد�س �إن وزير �لزر�عة يف حكومة 
م�شتوطنا   17 برفقة  �لح��ت��الل 
�لأق�شى وقامو�  �مل�شجد  �قتحمو� 
�شاحاته  يف  ����ش��ت��ف��ز�زي��ة  ب��ج��ولت 
وتاأدية �شلو�ت تلمودية قبالة قبة 
�لرحمة  ب��اب   « وم�شلى  �ل�شخرة 
�أن ي���غ���ادرو� م��ن ج��ه��ة باب  »ق��ب��ل 

�ل�شل�شلة.
با�شم  �ل���ن���اط���ق  ق�����ال  م����ن ج��ه��ت��ه 
�جل��ي�����س �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي �م�������س �إن 
�شتجري تدريبات ع�شكرية  قو�ته 
�لنقب  يف  �أوف���ك���ي���م«   « مب��ن��ط��ق��ة 

جنوب �إ�شر�ئيل.

قوى الحتجاج تتم�صك مبجل�س مدين بال�صودان

•• جدة -الريا�س - وام: 

بحث �لأمر حممد بن �شلمان بن عبد�لعزيز ويل �لعهد 
�ل�شعودي  �ل��دف��اع  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
خ���الل �ت�����ش��ال ه��ات��ف��ي ت��ل��ق��اه م��ن م��اي��ك بومبيو وزير 
خارجية �لوليات �ملتحدة �لأمريكية تطور�ت �لأحد�ث 
�أنه  �ل�شعودية )و��س(  �لأنباء  �ملنطقة. وذكرت وكالة  يف 
مت خالل �لت�شال مناق�شة �جلهود �لر�مية لتعزيز �أمن 

و��شتقر�ر �ملنطقة.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د م��ع��ايل ع���ادل ب��ن �أح��م��د �جل��ب��ر وزير 
�لدولة لل�شوؤون �خلارجية �ل�شعودي �أن �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية ل تريد حربا يف �ملنطقة ول ت�شعى �إىل ذلك 
و�شتفعل ما يف و�شعها ملنع قيام هذه �حلرب ويف �لوقت 
نف�شه ت�شدد على �أنه يف حال �ختار �لطرف �لآخر �حلرب 
و�شتد�فع  وبكل قوة وحزم  ذلك  �شرتد على  �ململكة  فاإن 

عن نف�شها وم�شاحلها.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة �لأن���ب���اء �ل�����ش��ع��ودي��ة »و�������س« ع��ن �جلبر 
يف  ع��ق��ده  �ل���ذي  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  خ���الل  ت�شريحاته 
�ململكة  �إن  قوله  �م�س  بالريا�س  �خلارجية  وز�رة  مقر 
تتمنى من �لنظام �لإير�ين �لتحلي باحلكمة و�أن يبتعد 
ووك�����الوؤه ع��ن �ل��ت��ه��ور و�ل��ت�����ش��رف��ات �خل��رق��اء وجتنيب 
�ملنطقة  �لإي��ر�ين  �لنظام  و�أن ل يدفع  �ملخاطر  �ملنطقة 
�ملجتمع  �ململكة  وط��ال��ب��ت   .. عقباها  حت��م��د  ل  م��ا  �إىل 
من  ح���ازم  م��وق��ف  ب��ات��خ��اذ  م�شوؤوليته  بتحمل  �ل����دويل 
�لدمار  ن�شر  من  ومنعه  حده  عند  لإيقافه  �لنظام  هذ� 

و�لفو�شى يف �لعامل �أجمع.
�ململكة  �أن  �ملوؤمتر �ل�شحفي -  و�أ�شاف �جلبر - خالل 
ت��ت��اب��ع ب��ق��ل��ق ���ش��دي��د ت���ط���ور�ت �لأو����ش���اع ع��ل��ى �ل�شعيد 
ت�شرفات  نتيجة  تت�شاعد  و�ل��ت��ي  و�ل����دويل  �لإق��ل��ي��م��ي 

�لنظام �لإير�ين ووكالئه �لعدو�نية يف �ملنطقة.

�صقوط �صاروخ كاتيو�صا يف املنطقة اخل�صراء ببغداد 
•• بغداد-اأ ف ب:

�ل�شفار�ت  مقار  ت�شم  �لتي  �خل�شر�ء  �ملنطقة  على  �لأح��د  كاتيو�شا  �شاروخ  �شقط 
يف  �لعر�قية  �لأم��ن  �أجهزة  �أعلنت  ما  بح�شب  بغد�د،  �لعا�شمة  و�شط  يف  �لأجنبية 
و�شط  �شقط  كاتيو�شيا  »�شاروخ  �إن  �لر�شمية  �لأمني  �لإع��الم  خلية  وقالت  بيان. 

�ملنطقة �خل�شر�ء دون وقوع خ�شائر«، من دون مزيد من �لتفا�شيل.
وقال م�شدر يف �ل�شرطة �لعر�قية لوكالة فر�ن�س بر�س �إن »�ملعلومات �لأولية ت�شر 
جنوب  يف  �لر�شيد«  مع�شكر  منطقة  يف  خالية  �شاحة  من  �أطلق  �ل�شاروخ  �أن  �إىل 

بغد�د.
وياأتي هذ� �لهجوم �لذي ل يعرف حتى �ل�شاعة من يقف ور�ءه، يف وقت يت�شاعد 
�أجلت موؤخر� موظفن  �لتي  �إي��ر�ن و�لوليات �ملتحدة  فيه �لتوتر يف �ملنطقة بن 

غر �أ�شا�شين من �شفارتها �لتي تقع يف �ملنطقة �خل�شر�ء.
و�أ�شار م�شوؤولون �أمركيون �إىل �أن �خلطوة �لأمركية جاءت على خلفية »تهديد�ت« 

م�شدرها �إير�ن و»ميلي�شيات عر�قية حتت �شلطة �حلر�س �لثوري �لإير�ين«.
وقبل ذلك، ن�شرت و��شنطن حاملة طائر�ت وقاذفات بي52- يف �ملنطقة، ما عزز 

خماطر فقد�ن �ل�شيطرة على �لو�شع �لأمني يف �ملنطقة.
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فيديو �لتقطت على متنها، �أظهرت حلظة ت�شّلم �ل�شحنة 
من طرف كتيبة »لو�ء �ل�شمود« �لتي يقودها �ملعاقب دولياً 
�شالح بادي، وذلك ��شتعد�د� لعملية مو�شعة ت�شتعّد قو�ت 
ومنعه  �لليبي  �جلي�س  على  للهجوم  لها،  �لوفاق  حكومة 
من حترير �لعا�شمة من �لإره��اب. وعرّبت جلنة �لدفاع 
و�لأمن �لقومي �لتابعة للربملان �لليبي، ، عن ��شتغر�بها 
�لدويل  �حلظر  �نتهاك  على  �لأمم��ي��ة  �لبعثة  �شمت  من 
و�لذخائر  �لأ���ش��ل��ح��ة  ل�شحنات  وجتاهلها  �ل�����ش��الح،  على 
بالعا�شمة  م��ق��ّره��ا  م��ن  مقربة  على  تفريغها  يتم  �ل��ت��ي 

ا�صتنكار ليبي لل�صمت الدويل جتاه ت�صليح تركيا للميلي�صيات
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اأخبـار الإمـارات
تتويج الإماراتي اأحمد جمان باجلائزة الدولية الأوىل لتحدي املخرتعني الأوروبي

•• يا�س-وام:

�لرومانية  ي��ا���س  حمافظة  ح��اك��م  �آورل  ميخائيل  م��ع��ايل  ت��وج 
�مل��خ��رتع �لإم���ار�ت���ي �أح��م��د ع��ب��د�هلل جم��ان ب��اجل��ائ��زة �لدولية 
�لأوىل لتحدي �ملخرتعن �لأوروبي �ل� 11 يف حفل �أقيم �م�س 
�ملعر�س  هام�س  على  ي��ا���س  يف  �لثقافة  بق�شر  �لأم����ر�ء  بقاعة 
ومعايل  دوليا  وف��د�   35 بح�شور  و�لبتكار  لالإبد�ع  �لأوروب���ي 
�لأوربي  �ملخرتعن  حتدي  رئي�س  فيزور�نو  بيرت  �لربوفي�شور 
دولة  يا�س مب�شاركة  و�أ�شاد حاكم  م��در�ء �جلامعات.  وعدد من 
جمان  �أحمد  �لإمار�تي  �ملخرتع  و�إبد�عات  و�بتكار�ت  �لإم��ار�ت 
�مل��ع��ر���س �لأوروب�����ي ل���الإب���د�ع و�لب��ت��ك��ار ك�شيف  �شمن حت���دي 

�إىل  د�عيا  �ل�شنوي،  �لإمار�تي  �لبتكار  ب�شهر  �أ�شاد  كما   . �شرف 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة  مثمنا  عامليا  �مل��ب��ادرة  تعميم 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�شمو  ودع��م وت�شجيع  “رعاه �هلل”،  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 
دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
و�جلو�ئز  و�مل��ر�ك��ز  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  للكثر  ورعايته  للمبتكرين 
�لد�عمة لالخرت�ع . وتلقى �أحمد جمان خالل �حلفل تكرميا 
�مل�شري لالبتكار  �ملجل�س  رئي�شة  �لدكتورة جيهان فرحات  من 
و�لب�����د�ع وم���ن �ل���روم���اين �ل��ربوف��ي�����ش��ور �ل��ك�����ش��ان��دروف رئي�س 
�لتقنية  ب��وخ��ار���ش��ت  جامعة  وم��ن  ي��ا���س  يف  �مل��خ��رتع��ن  جمعية 
ومن �ملعهد �لدويل ببخار�شت ومن �لربتغايل �ملهند�س فر�ندو 

�لحتاد  ع�شو  �لربتغالن  �ملخرتعن  جمعية  رئي�س  لوبا�س 
�لدويل للمخرتعن ومن منتدى �ملخرتعن �لعر�قن.

خم�شة  �لأوروب�������ي  �حل����دث  يف  من�شته  يف  جم���ان  و����ش��ت��ع��ر���س 
�ل�شرج  ن��ال��ت جميعها ج��و�ئ��ز ذه��ب��ي��ة ع��امل��ي��ة وه���ي  �خ���رت�ع���ات 
�ل�شحر�وية  �لدر�جات  لقادة  �لذكية  و�خل��وذة  للخيول  �لذكي 
�ل�شقور  تتبع  و�خرت�عي  �لهو�ئية  للدر�جات  �لذكي  و�لكر�شي 
و�ل�شلق “ كالب �ل�شيد ». وكانت منظمة �ملخرتعن �لأوربين 
جمان  عبد�هلل  �أحمد  �لم��ار�ت��ي  للمخرتع  �ل��دع��وة  وجهت  قد 
لتحدي  ع�شرة  �حلادية  �جلديدة  �لن�شخة  �شرف  �شيف  ليكون 
�إيا�شي  2019 يف مدينة  و�لبتكار  �لأوروب��ي لالإبد�ع  �ملعر�س 

�لرومانية.

خادم احلرمني ي�صتقبل رئي�س جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�صرعي 
•• جدة-وام:

بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفن  �حل��رم��ن  خ��ادم  ��شتقبل 
عبد�لعزيز �آل �شعود بق�شر �ل�شالم يف جدة �م�س معايل 
�ل�شيخ عبد�هلل بن بيه رئي�س جمل�س �لإمار�ت لالإفتاء 

�ل�شرعي وعدد�ً من �أع�شاء �ملجل�س.
ونقل معاليه خلادم �حلرمن �ل�شريفن خالل �للقاء 
حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” فيما حمله خادم �حلرمن 

�ل�شريفن حتياته تقديره ل�شموه.

مبا  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه  ��شتعر��س  �ل�شتقبال  خ��الل  ومت 
�لو�شطية  ن�شر  يف  وي�شهم  �لإ���ش��الم��ي،  �لعمل  ي��خ��دم 
و�لع���ت���د�ل، ك��م��ا مّت ب��ح��ث ع���دد م��ن �مل��و���ش��وع��ات ذ�ت 

�لهتمام.
بن  حممد  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �ل�شتقبال  ح�شر 
ع��ب��د�ل��ك��رمي �ل��ع��ي�����ش��ى �لأم����ن �ل��ع��ام ل��ر�ب��ط��ة �لعامل 
�لإ�شالمي، ومعايل �لدكتور م�شاعد بن حممد �لعيبان 
�لدكتور  �ل���وزر�ء ومعايل  �ل��دول��ة ع�شو جمل�س  وزي��ر 
�إبر�هيم بن عبد�لعزيز �لع�شاف وزير �خلارجية. �� عمر 

�ل�شعيدي ��

حممد بن را�صد ي�صتقبل حممد بن زايد
•• دبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�شموه يف زعبيل  يف ق�شر  “رعاه �هلل”  دب��ي  حاكم 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخ���اه  �م�����س  م�شاء 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  بن 
�لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ح��ي��ث ت��ب��ادل �شموهما 

�لتهاين و�لتربيكات بال�شهر �لف�شيل. 
ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
�ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد  بن  مكتوم بن حممد 
دبي و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم 
�آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د 
بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة  �شوؤون 
�لأعلى  �لرئي�س  دبي للطر�ن  رئي�س هيئة  مكتوم 
ملجموعة طر�ن �لإم��ار�ت و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن 
�آل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد  ر��شد  حممد بن 

بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة و�شمو �ل�شيخ من�شور 
�ل�شيخ ذياب  �آل مكتوم و�شمو  بن حممد بن ر��شد 
�لنقل  د�ئ��رة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  بن حممد 
باأبوظبي وعدد من �أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء و�أعيان 

�لبالد وكبار �مل�شوؤولن يف �لدولة.
ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أدى �شاحب  وقد   
ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب 
�آل ن��ه��ي��ان و�ل�����ش��ي��وخ وع����دد م��ن �حل�����ش��ور �شالة 
�أن  �إىل �هلل تبارك وتعاىل  �ملغرب جماعة مبتهلن 
يدمي �ل�شحة و�ل�شعادة على �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
“حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
ودولتنا �حلبيبة من كل  �شعبنا  و�أن يحفظ  �هلل” 
�شوء ومكروه وي��دمي على جمتمع �لإم��ار�ت نعمة 

�لأمن و�لأمان و�لت�شامح . 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �ل�شمو  �شاحب  وت��ن��اول 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�ل�شيوخ و�حل�شور 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��اأدب��������ة  �إىل  �لإفط�������ار  طع�����ام 
�لرم�شانية  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
�ل��ع��ام��رة د�ع����ن �مل����وىل ع��ز وج���ل �أن ي��دمي��ه��ا من 
نعمة ويحفظها من زو�ل �نه قريب �شميع جميب 

�لدعاء.

�مل�ش����ت�ش�فيات وكذلك �مل�شاجد.
م�ش��������تمر  �ل�شائ�������م  �إفط����������������ار  وجب�������������ات  توزي���������ع  �أن  و�أك��������������د 
�ل�ش�����هر  من  �لأي��������ام  ه���������ذه  خ������الل  جدي�������دة  مناط�������ق  و�شي�شتهدف 

�لف�شيل.

•• اليمن-وام:

وزعت دولة �لإمار�ت 80 �ألف وجبة �إفطار �شائم يف �ملحافظات �ليمنية 
�ملحررة خالل �لثلث �لأول من �شهر رم�شان �لكرمي ب�شكل يومي.

�آلف   10 وح�شرموت  وج��ب��ة  �أل���ف   15 و�ش�������بوة  وجب�����ة  �أل����ف   35
وجبة«.

�ملخيم�����ات  يف  �لأ�ش�������ر  ��ش�����تهدف  �لوجب������ات  توزي����ع  �أن  و�أ�ش�������اف 
و�ملر�ش������ى يف  �لفقي����رة  و�لأحي�������اء  �مل���������دن  فق�������ر� يف  �لأ�ش��������د  و�لأ�ش������ر 

وقال ممثل هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف �ليمن �إن وجبات �لإفطار 
توزعت على �ملحافظات على �لنحو �لتايل .. 

 2000 و�ل�شال���ع  وجب������ة   2000 وحل�������ج  وجب������ة  �ألف   15 “ع������دن 
�لغربي  و�ل�شاحل  وجب�������ة   2000 و�أبن  وجبة   2000 وتع������ز  وجب����ة 

الإمارات توزع 80 األف وجبة اإفطار �صائم يف املحافظات اليمنية املحررة

»الهوية واجلن�صية« توا�صل تنفيذ مبادرة »اأمنتك بالدك«
�لو�لدين  فيها  يهنئ  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
�ملولود، فيما تت�شمن  ويرحب بقدوم 
�ل��ر���ش��ال��ة ق��ي��م �مل���و�ط���ن���ة �ل��ت��ي حتث 
ع��ل��ى حم��ب��ة �ل��وط��ن و�لإخ���ال����س له 
�لتي  �لنبيلة  �لقيم  على  و�ملحافظة 
غ��ر���ش��ه��ا �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 
ثر�ه،  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
على  و�حل��ر���س  �مل��و�ط��ن��ن  نفو�س  يف 

عطفا  ي��اأت��ي  �مل��ب��ادرة  تنفيذ  مو��شلة 
ق��ّي��م �لنتماء  غ��ر���س  ع��ل��ى دوره����ا يف 
نفو�س  يف  ل���رت�ب���ه  و�ل������ولء  ل��ل��وط��ن 

�أبنائه �ملو�طنن.
وت�����ش��م��ل �مل���ب���ادرة ت���وزي���ع ت���ذك���ار على 
دولة  �أبناء  من  �جل��دد  �ملو�ليد  جميع 
�شخ�شية  بر�شالة  م��رف��ق��اً  �لإم�����ار�ت، 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  من �شاحب 

�أحالمك  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ك���ب���رة  ع��ات��ق��ك 
و�جلد يف عملك وتثقيف ذ�تك و�لتعلم 
من و�لديك �لذين ل هم لهما �شوى 
رع��اي��ت��ك وت��رب��ي��ت��ك وحم��ب��ت��ك، لأنك 
قرة �أعينهم، �أدعو �هلل تعاىل �أن تكون 
�شنن عمرك وحلظات حياتك مليئة 
عوناً  يبقيك  و�أن  و�ل��ه��ن��اء،  بال�شعادة 
و�شند�ً لأهلك وذخر�ً وفخر�ً لوطنك.

مع �أطيب �أمنياتي وخال�س حتياتي .. 
حممد بن ز�يد �آل نهيان".

�لتم�شك بنهجه يف حب �خلر.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�شالة  وتن�س 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�مل�����ش��ل��ح��ة ع��ل��ى : " ول�����دي �ل���غ���ايل : 
�ملباركن  �أو�ئ���ل  �أك��ون من  �أن  ي�شرين 
�حلبيبة،  �أ���ش��رت��ك  كنف  يف  ب��ق��دوم��ك 
رح���اب وطنك  �ل��ن��ور يف  تب�شر  و�أن����ت 
�ل��غ��ايل دول���ة �لإم�����ار�ت �لذي 

�أ�شكال  �شيقدم لك كل 
�لح���ت�������ش���ان 

و�ل���دع���م 

•• اأبوظبي-وام:

للهوية  �لحت����ادي����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��و����ش��ل 
�أمنتك   " م���ب���ادرة  تنفيذ  و�جل��ن�����ش��ي��ة 
بالدك " �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو 

�آل نهيان ويل  �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى  ع��ه��د 
لتهنئة  �ملا�شي  �لعام  �مل�شلحة  للقو�ت 
�لدولة،  مو�طني  من  �جل��دد  �ملو�ليد 
مو�شحة �أن �ملبادرة �لتي مت �إطالقها 

يف "عام ز�يد 2018" �شتتو��شل على 
مد�ر �ل�شنو�ت �ملقبلة.

و�أف�����اد �مل��ق��دم ح���ارب ي��و���ش��ف �ملهري 
رئ���ي�������س ق�����ش��م �جل��ن�����ش��ي��ة و�لأح��������و�ل 
�ل�شخ�شية يف �لهيئة �لحتادية للهوية 
و�جلن�شية خالل 
�إحاطة �إعالمية 
�م�������������������س ب����������اأن 

و�ملحبة، و�أرجو من �هلل تعاىل �أن يكون 
هذ� �ليوم بد�ية طريق مليء بال�شعادة 
و�لأمل معّبد بالعلم و�لطموح وحافل 
�أمل  �أن���ك  ث��ق   .. و�لإجن�����از�ت  بالعمل 
ت�شنع  �أن  على  ق���ادر  و�أن���ك  �مل�شتقبل 
ووطنك  �أمتك  وم�شتقبل  م�شتقبلك 
�لأ�شيلة  ب��ه��وي��ت��ك  متم�شكاً  ب��ي��دك، 
فاإن  �شيء،  كل  وقبل  �لنبيلة  وقيمك 
�أمانة جتاه  هي  �لتي حتملها  �لأمانة 
�مل�شوؤولية  �إن  نف�شك، 
على  �مل������ل������ق������اة 
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اأخبـار الإمـارات

جمل�س قرينة حاكم عجمان الرم�صاين ي�صت�صيف اأم�صية » تدافع القيم«

النعيمي اخلريية تنظم ملتقى رحمة الأ�صري ال�صنوي لالأيتام

حاكم عجمان وويل عهده ي�صتقبالن جموع املهنئني ب�صهر رم�صان

تنمية املجتمع يف دبي: »ي�صتاهلون« ت�صتقطب اأعدادا كبرية من املتطوعني

جمموعة عمل الإمارات للبيئة حتتفل بالفائزين يف م�صابقة الر�صم البيئي

خليفة بن زايد ي�صدر قانونني باإن�صاء هيئة اأبوظبي الرقمية ومركز اأبوظبي لل�صحة العامة
•• اأبوظبي-وام: 

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
ب�شفته حاكما لإمارة �أبوظبي، �لقانون رقم 16 ل�شنة 2019، ب�شاأن  �هلل”، 

�إن�شاء هيئة �أبوظبي �لرقمية.
�لرقمية”  �أبوظبي  “هيئة  ت�شمى  هيئة  �لقانون  هذ�  �أحكام  مبوجب  وتن�شاأ 
�لكاملة  �لقانونية  بالأهلية  وتتمتع  م�شتقلة  �عتبارية  �شخ�شية  لها  ويكون 
للت�شرف وتتبع مكتب �أبوظبي �لتنفيذي، وحتل �لهيئة حمل مركز �أبوظبي 
وموجود�ته  �أ�شوله  جميع  �إليها  وت��وؤول  و�ملعلومات  �لإلكرتونية  لالأنظمة 

وحقوقه و�إلتز�ماته وتعترب �خللف �لقانوين له.
ون�س �لقانون على �أن تخت�س �لهيئة يف �قرت�ح �ل�شيا�شات �لعامة و�خلطط 

�ل�شرت�تيجية و�ملبادر�ت فيما يتعلق باحلكومة �لإلكرتونية، و�قرت�ح �لأدلة 
�إلتز�م �جلهات �حلكومية  و�ملعاير �ملتعلقة باحلكومة �لرقمية، و�لتاأكد من 
و�لتحول  �لرقمية  باحلكومة  و�ملتعلقة  �ملعتمدة  و�ملعاير  �ل�شيا�شات  بتنفيذ 
مع  بالتن�شيق  �ملعلومات  و�أم���ن  �حلكومية  �لبيانات  وت��ب��ادل  ون�شر  �لرقمي 

�جلهات �ملعنية.
�لرقمية  �حلكومة  جم��ال  يف  �لإم����ارة  ق���در�ت  تعزيز  يف  �لهيئة  تخت�س  كما 
ومكانتها كمركز لالإبتكار يف �خلدمات و�ملجال �لتكنولوجي و�شمان حماية 
للجهات  �ملعلومات  تقنية  و�شبكات  و�أن��ظ��م��ة  و�لبيانات  �ملعلومات  و�شالمة 
�حلكومية، و�لعمل على رفع م�شتوى ��شتخد�م تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شال 

و�خلدمات �لرقمية �ملقدمة عرب �لقنو�ت �حلكومية لدى جمتمع �لإمارة.
من جهة �خرى �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

مركز  باإن�شاء  قانونا  �أبوظبي  لإم��ارة  حاكما  ب�شفته  �هلل”  “حفظه  �لدولة 
�أبوظبي لل�شحة �لعامة.

ويتمتع  م�شتقلة  �عتبارية  �شخ�شية  للمركز  يكون  �أن  على  �لقانون  ون�س 
بالأهلية �لقانونية �لكاملة للت�شرف ويتبع د�ئرة �ل�شحة.

ويهدف �ملركز �إىل �حلفاظ على �شحة �شكان �لإمارة و�شمان �شالمة �لعاملن 
فيها من خالل تعزيز مفاهيم �ل�شحة �لعامة و�ل�شحة �لوقائية.

ويخت�س �ملركز بجمع �لأدلة و�لبيانات عن حالت �لإ�شابات و�حلو�دث �ملهنية 
�خلطرة بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية لتحديد �أ�شبابها و�حلد من خماطرها 
�ل�شحة  جم��الت  يف  �ملخت�شن  وك��اف��ة  �لفنية  �خل��دم��ات  مقدمي  وت�شجيل 
�لعامة و�ل�شحة �لوقائية �ملرخ�شن من �لد�ئرة، و�شمان مر�جعة و�عتماد 

�أنظمة �جلهات �لعاملة يف �لإمارة وفقا ملتطلبات �لنظام.

•• عجمان-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  و  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
�لذين  �مل�شوؤولن  وكبار  �ل�شيوخ  �ملا�شية  �لليلة  �ل��ز�ه��ر  ق�شر  يف  عجمان 
رم�شان  �شهر  و�لتربيكات مبنا�شبة  �لتهاين  �آيات  �أ�شمى  ل�شموهما  قدمو� 

�ملبارك.

ف��ق��د ت���ب���ادل ���ش��م��وه��م��ا �ل��ت��ه��اين و�ل��ت��ربي��ك��ات م���ع ك��ب��ار رج�����الت �لدولة 
و�أ�شحاب  �لأع��م��ال  ورج���ال  و�مل�شتثمرين  �لقت�شاد  ورج���ال  و�مل�����ش��وؤول��ن 

�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لتجارية ومدر�ء �لهيئات �لعاملة يف �مارة عجمان.
�لإ�شالمية  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �لتهاين  ك��ذل��ك  �شموهما  وتلقى 
�ملباركة من �شعادة �ملهند�س عمر �حمد بن عمر مدير عام موؤ�ش�شة عجمان 
�ملوؤ�ش�شة  وموظفي  �لأق�شام  وروؤ�شاء  �لإد�ر�ت  وم��در�ء  �لعامة  للمو��شالت 
�لذين دعو� �هلل �لعلي �لقدير �أن يعيدها على �لإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة 

و�شعبها باليمن و�خلر و�لربكات.
وتقبل �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و�شمو ويل عهده �لتهاين من �ل�شيوخ 
�لعربية  �جلاليات  و�أب��ن��اء  و�ملو�طنن  �لقبائل  و�أب��ن��اء  و�لوجهاء  و�لأع��ي��ان 
�لكرمية  �ملنا�شبة  بهذه  م�شاعرهم  �شادق  عن  �أع��رب��و�  �ل��ذي  و�لإ�شالمية 
فيما بادلهم �شموهما �لتهاين بال�شهر �لف�شيل ..مبتهلن جميعا �إىل �ملوىل 

تبارك وتعاىل �أن يدمي نعمة �لأمن و�لأمان و�ل�شتقر�ر.
ح�شر �ل�شتقبالت �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �شاحب �ل�شمو 

كما �شيعمل �ملركز على و�شع بر�مج تدريبية خا�شة بالنظام لرفع �لقدر�ت 
يف جمال �ل�شحة �لعامة و�ل�شحة �لوقائية، و�إعد�د وتنفيذ وتطوير �لرب�مج 
وو�شع  �لوقائية،  و�ل�شحة  �لعامة  بال�شحة  �لعالقة  ذ�ت  و�لتثقيف  �لتوعية 
من  و�ل��وق��اي��ة  �لعاملن  �شحة  بحماية  �ملتعلقة  �ل��رب�م��ج  وتطوير  وتنفيذ 
�مل�شوحات  �إج���ر�ء  يف  �مل��رك��ز  ويخت�س  للعمل.  للرجوع  و�لتاأهيل  �لأم��ر����س 
وو�شع �أنظمة جلمع �لبيانات و�ملعلومات فيما يتعلق بال�شحة �لعامة و�ل�شحة 
�لوقائية بالتن�شيق مع �جلهات ذ�ت �لعالقة، وو�شع وتطوير وتنفيذ �لرب�مج 
و�لأن�شطة �خلا�شة بال�شحة �لعامة و�ل�شحة �لوقائية وتطوير �لإرتقاء بها، 
وتوفر �لتطعيمات �لالزمة وو�شع بر�مج �لتطعيمات و�لإعالن عنها، و�لعمل 
كنظام �إنذ�ر مبكر لل�شحة �لعامة و�ل�شحة �لوقائية، وت�شجيع وتعزيز �أمناط 

و�شلوكيات �حلياة �ل�شحية ل�شكان �لإمارة.

بن  عبد�لعزيز  و�ل�شيخ  بعجمان  و�ملالية  �لد�ري���ة  لل�شوؤون  عجمان  حاكم 
حميد  بن  ر��شد  و�ل�شيخ  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد 
�لدكتور ماجد  �ل�شيخ  و�لتخطيط ومعايل  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي 
بن �شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و�شعادة �للو�ء 
بن  ط��ارق  و�شعادة  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  عبد�هلل  بن  �شلطان 
غليطه مدير مكتب �حلاكم و�شعادة يو�شف �لنعيمي مدير عام �لت�شريفات 

و�ل�شيافة و كبار �مل�شوؤولن.

•• دبي -وام:

“ي�شتاهلون”  م��ب��ادرة  �أن  دب��ي  يف  �ملجتمع  تنمية  هيئة  قالت 
ت�شتقطب هذ� �لعام م�شاركة كبرة من �ملتطوعن من �شباب 
�جلاليات و�لعاملن يف �ملن�شاآت �لأهلية، بعد �أن حققت �ملبادرة 
�لتنظيم  عل م�شتوى  كبر�ً  �ل�شابقة تطور�ً  �لأع��و�م  على مر 

وعدد �مل�شتفيدين.
�لعمال  لإك���ر�م  تخ�ش�شها  �لتي   �� �مل��ب��ادرة  �أن  �لهيئة  وك�شفت 
�ل�شهر  خ��الل  �شتوفر   ���� �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  خ��الل  دب��ي  يف 
�إفطار للعمال  �ألف وجبة   330 �أكرث من  �لف�شيل هذ� �لعام 
يتم توزيعها يف جمموعة من �شكن �لعمال وعدد من �مل�شاجد 

مناطق  علي  جبل  ومنطقة  �لقوز  ومنطقة  دي��رة  منطقة  يف 
�أهلية  من�شاآت  �شت  من  وم�شاركة  بتنظيم  �لإم���ارة،  يف  �أخ��رى 

مرخ�شة لدى �لهيئة.
وقال �لدكتور عمر �ملثنى، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لرت�خي�س 
و�لرقابة يف هيئة تنمية �ملجتمع �إن �شهر رم�شان بات مهرجاناً 
�أن �ملبادرة ل تقت�شر  �إىل  �شنوياً لإ�شعاد �لعمال يف دبي، لفتاً 
على توزيع وجبات �لإفطار بل �أن �لأجو�ء �لرم�شانية �ملحيطة 
جتعل  �ملر�فقة  �ملتنوعة  و�لأن�شطة  �لإيجابية  و�لتجمعات  بها 
رم�شان من �أف�شل �أيام �ل�شنة وتتيح ل�شريحة �لعمال �ل�شعور 

باأجو�ء �لرحمة و�ملحبة و�لت�شامح.
يف  م�شاركتها  �أك��دت  �لآن  حتى  �أهلية  من�شاأة   19 �أن  و�أ���ش��اف 

حيث  فعالياتها �لرم�شانية حتت مظلة مبادرة “ي�شتاهلون”، 
�لف�شيل،  �ل�شهر  �أي��ام  ط��و�ل  �لفعاليات  ه��ذه  بع�س  �شت�شتمر 
�أ�شابيع و�أي��ام حمددة بحيث ميكنها �لو�شول  �أخرى يف  وتقام 

�إىل عدد �أكرب من �لعمال.
من  ع���دد  يف  ت��ق��ام  للعمال  �لرم�شانية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أن  وذك���ر 
�لأماكن منها جتمعات �شكنية وم�شاجد وذلك بغر�س �إ�شر�ك 
عن  ..م��ع��رب��ا  �لفعاليات  ه��ذه  يف  �مل�شتفيدين  م��ن  ع��دد  �أك���رب 
و�ملن�شاآت  �خلا�س  �لقطاع  �شركات  م�شاهمة  لتو�شيع  تطلعه 
�ملبادر�ت  �ملختلفة ولي�س فقط  �ملجتمعية  �ملبادر�ت  �لأهلية يف 
�لرم�شانية بحيث ت�شبح رديفاً ميكن �لعتماد عليه يف عملية 

�لتنمية �ملجتمعية �ل�شاملة.

•• عجمان-وام:

��شت�شافت قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان �ل�شيخة 
فاطمة بنت ز�يد بن �شقر �آل نهيان رئي�شة جمعية �أم 
 “ بعنو�ن  حما�شرة  �لرم�شاين  جمل�شها  يف  �ملوؤمنن 
�لدكتور  �ألقاها  �لب�شر”  ير�شم م�شتقبل  �لقيم  تد�فع 
ن�شر حممد عارف نائب �لأمن �لعام - �ملجل�س �لعاملي 
للمجتمعات �مل�شلمة و�أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية بجامعة 

�لقاهرة.
قرينة  ج��ان��ب  �إىل  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �لأم�����ش��ي��ة  ح�����ش��رت 
بنت  ف��اخ��رة  �ل�شيخة  عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب 
بن خالد  بنت حممد  �شمة  و�ل�شيخة  نهيان  �آل  �شعيد 
�آل  خالد  ب��ن  حممد  بنت  رو���ش��ة  و�ل�شيخة  نهيان  �آل 
نهيان و�ل�شيخة �شيخة بنت حممد بن خالد �آل نهيان 
�آل نهيان وعدد  و�ل�شيخة م��وزة بنت حممد بن خالد 

كبر من �شيد�ت �ملجتمع يف �لدولة.
�إىل  و�لتقدير  بال�شكر  حممد  ن�شر  �لدكتور  وت��وج��ه 
�ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد بن �شقر �آل نهيان لرعايتها 
�لتي  �لرم�شانية  �لأم�شية  لهذه  �لكرمي  وح�شورها 

•• دبي -وام:

�لإمار�ت  عمل  جمموعة  �حتفلت 
م�شابقة  يف  ب��ال��ف��ائ��زي��ن  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
 2019 ل����ع����ام  �ل���ب���ي���ئ���ي  �ل���ر����ش���م 
ب��ت��وزي��ع �جل���و�ئ���ز عليهم  وق���ام���ت 
�م�س  �أقامته  �ل��ذي  �حلفل  خ��الل 

يف �ملركز �لإ�شماعيلي بدبي.
رئي�شة  �مل��رع�����ش��ي  ح��ب��ي��ب��ة  وق���ال���ت 
�ملجموعة خالل �حلفل �إن م�شابقة 
�ل��ر���ش��م ه���ذ� �ل��ع��ام ���ش��ه��دت تنفيذ 
�لأهد�ف رقم 5 و 7 و 11 و 13 و 
15 من �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، 
مو�شوعات  �إىل  ت��ط��رق��ت  و�ل���ت���ي 
م��ث��ل �ل���ط���اق���ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة، و�مل����دن 
و�لعمل  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  و�مل��ج��ت��م��ع��ات 
�مل��ن��اخ��ي، و�حل���ي���اة ع��ل��ى �لأر������س. 
 2019 ع����ام  دورة  �أن  و�أ����ش���اف���ت 

حتر�س على �إقامتها يف كل عام وت�شعى فيها لرت�شيخ 
�لقيم �ل�شالمية و�لإن�شانية يف نفو�س �أفر�د �ملجتمع.

باأنه  �لقيم”  “تد�فع  �ملحا�شرة  عنو�ن  معنى  و�أو�شح 
�لت�شادم  ولي�س  �ملتقدم  �ملوقع  �إىل  للو�شول  �لت�شابق 
�جلماعية  �لقيم  فمنها  �أن����و�ع  �إىل  �لقيم  �شنف  كما 
وه����ذه ق��ي��م ع��ام��ة ل��ي�����س ب��ه��ا �خ��ت��الف وه��ن��اك �لقيم 
�لفردية �خلا�شة وهي �لتي تتعلق بال�شلوكيات و�أخالق 
�لأ�شخا�س وقد تخ�شع للتفكيك و�لت�شكيك من قبل 

�لغر.
�أن هناك فرقا بن �لوجود و�حل�شور ويجب  و�أ�شاف 
�أن يكون لالإن�شان ح�شور� موؤثر� و�أن يعطي ويتميز يف 

عطائه حتى ي�شتطيع �حلفاظ على �لقيم.
�لقيم  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ن��ح��اف��ظ  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ب��ل  �إىل  و�أ�����ش����ار 
وجتريدها  وحتريرها  عامة  �ن�شانية  كقيم  وتقدميها 
من �خل�شو�شية وحتويلها �إىل مناذج جاذبة كالفنون 
تكون  �أن  �أي  تعليمية  �إىل منظومة  و�لآد�ب وحتويلها 
ثقافة  �إىل  حتويلها  و�خ���ر�ً  �لتعليم..  مناهج  �شمن 
و�لبحث  للقيم  �لعملي  �لتطبيق  و�أكد �شرورة  عاملية. 

عن مناذج حية عند تطبيق منظومة �لقيم.

م�شاركة  م���ع���دل  �أع����ل����ى  ����ش���ه���دت 
ع��ل��ى �لإط����الق م��ن �مل���د�ر����س منذ 
ب��د�ي��ة �ل��ربن��ام��ج يف ع���ام 2004 
ح��ي��ث ���ش��ارك م��ا جم��م��وع��ه 566 

 162،000 م��ن  �أك��رث  و  مدر�شة 
�أن  �إىل  ول��ف��ت��ت  و ط��ال��ب��ة.  ط��ال��ب 
�مل�شابقة هذ� �لعام ت�شمنت ثالثة 
مو�شوعات و��شعة �لنطاق وقوية، 

مت تنظيمها وفًقا لأحدث �لق�شايا 
�لبيئية و�لتطور�ت حيث مت طرح 
عائلة  و�ح�������د،  “عامل  م���و����ش���وع 
و�حدة” متا�شياً مع عام �لت�شامح، 

ترت�وح  �لذين  �لطلبة،  �شجع  مما 
عاًما،   16 و   12 ب��ن  �أع��م��اره��م 
وثقافة  جمتمع  �أهمية  فهم  على 

�ملت�شاحمن.

•• عجمان-وام:

ر��شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة  �أق��ام��ت 
رحمة  ملتقى  �خل��ري��ة  �لنعيمي 
�لأ�������ش������ري �خل����ام���������س، ل���الأي���ت���ام 
حفظة  ول�����ت�����ك�����رمي  و�أ�������ش������ره������م 
�مل�شتحقة  و�لأ�شر  �لكرمي  �لقر�آن 
يف  �مل�����ش��ارك��ن  و�ل���رع���اة  �ملتعففة، 
�أكرث  �شمت  �حتفالية  يف  �مللتقى، 
مائدة  ع��ل��ى  �شخ�شا   350 م���ن 
�شر�ي  فندق  يف  جماعية،  �إف��ط��ار 

عجمان.
وقالت �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل 
�لنعيمي مدير عام موؤ�ش�شة حميد 
بن ر��شد �لنعيمي �خلرية، “�إننا 
�إف��ط��ار جماعي  يف  �ل��ي��وم  جنتمع 
نظمته �ملوؤ�ش�شة لالأيتام و�أ�شرهم 
موؤ�ش�شة  م��ن  �هلل  ك��ت��اب  وح��ف��ظ��ة 
�لكرمي،  للقر�آن  ر��شد  بن  حميد 
ل���ن���ك���ون م���ع���ه���م يف ه�����ذه �لأي�������ام 
�مل��ب��ارك��ة ك��ع��ائ��ل��ة و�أ����ش���رة و�ح���دة 

جتمعنا رو�بط �لأخوة و�ملحبة«.
ياأتي  �مل��ل��ت��ق��ى  :”هذ�  و�����ش���اف���ت 

على وجوههم«. وقدمت �ملوؤ�ش�شة 
�لأ�شري  �مللتقى  فعاليات  خ��الل 
لالأيتام  زك����اًة  دره���م  �أل���ف   200
ختام  ويف   . للموؤ�ش�شة  �ملنت�شبن 
�ل�����ش��ي��خ��ة عزة  �مل���ل���ت���ق���ى ك���رم���ت 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  حفظة  �لنعيمي 
م���ن ط��ل��ب��ة م��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��ي��د بن 
�لكرمي،  ل��ل��ق��ر�آن  ر����ش��د خل��دم��ة 
و�لأ�شر �مل�شتحقة من جلنة �لأ�شر 
�ملتعففة �لتابعة جلمعية د�ر �لرب 

باأم �لقيوين، و�جلهات �لر�عية.

�شاحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  �ن���ع���ك���ا����ًش���ا 
ر��شد  ب��ن  حميد  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي 
حاكم عجمان و�شمو �ل�شيخ عمار 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ويل عهد  ح��م��ي��د  ب���ن 
�لأعمال �خلرية  عجمان، لدعم 
كافة،  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لأطفال  بفئة  �شموهما  و�هتمام 
�لأيتام و�لأ�شر �ملتعففة وحمدودة 
عونهم  �ملوؤ�ش�شة  لتكون  �ل��دخ��ل؛ 
و�شندهم، وت�شهم يف ر�شم �لب�شمة 

»دبي الطبية« تنظم برناجما لتعزيز تخ�ص�صات الطب ال�صيني التكميلي والبديل
�ملو��شيع �لرئي�شة فيها. ويعد هذ� �لربنامج ثمرة لالتفاقية �لتي وقعتها 
�شلطة مدينة دبي �لطبية مع جممع “جو�ن دونغ – مكاو” لتكنولوجيا 
�لطب �ل�شيني �لتقليدي �لتجاري يف �شهر �شبتمر �ملا�شي لتبادل �ملعرفة 
يف  �لتقليدي  �ل�شيني  �ل��ط��ب  جم��ال  يف  و�مل��ع��اي��ر  �ل�شيا�شات  وت��ط��وي��ر 

�ملنطقة �حلرة.
�ل�شيني  ل��ل��ط��ب  �ل��وط��ن��ي��ة  �لإد�رة  ع��ن  �ل��ربن��ام��ج مم��ث��ل��ون  يف  و����ش���ارك 
جلمهورية  �لعامة  و�لقن�شلية  �ل�شعبية  �ل�شن  جمهورية  يف  �لتقليدي 
�لطب  لتكنولوجيا  مكاو”   – دون���غ  “جو�ن  وجم��م��ع  �ل�شعبية  �ل�شن 
دبي  مدينة  ل�شلطة  �لتنفيذي  و�ل��ف��ري��ق  �ل��ت��ج��اري  �لتقليدي  �ل�شيني 
�لطبية و�أكرث من 250 مبن فيهم �أخ�شائيو �لرعاية �ل�شحية و�ملر�شى 
. وقال عمر�ن �شيخ رئي�س قطاع �ل�شتثمار يف �شلطة مدينة دبي �لطبية 
لتكنولوجيا �لطب  – مكاو”  “جو�ن دونغ  �ل�شر�كة مع جممع  �إن هذه 

 – دونغ  “جو�ن  ملجمع  �لتنفيذية  �لرئي�شة  لو هونغ  �أ�شارت  من جانبها 
�لطب  �أن  �إىل  �لتجاري  �لتقليدي  �ل�شيني  �لطب  لتكنولوجيا  مكاو” 
�ل�شيني �لتقليدي يعد �أحد �ل�شناعات �لنا�شئة يف مدينة مكاو �ل�شينية 
لفتة �إىل �أن جممع “جو�ن دونغ – مكاو” يركز على هدفن �أ�شا�شين 
و�إيجاد  �ل���دويل  �مل�شتوى  على  �جل���ودة  ملر�قبة  ق��اع��دة  بناء  يف  متمثلن 

من�شة تبادل �شناعة �لرعاية �ل�شحية �لدولية.
بدورها قالت و�نغ �شياو بن �ملديرة �لعامة لإد�رة �لتعاون �لدويل للطب 
�ل�شيني �لتقليدي يف �ل�شن �إن تطور �لطب �ل�شيني �لتقليدي يف �خلارج 
حقق نتائج مثمرة ..موؤكدة �أهمية �لرتويج �مل�شرتك بن جممع “جو�ن 
لتكنولوجيا �لطب �ل�شيني �لتقليدي �لتجاري ومدينة  – مكاو”  دونغ 
دبي �لطبية يف �ل�شرق �لأو�شط ما �شي�شاعد يف تعزيز �لعرت�ف بالطب 

�ل�شيني �لتقليدي حول �لعامل.

•• دبي -وام:

“جو�ن  جممع  مع  بالتعاون  برناجما  �أم�س  �لطبية  دبي  مدينة  نظمت 
دونغ – مكاو” لتكنولوجيا �لطب �ل�شيني �لتقليدي �لتجاري يهدف �إىل 
تبادل �خلرب�ت وزيادة �لوعي بخدمات �لطب �ل�شيني �لتكميلي و�لبديل 

وتعزيز وجودها يف �ملنطقة �حلرة.
لتبادل  مكاو  “دبي-  ��شم  يحمل  �ل��ذي   - �لربنامج  فعاليات  وت�شمنت 
ب��دع��م م��ن »  و�أق���ي���م  �ل�����ش��ي��ن��ي �لتقليدي”  �ل��ط��ب  �خل����رب�ت يف جم���ال 
 - �لطبية  دبي  �شريك مدينة   «  Beijing Tong Ren Tang
معر�شا يحوي تخ�ش�شات �لطب �لتكميلي و�لبديل ومنتجات وخدمات 
متخ�ش�شة يف �لطب �ل�شيني وندوة معتمدة خا�شة حول �لطب �ل�شيني 
بن  من  وتطوره  �ل�شيني  �لطب  عوملة  مو�شوع  ناق�شت  �لتي  �لتقليدي 

و�لثنائية  �ل�شرت�تيجية  �لعالقات  �شتعزز  �لتجاري  �لتقليدي  �ل�شيني 
بن دولة �لإمار�ت و�ل�شن �لتي فتحت �آفاقا جديدة للعمل �مل�شرتك يف 
خمتلف �لقطاعات بن �لبلدين حيث يعترب هذ� �لربنامج من�شة فاعلة 
�ل�شيني  �لطب  جم��ال  يف  و�ملعاير  �ل�شيا�شات  وتطوير  �ملعرفة  لتبادل 

�لتقليدي يف مدينة دبي �لطبية وخارجها.
وذكرت �شتان يل �لقن�شل �لعام بالنيابة يف �لقن�شلية �لعامة جلمهورية 
�ل�شن �ل�شعبية �أن �لطب �ل�شيني �لتقليدي يحظى باهتمام و��شع وتطور 
�لتي تعمل يف جمال  �ملوؤ�ش�شات  �لع�شر�ت من  دبي مبا يف ذلك  �شريع يف 
“جو�ن  ب��اأن جممع  �حل��ايل منوهة  �لوقت  �لتقليدي يف  �ل�شيني  �لطب 
دونغ – مكاو” لتكنولوجيا �لطب �ل�شيني �لتقليدي �لتجاري يعد �أول 
دونغ  ج��و�ن  مقاطعة  حكومتي  بن  م�شرتك  ب�شكل  تطويره  مت  م�شروع 

وماكاو لتعزيز �شناعة �لأدوية �ل�شينية �لتقليدية على م�شتوى �لعامل.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-الفجر 

�ل�شغر،  ك��رمي  �ل��دك��ت��ور  ��شتقبل 
�شعادة  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة  م���دي���ر 
�ل�شفر  بوي”  “لودوفيك 
�ل��ف��رن�����ش��ي ل���دى دول����ة �لإم������ار�ت، 
حيث جرى �فتتاح مركز “�لر�بطة 
عجمان«   - �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
 Alliance Française“
بتعليم  �ملتخ�ش�س   ”-Ajman
�لأن�شطة  �لفرن�شية وتنظيم  �للغة 
�لفرن�شية،  �لثقافية  و�لفعاليات 
�جلامعة  م���دي���ر  ن�����و�ب  ب��ح�����ش��ور 
وع������م������د�ء �ل����ك����ل����ي����ات وع��������دد من 
�لفرن�شية  �ل�شفارة  من  �مل�شوؤولن 
وم������رك������ز �ل�����ر�ب�����ط�����ة �ل���ث���ق���اف���ي���ة 

�لفرن�شية.
يف  �ل�شغر  ك��رمي  �لدكتور  و�أ���ش��ار 
كلمة له خالل حفل �لفتتاح: “�إن 

�ختيار جامعة عجمان لتاأ�شي�س فرع 
�لفرن�شية  �لثقافية  �لر�بطة  ملركز 
يزيدنا فخر�، ويعد �إجناز� ي�شاف 
�ملتو��شلة  �جلامعة  �إجن����از�ت  �إىل 
جامعة  مكانة  تعزيز  �شعيد  على 

�لعاملية  �خل���ارط���ة  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان 
للتعليم �لعايل، حيث تعدُّ �جلامعة 
�لدولة  يف  �لآن  و�ل��وح��ي��دة  �لأوىل 
�ل���ت���ي حت��ت�����ش��ن م��ث��ل ه����ذ� �ملركز 
�ملتخ�ش�س بتعليم �للغة �لفرن�شية 

و�لفعاليات  �ل��ن�����ش��اط��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
�لثقافية �لفرن�شية«.

موؤكد� �أن موقع �إمارة عجمان �لتي 
تتو�شط �لعديد من �إمار�ت �لدولة 
يجعلها مكانا جاذبا للجمهور ممن 

�لفرن�شية.  �للغة  تعلم  يرغبون يف 
�شيبد�أ  �مل���رك���ز  �أن  �إىل  وم�������ش���ر� 
ب���اإط���الق ب���ر�جم���ه �ل��ت��دري��ب��ي��ة يف 
�شبتمرب �ملقبل. و�شيتمتع منت�شبي 
وخريجيها  وط��ل��ب��ت��ه��ا  �جل���ام���ع���ة 

باأ�شعار خا�شة وتناف�شية.
وبّن �ل�شيد برنارد فرنترو، مدير 
�أن  �لفرن�شية،  �لثقافية  �ل��ر�ب��ط��ة 
بتعلم  �لر�غبن  �شي�شتقبل  �ملركز 
 7 عمر  م��ن  ب��دًء  �لفرن�شية  �للغة 
�شنو�ت، وي�شتهدف جميع قطاعات 
�مل���ج���ت���م���ع م�����ن ط���ل���ب���ة �مل�����د�ر������س 
و�جل��ام��ع��ة وج��م��ه��ور ع��ري�����س من 
�لفرن�شية.  �للغة  بتعلم  �لر�غبن 
معتمد�  �شيكون  �مل��رك��ز  �أن  م��وؤك��د� 
 »DEIF« و »TEF« لمتحانات

.»DAEFIE« و »DAIF« و
�مل���رك���ز يف جامعة  �ف��ت��ت��اح  وي���اأت���ي 
تفعيل  �جت���اه  يف  كخطوة  عجمان 

كانت  �ل����ت����ي  �ل����ت����ع����اون  �ت���ف���اق���ي���ة 
�جل��ام��ع��ة ق���د وق��ع��ت��ه��ا م���ع �ملعهد 
�خلارجية  ل��وز�رة  �لتابع  �لفرن�شي 
�ل�شفارة  م��ظ��ل��ة  حت��ت  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة يف دول������ة �لإم���������ار�ت، 
�لر�مية �إىل تعزيز وتقوية �لتعاون 
بر�مج  ولتح�شن  �جل��ان��ب��ن،  ب��ن 
بالإ�شافة  و�ل���ت���ع���ل���ي���م،  �ل���ب���ح���ث 
و�لباحثن  �لأ����ش���ات���ذة  ت��ب��ادل  �إىل 

و�ل��ط��الب، ومب��ا يدعم  و�ملوظفن 
�لقت�شادية  على �جلهات  �لنفتاح 
و�لفرن�شية-�لإمار�تية،  �لفرن�شية 
ل����ش���ي���م���ا م�����ن خ������الل �مل�������ش���ارك���ة 
وتبادل  و�مل�������ش���اري���ع  �لأن�����ش��ط��ة  يف 
�لأعمال  جم��ل�����س  م���ع  �مل��ع��ل��وم��ات 

�لفرن�شي بدبي.
�لر�بطة  مركز  �أن  بالذكر  وجدير 
تاأ�ش�س  ق���د  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 

يف  ب��اري�����س  �لفرن�شية  بالعا�شمة 
�للغة  تعزيز  بهدف   ،1883 ع��ام 
�مل�شتوى  على  �لفرن�شية  و�لثقافة 
�ل��ع��امل��ي، وي��زخ��ر �مل��رك��ز ب��اأك��رث من 
137 دول���ة، مبا  يف  ف��رع��ا   850
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  ذل���ك  يف 
ثالثة  �مل��رك��ز  ل��دى  حيث  �ملتحدة، 
�أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ن ودبي،  ف����روع يف 

و�ملركز �لر�بع �لآن يف عجمان.

•• اأبوظبي-وام:

نفذت مديرية �ملوؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شالحية بقطاع �أمن �ملجمع يف �شرطة 
�لإمار�ت  وطني  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  للنزلء  تثقيفية  حما�شر�ت  �أبوظبي 
تناولت �أهمية �لت�شامح و�لتعاي�س وقبول �لآخر من �ملنظور �لديني و�لجتماعي 

و�لثقايف و�لوطني و�أثر ذلك يف ن�شر �لأمن و�ل�شتقر�ر �ملجتمعي.
وتاأتي �ملحا�شر�ت �شمن مبادرة �أيادي �لت�شامح حتت عنو�ن “�إمار�ت �لت�شامح 
.. على نهج ز�يد«. وتناول ف�شيلة �ل�شيخ خالد حمد �لزعابي خالل �ملحا�شرة 

�ملوؤ�ش�شة �لعقابية  ب��اد�رة  “ يف م�شرح �لنزلء  “ �شهر �لت�شامح  �لأوىل بعنو�ن 
و�لإ�شالحية – �لوثبة بح�شور 55 نزيال حما�شن �لأخالق و�للتز�م بالتقوى 

و�تباع نهج �لنبي حممد -�شلى �هلل عليه و�شلم- يف �لعفو و�لت�شامح.
“ بح�شور  و�ل�شالم  �لتعاي�س  “ فن  �لثانية حتت عنو�ن  �ملحا�شرة  وتطرقت 
24 نزيلة �أهمية �لقتد�ء ب�شرة �لنبي حممد �شلى �هلل عليه و�شلم يف �لبتعاد 
عن �لغ�شب وتر�شيخ �لت�شامح كقيمة �شامية يف حياتنا و�لعتذ�ر عن �خلطاأ.. 
و�لعمل  �لدعاء  يف  و�لجتهاد  �ملبارك  رم�شان  �شهر  ف�شائل  ��شتعر�شت  كما 

�ل�شالح.

�صرطة اأبوظبي.. حما�صرات تثقيفية لنزلء 
املوؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي 
و�لتوطن  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�������و�رد  وزي�����ر 
“ �إع����ادة تنظيم نادي  ���ش��اأن  ق���ر�ر� يف 
�شركاء �لتوطن يف �لقطاع �خلا�س” 
�����ش���ت���ح���دث مب���وج���ب���ه ف���ئ���ة ج���دي���دة 
لت�شبح فئات �لع�شوية �أربع بدل من 
ثالث فئات حت�شل مبوجبها �ملن�شاآت 
�أبرزها  م��ن  ح�شرية  �م��ت��ي��از�ت  على 
من  �لعمالة  ��شتقد�م  تكلفة  خف�س 
خالل �شد�د ر�شم قيمته 300 درهم 
�لعمل  ت�شريح  وجت��دي��د  ل���ش��ت��خ��ر�ج 
�لتوطن  لن�شب  وفقا  عامن  ومدته 
وم�شتوى  �مل���ن�������ش���اأة  حت��ق��ق��ه��ا  �ل���ت���ي 
ع�شويتها يف �لنادي �لذي مت �إطالقه 

خالل �لعام قبل �ملا�شي.
�ل�شعي  �إط��ار  يف  �جلديد  �لقر�ر  ياأتي 
�لقطاع  يف  �ل���ت���وط���ن  ن�����ش��ب��ة  ل���رف���ع 
�خل��ا���س وت��ع��زي��ز �ل��ت��ن��وع �ل��ث��ق��ايف يف 
���ش��وق �ل��ع��م��ل وحت��ف��ي��ز �مل��ن�����ش��اآت على 
�ل��ع��ام��ل��ن مم��ن يقيمون يف  ت��وظ��ي��ف 
�لدولة وخ�شو�شا من هم على �إقامة 
�ملو�طنات  ت��وظ��ي��ف  وك���ذل���ك  ذوي���ه���م 
و�أ�شحاب �لهمم مبا ي�شهم يف حتقيق 
لروؤية  �لوطنية  �لأجندة  م�شتهدفات 

�لإمار�ت 2021 ذ�ت �لعالقة.

�ملن�شاآت  لكل  �ل����وز�ري  �ل��ق��ر�ر  ويتيح 
�لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  ل��دى  �مل�شجلة 
و�لتوطن �لن�شمام لع�شوية �لنادي 
�ملن�شاآت  ت�شمل  �أول��وي��ات  لثالث  وفًقا 
للتوطن  �مل��رت��ف��ع��ة  �لأول�����وي�����ة  ذ�ت 
لديها  للعمل  تتطلب  م��ن�����ش��اآت  وه���ي 
ع��ال��ي��ة ومتار�س  م��ه��اري��ة  م�����ش��ت��وي��ات 
�لقطاعات  يف  �ق��ت�����ش��ادي��ة  �أن�����ش��ط��ة 
�ملالية، �لتعليم، �ل�شحة، �ل�شت�شار�ت، 
ولدى  �ملثال  �شبيل  على  و�لت�شالت 

كل منها 125 عاماًل فاأكرث.
و ت�شمل �لأولوية �ملتو�شطة للتوطن 
�ملن�شاآت �لتي متار�س �أن�شطة �قت�شادية 
قطاعات  يف  �ملثال،  �شبيل  على  تعمل، 
�ل�شيافة، و�لنقل  �لتجارة و�لتجزئة، 
، ولدى كل منها 250 عامال فاأكرث 
�ملنخف�شة  �لأول���وي���ة  ت�شمل  ح��ن  يف 
�ل��ت��ي ل تتطلب  �مل��ن�����ش��اآت  ل��ل��ت��وط��ن 
للعمل لديها م�شتويات مهارية عالية، 
�أن�����ش��ط��ة �ق��ت�����ش��ادي��ة تعمل،  ومت��ار���س 
على �شبيل �ملثال، يف قطاعات �لت�شييد 
و�لبناء، و�لنظافة، و�حلر��شة، ولدى 

كل منها 500 عامل فاأكرث.
ع�شوية  مت��ن��ح   ، �ل����ق����ر�ر  وب��ح�����ش��ب 
�لتي  �خلا�س  �لقطاع  ملن�شاآت  �لنادي 
تتقدم بطلب �ل�شرت�ك يف �لنادي �إىل 
بالوز�رة  �ملعنية  �لتنظيمية  �ل��وح��دة 

خالل  �لع�شوية  طلب  يف  تبت  �ل��ت��ي 
م���دة ل جت���اوز ع�����ش��رة �أي����ام ع��م��ل من 
ت���اري���خ ت���ق���دمي �ل��ط��ل��ب وذل�����ك بعد 
�مل��ن�����ش��اأة وقت  م��ن خلو �شجل  �ل��ت��اأك��د 
�أي�����ة خمالفات  م���ن  �ل��ط��ل��ب  ت���ق���دمي 
يف  بها  �مل��ع��م��ول  �لقانونية  لالأنظمة 
�لوز�رة وكذلك تو�فر ن�شبة �لتوطن 

�ملطلوبة.
وح�����دد �ل����ق����ر�ر ع�����ش��وي��ة �ل����ن����ادي يف 
�لأوىل  ت�شمل  فئات  �أرب��ع  و�ح��دة من 
حيث  �لبالتينية”  �ل��ف��ئ��ة   “ م��ن��ه��ا 
  12 ت��وط��ن  ن�شبة  وج���ود  ت�شتوجب 
ب��امل��ئ��ة ل���دى �مل��ن�����ش��اآت ذ�ت �لأول���وي���ة 
�ملرتفعة للتوطن و 7  باملئة للمن�شاآت 
�ملائة  يف  و3  �ملتو�شطة  �لأول��وي��ة  ذ�ت 
�ملنخف�شة  �لأول���وي���ة  ذ�ت  للمن�شاآت 

للتوطن.
ويتم �إدر�ج �ملن�شاآت �لأع�شاء يف �لفئة 
ت�شنيف  ن���ظ���ام  ���ش��م��ن  �ل��ب��الت��ي��ن��ي��ة 
�ملن�شاآت لدى �لوز�رة وب�شكل فوري يف 
حال كانت م�شتوفية للن�شب �ملطلوبة 
عند تقدميها لطلب �لع�شوية وهو ما 
يتيح لها مز�يا عدة من �أبرزها �شد�د 
ل�شتخر�ج  ف��ق��ط  دره���م   300 ر���ش��م 
عن  ف�شال  �لعمل  ت�شريح  وجت��دي��د 
�مل�شريف  �ل�شمان  ��شرتجاع  �إمكانية 
�لعاملن  جميع  ع��ل��ى  �ل��ت��اأم��ن  ع��ن��د 

خدمة  على  �حل�شول  وكذلك  لديها 
�ل�����ش��ج��ادة �حل���م���ر�ء �ل��ت��ي ت��ت��ي��ح لها 
�لأول���وي���ة يف �إجن����از خ��دم��ات �ل����وز�رة 
عرب خدمة �خلط �ل�شريع وتخ�شي�س 
مدير حل�شابها و�حل�شول على بع�س 

�خلدمات �ملجانية للتوعية.
وت�شمل �لفئة �لثانية وهي “�لذهبية” 
�ملرتفعة  �لأول�����وي�����ة  ذ�ت  �مل���ن�������ش���اآت 
توطن  ن�شبة  حتقق  و�لتي  للتوطن 
�لأولوية  ذ�ت  و�مل��ن�����ش��اآت  �مل��ائ��ة  يف   8
توطن  ن�شبة  حتقق  �لتي  �ملتو�شطة 
تبلغ 4 يف �ملائة و�ملن�شاأت ذ�ت �لأولوية 
ن�شبة  تبلغ  �لتي  للتوطن  �ملنخف�شة 

�لتوطن فيها و�حد  باملئة.
�لإع�شاء  للمن�شاآت  �لفئة  وتوفر هذه 

فيها �إمكانية �إعادة ت�شنيفها بو�شعها 
نظام  ���ش��م��ن  /�أ/  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ف��ئ��ة  يف 
�لوز�رة  ل��دى  �ملتبع  �ملن�شاآت  ت�شنيف 
�أيهما  �حلالية  فئتها  على  �إبقاوؤها  �أو 
وجتديد  �إ������ش�����د�ر  وك����ذل����ك  �أف�������ش���ل 
ت�شاريح �لعمل �ملقدمة على �مل�شتوى 
�ملهاري 1، 2، 3 �ملعتمد بالوز�رة وفق 

ر�شوم ت�شنيف �لفئة �لأوىل.
للمن�شاآت  �لذهبية  �لفئة  تتيح  كما 
ت�شاريح  وجتديد  ��شتخر�ج  �لأع�شاء 
ت�����ش��ن��ي��ف �لفئة  �ل��ع��م��ل وف����ق ر����ش���وم 
�لأوىل، وذلك بالن�شبة للعمال �لذين 
�لفنية  ل��ل��رب�م��ج  ط��ب��ق��اً  ت�شتقدمهم 
و�ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��رره��ا �ل�����وز�رة 
وكذلك  �لثقايف  �لتنوع  تعزيز  بهدف 
بالن�شبة للعمال �لذين يتم توظيفهم 
من خالل ت�شريح �لعمل ملن هم على 
�إقامة ذويهم ف�شال عن �حل�شول على 
و�إمكانية  �حل��م��ر�ء  �ل�شجادة  خ��دم��ة 
�����ش���رتج���اع �ل�����ش��م��ان �مل�������ش���ريف عند 

�لتاأمن على جميع عمال �ملن�شاأة.
“�لفئة  وت�����ش��م �ل��ف��ئ��ة �ل��ث��ال��ث��ة وه���ي 
�لأول���وي���ة  “ �مل��ن�����ش��اآت ذ�ت  �ل��ف�����ش��ي��ة 
�ملرتفعة للتوطن و�لتي حتقق ن�شبة 
توطن تبلغ 4 يف �ملائة و�ملن�شاآت ذ�ت 
ن�شبة  تبلغ  �لتي  �ملتو�شطة  �لأول��وي��ة 
�لتوطن فيها 2،5 يف �ملائة و�ملن�شاآت 

تبلغ  �ل��ت��ي  �ملنخف�شة  �لأول���وي���ة  ذ�ت 
ن�شبة �لتوطن فيها 0،5  باملئة.

وتدرج من�شاآت �لفئة �لف�شية يف �لفئة 
�ملتبع  �لت�شنيف  �شمن  /ب/  �لثانية 
�ب��ق��اوؤه��ا على فئتها  �أو  �ل����وز�رة  ل��دى 
لها  تتيح  كما  �أف�شل  �أيهما  �حلالية 
�لع�شوية �لف�شية ��شتخر�ج وجتديد 
ت�شاريح �لعمل �ملقدمة على �مل�شتوى 
وفق  ب��ال��وز�رة  �ملعتمد   2  ،1 �مل��ه��اري 
وكذلك  �لأوىل  �لفئة  ت�شنيف  ر�شوم 
ت�شتقدمهم  �ل��ذي��ن  للعمال  بالن�شبة 
و�لتاأهيلية  �ل��ف��ن��ي��ة  ل��ل��رب�م��ج  ط��ب��ق��اً 
�ل��ت��ي ت��ق��رره��ا �ل�����وز�رة ب��ه��دف تعزيز 
�لتنوع �لثقايف و �لذين يتم توظيفهم 
من خالل ت�شاريح �لعمل ملن هم على 
�إقامة ذويهم ف�شال عن �حل�شول على 
و�مكانية  �حل��م��ر�ء  �ل�شجادة  خ��دم��ة 
�����ش���رتج���اع �ل�����ش��م��ان �مل�������ش���ريف عند 

�لتاأمن على جميع عمال �ملن�شاأة.
ك��م��ا ت�����ش��م �ل��ف��ئ��ة �ل���ر�ب���ع���ة وه����ي “ 
�ملن�شاآت  جميع   “ �ل��ربون��زي��ة  �ل��ف��ئ��ة 
يتو�فق  مب��ا  �لعاملن  ت�شتقدم  �لتي 
و�لتاأهيلية  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل����رب�م����ج  م����ع 
�لب�شرية  �مل����و�رد  وز�رة  ت��ق��ره��ا  �ل��ت��ي 
�لتنوع  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  و�ل����ت����وط����ن 
�لنظر  بغ�س  �لعمل  �شوق  يف  �لثقايف 
�لتوطن  ون�شب  �أولوية  م�شتوى  عن 

�شمن  �ملن�شاآت  ه��ذه  تبقى  حيث  فيها 
قابلة  �أ�شهر  �شتة  مل��دة  �مل��ذك��ورة  �لفئة 
ي�����ش��ت��وج��ب عليها  ب��ح��ي��ث  ل��ل��ت��ج��دي��د 
�����ش���ت���ي���ف���اء ن�شب  �مل������دد  خ�����الل ه�����ذه 
توطن توؤهلها لالن�شمام �إىل �أي من 
فئات �لع�شوية �لثالث �لأخرى ويتم 
حال  يف  �ل���ن���ادي  يف  ع�شويتها  �ن��ه��اء 
�ملطلوبة  �لن�شب  م��ن  �أي  ت�شتوف  مل 

للتوطن عند �نتهاء �ملدد �ملذكورة.
لأع�شائها  �ل��ربون��زي��ة  �لفئة  وت��وف��ر 
وجتديد  �����ش���ت���خ���ر�ج  ر����ش���م  ت�����ش��دي��د 
�لفئة  يف  �مل��ق��رر  وف��ق  �لعمل  ت�شريح 
وذل����ك  دره�������م   300 وه������و  �لأوىل 
ت�شتقدمهم  �ل��ذي��ن  للعمال  بالن�شبة 
طبقا للرب�مج �لفنية و�لتاأهيلية ذ�ت 
عن  ف�شال  �لثقايف  بالتنوع  �لعالقة 

خدمة �ل�شجادة �حلمر�ء.
ون�س �لقر�ر �لوز�ري على �أن تتم كل 
�شتة �أ�شهر على �لأكرث مر�جعة ن�شب 
�لتوطن لدى �ملن�شاآت �لأع�شاء و�لتي 
�لناجتة  للن�شبة  طبقا  �حت�شابها  يتم 
�ملو�طنن  عدد  �إجمايل  �حت�شاب  عن 
�مل�شجلة  �ل��ع��م��ال��ة  ع���دد  �إج��م��ايل  �إىل 
�لعمل  ت�شاريح  ولأع��د�د  �ملن�شاأة  على 
و�مل�شجلة  للمو�طنن  فعاًل  �ل�شادرة 
ع���ل���ى �أن���ظ���م���ة �ل����������وز�رة و�ل����ت����ي يتم 
�ملعاير  �حت�شابها وفقا ملجموعة من 

ر�تب  �لع��ت��ب��ار قيمة  ت��اأخ��ذ يف  �ل��ت��ي 
�ملو�طنن  ت��دري��ب  وح����الت  �مل��و�ط��ن 
�لوز�رة  تنظمها  �لتي  �لرب�مج  �شمن 
�ل�شادرة  �ل��ع��م��ل  ت�����ش��اري��ح  وك���ذل���ك 
�أ�شحاب  م���ن  �مل���و�ط���ن���ن  ل��ت��وظ��ي��ف 
�ملو�طنات  لتوظيف  وك��ذل��ك  �ل��ه��م��م 
يف �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي ي��رت��ف��ع فيها �أع���د�د 
�لباحثات عن �لعمل. كما ن�س �لقر�ر 
ع��ل��ى �أن جت���دد ع�����ش��وي��ة �مل��ن�����ش��اآت يف 
�لفئات �لف�شية و�لذهبية و�لبالتينية 
بعد عام من �ن�شمامها لأي من هذه 
بالمتياز�ت  متتعها  وبالتايل  �لفئات 
ط��امل��ا حافظت  فئة  ك��ل  توفرها  �ل��ت��ي 
على �ملعاير �لتي منحت على �أ�شا�شها 
ع�شوية �لنادي فيما تزول عنها ميزة 
�لعمل  لت�شاريح  �ملخف�شة  �ل��ر���ش��وم 
�لتي  �ل��ت��وط��ن  بن�شب  �إخ��الل��ه��ا  ف��ور 
ع�شويتها  لفئة  وفقا  منها  ��شتفادت 
�إذ�  �ل��ن��ادي  ع�شوية  عنها  ت���زول  كما 
�شروط دخولها  �شرطا من  ما فقدت 
�ل���ي���ه و�أ���ش��ب��ح��ت غ���ر ج���دي���رة باأية 
�لنادي ويف حال عدم  فئات من فئات 
�لع�شوية خالل  �أ�شباب فقد  معاجلة 
�ل��ف��رتة �ل��ت��ي حت��دده��ا �ل�����وز�رة، يعاد 
وفقاً  �حلالة  هذه  يف  �ملن�شاأة  ت�شنيف 
به يف  �ملعمول  �ملن�شاآت  ت�شنيف  لقر�ر 

�لأحو�ل �لعادية.

خف�س تكلفة ا�صتقدام عمالة املن�صاآت امل�صاهمة بالتوطني اإىل 300 درهم

»Alliance Française« جامعة عجمان ُتطلق مركز الرابطة الثقافية الفرن�صية

يت�شرف جمل�س �لإد�رة بدعوة �ل�شادة �مل�شاهمن حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية 

يف متام �ل�شاعة 11 �شباحا يوم �لإثنن �ملو�فق 2019/06/24 وذلك يف مقر جمعية �لنه�شة 

�لن�شائية – دبي �خلو�نيج ويف حال عدم �كتمال �لن�شاب �لقانوين وهو �أغلبية �لأع�شاء �شيتم 

�ملكان  بنف�س  �لول  �لجتماع  من  �شاعة  ن�شف  بعد  يعقد  �آخ��ر  �إجتماع  �إىل  �لجتماع  تاأجيل 

و�لتاريخ ويكون �لن�شاب هو ع�شر عدد �لأع�شاء �أو خم�شة ع�شر ع�شو� على �لأقل وذلك للنظر 

يف جدول �لأعمال �لتايل: 

1 -  �لت�شديق على حم�شر �جلل�شة �ل�شابقة للجمعية �لعمومية.

2 - �لت�شديق على تقرير جمل�س �لإد�رة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف2018/12/31

3 - �لت�شديق على تقرير مدقق �حل�شابات عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف2018/12/31

4 - مناق�شة �مليز�نية �لعمومية و�حل�شابات �خلتامية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف2018/12/31 

�أ�شبوعن  و�لت�شديق عليها و�شوف تبقى �حل�شابات معرو�شة يف مقر �جلمعية �لرئي�شي ملدة 

قبل موعد �لجتماع ملن يرغب يف �لطالع عليها من �لأع�شاء.  

5 - �إبر�ء ذمة �ل�شادة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة عن �أعمالهم خالل �لعام �ملايل 2018. 

6 - �إبر�ء ذمة �ل�شادة مدققي �حل�شابات عن �أعمالهم حتى تاريخ 2018/12/31.

7 - تعن مر�قب للح�شابات لعام 2019 وحتديد مكافاأته.

�لرت�ش���ح  ب��اب  فتح  يتم  و���ش��وف  مقعد(   2 )ع���دد  �لإد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء  ع��دد  ��شتكمال   -  8

لع�ش����وية �ملجل�س �بتد�ء من تاريخ 2019/05/25 �إىل 2019/06/09 وملن يرغب يف �لرت�شح 

تعبئة منوذج طلب �لرت�شح مبقر �جلمعية خالل �ملدة �مل�شار �إليها �أعاله.  

مالحظة هامة:

يجوز لكل م�شاهم �أن يوكل عنه غره من �مل�شاهمن حل�شور �لجتماع بتوكيل ر�شمي م�شدق 

�أخر  �آخر علما باأن  �أكرث من م�شاهم  �أن ينوب م�شاهم عن  �أنه ل يجوز  من كاتب �لعدل على 

موعد لت�شليم �لتوكيالت 2019/06/18                            

لال�شتف�شار�ت )هاتف: 0528999471(  

جمــــل�س الإدارة  

منوذج الإعالن:

جمعية اإبداعات التعاونية احلرفية بدبي
العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   دعوة حل�صور اإجتماع اجلمعية العمومية العادية للعام املايل 2018

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1706  جتاري جزئي              

ف��ردي��ة( وميثلها  )موؤ�ش�شة  �لإد�ري���ة  للخدمات  �ونلي  �ن��د  1-م��ي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مالكها/ عبد�هلل �حمد حممد بن في�شل �ل�شحي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
م�شرف �لإمار�ت �ل�شالمي - �س م ع وميثله/ جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي   
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل 
بان يوؤديا مبلغ وقدره )227901.21 درهم( و�لغر�مة �لتاأخرية 9%  من تاريخ �ملطالبة 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
�لثنن  �ملو�فق 2019/5/27 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
   يف  الدعوى 2019/213 احوال نف�س م�شلمني 

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-ن��رم��ن ب��ا���ش��م حم��م��د �شعيد �جل��م��ل جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ حممد �بر�هيم �شعيد �حمد زكي وميثله / حممد 
�شالح حممد �حمد �لهاجري - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
باثبات ح�شانة �لطفال و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها 
جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2019/5/22 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة رقم )9( 
يف مبنى �لأحو�ل �ل�شخ�شية يف منقطة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/281 تنفيذ �شرعي   
�ن  �لقامة مبا  �حل��ور�ين جمهول حمل  يو�شف  �شفيق  عنان  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
ح�شن  �شهيل  خديجة   / وميثله  �ل��رحم��ي  عثمان  يو�شف  �لتنفيذ/�شاندي  طالب 
و�لز�مك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - ����ش��ع��دي  خلفان 
بتنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1904/2017 �حو�ل نف�س م�شلمن و�ملعدل 
و�ملميز  وم��و�ري��ث  �شخ�شية  �ح��و�ل  ��شتئناف   1162/2018/1077 رق��م  بالإ�شتئنايف 
بالطعن رقم 66/2019 طعن �حو�ل �شخ�شية ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )300342 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ل�شتحقاق.   ت��اري��خ  م��ن  و�مل�شاريف  للر�شوم  �شامال  دره���م( 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20
اإعالن ح�شور اإجتماع خربة 

يف الدعوى رقم )2018/5943( جتاري جزئي - ال�شارقة 
�ملدعية : بارول دبي - ذ م م 

�ملدعي عليه : ت�شاملرز �إجننرجن - �س م ح 
ب�شفتي �نا : تامر عبد �حلميد ممدوح �أحمد )خبر� حما�شبيا( مكلفا من قبل حمكمة �ل�شارقة �لحتادية 
�لبتد�ئية �ملوقرة باجر�ء �خلربة �حلا�شبية يف �لدعوى رقم )2018/5973( جتاري جزئي -�ل�شارقة - فاإننا 
عليها  �ملدعي   : ب�شفتها  قانونا  ميثلها  من  �أو   - ح  م  �س   - �إجننرجن  ت�شاملرز   : �ل�شادة  دعوة  قررنا  قد 
بنك  مقابل   - �لرقة  �شارع   - ديرة  مبنطقة  دبي  يف  مكتبنا  مقر  �إىل  للح�شور  �أعاله.  �ملذكورة  بالدعوى 
�أبوظبي �لتجاري - بناية �لزرعوين- �أ�شفل �لبناية مطعم �لعز�مي �لعر�قي - �لدور �ل�شاد�س - مكتب رقم 
ويرجى   )11.30( �شباحا  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة   )2019/5/22( �ملو�فق  �لقادم  �لربعاء  يوم  وذلك   )602(

منكم �إح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالإجتماع.
املحكم واخلبري احل�سابي - تامر عبد احلميد ممدوح اأحمد

رقم القيد ب�سجل اخلرباء )410( - ماج�ستري اإدارة الأعمال - حما�سبة ومتويل 
زميل جمعية املحا�سبني الدولية CPA - قيد مدققي احل�سابات بوزارة القت�ساد )659( 

اإعــــــالن بالن�شـــر 

ه����ي����ووت  �مل�����دع�����و /  ف����ق����د 
�ثيوبيا     ، �ي���ال���و  ت��ت�����ش��ال��و 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP4549517( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0507622808

فقدان جواز �صفر
ن�����و�ل بنت  �مل���دع���و /  ف��ق��د 
تون�س   ، �ل�����ش��اح��ل��ي  �مل���ن���ذر 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)808545X( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0501807385

فقدان جواز �صفر

ميلدني�س   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
نيجريا    ، �م������ادى  ل��ي��ن��د� 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A06127468( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0522479554

فقدان جواز �صفر
ب����ري����ايل   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�ف���غ���ان�������ش���ت���ان     ، ح���ب���ي���ب���ى 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)O165362( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0557477742

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د �مل��دع��و / حم��م��د ملن 
ب����ن ���ش��م��اع��ي��ل ، �جل���ز�ئ���ر   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )155092299( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0555748718

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدعو/ حممد يون�س 
بار�ن �جلن�شية جو�ز �شفره 
  )PQ6900131( رقم 
ي���ع���رث  مم��������ن  ي�������رج�������ى   -
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
�لباك�شتانية �و �قرب مركز 

�شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• بوظبي-الفجر:

�لأ�شرة هي �ل�شياج �حل�شن لالأجيال 
�ل�شنع  ع���ل���ى  �لأب�����ن�����اء  ي���رتب���ى  ف��ي��ه��ا 
�لإمار�تي �لعاد�ت و�لتقاليد �لأ�شيلة 
�مل��وروث��ة و�ل��رتب��ي��ة �لأخ��الق��ي��ة وحب 
�لهيئة  و�شعت  ول��ذ�  وقيادته  �لوطن 
�لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف 
�ملحتوى  يف  �لأ������ش�����ري�����ة  �ل���������ش����ع����ادة 
�ل�شيوف  �ل��ع��ل��م��اء  ل��ربن��ام��ج  �لأه�����م 
وعلومهم  ب��خ��رب�ت��ه��م  ل��ال���ش��رت���ش��اد 
وثقافاتهم يف تثقيف �ملجتمع و�أجياله 
،وقد  �لكبر  �لجتماعي  �ملحور  بهذ� 
با�شتفا�شة  �ل�شيوف  �لعلماء  تناوله 
يف حما�شر�تهم وندو�تهم يف �مل�شاجد 
و�مل��ج��ال�����س و�مل��وؤ���ش�����ش��ات م��ربزي��ن �أن  
�ل�����ش��ع��ادة �لأ���ش��ري��ة ن��اجت��ة ع��ن تبادل 
�حل����ب و�ل���ق���ي���ام ب���ال���و�ج���ب و�ح����رت�م 
�أف������ر�د �لأ����ش���رة لقوله  �حل���ق���وق ب���ن 
�أَْنُف�ِشُكْم  ِمْن  َلُكْم  َجَعَل   ُ ﴿َو�هللهَّ تعاىل 
ْزَو�ِج����ُك����ْم  �أَْزَو�ًج�������ا َوَج���َع���َل َل��ُك��ْم ِم���ْن �أَ
 .﴿72 َوَح��َف��َدًة... ﴿ ﴿�لنحل:  َبِنَن 

َعاَدِة:  وللحديث �ل�شريف (�أَْرَبٌع ِمَن �ل�شهَّ
�أََر�َد  ُة... ( وحديث )�إَِذ�  احِلَ �مْلَْر�أَُة �ل�شهَّ
�أَْدَخَل   ،� َخ��ْرً َبْيٍت  ِباأَْهِل  َوَج��لهَّ  َعزهَّ  �هلُل 

ْفَق( ﴿م�شند �أحمد﴿. َعلَْيِهُم �لرِّ
ث���م ���ش��اق �ل��ع��ل��م��اء من����اذج م���ن �شرة 
يف  و���ش��ل��م  عليه  �هلل  �شلى  �مل�شطفى 
ذلك منها منوذج وفاء �لنبي �شلى �هلل 
عليه و�شلم لل�شيدة خديجة ر�شي �هلل 
عنها حتى كان ُيكرِثُ ِذْكَرها بعد وفاتها 
وفاء ملكانتها يف قلبه ويف �لدين �أي�شا ، 
ومنوذج حر�س �لنبي �شلى �هلل عليه 
و�شلم على �إينا�س �أهله – عائ�شة ر�شي 
م�شتغفر�ً  خ���رج  ف��ح��ن  ع��ن��ه��ا-،  �هلل 
ي��وق��ظ��ه��ا، وق����ال: )  �لبقيع مل  لأه���ل 
�أَْن  َفَكِرْهُت  َرَق��ْدِت،  َقْد  �أَْن  َوَظَنْنُت   ...
َت�ْشَتْوِح�ِشي...(  �أَْن  َوَخ�ِشيُت  �أُوِق��َظ��ِك، 
�ل�شيدة  ومن���وذج  م�شلم﴿.  ﴿�شحيح 
�أبي بكر ر�شي �هلل عنهما  بنت  �أ�شماء 
م��ع زوج��ه��ا �ل��زب��ر ب��ن �ل��ع��و�م ر�شي 
، َوَما َلُه يِف  َبْرُ َجِني �لزُّ �هلل عنه: )َتَزوهَّ
ُلوٍك، َوَل �َشْيٍء  �لأَْر�ِس ِمْن َماٍل َوَل مَمْ
�أَْعِلُف  َفُكْنُت  ٍح َوَغْرَ َفَر�ِشِه،  َغْرَ َنا�شِ

َف��َر���َش��ُه َو�أَ���ْش��َت��ِق��ي �ملَ����اَء، َو�أَْخ�����ِرُز َغْرَبُه 
َو�أَْعِجُن... ( ﴿�شحيح �لبخاري﴿.

هذ� وقد وقف �لعلماء على مرتكز�ت 
معددين  �لأ���ش��ري��ة  �ل�����ش��ع��ادة  �شناعة 

منها :
-�ل����ت����ق����وى ق����ول����ه ت�����ع�����اىل: ﴿َوَل���������ْن 

�أَْن َتْعِدُلو� َبْنَ �لنِّ�َشاِء َوَلْو  َت�ْشَتِطيُعو� 
يُلو� ُكلهَّ �مْلَْيِل َفَتَذُروَها  ُتْم َفاَل مَتِ َحَر�شْ
 َ ِلُحو� َوَتتهَُّقو� َفاإِنهَّ �هللهَّ َكامْلَُعلهََّقِة َو�إِْن ُت�شْ
َكاَن َغُفوًر� َرِحيًما﴿ ﴿�لن�شاء: 129﴿ 
َلْو  ��ِذي��َن  �لهَّ تعاىل  ﴿َوْلَيْخ�َس  وقوله   ،
َعاًفا َخاُفو�  ًة �شِ يهَّ َتَرُكو� ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ

َقْوًل  َوْل��َي��ُق��وُل��و�   َ �هللهَّ َفْلَيتهَُّقو�  َعلَْيِهْم 
﴿�لن�شاء:9﴿.وحديث:  ����َش���ِدي���ًد�﴿ 
﴿�شنن   ) �لنِّ�َشاِء...  يِف   َ �هللهَّ �تهَُّقو�   ...(

�أبي د�ود﴿.
ِمْثُل  َوَلُهنهَّ  �لعدل: ﴿...   •
�لهَِّذي َعلَْيِهنهَّ ِبامْلَْعُروِف... ﴿ ﴿�لبقرة: 

.﴿228
�إِنهَِّك  �أََم���ا   ...( �ل�شدق:   •
َلْو مَلْ ُتْعِطِه �َشْيًئا ُكِتَبْت َعلَْيِك ِكْذَبٌة( 

﴿�شنن �أبي د�ود﴿.
�أَْعَظِم  ِمْن  )�إِنهَّ  �لأمانة:   •
ُجَل  �ْلأََماَنِة ِعْنَد �هلِل َيْوَم �ْلِقَياَمِة، �لرهَّ

ُثمهَّ  َلْيِه،  �إِ ي  َوُتْف�شِ ِتِه،  �ْمَر�أَ �إِىَل  ي  ُيْف�شِ
َها( ﴿�شحيح م�شلم﴿. َيْن�ُشُر �ِشرهَّ

ُك����ْم  �أُْخ����رِبُ )�أََل  �ل��ث��ق��ة:   •
َذ�  �إِ ُة  احِلَ �ل�شهَّ ُة  �مْلَ����ْر�أَ ُيْكَنُز؟  َم��ا  ِب��َخ��ْرِ 
َطاَعْتُه،  َذ� �أََمَرَها �أَ ْتُه، َو�إِ َنَظَر �إَِلْيَها �َشرهَّ
﴿�مل�شتدرك  َحِفَظْتُه(  َعْنَها  َغ��اَب  َو�إَِذ� 

للحاكم﴿.
)َك�����اَن  و�ل���ل���ن:  �ل���رف���ق   •
و�شلم  ع��ل��ي��ه  �هلل  ���ش��ل��ى  �هلِل  ����وُل  َر�����شُ
–�أي  ْيَء  �ل�شهَّ َهِوَيِت  �إَِذ�  �َشْهاًل،  َرُج��اًل 
َع���لَ���ْي���ِه( ﴿�شحيح  َت��اَب��َع��َه��ا  ع��ائ�����ش��ة-  

م�شلم﴿.
َوَل   ...( �لح�����������رت�م:   •
َتْهُجْر  َوَل  ُتَقبِّْح،  َوَل  �ْل��َوْج��َه،  ِرِب  َت�شْ

�إِلهَّ يِف �ْلَبْيِت( ﴿�شنن �أبي د�ود﴿.
�لتعاون و�مل�شاركة: )َكاَن   •
ِخْدَمَة  َتْعِني   - �أَْه��ِل��ِه  ِمْهَنِة  يِف  َي��ُك��وُن 
ىَل  اَلُة َخَرَج �إِ َرِت �ل�شهَّ َذ� َح�شَ �أَْهِلِه - َفاإِ

اَلة( ﴿�شحيح �لبخاري﴿. �ل�شهَّ
�لحتياجات:  م���ر�ع���اة   •
�لنهَِّبيِّ �شلى  ِعْنَد  ِباْلَبَناِت  �أَْلَعُب  )ُكْنُت 
َو�ِحُب  �شَ يِل  َوَك����اَن  و�شلم  عليه  �هلل 

�إَِذ� َدَخَل   ِ َيْلَعْبَ َمِعي، َفَكاَن َر�ُشوُل �هللهَّ
َفَيْلَعْبَ  �إِيَلهَّ  ُبُهنهَّ  َفُي�َشرِّ ِمْنُه،  ْعَن  َيَتَقمهَّ

َمِعي ( ﴿�شحيح �لبخاري﴿.
ع�شر  �إىل  �لف�شيلة  �أ�شحاب  وتطرق 
�لجتماعي  �لتو��شل  ومو�قع  �لعوملة 
�أدخلته على �لأ�شرة من حتديات  وما 
مو�جهة  و���ش��ائ��ل  �أه����م  �إىل  ف���اأ����ش���ارو� 
�حل�شانة  بناء  منها  �لتحديات  ه��ذه 
َعْبٍد  ِم��ْن  )َم��ا  �لفكرية و�لأخ��الق��ي��ة: 
َيُحْطَها  َف��لَ��ْم  ���ًة،  َرِع���يهَّ  ُ �هللهَّ َع���اُه  ���رَتْ �����شْ
�جَلنهَِّة(  َر�ِئَحَة  َيِجْد  مَلْ  �إِلهَّ  يَحٍة،  ِبَن�شِ
،و�حل�شور  �ل���ب���خ���اري﴿  ﴿���ش��ح��ي��ح 
�لفعلي للو�لدين يف �لذهنية و�لقدوة 
�ل�شاحلة �أمام �لأبناء ، وملء �شاحات 
�لأخالقية،  بالرتبية  و�لقلب  �لعقل 
و�إبر�ز جهود �لدولة يف  �حلفاظ على 
متالحم  جمتمع  وبناء  �لأ���ش��رة  كيان 
حم����اف����ظ ع���ل���ى ه���وي���ت���ه، و�لإ������ش�����ادة 
�لإمار�ت”  “�أم  وم���ب���ادر�ت  مب�����ش��رة 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك – حفظها 
�هلل-  ودورها �لكبر يف رعاية �شوؤون 

�لأ�شرة �لإمار�تية و�لعربية .

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�شبت  م�����ش��اء  �لأم�����و�ج  ك��ا���ش��ر  مبنطقة  �أب��وظ��ب��ي  م�����ش��رح  �شهد 
للقر�آن  ُم��رت��ل  �أف�شل  م�شابقة  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة  مناف�شات 
�لرم�شاين  �ملهرجان  �نطالق  مع  �نطلقت  كانت  �لتي  �لكرمي 
�شمو  �لإم����ار�ت برعاية  ت��ر�ث  ن��ادي  �ل��ذي ينظمه  �ل��ر�ب��ع ع�شر 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�لدولة رئي�س �لنادي، بالتعاون مع عدد من �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات 

�لر�عية و�لد�عمة.
�مل����و�رد  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��رم��ي��ث��ي  ب��ولح��ج  �شعيد   ح�����ش��ر �جل��ول��ة 
�لبيئة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ع��ل��ي  وع��ب��د�ل��ك��رمي  ب���الإن���اب���ة،  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�لنادي،  يف  �مل�شوؤولن  من  وع��دد  بالإنابة،  و�ل�شالمة  و�ل�شحة 

وكل من روي مايكل مدير �لعمليات �مليد�نية و�لبحرية، وخلود 
�حل���م���ادي م��دي��ر �ل��ع��م��ل��ي��ات يف ه��ال �أب��وظ��ب��ي �ل��ت��اب��ع��ة لطر�ن 
�لإعالمين،  م��ن  وع��دد  للمهرجان،  �لد�عمة  �ل�شركة  �لحت���اد 
وذوو �ملت�شابقن، وجمهور غفر من متابعي �مل�شابقة. و��شتمعت 
جلنة حتكيم �مل�شابقة �لتي ت�شم كال من ف�شيلة �ل�شيخ �لدكتور 
�أن�س حممد ق�شار رئي�شا للجنة، وف�شيلة �ل�شيخ �حلافظ خالد 
�أحمد  بكر  �أحمد  د.  �ل�شيخ �حلافظ  بريك، وف�شيلة  بن  حممد 
بحفظ  جلهم  مت��ي��ز  مت�شابقا،  ع�شرين  �إىل  �ل��ل��ج��ن��ة،  ع�����ش��وي 
�لقر�آن �لكرمي كامال، و�أبدو� �لتز�مهم باأحكام �لتجويد كاملة، 
و�حل���رك���ات، و�ل��وق��ف و�لب���ت���د�ء، وخم����ارج �حل����روف كحيثيات 
�أ�شا�شية للفوز يف هذه �مل�شابقة �لقر�آنية، فيما تفاوتت م�شتويات 
جمال �ل�شوت لديهم، ل �شيما �ملت�شابقن من فئة �لأ�شبال، حيث 

�شعى كل منهم �أن يكون �شوته يف �أف�شل حال من �جلمال. وتوزع 
�ملت�شابقون على فئتي �مل�شابقة؛ �لأ�شبال، و�ل�شباب، ومثلو� ثماين 
�لعر�ق،  �مل��غ��رب،  فل�شطن،  �شوريا،  م�شر.  �لإم����ار�ت،  ه��ي:  دول 
�ليمن، وبوركينا فا�شو ، قدمو� من مناطق متنوعة من �إمار�ت 
�لدولة �شملت �أبوظبي، دبي، �ل�شارقة ، عجمان. وح�شر �جلميع 
�ل�شحوبات على �جلو�ئز �ليومية �لتي يقدمها �لنادي و�شركاوؤه 
�أبوظبي” �لتابعة  “ هال  قدم ممثلو  �إذ  و�لدعمن،  �لرعاة  من 
لطر�ن �لحتاد �أول تذكرة طر�ن مقدمة منهم للفائزة بها من 
بن جمموعة من تذ�كر �ل�شفر �لتي �شيتو�ىل �ل�شحب عليها يف 
�لأيام �ملتبقية من �ملهرجان، وذلك حر�شا من كل من �لنادي” 
�إيجابية للعمل �ملجتمعي يف  “على تقدمي �شورة  �أبوظبي  وهال 
�لإمار�ت، و�لعمل على �إر�شاء �أرقى معاير �مل�شوؤولية �ملجتمعية. 

م�صابقة اأف�صل مرتل للقراآن الكرمي توا�صل جولتها بنادي تراث الإمارات 

•• عجمان - الفجر 

و��شل فريق فر�شان �خلر بد�ئرة �ملالية تنفيذ مبادرة “لقمة خر” 
�ملجتمعية  �ل�شرطة  مع  بالتعاون  وذلك  �لتو�يل  على  �لثالثة  لل�شنة 
�ملبادرة  ومتثلت  �لإعالمين  لبع�س  متميزة  ومب�شاركة  عجمان  يف 
يف ت��وزي��ع 700 وج��ب��ة �إف��ط��ار ���ش��ائ��م ع��ل��ى �ل��ع��م��ال وذل���ك تقدير� 
�ل���د�ئ���رة مب�شوؤولياتها  �ل���ت���ز�م  ل��ت��وؤك��د  �مل���ب���ادرة  وت���اأت���ي  جل��ه��وده��م، 
�ملجتمعية و�لإن�����ش��ان��ي��ة، وت��ع��زي��ز �ل��وج��ه �خل���ري ل��دول��ة �لإم����ار�ت 

�مل�شتمد من نهج ز�يد �خلر.
و�أكدت مرمي �لظهوري رئي�س �لفريق: “و��شلنا تنفيذ مبادرة “لقمة 
خر” لل�شنة �لثالثة على �لتو�يل وذلك لنجاح �ملبادرة وهو ما يعد 

�لتي  �لرئي�شة  �ملبادر�ت  �أ�شبحت من  لال�شتمر�ر حيث  حافز� مهما 
ينفذها �لفريق �شنويا خالل �ل�شهر �لف�شيل. » و�أ�شافت �أن �لفريق 
ي�شعى لالإ�شهام يف حتقيق مبد�أ �لتكافل و�لت�شامن �ملجتمعي وتعزيز 
قيم �لبذل و�لعطاء �لتي يت�شم بها جمتمع �لإم��ار�ت، عرب ت�شجيع 
�لتطوعي و�لذي  �لعمل  �ملوظفن على خدمة �ملجتمع ودعم جمال 
و�لرفاهية  ويعزز جودة �حلياة  �إيجابية على �جلميع،  بنتيجة  ياأتي 
لكل مو�طن ومقيم مبا ين�شجم مع توجهات حكومتنا �لر�شيدة. وقد 
�ملالية  د�ئ��رة  موظفي  من  متطوعن  مب�شاركة  �لفريق  �أع�شاء  ق��ام 
بتوزيع �لوجبات تعبر� عن �لتز�مهم �لإن�شاين، موؤكدين �أن �ملبادرة 
�لتي عكف �لفريق على تنفيذها �إمنا تعرب عن �لروح �لأ�شيلة ملجتمع 

دولة �لإمار�ت �ملتم�شك دوماً بنهج �لعطاء و�خلر.

فر�صان اخلري بدائرة املالية يوزعون 700 لقمة 

العلماء ال�صيوف يوؤكدون على اأهمية �صناعة ال�صعادة الأ�صرية

•• راأ�س اخليمة -الفجر

�أقامت غرفة جتارة ر�أ�س �خليمة حفل �شحور لالإعالمين يف �ل� “ �خليمة “ 
�أج��و�ء رم�شانية  ، و�شط  مقر مركز �حلمر� �لدويل للمعار�س بر�أ�س �خليمة 
مبهجة ، وذلك �حتفاء ب�شهر رم�شان �ملبارك ، وتكرميا لالأ�شرة �لإعالمية يف 
�لإمار�ت ، وبح�شور عدد كبر من �لإعالمين ، ومر��شلي �ل�شحف و�ملجالت 
�ل�شحور  حفل  وت�شمن    ، �لدولة  يف  �لف�شائية  و�لقنو�ت  و�لأجنبية  �لعربية 
�لعديد من �لفقر�ت و�مل�شابقات و�ل�شحب على تذ�كر طر�ن �شفر على “ فالي 
دبي “ ل� 15 حمطة حول �لعامل . وتوجه حممد علي م�شبح �لنعيمي رئي�س 
جمل�س �إد�رة غرفة �لتجارة ، بكلمة ��شتهلها بالرتحيب بالإعالمين ، مقدماً 
هذه  مثل  �إقامة  �أن  �إىل  م�شر�ً   ، �لف�شيل  �ل�شهر  ه��ذ�  مبنا�شبة  �لتهنئة  لهم 
�ملنا�شبات ، وحر�شه على مو��شلة تلك �للقاء�ت مع �لإعالمين ، ياأتي يف �إطار 
“ �لغرفة”  على تعزيز قنو�ت �لت�شال ، مع خمتلف و�شائل �لإعالم  حر�س 
وتو�شيع �آفاق �لتعاون �مل�شتمر و�لبناء بن �لطرفن ، مثمناً �لدور �لهام �لذي 
�إب��ر�ز م�شرة �لعمل لكافة �لقطاعات  ، يف  تلعبه و�شائل �لإع��الم �ملحلية كافة 

حكومية وخا�شة ،  بهدف تعزيز �لقت�شاد �لوطني �لذي ميثل ع�شب �حلياة.

الأ�صرة الإعالمية يف �صيافة غرفة التجارة ل�صحور رم�صاين

•• اأبوظبي-وام:

حتتفي دول��ة �لإم����ار�ت، غ��د� �ل��ث��الث��اء، ب��� “ �ليوم 
�لعاملي للتنوع �لثقايف من �أجل �حلو�ر و�لتنمية”، 
تعزيز  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  ج��ه��وده��ا  يف  �رت���ق���اء  و����ش���ط 
�لت�شامح و�لتنوع �لثقايف، خ�شو�شاً �أن �ملنا�شبة تاأتي 
للت�شامح،  عاما   2019 ع��ام  �إع��الن��ه��ا  م��ع  تز�منا 
�لفعاليات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  ورع��اي��ت��ه��ا  و��شت�شافتها 
�لتالقي  م���ن���اخ���ات  م����ن  ت���ع���زز  �ل���ت���ي  و�مل������ب������ادر�ت 
و�لنفتاح على �لثقافات �لإن�شانية ببعديها �ملعا�شر 
�لأخوة  با�شت�شافة حو�ر  توجتها  و�لتي  و�لرت�ثي، 
�لن�شانية بن قد��شة �لبابا فرن�شي�س بابا �لكني�شة 

�لكاثوليكية وف�شيلة �لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد 
�لطيب �شيخ �لأزهر.

وب����ات �ل��ت��ن��وع �ل��ث��ق��ايف يف �لإم�������ار�ت ق���وة حمركة 
�لقت�شادية  �لأ����ش���ع���دة  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
و�لجتماعية و�لفكرية، خا�شة مع وجود �أكرث من 
�أر�شها بتناغم وتفاعل  على  تعي�س  جن�شية   200
بذلك  لت�شبح  �لعاملي،  �مل�شتوى  قل نظرهما على 
قلما  حيث  لها،  وجامعة  �لعامل،  لثقافات  حا�شنة 
يعرب �ملرء �شارعا �أو ممر�، �أو يدخل مركز� جتاريا، 
بل  ثقافة،  �إىل  يحيله  م��ا  ناظريه  �أم���ام  ويجد  �إل 

ثقافات متعددة تعي�س باأمن و�شالم.
�أر�س  على  تعي�س  �لتي  �ملتعددة  �لثقافات  وتختزل 

�لإمار�ت تاريخ �شعوبها وح�شار�تهم، وتظهر �شورة 
م�شيئة عن �لإمار�ت �حلا�شنة و�لر�عية و�لد�عمة 
و�لت�شالح  �حل�شار�ت  بن  و�حل��و�ر  �لعاملي  لل�شلم 
معها و�ل�شتفادة من جتاربها على جميع �مل�شتويات، 

يف �لبناء و�لتنمية و�لتفكر و�لتدبر و�لتطوير.
ومنذ ن�شاأة دولة �لحتاد .. حر�س �ملغفور له �ل�شيخ 
“طيب �هلل ثر�ه” على  �آل نهيان  ز�ي��د بن �شلطان 
غر�س قيم �ملحبة، وتعزيز ثقافة �لتعاي�س �ل�شلمي 
يف �لإم��ار�ت، لت�شبح �لإم��ار�ت منوذجا لال�شتقر�ر 
�ل�شيا�شي و�لعتد�ل و�حرت�م �حلريات �ل�شخ�شية.
�إىل ثقافة  �لإم������ار�ت  �ل��ث��ق��ايف يف  �ل��ت��ن��وع  وي��رت��ك��ز 
�لتعاي�س و�لت�شامح �لتي �أ�شبحت جزء� �أ�شيال من 

�لعمل �حلكومي حيث �شهد �لعامل يف عام 2017 
 .. �لإم���ار�ت  �أر���س  على  للت�شامح  وز�رة  �أول  ولدة 
فيما �أهدت �لإم��ار�ت �لعامل يف عام 2019 وثيقة 
�لأخوة �لإن�شانية �لتي �شدرت مبنا�شبة ��شت�شافتها 
ل� “لقاء �لأخوة �لإن�شانية” يف فرب�ير �ملا�شي بن 
�لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا  فرن�شي�س  �لبابا  قد��شة 
وف�شيلة �لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ 

�لأزهر.
وت�����ش��ك��ل �ل��ع��د�ل��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة يف دول���ة �لإم�����ار�ت 
�أمامه  �جلميع  وم�شاو�ة  �لقانون  �شيادة  و�ح���رت�م 
�أر���ش��ي��ة خ�شبة   ، ومقيمن  م��و�ط��ن��ن  م��ن  ���ش��و�ء 
خدمة  �حل�����ش��ار�ت  وح���و�ر  �لثقايف  �لتنوع  لتعزيز 

�ل�شلمي  �ل��ت��ع��اي�����س  ل��ث��ق��اف��ة  وت��ر���ش��ي��خ��ا  ل��ل�����ش��الم 
و�لتناغم �لإن�شاين بن �شعوب �لعامل وثقافاته.

وجنحت �لإمار�ت يف �لتعامل مع كل �أ�شكال �لعوملة 
لت�شبح  و�ع،  وب��ف��ك��ر  علمية  مبنهجية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
بن  �ل�شلمي  �لتعاي�س  يف  عامليا  �لأوىل  �ملرتبة  يف 
�جل��ن�����ش��ي��ات، ك��م��ا ق��ط��ع��ت �أ����ش���و�ط���ا ك���ب���رة نحو 
ت��ر���ش��ي��خ م���ب���د�أ �ل��ت��ع��اي�����س و�لن���ف���ت���اح ع��ل��ى �لآخ����ر 
ج�شور  م��د  �إىل  تهدف  حمكمة  ��شرت�تيجية  وف��ق 
�ل�شعوب  ثقافات  خمتلفة  مع  و�لتعاون  �لتو��شل 

�لأخرى.
وتوفر �لإمار�ت للجاليات �ملقيمة على �أر�شها منطا 
�لأمر  �لرفاهية  من  عال  وم�شتوى  للعي�س  فريد� 

ير�ود  حلم  فيها  و�لعمل  �لإق��ام��ة  من  جعل  �ل��ذي 
�شريحة كبرة من �ل�شباب، وها هي �ليوم ولل�شنة 
�لتي  �ل��دول  تاأتي يف مقدمة  �لتو�يل  �لثامنة على 
�لعي�س فيها وذلك بح�شب  �لعربي  �ل�شباب  يف�شل 
�أجرته  �لذي  �لعربي  �ل�شباب  ر�أي  ��شتطالع  نتائج 

.2019 دبليو” “ لعام  �شي  بي  “�أ�شد�ء 
وتقيم �لإمار�ت عالقات ثقافية مع عدد كبر من 
�لأمم  منظمة  يف  ف��اع��ل  ع�شو  وه��ي  �ل��ع��امل،  دول 
“�ليوني�شكو”،  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة 
�أب���رز �ل���دول �ل��د�ع��م��ة مل�شاريع  �أن��ه��ا ت��ع��دُّ م��ن  كما 
�لآث����ار و�لتعريف  �ل��ع��امل��ي وح��م��اي��ة  �ل���رت�ث  حفظ 

بالثقافات و�لتو��شل بن �حل�شار�ت.

يف اليوم العاملي للتنوع الثقايف.. الإمارات اأر�س تالقي ال�صعوب واحل�صارات 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�شمو  مع توجيهات �شاحب  متا�شياً 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
ح���اك���م �ل�������ش���ارق���ة، ب��ت��خ�����ش��ي�����س يوم 
�ل�����ش��اد���س و�ل��ع�����ش��ري��ن م��ن م��اي��و من 
ك���ل ع����ام، ي���وم���اً ل��ل��ك��ات��ب �لإم����ار�ت����ي، 
�لعا�شمة  �ل�شارقة  �حتفالت  و�شمن 
ك�شفت   ،2019 ل��ل��ك��ت��اب  �ل��ع��امل��ي��ة 
ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب ع��ن تنظيم 
�لكتاب  “معر�س  من  �لأوىل  �ل��دورة 
 26 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لإمار�تي”، 
28 من مايو �جل���اري، يف مبنى  �إىل 
مب�شاركة  �ل��ز�ه��ي��ة،  مبنطقة  �لهيئة 
من  ونخبة  �إمار�تية،  ن�شر  دور   22

�لأدباء و�ملبدعن �لإمار�تين.
من  للكتاب  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة  وت�شعى 
خالل تنظيمها لهذ� �ملعر�س �ل�شنوي 
�لإنتاجات  ح�����ش��ور  م�����ش��اع��ف��ة  �إىل 
�مل��ح��ل��ي��ة م���ن �مل���وؤل���ف���ات و�ل����رو�ي����ات 
و�لكتب �لتاريخية و�ملعارف باأنو�عها، 
حيث يقدم �ملعر�س �آلف �لإ�شد�ر�ت 
وي�شت�شيف  �لإم����ار�ت����ي����ن،  ل��ل��ك��ت��اب 
م�شاركة جمعية �لنا�شرين �لإمار�تين 
عرب مبادرتها “من�شة” �لتي تعر�س 
�أل��ف ع��ن��و�ن لثالثة ع�شرة  �أك��رث م��ن 
نا�شر�ً، يف �لوقت �لذي يجمع �ملعر�س 
حو�رية  وجل�شات  ن���دو�ت  على  زو�ره 
ت�شت�شيف عدد�ً من �لكتاب و�ملبدعن 

�لإمار�تين.
�أبو�به  يفتح  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س  وي��ن��ظ��م 
�أم������ام �ل�������زو�ر م���ن �ل�����ش��اع��ة 9:30 
منت�شف  بعد   12:30 وحتى  م�شاًء 

�جلل�شات  م�����ن  ����ش���ل�������ش���ل���ة  �ل����ل����ي����ل، 
�حل����و�ري����ة و�ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة �ل���ت���ي جتمع 
ن��خ��ب��ة م����ن �مل��ث��ق��ف��ن �لإم����ار�ت����ي����ن 
ق�شايا  على  �ل�شوء  ي�شلطون  �لذين 
�لندو�ت  جانب  �إىل  متنوعة،  ثقافية 
يقودها  �ل��ت��ي  و�لإب��د�ع��ي��ة  �لثقافية 
موؤلفون وكتاب يطرحون من خاللها 
جتاربهم ويناق�شو� عدد�ً من �ملو��شيع 
�لتي تخدم �لكاتب �ملحلي وتلعب دور�ً 

يف �لرتقاء مبعارفه و�إبد�عاته.
وق�������ال �����ش����ع����ادة �أح�����م�����د ب�����ن رك���ا����س 
�ل�شارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �ل���ع���ام���ري، 
د�ئماً  �ل��ه��ي��ئ��ة  “حتر�س  ل��ل��ك��ت��اب: 
و�ملبدعن  ب��امل��وؤل��ف��ن  �لح��ت��ف��اء  على 
ح�شور�ً  ميتلكون  �لذين  �لإمار�تين 
و�لفكر  �لأدب  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  م��ه��م��اً 
و�لثقافة مبكوناتها �ملختلفة”، موؤكد�ً 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  �أن 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، 
بتخ�شي�س يوم للكاتب �لإمار�تي هي 
تاأكيد على �إميان �شموه بدور ومكانة 
�لتنموية  �لنه�شة  م�شرة  يف  �لكاتب 
بالأدب  ودعوة لالحتفاء  و�ملجتمعية، 

و�لإبد�ع �ملحلي.
�ملعر�س  :”ميثل  �ل��ع��ام��ري  و�أ���ش��اف 
�لإمار�تين  ل��ل��ك��ّت��اب  م��ه��م��ة  ف��ر���ش��ة 
�إبد�عاتهم  وتقدمي  جتاربهم  لعر�س 
�لتي تعك�س �لثقافة �ملحلية و�ملوروث 
تر�ثية  ر����ش���ائ���ل  وت���ن���ق���ل  �ل�����ش��ع��ب��ي 

وتاريخية عن دولة �لإم��ار�ت، �إ�شافة 
�ل�شتفادة  يلعبه يف  �ل��ذي  �ل��دور  �إىل 
م��ن �ل��ت��ج��ارب �لأدب���ي���ة وت��ب��ادل��ه��ا مع 
�لآخرين ما يرثي �حلر�ك �لإبد�عي 
م��ع��رف��ي��ة وفكرية  وي�����ش��ي��ف خ���ي���ار�ت 
و�ملبدعن  للكّتاب  ومتطورة  جديدة 

�لإمار�تين«.
�ملجيني،  خ��ول��ة  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
م���دي���ر �مل����ع����ار�����س و�مل����ه����رج����ان����ات يف 

�لهيئة: “توفر هيئة �ل�شارقة للكتاب 
ل��ل��م��وؤل��ف��ن و�ل���ك���ّت���اب �لإم���ار�ت���ي���ن 
�لإبد�عية  ر�شالتهم  لتقدمي  �مل�شاحة 
و�لثقافية �أمام �جلميع، فاملعر�س ما 
هو �إل جزء من منظومة عمل �رتاأت 
ر�فد�ً  خاللها  م��ن  تكون  ب��اأن  �لهيئة 
ود�عماً  �ملحلين،  و�ملبدعن  ل��الأدب��اء 
لهم يف يوم �لكاتب �لإمار�تي، لننقل 
�إم��ارة �ل�شارقة �شورة ر�قية تدّل  من 
على مكانة �لكاتب و�ملبدع يف بالدنا«.

�ملعر�س  “يجمع  �مل��ج��ي��ن��ي:  وت��اب��ع��ت 
خم��ت��ل��ف �لأج��ن��ا���س �لإب���د�ع���ي���ة �لتي 
�لإمار�تين،  �لكتاب و�لأدباء  يقدمها 
فهو حدث و�عد للتعرف على �لرو�ية 
كتبت  �لتي  و�لق�شة  و�لنرث  و�ل�شعر 
ب��خ��ي��ال و�إب�����د�ع �إم���ار�ت���ي، ك��م��ا يقدم 
�لأ�شيلة  �ملجتمعية  �لثقافة  للعامل 
لدولة �لإمار�ت، ويعرف �شيوفه على 
هذ�  يف  بهم  نحتفي  �لذين  مبدعينا 
�ليوم ملا لهم من قيمة ومكانة كبرة 
ترثي �حلا�شر وتنر درب �مل�شتقبل«.
للكتاب  �ل�شارقة  هيئة  �أن  �إىل  ي�شار 
 ،2014 دي�����ش��م��رب  ع��م��ل��ه��ا يف  ب�����د�أت 
�ل���ش��ت��ث��م��ار يف  ت�شجيع  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
�ل�شناعات �لإبد�عية وزيادة ح�شتها، 
وتوفر من�شة فكرية للتبادل �ملعريف 
�ل�شعوب  ب���ن  و�ل���ث���ق���ايف  و�ل���ف���ك���ري 
و�حل�شار�ت و�لثقافات، و�لتاأكيد على 
�أهمية �لكتاب و�أثره يف ن�شر �لوعي يف 
�ملجتمع يف ظل �لتطور �لتقني وتنوع 
�ملعنين  و��شتقطاب  �ملعرفة،  م�شادر 
ب��وج��ه ع���ام و�لن�شر  �ل��ث��ق��اف��ة  ب��ق��ط��اع 
و�لطباعة و�لرتجمة و�لتوثيق بوجه 

خا�س �إ�شافة �إىل ُكّتاب �لأطفال.

•• ال�شارقة-وام: 

�ل��ق��ا���ش��م��ي��ة يوم  حت��ت��ف��ل �جل���ام���ع���ة 
�لدفعة  بتخريج  �ملقبل   “ “�جلمعة 
يف  �جلامعة  كليات  طلبة  م��ن  �لأوىل 
�ملدينة  قاعة  تخ�ش�شاتها يف  خمتلف 
رعاية �شاحب  وذلك حتت  �جلامعية 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حم���م���د �ل���ق���ا����ش���م���ي  -ح���ف���ظ���ه �هلل-    
�ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 

�لرئي�س �لأعلى للجامعة .
وق�����ال �ل���دك���ت���ور ر����ش���اد ����ش���امل مدير 
�جلامعة �لقا�شمية �إن حفل �لتخريج 
�لفقر�ت  م����ن  �ل���ع���دي���د  ���ش��ي��ت�����ش��م��ن 
بجانب  باملنا�شبة  تليق  �لتي  �ملختلفة 
�لطلبة �خلريجن  �أمور  �أولياء  دعوة 
م���ن ب��ل��د�ن��ه��م مب��ك��رم��ة م���ن �شاحب 
فرحة  ملتابعة  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو 
�أبنائهم وبناتهم .. م�شر� �إىل  تخرج 
 162 ت�شمل  �خل��ري��ج��ن  ك��وك��ب��ة  �أن 
78 ط��ال��ب��ا و  ط��ال��ب��ا و ط��ال��ب��ة منهم 
متطلبات  �أك��م��ل��و�  مم��ن  طالبة   84

در��شتهم يف كليات �جلامعة.
بتخريج  تفخر  �جلامعة  �أن  �أ�شاف  و 
ب���اك���ورة �ن���ت���اج �جل��ام��ع��ة م���ن �لبنن 
موؤ�ش�شها  روؤية  وفق  لتم�شي  و�لبنات 
�ل�شارقة لتكون  �ل�شمو حاكم  �شاحب 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف  ل��ل��ت��م��ي��ز  م���ن���ارة 
و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي ت�����ش��رت���ش��د يف كل 
وتعاليم  وم��ب��ادئ  باأ�ش�س  ب��ه  تقوم  م��ا 
�لعامل  على  �ملنفتح  �ل�شمح  �لإ���ش��الم 
�أجمع وت�شمو من خاللها قيم �حلو�ر 

ب��ن �لأدي����ان و�ل��ث��ق��اف��ات وتعمل على 
يف  و�لفنون  و�لآد�ب  بالعلوم  �لرتقاء 
�جلامعة  �أن  و�أو���ش��ح  �ملجتمعات.  ك��ل 
حميطها  متيز  على  تعمل  �لقا�شمية 
و�لباحثن  �لطلبة  �لأكادميي وجذب 
�ل���ع���امل و �لذين  �أن���ح���اء  م���ن ج��م��ي��ع 
ي��ن��ح��درون حاليا م��ن �أك���رث م��ن 61 
دول������ة م����ن ح�����ول �ل����ع����امل وت����زوده����م 
�لأمثل  و�لتطبيق  و�مل��ع��رف��ة  بالعلم 
لتعاليم �لإ�شالم كاأ�شلوب حياة ومنهج 
�ل�شياق  �لع�شور ويف هذ�  عمل يف كل 
�لأكادميية  بر�جمها  �جلامعة  تطور 
و�لبحثية ب�شكل م�شتمر ومبا يتالءم 
مع �لمتد�د �ملتو��شل حلدود �ملعرفة 
�لإ�شالمية  �لقيم  على  �حل��ف��اظ  م��ع 
جمتمع  �أن  �إىل  ول���ف���ت  �ل���ر�����ش���خ���ة. 
�أف������ر�ده من  ب��ق��درة  يتميز  �جل��ام��ع��ة 
�لإبد�ع  على  وطلبة  وباحثن  �أ�شاتذة 
�لبناء  �ل��ن��ق��دي  و�ل��ت��ح��ل��ي��ل  �ل��ف��ك��ري 
تنادي  �لتي  �لإن�شانية  �لقيم  و�إب���ر�ز 
�أك��رب قدر  �ل��دي��ان��ات لتحقيق  بها ك��ل 

من �لتو�فق بن كل �شعوب �لعامل.

•• فاليتا-وام:

��شتقبل فخامة جورج فيال رئي�س جمهورية مالطا وفد �ملجل�س �لعاملي للت�شامح 
و�ل�شالم برئا�شة �أحمد بن حممد �جلرو�ن رئي�س �ملجل�س وذلك يف ق�شر �شان 

�نتونيو بالعا�شمة فاليتا.
�شهد �للقاء معايل �أجنلو فروجيا رئي�س �لربملان �ملالطي، و�لربوفي�شور جيفري 

بولد�ت�شينو نائب رئي�س جامعة مالطا .
�إفطار -  �لذي ت�شمن ماأدبة  �للقاء  �ملالطي - خالل  �لرئي�س  و�أطلع �جل��رو�ن 
على �أهم �لفعاليات �لتي قام بها �ملجل�س خالل �لفرتة �لأخرة وعلى خطة عمله 
كافة  �ملجالت  يف  و�ل�شالم  �لت�شامح  قيم  ن�شر  و�أهمية  �لقادمة،  �لفرتة  خالل 

وخا�شة �لأكادميي منها. من جانبه �أ�شاد �لرئي�س فيال بجهود �ملجل�س �لعاملي 
للت�شامح و�ل�شالم �لكبرة لن�شر �لت�شامح حول �لعامل ويف كل �ملجالت، موؤكد� 
مل�شاريعه  ودعمه  �ل�شامية،  باأهد�فه  منه  �إمي��ان��اً  تاأ�شي�شه  منذ  للمجل�س  دعمه 
و�ملقرر عقده يف جامعة  للجامعات  �لأكادميي  �ملوؤمتر  كافة، خا�شة  �مل�شتقبلية 

مالطا خالل �شهر �أكتوبر �لقادم، م�شر� �إىل رعايته وح�شوره للموؤمتر.
�لعامل  ح��ول  �جلامعات  لكربى  دويل  موؤمتر  �أعلن عن عقد  قد  �ملجل�س  وك��ان 
ن�شر قيم  تفاهم وعمل م�شرتك بهدف دعم  �ملجل�س معها مذ�كر�ت  �لتي وقع 
�لت�شامح و�ل�شالم من خالل �ملجال �لأكادميي ول �شيما بو�شع وتدري�س مادة 
�ملوؤمتر بجمع  و�شيعنى هذ�  و�لدكتور�ه،  �ملاج�شتر  بر�مج  �لت�شامح من خالل 

وبلورة و�شياغة هذه �لرب�مج �لدر��شية �لعليا يف �لت�شامح و�ل�شالم.

 •• راأ�س اخليمة-الفجر:

 �ف��ت��ت��ح �مل���ق���دم �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�ملرور  �إد�رة  مدير  �لقا�شمي  �شلطان 
و�لدوريات بالإنابة ، �ملعر�س �ملروري 
يف  “�لريادة  ���ش��ع��ار  حت��ت  �ل��ت��وع��وي 
جاء  و�ل������ذي  �ملرورية”  �ل�����ش��الم��ة 
�لعاملي  �مل�����رور  �أ����ش���ب���وع  م���ع  ت���ز�م���ن���اً 
�ملركز  مرتادي  و��شتهدف   ،  2019
“�حلمر� مول” على مد�ر  �لتجاري 
ليوم  و�مل�شائية  �ل�شباحية  �لفرتتن 
�ملقدم �شامل حممد  ، بح�شور  و�ح��د 
بورقيبة رئي�س ق�شم �ملرور و�لدوريات 
�أول حمد�ن �حلب�شي مدير  و�مل��الزم 
فرع �لتوعية و�لإعالم �ملروري وعدد�ً 
من �ل�شباط بالإد�رة .    و�أكد �لعميد 
�حلميدي  ���ش��ع��ي��د  حم��م��د  �ل���دك���ت���ور 
مدير عام �لعمليات �ملركزية ب�شرطة 
بهذ�  �مل�������ش���ارك���ة  �أن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س 

تاأكيد�ً  ي��اأت��ي  �مل��ه��م  �ل��ع��امل��ي  �حل����دث 
وعزمها  �حلثيث  �لإد�رة  �شعي  على 
�ملرورية  �لأن��ظ��م��ة  لتكون  �ملتو��شل 
فاعلة على �ملجتمع وتو�كب �لتنمية 

�لروؤية  مع  تتما�شى  �لتي  �مل�شتد�مة 
ب�شاأن  �ل��ر���ش��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة  �ل��ث��اق��ب��ة 
وتنميته  �لب�شري  �لعن�شر  �شالمة 
لأي  �مل���ال �حلقيقي  ر�أ�����س  ب��اع��ت��ب��اره 

�إىل حجم عمق حر�س  ، لفتاً  دول��ة 
بتوجيهات  �لد�خلية  وز�رة  و�هتمام 
ز�يد  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

وزير �لد�خلية بتوفر كافة مقومات 
�ل�شالمة �ملرورية جلميع م�شتخدمي 
�إ�شرت�تيجيتها  لتحقيق  �ل��ط��ري��ق 
على  �ل�شالمة  حتقيق  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
ك��ل �ل��ط��رق ع��ل��ى م�شتوى �ل��دول��ة ، 
جلهود  و�لتقدير  بال�شكر  متوجهاً 
ب��اإد�رة �ملرور  �مل��روري  �لتوعية  فريق 
و�ل����دوري����ات يف ت��ع��زي��ز ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
�لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة ع���ل���ى �أك����م����ل وجه 
�للوحات  على  �ملعر�س  و��شتمل      .
�ل��ت��ي ت��و���ش��ح ق��ان��ون �ل�����ش��ر و�مل���رور 
�ملخالفات  و�أب������رز  و�أه�����م  �لحت������ادي 
وبيان  �ل�شائقن  ع��ادة  يرتكبها  �لتي 
بحق  �ملتخذة  و�لإج����ر�ء�ت  غر�متها 
�حتو�ءه  �إىل  بالإ�شافة   ، �ملخالفن 
ع����ل����ى �مل�����ط�����وي�����ات و�ل������ربو�������ش������ور�ت 
�لإر�شادية �ملختلفة ، وجم�شم دورية 
�شرح  وت����ق����دمي  �ملرورية”  “ثقف 
�ملركز  وم��رت��ادي  ل��ل��ز�ئ��ري��ن  مف�شل 

�ل��ت��ج��اري ح���ول دوره����ا وم��ه��ام��ه��ا يف 
ت��ع��زي��ز �لأم����ن و�لأم������ان ع��رب �تخاذ 
�لكثر  وتنفيذ  �ملبادر�ت  �لعديد من 
م���ن �حل���م���الت �ل��ت��وع��وي��ة م���ن �أجل 
�ل�����ش��ر و�مل���رور  تقليل ع���دد ح����و�دث 
وجتنب �لآثار �ل�شلبية لها من خالل 
�لذي  �مل��روري  �لنظام  دعائم  تر�شيخ 

ت��ق��دم �ملجتمع  �أ���ش��ا���ش��ي��ات  ي��ع��د م���ن 
وت��ط��وره ورق��ي��ه .    و�أو����ش���ح �ملقدم 
تدرك  �لإد�رة  ب��اأن  �لقا�شمي  حممد 
جهودها  تطوير  �أهمية  م��دى  جيد�ً 
و�لت�شريعات  �ل���ل���و�ئ���ح  ت���ط���ور  م���ع 
�مل�����روري�����ة وه���ن���د����ش���ة �ل����ط����رق وفق 
�إجر�ء�تها  وحتديث  �لعاملية  �ملعاير 

ومهار�ت  ك���ف���اء�ت  وت��ن��م��ي��ة  �مل��ت��ب��ع��ة 
رجال �ملرور وتفعيل �لتوعية �ملرورية 
د�ع���ي���اً �جلميع   ، �ل���ع���ام  م�����د�ر  ع��ل��ى 
بتحمل �مل�شوؤولية للمحافظة على ما 
مت حتقيقه من موؤ�شر�ت �إيجابية يف 
باإمارة  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  م�شتويات 

ر�أ�س �خليمة.

 •• ال�شارقة-الفجر:

للتمكن  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  ��شتقبلت 
�مل�شاركات  م���ن  ج��م��ل��ة  �لج��ت��م��اع��ي 
�ملجتمعية �لر�ئدة يف م�شروع فطرهم 
حملة  �شمن  �ملوؤ�ش�شة  �أطلقته  �لتي 
لتقدمي وجبات  �لرم�شانية  “زكي” 
�ملنت�شبن  �لأي����ت����ام  لأ����ش���ر  �لإف����ط����ار 
للموؤ�ش�شة، بهدف غر�س روح �لتكافل 
�لتاآلف  روح  وت���وث���ي���ق  �لج��ت��م��اع��ي 

و�لرت�حم بن �أفر�د �ملجتمع. 
ن�����و�ل �حل���ام���دي - مدير  و�أ�����ش����ادت 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �لجتماعي  �لرخاء  �إد�رة 
يف  �ملجتمع  �أف���ر�د  وتفاعل  بجهود   -
م�شروع فطرهم قائلة:” نثمن جهود 
�شارك يف دعم حملة زكي  جميع من 
قدم  م��ن  جميع  ون�شكر  �لرم�شانية 
يحقق  حيث  للحملة  �ل���الزم  �ل��دع��م 
كبرة  �إي��ج��اب��ي��ة  �نعكا�شات  �مل�����ش��روع  
�لأب  ف��اق��دي  �لأب���ن���اء  نف�شيات  ع��ل��ى 

و�أ���ش��ره��م ، ب��ال��ت��و�ج��د �ل��د�ئ��م معهم 
و�إ�شعارهم   ، �مل��ن��ا���ش��ب��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

باأهميتهم و�شمنيتهم يف �ملجتمع  .
وت���اب���ع���ت: حت���ر����س �مل���وؤ����ش�������ش���ة على 
�ملجتمع  فئات  جلميع  �مل��ج��ال  �إت��اح��ة 
و�ل���د�ع���م���ن ل��ت��وج��ي��ه �أم���و�ل���ه���م يف 
م�����ش��ارف��ه��ا �ل�����ش��ح��ي��ح��ة �مل���وث���وق���ة ، 
فطرهم  م�������ش���روع  يف  ����ش���ارك  ح��ي��ث 
�حلكومية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  م����ن  ن��خ��ب��ة 
�إ�شافة �إىل م�شاهمة �لقطاع �خلا�س 
ن�شتقبل  ولن�����ز�ل   ، �مل�����ش��روع  ب��دع��م 
�أمو�لهم  وزك���و�ت  �جلمهور  ت��ربع��ات 
لتغطية  �حلملة  م�شاريع  جميع  يف 
منت�شبن  ي��ت��ي��م  �حتياجات2481 

�إىل 1000 �أ�شرة » .
�لتو��شل  �ملوؤ�ش�شة بدورها يف  و تقوم 
مع �جلهات �لد�عمة مل�شروع فطرهم 
�لأ�شر   �أف��ر�د  ع��دد  وحتديد  للتن�شيق 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن وح��ج��ز م��وع��د ل��ه��م يف 
�أحد �لفنادق �أو �ملطاعم �مل�شاركة �لتي 

�شتقدم لهم وجبة �لإفطار. 
�إطالق  منذ  �مل�شروع  مع  تفاعل  وقد 
�حلكومية  �جلهات  من  ع��دد  �حلملة 
للتو��شل  ب�����ادرو�  ،ح��ي��ث  و�خل��ا���ش��ة  
و�ل���ت���ن�������ش���ي���ق لإ����ش���ت�������ش���اف���ة �لأ�����ش����ر 
وت��ق��دمي وج��ب��ات �لإف���ط���ار وحتر�س 
ب�شكل  �مل�شروع  تفعيل  على  �ملوؤ�ش�شة 
�ملنت�شبة  �لأ���ش��ر  جميع  ليغطي  �أك��رب 
للموؤ�ش�شة ،كما و�شارك عدد من �أفر�د 
نقدية  مالية  بتقدمي مبالغ  �ملجتمع 

للم�شاهمة يف �مل�شروع.
�ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة  وقدمت  هذ� 
�لأ�شرة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  يف 
لأ�شر  �إف��ط��ار  وجبة   100 بال�شارقة 
م��ن��ه��ا يف حملة  ك��م�����ش��اه��م��ة  �لأي����ت����ام 
من  جمموعة  �شاركت  كما  “زكي” ، 
�لفنادق يف م�شروع فطرهم با�شت�شافة 
�أ�شر �لأيتام وتقدمي وجبات �لإفطار 
�ملجانية لهم كفندق �شنرتو �ل�شارقة 
،وم��ن��ت��ج��ع م��ارب��ي��ال، وف���ن���دق ك���ور�ل 

بيت�س ، وفندق رماد� �ل�شارقة وفندق 
�لبيت ،وفندق ر�دي�شون بلو �لفجرة 

وفندق �نرتكونتنينتال �لفجرة.
-مدير  �شيف  ر��شد  �إمي��ان  وتوجهت 
�ملجل�س  يف  �ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة 
بال�شارقة-  �لأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى 
للتمكن  �ل�����ش��ارق��ة  ملوؤ�ش�شة  بال�شكر 
و�شرعة  تفاعلهم  ع��ل��ى  �لج��ت��م��اع��ي 
توزيع  م���ب���ادرة  ت��ن��ف��ي��ذ  جت��اوب��ه��م يف 
�إف���ط���ار ل��ل�����ش��ائ��م��ن، وذلك  وج���ب���ات 
�ملوؤ�ش�شة  ح����ر�����س  م�����ن  �ن����ط����الق����ا 
�لإن�شاين  �ل��ع��م��ل  قيمة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
�لتو��شل  روح  وت��ر���ش��ي��خ  و�خل�����ري، 

و�لتعا�شد و�لتكافل �لجتماعي.
�ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة  �أن  و�أو�شحت 
�لأ�شرة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  يف 
تر�شيخ  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة  ب��ال�����ش��ارق��ة 
�مل�شرتك  �خل����ري  �ل��ع��م��ل  م��ف��اه��ي��م 
موؤ�ش�شة  م���ع  �ل���ت���ع���اون  خ����الل  م���ن 
�ل�شارقة للتمكن �لجتماعي، بهدف 

ممكنة  �شريحة  �أك���رب  �إىل  �ل��و���ش��ول 
تعزيز  على  و�لعمل  �مل�شتفيدين،  من 
مبادئ  وت���ر����ش���ي���خ  �ل���ت���ع���اون  ث���ق���اف���ة 
تعك�س  و�ل��ت��ي  �ملجتمعية،  �مل�شوؤولية 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �لأ�شيلة  �لتقاليد 
مبادئ  يعّمق  مب��ا  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
و�لتعاون،  �ل��ف��ري��ق  وروح  �مل�����ش��ارك��ة 
�لعطاء،  �لنبيلة وروح  �لقيم  ويج�شد 
ُيعد  �ملبارك  �شهر رم�شان  �أن  موؤكدة 
و�لتو��شل  للم�شاركة  ثمينة  فر�شة 
�أطيافه  مبختلف  �ملجتمع  �أف��ر�د  بن 

و�شر�ئحه«. 
وي���اأت���ي ذل���ك ���ش��م��ن ح��م��ل��ة “زكي “ 
�ملوؤ�ش�شة  تطلقها  �ل��ت��ي  �لرم�شانية 
ل���ت���ح�������ش���د م������ن خ����الل����ه����ا �حل����ه����ود 
لأ�شر  �ل���دع���م  ل��ت��ق��دمي  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�مل�شاريع  م����ن  �ل���ع���دي���د  يف  �لأي�����ت�����ام 
زكاة  كم�شروع  �حلملة  ت�شملها  �لتي 
�لزكاة  �أم���و�ل  ي�شتقطب  �ل���ذي  �مل���ال 
لت�شرف  مل�شتحقيها من �أ�شر �لأيتام 

متويل  يف  منه  �لفائ�س  ي�شاهم  و   ،
�مل�����ش��اري��ع �ل��د�ع��م��ة ل��ه��م ع��ل��ى مد�ر 
�ملعي�شي  �لإك���ت���ف���اء  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���ع���ام 
ل��ه��م و�ل�����ش��ع��ي ل��ت��وف��ر ظ��روف��ا �أكرث 

��شتقر�ر� ومالءمة.
�لرم�شانية   “ “زكي  ت�����ش��م  ك���م���ا 
م�����ش��روع “ م���وؤون���ة رم�����ش��ان “ �لتي 
ت��ق��وم �مل��وؤ���ش�����ش��ة م��ن خ��الل��ه بتوفر 
ق�شائم �شر�ئية لأ�شر �لأيتام ليتمكنو� 
�حتياجاتهم  ل�������ش���ر�ء  خ���الل���ه  م����ن 
�ل�شارقة  ج��م��ع��ي��ة  م����ن  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 

�إ�شافة    ، فروعها  بجميع  �لتعاونية 
�لتي  رم�شان”  “عطية  م�شروع  �إىل 
عطايا  خالله  من  �ملوؤ�ش�شة  ت�شتقبل 
�ملتربعن بتوفر �شلة غذ�ئية مبو�د 
�أ�شرة  �إ�شتهالكية ل�شهر رم�شان لكل 
،كما �شتختتم �حلملة م�شاريعها عرب 
تقوم  �لعيد” �ل��ذي  “حلوى  م�شروع 
من خالله �ملوؤ�ش�شة بتوفر �حللويات 
لأ�شر �لأيتام يف ب��ادرة لإدخ��ال �لفرح 

و�ل�شرور عليهم قبيل قدوم �لعيد.
وت��و����ش��ل �مل��وؤ���ش�����ش��ة ج��ه��وده��ا خالل 

��شتطاعت  ح���ي���ث   �ل���ك���رمي  �ل�����ش��ه��ر 
�ملزكن  ع��ط��اي��ا  ����ش��ت��ث��م��ار  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
خالل �ل�شنو�ت �ل�شابقة من حمالتها 
بتقدمي  �مل�����ش��اه��م��ة  يف  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
�مل�����ش��اع��د�ت �مل��ال��ي��ة و�ل��دع��م �ل�شحي 
يف  �حتياجاتهم  وتغطية  و�لتعليمي 
،�ل��ذي بدوره  �أوج��ه �لتمكن �ملقدمة 
ير�شم ب�شمة عميقة على �أ�شر �لأيتام 
و�لر�شا  �ل����رخ����اء  ل��ه��م  ي��ح��ق��ق  مب���ا 
و�ل�شعادة ما يعزز من فر�س متكينهم 

يف �شتى �ملجالت �ملقدمة.

رئي�س مالطا ي�صتقبل وفد املجل�س العاملي للت�صامح وال�صالم

مرور راأ�س اخليمة ينظم معر�س »الريادة يف ال�صالمة املرورية« 

�سمن حملة التمكني الجتماعي »زكي« 

م�صاركات جمتمعية يف م�صروع فطرهم

اجلامعة القا�صمية حتتفل بتخريج الدفعة 
الأوىل من طلبتها اجلمعة املقبل 

تزامنًا مع يوم الكاتب الإماراتي و�سمن احتفالت ال�سارقة عا�سمة عاملية للكتاب 2019 

»هيئة ال�صارقة للكتاب« تنظم اأول معر�س �صنوي للكتاب الإماراتي الأ�صبوع املقبل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي –الفجر:

ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي عرب 
م�شروعا  �مل����دي����ن����ة  م����رك����ز  ب���ل���دي���ة 
�لأر�شفة  من  عدد  �شيانة  ��شتهدفت 
يف حو�س �شرق 14 – �لز�هية ، ويف 
مهجورة  بيوتا  �أز�ل����ت  نف�شه  �لإط����ار 
ك��ل من  �ل��ع��ام يف  للمظهر  وم�����ش��وه��ة 
 C65 – �ل�����ش��ك��ن��ي��ت��ن  �ل��ق�����ش��ي��م��ت��ن 

.  P19
��شتكمال  بهدف  �مل�شروع  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�أع����م����ال �ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ت��ح�����ش��ن على 
�لتحتية يف  �ل��ب��ن��ي��ة  و�أ����ش���ول  م��ر�ف��ق 
م�شوهات  م��ن  وتخلي�شها  �مل��ن��ط��ق��ة، 

�ملظهر �لعام .
و�أ�شارت بلدية مركز �ملدينة �أن �أطو�ل 
و�شيانتها  تاأهيلها  مت  �لتي  �لأر�شفة 
 612.50 ب������  ت��ق��در  ب��ل��غ��ت م�����ش��اح��ة 
م������رت� م����رب����ع����ا، وب���ت���ك���ل���ف���ة جت������اوزت 
�إز�لة  تكلفة  �أم��ا   ، دره��م  �أل��ف   269
�ملنطقة  يف  �ل���زر�ع���ي���ة  �ل��ع�����ش��و�ئ��ي��ات 

فبلغت 51،814 درهم.
�أن��ه��ا تعمل على  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أو���ش��ح��ت 
ت���ن���ف���ي���ذ  �أع�����م�����ال ����ش���ي���ان���ة وت���اأه���ي���ل 

ل��ل��م��ن��ط��ق��ة �مل��ق��اب��ل��ة ل��ف��ن��دق �آرج�����ان، 
م�شاة،  مم��ر�ت  �شيانة  �أعمال  وت�شمل 
�إر�شادية  ول��وح��ات  �أ���ش��ف��ل��ت  و�إ����ش���الح 

و�أعمال �إز�لة خملفات.
باأعمال  �ملدينة  مركز  بلدية  وق��ام��ت 
�إ�شالح لالأر�شفة و�لكرب�شتون و�إز�لة 
  14 �شرق  حو�س  مبنطقة  �مل�شوهات 
و�إز�ل���ة  خر�شانية  ح��و�ج��ز  وتركيب   ،

كمية من �لأنقا�س .
و���ش��م��ن �لإط������ار ذ�ت�����ه ق���ام���ت بلدية 
مركز �ملدينة بر�شد 5 مبان مهجورة 
و�شور م�شوه للمظهر �لعام، بالتن�شيق 
مع جلنة �لك�شف على �ملباين �ملهجورة 
و�مل�شوهة للمظهر �لعام وقطاع �لبنية 
و�جلهات  �لبلدية  و�أ���ش��ول  �لتحتية 
�ملالكة لهذه �ملباين، و�أجنزت �لبلدية 

�إز�ل��ة �ل�شور �لقدمي �ملتهالك  عميلة  
 C65- P19 حول �لق�شائم �ل�شكنية
، كونه ي�شوه �ملظهر �لعام وهو بطول 
و�إز�لة45    ، ط��ول��ي��ا  م���رت�   1247
عمود� خر�شانيا م�شبق �ل�شب، وهدم 
و�إز�لة 3 مبان مهجورة ، ومبنى قيد 
�ل��ه��دم، وم��ب��ن��ى ق��ي��د �إ����ش���د�ر رخ�شة 

�لهدم عن طريق �جلهة �ملالكة.

•• دبي-الفجر:

�أبوظبي  �شرطة  بن  �لأمني  �ل��ري��ادة  ملجل�س  �لتابع  �مل��روري  �لتطوير  جمل�س  فريق  ناق�س 
و�شرطة دبي �آليات �لتعاون و�لتن�شيق بن �جلانبن، وو�شع �حللول و�ملبادر�ت ودعم �لأنظمة 
�إىل  �ملرورية،  و�لتجارب  و�ملقارنات  �لإح�شائية  و�لدر��شات  �ملعلومات  تبادل  يف  �للكرتونية 
جانب �لأمور �ملتعلقة باحلمالت �ملرورية �لتوعوية �مل�شرتكة، و�حلمالت �ملرورية �ل�شبطية 
�مل�شرتكة. وتر�أ�س �لجتماع �لذي عقد يف مقر �لإد�رة �لعامة للمرور يف �شرطة دبي، �لعميد 
�أبوظبي،  �ملرور و�لدوريات ب�شرطة  �شامل عبد�هلل بن بر�ك �لظاهري، نائب مدير مديرية 
و�لعقيد جمعة �شامل بن �شويد�ن، نائب مدير �لإد�رة �لعامة للمرور يف دبي.  وياأتي �لجتماع 
دبي،  و�شرطة  �أبوظبي  �شرطة  �لقائمة بن  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  تعزيز عالقات  �إطار  يف 
ب�شكل فعال وفق نظام موؤ�ش�شي، يعزز �لنهو�س بهذه �لعالقة وتطويرها ب�شكل م�شتمر مبا 

يخدم كافة �شر�ئح �ملجتمع، وينعك�س �إيجاباً على م�شرة �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية 
�لتوعوية  �لرب�مج  �مل�شتقبلية كتوحيد  و�ملبادر�ت  �مل�شاريع  و��شتعر�س �جلانبان  �لإم��ارة.  يف 
مقاطع  �لتوعوية،  “�حلمالت  دب��ي  و�شرطة  �أبوظبي  �شرطة  بن  �لعام  م��د�ر  على  �مل��روري��ة 
�لفيديو، �لرب�مج �لإعالمية”، و�إدر�ج بر�مج توعوية للز�ئرين �جلدد للدولة من بلد �ملن�شاأ، 
�لقيادة بالتعاون  �لدولة من خالل معاهد تعليم  وتنفيذ بر�مج توعوية عند �لو�شول �ىل 
مع وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل، و�لتن�شيق ب�شاأن �حلمالت �ل�شبطية على مد�ر �لعام، 
بع�س  �لطريق جر�ء  م�شتخدمي  �شالمة  على  توؤثر  �لتي  �لظو�هر  �إىل عدد من  بالإ�شافة 

�لتجاوز�ت من بع�س �ل�شائقن.
و�أكد �لجتماع على بنود مذكرة �لتفاهم و�لتعاون بن �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي و�لقيادة 
وحت�شن  �ملوؤ�شر�ت  وتعزيز  �ملختلفة،  �ل�شرطي  �لعمل  جم��الت  يف  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة 

�لأد�ء للح�شول على �أف�شل �لنتائج يف تقدمي �خلدمات �ل�شرطية.

بحث تنفيذ املبادرات املرورية امل�صرتكة بني �صرطتي اأبوظبي ودبي

•• دبي -الفجر:

�فتتحت “بيت �خلر” وبالتعاون مع �شركة �لَوْدق للتجارة، 
على  يردها  �ل��ذي  �مل�شتعمل،  ثاث  �لأ لبيع  ت�شويقياً  منفذ�ً 
�شكل تربعات عينية، لي�شرف ريعه على م�شاريع �ل�شدقة 
على  �حل��ف��اظ  يف  �جلمعية  م��ن  وكم�شاهمة  �جلمعية،  يف 
“قدميكم  �لبيئة. وتاأتي هذه �خلطوة للتو�شع يف م�شروع 
جديدهم” باإ�شافة خط �لأثاث �مل�شتعمل �إىل خط �ملالب�س 
�مل�شروع،  حققه  �ل��ذي  �لنجاح  بعد  و�مل�شتعملة،  �لقدمية 
حيث تقوم �جلمعية ببيع �أطنان �ملالب�س ل�شركات �لتدوير، 
و�ملحتاجة  �ملتعففة  �لأ�شر  �أبناء  على  خاللها   من  وتنفق 
كبدل مالب�س جديدة ولئقة يف عيد �لفطر �ملبارك، حيث 
��شتفادت من �مل�شروع 4394 �أ�شرة عام 2018. وقد حازت 

تنظيف  يف  ي�شاهم  �ل��ذي  ه��ذ�  م�شروعها  ب�شبب  �جلمعية 
�لبيئة من �ملالب�س �لقدمية �لتي �عتاد �لنا�س �أن يرموها 
�ملجتمعية،  للم�شوؤولية  �لآي���زو  �شهادة  على  تنظيم،  دون 
بالإ�شافة �إىل م�شاريعها �لد�عمة لل�شحة و�لتعليم، و�لتي 
جددت للمرة �لثانية موؤخر�ً. و�فتتح �ملنفذ �جلديد خلف 
�ل�شوق �ل�شيني يف �إمارة عجمان، كل من عبد�هلل �لأ�شتاذ، 
“بيت  ���ش��اك��ر، م��دي��ر ف���رع  �ل��ع��ام، و�أم����رة  �مل��دي��ر  م�شاعد 
�لودق،  بالإنابة، بح�شور مدير �شركة  �خلر” يف عجمان 
طارق حممد زماين، وهيثم �شلطان، رئي�س ق�شم �لتمويل، 

وعدد من م�شوؤويل �جلانبن.
�ل��ع��ام، معلقاً على  وق��ال ع��ب��د�هلل �لأ���ش��ت��اذ، م�شاعد �مل��دي��ر 
لبيع  �ل���ودق  منفذ  بافتتاح  �ل��ي��وم  “نحتفل  �حل���دث:  ه��ذ� 
�لأثاث �مل�شتعمل بالتعاون مع جمعيتنا جمعية بيت �خلر، 

�مل�شتعمل  �لأث���اث  كميات  م��ن  لال�شتفادة  عملية  كخطوة 
كتربعات  تردنا  �لتي  و�لكهربائية،  �لإلكرتونية  و�لأجهزة 
حيث  منها،  �ل�شتفادة  كيفية  يف  ونحار  م�شتهلكة،  عينية 
�ل��ودق للتجارة، لإعادة  �لإخ��و�ن يف �شركة  �لتفاهم مع  مّت 
�مل�شتعملة،  و�لأج����ه����زة  �لأث�����اث  ك��م��ي��ات  وت��اأه��ي��ل  �إ����ش���الح 
وع��ر���ش��ه��ا للبيع م��ن خ���الل ه���ذ� �مل��ع��ر���س، �ل���ذي ي��ق��ع يف 
منطقة  وهي  �ل�شيني،  بال�شوق  �ملحيطة  �لأ�شو�ق  منطقة 
�لنوع من  �لباحث عن هذ�  ي��رتدد عليها �جلمهور  حيوية 
�لحتياجات، وناأمل يف �أن نوفق يف حتقيق �لنجاح، لنحول 
�ل�شدقات  يف  ي�شب  م��ايل  ر�ف���د  �إىل  �لعيني  �ل��ر�ف��د  ه��ذ� 
�لتي تنفقها �جلمعية على �لعديد من �مل�شاريع، وي�شتفيد 
منها �لآلف، وخ�شو�شاً �أن �لو�شع �ملادي لكثر من �لأ�شر 
ب�شيط، ول ي�شمح لها ب�شر�ء ما هو جديد وبتكلفة كبرة، 

وياأتي هذ� �مل�شروع لدعم هذه �لفئة �مل�شتهدفة يف �حل�شول 
يتم  حيث  مرتفعة،  وج��ودة  منا�شبة،  باأ�شعار  مبتغاها  على 
�أق��رب ما يكون من  �إع��ادة تاأهيل �لأث��اث �مل�شتعمل لي�شبح 
�جلديد«.   من جانبها �أكدت �أمرة �شاكر، مدير فرع “بيت 
�لت�شويقي  �ملنفذ  ه��ذ�  ب���اأن  ب��الإن��اب��ة،  عجمان  يف  �خلر” 
�إىل ن�شاطات �جلمعية يف عجمان،  �خلري، �شوف ي�شاف 
�شنو�ت، وهو  �أك��رث من خم�س  �لفرع عمله منذ  ب��د�أ  حيث 
يتقدم با�شتمر�ر، لدعم م�شاريع �جلمعية، وم�شاعدة �أكرب 
عدد ممكن من �لأ�شر و�حلالت �لأكرث حاجة و��شتحقاقاً 
ل��ل��ع��ون، و�أ����ش���ارت �إىل �أه��م��ي��ة ه��ذ� �مل�����ش��روع يف دع��م �لأ�شر 
بالإ�شافة  م���ردوده،  م��ن  �جلمعية  تدعمها  �لتي  �ملتعففة 
تنا�شب  باأ�شعار  �مل�شتعمل  �لأث��اث  �شتقتني  �لتي  �لأ�شر  �إىل 

و�شعها �ملادي �لب�شيط.

•• الفجرية -وام:

���ش��ارك��ت ب��ل��دي��ة �ل��ف��ج��رة �أم�������س يف 
“�شقيا  �ملبتكرة  �لإن�شانية  �مل�شابقة 
�لأمل” �لتي �طلقها �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�هلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  �ل��������وزر�ء 
ج��ه��ة حملية يف  �أول  ب��ذل��ك  ل��ت��ك��ون 
ح��ك��وم��ة �ل��ف��ج��رة ت�����ش��ارك يف هذه 
�ملبادرة �لإن�شانية. و�شارك يف �ل�شباق 
�شعادة �ملهند�س حممد �شيف �لأفخم 
و�شعادة  �لفجرة  بلدية  ع��ام  مدير 
ن���ائ���ب مدير  ع���ب���د�هلل �حل��ن��ط��وب��ي 
و�أحمد عامر مدير  �لفجرة  بلدية 
من  وع����دد  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل���دع���م  �إد�رة 

�لبلدية.  يف  و�مل��وظ��ف��ن  �ملتعاملن 
و�أث���ن���ى م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة �لفجرة 
�أن  م��وؤك��د�  �لأم���ل  �شقيا  �شباق  على 

�لبلدية تدعم هذه �ملبادرة �لإن�شانية 
�ل���ت���ي ت��ع��ك�����س �ل���ت���وج���ه �لإن�������ش���اين 
�لت�شامن  وت��ع��زز  �لر�شيدة  للقيادة 

مع �ملجتمعات �لتي تعاين �شح �ملياه 
�ل�شاحلة لل�شرب ودعمهم لتح�شن 

حياتهم و�إ�شعادهم.

•• عجمان - الفجر 

�شهد �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س �لديو�ن 
“�ل�شبت”،حفل  �لأول  �أم�س  م�شاء  عجمان،  يف  �لأم���ري 
و�لثقافية  �لجتماعية  للتنمية  عجمان  جمعية  ج��ائ��زة 
للقر�آن �لكرمي ، و�لذي ُيقام يف دورته �لأوىل بعام �لت�شامح 

بح�شور عدد من �مل�شوؤولن.
وقالت منى �شقر �ملطرو�شي �ملدير �لعام جلمعية عجمان 
يف  ُي��ق��ام  �ل���ذي  �حل��ف��ل  �إن  �لثقافية  �لجتماعية  للتنمية 
ت�شعى  �لتي  �ل�شنوية  �خلطط  �شمن  وه��و  �لأوىل  دورت���ه 

�جلمعية لتنفيذها ت�شتهدف �شريحة �لطالب و�لطالبات 
م��ن �مل��د�ر���س وم��ر�ك��ز حتفيظ �ل��ق��ر�آن �ب��ت��د�ًءم��ن 5 �ىل 
�مل�شاهمة  �إىل  �ل���دورة  م��ن خ��الل  و�ل��ت��ي نهدف  �شنة،   17
يف بناء جيل متعلم ومثقف مبني على تعاليم وقيم ديننا 

�لإ�شالمي �حلنيف جت�شيد�ً لروؤى قيادتنا �لوطنية.
باأننا يف جمعية عجمان للتنمية  و�أ�شافت منى �ملطرو�شي 
�لجتماعية و�لثقافية قمنا باإ�شافة �أ�شحاب �لهمم �شمن 
�جلائزة تعزيز�ً لدورهم، و�أ�شارت �إىل �أن �جلائزة يف دورتها 
�لوىل مت �خت�شارها على م�شتوى �إمارة عجمان وكمرحلة 

�أوىل على �أن يتم تعميمها م�شتقبال.

ماجد النعيمي ي�صهد حفل جائزة جمعية عجمان للتنمية 
الجتماعية والثقافية للقراآن الكرمي يف دورته الأوىل

بلدية مدينة اأبوظبي تعيد تاأهيل الأر�صفة يف الزاهية وتزيل بيوتا مهجورة وم�صوهة للمظهر العام

بلدية الفجرية ت�صارك يف �صباق »�صقيا الأمل«

»بيت اخلري« حتول الأثاث امل�صتعمل كم�صدر لل�صدقات

اأخبار ال�صاعة : تقدير متزايد  
لنموذج الت�صامح الإماراتي

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �إن تاأكيد قد��شة �لبابا فر�ن�شي�س بابا �لكني�شة 
�أن �لت�شامح و�لإم��ار�ت وجهان لعملة و�حدة، و�إ�شادته بنهج  �لكاثوليكية 
قد��شته  لقاء  خالل  و�لت�شامح،  �لتعاي�س  قيم  �إر�شاء  �إىل  �لر�مي  �لدولة 
ب�شفارة  بالإنابة  بالأعمال  �لقائم  �ملهري  غازي  �شار�  �ل�شيدة  مع  موؤخر� 
�لدولة يف مدريد .. ينطوي على تقدير كبر لنموذج �لت�شامح �لإمار�تي 
وجلهودها �لتي ل تتوقف من �أجل �إعالء هذه �لقيم، لتكون جزء� �أ�شيال 
من منظومة �لعالقات بن �لدول، حتى يعم �لأمن و�ل�شلم ربوع �لعامل.

�أ�شافت  �لإمار�تي”  �لت�شامح  ل��ن��م��وذج  م��ت��ز�ي��د  “تقدير  ع��ن��و�ن  وحت��ت 
�لن�شرة �إن منوذج �لت�شامح �لإمار�تي يحظي بتقدير دويل متز�يد، لي�س 
تعلي من  ودينية وجمتمعية  وثقافة  قيمية  يج�شد منظومة  لأن��ه  فقط 
�أي�شا  و�إمن���ا  �ملختلفة،  و�ل��ث��ق��اف��ات  �لأدي����ان  ب��ن  �مل�شرتك  �لتعاي�س  قيم 
�لإم��ار�ت ملو�جهة  دول��ة  تتبناها  �لتي  �لعميقة  �لروؤية  لأن��ه يندرج �شمن 
نزعات �لتع�شب و�لعن�شرية و�لكر�هية �لتي ت�شاعدت يف �لآونة �لأخرة، 
وذلك  و�ل���دويل،  �لإقليمي  �ل�شعيدين  على  و�ل�شلم  �لأم��ن  تهدد  وباتت 
من خالل �لعمل على تعزيز �مل�شرتكات �لإن�شانية بن �لأديان و�لثقافات 
و�حل�شار�ت �ملختلفة على �ل�شعيد �خلارجي. و�أكدت �أخبار �ل�شاعة �لتي 
ت�شدر عن مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية.. �أن دولة 
و�لدويل،  �لإقليمي  �ل�شعيدين  على  للت�شامح  �أيقونة  �أ�شبحت  �لإم��ار�ت 
وحتظى جهودها يف تعزيز قيم �لت�شامح و�لتعاي�س على �ل�شعيد �لدويل 
�أنها  �أولها  بكل تقدير وه��ذ� مل ي��اأت من ف��ر�غ و�إمن��ا نتيجة لعو�مل عدة 
و�خلارجية..  �لد�خلية  �شيا�شاتها  يف  ر��شخا  نهجا  �لت�شامح  من  جعلت 
وقالت “ �لإمار�ت منذ عهد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
طيب �هلل ثر�ه، كانت �شباقة يف �لعمل على �إعالء قيم �لت�شامح و�لتعاي�س 
�آل  وتعزز هذ� �لنهج يف ظل قيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” حتى �أ�شبحت �لإمار�ت �لآن عا�شمة 
�لإم���ار�ت تخ�ش�س  دول��ة  �أن  �أك��دت  كما  �لإي��ج��اب��ي«.  و�لتعاي�س  للت�شامح 
جهودها من �أجل تعزيز �لتقارب بن �لثقافات و�لأديان و�حل�شار�ت وبناء 
�جل�شور �مل�شرتكة فيما بينها، وبال�شكل �لذي ي�شهم يف تقدم �لأمم وتعزيز 
�إىل  �لت�شامح  حتويل  يف  �لإم���ار�ت  جن��اح  �إىل  ولفتت  و��شتقر�رها.  �أمنها 
عمل موؤ�ش�شي م�شتد�م، حيث قامت با�شتحد�ث وز�رة للت�شامح يف فرب�ير 
فكريا  بالآخر،  و�لقبول  و�لتعددية  �لت�شامح  قيم  لرت�شيخ   ،2016 عام 
وثقافيا وطائفيا ودينيا، كما جاءت مبادرة �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة، 
حفظه �هلل، بجعل عام 2019 عاما للت�شامح بهدف تعزيز �لدور �لعاملي 
�لذي تلعبه دولة �لإمار�ت كعا�شمة للتعاي�س و�لتالقي �حل�شاري.. فيما 
متتلك �لإمار�ت منظومة من �لقو�نن حتمي �ملعتقد�ت وحترتم �لأعر�ف 
و�شفافية،  بعد�لة  �شعائرهم  ممار�شة  ح��ري��ة  للنا�س  وت��وف��ر  و�لتقاليد 
تعي�س  جن�شية   200 على  يزيد  ملا  �مل�شرتك  �لتعاي�س  من  مظلة  وتوفر 
�لفتتاحي  مقالها  ختام  يف  �لن�شرة  و�شددت  تام.  تناغم  يف  �أر��شيها  على 
على �أن منوذج �لت�شامح �لإمار�تي عزز �لثقة �لدولية يف توجهات �لإمار�ت 
�لأطر�ف  من  باعتبارها  �إليها  ينظر  �لعامل  وجعل  �ملختلفة،  ومو�قفها 
�ل�شعيدين  على  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  و�لأم����ن  �ل�شلم  ج��ه��ود  تعزيز  يف  �لفاعلة 

�لإقليمي و�لدويل.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 20 مايو  2019 العدد 12636 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 20 مايو  2019 العدد 12636 

العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/853 ا�شتئناف جتاري   
�ىل �مل�شتاأنف �شده/1-ح�شان �لبحر للتجارة �لعامة - �س ذ م م 2-حممد �شاه 
�لإحتاد  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  ح�شن  �حمد  ع��امل 
قد    - �ل�شباغ  يو�شف  عبد�لعزيز  �حمد  منى   / وميثله  ع  م  ���س   - �لوطني 
بتاريخ  جت��اري  ��شتئناف   2019/440 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف 
�ل�شاعة   2019/5/20 �ملو�فق  �لثنن  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت  2019/4/27م. 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من  10.00 �شباحا بالقاعة رقم 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

�مل��دع��و / ج���ول فر�ز  ف��ق��د 
خان جول ريحان ، باك�شتان   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )XY4126591( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0566621527

فقدان جواز �صفر
ف���ق���د �مل�����دع�����و/ ع���ق���ي���ل ن����و�ز 
باك�شتان    ، خ����ان  ن�����و�ز  ����ش���اه 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)DT9617691(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
ف�������ق�������د �مل�����������دع�����������و/ ط����ي����ب����ه 
�ثيوبيا   ، �ب��������ر�  ����ش���ي���ك���ول 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EP4722476(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لث��ي��وب��ي��ا  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
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اإعــــــــــالن
حديقة  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN   قد تقدمو� �لينا بطلب �لزيتون  رخ�شة رقم:1720654 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �ل�شيد عبا�س �ل�شيد حممد �لفرد�ن %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح �خلباب مر�شد مكتوم �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر 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 12636 بتاريخ 2019/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم جلك�شي بل�س 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م 1 ذ.م.م رخ�شة رقم:2762970 

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شامل عبد�لقادر �شامل طالب �لكثري من 20% �ىل %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ديفيندر� بهاجو�ت �شاد��شيف

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر 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 12636 بتاريخ 2019/5/20 

اإعــــــــــالن
�لزهور   �ل�ش�����ادة/بقالة قمر  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN   قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2626201 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة يا�شن �حمد حممد �خل�شر �حلو�شني %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل علي طالب ح�شن �حلارثي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر 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 12636 بتاريخ 2019/5/20 

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

CN   قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2162151 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيخه �شاهو بلو�س %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20 

اإعــــــــــالن
للعطور  �ل�ش�����ادة/مار�شيليا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لك�ش�شو�ر�ت
CN   قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1886668 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد عبده �حمد ثابت %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مطر علي حبيبي �لظاهري

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

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

العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20 

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

CN   قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�شة رقم:1881907 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد علي �شامل عيظه �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد جمال �حمد عبد�هلل ري�س
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر 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 12636 بتاريخ 2019/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جنم �جلبل للنقليات 

CN   قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�شة رقم:1841244 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد علي �شامل عيظه �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد جمال �حمد عبد�هلل ري�س
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر 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 12636 بتاريخ 2019/5/20 

اإعــــــــــالن
�ل�شروق  �ل�ش�����ادة/ميد�ن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للنقليات �لعامة
CN   قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1451764 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد علي �شامل عيظه �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد جمال �حمد عبد�هلل ري�س

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر 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 12636 بتاريخ 2019/5/20 

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

CN   قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2689900 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد جا�شم بالل �شقر �ملحربي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شامل حممد بلخر �حل�شرمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر 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 12636 بتاريخ 2019/5/20 

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

بوتيك لتف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية
رخ�شة رقم:CN 2404538  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20 

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

لالعمال �ل�شحية و�لتكييف
رخ�شة رقم:CN 1972258  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20 

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

�لمل �لعيناوي
رخ�شة رقم:CN 1147717  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20 

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

لالجار
رخ�شة رقم:CN 2723305  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20 

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

�لرو�شة لبيع �لقم�شة و�خلياطة �لن�شائية
رخ�شة رقم:CN 1383244  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20 

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

للتكييف و�لتربيد
رخ�شة رقم:CN 2561501  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شهم �لرمادي لل�شيانة �لعامة ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN-1138875 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد�ن علي عبود �لري�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شليمان �مل�شري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فرد�ن حممد ح�شن علي �لفرد�ن

تعديل ر�أ�س �ملال/من 150000 �ىل 50000
�إجمايل لوحه �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل �لقانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/ �ل�شهم �لرمادي لل�شيانة �لعامة ذ.م.م 

GRAY ARROW GEN MAINTENANCE
�ىل/�ل�شهم �لرمادي لل�شيانة �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

GRAY ARROW GEN MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر 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 12636 بتاريخ 2019/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هاي كو�شت للمقاولت �لعامه

رخ�شة رقم:CN-1104676 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ر�أ�س �ملال/من 20000 �ىل 150000

�إجمايل لوحه �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.15*0.50 �ىل 1*1
تعديل �شكل �لقانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ هاي كو�شت للمقاولت �لعامه 
HIGH COAST GENERAL CONTRACTING

�ىل/هاي كو�شت للمقاولت �لعامه و�د�رة �لعقار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 HIGH COAST GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاجر �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر 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 12636 بتاريخ 2019/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/متيز �ل�شيافة خلدمات �لنظافة 

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

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

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

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

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

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

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12636 بتاريخ 2019/5/20 االثنني 20 مايو  2019 العدد 12636 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة �شنوي �نوبايف ��س دي �ن 
بي �ت�س دي )�جلن�شية:ماليزيا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
�إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: �شارع �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد-  �ل�شركة يف 
�ل�شيخ  �شارع   -54204 �لظاهري- �س.ب:  �شلطان  بن  بناية حممد 
 )36808 �س.ب:  �أبوظبي  �لظاهري-  �شلطان  حممد  بناية  ر��شد- 
و�ملقيدة حتت رقم )1921( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. 
�شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ� 
�ل�شركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�شنة 
ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
�ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة 
��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف 
ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة 

�لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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•• ال�شارقة-الفجر:

�أط��ل��ق��ت م��وؤ���ش�����ش��ة �ل�����ش��ارق��ة لدعم 
�مل�شاريع �لريادية “رّو�د” بالتعاون 
مع جمعية �ل�شارقة �خلرية مبادرة 
�لثانية  لل�شنة  رّو�دنا”  خر  “من 
على �لتو�يل، و�لتي مت من خاللها 
لل�شائمن  �لإف��ط��ار  وجبات  توزيع 
ب�شبعة  �مل���ب���ارك  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  يف 
�ل�شارقة،  �إم��ارة  يف  خمتلفة  مو�قع 
وذلك مب�شاهمة كرمية من �أع�شاء 
�ملوؤ�ش�شة من رو�د �لأعمال �أ�شحاب 

م�شاريع �لأغذية. 
و������ش�����ارك يف دع������م ه������ذه �مل�����ب�����ادرة 
وت��ق��دمي وج��ب��ات �لإف���ط���ار ك��ل من 
للماأكولت  �ل�شفينة  ���ش��ر�ع  مطعم 
للمندي  �شنعاء  ومطعم  �لبحرية، 
�ل��ن��ي��ل، ومونز�  و�مل��ظ��ب��ي، وف��الف��ل 
و�أغ�شط�س  �ق���رب،  ومقهى  كافيه، 
وبيتنا  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  �مل�����و�د  ل��ت��م��وي��ن 
�لوجبات  ع���دد  وو���ش��ل  للع�شائر. 
�لتي مت توزيعها �شمن هذه �ملبادرة 

على مد�ر عامن حو�يل 18500 
وج���ب���ة. ومت ت���وزي���ع �ل���وج���ب���ات يف 
م�شاعر  ت�شودها  رم�شانية  �أج���و�ء 
ويتوىّل  و�لبهجة،  و�لأل��ف��ة  �ملحبة 
�مل�شرفون و�ملن�شقون متابعة عمليات 

�إعد�د وجتهيز وت�شليم �لوجبات يف 
وقتها، فيما يقوم موظفو موؤ�ش�شة 

رّو�د و�أع�شائها بعملية �لتوزيع.
مدير  �ملحمود،  حمد  �شعادة  و�شكر 
ت��و�ج��ده يف  “رّو�د” �أث��ن��اء  موؤ�ش�شة 

خيمة �شوق �جلبيل، �أع�شاء �ملوؤ�ش�شة 
م�شاركتهم  على  �خل��ر  فاعلي  من 
رّو�دنا” �لتي  “من خر  يف مبادرة 
تن�شر روح �لألفة و�ملحبة و�لرحمة 
خ���الل �ل�����ش��ه��ر �ل��ك��رمي وت���ربز دور 

يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  �مل�����ش��اري��ع 
�ملجتمع،  م��ع  �لإي��ج��اب��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
ه���و من  �أن ع��م��ل �خل����ر  م����وؤك����د�ً 
“رّو�د”  �لأ�شيلة يف موؤ�ش�شة  �لقيم 
مبد�أ  بتحقيق  ل��الإ���ش��ه��ام  وي��دخ��ل 

�ملجتمعي  و�ل��ت�����ش��ام��ن  �ل��ت��ك��اف��ل 
و�لعطاء  �ل���ب���ذل  م�����ش��اع��ر  وت��ع��زي��ز 

�لذي �أمر به ديننا �حلنيف.
موؤ�ش�شة  يف  �خلر  “�آفاق  و�أ�شاف: 
تنتهي، و�أيادي �أع�شائها  “رّو�د” ل 

ل��غ��ر���س حب  �ل��ك��رمي��ة تعمل دوم����اً 
�خل���ر و�ل��ت��ط��وع وخ��دم��ة �ملجتمع 
�ملوؤ�ش�شة،  �أ�شا�شية يف  كونها مبادئ  
و�لعطاء  �خل�����ر  دروب  م���ت���خ���ذة 
دولة  يف  �ل�شعادة  ن�شر  نحو  طريقاً 

�لإم��ار�ت �لتي يعي�س جميع �لنا�س 
من خمتلف بقاع �لعامل على �أر�شها 

�ملعطاءة يف تناغم وت�شامح«.
مبادرة  �أن  �مل��ح��م��ود  ���ش��ع��ادة  وب����ّن 
�إىل  ت���ه���دف  رّو�دنا”  خ���ر  “من 
وغر�شهما  و�خلر  �لإح�شان  تعزيز 
وت�شجيع  كافة،  بفئاته  �ملجتمع  يف 
�ملبادر�ت  يف  �مل�شاركة  على  �لأف���ر�د 
�لإن�شانية وتوعيتهم باأهمية �لعمل 

�خلري و�ملجتمعي.
ومت خالل هذه �ملبادرة �لتي �نطلقت 
وت�شتمر  رم�����ش��ان  م��ن  �ل��ت��ا���ش��ع  يف 
ت��وزي��ع وجبات  16 رم�����ش��ان  ح��ت��ى 
�ل�����ش��ب��ع��ة وهي  �مل����و�ق����ع  �إف����ط����ار يف 
�شمنان،  منطقة  يف  �ل��ر���ش��ل  ج��ام��ع 
وجامع  �جل���ب���ي���ل،  ����ش���وق  وخ���ي���م���ة 
�لقا�شمية،  منطقة  يف  حبيبة  �أم 
وجامع �خلر يف منطقة �ل�شجعة 
�ل�شناعية، وجامع �لإمام �أحمد بن 
�ل�شعد  �إىل جامع  بالإ�شافة  حنبل، 
وجامع �خلر يف منطقة �ل�شجعة 

�ل�شناعية.

•• دبي-الفجر:

مبجل�س  ممثلة  دب���ي  ���ش��رط��ة  نظمت 
�لعامة  و�لإد�رة  و�لإيجابية،  �ل�شعادة 
د�ئرة  وبالتعاون مع  �ملجتمع،  لإ�شعاد 
�خلري  و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون 
يف دبي، وهيئة تنمية �ملجتمع يف دبي، 
حم��ا���ش��رة ت��وع��وي��ة يف ق��اع��ة حمد�ن 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  ب���ن حم��م��د مب��ب��ن��ى 
ل�شرطة دبي حملت عنو�ن “�لرت�بط 
�ليوم  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  وذل���ك  �لأ�شري”، 
ت�شليط  ب���ه���دف  ل����الأ�����ش����رة،  �ل���ع���امل���ي 
�ل�شوء على �لأ�شرة و�أهمية متا�شكها 
وتر�بطها، ورفع م�شتوى �لوعي لدى 
وتعريفهم  �ملوظفن يف هذ� �جلانب، 
�لأ�شرة  ع��ل��ى  �ل���ف���رد  ت���اأث���ر  ب��اأه��م��ي��ة 
ب�شكل  �مل��ج��ت��م��ع  وع��ل��ى  خ��ا���س  ب�شكل 
ب��ن �لأ�شرة  �ل���ت���و�زن  ع���ام، وحت��ق��ي��ق 

و�لعمل. 
�شهيل،  ع���ل���ي  خ���ال���د  �ل��ع��م��ي��د  و�أك�������د 
�ملجتمع  لإ�شعاد  �لعامة  �لإد�رة  مدير 
نظمت  �ملحا�شرة  ه��ذه  �أن  بالوكالة، 

�للو�ء  ���ش��ع��ادة  م���ن  ك���رمي���ة  ب��رع��اي��ة 
�لعام  �لقائد  �مل���ري،  خليفة  �هلل  عبد 
حلر�س  ترجمة  وه��ي  دب���ي،  ل�شرطة 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي على 
خالل  من  ملوظفيها  �ل�شعادة  حتقيق 
�لعملية  �حل���ي���اة  ب���ن  �ل���ت���و�زن  خ��ل��ق 

يعزز  ما  وهو  “�لأ�شرية”،  و�خلا�شة 
م��ن �ل��رت�ب��ط �لأ����ش���ري �ل���ذي ي�شكل 
دع����م ل���رت�ب���ط �مل��ج��ت��م��ع، م��ب��ي��ن��اً �أن 
�شرطة دبي م�شتمرة يف عملية تدريب 
وتطوير وتوعية كافة موظفيها يف كل 
�جلو�نب  خمتلف  يف  �لعامة  �لإد�ر�ت 

ومنها �جلانب �لأ�شري.
�أحمد  �لدكتور  �لعقيد  �أ�شار  وب��دوره، 
�ل�شوؤون  ق�شم  رئي�س  علي،  �آل  حممد 
�لتوعية  ب������اإد�رة  و�مل��ك��ت��ب��ات  �ل��دي��ن��ي��ة 
لإ�شعاد  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  يف  �لأم��ن��ي��ة 
�ملحا�شرة  مو�شوع  �أن  �إىل  �ملجتمع، 

ورئي�شي  و�أ�شا�شي  يتناول جانب مهم 
و�ملوظف  ع��ام  ب�شكل  �ملوظف  حياة  يف 
خا�س،  ب�شكل  �ل�����ش��رط��ي  �ل��ق��ط��اع  يف 
كون �لرت�بط �لأ�شري يجعل �ملوظف 
�أكرث �شعادة و��شتقر�ر وهو ما ينعك�س 
�إيجابياً على �لأد�ء �لوظيفي، وكذلك 
ي�شكل درع ح�شن للت�شدي للظو�هر 
حال  يف  تن�شاأ  ق��د  �ل��ت��ي  و�ل�شلوكيات 

وجود تفكك �أ�شري.
�لعزيز �حلمادي،  وقدم �لدكتور عبد 
يف  �لأ�����ش����ري،  �ل��ت��الح��م  �إد�رة  م��دي��ر 
حما�شرة  �مل���ج���ت���م���ع،  ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة 
���ش��م��ل��ت م��ف��ه��وم �ل���رت�ب���ط �لأ����ش���ري، 
ت�شاعد  �لتي  و�لأ�ش�س  �لقو�عد  و�أه��م 
�لأ����ش���رة ع��ل��ى زي�����ادة �ل���رت�ب���ط فيما 
�مل�شوؤوليات  تق�شيم  و�أه��م��ي��ة  بينها، 
تربية  يف  و�لأم  �لأب  ب��ن  و�ل�����ش��ر�ك��ة 
�لأبناء، وكيفية �لتغلب على حتديات 
ترتيب  و�شغوطات �حلياة من خالل 
�أن  �إىل  �لأول���وي���ات و�ل���وق���ت، م��ن��وه��اً 
متا�شك �لأ�شرة ل يتاأتى �إل بالتو��شل 
�ل����ه����ادف و�مل����ل����يء ب���احل���ب و�حل���ن���ان 

و�لتفاهم.
�لدكتور  ق�����دم  ذ�ت�������ه،  �ل�������ش���ي���اق  ويف 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل����ربمي����ي،  �إ���ش��م��اع��ي��ل 
بد�ئرة  �لديني،  و�لتوجيه  �لتثقيف 
�خلري  و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون 
�شهر  �أهمية  �إىل  تطرقت  حما�شرة   ،
ك��ف��ر���ش��ة للتالحم  �ل��ك��رمي  رم�����ش��ان 
�لأ�شري وتعزيز �لرت�بط بن �لأ�شرة، 
هي  �ل�شعيدة  �لأ���ش��رة  �أن  �إىل  منوهاً 
ت��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى حت���دي���ات �حلياة  �ل���ت���ي 
�لأ�شري  �ل��ن��ج��اح  حتقيق  خ���الل  م��ن 

و�ل��ع��م��ل��ي م��ع��اً ول جت��ع��ل ج��ان��ب من 
ه����ذه �جل����و�ن����ب ي���وؤث���ر ع��ل��ى �لآخ�����ر، 
لغة حل��ل �خلالفات  �حل���و�ر  وجت��ع��ل 
�لرتبية  و�أن  ل��ل��ت��ع��ام��ل،  و�أ����ش���ا����ش���اً 
�لأولويات  م��ن  ه��ي  ل��الأب��ن��اء  �حل�شنة 
�لتي يجب �لرتكيز عليها يف �حلياة، 
�أن  �أك��دت  �أن عدة در��شات  �إىل  م�شر�ً 
غ��ي��اب �حل���و�ر ه��و م��ن �أ���ش��ب��اب تفكك 
ينعك�س  ما  �لطالق،  وح��دوث  �لأ�شرة 
�شلباً على �ملجتمع، فتظهر �ل�شلوكيات 
�لأطفال  على  ت��وؤث��ر  �لتي  و�ل��ظ��و�ه��ر 

و�ل�شباب و�ملجتمع ب�شكل عام.
�لعقيد  ق�����ام  �ل���ف���ع���ال���ي���ة،  خ���ت���ام  ويف 
بتكرمي  ع���ل���ي،  �آل  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور 
�ملحا�شرين �لذين �شاركو� يف �لن�شاط 
دوره�������م يف رفع  م��ث��م��ن��اً  �ل����ت����وع����وي، 
�ملوظفن،  ل����دى  �ل��ت��وع��ي��ة  م�����ش��ت��وى 
�ل��ر�ئ��د �شيف �جل���الف، من  كما ق��ام 
بتوزيع  و�لإيجابية،  �ل�شعادة  جمل�س 
�لهد�يا على �ملوظفن �لذين فازو� يف 
بعد  �أقيمت  �لتي  �ل�شحوبات  م�شابقة 

�نتهاء �ملحا�شرة

•• دبي-الفجر:

�لروحية، نظمت  �إميانية مفعمة بالقيم  �أج��و�ء   يف 
ملوظفيها  جماعياً  �شحور�ً  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
يف فندق بالزو فر�شات�شي يف دبي، بح�شور �شعادة: 
�لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����ش��و  �ل��ط��اي��ر،  حم��م��د  �شعيد 
للرئي�س  �لتنفيذين  و�ل��ن��و�ب  للهيئة  �لتنفيذي 
�لدكتور  �ل�شيخ  ف�شيلة  �لرئي�س، ومب�شاركة  ونو�ب 

عمر عبد�لكايف و�ملن�شد عمر �لطاهري. 
�لطاير:  ���ش��ع��ادة  ق����ال  �ل���ل���ق���اء،  خ����الل  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
ليلة من ليايل  يف  و�حدة  كاأ�شرة  عام  كل  “جنتمع 
�شهر رم�شان �ملبارك �لذي جعل �هلل عز وجل �شيام 
نهاره فري�شة وقيام ليله تطوعاً، حيث ياأتي لقاوؤنا 
“عام  ب��الإمي��ان ونحن يف  �ملفعمة  �لأج����و�ء  ه��ذه  يف 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ب��ر�م��ج  �لت�شامح” �شمن 
�ملجتمعية و�لثقافية �لتي تهدف �إىل تر�شيخ �ملبادئ 

و�لإخاء  �لت�شامح  على  �لقائمة  �لنبيلة  �لإ�شالمية 
و�لقيم  �لرت�ث  وتعزيز  و�لتعا�شد،  و�لإيثار  و�مل��ودة 
باملعاين  نحتفي  و�إذ  �لإم��ار�ت��ي.  للمجتمع  �لأ�شيلة 
�لإ�شالمية �ل�شامية خالل �شهر �ل�شيام و�لطاعات، 
فاإن �ل�شهر �لف�شيل يذكرنا باأهمية �لعمل و�لعبادة 
كقيمتن متالزمتن يف �لإ�شالم، ويحثنا على �لرب 
و�لعطاء يف �شهر �خلر و�لإح�شان، وبذل ما بو�شعنا 
و�لحرت�م  �لت�شامح  قيم  وتعزيز  �لآخرين  خلدمة 
�ملبارك  رم�شان  �شهر  يذكرنا  كما  �لآخ���ر.  وق��ب��ول 
و�حلب  �ل�شالم  ن�شر  من  ومق�شدها  �لعبادة  ب��روح 

و�لتاآلف و�لرت�حم وتهذيب �لنف�س و�لرتقاء بها«.
�أن يحفظ  “�أ�شاأل �ملوىل عز وجل  و�أ�شاف �شعادته: 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  لتو��شل  �لر�شيدة  قيادتنا 
�ملتحدة دورها يف ن�شر �ل�شالم و�لت�شامح و�أن تبقى 
منارة لالإن�شانية وو�حة للعمل �خلري و�لإن�شاين، 
متد يد �لعطاء لكل حمتاج يف كل مكان دون �لنظر 

�لو�لد  نهج  على  �شر�ً  ثقافة،  �أو  ع��رق  �أو  دي��ن  �إىل 
�ملوؤ�ش�س �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه، وعماًل مببادئ وقيم عام 
�أن  وت��ع��اىل  �شبحانه  �هلل  �إىل  ون��ت�����ش��رع  �ل��ت�����ش��ام��ح. 
يتقبل منا ومنكم �شالح �لأعمال، و�أن يجعل �ل�شهر 
�لف�شيل �شهر خر وبركة على دولة �لإمار�ت، قيادًة 
وحكومًة و�شعباً، و�أن يحقق �أماين وتطلعات �لأمتن 
�لعربية و�لإ�شالمية يف عامل ي�شوده �ل�شالم و�لأمن 
�ملباركة  �لأي����ام  ه���ذه  عليكم  يعيد  و�أن  و�لزده������ار، 

باخلر و�ليمن و�لربكات«.
ت�شمن �للقاء حما�شرة دينية �ألقاها �ل�شيخ �لدكتور 
عمر عبد�لكايف حتت عنو�ن “ينابيع �ليقن” �إ�شافة 
و�أعرب  �لطاهري.  للمن�شد عمر  دينية  �أنا�شيد  �إىل 
موظفو �لهيئة عن تقديرهم للقيادة �لعليا للهيئة 
�لتي حتر�س على تنظيم مثل هذه �لفعاليات �لتي 

جتمع �ملوظفن كاأ�شرة و�حدة.

حديد الإمارات تنفذ مبادرتها ال�صنوية
 »نعطي لتبت�صم«

•• اأبوظبي- وام:

�ل�شنوية  م��ب��ادرت��ه��ا  �لإم��������ار�ت  ح���دي���د  ���ش��رك��ة  ن���ف���ذت 
�لر�بع  للعام  لتبت�شم”  “نعطي  �ملجتمعية  للم�شوؤولية 
�شهر رم�شان  م��ع  بالتز�من  ت��اأت��ي  و�ل��ت��ي  �ل��ت��و�يل  على 

�ملبارك.
60 متطوعا من موظفي  �لعام  هذ�  �ملبادرة  يف  �شارك 
�ل�شركة و�لذين قامو� بتوزيع �أكرث من 500 �شندوق 

من �شناديق �ملر �لرم�شاين على 300 �أ�شرة متعففة 
تت�شمن جمموعة من  و�لتي  و�لعن  ودبي  �أبوظبي  يف 
�لأ�شر  �حتياجات  تلبي  �لتي  �لأ�شا�شية  �لغذ�ئية  �مل��و�د 

خالل �ل�شهر �لف�شيل.
وقال �ملهند�س �شعيد غمر�ن �لرميثي �لرئي�س �لتنفيذي 
�إطالق  على  نحر�س   “ �لإمار�ت”..  “حديد  ل�شركة 
�خلر  قيم  تعك�س  �لتي  و�لإن�شانية  �خلرية  �مل��ب��ادر�ت 
و�لعطاء �لتي يتميز بها �ملجتمع �لإمار�تي وتعد مبادرة 

�أبرز �ملبادر�ت �لتي نلتزم  “نعطي لتبت�شم” و�حدة من 
�ملبارك،  رم�شان  �شهر  مع  بالتز�من  �شنوياً  بتنفيذها 
�إىل جانب �لعديد من �ملبادر�ت و�لأن�شطة �لأخرى �لتي 

ننفذها د�خلياً مع موظفي �ل�شركة و�أ�شرهم.
وخ�ش�شت �ل�شركة خيمة لالإفطار �لرم�شاين مبنطقة 
�مل�شفح تقدم من خاللها وجبات �إفطار للعمال بطاقة 
يعادل  مب��ا  يوميا  �شخ�س   100 �إىل  ت�شل  ��شتيعابية 
تقدمي 3 �آلف وجبة �إفطار على مد�ر �ل�شهر �لف�شيل.

حتقيق التوازن بني الأ�سرة والعمل 

�صرطة دبي تنظم حما�صرة توعوية عن الرتابط الأ�صري

ان�سجامًا مع »عام الت�سامح«

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�صلط ال�صوء على قيم الت�صامح خالل ال�صحور اجلماعي للموظفني

�سمن مبادرة »من خري رّوادنا« وبالتعاون مع جمعية ال�سارقة اخلريية

اأع�صاء موؤ�ص�صة » رّواد « يوزعون وجبات الإفطار يف �صبعة مواقع بال�صارقة
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عربي ودويل

الف�سيحة �سفعة لليمني ال�سعبوي املتطرف

�سقوط زعيم ال�سعبويني كري�ستيان �سرتاخه يف النم�سا

امل�ست�سار �سيبا�ستيان كورتز يقبل ال�ستقالة 

م�سهد من اجلل�سة

عالقة ال�سعبويني برو�سيا بوتني عالقة را�سخة

يوهان جودنو�س  ال�سريك يف الف�سيحة

قبل اأيام من النتخابات الأوروبية:

الف�صيحة النم�صاوية: الوجه احلقيقي لل�صعبويني...
•• الفجر - خرية ال�شيباين

لت�سليم  ا�ستعداد  على  وهم   ، وطنيون  اأنهم  يزعمون 
عنوان  اأنهم  يقولون  الرو�س.  لالأوليغار�س  بالدهم 
تك�سف  العظم.  حتى  فا�سدون  لكنهم  ال�ستقامة، 

للحزب  احلقيقي  الــوجــه  عــن  اإيبيزا"  "ف�سيحة 

وهو  احلــريــة،  حــزب  النم�ساوي  ال�سعبوي  القومي 

بزعامة  الفرن�سي  الوطني  للتجمع  الرئي�س  احلليف 

الربملان  يف  �سالفيني  ماتيو  ولرابطة  لوبان،  مارين 

الأوروبي. 

  ُيظهر مقطع الفيديو الذي ن�سرته �سحيفتان اأملانيتان، 

تعود  حمادثة   ، ت�سايتونغ  و�سودوت�سي  �سبيغل  دير 

، حيث كان هاينز كري�ستيان   2017 اإىل �سيف عام 

يرافقه   ، النم�ساوي  رئي�س حزب احلرية   ، �سرتاخه 

اأحد نائبيه ، يوهان جودنو�س ، وزوجة هذا الأخري 

اوليغار�س  اأ�سرة  من  اإنها  تقول  �سيدة  مع  يتحدث،   ،

رو�سي ثري نافذ، مقرب من فالدميري بوتني.

على جميع و�شائل �لإع��الم تقريباً 
يف بلده.

 ، �ملح�شنة  �إىل  �ل�شكر  ولتوجيه     
توؤ�ش�س  �أن  عليها  �ملتو�طئان  �قرتح 
�لعامة   و�لأ����ش���غ���ال  ل��ل��ب��ن��اء  ���ش��رك��ة 
�لعقود  م��ن  لت�شتفيد  �لنم�شا،  يف 
يف  �لآن  منها  و�لكثر   ، �لعمومية 
ي��د ���ش��رك��ة ���ش��رت�ب��اغ �ل��ن��م�����ش��اوي��ة ، 
�ل��ر�ئ��دة يف  �ل�شركات  �إح���دى  وه��ي 

�لعامل يف هذ� �لقطاع. 
�أن تبعث  "عليها    يقول �شرت�خه: 
جميع  �شرت�باغ".  م��ث��ل  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لعقود �لتي حت�شل عليها �شرت�باغ 
من �لدولة ، �شتتحّول لها". وح�شب 
زعمه، فان "ها�شيل�شتايرن �لرئي�س 
���ش��رت�ب��اغ لن  ل�شركة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 

ر�شيدها  يف  �أن  �ملزعومة  �لرو�شية 
لال�شتثمار؛  ي���ورو  م��ل��ي��ون   250
ل��ل��م�����ش��در �ملريب  و�أ�����ش����ارت م�����ر�ًر� 

لالأمو�ل ، دون �أن يخيفهم ذلك. 
   ل ���ش��يء ي��ب��دو م�����ش��ت��ح��ي��اًل على 
�لنم�شاوين، رغم �أن �مل�شاألة تتعلق 
فنادق  و�شر�ء   ، لكازينو  برت�خي�س 
�لتلفزيون  وخ�شخ�شة   ، ف��اخ��رة 

�لعام ، وعقود �لطرق �ل�شريعة ...

�لتحكم يف و�شائل �لإعالم
  �هتم هاينز كري�شتيان �شرت�خه ، 
ب�شكل خا�س   ، �لنقا�س  يقود  �ل��ذي 
حماورته  ب���اأن  �لقائلة  بالفر�شية 
ت�شرتي �ل�شحيفة �ل�شعبية كرونن 
�ل�شعبية  �ل�شحيفة   ، ت�����ش��اي��ت��ون��غ 

من �ملتربعن "�ملح�شنن".
  وتوؤكد �ل�شر�حة �لتي خاطب بها 
حم���اورت���ه، ت��ق��ارب �ل���رو�ب���ط �لتي 
�ل�شعبوية  �لأح�����ز�ب  بع�س  جت��م��ع 
�لأوروب����ي����ة م���ع رو���ش��ي��ا فالدمير 
بوتن. و حزب �حلرية �لنم�شاوي، 
�لذي ي�شتمد جذوره �لإيديولوجية 
من �لنازية، وكان حتت قيادة يورغ 
من  و�ح���د   ، �لت�شعينات  يف  ه��اي��در 
�ل�شعبوية  �لقومية  �ملوجة  �أ�شالف 

يف �أوروبا ، وخا�شة موؤيد لرو�شيا.
ب��وت��ن، ح�شر  ف��الدمي��ر  �ن  يذكر 
حفل  �ملا�شي،  �ل�شيف  يف  �شخ�شياً، 
�لنم�شاوية  �خلارجية  وزي��رة  زفاف 
�ملقربن  ، وه��ي م��ن  ك��اري��ن كنيزل 
جد� حلزب �حلرية �لذي عّينها يف 

نائًبا  ���ش��رت�خ��ه  كري�شتيان  ه��اي��ن��ز 
�لثاين  و�لرئي�س  �لنم�شا،  مل�شت�شار 
للحكومة، ويوهان جودنو�س رئي�ًشا 
�لربملان  �حلرية يف  ملجموعة حزب 

�لحتادي.
�ملناق�شات     طيلة �شت �شاعات من 
يبدو  �ل��ذي  �لف�شاد،  ك��ان  �مل�شجلة، 
م�شتعّد�ن  وجودنو�س  �شرت�خه  �أّن 
للم�شاركة فيه، �أمًر� مربًكا بالنظر 
ل��ل�����ش��ذ�ج��ة  �ل���ت���ي حت���دث���ا ب��ه��ا مع 
نف�شها  ق��دم��ت  �أج��ن��ب��ي��ة  �شخ�شية 

على �أنها من �لأثرياء. 
   يرتدي �ل�شديقان �أزي��اء �شيفية 
�أريكة  على  جال�شان  ر�شمية،  غ��ر 
كبرة، �أمام طاولة تفوقها زجاجات 
ونظار�ت وعلب �شجائر. �أكدت لهما 

وهانز  عقد".  �أي  ع��ل��ى  ي��ت��ح�����ش��ل 
بيرت ها�شيل�شتايرن، رجل �أعمال ل 

يخفي تعاطفه �لليرب�يل.
�ملحادثة،  ت��ع��ّم��ق��ت  �أن  مب���ج���رد     
كيفية  ع����ن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ان  حت�����دث 
�مل��زع��وم��ة عن  تعبر �لول��ي��غ��ار���س 
�حل���ري���ة مقابل  �م��ت��ن��ان��ه��ا حل����زب 
م�شاألة  �إذن،  �إن���ه���ا  �ل���ع���ق���ود.  ه����ذه 
�لأحز�ب  متويل  قانون  من  تهّرب 
رقابة  م��ن  تفلت  ط��رق  با�شتخد�م 
عرب  �لنم�شاوية،  �ملحا�شبات  د�ئ��رة 
جمعية ذ�ت م�شلحة عامة. وبهذه 
�لأثرياء  "بع�س  يدفع  �لطريقة، 
ي�شل  وم�����ا  �أل������ف   500 ب����ن  م����ا 
يقول  مليون"،   2 �أو   1.5 �إىل 
عدد  باأ�شماء  م�شت�شهد�ً   ، �شرت�خه 

�لأكرث �نت�شار� يف �لنم�شا ، جلعلها 
�ل�شعبوية  خدمة  يف  قتالياً  ج��ه��از�ً 
�لقومية. وقال "بهذه، ل ن�شتهدف 
27 باملائة من �لأ�شو�ت، و�إمنا 34 
باملئة"، و�إن هيئة �لتحرير، يف نظره 
هم  "�ل�شحفين  لأن  �شتخ�شع   ،
�أ�شو�أ �ملوم�شات على هذ� �لكوكب"، 
"طرد  �لأم����ر  ����ش��ت��دع��ى  و�ن  ح��ت��ى 
" ل��ي��ح��ل حملهم  �أرب���ع���ة  �أو  ث��الث��ة 

عليهم". ن�شيطر  رجال  "خم�شة 
   يحلم كري�شتيان �شرت�خه ب�شوت 
مب�شهد  �لفيديو،  مقطع  يف  ع���اٍل، 
ي��ت��غ��ّر بعمق  �إع����الم����ي من�������ش���اوي 
لي�شبح مماثال للذي بناه �أوربان" 
يف �مل���ج���ر. ف��ر���س رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�شيطرته  �أورب�����ان  فيكتور  �مل��ج��ري 

م����وؤمت����ر  يف  ������ش�����رت�خ�����ه  وق����������ال    
�مل�شت�شار  "�شلمت  فيينا  يف  �شحفي 
�شيبا�شتيان كورتز ��شتقالتي كنائب 
للم�شت�شار، وقبلها". و�أ�شاف "لقد 
يكون  �أن  �أري����د  ول  خ��ط��اأ  �رت��ك��ب��ت 

ذريعة لإ�شعاف �لتحالف".
  �لفيال �لو�قعة يف جزيرة �إيبيز� يف 
�إ�شبانيا، حيث حدث �مل�شهد �ملذهل، 
�خلفية.  ب���ال���ك���ام���ر�ت  حم��ا���ش��رة 
�ملحاورة  كانت  م��ن  نعرف  ل  لكننا 
�لغام�شة لل�شيا�شين �لنم�شاوين ، 
�لتي �أطلقت على نف�شها ��شم �أليونا 
�إنها  ا  �أي�شً قالت  و�ل��ت��ي  م��اك��اروف��ا، 
�أو  حت��م��ل ج���و�ز �شفر م��ن لت��ف��ي��ا، 
�ملتفجرة  �ملقابلة  بت�شوير  ق��ام  من 
ملاذ�  تخمن  ��شتطعنا  و�إن  حتى   -
خ���رج �ل��ف��ي��دي��و ق��ب��ل �أ���ش��ب��وع و�حد 

فقط من �لنتخابات �لأوروبية.

�شذ�جة
�لربملانية  �لن���ت���خ���اب���ات  خ����الل     
يف  �أ�شهر،  ب�شعة  بعد  �أجريت  �لتي 
�أكتوبر 2017 ، فاز حزب �حلرية 
ب��ن��ح��و 20 ب��امل��ئ��ة م���ن �لأ�����ش����و�ت، 
مم����ا ����ش���م���ح ل����ه ب���الن�������ش���م���ام �إىل 
مع  �ئ��ت��الًف  وبت�شكيل   ، �حل��ك��وم��ة 
�ملحافظ  �لنم�شاوي  �ل�شعب  ح��زب 
�أ�شبح  كورتز،  �شيبا�شتيان  بزعامة 

�حلكومة.
   يف فرن�شا ، تلقت �جلبهة �لوطنية 
 9.4 بقيمة  ��ا  ق��ر���شً  2014 ع���ام 
مليون يورو من بنك رو�شي مقّرب 
�حلمالت  لتمويل  �ل��ك��رم��ل��ن  م��ن 
، وقعت  �إي��ط��ال��ي��ا  �لن��ت��خ��اب��ي��ة. ويف 
�تفاقية  ���ش��ال��ف��ي��ن��ي  م��ات��ي��و  ر�ب���ط���ة 
رو�شيا  حزب  و�شر�كة" مع  "تعاون 

�ملتحدة لفالدمير بوتن.
  "�لبديل من �جل �أملانيا"، �حلزب 
�أي�شا  ي��ع��رّب  �ل�����ش��ع��ب��وي �لأمل�������اين،  
ويدعو  ق��وي��ة،  بوتينّية  م��ي��ول  ع��ن 
فر�شها  �لتي  �لعقوبات  �إن��ه��اء  �إىل 
�لأوروب���ي على رو�شيا بعد  �لحت��اد 

�شم �شبه جزيرة �لقرم.
  فبالن�شبة ملن يّدعون "�لوطنية"، 
وهم �ل�شعبويون �لقوميون، �لذين 
�شفوفهم  ت���وح���ي���د  �إىل  ي�����ش��ع��ون 
لت�شكيل جمموعة قوية يف �لربملان 
�لعالقات  ف���اإن   ، �ل��ق��ادم  �لأوروب�����ي 
�ل�شوء  �ألقت عليها  �لتي  �لرو�شية، 
�جلديدة،  �لنم�شاوية  �لف�شيحة 
�ملجهولن  و�أن    ، ر��شخ  تقليد  هي 
�ل����ذي����ن  وظ���ف���و� ف��ي��دي��و �إي���ب���ي���ز� ، 
ب��ا���ش��ت��غ��الل��ه لك�شف  ف��ق��ط  �ك��ت��ف��و� 

عورة �ل�شعبوين.

عن لوبوان

 حزب احلرية ي�صتمد جذوره الإيديولوجية من النازية 
ومن اأ�صالف املوجة القومية ال�صعبوية يف اأوروبا

احتمال تقدمي م�صاعدات مالية للحزب مقابل منحها 
مدخاًل لعقود حكومية مع النم�صا

 العالقة بني رو�صيا بوتني  والأحزاب ال�صعبوية 
الأوروبية تقليد را�صخ

 يحلم كري�صتيان �صرتاخه ب�صوت عاٍل يف مقطع 
الفيديو مب�صهد اإعالمي من�صاوي يتحول يف خدمته

طاملا بقي املاليل يف ال�سلطة �سيتوا�سل الإرهاب

اأربعون عامًا من الكراهية الإيرانية لأمريكا
•• وا�شنطن-وكاالت:

�لإير�نية  ك��ر�ه��ي��ة �حل��ك��وم��ة  م��ن  ع��ام��اً   40" ع��ن��و�ن  حت��ت 
لأمريكا" كتب جميد ر�يف ز�ده، عامل �شيا�شي �أمريكي، ورئي�س 
�ملجل�س �لأمريكي �لدويل، يف موقع "غيت �شتون �ن�شتيتيوت"، 
�ل���دويل عرب  �أم��ري��ك��ا، ه��ي م��ن خرقت �لقانون  �إي���ر�ن، ل  �أن 
��شتيالئها، قبل 40 عاماً على �ل�شفارة �لأمريكية يف طهر�ن. 
��شتخد�م وكالئها،  ب��د�أت يف  �أمريكا من  �إي��ر�ن، ل  كانت  كما 
على  و�لتحري�س  �إره��اب��ي��ة،  �هلل، لرت��ك��اب جر�ئم  ح��زب  مثل 

�لعد�ء جتاه �أمريكا. 
�آلف  �مل����اليل لقتلهم  ����ش��رت���ش��اء  م���ن �جل���ائ���ز  ه���ل  وي�����ش��األ 
�لأمريكين، وملو��شلتهم �حتجاز �أمريكين كرهائن، ولكونهم 
و�أعلى  �لعامل،  يف  �لأط��ف��ال  بحق  قتل  عمليات  �أك��رب  ينفذون 
معدلت �لإعد�م ن�شبة لعدد �ل�شكان حول �لعامل. وهل ميكن 
وت�شعى  ر�عية لالإرهاب  دولة  �أكرب  �إي��ر�ن  �لتغا�شي عن كون 
و�إف�شال  �لأم��ري��ك��ي،  �لقومي  �لأم���ن  لتقوي�س  جهدها  بكل 

�أهد�ف �ل�شيا�شة �خلارجية للوليات �ملتحدة؟
موقفاً  �أمريكا  �تخاذ  لوجوب  دعو�ت  �لكاتب،  وتتكرر، ح�شب 
�عتذ�رياً حيال �ملوؤ�ش�شة �لدينية يف �إير�ن دون توفر �أي دليل 

ب�شاأن �أية فعاليات تدعمها. 
�أوباما  ب��ار�ك  �ل�شابق  �لأمريكي  �لرئي�س  كان  �لكاتب،  ووف��ق 
هو من �بتدع تلك �ل�شيا�شة، و�أ�شر على �أنها �شتكون ناجحة. 
�لأمريكية  �إي��ر�ن يف جتاهلها للحكومة  وحتى عندما تباهت 
وللحياة �لإن�شانية، و��شل �أوباما �عتذ�ره لقادة �إير�نين حتى 
جعل �لأمر وكاأن �أمريكا تتحمل م�شوؤولية م�شاعر �لكر�هية 

�لتي تبديها �حلكومة �لإير�نية جتاه �لوليات �ملتحدة. 

ول��ك��ن، يف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق، ي��دع��و �ل��ك��ات��ب ل��ل��ع��ودة �إىل حقائق 
و�ليهود  و�إ�شر�ئيل  �أمريكا  و��شتعد�ء  �لكر�هية  �إن  تاريخية. 
تعد مبثابة ركائز جوهرية بالن�شبة للجمهورية �لإ�شالمية. 
تكن  مل   ،1979 ع���ام  �ل�شلطة  �إىل  �مل���اليل  و���ش��ل  وع��ن��دم��ا 
�أو  �نتقاد  عرب  �لكر�هية  ��شتهلت  �لتي  هي  �ملتحدة  �لوليات 
معار�شة �حلكام من رجال �لدين. ويف �لو�قع، رحب �لرئي�س 
�لأ�شبق جيمي كارتر باجلمهورية �لإ�شالمية، و�عترب �آية �هلل 
روح �هلل �خلميني كرجل دين �شالح ومقد�س. وح�شب وثائق 
لعودة  �لطريق  كارتر  �إد�رة  مهدت  م��وؤخ��ر�ً،  عنها  �لك�شف  مت 

�خلميني �إىل �إير�ن. 
و�لدعم  �ل���ودي  �ل�شلوك  ذل��ك  يغر  مل  �لكاتب،  ب���ر�أي  لكن، 
���ش��ي��ا���ش��ات ط���ه���ر�ن. و����ش��ت��م��رت �جلمهورية  �لأم��ري��ك��ي م��ن 
�لإ�شالمية يف �لت�شريح عن مثلها �لثورية، و�لتي �شملت، منذ 

�لبد�ية، مناه�شة �إ�شر�ئيل و�أمريكا. 
وك��ان��ت �إي����ر�ن، ل �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، ه��ي م��ن خ��رق �لقانون 
طهر�ن  يف  �لأمريكية  �ل�شفارة  على  �ل�شتيالء  عرب  �ل��دويل 
عام 1979. و�عتقلت �إير�ن و�أهانت 52 �أمريكياً، ومل تطلق 
�أخذ  عملية  �أط���ول  يعد  مب��ا  ي��وم��اً،   444 بعد  �إل  �شر�حهم 

رهائن يف �لتاريخ �حلديث. 
�إير�ن،  كانت  كما  �لكر�هية.  رحلة  ب���د�أت  �للحظة  تلك  عند 
ل �أم��ري��ك��ا، م��ن ب��ا���ش��ر ف����ور�ً يف ����ش��ت��خ��د�م وك��الئ��ه��ا، كحزب 
جتاه  �لعد�ء  على  و�لتحري�س  �إرهابية  عمليات  لتنفيذ  �هلل، 

�أمريكا. 
ثكنات  تفجر  منها  �إرهابية،  هجمات  بعدة  �هلل  حزب  و�تهم 
241 من جنود  قتل  1983، حيث  ع��ام  ب��روت  يف  �ملارينز 
عام  ب��روت  يف  �لأمريكية  �ل�شفارة  تفجر  وكذلك  �ملارينز، 

عام  بروت  يف  �لأمريكية  �ل�شفارة  ملحق  وكذلك   ،1983
1984، ف�شاًل عن هجمات 11-9 يف �أمريكا، و�لتي ب�شببها 
7،5 مليار دولر لأ�شر  �إي��ر�ن بدفع  �أم��رت حماكم فيدر�لية 
و�إير�ن  �تهم ح��زب �هلل  �لإره��اب��ي. كما  �لهجوم  ذل��ك  �شحايا 
عام  �آي��ر���س  بوين�س  يف  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شفارة  على  بالهجوم 
�شخ�شاً، ف�شاًل عن تفجر حاملة   29 قتل  حيث   ،1992

�لطائر�ت USS كول. 
�أي�����ش��اً بتقدمي  وح�����ش��ب �ل��ك��ات��ب، تتهم �حل��ك��وم��ة �لإي��ر�ن��ي��ة 
�لوليات  �شد  �إره��اب��ي��ة  هجمات  لتنفيذ  للقاعدة  �مل�����ش��اع��دة 
"حكومة  �أن  ن��ي��وي��ورك  وج����دت حم��ك��م��ة يف  ف��ق��د  �مل��ت��ح��دة. 
�لدعم  ت��وف��ر  يف  ق��دمي  �شجل  ذ�ت  �لإ���ش��الم��ي��ة  �جلمهورية 
و�مل�شاعدة لتنظيمات �إرهابية من �شمنها �لقاعدة، �لذي زعم 
�أغ�شط�س   7 يف  �أمريكيتن  �شفارتن  تفجر  عن  م�شوؤوليته 

"�آب" 1988. 
وفيما و����ش��ل �أوب��ام��ا �ع��ت��ذ�ره لإي���ر�ن و����ش��رت���ش��اءه��ا، يقول 
�إرهابها  ممار�شة  و��شلت  �لإ�شالمية  �جلمهورية  �إن  �لكاتب 
منها  �لعمليات،  من  ع��دد  تنفيذ  عرب  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شد 
�حتجاز 10 عنا�شر من �لبحرية �لأمريكية، و�إذللهم ون�شر 

فيديو حول �لعملية. وت�شتمر �لقائمة. 
وي��خ��ت��م �ل��ك��ات��ب ر�أي����ه ب��اأن��ه ل ي��ف��رت���س ب��ال��ولي��ات �ملتحدة 
�لعتذ�ر عن �أي �شيء. يبدو �أن كر�هية للنظام �لإير�ين جتاه 
�ملاليل  بقي  ولطاملا  لوجوده.  �شبب  �أه��م  مبثابة  تعد  �أمريكا 
يف �ل�شلطة، �شتو��شل �جلمهورية �لإ�شالمية تنفيذ عملياتها 
وجر�نها  �لأمريكين،  جتاه  �لعميقة  وعد�ئيتها  �لإرهابية 
و�شوريا  كالعر�ق   – عليها  للهيمنة  ت�شعى  وملناطق  �ل�شنة، 

و�ليمن ومناطق يف غزة، وفنزويال ولبنان - و�لغرب.

اأردوغان ل يكتفي: تركيا �صت�صنع �صواريخ اإ�س 500
•• اأنقرة-اأ ف ب:

تركيا  �أّن  �إردوغ���ان  طّيب  رج��ب  �لرتكي  �لرئي�س  �أعلن 
ورو�شيا �شُتنتجان ب�شكل م�شرتك منظومة �لّدفاع �إ�س-

500، وذلك بعد جدل �أثاره �شر�ء �أنقرة لنظام �لدفاع 
�ل�شاروخي �إ�س400- من مو�شكو.

وقد �أّدى �شر�ء �أنقرة �شو�ريخ �إ�س400- �لرو�شّية �إىل 
توتر �لعالقات بن تركيا و�لوليات �ملتحدة، �لع�شوين 

يف حلف �شمال �لأطل�شي.
و�شّدد �إردوغان يف ��شطنبول على �أّن بالده "لن ترت�جع 

عن �شر�ء �إ�س400-"، قائاًل "هذه �شفقة مربمة".
ك��ان��و� يطرحون عليه  �ل�شباب  م��ن  وف��د  �أم���ام  و�أ���ش��اف 
�أ�شئلة "�شيكون هناك �إنتاج م�شرتك ل�"منظومة" �إ�س-
�إ�س400-". لكّن �لوليات �ملتحدة ُتعار�س  بعَد   ،500
ها بن هذ�  ب�شّدة حيازة �أنقرة نظام �إ�س400-، وُتخِرّ
�لتي  �لأم��رك��ّي��ة  �إف35-  ومقاتالت  �لرو�شي  �لنظام 

ترغب تركيا يف �شر�ء مئة منها.

�لتكنولوجيا  �أّن  م���ن  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات  وت��خ�����ش��ى 
يف  ُت�شتخدم  �أن  مُيكن  �إ�س400-  نظام  يف  �مل�شتخدمة 
�لتابعة  �لع�شكرّية  �ل��ط��ائ��ر�ت  ع��ن  تقنّية  بيانات  جمع 
�إليه تركيا، ما قد ي�شمح  حللف �لأطل�شي �لذي تنتمي 

بو�شول رو�شيا �أي�شاً �إىل تلك �لبيانات.
�أن  مُي��ك��ن  مو�شكو،  م��ع  �ّتفاقها  تركيا  ن��ّف��ذت  ح��ال  ويف 
ُت��ع��اَق��ب مب��وج��ب ق���ان���ون �أم���رك���ي ي��ن�����ّس ع��ل��ى فر�س 
عقوبات �قت�شادّية على �أّي دولة توّقع عقود ت�شليح مع 

�شركات رو�شية.
�أجرتها  �لتي  �لفّنية  �لدر��شات  �أّن  �إىل  �إردوغ���ان  و�أ�شار 
ل��ي�����ش��ت ه��ن��اك م�����ش��ك��ل��ة يف �لتو�فق  �أّن�����ه  ُت��ظ��ه��ر  ت��رك��ي��ا 
�إف35-.  وط��ائ��ر�ت  �إ�س400-  ن��ظ��ام  ب��ن  �لت�شغيلي 
و�شّدد �لرئي�س �لرتكي على �أّن تركيا �شتت�شّلم طائر�ت 

�إف35- "عاجاًل �أم �آجاًل".
�إ���س- ب��الده �شتح�شل على نظام  �أّن  �إردوغ���ان  ك��ّرر  كما 

"لكّن "هذ� �ملوعد" قد  مّتوز-يوليو، م�شيفاً  يف   400
يتّم تقدميه".

مقتل خم�صة اأجانب يف حتطم طائرة بهندورا�س 
•• تيجو�شيجالبا-رويرتز:

قالت �ل�شلطات �ملحلية �إن خم�شة �شائحن �أجانب لقو� حتفهم بعد �شقوط طائرة خا�شة كانت تقلهم يف �لبحر بعد 
فرتة وجيزة من �إقالعها من جزيرة رو�تان قرب �شاحل هندور��س �ملطل على �ملحيط �لأطل�شي.

وقدم �مل�شوؤولون رو�يات مت�شاربة ب�شاأن جن�شيات �ل�شحايا. وقال متحدث با�شم �لقو�ت �مل�شلحة �إن �أربعة من �لقتلى 
من �لوليات �ملتحدة يف حن مل يتم حتديد جن�شية �خلام�س.

�لقتيل  �إع��الن جن�شية  يتم  كندين ومل  �أربعة  �لقتلى  �إن  �شابق  وقت  قالت يف  قد  �ملحلية  �لطو�رئ  �أجهزة  وكانت 
�خلام�س.

وكانت �لطائرة يف طريقها �إىل مدينة تروخيو �لو�قعة على بعد نحو 80 كيلومرت� من رو�تان .
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�أ�شدرت �ل�شفارة �لأمريكية يف �إندوني�شيا حتذير�ً �أمنياً قبيل �إعالن 
�لإندوني�شية  �ل�شلطات  �أل��ق��ت  ح��ن  يف  �ل��رئ��ا���ش��ة،  �نتخابات  نتائج 
�إن  �ل�شرطة  �أنهم مت�شددون تقول  ي�شتبه  30 �شخ�شاً  �لقب�س على 

بع�شهم ميكنه تفجر قنابل با�شتخد�م �شبكات ل �شلكية. 
عن  بالبتعاد  �لأمريكين  �ملو�طنن  تن�شح  �ل�شفارة  �أن  بيان  وذك��ر 
�ملناطق �لتي قد ت�شهد �حتجاجات �شخمة يف جاكرتا ويف مدن �أخرى 

منها �شور�بايا يف جاوة �ل�شرقية وميد�ن يف �شومطرة �ل�شمالية.
�إجر�ء�ت �لأمن قبيل يوم  �إنها ت�شدد  وقالت �ل�شلطات �لإندوني�شية 
�لرئا�شة �لتي  �لر�شمية لنتخابات  �لنتيجة  �إعالن  22 مايو موعد 

�أجريت يف �ل�شهر �ملا�شي.
لل�شحفين  �إف���ادة  يف  �إق��ب��ال  حممد  �ل�شرطة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
�أم�س �جلمعة، �إن �ل�شرطة يف �ل�شهر �جلاري �ألقت �لقب�س على 29 
�أكرب  وهي  �لدولة،  �أن�شار  بجماعة  �شلة  على  بهم  م�شتبهاً  �شخ�شاً 
جماعة مرتبطة بتنظيم �لدولة �لإ�شالمية يف �إندوني�شيا، و�شادرت 
�أن��ح��اء جاوة  م��ا ل يقل ع��ن خم�س قنابل بد�ئية يف ع��دة م��و�ق��ع يف 

و�شولوي�شي �ل�شمالية.
وذكر �إقبال �أن بع�س �مل�شتبه بهم تلقو� تدريبا �شبه ع�شكري وذهبو� 

�إىل �شوريا كمقاتلن �أجانب.

تختتم �لهند �نتخاباتها �لت�شريعية �لتي بد�أت منذ �شتة �أ�شابيع، يف 
�ملرحلة �ل�شابعة و�لأخرة من عملية �لقرت�ع �لأكرب يف �لتاريخ.

وُدعي قر�بة 120 مليونا من �أ�شل 900 مليون ناخب يف عمالق 
جنوب �آ�شيا، لختيار نو�بهم يف 59 د�ئرة خ�شو�شاً يف �شمال و�شرق 
عليهما.  �لن��ت��ب��اه  ي��رتك��ز  �للتان  وف���ار�ن���ازي  كالكوتا  بينها  �ل��ب��الد، 
تلو  �ل��و�ح��دة  �مل��ن��اط��ق  تنتخب  �ل�شا�شعة،  �ل��ب��الد  م�شاحة  وب�شبب 
عن  �ل�شباح  يف  �لإب���الغ  يتّم  ومل  ني�شان-�أبريل.   11 منذ  �لأخ���رى 
�أية �أعمال عنف كبرة يف كالكوتا �لتي �شهدت مو�جهات بن �أن�شار 
رئي�س �لوزر�ء �ملنتهية وليته ناريندر� مودي وموؤيدي �ملعار�شة هذ� 
وُن�شرت  �شخ�س.  مئة  من  �أكرث  �ملحلية  �ل�شرطة  و�أوقفت  �لأ�شبوع. 
قو�ت �لأمن باأعد�د كبرة يف عا�شمة ولية �لبنغال �لغربية )�شرق( 

لتجّنب �ندلع مو�جهات جديدة يف يوم �لنتخابات.
فر�ن�س  لوكالة  كالكوتا،  يف  تاريخ  �أ�شتاذ  وهو  بانرجي  �أ�شيت  وقال 
�لنتخابية  �إن �حل��م��ل��ة  �لق�����رت�ع،  م��رك��ز  �إىل  ت��وج��ه��ه  �أث��ن��اء  ب��ر���س 
مليار   1،3 يعّد  بلد  يف  �أ�شابيع  منذ  �لنفا�س  حتب�س  �لتي  �ل�شر�شة 

ن�شمة تعني �أن "م�شتوى �ل�شيا�شة �لهندية تدنى ب�شكل خطر".
ثانية  ب��ولي��ة  للفوز  م���ودي  ن��اري��ن��در�  �لهندو�شي  �ل��ق��وم��ي  وي�شعى 
ت�شتمّر خم�شة �أعو�م. لكنه يو�جه عدد�ً كبر�ً من �لأحز�ب �لإقليمية 
�لتاريخي  �مل��وؤمت��ر  ح��زب  وك��ذل��ك  �إ���ش��ق��اط��ه  على  �مل�شممة  �ل��ن��اف��ذة 

بزعامة ر�هول غاندي.

�عترب �لنائب �جلمهوري جا�شنت �أما�س �أن �لرئي�س �لأمركي دونالد 
تر�مب �نخرط يف �شلوك قد ي�شتوجب "عزله"، لي�شبح بذلك �أول 

�شيا�شي من حزبه يدعو لعزل �شيد �لبيت �لأبي�س.
بت�شليل  ب��ار  وليام  �لعدل  وزي��ر  مي�شيغان  ولي��ة  عن  �لنائب  و�ّتهم 
"عمد�" ب�شاأن م�شمون تقرير �ملدعي �خلا�س روبرت مولر  �لعاّمة 
 2016 �نتخابات  يف  تر�مب  لفوز  �ل��د�ع��م  رو�شيا  بتدخل  �ملرتبط 

�لرئا�شية.
مولر  تقرير  يقر�أ  "مل  �إن��ه  �أما�س  ق��ال  �لتغريد�ت،  من  �شل�شلة  ويف 
�شوى عدد قليل من �أع�شاء �لكونغر�س" م�شر� �إىل �أن �لتقرير حدد 
�أمثلة ل�شلوكيات تطابق جميع عنا�شر عرقلة �شر �لعد�لة".  "عدة 
�تهامات مبنية على  �ملمكن توجيه  �شك، كان من  "بال  �أن��ه  و�أ�شاف 

هذه �لأدّلة لأي �شخ�س غر �لرئي�س �لأمركي".
ب���ار، ف���اإن تقرير م��ول��ر يك�شف  �أظ��ه��ره  "بخالف م��ا  وت��اب��ع ب��ال��ق��ول 
�ل�شلوك  من  وبنمط  حم��ددة  �أفعال  يف  �نخرط  تر�مب  �لرئي�س  �أن 

ي�شتويف �حلد �لأدنى "لل�شلوكيات �لتي ت�شتوجب" �لعزل".
وجت������اوزت ت�����ش��ري��ح��ات �أم���ا����س ح��ت��ى ت��ل��ك �ل��ت��ي �أدل�����ت ب��ه��ا معظم 

�ل�شخ�شيات �لدميوقر�طية �لبارزة يف �لكونغر�س.
��ت �ل��ن��ائ��ب��ة �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة ر���ش��ي��دة طليب نظرها  ب���دوره���ا، ح�����شّ
�جل��م��ه��وري ع��ل��ى دع���م م�����ش��روع ق����ر�ر ت��ق��دم��ت ب��ه ي��دع��و �إىل عزل 

تر�مب.

عوا�شم

جاكارتا

نيودلهي

وا�شنطن

دوتريتي يعيد العتبار لالب ويدافع عن البنة

اميلدا انقذها التقدم يف ال�سن من ال�سجن

ماركو�س على و�سك اأن ت�سبح �سيناتورة

والدها فرديناند ماركو�س يف املنفى

املجل�س الع�صكري ال�صوداين: ن�صعى لنتخابات دميقراطية 
•• اخلرطوم-رويرتز:

�أبدى �لفريق حممد حمد�ن دقلو نائب زعيم �ملجل�س �لع�شكري 
�ل�شود�ين �حلاكم حما�شه لإجر�ء �نتخابات دميقر�طية وذلك 
كبار  ودبلوما�شين  �لقبائل  زعماء  من  جمع  مع  لقاء  خ��الل 
�لذي  �لعنف  �مل�شوؤولية عن  لتفادي  �شعى فيه  �لذي  �لوقت  يف 
وقع باخلرطوم �لأ�شبوع �ملا�شي. وهددت �ل�شتباكات بتعطيل 
و�ملعار�شة  �لحتجاج  جلماعات  حتالف  مع  �ملجل�س  حمادثات 
بعد  �مل���دين  للحكم  ���ش��ري��ع  �ن��ت��ق��ال  �أج���ل  م��ن  بال�شغط  ي��ق��وم 

�شقوط �لرئي�س �ل�شابق عمر �لب�شر �ل�شهر �ملا�شي.
�أع�شاء  كاأبرز  �ل�شريع  �لدعم  لقو�ت  �ل�شاب  �لقائد  دقلو  وبرز 
بعد  �لب�شر  و�عتقل  �أط��اح  �ل��ذي  �لنتقايل  �لع�شكري  �ملجل�س 

على  يعرف  �ل��ذي  دقلو  ويحظى  �شهور�.  ��شتمرت  �حتجاجات 
قو�ت  ن�شر  مت  وق��د  كبر.  بنفوذ  حميدتي  با�شم  و��شع  نطاق 
�لدعم �ل�شريع �لتي ير�أ�شها عرب �خلرطوم كما �أنه قريب من 
دولة �لإمار�ت �لعربية و�ل�شعودية �للتن تعهدتا فيما بينهما 
بتقدمي ثالثة مليار�ت دولر م�شاعد�ت لل�شود�ن �أو�خر �ل�شهر 
20 دقيقة تقريبا بعد  �ملا�شي. وحتدث دقلو يوم �ل�شبت ملدة 
�لإفطار �أمام جتمع ي�شم �أكرب م�شوؤول يف �ل�شفارة �لأمريكية 
�ملحلية  �لإع����الم  و���ش��ائ��ل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ع��ودي  و�ل�شفر 

و�لدولية.
ديارين  �ح��ن��ا  ...خ���ال����س  م�����ش��ورة  دي  وقال" �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
عندو  زول  �ي  دة  �جل���اي  ..�ل�����دور  �حلقيقية  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
قري�شات بجيبهن من برة د�ير ي�شرتي فالن وي�شرتي عالن 

زي  زي��ن��ا  �ل�����ش��ن��دوق  يخ�س  زول  ...د�ي���ري���ن  بينجح  م��ا  و�هلل 
�لآخرين .... �لدور دة د�يرين �نتخابات حرة نزيهة".

وك����ان ك���ث���رون م���ن �حل��ا���ش��ري��ن م���ن م��ن��ط��ق��ة د�رف�����ور بغرب 
كان  ميلي�شيات  �لإن�����ش��ان  حقوق  جماعات  و�تهمت  �ل�����ش��ود�ن. 
�إب��ادة جماعية يف �حلرب �لتي بد�أت  يقودها حميدتي بارتكاب 

�لب�شر. حكومة  نفتها  مز�عم  وهي  هناك يف 2003 
وت��ف��ج��رت �أع��م��ال ع��ن��ف ي��وم��ي �لث��ن��ن و�لأرب���ع���اء يف مناطق 
باخلرطوم كانت قو�ت �لأمن حتاول فيها �إز�لة حو�جز و�شعها 
�أمام وز�رة �لدفاع  �ملحتجون ومن بينها حو�جز حول �عت�شام 
على  �ملحتجون  وي��ح��ث  -ني�شان.  �أب��ري��ل  م��ن  �ل�شاد�س  يف  ب���د�أ 
�لتحول للحكم �ملدين و�لق�شا�س لع�شر�ت �ملتظاهرين �لذين 

�شقطو� قتلى منذ دي�شمرب- كانون �لأول.

فتح تدعو برلني لعدم تطبيق قرار الربملان ب�صاأن بي دي اإ�س
•• رام اهلل-وكاالت:

دعت حركة فتح �لتي يتزعمها �لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س �حلكومة 
حركة  ن�شاطات  �عتبار  بخ�شو�س  �لربملان  ق��ر�ر  تطبيق  عدم  �إىل  �لأملانية 

�ملقاطعة �لدولية "بي دي �إ�س" معادية لل�شامية.
وقالت �حلركة يف بيان للناطق با�شمها جمال نز�ل �إن "�لقر�ر غر �لإلز�مي 
�ل�شابقة  �لأوروب���ي  وق���ر�ر�ت �لحت��اد  �ل��دويل  �لقانون  يتناق�س مع  �أ�شاًل 

وقر�ر جمل�س �لأمن �لدويل 2334 ".
منذ  �ملفعول  �شارية  �لأوروب��ي��ة  �لإر�شادية  �لتو�شيات  "�إن  �لبيان  يف  وج��اء 
يناير "كانون �لثاين" 2014 تن�س على حظر �أي تعامل �أكادميي مع �أي 
�أوروبية  ق��ر�ر�ت  �إىل  �إ�شافة  �لإ�شر�ئيلي،  �ل�شتيطان  مع  تتعامل  موؤ�ش�شة 
لوزر�ء �خلارجية �شددت على عدم �نطباق �أي �تفاقيات �أوروبية �إ�شر�ئيلية 
�أعمال  كل  باعتبار   1967 ع��ام  منذ  �ملحتلة  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  على 

�إ�شر�ئيل يف هذه �لأر��شي غر �شرعية".
باعتبار  لل�شامية  معادية  �ملقاطعة  حملة  �عتبار  خطوة  من  �لبيان  وح��ذر 
�لكفاح  تبنت  فل�شطينية  و�إ���ش��ر�ر مبجموعات  �ل��ر�أي،  تهديد حلرية  ذلك 
عن  للدفاع  �ل�شيا�شية  �لعملية  دعمت  م��دين  جمتمع  ومنظمات  �ل�شلمي 

حقوق �ل�شعب �لفل�شطيني.
"�نطالقاً  �إىل �لع��رت�ف بدولة فل�شطن  ودعا بيان فتح �لربملان �لأمل��اين 
من �أن تاأخر ذلك ظلم يعطل �ل�شالم ويجعله رهينة لليمن �لإ�شر�ئيلي 

�ملتطرف و�ملعادي للدميقر�طية و�ل�شالم".

بايدن: ترامب رئي�س اإثارة النق�صامات
•• وا�شنطن-وكاالت:

�لرئا�شية  �أكرب جتمع حلملته لالنتخابات  بايدن، خالل  �ل�شابق جو  �لأمريكي  �لرئي�س  نائب  وجه 
�إثارة  "رئي�س  ب��اأن��ه  �إي���اه  و����ش��ف��اً  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  للرئي�س  لذع���ة  �ن��ت��ق��اد�ت   ،2020
�إىل �لإن�شاف و�مل�شاو�ة يف �لبالد، مطالباً  �ألقاه يف فيالدلفيا، دعا بايدن  �لنق�شامات". ويف خطاب 
و�أحبطت  �لأم��رك��ي��ن  غ�شب  �أث���ارت  �لتي  �حلزبية،  و�ملناكفات  و�خل��ب��ث  �حلقد  برف�س  �لناخبن 

عزميتهم.
وقال �أمام ح�شد قّدرته �جلهة �ملنّظمة بنحو �شتة �آلف �شخ�س، �إن "هذه �لأمة حتتاج �إىل �لوحدة". 
و�أ�شاف "رئي�شنا هو رئي�س �إثارة �لنق�شامات". وتابع بايدن "�إن كان �ل�شعب �لأمريكي يريد رئي�شاً 
ي�شيطن خ�شومه  �نق�شاماتنا، ويقود بقب�شة حمكمة وبيد غر ممدودة وبقلب متحجر  يزيد من 
وين�شر �حلقد فاإنه ل يحتاج �إيل. لديه �لرئي�س دونالد تر�مب". وُيعترب بادين �لبالغ 76 عاماً، �أبرز 

مر�ّشحي �حلزب �لدميوقر�طي لالنتخابات �لرئا�شية 2020.

اإيران.. اخرتاقات ا�صتخباراتية وراء انقالبات احلر�س الثوري
•• عوا�شم-وكاالت:

و�شط ت�شاعد �لتوتر مع �لوليات �ملتحدة، �أقدم مر�شد �لنظام �لإير�ين على 
�إجر�ء تغير�ت د�خل قيادة �حلر�س �لثوري، �جلي�س �ملو�زي يف �لبالد.

وذكرت و�شائل �إعالم ر�شمية يف �إير�ن خالل �لأيام �لأخرة �أن علي خامنئي 
عّن، ح�شن طالب، قائد� جلهاز �ل�شتخبار�ت و�لأمن يف �حلر�س �لثوري، 
�أي�شا، جرى تعين  �لتغير�ت  نائبا له. ويف �شياق  كما عّن، ح�شن حمقق، 
ح�شن جنات م�شاعد� للقائد �لعام للحر�س لل�شوؤون �لثقافية، خلفا ملحمد 
�لذي  �لتغير  لكن  للحر�س.  �لعام  �ملن�شق  توىل من�شب  �ل��ذي  نقدي،  ر�شا 
يبدو �أنه �لأكرث �أهمية هو تعين، علي فدوي، نائبا لقائد �حلر�س �لثوري. 
ودعا فدوي يف �أول كلمة له بعد تويل �ملن�شب، بح�شب وكالة "تن�شيم" �إىل 

�حلر�س". قو�ت  مهمات  وتطوير  �لع�شكرية  �ل�شتعد�د�ت  م�شتوى  "رفع 

احل�سد الأمريكي
�شاربة  ع�شكرية  قوة  �ملتحدة  �لوليات  ح�شد  ظل  يف  �لتطور�ت  هذه  وتاأتي 
يف �ملنطقة، ممثلة بحاملة �لطائر�ت "�أبر�هام لينكولن" وجمموعة قاذفات 
"بي 52" �ل�شرت�تيجية. وجاءت خطوة و��شنطن بعدما ر�شدت تهديد�ت 
جدية، ت�شر �إىل نية طهر�ن ��شتهد�ف قطع بحرية �أمركية يف مياه �خلليج 
�حلر�س  ن�شب  ر�شدت  �ل�شتخبار�ت  �أن  �إعالمية  تقارير  وذك��رت  �لعربي. 
�لإير�نية  �ملو�نئ  يف  خ�شبية  ق��و�رب  منت  على  بالي�شتية  ل�شو�ريخ  �لثوري 
�ملطلة على �خلليج �لعربي، �لأمر �لذي �أثار قلق و��شنطن ودفعها للتحرك 

ع�شكريا.

بداية التغيري
وكان خامنئي بد�أ مهمة تغير �لهرم �لقيادي يف �حلر�س �لثوري، يف �أبريل 
�ملا�شي، عندما عّن �جلرن�ل ح�شن �شالمي، قائد� جديد� للحر�س �لثوري، 
خلفا ملحمد علي جعفري، وذلك بعد �أيام من �إدر�ج �لوليات �ملتحدة �حلر�س 
على قائمة �ملنظمات �لإرهابية. ور�أى مر�قبون �أن �إقد�م خامنئي على �إقالة 
جعفري جاءت ب�شبب �خلالفات بن قادة �حلر�س، وتردي �شمعته كثر�، �إثر 
تعر�شه ل�شربات �إ�شر�ئيلية قوية. وكان من �ملقرر �أن تنتهي ولية جعفري 

يف 2017، لكن خامنئي مدد فرتة وليته، حتى بد� �أنها �شتطول.

حرب خمابرات
�ل�شتخبار�ت  �أجهزة  �خ��رت�ق��ات  �إن  �لإي���ر�ين  �ل�شاأن  يف  متخ�ش�شون  وق��ال 
�إير�ن، وخا�شة �ل�شتيالء على  �لأجنبية للكيانات �ل�شيا�شية و�لع�شكرية يف 
باأن  توقعات  و�شط  جعفري،  �إق��ال��ة  من  عجلت  �ل��ن��ووي،  �لربنامج  �أر�شيف 
�لخرت�قات �ل�شتخبارية طالت �حلر�س نف�شه. وحتدث �شالمي �أخر�، وفق 
و�شائل �إعالم �إير�نية، عن �أن بالده تخو�س "حربا ��شتخبار�تية �شاملة" مع 

�لوليات �ملتحدة، �لتي متكن من �كت�شاف حتركاته �أخر� يف مياه �خلليج.
�لثوري،  �حل��ر���س  يف  �ل�شتخبار�ت  حالة  ترميم  �إىل  �ملر�شد  ي�شعى  ورمب��ا 
خا�شة �أن �لتغير�ت �شملت قائد �ل�شتخبار�ت و�لأمن فيه. وميكن عزو هذه 
�لتغير�ت �إىل �لتوتر مع و��شنطن، خا�شة يف ظل خماوف �لنظام �لإير�ين 
من �حتمال  زيادة �ل�شغوط �لأمركية �لقت�شادية و�لع�شكرية عليه ب�شورة 
غر م�شبوقة، �إىل درجة خنقه �قت�شاديا. ويريد �لنظام يف هذه �ملرحلة، قادة 
ع�شكرين �أكرث ولًء، وهو ما يجمع �لقادة �جلدد �لذين يكرثون من �إطالق 

�لت�شريحات �لنارية �شد �لوليات �ملتحدة، خا�شة يف حالة ت�شاعد �لتوتر.

اخلوف من الحتجاجات
ويبدو �أن �لتغير�ت �لتي �أجر�ها خامنئي على �حلر�س تنبع نتيجة خماوف 
�أخرى منها: �ندلع �حتجاجات و��شعة �لنطاق يف �لبالد، من جانب �ملو�طنن 
يف  �لذين �شئمو� �لأو�شاع �ملرتدية ، بح�شب موقع "ر�ديو فر�د�" �ملتخ�ش�س 

�ل�شاأن �لإير�ين.
وميكن �لنظر �إىل قا�شم م�شرتك بن �لقادة �جلدد يف �حلر�س �لثوري، هو 
�إميانهم و��شرت�كهم يف �لقمع �لوح�شي للمتظاهرين �ملعار�شن يف �إير�ن، فعل 
�شبيل �ملثال كان فدوي ي�شغل يف �ل�شابق، من�شب قائد ميلي�شيات "�لبا�شيج" 
على  �حتجاجا  خرجو�  �لذين  �لإير�نين،  �شد  �لقمع  �أ�شكال  مار�شت  �لتي 

تزوير �لنتخابات عام 2009، وقد �شارك �شالمي �أي�شا يف قمعها.
2011 لعقوبات فر�شتها وز�رة �خلز�نة  ويخ�شع حممد ر�شا نقدي منذ 

�لأمركية ب�شبب م�شوؤوليته عن �نتهاكات خطرة د�خل �إير�ن.
وف��اة مفاجئة  ح��ال  �ل�شقوط، يف  �حتمال  �لإي���ر�ين من  �لنظام  كما يخ�شى 

للمر�شد خامنئي، �لذي يبلغ من �لعمر "80 عاما"، وفق �ملوقع ذ�ته.
وي�شود �عتقاد �أن �حلر�س �لثوري يفوق بقدر�ته و�إمكانياته �جلي�س �لنظامي 

�لإير�ين، �لذي ل يبدو �أن �ملر�شد يثق به.
عميقا  نفوذ�  ومي��ار���س  مبا�شرة،  �ملر�شد  ل�شلطة  �ل��ث��وري  �حلر�س  ويخ�شع 
�أ�شلحة  �مل�شاة  �إي��ر�ن، ولديه ف�شال عن قو�ت  د�خل  �ل�شيا�شة و�لقت�شاد  يف 
بحرية وجوية و��شتخبارية، ومن مهمته �لإ�شر�ف على ن�شاطات �مليلي�شيات 

�لإرهابية �لتي تزعزع ��شتقر�ر عدد من �لدول �لعربية �ملجاورة.

ت�سري على خطا اأمها اإميلدا:

الفلبني: عودة عائلة الرئي�س ماركو�س �صيا�صيا...

�لذي �تهم نف�شه بانتهاكات عديدة 
حل��ق��وق �لإن�������ش���ان يف ح��رب��ه على 
وكل  رئي�س،  �أك��رب  "كان  �ملخدر�ت، 
�إل��ي��ه لي�شت  �لن��ت��ق��اد�ت �مل��وج��ه��ة 

�شوى هر�ء".

على خطا اأّمها
لإميلد�  �ُشمح   ، زوج��ه��ا  وف���اة  بعد 
ماركو�س بالعودة �إىل مانيال. عام 
لالنتخابات  تر�شحت   ،  1992
مت   ،  2010 ع�����ام  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة. 
�إليك�س  نائبا يف مقاطعة  �نتخابها 
نورت. يف نوفمرب �ملا�شي، �شقطت 
�شر�ك  يف  �ل�شابقة  �لأوىل  �ل�شيدة 

مايو.

�سرية ذاتية مزورة
  �ّتهمت �أثناء حملتها �لنتخابية، 
�شرتها  ب���خ�������ش���و����س  ب����ال����ك����ذب 
�دع����ت يف موقعها  ف��ق��د  �ل��ذ�ت��ي��ة. 
من  "و�حدة  �أن����ه����ا   ، �ل���ر����ش���م���ي 
مبالحظة   - �خل���ري���ج���ات  �أو�ئ������ل 
�ل�شرف - من جامعة برين�شتون". 
ووف������ق �ل���ع���دي���د م����ن �ل���در�����ش���ات 
�ل����ش���ت���ق�������ش���ائ���ي���ة �ل����ت����ي �أج���رت���ه���ا 
�ل�شحافة �ملحلية و�لأمريكية، فقد 
�ل����دور�ت  بع�س  بالفعل  ح�����ش��رت 
�ملرموقة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  يف  �لتكوينية 

�لإن�شان. تويف �لديكتاتور يف �ملنفى 
و�ل���ذي   ،  1989 ع���ام  ه�����او�ي  يف 
 10 ب��اخ��ت��ال���س  ق��ي��ام��ه  يف  ي�شتبه 
�لدولة،  خ��ز�ئ��ن  م��ن  دولر  مليار 
ف�شاًد�  �لقادة  �أك��رث  "ثاين  ّنف  و�شُ
من   2004 يف  �لإطالق"  ع��ل��ى 

قبل منظمة �ل�شفافية �لدولية.
يخ�شع   ، �لأخ������رة  �ل�����ش��ن��و�ت  يف 
�إع���ادة  عملية  ي�شبه  مل��ا  م��ارك��و���س 
عليه  �أطلق   ،  2017 عام  �عتبار. 
�ل��رئ��ي�����س �حل�����ايل ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ، 
رودريغو دوترتي ، لقب "�لبطل" 
خ������الل �لح����ت����ف����الت ب���ال���ذك���رى 
�مل��ئ��وي��ة مل��ي��الده. وق���ال دوت��رت��ي ، 

بال�شجن،  عليها  وُح��ك��م  ما�شيها، 
عاًما،   89 �لعمر  م��ن  تبلغ  وه��ي 
ب��ت��ه��م��ة �ل��ف�����ش��اد. وم����ع ذل�����ك، لن 
ت��ق��دم��ه��ا يف  �إىل  ن���ظ���ر�  ُت�����ش��ج��ن، 

�ل�شن، و�شبل �لنت�شاف �ملمكنة.
�لفلبن يف  �إىل  ع���ادت  و�ب��ن��ت��ه��ا؟    
ع�شر  �ثني  بعد  �لت�شعينات  �أو�خ��ر 
ع���اًم���ا م���ن �مل��ن��ف��ى ، ����ش���ارت �إمي���ي 
 2010 عام  و�لدتها.  خطى  على 
نف�س  يف  ح��اك��م��ة  �ن��ت��خ��اب��ه��ا  مت   ،
وبعد  نورتي(.  )�إيلوكو�س  �ملنطقة 
�لتجديد لها يف منا�شبتن، قررت 
�لعام �ملا�شي �مل�شاركة يف �نتخابات 
جمل�س �ل�شيوخ �لتي جرت يف 13 

•• الفجر - خرية ال�شيباين

يف عائلة ماركو�س ، نعرف فرديناند 
، �ل���رئ���ي�������س �ل�������ش���اب���ق ل��ل��ف��ل��ب��ن ، 
وزوجته �إمييلد� ، �ملر�أة �لتي متلك 
�آلف زوج حذ�ء ، وحكمت "بلد�   3
7 �آلف جزيرة" لأك��رث من  ي�شم 

ثالثة عقود. 
  يف �ملقابل ، ميكن �أن تلعب �بنتهما 
دوًر� وطنًيا. ماريا �إميلد� جوزيف 
ب�  �مللقبة   ، م��ارك��و���س  روم��و�ل��دي��ز 
ُتنتخب  �أن  و�شك  على   ، "�إميي" 
�إيلوكو�س نورتي  �شيناتورة ملنطقة 
�ل�شمال  يف   ، ل����وزون  ج��زي��رة  يف   ،
�لغربي من �لبالد. وح�شب �لنتائج 
�لثامنة  �ملرتبة  يف  تاأتي  �جلزئية، 
"من �أ�شل 12 مقعًد� متاًحا" من 
�نتخابات جمل�س �ل�شيوخ �لن�شفية 

�لتي د�رت يف 13 مايو.

الأحكام العرفية والف�ساد
   ت���ذك���ر ت��اري��خ��ي ب�����ش��ي��ط: عام 
بفرديناند  �أط����ي����ح   ،  1986
م��ارك��و���س م��ن ق��ب��ل ث����ورة �شعبية 
�لعرفية  �لأح��ك��ام  م��ن  عهد  بعد   ،
بالف�شاد،  و�ت��ه��ام��ات   ، �حل��دي��دي��ة 
و�ن�����ت�����ه�����اك�����ات خ�����ط�����رة حل���ق���وق 

بن عامي 1973 و1976، غر 
�نها مل تتخرج.

�أه��م��ي��ة ذل���ك؟ بالن�شبة     لكن م��ا 
لب����ن����ة �ل����دك����ت����ات����ور ، م���ث���ل ه���ذه 
"ما  �ل��ن��ا���س:  ت��زع��ج  ل  �لتفا�شيل 
يهمهم ، �أكرث من كل هذ� �جلدل، 
�شعر  تخفي�س  �أ�شتطيع  �أن��ن��ي  ه��و 
ولدّي  عمل،  فر�س  وخلق   ، �لأرز 
و�حلرب،  �لإره����اب  ملحاربة  �أف��ك��ار 

�شرحت ل�شي �إن �إن موؤخر�ً. 
مّثلتل  �لعّلة  ه��ذه  �أن  ي��ب��دو     ول 
لالئتالف  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  م�������ش���ك���ل���ة 
�حلكومة  تدعمه  �ل��ذي  �ل�شيا�شي 
"يف  ماركو�س.  �إمي��ي  �إليه  وتنتمي 
يكذب"  �جل��م��ي��ع   ، �لأح��������و�ل  ك���ل 
زع��ي��م��ة هذه  م���ار����س  ع��ل��ق��ت يف   ،
�شارة   ...، �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة 

دوترتي ، �بنة �لرئي�س �حلايل.
هذ�  ز�د   ، وج���ي���زة  ف����رتة  ب��ع��د     
�لأخ������ر �ل���ط���ن ب���ّل���ة. ف�����رد� على 
�ل�شحفين حول  �أح��د  ���ش��وؤ�ل من 
قال   ، �ل�شيا�شة  يف  �ل�شدق  م�شاألة 
�أ�شياء  �إن هناك  �لفلبيني  �لرئي�س 
ُتقال" ، خا�شة  �أّل  �لأف�شل  "من 
مل�شاكل..  خلقها  �حتمال  توّفر  �إذ� 
�أن تنام  مي��ك��ن لإمي����ي  م��ارك��و���س 

مطمئنة ...

 ميكن اأن تلعب ابنة ماركو�س دوًرا وطنًيا، بجلو�صها على مقعد �صيناتور

عادت اإميي اإىل الفلبني بعد اثني ع�صر عاًما من املنفى ، و�صارت على خطا والدتها

 اتهامها اأثناء احلملة بتزوير �صريتها الذاتية مل يزعج الئتالف الذي ي�صندها

 اإميي: ما يهم النا�س ، هو اأنني اأ�صتطيع تخفي�س �صعر الأرز، وخلق فر�س عمل
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اأردوغان.. خطاب جديد للخروج من �صدمة نتائج اإ�صطنبول
•• اإ�شطنبول-وكاالت:

�أردوغ��ان، �لدول �لغربية  �تهم �لرئي�س �لرتكي رجب طيب 
�لرتكية،  �ل��ل��رة  �أزم���ة  خلفية  على  ب��الده  ح�شار  مبحاولة 
وذلك يف خطاب دعائي جديد متيهد� لإعادة �لنتخابات يف 
�إ�شطنبول بعد �خل�شارة �ل�شادمة حلزبه. وقال �أردوغان، �إن 
�لغرب ميار�س �شغوطا على �للرة �لرتكية و�لت�شخم و�أ�شعار 
�إعادة  بعد  �إحباطها  �شيتم  "�ملناور�ت"  ه��ذه  لكن  �ل��ف��ائ��دة 
جل�شة  خالل  و�أ�شاف  يونيو.  يف  �إ�شطنبول  بلدية  �نتخابات 
"قبل �لنتخابات  �إ�شطنبول  حو�رية مع طلبة �جلامعات يف 
على  �ل�شغوط  مبمار�شة  ح�شارنا  �ل��غ��رب  ح��اول  �لأخ���رة، 
�لعملة و�أ�شعار �لفائدة و�لت�شخم". وقال "كل هذه �ملناور�ت 

جلنة  كانت  �لنتخابات".  تخطي  مبجرد  �إحباطها  �شيتم 
�لتي جرت يف  باإعادة �لنتخابات  �أمرت  �لنتخابات �لرتكية 
خ�شارة  يف  �لرئي�س  �ملعار�شة  مر�شح  بها  ف��از  و�ل��ت��ي  م��ار���س 
بلديات  لعدة  حزبه  خ�شارة  ومنذ  �أردوغ���ان.  حل��زب  �شادمة 
�ملعار�شة،  على  ت��ارة  �جلميع،  على  �لالئمة  �أردوغ���ان  يلقي 
وت��ارة على �ل��غ��رب، و�أخ���ر� على �أن�����ش��اره.  ويف وق��ت �شابق، 
�لت�شويت  �جتاهات  من  ��شتيائه  عن  �لرتكي  �لرئي�س  عرب 
يف �لنتخابات �ملحلية �لأخرة، قائال �إن حزبه "مالأ بطون" 

�لناخبن، لكنهم �شوتو� للمعار�شة يف �إ�شطنبول.
لنو�ب  �أردوغ��ان  قال  �ليومية،  جمهورييت  ل�شحيفة  ووفًقا 
وم�شوؤولن يف حزب �لعد�لة و�لتنمية �حلاكم رد� على نقا�س 
عدد  "كم  �إ�شطنبول:  يف  �لأك����ر�د  �مل��و�ط��ن��ن  �أ���ش��و�ت  ب�شاأن 

�لتي ح�شلت عليها يف �شلطان بيلي؟ لقد قدمنا    �لأ�شو�ت 
�ل��رغ��م م��ن ذل��ك، فقد ح�شلت  �خل��دم��ات ه��ن��اك، لكن على 

�ملعار�شة على 15  باملئة من �لأ�شو�ت هناك".
وو�شط �نتقاد�ت دولية، �أعلنت �للجنة �لعليا لالنتخابات عن 
�إعادة �لقرت�ع يف �إ�شطنبول �لتي فاز بها مر�شح حزب �ل�شعب 
�ملعار�س �أكرم �إمام �أوغلو، بعد �أن مني حزب �لعد�لة و�لتنمية 
بهزمية مدوية للمدينة �لتي يزيد تعد�دها على 15 مليون 
ن�شمة وتعد قلب �لبالد �ل�شيا�شي و�لقت�شادي. ومن �ملقرر 
�أن جترى �لنتخابات يف يونيو �ملقبل، يف حن يرى حمللون 
�إعادة  من  �ل�شعبي  �لغ�شب  ب�شبب  �شتتكرر  �لنتيجة  ذ�ت  �إن 
و�ملمار�شات  �لقت�شادية  �ل�شيا�شات  عن  ف�شال  �لنتخابات 

غر �لدميقر�طية للحزب �حلاكم.

مريكل تدعو اأوروبا للت�صدي لأحزاب اليمني املتطرف
•• برلني-وكاالت:

دعت �مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيال مركل، �أوروبا، للت�شدي لالأحز�ب �ليمينية �ملتطرفة، قائلة، �إن "�حلركات �ل�شعبوية 
تريد تدمر قيم �أوروبا �لأ�شا�شية، مثل مكافحة �لف�شاد وحماية �لأقليات".

��شتقال  �لذي  �لنم�شا،  �ملتطرف يف  �ليميني  �شوؤ�ل عن ف�شيحة حزب �حلرية   جاءت ت�شريحات مركل، رد�ً على 
زعيمه هاينز كري�شتيان �شرت�خ،ه من من�شب نائب �مل�شت�شار �لنم�شاوي، ب�شبب ن�شر ت�شجيل م�شور يظهر فيه وهو 

يناق�س عقود�ً حكومية مع �شيدة �أعمال رو�شية مقابل م�شاعدته �شيا�شياً.
وقالت مركل بعد �جتماعها مع رئي�س وزر�ء كرو�تيا �أندريه بلينكوفيت�س، يف زغرب" "علينا �لتعامل مع �حلركات 
�ل�شعبوية �لتي حتتقر تلك �لقيم يف مو��شع كثرة و�لتي تريد تدمر �أوروبا "�مل�شتندة �إىل" قيمنا. علينا �لت�شدي 

لذلك بح�شم".

رغم القمع والتهمي�س وعدم اعرتاف اإيران بحقهم بالعي�س الكرمي

عرب الأحواز... حفاظ على الهوية وحتدي نظام املاليل

ماي ت�صتعد لتقدمي عر�س جريء ب�صاأن بريك�صت 

•• عوا�شم-وكاالت:

�لأحو�زي  �ل�شعب  معاناة  ت�شتمر 
حتت �شلطة �لنظام �لإير�ين و�شط 
من  طهر�ن  و�متناع  م�شتمر  قمع 
�لعرت�ف بحقهم بالعي�س �لكرمي 
وتكري�س ثقافتهم �لعربية �حلقة.

ول������ع������ل ت�����ق�����اري�����ر �لع�����ت�����ق�����الت 
و�لتظاهر�ت �مل�شتمرة �شد �لنظام 
يف تلك �ملنطقة �لعربية من جنوب 
غرب �إير�ن، هي �أكرب دللة على �أن 
�لنف�س �لأح��و�زي مل يقرتب حتى 
�لآن من �لنتهاء و�مل�شرة م�شتمرة 
منذ تاريخ ما ي�شفه �شكان �ملنطقة 

ب�"�لحتالل �لإير�ين".
يف  ل��ف��ت  "�أحو�زنا"  م��وق��ع  وك����ان 
ت��ق��ري��ر ل��ه ي���وم �خل��م��ي�����س �ملا�شي 
�إىل  �لأح����و�ز ع��م��دو�  ث���و�ر  �أن  �إىل 
�لد�خل  �أن��ظ��ار  �نتباه  �إع���ادة ج��ذب 
ق�شيتهم  �إىل  و�ل���ع���امل  �لإي�����ر�ين 
ع����رب رف�����ع �ل���ع���ل���م �لأح�����������و�زي يف 
خرم�شهر  بولية  �ملحمرة  مدينة 
بالتخل�س  مت�شكهم  على  ت��اأك��ي��د�ً 

من �لحتالل �لإير�ين.
�لإقليم  ومع مرور ذكرى �حتالل 
"ني�شان"  �أب���ري���ل   22 يف  �ل��ع��رب��ي 
يف  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  ��شتعلت  �مل��ا���ش��ي، 
�لأقلية  ف��ي��ه��ا  ت���رف���ع  ع�����دة،  م����دن 
من  �شكو�ها  �مل�شطهدة  �لعربية 
�شنو�ت  م��ن��ذ  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل��ت��ه��م��ي�����س 
ط���وي���ل���ة ل��ق�����ش��ي��ت��ه��ا، م����ع �زدي������اد 
ممار�شات �لقمع من قبل �لأجهزة 

�لأمنية.
�لأحو�ز  �لن�شطاء  ويلفت عدد من 
على من�شات �لتو��شل، �أن رفقاءهم 
يقبعون يف خوف د�ئم من عمليات 
�ملد�همات ملنازلهم حيث �لإمكانية 
�لفور،  على  قتلهم  يتم  �أن  عالية 
�لأ�شو�ت  �إ���ش��ك��ات  عملية  �إط���ار  يف 

�لأقلية  ف��ي��ه��ا  ت���رف���ع  ع�����دة،  م����دن 
من  �شكو�ها  �مل�شطهدة  �لعربية 
�شنو�ت  م��ن��ذ  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل��ت��ه��م��ي�����س 
ط���وي���ل���ة ل��ق�����ش��ي��ت��ه��ا، م����ع �زدي������اد 
ممار�شات �لقمع من قبل �لأجهزة 

�لأمنية.
�لأحو�ز  �لن�شطاء  ويلفت عدد من 
على من�شات �لتو��شل، �أن رفقاءهم 
يقبعون يف خوف د�ئم من عمليات 
�ملد�همات ملنازلهم حيث �لإمكانية 
�لفور،  على  قتلهم  يتم  �أن  عالية 
�لأ�شو�ت  �إ���ش��ك��ات  عملية  �إط���ار  يف 
�ملعار�شة و�لنب�س �لقوي للق�شية 

�لأحو�زية.
وي���و�ج���ه �ل��ي��وم ع���دد ل��ي�����س بقليل 
ت�شل  تهماً  �لأح���و�ز  �لن�شطاء  من 

عقوبتها �إىل �لإعد�م.
�إير�نية  �إع��الم��ي��ة  و�شائل  وذك���رت 
يف  �حتجاجات  وت��رة  �أن  م�شتقلة 
ع�شر�ت �ملدن، ل �شيما مناطق �شكن 
�لأحو�ز، ت�شاعدت خالل �ل�شاعات 
�ل�48 �ملا�شية مع ��شتمر�ر تدهور 
و�نت�شار  �لريال  و�نهيار  �لقت�شاد 

�لف�شاد و�لقمع.
و�أ�شار موقع "ت�شرت" �لإير�ين �إىل 
�أن �نت�شار ع�شر�ت �ملقاطع �مل�شورة 
معظم  يف  غا�شبة  ليلية  ملظاهر�ت 
�لعا�شمة طهر�ن  �مل��دن ل�شيما يف 
وكرج  وم�شهد  و�أ�شفهان  و���ش��ر�ز 

وهمد�ن ومر�غة وتربيز.
ب�شعار�ت  �مل����ت����ظ����اه����رون  وه����ت����ف 
عديدة من بينها "خامنئي �خجل 
و�ترك �لبالد؛ �ملوت للدكتاتور؛ ل 
متحدون  كلنا  تخافو�  ل  تخافو� 

معاً".
عند  �لأح���������و�ز  م��ل��ف��ت  ت���ق���ف  ومل 
�لنظام  ف��ل��دى  ف��ق��ط،  ه���ذ� �حل���د 
�لإي���ر�ين ه��دف بعيد يهدف لكتم 
�أف������و�ه ك���ل م��ع��ار���ش��ي��ه، ح��ت��ى ولو 

�إقليم  يف  �مل�����ش��ت��م��رة  �لع���ت���ق���الت 
�أن تلقى ع��دد منهم  �لأح���و�ز، بعد 
�لتوقيف  �أو  بال�شجن  ت��ه��دي��د�ت 
�إىل  خ�����رج�����و�  ح������ال  يف  �لأم������ن������ي 
�ل�شارع.  وبح�شب �ل�شور �ملن�شورة، 
رفع �لطلبة لفتات ورقية طالبو� 
من خاللها �لإف��ر�ج عن معلميهم 
من  �ختطافهم  مت  �ل��ذي��ن  �ل��ع��رب 
قبل �أجهزة �ل�شتخبار�ت �لإير�نية 
بعد �أن جمعو� �لتربعات ووزعوها 
ع��ل��ى م��ن��ك��وب��ي �ل��ف��ي�����ش��ان��ات، مع 
و�شع  يف  ط��ه��ر�ن  تخبط  ��شتمر�ر 
�ل�شيطرة  يف  للم�شاعدة  �خل��ط��ط 
بها  ت�شببت  �ل��ت��ي  �لأ����ش���ر�ر  ع��ل��ى 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �لإي����ر�ن����ي����ة �ل���ت���ي مل 
جلرف  �ل�شلبية  �لآث���ار  �إىل  تنظر 
وح�����رف م�شار  و�ل���غ���اب���ات  �مل������ز�رع 
�لطبيعي يف  و���ش��ع��ه��ا  ع��ن  �لأن���ه���ر 
وكاأن  �إي���ر�ن،  من  �لعربية  �ملناطق 
هناك خمطط لإز�لة ما تبقى من 
�لغني  �لإق��ل��ي��م  ع��ائ��الت عربية يف 

بالنفط.
وهذ� ما حذر منه �لكاتب �لأحوز�ي 
�إىل  له  ت�شريح  يف  عزيزي  يو�شف 
قائاًل  "�لعرب" �للندنية  �شحيفة 
�إىل  ي��ه��دف  �لإي������ر�ين  �ل��ن��ظ��ام  �إن 
�لعنف  وزي��ادة  �ملنطقة  "تفري�س" 
ف��ي��ه��ا ل��ت��ط��ه��ره��ا م���ن �لأ����ش���و�ت 

�ملعار�شة.
�أهمية  ت����اأت����ي  ع����زي����زي،  وح�������ش���ب 
لإي����ر�ن  بالن�شبة  �لأح�����و�ز  �إق��ل��ي��م 
�لذي  �لنفط  "ت�شم  �ملنطقة  لأن 
�إير�ن،  �إي���ر�د�ت  %80 من  ي�شكل 
ل������ذ� ب�����وده�����ا ل�����و ه����اج����ر �ل���ع���رب 
�آبائهم  �أر������س  "عرب�شتان"  م���ن 
"تفري�شهم"،  يتم  �أو  و�أج���د�ده���م 
�ل�شلطة  ��شرت�تيجية  ه��ي  وه���ذه 

�لإير�نية.
وي��ظ��ه��ر ذل����ك ب�����ش��ك��ل و�����ش���ح مع 

�ملعار�شة و�لنب�س �لقوي للق�شية 
�لأحو�زية.

وي���و�ج���ه �ل��ي��وم ع���دد ل��ي�����س بقليل 
ت�شل  تهماً  �لأح���و�ز  �لن�شطاء  من 

عقوبتها �إىل �لإعد�م.
�إير�نية  �إع��الم��ي��ة  و�شائل  وذك���رت 
يف  �حتجاجات  وت��رة  �أن  م�شتقلة 
ع�شر�ت �ملدن، ل �شيما مناطق �شكن 
�لأحو�ز، ت�شاعدت خالل �ل�شاعات 
�ل�48 �ملا�شية مع ��شتمر�ر تدهور 
و�نت�شار  �لريال  و�نهيار  �لقت�شاد 

�لف�شاد و�لقمع.
و�أ�شار موقع "ت�شرت" �لإير�ين �إىل 
�أن �نت�شار ع�شر�ت �ملقاطع �مل�شورة 
معظم  يف  غا�شبة  ليلية  ملظاهر�ت 
�لعا�شمة طهر�ن  �مل��دن ل�شيما يف 
وكرج  وم�شهد  و�أ�شفهان  و���ش��ر�ز 

وهمد�ن ومر�غة وتربيز.
ب�شعار�ت  �مل����ت����ظ����اه����رون  وه����ت����ف 
"خامنئي �خجل  عديدة من بينها 
و�ترك �لبالد؛ �ملوت للدكتاتور؛ ل 
متحدون  كلنا  تخافو�  ل  تخافو� 

معاً".
عند  �لأح���������و�ز  م��ل��ف��ت  ت���ق���ف  ومل 
�لنظام  ف��ل��دى  ف��ق��ط،  ه���ذ� �حل���د 
�لإي���ر�ين ه��دف بعيد يهدف لكتم 
�أف������و�ه ك���ل م��ع��ار���ش��ي��ه، ح��ت��ى ولو 
�إير�نين  م�شاعدة  يحاولون  كانو� 

�آخرين د�خل �لدولة نف�شها.
�إذ عمدت �لأجهزة �لأمنية �لتابعة 
للنظام �ملاليل �إىل �عتقال �أ�شاتذة 
يف مد�ر�س �لأح��و�ز، جل ما قامو� 
جر�ء  �ملت�شررين  م�شاعدة  هو  به 
حتا�شر  ت�����ز�ل  ل  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��ول 
مناطق وقرى �شا�شعة يف عدد من 

�لأقاليم.
�لطلبة  م������ن  �ل�����ع�����دي�����د  وك����������ان 
و�لأ���ش��ات��ذة و�ل��ع��م��ال خ��رج��و� �إىل 
على  �لتو��شل لالحتجاج  من�شات 

م�����ش��اع��ي �ل��ن��ظ��ام م��ن��ذ �أك�����رث من 
ما  ك��ل  ل�"تفري�س"  ع��ق��ود  ت�شعة 
يدر�س  �لأح���و�ز، بحيث مل  يخ�س 
�أدب  ت��اري��خ  ع��ن  �شيء  �أي  يذكر  �أو 
�لعربية  �لأح���و�ز  وثقافة  �لأح���و�ز 

وتاريخ �ملنطقة �لعربية يف �إير�ن.
وم�����ع ق�����رب �إق���ل���ي���م �لأح���������و�ز من 
�لعديد  �شلط  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �حل���دود 
م��ن �ل�����ش��ك��ان �ل��ع��رب �ل�����ش��وء على 
ملف �ل�شيول بكونها �إغر�ق متعمد 
دميغر�فيتها  تغير  بهدف  للمدن 
وعنا�شر  بعو�ئل  �شكانها  و�إب����د�ل 
�ل�شعبي  �حل�������ش���د  م���ي���ل���ي�������ش���ي���ات 

�لعر�قية �ملو�لية لإير�ن. 
�لأحو�زي  �ل�شعب  معاناة  ت�شتمر 
حتت �شلطة �لنظام �لإير�ين و�شط 
من  طهر�ن  و�متناع  م�شتمر  قمع 
�لعرت�ف بحقهم بالعي�س �لكرمي 
وتكري�س ثقافتهم �لعربية �حلقة.

 ول�����ع�����ل ت�����ق�����اري�����ر �لع�����ت�����ق�����الت 
و�لتظاهر�ت �مل�شتمرة �شد �لنظام 
يف تلك �ملنطقة �لعربية من جنوب 
غرب �إير�ن، هي �أكرب دللة على �أن 
�لنف�س �لأح��و�زي مل يقرتب حتى 
�لآن من �لنتهاء و�مل�شرة م�شتمرة 
منذ تاريخ ما ي�شفه �شكان �ملنطقة 

ب�"�لحتالل �لإير�ين".
يف  ل��ف��ت  "�أحو�زنا"  م��وق��ع  وك����ان 
ت��ق��ري��ر ل��ه ي���وم �خل��م��ي�����س �ملا�شي 
�إىل  �لأح����و�ز ع��م��دو�  ث���و�ر  �أن  �إىل 
�لد�خل  �أن��ظ��ار  �نتباه  �إع���ادة ج��ذب 
ق�شيتهم  �إىل  و�ل���ع���امل  �لإي�����ر�ين 
ع����رب رف�����ع �ل���ع���ل���م �لأح�����������و�زي يف 
خرم�شهر  بولية  �ملحمرة  مدينة 
بالتخل�س  مت�شكهم  على  ت��اأك��ي��د�ً 

من �لحتالل �لإير�ين.
�لإقليم  ومع مرور ذكرى �حتالل 
"ني�شان"  �أب���ري���ل   22 يف  �ل��ع��رب��ي 
يف  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  ��شتعلت  �مل��ا���ش��ي، 

•• لندن-اأ ف ب:

�لربيطانية  �لوزر�ء  رئي�شة  �أعلنت 
�أن��ه��ا ت�شتعد لتقدمي  ت��ري��ز� م��اي 
يف  ل����ل����ن����و�ب  جريء"  "عر�س 
حماولة �أخرة لإقناعهم باملو�فقة 

على �تفاقها ب�شاأن بريك�شت.
�أن��ه��ا عندما تعر�س  م��اي  و�أف����ادت 
"م�شروع قانون �تفاق �لن�شحاب" 
على �لربملان مطلع �ل�شهر �ملقبل، 
����ش���رتف���ق���ه ب�����رزم�����ة ج�����دي�����دة من 
ب��اأن توؤدي  ت��اأم��ل  �لتي  �لج����ر�ء�ت 
�إىل دعمه من قبل �أغلبية �لنو�ب.

�شند�ي  "ذي  �شحيفة  يف  وكتبت 
هناك  �أن  �أعتقد  �أز�ل  "ل  تاميز"، 
�لفوز  ي��ج��ب  �ل���ربمل���ان  �أغ��ل��ب��ي��ة يف 
�لحت�����اد  "من  ل���الن�������ش���ح���اب  ب���ه���ا 

�لأوروبي" باتفاق".
ورف�س �لنو�ب ثالث مّر�ت �لتفاق 
�لذي �أبرمته ماي مع بروك�شل، ما 
�ن�شحاب  م��وع��د  ت��اأج��ي��ل  �إىل  �أدى 
ل��ن��دن م��ن �لحت����اد �لأوروب�����ي من 
ني�شان-  12 �إىل  �آذ�ر-مار�س   29

�لر�أي �إىل تر�جع �ملحافظن بينما 
يتوقع �أن يفوز حزب بريك�شت �لذي 
ما  �ملقاعد،  مبعظم  موؤخر�  ت�شّكل 

يفاقم �ل�شغط على ماي.
و�أظهر �آخر ��شتطالع للر�أي �شدر 
�لأح����د ت��ق��دم ح���زب ن��اي��ج��ل فار�ج 
�مل�شكك يف �لحتاد �لأوروبي بن�شبة 
حزب  ح�����ش��ل  ب��ي��ن��م��ا  ب��امل��ئ��ة   34
20 باملئة  �مل��ع��ار���س ع��ل��ى  �ل��ع��م��ال 
و�لليرب�يل  �لت�شويت  ن��و�ي��ا  م��ن 
لالحتاد  �مل����وؤّي����د  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي 
�لأوروب��������ي ع��ل��ى 15 ب��امل��ئ��ة. �أم���ا 
حزب ماي �ملحافظ، فحّل باملرتبة 
نو�يا  م���ن  ب��امل��ئ��ة  ب�11  �لأخ������رة 

�لت�شويت.
و�أظهر �ل�شتطالع كذلك �أن حزب 
�ملحافظن  ع��ل��ى  ت��ق��دم  ب��ري��ك�����ش��ت 
بالن�شبة  �ل���ت�������ش���وي���ت  ن����و�ي����ا  يف 
وبح�شب  �لت�شريعية.  لالنتخابات 
على  �ل��ع��م��ال  �ل���ش��ت��ط��الع، ح�شل 
�لت�شويت  ن��و�ي��ا  م��ن  ب��امل��ئ��ة   29
باملئة   24 ع���ل���ى  ف��������ار�ج  وح�������زب 

و�ملحافظون على 22 باملئة.

�أعتقد  �ل��ت��ي  �ملح�ّشنة  �لج�����ر�ء�ت 
دعم  على  �حل�شول  مبقدورها  �أن 

جديد".
�أي  نتيجة  كانت  "مهما  و�أ���ش��اف��ت 
�أط��ل��ب م��ن �لنو�ب  ت�����ش��وي��ت، ل��ن 
�إعادة �لتفكر بب�شاطة، بل �شاأطلب 
�ت��ف��اق جديد  �لط���الع على  منهم 
وتقدمي  ج��دي��دة  بنظرة  وحم�ّشن 

�لدعم" له.
م�شروع  ي��ت�����ش��م��ن  �أن  وي���ت���وق���ع 
�ج��ر�ء�ت جديدة حلماية  �لقانون 

ت�شرين   31 �إىل  ث��م  وم���ن  �ب��ري��ل 
�لأول-�أكتوبر.

�تفاق  ع��ل��ى  �مل�������ش���ادق���ة  وت��ت��ط��ل��ب 
�لن�������ش���ح���اب �ل�����ذي �أب���رم���ت���ه ماي 

مترير �لربملان مل�شروع �لقانون.
�لوزر�ء  رئي�شة  و�فقت  و�خلمي�س، 
للتخلي  زم��ن��ي  على و���ش��ع ج���دول 
عن من�شبها عقب جل�شة �لت�شويت 
�لربملان  يف  بريك�شت  �ت��ف��اق  ع��ل��ى 
و�ملقرر �أن يجري يف �لأ�شبوع �لذي 
ي��ب��د�أ يف 3 ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و، حتى 
�لتفاق  �ل��ن��و�ب  جمل�س  دع��م  و�إن 

�لذي تو�شلت �إليه.
مناف�شة  بذلك  تطلق  �أن  وي��رّج��ح 
�ملحافظ  ح���زب���ه���ا  زع�����ام�����ة  ع���ل���ى 
�حلاكم فور ف�شل م�شروع �لقانون 
�أو ��شتكماله جلميع مر�حل �إقر�ره 

يف �لربملان.
"عندما  لل�شحيفة  م���اي  وق��ال��ت 
�تفاق  ق����ان����ون  م�������ش���روع  ُي���ع���ر����س 
ف�شي�شكل  �لنو�ب،  على  �لن�شحاب 
يف  للنو�ب  وجريئا  جديد�  عر�شا 
جم��ل�����س �ل��ع��م��وم، م���ع ح��زم��ة من 

جمركية  وترتيبات  �لعمال  حقوق 
�لأوروب����ي  �لحت���اد  م��ع  م�شتقبلية 
لتجنب  �لتكنولوجيا  و����ش��ت��خ��د�م 
�حلاجة للرقابة على �حلدود بن 
�ململكة �ملتحدة وجمهورية �إيرلند�، 
�ل���ع�������ش���و يف �لحت��������اد �لأوروب���������ي 
�ل��ت��ي تت�شارك  �ل��وح��ي��دة  و�ل��دول��ة 

حدود� برّية مع بريطانيا.
لكنه لن ي�شعى للتطرق �إىل �تفاق 
بروك�شل  �أ���ش��ّرت  �ل��ذي  �لن�شحاب 
�لتفاو�س  �إع�����ادة  �أن  ع��ل��ى  م�����ر�ر� 
ع��ل��ي��ه ه���و �أم����ر غ���ر مم��ك��ن، رغم 
�شده  �لنو�ب  من  �لكثر  ت�شويت 
ج���ّر�ء قلقهم م��ن �ل��ب��ن��ود �ل���و�ردة 
فيه و�ملرتبطة ب�"�شبكة �لأمان" يف 

�إيرلند� �ل�شمالية.
ويتوقع �أن ت�شتعر�س ماي تفا�شيل 
يف  تلقيه  خ��ط��اب  يف  م��ق��رتح��ات��ه��ا 

وقت لحق هذ� �ل�شهر.
وت��اأت��ي م��ن��اورت��ه��ا �لأخ����رة �لأحد 
�لأوروبي  �لربملان  �نتخابات  قبيل 
بريطانيا  يف  ����ش���ت���ج���ري  �ل����ت����ي 
��شتطالعات  وت�����ش��ر  �خل��م��ي�����س. 

�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �لإي����ر�ن����ي����ة �ل���ت���ي مل 
جلرف  �ل�شلبية  �لآث���ار  �إىل  تنظر 
وح�����رف م�شار  و�ل���غ���اب���ات  �مل������ز�رع 
�لطبيعي يف  و���ش��ع��ه��ا  ع��ن  �لأن���ه���ر 
وكاأن  �إي���ر�ن،  من  �لعربية  �ملناطق 
هناك خمطط لإز�لة ما تبقى من 
�لغني  �لإق��ل��ي��م  ع��ائ��الت عربية يف 

بالنفط.
وهذ� ما حذر منه �لكاتب �لأحوز�ي 
�إىل  له  ت�شريح  يف  عزيزي  يو�شف 
قائاًل  "�لعرب" �للندنية  �شحيفة 
�إىل  ي��ه��دف  �لإي������ر�ين  �ل��ن��ظ��ام  �إن 
�لعنف  وزي��ادة  �ملنطقة  "تفري�س" 
ف��ي��ه��ا ل��ت��ط��ه��ره��ا م���ن �لأ����ش���و�ت 

�ملعار�شة.
�أهمية  ت����اأت����ي  ع����زي����زي،  وح�������ش���ب 
لإي����ر�ن  بالن�شبة  �لأح�����و�ز  �إق��ل��ي��م 
�لذي  �لنفط  "ت�شم  �ملنطقة  لأن 
�إير�ن،  �إي���ر�د�ت  %80 من  ي�شكل 
ل������ذ� ب�����وده�����ا ل�����و ه����اج����ر �ل���ع���رب 
�آبائهم  �أر������س  "عرب�شتان"  م���ن 
"تفري�شهم"،  يتم  �أو  و�أج���د�ده���م 
�ل�شلطة  ��شرت�تيجية  ه��ي  وه���ذه 

�لإير�نية.
وي��ظ��ه��ر ذل����ك ب�����ش��ك��ل و�����ش���ح مع 
م�����ش��اع��ي �ل��ن��ظ��ام م��ن��ذ �أك�����رث من 
ما  ك��ل  ل�"تفري�س"  ع��ق��ود  ت�شعة 

�إير�نين  م�شاعدة  يحاولون  كانو� 
�آخرين د�خل �لدولة نف�شها.

�إذ عمدت �لأجهزة �لأمنية �لتابعة 
للنظام �ملاليل �إىل �عتقال �أ�شاتذة 
يف مد�ر�س �لأح��و�ز، جل ما قامو� 
جر�ء  �ملت�شررين  م�شاعدة  هو  به 
حتا�شر  ت�����ز�ل  ل  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��ول 
مناطق وقرى �شا�شعة يف عدد من 

�لأقاليم.
�لطلبة  م������ن  �ل�����ع�����دي�����د  وك����������ان 
و�لأ���ش��ات��ذة و�ل��ع��م��ال خ��رج��و� �إىل 
على  �لتو��شل لالحتجاج  من�شات 
�إقليم  يف  �مل�����ش��ت��م��رة  �لع���ت���ق���الت 
�أن تلقى ع��دد منهم  �لأح���و�ز، بعد 
�لتوقيف  �أو  بال�شجن  ت��ه��دي��د�ت 
�إىل  خ�����رج�����و�  ح������ال  يف  �لأم������ن������ي 

�ل�شارع. 
وب��ح�����ش��ب �ل�����ش��ور �مل��ن�����ش��ورة، رفع 
من  طالبو�  ورقية  لفتات  �لطلبة 
معلميهم  ع���ن  �لإف�������ر�ج  خ��الل��ه��ا 
من  �ختطافهم  مت  �ل��ذي��ن  �ل��ع��رب 
قبل �أجهزة �ل�شتخبار�ت �لإير�نية 
بعد �أن جمعو� �لتربعات ووزعوها 
ع��ل��ى م��ن��ك��وب��ي �ل��ف��ي�����ش��ان��ات، مع 
و�شع  يف  ط��ه��ر�ن  تخبط  ��شتمر�ر 
�ل�شيطرة  يف  للم�شاعدة  �خل��ط��ط 
بها  ت�شببت  �ل��ت��ي  �لأ����ش���ر�ر  ع��ل��ى 

يدر�س  �لأح���و�ز، بحيث مل  يخ�س 
�أدب  ت��اري��خ  ع��ن  �شيء  �أي  يذكر  �أو 
�لعربية  �لأح���و�ز  وثقافة  �لأح���و�ز 

وتاريخ �ملنطقة �لعربية يف �إير�ن.
وم�����ع ق�����رب �إق���ل���ي���م �لأح���������و�ز من 
�لعديد  �شلط  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �حل���دود 
م��ن �ل�����ش��ك��ان �ل��ع��رب �ل�����ش��وء على 
ملف �ل�شيول بكونها �إغر�ق متعمد 
دميغر�فيتها  تغير  بهدف  للمدن 
وعنا�شر  بعو�ئل  �شكانها  و�إب����د�ل 
�ل�شعبي  �حل�������ش���د  م���ي���ل���ي�������ش���ي���ات 

�لعر�قية �ملو�لية لإير�ن. 
وكانت تلك �خلطة و��شحة متاماً 
باملئات  �مليلي�شيات  مع و�شول تلك 
ل�"م�شاعدة  �لأح������و�ز  �إق��ل��ي��م  �إىل 

�ملت�شررين".
ف���ي���م���ا ق������ال ر�����ش����ا ب����ه����ل����وي، من 
�لأربعاء  ي��وم  �لإي��ر�ن��ي��ة،  �ملعار�شة 
�إىل  �ملرتزقة  �إح�شار  "�إن  �ملا�شي: 
�إير�ن جاء لقمع �لإير�نين، لقمع 
�لأحو�ز"،  و�مل�شردين يف  �خلائفن 
�ل�شباب  م��ن  "�ملالين  م�����ش��ي��ف��اً: 
م�شتعدون  �ل��ع��م��ل  ع��ن  �ل��ع��اط��ل��ن 
�لفي�شانات.  مناطق  ب��ن��اء  لإع���ادة 
�ل���ت���ي تذهب  �لأم��������و�ل  وب��ن�����ش��ف 
م���ن خ���ز�ن���ة �ل���ب���الد، ع��ب��ث��اً لدعم 

�لإرهابين خارج حدود �إير�ن".

بوينغ تقر بخلل يف اأجهزة املحاكاة يف 737 ماك�س 
 •• نيويورك-اأ ف ب:

�أُرغمت  �أنها  "بوينغ" �لأمركية  �أق��ّرت �شركة 
�أجهزة حماكاة  برنامج  على ت�شحيح خلل يف 
 737 ط���ائ���ر�ت  ط��ي��اري  ل��ت��دري��ب  خم�ش�شة 
�أودتا  جويتن  كارثتن  �شهدت  �لتي  ماك�س، 

بحياة 346 �شخ�شاً.
وقالت �ل�شركة يف ر�شالة تلقتها وكالة فر�ن�س 
برنامج  يف  بت�شحيحات  بوينغ  "قامت  بر�س 
�ل���ط���ر�ن و�أع���ط���ت معلومات  ج��ه��از حم��اك��اة 
�إ�شافية مل�شغلي �لنظام للتاأكد من �أن �لتجربة 

متثل ظروف �لطر�ن �ملختلفة".
فيه  لحظت  �ل��ذي  �لتاريخ  بوينغ  حت��دد  ومل 

�خللل وما �إذ� كانت �أبلغت �ملنظمن.
فاإن  ل��ل��ط��ائ��ر�ت،  �مل�شنعة  �ل�����ش��رك��ة  وبح�شب 
حماكاة  �أج����ه����زة  يف  �مل�������ش���ت���خ���دم  �ل���ربن���ام���ج 
بع�س  ��شتن�شاخ  على  ق��ادر  كان غر  �لطر�ن 

ظروف �لطر�ن، خ�شو�شاً تلك �لتي �أدت �إىل 
حادثة طائرة 737 ماك�س �لتابعة للخطوط 
�آذ�ر-مار�س  من  �لعا�شر  يف  �لإثيوبية  �جلوية 
�أبابا بعد دقائق  �أدي�س  �ملا�شي يف جنوب �شرق 
قليلة من �إقالعها و�أ�شفرت عن 157 قتياًل.

�ل��ت��ي قامت  �ل��ت��غ��ي��ر�ت  �أن  �ل�����ش��رك��ة  و�أك�����دت 
�أجهزة  على  �لطيارين  ت��دري��ب  �شتح�ّشن  بها 

�ملحاكاة.
وتابعت �ل�شركة �أن "بوينغ تعمل حالياً ب�شكل 
وثيق مع �ل�شركات �مل�شّنعة للنظام و�ملنظمن 
على هذه �لتعديالت و�لتح�شينات للتاأكد من 
عدم ��شطر�ب تدريب "�لطيارين" من جانب 

�لزبائن "�ل�شركات".
�لأمركية  "�شاوثوي�شت"  ���ش��رك��ة  وق���ال���ت 
للطر�ن، وهي متلك 34 طائرة 737 ماك�س 
�آذ�ر-مار�س،  منت�شف  يف  بها  �لعمل  و�أوق��ف��ت 
ُيفرت�س  �إن���ه  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  �ل�شبت 

ملاك�س  خ��ا���س  ج��ه��از حم��اك��اة  على  �أن حت�شل 
"بحلول نهاية �لعام". وهذه �ملرة �لأوىل �لتي 

ب�شاأن  �لت�شميم  يف  بخلل  بوينع  فيها  تعرتف 
ماك�س. معد�ت 737 

ماذا تفعل تركيا يف ليبيا؟ اأمازون 
املدججة بال�صالح منوذجا

•• طرابل�س-وكاالت:

مل تكن تركيا بعيدة عن �مل�شهد �لليبي، منذ بدء �لأزمة 
�أن  �أح���د،  على  يعد خافياً  2014، ومل  ع��ام  �ل��ب��الد  يف 
�لليبي  �ل��د�خ��ل��ي  �ل�����ش��اأن  ت����ز�ل يف  ت��دخ��ل��ت ول  �أن���ق���رة 

�شيا�شياً وع�شكرياً.
�آخ���ر �أوج���ه �ل��دع��م، و���ش��ل ع��رب �شفينة �أخ���رى حمملة 
ب��الأ���ش��ل��ح��ة و�مل���ع���د�ت �ل��ع�����ش��ك��ري��ة، �ن��ط��ل��ق��ت م��ن ميناء 
�أن  قبل  �حل��ايل  مايو  �لتا�شع من  �لرتكي يف  �شام�شون 

ت�شل �إىل �لعا�شمة طر�بل�س.
و�ل�شفنية �لتي حتمل ��شم "�أمازون" خرجت من ميناء 
�شام�شون يف �لتا�شع من مايو، حمملة باآليات ع�شكرية 
من  �لتقطت  �شور  �أظ��ه��رت  ح�شبما  متنوعة،  و�أ�شلحة 

على متنها.
�أيام  بعد  ت��اأت��ي  �لع�شكري،  �ل��دع��م  م��ن  ج��دي��دة  �شحنة 
من موقف مثر للجدل �أطلقه �لرئي�س �لرتكي رجب 
طيب �أردوغان بعد بدء عمليات �جلي�س �لوطني �لليبي 
�جلماعات  قب�شة  م��ن  ط��ر�ب��ل�����س  لتحرير  �لع�شكرية 

�لإرهابية.
فايز  ب���الده حلكومة  دع��م  �ل��رج��ل �شر�حة  �أع��ل��ن  فقد 

�ل�شر�ج، وتدخله ل�شالح �لأخر.
با�شا  �ل�شر�ج، فتحي  �لد�خلية يف حكومة  وزي��ر  �أن  كما 
�مل�شري  خالد  �ل�شت�شاري  �لدولة  جمل�س  ورئي�س  �آغ��ا، 
مايو  م��ن  �لأول  يف  ت��رك��ي��ا  يف  لالأ�شلحة  م��ع��ر���ش��اً  ز�ر� 

�حلايل.
ويف لقاء مع "�شكاي نيوز عربية" �لثنن �ملا�شي، قال 
�أحمد  �ل��ل��و�ء  �لليبي  �لوطني  �جلي�س  با�شم  �ملتحدث 
"درونز"  م�شرة  تركية  وطائر�ت  �أ�شلحة  �إن  �مل�شماري 

و�شلت �إىل �أيدي ميلي�شيات طر�بل�س.
وقد  للميلي�شيات،  ت��رك��ي��ا  دع��م��ا  "هناك  �أن  و�أو����ش���ح 

��شتخدمت طائر�ت دون طيار تركية".
ولفت �إىل �أن "��شتخد�م �لتقنيات يحتاج �إىل وقت كبر 
من �لإعد�د و�لتدريب و�لتجهيز، لكن دخول �لطائر�ت 
�مل�شرة يف غ�شون 48 �شاعة يدل على �أن هناك �أجانب 

ي�شرفون على ت�شير هذه �لطائر�ت".
دول  م��ن  �أو  تركيا  م��ن  ���ش��و�ء  �لع�شكري،  �ل��دع��م  �أن  �إل 
يكن  مل  قطر،  مثل  �ملتطرفة  �جلماعات  تدعم  �أخ��رى 

�لأول خالل �لأ�شهر �لأخرة.
قطرية  �أ�شلحة  على  �لليبي  �لوطني  �جلي�س  ع��رث  �إذ 
كانت بحوزة �مليلي�شيات �لإرهابية، كما مت �شبط �شحنات 
من �لأ�شلحة و�ملعد�ت �لع�شكرية �لقادمة من تركيا عرب 

�لبحر.
�أنطونيو  �ملتحدة،  �لعام لالأمم  بالأمن  تطور�ت دفعت 
لتطبيق  �ل��دول  جلميع  دعوته  جتديد  �إىل  غوتري�س 

حظر �ل�شالح يف ليبيا.
�إز�ء �لأزمة �لليبية،  وعرب غوتري�س عن قلقه �لعميق 
وع��م��ل��ي��ات ت��ه��ري��ب �لأ���ش��ل��ح��ة خ���الل �لآون�����ة �لأخ����رة، 

خ�شو�شاً عرب �لبحر.
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-الفجر

حجز كّل من فهود زعبيل، و�شرطة 
�ل�شارقة مكانهما يف �ملبار�ة �لنهائية 
�ل�شارقة  ب��ط��ول��ة  ل��ل��ق��ب  �مل���وؤه���ل���ة 
قدم  ل��ك��رة  �لرم�شانية  �لريا�شية 
�ل�شالت �لتي تنظمها قناة �ل�شارقة 
�لريا�شية للعام �لر�بع، بعد معارك 
ك���روي���ة خ��ا���ش��ت��ه��ا �ل���ف���رق �لأرب���ع���ة 
و�لتي �أ�شفرت عن فوز كّل من فهود 
�أول”  ف���ور  “�شبورت  ع��ل��ى  زع��ب��ي��ل 
هدف،  م��ق��اب��ل  �أه�����د�ف   3 بنتيجة 
ثميناً  ف���وز�ً  �ل�شرطة  خطف  فيما 
 4 بنتيجة  ع��ل��ى ح�����ش��اب خ��ورف��ك��ان 

مقابل هدفن. 

فهود زعبيل اأول الوا�سلني
�لأم�شية  ل�����ق�����اء�ت  م�����ش��ت��ه��ّل  ويف 
كّل  خا�س  �خلتام،  قبل  ما  �لكروية 

من فريق فهود زعبيل و�شبورت فور 
�أول مبار�ة حملت عنو�ن “ل تر�جع 
�أكد من خاللها كال  ل ��شت�شالم”، 
�أحقية يف �لو�شول، حتى  �لفريقن 
عمر  م��ن  �لأوىل  �خلم�س  �ل��دق��ائ��ق 
�للقاء �لتي بادر من خاللها �لفهود 
طريق  عن  �لأه���د�ف  �أول  بت�شجيل 
�لالعب ر�جنن تايان ليفتح �شباك 
�لفهود  �شغط  وي�شتمر  �لتهديف، 
�لدقيق  حتى  �ل�شبورت  و��شتماتة 
�لتي �حتفل بها جوناثان �شيزر   18
�لز�وية  ��شكنها  �لتي  ب�شاروخيته 
�مليتة حمرز�ً �لهدف �لثاين لفريقه 

ويغلق �ل�شوط بهذه �لنتيجة. 
�لثاين  �ل�������ش���وط  �ن���ط���الق���ة  وم�����ع 
بال�شعود  �ل��ف��ه��ود  �أح��ق��ي��ة  ت���اأك���دت 
للمبار�ة �خلتامية، بعد �شعي حثيث 
�لهجمات  ت���و�يل  �مل��رم��ى وم��ع  نحو 
جد�ر  و��شتماتة  �جلانبن  كال  من 

كانت  �لأحقية  لكن  �ل�شبورت  دف��اع 
�شيزر  ل��ي�����ش��ل ج��ن��اث��ان  ل����الأه����د�ف 
بالهدف  وي�����ش��اع��ف  �أخ������رى  م�����ّرة 
ك�ّشر  �ل��ذي  �لفهود  مل�شلحة  �لثالث 
�ل��دق��ائ��ق �لأخرة  �أن��ي��اب��ه حتى  ع��ن 
ل��ل�����ش��ب��ورت بهدف  ت�����ش��ف��ع  �ل��ت��ي مل 
ح�شن  �ل��الع��ب  عليه  �أم�����ش��ى  يتيم 
وي�شعد  �للقاء  لينتهي  خور�شيدي 

�لفهود للقاء �لقمة.

�شرطة �ل�شارقة �نتزعها بجد�رة
ويف �آخ���ر �لأم�����ش��ي��ات �ل��ك��روي��ة قبل 
�شرطة  م��و�ج��ه��ة  ��شتعلت  �خل��ت��ام، 
�ل�����ش��ارق��ة وخ��ورف��ك��ان، ب��ع��د ح�شار 
ميد�ن  على  �ل��ط��رف��ن  ك��ال  �شربه 
�للقاء حتى �لدقيقة �ل�شاد�شة �لتي 
�لأهد�ف  �أول  فيها خورفكان  �شجل 
�حلمادي،  �أحمد  لعبه  طريق  عن 
ط���وي���اًل  �ل�������ش���رط���ة  ي���ن���ت���ظ���ر  ومل 

�لنتيجة  خمي�س  و�ئ���ل  ع���ادل  حتى 
للت�شاعد �لثارة حتى �لدقيقة 15 
ليعود �حلمادي مّرة �أخرى وي�شجل 
�أه����������د�ف خ�����ورف�����ك�����ان، لكن  ث������اين 
�ل�شجال ��شتمر وكان لل�شرطة ر�أي 
�آخر حيث عادل خمي�س مّرة �أخرى 
بالتعادل  �ل�شوط  لينتهي  �لنتيجة 

�لإيجابي �ملثر. 
وم���ع ب���د�ي���ة �ل�����ش��وط �ل���ث���اين، �أقل 
�لو�شول  ت��ف�����ش��ل  دق��ي��ق��ة   20 م���ن 
�للقب، حيث قدم كال  نهائيات  �إىل 
�لطرفن م�شتويات كبرة وجولت 
خ��اط��ف��ة ع��ل��ى ك��ال �مل��رم��ي��ن، حتى 
بها  وج��د  �ل��ت��ي  �ل�شاد�شة  �لدقيقة 
�إىل  طريقه  كنجي  ميغيل  �لالعب 
�لنتيجة  ل��رف��ع  م��رم��ى خ��ورف��ك��ان 
نوفل  زم��ي��ل��ه  ت���اله  �أه�����د�ف   3 �إىل 
�لر�بع،  �ل���ه���دف  حم�����رز�ً  �ل��ط��ائ��ي 
�ل��ث��اين من  وح��ت��ى �م��ت��د�د �لن�شف 

كروية  م��ع��رك��ة  �شهد  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء 
�ل�����وق�����ت حافظ  م�������رور  م�����ع  ل���ك���ن 
�لثمن لي�شعد  �ل�شرطة على فوزه 

به ويو�جه فهود زعبيل. 

احتفاء
و�ح���ت���ف���اًء ب���الإجن���از �ل��ك��ب��ر �لذي 
�لريا�شي  �ل�����ش��ارق��ة  ن����ادي  ح��ق��ق��ه 
�خلليج  دوري  ل��ب��ط��ول��ة  ب��ح�����ش��ده 
تاريخه،  �ل�شاد�شة يف  �لعربي للمرة 
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  �حتفلت 
�لتاريخي  �ل����ك����روي  �مل��ن��ج��ز  ب���ه���ذ� 
�ل��ن��ادي مب�شاركة  �شالة  �أر���س  على 
“للملك”،  �ل���وف���ي���ة  �جل���م���اه���ر 
وح�شور كّل من �شعادة �للو�ء �شيف 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �ل�����ش��ام�����ش��ي،  �ل�����زري 
�لعوبد،  ور����ش��د  �ل�شارقة،  ل�شرطة 
�لريا�شية،  �ل�����ش��ارق��ة  ق��ن��اة  م��دي��ر 
��شت�شافت  حيث  �ل��ب��ط��ول��ة،  م��دي��ر 

�للجنة �أع�شاء جمل�س �إد�رة �لنادي 
ممثلن ب�شعادة �شامل عبيد �حل�شان 
�ل�شام�شي، رئي�س جمل�س �إد�رة نادي 

�ل�شارقة �لريا�شي.
كما �شهد �لحتفالية كّل من �شعادة 
عبد�لرحمن  ���ش��ل��ي��م��ان  �مل��ه��ن��د���س 
�لفردية،  �لأل����ع����اب  �إد�رة  رئ��ي�����س 

و���ش��ع��ادة حم��م��د ج��م��ع��ة ب���ن هندي 
نا�شر  و�شعادة  �لنادي،  رئي�س  نائب 
�لتنفيذي  �ملدير  بن عف�شان  �شعيد 
م�شبح  حم�شن  و�ل��ك��اب��نت  ل��ل��ن��ادي، 
وحممد  �ل��ق��دم،  ك��رة  �شركة  رئي�س 
�د�رة �لألعاب  عبيد �حل�شان رئي�س 
حممد  و�إب�����ر�ه�����ي�����م  �جل����م����اع����ي����ة، 

�إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  �جل���������رو�ن 
لال�شتثمار  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ادي  ���ش��رك��ة 
�ل�شام�شي رئي�س  و�لت�شويق، وعبيد 
�مل���ك���ت���ب �ل���ق���ان���وين و���ش��ع��ي��د مطر 
ف�����روز رئ��ي�����س �مل��ك��ت��ب �لإع���الم���ي 
ب���وزجن���ال م�شرف  ���ش��ع��ي��د  وحم��م��د 

�لفريق �لأول لكرة �لقدم.

•• دبي-الفجر

يف  �لريا�شية  �ل�شبا  ن��د  دورة  ت�شهد 
�ل�شاعة �لعا�شرة م�شاء �ليوم �لثنن 
2019 مبجمع ند �ل�شبا  20 مايو 
�ل��ري��ا���ش��ي ت��ن��ظ��ي��م م��ل��ت��ق��ى ح����و�ري 
بعنو�ن “ب�شمة ريا�شي” على هام�س 
فعاليات �لدورة �لتي تقام بتوجيهات 
ورع����اي����ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد 
�لتنفيذي رئي�س  �ملجل�س  دبي رئي�س 
وينظمها  �ل��ري��ا���ش��ي،  دب���ي  جم��ل�����س 
حتت  �شنويا  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س 
�شعار »ق��در�ت ل ح��دود لها«، وت�شم 
جمموع  ويبلغ  ريا�شية  لعبة   13

جو�ئزها 6 مالين درهم.
فعاليات  ����ش���م���ن  �مل���ل���ت���ق���ى  وي�����ق�����ام 
“�لب�شمة  �ل��دورة �لأوىل من جائزة 
جمل�س  �أ���ش��اف��ه��ا  �ل��ت��ي  �لريا�شية” 
دورة  م���ب���ادر�ت  �إىل  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �لريا�شية،  �ل�شبا  ن��د 
موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت، حتت �شعار 

“قدر�ت بال حدود«.
ن���خ���ب���ة من  �مل���ل���ت���ق���ى  وي���������ش����ارك يف 
�ل����ري����ا�����ش����ي����ن م�����ن �لإم�����ار�ت�����ي�����ن 
�أ�شحاب  م��ن  �ل���دول���ة  و�مل��ق��ي��م��ن يف 
و�لتجارب  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لإجن��������از�ت 

�مللهمة. 
�ل���ري���ا����ش���ي���ن خالل  وي�����ش��ت��ع��ر���س 
�ملتميزة  جت��ارب��ه��م  خ��ال���ش��ة  �مللتقى 
�لإن�شانية  و�ملحطات  �مل��و�ق��ف  و�أب���رز 
�لتحديات  و�أه������م  ب��ه��ا  م�����رو�  �ل���ت���ي 
م�شرتهم  خ����الل  و�ج���ه���وه���ا  �ل���ت���ي 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة، ك���م���ا ي���ت���ح���دث���ون عن 
على  ���ش��و�ء  �مل�شتقبلية  طموحاتهم 
�أو على  �ل��ري��ا���ش��ي  �مل��ج��ال  م�����ش��ت��وى 

م�شتوى �لعمل �لإن�شاين.
وق��ال��ت ف��وزي��ة ف��ري��دون مدير ق�شم 
دبي  مبجل�س  �مل����ر�أة  ري��ا���ش��ة  تطوير 
�لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  �لريا�شي 
“بعد  �ل��ري��ا���ش��ي��ة:  �ل�شبا  ن��د  ب���دورة 
�ل�شبا  ند  دورة  �ل��ذي حققته  �لنجاح 
�لريا�شية �لتي �نطلقت كنموذج ر�ئد 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�لتنفيذي رئي�س  �ملجل�س  دبي رئي�س 
كيفية  يف  �ل��ري��ا���ش��ي  دب����ي  جم��ل�����س 
ري��ا���ش��ي��ة مبدعة  م��ن�����ش��ات  ت���وف���ر 
للريا�شة،  �ملجتمعي  �ل���دور  ترتجم 
جائزة  ب��اإط��الق  �شموه  توجيه  وبعد 
�أف�شل  لتكرمي  �لريا�شية  �لب�شمة 
و�ملجتمعية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�ملطبقة يف �لقطاع �لريا�شي، يجتمع 
ريا�شي”  “ب�شمة  ملتقى  يف  �ل��ي��وم 
�أ�شحاب  من  �لريا�شين  من  نخبة 
و�لتجارب  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لإجن��������از�ت 
لي�شتعر�شو�  و�مل���ت���م���ي���زة  �مل��ل��ه��م��ة 
�لتحديات  و�أه���م  جتاربهم  خال�شة 

�لتي مرو� بها«.
“ياأتي  ف���ري���دون:  ف��وزي��ة  و�أ���ش��اف��ت 
“ب�شمة  ملتقى  تنظيم  م��ن  �ل��ه��دف 

من  ر���ش��ال��ة  ت��وج��ي��ه  �إىل  ريا�شي” 
لتحفيز  �لإع��الم��ي��ة  �ملن�شات  خ��الل 
لقافلة  �لن�����ش��م��ام  �إىل  �لريا�شين 
�ل����ع����م����ل �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة �ل����ري����ا�����ش����ي، 
�لريا�شية  �مل��ب��ادر�ت  من  و�ل�شتلهام 
يف تفعيل �لدور �ملجتمعي للريا�شة، 
وحتفيز �لأبطال و�أ�شحاب �لإجناز�ت 
ليكونو�  �لأب����ط����ال  م���ن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ملجتمع،  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى  من����وذًج����ا 
يف  �لإن�����ش��اين  �لعامل  ثقافة  وتعزيز 
عر�س  خالل  من  �لريا�شي  �لقطاع 
�ملحلية  �لتجارب  �أف�شل  در��شات عن 
�لإن�شاين  �لعمل  جم��ال  يف  و�لعاملية 

من قبل �لأبطال �لريا�شين«.
�لن�شخة  يف  �ل��ف��ائ��ز  ت��ك��رمي  و���ش��ي��ت��م 
ند  دورة  �أث��ن��اء  �جل��ائ��زة  م��ن  �لأوىل 
تكرميه  �شيتم  كما  �لريا�شية،  �ل�شبا 
“وطني  ج����ائ����زة  ح���ف���ل  يف  �أي���������ش����اً 
�لإمار�ت للعمل �لإن�شاين” يوم 22 
مايو �جلاري، �إىل جانب �لفائزين يف 
لهذه  �ل�شابعة  �ل��دورة  فئات  خمتلف 
�جلائزة �لإن�شانية �لوطنية �لر�ئدة.

الدراجات الهوائية:
�شعيد بن حمد�ن تابع �ل�شباق

“�لدر�جات  ع��ل��ى  �ل�����ش��ت��ار  �إ�����ش����د�ل 
�ل�شبا  ن���د  “دورة  يف  �لهو�ئية” 

�لريا�شية«
�شباق  مناف�شات  على  �ل�شتار  �أ���ش��دل 
ند  دورة  يف  �ل���ه���و�ئ���ي���ة  �ل�����در�ج�����ات 
�أقيمت  ح��ي��ث  �ل���ري���ا����ش���ي���ة،  �ل�����ش��ب��ا 
�شباقات  �ل�شبت،  �لأول  �أم�����س  م�شاء 
�لهو�ة لل�شيد�ت �ملفتوحة و�ملو�طنن 
و�مل���و�ط���ن���ات، وذل����ك مب�����ش��ارك��ة نحو 
400 در�جا ودر�جة، لرتفع �لعدد 
�ل�شباقات  يف  للم�شاركن  �لإج��م��ايل 
�إىل  ي��وم��ن  م���د�ر  �أقيمت على  �ل��ت��ي 

خمتلف �جلن�شيات. من   1050
بن  �شعيد  �ل�شيخ  �ل�����ش��ب��اق،  وح�����ش��ر 
رئي�س  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 
�ملت�شابقن  ت��اب��ع  �ل����ذي  ح��ت��ا،  ن����ادي 
لنحو  �ملمتد  �ل�شباق  م�شافة  ملعظم 
�ل�شبا،  ن��د  ���ش��و�رع  �شمن  كلم   77
�ل�شباق  ع��ن  ���ش��رح  �إىل  ����ش��ت��م��ع  ك��م��ا 
و�مل�شاركن فيه وم�شار�ته من ح�شن 

�ملزروعي، مدير �لدورة.
و�أح��������رز م���ن�������ش���وري �ل��ب��ل��و���ش��ي من 
فئة  يف  �لأول  �مل���رك���ز  دب����ي  ���ش��رط��ة 
�مل�����و�ط�����ن�����ن، ب����ع����دم����ا ح����ق����ق زم����ن����اً 
�شاعة،   1،49،09.430 وق�����دره 
�لبلو�شي  ح�����ارب  �ل���ث���اين  وب���امل���رك���ز 
�شاعة،   1،49،09.827 ب���زم���ن 
وباملركز �لثالث �أحمد �آل علي بزمن 

�شاعة.  1،49،12.889
�شرطة  م����ن  خ���ال���د  ����ش���م���اح  ون����ال����ت 
�ل�شيد�ت  ف��ئ��ة  يف  �لأول  �مل��رك��ز  دب���ي 
�مل�شافة  ق��ط��ع��ت  ب��ع��دم��ا  �مل��ف��ت��وح��ة، 
�شاعة،   2،07،15.791 بلغ  بزمن 

وب��امل��رك��ز �ل���ث���اين ه��ي��ل��ي ف���ان �إيخت 
�شاعة،   2،07،16.519 ب���زم���ن 
وباملركز �لثالث �شفية �ل�شايغ بزمن 

�شاعة.  2،07،16.612
فرح  ح��ق��ق��ت  �مل����و�ط����ن����ات،  ف��ئ��ة  ويف 
�ملري �ملركز �لأول بزمن 2،26،25 
مهيناز  �ل����ث����اين  وب���امل���رك���ز  ����ش���اع���ة، 
�شاعة،   2،26،29 ب��زم��ن  �ل��ك��م��ايل 
وباملركز �لثالث علياء �ملهري بزمن 

�شاعة.  2،26،30
وكان مانع �لكندي من هيئة كهرباء 
وم��ي��اه دب��ي، �أع��ط��ى ���ش��ارة �لنطالق 
لل�شباق، فيما �شارك �إبر�هيم �حلد�د 
م���ن ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق و�مل���و�����ش���الت يف 
�شباق  �ل��ف��ائ��زي��ن يف  ب��ت��ك��رمي  دب�����ي، 
�لدر�جات، و�شارك نعيمان �لعيماين 
�لفائزين  ب��ت��ك��رمي  “ميد�ن”  م���ن 
بح�شور  �لليلي”،  نا�س  “حتدي  يف 
ح�����ش��ن �مل�����زروع�����ي م���دي���ر �ل�������دورة، 
و�أ�����ش����ام����ة �ل�����ش��ع��ف��ار رئ���ي�������س �حت����اد 
�لإم��ار�ت للدر�جات �لهو�ئية، وذلك 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ج���ه���ود  �إط�������ار  يف 
�حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  باعتبار  ل��ل��دورة 
�لنجاح،  يف  �أ�شا�شين  �شركاء  للدورة 
و�لتاأكيد �أن دورة ند �ل�شبا �لريا�شية 

هي حدث �جلميع.
�أك����د رئ��ي�����س �لحت����ادي����ن �لم���ار�ت���ي 
و�لآ������ش�����ي�����وي ل�����ل�����در�ج�����ات، �أ����ش���ام���ة 
�ل�شعفار، �أن عدد �ملمار�شن لريا�شة 
ق��د ت�شاعف  �ل���دول���ة  �ل���در�ج���ات يف 

خم�س مر�ت، بف�شل دورة ند �ل�شبا.
ت�شريحات  يف  �ل�������ش���ع���ف���ار  وق��������ال 
جمل�س  ت���وىل  “تز�من  ���ش��ح��اف��ي��ة: 
مع  �للعبة  مقاليد  �حل���ايل  �لإد�رة 
�نطالقة دورة ند �ل�شبا، ومن خالل 
�لأرق����ام �ل��ت��ي ك��ان��ت لدينا ف���اإن عدد 
�لدر�جن �ملُ�شجلن وقتها كان 800 
�لدر�جن  و�ليوم و�شل عدد  در�ج��اً، 

�ملُ�شجلن �إىل �أربعة �ألف«.
و�أ�شاف: “حتى على م�شتوى دورة ند 
�ل�شبا، فاإن �لن�شخة �لأوىل قد �شهدت 
ف��ق��ط، ومع  200 در�ج�����اً  م�����ش��ارك��ة 
�لن�شخة �ل�شابعة بلغ �لعدد �أكرث من 
�ألف م�شارك، وهذ� يوؤكد مدى تاأثر 
�لإمار�تي  �ملجتمع  على  ن��ا���س  دورة 
بهذه  و�ل��و�ف��دي��ن  �ملقيمن  و�هتمام 
تلقاه  �لذي  �لدعم  ب�شبب  �لريا�شة، 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  جانب  م��ن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد 
دبي، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، رئي�س 

جمل�س دبي«.
كان  �ل�����در�ج�����ات،  “�حتاد  و�أ������ش�����ار: 
حم����ظ����وظ����اً ل���ل���غ���اي���ة ب�����������اإدر�ج ه���ذه 
وهذ�  �لأوىل،  �لن�شخة  منذ  �للعبة 
وتطورها  �للعبة  على  �شك  ب��ال  �أث��ر 
�ل��ك��ب��ر، و�ق��ب��ال �مل��و�ط��ن��ن حتديد�ً 
نفخر  نحن  و�ليوم  ممار�شتها،  على 
�أ�شبح  �لإم���������ار�ت  يف  ب��ي��ت  ك���ل  ب�����اأن 

ت�شيد  بعد  وممار�شن،  در�ج��ة  لديه 
�لع�شر�ت من �مل�شمار يف دبي ويف باق 

�إمار�ت �لدولة«. 
وح���ول �جل��دي��د �ل���ذي ���ش��ه��ده �شباق 
لهذ�  �ل�����ش��ب��ا  ن��د  دورة  �ل���در�ج���ات يف 

�لعام.
تعد جمرد  ن��ا���س مل  “دورة  �أو���ش��ح: 
�أ�شبحت  ول��ك��ن��ه��ا  رم�����ش��ان��ي��ة،  دورة 
عال،  م�شتوى  على  تناف�شية  بطولة 
حتى �ملو�طنن �لهو�ه �لذين ظهرو� 
يف �ل�شباق قدمو� �أد�ًء رفيع �مل�شتوى، 
و�ل��ي��وم ب���ات ل��دي��ه��م �أرق���ام���اً تقرتب 
من �أرقام �ملحرتفن، وهذ� يوؤكد �أن 
�أخر  �إىل  ع��ام  من  تطور  يف  �مل�شتوى 
و�لعد�د يف تز�يد، وهذ� يعك�س قيمة 
دورة  تقدمه  �ل��ذي  �لريا�شي  �لعمل 
و�لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شاحة  يف  ن��ا���س 
و�لو�فدين  �ملقيمن  منها  ����ش��ت��ف��اد 

على �ل�شو�ء«.

الإمــاراتــيــات  اجل�سمي:  نـــورة 
�سباق  يف  كــبــريا  حتــديــا  قــدمــا 

الدراجات
ن��ورة �جل�شمي ع�شو جمل�س  ع��ربت 
�لإم��ار�ت للدر�جات عن  �إد�رة �حت��اد 
�شباق  �لذي حققه  بالنجاح  �شعادتها 
مناف�شات  �شمن  �لهو�ئية  �لدر�جات 
�أن  دورة ند �ل�شبا �لريا�شية، موؤكدة 
لالعبن  دعمه  يو��شل  �ل�شباق  هذ� 
ويك�شف  �لإم���ار�ت���ي���ن  و�ل���الع���ب���ات 
لعبة  �مل����و�ه����ب يف  م����ن  �مل����زي����د  ع����ن 

�لدر�جات.
�لالعبات  ج��م��ي��ع  �جل�����ش��م��ي  وه���ن���اأت 
موؤكدة  �لأوىل  ب��امل��ر�ك��ز  �ل���ف���ائ���ز�ت 
ر�ئعات  ك��ان��ت  �ل��الع��ب��ات  ج��م��ي��ع  �أن 
وقد  �ل�شباق  طو�ل  حما�شة  ولديهن 
ظهر ذل��ك م��ن خ��الل ت��ق��ارب نتائج 
جميع �لالعبات وو�شولهن �إىل خط 
�لنهاية بفارق ثو�ين معدودة، موؤكدة 
لل�شيد�ت  �ملفتوحة  �لفئة  �شباق  �أن 

كان مثر� للغاية.
�ل�شبا  ن��د  دورة  �أن  �جلم�شي  و�أك���دت 
و�ثارتها  وت��األ��ق��ه��ا  جناحها  ت��و����ش��ل 
ينم  ما  و�لعابها،  مناف�شتها  بجميع 
ع��ن �ل��دع��م �ل��ك��ب��ر �مل��ق��دم م��ن قبل 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي، رئي�س 
جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  �ملجل�س 
�لد�ئم  وح��ر���ش��ه  �ل���ري���ا����ش���ي،  دب����ي 
�لريا�شي  �حل�����دث  ه����ذ�  دع����م  ع��ل��ى 

�لرم�شاين �لكبر.

من�سور علي ثاين بطل املواطنني 
ال�سبا  نــد  ــلــدراجــات:  ل ــهــواة  ال

حتفزنا على التحدي
�أعرب من�شور علي ثاين من �شرطة 
لفئة  �لأول  ب��امل��رك��ز  و�ل���ف���ائ���ز  دب����ي 
�لدر�جات  �شباق  �لهو�ة يف  �ملو�طنن 

و�متنانه  ����ش���ك���ره  ع����ن  �ل���ه���و�ئ���ي���ة 
ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي وذل���ك 
�ل�شبا  ن���د  ل������دورة  �ل��ك��ب��ر  ل��دع��م��ه 
�أ���ش��ب��ح��ت مثرة  �ل���ت���ي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
بكافة �لعابها ومناف�شتها و�مل�شاركن 
�أكرب  يف  �ل��ت��األ��ق  ع��ن  �لباحثن  فيها 

�لبطولت �لريا�شية.
مناف�شات  ع���ن  ث����اين  ع��ل��ي  وحت����دث 
�لدر�جات للهو�ة قائاًل: كان �ل�شباق 
�شعب للغاية و�لأمتار �لأخرة كانت 
�لإث��ارة و�لقوة بن �جلميع  يف غاية 
�مل�شاركن  كافة  على  �لرتكيز  وك��ان 
م���ن ���ش��رط��ة دب�����ي، ل��ك��ن م���ن خالل 
�ل�����ش��غ��ط و�ل��رتك��ي��ز و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
�ل���زم���الء ����ش��ت��ط��ع��ت �حل�����ش��ول على 

�ملركز �لأول.
�إىل  ووجه من�شور علي ثاين �ل�شكر 
�لقائد  �مل��ري  �هلل خليفة  عبد  �للو�ء 
�لكبر  دورة  دبي على  ل�شرطة  �لعام 
يف دعم وت�شجيع �لعاملن يف �شرطة 
�ل��ري��ا���ش��ة ب�شكل  دب��ي على مم��ار���ش��ة 
منتظم ما يكون له �لتاأثر �لإيجابي 
عليهم يف عملهم وحياتهم  و�ملعنوي 
�خلا�شة، لفتا �إىل مناف�شات دورة ند 
�ل�شبا �لريا�شية د�ئما ما تلهمه هذه 
�حل��م��ا���ش��ة و�ل��ق��وة م��ن �أج���ل حتقيق 

�لفوز.

ند  دراجــــات  �سباق  الــفــال�ــســي: 
جميع  يف  بــالإثــارة  مليء  ال�سبا 

فئاته
قال عبد �هلل بن ز�يد �لفال�شي مدير 
�لب�شرية يف حكومة  �ملو�رد  �إد�رة  عام 
دبي و�لذي ي�شارك للعام �لثاين على 
بدورة  �ل���در�ج���ات  �شباق  يف  �ل��ت��و�يل 
�ملناف�شات  �أن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل�شبا  ن��د 
�أ�شبحت يف قمة �لإثارة و�لندية بن 
�لهو�ة  م��ن  ���ش��و�ء  �مل�����ش��ارك��ن  جميع 
هذ�  �أن  يوؤكد  ما  وه��و  �ملحرتفن  �أو 

�حلدث �لريا�شي ناجحا بامتياز.
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أ����ش���اف: 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�لتنفيذي رئي�س  �ملجل�س  دبي رئي�س 
جمل�س دبي �لريا�شي يعطينا �لد�فع 
�لريا�شة يف  �أجل ممار�شة  د�ئما من 
�لدر�جات  ول��ي�����س  �لأل���ع���اب  خمتلف 
ع��ل��ى حياتنا  ينعك�س  م��ا  وه���و  ف��ق��ط 
�لعديد  تو�جد  �أن  �إىل  لفتا  جميعا، 
يف  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  موظفي  م��ن 
كبر�  ح��اف��ز�  لهم  يعطي  �ملناف�شات 
م��ن �أج���ل ت��ق��دمي �أف�����ش��ل م��ا لديهم 

بعملهم.
�أ�شبوعيا  ي���ت���درب  �أن�����ه  ع���ن  وك�����ش��ف 
مب���ع���دل 3 م�����ر�ت وذل�����ك م���ن �أج���ل 
حت�����ش��ن ل���ي���اق���ت���ه و�ل�����ش����ت����م����ر�ر يف 
مم��ار���ش��ة ري��ا���ش��ة �ل����در�ج����ات حيث 

�إيجابية  ع���ادة  مبثابة  �لأم���ر  �أ�شبح 
م�شيد�  ن��ه��ائ��ي��ا،  عنها  ينقطع  ل  ل��ه 
�لبنية  مب�����ش��ت��وى  ن��ف�����ش��ه  �ل���وق���ت  يف 
م�شامر  ت����وف����ر  �ل����ت����ي  �ل���ت���ح���ت���ي���ة 
دب��ي وخمتلف  ل��ل��در�ج��ات يف مدينة 
�إم����ار�ت �ل��دول��ة م��ن �أج���ل �لت�شجيع 

على ممار�شة هذه �لريا�شة �ملهمة.

دبي ت�ست�سيف اأول طواف ن�سائي 
دي�سمرب املقبل

�جل�شمي ع�شو جمل�س  نورة  ك�شفت 
للدر�جات  �لإم��������ار�ت  �حت�����اد  �إد�رة 
ورئي�س  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة،  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
جلنة �لت�شويق و�لتطوير يف �لحتاد 
عن ��شت�شافة دبي لأول طو�ف دويل 
 11 من  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  ن�شائي 
�إىل 14 دي�شمرب �ملقبل، برعاية حرم 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكت�وم، نائب رئي�س �لدولة، 
دبي،  حاكم  �ل����وزر�ء،  جمل�س  رئي�س 
بنت  ه��ن��د  �ل�شيخة  �شمو  �هلل،  رع���اه 

مكتوم بن جمعة �آل مكتوم.
�ل���ط���و�ف  �أن  �جل�����ش��م��ي  و����ش���رح���ت 
�ل��ن�����ش��ائ��ي ح��ظ��ي مب��و�ف��ق��ة �لحت����اد 
�لدويل و �شي�شهد م�شاركة 15 فريقا 
حمرتفا حول �لعامل و�شي�شرف على 
للدر�جات  �لإم����ار�ت  �حت��اد  تنظيمه 
مر�حل،   4 ع��ل��ى  ومي��ت��د  �ل��ه��و�ئ��ي��ة 
م�شرة �إىل �أن هذ� �حلدث جاء ليوؤكد 
�لتطور �لكبر �لذي حققته ريا�شات 
�ل����در�ج����ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة يف 
�لدولة يف �ل�شنو�ت �لأخرة، وقالت: 
عدد  يف  زي���ادة  �لريا�شة  ه��ذه  ت�شهد 
�لفئات  �لأعمار ويف  �لالعبات يف كل 
�مل�شاركات  ع���دد  وو����ش���ل  �جل���دي���دة، 
�ملا�شي  �ل�����ش��ه��ر  �مل����رم����وم  ���ش��ب��اق  يف 
200 لع��ب��ة، وه��ن��اك جيل من  �إىل 
�شيمّثلن  �ل�������ش���غ���ر�ت  �ل����الع����ب����ات 

م�شتقبل �ملنتخبات �لوطنية. 
�لكبر  �ل���دور  على  �جل�شمي  و�أث��ن��ت 
زيادة  �ل�شبا يف  ند  دورة  لعبته  �ل��ذي 
�لهو�ئية  �ل����در�ج����ات  لع���ب���ات  ع���دد 
وتخ�شي�س  ف��ئ��ات��ه��ا  ت���ن���وع  ب��ف�����ش��ل 
جو�ئز حتى للنا�شئات، وقالت: نحن 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  ب��دع��م  حمظوظن 
�لدر�جات  لريا�شة  �لإم���ار�ت  �شيوخ 
و�نت�شار �مل�شامر يف مناطق عديدة 
يف �لدولة وهناك �شباقات كانت حكر� 
على �لرجال فقط، بد�أنا ن�شهد �إقبال 

للمر�أة عليها وهذ� موؤ�شر �إيجابي. 
و�أكدت �جل�شمي �أن هناك �أندية تقوم 
بدور كبر يف ن�شر ريا�شة �لدر�جات 
�لهو�ئية �لن�شائية مثل نادي �أبوظبي 
و�شباب  �لن�شر  وناديي  دبي  و�شرطة 
�هتمام  ه��ن��اك  �إىل  م�شرة  �لأه��ل��ي، 
و�أك��ادمي��ي��ات خا�شة تقوم  ف��رق  م��ن 
ب���دور م��ث��ايل �إىل ج��ان��ب �لأن��دي��ة يف 

ن�شر �للعبة بن �ل�شيد�ت.

كرة ال�سلة للكرا�سي املتحركة:
�����ش����د�رة  �ل�������زرع�������وين و������ش�����الح يف 

�لهد�فن
6 فرق تودع �شلة �لكر��شي �ملتحركة 

من �لدور �لأول 
�لدور  م��ب��اري��ات  على  �ل�شتار  �أ���ش��دل 
للكر��شي  �ل�����ش��ل��ة  ل��ب��ط��ول��ة  �لأول 
بنادي  ح��ال��ي��ا  و�مل���ق���ام���ة  �مل��ت��ح��رك��ة 
�لدور  و�شهد  �لهمم،  لأ�شحاب  دب��ي 
يف  نقطة   957 ت�شجيل  �لتمهيدي 
20 مبار�ة، منها 445 يف �ملجموعة 
�ملجموعة  يف  نقطة  و512  �لأوىل، 
�لثانية وت�شدر قائمة �لهد�فن من 
�لزرعوين  حممد  �ل��ه��م��م،  �أ���ش��ح��اب 
لعب بلدية دبي بعدما �شجل 108 
زيد  �أب��و  �أ���ش��رف  �مل�شري  يليه  نقطة 
لعب ديو� و�شجل 80 نقطة و�لثالث 
�إبر�هيم �حلمادي من �لنيابة �لعامة 
و�شجل 46 نقطة فيما ت�شدر قائمة 
�أحمد  �ل��ه��د�ف��ن �لأ����ش���وي���اء ���ش��الح 
نقطة،  بر�شيد93  �ل��ن��ي��اب��ة  لع���ب 
بلدية  �أح��م��د جا�شم لع��ب  و�ل��ث��اين 

دبي بر�شيد 55 نقطة. 
وت�شدر �ملجموعة �لأوىل بلدية دبي 
مباريات   4 يف  �ل��ك��ام��ل��ة  ب��ال��ع��الم��ة 
و�ل�����ث�����اين ف���ري���ق دي������و� ب���ر����ش���ي���د 7 
ن�شف  للدور  تاأهل  وكالهما  نقاط، 
�لنهائي �لذي �أقيم يف �شاعة متاأخرة 
دبي  ن��ادي  و�لثالث  �أم�س،  م�شاء  من 
نقاط   6 بر�شيد  �ل��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
و�لر�بع �لأن�شاري لل�شر�فة بر�شيد 
 3 بر�شيد  دناتا  نقاط و�خلام�س   5

نقاط. 
�لنيابة  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة  وت�����ش��در 
و�لثاين  �لكاملة  بالعالمة  �ل��ع��ام��ة 
 7 دب��ي خل��دم��ات �لإ���ش��ع��اف بر�شيد 
بر�شيد  دب��ي  و�ل��ث��ال��ث �شحة  ن��ق��اط 
 5 �لب�شتان  و�ل��ر�ب��ع مركز  نقاط   5
ن��ق��اط و�خل��ام�����س ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق 5 

نقاط. 
�لدور  �لبطولة من  ف��رق   6 وودع��ت 
�لهمم  لأ���ش��ح��اب  دب���ي  وه���ي  �لأول 
و�لأن�������ش���اري ل��ل�����ش��ر�ف��ة ودن���ات���ا من 
�ملجموعة �لأوىل و�شحة دبي ومركز 
�لب�شتان وهيئة �لطرق من �ملجموعة 

�لثانية. 
�لدور  �لأخ��رة من  و�شهدت �جلولة 
دناتا  ل��ف��ري��ق  م��وؤ���ش��ف  خ���روج  �لأول 
�لأخ����رة  �مل���ب���ار�ة  يح�شر  مل  �ل����ذي 
كهرباء  م��وؤ���ش�����ش��ة  ف���ري���ق  �أم������ام  ل���ه 
�حت�شبه  ما  “ديو�” وهو  دبي  ومياه 
فاز  وعليه  �ن�شحاب  �لفنية  �للجنة 
�لبطولة  دن��ات��ا  ل��ي��ودع   ،0-20 دي��و� 
يحقق  ومل  متتالية،  ه��ز�ئ��م  ب��اأرب��ع��ة 
�أي فوز فيما تاأهل فريق ديو� ر�شميا 
فريق  مع  �لنهائي  ن�شف  �ل��دور  �إىل 
ب��ل��دي��ة دب���ي �ل���ذي �أن��ه��ى م�����ش��و�ره يف 

�ملجموعة  م��ت�����ش��در�  �لأول  �ل�����دور 
بعدما  �ل��ك��ام��ل��ة  ب��ال��ع��الم��ة  �لأوىل 
�لأن�شاري  �لفوز على فريق  جنح يف 
بعدما   ،10-78 بنتيجة  لل�شر�فة 
�لفرتة  وح�شم  �مل��ب��ار�ة  على  �شيطر 
و�أنهى   ،2-35 ل�����ش��احل��ه  �لأوىل 
�لفرتة �لثانية 43-8، لينهي �لدور 

�لأول دون خ�شارة. 
ويف �ملجموعة �لثانية جنح فريق دبي 
خلدمات �لإ�شعاف من حتقيق �لفوز 
�لثالث يف �ملجموعة و�لذي جاء على 
ح�شاب فريق مركز �لب�شتان بنتيجة 
37-14، بعدما �أنهى �لفرتة �لأوىل 
�لثانية  و�ل��ف��رتة   ،6-28 ل�شاحله 
خلدمات  دبي  فريق  لي�شعد   ،8-9
�لنيابة  م��ع  �ل��و���ش��اف��ة  �لإ���ش��ع��اف يف 
�ملجموعة  �لذهبي عن  للمربع  �لعام 

�لأوىل.
�لعامة  �لنيابة  �أنهى  يف �لوقت �لذي 
م�شو�ره  �مل��ا���ش��ي��ة  �لن�شخة  و���ش��ي��ف 
�لكاملة  ب��ال��ع��الم��ة  �لأول  �ل����دور  يف 
�ل�شحة  هيئة  فريق  على  فاز  بعدما 
بدبي بنتيجة 74-12 بعدما �نتهت 
و�ل���ف���رتة   8-39 �لأوىل  �ل����ف����رتة 

�لثانية 4-35.

الكريكت:
دي �إت�س �إل و�إم ج �إم �إىل ن�شف نهائي 

بطولة �لكريكت
قاد �لالعبان حممد �شغر وثارجنا 
�إل” �إىل  �إت�س  “دي  جياثنجي فريق 
حت��ق��ي��ق ف���وز ك��ب��ر ع��ل��ى ف��ري��ق دبي 
مقابل   9/190 بنتيجة  �إك�شلي�س 
ن�شف  دور  �إىل  و�ل��ت��اأه��ل   2-133
�ملقامة  �لكريكت  بطولة  يف  �لنهائي 
دورة  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��م��ن  م�����رة  لأول 
ن��د �ل�����ش��ب��ا �ل��ري��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى مالعب 
ووم��ب��ات�����س مب��و�ن��ئ دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة يف 
م��ن��ط��ق��ة ج��ب��ل ع��ل��ي مب�����ش��ارك��ة 24 
فريقا، و�شجل �لالعب حممد �شغر 
�لالعب  ���ش��ج��ل  ف��ي��م��ا  ن��ق��ط��ة،   70
ث���ارجن���ا ج��ي��اث��ن��ج��ي 49 ن��ق��ط��ة من 

كرة )2×4 و 6×6(.  16
�إم”  ج���ي  “�إم  ف��ري��ق  ��ا  �أي�����شً وت���اأه���ل 
على  ف���وزه  بعد  �لنهائي  ن�شف  �إىل 
ف��ري��ق م��و�ن��ئ دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة بنتيجة 
140-5 مقابل 116-4، حيث قاد 
�لالعبان نافيد �أجنم وحممد ح�شن 
بفارق  �ل��ف��وز  ه��ذ�  لتحقيق  �ل��ف��ري��ق 

نقطة.  24
ويلتقي فريق “دي �إت�س �إل” يوم غد 
�لثالثاء 21 مايو يف ن�شف �لنهائي 
�ل���ذي ي��ق��ام م��ع �ل��ف��ري��ق �ل��ف��ائ��ز من 
“بنك  فريق  ب��ن  تقام  �لتي  �مل��ب��ار�ة 
“�شلمان  ف��ري��ق  للكريكت” م��ع  ن��ور 
“�إم  فريق  يلتقي  كما  بويز”،  ك��ول 
�ل���ف���ائ���ز من  �ل���ف���ري���ق  �إم” م���ع  ج���ي 
�ملبار�ة �لتي جتمع بن فريق “هدف 
وفريق  �خليمة”  ر�������س  ���ش��ب��ورت��ن��غ 
�ملبار�ة  ت��ق��ام  �أن  ع��ل��ى  “تايتنز”، 

�لنهائية يوم �لأربعاء.

دورة ند ال�صبا ت�صت�صيف ملتقى »ب�صمة ريا�صي«
املتحركة  الكرا�سي  �سلة  نهائي  ن�سف  عقد  واكتمال  الهوائية«   »الدراجات  على  ال�ستار  • اإ�سدال 

خطوة واحدة نحو اللقب

فهود زعبيل يواجه ال�صرطة يف نهائي »ال�صارقة الريا�صية الرم�صانية لكرة قدم ال�صالت « 
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•• اأبوظبي-الفجر

حتت  �ملقامة  �ل��ق��دم  لكرة  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  ك��اأ���س  بطولة  ك�شفت 
رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ،وباإ�شر�ف �للجنة �لريا�شية بوز�رة 
�ملربع  ملبار�تي  تاأهلت  �لتي  �لأرب��ع��ة  �لفرق  عن  �لرئا�شة،  ���ش��وؤون 
�لذهبي �لتي تلعب يوم غد �لثالثاء قبل ختام �لبطولة �ملقرر له 
م�شاء يوم �لأربعاء �ملقبل 22-5 باخليمة �لريا�شية بفندق ق�شر 
�لإمار�ت يف �أبوظبي م�شكا للبطولة �لتي �شهدت م�شاركة 10 فرق 
و�لتي بد�أت مناف�شاتها يف �ل�شاد�س من مايو �حلايل ،حيث يلعب 

و�لثاين  �لأول  �ملركزين  “4” على  �ل�  دور  مبار�تي  �لفائز�ن من 
وت�شبقها مبار�ة �خلا�شر�ن على برونزية �ملركز �لثالث.

وكانت �ملجموعة �لأوىل قد �شهدت تاأهل فريقي مكتب �لأمن �لعام 
بر�شيد9  �لرئا�شية  و�ملر��شم  هزمية،  ب��دون  نقاط   10 بر�شيد 
نقاط   9 بر�شيد  �لبعثات  مكتب  �لثانية  �ملجموعة  وم��ن   ، نقاط 
ومد�ر�س �لإمار�ت �لوطنية بر�شيد 9 نقاط قبل خو�س مبار�ته 
فريق  م��ع  �أم�����س  م�شاء  لعبها  �لتي  �لتمهيدي  �ل���دور  يف  �لأخ���رة 
�شركة ق�شر �لإمار�ت �لذي فقد �أمل �لتاأهل وله 4 نقاط .. وكانت 
�ختتمت  �لتي  �لأوىل  �ملجموعة  لفرق  �لتمهيدي  �ل��دور  مباريات 
�أم�س �لأول قد �شهدت فوز فريق �ملر��شم �لرئا�شية ب�شعوبة على 

و�يزيكيل  �ميانويل  للمر��شم  ،و�شجل   2-4 �لق�شاء  د�ئ��رة  فريق 
و�كويتي “هدفن”،و�شجل لفريق �لق�شاء حممد عاطف و�أحمد 
هيئة  فريق  ��شتطاع  �لثانية  �ملبار�ة  ويف  �لفريق.   ه��د�ف  جمدي 
�أبوظبي للزر�عة و�ل�شالمة �لغذ�ئية �أن يودع �لبطولة بفوزه كبر 
ت�شجيل  12-2،وت�شابق يف  �شيتي جولف  نادي  �شركة  على فريق 
�أهد�ف فريق �لهيئة عبد �لرحمن �لعامري وزكريا �لرب�ري هدفا 
لكل منهما ويو�شف �أكيومن 10 �أهد�ف ليت�شدر قائمة �لهد�فن 
�لأمن  مكتب  لع��ب  �ل�شعيبي  �أ�شامة  ،وبقي  هدفا   13 بر�شيد 
�ل��ع��ام يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين بر�شيد 8 �أه���د�ف و�أح��م��د جم��دي لعب 

د�ئرة �لق�شاء يف �ملركز �لثالث بر�شيد 7 �أهد�ف.

للكرة زايد  بن  من�صور  لبطولة  النهائي  قبل  للدور  تاأهلت  فرق   4

•• اأبوظبي ... رم�شان عطا

 27 �لإم�����ار�ت  جوجيت�شو  ح�شد 
ذهبية   10 منها  ملونة  ميد�لية 
�أول  يف  برونزيات  و8  ف�شيات  و9 
�أي�����ام م��ن��اف�����ش��ات �جل��وج��ي��ت�����ش��و يف 
بطولة ز�يد �لريا�شية �لرم�شانية 
�ل�23 و�لتي تقام حتت رعاية �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
�ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س  نائب 
و����ش���ط ح�شور  �ل��رئ��ا���ش��ة  �����ش����وؤون 
ج���م���اه���ري لف������ت يف م����درج����ات 
�شباط  ب��ن��ادي  �لريا�شية  �خليمة 

�لقو�ت �مل�شلحة.
للمناف�شات  �لأول  �ليوم  وخ�ش�س 
 46 ل�����وزن  �لأزرق  �حل�����ز�م  ل��ف��ئ��ة 
و50 و55 و60 و66 و73 و81 
�ملناف�شات  يف  و����ش���ارك  ك��غ��م  و94 
�لإمار�ت  م��ن  ولع��ب��ًة  لع��ب��اً   15
�أنحاء �لعامل  و20 دولة من �شتى 
فنية  جلنة  �لبطولة  على  و�أ�شرف 
برئا�شة  �جل��وج��ي��ت�����ش��و  �حت����اد  م��ن 
�للجنة  رئ��ي�����س  �ل��زع��اب��ي  ع��ب��د�هلل 
وع�شوية يا�شر �لقبي�شي وعبد�هلل 

�ل�شيباين.
مناف�شات  �ل���ع���ن  ن�����ادي  وت�����ش��در 
نقطة   35 ب���و�ق���ع  �لأول  �ل���ي���وم 

وح����ل �ل���وح���دة ث��ان��ي��اً ب���و�ق���ع 23 
نقطة وبني يا�س ثالثاً ب�13 نقطة 

و�لو�شل ر�بعاً ب�3 نقاط.
نتائج

و�أ���ش��ف��رت �ل��ن��ت��ائ��ج ع��ن ف���وز عمار 
ح��م��د �ل��ظ��اه��ري م��ن ن���ادي �لعن 
 46 وزن  �لأزرق  �حل����ز�م  بذهبية 
ك���غ���م، ون�����ال �أح���م���د �ل���زع���اب���ي من 
وزن  ويف  �لف�شية،  �ل��وح��دة  ن���ادي 

�ل�شويدي  50 كغم توج عمر علي 
من نادي بني يا�س بالذهبية، فيما 
ن���ال حم��م��د خليل �حل��و���ش��ن��ي من 

�لظفرة �مليد�لية �لف�شية.
ويف وزن 55 كغم نال عبد�لرحمن 
�مليد�لية  �ل��ع��ن  ن����ادي  م��ن  ن��اج��ي 
�لف�شية  ذه���ب���ت  ف��ي��م��ا  �ل��ذه��ب��ي��ة 
ن����ادي  م����ن  �ل�������ش���ح���ي  م����اج����د  �إىل 
توج  ك��غ��م   56 وزن  ويف  �ل���وح���دة، 

ز�ي��د �لكثري من ن��ادي بني يا�س 
ب��ال��ذه��ب��ي��ة وح����از ع��ل��ي ح�����ش��ن من 
�أكادميية »�ي �ف �ن تي« �لف�شية، 
نادي  م��ن  �لنعيمي  ذي���اب  وح�شل 
حممد  ون��ال  �لذهبية  على  �لعن 

�لها�شمي من �لوحدة �لف�شية.
حممد  خ���ال���د  ت����وج   60 وزن  ويف 
بالذهبية  �لعن  نادي  �ل�شحي من 
فيما ح�شل جموميد �بدر��شدوف 

وزن  �لف�شية، ويف  رو�شيا على  من 
توج  كغم   66 وزن  ويف  كغم   62
�أكادميية  م��ن  �لزبيان  خايفز�فيا 
رو�شيا بالذهبية بينما نال �لف�شية 
�مل�����ش��ري م��وؤي��د ب��رك��ات م��ن نادي 
توج  ك��غ��م   73 وزن  ويف  �جل���زي���رة، 
كوماندو  م���ن  �مل���ن�������ش���وري  ���ش��ي��ف 
نور  بالذهبية وح�شل مين  ق��روب 
�ل���دي���ن م���ن ن����ادي �ل�����ش��ارق��ة على 

نال  ك��غ��م   81 وزن  ويف  �ل��ف�����ش��ي��ة، 
�لوحدة  ن��ادي  من  �لقبي�شي  ه��ز�ع 
�لذهبية بينما ح�شل على �لف�شية 
�شعيد �لكبي�شي من نادي �لوحدة.

ويف وزن 94 نال هز�ع حممد من 
وح�شل  �لذهبية  ي��ا���س  بني  ن���ادي 
�شامل ز�يد من نادي بني يا�س على 

�لف�شية.

اإقبال كبري
�لقبي�شي  يا�شر  �أك���د  جانبه  وم��ن 
بطولة  �أن  �لفنية  �للجنة  ع�شو 
ت�شهد  �ل��ع��ام  ه��ذ�  يف  �جلوجيت�شو 
�إق���ب���اًل ك��ب��ر�ً م��ن ق��ب��ل �لالعبن 
�ملو�طنن يف جميع �لفئات و�لأوز�ن 
وجوهاً  �لعام  ه��ذ�  ��شتقبلت  حيث 
�ملناف�شات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ج��دي��دة 
جيدة  م�شتويات  يقدمون  و�لذين 

ب��ال��ب��ط��ول��ة، كما  م�����ش��ارك��ات��ه��م  يف 
مت��ي��زت �ل��ب��ط��ول��ة مب�����ش��ارك��ة عدد 
من �لالعبن مما يقارب 20 دولة 
متميزة  م�شتويات  �أي�شاً  وق��دم��و� 

وخا�شة لعبي رو�شيا.
و�أ�شاف �إن �لبطولة ت�شتمر يومن 
�ليوم  ويف  لع��ب��اً   450 مب�شاركة 
وحتى  لع��ب��اً   150 ���ش��ارك  �لأول 
�لآن �مل�شتوى �لفني مرتفع للغاية 
و�ملناف�شة ��شتدت منذ �ليوم �لأول 
�مل�شتوى  يرتفع  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
�لفني للبطولة بفئة �ملحرتفن يف 
�حلز�م �لبنف�شجي و�لبني و�لأ�شود 
قوية  م����ب����اري����ات  م����ن  ل���ي���ق���دم���وه 
وحما�شية تلهب حما�س �جلماهر 

�لتي تتو�جد ب�شورة م�شتمرة.
متيز

�لقبي�شي لعب �لوحدة  �أك��د ه��ز�ع 
�لأزرق وزن  �شاحب ذهبية �حلز�م 
�لفئة  لع��ب يف ه��ذه  و�أف�شل   81
�أن �مل�شتوى �أكرث من جيد يف هذه 
ب��ال��رغ��م من  �ل��ب��ط��ول��ة ح��ت��ى �لآن 
�شهر رم�شان  تقام يف  �لبطولة  �أن 
�أن �جلميع كان يف حالة بدنية  �إل 
�شو�ء  قوية  كانت  و�لنز�لت  عالية 
مع �ملو�طنن من �لأندية �لأخرى 

�أو �لأكادمييات �لعاملية.

•• اأبوظبي -الفجر

ت����وج ف���ري���ق �أف�����وك �إي���الي���ت بطاًل 
لل�شيد�ت  �لطائرة  �لكرة  ملناف�شات 
�لريا�شية  ز�ي������د  ب���ط���ول���ة  ���ش��م��ن 
فندق  ينظمها  و�ل��ت��ي  �لرم�شانية 
يف  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط  ون���ادي 
�ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  �أبوظبي، 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير �شوؤون 

�لرئا�شة.
مناف�شات  ع��ل��ى  �ل�����ش��ت��ار  و�أ�����ش����دل 
�ل�����ش��ي��د�ت ل��ل��ك��رة �ل���ط���ائ���رة و�شط 
كبر،  وج��م��اه��ري  �إد�ري  ح�����ش��ور 
جمع  �لذي  �لنهائي  ملتابعة  �حت�شد 
و�إ�شربيا  �إي���الي���ت  �أف�����وك  ف��ري��ق��ي 
فويل، حيث جنح �لأخر يف خطف 
بعد  �ل��ذه��ب��ي��ة،  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �للقب 
�إ�شربيا  على  �شعباً  ف���وز�ً  حقق  �أن 

فويل ب�شوطن دون رد 25 - 17، 
بعد  باللقب  ليتوج   ،-21  25 ث��م 

م�شو�ر مميز.
�لرئي�س  �ل��ك��ع��ب��ي  ���ش��ي��خ��ة  و�أك������دت 
�لقو�ت  ل��ن��ادي ���ش��ب��اط  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  �مل�����ش��ل��ح��ة، 
للبطولة �أن �لبطولة حققت جناحاً 
باهر�ً، وتوؤكد على متيزها وتفردها، 
حققتها  �لتي  للنجاحات  ��شتمر�ر�ً 
على مد�ر 22 �شنة ما�شية، م�شرة 
على  ت��اأت��ي  د�ئ��م��اً  �لبطولة  �أن  �إىل 

قدر عظمة �ل�شم �لذي حتمله.
قلوب �جلميع.  ��شم غال على  وهو 
و�لدعم  �ملتو��شلة  �لرعاية  وثمنت 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أوله  �ل����ذي  �ل��ك��ب��ر 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير �شوؤون 
و�لذي  �لبطولة  مل�شرة  �لرئا�شة، 
ك��ان له �لأث��ر �لأك��رب يف �لنجاحات 

طو�ل  حققتها  �لتي  �مل�شبوقة  غر 
جناح  �أ�شباب  و�أه��م  طويلة،  �شنو�ت 
�شعي  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل���ب���ط���ول���ة، 

�للجنة �ملنظمة على �لتميز وو�شع 
ن�شخة،  ك����ل  يف  ج����دي����دة  ب�����ش��م��ة 
م�شرة �إىل �أن �لبطولة تكت�شب مع 

�ملنطقة  يف  �أك��رب  مكانة  مو�شم  ك��ل 
�ل���ر�ئ���د يف  و�ل���ع���امل بف�شل دوره����ا 
و�ملنتخبات  �لريا�شية  دعم �حلركة 

�لوطنية ملختلف �لألعاب.
مناف�شات

وب�����������������د�أت م�����ن�����اف�����������ش�����ات ب����ط����ول����ة 

بدون  ل��ل��م��ح��رتف��ن  �جل��وج��ي��ت�����ش��و 
�لبدلة يف �خليمة �لريا�شية بنادي 
مب�شاركة  �مل�شلحة،  �لقو�ت  �شباط 
�للعبة  �أبرز جنوم  من  360 لعباً 
وتنظم  دول�����ة،  و20  �لإم�������ار�ت  يف 
�لبطولة حتت مظلة �حتاد �لإمار�ت 
للجوجيت�شو. وتقام �لبطولة بدون 

بدلة على مد�ر يومن.
من  �لأول  �ل���ي���وم  خ�����ش�����س  ح��ي��ث 
�لأزرق  �حل���ز�م  ملناف�شات  �لبطولة 
ف��ق��ط ل��ك��ل �لأع���م���ار ل�����الأوز�ن 46، 
و73   66 و   60  55 و   50
�لبطولة  و81 و94 كغم، وتختتم 
�لبنف�شجي  �حل�������ز�م  مب��ن��اف�����ش��ات 
و�حل��ز�م �لبني و�لأ���ش��ود ل��وزن 77 

كغم،  و 110 
�أ�����ش����اد حم��م��د �شامل  م���ن ج���ان���ب���ه، 
�ل����ظ����اه����ري ن����ائ����ب رئ���ي�������س �حت����اد 
�لرعاية  للجوجيت�شو،  �لإم������ار�ت 

بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  �لكرمية 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�يد 
�ل�������وزر�ء وزي����ر ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة ، 
ل��ب��ط��ول��ة ز�ي������د �ل���ري���ا����ش���ي���ة حتى 

و�شلت �لنجمة 23.
�حت���اد  �أن  �إىل  �ل���ظ���اه���ري  و�أ�����ش����ار 
برئا�شة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و،  �لإم�������ار�ت 
على  �لها�شمي، حري�س  �ملنعم  عبد 
�لفاعلن  �ل�����ش��رك��اء  م��ن  ي��ك��ون  �أن 
يف ج��م��ي��ع �ل��ب��ط��ولت، �ل��ت��ي تنظم 
بطولة  ول����ش���ي���م���ا  رم���������ش����ان،  يف 
ز�ي�����د �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل���ت���ي ب���ات���ت من 
�أج��ن��دة �لحت���اد. وج��ه نائب رئي�س 
�لعليا،  ل��ل��ج��ن��ة  �ل�����ش��ك��ر  �لحت�������اد، 
حممد  »م«  �لركن  �لفريق  برئا�شة 
على  �لعمل  وف��ري��ق  �لكعبي  ه��الل 
يبذلها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رة  �مل��ج��ه��ود�ت 
لإجناح �حلدث �لريا�شي �لأبرز يف 

�شهر رم�شان �ملبارك

•• بورتيماو، الربتغال-الفجر

�نطلق �أم�س �لأحد �ل�شباق �لرئي�س 
م���ن ث���اين ج����ولت ب��ط��ول��ة �لعامل 
 - �لفورمول1  �ل�شريعة  ل��ل��زور�ق 
�ل���ك���ربى و�لتي  �ل��ربت��غ��ال  ج���ائ���زة 
ب��ورت��ي��م��او جنوب  ت��ق��ام يف م��دي��ن��ة 
�لأبطال  فريق  وي�شتعد  �لربتغال. 
جائزة  ل�����ش��ب��اق  ت��ي��م  �ل��ف��ي��ك��ت��وري 
�لربتغال �لكربى “ �لفورمول1” 
بجاهزيته عالية حل�شد �ملزيد من 
�لألقاب، كما ي�شتعد �لفريق لل�شباق 
�لفورمول  لفئة  �ل��ث��اين  �ل��رئ��ي�����س 
عالية  ب��ج��اه��زي��ه   )moto2(  4
ب���ن���ي���ة ح�شد  �ل���ت���ح���دي  وخ����و�����س 

�ملر�كز �لأوىل.
وك����ان ف��ري��ق �ل��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م قد 
ت�شاف  م��ت��ق��دم��ة،  م���ر�ك���ز  ح��ج��ز 
و�مليد�ليات  �لإجن���������از�ت  مل��ج��م��وع 
�ل���دول���ي���ة ل�����الإم�����ار�ت. ح��ي��ث قدم 
�أحمد  �ل�شاعد  �لإم���ار�ت���ي  �لبطل 
�أح���رز  ع��ن��دم��ا  م��ب��ه��ر  �أد�ء  �ل��ف��ه��ي��م 

�لتجارب،  ���ش��ب��اق  يف  �لأول  �مل��رك��ز 
وح�����ش��ل �ل��ب��ط��ل �لإم�����ار�ت�����ي على 
�ل�شرعة  مناف�شات  يف  زم��ن  �أف�شل 
�ل�شباق  يف  مم��ي��ز  م��وق��ع  لي�شمن 
ب�شق  �لبطل  �بهرنا  وبعدها  �لأول. 
�لأول متفوق على  للمركز  طريقه 
عر�س  على  ليرتبع  عاملية  فرق   9
�لعامل  ب���ط���ول���ة  م���ن���اف�������ش���ات  �أول 
وي�شتعد   .)F4-S( ل��ل��ف��ورم��ول 
�لرئي�س  ل��ل�����ش��ب��اق  �ل��ع��امل��ي  �ل��ب��ط��ل 
�لأول  ل��ل��م��رك��ز  ط����احًم����ا  �ل����ث����اين 
لر�شيده  ج��دي��دة  ن��ق��اط  لي�شيف 
�لبطل  وع��ل��ق  نقطة.   20 �حل���ايل 
هلل  “�حلمد  ق��ائ��اًل:  �لفهيم  �أحمد 
جميع  يف  �لأوىل  �مل���ر�ك���ز  ح��ق��ق��ن��ا 
�لآن  �إىل  �ل���ب���ط���ول���ة  م���ن���اف�������ش���ات 
�هلل  ب��ع��ون  �لأول  �مل��رك��ز  و�شنحقق 
يف  تيم  �لفيكتوري  موؤ�ش�شة  ودع��م 

�ل�شباق �لرئي�س �لثاين«.
�لإيطايل  �ل��ث��ن��ائ��ي  ي�����ش��ع��ى  ب��ي��ن��م��ا 
�أليك�س كاريال قائد زورق �لفيكتوري 
�أحمد  �لإم�����ار�ت�����ي  و�ل��ب��ط��ل   44

 3 �لفيكتوري  زورق  قائد  �لهاملي 
�إىل حت�شن �أد�ئهم و�ملناف�شة ب�شدة 
للو�شول �إىل �ملر�كز �لثالثة �لأوىل 
لل�شعود على من�شة �لتتويج خالل 
مناف�شات جائزة �لربتغال �لكربى، 

لل�شباق  �لأب��ط��ال  ي�شتعدون  حيث 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة �ل����ذي يعقد 
ون�شف   6 �ل�������ش���اع���ة  �لأح�������د  ي�����وم 
فريق  ويعمل  دب��ي.  بتوقيت  م�شاًء 
�لفيكتوري تيم من خلف �لكو�لي�س 

جديرة  وك����ف����اءة  ع���ال���ي���ة  مب��ه��ن��ي��ة 
���ش��ع��ادة حريز  �ب���دى  ب��ال��ذك��ر حيث 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  �ملر بن حريز، 
موؤ�ش�شة �لفيكتوري تيم عن ر�شاه 
�لتام بالنتائج �لتي حققها �لفريق 

بفئة �لفورمول F4-S( 4( وقال 
�شعادته: “هدفنا �لأول و�لأخر هو 
تاأهيل �ملو�هب �لإمار�تية �ل�شاعدة 
و�ليوم  ع��امل��ي��ة،  خل��و���س حت���دي���ات 
بهذه  �لفهيم  �أح��م��د  بطلنا  �بهرنا 

كل  �أن  م��ع��ت��رًب�  �ملب�شرة”  �ل��ن��ت��ائ��ج 
�إجناز جديد ي�شيف �خلربة و�لثقة 
وللفريق  �لإم����ار�ت����ي����ة  ل��ل��م��و�ه��ب 
وحفز  ج�����دي�����د.  حت������دي  وي���خ���ل���ق 
���ش��ع��ادت��ه �مل��ت�����ش��اب��ق��ن ع��ل��ى حتدي 

�أنف�شهم من �أجل �أن يقدمو� �أف�شل 
�لفريق  �أن  على  لديهم، م�شدًد�  ما 
مي��ل��ك �ل��ك��ث��ر وق����ادر ع��ل��ى حتقيق 
�مل��زي��د م��ن �لإجن������از�ت �ل��ع��امل��ي��ة يف 

�ملحافل و�لبطولت �لدولية.

و�سط ح�سور جماهريي كبري  

والع�صرين الثالثة  الرم�صانية  زايد   بطولة  يف  الإمارات  جلوجيت�صو  ميدالية   27

اختتام مناف�سات ال�سيدات للكرة الطائرة

اأفوك اإياليت بطاًل لطائرة �صيدات بطولة زايد الرم�صانية

بطل الفيكتوري اأحمد الفهيم يت�سدر اأول مناف�سات بطولة العامل للفورمول

اأبطال الفيكتوري تيم ي�صتعدون لل�صباق الرئي�س جلائزة الربتغال الكربى
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الفجر الريا�ضي

ح�شد �لنجم �لربتغايل، كري�شتيانو رونالدو، جائزة جديدة يف م�شرته، 
�إذ �أعلنت ر�بطة �لدوري �لإيطايل، عن جو�ئز �ملو�شم �حلايل، �لتي �أ�شفرت 

عن تتويج “�لدون” بجائزة �أف�شل لعب.
وقدم رونالدو مو�شما جيد� مع �لفريق، قاده فيه لتحقيق بطولة �لدوري 
للمو�شم �لثامن على �لتو�يل، كما ح�شم لقب �ل�شوبر �أمام ميالن بهدفه 
من �شربة ر�أ�شية، حيث كان و�حد� من �أهم لعبي �لفريق خالل �ملو�شم 

�لأول له يف �إيطاليا.
هدفا   22 �لعجوز”  “�ل�شيدة  فريق  م��ع  �ملو�شم  ه��ذ�  رون��ال��دو  و�شجل 

و�شنع 11، وفقا ل�شحيفة “ماركا” �لإ�شبانية.
�إنرت ميالنو، �شمر هاند�نوفيت�س، بجائزة  �آخر، توج حار�س  من جانب 

فيه خاليدو  �لذي ح�شد  �لوقت  �ملو�شم، يف  �أف�شل حار�س مرمى خالل 
كوليبايل مد�فع نابويل جائزة �أف�شل مد�فع.

�أف�شل  جائزة  �شافيت�س،  ميلينكوفيت�س-  �شرغي  لت�شيو،  جنم  وح�شل 
لع���ب و���ش��ط يف �ل��ك��ال��ت�����ش��ي��و، ب��ي��ن��م��ا ح�����ش��ل �مل��ه��اج��م �مل��خ�����ش��رم، فابيو 
ك��و�ل��ي��اري��ال، على ج��ائ��زة �أف�����ش��ل م��ه��اج��م، كما ك��ان جن��م روم���ا، نيكولو 

ز�نيولو، �أف�شل لعب �شاب.
و�ن�شم رونالدو �إىل يوفنتو�س، يف �ل�شيف �ملا�شي، وكان م�شوؤولو �لفريق 
بعد  تبخرت  �لآم��ال  لكن  �أوروب���ا،  �أبطال  ب��دوري  �لتتويج  �إىل  يطمحون 
هزمية �لفريق �لإيطايل �أمام �أياك�س �أم�شرتد�م �لهولندي يف �لدور ربع 

�لنهائي.

•• بورتيماو-الفجر

زمن  �أف�شل  �شباق  يف  و�لثاين  �لأول  �ملركزين  �أبوظبي  فريق  حقق 
�لعامل  بطولة  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة  فعاليات  �شمن  �أق��ي��م  و�ل���ذي 
�لربتغالية  بورتيماو  مدينة  ت�شت�شيفها  �لتي  �لفورمول1  ل��زو�رق 
�لرئي�شي  �ل�شباق  يف  �ملنطلقن  وث��اين  �أول  �أبوظبي  زو�رق  لتكون 

للجولة �لذي �أقيم �أم�س.
و���ش��ج��ل زورق “ �أب��وظ��ب��ي 1 “ ب��ق��ي��ادة ���ش��ون ت��ورن��ت��ي زم��ن��ا وقدره 
ثاين  بقيادة   “  2 “�أبوظبي  زورق  �شجل  حن  يف  ثانية   42.58
�لقمزي زمنا وقدره 42.66 ثانية وحل زورق �لرنويجي “مريت 

�شرتوموي 50 “ يف �ملركز �لثالث بزمن وقدره 42.86 ثانية.

ملو�شمن  �لبطولة  لقب  حامل  وهو  �ل�شباق  �أبوظبي  فريق  ويدخل 
م��ت��ت��ال��ي��ن وي�����ش��ع��ى ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ل��ق��ب ل��ل��م��و���ش��م �ل��ث��ال��ث على 

�لتو�يل.
و�شيكون فريق �أبوظبي هو �أول �ملنطلقن يف �ل�شباق �لرئي�س للجولة 
لكي تكون له �حلظوظ �لأكرب من �أجل �لفوز يف �جلولة �لفتتاحية 
و�لو�شول �إىل �أف�شل �ملر�كز من خالل م�شو�ره يف �حلفاظ على لقب 

�لبطولة ملو�شم 2019.
وعرب �شامل �لرميثي رئي�س بعثة فريق �أبوظبي عن �شعادته �لكبرة 
لتحقيق �لنت�شار يف �شباق �لزمن �لأف�شل .. م�شر� �إىل �أن �لفريق 
للمناف�شة  بطال  يتوج  كي  �لرئي�س  �ل�شباق  يف  كبرة  فر�شة  لديه 

وي�شجل �أقوى بد�ية للمو�شم.

فريق اأبوظبي يحقق اأ�صرع زمن يف بطولة العامل لزوارق الفورمول1ر�صميا.. رونالدو »الأف�صل« باأول مو�صم يف اإيطاليا

و�جه جنم �أتلتيكو مدريد، �لإ�شباين �أنطو�ن غريزمان، 
غ�شبا عارما من جماهر �لفريق، �لغا�شبة من �إعالن 

رحيله �ملفاجئ، يف نهاية �ملو�شم �جلاري.
و�ل���ث���الث���اء، ن�����ش��ر �حل�����ش��اب �ل��ر���ش��م��ي لأت��ل��ت��ي��ك��و عرب 

“لقد  فيه  يقول  �لفرن�شي  للنجم  “تويرت” فيديو 
“�شتكونون  معكم،” م�شيفا  ر�ئعة  �شنو�ت   5 كانت 

د�ئما يف قلبي �شكر� لكم جميعا«.
على  �ملدريدي،  �لنادي  عن  �لرحيل  غريزمان  وقرر 

2023، وذلك بعدما  �لرغم من �متد�د عقده حتى 
جدده يف �ملو�شم �ملا�شي.

وقالت �شحيفة “�آ�س” �لإ�شبانية، �إن غريزمان 
�أمام  م��ب��ار�ة فريقه  �أم�����س يف  ي��وم  ���ش��ارك 

ليفانتي يف �جلولة �لأخرة من �لدوري 
�لإ����ش���ب���اين، وه���ي �آخ����ر م���ب���ار�ة ل��ه مع 

“�لروخيبالنكو�س«.
قلة  م���ن  �ل���رغ���م  “على  وت���اب���ع���ت 

�ل��ت��ي ح�شرت  ع���دد �جل��م��اه��ر 
�أن غريزمان  �إل  �مل��ب��ار�ة،  ه��ذه 

�ن����ت����ق����اد�ت  م�����ن  ي�������ش���ل���م  مل 
�لعا�شمة  ن�����ادي  �أن�������ش���ار 

�لإ�شبانية«.
�لبالغ  وتعر�س �لالعب، 

ع���ام���ا،   28 �ل���ع���م���ر  م����ن 
منذ  ����ش��ت��ه��ج��ان  ���ش��اف��ر�ت  �إىل 

�ملبار�ة،  من  �لأوىل  �لدقيقة  بد�ية 
بالإ�شافة �إىل �إطالق �ل�شافر�ت �أي�شا 

للملعب  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �لإذ�ع����ة  نطق  عند 
�لفريق  ت�شكيلة  ���ش��م��ن  �ل���الع���ب  ����ش��م 

�ملدريدي. كما وجهت �جلماهر عبارة 
“�خرج، �خرج” مع كل مل�شة لغريزمان 

للكرة.
وت����رغ����ب �ل���ع���دي���د م����ن �لأن�����دي�����ة يف 
�ل�شتعانة بخدمات �لنجم �لفرن�شي، 
�أبرزها باري�س �شان جرمان وبر�شلونة، 
ميونيخ  بايرن  وج��ود  �إىل  بالإ�شافة 

�لذي يلعب فيه �شديقه �ملقرب لوكا�س هرنانديز.
يف  بر�شلونة  �إىل  �لن�شمام  من  قريبا  غريزمان  وك��ان 
�ملو�شم �ملا�شي، ولكنه ف�شل �لبقاء يف 
ميرتوبوليتانو”،  “و�ند�  ملعب 
�لكتالوين،  �لعر�س  ورف�س 
���ش��ي��ك��ون قريبا  �أن����ه  وي��ب��دو 
�إىل  �لن��ت��ق��ال  م��ن  للغاية 
يف  نو”  “كامب  م���ل���ع���ب 
تقارير  وف��ق  �ملقبل،  �ملو�شم 

�إ�شبانية وفرن�شية.

بايرن  ح�شم  �لوطي�س،  حامية  ومناف�شة  متذبذب  �أد�ء  بعد 
�ل�شابعة على  للمرة  �لأمل��اين ل�شاحله  �ل��دوري  لقب  ميونخ 

�لتو�يل و29 يف تاريخه.
�شحرهم  ن�شرو�  لعبن  ع��دة  �إىل  �لبافاري  �لفريق  ويدين 

�لكروي ب�شكل لفت للغاية هذ� �ملو�شم.
تتويجه  عقب  �أبو�به  �أو�شع  من  �لتاريخ  ميونخ  بايرن  دخل 
بلقب �لدوري �لأملاين لكرة �لقدم للمرة �ل�شابعة على �لتو�يل، 
يف  �ملتعرثة  �نطالقته  ت��د�رك  �لبافاري  �لفريق  و��شتطاع 

بد�ية �ملو�شم و�لعودة بقوة �إىل �شكة �لنت�شار�ت.
ويدين بايرن ميونخ لعدة لعبن تاألقو� ب�شكل لفت 
�لفريق  م�شاعدة  و��شتطاعو�  �ملو�شم،  هذ�  للغاية 
�ل�شابق  �ل��ب��ون��د���ش��ل��ي��غ��ا  �ل��ل��ح��اق مب��ت�����ش��در  ع��ل��ى 
�لأمتار  ف����رط يف  �ل����ذي  دورمت����ون����د،  ب��رو���ش��ي��ا 

�لأخرة باللقب ل�شالح �لعمالق �لبافاري.

�ل�شخرة نيكال�س زوله
بالثبات  زول������ه  ن��ي��ك��ال���س  �مل����د�ف����ع  �أد�ء  مت���ي���ز 
وقف  �إذ  �مل��و���ش��م،  م��ب��اري��ات  و�ل���ش��ت��م��ر�ري��ة طيلة 
�أم����ام ه��ج��م��ات �لفرق  ���ش��د�ً منيعاً  �لأمل����اين  �ل����دويل 
�لبافاري  �لفريق  �شباك  تلقي  دون  وح��ال  �ملناف�شة، 

لالأهد�ف يف �أكرث من مبار�ة.
كما �أن زوله يتمتع �إىل جانب قدر�ته �لدفاعية ب�شرعة 
ق��ر�ءة جيدة  ر�أ�شية حمكمة، ف�شاًل عن  قوية و�شربات 
ملجريات �ملباريات، ما ي�شاعده على �لتمركز ب�شكل جيد 

فوق �مللعب.

املُقاتل كيمي�س
من  ب��دوره  ك��ان  كيمي�س  يو�شو�  ميونخ  بايرن  ظهر 
�إذ  �مل��و���ش��م،  ه��ذ�  �ل��ب��اف��اري  �لفريق  �شانعي جن��اح��ات 
يتمتع هذ� �لدويل �لأملاين �ل�شاب بروح قتالية كبرة 

فوق �مللعب ويكره �خل�شارة.
ويدخل كيمي�س يف خانة �لظهر �لع�شري يف عامل 
�ل�شاحرة �مل�شتديرة، فهو ل يتقيد فقط بالأدو�ر 
�لدفاعية �ملطلوبة منه بل ي�شاهم �أي�شاً يف بناء 
�شرعته  على  بالعتماد  �لهجومية  �لعمليات 

ومهارته �لفنية �لكبرة.

ال�ساحر األكانرتا
�ألكانرت� ب�شكل ر�ئع  �ألعاب بايرن ميونخ تياغو  ظهر �شانع 
�لإ���ش��ب��اين على عملية  �ل���دويل  دور  �ن�شب  �إذ  �مل��و���ش��م،  ه��ذ� 

�لربط بن خمتلف خطوط �لفريق.
و��شتفاد هجوم �لنادي �لبافاري من مترير�ت �شاحب �لقدم 
مرة  م��ن  �أك��رث  يف  �شربت  و�ل��ت��ي  �ملُتقنة،  �ل�شاحرة  �ليمنى 
دفاعات �لفرق �ملناف�شة و�شاعدت بايرن ميونخ على �قتنا�س 
�لدوري  لقب  على  �حل��ف��اظ  �أج��ل  م��ن  للغاية،  مهمة  نقاط 

�لأملاين لكرة لقدم.

قاطع �لكر�ت غوريت�شكا
�لفريق  ���ش��ن��اع جن���اح  م��ن  و�ح�����د�ً  ل��ي��ون غوريت�شكا  ُي��ع��ت��رب 
�لبافاري هذ� �ملو�شم، فمتو�شط �مليد�ن �ل�شاب قام بدور جيد 

يف عمليات قطع �لكر�ت و�إف�شال هجمات �لفرق �ملناف�شة.
�أن  ب��ي��د  ح��ال��ي��اً،  �ل�����ش��اب��ة  �ل��وج��وه  م��ن  �أن غوريت�شكا  ورغ���م 
�أ�شر على  م�شتقباًل و�عد�ً ينتظره مع بايرن ميونخ، �لذي 

�لتعاقد معه حينما كان يحمل قمي�س فريق �شالكه.

الر�سا�سة غنابري
ُيعد �شرج غنابري و�حد�ً من �لنجوم �ل�شباب �لقادمن بقوة 
ب�شرعة  يتمتع  �لذي  غنابري،  �مل�شتديرة،  �ل�شاحرة  عامل  يف 
�ملناورة وت�شجيل �لأه��د�ف رجح  جنونية وقدرة كبرة على 

كفة بايرن ميونخ للفوز يف �أكرث من لقاء.
زيادة على ذلك، يتمتع �لدويل �لأمل��اين مبرونة كبرة فوق 
�مللعب، �إذ ُيغر مكانه بن �لفينة و�لأخرى، ويعود كذلك �إىل 
�ل��ور�ء بهدف تقدمي يد �لعون لزمالئه يف �لفريق يف حال 

فقد�ن �لكرة.

القنا�س ليفاندوف�سكي
على  بالتوفر  �إّل  �لأمل����اين  �ل����دوري  بلقب  �ل��ف��وز  ي��ت��اأت��ى  ل��ن 

مهاجم ميتلك حا�شة تهديفية كبرة فوق �مللعب.
�ل�شنو�ت  �ل��ب��اف��اري يف  �ل��ف��ري��ق  ب��ه ه���د�ف  وه���ذ� م��ا يتمتع 
�لأخرة روبرت ليفاندوف�شكي، �لذي ح�شمت �أهد�فه نتيجة 
�إحكام  يو��شل  �ل��ب��اف��اري  �لفريق  وجعلت  م��ب��ار�ة  م��ن  �أك��رث 

قب�شته على م�شابقة يع�شق �لفوز بها يف كل �شنة. 

م�صهد ماأ�صاوي باآخر مباريات 
غريزمان مع اأتلتيكو جنوم �صاهموا يف تتويج بايرن ميونخ
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�كتمل �ملربع  مل�شابقة �لكرة �لطائرة �شمن دورة �لت�شامح 
�آل  طحنون  بن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل  برعاية  �لرم�شانية 
�أيه،  م��ارت  وب��ق  �ل��ت��ع��اون،  “فرق  �لتحقت  �أن  بعد  نهيان، 
و�أونلي فري�س”،  بفريق �لزعيم يف  �لدور ن�شف �لنهائي، 
�ل��ف��رق، وجاء  وذل��ك بعد تناف�س ق��وى ومثر  من جميع 
تاأهل �لتعاون مت�شدر�ً للمجموعة �لأوىل بعد فوزه بثالثة 
�أ�شو�ط نظيفة يف على فريق “كان” بالن�شحاب وهو �لفوز 
فري�س،  �أونلي  على  �لأوىل  �ملبار�ة  ف��وزه يف  بعد  له  �لثاين 

بثالثة �أ�شو�ط مقابل �شوطن
للمجموعة  كثاين  فري�س”،  “�أونلي  فريق  تاأهل  وب��دوره 
بثالثة  “كان”  على  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  يف  ف���وزه  بعد  �لأوىل 
�أ�شو�ط مقابل �شوطن و��شتفاد من �ن�شحاب فريق “كان” 
ليلتحق بفريق “�لتعاون”، �أما فريق “بيق مارت �أيه” فقد 
جاء تاأهله لهذ� �لدور كثاين للمجموعة �لثانية بعد فوزه 
ح�شاب  على  �ملجموعات  مرحلة  م��ن  �لأخ���رة  �جل��ول��ة  يف 
فريق “بيق مارت« B بثالثة �أ�شو�ط مقابل �شوطن بينما 
نظيفة  �أ���ش��و�ط  بثالثة  �لأوىل  �جل��ول��ة  ق��د خ�شر يف  ك��ان 
�لنهائي  �لو��شلن لن�شف  �أول  �لذي كان  �لزعيم  على يد 

وكمت�شدر للمجموعة

توجيهات
�لكعبي، رئي�س جلنة بطولة �لرماية يف دورة  توجه خالد 
�لت�شامح �لريا�شية، بال�شكر و�لتقدير ملعايل �ل�شيخ �شعيد 
بن طحنون �آل نهيان، لتوجيهاته ب�شم مناف�شات �لرماية 

تعد  “�ل�شوزن” �لتي  فئة  خ�شو�شا  �لت�شامح  دورة  �شمن 
�أك���رث من  �لبطولة  ه��ذه  م��ن  �لأومل��ب��ي��ة، مب��ا يجعل  �لفئة 
لإعد�د  �إىل  ذل��ك   تتجاوز  بل  رم�شانية،  مناف�شات  جمرد 
�لالعبن  وحت��دي��د�ً  �مل�شتقبل،  �أجيال  م�شتويات  وتطوير 
�لنا�شئن تطلعا لت�شكيل منتخب �شف ثاين للرماية على 
3 فئات  �عتماد  �أن��ه مت  �لكعبي،  و�أو���ش��ح  �ل��ط��وي��ل.  �مل��دى 
“�لهو�ة و�لنا�شئن و�ل�شيد�ت”، مع �لرتكيز  رئي�شة وهي 
من   85% بن�شبة  فيها  ي�����ش��ارك  �ل��ت��ي  “�لنا�شئن”  ع��ل��ى 
من  �لنا�شئن  ه���وؤلء  ي�شكل  �أن  نتطلع  وق���ال:  �مل��و�ط��ن��ن، 
خالل �مل�شاركة يف هذه �لبطولة، نو�ة منتخب �شف ثاين، 
�أ�شحاب  من  �لرماة  ي�شم  �ل��ذي  �لأول  �ملنتخب  �أن  بحكم 
�خلربة  ل ميتلك منتخب �شف ثاين، وبح�شب �مل�شتويات 

�لتي تابعناها بالعموم فاإنها مب�شرة
�لريا�شة  ه���ذه  ن�شر  يف  �ل��رم��اي��ة  ب��ط��ول��ة  ت�شاهم  وت��اب��ع: 
�ملتوقع  �لكلي  �لعدد  �أن  علماً  �ملجتمع،  فئات  خمتلف  بن 
ور�مية،  ر�م��ي��اً   400 �إىل  و���ش��وًل   300 ب��ن  ���ش��ي��رت�وح 
وذلك من خمتلف �جلن�شيات، و �لأمر �ملميز هو مب�شاركة 
�لهدف  �ملو�طنن، وهو  �لهو�ة من  �لرماة  نحو %90 من 
�مل��ه��م �ل����ذي م��ن ���ش��اأن��ه �أن مي��ن��ح ري��ا���ش��ة �ل��رم��اي��ة دفعة 
للريا�شة  و�إجن��از�ت  تاريخ  ذ�ت  للم�شتقبل بو�شفها  كبرة 

�لإمار�تية يف �ملحافل على كافة �مل�شتويات.
خالل  م��ن  للرماية  �ملنظمة  �للجنة  دع��م  �لكعبي،  وثمن 
�ملر�كز  للحا�شلن على  تخ�شي�س جو�ئز مالية حتفيزية 
ن��ادي �لعن  �لثالثة �لأوىل يف كل فئة، و  �لقائمن على  
للفرو�شية و�لرماية و�جلولف، �لذين وفرو� كافة مقومات 

�لنجاح للمناف�شات.
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بن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل  رعاية  حتت 
طحنون �آل نهيان �نطلقت �أم�س �لأول 
بطولة �لنادي �ل�شود�ين �لرم�شانية 
�أطلق  و�ل��ت��ي  �ل��ق��دم   ك��رة  ل�شباعيات 
عليها ��شم »بطولة �لدكتور تاج �ل�شر 
جعفر« تخليد�ً لذكرى �ملدير �لر�حل 

للنادي.
ُق�شمت  فرق   8 �لبطولة  يف  وت�شارك 
�جلالية   : ه����ي  جم���م���وع���ت���ن  ع���ل���ى 
لطب  و�أوري�����س  و�ل��ه��دف  �ل�شود�نية 
�لأ�شنان وتدوير يف �ملجموعة �لأوىل 
، �أم����ا �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ه��ا جنوم 
�جل���ال���ي���ة �ل�����ش��ود�ن��ي��ة و �أي�����ه ب���ي �ل 

و�مل�شعودية و�أ�شدقاء �لعن.
�ل��ب��ط��ول��ة  يف �حتفالية  �ف��ت��ت��اح  ج���اء 
ثقافية  ف����ق����ر�ت  ت�����ش��م��ن��ت  �أن���ي���ق���ة 
وتر�ثية ، كما عدة و�شط ح�شور من 
�لعن  مدينة  جمتمع  فئات  خمتلف 
حيث   ، �ل�شود�نية  و�جلالية  و�لرعاة 
�ل�شيخ  �لبطولة معايل  ر�ع��ي  �أع��ل��ن  
�لبطولة  �نطالق  طحنون  بن  �شعيد 

ر�شمياً.
�لأول  �ل���ي���وم  يف  م��و�ج��ه��ت��ن  ج����رت 
لنطالق �لبطولة جمعت �لأوىل بن 
ف��ري��ق �جل��ال��ي��ة �ل�����ش��ود�ن��ي��ة و�لهدف 
���ش��م��ن م��ن��اف�����ش��ات �مل��ج��م��وع��ة �لأوىل 
�ل�شود�نية  �جل���ال���ي���ة  �أم���ط���ر  ح��ي��ث 
مرمى �لهدف بخم�شة �أهد�ف مقابل 
�ل��ث��ان��ي��ة و�شمن  �مل���ب���ار�ة  ، ويف  ه���دف 
تدوير  فريق  تغلب  نف�شها  �ملجموعة 

على �أوري�س لطب �لأ�شنان 1-2.
مباريات  و���ش��م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  ويف 
�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ف���از ف��ري��ق جنوم 
�جلالية �ل�شود�نية على فريق �أيه بي 
�مل�شعودية  وتغلب   ، نظيف  بهدف  �ل 

على �أ�شدقاء �لعن 1-3.
من جانبه �أعرب معت�شم �ملدير �لعام 

ل��ل��ن��ادي �لج��ت��م��اع��ي �ل�����ش��ود�ين عن 
ورعاية  وح�شور  بت�شريف  �شعادتهم 
�آل  طحنون  بن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل 
�لرم�شانية  �ل��ن��ادي  لبطولة  نهيان 

ل�شباعيات كرة �لقدم.

و�أ�شاف:” �شعيدون بت�شريف معاليه 
�شميناها  �لتي  �لرم�شانية  للبطولة 
ت����اج �ل�شر  ب��ا���ش��م �ل���ر�ح���ل �ل���دك���ت���ور 
قدم  ما  ولكل  لذكر�ه  تخليد�ً  جعفر 
وبذل من جهود و�فرة خدمة للجالية 

�ل�شود�نية يف �لعن ، وخدمة للرو�بط 
جمهورية  ب��ن  �لأزل��ي��ة  �لجتماعية 

�ل�شود�نية ودولة �لإمار�ت«.
لتاأتي  �ل���ع���دة  �أع����ددن����ا   ”: و�أردف 
�مل�شاركن  �لبطولة مو�كبة لتطلعات 

وجماهرهم ، و�أرجو �أن ت�شود �لروح 
يف  فنحن  �ملباريات  كل  يف  �لريا�شية 
ع���ام �ل��ت�����ش��ام��ح  ، ك��م��ا �أرج����و ح�شور 
�جل��م��اه��ر مل�����ش��ان��دة ف��رق��ه��ا ، ونثمن 

عالياً دعم �لرعاة للبطولة«.

برعاية وح�سور �سعيد بن طحنون

انطالق رم�صانية النادي ال�صوداين يف العني مب�صاركة 8 فرق
البطولة تخليدًا لذكرى مدير النادي الراحل

اكتمال فرق املربع الذهبي للكرة الطائرة  �سمن  بطولة الت�سامح الرم�سانية

الكعبي:  بطولة الت�صامح  �صت�صاهم يف 
اإعداد »�صف ثاين« ملنتخب الرماية



كلب بطل ينقذ ر�صيعا بعد دفنه 
لعب كلب دور �لبطولة وجنح يف �إنقاذ طفل حديث �لولدة، دفنته 
�أمه �ملر�هقة وهو على قيد �حلياة، يف و�قعة نادرة وموؤثرة �شهدتها 
تقارير  عن  �لربيطانية  "�إندبندنت"  �شحيفة  ونقلت  تايالند. 
حملية، �أن �لإ�شاد�ت �نهالت على "�لكلب �لبطل" بينغ بونغ �لذي 
ميتلك �شاقا "عاطلة"، لإنقاذه �لطفل، فيما ُيعتقد �أن �أمه �لبالغة 

من �لعمر 15 عاما كانت تخفي حملها عن و�لديها.
ونبه �لكلب مالكه �إىل وجود �لطفل حتت �لرت�ب، حيث كان ينبح 
�آدمية  �شاق  ظهور  �شاحبه  لح��ظ  م��ا  و�شرعان  �لأر����س،  وينب�س 
�شغرة. وبعد �إخر�جه، هرع �ل�شكان �ملحليون بالر�شيع �لذي كان 
�مل�شت�شفى، حيث  �إىل  كيلوغر�م،   2.3 وي��زن نحو  على قيد �حلياة 

قدم له �لأطباء �لرعاية �لالزمة ثم �أعلنو� �أنه ب�شحة جيدة.
وقالت �ل�شرطة �إنها �ألقت �لقب�س على �لأم، و�تهمتها بالتخلي عن 
�لطفل وحماولة �لقتل، وعر�س و�لد�ها تربية �لر�شيع فيما مل 

تقرر �ل�شلطات بعد ما �إذ� كانت �شت�شمح بذلك.
وق���ال �مل��ق��دم ب���ان���و�ت ب��وت��اك��ام، م��ن م��رك��ز ���ش��رط��ة ت�����ش��وم فو�نغ، 
ل�شحيفة "بانكوك بو�شت" �ملحلية، �إنه "رغم �أن �لفتاة دون �ل�شن 
�لقانون بتوجيه �لتهام  �ل�شرطة ملزمة مبوجب  فاإن  �لقانونية، 

لها و��شتجو�بها بح�شور موظفي رعاية �لأطفال".
و�أ�شاف: "�لفتاة �لآن حتت رعاية طبيب نف�شي ومع و�لديها لأنها 
تعي�س يف خوف �شديد. هي نادمة على ما فعلته )..( كانت تخ�شى 

�أن يكت�شف و�لد�ها �أنها حامل".

عجل بعني واحدة يثري الرعب
و�ل��رع��ب، موؤخر�،  �ل��ذه��ول  �لهند حالة من  �أث��ار عجل �شغر يف 
بعدما ُولد مبالمح غريبة، لكنه ما ز�ل يعي�س ب�شكل طبيعي �إىل 
فاإن  "مرتو"،  �شحيفة  نقلت  ما  وبح�شب  �لآن.  حتى  �أم��ه  جانب 
�أكرب،  �لعجل �ل�شغر ولد بعن و�ح��دة و�ح��دة، و�ملده�س ب�شورة 
هو �أن �أنفه غر بارز باملرة. و�أظهر مقطع فيديو، بقرة و�قفة وهي 
تقوم بلعق �لعجل �لذي ولد لتوه، وقال �أحد من ر�أو� �حليو�ن �إن 

ج�شمه طبيعي، لكن �لغر�بة تبد�أ بعد م�شتوى �لعنق.
�لغريب،  �لعجل  عمر  يطول  �أن  �لبيطريون  �لأط��ب��اء  وي�شتبعد 
�أن  وي��رج��ح��ون  ب��ه��ا،  ول��د  �ل��ت��ي  �خل��ط��رة  �لت�شوهات  �إىل  بالنظر 
�إ���ش��اف��ي��ة ف��ق��ط. و�أو���ش��ح �لأط��ب��اء �أن حالة  �أ���ش��اب��ي��ع  يعي�س ل��ع��دة 
�لعجل لي�شت معجزة، قائلن �إنها ناجمة بالأ�شا�س عما ي�شمى يف 
�لطب بظاهرة "�لت�شقلب" �لتي حت�شل لدى �لإن�شان و�حليو�ن. 
ويح�شل "�لت�شقلب" من جر�ء عيب خلقي وعجز �لدماغ �لأمامي 
عن �لقيام بتق�شيم �ملحجرين �لطبيعين للعينن، وعندئذ، تربز 
عن و�ح��دة فقط يف �لوجه. وتعد هذه �لظاهرة ن��ادرة يف �لطب، 

ول تزيد و�شط �حليو�نات عن حالة و�حدة من �أ�شل 16 �ألفا.

روبوت مي�صي على احلبل
روبوت  تطوير  نحو  و��شعة  خطو�ت  �أمركي  �أبحاث  معهد  قطع 
للروبوت لقطات  �ل�شتخد�مات. وعر�شت  بالإن�شان متعدد  �شبيه 

وهو ي�شر عرب ممر �شيق ي�شبه حبال م�شدود�.
وي��ظ��ه��ر �ل���روب���وت، �مل�شمى �أط��ل�����س، يف ل��ق��ط��ات ف��ي��دي��و ت��ع��ود �إىل 
�لأول من مايو، وهو ي�شق طريقه فوق كتل خر�شانية و�شعت بن 

من�شتن.
�جلغر�فية  �لبيئة  يف  للتنقل  ��شت�شعار  نظام  �لروبوت  وي�شتخدم 
�أجهزة  من  �لنظام  ذل��ك  ويتاألف  �ملكان،  ت�شاري�س  على  و�لتعرف 
وتقدمي  �مل�شافات  لقيا�س  �لليزر  �شوء  نب�شات  ت�شتخدم  ��شت�شعار 

�شور دقيقة للبيئات. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ا�صرتى لوحة بـ 320 دولرًا فتبني اأنها ت�صاوي ثروة
مل يكن جامع للوحات يتوقع �أن �للوحة �لتي ��شرت�ها مقابل 230 جنيهاً ��شرتلينياً "320 دولر�ً" فقط، ميكن �أن 

متنحه ثروة تزيد عن مليون دولر، بعد �أن تبن �أنها لوحة �أ�شلية للفنان �لعاملي بيكا�شو. 
و�أبدى فيليب �شتابلتون "52 عاماً" يف �لبد�ية �أ�شفه لدفع مبلغ 230 جنيهاً ��شرتلينياً مقابل �للوحة �لتي ��شرت�ها 

من �شيارة متنقلة، و�فرت�س �أنها لوحة مزيفة، وتركها على مكتبه لأكرث من 6 �أ�شهر.
لكن �ملفاجاأة كانت عندما �أخذ �ل�شيد �شتابلتون �للوحة �إىل �أحد �ملز�د�ت �لعلنية، وقال �خلرب�ء �إنهم يعتقدون �أنها 
��شرتليني  �ألف جنيه   750 �إىل نحو  �أن ي�شل ثمنها  1973، وميكن  �لذي تويف يف  �لإ�شباين  عمل حقيقي للفنان 

"1.05 مليون دولر".
وقال �شتابلتون تعليقاً على هذه �ملفاجاأة �ل�شاّرة "ما زلت ل �أ�شدق حقيقة ما حدث. �إنه �شعور غريب للغاية. �شاهدت 

�للوحة ملقاة على �لأر�س و�عتقدت �أنها مزيفة لكنني �أحببتها".
�لبد�ية�، مل يكن  "لقد رف�شناها يف  �لبد�ية، وقالت:  بر�يتون وهوف مت�شككة يف  م��ز�د�ت  وكانت روزي ماي، من 
�لتوقيع و��شحاً على �للوحة، لكن على �لناحية �خللفية كانت هناك كتابة باهتة للغاية حتمل ��شم رولند بيرنوز 

�إ�شتيت وهو �شديق مقّرب لبيكا�شو".
و�شيتم عر�س �للوحة �لتي ُعرث عليها يف وي�شت �شا�شيك�س للبيع يف 7 يونيو"حزير�ن" �لقادم يف �ملز�د �لعلني، بح�شب 

�شحيفة مرور �لربيطانية. 

االثنني    20   مايو    2019  م   -   العـدد  12636  
Monday   20   May   2019  -  Issue No   12636

وفاة 3 فتيات اأثناء اللعب داخل �صيارة
عرثت �ل�شلطات �لفلبينية على جثث 3 فتيات �شغر�ت هذ� �لأ�شبوع ق�شن 
بعد حب�شهن بطريق �خلطاأ يف �شيارة عائلية حيث �ختنقن يف درجة حر�رة 
35 مئوية. وكانت �لفتيات �أغاثا مور�لي�س "ت�شعة �أعو�م"، و�شاميل �ألغيال 
يلعب  �أعو�م"،  "�شتة  كيزيا مور�لي�س  وبولن  �أعو�م"،  "ثمانية  مور�لي�س، 

مًعا يف مقاطعة باتان بالفلبن يوم 13 مايو.
31 عاًما، وهو عامل يف م�شفاة نفط،  وعاد و�لد �أغاثا، جي�شي مور�لي�س، 

من �لعمل يف �ل�شاعة 4 م�شاًء و�أوقف �شيارته خارج منزلهم.
�أن �ل�شغار فتحو� �لباب وت�شللو�  ، ُيعتقد  ولكن بعد ذهابه لتناول �لطعام 
من  يتمكنو�  ومل  خلفهم  �ل�شيارة  ب��اب  و�أغلقو�  للعب،  �ل�شيارة  د�خ��ل  �إىل 

فتحه للخروج مرة �أخرى.
وب��ع��د م���رور �أرب���ع ���ش��اع��ات، لح��ظ��ت طفلة يف �خل���ارج وج���ود ث��الث فتيات 
�ملنزل  يف  كانا  �للذين  �ل��و�ل��دي��ن  لتخرب  فرك�شت  ح���ر�ك،  دون  بال�شيارة 
على بعد ب�شعة يارد�ت.   لكن عندما و�شل مور�لي�س وفتح �ل�شيارة، وجد 
�لفتيات �لثالثة د�خل �ل�شيارة وقد فارقن �حلياة، ح�شب �شحيفة "مرتو" 
�لتنف�س  م��ن  يتمكنو�  "مل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات:  يف  �ل��و�ل��د  وق���ال  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة. 
ب�شبب �حلر�رة يف �لد�خل". وطلبت �أ�شرة �ل�شحايا عدم �إجر�ء مزيد من 

�لتحقيقات، و�ألقت باللوم على قفل معطل يف باب �ل�شيارة.
وحتقق �ل�شرطة �ملحلية �لآن يف �لق�شية ملعرفة ما �إذ� كان هناك �إهمال من 

جانب �لو�لدين.
وقال رئي�س �شرطة باتان ديني�س �أوربي�شتا �إنه يتعن على �لآباء �أن ير�قبو� 
�ملحيطة  �ملناطق  يف  �لأ���ش��ي��اء  بكل  �للعب  ي��ري��دون  لأن��ه��م  ج��ي��د�،  �أطفالهم 

بد�فع �لف�شول، وهو ما ينطوي على خماطر.

حتذير من حتدي تقبيل الأبقار
حذرت �حلكومة �لنم�شاوية م�شتخدمي حتدي تقبيل �لأبقار �لذي �نت�شر 

على �لإنرتنت، ومت و�شفه باأنه ت�شرف خطر. 
وكان تطبيق �شوي�شري يحمل ��شم "كا�شتل" قد �أطلق ها�شتاغ حتدي تقبيل 
�لأخرى  و�ل��ب��ل��د�ن  �شوي�شر�  يف  �مل�شتخدمن  و�شجع  �لأرب��ع��اء،  ي��وم  �لبقر 
�لناطقة باللغة �لأملانية على تقبيل �لأبقار، بهدف جمع �لأمو�ل لالأعمال 

�خلرية.
�إليز�بيث كوي�شتنجر و�شفت �لتحدي باأنه  لكن وزيرة �لزر�عة �لنم�شاوية 

خطر" . �إزعاج  "م�شدر 
ويف مقطع فيديو مت ن�شره على موقع �لتو��شل �لجتماعي يوتيوب، يظهر 
رجل  ومي�شك  �لأب��ق��ار،  بتقبيل  يقومون  وه��م  �لأ���ش��خ��ا���س،  م��ن  جمموعة 

حزمة من �لأزهار، وي�شغط ب�شفتيه على فم بقرة ليحملها على تقبيله.
ومع ذلك قالت �ل�شيدة كو�شتنجر �إن هذ� �لتحدي ميكن �أن يكون "م�شدر 

�إزعاج خطر"، حيث �أو�شحت �أن �لأبقار ذ�ت �لعجول قد ت�شبح عدو�نية.

بيع اأول �صورة ملكة 
املكرمة يف مزاد

بيعت �أول �شورة فوتوغر�فية على 
�ملكرمة،  مل��ك��ة  �ل��ت��ق��ط��ت  �لإط�����الق 
"�شوذبي"  د�ر  ���ش��ه��دت��ه  م�����ز�د  يف 

للمز�د�ت.
م�شت�شرق  �لتقطها  �لتي  و�ل�شورة 
تعود  �أن��ه��ا  يعتقد  �شهر  هولندي 
 250 مقابل  وبيعت   ،1888 لعام 
�ألف دولر، بح�شب �شحيفة "ديلي 

ميل" �لربيطانية.
�نعقاد  وق��ت  �ل�شحيفة  تذكر  ومل 
لل�شورة  �جل��دي��د  �مل��ال��ك  �أو  �مل���ز�د 
كري�شتيان  للم�شت�شرق  تعود  �لتي 
����ش���ن���وك ه����رخ����رون����ي����ه، �مل���وظ���ف 
�لهولندية  �لقن�شلية  يف  حينذ�ك 

يف جدة.
وك���ان ���ش��ن��وك ه��رخ��رون��ي��ه ميتلك 
�لعربية  �للغة  يف  �أكادميية  خلفية 
وله  �لإ�����ش����الم����ي����ة،  و�ل�����در�������ش�����ات 
موؤلفات عن مكة خالل عام ون�شف 

ق�شاها يف عمله بالقن�شلية.
هرغونيز  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
ي����زور  غ���رب���ي  ب���اح���ث  "�أول  ك�����ان 
حجاجا  ����ش���وره  وت��ظ��ه��ر  مكة"، 
�ملدينة  �إىل  �مل����وؤدي  �ل��ط��ري��ق  على 

�ملقد�شة.
��شتهر  ه��ول��ن��د�،  �إىل  ع��ودت��ه  وبعد 
باعتباره  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  يف 

م�شت�شرقا بارز�.
ل���ل���م���ز�د�ت  ����ش���وذب���ي  د�ر  وق����ال����ت 
�لكتب  م��ن  "جمموعة  ت��ق��دم  �إن��ه��ا 
�لتي  �ل���ف���وت���وغ���ر�ف���ي���ة  و�ل�������ش���ور 
�أت����ت م��ب��ا���ش��رة م���ن ع��ائ��ل��ة �شنوك 
وتتميز  مايو،  �شهر  يف  هرخرونيه 
ب�����ش��ك��ل خ���ا����س ب��اأن��ه��ا ت��ن��ت��م��ي �إىل 
جمموعة �ملوؤلف �خلا�شة، وقد مت 

ربطها ب�شكل خا�س".

دنيا بطمة تك�صف 
عن عملها اجلديد

ك�شفت �لفنانة  دنيا بطمة  عن عمل 
��ر ل���ه، ون�����ش��رت على  ج��دي��د حت�����شّ
عرب  �خل��ا���ش��ة  �شفحاتها  �إح����دى 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي �شورة 
�لت�شجيل،  ����ش��ت��ودي��و  د�خ�����ل  م���ن 
"�نتظروين  قائلة:  عليها  وعلقت 
يف ع��م��ل ر�ئ���ع ق��ري��ب��ا،  �شكر كبر 
للتنمية  �مل��غ��رب��ي��ة  �مل��ل��ك��ي��ة  للهيئة 
و�لعاملي  �لإف���ري���ق���ي  و�ل���ت���و�����ش���ل 
�ه��ت��م��ام��ه��م وث��ق��ت��ه��م وعلى  ع��ل��ى 
بو�شفيحة  حممد  �لأ�شتاذ  ر�أ�شهم 
و�ل�شيدة حنان �لوردي، �لعمل من 
�أحلان  ج��اي،  نبيل  �لأ�شتاذ  كلمات 
�شر�بي   حم���م���د  �مل����ب����دع  وت����وزي����ع 
معاك  �لأغ��اين  ت�شجيل  �ل�شر�حة 
خمتلف جد� �هلل يعطيك �ل�شحة، 

و�شكر� لكم جميعا �شباب".

ملك اأو كتابة حت�صم انتخابات يف الفلبني
يف  ن���ادر�  ت��ع��ادل  �لفلبن  يف  �لن��ت��خ��اب��ات  م�شوؤولو  ح�شم 
قرعة  ط��ري��ق  ع��ن  �ل��ع��م��دة  من�شب  على  �نتخابي  �شباق 
بعملة معدنية. �أعلن �مل�شوؤولون فوز �شو كوديال مبن�شب 
غربي  ب���الو�ن  مقاطعة  يف  �لو�قعة  �أر�كيلي  بلدة  عمدة 

�لبالد بعدما فازت يف قرعة �لعملة �ملعدنية.
ح�����ش��ل ك���ال م���ن ك���ودي���ال، وه����ي ع���م���دة ���ش��اب��ق للبلدة، 
 3495 على  ب��رون��ي��و  ن��وي��ل  �حل���ايل  �ل��ع��م��دة  ومناف�شها 

�شوتا يف �لنتخابات �لتي �أجريت �لإثنن.
�ملعدنية  بالعملة  �ل��ق��رع��ة  �إج����ر�ء  ع��ل��ى  ك��اله��م��ا  وو�ف����ق 
للف�شل يف �لتعادل، �لأمر �لذي قال م�شوؤولون �إنه مقبول 

على �لرغم من �أن لو�ئح حملية حتدد �شحب �لقرعة.
وقال �مل�شوؤول بلجنة �لنتخابات لوي تيتو غويا �إن قرعة 
�آخر يف  ��شتثنائي  �أي�شا يف تعادل  �لعملة �ملعدنية ف�شلت 

�نتخابات على من�شب �لعمدة عام 2016.

تعيق اإقالع طائرة ب�صبب ت�صوق ابنتها 
�أن حاولت �مر�أة  �إىل �ل�شن بعد  تاأخرت رحلة متوجهة 
�نتظار  بهدف  �ملغادرة  ومنعها من  �لطائرة  �إقالع  �إعاقة 
�بنتها �لتي كانت تتب�شع يف �ل�شوق �حلرة، ح�شب مز�عم 
�أح���د �ل��رك��اب. وك���ان م��ق��رر� �أن ت��غ��ادر �ل��ط��ائ��رة �لتابعة 
ل�شركة "Spring Airlines" من بانكوك �إىل �شنغهاي 
يف �ل�شاعة 3:30 �شباحا، لكنها توقفت ملدة ن�شف �شاعة 
عندما حاولت �إحدى �لر� كبات منع طاقم �لطائرة من 
�إغالق �لباب. وقام م�شافر �آخر يدعي �أنه كان على منت 
تظهر  و�ل��ت��ي  ل��ل��ح��ادث،  لقطات  بتحميل  ذ�ت��ه��ا  �ل��رح��ل��ة 
�لطائرة  طاقم  مع  ويتجادلون  يقفون  حمبطن  ركابا 
�لطائرة.  خ��ارج  �لأر����س  على  �ملعنية  �مل���ر�أة  بينما جتل�س 
و�شهد �لفيديو منذ ذلك �حلن تد�ول و��شعا عرب من�شة 

."Douyi" لفيديوهات �لق�شرة �ل�شينية�
و�شرح متحدث با�شم "Spring Airlines" ل�شحيفة 
"ديلي ميل" باأن �لر�كبة ��شتقلت �لطائرة ولكنها حاولت 

منع مدير �ملق�شورة من �إغالق باب �لطائرة.
و�ت�شلت  تت�شوق،  كانت  لأنها  ت��اأخ��رت  �بنتها  �أن  وُي��زع��م 
ب�شرطة �ملطار، مطالبة بالنتظار لأنها خ�شعت لفح�س 
�مل�شافرتن يف  �أخر� تاركة  م�شرتياتها. و�أقلعت �لرحلة 
�ملطار برفقة �حلقائب و�مل�شرتيات، وهبط 160 م�شافر�، 
بودونغ  �شنغهاي  م��ط��ار  يف  �ل��ط��ائ��رة،  م��نت  ع��ل��ى  ك��ان��و� 
�أك��رث من  بتاأخر  �أي  9.14 �شباحا،  �ل�شاعة  �ل��دويل يف 
�شلوك  �لطر�ن  �شركة  ود�ن��ت  �ملحدد.  �ملوعد  عن  �شاعة 

�لركاب "غر �ملتح�شر".

�صورة مروعة لمراأة بعد عملية نفخ �صفاه 
معاناة  يف  بريطانية  لم���ر�أة  �شفاه  نفخ  عملية  ت�شببت 
�لذي  �لأم��ر  �لعملية،  �أثناء  م�شكالت  ب�شبب  لها،  كبرة 
من  تعاين  وتركها  م�شبوق،  غر  نحو  على  وجهها  �شوه 

�آلم �شديدة.
وقالت كيلي ماكفيكر، من وي�شت يورك�شاير يف بريطانيا، 
�إن ح�شوة �ل�شفاه منخف�شة �لكلفة �لتي تبلغ قيمتها 90 
جنيها �إ�شرتلينيا، جلبت عليها م�شكالت مل تكن تتوقعها 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  ذك��رت  ما  وف��ق  �ملا�شي،  مار�س  يف 

�لربيطانية، �جلمعة. املمثلة الأمريكية ليك�سي راب خالل ح�سورها العر�س العاملي الأول لفيلم غدزيال: ملك الوحو�س يف م�سرح TCL ال�سيني بهوليوود.اأ ف ب

بيانات الـ �صو�صيال ميديا 
ت�صلح للتحليل النف�صي

ما  �إن  ج��دي��دة  در����ش��ة  نتائج  قالت 
�شور  من  تويرت  م�شتخدم  ين�شره 
لت�شخي�س  �أد�ة  ي��ك��ون  �أن  مي��ك��ن 
لديه،  �لك��ت��ئ��اب  �أو  �ل��ق��ل��ق  ح��ال��ة 
�ل�شلبية  �مل�����ش��اع��ر  ت��ع��ك�����س  لأن���ه���ا 
�لدر��شة  وك�شفت  بها.  يح�س  �لتي 
�ملكتئب  �أو  �ل��ق��ل��ق  �ل�����ش��خ�����س  �أن 
�حتفاًل  �أق��ل  �شور  ن�شر  �إىل  مييل 
باملناظر �جلميلة، وع��ادة ما تكون 
�أل��و�ن��ه��ا �أق���ل ح��ي��وي��ة، ومت��ي��ل �إىل 

�لرماديات.
على  �لعتماد  �لدر��شة  و�قرتحت 
لل�شو�شيال  �ل�شخ�شية  �ل��ب��ي��ان��ات 
�لتحليل  �إج����������ر�ء  ع���ن���د  م���ي���دي���ا 
�ل��ن��ف�����ش��ي ل�����ش��خ�����س؛ ب����د�ي����ة من 
�ل�شخ�شي،  "�لربوفايل"  ���ش��ورة 
وم����������رور�ً ب���امل���ن�������ش���ور�ت �لأخ������رى 

وخا�شة �ل�شور.
فور  "�شنرت  يف  �لدر��شة  و�أج��ري��ت 
فريق  وق������ام  هيلث"،  دي���ج���ي���ت���ال 
 3200 �أح������دث  ب��ت��ح��ل��ي��ل  �ل��ب��ح��ث 
من�شور على تويرت ل� 877 �شخ�شاً، 
�جلمالية  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  ت��ق��ي��ي��م  ومت 
�أو م��و���ش��وع حتدث  ك��ل ���ش��ورة  يف 
�لبعد  �إىل  للو�شول  �ملن�شور  عنه 
�ل��ب�����ش��ري ور���ش��د ع��الق��ت��ه بحالة 

�لقلق �أو �لكتئاب.
ولحظ فريق �لبحث �أن �ل�شخ�س 
�ل�شخ�شية  ���ش��وره  ين�شر  �ملكتئب 
ع����ادة، وت��رّك��ز د�ئ��م��اً ع��ل��ى �لوجه، 
مع  ����ش���وره  ن�����ش��ر  �إىل  مي��ي��ل  ول 
�شور  و�أن  �لعائلة.  �أو  �لأ���ش��دق��اء 
�ل�شخ�س �لقلق ل تظهر �لتباينات 
�إىل  ميالة  وت��ك��ون  ك��ث��ر�ً،  �للونية 
�ل��رم��ادي��ات لكن ب��درج��ة �أق���ل من 

رماديات �ملكتئب.

ال�صمبانزي .. �صلوك يف�صر ت�صرفات الإن�صان القدمي
�أظهرت جتربة �أجر�ها باحثون يف جامعة نرويجية، �أن 
�لبحث عن  �ل�شمبانزي ميتلك مهار�ت عدة يف  حيو�ن 
�ل��ط��ع��ام، مم��ا ق��د يف�شر ت�شرفات �لإن�����ش��ان �ل��ق��دمي يف 

�إطار �ملهمة ذ�تها.
ومت��ك��ن��ت جم��م��وع��ة ح���ي���و�ن���ات م���ن �ل�����ش��م��ب��ان��زي من 
عن  بحثا  �لأر����س  باطن  يف  و�حل��ف��ر  �لع�شي  ��شتخد�م 
ملعرفة  �إخ��ف��ائ��ه،  �إىل  �ل��ب��اح��ث��ون  عمد  �أن  بعد  �ل��ط��ع��ام، 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  ذك��رت  وفقما  ت�شرفاتها،  كيفية 

�لربيطانية.
و����ش��ت��خ��دم��ت ح��ي��و�ن��ات �ل�����ش��م��ب��ان��زي �ل��ع�����ش��ي ك����اأدو�ت 
للحفر بحثا عن �لطعام بكفاءة عالية، ومل تكتف بذلك 
�ل�شكل  �أي�شا ع�شيا خمتلفة  بع�شها  �ختار  بل  فح�شب، 
للقيام مبهام خمتلفة، يف حن عمدت �أخرى �إىل �شنع 

�أدو�ت خا�شة من �لنباتات.
بت�شوير  �أو�شلو،  بقيادة جامعة  دويل  بحث  فريق  وق��ام 
�ل�شمبانزي يف حديقة حيو�نات �لرنويج، بعد �أن قدمو� 

لها جمموعة من �لفو�كه �ملدفونة و�لع�شي �ملختلفة.
�لباحثن  ت�شاعد  �لنتائج قد  �إن هذه  �لباحثون  ويقول 

على فهم كيف بد�أ �لب�شر �لأو�ئل يف �عتماد �أدو�ت للحفر 
من �لبيئة �ملحيطة به بحثا عن �لطعام.

وما لفت �نتباه �لباحثن �أي�شا، �أن جمموعة �ل�شمبانزي 
��شتخدمت �لع�شي تلقائيا للحفر، رغم عدم تدريبها �أو 
تعر�شها لتجارب �شابقة حليو�نات �أخرى يف �لبحث عن 

�لطعام.
و�شوهدت بع�س حيو�نات �ل�شمبانزي وهي توؤدي بع�س 
�أعطيت  �لتي  �لأدو�ت  با�شتخد�م  �ملختلفة  �ل�شلوكيات 

لها، مثل �حلفر و�لتجريف و�لتثقيب.
�ل�شمبانزي  ح��و�ن  باإمكان  ك��ان  �أن��ه  �لباحثون  ولح��ظ 
�لتمييز بن �لأدو�ت �ملختلفة للحفر بحثا عن �لطعام، 
كاأدو�ت  �لأط���ول  �لع�شي  ��شتخد�م  منها  ع��دد  ف�شل  �إذ 

للحفر.
�إىل  مدفونة  ف��و�ك��ه  �لباحثون  ق��دم  ثانية،  جتربة  ويف 
�أدو�ت  ل��ك��ن دون  �ل�����ش��م��ب��ان��زي،  �أخ����رى م��ن  جم��م��وع��ة 
ميكن من خاللها �لبحث عنها، ويف هذه �حلالة، وجد 
�أيديها للبحث عن  ��شتخدمت  �أن �حليو�نات  �لباحثون 

�لطعام.

اأ�صالة: هذا الإن�صان 
هو غريب

بعد �أن �نتهت �خلالفات بن كل من �لفنانة  �أ�شالة  و�لفنانة  
�خلا�شة  �شفحاتها  �إح����دى  ع��ل��ى  �أ���ش��ال��ة  ن�����ش��رت  �أح�����الم ، 
�لعامل  هذ�  يف  "ل�أحد  �لجتماعي:  �لتو��شل  مو�قع  عرب 
�أ�شخا�س رحلو�...�أّو حّتى  �أو ي�شتمّر يف �خل�شام مع  يعتب 
�أو يتحّدث عّما فعلو� حن كانو� بيننا...  يذكرهم بال�ّشوء 
�إن�شان غريب ! وبعد رم�شان بقلكم  ومن يفعل ذلك فهو 

هو �إن�شان �شو بالظبط".


