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الإمارات تغيث مت�ضرري الفي�ضانات 
يف ولية اجلزيرة ال�ضودانية

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل وبدعم من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
ومتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ملوؤ�ش�شة  فريق  عرب  �لإم���ار�ت  دول��ة  تو��شل   .. �لإن�شانية  للأعمال 
�لأ�شقاء  �لآلف من  �لغذ�ئية و�لإيو�ئية لع�شر�ت  �مل�شاعد�ت  تقدمي 
�لفي�شانات  �آثار وتد�عيات  ملو�جهة  �ل�شود�نية  �لوليات  يف عدد من 
و�ل�شيول �لتي �شربت �لبلد. و�شري فريق �لإغاثة �لإمار�تي قافلة 
من  بعدد  حلقت  �لتي  و�لفي�شانات  �ل�شيول  من  للمت�شررين  دع��م 
�آلف �شلة غ���ذ�ء حت��ت��وي على   6 �ل��ق��رى يف ولي���ة �جل��زي��رة �شملت 
�لعنا�شر �لغذ�ئية �لأ�شا�شية �إ�شافة �إىل 200 خيمة مت توزيعها على 

�ملت�شررين �لذين فقدو� منازلهم.         )�لتفا�شيل �س3(

الإمارات توا�ضل جهودها امليدانية 
لإغاثة اأهايل وادي ح�ضرموت

•• ترمي-وام:

مل�شاعدة  و�لإن�شانية  �لإغ��اث��ي��ة  جهودها  م��ن  �لإم����ار�ت  دول���ة  كثفت 
�لأهايل يف مديرية ترمي يف حمافظة ح�شرموت �ليمنية، من خلل 
�لحتياجات  �شملت  �لغذ�ئية،  �مل�شاعد�ت  من  جديدة  دفعات  �إر�شال 
عام  م��ع  تز�منا  وذل��ك  �ل�����ش��روري��ة،  �لتموينية  �مل���و�د  م��ن  �لأ�شا�شية 

�لت�شامح 2019.                                      )�لتفا�شيل �س3(
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ُتلحق بدائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي

حممد بن را�ضد ي�ضدر قانونا 
ب�ضاأن موؤ�ض�ضة التنظيم العقـاري

•• دبي-وام:

رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
جمل�س �لوزر�ء، رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي �لقانون رقم 4 ل�شنة 2019 ب�شاأن 
�لأر��شي  بد�ئرة  ُتلحق  �أن  على  عاّمة،  ُموؤ�ّش�شة  باعتبارها  �لعقاري،  �لتنظيم  موؤ�ّش�شة 
و�لأملك يف دبي. وت�شّمن �لقانون �جلديد �إعادة تنظيم �لأحكام �لقانونية للموؤ�ش�شة 
�لتي مت �إن�شاوؤها مبوجب �لقانون رقم 16 ل�شنة 2007، حيث حّدد �لقانون جمموعة 
�لعقاري  بالقطاع  �لّنهو�س  يف  �ملُ�شاهمة  مقدمتها  يف  للموؤ�ش�شة  �ملهمة  �لأه���د�ف  من 
�شمن منظومة متكاملة من �لإجر�ء�ت �لتنظيمّية و�لرقابّية �لتي تعزز دوره يف �لتنمية 
�لعقاري.                �لتطوير  مل�شاريع  ود�عمة  �آمنة  بيئة  وتوفري  للإمارة،  �ل�شاملة  �لقت�شادّية 

)�لتفا�شيل �س2(
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مظاهر�ت يف �جلز�ئر تطالب بتغيري رموز �لنظام �ل�شابق )رويرتز(

حكومة الحتالل جتتمع يف الغور

نتنياهو ي�ضرعن م�ضتوطنة ع�ضوائية قبل النتخابات
•• القد�س املحتلة- ف ب:

�أعلن مكتب رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو 
�أم�س �عرت�ف �حلكومة مب�شتوطنة ع�شو�ئية يف �ل�شفة 

�لغربية �ملحتلة، قبل يومني من �لنتخابات �لعامة.
�إن �حل��ك��وم��ة و�ف���ق���ت خلل  وق����ال م��ك��ت��ب ن��ت��ان��ي��اه��و 
على  �لأردن  غ��ور  يف  عقدت  �لتي  �لأ�شبوعية  جل�شتها 
غور  يف  يريحو  ميفوت  �لع�شو�ئية  �مل�شتوطنة  حتويل 

�لأردن �إىل م�شتوطنة ر�شمية.
�لرئا�شة  ب��ا���ش��م  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ن��اط��ق  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 
مد�ن  �لعمل  ه��ذ�  �إن  ردي��ن��ة،  �أب���و  نبيل  �لفل�شطينية، 
�ملقام  لل�شتيطان  �شرعية  �أية  يعطي  ولن  ومرفو�س، 
على �أر��شي دولة ف�شطني عام 1967 مبا فيها �لقد�س. 
وتابع �أبو ردينة، يف ت�شريح �شحايف �لأحد، �أن �حلكومة 
�مل�شي قدماً  نتنياهو م�شرة على  �لإ�شر�ئيلية برئا�شة 
و�لد�ئم  �لعادل  �ل�شلم  لتحقيق  فر�س  �أي  بتقوي�س 

حل  مبد�أ  وفق  �لدولية  �ل�شرعية  ق��ر�ر�ت  على  �لقائم 
من  �شو�ء  �ل�شتيطاين،  نهجها  خ��لل  من  �لدولتني، 
خ���لل �ل��ت��ه��دي��د ب��ف��ر���س �ل�����ش��ي��ادة �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة على 
�لأر��شي �لفل�شطينية، �أو عقد �جتماعاتها على �أر�شنا 
و�لقانون  �ل��دول��ي��ة  �ل�شرعية  تخالف  ب�شورة  �ملحتلة 

�لدويل، وفق وكالة �لأنباء �لفل�شطينية وفا.
وت��ع��ت��رب ج��م��ي��ع �مل�����ش��ت��وط��ن��ات غ���ري ق��ان��ون��ي��ة مبوجب 
ب��ني تلك �لتي  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل متيز  �ل���دويل، لكن  �ل��ق��ان��ون 

و�فقت عليها وتلك �لتي مل حت�شل على مو�فقتها.
�لذي  �لأردن  غ��ور  ب�شم  �أ�شبوع  قبل  نتانياهو  وتعهد 
يف  ف��وزه  ح��ال  يف  �لغربية  �ل�شفة  م�شاحة  ثلث  ي�شكل 

�لنتخابات.
�حلكومة  �أق���رت  ب��ي��ان  يف  �ل����وزر�ء  رئي�س  مكتب  وق���ال 

�قرت�ح رئي�س �لوزر�ء ببناء ميفوت يريحو.
ف��وزه يف �لنتخابات  �إن��ه يعتزم يف حال  وق��ال نتانياهو 

�شم غور �لأردن و�ملنطقة �ل�شمالية من �لبحر �مليت.

فرق الرقابة تر�ضد واقعًا خمالفًا ملا اأعلن عنه قطاع العمليات
زيارات ميدانية يف بداية العام الدرا�ضي تر�ضد نق�ص 

الكتب وعدم اكتمال اجلداول ومعلمني بن�ضاب هزيل
•• دبي – حم�شن را�شد 

��شفرت زيار�ت فرق �لرقابة �لتابعة لقطاع �لرقابة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم لبع�س 
من مد�ر�س �لدولة منذ بدء دو�م �لطلب وحتى �ليوم ، عن عدم �شحة جاهزيتها 
�ن   ، �لدر��شي �جل��اري  �لعام  ب��دء  ب��ال��وز�رة مع  �لعمليات  �أعلن عنه قطاع  وف��ق ما 
جميع �لطلب قد ت�شلمو� كتبهم وتوزيع �جلدول �ملدر�شي مت دون �ية �شو�غر ، و�ن 
جاهزية �ملباين �ملدر�شية على �كمل وجه ،  �إذ تبني �ن هناك �لعديد من �مللحظات 
�ل��وز�رة للطلع عليها  ، ورفعها لقياد�ت  �لرقابة  �لتي مت ر�شدها من قبل فرق 

�شمن �خلطة �لت�شحيحية جلاهزية �ملد�ر�س �حلكومية .
ووفقا لتقارير �لرقابة �ملدر�شية ت�شدرت ملحظاتهم يف معظم �ملد�ر�س �لتي قامو� 
، و�شل �ىل  �ملر�حل �لدر��شية  باأغلب  �لكتب �ملدر�شية  بزيارتها نق�س ملحوظ يف  

هناك نحو 25 كتاباً مل يتم ت�شليمهم للطلبة حتى �ليوم.      )�لتفا�شيل �س9(

بتوجيهات حممد بن را�ضد
حمدان بن حممد: الإعالن يف 18 يناير عن اأف�ضل 
واأ�ضواأ ثالث جهات يف اإ�ضعاد املتعاملني يف حكومة دبي

•• دبي -وام: 

�لتز�ماً بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، ك�شف 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي، �أنه �شيتم �لإعلن عن �أف�شل و�أ�شو�أ ثلث جهات 
يف حكومة دبي يف �إ�شعاد �ملتعاملني ب�شورة دورية مطلع كل عام، �شعياً 
لتحفيز كافة �لأجهزة �حلكومية يف �لإمارة لبذل مزيد من �جلهد يف 
�لرتقاء بخدماتها �ملختلفة مبا يتجاوز م�شتوى تطلعات �ملتعاملني 
�لعاملية.  �ملعايري  �أرق���ى  وف��ق  �ل�شعادة  م�شتويات  �أع��ل��ى  لهم  ويحقق 
و�أو�شح �شمو ويل عهد دبي �أن �لإعلن �لقادم عن �لنتائج �شيكون يف 

�لثامن ع�شر من �شهر يناير .  )�لتفا�شيل �س10(

الحتاد الأوروبي يحذر من التهديد الإقليمي  

البيت الأبي�ص: م�ضتعدون للتحرك �ضد اأي هجوم على ال�ضعودية
•• عوا�شم-وكاالت:

قالت م�شت�شارة �لبيت �لأبي�س، كيليان كونو�ي، �أم�س �لأحد، 
�إن وز�رة �لطاقة �لأمريكية م�شتعدة لل�شحب من �لحتياطي 
�لنفطي �ل�شرت�تيجي، م�شرية يف مقابلة مع �شبكة فوك�س 
نيوز �إىل �أن �لوليات �ملتحدة م�شتعدة للتحرك يف حالة �أي 

هجوم �إير�ين على �ل�شعودية.
وم��ن ج��ان��ب��ه، ح��ذر �لحت���اد �لأوروب�����ي، �لأح����د، م��ن تهديد 
هجمات  بعد  �لأو�شط  �ل�شرق  يف  �لإقليمي  للأمن  حقيقي 
على من�شاأتني نفطيتني بال�شعودية هددت بتعطيل �إمد�د�ت 
�لطاقة �لعاملية، وزعمت ميلي�شيات �حلوثي �ليمنية �ملدعومة 
موغرييني،  فيدريكا  وقالت  عنها.  م�شوؤوليتها  �إي��ر�ن  من 
هجوم  ب��ي��ان:  يف  ب��الحت��اد  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة  م�����ش��وؤول��ة 
�لأم�س بطائر�ت م�شرية على من�شاأتي �أر�مكو �لنفطيتني يف 

�ل�شعودية ميثل تهديد�ً حقيقيا للأمن �لإقليمي. 
ت�شتبعد  مل  �شند�ي،  نيوز  فوك�س  برنامج  مع  مقابلة  ويف 

ترمب  دونالد  �لرئي�س  بني  �جتماع  عقد  �إمكانية  كونو�ي 
�جتماعات  هام�س  على  روح���اين  ح�شن  �لإي���ر�ين  ون��ظ��ريه 
هجمات  �إن  قالت  لكنها  �ملتحدة،  ل��لأمم  �لعامة  �جلمعية 

�أر�مكو مل ت�شاعد يف هذ� �ل�شدد.
و�تهمت �لوليات �ملتحدة �إير�ن �أم�س مبهاجمة �ملن�شاأتني.

�أع��ل��ن��ت، يف وق���ت �شابق،  �ل��ط��اق��ة �لأم��ريك��ي��ة  وك��ان��ت وز�رة 
�أن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة »م�����ش��ت��ع��دة ل��ل���ش��ت��ع��ان��ة مب����و�رد من 
�حتياطيات �لنفط �ل�شرت�تيجية �خلا�شة بها �إذ� لزم �لأمر 
لتعوي�س �أي ��شطر�بات يف �أ�شو�ق �لنفط«، وذلك يف �أعقاب 
هجوم بطائر�ت م�شرية على من�شاأتي نفط تابعتني ل�شركة 

�أر�مكو �ل�شعودية.
�لطاقة  وزي��ر  �أن  �ل�شبت،  م�شاء  بيان  يف  �ل���وز�رة،  و�أ�شافت 
ريك بريي �أمر م�شوؤويل �لوز�رة بالعمل مع �لوكالة �لدولية 
�جلماعي  للعمل  �ملحتملة  �ملتاحة  �خل��ي��ار�ت  ح��ول  للطاقة 

�لعاملي �إذ� لزم �لأمر.
وكان �لأم��ري حممد بن �شلمان بن عبد�لعزيز، ويل �لعهد 

قد  �ل��دف��اع،  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�شعودي 
تلقى �ت�شاًل هاتفياً، من �لرئي�س �لأمريكي دونالد ترمب، 
وذلك بعد �لهجوم �لإرهابي �لذي ��شتهدف معملني ل�شركة 

�أر�مكو يف �ل�شعودية فجر�ً.
و�أكد �لرئي�س �لأمريكي م�شاء �ل�شبت ��شتعد�د بلده للتعاون 
�أمنها و��شتقر�رها، م�شدد�ً على  مع �ململكة يف كل ما يدعم 
�لأمريكي  �لقت�شاد  على  �لهجمات  لهذه  �ل�شلبي  �لتاأثري 

وكذلك �لقت�شاد �لعاملي.
 30 من  �ملوؤلفة  �لدولية،  �لطاقة  وكالة  من  دول  وت�شعى 
توفري  ط��ري��ق  ع��ن  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  م��ع  �لتعامل  �إىل  ع�شو�، 

�إمد�د�ت نفط، و�لدفاع عن �شيا�شة �لطاقة �خلا�شة بها.
 630 �لأمريكية  �ل�شرت�تيجية  �لنفط  �حتياطيات  وتبلغ 

مليون برميل.
و�ندلعت حر�ئق �شخمة �أم�س �ل�شبت بعد �أن �أطلق �ملتمردون 
�حلوثيون يف �ليمن طائر�ت م�شرية ملهاجمة من�شاأة نفطية 

مبوقع بقيق، وحقل خري�س �لنفطي.

رئي�ص اجلزائر ينهي مهام 
الأمني العام لهيئة النتخابات

•• اجلزائر-وكاالت:

�ل��ب��لد، عبد  رئي�س  �أن  �لأح���د،  �أم�����س  �لنهار �جل��ز�ئ��ري،  تليفزيون  ذك��ر 
�لقادر بن �شالح، �أنهى مهام �لأمني �لعام للهيئة �لعليا �مل�شتقلة ملر�قبة 
�لنتخابات، فوؤ�د خملوف. وجاء �إنهاء مهام خملوف، يف �إطار حت�شري�ت 
�لنتخابات  لتنظيم  �مل�شتقلة  �لعليا  �لوطنية  �لهيئة  لعتماد  متو��شلة 
�لرئا�شية �ملقبلة. ويف مطلع �شبتمرب �جلاري، جدد رئي�س �أركان �جلي�س 
�جلز�ئري، �لفريق قايد �شالح،  �لتاأكيد على �أولوية �ل�شروع �جلدي يف 

�لتح�شري لإجر�ء �لنتخابات �لرئا�شية يف غ�شون �أ�شابيع.
�أجربو�  �لذين  للمحتجني،  �أ�شا�شيا  مطلبا  �ل���وزر�ء  رئي�س  رحيل  ويعد 
�لرئي�س �ل�شابق، عبد �لعزيز بوتفليقة، على �ل�شتقالة يف �أبريل �ملا�شي، 
�إىل حني ح��دوث تغيري ج��ذري يف  �نتخابات جديدة  �إج��ر�ء  ويرف�شون 

هيكل �ل�شلطة.
ويف وقت �شابق، نقلت وكالة رويرتز عن م�شدرين كبريين قولهما، �إن 
لت�شهيل  �شي�شتقيل قريبا  ب��دوي  �لدين  ن��ور  �جل��ز�ئ��ري  �ل���وزر�ء  رئي�س 
�إجر�ء �نتخابات )رئا�شية( هذ� �لعام، على وقع �حتجاجات م�شتمرة منذ 

�ضيا�ضته اخلارجية تثري فزع الكثريين: 

ترامب: اأعطني حريتي واأطلق يدّي!
فرب�ير �ملا�شي.

�لوزر�ء  رئي�س  على  خطابه  يف  �جل��ز�ئ��ري  �جلي�س  �أرك��ان  رئي�س  و�أثنى 
نور �لدين بدوي، قائل: حكومة بدوي تولت مهامها يف ظروف �شعبة 
وغري عادية، م�شيفا �أن هذه �حلكومة ��شتطاعت �أن حتقق �لكثري من 

�لإجناز�ت �مليد�نية.

ــــة  ــــوع ــــم ـــــل جم مـــــقـــــت
�ضيناء �ــضــمــايل  اإرهــابــيــة 

•• القاهرة-وكاالت:

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �مل�شرية عن 
مبنطقة  �إرهابية  جمموعة  مقتل 
جلبانة ب�شمال �شيناء كانت ت�شتعد 
م�شتهدفة  �إرهابية  عملية  لتنفيذ 

نقاط للجي�س و�ل�شرطة.
و�أ�����ش����ارت �ل��د�خ��ل��ي��ة �مل�����ش��ري��ة يف 
ب��ي��ان ل��ه��ا �إىل ر���ش��د ت��و�ج��د تلك 
�إحدى  د�خ��ل  �لإره��اب��ي��ة  �لعنا�شر 
�ل�������ش���ي���ار�ت ب�����ذ�ت �ل��ن��ط��اق وذل���ك 
�إحدى  لتنفيذ  ����ش��ت��ع��د�ده��م  ح���ال 

�لعمليات �لإرهابية.
�شعورهم  ف����ور  �ل���ب���ي���ان  و�أ�����ش����اف 
قامو�  ع��ل��ي��ه��م  �حل�������ش���ار  ب���اإح���ك���ام 
�لنار بكثافة جتاه �لقو�ت  باإطلق 
�أ�شفر عن  �لتعامل معهم مما  فتم 
بحوزتهم  و�لعثور  جميعا  مقتلهم 
�لآلية  �لأ���ش��ل��ح��ة  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى 
بالإ�شافة  �ل��ذخ��ائ��ر  م���ن  وك��م��ي��ة 
عليه  �ل�شتيلء  مت  م��ريي  ل�شلح 
�لإرهابية  �مل��ج��م��وع��ة  ق��ي��ام  ع��ق��ب 
بقتل �أحد �أفر�د �ل�شرطة بتاريخ 4 

يناير 2018.  
�ل�شيارة  �أن  تبني  �لبيان،  وبح�شب 
�مل�شبوطة مبلغ ب�شرقتها بالإكر�ه 
�أ�شفر  ك��م��ا  �مل���و�ط���ن���ني  �أح�����د  م���ن 
�لإرهابية  �لعنا�شر  م��ع  �لتعامل 
عن �إ�شابة �أحد �ل�شباط �مل�شاركني 
ب����امل����اأم����وري����ة ب��ط��ل��ق ن������اري وع����دة 

�شظايا. 
كما �أ�شار بيان �لد�خلية �إىل تو�جد 
�أح����د �ل��ع��ن��ا���ش��ر �لإره���اب���ي���ة بذ�ت 
�أحمد عادل حممد  يدعى  �لنطاق 
���ش��ع��ي��د )�أب��������و ح�����م�����زة(، ح���ي���ث مت 

حما�شرته مبكان �ختباوؤه وقتله.

•• كابول-رويرتز:

�إن قو�ت  �أم�����س  م�����ش��وؤول��ون  ق���ال 
�أمريكية  ق��و�ت  تدعمها  �أفغانية 
�ث���ن���ني م����ن ق������ادة حركة  ق��ت��ل��ت 
ط���ال���ب���ان وم�����ا ل ي���ق���ل ع����ن 38 
�شربات  يف  �حل��رك��ة  مقاتلي  م��ن 
جوية م�شرتكة مبناطق يف �شمال 

وغرب �أفغان�شتان.
وذك�����ر م�������ش���وؤول �أم���ن���ي ك��ب��ري يف 
�ل���ع���ا����ش���م���ة �لأف����غ����ان����ي����ة ك���اب���ول 
�لليلة  ُن��ف��ذت  �ل��ت��ي  �لعملية  �أن 
�إحباط  ��شتهدفت  �ملا�شية  قبل 
جماعة  ل��ه��ا  خ��ط��ط��ت  ه��ج��م��ات 
�لأفغانية  �ل��ق��و�ت  على  ط��ال��ب��ان 

�أن �ل�شتباكات ت�شاعدت  م�شيفا 
�نهيار �ملحادثات  ب�شل كبري  بعد 
�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة ب����ني �ل����ولي����ات 

�ملتحدة وطالبان.
�ل��دف��اع يف بيان  و�أو���ش��ح��ت وز�رة 
�ل����ذي  �ل����دي����ن  ن�����ور  م����ول����وي  �أن 
لإقليم  ح��اك��م��ا  ط��ال��ب��ان  ع��ي��ن��ت��ه 
�إىل  ُقتل  �لبلد  ب�شمال  �شمنكان 
�شربة  يف  مقاتلني  �أرب��ع��ة  جانب 

جوية مبنطقة دره �شوف.
�حلاكم  مقتل  نفت  طالبان  لكن 
�ملتحدث  وق��ال ذبيح �هلل جماهد 
)نور  �إن��ه  بيان  يف  �حل��رك��ة  با�شم 

�لدين( على قيد �حلياة.
�ملل  ُق��ت��ل  منف�شلة،  ح��ادث��ة  ويف 

طالبان  عينته  �لذي  عظيم  �شيد 
باإقليم  دره  �ن���ار  ملنطقة  ح��اك��م��ا 
ف�����ر�ه يف غ����رب �ل���ب���لد يف غ���ارة 
�لأفغانية  ل���ل���ق���و�ت  م�������ش���رتك���ة 

و�لأجنبية.
وق���ال حم��ب �هلل حم��ب �ملتحدث 
با�شم �شرطة �إقليم فر�ه ُقتل �شيد 
�نار  م��ت��م��رد� يف   34 م��ع  ع��ظ��ي��م 
�أمنيون  م�����ش��وؤول��ون  و�أ���ش��ار  دره. 
عمليات  �أن  �إىل  ك��اب��ول  يف  ك��ب��ار 
مقاتلي  ���ش��ت�����ش��ت��ه��دف  م�����ش��رتك��ة 
�أي  ملنع  د�ع�����س  وتنظيم  ط��ال��ب��ان 
�لأفغانية  �ل��ق��و�ت  على  هجمات 
و�ملدنيني قبل �نتخابات �لرئا�شة 

�ملقررة يوم 28 �شبتمرب �أيلول.

قوات اأفغانية واأمريكية تقتل قياديني من طالبان  

الوطنية لالنتخابات تدعو 
اللتزام  اإىل  املر�ضحني 
التنفيذية  بالتعليمات 

•• اأبوظبي-وام: 

دع��������ت �ل����ل����ج����ن����ة �ل���وط���ن���ي���ة 
�ملر�شحني  جميع  للنتخابات 
ب���ج���م���ي���ع  �لل�����������ت�����������ز�م  �إىل 
�لو�ردة  و�ل�شروط  �ل�شو�بط 
�لتنفيذية  �ل���ت���ع���ل���ي���م���ات  يف 
�لوطني  �ملجل�س  لن��ت��خ��اب��ات 
�لحتادي. )�لتفا�شيل �س6(

اأمــركــيــة  حــربــيــة  �ضفينة 
ـــروت  ب ـــاأ  ـــرف م يف  ــو  ــض ــر� ت

•• بريوت-اأ ف ب:

�أمريكية  حربية  �شفينة  توقفت 
ه��ي �مل���دّم���رة ي��و �إ�����س �إ�����س ر�ماج 
لوقت ق�شري يف لبنان، ح�شب ما 
لدى  �لأمريكية  �ل�شفارة  �أف���ادت 
�إقليمي  ت���وت���ر  �إط�����ار  يف  ب�����ريوت 

متز�يد.
وقال �لبيان �إن ر�ماج وهي �شفينة 
�شو�ريخ  �ع���رت�����س  ع��ل��ى  ق�����ادرة 
بال�شتية، ر�شت �ل�شبت ليوم و�حد 
هام�س  ع���ل���ى  ب������ريوت  م����رف����اأ  يف 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
و�لتبادل  �مللحة  حرية  ل�شمان 

�حلّر يف �لبحر �ملتو�شط.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�لقومي،  ل��لأم��ن  م�شت�شاريه  ث��ال��ث  �ق��ال��ة  خ���لل  م��ن 
علمات  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  ي�شاعف 

رغبته يف حترير يديه من قيود �لد�خل و�خلارج.
كليمن�شو  ف��ر�ن�����ش��و�  ب��ن��ي��وي��ورك  �ج���ر�ه���ا  ل���ق���اء�ت  يف 
ل�شحيفة لوجورنال دي دميان�س �لفرن�شية، يعرّب �شهود 

و�زنني عن قلقهم من هذه �لطريقة.
لدى  �ل�شابق  �لأمريكي  �ل�شفري  �إنديك،  مارتن  يو��شل 
�ملن�شب مرتني،  �لذي �شغل هذ�  �لوحيد  �إ�شر�ئيل، وهو 
يف  تر�مب  دون��ال��د  �شيا�شة  تت�شم  م��دى  �ي  �ىل  �كت�شاف 
مكتبه  يف  �لتنا�شق  و�ن��ع��د�م  بالتفكك  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�ل�شرقي  �جل��ان��ب  يف  �خل��ارج��ي��ة،  �لعلقات  مبجل�س 
�لأي�شر ثلثة مل�شقات  يزين �جلد�ر  مانهاتن،  من 
كلينتون  بيل  �أو���ش��ل��و.  �تفاقيات  توقيع  حلفل  �شور 
كان  لقد  يت�شافحون:  ويا�شر عرفات  ر�بني  و�إ�شحق 
�أنديك،  ملارتن  بالن�شبة  ولكن  عاًما،   26 قبل  �لأم��ر 
�لدميقر�طي  �لرئي�س  م�شت�شاري  �أح���د  ك��ان  �ل���ذي 

�ل�شابق خلل تلك �لفرتة، قبل قرن من �لزمان. 

منذ و�شول دونالد تر�مب �إىل �لبيت �لأبي�س، �شهد 
نقل  وح��ائ��ر�،  م�شدوها  �ملخ�شرم،  �لدبلوما�شي  ه��ذ� 
�ل�شفارة �لأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�س، و�شحب 
�لأمم  وك��ال��ة  ل���لأون���رو�،  متويلها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
و�إغ���لق  �لفل�شطينيني،  �ل��لج��ئ��ني  ل��غ��وث  �مل��ت��ح��دة 

مكتب منظمة �لتحرير �لفل�شطينية يف و��شنطن.
 )�لتفا�شيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ص كو�ضتاريكا بذكرى ا�ضتقالل بالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل برقية تهنئة �إىل فخامة كارلو�س �لفار�دو كي�شادة رئي�س جمهورية 
�شاحب  بعث  كما  ب���لده.  ��شتقلل  ذك��رى  مبنا�شبة  وذل��ك  كو�شتاريكا 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة رئي�س جمهورية كو�شتاريكا .

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ص غواتيمال بذكرى ا�ضتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
�إىل فخامة جيمي مور�ل�س كربير� رئي�س جمهورية  �هلل” برقية تهنئة 
غو�تيمال وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقلل بلده.  كما بعث �شاحب �ل�شمو 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  “رعاه �هلل” و�شاحب  دبي  �ل��وزر�ء حاكم 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س جيمي مور�ل�س كربير�.

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ص ال�ضلفادور بذكرى ا�ضتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل برقية تهنئة �إىل فخامة جنيب بوكيلة رئي�س جمهورية �ل�شلفادور 

وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقلل بلده.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س جنيب بوكيلة.

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ص نيكاراغوا بذكرى ا�ضتقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س د�نييل �أورتيغا �شافيدر� رئي�س جمهورية 

نيكار�غو�، وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقلل بلده.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب  رئي�س جمل�س 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س د�نييل �أورتيغا �شافيدر�.

ُتلحق بدائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي

حممد بن را�ضد ي�ضدر قانونا ب�ضاأن موؤ�ض�ضة التنظيم العقـاري
• اأهدافها تت�ضمن النهو�ص بالقطاع العقاري وتعزيز دوره يف التنمية القت�ضادية وحماية حقوق املطّورين العقاريني وامل�ضتثمرين

رين واملُ�ضتاأجرين اخت�ضا�ضات ت�ضجيل عقود الإيجار وتنظيم العالقة بني املُوؤجِّ تتوىل  والأمالك  الأرا�ضي  • دائرة 
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
دبي  لإم���ارة  حاكماً  ب�شفته  �هلل،  رع��اه  �ل����وزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�لعقاري”،  �لتنظيم  “موؤ�ّش�شة  ب�شاأن   2019 ل�شنة   4 رق��م  �ل��ق��ان��ون 
�لأر��شي و�لأم��لك يف  ُتلحق بد�ئرة  �أن  ُموؤ�ّش�شة عاّمة، على  باعتبارها 

دبي.
للموؤ�ش�شة  �لقانونية  �لأح��ك��ام  تنظيم  �إع��ادة  �جلديد  �لقانون  وت�شّمن 
2007، حيث حّدد  ل�شنة   16 رقم  �لقانون  �إن�شاوؤها مبوجب  �لتي مت 
�لقانون جمموعة من �لأهد�ف �ملهمة للموؤ�ش�شة يف مقدمتها �ملُ�شاهمة 
�لإجر�ء�ت  �لعقاري �شمن منظومة متكاملة من  بالقطاع  �لّنهو�س  يف 
�ل�شاملة  �لقت�شادّية  �لتنمية  يف  دوره  تعزز  �لتي  و�لرقابّية  �لتنظيمّية 
على  �لعقاري  �لتطوير  مل�شاريع  ود�ع��م��ة  �آم��ن��ة  بيئة  وت��وف��ري  ل��لإم��ارة، 
نحو يكفل حماية حقوق �ملطّورين �لعقاريني و�مل�شتثِمرين، علوة على 
�ملرتبطة  �لأن�شطة  وجميع  �لعقاري  للقطاع  �مل�شطرد  �لنمو  مو�كبة 
و�مل�شاريع  �لرب�مج  وتنفيذ  �لقطاع،  ه��ذ�  يف  �ملو�طنني  دور  وتعزيز  ب��ه، 
مبادئ  تر�شيخ  كذلك  �لعقارّية،  �لأن�شطة  يف  �لعمل  من  نهم  متكِّ �لتي 

و�أخلقيات مز�ولة �لأن�شطة �لعقارية، وو�شع �ملو�ثيق �خلا�شة بذلك.
وَمَنح �لقانوُن �ملوؤ�ش�شَة جمموعًة من �ل�شلحيات منها: تنظيم ح�شابات 

م�شاريع  و�عتماد  �ل�شارية،  للت�شريعات  وفقاً  بها،  ة  �خلا�شّ جلت  و�ل�شِّ
�لتطوير �لعقاري يف �لإمارة، وُمر�قبة ن�شب �إجنازها، و�إ�شد�ر �لقر�ر�ت 
مع  وبالتن�شيق  �ل�شارية  للت�شريعات  وفقاً  ب�شاأنها،  �للزمة  و�لتو�شيات 

�جلهات و�للجان �ملعنية يف هذ� �ل�شاأن.
ويحق للموؤ�ش�شة �إ�شد�ر �ملُو�فقات �للزمة ملحتوى �لإعلنات �لعقارّية يف 
ة، و�ملناطق �حلرة مبا فيها  �لإمارة، مبا يف ذلك مناطق �لتطوير �خلا�شّ
مركز دبي �ملايل �لعاملي، و�لّرقابة و�لإ�شر�ف عليها بالتن�شيق مع �جلهات 
ت�شهم يف  �لتي  و�مل�شاريع  �لرب�مج  وتنفيذ  و�إع��د�د  �لإم��ارة،  ة يف  �ملُخت�شّ
فيه،  �لعمل  على  وت�شجيعهم  �لعقاري  �لقطاع  يف  �ملو�طنني  دور  تعزيز 
وكذلك تطوير وتنفيذ بر�مج تثقيفّية وتوعوّية حول حقوق وو�جبات 
�لأطر�ف �ملتعاملة يف �لقطاع �لعقاري، بالتن�شيق مع معهد دبي �لعقاري، 
بتحقيق  �خلا�شة  ر��شات  و�لدِّ يا�شات  �ل�شِّ وحتديث  �إع��د�د  �إىل  بالإ�شافة 
�لتو�زن بني �لعر�س و�لطلب يف �ل�شوق �لعقاري، ورفعها �إىل �ملدير �لعام 
دب��ي لإق��ر�ره��ا متهيد�ً لعتمادها وفقاً  �لأر����ش��ي و�لأم���لك يف  لد�ئرة 

للت�شريعات �ل�شارية يف �لإمارة.
رئي�س  م��ن  ب��ق��ر�ر  �ل��ع��ق��اري  �لتنظيم  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملُ��دي��ر  وُي��ع��نينَّ 
و�أن�شطة  �أعمال  �لإ���ش��ر�ف على  ويتوىل  دب��ي،  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 

�ملُوؤ�ّش�شة، مبا ي�شمن حتقيق �أهد�فها.
وُي�شدر رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي �لقر�ر�ت �للزمة لتنفيذ 

�شمان �لتطوير �لعقاري، و�لرقابة و�لإ�شر�ف عليها، و�عتماد �ملوؤ�ّش�شات 
مة  لة لإد�رة هذه �حل�شابات، و�عتماد �لقو�عد �ملُنظِّ �مل�شرفية و�ملالية �ملوؤهنَّ
و�لو�شطاء  وتاأجريها،  �لعقار�ت،  وبيع  �لعقاري،  �لتطوير  ملز�ويل مهنة 

�لعقاريني، و�لتقييم �لعقاري، و�لعقار�ت �مل�شرتكة.
و�لّرقابة  �لعقارّية  �لأن�شطة  وترخي�س  بتنظيم  �ملوؤ�ش�شة  تخت�س  كما 
للت�شريعات  �متثالهم  ل�شمان  �لأن�شطة،  هذه  م��ز�ويل  على  و�لإ���ش��ر�ف 
�حل�شابات  على  و�لرقابة  بالتنظيم  كذلك  وتخت�س  للقطاع،  مة  �ملُنظِّ
�ملعمول  للت�شريعات  وفقاً  �ملُ�شرتكة،  �لعقار�ت  وت�شغيل  ب��اإد�رة  �ملُرتِبطة 
لتنظيم عمل مز�ويل  �للزمة  �لت�شريعات  و�ق��رت�ح  �ل�شاأن،  بها يف هذ� 
�لأن�شطة �لعقارّية، و�إ�شد�ر �للو�ئح �لتنظيمّية �للزمة لتدريب وتاأهيل 
�لعاملني يف �ملُن�شاآت �ملُ�شّرح لها بالعمل يف �لأن�شطة �لعقارّية من خلل 
�لأر����ش��ي و�لأم����لك، وك��ذل��ك قيد  ل��د�ئ��رة  �لتابع  �لعقاري  دب��ي  معهد 
�ل�شاأن،  ه��ذ�  يف  لديها  �ملُ��ع��ّدة  �ل�شجلت  يف  �لعقارّية  �لأن�شطة  ُم���ز�ويل 

و�إ�شد�ر �لبطاقات �لتعريفّية للأفر�د �لعاملني يف �لأن�شطة �لعقارّية.
�ملُقّدمة  �ل�شكاوى  يف  �لّنظر  كذلك  �لعقاري  �لتنظيم  موؤ�ش�شة  وتتوىل 
�لإجر�ء�ت  و�تخاذ  فيها،  و�لتحقيق  �لعقارّية،  �لأن�شطة  م��ز�ويل  بحق 
و�لتفتي�س على  و�لإ����ش���ر�ف  و�ل��ّرق��اب��ة  ب�����ش��اأن��ه��ا،  �ملُ��ن��ا���ِش��ب��ة  و�ل���ق���ر�ر�ت 
و�ملر�فق  �ملُ�شرتكة  و�لأج��ز�ء  �ملُ�شرتكة  �لعقار�ت  و�شيانة  و�إد�رة  ت�شغيل 
و�حل�شابات  �لتقارير  على  و�لتدقيق  ��شتد�متها،  ل�شمان  �ملُ�شرتكة، 

�أحكام هذ� �لقانون �لذي يِحل حمل �لقانون رقم / 16 / ل�شنة 2007 
�لأر��شي  د�ئ���رة  وحِت���ل  �ل��ع��ق��اري،  �لتنظيم  ُم��وؤ���ّش�����ش��ة  ب��اإن�����ش��اء  �خل��ا���س 
بت�شجيل  �ملُتعلِّقة  �لخت�شا�شات  ُم��ز�ول��ة  يف  �ملُوؤ�ّش�شة  حمل  و�لأم���لك 
وغريها  و�ملُ�شتاأِجرين  ��ري��ن  �ملُ��وؤجِّ بني  �لعلقة  وتنظيم  �لإي��ج��ار  ُعقود 
يف  عليها  �ملن�شو�س  �لإي��ج��ار،  بُعقود  �لعلقة  ذ�ت  �لخت�شا�شات  م��ن 
�لت�شريعات �ل�شارية بالإمارة. وُيلغى �أي ن�س يف �أي ت�شريع �آخر �إىل �ملدى 
�جلريدة  يف  �لقانون  وُين�شر  �لقانون،  هذ�  و�أحكام  فيه  يتعار�س  �ل��ذي 

�لر�شمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

ا�ضتعر�ضت جهود الإمارات الفاعلة يف التعامل مع خمتلف الق�ضايا الجتماعية وحتقيق التنمية امل�ضتدامة

ال�ضعبة الربملانية الإماراتية تتقدم مبقرتحاتها حول تعديل النظام الداخلي لالحتاد الربملاين العربي بالأردن

�لتنمية  جل��ن��ة  ت��ت��ويل  �أن  ك��ذل��ك 
�مل�����ش��ت��د�م��ة ق�����ش��اي��ا �ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
و���ش��ب��ل تطويرها  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل 
�أهمية  على  م��وؤك��دة  و��شتد�متها، 
�لتنمية  و����ش��ت��د�م��ة  ����ش��ت��م��ر�ري��ة 
و�ع��ت��ب��اره��ا �أول����وي����ة، وخ��ا���ش��ة يف 
و�جلهود  �لعاملية  �لتوجهات  ظ��ل 
من  �لتنمية  ل���ش��ت��د�م��ة  �لأمم��ي��ة 
�لتنمية  �أه������د�ف  �إط�����لق  خ����لل 
�مل�شتد�مة 2030، و�لتي �شبقتها 
�أه������������د�ف �ل���ت���ن���م���ي���ة �لإمن����ائ����ي����ة 
للألفية، م�شيفة �أن هنالك جهود 
�لتوجهات  ت��ل��ك  مل��و�ك��ب��ة  وط��ن��ي��ة 
�لأمم���ي���ة، و�إر����ش���اء رك��ائ��ز مفهوم 
�أن  �إىل  لف��ت��ة  �لتنمية،  ��شتد�مة 
�لعديد من  تقدم  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�جلهود �لد�عمة لأهد�ف �لتنمية 

�مل�شتد�مة ومو�كبتها.
تتويل  �أن  �ل�شعبة  �ق��رتح��ت  ك��م��ا 
�لربملاين  ب��الحت��اد  �ل�شباب  جلنة 

�ملتعلقة  �لخ��ت�����ش��ا���ش��ات  �ل��ه�����ش��ة 
�ل�شن،  ك��ب��ار  تهم  �ل��ت��ي  بالق�شايا 
لفتة �إىل �أن كبار �ل�شن يعدو� من 
�لتي  �له�شة  �لجتماعية  �لفئات 
حتتاج مع مرور �لوقت �إىل مزيد 
و�لعناية  و�لتقدير  �لهتمام  من 
�ل���ك���رمي���ة لهم،  وت���وف���ري �حل���ي���اة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا حل��ظ��ة ف��ارق��ة يف عمر 
�لإن�شان تت�شاعف فيها �لتحديات 

�حلياتية.
دولة  جتربة  �ل�شعبة  و��شتعر�شت 
�لإم����������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة يف 
�لهتمام بكبار �ل�شن، م�شرية �إىل 
�لإمار�ت  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  �أن 
كرمت فئة كبار �ل�شن باأن �أطلقت 
عليهم ��شم كبار �ملو�طنني للدللة 
عطائهم  وح��ج��م  م��ك��ان��ت��ه��م  ع��ل��ى 
ع��ل��ى م��ر �ل�����ش��ن��و�ت �ل��ت��ي خدمو� 

فيها �لوطن.
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  �أن  وت���اب���ع���ت 

“�لهتمام”، منوهة باأن �لهتمام 
�لعاملي من�شب ب�شكل �أ�شا�شي على 
�مل�شطلح  وهو  �ل�شباب”  “متكني 

�لد�رج على نحو عاملي.
و�رت��اأت �ل�شعبة �أن ل تتوىل جلنة 
و�لقت�شادية  �مل���ال���ي���ة  �ل�������ش���وؤون 
ب������الحت������اد �ل������ربمل������اين �ل���ع���رب���ي 
بدر��شة  �ملتعلقة  �لخ��ت�����ش��ا���ش��ات 
�ل���ق�������ش���اي���ا �مل����ال����ي����ة ف����ق����ط، �إمن����ا 
�لق�شايا  ك��ل  در����ش��ة  �أي�شا  عليها 
حت���ال  �ل����ت����ي  “�لقت�شادية” 
�إ�شافة  �أه��م��ي��ة  م��و���ش��ح��ة  �إل��ي��ه��ا، 
باعتبارها  “�لقت�شادية”  كلمة 
�للجنة  �خ��ت�����ش��ا���ش��ات  �شمن  م��ن 
�لق�شايا  ب���اأن  وخا�شة  �لأ�شا�شية 
مبو��شيع  ت��ت��ع��ل��ق  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
من  �ملالية  �لق�شايا  ع��ن  خمتلفة 
و�لتدفقات  �لأ���ش��و�ق  در��شة  قبيل 
و�لأفكار  و�ل�شيا�شات  و�لت�شخم 

�لقت�شادية وغريها.

عبد�هلل بن يوخه.
مقرتحاتها  يف  �ل�شعبة  و�أ����ش���ارت 
�لنظام  وملحظاتها حول تعديل 
�لد�خلي للحتاد �لربملاين �لعربي 
�إىل �أهمية �أن تتويل جلنة �لق�شايا 
�لربملاين  ب���الحت���اد  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
كافة  در��شة  �خت�شا�شات  �لعربي 
با�شتثناء  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �لق�شايا 
و�لطفل  و�مل�����ر�أة  �ل�����ش��ب��اب  ق�شايا 
لوجود  وذل�����ك  �ل��ه�����ش��ة  و�ل���ف���ئ���ات 
لدر��شتها  خمت�شة  د�ئ��م��ة  جل���ان 
�أن هنالك  �إىل  ومناق�شاتها، لفتة 
�لجتماعية  �لق�شايا  من  �لعديد 
ول  مناق�شتها  للجنة  ميكن  �لتي 
�لبطالة  مو�شوعات  على  تقت�شر 
�لعنف  مو�شوعات  ومنها  و�لفقر، 
و�جلرمية  و�ل�����ش��ح��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 

و�لهجرة وغريها.
جلنة  ت���ت���وىل  �أن  �ل�����ش��ع��ب��ة  ور�أت 
و�لفئات  و�لطفولة  �مل���ر�أة  ���ش��وؤون 

�ملتعلقة  �لخ��ت�����ش��ا���ش��ات  �ل��ع��رب��ي 
وب���ح���ث كافة  �ل�������ش���ب���اب،  ب��ت��م��ك��ني 
ت��خ��دم��ه��م لأنهم  �ل��ت��ي  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�أن  �إىل  م�����ش��رية  �لأم����ة،  م�شتقبل 
من  تعترب  �ل�شباب  متكني  ق�شايا 
�مل�شتوى  على  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل��ح��اور 
�ل����ع����امل����ي، وخ���ا����ش���ة ب���اأن���ه���م �أم����ل 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل يف حت��ق��ي��ق �لأه�������د�ف 
�ل����وط����ن����ي����ة ل������ل������دول �ل���وط���ن���ي���ة 
وبالتايل  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه،  وحت���م���ل 
للأجيال  م�شتد�م  م�شتقبل  ب��ن��اء 
بالعلم  مت�شلح  و�لقادمة  �حلالية 
و�مل��ع��رف��ة و�خل�����رب�ت وق�����ادر على 
�ل�شعبة  و�رتاأت  حتمل م�شوؤوليته، 
“متكني” بدل  ك��ل��م��ة  ����ش��ت��خ��د�م 
عند  “�لعتناء”  ك���ل���م���ة  م�����ن 
�لنظام  �ل�����ش��ب��اب يف  ع��ن  �حل��دي��ث 
�أنها  ب��اع��ت��ب��ار  �ل��د�خ��ل��ي ل��لحت��اد 
“�لعتناء”  و�أدق من كلمة  �أق��وى 
�أ�شا�شي  ب�شكل  ب��ه��ا  يق�شد  �ل��ت��ي 

جل�شته  خ����لل  و�ف�����ق  �لحت�������ادي 
�لنعقاد  دور  من  ع�شرة  �ل�شاد�شة 
�لف�شل  م�����ن  �ل������ر�ب������ع  �ل������ع������ادي 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي �ل�����ش��اد���س ع�����ش��ر على 
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن كبار 
توجيهات  ب��اأن  منوهة  �مل��و�ط��ن��ني، 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
م�شطلح  بتغيري  �هلل”،  “رعاه 
�ملو�طنني”  “كبار  �إىل  �ل�شن  كبار 
�لوطنية  �ل�شيا�شة  �شموه  و�عتماد 
�حلر�س  يعك�س  �ملو�طنني،  لكبار 
على �لرتقاء بحياتهم من خلل 
ت�شمن  متكاملة  رعاية  منظومة 
وتدعم  �ل���ك���رمي���ة  �حل����ي����اة  ل���ه���م 
و�مل�شتمرة  �ل��ف��اع��ل��ة  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
���ش��م��ن �ل��ن�����ش��ي��ج �لج���ت���م���اع���ي يف 

�لإمار�ت.
و�ق����رتح����ت �ل�����ش��ع��ب��ة �لإم���ار�ت���ي���ة 

•• عمان-وام:

ت����ق����دم����ت �ل�������ش���ع���ب���ة �ل���ربمل���ان���ي���ة 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت�������ادي 
مب����ق����رتح����ات����ه����ا وم���لح���ظ���ات���ه���ا 
�لد�خلي  �ل���ن���ظ���ام  ت��ع��دي��ل  ح����ول 
وذلك  �لعربي،  �لربملاين  للحتاد 
�لجتماع  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  خ����لل 
�ملنبثقة  �مل�شغرة  للجنة  �لتا�شع 
للحتاد  �لتنفيذية  �للجنة  ع��ن 
�ل��ت��ي �نطلقت  �ل��ع��رب��ي  �ل��ربمل��اين 
�أع���م���ال���ه���ا �م���������س، ���ش��م��ن �أع���م���ال 
�لدورة �ل�شاد�شة و�لع�شرين للجنة 
و�جتماعات  ل��لحت��اد  �لتنفيذية 
�لتي  �مل�شاحبة،  �خلا�شة  �للجان 
عمان  �لأردنية  �لعا�شمة  يف  تعقد 
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�شبتمرب 2019.
و�أك������������دت �ل�������ش���ع���ب���ة �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�لإم��ار�ت��ي��ة �جل��ه��ود �ل��ت��ي تبذلها 
�ل�����ش��ع��ب �ل���ربمل���ان���ي���ة �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�أع��م��ال �لحت���اد �ل��ربمل��اين �لعربي 
لتعزيز �لتعامل مع كافة �لق�شايا 
جتربة  م�شتعر�شة  �لجتماعية، 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �لإم�����ار�ت 
�لتعامل  ب�شاأن  �لفاعلة  وجهودها 
�لق�شايا  خم��ت��ل��ف  م����ع  �ل���ن���اج���ح 
وم��ن��ه��ا ق�����ش��اي��ا �ل�����ش��ب��اب و�مل������ر�أة 
�ملو�طنني، وكذلك  و�لطفل وكبار 
دورها �لفاعل نحو حتقيق �لتنمية 
�لقت�شاد  وت���ن���وي���ع  �مل�������ش���ت���د�م���ة 

�لوطني.
�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  وف����د  ي�����ش��م 
�أع�شاء  ع�شويته  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي، �شعادة 
�لنعيمي،  ي��و���ش��ف  �أح��م��د  م��ن  ك��ل 
و�أحمد حممد �حلمودي، وخلفان 

�أن ت��ت��وىل جلنة  �أك����دت ع��ل��ى  ك��م��ا 
و�لقت�شادية  �مل���ال���ي���ة  �ل�������ش���وؤون 
كافة �لأمور �لتي ت�شاهم يف زيادة 
�لتعاون و�لتن�شيق �لقت�شادي بني 
�لتاأكيد على  �لأع�شاء، مع  �لدول 
�أه��م��ي��ة �ل��ت��و����ش��ل و�ل���رت�ب���ط من 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  عملية  خ��لل 
�لعمل  ي����ع����زز  ومب������ا  �مل���������ش����رتك، 
م�شالح  ويخدم  �مل�شرتك  �لعربي 
�لدول �لعربية و�شعوبها يف �ملجال 

�لقت�شادي و�شول �ىل �لتكامل.
��شتمعت  �م�س  �جتماعها  وخ��لل 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل�������ش���غ���رة �مل��ن��ب��ث��ق��ة عن 
�ل���ل���ج���ن���ة �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���لحت���اد 
�ل��ربمل��اين �ل��ع��رب��ي، و�ل��ت��ي تتاألف 
بالإ�شافة  دول   9 مم��ث��ل��ي  م����ن 
للحتاد  �ل���ع���ام���ة  �لأم�����ان�����ة  �إىل 
مقرتحات  �إىل  �لعربي،  �لربملاين 
ب�شاأن  �لعربية  �لربملانية  �ل�شعب 
للحتاد  �لد�خلي  �لنظام  تعديل 
يت�شمن  �ل��ذي  �لعربي،  �لربملاين 
���ش��ب��ع��ة ف�����ش��ول حت��ت��وي ع��ل��ى 74 
�لعامة،  ب��الأح��ك��ام  متعلقة  م����ادة 
و�خت�شا�شاته،  �لحت���اد  وجمل�س 
ورئ�����ا������ش�����ة �لحت������������اد، و�ل���ل���ج���ن���ة 
و�خت�شا�شاتها،  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
و�خت�شا�شاتها،  �لد�ئمة  و�للجان 
و�خت�شا�شاتها،  �لعامة  و�لأم��ان��ة 

و�لأحكام �خلتامية.
مقرتحات  �ل���ل���ج���ن���ة  ون���اق�������ش���ت 
وملحظات �ل�شعب �لربملانية من 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية، �لكويت، 
�لعر�ق،  �ملغربية، �جلز�ئر،  �ململكة 
�أقرت  كما  و�ل�شومال،  فل�شطني، 
ب��رن��ام��ج عملها  �ل��ل��ج��ن��ة م�����ش��روع 

وم�شروع جدول �أعمالها.

�ضرطة اأبوظبي تدعو ال�ضائقني خلف�ص ال�ضرعات اإىل 80 كم خالل ت�ضكل ال�ضباب
ب���الإج���ر�ء�ت �ل��وق��ائ��ي��ة  �خلا�شة 
حالة  �ل�شري يف  وع���دم  ب��ال��وق��وف 
�ن��ع��د�م �ل��روؤي��ة ، و���ش��رورة زيادة 
�ملركبات  ب����ني  �لأم��������ان  م�����ش��اف��ة 
لتفادى حو�دث �ل�شدم باملركبات 
�لأم������ام������ي������ة، وع���������دم �ل����ت����ج����اوز 
و�لنتقال من م�شرب �إىل �آخر يف 

حالة عدم و�شوح �لروؤية .
 و�أكدت �شرورة �للتز�م مب�شمون 
�ل��ر���ش��ائ��ل �لإر����ش���ادي���ة �ل��ت��ى يتم 
�لذكية  �لكبائن  خ��لل  م��ن  بثها 
و�ل�شرت�شاد بالعلمات �لأر�شية 

••  اأبوظبي-الفجر:

�ل�شائقني  �أب��و ظبي  �شرطة  دع��ت 
ت�شكل  خ������لل  ب����ح����ذر  ل���ل���ق���ي���ادة 
�ل�����ش��ب��اب �مل��ت��وق��ع خ����لل �لأي�����ام 
�ل��ق��ادم��ة وم��ا ق��د ينجم عنه من 
�ل�شرعات  خف�س  و  للروؤية  ت��دن 
تطبيقاً   �ل�����ش��اع��ة  80كم-  �إىل 
�ملرورية يف  �ل�شلمة  لقر�ر جلنة 
ترك   ، �ملتقلبة  �جلوية  �ل��ظ��روف 

م�شافة�أمان كافية .
�للتز�م   ع��ل��ى   �ل�شائقني  وح��ث��ت 

�لبي�شاء على �لطريق �أثناء ت�شكل 
�ل�����ش��ب��اب، وم��ت��اب��ع��ة �لإر�����ش����اد�ت 
عرب  �أبوظبي  �شرطة  تبثها  �لتى 
�لتو��شل  وو����ش���ائ���ل  �لإذ�ع����������ات 
�ل�شائقني  ل��ت��وج��ي��ه  �لج��ت��م��اع��ي 
�لن�شرة  ومتابعة  �ل�شباب  �أث��ن��اء 
�جل���وي���ة ل���لط���لع ع��ل��ى �أح�����و�ل 
م�شتعد�ً  �ل�شائق  ليكون  �لطق�س، 
�جلوية  �لأح����������و�ل  يف  ل���ل���ق���ي���ادة 
بالتعليمات  و�ل��ت��ق��ي��د  �مل���ت���غ���رية 
�ملنظومة  خ����لل  م���ن  �ل��وق��ائ��ي��ة 
و�لتي  �أب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة  �لذكية 

ت��ت�����ش��م��ن  �إر������ش�����اد�ت م����روري����ة و 
حركة  و�إي��ق��اف  �ل�شرعات  خف�س 
و�شوح  ح��ني  �إىل  �مل��رك��ب��ات  ���ش��ري 

�لروؤية.
�لذين  �ل�����ش�����������������ائ��ق��ني  ودع��������������������ت 
حو�دث  �إىل  مركباتهم  تتعر�س 
ميكانيكية  �أع���ط���ال  �أو  ب�����ش��ي��ط��ة 
مفاجئة، خلل �لظروف �جلوية 
�لكتف  على  �إيقافها  �إىل  �ملتقلبة 
�لأمي�����ن ل��ل��ط��ري��ق، ح��ف��اظ��اً على 
لن�شيابية  و���ش��م��ان��اً  ���ش��لم��ت��ه��م 

حركة �ل�شري.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ص هندورا�ص بذكرى ا�ضتقالل بالده
•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س 
خو�ن �أورلندو هرينانديز رئي�س جمهورية هندور��س وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقلل بلده.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �أورلندو هرينانديز.

نيابة دبي تناق�ص قرار الو�ضع حتت املراقبة اللكرتونية مع الداخلية
•• دبي - وام:

حمد  �مل�شت�شار  برئا�شة  ب��دب��ي  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة  ع��ق��دت 
�لكلية  �لنيابة  رئي�س   - �لأول  �ل��ع��ام  �ملحامي  �خل��ليف 
�جتماعاً تن�شيقياً مع �إد�رة �ل�شيا�شات من وز�رة �لد�خلية 
بهدف مناق�شة �آليات و�شع �ملتهمني �أو �ملحكوم عليهم يف 
بع�س �جلر�ئم �لتي ن�س عليها �لقانون باإدر�جها حتت 
�ملر�قبة �للكرتونية وفق قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 53 
بني  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون  �شبل  وت��ع��زي��ز   2019 ل�شنة 

�جلهتني مبا يخدم �مل�شلحة �لعامة.
للقر�ر  �لتطبيق  �آل��ي��ات  مناق�شة  �لج��ت��م��اع  خ���لل  مت 
�للكرتونية  �لو�شيلة  ومو��شفات  �لعامة  و�ل�شيا�شات 
�إىل  بالإ�شافة  �للكرتونية  �مل��ر�ق��ب��ة  تنفيذ  و���ش��و�ب��ط 
ب��ع��دد من  �ل��ل��ق��اء  �مل��ر�ق��ب��ة وخ���رج  م��ه��ام �لقائمني على 

�لتو�شيات للرتقاء بالعمل �مل�شرتك.
خالد  �مل�شت�شار  �لعامة  �لنيابة  جانب  من  �للقاء  ح�شر 
�لزرعوين �ملحامي �لعام بنيابة بر دبي و�مل�شت�شار يون�س 
�لقحطاين  وعلي  دي��رة  بنيابة  �لعام  �ملحامي  �لبلو�شي 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذ وي��و���ش��ف حممد  ب�����ش��ع��ب��ة  �أول  ���ش��ع��ب��ة  رئ��ي�����س 
وهبة  �لكلية  بالنيابة  رئي�شي  ق�شايا  مدقق  �حل��م��ادي 

قطيفان مربمج كمبيوتر باإد�رة تقنية �ملعلومات.
ومن جانب وز�رة �لد�خلية �لر�ئد هادف �لغفلي نائب 
مدير �د�رة �ل�شيا�شات و�لنقيب ديني �لكعبي رئي�س ق�شم 
�لتن�شيق ومتابعة �ل�شيا�شات و�لنقيب حممد �ل�شبيحي 
ق�شم �لتن�شيق ومتابعة تنفيذ �ل�شيا�شات و�خلبري حامد 
�إد�ري  ح��امت��ي  وع���ادل  �ل�شيا�شات  �إد�رة  ح��ام��د  حممد 

باإد�رة �لرعاية و�ملتابعة �ل�شرطية.

من الألعاب والقرطا�ضية يوزعها الأعلى لالأمومة والطفولة على اأطفال �ضقطرى باليمن هدية من نظرائهم بالمارات طنا   11

الإمارات تغيث مت�ضرري الفي�ضانات يف ولية اجلزيرة ال�ضودانية

هيئة  م��ع  بالتعاون  �ليمن  �ط��ف��ال 
�لهلل �لحمر �لمار�تي جاءت يف 
�طار مبادرتني �ن�شانيتني �طلقهما 
و�غ�شط�س  ي��ول��ي��و  ���ش��ه��ري  خ���لل 
�ملا�شيني و�ن �شمو �ل�شيخة فاطمة 
باطلق هاتني  بنت مبارك وجهت 
�لمار�ت  �ط��ف��ال  ليقوم  �مل��ب��ادرت��ني 
و�دو�ت  �لط����ف����ال  �ل����ع����اب  ب��ج��م��ع 
�طفال  لخ���و�ن���ه���م  �ل��ق��رط��ا���ش��ي��ة 
�ليمن وذلك م�شاهمة من �طفالنا 

�ليمن حيث  �ط��ف��ال  �ىل  �لم����ار�ت 
للمومة  �لع��ل��ى  �ملجل�س  �طلقها 
�ل�شهرين  م���دى  ع��ل��ى  و�ل��ط��ف��ول��ة 

�ملا�شيني .
جلمع  خ�شبية  �شناديق  �ن  وق��ال��ت 
و�لقرطا�شية  و�ل���ه���د�ي���ا  �لل���ع���اب 
للمومة  �لع��ل��ى  �ملجل�س  و�شعها 
�لتجارية  �مل��ر�ك��ز  �م���ام  و�ل��ط��ف��ول��ة 
�لدولة  �ن��ح��اء  جميع  يف  و�مل�����ولت 
ودع���ت �لط��ف��ال و�ول���ي���اء �مورهم 

�لدر��شي  �ل���ع���ام  ب����دء  م���ع  ت��ز�م��ن��ا 
�جلديد .

وق�����د ����ش��ت��ق��ب��ل �ل����وف����د ع������دد� من 
وقدمو�  �ل�����ش��ق��ط��ري��ني  �لأط����ف����ال 
فرحتهم  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  �ل���������ورود 
ب���و����ش���ول �ل����وف����د �لإم������ار�ت������ي �إىل 
جزيرة �شقطرى و�ي�شا من طرف 
من  ع��دد  ير�فقه  �مل��زروع��ي  خلفان 
�لمار�تيني �مل�شرفني على �لأعمال 

�خلريية يف �جلزيرة .

و�ل��ت��ي ق��ال��و� �ن��ه��ا ج���اءت يف وقتها 
حيث بد�ية �لعام �لدر��شي �جلديد 
و�لطفال  �له����ايل  يفتقر  و�ل����ذي 
ملثل هذه �لدو�ت �لتي تعينهم على 

�كمال م�شريتهم �لتعليمية .
و�كدت �لرمي عبد�هلل �لفل�شي �ن 
�م �لمار�ت  �لف�شل يعود �ىل �شمو 
�لر�ئدة  �لن�شانية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  يف 
ب��ه��ا جل��م��ع �للعاب  �ل���ت���ي وج���ه���ت 
م���ن �طفال  ه��دي��ة  و�ل��ق��رط��ا���ش��ي��ة 

بتقدمي �لعون �ىل �ل�شقاء يف �ليمن 
�مل������ودة و�لخ�����وة  ت��ع��ب��ري� ع���ن روح 
ب��ني �ط��ف��ال �ل��ب��ل��دي��ن م�����ش��رية �ىل 
�ن �حل��م��ل��ة م���از�ل���ت م�����ش��ت��م��رة يف 
مر�كز �مل�شرف مول و�بوظبي مول 

وديرفيلدزمول.
و��شارت �ىل �ن طائرة �شحن خا�شة 
و�لقرطا�شية  �لل��ع��اب  ه��ذه  نقلت 
بتوزيعها  �مل��ج��ل�����س  وف���د  ق���ام  ح��ي��ث 
�شقطرى  يف  �ل��ي��م��ن  �ط���ف���ال  ع��ل��ى 

�ىل تقدمي �لعون و�لتربع باللعاب 
�طفال  �ىل  و�لقرطا�شية  و�لهد�يا 
�ل��ي��م��ن ف��ك��ان �لق���ب���ال ك��ب��ري� من 
جانبهم ومت تقدمي نحو �حد ع�شر 
طناً من هذه �للعاب و�لقرطا�شية 

حتى �لن .
وذك����������رت �ل��������رمي ب����ن����ت ع����ب����د �هلل 
�لل����ع����اب  ك���م���ي���ات  �ن  �ل���ف���ل����ش���ي 
�ملجل�س  جمعها  �لتي  و�لقرطا�شية 
�لعلى للمومة و�لطفولة ل�شالح 

�لزعابي  علي  عبد�هلل  �ل�شيد  وقال 
ع�����ش��و وف����د م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
�لن�شانية  للأعمال  نهيان  �آل  ز�يد 
من  بتوجيهات  تاأتي  �مل�شاعد�ت  �إن 
قيادتنا �لر�شيدة لتقدمي يد �لعون 

فقدو�  �ل���ذي���ن  �مل��ت�����ش��رري��ن  ع��ل��ى 
منازلهم.

�ملوؤ�ش�شة  وف���د  ����ش��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
�ل��ل��و�ء �ل��رك��ن �أح��م��د ح��ن��ان �أحمد 
�أع�شاء  م��ن  وع���دد  �جل��زي��رة  و�يل 

�مل�شتحقني  �إىل  وو�شولها  و�شهولة 
يف �لوليات �ملت�شررة.

�لفريق  �أن  �ل����زع����اب����ي  و�أ������ش�����اف 
�لأوىل يف  �مل��رح��ل��ة  ن��ف��ذ  �لإغ����اث����ي 
بنجاح  وودرم��ل��ي  �جليلي  منطقتي 

حلقت  �لتي  و�لفي�شانات  �ل�شيول 
بعدد من �لقرى يف ولية �جلزيرة 
حتتوي  غ��ذ�ء  �شلة  �آلف   6 �شملت 
�لأ�شا�شية  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  على 
�إ�شافة �إىل 200 خيمة مت توزيعها 

لل�شعب �ل�شود�ين .. موؤكد� حر�س 
�لربنامج  �إن����ه����اء  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لإغاثي �لذي و�شعته بالتعاون مع 
منظمة �لعون �لإن�شاين يف �ل�شود�ن 
بي�شر  �مل�شاعد�ت  وت��وزي��ع  �ل�شقيق 

وه�����م ح�شن  �ل�������ش���ي���ادي  �مل���ج���ل�������س 
عائ�شة  و�ل��دك��ت��ورة  �إدري�����س  حممد 
مو�شى و�شديق تاور و رجاء نيكول 
حكومة  �إىل  �إ����ش���اف���ة  ع��ب��د�مل�����ش��ي��ح 

�لولية.

•• �شقطرى-وام:

ق������ام وف������د م�����ن �مل���ج���ل�������س �لع���ل���ى 
جزيرة  ي��زور  و�لطفولة  للأمومة 
���ش��ق��ط��رى �ل��ي��م��ن��ي��ة ب���ت���وزي���ع �حد 
و�لهد�يا  �لل���ع���اب  م��ن  ط��ن��ا  ع�����ش��ر 
�جلزيرة  �طفال  على  و�لقرطا�شية 
�أط��ف��ال �لم���ار�ت �لذين  هدية من 
بالفرح  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  ����ش��ت��ق��ب��ل��و� 
�مل�شاعد�ت  م��ث��م��ن��ني  و�لب����ت����ه����اج 
�لقيادة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ق��ي��م��ة 
�حلكيمة يف دولة �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
�لن�شائي  �لحت����اد  رئ��ي�����ش��ة  م��ب��ارك 
�ل����ع����ام رئ���ي�������ش���ة �مل���ج���ل�������س �لأع���ل���ى 
�لرئي�شة  و�ل���ط���ف���ول���ة  ل���لأم���وم���ة 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
لبناء �ليمن عامة ولهايل جزيرة 

�شقطرى خا�شة.
ج����اء ذل����ك خ����لل زي�����ارة وف����د من 
�ملجل�س �لعلى للمومة و�لطفولة 
�لفل�شي  ع��ب��د�هلل  �ل���رمي  برئا�شة 
جلزيرة  للمجل�س  �لعامة  �لمينة 
���ش��ق��ط��رى �ل��ي��م��ن��ي��ة م���وؤخ���ر� حيث 
فرحتهم  عن  �جلزيرة  �طفال  عرب 
حمل  �ل��ذي  �لوفد  بوجود  �لكبرية 
و�لقرطا�شية  �لل��ع��اب  ه��ذه  �ليهم 

�مل���ج���ل�������س �لع����ل����ى  و �����ش����م وف�������د 
للمومة و�لطفولة �أع�شاء �ملجل�س 
برئا�شة  ل���لأط���ف���ال  ل����ش���ت�������ش���اري 
رئي�شة  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  ���ش��ي��ف  ���ش��لم��ة 
�ملجل�س  رئ���ي�������س  ون����ائ����ب  �مل��ج��ل�����س 
�ل�شت�شاري للأطفال هيثم حممد 
�ل���ك���ن���دي وم���ق���رر �مل��ج��ل�����س ودمي���ه 
�ملجل�س  و�ع�����ش��اء  �ل��درم��ك��ي  جمعة 
وهم ر��شد خالد �ل�شويدي و�إبر�هيم 
�أيوب �لعو�شي وعائ�شة نا�شر �لعلي 
�ل��ه��ام��ل��ي ومب�شاركة  ع��م��ر  وم���رمي 
م���ن �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م ودمي����ه علي 
�لغفلي  �مل��ن�����ش��وري وغ��ي��ث حم��م��د 
و���ش��ف��ري �لإي��ج��اب��ي��ة ظ��اه��ر حممد 
�لعربي  �ل���ربمل���ان  ع�����ش��و  �مل���ه���ريي 
�ل�شريدي  و مثايل حممد  للطفل 
�ل��ع��رب��ي للطفل.  �ل���ربمل���ان  ع�����ش��وة 
وت�شب �ملبادرتان �جلديدتان بجمع 
�ليمن  لط��ف��ال  وقرطا�شية  �ل��ع��اب 
��شرت�تيجية  �ه�����د�ف  حت��ق��ي��ق  يف 
كما   ،2030 �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية 
تاتي يف �طار �ل�شرت�تيجية �لعاملية 
و�ليافع  و�ل���ط���ف���ل  �مل������ر�ة  ل�����ش��ح��ة 
�لطفولة  م���رح���ل���ة  يف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن م���ن �لعنف  �مل��ب��ك��رة 
من  �ملنكوبة  �مل��ن��اط��ق  يف  و�ل�����ش��ر�ع 

جر�ء �حلروب و�لنز�عات.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل”  “حفظه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  وبدعم 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �شوؤون 
�لرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن 
�لإن�شانية  للأعمال  نهيان  �آل  ز�يد 
.. تو��شل دولة �لإمار�ت عرب فريق 
�ملوؤ�ش�شة تقدمي �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية 
من  �لآلف  ل��ع�����ش��ر�ت  و�لإي���و�ئ���ي���ة 
�لأ�����ش����ق����اء يف ع�����دد م����ن �ل����ولي����ات 
وتد�عيات  �آث��ار  ملو�جهة  �ل�شود�نية 
�شربت  �لتي  و�ل�شيول  �لفي�شانات 

�لبلد.
و���ش��ري ف��ري��ق �لإغ���اث���ة �لإم���ار�ت���ي 
ق���اف���ل���ة دع������م ل���ل���م���ت�������ش���رري���ن من 

غذ�ئية  ط���رد  �آلف   4 ت��وزي��ع  ومت 
�لتي  للعو�ئل  �إي���و�ء  خيمة  و400 
رحب  جانبه  م��ن  منازلهم.  فقدت 
�للو�ء ركن �أحمد حنان �أحمد بوفد 
مبوؤ�ش�شة  مم��ث��ل��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�آل نهيان للأعمال  خليفة بن ز�يد 
�لعلقات  متانة  و�أك���د  �لإن�شانية، 
�شاكر�  و�لإم��������ار�ت  �ل�������ش���ود�ن  ب���ني 
�ل�شعب  ل��دع��م��ه��م  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  وف����د 
�ل�شيول  �إب��ان  حمنته  يف  �ل�شود�ين 
لدية علقة  �ل�����ش��ود�ن  �إن  وق��ال   ..
ق��وي��ة م��ع ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و�شعب 
�أم���ل���ه �أن  �لم������ار�ت .. م��ع��رب��ا ع���ن 
�لأخوية  �ل��ع��لق��ات  ه��ذه  تتو��شل 
وم�شلحة  خ���ري  ف��ي��ه  مل���ا  و�ل���ع���م���ل 
�لإ�شارة  �ل�شقيقني. جتدر  �لبلدين 
وعا�شمتها  �جلزيرة  ولي��ة  �أن  �إىل 
�ل�شود�ن،  و���ش��ط  يف  تقع  م��دين  ود 
على �شفة �لنيل �لأزرق وتبعد عن 
 186 �لعا�شمة �خلرطوم بحو�يل 
كيلومرت جنوباً، وتعد �إحدى �ملدن 

�ل�شود�نية �لكبرية.

الإمارات توا�ضل جهودها امليدانية لإغاثة اأهايل وادي ح�ضرموت
•• ترمي-وام:

كثفت دولة �لإمار�ت من جهودها �لإغاثية و�لإن�شانية مل�شاعدة �لأهايل يف 
دفعات  �إر�شال  خلل  من  �ليمنية،  ح�شرموت  حمافظة  يف  ترمي  مديرية 
�ملو�د  من  �لأ�شا�شية  �لحتياجات  �شملت  �لغذ�ئية،  �مل�شاعد�ت  من  جديدة 

�لتموينية �ل�شرورية، وذلك تز�منا مع عام �لت�شامح 2019.
وقام فريق هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي بتوزيع 650 �شلة غذ�ئية مبعدل 
52 طنا و520 كيلو م�شتهدفا 3250 فرد� من �لأ�شر �لفقرية و�ملحتاجة 
يف مناطق “ثبي، و�لبدع، و�لرملة، و�لرحبة، و�ل�شوق، و�ملحيظرة”، وذلك 
�لهيئة لتخفيف  ت��ق��وم عليه  �ل���ذي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم����ن  ل��ربن��ام��ج  ����ش��ت��م��ر�ر�ً 
وطاأة �لتدهور �لإقت�شادي . وعرب �لأه��ايل عن �شكرهم و�متنانهم لدولة 
�لتي مت  �لغذ�ئية،  �ل�شلل  �أن عدد  يذكر   . �مل�شاعد�ت  �لإم��ار�ت على هذه 
توزيعها منذ بد�ية “عام �لت�شامح”، قد و�شلت �إىل 27394 �شلة غذ�ئية 
مبعدل 2213 طنا و 435.2 كيلو ��شتهدفت 136970 فرد�ً من �لأ�شر 

�ملحتاجة و�ملت�شررة يف حمافظة ح�شرموت.
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اأخبـار الإمـارات

من�ضور بن زايد يزور م�ضابي وجرحى الواجب الوطني
•• اأبوظبي-وام:

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ز�ر 
وزير �شوؤون �لرئا�شة، �م�س يف م�شت�شفى ز�يد �لع�شكري، عدد� من �ملُ�شابني 
�أد�ئهم و�جبهم  �أثناء  �أُ�شيبو�  �لذين  �مل�شّلحة  قّو�تنا  �أف��ر�د  و�جلرحى، من 

�لوطني يف �أر�س �لعمليات.
وتبادل  و�أو���ش��اع��ه��م،  للُم�شابني  �ل�شحية  �حل��ال��ة  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و�ط���م���اأن 
�أد�ئهم �لو�جب  �لأحاديث معهم، و�أ�شاد بدورهم وجهودهم �لكبرية خلل 
يف ميادين �ل�شرف و�لبطولة، وقال �شموه خماطبا �مل�شابني : “�أنتم مناذج 
فخر يف حب �لوطن و�لذود عنه، و�شتذكر �لجيال �لقادمة هذه �لت�شحيات 
�لتي  و�لفد�ء  �لعطاء  وقيم  �لوطني،  �لو�جب  �شاحات  يف  ت�شطرونها  �لتي 
تبذلونها يف �شبيل عزة �لوطن ورفعته”. و�أعرب �شموه عن �شادق متّنياته 
ومو��شاته للُم�شابني و�جلرحى، �شائًل �ملوىل باأن مُيّن �هلل عليهم بال�شفاء 
�لزيارة  �شموه خلل  ر�فق  و�ل�شلمة.  بال�شحة  ُينعم عليهم  و�أن  �لعاجل، 
و�شعادة  �لرئا�شة،  ���ش��وؤون  ب���وز�رة  �مل�شت�شار  �مل��زروع��ي  حممد  فار�س  معايل 

حميد �شعيد �لنيادي نائب مدير مكتب وزير �شوؤون �لرئا�شة.

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لذوي 
ال�ضهيدين �ضيف الطنيجي وعلي ال�ضنحاين

•• الفجرية-وام:

�آل ن��ه��ي��ان وزي���ر �ل��ت�����ش��ام��ح و�جب  ق���دم م��ع��ايل �ل�شيخ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
�لعز�ء �إىل �أ�شرتي �ل�شهيدين �شيف �شاوي �لطنيجي وعلي عبد�هلل �أحمد 

�ل�شنحاين �للذين ��شت�شهد� �أثناء �أد�ئهما و�جبهما �لوطني.
و�أعرب �شموه - خلل زيارته �شباح �م�س جمل�شي �لعز�ء مبنطقة �حلنية 
تعازيه و�شادق  �لفجرية - عن خال�س  دبا  �لفجرية ويف مدينة  يف مدينة 
مو��شاته لذوي �ل�شهيدين .. د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمدهما بو��شع 
رحمته و�أن ينزلهما منازل �ل�شهد�ء و �لأبر�ر و �أن ي�شكنهما ف�شيح جناته 

و�أن يلهم ذويهما �ل�شرب و �ل�شلو�ن.

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لذوي 
ال�ضهيدين نا�ضر الكعبي و�ضعيد املن�ضوري

•• العني -وام: 

قدم معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح و�جب �لعز�ء 
لأ�شرتي �ل�شهيدين نا�شر حممد حمد �لكعبي و�شعيد �أحمد ر��شد �ملن�شوري 

�للذين ��شت�شهد� �أثناء �أد�ئهما و�جبهما �لوطني.
�لفوعة  �ل��ع��ز�ء مبنطقتي  �م�س جمل�شي  زي��ارت��ه  خ��لل   - و�أع���رب معاليه 
لذوي  مو��شاته  �شادق  و  تعازيه  خال�س  عن   - �لعني  مدينة  يف  منازف  و 
�أن  و  رحمته  بو��شع  يتغمدهما  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  د�عيا   .. �ل�شهيدين 
�أن يلهم  و  �أن ي�شكنهما ف�شيح جناته  و  �لأب��ر�ر  و  �ل�شهد�ء  ينزلهما منازل 

ذويهما �ل�شرب و �ل�شلو�ن.

هزاع بن طحنون يعزي ذوي ال�ضهيد �ضعيد املن�ضوري 

اأحمد جمعة الزعابي يقدم واجب العزاء لذوي ال�ضهيدين زايد العامري و�ضالح بن عمرو

هزاع بن طحنون يعزي ذوي ال�ضهيد نا�ضر الكعبي 
•• العني -وام:

�آل  ب��ن طحنون  ه��ز�ع  �ل�شيخ  ق��دم 
�حلاكم  ممثل  دي��و�ن  وكيل  نهيان 
�لعز�ء  و�ج����ب  �ل��ع��ني  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ر��شد  �أحمد  �شعيد  �ل�شهيد  لأ�شرة 
�أثناء  ��شت�شهد  �ل���ذي  �مل��ن�����ش��وري 

�أد�ئه و�جبه �لوطني.
ه��ز�ع بن طحنون  �ل�شيخ  �أع��رب  و 
�م�س  زي���ارت���ه  -خ����لل  ن��ه��ي��ان  �آل 
منازف  مبنطقة  �ل���ع���ز�ء  جم��ل�����س 
مبدينة �لعني- عن خال�س تعازيه 
و �شادق مو��شاته لذوي �ل�شهيد.. 
د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده 
منازل  ينزله  �أن  و  رحمته  بو��شع 
ي�شكنه  �أن  و  �لأب�����ر�ر  و  �ل�����ش��ه��د�ء 
ذوي���ه  ي��ل��ه��م  �أن  و  ج��ن��ات��ه  ف�����ش��ي��ح 

�ل�شرب و �ل�شلو�ن.

•• اأبوظبي-وام:

�شوؤون  وزي��ر  �لزعابي  جمعة  �أحمد  معايل  قدم 
����ش���وؤون  وز�رة  يف  ل����لحت����اد  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
�ل�شهيدين  �أ�شرتي  �إىل  �لعز�ء  و�ج��ب  �لرئا�شة 
�أبطال �لقو�ت  ز�يد �لعامري و�شالح بن عمرو 
�مل�شلحة �لبو��شل �للذين ��شت�شهد� �أثناء �أد�ئهما 
و�ج��ب��ه��م��ا �ل��وط��ن��ي. و�أع�����رب م��ع��ال��ي��ه - خلل 
زيارته �شباح �م�س جمل�شي �لعز�ء مبنطقة بني 
و�شادق  تعازيه  خال�س  عن   - �أبوظبي  يف  يا�س 
�لعلي  �هلل  ..د�ع��ي��ا  �ل�شهيدين  ل��ذوي  مو��شاته 
�لقدير �أن يتغمدهما بو��شع رحمته و�أن ينزلهما 
ف�شيح  ي�شكنهما  و�أن  و�لأب���ر�ر  �ل�شهد�ء  منازل 

جناته و�أن يلهم ذويهما �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

•• العني -وام:

�آل  ب��ن طحنون  ه��ز�ع  �ل�شيخ  ق��دم 
�حلاكم  ممثل  دي��و�ن  وكيل  نهيان 
�لعز�ء  و�ج����ب  �ل��ع��ني  م��ن��ط��ق��ة  يف 
لأ�شرة �ل�شهيد نا�شر حممد حمد 
�أد�ئه  �أثناء  ��شت�شهد  �لذي  �لكعبي 

و�جبه �لوطني.
ه��ز�ع بن طحنون  �ل�شيخ  �أع��رب  و 
�م�س  زي����ارت����ه  خ�����لل  ن���ه���ي���ان  �آل 
�لفوعة  مبنطقة  �ل��ع��ز�ء  جمل�س 
تعازيه  خال�س  عن  �لعني  مبدينة 
و �شادق مو��شاته لذوي �ل�شهيد.. 
د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده 
منازل  ينزله  �أن  و  رحمته  بو��شع 
ي�شكنه  �أن  و  �لأب�����ر�ر  و  �ل�����ش��ه��د�ء 
ذوي���ه  ي��ل��ه��م  �أن  و  ج��ن��ات��ه  ف�����ش��ي��ح 

�ل�شرب و �ل�شلو�ن.

نا�ضر الهاملي يقدم واجب العزاء 
يف ال�ضهيد �ضيف �ضاوي الطنيجي

•• الفجرية-وام:

قدم معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي وزير �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني و�جب 
�أد�ئه  �أثناء  ��شت�شهد  �ل��ذي  �لطنيجي  �شاوي  �شيف  �ل�شهيد  لأ�شرة  �لعز�ء 

و�جبه �لوطني.
و�أعرب معاليه - خلل زيارته �ش���باح �م�س جمل�س �لعز�ء مبنطقة �حلنية 
لذوي  مو��شاته  �������شادق  و  ت������عازيه  خ����ال�س  ع��ن   - �لفجرية  مدينة  يف 
ينزله  �أن  و  رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  د�عيا  �ل�شهيد.. 
منازل �ل�شهد�ء و �لأبر�ر و �أن ي�شكنه ف�شيح جناته و �أن يلهم ذويه �ل�شرب 

و �ل�شلو�ن.

رئي�ص الأركان يقدم واجب العزاء لذوي 
ال�ضهيدين نا�ضر الكعبي و�ضعيد املن�ضوري

•• العني-وام: 

قدم معايل �لفريق �لركن حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س �أركان �لقو�ت 
�مل�شلحة ير�فقه عدد من كبار قادة �لقو�ت �مل�شلحة و�جب �لعز�ء لأ�شرتي 
�ملن�شوري  ر����ش��د  �أح��م��د  �شعيد  و  �لكعبي  حمد  حممد  نا�شر  �ل�شهيدين 

�للذين ��شت�شهد� �أثناء �أد�ئهما و�جبهما �لوطني.
مبنطقتي  �ل��ع��ز�ء  جمل�شي  �م�س  �شباح  زي��ارت��ه  خ��لل   - معاليه  �أع���رب  و 
مو��شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س  عن   - �لعني  مدينة  يف  منازف  و  �لفوعة 
لذوي �ل�شهيدين .. د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمدهما بو��شع رحمته و 
�أن ينزلهما منازل �ل�شهد�ء و �لأبر�ر و �أن ي�شكنهما ف�شيح جناته و �أن يلهم 

ذويهما �ل�شرب و �ل�شلو�ن.
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اأخبـار الإمـارات
عمر بن زايد يقدم واجب العزاء لذوي 
ال�ضهيدين نا�ضر الكعبي و�ضعيد املن�ضوري

•• العني -وام:

�آل  �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  قدم �شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد 
نهيان للأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�جب �لعز�ء لأ�شرتي �ل�شهيدين نا�شر حممد حمد �لكعبي 

و �شعيد �أحمد ر��شد �ملن�شوري �للذين ��شت�شهد� �أثناء �أد�ئهما و�جبهما �لوطني.
و �أعرب �شموه خلل زيارته �م�س جمل�شي �لعز�ء مبنطقتي �لفوعة و منازف مبدينة �لعني عن 
خال�س تعازيه و �شادق مو��شاته لذوي �ل�شهيدين .. د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمدهما بو��شع 
رحمته و �أن ينزلهما منازل �ل�شهد�ء و �لأبر�ر و �أن ي�شكنهما ف�شيح جناته و �أن يلهم ذويهما �ل�شرب 

و �ل�شلو�ن.

عمر بن زايد يقدم واجب العزاء لذوي ال�ضهيد �ضيف �ضاوي الطنيجيعمر بن زايد يعزي اأ�ضرة ال�ضهيد علي عبداهلل ال�ضنحاين
•• دبا الفجرية-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد �آل نهيان 
موؤ�ش�شة  �أم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
للأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د 
�إىل  �ل��ع��ز�ء  و�ج��ب  و�لإن�شانية  �خلريية 
عبد�هلل  علي  �أول  �لوكيل  �ل�شهيد  �أ�شرة 
�أثناء  ��شت�شهد  �ل��ذي  �ل�شنحاين  �أحمد 
�أد�ئ�����ه و�ج��ب��ه �ل��وط��ن��ي. و�أع�����رب �شموه 
خ���لل زي��ارت��ه �م�����س جمل�س �ل��ع��ز�ء يف 
خال�س  ع��ن   “ �ل��ف��ج��رية  دب���ا  “مدينة 
�ل�شهيد  ل��ذوي  مو��شاته  و�شادق  تعازيه 
يتغمده  �أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ي  �هلل  د�ع���ي���ا 
بو��شع رحمته و�أن ينزله منازل �ل�شهد�ء 
و�أن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  و�أن  و�لأب����ر�ر 

يلهم ذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن .

•• الفجرية -وام:

قدم �شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد �آل نهيان 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد  نائب رئي�س جمل�س 
�آل نهيان للأعمال �خلريية  بن �شلطان 
و�لإن�شانية و�جب �لعز�ء لأ�شرة �ل�شهيد 
��شت�شهد  �ل��ذي  �لطنيجي  �شاوي  �شيف 

�أثناء �أد�ئه و�جبه �لوطني.
و�أعرب �شموه خلل زيارته �م�س جمل�س 
�لعز�ء مبنطقة �حلنية مبدينة �لفجرية 
و����ش���ادق مو��شاته  ت��ع��ازي��ه  خ��ال�����س  ع��ن 
لذوي �ل�شهيد.. د�عيا �هلل �لعلي �لقدير 
ينزله  و�أن  رح��م��ت��ه  ب��و����ش��ع  يتغمده  �أن 
ي�شكنه  و�أن  و�لأب������ر�ر  �ل�����ش��ه��د�ء  م��ن��ازل 
�ل�شرب  ذوي����ه  ي��ل��ه��م  و�أن  ج��ن��ات��ه  ف�شيح 

و�ل�شلو�ن.

ذياب بن حممد بن زايد يعزي ذوي ال�ضهيدين �ضيف 
�ضاوي الطنيجي وعلي عبداهلل اأحمد ال�ضنحاين

•• الفجرية-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي و�جب �لعز�ء لأ�شرتي �ل�شهيدين 
�شيف �شاوي �لطنيجي وعلي عبد�هلل �أحمد �ل�شنحاين �للذين ��شت�شهد� �أثناء �أد�ئهما و�جبهما �لوطني.

و �أعرب �شموه خلل زيارته �شباح �م�س جمل�شي �لعز�ء مبنطقتي �حلنية و دبا يف �إمارة �لفجرية عن خال�س تعازيه 
و �شادق مو��شاته لذوي �ل�شهيدين.

. د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمدهما بو��شع رحمته و �أن ينزلهما منازل �ل�شهد�ء و �لأبر�ر و �أن ي�شكنهما ف�شيح 
جناته و �أن يلهم ذويهما �ل�شرب و �ل�شلو�ن.

حممد البواردي يقدم واجب العزاء لذوي �ضهداء الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

ق�������دم م����ع����ايل حم����م����د ب�����ن �أح����م����د 
�لدفاع  ل�شوؤون  دولة  وزير  �لبو�ردي 
�ل��ع��ز�ء لأ���ش��ر �شتة من  �م�س و�ج��ب 
�ل��ب��و����ش��ل �لذين  �أب���ط���ال �لإم������ار�ت 
ت�شادم  ح����ادث  ن��ت��ي��ج��ة  ����ش��ت�����ش��ه��دو� 
�آليات ع�شكرية �أثناء �أد�ئهم و�جبهم 

�لوطني يف �أر�س �لعمليات.
�لعز�ء  و�ج�����ب  م��ع��ال��ي��ه  ق����دم  ف��ق��د 
�شباط  ك����ب����ار  م����ن  وف������د  ي����ر�ف����ق����ه 
�ل�شهيدين  ل�����ذوي  �ل����دف����اع  وز�رة 
�لظنحاين  �أح����م����د  ع����ب����د�هلل  ع���ل���ي 
�لطنيجي  ر������ش����د  �����ش����اوي  و����ش���ي���ف 
ومنطقة  �ل���ف���ج���رية،  دب����ا  مب��دي��ن��ة 
معاليه  قدم  كما  بالفجرية.  �حلنية 
نا�شر  �ل�شهيدين  لأ�شرتي  �لتعازي 
�أحمد  و�شعيد  �لكعبي  حمد  حممد 

عن  دفاعا  �لطاهرة  دماءهم  قدمو� 
كر�مة  ع��ن  وذود�  �لوطني  �ل��و�ج��ب 
و��شتقر�ره  لأم��ن��ه  وح��ف��ظ��ا  �ل��وط��ن 

�لعز�ء �أي�شا لأ�شرتي �ل�شهيدين ز�يد 
م�شلم �شهيل �لعامري و�شالح ح�شن 
�شالح بن عمرو وذلك خلل زيارته 

و ذوي  لأ����ش���ر  م���و�����ش���ات���ه  ����ش���ادق  و 
�لقدير  �لعلي  �هلل  �شائل  �ل�شهد�ء 
�أن  و  رح��م��ت��ه  ب��و����ش��ع  يتغمدهم  �أن 

�لفوعة  مبنطقتي  �ملن�شوري،  ر��شد 
ومنازف مبدينة �لعني.

ل�����ش��وؤون �لدفاع  و ق���دم وزي���ر دول���ة 

و���ش��ت��ظ��ل ت�����ش��ح��ي��ات��ه��م �أو����ش���م���ة عز 
وف���خ���ر ت�������ش���يء ت����اري����خ �ل����وط����ن. و 
تعازيه  خ��ال�����س  ع��ن  معاليه  �أع����رب 

مع وفد وز�رة �لدفاع جمل�شي �لعز�ء 
يف منطقة بني يا�س باأبوظبي. و �أكد 
�مل�شلحة  ق��و�ت��ن��ا  �أب��ط��ال  �أن  معاليه 

ينزلهم منازل �ل�شديقني و�ل�شهد�ء 
و �لأبر�ر و �أن ي�شكنهم ف�شيح جناته 

و �أن يلهم ذويهم �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

رئي�ص الأركان يقدم واجب العزاء لذوي ال�ضهيدين زايد العامري و�ضالح بن عمرو

اأ�ضهر  الثالثة  خالل  اخليمة  براأ�ص  راقب  تر�ضدها  بيئية  خمالفة   4480

•• ابوظبي-وام:

�لرميثي  �لفريق �لركن حمد حممد ثاين  قدم معايل 
كبار  م��ن  ع��دد  ي��ر�ف��ق��ه  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك����ان  رئي�س 
�ل�شهيدين  �لعز�ء لأ�شرتي  �مل�شلحة و�جب  �لقو�ت  قادة 
ز�يد �لعامري و�شالح بن عمرو �أبطال �لقو�ت �مل�شلحة 
و�جبهما  �أد�ئ��ه��م��ا  �أث��ن��اء  ��شت�شهد�  �ل��ل��ذي��ن  �ل��ب��و����ش��ل 

�لوطني.
و�أعرب معاليه خلل زيارته �شباح �م�س جمل�شي �لعز�ء 
مبنطقة بني يا�س يف �بوظبي عن خال�س تعازيه و�شادق 
مو��شاته لذوي �ل�شهيدين .. د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن 
�ل�شهد�ء  منازل  ينزلهما  و�أن  بو��شع رحمته  يتغمدهما 
ذويهما  يلهم  و�أن  جناته  ف�شيح  ي�شكنهما  و�أن  و�لأب���ر�ر 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن.

•• راأ�س اخليمة- وام:

ك�شفت د�ئ����رة �خل��دم��ات �ل��ع��ام��ة يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة عن 
خلل  �خليمة  ر�أ���س  يف  بيئية  خمالفة   4480 حترير 

�لثلثة �أ�شهر �ملا�شية.
�إقبال  وكثفت �لد�ئرة �لرقابة على �ل�شو�طئ مع زيادة 
�جلمهور عليها خلل ف�شل �ل�شيف حيث تتوزع دوريات 

“ر�قب” على �شبع مناطق يف �إمارة ر�أ�س �خليمة وو�شل 
عدد �ملتف�شني �لعاملني يف ق�شم �لرقابة �إىل 74 مفت�س 
�لد�ئرة  ور�شالة  قيم  لتحقيق  تدريبهم  و  تاأهيلهم  مت 
�جلمهور  بتثقيف  ر�ق����ب  دوري�����ات  وت��ه��ت��م  و�أه���د�ف���ه���ا. 
ب�شرورة �حلفاظ على �ل�شو�طئ �لبحرية و �ل�شو�رع و 
غري  يف  �ملخلفات  باإلقاء  تلويثها  وع��دم  �لعامة،  �ملر�فق 

�لأماكن �ملخ�ش�شة لها.

منتدى �ضالمة الطفل الأول اإعالم م�ضوؤول .. طفل اآمن ينطلق غدا
•• ال�شارقة-وام:

�لطفل  �شلمة  منتدى  من  �لأوىل  �لن�شخة  فعاليات  �لثلثاء  غد�  تنطلق 
�إد�رة �شلمة �لطفل �لتابعة للمجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة  �لذي تنظمه 
�جلو�هر  مركز  �آمن” يف  طفل  م�����ش��وؤول..  “�إعلم  ع��ن��و�ن  حت��ت  بال�شارقة 
�لإعلمي  �ل��و�ق��ع  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط  ب��ه��دف  و�مل���وؤمت���ر�ت  للمنا�شبات 
�لإمار�تي يف معاجلة ق�شايا �لطفل وذلك حتت رعاية قرينة �شاحب �ل�شمو 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  بنت حممد  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  �ل�شارقة  حاكم 

�لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة.
يناق�س �ملنتدى �لذي يقام ب�شر�كة ��شرت�تيجية مع �ملجل�س �لوطني للإعلم 
�لجتماعية  �لتد�عيات  �لحت��ادي��ة  �لعامة  و�لنيابة  �ملجتمع  تنمية  ووز�رة 
و�لنف�شّية و�لقانونية للتجاوز�ت �ملهنية �شد �لطفل و�شبل تطوير وتر�شيخ 
�لريادة  تعزيز  �إىل  �إ�شافة  للطفل  منا�شرة  �إعلمية  ومعايري  ممار�شات 
�لإعلمية  �لو�شائل  يف  حقوقهم  و�شمان  �لأط��ف��ال  رع��اي��ة  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة 

�لإمار�تية �ملرئية و�مل�شموعة و�لإلكرتونّية.
ويت�شمن �ملنتدى جل�شتني رئي�شتني تتناولن دور �لإعلم يف معاجلة ق�شايا 
�لإعلمية  و�ل�شيا�شات  �ملهنية  و�لر�شالة  �لت�شريعات  ناحية  م��ن  �لطفل 

وفر�س تطويرها من �أجل �إعلم �شديق للطفل.
وينظم �ملنتدى جل�شة حو�رية مغلقة جتمع نخبة من �مل�شوؤولني �لإعلميني 
و�لتلفزيونية  �لإذ�ع��ي��ة  �ل��رب�م��ج  وم���در�ء  �ملحلية  �ل�شحف  �أق�شام  وروؤ���ش��اء 
�لإخبارية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �لإع���لم���ي���ني  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
تناول  تو�جههم عند  �لتي  و�لتحديات  للحديث عن جتاربهم  �لإلكرتونية 
�شلمة  ت�شمن  �لتي  �لإعلمية  �ملمار�شات  �أف�شل  ومناق�شة  �لطفل  ق�شايا 
�لأطفال يف �لإمار�ت. وتركز �جلل�شة �لأوىل على �مل�شهد �لإعلمي يف دولة 
�لإمار�ت و�ل�شيا�شات �ملهنية و�لأخلقية لدى �ملوؤ�ش�شات �لإعلمية وم�شتوى 
�لوعي �حلايل لدى �لإعلميني عند تناول ق�شايا �لطفل و�لعقوبات �لتي 
تفر�شها قو�نني �لدولة على �لتجاوز�ت �ملهنية �لإعلمية �شد �لطفل ومن 
بينها قانون حقوق �لطفل وقانون مكافحة جر�ئم تقنية �ملعلومات �إ�شافة 
�إىل ر�شد �لتجاوز�ت �لإعلمية �لتي مت�س حقوق �لطفل و�آليات مر�قبتها 

وبحث كيفية حتقيق �لتو�زن بني حق �لطفل بحماية خ�شو�شيته وهويته 
وحق �جلمهور يف �حل�شول على �ملعلومة.

ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �ل�شام�شي  �ل���زري  �شيف  �ل��ل��و�ء  �جلل�شة  يف  وي�شارك 
�ل�شارقة و�إبر�هيم خادم مدير �إد�رة �ملحتوى �لإعلمي يف �ملجل�س �لوطني 
للإعلم  �ل�شارقة  جمل�س  ع��ام  �أم��ني  �ملن�شوري  يعقوب  وح�شن  ل��لإع��لم 
و�لدكتور وليد خالد �حلمادي وكيل نيابة �أول مدير نيابة �لأحد�ث يف نيابة 

�ل�شارقة �لكلية.
على  و�لنف�شية  �لجتماعية  �ل��ت��د�ع��ي��ات  ح��ول  �لثانية  �جلل�شة  وتتمحور 
�أولياء  ودور  و�ملجتمع  �لأم���ور  و�أول��ي��اء  �ملعتدي  و�لطفل  �ل�شحية  �لطفل 
�لأمور يف حماية �لطفل من جتاوز�ت مت�س حقوقه وكيفية تطوير منظومة 
ت�شريعات تر�عي �ملهنية �لإعلمية و�ملعايري �لأخلقية يف �لوقت نف�شه مع 
لتعريف  �لنت�شار  و��شعة  ومن�شات  م��ب��ادر�ت  �إط��لق  �أهمية  على  �لرتكيز 
�لطفل بحقوقه من خلل �ألعاب تفاعلية ون�شر وتعميم �خلطوط �ل�شاخنة 
�ملخ�ش�شة للطفل وتثقيفه ليكون هو من يبلغ عن �أي حمتوى مي�شه ب�شوء. 
وي�شارك يف �جلل�شة كل من �إميان حارب مدير �إد�رة �حلماية �لجتماعية يف 
وز�رة تنمية �ملجتمع وعمر �شامل �لعامري م�شت�شار �ملجل�س �لأعلى للأمومة 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س  �ملوؤ�ش�س  �لع�شو  �ل�شمري  وفي�شل  و�لطفولة 
�لإمار�ت حلماية �لطفل وهند �لبدو�وي م�شت�شارة نف�شية يف د�ئرة �لق�شاء 
باأبوظبي. وي�شعى منتدى �شلمة �لطفل �لذي تنظمه �إد�رة �شلمة �لطفل 
بدورته �لأوىل هذ� �لعام �أن يكون منرب�ً مركزياً لت�شليط �ل�شوء على �أبرز 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لطفل  تو�جه  �لتي  و�ل�شلمة  �لأم��ن  وحتديات  ق�شايا 
�لعربية �ملتحدة على �لأ�شعدة كافة ومرجعاً علمّياً وعملّياً للدو�ئر �ملخت�شة 

ب�شلمة ورعاية �لطفل على م�شتوى �ل�شارقة و�لإمار�ت و�ملنطقة.
�حللول  �أح��دث  لتقدمي  و�ملخت�شني  �لقر�ر  ل�شناع  فر�شة  �ملنتدى  وي�شكل 
و�لعامل  و�ملنطقة  �لإم��ار�ت  يف  و�ل�شتفادة من جتارب خمتلفة  و�لدر��شات 
بكل ما يخت�س بق�شايا �شلمة وحماية �لطفل نف�شياً وج�شدياً و�جتماعياً 
ويتيح �لفر�شة للطلع على مبادر�ت وم�شاريع �ملوؤ�ش�شات �ملعنية يف �لإمارة 
و�لدولة ومتكينهم من �إبر�م �شر�كات جديدة على �مل�شتوى �ملحلي و�لعربي 

و�لعاملي.

الوطني لعلوم الف�ضاء يطلع على نتائج 
م�ضاريع البحث العلمي والربامج التعليمية

•• العني-وام:

�ملركز  �أم����ن����اء  جم��ل�����س  ����ش��ت��ع��ر���س 
�لوطني لعلوم وتكنولوجيا �لف�شاء 
�ل�شابع،  �ل�����ش��ن��وي  �ج��ت��م��اع��ه  خ���لل 
�لعني  مبدينة  �لإم����ار�ت  جامعة  يف 
�ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة 
�لأح���ب���اب���ي - مدير  ن��ا���ش��ر  حم��م��د 
نتائج  للف�شاء  �لإم���ار�ت  وكالة  ع��ام 
و�لتقني  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث  م�����ش��اري��ع 
و�لأن�شطة  �لتعليمية،  و�ل���رب�م���ج 
ح�شر  و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة.  �ل���ت���وع���وي���ة 
�لج��ت��م��اع ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حممد 
�ل��ب��ي��ل��ي م���دي���ر ج��ام��ع��ة �لإم�������ار�ت، 
�ملحمود  حم��م��د  ع��م��ر  و�مل���ه���ن���د����س 
ل�شندوق  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
�لت�����ش��الت وتقنية  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
عبد  �إ�شماعيل  و�ملهند�س  �ملعلومات، 
 “ ل�شركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �هلل 
�ملهريي  ومنى  للت�شنيع” ،  �شرت�تا 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل���لأ����ش���ول 
�ل��ب�����ش��ري��ة و�ل�������ش���وؤون �لإد�ري��������ة، يف 
�لف�شائية  للت�شالت  �لياه  �شركة 
خالد  و�ل���دك���ت���ور  �شات”،  “�لياه 
خلل  ومت  �ملركز.  مدير  �لها�شمي، 
ونتائج  تو�شيات  �عتماد  �لج��ت��م��اع 
�ل�شاد�س  �لجتماع  حم�شر  �أج��ن��دة 
لتحقيق  نتائج  عليه من  ترتب  وما 
�أه����د�ف �ل��ع��م��ل، و�آل��ي��ة �ل��ت��ع��اون مع 
�لهيئات �ملعنية بامل�شاريع �مل�شتقبلية 
توظيف  خطة  ومر�جعة  �لدولة  يف 
باملركز  للعمل  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت 
�إ�شافة �إىل �لطلع على �شري عمل 
بناء مبنى ت�شميم وفح�س و�ختبار 

�لأقمار �ل�شطناعية �لقائم.
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اأخبـار الإمـارات

حميد النعيمي ي�ضيد باإجناز مركزي خدمات املرور و�ضعادة املتعاملني مبنطقة عجمان التعليمية

موؤكد�   .. �ملجتمع  لف��ر�د  �ملقدمة 
�ل�شتمر�ر يف �أد�ء �لو�جب وتقدمي 

�ف�شل خدمات تر�شي �ملتعاملني.
�شعادته  بالغ  ع��ن  �شعادته  و�أع���رب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ل�شتقبال 
و�شمو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد 
�لتي  ل��ل��ك��و�در  ع��ه��د ع��ج��م��ان  ويل 
ج��ع��ل��ت م��ر�ك��زه��ا م��ن ب��ني �ف�شل 
خم�س مر�كز خدمة على م�شتوى 
لنا  ح��اف��ز�ً  �شيكون  �لم����ار�ت مم��ا 
و�أن  �مل�شتقبل  يف  �لأف�شل  لتقدمي 
�ل��و���ش��ول ع��ل��ى ه���ذ� �مل�����ش��ت��وى من 
�إل م��ن خلل  ي���اأت  �خل���دم���ات مل 
توجيهات ودعم وم�شاندة وت�شجيع 
عجمان  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�ل�شيخ  �شمو  من  حثيثة  ومبتابعة 
ي�شعى مع  �ل���ذي  ب��ن حميد  ع��م��ار 
كبار فرق عمله يف حكومة عجمان 
�لجناز�ت  �ف�شل  على  للح�شول 
ت��رف��ع من  �ل��ت��ي  و�مل���ر�ك���ز �لوىل 

�شمعة و�شاأن �إمارة عجمان.
و�أو�شح �أن ت�شجيعهما وم�شاندتهما 
يهدف  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة  ملنت�شبي 

م��ن ه���ذه �ل��ت��ج��رب��ة �ل��ت��ي ميزتهم 
���ش��م��وه �أن  ع���ن غ��ريه��م .. م��ب��ي��ن��اً 
�إل  ي��اأت��ي  ل  �لنهاية  �إىل  �لو�شول 
فيما  و�لتن�شيق  �جلميع  بتكاتف 
و�خلرب�ت  �ملبادر�ت  لتبادل  بينهم 
و�إجن������از �مل���ه���ام ب��ك��ل دق����ة و�أم���ان���ة 
يف  �ملر�جعني  �أر���ش��اء  �إىل  و�ل�شعي 

كافة �ملر�كز و�ملو�قع �خلدمية.
من جانبه و�شف �شمو �ل�شيخ عمار 
�لإجن���از  ه���ذ�  �لنعيمي  حميد  ب��ن 
باأنه ثمرة للإهتمام و�لدعم �لذي 
ومر�كز  و�د�ر�ت���ن���ا  �أجهزتنا  تلقاه 
قيادتنا  م��ن  �لم�����ارة  يف  �خل��دم��ة 
للتوجيهات  طبيعة  ونتيجة  �لعليا 
ت��ب��ذل��ه��ا حكومة  �ل���ت���ي  و�جل����ه����ود 
��شعادة  ج��ع��ل��ت  و�ل����ت����ي  ع���ج���م���ان 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني و�مل���ر�ج���ع���ني م���ن بني 
�لأد�ء  يف  و�لتميز  توجهاتها  �ه��م 
هدفا ��شرت�تيجياً ياأتي يف مقدمة 
�لإد�ر�ت  كافة  يف  �لعمل  �أول��وي��ات 

و�ملر�كز �خلدمية .
تلك  ح�������ش���ول  �أن  ����ش���م���وه  و�أك��������د 
من  عجمان  يف  و�مل��ر�ك��ز  �لإد�ر�ت 

�حلمادي  ح�شن  على  �شعادة  و�أك��د 
�لتعليمية  عجمان  منطقة  مدير 
�أن ح�شول مركز �شعادة �ملتعاملني 
خم�س  �ف���������ش����ل  ب�����ني  ب���امل���ن���ط���ق���ة 
�لدعم  نتيجة  جاء  خدمية  مر�كز 
�شاحب  وم�������ش���ان���دة  �ل����لحم����دود 
ومتابعة  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و 
�ملنطقة  ل��دور  �حلثيثة  عهده  ويل 
جهود  وث�����م�����رة  �مل�����رك�����ز  وج�����ه�����ود 
م�����ش��رتك��ة وت���ع���اون وت��ن�����ش��ي��ق بني 
�د�ر�ت �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية وخا�شة 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم .
و�أه��������دى ����ش���ع���ادت���ه ه�����ذ� �لجن�����از 
ل�����ش��م��وه��م��ا مل���ا ق���دم���وه م���ن عون 
باملنطقة  �لعمل  لفريق  وم�شاندة 
�ملنا�شبة  �لبيئة  �أدى �ىل توفري  ما 
�أف�شل  وت��ق��دمي  ب���الأد�ء  للنهو�س 
ل���ل���م���ت���ع���ام���ل���ني مع  �خل�������دم�������ات 
�لتميز..  ع��ل��ى  و�حل�����ش��ول  �مل��رك��ز 
يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر  ل�شموهما  م���وؤك���د� 
تقدمي  يف  و�ل��ت��م��ي��ز  �ل��و�ج��ب  �أد�ء 
خدمات تر�شي �ملتعاملني يف كافة 
�ملو�قع و�ملر�كز �لتعليمية يف �مارة 

�أم�����س م��ن قبل  �لإع����لن عنها  مت 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �ل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 

حاكم دبي رعاه �هلل.
و�أك�������د ����ش���م���وه خ�����لل �ل���ل���ق���اء �أن 
بني  �لأويل  ل��ل��م��ر�ك��ز  �ل���و����ش���ول 
�أف�شل خم�س مر�كز خدمة ميكن 
نريد  ول����ك����ن  ع���ل���ي���ه���ا  �حل���������ش����ول 
و�لتميز  �لإجن�����از  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة 
�إل من خلل  ياأتي  وه��ذ� ل  د�ئماً 
�ل����ش���ت���م���ر�ر يف �لرت����ق����اء ب�����الأد�ء 
�ملتميزة  �جل�����ه�����ود  م�����ن  وم�����زي�����د 
لكل  و�لتاأهيل  �لتدريب  ومو��شلة 
�لكو�در �لعاملة يف حكومة عجمان 
�و  �أف�����ر�د�ً  �أو  �شباطاً  ك��ان��و�  ���ش��و�ء 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  يف  موظفني 
خ����دم����ات  ت����ق����دمي  �إىل  �إ������ش�����اف�����ة 
و�ل�شركاء  �ملتعاملون  عنها  ير�شى 

�ل�شرت�تيجيون.
ودعا �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
�لعاملني يف كافة �ملو�قع و�لإد�ر�ت 
�لإ�شتفادة  �إىل  عجمان  يف  و�ملر�كز 

�أن  و�أك���د  �لتميز  م�شرية  ملو��شلة 
هذه �لإجن��از�ت �حلالية و�ل�شابقة 
ت����رج����ع ن���ت���ي���ج���ت���ه ل����ه����ذ� �ل����دع����م 
و�لتنظيم �ملوؤ�ش�شي و�لرتكيز على 

�جلودة يف تقدمي �خلدمات.
�إن  �لنعيمي  �ل���ل���و�ء  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
�حل���������ش����ول ع���ل���ى �لأف���������ش����ل بني 
خم�س مر�كز خدمة على م�شتوي 
ح�شول  ن��ت��ي��ج��ة  ج�����اء  �لم���������ار�ت 
�ملرور و�لرتخي�س  مر�كز خدمات 
على ما ن�شبته 6.98 يف �ملائة من 
�لتابع  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ���ش��ع��ادة  م��وؤ���ش��ر 
ملجل�س �لوزر�ء حيث يتم �جناز ما 
منها  يوميا  معاملة   600 يعادل 
و200  لي��ن  �ون  معاملة   400
م��ع��ام��ل��ة م��ن ق��ب��ل �مل��ر�ج��ع��ني و�ن 
�جنازها  ي��ت��م  �مل��ط��ل��وب��ة  �خل���دم���ة 
 .. دقائق  وث��لث  دقيقتني  ما بني 
م�����ش��ري� �ىل وج���ود 26 خ��دم��ة يف 
�أولوية  ذ�ت  خدمات  �أبرزها  �ملركز 
وملكيات  �ل��رخ�����س  �أ����ش���د�ر  منها 
�ل�شيار�ت ودفع �ملخالفات وغريها 

من �خلدمات .

م��ر�ك��ز خدمة  �ف�����ش��ل خم�س  ب��ني 
م�شدر  يعد  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
منت�شبي  جل��م��ي��ع  و�ع����ت����ز�ز  ف��خ��ر 
ملو��شلة  ع��ج��م��ان ود�ف���ع���اً  ح��ك��وم��ة 
و�لعمل  و�لتميز  �لرت��ق��اء  م�شرية 
�ألد�ء  ل��ت��ط��وي��ر  وع����ط����اء  ب��ج��ه��د 
كما  �ملختلفة  �حل��ك��وم��ة  دو�ئ����ر  يف 
تلك  يف  �لعاملني  ك��اف��ة  ي�شع  �أن���ه 
جديدة  ��شتحقاقات  �أم��ام  �لدو�ئر 
تدفعها �إىل مزيد من �لعمل �لذي 
يحفظ تقدم و�رتقاء �مارة عجمان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قيادة  حتت 
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 

�ملجل�س �لعلى حاكم عجمان .
�ل�شيخ  �ل�����ل�����و�ء  ����ش���ع���ادة  وت����ق����دم 
�لنعيمي قائد  �شلطان بن عبد�هلل 
�يات  با�شمى  عجمان  �شرطة  ع��ام 
�ل�شمو  ل�شاحب  و�لمتنان  �ل�شكر 
حاكم عجمان وويل عهده على ما 
يقدمانه من دعم وم�شاندة لد�ر�ت 
�شرطة عجمان مما جعلها تخل�س 
يف �لد�ء و�لتميز حتى و�شلت على 
و�أف�����ش��ل �خلدمات  �مل���ر�ك���ز  �أع��ل��ى 

•• عجمان-وام: 

حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  هناأ 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�لأعلى حاكم عجمان و�شمو �ل�شيخ 
ع���م���ار ب����ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل 
�ل�شيخ  �للو�ء  �شعادة  عجمان  عهد 
�لنعيمي قائد  �شلطان بن عبد�هلل 
ع�����ام ����ش���رط���ة ع���ج���م���ان و�ل����ك����و�در 
�لد�ري��ة �ملتميزة يف مركز خدمات 
عجمان  يف  و�ل���رتخ���ي�������س  �مل������رور 
وه����م �مل���ق���دم ���ش��ل��ط��ان خ��ل��ي��ف��ة بن 
�ملرور  ح��ارب مدير مركز خدمات 
حممد  �ول  و�مل�شاعد  و�لرتخي�س 
��شتقبال  �لظهوري موظف  عي�شى 
�لثالث من  �ملركز  حل�شولهم على 
م��ر�ك��ز خدمة  �أف�����ش��ل خم�س  ب��ني 
ت�شنيف خم�س جنوم على م�شتوى 
�شعادة  �شموهما  هناأ  كما   . �لدولة 
علي ح�شن �حلمادي مدير منطقة 
مركز  وك����ادر  �لتعليمية  ع��ج��م��ان 
وهم  �ملنطقة  يف  �ملتعاملني  �شعادة 
م�شوؤولة  �جل�����ش��م��ي  ح��اج��ي  ���ش��ارة 
مركز �شعادة �ملتعاملني يف عجمان 
وعادل �ملرزوقي مدير �د�رة مر�كز 
�شعادة �ملتعاملني يف وز�رة �لرتبية 
�ملركز  على  حل�شولهم  و�لتعليم 
�أف�����ش��ل خم�س مر�كز  ب��ني  �ل��ث��اين 
على  جن��وم  خم�س  ت�شنيف  خدمة 

م�شتوى �لدولة .
تلك  ��شتقبال  خلل  �شموه  و�أ�شاد 
�لكو�در بهذ� �لإجن��از و�ل��ذي يدل 
على بذل �جلهود �لكبرية من قبل 
خدمات  م��رك��ز  يف  �لعاملني  ك��اف��ة 
�شعادة  ومركز  و�لرتخي�س  �مل��رور 
عجمان  م��ن��ق��ط��ة  يف  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
قدرتهم  �أثبتو�  و�لذين  �لتعليمية 
�شريفة  مناف�شة  يف  �ل��دخ��ول  على 
بني  �لوىل  �مل��ر�ك��ز  على  للو�شول 
�أف�شل خم�س مر�كز خدمة و�لتي 

عجمان.
�ملتعاملني  �شعادة  م��رك��ز  �ن  وق���ال 
�لتعليم  تخ�س  خ��دم��ة   40 ل��دي��ة 
�لعام و�لعايل و�لرت�خي�س مبعدل 
يوميا  متعامل   400 �إىل   350
�لطلبي  �مل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ل��ك��اف��ة 
و�أولياء �لأمور و�أ�شاتذة �جلامعات 
و�لرت�خي�س �ملهنية .. م�شري� �إىل 
ب���د�ي���ة عام  �مل���رك���ز �جن���ز م��ن��ذ  �أن 
من  �أك�����ر  �لن  وح���ت���ى   2019
و�ن  خدمة  �ألف  و500  �ألفا   20
�جناز �خلدمة �لو�حدة ل يتجاوز 
�ل��ث��لث دق��ائ��ق وزم��ن �لنتظار ل 
يزيد عن ثلث دقائق �أي�شا ون�شبة 
موؤ�شر �شعادة �ملتعاملني بلغت 95 
�شعادته  ع����ن  و�ع�������رب  �مل����ائ����ة.  يف 
وفخره بلقاء �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ن  يوؤكد  عجمان وويل عهده مما 
���ش��م��وه��م��ا ع��ل��ى ت��و����ش��ل م��ع كافة 
�ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف �مارة عجمان 
�ل�شبل  كافة  توفري  ويعملن على 
و�لإمكانيات من �جل �شعادة �أفر�د 
�ملجتمع معاهد� �ياهما على تقدمي 

�لف�شل د�ئما .
ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
�شاحب  مم��ث��ل  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
لل�شوؤون  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و 
�لإد�رية و�ملالية و�ل�شيخ عبد�لعزيز 
د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  م��ن 
ر��شد  و�ل�شيخ  �ل�شياحية  �لتنمية 
د�ئرة  رئ��ي�����س  �لنعيمي  حميد  ب��ن 
ومعايل  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط  �ل���ب���ل���دي���ة 
�شعيد  ب��ن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
دي������و�ن �حلاكم  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
و�شعادة حمد ر��شد �لنعيمي مدير 
ديو�ن �حلاكم و�شعادة �شامل �شيف 
�لديو�ن  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �مل��ط��رو���ش��ي 
�لنعيمي  ي��و���ش��ف حم��م��د  و���ش��ع��ادة 
و�ل�شيافة  �لت�شريفات  ع��ام  مدير 

وعدد من كبار �مل�شوؤولني .

ويل عهد عجمان ي�ضيد باإجنازات التحول الرقمي فى دوائر الإمارة
•• عجمان-وام:

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س 
و�لدو�ئر  �لرقمية  عجمان  حكومة  حققتها  �لتي  ب��الإجن��از�ت  �لتنفيذي 
و�ملثابرة  �لعمل  ���ش��رورة  م��وؤك��د�ً   .. �لرقمي  �لتحول  م�شرية  يف  �حلكومية 
�إمارة  روؤي��ة  حتقق  رقمية  خدمات  �إىل  �حلكومية  �خلدمات  كافة  لتحويل 

عجمان يف �إ�شعاد �ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�شها.
جاء ذلك خلل �جتماع �لقيادة للربع �لثالث خلطة �لتحول �لرقمي لهذ� 
�لعام 2019 و�لذي عقد يف مركز عجمان لل�شباب بح�شور �ل�شيخ �أحمد بن 
حميد �لنعيمي ممثل حاكم عجمان لل�شوؤون �لإد�ري��ة و�ملالية و�ل�شيخ عبد 
�لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية و�ل�شيخ ر��شد بن 
حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط و�شعادة �لدكتور �شعيد �شيف 
�ملطرو�شي �لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي و�شعادة عهود �شهيل مدير عام 
حكومة عجمان �لرقمية �إىل جانب روؤ�شاء ومدر�ء �لعموم يف �إمارة عجمان.
�لإمار�ت  وبنات  �أبناء  من  �لوطنية  بكو�درنا  �ليوم  “ نفتخر  �شموه:  وق��ال 
�لثقة  ق��در  وك��ان��و� على  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  دوؤوب خ��لل  بعمل  ق��ام��و�  �ل��ذي��ن 
و�مل�شوؤولية �لتي �أوليناها لهم “ ودعا �شمو �ل�شيخ عماد بن حميد �إىل بذل 

�ملزيد من �جلهود يف ظل �لتطور�ت �ملت�شارعة �لتي ي�شهدها �لعامل يف جمال 
�أن ن�شتثمرها يف  �لعلوم و�لتكنولوجيا �ملتطورة و�لتي تفر�س علينا جميعاً 

تقدمي خدمات عالية �جلودة لكافة �ملتعاملني.
و����ش��ت��ع��ر���ش��ت ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان �ل��رق��م��ي��ة خ���لل �لج��ت��م��اع �مل���ر�ح���ل �لتي 
و�شلت �إليها خطة �لتحول �لرقمي و�أبرز �لإجناز�ت �لتي حققتها �لدو�ئر 
�حلكومية �إ�شافة �إىل �خلطط و�ل�شرت�تيجيات �مل�شتقبلية �لتي تعزز عملية 
حتويل �خلدمات �حلكومية �إىل خدمات رقمية بكفاءة عالية وباأق�شى �شرعة 
�حلكومية  للخدمات  �لأد�ء  �إد�رة  نظام  عر�س  �حل�شور  �أم��ام  ومت  ممكنة. 
وم�شتجد�ت م�شروع �لهوية �لرقمية �لإمار�تية �ملوحدة وت�شريعات �ملتعامل 
�لرقمي. وقالت عهود �شهيل: “�إن م�شرية �لتحول �لرقمي حققت مكت�شبات 
�لتي  �لر�شيدة  قيادتنا  وتوجيهات  دعم  بف�شل  وذلك  �نطلقها  مهمة منذ 
تقدمي  يف  لن�شتمر  ح��اف��ز�ً  و�أعطتنا  و�ل��رع��اي��ة  �ل��دع��م  �أن���و�ع  �شتى  منحتنا 
و�شع  مت  �أن��ه  باملرونة” م�شيفة  تت�شم  �لتي  �لرقمية  �خلدمات  من  �ملزيد 
نوعية  �لذي يبحث عن  �لنوعي  �لرقمي  �لتحول  تعتمد على  ��شرت�تيجية 

�خلدمة وكفاءتها ويدر�س �أهميتها يف تق�شري رحلة �ملتعاملني و��شعادهم.
و�أختتم �لجتماع بتكرمي م�شتخدمي نظام �إد�رة �لأد�ء للخدمات �حلكومية 

ومت �لإ�شادة من قبل �شمو �ل�شيخ عمار بجهودهم �ملبذولة.

الوطنية لالنتخابات تدعو املر�ضحني اإىل اللتزام بالتعليمات التنفيذية انتخابات الوطني 2019 .. توا�ضل حمالت املر�ضحني .. وانتهاء مهلة تلقي طلبات الوكالء 
•• اأبوظبي -وام:

2019 حملتهم �لنتخابية  يو��شل مر�شحو �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�لذين �شددو� عرب خمتلف  �لناخبني  و�شط تفاعل كبري من قبل جمهور 
�لنتخابية  �ل��رب�م��ج  تقيد  ���ش��رورة  على  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  من�شات 
بالو�قعية و�لبتعاد عن �لوعود و�لتعهد�ت �لف�شفا�شة. و�نتهت �م�س �لأحد 
�لتنفيذية لنتخابات  �لتعليمات  �لتي حددتها  �ملدة  �جلاري  �شبتمرب   15
�ملر�شحني من قبل  2019، لتلقي طلبات �ختيار وكلء  �لوطني  �ملجل�س 
�للجان �لنتخابية يف كل �إمارة، حيث يحق لكل مر�شح �أن يختار وكيًل عنه 
من بني �أع�شاء �لهيئة �لنتخابية للإمارة �لتي ينتمي �إليها �ملر�شح نف�شه، 
على �أن يرفق بطلب �لتوكيل �شورة من بطاقة هوية �ل�شخ�س �ملر�د توكيله 
�شخ�شية  2�شورة  وعدد  و�جلن�شية،  للهوية  �لحتادية  �لهيئة  من  �شادرة 

•• اأبوظبي-وام: 

بجميع  �للتز�م  �إىل  �ملر�شحني  جميع  للنتخابات  �لوطنية  �للجنة  دعت 
�ملجل�س  لنتخابات  �لتنفيذية  �لتعليمات  يف  �ل��و�ردة  و�ل�شروط  �ل�شو�بط 
�لوطني �لحتادي 2019، لتفادي �لوقوع يف �ملخالفات و�لتي قد تقود �إىل 

توقف �ملر�شح من ممار�شة برناجمه �لنتخابي.
وقال معايل عبد�لرحمن بن حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
وزير �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني رئي�س �للجنة �لوطنية للنتخابات: 
�إن �نتخابات �ملجل�س �لوطني �لحتادي هي فر�شة لإيجاد حو�ر وطني بناء 
ي�شب يف م�شلحة �لوطن و�ملو�طن، وتاأتي بر�مج �ملر�شحني لتعك�س نب�س 
�ل�شارع، ولتمثل عملية ع�شف ذهني للعديد من �لق�شايا �لتي تهم �ملو�طن 
ملوؤ�ش�شات  �مل�شتمر  �لتطوير  عملية  يف  للم�شاهمة  ور�ف���د�ً  م�شدر�ً  ومتثل 

�لدولة وقطاعات �ملجتمع �ملختلفة.
�لكبرية  و�جل��ه��ود  للمر�شحني  �لعايل  �لوطني  باحل�س  معاليه  �أ���ش��اد  كما 
يف  لت�شمينها  �ملو�طنني  تهم  �لتي  �لق�شايا  عن  �لبحث  يف  يبذلونها  �لتي 
بر�جمهم �لنتخابية، وبني معاليه �أن �للجنة �لوطنية للنتخابات تدعو 
�إىل حو�ر بناء وفاعل بني �لناخب و�ملر�شح مبا يتنا�شب مع �أخلق �ملو�طن 

�لإمار�تي وقيم �ملجتمع �لإمار�تي �لأ�شيلة.
�ل�شو�بط  ج��م��ي��ع  و���ش��ع��ت  ل��لن��ت��خ��اب��ات  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
وطرق  باملر�شحني  �خلا�شة  �لدعائية  �حلملت  تنظم  �لتي  و�لإج����ر�ء�ت 
عر�شهم لرب�جمهم �لنتخابية، ومبا ي�شمن تو��شلهم �لفاعل و�لبناء مع 

جميع �أع�شاء �لهيئات �لنتخابية.
و�ل�شو�بط  �لإج����ر�ء�ت  بكل  �لل��ت��ز�م  �إىل  �ملر�شحني  جميع  معاليه  ودع��ا 

ملونة حديثة لل�شخ�س �ملر�د توكيله.
�لوطني  �ملجل�س  لن��ت��خ��اب��ات  �لتنفيذية  �ل��لئ��ح��ة  م��ن   27 �مل���ادة  و�أك����دت 
�ملر�شح يقت�شر على ح�شور عمليتي �لقرت�ع  وكيل  دور  �أن  على   2019

و�لفرز حيث ميار�س �لوكيل �شلحيات �ملر�شح يف هذ� �خل�شو�س.
مهامها  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  كل  يف  �لنتخابات  جل��ان  تتابع  مت�شل  �شياق  ويف 
�أقامت  �لتوعوية و�لتثقيفية حول �ل�شتحقاق �لنتخابي، حيث  وجهودها 
جل��ن��ة �إم�����ارة �ل��ف��ج��رية لن��ت��خ��اب��ات �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي، من�شة 
�لتعريف  بهدف  وذل��ك  للت�شوق  �لفجرية  �شنرت  �شيتي  مركز  يف  ترويجية 
بانتخابات 2019، و�لإجابة على �أي ��شتف�شار يتعلق بالعملية �لنتخابية، 
�لهيئة  ��شمه يف  ورود  �لتحقق من  �لز�ئر من  لوحي ميّكن  وتوفري جهاز 

�لنتخابية.
يا�س مول،  �ملا�شي يف  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  د�شنت جلنة  ب��دوره��ا 
من�شتها �لتعريفية، وذلك �شمن جهودها �لر�مية �إىل �لرتويج و�لتعريف 
�لهيئات  �أع�شاء  وحتفيز   ،2019 �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  بانتخابات 

�لنتخابية على �مل�شاركة فيها.
وكانت �للجنة �لوطنية للنتخابات قد بادرت �إىل تفعيل �ملن�شات �لرقمية 
�لإل��ك��رتون��ي��ة �مل��ح��دث��ة �خل��ا���ش��ة ب��ان��ت��خ��اب��ات �مل��ج��ل�����س، ل��ت��زوي��د �لناخبني 
و�جلد�ول  �لنتخابية  �لعملية  ح��ول  و�ملعلومات  بالتفا�شيل  و�جلمهور 
�لزمنية �خلا�شة بها، و�لأمور �لتنظيمية و�لفنية، و�أ�شماء �للجان �لفنية 
�لتابعة للنتخابات و�أ�شماء و�أع�شاء �للجنة �لوطنية للنتخابات و�للجان 

�ملنبثقة عنها.
و�أطلقت �للجنة �ملن�شات �لر�شمية ملو�قع �لتو��شل �لجتماعي على مو�قع 
�لر�شمية  �لأخبار  تن�شر  و�لتي   ، و�إن�شتغر�م  وتويرت  وفي�شبوك  �ليوتيوب 
مع  �جلمهور  تفاعل  م�شاحة  لتو�شيع  بالنتخابات  �ملتعلقة  و�مل��ع��ل��وم��ات 

م�شتجد�ت ومر�حل �لعملية �لنتخابية.

�لوطني  �ملجل�س  لن��ت��خ��اب��ات  �لتنفيذية  �لتعليمات  يف  عليها  �ملن�شو�س 
جميع  توعية  على  حر�شها  و�شمن  �للجنة  �أن  موؤكد�ً   ،2019 �لحت��ادي 

�ملر�شحني فقد نظمت فعاليات وحما�شر�ت يف جميع �إمار�ت �لدولة.
وقال معايل �لعوي�س : “مت خلل هذه �لفعاليات �شرح �ل�شو�بط و�ل�شروط 
مت  كما  بالرت�شح،  للر�غبني  �لتنفيذية  �لتعليمات  يف  عليها  �ملن�شو�س 
�لرتكيز على �أهمية �ختيار بر�مج مو�شوعية و�لبعد عن �لوعود �لرب�قة 
�أهمية فهم �ملر�شح  غري �لقابلة للتحقيق، مع �لتاأكيد يف �لوقت ذ�ته على 
لدور ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي، و�آليات �لعمل يف �ملجل�س قبل و�شع 
برناجمه �لنتخابي، ليكون �أكر قرباً من ق�شايا �ملو�طنني و�حتياجاتهم 

وقادر�ً على حتقيق تطلعاتهم«.
وبني �أن �للجنة �لوطنية للنتخابات تعمل على �ملر�قبة �لد�ئمة و�مل�شتمرة 
�لدولة، موؤكد�ً  �إم��ار�ت  �لدعائية للمر�شحني ويف جميع  جلميع �حلملت 
�إىل  �لتي مت تقدميها  �لنتخابية  بالرب�مج  �ملر�شحني  �لتز�م  على �شرورة 

جلان �لإمار�ت.
و�أو�شح معايل �لعوي�س �أن �للجنة �لوطنية للنتخابات تتطلع على جميع 
للجان  تقدميها  خ��لل  م��ن  �لإع��لن��ي��ة  و�خل��ط��ط  �لنتخابية  �ل��ربن��ام��ج 
ثم  وتعديلها ومن  �لرب�مج  ملر�جعة  كبرية  بذلت جهود�ً  و�لتي  �لإم���ار�ت، 
�ملو�فقة عليها، د�عياً �إىل �لتقيد بهذه �لرب�مج �ملعتمدة لتفادي �أية خمالفة 

قانونية.
وبو�شفها  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  �أن  �إىل  ي�شار 
�لأمانة �لعامة للجنة �لوطنية للنتخابات تعمل مع جلنة �إد�رة �لنتخابات 
على تنظيم جميع جو�نب �لعملية �لنتخابية �خلا�شة بالدورة �لر�بعة من 

�نتخابات �ملجل�س �لوطني �لحتادي 2019.

�����ش����ان علي  �مل������دع������و/  ف����ق����د 
باك�شتان   ، �ق�����ب�����ال  ج���ع���ف���ر 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)1812971( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �ضفر
ليونارد   مكاكا  �مل��دع��و/  فقد 
�ل�������ك�������ام�������ريون   ، لم��������ف��������و 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
ممن  ي��رج��ى   )821623(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  ح����ددت 
�لتي �شوف يركز  �لرئي�شية  �لأه��د�ف 
�لر�بعة  �ل��دورة  عليها وفد �لدولة يف 
للأمم  �ل��ع��ام��ة  للجمعية  و�ل�شبعني 
�مل��ت��ح��دة يف ن��ي��وي��ورك. و�أع��ل��ن��ت دولة 
�أنها �شوف تو��شل جهودها  �لإم��ار�ت 
حلث �لدول �لأع�شاء يف �لأمم �ملتحدة 
ع���ل���ى م���و�ج���ه���ة �ل���ت���ح���دي���ات �لأك�����ر 
�إحلاحاً �ملتعلقة بال�شتقر�ر و�لأمن يف 
�ملنطقة، كما �أكدت يف �إحاطة �إعلمية 
ع��ق��دت يف وق���ت ���ش��اب��ق �أم�����س يف مقر 
�ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
ودعمها  �ل��ت��ز�م��ه��ا  ع��ل��ى  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
�لد�ئم للمبادر�ت �لتي تقودها �لأمم 
�ملتحدة وجلدول �أعمال �لأمم �ملتحدة 
لبناء  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  للتنمية   2030

عامل �أكر �شلما وت�شاحما.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ي����رت�أ�����س  و����ش���وف  ه����ذ� 
�آل ن��ه��ي��ان وزي���ر  ع���ب���د�هلل ب���ن ز�ي�����د 
�خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل�����دويل، �أكرب 
�جلمعية  يف  ي�����ش��ارك  �إم����ار�ت����ي  وف����د 
و�شيلقي  �مل���ت���ح���دة،  ل�����لأمم  �ل���ع���ام���ة 
�شبتمرب.   28 ب��ت��اري��خ  كلمته  ���ش��م��وه 

جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �ملناق�شة �لعامة 
هي  �ملتحدة  ل��لأمم  �لعامة  للجمعية 
لأ�شبوع  متتد  �لتي  �ل�شنوية  �ملنا�شبة 
وي��ج��ت��م��ع ف��ي��ه��ا زع��م��اء �ل��ع��امل مبقر 
للت�شاور  نيويورك  يف  �ملتحدة  �لأمم 
�شعادة  علقت  وقد  �لعاملية.  بالق�شايا 
�لت�شال  م��دي��رة  �لعتيبة  م��ان��ع  هند 
�خلارجية  وز�رة  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�ل����������دويل، يف �لإح����اط����ة  و�ل����ت����ع����اون 
�لإع�����لم�����ي�����ة ع���ل���ى م�������ش���ارك���ة دول�����ة 
�لإم����ار�ت ق��ائ��ل��ة: ���ش��وف ت��ذه��ب دولة 
ك���د�ع حازم  ن��ي��وي��ورك  �إىل  �لإم�����ار�ت 
�لإقليمي،  و�لأم��ن  لل�شلم  وم�شوؤول 
�لتطرف  ����ش���د  ق������وي  وك���م���ن���اه�������س 
على  تعمل  فاعلة  وكجهة  و�لكر�هية، 
وحماية  �لب�شرية  بالتنمية  �لنهو�س 

�ملجتمع.
�إن دولة �لإم��ار�ت ل تعمل  و�أ�شافت: 
�أهد�فنا  �أه���م  ف��اأح��د  منفردة  ب�شورة 
خ���لل �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة ه���و تعزيز 
ودور  �لأط����������ر�ف  �مل���ت���ع���دد  �ل����ت����ع����اون 
�ملنظمات �لدولية مثل �لأمم �ملتحدة.

�ل�شيا�شي  �ل���ن���ه���ج  ع����ن  وب���احل���دي���ث 
�لعتيبة:  �أك�����دت  �لإم���������ار�ت،  ل���دول���ة 
تدعم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  �أن 

�جلهود �لدبلوما�شية �لتي ت�شعى �إىل 
ب��دًل من جمرد  للنز�عات  �إيجاد حل 
�إد�رتها، كما �أكدت �لعتيبة من جديد 
دع��م دول��ة �لإم���ار�ت �مل�شتمر للجهود 
�ملبعوث  يبذلها  �ل��ت��ي  �لدبلوما�شية 
�خل�����ا������س ل�������لأمم �مل����ت����ح����دة م���ارت���ن 
�لذي  �ل��وق��ت  يف  �ل��ي��م��ن  يف  غريفيث 
ت��و����ش��ل ف��ي��ه دول���ة �لإم�����ار�ت خف�س 

قو�تها �لع�شكرية يف �لبلد.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن دول��ة �لإم���ار�ت �شوف 

ب��ال��ت��ز�م��ه��ا بتقدمي  �ل���وف���اء  ت��و����ش��ل 
�ل��ي��م��ن��ي لهذ�  ل��ل�����ش��ع��ب  �مل�������ش���اع���د�ت 
�أهم  م��ن  و�ح���دة  لتكون بذلك  �ل��ع��ام، 
�لإن�شانية  للمعونات  �ملقدمة  �ل���دول 
�ليمن.  يف  �لإمن���ائ���ي���ة  و�مل�������ش���اع���د�ت 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �آخ�����ر، ���ش��ت��و����ش��ل دولة 
ق��ي��ادي يف جمال  دور  لعب  �لإم�����ار�ت 
�ملناخ وق�شايا �ل�شتد�مة يف �جلمعية 
يف  �ل��دول��ة  ��شت�شافت  وق���د  �ل��ع��ام��ة، 
���ش��ه��ر ي��ون��ي��و �مل��ا���ش��ي، �لأم�����ني �لعام 

غوتريي�س  �أنطونيو  �ملتحدة  ل��لأمم 
يف �أبوظبي يف موؤمتر حت�شريي لقمة 
�شوف  �ل��ت��ي  ل��ل��م��ن��اخ  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
���ش��ب��ت��م��رب. جتدر   23 ب��ت��اري��خ  ت��ع��ق��د 
�لرئي�شي  �مل��ق��ر  �أن  �إىل  ه��ن��ا  �لإ����ش���ارة 
�ملتجددة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة 
IRENA يقع يف �لإمار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة، وه��ي وك��ال��ة �إح���دى وكالت 
�لعاملية  �جلهود  تن�شق  �ملتحدة  �لأمم 
�لطاقة  �إىل  �لن��ت��ق��ال  ودع���م  لتعزيز 

�مل�شتد�مة. من جهة �أخرى، �شيتناول 
�لوفد مو�شوع متكني �ملر�أة، و�شتدعو 
�لن�شاء  �أن تر�عى  �إىل  �لإم���ار�ت  دول��ة 
و�لفتيات يف ت�شميم وتنفيذ �مل�شاريع 
�لإمنائية �لتي تقودها �لأمم �ملتحدة، 
ب�شكل  حاليا  �لإم�����ار�ت  دول���ة  وتعمل 
وثيق مع هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة، 
بامل�شاو�ة بني  تعنى  �لتي  �لهيئة  وهي 
�جلن�شني ومتكني �ملر�أة، على برنامج 
ت���دري���ب �مل�����ر�أة �ل��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى �لعمل 
باأكادميية  �ل�شلم  وحفظ  �لع�شكري 
يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �لأزور  ب���ن���ت  خ���ول���ة 
تبد�أ �جلولة  �أن  �ملقرر  �أبوظبي، ومن 
�ل��ث��ان��ي��ة م���ن ه����ذ� �ل���ربن���ام���ج يف عام 
�آ�شيا  م��ن  ن�شاء  مب�شاركة   ،2020

و�أفريقيا.
�لإمار�تي  �لوفد  ي�شلط  و�شوف  ه��ذ� 
�أي�شا �ل�شوء خلل هذ� �حلدث، على 
�لت�شامح و�حلو�ر بني �لأديان كعن�شر 
�لإمار�ت  دول��ة  �شيا�شة  مييز  �أ�شا�شي 
�ل�شتقر�ر  �إز�ء  ونهجها  �خل��ارج��ي��ة 
�لإمار�تية  �ملبادر�ت  �لإقليمي، وتوؤكد 
و”جمل�س  هد�ية”  “مركز  م���ث���ل 
�لأ�شرة  و”بيت  �مل�شلمني”  �حلكماء 
�لتطرف  رف�����س  على  �لإبر�هيمية” 

وتعك�س  �أ�شكالها،  بجميع  و�لطائفية 
رغبة �لدولة يف تعزيز �لن�شجام بني 
�لأدي����ان. وحتتفي دول���ة �لإم����ار�ت يف 
وقد  �لت�شامح”،  ب�”عام   2019 عام 
رحبت يف �شهر فرب�ير بزيارة قد��شة 
�إليه  �ن�����ش��م  �ّل����ذي  فرن�شي�س  �ل��ب��اب��ا 
�لإمام �لأكرب للأزهر، �لدكتور �أحمد 
�لطيب، يف �لتوقيع على �إعلن وثيقة 
�ل�شلم  �أج���ل  م��ن  �لإن�شانية  �لأخ����وة 
توؤكد  �لتي  �مل�شرتك  و�لعي�س  �لعاملي 
من جديد قيم �لت�شامح و�ل�شلم بني 

�لأديان.
�لإمار�تي  �لوفد  با�شتقبال  و�شتكون 
�ل�شفرية  ن�����ش��ي��ب��ة،  زك���ي  ���ش��ع��ادة لن���ا 
و�مل��م��ث��ل��ة �ل��د�ئ��م��ة ل���دول���ة �لإم�����ار�ت 
�لوفد  و�شي�شم  �ملتحدة،  �لأمم  ل��دى 
ك��ل م��ن : م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن����ور بن 
حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون 
�إبر�هيم  بنت  رمي  ومعايل  �خلارجية 
�لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون 
�ل�����دويل وم���ع���ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين بن 
�ملناخي  �لتغري  وزي��ر  �ل��زي��ودي  �أحمد 
عي�شى  ب��ن��ت  ح�شة  وم��ع��ايل  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
�ملجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي�������رة  ح��م��ي��د  ب����و 
�أحمد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  وم��ع��ايل 

�جل���اب���ر وزي�����ر دول�����ة وم���ع���ايل عهود 
ب��ن��ت خ��ل��ف��ان �ل����روم����ي وزي������رة دول���ة 
�شما  ومعايل  �حلياة  وج��ودة  لل�شعادة 
بنت �شهيل بن فار�س �ملزروعي وزيرة 
دولة ل�شوؤون �ل�شباب ومعايل عمر بن 
للذكاء  دول���ة  وزي���ر  �ل��ع��ل��م��اء  �شلطان 
علي  بن  �أحمد  ومعايل  �لإ�شطناعي 
حم��م��د �ل�����ش��اي��غ وزي���ر دول���ة ومعايل 
�لدولة  �شفري  �لعتيبة  م��ان��ع  يو�شف 
�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ل���دى 
ومعايل �لدكتور علي �لنعيمي، رئي�س 
�مل�شلمة،  للمجتمعات  �لأعلى  �ملجل�س 
و�شعادة �أحمد �جلرمن، م�شاعد وزير 
ل�شوؤون  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
ح��ق��وق �لن�������ش���ان و�ل���ق���ان���ون �ل����دويل 
م�شاعد  �مل���رر،  �شاهني  خليفة  �شعادة 
وزي����ر �خل��ارج��ي��ة و�ل���ت���ع���اون �ل���دويل 
�شلطان  و���ش��ع��ادة  �ل�شيا�شية  لل�شوؤون 
�خلارجية  وزي���ر  م�شاعد  �ل�شام�شي، 
�لتنمية  ل�����ش��وؤون  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�حلو�شني،  يعقوب  و���ش��ع��ادة  �ل��دول��ي��ة 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  م�����ش��اع��د 
�لدولية  �مل��ن��ظ��م��ات  ل�����ش��وؤون  �ل����دويل 
�لوزير  م�شاعد  غبا�س،  عمر  و�شعادة 

لل�شوؤون �لثقافية.

•• دبي-وام: 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
�آل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ت�شت�شيف  �هلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
�لوز�ري  �ملنتدى  فعاليات  �لإم��ار�ت 
و�لتنمية  للإ�شكان  �لثالث  �لعربي 
و�ج���ت���م���اع   ،2019 �حل�������ش���ري���ة 
و�لتعمري  �لإ���ش��ك��ان  وزر�ء  جمل�س 
�لفنية  �للجنة  و�جتماعات  �لعرب 
و�ملكتب  �ل����ش���ت�������ش���اري���ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 

�لتنفيذي يف دبي �أكتوبر �ملقبل .
ويحظى �ملنتدى مب�شاركة وح�شور 
�أكر من 20 وزير� عربيا وم�شاركة 
ع��رب��ي��ة رف��ي��ع��ة �مل�����ش��ت��وى، ورج����ال 
�أع���م���ال و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س وكربى 
جتمع  �أك��رب  يعد  و�ل��ذي  �ل�شركات، 
�ل��ت��ح��دي��ات ور�شم  مل��و�ج��ه��ة  ع��رب��ي 
�لإ�شكان و�لتنمية  ملمح م�شتقبل 

�حل�شرية.

�لذي  �ل���وز�ري  �ملنتدى  �شيتوج  كما 
تنظمه وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية 
للإ�شكان،  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  وب��رن��ام��ج 
بالتعاون مع جمل�س وزر�ء �لإ�شكان 

�لإقليمي  و�ملكتب  �لعرب  و�لتعمري 
للدول �لعربية �لتابع ملنظمة �لأمم 
�لب�شرية  ل��ل��م�����ش��ت��وط��ن��ات  �مل��ت��ح��دة 
مدينة  يف   ،HABITAT

�حل��ب��ت��ور ب��دب��ي يف �ل���ف���رتة م���ن 6 
بتنظيم   ،2019 �أك��ت��وب��ر   8 �إىل 
�أوب����ري����ت �حل�����ش��ن �ل���ع���رب���ي حيث 
�لعرب  �أح���لم  ع��ن  م�شمونه  يعرب 

وع�����ش��ق��ه��م لأوط����ان����ه����م مب���ف���رد�ت 
�لقلوب،  يف  م����ا  ت���خ���ت���زل  و�أن�����غ�����ام 
وم����ا مت��ث��ل��ه �لإم��������ار�ت م���ن ح�شن 
ي��ت�����ش��ع ل��ل��ج��م��ي��ع. و���ش��ي��ت��م خلل 

فعالياته  �شتنطلق  �ل���ذي  �مل��ن��ت��دى 
�أكتوبر �ملقبل وملدة  يف �ل�شاد�س من 
“ �لبنية  وتنظمه  دب��ي  يف  �أي���ام   3
للإ�شكان”  و”ز�يد  �لتحتية” 

مناق�شة مو�شوعات وق�شايا تخدم 
�لتوجه �لعربي �مل�شتقبلي يف جمال 
تتمحور  حيث  و�لتنمية،  �لإ���ش��ك��ان 
رئي�شية  ق�شايا   3 ح��ول  �ملناق�شات 

للجميع  �ل�شاملة  �مل���دن  يف  تتمثل 
م��ن �أج���ل �ل�����ش��ع��ادة وج���ودة �حلياة، 
و�لتنمية  �لإ���ش��ك��ان  يف  و�ل�شتد�مة 
�لقطاع  دور  عن  ف�شل  �حل�شرية، 
�حلكومية  غري  و�ملنظمات  �خلا�س 

يف دعم �لإ�شكان �حلكومي.
للإ�شكان  �ل��ع��رب��ي  �مل��ن��ت��دى  وي��ع��د 
�آلية  و�لتنمية �حل�شرية �مل�شتد�مة 
�إقليمية للت�شاور جتمع بني خمتلف 
حيث  و�ملهتمني  �مل�شلحة  �أ�شحاب 
�لعربية  �ل�����دول  �إح�����دى  حتت�شنه 
�لإ�شكان  ق�شايا  لبحث  عامني  كل 
�مل�شتد�مة،  �حل�����ش��ري��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
وي��ن��ظ��م م���ن ط���رف جم��ل�����س وزر�ء 
بجامعة  �لعرب  و�لتعمري  �لإ�شكان 
�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة مب�����ش��ارك��ة جميع 
بالوز�ر�ت  ممثلة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول 
وفني  ت��ق��ن��ي  وب���دع���م  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت 
للدول  �لإقليمي  �ملكتب  ط��رف  من 
�لعربية �لتابع ملنظمة �لأمم �ملتحدة 

للم�شتوطنات �لب�شرية.

•• ال�شارقة-وام:

�أكد �شعادة جمال بن عبيد �لبح رئي�س منظمة �لأ�شرة �لعربية - �لتي تتخذ 
�أهمية تو�شيات �لندوة �خلا�شة بالإجر�ء�ت  �إمارة �ل�شارقة مقر� لها -  من 
�أ�شري  منظور  من  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  لتحقيق  �ملحددة  و�ملوؤ�شر�ت 
�لعربية  باململكة  ج��دة  مدينة  يف  �ل�شلمي  �لتعاون  منظمة  نظمتها  �لتي 
دولة   27 م��ن  وف��ود  بجانب  �لإ�شلمية  �ل���دول  وزر�ء  مب�شاركة  �ل�شعودية 
�لإ�شلمية  و�ملنظمة  �لإن�شان  حلقوق  �مل�شتقلة  �لد�ئمة  �لهيئة  من  وخرب�ء 
�ملنظمات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ي�شي�شكو  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�ل��ع��ل��وم  للرتبية 
و�لهيئات �لعربية و�لعاملية. و�أ�شار �إىل �أن م�شاركة �ملنظمة يف �لندوة بورقة 
�إطار �حلر�س  �أه��د�ف وحماور �لتنمية �مل�شتد�مة جاء يف  عمل علمية حول 
�لعربية  �لنف�شي للأ�شرة  �أق�شى درجات �لأمن و�لأم��ان  �لكامل على توفري 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  م��وؤ���ش��ر�ت  م��ع��دلت  �أع��ل��ى  حتقيق  ول�����ش��م��ان  و�مل�شلمة 
و�لرفاهية و�ل�شتقر�ر للأ�شرة �مل�شلمة ل �شيما و�أن �ملنظمة ت�شعى للم�شاركة 

يف �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت و�حللقات �لعلمية �لتي تعزز وتدعم �آفاق �ل�شتقر�ر 
�لأ�شري و�ل�شعادة �لأ�شرية.

6 حم��اور من حماور  ��شتملت على  �لندوة  �أن تو�شيات  �إىل  �شعادته  و لفت 
�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة وجاء يف كل حمور �لعديد من �لتو�شيات �ملتعلقة 
“ت�شجيع  �لتو�شيات  �أبرز  بالتعليم جاء يف  �لر�بع و�خلا�س  به ففي �لهدف 
�ملنظمات �لأهلية للقيام بدورها يف حت�شني �لتعليم ون�شر �لوعي باأهميته” 
�لقوية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لعدل  بال�شلم  و�ملتعلق  ع�شر  �ل�شاد�س  �لهدف  يف  �أم��ا 
�حتياجات  لتلبية  �شيا�شات  بو�شع  “�لقيام  �ل��ن��دوة  تو�شيات  �أب���رز  ف��ج��اءت 

�لأ�شر �ملت�شررة من �لأزمات و�حلروب و�لكو�رث �لطبيعية وتطوير قدر�ت 
�ملوؤ�ش�شات �لوطنية” حيث دعا �مل�شاركون �لأمانة �لعامة للمنظمة �إىل �لإ�شر�ع 
يف �إعد�د ��شرت�تيجية خا�شة للأ�شرة يف دول �لعامل �لإ�شلمي بهدف تفعيل 

دور �لأ�شرة وو�شع �شيا�شات وطنية ر�مية لتحقيق �لتنمية.
�لأفر�د  و�مل�شاركني من  �ملنظمة  عام  �أمني  �إىل معايل  �ل�شكر  �شعادته  ووجه 
و�ملوؤ�ش�شات .. لفتا �إىل �أن �مللتقى �أفرز �لعديد من �لتو�شيات �لعلمية �لهامة 
و�لتي ميكن من خلل تنفيذها �أن تدعم �لعمل �لجتماعي و�لأ�شري على 
م�شتوى �لعامل �لعربي و�لإ�شلمي و�شول ملنهجية عمل متكاملة ميكن �أن 

متكاملة  ب�شفة  للأ�شرة  �ملقدمة  و�ل��رب�م��ج  �خلطط  ��شرت�تيجيات  ت��ري 
بروؤية  و�لثقافية  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتحديات  ومو�جهة  و�شاملة 

ثاقبة وبر�مج نافذة تعزز من �ل�شتقر�ر �لأ�شري.
وذكر �أن منظمة �لأ�شرة �لعربية �شتقوم بالطلع �ل�شامل على تقرير �لندوة 
و�ل�شتفادة منها وتفعيله على �أر�س �لو�قع عرب تعميمه على �ملنافذ �لأ�شرية 
و�مل�شاريع  و�خل��ط��ط  �ل�شرت�تيجيات  و�شع  يف  �شيما  ل  �لعربي  �ل��وط��ن  يف 
وم�شاندة  دع��م  يف  �لإ�شلمي  �لتعاون  منظمة  ب��دور  �لبح  �أ���ش��اد  و  �لأ�شرية. 
مثمنا   .. �لأ���ش��رة  وحتديات  هموم  على  �ل�شوء  وت�شليط  �لأ�شرية  �لق�شايا 
�أهد�ف  لتحقيق  �مل��ح��ددة  و�مل��وؤ���ش��ر�ت  ب���الإج���ر�ء�ت  �خلا�شة  �ل��ن��دوة  �نعقاد 
من  لل�شتفادة  تطلعه  عن  معربا   .. �أ�شري  منظور  من  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
دعم  هدفها  بناءة  عمل  وثيقة  يعترب  و�ل��ذي  �ملنظمة  عن  �ل�شادر  �لتقرير 
ق�شايا �لأ�شرة ب�شفة عامة وخا�شة �لأ�شرة �لتي تعي�س يف �ملناطق �لريفية 
معاجلة  يف  للم�شاهمة  للدخل  رئي�شي  كم�شدر  �ل��زر�ع��ة  على  تعتمد  و�لتي 

�لظروف �ل�شعبة �لتي تو�جهها و�لق�شاء على �لفقر يف �ملجتمع.

الأ�ضرة العربية توؤكد اأهمية تو�ضيات ندوة حتقيق 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة من منظور اأ�ضري

نهيان بن مبارك يفتتح معر�ص اإىل الأر�ص

الإمارات تدعو اإىل خف�ص الت�ضعيد و انتهاج العتدال يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

•• دبي-وام:

��شتعر�س فريق �مل�شرعات �حلكومية يف حكومة دولة �لإم��ار�ت منوذج عمل 
�مل�شرعات خلل ور�س عمل تخ�ش�شية عقدت يف ط�شقند عا�شمة جمهورية 
�لتحديث  جم��ال  يف  �ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  �إط���ار  يف  وذل���ك  �أوزب��ك�����ش��ت��ان، 
م�شوؤولون  �لور�شة  ح�شر  و�أوزبك�شتان.  �لإم���ار�ت  بني  �حلكومي  و�لتطوير 
رفيعو �مل�شتوى يف �حلكومة �لأوزبكية وعدد من موظفي �لقطاع �حلكومي 
دولة  يف  �حلكومية  �مل�شرعات  ع��ن  تقدميي  عر�س  وتخللها  �أوزبك�شتان  يف 
�حلكومي،  �لقطاع  م�شتوى  على  عاملياً  �لأوىل  �مل��ب��ادرة  تعد  �لتي  �لإم���ار�ت، 
حيث �طلع �مل�شاركون على رحلة �ل� 100 �خلا�شة بامل�شرعات، وتعرفو� على 
جناحات  و�أث��م��رت  �لإم���ار�ت  دول��ة  حققها  �لتي  و�لنتائج  تطبيقها  منهجية 

نوعية.
 20 من  لأك��ر  مكثفة  تدريبية  بر�مج عمل  تقدمي  �لور�شة  خ��لل  كما مت 
خللها  مت  �أوزبك�شتان،  يف  �حلكومية  �مل�شرعات  لربنامج  م�شتقبليا  مدرباً 
يف   ،100 �ل�  لرحلة  �لرئي�شية  و�ملحطات  �حلكومية  �مل�شرعات  مبادئ  �شرح 
فريق  و�شاهم  �أوزباك�شتان  يف  حكومية  م�شرعات  �إن�شاء  لدعم  �جلهود  �إط��ار 
�لعمل �لإمار�تي يف و�شع قائمة حتديات مبدئية لإدر�جها يف �لدفعة �لأوىل 
�ملقبلة. وتعّرف  �لفرتة  �أوزبك�شتان يف  �شتطلقها  �لتي  للم�شرعات �حلكومية 
�مل�شاركون يف �لرب�مج �لتدريبية �ملكثفة على عنا�شر وممّكنات جناح منهجية 
�مل�شرعات، مع �لرتكيز على �آليات ت�شخي�س �لتحديات و�ل�شبل �لأف�شل حللها. 
و�أكدت هدى �لها�شمي م�شاعد �ملدير �لعام لل�شرت�تيجية و�لبتكار يف مكتب 
�أن جتربة  �ل��وزر�ء و�مل�شتقبل،  ب��وز�رة �شوؤون جمل�س  �ل��وزر�ء  رئا�شة جمل�س 

�مل�شرعات �حلكومية �لإمار�تية �أ�شبحت منوذجاً يحتذى عاملياً و�أن تاأ�شي�س 
�مل�شرعات �حلكومية يف �أوزبك�شتان �شي�شهم يف �لرتقاء باخلدمات �حلكومية 
�ل�شرت�تيجية بني  �ل�شر�كة  تعزيز علقات  �إط��ار  �لعمل يف  وت��رية  وت�شريع 
�إن  �لها�شمي  ه��دى  وق��ال��ت  �حل��ك��وم��ي.  �لعمل  وتطوير  لتحديث  �لبلدين 
�مل�شرعات  �أوزبك�شتان بالعتماد على جتربة  �مل�شرعات �حلكومية يف  تاأ�شي�س 
�حلكومية �لإمار�تية ينقل �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية بني �لبلدين �إىل م�شتوى 

جديد يف جمال تطوير �خلدمات �حلكومية وت�شريع وترية �لعمل.
وقّدم �لوفد �لإمار�تي ور�شة عمل ركزت على �آلية �إن�شاء �مل�شرعات �حلكومية 
يف �أوزبك�شتان بال�شتفادة من �لتجربة �لإمار�تية يف هذ� �ملجال، تطرقت �إىل 
�أهمية �مل�شرعات يف حتديث �آليات �لعمل �حلكومي و�بتكار �حللول للتحديات 
�لأد�ء و�خلدمات �حلكومية، ودعم تنفيذ  مبا ي�شهم يف �لرتقاء مب�شتويات 

�مل�شرعات  عمل  م��ب��ادئ  �ل��ور���ش��ة  ��شتعر�شت  كما  �ل�شرت�تيجية،  �مل��ب��ادر�ت 
�لو�حد،  �ل��ف��ري��ق  ب���روح  و�ل��ع��م��ل  �جل��ه��ود  ت�شافر  على  �لقائمة  �حلكومية 
ومتكني موظفي �ل�شفوف �لأمامية، �إ�شافة �إىل عنا�شر �ل�شرعة و�لتعاون يف 
�تخاذ �لقر�ر�ت، و�شوًل �إىل حتقيق �لأهد�ف ذ�ت �لأثر �مللمو�س خلل 100 
يوم. وتطرق فريق �لعمل �لإمار�تي �إىل �ملر�حل �لثلث �لأ�شا�شية يف منهجية 
حتدي �ل� 100 يوم �خلا�شة بامل�شرعات �حلكومية، وهي مرحلة �لت�شميم، 
ومرحلة �لت�شريع، ومرحلة ��شتد�مة �لنتائج. وت�شمل �ل�شر�كة بني �حلكومة 
�لإمار�تية و�لأوزبكية جمالت عدة تغطي جو�نب تبادل �ملعرفة و�ل�شتفادة 
تطبيق  جانب  �إىل  �حلكومي،  �لعمل  يف  �لتطويرية  و�لنماذج  �خل��رب�ت  من 
�أف�شل �ملمار�شات يف �خلدمات �حلكومية و�خلدمات �لذكية و�لأد�ء �ملوؤ�ش�شي 

و�لبتكار و�لتميز، وبناء �لقياد�ت و�لقدر�ت.

•• اأبوظبي-وام:

�لأول  �أم�س  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �فتتح 
�ملعر�س �لفني �إىل �لأر�س �لذي �أقامته حرم نفديب �شينغ �شوري �شفري �لهند 
�ل�شابق لدى �لدولة �ل�شيدة ماين �شري وذلك يف برج حممد بن ر��شد باأبوظبي 

و��شتعر�شت فيه �أعمالها يف دولة �لإمار�ت خلل �لعامني �ملا�شيني.
دولة  وزي���رة  �ل�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء  �ل��دك��ت��ورة  معايل   .. �لفتتاح  ح�شر 

و�شعادة نفديب �شينغ �شوري.
و�أ�شاد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك - يف كلمة له بهذه �ملنا�شبة - بالعلقات 
وحر�س  و�لهند  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  تربط  �لتي  و�لتاريخية  �لقوية  �لثنائية 
على  مثنيا   .. �ملجالت  خمتلف  يف  وتطويرها  تعزيزها  على  �لبلدين  قيادتي 
�ملعر�س �لفني �لذي ي�شم �أعمال فنية متميزة. وتعد ماين �شري فنانة ت�شكل 
�لفخار وتعلمته خلل رحلتها �إىل جنوب �أفريقيا و�لهند وم�شر و�أ�شرت�ليا 
متار�س  وه��ي  �أعمالها  على  ذل��ك  و�نعك�س  خمتلفة  ثقافات  على  تعرفت  حيث 

هو�يتها منذ 12 عاما .
دولة  �إن   - و�م  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  - يف  ���ش��وري  �ل�شيدة  ق��ال��ت  و 
�لإمار�ت �ألهمت �أعمالها �لفنية و�أقامت هذ� �ملعر�س ل�شتعر��س �لقطع �لتي 
عملت عليها خلل �لعامني �ملا�شيني .. لفتة �إىل �أن هناك �لكثري من �لإبد�ع 
�أول  �أن  م�شيفة   .. �لإم���ار�ت  يف  هنا  عليها  �لعمل  ويتم  تقام  �لتي  �لأ�شياء  يف 

معر�س خا�س بها �أقيم يف جنوب �أفريقيا عام 2008 .

وزيرا ي�ضاركون يف املنتدى الوزاري العربي الثالث لالإ�ضكان والتنمية احل�ضرية بدبي اأكتوبر املقبل  20

الإمارات ت�ضتعر�ص منوذج عمل امل�ضرعات احلكومية يف اأوزبك�ضتان
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  �ختتم 
و�لرت�ث م�شاركته يف �ملوؤمتر �لعاملي 
�أقيم برعاية خ��ادم �حلرمني  �ل��ذي 
�ل�����ش��ري��ف��ني �مل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب��ن عبد 
�ملنورة  ب��امل��دي��ن��ة  ���ش��ع��ود  �آل  �ل��ع��زي��ز 
و�جتاهات  “�لبتكار  ع��ن��و�ن:  حتت 
ونظمه  �ملكتبات”،  يف  �ل��ت��ج��دي��د 
للمكتبات  �لعزيز  عبد  �مللك  جممع 
�لفرتة  يف  �ملنورة  باملدينة  �لوقفية 
�جل���اري،  �شبتمرب   11 �إىل   9 م��ن 
�شلمان  بن  في�شل  �لأم��ري  و�فتتحه 
بن عبد �لعزيز �أمري منطقة �ملدينة 

�ملنورة، مب�شاركة 14 دولة.
عمل  بورقة  �ملركز  م�شاركة  متثلت 
قدمها د. حممد كامل �ملدير �لعام، 
�لن�شبة  “�إ�شكالية  ع���ن���و�ن:  حت���ت 
�مل��خ��ط��وط��ات �لإ���ش��لم��ي��ة و�شبل  يف 
�إىل  فيها  ت��ط��رق  معها”.  �لتعامل 
وعزو  �ملخطوطات  ن�شبة  يف  �خلطاأ 
�لكتب �إىل غري موؤلفيها، و�لأ�شباب 
�لتي توؤدي �إىل ذلك، و�لأثر �ملرتتب 
على �لكتاب �ملطبوع، وما يوؤدي �إليه 

�لعلم،ونتائج  م�����ش��ادر  يف  خلل  م��ن 
�لأبحاث �لعلمية �شو�ء كانت لغوية 
وتطرق  �جتماعية،  �أو  تاريخية،  �أو 
�إىل �حللول �لتي ميكن �أن ت�شاهم يف 
ت�شحيح ن�شبة �لكتب �إىل موؤلفيها.

ويف نهاية �جلل�شة قام د. ح�شن بن 
عو�د �ل�شريحي �لأمني �لعام ملجمع 
�مللك عبد �لعزيز للمكتبات �لوقفية 
كامل  �ل����دك����ت����ور حم���م���د  ب���ت���ك���رمي 

و�إهد�ئه درع �ملجمع.

•• اأبوظبي –الفجر:

تنفذ بلدية مدينة �أبوظبي من خلل خطة عمل متكاملة ت�شتهدف من ور�ئها 
تخلي�س �ملدينة من جميع �أ�شكال �لزر�عات �لع�شو�ئية، حيث متتد مدة �حلملة 

�لزمنية �إىل يونيو من �لعام �ملقبل 2020.
من جانبه �أكد �ملهند�س ماجد عبد �لكثريي مدير بلدية مركز �ملدينة �أن هذه 

�آمنة  بيئة  �أبوظبي على توفري  تاأتي �نطلقا من حر�س بلدية مدينة  �ملرحلة 
�لأمن  جو�نب  وتعزيز  �لعام،  مظهرها  وحت�شني  �أبوظبي،  مدينة  �شكان  لكافة 
لإز�لة  �شاملة  حملة  ب���د�أت  �ملدينة  م��رك��ز  بلدية  �أن  م�شري�ً   ، فيها  و�ل�شلمة 
�لع�شو�ئيات �لزر�عية �لتي ت�شكل خطورة، وتعيق حركة �مل�شاة، و�ملركبات، وذلك 
�لنفايات  بع�س  تر�كم  من  �أبوظبي  مدينة  �شكان  من  ع��دد  ل�شكاوى  ��شتجابة 
و  �حل�شر�ت  لنت�شار  �شبباً  تكون  قد  و�لتي  �ل�شارة،  �لنباتات  تز�يد  و  �لع�شبية، 

�لقو�ر�س، وخلق بيئات غري �آمنة. 
بني  تتنوع  �أنها  �لكثريي  �أ���ش��ار  �مل�شتهدفة  �لزر�عية  �لع�شو�ئيات  �أن���و�ع  وح��ول   

ع�شو�ئيات زر�عية تعيق حركة �مل�شاة و�ملركبات وت�شكل خطورة 
و�أ�شجار  )�ل�شكيك(،  �ملباين  و  �ملنازل  تنمو بني  ونباتات  �أ�شجار و�شجري�ت  مثل 
�لأ�شخر، �أ�شجار �لغويف ، و�لنباتات �ل�شامة و�ل�شارة مثل نباتات �لدفلة، �شجرة 
�خلروع، �ملرخز وت�شتهدف �حلمل نوع �آخر من �لنباتات وهي �لأ�شجار و�لنباتات 

�لتي تنمو �أمام �ملنازل )ملكيات خا�شة( حيث يتم تنبيه �ملالك وتوجيهه لتقليم 
�لأ�شجار. و�أو�شح �أن تنفيذ �خلطة بد�أ باإز�لة �لع�شو�ئيات “�لأ�شجار و �لأع�شاب 
 40 ���ش��رق  34-2 و بحو�س  ���ش��رق  14 و ح��و���س  ���ش��رق  “ ب��اأح��و����س  �ل�����ش��ارة 
ومناطق متفرقة �أخرى بجزيرة �أبوظبي، وقد  بلغ عد �لنباتات �ملز�لة حتى �لآن 
و90 نخلة، و1660 مرت� مربعا من �لأع�شاب، و897 �شجرة   ، �شجرية   384

خمتلفة �لأنو�ع .

•• اأم القيوين-وام:

و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وزي��ر  �ل��زي��ودي  �أحمد  بن  ث��اين  �لدكتور  ق��ام معايل 
�أهمية  على  للتاأكيد  �لقيوين،  �أم  ب��اإم��ارة  �ل�شيادين  مليناء  تفقدية  بجولة 
�لروة �ل�شمكية و�حلفاظ على ��شتد�متها، وما متثلها مهنة �ل�شيد كاأحد 

�أعرق و�أقدم �ملهن يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
تعديل  تت�شمن  تطوير  عملية  ي�شهد  �ل��ذي  للميناء،  �ل��زي��ارة  ه��ذه  وج��اءت 
منا�شب  بارتفاع  م�شمم  جديد  �أم���و�ج  كا�شر  وبناء  وتعميقه  �مليناء  مدخل 
�لتي  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل���زي���ار�ت و�جل����ولت  �شل�شلة  �لأم�����و�ج، �شمن  مي��ن��ع دخ���ول 
يف  �لعاملني  �حتياجات  على  للوقوف  �ل��وز�رة  عمل  وفريق  معاليه  يجريها 

�ملقدمة  �خلدمات  �أه��م  عن  ق��رب  و�لتعرف عن  ل��ل��وز�رة،  �لتابعة  �لقطاعات 
لهم، و�لتحديات �لتي تو�جههم و�لعمل على تذليلها وتوفري �لدعم �للزم 

لهم ل�شمان ��شتد�مة �لقطاع.
وتعرف معايل �لدكتور �لزيودي خلل جولته مليناء �ل�شيادين يف �أم �لقيوين 
�ل�شيد  مهنة  ممار�شة  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �ل�شيادين  �حتياجات  على 
�لروة  على  للمحافظة  �ملقرتحات  من  جمموعة  �إىل  و��شتمع  �لإم���ارة،  يف 
تطوير  عملية  خ��لل  �ل�شيادين  ومتطلبات  ��شتد�متها،  و�شمان  �ل�شمكية 

�مليناء ورفع م�شتوى �خلدمات �ملتوفرة فيه.
ووّجه معاليه م�شوؤويل �لوز�رة باإجر�ء �لدر��شات �للزمة ب�شكل �شريع لتذليل 
لقدرتهم  �شماناً  �ل�شيادون،  يو�جهها  �لتي  كافة  و�لتحديات  �ل�شعوبات 

على  يحافظ  مبا  بالقو�نني  و�لتز�مهم  مهنتهم  مز�ولة  يف  �ل�شتمر�ر  على 
��شتد�مة �لروة �ل�شمكية يف �لدولة. ومت خلل �جلولة ��شتعر��س �ل�شغوط 
�لتي تتعر�س لها �لروة �ل�شمكية �ملحلية يف مكامنها �لطبيعية، ودور وز�رة 
�لتغري �ملناخي و�لبيئة يف حمايتها من خلل �إقر�ر �لت�شريعات �لتي تهدف 
ل��ل��دول��ة، مبا  �لتابعة  �مل��ي��اه  �لأ���ش��م��اك يف  ن�شبة خم��زون  ورف��ع  تعزيزها  �إىل 

ي�شمن �حلفاظ عليها وتنميتها و��شتد�متها للأجيال �ملقبلة.
ل�شيادي  �لفاعل  للدور  تقديره  عن  �لزيودي  ثاين  �لدكتور  معايل  و�أع��رب 
�لدولة �لذين ي�شهمون يف تنمية �لقت�شاد �لوطني، منوهاً بحر�س �لوز�رة 
�لوطني  �لقت�شاد  ركائز  �أحد  �ل�شيد  مهنة  باعتبار  �أو�شاعهم  متابعة  على 
و�لأجندة  �لر�شيدة،  �لقيادة  روؤي��ة  لتحقيق  �ل��وز�رة  ��شرت�تيجية  وج��زًء من 

�إىل  �ل�شيادين  معاليه  ووج��ه   .2021 �لإم���ار�ت  ب��روؤي��ة  �ملتمثلة  �لوطنية 
�شرورة �ملحافظة على �لبيئة �لبحرية و�لت�شدي للممار�شات �ل�شلبية �لتي 

ت�شر بها، ومنها �إلقاء �ملخلفات و�أدو�ت �ل�شيد �لتالفة د�خل مياه �لبحر.
للقر�ر�ت  �لمتثال  �أهمية  على  �لقيوين  �أم  �إم��ارة  �شيادو  �أك��د  جهتهم  ومن 
و�لت�شريعات �لوز�رية �لتي تتما�شى مع روؤية �لقيادة �لر�شيدة لتحقيق روؤية 
و�شمان  �ل��دول��ة  يف  �ملائية  �ل���رو�ت  ��شتد�مة  تعزيز  يف   2021 �لإم����ار�ت 
�لزيودي  �لدكتور  �شّدد  حيث  و�لقادمة،  �حلالية  للأجيال  �لغذ�ئي  �لأم��ن 
�لوز�رية،  �لقر�ر�ت  �ل�شيادون يف تطبيق  يلعبه  �لذي  �لدور �جلوهري  على 
وعلى �أن �إ�شهامهم يف تنفيذ ��شرت�تيجية �لوز�رة مبا ي�شمن لهم م�شدر رزق 

م�شتد�م وم�شتقبًل �آمناً ويحافظ على �قت�شاد �لدولة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

 – و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  تطلق 
للمد�ر�س  �ل��ع��ودة  برنامج  �أبوظبي 
يت�شمن جمموعة  و�لذي   ،2019
و�لفعاليات  �لأن�شطة  من  متنوعة 
بهدف  م��ك��ت��ب��ة  م�����ب�����ادر�ت  ����ش���م���ن 
ت�����ش��ج��ي��ع �لأط����ف����ال ع��ل��ى �ل���ق���ر�ءة 
�ملكتبات  زي������ارة  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م 
�لأن�شطة  ه��ذه  تقام  دوري.   ب�شكل 
من  �ملمتدة  �ل��ف��رتة  خ��لل  �ل�شيقة 
�جلاري  �شبتمرب   26 ولغاية   15
م��ن��ت��زه خليفة،  م��ك��ت��ب��ة  م���ن  ك���ل  يف 
ز�يد  ومكتبة  و�ل��وث��ب��ة،  و�ل��ب��اه��ي��ة، 

�ملركزية يف �لعني، ومكتبة �ملرفاأ. 
“�لعودة  ب�����رن�����ام�����ج  ي�������ش���ت���ه���دف 
من  �ل��ط��لب  للمد�ر�س2019” 
خم��ت��ل��ف �مل���ر�ح���ل �ل��در����ش��ي��ة، بدًء 
وجميع  �لأط������ف������ال،  ري����ا�����س  م����ن 
�حلكومية  �مل��د�ر���س  وحلقات  فئات 
�ل�شكان  و�ل��ط��لب م��ن  و�خل��ا���ش��ة، 
�مل��ح��ي��ط��ني ب��امل��ن��اط��ق �ل��ق��ري��ب��ة من 
�أفرع “مكتبة”، و�ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز 

�لهمم و�ملر�كز  �لتعليمية لأ�شحاب 
�ل��ربن��ام��ج على  �خل��ريي��ة.  ي�شتمل 
�لأن�شطة  م����ن  م��ت��ن��وع��ة  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
بالإ�شافة  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة،  �لثقافية 
�لتي  �ل��ع��م��ل  ور������س  م���ن  ع����دد  �إىل 
�مل�شاركون  خ��لل��ه��ا  م���ن  ي��ك��ت�����ش��ب 
ومنها  و�لإب�����د�ع،  �لتفكري  م��ه��ار�ت 
ور�شة “مهار�ت �لربجمة” للطلب 
�لذين ترت�وح �أعمارهم من �شن 6 
لهم  ت��ت��ي��ح  و�ل���ت���ي  ���ش��ن��و�ت،   9 �إىل 
فر�شة �لطلع على مبادئ برجمة 
�لتجربة  خ����لل  م���ن  �حل��و����ش��ي��ب 
�لظل”  “م�شرح  وور�شة  و�لتطبيق، 
ترت�وح  �لذين  �لأطفال  حتث  �لتي 
�أعمارهم بني �شن 4 �إىل 10 �شنو�ت 
على تعلم مهار�ت �خليال و�لتاأليف 
�ل��ق�����ش��ة.  وق�����ال عبد�هلل  وق�������ر�ءة 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ع��ل��ي،  �آل  م��اج��د 
د�ئرة  بالإنابة يف  �لكتب  د�ر  لقطاع 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ي��اح��ة -�أب���وظ���ب���ي: 
فعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  “نحر�س 
للعام  �مل��د�ر���س  �إىل  �ل��ع��ودة  برنامج 
هذ�  يوفره  ملا  �ل��ت��و�يل  على  �لثاين 
فر�شة  م��ن  للم�شاركني  �ل��ربن��ام��ج 
تعليمية  جت��رب��ة  ليعي�شو�  ف��ري��دة 
ومبتكرة.  �إبد�عية  بيئة  تفاعلية يف 
ون�شعد �أي�شاً بالإقبال �لكبري �لذي 
قبل  من  �ملتنوعة  �لأن�شطة  �شهدته 
�لأط���ف���ال و�لأم����ه����ات، يف ك���ل �أف���رع 

مكتباتنا«.
�لعودة  برنامج  لق��ى  “لقد  وتابع: 
تفاعًل  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �مل��د�ر���س  �إىل 
�لتي  و�ل����ع����رو�����س  �لأن�������ش���ط���ة  م����ع 
�حل�شور  م�����و�ه�����ب  م�����ع  مت���ا����ش���ت 
�لتغلب  يف  و�شاعدتهم  وتطلعاتهم، 

�ملدر�شة،  �إىل  �لعودة  �شعوبات  على 
كما  �ل�شيفية،  �لإج���ازة  �نتهاء  بعد 
���ش��اع��دت �لأط��ف��ال �ل��ذي��ن يدخلون 
�ملدر�شة للمرة �لأوىل للتعرف على 
�شناً،  �لأك���رب  �لأط��ف��ال  غريهم م��ن 
كما  ب��امل��در���ش��ة«.  �أك����ر  لتحبيبهم 
للمد�ر�س  �ل��ع��ودة  برنامج  يت�شمن 
وم������ه������ار�ت  “فن  ع����م����ل  ور�������ش������ة 
�إىل   9 م���ن  ل��ل��ط��لب  �ملوز�ييك” 
ت�شتهدف مناق�شة  و�لتي  �شنة،   12
�ملوز�ييك  م���ع  ق�����ش��ة  دم����ج  ك��ي��ف��ي��ة 
لوحة  يف  وتوظيفها  )�لف�شيف�شاء( 
�أو جد�رية. ومن جهة �أخرى متثل 
�لف�شاتني” �إحدى  “ت�شميم  ور�شة 
�لتي  �لب�شرية  �لفنون  تعّلم  �شبل 
تعتمد على ق�س ول�شق �لعديد من 
للوحة  ج��دي��د  �شكل  ليتكون  �مل���و�د 
خمتلفة،  م���و�د  م��ن  م�شنعة  فنية 
مثل �لقما�س و�لأ�شلك و�لبالونات 
ور�شة  وتاأتي  و�ل�شوف،  و�لأ�شد�ف 
لتتيح  �مللب�س”  “تزيني  ع���م���ل 
ف��ر���ش��ة زخ���رف���ة وتزيني  ل��ل��ط��لب 
وممتعة.  �شيقة  بطريقة  �مل��لب�����س 
“�لأ�شلك  ع���م���ل  ور�����ش����ة  وت����ق����دم 
�شن  م���ن  ل��ل��ط��لب  �لكهربائية” 
عن  م��ع��ل��وم��ات  �شنة   14 �إىل   10
و�لدو�ئر  �لإل��ك��رتون��ي��ات  �أ�شا�شيات 
يتعلمون  ح���ي���ث  �لإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، 
م����ن خ���لل���ه���ا م����ك����ون����ات �ل����د�ئ����رة 
�لدو�ئر  ب��ني  و�ل��ف��رق  �لإلكرتونية 
�ملغلقة،  و�ل�������دو�ئ�������رة  �مل���ف���ت���وح���ة 
و�لفرق بني �ملو�د �ملو�شلة و�لعازلة 
ل��ل��ك��ه��رب��اء. �أّم�����ا ع���ن ور���ش��ت��ي عمل 
و”�لبيانات  �لف�شاء”  �إىل  “رحلة 
طلب  ف��ت�����ش��ت��ه��دف��ان  �ل�شخمة”، 

يناق�شون يف  ح��ي��ث  �مل��ت��ق��دم،  �مل�����ش��ار 
بناء  يف  جت��ارب��ه��م  �لأوىل  �ل��ور���ش��ة 
ك��ي��وب ����ش���ات، و���ش��ي��ت��ع��رف��ون خلل 
�لور�شة �لثانية على �أهمية �لبيانات 
�ل�شخمة وكيفية حتليلها يف جمال 

�لف�شاء و�لأقمار �ل�شناعية. 
وتعد ور�شة عمل “�خل�شو�شية على 
�لإنرتنت” �لتي ت�شتهدف �لطلب 
توعوية  ور�����ش����ة  ����ش���ن���ة   15 ف�����وق 
ت�شهم يف �ملحافظة على خ�شو�شية 
�لتو��شل  و����ش���ائ���ل  م�����ش��ت��خ��دم��ي 

�إىل  �مل�شاركني  وتنبه  �لج��ت��م��اع��ي، 
�لأمنية  �لإج�����ر�ء�ت  �إت��خ��اذ  �أه��م��ي��ة 
�للزمة حتى يتمكنون من �إ�شتخد�م 
تلك �لو�شائل دون تعري�س �أنف�شهم 
يتعلم  بينما  للمخاطر،  غريهم  �أو 
“�ملربمج  عمل  ور�شة  يف  �مل�شاركون 
�ل����ربجم����ة  م������ب������ادئ  �لرقمي” 
با�شتخد�م لغة بايثون، كما يتعرفون 
يف  �مل�شتخدمة  �لأج���ز�ء  بع�س  على 
�لأ�شلك  مثل  �لكهربائية  �لد�ئرة 

و�ملقاومات و�لأ�شو�ء.

وزير التغر املناخي والبيئة يتفقد ميناء ال�ضيادين يف اأم القيوين

جامعة عجمان ُتعّرف خريجيها 
املواطنني بربنامج خربتي

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ خطة لإزالة الع�ضوائيات الزراعية اخلطرة يف جزيرة اأبوظبي

•• عجمان ـ الفجر 

بالتعاون مع وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني، نّظم مكتب 
�لطلبة يف جامعة  ���ش��وؤون  ب��ع��م��ادة  و�ل��ت��وظ��ي��ف  �ل��ت��دري��ب 
مو�طني  من  �جلامعة  وخريجات  خلريجي  لقاًء  عجمان 
دولة �لإمار�ت للتعريف بربنامج تدريب �خلريجني �جلدد 
)خربتي( �لذي ي�شاهم يف تعزيز فر�س ح�شول �خلريجني 

�جلدد على وظائف يف �لقطاع �خلا�س.
حيث �لتقت �لأ�شتاذة عاي�شة �حلو�شني، تنفيذي تخطيط 
و�لتوطني،  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  يف  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج 
�ملو�طنني، وقّدمت لهم تعريفا  باخلريجني و�خلريجيات 
�شامل بربنامج خربتي �لذي ي�شّهل دخولهم �إىل �ل�شركات 
تتيح  �لتي  �مليد�ين  �لتدريب  عقود  خلل  من  و�ملوؤ�ش�شات 
م��ن جهة،  �مل��و�ط��ن��ني  ك��ف��اء�ت  وق��ي��ا���س  للمن�شاآت جت��رب��ة 

�ملطلوبة  �مل��ه��ار�ت و�خل���رب�ت  و�إك�����ش��اب �خلريجني �جل��دد 
للعمل يف �لقطاع �خلا�س من جهة �أخرى.

ح�شول  �إىل  يهدف  �لربنامج  �أن  عاي�شة  �لأ�شتاذة  و�أك��دت 
�ل��ع��دي��د م���ن ف���ر����س �لتدريب  �خل��ري��ج��ني �جل�����دد ع��ل��ى 
�نتظار  ف��رتة  يقلل  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س، مب��ا  �ل��ت��ي يطرحها 
�خلريجني �جلدد للوظيفة، ويعزز فر�س ح�شول �خلريج 
�جلديد على وظيفة بعد �إنهائه �لتدريب �مليد�ين وبالتايل 
نطاق  ويو�شع  �ملبا�شر  للتعني  �ملن�شاآت  على  �ل�شغط  يقلل 

�ختيار �ملو�رد �ملنا�شبة.
�أّية  �ملوؤ�ش�شات  على  يرتتب  ل  �أن��ه  �إىل  �حلو�شني  و�أ���ش��ارت 
�لتز�مات يف حال عدم توظيف �خلريجني �جل��دد. مبّينة 
�شوق  ومتطلبات  �لتعليم  خم��رج��ات  ب��ني  �لفجوة  �شد  �أن 
�لعمل هي �شرورة حتمية ول ميكن حتقيقها �إل من خلل 

�إك�شاب �خلريج �ملهنّية �ملطلوبة يف جهات �لعمل �ملختلفة.

مركز جمعة املاجد ي�ضارك يف املوؤمتر 
العاملي للمكتبات بال�ضعودية

يت�ضمن ور�ش عمل عن الفنون والتكنولوجيا والف�ضاء والت�ضميم

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي تطلق برنامج العودة للمدار�ص 2019 يف �ضبتمرب اجلاري

فري��شات   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
خ��ان ر����ش��ي��ت خ��ان ، �لهند   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )K7951533( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0508834602

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د �مل��دع��و / ن���ور حممد 
باك�شتان   ، ج��ي��ف��ن  خ�����ان 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
 )WK4116502 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

 0545046350

فقدان جواز �ضفر
حممد  �مل�����دع�����و/رف�����ي�����ق  ف����ق����د 
بنغلدي�س   ، ����ش���اروي���ر  ه���اري���ج 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
BE0281561(يرجى  (
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�شفارة �لبنغلدي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �ضفر

فقد�ن  �سهادة  �أ�سهم ت
با�شم  �أ�����ش����ه����م  �����ش����ه����ادة  ف����ق����د�ن 
�ل���������ش����ادة / ج��م��ي��ل��ة و ج��م��ع��ة و 
م���������رو�ن �ل����غ����ري����ر ������ش�����ادرة عن 
برقم  �لوطنية  �ل�شمنت  �شركة 
 1994/2/22 وت���اري���خ   14
ي���رج���ى ممن  ���ش��ه��م   400 ع����دد 
فريد  م��ع  �لت�����ش��ال  عليها  يعر 
 0506551898 �هلل  ع���ب���د 
وب��ق�����ش��م �لأ����ش���ه���م ل��ل�����ش��رك��ة 04 

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   3388885
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/4145 تنفيذ جتاري   
�أب��وب�����ش��اي��ت جم��ه��ول حمل  ب��ا���ش��م �شعيد م  �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1-  �ىل 
�لق���ام���ة مب���ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/م��د�ح ب���ن ع��و���س ب���ن حمود 
�حلي�شوين �حلربي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )194244( درهم �ىل 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/4175 تنفيذ جتاري   
�ىل �ملنفذ �شده/1- نا�شر علي ي�شلم ح�شن  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة ج فور�شن �ت�س تي )ذ م م( وميثله / 
مارون وديع مطر - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )305050( درهم بالت�شامن 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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•• ال�شارقة - وام:

دع�����ت �ل���ق���اف���ل���ة �ل�����وردي�����ة - �إح�����دى 
مر�شى  �أ���ش��دق��اء  جمعية  م���ب���ادر�ت 
�ل�شرطان �ملعنية بن�شر وتعزيز �لوعي 
�لك�شف  و�أه���م���ي���ة  �ل���ث���دي  ب�����ش��رط��ان 
�ملبكر عنه جميع موؤ�ش�شات �لقطاعني 
�مل�شاركة  �إىل   - و�خل��ا���س  �حل��ك��وم��ي 
بالقافلة  �خل��ا���س  �ل�����ش��ح��ي  ب�����ال��ي��وم 
�ل�شهر  م���ع  ت��ز�م��ن��اً  �ل���وردي���ة وذل����ك 

�لعاملي للتوعية ب�شرطان �لثدي.
�ل�شحي  �ليوم  خدمات  من  و��شتفاد 
�لقافلة  فر�شان  م�شرية  �نتهاء  منذ 
�ملا�شي  م��ار���س  يف  �لتا�شعة  �ل���وردي���ة 
�ل�شركات  و  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لدولة حيث  �حلكومية و�خلا�شة يف 
�لطبي يف  �لوردية  �لقافلة  قام فريق 
و�شبتمرب  �ملا�شي  �إب��ري��ل  بني  �لفرتة 
�جل������������اري ب����ت����ق����دمي �ل�����ع�����دي�����د من 
�لثدي  ب�شرطان  �لتوعية  حما�شر�ت 
و�ل��ف��ح��و���ش��ات �مل��ج��ان��ي��ة م���ن خلل 
فعالية توعوية ��شتهدفت جميع   11

�إمار�ت �لدولة.

خدمات  �ل�شحي”  “�ليوم  ق��دم  كما 
�ل����ف����ح����و�����ش����ات ل������ك������و�در �مل���وظ���ف���ني 
�ل���ع���ام���ل���ني يف ع������دد م�����ن �ل�����دو�ئ�����ر 
�حل��ك��وم��ي��ة و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �خل��ا���ش��ة يف 
�لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة  �لدولة �شملت 
حلكومة �ل�شارقة و جمموعة �شلهوب 
ر�أ���س �خليمة و�شجن  ود�ئ��رة حماكم 

�لن�شاء يف �إمارة ر�أ�س �خليمة.

وي�شارك يف �ملحا�شر�ت و�لعياد�ت �لتي 
�ل�شحي  �ليوم  فعاليات  �شمن  تنظم 
نخبة من �خل��رب�ء و�ملخت�شني حيث 
�شي�شتفيد من �لفحو�شات �ل�شريرية 
�أماكن  يف  ب��امل��ام��وغ��ر�م  و�ل��ت�����ش��وي��ر 
ت����و�ج����د �حل���م���ل���ة �أك������ر م����ن 500 

موظف.
�ملا�شي  ���ش��و���ش��ن  �ل���دك���ت���ورة  و�أك������دت 

�ملدير �لعام جلمعية �أ�شدقاء مر�شى 
�لطبية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��رط��ان 
و�ل��ت��وع��وي��ة يف �ل��ق��اف��ل��ة �ل���وردي���ة �أن 
مهمة  ف��ر���ش��ة  مي��ث��ل  �ل�شحي  �ل��ي��وم 
جمعية  ����ش���ر�ك���ات  م���ن  ل��ل���ش��ت��ف��ادة 
�لفاعلة  �ل�شرطان  مر�شى  �أ���ش��دق��اء 
مع �لقطاعني �لعام و�خلا�س لتعزيز 
و����ش���م���ان حتقيق  �جل��م��ع��ي��ة  ج���ه���ود 

�لر�مية  �مل�شتقبلية  �مل��ب��ادر�ت  �أه��د�ف 
�لثدي  �شرطان  مر�شى  م�شاعدة  �إىل 

يف جميع �أنحاء �لدولة.
�ل���وردي���ة متكنت  �ل��ق��اف��ل��ة  �إن  وق��ال��ت 
 2011 �ل����ع����ام  يف  �ن���ط���لق���ه���ا  م���ن���ذ 
بعد  �إ���ش��اب��ة  ح��ال��ة   73 �كت�شاف  م��ن 
�أل����ف فح�س   60 �أك����ر م���ن  �إج������ر�ء 
ج��م��ي��ع مناطق  ���ش��ري��ري جم����اين يف 
�ل���دول���ة وجن���ح �ل��ع��دي��د م��ن �ملر�شى 
�لتغلب  �ل��دع��م يف  ن��ق��دم لهم  �ل��ذي��ن 
على �ملر�س وهم يعي�شون �ليوم حياة 

�شحية و�إيجابية.
�أن هذه �جلهود مل تكن  �إىل  و�أ�شارت 
ل��ت��ث��م��ر ل���ول م�����ش��ان��دة ج��م��ي��ع �أف����ر�د 
ح��ي��ث حققنا  �مل��ج��ت��م��ع  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
�لكثري من �لإجناز�ت وما ز�ل �أمامنا 
ح�شد  ب�����ش��رورة  منا  و�إمي���ان���اً  �لكثري 
�جلهود لتحقيق هذه �لغاية �ل�شامية 
لتج�شيد  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��م��ي��ع  ن���دع���و 
�مل�شوؤولية �لجتماعية  وتر�شيخ مبد�أ 
يف �ل���دول���ة م���ن خ����لل �مل�����ش��ارك��ة يف 
�خلا�س  �ل�����ش��ح��ي  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات 

بالقافلة �لوردية.

•• راأ�س اخليمة- الفجر  

ر�أ������س �خليمة  ���ش��رط��ة  ����ش��ت�����ش��اف��ت 
لوز�رة  �لتابع  )�إط��م��ئ��ن��ان(  برنامج 
مقر  يف  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية  و  �ل�����ش��ح��ة 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة 
يعني  متكامل  وقائي  برنامج  هو  و 
�لك�شف  خ��لل  م��ن  �ل�شحة  بتعزيز 
�ملبكر على �لمر��س غري �ل�شارية �و 
عو�مل �خلطورة �مل�شببه لها و بع�س 
ميكن  �لتي  و  �ل�شائعة  �ل�شرطانات 
ومن  �لوىل  م��ر�ح��ل��ه��ا  يف  ع��لج��ه��ا 
�أهم �هد�فة هو رفع م�شتوى �لوعي 
�ل�شحي باأهميه �لفحو�شات �ملبكرة 
�ل�شاملة و رفع وعي �ملجتمع و زيادة 
و  �ل�����ش��ل��وك��ي��ات  لتغيري  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه 
�شلبا  توؤثر  �لتي  �ملعتقد�ت �خلاطئة 

على �ل�شحة . 
وم��������ن �����ش����م����ن �خل�������دم�������ات �ل���ت���ي 
تنمية  و  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ق��دم��ت��ه��ا 
�أمناط  تعزيز  خدمات  هي  �ملجتمع 
خلل  م��ن  وذل���ك  �ل�شحية  �حل��ي��اة 
�ملثقف  و  �ل���ت���ع���ذي���ة  �خ��ت�����ش��ا���ش��ي 
�ل�شابة  معدلت  خلف�س  �ل�شحي 
و�ي�شا   ، �ل����وزن  زي����ادة  و  بال�شمنة 
�ل���ك�������ش���ف ع����ن ع����و�م����ل �لخ���ت���ط���ار 

وكما  �ل�شر�يني  و  �لقلب  لأم��ر����س 
على  �لك�شف  �لربنامج  ه��ذ�  ت�شمن 
ه�شا�شة  ع���ن  �ل��ك�����ش��ف  و  �لك���ت���ئ���اب 
�لعظام و نق�س فيتامني د و فح�ش�س 
�لفحو�شات  م���ن  غ��ريه��ا  و  �ل��ن��ظ��ر 

�للزمة .. 
�لطري  �أحمد  جمال  �لعميد  و�أ���ش��اد 
م����دي����ر ع������ام �مل�����������و�رد و�خل�����دم�����ات 
�مل�شاندة بهذه �ملبادرة  �ملتميزة �لتي 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ��شت�شافتها 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة ح��ي��ث ����ش��ت��ف��اد منها 
�شرطة  م��ن  30 موظفة  م��ن  �ك��ر 
ر�أ�س �خليمة كما قام  �لعميد جمال 

يف  �مل�شارك  �لطبي  �لفريق  بتكرمي 
مزيد�  لهم  متمنياً  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ� 

من �لتقدم و�لزدهار 
�لدكتورة  ���ش��رح��ت  ج��ان��ب��ه��ا  وم����ن 
تعزيز   �أ�شماء حمد طبيبة يف مركز 
�خليمة  ب�����ر�أ������س  �ل������ش�����رة  ����ش���ح���ة 
�ملر�جعة  و  �ملبكر  �لك�شف  ب�شرورة 
�ل�شابة  لتجنب  ذل���ك  و  �ل���دوري���ة 
ب���الم���ر�����س �ل�����ش��ائ��ع، .ك���م���ا �أك����دت 
�لدكتورة على �أهمية توعية �ملجتمع 
و زيادة م�شوؤوليته لتغيري �ل�شلوكيات 
ميكننا  خللها  م��ن  �لتي  �خلاطئة 

جتنب �لكثري من �لمر��س .

•• اأبوظبي-وام:

قام مركز �لنقل �ملتكامل بزيارة ميد�نية ملوقع عمليات ت�شغيل �لدر�جات 
�لكهربائية �ل�شكوتر �لتي تديرها �شركة �شْرك يف منطقة �لكورني�س.

�مل��روري��ة يف  �ل��در����ش��ات  �إد�رة  �ل��ع��ري��اين، مدير  �هلل  �ملهند�س عبد  �أك��د  و 
�شركات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �مل��رك��ز على  �مل��ت��ك��ام��ل، ح��ر���س  �لنقل  م��رك��ز 
�لقطاع �خلا�س لتنويع خيار�ت �لتنقل يف �إمارة �أبوظبي وتوفري و�شائل 
تنقل م�شتد�مة و�شديقة للبيئة، وذلك يف �إطار �ل�شعي �ملتو��شل لإر�شاء 

منظومة نقل متنوعة ومتكاملة وم�شتد�مة يف �لإمارة ت�شهل من حركة 
وترتقي  �مل��روري  �لزدح���ام  تقليل  يف  وت�شهم  لل�شكان  �ليومية  �لتنقلت 

بجودة و�شلمة �خلدمات �ملقدمة للمجتمع.
�لأول  “�مليل  ���ش��ع��ار  �ن��ط��ل��ق��ت حت��ت  �ل��ت��ي  ه���ذه �خل��دم��ة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لنهائية  وجهتهم  �إىل  �لو�شول  من  �ملجتمع  �أف��ر�د  متكن  و�لأخري”، 
تنقل  و�شيلة  �لكهربائية  �لدر�جات  باعتبار  و�قت�شادية،  �شريعة  بطريقة 
للعمل  �ل��ق�����ش��رية  �ل��ي��وم��ي��ة  للتنقلت  للبيئة  و���ش��دي��ق��ة  و�شهلة  ف��اع��ل��ة 
�لتجارية  و�مل��ر�ك��ز  �لعام  �لنقل  حافلت  مو�قف  بني  وتربط  و�لرتفيه، 

و�لت�شويقية و�خلدمية و�ل�شكنية و�لرتفيهية.
ن�شاط  م��ز�ول��ة  يف  �ل��ر�غ��ب��ة  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �ل�شركات  �أن  �أو���ش��ح  كما 
�لدر�جات �لكهربائية باإمكانها �أن تبد�أ ذلك بعد �حل�شول على �لرتخي�س 
�للزم و�شهاد�ت عدم �ملمانعة من مركز �لنقل و�جلهات �لأخرى �شاحبة 
بالدرجة  تهدف  �لتي  �ملو�شوعة  �ل���ش��رت�ط��ات  �شمن  و�لعمل  �لعلقة، 
تلك  وت�شمل  �ملجتمع،  �أف����ر�د  و���ش��لم��ة  �أم���ن  على  �حل��ف��اظ  �إىل  �لأوىل 
و�مل�شار�ت  �لأم��اك��ن  يف  �لكهربائية  �ل��در�ج��ات  ��شتخد�م  �ل���ش��رت�ط��ات، 
�ملخ�ش�شة لذلك فقط، بعيد� عن �ل�شو�رع و�أماكن عبور �ملركبات، وعدم 

�لطريق  يف  �ل�شلمة  م�شتوى  على  �لتاأثري  �أو  �ملمر�ت  �ن�شيابية  تعطيل 
ب��اإم��ك��ان تلك  و�شيكون  ل��ذل��ك.  �ملخ�ش�شة  �لأم��اك��ن  �ل��در�ج��ات يف  ورك��ن 
�ل�شركات تقدمي خدماتها �شمن �مل�شار�ت �ملخ�ش�شة للم�شاة و�لدر�جات 
�لهو�ئية يف حني ت�شمل �ملرحلة �لأوىل منطقتي �لكورني�س و�شارع خليفة 

بالعا�شمة �أبوظبي.
وقد مّت و�شع در�جات �شركة “�شْرك” �لكهربائية يف مو�قع ��شرت�تيجية 
لت�شهيل  وذلك  بالقرب من مو�قف �لنقل �لعام ومو�قع “�شف وتنقل” 

�لرحلت متعددة �لو�شائط.

•• الفجرية-وام:

قال معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي وزير �ملو�رد �لب�شرية و �لتوطني �إن 
رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  متابعة �شاحب 
�ل�شامل  للتقييم  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�لر�شيدة  قيادتنا  �ه��ت��م��ام  م��دى  جم���دد�  ي��وؤك��د  �حلكومية  للخدمات 
بتحقيق �شعادة �ملو�طنني و�ملتعاملني وجعل ذلك �شمن �أولويات �لعمل 

�حلكومي.
�لتز�منا  ن��وؤك��د  وطني  و�ج��ب  �ملتعاملني  �شعادة  حتقيق  “ �إن  و�أ���ش��اف 
بتاأديته مبا يعك�س روؤية وتوجيهات قيادتنا �لر�شيدة” و�أ�شار معاليه “ 
�ىل �ن �لوز�رة با�شرت برتجمة توجيهات �شموه ب�شكل فوري من خلل 

“توطني  مركز  خدمات  تطوير  ت�شتهدف  و�شريعة  �شاملة  عمل  خطة 
مر�كز  تقدمها  �لتي  �خلدمات  جلميع  �مل�شتمر  و�لتطوير  �لفجرية” 

�شعادة �ملتعاملني �لتابعة للوز�رة يف خمتلف مناطق �لدولة.
جاء ذلك خلل زيارة قام بها معاليه �م�س ملركز توطني �لتابع لوز�رة 
�لب�شرية و�لتوطني يف �لفجرية حيث با�شرت �شعادة منى وليد  �مل��و�رد 
وكيل �لوز�رة ل�شوؤون �لتوطني بالإنابة عملها يف مركز توطني �لفجرية 
لتوجيهات  تنفيذ�  وذل���ك  �مل��رك��ز  ب����اإد�رة  �لكعبي  خ��ال��د  تكليف  مت  كما 
دبي  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب 

رعاه �هلل.
و�لتقى معاليه خلل �لزيارة موظفي �ملركز و�ملتعاملني �لذين تو�جدو� 
فيه موؤكد� �أن توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

�شتلقى ترجمة �شريعة.
و �أكد معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي خلل �جتماع مو�شع عقد يف مركز 
توطني �لفجرية بح�شور قياد�ت �ل�شفني �لول و�لثاين يف �ل��وز�رة “ 
وفاء  يعترب  �لوظيفية  �مل��و�ق��ع  خمتلف  يف  �ملهام  �د�ء  يف  �لخ��ل���س  �أن 
و�لتمكني  �لدعم  ��شكال  خمتلف  تقدم  �لتي  �لر�شيدة  وقيادته  للوطن 
�خلدمات  تقدمي  يتم  لكي  �لوظيفية  وكو�درها  �حلكومية  للموؤ�ش�شات 

�لنوعية وذ�ت �جلودة �لعالية للمتعاملني«.
و وجه معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي ب�شرورة تو�جد مديري وم�شوؤويل 
مر�كز �شعادة �ملتعاملني �لتابعة للوز�رة يف �شالت تقدمي �خلدمة بني 
وتطلعاتهم  �حتياجاتهم  على  للوقوف  �ل��دو�م  فرتة  خلل  �ملتعاملني 

وحل �مل�شكلت �لتي قد تو�جههم وب�شكل فوري«.

للوز�رة  ��شرت�تيجيا  �ملتعامل يعترب هدفا  �إ�شعاد  “ �أن  و�أ�شاف معاليه 
�لأمر  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  وتوجيهات  ل��روؤي��ة  وترجمة  جت�شيد�  وذل���ك 
�شعادة  م��ر�ك��ز  خمتلف  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني  �لقائمني  م��ن  ي�شتوجب  �ل���ذي 
و  للمركز  دخولهم  منذ  للمتعاملني  �لتامة  �لر�حة  توفري  �ملتعاملني 

حتى مغادرتهم له«.
و�أكد معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي �شرورة �ن يتحلى موظفو �لوز�رة 
�مل�شاعفة  �جلهود  وبذل  �ملتعاملني  مع  تعاملهم  يف  �لتامة  بالإيجابية 
كل يف موقعه لتحقيق �شعادة متعاملي �لوز�رة يف خمتلف �ملناطق د�عيا 
معاليه خلل �لجتماع موظفي �لوز�رة �ىل جت�شيد قيم �ملهنية و�حرت�م 
�ملتعامل و�لنز�هة و�لمانة و�ملبادرة و�لبد�ع على �أر�س �لو�قع وبال�شكل 

�لذي يعك�س �لتز�م �لوز�رة بتقدمي �خلدمات �ملتميزة للمتعاملني.

•• دبي – حم�شن را�شد 

��شفرت زيار�ت فرق �لرقابة �لتابعة 
�لرتبية  ب�������وز�رة  �ل���رق���اب���ة  ل��ق��ط��اع 
و�لتعليم لبع�س من مد�ر�س �لدولة 
�ليوم  منذ بدء دو�م �لطلب وحتى 
، عن عدم �شحة جاهزيتها وفقا ملا 
بالوز�رة  �لعمليات  قطاع  عنه  �أعلن 
مع بدء �لعام �لدر��شي �جلاري ، �أن 
كتبهم  ت�شلمو�  ق��د  �ل��ط��لب  جميع 
وت��وزي��ع �جل����دول �مل��در���ش��ي مت دون 
�ملباين  و�ن ج��اه��زي��ة   ، ���ش��و�غ��ر  �ي���ة 
�ملدر�شية على �كمل وجه ، �إذ تبني �أن 

�لتي  �مللحظات  من  �لعديد  هناك 
 ، �لرقابة  قبل فرق  ر�شدها من  مت 
للطلع  �ل����وز�رة  ل��ق��ي��اد�ت  ورفعها 
�لت�شحيحية  �خل��ط��ة  �شمن  عليها 

جلاهزية �ملد�ر�س �حلكومية .
�ملدر�شية  �ل��رق��اب��ة  ل��ت��ق��اري��ر  ووف��ق��ا 
معظم  يف  م��لح��ظ��ات��ه��م  ت�������ش���درت 
بزيارتها نق�س  �لتي قامو�  �ملد�ر�س 
ملحوظ يف  �لكتب �ملدر�شية باأغلب 
�ملر�حل �لدر��شية ، و�شل �ىل هناك 
ت�شليمهم  ي��ت��م  مل  ك��ت��اب��اً   25 ن��ح��و 
�ليوم يف كافة �ملر�حل  للطلبة حتى 
ع���دم  �ىل  �إ�����ش����اف����ة   ، �ل����در������ش����ي����ة 

�للتز�م بالكثافة �ل�شفية بعدد من 
�ل�شفوف ت�شم �كر مما �شمحت به 
�لوز�رة ، بال�شافة �ىل غياب خدمة 
�لنرتنت يف جميع �ل�شفوف وغرف 

�ملعلمني فيما عد� غرفة �لد�رة .
و�لهيئة  �ل�����ش��و�غ��ر  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�لد�ري����������ة م����ن حيث 
�ك��ت��م��ال��ه��ا م���ن ع��دم��ه ، ت��ب��ني عدم 
م�شبقاً  عنه  �لع���لن  مت  م��ا  �شحة 
من �كتمال كافة �جلد�ول �ملدر�شية 
مبد�ر�س  معلمني  ه��ن��اك  �ن  وت��ب��ني 
ب��ن�����ش��اب �ق�����ل ب��ك��ث��ري ع����ن �ل������ 24 
ح�شة �مل��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل �ل�����وز�رة ، 

نق�شاً  �شجلت  �خرى  مبد�ر�س  فيما 
م��ل��ح��وظ��اً يف �ل��ه��ي��ئ��ت��ني  �لإد�ري�������ة 
و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة مت��ث��ل يف ع���دم وجود 
وكذلك  ل���ل���م���در����ش���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
ع���دم وج���ود رئ��ي�����س وح���دة لل�شوؤون 
للأمن  و�خ��ت�����ش��ا���ش��ي  �لأك���ادمي���ي���ة 
وجود  ع��دم  �إىل  �إ�شافة  و�ل�شلمة، 

مر�شد �أكادميي.
بر�شد  �ل���رق���اب���ة  ف����رق  ت��ك��ت��ف  ومل 
ناحية  م�����ن  �مل�������د�ر��������س  ج����اه����زي����ة 
�ل��ك��ت��ب و�مل��ع��ل��م��ني و�لد�ري������ني ، �إل 
وجود  بالر�شد  �ي�شا  تناولت  �ن��ه��ا 
يف  �لطفال  بريا�س  �لأل��ع��اب  بع�س 

�ل�شاحات ، ت�شكل خطورة على حياة 
 ، ف���ور�ً  برفعها  مطالبني  �لأط��ف��ال 
بل �شجلت �ي�شا فرق �لرقابة  عدم 
وج����ود م��ي��اه ل��ل�����ش��رب د�خ����ل �إح���دى 
�ملد�ر�س ، وعدم تو�فر خز�ئن للكتب 
د�خ���ل �ل�����ش��ف��وف �ل��در����ش��ي��ة لطلبة 

�ل�شفوف من �لأول وحتى �لثالث.
وكذلك عدم وجود مو�قف خم�ش�شة 
للحافلت �ملدر�شية باإحدى مد�ر�س 
وهو  و�ل��ث��ان��وي  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لتعليم 
د�خل  �ل���ش��ط��ف��اف  ت��رت��ب عليه  م��ا 
�ملدر�شة،  مبنى  �أم��ام  �لعام  �لطريق 
د�خل  �لر���ش��ادي��ة  للوحات  ك��ان  كما 

�ي�����ش��اً من  �مل���د�ر����س ن�شيب  �ح���دى 
للمو�قع  مطابقتها  ل��ع��دم  �ل��ر���ش��د 
�مل�شار �ليها حيث هناك لوحة ت�شري 
عليها  ل��ل��ذك��ور  م��ي��اه  دورة  ل���وج���ود 

لوحة خا�شة بالإناث ، وعدم توفري 
دورة مياه خم�ش�شة للطلبة �لبنني 
�أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م ، ف�����ش��ًل ع��ن عدم 
وجود م�شعد كهربائي باملدر�شة لهم 

، بال�شافة �ىل عدم مطابقة �أر�شية 
�ملد�ر�س  ب���اح���دى  �مل���لع���ب  �ح����دى 
و�ل�شلمة،  �لأم������ن  ل����ش���رت�ط���ات 

مو�شحاً �أن �لأر�شية �أ�شمنتية، .

الهاملي: حتقيق �ضعادة املتعاملني واجب وطني نلتزم بتاأديته مبا يعك�ص روؤية القيادة الر�ضيدة

مركز النقل املتكامل يتفقد موقع ت�ضغيل الدراجات الكهربائية يف كورني�ص اأبوظبي

فرق الرقابة تر�ضد واقعًا خمالفًا ملا اأعلن عنه قطاع العمليات

زيارات ميدانية يف بداية العام الدرا�ضي تر�ضد نق�ص الكتب وعدم اكتمال اجلداول ومعلمني بن�ضاب هزيل

يك�ضف الأمرا�ش ال�ضارية مبكرا

القافلة الوردية تدعو موؤ�ض�ضات القطاعني احلكومي �ضرطة راأ�ص اخليمة ت�ضت�ضيف برنامج اطمئنان لوزارة ال�ضحة
واخلا�ص للم�ضاركة يف فعاليات اأكتوبر الوردي
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•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�شحفيني  ج���م���ع���ي���ة  ت����ق����ي����م   
باأبوظبي  ف��رع��ه��ا  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة 
 16 �لث��ن��ني  م�شاء  ع���ز�ء  جمل�س 
�ل��ف��رتة من  �شبتمرب �جل����اري  يف 
 ، م�����ش��اء  �لتا�شعة  وح��ت��ى  �ل�شابعة 
�لزميل  �مل��رح��وم   �لعز�ء يف  لتقبل 
عاما،   35 ف����وؤ�د،  حممد  ���ش��ودري 
�مل�شور �ل�شحايف يف مكتب جريدة 
�خلليج يف �أبوظبي �إثر �أزمة قلبية، 

خلل �جازته �ل�شنوية بني ذويه يف 
�ملفرت�س  كان من  باك�شتان، حيث 
�أن يبا�شر عمله  �لأحد �ملا�شي بعد 
كان  �مل���وت  �أن  �إل   ، �ج��ازت��ه  �نتهاء 
�أ�شرع، وقد ووري �جلثمان �لرى 

مب�شقط ر�أ�شه �لباك�شتان .
���������ش��������رح ب��������ذل��������ك �لإع���������لم���������ي 
�أمني  �لب�شتكي  نقي  عبد�لرحمن 

�ل�شر �لعام للجمعية.
بجريدة  �شودري  �لزميل  و�لتحق 
�خل��ل��ي��ج ك��م�����ش��ور م��ت��خ�����ش�����س يف 

�ل���ت�������ش���وي���ر �ل�������ش���وئ���ي م���ن���ذ 16 
�بريل- ني�شان 2007، وعرف عنه 
�جتهاده يف عمله، وح�شن �أخلقه، 
وكان  �ل�شحفي،  للت�شوير  وحبه 
�خللوق،  �ملجتهد  للموظف  مثال 
وح��ر���س ط����و�ل ف���رتة ع��م��ل��ه على 
�ملعاملة �جليدة مع جميع �لزملء 
�مل�شورين  زملئه  ومع  �ملكتب،  يف 
يف �ل�����ش��ح��ف وو����ش���ائ���ل �لإع������لم 
�لأخرى، ومع جميع �مل�شادر �لتي 

تعامل معها.

•• اأبوظبي-وام:

�ملزروعي  �شاري  �أحمد  �شعادة  ت�شّلم 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل 
�ل���دويل �م�����س ب��دي��و�ن ع��ام �ل���وز�رة 
�شعادة  �ع��ت��م��اد  �أور�ق  م���ن  ن�����ش��خ��ة 
م��ا���ش��ي��م��و ب���ادج���ي ���ش��ف��ري �لحت����اد 
�ل�����ش��وي�����ش��ري �جل���دي���د �مل��ع��ني لدى 

�لدولة.
�خلارجية  وز�رة  وك����ي����ل  ومت����ن����ى 
لل�شفري  �ل�������������دويل  و�ل�������ت�������ع�������اون 
�ل�����ش��وي�����ش��ري �ل��ت��وف��ي��ق و�ل��ن��ج��اح يف 
علقات  يعزز  مب��ا  عمله  مهام  �أد�ء 
�لتعاون �لوثيقة بني دولة �لإمار�ت 

وبلده.
�لحتاد  �شفري  �أع����رب  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
�شعادته  ع��ن  �جل��دي��د  �ل�����ش��وي�����ش��ري 

�لإمار�ت  دول��ة  ل��دى  ب��لده  بتمثيل 
�إقليمية  م��ك��ان��ة  م���ن  ب���ه  مل���ا حت��ظ��ى 

�ل�شيا�شة  بف�شل  مرموقة  ودول��ي��ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل.

•• ابوظبي-الفجر:

مبقره  �لوطني  �لأر�شيف  ��شت�شاف 
معهد  نظمها  حما�شرة  �أبوظبي  يف 
�إد�رة �مل�شاريع – فرع �خلليج �لعربي، 
�لفو�ئد،  حت��ق��ي��ق  �إد�رة  ب���ع���ن���و�ن: 
من  دع��م��اً  �ل�شت�شافة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�إطار  يف  للمعهد  �لوطني  �لأر�شيف 
م�شوؤوليته �ملجتمعية، وم�شاركته يف 
ن�شر �ملعرفة و�إثر�ء �حلياة �لثقافية 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ل�����ش��ي��خ خليفة  وق����د ح��ف��ل��ت ق���اع���ة 
ب��ن ز�ي���د مب��ق��ر �لأر���ش��ي��ف �لوطني 
ب��اأك��ر م��ن م��ائ��ة م�شارك م��ن دولة 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، ومن 
�إد�رة  حم��ا���ش��رة  مل��ت��اب��ع��ة  خ��ارج��ه��ا 
حتقيق �لفو�ئد �لتي �تخذت منحى 

��شرت�تيجياً و�قت�شادياً.
وقد �شكر �لدكتور مازن قادر مدير 
�مل�شاريع  �إد�رة  معهد  يف  �ملتطوعني 
��شت�شافته  على  �لوطني  �لأر�شيف 
بدعم  و�هتمامه  �ملعهد،  لفعاليات 

و�لقت�شادية  �للوج�شتية  �مل�شاريع 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا �إث����ر�ء 
�ل��ف��ك��ر و���ش��م��ان �لإجن�����از، وحت�شني 
�لعمل وتطويره ما ينعك�س �إيجابياً 
�لوطن  ت���ط���ور  يف  �مل�������ش���ارك���ة  ع���ل���ى 

و�لرتقاء به.

بالدور  �مل��ت��ط��وع��ني  م���دي���ر  و�أ�����ش����اد 
�مل��ع��ه��د وه����و يتطلع  ي���وؤدي���ه  �ل�����ذي 
�لوطني  �لأر�شيف  مع  �شر�كته  عرب 
ن�شر  �إىل  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  م��ث��ل  يف 
�لعملي  �ل��ف��ك��ر  وت��ف��ع��ي��ل  �مل���ع���رف���ة، 
و�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي، وب����الأ�����ش����ل����وب 

�ملحا�شر  ي��ّت��ب��ع��ه  �ل�����ذي  �ل��ت��ف��اع��ل��ي 
للو�شول  �لنقا�س  على  فيه  ويعتمد 

�إىل �لأفكار �لبناءة و�ملثمرة.  
و�أ�شار �ملحا�شر �أحمد فكري �لع�شو 
�أن  �إىل  �مل�����ش��اري��ع  �إد�رة  م��ع��ه��د  يف 
تقت�شر  ل  حتقيقها  �مل���ر�د  �لفو�ئد 

و�إمنا  فح�شب،  �ملادية  �لفو�ئد  على 
�ملتعاملني،  ر����ش���ا  �إىل  ت��ت��خ��ط��اه��ا 
وغ���ريه���ا،  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  ���ش��م��ع��ة  و�إىل 
وك�شف �ملحا�شر عن �أهمية مو�شوع 
�مل��ح��ا���ش��رة، و�ل����ذي �ع��ت��م��ده معهد 
�إد�رة �مل�شاريع منذ عام فقط كمنهج 
ينبغي  و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي  �ق���ت�������ش���ادي 
�ل��رتك��ي��ز ف��ي��ه وت��دري�����ش��ه م���ن �أجل 
تعتمد  �لتي  �مل�شاريع  جن��اح  �شمان 
من  حتققه  م��ا  على  �أ�شا�شي  ب�شكل 

فو�ئد.
مو�شوع  �إىل  �مل��ح��ا���ش��رة  وت��ط��رق��ت 
ول��ك��ن��ه ج��دي��د يف  ق���دمي مب�شمونه 
�لقدمي  فمنذ  ومنهجيته؛  ط��رح��ه 
�إىل  يتطلعون  �مل�شاريع  �أرب����اب  ك��ان 
حتقيق  ول��ك��ن  منها،  �ل��رب��ح  حتقيق 
ي��ع��د يعتمد  �ل��رب��ح��ي��ة مل  �ل��ف��و�ئ��د 
على �لتوقعات، و�إمنا �أ�شحى در��شة 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة ل مي���ك���ن جت����اوزه����ا، 
�خلا�شة  �لق��ت�����ش��ادّي��ة  فالنظريات 
�لكبرية  مكانتها  لها  �لربح  بدر��شة 
�لقت�شادّية،  �ل���در�����ش���ات  ح��ق��ل  يف 

ولتحقيق �لربح �أهمية كبرية؛ لأّنه 
�ل�شركة  قدرة  مدى  بتحديد  ُي�شهم 
على �لبقاء، وي�شري �رتفاع �لربح �إىل 
��شتمر�ر جناح �ل�شركة يف �مل�شتقبل.

كيفية  على  �ل�شوء  �ملحا�شر  و�شلط 
و�لتاأكد  �مل�������ش���روع،  ف���و�ئ���د  حت��دي��د 
على  للح�شول  �لفو�ئد  حتقيق  من 
�أف�����ش��ل ����ش��ت��ث��م��ار م��ن �ل��ك��ل��ف��ة �لتي 
�أنه  �إىل  م�شري�ً  عليه؛  �إنفاقها  يتم 

�ل���ت���ي �شربت  �مل��ال��ي��ة  ب��ع��د �لأزم������ة 
�شار   2008 ع��ام  �لعاملية  �لأ���ش��و�ق 
دقة،  �أك��ر  �مل�شاريع  على  �لقائمون 
وهم يهتمون باملنهجية �لقت�شادية، 
وي���ت���ح���رون �ل���ف���و�ئ���د �ل���ت���ي ميكن 
حت��ق��ي��ق��ه��ا، وي���ب���ح���ث���ون يف ج����دوى 
م�����ش��اري��ع��ه��م ب��ه��دف زي����ادة �لأرب�����اح، 

و�لفو�ئد �ملرجوة.
�ل�شيدة  قامت  �ملحا�شرة  نهاية  ويف 

�إد�رة  �مل�����ش��ج��ري م��دي��ر  ���ش��م��ر ع��م��ر 
�مل�شاريع بفرع �إمارة �أبوظبي بتكرمي 
�لذين  �ملتطوعني  وكافة  �ملحا�شر، 

�أ�شهمو� يف �إجناح �لفعالية.
حتقيق  �إد�رة  حم��ا���ش��رة  �أن  ي��ذك��ر 
�لذكرى  مع  تز�مناً  ج��اءت  �لفو�ئد 
معهد  لتاأ�شي�س  �خلم�شني  �ل�شنوية 
�أكر  ي�شّم  و�ل���ذي  �مل�����ش��اري��ع،  �إد�رة 

من 500 �ألف ع�شو يف �لعامل.

الأر�ضيف الوطني ي�ضت�ضيف حما�ضرة يف اإدارة حتقيق الفوائد نظمها معهد اإدارة امل�ضاريع

•• دبي-الفجر:

“معاً  �شعار  و�لت�شامح”، حتت  “�لعد�لة  لإط��لق حملة  دبي  ت�شتعد حماكم 
ملجتمع مت�شامح” و�لذي �شيكون يف دبي في�شتيفال �شيتي، يف يومي 19–20 
�لفعالية عن جملة من  2019، حيث �شتك�شف حماكم دبي خلل  �شبتمرب 
�لإجناز�ت و�ملبادر�ت �لتي تقدمها يف جمال �لت�شويات، وذلك تز�مناً مع عام 
فئات  لكافة  و�ل�ّشلم  �لت�شامح  ر�شائل  ن�شر  يف  و�شعياً   ،2019 �لت�شامح 
�ملجتمع، ولرت�شيخ مكانة دولة �لإمار�ت عا�شمة عاملية للت�شامح وتاأكيد قيمة 
�لت�شامح باعتبارها عَمًل موؤ�ش�شياً م�شتد�ماً، ولتعميم قيمة �لت�شامح و�حلو�ر 

وتقبل �لآخر و�لنفتاح للثقافات �ملختلفة، مبا تنعك�س �آثاره �لجتماعية على 
�ملجتمع. 

بالت�شوية  �خل��ا���ش��ة  �خل���دم���ات  م���ن  ع���دد  دب���ي  حم��اك��م  �شت�شتعر�س  ح��ي��ث 
و�لت�شامح عرب من�شتها �خلا�شة، ومنها: “مركز �لت�شوية �لودية للمنازعات” 
ليحقق  �مل��ح��اك��م،  �إىل  �ل��ل��ج��وء  دون  �ملتخا�شمني  ب��ني  �ل��ن��ز�ع��ات  يحل  �ل���ذي 
�لإ�شلح  بالرت��شي، و”ق�شم  �لأط��ر�ف حقوقهم  �لعد�لة وي�شمن كل  مبد�أ 
�لتقا�شي  �لبديلة عن  �لطرق  تقدمي  على  يعمل  �لأ�شري” �ل��ذي  و�لتوجيه 
�لأ�شرية  �لعمل على ح��ل �خل��لف��ات  م��ن خ��لل  �ل�شخ�شية  �لأح���و�ل  ب���اإد�رة 
بالن�شح و�ملوعظة و�لإ�شلح بني �ملتخا�شمني وتوثيق نقاط �لتو�فق بينهم 

“ق�شم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ف��وري،  للتنفيذ  قابلة  موثقة  �ت��ف��اق��ي��ات  مب��وج��ب 
�ملرتجمني” حيث ت�شلك �لد�ئرة منظومة �لت�شامح ل�شتد�مة قيم �لت�شامح 
و�حرت�م �لتعددية و�لقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، وذلك عن 
�أ�شاليب لرت�شيخ  طريق تفهم �لتعددية �لثقافية، حيث مار�شت حماكم دبي 
مبد�أ تفهم �لتعددية �لثقافية، من خلل توفري �لرتجمة �لفورية من �للغة 

�لعربية �إىل لغة �أخرى و�لعك�س جماناً.
و�لرب�مج  و�مل�����ش��اب��ق��ات  �لأن�����ش��ط��ة  م��ن  ع���دد�ً  دب��ي  و�شتعتلي من�شة حم��اك��م   
و�لهد�يا �لتي �شيتم توزيعها للجمهور، �شعياً منها يف ن�شر ر�شائل �لت�شامح، 

لتكون دولتنا مثاًل يحتذى به يف �ل�شلم، ومنرب�ً يتحدث عنه �لعامل. 

حتت �ضعار »معًا ملجتمع مت�ضامح«

حماكم دبي ت�ضتعد لإطالق حملة »العدالة والت�ضامح«

جمعية ال�ضحفيني تقيم جمل�ص عزاء اخلارجية تت�ضلم ن�ضخة من اأوراق اعتماد �ضفر الحتاد ال�ضوي�ضري
للم�ضور �ضودري حممد فوؤاد يف اأبوظبي   

•• دبي -وام: 

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  �لتز�ماً 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، ك�شف �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، 
�إ�شعاد  �أف�شل و�أ���ش��و�أ ث��لث جهات يف حكومة دب��ي يف  �أن��ه �شيتم �لإع���لن عن 
�ملتعاملني ب�شورة دورية مطلع كل عام، �شعياً لتحفيز كافة �لأجهزة �حلكومية 
يف �لإمارة لبذل مزيد من �جلهد يف �لرتقاء بخدماتها �ملختلفة مبا يتجاوز 
�أرقى  وفق  �ل�شعادة  م�شتويات  �أعلى  لهم  ويحقق  �ملتعاملني  تطلعات  م�شتوى 
�لنتائج  �لقادم عن  �لإع��لن  �أن  دبي  �شمو ويل عهد  و�أو�شح  �لعاملية.  �ملعايري 
عن  �لك�شف  �شيكون  حيث   ،2020 يناير  �شهر  من  ع�شر  �لثامن  يف  �شيكون 
�أه��م �حل��و�ف��ز �لتي �شتعني على  �ملتعاملني م��ن  �إ���ش��ع��اد  �لأف�����ش��ل و�لأ���ش��و�أ يف 

�لتابعة  �جلهات  قبل  من  �ملُقدمة  للخدمات  م�شبوقة  غري  م�شتويات  حتقيق 
حلكومة دبي �شو�ء من ناحية �جلودة �أو �ل�شرعة �أو �شهولة �حل�شول عليها مع 
بالإعلن  “�شنقوم  �شموه:  للمتعاملني. وقال  �لر�حة  �أعلى م�شتويات  �شمان 
�ل�شفافية  �أعلى درج��ات  �لنتائج للجمهور بد�ية كل عام و�شنتبع يف ذلك  عن 
من �أجل ر�شد م�شتويات �أد�ئنا وقيا�س مدى حتقيقها لتطلعات �لنا�س و�لعمل 
�ملتعاملني  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبي  نوعية  خ��دم��ات  لتقدمي  ق��در�ت��ن��ا  تطوير  على 
كافة  دبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �شمو  �شعادتهم”. وطالب  وحتقق 
�لأجهزة �حلكومية يف دبي م�شاعفة �لعمل من �أجل �لنهو�س �إىل م�شتويات 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة  وفق  �ملرجوة،  �لأد�ء 
ملنظومة �لعمل �حلكومي يف دولة �لإمار�ت على �شعيديها �ملحلي و�لحتادي، 
ويف �شوء توجيهات �شموه �مل�شتمرة بو�شع م�شلحة �ملتعامل ور�حته و�شعادته 
�أ�شكال �خلدمات  تنوع  �لأول��وي��ات لأي جهة حكومية كانت، وعلى  يف مقدمة 

�ملُقدمة للجمهور، مبا ي�شتدعيه ذلك من تو�جد كبار م�شوؤويل تلك �جلهات 
يف �مليد�ن ملتابعة �شري �لعمل و�لتاأكد من تطبيق معايري �جلودة و�لوقوف على 
�نطباعات �لنا�س حول �خلدمات �ملقدمة من �جلهة �لتي يتوىل م�شوؤوليتها، 
وقال �شموه: “على جميع �جلهات �حلكومية يف دبي �إحد�ث تغيري حقيقي يف 
موظفينا  جلميع  �حلقيقة  �ل�شاحة  هو  فامليد�ن  �ملُقّدمة؛  �خلدمة  م�شتويات 

لإ�شعاد �ملتعاملني«.
و�أعرب �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم عن ثقته يف قدرة 
فرق �لعمل يف حكومة دبي على تقدمي �ملزيد يف �شبيل �لو�شول �إىل م�شتويات 
جديدة يف مفهوم �لتمّيز يف م�شمار �لعمل �حلكومي وترجمته �إىل �إجناز�ت 
تزيد من �شعادة �ملتعاملني ور�شاهم، وهو �ملفهوم �لذي �تخذته حكومة دبي 
منذ  �لتطوير  يف  �ل��د�ئ��م  لنهجها  ورك��ي��زة  فيها  للعمل  �ل��ع��ام  ل��لإط��ار  �أ�شا�شاً 
�إجن��از�ت غري  “�أنتظر �لكثري من فرق �لعمل لتحقيق  �شنو�ت، وقال �شموه: 

م�شبوقة وتعزيز ريادتنا، فهدفنا تقدمي �أف�شل �خلدمات ملو�طنينا و�ملقيمني، 
و�شيكون �لإعلن عن نتائج موؤ�شر �ل�شعادة ملتعاملي حكومة دبي يف �شهر يناير 

من كل عام«.
و�ختتم �شموه بالتاأكيد على �أهمية تو�جد �مل�شوؤول يف �مليد�ن، م�شري�ً �إىل �أنه 
و�لدو�ئر  �جلهات  خمتلف  يف  �لعمل  �شري  مبتابعة  �شخ�شية  ب�شورة  �شيقوم 
�لتابعة حلكومة دبي خلل �ملرحلة �ملقبلة، للوقوف على مدى �للتز�م بتوفري 
على  و�ل��زو�ر  و�ملقيمني  �ملو�طنني  �حتياجات  تلبية  �شاأنها  �لتي من  �ملقومات 
حد �شو�ء، بينما �شتبقى �نطباعات �ملتعاملني وردود �أفعالهم �لفي�شل �لرئي�س 
�ملقبلة،  �ملرحلة  �ملرجو منها خ��لل  م��دى جن��اح كل جهة يف حتقيق  لتحديد 
“ميثل موؤ�شر �شعادة �ملتعاملني مقيا�شاً �شامًل جلميع �جلهات  وقال �شموه: 
�حلكومية �خلدمية يف �لإمارة، و�شاأتابع �شخ�شياً مدى تطوير جودة �خلدمات 

و�شهولة و�شرعة تقدميها«.

تنفيذًا لتوجيهات حممد بن را�ضد

حمدان بن حممد: الإعالن يف 18 يناير عن اأف�ضل واأ�ضواأ ثالث جهات يف اإ�ضعاد املتعاملني يف حكومة دبي 
 الإعالن يف يناير من كل عام عن النتائج بكل �ضفافية ور�ضد م�ضتويات الأداء والعمل على الو�ضول بها لأعلى درجات التميز 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  16  �سبتمرب  2019 �لعدد 12732 

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإعــــــــــالن
لت�شليح  �ل�ش�����ادة/�شيلين�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

عو�دم �ل�شيار�ت
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2660646 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عمر عبد�هلل خايف مطر �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه حممد خليفه حممد �لعزيزي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن 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 �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج �شر�ج مليكانيكا 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:1106001 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد عبد�هلل �شعيد خاطر �لو�شاحي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شري�ج �ل�شلم �بوحممد

تعديل وكيل خدمات/حذف �شامل عبد�هلل �شويد�ن �ملقبايل
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
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�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(
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�أد�نت وز�رة �خلارجية �لفرن�شية �أم�س �لأحد، �لهجمات على من�شاأتي 
نفط يف �ل�شعودية، و�لتي ت�شببت يف تعطيل �لإنتاج. 

وقالت �لوز�رة يف بيان: “تدين فرن�شا ب�شدة هجمات �أم�س �لأول على 
كما عرب �لبيان عن �لت�شامن  من�شاأتي �لنفط يف بقيق وخري�س”، 

�لفرن�شي �لكامل مع �ل�شعودية.
�لإقليمية،  �لتوتر�ت  لتفاقم  �إل  ت��وؤدي  لن  �لأف��ع��ال  “هذه  و�أ���ش��اف 

وخطر �ندلع �شر�ع، يجب �أن تتوقف«.

��شدر �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد �أم�س مر�شوما ت�شريعيا يق�شي 
مب��ن��ح ع��ف��و ع���ام ع��ن �جل��ر�ئ��م �مل��رت��ك��ب��ة ق��ب��ل ت��اري��خ �ل��ي��وم، وي�شمل 
�جلر�ئم و�جلنح �ملدنية و�لع�شكرية لكنه ي�شتثني من حمل �ل�شلح 

�شد �شوريا يف �شفوف �لعدو.
و�شبق لل�شد �أن ��شدر مر��شيم عفو عدة منذ بدء �لنز�ع كان �أكرها 
�نتخابه  �إع��ادة  2014 عقب  يونيو  �ل��ذي �شدر يف حزير�ن  �شمول 
�جلر�ئم  للعفو  �ل�شابق  �ملر�شوم  ت�شمن  وقد  ثالثة.  رئا�شية  لولية 
�ملتعلقة بقانون �لرهاب، �شدر بعد بدء �لزمة، �لذي �عتقل �لنظام 
�لوىل  للمرة  �شمل  كما  و�ملعار�شني،  �لنا�شطني  �لف  ��شا�شه  على 
�ي�شا �لجانب �لذين دخلو� �شوريا بهدف �مل�شاركة يف �عمال �رهابية، 

يف حال �شلمو� �نف�شهم. لكن �ملر�شوم “��شتثنى من حمل �ل�شلح«.
��شدر  �لأ�شد  �لرئي�س  �ن  “�شانا”  �لر�شمية  �لنباء  وكالة  و�وردت 
مبنح  �لقا�شي   2019 للعام   20 رقم  �لت�شريعي  “�ملر�شوم  �لح��د 

عفو عام عن �جلر�ئم �ملرتكبة قبل تاريخ 2019-9-14«.
�لإعد�م  بعقوبة  �مل��وؤب��دة  �ل�شاقة  �لأ�شغال  عقوبة  �ملر�شوم  و��شتبدل 
�لأ�شغال  بعقوبة  عاما   20 مل��دة  �مل��وؤق��ت��ة  �ل�شاقة  �لأ���ش��غ��ال  وعقوبة 
عاماً   20 مل��دة  �مل��وؤق��ت  �لع��ت��ق��ال  عقوبة  وت�شتبدل  �مل��وؤب��دة  �ل�شاقة 

بعقوبة �لعتقال �ملوؤبد، بح�شب “�شانا«.

�أفريقيا  غ��رب  ل��دول  �لقت�شادية  �ملجموعة  مفو�شية  رئي�س  ق��ال 
ملكافحة  دولر  مبليار  تعهدو�  �أفريقيا  غ��رب  زع��م��اء  �إن  )�إي��ك��و����س( 

�لتهديد �ملت�شاعد للت�شدد يف �ملنطقة.
وعززت جماعات لها �شلت بتنظيمي �لقاعدة ود�ع�س موطئ قدمها 
عرب منطقة �ل�شاحل �لقاحلة هذ� �لعام، مما جعل م�شاحات �شا�شعة 
من �لأر��شي خارج �ل�شيطرة و�أثار �أعمال �لعنف �لعرقية ل �شيما يف 

مايل وبوركينا فا�شو.
و�جتمع �أع�شاء �ملجموعة �لقت�شادية لدول غرب �أفريقيا )�إيكو��س( 
يف  ��شتثنائية  قمة  يف  وت�شاد  موريتانيا  رئي�شي  م��ع   15 وع��دده��م 
�لأمن  لن��ع��د�م  �لت�شدي  لبحث  فا�شو  بوركينا  عا�شمة  و�غ��ادوغ��و 
�إن  �إي��ك��و����س  رئي�س مفو�شية  ب��رو  كا�شي  كلود  ج��ان  وق��ال  �مل��ت��ز�ي��د. 
�مل�شرتكة  �جلهود  يف  و�لعاجلة  �ملالية  “�مل�شاهمة  ق��ررت  �ملفو�شية 

ملكافحة �لإرهاب” من خلل �لتعهد بتقدمي مليار دولر.

لقي 12 �شخ�شا على �لقل م�شرعهم غرقا و�عترب ع�شر�ت يف عد�د 
�ملفقودين �ثر غرق مركبهم �لحد يف نهر يف جنوب �شرق �لهند، وفق 

ما �علنت �ل�شرطة وو�شائل �علم حملية.
نزهة  لق�شاء  �ل�شياح  من  معظمهم  �شخ�شا   63 يقل  �ملركب  وك��ان 

قرب ر�جاهموندري يف ولية �ندر� بر�د�س.
ناجني،  على  للعثور  �شعيا  ومروحية  �ملكان  �ىل  �نقاذ  فرق  و�ر�شلت 

بح�شب م�شوؤول يف �ل�شرطة.
وعر على 12 جثة ومت �نقاذ 17 ر�كبا، بح�شب وكالة بر�س تر�شت 
�وف �نديا. وكان تدفق مياه نهر غود�فاري حيث وقع �حلادث، ت�شارع 
منذ ��شبوع. وتعود �ل�شفينة �ىل �شلطات ولية �ندر� بر�د�س، بح�شب 

و�شائل �علم حملية.
وكثري� ما توؤدي �شفن حمملة باكر من طاقتها و�شعف �لحتياطات 
�لمنية، �ىل حو�دث نهرية مماثلة يف �لهند خ�شو�شا خلل مو�شم 
بوبال  يف  �ملا�شي  �ل���ش��ب��وع  ق�شو�  ��شخا�س  ع�شرة  وك��ان  �لم��ط��ار. 

عندما غرق مركبان �ثناء مر��شم غط�س دينية يف نهر غان�س.

عوا�شم

باري�س

واغادوغو

نيودلهي

دم�شق

تركيا تت�ضلم البطارية الثانية من اإ�ص-400 
•• اأنقرة-رويرتز:

�لثانية  �لبطارية  ��شتلم  ��شتكملت  �إنها  �أم�س  �لدفاع �لرتكية  قالت وز�رة 
من منظومة �لدفاع �ل�شاروخي �لرو�شية �إ�س-400 و�إن ت�شغيل �ملنظومة 
ون�شب خلف بني �أنقرة وو��شنطن ب�شبب  �شيبد�أ يف �أبريل ني�شان 2020. 
تتنا�شب  ل  �إنها  �ملتحدة  �لوليات  تقول  �لتي  �ملنظومة  لتلك  تركيا  �شر�ء 
�ل�شبح  ط��ائ��ر�ت  على  خ��ط��ر�  وت�شكل  �لأط��ل�����ش��ي  �شمال  حلف  دف��اع��ات  م��ع 
�لأوىل  �لأج����ز�ء  ت�شليم  وج���رى  م��ارت��ن.  لوكهيد  ت�شنعها  �ل��ت��ي  �إف-35 
�أمريكية  �ملنظومة لأنقرة يف يوليو متوز رغم حتذير�ت من عقوبات  من 
لكن  �إف-35  برنامج  من  تركيا  �ملتحدة  �لوليات  �أخرجت  كما  حمتملة. 
�أنقرة مل تاأبه حتى �لآن بتلك �لتحذير�ت. وقالت وز�رة �لدفاع يف بيان �إن 
ت�شليم �لبطارية �لثانية �كُتمل و�إن �لعمل جار لرتكيب �لأنظمة وتدريب 
�لأفر�د على ��شتخد�مها م�شرية �إىل �عتز�مها ت�شغيل �إ�س-400 يف �أبريل 
�ل��رتك��ي م��ول��ود جاوي�س  �ل��ع��ام �ملقبل. وق��ال وزي��ر �خل��ارج��ي��ة  ني�شان م��ن 
�ملنظومة  ت�شغيل  �إن  �ل�شبت  �أم�س  )���ش��ي.�إن.�إن ترك(  �أوغلو يف مقابلة مع 
�شيتم رغم �لتحذير�ت �لأمريكية �ملتكررة. و�أ�شاف “قالو� لنا )�مل�شوؤولون 
�لأمريكيون( ’ل ت�شغلوها وميكننا �أن ن�شوي ذلك’ لكننا قلنا لهم �أننا مل 
ن�شرت تلك �لأنظمة لتكون كماليات” م�شري� �إىل �أن تركيا �شتكون منفتحة 
ويف  �أي�شا.  �لأمريكية  ر�يثيون  ت�شنعها  �لتي  باتريوت  �أنظمة  �شر�ء  على 
�إنه  ل��روي��رتز  ق��ال  ي��وم �جلمعة  �أردوغ���ان  �لرئي�س رج��ب طيب  مقابلة مع 
�شيناق�س �شر�ء �شو�ريخ باتريوت مع �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب هذ� 
�شتمكنهما من تخطي  �ل�شخ�شية برت�مب  �أن علقته  �إىل  �ل�شهر م�شري� 

�أزمة �شر�ء �إ�س-400.

عقوبات ترامب اأجربت طهران على اإعادة تقييم موقفها 

هل تخلت اإ�ضرائيل عن �ضيا�ضة الغمو�ص مع اإيران؟ 

تقارب كبري بني الليكود والتحالف الو�ضطي بزعامة غانت�ش

اإ�ضرائيل تقرر م�ضر نتانياهو يف النتخابات املقبلة
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�أ�شهر،   5 يف  �لثانية  وللمرة  �ل��ث��لث��اء  غ��د�ً  �إ�شر�ئيل  تنظم 
بنيامني  �ل��وزر�ء  رئي�س  على  با�شتفتاء  �أ�شبه  تبدو  �نتخابات 
نتانياهو، وتهيمن عليها م�شاألة �لعلقة بني �لدين و�لدولة 

يف �لبلد �لوحيد ذي �لأغلبية �ليهودية يف �لعامل.
�ل��ذي بقي يف من�شبه �أطول  �ل��وزر�ء  وو�ج��ه نتانياهو رئي�س 
�أبريل)ني�شان(  �نتخابات  بعد  حياته  يف  �لهز�ئم  �أك��رب  م��دة، 
فوز  رغ��م  حكومي  �ئ��ت��لف  ت�شكيل  يف  ف�شل  عندما  �مل��ا���ش��ي، 

حزبه �ليميني �لليكود وحلفائه باأغلبية �ملقاعد.
�ن��ت��خ��اب��ات ج��دي��دة وتفادي  �إىل  ب��ال��ب��لد  ي��ذه��ب  �أن  وف�����ش��ل 
ريفلني  روؤوف����ني  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  للرئي�س  بال�شماح  �مل��ج��ازف��ة 
باختيار �شخ�س �آخر لت�شكيل �حلكومة، وينتظره يف �لأ�شابيع 

�ملقبلة �حتمال توجيه �تهامات له بالف�شاد.
بني  كبري  ت��ق��ارب  �إىل  �لنهائية  �ل���ر�أي  ��شتطلعات  وت�شري 
رئي�س  ب��زع��ام��ة  �أب��ي�����س  �أزرق  �لو�شطي  و�ل��ت��ح��ال��ف  �لليكود 
��شتبعاد  ميكن  ل  لكن  غانت�س،  بيني  �ل�شابق  �لأرك���ان  هيئة 
تكرر �جلمود. وتتعلق �لتحديات �لرئي�شية باإقبال �لناخبني 
وللمرة  �أن��ه  وي��ب��دو  و�ل��دول��ة،  �ل��دي��ن  ق�شايا  �إىل  بالإ�شافة 

�لثانية ت�شب ��شتطلعات �لر�أي يف م�شلحة نتانياهو.
للجدل  مثري�ً  وع��د�ً  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �ل���وزر�ء  رئي�س  وقطع 
�إخر�جه  تبعه  ف��از،  �إذ�  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�شفة  ثلث  ب�شم 
�إطلق  ب�شبب  �نتخابي  خ��ط��اب  خ��لل  م�شرح  م��ن  ب�شرعة 
ب��رزت خلل �لأي��ام �لأخرية  �شو�ريخ من غ��زة، وهي ق�شايا 

للحملة �لنتخابية.
�إىل  خللها  من  �شعى  تلفزيونية  مقابلة  يف  نتانياهو  وق��ال 
“�إذ�  �خ��ت��ي��اره:  ب��اإع��ادة  �لناخبني  لإق��ن��اع  ب�شر�حة  �لتحدث 
كان هناك �أي �شخ�س ميكنه �لتاأثري على �لرئي�س �لأمريكي 
دونالد تر�مب و�لكونغر�س و�لر�أي �لعام يف �لوليات �ملتحدة 
هذه  حققت  “كيف  وت�����ش��اءل  �حلقيقية”،  �ل��ق��وة  ه��ي  ف��ه��ذه 

�لإجناز�ت؟ �إنها �لتجربة«.
و�شعى  �لأم��ن��ي��ة،  جتربته  ع��ن  فتحدث  غانت�س  خ�شمه  �أم���ا 
مكتب  �إىل  �لكر�مة  �إع��ادة  ميكنه  �شخ�شاً  نف�شه  ت�شوير  �إىل 
�ل��ف�����ش��اد �ملحتمل  ت��ه��م  �إىل  �إ����ش���ارة م��ن��ه  �ل������وزر�ء، يف  رئ��ي�����س 
توجيهها لنتانياهو، وقال يف مقابلة تلفزيونية: “�أنا �أخربك، 
و�أ�شاف م�شتخدماً لقب نتانياهو “�أنا هنا لأغري  �شنهزمه”، 

قوة موثوقة. وي�شيف �لكاتب �أنه �شيتعني على نتانياهو 
�لأ���ش��ه��ر ورمبا  �أخ����رى يف  �ل��ت��ع��ام��ل م��ع ق�شية  �أي�����ش��اً 
�ل�شنو�ت �ملقبلة، وهي “�شفقة �لقرن” للرئي�س تر�مب، 
�إىل جانب �لتعامل مع �لق�شية �لفل�شطينية وتد�عياتها 
و�لفل�شطينيني  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�س  �مل��ب��ا���ش��رة 
و�ل�شرق و�لأو�شط، ولكن �أي�شاً تد�عياتها على علقات 

�إ�شر�ئيل بالوليات �ملتحدة. 

نهج نتانياهو 
توما�س  نظر  وجهة  �إىل  بو�شت”  “جريوز�ليم  وت�شري 
فريدمان، �ملر��شل �ل�شيا�شي �لبارز ل�شحيفة “نيويورك 
مت�شاٍو،  ب�شكل  �لأط����ر�ف  جميع  ي��ل��وم  �ل���ذي  تاميز”، 
�لأمريكي  و�ل��ي�����ش��ار  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�ر�ت 
باللوم  يخ�س  و�ل����ذي  و�لفل�شطينيني،  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�مل���اأزق  ب�شبب  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 

�مل�شتمر يف عملية �ل�شلم. 
�إىل  يتطرق  ف��ري��دم��ان مل  �أن  ي��رى  �مل��ق��ال  كاتب  ولكن 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

لدى  �لأ�شبق  �لإ�شر�ئيلي  �ل�شفري  �شوفال،  زملان  و�شف 
بنيامني  �لإ�شر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�س  �ملتحدة،  �لوليات 
مبوؤ�ش�س  �شبهاً  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  زع��م��اء  �أك���ر  ب��اأن��ه  نتانياهو 
�إن عليه  وقال  بن غوريون،  ديفيد  �لإ�شر�ئيلية  �لدولة 
�لتعامل مع �لعديد من �لق�شايا يف �لوقت نف�شه، خا�شًة 
على  م��ن جبهة  �أك���ر  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  للحرب يف  �أن 
�شوفال،  وُي�شري  و�لدبلوما�شي.   �لع�شكري  �ل�شعيدين 
من  �أن  �إىل  ب��و���ش��ت،  ج��ريوز�ل��ي��م  ب�شحيفة  م��ق��ال  يف 
�لق�شايا �لتي �شيتعامل معها رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي 
�مل���ت���ح���دة، �حل��ل��ي��ف �حل��ق��ي��ق��ي �لوحيد  �ل����ولي����ات  ه���ي 
لإ�شر�ئيل، وكذلك رو�شيا �لتي بات لها وجود جديد يف 
�إير�ن وتهديد�تها �لعدو�نية يف  �ل�شرق �لأو�شط، ولكن 
نتانياهو مرة  ك�شف  �أن  بعد  �لأولويات، خا�شًة  مقدمة 
�أخرى �لأ�شبوع �ملا�شي �أنها تنتهك �تفاقاتها وم�شتمرة 
�ل�شيعة  مع  �لتعامل  عن  ف�شًل  �لنووية،  ن�شاطاتها  يف 
�لإير�نيني وغريهم من �لوكلء �لذين تخو�س معهم 

�إ�شر�ئيل معارك م�شتمرة على جبهات خمتلفة. 

�ضيا�ضة تقليدية
وي���ق���ول ���ش��وف��ال: ع��ل��ى خ���لف �مل��ا���ش��ي، ع��ن��دم��ا كانت 
�لعمليات �لع�شكرية تقود غالباً �إىل تطور�ت دبلوما�شية 
غري مق�شودة، باتت �لأن�شطة �لع�شكرية و�لدبلوما�شية 
�لإ�شر�ئيلية متما�شكة، وتعك�س �لروؤية �ل�شاملة للحكومة 
�لإ�شر�ئيلية. ول ينطوي ذلك على �لق�شايا �لتي تتعلق 
ولكن  مبا�شرة،  ب�شورة  وج��ري�ن��ه��ا  باإ�شر�ئيل  فح�شب 
�ملحتملة  وت��اأث��ري�ت��ه��ا  �لعاملية  �ل��ت��ط��ور�ت  �أي�شاً  ي�شمل 
�لنظر  يجب  ثم  وم��ن  �ملبا�شرة.  غري  �أو  �ملبا�شرة  �شو�ًء 
�إىل �لأعمال �لع�شكرية �لأخرية �شد �إير�ن ووكلئها يف 

�شوريا وغريها من �لأماكن يف �شوء ذلك. 
�أخرى،  وي��رى كاتب �مل��ق��ال �أن ه��ذه �لأح����د�ث، و�أم����ور�ً 
�أعادت �ل�شجال حول �شيا�شة �إ�شر�ئيل �لتقليدية �ملتمثلة 
م�شالح  بالفعل  تخدم  �أنها  ثبت  �لتي  “�لغمو�س”  يف 
�لتي  �ل�شتثناء�ت  بع�س  ثمة  ول��ك��ن  �ملهمة،  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
يجب فيها �لتخل�س من عباءة �ل�شرية لتحقيق بع�س 

�ملكا�شب �شو�ء ديبلوما�شيا �أم ع�شكرياً. 
�أنهم  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ون، رغ��م  �مل��ف��ك��رون  �ل��ي��وم  ويعتقد 
�أن���ه ي��ج��ب �إع����ادة �ل��ن��ظ��ر يف �شيا�شة  ل ي��ز�ل��ون �أق��ل��ي��ة، 

“�لغمو�س” خا�شة فيما يتعلق بالق�شية �لنووية. 

تعامل مزدوج 
�لإير�نية  �لع�شكرية  �لهيمنة  �أن  �مل��ق��ال  كاتب  ويعترب 
�لأ�شهر  يف  لنتانياهو  �لرئي�شي  �لرتكيز  حمور  �شتظل 
�لزيارة  “مفاجاأة”  �شتكون  ولذلك  �ملقبلة،  و�ل�شنو�ت 
�خلاطفة لوزير �خلارجية �لإير�ين جو�د ظريف يف قمة 
جمموعة �ل�شبع يف منتجع بياريتز بفرن�شا وتد�عياتها 

�ملحتملة على �أجندة نتانياهو. 
وف��رن�����ش��ا خا�شًة  �لأوروب����ي����ني،  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  وي��ل��ف��ت 
�إير�ن،  م��ع  م���زدوج  ب�شكل  �لأح��ي��ان  بع�س  يف  يتعاملون 
حاول  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  �أن  فرغم 
�أثارها  �لتي  �مل��ب��ادئ  �أن  على  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  طماأنة 
يف خ��ط��اب��ه �أم�����ام �ل��ك��ون��غ��ر���س �لأم���ري���ك���ي، �ل��ت��ي متنع 
نووية،  �أ�شلحة  �أ�شا�شي من �حل�شول على  ب�شكل  �إي��ر�ن 
وتقييد تطوير �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية، و�إنهاء �لأن�شطة 
�لتخريبية لإير�ن يف �ل�شرق �لأو�شط، يجب �أن تنطبق 
على �أي �تفاق جديد مع �إير�ن، �إل �أن �ملبادرة �لفرن�شية 
15 مليار دولر قد قو�شت  ب�  لتقدمي قرو�س لإي��ر�ن 

تاأكيد�ت ماكرون.

�ضفقة القرن
�أن��ه يو�فق  و�أع��ل��ن �لرئي�س �لأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب 
ح�شن  �لإي���ر�ين  �لرئي�س  مقابلة  على  �مل��ب��د�أ  حيث  م��ن 
روحاين، ويف �ملقابل لتز�ل �إير�ن تتخذ موقفاً �شارماً. 
و�إذ� عقد هذ� �لجتماع، فاإن �لكثري من �لأمور �شتعتمد 
�لإير�نية  �لق�شية  م��ع  ت��ر�م��ب  نهج  �ت�شاق  م��دى  على 

وعلى مدى �لت�شامن بني �أوروبا و�لوليات �ملتحدة. 
تر�مب هي  فر�شها  �لتي  �لعقوبات  �شيا�شة  �أن  و�لو�قع 
�إع��ادة تقييم موقفها �ل�شابق،  �إي��ر�ن على  �أج��ربت  �لتي 
وعلى �إر�شال وزير خارجيتها �إىل قمة جمموعة �ل�شبع 
�أن �لعقوبات وحدها لن تكون فعالة يف  يف فرن�شا. بيد 
نهاية �ملطاف، دون �ل�شغط �لدويل �لذي تدعمه �أي�شاً 

ُينهي �إعفاء �ملت�شددين من �خلدمة �لع�شكرية �لإلز�مية.
�أك�شبته  �ل��ع��و�م��ل  ه��ذه  �أن  �إىل  �ل����ر�أي  ��شتطلعات  وت�شري 
�شيمنحه  م��ن  بتحديد  �أي�شاً  ل��ه  ت�شمح  وق��د  ك��ب��رية،  �شعبية 
خل�شمه  ميكن  كان  و�إذ�  �ملقبلة،  �حلكومة  لت�شكيل  �لفر�شة 
�لقدمي نتانياهو طلب �حل�شانة من �ملحاكمة يف �لربملان كما 

يتوقع كثريون.
ولتن�شيط قاعدته �جلماهريية، ��شتخدم نتانياهو جمموعة 
من �لتكتيكات �لتي يقول �لنقاد، �إنها ت�شل �إىل حد �لعن�شرية، 
�أن  �إىل  �أ�شارت  لها  �أ�شا�س  ل  حتذير�ت  �لليكود  حزب  و�أطلق 

�لبلد، نهاية بيبي جزء �شروري من ذلك«.
وبغ�س �لنظر عن عدد �ملقاعد �لتي �شيح�شل عليها كل منهما 
��شتطلعات  ت�شري  مقعد�ً،   120 م��ن  �مل��وؤل��ف  �لكني�شت  يف 
�لر�أي �إىل �أن كل منهما يحتاج 30 مقعد�ً لت�شكيل �لئتلف، 
�شانعاً  ليربمان،  �أفيغدور  �ل�شابق  �لدفاع  وزير  يكون  ورمبا 
�لقومي  بيتنا  �إ�شر�ئيل  وحزبه  ليربمان  ويحارب  للملوك. 
�ئتلف  م��ن  م��وؤث��ر  ج��زء  وه��ي  �ملت�شددة،  �ليهودية  �لأح���ز�ب 
�ل�شريعة  �إىل فر�س  بال�شعي  �لأح��ز�ب  نتانياهو، ويتهم هذه 
�نتز�ع ت�شريع  �إ�شر�ئيل، ويريد  �لعلمانيني يف  �ليهودية على 

وهما  �ل�����ش��لم،  عملية  ت��ع��ر  يف  �حلقيقيني  �ل�شببني 
للدولة  قادتهم  ورف�س  للفل�شطينيني  �لثابت  �ملوقف 
فاإن  وج��ه��ة نظرهم  م��ن  �أن  يعني  وه���ذ�  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 
موؤقتاً  �شيكون  �إ�شر�ئيل  مع  �ل��ن��ز�ع  لت�شوية  �تفاق  �أي 
�لو�شع  ف��ه��و  �لآخ����ر  �ل�شبب  �أم���ا  �لأح������و�ل،  �أح�����ش��ن  يف 
تهيمن  �ل���ذي  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  يف  �حل���ايل  �لفو�شوي 

عليه قوى �إ�شلمية ملتزمة باإز�لة �لدولة �ليهودية.
لي�س  �ل��وق��ت  �إن  �لقائل  نتانياهو،  موقف  ذل��ك  وي��ربر 
منا�شباً لتخاذ قر�ر حول �شيغة نهائية للتفاق حلل 
طريق  ع��ن  ���ش��و�ًء  �لفل�شطيني  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�����ش��ر�ع 

“�إقامة �لدولتني” �أو “�لدولة �لو�حدة«. 
�أن �لو�شع �لر�هن لي�س  “رغم  ويختتم �لكاتب قائًل: 
�أ�شو�أ،  �شتكون  �لتوقيت  ه��ذ�  يف  �لبد�ئل  �أن  �إل  مثالياً، 
وي���ب���دو �أن �له��ت��م��ام �ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ن��ت��ان��ي��اه��و ي��ت��م��ث��ل يف 
�لأمن، و�إىل حد كبري يعك�س �إعلنه �شم و�دي �لأردن 
�إىل  �مليت  �لبحر  من  �ل�شمايل  و�جل��زء  �ل�شرت�تيجي، 

دولة �إ�شر�ئيل نهجه �لعملي �لقائم على �لأمن«. 

�لنتخابات قد ت�شرق بالتزوير يف �لقرى و�ملدن �لعربية.
و�شعى نتانياهو يف �ل�شاعات �لأخرية �إىل �إقر�ر قانون ي�شمح 
مل�شوؤويل �حلزب با�شتخد�م كامري�ت يف مر�كز �لقرت�ع، لكن 
�لربملان �أ�شقط �لقانون �لذي كان ينظر له على �أنه حماولة 
و�شعى  بتخويفهم،  �لعرب  �لناخبني  ت�شويت  ن�شبة  خلف�س 

�إىل تقدمي نف�شه كزعيم �أ�شا�شي لإ�شر�ئيل.
وركز رئي�س �لوزر�ء على علقاته بالرئي�س �لأمريكي �لذي 
جانب  �إىل  �إ�شر�ئيل،  ل�شالح  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شيا�شة  غري 
�إبر�ز علقته بالرئي�س �لرو�شي فلدميري بوتني �لذي ز�ره 

�خلمي�س �ملا�شي.
على  علقت  �شخمة  مل�شقات  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  و�شملت 
�أن يجتمع  باأنه ميكن  �لأخ��ري  �أن تلميح تر�مب  �ملباين رغم 
مع قادة �إير�ن، �لعدو �للدود لإ�شر�ئيل، مّثل �شربة موجهة 
�إىل رئي�س �لوزر�ء، وو�جه غانت�س �نتقاد�ت من بع�س �لذين 
من  �أي�شاً  وعانى  للغاية،  �شعيفة  كانت  حملته  �إن  يقولون 

زلت �أثناء حديثه علناً.
ول���ك���ن ����ش��ت��ط��لع��ات �ل������ر�أي ت��ظ��ه��ر �أن�����ه ح���اف���ظ ع��ل��ى دعم 
وحتالف  غانت�س  و�نتقد  نتانياهو،  عن  للتخلي  �مل�شتعدين 
�أزرق و�أبي�س، �لذي ي�شم 3 روؤ�شاء �أركان ع�شكرين �شابقني، 

نتانياهو ب�شبب �لهدنة مع حركة حما�س يف قطاع غزة.
و�حدة  قائمة  يف  ت��وح��دت  �ل��ت��ي  �لعربية  ل��لأح��ز�ب  ومي��ك��ن 
�شيناريو  ت��ك��ر�ر  ��شتطاعت  �إذ�  حا�شمة  ت��ك��ون  �أن  م�شرتكة 
�نتخابات 2015، عندما �أ�شبحت ثالث �أكرب قوة يف �لربملان، 
يف  �ل�شتمر�ر  م��ن  نتانياهو  منع  ميكنهم  ذل��ك،  حتقق  و�إذ� 

رئا�شة �لوزر�ء و�لتو�شية بغانت�س لتويل �ملن�شب.
�لقوة  ح��زب  �أن  �ل���ر�أي  ��شتطلعات  تظهر  �ل��وق��ت،  ذ�ت  ويف 
�ليهودية �ملت�شدد �لذي يعتربه �لكثريون عن�شرياً، قد يتجاوز 
وقالت  �ل��ربمل��ان،  ل��دخ��ول   3.25% �لبالغة  �حل�شم  ن�شبة 
�أ�شتاذة �لعلوم �ل�شيا�شية يف �جلامعة �لعربية يف �لقد�س جيل 

تال�شري: “�لعامل �حلا�شم هو �لإقبال«.
نتانياهو  حكومة  �إىل  غانت�س  �ن�شمام  تال�شري  ت�شتبعد  ومل 
لكن يف ظروف حمددة، وقالت �إنه “كان من �لو��شح لها �أن 
ت�شكيل  يتمكن من  �إذ� مل  بهدوء،  يتنازل  لن  �ل��وزر�ء  رئي�س 
و�أ�شافت “�ل�شيء �لوحيد  �لئتلف �حلكومي مرة �أخرى”، 
�لذي يهتم به نتانياهو يف هذه �لنتخابات، هو �أن يبقى رئي�شاً 

للوزر�ء، لن يذهب بهدوء«.

عا�ضفة ا�ضتوائية جديدة ت�ضرب الباهاما�ص 
ل�شكان  �شار  نباأ  يف  �لباهاما�س”،  �شمال غرب  �ملياه يف  �رتفاعا مفاجئا يف م�شتوى 
رياح  دوري��ان مع  �لإع�شار  �لذين دمرت منازلهم عند مرور  باهاما  �أباكو وغر�ند 
295 كيلومرت� يف �ل�شاعة. لكنه يتوقع هطول بني خم�شة وع�شرة  تبلغ �شرعتها 

�شنتيمرت�ت من �لأمطار.
“نا�شاو  ل�شحيفة  باهاما  �جلوية يف غر�ند  �لأر���ش��اد  بونيمي خبري  �شافون  وق��ال 
�أباكو وغر�ند باهاما �شماعه، لكن  �أمر ل يرغب �لنا�س يف  �أنه  غارديان” “�أعرف 
علينا  “لذلك  و�أ�شاف  �لباهاما�س”.  جزر  على  غزيرة  �أمطار�  �شتجلب  �لعا�شفة 
بزيارة  يقوم  �ل��ذي  غوتريي�س  كتب  �أخ���رى،  جهة  من  ذل��ك.  ملو�جهة  �ل�شتعد�د” 
يف  �شاهدها  �لتي  �لأ���ش��ر�ر  مب�شهد  ت��اأث��ر  �أن��ه  تويرت  على  تغريدة  يف  للأرخبيل، 
“�لإع�شار دوريان لي�س  �أن  “حجم �لدمار مروع«. و�أ�شاف  �إن  �أباكو. وقال  جزيرة 
موؤكد� �أنه “حان �لوقت لن�شتيقظ  من �لدرجة �خلام�شة بل من درجة �جلحيم”، 

ونتخذ �إجر�ء�ت عاجلة من �أجل �ملناخ«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

على  �أ�شبوعني  من  �أق��ل  بعد  �لباهاما�س  �شمال  جديدة  ��شتو�ئية  عا�شفة  �شربت 
�أ���ش��ر�ر� ج�شيمة و�شفها �لأم��ني �لعام للأمم  �ل��ذي �شبب  م��رور �لإع�شار دوري��ان 

�ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س ب”�ملروعة«.
لكن �لعا�شفة “�أومربتو” مل ت�شبب �أ�شر�ر� بحجم تلك �لتي خلفها �لإع�شار.

فقد ذكر �ملركز �لوطني �لأمريكي للأعا�شري �أن مركز �لعا�شفة مر هذه �ملرة على 
�لإع�شار  م��رور  بعد  �ملدمرة  �أباكو  �شمال جزيرة  135 كيلومرت� عن  بعد ح��و�ىل 
�لأرخ��ب��ي��ل منذ نحو  �لأق���ل يف  52 قتيل على  ع��ن �شقوط  �أ���ش��ف��ر  �ل���ذي  دوري����ان 
�أ�شبوعني. وكانت �لعا�شفة �أومربتو برياح �شرعتها 95 كيلومرت� يف �ل�شاعة بد�أت 
تبتعد م�شاء �ل�شبت عن �أباكو. ويتوقع �أن ت�شتد يف �ل�شاعات �ملقبلة لكنها لن ت�شرب 
فلوريد� بل �شتبقى يف عر�س �لبحر. وقال �ملركز �لوطني للأعا�شري �إنه “ل يتوقع 

•• تون�س-الفجر:

�أعلن حافظ قائد �ل�شب�شي �ملمثل �لقانوين حلزب حركة ند�ء تون�س 
�شباح �أم�س �لحد يف تدوينة ن�شرها على �شفحته مبوقع في�شبوك 
�لتون�شي  �لرئي�س  �رملة  فرحات  �ل�شيدة  �شادلية  و�لدته  وف��اة  عن 

�لر�حل �لباجي قائد �ل�شب�شي.
مت نقلها �ل�شبت �ىل �مل�شت�شفى �لع�شكري �ين فارقت �حلياة �شاعات 

بعد و�شولها، وبعد ��شبوع تقريبا من �ربعينية �لرئي�س �لر�حل.
وت��ز�م��ن��ت وف���اة �أرم��ل��ة �ل��رئ��ي�����س �ل��ر�ح��ل م��ع �ن��ط��لق �لنتخابات 
�لرئا�شية �ل�شابقة لأو�نها بعد وفاة زوجها �لباجي قايد �ل�شب�شي يف 

25 يوليو �ملنق�شي.

وفاة اأرملة الرئي�ص الراحل الباجي قائد ال�ضب�ضي

اإ�ضرائيل اأبرز قوة ع�ضكرية يف ال�ضرق الأو�ضط   •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

جتري  حيث  �إ�شر�ئيل،  دول��ة  تاأ�ش�شت 
�لثلثاء،  غ����د�ً  ت�شريعية  �ن��ت��خ��اب��ات 
�لأمم  �ق��رت  بعدما  عقود  �شبعة  قبل 
�ملتحدة تق�شيم فل�شطني �إىل دولتني، 
يف  ع�شكرية  ق���وة  �أب����رز  �إىل  فتحولت 
�ل�شرق �لأو�شط ولعب مهم يف قطاع 

�لتكنولوجيا �ملتقدمة.
�أُعلن  �لتي  �لعربية  �ل��دول��ة  وخا�شت 
1948 ع��دة ح��روب مع  ع��ام  قيامها 
حتتل  ت��ز�ل  ل  بينما  �لعرب  جري�نها 
يطغى  جمود  ظل  يف  �لغربية  �ل�شفة 
على عملية �ل�شلم مع �لفل�شطينيني 

منذ �لعام 2014.
�مل���ع���ل���وم���ات عن  ب���ع�������س  يف م����ا ي���ل���ي 

�إ�شر�ئيل:
�إ�شر�ئيل �أبرز قوة ع�شكرية يف �ل�شرق 
�أنها  �ع��ت��ق��اد  ي�����ش��ود  �لأو�����ش����ط ح��ي��ث 
تر�شانة  متلك  �لتي  �لوحيدة  �لدولة 

نووية و�إن كانت غري معلنة.
م�شاعد�ت  ع���ل���ى  ����ش���ن���وي���ا  وحت�������ش���ل 
دولر  مليار�ت  �أربعة  بقيمة  ع�شكرية 

من �لوليات �ملتحدة.
و�ندلعت �حلرب �لعربية �لإ�شر�ئيلية 
 ،1948 �أي���ار/م���اي���و   15 يف  �لأوىل 
غد�ة �إعلن �لزعيم �ل�شهيوين ديفيد 

بن غوريون قيام دولة �إ�شر�ئيل.
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل ر���ش��م��ي��ا ثماين  وخ���ا����ش���ت 

�ل�شتة يف  �لأي���ام  ب��دء� بحرب  ح���روب، 
حزير�ن/يونيو 1967 �لتي �نتزعت 
خ��لل��ه��ا ���ش��ي��ن��اء م���ن م�����ش��ر ق��ب��ل �أن 

تعيدها عام 1982.
�لأر��شي  �ملزيد من  �إ�شر�ئيل  و�حتلت 
�ل�شفة  �ح��ت��ل��ت  ح��ي��ث  �لفل�شطينية 
�ل�شرقية  �ل��ق��د���س  فيها  مب��ا  �لغربية 
وقطاع  �لأردن  �إد�رة  حتت  كانت  �لتي 
غزة، و��شتحوذت على ه�شبة �جلولن 

من �شوريا.
كانت  �إ�شر�ئيل  خا�شتها  ح��رب  و�آخ���ر 

على قطاع غزة عام 2014.
ووق��ع��ت م��ع��اه��د�ت ���ش��لم م��ع بلدين 

عا�شمة لها بينما يرى �لفل�شطينيون 
لدولتهم  ع��ا���ش��م��ة  �ل�����ش��رق��ي  �جل����زء 
�لدولية  �لأ���ش��رة  وتعترب  �مل�شتقبلية. 
عمليات �ل�شتيطان غري �شرعية بينما 
مو��شلة  �أن  �إىل  �ملتحدة  �لأمم  ت�شري 
لل�شلم  عقبة  �أك���رب  ي�شكل  تو�شيعها 

بني �إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيني.
فل�شطينيتان  �ن��ت��ف��ا���ش��ت��ان  ووق���ع���ت 
و�لثانية   1993-1987 يف  �لأوىل 

يف 2005-2000.
بتوقيع  �لأوىل  �لن��ت��ف��ا���ش��ة  و�ن��ت��ه��ت 
�إ�شر�ئيل ومنظمة  �أو�شلو بني  �تفاقية 

�لتحرير �لفل�شطينية.

عربيني فقط هما م�شر عام 1979 
و�لأردن عام 1994.

ع�شر  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �شكان  ع��دد  ت�شاعف 
�إىل  1948 فو�شل  �لعام  م��ر�ت منذ 
 ،2018 ع����ام  ن�����ش��م��ة  م���لي���ني   8،8

بح�شب �إح�شاء�ت ر�شمية.
ب�شكل  �إ�شر�ئيل  كثفت  عقود،  وط��و�ل 
�ل�شفة  يف  �ل�شتيطان  عمليات  كبري 
�ل��غ��رب��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة، ح��ي��ث ي��ب��ل��غ عدد 
�ألف �شخ�س،   650 �مل�شتوطنني نحو 
�شمنهم حو�ىل 200 �ألف يف �لقد�س 

�ل�شرقية �لتي �شمتها.
بكاملها  �ل��ق��د���س  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  وت��ع��ت��رب 

�لفل�شطينيني  �لت��ف��اق��ي��ة  وم��ن��ح��ت 
�لغربية  �ل�شفة  على  حم��دودة  �شيادة 
وق���ط���اع غ���زة يف خ��ط��وة م��وؤق��ت��ة نحو 
�إب�������ر�م �ت���ف���اق ����ش���لم ���ش��ام��ل مل يتم 

�لتو�شل �إليه قط.
�ل���ث���ان���ي���ة عام  وخ�������لل �لن���ت���ف���ا����ش���ة 
ب��ن��اء جد�ر  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب���د�أت   ،2002
منع  م���ن���ه  �ل����ه����دف  �إن  ق���ال���ت  �أم����ن����ي 
لكن  �أر��شيها.  دخ��ول  من  �ملهاجمني 
و��شعة  م��ن��اط��ق  ع���رب  �جل������د�ر مي��ت��د 
ويطلق  �لفل�شطينية،  �لأر�����ش���ي  م��ن 
�لف�شل  “جد�ر  �لفل�شطينيون  عليه 

�لعن�شري«.
�لنخر�ط  جتنب  �إىل  �إ�شر�ئيل  �شعت 
�ملبا�شر يف �حلرب �لهلية �جلارية يف 

�شوريا منذ عام 2011.

وفاة �رملة قائد �ل�شب�شي
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�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمطة �شا�س لغ�شيل 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:2830370 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شطيط حممد �شلبود �خلييلي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان مطر حممد كر�ز �ملهريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن 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 �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإعــــــــــالن
بلك  �ل�ش�����ادة/م�شبغة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب د�ميوند  رخ�شة رقم:2686021 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بطي حممد بطي �شامل �لقبي�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعد �شامل ر��شد حممد �لقبي�شي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن 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 �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم ومطبخ بيت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لبخاري   رخ�شة رقم:2529532 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فهد عمر �شامل عمر %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عمر �شامل عمر

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن 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 �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم بيت �لبخاري 

للماأكولت �ل�شعبية
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1923493 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فهد عمر �شامل عمر %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عمر �شامل عمر

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن 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 �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإعــــــــــالن
�شتاندر  �ل�ش�����ادة/كو�لتي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للن�شاء و�لتعمري ذ.م.م  رخ�شة رقم:1197524 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
��شافة عبيد �حمد ملفى �ملزروعي من 33% �ىل %67 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد عبيد حممد ملفى �ملزروعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن 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 �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لبرة �ملاهرة للخياطة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1047956 
تعديل ��شم جتاري من/حمل �لبرة �ملاهرة للخياطة 

SKILL NEEDLE TAILORING SHOP
�ىل/حمل �لبرة �ملاهرة لل�شتائر

SKILL NEEDLE CURTAINS
تعديل عنو�ن/من �أبوظبي �أبوظبي �شارع حمد�ن بن حممد �شرق 2-9 بناية/
�شامل هلل غامن هلل �ملهريي �ىل �أبوظبي جزيرة �بوظبي �شرق 2-9 326023 

326023 �ل�شيد علي �شامل علي �شر�ره
تعديل ن�شاط/��شافة ق�س وتف�شيل �ل�شتائر )9524002(

تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة وحياكة �مللب�س �لرجالية غري �لعربية 
)�لبدل( )1410904(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �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 �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا وم�شاوي �لك�شاميا

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2258954 
تعديل ��شم جتاري من/كافترييا وم�شاوي �لك�شاميا 

ALKASAMIA CAFETERIA AND GRILL

�ىل/مطعم ميلزو
MILAZZO RESTAURANT

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات تو�شيل �لطلبات )8299010(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �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 �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2702857 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد في�شل نا�شر دومان �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد حممد خليفه �شبحه �لرميثي
تعديل ��شم جتاري من/عنرب وتفاح 

ANBAR & TOFAH

�ىل/تعليله كافيه
TAALELA CAFE

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �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 �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإعــــــــــالن
�شركة   - �لعامة  للمقاولت  كينج  �ل�ش�����ادة/دبل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م رخ�شة رقم:2345819 
تعديل مدير/��شافة فريوز �شاه فريد �هلل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بر�هيم علي غلوم مو�شى �لعبيديل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �مل �شعيد ر��شد مطر �لبادي

تعديل ��شم جتاري من/دبل كينج للمقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
DOUBLE KING GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/دبل كينج للمقاولت �لعامة و�لنقليات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
DOUBLE KING GENERAL CONTRACTING AND TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/��شافة نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة )4923009(
تعديل ن�شاط/��شافة نقل �ملو�د  �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة )4923010(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وب�شن�س 

لنقل �لركاب باحلافلت �ملوؤجره
رخ�شة رقم:CN 1664503 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

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

بي �شمارت للملب�س �لرجاليه 
رخ�شة رقم:CN 2594369  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

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

في�س لوك للقم�شة و�خلياطة �لن�شائية 
رخ�شة رقم:CN 2596880  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

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

�حمد �لربيكي للمقاولت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت 
رخ�شة رقم:CN 2395371  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
عنو�ن  �لتجاري:للتميز  بال�شم   CN رقم:2367834 
تعديل  طلب  بالغاء  �لعامه  و�ل�شيانه  للمقاولت 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

انفرومنتال ليف انرتنا�ضونال للتجارة العامة- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت 
غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية 

�لعادية �ل�شادر بتاريخ 2019/09/12 بحل وت�شفية �شركة
انفريومنتال ليف انرتنا�ضونال للتجارة العامة - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
CN-1292321 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم 

فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب   026716054

�شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )5( مكتب رقم )508( و�إح�شار 
من  يوما   45 �أق�شاها  مدة  خلل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت 

تاريخ هذ� �لعلن.

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

�ضركة الرواد للمقاولت الهند�ضية- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت 
غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية 

�لعادية �ل�شادر بتاريخ 2019/09/12 بحل وت�شفية �شركة
�ضركة الرواد للمقاولت الهند�ضية - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
 CN-1023175 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب   026716054

�شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )5( مكتب رقم )508( و�إح�شار 
من  يوما   45 �أق�شاها  مدة  خلل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت 

تاريخ هذ� �لعلن.

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

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

�زياء �ل�شيد�ت
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1120939 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد نا�شر علي �شعيد �لدرعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �بر�هيم �شعيد خليفه عامر

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن 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 �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية �لرب�شاء �لبيطرية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2795696 
تعديل ��شم جتاري من/�شيدلية �لرب�شاء �لبيطرية 

ALBARSHAVETERINARY PHARMACY

�ىل/خمترب �لرب�شاء �لبيطري
AL BARSHA VETERINARY LABORATORY

تعديل ن�شاط/��شافة خمترب حتاليل �لبيطرية )7500003(
تعديل ن�شاط/حذف �شيدلية بيطريية )4772002(

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12732 بتاريخ 2019/9/16 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�شهري  �لتجاري:�شالون  بال�شم   CN رقم:1246746 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  للرجال  �لعني 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  16  �سبتمرب  2019 �لعدد 12732 
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عربي ودويل

�ل�شروري �إعادة �لأولد �إىل �لبلد. 
يف مو�جهة هذه �لنعز�لية �مل�شرتكة، 
�للوج�شتية  ب��رت�ي��و���س  ح��ج��ة  ف���اإن 
�أل����ف ج��ن��دي يف   15 ذ�ت ح���دي���ن: 
�أفغان�شتان ملنع �لنظام من �لنهيار 
حتت �شربات �لظلميني، ل �شيء، 
كما يقول، مقارنة بحجم �لقو�ت يف 
�أوروبا.  �أو  كوريا �جلنوبية و�ليابان 
�إذ�  �لرت�مبيون،  يقول   ، لكن  نعم، 
كان �حل�شور �شغري �حلجم، فلماذ� 
�ل���ب���لد، من  �إىل  �إع���ادت���ه���م  ت��ت��م  ل 
�جل  م��ن  بحياته  يخاطر  �أن  يريد 
�إىل  �لأفغانيات  �لفتيات  تذهب  �ن 

�ملدر�شة؟

نرج�ضية دونالد ترامب
�أوروبا  مر��شل  ق��ام  �شبتمرب؟   11
�إيفون،  ك��ز�ف��ي��ي��ه  ن��ي��وي��ورك،  يف   1
رئا�شية  �أول تغريدة  بنقل م�شمون 
يو�فق  �ل���ذي  �ل��ي��وم  ذ�ك  ���ش��ب��اح  يف 
للهجمات.  ع�شرة  �لثامنة  �لذكرى 
ت�����ر�م�����ب �شد  ي��ن��ت��ف�����س دون�����ال�����د 
بخ�شارته  يب�شر  ج��دي��د  ����ش��ت��ط��لع 
جو  �شد  �لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 
بايدن، و”بوكاهونتا�س” )�إليز�بيث 
و�ري���������������ن(، وم����ع����ظ����م �مل���ر����ش���ح���ني 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني �لآخ�����ري�����ن. هل 
حقا ه��ذ� ك��ل م��ا ك��ان يهمه يف ذ�ك 
�نتظار حفل  بد من  ك��ان ل  �ليوم؟ 
على  للح�شول  �لبنتاغون  ت��ك��رمي 
�لذكرى  بيوم  تعليقات منه جديرة 
�أي�شا  ه��ذ�  ولكن  ه��ذ�.  و�لت�شامن 
�ليدين.  مطلق  يكون  �ن  �ج��ل  م��ن 
�جلمهوريني  �ل��ق��د�م��ى  �أح��د  يقول 
�شوؤ�ل  على  رد�  �خلارجية،  وز�رة  يف 
حول تاأثري نرج�شية تر�مب يف مثل 
مطلقة،  ك��ارث��ة  “�إنها  �ل��ي��وم:  ه��ذ� 
�لدبلوما�شية  مم��ار���ش��ة  مي��ك��ن  ل 
�أو بطريقة �ملعاملت،  بالتغريد�ت، 
لأن  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة،  ل��ل��م�����ش��ل��ح��ة  ول 
�شيا�شة  ه���ي  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
و�ل��روؤي��ة و�شكل من  �مل��دى �لطويل 

�أ�شكال ��شتمر�رية �لدولة«.

يتاأمل  ك��ان  �إذ�  عما  �شاألته  وعندما 
من كل هذه �لقر�ر�ت �لتي تتعار�س 
�لإد�ر�ت  �ت��خ��ذت��ه��ا  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  م��ع 
كلينتون  ع��ه��د  يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
بالهلع  “ي�شعر  ب��اأن��ه  ي��رد  و�أوب���ام���ا، 
وماذ�  �ل�شو�ء”.  ح��د  على  و�ل��ق��ل��ق 
�إ�شر�ئيل  بني  �ل�شلم”  “خطة  عن 
و�لعامل �لعربي �لتي عر�شها �لبيت 
�لقرن”؟  “�شفقة  ب��اأن��ه��ا  �لأب��ي�����س 
�لعن�شر  �ل  منها  ين�شر  مل  و�ل��ت��ي 
قبل  م��ن  �لبحرين  يف  �لق��ت�����ش��ادي 
�لرئي�س،  ���ش��ه��ر  ك��و���ش��ر،  ج���اري���د 
“كيف  �مل��ل��ف؟ يجيب  �مل�����ش��وؤول ع��ن 
هذ�  يف  �ل�����ش��لم  ي��رت��ك��ز  �أن  ت���ري���د 
�جلزء من �لعامل، بعد �شبعة عقود 
 60 �ل�����ش��ر�ع، على وثيقة م��ن  م��ن 

�شفحة؟«.

ورقة الإجنيليني البي�ش
�إنه  ���ش��اذًج��ا.  لي�س  �إن���دي���ك  م��ارت��ن 
ي���درك �أن ك��ل ه��ذه �ل���ق���ر�ر�ت �لتي 
تتو�فق  ل  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �تخذها 
م���ع �أي���دي���ول���وج���ي���ة م��ع��ي��ن��ة، و�من���ا 
�أهد�ف  م��ع  �أ�شا�شي  ب�شكل  تتناغم 

�شيا�شية حملية.
�ليهود  م��ن  باملائة   24 ���ش��ّوت  لقد 
 2016 ع��ام  ل�شاحله  �لأمريكيني 
فلوريد�(.  ولي����ة  يف  ب��امل��ائ��ة   28(
�لتقاط ب�شع  ل��ذ�، لي�س من خلل 
يزيد  �أن  �لأخ�����رى مي��ك��ن  �ل��ن��ق��اط 
تر�مب من فر�س �إعادة �نتخابه يف 
�لناخبني  ه��وؤلء  عند   2020 ع��ام 
�لذين ميثلون 2 باملائة من �ل�شكان، 
على �لأقل يف هذ� �ملو�شوع �لتقليدي 

لل�شيا�شة �خلارجية �لأمريكية.
�لدبلوما�شي،  ل���ه���ذ�  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�لنتخابية،  �خل��ارط��ة  يف  و�خل��ب��ري 
�أن  يجب  �إن��ه  �لأمريكية،  و�لقبائل 
�لبي�س  �لناخبني  ز�وي��ة  من  ننظر 
�خلز�ن  ه��ذ�  ففي  �لإجنيليني.  من 
�ملقتنع  �لربوت�شتانتي،  �لنتخابي 
جممل  على  �ل�شهيونية  ب�شط  ب��اأن 
����ش���وف ميّهد  �ل����ك����ربى  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل 

دونالد  ح��ق��ق  �مل�شيح”،  “عودة  ل��� 
�أن  علما  باملائة،   80 ن�شبة  تر�مب 
يف  �ل�شكان  رب��ع  متثل  �لعينة  ه��ذه 
جون  هزمية  فبني  �لت�شويت.  �شّن 
م��اك��ني ���ش��د �أوب���ام���ا ع���ام 2008، 
هيلري  ع��ل��ى  ت���ر�م���ب  و�ن���ت�������ش���ار 
ت�شويت  ز�د   ،2016 عام  كلينتون 
�لإجن��ي��ل��ي��ني �جل��م��ه��وري��ني بثماين 
�أن  ت��ر�م��ب  ن��ق��اط. ويعترب دون��ال��د 
و�أنه  خ�شبة  م��از�ل��ت  �ل��رتب��ة  ه���ذه 
ل يز�ل هناك بع�س �لهام�س ميكن 

��شتقطابه د�خلها.

الأولوية للداخل
�لتحالف  ين�شف هذ�  �أن  هل ميكنه 
م���ن خ���لل ف��ت��ح ح����و�ر م���ع �إي�����ر�ن، 
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل، �حلليف  ي��غ�����ش��ب  ومب���ا 
�ل�شرت�تيجي للوليات �ملتحدة؟ �ن 
�ملعادلة معقدة، كما يو�شح �ل�شفري 
و��شنطن،  يف  �ل�����ش��اب��ق  �ل��ف��رن�����ش��ي 
جري�ر �آرو، “دونالد تر�مب متم�شك 
مبا وعد به قاعدته �لنتخابية باأن 
ل ت�شتمر �لوليات �ملتحدة يف لعب 

دور �شرطي �لعامل«.
�ملا�شي،  �لعام  علمه  مبا  ومنده�شا 
ق��ر�ر دون��ال��د تر�مب �شحب  �أن  من 
معروًفا  يكن  مل  �شوريا  م��ن  ق��و�ت��ه 
�ملركزية  �مل����خ����اب����ر�ت  مل���دي���ر  ح���ت���ى 
�جلي�س  �أرك���ان  ورئي�س  �لأم��ري��ك��ي��ة 
بالن�شبة  �أن��ه  �آرو،  يذّكر  �لأمريكي، 

�ملا�شي  �لأ�شبوع  عليه  يوّقع  كاد  بل 
بينما كانت �لوليات �ملتحدة ت�شتعد 
لإحياء ذكرى هجمات 11 �شبتمرب، 
�لذي  �مل�����ش��ب��وق  غ��ري  �ل��ه��ج��وم  ذ�ك 
�لقاعدة، و�لتي كانت حينها  نفذته 
حت��ت ح��م��اي��ة ط��ال��ب��ان �حل��اك��م��ة يف 

كابول.
�للحظة  يف  ت����ر�م����ب،  �أل����غ����ى  ل���ئ���ن 
دع��وة طالبان للن�شمام  �لأخ���رية، 
�ل�شبب  ف��اإن  ديفيد،  كامب  يف  �إل��ي��ه 
�خل����ط����اأ يف  ه������ذ�  �ن  ه����و  ذل������ك  يف 
للروزنامة.  قيا�شا  يغتفر  ل  �ل��ذوق 
لكن يف �جل��وه��ر، ي��ري��د ت��ر�م��ب �أن 
و�أن  بنف�شه،  ُيقرر  و�أن  يديه،  ُتطلق 
باعتباره  �ل��ع��ام  ل��ل��ر�أي  نف�شه  يقدم 
نتائج:  على  يح�شل  �ل���ذي  �ل��رج��ل 
علقات �أف�شل مع كبار هذ� �لعامل، 
�لذين  �لأوتوقر�طيني  وم�شافحة 
حكم  دون  ل��ل��ت��ف��او���س  ي��خ�����ش��ع��ه��م 
م�شبق على �لنتيجة، وعودة �جلنود 
�شنو�ت  ب��ع��د  �ل���دي���ار  �ىل  �مل��ت��ع��ب��ني 

ق�شوها يف �خر �لعامل.
�ملناظرة  �أي�����ام، خ���لل  ث��لث��ة  ب��ع��د 
�لثالثة للمر�شحني �لدميقر�طيني 
م�شاألة  �أث�����ريت  �لأب���ي�������س،  ل��ل��ب��ي��ت 
�أفغان�شتان.  م��ن  �ل��ق��و�ت  �ن�شحاب 
و�أيا  ب��اأخ��رى،  �أو  بطريقة  �جلميع، 
ك��ان �جل���دول �ل��زم��ن��ي، ���ش��رح��و� �أن 
نهاية �حلرب لن تاأتي من ��شتخد�م 
�لقوة �لع�شكرية فقط، وبالتايل من 

�لبيت  ل��دي��ه ع��ي��ون يف  دب��ل��وم��ا���ش��ي 
�لأبي�س: “�إنه يف�شل �ل�شرب على 
ولي�س  ه��م على ميينه  م��ن  �أ���ش��اب��ع 
قيمته  يرفع  ذلك  لأن  ي�شاره،  على 

ويعلي من �شانه«. 
برت�يو�س،  دي��ف��ي��د  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 
رئي�س وكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية 
�ل�������ش���اب���ق، ت���ث���ري ل��ه��ج��ت��ه �حل������ادة 
�شيا�شة  ح�����ول  ل���ل���غ���اي���ة  و�جل�����اف�����ة 
تر�مب يف �أفغان�شتان، �لده�شة. لقد 
مت �لت�شال ببرت�يو�س يف دي�شمرب 
للخارجية.  وزي��ر�  لي�شبح   2017
ف��ال��رج��ل م���ن �جل��م��ه��وري��ني، لكن 
�أوباما هو من �شنع جنوميته، لأنه 
�لحرت�فية  بحججه  مقتنًعا  ك��ان 
�لع�شكرية عند تعزيز وجود �لقو�ت 

يف �لعر�ق كما يف �أفغان�شتان.

كاد ان يوقع
 اتفاقا مع طالبان

�شرتيت  وول  ن�شر يف �شحيفة  وقد 
نائبه  م��ع  �ملا�شي،  �ل�شهر  ج��ورن��ال 
�لعاملي، فان�س  �آر  يف معهد كيه كيه 
�شري�شوك مقال: يتو�شل �لرجلن 
ب��األ يطفئ �ل�شوء  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
توقيع  خ����لل  م���ن  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 
يفي  ل  مع طالبان.  وهمية  �شفقة 
باحلاجة.  ي�شمعا  مل  بانهما  �لقول 
على  بال�شغط  ت��ر�م��ب  يكتف  ومل 
�تفاق،  �إىل  للتو�شل  �لدبلوما�شيني 

وي�شكون�شن  ولي��ة  ناخب  لرت�مب، 
هو �أكر �أهمية من ناخب باري�س �أو 
تل �أبيب. “لقد وعد تر�مب ‘�لأولد 
يف ولية وي�شكون�شن باأنه  �ل�شغار’ 
�إنقاذ  �أج���ل  م��ن  ليقاتل  ي��ذه��ب  ل��ن 
دول �لبلطيق �أو �أفغان�شتان، لأن كل 
هذ� ل يتو�فق مع �مل�شالح �حليوية 

كما يقول. لأمريكا”، 
وم���ن ه��ن��ا ط���رد ج���ون ب��ول��ت��ون هذ� 
ك��ان يعار�شه على  �ل��ذي  �لأ���ش��ب��وع، 
�نتظار  ودون  �جل���ب���ه���ات.  ج��م��ي��ع 
تعوي�شه، قال دونالد تر�مب �إنه مل 
يعد يعار�س �لجتماع، دون �شروط 
م�شبقة، بالرئي�س �لإير�ين، وهو ما 

كان يرف�شه بولتون ب�شكل قاطع.
�أن��ه قادر  هل يفكر تر�مب جديا يف 
على حل �لق�شية �لنووية �لإير�نية 
مع  م�شافحته  ���ش��ورة  خ���لل  م��ن 
�أح��د ق��ادة حم��ور �ل�شر، كما ي�شفه 
غر�ر  على  �لب����ن؟،  ب��و���س  �لرئي�س 
�ل�شمالية،  �ل��ك��وري��ة  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ت��ه 
ت��ل��ك �ل�����ش��ل�����ش��ل��ة م���ن �ل���ل���ق���اء�ت مع 
�مل��ع��دة جيد�  �أون غ��ري  ك��ي��م ج��ون��غ 
و�ل��ت��ي �ق��ت�����ش��رت ع��ل��ى ه���ّز �ليدين 
دون �حل�شول، يف هذه �ملرحلة، على 
�لربنامج  لتفكيك  مهمة  �����ش���ار�ت 

�لنووي لبيونغ يانغ؟

لهجة ديفيد برتايو�ش احلادة 
يف �ل��ب��د�ي��ة، �خ��ت��ار دون��ال��د تر�مب 

يثريون  ب�����وزر�ء  نف�شه  ي��ح��ي��ط  �أن 
حركتهم.  تقييد  م��ع  �لط��م��ئ��ن��ان، 
�خلارجية،  وزي��ر  تيلر�شون،  ريك�س 
م��اك��م��ا���ش��رت يف جمل�س  و�جل�����ر�ل 
و�جل���ر�ل جيم�س  �لقومي،  �لأم��ن 
�فهموه  �ل���ب���ن���ت���اغ���ون،  يف  م��ات��ي�����س 
�مل���ن���اورة يف  ���ش��ري��ع��ا ب�شيق ه��ام�����س 
ولكن  ��شرت�تيجية.  �مل��ل��ف��ات  �أك���ر 
ناخبيه  �إىل  نف�شه  �أج��ل تقدمي  من 

دبلوما�شية  وتفكيك  تعطيل  كبطل 
تر�مب  تخل�س  ما  �شرعان  �أوب��ام��ا، 

من ذ�ك �جلمع.
“�شدة  �أك��������ر  ب��������دلء  وب����اخ����ت����ي����ار 
بومبيو  م���اي���ك  م��ث��ل  و�شلبة”، 
وجون بولتون، �أدرك دونالد تر�مب 
باإعادة  ل��ه  ي�شمح  ذل��ك  �أن  ب�شرعة 
�أف�شل،  ب�شكل  �لو�شط  يف  �لتموقع 
ويو�شح  حم�����اي�����ًد�.  ي���ك���ون  �أن  �أو 

ي�ضعر مارتن اإنديك بالهلع والقلق من �ضيا�ضة ترامب ال�ضرق اأو�ضطية وعملية ال�ضالم
بالن�ضبة لرتامب، ناخب ولية وي�ضكون�ضن اأكرث اأهمية من ناخب باري�ش اأو تل اأبيب

�ضيا�ضته اخلارجية تثري فزع الكثريين: 

دونالد ترامب: »اأعطني حريتي واأطلق يدّي«...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

من خالل اقالة ثالث م�ضت�ضاريه لالأمن القومي، ي�ضاعف 
يف  رغبته  عالمات  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش 

حترير يديه من قيود الداخل واخلارج.
كليمن�ضو  فران�ضوا  بنيويورك  اجــراهــا  لــقــاءات  يف 

يعربرّ  الفرن�ضية،  دميان�ش  دي  لــوجــورنــال  ل�ضحيفة 
يوا�ضل  الطريقة.   هــذه  من  قلقهم  عن  وازنــني  �ضهود 
مارتن اإنديك، ال�ضفري الأمريكي ال�ضابق لدى اإ�ضرائيل، 
اكت�ضاف  مرتني،  املن�ضب  هذا  �ضغل  الذي  الوحيد  وهو 
ال�ضرق  يف  ترامب  دونالد  �ضيا�ضة  تت�ضم  مدى  اي  اىل 
الأو�ضط بالتفكك وانعدام التنا�ضق. يف مكتبه مبجل�ش 

مانهاتن،  من  ال�ضرقي  اجلانب  يف  اخلارجية،  العالقات 
يزين اجلدار الأي�ضر ثالثة مل�ضقات �ضور حلفل توقيع 
ويا�ضر  رابني  واإ�ضحق  كلينتون  بيل  اأو�ضلو.  اتفاقيات 
عرفات يت�ضافحون: لقد كان الأمر قبل 26 عاًما، ولكن 
بالن�ضبة ملارتن اأنديك، الذي كان اأحد م�ضت�ضاري الرئي�ش 
من  قرن  قبل  الفرتة،  تلك  خالل  ال�ضابق  الدميقراطي 

الزمان.  منذ و�ضول دونالد ترامب اإىل البيت الأبي�ش، 
�ضهد هذا الدبلوما�ضي املخ�ضرم، م�ضدوها وحائرا، نقل 
و�ضحب  القد�ش،  اإىل  اأبيب  تل  من  الأمريكية  ال�ضفارة 
الوليات املتحدة متويلها لالأونروا، وكالة الأمم املتحدة 
منظمة  مكتب  واإغــالق  الفل�ضطينيني،  الالجئني  لغوث 

التحرير الفل�ضطينية يف وا�ضنطن.

جري�رد �أر�ود تر�مب متم�شك بوعده لقاعدته �لنتخابية

مارتن �نديك ي�شعر بالهلع و�لقلقتر�مب  �لولوية لل�شو�ت �لد�خلية

جريار اآرو: ترامب متم�ضك بوعده باأن ل ت�ضتمر الوليات املتحدة يف لعب دور �ضرطي العامل
ــــد  ــــي ــــف دي
بــرتايــو�ــص 
يــــرفــــ�ــــص 
�ضفقة توقيع 

ــــة  وهــــمــــي
ــة ــرك مــــع ح
طــــالــــبــــان

الرئي�ص  كاد 
ان  المريكي 
اتفاقا  يوّقع 
ــع طــالــبــان م

ذكــــرى  يف   
ــات ـــ ـــ هــجــم
�ضــبتمرب  11

�شلم �ل�شرق �لو�شط يف خطر ديفيد برت�يو�س م�شتاء من �شيا�شة تر�مب يف �فغان�شتان

�ضفينة انقاذ املهاجرين ت�ضتعد للعودة اىل ليبيا   •• روما-اأ ف ب:

�لنا�شطة يف �ملجال �لن�شاين للعودة �ىل  “�و�شن فايكينغ”  ت�شتعد �شفينة 
قبالة ليبيا للقيام بعمليات �إنقاذ يف �لبحر بعد �أن �أنزلت 82 مهاجر� على 

�شاحل جزيرة لمبيدو�شا �ليطالية.
�تفاق  بعد  �ملهاجرين،  �ن���ز�ل  على  �ل�شبت  روم��ا  �شلطات  مو�فقة  و�شكلت 
�ليطالية  للحكومة  �شيا�شيا  منعطفا  �مل��ه��اج��ري��ن،  تقا�شم  على  �وروب���ي 
�جلديدة وخروجا عن �شيا�شة وزير �لد�خلية �ل�شابق ماتيو �شالفيني زعيم 
حزب �لر�بطة )ميني مت�شدد( �لذي كان �أغلق �ملو�نئ �ليطالية �أمام �شفن 

�نقاذ �ملهاجرين.
من  �لقادمني  �ملهاجرين  هويات  من  �لتثبت  �ليطالية  �ل�شلطات  وتولت 

قا�شر�  و17  ن�شاء  و6  رج��ل   58 فيكينغ،  �و�شن  �شفينة  مديتريينيان” 
�ملهاجرين  لتوزيع  �آيل  نظام  لو�شع  �إيطاليا  وت�شعى  ع��ام.  عمره  ور�شيعاً 
�لذين يتم �إنقاذهم يف �ملتو�شط بني �لدول �لأوروبية، وفق ما ذكرت م�شادر 

دبلوما�شية موؤخر�ً.
ب�شاأن  �لتي جتري يف كل مرة  للمفاو�شات  �تفاق كهذ� و�شع حد  وباإمكان 
�جلهة �لتي �شت�شتقبل �ملهاجرين �لذين يتم �إنقاذهم �أثناء قيامهم بالرحلة 
�ملحفوفة باملخاطر من �شمال �إفريقيا، و�لتي علق خللها طالبو �للجوء يف 

�لبحر لفرت�ت طويلة.

دول جنوب �ل�شحر�ء �لفريقية، ليل �ل�شبت �ىل �لحد كما �أجريت عليهم 
فحو�س طبية.

وكان �ملهاجرون �أم�شو� �أكر من �شتة �أيام يف �لبحر على منت �شفينة �و�شن 
فايكينغ ومتت جندة 50 منهم يف 8 �يلول/�شبتمرب يف �ملياه �لدولية قبالة 
ليبيا، ثم مت نقل 34 مهاجر� �آخر من �شفينة �شر�عية. ومت �جلء �مر�أة 
لدو�ع  �ملالطية  �ل�شلطات  قبل  م��ن  مبروحية  �لرب��ع��اء  و�شديقها  حامل 

طبية.
��س  �و  “��س  م��ع  ت��دي��ر  �ل��ت��ي  حدود”  ب��ل  “مر��شلون  منظمة  و�أح�����ش��ت 

و�أعطت فرن�شا و�أملانيا �ل�شوء �لأخ�شر للنظام �جلديد �لذي قد تن�شم �إليه 
و�إ�شبانيا، بح�شب  كذلك كل من لوك�شمبورغ ومالطا و�لربتغال ورومانيا 

�شحيفتي “ريبوبليكا” و”�شتامبا” �لإيطاليتني.
�لنظام  كونتي  جوزيبي  �لإي��ط��ايل  �ل���وزر�ء  رئي�س  يناق�س  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
�جلديد مع �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون �لذي يزور روما �لربعاء.
 23 �لد�خلية يف  بالتف�شيل يف �جتماع وزر�ء  �ملقرتح  �شيناق�س  وبعد ذلك 
�يلول/�شبتمرب يف مالطا، قبل �لقمة �لأوروبية يف ت�شرين �لول/�كتوبر يف 
لوك�شمبورغ. و�قرتح كونتي فر�س عقوبات مالية على �لدول �لتي ترف�س 

�مل�شاركة يف �لنظام �جلديد لتقا�شم �ملهاجرين.
�ملا�شي  يف  م��ر�ر�  و�شلوفاكيا  وبولند�  ت�شيكيا  وجمهورية  �ملجر  ورف�شت 

��شتقبال �ي مهاجر يتم �إنقاذه يف �لبحر.
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عربي ودويل

�ل��دمي��وق��ر�ط��ي �مل��وؤي��د ل��لحت��اد �لأوروب������ي. وك���ان وزير 
تهديد�ت  ب�شدة  �نتقد  جيماه  ���ش��ام  �ل�شابق  �جل��ام��ع��ات 
�إىل  ودع��ا  �تفاق  ب��دون  �لتكتل  بالن�شحاب من  جون�شون 
�إجر�ء ��شتفتاء جديد على بريك�شت، بعد �لت�شويت �لذي 

جرى يف 2016.
باإخر�ج  متعهد�ً  يولو  مت��وز  يف  من�شبه  جون�شون  ت��وىل 
لكنه  بدونه،  �أو  باتفاق  �لأوروب���ي  �لحت��اد  من  بريطانيا 

و�جه مقاومة يف جمل�س �لعموم.
و�ن�شم حمافظون متمردون �لأ�شبوع �ملا�شي �إىل �شفوف 
ين�س على  ع��ج��ل  ع��ل��ى  ق��ان��ون  لتمرير  �مل��ع��ار���ش��ة  ن���و�ب 
تاأجيل بريك�شت حتى كانون �لثاين/يناير ما مل يتو�شل 
رئي�س �لوزر�ء �إىل �تفاق مع بروك�شل بحلول نهاية �ل�شهر 

�ملقبل.
�لذي  �لتفاق  يف  �ل���و�ردة  �لبنود  على  �لتفاو�س  لإع��ادة  جون�شون  وي�شعى 
ورف�شها  �لتكتل،  مع  م��اي  ترييز�  �ل�شابقة  �ل���وزر�ء  رئي�شة  �إليه  تو�شلت 
تنازلت  �أي  ي��ق��دم��و�  ل��ن  �أن��ه��م  ي�����ش��ّرون على  �لتكتل  ق���ادة  لكن  �ل��ربمل��ان، 

جديدة.
بني  �لكربى  �خللفية  �مل�شاألة  �لأمان”  ب�”�شبكة  يعرف  ما  خطة  وت�شكل 
بريطانيا  ب��ني  �حل����دود مفتوحة  �إب��ق��اء  �إىل  �خل��ط��ة  وت��ه��دف  �ل��ط��رف��ني. 
�لأوروب���ي  بقو�عد �لحت���اد  لندن مرتبطة  �إب��ق��اء  �شاأنه  م��ن  م��ا  و�إي��رل��ن��د�، 

�لتجارية بعد فرتة طويلة من �إمتام بريك�شت.

�ل�شعودية.  �أر�مكو  ل�شركة  �لنفط  لتكرير  معملني  �ل�شبت  ��شتهدف  �لذي 
وقال بومبيو يف تغريدة على ح�شابه يف تويرت �إن “طهر�ن تقف ور�ء نحو 
100 هجوم تعر�شت لها �ل�شعودية، يف حني يتظاهر ح�شن روحاين وجو�د 
�لإير�ين  �لرئي�س  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  �لدبلوما�شية”  يف  بانخر�طهما  ظريف 
ووزير خارجيتها. و�أ�شاف “و�شط كل تلك �لدعو�ت لوقف �لت�شعيد ت�شن 

�إير�ن �لآن هجوما غري م�شبوق على �إمد�د�ت �لطاقة �لعاملية«.
ودعا �ل�شيناتور �جلمهوري �لبارز ليند�شي غر�هام، �لإد�رة �لأمريكية، �إىل 
و�شع مهاجمة �ملن�شاآت �لنفطية �لإير�نية على �لطاولة، وذلك يف ت�شريح 
له تعليقا على �لهجوم �حلوثي �لذي ��شتهدف معملني لتكرير �لنفط يف 

�ل�شعودية، �ل�شبت.
وقال يف �شل�شلة تغريد�ت على ح�شابه 
�لوقت  “حان  �ل�����ش��ب��ت:  ت���وي���رت  يف 
على  �ملتحدة  �لوليات  ت�شع  �أن  �لآن 
�ل��ط��اول��ة م��ه��اج��م��ة م�����ش��ايف �لنفط 
�لإير�نية، �إذ� و��شلو� ��شتفز�ز�تهم �أو 

ز�دو� من تخ�شيب �ليور�نيوم«.
و�أ���ش��اف غ��ر�ه��ام، وه��و حليف وثيق 
تر�مب  دون��ال��د  �لأم��ريك��ي  للرئي�س 
�شركة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��ت  “هجمات  �أن 
�إي��ر�ن غري مهتمة  �أن  �أر�م��ك��و تظهر 
�إىل  ذلك  من  بدل  وت�شعى  بال�شلم، 
�لهيمنة  �أ�شلحة نووية و�إىل  �متلك 

�لإقليمية«.

•• لندن-اأ ف ب:

ب��وري�����س جون�شون يف  �ل��ربي��ط��اين  �ل����وزر�ء  رئي�س  �أع��ل��ن 
مقابلة ن�شرت �أم�س �أّن هناك “تقّدماً هائًل” جار �إحر�زه 
�لحّتاد  من  بريطانيا  خ��روج  ب�شاأن  �ّت��ف��اق  �إىل  ل  للتو�شّ

�لأوروبي.
وقال جون�شون يف �ملقابلة �لتي ن�شرتها �شحيفة “ميل �أون 
�إنه “�شيكون هناك �لكثري من �لعمل حّتى 17  �شند�ي”، 
ت�شرين �لأول �أكتوبر” موعد �آخر قّمة للحّتاد �لأوروبي 

قبل تنفيذ بريك�شت �ملقّرر يف 31 ت�شرين �لأول �أكتوبر.
على  و�شاأح�شل  �لقّمة  ه��ذه  �إىل  ذ�ه��ب  “لكّنني  و�أ���ش��اف 
�تفاق، و�أنا متفائل جد�ً”، موؤكد� يف �لوقت نف�شه �أنه “يف 
حال مل نتو�شل �ىل �تفاق، ف�شنخرج يف 31 ت�شرين �لأول 

�أكتوبر«.
لوك�شمبورغ  �لثنني يف  قبل حمادثات مقررة  ت�شريحات جون�شون  وتاأتي 
مع رئي�س �ملفو�شية �لأوروبية جان كلود يونكر ومفاو�س �لحتاد �لأوروبي 

�ملكلف ملف بريك�شت مي�شال بارنييه.
 31 “�شنخرج )م��ن �لحت��اد �لأوروب���ي( يف  و�أك��د جون�شون خ��لل �ملقابلة 

ت�شرين �لأول/�أكتوبر و�شننجزه )بريك�شت(، �شدقوين«.
�ل�شبت عندما  �ت�����ش��ح  �ل��ربمل��ان لنهج ج��ون�����ش��ون  �مل��ع��ار���ش��ة يف  ل��ك��ن ح��ج��م 
�لليرب�يل  �حل��زب  �إىل  للن�شمام  �ملحافظ  حزبه  من  �ل��ن��و�ب  �أح��د  �ن�شق 

عائالت �ضورية نازحة تلجاأ اإىل مغارة 
•• برية ارمناز-اأ ف ب:

ولأطفالها،  لها  منزًل  باخلردة  �أ�شبه  �شدئة  حافلة  من  جمعة  �أم  �تخذت 
��شتهدفته  �ل��ذي  منزلها  من  ف��ر�ره��ا  �إث��ر  �لعي�س  �شبل  بها  �شاقت  بعدما 
�لنظام  ل��ق��و�ت  �لع�شكري  �لت�شعيد  ج���ر�ء  زوج��ه��ا  ومقتل  م����ر�ر�ً،  غ���ار�ت 
�أولد  ل�شبعة  �أم  وهي  عاماً(  �أم جمعة )44  تغالب  �شوريا.  �شمال غرب  يف 
�أكربهم فتاة متزوجة تعي�س بعيد�ً عنها، دموعها وهي تروي معاناتها مع 
�أطفالها �ل�شتة �لذين يقيمون معها. وتقول “ُق�شف بيتي �أول مرة، ثم مرة 

ثانية، لكننا بقينا فيه لأربعة �أ�شهر، وحني نزح �أهل �لبلدة نزحنا معهم«.
�لب�شرة ما متّكنت من حاجيات  �ل�شمر�ء  �ل�شيدة  �أع��دت  �أ�شهر،  �أربعة  قبل 
ع��ام��اً، من   18 �لعمر  م��ن  �لبالغ  �أك��ربه��م جمعة  �أولده����ا،  م��ع  و�نطلقت 
برية  قرية  �إىل  و�شوًل  �لغربي  �ل�شمايل  حماة  ري��ف  يف  �ل�شريعة  قريتهم 

�أرمناز يف ريف �إدلب �لغربي.
�أقامت �أم جمعة �لتي فقدت زوجها قبل �شبعة �أ�شهر جر�ء ق�شف مدفعي، 

مع �أولدها يف �لعر�ء قبل �أن تر�شد حافلة متوقفة و�شط حقل زيتون.
وتقول وقد �رتدت ثياباً �شود�ء وو�شعت حجاباً بني �للون على ر�أ�شها، لوكالة 

فر�ن�س بر�س “�أتينا �إىل هنا، نظفنا �حلافلة و�شكنت فيها مع �أطفايل«.
�أم جمعة �لنو�فذ �ملك�ّشرة بالقما�س، ومّدت حباًل يف �حلافلة علقت  غطت 
د�خلها  وق�شمت  باحلاجيات.  مليئة  بل�شتيكية  و�أك��ي��ا���س  �لغ�شيل  عليها 
�خلايل من �ملقاعد �إىل جزءين يف�شل بينهما �شر�شف معلق. �جلزء �خللفي 
�لبطانيات و�لفر�س، و�لثاين للطبخ وغ�شيل  للنوم تكّومت فيه  �س  خم�شّ
و�ملعالق  �ل�شاي  كاإبريق  ع�شو�ئية  بطريقة  حاجيات  فيه  و�شعت  �لأو�ين، 

و�ل�شحون ومو�د�ً غذ�ئية.
وت�شّكل �حلافلة �أي�شاً م�شدر ت�شلية للأطفال. جتل�س مر�م )ع�شر �شنو�ت( 
خلف �ملقود وتّدعي �أنها تقودها، ثم يحني دور �شقيقتها عائ�شة )12 عاماً( 

�لتي ت�شع يف ح�شنها �شقيقها �لأ�شغر حممد )ثلث �شنو�ت(.
و�أم جمعة و�أولدها هم من بني �أكر من 400 �ألف �شخ�س نزحو� خلل 
�لنظام  ل��ق��و�ت  �لع�شكري  �لت�شعيد  وق��ع  على  �لأخ����رية  �لأرب��ع��ة  �لأ���ش��ه��ر 
وفق  �أم��ن��اً،  �أك���ر  مناطق  نحو  ���ش��وري��ا،  غ��رب  �شمال  يف  رو���ش��ي��ا  وحليفتها 
�أو �لتحقو�  �لأمم �ملتحدة. و�تخذ بع�شهم من حقول �لزيتون ملجاأ لهم، 

باملخيمات و�ملناطق �ملحيطة بها قرب �حلدود �لرتكية �شماًل.
�لنظام ت�شّعد وترية ق�شفها على ريف  بد�أت قو�ت  �شباط/فرب�ير،  ومنذ 
�إدلب �جلنوبي و�ملناطق �ملحاذية له يف �شمال حماة خ�شو�شاً. وبلغ �لت�شعيد 
ما  للق�شف،  �لرو�شية  �لطائر�ت  �ن�شمام  مع  ني�شان/�أبريل،  نهاية  �أوج��ه 
ت�شبب مبقتل �أكر من 970 مدنياً منذ ذ�ك �حلني، وفق ح�شيلة للمر�شد 

�ل�شوري حلقوق �لإن�شان.

اعتقال م�ضوؤول يف ال�ضرطة الكندية 
•• مونرتيال-اأ ف ب:

ذكرت �شحيفة كندية �أن �مل�شوؤول �لكبري يف ��شتخبار�ت �ل�شرطة �لحتادية 
دولة  حل�شاب  ح�شا�شة  وثائق  �شرقة  بتهمة  �جلمعة  �أوق��ف  �ل��ذي  �لكندية 
�أجنبية على ما يبدو، �أ�شرف موؤخر� على حتقيق حول تبيي�س �أمو�ل من 
قبل رو�س. وقالت �شحيفة “ذي غلوب �أند ميل” �إن �تهام كامريون �أورتي�س 
مرتبط بق�شية ف�شاد  �مل�شوؤول يف جهاز “�شرطة �خليالة �لكندية �مللكية”، 
كبرية مفرت�شة تورط فيها م�شوؤولون رو�س وك�شفها �شريغي مانييت�شكي 

�حلقوقي �لرو�شي �لذي تويف يف �شجن يف مو�شكو يف 2009.
وكان ماننيت�شكي �لذي �أ�شبح رمز� ملكافحة �لف�شاد، �أوقف يف 2008 بعدما 
مليون   130( روب��ل  مليار�ت  ب5،4  تتعلق  و��شعة  مالية  م��وؤ�م��رة  ك�شف 
يورو( دبرها على حد قوله م�شوؤولون يف �ل�شرطة وم�شلحة �ل�شر�ئب على 
ح�شاب �لدولة �لرو�شية و�ل�شندوق �ل�شتثماري “�يرميتيج كابيتال”، عرب 
“�أكر من  �إن  �إع��ادة �شر�ئب. ونقلت �ل�شحيفة �لكندية عن م�شدر قوله 
14 مليون دولر كندي )حو�ىل ت�شعة مليني يورو( من عمليات �لحتيال 
�لرو�شية على �شلة بكند�«. وكان كامريون �أورتي�س يعمل على هذه �لق�شية 
بعد �شكوى قدمها �إىل جهاز �شرطة �خليالة �مللكية يف 2016 وليام بر�ودر 
رجل �ملال �لربيطاين و�مل�شتثمر �ل�شابق يف رو�شيا �لذي كان يعمل حل�شاب 

مانييت�شكي.
و�أو�شحت �ل�شحيفة �أن �جلهاز �لأمني �لكندي مل يفتح حتقيقا على �لرغم 
رئي�س �شندوق  وب��ر�ودر  �أورتي�س  2017 بني كامريون  لقاء عقد يف  من 
ت�شدر  �لتي  �لكندية  لل�شحيفة  ب���ر�ودر  بيل  وق��ال  كابيتال«.  “�يرميتيج 
يتوقع  كان  يبدو  ما  �شخ�س على  �آخ��ر  “هو  �أورتي�س  �إن  �لنكليزية  باللغة 
�شمان  مكلفا  كان  �مل�شوؤول  �أن  مو�شحا  �أجنبي”،  لبلد  جا�شو�شا  يكون  �أن 
رف�شت  بر�س،  فر�ن�س  لوكالة  �شوؤ�ل  على  ورد�  لكند�.  زيار�ته  خلل  �أمنه 
عن  نقل  “غلوبال”  �شبكة  وذك��رت  تعليق.  ب��اأي  �لإدلء  �لكندية  �ل�شرطة 
م�شادر �أمنية �أن �أورتي�س كان مدير� عاما لل�شتخبار�ت يف جهاز “�شرطة 
�خليالة �لكندية �مللكية” وي�شرف بحكم من�شبه هذ� على عمليات مكافحة 
�لتج�ش�س. وُيو�جه كامريون �ورتي�س خم�س ُتهم مبوجب �لقانون �جلنائي 
وخ�شو�شا  �ل��ق��وم��ي  ب��الأم��ن  �مل��رت��ب��ط  �ملعلومات  حماية  وق��ان��ون  �ل��ك��ن��دي 
ملكافحة �لتج�ش�س �لأجنبي، ح�شب ما قالت �شرطة �خليالة �لكندية �مللكية 
يف بيان �جلمعة. وذكرت م�شادر دبلوما�شية ل�شبكة �لتلفزيون �لعامة “�شي 
بي �شي” �أن �لتحالف �ل�شتخبار�تي �لذي ي�شمى “�لأعني �خلم�س” وي�شم 
كند� و��شرت�ليا ونيوزيلند� وبريطانيا و�لوليات �ملتحدة، ي�شعر بالقلق من 
�لأمن  وز�رة  من  تقييما  وينتظر  �أورتي�س  جمعها  �لتي  �ملعلومات  طبيعة 

�لعام �لكندية.

•• بغداد-وكاالت:

ب�شاأن  �إع���لم  و�شائل  ت��د�ول��ت��ه  م��ا  �لأح���د،  �أم�����س  �لعر�قية،  �حلكومة  نفت 
�شعودية  نفطية  من�شاآت  ��شتهدف  �ل��ذي  �لهجوم،  يف  �أر��شيها  ��شتخد�م 
“�شكاي  تلقت  بيان  يف  �لعر�قية  �حلكومة  وذك��رت  �ل�شبت.  �ململكة  �شرقي 
“ينفي �لعر�ق ما تد�ولته بع�س و�شائل �لإعلم  نيوز عربية ن�شخة منه”: 
نفطية  من�شاآت  ملهاجمة  �أر����ش��ي��ه  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ن  �لج��ت��م��اع��ي  و�ل��ت��و����ش��ل 
�لإعلمي  �ملكتب  عن  �ل�شادر  �لبيان  و�أك��د  �مل�شرية«.  بالطائر�ت  �شعودية 
��شتخد�م  مبنع  “�لد�شتوري  �لعر�ق  �لتز�م  على  �ل���وزر�ء،  جمل�س  لرئي�س 

�أر��شيه للعدو�ن على جو�ره و�أ�شقائه 
و�أ�شدقائه«.

�لعر�قية  “�حلكومة  و�أ�������ش������اف: 
يحاول  من  كل  �شد  بحزم  �شتتعامل 
جلنة  �شكلت  وق��د  �لد�شتور،  �نتهاك 
�لعر�قية ذ�ت �لعلقة  من �لأط��ر�ف 

ملتابعة �ملعلومات و�مل�شتجد�ت«.
و�أعلنت ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية 
بطائر�ت  �ل��ه��ج��وم  ع��ن  م�شوؤوليتها 
ل�شركة  تابعني  معملني  على  م�شرية 
�أحدهما  للنفط،  �ل�شعودية  �أر�م��ك��و 

�أكرب معمل تكرير نفط بالعامل.
و�أكد وزير �خلارجية �لأمريكي مايك 
�إي��ر�ن تقف ور�ء �لهجوم  �إن  بومبيو، 

يف  �لأطل�شي  �ملحيط  �إىل  ف��ل��وري��د�  ل��ولي��ة  �ل�شرقي 
بد�ية �لأ�شبوع.

�أول  �ل��ب��اه��ام��ا  “ ق��د ���ش��رب  “دوريان  �إع�����ش��ار  وك���ان 
�لفئة �خلام�شة وكاأحد  �ل�شهر �جلاري كعا�شفة من 
�أق�����وى �لأع���ا����ش���ري �لأط��ل�����ش��ي��ة �ل��ت��ي �ج��ت��اح��ت �لرب 
 298 ري��اح بلغت �شرعتها  �لإط��لق مت�شببا يف  على 

كيلومرت� يف �ل�شاعة.. 
�إن  �لباهاما  وزر�ء  رئي�س  ميني�س  هوبرت  ق��ال  فيما 
�لعدد �لر�شمي للقتلى ب�شبب دوريان بلغ 50 �شخ�شا 
ول��ك��ن م��ئ��ات �لأ���ش��خ��ا���س م��ا ز�ل����و� م��ف��ق��ودي��ن ومن 

�ملتوقع �رتفاع عدد �لقتلى.

•• نا�شو -وام:

مناطق  “�أومربتو”  �مل���د�ري���ة  �ل��ع��ا���ش��ف��ة  �ج��ت��اح��ت 
تعر�شت لدمار من قبل يف جزر �لباهاما مت�شببة يف 
هطول �أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية قبل توجهها 

نحو �ل�شمال �لغربي �م�س.
�لعا�شفة  تتحول  �أن  �جلوية  �لأر�شاد  خ��رب�ء  وتوقع 

لإع�شار قبل �نق�شاء نهاية �لأ�شبوع.
وذك�����ر �مل���رك���ز �ل��وط��ن��ي �لأم���ري���ك���ي ل��لأع��ا���ش��ري �أن 
“�أومربتو” تثري رياحا تبلغ �شرعتها 85 كيلومرت� 
ق��ب��ال��ة �ل�شاحل  �مل��ت��وق��ع حت��رك��ه��ا  �ل�����ش��اع��ة وم���ن  يف 

العا�ضفة املدارية اأومربتو جتتاح جزر الباهاما
مبوجبه  وغ��اب��ت  دم�شق،  عليه  وو�ف��ق��ت  مو�شكو  �أعلنته 
�ل��ط��ائ��ر�ت �حل��رب��ي��ة ع��ن �أج����و�ء �ملنطقة �ل��و�ق��ع��ة حتت 
معار�شة  �أخ���رى  وف�شائل  �ل�شام  حترير  هيئة  �شيطرة 
�لهدنة  �شريان  قبل  �لقو�ت �حلكومية  للنظام. ومتكنت 
من ��شتعادة قرى وبلد�ت يف حمافظة �إدلب وحماة بعد 
يف  حدتها  ��شتدت  و�لتي  �لع�شكرية  �لعمليات  من  �أ�شهر 
 950 من  �أك��ر  مبقتل  ت�شبب  ما  �ب��ري��ل،  ني�شان  نهاية 
�ألف �شخ�س   400 مدنياً وفق �ملر�شد، وفر�ر �أكر من 

وفق �لأمم �ملتحدة.
وخلل �لأيام �لع�شرة �لأوىل من �لهدنة، توقفت �لغار�ت 
�جل��وي��ة ك��م��ا ه����د�أت �مل��و�ج��ه��ات ع��ل��ى �لأر�����س ب��ني قو�ت 

�أط���ر�ف  عند  و�مل��ع��ار���ش��ة  �جل��ه��ادي��ة  و�لف�شائل  �ل��ن��ظ��ام 
مع  خ��روق��ات  ح�شول  دون  يحل  مل  ذل��ك  �أن  �إل  �إدل����ب. 
وكالة  و�أ�شارت  و�ملدفعي.  �ل�شاروخي  �لق�شف  ��شتمر�ر 
�لنباء �لر�شمية )�شانا( �إىل �أن “�آلف �ملو�طنني يعودون 
و�إدل��ب �جلنوبي  �ل�شمايل  �إىل قرى وبلد�ت ريفي حماة 
�مل��ح��ررة م��ن �لإره����اب ع��رب مم��ر ���ش��ور�ن«. وت��اأت��ي عودة 
�ملهجرين  لإع����ادة  �حلكومية  �جل��ه��ود  �إط���ار  “يف  ه���وؤلء 
�إدلب  وت���وؤوي  �ل��وك��ال��ة.  بح�شب  وقر�هم”  بلد�تهم  �إىل 
تقريباً  ن�شفهم  ن�شمة،  مليني  ثلثة  نحو  وحميطها 
كما  �ل�شام  حترير  هيئة  عليها  وت�شيطر  �لنازحني،  من 

تنت�شر فيها ف�شائل معار�شة �أقل نفوذ�ً.

•• دم�شق-اأ ف ب:

�لقو�ت  ��شتعادت  �لتي  بلد�تهم  �إىل  �ل�شكان  �آلف  ع��اد 
�حلكومية �ل�شيطرة عليها بعد �أن كانت خا�شعة للف�شائل 
�لإعلم  �ورد  ح�شبما  �شوريا،  غ��رب  �شمال  يف  �ملعار�شة 
جنوب  يف  مناطق  �إىل  �ل��ع��ودة  و�شملت  �أم�����س.  �لر�شمي 
“نحو  �مل��ج��اورة  حماة  حمافظة  و�شمال  �إدل��ب  حمافظة 
�آلف �شخ�س، قادمني من مناطق �شيطرة �لنظام يف   3
ريف حماة �ل�شمايل و�ل�شرقي” بح�شب �ملر�شد �ل�شوري 
حلقوق �لإن�شان. وبد�أ يف نهاية �آب �أغ�شط�س �شريان وقف 
لإطلق �لنار يف حمافظة �إدلب )�شمال غرب( وحميطها 

عودة مدنيني اإىل مناطق النظام �ضمال غرب �ضوريا

�أع������د�ئ������ه������ا، ف���ي���م���ا ������ش�����درت عن 
�حل���رك���ة ت�����ش��ري��ح��ات ع��ل��ى غ���ر�ر 
مقربة  ���ش��ت��ك��ون  “�أفغان�شتان  �أّن 

�لإمرب�طوريات«.
�ملر�قبون  �أخ��رى، يتوقع  من جهة 
ت�������ش���اع���د� ل���ل���ع���ن���ف م�����ع �ق������رت�ب 
�لتي  �لرئا�شية  �لنتخابات  موعد 

�شتجرى يف 28 �أيلول �شبتمرب.
ب�شرعية  ط���ال���ب���ان  ت���ع���رتف  ول 

�ل�شلطة يف كابول.

•• عوا�شم-اأ ف ب:

ذكر دبلوما�شيون �أن جمل�س �لأمن 
�ليوم  �لت�شويت  �إىل  دعي  �ل��دويل 
�لإث����ن����ني ع���ل���ى ق������ر�ر ي��ن�����س على 
�ملتحدة  �لأمم  بعثة  مهمة  جتديد 
لعام  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة 
و�حد، يف ن�س مهدد بفيتو من قبل 
طلبها  تلبية  تتم  مل  �لتي  �ل�شني 

�إد�رج �إ�شارة �إىل طرق �حلرير.
�ل�شني  وعدت  �ملفاو�شات،  وخلل 
�لنق�س  ح���ق  ت�����ش��ت��خ��دم  ل  �ل���ت���ي 
باتخاذ  ع�����ادة  وح���ده���ا  )�ل��ف��ي��ت��و( 
كلمة  ت�شتخدم  �أن  ب��دون  �لإج���ر�ء 

“فيتو«.
دقيقة  بكني  �إن  دبلوما�شي  وق���ال 
باآ�شيا،  �لأم���ر  يتعلق  عندما  ج��د� 
�لت�شدد  ��شتغر�به  ع��ن  ع��رب  لكنه 
�ل�����ش��ي��ن��ي ب�����ش��اأن ن�����س �أف���غ���اين ل 

يلحق ببكني �أي �شرر.
�ل�شني  ق���دم���ت  م���ع���رك���ت���ه���ا،  ويف 
لن�س  م���ن���اف�������س  ق�������ر�ر  م���������ش����روع 
����ش��رتك��ت �أمل��ان��ي��ا و�إن��دون��ي�����ش��ي��ا يف 
���ش��ي��اغ��ت��ه. وي��ن�����س م�����ش��روع بكني 
عليه  للت�شويت  يعر�س  قد  �ل��ذي 

�أي�����ش��ا على مت��دي��د تقني  �لإث��ن��ني 
ملهمة �لبعثة ملدة عام و�حد.

وي���ق�������ش���ي �ل���ن�������س �ل������ذي �أع���دت���ه 
وكالة  وح�شلت  و�إندوني�شيا  �أملانيا 
ف��ر�ن�����س ب���ر����س ع��ل��ى ن�����ش��خ��ة منه 
�لبعثة”  مهمة  ب�”متديد  �ل�شبت 
 17 “حتى  �ل��ث��لث��اء  تنتهي  �لتي 

�أيلول/�شبتمرب 2020«.
تدعم،  “باأن  �ل��ب��ع��ث��ة  ه���ذه  وي��ل��زم 
مع  و�لتن�شيق  �ل��وث��ي��ق  ب��ال��ت�����ش��اور 
تنظيم  �لأف����غ����ان����ي����ة،  �حل����ك����وم����ة 
و�شفافة  �شاملة  �أفغانية  �نتخابات 
ب��امل�����ش��د�ق��ي��ة، مب���ا فيها  وت��ت��م��ت��ع 
�لتي  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة  �لن����ت����خ����اب����ات 

�شتجرى يف 28 �أيلول/�شبتمرب«.
ك��م��ا ي��ط��ل��ب م�����ش��روع �ل���ق���ر�ر من 
“�لعمل ب�شكل  بعثة �لأمم �ملتحدة 
�لأف����غ����ان  �مل��ن��ظ��م��ني  م����ع  وثيق” 
مل�شاعدتهم  وبعده  �لق��رت�ع  “يوم 
لإعلن  �شفافة  �إجن��از عملية  على 

�لنتائج«.
يف  �لبعثة  مهمة  لتمديد  وخ��لف��ا 
�آذ�ر مار�س 2018، ل ياأتي �لن�س 
على ذكر طرق �حلرير، بل يكتفي 
من  ب�”�جلهود  �شمنا  بالرتحيب 

�لقت�شادي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �أج���ل 
�لإقليمي«.

�آذ�ر  �لبعثة يف  وعند متديد مهمة 
م��ار���س �مل��ا���ش��ي، ت��و�ج��ه��ت �ل�شني 
�مل��دع��وم��ة من  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
جمل�س  يف  �أع�������ش���اء  �أخ������رى  دول 
ع��ب��ارة طرق  �إدر�ج  ب�����ش��اأن  �لأم����ن، 
غياب  ويف  �ل���ن�������س.  يف  �حل����ري����ر 
�ملحتدة  �لأمم  �ك��ت��ف��ت  �ت��ف��اق،  �أي 
ل�شتة  بعثتها  ملهمة  تقني  بتمديد 

�أ�شهر.
وح��م��ل��ت �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة على 
�مل����وق����ف �ل�����ش��ي��ن��ي ب�������ش���دة. وق����ال 
�شفرية  م�شاعد  ك��وه��ني  ج��ون��اث��ان 
�لوليات �ملتحدة يف �لأمم �ملتحدة 
درجة  ع��ل��ى  �ل��ت��ف��وي�����س  “هذ�  �إن 
ع�شو  لأي  ت�شمح  ل  �لأهمية  م��ن 
�لتو�فق  �لأم��ن برف�س  يف جمل�س 
مبهمة  ل���ه���ا  ع���لق���ة  ل  لأ����ش���ب���اب 

�لبعثة«.
وتعذر �حل�شول على �أي تعليق من 
يف  �ل�شينية  �لدبلوما�شية  �لبعثة 

�لأمم �ملحتدة.
م�شروع �شيني  و”طرق �حلرير” 
و�شكك  ل���ط���رق  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  ل��ل��ب��ن��ى 

مئة  نحو  ي�شمل  وم��ر�ف��ىء  حديد 
�آ���ش��ي��ا و�إف��ري��ق��ي��ا و�أمريكا  دول���ة يف 

�جلنوبية و�لو�شطى.
طالبان  حركة  �شمحت  ذل��ك،  �إىل 
�لدولية  ل��ل��ج��ن��ة  �أم���������س  جم������دد� 
ل��ل�����ش��ل��ي��ب �لأح�����م�����ر ب���ال���ع���م���ل يف 
من  “منعتها”  بعدما  �أفغان�شتان 
ني�شان/�بريل  يف  مهامها  ممار�شة 

�ملا�شي.
و�أعلنت طالبان �لتي ت�شيطر فعليا 
�أن  �ل��ب��لد  يف  و��شعة  مناطق  على 
بال�شمانات  �لعمل  تعيد  “�لإمارة 
�لدولية  للجنة  �ملمنوحة  �لأمنية 
ك��ل من  وت��اأم��ر  �لأح��م��ر  لل�شليب 
بالهتمام  �مل��ج��اه��دي��ن  �أ�شهمتهم 
وجتهيز�ت”  م����وظ����ف����ي  ب�����اأم�����ن 

�ملنظمة.
يف  عملياتها  علقت  �للجنة  وكانت 
زيار�ت  وخ�شو�شا  �ب��ري��ل  ني�شان 
باجلرحى،  و�ل���ع���ن���اي���ة  �ل�����ش��ج��ن��اء 
عندما �شحب �ملتمردون �شماناتهم 
�لأمنية لها وكذلك تلك �ملمنوحة 

ملنظمة �ل�شحة �لعاملية.
و�أعلن رئي�س بعثة �للجنة �لدولية 
�أفغان�شتان  يف  �لأح���م���ر  لل�شليب 

�أغ�شط�س  �آب  يف  �للجنة  ن�شاطات 
بالعمل  ل��ه��ا  �شمحت  ث��م   2018
�لأول/�أكتوبر.  ت�شرين  يف  جم��دد� 
وت�شيطر طالبان �أو تنازع �ل�شلطات 
ن�شف  ح��و�ىل  على  �ل�شيطرة  على 

�أفغان�شتان.
ويف بيانها، قالت �حلركة �ملت�شددة 
�إن “�لطرفني �تفقا على �لعودة �إىل 
�ل�شمانات  )حول  �ملبدئي  �لتفاق 
�لتز�مات  ج���ان���ب  �إىل  �لأم���ن���ي���ة( 

جديدة مب�شاعدة �إن�شانية«.
وتاأتي هذه �ملبادرة من طالبان بعد 
�أ�شبوع على قر�ر �لرئي�س �لأمريكي 
دونالد تر�مب وقف �ملحادثات مع 
للقو�ت  �ن�شحاب  ح��ول  �ملتمردين 

�لأمريكية من �أفغان�شتان.
ت�������ش���اع���د�ً يف حدة  �ل����ق����ر�ر  وت���ب���ع 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  ب��ني  �ل��ل��ه��ج��ة 
و�مل��ت��م��ردي��ن، �إذ ح���ّذر ت��ر�م��ب من 
�شرب  “�شتو��شل”  ب�����لده  �أّن 

خ��و�ن ب��درو �شرير يف تغريدة على 
“�ملباحثات  �أّن  “تويرت”  م��وق��ع 
يف �ل��دوح��ة )ح��ي��ث ت��وج��د ممثلية 
ل��ط��ال��ب��ان( �أت��اح��ت ل��ن��ا �إع����ادة بناء 
�لو�شع  ح������ول  م���ت���ب���ادل  ت���ف���اه���م 
ون�شاط  �أفغان�شتان  يف  �لإن�����ش��اين 
عملنا  ��شتكمال  وح��ول  )�للجنة( 
�ملنحاز يف  �ملحايد وغري  �لإن�شاين 

�لبلد«.
�أي�شاً  “منعت”  ط��ال��ب��ان  وك��ان��ت 

طالبان ت�ضمح بعودة ال�ضليب الأحمر 

ال�ضني تهدد بالفيتو لإف�ضال قرار حول اأفغان�ضتان 

العراق ينفي ا�ضتخدام اأرا�ضيه ملهاجمة من�ضاآت نفطية �ضعودية جون�ضون يعلن تقدم مفاو�ضات بريك�ضت 

متظاهرو هونغ كونغ يدعون بريطانيا لل�ضغط على ال�ضني
•• هونغ كونغ -وكاالت:

كونغ  هونغ  يف  �ملحتجون  �حت�شد 
�لربيطانية  �ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ة  �أم������ام 
�لقوة  مل��ط��ال��ب��ة  �لأح��������د،  �أم���������س 
ب�شمان  �ل�����ش��اب��ق��ة  �ل���ش��ت��ع��م��اري��ة 
�إز�ء  ب��ال��ت��ز�م��ات��ه��ا  �ل�����ش��ني  وف����اء 

�حلريات �ملدينة.
وت�شهد �ملنطقة �خلا�شعة للحكم 
مطالبة  �ح��ت��ج��اج��ات  �ل�����ش��ي��ن��ي 
�أعمال  ت�شوبها  بالدميقر�طية، 
�لأح�����ي�����ان منذ  ب��ع�����س  ع���ن���ف يف 

وق����������ال م���ن���ظ���م���و �لح�����ت�����ج�����اج: 
باتخاذ  �ملتحدة  �ململكة  “نطالب 
�إج��ر�ء فوري �شد �إخلل �ل�شني 
�لربيطاين  �ل�شيني  ب���الإع���لن 

�مل�شرتك«.
ب�شبب  �لح��ت��ج��اج��ات  و����ش��ت��ع��ل��ت 
�مل�شتبه  ت�شليم  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
م�شروع  وك��ان  �شحبه،  قبل  بهم، 
�مل�شتبه  بت�شليم  �شي�شمح  �لقانون 
بهم للمحاكمة يف �لرب �لرئي�شي، 
رغم �أن لهونغ كونغ نظام ق�شائي 

م�شتقل.

�ملتظاهرين  غ�شب  وثار  �أ�شابيع، 
�شد ما �عتربوه تدخًل من بكني 
�لتعهد  رغ��م  ���ش��وؤون مدينتهم  يف 

باحلكم �لذ�تي.
�ل�شيني  �لإع�������������لن  وي������ح������دد 
�ل��ربي��ط��اين �مل�����ش��رتك �مل��وق��ع يف 
كونغ  ه���ون���غ  م�����ش��ت��ق��ب��ل   1984
يف  �ل�شني  حكم  �إىل  عودتها  بعد 
“دولة  �شيغة  مبوجب   ،1997
يكفل  �ل���ذي  ونظامان”  و�ح����دة 
�حلريات �لتي ل يتمتع بها �لرب 

�لرئي�شي.

ملتزمة  �إن����ه����ا  �ل�������ش���ني  وت����ق����ول 
و�ح��������دة  “دول�����ة  ب����رتت����ي����ب 
�لتدخل،  وت��ن��ف��ي  ونظام�������ان” 
ق�شية  �ملدين�������ة  �إن  وتق�������ول 
�لقوى  وت��ت��ه��م  د�خ��ل��ي��ة،  �شينية 
�خل����ارج����ي����ة خ���ا����ش���ًة �ل����ولي����ات 
�مل����ت����ح����دة وب���ري���ط���ان���ي���ا ب�����اإث�����ارة 

�ل�شطر�بات.
�إن���ه���ا تتحمل  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وت���ق���ول 
وفاء  ل�شمان  قانونية  م�شوؤولية 
مبوجب  ب��ال��ت��ز�م��ات��ه��ا  �ل�����ش��ني 

�إعلن 1984.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

�لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  �أطلقت 
�لريا�شية  �لحت��اد�ت  �أم��ام  برنامج 
للرت�شيح  �لأومل�����ب�����ي�����ة  ل����لأل����ع����اب 
ل��ل���ش��ت��ف��ادة م��ن ب��رن��ام��ج �ل����دور�ت 
�لفنية  �لوطنية  ل��ل��ك��و�در  �ل��دول��ي��ة 
للعام  ل���ل���م���درب���ني  �جل��ن�����ش��ني  م����ن 
وذلك   2020-2019 �لريا�شي 
�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات  وف��ق 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س 
�للجنة �لأوملبية �لوطنية ياأتي ذلك 
�لأوملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  خ��ط��ة  �إط�����ار  يف 
�لت�شامن  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لوطنية 
�لدولية  �لأوملبية  باللجنة  �لأوملبي 
و�لحت����������اد�ت �ل���دول���ي���ة �لأومل���ب���ي���ة 
ل���لرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى �مل����درب����ني يف 
�أد�ء  بتعزيز  �للجنة  وقيام  �ل��دول��ة 
�لفنية  �لوطنية  �لريا�شية  �لكو�در 
وتطويرهم  تاأهيليهم  خ���لل  م��ن 
و����ش���ق���ل���ه���م م����ن خ������لل �ل��������دور�ت 
�ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى منهجية  و�ل���رب�م���ج 
علمية متقدمة لبناء قاعدة موؤهلة 
�لعمل  م��ي��د�ن  يف  و�لتميز  للنجاح 
�لريا�شي و�لرتقاء باملدرب �ملو�طن 

للعام �لريا�شي 2020-2019.
�ل��������دور�ت  �أن  �ل���ل���ج���ن���ة  و�أع����ل����ن����ت 
بح�شور  عقدها  �شيتم  �لتدريبية 
حما�شرين دوليني مب�شتوى خبري 
يتم تر�شيحه عن طريق �لحتاد�ت 

ريا�شية  لعبة  كل  بح�شب  �لدولية 
�للجنة  و�شتقدم   .. �ختيارها  يتم 
و�لفني  و�لإد�ري  �مل�����ادي  �ل���دع���م 
لت�شخري كل �لعقبات �أمام �لحتاد�ت 
�لربنامج  يف  �نتقائها  �شيتم  �ل��ت��ي 
على  ب��ال��دورة  �لنفقات  كل  لتغطية 
�مل�����ش��ارك��ني من  �أغ��ل��ب��ي��ة  ي��ك��ون  �أن 
بالعن�شر  �له��ت��م��ام  م��ع  �مل��و�ط��ن��ني 
�لفائدة  تعم  �أن  �أج��ل  من  �لن�شائي 
ع���ل���ى �أك������رب ���ش��ري��ح��ة م����ن �ل���ك���ادر 
�لفني  �ملجال  يف  �لعاملني  �لوطني 

عنا�شره  خم��ت��ل��ف  م���ن  �ل��ري��ا���ش��ي 
�ملتحقق  �لأث��ر  وتخ�ش�شاته وزي��ادة 
�لفنية  ب��الأج��ه��زة  للنهو�س  منها 

و�لإد�رية.
وت�����اأت�����ي ه������ذه �خل����ط����وة يف �إط������ار 
���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن �ل���رب�م���ج و�مل����ب����ادر�ت 
�لأوملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي 
�لقطاع  �أج����ل دع����م  م���ن  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل��ري��ا���ش��ي وم��و�ك��ب��ة �ل��ت��ط��ور�ت يف 
�شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �مل��ج��الت  خمتلف 
�لريا�شيني  على  بالفائدة  تعود  �أن 

 “ و�لفنيني  و�لإد�ري����ني  و�مل��درب��ني 
�لفني و�لإد�ري و�لطبي” وخمتلف 
�أرك��ان �لأل��ع��اب وج��اء �لرتكيز هذه 
�أق�شى  لتحقيق  �ملدربني  على  �مل��رة 
�لأوملبية  �للجنة  من  ممكنة  فائدة 
�ل���دول���ي���ة و�لحت��������اد�ت �ل���دول���ي���ة . 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ت��وج��ي��ه��ات  وت��رج��م��ة 
�أح��م��د ب��ن حممد ب��ن ر����ش��د رئي�س 
باإطلق  �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة 
م�شوؤولية  ي���ع���د  �ل���ربن���ام���ج  ه�����ذ� 
وو�ج�����ب وط��ن��ي ع��ل��ى �ل��ل��ج��ن��ة من 

�أجل تاأكيد دورها يف تعزيز وتطوير 
�لقطاع �لريا�شي يف �لدولة و�لعمل 
�ملميزة  �ل���ع���لق���ات  ت�����ش��خ��ري  ع��ل��ى 
�لإم�����ار�ت مع  دول���ة  �ل��ت��ي متتلكها 
�لحتاد�ت �جلهات �لدولية خلدمة 
�لأوملبية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لحت��������اد�ت 
�لأوملبية  �للجنة  وحتديد�  �ملحلية 
للألعاب  �حلا�شنة  �ملظلة  �لدولية 

�لريا�شية حول �لعامل.
ب���ن دروي�������س �ملدير  وذك�����ر حم��م��د 
�لتنفيذي للجنة �لأوملبية �لوطنية 

�إنه متت خماطبة جميع �لحتاد�ت 
�لريا�شية للألعاب �لأوملبية لتعبئة 
لهذ�  بالرت�شح  �خلا�شة  �ل�شتمارة 
�ختيار  ي���ت���م  �أن  ع���ل���ى  �ل���ربن���ام���ج 
�لن�شخة  ه������ذه  يف  �حت����������اد�ت   4
مع   2019 ل���ع���ام  �ل���������دور�ت  م����ن 
�ملزيد  م��و����ش��ل��ة �جل���ه���ود لإق���ام���ة 
من هذه �لدور�ت �ملماثلة يف جميع 

�لتخ�ش�شات.
وق����������ال ت���ت���م���ي���ز ه��������ذه �ل������������دور�ت 
ب��اأن��ه��ا �شتقام  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

بدرجة  م��ت��خ�����ش�����ش��ني  ب����اإ�����ش����ر�ف 
�إىل ج��ان��ب توفري  ع��امل��ي��ني  خ���رب�ء 
لتغطية  ل����لحت����اد�ت  م�����ادي  دع����م 
مثالية  ف��ر���ش��ة  وه����ي  �ل��ت��ك��ال��ي��ف 
�أن  و�لأه����م  �لريا�شية  ل��لحت��اد�ت 
كافة  للفئات  �شاملة  �مل�شاركة  تكون 
�شتحدد  �أ�شا�شية  عو�مل  جانب  �إىل 
ي��ق��ع �لخ���ت���ي���ار عليهم  ه���وي���ة م���ن 
يتو��شل  �أن  على  �لن�شخة  ه��ذه  يف 
�لعمل مع �للجنة �لأوملبية �لدولية 
للنهو�س  �ل���دول���ي���ة  و�لحت���������اد�ت 

دورها  وتعزيز  �ملحلية  ب��الحت��اد�ت 
و�مل�شاهمة يف تعزيز خططها خلل 
�مل��زي��د من  �ملقبلة لإق��ام��ة  �ل��ف��رتة 

هذه �لدور�ت وور�س �لعمل �ملهمة.
و�أك�����د �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �أن����ه على 
�لتو��شل  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لحت�������اد�ت 
��شتف�شار�ت  �أي  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
�لدور�ت  ه��ذه  بخ�شو�س  �إ�شافية 
د�ئما  ترحب  �لأوملبية  �للجنة  و�أن 
ل��ل��ج��م��ي��ع ب�������ش���در رح�����ب وت���ع���اون 

مثمر.

•• الفجرية-الفجر

حقق عمر نعمان �آل علي لعب نادي �ل�شارقة 
�ملركز  �لوطني،  ومنتخبنا  لل�شطرجن  �لثقايف 
�لأول يف بطولة �لإم��ار�ت �لفردية لل�شطرجن 
نادي  ��شت�شافها  و�لتي  �لرجال  لفئة  �ل�شريع 
تدخل  و�ل��ت��ي  و�لثقافة  لل�شطرجن  �لفجرية 
�ل��ذي ينظمها  �ملو�شم �حل��ايل  �شمن بطولت 
نوفوتيل  ف��ن��دق  بقاعة  وذل���ك  �للعبة،  �حت���اد 
بالكاأ�س  ن��ع��م��ان  ف���وز ع��م��ر  �ل��ف��ج��رية، وج����اء 
بعدما ح�شم �للقب بك�شر �لتعادل مع �إبر�هيم 
و�لثقافة  لل�شطرجن  دبي  نادي  لعب  �شلطان 

وزم���ي���ل���ه ج��ا���ش��م ع��ب��د�ل��رح��م��ن لع����ب ن���ادي 
 6 بر�شيد  �لثلثي  ت�شاوى  بعدما  �ل�شارقة 
ن��ق��اط، و����ش���ارك يف �ل��ب��ط��ول��ة 96 لع��ب��ا من 
ناديا من بينهم لعبي منتخبنا �لوطني   12
ل��ل��رج��ال و�ل�����ش��ب��اب و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني، ك��م��ا �شارك 
�شاحب  ب��ق��ر�ر  �مل�شمولة  �لفئات  م��ن  لع��ب��ون 

�ل�شمو رئي�س �لدولة. 
ح�شر �لفتتاح و�خلتام عبد�لعزيز �لعبدويل 
�أمني عام نادي �لفجرية لل�شطرجن و�لثقافة، 
�لبطولت  م��ن  �لأخ���رية  قبل  �لبطولة  وتعد 
�ملو�شم،  ل���ه���ذ�  �ل�����ش��ط��رجن  لحت�����اد  �ل���ف���ردي���ة 
وبطولة  للنخبة  �لم�����ار�ت  ب��ط��ول��ة  وت��ت��ب��ق��ى 

�ل����دوري �ل��ع��ام ل��ل��رج��ال و�ل�����ش��ي��د�ت وبطولة 
�للعبة يف  كاأ�س رئي�س �لدولة، وينتهي مو�شم 

دي�شمرب �ملقبل.
�لنعيمي  �أحمد  �ل��دويل  �حلكم  �لبطولة  �أد�ر 
رئي�س �حلكام و�حلكم �لحتاد �لدويل �شلمان 

�لطاهر و�حلكم �ملحلي حمد �ل�شيز�وي. 
و�أكد ح�شني خلفان �ل�شام�شي �أمني عام �حتاد 
�ل�شطرجن �أن م�شاركة هذ� �لعدد من خمتلف 
�أندية �لدولة يف �لبطولة رفع �مل�شتوى �لفني 
�ل�شريع  �ل�����ش��ط��رجن  ب��ط��ولت  �أن  ل��ه��ا خ��ا���ش��ة 
ت��ق��ام يف ي��وم و�ح���د وه��ن��اك �ه��ت��م��ام كبري من 
يف  وو�شعها  �لأن��دي��ة  ب��ني  بتنظيمها  �لحت���اد 

�إىل  �ل�شكر  �ل�شام�شي  ووج��ه  �ملو�شم.  �أج��ن��دة 
ن����ادي �ل��ف��ج��رية ل��ل�����ش��ط��رجن و�ل��ث��ق��اف��ة على 
�ل�شريك  ��شت�شافة �لبطولة وقال:” �لأندية 
على  نحر�س  ود�ئما   للحتاد  �ل�شرت�تيجي 
توزيع �لبطولت بني �لأندية لي�س فقط من 
�إع��د�د كو�در  �أج��ل  �أي�شا من  �أج��ل توزيعها بل 

�إد�رية وحتكيمية يف مثل هذه �لبطولت.
�أن م�شاركة �لفئات �مل�شمولة بقر�ر  و�أ�شار �إىل 
�إيجابي يف تطور  رئي�س �لدولة ت�شاهم ب�شكل 
�أمام  �ل��ب��اب  فتح  بجانب  �ل��لع��ب��ني،  م�شتوى 
�أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ك��ل بطولت 

�لحتاد، وهو ما نحر�س عليه د�ئما. 

عمر نعمان يتوج بكاأ�ص الإمارات 
لل�ضطرجن ال�ضريع

»الأوملبية الوطنية« تدعم الحتادات الأوملبية اإداريا وماديا وفنيا

•• دبي -الفجر

 �أعلنت �للجنة �ملنظمة يف نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية عن فتح باب 
�لت�شجيل للم�شاركة يف �شباق دبي �لثاين للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 43 قدما 
و�لذي ينظمه �لنادي يوم �ل�شبت �ملقبل �شمن روزنامة �ل�شباقات �لبحرية يف 

�ملو�شم �لريا�شي 2020-2019.
 و�عتمدت �للجنة �ملنظمة لل�شباق �لربنامج �لزمني �خلا�س باحلدث و�لذي يبد�أ 
با�شتكمال �إجر�ء�ت �لت�شجيل عرب جلنة �ل�شباقات يف �لنادي �شو�ء� باحل�شور 
للت�شجيل وذلك حتى  �ملخ�ش�س  �للكرتوين  �لر�بط  �أو عرب  �لنادي  �إىل مقر 
موعد �إغلق باب �لت�شجيل ظهر يوم �خلمي�س �ملقبل و�إعلن �لقائمة �لنهائية. 
ومن �ملقرر �أن يقام �شباق دبي �لثاين للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 43 قدما يوم 
�ل�شبت �ملقبل وينطلق ح�شب �شرعات �لرياح و�جتاه )�ل�شايبة( من عمق مياه 
�خلليج �لعربي كاملعتاد قبالة �شو�طئ لوؤلوؤة �خلليج دبي ومن ثم تبحر �لقو�رب 

�مل�شاركة نحو خط �لنهاية قبالة �شو�طئ جمري� 
 وبد�أت �للجنة �ملنظمة �لرتتيب لإجناح �ل�شباق �ملرتقب بالتن�شيق مع �شركاء 
�لنجاح من �لدو�ئر �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية ومن بينها �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة دبي وجهاز حماية �ملن�شات �حليوية و�ل�شو�حل )قيادة �ل�شرب �لر�بع( 
ل��لإع��لم )ق��ن��و�ت دبي  دب��ي  ب��دب��ي وموؤ�ش�شة  �مل���دين  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�رة 

�لريا�شية( و�شلطة مدينة دبي �مللحية وجمموعة نخيل �لبحرية.
 �جلدير بالذكر �أن نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية كان قد نظم وبنجاح 
�شباق   2020-2019 �لبحري  �لريا�شي  للمو�شم  �لفتتاحي  �حلدث  كبري 
�ل�شابع من �شهر  �ل�شبت  43 قدما يوم  �ل�شر�عية �ملحلية  دبي �لأول للقو�رب 
�شبتمرب �جلاري حيث �شارك ما ي�شل �إىل 79 قاربا �أبحرت مل�شافة 10 �أميال 
بحرية.  وتوج بطل لأول فعاليات �ملو�شم �لريا�شي �لبحري �جلديد 2019-

وبقيادة  �لرميثي  ر��شد  حممد  �لنوخذة  ملالكه   39 �شاهني  �لقارب   2020
�مل�شاركة  �لقو�رب  باقي  على  متفوقا  �ملري  ثاين  عابد  خليفة  �ل�شاب  �لنوخذة 

ومن بينها �لقاربني زلز�ل 217 “�لثاين” وبرق 230 “�لثالث«

يقام يف �ضواطئ لوؤلوؤة اخلليج ال�ضبت املقبل

فتح الت�ضجيل ل�ضباق دبي الثاين للقوارب ال�ضراعية 43 قدما

•• راأ�س اخليمة -الفجر

 160 �ل�شو�ن مب�شاركة  �أقيمت مبيد�ن  �لتي  �لرماية  �ختتمت م�شابقات 
�ل��ق��ط��اع��ات �ل�شرطية  �ل���رج���ال و�ل�����ش��ي��د�ت  وم���ن خمتلف  م��ن  ع��ن�����ش��ر�ً 
و�نتقاء  �إىل �ختيار  و�لتي هدفت   ، ر�أ�س �خليمة  �لعامة ل�شرطة  بالقيادة 
�لتي  �مل�شابقات  يف  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  فريق  لتمثيل  �لعنا�شر  �أف�شل 
ينظمها �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي. و��شتملت �مل�شابقات على رماية �مل�شد�س 
�لتكتيكية   و�ل��رم��اي��ة  �ل�شحون  ورم��اي��ة  و�ل�����ش��ي��د�ت  ل��ل��رج��ال  و�لبندقية 
و�لتي �قت�شرت على �لرجال فقط، و�أظهر �مل�شاركون قدر�ت عالية توؤكد 

�إمكانيتهم على �ل�شتفادة من �لربنامج و�إنهم قادرين على حتقيق �أف�شل 
�لنتائج و�عتلء من�شات �لتتويج يف كافة �مل�شابقات. 

ر�أ�س  �شرطة  ت��دري��ب  معهد  م��دي��ر  �لبكر  حممد  نا�شر  �ل��دك��ت��ور  و�أ���ش��اد 
�خليمة بالنتائج �لتي حققها �مل�شاركون و�لتي تب�شر با�شتفادتهم �لكبرية 
وموؤكد� حر�س  �ل�شحيحة  بال�شورة  ي�شريون  �إنهم  قائًل  �لربنامج،  من 
وتعزيز  منت�شبيها  كفاءة  رفع  على  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
قدر�تهم من خلل تنظيم مثل هذه �مل�شابقات �لتي ت�شهم بالو�شول �إىل 
�لهدف �ملن�شود، لفتا �إىل �أن بطولت �لرماية تعد من �لبطولت �لهامة يف 

جهاز �ل�شرطة كونها تنمي مهار�ت منت�شبيها وتزيد قدر�تهم.

اختتام م�ضابقات الرماية ب�ضرطة راأ�ص اخليمة 
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•• القاهرة-الفجر

و����ش��ل��ت �ل����دورة �ل��ت��دري��ب��ي��ة لإع���د�د 
مدربي ريا�شة �لفلور بول للأوملبياد 
بالقاهرة  ت���ق���ام  و�ل����ت����ى   ، �خل����ا�����س 
�أعمالها فى جزئيها �لنظري و�لعملي 
هي  و�لفلوربول   ، �لثاين  يومها  فى 
للأوملبياد  �ل�شتوية  �لريا�شات  �أح��د 
�خل����ا�����س و�ل����ت����ي ���ش��ي��ت��م �إدخ����ال����ه����ا 
�لعاملية  للألعاب  ��شتعد�د�  باملنطقة، 
عام  بال�شويد  �شتقام  �لتى  �ل�شتوية 
من خ��لل  قيام �خلبري    ،  2021
�للجنة  رئي�س  �شتني هومان   �ل��دول 
�لدوىل  �خل��ا���س  ب��الومل��ب��ي��اد  �لفنية 
مب�شاركة   ، للعبة  �ل���دوىل  و�لحت����اد 
م��درب��ني م��ن 11 دول���ة ع��رب��ي��ة  من 
م�شر ، �ملغرب ، �لإم���ار�ت  ، �لأردن ، 
تون�س ، �ل�شود�ن ، �لكويت ، �ل�شعودية 
با�شتكمال  فل�شطني   � ليبيا   ، عمان   ،
�جل���زء �ل��ن��ظ��ري م��ن �ل����دورة و�شمل 
ب��رن��ام��ج �ل���ي���وم �ل��ث��ان��ى م���ن �ل����دورة 
كيفية تنمية مهار�ت �للعب وو�شع 
م�شتعر�شا    ، �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �خل���ط���ة 

�لعامل  بطولة  م��ن  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 
�لأخ��رية ، و�لتوقف عند �لعديد من 
�ملكان  ، و�لتى �شملت حت��دد   �للعبات 
 ، �مل��رم��ى  �ل���ذى يتحرك فيه ح��ار���س 
م�شموح  غ��ري  �حل��ار���س  منطقة  و�ن 
لعب بالدخول  �إىل منطقة �حلار�س 
خا�شة و�أن حار�س �ملرمى يجل�س على 
�جلز�ء  ركلة  ب��اأن  مو�شحا   ، ركبتيه 
ت��ل��ع��ب م��ن ن��ق��ط��ة �جل����ز�ء . وتوقف 
�ل�ش�ش�س  ع���ن���د  �ل����ع����امل����ى   �خل���ب���ري 
�مل��درب من  بها  يقوم  �لتى  و�لقو�عد 
�أجل �عد�د �للعب ، �شو�ء لكت�شابه 
بالكرة  و�جل��رى   ، �لأ�شا�شية  �ملهار�ت 
رفع  و���ش��رورة    ، �مل�شرب  و��شتخد�م 
و�أن  خا�شة   ، للعبة  �لبدنية  �للياقة 
بلياقة  �للعب  لتمتع  حتتاج  �ملبار�ة 
يقوم  و�أن  خ��ا���ش��ة   ، ع��ال��ي��ة  ب��د�ن��ي��ة 
�جلزء  فى  م�شاركته  خ��لل  باجلرى 
�ل�����ذى ي��ل��ع��ب ف��ي��ه��ا م�����ش��اف��ة كبرية 
�جلرعات  ت�����ش��م��ل  �أن  و�����ش����رورة   ،.
�لتدريبية على عملية ت�شويق و�إمتاع 
مر�حل  �أرب���ع  هناك  و�أن   ، �للعبني 
�إع��د�د للعب ، وهى مر�حل مهمة ، 

يجب على �ملدرب و�شعها فى �لعتبار 
عن و�شعه خلطته �لتدريبية .

ورك��ز هومان خ��لل �جل��زء �لنظرى 
على �شرورة �أن ي�شع �ملدرب فى ذهنه 
���ش��رورة م�����ش��ارك��ة ك��ل �ل��لع��ب��ني فى 
�أوقات م�شاركتهم  ، و�أن يكون  �ملبار�ة 
مت�شاوية ، و�أن  �لطاولة “�لرتبيزة” 

�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل���ل���ح���ك���ام ت����ر�ق����ب هذه 
�ألعاب  ف���ى  ، ح��ي��ث لح����ظ  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
ل  �ملدربني  بع�س  �أن  �لنم�شا2017 
�مل�شتوى  �شاحب  �للعب  ي�شاركون 
�ل�شعيف ، وهو �أمر غري جيد ، ومن 
هنا يجب على �ملدرب �ختيار لعبني 
كل  ي�شارك  ، حتى  �مل�شتوى  متقاربي 

�للعبني فى �ملبار�ة �لو�حدة .

اأول كاأ�ش اإقليمي 2019
و�ف����ق �مل��ه��ن��د���س �أمي����ن ع��ب��د �لوهاب 
�ل���رئ���ي�������س �لإق���ل���ي���م���ي ع���ل���ى �ق�����رت�ح 
�لإقليمية  للرئا�شة  �لفنية  �للجنة 
�لدين  حميي  عماد  د.  م��ن  و�مل��ك��ون��ة 

م���دي���ر ع�����ام �ل���ري���ا����ش���ة و�ل���ت���دري���ب 
�لألعاب  ع��ام  مدير  �ل��ف��وىل  و�شريف 
بتعديل  �قرت�حهم  على  و�مل�شابقات 
للفلوربول  �إقليمى  كاأ�س  �أول  موعد 
 2019 نوفمرب  �شهر  خ��لل  ليقام 
�ملر�شحة   دول  �ل�شت  تتمكن  وحتى   ،
�لعاملية  �للعاب  فى  �ملنطقة  لتمثيل 

�ل�����ش��ت��وي��ة ب��ال�����ش��وي��د م����ن �لع������د�د 
�ل�شتوية  �لعاملية  لللعاب  و�لتجهيز 
�لتى �شتقام بال�شويد 2021 ،  حيث 
م�شاركة  ب��ول  �لفلور  ريا�شة  ت�شهد 
�لعامل  دول  خمتلف  م��ن  دول��ة   50
�جلزء  خ��لل  �مل��درب��ني  و�أن  ، خا�شة 
�لتدريبية  �ل��������دورة  م����ن  �ل���ن���ظ���رى 
و�لتى �أقيمت مبركز �شباب �جلزيرة ، 
تاأكدو� من �إمكانتهم �إعد�د جمموعة 
من �للعبني لتكون �لفريق ، و�لذى 
يتكون من 8 لعبني بينهم حار�شني 
ي��ت��ك��ون من  �ل��ف��ري��ق  ، و�أن  ل��ل��م��رم��ى 
تغري  عملية  و�أن   ، لع��ب��ني  خم�شة 
�للعبني تتم على مد�ر زمن �ملبار�ة 
، حيث تقام �ملبار�ة على مدى �شوطني 

زمن كل �شوط ع�شر دقائق .

العملي مبركز �ضباب اجلزيرة
وكان �جلزء �لعملي �لذى �أقيم مبركز 
م�شاركة  ج��لل  م��ن  �جل��زي��رة  �شباب 
جميع �ملدربني �مل�شاركني فى �لدورة 
�شالح �لعلوي )�ملغرب( ،�شذى حممد 
،يحيى  فل�شطني(   ( دو�ب�����ش��ة  �أح��م��د 

�جلنيبي)  �حلرتو�شي  حمد  حممد 
�لإم��ار�ت( ، ،حممد مو�شى) �لأردن( 
بلقا�شم هميله )تون�س(  ،�إينا�س بنت 

،�أحمد �أدم �أحمد حممد
�لع�شفور  خ��ال��د  ،�شعود  )�ل�����ش��ود�ن( 
)�لكويت  ح�شونة  �شيد  م�شطفى   ،
عبد�لفتاح  ����ش���ي���د  م�������ش���ط���ف���ى   ،)
�ملجيد  ع���ب���د  �أم������ني  ���ش��م��ري  ،�أح����م����د 
�إبر�هيم  �ل��ع��ال  عبد  ح�شني  ،حممد 
)م�����������ش�����ر(،م�����اه�����ر ب������ن خ����ل����ي����ل بن 
�إبر�هيم �جل��ري، رو�ن ماجد حممد 
�ل�����ش��ل��ي��م��اين ،ف���ار����س م��اج��د حممد 
بن  (،ه���لل  )�ل�شعودية  �ل�شليماين 
عمان(  �ل�شيابي)  خلفان  بن  حممد 
،ع��ب��د �ل���ق���ادر ع��ب��د �هلل �ل����غ����ر�وي ) 
ل��ي��ب��ي��ا( ح��ي��ث ق���ام���و� ب��ال��ت��ع��ام��ل مع 
��شتخد�م  وعملية   ، و�ل��ك��رة  �مل�شرب 
وعملية   ، بالكرة  و�جل��رى   ، �مل�شرب 
�أ�شا�شية  �أمور  ، وكلها  بالكرة  �جلرى 
لبد من �أن يكت�شبها �للعب ، و�لتى 
ميكن �كت�شابها من خلل �لتدريبات 
�للعب  م�����ش��ارك��ة  وق��ب��ل   ، �مل�شتمرة 

بامل�شاركة يف �ملباريات ..

بعد اقرتاح اللجنة الفنية لختيار 6 دول لعاملية �ضتوية ال�ضويد 2021

مب�ضاركة الإمارات اأعمال الدورة التدريبية لإعداد املدربني توا�ضل اأعمالها

•• اأبوظبي-الفجر

�نطلقت على ملعب �ل�شيخ ز�يد للكريكيت باأبوظبي مباريات �ملو�شم �لثاين من 
بطولة �لت�شامح للكريكيت �لتي تنظمها وز�رة �لت�شامح بالتعاون مع جمل�س 
�ملحلية و�خلا�شة، حيث  �ملوؤ�ش�شات  ورعاية عدد كبري من  �لريا�شي  �أبوظبي 
يتناف�س يف �لبطولة 20 فريقا ميثلون كافة �ملناطق �لعمالية على م�شتوى 
�لدولة وت�شم ما يزيد على 300 لعبا، يتناف�شون على مدى �شهرين، و�شط 

�أجو�ء حما�شية لتختتم �لبطولة يف 15 نوفمرب �لقادم.
�للعبة  م��ن حم��ب��ي وع�����ش��اق  غ��ف��ري�ً  ج��م��اه��ريي��اً  �ل��ي��وم �لأول ح�����ش��ور�ً  �شهد 
�ل��دول��ة بجانب متابعة  �ملقيمة يف  �لآ���ش��ي��وي��ة  و�أب��ن��اء �جل��ال��ي��ات  �ل��ع��م��ال  م��ن 
�لأدور�  �إىل  للو�شول  قوية  مناف�شات  �شهدت  �لتي  �لبطولة  لفعاليات  و��شعة 

�لنهائية.
20 دولة  �لهو�ة و�ملحرتفني من حو�يل  �مل�شاركة لعبني من  �لفرق  وت�شم 

ثم  بعدما  �لثاين،  مو�شمه  يف  �لبطولة  كاأ�س  عن  بحثا  فرقهم  يف  ينتظمون 
رغبة  ب�شبب  حاليا  فريقا   20 �إىل  �لأول  �ملو�شم  يف   16 م��ن  �ل��ف��رق  زي���ادة 

�لكثريين يف �مل�شاركة من كافة �إمار�ت �لدولة.
وجاءت نتائج �ملبار�يات �ل�شت �لتي �أقيمت مبلعب �ل�شيخ ز�يد للكريكيت كما 
يلي : فوز فريق �لعتيبة لبوتيل على ن�شور �لربكة ب23 نقطة، وفوز منور 
�أ�شود  على   ASLC ملوك  وف��وز  نقطة،   25 �ل�شعديات  �شقور  على  ماير 
دوتكو ب29 نقطة، وفوز �أبطال غاندي على رو�د �لإمار�تي ب�24 نقطة، وفوز 
NBBعلى  و�أخ��ري فوز فريق  �لإ�شكان ب11 نقطة،  �ل�شحر�ء على  �شقور 
فريق �لتحدي ب6 نقاط ، على �أن ت�شتكمل �لبطولة خلل �لأ�شابيع �ملقبلة.

وقال معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح ر�عي �لبطولة 
و�لأجو�ء  �لعمال  و�ملتابعة من جانب  �لزخم  بهذ�  �لثاين  �ملو�شم  �نطلق  �إن 
�لإيجابية و�لتفاعل �لإيجابي بني كافة �جلن�شيات �مل�شاركة بالبطولة، ميثل 
�أحد �أهم �أهد�ف وز�رة �لت�شامح من تنظيم هذ� �حلدث، موؤكد� �أن للريا�شة 

دور �إيجابي يف تعزيز قيم �لت�شامح و�لتعاي�س و�لتناغم بني �جلميع وهو ما 
يعرف بالروح �لريا�شية، موؤكد� �أنه يح�شر د�ئما على م�شاركة عمال �لإمار�ت 
�لوطن  نه�شة  يف  �لكبري  لدورهم  تقدير�  �ملختلفة  و�ن�شطتهم  �حتفالتهم 

وتطوره �مل�شتمر.
�أن قيادتنا �لر�شيدة تويل عمال �لإم��ار�ت كل �لدعم و�لهتمام  و�أكد معاليه 
كما  �لدولة،  تعي�شها  �لتي  �ل�شاملة  و�لتنمية  �لنه�شة  يف  �شركاء  باعتبارهم 
حتر�س كافة موؤ�ش�شات �لدولة على ح�شول �لعمال على كافة حقوقهم ومبا 
موؤ�ش�شات  كافة  �لو��شعة من  �مل�شاركة  �أن  موؤكد�  �لإن�شان،  يتو�فق مع حقوق 
مل�شتوى  تقدم �شورة حقيقية  �لبطولة  �ملجتمع �حلكومية و�خلا�شة يف دعم 
�لإمار�تي، وتوؤكد قوة  �ملجتمع  �لإن�شانية د�خل  �لتعاي�س و�لت�شامح و�لأخ��وة 

ومتانة وتلحم �ملجتمعي.
و�أ�شاف معاليه �إن �لإمار�ت تقدر غاليا م�شاهمات �لعمال يف �لتنمية �ل�شاملة 
�أن��ه منذ  ب��ارز�، موؤكد�  �أ�شبحت مثال عامليا  �لتي  تعي�شها، ويف نه�شتها  �لتي 

تاأ�شي�س هذ� �لوطن على يد �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
-طيب �هلل ثر�ه- وهي ترحب باملوهوبني و�لطموحني للعي�س و�لعمل برعاية 
ودعم قيادتها، وتعلمنا جميعا من �لو�لد �ملوؤ�ش�س �حرت�م �جلميع و�لتعامل 
مع كافة �ملقيمني على �أر�س هذ� �لوطن كمكون مهم يف جمتمع، يف ظل �أخوة 

�ن�شانية تقدر �جلميع وحترتم حقوق �لإن�شان.
ومن جانبهم عرب قادة �لفرق �مل�شاركة يف �لبطولة عن �شعادتهم بالوجود يف 
�لريا�شة يف  �أن ممار�شة  �لتو�يل، موؤكدين  �لثاين على  �ملناف�شة للعام  �أج��و�ء 
�لإن�شان  لدى  و�حليوية  �لن�شاط  جتدد  ريا�شية،  ومناف�شة  �حتفالية  �أج��و�ء 
�لتي  �لكبرية  باجلهود  م�شيدين  و�لإب���د�ع،  �ل�شتمر�ر  على  �لقدرة  ومتحنه 
�لعمال �شو�ء يف مو�قع �لعمل  �لإم��ار�ت قيادة و�شعبا يف رعاية ودعم  تبذلها 
�أو �لإقامة، كما �أنها حري�شة على �أن ت�شلهم كافة حقوقهم �إ�شافة �إىل توفري 
�لبطولة  �أن  موؤكدين  هو�يتهم،  وتطوير  مهار�تهم  لتنمية  �أمامهم  �ل�شبل 

مبثابة فر�شة للقاء و�ل�شتمتاع يف �أيام �لإجازة يك�شر روتني �لعمل �ليومي.

للكريكيت  الت�ضامح  بطولة  يف  فريقا   20

حقق �ملهر حيان ليا�س لإد�رة �شباقات �خليل �لعائدة ل�شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، �جناز�ً 
للخيول  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  بلقب  بفوزه  �أم�س  جديد� 
دونكا�شرت  م�شمار  يف  �أقيمت  �لتي  �لتا�شعة  مبحطته  �لأ�شيلة  �لعربية 

باململكة �ملتحدة، يف ختام �لديربي �لعربي �لربيطاين.
وو��شل حيان �بن �ملهر منجز و�لفر�س دعوة �ملولود بتاريخ -10 05 - 
عرو�شه �لقوية يف �مل�شامري �لأوروبية وتاألقه �لكبري وهيمنته   ،2019
�إىل  �نت�شار�ته  ر�شيد  ورفع  و�لفرن�شي،  �لربيطاين  �لديربي  لقبي  على 

�لعاملية  �ملكانة  على  ليوؤكد  م�شاركات،   6 �أ�شل  من   4
�لكبرية و�لإجناز�ت �لإمار�تية �ملبهرة يف �أعرق �مل�شامري 
�لأوروبية، وذلك ب�شعار �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
نهيان �لذي يقود �خليل �لعربي لأعلى �ملر�تب �لعاملية، 
و�لنجاحات  �لنت�شار�ت  �أبهى  �شموه  خيول  حتقق  كما 
يعك�س  مب��ا  و�لعاملية،  �لأوروب��ي��ة  �مل�شامري  خمتلف  يف 
�لهتمام �لكبري ل�شموه و�ملكانة �ملرموقة �لتي تقف بها 
�حد  متثل  و�لتي  �خليل  �شباقات  �ليوم” يا�س” لإد�رة 

�هم �ملوؤ�ش�شات و�ملر�بط �لعاملية �لكبرية.
�ألف   55 يفوق  �ل�شباق ح�شور�ً جماهريياً كبري�ً  �شهد 
يف  ليجر  �شانت  م��ه��رج��ان  �شمن  �أق��ي��م  و�ل���ذي  متفرج 
�لهادفة  �خلطط  عك�س  ما  �لعريق،  دونكا�شرت  م�شمار 

�ملهرجانات  و�أكرب  �هم  �ل�شباق �شمن  تنظيم  باختيار  �ل�شادقة  و�جلهود 
�جلديد  �لنجاح  ومع   .. �ملتحدة  �ململكة  يف  �لكربى  �خلم�س  �لكل�شيكية 
 175 9 جولت  ملحطة بريطانيا، بلغ �جمايل �حل�شور �جلماهريي يف 
�ألف متفرج يف �أر�س �مل�شامري �لعاملية �لتي �أقيمت فيها �جلولت مع تبقي 

يف بولند� و�ملغرب و�ل�شعودية. حمطات   3
كانت �لرت�شيحات ت�شري قبل �نطلق �ل�شباق �إىل فوز حيان باللقب، وجاءت 
متو�فقة مع �نطلقة �ل�شباق �لذي �أقيم �شمن �لفئة �لأوىل “جروب 1” 
مل�شافة 2000 مرت و�ملخ�ش�س للمهور و�ملهر�ت من عمر �أربع �شنو�ت فما 
فوق، وبلغت جمموع جو�ئزه 80 �ألف جنيه �إ�شرتليني، حيث �نطلق حيان 
يوريتز مينديز�بال،  �لفار�س  �شان�شيز، وقيادة  �ملدرب فريدريك  باإ�شر�ف 
من �لبو�بة رقم 1، وتقدم �أبن غدير ل�يا�س لإد�رة �شباقات �خليل �لعائدة 
�ملرحلة  يف  �ملجموعة  ل�شد�رة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو 
�لأوىل لل�شباق، وظل حيان وميلبي �بن د�ح�س باإ�شر�ف توما�س فور�شي 
وقيادة �لفار�س جوليان �أوجيه، يف �خللف يف حالة ترقب �لفر�شة �ملنا�شبة 
قبل  من  تكتيكية  وبقر�ءة  ثابت  مب�شار  ي�شري  �ل�شباق  وظل  للنطلق، 

فر�شان حيان وميلبي و�بن غدير، قبل �أن ينجح حيان يف �تخاذ موقعاً 
بعمق �مل�شتقيم، وبد�أ تدريجياً بالتقدم نحو �لمام ، ومع �قرت�ب �لفر�شة 
��شتجابة حيان  ، كانت  800 مرت  �لنهائية لل�شباق مع تبقي  يف �ملرحلة 
باندفاع  فانطلق  مينديز�بال،  يوريتز  �لفار�س  لطلبات  وفورية  �شريعة 
كبري وبقوة مذهلة �أبعدت �بن غدير من �ل�شد�رة و��شتمر بالتقدم و�شط 
مطاردة قريبة من ميلبي �لذي �ندفع بقوة وب�شورة مفاجئة يف �لأمتار 
�لأخرية، بيد �أن حيان كان �لأقوى وجنح يف �حلفاظ على �شرعة خطو�ته 
و�ندفاعه �لكبري، ليح�شم �ملوقعة و�للقب بفارق رقبة عن ميلبي، وقطع 

قدره  ب��زم��ن  �ل�����ش��ب��اق  م�شافة  �ل��ب��ط��ل 
ميلبي  وح���ل  دق��ي��ق��ة،   2:16:89
ث��ان��ي��اً ب���ف���ارق ط��ول��ني ورب����ع ع���ن �بن 
�مل��رت��ب��ة �لثالثة،  �ل���ذي ج��اء يف  غ��دي��ر 
�جلماهري  �ع����ج����اب  ح���ي���ان  ل��ي��ك�����ش��ب 
�لتي توقعت له م�شتقبًل  �لإجنليزية 
و�عد�ً يف �شباقات �خليل �لعربية على 

�ل�شعيد �لعاملي.
�شعادة  �لفائزين  وت��وج  �ل�شباق  �شهد 
جمل�س  م�شت�شار  �ل��رح��م��اين  في�شل 
�أبوظبي �لريا�شي م�شرف عام �شل�شلة 
للخيول  �لدولة  رئي�س  كاأ�س  �شباقات 

�لعربية �لأ�شيلة، و�شعيد �ملهريي ممثل جمل�س �أبوظبي �لريا�شي وقاما 
يوريتز  و�ل��ف��ار���س  �شان�شيز،  ف��ري��دري��ك  للمدرب  �للقب  ك��وؤو���س  بت�شليم 

مينديز�بال.
�أكتوبر   27 بتاريخ  �لكاأ�س  تنتقل  �لتا�شعة،  �لربيطانية  �ملحطة  وبختام 
لتقام يف بولند� للمرة �لأوىل وهي من �ملحطات �جلديدة للجنة �ملنظمة 
و�شتكون �ملرحلة �خلتامية للجولت �لأوروبية، وبعدها �شتقام يف �ململكة 
على  �ل�����ش��ت��ار  وي�����ش��دل   2019 ن��وف��م��رب   17 ب��ت��اري��خ  �ل�شقيقة  �مل��غ��رب��ي��ة 
ن�شختها �ل�شاد�شة و�لع�شرين مبحطة �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة 

�لتي �شتقام بتاريخ 5 دي�شمرب 2019.
وهناأ �شعادة مطر �شهيل �ليبهوين �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�ملهر  تتويج  �لرئا�شة مبنا�شبة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
حيان بلقب �ملحطة �لربيطانية �لتا�شعة �لتي تقام �شمن �شباقات �لكاأ�س 

�لغالية يف �لقارة �لأوروبية.
�ل�شيخ  تاأكيد�ً جديد�ً على مكانة خيول �شمو  �إجن��از حيان ميثل   : وق��ال 
�أعرق  لها  ت�شهد  �لتي  �لكبرية  و�نت�شار�تها  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 

�آخر على دوره �شموه �لكبري يف  �مل�شامري �لأوروبية و�لعاملية، وهو دليل 
�لعاملية، �نطلقا من �هتمامه  دعم خيول �لإم��ار�ت للتاألق يف �مل�شامري 

ورعايته �ملتو��شلة باخليل �لعربي �لذي يعا�شر �زهى مر�حل تطوره.
�لكبرية  و�ملنجز�ت  �لتنظيمية  بالنجاحات  فخورون  �ليبهوين:  و�أ�شاف 
�لتي �شجلها �حلدث بجانب �لأ�شد�ء �لعاملية �لو��شعة من قبل �جلماهري 
�إقامة وتنظيم �حلدث يف �هم  وو�شائل �لإعلم و�مللك و�ملربني، يف ظل 
�ملهرجانات �لكل�شيكية يف �ململكة �ملتحدة وباأعرق �مل�شامري �لإجنليزية 
�ألف   55 �كر من  �أن ح�شور ومتابعة  ، موؤكد�  دونكا�شرت  مثل م�شمار 

باإ�شم  ي���ق���ام  �ل�����ذي  ل��ل��ح��دث  م��ت��ف��رج 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
وي��ت��زي��ن �مل�����ش��م��ار ب���اأع���لم �لم�����ار�ت 
و�شعار�ت �لكاأ�س �لغالية ، متثل �إجناز� 
���ش��م��و �ل�شيخ  ل��ل��دول��ة ول���روؤي���ة  م��ه��م��ا 
ومل�شرية  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
�حلدث �لذي ج�شد من جديد مكا�شب 
م��ه��م��ة مب���ا ي���و�ك���ب ���ش��م��ع��ة �لم�����ار�ت 

�لطيبة.
�لرحماين  ف��ي�����ش��ل  ����ش���ع���ادة  وت����وج����ه 
ل�شمو  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �لتهاين  بخال�س 

�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، بفوز �ملهر حيان بالديربي �لإجنليزي 
و��شافة لقب جديد له بعد �لظفر بالديربي �لفرن�شي، موؤكد� �أن �لروؤية 
�لثاقبة و�لتوجيهات �ل�شديدة ل�شموه و�هتمامه �لكبري قاد لإعلء مكانة 
خيول يا�س لتناف�س �أقوى و�أف�شل خيول �لعامل وحتقيق �إجناز�ت كبرية 

با�شم �لإمار�ت.
وقال �إن �لإمار�ت �شطرت ملحمة عاملية �مام ح�شور جماهريي يفوق 55 
�لف متفرج �شهده م�شمار دونكا�شرت يف �ململكة �ملتحدة ، بعر�قة وم�شرية 
حليان  �لكبري  و�لنت�شار  ن�شخة،   26 م��د�ر  على  �ملمتدة  �لغالية  �لكاأ�س 
ب�شعار �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان ، م�شيفا : نعرب عن فخرنا 
�لعربية  للخيول  �ل��دول��ة  رئي�س  كاأ�س  �شجلتها  �لتي  �لكبرية  باملنجز�ت 
و�لذي  ليجر  �شانت  مهرجان  �شمن  �أقيمت  �ل��ت��ي  دونكا�شرت  ج��ول��ة  يف 
�ملنظمة  �للجنة  قبل  من  �ملتبعة  �ملتطورة  �خلطط  ظل  يف  �ختياره  ج��اء 
وباأهم  �مل�شامري  باأعرق  �لغالية  �لكاأ�س  �شباقات  �إقامة  على  تعمل  و�لتي 
ودور  �ل�شامي  ونهجها  �لإم���ار�ت  بر�شالة  للتعريف  �لعاملية  �ملهرجانات 
بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  ��ش�شه  �لذي  �لر�شيدة ومكانة �حلدث  �لقيادة 

�شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه” ، فكانت لهذه �لعو�مل �لأثر �لكبري 
و�ولوية مهمة لدى �للجنة �ملنظمة للو�شول بر�شالة �حلدث للعاملية.

وتابع : نبارك ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، �لإجناز�ت �جلديدة 
كافة  9 حمطات جابت خللها  بعد مرور  �لغالية  �لكاأ�س  �شجلتها  �لتي 
دول �لعامل وحققت ح�شور�ً جماهريياً كبري�ً بلغ 175 �لف متفرج من 
�شل�شلة  ختام  على  حمطات  ث��لث  تبقي  مع  �لعريقة،  �مل�شامري  �أر�شية 
�ل�شباقات �ملكونة من 12 حمطة، �لمر �لذي ج�شد �إجناز�ت كبرية على 
كافة �لأ�شعدة، حيث �لرتويج لهوية �لإمار�ت �لتي تتمتع ب�شمعة عاملية 
�لأمم  بطليعة  خللها  تقف  ك��ب��رية  ومكانة  مرموقة 
بجانب  �ل��ر���ش��ي��دة،  �ل��ق��ي��ادة  حت��ت  �حلكيمة  ب�شيا�شتها 
�لتعريف باإرث وتر�ث �لإمار�ت �لأ�شيل وحر�شها على 
�إعلء �خليل �لعربي ودعمها �ملتو��شل للملك و�ملربني 
خمتلف  م��ع  �لتو��شل  لتج�شيد  �لكبرية  و��شهاماتها 

�شعوب �لعامل يف عام �لت�شامح بر�شالة �ل�شلم و�ملحبة.
كما هناأ �شعيد �ملهريي ممثل جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
�لباهر  بالفوز  نهيان،  �آل  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن  �شمو 
لكاأ�س  �لتا�شعة  �ملحطة  بلقب  حيان  �ملهر  حققه  �ل��ذي 
دونكا�شرت  يف  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لدولة  رئي�س 
، موؤكد� �أن �لنت�شار �لكبري ميثل �إجناز� عامليا ونتاجاً 
قاد  �لذي  �لكبري  ودعمه  �لثاقبة  �شموه  لروؤية  حقيقيا 

خيول يا�س لأعلى �ملر�تب مب�شامري �لعامل.
وقال �إن �حل�شور �جلماهريي �لكبري و�لتفاعل �ملميز يف ظل �لنجاحات 
�لتي �شجلتها �ملحطة �لتا�شعة، دللة و��شحة على قيمة �حلدث �لعاملية 
بجانب متانة �لعلقات �لتاريخية و�لرو�بط �لقوية �لتي جتمع �لمار�ت 
باململكة �ملتحدة و�ملكانة �لكبرية �لتي قطعتها يف ظل �لهتمام �لكبري من 
�لقيادة �لر�شيدة �لتي حتر�س على �لتو�جد يف �ملقدمة مبختلف �ملحافل 

�لعاملية.
�أهم  �ل��ذي يعد من  �شانت ليجر  �أن تنظيم �حل��دث يف مهرجان  و�أ�شاف 
�ملهرجانات �لتي تهتم ب�شباقات �خليول �لكل�شيكية يف �لعامل و�لتو�جد 
وجناحا  �لغالية،  للكاأ�س  كبري�ً  مك�شباً  يعد  �ل�شهري  دونكا�شرت  مب�شمار 
جديد� خلطط �هتمام �لدولة بابر�ز هذ� �لرت�ث �لعريق �ملتجذر و�هميته 
�لكبرية يف �حلفاظ على منجز�ت �ملا�شي و�لرتويج لعر�قة و��شالة �خليل 
�لعربي �لذي �هتم به �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب 
�لعاملية،  و�مل�شامري  �ملحافل  �شتى  يف  �علئه  م�شرية  “ ودع��م  ث��ر�ه  �هلل 

خ�شو�شا و�ن �حلدث يقام يف عام �لت�شامح.
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�أن��دي��ة دوري  تلقي طلبات تر�خي�س  �ل��ق��دم  �لإم����ار�ت لكرة  ب��د�أ �حت��اد 
-2020 �لريا�شي  �ملو�شم  بد�ية من  �شيطبق  �لذي  و  �لأوىل  �لدرجة 

جلنة  قبل  م��ن  حت��دي��ده��ا  مت  �ل��ت��ي  �خلم�شة  للمعايري  وف��ق��ا   2021
�لرت�خي�س و�ملطبقة حاليا على �أندية �ملحرتفني وهي �ملعيار �لريا�شي، 
�إىل  �إ�شافة  و�ملالية  و�لقانونية   ، و�لإد�رة  و�ملوظفني  �لتحتية،  و�لبنية 
�أي  ي�شكل  رئي�شي مبا ل  تندرج حتت كل معيار  �لتي  �لفرعية  �ملعايري 

�أعباء مالية �إ�شافية.
جلنة  رئي�س  �ل��ك��رة  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لكثريي  م�شلم  �أك��د  و 
لئحة  و�شع  يف  �شاهمت  �للجنة  �أن  �لأوىل  �ل��درج��ة  �أن��دي��ة  تر�خي�س 

�أ�شاد يف  �لذي  �لقدم  �لآ�شيوي لكرة  �لرت�خي�س وباإ�شر�ف من �لحتاد 
خطاب ر�شمي لحتاد �لكرة ببدء �تخاذ �خلطو�ت �ملبدئية لتفعيله كونه 

يطبق لأول يف منطقة �خلليج �لعربي.
طلبات  تلقي  وه��ي  �لأوىل  باملرحلة  ب��د�أن��ا   “  : �للجنة  رئي�س  ق��ال  و 
�لزيار�ت  بعد  �لآ�شيوي  ملعايري �لحتاد  �لرت�خي�س وفقا  لنيل  �لأندية 
ل�شرح  للأندية  �لرت�خي�س  جلنة  عمل  فريق  بها  ق��ام  �لتي  �مليد�نية 
كيفية �لنتقال �ل�شل�س من دوري �لدرجة �لأوىل لدوري �ملحرتفني “ 
.. م�شري� �إىل �أن �لهدف من هذه �ملرحلة هو تطوير عمل تلك �لأندية 
ي�شهل  �لتحتية مبا  و�لبنية  و�ملن�شاآت  و�لتنظيمية  �لفنية  �لنو�حي  من 

من مهمة �أندية �لأوىل عند �ل�شعود �إىل �ملحرتفني.
و تنوي جلنة تر�خي�س �أندية �لدرجة �لأوىل خلل �ل�شهر �جلاري عقد 
كرة  قانون  �لتعديلت �جلديدة يف  و  �لتحكيمية  للم�شائل  ور���س عمل 
�لقدم مب�شاركة لعبي �لفريق �لأول باأندية �لدرجة �لأوىل ، بالتعاون 
ل��ور���ش��ة ع��م��ل مل�شوؤويل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ك��رة،  �إد�رة �حل��ك��ام يف �حت���اد  م��ع 
�لرت�خي�س يف �أندية �لدرجة �لأوىل �شيتم خللها تدريبهم على كيفية 
�ملوعد  ويف  �لرت�خي�س  لئحة  ح�شب  �للزمة  �لبيانات  جميع  �إر���ش��ال 
�لزمني �ملحدد للتنفيذ، بالإ�شافة لكيفية رفع هذه �مل�شتند�ت و�لوثائق 

.CLAS على �لنظام �لإلكرتوين للحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم

الحتاد الآ�ضيوي ي�ضيد بنظام تراخي�ص اأندية الدرجة الأوىل يف الإمارات بنزميا يدخل قائمة الـ »توب 20«
�شجل مهاجم ريال مدريد �لإ�شباين، �لفرن�شي كرمي بنزميا هدفني يف مبار�ة 

فريقه �أمام ليفانتي �شمن مناف�شات �جلولة 4 من “�لليغا«.
وقبل �ملبار�ة، كان يف �شجل كرمي بنزميا �لتهديفي يف �لليغا 150 هدفاً، يحتل 
بها �ملركز رقم 21 يف قائمة �لهد�فني �لتاريخيني لبطولة �لدوري �لإ�شباين.

 316 له يف   152 رقم  للهدف  �لفرن�شي، و�شل  �شجلهما  �للذين  وبالهدفني 
 151 بر�شيد  �ل�20  �ملركز  �شاحب  �إ�شكوديرو  �أدري���ان  على  ليتفوق  م��ب��ار�ة، 
 417 �ل�152 هدفاً يف  هدفاً. ويت�شاوى بنزميا مع جوليو �شالينا�س �شاحب 
مبار�ة، و�شبق له و�أن �رتدى قم�شان �لعديد من �لأندية يف �لليغا، بينما بنزميا 

مع ريال مدريد فقط.
قائمة  يف  �شالينا�س،  على  متفوقاً  �ل�19  �مل��رك��ز  بنزميا  ك��رمي  يحتل  وب��ه��ذ� 

�لهد�فني �لتاريخيني لبطولة �لدوري �لإ�شباين �ملمتاز. 
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الفجر الريا�ضي

 43 �أم�س �لول يف ح�شد  �أبطال وبطلت �لإم��ار�ت بريا�شة �جلوجيت�شو  جنح 
ميد�لية ملونة يف مناف�شات �ليوم �لأول من �جلولة �لثالثة للن�شخة �خلام�شة 
من بطولة �أبوظبي جر�ند �شلم �لتي �أقيمت على �شالة �أ�شوز� با�شيفيك مبدينة 
�ملناف�شات  تلك  �لأمريكية. وجرى تخ�شي�س  �ملتحدة  بالوليات  لو�س �جنلو�س 
�أن  على  و�شيد�ت  رج��ال  و�لأ�شاتذة  و�لبالغني  �لنا�شئني  ملر�حل  �لأزرق  �حل��ز�م 

�لأحزمة  ف��ئ��ات  ب��اق��ي  مناف�شات  لح��ق  وق��ت  يف  ت�شتاأنف 
و  بالغني  ���ش��ي��د�ت  و  رج���ال  و�لأ����ش���ود  و�ل��ب��ن��ي  �لبنف�شجي 
للمرة  تقام  �لتي  للبطولة  �خلتام  م�شك  لتكون  �أ�شاتذة 

�خلام�شة على �لتو�يل يف مدينة لو�س �أجنلو�س.
قن�شل  �لكعبي  هز�ع  �شعادة  �لأول  �ليوم  مناف�شات  ح�شر 
عام دولة �لإمار�ت يف لو�س �أجنلو�س وطارق �لبحري مدير 
جولت �أبوظبي جر�ند �شلم للجوجيت�شو، وخالد �لهنائي 
مدير �لإد�رة �لت�شغيلية بنادي �لوحدة �مل�شرف �لعام على 
�مل�شوؤولني عن  وعدد من  �لنادي،  �جلوجيت�شو يف  ريا�شة 
ريا�شة �جلوجيت�شو يف �لقو�ت �مل�شلحة �لتي ت�شارك ببعثة 
قو�مها 19 لعبا، ف�شل عن نخبة من م�شوؤويل �لحتاد 

�لأمريكي للجوجيت�شو.
�لإم���ار�ت  �أب��ن��اء  �لتي حققها   43 �ل���  �مليد�ليات  وت��وزع��ت 
برونزية..  و12  ف�شية،  و13  ذهبية،   18 بو�قع  �أم�س 
�أحرز �لذهبيات كل من حمد �لبلو�شي يف وزن 55 كجم، 

وعهود  كجم،   44 وزن  يف  �لروي�س  ومهرة  كجم،   94 وزن  يف  �لهنائي  وحامد 
خليفة �لكعبي يف وزن 48 كجم، و�شما يو�شف �لكلباين يف وزن 52 كجم، و�شم�شة 
82 كجم، وز�ي��د �لكثريي يف  70 كجم، وهيا �جلهوري يف وزن  غريبي يف وزن 
 69 62 كجم، وعبد�هلل �جلنيبي يف وزن  56 كجم، و�شيف ذيبان يف وزن  وزن 
كجم، ومرمي �ملهري يف وزن 95 كجم، وطارق �لزعابي يف وزن 62 كجم �أ�شاتذة، 
كجم،   77 وزن  يف  عبد�هلل  وجابر  �أ�شاتذة،  كجم   69 وزن  يف  �ل�شام�شي  وثامر 
وعلي عبا�س يف وزن 94 كجم، وفي�شل �لبلو�شي يف وزن 77 كجم، وعبد�لعزيز 

خليفة يف وزن 85 كجم، ور��شد �لنقبي يف وزن 94 كجم.
�أما �لف�شيات فقد حققها كل من حممد خليل �حلو�شني يف وزن 50 كجم، وعبد 

و�شما  كجم،   81 وزن  يف  �لعامري  و�شلطان  كجم،   60 وزن  يف  �لكعبي  �لعزيز 
�حلو�شني يف وزن 44 كجم، وحمده �ل�شكيلي يف وزن 48 كجم، و�شارة �حلمادي 
يف وزن 82 كجم، و�شما �إبر�هيم يف وزن 49 كجم، وذياب �لنعيمي يف وزن 56 
كجم، وحممد علي �ل�شويدي يف وزن 69 كجم، ونور �لهرمودي يف وزن 70 كجم، 
وعلي �لبناي يف وزن 85 كجم، ونا�شر �لربيكي يف وزن 94 كجم، وخليفة حممد 
يف وزن حتت 120 كجم. �أما �لربونزيات فقد حتققت عن 
ط��ري��ق ك��ل م��ن م��ان��ع �مل���رزوق���ي، وم����روة ع��ل��ي خ��ل��ف، وهنا 
�لعبيديل،  ورمي  �لعامري،  و�شم�شة  ه��لل،  وعليا  �شالح، 
و�شارة  �لنيادي،  �لهنائي، ومن�شور  �شرمي، ومهرة  وماي�شة 
من  �لبلو�شي.  وحميد  علي،  نا�شر  و�شعود  �إبر�هيم،  �شامل 
�أكد �شعادة هز�ع �لكعبي قن�شل عام دولة �لإمار�ت  ناحيته 
يف ل��و���س �أجن��ل��و���س �أن����ه ح��ر���س ع��ل��ى �ل��ت��و�ج��د ب��ني �أبناء 
�لإمار�ت يف مناف�شات �ليوم �لأول من �لبطولة وم�شاركتهم 
�لفرحة باإجناز�تهم �لتي كانت حديث كل �ملهتمني بريا�شة 
�إىل  م�شري�  �لأمريكية،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �جلوجيت�شو 
�أنه فخور بنمو وتطور ريا�شة �جلوجيت�شو يف �لدولة ومبا 

حتققه من �إجناز�ت يف كل �ملحافل �لقارية و�لعاملية.
وقال �إن �لتميز و �لإبد�ع �لذي حتققه تلك �لريا�شة يرجع 
�ل�شمو  تلقاه من �شاحب  �ل��ذي  �لكبري  للدعم  �لأ�شا�س  يف 
نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
�لتي  �ل��ر�ئ��دة  و�مل�شروعات  �ملدرو�شة  و�ل��رب�م��ج  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�لها�شمي، ف�شل عن قدرة �للعبني  يتبناها �لحتاد برئا�شة �شعادة عبد�ملنعم 
و�للعبات يف �لإمار�ت على ترجمة هذ� �لدعم وتلك �ملتابعة �إىل �إجناز�ت على 
�لقوة و�ملهارة و�لرتكيز مثل ريا�شة  �إىل  �لو�قع يف ريا�شة قتالية حتتاج  �أر���س 

�جلوجيت�شو.
لو�س  يف  �ل�شخم  �حلجم  بهذ�  بطولة  �أبوظبي  تنظم  حينما  �لكعبي:  و�أ���ش��اف 
�أجنلو�س مدينة �لإبهار وتنجح يف تقدمي هذ� �حلدث �لدويل �لكبري لكل ع�شاق 
�لتنظيم مبوقع مميز  و�لدقة يف  �لب��د�ع  �مل�شتوى من  �لريا�شة على هذ�  تلك 
�أ�شوز� با�شيفيك، وعندما تهتم بالبطولة و�شائل �لعلم �ملحلية يف  مثل �شالة 

لو�س �أجنلو�س ومتنحها م�شاحات كبرية وتعرتف بتميز �لإمار�ت يف هذ� �ملجال 
�لتنظيم فاإن  �لريادة يف  �أو على م�شتوى  �شو�ء على م�شتوى حتقيق �لإجن��از�ت 
ت��ع��زز م��ن مكانة دول���ة �لإم����ار�ت يف �خل���ارج، لأن �لريا�شة  ه��ذه جن��اح��ات كلها 
�حلدود  خ��ارج  �ل���دول  مكانة  تدعم  �لتي  �لناعمة  �لدبلوما�شية  �أن���و�ع  م��ن  ن��وع 
�لإمار�ت  بنات  �لبطولة هو وج��ود  �أ�شعدين يف هذه  ما  �أك��ر  ف��اإن  وبالن�شبة يل 

�ملناف�شات ومتيزهن  بهذه �لكفاءة و �لقد�م و�ل�شجاعة يف 
يف �لفوز و�شعودهن على من�شات �لتتويج، ليثبنت �أن �لفتاة 
�أ�شعب  يف  و�لتميز  �لإب���د�ع  مقومات  كل  متلك  �لإمار�تية 
�ملجالت حينما تتاح لها �لفر�شة ومن هنا فاإنني �أعتربها 
ريا�شة  و�أن  ���ش��لم،  ج��ر�ن��د  �جنلو�س  لو�س  جولة  مفاجاأة 
مكامن  من  �لكثري  عن  تك�شف  �أن  ��شتطاعت  �جلوجيت�شو 

�لإبد�ع لدى �أبناء �لإمار�ت.
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إن  �لكعبي:  وق��ال 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
ويتبنى  �ل��دول��ة  لأب��ن��اء  �لريا�شة  تلك  يخرت  مل  �مل�شلحة 
�إل  �لدولة  موؤ�ش�شات  وباقي  �مل��د�ر���س  يف  لن�شرها  �لرب�مج 
�لأجيال  يف  �لإيجابي  تاأثريها  و  باأهميتها  �شموه  لقناعة 
�جلديدة ومن �ملفرح �أن جند ريا�شة �إمار�تية ت�شل �إىل هذ� 
�مل�شتويات  كافة  على  �لإجن���از�ت  وحتقق  �لتميز  من  �حل��د 

وترفع علم �لدولة يف كل �ملحافل.
�إجن��از� كبري� يف �ليوم  �أكادميية �لوحدة للجوجيت�شو  �آخ��رى حققت  من ناحية 
�أكادمييات  ك��ل  ب��ني  �لأول  للمركز  �حتللها  خ��لل  م��ن  �ملناف�شات  م��ن  �لأول 
�لوحدة من  وبنات  �أبناء  بعدما متكن  �أكادميية   137 �مل�شاركة وعددها  �لعامل 
�لثاين  �ملركز  يف  �لرب�زيلية  �أتو�س  �أكادميية  ج��اءت  فيما  نقطة   3640 ح�شد 
�لثالث  �ملركز  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  تي  �إن  �إف  �أي  و�أك��ادمي��ي��ة  نقطة،   2180 بر�شيد 
�لعام على  �مل�شرف  �لهنائي  �أكد خالد  �ل�شياق  نقطة. ويف هذ�   1920 بر�شيد 
�جلوجيت�شو يف �لوحدة �أن �لنادي �أعلن �أهد�فه من بد�ية �ملو�شم �حلايل، وعلى 
ر�أ�شها �ملناف�شة على �ملر�كز �لأوىل على �مل�شتوى �لعاملي ل �شيما �أن �لوحدة توج 
�لعام �ملا�شي يف �ملركز �لثالث على �مل�شتوى �لعاملي، ونحن �شعد�ء مبا حتقق يف 

و�شوف  �لوحدة،  وبنات  �أبناء  �لتي حققها  و�لإجن��از�ت  وبامليد�ليات  �لأول  �ليوم 
�لعليا  �لإد�رة  دع��م  ترجمة  �أج��ل  من  �مل�شتقبل،  يف  �ملزيد  حتقيق  على  نحر�س 
ز�يد  ذي��اب بن  �ل�شيخ  �شمو  �أن  �ل��و�ق��ع، خا�شة  �أر���س  �إجن���از�ت على  �إىل  للنادي 
�آل نهيان رئي�س نادي �لوحدة يتابع تطور�ت �للعبة يف �لنادي �أول باأول ويوجه 
د�ئما ب�شرورة حتقيق �لإجناز�ت على �مل�شتويات كافة يف ظل �لدعم �لكبري �لذي 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  �لريا�شة  تلك  تلقاه 
“ للأندية دور كبري  �آل نهيان . وقال �لهنائي:  بن ز�يد 
�أب��د� عن دور  يف تطوير تلك �لريا�شة يف �لدولة، ل يقل 
�أن تكون  �لأندية  �ملدر�شة و�لحت��اد و�لأ�شرة، ويجب على 
�أن  خ��ا���ش��ة  م�شتهدفاته  يحقق  ك��ي  ل��لحت��اد  ع���ون  خ��ري 
�حت��اد �جلوجيت�شو من �أجن��ح �لحت���اد�ت يف �ل��دول��ة، من 
حيث �لرب�مج �لتي يتبناها يف ن�شر وتطوير �للعبة، ومن 
حيث �لتو��شل و�لتعاون �لكامل مع �لأندية، و�أبرز دليل 
على ذلك �لإجناز�ت �لتي يحققها �أبطال �جلوجيت�شو يف 
�ليونان،  يف  للأ�شبال  �لعامل  بطولة  و�آخرها  �ملحافل  كل 
وبطولة �لبلقان للنا�شئني �أي�شا و�لتي كان فيهما �ملنتخب 
�لإمار�تي رقما �شعبا، مبا يوؤكد �أن م�شتقبل تلك �لريا�شة 

م�شرق ومب�شر.
م��ن��اف�����ش��ات بطولة” ملك  �أخ��ت��ت��م��ت  �آخ�����ر  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
�لب�شاط” م�شاء �أم�س وتوج �للعب �لرب�زيلي جو�شتافو 
�لرب�زيلي  مو�طنه  على  �لنهائية  �ملبار�ة  يف  تغلبه  بعد  �لبطولة  بلقب  باتي�شتا 
�يز�ك بر�ز و�شط ت�شجيع جماهريي كبري يف مو�جهة مثرية من �لعيار �لثقيل.

و �أكد جو�شتافو �أنه فخور بهذ� �لإجناز و�أنه ي�شكر �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو 
�للعب  يخو�س  �أن  �ل�شهل  من  لي�س  �أن��ه  مو�شحا  �لفر�شة،  تلك  منحه  �ل��ذي 
�شاعتني  �لقتالية خلل  �لألعاب  �أ�شاطري  �أمام  �لثقيل  �لعيار  من  مو�جهات   5

ون�شف �ل�شاعة و�أن يحقق �لفوز فيها جميعا.
وقال: “ �أهم �أ�شلحتي يف حتقيق �لفوز بالبطولة ولقب ملك �لب�شاط �لرتكيز 
�لعامل،  �للعبة يف  �أ���ش��اط��ري  �أه��م  �مل���درب جلفانو و�ح��د م��ن  �لفني م��ن  و�ل��دع��م 

بالإ�شافة �إىل �ل�شتعد�د �جليد حلدث خلل �لأ�شهر �لأربعة �لأخرية.

الوحدة يت�ضدر الأكادمييات بـ 3460 نقطة ويتفوق على اأتو�ش الربازيلية يف اليوم الأول 
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�أن قائده  �أم�������س  �لإ����ش���ب���اين  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ن����ادي  �أع���ل���ن 
�لتمارين �جلماعية  ليونيل مي�شي عاود  �لأرجنتيني 
بعد غيابه منذ نحو �شهر بد�عي �لإ�شابة، وذلك قبل 
دورمتوند  بورو�شيا  �شد  �ملرتقب  �للقاء  من  يومني 
�أوروب��ا يف  �أبطال  �لأمل��اين يف �نطلق مناف�شات دوري 

كرة �لقدم.
تويرت  على  ح�شابه  على  �ل��ك��ات��ال��وين  �ل��ن��ادي  ون�شر 
“ليو، مي�شي يتمرن مع �لفريق و)�لفرن�شي( عثمان 
�لتدريبية  �حل�شة  يف  جزئي  ب�شكل  �شارك  دميبيلي 
مع �لفريق”، مرفقا ب�شورة للأرجنتيني و�لفرن�شي 

�ىل جانب مو�طن �لأخري �نطو�ن غريزمان.
وت��اأت��ي ع���ودة مي�شي �ل���ذي مل ي�����ش��ارك ب��ع��د يف �أي 
-2019 مو�شم  يف  �لكاتالوين  �لنادي  مع  مبار�ة 

بر�شلونة  �شاعة من حلول   48 قبل نحو   ،2020
�لأوىل  �ل��ث��لث��اء يف �جل��ول��ة  �شيفا على دورمت��ون��د 

�أوروبا  �أب��ط��ال  دوري  م��ن  �ل�شاد�شة  للمجموعة 
�ليطايل و�شلفيا  �نرت  ا  �أي�شً �لتي ت�شم 

بر�غ �لت�شيكي.
لإ�شابة  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  وت��ع��ر���س 

خلل  �ليمنى  �ل�����ش��اق  رب��ل��ة  يف 
�حل�شة �لتدريبية �لأوىل بعد 
منت�شف  �ل�شيفية  �لإج�����ازة 
�ملا�شي،  �آب-�أغ�����ش��ط�����س  �شهر 

�لأربع  �ملباريات  عن  �أبعده  ما 
�لتي خا�شها فريقه حتى �لآن 

يف �لليغا.
بد�عي  فيغيب  دميبيلي،  �أم���ا 
�ل���رك���ب���ة  �أوت�����������ار  �ل������ت������و�ء يف 
�ل��ي�����ش��رى ت��ع��ر���س ل���ه خلل 
�أتلتيك  �أم��ام  بر�شلونة  خ�شارة 
بلباو بنتيجة 1-0 يف م�شتهل 

حملة �لدفاع عن لقب �لليغا.
وك�����������ان �مل�������������درب �رن���ي�������ش���ت���و 
ف������ال������ف������ريدي ������ش����ت����ب����ع����د يف 
م�شاركة  �جلمعة  ت�شريحات 

مي�شي �أمام دورمتوند، معترًب� �أنها �شتكون “�شعبة«.
�شحيفة  ن�شرتها  مقابلة  يف  �للعب  قال  جهته،  من 
بات  �أن��ه  �خلمي�س،  ن�شرت  �لكاتالونية  “�شبورت” 

�أن يحدد موعد عودته. دون  “�أف�شل” من 
ويحتل بر�شلونة �ملركز �لر�بع يف �لليغا بر�شيد �شبع 
وتعادل  �نت�شارين  بعد  نقاط 
فريقي  خ���ل���ف  وخ�����������ش�����ارة، 
�أتلتيكو  مدريد،  �لعا�شمة 
و�أتلتيك  وري��ال،  �ملت�شدر 
ويت�شاوى  �ل��ث��ال��ث.  بلباو 
ب��ر���ش��ل��ون��ة ب��ال��ن��ق��اط مع 
�إ����ش���ب���ي���ل���ي���ة �خل����ام���������س، 
على  �شيفا  ي��ح��ل  و�ل����ذي 
ديبورتيفو �ألفي�س يف وقت 

لحق .

د�فع �لإ�شباين بيب غو�رديول مدرب مان�ش�شرت �شيتي، 
�أمام م�شيفه  م�شاء �ل�شبت، عن لعبيه بعد خ�شارته 
�خلام�شة  �جلولة  يف   2-3 بنتيجة  �شيتي  نورويت�س 
من �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، وهي �لهزمية �لأوىل 

لبطل �إجنلرت� يف �ملو�شم �حلايل.
مت�شدر  ل��ي��ف��رب��ول  �ب��ت��ع��د  �أن  وب���ع���د 

ت��رت��ي��ب �ل��ب��ط��ول��ة ب��ف��ارق 5 نقاط 
�لو�شيف،  �شيتي  مان�ش�شرت  ع��ن 
ق��ال �مل���درب �لإ���ش��ب��اين: “�لفارق 
لكن لزلنا يف �شبتمرب.  نقاط   5

م�����اذ� ع��ل��ي��ن��ا �أن ن��ف��ع��ل؟ ن��ح��ن يف 
�أب������ارك  �أن  ع���ل���ي  ه����ل  ���ش��ب��ت��م��رب، 

�للعبني  يف  �أ�شك  لن  لليفربول؟ 
ولو للحظة و�حدة.

 يتوقع �لنا�س منا �أن نفوز 
ب��ك��ل م��ب��ار�ة وجن��م��ع يف 

�ملو�شم 100 نقطة«.
و�أ������ش�����اف غ����و�ردي����ول 
“�أهنئ ب�شدة نورويت�س 
على ما قدمه. مل ت�شنح 
له فر�س كثرية، عك�س 

ب���ورمن���وث �ل���ذي حظي 
بفر�س �أكر �أمامنا، لكن 

�أقوياء  �لنهاية مل نكن  يف 
ب�شكل كاف على �ل�شعيدين 

و�ل��ه��ج��وم��ي. علينا  �ل��دف��اع��ي 
“كنا  وتابع  ذل��ك«.  من  �لتعلم 

على علم بجودة نورويت�س لأنه 
دمر دوري �لدرجة �لثانية يف 
�مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي. ل��دي��ه��م ثقة 
بالنف�س. يف حلظات مل نلعب 

ب�شكل جيد.
لنتعادل  ف��ر���س  لنا  �أت��ي��ح��ت   

لكن يف �لنهاية �أهنئهم«.
)نيكول�س  :”نيكو  غ��و�ردي��ول  �أو���ش��ح  لعبيه،  وع��ن 
�أوتاميندي( مل يعلم �أن �أحد� يتجه نحوه ومل يخربه 

�أحد بذلك. 
�أحيانا تدرك �أننا نخطئ. نن�شى �أحيانا �أن هوؤلء ب�شر. 
كرة �لقدم تتغري ب�شرعة، قد تخفق، علي �لبحث ماذ� 

�أ�شتطيع �أن �أفعل لأ�شاعدهم«.  
و�أ�شاف “لطاملا د�فعنا جيد� يف �لكر�ت �لثابتة، 
نيكو  ف��ري��ق��ن��ا.  يف  �شعف  نقطة  لي�شت  ه���ذه 
بقوة  و�شاركا  معا  كثري�  لعبا  �شتونز  وج��ون 
بلجيكا  يف  كومباين  فين�شنت  حققناه.  فيما 
�لآن و�إمي��ري��ك لب���ورت م�����ش��اب، ه���وؤلء هم 

�ملد�فعون �ملوجودون �لآن«.
يف  وت�شبب  �شيتي  م��د�ف��ع  �أوتاميندي  و�أخ��ف��ق 
مهمة  �شعب  ث��ال��ث  ل��ه��دف  فريقه  ��شتقبال 
�أم����ام م�شيفه  �ل���ع���ودة  �ل��ل��ق��ب يف  ح��ام��ل 

�ل�شاعد من دوري �لدرجة �لثانية.
فقد  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت  �أن  ي��ذك��ر 
توتنهام  �أم���ام  بالتعادل  نقطتني 
بال�شقوط  �أخ����رى   3 و�أ����ش���اع 
�أمام نورويت�س، وهو ما جعل 
وح��ي��د� يف  ي��غ��رد  ليفربول 

�شد�رة �لبطولة.
�شيفا  ����ش���ي���ت���ي  وي����ح����ل 
دونت�شك  ���ش��اخ��ت��ار  ع��ل��ى 
�لأوك��������������ر�ين، �لأرب������ع������اء، 
دور  م���ن  �لأوىل  �جل���ول���ة  يف 
�أوروبا،  �أبطال  لدوري  �ملجموعات 
ي�شارك  �ل��ت��ي  �ل��ق��اري��ة  �لبطولة 
فيها باعتباره بطل �إجنلرت�، ثم 
�ملحلية  للمناف�شة  �ل�شبت،  يعود، 

با�شت�شافة و�تفورد يف �لدوري.

مي�ضي يعاود التمارين مع بر�ضلونة  غوارديول بعد اخل�ضارة: هل علي اأن اأبارك لليفربول؟

الكعبي:  • هزاع 
فخورون باإجنازات 
اجلوجيت�ضو بكل 

املحافل وبنت 
الإمارات مفاجاأة 

جولة لو�ش 
اأجنلو�ش

• الهنائي: 
ال�ضدارة 

العاملية هدف 
ا�ضرتاتيجي 

والأندية عليها 
دور كبري يف دعم 

برامج الحتاد

�ألربت  �لإ�شباين  لفالن�شيا  �جلديد  �مل��درب  ق��ال 
بر�شلونة  �أم��ام  �لكبرية  �لهزمية  بعد  �شيلدي�س 
مقتنع  �إن��ه   ،5-2 بنتيجة  نو  كامب  ملعب  على 
ب����اأن ف��ري��ق��ه ���ش��ي��ك��ون ق�����ادر�ً ع��ل��ى �ل��ن��ه��و���س من 
تور�ل  غار�شيا  مار�شيلينو  �شابقه  �إقالة  �شدمة 

�جلاد«. �لعمل  خلل  “من 
قيادة  عقب  �شحايف  موؤمتر  يف  �شيلدي�س  و�أك��د 
�أن  �ل�شبت،  �أم�س  �لأوىل  للمرة  “�خلفافي�س” 
ف��ري��ق��ه ق��ات��ل ح��ت��ى �ل��ن��ه��اي��ة، ع��ل��ى �ل���رغ���م من 

��شتقباله لهدفني يف �لدقائق �ل�شبع �لأوىل من 
عمر �للقاء.

هدفني  ��شتقبلنا  �مل��ب��ار�ة،  ب��د�أن��ا  “حني  وت��اب��ع: 
ذلك يف  تعوي�س  �ل�شعب  للغاية، ومن  �شريعني 
كامب نو، لكن �لفريق تعافى ب�شكل جيد و�شجل 
بد�ية  لكن  �أف�شل،  �شعور�ً  لدينا  ترك  ما  هدفاً، 
�ل�شوط �لثاين �أ�شرت بنا �أكر، لكننا قاتلنا حتى 

�لنهاية«.
للعبني  �ملعنوية  �ل���روح  ب���اأن  �شيلدي�س  و�أق���ر 

تاأثرت بعد �لإقالة غري �ملتوقعة لتور�ل.
و�أ���ش��اف: “ل ميكننا �إخ��ف��اء ك��ل م��ا ح��دث هذه 
�لأيام وكيف كان �لأمر عاطفياً بالن�شبة للبع�س، 
�إىل  فقط ميكننا �لتفكري حالياً يف �مل�شي قدماً 
ن�شرتيح  �أن  علينا  لكن  �خل�شارة،  توؤملنا  �لأم���ام، 
�أبطال  دوري  م���ب���ار�ة  خل��و���س  ج��ي��د�ً  ون�����ش��ت��ع��د 
�أوروبا” �ملرتقبة �أمام ت�شيل�شي يوم 17 �شبتمرب 

)�أيلول( �جلاري.
وقال �ملدرب �جلديد �إن “هذه �ملجموعة تنه�س 

ب��ال��ع��م��ل، ���ش��ن��ح��اول �ل��ع��م��ل ب��ج��د وت��غ��ي��ري هذ� 
�شيق  زم��ن��ي  ج���دول  فالن�شيا  ول���دى  �ل��و���ش��ع«. 
خلل �لأ�شابيع �ملقبلة، لكن �شيلدي�س ياأمل يف 
“�إعد�د �لأمور” ب�شكل جيد خلو�س �للتز�مات 
ناد  “فالن�شيا  و��شتطرد:  و�لأوروب���ي���ة.  �ملحلية 
�عتاد  وق��د  �إ�شبانيا،  يف  كبري  ن��اد  وه��و  متطلب، 
�ل��ن��ادي يف  ه��ذ�  �أن جنعل  �شنحاول  �ل��ف��وز،  على 
�شيئاً  �جل��ه��د  ه���ذ�  م��لح��ظ��ة  و�شيمكن  �ل��ق��م��ة، 

ف�شيئاً يف هذ� �لإطار«. 

مدرب فالن�ضيا يك�ضف �ضبب اخل�ضارة اأمام بر�ضلونة

ماذا قال نافا�ص قبل مواجهة 
ريال مدريد؟

�لذي  نافا�س،  كيلور  �لكو�شتاريكي  ج��ريم��ان،  �شان  باري�س  حار�س  �أك��د 
�أوىل جولت دور �ملجموعات  ي�شت�شيف ريال مدريد �لأربعاء �ملقبل، يف 
فريقه  جت���اه  �نتقامية  م�شاعر  يحمل  ل  �أن���ه  �أوروب�����ا،  �أب��ط��ال  ب����دوري 
�ل�شابق �لذي رحل عن �شفوفه هذ� �ل�شيف للنتقال لنادي �لعا�شمة 

�لفرن�شية.
وعقب �أول مبار�ة خا�شها �أ�شا�شياً بقمي�س بي �إ�س جي، يف لقاء �نتهى بفوز 
�لفريق �لباري�شي على �شرت��شبورغ بهدف دون رد يف �لدوري �لفرن�شي، 
�أكد حار�س �لريال �ل�شابق �أنه مطمئن ول ي�شعر بالقلق، وذلك رد�ً على 
�شوؤ�له عنما �إذ� كان لديه رغبة يف �لثاأر من �لنادي “�مللكي” حني يحل 

�شيفاً على ملعب حديقة �لأمر�ء �لأربعاء �ملقبل.
“ع�شت حلظات  �آ” �ل�شبت:  “�لليغ  مبار�ة  تاألق يف  �ل��ذي  نافا�س  وق��ال 
ر�ئعة مع �لريال ت�شكل جزء�ً من م�شريتي، لكنني �لآن يف باري�س و�أريد 

�أن �أقدم هنا �أف�شل ما عندي مل�شجعني ��شتقبلوين بحب كبري«.
5 �أعو�م دخل خللها  “�ملريينغي” على مد�ر  ود�فع نافا�س عن عرين 
�لتاريخ كونه كان �حلار�س �لأ�شا�شي و�شاحب ف�شل كبري يف ح�شد لقب 

دوري �لأبطال 3 مر�ت متتالية.
مع  نافا�س  ���ش��ارك   ،2014 يف  ليفانتي  �شفوف  م��ن  �ن�شمامه  وم��ن��ذ 

�لريال يف 162 مبار�ة يف جميع �لبطولت.



»املكاملة الأخرة« مل تنقذ �ضينيا من ال�ضقوط القاتل
�أثارت لقطات لرجل يحاول جتنب �ل�شقوط من �أعلى برج، جدل 

يف �ل�شني، خا�شة بعد �أنباء عن �شقوطه ووفاته لحقا.
يرتدي  ك��ان  �ل��ذي  �ل��رج��ل  فيديو  �شينية  �أن��ب��اء  م�شادر  ون�شرت 
�شاهق،  مبنى  و�ج��ه��ة  على  معلق  وه��و  د�خ��ل��ي��ا،  و���ش��رو�ل  قمي�شا 

م�شتند� بظهره على �حلائط �خلارجي ب�شكل غريب.
جعله  مما  �شقوطه،  يتوقف  �أن  قبل  طو�بق،  لعدة  �لرجل  و�نزلق 

حما�شر� على �رتفاع �شاهق، ح�شب ما ن�شر موقع “ديلي ميل«.
وظ��ه��ر �ل��رج��ل وه���و ي��ج��ري م��ك��امل��ة هاتفية ط��ارئ��ة، ب��ي��د و�ح���دة، 

م�شتند� يف مكانه على �شاقيه، قبل �أن ينتهي �لفيديو.
غربي  م��اوم��ي��ن��غ  مب��دي��ن��ة  وق��ع��ت  �حل��ادث��ة  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
�ل�شني، �لثلثاء �ملا�شي، و�أ�شارت �أنباء، غري موؤكدة، �إىل �أن �لرجل 
لقي حتفه بال�شقوط من �لرتفاع �ل�شاهق. و�نت�شر �لفيديو ب�شكل 
كبري على موقع “ويبو” �ل�شيني، �مل�شابه ليوتيوب، حيث �أكد عدد 

من �مل�شتخدمني �أن �لرجل يف �لفيديو لقي م�شرعه.

مولودة »11 �ضبتمرب«.. 3 م�ضادفات عجيبة 
ولدت �لطفلة كري�شتينا مالون-بر�ون يوم 11 �شبتمرب “11/9” 
يف �ل�شاعة 9-11 م�شاء وكانت تزن 9 رطل و11 �أوقية.. م�شادفات 
“�نت�شار�” بعد  متثل  �إن��ه��ا  �ل��ق��ول  �إىل  و�ل��دي��ه��ا  دف��ع��ت  عجيبة 
مرور 18 عام على �لهجمات �لإرهابية �لتي �شربت نيويورك عام 
2001. وعلى �لرغم من هذه �مل�شادفات �لغريبة، و�لطريفة، فاإن 
كري�شتينا مالون بر�ون مل تولد ب�شكل طبيعي يف �أحد م�شت�شفيات 
ب��و����ش��ط��ة عملية  ب��ل  �لأم��ريك��ي��ة،  تيني�شي  ب��ولي��ة  ج��ريم��ان��ت��اون 
عدة  بكى  �لطبيب  �إن  قيل  كري�شتينا،  ول��دت  وعندما  قي�شرية. 
 ،9-11 مر�ت وقال �أثناء ذلك “يا �إلهي، لقد ح�شلت على -11 -9،  

ذكر موقع �شكاي نيوز �لربيطاين. ما  بح�شب   ،”9-11
بر�ون،  م��ال��ون  ك��ام��رتي��ون  كري�شتينا،  و�ل���دة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
يوم طغت عليه  �إيجابية يف  �إن طفلتها متكنت من تقدمي حلظة 
ذكرى �لهجمات �لإرهابية عام 2001 على مركز �لتجارة �لعاملي يف 

نيويورك و�لبنتاغون يف و��شنطن، وكذلك يف ولية بن�شلفانيا.
ووفقا ملن�شور على ح�شاب �مل�شت�شفى يف في�شبوك، قالت كامرتيون 
بر�ون “لقد كانت لدينا عو�طف و�شعرنا بها.. ثم بعد مرور 18 
عاما يف ذلك �ليوم 11/9، جتد �نت�شار�، جتد بع�س �لفرح من يوم 
كان قا�شيا جد� ول يز�ل يوؤملني«. وتظهر �شورة للمولودة �جلديدة 
مت�شلة  و�أ����ش���لك  �أزرق  ر�أ�����س  ط���وق  ت��رت��دي  وه���ي  �مل�شت�شفى،  يف 
بجذعها. وقالت تقارير لو�شائل �لإعلم �لأمريكية �إن كري�شتينا 
�إىل  �أ�شرتها  مع  �ل��ع��ودة  على  ق��ادرة  تكون  و�شوف  جيدة،  حالة  يف 

بيتها خلل �لأيام �لقليلة �ملقبلة.

وفاة طبيب تك�ضف »ماأ�ضاة ب�ضعة« داخل منزله
 2200 م��ن  �أك��ر  بقايا  ر�ح��ل على  �أم��ريك��ي  ع��رت عائلة طبيب 

جنني ميت يف منزله يف ولية �إلينوي، بعد �أيام من وفاته.
وذكرت �شبكة “فوك�س نيوز”، �أن �لطبيب تويف قبل �أيام، وحتديد� 
يف 3 �شبتمرب �جلاري، م�شرية �إىل �أن �أفر�د عائلته كانو� يبحثون 

يف ممتلكاته، عندما وجدو� �لأجنة �مليتة.
وقالت �ل�شرطة يف بيان �إنه ل يوجد دليل حتى �لآن على �إجر�ء �أي 

عمليات �إجها�س يف �ل�شكن �خلا�س بالطبيب �أولري�س كلوفر.
�لن�شاء مب�شت�شفى  �أن كلوفر عمل يف ق�شم  وذكرت تقارير حملية 
مبدينة �شاوث بند، بولية �إنديانا، م�شرية �إىل �أنه جرى وقفه عن 
�لعمل يف 2015، بعد توجيه �تهامات له بتجاهل �إبلغ �ل�شلطات 

بعملية �إجها�س �أجر�ها لفتاة تبلغ من �لعمر 13 عاما.
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الفئران ت�ضتمتع بلعبة »الغمي�ضة« مع الب�ضر
لطاملا �شمعنا عن لعبة �لقط و�لفاأر �أو �ملثل �لقائل “�إذ� غاب �لقط.. �لعب يا فاأر”، لكن رمبا مل نكلف و�شعنا يف 
�لتحري عنها، عموما تظل هذه بني �لفاأر و�لقط. �إل �أن ما وجده �لعلماء �أمر غريب بالفعل، ذلك �أن هناك لعبة 
�أخرى طرفاها �لفاأر و�لإن�شان، بحيث �أن �حلقيقة �شارت “لعبة �لب�شر و�لفئر�ن«. وبح�شب در��شة �أجر�ها جمموعة 
من �لعلماء �لأملان، تبني �أن �لفئر�ن ت�شتمتع بفكرة بحث �لإن�شان عنها، �أو لعبة “�لغمي�شة”، لذلك جتدها تختبئ 
مرة �أخرى وت�شدر �شرير� وتتقافز فرحا لكي يبحث عنها �لب�شر، وبالتايل ��شتمر�ر �للعبة بينهما. ومن هنا فاإن 
�لن�شيحة �أو ما يجب و�شعه بعني �لعتبار هو �أن �لفئر�ن رمبا ترغب فقط يف �حل�شول على لعبة مرحة للختباء 

و�لبحث، فهذه بال�شبط هي خل�شة ما تو�شل علماء �لأع�شاب �مل�شاركون يف �لبحث.
فقد �أم�شت �ملجموعة �أ�شابيع عدة مع �لقو�ر�س يف غرفة �شغرية مملوءة بال�شناديق، ووجدت �أن �حليو�نات كانت 

بارعة ب�شكل مده�س يف �للعبة �لطفولية “�لختباء و�لبحث”، حتى دون �ل�شعي للح�شول على �لغذ�ء كمكافاأة.
و�أثناء هذه �للعبة، �شجل �لعلماء باملوجات فوق �ل�شوتية، قفز�ت �شعيدة وما ي�شبه �ل�شحكات من جانب �لفئر�ن، 

�لتي �أظهرت �لأبحاث �ل�شابقة �أنها علمات على �ملرح، عندما عر �لب�شر )�لعلماء( على �لفئر�ن �أو �أم�شكو� بها.
وتقدم �لدر��شة، �لتي ن�شرت خل�شتها يف جملة “�شاين�س” �خلمي�س، نظرة ثاقبة جديدة على �شلوك �للعب، وهي 

�شمة تطورية مهمة بني �لثدييات.
وقال �ملوؤلف �مل�شارك من جامعة “هومبولت” يف برلني، كون�شتانتني هارمتان: “عندما تعمل كثري� مع �لفئر�ن 

على مر �ل�شنني، ترى مدى ذكاء هذه �حليو�نات، ومدى كونها �جتماعية«.
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اكت�ضاف هولندي: الع�ضر الذهبي لي�ص ذهبيا
�لتي  �ل�شابع ع�شر يف هولند� �حلالية  �لقرن  مل يكن كل ما يلمع ذهبا يف 
متحفا  دف��ع  ما  وذ�ك  عظمى،  وفنية  وع�شكرية  جتارية  ق��وة  متتلك  كانت 
متحف  �أم��ني  �لذهبي«.  ب�”�لع�شر  ت�شميته  عن  للتوقف  �شهري�  هولنديا 
�أم�شرتد�م، توم فان دير مولن، قال يف بيان �شدر هذ� �لأ�شبوع، �إن م�شطلح 
و�ل�شلم،  �لزده��ار  ولي�س  �لوطني  بالفخر  بقوة  يرتبط  �لذهبي،  �لع�شر 
كالفقر  ع�شر  �ل�شابع  للقرن  �ل�شلبية  �جل��و�ن��ب  من  �لعديد  “يغفل  لكنه 
ردود  بع�س  �لقر�ر  و�أث��ار  �لب�شر.«  يف  و�لجت��ار  �لق�شري  و�لعمل  و�حل��رب 
�لفعل �لغا�شبة، منها و�شف رئي�س �لوزر�ء مارك روته، �لذي در�س �لتاريخ 
�لهولندي يف �جلامعة، للقر�ر باأنه “هر�ء«. وقال وزير �لتعليم �آري �شلوب 
لل�شحفيني يف لهاي �جلمعة “ لقد �شئمت �إىل حد ما من �ملناق�شات حول 
م�شطلح و�حد«. ويف تغريدة، و�شف �لنائب �ل�شعبوي تيريي بوديت �خلطوة 
“غ�شيل مخ كامل«. وكان ذلك �لقرن �شاهد� على تو�فد �لتجار من  باأنها 
�أرجاء �لعامل على ما كانت تعرف �آنذ�ك باجلمهورية �لهولندية- جمهورية 
�لبلد�ن �ل�شبعة �ملنخف�شة- مما �أدى �إىل ثر�ء مدن مثل �أم�شرتد�م وليدن 
ب�شكل غري م�شبوق. ر�شامون بقامة ر�مرب�نت فان ر�ين ويوهان�س فريمري 
�حلر  و�لفكر  ل��لإب��د�ع  معقل  �لبلد  و�أ�شبحت  لها،  نظري  ل  حتفا  �أنتجا 
�شرعو�  �لخ��رية  �ل�شنو�ت  يف  هولند�  ن�شطاء  �أن  غري  �لديني.  و�لت�شامح 
�لقرن  �لهولندي يف  �لرخاء  �ملظلم من  �جلانب  بذلك  للإقر�ر  �ل�شعي  يف 

�ل�شابع ع�شر، بخا�شة م�شاركة �لبلد يف جتارة �لعبيد.

»ليفينج نيفرلند« يفوز بجائزة اإميي 
مايكل  �ل��ر�ح��ل  �ل��ب��وب  مللك  جن�شية  �ت��ه��ام��ات  على  ينطوي  وث��ائ��ق��ي  ف��از 
جاك�شون باإحدى جو�ئز �إميي �لتلفزيونية �ملرموقة فيما مل يحالف �حلظ 
“�خلروج  فيلم  ويحكي  جائزة.  �أي  �قتنا�س  يف  بيون�شيه  �ل�شهرية  �ملغنية 
من نيفرلند” )ليفينج نيفرلند( ق�شة رجلني يقولن �إن جاك�شون كان 
�شديقهما و�عتدى عليهما عندما كانا يف �شن �ل�شابعة و�لعا�شرة من �لعمر. 
لو�س  مبدينة  حفل  يف  وثائقي  فيلم  �أف�شل  ج��ائ��زة  على  �لفيلم  وح�شل 

�جنلي�س يقام قبل �حلفل �لرئي�شي جلو�ئز �إميي �لأ�شبوع �ملقبل.
من  �شنو�ت  ع�شر  بعد  عر�س  �ل��ذي  �لوثائقي  جاك�شون  �أ���ش��رة  و��شتقبلت 
�أ�شرة  �إرث��ه. ونفت  �أث��ار �لفيلم جدل جديد� حول  وفاته بغ�شب ع��ارم كما 
جاك�شون و�إد�رة �أملكه ما جاء على ل�شان �لرجلني وو�شفوه باأنه “�إعادة 
�شياغة... لدع��اء�ت م�شكوك فيها«. ومل يح�شل فيلم )هومكامينج( عن 
�أي جو�ئز رغم  2018 على  حفل لبيون�شيه خلل مهرجان كوت�شيل عام 
تر�شيحه يف �شت فئات. وتغلبت حلقة خا�شة من برنامج )كاربول كاريوكي( 
�شورها �ملذيع جيم�س كوردن مع جنم فريق �لبيتلز �ل�شابق بول مكارتني 
لدى عودته �إىل مدينة ليفربول م�شقط ر�أ�شه على )هومكامينج( يف فئة 

�ملنوعات �خلا�شة �مل�شجلة.

اإيكيا تعتذر بعد اخلطاأ 
اجل�ضيم يف طبق الدجاج

�ل�شويدية  �إي��ك��ي��ا  ���ش��رك��ة  و�ج��ه��ت 
عا�شفة من ردود �لأفعال �ل�شلبية، 
�إىل  “جريك” ينتمي  ب�شبب طبق 
�أن  وي��ف��رت���س  �ل��ك��اري��ب��ي،  منطقة 
يتكون من �لدجاج �ملتبل مع �لأرز 
�ملطهو بحليب جوز �لهند و�لب�شل 

�لأخ�شر.
مو�قع  ع���ل���ى  م���ت���اب���ع���ون  ور�����ش����د 
�عتربوه  ما  �لجتماعي،  �لتو��شل 
�ل�شركة  �رتكبته  فادحا”  “خطاأ 
ل�شناعة  �ل��ع��م��لق��ة  �ل�����ش��وي��دي��ة 
�ل���ك���اري���ب���ي  �ل���ط���ب���ق  �لأث�����������اث يف 
�ل�شهري، بعد �نت�شار �شورة �لوجبة 

على �لإنرتنت.
“�ل�شورة  �أن  م��ن��ت��ق��دون  وك�����ش��ف 
تتكون  �لوجبة  �أن  تظهر  �ملن�شورة 
من قطعة دجاج و�أرز وبازلء، لكن 
�لطبق ل يجب  �أن  ن�شيت  �ل�شركة 

�أن يت�شمن يف �لأ�شل �لبازلء«.
هذ� �خلطاأ جر على “�إيكيا” �شيل 
تقدم  �لن��ت��ق��اد�ت، مما جعلها  من 
�عتذ�ر� ر�شميا، وتعلن �أنها �شتعيد 

�لنظر يف �لطبق �لكل�شيكي.
وقال معلقون �إنه كان على �ل�شركة 
�أن جتري �أبحاثها �أول يف �لأطباق، 
�لإق���د�م  قبل  ج��ي��د�  وت��ت��اأك��د منها 
�تهمها  ف��ي��م��ا  حت�����ش��ريه��ا،  ع��ل��ى 
�لثقايف”  ب�”�ل�شتيلء  �آخ�����رون 

و”�لت�شويق �ل�شتغليل«.
من جهتها، ذكرت لورينا لوريدو، 
يف  ب�”�إيكيا”  �ل�����غ�����ذ�ء  م����دي����رة 
هذه  �أن  ن��درك  “نحن  بريطانيا: 
�ل�شجة،  بع�س  �أح��دث��ت  �ل��وج��ب��ة 
ل���ك���ن ه���دف���ن���ا ك������ان �إع���������د�د طبق 
نقدر  ن��ح��ن  �ل��ن��ا���س.  ب���ه  ي�شتمتع 
�أننا �أخطاأنا ولذلك نقدم �عتذ�رنا 

ونعلن �إعادة �لنظر يف �لطبق«.

جو كري يتخلى عن �ضعره 
الطويل بـ لوك �ضادم

�شدم �ملمثل  جو كريي  �أحد �أبطال 
 Stranger Things ���ش��ل�����ش��ل��ة 
ب��ق�����ش��ة �شعره  �ل�����ش��ه��رية، حم��ب��ي��ه 
�شعره  ع��ن  و��شتنغنائه  �جل��دي��دة 
�ل����ط����وي����ل �ل��������ذي �����ش���ت���ه���ر ب�����ه يف 
�ل�شابقة.  �لثلثة  �مل�شل�شل  مو��شم 
و�نت�شرت �شورة كريي على مو�قع 
و�أ�شبح  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
�لذي  �جلمهور  �شخرية  مو�شوع 
�جل���دي���د  ب�”لوكه”  ي��ق��ت��ن��ع  مل 
متقن  غ��ري  �أن���ه  �لبع�س  وو���ش��ف��ه 
وكاأنه هو من قام بق�س �شعره ومل 
يذهب �إىل �شالون �حللقة. هذه 
عليها جو حتى  ي��رد  �ل�شخرية مل 
�شوره  ر�أى  م���ن  ك���ل  �ن  �إل  �لآن 
و�شامته  ع��ل��ى  ق�����ش��ى  �أن�����ه  �ع���ت���رب 

بق�شة �شعره �جلديدة

يدفع اآلف الدولرات لتفادي غرامة بـ 100 دولر      
�لعمر  م��ن  يبلغ  ب��ري��ط��ان��ي��اً  رج���ًل  �أن  �ل��ت��ق��اري��ر  �أف�����ادت 
71 ع��ام��ا ً �أن��ف��ق على م��دى ع��دة ���ش��ن��و�ت، م��ا ي��ق��رب من 
دولر( يف حماولته  �إ�شرتليني )37000  30000 جنيه 
لتجنب دفع غر�مة قدرها 100 دولر، ولكنه يف �لنهاية 
خ�شر �لق�شية.  بد�أت متاعب �ملهند�س �ملتقاعد ريت�شارد 
كيدويل يف نوفمرب )ت�شرين �لثاين( 2016، عندما كان 
يف رحلة ليوم و�حد �إىل وور�شي�شرت، حيث مت ر�شده من 
قبل �ل�شرطة وهو ي�شري ب�شيارته ب�شرعة تتجاوز �ل�شرعة 

�مل�شموح بها على �أحد �لطرقات. 
و�أر�شلت له �ل�شرطة غر�مة مالية قيمتها 100 دولر عرب 
�لربيد، �إل �أن �لرجل �مل�شن مل يقبل �لغر�مة �ملفرو�شة 
عليه وقام بال�شتعانة بخبري فيديو و�إلكرتونيات لإثبات 
وجود خطاأ يف كامري�ت �ل�شرعة �خلا�شة ب�شرطة �ملرور. 
وعلى مد�ر ثلث �شنو�ت، دفع كيدويل ع�شر�ت �لآلف من 
�ملحكمة  �ملحامني وتكاليف  ر�شوم  �جلنيهات توزعت بني 

وم�شروفات �ل�شفر و�ل�شتعانة بخبري �لإلكرتونيات. 
�أن�شد  “كنت  جتربته  على  معلقاً  كيدويل  �ل�شيد  وق��ال 
�ملحددة.  �ل�����ش��رع��ة  �أجت�����اوز  مل  لأن��ن��ي  فح�شب  �ل��ع��د�ل��ة 
يوؤ�شفني قر�ر �ملحكمة �لذي كلفني مبلغاً كبري�ً من �ملال 

�أنفقته من �ملري�ث �لذي كنت �أخطط لرتكه لأبنائي«.
بالف�شل، حيث  باءت  باأن جميع حم��اولت كيدويل  بذكر 
رف�شت �ملحكمة ��شتئنافه وثّبتت �لغر�مة �ملفرو�شة عليه، 

بح�شب ما نقل موقع “�أوديتي �شنرت�ل” �لإلكرتوين.

اختفاء »مرحا�ص ذهبي« مبليون اإ�ضرتليني
�إىل  بريطانيا  ج��ن��وب��ي  �ل�شهري  بلينهامي  ق�شر  ت��ع��ر���س 
و�قعة �شرقة غريبة يف وقت مبكر من �شباح �ل�شبت، �لأمر 
�لذي ��شتدعى �إغلق مر�فق �لق�شر، وفقما ذكرت تقارير 
“مريور” �لربيطانية،  �شحيفة  وقالت  حملية.  �شحفية 
�إن “�ملرحا�س �لذهبي”، �لذي جرى تثبيته قبل �أيام قليلة 
تبلغ نحو مليون  �أن قيمته  �لق�شر، علما  د�خ��ل  �شرق من 
 18 �لذهب عيار  �إنه م�شنوع من  �إ�شرتليني، حيث  جنيه 
�ل�شرطة متكنت  �أن  �أف��ادت  �أوك�شفورد  �إذ�ع��ة  قري�طا. لكن 
�مل��رح��ا���س، بعد وق��ت ق�شري م��ن �شرقته.  ����ش��رتج��اع  م��ن 
�لذي  �لق�شر،  من  �ل�شرقة  عملية  “متت  �مل�شدر:  وتابع 
�لليل«. و�أعلنت  �أوك�شفورد�شاير، خلل  يقع يف وود�شتوك، 
متوقعة«.  “ظروف غري  ب�شبب  �لق�شر،  �إغ��لق  �ل�شلطات 
وقال متحدث با�شم �ل�شرطة �ملحلية: “يتم حاليا �لتحقيق 
يف  عنها  �لإب�����لغ  مت  بلينهامي  ق�شر  يف  �شطو  عملية  يف 
�ل�شاعة 4.57 �شباح �ل�شبت«. ي�شار �إىل �أن �ملرحا�س �شمم 
بو��شطة �لفنان �لإيطايل ماوريزيو كاتيلن، وكان �شابقا 

معرو�شا يف متحف غوغنهامي يف نيويورك.

»الرجل والدبابة«.. وفاة �ضاحب اللقطة التاريخية
ت���ويف، يف �إن��دون��ي�����ش��ي��ا، �مل�����ش��ور �لأم���ريك���ي ت�����ش��اريل كول 
متظاهر�  تظهر  �لتي  �ل�شهرية  �ل�شور  �إح���دى  ملتقط 
�لدبابات خ��لل قمع تظاهر�ت  قافلة من  يقف يف وج��ه 
تيانامنني يف يونيو 1989، عن 64 عاما على ما �أعلنت 

وز�رة �خلارجية .
لكنه مقيم  �لأمريكية  تك�شا�س  وت�شاريل كول من ولية 

منذ �شنو�ت عدة يف جزيرة بايل �لإندوني�شية. تري�ش لي�ضت خالل ح�ضورها العر�ش الأول لفيلم »Transparent Musicale Finale« يف لو�ش اأجنلو�ش، كاليفورنيا. اأ ف ب

ترامب يعرتف اأنه »برتقايل«
يبدو �أن �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
ت��ر�م��ب ي�����ش��ر ع��ل��ى �إث�����ارة �جلدل 
ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر، �إم�����ا م���ن خلل 
�لأخطاء  خ��لل  م��ن  �أو  تعليقاته 
�لغريبة �لتي يرتكبها يف خطاباته 
عّلق  �مل�����رة  وه�����ذه  ت���غ���ري���د�ت���ه،  �أو 
“لونه  على  خطاب  خ��لل  تر�مب 
على  باللئمة  ملقيا  �لربتقايل”، 

�شبب غريب.
ود�ئ���م���ا م��ا ي��وؤك��د ت��ر�م��ب �أن هذ� 
فيما  لب�شرته،  �لطبيعي  �للون  هو 
�لأبي�س  �ل��ب��ي��ت  يف  م�����ش��وؤول  ق���ال 
�جليدة”،  “جيناته  ب�����ش��ب��ب  �إن����ه 
ل��ك��ن �ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ن��ا���س وخا�شة 
�لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  على 
خ�شوعه  ن��ت��ي��ج��ة  �أن�����ه  ي���ع���ت���ربون 
�شمرة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  جل��ل�����ش��ات 

مزيفة.  
�ل�شادر  �ل�شوء  �أن  تر�مب  و�عترب 
“هو  من �مل�شابيح �ملوفرة للطاقة 
�لأ�شو�أ”، قائل �إنه �ل�شبب يف �للون 

�لذي تظهر به ب�شرته.
تر�مب  ب�����ش��رة  ل���ون  �شكل  ول��ط��امل��ا 
حم�����ل ج��������دل، ك����ون����ه م����ائ����ل �إىل 
�لربتقايل، كما هو �حلال مع لون 

�شعره.
وخ������لل ه���ج���وم���ه �ل���غ���ري���ب على 
�مل�����ش��اب��ي��ح �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة �مل���وف���رة 
“�مل�شباح  ت��ر�م��ب:  ق��ال  للطاقة، 
خطب  ما  �لنا�س  ق��ال  �لكهربائي. 
�مل�����ش��ب��اح �ل��ك��ه��رب��ائ��ي؟ ق��ل��ت لهم 
يف  و��شتطرد  �لق�شة..«.  هي  ه��ذه 
قائل:  “�لق�شة”،  لي�شرح  حديثه 
“لقد نظرت �إليها وقلت.. �مل�شباح 
��شتخد�مه  ع��ل��ى  �أُج����ربن����ا  �ل�����ذي 
ما  د�ئما  �إ�شاءة غري جيدة.  يوفر 
�أبدو برتقايل �للون. و�أنتم �أي�شا.. 

�لإ�شاءة هي �لأ�شو�أ«.

الثقب الأ�ضود العمالق يزداد »جوعا و�ضراهة«
لمعة  منطقة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  �أ”،  �ل��ق��و���س  “برج  يقع 
وم�شدر ر�ديوي قوي جد�، يف مركز جمرة درب �لتبانة، 
وهي جزء من منطقة �أكرب ت�شمى “�لقو�س �أ”، ويحتوي 

برج “�لقو�س �أ*”، على ثقب �أ�شود فائق �ل�شخامة.
وت�����ش��ن��ف �ل��ث��ق��وب �ل�������ش���ود�ء غ���ري �مل��رئ��ي��ة ب��ال��ف��ع��ل بني 
�لظو�هر �لأكر �شر� يف �لكون، لذلك فاإن �خلرب �ملرفق 
�لفلك،  علماء  ك�شف  فقد  للقلق.  مثري�  يكون  ق��د  هنا 
�لثقب  �أن  �لف�شاء،  يف  �لهائل  �جل�شم  ير�قبون  �لذين 
يزد�د  �لتبانة  درب  جمرة  و�شط  �ملوجود  �لهائل  �لأ�شود 
جوعا و�شر�هة يف �ل�شهور �لقليلة �ملا�شية، و�أنه ��شتهلك 
ما  بح�شب  م�شبوق،  غري  مبعدل  منه  قريبة  “مادة” 

ذكرت �شحيفة �لغارديان �لربيطانية.
جامعة  يف  �لفلك  وع��ل��م  �لفيزياء  م���ادة  �أ���ش��ت��اذة  وق��ال��ت 
قامت  �لتي  غيز،  �أن��دري��ا  �أجنلو�س  لو�س  يف  كاليفورنيا 
�لإطلق  على  ك��ه��ذ�  ���ش��يء  �أي  ن��ر  “مل  �لبحث  بتاأليف 
در�شنا  �لتي  �ملا�شية  و�لع�شرين  �لأرب��ع  �ل�شنو�ت  خ��لل 
يكون هناك ثقب  ما  عادة  �لهائل..  �لأ�شود  �لثقب  فيها 

�أ�شود هادئ، ولذلك ل نعرف �شبب �شر�هته موؤخر�«.
�أكر  بتحليل  �لعلماء  ف��ري��ق  ق��ام  در����ش��ة،  �أح���دث  ففي 

13000 عملية مر�قبة للثقب �لأ�شود �لعملق مت  من 
خلل  م��ن   ،2003 ع��ام  منذ  ليلة   133 خ��لل  ر�شدها 
�أوروبا”  “جنوب  ومر�شد  ه��او�ي  “كيك” يف  مر�شدي 
فقد  غيز  ذكرته  ملا  ووفقا  ت�شيلي.  يف  �لكبري  �لأوروب���ي 
وجد �لفريق �أنه يف 13 مايو، كانت �ملنطقة �لو�قعة خارج 
�ل�شطوع  �شعف  ت�شاوي  �لأ�شود  للثقب  �للعودة  نقطة 
�أثناء عملية �لر�شد �لتالية، كما لحظو� تغري�ت كبرية 
�أن  �لأخ��ذ يف �لعتبار  �لعام، مع  �أخريني هذ�  يف ليلتني 
هذه �لتغيري�ت �لثلثة “مل ي�شبق لها مثيل«. و��شتخدم 
لإع����ادة  “�لهولوغر�م”  ت��دع��ى  تقنية  �أي�����ش��ا  �ل��ف��ري��ق 
�إىل  �لتي تعود  �ملخيفة  �لقدمية  �لر�شد  تن�شيط عملية 
�ل�شطوع  �أن م�شتوى  �إىل  و�لتي خل�شو� منها  24 عاما، 
�لذي �شوهد هذ� �لعام مل ي�شبق له مثيل يف ربع �لقرن 
�لأخري. وت�شاءل �أ�شتاذ �لفيزياء وعلم �لفلك يف �جلامعة 
ذ�تها و�مل�شارك يف �لدر��شة، �لتي ن�شرت نتائجها يف جملة 
“ر�شائل جملة �لفيزياء �لفلكية”، مارك موري�س قائل 
�إن “�ل�شوؤ�ل �لكبري هو ما �إذ� كان �لثقب �لأ�شود يدخل 
مرحلة جديدة، فقد �زد�د معدل �نبعاث �لغاز من �لثقب 

�لأ�شود لفرتة طويلة«.

بريانكا �ضوبرا تتاأّلق 
مبهرجان تورنتو 

 ،»The Sky Is Pink« تاأّلقت �لنجمة �لهندية  بريانكا �شوبر�  يف عر�س فيلم
تورنتو  يف  �ملقام  �لدويل ،  �ل�شينمائي  تورنتو  فعاليات  مهرجان  �شمن  وذل��ك 

بكند�، وكان ب�شحبة بريانكا �لنجم فرحان �أختار، و�ملخرج �شونايل بوز.
�أنيق، جمع  بت�شميم  �ل�شجادة �حلمر�ء مرتدية ف�شتاناً  وظهرت بريانكا على 

.»Marchesa« للونني �لأبي�س و�لأ�شود، وهو من ت�شميم د�ر �أزياء�
ُيذكر �أن بريانكا �شوبر� وزوجها �لنجم نيك جونا�س، ح�شل على لقب �لأكر 
�ملرة �لأوىل يف تاريخ �ملجلة،  “بيبول”، وهذه  2019 من جملة  �أناقة يف عام 

�لتي يتقا�شم فيها زوجان هذ� �للقب.


