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�أمري  من  هاتفيا  �ت�صاال  يتلقى  ز�ي��د  بن  حممد 
�لتي  �لتخريبية  �الأع��م��ال  فيه  ��صتنكر  �لكويت 
تعر�صت لها �أربع ناقالت قرب �ملياه �الإقليمية للدولة

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�م�س �ت�شال هاتفيا من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح 
�لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري دولة �لكويت �ل�شقيقة 
�لتخريبية  ل���أع��م��ال  ��شتنكاره  ع��ن  خ���ل��ه  �أع���رب 
�ملياه  ق��رب  جتارية  ناق�ت  �أرب��ع  لها  تعر�شت  �لتي 

�لإقليمية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
و عرب �شاحب �ل�شمو �أمري �لكويت خ�ل �لت�شال 
جتريها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ت�شفر  �أن  يف  �أم��ل��ه  ع��ن 
تلك  ور�ء  يقف  من  ك�شف  عن  �لدولة  يف  �ل�شلطات 
�لأع���م���ال �ل��ت��خ��ري��ب��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��دد ���ش���م��ة �مل�حة 
�لبحرية و حركة �لتجارة �لعاملية و�إمد�د�ت �لطاقة 
�لدولية.. ومتنى �أن تنعم �ملنطقة و �شعوبها بالأمن 

و�ل�شتقر�ر. 
م��ن ج��ان��ب��ه �أع����رب ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�آل ن��ه��ي��ان ع��ن ت��ق��دي��ره ل�����ش��اح��ب �ل�شمو  ب��ن ز�ي���د 
دولة  �أم���ري  �ل�شباح  �جل��اب��ر  �لأح��م��د  �شباح  �ل�شيخ 
�أخوية جتاه  مو�قف  �أب��د�ه من  ملا  �ل�شقيقة  �لكويت 
�إز�ء  �أ�شقائها  مع  �لكويت  وت�شامن  �لإم���ار�ت  دول��ة 
م���ا ت��ت��ع��ر���س ل���ه �مل��ن��ط��ق��ة م���ن حت���دي���ات لأم��ن��ه��ا و 

��شتقر�رها.

حممد بن ر��شد خ�ل ��شتقباله جموع �ملهنئني ب�شهر رم�شان  )و�م(

حممد بن ر��صد ي�صتقبل جموع 
�ملهنئني ب�صهر رم�صان �لف�صيل

حممد بن ز�يد خ�ل ��شتقباله وفدي وز�رة �ل�شحة و وقاية �ملجتمع و د�ئرة �ل�شحة باأبوظبي   )و�م(

�شهـد حم��شـــرة »علم االبتك�ر: ق�بلية الت�أقلم ب�شكل طبيعي«

حممد بن ز�يد ي�صتقبل وفدي وز�رة �ل�صحة
و د�ئرة �ل�صحة باأبوظبي �ملهنئني ب�صهر رم�صان  •• دبي -وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي “ 
رعاه �هلل “ يف ق�شر �شموه يف زعبيل م�شاء �أم�س جموع 
�أبناء  و  وج��ه��اء  م��ن  �لف�شيل  رم�����ش��ان  ب�شهر  �ملهنئني 
مناطق  خمتلف  م��ن  وف���دو�  �ل��ذي��ن  �أجنالهم  و  �لقبائل 

�لدولة لتهنئة �شموه بهذه �ملنا�شبة �ملباركة.

وتبادل �شموه و �أبناء �شعبه بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم 
�لتهاين و�لتربيكات د�عني �هلل تبارك و تعاىل �أن يجعل 
جمتمع  على  ت�شامح  و  �شعادة  و  خ��ري  �شهر  �ل�شهر  ه��ذ� 
�لإمار�ت و �أن يعيده على قيادتنا �ملعطاءة بدو�م �ل�شحة 
و�لعطاء وعلى دولتنا �لعزيزة با�شطر�د �لتقدم و �لرخاء 
و �لإ�شتقر�ر.                                        )�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
وقاية  و  �ل�شحة  وز�رة  وف��دي  �لبطني   �م�س يف ق�شر 
�ملجتمع و د�ئرة �ل�شحة باأبوظبي �للذين قدما �لتهنئة 

بحلول �شهر رم�شان �ملبارك.
من جهة �أخرى �شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد 
للقو�ت �مل�شلحة بق�شر �شموه يف �لبطني �م�س حما�شرة 
بعنو�ن »علم �لبتكار .. قابلية �لتاأقلم ب�شكل طبيعي« و 
�لتي �ألقاها �لدكتور بو لوتو.           )�لتفا�شيل �س2(

ب��ول��ن��د� ت��غ��ل��ق �ل���ب���اب يف 
�إ�صر�ئيليني م�صوؤولني  وج��ه 

•• وار�سو-وكاالت:

�أع���ل���ن���ت ب����ول����ن����د�، �م���������س، �أن���ه���ا 
مل�شوؤولني  م���ق���ررة  زي�����ارة  �أل���غ���ت 
نيتهم  خلفية  على  �إ�شر�ئيليني، 
ممتلكات  ��شتعادة  م�شاألة  �إث����ارة 
�ملحرقة  ����ش���ودرت خ����ل  ل��ي��ه��ود 
ت�شر  �لتي  �مل�شاألة  وهي  �لنازية، 

و�ر�شو على �أنها �أغلقت.
بيان  وز�رة �خل��ارج��ي��ة يف  وق��ال��ت 
�لإلكرتوين:  موقعها  على  ن�شر 
زي�����ارة  �إل����غ����اء  ب���ول���ن���د�  “قررت 
م�����ش��وؤول��ني �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني ب��ع��د �أن 
�لإ�شر�ئيلي  �جل����ان����ب  �أج��������رى 
�لأخ���رية يف  �للحظة  تغيري�ت يف 
�أن تركز  تركيبة �لوفد، مقرتحا 
�مل���ح���ادث���ات ب�����ش��ك��ل �أ���ش��ا���ش��ي على 
م�شائل متعلقة باإعادة ممتلكات«.
ير�أ�شه  �لذي  �لوفد،  �أن  و�أ�شافت 
�مل�شاو�ة  ل��������وز�رة  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر 
�آيف  �لج��ت��م��اع��ي��ة �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
كانت  و�ر�شو،  �إىل  �شكايل  كوهني 

مقررة يف 13 مايو �جلاري.
يف  �ل���ق���وم���ي���ني  �آلف  وت���ظ���اه���ر 
�ل�شبت،  �ل��ب��ول��ن��دي��ة،  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�أمريكي  ق��ان��ون  ع��ل��ى  �ح��ت��ج��اج��ا 
يهودية  �إع�����ادة مم��ت��ل��ك��ات  ب�����ش��اأن 
�لنازية،  �ملحرقة  خ���ل  �شودرت 
وه���ي �مل�����ش��األ��ة �ل��ت��ي ت���ربز قبيل 
لحق  وق��ت  يف  برملانية  �نتخابات 

هذ� �لعام.

و�شولها  و���ش��م��ان  �إب،  حم��اف��ظ��ة 
يف  �ملتخ�ش�س  �لأور�م  م��رك��ز  �إىل 
�مل�شوؤولني  . كما طالبت  �ملحافظة 
على  �لعاجل  بال�شغط  �لدوليني 
�عتد�ء�تها  ل���وق���ف  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
�لإغاثية  للمنظمات  وم�شايقاتها 
يف �ليمن و�لتي كان �أخرها �لعتد�ء 
فريق منظمة  على  �لنار  و�إط���ق 
و�ل�شتي�ء  �إب  حمافظة  يف  ك��ري 
ونقلت  غ��ذ�ئ��ي��ة.  �شلة   279 على 
وكالة �لأنباء �ليمنية “ �شباأ “ عن 
�أن  �للجنة بيانها �لذي ذكرت فيه 
�لأدوي���ة  ل��ه��ذه  �مللي�شيات  �حتجاز 
 3000 ع��ن  يزيد  م��ا  حياة  يهدد 
�ملحافظة  يف  بال�شرطان  مري�س 
خ��ا���ش��ة ب��ع��د ن��ف��اذ م���ا ي���ق���ارب من 
يف  �ل�����ش��رط��ان  �أدوي����ة  م��ن   50%
�لأور�م  ل��ع���ج  �ملتخ�ش�س  �مل��رك��ز 

�ل�شرطانية يف �ملحافظة .
�لت�شرفات  ه���ذه  �ل��ب��ي��ان  و�ع��ت��رب 
�ملجتمع  ت�شتهدف  �إرهابية  جر�ئم 
�لقو�نني  وت���خ���ال���ف  ع����ام  ب�����ش��ك��ل 
ب��ان��ه��ي��ار للقطاع  �ل��دول��ي��ة وي��ن��ذر 
و�لو�شع  �مل��ح��اف��ظ��ة  يف  �ل�����ش��ح��ي 
حممً�   .. ع���ام  ب�شكل  �لإن�����ش��اين 
�مل�شوؤولية  �لن��ق���ب��ي��ة  �مللي�شيات 
�ل���ك���ام���ل���ة و�مل���ب���ا����ش���رة ع����ن ت����ردي 
غري  �ملناطق  يف  �لإن�شاين  �لو�شع 

�ملحررة.

•• بروك�سل-رويرتز:

ق��ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لربيطاين 
�إي�����ر�ن  �إن  �أم�������س  ج���ريمي���ي ه��ن��ت 
ت�شع�ن  ق���د  �مل��ت��ح��دة  و�ل����ولي����ات 
منطقة  يف  ����ش���ر�ع���ا  ق�����ش��د  دون 
م�شطربة بالفعل، د�عيا �إىل فرتة 
ه���دوء وذل���ك قبيل حم��ادث��ات بني 
�لحتاد �لأوروبي ووزير �خلارجية 

�لأمريكي مايك بومبيو.
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  وي�شعى 
بوقف  ط��ه��ر�ن  ع���زل  �إىل  ت��ر�م��ب 
�شادر�تها �لنفطية بعد �لن�شحاب 
 2015 �أبرم عام  من �تفاق نووي 
ب��ه��دف �حل���د م���ن ب��رن��ام��ج �إي����ر�ن 
�ل���ن���ووي. و�أر����ش���ل ت���ر�م���ب كذلك 
وحاملة  �أمريكية  حربية  طائر�ت 

طائر�ت �إىل �ل�شرق �لو�شط.
وق�������ال ه���ن���ت ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني ل���دى 
حل�شور  ب��روك�����ش��ل  �إىل  و����ش���ول���ه 
�لحت���اد  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء  �ج��ت��م��اع 
�لأوروبي »نحن قلقون للغاية من 
ن�شوب �شر�ع.. من �ندلع �شر�ع... 

من حدوث ت�شعيد دون ق�شد«.
�إز�ء  ق��ل��ق��ه  ع����ن  ه���ن���ت  ع����رب  ك���م���ا 
خم���اط���ر ����ش���ب���اق ت�����ش��ل��ح ن������ووي يف 
�إير�ن  ح���ازت  �إذ�  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
م��ث��ل ه���ذه �لأ���ش��ل��ح��ة. وم���ن �ملقرر 
وق��ت لح��ق مع  يلتقي هنت يف  �أن 
بومبيو �إىل جانب وزيري خارجية 

•• اليمن-وكاالت:

�لعربي،  �لتحالف  مقات�ت  �شنت 
غ�������ار�ت جوية  �لإث�����ن�����ني،  �أم���������س 
مليلي�شيا  وحت��رك��ات  جتمعات  على 
حمافظة  يف  �لنق�بية  �حل��وث��ي 

�ل�شالع جنوب �لب�د.
جتمعات  �ل����غ����ار�ت  و����ش��ت��ه��دف��ت 
وت����ع����زي����ز�ت مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا �حل���وث���ي 
�لنق�بية، غرب مديرية قعطبة 
���ش��م��ايل �مل��ح��اف��ظ��ة، وف���ق م��ا �أورد 
موقع »�شبتمرب نت«، �لتابع لوز�رة 

�لدفاع �ليمنية.
و�أ�شفرت �لغار�ت عن مقتل وجرح 
عدد من عنا�شر ميلي�شيا �حلوثي 
�أ�شلحة،  وت���دم���ري  �لن���ق����ب���ي���ة، 

و�أطقم.
�لأمم  م��ك��ت��ب  �ت���ه���م  ذل������ك،  �إىل 
�ملتحدة لتن�شيق �ل�شوؤون �لإن�شانية 
�لأوت�����������ش�����ا، م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا �حل���وث���ي 
�لنق�بية مبنع و�حتجاز ع�شر�ت 
بامل�شاعد�ت  �مل��ح��م��ل��ة  �ل�����ش��اح��ن��ات 
�أكرث  وتعليق  و�لطبية،  �لإغاثية 
مع  ف���رع���ي���ة  �ت���ف���اق���ي���ة   50 م����ن 
غري  و�لدولية  �لأممية  �ملنظمات 

�حلكومية.
ب��ي��ان ����ش���ادر ع���ن �ملكتب  وك�����ش��ف 
�حلوثي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا  �أن  �لأمم������ي، 
�شاحنة   71“ و�ح��ت��ج��زت  منعت 

�ل�شيا�شة  وم�شوؤولة  وفرن�شا  �أملانيا 
�خل���ارج���ي���ة ب����الحت����اد �لأوروب��������ي 

فيدريكا موجرييني.
�لربيطاين  وزي��ر �خلارجية  وق��ال 
بنا  ينتهي  �أل  م��ن  �ل��ت��اأك��د  »ن��ري��د 
م�شار  �إىل  �إي������ر�ن  ب����اإع����ادة  �لأم�����ر 
د�عيا  �ل��ن��ووي«  �لن�شاط  ��شتئناف 
�إىل فرتة هدوء كي يفهم �جلميع 

�أن �جلانب �لآخر يفكر.
�لتوقيت  �أن  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  وذك���ر 
لجتماع  �مل����ح����ددة  و�ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل 

بومبيو ل تز�ل غري و��شحة.
ح��ام��ل��ة طائر�ت  ت���ر�م���ب  و�أر����ش���ل 
�ل�شرق  �إىل  بي52-  وق�����اذف�����ات 
للقوة  �����ش���ت���ع���ر�����س  يف  �لأو������ش�����ط 
للقو�ت  ت���ه���دي���د�ت  م���و�ج���ه���ة  يف 

�لأمريكية يف �ملنطقة.
وفرن�شا  ب���ري���ط���ان���ي���ا  ورف���������ش����ت 
و�أمل��ان��ي��ا، �ل��دول �لأوروب��ي��ة �ملوقعة 
�لأ�شبوع  �ل���ن���ووي،  �لت���ف���اق  ع��ل��ى 
�إن������ذ�ر�ت ط���ه���ر�ن، بعدما  �مل��ا���ش��ي 
�لتز�ماتها  �جل��م��ه��وري��ة  ق��ل�����ش��ت 
�ملتعلقة بالربنامج �لنووي وهددت 
�نتهاكا  ت�شكل  قد  خطو�ت  باتخاذ 

ل�تفاق.
وقالت وز�رة �خلارجية �لأمريكية 
توقفا  �أل��غ��ى  ب��وم��ب��ي��و  �إن  ب��ي��ان  يف 
مقرر� يف مو�شكو ليذهب بدل من 
ذلك �إىل بروك�شل »لبحث �لأفعال 
�لتي  �لأخ���������رية  و�ل���ت�������ش���ري���ح���ات 
ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ت��ه��دي��د« م��ن جانب 

�إير�ن.

�لإن�شانية  ب��امل�����ش��اع��د�ت  حم��م��ل��ة 
فرب�ير)�شباط(  يف  و�ل���ط���ب���ي���ة 
�إيقاف  ع��ن  ف�شً�  فقط.  �ملا�شي 
ع�������ش���ر�ت �ل�������ش���اح���ن���ات �لأخ�������رى 
و�ملنظمات  �ملتحدة  �لتابعة ل�أمم 
�ل��دول��ي��ة غ��ري �حل��ك��وم��ي��ة ب���اإب يف 
وفق  �ملا�شية”،  �لأخرية  �لأ�شابيع 
ما نقل موقع “عدن تامي” �أم�س 

�لإثنني.
�حتجاز  “�لأوت�شا”  مكتب  و�أك���د 
�لتابعة  �جل������م������ارك  م�������ش���ل���ح���ة 
للحوثيني يف 15 فرب�ير)�شباط( 
�شاحنة   30 ب��اح��ت��ج��از  �مل���ا����ش���ي 
كانت  �مل����ت����ح����دة،  ل��������أمم  ت���اب���ع���ة 
قابلة  ط���ب���ي���ة  �إم������������د�د�ت  حت���م���ل 

�حلديدة،  �إىل  ع���دن  م��ن  للتلف، 
ع�شر�ت  �ح���ت���ج���از  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�ل�شاحنات �لأخرى �لتابعة ل�أمم 
غري  �لدولية  و�ملنظمات  �ملتحدة 
�لأ�شابيع  خ�ل  �إب  يف  �حلكومية 

�لأخرية �ملا�شية.
�لعليا  �ل���ل���ج���ن���ة  ط���ال���ب���ت  وق������د 
لوكوك  م��ارك  �ليمن  يف  ل�إغاثة 
وكيل �لأمني �لعام ل�أمم �ملتحدة 
لل�شوؤون �لإن�شانية من�شق �لإغاثة 
�ل��ط��ارئ��ة ول��ي��ز� غ��ر�ن��دي من�شقة 
�لإن�شانية  لل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم 
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مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:15            
الظهر.......    12:21  
الع�رص........   03:46   
املغرب.....   07:01  
الع�صاء......   08:22

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

وزير� خارجية �مريكا وبريطانيا يف بروك�شل  )� ف ب(

مركبة تابعة ل�أمم �ملتحدة يف �حلديدة  )رويرتز(

نايجل فرج عودة تربك �جلميع

بريط�ني� حتذر من �شراع اأمريكي اإيراين يف املنطقة

حمادثات بني �الحتاد �الأوروبي وبومبيو

التح�لف العربي يق�شف جتمع�ت احلوثيني يف ال�ش�لع

�الأمم �ملتحدة تتهم �حلوثيني باحتجاز �صاحنات �مل�صاعد�ت  
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•• اخلرطوم-وكاالت:

��شتاأنف �ملجل�س �لع�شكري �لنتقايل يف �ل�شود�ن مفاو�شاته 
م��ع وف��د م��ن ق��ي��اد�ت �لح��ت��ج��اج��ات وق���ال �مل��ت��ح��دث با�شم 
ن��اق�����ش��ن��ا ه��ي��ك��ل �ل�شلطة  �ل�������ش���ود�ين:  �مل��ج��ل�����س �ل��ع�����ش��ك��ري 
�لنتقالية و�تفقنا عليه متاما وناق�شنا �ملهام و�ل�شلطات يف 
�مل�شتويات �لث�ثة �ل�شيادي و�لتنفيذي و�لت�شريعي و�تفقنا 
عليها و�شنو��شل �لث�ثاء مناق�شة ن�شبة �مل�شاركة يف �مل�شتوى 

�ل�شيادي و�لن�شب �ملختلفة للم�شتوى �لت�شريعي.
وحذر �ملجل�س �لع�شكري �لنتقايل �حلاكم مر�ر� من قطع 
�لطرق. وماز�لت �ملفاو�شات متعرثة بني �ملجل�س و�ملعار�شة 
�شوؤون  لإد�رة  م�شرتك  ع�شكري  مدين  كيان  ت�شكيل  ب�شاأن 

�لب�د.
وقادة  �ل�����ش��ود�ن  يف  �حل��اك��م  �لع�شكري  �ملجل�س  و����ش��ت��اأن��ف 
ب�شاأن  �أم�����س  �حلا�شمة  مناق�شاتهم  �لحتجاجية  �حل��رك��ة 
�أف��ادت ناطقة با�شم  �إىل �شلطة مدنية، ح�شبما  نقل �حلكم 

�ملحتجني وكالة فر�ن�س بر�س.
وقالت �لناطقة با�شم »قوى �إع�ن �حلرية و�لتغيري« �لذي 

قيادية �شمن  �شخ�شيات  �إن  در�ج  م�شاعر  �لتظاهر�ت  نّظم 
�شفوف �لتحالف، بينها عمر �لدقري و�شاطع �حلاج، ت�شارك 

يف �ملحادثات.
ويجري �لجتماع خلف �لأبو�ب �ملغلقة يف »ق�شر �ل�شد�قة«، 
�أكرب مركز للموؤمتر�ت يف �خلرطوم، بح�شب ما �أفاد مر��شل 

فر�ن�س بر�س يف �ملكان.
وت����اأت����ي �جل���ول���ة �لأخ�������رية م���ن �مل���ح���ادث���ات �ل���ت���ي و�جهت 
�آلف  و����ش��ل  وق��ت  يف  رئي�شية،  م�شائل  ع��دة  ب�شاأن  عقبات 
�لعامة للجي�س  �لقيادة  �عت�شامهم خارج مقر  �ملتظاهرين 

يف �خلرطوم.
وي��ق��ول �مل��ت��ظ��اه��رون �إن��ه��م ع���ازم���ون ع��ل��ى �إج���ب���ار �ملجل�س 
�لع�شكري �حلاكم على ت�شليم �ل�شلطة بعدما دفعو� �جلي�س 

ل�إطاحة بالرئي�س عمر �لب�شري يف 11 ني�شان/�بريل.
�أن  �ل�شبت  �إع����ن �حل��ري��ة و�لتغيري  ق��وى  و�أع��ل��ن حت��ال��ف 
من  ج��دي��دة  ج��ول��ة  لعقد  �حل��رك��ة  دع��ا  �لع�شكري  �ملجل�س 

�ملحادثات.
�ل�شخ�شيات  على  �ملتظاهرين  م��ع  �جلي�س  ق��ادة  ويختلف 
حمل  �شتحل  �لتي  �جل��دي��دة  �حلكم  هيئة  �شت�شمها  �لتي 

�ملجل�س �لع�شكري.
و�قرتح �لقادة �لع�شكريون باأن يقود �لع�شكر �ملجل�س بينما 
�ملدنيون  ي�شكل  ب���اأن  �لحتجاجية  �حل��رك��ة  ق���ادة  يطالب 

غالبية �أع�شائه.
و�أو�خر �ل�شهر �ملا�شي، �شّلم �لتحالف )�لذي ي�شم منظمي 
�لقادة  م��ت��م��ردة(  وف�شائل  معار�شة  و�أح����ز�ب  �لتظاهر�ت 
يقودها  �نتقالية  حكومة  ب�����ش��اأن  مقرتحاته  �لع�شكريني 

�ملدنيون.
لكن �ملجل�س �لع�شكري �أ�شار �إىل �أن لديه »حتفظات عديدة” 

ب�شاأن مقرتحات �لتحالف.
�ملوقف  �إىل  �لتحالف  ت��ط��رق  ع��دم  �إىل  �ملجل�س  �أ���ش��ار  كما 
عليها  ت�شتند  �لتي  �لإ�ش�مية  �ل�شريعة  م��ن  �لد�شتوري 
ل  بينما  �لب�شري  ع��ه��د  يف  ���ش��درت  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ن��ني  جميع 
�ل�شيوعي  �حل��زب  غ��ر�ر  على  علمانية  جمموعات  توؤيدها 
�ل�����ش��ود�ين وب��ع�����س �ل��ف�����ش��ائ��ل �مل��ن�����ش��وي��ة يف ق���وى �إع����ن 

�حلرية و�لتغيري.
وذكر �لتحالف �أنه يريد �أن »يتم حل جميع هذه �لنقاط يف 

غ�شون 72 �شاعة منذ ��شتئناف �ملحادثات.

ا�شتئن�ف املح�دث�ت بني املجل�س الع�شكري وق�دة احلركة االحتج�جية 

�تفاق �لطرفني على هيكل �ل�صلطة �النتقالية 

حزب جديد لتغيري ال�شي��شة جذري�:
�لربيك�صيت: عا�صفة هوجاء ��صمها نايجل فرج

•• الفجر - خرية ال�سيباين

ت�شفيق م�شعور يهّز �لأر�س �لتي تنام حتتها بقايا منجم للفحم.. �شر�خ �ألف 
�أ�شباح  �شخ�س وقوفا وهم يهتفون »نريد �خل��روج، نريد �خل��روج!«، يوقظ 

ما�شي �ملنطقة، �لتي يطلق عليها بب�شاطة »�ل�شمال �ل�شرقي« لإجنلرت�.
)�لتفا�شيل �س14(

خمططا  حت��ب��ط  م��ال��ي��زي��ا 
متفجر�ت وت�صادر  �إرهابيا 

•• كواالملبور-اأ ف ب:

�أع��ل��ن��ت �ل�����ش��رط��ة �مل��ال��ي��زي��ة �أم�س 
�أ�شخا�س  �أرب��ع��ة  توقيف  �لث��ن��ني 
بتنظيم  �رتباط  على  �أنهم  يعتقد 
بحوزتهم  كانت  �لإره��اب��ي  د�ع�����س 
ملهاجمة  وخ���ط���ط���و�  م��ت��ف��ج��ر�ت 

�أماكن عبادة لغري �مل�شلمني.
و�عتقل �مل�شتبه بهم وهم ماليزي 
قاد �ملجموعة و�شخ�شان من �أقلية 
و�إندوني�شي  �لبورمية  �لروهينغا 
�لأ�شبوع  ج���رت  ده���م  ع��م��ل��ي��ات  يف 
�مل���ا����ش���ي يف حم���ي���ط ك���و�لمل���ب���ور 
قائد  وو�شفهم  ترغكانو.  و�إقليم 
�ل�����ش��رط��ة �مل��ال��ي��زي��ة ع��ب��د �حلميد 
بدور باأنهم خلية من تنظيم د�ع�س 
يخططون  ك���ان���و�  �إن���ه���م  وق�����ال   .
لغتيال �شخ�شيات عالية �مل�شتوى 
�أماكن عبادة هندو�شية  ومهاجمة 

وم�شيحية وبوذية يف ماليزيا.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ر��صد ي�صتقبل جموع �ملهنئني ب�صهر رم�صان �لف�صيل
•• دبي -وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي “ رعاه �هلل “ يف ق�شر �شموه يف 
زعبيل م�شاء �م�س جموع �ملهنئني ب�شهر رم�شان �لف�شيل من وجهاء و �أبناء 
�لقبائل و �أجنالهم �لذين وفدو� من خمتلف مناطق �لدولة لتهنئة �شموه 
�ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �شعبه  �أبناء  و  �شموه  تبادل  و  �ملباركة.  �ملنا�شبة  بهذه 
�آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم  حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي �لتهاين و�لتربيكات د�عني 
�هلل تبارك و تعاىل �أن يجعل هذ� �ل�شهر �شهر خري و �شعادة و ت�شامح على 
جمتمع �لإمار�ت و �أن يعيده على قيادتنا �ملعطاءة بدو�م �ل�شحة و�لعطاء 

وعلى دولتنا �لعزيزة با�شطر�د �لتقدم و �لرخاء و �لإ�شتقر�ر.
و قد تناول �جلميع طعام �لإفطار �إىل مائدة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم �لرم�شانية �لعامرة ر�جني �هلل �لعلي �لقدير �أن يدميها 
من نعمة و يحفظها من زو�ل. ح�شر �لأم�شية �لرم�شانية .. �شمو �ل�شيخ 
�آل  ر��شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  بن حممد  �أحمد 
مكتوم للمعرفة و �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شعادة 

خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي.

�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة قائد �مل�شرية �ملباركة موفور �ل�شحة و �لعافية 
و �ل�شعادة ليم�شي بحكمته يف تعزيز نه�شة �لب�د و منجز�تها �حل�شارية 
�شري� على �لنهج �لذي �أر�شاه �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ 

طيب �هلل ثر�ه” يف �لقيادة و�لروؤية.

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س يف ق�شر �لبطني بح�شور �شمو 

�ملباركة على دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وهي تنعم باخلري و�لأم��ن و 
�لأمان و �لزدهار يف ظل �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “ حفظه �هلل” و �أن تبقى موطنا د�ئما للعطاء 
ي��دمي على  �أن  وج��ل  �مل��وىل عز  �شائلني   .. �ملحبة  و  �لتعاي�س  و  �لت�شامح  و 

�ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني .. وفدي 
قدما  �للذين  باأبوظبي  �ل�شحة  د�ئ��رة  و  �ملجتمع  وقاية  و  �ل�شحة  وز�رة 
�لتهنئة بحلول �شهر رم�شان �ملبارك. و تبادل �شموه مع �لوفدين �لتهاين 
بحلول �ل�شهر �لف�شيل و دعا �جلميع �هلل عز و جل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة 

حممد بن ز�يد ي�صتقبل وفدي وز�رة �ل�صحة و د�ئرة �ل�صحة باأبوظبي �ملهنئني ب�صهر رم�صان 

حممد ب��ن ز�ي��د ي�صه�د حما�ص���رة »علم �البتكار: قابلية �لتاأقلم ب�صكل طبيعي« •• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة بق�شر 
حما�شرة  �م�������س  �ل��ب��ط��ني  يف  ���ش��م��وه 
بعنو�ن علم �لبتكار .. قابلية �لتاأقلم 
ب�شكل طبيعي” و �لتي �ألقاها �لدكتور 
�لأع�شاب  علماء  �أ�شهر  �أح��د  لوتو  بو 

و�لبتكار يف �لعامل. 
�شموه  �إىل جانب  �ملحا�شرة  �شهد  كما 
ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  من  كل 
�حل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  �آل 
�ل��ظ��ف��رة و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
حم��م��د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
نهيان  �ل�شيخ  �شمو  و  �ل��ع��ني  منطقة 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
و�لإن�شانية  �خلريية  ل�أعمال  نهيان 
ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ حامد بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد 
�أبوظبي و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  �آل 
�لدويل و �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
�آل نهيان م�شت�شار �شاحب  بن خليفة 
�ل�شيخ  ومعايل  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  �لت�شامح 
�ل�شيوخ  م��ن  ع��دد  و  �آل نهيان  م��ب��ارك 
وكبار  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  و�أع�����ش��اء 

�ل�شخ�شيات. 
و ربط �لدكتور بو لوتو �ملدير �ملوؤ�ش�س 
ملخترب غري �ملتاأقلمني، �لذي يعد �أول 
خمترب للت�شميم �لع�شبي يف �لعامل، 
�إىل  م�شري�  و�لت�شامح،  �لب��ت��ك��ار  ب��ني 
�أبرز  �أن دولة �لإم��ار�ت �لتي تعد �أحد 
�ل����دول �ت��خ��ذت م��ن �لب��ت��ك��ار و�شيلة 
لتحقيق �أهد�فها �ل�شرت�تيجية فيما 

حتتفي هذ� �لعام بالت�شامح. 
بالإقر�ر  ي��ب��د�أ  �لب��ت��ك��ار  �أن  �إىل  ون���وه 
ب�شكل  بنائها  ث��م  �مل��ع��رف��ة وم��ن  ب��ع��دم 
�لإن�شان  �ح��ت��ي��اج��ات  ي��خ��دم  م��رت�ب��ط 
�أ�شا�شها  مما يولد روحا من �لتو��شع 
�لت�شامح بني �لفريق �لو�حد و�ملجتمع 

�لو�حد وكذلك باقي �ملجتمعات. 
و قال �إن مفهومي �لبتكار و�لت�شامح 
حتقيق  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  م��رت��ب��ط��ان 

�مل�شلمات  تلك  �أن  �إىل  لفتا  �ملعرفة” 
ل  �لإنرتنت  من  �مل�شتقاة  �ملعرفة  من 
�أن  �لأ�شل  �إن  بل  ت�شجع على �لبتكار 
�لأجيال  �أم���ام  �شانحة  �لفر�شة  ن��دع 
�مل���ق���ب���ل���ة ل���ل���ت���خ���ي���ل وع��������دم �ل���ق���ب���ول 
يثبت  ق��د  �ل��ت��ي  �ل��ن��ظ��ري��ة  بامل�شلمات 

جناحها �أو ف�شلها يف �مل�شتقبل. 
�لذي  �لنمط  �إىل  �ملحا�شر  ت��ط��رق  و 
�لعامل  �ل��وظ��ائ��ف يف  �أغ��ل��ب  ب��ه  تت�شم 
�لوظائف  تلك  �أن  �إىل  م�شري�  �ل��ي��وم 
�إىل  م�شتند�  �لب��ت��ك��ار  م��ه��ارة  تتطلب 
�لجتماعي  “لينكد �إن”  در��شة ملوقع 
�ملهار�ت  �أك����رث  �أن  �إىل  ت�����ش��ري  و�ل���ت���ي 
تتطلب  �لآن  �لعمل  �شوق  يف  �ملطلوبة 
على  �ل�����ق�����درة  و  �لإب�����������د�ع  م�����ه�����ار�ت 

�لتاأقلم. 
�أن ح��ق��ائ��ق كثرية  �مل��ح��ا���ش��ر  و�أو����ش���ح 
�ك��ت�����ش��اف��ه��ا حتى  ي��ت��م  �ل���ع���امل مل  يف 
�لطبيعية  �لأ�شعدة  جميع  على  �لآن 
�لعلمية وهو ما يعزز  و�لبيئية وحتى 
�لعنان  �إط������ق  ع��ل��ى  �ل���ق���درة  ل��دي��ن��ا 
لكت�شافها منوها �إىل ما �أكده �لعلماء 
ب�شاأن �أن %90 من �ملعلومات �ملرئية 
يف �لدماغ تقع يف �ملنطقة �لرمادية /

حتتاج �إىل �كت�شاف من جديد/ بينما 
تقع %10 فقط يف �ملنطقة �خل�شر�ء 

وهي �لتي مت �لتعرف �إليها باإتقان. 
�ملحا�شر  �أ���ش��اد  حما�شرته  ختام  يف  و 
بامل�شتوى �لبتكاري �لذي و�شلت �إليه 
�أي�شا  �مل���د�ر����س �لإم��ار�ت��ي��ة و�ل��ط��ل��ب��ة 
�نده�س من م�شتوى طلبة  �إن��ه  وق��ال 
ومد�ر�س �لإم��ار�ت يف زيارته �لأخرية 
قبل �أ�شهر ومدى �لتفاعل بني �لطلبة 
ما يختلف كثري�  و حما�شريهم وهو 

عن بلد�ن كثرية يف �لعامل«. 
ويعتمد بو لوتو يف عمله على م�شاركة 
�جلمهور �إذ ي�شعى �إىل ت�شجيع �لنا�س 
باعتباره  �ل���ع���امل  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  ع��ل��ى 
م��ت�����ش��� ب��ك��ل ج���و�ن���ب ح��ي��ات��ه��م من 

خ�ل �لتمكني. 
وق����ادت �أف��ك��ار ب��و ل��وت��و ب�����ش��اأن �أهمية 
�لعلم للنا�س �لعاديني �إىل �مل�شاركة يف 
�ملعار�س �لتي يقيمها متحف �لعلوم يف 
لندن وبف�شل برنامج لوتو �لتعليمي 
مت ن�شر �أول ورقة بحث جمازة علميا 

كتبها �أطفال �ملد�ر�س. 
يذكر �أن بولوتو يعمل حاليا ��شتاذ� يف 
لندن  بجامعة  “غولد�شميث”  كلية 

وباحثا ز�ئر� بجامعة نيويورك.

تام،  ب�شكل  ل��ي��ت��اأق��ل��م  ب��ع��د  ي��ت��ط��ور  مل 
م�شري� �إىل �نعد�م قيمة �لبيانات �لتي 
تقع على حو��شنا ما مل ي�شل �لدماغ 
�ل��ب�����ش��ري مل��رح��ل��ة م���ن �ل��ت��ط��ور �لتي 
�لكامنة  �لفو�ئد  �إىل  للو�شول  توؤهله 
و�ل�شور  و�ملعلومات  �لبيانات  تلك  يف 

�لتي يتم تخزينها يف عقولهم. 
عدم  ت����اأث����ري  ي��ق��ت�����ش��ر  “ ل   : وق������ال 

�لتفكري �لنمطي وعليه فاإن قر�ر�تهم 
�أن تو�شف بالبتكارية وقال  ل ميكن 
:” �إننا نكره عدم �ليقني، ومع مرور 
�ل���زم���ن ت�����ش��ب��ح �لأدم���غ���ة غ���ري ق���ادرة 
ع��ل��ى �ل��ت��ن��ب��وؤ و�ل��ت��ف��ك��ري مب���ع���زل عن 
خزنتها  �ل��ت��ي  �لنمطية  �ل�����ش��ور  تلك 
�لنظر عن مدى  �لأدم��غ��ة بغ�س  تلك 
�لب�شري  �ل��دم��اغ  �أن  و�أك���د  �شحتها.  

و�لت�شامح يتطلب  �لبتكار  �لريادة يف 
�لتخل�س  للب�شر  تتيح  بالغة  �شجاعة 
م��ن �مل���خ���زون �مل��ع��ريف �ل��ن��م��ط��ي �لذي 
�لب�شري  �ل��ف��ك��ر  ت��ق��ي��ي��د  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 
من  ل�أ�شياء  م�شو�شة  �شورة  وير�شم 
يف  �شحيحة  وكاأنها  ب��دت  �إن  و  حولنا 
بال�شورة  لرتباطها  �لكثريين  �أع��ني 

�لنمطية �لتي خزنتها عقولهم. 

�لقدرة  ع��دم  �أو  �لتاأقلم  على  �ل��ق��درة 
�حلقيقية  �ل��ق��ي��م  �إىل  �ل��و���ش��ول  ع��ل��ى 
ذل��ك لي�شل  ب��ل يتجاوز  �لأف���ر�د  على 
فال�شركات  و�ملوؤ�ش�شات،  �ل�شركات  �إىل 
�لأك������رث جن���اح���ا ه���ي �ل���ت���ي ت��ن��ج��ح يف 
م�شت�شهد�  �ل��ي��ق��ني  ع���دم  م���ن  ت��ق��ل��ي��ل 
وموؤ�ش�شات  ���ش��رك��ات  ع��م��ل  ب��ا���ش��ل��وب 
�لأدمغة  �أن  م��وؤك��د�   “ عاملية  خدمية 

و�لإبد�ع  �لبتكار  �عتماد  �أن  و�أو���ش��ح 
و�لو�شول  �لتحديات  لتجاوز  �شعار� 
�إىل �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية يعد �أمر� 
�أن  �إل  ملحا  مطلبا  يكن  مل  �إن  هاما 
�لو�شول �إىل نتائج يتطلب �لكثري من 

�لعمل و�لتغيري. 
�أن �لب�شر بطبيعتهم  و�أ�شاف بو لوتو 
وبالتايل  �ل��ن��م��ط��ي��ة  ل��ل�����ش��ور  �أوف���ي���اء 

�ل��ت��ي ت��دي��ر ت��ل��ك �ل�����ش��رك��ات لب���د �أن 
توؤمن ب�شرورة هدم �ل�شور و�أ�شاليب 
�لتفكري �لنمطية �لتي و�شفها بالعدو 

�لأول ل�بتكار و�لإبد�ع. 
�لتي  �لتحديات  �إىل  �ملحا�شر  ول��ف��ت 
 50% نحو  �ت�شال  يف  �لب�شر  تو�جه 
�ل��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة ب�شكل  ب��ال�����ش��ب��ك��ة  م��ن��ه��م 
“ عموم  �أ�شماه  د�ئ��م وهو ما يولد ما 

�أ�صاد بامل�صتوى �البتكاري �لذي و�صلت �إليه �ملد�ر�س �الإمار�تية و�لطلبة فيها
�ملحا�صر �لدكتور بو لوتو: 

اأكرث امله�رات املطلوبة يف �شوق العمل االآن تتطلب مه�رات االإبداع و القدرة على الت�أقلم
االبتك�ر يبداأ ب�الإقرار بعدم املعرفة ومن ثم بن�ئه� ب�شكل مرتابط يخدم احتي�ج�ت االإن�ش�ن 

حب االإن�ش�ن لل�شور النمطية والتفكري النمطي يجعل االأدمغة غري ق�درة على التنبوؤ والتفكري مبعزل عن تلك ال�شور
مفهوم� االبتك�ر والت�ش�مح مرتبط�ن وحتقيق الري�دة فيهم� يتطلب التخل�س من املخزون املعريف النمطي الذي يقيد الفكر الب�شري 
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اأخبـار الإمـارات

بهدف دمج املحكومني يف املجتمع وتعزيز تواجدهم يف من�زلهم وبني اأ�شرهم

برئا�صة من�صور بن ز�يد ..»�لوز�ري للتنمية« يناق�س قر�ر 
تنظيم �لتتبع �الإلكرتوين للمحكومني يف �الإجر�ء�ت �جلز�ئية

حمد�ن بن ز�يد ي�صتقبل �لفائزين بجائزة هيئة �لبيئة �أبوظبي و�ملهنئني بال�صهر �لف�صيل

خرب�ء قانونيون ل� »و�م«: �صالمة �ملالحة �لبحرية م�صوؤولية دولية

•• دبي-وام:

�لفر�شة”  “�شو�عد  �لرم�شانية  باكورة مبادر�تها  دبي  �أطلقت جمارك 
�إفطار �شائم خ�ل �شهر  �ألف وجبة   20 �لتي من خ�لها يتم توزيع 
�آلف   5 بو�قع  �ملغرب  �أذ�ن  قبيل  �ملركبات  قائدي  �ملبارك على  رم�شان 
وجبة كل يوم �شبت بالقرب من تقاطع �لإ�شار�ت �ملرورية �لو��شل بني 
�شارعي �ل�شيخ ر��شد و�مليناء حيث تهدف هذه �ملبادرة �إىل تعزيز مفهوم 

�لإح�شان و�خلري وغر�شها يف �ملجتمع بكافة فئاته.
وجاءت �لفعالية �شمن �حلملة �لرم�شانية لفريق غّياث �لتطوعي وق�شم 
حمبوب  �أحمد  فيها  �شارك  وق��د  دب��ي  جمارك  يف  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
م�شبح �ملدير �لعام جلمارك دبي وفيليب فر�ين �لقن�شل �لأمريكي يف 

دبي ونحو 200 متطوع من �أع�شاء فريق غّياث مع �أطفالهم و�شباط 
و�أفر�د مركز �شرطة �ملو�نئ وجمموعة �لطفال.

�لع�قات  وت��ع��م��ي��ق  مت��ت��ني  �إىل  �لفر�شة”  “�شو�عد  ح��م��ل��ة  وت�����ش��ع��ى 
�لإن�شانية بني �أفر�د �ملجتمع وتعزيز مفهوم �لإح�شان و�خلري وهذ� ما 
ر�شخه �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” يف 
دعم مبادر�ت �خلري، وت�شجيع �أفر�د �ملجتمع على �مل�شاركة بها وتوعيتهم 

باأهمية �لعمل �خلريي و�ملجتمعي.
و�أكد �أحمد حمبوب م�شبح حر�س جمارك دبي �شنوياً وتز�مناً مع �ل�شهر 
�شمن  وو�شعها  �خل��ريي��ة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد  تنظيم  على  �لف�شيل 
حتقيق  يف  ل�إ�شهام  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  يف  �ل�شرت�تيجية  خططها 
و�لعطاء  �ل��ب��ذل  م�شاعر  وتعزيز  �ملجتمعي  و�لت�شامن  �لتكافل  م��ب��د�أ 

ين�شجم  �لإم���ار�ت مبا  به جمتمع  و�ت�شم  �حلنيف  ديننا  به  �أم��ر  �ل��ذي 
لل�شعادة  �لوطني  �لربنامج  و�أه���د�ف  �لر�شيدة  حكومتنا  توجهات  مع 
و�لإيجابية �لهادفة لإحد�ث تاأثري �إيجابي يعزز م�شتويات جودة �حلياة 
يف �ملجتمع عرب ت�شجيع �لأف��ر�د و�ملوؤ�ش�شات على خدمة �ملجتمع ودعم 
لل�شهر  مو�كبة  �أطلقت  �ل��د�ئ��رة  �أن  و�أ���ش��اف  �لتطوعي.  �لعمل  جم��ال 
�لف�شيل 7 مبادر�ت خريية يتم تنفيذها خ�ل �شهر رم�شان وهي �ملري 
�لرم�شاين ومن خ�له يتم توزيع �ملو�د �لغذ�ئية �لأ�شا�شية على �ألفني 
�أ�شرة متعففة يف خمتلف �إمار�ت �لدولة بالتعاون مع �جلمعيات �خلريية 
�لفر�شة وفطرة �خلري  �لدولة ووجبات �خلري و�شو�عد  �ملعتمدة لدى 
و�إفطار �شائم وفطور مع كبار �ملو�طنني وم�شاركة متطوعي �لد�ئرة يف 
حملة “رم�شان �أمان” ..م�شري�ً �إىل �أن جميع �ملبادر�ت ت�شب يف تعميق 

�أفر�د �ملجتمع �ملو�طنني و�ملقيمني  مبد�أ �لأخوة و�لإن�شانية بني جميع 
هدفت  �لتي  �لطيبة  ومبادرتهم  �لتطوعي  غّياث  فريق  جهود  ..مثمناً 

�إىل توطيد �لت�حم و�لتو��شل �ملجتمعي.
مبادرة  يف  بامل�شاركة  �شعادته  عن  بدبي  �لأمريكي  �لعام  �لقن�شل  وعرب 
ي�����ش��ارك يف  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  وه��ي  �لفر�شة”  “�شو�عد  دب��ي  ج��م��ارك 
مار�س  يف  �ل��دول��ة  يف  �جلديد  عمله  مهام  ت��ويل  منذ  رم�شانية  فعالية 
�لتي  �خلريية  �مل��ب��ادر�ت  تنفيذ  يف  دب��ي  جمارك  جهود  ..مثمناً  �ملا�شي 
ت�شتهدف �إي�شال ر�شالة للعامل �أجمع باأن �لإمار�ت بلد �خلري ..موؤكد�ً 
تاأتي  و�ل��ت��ي  رم�شان  يف  خريية  م��ب��ادر�ت  يف  يتطوع  م��رة  �أول  تلك  �أن 
بنتيجة �إيجابية لإ�شعاد جميع �أفر�د �ملجتمع بكافة جن�شياتهم وتعزيز 

جودة �حلياة و�لرفاهية لكل مو�طن ومقيم.

حاكم �ل�صارقة يو��صل تقبل �لتهاين ب�صهر رم�صان

جمارك دبي توزع 20 �ألف وجبة �إفطار �صائم خالل �صهر رم�صان

•• ال�سارقة-وام:

�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و��شل 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأعلى  ب���ن حم��م��د 
حاكم �ل�شارقة بح�شور �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
نائب  �لعهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
م�شاء  �ل��ع��ام��ر  �ل��ب��دي��ع  بق�شر  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�م�س تقبل �لتهاين ب�شهر رم�شان �لف�شيل من 
و  �مل�شوؤولني  وكبار  �ل�شيوخ  من  �ملهنئني  جموع 
وجهاء �لقبائل و�أعيان �لب�د و �ملو�طنني و�أبناء 
�جلاليات �لعربية و�لإ�ش�مية و وفود �ملوؤ�ش�شات 
بحكومة  �لإع����م���ي���ة  و  �خل���دم���ي���ة  و�ل�����دو�ئ�����ر 
بهذه  تهانيهم  ع��ن  �جلميع  �أع���رب  و  �ل�����ش��ارق��ة. 
�ملنا�شبة �لإ�ش�مية �لعزيزة على قلوب �مل�شلمني 
ر�جني �ملوىل عز و جل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة على 
دولة  على  و  �لعافية  و  �ل�شحة  مب��وف��ور  �شموه 
�لتقدم و �لزده���ار و على  �لإم���ار�ت مبزيد من 

�خلري  و  باليمن  و�لإ�ش�مية  �لعربية  �لأمتني 
و �لربكات. ح�شر �ملقاب�ت �ل�شيخ عبد �هلل بن 
حممد �آل ثاين �مل�شت�شار يف مكتب �شمو �حلاكم و 
�ل�شيخ خالد بن عبد �هلل �لقا�شمي رئي�س د�ئرة 
بن  �ل�شيخ خالد  و  و�جل��م��ارك  �لبحرية  �مل��و�ن��ئ 
�شقر �لقا�شمي رئي�س هيئة �لوقاية و �ل�ش�مة 
و �ل�شيخ خالد بن ع�شام �لقا�شمي رئي�س د�ئرة 
�لطري�ن �ملدين و�ل�شيخ �شامل بن عبد �لرحمن 
�ل�شيخ  و  �حل��اك��م  �شمو  مكتب  رئي�س  �لقا�شمي 
مطار  هيئة  م��دي��ر  �لقا�شمي  �شعود  ب��ن  في�شل 
عبد�هلل  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  و  �ل���دويل  �ل�شارقة 
بال�شارقة  �ملدين  د�ئ��رة �لطري�ن  �آل ثاين مدير 
و �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد �لقا�شمي مدير فرع 
�لأوقاف  و  �لإ�ش�مية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة 
بال�شارقة و �شعادة ر��شد �أحمد بن �ل�شيخ رئي�س 
�ل���دي���و�ن �لأم����ريي وع���دد م��ن روؤ����ش���اء �لدو�ئر 

و�ملوؤ�ش�شات �ملحلية.

•• اأبوظبي-وام:

بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�حل��اك��م يف  نهيان ممثل  �آل  ز�ي���د 
جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��ظ��ف��رة  منطقة 
�أبوظبي   – �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة 
�مل���وظ���ف���ني  �ل���ن���خ���ي���ل  ق�������ش���ر  يف 
للتميز  �لد�نة  بجائزة  �لفائزين 
�لهيئة  نظمتها  �ل��ت��ي  �ل��د�خ��ل��ي 
�إط��ار توجه  يف دورت��ه��ا �لثالثة يف 
�أبوظبي لتحفيز �جلهات  حكومة 
�ل���ع���م���ل لرفع  ع���ل���ى  �حل���ك���وم���ي���ة 
�آليات  وحت�����ش��ني  �أد�ئ���ه���ا  م�شتوى 

�لعمل يف قطاعاتها �لد�خلية.
للفائزين  �ل����دروع  ���ش��م��وه  و���ش��ّل��م 
�لذين  �لأف��ر�د  باجلائزة عن فئة 
موظفاً   15 �إىل  ع��دده��م  و���ش��ل 
�شيخة  �لدكتورة  �شعادة  بح�شور 
�لعام  �لأم�����ني  �ل���ظ���اه���ري  ����ش���امل 

جلنة  و�أع�����ش��اء  للهيئة  ب��الإن��اب��ة 
�لإد�رة �لتنفيذية بالهيئة.

وهناأ �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�لفائزين  �مل��وظ��ف��ني  ن��ه��ي��ان  �آل 
ومتيزهم  جهودهم  عاليا  مثمنا 
هيئة  �ن  م���وؤك���د�ً  عملهم  �أد�ء  يف 
بكفاء�ت  ت��زخ��ر  �أب��وظ��ب��ي  �لبيئة 
خمتلف  يف  ف����اع����ل����ة  وخ�����������رب�ت 
�ملناخ  و�أن  و�لتخ�ش�شات  �ملجالت 
يت�شم  �لذي  و�لتعاوين  �لإيجابي 
ب����ه �ل���ع���م���ل يف �ل��ه��ي��ئ��ة ي���ع���د من 
على  للتحفيز  �لرئي�شة  �ملقومات 

�لإبد�ع و�لبتكار.
م��ون عن  �مل��ك��َرّ م��ن جانبهم ع���رَبّ 
�شمو  ل��ل��ق��اء  و�إم��ت��ن��ان��ه��م  �شكرهم 
�آل نهيان  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�للفتة �لكرمية  �أن هذه  موؤكدين 
من �شموه �شت�شهم يف بث �لطاقة 
�لإيجابية لديهم وحتفيزهم على 

مو��شلة �لعطاء ل�رتقاء باأد�ئهم 
وبذل �ملزيد من �جلهد و�لتميز.

م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى ����ش��ت��ق��ب��ل �شمو 
�آل نهيان  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 

و�ملهنئني  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن  ع����دد� 
ب�شهر رم�شان �ملبارك.

�لتهاين  و�حل�شور  �شموه  وتبادل 
و�لتربيكات بهذه �ملنا�شبة �ملباركة 
يعيدها  �أن  وج���ل  ع��ز  �هلل  د�ع���ني 
على �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�شحة  مب��وف��ور  �هلل”  “حفظه 
و�ل��ع��اف��ي��ة وع��ل��ى �شعب �لإم����ار�ت 
و�لإ�ش�مية  �لعربية  و�لأم��ت��ني 

باليمن و�خلري و�لربكات.
�شلطان  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اءي��ن  ح�شر 
خ��ل��ف��ان �ل��رم��ي��ث��ي وك���ي���ل دي����و�ن 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
بو�شهاب  ح��م��د  ع��ي�����ش��ى  و����ش���ع���ادة 
م�شت�شار �شمو رئي�س هيئة �له�ل 
�أحمد  و�شعادة  �لإمار�تي  �لأحمر 
م���دي���ر مكتب  �ل���ظ���اه���ري  م��ط��ر 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة.

•• اأبوظبي-وام:

�����ش���ت���ع���ر����س �مل���ج���ل�������س �ل��������وز�ري 
�لذي  �ج��ت��م��اع��ه  خ����ل  للتنمية 
�شوؤون  وز�رة  يف  �م�س  م�شاء  عقد 
�شمو  برئا�شة  باأبوظبي  �لرئا�شة 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�شوؤون �لرئا�شة عدد� من �ملو��شيع 
�مل���درج���ة ع��ل��ى ج����دول �أع��م��ال��ه يف 
�أد�ء  �ل�����ش��اأن �حل��ك��وم��ي وت��ط��وي��ر 

�ملوؤ�ش�شات. 
ك�����م�����ا ������ش����ت����ع����ر�����س ع�����������دد� من 
و�لتقارير  و�مل���ب���ادر�ت  �ل���ق���ر�ر�ت 
�إ�شد�ر  ن��اق�����س  ح��ي��ث  �حل��ك��وم��ي��ة، 
تنفيذ  ب�شاأن  �ل��وزر�ء  قر�ر ملجل�س 
�لهادف  �لإل���ك���رتون���ي���ة،  �مل��ر�ق��ب��ة 
�مل�شتخدمة  �لو�شائل  تنظيم  �إىل 
�لإلكرتونية  �مل��ر�ق��ب��ة  تنفيذ  يف 
و�آليات  و���ش��و�ب��ط  ل��ل��م��ح��ك��وم��ني 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف ج��م��ي��ع م��ر�ح��ل��ه��ا �أو 
�لو�شائل  من  و�ل�شتفادة  بع�شها، 
�لإل��ك��رتون��ي��ة �حل��دي��ث��ة يف تنفيذ 
�ملن�شو�س  و�لإج�����ر�ء�ت  �لأح��ك��ام 
عليها، وهو ما ميثل �أحد �ملفاهيم 
�لإجر�ئية  ل��ل��ق��و�ع��د  �حل���دي���ث���ة 

و�جلز�ئية يف �لدولة. 
�ل����ق����ر�ر يف دمج  �آث������ار  وت��ن��ع��ك�����س 
�ملجتمع،  يف  و�ملحكومني  �ملتهمني 
ويخفف من �لآثار �ل�شلبية لتقييد 
�لأ�شخا�س و�لإفر�ج  �حلرية على 
بها  �ملق�شي  �ل��ع��ق��وب��ة  تنفيذ  م��ع 
�ملر�قبة  حت����ت  �ل���و����ش���ع  ب���ن���ظ���ام 
ميار�شون  وجعلهم  �لإلكرتونية، 
�أ�شرهم،  ب���ني  �ل��ي��وم��ي��ة  ح��ي��ات��ه��م 
ل���ل��ت��ز�م بقو�عد  ومي��ث��ل ح��اف��ز�ً 
و  �مل��ن�����ش��اآت،  يف  �لعقابية  �ل�شلوك 
عليهم  للمحكوم  �لفر�شة  �عطاء 
�لإيجابية  �شماتهم  ع��ن  للتعبري 
وعن قدرتهم على �لتغيري و�إعادة 
ومع  �لأ���ش��ري��ة  ع�قاتهم  ترتيب 

�ملجتمع. 
وي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق �لآل���ي���ة م���ن خ�ل 
و�شائل �إلكرتونية ت�شمح باملر�قبة 
ع����ن ب���ع���د، وت����ل����زم �خل���ا����ش���ع لها 
�إلكرتوين  �إر����ش���ال  ج��ه��از  ب��ح��م��ل 

•• اأبوظبي-وام: 

�أك�������د خ�������رب�ء وم��ت��خ�����ش�����ش��ون يف 
�لقانون �لدويل �أن �شمان �ش�مة 
�مل��ي��اه �لدولية  �مل���ح��ة يف  وح��ري��ة 
تتقا�شمها  جماعية  م�شوؤولية  هي 

جميع دول �لعامل . 
و�أ�شارو� يف ت�شريحات لوكالة �أنباء 
�لقانون  �ن  �إىل  “و�م”  �لإم����ار�ت 
�ل�����دويل ي��ج��رم ب�����ش��ك��ل ق��اط��ع كل 
ج��ه��ة ت��ق��وم ب����اأي ع��م��ل م���ن �شاأنه 
�مل�شائق  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  �ل��ت��اأث��ري 
��شتخد�ما  و�مل��ح��ي��ط��ات  و�ل��ب��ح��ار 
قانونا،  وحم���دد�  و�شلميا  تعاونيا 
ومبا ي�شر مب�شالح �لب�شرية على 

�مل�شتويني �لفردي و�جلماعي. 
وقال �لدكتور حممد ح�شن عميد 
�لإمار�ت  جامعة  يف  �لقانون  كلية 
و�أخ�����ش��ائ��ي �ل��ق��ان��ون �ل�����دويل، �إن 
م�شوؤولية حماية �مل�حة �لبحرية 
�ل�شفن  ت���ن���ق���ل  ح����ري����ة  و����ش���م���ان 
ه���ي م�����ش��وؤول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 
�لبحرية  �مل��م��ر�ت  �أن  �ع��ت��ب��ار  على 
�ل��ت��ي ت�شري ع��ربه��ا هذه  �ل��دول��ي��ة 
دولة  ل�����ش��ي��ادة  تخ�شع  ل  �ل�����ش��ف��ن 
دول  جميع  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  معينة 
حال  يف  بالتحرك  مطالبة  �لعامل 
وقوع �أي حادث يهدد �ش�مة هذه 

�ل�شفن. 
�لفرق  ح�����ش��ن  �ل����دك����ت����ور  و�����ش����رح 
�لإقليمي  �ل���ب���ح���ري  �مل���ج���ال  ب���ني 
-�مل��ي��اه �لإق��ل��ي��م��ي��ة- وب��ني �ملناطق 

�لو�شع حتت  ف��رتة  ط��و�ل  مدمج 
حتديد  يف  وي�����ر�ع�����ى  �مل����ر�ق����ب����ة، 
�ملن�شو�س  و�لأم����اك����ن  �ل���ف���رت�ت 
�مل���ح���ك���وم عليه  ع��ل��ي��ه��ا مم���ار����ش���ة 
ن�شاطاً مهنياً �أو حرفياً، �أو متابعة 
�أو  �مل��ه��ن��ي،  �ل��ت��دري��ب  �أو  �لتعليم، 
�أي  �أو  �ل��ط��ب��ي��ة،  �مل��ع��اجل��ة  ت��ل��ق��ي 
�لنيابة  ت��ق��دره��ا  �أخ�����رى  ظ����روف 

�لعامة �أو �ملحكمة �ملخت�شة. 
�لإطار  �ملجل�س مبادرة  ناق�س  كما 
�ملن�شاآت  وم����رون����ة  لأم������ن  �ل����ع����ام 
�جلهود  توحيد  بهدف  �حليوية، 
ومرونة  �أم��ن  جم��ال  يف  �لوطنية 
وتقييمها  �ل���ت���ح���ت���ي���ة  �ل���ب���ن���ي���ة 
وت�شنيفها ح�شب �لأولوية، وو�شع 
من  حلمايتها  �ل���زم��ة  �خل��ط��ط 
و�شمان  حم��ت��م��ل��ة  �أخ����ط����ار  �أي������ة 
وخدماتها  ع��م��ل��ه��ا  ����ش��ت��م��ر�ري��ة 
�لظروف  ب��اأك��م��ل وج���ه يف ج��م��ي��ع 
�ملحتملة، �إىل �إد�رة �ملخاطر ب�شكل 
�لأمن  لتحقيق  و�شامل  منهجي 

و�ملرونة. 
مناق�شة  مت��ت  �لإط�����ار  نف�س  ويف 
نف�شك  “ �ح���م���ي  م���ب���ادرة  ن��ت��ائ��ج 
�أطلقت  و�ل��ت��ي  و�شعك”  بتعديل 
ت�شوية  بهدف  �ملا�شية  �لفرتة  يف 

�لق���ت�������ش���ادي���ة �ل���ب���ح���ري���ة و�مل���ي���اه 
�ملياه  �ن  �إىل  م�����ش��ري�  �ل���دول���ي���ة، 
�لإقليمية لكل دولة هي �ملياه �لتي 
متتد م�شافة 12 مي� بحريا من 
�شو�طئها  على  �لأ���ش��ا���س  خ��ط��وط 
عليها  �ل���������ش����ي����ادة  ح�����ق  ومت���ت���ل���ك 
�ل�شيد  يف  �ل��ت��ح��ك��م  ذل����ك  يف  مب���ا 
و�مل�حة و�ل�شحن �لبحري ع�وة 
�لبحرية  �مل�����ش��ادر  ����ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
و������ش����ت����غ�����ل �ل������������رثو�ت �مل���ائ���ي���ة 

�لطبيعية �ملوجودة فيها. 
�أما �ملياه �لقت�شادية، فهي منطقة 
 200 �إىل م�����ش��اف��ة  ب��ح��ري��ة مت��ت��د 
م��ي��ل ب��ح��ري ت��ق��ا���س م���ن خطوط 
قيا�س  ي��ب��د�أ منها  �ل���ذي  �لأ���ش��ا���س 
للدولة  وي��ح��ق  �لإق��ل��ي��م��ي،  �لبحر 
خا�شة  ح��ق��وق��اً  عليها  مت��ار���س  �أن 
مو�ردها  و��شتخد�م  �ل�شتغ�ل  يف 
ل��ه��ا �تخاذ  �ل��ب��ح��ري��ة، ك��م��ا ي��ح��ق 
هذه  يف  �شفنها  حلماية  �ج��ر�ء  �أي 

�ملنطقة. 
يو�شح  �لدولية،  للمياه  وبالن�شبة 
�ل���ق���ان���ون يف جامعة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
�ملحيطات  مناطق  باأنها  �لإم��ار�ت، 
دولة،  �أي  �شلطة  خ���ارج  تقع  �ل��ت��ي 
وت�����ب�����د�أ ب�����ش��ك��ل ع������ام ب���ع���د 200 
م��ي��ل ب��ح��ري، م��ن ���ش��و�ح��ل �لدول 
�أن  م��وؤك��د�  للمحيطات،  �مل��ت��اخ��م��ة 
�ل��دول لها حقوق مت�شاوية  جميع 
يف �أعايل �لبحار، ويجب �أن حترتم 

ول �لأخرى.  كل منها حقوق �لُدّ
متتلك  دول����ة  ك���ل  �ن  �إىل  و�أ�����ش����ار 

�أكد �لدكتور حممد �ملو�شى  بدوره 
�مل�شارك يف  �ل��دويل  �لقانون  �أ�شتاذ 
�ل��ق��ان��ون ج��ام��ع��ة �لم�����ار�ت،  كلية 
حرية  كفلت  �لدولية  �لقو�نني  �أن 
كما  و�ش�متها  �لبحرية  �مل���ح��ة 
ن�����ش��ت ع��ل��ى ع��ق��وب��ات ر�دع����ة بحق 
�أن  �إىل  م�شري�  �ل��ق��ان��ون،  منتهكي 
�لتجارية  �ل�شفن  ع��ل��ى  �لع���ت���د�ء 
تهديد  �أي  دون  ت��وؤدي عملها  �لتي 
جرمية  يعترب  �لأخ��ري��ن  ل�ش�مة 
ن����ك����ر�ء وف���ق���ا جل��م��ي��ع �لأع��������ر�ف 

و�لقو�نني �لدولية. 
�لبحري  �ل��ن��ق��ل  ق��ط��اع  �إن  وق����ال 
�لنقل  ن�����ش��اط��ات  �أك���رب  م��ن  يعترب 
تهديد  و�ن  و�أق���دم���ه���ا  �ل���ع���امل  يف 
ه���ذ� �ل��ق��ط��اع �مل��ه��م ب���اأي �شكل من 
�مل�شروعة  �مل��م��ار���ش��ات غ��ري  �أ���ش��ك��ال 
و�لإج���ر�م���ي���ة ي��ع��د ه��اج�����ش��ا كبري� 

لدى كافة �لدول. 
�لقو�نني  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملنظمة  �ل���دول���ي���ة  و�لت���ف���اق���ي���ات 
ل��ل��ع���ق��ات �ل��ب��ح��ري��ة ب���ني �ل����دول 
�لقانوين  �لإط�������ار  ت�����ش��ع  و�ل���ت���ي 
بال�شكل  وتنظمها  �لع�قات  لهذه 
�تفاقية  �أب����رزه����ا  وم����ن  �لأم����ث����ل، 
�لبحار  ل���ق���ان���ون  �مل���ت���ح���دة  �لمم 
ح�شانات  و�تفاقية   ،1982 لعام 
و�متياز�ت �ملحكمة �لدولية لقانون 
�لبحار عام 2002، بالإ�شافة �ىل 
�لدولية  �ل�����ش��ك��وك  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�لأخرى ذ�ت �ل�شلة و�لتي ت�شمن 
�ش�مة وحماية �مل�حة �لدولية. 

باأي  �لتحقيق  يف  �ل��ق��ان��وين  �حل��ق 
حادث �و �عتد�ء يقع �شمن مياهها 
�لقت�شادية،  مياهها  �أو  �لإقليمية 
�جل���ه���ات  �إىل  �ل���ل���ج���وء  وك����ذل����ك 
�لإجر�ء�ت  �ملعنية لتخاذ  �لدولية 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة، ك��م��ا ي��ح��ق ل��ل��دول �لتي 

يرفع علمها فوق �ل�شفن �أن تتخذ 
�ملن�شو�س  �لقانونية  �لإج�����ر�ء�ت 
�ل�����دويل بحال  �ل��ق��ان��ون  ع��ن��ه��ا يف 
�عتد�ء  لأي  �ل�شفن  ه��ذه  تعر�س 
ب�شرف �لنظر عن �ملكان �لتي وقع 

به �لعتد�ء.  �أو�����ش����اع �مل��خ��ال��ف��ني يف �ل���دول���ة، 
وت��ق��ل��ي��ل ع���دده���م و�ل�����ش��م��اح لهم 
�إىل ج��ان��ب �حل���د من  ب���امل���غ���ادرة، 
من  و�ل��ه��روب  �ملخالفني  ظ��اه��رة 
�لوقوع  م���ن  و�ل���وق���اي���ة  �ل��ك��ف���ء 
نتائج  بينت  ح��ي��ث  �مل��خ��ال��ف��ات،  يف 
�مل�شتفيدين  ع��دد  �رت��ف��اع  �مل��ب��ادرة 
م��ن��ه��ا و�ن��خ��ف��ا���ش��ا ك��ب��ري� يف عدد 
�ملخالفني و�ملخالفات على م�شتوى 
�ل���دول���ة، وت��ن��وع��ت �ل���ش��ت��ف��ادة ما 
وت�شاريح  ل�إقامات،  جتديد  بني 
للباحثني  وت��اأ���ش��ري�ت  ل��ل��م��غ��ادرة، 

عن عمل، و�ملخالفني وغريها. 
جل�شته  خ���ل  �ملجل�س  �طلع  كما 
على عدد من �لتقارير �حلكومية، 
�ملحا�شبة  دي�������و�ن  ت���ق���ري���ر  م��ن��ه��ا 
�خل���ت���ام���ي �مل���وح���د ل����حت���اد عن 
2018، و�لربنامج  �ملالية  �ل�شنة 
“كنوز  �لبيئية  لل�شياحة  �لوطني 
�إىل  �لإمار�ت”،  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ة 
جانب �لإط���ع على نتائج �نعقاد 
�لإمار�ت  ملجل�س  �لأول  �لجتماع 
لعام  و�ل���ب���ي���ئ���ة  �مل���ن���اخ���ي  ل��ل��ت��غ��ري 
من  ل���ع���دد  ب���الإ����ش���اف���ة   2019
�ملدرجة  و�مل���ق���رتح���ات  �مل��و����ش��ي��ع 

على جدول �لأعمال. 

مر��صل و�م:�لعمل يف ميناء 
�لفجرية ي�صري ب�صكل طبيعي

•• الفجرية -وام:

ت�شري حركة �لعمل يف ميناء �لفجرية ب�شكل طبيعي من دون توقف 
مع دخول وخروج �ل�شفن من و�إىل �مليناء بطريقة �عتيادية . ور�شدت 
وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” �حلركة �لإعتيادية لنقل �لب�شائع ور�شو 
“�ملرزوقة  وه��ي:  �لأرب��ع  �ل�شفن  �أ�شاب  �ل��ذي  �ل�شرر  �ل�شفن وحجم 
و”�ندريا فيكتوري”و �أجماد” و”�ي مي�شيل”�لتي تعر�شت ل�أعمال 
�لتخريبية يف خليج عمان بالقرب من �ملياه �لإقليمية لدولة �لإمار�ت.

ومل يتم ر�شد �أي ت�شرب للوقود �أو �أي مو�د �شارة يف �ملنطقة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

دعم  �إىل  �لر�مية  �إط��ار جهودها  يف 
و�لثقافية  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����ب�����ادر�ت 
و�لدينية، �أعلنت هيئة كهرباء ومياه 
دب���ي ع��ن رع��اي��ت��ه��ا �مل��ا���ش��ي��ة للدورة 
دبي  جائزة  من  و�لع�شرين  �لثالثة 
�ل���ك���رمي، و�لتي  ل��ل��ق��ر�آن  �ل��دول��ي��ة 
و�مل�شابقات  �جل��و�ئ��ز  �أك��رب  م��ن  تعد 

�لقر�آنية على م�شتوى �لعامل.
�لطاير،  حممد  �شعيد  �شعادة  وق��ال 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو 
“نعتز  دب���ي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
برعاية جائزة دبي �لدولية للقر�آن 
�لكرمي �لتي �أ�ش�شها �شيدي �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، 
تعنى  �لتي  �أه��م �جل��و�ئ��ز  وتعد من 
وت�شجيع  �لإ�ش�مية  �لثقافة  بن�شر 
كتاب  حفظ  على  �لنا�شئة  �لأج��ي��ال 

ل��ه��ذ� �حلدث  �هلل. وت��اأت��ي رع��اي��ت��ن��ا 
جتاه  م�شوؤولياتنا  �إط��ار  يف  �ل��دويل 
جهودنا  م����ن  وك����ج����زء  �مل���ج���ت���م���ع، 
دور  �إب����ر�ز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ملتو��شلة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�لإ�ش�مي  �ل��ع��امل  �أب��ن��اء  يف خ��دم��ة 
و�ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��ك��ان��ة دب���ي كمركز 
�ل�شوء  وت�شليط  و�إن�����ش��اين،  ث��ق��ايف 
�لذي  �لعاملي  �لإ�ش�مي  �لبعد  على 

تتمتع به �لإمارة«.
“نثمن  �ل��ط��اي��ر:  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���اف 
ج��ه��ود �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ج��ائ��زة دبي 
تكرمي  يف  �لكرمي  للقر�آن  �لدولية 
�ملتميزة  و�جل����ه����ات  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
�لعامل،  ح���ول  �لإ����ش����م  خ��دم��ة  يف 
�لعلماء  م����ن  ن��خ��ب��ة  و����ش��ت�����ش��اف��ة 
ي��ق��دم��ون �ل�شورة  �ل��ذي��ن  و�ل��دع��اة 
باعتباره  ل�����إ�����ش�����م  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
دي���ن �ل��و���ش��ط��ي��ة و�ل��ت�����ش��ام��ح �لذي 
بني  و�لتعاي�س  �ل�ش�م  على  يح�س 
و�حل�شار�ت  و�ل��دي��ان��ات  �ل��ث��ق��اف��ات 
�لوجه  �إب���ر�ز  �إىل  �إ�شافة  �ملختلف�ة، 
�حل�شاري لدولة �لإمار�ت ومتيزها 
وعلومه.  �لكرمي  �لقر�آن  خدمة  يف 
�ملجتمعية،  م�شوؤوليتنا  �إط����ار  ويف 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  يف  ن�شعى 
�لثقافية  �ملبادر�ت  �إىل دعم و�إجن��اح 
و�لدينية �لتي توؤكد �لقيم �ل�شمحة 
�لإ�ش�مي  �لدين  عليها  �لتي يحث 

�حلنيف«.

•• دبي-الفجر:

نظمت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
متمثلة باإد�رة �لرعاية �لتخ�ش�شية يف 
قطاع �مل�شت�شفيات، وبالتعاون مع هيئة 
�ل�شارقة،  باإمارة  و�ملو��ش�ت  �لطرق 
)باللغتني  ت����وع����وي����ة  حم����ا�����ش����ر�ت 
��شتمرت  و�لأردي�����������ة(،  �لجن���ل���ي���زي���ة 
بال�شطر�بات  �ل��وع��ي  ل��رف��ع  ي��وم��ني 
�لنف�شية لدى �شائقي مركبات �لأجرة 
�لهيئة  م���رك���ز  يف  وذل�����ك  ب�����الإم�����ارة. 

بال�شارقة.
�أ���ش��رف ف��ري��ق طبي م��ن �لوز�رة  وق��د 
�شائقي  لبع�س  �ختبار�ت  �إج��ر�ء  على 
�حلاف�ت �لبالغ عددهم 100 لتقييم 
�لنف�شية  ب��ال���ش��ط��ر�ب��ات  م��ع��رف��ت��ه��م 
ع���ج��ه��ا، وتوزيع  و�أ���ش��ب��اب��ه��ا وط����رق 
بال�شطر�بات  م��ت��ع��ل��ق��ة  م���ط���وي���ات 
�ل�����ش��ي��ط��رة عليها  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة 
�لأماكن  �إر�شادي عن  توجيه  وتقدمي 
�لتي ميكن �أن يتلقو� فيها �لت�شخي�س 

و�لع�ج.
�ل����ك����و�ري مدير  م��ن��ى  د  و�أ������ش�����ارت 
�أن  �إىل  �لتخ�ش�شية  �لرعاية  �إد�رة 
�شائقي  �شريحة  ��شتهدفت  �مل��ب��ادرة 
�ش�متهم  لأن���ه  �لأج�����رة،  م��رك��ب��ات 
عامً�  ت�شكل  و�لنف�شية  �لعقلية 
�ش�مة  على  �ملحافظة  يف  رئي�شياً 
بتوعيتهم  نهتم  �أن  فعلينا  �لركاب، 
حتى  �لنف�شية،  �ل�شطر�بات  بهذه 
يت�شنى لهم وقاية �أنف�شهم و�ش�مة 
�مل�شتفيدين من خدماتهم. مو�شحة 
�أن �لهدف هو تعزيز بر�مج �لوقاية 
ل��شطر�بات  �مل��ب��ك��ر  و�لك��ت�����ش��اف 
بر�مج  تعزيز  خ���ل  م��ن  �لنف�شية 
�ل���ت���وع���ي���ة وك���ي���ف���ي���ة �ل���ت���ع���ام���ل مع 
�ل��ق��ل��ق و�لك���ت���ئ���اب، وت��اأه��ي��ل ودعم 

�مل����ر�����ش����ى �ل���ن���ف�������ش���ي���ني ودجم�����ه�����م يف 
�آل��ي��ة تطبيق  �أن  �مل��ج��ت��م��ع.  و���ش��رح��ت 
حما�شر�ت  �إق��ام��ة  ت�شمنت  �مل���ب���ادرة 
�شائقي  و����ش���ط  ووق����ائ����ي����ة  ت���وع���وي���ة 
�ل�شارقة.  ب���اإم���ارة  �لأج�����رة  م��رك��ب��ات 

لتقييم  وبعدي،  قبلي  �ختبار  و�إج��ر�ء 
�لنف�شية  ب��ال���ش��ط��ر�ب��ات  م��ع��رف��ت��ه��م 
بالإ�شافة  ع���ج��ه،  وط���رق  و�أ���ش��ب��اب��ه 
متعلقة  م��ط��وي��ات  وت���وزي���ع  لإع������د�د 
وكيفية  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  ب���ال����ش���ط���ر�ب���ات 
�ل�شيطرة عليها، و�لقيام بعمل توجيه 

�إر���ش��ادي للح�شور،  وذل��ك من خ�ل 
�أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  ل���أم��اك��ن  توجيههم 

يتلقو� �لع�ج و�لت�شخي�س و�مل�شورة.
و�أ��������ش�������ادت ب����ت����ع����اون ه���ي���ئ���ة �ل���ط���رق 
�لثالثة  لل�شنة  بال�شارقة  و�ملو��ش�ت 
�لفعالية  ه��ذه  لتنفيذ  �ل��ت��و�يل  على 

�ل�����ت�����وع�����وي�����ة، �ل�����ت�����ي ت����ك����ر�����س م����دى 
�ل�شحة  برعاية  �حلكومي  �له��ت��م��ام 
دلت  حيث  �ملهنية.  للفئات  �لنف�شية 
�لح�شائيات �لعاملية على �لأثر �لبارز 
�رتفاع  يف  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  ل������ش��ط��ر�ب��ات 
وت�شببها  �ل��ط��رق  يف  �حل����و�دث  ن�شبة 

•• دبي-الفجر:

�أك���د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حم��م��د �شليم 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  وكيل  �لعلماء 
�ملجتمع �أهمية �ل�شتفادة من قدر�ت 
�ل�شباب وتنمية مهار�تهم ومو�هبهم 
وت��ب��ن��ي �ب��ت��ك��ار�ت��ه��م ول��دع��م م�شرية 
�ل�شباب  ورف���د  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �لتنمية 
�ل��ت��ي ت�شتجيب  و�مل��ع��ارف  ب��امل��ه��ار�ت 
لتعزيز  �مل��ت�����ش��ارع��ة،  �ل��ت��غ��ري�ت  م���ع 
من  �لناعمة.  وقوتها  �لدولة  �شمعة 
�شباب  يقوده  معريف  �قت�شاد  خ���ل 
يتبع منط حياة �شحي  ومتعلم  و�ٍع 
و�لأفكار  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  وميتلك 

�خل������ق�����ة مل���خ���ت���ل���ف �ل����ت����ح����دي����ات، 
�لثورة  �خ���رت�ع���ات  ل��ت��وط��ني  و����ش���اٍع 
�ل�شناعية �لر�بعة و��شتثمار تقنيات 
ت�شني  و�لبلوك  �ل�شطناعي  �لذكاء 
يف  ��شرت�تيجيتنا  لتعزيز  وغ��ريه��ا، 
�لوطنية  للعقول  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

�ملبتكرة.

فعالية فنية �شبابية
موؤخر�ً  �فتتاحه  بعد  �شعادته  و�أ�شار 
ديو�ن  يف  حكاية”  “للفن  م��ع��ر���س 
�لوز�رة بدبي، بح�شور �شعادة �لوك�ء 
جمل�س  نظمه  و�ل����ذي  �مل�����ش��اع��دي��ن، 
عام  م��ب��ادر�ت  �شمن  �ل����وز�رة  �شباب 

ر�شالة  �لفن ميثل  �أن  �إىل  �لت�شامح، 
�إن�شانية وقيمة ح�شارية و�أد�ة رفيعة 
�ل�شبابية  �لطاقات  لتاأطري  �مل�شتوى 
�خل����ق���ة و�مل����و�ه����ب �ل��ف��ن��ي��ة �شمن 
قيمة وطنية عليا هي �لت�شامح، �لتي 
“طيب  ز�ي���د  �ل�شيخ  �إرث  م��ن  تنهل 
�لأ���ش��ال��ة يف  ق��ي��م  وم���ن  ثر�ه”،  �هلل 
�ملجتمع �لإمار�ت، وتوجهات �لقيادة 

�لر�شيدة.
�لتي  �لإم������ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل  لف��ت��اً 
 2019 ع�����ام  ق���ي���ادت���ه���ا  خ�����ش�����ش��ت 
للت�شامح، مثلت منذ قيامها جتربة 
و�لتعاي�س  �ل���ت�������ش���ام���ح  يف  ف����ري����دة 
�لرث�ء  عن  كتعبري  �لثقايف،  و�لتنوع 

�لثقايف و�لتطور �لإن�شاين و�لتفاعل 
خ�له  م����ن  وت����ق����دم  �حل���������ش����اري، 
�أخ�قياً  م�����ش��روع��اً  ل��ل��ع��امل  �ل��دول��ة 
ي��ك��ّر���س �لإم������ار�ت كوجهة  ب��ام��ت��ي��از 

عاملية للت�شامح و�لتعاي�س. 

م�شابقة “�لفن لل�شحة« 
�لعلماء  د  �أث��ن��ى  �أخ����رى  وم���ن ج��ه��ة 
ع��ل��ى ج��ه��ود جمل�س ���ش��ب��اب �ل����وز�رة 
يف تنظيم فعاليات ومبادر�ت خ�قة 
عززت �حليوية و�لإيجابية يف �أروقة 
�ملتميز  بامل�شتوى  �أ�شاد  كما  �ل���وز�رة، 
باملعر�س،  �مل�شاركة  �لفنية  للوحات 
باملو�هب  �ل��وز�رة  ِغنى  تعك�س  و�لتي 

�إىل م�شابقة  �ل�شابة �لو�عدة، منوهاً 
�أطلقتها  �ل���ت���ي  ل��ل�����ش��ح��ة«  »�ل����ف����ن 
�ملا�شي، ل��شتعانة  �لعام  �ل��وز�رة يف 
بهدف  م��ب��ت��ك��رة  ب��ط��ري��ق��ة  ب���ال���ف���ن 
بالأمر��س  �ملجتمع  �شر�ئح  توعية 
�ل�شحية  و�ل����ت����ح����دي����ات  �مل����زم����ن����ة، 
�حلياة  ب��اأمن��اط  �ملرتبطة  �ملعا�شرة 
�ل�شحية، من خ�ل ��شتثمار طاقات 
�ل�شباب وت�شخريها خلدمة �لق�شايا 

�ل�شحية يف �لدولة.

م�ش�ريع فنية مبتكرة
�شلطان  �ل���دك���ت���ور  حت�����دث  ب�������دوره 
وز�رة  �شباب  جمل�س  رئي�س  �شريف 

�ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة �مل��ج��ت��م��ع ع���ن �أن 
�أبرز  �أح���د  حكاية”  “للفن  معر�س 
�لت�شامح،  ع��ام  يف  �ملجل�س  م��ب��ادر�ت 
�ملو�هب  م���ن  ن��خ��ب��ة  ف��ي��ه  و����ش���ارك���ت 
تتمحور  �ل���ذي���ن  �مل��ت��م��ي��زة،  �ل�����ش��اب��ة 
�إبد�عاتهم �لفنية حول قيم �لت�شامح 
�ملجتمعات، حيث  �لثقايف يف  و�لتنوع 
�لإبد�عية  �أعمالهم  �لفنانون  ق��دم 

وم�شاريعهم �لفنية بطريقة مبتكرة، 
مربزين فيها قيم ومبادئ �لت�شامح 
تنظيم  �إىل  لف����ت����اً  �لإم�����������ار�ت،  يف 
م�����ش��اب��ق��ة لأف�����ش��ل ل��وح��ة ت���دل على 

�لت�شامح لدى موظفي �لوز�رة.
جمل�س  �أن  ���ش��ل��ط��ان   . د  و�أو������ش�����ح 
�ل�شباب  نخبة  ي�شم  �ل����وز�رة  �شباب 
ي��ت��م��ت��ع��ون بطاقة  �ل���ذي���ن  �مل���و�ط���ن 

�إيجابية و روؤية �بتكارية لأخذ زمام 
�ملبادرة و�مل�شاركة �لفاعلة يف �شناعة 
�مل�شتقبل، لتفعيل �مل�شاركة �لإيجابية 
ل��ل�����ش��ب��اب يف ���ش��ن��ع �ل����ق����ر�ر ورب����ط 
�لإمار�ت  روؤي��ة جمل�س  مع  �أفكارهم 
بو�شع  ي��خ��ت�����س  �ل������ذي  ل���ل�������ش���ب���اب، 
��شرت�تيجية لل�شباب مبا يتو�فق مع 

�لوجهات �مل�شتقبلية للدولة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م�����ش��رح  يف  �لأول  �أم�������س  م�����ش��اء  �ن��ط��ل��ق��ت 
مبنطقة كا�شر �لأمو�ج �أوىل جولت م�شابقة �أف�شل 
�شمن  �جل��دي��دة،  دورت��ه��ا  يف  �لكرمي  للقر�آن  ُمرتل 
�لذي  ع�شر  �ل��ر�ب��ع  �لرم�شاين  �ملهرجان  فعاليات 
�شمو  برعاية  �لإم���ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  فعالياته  �أطلق 
�شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
مع  بالتعاون  �ل��ن��ادي،  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
و�لد�عمة،  �لر�عية  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  من  عدد 
وذلك بح�شور عدد من مدر�ء �لإد�ر�ت و�مل�شوؤولني 
من  غفري  وجمهور  �ملت�شابقني،  وذوي  �ل��ن��ادي،  يف 

متابعي �مل�شابقة.
فقد �نطلقت م�شابقة �أف�شل مرتل للقر�آن �لكرمي 
�ملهرجان  فعاليات  يف  �لأ�شا�شي  �لركن  متثل  �لتي 
مت�شابقا  ع�شر  �شبعة  مب�شاركة  وذل��ك  �لرم�شاين، 
�شت  مثلو�  و�ل�شباب،  �لأ�شبال،  �مل�شابقة؛  فئتي  من 
دول عربية و�إ�ش�مية هي: �لإمار�ت، �ليمن، �ملغرب، 
�إذ متثل هذه �جلولة  وباك�شتان،  �ل�شومال،  م�شر، 

تتو��شل  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اب��ق��ة  ت�����ش��ف��ي��ات  م���ر�ح���ل  �أوىل 
�ملمتد  �لرم�شاين  �ملهرجان  ليايل  معظم  جولتها 

حتى �لع�شرين من �شهر رم�شان �ملبارك. 
وت�����ش��م جل��ن��ة حت��ك��ي��م �مل�����ش��اب��ق��ة ك���� م���ن ف�شيلة 
�لدكتور �أن�س حممد ق�شار رئي�شا للجنة، وف�شيلة 
�حلافظ خالد حممد بن بريك، وف�شيلة �حلافظ 
د. �أحمد بكر �أحمد ع�شوي �للجنة، �إذ تركز �للجنة 
لأحكام  �ملت�شابقني  �أد�ء  ع��ل��ى  �مل�شابقة  حتكيم  يف 
�ل��ت��ج��وي��د ك��ام��ل��ة، وج���م���ال �ل�������ش���وت، و�حل���رك���ات، 
و�ل��وق��ف و�لب���ت���د�ء، وخم����ارج �حل����روف كحيثيات 
�مل�شابقة  ه��ذه  يف  �ل��ف��وز  ن��ق��اط  لحت�شاب  �أ�شا�شية 
على  �ل�����ش��ب��اب  ت�شجيع  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل��ق��ر�آن��ي��ة 
ترتيل �لقر�آن �لكرمي وحفظه يف �إطار �إتقان �أحكام 
�ملرتلني  من  قاعدة  تاأ�شي�س  على  وتعمل  �لتجويد، 

�ل�شباب،
هذه  �ن��ط���ق��ة  �أن  �لتحكيم  جلنة  رئي�س  و�أو���ش��ح 
�لن�شخة �لر�بعة ع�شرة من �مل�شابقة ت�شهد �نط�قة 
متميزة بعدد �مل�شاركني وبنوعية �لأ�شو�ت �مل�شاركة 
هذه  ج����ولت  �شت�شهدها  �ل��ت��ي  �مل��ن��اف�����ش��ة  وب��ح��ج��م 

�مل�����ش��اب��ق��ة، ن��ظ��ر�ً ل��ت��ق��ارب �مل�����ش��ت��وي��ات وح��ر���س كل 
يف  و�ملتقدمة  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  نيل  على  �ملت�شابقني 
هذه �مل�شابقة، معرب� عن �شعادته لأن هذه �مل�شابقة 
�أ�شبحت جزء�ً من تر�ث �لإمار�ت �لثقايف �لديني يف 
من  �ملت�شابقون  يرت�شدها  �مل��ب��ارك،  رم�شان  ليايل 
كل مناطق �لدولة للم�شاركة و�ملناف�شة، م�شيفا �أن 
رعاية �شادقة  نتاج  تعاىل هو  توفيق �هلل  بعد  ذلك 
ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  وم�شتمرة من جانب 
�آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س 
ن���ادي ت���ر�ث �لإم������ار�ت، ون��ت��اج ع��م��ل ج���اد م��ن قبل 
من  ودقيقة  من�شبطة  وح��ي��ادي��ة  �ملنظمة،  �للجنة 

قبل جلنة �لتحكيم.
باملائة  خم�شني  بنحو  �مل�شاركة  ن�شبة  �رتفعت  وق��د 
عما كانت عليه �لعام �ملا�شي، �إذ بلغ عدد �ملتناف�شني 
مت�شابقا،  وخم�شني  �ملائة  زه��اء  �لعام  ه��ذ�  دورة  يف 
�ن�شمو� �إىل هذه �مل�شابقة من جميع �لإمار�ت، ومن 
�مل�شابقة  ج��ولت  �شت�شهد  فيما  خمتلفة،  جن�شيات 
�أن  بعد  �جل���دد  �مل�شلمني  م��ن  �أخ���رى  ثلة  م�شاركة 
�ملا�شية،  �ل���دورة  يف  �ملناف�شة  غمار  بع�شهم  خا�س 

و�شتكون �إ�شافة هذ� �لعام م�شاركة ثلة من �أ�شحاب 
�ملجال  لإف�شاح  و�جتماعية  �إن�شانية  بادرة  �لهمم يف 
�إخو�نهم يف  �لنا�س يف م�شاركة  �ل�شريحة من  لهذه 

�لت�وة و�لرتتيل.
�لث�ثاء  غد  ي��وم  �ملهرجان  فعاليات  ت�شهد  و�شوف 
و�لبحوث  ل��ل��در����ش��ات  ز�ي����د  م��رك��ز  ينظمها  ن����دوة 
فيها  �لأن�شنة” ي�شارك  وثقافة  “ �لت�شامح  بعنو�ن 
ك��ل م��ن م��ع��ايل �أح��م��د ب��ن حممد �جل����رو�ن رئي�س 
�ملجل�س �لعاملي للت�شامح و�ل�ش�م، و�شعادة �لدكتور 
حممد جمعه �ملهريي وكيل وز�رة �لعدل و�ل�شوؤون 
�لإ�ش�مية �شابقا، و�شعادة �لدكتور خليفه �لظاهري 
مدير مركز �ملوطاأ ومنتدى تعزيز �ل�شلم، و�لكاتب 
و�مل��ف��ك��ر �ل��ع��رب��ي �ل��ربوف��ي�����ش��ور حم��م��د �أب����و �لفرج 

�شادق.
 

توا�شل  للن�دي  الت�بعة  ال�شب�بية  املراكز 
فع�لي�ته� الرم�ش�نية 

�لتابعة  �ل�شبابية  �ملر�كز  ��شتاأنفت  �أخرى،  من جهة 
يف  �لرم�شانية  فعالياتها  �لإم�����ار�ت،  ت���ر�ث  ل��ن��ادي 

�نط�ق  مع  بالتز�من  تاأتي  �لتي  �لثاين،  �أ�شبوعها 
ينظمه  �ل���ذي  ع�شر،  �ل��ر�ب��ع  �لرم�شاين  �مل��ه��رج��ان 
من   20 6 رم�شان وحتى  �ل��ف��رتة م��ن  �ل��ن��ادي يف 
�أب���وظ���ب���ي ع��ل��ى كا�شر  �ل���ك���رمي يف م�����ش��رح  �ل�����ش��ه��ر 

�لأمو�ج.
ونظمت مر�كز �لعني و�أبوظبي و�ل�شمحة عدد�ً من 
�ملختلفة،  و�لريا�شية  �لرت�ثية  و�لأن�شطة  �لرب�مج 
ح��ي��ث ت��و����ش��ل��ت يف م��رك��ز �ل��ع��ني ف��ع��ال��ي��ات بطولة 
�لتي  �ل��ث��ال��ث��ة  ن�شختها  يف  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �ل��رم��اي��ة 
للرماية،  �لعني  ن��ادي  مع  بالتعاون  �ملركز  ينظمها 
وت�شتمر حتى �ل�شاد�س و�لع�شرين من �شهر رم�شان 

�ملعظم.
�ل�شام�شي مدير مركز  �ل�شيد خليفة بطي  و�أو�شح 
�لعني، �أن �مل�شاركة �لو��شعة �لتي حتظى بها بطولة 
رم�شانياً  ت��ق��ل��ي��د�ً  ���ش��ارت  لكونها  ج���اءت  �ل��رم��اي��ة 
م�شتمر�ً ي�شطلع به �ملركز خ�ل �لعامني �ل�شابقني، 
�لقدم هذ�  كرة  دوري  تو��شل  �أك��د كذلك على  كما 
�ل��ر�ب��ع من  �ل��ذي �نطلق يف  �ل���دوري  �لأ�شبوع وه��و 
�لأ�شبوع ي�شهد  �أن هذ�  �ل�شام�شي  و�أو�شح  رم�شان. 

بد�ية بر�مج زيار�ت �ملجال�س �لرم�شانية يف �لعني. 
�لرم�شانية  �لأن�شطة  تو��شلت  �أبوظبي،  ويف مركز 
�لتي ي�شت�شيفها ح�شن �ل�شباب، حيث �أو�شح مدرب 
�لألعاب �ل�شعبية بدر حممد �حل�شني، �أن �أن�شطتهم 
�لتلي  و�أل��ع��اب  ق��دم،  �ل�شعبية وك��رة  �لأل��ع��اب  ت�شمل 
م��ات�����س، ب��ج��ان��ب �ل���ور����س �ل��رت�ث��ي��ة ح���ول �ل�شيد 
و�ل���غ���و����س، وت��ن��ظ��ي��م �إف���ط���ار ج��م��اع��ي ل��ل��ط���ب يف 
�إىل  للط�ب  زي��ارة  يف  �لتوجه  قبل  �لأ�شبوع  نهاية 
�أبوظبي على كا�شر �لأم��و�ج ملتابعة فعاليات  م�شرح 

�ملهرجان �لرم�شاين.
�ل�شمحة،  م��رك��ز  وب���ر�م���ج  ف��ع��ال��ي��ات  ت�شمل  بينما 
تنظيم دوري لكرة �لقدم لل�شغار، ودوري ل�ألعاب 
�ل�شعبية، و�إفطار جماعي للط�ب، بجانب �مل�شاركة 

يف ملتقى �ل�شرطة �ملجتمعية للت�شامح بال�شاخمة.
رم�شانية  بر�مج  و�شويحان،  �لوثبة  وي�شهد مركز� 
�لقدم  لكرة  دوري  ت�شمل  �لأ���ش��ب��وع  خ���ل  متنوعة 
���ش��ع��ب��ي��ة يف مركز  و�أل����ع����اب  ل��ل��م��ج��ال�����س  وزي��������ار�ت 
�ل��وث��ب��ة يف ملتقى  م��رك��ز  ي�����ش��ارك  ���ش��وي��ح��ان، فيما 

�ل�شرطة �ملجتمعية للت�شامح بال�شاخمة.

جمل�س �شب�ب وزارة ال�شحة ووق�ية املجتمع يدعم ع�م الت�ش�مح مبن�شة فنية �شب�بية 

د.حممد �صليم �لعلماء: �لت�صامح قيمة وطنية عليا توؤطر 
�لطاقات �ل�صبابية �خلالقة

املراكز ال�شب�بية الت�بعة للن�دي توا�شل فع�لي�ته� الرم�ش�نية 

مب�صاركة 150 مت�صابقا.. نادي تر�ث �الإمار�ت يطلق م�صابقة �أف�صل مرتل للقر�آن �لكرمي

•• دبي-وام:

�أكد �شعادة عبد�هلل �لب�شطي �لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي 
�أن �شوت �ل�شباب جزء ل يتجز�أ من �شياغة وتوجيه �خلطط �مل�شتقبلية 
�ل�شمو  �لأد�ء ل�إمارة جت�شيد� لروؤية �شاحب  نحو �لبتكار و�لتميز يف 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�لثقة �لتي �أولها �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  بن حممد 
�ل�شباب  طموحات  معرفة  �إىل  �لر�مية  �ملجتمع  من  �ملهمة  �لفئة  لهذه 
�لإمكانيات  ك��اف��ة  ت�شخري  خ����ل  م��ن  �ل��و�ق��ع  �أر�����س  ع��ل��ى  وجت�شيدها 

مل�شاعدتهم على ذلك.
يف  لل�شباب  دب��ي  جمل�س  �أع�شاء  م��ع  �إجتماعه  خ���ل   - �لب�شطي  ون��وه 
 - ب��دب��ي  �لإم����ار�ت  �أب����ر�ج  �لتنفيذي يف  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  مقر 
�لت�شور�ت  وو���ش��ع  �مل�شتقبلية  �خلطط  تعزيز  يف  �ل�شباب  دور  باأهمية 
�ل�شرت�تيجية مل�شتقبل �شباب �لإمارة. وناق�س �شعادته خ�ل �لجتماع 
للعام �جل��اري وذلك  �ملجل�س  �لتي حددها  �ل�شت  �لأولويات  �ل�شباب  مع 
�شمن خطة �لعمل �ملقرتحة من قبل جمل�س دبي لل�شباب للعام 2019 
و�لتي تت�شمن �حلاجة لإيجاد من�شة تخاطب �شباب دبي خا�شة و�شباب 
�لإم���ار�ت ب�شكل ع��ام وع��دم توفر �لإر���ش��اد �ملهني يف كافة م��د�ر���س دبي 
بني  �لبليغة  و�لإ���ش��اب��ات  �ل��وف��ي��ات  ع��دد  و�رت��ف��اع  و�حلكومية  �خلا�شة 

�ل�شباب  ع��زوف  �إىل  بالإ�شافة  �مل��روري��ة  �حل���و�دث  عن  �لناجتة  �ل�شباب 
“�لفريج”  و�ختفاء م�مح  �لإجن��اب  و�لتاأخر يف  �ل��زو�ج  و�ل�شابات عن 
لتعزيز  �لإمار�تي و�حلاجة  ودخول م�مح جديدة غري ماألوفة للحي 
بعدة  �ملجل�س  �أع�شاء  و��شرت�شد  �ل�شباب.  جمتمع  يف  �لنف�شية  �ل�شحة 
مر�جع يف حتديد �لأولويات �ل�شت منها روؤية �لإمار�ت 2021، ومئوية 
بالإ�شافة  �خلم�شني  ووث��ي��ق��ة   2021 دب��ي  وخ��ط��ة   2071 �لإم����ار�ت 
�أهم  لل�شباب  دب��ي  جمل�س  و��شتعر�س  و�خل���رب�ء.  �ل�شباب  م�شورة  �إىل 
�إط�قه ب�شكل ر�شمي يف يناير من  �لعمل عليها منذ  �لتي مت  �ملبادر�ت 
�لعام �جلاري، منها مبادرة “مز�د �لفكار” و�لتي مت تطبيقها يف فرب�ير 
من  جمموعة  با�شت�شافة  ل�بتكار  �لإم���ار�ت  �شهر  فعاليات  من  كجزء 

�حل�شور  وق��ام  �ل�شبابية  �مل�شاريع  من  قائمة  �ق��رتح��و�  �لذين  �ل�شباب 
�نعقاد  كذلك  �لفائزة  �مل��ب��ادرة  �إىل  و�شول  �مل��ز�د  باآلية  لها  بالت�شويت 
خ�لها  من  مت  و�لتي  �ملا�شي  مار�س  �شهر  “ديكود” يف  حتليلية  ور�شة 
�ل�شلوك  �قت�شاديات  على  �جلامعات  وطالبات  ط���ب  من   30 تدريب 
�إىل  �لو�شول  بهدف  �لإب��د�ع��ي  �لت�شميم  با�شتخد�م  تطبيقها  وكيفية 
خ�لها  م��ن  ميكن  �لتي  �ل�شلوكية  �مل��وؤث��ر�ت  �ق���رت�ح  يف  �ل�شباب  �شوت 
�حلد من �حلو�دث �ملرورية �لبليغة. كما ت�شمن �لجتماع عر�س تقرير 
و�حللقات  �لعمل  ور���س  �ملجل�س يف جمموعة من  �أع�شاء  م�شاركات  عن 
�ل�شرت�تيجية  �مل�شاريع  دع��م  وكذلك  �لرئي�شية  و�لفعاليات  �ل�شبابية 

بعدد 800 متطوع يف �لربع �لأول فقط من �لعام �جلاري.

�أمني عام »تنفيذي دبي« : �صوت �ل�صباب جزء ال يتجز�أ من �صياغة وتوجيه �خلطط �مل�صتقبلية

وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع تنظم حما�صر�ت لرفع �لوعي لدى 
�صائقي مركبات �الأجرة عن �ال�صطر�بات �لنف�صية

هيئة كهرباء ومياه دبي �لر�عي �ملا�صي للدورة �لثالثة 
و�لع�صرين جلائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي
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••   ال�سارقة –الفجر: 

�ل�شحية  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  �ط��ل��ع��ت 
�لجتماعية  و�ل���������ش����وؤون  و�ل���ع���م���ل 
باملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة 
خ�ل زيارتها لهيئة تطوير معايري 
�ل�شارقة  مدينة  يف  مبقرها  �لعمل 
تتوله  وم��ا  ج��ه��وده��ا  خمتلف  على 
من �أعمال هامة تعك�س روؤية �شاحب 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ل����حت���اد  �لأع���ل���ى 
مبا  �ل��ع��م��ال  ب�شريحة  �له��ت��م��ام  يف 
�لنهو�س  يف  ���ش��م��وه  روؤي�����ة  ي��ع��ك�����س 
و�لعمال.  �ل��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  مب�����ش��ت��وى 
جاء ذلك خ�ل �لزيارة �لتي قامت 
�أم�������س للهيئة  �ل��ل��ج��ن��ة ���ش��ب��اح  ب��ه��ا 
ملناق�شة  حت�شريها  �إط���ار  يف  وذل��ك 
�شيا�شة هيئة تطوير معايري �لعمل 
�ل�شت�شاري  �ملجل�س  �جلل�شة  خ�ل 
يوم  م�شاء  من  �شتعقد  �لتي  �ملقبلة 
�للجنة  ��شتقبل   . �ملقبل  �خلمي�س 
�شامل �لق�شري رئي�س �لهيئة ور�فقه 
�خلدمات  م��دي��ر  �ل�����ش��ارج��ي  ع��م��ر 

ق�شم  رئي�س  �ملناعي  وندى  �مل�شاندة 
�لع�قات �لعامة و�لفعاليات و�أحمد 
�لت�شال  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  �ل�����ش��وي��دي 
�حل��ك��وم��ي وع��م��ر �ل�����ش��ل��م��ان رئي�س 
ق�����ش��م �خل����دم����ات �مل�����ش��ان��دة ون����ز�ل 
ومرية  �إع����م���ي  م�شت�شار  ي��و���ش��ف 
�شكرترية  نبيل  ومنار  �إد�ري  �ملدفع 
�ملجل�س من جلنة  . فيما �شم وف��د 
�ل�شوؤون �ل�شحية و�لعمل و�ل�شوؤون 
�لج��ت��م��اع��ي��ة  ك��� ع��ائ�����ش��ة �لبريق 

�ل�شحية  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة 
مقررة  �ل���ري���ام���ي  مت���ي���م  وع��������ذر�ء 
�ل��ل��ج��ن��ة و�لع�������ش���اء حم��م��د حمد 
�لكتبي  م�شبح  وع��و���س  �ملن�شوري 
وحم��م��د ب���ن ن��وم��ه �ل��ك��ت��ب��ي وثاين 
�ل�����ش��وي��دي و�أح���م���د ح�شني  ه����زمي 
للمجل�س  �لعامة  و�لأم��ان��ة  بوك�ه 
و�إ�ش�م  �ل�شر  �أمينة  با�شليب  �آمنه 
�ل�شيوي �إع�مي .  يف بد�ية �للقاء 
بال�شكر  �ل���ب���ريق  ع��ائ�����ش��ة  ت��ق��دم��ت 

تبذلها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  على  للهيئة 
�لعمال  ب��ب��ي��ئ��ة  �لرت���ق���اء  ���ش��ب��ي��ل  يف 
منهجية  ع��ل��ى  و�أث���ن���ت  �لإم������ارة  يف 
تنتهجها  �لتي  �لو��شحة  �لتطوير 
�لهيئة يف �لوفاء باأدو�رها يف خدمة 
هيئة  بجهود  م�شيدة  �لقطاع  ه��ذ� 
ت��ط��وي��ر م��ع��اي��ري �ل��ع��م��ل وم���وؤك���دة 
على حيوية دورها يف حماية حقوق 

�لعمال وتوفري �حتياجاتهم  .
بوفد  �لق�شري  ���ش��امل  رح��ب  ب���دوره 
جل���ن���ة �ل�����������ش�����وؤون �ل�������ش���ح���ي���ة من 
بهذ�  م�شيد�  �ل���ش��ت�����ش��اري  �ملجل�س 
يوليه  �ل�������ذي  �ل���ك���ب���ري  �له����ت����م����ام 
�لدو�ئر  بكافة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
لفتا  �أعمالها  ومتابعة  �حلكومية 
بهدف  بالزيارة  ترحب  �لهيئة  �إىل 
�أع�شاء  و�إط�������ع  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
�مل��ج��ل�����س ع��ل��ى خمتلف  وع�������ش���و�ت 
�أع���م���ال �ل��ه��ي��ئ��ة وم����ا ت��ق��وم ب���ه من 
مبادر�ت وفعاليات متو��شلة خلدمة 
�ل�شارقة  �إم�����ارة  يف  �ل��ع��م��ال  ق��ط��اع 
ت��رج��م��ة ل��روؤي��ة ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة يف 
�لهامة  �ل�شريحة  ب��ه��ذه  �له��ت��م��ام 

�لتي ت�شهم يف بناء �ملجتمع .

بعدها جرى تقدمي نبذة خمت�شرة 
تقدمي  ومت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أع����م����ال  ع����ن 
�لجتماع  خ������ل  م����رئ����ي  ع����ر�����س 
�للجنة  وع�شو�ت  �أع�شاء  لتعريف 
�لتي  �لفعاليات  و�أب��رز  ب��الإج��ر�ء�ت 
تطوير  ب���غ���ر����س  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ت��ب��ع��ه��ا 
ب��ي��ئ��ة �ل��ع��م��ل ل���دى �ل��ع��م��ال ولدى 
ي�شارك  مناخ  �لعمل وخلق  �أ�شحاب 
ف��ي��ه �جل��م��ي��ع ك��ل ب����دوره يف تقدمي 
خم��ت��ل��ف خ��دم��ات��ه . ب��ع��ده��ا جرى 
وع�شو�ت  �أع�����ش��اء  ب���ني  �ل��ت��ن��اق�����س 
يف  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  من  �للجنة 
�ل��ع��دي��د م��ن �أع���م���ال ه��ي��ئ��ة تطوير 
معايري �لعمل وتعاونها مع خمتلف 
مبا  �لخ���ت�������ش���ا����س  ذ�ت  �جل����ه����ات 
يخدم بيئة �لعمل يف كافة �ملجالت 
�شروحات  بتقدمي  �لهيئة  وق��ام��ت 
وجهودها  �أعمالها  �أب��رز  عن  و�فية 
يف تنفيذ �لور�س �لتثقيفية للعمال 
�حلم�ت  و�إق��ام��ة  �لعمل  و�أ�شحاب 
على  ع���وة  �ملختلفة  و�مل��ه��رج��ان��ات 
�ل�شرت�تيجية  خطتها  ��شتعر��س 
خ������ل �ل����ف����رتة �مل���ق���ب���ل���ة م����ن عام 
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جلنة �ل�صوؤون �ل�صحية باملجل�س �ال�صت�صاري تطلع على خمتلف �أعمال وجهود هيئة تطوير 
معايري �لعمل وتوؤكد على حيوية دورها يف حماية حقوق �لعمال وتوفري �حتياجاتهم  

•• القاهرة -وام:

�أد�ن �لدكتور م�شعل بن فهم �ل�شلمي، رئي�س �لربملان �لعربي، 
باأ�شد �لعبار�ت ��شتهد�ف �أربع �شفن جتارية من عدة جن�شيات 
لدولة  �لإقليمية  �ملياه  ق��رب  تخريبية  بعمليات  �لأول  �أم�س 
�إم��ارة �لفجرية. وقال  �لعربية �ملتحدة بالقرب من  �لإم��ار�ت 
�ل�شفن  ��شتهد�ف  �إن   - له  بيان  يف   - �لعربي  �ل��ربمل��ان  رئي�س 
�ل��ت��ج��اري��ة ي��ع��د ع��م��� �إره���اب���ي���ا، وت���ه���دي���د� خ��ط��ري� ل�أمن 
من  و�حلا�شم  �لفوري  �لتحرك  ي�شتوجب  �لدوليني،  و�ل�شلم 
�لدولية،  و�مل�حة  �لتجارة  خطوط  لتاأمني  �ل��دويل  �ملجتمع 

وحما�شبة منفذي هذ� �لعمل �لتخريبي �جلبان. و�شدد على 
�لتجارية  �ل�شفن  با�شتهد�ف  �لغادر  �لإرهابي  �لهجوم  �أن هذ� 
و��شتهد�ف طو�قمها ميثل خرقا �شارخا للقو�نني و�لأعر�ف 
�مل���ح��ة يف �ملمر�ت  �ل��ت��ي تن�س على ح��ري��ة ح��رك��ة  �ل��دول��ي��ة، 
�ل�شلبي على حرية حركة  تاأثريه  �لدولية، ف�ش� عن  �ملائية 
�لتجارة �لدولية. و�أكد �لدكتور م�شعل بن فهم �ل�شلمي وقوف 
�لربملان �لعربي �لتام مع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رئي�شا 
و��شتقر�رها،  �أمنها  على  �حلفاظ  يف  و�شعبا  وبرملانا  وحكومة 
�أمنها  حلماية  �إج�����ر�ء�ت  م��ن  تتخذه  م��ا  ك��ل  يف  وم�شاندتها 

و�ش�مة مو�طنيها.

رئي�س �لربملان �لعربي يدين تعر�س �أربع �صفن جتارية 
لعمليات تخريبية قرب �ملياه �الإقليمية للدولة

�جلامعة �لعربية تدين تعر�س �صفن لعمليات 
تخريب بالقرب من �ملياه �الإقليمية للدولة

�ل�صعودية تدين �الأعمال �لتخريبية �لتي ��صتهدفت 
�صفن �صحن جتارية بالقرب من �ملياه �الإقليمية للدولة

•• جدة -وام:

�أد�نت �ململكة �لعربية �ل�شعودية �لأعمال �لتخريبية �لتي ��شتهدفت �أم�س �لأول �شفن �شحن 
جتارية مدنية بالقرب من �ملياه �لإقليمية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف خليج عمان، 
باجتاه �ل�شاحل �ل�شرقي بالقرب من �إمارة �لفجرية ويف �ملياه �لقت�شادية للدولة. ونقلت 
وكالة �لأنباء �ل�شعودية “ و��س “ عن م�شدر م�شوؤول يف وز�رة �خلارجية �ليوم تاأكيده �أن 
هذ� �لعمل �لإجر�مي ي�شكل تهديد�ً خطري�ً لأمن و�ش�مة حركة �مل�حة �لبحرية، ومبا 
ينعك�س �شلباً على �ل�شلم و�لأمن �لإقليمي و�لدويل، م�شدد�ً على ت�شامن �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية ووقوفها �إىل جانب دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شقيقة يف جميع ما تتخذه 

من �إجر�ء�ت حلفظ �أمنها وم�شاحلها.

�لكويت تدين عمليات �لتخريب �لتي تعر�صت 
لها 4 �صفن قرب �ملياه �الإقليمية للدولة

•• الكويت -وام:

�لتي  �لتخريب  لعمليات  �ل�شديدين  و��شتنكارها  �إد�نتها  عن  �لكويت  دولة  �أعربت 
وكالة  ونقلت  للدولة.  �لإقليمية  �ملياه  ق��رب  �شفن  �أرب��ع  �لأول  �أم�س  لها  تعر�شت 
�أم�س  “ عن م�شدر م�شوؤول يف وز�رة �خلارجية �لكويتية  “ كونا  �لأنباء �لكويتية 
قوله �إن هذ� �لعمل �لإجر�مي يعد �نتهاكا �شارخا للقانون �لدويل وميثل ت�شعيد� 
للتوتر يف �ملنطقة يهدد �ش�مة �مل�حة �لبحرية وحركة �لتجارة �لعاملية و�إمد�د�ت 
�لطاقة �لدولية �لأمر �لذي يتحتم معه حتركا �شريعا من �ملجتمع �لدويل لو�شع 
�مل�شدر وقوف  و�أكد  تبعاتها �خلطرية.  لتد�رك  �لإجر�مية  �لأعمال  ملثل هذه  حد 
دولة �لكويت �إىل جانب دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شقيقة وتاأييدها �لتام يف 

كل ما تتخذه من �إجر�ء�ت ل�شمان �أمنها و��شتقر�رها و�ش�مة �أر��شيها.

•• القاهرة -وام:

�أد�ن �أحمد �أبو �لغيط �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية، 
�أربع  ��شتهدفت  �لتي  �لتخريبية  �لأعمال  �لعبار�ت  باأ�شد 
�شفن جتارية بالقرب من �ملياه �لإقليمية لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة. و�شدد - يف بيان للجامعة �لعربية �أم�س- 
خطري�  م�شا�شا  متثل  �لإج��ر�م��ي��ة  �لأع��م��ال  ه��ذه  �أن  على 
ب��ح��ري��ة و���ش���م��ة ط���رق �ل��ت��ج��ارة و�ل��ن��ق��ل �ل��ب��ح��ري، ومن 

�شاأنها �أن ترفع م�شتوي �لت�شعيد يف �ملنطقة.
�أب���و �ل��غ��ي��ط ه���ذه �ل��ت��ه��دي��د�ت �ل��ت��ي تتعر�س لها  و�ع��ت��رب 
�لنقل و�لتجارة لأي  �أو طرق  �أو �لبحرية،  �حلدود �لربية 
دولة عربية ع�شو يف �جلامعة، م�شا�شا غري مقبول بالأمن 
�لقومي �لعربي. و�أكد يف هذ� �ل�شدد على �لت�شامن �لكامل 
مع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف مو�جهة �أي حماولة 
ت�شعى للنيل من �أمنها �أو �أمن �مل�حة يف �خلليج �لعربي، 

وكذلك مع �أية �جر�ء�ت تتخذها يف هذ� �لإطار.

•• عمان-وام: 

�أد�نت وز�رة �خلارجية و�شوؤون �ملغرتبني يف �ململكة �لأردنية 
�أربع  تعر�س  ح��ادث  �لعبار�ت  باأ�شد  �لأول  �أم�س  �لها�شمية 
�ملياه �لإقليمية لدولة  �شفن لعمليات تخريب بالقرب من 
�لإمار�ت. ونقلت وكالة �لأنباء �لأردنية “برت� “ عن �ل�شفري 

�خلارجية  وز�رة  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  �لق�شاة  �شفيان 
�لأردن���ي���ة جت��دي��ده م��وق��ف �لأردن �ل��ث��اب��ت و�ل��ر�ف�����س لأي 
�لبحرية  �مل�حة  �أمن و�ش�مة حركة  �إجر�مي يهدد  عمل 
�ململكة  و�أك���د وق��وف  ك��ان م�����ش��دره.  �أي��ا  �لعربي  يف �خلليج 
يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لأ�شقاء  جانب  �إىل 

�لت�شدي لأي حماولة ت�شتهدف �أمنها و��شتقر�رها.

�خلارجية �الأردنية تدين تعر�س 4 �صفن 
للتخريب بالقرب من �ملياه �الإقليمية للدولة

�الإطاحة بع�صابتني دوليتني لرتويج �ملخدر�ت يف �أكرب عملية �صبط على م�صتوى �لدولة
�شخ�س يقيم يف �خلارج وهو من 
كبار مروجي �ملخدر�ت �لدوليني، 
وهو على �ش�ت وثيقة مع جتار 
وم��ه��رب��ي خم���در�ت م��ع��روف��ني يف 

�لعامل.
�لل�شيقة  �مل�����ر�ق�����ب�����ة  وب����ف����ع����ل 
�ل�شاعة  م����د�ر  ع��ل��ى  و�مل�����ش��ت��م��رة 
�أفر�د  قبل  م��ن  �ملتهمني  حل��رك��ة 
دبي،  ب�شرطة  �مل��خ��در�ت  مكافحة 
مت �لإيقاع بجميع �أفر�د �لع�شابة 
م��ت��ل��ب�����ش��ني، وذل�����ك د�خل  ت��ب��اع��اً 
ور�شة ت�شليح �ل�شيار�ت وبالقرب 
بالتن�شيق  �شكناهم،  �أم��اك��ن  م��ن 
مبكافحة  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  م���ع 

�ملخدر�ت ب�شرطة �ل�شارقة.
�لعمل  ور����ش���ة  ت��ف��ت��ي�����س  وخ������ل 
�لع�شابة  �أف����ر�د  م�شاكن  وم��ق��ار 
على  �ل�����ع�����ث�����ور  مت  و�مل��������خ��������ازن 
خم��������������در�ت، ك����م����ا ع������رث رج������ال 
�ملكافحة على كمية من خمدري 
�إحدى  يف  و�حل�شي�س  �لكري�شتال 
كان  �لقيوين،  �أم  ب��اإم��ارة  �ملناطق 
�لع�شابة،  �أف����ر�د  �أح���د  دفنها  ق��د 
��شتخدمت يف  �ل��ت��ي  �مل��ع��د�ت  �أم���ا 
للمخدر�ت  و�ل��رتوي��ج  �لتهريب 
بالتعاون  معها  �لتعامل  مت  فقد 
مع �لإد�رة �لعامة للنقل و�لإنقاذ 

ب�شرطة دبي.
وبلغت ح�شيلة �ملخدر�ت �لتي مت 
منها  كيلوغر�ما،   247 �شبطها 
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�لكري�شتال  خمدر  من  كيلوغر�م 
ح�������ش���ي�������س،  ك�����ي�����ل�����وغ�����ر�م   1 و 
عن  ي���زي���د  م����ا  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
دولر  و7400  دره���م  �أل���ف   39
�لتحفظ  مت  و�شيارتني  �أمريكي، 
كبرية  ك��م��ي��ات  ل�شبط  عليهما، 
بغر�س  ف��ي��ه��م��ا  �مل�����خ�����در�ت  م����ن 

�لرتويج.

دبي  ب�شرطة  �مل��خ��در�ت  مكافحة 
�ملجموعة  �أف������ر�د  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����س 
يف  م�شكنهم  م��ن  بالقرب  �لأوىل 
حلظة  متلب�شني  �ل�شارقة  �إم���ارة 
�ملتهمني  �لثالث من  �ملتهم  ت�شلم 
حتوي  ح��ق��ي��ب��ة  و�ل����ث����اين  �لأول 

4.2كغم من �لهريوين.
من  �أخ���رى  جمموعة  �أل��ق��ت  كما 
ف��ري��ق �مل��ك��اف��ح��ة يف �ل��وق��ت ذ�ته، 
�ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  وبالتن�شيق 
ب�شرطة  �مل�����خ�����در�ت  مب���ك���اف���ح���ة 
�ملتهمني  على  �لقب�س  �ل�شارقة، 
�ملجموعة  م���ن  و�ل����ث����اين  �لأول 
�لثانية، �أمام �ملبنى �لذي ي�شكنان 
�إمارة  �ملناطق من  �إح��دى  فيه يف 
�ل�شارقة، �أما �لثالث فاألقي عليه 
�لقب�س يف مطار �ل�شارقة �لدويل، 
وه��و ي��ح��اول �ل��ف��ر�ر �إىل موطنه 
�لإج��م��ايل للمخدر�ت  �ل��وزن  بلغ 
كيلوغر�ما   118 �مل�����ش��ب��وط��ة 
هريوين  ك��ي��ل��وغ��ر�م   47 م��ن��ه��ا 
وقد  كري�شتال،  كيلوغر�م  و71 
�لدولة  �إىل  بتهريبها  �جلناة  قام 
�ل�شارقة  �إم���ارت���ي  يف  وت��خ��زي��ن��ه��ا 
�حرت�فية  طر�ئق  عرب  وعجمان 

من �ل�شعوبة مبكان �كت�شافها.
�لثانية  �لعملية  بخ�شو�س  �أم���ا 
متيزت  ف��ق��د   ”002 “�شتوكر 
للحد�س  �لأم���ث���ل  ب��ال���ش��ت��خ��د�م 
جمرياتها  �أك����دت  �إذ  �ل�����ش��رط��ي، 
�مل���ك���اف���ح���ة على  م����ق����درة رج������ال 
�لإخفاء  �أم���اك���ن  �إىل  �ل���و����ش���ول 
ك���ان���ت �ح���رت�ف���ي���ة، وعلى  م��ه��م��ا 
قر�ءة �أفكار �جلناة قبل حتركهم 
�أو  مهربني  �أو  جت��ار�ً  كانو�  �شو�ء 

مروجني.
�أظهرت  �لتفا�شيل،  وبخ�شو�س 
�لتحريات تورط �آ�شيويني �أحدهم 
ل يحمل �أور�قا ثبوتية، يتزعمهم 

ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �إىل 
“�شتوكر001”،  ه��م��ا  ج��زءي��ن 

و”�شتوكر002«.
وحول �شتوكر 001، �أ�شار �إىل �أن 
هذه �لعملية تطلبت يف مر�حلها 
�لأول����ي����ة ج���ه���ود�ً م�����ش��اع��ف��ة من 
و�لر�شد  و�ل����ت����ح����ري،  �ل���ب���ح���ث 
و�مل���ت���اب���ع���ة و�ل�������ش���ه���ر و�مل���ر�ق���ب���ة 
�لع�شابة  �أف��ر�د  حتركات  ملختلف 
ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ش��اع��ة، ومل���دة تزيد 
�إث���ر توفر  �أ���ش��ه��ر، وذل���ك   3 على 
ت�شكيل  ح����ول  م��ه��م��ة  م��ع��ل��وم��ات 
ع�شابة دولية ل�جتار و�لتهريب 
�أفر�دها  �أح����د  و�أن  ل��ل��م��خ��در�ت، 
مت���ك���ن م����ن �إدخ����������ال ك���م���ي���ة من 
�لعقلية  و�مل��وؤث��ر�ت  �ملخدرة  �مل��و�د 
تن�شيق  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �ل���دول���ة،  �إىل 

ومعلومات يتلقاها من �خلارج.
�أن�����ه ومب���وج���ب حتليل  و�أ�����ش����اف 
�أف��������ر�د  �أن  ت���ب���ني  �مل����ع����ل����وم����ات، 
جلن�شية  ي���ن���ت���م���ون  �ل���ع�������ش���اب���ة 
�آ���ش��ي��وي��ة و�ح������دة، م���اع���د� متهم 
مغايرة،  ل���دول���ة  ي��ن��ت��م��ي  و�ح�����د 
ينق�شمون  �أ�شخا�س،   6 وعددهم 
ويت�شرتون  جم���م���وع���ت���ني،  �إىل 
خلف  �لإج��ر�م��ي��ة  �أعمالهم  على 
م�����ش��م��ي��ات ظ��اه��ري��ة م��ث��ل عمال 
�شركات  يف  م���وظ���ف���ني  ن���ظ���اف���ة، 
خا�شة، عمال �شيانة، �أما زعيمهم 
بتهريب  م��ت��م��ر���س  �شخ�س  ف��ه��و 
�ملخدر�ت، يقيم يف �لدولة ب�شفته 
ع���ام���ل ن���ظ���اف���ة، وج��م��ي��ع �لأدل�����ة 
ب�شاأنه توؤكد �أنه على تن�شيق د�ئم 
م���ع �أح�����د ك���ب���ار جت����ار �مل���خ���در�ت 
�إن  يف م��وط��ن��ه �لأ����ش���ل���ي. وق�����ال 
��شتغرقت  �ل���ت���ن���ف���ي���ذ  م���رح���ل���ة 
�أحد�ثها  و�أول  ي��وم��اً،   15 قر�بة 
من  و�لع�شرين  �ل�شاد�س  يف  ك��ان 
رجال  �ألقى  حيث  �ملا�شي،  يناير 

ملكافحة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
�مل���خ���در�ت، و�ل��ع��م��ي��د خ��ب��ري �أول 
�أحمد مطر �ملهريي مدير �لإد�رة 
�ل��ع��ام��ة ل���أدل��ة �جل��ن��ائ��ي��ة وعلم 
و�لعقيد  ب���ال���وك���ال���ة،  �جل���رمي���ة 
خ���ال���د ب���ن م���وي���زة ن���ائ���ب مدير 
�لإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت، 
و�لعقيد عبد �هلل �خلياط مدير 
و�لعقيد  �ل����دويل،  حماية  م��رك��ز 
مدير  بو�شناد  �هلل  عبد  �لدكتور 
�إد�رة �ملكافحة �لدولية يف �لإد�رة 
�ل����ع����ام����ة مل���ك���اف���ح���ة �مل������خ������در�ت، 
مدير  �ل��ق��ا���ش��م  في�شل  و�ل��ع��ق��ي��د 
�إد�رة �لإع����م �لأم��ن��ي وع��دد من 

�ل�شحفيني و�لإع�ميني.
من جانبه، �أكد �للو�ء خبري خليل 
�جلهود  �أن  �مل��ن�����ش��وري  �إب��ر�ه��ي��م 
�ملبذولة يف ك�شف �لق�شية مل تاأت 
لول جهود فريق �لعمل �ملتكامل 
�لعام  �لقائد  �شعادة  �أ�ش�شه  �ل��ذي 
ل�������ش���رط���ة دب������ي و�ل��������ذي �أح������دث 
�جلنائي  �ل��ع��م��ل  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة 
وم��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت م��ن خ�ل 
�لذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  �أح����دث  ت�شخري 
�ملعلومات،  وتقنيات  �لإ�شطناعي 
�إىل ج��ان��ب �ل��ن��زول �مل��ي��د�ين من 
خ�ل �ملتابعة �لدقيقة و�مل�شتمرة 

خليوط �لق�شية.
بجهود  �ملن�شوري  �ل��ل��و�ء  و�أ���ش��اد 
بو�شناد  عبد�هلل  �لدكتور  �لعقيد 
يف  �لدولية  �ملكافحة  �إد�رة  مدير 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة 
وم���رك���ز حت��ل��ي��ل �ل���ب���ي���ان���ات على 
دورهما �لكبري يف جمع �ملعلومات 
وح�شرها يف قناة �ت�شال و�حدة ما 
�لق�شية.  ك�شف خيوط  �شاهم يف 
وق����دم �ل��ع��ق��ي��د خ��ال��د ب��ن مويزة 
�ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  خ���ل  �شرحاً 
تنق�شم  �أنها  مبيناً  �لعملية  حول 

من �ملو�طنني و�ملقيمني بال�شموم 
�لتي يروجون لها.

عبد�هلل  �ل����ل����و�ء  ����ش���ع���ادة  وث���م���ن 
�ملميز  �ل����������دور  �مل��������ري  خ���ل���ي���ف���ة 
و�لح����رت�يف �ل���ذي ق��ام ب��ه فريق 
�ملخدر�ت  م��ك��اف��ح��ة  م���ن  �ل��ع��م��ل 
�لعمليتني،  يف  دب������ي  ب�������ش���رط���ة 
�جلهات  مع  و�لتن�شيق  و�لتعاون 
يف  �مل��خ��در�ت  مبكافحة  �ملخت�شة 
ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  ك��ل 
�ل�شارقة و�لقيادة �لعامة ل�شرطة 
ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  عجمان 

�أم �لقيوين.
وت���ق���دم ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء ع��ب��د �هلل 
خليفة �ملري بال�شكر �إىل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  �هلل” 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
ر��شد  ب����ن  ب����ن حم���م���د  ح����م����د�ن 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
دبي،  لإم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ل�متناهي  �شموهم  دع���م  ع��ل��ى 
�لق�شايا  ك����اف����ة  يف  و�مل�������ش���ت���م���ر 
بال�شكر  ت���وج���ه  ك���م���ا  �لأم����ن����ي����ة، 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  �إىل 
رئي�س  نائب  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء،  جمل�س 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ت��ه �مل��ب��ا���ش��رة جلميع 
�لق�شايا �لأمنية من �أجل تر�شيخ 
�لأمن و�لطماأنينة يف ربوع دولتنا 

�حلبيبة.
ح�شر �ملوؤمتر �للو�ء خبري خليل 
�إبر�هيم �ملن�شوري م�شاعد �لقائد 
�جلنائي،  �لبحث  ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام 
و�لعميد عيد حممد ثاين حارب 

•• دبي-وام:

ك�شف �شعادة �للو�ء عبد�هلل خليفة 
�ملري قائد عام �شرطة دبي خ�ل 
�م�س عن  �ل�شحفي عقد  �ملوؤمتر 
�أكرب  “عملية �شتوكر”،  تفا�شيل 
خمدر�ت  لكميات  �شبط  ق�شية 
نفذها  �ل����دول����ة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ملكافحة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  رج����ال 
و�لتي  دب��ي،  �شرطة  �مل��خ��در�ت يف 
دوليتني  ب��ع�����ش��اب��ت��ني  �أط����اح����ت 
وك�شفت عن �أ�شلوبهما �ل�شري يف 
تهريب �ل�شموم، وذلك عرب د�شها 
بطريقة حُمكمة د�خل قطع غيار 
�أن  �مل��ري  �ل��ل��و�ء  �ل�شيار�ت. وب��ني 
رجال مكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة 
دبي ��شتطاعو� من خ�ل �أد�ئهم 
م����ن �شبط  �ل����ع����ايل  �لح��������رت�يف 
�لهريوين  من  كيلوغر�ما   365
بقيمة  و�حل�شي�س  و�لكري�شتال 
مليوناً   278 �إىل  ت�شل  �شوقية 
�أك����رب  وه�����ي  دره�������م،  �أل������ف  و50 
م�شتوى  على  �شبطها  يتم  كمية 
�لعملية  �أن  �إىل  م�شري�  �ل��دول��ة، 
متهماً   16 �شبط  ع��ن  �أ���ش��ف��رت 

من �أفر�د �لع�شابتني.
وو����ش���ف ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة دبي 
ملا  بالنوعية،  “�شتوكر”  عملية 
مت��ي��زت ب���ه م���ن �إح���ك���ام ودق����ة يف 
ومقدرة  و�ل��ت��ح��رك،  �لتخطيط 
�أف�����ر�د مكافحة  ك��ب��رية م��ن ق��ب��ل 
ب�������ش���رط���ة دب�����ي على  �مل�����خ�����در�ت 
�ل��ت��ك��ي��ف م��ع �مل�����ش��ت��ج��د�ت، �لأمر 
�لعملية  ب���ن���ج���اح  ����ش���اه���م  �ل������ذي 
�لت�شدي  م��ن  و�لتمكن  بامتياز، 
نا�شطتني  دول��ي��ت��ني  لع�شابتني 
للمخدر�ت،  و�ل��رتوي��ج  ب��الجت��ار 
�لإجر�مية  �أه��د�ف��ه��م��ا  و�إح��ب��اط 
�ل�شباب  ت�شتهدف  �لتي  �لبغي�شة 

هيئة �ل�صحة بدبي وباير �خلليج تنظمان 
ور�صة �لعمل �الأوىل حول �الأبحاث �ل�صريرية

•• دبي-الفجر: 

هيئة  مع  بالتعاون  �حلياة،  علوم  جم��الت  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركة  ’باير‘،  نظمت 
�ملعنية  �لعمل  ور����س  �شل�شلة  �شمن  م��ن  �لأوىل  �لعمل  ور���ش��ة  ب��دب��ي،  �ل�شحة 
باملنهجيات �لبحثية و�لتي ت�شتهدف �شريحة �لباحثني �ل�شريرين ’�ل�شاعدين‘ 

يف دبي.
ويعد �لبحث �ل�شريري �أحد �أهّم �ملقومات �حليوية يف عملية تطوير �لع�جات 
�جلديدة وتعزيز �ملعارف حول �آليات �ملر�س و�لإد�رة �ملُثلى للمر�شى، وبالتايل 
فمن �ل�شروري �شمان فهم �لباحثني جلو�نبه �لأ�شا�شية، ف�شً� عن تزويدهم 

باملعارف �ل�شحيحة لتطوير �لربوتوكولت �ملوحدة للدر��شات.
ومتا�شياً مع روؤية حكومة دبي �لر�مية �إىل جعل �لإمارة مركز�ً �إقليمياً ل�بتكار، 
تتطلع هيئة �ل�شحة بدبي �إىل توطيد جهود �لبحث �لعلمي وتعزيز �خلرب�ت 
�لنابعة من د�خل �لدولة. وجتدر �لإ�شارة �إىل �أّن هذ� �لربنامج ُيعترب �لأول من 

نوعه يتم �لعمل به يف �لقطاع �لدو�ئي.
�إىل  �أ�شاتذتهم،  �إىل  بالإ�شافة  �شريري،  باحث   80 �أك��رث من  دع��وة  مّت��ت  وق��د 
مقر هيئة �ل�شحة بدبي للح�شول على تدريب ر�شمي حول منهجيات �لبحث، 
وجرى  �لن�شر.  و�شيا�شات  �ل�شريرية،  �لأب��ح��اث  و�أط��ر  �لإح�شائيات،  وتف�شري 
�لتاأثري  �إمكاناتهم من حيث  بناًء على  �لور�شة  للم�شاركة يف  �لباحثني  �ختيار 
على ميد�ن �لطب وتطوير م�شتقبل قطاع �لرعاية �ل�شحية. ومتحورت ور�شة 
�لعمل حول نطاق وروؤية ��شرت�تيجيني يرميان �إىل ت�شريع وترية �ل�شر�كة بني 

�ل�شحة. بقطاع  �ملعنية  ’باير‘ و�ل�شلطات 
ُتكر�س �شركة ’باير‘جهودها لتطوير �ل�شر�كات مع �ل�شلطات �ل�شحية �لإقليمية 
بهدف تزويدها بالرب�مج �لتعليمية و�ملبادر�ت �لطبية �لر�مية �إىل �إفادة ودعم 
�ملجتمع �لعلمي كجزء من برنامج �مل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركات �خلا�س بها. 
و�لتدريب  و�لتوجيه  �لتعليم  مبادئ  لدعم  حاجة  وجود  عن  �ل�شركة  وك�شفت 
�ل�شحية،  �لرعاية  خ��دم��ات  وم���زودي  �ل�شريريني،  �لباحثني  ت�شتهدف  �لتي 
باإط�ق  �ل�شركة  قامت  عليه،  وبناًء  �ملنطقة،  و�لتاأثري يف  �لتاأييد  وجمموعات 

�حلو�ر�ت �ملوجهة مع �لأطر�ف �ملعنية �لر�شمية على �مل�شتوى �ملحلي.

حاكم عجمان وويل عهده ي�صتقبالن �ملهنئني بال�صهر �لف�صيل
•• عجمان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد 
�ل�شيوخ  �لنعيمي ويل عهد عجمان بق�شر �لز�هر عدد� من 
لل�ش�م  ت��و�ف��دو�  �لذين  �ملهنئني  وجموع  �مل�شوؤولني  كبار  و 
على �شموهما وتقدمي �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات ب�شهر 
�ل�شيخ  م��ن  �لتهاين  �شموهما  تقبل  فقد  �مل��ب��ارك.  رم�شان 
حممد بن ر��شد �ملع� و �شعادة حممد مري عبد�هلل يو�شف 
�لرئي�شي �شفري �لدولة لدى �جلمهورية �ليونانية و عدد من 
م�شاعرهم  �شادق  عن  معربين  �ل�شخ�شيات  وكبار  �ل�شيوخ 
�أن يعيدها على �شموهما  بهذه �ملنا�شبة د�عني �هلل عز وجل 
بالتقدم  �لإم����ار�ت  �شعب  وعلى  و�ل�شعادة  �ل�شحة  مب��وف��ور 
�ملنا�شبة  بهذه  �أي�شا  �لتهاين  �شموهما  وت��ب��ادل  و�لزده����ار. 
�لإ�ش�مية �ملباركة مع �شعادة عبد�لرحمن حممد �لنعيمي 
مدير عام د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط و مدر�ء وروؤ�شاء �لأق�شام 

وموظفي �لد�ئرة �لذين تو�فدو� على ق�شر �لز�هر لل�ش�م 
رم�شان  ب�شهر  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �ل��ت��ه��اين  �آي���ات  �أ���ش��م��ى  لتقدمي 
�ملبارك. كما تبادل �شموهما �لتهاين و�لتربيكات مع وجهاء و 
�أعيان و �أبناء �لقبائل و رجال �لقت�شاد و�لأعمال و�مل�شارف 
�لعربية  و�أب��ن��اء �جل��ال��ي��ات  �مل��و�ط��ن��ني  �ملهنئني م��ن  وج��م��وع 
و�لإ�ش�مية و�لأجنبية.. �شائلني �هلل عز وجل �أن يعيد هذه 
�ل�شعادة.? ح�شر  و  �ل�شحة  �شموهما مبوفور  �ملنا�شبة على 
�أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �شاحب  �ملقاب�ت .. �ل�شيخ 
�ل�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون �لإد�رية و�ملالية و�ل�شيخ عبد 
�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  �لعزيز 
�لبلدية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  و�ل�����ش��ي��خ 
�شعيد  ب��ن  م��اج��د  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  ع��ج��م��ان  يف  و�لتخطيط 
عمار  بن  حميد  و�ل�شيخ  �لأم��ريي  �لديو�ن  رئي�س  �لنعيمي 
�لنعيمي و�شعادة حمد بن غليطه �لغفلي �ل�شكرتري �خلا�س 
ل�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و�شعادة يو�شف �لنعيمي مدير 

عام �لت�شريفات و�ل�شيافة وكبار �مل�شوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

باأبوظبي  �لنقل  بد�ئرة  مو�قف  فريق  رئي�س  �لدهماين  خمي�س  �ملهند�س  ق��ال 
يتم  و�لتي  �ملفعول  �ل�شارية  �لرئي�شة  باملو�قف  �خلا�شة  “مو�قف”  تذكرة  �إن 
�ملتعاملني من  �لن�شية متكن  �لر�شائل  �أو  �لأجهزة  عليها عن طريق  �حل�شول 
جزيرة  د�خ��ل  �ملفعلة  �ملناطق  جميع  يف  و�لفرعية  �لرئي�شية  �ملو�قف  ��شتخد�م 
�أبوظبي وذلك بهدف توفري حلول منا�شبة لإد�رة مو�قف �ملركبات يف �لعا�شمة 

و�لرتقاء بجودة �خلدمات �لتي تقدمها لل�شكان.
و�أ�شاف �أن ��شتخد�م تذ�كر “مو�قف �لفرعية” �ل�شارية �ل�ش�حية يقت�شر يف 
“مو�قف” د�خل  لتنظيم  �خلا�شعة  �ملناطق  جميع  ويف  فقط  �لفرعية  �ملو�قف 
و�لأماكن  �ملمر�ت  يف  �ملجاين  بالوقوف  للم�شلني  �ل�شماح  مع  �أبوظبي  جزيرة 

�ملطلية باللون �لأ�شفر و�لرمادي من دون عرقلة �ل�شري و�لتاأثري على �ن�شيابية 
�لدهماين على �شرورة عدم  و�شدد  �ل�ش�ة.  �أوق��ات  وذل��ك يف  �ملرورية  �حلركة 
�ملخ�ش�شة  �لأم��اك��ن  يف  �شحيح  ب�شكل  و�لتوقف  �ملمنوعة  �لأم��اك��ن  يف  �ل��وق��وف 
للوقوف بالإ�شافة �إىل عدم �لوقوف يف �لأماكن �ملخ�ش�شة لل�شكان من �ل�شاعة 
�لتا�شعة م�شاًء وحتى �ل�شاعة �لثامنة �شباحاً. وفيما يتعلق بقطر �ملركبات �أفاد 
�لدهماين باأنه �شيتم قطر �ملركبة �ملخالفة لقو�نني �ل�ئحة �لتنفيذية لتنظيم 
مو�قف �ملركبات يف �إمارة �أبوظبي و�إب�غ �ملتعامل من خ�ل ر�شالة ن�شية قبل 
قطر �ملركبة. ويهيب مركز �لنقل �ملتكامل باملتعاملني �شرورة �للتز�م بالقو�نني 
�خلا�شة بخدمة “مو�قف” وعدم �لوقوف يف �لأماكن �ملمنوعة و�إعاقة �حلركة 
للحفاظ على  للوقوف  �ملخ�ش�شة  �لأماكن  ب�شكل �شحيح يف  و�لتوقف  �ملرورية 

�ن�شيابية �حلركة �ملرورية وجمالية �ملنظر �لعام للمدينة.

•• اأبوظبي -وام:

�فتتح �لعميد �شهيل �شعيد �خلييلي، مدير قطاع �لعمليات �ملركزية 
مديرية  يف  �مل��روري��ة  �ل�ش�مة  م�شرعات  خمترب  �أبوظبي،  ب�شرطة 
م�شتوى  لرفع  �حلكومية  �مل�شرعات  �آلية  �شمن  و�ل��دوري��ات،  �مل��رور 
و�لإ�شابات  �مل���روري���ة  �حل����و�دث  ن�شبة  وخ��ف�����س  �مل���روري���ة  �ل�����ش���م��ة 
�لعمل  فرق  متابعة  مبهمة  �ملخترب  ويقوم  عنها.  �لناجتة  و�لوفيات 
�ملرورية يف جمالت �لهند�شة و�ل�شبط و�لتوعية، وحتديد �لأهد�ف 
و�ملو�رد �خلا�شة، لتحقيق نتائج �شريعة وملمو�شة خ�ل مدة زمنية 

ق�شرية، و�إعد�د تقارير عن �لنتائج �ملحققة و�شمان ��شتد�متها.
�ملرورية  �ل�ش�مة  ملوؤ�شر�ت  مرورية  وتقييم  متابعة  �آلية  يعترب  كما 

وت�شريع  �لعمل  وت��رية  لدفع  �لتطويرية،  �ل�شت�شر�فية  �خلطط  و 
ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق �لأج���ن���دة �حل��ك��وم��ي��ة يف �لرتقاء  �خل���ط���ى، مب���ا 

مب�شتويات �ل�ش�مة �ملرورية �إىل �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية.
�لنتائج وتبادل �لأفكار و�لط���ع على  ويعمل �ملخترب على م�شاركة 
�ملنهجيات من خ�ل �لتن�شيق مع فرق عمل �مل�شرعات �حلكومية مبا 
وممار�شات  منهجيات  با�شتخد�م  �ملرجوة  �لنتائج  حتقيق  يف  ي�شهم 
ريادية بكفاءة �آلية. ويو�كب مر�حل عمل �مل�شرعات �حلكومية و�لتي 
ت�شمل �لت�شميم و�لت�شريع و�لت�شليم، يف �إطار �حلر�س على مو��شلة 
�شمن  وتوعيتهم  �ل��ط��رق،  مل�شتخدمي  خدماتها  وحت��دي��ث  تطوير 
نطاق �مل�شوؤولية �ملجتمعية وت�شخري �لإمكانيات �ملتاحة لديها لتعزيز 

�لعمل �حلكومي �ملتكامل، حفاظاً على �ش�مة �جلميع.

•• اأبوظبي-الفجر:

رم�شان  ل�����ش��ه��ر  ب���ر�جم���ه���ا  ���ش��م��ن 
�ملبارك حتر�س بلدية مدينة �أبوظبي 
�لأن�شطة  رق���اب���ة  ق�����ش��م  يف  م��ت��م��ث��ل��ة 
�لعامة،  �ل�����ش��ح��ة  ب������اإد�رة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
ومنهجية  �ل�شنوية  �خلطة  و�شمن 
حم�تها  ت��ك��ث��ي��ف  ع��ل��ى  م���درو����ش���ة 
�لتجميل  م��ر�ك��ز  ع��ل��ى  �لتفتي�شية 
و�لرجالية،  �لن�شائية  و�ل�شالونات 
�ل�شته�كية  �مل����و�د  ب��ي��ع  وحم�����ت 
�لتجميل،  مب�شتح�شر�ت  �خل��ا���ش��ة 
�ملوجودة  �ل�شخ�شية  �لعناية  وم��و�د 
�أي�شا  و�ملنت�شرة  �لت�شوق،  مر�كز  يف 
هذه  �إن  حيث  �لت�شوق،  معار�س  يف 
�لفطر،  عيد  منا�شبة  ت�شبق  �لفرتة 
من خ�ل مفت�شيها �ملوزعني ح�شب 
خ�����ارج جزيرة  �جل��غ��ر�ف��ي��ة  �مل���و�ق���ع 
�أب��وظ��ب��ي و د�خ��ل��ه��ا و�ل��ب��ال��غ عددهم 

مفت�شة.   20 و  مفت�شا   19
�لتي  �لتفتي�شية  �حل��م���ت  وت��رك��ز 
ي���ت���م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ع���ل���ى �ل����ت����اأك����د من 
�ل�شحية  �ل�شرت�طات  كافة  تطبيق 
�ل���ع���ام���ة �مل���ت���ب���ع���ة يف ه������ذه �مل����ر�ك����ز 
�لنظافة  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  �لتجميلية 
�لعامة، و�ملمار�شات �خلا�شة بتقدمي 
تتو�فق  �أن  يجب  و�ل��ت��ي  �خل��دم��ات، 

مع �لنظم و�لقو�نني �ملعمول بها يف 
�أن  �لبلدية  و�أ���ش��ارت  �أبوظبي.  �إم��ارة 
�لعامة ل يقت�شر  �ل�شحة  �إد�رة  دور 
�لتفتي�شية،  �حل���م����ت  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
�ملخالفة  و�مل���و�د  �مل��م��ار���ش��ات  و�شبط 
�إيجاد  على   و�إمن��ا حتر�س  فح�شب، 
�لثقايف  �لوعي  لن�شر  جديدة  �آل��ي��ات 
�ملر�كز  �أ�شحاب هذه  لدى  و�لفكري 
و�ل�شالونات و�جلمهور بكافة فئاتهم 
، حيث �شيتخلل �لزيار�ت �لتفتي�شية 
�لف�شيل  �ل�شهر  خ���ل  و�حل��م���ت 

�لتجميل  م���ر�ك���ز  �أ���ش��ح��اب  ت��وع��ي��ة 
و�ل�شالونات على �شرورة �لنخر�ط 
و�لتقييمية  �لتدريبية  �ل����دور�ت  يف 
ل��ل��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��ا ل��ل��ح�����ش��ول على 
بالعمل  و�خلا�شة  �ملطابقة  �شهاد�ت 
�أن تعمل  ���ش��اأن��ه��ا  �مل��ه��ن��ي و�ل��ت��ي م��ن 
�ملقدمة  �خل����دم����ات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
�ملعايري  �أرق�������ى  ���ش��م��ن  ل��ل��ج��م��ه��ور 
�ل�شحية �لعاملية �ملطبقة ، للحد من 
�ملن�شاآت  ه��ذه  يف  �ل�شلبية  �ملمار�شات 
�ملجتمع  �أف��ر�د  �شحة  حماية  بهدف 

خدمية  مر�فق  و�إي��ج��اد  و�ش�متهم 
على م�شتوى عاملي من حيث �ملعايري 

�ل�شحية و�لنظافة �لوقاية .
�ملفت�شني  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أو����ش���ح���ت 
�شيحر�شون على توعية هذه �ملن�شاآت 
�ملنتجات  ت�����ش��ج��ي��ل  ����ش���رورة  ب�����ش��اأن 
يتم  �لتي  �لتجميلية  و�مل�شتح�شر�ت 
لتقدمي  م��ر�ك��زه��م  يف  ��شتخد�مها 
ل���ل���زب���ائ���ن يف �جل���ه���ات  �خل�����دم�����ات 
�شهاد�ت  ع��ل��ى  و�حل�����ش��ول  �ملخت�شة 
�ملو�د،  هذه  جودة  ل�شمان  �لت�شجيل 

�ملنتج  ل�������ش���روط  وع�����دم خم��ال��ف��ت��ه��ا 
ك��م�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت �ل��ت��ج��م��ي��ل وم����و�د 

�لعناية بالب�شرة.
�لعامة  �ل�شحة  �إد�رة  ت��وؤك��د  ك��ذل��ك 
�ملنتجات  كافة  �شحب  �عتز�مها  على 
�مل��خ��ال��ف��ة ل��ل�����ش��روط �ل�����ش��ح��ي��ة، من 
�ملكثفة  �لتفتي�شية  �حلم�ت  خ���ل 
و�ل���ت���ي ت��ك��ون �أي�����ش��ا م�����ش��ائ��ي��ة على 
يف  �ل�شته�كية  �مل���و�د  بيع  حم���ت 
�لت�شوق  م��ع��ار���س  وع��ل��ى  �لأ�����ش����و�ق 
�لف�شيل،  �ل�����ش��ه��ر  خ�����ل  �مل��ن��ظ��م��ة 

و�شحب  �ل�شبط  عمليات  �أن  م�شرية 
�مل�������و�د �مل���خ���ال���ف���ة ت����اأت����ي ب���ن���اء على 
تعاميم وقر�ر�ت �شادرة من �جلهات 
�ل�شحية �لر�شمية و�لتي تن�س على 
تت�شبب  �أ،  ميكن  م���و�د  �أي  م�����ش��ادرة 
وخ�شو�شا  للم�شتهلك  ���ش��رر  ب����اأي 
و�لتي  �لعامة،  �ل�شحة  �شعيد  على 
�ملحظورة  �مل��و�د  قو�ئم  �شمن  تندرج 

و�ملخالفة ل��شرت�طات �ل�شحية. 
ومفت�شات  م��ف��ت�����ش��ي  �أن  م��و���ش��ح��ة 
�لكافية  �خل�����ربة  ل��دي��ه��م  �ل��ب��ل��دي��ة 

لر�شد جميع �ملو�د متنوعة �ملدرجة 
�شمن �ملو�د �ملخالفة و�لتي ي�شتطيع 
�أث���ن���اء جولته  �مل��ف��ت�����س م���ح��ظ��ت��ه��ا 
�ملو�د  بع�س  تكون  حيث  �لتفتي�شية، 
�لبطاقة  ل�������ش���روط  م��ط��اب��ق��ة  غ���ري 
ع��ل��ى كافة  �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة ول حت��ت��وي 
�مل��ع��ل��وم��ات �خل��ا���ش��ة بها م��ث��ل   ��شم 
تفا�شيل  �مل����ن����ت����ج،  م����ارك����ة  �مل����������ادة، 
�مل�شنع، بلد �ل�شنع، حمتويات �ملادة، 
�لإنتاج  ت��اري��خ  �ل��ع��ب��وة،  ووزن  حجم 
�لتخزين،   ط��ري��ق��ة  و�ل�����ش���ح��ي��ة، 

�لتحذير�ت  �ل���ش��ت��ع��م��ال،   ط��ري��ق��ة 
كود(  )�ل��ب��ار  �لإن���ت���اج  ،رق���م  �لطبية 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�لإجن��ل��ي��زي��ة على 
�ملو�د  بع�س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ن��ت��ج، 
حت���ت���وي ع��ل��ى ����ش���ور ت��ت��ع��ار���س مع 
لدولة  �لجتماعية  و�ل��ع��اد�ت  �لقيم 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة،  وبع�شها 
يحتوي على �دعاء�ت طبية وع�جية 
م�شابهة  و�أ����ش���ك���ال  ���ش��ح��ي��ح��ة  غ���ري 
للمنتجات �ل�شيدلنية، وجمموعات 
كاملنتجات  �مل����ق����ل����دة  �ل�������ش���ل���ع  م�����ن 
و�لتي  �ل�����وزن  بتخ�شي�س  �خل��ا���ش��ة 
م�شرطنة  م��و�د  على  �أحيانا  حتتوي 
و�أخرى  و�لدماغ  �لقلب  على  وتوؤثر 
خا�شة  جت��م��ي��ل��ي��ة  م�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت 
بتبيي�س �لب�شرة وحتتوي على ن�شب 
عالية من �لزئبق و�لر�شا�س و�لتي 
ت�شبب �لعديد من �لأ�شر�ر �ل�شحية 
وكذلك  �مل��ت��ك��رر،  ل��شتخد�م  ن��ظ��ر� 
وغريها  و�لبي�شاء  �ل�شود�ء  �حلناء 
ت�شتخدم  �لتي  �مللونة  �ل�شبغات  من 
ل��ل��ن��ق�����س ع���ل���ى �لأي���������دي و�لأرج��������ل 
خطورتها  وم���دى  للعيد  ����ش��ت��ع��د�د�ً 
ل  و�شبغات  كيميائية  م���و�د  كونها 
و�لتي  �لب�شرة،  على  لو�شعها  ت�شلح 
جانبية  و�آث�����ار�ً  حت�ش�شاً  ت�شبب  ق��د 

�أحيانا قد تكون خطرية.

د�ئرة �لنقل: تذكرة »مو�قف« متكن �ملتعاملني من ��صتخد�م كافة �ملو�قف د�خل �أبوظبي �فتتاح خمترب للم�صرعات �ملرورية يف �صرطة �أبوظبي

•• عجمان-الفجر: 

جمعية  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  عجمان  جامعة  وّق��ع��ت 
�لتعاون  �أو��شر  تعزيز  �لإمار�تية بهدف  �ملهند�شني 
�لفاعل  �ل���دور  �إط���ار  ويف  و�جلمعية،  �جلامعة  ب��ني 
�مل�����ش��روع �لتنموي  �ل���ذي ي��ق��وم ب��ه �جل��ان��ب��ان �شمن 
�ل��ذي ت�شهده دول��ة �لإم����ار�ت، ورغ��ب��ًة من  �ل�شامل 
وفعاليات  �أن�����ش��ط��ة  تنظيم  يف  ب��ال��ت��ع��اون  �جل��ان��ب��ني 
م�شرتكة وتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات ذ�ت �لهتمام 
�لعلمية  �لإم���ك���ان���ي���ات  م���ن  و�ل����ش���ت���ف���ادة  �مل�����ش��رتك 
و�لعملية و�ملهنية. وقع �ملذكرة عن جامعة عجمان 
�ل��دك��ت��ور ك���رمي �ل�����ش��غ��ري، م��دي��ر �جل��ام��ع��ة، وعن 
جمعية �ملهند�شني �ملهند�س حممد حممود م�شروم، 
رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �ملهند�شني، بح�شور عدد 

من �مل�شوؤولني من ك� �جلانبني.
�أب���دى �ل��دك��ت��ور ك��رمي �ل�شغري م��دي��ر جامعة  وق��د 

�ملهند�شني  جمعية  وف���د  ب���زي���ارة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ج��م��ان 
ب��رئ��ا���ش��ة �مل��ه��ن��د���س حم��م��د حم��م��ود م�����ش��روم، لفتاً 
من  �لعديد  تت�شمن  �لتفاهم  مذكرة  بنود  �أن  �إىل 
�ل�شتفادة من خ��رب�ت �جلمعية يف  �مل��ب��ادر�ت، منها 
جمال �لتدريب، �إىل جانب تبادل �خلرب�ت و�لتعاون 
�ل��ه��ن��د���ش��ي، ل �شيما  �ل��ع��م��ل  يف خم��ت��ل��ف جم����الت 
�لر�ئدة  باخلطوة  م�شيد�  �لعلمي.  �لبحث  جم��ال 
جلمعية �ملهند�شني �ملتمثلة يف تكوين جمل�س خا�س 
وتنمية  تطوير  �إىل  ي��ه��دف  �ل�شباب،  للمهند�شني 
مهار�ت ومقدر�ت �شباب �ملهند�شني ب�شورة متكنهم 

من مو�كبة متطلبات �شوق �لعمل.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ّدم �مل��ه��ن��د���س حم��م��د م�����ش��روم خ�ل 
يف  ودوره���ا  �ملهند�شني  جمعية  ع��ن  �إ���ش��اء�ت  �للقاء 
�لرتقاء بالعمل �لهند�شي، من خ�ل �شقل وتنمية 
يف  �لهند�شة  وط���ب  �ملهند�شني  وم��ق��در�ت  مهار�ت 
�لتفاهم  مذكرة  توقيع  �أن  �إىل  م�شري�ً  �جلامعات، 

�لنفتاح  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �جل��م��ع��ي��ة يف  ���ش��م��ن  ي���اأت���ي 
باملجال  �ل�شلة  ذ�ت  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  كافة  على 
�ل��ه��ن��د���ش��ي يف �ل����دول����ة. م��ت��اب��ع��اً، ن��ه��دف م���ن هذه 
�ل�����ش��ر�ك��ة �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن خ���رب�ت ج��ام��ع��ة عجمان 
�لرت�كمية يف جمال �لبحوث و�لدر��شات �لهند�شية، 
���ش��اأن��ه��ا �لرت���ق���اء بالعمل  و�أف���ك���ار م��ن  وط���رح روؤى 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  حتقيق  �إىل  و���ش��وًل  �لهند�شي، 
ت��ط��وي��ر خمتلف  ����ش���رورة  �إىل  د�ع���ي���اً  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة، 
وتقنيات  متطلبات  ملو�كبة  �لهند�شية  �لتخ�ش�شات 
�لثورة �ل�شناعية �لر�بعة، مثل �لذكاء �ل�شطناعي، 
�لهند�شية  �ملهنية  �مل��ه��ار�ت  �كت�شاب  على  و�لرتكيز 
�ل�شناعية  �لثورة  ومتطلبات  يتما�شى  مبا  �جليدة 
�لر�بعة. و�ختتم م�شروم حديثه قائ� :”�إن مذكرة 
�أ�شا�شية  وخ���ط���وة  �ن���ط����ق  م��ن�����ش��ة  ت��ع��د  �ل��ت��ف��اه��م 
لل�شر�كة �ملجتمعية بغية حتقيق �لأهد�ف �مل�شرتكة 

بني جمعية �ملهند�شني وجامعة عجمان«.

•• عجمان- الفجر:

يف �إطار �شعيها �لد�ئم لإيجاد بيئة د�عمة ل�إجناز 
�أقامت د�ئرة �ملالية يف حكومة  و�لتميز و�لبتكار 
 “ �شعار  حتت  ملوظفيها  �ل�شنوي  �مللتقى  عجمان 
لإلقاء  منا�شبة  يعترب  حيث  نرتقي”،  بالت�شامح 
�ل�شوء على �أبرز �لإجناز�ت �لتي حققتها �لد�ئرة، 
و�لحتفاء مبوظفيها �لذين �شاهمو� ب�شكل فعال 

يف حتقيق هذه �لإجناز�ت.
مرو�ن  �لد�ئرة  عام  مدير  بح�شور  �للقاء  وعقد 
�لأق�شام  وروؤ�شاء  �لإد�ر�ت  وم��در�ء  �آل علي  �أحمد 

وموظفي �لد�ئرة.
�أمام  �ألقاها  كلمة  يف  �لعام،  �ملدير  �شعادة  وتناول 
�إجناح  يف  �جلميع  بني  �لتعاون  �أهمية  �حل�شور، 
�لدور �حلكومي �حليوي للد�ئرة، د�عياً �ملوظفني 

�جلاد  �لعمل  وم��و����ش��ل��ة  بالتمّيز  �لتم�ّشك  �إىل 
وذلك يف �إطار �لدور �لذي تلعبه �لد�ئرة يف دفع 

عجلة �لتقدم يف �إمارة عجمان.
و�لإد�ر�ت  �مل��وظ��ف��ني  ب���اإجن���از�ت  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اد 
“نحر�س يف د�ئرة  �مل��ا���ش��ي، وق���ال:  �ل��ع��ام  خ���ل 
بيئة  �ل��و�ح��دة يف  �لأ���ش��رة  �ملالية على تعزيز قيم 
وتعك�س  و�لإي��ج��اب��ي��ة،  �ل�����ش��ع��ادة  روح  ت��دع��م  عمل 
�ملعاين و�ل�شمات �لتي تنطوي على قيم �لت�شامح 

يف كافة جو�نب �ملنظومة �ملوؤ�ش�شية«.
 2018 �لعام  خ�ل  �شهدت  �لد�ئرة  �أن  و�أ�شاف 
بجائزة  للفوز  �أّه��ل��ت��ه��ا  ع��دي��دة  �إجن����از�ت  حتقيق 
�أد�ء  لكفاءة  طبيعي  كنتاج  �لذكية،  �حلكومة  درع 
�مل�شوؤوليات  حجم  زي���ادة  م��ن  بالرغم  �ملوظفني، 
�مللقاة على عاتق �جلميع وذلك يف �شعيهم �لدوؤوب 
وفقا  باللتز�مات  و�لوفاء  �ملتطلبات  تلبية  نحو 

لروؤية  لتحقيق  للد�ئرة،  �ل�شرت�تيجية  للخطة 
عجمان 2021.

�لذين  باملوظفني  �لعام  �ملدير  �شعادة  رّح��ب  كما 
لهم  �ملالية، متمنيا  د�ئرة  باأ�شرة  �لتحقو� حديثاً 
�إىل  �شكره  وق��دم  و�لنجاح،  �لتوفيق  ولزم�ئهم 

جميع �ملنت�شبني لد�ئرة �ملالية.
كما �أ���ش��اد �مل��وظ��ف��ون �جل���دد ب���روح �لأ���ش��رة �لتي 
تتمتع بها د�ئرة �ملالية و�شكرو� �شعادة �ملدير �لعام 

وكافة �مل�شوؤولني بالد�ئرة على هذه �لروح.
و�شهد �للقاء، �لذي نفذه فريق �ل�شعادة بالد�ئرة، 
تنظيم عدد من �لأن�شطة �لتي هدفت �إىل تعزيز 
و�لتعاون  �لع�قات  �أو��شر  وتوطيد  �لفريق  روح 
�شعادة  ك���ّرم  كما  �ل���د�ئ���رة،  �لعمل يف  زم����ء  ب��ني 
�ملدير �لعام خ�له جمموعة من �ملوظفني �شمن 

فئات خمتلفة.

اأكدت اأهمية التقيد ب�ال�شرتاط�ت ال�شحية .. وحذرت من خطر احلن�ء البي�ش�ء وال�شوداء

بلدية مدينة �أبوظبي تكثف �لرقابة على مر�كز �لتجميل و�صالونات �حلالقة �لرجالية و�لن�صائية وحمالت بيع م�صتح�صر�ت �لتجميل خالل �صهر رم�صان �ملبارك

مالية عجمان تكرم موظفيها �ملتميزين حتت �صعار »بالت�صامح نرتقي«مذكرة تفاهم بني جامعة عجمان وجمعية �ملهند�صني لدعم �لبحث �لعلمي وتبادل �خلرب�ت

•• دبي-وام:

�شاركت وز�رة �لقت�شاد �م�س يف �شباق �شقيا �لأمل 
�لذي �أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وز�رة  �أول  ب��ذل��ك  �هلل” ل��ت��ك��ون  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 

�حتادية ت�شارك يف هذه �ملبادرة �لإن�شانية.

بن  �شلطان  م��ع��ايل  �ل�شباق  فعالية  يف  ���ش��ارك  وق��د 
�ملهند�س  و�شعادة  �لقت�شاد،  وزير  �ملن�شوري  �شعيد 
حممد �أحمد بن عبد �لعزيز �ل�شحي وكيل �لوز�رة 
�أحمد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  و���ش��ع��ادة  �لقت�شادية،  لل�شوؤون 
�آل �شالح وكيل �لوز�رة ل�شوؤون �لتجارة �خلارجية، 
�مل�شوؤولني  م��ن  وع��دد  �مل�شاعدون  �ل��وك���ء  و�شعادة 

ومديري �لإد�ر�ت و�ملوظفني يف وز�رة �لقت�شاد.

و�أثنى معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري على �شباق 
�أن وز�رة �لقت�شاد تفخر بدعم  �شقيا �لأم��ل، و�أك��د 
هذ�  يف  و�مل�شاركة  �ل��ر�ئ��دة  �لإن�شانية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�ل�شباق �لذي يعك�س �لروؤية �لإن�شانية �لنبيلة لقيادة 
دولة �لإمار�ت، ويعزز �لتفاعل �لإن�شاين و�لت�شامن 
مع �ملجتمعات و�ملناطق �لتي تعاين �شعوبات و�شحاً 
وي�شجع  لل�شرب،  �ل�شاحلة  �ملياه  على  �حل�شول  يف 

حياتهم  ظ��روف  وحت�شني  دعمهم  يف  �مل�شاركة  على 
من خ�ل ممار�شات �مل�شوؤولية �ملجتمعية وم�شاهمة 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة يف �لعمل �لإن�شاين.
متثل  �لطيبة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار 
�خلري  وقيم  �ل�شامية  �لإن�شانية  للر�شالة  �م��ت��د�د�ً 
وتعك�س  �لإم�������ار�ت،  دول����ة  تتبناها  �ل��ت��ي  و�ل��ع��ط��اء 
�ل�شعوب  �إىل  �ل��ع��ون  ي��د  �ل��د�ئ��م��ة يف م��د  ج��ه��وده��ا 

�ملحتاجة يف �لعامل.
موؤ�ش�شة  مظلة  حت��ت  �لأم����ل  �شقيا  ���ش��ب��اق  وي��ن��درج 
مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية، كتحٍد 
�إن�شاين مبتكر يهدف �إىل �إ�شر�ك �ملجتمع يف �أعمال 
�لعطاء من خ�ل �لتربع باملياه و�إي�شالها للمناطق 
لل�شرب،  �ل�شاحلة  �ملياه  �ُشّحاً يف مو�رد  �لتي تعاين 
�لعام  �ل��ق��ط��اع��ني  �مل��وؤ���ش�����ش��ات، يف  ت�����ش��ارك  ب��ح��ي��ث 

�لإن�شاين  �ل�شباق  و�خلا�س، عرب موظفيها يف هذ� 
و�لتناف�س من خ�ل �شّخ �أكرب كمية من �ملياه عرب 
�أن تقوم  جهاز �شخ تفاعلي �فرت��شي متنقل، على 
موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية 
ها  بالتربع بنف�س كمية �ملياه �لإجمالية �لتي ت�شخُّ
�ملحتاجني  �إىل  و�إي�شالها  موؤ�ش�شة  وك��ل  جهة  ك��ل 

و�ملحرومني يف �ملجتمعات �لأقل حظاً.

وز�رة �القت�صاد ت�صارك يف �صباق »�صقيا �الأمل«
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -الفجر

ت�شاريح  و  �لم��ت��ي��از  �إد�رة  ت�شتكمل 
�ل��ث��ان��ي��ة م���ن مبادرة  �مل��رح��ل��ة  �ل��ن��ق��ل 
�لإد�رة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  لنتميز  م��ع��اً 
م��ع ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �حل��ايل و �ل��ت��ي  كان 
مركبات  ���ش��ائ��ق��ي  �ه��ت��م��ام��ه��ا  حم����ور 
�لأجرة و كيفية حتويلهم من �شائقني 
ل��دي��ه��م م���ح��ظ��ات و خم��ال��ف��ات �إىل 
لتح�شني  ذل���ك  و  متميزين  �شائقني 
ج��ودة �خلدمة �ملقدمة للعم�ء و مت 
�لأج��رة يف  �شائقي مركبات  ��شت�شافة 

مر�شى عجمان .

مدير  �حلو�شني  �أحمد  �شارة  و�أ�شارت 
�أنه  �لنقل   ت�شاريح  و  �لمتياز  �إد�رة 
يف  �مللحوظة  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لنتائج  م��ع 
�لتي  و  �مل��ب��ادرة   م��ن  �لأوىل   �ملرحلة 
�أد�ء  �أق����ل و  ت��رت��ب ع��ل��ي��ه��ا خم��ال��ف��ات 
��شتهدفت  �ل��ت��ي  ل��ل�����ش��ائ��ق��ني  م��ت��م��ي��ز 
�ملرحلة  �إط������ق  مت  وع��ل��ي��ه  �مل����ب����ادرة 
وحتديد  �شلوكياتهم  لدر��شة  �لثانية 

�مل�شاكل �لتي تو�جههم .
و �أو���ش��ح��ت ���ش��ارة �حل��و���ش��ن��ي �ن���ه مع 
�لجتماع  مت  �لثانية  �مل��رح��ل��ة  ب��د�ي��ة 
بال�شائقني و توعيتهم باأهمية تقومي 
من  ع��ل��ي��ه  ي��رتت��ب  م��ا  و  �شلوكياتهم 

���ش��و�ء ع��ل��ى �مل�شتوى  �إي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 
�لعملي �أو �ل�شخ�شي �لتي تاأثر ب�شكل 
�لإي�شاح   مت  و  جمتمعنا  على  مبا�شر 

لهم باأنهم جزء من هذ� �ملجتمع يجب 
�أن تكون  لديهم  �أن يحافظو� عليه و 

م�شوؤولية �جتماعيه جتاهه .

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�أك���دت د�ئ���رة �لآث����ار و�مل��ت��اح��ف بر�أ�س 
�إرث �لإمارة  �أن �حلفاظ على  �خليمة 
ل�أجيال  ونقلها  �لأثرية  ومقتنياتها 
�لقادمة هي �أحد �أهم �أهد�ف �لد�ئرة 
تكتمل  ل���ن  و�ل���ت���ي  �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ملوغل  �ل��ت��اري��خ  لهذ�  �حلفظ  عملية 
�شنة   7000 ي��ن��اه��ز  و�ل����ذي  ب��ال��ق��دم 
دون توثيق �ملقتنيات �لأثرية �لتي مت 
�لتنقيب  �لعثور عليها خ�ل عمليات 
يف خمتلف �ملناطق و�ملو�قع �لأثرية يف 
�لإمارة حيث تزخر �إمارة ر�أ�س خليمة  

مبو�قعها �لتاريخية �لغنية بالآثار .
مدير  �لطنيجي  عبيد  �أح��م��د  وق���ال 
ع����ام د�ئ�����رة �لآث������ار و�مل���ت���اح���ف قائ� 
حو�يل   ب��ت��وث��ي��ق  ق���ام���ت  �ل����د�ئ����رة  �إن 
ما  متنوعة  �أث��ري��ة  قطعة   20،000
بني فخاريات وك�شر فخارية وعم�ت 
للزينة  و�أدو�ت  قتالية  و�أدو�ت  نقدية 
وجمموعة من �لعظام �لتي مت �لعثور 

عليها خ�ل �لتنقيب ،  كما �أن �لد�ئرة 
ب�����ش��دد �لن���ت���ه���اء م���ن ت��وث��ي��ق جميع  
�ل�شنو�ت   �لأث���ري���ة  خ����ل  �مل��ق��ت��ن��ي��ات 
يقارب عددها  و�لتي  �لقادمة  �لث�ث 
حفظها  مت  �أثرية  قطعة   90،000
�ملعايري  م���ع  ل��ت��ت��ن��ا���ش��ب  ب�����ش��ك��ل ج��ي��د 
�لأث��ري��ة حتت  �لقطع  �لعاملية حلفظ 
�إ�شر�ف خرب�ء �لآثار وموظفي وحدة 

جمع وحفظ �ملقتنيات يف �لد�ئرة.
�إ�شماعيل �شربي در�زة م�شوؤول  وقال 
�إن  �ل��د�ئ��رة  وح��دة حفظ �ملقتنيات يف 
عملية �لتوثيق و�لت�شجيل هو �لعامل 
تزيح  �لتي  �لأه��م  و�ملرحلة  �لأ�شا�شي 
�حلقائق  من  �لعديد  عن  �ل�شتار  لنا 
و�مل��ع��ل��وم��ات �ل��ت��اري��خ��ي��ة وم���ن خ�ل 
نتائج عملية �لتوثيق ميكننا �لنتقال 

�أهمها  و�لتي من  �لتالية  �ملر�حل  �إىل 
�ملتحفي   �لعر�س  �لرتميم مت مرحلة 
من  �ل��ت��وث��ي��ق  عملية  �شتمكننا  ح��ي��ث 
ب�شكل  �ملتحفي  �لعر�س  دورة  جتديد 
ومرتادي  ل����زو�ر  ي��ت��ي��ح  مم��ا  م�شتمر 
�أكرب  على  �لط����ع  �ل��وط��ن��ي  �ملتحف 
ق���در مم��ك��ن م��ن �آث����ار �لإم�����ارة و�لتي  
تعك�س عر�قتها و�أ�شالتها �لتاريخية .

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

للقر�آن  �خليمة  ر�أ�س  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
�ل�����ك�����رمي ع�����ن ت���ن���ظ���ي���م���ه���ا ب���رن���ام���ج 
�لذي   “ �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  “رم�شان 
�ملحا�شر�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د   ي��ت�����ش��م��ن 
و�لفعاليات �لدينية �لتي تعزز عظمة 

�شهر �ل�شوم �لف�شيل  . 
�لذي   “ �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  و”رم�شان 
ي���ن���درج  ���ش��م��ن �مل��و���ش��م �ل��ث��ام��ن يتم 
�لعامة  �لهيئة  مع  بالتعاون  تنفيذه  
لل�شوؤون �لإ�ش�مية و�لأوق��اف، حيث 
ت�شارك فيه جمموعة من �ملحا�شرين 
و�لدعاة �ملتميزين، بتقدمي  باقة من 
على  �ملتنوعة   �لتوعوية  �ملحا�شر�ت 

م�شاجد عدة يف �أنحاء �لإمارة .
و�شهدت �ملحا�شر�ت �لتي مت تقدميها 
ولقيت   ، لف���ت���ا  ج��م��اه��ريي��ا  �إق����ب����ال 
�لذين  �جلمهور  م��ن  �إيجابية  ردود� 
�أثنو� على �جلهود �ملبذولة يف تنظيم 
�لربنامج، و�أبدو� �شكرهم وتقديرهم 

ملوؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي 
�ل���ربن���ام���ج �لقيم  �أع�����دت ه����ذ�  �ل���ت���ي 

و�لنافع يف هذ� �ل�شهر �لف�شيل.
�أن  �إىل  �ل�������ش���ح���ي  �أح�����م�����د  و�أ�������ش������ار 
تنظمه  �ل���ذي  �لرم�شاين  �ل��ربن��ام��ج 
�إىل  ي��ه��دف  ���ش��ن��وي  ب�شكل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل�شالح  و�لعمل  �لإمي��ان  قيم  تعزيز 

وت��ق��وي��ة �ل�����ش��ل��ة ب���اهلل ت��ع��اىل يف هذ� 
�لو�شطية  وغ��ر���س  �لف�شيل،  �ل�شهر 
و�لع�������ت�������د�ل و�ل���ت�������ش���ام���ح وم����ك����ارم 
�لأخ�ق، و�شت�شتمر هذه �ملحا�شر�ت 
�ش�ة  ب��ع��د  �ل��رم�����ش��ان  �شهر  لنهاية 
�ل���رت�وي���ح م��ب��ا���ش��رة، و�ل���دع���وة عامة 
باأن  �ل�شحي  �أح��م��د  و�أف����اد  للجميع. 

ومتيزه  �لرم�شاين  �ل��ربن��ام��ج  ت��األ��ق 
يف ك��ل �شنة ي��اأت��ي م��ن دع��م �حلكومة 
�لنافعة  للم�شاريع  �مل�شتمر  �لر�شيدة 
و�ل���ه���ادف���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع، م�����ش��ري� �إىل 
�لربنامج  �إع������ن�����ات  ن�����ش��ر  مت  �أن������ه 
جميع  ع��ل��ى  وتفا�شيله  �ل��رم�����ش��اين 

و�شائل �لتو��شل �لجتماعي

•• راأ�س اخليمة -حتقيق الفجر 

بها  ق��ام��ت  ميد�نية  ج��ول��ة  ك�شفت 
�خل�شرو�ت  لأ���ش��و�ق   “ “�لفجر 
يف �إم���ارة  ر�أ���س �خليمة  مع بد�ية 
�ملبارك عن توفر يف  �شهر رم�شان 
و��شتقر�ر يف  لأ�شناف �خل�شرو�ت 
�أ�شعار �لبيع  و�إن لحظنا �نخفا�شا 
�لنا�س  يقبل  �ل��ت��ي  �ل�شلع  لبع�س 
�شهر  يف  م��ت��ز�ي��دة  ب�����ش��ورة  عليها 
�ل��ط��م��اط��م و�خليار  �ل�����ش��ي��ام م��ث��ل 

و�لبطيخ  و�خل�����������س  و�ل����ك����و�����ش����ا 
و�ل�����ش��م��ام وغ��ري ذل��ك .وق��ب��ل ذلك 
�ملرغوبة  �لأ����ش���ن���اف  ت��ل��ك  ك���ان���ت 
�لباعة  �شهية  ت��ف��ت��ح  ����ش��ت��ه���ك��ي��ا  
ل�شتفادة  �خل�����ش��رو�ت  �أ����ش���و�ق  يف 
منها كمورد جيد عندما يبيعونها  

باأ�شعار باهظة .

االأ�شع�ر املن��شبة :
ومن وجهة نظر رو�د �شوق �جل�شر 

�لكثري من  فاإن  لبيع �خل�شرو�ت  
�لأ�شناف �لتي يحتاجها �لنا�س يف 
�شهر رم�شان يتم بيعها �لن باأ�شعار 
 ”: �ل�شحي  �أحمد  ويقول  منا�شبة 
وه���و ي��ت��ج��ول يف ���ش��وق �جل�����ش��ر :” 
يف ت��ق��دي��ري  �أن �لأم������ور ط��ي��ب��ة . 
�ل�شنو�ت  يف  يحدث  كان  ما  بعك�س 
�خل�شرو�ت  �أ�شناف  حيث  �ملا�شية 
حلول  م��ع  جنونيا  �رت��ف��اع��ا  ت�شهد 
�جلمهور  يدفع  مما  �ل�شيام  �شهر 
وو�شائل  بامل�شوؤولني  ل��شتنجاد 

�لإع�م و�لتو��شل �لجتماعي . 
م��ع وجهة  ع��ب��د�هلل  �شعيد  وي��ت��ف��ق 
��شتقر�ر  �ىل  ت�����ش��ري  �ل��ت��ي  �ل��ن��ظ��ر 
ر�أ�س  �أ�شو�ق  يف  �خل�شرو�ت  �أ�شعار 
�خل��ي��م��ة  وع���ز� ذل���ك حل��ل��ول �شهر 
مو�شم  ي�شادف   وق��ت   يف  �ل�شيام 
�ل��زر�ع��ي بعك�س م��ا حدث   �لإن��ت��اج 
�أقبل  يف �ل�شنة �ملا�شية مث� حيث 
�ل�شيام  مع نهاية �ملو�شم �لزر�عي 
وجن����م ع���ن ذل����ك ���ش��ح يف �لإن���ت���اج 
�ملعرو�س يف �لأ���ش��و�ق �لأم��ر �لذي 

ت�شبب يف �رتفاع �لأ�شعار.
�أم�������ا م���������وزه. ح ف���ه���ي ت������رى ب�����اأن 
�نخفا�س �أ�شعار �خل�شرو�ت �شببها 
و�ل�������ش���وب���ر ماكت  �مل������ولت  دخ�����ول 
�ملر�كز  حيث  �لتجارة  يف  كمناف�س 
ي�شتورد  ك���ارف���ور  م��ث��ل  �ل��ت��ج��اري��ة 

�لغذ�ئية  �مل���و�د  م��ن  �شمة  كميات 
وبخا�شة �لنتاج �لزر�عي وعر�شه 
للبيع باأ�شعار منا�شبة  وهو �ل�شيء 
�لباعة �لخرين على  �ل��ذي يجرب 

�ل�شتجابة ل�أ�شعار �ملخف�شة .

االنت�ج املحلي : 
�إىل  جئت  عندما  يا�شر  �أب���و  وق���ال 
مبكر�  للخ�شرو�ت  �جل�شر  ���ش��وق 
�أ�شرتي  �ح��ت��ي��اج��ات  ���ش��ر�ء  بق�شد  
�أ���ش��ن��اف �خل�����ش��رو�ت تز�من  م��ن 
ذل����ك م���ع و����ش���ول جم��م��وع��ة من 
�ل�شيار�ت �ملحملة با�شناف متنوعة 
من �خل�شرو�ت �لتي هي من �إنتاج 
مز�رع �لإمار�ت �ل�شمالية  ويف ذلك 
دللة و��شحة على ��شتمر�ر مو�شم 

�لنتاج ولطاملا �أن مو�شم �لإنتاج ل 
يز�ل م�شتمر� فاإن �لأ�شعار �شتكون 
يف و�شع م�شتقر عد� تلك �مل�شتوردة 
. ويوؤكد �لبائع  حممد م�شطفى �أن 
�أ�شو�ق �خل�شرو�ت يف ر�أ�س �خليمة 
�لتي  �لأ���ش��ن��اف  م��ن  بالكثري  تعج 
وجبات  لإع����د�د  �ل��ن��ا���س  يحتاجها 
ولأنها   �ل�����ش��ي��ام  �شهر  يف  �لف��ط��ار 
�إىل �لأ�شو�ق من مز�رع ر�أ�س  تاأتي 
يف  و�أ�شعارها  طازجة  ف��ان  �خليمة 

متناول �مل�شتهلكني .

ا�شتقرار االأ�شع�ر:
وذكر بائع �آخر هو �شادق ح�شني �أن 
�أ�شعار �لبيع  يف هذ� �ل�شهر تختلف 
�ل�����ش��اب��ق��ة  �خت�فا  �مل���و�����ش���م  ع���ن 

ك�����ب�����ري� ف���م���ث���� ����ش���ع���ر ����ش���ن���دوق 
مقابل  دره��م   15 �لن  �لطماطم 
و�شلة  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  دره����م    30
�خليار 35 درهم مقابل 65 درهم 
بينما �لكو�شا 35 درهم مقابل 65 

درهم و�خل�س 10 در�هم  .
 وي����ت����ح����دث �ل����ب����ائ����ع ي���ا����ش���ر عن 
بد�ية  :” م��ن��ذ  ق���ائ����  �لأ����ش���ع���ار 
�لأ�شعار  تتغري  مل  رم�����ش��ان  �شهر 
�ل�شنو�ت  يف  يحدث  كان  ما  بعك�س 
هي  �لن  �لأ���ش��ع��ار  فمث�  �ملا�شية  
45 درهم  :�ل���ب���اذجن���ان  ي��ل��ي  ك��م��ا 
 45 و�ل��ك��و���ش��ا  و�لنعناع15درهم 
دره����م   20 و�ل���ب���ق���دون�������س  دره������م 
و�لفلفل �لأخ�شر 25 درهم و�شلة 

�خليار 60 درهم .

•• دبي-وام:

�حتياجات  لتلبية  “�لبناء  من��وذج  تطبيقه  عن  للعلوم  دب��ي  جممع  �أعلن 
معينة” لإن�شاء مركز �لأبحاث �لعاملي �جلديد ل�شركة “هيماليا “ �لعاملية 
300 منتج من م�شتح�شر�ت  �أكرث من  ل�أدوية و�ملتخ�ش�شة يف �شناعة 
على  �ملرتكزة  و�ملنتجات  �لع�شبية  و�لأدوي��ة  �لغذ�ئية  و�ملكم�ت  �لتجميل 

علم “�لأيورفيد�” يف �أكرث من 90 دولة.
تعزيز  �شت�شهم يف  2021 حيث  ع��ام  �ملن�شاأة يف  ه��ذه  �إط���ق  �ملقرر  وم��ن 
وذل��ك بهدف  للعلوم  دب��ي  لل�شركة يف جممع  و�لتطوير  �لأب��ح��اث  ق��در�ت 
تلبية �حتياجات دول جمل�س �لتعاون �خلليجي ..فيما يتوقع �أن توفر هذه 
�ملن�شاأة �جلديدة �أكرث من 100 فر�شة عمل متخ�ش�شة مبا يتما�شى مع 

روؤية �لإمار�ت 2021 �لر�مية �إىل تكوين �قت�شاد معرفة تناف�شي.
وترتكز �أعمال �ل�شركة �لرئي�شية على �لأبحاث و�لتطوير وت�شنيع �ملنتجات 
�لذين  �ل�شخ�شية عالية �جلودة للم�شتهلكني  �لعناية  �لدو�ئية ومنتجات 
باأن مركز �لأبحاث �لعاملي لل�شركة يعمل  �أج�شامهم علما  يعتنون ب�شحة 
من جممع �ملخترب�ت �لتابع ملجمع دبي للعلوم منذ عام 2013 يف حني 

�شرتكز �ملن�شاأة �جلديدة على تطوير �ملنتجات و�شبط �جلودة و�ملعايرة.
ونظر� لتنامي مكانة دبي كمركز معريف ر�ئد ميكن لل�شركات �لتي تتطلع 
�إىل �لتو�شع يف �لإمار�ت و�ملنطقة �أن ت�شتفيد من منظومة �لأعمال �ملبتكرة 
��شتقطاب  �لإم��ارة يف تعزيز  �لتي تتمتع بها دبي حيث جنحت  و�مل��زده��رة 

�ملو�هب و�ملهار�ت و�ملهنيني يف كافة �ملجالت.
رئي�س  للعلوم  دب��ي  جممع  ع��ام  م��دي��ر  جناحي  عبد�لعزيز  م���رو�ن  وق���ال 

��شرت�تيجية  �شمن  �لطبية  و�مل��ع��د�ت  �لأدوي���ة  �شناعة  قطاع  عمل  فريق 
دبي �ل�شناعية لعام 2030 �إنه متا�شيا مع طموحاتنا لتعزيز مكانة دبي 
و�لت�شنيع  و�لتطوير  و�لأبحاث  �لعلمية  ل�أن�شطة  ر�ئدة  وجهة  ب�شفتها 
ي�شعدنا �أن ندعم تو�شع �شركة “هيماليا” �لتي تطمح لأن تعزز خرب�تها 

يف �لقطاع �لدو�ئي ومنتجات �لعناية �ل�شخ�شية.
و�أ�شاف: “و��شلت �لإمار�ت و�لهند خ�ل �لعقد �ملا�شي تعزيز �لع�قات 
�لهندية  �ل�شركات  �لكبري من  �لعدد  تنعك�س يف  �لتي  و�مل�شرتكة  �لطويلة 
وبيئة  �ملتطورة  �لتحتية  بنيتنا  �أن  كما  ل��ه��ا..  مقر�  دب��ي  م��ن  تتخذ  �لتي 
�لأعمال �لد�عمة ت�شجعان تلك �ل�شركات على تاأ�شي�س موطئ قدم لها يف 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط �نط�قاً من �لإمار�ت«.
“هيماليا”  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  م��ان��ال  م��ري�ج  �أ���ش��ار  جانبه  م��ن 

دبي  يف  فقط  لي�س  مكانتها  لتعزيز  �ل�شركة  �شعي  �إىل  �لقاب�شة  �لعاملية 
ولكن عرب دول جمل�س �لتعاون �خلليجي و�لأ�شو�ق �لعاملية �ملجاورة موؤكد� 
�أن �لإمار�ت تعد وجهة مثالية للبدء بعملية �لتو�شع عرب مركز �لأبحاث 

�جلديد.
من جانبه ذكر نيل كابر�ل �ملدير �لتنفيذي ل�شركة “هيماليا” �أن �لبيئة 
�لتعاونية يف جممع دبي للعلوم تدعم متكن �ل�شركات من �لنمو و�لبتكار 
عرب توفري من�شاآت متميزة يف موقع مثايل يلبي �حتياجات �لقطاع يف ظل 

�ل�شيا�شات �حلكومية �لد�عمة ل�أعمال يف دبي و�لبنية �لتحتية �لذكية.
يذكر �أن جممع دبي للعلوم يحت�شن �أكرث من 350 �شركة يعمل لديها 
�ملجمع  �لأعمال يف  يو��شل جمتمع  فيما  4000 موظف..  يزيد عن  ما 

��شتقطاب �أبرز �ل�شركات �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف �لقطاع �لعلمي.

جممع دبي للعلوم يعلن عن �إن�صاء مركز �أبحاث عاملي جديد ل�صركة »هيمااليا« لالأدوية

اأ�شواق راأ�س اخليمة للخ�شروات يف رم�ش�ن املب�رك

�مل�صتهلكون : �النتاج �لزر�عي  وفري و�الأ�صعار منا�صبة 

•• دبي-الفجر: 

�أكد �شعادة عبد�هلل �لب�شطي، �لأمني �لعام للمجل�س 
ب��اأن �شوت �ل�شباب ج��زء ل  �لتنفيذي لإم��ارة دب��ي 
�مل�شتقبلية  �خلطط  وتوجيه  �شياغة  م��ن  يتجز�أ 
جت�شيد�ً  ل�إمارة  �لأد�ء  يف  و�لتميز  �لبتكار  نحو 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لروؤية 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�شمو  �أوله��ا  �لتي  و�لثقة  “رعاه �هلل”،  دبي  حاكم 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 

�لفئة  ل��ه��ذه  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
�إىل معرفة طموحات  �لر�مية  �ملجتمع  �ملهمة من 
خ�ل  من  �لو�قع  �أر���س  على  وجت�شيدها  �ل�شباب 

ت�شخري كافة �لإمكانيات مل�شاعدتهم على ذلك.
�أع�شاء جمل�س  جاء ذلك خ�ل ��شتقبال �شعادته، 
�لعامة  �لأم����ان����ة  م��ق��ر  وذل�����ك يف  ل��ل�����ش��ب��اب،  دب����ي 
للمجل�س �لتنفيذي يف �أبر�ج �لإمار�ت بدبي، حيث 
�لثالثة،  دورت��ه  يف  �ملجل�س  باأع�شاء  �شعادته  رح��ب 
�خلطط  تعزيز  يف  �ل�شباب  دور  �أهمية  على  و�أّك���د 
�ل�شرت�تيجية  �ل��ت�����ش��ور�ت  وو����ش���ع  �مل�شتقبلية 

مل�شتقبل �شباب �لإمارة.
�ل�شباب  ���ش��ع��ادت��ه خ�����ل �لج���ت���م���اع م���ع  ون��اق�����س 
�لأول����وي����ات �ل�����ش��ت��ة �ل��ت��ي ح���دده���ا �مل��ج��ل�����س للعام 
من  �ملقرتحة  �لعمل  خطة  �شمن  وذل��ك  �جل���اري 
و�لتي   2019 للعام  لل�شباب  دب��ي  جمل�س  قبل 
�شباب  تخاطب  من�شة  لإي��ج��اد  �حل��اج��ة  تت�شمن 
وعدم  ع���ام،  ب�شكٍل  �لإم�����ار�ت  و���ش��ب��اب  خا�شة  دب��ي 
توفر �لإر�شاد �ملهني يف كافة مد�ر�س دبي �خلا�شة 
و�لإ�شابات  �ل��وف��ي��ات  ع���دد  و�رت���ف���اع  و�حل��ك��وم��ي��ة، 
�ل��ب��ل��ي��غ��ة ب���ني �ل�����ش��ب��اب �ل���ن���اجت���ة ع���ن �حل�����و�دث 

و�ل�شابات  �ل�شباب  عزوف  �إىل  بالإ�شافة  �ملرورية، 
�ل��زو�ج و�لتاأخر يف �لإجن��اب، و�ختفاء م�مح  عن 
ماألوفة  غري  جديدة  م�مح  ودخ��ول  “�لفريج” 
للحي �لإمار�ت، و�حلاجة لتعزيز �ل�شحة �لنف�شية 

يف جمتمع �ل�شباب. 
وق���د ����ش��رت���ش��د �أع�����ش��اء �ملجل�س ب��ع��دة م��ر�ج��ع يف 
حت��دي��د �لأول���وي���ات �ل�����ش��ت��ة منها روؤي����ة �لإم�����ار�ت 
�لإم�������ار�ت  وم���ئ���وي���ة   ،2021 �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ووثيقة �خلم�شني،   ،2021 دبي  2071، وخطة 

بالإ�شافة �إىل م�شورة �ل�شباب و�خلرب�ء. 

و��شتعر�س جمل�س دبي لل�شباب �أهم �ملبادر�ت �لتي 
مت �لعمل عليها منذ �إط�قه ب�شكٍل ر�شمي يف يناير 
“مز�د  �إط�����ق م��ب��ادرة  �ل��ع��ام �جل����اري، منها  م��ن 
كجزء  ف��رب�ي��ر  يف  تطبيقها  مت  و�ل��ت��ي  �لفكار”، 
با�شت�شافة  ل�بتكار  �لإم���ار�ت  �شهر  فعاليات  من 
من  قائمة  �قرتحو  �لذين  �ل�شباب  من  جمموعة 
لها  بالت�شويت  �حل�شور  وقام  �ل�شبابية،  �مل�شاريع 
باآلية �ملز�د و�شوًل �إىل �ملبادرة �لفائزة. كذلك �نعقاد 
�ملا�شي،  مار�س  �شهر  يف  “ديكود”  حتليلية  ور�شة 
ط�ب  م��ن  و�ل��ت��ي مت م��ن خ���ل��ه��ا ت��دري��ب 30 

�ل�شلوك،  �ق��ت�����ش��ادي��ات  على  �جل��ام��ع��ات  وط��ال��ب��ات 
�لإبد�عي،  �لت�شميم  با�شتخد�م  تطبيقها  وكيفية 
وذلك بهدف �لو�شول �إىل �شوت �ل�شباب يف �قرت�ح 
�لتي ميكن من خ�لها �حلد  �ل�شلوكية  �مل��وؤث��ر�ت 
عر�س  مت  �أي�شاً،  �لبليغة.  �مل��روري��ة  �حل���و�دث  من 
�ملجل�س يف جمموعة  �أع�شاء  تقرير عن م�شاركات 
و�لفعاليات  �ل�شبابية  و�حللقات  �لعمل  ور���س  من 
�ل�شرت�تيجية  �مل�شاريع  دع��م  وكذلك  �لرئي�شية، 
بعدد 800 متطوع يف �لربع �لأول فقط من �لعام 

�جلاري.

•• اأبوظبي-وام:

جل�شة  �ل��ن��ووي��ة  للرقابة  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  نظمت 
�إطار  وذل��ك يف  �مل��ع��ارف يف جم��ال �حلوكمة  لتبادل 
بال�شهر  �حتفاء  تقيمها  �لتي  و�لأن�شطة  �لفعاليات 
و�لذي  �ل��د�خ��ل��ي  �لتدقيق  مبهنة  للتوعية  �لعاملي 

ي�شادف �شهر مايو من كل عام.
�جلل�شة  �لهيئة  يف  �لد�خلي  �لتدقيق  �إد�رة  ونظمت 
لديو�ن  �لتنفيذي  �ملدير  حميد  خالد  و��شت�شافت 
�لعملية  جت���رب���ت���ه  ع����ن  حت�����دث  �ل������ذي  �مل��ح��ا���ش��ب��ة 
و�ل����درو�����س �ل��ت��ي ت��ع��ل��م��ه��ا خ����ل ث���ث��ني ع��ام��ا يف 
وذلك  �لتدقيق  ميد�ن  و�شمن  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف 

بح�شور عدد من �أع�شاء �لإد�رة وموظفي �لهيئة.

وقالت �آمنة فريدون مدير �إد�رة �لتدقيق يف �لهيئة 
�لحتفاء  �إط���ار  يف  �إن��ه  �لنووية  للرقابة  �لحت��ادي��ة 
خ�ل  �شننظم  �لد�خلي  للتدقيق  �لعاملي  بال�شهر 
�لتي  و�جلل�شات  �لعمل  ور���س  من  ع��دد�  مايو  �شهر 
دور  �أهمية  على  وتركز  كافة  �لهيئة  �أق�شام  تغطي 
�لد�خلية  �ل�شو�بط  و���ش��رورة  �ل��د�خ��ل��ي  �لتدقيق 

�لفعالة لتعزيز �لإطار �حلوكمي.
�مل�شتقلة  �ل��د�خ��ل��ي  �لتدقيق  عمليات  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
م��ن خ�ل  وذل��ك  �لهيئة  �أه���د�ف  ت�شهم يف حتقيق 
ب�شاأن  ومن�شبطة  منهجية  مقاربة  تطبيق  �شمان 
و�حلوكمة  �لتحكم  وعمليات  �ملخاطر  �إد�رة  تقييم 

فيها.
وي�شتند منوذج �حلوكمة �خلا�س بالهيئة �لحتادية 

و�مل�شاءلة  �ل�شفافية  �أ�ش�س  على  �ل��ن��ووي��ة  للرقابة 
�لتميز  ثقافة  لتعزيز  ت�شميمه  وج���رى  و�ل��ن��ز�ه��ة 
و�لكفاءة عرب جميع م�شتويات �ملوؤ�ش�شة وع�وة على 
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  �لنموذج على  ذلك يعتمد 
�لتنظيمية  �ل��ه��ي��ئ��ات  خمتلف  م��ن  عنا�شر  وي�����ش��م 
�مل��ع��ت��م��دة م���ن قبل  �لأخ������رى �إىل ج��ان��ب �مل��ع��اي��ري 
ديو�ن �ملحا�شبة يف دولة �لإم��ار�ت و�ملعهد �لأوروبي 
�أنه يجري �لحتفاء  �إىل  ي�شار  �ملوؤ�ش�شية.  للحوكمة 
بال�شهر �لعاملي للتدقيق �لد�خلي خ�ل �شهر مايو 
من كل عام من خ�ل تنظيم �لفعاليات و�لأن�شطة 
يف جميع �أنحاء �لعامل حيث يدعو معهد �ملر�جعني 
زيادة  بهدف  �لفعالية  ه��ذه  تنظيم  �إىل  �لد�خليني 

�لوعي حيال مهنة �لتدقيق �لد�خلي وقيمتها.

 �آثار ومتاحف ر�أ�س �خليمة توثق 20 �ألف قطعة �أثرية ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي تنظم » رم�صان ر�أ�س �خليمة« 

جمل�س دبي لل�صباب ي�صتعر�س �أجندته يف �الأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي

»�الحتادية للرقابة �لنووية« حتتفي بال�صهر �لعاملي للتوعية بالتدقيق �لد�خليمو��صالت عجمان تكرم �صائقي مركبات �الأجرة �ملتميزين
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العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1283242 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شما عبد�هلل �مني حممد �لعو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فاطمه �شاهني �شيف �لعو�ين
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعكاوي رخ�شة رقم:1705880 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد ح�شني �شعيد عبد�هلل �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد خليفة �شويد�ن بخيت
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

الغ�ء اعالن �ش�بق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
للو�شاطة  دملا  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1079768 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �ملالية 

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

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

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

الغ�ء اعالن �ش�بق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
رقم:CN 2176870 بال�شم �لتجاري فيجن للو�شاطة 
�ملالية بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الغ�ء اعالن �ش�بق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�شبان  جلف  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1057537 
للمقاولت ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

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

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

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

الغ�ء اعالن �ش�بق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
تر�شت  فيدليتي  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1071708 
مملوكة ل�شركة �جليون ليمتد �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خ�ل  �لتنمية  د�ئرة 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بلو فونك�س للمقاولت �لعامة

رخ�شة رقم:CN-1893460  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ��شم جتاري من/ بلو فونك�س للمقاولت �لعامة

BLUE PHOENIX GENERAL CONTRACTING

�ىل/بلو فونك�س لل�شيانة �لعامة
BLUE PHOENIX GEN MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

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

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

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

اإعــــــــــالن
�شيب  ذ�  �شون  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ل�طفال رخ�شة رقم:CN-2115161  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ��شم جتاري من/ �شالون �شون ذ� �شيب ل�طفال

SHAUN THE SHEEP KIDS SALON

�ىل/�شالون و�يت �شيب ل�طفال

WHITE SHEEP KIDS SALON

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

�لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيفوك�س 

للو�شاطة �لتجارية
رخ�شة رقم:CN 2772640 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

�شكلز لنظم �ملعلومات
رخ�شة رقم:CN 2347134 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فروت�س طبيعي للع�شائر

رخ�شة رقم:CN-1352249  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �حمد حممد عبا�س �لنعيمي %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شيف عتيق �شلطان �لعفريت �لكويتي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شيف عتيق �شلطان �لعفريت �لكويتي من 100% �ىل %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لع�ن/�جمايل من م�شاحة 1*3.5 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ فروت�س طبيعي للع�شائر

�ىل/فروت�س طبيعي للع�شائر ذ.م.م
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جيجوفا للمقاولت �لعامة

رخ�شة رقم:CN-2766778  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد جمعه فايل �شعيد �لظاهري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممد جمعه فايل �شعيد �لظاهري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جيجان روجون روجون  %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 100000
تعديل لوحة �لع�ن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ جيجوفا للمقاولت �لعامة
JEGOVA GENERAL CONTRACTING

�ىل/جيجوفا للمقاولت �لعامة ذ.م.م
JEGOVA GENERAL CONTRACTING LLC

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

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

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

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

رخ�شة رقم:CN-1022486  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ناديه �حمد ندى من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ناديه �حمد ندى من 50% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة علي �شعيد حممد �لغافري

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 50000
تعديل لوحة �لع�ن/�جمايل من م�شاحة 80*7 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/ بقالة �لغافرى

AL GHAFRI GROCERY
�ىل/بقالة �لأماين �ملا�شية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

ALAMANI ALMASI GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

اإعــــــــــالن
�ملولد�ت  و��ش�ح  لتاأجري  �ل�ش�����ادة/�شكيل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكهربائية  رخ�شة رقم:CN-2727714  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�ل�شكور بن �شم�س �لعامل %16

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد زي�شان نور حممد %33
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ فهد حممد عا�شف حممد من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ فهد حممد عا�شف حممد من 100% �ىل %51
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ �شكيل لتاأجري و��ش�ح �ملولد�ت �لكهربائية
SKILL ELECTRICAL GENERATORS REPAIR AND RENTAL

�ىل/�شكيل لتاأجري و��ش�ح �ملولد�ت �لكهربائية ذ.م.م
SKILL ELECTRICAL GENERATORS REPAIR AND RENTAL LLC

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

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

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

فورث ويت لت�صليح �ملكيفات �ملركزية- ذ م م
مب��وج��ب ق����ر�ر �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة غ���ري �ل��ع��ادي��ة �مل��ن��ع��ق��دة يف تاريخ 
2019/05/08 �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم   1905009634 يعلن 

�مل�شفى ز�يد ت�شارترد �أكاونتانت لتدقيق �حل�شابات، عن ت�شفية �شركة:
)فورث ويت لت�شليح �ملكيفات �ملركزية - ذ م م(

 CN-1196327 ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم�
فعلى من لديه �ي �عرت��س مطالبة �أو حقوق على �ل�شركة �ملذكورة �ع�ه 
�مل�شفى، وذلك  �إىل  �ملوؤيدة لذلك  �مل�شتند�ت  �لتقدم مبطالبته مع  عليه 
خ�ل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإع�ن، وكل 
باملطالبة.   حقه  ي�شقط  ب��الإع���ن  �مل��ح��ددة  �مل���دة  خ���ل  يتقدم  مل  م��ن 
�إمييل:   )41145( بريد  �شندوق   ،  02  /  6666828 �مل�شفى:  تليفون 
�لنيادي  �شعيد  نايع  بناية    M9 �مل�شفح  �بوظبى-   -  info@zcaa.ae

.)M12( مكتب رقم ) M( لطابق�

�إع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 
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 اإعـــالن �شطب قيد
جروب  �يربا�س  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
��س.�يه.��س )�جلن�شية: فرن�شا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
فرع �ل�شركة يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: �س.ب:72186 - �شارع 
،�س.ب:72186(  �بوظبي   - �لحتاد  �بر�ج  -بناية  �لكورني�س 
يف  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )1259( رقم  حتت  و�ملقيدة 
�لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 
يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية وتعدي�تة و �لقر�ر �لوز�ري رقم 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س 
�حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن 
�شهر  يتجاوز  ل  ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��شهم  يتقدمو� 
�إد�رة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من 

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

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

�لطيف لتجارة �ل�شري�ميك
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1136170 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة منري �شعيد ح�شني �شامل �ليافعي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف علي ر��شد �شامل حميد �لنعيمي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شوهيل حممد �شاه عامل
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ح�يب  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1127632 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يو�شف �لذيب حممد �شامل �لكتبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �لذيب حممد �شامل �لكتبي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  �ل�ش�����ادة/�لبهار  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�شة رقم:2700261 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفه جوهر عبيد �شيف �لظاهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شم�شه جمعه �حمد عبد�هلل �ملطرو�شي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
للمز�د  �ل�ش�����ادة/�ل�شقر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعلني   رخ�شة رقم:2570260 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد خليفه علي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح حممد �شالح �حمد �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• تورينو-الفجر:
باملنجز�ت  �أدبي، و�حتفاًء  يف عر�س 
تقاطر  �ل�شارقة،  لإم��ارة  �لثقافية 
�لإيطالية  و�لثقافة  �لأدب  جمهور 
جناح  ع���ل���ى  ت���وري���ن���و  م���دي���ن���ة  يف 
�لإمارة �مل�شارك يف معر�س تورينو 
�لدويل للكتاب �لذي حتّل �لإمارة 
�حلالية،  دورت��ه  على  �شرف  �شيف 
موقعة  ن�������ش���خ  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������ش���ول 
م���ن م���وؤل���ف���ات ن��خ��ب��ة م���ن �لأدب�����اء 
�لإمار�تيني  و�ل�شعر�ء  و�ملفكرين 
�لإي��ط��ال��ي��ة، �شمن  �إىل  �مل��رتج��م��ة 
�ل�شارقة  ه��ي��ئ��ة  ت���ق���وده���ا  ج���ه���ود 
كتاب  �حت���اد  م��ع  بالتعاون  للكتاب 
و�أدب��اء �لإم��ار�ت لرتجمة �لأعمال 
لأهم  �ملحلية  �لعربية  �لإب��د�ع��ي��ة 

لغات �لعامل. 
�لتي  �خل��ا���ش��ة  �ملن�شة  على  ووّق���ع 
ل�شتقبال  �ل���ه���ي���ئ���ة  خ�����ش�����ش��ت��ه��ا 
على  للح�شول  �ل���ت���ّو�ق  �جل��م��ه��ور 

�أدب������اء وكّتاب  ن��خ��ب��ة م���ن  ت��و�ق��ي��ع 
و����ش���ع���ر�ء �لإم�����������ار�ت، ح���ي���ث وقع 
�ل�شايغ  حبيب  �ل��دك��ت��ور  �ل�شاعر 
“�لبطريق  �ل�����ش��ع��ري��ة  جمموعته 
و�ل�شاعرة  �أخرى”،  وق�������ش���ائ���د 

�ل�شعري  دي���و�ن���ه���ا  �مل���ع����  خ���ل���ود 
ود.  تاأخذين”،  �ل��ت��ي  “�لطريق 
مو�شوعة  �مل�������ش���ل���م  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز 
�لرت�ث  يف  �خل��ر�ف��ي��ة  “�لكائنات 
�شلطان  و�ل����رو�ئ����ي  �لإمار�تي”، 

“غرفة و�حدة ل  �لعميمي رو�يته 
تكفي”، و�ل�شاعر عبد �هلل �لهدية 
“�لباحث عن  �ل�شعرية  جمموعته 
�لفنان  �ل��دك��ت��ور  وق��ع  فيما  �إرم”، 
حبيب غلوم ر�شالته �لأكادميية يف 

�مل�شرح، و�شيخة �ملطريي جمموعة 
�أكرثي  “يا  عنو�ن  حملت  �شعرية 
جمموعة  �ل�شعايل  وعلي  و�أقلي”، 
و�حدة”،  روح  “ل�أر�س  �شعرية 
“خالدون  كتابه  ح��م��د�ن  و�شعيد 

�لظاهري  ونا�شر  �لغياب”،  رغ��م 
“منتعً�  �لق�ش�شية  جم��م��وع��ت��ه 

�مللح وكفاه رماد«.
�لعربية  �مل���وؤل���ف���ات  ه����ذه  وت��ع��ت��رب 

حمطة  �لإيطالية  للغة  �ملرتجمة 
جديدة من حمطات �لإبد�ع �لذي 
ت�شّدره �إمارة �ل�شارقة للعامل، بعد 
�أن حظيت هذه �لإبد�عات برت�جم 
و�لفرن�شية،  �ل���ه���ن���دي���ة،  ل���ل���غ���ات 
�لهيئة  ق���ادت  حيث  و�ل��ربت��غ��ال��ي��ة، 
ج����ه����ود ت���رج���م���ة ه������ذه �مل����وؤل����ف����ات 
�لعام  يف  �لفرن�شية  �إىل  وغ��ريه��ا 
�لحتفاء  برنامج  �شمن   2018
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•• ابوظبي-الفجر:

�ل��ك��ت��اب مب��ع��ل��وم��ات موثقة  ي��ح��ف��ل 
�لجتماعية  باأبعاده  �ملا�شي  تخ�ّس 
وتوؤكد  و�لق��ت�����ش��ادي��ة،  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
م�����ش��ام��ي��ن��ه مب���ا ف��ي��ه��ا م���ن ق�ش�س 
و�شو�هد �أن �ملجتمع �لإمار�تي ُعِرَف 
وقد  �أف���ر�ده،  بني  �لت�شامح  بانت�شار 
�لقائد  �لف�شيلة  ه��ذه  ب���ذور  غ��ر���س 
ب���ن �شلطان  �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د  �مل��وؤ���ش�����س 
وهو  ث���ر�ه-  �هلل  – طيب  نهيان  �آل 
�ل���ق���ائ���د �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي �ل�����ذي عرف 
وف��ق ما  �لتاريخ  �أح���د�ث  كيف يدير 
ي��خ��دم �لإن�����ش��ان��ي��ة؛ حم��ق��ق��اً حتوًل 
كبرية  نوعية  ح�شارية  ونقلة  فارًقا 
�لإم�����ار�ت يف زمن  دول���ة  يف جمتمع 
�ل�شيخ  منزلة  �إىل  وبالنظر  قيا�شي، 
�ل�شعد  خمتلف  على  ومكانته  ز�ي��د 
�لذين  �ل��رو�ة و�ملعمرين  فاإن جميع 
على مقاب�ت معهم  �لكتاب  ��شتمل 
ق��د حت��دث��و� ع��ن ل��ق��اء�ت��ه��م بال�شيخ 
– رحمه  �أو عما ع��رف��وه عنه  ز�ي���د، 
�هلل- وعن �لأثر �لطيب �لذي تركه 
تطور  ويف  و�ل���ع���ق���ول،  �ل��ن��ف��و���س  يف 

�لإن�شان و�ملكان.  
تاريخنا(  )ذ�ك��رت��ه��م  ك��ت��اب  ويتميز 
ب������رو�ي������ات������ه �ل�������ش���ف���ه���ي���ة �مل����وث����ق����ة 
�لع�شر  �شهود  ذ�ك���رة  م��ن  �مل�شتمدة 
و�مل����خ���������ش����رم����ني؛ ل���ت���ع���ك�������س و�ق�����ع 
وجتربته،  �لإم�������ار�ت�������ي  �لإن���������ش����ان 
�ل�شيا�شية  �ل����ت����غ����ري�ت  وت������اأث������ري 
�لكتاب  يوثق  عليه.   و�لقت�شادية 
حياتهم  وتفا�شيل  �لنا�س  ذك��ري��ات 
و�شعورهم،  و�إح�����ش��ا���ش��ه��م  �ل��ي��وم��ي��ة، 
و�أ�شعارهم  �لإن�شانية،  وع�قاتهم 
ومعاناتهم، وهذه �أمور غائبة متاماً 
�لر�شمية،  �لتاريخية  �ل�شج�ت  عن 

وجتهلها �لأجيال �حلالية.
�أبجدي  – وب��رتت��ي��ب  �ل��ك��ت��اب  ب����د�أ 
ما  فتناول  �ل���رو�ة-  �أ�شماء  لت�شل�شل 
ذكره �لر�وي �أحمد حا�شر حممد بن 
بنف�شه  يعّرف  �لذي  �ملريخي  جا�شم 
“�ملريخات”؛  وبع�شريته  وبعائلته 
�لتي  �لعريقة  �لع�شائر  �أوىل  وه��ي 
�لر�وي  وي�شرد  دمل���ا،  ج��زي��رة  �شكنت 
و�ملكان  �لزمان  تفا�شيل  ذ�كرته  من 
لُيطِلع �لقارئ على ت�شاري�س جزيرة 
و�أعمالهم  و���ش��ك��ان��ه��ا  وب��ي��وت��ه��ا،  دمل���ا 
�ل���ي���وم���ي���ة، وي��خ�����ش�����س ج�������زء�ً من 
رو�يته للحديث عن مهنة �لطو��شة 
و�شر�ئه” �لتي  �للوؤلوؤ  بيع  “جتارة 
�لزمن،  من  قروناً  �أ�شرته  مار�شتها 
�مل��ري��خ��ي يف رح��ل��ة ت�شمل  وي��ط��وف 
جزر �لإمار�ت �لتي يذكرها �لتاريخ 
�أبناء  وذ�ك����رة  �شج�ته  يف  ل��دوره��ا 
�ملريخي بحديثه يف  ويركز  �لوطن. 
فرتة حكم �ل�شيخ ز�يد – طيب �هلل 
�ل��دول��ة، ثم يقارن  ث��ر�ه- قبل قيام 
ب��ني �حل��ي��اة يف �مل��ا���ش��ي و�حل���ي���اة يف 
م�شاهمات  �إىل  م�����ش��ري�ً  �حل��ا���ش��ر؛ 
�ل�شيخ ز�يد يف �لنه�شة �لتي �شهدتها 

�لب�د و�شوًل �إىل وقتنا �حلايل.
ول ي��ق��ت�����ش��ر �ل���ك���ت���اب ع��ل��ى �ل�����رو�ة 
�ل�شيد�ت  ببع�س  يلتقي  �إذ  �لرجال؛ 
قيام  قبل  مرحلة  عا�شرن  �للو�تي 
بنت  بخيته  �ل��ر�وي��ة  مثل  �لحت���اد؛ 
�لتي  �مل����ر�أة  �ل��ف������ش��ي  �شعيد  ق��ن��ون 
وتقاليدها  �لبادية  �أج���و�ء  �شقلتها 
�ل�������ش���ام���ي���ة، وق�����د حت����ّل����ت �ل����ر�وي����ة 
�ل�شاعر  ل��و�ل��ده��ا  ب��الح��رت�م �جل��م 
ف��ن��ون �ل�شيد  �ل�����ش��ج��اع، وب��رع��ت يف 
�لأدو�ت  مب���خ���ت���ل���ف  �ل����������رب�ري  يف 
�ملعروفة، وقد  �لتقليدية، و�لو�شائل 
�ل���ب���د�وة وقيمها  م��ف��اه��ي��م  ت�����ش��رب��ت 

�لنبيلة. وت�شرد �لر�وية من ذ�كرتها 
�إىل  �مل��ر�أة وعملها  جو�نب من حياة 
�ل��ف��رتة �حلا�شمة  �ل��رج��ل يف  ج��ان��ب 
م��ن ت��اري��خ �ل��وط��ن و�لأع������و�م �لتي 

�شبقت قيام �لدولة.
 ك��م��ا ي��ح��ت��وي �ل��ك��ت��اب ع��ل��ى مقابلة 
ر��شد بن زعل  �لر�وي” خمي�س  مع 
�لرميثي” �لذي ولد يف �أبوظبي قبل 
�أكرث من ثمانني عاماً، وعا�س فيها، 
وقد تلقى ن�شائح و�لده وتوجيهاته 
ف��ه��و مل يدخل  وح����ر�����س؛  ب��ي��ق��ظ��ة 
�لتعلم  على  ثابر  لكنه  قط  مدر�شة 
و�لكتابة،  �لقر�ءة  �أجاد  حتى  بنف�شه 
�ل���ك���رمي. حتّمل  �ل����ق����ر�آن  وجت���وي���د 
و�ختزنت  مبكر�ً،  �مل�شوؤولية  �ل��ر�وي 
�لتفا�شيل  م����ن  �ل���ك���ث���ري  �أع���م���اق���ه 
�شجل  يف  �مل���ح���ف���وظ���ة  و�ل������رو�ي������ات 
–رحمه �هلل- يقر�س  ك��ان  ذ�ك��رت��ه. 

�ل�شعر، ويتحلى باإلقاء رخيم.
�شيف  ر������ش����د  �ل���������ر�وي  وي���ت���ح���دث 
�ل��ظ��اه��ري ع��ن قيم  رب��ي��ع باحلامية 
�ل�����ش��ح��ر�ء وع���ن م��ع��ارف��ه وع�قته 
�لر�وي  عا�س  وق��د  ب��الإب��ل،  �لعميقة 
وتختزن  و�ل�����و�ح�����ة،  �ل���ب���ادي���ة  ب���ني 

ذ�ك������رت������ه �ل���ك���ث���ري م�����ن �لأح���������د�ث 
و�لتجارب،  و�مل�����ش��اه��د�ت  و�مل���و�ق���ف، 
ب���األ���ع���اب  وي���ح���ت���ف���ظ يف وج������د�ن������ه 
�إىل  ينحاز  وه��و  و�ل�شبا،  �لطفولة 
�ل�شيافة  وتقاليد  �ل�شحر�ء  �أعر�ف 
عن  يك�شف  حديثه  ويف  �ل��ب��ادي��ة،  يف 
خ���ربت���ه �ل��و����ش��ع��ة يف ت��رب��ي��ة �لأب����ل 
ومعاجلة  ومعاجلتها،  وتروي�شها 
�متلك  �ل���ب���ي���ئ���ة.  مب��������و�رد  �ل���ن���ا����س 
م�شاملاً،  وع��ا���س  �ل�شجاعة،  مقويات 
يحمل م��ن �لأم�����س ذك��ري��ات كثرية، 
�أج��م��ل��ه��ا ل���ق���اوؤه ب��ال�����ش��ي��خ ز�ي�����د بن 
�شلطان �آل نهيان – طيب �هلل ثر�ه- 
وما حفل به ذلك �للقاء من �أحاديث 
ذ�كرتهم  كتاب”  وي���ورد  �أ���ش��ع��ار.   و 
 “ �ل������ر�وي  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  تاريخنا” 
�شامل �شعيد �شامل �حل�شاين” �لذي 
�لزر�عة  �أعماله؛ فتنقل من  تنوعت 
�إىل �لبناء، ثم �لع�شكرية �لتي �شقلت 
مهار�ت �لدقة و�للتز�م لديه. حتلى 
بال�شجاعة وتخلى عن �لرتدد فكان 
وبذلك  �لإم����ار�ت  مظليي  رو�د  م��ن 
ل��ه م��ك��ان��اً يف م��ر�ف��ق��ة �حلكام  حجز 
بع�س  ي�شرد  مقابلته  ويف  و�ل�شيوخ، 

وحتدياته  �ل�شابقة،  �لعمر  ذكريات 
و�ل�شفر،  �حلياة  وم�شقات  وفر�شه، 

وبع�شاً من تقاليد �حلياة قدمياً.
�آل حميد  �شامل بن عبد�هلل  وي��روي 
�لتعليم  ع����ن  ذك���ري���ات���ه  �ل���وح�������ش���ي 
و�شلت  �لتي  �لكتب  �قتناء  وه��و�ي��ة 
ب�شاحبها �إىل تكوين مكتبة عامرة، 
ج��ع��ل��ه��ا وق����ف����اً خل���دم���ة ك����ل باحث 
وق����ارئ، وذل���ك يف م��ب��ادرة م��ن��ه لرد 
�جل��م��ي��ل ل��ل��دول��ة. وي�����ش��رد �ل����ر�وي 
�لر��شدي  كبينة  ب��ن  حم��م��د  ���ش��امل 
ل����ل����ق����ارئ ذك����ري����ات����ه م�����ع �ل���ب���ادي���ة 
�شنو�ت  �شبع  ��شتمرت  �لتي  ورحلته 
�ملرت�مية  �ل�������ش���ح���ر�ء  جم���اه���ل  يف 
�لأطر�ف، و�لأخطار �لتي �عرت�شت 
�لأثر،  �قتفاء  يف  ب��رع  وق��د  طريقه. 
�لتي عهد  باملهمة  �بن كبينة  و�لتزم 
مر�فقة  وه��ي  بها  ز�ي��د  �ل�شيخ  �إليه 
عبوره  �أث��ن��اء  ثي�شجر”  ولفريد   “
�ل��رب��ع �خل����ايل، و�حلفاظ  ���ش��ح��ر�ء 
مردود  �لرحلة  ول��ه��ذه  حياته،  على 
يف  ثي�شجر  عنها  ك��ت��ب  �إذ  �إي��ج��اب��ي؛ 

كتابه “�لرمال �لعربية«.
نا�شر  �أحمد  �شعيد  �ل���ر�وي  وي�شرد 

بن لوتاه ذكرياته يف ميادين �لثقافة 
مببادر�ته  ع����رف  وق����د  و�ل���ت���ج���ارة، 
له  وك��ان��ت  و�لق��ت�����ش��ادي��ة،  �لعلمية 
�أول  و�إن�������ش���اء  ت��اأ���ش��ي�����س  �ل����ري����ادة يف 
و�أول  �ل��ع��امل،  يف  �إ���ش���م��ي  م�شرف 
�ملر�أة  ب��دور  �آم��ن  �إ�ش�مية،  مدر�شة 
ف���اأع���ّد م��ن �أج��ل��ه��ا �ل��ب��ح��وث لتبيان 

حقوقها وو�جباتها. 
بن  علي  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  وي���ورد 
�شيف �خلاطري ذكرياته عن �حلرب 
�لعاملية �لثانية �لتي عا�شرها طفُ�، 
وهو  و�ل�شح،  �لعي�س  �شظف  وعاي�س 
ي��ن�����ش��ح ب������اإدر�ج ع�����اد�ت �ل�����ش��ل��وك يف 
ِنعِم  �إىل  وي��ن��ظ��ر  �ل��ت��ع��ل��ي��م،  م��ن��اه��ج 
ثم  هلل،  و�ل�شكر  �حلمد  بعني  �ل��ي��وم 
�خلري  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ل��دول��ة  ملوؤ�ش�س 
ث��ر�ه- وه��و يفخر بقيم  -طيب �هلل 
�لتو��شع و�لت�شامح �لتي يتحلى بها 
ذكرياته  وت��اأت��ي  ز�ي���د،  �ل�شيخ  �أب��ن��اء 
�حل��ق��ي��ق��ي حلياة  �مل���ف���ه���وم  ل��ت��ن��ق��ل 

�لبادية وتفا�شيلها �لدقيقة.
تاريخنا”  “ذ�كرتهم  كتاب  ويحفل 
مبقابلة مع �ل�شيخ مبارك بن قر�ن 
ر��شد �ملن�شوري �لذي ن�شاأ يف �لبادية، 
و�لرتحال  �لتنقل  مرحلة  وعاي�س 
فرتة  وعاي�س  �ل�شحر�ء،  رب��وع  بني 
�لغذ�ء،  يف  و�ل��ل��ن  بالتمر  �لك��ت��ف��اء 
�لزدهار،  �إىل  �لبادية  حت��ول  و�شهد 
َتزّعم  �ل�����ش��ح��ر�ء،  ت��ع��م��ري  وع��ا���ش��ر 
�لر�أي  �شاحب  وك��ان  قبيلته،  �أف���ر�د 
�لجتماعية  ���ش��وؤون��ه��م  يف  و�مل�����ش��ورة 
�ل�شيخ  وي���ت���ح���دث  و�لق���ت�������ش���ادي���ة، 
م��ب��ارك ب��ن ق��ر�ن ع��ن �لأث���ر �لطيب 
�أث���ر رفقة  م��ن  �ل���ذي ظ��ل يف نف�شه 
منه  قريباً  عا�س  فقد  ز�ي��د،  �ل�شيخ 
�ل�شيخ  ويتحدث  عاماً.  �أربعني  نحو 
م�شلم ���ش��امل ب��ن ح��م �ل��ع��ام��ري عن 

�ت�شمت  �لتي  و�ل��ع���ق��ات  �حل���و�ر�ت 
ب��الإن�����ش��ان��ي��ة و�حل��ك��م��ة و�ل��ع��دل بني 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
وو�ل������ده ���ش��امل ب���ن ح���م، �ل����ذي كان 
فو�شف  دوم����اً،  ز�ي���د  �ل�شيخ  برفقة 
�ل�������ر�وي ه����ذه �ل���رف���ق���ة ب���� “�حلظ 
�كت�شب  �إذ  ل���ه؛  بالن�شبة  �لكبري” 
�أ�شول �لعاد�ت و�لتقاليد، وقيم �لرِب 
و�لحرت�م ومبادئ �لكرم، ومفاهيم 
ز�يد،  �ل�شيخ  جمال�س  م��ن  �حلكمة 
ُيتح  مل  ق�ش�شاَ  �ملقابلة  يف  وي���روي 

لكثريين معرفتها.
ل��ق��ر�ئ��ه مقابلة مع  �ل��ك��ت��اب  وي��ق��دم 
�ل���دك���ت���ورة ع��ائ�����ش��ة ع��ل��ي �أح���م���د بن 
ول��دت وعا�شت يف مدينة  �لتي  �شيار 
عن  مقابلتها  يف  تتحدث  �ل�شارقة، 
و�قع �لتعليم وحم�ت حمو �لأمية، 
ب��د�أ يف  �ل��ذي  �لر�شمي  �لتعليم  وعن 
1952 وعن  ع���ام  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة 
�شم�س،  ع���ني  ج��ام��ع��ة  يف  در����ش��ت��ه��ا 
وع���ن �ل��ع��م��ل �ل��ن�����ش��ائ��ي، وع��م��ل��ه��ا يف 
ظ��ل رع��اي��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
�لإمار�ت” رئي�شة  “�أم  مبارك،  بنت 
�لرئي�س  �ل���ع���ام،  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت�����اد 
�لأ�شرية،  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
ل�أمومة  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ر��شد  ع��ب��ي��د  وي������روي  و�ل���ط���ف���ول���ة. 
ذكرياته  علي  �آل  �شندل  ب��ن  �أح��م��د 
م����ن �شظف  ح���ي���ث ع���ا����ش���ر ع����ق����ود�ً 
ع�شر  عاي�س  ثم  و�لتق�شف،  �لعي�س 
�لرخاء و�لنعيم �لذي �أ�شفاه �لحتاد 

ز�يد  �ل�شيخ  و�ملوؤ�ش�س  �لباين  بقيادة 
ك���ان عبيد  ن��ه��ي��ان.  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
ر��شد �أحمد بن �شندل �شغوفاً بحب 
�لريا�شة و�لفن و�لرت�ث، ونقله �إىل 

�لأجيال وتعريف باقي �ل�شعوب به.
�شعيد  علي ح�شن  �ل��ر�وي  وي�شتعيد 
بن �ل�شيخ �لرميثي ذكريات طفولته 
يف  وعمل  للتعّلم،  وقته  ك��ّر���س  ح��ني 
و�جل�فة،  كالنجارة  متعددة  مهن 
�لتقليدية،  �لبيوت  وبناء  و�حل���د�دة 
وبرع يف �بتكار �أدو�ت دقيقة ومده�شة، 
وعمل يف �شناعة �ل�شفن، وعمل رباناً 
ل�شفن �ل�شفر، وجاب مو�نئ �خلليج 
�حلياة  و�أك�شبته  و�إفريقية،  و�لهند 
خربة و��شعة يف عدة ميادين جعلت 
تر�ث  نادي  يف  تر�ثياً  م�شت�شار�ً  منه 
مكتنزة  مو�شوعة  وي��ع��ّد  �لإم�����ار�ت، 
ب���احل���ك���اي���ات و�خل�������رب�ت و�مل����ه����ار�ت 

ح�شيلة �شنو�ت عمره �ملديد.
ويف ذك��ري��ات �ل����ر�وي �مل��رح��وم مهنا 
ب�����ن �شخري  ه������زمي  ب���ط���ي حم���م���د 
�لقبي�شي يطلع �لقارئ على مر�حل 
ت���اري���خ���ي���ة و�ج���ت���م���اع���ي���ة م��ه��م��ة مل 
ت��دّون��ه��ا �ل�����ش��ج���ت. وب��ال��ن��ظ��ر �إىل 
يت�شمنها  �ل��ت��ي  �مل��وث��ق��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
تاريخياً  م�����ش��در�ً  يعّد  ف��اإن��ه  �لكتاب 
وتكمن  �ل���ب���اح���ث���ون،  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ت��م��د 
�لعلمية  �لأو�شاط  و�أهميته يف  قوته 
معلومات  م��ن  فيه  مل��ا  و�لأك��ادمي��ي��ة 
ي�����ش��ت��ف��ي��د منها  م��وث��ق��ة  ت��اري��خ��ي��ة 

�لباحثون و�جليل �جلديد.     

•• الظفرة -وام: 

�لثالثة،  ن�شختها  يف  للتميز”  �لظفرة  “ جائزة  تقييم  عمليات  تتو��شل 
�لظفرة،  منطقة  لبلدية  �ل�شرت�تيجية  و�خل��ط��ط  ل���أه��د�ف  حتقيقا 
ب��ت��ق��دمي خ���دم���ات ب��اأع��ل��ى م��ق��اي��ي�����س �جل�����ودة و�ل��ت��م��ي��ز، وت��ل��ب��ي��ة توقعات 
�لتميز  يكون  باأن  �جلائزة  �أه��د�ف  وحتقيق  �ملتعاملني،  جميع  ومتطلبات 

�أ�شلوب عمل وحياة.
جائزة  منظومة  يحاكي  منوذجا  �ملتميز  ل����أد�ء  �لظفرة  جائزة  وتطبق 
يف  �لعمل  وطبيعة  ظ��روف  مر�عاة  مع  �ملتميز  �حلكومي  ل���أد�ء  �أبوظبي 
�لأد�ء  �لرتقاء مب�شتوى  �مل�شاهمة يف  �إىل  �لظفرة وتهدف  بلدية منطقة 

مفاهيم  ون�شر  �ل��ع��امل��ي��ة،  �مل��م��ار���ش��ات  ل��ت��و�ك��ب  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  بلدية  يف 
�لتميز و�لإب��د�ع و�جلودة يف �لعمل وخلق بيئة عمل تناف�شية تقود �لفرد 
�مل�شاهمة  بجانب  و�لإب����د�ع  �لأد�ء  م��ن  متميزة  م�شتويات  �إىل  و�لبلدية 
�إ�شعاد  �أج��ل  “ من   21 “ غ��د�  �لتنموية  للم�شرعات  �أبوظبي  برنامج  يف 
�ملجتمع �ملحلي، �نط�قا من روؤية حكومة �أبوظبي 2030 وروؤية د�ئرة 
�أبوظبي ذ�ت  �إمارة  �أن تكون  �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات �لر�مية �إىل 
تطوير عمر�ين متكامل م�شتد�م وخدمات بلدية متميزة لرفاهية و�شعادة 

�ملجتمع.
حتديد  يف  عليها  �لعتماد  ومعايري  �أ�ش�س  و�شع  �إىل  �جلائزة  تهدف  كما 
�لأد�ء  و�لتطور يف  �لتقدم  قيا�س مدى  يتم من خ�لها  �لتميز  �جتاهات 

�إ�شافة �إىل حتفيز وت�شجيع �ملوظفني على خمتلف م�شتوياتهم �لوظيفية 
�ل��ب��ل��دي��ة وم�شاريعها  �ل�����ذ�ت، وت��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى �ل��ت��م��ي��ز و�لإب������د�ع وت��ط��وي��ر 
وموظفيها للم�شاركة �لفعالة يف جائزة �أبوظبي ل�أد�ء �حلكومي �ملتميز، 
خمتلف  يف  �إجن��از�ت��ه��م  على  و�لأف���ر�د  �لقطاعات  من  �ملتميزين  وتكرمي 

جمالت �لعمل.
قبل  من  و�شعها  مت  عمل  خطة  وف��ق  �جلائزة  مبر�حل  �لعمل  ويتو��شل 
مكتب �لتميز �ملوؤ�ش�شي يف �لبلدية، حيث مت �إط�ق م�شابقة د�خلية لختيار 
�أف�شل �شعار للجائزة، ومت تطوير وحتديث دليل للجائزة و�إعد�د �لنماذج 
مت  كما  �لأف���ر�د،  وجو�ئز  �لرئي�شية  للجو�ئز  �لرت�شيح  لطلبات  �ملطلوبة 
�إعد�د �لعرو�س �لتقدميية للتوعية على منظومة �لتميز وكيفية �شياغة 

ملفات �لتقدمي وعرو�س تقدميية جلو�ئز �لأفر�د. بالإ�شافة �إىل ذلك مت 
تنفيذ جمموعة من بر�مج توعوية عن معايري �جلائزة وفئاتها �ملختلفة، 

�إىل جانب تنظيم ور�س عمل يف جميع قطاعات ومدن بلدية �لظفرة.
وور�س  �لإ�شر�فية  �لإ�شر�فية، وغري  �لقيادية  �لفئة  �لعمل  ور�س  و�شملت 
 30 تنظيم  مت  فقد  �لقطاعات،  وثيقة  بكتابة  �ملكلفني  للموظفني  عمل 
ل�����ش��رح م��ع��اي��ري �جل��و�ئ��ز �لرئي�شة  12 ور���ش��ة ع��م��ل  ور���ش��ة ع��م��ل �شملت 
�لأف���ر�د و10 ور���س عمل على كيفية  للقطاعات و8 ور���س عمل جلو�ئز 
73 وثيقة  �شياغة ملفات �لتقدمي. و��شتلم مكتب �لتميز �ملوؤ�ش�شي عدد 
�لتقييم لكل  �لبلدية وجاري عمليات  9 وثائق لقطاعات  ل�أفر�د، وعدد 

فئات �جلائزة متهيد� لتكرمي �لقطاعات و�ملوظفني �ملتميزين.

تو��صل تقييم جائزة �لظفرة لالأد�ء �ملتميز يف دورتها �لثالثة

)ذ�كرتهم تاريخنا( .. رو�يات �صفهية توثق تاريخ �ملجتمع �الإمار�تي �لذي �صاده �لت�صامح 

بعد �شدور ترجمته� اخل��شة ب�للغة االإيط�لية 

مثقفون ومبدعون �إمار�تيون يوقعون �إ�صد�ر�تهم 
جلمهور �الأدب و�لثقافة يف تورينو

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان �أثناء جولته يف منطقة غياثي يف عام 1978�أحد �ملوؤمتر�ت �لتي �شاركت فيها �لر�وية �لدكتورة عائ�شة علي �أحمد بن �شيار

�ل�شيخ م�شلم بن حم �لعامري�ل�شيخ مبارك بن قّر�ن بن ر��شد �ملن�شوري�لر�وي خمي�س ر��شد بن زعل �لرميثي
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عربي ودويل

�مل�شرف  مبنى  �أم��ام  �عت�شاما  لبنان  يف  متقاعدون  ع�شكريون  ب��د�أ 
و�شط  و�ملعا�شات  �ملز�يا  بخف�س  مقرتحات  على  �حتجاجا  �ملركزي  
�إنهم  وق��ال��و�  �مل��ي��ز�ن��ي��ة،  م�����ش��ودة  ح��ول  �حل��ك��وم��ة  مناق�شات جتريها 

يعتزمون منع موظفي �لبنك من دخوله �شباح �لثنني.
�ملركزي  ل��ب��ن��ان  م�����ش��رف  خ���ارج  حم��ت��ج   100 ن��ح��و  �حت�شد  وبينما 
عقدت �حلكومة �لئت�فية �للبنانية �أحدث �جتماع لها يف حماولة 
للمو�فقة على ميز�نية تت�شمن خف�س �لعجز �ملايل يف �لبلد �ملثقل 

بالديون.
وقال �للو�ء �ملتقاعد �شامي رماح �ملتحدث با�شم �لع�شكريني �ملتقاعدين 
�إنهم �شيمكثون عند �مل�شرف ومينعون �ملوظفني من �لدخول حتى 

تتم �ل�شتجابه ملطلبهم مبنع خف�س ميز�نية �جلي�س.
"مو�شوع �لرو�تب  وقال وزير �لإع�م جمال �جلر�ح بعد �لجتماع 
ككل مل نبحثه حتى نرى �لإج��ر�ء�ت �لتي �تخذناها حتى �لآن �شو 
خف�شت �لعجز و�إذ� كانت كافية �أو ل. طبعا هذ� مو�شوع يحتاج �إىل 

بحث يف �لعمق �أكرث حتى ناأخذ قر�ر� يف هذ� �ملو�شوع".
�لع�شكريني  �إن  �مل��وق��ع  ك��ان م��وج��ود� يف  وق���ال �شحفي م��ن روي���رتز 
ذلك  يف  مبا  �مل��رك��زي  للم�شرف  �لث�ثة  �مل��د�خ��ل  �شدو�  �ملتقاعدين 

�ملدخل �ملخ�ش�س لل�شيار�ت.

�إىل �لنتفا�شة �شد  �مل�شلحة يف ب�ده   دعا جرن�ل فنزويلي �لقو�ت 
�لرئي�س نيكول�س م��ادورو �لذي يعتمد على دعم �جلي�س للبقاء يف 

�ل�شلطة بالرغم من �نهيار �قت�شادي تعاين منه �لب�د.
وقال ر�مون ر�جنيل �لذي عرف نف�شه باأنه جرن�ل يف �لقو�ت �جلوية 
ملادورو-  رئي�شي  كوبا -وهي حليف  �ل�شيوعية" يف  "�لدكتاتورية  �إن 

ت�شيطر على �حلكومة �لفنزويلية.
و�أ�شاف يف ت�شجيل م�شور و�شعه على موقع يوتيوب "ل بد و�أن جند 
و�أن  �ل�شارع ل�حتجاج  �إىل  للتخل�س من �خلوف و�خل��روج  طريقة 
و�أ�شاف  �ل�شيا�شي".  �لنظام  ه��ذ�  لتغيري  �جلي�س  وح��دة  �إىل  ن�شعى 
وقت  "حان  �لد�شتور  م��ن  ن�شخة  ب��ي��ده  مي�شك  ك��ان  �ل���ذي  ر�جن��ي��ل 

�لنتفا�شة".
ب�شعة  بعد  مل����ادورو  �أخ���رى  ر�جن��ي��ل ميثل �شربة  �إع����ن  �أن  ورغ���م 
�ن�شقاقات مماثلة ل�شباط كبار هذ� �لعام، �إل �أنه ل توجد موؤ�شر�ت 

تذكر على �أنه �شيغري ميز�ن �لقوى.
�ل��ب���د ول تز�ل  ف���رو� م��ن  ت��خ��ل��و� ع��ن م����ادورو  �ل��ذي��ن  فال�شباط 

�لقياد�ت �لكبرية يف �جلي�س خ�شو�شا قادة �لقو�ت يوؤيدون مادورو.
للتعليق.  �لفور على طلب  �لإع���م يف فنزوي� على  وز�رة  ترد  ومل 

ومل يت�شن لرويرتز �أي�شا �حل�شول على تعليق من ر�جنيل.
على  لر�جنيل  �شورة  جولياك  بيدرو  �جلوية  �ل��ق��و�ت  قائد  وو�شع 

تويرت يوم �لأحد وكتب عليها "خائن لل�شعب �لفنزويلي و�لثورة".

�شبكات  بع�س  م��وؤق��ت��ا  حجبت  �إن��ه��ا  �أم�����س  �شري�نكا  حكومة  ق��ال��ت 
في�شبوك  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل��رت����ش��ل،  وتطبيقات  �لجتماعي  �لتو��شل 
وو�ت�شاب، بعد حو�دث عنيفة يف �أعقاب تفجري�ت عيد �لقيامة �لتي 

نفذها مت�شددون .
كانت م�شادر قد ذكرت لرويرتز �أن ع�شر�ت �لأ�شخا�س �ألقو� �حلجارة 
على م�شاجد ومتاجر مملوكة مل�شلمني و�شربو� رج� يف بلدة ت�شيلو 
على �ل�شاحل �لغربي ل�شري�نكا يوم �لأحد يف �إطار خ�ف بد�أ على 

في�شبوك.
وذكرت تقارير بو�شائل �إع�م �شري�نكية �أن حو�دث �أخرى وقعت يف 

عدة مناطق قريبة خ�ل �لليل.
و�أظهرت لقطة �شا�شة لر�شائل متبادلة على في�شبوك �طلعت عليها 
جعلنا  �ل�شعب  "من  �ل�شنهالية  باللغة  ي��ق��ول  م�شتخدما  روي���رتز 

نبكي" ووجه �شبابا للم�شلمني.
من  �ثنان  ق��ال  حميد،  ه�شمار  يدعي  �آخ��ر  في�شبوك  م�شتخدم  ورد 
�ل�شكان �ملحليني �إنه �ألقي �لقب�س عليه يف وقت لحق، قائ� باللغة 

�لجنليزية "يوما ما �شتبكي".
وقالت �ل�شلطات �إنها �ألقت �لقب�س على �ل�شخ�س �لذي كتب �ملن�شور 
 38" ه�شمار  حممد  �حلميد  عبد  ��شمه  �أن  وذك��رت  في�شبوك  على 
�إن  م�شيحية  �أغلبية  تقطنها  �ل��ت��ي  ت�شيلو  يف  �شكان  وق���ال  عاما". 

من�شور ه�شمار على في�شبوك ُف�شر على �أنه تهديد.

عوا�سم

بريوت

كراكا�س

كولومبو

�شفي�ن طوب�ل احلزب لن� ال�شب�شي االبن �شراع حول ال�شرعية

وفاة نائب �أرجنتيني 
متاأثر� بجروحه  

 •• بوينو�س اير�س-اأ ف ب:

تويف نائب �أرجنتيني متاأثر� بجروح �أ�شيب بها يف �إط�ق نار �لأ�شبوع �ملا�شي 
يف و�شح �لنهار �أمام مبنى جمل�س �ل�شيوخ يف بوين�س �آير�س.

وجاء �لإع�ن عن وفاة �لنائب هكتور �أوليفاري�س "61 عاما" على ل�شان 
�ئت�ف كامبييمو�س �حلزبي �حلاكم �لذي ينتمي له.

�أ�شخا�س بينهم رجلني �جلمعة على خلفية �إط�ق �لنار  ومت توقيف �شتة 
يادون  مار�شيلو  �حلكومي  �ملوظف  مقتل  �إىل  و�أدى  يوم  قبل  ح�شل  �ل��ذي 

�شاعة �لهجوم. وكان يادون يف ذلك �لوقت ي�شري مع �أوليفاري�س.
وقالت �ل�شلطات �إنها ل تعتقد �أن هناك دو�فع �شيا�شية ور�ء �إط�ق �لنار.

كان  عندما  قريبة  م�شافة  من  م��ر�ت  عاما" خم�س   58" ي��ادون  و�أ�شيب 
ي�شري �أمام مبنى جمل�س �ل�شيوخ مع �أوليفاري�س �شديق �لطفولة.

�إط�ق  �أ�شباب  بعد  تت�شح  ومل  �لبطن.  منطقة  يف  �أوليفاري�س  و�أ�شيب 
�لنار.

ورجحت تقارير �شحافية يف �لأرجنتني �أن تكون �حلادثة مرتبطة بع�قة 
تربط يادون ببنات �أحد �ملهاجمني و�لتي ت�شغره �شنا بكثري.

و�ل��ت��ق��ط��ت ك���ام���ري�ت م��ر�ق��ب��ة م�����ش��اه��د �إط�����ق �ل���ن���ار. و�أظ���ه���رت تعر�س 
�أوليفاري�س ويادون لإط�ق �لنار من د�خل �شيارة متوقفة.

رئ��شة احلكومة حت�شم اجلدل:

ند�ء تون�س: �لق�صاء هو �لفي�صل حل�صم نز�ع �ل�صرعية...
•• الفجر - تون�س

بالع�قة  �ملُكّلف  �لوزير  �شادرة عن  مر��شلة  ت�شمنت     
مع �لهيئات �لد�شتورية و�ملجتمع �ملدين وحقوق �لإن�شان 
�لأح������ز�ب حت�شمه  د�خ����ل  �ل���ن���ز�ع  �أّن  ف��ا���ش��ل حم���ف���وظ، 
�لهيئات �لق�شائية، وذلك يف رده على تظلم وجهه حافظ 
قائد �ل�شب�شي �لذي يقود جناح ند�ء تون�س �ملن�شتري حول 

قر�ر نف�س �لوز�رة قبول خمرجات موؤمتر �حلمامات.
   وتوؤّكد �لوثيقة �أّن �لوز�رة �ملذكورة �أبلغت حزب �لند�ء 
�لتظّلم"  "�شاحب  ة  خا�شّ �لب��ن  �ل�شب�شي  وجناح  عامة 
ل  و�أن��ه��ا  ل���أح��ز�ب  �لد�خلي  �ل�شاأن  يف  تتدّخل  ل  باأّنها 
تعطي �أو تنفي �ل�شفة عن طرف دون �آخر، م�شّددة على 

�أّن �لق�شاء هو �لفي�شل يف ح�شم �لنز�عات �شلب �لأحز�ب، 
وذكر �لوزير باأن مر�شوم �لأحز�ب لي�س بنظام ترخي�شي 

و�إمنا هو نظام ت�شريحي.
   ي�شار �إىل �أّن نز�عا على �ل�شرعية �لقانونية لند�ء تون�س 
�نطلق بني جناحي �شفيان طوبال وحافظ قائد �ل�شب�شي 
�حلزب  ق�ّشم  �ل��ذي  �ملن�شتري  موؤمتر  �أ�شغال  نهاية  منذ 
و�لتجاأت كل جمموعة ل�شتكماله وفق �أجند�تها وتوجيه 

خمرجاته مل�شالح رئا�شة �حلكومة.
   ومنذ ت��د�ول جناح طوبال قر�ر وز�رة حمفوظ منحه 
وحلزب  ل��ل��وزي��ر  �ت��ه��ام��ات  وج��ه��ت  �لقانونية،  �ل�شرعية 
م�شروع تون�س بالتدخل لإقر�ره خا�شة �أن �لقر�ر تز�من 
لت�شكيل جبهة  �حل��زب��ني  ب��ني  م�����ش��اور�ت  �ن��ط���ق  م��ع 

�لتاريخي". "�لند�ء 
ن��د�ء تون�س     وك��ان �لناطق �لر�شمي با�شم حزب حركة 
ب��اأن��ه مت  �أف���اد  ق��د  منجي �حل��رب��اوي،  �ملن�شتري"،  "جناح 
�إي������د�ع م��ر����ش��ل��ة ل���دى م��ك��ت��ب �ل�����ش��ب��ط مب��ج��ل�����س نو�ب 
�لنا�شر  �مل��ج��ل�����س حم��م��د  رئ��ي�����س  �إىل  �ل�����ش��ع��ب، م��وج��ه��ة 
تت�شمن �إع�ما بتغيري�ت يف كتلة ند�ء تون�س �لربملانية 

حاليا 38 نائبا". "ت�شم 
    و�أو�شح �حلرباوي، يف ت�شريح لوكالة تون�س �إفريقيا 
ل��ق��ر�ر �ملكتب  ت��اأت��ي تبعا  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  �أن ه��ذه   ، ل���أن��ب��اء 
�أو�خر �لأ�شبوع �ملا�شي، و�لذي  �ل�شيا�شي للحزب �ملنعقد 
�إقالة ع�شو جمل�س  �لت�شويت بالإجماع على  مت خ�له 
�ل���ن���و�ب ���ش��ف��ي��ان ط���وب���ال م���ن ن����د�ء ت��ون�����س، مب���ا يفقده 

رئا�شتها،  وبالتايل  للند�ء  �لربملانية  بالكتلة  ع�شويته 
على حد تعبريه.

   كما قرر �ملكتب �ل�شيا�شي للند�ء، وفق �حلرباوي، �إقالة 
ع�شوي جمل�س نو�ب �ل�شعب �أن�س �حلطاب وعبد �لعزيز 
يعني  م��ا  وه��و  تون�س،  ن��د�ء  ح��زب  م��ن  ورفتهما  �لقطي 

�أي�شا فقد�نهما للع�شوية� يف �لكتلة �لربملانية للند�ء.
   ويف �ملقابل �أعلن   رئي�س �للجنة �ملركزية حلركة ند�ء 
نو�ب   4 �إقالة  طوبال،  �شفيان  �حلمامات'  تون�س'جناح 
من �لكتلة �لربملانية للحزب وهم �شاكر �لعيادي ومنجي 
�حل��رب��اوي ومل��ي��اء مليح وف��اط��م��ة �مل�����ش��دي، وذل���ك طبقا 
�ل�شعب  ن��و�ب  ملجل�س  �لد�خلي  �لنظام  من   38 للف�شل 

ح�شب تاأكيده.

ا�شتطالع ي�شكك يف اإمك�نية قي�م اإدارة ترامب بذلك 

هل ميكن �لتو�صل �إىل �صفقة كربى مع �إير�ن؟ 

�إي����ر�ن �لأخ����ري باأنها  ج���اء �إع�����ن 
�أجز�ء  �شتحد من �متثالها لبع�س 
تر�مب  ن��ه��ج  �أن  ليثبت  �لت���ف���اق، 

غري ناجح.
�مل�شاركني  معظم  �أن  �لكاتب  ومل�س 
�شيا�شة  ب���اأن  �شعرو�  �ل�شتفتاء  يف 
"�أق�شى  ف����ر�����س  يف  و�����ش���ن���ط���ن 
حتقق  ل����ن  �إي��������ر�ن  ع���ل���ى  �شغط" 
�إىل  �إي��ر�ن  �إع��ادة  �أي  �ملعلن  هدفها 

طاولة �ملفاو�شات. 
�أق��ل من %20 من هوؤلء  ويعتقد 
مع  ك�����ربى  ���ش��ف��ق��ة  �أن  �خل�������رب�ء 
�إير�ن قابلة للتحقيق، فيما �نق�شم 
�إمكانية  ر�أى  م���ن  ب���ني  �ل���ب���اق���ون 
فيما  م��ع��دل،  �ت��ف��اق  �إىل  �لتو�شل 

�إىل �شفقة عظيمة  �أمريكا  تو�شل 
�إي��ر�ن، كما �أجابو� حول �أ�شئلة  مع 
و�إقليمية  ن��ووي��ة  بق�شايا  تتعلق 

كانت قيد مفاو�شات. 
�شكك معظم  �ملقال،  كاتب  وح�شب 
�ل�����ش����ت����ط�����ع يف  �مل���������ش����ارك����ني يف 
وقالو�  لت��ف��اق.  �لتو�شل  �إمكانية 
�إىل  دع���ت  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  �إن 
ديبلوما�شياً،  عمً�  تتطلب  �شفقة 
�لأدو�ت  �أ�شد  ��شتخدمت  ثم  وم��ن 

�لق�شرية. 
كما �أ�شعفت و��شنطن �آفاقها نتيجة 
�لأوروبية،  حتالفاتها  تعزيز  ع��دم 
�أو توفري ظروف مو�تية لطهر�ن 
ل�نخر�ط يف حمادثات. وبالفعل 

ي��رى �آخ��رون �حتمالت �أك��رب عند 
تتناول  �إجر�ء مفاو�شات منف�شلة 
ق�شايا �أخرى، فيما ��شتبعد �آخرون 

�إمكانية �لتو�شل �إىل �أي �شفقة. 
وع��ن��دم��ا ���ش��ئ��ل��و� ع���ن ���ش��ب��ب ف�شل 
�أ�شار  �لآن،  ح��ت��ى  ت��ر�م��ب  �شيا�شة 
�ل�شتفتاء  يف  �مل�����ش��ارك��ني  ن�����ش��ف 
لنق�شامات ومناف�شة د�خل �لإد�رة 

حول �شيا�شة �إير�ن. 
وف���ي���م���ا �أك�������د ت����ر�م����ب رغ���ب���ت���ه يف 
�إي����ر�ن،  م��ع  �شفقة  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل 
ر�شائل  �إد�رت��������ه  يف  �أع�������ش���اء  ب��ع��ث 

متناق�شة.
�مل�شتجوبني،  م�����ن  ع������دد  وع������رب 
ومنهم �أمريكيني من كل �لأطياف 

•• وا�سنطن-وكاالت:

�لرئي�س  �ن�������ش���ح���ب  ع��������ام،  ق���ب���ل 
�لأم���ري���ك���ي دون����ال����د ت���ر�م���ب من 
على  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل��ن��ووي��ة  �ل�شفقة 
�أف�شل  �تفاق  يرغب يف  �أن��ه  �أ�شا�س 
باأنه  ل�تفاق  �نتقاده  ويف  و�أو�شع. 
حم�����دود �ل���ن���ط���اق و�حل����ج����م، دعا 
قيود�ً  ت��ف��ر���س  ل�����ش��ف��ق��ة  ت���ر�م���ب 
�أط����ول �أم����د�ً و�أك����رث ���ش��ر�م��ة على 
م��ع تقييد  �ل��ن��ووي،  �إي���ر�ن  ن�شاط 
ب��رن��اجم��ه��ا �ل�������ش���اروخ���ي، ووق���ف 

تدخلها يف دول جماورة.
�لنوع،  ذل��ك  من  �شفقة  ولتحقيق 
باحل�شول  ت��ر�م��ب  �إد�رة  ت��ع��ه��دت 
ع��ل��ى دع����م ق����وى م���ن �أط�������ر�ف يف 

�ملنطقة، ف�شً� عن �لكونغر�س. 
خطة  حتقيق  ميكن  كيف  وملعرفة 
�شنام  ط����رح  �ل��ط��م��وح��ة،  ت���ر�م���ب 
ف��اك��ي��ل، ب��اح��ث ب���ارز ل��دى برنامج 
�ل�شرق  ح�����ول  ه����او�����س  ت�����ش��ات��ه��ام 
�لأو����ش���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا، هذ� 
و�شانع  حملً�   75 على  �ل�����ش��وؤ�ل 
�شيا�شة يف ع�شر دول هي، �لوليات 
�ملتحدة، و�ململكة �ملتحدة، وفرن�شا، 
و�أمل��ان��ي��ا، و�ل�����ش��ع��ودي��ة، و�لإم�����ار�ت، 
و�إ�شر�ئيل،  و�ل�������ش���ني،  ورو����ش���ي���ا، 

و�إير�ن. 
�أفريز"،  "فورين  موقع  يف  وكتب 
ما خل�س �إليه من خ�ل ��شتط�ع 
للر�أي �أجر�ه، مب�شاعدة زم�ء له، 
م��ع �أول��ئ��ك �خل���رب�ء، ع��ن �حتمال 

�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ع����ن خ�����ش��ي��ت��ه��م من 
م�شت�شار  ي��ب��ذل��ه��ا  ق���د  حم������اولت 
بولتون،  ج����ون  �ل���ق���وم���ي  �لأم������ن 
ووزي���ر �خل��ارج��ي��ة م��اي��ك بومبيو، 
مناق�شات  يف  جن���اح  �أي  لتقوي�س 

حول �إير�ن. 
�شاركو�  �إير�نيون  �أع��رب  ذلك،  �إىل 
يف �ل���ش��ت��ط���ع ع��ن ع���دم رغبتهم 
يعتربونها  �إد�رة  م��ع  ب��ال��ت��ف��او���س 

منق�شمة وغري منظمة. 
ه����وؤلء  م���ن  ع����دد  ر�أى  ذل����ك،  �إىل 
ح�شرت  �لإد�رة  �أن  �خل���������رب�ء 
�ملعادلة  نهج  �عتربوه  فيما  نف�شها 
�ل�شفرية مع �إير�ن، خا�شًة بعدما 
طرح بومبيو قائمة من 12 طلباً 
على �إير�ن، يفرت�س ت�شمينها �أي 

�تفاق جديد.
جميع  وقف  �ملطالب  تلك  وت�شمل 
�ليور�نيوم،  ت��خ�����ش��ي��ب  ع��م��ل��ي��ات 
بالي�شتية،  �شو�ريخ  �نت�شار  و�إنهاء 
و�إط�ق �شر�ح �أمريكيني مزدوجي 
�شجون  د�خ���ل  معتقلني  �جلن�شية 
�إي��ر�ن��ي��ة، ووق���ف دع���م جمموعات 
ت��ع��م��ل ب��ال��وك��ال��ة ع���ن �إي������ر�ن عرب 

�ل�شرق �لأو�شط. 
�مل�شاركني  عن  �ملقال  كاتب  وينقل 
تلك  ب��اأن  �إق��ر�ره��م  �ل�شتط�ع  يف 
ولكن  بالهتمام،  جديرة  �لق�شايا 
مطالب  ق���ائ���م���ة  ���ش��م��ن  و���ش��ع��ه��ا 
وت����ك����ر�ر �ل�����ش��غ��ط ع����ن���ي���ة على 
ببد�ية  يفيد  م��ا  ي��ق��دم  �إي����ر�ن، مل 

مفاو�شات جديدة. 

فقد �أعادت �لوليات �ملتحدة فر�س 
�لقت�شاد  منو  من  ح��دت  عقوبات 
بحكومة  �أذًى  و�أحل��ق��ت  �لإي����ر�ين، 
�إير�ن و�شعبها. ولكن �لعقوبات مل 
تعدل �شلوك �إير�ن يف �ملنطقة، ول 
�أي م��ن تلك  �أج��ربت��ه��ا على ق��ب��ول 

�ملطالب. 
ك�����ذل�����ك، �أ�������ش������ار �مل���������ش����ارك����ون يف 
�ل�شتط�ع لعدم �أخذ �إد�رة تر�مب 
ل���إي��ر�ن��ي��ني يف  م��ط��ال��ب حمتملة 
�إن كانو� �شيو�فقون على  �لعتبار، 

�إجر�ء حمادثات جديدة. 
هوؤلء  معظم  ي�شكك  ذل��ك،  ورغ��م 
�إد�رة  ت�شهيل  �إمكانية  يف  �خل��رب�ء 
�شفقة  �إىل  �ل���ت���و����ش���ل  ت����ر�م����ب 

كربى.
ويرى عدد منهم �أن �أطر�فاً ثالثة 
و�إ�شر�ئيل  و�ل�شني،  رو�شيا،  مثل 
لتحقيق  �لإير�نية  �لأزمة  ��شتغلت 

غاياتها �ل�شيا�شية. 
�أنه  �لكاتب  يرى  مقاله،  ختام  ويف 
ي�شعى  ت���ر�م���ب  �ل��رئ��ي�����س  ك���ان  �إذ� 
�أك���رب  �ت���ف���اق  �إىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  ح���ق���اً 
�إعادة  �إد�رت��ه  يف  يفرت�س  و�أف�شل، 
�إير�ن.  تقييم ��شرت�تيجيتها حول 
�أحادية  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  وع���و����س 
�جلانب مل تثمر حتى �لآن عن �أي 
�لإد�رة  نتيجة مفيدة، يفرت�س يف 
�أن تعاود بناء ج�شورها مع �أوروبا، 
�ملقب�ت  �أن��و�ع  جميع  حت�شر  و�أن 
و�حل��ل��وي��ات �ل��ت��ي �أح�����ش��رت �إير�ن 

�شابقاً �إىل مائدة �ملفاو�شات.    

عدد �لفل�صطينيني ت�صاعف ت�صع مر�ت منذ عام 1948  •• رام اهلل -رويرتز:

�ملركزي �م�س  قال جهاز �لإح�شاء 
�لفل�شطينيني  ع���دد  �أن  �لث���ن���ني 
ت�شاعف ت�شع مر�ت منذ 1948. 
يومني  قبل  �لإح�شاء  ذلك  وياأتي 
م�����ن ح����ل����ول �ل�����ذك�����رى �حل����ادي����ة 

و�ل�شبعني للنكبة.
“بلغ عدد  و�أ�شاف �جلهاز يف بيان 
�لفل�شطينيني �لإجمايل يف �لعامل 
ح���و�يل   2018 �ل���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 
13.1 مليون ن�شمة، ما ي�شري �ىل 
�أكرث  �لفل�شطينيني  عدد  ت�شاعف 
�أح���د�ث نكبة  من ت�شع م��ر�ت منذ 

.»1948
“من  �أك�����رث  �أن  �ل���ب���ي���ان  و�أ�����ش����اف 

ي�شكل  فيما  �لتاريخية،  فل�شطني 
�ملئة من  51 يف  ن�شبته  ما  �ليهود 
�أكرث  وي�شتغلون  �ل�شكان  جمموع 
من 85 يف �ملئة من �مل�شاحة �لكلية 
تبلغ  �ل��ت��ي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  لفل�شطني 

27 �لف كيلومرت مربع«.
�ل�شكان يف  “بلغ عدد  �لبيان  وقال 
 1914 ع��ام  �لتاريخية  فل�شطني 
نحو 690 �ألف ن�شمة، �شكلت ن�شبة 

�ليهود 8 يف �ملئة فقط منهم«.
 1948 �لعام  “يف  �لبيان  و�أ�شاف 
بلغ عدد �ل�شكان �أكرث من 2 مليون 
�مل��ئ��ة منهم من  31.5 يف  ح���و�يل 

بني  ��شتقبلت  ق��د  فل�شطني  تكون 
1932 و1947 ما يقرب  عامي 
من 318 �ألف يهودي، ومنذ �لعام 
1948 وحتى �لعام 1975 تدفق 

�أكرث من 540 �ألف يهودي«.
وو�����ش����ف ب���ي���ان ج���ه���از �لإح�������ش���اء 
نكبة  “�أحد�ث  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
تهجري  م��ن  ت���ه��ا  وم���ا  فل�شطني 
ماأ�شاة كربى لل�شعب �لفل�شطيني، 
ملا مثلته وما ز�لت هذه �لنكبة من 
ع��م��ل��ي��ة ت��ط��ه��ري ع���رق���ي ح��ي��ث مت 
تدمري وطرد �شعب بكامله و�إح�ل 
ج��م��اع��ات و�أف������ر�د م��ن ���ش��ت��ى بقاع 

 6.48( �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ن�����ش��ف 
مليون( ن�شمة يعي�شون يف فل�شطني 
يف  م��ل��ي��ون   1.57( �ل��ت��اري��خ��ي��ة 

�ملناطق �ملحتلة عام 1948(«.
�لتقدير�ت  “ت�شري  �لبيان  و�أو�شح 
�ل�شكانية �إىل �أن عدد �ل�شكان نهاية 
مبا  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة  يف   2018
فيها �لقد�س 2.95 مليون ن�شمة، 
يف  ن�شمة  مليون   1.96 وح���و�يل 
جهاز  ب��ي��ان  وق����ال  غزة”.  ق��ط��اع 
�لإح�شاء “ بناء على هذه �ملعطيات 
فاإن �لفل�شطينيني ي�شكلون حو�يل 
49 يف �ملئة من �ل�شكان �ملقيمني يف 

�ليهود  ن�شبة  �رتفعت  �ليهود، وقد 
بفعل توجيه  �ل��ف��رتة  ه��ذه  خ���ل 
ورعاية هجرة �ليهود �ىل فل�شطني 
�لربيطاين  �لنتد�ب  فرتة  خ�ل 
�أكرث  �ل��ي��ه��ود  ع��دد  ت�شاعف  حيث 
من 6 مر�ت خ�ل �لفرتة ذ�تها«. 
ب��ني عامي  “ ت��دف��ق  �لبيان  وت��اب��ع 
من  ع��دد  �أك���رب  و1939   1932
�مل��ه��اج��ري��ن �ل��ي��ه��ود، وب��ل��غ عددهم 
�أل���ف ي��ه��ودي، وت��دف��ق على   225
 1940 ع����ام����ي  ب�����ني  ف��ل�����ش��ط��ني 
�أل����ف   93 م����ن  �أك�������رث  و1947 
“وبهذ�  �لبيان  ي��ه��ودي«. وج��اء يف 

�لعامل مكانه«. وقال �لبيان �أن مت 
�ألف   800 عن  يربو  ما  “ت�شريد 
فل�شطيني من قر�هم ومدنهم من 
�أ�شل 1.4 مليون فل�شطيني كانو� 
يقيمون يف فل�شطني �لتاريخية عام 
1948 يف 1،300 قرية ومدينة 
 “ �ل��ب��ي��ان  و�أ����ش���اف  فل�شطينية«. 
�إىل  بغالبيتهم  �ل��ت��ه��ج��ري  �ن��ت��ه��ى 
�ملجاورة  �لعربية  �ل��دول  من  ع��دد 
�إ�شافة �إىل �ل�شفة �لغربية وقطاع 
غزة، ف�شً� عن �لتهجري �لد�خلي 
ل�������آلف م��ن��ه��م د�خ�����ل �لأر������ش����ي 
�لحت�ل  ل�شيطرة  �أخ�شعت  �لتي 
�ل���ن���ك���ب���ة وما  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي ع�����ام 
م��ن منازلهم  بعد ط��رده��م  ت���ه��ا 

و�ل�شتي�ء على �أر��شيهم«.

�صريالنكا تفر�س حظر جتول بعد هجمات على م�صاجد ومتاجر م�صلمني 
•• كينياما-رويرتز:

بعد هجمات على م�شاجد ومتاجر  �م�س �لثنني نطاق حظر جتول  �شري�نكا  و�شعت حكومة 
ميلكها م�شلمون يف �أ�شو�أ ��شطر�بات منذ تفجري�ت عيد �لقيامة �لتي نفذها �رهابيون وحجبت 
موؤقتا بع�س �شبكات �لتو��شل �لجتماعي وتطبيقات �لرت��شل لوقف حماولت �لتحري�س على 
�مل�شلمة يف  �لأقلية  و�شط خم��اوف متنامية بني  �لأمنية  �لإج���ر�ء�ت  �شري�نكا  وع��ززت  �لعنف. 
�لب�د �لتي يقطنها 22 مليونا من �أنهم قد يتعر�شون لعنف طائفي بعد �أن فجر مهاجمون 
�أنف�شهم يف �أربعة فنادق وث�ث كنائ�س مما �أ�شفر عن مقتل �أكرث من 250 �شخ�شا. وقال �ملجل�س 
�أ�شر�ر يف هجوم  بها  �أحلقت  مل�شلمني  ومنازل  �إن عدة م�شاجد  و�شكان  �شري�نكا  �لإ�ش�مي يف 
�ل�شرطة  �إن  �أتاباتو  �شوميث  �لع�شكري  �ملتحدث  وقال  كورونيجال.  حي  يف  �ملا�شية  قبل  �لليلة 
�عتقلت جمموعة من �لرجال فيما يتعلق بالهجمات لكن �ل�شكان يف �ملنطقة �لتي تقطنها �أغلبية 
بوذية طالبو� بعد ذلك باإط�ق �شر�ح �ملقبو�س عليهم. و�أ�شاف �أتاباتو “فر�شت �ل�شرطة حظر 

نطاق  �ل�شلطات  و�شعت  �م�س  وقت لحق  �لو�شع”. ويف  على  �ل�شيطرة  �أج��ل  لي� من  �لتجول 
حظر �لتجول لي�شمل �ملزيد من �لقرى يف كورونيجال ل�شتعادة �لنظام. و�شدمت �لهجمات �لتي 
وقعت �ل�شهر �ملا�شي و�أعلن تنظيم د�ع�س �لإرهابي م�شوؤوليته عنها �لدولة �لتي ميثل �لبوذيون 
�لتفجري�ت  �مل�شلمني و�لهندو�س و�مل�شيحيني. ومنذ وقوع  �شكانها و�لبقية من  من  باملئة   70
وتناثر  مل�شايقات.  م�شلمني  تعر�س  من  �ل�شكاوى  ع�شر�ت  تلقت  �إنها  م�شلمة  جماعات  تقول 
�لزجاج �مله�شم يف كل مكان يف م�شجد �لأبر�ر يف بلدة كينياما �لتي تقطنها �أغلبية م�شلمة و�لتي 
تعر�شت لهجوم �لليلة قبل �ملا�شية. وته�شمت جميع نو�فذ و�أبو�ب مبنى �مل�شجد �لوردي �للون 
�لهجمات وقعت عندما  �إن  �مل�شجد  �لقائمني على  �أح��د  وق��ال  �لأر���س.  �مل�شاحف على  وتناثرت 
طالب بع�س �لأ�شخا�س ومنهم رهبان بوذيون بتفتي�س �ملبنى �لرئي�شي بعد �أن فت�س �جلنود بركة 
جماورة م�شاحتها 105 �أفدنة. وقالت م�شادر بال�شرطة و�شكان لرويرتز �إن ع�شر�ت �لأ�شخا�س 
�أغلبية  تقطنها  بلدة  و�شربو� رج� يف  مل�شلمني  ومتاجر مملوكة  م�شاجد  على  �حلجارة  �ألقو� 

م�شيحية على �ل�شاحل �لغربي ل�شري�نكا يوم �لأحد يف �لنز�ع �لذي بد�أ على �لفي�شبوك.

جمل�س �لوزر�ء �للبناين يتبنى �إ�صالحات �صريبية
•• بريوت-وكاالت:

عقد جمل�س �لوزر�ء �للبناين جل�شة �نتهت يف �شاعة مبكرة من 
وذلك  �شريبية،  �إ�ش�حات  فيهها  تبنى  �لثنني،  �أم�س  �شباح، 

بالتز�من مع ��شتمر�ر �عت�شامات و�إ�شر�بات.
وبعد �جلل�شة، �أعلن وزير �لإع�م جمال �جلر�ح، �أن �حلكومة 
ر�شوم  تخفي�س  مثً�  منها  �مل��و�د،  بع�س  يف  ق��ر�ر�ت  "�تخذت 
لبنان  يف  �ل��در�ج��ات  "�أغلب  �أن  و�أو�شح  للدر�جات"،  �لت�شجيل 
�لأدنى  �حل��د  وخف�س  �ل��ر���ش��وم،  �رت��ف��اع  نتيجة  م�شجلة  غ��ري 
مت  �أن���ه  و�أ����ش���اف،  در�جاتهم".  ت�شجيل  على  للنا�س  ت�شجيعاً 
�إىل  �تخاذ قر�ر�ت بخ�شو�س �للتز�م �ل�شريبي، م�شري�ً  �أي�شاً 
ل�شبط  عالية  �أ�شبحت  �ل�شريبي  �لتهرب  على  "�لغر�مات  �أن 

قليً�  �ل��ر���ش��وم  رف��ع  و�أع��ل��ن  �ل�شر�ئب".  م��ن  �ل��دول��ة  جباية 
�أن هذ� ل يطال  �إىل  �إج��از�ت �لعمل على �لأجانب، ولفت  على 
�للبنانيني بل �لأجانب �لذين ي�شح�شلون على �إجاز�ت عمل يف 
لبنان. و�أعلن رفع "�لر�شوم على �لطائر�ت �لتي تهبط يف مطار 
بريوت، مبا يزيد �لدخل و�لر�شوم على هذه �لطائر�ت، ت�شاوياً 
مع بقية �ملطار�ت يف �لعامل �أو �ملنطقة". وبالتز�من مع �نعقاد 
جل�شة جمل�س �لوزر�ء نفذ ع�شكريون متقاعدون �عت�شاماً �أمام 
م�شرف لبنان �ملركزي يف بريوت، م�شاء �لأحد، مطالبني ب�شحب 

�ملو�د �لتي ت�شر بحقوقهم من م�شروع ميز�نية 2019.
�ملركزي،  �مل�شرف  �أم��ام  خيماً  �ملتقاعدون  �لع�شكريون  ون�شب 
�إجر�ء�ت  و�شط  �مل�شرف،  �أم��ام  م�شتمر  �عت�شامهم  �أن  معلنني 

�أمنية. 
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جريميي كوربني الغمو�س �شيد املوقف

الربيك�شيت  جرح بريط�ين مل يندمل من اجل احداث زلزال انتخ�بي

حزب الربيك�شيت اجلديد.. اقب�ل كبري وفوز يت�شكل

ن�يجل فرج  عودة تربك اجلميع ترييزا م�ي  افق مظلم للمح�فظني

�صلطنة ُعمان تعيد فتح �صفارتها يف بغد�د
•• م�سقط-وكاالت:

�إب��ان �لجتياح  �إغ�قها  �لعر�قية بعد نحو ث�ثة عقود من  �لعا�شمة  �إع��ادة فتح �شفارتها يف  �أعلنت �شلطنة عمان 
�لعر�قي للكويت. وذكرت وكالة �لأنباء �لّعمانية �أنه تقرر �إعادة فتح �ل�شفارة يف بغد�د ل�شتئناف عملها �لدبلوما�شي 

وذلك �نط�قاً من �لرو�بط �لأخوية و�لع�قات �لتاريخية �لتي تربط �لبلدين �ل�شقيقني.
وكانت وز�رة �خلارجية �لعر�قية �أعلنت م�شاء يوم �جلمعة �أنها ت�شلمت ر�شالة من وزير خارجية �شلطنة ُعمان يعرب 

فيها عن �لعزم لإعادة �فتتاح �شفارة ب�ده و��شتئناف عمل بعثتها �لدبلوما�شية يف بغد�د.
و�عتربت �خلارجية �لعر�قية يف بيان "هذه �خلطوة �إنها تعرّب عن حر�س �لأ�شقاء يف ُعمان على تعميق �لع�قات 
�أطر  �مل�شرتكة، ويقوي  �مل�شالح  �لدبلوما�شي مبا يحقق  �لتمثيل  تبادل  �لبلدين، و�لرغبة �جل��اّدة يف  �لأخوية بني 

�لتو��شل، و�لتعاون �لثنائي".
و�أو�شحت "يعتقد �لعر�ق �أّن قر�ر �ل�شلطنة باإعادة �فتتاح �شفارة لها لدى بغد�د يوؤ�ّشر �إىل تطور �إيجابي يف �حل�شور 

�لعربي، وي�شاهم يف تعزيز �لعمل �مل�شرتك".

حزب جديد لتغيري ال�شي��شة جذري�:

�لربيك�صيت: عا�صفة هوجاء ��صمها نايجل فرج...

دول�����ة خ�شرت  وّق��ع��ت��ه  ����ش��ت�����ش���م 
با�شتمر�ر  ت��ك��ذب  �إن��ه��ا  �حل�����رب.. 
علينا،  ك���ذب���و�  ل��ق��د  وب��اجل��م��ل��ة.. 
تعر�شنا  لقد  وخانونا،  وخذلونا، 
بالن�شبة  وي�شيف:"  ل�إهانة!". 
حزب  "زعيم  ك��ورب��ني  جل��ريمي��ي 
�لعمال" ، كيف نثق به وهو �لذي 
تتعدد مو�قفه بقدر ما هو موجود 
�لقاعة  لتنفجر  كاما�شوتر�؟"،  يف 

بال�شحك.
ت�شهد   ،    منذ خم�شة ع�شر يوًما 
�جتماعات حزب �لربيك�شيت �إقبال 
ك���ب���ري�. وي���ت���م �خ���ت���ي���ار �لأه������د�ف 
ب��ح��ك��م��ة: �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي ف���از فيها 
 23 يف  �شا�شع.  بفارق  "�خلروج" 
�ل�شمال  ���ش��وت   ،  2016 ي��ون��ي��و 
ل�شالح  �شاحقة  باأغلبية  �ل�شرقي 
مغادرة �لحتاد �لأوروب��ي، وحدها 
عا�شمة �ملنطقة ، نيوكا�شيل، على 
بعد 30 كم �شمال ، �ختارت �لبقاء 
يف �لحت��اد �لأوروب��ي ، بن�شبة 50 

فقط. باملئة  فا�شل 7 
   ق���ب���ل ع�������ش���رة �أي��������ام م����ن �أك����رث 
�لن��ت��خ��اب��ات �لأوروب���ي���ة غ��ر�ب��ة يف 
�ل�شيا�شي  �لعامل  ز�ل  ما  تاريخها، 
�أعلى  ب���درج���ة  ي��ه��ت��ز  �ل��ربي��ط��اين 
مما كان عليه يف �لأع��و�م �لث�ثة 
وقد  �ل�شتفتاء.  منذ  �أي  �ملا�شية، 
ن�شرته  ل���ل���ر�أي  ����ش��ت��ط���ع  ك�����ش��ف 
�لأحد،  �أوبزرفر"  "ذي  �شحيفة 
 34 ب�����  �ل���ربي���ك�������ش���ي���ت  ح������زب  �أن 

نف�س  ويف  ث������اٍن،  ����ش��ت��ف��ت��اء  ف���ك���رة 
�لربيك�شيت،  ع��ن  ي��د�ف��ع  �ل��وق��ت 
وي�شارك مع �حلكومة يف مناق�شات 
�إىل  �شُتف�شي  �أنها  �ح��د  يتخيل  ل 

�تفاق.
   يقول بر�يان بر�ون ، 67 عاماً ، 
وهو م�شت�شار �إد�ري يف هارتلبول: 
لديهم  �ل�����ذي�����ن  "�لوحيدون 
�لليرب�ليون  هم  و��شحة،  �شيا�شة 
يريدون  �ل��ذي��ن  �لدميقر�طيون، 

�لبقاء يف �أوروبا". 
�ل��ع��م��ال طيلة     ع�����ش��و يف ح����زب 
ث��م��ان��ي��ة وث����ث���ني ع���اًم���ا، ود�ع����م 
ل��ت��وين ب��ل��ري ، م���ّزق �ن��خ��ر�ط��ه يف 
�حل���زب �ل��ع��م��ايل: "منذ ث���ث �أو 
�أربع �شنو�ت، هناك �نعطاف كبري 
حزب  �إىل  لين�شم  �لي�شار"،  �إىل 
جنيهاً   25 م��ق��اب��ل  �ل��ربي��ك�����ش��ي��ت 
����ش��رتل��ي��ن��ي��اً  ع��ل��ى غ���ر�ر 90 �ألفا 

�آخرين ، ح�شب �حلزب. 
   بالن�شبة له ، يعترب هذ� �حلزب 
�أ�شبحو�  �ل���ذي���ن  جل��م��ي��ع  ن��ع��م��ة  
�ل�شنو�ت  ماأوى" يف  ب�  "�شيا�شيا 
�أ�شيبو� بخيبة  ، و�لذين  �لأخ��رية 
�لتقليدية.  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات  يف  �أم����ل 
�أجل  من  هنا  "�أنا  قائً�  وي�شيف 
�لدميقر�طية"،  �لعملية  �ح��رت�م 
"غ�شب  خ����ط����ر  م������ن  حم������������ذر�ً 

�ل�شعب". 

زلزال انتخ�بي

�لو�شع فقط.

املت�شردون �شي��ش�
ل�����ن����ت����خ����اب����ات  م����ر�����ش����ح  "�أنا 
�لأوروب������ي������ة، ل��ك��ن م���ا ك����ان يجب 
مغادرة  علينا  ك��ان  ه��ن��ا،  �أك���ون  �أن 
�لحتاد �لأوروبي يف 29 مار�س" ، 
يطلق على �لركح، بريان مونتيث 
مر�شح حزب �لربيك�شيت يف �شمال 

�شرق. 
 23 يف  �لربيطانيون  �شي�شوت     
يوم  د�ئ��م��ا  �لت�شويت  "يتم  م��اي��و 
�ملتحدة،  �مل���م���ل���ك���ة  يف  �خل���م���ي�������س 
ولكن �لنتائج �شتعرف يف �ل�شاد�س 
�أنحاء  جميع  يف  ك��م��ا  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
 73 �لأوروبي" لنتخاب  �لحت��اد 
ع�������ش���و� يف �ل����ربمل����ان �لأوروب���������ي، 
�أبًد�  يجل�شو�  ل��ن   ، رمب��ا   ، �ل��ذي��ن 
على مقاعده، �أو �شيجل�شون لفرتة 
�أكتوبر   31 ح��ت��ى  ج����ًد�  ق�����ش��رية 
�ل��ر���ش��م��ي �جلديد  �مل���وع���د  وه���و   ،
يجل�شو�  مل  �إن  ه��ذ�  للربيك�شيت، 
متديد  ح�����ال  يف  �أط��������ول  ل����ف����رتة 
�إلغاء �خل��روج من  �أو حتى  �إ�شايف، 

�لحتاد �لأوروبي.
ي��درك �جلميع غمو�س �حلالة     
حزب  �أن  درج����ة  �إىل  و�ل��ت��ب��ا���ش��ه��ا، 
�ملحافظني مل ي�شدر بياًنا �نتخابًيا 
ول يقوم بحملة �نتخابية حقيقية، 
بينما �كتفى حزب �لعمال بتقدمي 
م��ق��رتح��ات غ��ام�����ش��ة، ف��ه��و يدعم 

ع��ل��ى 27 ب��امل��ئ��ة م���ن �لأ�����ش����و�ت، 
�لأمر �لذي لن ي�شمح له بت�شكيل 
�حلكومة. بعد �لنتخابات �ملحلية 
لعقوبات  تعر�شا  حيث  �لأخ����رية، 
������ش�����دي�����دة، ي����ع����رف �مل���ح���اف���ظ���ون 
و�لعمال، �أن �لنتائج �لأوروبية قد 
عبثية  ب�شبب  يكفي  �أ����ش���و�أ،  ت��ك��ون 

ب��امل��ائ��ة م���ن ن���و�ي���ا �ل��ت�����ش��وي��ت يف 
يتجاوز  �لأوروب����ي����ة،  �لن��ت��خ��اب��ات 
�لربيطاين"21  �ل��ع��م��ال  ح����زب 
 11" �ملحافظني  وحزب  باملئة" ، 

باملئة" جمتمعني.
بالن�شبة  للقلق  �إث����ارة  و�لأك����رث     
لرتيز� ماي وجريميي كوربني، ما 

جاء يف ��شتط�ع �آخ��ر، كوم ري�س، 
يز�ل  ل  تلغر�ف،  �شند�ي  يف  ُن�شر 
باملئة"    20" �لربيك�شيت  ح��زب 
ي��ت��ج��اوز ح���زب �مل��ح��اف��ظ��ني "19 
�ملركز  �إىل  ت��دح��رج  �ل���ذي  باملئة" 
�نتخابات  �إج����ر�ء  �ل��ث��ال��ث يف ح��ال 
�لعمال  ح���زب  و�شيح�شل  ع��ام��ة. 

•• الفجر - خرية ال�سيباين

�لتي  ت�شفيق م�شعور يهّز �لأر���س 
للفحم..  منجم  بقايا  حتتها  تنام 
وق��وف��ا وهم  �شخ�س  �أل���ف  ���ش��ر�خ 
نريد  �خل������روج،  "نريد  ي��ه��ت��ف��ون 
ما�شي  �أ���ش��ب��اح  يوقظ  �خلروج!"، 
�ملنطقة، �لتي يطلق عليها بب�شاطة 

�ل�شرقي" لإجنلرت�. "�ل�شمال 
�شخ�شا   1300 ح���و�يل  ك��ان��و�     
جاوؤو�  جنيه،   2.5 منهم  كل  دفع 
وهو  ع��ائ��د،  جن��م  مل�شاهدة  جميعا 
�أب��������ًد�:  ي��خ��ت��ف  �حل���ق���ي���ق���ة مل  يف 
�لأرجح  �شاأنتهي على   ، "بالتاأكيد 
�خلا�شرة"،  ل��ل��ق�����ش��اي��ا  ك��ق��دي�����س 
�لذي  للجمهور  ف��رج  نايجل  ق��ال 
�لنبهار.  يدفعه  �شاحكا  �نفجر 
بكل ب�شاطة، يقول �لزعيم �ل�شابق 
حلزب �ل�شتق�ل يوكيب �ملناه�س 
"حزب  �ل��ي��وم  ، وي���ر�أ����س  لأوروب������ا 
�ل����ذي  �جل����دي����د،  �لربيك�شيت" 
ت��اأ���ش�����س ق��ب��ل ث���ث��ة �أ���ش��اب��ي��ع، �إنه 
�ل�شم  �لق�شية"،  "لإنقاذ  موجود 
ا  �جلديد للربيك�شيت ، ولكن �أي�شً

جذريا". �ل�شيا�شة  "لتغيري 

لقد تعر�شن� لالإه�نة
   يف �خل��ام�����ش��ة و�خل��م�����ش��ني من 
�جلماهري  ي���ع���ّب���ئ  ك������ان  ع����م����ره، 
ب�شوته �جلهوري، �شاخر� ومعتمد� 
�إنه   . نف�شه  �ل��وق��ت  يف  �لتب�شيط 
نف�شه  وي��ع��ر���س  بر�شالته،  ي��رم��ي 
�لإلهية،  �ل��ع��ن��اي��ة  رج���ل  �أن����ه  ع��ل��ى 
�ملُجرب على ترك تقاعده "�لذهبي 
ج�������د�، جم���م���وع���ة م����ن �ل����رب�م����ج 
من�شبه  ع���ن  ن��اه��ي��ك  �لإذ�ع�����ي�����ة، 
كنائب يف �لربملان �لأوروب��ي حيث 
رغم غيابه  ر�تبه  تلقي  ي�شتمر يف 
من  �ل���ب����د  لإخ�������ر�ج  �مللحوظ" 

�لفو�شى �لتي تردت فيها. 
ي�����ش��ت��م ويهني  �ل����ت����و�يل،      ع��ل��ى 
ك���ب���ري �مل���ف���او����ش���ني �لأوروب�����ي�����ني 
مي�شيل بارنييه، ورئي�س �ملفو�شية 
يونكر،  ك���ل���ود  ج�����ان  �لأوروب������ي������ة 
�لربملان  يف  �لربيك�شيت  ومن�شق 
�أو  فريهوف�شتات،  غ��ي  �لأوروب�����ي 
دونالد  �لأوروب����ي  �ملجل�س  رئي�س 
ي�شايره  �لهائج  و�جلمهور  تا�شك، 
�أننا  "يقولون  و�ح��������د.  ك���رج���ل 
�أغ��ب��ي��اء، و�أن��ن��ا ل ن��ع��رف م��ا �لذي 
�شّوتنا عليه، و�أقول لهم، "�ذهبو� 

�إىل �جلحيم"، يقول نايجل فرج.
�لأك������رث  �ل��ت�����ش��ف��ي��ق  �أن  غ����ري     
بالهجمات  �رت���ب���ط  ودوّي�������ا،  ق����وة 
�ملحافظة  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����ش��ة  ع��ل��ى 
�ل�شيا�شية  و�لطبقة  م��اي،  ترييز� 
ي��ك��رر نايجل  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ك��ك��ل. 
من  �لن�شحاب  �تفاق  "�إّن  قائً�: 
�لحتاد �لأوروب��ي، �لذي �قرتحته 
عملية  مبثابة  يبدو  م��اي،  ترييز� 

   بعد توليه قيادة حزب �ل�شتق�ل 
كان  �ل���ذي   ،  2006 ع��ام  يوكيب 
هدفه �لوحيد هو مغادرة �لحتاد 
�لأوروب��������ي، جن���ح ن��اي��ج��ل ف����رج يف 
�ليمني  �أق�������ش���ى  ع���ل���ى  �ل���ق�������ش���اء 
�لوطني  للحزب  و�لفا�شي  �ملت�شدد 
�جتثاثه  مت  �ل����ذي   ، �ل��ربي��ط��اين 
�ل�شيا�شية  �خلريطة  م��ن  تقريًبا 

�لربيطانية.
ترك   ،2016 ����ش��ت��ف��ت��اء  وب��ع��د     
�نتقلت  �لتي  حزبه،  قيادة  �لزعيم 
�ملت�شدد وخ�شر  �أق�شى �ليمني  �إىل 
ميدوز،  رينتون  قاعة  يف  �أ�شو�تا. 
�ملجتمعني  معظم  �أن  �مل��وؤك��د  م��ن 
م�مح  �أّن  �إّل  م��ت��ق��دم��ة،  ���ش��ّن  يف 
�مل�شاركني �أكرث تنوًعا من �جتماع 
من�����وذج�����ي حل�������زب ي����وك����ي����ب. �ن 
�ل��ف��ارون م��ن حزب  �مل�شاركني ه��م 
وعدد  �ملحافظني،  وح��زب  �لعمال 
ق��ل��ي��ل م����ن �ل���ه���ارب���ني م����ن حزب 

يوكيب.
   وت�شدد �للقطة �لر�شمية للحملة 
�لربيك�شيت،  حل����زب  �لأوروب�����ي�����ة 
كبري.  �إىل حد  �ل�شورة  ه��ذه  على 
ن���رى ط��ال��ًب��ا وط��ب��ي��ًب��ا ورب���ة منزل 
و�خللفيات  �ل���ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  م���ن 
"ل�شنا  ق����وي:  ���ش��ع��ار  ي��ر�ف��ق��ه��م   ،
ورجال  �أط��ب��اء  نحن   ، عن�شريني 
�أعمال و�إخوة و�أخو�ت. "..." نحن 
�شخ�س"،  مليون   4 فا�شل   17
�ل���ذي���ن ����ش���وت���و� مل����غ����ادرة �لحت����اد 

�لأوروبي. 
حان  ل��ق��د   ، �ن��ت��ه��ت  "�شيا�شتنا     
�لوقت للتغيري"، يقول فرج  �لذي 
لتجاوز  ي��خ��ف��ي ط��م��وح��ه  ي��ع��د  مل 
�شتكون  �ل��ربي��ك�����ش��ي��ت.  م�������ش���األ���ة 
�خلطوة  �لأوروب����ي����ة  �لن��ت��خ��اب��ات 
�لنتخابات  ت����اأت����ي  ث����م  �لأوىل، 
لها  تر�شح  �أن  �شبق  �لتي  �لعامة، 
 ، م���ر�ت  �شبع  وف�شل  م���ر�ت،  �شبع 
�لنتخابي  �لنظام  ب�شبب  �شيما  ل 
"�لقائم على د�ئرة �لع�شو �لو�حد 
يخدم  ل  و�حدة" �ل��ذي  دورة  ويف 

�لأحز�ب �ل�شغرية.
�ألقى   ، �لأب����دي����ة  ك��اأ���ش��ه  ر�ف���ع���ا     
 23 "يف  �لأخ�������ري:  ����ش���ع���اره  ف����رج 
زلز�ل  يف  نت�شبب  �أن  يجب   ، مايو 
خ�ل   ،2014 ع���ام  �نتخابي". 
�ملا�شية،  �لأوروب���ي���ة  �لن��ت��خ��اب��ات 
عدد  ف��ب��اأك��رب  ذل���ك.  فعل  �أن  �شبق 
من �لأ�شو�ت يف �لب�د، فاز يوكيب 
ب� 24 مقعًد�. تلك �لنتيجة �أقنعت 
�مل��ح��اف��ظ ديفيد  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س 
كامريون، بان يعد باإجر�ء ��شتفتاء 
على �لحت���اد �لأوروب����ي بعد ع��ام ، 
�مل�شكلة ب�شكل  "حل هذه  �أجل  من 
يوكيب  �إ�شكات  �أم��ل  على  نهائي"، 

وفرج.. ونعرف �لبقية.

عن ليبريا�شيون

 �النتخابات �الأوروبية: حزب �لربيك�صيت يتفوق 
على حزبي �لعمال  و�ملحافظني جمتمعني

 فرج يدعو �لربيطانيني �إىل �إحد�ث زلز�ل 
�نتخابي يوم 23 مايو 

 ال يخفي نايجل  طموحه لتجاوز م�صالة �لربيك�صيت 
و�صتكون �النتخابات �الأوروبية �خلطوة �الأوىل

 بعد عقوبة �النتخابات �ملحلية �الأخرية، يدرك 
�ملحافظون و�لعمال �أن �لنتائج �الأوروبية قد تكون �أ�صو�أ

 مل ي�صدر حزب �ملحافظني بياًنا �نتخابًيا، يف حني 
�كتفى حزب �لعمال مبقرتحات غام�صة

نيوزيلند� تبد�أ �لتحقيق يف مذبحة م�صجدي كر�ي�صت�صري�س 
•• ولنجتون-رويرتز:

بد�أت نيوزيلند� حتقيقا يف مذبحة م�شجدي كر�ي�شت�شري�س 
بال�شتماع ل�أدلة �أم�س يف �لوقت �لذي ت�شتعد فيه رئي�شة 
�أردي��رن للم�شاركة يف ��شت�شافة �جتماع  �ل��وزر�ء جا�شيند� 
يف فرن�شا ي�شعى للح�شول على دعم عاملي للت�شدي للعنف 

عرب �لإنرتنت.
م�شجدين  يف  ���ش��خ�����ش��ا   51 ق���ت���ل  ق����د  م�����ش��ل��ح  وك�������ان 
على  �ملذبحة  وب��ث  -�آذ�ر  م��ار���س   15 يف  بكر�ي�شت�شري�س 
�ل�شلم  ب��ال��ر���ش��ا���س يف وق���ت  �أ����ش���و�أ ه��ج��وم  ف��ي�����ش��ب��وك يف 
نيوزيلند�  يف  �مل��ل��ك��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و���ش��ت��ب��ح��ث  ب��ن��ي��وزي��ل��ن��د�. 

�لتو��شل  لو�شائل  و��شتخد�مه  به  �مل�شتبه  �مل�شلح  �أن�شطة 
�لجتماعي و�ت�شالته �لدولية وما �إذ� كان هناك خلل يف 

ترتيب �أولويات مو�رد مكافحة �لإرهاب.
وقالت �أرديرن يف بيان "�شي�شاعد ما تتو�شل �إليه �للجنة 

يف �شمان عدم تكر�ر مثل هذ� �لهجوم ثانية".
�شتجمع  �إن��ه��ا  �لإن��رتن��ت  على  �مللكية  �للجنة  موقع  وق��ال 
�إليه  تو�شلت  ما  و�شرتفع  -�آب.  �أغ�شط�س  معلومات حتى 

للحكومة يف �لعا�شر من دي�شمرب- كانون �لأول.
ودعا بع�س �أفر�د �جلالية �مل�شلمة �إىل تو��شل �أف�شل فيما 
�جلاري  �لأ���ش��ب��وع  باري�س  يف  و�أردي����رن  بالتحقيق.  يتعلق 
�إميانويل ماكرون  �لفرن�شي  �لرئي�س  �جتماع مع  لرئا�شة 

ي��وم �لأرب���ع���اء ي��ه��دف �إىل �إق��ن��اع زع��م��اء �ل��ع��امل ومديري 
�شركات �لتكنولوجيا بالتوقيع على "دعوة كر�ي�شت�شري�س" 
وهي تعهد بالق�شاء على �ملحتوى �لذي يحت على �لعنف 

و�لتطرف على �لإنرتنت.
ومن �ملتوقع �أن ي�شارك يف �لجتماع ممثلون عن في�شبوك 
�إل  �لتكنولوجيا  �شركات  م��ن  وغ��ريه��ا  وت��وي��رت  وج��وج��ل 
مارك  في�شبوك  موؤ�ش�س  ي�شارك  �أن  �ملتوقع  غري  من  �أن��ه 

زوكربرج.
وق���ال���ت ف��ي�����ش��ب��وك �إن ن��ي��ك ك��ل��ي��ج ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�لربيطاين �ل�شابق ونائب رئي�س في�شبوك حاليا لل�شوؤون 

�لعاملية و�لت�شالت �شي�شارك يف �لجتماع.
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لي�س وا�شحً� م� اإذا ك�ن االجتم�ع �شيقود اإىل قمة اأخرى 

بومبيو يو�جه حتديات كبرية يف �أول لقاء مع بوتني

اجلوالين يحر�س على حمل ال�شالح يف معركة اإدلب 

خارج �صوريا و�لعر�ق.. خبري �أمني يحدد موقع زعيم د�ع�س
�لتهديد �الإير�ين يعيد �أمريكا �إىل �ملنطقة بعتاد جديد

•• وا�سنطن-وكاالت:

قالت مورغان �شالفانت، �شحافية 
�إن  هيل" �لأم��ري��ك��ي،  "ذ�  مب��وق��ع 
�لأ�شبوع  ه���ذ�  �مل��رت��ق��ب  �لج��ت��م��اع 
�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ب���ني 
�لرو�شي  و�لرئي�س  بومبيو  مايك 
ف����دمي���ري ب���وت���ني ي��ن��ط��وي على 
رهانات خطرية، �إذ يو�جه بومبيو 

جمموعة معقدة من �لتحديات. 
�أن  �إىل  �ل�������ش���ح���اف���ي���ة  وُت���������ش����ري 
�إىل  لبومبيو  �لأوىل  وهي  �لزيارة 
�مل�شوؤولني  كبري  باعتباره  رو�شيا 
�لرئي�س  �إد�رة  يف  �لدبلوما�شيني 
وت�شكل  تر�مب،  دونالد  �لأمريكي 
لإي���ج���اد  �لإد�رة  ج���ه���ود  �أح�������دث 
مو�شكو  م����ع  �ل����ت����ع����اون  جم������الت 
رغ���م �ل��ع��دي��د م��ن ن��ق��اط �خل�ف 

�لرئي�شة. 

ق�ش�ي� �ش�ئكة
بومبيو  ي��ل��ت��ق��ي  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�لبحر  ع��ل��ى  ���ش��وت�����ش��ي  م��ن��ت��ج��ع  يف 
بوتني  ف���دم��ري  �لرئي�س  �لأ���ش��ود 
ووزير �خلارجية �لرو�شي �شريغي 

لفروف �ليوم �لث�ثاء. 
�لجتماع  ه��ذ�  يتناول  �أن  وي��رج��ح 
�لثنائية  �ل���ق�������ش���اي���ا  م����ن  ع��������دد�ً 
فيها  �ل�������ش���ائ���ك���ة، مب����ا  و�ل���ع���امل���ي���ة 
و�ل�شطر�بات  �لت�شلح،  من  �حل��د 

م�شيق  يف  �ل����ب����ح����ارة  و�ع����ت����ق����ال 
كريت�س.

  
�خلدعة الرو�شية

بومبيو  رح��ل��ة  ت�شاعد  ذل���ك،  وم��ع 
ح�شب �ل�شحافية يف ت�شكيل موقف 
�أعقاب  يف  رو�شيا  من  تر�مب  �إد�رة 
حتقيق مولر �لذي �نتهى يف وقت 
���ش��اب��ق م��ن �ل��ع��ام �جل����اري، بعدما 
�لتحقيق  يف  ����ش���ه���ر�ً   22 ق�����ش��ى 
تر�مب  ح��م��ل��ة  ب���ني  �ت�������ش���الت  يف 
�لكرملني  من  �ملدعومة  و�جلهود 
�لرئا�شية  �لنتخابات  يف  للتدخل 

�لأمريكية عام 2016. 
ُت��ع��د �لرحلة  وع�����وة ع��ل��ى ذل����ك، 
�لذي  ب��وم��ب��ي��و  �إىل  �أي�����ش��اً  م��ه��م��ة 
ر�شخ نف�شه باعتباره �أحد �لأع�شاء 
منذ  ت��ر�م��ب  �إد�رة  يف  ثقة  �لأك���رث 
�ل���ت���ح���ق ب���ه���ا يف م���ه���ده���ا م���دي���ر�ً 
لوكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية، كما 
قاد بومبيو، �لذي حل حمل ريك�س 
عاماً  �لآن  حتى  وق�شى  تيلر�شون 
�لأمريكية،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  يف 
�لنووي مع  �ل�ش�ح  نزع  حمادثات 

كوريا �ل�شمالية. 
تر�مب  �أن  �إىل  �ل�شحافية  وتلفت 
ي����وم �جلمعة  ب���وت���ني  م���ع  حت����دث 
�أول  وه��و  �شاعة،  �أك��رث من  �ملا�شي 
حتقيق  نهاية  منذ  بينهما  نقا�س 

مولر. 

م�شاحلنا  حل��م��اي��ة  خ���ل��ه��ا  م���ن 
و�لنهو�س بها". 

م�شاألة  �أن  �إىل  �ل�شحافية  وتلفت 
�حلد من �لت�شلح ُتعد من �لق�شايا 
لقاء  �أع����م����ال  ج�����دول  �ل����ب����ارزة يف 

بومبيو مع بوتني. 
ويرى �خلرب�ء �أن �إد�رة تر�مب قد 
تكون قادرة على حتقيق �تفاق مع 
رو�شيا حولها. ويف فرب�ير"�شباط" 
�أنها  ت��ر�م��ب  �إد�رة  �أع��ل��ن��ت  �مل��ا���ش��ي 
�لقو�ت  م��ع��اه��دة  م���ن  �شتن�شحب 
�ملعاهدة  �مل��دى،  �ملتو�شطة  �لنووية 
�لتي  �لنووية  �لأ�شلحة  من  للحد 
�أُبرمت منذ عقود، ولكن و��شنطن 
ب�شكل  ب��ان��ت��ه��اك��ه��ا  م��و���ش��ك��و  ت��ت��ه��م 

متكرر منذ 2014. 
كما �أبدت �لوليات �ملتحدة رغبتها 
يف ت��و���ش��ي��ع �ت���ف���اق���ي���ات �حل����د من 
�أخرى، مثل  �لأ�شلحة لت�شمل دول 

�ل�شني. 
ول���ك���ن �لن�������ش���ح���اب �ل���ك���ام���ل من 
معاهدة �لقو�ت �لنووية �ملتو�شطة 
ويعني  �أ�شهر،  �شتة  ي�شتغرق  �ملدى 
ذلك �أن �ن�شحاب �لوليات �ملتحدة 
�أغ�شط�س"�آب".  ق��ب��ل  ي��ح��دث  ل��ن 
وعلى جانب �آخر نفت رو�شيا مر�ر�ً 
باإط�ق  �ملعاهدة  �نتهاك  وت��ك��ر�ر�ً 
�لذي  �لأم��ر  ك��روز جديد،  �شاروخ 
�ملعاهدة،  لإن��ق��اذ  جهود  �أي  يجعل 

غري حمتملة. 

وجهود  ف��ن��زوي���،  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�لنتخابات  يف  ل��ل��ت��دخ��ل  رو����ش���ي���ا 
�خل��ارج��ي��ة �لأم���ر �ل��ذي يثري قلق 

�لكثريين يف و��شنطن. 
�خلارجية  وز�رة  م�شوؤويل  وح�شب 
يخطط  بومبيو  ف���اإن  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�لرو�شية  باجلهود  بوتني  ملو�جهة 
�لأمريكية  �لنتخابات  يف  للتدخل 
وغريها، وه��و �لأم��ر �ل��ذي رف�شه 
مطولة  هاتفية  مكاملة  يف  ت��ر�م��ب 
�أج��ر�ه��ا م��ع ب��وت��ني يف وق��ت �شابق 
و�شيتطرق  �جل�����اري،  �ل�����ش��ه��ر  م��ن 
�ل��ل��ق��اء �أي�������ش���اً ع��ل��ى �لأرج������ح �إىل 
�لأخرى  �مللحة  �لق�شايا  مو�جهة 

مثل �إير�ن، وكوريا �ل�شمالية. 

احلد من الت�شلح
�مل�شتوى  رف��ي��ع  م�������ش���وؤول  و����ش���رح 
باأن  �لأمريكية  �خل��ارج��ي��ة  ب���وز�رة 
عن  ب�����ش��ر�ح��ة  �شيتحدث  بومبيو 
�لثنائية  �ل���ع����ق���ات  يف  �مل���خ���اوف 
"�شيا�شتنا  و�أ���ش��اف  �لبلدين،  ب��ني 
�إز�ء مو�شكو لتز�ل و��شحة، ومن 
ع�قة  ل��ن��ا  ت��ك��ون  �أن  م�����ش��ل��ح��ت��ن��ا 
�لرئي�س  وكان  مو�شكو،  مع  �أف�شل 
�ل�����ش��دد، ولذلك  و����ش��ح��اً يف ه���ذ� 
ع���ن���دم���ا ت����ك����ون ل���دي���ن���ا خم�����اوف 
مبا�شر،  ب�شكل  �شنطرحها  ف��اإن��ن��ا 
و�شنحاول ت�شييق هذه �لخت�فات 
�لتعاون  ميكننا  جم���الت  و�إي��ج��اد 

خالف�ت متعددة 
ومع ذلك، ترى �ل�شحافية �حتمال 
رو�شيا  م��ع  منف�شل  �ت��ف��اق  �إب����ر�م 
با�شم  وُي��ع��رف  �لأ�شلحة  لتحديد 
معاهدة "�شتارت" �جلديدة خ�ل 
مناق�شات بومبيو مع بوتني، ومن 
�ملعاهدة �جلديدة  �أن تنتهي  �ملقرر 
بيد  "�شباط" 2021،  يف فرب�ير 
خم�شة  لتمديدها  خ��ي��ار�ً  ثمة  �أن 

�أعو�م �أخرى بعد ذلك. 
تر�مب  �أن  �ل�����ش��ح��اف��ي��ة  وت�����ش��ي��ف 
و�شع حت�شني �لع�قات مع رو�شيا 
ف��رتة طويلة،  منذ  �أول��وي��ة  ق�شية 
�لت�شكيك  �أم���ام  �أن��ه �شمد  ل��درج��ة 
جتاه  مل��ب��ادرت��ه  �ل��دق��ي��ق  و�لفح�س 
بوتني خ�ل �لتحقيق �لذي �أجر�ه 
�ملحقق �خلا�س روبرت مولر، ولكن 
للو�شول  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود  رغ���م 
ثمة  �أن  �إل  �أف�����ش��ل،  ع���ق��ات  �إىل 
خ�فات على جبهات متعددة بني 
�أن��ه من  �لبلدين. وي��رى �خل��رب�ء 
�مل�شتبعد �أن يحقق تقدماً كبري�ً يف 

معظم �لق�شايا. 
وت�شعر �لوليات �ملتحدة بال�شتياء 
من دعم رو�شيا �ملتو��شل للرئي�س 
نيكول�س  �مل��ح��ا���ش��ر  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي 
م������ادورو، ك��م��ا ت���ز�ي���د �خل�����ف يف 
تدخل  ب�شبب  �لثنائية  �ل��ع���ق��ات 
رو�شيا �مل�شتمر يف �أوكر�نيا، خا�شًة 
بعد م�شادرة مو�شكو �شفناً حربية 

�ألف   180 �أك���رث م��ن  و�ل��رو���ش��ي 
مكتب  وف��ق  �ل��ن��زوح،  �إىل  �شخ�س 
�ل�شوؤون  لتن�شيق  �ملتحدة  �لأمم 
من�شاأة   15 وط����ال  �لإن�����ش��ان��ي��ة، 
وث�ثة  م��در���ش��ة  و16  ���ش��ح��ي��ة 

خميمات للنازحني.
بلغت  �ملا�شي  �ل�شهر  نهاية  ومنذ 
جر�ء  �مل��دن��ي��ني  �ل��ق��ت��ل��ى  ح�شيلة 
120 قتيً� بينهم  �لق�شف نحو 
�أكرث من 20 طفً�، وفق �ملر�شد 

�ل�شوري حلقوق �لإن�شان.
�لد�عمة  ت��رك��ي��ا  دم�����ش��ق  وت��ت��ه��م 
ل��ل��ف�����ش��ائ��ل �مل��ق��ات��ل��ة ب��ال��ت��ل��ك��وؤ يف 
تنفيذ �تفاق �شوت�شي، �لذي جنح 
�أيلول-�شبتمرب  يف  �ق�����ر�ره  ب��ع��د 
�أن قو�ت  �إل  باإر�شاء هدوء ن�شبي. 
�ل���ن���ظ���ام ����ش���ّع���دت م��ن��ذ ���ش��ب��اط-
�أن  ق��ب��ل  ق�شفها  وت����رية  ف��رب�ي��ر 
لها  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��ط��ائ��ر�ت  تن�شم 

لحقاً.
بلغت  ني�شان-�أبريل،  نهاية  ومنذ 
وترية �لق�شف حد�ً غري م�شبوق 
منذ توقيع �لتفاق، وفق �ملر�شد 

�ل�شوري.
ومتكنت قو�ت �لنظام من �لتقدم 
�ل�����ش��م��ايل حيث  ري����ف ح���م���اة  يف 
����ش���ي���ط���رت ع���ل���ى ق������رى وب����ل����د�ت 
تعلن  ومل  ك���ف���رن���ب���ودة.  �أب����رزه����ا 
و��شع  ه��ج��وم  ب��دء  ر�شمياً  دم�شق 
ل��ط��امل��ا ل��وح��ت ب�����ش��ن��ه ع��ل��ى �إدل���ب 
وحميطها، لكن �لإع�م �لر�شمي 
يو�كب يومياً تقدم قو�ت �لنظام.

ح��م��ي��د �أن����ه �خ��ت��ار �ل��وج��ه��ة �لتي 
�لفارون من  �لإرهابيون  يف�شلها 
�لتي  �ملزعومة  "�خل�فة"  دول��ة 
�ن��ه��ارت يف �شوريا و�ل��ع��ر�ق، وهي 

منطقة خر��شان �لأفغانية.
م�حظة  ت�����ب�����دو  ذل���������ك،  وم�������ع 
�إىل  �ل��ن��ظ��ر  ع��ن��د  �شعيفة  حميد 
يتبعه  �أن  يجب  "�لطريق" �لذي 
�أفغان�شتان،  �إىل  �لإرهابي  �لزعيم 
باملخاطر،  ط��ري��ق حم��ف��وف  ف��ه��و 

ول بد �أن مير عرب �إير�ن.
�لربيطانية  �ل�شحيفة  وت��ق��ول 
�خلا�شة  �ل���ق���و�ت  م��ن  وح����دة  �إن 
�لأمريكية تتعقب �لبغد�دي منذ 

نحو عام.
هز�ئم  "د�ع�س"  تنظيم  وت��ل��ق��ى 
م��ت��ت��ال��ي��ة يف �ل����ع����ر�ق و����ش���وري���ا، 
مب�شاعدة �لتحالف �لدويل �لذي 
�أن  بعد  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  تقوده 
نحو  على  م��ا  ي��وم��ا  ي�شيطر  ك��ان 

ثلث �أر��شي �لبلدين.
�لعام  �ل���ق���ائ���د  دع�����ا  ذل�������ك،  �إىل 
"�لن�شرة  �ل�����ش��ام  حت��ري��ر  لهيئة 
�جل����ولين  حم��م��د  �أب�����و  �شابقاً" 
�ل�ش�ح"  "حمل  �إىل  مقابلة  يف 
للدفاع عن معقل قو�ته يف �شمال 
ت�شعيد  �أن  معترب�ً  �شوريا،  غ��رب 
�لق�شف �ل�شوري و�لرو�شي �أ�شقط 

كافة �لتفاقيات حول �إدلب.
وقال �جلولين يف مقابلة �أجر�ها 
�إدلب  �لإع���م��ي يف  �لنا�شط  معه 
على  ن�شرها  �ل���ذي  �لعمر  ط��اه��ر 

•• عوا�سم-وكاالت:

بعد تقلي�س �لأماكن �لتي يحتمل 
وجود زعيم تنظيم "د�ع�س" فيها 
زع���م خبري  �أرب���ع���ة،  �إىل   17 م��ن 
�لبغد�دي  بكر  �أبو  يكون  �أن  �أمني 
ببلد  ن��ائ��ي��ة  منطقة  يف  م���وج���ود� 

�آخر بخ�ف �شوريا و�لعر�ق.
�لتي  �لأم��اك��ن  م�شوؤولون  وقل�س 
يحتمل وجود �لبغد�دي فيها �إىل 
�لتنظيم  �أ�شدر  �أن  بعد  وذلك   ،4
�لإرهابي موؤخر� ت�شجي� م�شور� 
�لأوىل  للمرة  فيه  يظهر  دعائيا 

منذ نحو 5 �شنو�ت.
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
�ملوؤ�ش�س  �لع�شو  عن  �لربيطانية 
تاك�س"  "بر��س  �أب����ح����اث  مل���رك���ز 
ل��ت��ح��ل��ي��ل �ل����ت����ه����دي����د�ت وم���ق���ره 
ترجيحه  حميد،  زي��د  باك�شتان، 
ف����ر�ر �ل���ب���غ���د�دي م���ن خم��ب��ئ��ه يف 
كان  ح���ي���ث  �ل�����ع�����ر�ق،  �أو  ����ش���وري���ا 
م�شاحات  على  ي�شيطر  �لتنظيم 
ي���ك���ون يف  �أن  م���رج���ح���ا  و�����ش���ع���ة، 

�أفغان�شتان.
�لفيديو  م��ن  ���ش��ورة  وبا�شتخد�م 
�لذي ظهر فيه �لبغد�دي موؤخر�، 
ت�شاءل حميد �لذي عا�شر �حلرب 
بع�س  ع��ن  �ل�شوفيتية  �لأفغانية 
�لأ�شياء يف �لغرفة �لتي كان يجل�س 
قائ�:  �لإره���اب���ي،  �ل��زع��ي��م  فيها 
"لحظو� �لفر��س و�لو�شائد. هل 

هو بالفعل يف �أفغان�شتان؟".
ويف �شهر �أبريل �ملا�شي، قال رئي�س 
�لوزر�ء �لعر�قي عادل عبد �ملهدي 
�إن �لفيديو �لذي ظهر فيه زعيم 
يف  ت�شويره  مت  �ملت�شدد،  �لتنظيم 

منطقة نائية.
ومل يحدد عبد �ملهدي يف �أي بلد 
�مل�شت�شار  لكن  �ملنطقة،  تلك  تقع 
�لعر�قية ه�شام  �لأمني للحكومة 
�مل�شوؤولني  �إن  ق����ال  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
�ل��ت��ي يحتمل  �لأم����اك����ن  ق��ل�����ش��و� 
وجود �لبغد�دي فيها من 17 �إىل 
4. و�أ�شاف ها�شمي يف حديث مع 
�لعر�قية:  �لكردية  روود�و  �شبكة 
يف ح�شم  �لآن  حتى  جنحو�  "لقد 
13 من �أ�شل 17 موقعا ممكنا" 

مل يكن �لبغد�دي موجود� بها.
يكون  �أن  �لها�شمي  رج��ح  وبينما 
���ش��ح��ر�ء حمافظة  �ل��ب��غ��د�دي يف 
�شحر�ء  �أو  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �لأن����ب����ار 
يعتقد  ����ش���وري���ا،  ���ش��رق��ي  ح��م�����س 

•• وا�سنطن-وكاالت:

�لدفاع  �أطلق وزير  �شهر�ً  قبل 16 
ماتي�س  جيم�س  يومها  �لأمريكي 
�لبنتاغون  يف  ل���إ���ش���ح  م�����ش��ار�ً 
غري مبوجيه �لأولويات �لع�شكرية 
ل��ب���ده م��ن حم��ارب��ة �لإره�����اب يف 
�ل�����ش��ر�ع مع  �إىل  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

رو�شيا و�ل�شني. 
�أم����ر �لبيت  ل��ك��ن ه����ذ� �لأ����ش���ب���وع، 
�أمريكية  طائر�ت  حاملة  �لأبي�س 
�لعاملة  �ل�����ش��ارب��ة  وجم��م��وع��ت��ه��ا 
�إىل  بالتحرك  �ملتو�شط  �لبحر  يف 
�ملركزية  �لقيادة  عمليات  منطقة 
للوليات �ملتحدة، يف عر�س للقوة 
ه��دف��ه م��و�ج��ه��ة م���ا و���ش��ف��ه وزير 
�شاناهان  باتريك  بالوكالة  �لدفاع 
�إي����ر�ن  م��ن  �جلدي"  ب�"�لتهديد 

ملهاجمة �لقو�ت �لأمريكية.
وزي��ر �خلارجية  �أل��غ��ى  �أي���ام،  وبعد 
�أملانيا  �إىل  رح��ل��ة  ب��وم��ب��ي��و  م��اي��ك 
للعر�ق  م��ف��اج��ئ��ة  زي������ارة  ل����ي����وؤدي 
طهر�ن.  م���ع  �ل���ت���وت���ر�ت  مل��ن��اق�����ش��ة 
ت���در����س  �حل����ا�����ش����ر،  �ل�����وق�����ت  ويف 
�لوليات �ملتحدة �إر�شال مزيد من 
بع�س  �إع���ادة  وتفكر يف  �ل��ق��اذف��ات، 
"�لباتريوت"  ���ش��و�ري��خ  ب��ط��اري��ات 
�لباحثة  و�ع��ت��ربت  �مل��ن��ط��ق��ة.   �إىل 
"فورين  جملة  يف  �شيليغمان  لر� 
�حلركة  �أن  �لأمريكية  بولي�شي" 
غري �لعتيادية للقو�ت �لع�شكرية 
م�شت�شار  �أعلنها  �لتي  �لأمريكية، 
�لأم����ن �ل��ق��وم��ي �لأم��ري��ك��ي جون 
�ملت�شدد  �خلطاب  �شاحب  بولتون 
�لذي  �لتحدي  تعك�س  �إي��ر�ن،  �شد 
يو�جهه �لبنتاغون يف �لتحول �إىل 
للحرب  �ل���ش��ت��ع��د�د  �ل��رتك��ي��ز على 
�مل��ق��ب��ل��ة ب��ي��ن��م��ا ل ي����ز�ل غ���ارق���اً يف 

�لقتال �ملتو��شل. 
وقالت �ملحللة يف ر�ند كوربوري�شن 

ح�شابه يف تطبيق تلغر�م "نتوجه 
لأي قادر على حمل �ل�ش�ح ولأي 
�أن  �إىل   .. ب��اأن يقوم بو�جبه  ق��ادر 

يتوجه �ىل �شاحة �ملعركة".
�أجريت  �ملقابلة  �أن  �لنا�شط  وذكر 
دون  �ل�شمايل، من  ريف حماة  يف 
�أن يت�شنى لفر�ن�س بر�س �لتحقق 

من ذلك.
�ل�شام  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة  وت�����ش��ي��ط��ر 
مع  �شابقاً"  �ل���ن�������ش���رة  "جبهة 
ف�شائل جهادية على �إدلب و�أرياف 
�ل�شمايل  وح���م���اة  �ل��غ��رب��ي  ح��ل��ب 

و�ل�ذقية �ل�شمايل �ل�شرقي.
و�ع���ت���رب �جل������ولين �ل�����ذي ظهر 
يف �مل��ق��اب��ل��ة ج��ال�����ش��اً ع��ل��ى �لأر����س 
يك�شوه  حقل  و�شط  �شجرة  حت��ت 
وه����و يرتدي  �لأخ�������ش���ر  �ل��ع�����ش��ب 
�ش�حه  وم��ع��ه  �لع�شكري  لبا�شه 
"نتاج  �لأخ��������ري  �ل��ت�����ش��ع��ي��د  �أن 
�ل�شيا�شية  �مل������وؤمت������ر�ت  ل��ف�����ش��ل 
�لتي  �ل�شيا�شي  �خل��د�ع  وحماولة 
على  ل�لتفاف  لها  ُيح�شر  ك��ان 
�ىل  �أ�شتانا  م��ن  �ل�شورية  �ل��ث��ورة 

�شوت�شي".
"�أعلنت  �حل��م��ل��ة  ه���ذه  �إن  وق����ال 
و�ملوؤمتر�ت  �لتفاقيات  ك��ل  وف��اة 
�ل�����ش��اب��ق��ة وم����ن ك����ان ي��رع��اه��ا �أو 
�أن  و�أظ������ه������رت  فيها"  ي�������ش���ارك 
"�لعتماد.. على �لقوة �لع�شكرية 

فقط".
و9  ن���ي�������ش���ان/�أب���ري���ل   29 وب�����ني 
�ل�شوري  �لق�شف  دفع  �أيار/مايو 

�إي��������ر�ن، ي����رى مدير  وم����ن خ��ل��ف 
ر�ب�����ط�����ة �ل���ع���ل���م���اء �لأم���ري���ك���ي���ني 
هان�س  �لنووية  �ملعلومات  مل�شروع 
�لتدخل  قوة  ن�شر  �أن  كري�شتن�شن، 
لرو�شيا،  ر����ش���ال���ة  �لأم����ري����ك����ي����ة، 
�لهجومية  �ل���ق���درة  ع��ن  و�ل�����ش��ني 

للقوة �لقاذفة �لأمريكية. 
�لأمر  ه��ذ�  �أن  �لو��شح  "من  و�أك��د 
يتجاوز �لهو�س �لأمريكي باإير�ن". 
ويف مقال له ن�شر �أخري�ً يف "فورين 
كولبي،  �إل��ربي��دج  �شدد  بولي�شي"، 
وزير  لنائب  م�شاعد�ً  عمل  �ل���ذي 
�ل�شرت�تيجية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل���دف���اع 
 2017 يف  �ل��������ق��������و�ت  ون�����������ش�����ر 
حلرب  �ل���ش��ت��ع��د�د  �أن  و2018، 
مع رو�شيا و�ل�شني ل يعني جتاهل 
للم�شالح  �لأخ������رى  �ل��ت��ه��دي��د�ت 
�لأمريكية، �إنها تعني فقط �أن على 
�لوليات �ملتحدة �أن تتخذ �ملقاربة 
�ل�شائبة ملو�جهة هذه �لتهديد�ت.   

بيكا فا�شر: "رغم حماولت �لإد�رة 
خ��ف�����س �ل��ب�����ش��م��ات �لأم��ري��ك��ي��ة يف 
�لتحرك  ف����اإن  �لأو�����ش����ط،  �ل�����ش��رق 
�لأخ��ري يو�شح كم هو �شعب على 
نف�شها  ���ش��ح��ب  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
مو�رد  وتخ�شي�س  �مل��ن��ط��ق��ة،  م��ن 

للرتكيز على رو�شيا و�ل�شني". 
��شتمر�ر  ف����اإن  �ل��ك��ات��ب��ة،  ر�أي  ويف 
�إع�ن  �إي����ر�ن رغ��م  �ل��رتك��ي��ز على 
رو�شيا  �إىل  �لن��ت��ق��ال  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون 
و�ل�����������ش�����ني، خ����ي����ب �ل����ك����ث����ري من 
�ل�شابقني.  و�مل�����ش��وؤول��ني  �ملر�قبني 
�مل�شوؤولني  �أن  �إىل  فا�شر  و�أ���ش��ارت 
يف �ل��ب��ن��ت��اغ��ون ق��د ���ش��ن��ف��و� �إي����ر�ن 
�لدرجة  م��ن  ت��ه��دي��د�ً   2018 يف 
�لدفاع  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  يف  �ل��ر�ب��ع��ة 
وثيقة  �أح��������دث  وف������ق  �ل����وط����ن����ي، 

توجيهية لوز�رة �لدفاع. 
"يف  �شابق:  وقال م�شوؤول ع�شكري 
�إير�ن  ت�شكل  �لبديل،  �ل��ع��امل  ه��ذ� 

رو�شيا  لتهديد  م�����ش��اوي��اً  ت��ه��دي��د�ً 
بال�شرق  تت�عب  و�ل�شني...�إنها 
�أنه  �لأو�شط ويف كل مكان". ور�أى 
بعد تثبيت �شاناهان وزير�ً للدفاع، 
تناف�س  �إىل  �شينتقل  �ل��ت��و�زن  ف��اإن 

بني �لقوى �لكربى. 
ولفتت �لكاتبة �إىل �أن قر�ر حتريك 
�أ�شا�شه  �لأو�شط  �ل�شرق  �لقو�ت يف 
�لقائد  ماكنزي،  كينيث  �جل���رن�ل 
�ملركزية،  ل��ل��ق��ي��ادة  �جل��دي��د  �ل��ع��ام 
لكن ُترك للبيت �لأبي�س �لإع�ن 
دفاعي. وح�شب  م�شوؤول  وفق  عنه 
�ملركزية  �ل��ق��ي��ادة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث 
�لكابنت  "�شنتكوم"  �لأم��ري��ك��ي��ة 
ب��ي��ل �أورب������ان، ف����اإن م��اك��ن��زي طلب 
بعد  �ملنطقة  يف  �إ�شافية  تعزيز�ت 
�أخري�ً ت�شري �إىل  برزت  "موؤ�شر�ت 
�ملنطقة  يف  ووك����ءه���ا  �إي�����ر�ن  �أن 
ي�����ش��ت��ع��دون ل��ه��ج��وم حم��ت��م��ل �شد 

�لقو�ت �لأمريكية". 

تر�مب: "مل نناق�س ذلك، حقاً مل 
نناق�شه". 

�إىل �ت�شالت  �أ�شار  �أن مولر  ورغم 
ت����ر�م����ب �ل���و�����ش���ع���ة �ل���ن���ط���اق مع 
مل  �أن��ه  �إل  �لرو�شية،  �ل�شخ�شيات 
تاآمرو�  حملته  �أع�����ش��اء  �أن  يثبت 
مع رو�شيا للتدخل يف �لنتخابات، 
�لأمر �لذي �حتفى به تر�مب، لأنه 

يربئه من مز�عم "�لتو�طوؤ".
ول����ك����ن ت�����ر�م�����ب لي���������ز�ل ي���و�ج���ه 
�ن��ت��ق��اد�ت ل��ع��دم ق��ي��ام��ه مب��ا يكفي 
مل�����و�ج�����ه�����ة �ل�����ت�����دخ�����ل �ل����رو�����ش����ي 
وي�شعى  �لنتخابات،  يف  �مل�شتقبلي 
بومبيو وغريه من كبار �مل�شوؤولني 
هذه  ت��خ��ف��ي��ف  �إىل  �لأم���ري���ك���ي���ني 

�لنتقاد�ت. 
وبح�شب �ل�شحافية، حاول بومبيو 

وو�شف تر�مب �ملحادثة ب� "مثمرة 
للغاية". ويف �شل�شلة تغريد�ت قال 
�إنها ناق�شت جمموعة من �لق�شايا 
�لرو�شية"،  "�خلدعة  وم���ن���ه���ا 
�مل�شطلح �لذي ي�شتخدمه ل�إ�شارة 

�إىل حتقيق مولر. 

حتقيق مولر 
تر�مب  �أخ������رب  لح������ق،  وق�����ت  ويف 
�مل��ر����ش��ل��ني ب����اأن ت��ق��ري��ر م��ول��ر مل 
ي�������ش���ت���غ���رق �����ش����وى ف������رتة وج���ي���زة 
ي�شغط  مل  و�أن������ه  �مل���ح���ادث���ة،  م���ن 
رو�شيا  ت��دخ��ل  ب�شبب  ب��وت��ني  ع��ل��ى 
 ،2016 ع��������ام  �ن�����ت�����خ�����اب�����ات  يف 
ون��ف��ت م��و���ش��ك��و ه���ذ� �لت���ه���ام منذ 
��شتنتاجات  رغ����م  ط��وي��ل��ة  ف����رتة 
�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت �لأم��ري��ك��ي��ة، وقال 

�لتطرق  ت��ر�م��ب يف  �خ��ف��اق  تربير 
يف  �لرو�شي  �لتدخل  مو�شوع  �إىل 
�لن��ت��خ��اب��ات خ����ل �مل��ح��ادث��ة مع 
بوتني، باأن �ملحادثات بني �لقادة يف 
كثري من �لأحيان ل تكون طويلة 
�لق�شايا،  ك��ل  لت�شمل  يكفي  مب��ا 
تاأخذ  �لأمريكية  �لإد�رة  �أن  موؤكد�ً 
تهديد �لتدخل يف �لنتخابات على 

حممل �جلد، و�شتو��شل ذلك. 
ويختتم �ملقال باأنه لي�س و��شحاً �إذ� 
كان �جتماع بومبيو وبوتني �شيقود 
�إىل عقد قمة �أخرى بني �لرئي�شني 
�لقمة  خ�ل  و�لرو�شي  �لأمريكي 
�ل��ق��ادم��ة مل��ج��م��وع��ة �ل��ع�����ش��ري��ن يف 
�أحالت وز�رة �خلارجية  �إذ  �أو�شاكا، 
�لأبي�س،  �لبيت  �إىل  �لت�شاوؤل  هذ� 

ولكنه مل يعلق عليه.  

�لرئي�س �لفيليبيني ياأمل يف تعزيز �صلطته خالل �نتخابات منت�صف �لوالية 
•• مانيال-اأ ف ب:

�لتي  �ل��ولي��ة  منت�شف  �نتخابات  يف  باأ�شو�تهم  �لث��ن��ني  �لفيليبينيون  ي��ديل 
�إىل حيز  لينقل  رودريغو دوتريتي دعما �شريحا  �لرئي�س  �أن متنح  �شاأنها  من 

�لتطبيق وعوده باعادة فر�س عقوبة �لعد�م و�إ�ش�ح �لد�شتور.
جمل�س  مقاعد  ن�شف  منها  من�شب  �أل��ف   18 م��ن  �أك��رث  �ل�شتحقاق  وي�شمل 
�ل�شيوخ �لذي ��شطلع بدور حا�شم منذ ث�ث �شنو�ت، يف عرقلة بع�س �ملبادر�ت 
�لأكرث �إثارة للجدل �لتي طرحها �لرئي�س �ل�شابق لبلدية د�فاو، �ملدينة �لكبرية 

يف �جلنوب.
وكان دوتريتي �لذي �نُتخب يف 2016 هدفا ل�نتقاد�ت من �لعو��شم �لغربية 
ل  لكنه  �أحيانا.  �لنابية  وخطبه  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعنيفة  �شيا�شاته  ب�شبب 
يز�ل يحتفظ ب�شعبية كبرية يف �لأرخبيل ب�شبب �شر�حته حيث ل يز�ل بع�س 

تعهد  �لتقليدية. وقد  �ل�شيا�شية  �لنخب  يرونه ملجاأ حيال عجز  �لفيلبينيني 
دوتريتي باعادة عقوبة �لإعد�م للمد�نني باجلر�ئم �ملرتبطة باملخدر�ت، يف �طار 
حملته �لقا�شية جد� على �ملخدر�ت و�لتي لقي فيها �آلف �لتجار و�مل�شتهلكني 
“�شّوتو�  �إدلئه ب�شوته قال دوتريتي لل�شحافيني  �ملفرت�شني حتفهم. وبعيد 
ملن ر�ّشحتهم �إن كنتم تو�فقوين �لر�أي«. كان لربنامج دوتريتي �حلازم ملكافحة 
وياأمل   .2016 يف  �لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  ف���وزه  يف  حا�شم  دور  �جل��رمي��ة 

دوتريتي يف خف�س �شن �مل�شوؤولية �جلنائية من 15 �إىل 12 عاما.
�لت�شويت حتى  �أم��ام مكاتب  ينتظر  �لناخبني  كان ح�شد من  �لثنني،  و�شباح 

قبل فتحها. ويف �لجمال ُدعي 61 مليون فيليبيني �ىل �لدلء باأ�شو�تهم.
“�أدليت  �لت�شويت  مكتب  من  خروجها  لدى  عاما(   51( ك��روز  مرينا  وقالت 
لأن  دوت��ريت��ي  �لرئي�س  يدعمهم  �لذين  �ملر�شحني  من  ع��دد  مل�شلحة  ب�شوتي 
حكومته تقوم بعملها«. و�أ�شافت “�أوؤيد برناجمها، مبا يف ذلك حملة مكافحة 

�ملخدر�ت. لكنني �آمل يف �أن يتوقف �شفك �لدماء«.
�لتو��شل  و�شائل  على  �لناخبون  ن�شر  وق��د  �ل��ي��وم  ط��و�ل  جيد�  �لإق��ب��ال  وك��ان 

�لجتماعي �شورهم بعد م�شاركتهم يف �لقرت�ع.
وكان من �ملقرر �أن تغلق مر�كز �لقرت�ع �أبو�بها عند �ل�شاعة 18،00 )10،00 
ت غ( لكن غالبيتها بقيت مفتوحة ب�شبب تاأخر بدء �لعملية �لنتخابية �أو كثافة 

�لإقبال قبيل �إقفال �ل�شناديق.
و�أعلنت �للجنة �لنتخابية �أن �ي نتائج ر�شمية لن ُتعلن قبل �جتماعها �ملقرر 
بعد ظهر �لث�ثاء، علما �أن �إع�ن �لنتائج �لنهائية �لكاملة قد ي�شتغرق �أياما.

تاريخيا، يبدو �لع�شاء �ل24 ملجل�س �ل�شيوخ �لفيليبيني �لذين ُينتخبون ل�شت 
�شنو�ت، تاريخيا �أكرث �نفتاحا من زم�ئهم يف جمل�س �لنو�ب.

هو  �ل�شيوخ  جمل�س  �إن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  حيدريان  ريت�شارد  �ملحلل  وق��ال 
�ملوؤ�ش�شة �لوحيدة �لتي �أبدت “بع�س مظاهر �لرقابة” و�ملحا�شبة لدوتريتي.

ي��ب��دو ممكنا  و�ل���ذي  �ل�شيوخ  �لأغ��ل��ب��ي��ة يف جمل�س  ���ش��اأن �حل�����ش��ول على  وم��ن 
�لت�شريعية  �ملهمة  ي�شهل  �أن  �ل��ر�أي،  ��شتط�ع  موؤ�ش�شات  توؤكد  كما  لدوتريتي، 
و�لإ�ش�ح  �لأم���ن  �شعيد  على  ي��ري��د  م��ا  فعل  يف  ح��ر�  �شيكون  �ل���ذي  للرئي�س 
�لد�شتوري. وتو��شل �ملعار�شة �لتحذير من �أن دوتريتي ميكن �أن يلغي �حلد 

�لد�شتوري �حلايل، وهو فرتة ولية و�حدة مدتها �شت �شنو�ت للرئي�س.
�إل �أن �ملحامي �ل�شابق �أكد مر�ت عدة �نه غري مهتم بفكرة �لعودة. ويف �لر�بعة 
جمل�س  �ىل  مر�شحيه  لدعم  جهوده  �لرئي�س  يدخر  مل  عمره،  من  و�ل�شبعني 
تخللتها  �شاعتني  ط��و�ل  خطبا  و�لقى  �مل�شائية  �لجتماعات  من  ف��ز�د  �ل�شيوخ، 

�إهانات ملعار�شيه �لذين و�شف و�حد� منهم باأنه “�شاذ جن�شيا«.
�أ�شرته تنوي مو��شلة ن�شاطه.  �إعادة �لرت�شح، فاإن  و�إذ� كان دوتريتي ل ينوي 
 ،2022 �لرئا�شية يف  �لنتخابات  �شترت�شح يف  ب�اأنها  يعتقد  �لتي  �شارة  فابنته 

ت�شعى لتجديد وليتها يف بلدية د�فاو.

جرحى جر�ء زلز�ل �صرب بنما  
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

�أُ�شيب خم�شة �أ�شخا�س بجروح جّر�ء زلز�ل بقّوة 6،1 درجات �شرب �أق�شى 
غرب بنما قرب �حلدود مع كو�شتاريكا وت�شبب باأ�شر�ر يف �ملتاجر و�ملنازل، 
للّدفاع  �لوطني  و�جلهاز  للجيوفيزياء  �لأم��ريك��ي  �ملعهد  �أعلن  ما  بح�شب 
�ملدين. وكان �ملعهد �لأمريكي للجيوفيزياء �أو�شح يف وقت �شابق �أّن �لزلز�ل 
�شرَب على عمق 37 كيلومرت�ً يف �أق�شى غرب �لب�د، و�أّن �أقرب مدينة من 
5،4 درجة يف  �رتد�دية بقوة  �لزلز�ل هزة  مركزه هي �شانتا كروز. و�أعقب 

ولية كولون �لو�قعة يف مناطق و�شط بنما �ملطلة على �ل�شاحل �لكاريبي.
�لأول  �لزلز�ل  �أ�شخا�س بجروح يف  �إ�شابة خم�شة  �إىل  �ملدين  �لّدفاع  و�أ�شار 

�لذي �شرب على بعد 22 كلم من بلدة بويرتو �رموويلي�س.

وتعر�شت �أربعة منازل ل�شر�ر بينها منزلني �نهار�.
وكان �لرئي�س خو�ن كارلو�س فالري� قد �أعلن يف وقت �شابق على تويرت �أن 

�شخ�شا و�حد� ��شيب يف بويرتو �رموويلي�س.
�أمريكا  يف  �لو�قعة  �لدولة  يف  لأ���ش��ر�ر  ومتاجر  منازل  تعر�س  �أي�شا  و�أك��د 
�لو�شطى. و�أغلقت �ملد�ر�س يوم �لثنني يف منطقة بارو حيث �شرب �لزلز�ل 
�أّي  �ل��ه��ادئ  �ملحيط  يف  �لت�شونامي  من  �لتحذير  مركز  ُي�شدر  ومل  �لأول. 

حتذير من خطر ح�شول �أمو�ج مّد بحري.
ويف ت�شرين �لثاين-نوفمرب 2017 �شرب زلز�ل بقوة 6،5 درجات �شو�حل 
كو�شتاريكا على �ملحيط �لهادئ، �شعر به �شّكان �لعا�شمة �شان خو�شيه و�أّدى 
�إىل م�شرع �شخ�شني بنوبة قلبّية. وكان زلز�ل بقّوة 7،1 درجات �شرب يف 
�أيلول-�شبتمرب 2017 �ملك�شيك و�أّدى �إىل م�شرع �أكرث من 300 �شخ�س.
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 14
�أردين �جلن�شية يرغب يف   - ذياب  �ل�شيد/مهند منذر عبد�هلل  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل ك� من �ل�شيد/ حممد �شاه �ملياه 
بنج�دي�س   ، مول  مياه  �شونا  مول  و�ل�شيد/قا�شم  �جلن�شية  بنج�دي�س   ، ح�شني  جمال 
باإمارة  تاأ�ش�شت  �ل�شيار�ت(  �جلن�شية وذلك يف �لرخ�شة �لتجارية )بد�ية �لطريق ل�شيانة 
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة مهنية رقم )764910(.  مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة 

فردية بوكيل خدمات �ىل �شر�كة �عمال بوكيل خدمات 
وعم�بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 630
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ تهاياتي بيديكايل حممد نو�ز - �لهند  �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد/عبد�جلبار �مري جان - �فغان�شتان �جلن�شية 
يف )�شوبر ماركت �لطائف( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )600161(  تعدي�ت �خرى 
�ل�شم  لي�شبح  �لطائف(  )�شوبر ماركت  �ل�شابق  �لتجاري  �ل�شم  كان  �لتجاري حيث  �ل�شم  تغيري   :
كان  �لن�شاط حيث  �مل�شتعملة(  تغيري  �ل�شيار�ت  لتجارة قطع غيار  �ملزهر  �لتجاري �جلديد )منارة 
�لغيار  �لن�شاط �جلديد )جتارة قطع  ��شته�كي )�شوبر ماركت(( لي�شبح  �ل�شابق )جممع  �لن�شاط 
�مل�شتعملة لل�شيار�ت(. وعم�بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 632
�جلن�شية  �إمار�تي    - ن�شيب  �شعيد  ن�شيب  �شعيد  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
حممد  فريد  �ل�شيد/  �ىل  ح�شة   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  وبيع  بالتنازل  يرغب 
�شعيب - �فغان�شتاين �جلن�شية يف �لرخ�شة �ملهنية : خمبز ق�شر �لريحان ، ترخي�س رقم 
)760991(  تعدي�ت �خرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر ودخوله وكيل خدمات عليها 

وحتويل �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات 
وعم�بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 629
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شهز�د �حمد حممد توفيق - باك�شتان  �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ روهيت 
و�لبنجاب(  لهور  )مطعم  با�شم  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  �لهند   - لل  �شام  �شايني 
د�ئرة  من  �ل�شادرة   )608213( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة   تاأ�ش�شت 

�لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة(.  تعدي�ت �خرى : ل يوجد. 
ل�شنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   )5( من  فقرة   )14( �ملادة  وعم�بن�س 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �شوف يتم 

�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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يف الدعوى رقم 2018/7475 جتاري جزئي - ال�شارقة 

�ملدعي عليها / �شركة �لتكنولوجيا �لعاملية - �س م م ح 
نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري ح�شابي بالق�شية �ع�ه و�ملرفوعة �شدكم من 
/ �لعربي للخدمات �للوج�شتية �لعاملية وعليه فانتم مكلفة �و من ميثلك قانونا 
بح�شور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �خلمي�س �ملو�فق 2019/5/16 �ل�شاعة 
�لأول  �لطابق   - �ملحامني  قاعة   : يف  �لكائن  بالعنو�ن  وذلك  �شباحا  �لتا�شعة 
و�إح�شار  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد  �ل�شارقة. يرجى �حل�شور   - �ل�شارقة  مبحكمة 
�مل�شتند�ت �ملوؤيدة  لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور فان 

�خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�ش�حيات �ملخولة لها قانونا.    
اخلبري احل�شابي 
احمد حممود احمد ا�شماعيل - رقم القيد 537  

اإعالن بالن�شر
للح�شور اأمام اخلربة  
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اإعالن بالن�شر ح�شور انتقال اخلربة 

الدعوى رقم 2019/718 )جتاري جزئي(  حمكمة ابوظبي االإبتدائية 
�ل�شيد / في�شل حمد �شامل حمد �جلهوري - �ملدعي عليه 

بناء على تكليف عد�لة حمكمة �بوظبي �لإبتد�ئية بندبي خبري� م�شرفيا يف �لدعوى 
�ملذكورة �ع�ه �ملرفوعة من : �ملدعي / بنك م�شر �شدكم وعليه يرجى ح�شوركم 
�مام �خلبري �شخ�شيا �و وكي� معتمد� ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت 
تخ�س �لدعوى وذلك يوم �لربعاء  �ملو�فق 2019/5/15 يف متام �ل�شاعة 1.30 ظهر� 
، يف مقر �ملدعي و�لكائن : يف مقر بنك م�شر فرع �بوظبي �شارع خليفة بجو�ر فندق 
 - ت   0553895024  : موبايل  ل��شتف�شار  �بوظبي.  �إمارة   - �لكورني�س  ميلينيوم 

026274177  ف - 026274188      
اخلبري امل�شريف 
�شامي زكي عبداحلميد  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : عبدالرحمن يون�س لتج�رة االلكرتوني�ت - �س ذ م م  
�ل�شكل   - �مل��رر   - قرقا�س  عبد�لرحيم ح�شني حممود  404 ملك  رقم  : مكتب  �لعنو�ن 
بال�شجل  �لقيد  رق��م   755856  : �لرخ�شة  رق��م    ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  1222206 مبوجب   : �لتجاري 
، وذلك مبوجب  �أع���ه  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنح�ل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  �لتاأ�شري يف 
بتاريخ   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2018/12/10 بتاريخ  دبي  قر�ر حماكم 
ايه  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  2018/12/10 وعلى من لديه 
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�ش�ب�ت �لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم 
    04-2517721 : فاك�س   04-2517720 : -  هاتف  �ملرقبات   - دي��رة   - �ل��زرع��وين  حممد 
تاريخ  من  يوماً   )45( خ�ل  وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً 

ن�شر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية االقت�ش�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : مطعم بيلغرافي� - �س ذ م م  
ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل    - �لقهود   - �لإم����ار�ت  ط��ري�ن  كليه  01 ملك  : حم��ل  �لعنو�ن 
م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 746104  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1199314   
�ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنح�ل �ل�شركة �ملذكورة �أع�ه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2019/3/19  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/19  وعلى من لديه 
لتدقيق احل�ش�ب�ت   بل�س  �شكور  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - 
بور �شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية االقت�ش�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�ش�ب�ت
�لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات 
-  هاتف : 2517720-04 فاك�س : 2517721-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أع�ه لت�شفية  عبدالرحمن 
دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �س   - االلكرتوني�ت  لتج�رة  يون�س 
بتاريخ 2018/12/10 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/12/10 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أع�ه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية االقت�ش�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �شكور بل�س لتدقيق احل�ش�ب�ت
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب 
- ديرة - بور �شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04  مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أع�ه 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  مطعم بيلغرافي� - �س ذ م م  لت�شفية 
وعلى   2019/3/19 بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2019/3/19
�لكائن  �ملعني يف مكتبه  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  من لديه 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع����ه،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية االقت�ش�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
يف الدعوى رقم 2018/3303 مدين جزئي  

�ل�شادة/ ح�شة �ل�شحي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 
�ملقامة من �ملدعي / عبد�لكرمي زلط 

�شد �ملتنازع �شدهما / عادل خان �لطائف ح�شني & مارفل �إليت للخدمات �لفنيه 
نعلن نحن �خلبرية �حل�شابية/ �ليازية خليفة �ملري ، �أنه مت تعيننا من قبل حمكمة دبي 
�ملوقرة لتنفيذ مهمة �خلربة �حل�شابية �لو�ردة بحكم �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه 
�إليت  و�لثاين )مارفل  �لطائف ح�شني(  �لأول )عادل خان  �ملدعي عليهما  نعلن  - وعليه 
للخدمات �لفنية - �س ذ م م( حل�شور �جتماع �خلربة �لثاين �ملقرر له جل�شة يوم �لث�ثاء 
�ملو�فق 2019/5/21 يف متام �ل�شاعة 1.30 ظهر� وذلك مبقر مكتبنا �لكائن يف دبي - ديرة 
- بور�شعيد - بناية و�شل بزن�س �شنرت�ل ، مكتب رقم 702 ، بجو�ر �شركة �مل�حة �لعربية 

- فاك�س : 97142997739  ، هاتف : 97142997711   
اخلبري/ اليازية خليفة املري 

اعالن اجتماع اخلربة
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1201  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه / 1-دولريت ل�عمال �لكهروميكانيكية - �س ذ م م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ طبا�شكو للمقاولت �لفنية - ذ م م قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )91.422.50 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�����ش��اري��ف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة  12% م��ن ت��اري��خ �ل�شتحقاق �حل��ا���ش��ل يف 
2017/9/10 وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل ب� كفالة.  وحددت 
 Ch1.C.13 لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/5/15 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/695  جتاري كلي  
�ىل �ملدعي عليه / 1-نيمويل - م د م �س - جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ عظمت حممود  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بحل وت�شفية �ل�شركة و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
وحددت لها جل�شة يوم �لث�ثاء  �ملو�فق  2019/5/21  �ل�شاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

 اعـــــــالن       
�ملرجع : 2019/242 ك.ع.د

من  عجمان  و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
�ل�شيد/ عمار حممد ح�شن طاهر - �جلن�شية : �لإم��ار�ت ، طلب �لت�شديق علي 
حمرر يت�شمن : تنازل عن رخ�شة �ل�شم �لتجاري )نهال لتجارة قطع غيار �جهزة 
�لتربيد و�لتكييف( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف عجمان حتت رقم 
�مللف )47952( و�مل�شجل لدى غرفة جتارة و�شناعة عجمان. �ىل �ل�شيد/ حممد 
يو�شف �حمد يو�شف �حلو�شني ، �جلن�شية : �لإم��ار�ت.  ليكن معلوما بان �لكاتب 
�ملذكور  �ملحرر  �ل�شاأن يف  �لتوقيعات ذوي  بالت�شديق على  �شيقوم  �لعدل بعجمان 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن.   
الكاتب العدل   
مبكتب دار الق�شاء -عجمان

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1534  جتاري جزئي              

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ب��ه��اء ك��م��ال حم��م��ود حجر جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
���س م ع ومي��ث��ل��ه/ن��ا���ش��ر ح��م��د �شليمان جابر  �ل��ه���ل -  �مل��دع��ي/ م�����ش��رف  �ن 
�ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �ل�شام�شي - قد 
مببلغ وقدره )93283.61 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  وحتى 
�ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل ب� كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
�لحد �ملو�فق 2019/5/19 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/2  عقاري كلي
�لقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ل��دي��و�ن  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/4/7  يف �لدعوى �ملذكورة 
مو�شوع  �لعقد  بف�شخ  �لعتباين  عبد�لعزيز  ب��ن  خالد  ب��ن  ل�شالح/عبد�هلل  �ع���ه 
و�لفو�ئد  دره��م   )200.000( مبلغ  للمدعي  ت��رد  �ن  عليها  �ملدعي  وب��ال��ز�م  �لدعوى 
 2018/12/26 يف  �حلا�شل  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �عتبار�  �شنويا   %9 بو�قع 
وحتى متام �ل�شد�د كما �لزمتها بامل�شروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني  مبثابة �حل�شوري 
لن�شر هذ� �لع�ن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/338  مدين جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- دجوما �كاناكيمان جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�شالح/ �ع���ه  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2019/4/2 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 

�شركة جمموعة �لمار�ت ل�ت�شالت )جمموعة �ت�شالت( �س.م.ع حكمت �ملحكمة 
مبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا مقد�ره )24.594.86( 
درهما و�لفائدة عنه بو�قع 9% �شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام 
مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ )200( درهما مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني  مبثابة �حل�شوري 
لن�شر هذ� �لع�ن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/527  مدين جزئي

نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  علي  �شرفات  �شرفات  في�شل  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/4/2  يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه 
ل�شالح/�شركة جمموعة �لمار�ت ل�ت�شالت )جمموعة �ت�شالت( �س.م.ع مبثابة 
�حل�شوري بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا مقد�ره )20.393.79( درهم 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام 
�ل�شد�د على �ل تتجاوز ��شل �ملبلغ �ملق�شي به و�لزمته �مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
خ�ل  ل��شتئناف  قاب�  �حل�����ش��وري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  مقابل  دره��م 
ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لع�ن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2019/21  ا�شتئناف تنفيذ عقاري    
 -2 ���س.ذ.م.م  �لوىل  �ملرحلة  دبي  �شركة مو�شى   -1 �مل�شتاأنف �شده/  �ىل 
نعمان �لدين حممد �شليمان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / 
عمر�ن يعقوب �حمد وميثله:علي حممد عمر �لعيدرو�س  قد ��شتاأنف/ 
�حل��ك��م �ل�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2016/734 تنفيذ ع��ق��اري  وح���ددت لها 
بالقاعة  �ل�شاعة 17.30 م�شاء�   �ملو�فق 2019/6/12  جل�شه يوم �لربعاء  
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2019/22  ا�شتئناف تنفيذ عقاري    

 -2 ���س.ذ.م.م  �لوىل  �ملرحلة  دبي  �شركة مو�شى   -1 �مل�شتاأنف �شده/  �ىل 
نعمان �لدين حممد �شليمان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / 
عمر�ن يعقوب �حمد وميثله:علي حممد عمر �لعيدرو�س  قد ��شتاأنف/ 

�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2016/734 تنفيذ عقاري     
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2019/6/12 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2019/48  نزاع تعيني خربة جتاري

�ىل �ملتنازع �شده / 1-نيكول�س �مييل بيلوتي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملتنازع / �شركة �حلا�شر و�مل�شتقبل ل�عمال �لرتفيهية �ملحدودة  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع �لز�م 
�ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة وحددت لها جل�شة يوم 
�لث�ثاء �ملو�فق 2019/5/21   �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح  لذ� فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم 

  حماكم دبي

الت�شويات   الودية 
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/290  اأمر اأداء

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شركة خليفة �لفهد للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
عمري  وميثله:�مل  ����س.ذ.م.م  �حلديدية  لل�شناعات  �ل�شبع  �لبحار  �ملدعي/�شركة  �ن 

�ل�شبيعي .
طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/4/17 �إلز�م 
�لفهد للمقاولت ذ.م.م بان توؤدي للمدعية �شركة  �ملدعي عليها �لوىل �شركة خليفة 
�لف  ع�شر  و�ح���دي  )�ربعمائة  مبلغ  �����س.ذ.م.م  �حل��دي��دي��ة  لل�شناعات  �ل�شبع  �لبحار 
و�ربعمائة وع�شرون درهم(و�لفو�ئد 9% م��ن:2017/9/4 و�لزمتها �لر�شوم و�مل�شاريف 
بقوة  �ملعجل  بالنفاذ  م�شمول  و�لم��ر  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ 

�لقانون ورف�شت �لمر بالن�شبة للمدعي عليه �لثاين . 
ولكم �حلق يف ��شتئناف من �لأمر خ�ل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لع�ن.

رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/346  تنفيذ عقاري   
عقاري  رق����م:306/2016  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  �لق�شية:تنفيذ  مو�شوع 
للر�شوم  �شام�  دره��م   )1351103.40( وق���دره  ب��ه  �ملننفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ، كلي 
و�مل�شاريف.  طالب �لإع�ن:طالب �لتنفيذ:بولين�شا جلوبال ليمتد  �ملطلوب 
�ع�نه:�ملنفذ �شده:1- �منيات بروبرتيز تن ليمتد �شابقا - جميناي بروبرتيز 
تن ليمتد حاليا ومالكيها جمهول حمل �لقامة  مو�شوع �لع���ن:  نعلنكم 
�منيات  لكم:  �ل��ع��ائ��دة  �لتجارية  �لرخ�شة  على  �حلجز  ����ش��ارة  و�شع  مت  بانه 
بروبرتيز تن ليمتد �شابقا - جميناي بروبرتيز تن ليمتد حاليا وذلك للعلم 

مبا جاء مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/262  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لتجارية  للو�شاطة  �شويلد�نى  1-منفو  �مل��دخ��ل/  �خل�شم  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/�لوكالة �لعاملية لل�شحن فرع من و�يف للنقل �س.ذ.م.م وميثله:�ش�ح 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  مو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  مبا�شري  حممد  ح�شن 
من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )267956( وق��دره  مببلغ 
تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل ب� كفالة.وحددت لها 
بالقاعة:ch1.C.12  لذ�  �ل�شاعة:9:30 �س  �مل��و�ف��ق:2019/5/22  جل�شة يوم �لربعاء 
�و  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي - الفجر:

�لرب�زيلية  �لأكادميية  من  بدعوة   
ل����ل����ت����دري����ب �ل����ت����اب����ع����ة ل�����حت����اد 
�ل����رب�زي����ل����ي ل���ك���رة �ل����ق����دم ُي���غ���ادر 
باولو  ����ش���او  م��دي��ن��ة  �إىل  غ���د  ي����وم 
�لوطني  �مل���ح���ا����ش���ر  �ل���رب�زي���ل���ي���ة 
و�لآ����ش���ي���وي ع���ب���د�هلل ح�����ش��ن مدير 
ق�����ش��م �ل��ت��دري��ب ب���احت���اد �لإم�����ار�ت 
ل��ك��رة �ل��ق��دم وذل����ك ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 

�لرخ�شة  لنيل  �لتدريبية  �ل���دورة 
�ل�شيلي�شاو  �حتاد  ينظمها  �لتي   A
مب�������ش���ارك���ة جم���م���وع���ة ك���ب���رية من 
�أمريكا  ودول  �لرب�زيليني  �ملدربني 

�جلنوبية .
و����ش���ي���ق���دم ع����ب����د�هلل ح�����ش��ن خ�ل 
تاأثري  ح�����ول  حم���ا����ش���رة  �ل���������دورة 
�لرب�زيلية  �مل��در���ش��ة  م��ن  �مل��درب��ني 
�لإمار�تية  �ل��ق��دم  ك���رة  ت��ط��وي��ر  يف 
مناق�شة  ج���ان���ب  �إىل  و�لآ����ش���ي���وي���ة 

�ل����رب�زي����ل  �ل����ت����دري����ب يف  م���ن���اه���ج 
وب���ح���ث ���ش��ب��ل ت���ب���ادل �خل������رب�ت يف 
للفئات  �لتدريبية  �ل��دور�ت  مناهج 
�لرب�زيلي  �لحتادين  �ملختلفة بني 
و�لإم���ار�ت���ي وف��ق ق��و�ع��د و�شروط 
�لقدم  ل���ك���رة  �لآ�����ش����ي����وي  �لحت�������اد 
عمل  لور�شة  �إد�رت���ه  �إىل  بالإ�شافة 
حول �ملتطلبات �حلديثة للمدربني 
�لحت���اد�ت  يف  للعمل  �ل��رب�زي��ل��ي��ني 

�لوطنية �لآ�شيوية .

وي��ع��ت��رب ع���ب���د�هلل ح�����ش��ن ه���و �أول 
حم����ا�����ش����ر �آ������ش�����ي�����وي ي����ت����و�ج����د يف 
�ل���رب�زي���ل ل��ت��ق��دمي حم��ا���ش��ر�ت يف 
�لرخ�شة   ل��ن��ي��ل  �مل����درب����ني  دور�ت 
�لدور�ت  �أه��م  من  تعترب  �لتي   A
حيث   ، ب������ال������رب�زي������ل   �مل�������ش���ن���ف���ة 
�لأندية  يف  للعمل  حاملها  ت��وؤه��ل 

�لرب�زيلية �ملحرتفة .
�لعديد  يف  ح�شن  ع��ب��د�هلل  و���ش��ارك 
�لفنية  و�ل����ور�����س  �مل����وؤمت����ر�ت  م���ن 

�لثالث  �ملوؤمتر  �آخرها  �ملتخ�ش�شة 
لإع�������������د�د حم�����ا������ش�����ري �مل�����درب�����ني 
�لآ�شيويني وموؤمتر �ملدر�ء �لفنيني 
�لآ�شيوية  �مل���ن���ت���خ���ب���ات  وم����درب����ي 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي��ات  م��ب��اري��ات  لتحليل 
جانب  �إىل   2019 �لإم��ار�ت  �آ�شيا 
جمموعة  يف  ع���������ش����و�ً  �خ����ت����ي����اره 
�ل����در������ش����ات �ل��ف��ن��ي��ة ل��ل��ع��دي��د من 
�ل���ب���ط���ولت �ل��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا �لحت����اد 

�لدويل و�لآ�شيوي لكرة �لقدم .

•• باري�س-الفجر

ت��األ��ق��ت خ��ي��ول �لإم������ار�ت م��ن جديد 
وكانت مع موعد مهم من �لإجناز�ت 
ثنائية  بتحقيق  �لعاملية  �مل��ح��اف��ل  يف 
تتويج  �إثر   .. لفريق جودلفني  ر�ئعة 
�ملهر “بري�شان كينج” و�ملهرة “ كا�شيل 
ليدي “ بلقب �شباقي �لإمار�ت جنيز 
و�ملهر�ت   2000 للمهور  �لفرن�شي 
�ل�شباقات  كرنفال  يف  وذلك   1000
�أقيمت  �لتي  �لفرن�شية  �لك��شيكية 
�شامب  ل��وجن  م�شمار  يف  �لأول  �أم�س 

بباري�س بح�شور جماهريي كبري.
كاأ�س  لقب  طيف  �جل���و�د  ح�شد  كما 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة للخيول 
�ل��ع��رب��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة يف �ل�����ش��ب��اق �لذي 
�لذي  ذ�ت��ه  �لعريق  �مل�شمار  يف  �أق��ي��م 

تاأ�ش�س عام 1857 يف فرن�شا.
�ملحطات  �فتتاحية  يف  �ل�شباق  وج��اء 
�لكاأ�س  �شباقات  ل�شل�شلة  �لأوروب���ي���ة 
�لغالية لعام 2019 و�لتي تقام حتت 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 

“حفظه �هلل” وبدعم �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى  ع��ه��د 
�مل�����ش��ل��ح��ة وت��وج��ي��ه��ات �شمو  ل��ل��ق��و�ت 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور  �ل�����ش��ي��خ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزير 
�خليل  لإع���ء  دعما  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
�ل��ع��رب��ي �لأ���ش��ي��ل وت��ع��زي��ز مكانته يف 
مع  يتما�شى  �ل��ع��امل��ي��ة مب��ا  �مل�����ش��ام��ري 
نهج �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
وجاء   .- ث��ر�ه  �هلل  طيب   - نهيان  �آل 
مناف�شة  و�شط  كينج  بري�شان  تتويج 
�شهد  �ل������ذي  �ل�������ش���وط  يف  حم���ت���دم���ة 
�لفوز  ب��ط��م��وح  خ��ي���   12 م�����ش��ارك��ة 
بلقب �شباق �لإمار�ت جنيز �لفرن�شية 
م�شافته  بلغت  �لذي  للمهور   2000
1600 مرت وجمموع جو�ئزه 600 

�ألف يورو.
هيمنته  جودلفني”   “ و�����ش���ل  ك��م��ا 
و�شيطرته �ملطلقة على �شباقات �جلنيز 
�لفرن�شية �لتي غابت عن خز�ئنه ملدة 
14 عاما وذلك بتحقيق �ملهرة كا�شيل 
وح�شادها  جلودلفني  �لثنائية  ليدي 

للقب �شباق �لإمار�ت جنيز �لفرن�شي 
1000 للمهر�ت مل�شافة 1600 مرت 
وتناف�س يف �ل�شباق 10 مهر�ت وبلغت 

قيمة جو�ئزه 500 �ألف يورو.
م�شت�شار  �ل���رح���م���اين  ف��ي�����ش��ل  وق�����ام 
م�شرف  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�شاحب  ك��اأ���س  ���ش��ب��اق��ات  �شل�شلة  ع���ام 
�ل�شمو رئي�س �لدولة للخيول �لعربية 
�شباقي  �أب����ط����ال  ب��ت��ت��وي��ج  �لأ����ش���ي���ل���ة 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة للمهور  �لإم������ار�ت ج��ن��ي��ز 
بح�شور   1000 و�مل��ه��ر�ت   2000

�ملدربني و�لفر�شان.
ك���اأ����س �شاحب  ل��ق��ب  وت��ن��اف�����س ع��ل��ى 
�ل�شمو رئي�س �لدولة للخيول �لعربية 
�لأ�شيلة 7 من نخبة �خليول �لعربية 
�لذي  �ل�شباق  يف  وفرن�شا  �أوروب����ا  يف 
�أقيم مل�شافة 2000 مرت �شمن �لفئة 
�لأوىل وبلغت جمموع جو�ئزه 100 
�أل�����ف ي�����ورو وجن����ح �جل������و�د ط��ي��ف يف 

ح�شد �للقب يف ختام �ل�شباق.
�لرحماين  ف��ي�����ش��ل  ����ش���ع���ادة  وت���وج���ه 
ب��خ��ال�����س �ل��ت��ه��اين و�ل��ت��ربي��ك��ات �إىل 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
�لإجن�����از�ت  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �هلل”  “رعاه 
�شجلها فريق جودلفني  �لتي  �لعاملية 
يف �شباقات �لإم��ار�ت جنيز �لفرن�شية 
.. موؤكد� �أن �لنت�شار�ت �لكبرية �لتي 
ت�شجلها خيول جودلفني يف �ل�شباقات 
�لروؤية  ن��ت��اج  �ل��ع��امل��ي��ة ه��ي  و�مل��ح��اف��ل 
�ل�شديدة ل�شموه �لذي يقف ور�ء تلك 
�لنجاحات �ملتو��شلة و�مل�شتمرة و�لتي 
تركت �أبلغ �لأثر يف م�شرية فريق منذ 
تاأ�شي�شه. و�أعرب عن فخره بنجاحات 
كا�شيل  و�مل��ه��رة  كينج  ب��ري�����ش��ان  �مل��ه��ر 
ب�����ش��ب��اق��ات �جلنيز  وف���وزه���م���ا  ل��ي��دي 
�لفرن�شي يف م�شمار لوجن  �لإمار�تي 
قبل  م��ن  �لو��شعة  و�لأ���ش��د�ء  �شامب 
�شلطت  �لتي  �لعاملية  �لإع���م  و�شائل 
�ل�������ش���وء ع���ل���ى م���ك���ان���ة وق������وة فريق 
ج��ودل��ف��ني �ل���ذي ج���اء ل��ي��وؤك��د عودته 
�لكبرية يف �شباقات �جلنيز �لفرن�شية 

�لعريقة.
تاريخيا  ي��وم��ا  �شهدنا  �أن��ن��ا  و�أ����ش���اف 
يف م�����ش��م��ار ل���وجن ���ش��ام��ب و�إجن�����از�ت 

�لكبري  ج��ودل��ف��ني  ل��ف��ري��ق  م�شاعفة 
�نت�شار�ته  و�شل�شلة  وخططه  بروؤيته 
�ملتو��شلة �لتي متثل مفخرة حقيقية 
منجز�ت  مل�������ش���رية  م��ه��م��ة  و�إ�����ش����اف����ة 
�لدولة �لتنموية باإع�ء ر�ية �لوطن 
“نفخر  �ل��ع��امل��ي��ة. وت��اب��ع  �مل��ح��اف��ل  يف 
�شجلتها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  بالنجاحات 
و�لأوىل يف  �ل��ث��ان��ي��ة  ف��رن�����ش��ا  حم��ط��ة 
�ملقايي�س  ب��ك��ل  �لأوروب����ي����ة  �جل�����ولت 
ح�شور�  �ل�������ش���ب���اق���ات  ����ش���ه���دت  ح���ي���ث 
عامليا  وت���ف���اع����  ك���ب���ري�  ج��م��اه��ريي��ا 
ومربي  م���ك  من  م�شتوياته  باأعلى 
�لرحماين  و�أ�شار  �خليول«.  ومدربي 
يف  حتققت  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح��ات  �أن  �إىل 
م�شمار لوجن �شامب على �شعيد تاألق 
�لتنظيمي  و�لتفوق  �لإم���ار�ت  خيول 
�شنع �نط�قة مميزة ملحطات �لكاأ�س 
للهيئة  �ل�����ش��ك��ر  م��ق��دم��ا   .. �ل��غ��ال��ي��ة 
�لفرن�شية  �خل��ي��ل  ل�����ش��ب��اق��ات  �ل��ع��ل��ي��ا 
جهودها  ع��ل��ى  جالوب”  ف��ر�ن�����س   “
وت��ع��اون��ه��ا �ل��ك��ب��ري. م���ن ج��ان��ب��ه �أكد 
�ل�شوؤون  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ه��ريي  �شعيد 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  يف  �لفنية 

�لتي  �ملميزة  �لنت�شار�ت  ودور  �أهمية 
�شباقات  يف  ج��ودل��ف��ني  ف��ري��ق  �شجلها 
 2000 �لفرن�شي  �لإم��ار�ت��ي  �جلنيز 
معربا   .. و�مل��ه��ر�ت  للمهور  و1000 
�لنجاحات  بهذه  و�عتز�زه  فخره  عن 
�لثاقبة  �ل��روؤى  �لتي ترتجم  �لكبرية 
و�لهتمام �لكبري من �شاحب �ل�شمو 
مكتوم.  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
وقال �إن جناحات جودلفني يف حمطة 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  لكاأ�س  فرن�شا 
�لأ�شيلة  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  �ل���دول���ة 
متثل بد�ية مثالية ل�شل�شلة �شباقاتنا 
�لعاملية يف �أوروبا .. م�شيفا �أن �لنجاح 

�ل��ك��ب��ري �ل����ذي ح��ق��ق��ه ���ش��ب��اق �ملحطة 
�لفرن�شية ما هو �إل ثمرة دعم قيادتنا 
�لر�شيدة �ملتو��شل و�هتمامها �لكبري 
باحلفاظ على منجز�ت تر�ثنا �لأ�شيل 
ب���ه ع��امل��ي��ا و�إع������ء �شاأنه  و�ل��ت��ع��ري��ف 
و�ملهرجانات  �ل�����ش��ب��اق��ات  خمتلف  يف 
�لعاملية. من جهته قال �ملدرب �لعاملي 
�ن���دري���ه ف��اب��ر �مل�����ش��رف ع��ل��ى تدريب 
كانت  �ملناف�شة  �إن  كينج  بري�شان  �ملهر 
من  متميزة  م�شتويات  و�شهدت  قوية 
�مل�شاركني ولكن بري�شان �أظهر ج�شارة 
ومتا�شك يف �لأد�ء و��شتطاع �أن يحقق 
ف���وزه �خل��ام�����س. و�أ���ش��اف “ خططنا 

�لدخول  على  �لبد�ية  منذ  وحر�شنا 
و�مل���ن���اف�������ش���ة على  �ل�������ش���ب���اق  ب���ق���وة يف 
بال�شباق  �لفوز  بعد  خ�شو�شا  �للقب 
ف���ك���ان �لإع��������د�د جيد�  �ل��ت��ح�����ش��ريي 
ل��ل�����ش��ب��اق يف ظ��ل ق���وة ب��ري�����ش��ان كينج 
بادوت  ���ش��ارل��ز  �ل��ف��ار���س بيري  وخ���ربة 
لقيادة  ك��ان على مقدرة كبرية  �ل��ذي 
�ملهر بري�شان نحو �ملقدمة يف �لتوقيت 
�ملثايل«. بدوره �أعرب �لفار�س ميكايل 
برزلونا - قائد �ملهرة كا�شيل ليدي - 
�ل�شعب  بالفوز  �لكبرية  �شعادته  عن 
مناف�شة  �شهد  �لذي  �ملثري  �ل�شباق  يف 

حمتدمة حتى خط �لنهاية.

•• الربتغال، بورتيماو-الفجر

حقق فريق �لفيكتوري تيم �مل�شارك 
يف بطولة �لعامل للدر�جات �ملائية 
مناف�شات  خ���ل  “�لكو�بايك”، 
نظمت  �لتي  �لبطولة  ج��ولت  �أول 
بورمتاو  �ل��ربت��غ��ال��ي��ة  �مل��دي��ن��ة  يف 
من 10 ولغاية 12 مايو 2019 
جناح باهر. حيث قدم �لفريق �أد�ء 
��شتثنائي ر�ئع يف جائزة �لربتغال 

�لكربى.
�شيطر فريق �لفيكتوري على عر�س 
�ل�شد�رة خ�ل جميع �شباقات فئة 
حم����رتيف و�ق�����ف ج���ي ب���ي 1. ومل 
ي��ت��ن��ازل �أب����ًد� ع��ن ���ش��د�رت��ه، حيث 
كيفني  �لنم�شاوي  �لبطل  مت��رك��ز 
تيم  �لفيكتوري  مت�شابق  ر�ي��ت��رير 
�ملركز  ب��ع��د حت��ق��ي��ق��ه  ب���ال�������ش���د�رة 
زم����ن،  �أف�������ش���ل  ����ش���ب���اق  يف  �لأول 
وبعدها  و�ل��ث��اين،  �لأول  و�ل�شباق 
�أكمل طريقه لعر�س �لبطولة بعد 

�لثالث  �ل�����ش��ب��اق  يف  �لأول  ح��ل��ول��ه 
�لفوز  ه��ذ�  �أ�شفر  حيث  و�لنهائي. 
�لعظيم عن 4 ذهبيات خ�ل �أوىل 
للدر�جات  �ل��ع��امل  بطولة  ج��ولت 

�ملائية.

عن  ر�ي��ت��رير  كيفني  �لبطل  وع��رب 
�لن�شر  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ك���ب���رية  ����ش���ع���ادة 
�لفيكتوري  مل���وؤ����ش�������ش���ة  �ل���ك���ب���ري 
�ملو�شم  ب��د�ي��ة  “هذه  وق����ال:  ت��ي��م 
�لعديد من  �أم��ام��ن��ا  وم���از�ل  فقط 

�مل���ن���اف�������ش���ات خ������ل م���و����ش���م هذه 
“نو�جه  و�أ�����ش����اف:  �لبطولة”. 
مناف�شني �أقوياء ولكن هدفنا د�ئًما 
هو �ملركز �لأول وهذه بد�ية ر�ئعة 
لتحقيق  �مل�����ش��ار  نكمل  �أن  ون��ع��م��ل 

و�ع���ت����ء من�شات  �ل��ك��ب��ري  �ل��ل��ق��ب 
وحتقيق  �ل���ب���ط���ول���ة  يف  �ل���ت���ت���وي���ج 
على  �لثانية  لل�شنة  �لكبري  �للقب 

�لتو�يل«.
�ملر  حريز  �شعادة  �أ���ش��اد  جانبه  من 

�إد�رة  ب���ن ح���ري���ز، رئ��ي�����س جم��ل�����س 
بالإجناز  تيم،  �لفيكتوري  موؤ�ش�شة 
�لر�ئع �لذي حققه �لفريق يف �أول 
�شعادته  و�ع��ت��رب  �لبطولة  ج��ولت 
�ل���ف���وز ه���و ب���د�ي���ة م�����ش��رق��ة ملو�شم 

و�ملناف�شات  ب��ال��ت��ح��دي��ات  م���ل���يء 
�لعاملية وقال:”نحمد �هلل على هذه 
خ�ل  من  نعمل  �لطيبة،  �لنتائج 
روؤية طاحمة و��شرت�تيجية هادفة 
ل��و���ش��ع دب���ي ع��ل��ى خ��ارط��ة �لعامل 

�لبحرية”.  �ل��ري��ا���ش��ات  جم��ال  يف 
�ملركز  “هدفنا  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اف 
�لعقبات  تذليل  على  ونعمل  �لأول 
و�لتحديات من خ�ل دعم �لفريق 
وتوفري  �ملمكنة  �لو�شائل  بجميع 
�لتكنولوجيا  م���ع���اي���ري  �أف�������ش���ل 
فريقنا  ت���دع���م  �ل���ت���ي  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 

�لحرت�يف.« 
جولتها  يف  �لبطولة  و��شتقطبت 
وم�شاركة  م�����ش��ارك��ا   81 �لأوىل 
م���ن �مل��ت�����ش��اب��ق��ني �مل��ح��رتف��ني على 
 28 �مل�شتوى �لعاملي من �أكرث من 
�لفيكتوري  فريق  وي�شتعد  دول���ة. 
�لتي  �لبطولة  ج��ولت  لثاين  تيم 
�شتقام يف �أول �شهر يونيو يف �ملدينة 
�شيتجه  وبعدها  �أولبيا.  �لإيطالية 
�آ���ش��ي��ا، �ل�شني،  لأك���رب ب����د ���ش��رق 
ومن ثم للمدينة �لهندية �إمار�تي. 
منت�شف  يف  �ل���ب���ط���ول���ة  ل��ت��ن��ت��ه��ي 
دي�شمرب �ملقبل على �أر�س �لإمار�ت 

�حلبيبة يف �إمارة �ل�شارقة. 

بدعوة من االحت�د الربازيلي لكرة القدم

عبد�هلل ح�صن ُيحا�صر يف �لرب�زيل

خيول �الإمار�ت حت�صد لقب �صباقي »جنيز �لفرن�صي«

متركز يف �شدارة جميع �شب�ق�ت ج�ئزة الربتغ�ل الكربى

�لفيكتوري تيم يرتبع على عر�س �أول مناف�صات بطولة �لعامل للدر�جات �ملائية

�لرميثي يهنىء من�صور بن ز�يد بفوز 
مان�ص�صرت �صيتي بالدوري �الإجنليزي

ه���ن���اأ م���ع���ايل حم��م��د خ��ل��ف��ان �ل��رم��ي��ث��ي رئي�س 
حممد  �شعيد  و�شعادة  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة 
و�شعيد  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  ح��ارب 
عبد�لغفار ح�شني �لأمني �لعام و�أع�شاء جمل�س 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �لهيئة  �إد�رة 

�شوؤون  �ل��وزر�ء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  نهيان 
�لرئا�شة مالك نادي مان�ش�شرت �شيتي لكرة �لقدم 
�لدوري  بلقب  �شيتي”  �مل��ان   “ تتويج  مبنا�شبة 
�لثاين  للمو�شم  �لقدم  لكرة  �ملمتاز  �لإجنليزي 

على �لتو�يل.

و�أ�شادو� بالدور �لقيادي ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان �لذي كان ور�ء هذه �لنقلة �لنوعية 
�لتي حققها مان�ش�شرت �شيتي يف �لآونة �لأخرية 
مباركني جلميع �ل�عبني و�أع�شاء �جلهاز �لفني 

و�لإد�ري على هذ� �لإجناز و�لإبد�ع �لكروي.

يف الدورة الرم�ش�نية الري��شية الـ 11

رماة �لذيد يتاألقون يف ختام مناف�صات �لرماية
•• ال�سارقة -الفجر 

�ل��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى من�شة  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ذي��د  ن����ادي  �شيطر لع��ب��ي 
تتويج  �لرماية  يف �لدورة �لرم�شانية �لريا�شية �ل� 11 و�لتي 
من  كرمية  برعاية  �مل��ر�أة  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظمها 
جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة 
�ملر�أة  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س  �لقا�شمي  حممد  بنت 
حتت �شعار “ للريا�شة معانيها يف رم�شان نحييها، بعد فوزهن 
م�شد�س  �ل��رج��ال  فئة  مناف�شات  يف  �لأوىل  �لأرب��ع��ة   ب��امل��ر�ك��ز 
رج��ال فردي  �لبندقية  فئة   ، �لفرقي  م�شد�س عموم   ف��ردي، 

عموم  ، �لفرقي  بندقية عموم .  حيث ح�شد لعبي نادي �لذيد 
، �أحمد عبد�هلل �لمريي على �مليد�لية �لذهبية فى مناف�شات 
علي  عثمان  �ل�عب  حقق  كما   ، ف��ردي  م�شد�س  �ل��رج��ال  فئة 
�لبندقية  فئة  مناف�شات  ،ويف  �لف�شية  �مليد�لية  على  �لبلو�شي 
رجال فردي حقق �ل�عب �أحمد ح�شن �حلفيتي على �مليد�لية 
�أبر�هيم  �إىل �ل�عب  �لف�شية  �مليد�لية  ، فيما ذهبت  �لذهبية 
خليل �إبر�هيم ، حتت قيادة �ملدير �لفني للفريق �لكابنت معمر 
رئي�س  �لكتبي  هويدن  بن  �شامل  �شعادة  وتوجه  �لع�ف.  عماد 
جمل�س �إد�رة نادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي ، بال�شكر و�لتقدير 
بن حممد  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  �إىل 

�لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة 
ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي،  حممد  بنت  جو�هر 
�ملر�أة حلر�شها على  لريا�شة  �ل�شارقة  رئي�شة موؤ�ش�شة  �لأ�شرة 
هذة  ع��ام  ك��ل  يف  �مل���ر�أة  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظيم  �أن 
�لدورة �لريا�شية �لناجحه و�لتي تعد من�شة �حرت�فية ملختلف 
�ملنا�شط . و�أو�شح بان  �مل�شاركة كانت قوية و�مل�شتويات متقاربة 
�إىل  وهو مك�شب ملنتخباتنا �لوطنية مبختلف فئاتها، وم�شري�ً 
�أن �مل�شتويات �لرفيعة �لتي ظهرت يف ختام مناف�شات �لرماية 
مبختلف فئاتها يوؤكد باأن �لرماية �لأوملبية يف دولتنا �حلبيبة 

يتنظرها م�شتقبل م�شرق.

فيليب  �لرب�زيلي  م�شاركة  حول  �ل�شكوك  حتوم 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي  يف  بر�شلونة  ف��ري��ق��ه  م��ع  كوتينيو 
�لإ�شابة. وتعر�س كوتينيو  ب�شبب  �إ�شبانيا  ملك 
�أمام  �مل��ب��ار�ة  خ���ل  �لأي�شر  �لفخذ  يف  ل�إ�شابة 
ليغادر  �لأح��د  م�شاء  �لإ�شباين  بالدوري  خيتايف 
�أن  بر�شلونة  وك�����ش��ف   .69 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  �مل��ل��ع��ب 

�أيام،  ع�شرة  لنحو  �مل�عب  �شيغيب عن  كوتينيو 
يف  فالن�شيا  �أم��ام  باملبار�ة  يلحق  ل  قد  وبالتايل 
“�أيار”  مايو   25 يف  �إ�شبانيا  ملك  كاأ�س  نهائي 
�جلاري. و�ن�شم كوتينيو �إىل قائمة �مل�شابني يف 
�أوروغو�ي لوي�س  بر�شلونة، و�لتي ت�شم مهاجم 

�شو�ريز و�جلناح �لفرن�شي عثمان دميبلي. 

كوتينيو مهدد بالغياب 
عن نهائي �لكاأ�س
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•• دبي -الفجر

�لريا�شي،  �ل�شبا  ن��د  مبجمع  يلتقي 
 ”2021 و”دبي  “�ملفاجاأة”  فريقا 
�لكرة  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ن��ه��ائ��ي  يف 
�لن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  �ل���ط���ائ���رة 
�لريا�شية  �ل�شبا  ن��د  ل���دورة  �ل�شابعة 
�ل�شيخ  �شمو  ودع��م  برعاية  تقام  �لتي 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
رئ���ي�������س جم���ل�������س دب������ي �ل���ري���ا����ش���ي، 
�لريا�شي  دب�����ي  جم��ل�����س  وي��ن��ظ��م��ه��ا 
لها”،  ح���دود  ل  “قدر�ت  �شعار  حت��ت 
وت��ع��د �حل���دث �ل��ري��ا���ش��ي �لأك����رب من 
من  �لف�شيل  رم�شان  �شهر  يف  ن��وع��ه 
�مل�شاركني  �لريا�شيني  �أع����د�د  ناحية 
و�َشِمَن  فيها.  �ملدرجة  �لألعاب  وتنوع 
“�ملفاجاأة” تاأهله م�شاء �أول من �أم�س 
بعد  ثاين”  “بن  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  �لأول 
3-2 يف مبار�ة مثرية،  �لفوز بنتيجة 
و25-23   16-25 �أ�شو�طها  �نتهت 
ويف  و15-8،  و25-19  و21-25 
�ملبار�ة �لثانية، ح�شم “دبي 2021” 
زعبيل”  “فهود  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ت��اأه��ل��ه 
25-18 و25- 3-2 بو�قع  بنتيجة 
و15-8. و25-20  و25-18   16

�ملبار�ة �لأوىل،  �إىل تفا�شيل  وبالعودة 
جانب  من  �شريعا  �لأول  �ل�شوط  جاء 
لكنه   1-3 ت��ق��دم  �ل���ذي  “�ملفاجاأة” 
م�شتوى  على  متتالية  �أخ��ط��اء  �رتكب 
“بن  ��شتغلها  و�لإر�شال  �ل�شد  حائط 
ثاين” لقلب �لنتيجة ل�شاحله 4-6، 
7-5، وبرز يف �شفوفه �جلز�ئري  ثم 
حممد �شيحي ب�شكل خا�ّس يف ت�شجيل 
�ل��ن��ق��اط �لأك��ث�����ر �شعوبة وجن��اح��ه يف 
لعب �لإر�شال، ومتكن “بن ثاين” من 
تعميق �لفارق �إىل 5 نقاط )5-10( 
“�ملفاجاأة” �إىل طلب  م��درب  دف��ع  م��ا 
“بن  زح���ف  لإي���ق���اف  م�شتقطع  وق���ت 
دف���اع���ا  ب����ذك����اء  ل���ع���ب  ثاين” �ل�������ذي 
�لنقاط  ف��ارق  على  وحافظ  وهجوما 
و�شط   )10-16( ث���م   )10-15(
“�ملفاجاأة”  فريق  من  و��شح  �رت��ب��اك 

على م�شتوى �لدفاع.
تقليل  “�ملفاجاأة” م��ن  �ق��رتب  وكلما 
بف�شل  �شيخي  حممد  تدخل  �لفارق، 
�لعالية  وف��ّن��ي��ات��ه  �ل�شاحقة  �شرباته 
�أ�شبقية فريقه ومع  ليعزز من جديد 
 20 �ل�����  ح���اج���ز  ثاين”  “بن  جت�����اوز 
“�ملفاجاأة” ل�شيطرته  ��شت�شلم  نقطة 
ن��ق��اط )24-  8 �إىل  �ل��ف��ارق  و�ت�����ش��ع 
لفائدة  �ل�������ش���وط  �ن��ت��ه��ى  ث���م   )16
دخ���ل   .)16-25( ثاين”  “بن 
ب�شكل  �ل��ث��اين  �ل�����ش��وط  “�ملفاجاأة” 
وحتّكم   5-8 ثم   3-6 وتقدم  �أف�شل 
�ملغربي  بف�شل  �مل���ب���ار�ة  جم��ري��ات  يف 
حم��م��د �حل�����ش��د�دي و�ل��ك��وب��ي بي�شت 
“بن  ب���د�أ  ف�شئيا  �شيئا  لكن  �أ�شتينغو 
ظهر  �ل��ذي  �لوجه  ي�شتعيد  ثاين”  

�لفارق  وقلل  �لأول  �ل�شوط  يف  عليه 
�إىل نقطتني ثم نقطة و�حدة 9-10 
�إىل  و10-12  و10-11  و9-11 
�نتزع  ثم   12-12 �لتعادل  �أدرك  �أن 
�ل�شوط  ه��ذ�  يف  م��رة  لأول  �ل�شبقية 
من  نف�شه  �لتعادل  وفر�س   ،12-14
جديد على م�شتوى �لنقطة 15-15 
قبل �أن يعود “�ملفاجاأة” ويتقدم 18-
19-18 و�شط مناف�شة قوية  16 ثم 
بينهما  مم��ي��ز  و�أد�ء  �ل��ف��ري��ق��ني  ب���ني 
 )19-19( م���ن  �ل���ت���ع���ادل  و����ش��ت��م��ر 
“�ملفاجاأة”  �أخ����د  ث���م   21-21 �إىل 
�لأ���ش��ب��ق��ي��ة وف���ر����س ���ش��ي��ط��رت��ه على 
�ل�شوط و�أنهاه على نتيجة 23-25. 
“�ملفاجاأة”  �نتزع  �لثالث  �ل�شوط  ويف 
1-0 و2-3  �لأ�شبقية مبكر�، وتقدم 
يدرك  �أن  قبل  و5-8  و4-7  و4-5 
لكنه   )8-8( �ل��ت��ع��ادل  ثاين”  “بن 
�أخرى بنقطتني )8-10(  تاأخر مرة 
�لتعادل  و��شتمر   10-10 ع��ادل  ث��م 
و12-12   11-11 �لفريقني  ب��ني 
و13-13 و15-15 و�شار �لفريقان 
جنبا �إىل جنب على م�شتوى �لنتيجة 
18-18 و19-19 �إىل �ن جنح “بن 
ثاين” يف �نتز�ع �أ�شبقية مريحة بفارق 
نقطتني 22-20 ثم 23-20 وعمق 
�لفارق �إىل 4 نقاط 24-20 ما مكنه 

من �لفوز بنتيجة �ل�شوط 21-25.
�ل�شوط  بد�ية  على  �لتعادل  و�شيطر 
بد�أ  ثم   3-3 �إىل   2-2 �خلام�س من 
�لفارق  وي��و���ش��ع  ي��ت��ق��دم  “�ملفاجاأة” 
ثم   5-9 ن��ق��اط   4 �إىل  و���ش��ل  �أن  �إىل 
 11-17 ن��ق��اط   6 �إىل  �ل���ف���ارق  ز�د 
يح�شم  �أن  ق��ب��ل   12-20 ن��ق��اط  و8 
 19-25 ن��ق��اط   6 ب��ف��ارق  �ل��ن��ت��ي��ج��ة 
وينقل �ملبار�ة �إىل �شوط ك�شر �لتعادل 
�لذي جاء يف طريق و�حد ل�”�ملفاجاأة” 
ثم  و3-7  و3-6   2-5 ت��ق��دم  �ل���ذي 

ح�شم �لنتيجة 8-15.
دخ�����ل  �ل������ث������ان������ي������ة،  �مل����������ب����������ار�ة  ويف 
بقوة  �لأول  �ل�شوط  “دبي2021” 
وحتكم يف جمرياته ب�شكل جيد، وبرز 
�لكوبي هرنانديز ر�مو�س  يف �شفوفه 
و�ل�����ش��ع��ودي �أح���م���د �ل��ب��خ��ي��ت ولعب 
�ملن�شوري،  مبارك  �لوطني  منتخبنا 
يف �مل��ق��اب��ل ظ��ه��ر ف��ه��ود زع��ب��ي��ل ب����اأد�ء 
�ل�شتقبال  يف  �لأخطاء  وكثري  مهزوز 
�لأمر  �لإر�شال،  م�شتوى  على  وكذلك 
�لذي �شعب عليه �ل�شوط �لذي �نتهى 
بفارق 7 نقاط لفائدة “دبي 2021” 
�ل�شوط  وج�����اء   .18-25 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
لكن  �لأول  من  مكررة  ن�شخة  �لثاين 
�لذي  �أق��ل من فهود زعبيل  مب�شتوى 
على  ذل����ك  و�ن��ع��ك�����س  �أخ����ط����اوؤه  ز�دت 
 13-24 �إىل  و�شلت  �ل��ت��ي  �لنتيجة 
“دبي2021”  ي��ح�����ش��م��ه��ا  �أن  ق��ب��ل 

بنتيجة 16-25.
وعك�س �ل�شوطني �لأول و�لثاين، دخل 
برتكيز  �لثالث  �ل�شوط  زعبيل  فهود 

�أكرب و�أقل �أخطاء ما مكنه من �لتحكم 
�أن  و��شتطاع  ب�شكل جيد  يف جمرياته 
نقاط   3 م��ن  تدريجيا  �ل��ف��ارق  يرفع 
 13-19 ن��ق��اط   6 ث��م   4 �إىل   3-6
وك��ان �ل��ط��رف �لأف�����ش��ل وه��وم��ا مكنه 
وجنح   .18-25 �لنتيجة  ح�شم  م��ن 
فهود زعبيل يف �حلفاظ على م�شتوى 
من  �شيطرة  وفر�س  �ل�شابق  �ل�شوط 
“دبي2021”  ع���ودة  ورغ���م  �ل��ب��د�ي��ة 
و�إدر�كه �لتعادل على م�شتوى �لنقطة 
ب�شبب  ق��ل��ي���  ت��ر�ج��ع  �ن���ه  �إل   8-8
�لرتباك و�إ�شاعة كر�ت �شهلة منحت 
و��شل  �لذي  زعبيل  لفهود  �لأف�شلية 
ثم   11-15 �إىل   8-11 من  تقدمه 
و23 19- ويفوز بال�شوط   18-20
�شوط  �إىل  �لفريقان  ليلجاأ   20-25
خام�س جاء قويا ومتقاربا يف �لنتيجة 
من بد�يته �إىل نهايته ومتيز بالت�شابق 
و�لت�حق بني �لفريقني �إىل �ن �نتزع 
 13-15 �ل���ف���وز   ”2021 “دبي 

و�لتاأهل �إىل �ملبار�ة �لنهائية.

الب�دل تن�س:
مقيمات يف �لدولة منذ عام 2001

�شقيقتان   .. وح���ف�������ش���ة  خ����دي����ج����ة 
“�لبادل”  يف  ت��ت��األ��ق��ان  �أم��ري��ك��ي��ت��ان 
ب�”�للب�س �ملحت�شم« خطفت �ل�شقيقتان 
يف  �لأ���ش��و�ء  �شاين،  وحف�شة  خديجة 
للبادل  �ل�����ش��ي��د�ت  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
تن�س، وذلك يف �مل�شاركة �لأوىل لهما يف 
مناف�شات هذه �للعبة، وقدرتهما على 
�إي�شال ر�شالة مهمة �أن �لزي �ملحت�شم 
ل���ن ي��ق��ف ع��ائ��ق��اً �أم��ام��ه��م��ا م���ن �أجل 
بارتد�ئهما  وذلك  �لريا�شة،  ممار�شة 
وتبلغ  �مل��ن��اف�����ش��ات.  خ�����ل  �حل���ج���اب 
خديجة من �لعمر 30 �شنة، وحف�شة 
خمتلف  مت��ار���ش��ان  وه��م��ا  ���ش��ن��ة،   29
�أنو�ع �لريا�شة حيث وجدن �ل�شتقر�ر 
رفقة عائلتهما منذ �نتقلو� للعي�س يف 
�ل��دول��ة يف ع��ام 2001، ق��ادم��ني من 
حيث  �لأمريكية،  ميت�شيجان  مدينة 
كافة  بني  و�لن�شجام  �لت�شامح  مل�شو� 
قدرتهما  ج��ان��ب  �إىل  �ملجتمع،  �أف����ر�د 
على ممار�شة خمتلف �أنو�ع �لريا�شات 
مبا يتنا�شب مع �لتقاليد �لإ�ش�مية.

وحتدث خديجة �شاين حول �مل�شاركة، 
وقالت: �أردنا �أن نو�شل ر�شالة جلميع 
�ملحت�شم  �للبا�س  �رت���د�ء  �أن  �لفتيات 
لي�س عائق من �أجل ممار�شة �لريا�شة، 
بالن�شبة يل لعبة كرة �لقدم و�شباقات 
�شباقات  يف  �خل��ي��ل  ورك�����وب  �جل�����ري، 
�لقدرة، وحالياً بد�أت مبمار�شة �لبادل 
تن�س، ول ميكن �أن جند �شوى يف دولة 
�ل��ق��درة على ممار�شة  �لإم����ار�ت ه��ذه 
�ل��ع��دد �ل��ك��ب��ري م��ن �ل��ري��ا���ش��ات و�شط 
دعم للفتيات للم�شاركة وتوفري كافة 
�ل�شبل لهم لتجنب �لعو�ئق وباحرت�م 

للعاد�ت و�لتقاليد �ملحافظة.
و�أ����ش���ارت خ��دي��ج��ة، �إن��ه��ا ب����د�أت رفقة 

�لبادل  ري���ا����ش���ة  ب��ت��ج��رب��ة  ���ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا 
ت��ن�����س م��ن��ذ ���ش��ن��ت��ني ت���ق���ري���ب���اً، وذل���ك 
�ل�شبا  ن����د  مل��ج��م��ع  زي���ارت���ه���م���ا  ع���ق���ب 
�لبادل  مناف�شات  ومتابعة  �لريا�شي 
�للعبة  �شرعة  جذبتنا  وق��ال��ت:  تن�س، 
�لبدنية  باللياقة  مدنا  على  وقدرتها 
و�ل�شتمتاع مبجرياتها بنف�س �لوقت، 
وب���د�أن���ا ب��ال��ت��دري��ب��ات ت��دري��ج��ي��اً، حتى 
�لإعد�د  يف  �أف�شل  مرحلة  �إىل  و�شلنا 
بطولة  �أول  غمار  نخو�س  �أن  وقررنا 

ر�شمية يف هذ� �لعام.
ل��ق��اء حتديد  �إىل  وت��اب��ع��ت: و���ش��ول��ن��ا 
�ل��ث��ال��ث و�ل��ر�ب��ع بحد ذ�ته  �مل��رك��زي��ن 
خطوة كبرية لنا، خ�شو�شاً �إننا حققنا 
وج���اءت خ�شارتنا يف  �ن��ت�����ش��ار�ت  ع��دة 
ن�شف �لنهائي �أمام لعبات حمرتفات، 
�أن ت�شكل هذه �لبطولة د�فع  ونتطلع 

�أكرب لنا للم�شتقبل.
�أن  ���ش��اين،  �أك���دت حف�شة  م��ن جانبها 
�لدولة،  يف  ل��ل��ع��ي�����س  �لن���ت���ق���ال  ق����ر�ر 
بالكامل، حيث مكنهما  غري حياتهما 
ل��ه��ا مثيل  �ل��ن�����ش��اأة يف دول���ة قلما  م��ن 
كافة  �لت�شامح بني  �أج���و�ء  من خ���ل 
�جلاليات، �إىل جانب دعمها للريا�شة 
و�إقامة �لأحد�ث �لريا�شية على مد�ر 
�شهر  ن�شاأنا على �شيام  وقالت:  �لعام، 
�أم���ري���ك���ا، لكن  رم�����ش��ان �ل��ف�����ش��ي��ل يف 
�لأج�������و�ء ه��ن��ا خم��ت��ل��ف��ة مت���ام���اً، ومع 
�لريا�شية  �ل����دورة  ه���ذه  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
ف��اإن��ن��ا ك�����ش��ب��ن��ا جت��رب��ة ج���دي���دة �أث���رت 

علينا هذ� �ل�شهر �لكرمي.
حققت  �ل����ن����ت����ائ����ج  ����ش���ع���ي���د  وع�����ل�����ى 
�ل����ث����ال����ث بعد  �مل�����رك�����ز  �ل�������ش���ق���ي���ق���ت���ان 
تفوقهما على �لثنائي باربر� كومباين 
مبجموعتني  م��ارت��ي��ن��ي��ز،  وج��اب��ري��� 
بنتيجة  و�ح�������دة،  جم��م��وع��ة  م��ق��اب��ل 
لقب  وذه�����ب  و2-6.  و7-5   1-6
كارولينا  للثنائي  �ل�����ش��ي��د�ت  ب��ط��ول��ة 
يف  تفوقتا  �للتان  �أبر�يز  ومارتا  جالو 
�ملبار�ة �لنهائية على ر�ثي ماكفارلني 
وبريناديتي هيلينا، مبجموعتني دون 

رد، بو�قع 6-2 و3-6.
�أخ��رى، �شهدت فئة �لرجال  ويف فئات 
ماتيا  �لثنائي خو�شيه  تفوق  �ملفتوحة 
وج��ريم��ان زون��ي��ك��ا ع��ل��ى �ل��ث��ن��ائ��ي بيل 
بال�شتري وكارلو�س لونا، مبجموعتني 

دون رد، بو�قع 6-2 و3-6.
ويف مو�جهة �ملو�طنني، تفوق �لثنائي 
على  �ل�شريف  وعلي  �لنعيمي  حممد 
�لثنائي حممد �ملري وعي�شى �ل�شريف 
مبجموعتني مقابل جمموعة و�حدة، 

بو�قع 6-4 و4-6 و4-6.
حقق  �ل��ف��رق،  مناف�شات  �شعيد  وعلى 
�ل����ف����وز ع���ل���ى فريق  ف���ري���ق م���ون���دي���ا 
مقابل،  دون  ب��ان��ت�����ش��اري��ن  ب���رو،  ب���ادل 
ح���ي���ث ت����ف����وق م����ون����دي����ا يف �مل�����ب�����ار�ة 
بو�قع  رد  دون  مبجموعتني  �لأوىل 
�لثانية  �مل����ب����ار�ة  ويف  و1-6،   1-6
و-6  1-6 بو�قع  �أي�شاً  مبجموعتني 

�شفر.

تتويج اأبط�ل التحدي الليلي
�لفرق  بتتويج  �ملنظمة  �للجنة  قامت 
يف  �لأوىل  �مل����ر�ك����ز  ع���ل���ى  �حل���ا����ش���ل���ة 
نا�س  حتدي  ملناف�شات  �لأوىل  �جلولة 
�لنتائج  �ع��ت��م��اد  ب��ع��د  �ل��ل��ي��ل��ي، وذل����ك 

ب�شورة ر�شمية من �للجنة �لفنية.
وق���ام ح�شن �مل���زروع���ي م��دي��ر �ل���دورة 
�لفنية  �للجنة  رئي�س  �لبناي  وع���ادل 
فئتي  يف  �ل����ف����رق  ب��ت��ت��وي��ج  ل�����ل�����دورة، 
فئة  �شهدت  حيث  و�ل�شيد�ت،  �لرجال 
�لرجال ح�شول فريق بلدية دبي على 
�لثاين  ب��امل��رك��ز  وج����اء  �لأول،  �مل��رك��ز 
وباملركز  ت�����ش��ال��ي��ن��ج،  �ل��ف��ج��رية  ف��ري��ق 

�لثالث فريق ديزرت �شيلد.
�ملركز  ن���ال  �ل�����ش��ي��د�ت،  �شعيد  وع��ل��ى 
�أوف  ج��ريل��ز  “يونايتد  ف��ري��ق  �لأول 
فريق  �ل���ث���اين  وب��امل��رك��ز  وورلد”،  ذ� 
�لثالث  باملركز  وجاء   ،”1+3 “باي�س 

فريق “فيتن�س دبي«.

ال�شلة الثالثة )3×3(
نادي �ل�شارقة لل�شيد�ت يلتقي �أند ون 

يف نهائي �ل�شلة �لث�ثية
�لريا�شي  �ل�شارقة  ن��ادي  فريق  تاأهل 
�ملبار�ة  ون” �إىل  “�أند  وفريق  للمر�أة 
  3×3 �ل���ن���ه���ائ���ي���ة ل���ب���ط���ول���ة �ل�������ش���ل���ة 
�لأربعاء  غ��د�  �شتقام  و�لتي  لل�شيد�ت 
وجاء  للت�شميم،  دب���ي  ح��ي  مب���ع��ب 
�لريا�شي  �ل�شارقة  ن��ادي  فريق  تاأهل 
للمر�أة بعد فوزه يف �لدور قبل �لنهائي 
على فريق �شو�س �إي�شرتن تيم 6-14، 
فيما تاأهل فريق “�أند ون” بعد فوزه 
فيما   ،7-15 �شيفروليه  فريق  على 
للمبار�ة  نت�س  بروكلني  ف��ري��ق  ت��اأه��ل 
بعد فوزه  �لنا�شئات،  مل�شابقة  �لنهائية 
هوبرز 3-2، ليلتقي مع فريق كو�ترو 
بلريز �لذي جنح يف �لفوز على فريق 

جام 4-6.
وي�شدل �ل�شتار عن مناف�شات �لبطولة 
للرجال  ن���ه���ائ���ي���ات   4 ب���اإق���ام���ة  غ�����د� 
و�لنا�شئات،  و�ل�����ش��ي��د�ت  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني 
وق�����د حت�����دد م�������ش���اء �أم���������س �أط�������ر�ف 
و�لنا�شئني  للرجال  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 
�لت�شفيات �لأخ��رية و�ل��دور ن�شف  يف 

�لنهائي.
ك����ان����ت �مل����ب����اري����ات �لأخ����������رية ل���ل���دور 
�ل��ت��م��ه��ي��دي مل�����ش��اب��ق��ة �ل�����ش��ي��د�ت، فقد 
على  �ي�شرتن  �شو�س  ف��وز  عن  �أ�شفرت 
وف��از فريق   ،5-7 ه��وب��رز  دب��ي  فريق 
�شيد�ت �ل�شارقة “�أ” على فريق ليدي 
هوبرز 13-4، وفريق “�أند ون” على 
و�شيفروليه   ،5-8 �أم����ازون����ز  ف��ري��ق 
على تيم بلريز 8-6، ليتاأهل 4 فرق 
و�أند ون  �ل�شارقة  للمربع هي �شيد�ت 

و�شيفروليه و�شو�س �إي�شرتن.
مديرة  �جل�����ش��م��ي  خ��دي��ج��ة  و�أك�������دت 
من  �لأخ���ري  �ل��ي��وم  �أن  �ل�شلة  بطولة 

�شهد  و�لنا�شئات  �ل�شيد�ت  مناف�شات 
م���ب���اري���ات ق���وي���ة و�����ش����ر�ع م����ن �أج����ل 
�لو�شول �إىل �لدور ن�شف �لنهائي ثم 
�لتاأهل للنهائي، ور�أينا م�شتويات فنية 
و�لفرق  ي�شتحق  م��ن  وت��اأه��ل  ع��ال��ي��ة، 
�لأرب���ع���ة �ل��ت��ي ت��اأه��ل��ت ل���ل���دور ن�شف 
للنهائي  �ل��و���ش��ول  ت�شتحق  �ل��ن��ه��ائ��ي 
�لبطولة  �ل��ف��رق يف  �أف�شل  م��ن  لأن��ه��ا 
عام  وب�شكل  ر�ئعة،  م�شتويات  وقدمت 
�أن �جلميع  �إل  ر�ئعة  �ل�شورة  خرجت 
ينتظر �مل�شهد �لأخ��ري من �أجل ح�شم 

�لألقاب �لأربعة.
و�أ�شافت �أن ملعب حي دبي للت�شميم 
د�ئ���م فمن  ولأن���ه ملعب  ب��ات معروفا 
و�ل�عبات  �ل���ع��ب��ني  ك��ل  �أن  �مل��وؤك��د 
���ش��ي��ع��ودون جم����دد� ل��ل��ع��ب ع��ل��ي��ه بعد 
�نتهاء �لبطولة وهو ما يحقق �لهدف 
بظهور منطقة جديدة بها �لكثري من 
�شخ�س  �أي  ي�شتطيع  �لتي  �خل��دم��ات 
و�لهدف  �ل��ري��ا���ش��ة  فيها  مي��ار���س  �أن 
�أ�شلوب  �ل��ري��ا���ش��ة  �لأ���ش��م��ى ه��و ج��ع��ل 
لأي  �ليومية  �حلياة  من  وج��زء  حياة 

مو�طن �أو مقيم على �أر�س �لدولة.

م�ش�بقة  يف  ت�ش�رك  اجلم�هري 
الت�شويت على ال�شلة

لبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أق����ام����ت 
�لت�شويب  يف  م�شابقة   ،3x3 �ل�شلة 
�لو�شط  م��ن  زو�ي���ا   3 م��ن  �ل�شلة  على 
�لتي  �مل�شابقة  يف  و���ش��ارك  و�لأج��ن��اب، 
�ملن�شق  �لعيوين  عدنان  عليها  �أ�شرف 
�لفني للبطولة، جميع �ل�عبات كما 
�شارك �جلمهور �لذي ح�شر �ملباريات 
�ملنظمة  �للجنة  لهم  �شمحت  بعدما 
ل��ل��دخ��ول و�ل��ت�����ش��وي��ت و�مل�����ش��ارك��ة يف 
ع���دد من  �أي�����ش��ا  ���ش��ارك  ك��م��ا  �مل�شابقة 

�حلكام و�للجنة �لفنية. 
يف  �جلمهور  �أو  لع��ب��ة  �أي  تنجح  ومل 
فيما  زو�ي����ا   3 م��ن  ن��ق��اط   3 ت�شجيل 
حققت 3 لعبات نقطتني فقط، وقام 
�مل�شابقة  �نتهاء  بعد  �لعيوين  ع��دن��ان 
�ل�عبات  على  عينية  ه��د�ي��ا  بتوزيع 

�لث�ث.
للبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  ي��ذك��ر 
ت�������ش���م خ���دي���ج���ة �جل�������ش���م���ي م���دي���رة 
ومعتز  �ل���ع���ي���وين  وع����دن����ان  �حل������دث 
�للجنة  يف  �خل��ال��دي،  و�آمنة  �ل�شريف 
�حلكام  من  كبري  عدد  بجانب  �لفنية 
�ل�شكرتري  دع���دو����س  ق��ا���ش��م  ب��رئ��ا���ش��ة 
و�مل�شرف  �ل�شلة  �حت���اد  للجنة  �لفني 

على حكام م�شابقة �ل�شلة �لث�ثية. 
�لأيام  خ���ل  �ملنظمة  �للجنة  وقامت 
�مل���ا����ش���ي���ة ب���ج���ه���ود ك���ب���رية م����ن �أج����ل 
�لو�شول �إىل خط �لنهاية دون ظهور 
خا�شة  فيه  جنحت  م��ا  وه��و  �شلبيات، 
فريقا،   66 �إىل  �لفرق و�شل  �أن عدد 
�لأوىل  للمرة  ت�شارك  بينهم فرق  من 
�لفرق  م��ن  كبري  ع��دد  وج���ود  بجانب 
�لبطولت  ب��ن��ظ��ام  در�ي����ة  ل��دي��ه  لي�س 

وه���و م���ا �ح���ت���اج �إىل ج��ه��د ك��ب��ري من 
�لنجاحات  هذه  ولعل  �لفنية،  �للجنة 
متثل حلقة و�شل مع �لنجاحات �لتي 
جرت يف �لن�شخة �لأوىل من �لبطولة 

�لعام �ملا�شي.

�شلة الكرا�شي املتحركة:
ل�شلة  �ل���ث���اين  �ل���ي���وم  م��ب��اري��ات يف   4

�لكر��شي 
للكر��شي  �ل�������ش���ل���ة  ب���ط���ول���ة  ت����دخ����ل 
نادي  ب�شالة  حاليا  �ملقامة  �ملتحركة 
�لثاين  يومها  �لهمم  لأ���ش��ح��اب  دب��ي 
4 م��ب��اري��ات، فريق  �ل��ي��وم  ي��ق��ام  حيث 
و�لنيابة  �لطرق  هيئة  مع  دبي  �شحة 
�ملجموعة  يف  �ل��ب�����ش��ت��ان  م���ع  �ل��ع��ام��ة 
�ملجموعة  يف  ي��ل��ت��ق��ي  ف��ي��م��ا  �ل��ث��ان��ي��ة 
دبي  مع  لل�شر�فة  �لأن�����ش��اري  �لأوىل 
لأ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م وب���ل���دي���ة دب����ي مع 
غد�  �لثالثة  �جلولة  يف  ويلتقي  دناتا، 
�لأربعاء دبي لأ�شحاب �لهمم مع دناتا 
وبلدية دبي مع ديو� �شمن �ملجموعة 
�لب�شتان  م��ع  �ل��ط��رق  وه��ي��ئ��ة  �لأوىل 
و�ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة م���ع دب���ي خلدمات 
�لر�بعة  �جلولة  يف  ويلتقي  �لإ�شعاف، 
مع  ل�إ�شعاف  دب��ي  �خلمي�س  غد  بعد 
هيئة  مع  �لعامة  و�لنيابة  دب��ي  �شحة 
�لطرق �شمن �ملجموعة �لثانية، وديو� 
دبي  وبلدية  لل�شر�فة  �لأن�شاري  مع 
م��ع دب���ي لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م. وتختتم 
مباريات �لدور �لأول ب�4 مباريات يوم 
حيث يلتقي ديو� مع دناتا  مايو،   18
لل�شر�فة  �لأن�شاري  مع  دب��ي  وبلدية 
خلدمات  ودب��ي  �لأوىل،  �ملجموعة  يف 
�لإ�شعاف مع �لب�شتان و�لنيابة �لعامة 
مع �شحة دبي. ويتاأهل �لأول و�لثاين 
قبل  �ل������دور  �إىل  ك���ل جم��م��وع��ة  م���ن 
�أول  يلتقي  ح��ي��ث  للبطولة  �ل��ن��ه��ائ��ي 
�ملجموعة  ث��اين  مع  �لأوىل  �ملجموعة 
�لثانية و�أول �لثانية مع ثاين �لأوىل، 
�لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  �ل��ف��ائ��ز�ن  ويلعب 
يوم 21 مايو وي�شبقها مبار�ة حتديد 
�مل��رك��زي��ن �ل��ث��ال��ث و�ل���ر�ب���ع ي���وم 20 

مايو �جلاري.

املب�رزة:
�ملازمي و�شيف يف نهائي رجال �ملبارزة 

�ملحلية
ت���اأه���ل حم��م��د �مل����ازم����ي لع����ب ن���ادي 
مركز  لع��ب  �أح��م��د  و�شيف  �ل�شارقة، 
بطولة  ن��ه��ائ��ي  �إىل  ل���ل���م���ب���ارزة  دب����ي 
�ملبارزة �لتي �أقيمت ت�شفياتها يف نادي 
�شباب �لأهلي دبي، وذلك يف مناف�شات 
وكان  للرجال،   حملي  �لإيبيه  �ش�ح 
�مل��ازم��ي قد ف��از على �شامل خمي�س يف 
دور �ل� 16، وعلى عبد�لرحمن حفور 
يف دور �ل� 8، وفاز على حمد �جل�ف 
يف دور ن�شف �لنهائي يف مبار�ة �شعبة 
�نتهت بنتيجة 15 – 14، فيما جاء 
تاأهل �شيف �أحمد بعد فوزه على �شاري 

�ملن�شوري يف دور �ل� 16 وعلى عبد�هلل 
وت��غ��ل��ب على   ،8 �ل����  �حل��م��ادي يف دور 
�لنهائي،  ن�شف  يف  �ل��زرع��وين  خليفة 
�ملركز  حت���دي���د  م����ب����ار�ة  يف  وي��ل��ت��ق��ي 
�لثالث كل من حمد �جل�ف وخليفة 

�لزرعوين. 

نه�ئي  يف  وهولندية  م�شرية 
�شيدات املب�رزة الدولية

ناردين  �مل�����ش��ري��ة  �ل���ع��ب��ت��ان  ت��اأه��ل��ت 
�إىل  ب���ون  و�ل��ه��ول��ن��دي��ة كيلي  ب��ط��ر���س 
بطولة  مناف�شات  يف  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 
لل�شيد�ت  �لإي���ب���ي���ه  ����ش����ح  �مل�����ب�����ارزة 
�مل�شرية  �لدولية، وفازت ناردين على 
– 8 يف دور   15 دمي��ا حفور بنتيجة 
علي  �شلوى  على  ف��زت  كما  �لثمانية، 
بنتيجة 15 – 11 يف ن�شف �لنهائي، 
كما فازت كيلي بون على �مل�شرية �شارة 
 –  15 بنتيجة  �لثمانية  دور  نونو يف 
علي  �شرويت  على  ا  �أي�شً وف���ازت   ،9
 ،13-14 بنتيجة  �لنهائي  ن�شف  يف 
�شاحبة  حت��دي��د  م���ب���ار�ة  يف  وت��ل��ت��ق��ي 
�ل�شقيقتان  م���ن  ك���ل  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز 
و�أد�ر  ع���ل���ي.  و����ش���روي���ت  ع��ل��ي  ���ش��ل��وى 
�لرجال  ملناف�شات  �لتحكيمية  �لعملية 
كل من: مرمي جمعة، �شلطان �ملازمي 
�أ�شو�ق  �مل���رزوق���ي، م��ن��اد غ����ازي،  ع��ل��ي 
ح�شام  �ل����ن����اط����ور،  ع���ام���ر  �مل�����ش��ع��ب��ي، 
ج�ل، علي �ملرزوقي، حممد �لقطان، 
�ل�شيد�ت  مناف�شات  حتكيم  �أد�ر  فيما 
كل من: ع�ء �لر�وي، خالد �ملرزوقي، 
و�أ�شو�ق  لبيب،  ع�ء  �لقطان،  حممد 

�مل�شعبي.

الكريكت:
كريكرتز،  على  ي��ف��وز  دب��ي  فيلو�شتي 

وفوز ومبات�س على دكا�س
فيلو�شتي  فريق  �شاتور�  �ل�عب  ق��اد 
ع���ل���ى فريق  ب�����ج�����د�رة  ل���ل���ف���وز  دب������ي 
لتنتهي  كاملة  نقاط  ب�شبعة  كريكرتز 
مقابل   7/117 ب��ن��ت��ي��ج��ة  �مل�����ب�����ار�ة 
نقطة   25 �شاتور�  8/110، وح�شد 
م���ن 15 ك���رة ع���رب �ل���رم���ي و�جل���ري 
بو�قع  �مل���ب���ار�ة  �ل���ك���ر�ت يف  و�إم�������ش���اك 
�ل�عب  ورف������ع   ،)6×1  ،4×2(
�أح����م����د �����ش����ادب ر����ش���ي���د �ل���ف���ري���ق من 
كرة   13 يف  نقطة   30 ح�شد  خ���ل 
ب���و�ق���ع )2×4،  ف���ق���ط،  ف��ي��ا جل����ري 
3×6(. ويف �ملبار�ة �لثانية فاز فريق 
�لبطولة  م�شت�شيف  دب��ي  وومبات�س 
رميات   5 ب����  “دكا�س”  ف���ري���ق  ع��ل��ى 
)ويكت( ليحتفظو� باآمال �لتاأهل �إىل 
بنتيجة  �ملبار�ة  و�نتهت  �لنهائي،  ربع 
5/93 مقابل 6/89، وقاد �ل�عبان 
�أن�����ش��اري فريق  ه���ارون غو�س وع��زي��ز 
كانت  بعدما  باملبار�ة  للفوز  وومبات�س 
�لغلبة لفريق دكا�س حيث حقق هارون 
حقق  فيما  كرة،   19 من  نقطة   40

عزيز 23 نقطة من 22 كرة. 

»املف�ج�أة« و»دبي 2021« يف نه�ئي الط�ئرة الليلة

تو��صل مناف�صات �لبادل تن�س و�صلة �لكر��صي و�ل�صلة �لثالثية و�لكريكت وكرة �لقدم لذوي �الإعاقة �ل�صمعية

•• اأبوظبي-الفجر 

�أعلنت �أكادميية فاطمة بنت مبارك 
مع  بالتعاون  �لن�شائية  للريا�شة 
�حت�����اد �لإم��������ار�ت ل��ل�����ش��ط��رجن عن 
�إط�ق �لن�شخة �لأوىل من بطولة 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �أك����ادمي����ي����ة 
لل�شطرجن  �ملفتوحة  �لرم�شانية 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ������ل  �خل����اط����ف 
�مل��ب��ارك، وذل���ك ي��وم �ل��ث���ث��اء 21 
�أبوظبي  ن����ادي  يف   2019 م��اي��و 
�لبطولة  وت�����وف�����ر  ل���ل�������ش���ي���د�ت. 
�لدولة  �أن��ح��اء  كافة  من  لل�شّيد�ت 
بهذه  ل��شتمتاع  متميزة  فر�شًة 
بجو�ئز  و�لفوز  �لفريدة  �لريا�شة 

قّيمة.
ُعقد  ���ش��ح��ف��ي  م�����وؤمت�����ٍر  وخ�������ل 
�لريا�شي  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  يف 
13 م��اي��و، ك�شفت  �أم�����س �لث��ن��ني 

�لبطولة  تفا�شيل  عن  �لأكادميية 
بح�شور

رئي�س  �ملعيني،  ���ش��رح��ان  �ل��دك��ت��ور 

�لإم��������ار�ت  �حت������اد  �إد�رة  جم��ل�����س 
لل�شطرجن، و�ل�شيدة فاطمة �لعلي، 
ممثلة �أكادميية فاطمة بنت مبارك 

للريا�شة �لن�شائية، و�ل�شيد مهدي 
عبد �لرحيم، �لأمني �لعام �مل�شاعد 
لحتاد �لإمار�ت لل�شطرجن و�ملدير 

�أن  �مل��ق��رر  وم��ن  للبطولة.   �لفني 
�ل�شوي�شري  �لنظام  �لبطولة  تتبع 
�ل�������ردي ���ش��ب��ع ج������ولت م����ن نظام 
�ل��ل��ع��ب �خل����اط����ف، وي�������ش���ارك بها 
�جلن�شيات  جميع  م��ن  مت�شابقات 
���ش��ن��و�ت، وت�شل   6 ب���دء� م��ن عمر 
قيمة �جلو�ئز �ملالية للبطولة �إىل 
25،000 درهم �إمار�تي بالإ�شافة 
�إىل جو�ئز خا�شة لأف�شل لعبات 
يف خمتلف �لفئات، ومن �ملتوقع �أن 
حو�يل  �إىل  �مل�����ش��ارك��ات  ع��دد  ي�شل 
�لبطولة  و�شتت�شمن  لعبة.   60
ك�������ادر حت���ك���ي���م���ي م�����ن م���و�ط���ن���ات 
�جل�شمي  ج��و�ه��ر  ومنهم  �ل��دول��ة، 

ومرمي �ملن�شوري و�أخريات.
ع�وة على ذلك، وقعت �لأكادميية 
�لإمار�ت  �حتاد  تعاون مع  �تفاقية 
�شريك  لي�شبح �لحتاد  لل�شطرجن 
�لرم�شانية  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ر����ش���م���ي 

�خلاطف.  ل��ل�����ش��ط��رجن  �مل��ف��ت��وح��ة 
تعزيز  �إىل  �لت���ف���اق���ي���ة  وت����ه����دف 
لعبة  ن�������ش���ر  جم������ال  يف  �ل����ت����ع����اون 
�لدولة،  م�شتوى  على  �ل�شطرجن 
بها،  �مل����������ر�أة  م�������ش���ارك���ة  وت����ع����زي����ز 
�لإ�شر�ف  ت��وف��ري  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لفني على �لبطولة وتوفري طاقم 

حكام.
�لدكتور  ق��ال  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
�شعد�ء  “نحن  �مل��ع��ي��ن��ي:  ���ش��رح��ان 

ل����ل����غ����اي����ة ب�����ان�����ط������ق �ل���ب���ط���ول���ة 
لل�شطرجن  �ملفتوحة  �لرم�شانية 
�لتفاقية  وب���ت���وق���ي���ع  �خل����اط����ف 
ي��ت��م��ث��ل هدفنا  �لأك����ادمي����ي����ة.  م���ع 
�ل�شرت�تيجي يف ن�شر �للعبة حول 
�لعن�شر  ع��ل��ى  و�ل��رتك��ي��ز  �ل���دول���ة 
�ل��ن�����ش��ائ��ي ب�����ش��ك��ل خ���ا����س، و�ل����ذي 
ب�شكل  �ل��ري��ا���ش��ة  يف  ي��ت��ط��ور  ب�����د�أ 
ب�����ش��ك��ل خا�س.  و�ل�����ش��ط��رجن  ع����ام 
بقيمة  �ل�����ش��ط��رجن  ل��ع��ب��ة  ت��ت��م��ت��ع 

�مل�شتوى  ع���ل���ى  مم���ي���زة  ري���ا����ش���ي���ة 
�ل���ع���امل���ي و�ل����ع����رب����ي، وه������ي ب������وؤرة 
�لتفاقية  وتعد  �لذكية،  �لريا�شة 
وتعاون  عمل  نتاج  �لأك��ادمي��ي��ة  مع 
م�شتمر، ونحن متفائلني باإمكانية 
هذه �لبطولة من �لتطور و�لنمو، 
ونتمنى �أن حتظى �لن�شخة �لأوىل 
بط�ت  م�����ن  ع���ال���ي���ة  مب�������ش���ارك���ة 
�ل���������ش����ط����رجن م�����ن ك�����اف�����ة �أن�����ح�����اء 

�لعامل«.

�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة �لن�صائية تطلق �لن�صخة 
�الأوىل من �لبطولة �لرم�صانية �ملفتوحة لل�صطرجن �خلاطف
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الفجر الريا�ضي

زيد�ن،  �لدين  زي��ن  �لفرن�شي  مدريد،  لريال  �لفني  �ملدير  �أب��دى 
“1-3” �شمن  �شو�شييد�د  ري��ال  �أم��ام  فريقه  خل�شارة  حزنه  عن 
�جلولة 37 وقبل �لأخرية من �لدوري �لإ�شباين، ولكنه مل يعرب 
عن غ�شبه مثلما حدث عقب مبار�ة ر�يو فاييكانو، �إذ �أنه يرى �أن 

�لفريق قدم مبار�ة جيدة.
�لذي �حت�شنه  �للقاء  �ل�شحايف عقب  �ملوؤمتر  زي��د�ن خ�ل  وقال 

ملعب “�أنويتا”: “�ليوم �لأمور مل تكن بنف�س �ل�شوء �أمام ر�يو«.
و�أ�شاف �ملدرب �لفرن�شي “�أعجبتني كثري�ً بد�ية �لفريق.. �شجلنا 
هدفاً مبكر�ً، ولكن بعد �لهدف �مللغي، وبعد تاأخر تقنية �لفيديو 

ح�شم �لقر�ر، �أخذت �ملبار�ة منعطفاً  يف  دقائق  >VAR< �أربع 
جديد�ً، و�شجل �ملناف�س هدفاً، ثم جاءت حالة �لطرد لنا«.

�أي لع���ب م�شتبعد م��ن خططه  �أ���ش��م��اء  زي����د�ن حت��دي��د  ورف�����س 
للمو�شم �ملقبل، من بينهم �لويلزي غاريث بيل �لذي مل ي�شتدعى 
�لقر�ر متعلق فقط مببار�ة  “هذ�  و�أو�شح:  �ليوم،  لقائمة مبار�ة 
يف  در��شته  �شيتم  �ملقبل،  باملو�شم  يتعلق  م��ا  ولكن  �لأ���ش��ب��وع،  ه��ذ� 

موعده«.
ي�شتعيد  �أن  بيل  عليه غاريث  “يجب  ري��ال مدريد:  م��درب  وتابع 

�أف�شل �أد�ء له، و�شنفعل هذ� �لأمر تدريجياً«.

•• العني -  الفجر

ت�شهد �لبطولة �لرم�شانية �ملفتوحة لرماية �لبندقية �ل�شكتون و�مل�شد�س 9 ملم 
مناف�شات قوية بني �لفئات �مل�شاركة كافة و�لتي كانت قد �نطلقت يوم �لثنني 
و�جلولف  و�لرماية  للفرو�شية  �لعني  ن��ادي  ميادين  على  �ملا�شي  �لأ�شبوع  من 
�ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي رئي�س �لنادي و�شتختتم يوم 27 من �ل�شهر �لف�شيل. 
وتبلغ جو�ئز هذه �لبطولة 440 �ألف درهم وتبد�أ مناف�شاتها يوميا من �ل�شاعة 
�أعد�د  فيها  وت�شارك  �لتايل  �ليوم  �شباح  �لثانية  �ل�شاعة  حتى  م�شاًء  �لتا�شعة 

كبرية من كبار �ل�شن من �لرجال بجانب فئة �لن�شاء وفئتي �ل�شباب و�لنا�شئني 
جتدر  ملم.   9 �ملفتوح   و�مل�شد�س   �ل�شكتون  �لبندقية  مناف�شات  على  وت�شتمل 
�أن  رجل �لأعمال �ملهند�س طارق حممود �خلاجة قد تربع مببلغ  �إىل  �لإ�شارة 
�ألف درهم خم�ش�شة لأ�شحاب �ملر�كز �لع�شرين �لأو�ئل من فئة �لرجال   250
كبار �ل�شن يف مناف�شات �لبندقية �ل�شكتون بجانب 190 �ألف درهم مقدمة من 
نادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف �شيتم توزيعها على �لفائزين �لع�شرة 
ملم   9 �مل�شد�س  مناف�شات  يف  و�ل�شيد�ت  �ل�شن  كبار  �ل��رج��ال  فئة  من  �لأو�ئ���ل 
وكذلك �لع�شرة �لأو�ئل من �لرجال يف مناف�شات �لبندقية �ل�شكتون ع�وة على 

�لث�ثة �لأو�ئل من �ل�شيد�ت يف مناف�شات �لبندقية �ل�شكتون.

زيد�ن يوجه ر�صالة حتذير لغاريث بيل الف�ئزين    جوائز  درهم   األف   440
»�لعني للفرو�صية« ي�صت�صيف بطولة �لرماية �لرم�صانية �ملفتوحة

�ملمتاز لكرة  �ل��دوري �لإنكليزي  �لأمل��اين يورغن كلوب و�ق��ع  �مل��درب  خل�س 
�لقدم ب�شعوبة مهمة �أي فريق يف ك�شر هيمنة مان�ش�شرت �شيتي ل�شيما يف 
ظل قدر�ته �ملالية �لكبرية، وذلك بعد �حتفاظ �لأخري باللقب على ح�شاب 
فريقه ليفربول �لذي �أنهى �ملو�شم بفارق نقطة و�حدة خلف فريق �ملدرب 

�لإ�شباين جو�شيب غو�رديول.
بختام �ملرحلة �لثامنة و�لث�ثني �لأحد، �أ�شبح ليفربول �أول فريق يف تاريخ 
97 نقطة ويخ�شر مبار�ة و�ح��دة فقط من دون �أن  �ل��دوري �ملحلي يجمع 
�لثاين  �نتهى بعهدة �شيتي للمو�شم  �لذي  باللقب  ي��وؤدي ذلك �ىل تتويجه 

تو�ليا، وللمرة �لر�بعة يف �ملو��شم �لثمانية �لأخرية.
توج فريق �ملدينة �ل�شمالية باللقب �ملحلي �شت مر�ت يف تاريخه، لكنه �نتظر 
�حلديثة  �لهيمنة   .”2012“ “1968” و�لثالث  �لثاين  بني  عاما   44
للفريق �لأزرق �أتت بدفع من قدر�ت مالية �شخها يف خز�ئنه �نتقال ملكيته 
يف 2008 �ىل �لوزير �لإمار�تي �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، مع �إنفاق 
�لنادي ما يناهز 1،2 مليار جنيه ��شرتليني “نحو 1،5 مليار دولر” ل�شم 

لعبني جدد خ�ل عقد من �لزمن.
�ملايل  �للعب  قو�عد  جمهر  حتت  �لنادي  و�شع  �لإنفاق  هذ�  �أن  رغم  وعلى 
�لنظيف ل�حتاد �لأوروبي و�شط �تهامات مبخالفتها و�لتحايل عليها، مل 
يتاأثر �لأد�ء على �أر�س �مللعب �شلبا. بنى غو�رديول م�شروعه تدريجا: بعد 
مو�شم �أول دون لقب، توج بالدوري مرتني تو�ليا، ويحتاج �ىل لقب ليكمل 

ث�ثية حملية هذ� �ملو�شم “يخو�س نهائي �لكاأ�س �شد و�تفورد �ل�شبت«.
بالن�شبة للمدرب �لأملاين، “طاملا �أن مان�ش�شرت �شيتي موجود بجودته وقوته 
�حلمر  على  وبالتايل  ب�شهولة”،  جت��اوزه  من  فريق  �أي  يتمكن  لن  �ملالية، 
�أن  �ملمتاز طاملا  �ل��دوري  بلقب  للفوز  �ملثالية  “يكونو� قريبني جد� من  �أن 

�لو�شع على ما هو عليه حاليا«.
�إنفاق  بالتعاقد�ت �جلديدة، ل�شيما مع  يبخل  ليفربول مل  �أن  وعلى رغم 
مد�فع  �أغلى  د�يك  فان  فريجيل  �لهولندي  من  جعلت  يورو  مليون   84
يف �لعامل يف �شتاء 2018، و72،5 م�يني يورو ل�شم �حلار�س �لرب�زيلي 
�ألي�شون من روما �لإيطايل يف �شيف �لعام ذ�ته، لكن �لقدرة �ملالية ل�شيتي 
ملكية  منطلق  م��ن  �لأوروب��ي��ة  �ل�شاحة  يف  بالنقد  مقابلتها  يتم  م��ا  غالبا 
“دول” لأندية، على غر�ر ما يح�شل مع �مللكية �لقطرية لنادي باري�س �شان 

جرمان �لفرن�شي.
وعلى رغم خيبة �لف�شل يف �إحر�ز لقب �لدوري �لإنكليزي �لذي يلهث خلفه 
ليفربول منذ تتويجه �لأخري عام 1990، و�لكتفاء بالو�شافة �لر�بعة يف 
“�لأقرب كان بفارق نقطتني عن �شيتي بالذ�ت مو�شم 2013- 29 عاما 

“�حلمر«. م�شجعي  �ىل  طريقه  �لإحباط  ي�شق  مل   ،”2014
بعد �لفوز -2�شفر على ولفرهامبتون �لأحد، و�لذي مل يكن كافيا نظر� 

لفوز �شيتي �أي�شا على بر�يتون 4-1، �نتقل م�شجعو ليفربول �إىل �حلانات 
�ملجاورة مللعب “�أنفيلد” ل�حتفال مبا قدمه فريقهم هذ� �ملو�شم، و�لتفكري 
يو�جهون  عندما  م��دري��د،  يف  حزير�ن-يونيو  من  �لأول  يف  ينتظرهم  مبا 

�ملناف�س �ملحلي توتنهام يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
كان �مل�شجع �شتيفن مولغرو و�قعيا يف مقاربته ل�أمور، بقوله لوكالة فر�ن�س 
بر�س “مل �أتوقع �أن يح�شل هذ� �لأمر “�لتتويج”. و�قعيا، كان م�شري �شيتي 
بني يديه”، متطرقا �ىل نهائي دوري �لأبطال بالقول “�أمامنا فر�شة ر�ئعة 

للفوز باللقب “�لقاري” �ل�شاد�س يف مدريد، هذ� كل ما يهمنا �لآن«.
ليفربول  تو�ليا، وي��خ��و���س  �لثاين  للمو�شم  �لأبطال  نهائي دوري 

�ملو�شم بعد ملحمة كروية تاريخية �لأ�شبوع ل���ك���ن���ه ب���ل���غ���ه ه����ذ� 
�أنفيلد  يف  عندما �كت�شح بر�شلونة �لإ�شباين -4�شفر، �ملا�شي 
باخل�شارة ب����ع����دم����ا ب�������د� يف  �مل�����ش��اب��ق��ة  ل��ت��ودي��ع  ط��ري��ق��ه 
“كامب  يف  نو” بث�ثية نظيفة.ذهابا 

ف���ب���د�أ يوم �أم����ا �مل�����ش��ج��ع دوم  ت���اي���ل���ر، 
متفائ�  �لأح���������د 

باإمكانية فوز فريقه 
حقبة  يف  �لأول  باللقب 

�ل��ذي حل  �ل���دوري �ملمتاز 
�ل���درج���ة  دوري  م����ن  ب�����دل 

مو�شم  م����ن  �ب�����ت�����د�ء  �لأوىل 
1992-1993، متحدثا عما �شعر به 

�لوقت  يف  �شيتي  على  بر�يتون  بتقدم  علم  �أن  بعد 
بهدف  ولفرهامبتون  على  متقدما  فريقه  ك��ان  �ل��ذي 

�ل�شنغايل �شاديو مانيه.
�شعرت  بالبكاء.  �شاأجه�س  باأين  �شعرت  بر�يتون،  �شجل  “عندما  وك�شف 

لكن  �لأم��ر  “�للقب”. مل يح�شل  ذلك  با�شتطاعتنا حتقيق  �أن��ه  حقا 
ل �شيء يدعونا للخجل، لدينا فريق ر�ئع وما ز�لت �لفر�س قائمة 

للعب على كل �شيء«.
بالن�شبة للمدرب كلوب �لطامح �إىل �لفوز بلقبه �لأول مع “�حلمر” 
لعبيه  م��ن  ي��ري��د  فهو   ،2015 “�أنفيلد” ع��ام  �ىل  ق��دوم��ه  منذ 

حتويل �لغ�شب �لذي ي�شعرون به جر�ء خ�شارة معركة لقب �لدوري 
�ملمتاز يف �ليوم �لأخري، �ىل �أمر مفيد، ما �أن ينالو� �لوقت �لكايف ملد�و�ة 

�خليبة.
وقال �ملدرب �ل�شابق لبورو�شيا دورمتوند “�إذ� كنت حقا تريد �شيئا، فاأنت 
نهائي  “يف  �شنحاول جم��دد�  م�شكلة.  �أي�شا ل  باخليبة  لت�شعر  معر�س 

دوري �لأبطال”، لكن عليكم منحنا ب�شع �شاعات ل�شتيعاب ما ح�شل«.

هو  ليفربول.  يف  طموحه  �أي�شا  ولكلوب  �شيتي،  يف  م�شروعه  ل��غ��و�ردي��ول 
مبثابة �لعقل �لذي و�شع مد�ميك �لت�شكيلة �حلمر�ء، موهبة تلو �لأخرى. 
�مللعب كلما  �أر�س  يف ح�شاباته و�شغفه �لذي ل يفوت فر�شة لإظهاره على 

�إيجابية، �����������ش����������ج����������ل  نتيجة  حققو�  �أو  هدفا  لعبوه 
هذ� �لفريق هو للم�شتقبل.

“حققنا  �لأمل����������اين  �مل��������درب  ق������ال 
و�أتوقع  م��ذه��ل��ة  ك��ب��رية  خ���ط���و�ت 
�ملزيد، هذه هي �حلقيقة. ل �أعرف 
ما �شيعنيه ذلك يف نهاية �ملطاف”، 
موؤكد� �أن فل�شفته يف �حلياة تقنعه 

د�ئما بوجود فر�شة ثانية.

كل��وب: �صيت��ي ال يقه��ر طامل��ا بق��ي قوي��ا

مع  �مل�شريية  مو�جهته  ح�شم  يوفنتو�س  �شيفه  �إ�شقاط  يف  روم��ا  جنح 
حظوظه  على  مبقيا  ت��و�ل��ي��ا،  �ل��ث��ام��ن  للمو�شم  باللقب  �مل��ت��وج  �لبطل 
�ملرحلة  يف  -2�شفر  عليه  بتغلبه  �أوروب�����ا  �أب��ط��ال  دوري  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 

�ل�شاد�شة و�لث�ثني من �لدوري �لإيطايل.
�لبي�شاء  �لقمي�س �لذي حتول من �خلطوط  �أن تغيري �شكل  ول يبدو 
و�ل�شود�ء �إىل جزء �أبي�س و�آخر �أ�شود ب� خطوط مع جزء زهري يف�شل 
بني �للونني، كان فاأل خري على يوفنتو�س �لذي مني بهزميته �لر�بعة 
يف �ملباريات �ل�شت �لأخرية، بينها �لهزمية �لتي كلفته �خلروج من ربع 

نهائي دوري �أبطال على يد �شيفه �ياك�س �لهولندي “2-1«.
وكان نادي �لعا�شمة باأم�س �حلاجة �ىل هذ� �لفوز �لذي حتقق بف�شل 
دزيكو  �إدي���ن  و�لبو�شني   ”79“ فلورنت�شي  �أل��ي�����ش��ان��درو  �ل��ق��ائ��د  ه��ديف 
�لثالث  �ملركزين  بطاقتي  على  �ل�شر�ع  د�ئرة  يف  �أبقاه  �إذ   ،”90+2“
و�لر�بع �ملوؤهلتني �ىل دوري �لأبطال، بعدما ح�شمت �لبطاقتان �لأوليان 

ل�شالح يوفنتو�س ونابويل �لو�شيف.
ورفع روما ر�شيده �إىل 62 نقطة يف �ملركز �ل�شاد�س بفارق ث�ث نقاط 
عن �أتالنتا �لذي �أ�شبح ثالثا موقتا بفوزه �ل�شبت على جنوى “1-2”، 
وذلك بانتظار مبار�ة �إنرت مي�ن �لر�بع حاليا “63” مع �شيفه كييفو 
�لثنني، فيما يحتل مي�ن �ملركز �خلام�س بفارق �ملو�جهتني �ملبا�شرتني 

مع نادي �لعا�شمة.
ويختتم روما مو�شمه �شد �شا�شوولو وبارما، فيما يخو�س �أتالنتا، بعد 
نهائي �لكاأ�س �لأربعاء �ملقبل �شد لت�شيو، مبار�ة �شعبة خارج ملعبه �شد 
مع  ملعبه  خ��ارج  �إن��رت  يلعب  فيما  �شا�شوولو،  ��شت�شافة  قبل  يوفنتو�س 
نابويل ثم على �أر�شه �شد �إمبويل، وجاره مي�ن مع فورزينوين �لهابط 

�ىل �لدرجة �لثانية و�شبال.
وكان يوفنتو�س �لطرف �لأف�شل يف �ل�شوط �لأول و�شنحت للكولومبي 
6 بعد متريرة  �لدقيقة  �لت�شجيل منذ  ك��و�در�دو فر�شة لفتتاح  خو�ن 
من �لأملاين �إميري جان، لكن �حلار�س �نطونيو مري�نتي تاألق يف �لدفاع 
عن مرماه، ثم كرر �لأمر يف �لدقيقة 15 مبو�جهة �لأرجنتيني باولو 
�لربتغايل  �لنجم  من  م��ر�وغ��ة  فا�شل  بعد  �لكرة  و�شلته  �ل��ذي  ديبال 

كري�شتيانو رونالدو.
وكاد رد روما �أن يثمر عن هدف لكن �لعار�شة نابت عن �حلار�س �لبولندي 
قبل   ،”17“ بيليغريني  لورنت�شو  ت�شديدة  ب�شدها  ت�شي�شني  فويت�شيخ 
بدوره  ��شطدم  �ل��ذي  ديبال  عرب  �ملقابلة  �جلهة  �ىل  �خلطر  ينتقل  �أن 

مري�نتي �لذي �شد �لكرة مب�شاعدة �لقائم “28«.

روما يبقي على حظوظه 
بدوري �الأبطال 

•• العني - الفجر
نهيان  �آل  طحنون  بن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل  �فتتح 
بطولة �لب�ي �شتي�شن وح�س �لبي�س و�لفيفا �لتي 
مب�شاركة  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  ��شتاد  ق��اع��ة  ت�شت�شيفها 
�أقيم  حيث   ، �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  خمتلف  م��ن  ك��ب��رية 
وعدد  و�لبطولة  �حلفل  ر�ع��ي  بح�شور  ر�ئ��ع  حفل 
كبري م��ن �ل���ع��ب��ني و�جل��م��ه��ور وو���ش��ائ��ل �لإع�م 

�ملختلفة.
�شعار  حت��ت  �خلام�شة  ن�شختها  يف  �لبطولة  وت��ق��ام 
يف  100 لعباً  “ �لت�شامح منهج حياة” مب�شاركة 
�لبي�س  وح�����س  لعبة  يف  لع��ب��اً  و50   ، �لفيفا  لعبة 
و40 لعباً من �أ�شحاب �لهمم من جمعية �لإمار�ت 
لل�شم ، وتخلل حفل �لفتتاح فقر�ت تر�ثية و�شعرية 

جتاوب معها �حل�شور كثري�ً.
 وتوجه معايل ر�عي �لبطولة  بكلمة للح�شور موؤكد�ً 
�شعادته برعاية بطولت �لألعاب �للكرتونية ملا لها 

�شعار�ت  حت��ت  �ملجتمع  خدمة  يف  جمة  ف��و�ئ��د  م��ن 
�نط�ق  و�أع��ل��ن   ، �لريا�شية  و�ل���روح  �لت�شامح  ع��ام 
عمر  �ل�عبني  بني  ��شتعر��شية  مببار�ة  �لبطولة 
�لها�شمي بطل �لن�شخة �ل�شابقة و�شهيل �لعامري. 
و�أ�شاف :” �أبارك للقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت 
�ليوم  و�أت�������ش���رف   ، �ل��ف�����ش��ي��ل  �ل�����ش��ه��ر  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
بتو�جدي يف معية �ل�شباب �لطيب من �أجل �فتتاح 
�مل�شاركني  جلميع  و�أمتنى   ، �لر�ئعة  �لبطولة  هذه 
�شريف  تناف�س  يف  �لأوق���ات  �أروع  ق�شاء  و�جلمهور 
بخو�س هذه �لريا�شة �ملهمة«. و�أردف :” لبد من 
�لتذكري بقيم �لت�شامح يف جمتمعنا و�لريا�شة دوماً 
�إحدى �أهم و�شائل �لرتويج لقيم �لت�شامح و�لدمج 
، وريا�شة �لألعاب �لإلكرتونية �أ�شبحت جزًء  مهماً 
من �ملمار�شة �ملجتمعية لل�شغار و�لكبار لذلك علينا 
�لإيجابية  �مل�شاعر  ت��ع��زز  كريا�شة  ن�شتثمرها  �أن 
وحتفز عقول وقلوب ممار�شيها ملا فيه �خلري دوماً«. 
وُتقام �لبطولة وفقاً لنظام �ملجموعات و�لت�شفيات 

وربع  �لنهائي  ثمن  �إىل  �لكلي  �لعدد  من  �ملتدرجة 
�لذي  �لبطولة  نهائي  ثم  �لنهائي  ون�شف  �لنهائي 

يتم فيه تكرمي �أ�شحاب �ملر�كز �لث�ثة �لأوىل.
�كتمال  �لتاج  �لبطولة مكي  رئي�س  �أك��د  من جانبه 
حت�����ش��ري�ت��ه��م لن���ط����ق �ل��ب��ط��ول��ة ، م��ع��رب��اً عن 
�شعادتهم بت�شريف معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون 
بح�شور حفل �لفتتاح و�ط�قه للبطولة. و�أ�شاف 
ب�شورة  �لبطولة  تاأتي  لأن  حت�شري�تنا  �أكملنا   ”:
و�شعيدون   ، �مل�����ش��ارك��ني  ط���م���وح���ات  ت��ل��ب��ي  ر�ئ���ع���ة 
�مل�شاركني من  �لهمم  �أ�شحاب  مب�شاركة �ل�عبني  
تكون  ب���اأن  ق��ر�رن��ا  وك���ان  لل�شم  �لإم�����ار�ت  جمعية 
و�لت�شامح  �لدمج  قيم  لتعزيز  جمانية  م�شاركتهم 

يف �ملجتمع«.
�مل�شاركني  و�جلمهور  :” نرجو من جميع  و�أردف 
�ل��ت�����ش��ام��ح كمنهج  ب��ات��ب��اع  �ل��ب��ط��ول��ة  ���ش��ع��ار  تطبيق 
حياة بالروح �لريا�شية و�لتناف�س �ل�شريف و�للعب 

�لنظيف ». 

•• العني – الفجر
ت�شوير – حممد معني

دخ�����ل�����ت ب����ط����ول����ة ع��������ام �ل���ت�������ش���ام���ح 
�مل�شري مر�حلها  للنادي  �لرم�شانية 
�لإثارة  �رتفاع معدلت  بعد  �حلا�شمة 
�أج������ل خ���ط���ف بطاقة  م����ن  و�ل���ن���دي���ة 
و�ملناف�شة  �لنهائي  ربع  للدور  �لتاأهل 
ت�شت�شيفها  �لتي  �لبطولة  لقب  على 
م���ع��ب ����ش��ت��اد ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 

بالقطارة.
مو�جهة  غ���ف���رية  ج���م���اه���ري  ت���اب���ع���ت 
ف��ري��ق��ي �ل��ن��ادي �مل�����ش��ري �أ ودر�ج����ون 
مناف�شات  ���ش��م��ن  و�مل����ث����رية   �ل��ق��وي��ة 
�ملجموعة �لأوىل حيث متكن در�جون 
م���ن خ��ط��ف �ل���ف���وز يف �آخ����ر �لأوق�����ات 
ر�فعاً     1-2 ل�شاحله  �ملبار�ة  لتنتهي 
ر�شيده �إىل 6 نقاط وي�شمن �لتاأهل 
فريقا  وت��ع��ادل   ، �لنهائي  رب��ع  ل��ل��دور 
���ش��رط��ة �ل��ع��ني و�ل��ع��م��ي��د ب��ه��دف لكٍل 
�ملتاأهل  �لثاين  �لفريق  هوية  ليتاأجل 
للمجموعة  �لأخ�����رية  �جل���ول���ة  ح��ت��ى 
�ملجموعة  مناف�شات  و�شمن  �لأوىل. 
�ل��ث��ان��ي��ة ح��ج��ز ح��ام��ل �ل��ل��ق��ب فريق 
�جل��ال��ي��ة �مل��غ��رب��ي��ة م��ق��ع��ده يف �ل���دور 
�ل���ث���اين ب���ف���وز م�����ش��ت��ح��ق ع��ل��ى فريق 
لُي�شبح  ن��ظ��ي��ف��ة  ب��رب��اع��ي��ة  �جل���زي���رة 
بينما   ، �ل�شد�رة  نقاط يف   6 ر�شيده 
ف���از ف��ري��ق ن��ع��م��ة ع��ل��ى ���ش��ب��اب �ليحر 
ويف  ن��ق��اط.   4 ر�شيده  و�أ�شبح   1-3
�ملجموعة �لثالثة تعادل فريق �لنادي 
�مل�شري ب بطعم �خل�شارة مع �جلالية 
�للبنانية �أ بهدف لكٍل لي�شبح ر�شيده 
4 نقاط  ، و�شمن فريق �ملقام مقعده 
يف رب���ع �ل��ن��ه��ائ��ي ب�����ش��ت ن��ق��اط بفوزه 
�لأخ������ري ب���ه���دف ن��ظ��ي��ف ع��ل��ى �لعني 

�شيتي و�أ�شبح ر�شيده 6 نقاط.
و�����ش����م����ن ف����ري����ق����ي ب����وك����اج����ون����ي����ورز 
و�ل���رو����ش���ة �ل�����ش��رق��ي��ة �ل���ت���اأه���ل لربع 

�جلالية  ع���ل���ى  ب���ف���وزه���م���ا  �ل���ن���ه���ائ���ي 
�للبنانية ب 2-1  و �جلالية �لأردنية 

تو�لياً.  1-3
 مب�ري�ت اليوم 

�ليوم  ح���ا����ش���م���ة  م����و�ج����ه����ات  جت�����ري 

للدور  �ملتاأهلة  �لفرق  هوية  لتحديد 
�ل��ن��ه��ائ��ي ، ح��ي��ث ي���و�ج���ه فريق  رب����ع 
�لعا�شرة  يف  �ل��ع��م��ي��د  ف��ري��ق  در�ج�����ون 
ويف   ،  1 �مللعب  �أر�شية  على  و�لن�شف 
�جلزيرة  فريقا  يلتقي   2 رق��م  �مللعب 

�ل��ي��ح��ر. ويف �حل��ادي��ة ع�شرة  و���ش��ب��اب 
و�لربع يلتقي فريقا �جلالية �ملغربية 
قوية  ومو�جهة   ، ونعمة يف �مللعب 1  
جت��م��ع �ل��ن��ادي �مل�����ش��ري ب و�مل��ق��ام يف 

ملعب 2.       

برع�ية �شعيد بن طحنون

�نطالق بطولة وح�س �لبي�س و�لفيفا مب�صاركة 200 العب 
�شعيد بن طحنون : ب�لري��شة نت�ش�مح ونعزز قيم املجتمع االأ�شيلة

 مواجه�ت ح��شمة حتدد هوية املت�أهلني يف رم�ش�نية ع�م الت�ش�مح 4 للن�دي امل�شري

»در�جون« يخطف �لفوز من �لنادي »�مل�صري ب« وي�صمن �لتاأهل
»اجل�لية املغربية« يدافع عن لقبه ويت�أهل لربع النه�ئي

الت�ج : �شعيدون مب�ش�ركة 40 من جمعية ال�شم



ماذ� فعل بوتن عندما �لتقى مبعلمته �ل�صابقة؟
للرئي�س  �إن�شانيا  جانبا  رو�شيا  يف  �لن�شر  ي��وم  �حتفالت  �أظ��ه��رت 
ملقابلة  وقته  ج��زء� من  �ل��ذي خ�ش�س  بوتن،  �لرو�شي، ف�دميري 

�شخ�س ذ�ت �أثر على حياته عندما كان طف�.
و�لتقى بوتن باأول مدّر�شة له عندما كان طف�، وهي �مر�أة ��شمها 
فري� غوريفيت�س »86 عاما«، و�لتي در�شت بوتن �للغة �لأملانية قبل 

ع�شر�ت �ل�شنني.
ورحب بوتن مبدر�شته �ل�شابقة بحر�رة د�خل �لق�شر �لرئا�شي يف 
مو�شكو، قبل �أن يقبل يديها ور�أ�شها، ود�ر بينهما حو�ر ق�شري، ثم 
�أنها تتذكر بوتن جيد�، و�أنه  ودعها. وكانت غوريفيت�س قد �أكدت 
كان �شعلة من �لن�شاط و�ل�شغب �أيام �لدر��شة، وذلك خ�ل مقابلة 
�أجرتها �لعام �ملا�شي. وقالت: »كان يفوت �حل�ش�س، ويفتح جميع 
�لأبو�ب، ثم ي�شرخ �أنه �أنا.. لقد كان متعبا جد�، بالطبع كان مليئا 
�لن�شر،  بيوم  �لع�شكري  �حلفل  مر��شم  بوتن  وح�شر  بالطاقة". 
خ�ل  �ل��ن��ازي��ة،  �أملانيا  على  بانت�شارها  رو�شيا  فيه  حتتفل  �ل��ذي 

�حلرب �لعاملية �لثانية عام 1945.

عالج �الأور�م �لدماغية ب�صم �لعقارب
يف  م��وج��ود�  مركبا  ت�شتخدم  ج��دي��دة  ت�شوير  تقنية  علماء  ط��ّور 
�ملر�حل  يف  �لدماغية،  �لأور�م  روؤي��ة  لت�شهيل  وذل��ك  �لعقارب،  �شم 
مبركز  فريق  طوره  �لذي   "BLZ-100" �ملبكرة. ويعمل �ملركب 
�شركة  مع  بالتعاون  �أجنلو�س  لو�س  يف  �لطبي  �شايناي«  »�شيد�رز 
»ب�يز بيو�شاين�س«، على �إ�شاءة �لورم، �لأمر �لذي ميكن جر�حي 
�لأع�شاب من �حل�شول على �شورة �أف�شل ملوقع ومدى منو �لأور�م 
�خلبيثة و�لتي غالبا ما ي�شعب �إز�لتها ب�شبب تد�خلها مع �لأور�م 
�حلميدة. ووفق ما نقلت جملة »نيوزويك« �لأمريكية، فاإن �لعلماء 
�أعطو� �ملر�شى �ملركب BLZ-100 ممن لديهم �أور�م دماغية �إىل 
جانب »�لفلور�شنت« �مل�شع، �لذي يتوهج عند حتفيزه بالليزر، وهو 
يف  وخ�شو�شا  دقيق  ب�شكل  �خلبيثة  �لأور�م  روؤي��ة  يف  �شاعدهم  ما 

حالت »�لورم �لدبقي«، �لذي ي�شيب �لدماغ و�حلبل �ل�شوكي.
�ل��ذي ميثل ما يقارب ثلث حالت  »�ل��ورم �لدبقي«،  ول ي�شتجيب 
�لأور�م �لدماغية للع�ج �لكيميائي، لذ� يكون �لتدخل �جلر�حي 

�حلل �لفعال لإز�لته، وهو ما ت�شاعد فيه �لتقنية �حلديثة.
ورغم �أن �لعينة، �لتي �شملتها �لدر��شة كانت �شغرية ن�شبيا، �إل �أن 
�أخرى  �أنو�ع  �لعلماء يرون فيها ح� و�عد� للم�شاعدة يف ت�شوير 
من �خل�يا �ل�شرطانية، مع �لتاأكيد على �شرورة �إخ�شاعها ملزيد 
�ملو�فقة عليها من قبل  �أف�شل قبل  �لأبحاث لتقييمها ب�شكل  من 

�إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية.

جوبا حتظر �ملالهي �لليلية
�لليلية  �مل�هي  كل  حظر  بيان،  يف  �ل�شود�ن  جنوب  رئا�شة  �أعلنت 
و�حلد من �شاعات فتح �حلانات يف �لعا�شمة جوبا ب�شبب »�أعمال 

غري �أخ�قية« حتدث فيها.
ب��اأن »حكومة ولي��ة جوبيك حظرت كل �مل�هي  �لرئا�شة  و�أف��ادت 

�لليلية و�حلانات و�لعرو�س �ملو�شيقية �لليلية يف مدينة جوبا".
وقال حاكم جوبا، �وغو�شتينو جاد�هلل و�ين، يف �شريط فيديو ن�شر 
�أن  �حلانات ميكن  لكن  �شتغلق،  �لليلية  �مل�هي  �إن  في�شبوك  على 
زبائن  ��شتقبال  ميكنها  ول  �لأوىل  �مل�شاء  �شاعات  يف  �أبو�بها  تفتح 

خ�ل �لنهار.
يح�شل  م��ا  لأن  �لليلية  �مل���ه��ي  ك��ام��ل  ب�شكل  »�شنحظر  و�أو���ش��ح 
خطري فعليا على م�شتقبل �لب�د«،  م�شيفا �أن مر�هقني يف �شن 

13 عاما يرتادون �مل�هي �لليلية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�إخطبوط ينتقم من فتاة 
كانت مدونة �شينية �شابة حتاول تناوله على �لهو�ء مبا�شرة، �إل �أنها مل تعلم �أنه �شينتقم منها بقوة على حماولتها 

تلك. لكن هجوم �لإخطوط �ملوؤمل عاد بالنفع عليها، �إذ حققت ما كانت تتوق �إليه طويً�.
�أ�شاب �لرعب مدونة �شينية �أثناء نقلها على �لهو�ء ملحاولتها تناول �إخطبوط حي، حيث حاول �لكائن �لدفاع عن 
�لفتاة  تناوله حياً عرب �للت�شاق بوجه  �لإخطبوط �شد حماولة  �لثمانية. وحاول  �أذرع��ه  نف�شه منها م�شتخدماً 
�مللت�شقة  �لبحري  �لكائن  �إز�ل��ة جم�شات  �شعيها  �لأمل حني  �لفتاة من  لت�شرخ  باأذرعه،  �ملوجودة  �ملا�شات  بو��شطة 

بجلدها.
�شايد جريل ليتل �شيفني«  »�شي  �ل�شينية  �ملدونة  بالفعل على وجه  ُملت�شقاً  �لإخطبوط  �لفيديو يظهر  يف بد�ية 
�أي خوف من �لكائن �ملتعدد �لأذرع. لكن عندما حاولت  �أن تبدي  �ملاأكولت �لبحرية، دون  �ملعروفة بحبها لتناول 

نزعه من عليها، �أدركت مدى �لت�شاقه بجلدها مما �أ�شابها بالرعب لتغط يف نوبة من �لبكاء.
فا�شطرت �لفتاة �إىل ��شتخد�م كامل قوتها لنزع �لإخطبوط من خدها، ور�حت ت�شرخ قائلة: »هذ� موؤمل ل �أ�شتطيع 

�إز�لته".
يف نهاية �ملطاف ��شت�شلم �لإخطبوط �ملنتقم بعد �أن ت�شبب بالت�شاقه على وجهها يف جرحه، وجنحت �ملدونة يف نزعه 

لتقول »�شاأقوم باأكله يف �لفيديو �لقادم".
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خدعوك فقالو�.. �لفحم لتنظيف �الأ�صنان
يتنامى �نت�شار ��شتخد�م معاجني �لأ�شنان بالفحم بني �شفوف �مل�شتهلكني، 
وذلك بف�شل حم�ت ت�شويقية تنظمها �ل�شركات �ملنتجة لها، و�عدة باأ�شنان 

�شحية نا�شعة �لبيا�س.
م��ن معاجني  �ل��ن��وع  ل��ه��ذ�  �ل��ع��دي��دة  بالفو�ئد  �ل�شركات  تلك  �دع���اء  ورغ���م 
�لأ�شنان، �إل �أن در��شة حديثة �شادرة عن »كينغز كوليدج« يف لندن بالتعاون 
و«فلكلور  ت�شويقية«  »حيل  ثمرة  باأنها  و�شفتها  »مان�ش�شرت«،  جامعة  مع 
�لفحم على  ق��درة معجون  دليل على  �أن��ه ما من  �لدر��شة  قدمي". وبينت 
تبيي�س �لأ�شنان �أكرث مقارنة باملعاجني �لعادية، هذ� �إىل جانب �ملخاطرة 

بتعري�س �لأ�شنان للت�شو�س.
وتزعم معاجني �لفحم بقدرتها على ��شتخ��س �ل�شموم ب�شكل طبيعي من 
�أ�شرفو� على  �أنها بح�شب �لعلماء �لذين  �إل  �إز�لة �لبقع،  �للثة، ف�ش� عن 
�لدر��شة تفتقر لعن�شر مهم ل�شحة �لأ�شنان وهو »�لفلور�يد«، �لذي يلعب 

دور� مهما يف �لق�شاء على �لت�شو�س و�إز�لة طبقة »�لب�ك".
وتعليقا على �لدر��شة �لتي ن�شرت يف جملة »طب �لأ�شنان« �لربيطانية، قال 
�ملنتجة  �ل�شركات  »تنفق  كوهني:  غرينول  جوزيف  �لدر��شة،  باحثي  كبري 
ي�شارك فيها م�شاهري ف�ش�  �لتي  �لإع�نات  �لكثري على  �لفحم  ملعاجني 
�لتو��شل �لجتماعي يف �لرتويج لفو�ئدها دون  عن �لعتماد على مو�قع 
�أي �أدلة تدعم تلك �لدعاء�ت". و�أ�شاف: »حتد طبيعة معجون �لفحم من 
�أن  كما  �لأ�شنان،  ت�شو�س  من  للوقاية  �ل�شروري  �لن�شط  �لفلور�يد  كمية 
تاأثري �لتبيي�س ل يختلف كثري� عن �أي معجون عادي �آخر". وكان خرب�ء 
يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية قد ك�شفو� يف �لعام 2017 من خ�ل در��شة 

كبرية عن �أن 8 يف �ملئة فقط من معاجني �لفحم حتتوي على �لفلور�يد.

فيتنام تعدم 1.2 مليون خنزير 
بحمى  �مل�شابة  �مل��ز�رع  خنازير  من  مليون   1.2 �أعدمت  �إنها  فيتنام  قالت 
�خلنازير �لأفريقية مع ��شتمر�ر �نت�شار �لفريو�س �شريعا يف �لدولة �لو�قعة 
يف جنوب �شرق �آ�شيا. ومتثل �خلنازير ث�ثة �أرباع �إجمايل �للحوم �مل�شتهلكة 
يف فيتنام �لتي يبلغ عدد �شكانها 95 مليون ن�شمة. وي�شتهلك �لفيتناميون 

معظم �لث�ثني مليون خنزير �لتي تتم تربيتها يف �ملز�رع.
�نت�شر يف  �شباط ثم  �لفريو�س لأول مرة يف فيتنام يف فرب�ير-  ومت ر�شد 
باملئة من   40 �لدولة بنحو  ي��زود  �ل��ذي  ناي  �إقليما من �شمنها دوجن   29
�لقت�شادي  �ملركز  منه  ت�شي  هو  ��شته�كها يف مدينة  يتم  �لتي  �خلنازير 

يف جنوب �لب�د.
وتطور  للغاية  مرتفع  �لفريو�س  �نت�شار  »خطر  بيان  يف  �حلكومة  وقالت 
ر�شد  يف  ف�شلت  �لأقاليم  من  �لعديد  �إن  �حلكومة  وقالت  معقد".  �لوباء 
نق�س  �إىل  يرجع  وه��ذ�  م�ئم  ب�شكل  �مل�شابة  �خلنازير  و�إع���د�م  �لتف�شي 

�لتمويل و�مل�شاحة �ملطلوبة لدفن �خلنازير �لنافقة.

هل �صتقوم �أملانيا بحظر 
حمل �ل�صكاكني؟

ع����دد م���ن �ل����ولي����ات �لأمل���ان���ي���ة يف 
و��شع  حظر  ف��ر���س  نحو  طريقها 
�لأ�شلحة  ح���م���ل  ع���ل���ى  �ل���ن���ط���اق 
�لأماكن  ذل���ك  يف  مب���ا  �ل��ب��ي�����ش��اء، 
للبع�س  منطقياً  ي��ب��دو  ق��د  �ل��ت��ي 

وجود �شكاكني بها.
�أم���ام جمل�س  ق��ان��ون  ُق��دم م�شروع 
»بوند�شر�ت«  �لأمل��ان��ي��ة  �ل���ولي���ات 
�لأ�شلحة  ح��م��ل  ح��ظ��ر  �إىل  ي��دع��و 
�لت�شوق  م�����ر�ك�����ز  يف  �ل���ب���ي�������ش���اء 
وحم������ط������ات �ل����ق����ط����ار وم�����و�ق�����ف 
�لكبرية.  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �حل��اف���ت 
ووف�����ق�����اً ل�����ش��ح��ي��ف��ة »ز�رب������روك������ر 
م�شروع  ف��اإن  �لأملانية،  ت�شايتوجن« 
نطاق  تو�شيع  على  ين�س  �لقانون 
حمل  فيها  ُيحظر  �ل��ت��ي  �لأم��اك��ن 
تلك  لت�شمل  �لبي�شاء،  �لأ���ش��ل��ح��ة 

�لتي يوجد بها ح�شود من �لنا�س.
وتقدمت وليتا برمين و�شك�شونيا 
�ل�شفلى مب�شروع �لقانون خوفاً من 
�لتجمعات  وق��وع هجمات طعن يف 
فقر�ت  �أ������ش�����ارت  ح���ي���ث  �ل����ع����ام����ة، 
»�خلطورة  �إىل  �ل��ق��ان��ون  م�����ش��روع 
�لبالغة« لهجمات �لطعن ووقوعها 

»باأعد�د كبرية".
وين�س م�شروع �لقانون على حظر 
�لتي يزيد ن�شلها  �ل�شكاكني  حمل 
�لأماكن  يف  �شنتيمرت�ت  �شتة  عن 
�لأق�شى  ب��احل��د  م��ق��ارن��ة  �ل��ع��ام��ة، 
�ل�شكني،  لن�شل  حالياً  به  �مل�شموح 
�شنتيمرت�ً.   12 �إىل  ي�شل  و�ل���ذي 
كما يحظر م�شروع �لقانون، �لذي 
ينال  �أن  �لأملانية  �ل�شحيفة  تتوقع 
مو�فقة كبرية يف جمل�س �لوليات، 
��شتخد�م �ملطو�ة ب�شكل كامل بغ�س 

�لنظر عن طول ن�شلها.

في�صبوك حتذف ح�صابات 
تن�صر �أخبار� كاذبة 

عدد�  ح��ذف��ت  �إن��ه��ا  في�شبوك  �شركة  ق��ال��ت 
من �حل�شابات �لإيطالية من على من�شتها 
نظر� لكونها �إما ز�ئفة �أو تن�شر �أخبار� كاذبة 
وذل���ك ق��ب��ل �ن��ت��خ��اب��ات �ل��ربمل��ان �لأوروب����ي 

�ملقررة يف وقت لحق هذ� �ل�شهر.
�لتدخل  م���ن  �لأوروب���������ي  �لحت������اد  وح�����ذر 
�ملقررة  �لن��ت��خ��اب��ات  ح��م��ل��ة  يف  �خل���ارج���ي 
�أي����ار  م���اي���و-   26 �إىل   23 م���ن  �ل���ف���رتة  يف 
�أبريل-  يف  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�شية  حثت  كما 
ن��ي�����ش��ان ج��وج��ل وف��ي�����ش��ب��وك وت���وي���رت على 
�لكاذبة قبل  للت�شدي ل�أخبار  �ملزيد  بذل 

�لنتخابات.
�إيطاليا  يف  في�شبوك  با�شم  متحدث  وق��ال 
»حذفنا  �لإل�����ك�����رتوين  ب���ال���ربي���د  ب���ي���ان  يف 
و�ملتكررة  �ل��ك��اذب��ة  �حل�����ش��اب��ات  م��ن  �شل�شلة 
و�لتي خرقت �شيا�شاتنا �ملتعلقة بامل�شد�قية 
ب�شبب  وذل��ك  �شفحات  عدة  �إىل  بالإ�شافة 
�نتهاك �للو�ئح �خلا�شة بتغيري �لأ�شماء".

�أ�صعل �لنري�ن يف قطة على في�صبوك
على  �أق���دم  فتى  على  �لقب�س  �مل�شرية  �ل�شرطة  �أل��ق��ت 
ذكرت  ح�شبما  حية،  ت��ز�ل  ل  كانت  قطة  يف  �لنار  �إ�شعال 
�لوكالة  وقالت  �لر�شمية.  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �أن��ب��اء  وكالة 
فيديو  �نت�شار  ر���ش��دت  �مل�شرية  �لأم��ن��ي��ة  »�لأج���ه���زة  �إن 
فيه  يظهر  في�شبوك،  �لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على 
�لنري�ن يف قطة".  باإ�شعال  قيامه  �أثناء  �لأ�شخا�س  �أحد 
�شفوف  يف  كبري�  و��شتياء  و��شعا  ج��دل  �لت�شجيل  و�أث��ار 
�ل�شرطة  دفع  �لذي  �لأم��ر  �لتو��شل،  م�شتخدمي مو�قع 

�إىل �لتحرك و�لتحقيق يف �حلادثة.
وبعد �شاعات من �لتحري، متكنت �أجهزة �لبحث �جلنائي 
يف مديرية �أمن �لغربية، يف دلتا �لنيل، من �لو�شول �إىل 
�جلاين، وهو طالب يف �ل�شف �لأول �لثانوي، ويبلغ من 
�إنه  وق��ال  فعلته،  بارتكاب  �لفتى  و�أق��ر  عاما.   14 �لعمر 

عقب تعر�س �لقطة للده�س ب�شيارة، �أر�د �إنهاء حياتها.
وذك�����رت �ل�����ش��رط��ة �مل�����ش��ري��ة �أن����ه مت �ت���خ���اذ �لإج������ر�ء�ت 

�لقانونية �ل�زمة بخ�شو�س ما جرى.

غربان ترد �جلميل ملطعمها!
رجل طاملا كان حمباً للطيور ويقوم مب�شاعدة عائلة من 
�لغربان. لكنه مل يتخيل �أن ترد له �لطيور �جلميل يوماً 
�لرجل  قيام  �ل��غ��رب��ان على  م��ن  ف��رد فعل جمموعة  م��ا. 

باإطعامها ل�شنو�ت متتالية �أذهله!
على  ح�شابه  عرب  د�لكوي�شت،  �شتو�رت  �لأمريكي  �أع��رب 
موقع »تويرت«، عن ذهوله من رد فعل �أ�شرة من �لغربان 
�إطعامه لها با�شتمر�ر لعدة �شنو�ت. وكتب �شتو�رت  على 
عن قيام �لغربان موؤخر�ً برتك غ�شنني من �ل�شنوبر له 
ليومني متتاليني، وهو ما �عتربه �شتو�رت كرماً و�بتكار�ً 

من �لغربان يف �لتعبري عن �لمتنانها.
مل يتخيل �لرجل كذلك �أن ما ن�شره على موقع »تويرت«، 
باهتمام  �شيحظى  �ل��غ��رب��ان،  ق�شة  تفا�شيل  ���ش��رد  حيث 
�لألف على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، حيث قام حو�يل 
بالإ�شافة  �لق�شة،  تغريد  باإعادة  م�شتخدم  �آلف  ع�شرة 

�إىل ردود وتعليقات من حو�يل 35 �ألف م�شتخدم.
و�أ�شاف �شتو�رت �أن �لغربان قامت ببناء ع�س على �شجرة 
�شماع  و�أ�شرته  هو  ��شتطاع  ولذلك  منزلهم،  حديقة  يف 
�شوت �شغار �لغربان �أثناء قيام و�لديهم باإطعامهم. ويف 
يوم ما، �شقط �لغر�بان �ل�شغري�ن من ع�شهما، ليجدهم 
�شتو�رت على �لأر�س غري قادرين على �لطري�ن، ومن ثم 

قام بو�شعهما على �شجرة ليعود بهم و�لد�هما للع�س.
للغربان  �لطعام  ب��رتك  يقومون  و�أ�شرته  �شتو�رت  وظ��ل 
�أي�شاً عندما لزم  منذ ذلك �حلني. كما قامو� بع�جهم 
�لأمر، حيث حتدث عن قيامه با�شت�شافة �أحد �لغربان يف 

حمام منزلهم لعدة �أيام نتيجة لإ�شابته. 

»ج�صم غريب« يف �صماء غال�صكو
�أظهر ت�شجيل م�شور ج�شما غريبا يطري يف �شماء مدينة 
و��شع  ن��ط��اق  على  �حل���رية  �أث���ار  �ل�شكتلندية،  غ��شغو 
�شحيفة  ذك��رت  ح�شبما  �لجتماعي،  �لتو��شل  مب��و�ق��ع 
يحلق  وهو  �لغريب  �جل�شم  وب��د�  �لربيطانية.  »م��ريور« 
�شمايل  �أ�شكتلند�  م��دن  �أك��رب  غ��شكو،  مدينة  �شماء  يف 
بريطانيا، ومت ت�شويره يف وقت متاأخر من يوم �جلمعة، 

بعد ليلة من �لأمطار �لغزيرة يف �ملدينة. املمثلة بوليوود الهندية كي�را اأدف�ين اأثن�ء اإطالقه� للفيلم الهندي كبري �شينغ يف مومب�ي.  اأ ف ب 

�أ�صو�ء �صاحرة ت�صطع 
يف �صماء �الألب

�إيطالية  م��دي��ن��ة  ���ش��م��اء  ت������ألأت 
ب��األ��و�ن ب��ر�ق��ة، يف �أك��رب مهرجان 
لل�شوء يف منطقة �لألب، و�لذي 
رك�����ز ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �مل����ي����اه و�آث������ار 

�لتغري�ت �ملناخية.
لل�شوء  م��ه��رج��ان  �أك����رب  وح����ول 
�لألب،  �لإط���ق يف منطقة  على 
»معر�س  �إىل  بري�شانوين  مدينة 
ع���رو����س �شخمة  م���ع  م���ف���ت���وح«، 
بف�شل  وذل���ك  �لطلق،  �ل��ه��و�ء  يف 

�إبد�عات 24 فنانا عامليا.
وم�����زج �مل���ه���رج���ان ب���ني �لأ����ش���و�ء 
و�ل��ف��ن و�مل����اء و�ل��ط��ب��ي��ع��ة، بهدف 
رف���ع �ل��وع��ي ب�����ش��اأن �أه��م��ي��ة مياه 
ذك���رت وكالة  م��ا  �جل��ب��ال، ح�شب 

رويرتز.
وح���ل���ق���ت ط����ائ����ر�ت ورق����ي����ة على 
�شكل �أ�شماك يف �لظ�م، وت�شمن 
�لأعمال  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �مل��ه��رج��ان 
�لفنية �لتي جذبت �ل�شائحني من 

جميع �أنحاء �إيطاليا و�أوروبا.
ورك���زت �أع��م��ال فنية �أخ���رى على 
�أه���م���ي���ة �ل���ق���م���ر و�مل������د و�جل������زر، 
تاريخ  �مل��ي��اه يف  وك��ذل��ك على دور 
فيديو  �إذ جرى عر�س  �لب�شرية، 

يو�شح ذلك.
بع�س  �لأل�������ب  ج���ب���ال  و����ش���ه���دت 
�ل����ظ����و�ه����ر ن���ت���ي���ج���ة �ل���ت���غ���ري�ت 
�لفي�شانات  تكر�ر  مثل  �ملناخية، 

و�لنهيار�ت �جلليدية.

كيف يتنف�س �لكتكوت د�خل �لبي�صة؟
مغلقة.  بي�شة  د�خ��ل  �حليو�نات  بع�س  �شغار  ينمو 
ق�شرة  د�خ���ل  يتنف�شون  ك��ي��ف  ي��وم��اً  ت�����ش��اءل��ت  ف��ه��ل 
�لبي�شة �ل�شلبة �لتي ل حتتوي على ثقوب مرئية 
للوظائف  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لأك�����ش��ج��ني  مب����رور  لل�شماح 

�حليوية؟
توفر بي�شة �لطيور و�حليو�نات �لتي تبي�س �لبيئة 
و�لغذ�ء،  �حل��ر�رة  لنمو �شغارها من حيث  �ملنا�شبة 
�لإن�شان  عند  �ل��رح��م  وظيفة  ي�شابه  �ل���ذي  �لأم���ر 
بالن�شبة ل�أجنة حلمايتها وتاأمني منوها �إىل حني 
فتلك  للتنف�س  بالن�شبة  �أم��ا  �ل��ع��امل.  �إىل  خروجها 

م�شاألة �أخرى.
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وق��ائ��ي��اً  دور�ً  �لبي�س  بيا�س  يلعب 
�أو   - �ل�شفار  يحافظ  بينما  للربوتني،  م�شدر  �أن��ه 
�لعنا�شر  وت��وف��ري  �ل����دفء  ع��ل��ى  �لبي�شة  يف   - �مل���ح 
ماذ�  لكن  د�خلها.  �جلنني  لنمو  �ل�زمة  �لغذ�ئية 
ت�����ش��اءل��ت كيف  �أن  ل��ك  ع��ن �لأك�����ش��ج��ني؟ ه��ل �شبق 
باإمكان �لفرخ- �لكتكوت، �أو �شغري بع�س �لزو�حف 
كال�شحايل �أو �لتما�شيح، �لتنف�س �أثناء وجوده د�خل 

�لبي�شة؟

وميوت  �شيختنق  بي�شة  د�خ���ل  �مل��وج��ود  �ل��ك��ت��ك��وت 
�مل��اء، ما يوؤكد ق��درة �جلنني  �لبي�شة يف  �إذ� و�شعت 
د�خ����ل �ل��ب��ي�����ش��ة ع��ل��ى �م��ت�����ش��ا���س �لأك�����ش��ج��ني من 
ق�شرة  يف  �شيقة  م�شام  ع��رب  �لبي�شة  خ��ارج  �ل��ه��و�ء 
�لبي�شة �خلارجية و�لغ�شاء �لرقيق حتتها، ويحقق 
�مل�شيمة  »غ�����ش��اء  غ�شائية  حقيبة  مب�����ش��اع��دة  ذل���ك 
وغ�شاء   ،amnion �لأمنيون  وغ�شاء   ،chorion
طريف  �أحد  يف  ترتبط  �لتي   ،"allantois �ل�شقاء 
�لأخ��رى على  �لنهاية  �لكتكوت، يف حني تقع  �أمعاء 
ثم  �لبي�شة.  لق�شرة  �لد�خلي  �ل�شطح  من  مقربة 
�لأوعية  وع���رب  �ل��ق�����ش��رة  ع���رب  �لأك�����ش��ج��ني  ينت�شر 
�لدموية يف �لكي�س. كما يطرد ثاين �أك�شيد �لكربون 
�لأمر  وهذ�  �لطريقة،  بنف�س  �لبي�شة  خارج  �لناجت 
بتلك  �لحتفاظ  �أن  �إذ  �لكتاكيت،  ل�شحة  ���ش��روري 
بالرت�كم  لها  و�ل�شماح  �لبي�شة  د�خ���ل  �لف�ش�ت 
�لكتكوت.  يف�شله  م��ا  ي��ك��ون  ل  ق��د  �ل��وق��ت  مب���رور 
�مل�شيمي  غ�شاءه  ي��رتك  �لكتكوت،  يفق�س  وعندما 
خلفه مرتبًطا بق�شرة �لبي�شة من �لد�خل، بح�شب 

ما ن�شره موقع �شحيفة �لغارديان �لربيطانية.

بريانكا �صوبر� ترغب 
يف �إجناب طفل

عرّبت �ملمثلة  بريانكا �شوبر�  عن رغبتها يف �إجناب �أطفال من زوجها 
�لفنان  نيك جونا�س  وقالت �إنها تريد �أن تن�شئ عائلة متكاملة مع 
�أطفاًل، لكن كما تعلمون متى  �أجنب  �أن  �أردُت د�ئماً  زوجها :«لقد 
�لعديد من  و�أ�شافت »لدّي  �أن يحدث ذلك، ف�شيحدث!«،  �أر�د �هلل 
�أمتنى  و�أن��ا  �لوقت �حل��ايل،  �أط��ف��اًل يف  �أجن��ن  �للو�تي  �ل�شديقات 

�للحاق بهن".
�أب��اً ذ�ت يوم،  �أم��ا نيك فهو م��رتدد قليً� :«بالتاأكيد �أري��د �أن �أك��ون 
ه��ن��اك ط��ري��ق��ت��ان للنظر  ذل���ك  م��ع  ه���ذ� ح��ل��م حقيقي  �أن  �أع��ت��ق��د 
للمو�شوع من خ�لهما، فعلى �لرغم من رغبتي بالإجناب، �إل �أنه 
يتملكني �شعور باأن ذلك غري عادل، �أو �أين ما زلت يف �شن مبكرة".


