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•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�أمني  �أنطونيو غوتريي�س  �م�س.. معايل  �مل�شلحة 
للم�شاركة  �لدولة  ي��زور  �ل��ذي  �ملتحدة  �لأمم  ع��ام 
يف »�جتماع �أبوظبي للمناخ« �لذي يح�شره حو�يل 
و�خلرب�ء  �لقر�ر  و�شناع  �مل�شوؤولني  من   1000
�ل��ع��امل��ي��ني ل��ر���ش��م م��ام��ح �ل�����ش��ي��ا���ش��ات و�مل���ب���ادر�ت 
وحتديد م�شود�ت �لقر�ر�ت �لتي �شتتناولها �أعمال 
»قمة �لأمم �ملتحدة للمناخ« �لتي تعقد خال �شهر 

�شبتمرب �ملقبل يف نيويورك.
�لفريق  �ل��ذي ح�شره  �للقاء  ورح��ب �شموه خال 
�آل نهيان نائب رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ �شيف بن  �شمو 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ عبد 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �هلل 
�لدويل - بزيارة �لأمني �لعام �إىل �لدولة.. متمنيا 
�لتوفيق لجتماعهم يف �أبوظبي و�أن يخرج بنتائج 
ت��ع��زز �جل��ه��ود �ل��دول��ي��ة مل��و�ج��ه��ة ت���اأث���ري�ت تغري 
�ملناخ و�إيجاد �حللول �لكفيلة بتحقيق �ل�شتد�مة 

عامليا.
�أوجه  تطوير  �شبل  �ل��ع��ام  و�لأم���ني  �شموه  وبحث 
�لتعاون �مل�شرتك بني دولة �لإمار�ت و�لأمم �ملتحدة 
�ملجالت  �ملختلفة خا�شة يف  وبر�جمها  ووكالتها 

�لإن�شانية و�لإغاثية و�لتنموية و�لبيئية.
)�لتفا�شيل �س2(
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كاريزما وح�شور قوي

�ألف �ل�شود�نيني يتدفقون �ىل مقر وز�رة �لدفاع مطالبني ب�شلطة مدنية  )رويرتز(

تر�مب يعرب �خلط �لفا�شل يف �ملنطقة منزوعة �ل�شاح بني �لكوريتني

بحث مع غوتريي�س اأوجه التعاون امل�ضرتك مع الأمم املتحدة ووكالتها وبراجمها وجممل الق�ضايا الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد: الإمارات �سباقة يف دعم اجلهود العاملية للحد من اآثار التغيري املناخي

حممد بن ز�يد خال ��شتقباله �أنطونيو غوتريي�س �أمني عام �لأمم �ملتحدة    )و�م(

تظاهرات يف ال�ضودان ودعوات لتجنب الت�ضعيد

ال�سرطة تطلق الغاز على متظاهرين يقرتبون من الق�سر اجلمهوري
اأ�ضاد بـ»ال�ضداقة العظيمة« مع كيم

ترامب اأول رئي�س اأمريكي يدخل كوريا ال�سمالية

•• بنغازي-وكاالت:

�أعلن �لناطق �لر�شمي با�شم �جلي�س �لوطني �لليبي، 
�أن ط��ائ��ر�ت تركية م�شرية  �مل�����ش��م��اري،  �أح��م��د  �ل��ل��و�ء 
و�دي  منطقة  ق�شفت  معيتيقة،  ق��اع��دة  م��ن  �أق��ل��ع��ت 
من  متكن  �جلي�س  �أن  �إىل  و�أ�شار  ز�رة.  وعني  �لربيع 

�شدها وكّبد �مليلي�شيات خ�شائر كبرية.
�لعديد من  ��شتهدف  �أن �جلي�س  �أي�شاً  �أكد  �مل�شماري 

�أط��ر�ف �ملدينة،  �لأه��د�ف د�خل مدينة غريان وعلى 
�إ���ش��اف��ة �إىل ���ش��رب مت���رك���ز�ت �إره���اب���ي���ة يف �أط����ر�ف 

�لعا�شمة طر�بل�س.
حكومة  ق��و�ت  �لليبي،  �لربملان  �تهم  فيما  ذلك  ياأتي 
�لوطني  �جلي�س  وج��رح��ى  �أ���ش��رى  بت�شفية  �ل��وف��اق 
مبعركة غريان. �لربملان �تهم تركيا يف بيان باإعانها 
�لليبي  بال�شاأن  تدخلها  وو���ش��ف  ليبيا،  على  �حل��رب 

بال�شافر.

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أط����ل����ق����ت �ل�������ش���رط���ة �ل�������ش���ود�ن���ي���ة 
ل��ل��دم��وع على  �مل�شيل  �ل��غ��از  �لأح����د 
�لق�شر  �ق���رتب���و� م��ن  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
�جل�����م�����ه�����وري، �إث���������ر دع���������وة ق�����ادة 
�لحتجاجات �ىل تظاهر�ت تطالب 
بت�شليم  �حلاكم  �لع�شكري  �ملجل�س 

�ل�شلطة للمدنيني.
و�ف�����اد م��ر����ش��ل ف��ر�ن�����س ب���ر����س �أن 
خم�س  �طلقت  �ل�شود�نية  �ل�شرطة 
للدموع  �مل�شيل  �ل��غ��از  م��ن  ع��ب��و�ت 
ع���ل���ى م���ت���ظ���اه���ري���ن �ق�����رتب�����و� من 
�ل��ق�����ش��ر �جل��م��ه��وري ح��ت��ى م�شافة 
و�شلت  بينما  م���رت،   700 ت��ن��اه��ز 
�شيار�ت م�شلحة تتبع لقو�ت �لدعم 

�ل�شريع �شبه �لع�شكرية.
�آلف  �إن  روي���رتز  م��ن  �شاهد  وق���ال 
وز�رة  �إىل  ت��وج��ه��و�  �ل�����ش��ود�ن��ي��ني 
�ل��دف��اع يف �خل��رط��وم �أم�����س �لأحد 
�ل�شلطة  بت�شليم  �جلي�س  ملطالبة 
ل��ل��م��دن��ي��ني ب��ي��ن��م��ا �أط���ل���ق���ت ق���و�ت 

�لأمن �لنار يف �لهو�ء.
و�لحتجاج هو �لأكرب منذ مد�همة 
�شلمي  �عت�شام  ملخيم  �لأم��ن  ق��و�ت 
ثاثة  ق��ب��ل  �ل����دف����اع  وز�رة  �أم������ام 

�أ�شابيع.

•• �سيوؤول-وكاالت:

�لزعيم  �لمريكي  �لرئي�س  �شاأل 
تريدين  »ه��ل  �ل�شمايل  �ل��ك��وري 
�لخري  ف���رد  �خل����ط«؟  �أع����رب  �أن 
بهذه  ب��ذل��ك«.  كثري�  »�شاأت�شرف 
�ل��ك��ل��م��ات، ح��ق��ق دون���ال���د تر�مب 
�أون ع��ل��ى �حل���دود  وك��ي��م ج��ون��غ 
بني �لكوريتني خطوة ذ�ت مغزى 
مهم للغاية رغم �عتبارها عفوية، 
�أنها بدت غري مرجحة حتى  مع 

�للحظة �لخرية.
ب��ات دون��ال��د ت��ر�م��ب، �أم�����س، �أول 
قدماه  ت���ط���اأ  �أم�����ريك�����ي  رئ���ي�������س 
من  ث��و�ن  بعد  �ل�شمالية،  ك��وري��ا 
يف  �أون  ج��ون��غ  كيم  زعيمها  ل��ق��اء 
بني  �ل�����ش��اح،  �مل��ن��زوع��ة  �ملنطقة 

�لكوريتني.
�جلانب  يف  كيم  ت��ر�م��ب  و�شافح 
�ملنطقة  م���ن  �جل��ن��وب��ي  �ل���ك���وري 
ي�شري  �أن  قبل  �ل�شاح،  �ملنزوعة 
�لدولة  �أر�����ش���ي  د�خ����ل  خ��ط��و�ت 
�ل�����ش��ي��وع��ي��ة �مل���ن���ع���زل���ة، وف����ق ما 
�أظهرت لقطات بثت على �لهو�ء.

مقت�شبة  ت���������ش����ري����ح����ات  ويف 
ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني، ق����ال ت���ر�م���ب �إن���ه 
�أول  ت���ك���ون  �أن  ر�ئ�������ع«  »����ش���ع���ور 
�مل��ت��ح��دة يطاأ  رئ��ي�����س ل���ل���ولي���ات 
كوريا �ل�شمالية بقدميه، م�شيد� 

ب�»�ل�شد�قة �لعظيمة« مع كيم.
�لزعيم  م���ع  �ل��ل��ق��اء  �أن  و�ع���ت���رب 
�ل���ك���وري �ل�����ش��م��ايل »ي����وم عظيم 

بالن�شبة للعامل«.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ك��ي��م »م���ا كنا 

ل���ن���ع���ق���د ه������ذ� �لج����ت����م����اع ل���ول 
م�شيفا  بيننا«،  �لر�ئعة  �لعاقة 
�للقاء(   ( ذل���ك  ����ش��ت��غ��ال  »ن����ود 
للخروج باأخبار جيدة ل يتوقعها 

�أحد«.

�لذين  �ملتظاهرين  �شد  �لعا�شمة 
ك��ان��و� ي��ه��ت��ف��ون »ح��ك��م م���دين حكم 
مدين!«. كما �أدى �لإطاق �لكثيف 
درمان  �أم  يف  للدموع  �مل�شيل  للغاز 

�ل�شود�نية حلالت �إغماء.
مكثف  �أم��ن��ي  �نت�شار  ت�شجيل  ومت 
مناطق  يف  �ل���ت���ظ���اه���ر�ت  ي����و�ك����ب 
ح����������الت عنف  و������ش�����ط  خم���ت���ل���ف���ة 
���ش��ه��ود عيان  حم�������دودة. وحت�����دث 
ع���ن �إ����ش���اب���ة �أح����د �مل��ت��ظ��اه��ري��ن يف 
�لعا�شمة بعبوة غاز م�شيل للدموع 
عن  نا�شطون  حتدث  كما  ر�أ�شه.  يف 
مقتل متظاهر بالر�شا�س مبدينة 

عطربة )�شمال(.
�شيا�شياً، �شارت �أنباء عن �جتماع ثاٍن 
ُيعقد بني ممثلني عن قوى �حلرية 
�لع�شكري  و�مل���ج���ل�������س  و�ل���ت���غ���ي���ري 

�لنتقايل.
��شتبق  ق��د  ك��ان  �لن��ت��ق��ايل  �ملجل�س 
�لتظاهر�ت بتحميل »قوى �حلرية 
يف  خ�شارة  �أي  م�شوؤولية  و�لتغيري« 
�لأرو�ح، �أو �أي �أ�شر�ر قد تنجم عن 

�حتجاجات �م�س.
ويف خ�شم حتركات كثيفة للفاعلني 
�ل�����ش��ود�ن��ي��ني، رحبت  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
�لتي  بالتظاهر�ت  �شيا�شية  �أح��ز�ب 

ت�شريها »قوى �حلرية و�لتغيري«.

�أم�س  �ل�شود�ين،  �لأم��ة  وق��ال حزب 
�لتظاهر�ت  يرف�س  ل  �إن��ه  �لأح���د، 
ول��ك��ن��ه ي��وؤك��د ع��ل��ى رف�����ش��ه توجيه 
�لتظاهر�ت �شد جهة بعينها جتنبا 

لت�شعيد �لتوتر.
�خلرطوم  يف  تظاهر�ت  و�نطلقت، 
وعدد من مدن �ل�شود�ن، بدعوة من 
»قوى �حلرية و�لتغيري« للمطالبة 

بت�شليم �ل�شلطة جلهات مدنية.

يف  �ل�������ش���ود�ن���ي���ني  �آلف  و������ش�����ارك 
منها  م������دن  ب����ع����دة  �ل����ت����ظ����اه����ر�ت 
�خلرطوم وبورت�شود�ن )�شرق( وود 

)مدين و�شط( و�لأبي�س )غرب(.
»�لعربية«  قناتي  مر��شلة  و�أك����دت 
و�حلدث« �أنه مت �إغاق كافة �شو�رع 
�ل��ع��ا���ش��م��ة م��ع �نطاق  �خل���رط���وم 
�ل��ت��ظ��اه��ر�ت، ك��م��ا مت ف��ر���س طوق 
�أمني على كل �ملد�خل �ملوؤدية لقيادة 

�جل��ي�����س. م���ن ج��ه��ت��ه، دع���ا »جتمع 
�ملهنيني« �ملحتجني للتوجه للق�شر 

�لرئا�شي.
�مل�شيل  �ل���غ���از  �لأم������ن  و�����ش���ت���خ���دم 
ل��ل��دم��وع ل��ت��ف��ري��ق �ل��ت��ظ��اه��ر�ت يف 
بورت�شود�ن  يف  �ل��ق�����ش��ارف  م��دي��ن��ة 
ويف �خلرطوم، وحتديد�ً يف منطقة 
����ش���م���ال �خل�����رط�����وم ويف  ب�������اري يف 
منطقتي معمورة و�ركويت يف �شرق 

قوات ال�ضرعية تف�ضل هجوما حوثيا يف ال�ضالع
التحالف العربي ي�سقط طائرتني م�سريتني للحوثيني

•• اليمن-وكاالت:

لقي عدد من عنا�شر ميلي�شيات �حلوثي �ملو�لية لإير�ن م�شرعهم، وجرح �آخرون، 
�شمايل  »َقْعَطبة«  مديرية  يف  �لأمني  و�حل��ز�م  �مل�شرتكة  �لقو�ت  مع  مو�جهات  يف 
حمافظة �ل�شالع جنوبي �ليمن. و�أ�شارت م�شادر ع�شكرية �إىل �أن مو�جهات عنيفة 
غربي  �شخب  جبهة  يف  �لتقدم  �لنقابيني  م��ن  عنا�شر  حم��اول��ة  عقب  �ندلعت، 
مديرية قعطبة، ومتكنت �لقو�ت �مل�شرتكة من �إحباط �لهجوم و�إجبار �مليلي�شيات 

على �لرت�جع، بعد تكبيدها خل�شائر يف �لأرو�ح و�لعتاد.  
�لأ�شلحة  م��ن  ك��ب��رية  كميات  على  �مل�شرتكة  �ل��ق��و�ت  ��شتولت  فقد  �مل�����ش��ادر  ووف���ق 
و�لذخرية �ملتنوعة كانت يف طريقها على منت عربة �إىل مو�قع �مللي�شيات، يف منطقة 

»�لريبي«، بجبهة حجر.
�إىل ذلك، �أعلن �لتحالف �لعربي لدعم �ل�شرعية يف �ليمن، ليل �ل�شبت �لأحد، عن 
�عرت��س و�إ�شقاط طائرتني بدون طيار �أطلقتهما �مليلي�شيات �حلوثية من �شنعاء 

جتاه جاز�ن يف �ل�شعودية.

�ص 03

�ص 12

�ص 19

م�ساندة ودائرة النقل تنجزان م�رشوع 

ا�ستكمال تطوير �سارع ال�سيخ زايد

حمليات

"اأمل تون�ص".. حزب �سلمى 

الّلومي اجلديد...

عربي ودويل

الـ »�سوبر كال�سيكو« .. مي�سي يبحث عن 

اأول فوز لبالده على ملعب بيلو هوريزونتي

الفجر الريا�سي

 الإمارات تقدم م�ساعدات غذائية 
لأهايل الدريهمي واخلوخة وموزع

•• عدن-وام:

غليفقة  منطقة  لأه��ايل  غذ�ئية  م�شاعد�ت  �لإم���ار�ت  دول��ة  قدمت 
مبديرية �لدريهمي و�أهايل مديريتي �خلوخة وموزع ��شتفاد منها 
و�ملبادر�ت  �لإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  �شمن  ن�شمة   9600 م��ن  �أك���ر 
و�لأن�شطة �ملتو��شلة �لتي تنفذها يف كل �ملناطق و�ملديريات �ملحررة 
بال�شاحل �لغربي. و�أكد ممثل �لهال �لأحمر �لإمار�تي يف �ل�شاحل 
�لغربي �أن دولة �لإمار�ت تويل �هتماماً كبري�ً بتوفري كل �لحتياجات 
�لأ�شا�شية ملختلف �لأ�شر �ليمنية على �متد�د �ل�شاحل �لغربي بجانب 
�لظروف  وحت�شني  �لأو���ش��اع  تطبيع  با�شتكمال  �لإن�شاين  �لتز�مها 
�ملعي�شية للمو�طنني �ليمنيني يف �ل�شاحل �لغربي، عرب تنفيذ �ملزيد 
من �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لإن�شانية و�خلدمية و�لتنموية و�لإجتماعية 

�مللبية لحتياجاتهم.                                   )�لتفا�شيل �س3(

جامعة خليفة يف قائمة اأف�سل 40 جامعة نا�سئة 
يف العامل وفق ت�سنيفات ملوؤ�س�سة »التاميز«

•• اأبوظبي - وام: 

�ن�شمت جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا - �جلامعة �لبحثية �لتي 
تركز على �لنهو�س بالتعليم من خال �لتدري�س و�لبحث و�كت�شاف 
وتطبيق �ملعرفة - �إىل قائمة �أف�شل 40 موؤ�ش�شة تعليمية نا�شئة عامليا 
يف �أحدث ت�شنيفات ملوؤ�ش�شة �لتاميز للتعليم �لعايل للجامعات �لنا�شئة 
11 مرتبة  جامعة خليفة مع �لت�شنيف �جلديد  وتقدمت   .2019
مقارنة بالعام �ملا�شي حيث كانت حتتل �ملركز 49 يف قائمة ت�شنيفات 
�لنا�شئة.)�لتفا�شيل  للجامعات  �ل��ع��ايل  للتعليم  �لتاميز  موؤ�ش�شة 

الربملان الليبي: تركيا اأعلنت احلرب على ليبيا
النتخابات الرئا�ضية الأمريكية:

لهذا �ستكون كامال هاري�س 
رقما �سعبا يف ال�سباق!

•• الفجر - اإعداد خرية ال�سيباين

مناظر�ت  �أول  يف  �ل���ك���ربى  �جل����ائ����زة  ���ش��اح��ب��ة  �إن���ه���ا 
دمي��ق��ر�ط��ي��ة ه���ذ� �لأ����ش���ب���وع: ك��ام��ال ه��اري�����س ، ورغم 
�لأخرية،  �لأ���ش��ه��ر  يف  �ل���ر�أي  ��شتطاعات  يف  تر�جعها 
بايدن وبريين  �ملر�شحني جو  �شد  قوية  وّجهت �شربة 

�شاندرز �خلمي�س يف ميامي.
على  كاليفورنيا  يف  �ل�شابقة  �لعامة  �ملدعية  تتفوق  مل 

مناف�شيها فقط من خال �لعر�س �لذي قدمته، ولكنها 
ا �شربة قا�شية جلو بايدن، مت�شّدر جميع  �أي�شً وجهت 

��شتطاعات �لر�أي حاليا.        )�لتفا�شيل �س15(

ال�سي�سي يعلن تدمري البنية التحتية للإرهاب
•• القاهرة-وكاالت:

قال �لرئي�س �مل�شري عبد�لفتاح �ل�شي�شي، �أم�س �لأحد، �إن باده جنحت 
بحماية  �لعهد  جم��دد�  �لإرهابية،  للجماعة  �لتحتية  �لبنية  تدمري  يف 

و�شون م�شر.
و�أو�شح �ل�شي�شي، يف كلمة مبنا�شبة ذكرى �لثاثني من يونيو »جنحنا 
يف تدمري �لبنية �لتحتية للجماعة �لإرهابية.. ��شتطعنا خال �ل�شنو�ت 

�ملا�شية حماية وطننا من �لوقوع يف هوة �لفو�شى و�لتطرف«. 
�أو  بجهد  نبخل  ول  م�شر  ون�����ش��ون  نحفظ  ب���اأن  �ل��ع��ه��د  »�أج����دد  وت��اب��ع 
عطاء لنبني وطنا ي�شتحقه �أبناوؤنا و�أحفادنا مت�شلحني بالعزم و�لإر�دة 
�مل�شتويات وحتقيق نقلة نوعية يف م�شرية  للنهو�س مب�شر على جميع 

�لوطن نحو �لتقدم و�لرخاء«. 
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اأخبـار الإمـارات

برنامج اأ�سدقاء ال�سرطة .. اأجيال الت�سامح ينطلق الأحد املقبل
•• اأبوظبي-وام: 

ينطلق "برنامج �أ�شدقاء �ل�شرطة " يوم �لأحد �ملقبل وي�شتمر 
ثاثة �أ�شابيع حتت �شعار "�أجيال �لت�شامح " للمخيم �ل�شيفي 
�لدولية  فرجينيا  م��در���ش��ة  يف  و�ل��ع��ني  �أب��وظ��ب��ي  يف   2019
�خلا�شة - مدينة �شخبوط يف �أبوظبي، ونادي �شباط �ل�شرطة 

يف �لعني .
�أبناء وبنات �ل�شباط و�لأفر�د  �أبوظبي ت�شجيل  وبد�أت �شرطة 
و�مل��ت��ق��اع��دي��ن و�مل��دن��ي��ني، و�ل���ذي���ن ت����رت�وح �أع��م��اره��م ب��ني 5 

و14عاما يف �لربنامج �لذي يعمل على ��شتثمار �أوقات فر�غهم 
مبا هو مفيد من �لأن�شطة و�لفعاليات �لهادفة.

و�لعاقات  �ملر��شم  �إد�رة  مدير  �ل�شام�شي  �شيف  �لعميد  وقال 
�لعامة يف قطاع �ملالية و�خلدمات �إن �لربنامج - �لذي تنفذه 
�إع��د�د جيل من  �إىل  �لعامة - يهدف  �ملر��شم و�لعاقات  �إد�رة 
"�أجيال �لت�شامح" �لأكر وعيا باأهمية ��شتثمار �لوقت  �لقادة 
�لإبد�ع و�لبتكار و�شقل مو�هبهم و�كت�شافها  و�لت�شجيع على 

وتنمية �لعقل و�كت�شاب �خلرب�ت و�ملعارف و�ملهار�ت �ملتنوعة.
و�أو�شح �أنه يركز على جمموعة من �لأن�شطة و�لفعاليات �لتي 

متعددة  جم��الت  يف  مهار�تهم  وتنمي  �ل�شغار  مو�هب  ت�شقل 
وهادفة ل�شغل �أوقات فر�غهم خال �لعطلة �ل�شيفية، بجانب 
�لرتكيز على  �إىل  .. لف��ت��اً  �ل��ط��اب  م��ع  �لهمم  �أ�شحاب  دم��ج 
�لتوجيه �لديني و�لريا�شي و�لثقايف و�لجتماعي و�لبتكاري.

وت�شمل �لفعاليات �لعديد من �لأن�شطة �لعلمية و�لإلكرتونية 
وزيارة  �لف�شاء  وعلوم  �ل�شناعي  و�لذكاء  علمية  م�شاريع  من 
�لفنية  و�لأن�����ش��ط��ة  ري��ا���ش��ي��ة  و�أن�����ش��ط��ة   ، �لع�شكري  �ل��ط��ري�ن 
و�لجتماعية �إ�شافة �إىل حما�شر�ت توعوية ورحات خارجية 

ف�شا عن تقدمي عرو�س خمتلفة من �لإد�ر�ت �ل�شرطية. 

بحث مع غوتريي�س اأوجه التعاون امل�ضرتك مع الأمم املتحدة ووكالتها وبراجمها وجممل الق�ضايا الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد: الإمارات �سباقة يف دعم اجلهود العاملية للحد من اآثار التغيري املناخي
•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان ويل  ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�م�س..  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
معايل �أنطونيو غوتريي�س �أمني عام �لأمم �ملتحدة �لذي يزور 
�لدولة للم�شاركة يف " �جتماع �أبوظبي للمناخ " �لذي يح�شره 
ح����و�يل 1000 م���ن �مل�����ش��وؤول��ني و���ش��ن��اع �ل���ق���ر�ر و�خل����رب�ء 
�لعامليني لر�شم مامح �ل�شيا�شات و�ملبادر�ت وحتديد م�شود�ت 
�لقر�ر�ت �لتي �شتتناولها �أعمال " قمة �لأمم �ملتحدة للمناخ " 

�لتي تعقد خال �شهر �شبتمرب �ملقبل يف نيويورك.
ورحب �شموه خال �للقاء � �لذي ح�شره �لفريق �شمو �ل�شيخ 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شيف 
ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د �هلل  �ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل - بزيارة �لأمني �لعام �إىل �لدولة.. 
متمنيا �لتوفيق لجتماعهم يف �أبوظبي و�أن يخرج بنتائج تعزز 
و�إيجاد �حللول  �ملناخ  تاأثري�ت تغري  �لدولية ملو�جهة  �جلهود 

�لكفيلة بتحقيق �ل�شتد�مة عامليا.

وب��ح��ث ���ش��م��وه و�لأم�����ني �ل��ع��ام ���ش��ب��ل ت��ط��وي��ر �أوج����ه �لتعاون 
ووكالتها  �مل��ت��ح��دة  و�لأمم  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ب���ني  �مل�����ش��رتك 
و�لإغاثية  �لإن�شانية  �ملجالت  يف  خا�شة  �ملختلفة  وبر�جمها 

و�لتنموية و�لبيئية.
ب�شاأن جممل  �لنظر  وجهات  �لعام  و�لأم��ني  �شموه  تبادل  كما 
�لهتمام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  و�مل�����ش��ت��ج��د�ت  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�مل�شرتك .. موؤكدين �أهمية �لتعاون وتكثيف �جلهود �مل�شرتكة 
ت�شهدها  �لتي  �مللحة  �لتحديات  ومو�جهة  �لق�شايا  يف خدمة 

خمتلف مناطق �لعامل.
وت��ط��رق��ا �إىل �أه��م��ي��ة �أع��م��ال " �ج��ت��م��اع �أب��وظ��ب��ي للمناخ " يف 
 "  2019 للمناخ  �ملتحدة  �لأمم  " قمة  �أعمال  م�شار  حتديد 
�لذي  �لأه��م  �لتحدي  ملو�جهة  �مل�شتقبلية  و�لتوجهات  �ملقبلة 

ت�شهده �لب�شرية وكوكب �لأر�س حاليا.
�أن  نهيان..  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك���د 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �شباقة يف دعم �جلهود �لعاملية 
متكاملة  منظومة  وحتقيق  �ملناخي  �لتغيري  �آث���ار  م��ن  للحد 

لا�شتد�مة �لبيئية.

من جانبه ثمن معايل �أنطونيو غوتريي�س ��شت�شافة �لدولة 
" لجتماع �أبوظبي للمناخ " �لتح�شريي لقمة �لأمم �ملتحدة 
نيويورك..  يف  �ملقبل  �شبتمرب  �شهر  خال  تعقد  �لتي  للمناخ 
م�شيد� بدعم �لدولة �لد�ئم لاأمم �ملتحدة و�جلهود �لدولية 
لت��خ��اذ �ج������ر�ء�ت وم���ب���ادر�ت ط��م��وح��ة مل��و�ج��ه��ة ت��غ��ري �ملناخ 

وتد�عياته.
و�لبيئة  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  وز�رة  تنظمه  �لج��ت��م��اع  �أن  ي��ذك��ر 
بالتعاون مع منظمة �لأمم �ملتحدة لبحث �لق�شايا و�ملبادر�ت 
للمناخ  �ملتحدة  �لأمم  قمة  خ��ال  �شتعلن  �ل��ت��ي  و�ل��ت��وج��ه��ات 
�لغاز�ت  �نبعاثات  من  �حل��د  �إىل  �لهادفة  �للتز�مات  بجانب 
�ل�شلبية  �لآث���ار  مو�جهة  على  �ملجتمعات  وم�شاعدة  �لدفيئة 

لتغري �ملناخ.
ح�شر �للقاء.. معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة 
ل�����ش��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل����دويل وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب��ن �أحمد 
و�شعادة حممد مبارك  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  �لزيودي وزير 
�ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�لوفد �ملر�فق ملعايل 

�لأمني �لعام لاأمم �ملتحدة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س الكونغو بذكرى ا�ستقلل بلده

•• اأبوظبي-وام:

�إىل  "حفظه �هلل" برقية تهنئة  �لدولة  نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
فخامة فيليك�س ت�شي�شيكيدي رئي�س جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقال 
باده. 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 فيليك�س ت�شي�شيكيدي.
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وبعث �شاحب 
جمهورية  وزر�ء  رئي�س  �إيلوكامبا  �إيلوجنا  �شلف�شرتي  معايل  �إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  نهيان 

�لكونغو �لدميقر�طية.

وزيرة فرن�سية : تغري املناخ حالة طوارئ عاملية 
•• اأبوظبي-وام:

�أكدت وزيرة �لدولة �لفرن�شية لانتقال �لبيئي و�لت�شامن برون بو�ر�شون 
�أن بادها �لتي تتوىل حاليا رئا�شة جمموعة �ل�شبع جعلت من مكافحة تغري 
�ملناخ �إحدى �أولوياتها �لدبلوما�شية �لعليا من خال �لتو��شل مع �ملجتمع 
�لدويل للتحقق من �أنه مت �حلفاظ على �أهد�ف �تفاق باري�س �ملوقع يف عام 

�أقل من درجتني مئويتني. بن�شبة  �لعاملي  �لحرت�ر  لحتو�ء   2015
و �شاركت �ل�شيدة بو�ر�شون يف فعاليات "�جتماع �أبوظبي للمناخ " �لذي ياأتي 
�لقر�ر�ت  م�شود�ت  وحتديد  و�مل��ب��ادر�ت  �ل�شيا�شات  مامح  لر�شم  حت�شري� 
�لتي �شيتناولها جدول �أعمال " قمة �لأمم �ملتحدة للمناخ " �لتي �شتعقد يف 

نيويورك �شبتمرب �ملقبل.
�لزيودي  �أحمد  بن  ث��اين  �لدكتور  معايل  مع  �حل��دث  هام�س  على  و�لتقت 
وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة حيث ��شتعر�شا �شبل تعزيز �ل�شر�كة �لفرن�شية 

�لإمار�تية يف عدد من �ملجالت مثل �لطاقة �ملتجددة و�إد�رة �لنفايات وحماية 
�لتنوع �لبيولوجي وتطوير �لتمويل.

كما �لتقت �لوزيرة مع فر�ن�شي�شكو ل كامري� �ملدير �لعام �جلديد للوكالة 
على  �لتهنئة  ل��ه  وق��دم��ت  �أبوظبي  يف  "�إيرينا"  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية 
�نتخابه ..و �أ�شادت بخطة �لعمل �لتي قدمها �لأ�شبوع �ملا�شي خال �لجتماع 
�ل�شابع ع�شر ملجل�س �د�رة �لوكالة و�لذي عقد مبنا�شبة جتديد �لتز�م فرن�شا 
�لتام و�لتاأكيد على دور �لطاقات �ملتجددة يف حتقيق �لأهد�ف �لتي حددها 

�إتفاق باري�س.
�ملايل  �لقطاع  �أخ��رى مع �شخ�شيات من  بو�ر�شون لقاء�ت  كما عقدت برون 
موؤكدة على �لدور �لأ�شا�شي لل�شركات و�لبنوك و�ل�شناديق �ل�شيادية لت�شريع 
�لنتقال �لعاملي نحو �قت�شاد منخف�س �لكربون.. موؤكدة �أن هيئة �أبوظبي 
�إطاقه يف  �لذي مت  �ل�شيادية  �ل�شناديق  لا�شتثمار تعد جزء� من حتالف 

باري�س يف دي�شمرب 2017 خال قمة �لكوكب �لو�حد يف باري�س.

" �إن تغري �ملناخ هو حالة ط��و�رئ عاملية توؤثر على  وقالت برون بور�شون : 
�جلميع ل �شيما �ل�شعفاء من �لنا�س.. لقد حان �لوقت لعمل كل �لأطر�ف 
�ل�شيادية  و�ل�شناديق  �خل��ا���ش��ة  و�ل�����ش��رك��ات  �حلكومية  �لفاعلة  و�جل��ه��ات 
�ملدين  �ملجتمع  �أع�شاء  من  وغريها  �حلكومية  غري  و�ملنظمات  و�جلامعات 

للعب بدور فاعل ل�شالح ��شتد�مة �لبيئة �ملناخ .
مت  و�لتي  �ل�شتد�مة  على  تقوم  �لتي  بامل�شاريع  �لفرن�شية  �لوزيرة  و�أ�شادت 
تطويرها يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مب�شاركة �أطر�ف فرن�شية مثل 
طموح  �أن  م��وؤك��دة   .. �ل�شم�شية  للطاقة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  جممع 
�إك�شبو  معر�س  يف  �لفرن�شي  �جلناح  يف  �أي�شا  ينعك�س  �شوف  �لبيئي  فرن�شا 
بف�شل  و�لت�شغيل  �ل�شتخد�م  لإع��ادة  قابا  ليكون  �مل�شمم  دبي  يف   2020
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �شكرها  ع��ن  و�أع��رب��ت  �مل��ت��ج��ددة.  �لطاقة 
�لوطني  �ملركز  من  مبادرة  وهي  للمناخ  �لف�شائي  �ملر�شد  �إىل  لن�شمامها 

�لفرن�شي للدر��شات �لف�شائية تهدف �إىل حتديد مدى تاأثري تغري �ملناخ.

الإمارات واأوغندا توقعان مذكرة تفاهم ل�ستقدام عمالة املن�ساآت والعمالة امل�ساعدة
•• كامباال -وام: 

وجمهورية  �لإم����ار�ت  دول��ة  وقعت 
بهدف  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  �وغ����ن����د� 
�أف�شل  تطبيق  يف  تعاونهما  تعزيز 
�ل����ق����وى  �مل����م����ار�����ش����ات يف جم�������ال 

�لعاملة.
وق���ع �مل���ذك���رة - �ل��ت��ي �أحل��ق��ت بها 
�لعمالة  جم��ال  يف  ت��ع��اون  �تفاقية 
�لإمار�تي  �جلانب  عن   - �مل�شاعدة 
�لهاملي  ث���اين  ب��ن  ن��ا���ش��ر  م��ع��ايل 
و�لتوطني..  �لب�شرية  �مل��و�رد  وزير 
فيما وقعها من �جلانب �لأوغندي 
م���ع���ايل ج���ن���ات ب���ال���ون���زي وزي�����رة 
�لجتماعية  و�ل���������ش����وؤون  �ل��ع��م��ل 
�لعا�شمة  يف  وذل�����ك  �لوغ���ن���دي���ة 
بح�شور  �لأوغ�����ن�����دي�����ة  ك���ام���ب���ال 
�لدكتور عمر �لنعيمي وكيل وز�رة 
�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني �مل�شاعد 
�لدولية  و�ل���ع���اق���ات  ل��ات�����ش��ال 

وعدد من م�شوؤويل �جلانبني.
وق�������ال م����ع����ايل ن���ا����ش���ر ب����ن ث���اين 
�مل����ذك����رة  ت����وق����ي����ع  �إن  �ل����ه����ام����ل����ي 
�لبلدين  ح���ر����س  �إط������ار  يف  ي���اأت���ي 
�ل�شر�كة  تطوير  على  �ل�شديقني 
�أف�شل  بينهما و�لتعاون يف تطبيق 
دورة  �إد�رة  جم���ال  يف  �مل��م��ار���ش��ات 
للعمالة  �مل��وؤق��ت  �لتعاقدي  �لعمل 
�لأوغ��ن��دي��ة يف دول��ة �لإم����ار�ت مبا 
تكنولوجيا  �����ش���ت���خ���د�م  ذل�����ك  يف 
�ملعلومات  وت�����ب�����ادل  �مل���ع���ل���وم���ات 
�لعمالة  جم����ال  يف  و�ل����در������ش����ات 
�لفو�ئد  تعزيز  يف  ي�شهم  م��ا  وه��و 

�لتنموية �ملتبادلة للبلدين.
و�لتفاقية  �ملذكرة  دور  �إىل  و�أ�شار 
�خل��ا���ش��ة ب��ال��ع��م��ال��ة �مل�����ش��اع��دة يف 

�لتوظيف  ل���وك���الت  ف��ق��ط  ي�شمح 
�خل��ا���ش��ة �مل�����ش��ج��ل��ة و�مل��رخ�����ش��ة يف 
وبيانات  �أ���ش��م��اء  ب��ت��ق��دمي  �وغ���ن���د� 
�ل���ع���م���ال���ة �مل�������ش���اع���دة �لوغ���ن���دي���ة 
�مل����ر�����ش����ح����ة ل���ل�������ش���و�غ���ر �مل���ت���اح���ة 
و�مل��ع��ت��م��دة. و�ت��ف��ق �ل��ط��رف��ان على 
�ل����ت����ع����اون ل���و����ش���ع ق���ائ���م���ة حت���دد 
با�شتقد�م  �ملتعلقة  �لتكاليف  ك��ل 
وت����وظ����ي����ف �ل���ع���م���ال���ة �مل�������ش���اع���دة 
با�شتمر�ر  وحت��دي��ث��ه��ا  �لوغ��ن��دي��ة 
�لتعاون لت�شميم وتقدمي  وكذلك 
�مل�شاعدة  للعمالة  توعوية  بر�مج 
�مل����غ����ادرة وبعد  ق��ب��ل  �لوغ���ن���دي���ة 
�لتفاقية  ون�������ش���ت  �ل����و�����ش����ول. 
وتوظيف  �لتعاقد  �ج����ر�ء�ت  على 
وفق  �لأوغندية  �مل�شاعدة  �لعمالة 
قانون  �إىل  ي�شتند  من��وذج��ي  عقد 
ع���م���ال �خل���دم���ة �مل�������ش���اع���دة حيث 
يتوىل مكتب �ل�شتقد�م يف �لدولة 
للعامل  �ل���ع���م���ل  ع���ر����س  �إر������ش�����ال 
وظروف  �شروط  مت�شمنا  �ملر�شح 
�لعمل كافة ويتعاون �لطرفان على 
من  �لعر�س  على  �ملو�فقة  �شمان 
بالتوقيع  يقوم  �ل��ذي  �لعامل  قبل 
عند  �لنموذجي  �لعمل  عقد  على 
و�شوله �إىل �لدولة وح�شوله على 
ن�شخة  وكذلك  منه  �أ�شلية  ن�شخة 

�أ�شلية ل�شاحب �لعمل.
ك���م���ا ن�����ش��ت �لت���ف���اق���ي���ة ع���ل���ى �أن 
�ن��ه��اء �أو �ن��ت��ه��اء ع��ق��د �ل��ع��م��ل يتم 
وف��ق ق��ان��ون ول��و�ئ��ح ق��ان��ون عمال 
�خل��دم��ة �مل�����ش��اع��دة ووف���ق �شروط 
ت�شوية  تتم  و�أن  �لنموذجي  �لعقد 
�لنز�عات ��شتناد� �إىل �أحكام قانون 
و�شروط  �مل�شاعدة  �خلدمة  عمال 

عقد �لعمل.

تف�شيلي  �أوغ��ن��د� عر�س عمل  من 
يحتوى على و�شف �شامل حلقوق 
وو�ج���ب���ات ك��ل ط���رف م��ن طرفيه 
بحيث  �لعمل  وظ���روف  ول�����ش��روط 
تتاأكد �جلهة �حلكومية �لأوغندية 
�مل��ع��ن��ي��ة م��ن ت��وق��ي��ع �ل��ع��ام��ل عليه 
على  ومو�فقته  عليه  �طاعه  بعد 
م�شامينه حيث يتم �إرفاق �لعر�س 
بطلب �إ�شد�ر ت�شريح �لعمل �لذي 
وز�رة  �إىل  �لعمل  �شاحب  يقدمه 
ويتم  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل����و�رد 
قاعدة  م���ن  �ل���ع���ر����س  �����ش���ت���خ���ر�ج 
بيانات �لوز�رة عند و�شول �لعامل 
من  لتوقيعه  متهيد�  �ل��دول��ة  �إىل 
ومن  و�لعامل  �لعمل  قبل �شاحب 
�ل����وز�رة  ل���دى  ر���ش��م��ي��ا  ث��م ي�شجل 
ي�شمح  ل  ق��ان��وين مب��ا  كعقد عمل 
بنوده  �أيا من  تعديل  �أو  با�شتبد�ل 
�لعامل  م�شلحة  يف  ك��ان��ت  �إذ�  �إل 

ومبو�فقة �لوز�رة.
�لعمالة  با�شتقد�م  يتعلق  م��ا  ويف 
�لتعاون  �تفاقية  ن�شت   ، �مل�شاعدة 
�ل��ث��ن��ائ��ي ع��ل��ى ت�����ش��ه��ي��ل �إج������ر�ء�ت 
�مل�شاعدة  �لعمالة  و��شتقد�م  قبول 
وتوظيفها  �لدولة  �إىل  �لوغندية 
طبقا لأحكام قانون عمال �خلدمة 
�لدولة  يف  ب���ه  �مل��ع��م��ول  �مل�����ش��اع��دة 
ووف����ق����ا ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات و�ل���ل���و�ئ���ح 
بجمهورية �أوغند� �ملنظمة لنتقال 
وتوظيف �لعمالة للعمل باخلارج .
وحددت �لتفاقية تد�بري ��شتقد�م 
وت�شغيل �لعمالة �لوغندية بحيث 
�ل�شتقد�م  ل��وك��الت  فقط  ي�شمح 
يف  و�مل��رخ�����ش��ة  و�مل�شجلة  �خل��ا���ش��ة 
ب��ت��ق��دمي طلبات  �لإم��������ار�ت  دول����ة 
������ش����ت����ق����د�م �ل���ع���م���ال���ة �مل�������ش���اع���دة 
�أ�شحاب  �مل��ق��دم��ة م��ن  �لوغ��ن��دي��ة 
كما  لتوظيفها  �ل��دول��ة  يف  �لعمل 

�ل�شتقد�م  م��ك��ات��ب  ع��م��ل  ت��ن��ظ��ي��م 
بال�شكل  �لبلدين  كا  يف  �خلا�شة 
ممار�شات  تطبيق  ي�شمن  �ل����ذي 
جميع  و�م��ت��ث��ال  �شفافة  ����ش��ت��ق��د�م 
��شتقد�م  بعملية  �ملعنية  �لأط��ر�ف 
وت��وظ��ي��ف �ل��ع��م��ال��ة �لأوغ��ن��دي��ة يف 
�ل���دول���ة ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات �ل��ن��اف��ذة يف 
�أهمية  م��ع��ال��ي��ه  و�أك�����د  �ل��ب��ل��دي��ن. 
وتنويع  زي��ادة  �لتفاقية من حيث 
�لعمل  �أ���ش��ح��اب  �أم�����ام  �خل���ي���ار�ت 
��شتقد�م  يف  �ل���ر�غ���ب���ة  و�لأ������ش�����ر 
�شو�ء  �مل�شاعدة  �لعمالة  وتوظيف 
م��ن �أوغ���ن���د� �أو �ل��ب��ل��د�ن �ل��ت��ي مت 

توقيع مذكر�ت �لتفاهم معها.
و�تفق �لطرفان - مبوجب مذكرة 
��شتقد�م  يتم  �أن  على   - �لتفاهم 
�ملن�شاآت وفقا لآلية حمددة  عمالة 
يقدم مبقت�شاها �شاحب �لعمل يف 
��شتقد�مه  �ملزمع  للعامل  �ل��دول��ة 

جمل�س �سباب التنمية الأ�سرية ينظم مبادرات للقيادات ال�سابة
•• اأبوظبي-وام:

نظم جمل�س �شباب موؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأ�شرية مبادرتي"�لقياد�ت �ل�شابة" 
��شتهدفتا  �لتي  �جلدد"  �شبابنا  و" 

�ملوظفني �ل�شباب.
�ل�شابة"  "�لقياد�ت  مبادرة  وتهدف 
مبهار�ت  �لرت��ق��اء  يف  �ل���ش��ه��ام  �إىل 
�ل�شباب �لقيادية وتو�شيع مد�ركهم 
م���ن خ���ال �ل��ت��دري��ب �ل��ع��م��ل��ي مما 
بجانب  �مل�شوؤولية،  بحجم  ي�شعرهم 
تعريف �مل�شاركني باأ�شا�شيات �لقيادة 
�ملجتمع،  ع��ل��ى  و�أث����ره����ا  �ل��ن��اج��ح��ة 
وك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��اأق��ل��م م���ع ب��ي��ئ��ة �لعمل 
و�لثقة  �لتو��شل  وتعزيز  �ملختلفة، 
بني �شناع �لقر�ر و�ل�شباب ما يعزز 
�إ�شافة  للعمل،  و�لد�فعية  �لنتماء 
فعالة  عمل  بيئة  تهيئة  كيفية  �إىل 

ومنتجة ومبدعة ومبتكرة.
وهدفت مبادرة "�شبابنا �جلدد" �إىل 
�شباب  مبجل�س  �مل�����ش��ارك��ني  تعريف 

وت�شمنت  ون�����ش��اط��ات��ه،  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
نخطط  "كيف  بعنو�ن  عمل  ور���ش��ة 
�إىل  ت���ه���دف  " �ل���ت���ي  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لذ�تي  �لتخطيط  م��ه��ار�ت  تنمية 
ي�شهم  مبا  �ل�شباب  ل��دى  �مل�شتقبلي 
و��شتثمارها  ذو�ت����ه����م  م��ع��رف��ة  يف 
مفهوم  على  و�لتعرف  للم�شتقبل، 
وطر�ئق  و�أهميتها  �لذ�تية  �ل�شورة 
�لت�شال بالذ�ت، و�أهمية �لتخطيط 
للم�شتقبل وطر�ئق جتنب معوقاته، 
�لذ�تي  �لتخطيط  مهار�ت  وتنمية 

�إىل  �إ���ش��اف��ة   ، ل��ل�����ش��ب��اب  �مل�شتقبلي 
�ل�شخ�شية  �ل���ع���اد�ت  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف 

�لناجحة للم�شتقبل.
�لتنفيذية  �خل����ط����ة  وت���ت�������ش���م���ن 
�لتنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��ب��اب  مل��ج��ل�����س 
�لأ���ش��ري��ة ع���دد� م��ن �مل���ب���ادر�ت �لتي 
منها  �ل��ع��ام  ط���و�ل  تنفيذها  �شيتم 
رحلة  ت�شعد،  �أ�شعدهم  مبادر،  "�أنا 
�إىل ع��ام �ل��ق��ر�ءة، م��ن وط��ن �خلري 
�ل�شباب،  م����و�ه����ب  و�ل���ت�������ش���ام���ح، 

�لقياد�ت �ل�شابة".
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان يوجه باإن�ساء �سبكة �سرف �سحي جديدة بقيمة 30 مليون درهم

•• عجمان-وام:

بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س 
�لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  متابعة  و  عجمان  حاكم  �لأعلى 
بن  ر��شد  �ل�شيخ  و��شر�ف  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد 
�شركة عجمان لل�شرف �ل�شحي تقرر �لبدء بان�شاء �شبكة �شرف �شحي 
30 مليون  متكاملة ملجمع �ل�شيخ ز�يد لاإ�شكان بقيمة �جمالية تبلغ 
درهم.  وتتاألف �ل�شبكة من �أنابيب �ل�شرف �ل�شحي وحمطات �مل�شخات 
و�أنابيب �ل�شغط و�شتخدم من�شاآتها �أكر من 769 فيا قيد �لإن�شاء 

حاليا يف منطقة �ملنتزه بعجمان �إىل جانب �مل�شاريع �لتنموية �مل�شتقبلية 
�لآخرى يف �لإمارة. 

بناء نظام جديد متكامل  �ل�شحي  ب��د�أت �شركة عجمان لل�شرف  و قد 
لتو�شعة  �مل���دى  طويلة  �إ�شرت�تيجيتها  م��ن  ك��ج��زء  �ل�شحي  لل�شرف 
�ل�شبكة و يعترب هذ� �مل�شروع من �مل�شاريع �لكبرية للبنية �لتحتية و من 
�ل�شرف  مياه  �ل�شركة على جمع  قدرة  ب�شكل ملحوظ  يو�شع  �أن  �شاأنه 

�ل�شحي ملا ي�شل �إىل 170 �ألف عقار بعد �لنتهاء. 
و �أو�شحت " �شركة عجمان لل�شرف �ل�شحي " �أن هذه �ملر�فق �جلديدة 
�شتعزز من خدماتنا ل�شكان عجمان و�شيكون لدى �ل�شركة بعد �لنتهاء 
300 كيلومرت من خطوط  �أك��ر من  �لتو�شعات �جلديدة  تنفيذ  من 

مياه  ملعاجلة  مو�شعة  حمطة  و  �شخ  حمطة   27 و  �ل�شحي  �ل�شرف 
م��ل��ي��ون لرت   140 م��ن  �أك���ر  م��ع  �شتتعامل  و�ل��ت��ي  �ل�شحي  �ل�����ش��رف 

يوميا. 
م�شروع  �نتهاء  مع  بالتز�من  �لتو�شعات  من  �لنتهاء  يتم  �أن  توقعت  و 
برنامج �ل�شيخ ز�يد لاإ�شكان يف منطقة �ملنتزه و �شتغطي ما يقدر بنحو 
95.60 هكتار من �مل�شروع وهو ما يرتجم �إىل �أكر من 25 كيلومرت� 

من �أنابيب جتميع مياه �ل�شرف. 
ومت ت�شميم �شبكة �ل�شرف �ل�شحي �جلديدة بو��شطة عجمان لل�شرف 
�لبلدية  د�ئ����رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��ن��اوؤه��ا  و���ش��ي��ت��م   ASPCL �ل�����ش��ح��ي 

و�لتخطيط يف عجمان وبرنامج �ل�شيخ ز�يد لاإ�شكان.

مواطنة ت�سجع الن�ساء على 
امل�سي براأ�س اخليمة 

•• راأ�س اخليمة-الفجر :

)ياهلل_من�شي(  م���ب���ادرة  ع��و�ط��ف_ح��م��د_�ل�����ش��ح��ي  �مل��و�ط��ن��ة  �أط��ل��ق��ت 
�أيام  ر�أ���س �خليمة  وح��ددت ثاثة  �شيح �لربير�ت يف  لل�شيد�ت يف منطقة 
خال �لأ�شبوع للم�شي �لذي �ختارت له  حول حرم �جلامعه _�لأمريكية 
يف �ملنطقة.  وقالت عو�طف �أطلقت �ملبادرة ت�شجيًعا لل�شيد�ت للبدء يف نظام 

ريا�شي يت�شمن �مل�شي ثاث مر�ت بالأ�شبوع، بغية متكينهن من حت�شني 
�حو�لهن �ل�شحية مرحبة بكل �ملن�شمني لها من �ل�شيد�ت و�لطالبات من 

خمتلف �لعمار  و�جلن�شيات.  

الإمارات تقدم م�ساعدات غذائية لأهايل الدريهمي واخلوخة وموزع
•• عدن-وام:

�لإم���ار�ت م�شاعد�ت غذ�ئية لأه��ايل منطقة  قدمت دول��ة 
�خلوخة  مديريتي  و�أه���ايل  �لدريهمي  مبديرية  غليفقة 
ن�����ش��م��ة �شمن   9600 �أك����ر م���ن  ����ش��ت��ف��اد م��ن��ه��ا  وم�����وزع 
�ملتو��شلة  و�لأن�����ش��ط��ة  و�مل���ب���ادر�ت  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
بال�شاحل  �ملحررة  و�ملديريات  �ملناطق  كل  يف  تنفذها  �لتي 

�لغربي. و�أكد ممثل �لهال �لأحمر �لإمار�تي يف �ل�شاحل 
�لغربي �أن دولة �لإمار�ت تويل �هتماماً كبري�ً بتوفري كل 
�لحتياجات �لأ�شا�شية ملختلف �لأ�شر �ليمنية على �متد�د 
با�شتكمال  �لإن�����ش��اين  �لتز�مها  بجانب  �ل��غ��رب��ي  �ل�شاحل 
للمو�طنني  �ملعي�شية  �لظروف  وحت�شني  �لأو���ش��اع  تطبيع 
�ليمنيني يف �ل�شاحل �لغربي، عرب تنفيذ �ملزيد من �مل�شاريع 
و�لإجتماعية  و�لتنموية  و�خلدمية  �لإن�شانية  و�مل��ب��ادر�ت 

�مل�شتفيدون  ث��م��ن  ج��ه��ت��ه��م  م���ن  لح��ت��ي��اج��ات��ه��م.  �مل��ل��ب��ي��ة 
م��ن �مل�����ش��اع��د�ت ج��ه��ود ودع���م دول���ة �لإم�����ار�ت �ل���ذي �شمل 
مديريات �لدريهمي و�خلوخة و�لو�زعية وبقية مديريات 
�ل�شاحل �لغربي �ملحررة.. موؤكدين �أن �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية 
�أهايل غليفقة و�خلوخة و�لو�زعية  �لتي مت توزيعها على 
�حتياجاتهم  تلبي  �لتي  �مل�شتمرة  �مل�شاعد�ت  �إطار  يف  تاأتي 
�لأ�شا�شية ب�شكل كامل . يذكر �أن دول��ة �لإم��ار�ت وزع��ت - 

عرب ذر�عها �لإن�شانية "هيئة �لهال �لأحمر" - منذ بد�ية 
2019 حتى منت�شف �شهر يونيو �جلاري،  �لت�شامح  عام 
�أكر من 83 �ألف �شلة غذ�ئية متكاملة، ��شتفاد منها �أكر 
من 581 �ألف ن�شمة، موزعني على 9 مديريات هي "ذو 
وحي�س  و�لتحيتا  و�خلوخة  وم��وزع  و�لو�زعية  و�ملخا  ب��اب 

و�لدريهمي و�حلايل".

م�ساندة ودائرة النقل تنجزان م�سروع ا�ستكمال تطوير �سارع ال�سيخ زايد بـ 108.7 مليون درهم

ت�����ش��م��ن ت��ن��ف��ي��ذ م��ن��ح��در م����زدوج 
م���ن ت��ق��اط��ع ����ش���ارع �ل���ف���اح �إىل 
بالجتاهني،  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  ن��ف��ق 
بجانب �إجر�ء �أعمال تعديات ما 
باجتاه  �لفاح  �شارع  تقاطع  بني 
خارج �أبوظبي، ف�شا عن حت�شني 

عدد  جت��اوز  و�لبلديات  �لعمر�ين 
�لعمل  ب��د�أت  منذ  �لتحديات  من 
�شهر  يف  �مل�������ش���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى 
�أبرزها   ،2016 �لعام  من  يوليو 
�ل��ع��م��ل يف ����ش���و�رع م��زدح��م��ة ذ�ت 
كثافة مرورية عالية، �إ�شافة �إىل 

حمدودية دخول وخروج �ملركبات 
�لثقيلة �إىل مو�قع �لعمل، بجانب 
م�شبقة  �خلر�شانة  قطع  تركيب 
�ل�شب بوزن بلغ 38 طنا بالقرب 
و�أو�شحت  �مل��������رور.  ح���رك���ة  م����ن 
�مل�شروع  �أن  م�شاندة"   " ���ش��رك��ة 

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  �أبوظبي  �شركة  �أعلنت 
�لنقل  د�ئ��رة  "م�شاندة" و  �لعامة 
�أع��م��ال م�شروع  �إجن��ازه��م��ا جميع 
�ل�شيخ  ���ش��ارع  ت��ط��وي��ر  ����ش��ت��ك��م��ال 
ز�ي��د بن �شلطان �ل��ذي ميتد من 
ق�شر  تقاطع  �إىل  �لفاح  تقاطع 

�لبحر "�حلزمة �لأوىل".
�مل�شروع  �أن  �إىل  �جلانبان  و�أ���ش��ار 
تبلغ  م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ت��ن��ف��ي��ذه  مت 
�أل��ف م��رت م��رب��ع، بتكلفة   18.6
مليون   108.7 قدرها  �إجمالية 
د�ئرة  بالتعاون مع  وذل��ك  دره��م، 

�لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات.
وي�����ش��ت��ه��دف �مل�������ش���روع �حل����د من 
وتقليل  �مل����روري����ة  �لخ���ت���ن���اق���ات 
�لزدح����ام يف �أوق����ات �ل����ذروة على 
���ش��ارع �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د، �إ���ش��اف��ة �إىل 
حركة  �ن�شيابية  وت�شهيل  حتقيق 
�ملدينة،  م��رك��ز  و�إىل  م��ن  �مل����رور 
�ل�شامة  ك���ف���اءة  رف����ع  وك���ذل���ك 

�أج����ل �إن���ه���اء �لأع����م����ال يف �أوق����ات 
�مل�شروع.  مر�حل  جلميع  قيا�شية 
من ناحيتها قالت د�ئرة �لنقل �إن 
هذ� �مل�شروع ياأتي يف �إطار حر�س 
�لد�ئرة على جت�شيد روؤية �لقيادة 
�حلكيمة نحو توفري بنية حتتية 
عالية �جلودة تلبي حاجات �لفرد 
�أف�شل  م��ع  وت��ت��م��ا���ش��ى  و�مل��ج��ت��م��ع 
وت�شتهدف  �ل���ع���امل���ي���ة،  �مل���ع���اي���ري 
وجودة  �حلياة  مب�شتوى  �لرتقاء 
جانب  �إىل  �مل���ت���وف���رة،  �خل���دم���ات 
�لتي  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل���ب���ن���ى  �إر������ش�����اء 
وتوطيد  �ملحلي  �لقت�شاد  تدعم 
و�إ�شعاد  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أرك��ان 
جانبها،  من  ورفاهيته.  �ملجتمع 
�لعمر�ين  �أكدت د�ئرة �لتخطيط 
و�لبلديات �أن م�شاركة �لد�ئرة يف 
�شارع  تطوير  ��شتكمال  م�����ش��روع 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان من تقاطع 
�لبحر  ق�شر  تقاطع  �إىل  �ل��ف��اح 
�لقيادة  ل���روؤي���ة  ت��رج��م��ة  ي�����ش��ك��ل 
�حلكيمة �ل�شاعية د�ئما �إىل �لعمل 

�لأمن  معايري  وتعزيز  �مل��روري��ة، 
معدلت  وتخفي�س  و�ل�����ش��ام��ة، 

�حلو�دث بن�شبة كبرية.
�ل�شارع  تطوير  �أعمال  وت�شمنت 
تنفيذ منحدر مزدوج من تقاطع 
�شارع �لفاح �إىل نفق �ل�شيخ ز�يد 
بالجتاهني �أدى �إىل رفع �لطاقة 
لي�شمح  ل��ل�����ش��ارع  �ل���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
�ل�شاعة  خ���ال  �مل��رك��ب��ات  ب��ت��دف��ق 
مركبة   3000 مبعدل  �ل��و�ح��دة 
باإجمايل  �ل����و�ح����د،  �لجت������اه  يف 
يف  �ل�����ش��اع��ة  يف  م��رك��ب��ة   6000
�ملخارج  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �جت�����اه،  ك���ل 
�ل�شابقة، ما خفف �لزدح��ام على 
باجتاه  �ل������رمي  ج����زي����رة  خم�����رج 
�لد�خل، و�أي�شا �شاهم ب�شكل كبري 
و�لزدح�����ام  �ل�����ش��غ��ط  تخفيف  يف 
�شارعي  ت���ق���اط���ع  ع���ل���ى  �مل��������روري 
�ل�����ش��ي��خ ه����ز�ع، و�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 

�شلطان عند ج�شر �لرمي.
بالتعاون  "م�شاندة"  و��شتطاعت 
مع د�ئرة �لنقل ود�ئرة �لتخطيط 

�حل����رك����ة �مل��ن��ع��ط��ف��ة مي��ي��ن��ا عند 
تقاطع �شارع هز�ع بن ز�يد باجتاه 
�لد�خل،  وب��اجت��اه  �أبوظبي  خ��ارج 
�إ�شافة �إىل تطوير كل من تقاطع 
ق�شر �لبحر، وتقاطع رقم 111. 
و�أكدت م�شاندة حر�شها يف تنفيذ 
�مل�شروع على حتقيق �أف�شل معايري 
�ل�������ش���ام���ة �مل�����روري�����ة، وم����ر�ع����اة 
�لبيئية،  �ل����ش���ت���د�م���ة  �����ش����روط 
�لآمن  �مل���روري  �لتدفق  وحتقيق 
مبا ي�شمن تعزيز مكونات �لبنية 
�لتحتية، وكذلك حتقيق تطلعات 
�ملجتمع نحو �إيجاد �لطرق �لآمنة 
�لعاملية.  �ل�����ش��ام��ة  م��ع��اي��ري  ذ�ت 
و�أجنزت فرق �لعمل جميع �أعمال 
�ملو�شوعة  وف��ق �خل��ط��ة  �مل�����ش��روع 
للتنفيذ  �ملقرر  و�لوقت  و�ملعتمدة 
�ملو��شفات  ب���اأرق���ى  �لل���ت���ز�م  م��ع 
يف  عمل  حيث  �لعاملية،  و�مل��ع��اي��ري 
ومهند�شا  عاما   250 �مل�شروع 
و��شت�شاريا بذلو� ق�شارى جهدهم 
من  �ملعنية  �جلهات  مع  بالتعاون 

جميع  بني  �لتن�شيق  �شمان  على 
�لأطر�ف �ملعنيني من �أجل توفري 
ت�شتجيب  متكاملة  حتتية  بنية 
�لقت�شادي  �ل���ن���م���و  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
و�ل�����ش��ك��اين �ل����ذي ت��ع��رف��ه �إم����ارة 
�مل�شروع  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �أب��وظ��ب��ي. 
يعمل على تعزيز م�شتويات جودة 
�لبنى �لتحتية يف �لإمارة، ويدعم 
حت���ق���ي���ق �أه������������د�ف وخم�����رج�����ات 
�لتي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل���ط���ط 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز ق��ي��م��ة �لبنية 
�أبوظبي  يف  ل��ل��ط��رق��ات  �لتحتية 
�لذكية  �حل�����ل�����ول  �إي�����ج�����اد  ع�����رب 
مرورية  ح��رك��ة  ب�شمان  �لكفيلة 
���ش��ل�����ش��ة وم���رن���ة يف �لإم�������ارة، من 
�لدر��شات  م��ن  جم��م��وع��ة  خ���ال 
�حللول  لو�شع  و�لفنية  �لتقنية 
�ل�شغط  من  بالتخفيف  �لكفيلة 
�ملروري، وحتديد و�عتماد حو�س 
�ل�شروري لإجن��از هذ�  �لأر����ش��ي 
يف  �شي�شاهم  �ل��ذي  �ملهم  �مل�شروع 

�إ�شعاد �ملجتمع.

املعا�سات : الت�سجيل وال�سرتاك عن اخلليجني العاملني يف القطاعني احلكومي واخلا�س بالدولة اإلزامي
•• اأبوظبي-وام:

للمعا�شات  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  دع���ت 
و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة جهات 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  �ل��ع��م��ل 
بالت�شجيل  �لل��ت��ز�م  �إىل  و�خلا�س 
و�ل����������ش���������رت�ك ع������ن �مل����و�ط����ن����ني 
بالدولة  �ل���ع���ام���ل���ني  �خل��ل��ي��ج��ني 
�لت�شجيل  �أن  �إىل  م���������ش����رية 
و�ل�شرت�ك عنهم �إلز�مي مبوجب 
�لقر�ر �ل�شادر عن �ملجل�س �لأعلى 
ل�������دول جم���ل�������س �ل����ت����ع����اون ل����دول 
�أن تلتزم  �خلليج و�ل��ذي ن�س على 
�حلماية  م��ظ��ل��ة  مب����د  دول������ة  ك����ل 
�لعاملني  مل��و�ط��ن��ي��ه��ا  �ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ة 
خارجها "يف دول �ملجل�س �لأخرى" 
يف �ل���ق���ط���اع���ني �ل����ع����ام و�خل���ا����س 
بحيث ت�شري عليهم �أحكام قو�نني 

�ملعا�ش�ات �لتي تطبقها دولهم.
دول����ة  �أن  �إىل  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أ������ش�����ارت 
�ل��ع��م��ل بهذ�  ب���ا����ش���رت  �لإم���������ار�ت 
�لقر�ر لتطبيق نظام مد �حلماية 

�أنه يحمي  �أهمية �لنظام تكمن يف 
�ملو�طن �خلليجي من كافة �أخطار 
�نتهاء  يف  تت�شبب  قد  �لتي  �لعمل 
م���دة خ��دم��ت��ه وت��وف��ري دخ���ل بديل 
ك��م��ا �أن���ه مي��ت��د �أث����ره م��ن �ملو�طن 
حيث  وف��ات��ه  ب��ع��د  �مل�شتحقني  �إىل 
�خلليج  دول  يف  �ملعا�س  �أنظمة  �أن 
ع���ام هي  ب�شكل  �ل��ع��رب��ي��ة  و�ل�����دول 
لاأ�شرة  ت��ن��ظ��ر  ت��ك��اف��ل��ي��ة  �أن��ظ��م��ة 
ك����وح����دة و�ح��������دة. و�أ�������ش������ارت �إىل 
عن  �مل�����ش��ت��ح��ق��ة  �ل�����ش����رت�ك����ات  �أن 
نظام  �شمن  �خلليجني  �ملو�طنني 
يتجاوز  ت��وؤدي مبا ل  مد �حلماية 
ح�شة �شاحب �لعمل �ملقررة يف كل 
�خلليجي  �مل��وظ��ف  ويتحمل  دول���ة 
�إن وجدت ففي  فروق �ل�شرت�كات 
�لإمار�ت يتحمل �ملو�طن �لإمار�تي 
%5 وتتحمل جهة عمله 15% . 
دولة  يف  عليه  �ملوؤمن  �أن  و�أ�شافت 
�لقطاعني  يف  ي��ت��ح��م��ل  �ل���ك���وي���ت 
�حلكومي و�خلا�س %7.5 بينما 
يتحمل �شاحب �لعمل %11 كما 

و�شموله  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
ب��ال��ت��اأم��ني ك��م��ا ل���و ك����ان ي��ع��م��ل يف 
عند  ي�شتطيع  ب��ح��ي��ث  �لأم  ب��ل��ده 
ن���ه���اي���ة خ���دم���ت���ه �حل�������ش���ول على 
�نطباق  ع��ن��د  �ل��ت��ق��اع��دي  �مل��ع��ا���س 
�أو  �����ش����روط �ل����ش���ت���ح���ق���اق ع���ل���ي���ه 
كما  �خلدمة  نهاية  مكافاأة  �شرف 
بحيث  بالتكافلية  �ل��ن��ظ��ام  يتميز 
�مل�شتحقني  ل��ي�����ش��م��ل  �أث�����ره  مي��ت��د 
مم���ن ك����ان ي��ع��ل��ي��ه��م �مل���وؤم���ن عليه 

2007 مبوجب قر�ر  1 يناير  يف 
لعام   18 رق����م  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س 
خاله  م���ن  مت  و�ل�����ذي   2007
بتنفيذ  �ملعا�شات"  "هيئة  تكليف 
�لقر�ر �ل�شادر عن �ملجل�س �لأعلى 
وبدورها  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول 
�ل��ع��م��ل يف  �لهيئة ج��ه��ات  خ��اط��ب��ت 
عن  و�ل�شرت�ك  للت�شجيل  �لدولة 
�لعاملني  �خل��ل��ي��ج��ني  �مل���و�ط���ن���ني 
�لتاأميني  ل��ل��ن��ظ��ام  ط��ب��ق��ا  ل��دي��ه��م 

�ملقرر يف دولهم.
و�أو�شحت حنان �ل�شهاوي �ملديرة 
�لتنفيذية لقطاع �ملعا�شات بالإنابة 
رئي�شة �للجنة �لفنية �ملمثل لدولة 
�للجنة  �ج��ت��م��اع��ات  يف  �لإم�������ار�ت 
�لتقاعد  لأج��ه��زة  �لد�ئمة  �لفنية 
�لجتماعية  و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات  �مل����دين 
ب�������دول جم���ل�������س �ل����ت����ع����اون ل����دول 
ما  �أه������م  �أن  �ل���ع���رب���ي���ة..  �خل���ل���ي���ج 
ت��وف��ري �حلماية  �ل��ن��ظ��ام ه��و  مييز 
�خلليجي  ل��ل��م��و�ط��ن  �ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ة 
�ل��ذي يعمل خ��ارج بلده يف �أي من 

��شتحد�ث  �ل��ك��وي��ت  يف  م��وؤخ��ر�  مت 
ل�شنة   110 رق���م  ق��ان��ون��ي��ة  م����ادة 
2014 ب�شاأن تقرير مكافاأة مالية 
�لتاأمينات  ل��ق��ان��ون  ل��ل��خ��ا���ش��ع��ني 
بحيث  �لكويت  بدولة  �لجتماعية 
�ل��ك��وي��ت��ي ن�شبة  �مل���وظ���ف  ي��ت��ح��م��ل 
�خلا�شع  م���رت���ب���ه  م����ن   2.5%
�أق�����ش��ى 1500  ل��ل��ت��اأم��ني وب��ح��د 
دي�����ن�����ار ك���وي���ت���ي وذل��������ك �ع���ت���ب���ار� 
ويف  �مل��ا���ش��ي   2015-1-1 م���ن 
تتحمل  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�حلكومي  �لقطاع  يف  �لعمل  جهة 
�ملوؤمن  وي��ت��ح��م��ل   9% و�لأه���ل���ي 
�لبحرين  ويف  �لن�شبة  نف�س  عليه 
�لقطاع  يف  ع��ل��ي��ه  �مل���وؤم���ن  يتحمل 
وتتحمل   6% ن�����ش��ب��ة  �حل��ك��وم��ي 
قيمة  م����ن   15% �ل���ع���م���ل  ج���ه���ة 
�لأهلي  �ل��ق��ط��اع  ويف  �ل���ش��رت�ك��ات 
بينما   6% عليه  �مل��وؤم��ن  يتحمل 
تتحمل جهة �لعمل %9 من قيمة 
عمان  ���ش��ل��ط��ن��ة  ويف  �ل����ش���رت�ك���ات 
�لقطاع  يف  ع��ل��ي��ه  �مل���وؤم���ن  يتحمل 

ح����ال ح��ي��ات��ه وه����و م���ا ي���دع���و �إىل 
�ملو�طنني  ج��م��ي��ع  ح��ر���س  �أه��م��ي��ة 
�خلليجني �لعاملني يف �أي من دول 
�ملجل�س على �لتاأكد من ت�شجيلهم 
و�ل�شرت�ك عنهم �شمانا حلقوقهم 
حيث  �مل�شتقبل  يف  �أ�شرهم  وحقوق 
ومتابعة  ذلك  من  �لتاأكد  ميكنهم 
و�ل�شرت�ك  �لت�شجيل  �إج������ر�ء�ت 
ع��ن��ه��م م��ن خ���ال �ل��رق��م �ملجاين 

للهيئة 80010.
�جلهود  "برغم  �ل�شهاوي  وقالت 
كافة  ل����ش���ت���ي���ع���اب  ت����ب����ذل  �ل����ت����ي 
هذ�  �شمن  �خلليجني  �مل��و�ط��ن��ني 
�لتحديات  بع�س  ت���ز�ل  ل  �لنظام 
لكافة  حتقيقه  �أم����ام  ع��ائ��ق��ا  ت��ق��ف 
ب��ع�����س جهات  �أن  وم��ن��ه��ا  �أه���د�ف���ه 
ت�شجيل  ت��رف�����س  ت����ز�ل  ل  �ل��ع��م��ل 
�مل���و�ط���ن �خل��ل��ي��ج��ي ل��ت��ف��ادي دفع 
�مل�شتحقة  �ل�����ش����رت�ك����ات  ن�����ش��ب��ة 
مد  لنظام  خمالفه  يعد  ما  عليها 
ما  �أن  �إىل  م�����ش��رية  �حلماية".. 
�أن  ه��و  ه��ن��ا  عليه  �ل��ت��اأك��ي��د  ينبغي 

جهة  وت��ت��ح��م��ل   7% �حل���ك���وم���ي 
�لأهلي  �لقطاع  %15 ويف  �لعمل 
 6.5% ي��ت��ح��م��ل �مل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه��م 
بينما تتحمل جهة �لعمل 9.5% 
وهذه  �ل�شرت�كات  هذه  قيمة  من 
�لن�شب تو�شح �أن �لإمار�ت من �أقل 
�لدول �خلليجية يف حت�شيل ن�شب 

ما  عليهم  �ملوؤمن  �ل�شرت�كات عن 
�لدولة  من  و��شحا  توجها  يعك�س 
نحو �لتخفيف من �أعباء �ملو�طنني 
ويوؤكد حر�شها على توفري �أف�شل 
�لرعاية و�لهتمام ملو�طنيها  �شبل 
مبا ي�شمن �شعادتهم و��شتقر�رهم 

و�أفر�د عائاتهم.

وزير املياه و البيئة اليمني : 
الإمارات منوذج ملهم يف احلد 
من اآثار التغري املناخي عامليا

•• اأبوظبي-وام:

�أن �لإمار�ت  �ملياه و�لبيئة �ليمني  �أكد �لدكتور عزي هبة �هلل �شرمي وزير 
�لآثار  م��ن  للحد  �لعاملية  ق��ي��ادة �جل��ه��ود  و  دع��م  قدمت من��وذج��ا ملهما يف 
�ل�شلبية للتغري�ت �ملناخية و �لنبعاثات �حلر�رية و تعزيز دور �ل�شباب يف 

�لعمل من �أجل �ملناخ على م�شتوى �لعامل.
وقال وزير �ملياه و�لبيئة �ليمني يف ت�شريحات لوكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" 
خال تروؤ�شه وفد باده يف �جتماع �أبوظبي للمناخ �لذي �نطلقت �أعماله 
�إطار �لتح�شري�ت و�ل�شتعد�د�ت �جلارية  �إن م�شاركة باده تاأتي يف  �م�س 
لو�شع �ل�شيا�شات �لتي �شيتم طرحها على �أجندة �أعمال قمة �لأمم �ملتحدة 

للمناخ يف نيويورك �ملقرر �نعقادها يف �شبتمرب �ملقبل.
و و�شف �لجتماع باأنه نقلة نوعية يف �إطار ما ميكن �أن يقدم من خطو�ت 
�إجر�ئية ملمو�شة لقمة �لأمم �ملتحدة للمناخ و �لتي من �شاأنها �حلد من 

خماطر �لتغري �ملناخي على م�شتوى �لعامل مب�شاركة �شبابية فاعلة.
و حول دور �لإمار�ت يف �ليمن �شمن �لتحالف �لعربي بقيادة �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية .. قال وزير �ملياه و�لبيئة �ليمني �إن �لإمار�ت دورها بارز و�أ�شيل 
على  �مللحة  �لق�شايا  من  �لكثري  حلل  جهودها  عرب  �ليمنية  �ل�شاحة  على 
م�شري�   .. �لطبيعية  �ملحميات  و  �لبيئي  �لقطاع  بينها  من  و  كافة  �ل�شعد 
�إىل �أنه �شيم عقد لقاء�ت ثنائية مع �جلانب �لإمار�تي فيما يخ�س �حلفاظ 
�ليمني و �دخال تقنيات  �لبيئي  �مل�شاهمة يف تطوير �لقطاع  �لبيئة و  على 

جديدة يف قطاع �لطاقة تعتمد على �مل�شادر �لنظيفة و�ملتجددة.
�أ�شاد وزير �ملياه و�لبيئة �ليمني بالدعم �لإمار�تي �ملتو��شل لباده من  و 
�نعك�س  ما  �ليمن  رب��وع  يف  �حليوية  �مل�شروعات  من  �لعديد  متويل  خ��ال 
" هيئة  �لإن�شانية  ذر�عها  عرب  وذل��ك  �ليمني  �ملو�طن  على  مبا�شر  ب�شكل 
�لهال �لأحمر �لإمار�تي " و تنفيذ �لعديد من م�شروعات �ملياه �ل�شاحلة 
لل�شرب �لتي خففت بدورها من �نت�شار �لأمر��س �ملعدية �إ�شافة �إىل توفري 
�لوقود وهي مو�قف لن ين�شاها �أبناء �ليمن لدولة �لإمار�ت قيادة وحكومة 

و�شعبا يف ظل �لظروف �ل�شعبة �لتي مير بها �ليمنيون يف �لوقت �لر�هن.
و قال :" �إن �لدم �لإمار�تي �متزج بالدم �ليمني على تر�ب �ليمن و �شهد�ء 
�لإمار�ت وهبو� �أرو�حهم دفاعا عن �أ�شقائهم و ن�شرة للحق لي�شجل �لتاريخ 
ت�شحياتهم مبد�د من نور" .. م�شري� �إىل �أن �لإم��ار�ت معروفة مبو�قفها 

�لنبيلة جتاه �أبناء �ليمن.
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اأخبـار الإمـارات

�ضيف بن زايد وغوتريا�س ي�ضهدان انطالق اجتماع اأبوظبي للمناخ

غوتريا�س: يف اجتماع اأبوظبي للمناخ نفتتح مرحلة جديدة حلياة الب�سر على هذا الكوكب
•• اأبوظبي-وام:

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  �شهد 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية ، و 
معايل �أنطونيو غوتري��س �لأمني 
�لعام لاأمم �ملتحدة �م�س �نطاق 
للمناخ"  �أبوظبي  "�جتماع  �أعمال 
يومني،  م��دى  على  ت�شتمر  و�لتي 
عاملي  م�����ش��وؤول   100 مب�����ش��ارك��ة 
رفيع �مل�شتوى ووزر�ء من دول عدة 
ح��ول �ل��ع��امل و�أك���ر م��ن 2000 
�لدول  وممثلي  �ل��ق��ر�ر  �شناع  من 
�لعامليني يف  و�خلرب�ء و�ملخت�شني 
جم��ال �لعمل م��ن �أج��ل �مل��ن��اخ من 

�أكر من 160 دولة .
معايل  �لفتتاحية  �جلل�شة  ح�شر 
�ل�شباح  ح���م���ود  ب���ا����ش���ل  �ل�������ش���ي���خ 
�ل��ك��وي��ت��ي ومعايل  �ل�����ش��ح��ة  وزي����ر 
�لعوي�س  حممد  بن  عبد�لرحمن 
�ملجتمع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وزي�����ر 
وم����ع����ايل �ل����دك����ت����ور ع����ب����د�هلل بن 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف �ل��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
ومعايل  �لتحتية  �لبنية  ت��ط��وي��ر 
وزيرة  �لكعبي  حم��م��د  ب��ن��ت  ن���ورة 
ومعايل  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 
�شما بنت �شهيل بن فار�س �ملزروعي 

وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب.
للمناخ  �أب��وظ��ب��ي  �ج��ت��م��اع  ومي��ث��ل 
لر�شم  �ل���ت���ح�������ش���ريي���ة  �خل����ط����وة 
م���ام���ح �ل�����ش��ي��ا���ش��ات و�مل����ب����ادر�ت 
���ش��ي��ت��م طرحها  �ل��ت��ي  و�ل����ق����ر�ر�ت 
ع��ل��ى �أج���ن���دة �أع���م���ال ق��م��ة �لأمم 
�ملتحدة للمناخ يف نيويورك �ملقرر 

جديدة،  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ك���ارث���ة  ن�����ش��ه��د 
�لب�شر  م��ن  متز�يدة  �أع���د�د  جت��رب 
على �لنزوح من مناطقهم، وخال 
تقارير  �شجلت  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع 
ذوبان  �شرعة  �رت��ف��اع  ع��دة  علمية 
�لهماليا،  م��ن��ط��ق��ة  يف  �جل���ل���ي���د 
و�لتهديد  �خل��ط��ر  �أن  ي���وؤك���د  م���ا 
�لأخ���ر ويتطلب  بعد  ي��وم��ا  ي���زد�د 
�ل��ع��م��ل وحتقيق  وت�����رية  ت�����ش��ري��ع 
�لب�شرية  حل��م��اي��ة  ف��ع��ل��ي  �ل���ت���ز�م 
و�ل���ك���وك���ب ب�����ش��ك��ل ع�����ام. و�أ����ش���اف 
غ���وت���ري����س: ه��ن��اك ج��ه��ود كبرية 
�ملناخي لكنها غري  �لتغري  ملوجهة 
ك��اف��ي��ة، ل���ذ� ي��ج��ب �ل��رتك��ي��ز على 
�تفاق  وتعهد�ت  بالتز�مات  �لوفاء 
باري�س للمناخ، فبح�شب �لدر��شات 
12 عاماً فح�شب  �أقل من  �أمامنا 
مل���و�ج���ه���ة �لح���ت���ب���ا����س �حل������ر�ري 
و�رت���ف���اع درج�����ات ح�����ر�رة �لأر�����س 
م�شبباتها،  خ��ف�����س  م���ع  و�ل��ع��م��ل 
�أية  تفلح  ل��ن  ملرحلة  �شن�شل  و�إل 
عليها  �لتغلب  �أو  ملعاجلتها  جهود 
�أو تفادي �لكو�رث �لتي �شت�شببها.

�لعام  �لأم�������ني  م���ع���ايل  و�أو������ش�����ح 
�لعاملية  �جل���ه���ود  ك��ف��اي��ة  ع���دم  �أن 
للعمل من �أجل �ملناخ �شكل �لد�فع 
�لرئي�س ور�ء �لدعوة �إىل عقد قمة 
�لأمم �ملتحدة للمناح يف نيويورك 
�شبتمرب �ملقبل، للتاأكيد على كافة 
عاملياً  �ل����ق����ر�ر  و���ش��ان��ع��ي  �ل����ق����ادة 
�للتز�م بوقف حركة �لتعدين عن 
وخف�س   ،2020 بحلول  �لفحم 
�ل��ك��رب��ون ع��امل��ي��ا بن�شبة  �ن��ب��ع��اث��ات 
%25 بحلول 2030، و�لو�شول 

ي�شمل  عاملياً  معها  تعاملنا  يكون 
ي��ق��ت�����ش��ر على  ك��ك��ل ول  �ل��ك��وك��ب 
على  �ل��ق��ادرة  �أو  �ملت�شررة  �ملناطق 

�لإنفاق فح�شب.
�أجل  و�أ���ش��اف: يف ظ��ل عملنا م��ن 
منظور  �إىل  نلتفت  �أن  يجب  �ملناخ 
�لتغري،  ه��ذ�  م��ع  �لتعامل  �أخ��ر يف 
بال�شكل  وظفناه  �إذ�  ميكننا  حيث 
حقبة  �إىل  �لن���ت���ق���ال  �ل�����ش��ح��ي��ح 
ج��دي��دة م��ن �لنمو و�ل��ت��ط��ور، فا 
كتحدي  م��ع��ه  ن��ت��ع��ام��ل  �أن  ي��ج��ب 
كفر�شه  ب����ل  ف��ح�����ش��ب،  وت���ه���دي���د 
منو  لتحقيق  ����ش��ت��غ��ال��ه��ا  مي��ك��ن 
�لتحول  ت��ع��زي��ز  ع���رب  �ق��ت�����ش��ادي 
�لأخ�شر  �لق���ت�������ش���اد  مل���ن���ظ���وم���ة 
وزيادة حركة �ل�شتثمار و�لتمويل 

�لأخ�شر عامليا.
عام  ه��و   2019 �أن  معاليه  و�أك���د 
للنمو  ن��ظ��رت��ن��ا  وت��ع��زي��ز  لتكثيف 
�أن  �ل��������ذي مي���ك���ن  �لق����ت���������ش����ادي 
�ملناخ،  �أج����ل  م���ن  �ل��ع��م��ل  ي��ح��ق��ق��ه 
و�ل�شناعات  �لعمل  فر�س  وحجم 
يخلقها،  �أن  ميكن  �لتي  �جل��دي��دة 
وقدرته على رفع م�شتوى �ل�شحة 
زيادة  عرب  و�لبيئة  للب�شر  �لعامة 

�ل�شتثمار�ت �خل�شر�ء عاملياً.
دولة  توجهات  معاليه  و��شتعر�س 
�لإم��ار�ت يف �لعمل من �أجل �ملناخ 
�قت�شادية  ف��ر���س  م��ب��د�أ خلق  م��ن 
جديدة، مو�شحاً �أن ��شرت�تيجيات 
زي����ادة  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل���دول���ة  وروؤى 
ن�������ش���ب���ة �ل����ط����اق����ة �ل���ن���ظ���ي���ف���ة من 
�إىل  �ملحلي  �لطاقة  �إجمايل مزيج 
 ،2050 �ل���ع���ام  ب��ح��ل��ول   50%

�نعقادها يف �شبتمرب �ملقبل.
�لفتتاحية  �جل���ل�������ش���ة  وخ�������ال 
لاجتماع مت �لرتكيز على �أهمية 
�جلماعي،  �ل��ع��امل��ي  �لعمل  تكثيف 
متعددة  �إج���ر�ء�ت  �تخاذ  و�شرورة 
�لطريقة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  �لأط�������ر�ف 
لاإن�شانية  ميكن  �ل��ت��ي  �ل��وح��ي��دة 
�ملناخي،  �لتغري  م��و�ج��ه��ة  ع��ربه��ا 
ورف���ع ق��در�ت��ه��ا ع��ل��ى �ل��ت��ك��ي��ف مع 
تد�عياته �ل�شلبية وما يخلفه من 

ظو�هر مناخية متطرفة.
لاجتماع  �لفتتاحية  كلمته  ويف 
ق�����ال م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور ث�����اين بن 
�لتغري  وزي������ر  �ل�����زي�����ودي  �أح����م����د 
�جتماع  �إن  و�ل���ب���ي���ئ���ة  �مل����ن����اخ����ي 
�ملن�شة  ي���وف���ر  ل��ل��م��ن��اخ  �أب���وظ���ب���ي 
�ملثلى ملمثلي �لقطاعني �حلكومي 
و�خلا�س، و�شناع �لقر�ر و�خلرب�ء 
�لأمم  وم���������ش����وؤويل  و�مل��خ��ت�����ش��ني 
توجهاتهم  ل���ت���ح���دي���د  �مل���ت���ح���دة 
وتو�شعة  �ملناخ  جتاه  وطموحاتهم 
و�لفني  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل��ع��م��ل  ���ش��ق��ف 
من �أجل �ملناخ و�لوقوف على �أهم 
�لو�جب  و�لإج��������ر�ء�ت  �ل���ق���ر�ر�ت 
طرحها خال قمة �لأمم �ملتحدة 
هذ�  ن�شتغل  �أن  يجب  ل��ذ�  للمناخ، 
لتحديد  �لأمثل  بال�شكل  �لتجمع 
ملو�جهة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ت��وج��ه��ات��ن��ا 
يو�جه  �ل������ذي  �لأه�������م  �ل���ت���ح���دي 

�لب�شرية وكوكب �لأر�س حالياً.
ت����د�ع����ي����ات  �أن  م���ع���ال���ي���ه  و�أك����������د 
�ل�شلبي  و�لتاأثري  �ملناخي  �لتغري 
تعرف  ل  �حل������ر�ري  ل��اح��ت��ب��ا���س 
�حل��دود بني �ل��دول، ل��ذ� يجب �أن 

بن�شبة  حف�س  ب��دوره  �شيحقق  ما 
�لناجمة  %75 ملعدل �لنبعاثات 

عن قطاع �لطاقة ب�شكل عام.
�لذي  �ل���دور  �إىل  كلمته  و�أ���ش��ار يف 
حققته دول��ة �لإم��ار�ت يف ت�شجيل 
لتوليد  ع���امل���ي���اً  �لأق�������ل  �ل��ت��ك��ل��ف��ة 
�لطاقة  ��شتخد�م  ع��رب  �لكهرباء 
�ل�شم�شية، ودور �لدولة يف تقدمي 
ت���ق���در مب��ل��ي��ار دولر  م�������ش���اع���د�ت 
يف  �ملتجددة  �لطاقة  حلول  لن�شر 

عدد من �لدول �لنامية.
تد�شني  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ول���ف���ت 
للطاقة  �أبوظبي"  "نور  م�����ش��روع 
و�ت،  جيجا   1 بطاقة  �ل�شم�شية 
مي���ث���ل ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة ج����دي����دة يف 
قاعدة  لتو�شعة  �لإم���ار�ت  م�شرية 
�ملتجددة  �لطاقة  حلول  ��شتخد�م 
م�شروع  ع���ن  م��ع��ل��ن��اً  و�ل��ن��ظ��ي��ف��ة، 
ج����دي����د ل���ل���ط���اق���ة �ل�����ش��م�����ش��ي��ة يف 
�إجمالية  ب��ق��درة  �لظفرة  منطقة 

ت�شل �إىل 2 جيجا و�ت.
�لأمني  م��ع��ايل  �أ���ش��اد  وم��ن جانبه 
�أنطونيو  �مل��ت��ح��دة  ل����اأمم  �ل���ع���ام 
غوتري�س يف كلمته خال �جلل�شة 
�لف��ت��ت��اح��ي��ة ب��ال��دور �ل���ذي تلعبه 
دول��ة �لإم��ار�ت يف �لعمل من �أجل 
�لعاملية  و�لفعاليات  و�لقمم  �ملناخ 
وتنظمها  ت�شت�شيفها  �لتي  �ملهمة 
وتعزيز  لدعم  �أبوظبي  �لعا�شمة 

م�شرية حتول �لطاقة عاملياً.
وق���������ال �لأم�����������ني �ل������ع������ام ل������اأمم 
�ملناخي  �لتغري  حركة  �إن  �ملتحدة 
وتد�عياته عامليا باتت تفوق �شرعة 
�أ�شبوع  ملو�جهته، ففي كل  حتركنا 

معاليه:  وق����ال  �مل��ق��ب��ل.  �شبتمرب 
للمناخ  �أب��وظ��ب��ي  �جتماع  يف  نحن 
�ل�����ش��ح��ي��ح، ونفتح  �ل��ت��ق��دم  ن��ق��ود 
�لب�شر على  مرحلة جديدة حلياة 

هذ� �لكوكب.
و�أعرب معاليه عن رغبته يف زيارة 
�ل���ذي  �أبوظبي"  "نور  م�������ش���روع 
�أم�س  ت��د���ش��ي��ن��ه  ع���ن  �لإع������ان  مت 
مو�شحا  و�ت،  ج��ي��ج��ا   1 ب��ط��اق��ة 
فعاًل  باتت من��وذج��اً  �لإم����ار�ت  �أن 
�لطاقة  ع��ل��ى  �لع��ت��م��اد  زي����ادة  يف 
�لطاقة  حتول  وم�شرية  �ملتجددة، 
�أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر  ع����ام.  ب�شكل 
و�شمن  للمناخ  �أب��وظ��ب��ي  �ج��ت��م��اع 
تركيزه على تعزيز دور �ل�شباب يف 
�لعمل من �أجل �ملناخ �شهد م�شاركة 
ما يزيد عن 500 �شاب من طلبة 

�ن���ب���ع���اث���ات  حت���ي���ي���د  م����ع����دل  �إىل 
بحلول  ك���ام���ل  ب�����ش��ك��ل  �ل���ك���رب���ون 
ومعايري  �آليات  و�عتماد   ،2050
�لتحتية،  ل��ل��ب��ن��ي��ة  خ�����ش��ر�ء  ب��ن��اء 
�ل�شندوق  دع�����م  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل 
�ملناخ  �أج����ل  م��ن  للعمل  �لأخ�����ش��ر 
بتوفري 100 مليار دولر لتعزيز 
جهود مو�جهة تغري �ملناخي عاملياً 

وبالأخ�س يف �لدول �لنامية.
�أبوظبي  �ج��ت��م��اع  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لدول  لكافة  فعالة  فر�شة  ميثل 
خططهم  لتجهيز  �ل��ق��ر�ر  و�شناع 
باللتز�مات  للوفاء  وم��ب��ادر�ت��ه��م 
مت  ما  ودر��شة  وقيا�س  و�لتعهد�ت 
�لعمل  يجب  وم��ا  �شابقاُ  حتقيقه 
عليه خال �ملرحلة �ملقبلة لعر�شه 
للمناخ  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ق��م��ة  ع��ل��ى 

ومتطوعني ون�شطاء يف �لعمل من 
�أجل �ملناخ من دولة �لإمار�ت ودول 

عدة �أخرى حول �لعامل.
ك���م���ا ي���ت�������ش���م���ن ج��������دول �أع����م����ال 
�لذي  للمناخ"  �أبوظبي  "�جتماع 
خم�س  يومني  م��دى  على  ي�شتمر 
وعدد�ً  �مل�شتوى،  رفيعة  مناق�شات 
جتمع  �لتي  �لعامة  �جلل�شات  من 
�لعاملية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  �أب�����رز  ب���ني 

�لد�عية للعمل من �أجل �ملناخ.
و�جلل�شات  �مل��ن��اق�����ش��ات  وت���ه���دف 
�لتي يت�شمنها �إىل حتديد �أف�شل 
�ل��ط��رق �مل��ت��اح��ة مل��ع��اجل��ة وجتنب 
للتغري  �ملحتملة  �لكارثية  �لآث���ار 
�مل����ن����اخ����ي ع���ل���ى ك����وك����ب �لأر���������س 
وم������و�رده و���ش��ك��ان��ه، و�ل��ع��م��ل على 

�لتكيف معها.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل الأمني العام للأمم املتحدة
•• اأبوظبي-وام: 

وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  ��شتقبل 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل معايل �أنطونيو غوتريي�س 

�لأمني �لعام لاأمم �ملتحدة �لذي يزور �لباد حاليا.
ومت خال �للقاء �لذي ع�ق�د يف ق�شر �لإمار�ت باأبوظبي 
بحث �شبل تعزيز �لعاقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت 
ومنظمة �لأمم �ملتحدة وتطويرها عرب �آليات �ل�شر�كة 

�ملتعددة يف �ملجالت �لتنموية و�لإن�شانية.
كما مت خال �للقاء ��شتعر��س �ملو�قف ووجهات �لنظر 
�ملطروحة  �ملتعددة  �لق�شايا  من  عدد  جتاه  �ل�شيا�شية 
على �ل�شاحتني �لإقليمية و�لدولية خ�شو�شاً تطور�ت 
�جلهود  وخمتلف  وليبيا  و�شوريا  �ليمن  يف  �لأو���ش��اع 

�لهادفة لتحقيق �ل�شام و�ل�شتقر�ر�لعاملي.
بزيارة  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  ورحب 
�لأم�����ني �ل���ع���ام ل����اأمم �مل��ت��ح��دة م���وؤك���د� ح��ر���س دولة 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  �شر�كاتها  وتعزيز  بناء  على  �لإم����ار�ت 
ومبا  و�لإن�����ش��اين  �ل��ت��ن��م��وي  بالعمل  �ملعنية  �ل��دول��ي��ة 

ين�شجم مع توجيهات �لقيادة �لر�شيدة.
�لأمني  غوتريي�س  �أنطونيو  معايل  �أث��ن��ى  جانية  م��ن 
دولة  ب��ني  �لوثيق  �لتعاون  على  �ملتحدة  ل��اأمم  �ل��ع��ام 
�لإمار�ت و�لأمم �ملتحدة.. كما �أ�شاد بالدور �ملهم �لذي 
�مل�شاعد�ت  ت��ق��دمي  �لإم����ار�ت يف جم���الت  دول���ة  تلعبه 

�لإن�شانية.
ح�شر �للقاء معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة 

دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل.

مكتب تنمية ال�سناعة يوؤكد اأهمية تطبيق قرار حظر العمل
 يف الأماكن املك�سوفة وقت الظهرية

•• اأبوظبي- وام: 

نظم مكتب تنمية �ل�شناعة �لتابع 
ل���د�ئ���رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف 
�مل�شتثمرين يف  م��ع  ل��ق��اء  �أب��وظ��ب��ي 
�ملن�شاآت �ل�شناعية باملوؤ�ش�شة �لعليا 
�ملتخ�ش�شة  �لقت�شادية  للمناطق 
�ل�شنوية  ح��م��ل��ت��ه  ���ش��م��ن  وذل������ك 
ل��ت��وع��ي��ة وت��ث��ق��ي��ف �مل�����ش��وؤول��ني عن 
�ملهنية  و�ل�����ش��ام��ة  �ل�شحة  ن��ظ��ام 
م�شتوى  على  �مل�شجلة  �مل�شانع  يف 
متطلبات  ح����ول  �أب���وظ���ب���ي  �إم������ارة 
�ل�����ش��ام��ة يف �ل��ع��م��ل خ���ال فرتة 
وقر�ر  �حلر�ري  و�لإجهاد  �ل�شيف 
�ملك�شوفة  �لأماكن  يف  �لعمل  حظر 
وقت �لظهرية. وياأتي �للقلء �شمن 
برنامج "�ل�شامة يف �حلر" �لذي 
لل�شامة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  �أط��ل��ق��ه 
و�ل�شحة �ملهنية بالتعاون مع وز�رة 
�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني يف �إطار 
ل�شنة   401" رق��م  ق��ر�ره��ا  تنفيذ 
حظر  ب�����ش��اأن  �ل�����ش��ادر   "  2015
�لظهرية  ���ش��اع��ات  خ����ال  �ل��ع��م��ل 
�ملمتدة من �ل�شاعة 12:30 حتى 
�أ�شهر  خ��ال  �لظهر  بعد   3:00
�ل�شيف �بتد�ء من منت�شف يونيو 

حتى منت�شف �شهر �شبتمرب.
�إد�رة  م��دي��ر  �لعولقي  نبيل  وق���ال 
مبكتب  �ملهنية  و�ل�شامة  �ل�شحة 
ت�شمن  �للقاء  �أن  �ل�شناعة  تنمية 
ع��ر���ش��ا ل��ت��وع��ي��ة �مل�������ش���وؤول���ني عن 
�لأمن و�ل�شامة �ملهنية يف �ملن�شاآت 
�ل�شناعية باأهمية �تخاذ �لإجر�ء�ت 
�لعمل  �أ�شحاب  قبل  من  �ل��ازم��ة 
لوقاية  �ل��ع��م��ال  ع��ل��ى  و�مل�����ش��رف��ني 
�لعمال من �حلر وجتنب تعر�شهم 
ف��ي��م��ا يتعلق  ل��اإج��ه��اد �حل������ر�ري 
حتت  تاأديتها  يتم  �لتي  ب��الأع��م��ال 
�ملناطق  يف  �أو  �ل�����ش��م�����س  �أ����ش���ع���ة 

�ملك�شوفة.
�لربيدي  ف��ه��د  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
و�ل�شامة  �ل�����ش��ح��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
و�لبيئة يف �ملوؤ�ش�شة �لعليا للمناطق 
�لق���ت�������ش���ادي���ة �مل���ت���خ�������ش�������ش���ة.. " 
على  دوما  �لعليا  �ملوؤ�ش�شة  حتر�س 
"�ل�شامة  ب��رن��ام��ج  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
مركز  ي��ن��ظ��م��ه  �ل������ذي  �حلر"  يف 
و�ل�شحة  ل���ل�������ش���ام���ة  �أب����وظ����ب����ي 
�ملو�رد  وز�رة  مع  بالتعاون  �ملهنية 
وذلك  �شنويا  و�لتوطني  �لب�شرية 
ن��ظ��ر�ً لأه��م��ي��ة �ل��ربن��ام��ج يف خلق 
جتنب  و�آم���ن���ة  �شحية  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 

�لتي  و�ملخاطر  �لإ���ش��اب��ات  �لعمال 
ق���د ت��ن��ج��م ع���ن �ل��ع��م��ل يف درج���ات 
�شاعات  خ���ال  �ل��ع��ال��ي��ة  �حل������ر�رة 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  م��وؤك��د�  �لظهرية".. 
ورفاهية  ���ش��ام��ة  ت�����ش��ع  �ل��ع��ل��ي��ا 

�إمارة �أبوظبي.
هيئة  ع��ن  �ل��ل��ق��اء مم��ث��ل��ون  ح�شر 
�ل����ت����اأم����ني وع��������دد م�����ن �مل���ن�������ش���اآت 
�ملناطق  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�ل�شناعية �لتابعة للموؤ�ش�شة �لعليا 

يف  يعملون  �ل��ذي��ن  �ل��ع��م��ال  جميع 
�شلم  على  �لإق��ت�����ش��ادي��ة  مناطقها 
بالدور  م��ن��ه��ا  �إمي����ان����اً  �أول���وي���ات���ه���ا 
�لتنمية  عملية  يف  ي���وؤدون���ه  �ل���ذي 
و�لتطوير �مل�شتد�مة �لتي ت�شهدها 

�ملتخ�ش�شة  �لقت�شادية  للمناطق 
بالإ�شافة �ىل ممثلني عن �ملن�شاآت 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة يف م���دن �أخ�����رى مثل 
وم�شفح  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة،  �أب���وظ���ب���ي 

ومنطقة �ملفرق �ل�شناعية.

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16247 (

�ملنذر  :  بنك �بوظبي �لتجاري �س. م. ع
�ملنذر �إليه  :  في�شال تريفيدي تريفيدي ر�مي�ش�شاندر� مايا�شانكار .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )41،446.10( درهم نتيجة 
�لإخال ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خال 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) 50748/ خ�شو�شي / 13 / �أبوظبي ( من نوع ) تويوتا كورول 
�شيد�ن - �شالون( موديل )2015 ( �للون ) �بي�س(  و�ملمولة ل�شاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16248 (

�ملنذر  :  بنك �بوظبي �لتجاري �س. م. ع
�ملنذر �إليه  :  �مرييا�شار د�ود عجمي .

درهم   )35،182.25( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��ال  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خال 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 97078/ خ�شو�شي / A / �م �لقيوين ( من 
��شود(  و�ملمولة  �للون )  ��شتي�شن( موديل )2015 (  ��شكيب -  نوع ) فورد 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16242 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري �س. م. ع
�ملنذر �إليه  :  حممد في�شل �ل�شوبا�شي .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )54،341.80( درهم نتيجة 
�لإخال ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خال 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) 64163/ خ�شو�شي / 17 / �أبوظبي ( من نوع ) كادياك �يه 
تي ��س  – �شالون ( موديل )2014 ( �للون ) ��شود(  و�ملمولة ل�شاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اأخبـار الإمـارات
ال�سارقة ل�سعوبات التعلم ينظم موؤمتره الثاين

•• ال�سارقة-وام: 

ينظم مركز �ل�شارقة ل�شعوبات �لتعلم �لتابع ملدينة �ل�شارقة للخدمات �لن�شانية 
يومي 16 و17 �أكتوبر �لقادم يف قاعة �لر�زي بجامعة �ل�شارقة..موؤمتره �لعلمي 
�لعمل  �أور�ق  ��شتقبال  ب��دء  عن  �ملركز  �أعلن  و  �أف�شل.  حلياة  �شعار  حتت  �لثاين 
�خلا�شة باملوؤمتر حتى نهاية �أغ�شط�س �لقادم . و يهدف �ملوؤمتر �ىل ن�شر �لوعي 
بحقوق �لأ�شخا�س ذوي �شعوبات �لتعلم ورفع �لتو�شيات لت�شريع �لقو�نني �لتي 
تتكفل بحفظ حقوقهم يف جميع �ملجالت. و�أكدت �لدكتورة هنادي �ل�شويدي مدير 
�ملركز �أن من �أهم �أهد�ف �ملوؤمتر �ل�شتفادة من �لبحث �لعلمي يف جمال تطوير 
�ملمار�شات �حلديثة يف جمال �لت�شخي�س و�لتقييم وتوفري �أف�شل �لرب�مج و�ملناهج 
لاأ�شخا�س ذوي �شعوبات �لتعلم و�إمكانية مو�ءمتها مع �لبيئة �لإمار�تية وتوفري 
�ل�شتقر�ر و�لرعاية �ل�شحية و�لنف�شية و�لجتماعية لهم ولأ�شرهم و�لعمل على 

�بتكار �أف�شل �لأ�ش�س و�ملعايري ل�شمان جودة �خلدمات �ملقدمة لهم. و �أ�شارت �إىل 
�لتعلم  �شعوبات  ذوي  �لأ�شخا�س  حياة  جودة  حت�شني  �أهمية  على  �ملوؤمتر  تركيز 
�ل�شارقة ل�شعوبات  �لتميز يف تعليمهم. ودعت مدير مركز  �إىل درجة  و�لو�شول 
د�خل  و�ملهتمني  �لأم��ور  و�أول��ي��اء  و�ملعلمني  و�لرتبويني  �لباحثني  جميع  �لتعلم 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وخارجها �إىل �مل�شاركة يف �ملوؤمتر بتجاربهم �ملبتكرة 
لتح�شني جودة حياة �لأ�شخا�س ذوي �شعوبات �لتعلم كما دعت جميع �لر�غبني 
بح�شور �ملوؤمتر �أو �ملعر�س �مل�شاحب �أو ور�س �لعمل �إىل �ل�شتفادة من �لتخفي�س 
www. يف �ل�شعر �خلا�س بالت�شجيل �ملبكر وذلك من خال �ملوقع �للكرتوين

scld.shj.ae جدير بالذكر �أن مركز �ل�شارقة ل�شعوبات �لتعلم �لذي تاأ�ش�س 
يف �شبتمرب من �لعام 2016 يقدم خدماته ل� 515 طالبا.. 144 منهم يتلقون 
ح�شب  �ملتنوعة  �خل��دم��ات  فيتلقون  �لبقية  �أم���ا  �ملبا�شرة  �لأك��ادمي��ي��ة  �خل��دم��ات 

�لتقييم كجل�شات تعديل �ل�شلوك وجل�شات �لتقارير �لنف�شية و�لرتبوية.

الرتبية حتذر من حتويل �ساحات املدار�س مواقف لل�سيارات خلل العطلة ال�سيفية
•• دبي- حم�سن را�سد:

حذرت وز�رة �لرتبية و�لتعليم موؤخر�ً، �لهيئات �لتدري�شية و�لإدر�ية 
�شيار�ت  مبيت  �أو  تو�جد  بعدم  �لدولة،  مد�ر�س  خمتلف  يف  و�لفنية 
�لهيئات  يف �ملد�ر�س،  بعد �نتهاء �لدو�م �لر�شمي �أو خال �لإجاز�ت، 
وذلك قبل �أيام من بد�ية �لإجازة �ل�شيفية �لتي تنطلق يوم 5يوليو 

�جلاري، للطلبة، و12 للهيئات وت�شتمر �إىل 24 �أغ�شط�س.
ومن �ملقرر �أن يبد�أ �لدو�م �لدر��شي للعام �لدر��شي �ملقبل 2019-
للهيئات  �أغ�شط�س  و25  للطلبة،  �ملقبل  �شبتمرب   1 يوم   ،2020
يوليو2020   2 يوم  حتى  وي�شتمر  و�لفنية،  و�لإد�ري���ة  �لتدري�شية 
للطلبة، و9 من �ل�شهر ذ�ته للهيئات، ويبلغ �إجمايل �لدر��شة 185 

يوماً �شاملة �أيام �لمتحانات.
�إط����ار  حر�شها ع��ل��ى ت��وف��ري و���ش��ائ��ل �لأم����ن و�ل�����ش��ام��ة خال  ويف 
�لإجازة �ل�شيفية، �شددت �لوز�رة يف تعميم جديد لها على �لإد�ر�ت 
�ملدر�شية، �للتز�م بعدم �لقيام باأي تخزين ع�شو�ئي للمو�د "�لأثاث، 
وجود  ماحظة  مت  �أن���ه  �ل����وز�رة  و�أو���ش��ح��ت  �لكتب".  �لقر�شاطية، 
�ل�شامة،   تعليمات  �تباع  وع��دم  خمتلفة،  للمو�د  ع�شو�ئي  تخزين 
يف  يت�شبب  مم��ا  �مل��ن��اط��ق،  مبختلف  �لتعليمية  �ملن�شاآت  زي���ارة  خ��ال 

�حتمالية حدوث حر�ئق وت�شويه �ملنظر �لعام.
و�أفادت باأنه يف حال وجود مو�د غري م�شتخدمة، على �لإد�ر�ت طلب 
نقل هذه �ملو�د �إىل �ملخازن �شو�ء �لفرعية �أو �لرئي�شة، و�إر�شال �لطلب 

�إىل �إد�رة �مل�شرتيات و�إد�رة �ملن�شاآت باأ�شرع وقت.

اإ�ضعاد املتعاملني بالرتبية تبداأ بتلقي م�ضتندات امل�ضتقيلني واملنتهية خدماتهم ل�ضرف م�ضتحقاتهم 

البدء يف ت�سليم جتديد العقود للمعلمني للعام الدرا�سي املقبل ... وم�سادرة املكافاأة بعد م�سي 5 �سنوات من تاريخ نهاية اخلدمة
•• دبي – حم�سن را�سد 

ب�شاأن   ، و�لتعليم  �لرتبية  ب��وز�رة  من  تعميماً  �لدولة  كافة مد�ر�س  تلقت 
�ل��ع��ق��ود �خلا�شة  ، وك���ذ�  �ل��و�ف��دي��ن فئة )�أ� ب(  �مل��وظ��ف��ني  جت��دي��د ع��ق��ود 
من  �ل���وز�رة  وطلبت   ،2020-2019 �ملقبل  �ل��در����ش��ي  للعام  باملعلمني 
-6-30 مد�ر�شها �لنتهاء من عمليات توقيع �لعقود خال �لفرتة من 

�ملعلمني  تلقى  �لتعليمات  ه��ذه  على  وبناء   ،  2019-7-4 �إىل   2019
�للكرتوين  �ل��ربي��د  ع��رب  �لتجديد  ع��دم  �أو  عقودهم  جتديد  و�ملوظفني 
�خلا�س بهم ، على �أن يتم طباعته وتوقيعه ورده �إىل روؤ�شائهم �ملبا�شرين 

�شو�ء مدر�ء �ملد�ر�س �أو �لقائمني مبهامهم .
�إد�ر�ت �ملد�ر�س باإعد�د ك�شوف بالأ�شماء و�أرقام �لأور�كل  وطالبت �لوز�رة 
�لعقود منهم  ��شتام  �لك�شوف مع  بتلك  �لعاملني مبد�ر�شهم  ، وت�شجيل 
ملديري  بت�شليمها  ب��دوره��م  �مل��د�ر���س  م��در�ء  يقوم  �ن  على   ، توقيعها  بعد 
�لنطاق ، ليقوم بدوره لت�شليمها ملدير �ملجل�س �لتعليمي ، ومن ثم �شيقوم 

مدير �ملجل�س �لتعليمي  بت�شليم تلك �لك�شوف لإد�رة �شوؤون �ملوظفني يف 
�لوز�رة.

�لوكيل  توقيع  �شتعتمد  �ملوظفني  ���ش��وؤون  �إد�رة  �أن  �إىل  �لتعميم   و�أ���ش��ار 
�مل�شاعد للخدمات �مل�شاندة على �لعقود وختمها باعتبارة �لطرف �لأول يف 
�ملجال�س، كما  �ملوقعة ملدر�ء  بالعقود  �لك�شوف  ت�شليم  �إعادة  و�شيتم  �لعقد 
�خلدمة  نظام  يف  �لعقد  من  ن�شخة  ب��اإدر�ج  �ملوظفني  �شوؤون  �إد�رة  �شتقوم 

�لذ�تية " بياناتي".
�إنهاء  يف  �لبدء  ب�شرعة  بالوز�رة  �ملعنية  �لإد�رة  �لرتبية  وز�رة  وجهت  كما 
بانتهاء  خدماتهم  �ملنتهية  و  �مل�شتقيلني  م�شتحقات  و�شرف   ، �لج��ر�ء�ت 
�إىل  �ملطلوبة  �مل�شتند�ت  كافة  بعد تقدمي  وذل��ك   ، �حل��ايل  �لدر��شي  �لعام 
ق�شم �لرو�تب باإد�رة �شوؤون �ملوظفني ، حتى يتمكنو� من �شرف م�شتحقات 
�أن��ه يف حال عدم تقدم �شاحب  ، موؤكدة  على  تاأخري  نهاية �خلدمة دون 
نهاية  تاريخ  �شنو�ت من  قبل م�شي خم�س   ، �مل�شتحقات  ل�شرف  �لعاقة 
�إي���ر�د�ت  �إىل  بالتقادم وحت��ول  �ل�شرف  �مل��وظ��ف يف  ح��ق  ي�شقط  �خل��دم��ة 

�لدولة . وفيما يخ�س �مل�شتند�ت �ملطلوبة للمو�طنني ، هي �إدخال �لبيانات 
يف نظام �لهيئة �لعامة للمعا�شات، مع تعبئة منوذج �إخاء �لطرف ، وتقدمي 
�شهادة من �لبنك باحل�شاب �لبنكي ، بالإ�شافة �ىل �شورة �لهوية ل�شاحب 
 ، �لتعيني  عند  �ل�شادرة  �لقيد  خا�شة  و�شورة  �أ�شرته،  و�أف���ر�د  �لعاقة 
يثبت  ما  تقدمي  �لمر  فيتطلب  �ملو�طنني  �أما غري  و�خلا�شة �جلديدة 
�إلغاء �لإقامة �أو نقل �لكفالة، �إىل جانب بر�ءة �لذمة من �ت�شالت �شارية 
�ملفعول، وبر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملاء �شارية �ملفعول، وتعبئة منوذج 
�ملتعاملني  �إ�شعاد  �مل�شتند�ت  يف مر�كز  �أن يتم تلك  ، على  �لطرف  �إخ��اء 
خال �أوقات �لدو�م �لر�شمي وبالأيام �ملحددة على �لنحو �لتايل : ديو�ن 
�إ�شعاد  مركز  �إىل  �إ�شافة  �لر�شمي،  �ل���دو�م  �أي��ام  طيلة  بدبي  �ل���وز�رة  ع��ام 
-07-04 30-06-2019 �إىل  �ملتعاملني بعجمان خال �لفرتة من  
من  �لفرتة  خال  فكان  بخور  �ملتعاملني  ��شعاد  مركز  وكذلك   2019
�أن  �لوز�رة ب�شرورة  ووجهت   .2019-07-11 �ىل   2019-07-07
وما   2019-06-30 �إعتبار� من  �لطرف �شادرة  �إخ��اء�ت  كافة  تكون 

�إلغاء  فيها  مب��ا  �ملطلوبة  �مل�شتند�ت  جميع  ت��ق��دمي  م��ن  و�لن��ت��ه��اء  ب��ع��د، 
�لإقامة ونقل �لكفالة للمتاأخرين خال �شهرين من نهاية �لعام �لدر��شي 
يتحمل  �ن  على   ، �لقانونية  للم�شاءلة  �ملتاأخر  يتعر�س  ل  حتى  �حل��ايل 
�ملوظف تبعات �لتاأخري يف �إمتام �إجر�ء�ت �إلغاء �لقامة بعد �ملهلة �ملحددة 
، موؤكدة �نها �شتتخذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية بحقه ، يف حال �لتاأخري 
�إلغاء �لإقامة ، وعدم �للتز�م باملوعد �ملحدد ، وفقا للقو�نني �ملتبعة  عن 
لدى �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية ، كما �شيتحمل �ملوظف �أي ر�شوم 
ترتتب على ذلك. وذكرت �لوز�رة �أنه يتم عمل حو�لت بنكية �لكرتونية 
مب�شتحقات نهاية �خلدمة يف �حل�شاب �لبنكي �ل�شخ�شي ل�شاحب �ل�شاأن، 
�إليه  ي��ح��ول  �ل���ذي  �لبنكي  �حل�شاب  �إغ���اق  ع��دم  عليه  يتوجب  وب��ال��ت��ايل 
�لر�تب �ل�شهري �أثناء �خلدمة لكي يتم حتويل �مل�شتحقات عليه ، و�أ�شارت 
�ىل �ن خدمة �لتامني �ل�شحي للموظف و�مل�شتفيدين �شتتوفر للموظف 
ملدة )30( يوم من تاريخ �إلغاء �لإقامة �أو تاريخ �آخر يوم عمل �أيهما ياأتي 

�أوًل وفقا للقانون . 

والإ�سلحية العقابية  اخليمة  راأ�س  مبوؤ�س�سة  اإ�سلمهم  ي�سهرون  نزلء   6

�ضمت 95 منت�ضبا من الرجال والن�ضاء

اأكادميية �سرطة دبي حتتفل بتخريج ثلث دورات تاأ�سي�سية

••  راأ�س اخليمة- الفجر 

�أعلن �شتة نزلء من �جلن�شني �إ�شهار �إ�شامهم يف �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لعقابية 
و�لإ�شاحية بالقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة ودخولهم يف �لإ�شام 
ونطق �ل�شهادتني، بح�شور �لعميد يعقوب يو�شف �أبو ليلة مدير �ملوؤ�ش�شة 
و�شندوق  �ل��رب  د�ر  جمعية  م��ع  بالتعاون  وذل���ك  و�لإ���ش��اح��ي��ة  �لعقابية 

�إ���ش��ام��ه��م، حيث  بعد  �شعادتهم  ع��ن  �ل��ن��زلء  ع��رب  م��ن جهتهم،   . �ل��زك��اة 
�أفادو� باأنهم كانو� يفكرون يف �عتناق �لإ�شام منذ فرتة طويلة ملا �شاهدوه 
�ملعاملة  جانب  �إىل  معهم،  �حل�شن  و�لتعامل  �مل�شلمني  �أخ��اق  ح�شن  من 
�لطيبة و�لإن�شانية �لتي تلقوها من قبل �مل�شوؤولني من �ملوؤ�ش�شة �لعقابية 
و�لإ���ش��اح��ي��ة و�ل��ت��ي ك��ان��ت �ل��د�ف��ع �ل��ق��وي �ل���ذي ع��زز رغبتهم يف دخول 

�لإ�شام.

•• دبي-الفجر:

�شهد �شعادة �للو�ء �لأ�شتاذ �لدكتور حممد �أحمد بن فهد، م�شاعد �لقائد 
ثاث  تخريج  حفل  دبي،  �شرطة  يف  و�لتدريب  �لأكادميية  ل�شوؤون  �لعام 
دور�ت تاأ�شي�شية لل�شباط و�شباط �ل�شف من �شرطة دبي، �لبالغ عددهم 
مدير  �ل�شويدي،  غامن  غيث  �لدكتور  �لعميد  بح�شور  "95" منت�شبا، 
�ل�شام�شي،  بطي  حممد  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ش��ت��اذ  �لعميد  ونائبه  �لأك��ادمي��ي��ة، 
�أمور  و�أول��ي��اء  �ل��ت��دري�����س،  هيئة  و�أع�����ش��اء  �لفرعية،  �لإد�ر�ت  وم��دي��ري 

�خلريجني، وذلك يف ميد�ن �لتخريج �لعام باأكادميية �شرطة دبي.
وهناأ �شعادة �للو�ء �بن فهد، �خلريجني بهذه �ملنا�شبة، ثم وجه ب�شرورة 
�ملحافظة على مكت�شبات �شرطة دبي، و�لعمل على تقدمي خدمات تفوق 
م�شتوى �لتوقعات لإ�شعاد �ملجتمع، موؤكد� حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
دبي، وبدعم من �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة 
بهدف  عاملية،  مبو��شفات  �ل�شرطية  �ل��ك��و�در  وتاأهيل  �إع���د�د  على  دب��ي، 
�ل��وط��ن، وب�شط �لنظام  �أع��ل��ى درج���ات �لأم���ن و�لأم����ان يف رب���وع  حتقيق 

و�لقانون وحتقيق �لعد�لة لكافة �ملو�طنني و�ملقيمني و�لز�ئرين و�شيوف 
�لدولة، م�شدد� على �أهمية �ل�شبط و�لربط �لع�شكري، و�أن يكونو� قدوة 
ح�شنة يف �ل��ت��ع��ام��ل �حل�����ش��اري م��ع �جل��م��ه��ور، ومن��وذج��ا ي��ح��ت��ذى ب��ه يف 
�ل�شلوك و�لقيم و�لأخاق �لعالية، للمحافظة على �ل�شمعة �لتي تبو�أتها 

�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي عامليا.
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطني  �ل�شام  بعزف  �لتخريج  وقائع  ب��د�أت 
�ملتحدة، ثم نزول �شعادة �للو�ء حممد �أحمد بن فهد، ير�فقه �لعميد غيث 
�لدكتور  �لأ�شتاذ  �لعميد  ونائبه  دبي،  �شرطة  �أكادميية  �ل�شويدي، مدير 
حممد بطي �ل�شام�شي، �إىل �أر�س �مليد�ن لتفقد طابور �خلريجني، وبعد 
تاوة عطرة لآيات من �لذكر �حلكيم، �نطلق �خلريجون يف ��شتعر��س 
�لدورة،  �أثناء  عليها  ت���دربو�  �لت�����ي  �ل����ع�شكرية  و�ل����مهار�ت  للح���ركات 
بعدها تف�شل �شعادة م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لأكادميية و�لتدريب، 
ب��ت��وزي��ع �جل��و�ئ��ز على �أو�ئ����ل �ل�����دور�ت، ويف �خل��ت��ام ق��ام ق��ائ��د �لطابور 
بال�شتئذ�ن لان�شر�ف و�خلروج من �أر�س �مليد�ن، ثم مت �لتقاط �ل�شور 

�لتذكارية.

�سرطة اأبوظبي تطبق اليوم تعديل خمالفة عدم اإعطاء اأولوية الطريق ملركبات الطوارئ

الدفاع املدين يف عجمان ينفذ مبادرة ال�سلمة يف النقل البحري

بلدية منطقة الظفرة ت�سارك يف اليوم العاملي ملكافحة الت�سحر 

•• اأبوظبي -وام: 

من  �عتبار�ً  �أبوظبي  �شرطة  تبد�أ 
 2019 ي��ول��ي��و  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم 
"عدم  ت��ع��دي��ل خم��ال��ف��ة  ت��ط��ب��ي��ق 
�لطريق  و�أول��وي��ة  �أف�شلية  �إعطاء 
�أو  �لإ���ش��ع��اف  �أو  �ل��ط��و�رئ  ملركبات 
�لر�شمية"  �مل���و�ك���ب  �أو  �ل�����ش��رط��ة 
�ل�����و�ردة يف ق��ان��ون �ل�����ش��ري و�مل���رور 
درهم   3000 وقيمتها  �لحت��ادي 
م���ع ح��ج��ز �مل��رك��ب��ة 30 ي���وم���اً و6 

نقاط مرورية.
�لآمنة  للبيئة  تعزيز�ً  �لقر�ر  ياأتي 
م�شتويات  �أع���ل���ى  وب���ل���وغ  ل��ل��ط��رق 
�ل�����ش��ام��ة �مل���روري���ة، و���ش��ب��ط �أمن 
�لوفيات  ع��دد  وتخفي�س  �ل��ط��رق، 
�ملرورية،  �حل�����و�دث  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة 
موؤ�شر�ت  من  �مل�شتهدف  وحتقيق 
�لأج�����ن�����دة �ل���وط���ن���ي���ة وف�����ق روؤي�����ة 

�حلكومة.
�ل�شائقني  �أبوظبي  �شرطة  ودع��ت 
�لطريق  ب���اإف�������ش���اح  �لل����ت����ز�م  �إىل 
مل���رك���ب���ات �ل�����ط�����و�رئ و�لإ�����ش����ع����اف 
�لر�شمية  و�مل����و�ك����ب  و�ل�������ش���رط���ة 
�ل�شتجابة  ���ش��رع��ة  زم���ن  ل��ت��ع��زي��ز 

 •• عجمان- الفجر 

للدفاع  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  ن���ف���ذت 
م�����ب�����ادرة  ع�����ج�����م�����ان،  �مل���������دين يف 
�ل�شامة يف �لنقل �لبحري، وذلك 
"وقايتك  �شمن �حلملة �لرئي�شة 
هدفنا" من خال توزيع عدد من 
�لتوعوية  و�ملطبوعات  �ملطويات 
�شوق  يف  و�لعمال  �ل�شيادين  على 

�ل�شمك.
 وتاأتي هذه �ملبادرة يف �إطار تنفيذ 
�لتوعوية  و�ل����رب�م����ج  �خل���ط���ط 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �ملدين،  ل��ل��ق��ي��ادة 
وذلك لرت�شيخ مفاهيم و�شلوكيات 
�ل�شامة كجزء من �أ�شلوب �حلياة 

�ليومية للمجتمع.
 وقال �لنقيب �أحمد كايد �لدرمكي 
�ملدنية  �حل���م���اي���ة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
��شتملت  �مل��ب��ادرة قد  �أن  ب��الإن��اب��ة، 

•• الظفرة -الفجر:

�ليوم  يف  �لظفرة  منطقة  بلدية  قطاعات  �شاركت 
�لعديد  �لت�شحر من خال تنظيم  �لعاملي ملكافحة 
مكافحة  يف  للم�شاهمة  �ل��ت��وع��وي��ة  �لفعاليات  م��ن 
�شامة  ��شتد�مة  على  و�ملحافظة  �لت�شحر  ظاهرة 
و�شو�حيها  �مل��دن  خ��دم��ات  قطاع  ق��ام  حيث  �لبيئة، 
مبدنية بزر�عة 100 �شتلة من نباتات �لبيئة �ملحلية 
باملقيل، للحد من ظاهرة �لت�شحر �لبيئية، �نطاقاً 
على  حتر�س  �لتي  �لر�شيدة  قيادتنا  توجيهات  من 
مكافحة �لت�شحر وزيادة �لرقعة �لزر�عية ��شتكماًل 
له  �ملغفور  �لأول  �لبيئة  رجل  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  لنهج 
طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن 
�هلل ثر�ه. كما نظم قطاع خدمات �ملدن و�شو�حيها 
مبدينة غياثي حما�شرة عن ظاهرة �لت�شحر حتت 
�شعار "يجب �أل نرتك م�شتقبلنا للجفاف " وتناولت 
�حلد  وط��رق  و�أ�شبابها  �لت�شحر  ظاهرة  �ملحا�شرة 
منها ودللتها �لبيئية، وتبني �لدولة قيادًة و�شعباً 

يف  �مل�����ش��ارك��ة  وت��ه��دف  �لت�شحر.  مكافحة  ل��رب�م��ج 
�ل�شعوب  �إىل تذكري  �لعاملي ملكافحة �لت�شحر  �ليوم 
عن  �لناجمة  �مل��ت��ز�ي��دة  باملخاطر  �ملحلي  و�ملجتمع 
هذه �لظاهرة. وتبني منظمة �لأمم �ملتحدة بر�مج 

�لت�شحر  مكافحة  لتفاقية  �إطار  و�إقامة  ملعاجلتها 
خدمات  قطاع  ونظم  بالت�شحر.  �ملتاأثرة  لاأقطار 
توعوية  حم��ا���ش��رة  ل��ي��و�  مدينة  و�شو�حيها  �مل���دن 

بهذه �ملنا�شبة.

خال  ت���دخ���ل  �إىل  حت���ت���اج  ،�ل���ت���ي 
فرتة زمنية حمددة .

�لتحلي  ع��ل��ى  �ل�����ش��ائ��ق��ني  وح���ث���ت 
�لد�ئم  و�ل���ش��ت��ع��د�د  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
�لأولوية  و�إعطاء  �لطريق  لإف�شاح 
مل����رك����ب����ات �ل������ط������و�رئ و�لل�����ت�����ز�م 
�ل�شحيحة  �مل��روري��ة  بال�شلوكيات 
تاأخري  ع��دم  ل�شمان  مرورها  عند 
و����ش���ول���ه���ا مل����و�ق����ع �حل��������و�دث من 

�إعاقة  م���ن  حم����ذرة   .. ل��ل��ح��و�دث 
حركة �شيار�ت �لطو�رئ و�لإ�شعاف 
�شلبياً  ���ش��ل��وك��اً  ذل���ك  ي��ع��ت��رب  ح��ي��ث 
�إىل  و���ش��ول��ه��ا  ت���اأخ���ري  يف  يت�شبب 
خدمات  لتقدمي  �حل���و�دث  مو�قع 
�لإ�شعاف للم�شابني .. م�شرية �إىل 
يعيق  �ل�شتجابة  �شرعة  تاأخري  �أن 
�لإ���ش��ع��اف على نحو  عمل ط��و�ق��م 
�لإ�شابات  م�����ش��اع��ف��ات  م��ن  ي��زي��د 

لهذه  �ل����ط����ري����ق  �إف���������ش����اح  خ������ال 
�مل��رك��ب��ات، و�إع���ط���اء �لأول���وي���ة لها 

وعدم عرقلتها �أو تاأخريها.
قدمت  قد  �أبوظبي  �شرطة  وكانت 
تعزيز�ً  ل���غ���ات  ب�����ش��ب��ع  �ل���ت���وع���ي���ة 
وتو��شل  و�ل��ط��رق  و�شامة  لأم��ن 
ج���ه���وده���ا يف �ل���ت���وع���ي���ة �مل����روري����ة 
�ل�شليمة  �مل��روري��ة  �لقيم  لرت�شيخ 
لدى قائدي �ملركبات وم�شتخدمي 

�إج�����ر�ء�ت  �ت��ب��اع  ب�����ش��رورة  عليها 
بيئة  يف  و�ل�������ش���ام���ة  �ل����وق����اي����ة 
�حلد من  بهدف  �لبحري،  �لنقل 
�لإهمال  ع��ن  �لناجمة  �حل����و�دث 

على تنفيذ زيار�ت ميد�نية د�خل 
�شوق �ل�شمك و�مليناء.

�ل�شفن  �أ�شحاب  توعية  مت  حيث 
�لعاملني  وك�����ذل�����ك  و�مل������ر�ك������ب 

وقلة �لوعي، وذلك لتحقيق �أعلى 
و�ل�شامة  �ل�����ش��ح��ة  م�����ش��ت��وي��ات 
هذ�  يف  �لعاملني  جلميع  �ملهنية 

�لقطاع.
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اأخبـار الإمـارات
بح�ضور عمليات �ضرطة دبي

الطارئة احلالت  ا�ستجابة  ينجزون  اخليمة  راأ�س  ل�سرطة  منت�سبا   29
•• راأ�س اخليمة -الفجر 

نائب  �لنعيمي  ن�شيب  بن  �هلل  ع��ادل عبد  �لعميد  �شهد 
ر�أ�س  �شرطة  �مل�شاندة يف  و�خل��دم��ات  �مل���و�رد  ع��ام  مدير 
�خليمة حفل تخريج " دورة �ل�شتجابة �لأوىل للحالت 
بح�شور  �ل�شحي  ط���ارق  �ل�شهيد  مبنى  يف   " �ل��ط��ارئ��ة 
�ل�شرطية  �لعمليات  �إد�رة  مدير  �لغفلي  م�شبح  �لعقيد 
مدير  �لبكر  نا�شر  �لدكتور  و�لعقيد   ، دب��ي  �شرطة  يف 

معهد تدريب �شرطة ر�أ�س �خليمة.

�ل�شتجابة  " دورة  عقد  �أن  �إىل  �لنعيمي  �لعميد  ولفت 
للدور�ت  ��شتكمال  " ي��اأت��ي  �ل��ط��ارئ��ة  ل��ل��ح��الت  �لأوىل 
�لتدريبية و�لتاأهيلية �لتي حتر�س �شرطة ر�أ�س �خليمة 
يف  منت�شبيها  ومهار�ت  كفاءة  م�شتوى  لرغع  لتنظيمها 
كافة قطاعات �لعمل و�شول لأف�شل �مل�شتويات وحتقيق 
�أيام  طيلة  �ملنت�شبني  �ل��ت��ز�م  وث��م��ن   . �ملتعاملني  ر���ش��ا 
و�ملعارف  �لعلوم  خمتلف  تلقي  يف  و�ن�شباطهم  �ل��دورة 
ممار�شتاهم  خ��ال  �لإيجابية  �آث��اره��ا  لها  �شيكون  �لتي 

�لعملية و�لوظيفية �ليومية .

بلدية مدينة اأبوظبي تعيد تاأهيل منطقة األعاب باحلو�س �سرق 3-2 اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

�إعادة  �أعمال  �ملدينة  ببلدية مركز  �أبوظبي متمثلة  بلدية مدينة  �أجنزت 
3-2 �أبوظبي  24 باحلو�س �شرق  �ألعاب يف �لقطعة رقم  تاأهيل منطقة 
فوق �شطح مبنى مو�قف �ل�شيار�ت متعدد �لطابق، و�لذي يعد من �ملناطق 
�حليوية يف قلب �ملدينة، ومركزها �لتجاري ويندرج �حلو�س �شرق 2-3 

�لأبر�ج  لكرة  وذل��ك  �لعالية  �ل�شكانية  �لكثافة  ذ�ت  �لأح��و����س  �شمن 
�لتجارية و �ل�شكنية.

وياأتي هذ� �مل�شروع �شمن �إطار حر�س بلدية مدينة �أبوظبي على توفري 
�ملجتمع،  �أف���ر�د  بني  و�لتو��شل  و�لأط��ف��ال  للعائات  ترفيهية  م�شاحات 
�مل�شروع �شمن خطة  ويدخل  درهماً،   171،954 بلغت حو�يل  وبتكلفة 
و�لعام   2019 �لعام  يف  �فتتاحها  و  تاأهيلها  مت  �لتي  �ملناطق  ��شتكمال 

2018 ، حيث بلغ عدد مناطق �لألعاب �لتي مت تاأهيلها 30 موقعاً منها 
و 21 موقعاً يف حد�ئق �لأحياء �ل�شكنية  �أبوظبي،  كورني�س  يف  مو�قع   9

د�خل جزيرة �أبوظبي. 
�لقائمة،  �لأل��ع��اب  معد�ت  جميع  �شيانة  �لتاأهيل  �إع��ادة  �أعمال  ت�شمنت   
و���ش��ي��ان��ة وت��اأه��ي��ل �ل�����ش��ي��اج �مل��ع��دين �ل��ق��ائ��م، و�مل��ظ��ات و�أن��ظ��م��ة �لإن����ارة، 
ومقاعد �جللو�س د�خل �ملظات وخارجها، كما مت �شب �أر�شيات مطاطية 

يف مناطق �لألعاب لتوفري معايري �ل�شامة مل�شتخدمي مناطق �لألعاب. 
وتخدم معد�ت �لألعاب خمتلف �لفئات �لعمرية، و قد �نعك�س ذلك �إيجابا 
حيث �زد�د عدد م�شتخدمي مناطق �لألعاب يف كورني�س �أبوظبي وحد�ئق 

�لأحياء �ل�شكنية
 كما �أن هنالك 16 منطقة �ألعاب �شيتم تاأهيلها و �لنتهاء منها يف �لربع 

�لر�بع من �لعام �جلاري.

ا�ضتقطب 18 األف زائر ومبيعاته جتاوزت 1.7 مليون درهم

بلدية دبا احل�سن ُت�سدل ال�ستار على مهرجان املالح 2019 بنجاح
•• ال�سارقة-الفجر:

�ملالح  "مهرجان  ع��ل��ى  �ل�����ش��ت��ار  دب���ا �حل�����ش��ن  ب��ل��دي��ة  �أ���ش��دل��ت 
 4 2019، �لذي نّظمته على مدى  و�ل�شيد �لبحري" لعام 
�أيام يف ميناء �ملدينة �لفا�شلة، وجنح با�شتقطاب �أكر من 18 
بقيمة  للعار�شني  مالية  وعو�ئد  ز�ئر، وحتقيق مبيعات  �ألف 

مليون و700 �ألف درهم.
و20  حكومية  جهة  و�شهد �ملهرجان هذ� �لعام م�شاركة 15 
�أُ���ش��ر ُمنتجة، �شاهمت يف جناح   10 �أك��ر م��ن  حم��ل جت��اري 
�إىل �لح��ت��ف��اء باملوروث  �ل��ر�م��ي��ة  �أه���د�ف���ه  �حل���دث وحت��ق��ي��ق 
ملنتجات  و�ل��رتوي��ج  �حل�شن،  لدبا  �لعريق  و�ل�شعبي  �لثقايف 
�ملالح و�حلرف �لبحرية �لتي كانت ول تز�ل منذ قرون ُت�شّكل 
�ل�شرقية  �ملنطقة  �شكان  م��ن  ل�شريحة  وغ���ذ�ء  رزق  م�شدر 

لإمارة �ل�شارقة.
دبا  بلدية مدينة  م��دي��ر  ع��ب��د�هلل �شفر  ���ش��ع��ادة ط��ال��ب  وق���ال 
�حل�شن، �إن مهرجان �ملالح و�ل�شيد �لبحري عّزز يف ن�شخته 
�شة باملالح  �ل�شابعة مكانته كو�حد من �أهم �لفعاليات �ملُتخ�شّ
على �شعيد �لدولة و�ملنطقة، و�شّلط �ل�شوء من جديد على 
جاذبة  �شياحية  كوجهة  �ل�شارقة  لإم���ارة  �ل�شرقية  �ملنطقة 
على  و�لتعّرف  �لأ�شيلة،  �لإمار�تية  �لرت�ثية  �لأج��و�ء  ملحبي 
ما�شي �لآباء و�لأجد�د و�أمناط عي�شهم وحرفهم �لتقليدية، 
موؤكد�ً �أن بلدية دبا �حل�شن حّققت �لأهد�ف �ملر�شومة للدورة 
�أو  فعالياته  متّيز  �شعيد  على  ���ش��و�ء  �ملهرجان  م��ن  �ل�شابعة 
�رتفاع حجم مبيعاته و�أعد�د زو�ره، ُمعرباً عن �شكره للقيادة 
�لر�شيدة على دعمها للمهرجان ولغرفة �ل�شارقة على رعايتها 

للحدث ولكل من �شاهم يف جناح �ملو�شم �ل�شابع للمهرجان.
�آخر،  �إىل  �ملُتنامي من مو�شم  �ل���زو�ر  ع��دد  �أن  و�أ���ش��اف �شفر 
و�لنطباعات �لإيجابية �لتي ت�شدر �شو�ء عن �جلهات �مل�شاركة 
�حل�شن  دب���ا  لبلدية  ح��اف��ز�ً  ُت�شكل  �ل�����زو�ر،  �أو  و�ل��ع��ار���ش��ني 
و�شركائها نحو مو��شلة تطوير فعاليات هذ� �حلدث من عام 
�إىل عام، وبذل �جلهود لإ�شعاد �أبناء �ملنطقة و�لزو�ر وحتريك 
على  �ملحافظة  �لوقت  نف�س  ويف  و�ل�شياحة،  �لقت�شاد  عجلة 
دعم  ج��ان��ب  �إىل  �لن���دث���ار،  م��ن  و�ل��وط��ن��ي  �ل�شعبي  �ل����رت�ث 

�ملو�شم  جناح  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لتقليدية،  و�ل�شناعات  �حل��رف 
مل ي��اأِت من فر�غ و�إمن��ا هو ثمرة جهود دوؤوب��ة وتر�كم خربة 
بال�شورة  �ملهرجان  �ملعنية لإخ��ر�ج  وتعاون وثيق مع �جلهات 
�ملرجوة، موؤكد�ً �أن �ملهرجان مقبل على دور�ت �أف�شل و�أجمل 

و�أكر جذباً و�إ�شعاد�ً للزو�ر.

ن�ضاط ا�ضتثماري
رئي�س  �لعوي�س  �شلطان  �هلل  عبد  ���ش��ع��ادة  �أع���رب  جهته،  م��ن 
جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة، عن �شكر �لغرفة 
لبلدية دبا �حل�شن على جهودها �لكبرية وم�شاهمتها �لفاعلة 
�ل�شابعة  دورت����ه  تكللت  �ل���ذي  �حل���دث  ه���ذ�  �إجن����اح  �شبيل  يف 
�لزو�ر  ثقة  حمل  وكانت  �جلميع  لطموحات  �رتقت  بالنجاح 
�لغرفة  �لعوي�س حر�س  و�أك��د  �لأع��م��ال.  و�لأه���ايل وجمتمع 
على ��شتمر�رية �ملهرجان �شنوياً وتنظيمه بالتعاون مع بلدية 
�لأجد�د،  ت��ر�ث  مُيثله من جانب م�شيء من  ملا  دبا �حل�شن 
وكذلك للتاأكيد على �لبعد �لقت�شادي ملهنة �ل�شيد �لبحري 
يوؤمن  و�شناعياً وجتارياً  ��شتثمارياً  ن�شاطاً  وتطويرها لتظل 

دخًا جمزياً لأهايل �ملنطقة و�أبنائها.

انطباعات اإيجابية
�أقيم  �ل��ذي  �مل��ه��رج��ان  م��ن  �ل�شابع  �ملو�شم  فعاليات  وحظيت 
حتت رعاية غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة، بر�شا و��شتح�شان 
�لزو�ر  ب��اإ���ش��ادة  وك��ذل��ك  و�لعار�شني،  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  كافة 
�لرت�ثية  و�مل�شابقات  و�لأن�شطة  بالعرو�س  ��شتمتعو�  �لذين 

و�لتوعوية و�لرتفيهية.
من جانبه، �أ�شاد �لنوخذة �شالح �ل�شحي )66 �شنة(، باأهمية 
مهرجان �ملالح و�ل�شيد �لبحري بالن�شبة للعاملني يف جمال 
باعتباره  �لدولة،  �إم��ار�ت  �لبحري يف خمتلف  و�ل�شيد  �ملالح 
حدث تر�ثي يحفظ جزء عريق من تاريخ �لإم��ار�ت وُي�شكل 
ترجمة ملقولة �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه": "من ل يعرف ما�شيه 
ل ي�شتطيع �أن يعي�س حا�شره وم�شتقبله، فمن �ملا�شي نتعلم 

ونكت�شب �خلربة ون�شتفيد من �لدرو�س و�لنتائج".
�أع��رب �ملو�طن علي �شامل �لظهوري )65 �شنة(، عن  ب��دوره، 

�لفر�شة  ُيتيح  �ل��ذي  �ملهرجان  تنظيم  على  للقائمني  �شكره 
�شروره  ُم��ب��دي��اً  منتجاتهم،  لعر�س  و�لغو��شني  لل�شيادين 
و��شعة  ت�شكيلة  عر�س  حيث  �ملو�شم  ه��ذ�  يف  �مل�شاركة  لنتائج 
و�ل�شدف  �ملالح  �أن��و�ع  و�ملحار وخمتلف  �لطبيعي  �للوؤلوؤ  من 

وغريها.
على  �شنة(،   65( �لظهوري  �شعيد  فاطمة  �أثنت  جهتها،  من 
جن��اح �ملهرجان يف ج��ذب �أع���د�د كبرية من �ل���زو�ر، وه��ي ربة 
"مفار�س  �شناعة  يف  طويلة  �شنو�ت  منذ  تعمل  ُمنتجة  �أ�شرة 
وبيع  عر�س  فر�شة  لها  �أت��اح  �ملهرجان  �إىل  م�شرية  �لنخل"، 

�لعديد من منتجاتها �حلرفية �ملميزة.
�أما �ملهند�شة �شعاد �ل�شويدي، فاأفادت �أنها ت�شكن يف �أبو ظبي 
�إل �أنها حتر�س على زيارة �ملهرجان ب�شكل �شنوي، موؤكدة �أن 
من�شة  وت�شكل  د�ئ��م  تطور  وت�شهد  مميزة  �حل��دث  فعاليات 
ُتر�ثية للتو��شل مع كبار �ل�شن وتعريف �لأبناء على �لرت�ث 

�لإمار�تي و�شناعة �ملالح.
�أحمد )60 �شنة(، �لتي �شاركت بجناح  و�أبدت �ملو�طنة موزة 
"مغاطي" و�شال  من  منتجاتها  خاله  من  عر�شت  خا�س 

وحقائب وقهوة وخُملات، عن ر�شاها عن �ملهرجان وم�شتوى 
ولاأُ�شر  للعار�شني  �ملُقّدمة  و�لت�شهيات  و�لدعم  �خلدمات 
�مل�شاركة ب�شكل م�شتمر يف  �إىل حر�شها على  �ملنتجة، م�شرية 

دور�ت �ملهرجان.
وق���ال �مل��و�ط��ن �أح��م��د عبد �هلل، وه��و ت��اج��ر �أ���ش��م��اك مملحة 
وجُم��ف��ف��ة يف دب���ا �حل�����ش��ن، �إن����ه ي��ح��ر���س ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف 
�ملهرجان من دورته �لأوىل وبوترية �شنوية، لعر�س منتجاته، 
وهو  و�أج����د�ده  عائلته  ع��ن  �ملهنة  ه��ذه  ورث  �أن���ه  �إىل  م�شري�ً 
متم�شك فيها كم�شدر دخل وكموروث ثقايف ل بديل له عنه، 
موؤكد�ً �أن �ملهرجان له �أبعاد �إيجابية على �ل�شعيدين �لرت�ثي 

و�لقت�شادي.
ومتنوعة  و��شعة  ت�شكيلة  �ملهرجان  يف  �مل�شاركون  و��شتعر�س 
و"�خلباط"  و"�لكعند"  "�لقباب"  �أب���رزه���ا  "�ملالح"  م���ن 
تتعلق  �أخ���رى  تقليدية  �شناعات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و"�ل�شد"، 
�ل��ع��دي��د م���ن �لأُ�شر  �ل���ب���ح���ري. ك��م��ا ����ش��ت��ع��ر���ش��ت  ب��ال�����ش��ي��د 
منتجاتها �لغذ�ئية من �ملالح وغريها من �ل�شناعات �حلرفية 

�لبحرية.

يف ور�ضة علمية مبكتبة الذيد 

نا�سئة ال�سارقة يوؤهلون الأطفال لتحويل ال�سورة امليكر�سكوبية اإىل لوحة فنية
•• ال�سارقة -الفجر:

�لتابعة  �ل�����ش��ارق��ة  ن��ا���ش��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
�لقادة  ل�شناعة  قرن  ربع  ملوؤ�ش�شة 
و�مل��ب��ت��ك��ري��ن ب��ال��ت��ع��اون م��ع مكتبة 
تدريبية  ور����ش���ة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ذي���د 
يف  بالذيد  �لطفل  مركز  ملنت�شبي 
"�ل�شر�ئح  ب��ع��ن��و�ن  �مل��ك��ت��ب��ة  م��ق��ر 

�ملجهرية".
ث��اث��ة نا�شئني من  �ل��ور���ش��ة  ق��دم 
�لذيد  ن��ا���ش��ئ��ة  م���رك���ز  م��ن��ت�����ش��ب��ي 

وه����م حم��م��د ع��ل��ي خ��ل��ي��ف��ة دملوك 
�لطنيجي  م�����ش��ب��ح  ع��ل��ي  ور�����ش���د 
�لطنيجي،  بالليث  �شعيد  و���ش��امل 
30 طفًا  ب��ت��دري��ب  ق���ام���و�  وق���د 
من  �لعلمي  �لبحث  م��ه��ار�ت  على 
�لأن�شطة  م���ن  جم��م��وع��ة  خ����ال 
�لتفاعلية �ملبتكرة تب�شط �ملفاهيم 
ليتمّكن  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�مل�����ش��ط��ل��ح��ات 

�لأطفال من ��شتيعابها.
�لور�شة  ���ش��م��ن  �لأط����ف����ال  ت��ع��ل��م 
�ل�شر�ئح  بع�س  حت�شري  طريقة 
�مل��ج��ه��ري��ة ل��ن��ب��ات��ات خم��ت��ل��ف��ة من 
يف  عر�شية  مقاطع  وعمل  �لبيئة، 
ودر��شة  �ل��ن��ب��ات��ات،  بع�س  �شيقان 
بو��شطة  �ل��ل��ق��اح  ح��ب��وب  �أ����ش���ك���ال 
تعلمو�  ك��م��ا  �ل�������ش���وئ���ي.  �مل��ج��ه��ر 
�ملجهر  ع��د���ش��ات  ��شتخد�م  كيفية 
بع�س  م�����ش��اه��دة  يف  �ل��ت�����ش��ري��ح��ي 
للفر��شة  �ل���دق���ي���ق���ة  �لأج������������ز�ء 
�لعينات  ه���ذه  ور����ش���م  و�جل�������ر�دة، 

و�لتعبري عنها يف لوحة فنية.
بهدف  �ل����ور�����ش����ة  ه������ذه  وج���������اءت 
��شتثمار مهار�ت �لنا�شئة �ملكت�شبة 

�ملختلفة  و�لفعاليات  �لرب�مج  من 
ذلك  وي��ع��زز  �مل��رك��ز،  ينظمها  �لتي 
من قدر�تهم على ت�شاركية �ملعرفة 
حتقيق  يف  ي�شهم  �ل����ذي  بال�شكل 
روؤية نا�شئة �ل�شارقة �مل�شتمدة من 
روؤية موؤ�ش�شة ربع قرن يف �أن تكون 
�أجيال  ب��ن��اء  يف  جمتمعياً  ���ش��ري��ك��اً 

و�عية وموؤثرة.
ويذكر �أن نا�شئة �ل�شارقة موؤ�ّش�شة 
�شبابية ُترّكز على �لإبد�ع و�لبتكار 
�لنا�شئة  ملو�هب  �ملُبّكر  و�لكت�شاف 

 18 �إىل   13 �لعمرية  �لفئة  م��ن 
ب�شكل  رعايتها  على  و�لعمل  �شنة، 
�جلاذبة  �لبيئة  وتهيئة  م�شتمر، 
�لهو�يات  مم��ار���ش��ة  يف  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
مر�كزها  ع���رب  �مل����ه����ار�ت  وت��ع��ل��م 
م����دن  �مل���ن���ت�������ش���رة يف  �ل���ث���م���ان���ي���ة 
ومناطق �إمارة �ل�شارقة، وتزودهم 
ح�شهم  ت��ن��م��ي  �ل���ت���ي  ب����اخل����رب�ت 
�لقيام  يف  وت�����ش��اع��ده��م  �ل��وط��ن��ي 
ب�����اأدو�ره�����م ل��ل��ن��ه��و���س و�لرت���ق���اء 

باملجتمع �لإمار�تي.  

نبيل   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�مل����ان����ي����ا     ، �ل���������زرع���������وين 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
)z81x8I3cf(  رق���م 

م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

    0563210321

فقدان جواز �سفر

فقد �ملدعو / ع��ز�م حممد 
طه �ملاحي يو�شف ، �ل�شود�ن   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )p01785028( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0545450561

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ ف������ري������ده 
�وغ�����ن�����د�   ، م����ب����ال����ي����ووي����رى 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
b0975966(يرجى  (
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب�شفارة �أوغند� �و �قرب مركز 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف��������ق��������د �مل�������������دع�������������و/ ب��������ري� 
�ثيوبيا   ، ح�������ش���ن  ح���ب���ت���ام���و 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)EP4662068(   يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ م����اري����ل����و 
�لفلبني   ، ����ش���الز�ر   لوميباو 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)P0219883A(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية   بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2019/16252 

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري �س. م. ع
�ملنذر �إليه  :  ليكا بر�ثاباجاندر�ن �شانديني  .

درهم   )70،128.23( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��ال  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خال 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 87464/ خ�شو�شي / U / دبي ( من نوع 
�ل��ل��ون ) �ح��م��ر(  و�ملمولة  ) ه��ون��د� �شيفيك - ���ش��ال��ون( م��ودي��ل )2017 ( 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16249 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري �س. م. ع
�ملنذر �إليه  :  حم�شن مالك خادم مالك .

درهم   )38،474.21( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��ال  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خال 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 45829/ خ�شو�شي / P / دبي ( من نوع ) 
كيا ريو - هات�شباك( موديل )2016 ( �للون ) ف�شي(  و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

و�ملو��شات  �ل���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  ت��ربع��ت 
حا�شوبية  قطعة  و536  �آلف   3 ب��� 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�ش�شة 
وذلك  و�لإن�شانية  �خلريية  لاأعمال 
يف �إطار تعزيز م�شوؤوليتها �ملجتمعية 
وم���ب���ادر�ت �مل�����ش��اه��م��ات �ل��ع��امل��ي��ة �لتي 
�لهيئة  حم��ف��ظ��ة  �أه�����د�ف  تت�شمنها 

للخري.
وقال حممد عبيد �ملا ع�شو جمل�س 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  ورئ���ي�������س  �مل���دي���ري���ن 
�لطرق  بهيئة  للخري  �لهيئة  ملحفظة 
و�ملو��شات �إنه مت �لتربع ب� 3536 
بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  حا�شوبية  قطعة 
�خلريية  ل��اأع��م��ال  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
دعم  يف  كم�شاهمة  وذل��ك  و�لإن�شانية 
توجهها  يف  �ملوؤ�ش�شة  لأه����د�ف  ف��ع��ال 
�مل�شاعدة  ل��ت��ق��دمي  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
�لتعليمي  �مل��ج��ال  �ل��ع��ون يف  ي��د  وم��د 
�ل�شقيقة  �ل����دول  يف  �مل���ع���وزة  ل��ل��ف��ئ��ات 
و�ل�شديقة على حد �شو�ء.. مو�شحا 

حو��شيب  تت�شمن  �ل��ق��ط��ع  ه���ذه  �أن 
وط��اب��ع��ات و�أح��ب��ار� ول��وح��ات مفاتيح 
وت���و����ش���ي���ات ل��ل�����ش��ح��ن وب���ط���اري���ات 
مت  و�أن������ه  و���ش��ا���ش��ات  و”�شريفر�ت” 
�إعادة تاأهيل هذه �لقطع عرب �لتعاون 
ت��اأه��ي��ل �حلا�شبات  �إع�����ادة  م��رك��ز  م��ع 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة يف ب���ل���دي���ة دب�����ي �ل����ذي 
موؤ�ش�شة  م��ع  ت��ع��اون  �تفاقية  تربطه 
لاأعمال  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�خلريية و�لإن�شانية. و�أ�شاف �إن هذ� 
حمفظة  �أه����د�ف  �شمن  يقع  �ل��ت��ربع 
يف  �إح���د�ه���ا  و�مل��ت��م��ث��ل  للخري  �لهيئة 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لعاملية”  “�مل�شاهمات 
�لتنمية  ع��م��ل��ي��ات  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
�لعامل  دول  خم��ت��ل��ف  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�لتي تعاين نق�شا يف خمتلف �ملجالت 
مما يعك�س �لدور �لذي تلعبه �لهيئة 
يف هذ� �ملجال �لإن�شاين ف�شا عن �أن 

�ملوؤ�ش�شة  توجهات  يعزز  �ل��ت��ربع  ه��ذ� 
هذه  يف  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج  دع��م  يف 

�لدول.
لإثر�ء  دوم��ا  ت�شعى  �لهيئة  �أن  و�أك���د 
ت���وج���ه���ه���ا �خل�������ريي د�خ�������ل �ل����دول����ة 
وخ��ارج��ه��ا ح��ي��ث ق��دم��ت �ل��ع��دي��د من 
�لدوؤوب  �شعيها  تعك�س  �لتي  �ملبادر�ت 
يف ه��ذ� �ل��ن��ط��اق وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ل�شرت�تيجيني  �مل��ح��ف��ظ��ة  ���ش��رك��اء 
مرة  لأول  �خل��ري  با�س  ت�شيري  منها 
خارج �لدولة وذلك يف قرية نائية يف 
�لعملية  دع��م��ت  كما  ت��اي��ان��د  مملكة 
وتنز�نيا  �أوغ���ن���د�  ك��ل  يف  �لتعليمية 
مدر�شية  حقيبة   400 ت��وزي��ع  ع��رب 
مل�شاعدة  هو�ئية  در�ج��ة   50 وت��وزي��ع 
تاميذ �ملناطق �لنائية على �لو�شول 
�لوعرة  �ل��ط��رق  ع��رب  م��د�ر���ش��ه��م  �إىل 
م�شر  ج��م��ه��وري��ة  دع���م  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

تزويد  خ��ال  م��ن  �ل�شقيقة  �لعربية 
�شعبية  نقل  بو�شائل  �لأ�شر  من  ع��دد 
على  ي�شاعدها  مما  توك”  “�لتوك 
وكذلك  �ملعي�شة  متطلبات  جمابهة 
ت���وزي���ع ل�����و�زم م��در���ش��ي��ة ع��ل��ى 400 
م�شو�رهم  ل�شتكمال  وتلميذة  تلميذ 

�لتعليمي بطريقة مريحة.
�ل���ط���رق  ه���ي���ئ���ة  �أن  �مل������ا  و�������ش�����اف 
ت���ب���ذل ج���ه���ود� كبرية  و�مل����و������ش����ات 
باأن  �خل��ريي��ة  حمفظتها  خ���ال  م��ن 
مت���ت���د ي����د �خل�����ري و�ل����ع����ط����اء لأك����رب 
ع����دد م���ن �ل��ف��ئ��ات �مل��ح��ت��اج��ة حمليا 
�لذي  �ل��ه��دف  وه��و  وعامليا  و�إقليميا 
�لهيئة  �أن�شطة  يف  ��شرت�تيجيا  يعد 
هيئة  ع���م���ل  �أج����ن����دة  و�أن  �خل����ريي����ة 
بقدرتها  تت�شم  و�مل��و����ش��ات  �ل��ط��رق 
على تلبية �حتياجات �ملجتمع �ملحلي 

و�لإقليمي على �لأ�شعدة كافة.

•• اأبوظبي-وام:

���ش��ه��د �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د بن 
طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لتد�شني  للمطار�ت  �أبوظبي  �شركة 
متعددة  �ل���ع���ب���ادة  ل��غ��رف��ة  �ل��ر���ش��م��ي 
�أبوظبي  م���ط���ار  م��ب��ن��ى  يف  �لأدي��������ان 

�لدويل.
ت��اأت��ي ه��ذه �مل��ب��ادرة �نطاقا م��ن دور 
د�ئرة تنمية �ملجتمع باأبوظبي كجهة 
م��ن��ظ��م��ة ل�����دور �ل���ع���ب���ادة يف �لإم������ارة 
�لت�شامح”  “عام  م���ع  وب���ال���ت���ز�م���ن 
بالتعاون  �ل��غ��رف��ة  ت��د���ش��ني  مت  ح��ي��ث 
بالقرب  �أبوظبي”  “مطار�ت  م���ع 
م��ن ب��و�ب��ات �حل��اف��ات يف �ملبنى رقم 
غري  للم�شافرين  �شتتيح  و�ل��ت��ي   3
�شعائرهم  ممار�شة  �إمكانية  �مل�شلمني 

�لدينية.
ح�شر تد�شني �لغرفة كل من معايل 
�لدكتور مغري خمي�س �خلييلي رئي�س 
بر�يان  و�ل�شيد  �ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة 
تومب�شون �لرئي�س �لتنفيذي ملطار�ت 
�لظاهري  �ملطوع  �شلطان  و  �أبوظبي 
�ملجتمعية  �مل�������ش���ارك���ة  ق���ط���اع  م���دي���ر 
�ملجتمع  تنمية  د�ئ���رة  يف  و�ل��ري��ا���ش��ة 

وعدد من �لقياد�ت و�ملوظفني.
�ملجتمعية  �لإن�شانية  �ملبادرة  وتعك�س 
�ملكانة �ملرموقة �لتي حتظى بها دولة 
باعتبارها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
يق�شدها  رئ��ي�����ش��ي��ة  دول����ي����ة  وج���ه���ة 
�ملايني �شنويا بهدف �لإقامة و�لعمل 

و�ل�شتثمار و�ل�شياحة.

�ل��ن��وع��ي��ة �حلر�س  �مل����ب����ادرة  وت���وؤك���د 
�لأخرى  �لديانات  رعايا  �إعطاء  على 
�حلرية يف ممار�شة �شعائرهم �لدينية 
ح��ي��ث ت��خ��دم غ��رف��ة �ل��ع��ب��ادة متعددة 
�لأدي��ان غري �مل�شلمني من �مل�شافرين 
م�شافري  ج����ان����ب  �مل������ط������ار�إىل  ع����رب 
“�لرت�نزيت” �إ�شافة �إىل �لعاملني يف 

�ملطار من �لديانات �لأخرى.
وبهذه �ملنا�شبة .. �أكد معايل �لدكتور 
مغري خمي�س �خلييلي �أن د�ئرة تنمية 
�ملجتمع و�شمن �خت�شا�شاتها بتنظيم 
دور �ل��ع��ب��ادة يف �إم���ارة �أب��وظ��ب��ي تعمل 
�أبوظبي  �إم�����ارة  ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة  ع��ل��ى 
ك��م��رك��ز ع���امل���ي ل��ل��و���ش��ط��ي��ة و�لأخ������وة 
جمتمعها  �أف���ر�د  و�إع��ط��اء  �لإن�شانية 
كافة �حلقوق و�لرعاية ون�شر ثقافات 

�لتعاي�س بني خمتلف �جلن�شيات على 
�ختاف ثقافاتهم.

وقال : “�إن تد�شني �لغرفة ير�شم بعد� 
جديد� للت�شامح و�لتعاي�س �حل�شاري 
و�لثقافات  �لأع��������ر�ق  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
�ملجتمعي  �ل��ن�����ش��ي��ج  وح�����دة  وي��ج�����ش��د 
ت�شعى  حيث  جمتمعنا  يعي�شه  �ل��ذي 
خللق  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق  �إىل  �ل��د�ئ��رة 
جمتمع متاحم مبني على �لت�شامح 
على  �جلميع  يعمل  �لآخ���ر  و�ح����رت�م 

تعزيز �مل�شهد �لتنموي بالإمارة«.
�ملجتمع:  تنمية  د�ئرة  رئي�س  و�أ�شاف 
�ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �ل��و�ل��د  �أر���ش��ى  “لقد 
�آل نهيان، طيب �هلل  ز�يد بن �شلطان 
ثر�ه، يف �شعب دولة �لإمار�ت �لعربية 
و�لعدل  و�خل��ري  �ل�شام  قيم  �ملتحدة 

و�مل�������ش���او�ة م���ن خ���ال �ل��ت��اأك��ي��د على 
�أهمية �أن تكون �لدولة منوذجا فريد� 
يف �شون حقوق �لإن�شان و�حرت�م حقه 
�أن ما و�شلت  يف �حلياة .. منوها �إىل 
�إليه دولتنا �ليوم من جناحات و�زدهار 
تنموي جاءت بف�شل هذه �لقيم �لتي 

يتميز بها �ل�شعب �لإمار�تي«.
ومنذ  �ل��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  �أن  و�أو���ش��ح 
على  بالنفتاح  �هتمت  �لإحت���اد  قيام 
وتر�حم  ت��اآل��ف  يف  و�لعي�س  �ل�شعوب 
مع كافة �لثقافات ومن هنا ياأتي دور 
د�ئرة تنمية �ملجتمع يف �شمان �إعطاء 
كافة  �أب���وظ���ب���ي  �إم�������ارة  يف  �مل��ق��ي��م��ني 
�حلرية يف ممار�شة �شعائرهم �لدينية 
�ن��ط��اق��ا م��ن �ل��ق��و�ن��ني �مل��ع��م��ول بها 
�ملتعارف  �لتقاليد  ووف���ق  �ل��دول��ة  يف 

�لد�ئرة �شتعمل  �أن  �إىل  عليها.. لفتا 
�مل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى ت�شهيل  ووف����ق �لأط����ر 
وت��ي�����ش��ري م��ت��ط��ل��ب��ات ت��رخ��ي�����س دور 

�لعبادة وتنظيم �آلياتها.
و�أ�شار �إىل �أن �ملادة “32” من د�شتور 
دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة تن�س 
على حرية ممار�شة �ل�شعائر �لدينية 
�ملتعارف  �ل��ت��ق��ال��ي��د  ي��ت��و�ف��ق م��ع  مب��ا 
مع  ت���ت���ع���ار����س  �أل  ���ش��ري��ط��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
�أو تنتهك �لأخاق �لعامة  �ل�شيا�شات 

.
�أن توفري حياة كرمية  و�أكد �خلييلي 
�أفر�د �ملجتمع ل يقت�شر فقط  لكافة 
�إمنا  �أبوظبي  �إمارة  �ل�شاكنني يف  على 
مطارها..  ع���رب  �مل�����ش��اف��ري��ن  ي�����ش��م��ل 
و�شل  �لتي  �ملتميزة  بال�شمعة  م�شيد� 

�إليها مطار �أبوظبي �لدويل ما يجعله 
�مل�شافرين  ي���رب���ط  ح��ي��وي��ا  ���ش��ري��ان��ا 
�إ�شافة  �ل����ع����امل،  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن 
“مطار�ت  تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود  �إىل 
يف  �جل��ه��ات  م��ن  �أبوظبي” و�ل�شركاء 
للمغادرين  �ل�شفر  �إج����ر�ء�ت  ت�شهيل 

و�لقادمني �إىل �أبوظبي.
خمتلف  حتت�شن  �أب��وظ��ب��ي  �أن  وذك���ر 
�مل������ع������امل �ل����ث����ق����اف����ي����ة و�ل�������ش���ي���اح���ي���ة 
خمتلف  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ف�شا  �لدولية  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملعار�س 
ع���ن م���ا ي��ج��د �ل����و�ف����دون �إل��ي��ه��ا من 
كافة مناحي  لهم ممار�شة  يتيح  �أمن 

حياتهم بكل ر�حة وي�شر.
ونوه �إىل �أنه بجانب �شت غرف �شاة 
يف  �مل��ن��ت�����ش��رة  للم�شلمني  خم�����ش�����ش��ة 

تد�شني  مت  فقد  �مل��ط��ار  مبنى  �أن��ح��اء 
غ��رف��ة �ل��ع��ب��ادة م��ت��ع��ددة �لأدي����ان بناء 
على مقارنات معيارية عاملية ووفق ما 
تن�س عليه �للو�ئح و�لقو�نني �ملعمول 

بها يف �لدولة.
�لغرفة  ت�شميم  مت  �أن����ه  �إىل  ول��ف��ت 
�أخذت  مكثفة  ب��در����ش��ات  �ل��ق��ي��ام  بعد 
متار�شها  �ل��ت��ي  �ل�شعائر  �لع��ت��ب��ار  يف 
ن�شر  يف  ي�شهم  مبا  �لديانات  خمتلف 
�ل��وع��ي ب��ني �جل��ال��ي��ات �لأخ���رى حول 
مفهوم �لتعاي�س و�لت�شامح بني �أفر�د 
يف  �لثقايف  �لتعدد  و�ح���رت�م  �ملجتمع، 

�لإمارة.
ب��ر�ي��ان تومب�شون :  ق��ال  وم��ن جهته 
ي�شتقطب  عامليا  م��رك��ز�  “باعتبارنا 
�مل�������ش���اف���ري���ن م����ن خم��ت��ل��ف �لأدي�������ان 

تلبية  على  نحر�س  فاإننا  و�لثقافات 
�حتياجاتهم مع �ختاف معتقد�تهم 
قمنا  ذل�������ك  ول���ت���ح���ق���ي���ق  �ل����دي����ن����ي����ة 
متعددة  �ل��ع��ب��اد�ت  غرفة  بتخ�شي�س 
�حتياجات  ج��م��ي��ع  ل��ن��ل��ب��ي  �لأدي��������ان 
�مل�������ش���اف���ري���ن ع����رب م����ط����ار �أب���وظ���ب���ي 

�لدويل«.
و�أكد �أن غرفة �لعبادة متعددة �لأديان 
تاأتي �ن�شجاما مع �لقيم �لتي �أطلقتها 
�لت�شامح و�لتي  �ل�شركة �حتفال بعام 
ع����رب خمتلف  م���وظ���ف���وه���ا  ي��ط��ب��ق��ه��ا 
�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي ي��ق��وم��ون ب��ه��ا يوميا 
�أه��م��ه��ا �لح����رت�م و�ل����ذي يعترب من 
م�شرية  يف  �نعك�شت  �لتي  �لقيم  �أه��م 

�ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه.
ل�شنة   ”57“ رق����م  ل���ل���ق���ر�ر  ووف���ق���ا 
�ل�شمو  �شاحب  عن  �ل�شادر   2018
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع���ه���د  ويل 
رئي�س  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت  �لأع�����ل�����ى 
�أبوظبي،  لإم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لإ�شافية  �لخ���ت�������ش���ا����ش���ات  ب�������ش���اأن 
�أبوظبي،  يف  �ملجتمع  تنمية  ل��د�ئ��رة 
ف����اإن �ل����د�ئ����رة ت��ق��وم ب��و���ش��ع �لإط����ار 
�لقانوين �ملنظم لتاأ�شي�س دور �لعبادة 
و�جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام و�لنو�دي 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة و�لإ����ش���ر�ف 
و�لنظم  ب���امل���ع���اي���ري  �ل���ت���ز�م���ه���ا  ع���ل���ى 
�ملعنية  بالتعاون مع �جلهات  �ل�شارية 
�خلا�شة  �مل��ع��اي��ري  و���ش��ع  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
و�لتدقيق  و�ل��ت��ف��ت��ي�����س  ب��ال��رتخ��ي�����س 

على دور �لعبادة.

حممد بن حمد بن طحنون ي�سهد تد�سني »غرفة العبادة متعددة الأديان « يف مطار اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

“�شحة” حر�شها على تقدمي رعاية  �ل�شحية  �أبوظبي للخدمات  �أكدت �شركة 
�إمارة  �أنحاء  �لطبية يف خمتلف  �شحية عالية �جلودة للمتعاملني مع من�شاآتها 
�أبوظبي، خا�شة مر�شى �لكلى، وتطوير نظام �شحي متميز لاإرتقاء باخلدمات 
�ل�شحية �ملقدمة �إىل �أعلى �مل�شتويات �لعاملية يف �جلودة �لطبية، مبا متتلكه من 
توفري  من  مّكنها  �ملتطورة،  �ل�شحية  للرعاية  حافل  و�شجل  متعّمقة  خ��رب�ت 

حلول تو�كب نظام �لرعاية �ل�شحية �حلديث.
و�أكد �لدكتور حممد �ل�شيعري ��شت�شاري �أمر��س �لكلى يف مدينة �ل�شيخ خليفة 
كلى  زر�ع��ة  35 عملية  �إج���ر�ء  “�شحة” �أن��ه مت  �شركة  من�شاآت  �إح��دى  �لطبية 
ناجحة من متربعني �أحياء، وخم�س عمليات زر�عة من �أ�شخا�س متوفني خال 
�لعام �ملا�شي 2018، و20 عملية زر�عة كلى منذ بد�ية �لعام �جلاري 2019.

و�أ�شاف �أن نتائج زر�عة �لكلى تعد �أف�شل بكثري من نتائج عملية �لغ�شيل، �لتي 
�أن عملية زر�عة  �إىل  قد تكون لها م�شاعفات و�آثار جانبية على �لقلب، م�شري�ً 
 12 �إىل   10 �ملري�س وحت�شن ج��ودة �حلياة من  ترفع معدل حياة  �لكلى طبياً 
عاماً، بالإ�شافة �إىل �أن كلفة غ�شيل �لكلى �شنوياً تبلغ 250 �ألف درهم، فيما تبلغ 
تكلفة عملية زر�عة �لكلى �ملبلغ نف�شه، �إل �أن �لتكلفة بعد �إجر�ء �لعملية ت�شل �إىل 

�ملناعة. باأدوية  خا�شة  وتكون  �شنوياً،  درهم  �ألف   30
من جانبه قال �لدكتور �أمين �ملدين، نائب �ملدير �لتنفيذي بالإنابة ل�”�شحة” 
خلدمات �لغ�شيل �لكلوي، �إنه يتم توفري خدمات �لغ�شيل �لكلوي يف �إمارة �أبوظبي 
عرب �شبكة من �لعياد�ت تخدم جميع مناطق �لإم��ارة، يف كل من مدينة �ل�شيخ 
خليفة �لطبية، وم�شت�شفى �ملفرق، وم�شت�شفى تو�م، وم�شت�شفيات �لظفرة، وتلبي 
متطلبات نحو 1000 مري�س، يحتاج كل منهم �إىل 3 جل�شات يف �لأ�شبوع، وهو 
ما يعادل 140،000 جل�شة �شنوياً، بالإ�شافة لعاج نحو 40 مري�س بالغ�شيل 

�لربيتوين، حيث تعمل عياد�ت �لغ�شيل �لكلوي للمر�شى �خلارجيني، من �ل�شاعة 
�جلمعة. يوم  عد�  ما  يومياً  ع�شر�ً   4 �إىل  �شباحاً   8

و�أ�شاف �أن “�شحة خلدمات �لغ�شيل �لكلوي” قدمت 248.321 جل�شة غ�شيل 
�ملا�شي  �لعام  خ��ال  �خلارجية  للعياد�ت  و�ملر�جعني  �ملنومني  للمر�شى  كلوي 
و�لأ�شهر �خلم�شة �لأوىل من �لعام �جلاري 2019، منها 226.340   2018
للمنومني  قدمت  جل�شة  و21.981  �خلارجية،  �لعياد�ت  عرب  قدمت  جل�شة 
�لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مدينة  على  �جلل�شات  هذه  وتوزعت  �مل�شت�شفيات.  د�خ��ل 
بو�قع 70.784 جل�شة، خال �لعام 2018 و�لأ�شهر �خلم�شة �لأوىل من �لعام 
�لكلوي  غ�شيل   79.120 �مل��ف��رق  م�شت�شفى  ق��دم  ح��ني  يف   ،2019 �جل���اري 
وم�شت�شفيات  جل�شة،   84.452 ت���و�م  م�شت�شفى  وق���دم  �ل��ف��رتة،  نف�س  خ��ال 

�لظفرة 13.965 جل�شة.
يف  خا�شة  مهمة  �جن���از�ت  �لكلوي” حققت  �لغ�شيل  خلدمات  “�شحة  �أن  و�أك��د 

خدماتها  قدمت  �إذ   »Peritoneal dialysis« �لربيتوين  �لغ�شيل  جمال 
�ل��ك��ل��وي، على  �أ���ش��رف ف��ري��ق �لعمل مب��ر�ك��ز �لغ�شيل  �مل��ر���ش��ى، حيث  ل��ع��دد م��ن 
حياتهم  على  �إيجاباً  �إنعك�س  مما  معها،  �لتاأقلم  من  ومكنهم  �ملر�شية  حالتهم 
�ملهنية و�لجتماعية. وتتلخ�س عملية �لغ�شيل �لكلوي �لربيتوين بتنظيف �لدم 
�لغ�شاء  من  “�ل�شفاق” ب��دًل  �لربيتون  ي�شمى  غ�شاء  با�شتخد�م  �جل�شم  د�خ��ل 
�ل�شطناعي خارج �جل�شم كما يف �لغ�شيل �لكلوي �لدموي، وهذ� �ل�شفاق عبارة 
عن غ�شاء رقيق يغطي كل �لأع�شاء يف �لبطن، �إذ يتم �إدخال ق�شطرة طرية د�ئمة 
�إىل جتويف بني �لغ�شاء و�أع�شاء ج�شم �لإن�شان، وب�شخ �شائل �لغ�شيل �إىل هذ� 
�لتجويف، متر �ملخلفات من �جل�شم �إىل �ل�شائل، وبعد عدة �شاعات، يتم �شحب 
�شائل  يدخل  حيث  جديد،  �آخ��ر  ب�شائل  ويبدل  �ملخلفات  على  �ملحتوي  �ل�شائل 
يتم  ق�شطرة  عرب  منه  يخرج  ثم  �لربيتوين  �لتجويف  �إىل  �لربيتوين  �لغ�شيل 

و�شعها يف �جلزء �ل�شفلي من �لبطن عرب �إجر�ء جر�حي ب�شيط.

•• ال�سارقة –الفجر:

 ”15 “ رق��م  �لتنفيذي  جمل�س  ق��ر�ر  على  بناء 
�لعادي  �لنعقاد  دور  ف�س  ب�شاأن   19-20 ل�شنة 
�لأول من �لف�شل �ل�شنوي �لر�بع ع�شر  للمجال�س 
�لبلدي  �ملجل�س  عقد   ، �ل�شارقة  لإم���ارة  �لبلدية 
�لف�شل  م��ن  �لأ���خ��ري  �جتماعه  �ل�����ش��ارق��ة  ملدينة 
علي  �شامل  �شعادة  برئا�شة  ع�شر  �لر�بع  �ل�شنوي 
علي  د.  �شعادة   وح�شور  �ملجل�س  رئي�س  �ملهريي 
و�شعادة  �ملجل�س  رئي�س  نائب  دروي�س  بن  حممد 
�أع�شاء �ملجل�س كما ح�شر �لجتماع �شعادة ماجد 

بوخاطر �أمني �شر �ملجل�س . 
��شتهل �شعادة �ملهريي �لجتماع برفع �أ�شمى �آيات 
�ل�شكر و�لتقدير ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 

للمجال�س  �مل�شتمر  دع��م��ه  على  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�لبلدية موؤكد� �أن �ملجل�س �لبلدي ملدينة �ل�شارقة 
م��ن خ���ال جل��ان��ه و�أع�����ش��ائ��ه يعمل ع��ل��ى تنفيذ 
�حلاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شامية  �لتوجيهات 
�لبلدية  �ملجال�س  دور  تعزيز  يف  �هلل-  – حفظه 
يف  و�لنظر  �ل�شارقة  مدينة  �أبناء  مع  و�لتو��شل 
�حتياجاتهم و�لعمل على تنفيذها بالتن�شيق مع 

�جلهات �حلكومية �لأخرى. 
�إىل جميع جلان �ملجل�س  وتوجه �شعادته بال�شكر 
�ملو��شيع  م��ن��اق�����ش��ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي  �ل��ب��ل��دي 

ودر��شتها و�إ�شد�ر �لتو�شيات �ملائمة ب�شاأنها. 
�لعمل  ت��ق��ري��ر  م�����ش��ودة  ع��ل��ى   �ملجتمعون  و�ط��ل��ع 
�لر�بع  �ل�����ش��ن��وي  ل��ل��ف�����ش��ل  ل��ل��م��ج��ل�����س  �خل��ت��ام��ي 
�لقر�ر�ت  �أب���رز  ع��ن  ي�شم ملخ�شا  و�ل���ذي  ع�شر  
و�ل���ت���و����ش���ي���ات �ل���ت���ي مت �ت����خ����اذه����ا ف�����ش��ا عن 

�لتو��شل  و�أب��رزه��ا جلنة  �للجان  بع�س  �إجن���از�ت 
�لجتماعي من خال حت�شريها جلل�شة ع�شف 
�لأخرى   �حلكومية  �لدو�ئر  مع  بالتن�شيق  ذهني 
على  توؤثر  �لتي  �ل�شلبية  �ملظاهر  �أب��رز  لدر��شة  

�لأ�شرة و�لأبناء بال�شارقة. 
وب��ع��د ت�����اوة  ق����ر�ر جم��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي رق����م “ 
�لنعقاد  دور  ف�س  ب�شاأن   2019 ل�شنة   ”15
ع�شر   �لر�بع  �ل�شنوي  �لف�شل  من  �لأول  �لعادي 
�شعادة  كّرم   ، �ل�شارقة  لإم��ارة  �لبلدية  للمجال�س 
وف�س  �لتحكيم  جلنة  و�أع�����ش��اء  رئي�س  �مل��ه��ريي 
يبذلونها  �لتي  �ملقاولني على جهودهم  منازعات 
خال فرتة �نعقاد �ملجال�س وفرتة �لف�س للنظر 
�حللول  �إيجاد  على  و�لعمل  �ملقاولت  �شكاوى  يف 
�ل��ت��و�ف��ق��ي��ة ب��ني ج��م��ي��ع �لأط������ر�ف ومب���ا ي�شمن 

حقوقهم. 

»�سحة خلدمات الغ�سيل الكلوي« حتقق اإجنازات مهمة

بلدي ال�سارقة يختتم اأعماله للف�سل ال�سنوي الرابع ع�سر 

»طرق دبي«  تتربع بـ 3536 قطعة حا�سوبية لـ »خريية حممد بن را�سد«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

وقعت وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة 
و�شوق �أبوظبي �لعاملي مذكرة تفاهم 
�لتمويل  ت�شتهدف تعزيز ممار�شات 
�مل�شتد�م يف دولة �لإمار�ت ومنطقة 

�ل�شرق �لأو�شط ب�شكل عام. 
هام�س  على  �مل��ذك��رة  �لتوقيع  ج��اء 
فعاليات “�جتماع �أبوظبي للمناخ” 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  ت�شت�شيفه  �ل����ذي 
بالتعاون مع منظمة �لأمم �ملتحدة 
�لعا�شمة  يف  ي���وم���ني  م����دى  ع��ل��ى 

�أبوظبي. 
وق��ع �مل��ذك��رة م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ثاين 

ب���ن �أح���م���د �ل���زي���ودي وزي����ر �لتغري 
بن  �أحمد  ومعايل  و�لبيئة  �ملناخي 
ع��ل��ي حم��م��د �ل�����ش��اي��غ وزي�����ر دولة 
�أبوظبي  �إد�رة �شوق  ورئي�س جمل�س 

�لعاملي. 
وياأتي توقيع �ملذكرة يف �إطار �لتز�م 
�لوز�رة و�جلهات �حلكومية مبو�كبة 
وتوجيهات  ل��ل��دول��ة  �ل��ع��ام  �ل��ت��وج��ه 
ق��ي��ادت��ه��ا �ل��ر���ش��ي��دة ب��ال��ت��ح��ول نحو 
�لق����ت���������ش����اد �لأخ�����������ش�����ر وت���ع���زي���ز 

�ل�شتثمار و�لتمويل �مل�شتد�مني. 
مذكرة  مبوجب  �لطرفان  و�شيعمل 
�ملعلومات  ت����ب����ادل  ع���ل���ى  �ل���ت���ف���اه���م 
و�لبيانات يف جمال �لتمويل �مل�شتد�م 

ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ني �مل��ح��ل��ي و�ل����دويل 
و�لتقنيات  �ل�شتثمار�ت  و��شتقطاب 
�ملحلي لتعزيز  �ل�شوق  �إىل  �حلديثة 
�مل�شتد�م  �لأخ�����ش��ر  �لتمويل  حركة 
ت�شكيل  يف  �مل�شاهمة  على  بالإ�شافة 
�إطار عمل تنظيمي وقانوين �شامل 
ل��ل��ت��م��وي��ل �مل�������ش���ت���د�م يف �لإم�������ار�ت 

و�ملنطقة ب�شكل عام. 
وك��ان��ت دول���ة �لإم�����ار�ت ق��د تعهدت 
للمناخ  ب���اري�������س  لت���ف���اق���ي���ة  وف����ق����اً 
�ل���ش��ت��د�م��ة يف  بت�شمني مم��ار���ش��ات 
�مل�شتقبلية،  ��شرت�تيجياتها  ك��اف��ة 
�لتغري  وز�رة  ت���ع���اون  ����ش���اأن  وم����ن 
�أبوظبي  �شوق  م��ع  و�لبيئة  �ملناخي 

�أ�شو�ق  تطوير  يف  ي�شهم  �أن  �لعاملي 
�أهد�ف  لتحقيق  م�شتد�مة  مالية 
�لأج�����ن�����دة �خل���������ش����ر�ء ل�����اإم�����ار�ت 
للتغري  �لوطنية  و�خلطة   2030

�ملناخي 2050. 
وقال معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد 
�لزيودي : “ي�شعدين �أن نتخذ �ليوم 
��شتجابتنا  ل��ت��ع��زي��ز  م��ه��م��ة  خ��ط��وة 
�شر�كتنا  خال  من  �ملناخي  للتغري 
�لعاملي،  �أبوظبي  �جلديدة مع �شوق 
�إننا ندرك متاماً �أن �لعمل من �أجل 
�ملناخ جمٍد من �لناحية �لقت�شادية، 
ونحن ملتزمون بالعمل �لد�ئم على 
و�لتمويل  �ل�شتثمار  حركة  حتفيز 

وتعزيزها  �ل����دول����ة،  يف  �مل�������ش���ت���د�م 
بالأطر �لتنظيمية و�لقانونية �لتي 

ت�شمن منوها و�زدهارها«. 
�ل�شر�كة يف  ه��ذه  “ت�شهم  و�أ���ش��اف: 
ودولة  �أبوظبي  �إم��ارة  مكانة  تعزيز 
�لإم��ار�ت ب�شكل عام ب�شفتها وجهة 
للتكنولوجيا  و�ح��رت�ف��ي��ة  مثالية 
�لنظيفة، ومركز� مهما لا�شتثمار 

�مل�شتقبلي«. 
م��ن جهته ق���ال م��ع��ايل �أح��م��د علي 
�حلكومة  �ت��خ��ذت  “لقد   : �ل�شايغ 
�لإم�������ار�ت�������ي�������ة ط���������و�ل �ل�������ش���ن���و�ت 
وجريئة  ملمو�شة  خطو�ت  �ملا�شية 
م�شتد�مة  وبيئة  �قت�شاد  لتاأ�شي�س 

مركز�ً  وب�شفته  �لقادمة،  لأجيالنا 
م��ال��ي��اً ع��امل��ي��اً، ي���وؤدي ���ش��وق �أبوظبي 

دعم ومتكني  فاعًا يف  دور�ً  �لعاملي 
قطاعاتنا و�لقطاع �ملايل و�لقت�شاد 

و�ل�شتمتاع  �لأه��د�ف  لتحقيق  ككل 
بنمو م�شتد�م على �ملدى �لبعيد ». 

•• راأ�س اخليمة-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل 
عهد ر�أ�س �خليمة و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور لها حريزة 

�شعيد زيد �لرحبي �أرملة علي عبد�هلل حممد �لرحبي. 
�ملقامه  �لعز�ء  خيمة  �م�س  زيارته  خ��ال  �شموه  و�أع��رب 
تعازيه  خال�س  ع��ن  �خليمة  ر�أ����س  يف  �ل��رح��ب��ة  مبنطقة 
�هلل  �شائا  �لفقيدة..  وذوي  و�أبناء  �أخ��وة  �إىل  ومو��شاته 

�لعلي �لقدير �أن يتغمدها بو��شع رحمته وي�شكنها ف�شيح 
جناته ويلهم �أهلها وذويها �ل�شرب و�ل�شلو�ن. 

كما قدم و�جب �لعز�ء �ىل جانب �شموه .. �ل�شيخ �شلطان 
بن جمال بن �شقر �لقا�شمي مدير �د�رة �شوؤون �ملو�طنني 
يف �لديو�ن �لأمريي يف ر�أ�س �خليمة و�ل�شيخ �رحمة بن 
�لإعامي ملكتب  �لق�شم  �لقا�شمي مدير  �شعود بن خالد 
�شمو ويل عهد ر�أ�س �خليمة و�ل�شيخ حممد بن �شعود بن 

خالد �لقا�شمي وعدد من �مل�شوؤولني. 

•• دبي-وام:

نظم �ملكتب �لإعامي حلكومة دبي، بالتعاون مع �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين 
“�شبكة  لأع�����ش��اء  �ملخ�ش�شة  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  �شمن  عمل  ور���ش��ة  دب���ي،  يف 
د�رت   2019 للعام  �ل�شرت�تيجي”  و�لت�شال  �لإعامية  للدبلوما�شية  دبي 
�إد�رة �لزم��ة، ودور  �أن��و�ع �لأزم��ات ومعايري تق�شيمها، ومر�حل  حماورها حول 

�لإعام يف �إد�رة �ملو�قف �حلرجة يف �أوقات �لأزمات. 
وحتدث خال �لور�شة، �لتي عقدت يف مقر �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين بدبي، 
بدبي،  �مل��دين  �ل��دف��اع  ع��ام  �ملطرو�شي، مدير  ث��اين  ر����ش��د  �ل��ل��و�ء خبري  �شعادة 
و�شعادة �لعقيد خبري علي ح�شن �ملطوع، م�شاعد مدير عام �لدفاع �ملدين ل�شوؤون 

�لإطفاء و�لإنقاذ. 
من  بامل�شاركني  �ملطرو�شي،  ثاين  ر��شد  خبري  �للو�ء  رحب  �لور�شة،  بد�ية  ويف 
�أع�شاء �ل�شبكة، مثمنا مبادرة �ملكتب �لإعامي حلكومة دبي بتنظيم هذ� �للقاء 

مبا يحمله من �أهد�ف مهمة. 
وقال “ ي�شكل �لإعام و�لت�شال �ل�شرت�تيجي جزء� مهما يف معاجلة �لأزمات 
�إذ يتكامل هذ� �لدور مع ما تقوم به �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين وباقي �لأجهزة 

�لدقيقة  �ملعلومات  تو�شيل  يعد  حيث  تنوعها  على  �لأزم����ات  ملعاجلة  �ملعنية 
للجمهور يف مثل تلك �لأوقات من �أهم �ملتطلبات مبا ي�شمن تفادي �ل�شائعات 
باأول  �أول  �ل��ت��ط��ور�ت  �ل��وق��وف على  م��ن  �ل�شلة  ذ�ت  �لأط����ر�ف  ك��اف��ة  ومت��ك��ني 

بدقة«. 
�لإعامي  للمكتب  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �مل���ري،  غ��امن  �شعادة منى  �أع��رب��ت  م��ن جانبها 
�لإد�رة  به  �لذي ت�شطلع  �ملهم  �لوطني  بالغ تقديرها للدور  حلكومة دبي عن 
�لعامة للدفاع �ملدين يف دبي، مثنية على �لتعاون �لبناء مع �لإد�رة يف �لعديد 
من �ملنا�شبات ومن بينها ور�شة �لعمل �لتي ��شت�شافتها �لإد�رة، موؤكدة حر�س 
و�لتعاون مع خمتلف  �ل�شر�كة  �لإعامي حلكومة دبي على مد ج�شور  �ملكتب 
مهار�ت  وتطوير  �خل���رب�ت  ت��ب��ادل  ي�شمن  مب��ا  �لوطنية،  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات 
على  مهامهم  �أد�ء  من  يتمكنو�  �لت�شال حتى  عملية  على  �لقائمني  و�إمكانات 

�لوجه �لأكمل. 
وق��ال��ت ع��ل��ي��اء �ل���ذي���ب، م��دي��رة �لت�����ش��ال �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي ب��امل��ك��ت��ب �لإعامي 
�إد�رة  على  تركز  �لتي  �لور�شات  �شل�شلة  �شمن  تاأتي  �لور�شة  �إن  دب��ي،  حلكومة 
�لأزمات �إعاميا، بهدف �إىل �طاع �أع�شاء �ل�شبكة على �أحدث �أدو�ت �لت�شال 
�ل�شرت�تيجي �لتي ميكن توظيفها يف مو�قف �لزمات، و�لتعرف عن قرب على 

دعم  كعن�شر  �ل�شدد،  ه��ذ�  يف  �لعملية  و�لتجارب  و�خل��رب�ت  �ملمار�شات  �أف�شل 
ي�شهم يف متكني �أع�شاء �ل�شبكة من �لقيام باأدو�رهم على �لوجه �لأمثل، مبا يف 
ذلك �لوقوف عن قرب على �أ�شلوب عمل �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين، و�لكيفية 
�لتي تعالج بها تلك �ملو�قف، ومناق�شة �لأ�شلوب �لأمثل �لذي ميكن �أن يدعم به 

�لت�شال �ل�شرت�تيجي معاجلة �لأزمات. 
و��شتعر�س �للو�ء �ملطرو�شي خال �لور�شة مهام �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين يف 
دبي �لتي ترتكز يف ثاثة مهام رئي�شية هي �لوقاية، و�حلماية، و�إطفاء �حلر�ئق، 
م�شري� �إىل �أن �لإد�رة تطبق دليل �لإمار�ت للوقاية من �حلر�ئق و�شامة �لأرو�ح، 
وهو �لدليل �ملرجعي �لإلز�مي لل�شركات �ل�شت�شارية و�مل�شممة للمباين وفق كل 
ن�شاط فيما يتعلق باأنظمة �لوقاية و�ل�شامة من �حلر�ئق، و��شتخد�م �لأنظمة 
�لذكية �لأوىل من نوعها على م�شتوى �ملنطقة، وربط �ملنازل بنظام “ح�شنتك” 

ملر�قبة وحماية �ملنازل من خماطر �حلر�ئق. 
دبي  �مل���دين يف  �ل��دف��اع  �ل��ت��ي يطبقها  نظم �حلماية  خ��ال حديثه  ت��ن��اول  كما 
خال  م��ن  �جلمهور  ل��دى  �ل�شامة  وثقافة  �ل��وع��ي  م�شتوى  برفع  و�ملخت�س 
متارين �لإخاء للحد من �خل�شائر �لب�شرية، و�لتدريب �مل�شبق حلر��س �ملباين، 
وتطرق �إىل نظام �ملكافحة مع تطبيق �أف�شل �ملعايري �لت�شغيلية ملكافحة �حلر�ئق 

يف �لأبر�ج و�ملباين �ل�شاهقة من خال نظام/SOP’s/ �لذي ي�شتهدف توحيد 
�لإجر�ء�ت وحتقيق �أعلى معايري �ل�شامة، و�ل�شتثمار �لأمثل للمو�رد �لفنية 

�ملتخ�ش�شة يف جمال �لإطفاء من خال �لدور�ت و�لتاأهيل �خلارجي. 
وحتدث �لعقيد علي �ملطوع حول �مل�شاريع �لتي �شاركت بها �لإد�رة �لعامة للدفاع 
�ملدين يف دبي �شمن مبادرة دبي 10X، و�لتي تعك�س مدى حر�س �لإد�رة على 
“�لنانو”  تقنية  تطبيقات  با�شتخد�م  �لإطفاء  م�شتقبل  �شناعة  يف  �ل�شتثمار 
�أغلبها عن م�شادر كهربائية، حيث �ثبتت  �أ�شباب �حلر�ئق �لتي ينجم  ملعاجلة 
جدو�ها كو�شيلة فعالة لل�شيطرة على حالت �حلريق يف مر�حلها �لأوىل، ومنع 
�شديقة  �أنها  على  وع��اوة  و�ملمتلكات،  �لأرو�ح  يف  �خل�شائر  وتقليل  �نت�شارها، 

للبيئة. 
ويف نهاية �لور�شة، �أطلع �أع�شاء “�شبكة دبي للدبلوما�شية �لإعامية و�لت�شال 
�ل�شرت�تيجي” على �أنظمة غرفة عمليات �لزمات و�لكو�رث �خلا�شة بالدفاع 
�ملدين يف دبي، ونظام �لقيادة و�ل�شيطرة �شمن حو�دث �لقطاع �ملدين يف دبي، 
وكيفية �إد�رة �ملخاطر يف موقع �حلادث و�آليات حتديد �لأدو�ر وم�شوؤوليات كل 
قطاع من قطاعات �لقيادة �لتي تنق�شم �إىل ذهبية على �لنطاق �ل�شرت�تيجي، 

وف�شية على �مل�شتوى �لتكتيكي، وبرنزية على �مل�شتوى �مليد�ين. 

ويل عهد راأ�س اخليمة يعزي بوفاة 
حريزة �سعيد زيد الرحبي

بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع املدين

املكتب الإعلمي حلكومة دبي ينظم ور�سة عمل حول اإدارة الأزمات والكوارث ودور الت�سال يف معاجلة املواقف ال�ستثنائية

مذكرة تفاهم بني »التغري املناخي« و»اأبوظبي العاملي«لت�سريع وترية التمويل امل�ستدام
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16258 (

�ملنذر   :  م�شرف �أبوظبي �لإ�شامي �س.م.ع
�ملنذر �إليها  :  �رومه لتاجري �ل�شيار�ت .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )22،658.90( درهم نتيجة 
�لإخال ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خال 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) 87524/ خ�شو�شي / 16 / �أبوظبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي 
لن�شر  – �شالون ( موديل )2016 ( �للون ) رمادي(  و�ملمولة ل�شاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16257 (

�ملنذر   :  م�شرف �أبوظبي �لإ�شامي �س.م.ع
�ملنذر �إليها  :   �رومه لتاجري �ل�شيار�ت .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )22،658.90( درهم نتيجة 
�لإخال ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خال 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) 87256/ خ�شو�شي / 16 / �أبوظبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي 
لن�شر  – �شالون ( موديل )2016 ( �للون ) ف�شي(  و�ملمولة ل�شاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16256 (

�ملنذر   :  م�شرف �أبوظبي �لإ�شامي �س.م.ع
�ملنذر �إليها :  �رومه لتاجري �ل�شيار�ت .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )22،658.90( درهم نتيجة 
�لإخال ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خال 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) 87525/ خ�شو�شي / 16 / �أبوظبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي 
لن�شر – �شالون ( موديل )2016 ( �للون ) �حمر(  و�ملمولة ل�شاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16255 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري �س. م. ع
�ملنذر �إليها  :  �لدريني للمقاولت .

درهم   )46،265.03( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��ال  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خال 
K / دبي ( من نوع  18843/ خ�شو�شي /  �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 
و�ملمولة  �بي�س(   ( �للون   ) ( موديل )2015  �ك�شتري�– ��شتي�شن  ني�شان   (

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16253 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري �س. م. ع
�ملنذر �إليه  :  كرمي حممد هاين علي حافظ  .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )80،615.54( درهم نتيجة 
�لإخال ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خال 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
ن��وع ) جيب جر�ند  دب��ي ( من   / Q 84894/ خ�شو�شي /  �ل�شيارة رق��م ) 
�شريوكي– ��شتي�شن ( موديل )2015 ( �للون ) رمادي(  و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16260 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري �س. م. ع
�ملنذر �إليه :  جاي د�نيل �شلوبر .

درهم   )89،117.53( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��ال  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خال 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 48134/ خ�شو�شي / N / دبي ( من نوع ) 
مازد� �شي �ك�س 9 – ��شتي�شن ( موديل )2015 ( �للون ) رمادي(  و�ملمولة 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16244 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري �س. م. ع
�ملنذر �إليه   :  �يوتومي يتوندي �يول �كيننجا .

درهم   )75،285.27( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��ال  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خال 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 76634/ خ�شو�شي / 14 / �أبوظبي ( من 
نوع ) كيا �شبورجت - ��شتي�شن( موديل )2017 ( �للون ) �بي�س(  و�ملمولة 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/16251 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري �س. م. ع
�ملنذر �إليه  :  �شليم بوللو.

درهم   )49،343.34( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��ال  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خال 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 62039/ خ�شو�شي / 12 / �بوظبي ( من 
نوع ) فورد �ك�شبيد�شن - ��شتي�شن( موديل )2013 ( �للون ) بني(  و�ملمولة 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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•• دبي-وام: 

�طلقت جمعية �لإمار�ت لطب �لعيون 
 Eyes« بعنو�ن  توعية  حملة  �م�س 
وذمة  عن  �لك�شف  على  تركز   »On
�لبقعة �ل�شفر�ء �ل�شكرية يف �لإمار�ت 
و�لتوعية بامل�شاعفات �خلطرية لهذه 
�لوذمة على مر�شى �ل�شكري و�إظهار 
�لتاأثري  يف  �ل��ع��ي��ون  ف��ح�����س  �أه��م��ي��ة 

�إيجابيا على جودة حياتهم.
�أقيمت  �ل���ت���ي   - �حل��م��ل��ة  وت��ت�����ش��م��ن 
ب��اي��ر �لطبية  ���ش��رك��ة  ب��ال��ت��ع��اون م���ع 
�ل�����ش��رق �لأو���ش��ط - تنظيم ع��دد من 
�لأولية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  م��ر�ف��ق 
فح�س  ب����ر�م����ج  �ل����دول����ة  �أن����ح����اء  يف 
�ل�شكري  ملر�شى  حم��ددة  ��شتق�شائي 
حيث �شتقوم �ملر�كز �ل�شحية �مل�شاركة 
باإ�شتخد�م  �ملر�شى  �شبكية  بت�شوير 

كامري� عالية �لتخ�ش�س.
�ل�شفر�ء  �ل���ب���ق���ع���ة  وذم������ة  وت���ن���ج���م 

م�شاعفات  �إح������دى  ع���ن  �ل�����ش��ك��ري��ة 
�ل�شبكية  باإعتال  �ملعروفة  �ل�شكري 
�ل�شكري و�لذي يعد �ل�شبب �لرئي�شي 
�شن  �لبالغني يف  �لب�شر بني  لفقد�ن 
�لعمل كما �أنه �أكر �لأمر��س �لعينية 
و�ل�شبب  �ل�������ش���ك���ري  ع����ن  �ل���ن���اج���م���ة 
�لعكو�س  غ����ري  ل��ل��ع��م��ى  �ل���رئ���ي�������ش���ي 
�لعينني  كلتا  ع���ادة  �ل��وذم��ة  وت�شيب 
لاأوعية  �مل�شتمر  �لأذى  نتيجة  وهي 

�لدموية �لدقيقة يف �شبكية �لعني.
رئي�س  �مل�شعبي  �شالح  �لدكتور  وقال 
�لعيون..  ل��ط��ب  �لإم��������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة 
عامليا  وب����اء  ي��ع��د  �ل�����ش��ك��ري  وب����اء  �إن 
حيث و�شعت جمعية �لإم��ار�ت لطب 
كافة  يف  قوية  ��شرت�تيجيات  �لعيون 
بهدف  �لبتكار  لتعزيز  �لدولة  �أنحاء 
�ل�شحية  �خل���دم���ات  ج����ودة  حت�����ش��ني 
م�شتد�مة  ح���ل���ول  �إي���ج���اد  وب���ال���ت���ايل 
بال�شكري..  �مل�������ش���اب���ني  ل��ل��م��ر���ش��ى 
�جلديد  �لربنامج  ه��ذ�  �أن  �إىل  لفتا 

�لطبي  �لأد�ء  ت��ع��زي��ز  �إىل  ي���ه���دف 
للمر�كز �ل�شحية عن طريق �لتعاون 
و�ل�شتفادة من �أحدث �لتقنيات �لتي 

باإجر�ء  �ل��ط��ب��ي��ني  للعاملني  ت�شمح 
�لت�شخي�س �ل�شحيح و�تخاذ �خليار�ت 

�لعاجية �ملنا�شبة للمر�شى.

•• دبي-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
رئي�س  دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد 
�ملجل�س �لتنفيذي، �أهمية ت�شافر كافة 
�جلهود وتوحيدها للو�شول لاأهد�ف 
�خلم�شني،  وث���ي���ق���ة  م����ن  �مل���ن�������ش���ودة 
جت�شيد� لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
دبي “رعاه �هلل”، �لر�مية �إىل حت�شني 

كافة مناحي �حلياة يف دبي.
�حلثيثة  متابعته  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و�أك����د 
لبنود  �لأم����ث����ل  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ل�����ش��م��ان 
�لوثيقة على نحو يتما�شى مع غاياتها 
�أن  �إىل  ���ش��م��وه  م�����ش��ري�  �ل��ط��م��وح��ة.. 
و�عدة..  بخطى  ت�شري  �لإجن���از  ن�شب 
�حلفاظ  �إىل  �جل���ه���ات  ك���اف���ة  د�ع���ي���ا 
�لعمل وت�شخري  �لوترية يف  على هذه 
للو�شول  �لإب���د�ع���ي���ة  ط��اق��ات��ه��ا  ك��اف��ة 
��شتمر�ر  ب�شمان  �ملن�شود  �لهدف  �إىل 
وت�شارع  �لزده�����ار  �ل��رخ��اء ودمي��وم��ة 
�جلهات  جهود  �شموه  وثمن  �خلطى، 
�لت�شعة  �ل��ب��ن��ود  تنفيذ  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ل��ة 

للوثيقة.
ج��اء ذل��ك خ��ال ت��روؤ���س �شموه �م�س 
�ج���ت���م���اع �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �ل���ذي 
�أب��ر�ج �لإمار�ت  عقد مبقر �ملجل�س يف 
�ملدرجة  �مل��و����ش��ي��ع  م��ن  ع���دد  ملناق�شة 
�شمو  بح�شور  �لأع���م���ال  ج���دول  ع��ل��ى 
�آل  �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
�لأول  �لنائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم 
لرئي�س �ملجل�س �لتنفيذي حيث �طلع 
�ملتحقق يف  �لإجن��از  نتائج  �شموه على 
وتو�شيح  �ل��ت�����ش��ع��ة،  �ل��وث��ي��ق��ة  ب���ر�م���ج 

�خلطو�ت �ملقبلة.
“ وثيقة  ���ش��م��و ويل ع��ه��د دب���ي  وق����ال 
�خلم�شني نظرة م�شتقبلية ت�شت�شرفها 
ر����ش��د وت�شكل ركنا  ب��ن  روؤي����ة حم��م��د 
وحمركا  دب�����ي،  م�����ش��رية  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��ا 
مل�شرية نه�شتها �لتنموية يف �مل�شتقبل، 

و�لتي �شتمكنها من مو�كبة �لتطور�ت 
�لعاملية و�حلفاظ على تنوع �قت�شادها 
لاأجيال  �أف�شل  مل�شتقبل  و��شتد�مته، 
�لدقيقة  �ملتابعة  ف��اإن  ول��ذ�  �ل��ق��ادم��ة، 
ل���ت���ط���ور�ت ت��ط��ب��ي��ق بنود  و�مل�����ش��ت��م��رة 
يف  �أولوياتنا  �شد�رة  يف  ياأتي  �لوثيقة 

هذه �ملرحلة«.
و�أ�شار �شموه �إىل �أهمية مو��شلة �لعمل 
�جلهات  تعاوين بني جميع  نهج  وف��ق 
�لو�حد  �ل��ف��ري��ق  روح  و�إب�����ر�ز  �ملعنية 
يف  �مل��ن�����ش��ودة  غاياتنا  حتقيق  ل�شمان 
تعزيز مكانة �لإمارة و�شعادة قاطنيها، 
وحت�����ش��ني ج�����ودة �حل���ي���اة وخ���ل���ق غد 

�أف�شل للجميع.
و�أ�شاف �شموه “ ن�شب �لإجن��از ت�شري 
بفريق  ث���ق���ة  وك���ل���ي  و�ع�������دة  ب��خ��ط��ى 
عملي يف تنفيذ بنود �لوثيقة لتحقيق 
�لوثيقة،  يف  �مل���ر����ش���وم���ة  �لأه���������د�ف 
ومب����زي����د م����ن �جل����ه����د و�لإب�����������د�ع يف 
طريقة �لتفكري، �شنتمكن من حتقيق 
نقات نوعية يف م�شريتنا، و�لو�شول 
�شاحب  �إل��ي��ه��ا  يطمح  �ل��ت��ي  دب���ي  �إىل 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
ع��ن��ه��ا يف بنود  و�ل���ت���ي ع���رب  م���ك���ت���وم، 

�لوثيقة �لت�شعة«.
�إىل  �شموه  ��شتمع  �لجتماع،  وخ��ال 
�شرح حول نتائج �لإجن��از يف بند خط 
دبي للحرير و�ملخرجات �ملنبثقة عنه، 
موؤ�ش�شة  تنفيذه  على  ت�شرف  و�ل���ذي 
�حلرة..  و�ملنطقة  و�جل��م��ارك  �مل��و�ن��ئ 
تعزيز  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إط������اق  ف��م��ع 
و�لتكامل  و�لبحري  �جل��وي  �ل�شحن 
دب��ي، مت حتديد  �إم���ارة  �للوج�شتي يف 
و�لتي  لاإمارة  �لو�عدة  �لنمو  فر�س 
دبي  مكانة  تعزيز  خالها  من  ميكن 
لقطاع  رئي�س  �إقليمي وحمور  كمركز 
و�لقطاع  و�جل���وي  �ل��ب��ح��ري  �ل�شحن 
خمرجات  ت�شمنت  كما  �للوج�شتي.. 
�ل�شرت�تيجية تاأمني �شا�شة عمليات 
دخول وخروج �لب�شائع ما بني مر�فق 
و�ملناطق  و�ملو�نئ”  “�ملطار�ت  دب���ي 

�حل����رة وب��اق��ي �لإم�������ار�ت، م��ن خال 
�لوقت  وتقلي�س  �لإج����ر�ء�ت  تب�شيط 
�لتغطية  ن��ط��اق  وت��و���ش��ي��ع  و�ل��ت��ك��ل��ف��ة، 
�للوج�شتية  ل��ل��خ��دم��ات  �جل��غ��ر�ف��ي��ة 
ل���دب���ي ع���امل���ي���ا. و�ط����ل����ع ����ش���م���وه على 
�ملبادر�ت �ملنبثقة عن بند ر�شم خارطة 
و�لتي  ل���دب���ي  ج��غ��ر�ف��ي��ة  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
�مل��ن��اط��ق �حل���رة على  ي�����ش��رف جمل�س 
تنفيذها.. وت�شمن ذلك �لنتهاء من 
كافة  لتقييم  �لأ�شا�شية  �ملعايري  و�شع 
بهدف  و�حل���رة  �لتخ�ش�شية  �ملناطق 
�لقيمة  وزي���ادة  بينها  �لتكامل  تعزيز 
�مل�شافة لاإمارة ككل، وحتديد فر�س 
تنوعا  �أكر  و�عدة  لقطاعات  تو�شعية 
وت��ن��اف�����ش��ا.. كما �أ���ش��ف��ر �ل��ربن��ام��ج عن 
�إط�����اق جم��م��ع دب���ي �ل��رق��م��ي كاأحد 
لريادة  تر�شيخا  �لأ�شا�شية  �لقطاعات 
دب���ي ودع����م دوره����ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي يف 
ت��ع��زي��ز ق������در�ت ج���دي���دة يف جم���الت 

�لتكنولوجيا و�لقطاع �لرقمي.
وجاء طرح مبادرة “دبي بلينك”، �أول 
من�شة رقمية ذكية يف �لعامل و�إطاق 
�لعاملي  دب��ي  مل��رك��ز  �لتو�شعية  �خل��ط��ة 
و�شت�شمل  للربنامج  د�عمة  كمبادر�ت 
لدعم  مبادر�ت  در��شة  �ملقبلة  �ملرحلة 

ت��ن��اف�����ش��ي��ة ����ش���رك���ات �مل���ن���اط���ق �حل����رة 
�خلارجية،  �لأ�شو�ق  يف  و�لتخ�ش�شية 
بالإ�شافة �إىل و�شع خريطة جغر�فية 
�حل���رة يف  �مل��ن��اط��ق  مل��ام��ح  �قت�شادية 
دبي حتى 2030 مع ت�شليط �ل�شوء 
ع��ل��ى �ل���ق���ط���اع���ات �ل���ت���ي ���ش��ت�����ش��ه��م يف 

��شتد�مة جاذبية �لإمارة.
وت���ع���رف ���ش��م��وه ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �لإجن����از 
جتارية  م��ن��ط��ق��ة  �أول  �إن�����ش��اء  ب��ن��د  يف 
�ف���رت�����ش���ي���ة، و�ل�������ذي ت���ن���ف���ذه د�ئ�����رة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ملنطقة �حلرة ملطار دبي، و�لذي �أثمر 
و�لأن�شطة  �ل��ق��ط��اع��ات  حت��دي��د  ع���ن 
و�ل�����ش��رك��ات �مل�����ش��ت��ه��دف��ة ل��ل��ت��د�ول يف 
�لفرت��شية، وو�شع �شو�بط  �ملنطقة 
�لتجارية  �ل��رخ�����س  �إ����ش���د�ر  و�آل���ي���ات 
و�ملميز�ت  �لل���ت���ز�م���ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
متكاملة  ��شرت�تيجية  وبناء  �لأخرى، 
عرب �ملحاور �ملالية و�لقانونية وتقنية 
�لتجارة  م��ن�����ش��ة  لإن�����ش��اء  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لإل���ك���رتون���ي���ة وف�����ق �أع����ل����ى و�أح������دث 

�ملعايري.
و����ش���ت���ت���وىل �ق���ت�������ش���ادي���ة دب�����ي خال 
ت�شميم  م��ن  �لنتهاء  �ملقبلة  �ملرحلة 
�لرقمية،  ل��ل��ه��وي��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 

�مل�شوؤوليات  ي��ح��دد  ع��ام  �إط���ار  و�إع����د�د 
�لفردية لكل �شريك، و�آلية للتاأكد من 
�م��ت��ث��ال �لأف����ر�د �حل��ام��ل��ني ل��� “هوية 
دبي �لرقمية” و�ل�شركات �لفرت��شية 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل���دول���ي���ة، وبناء  ل��ل��ق��و�ن��ني 
جميع  ب��ني  للتو��شل  م��وح��دة  من�شة 
�مل���ع���ل���وم���ات، فيما  ل��ت��ب��ادل  �ل�����ش��رك��اء 
���ش��ت��ت��وىل �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة مل��ط��ار دبي 

�أعمال بناء �ملن�شة �لتجارية.
ك����م����ا �����ش���ت���ع���ر����ش���ت ه���ي���ئ���ة �مل���ع���رف���ة 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ب�����ش��ري��ة ن��ت��ائ��ج �لإجن����از 
يف ب��ن��د م��ل��ف ت��ع��ل��ي��م��ي م���رك���زي لكل 
من  �لنتهاء  ت�شمنت  و�لتي  مو�طن 
�لب�شرية  �لتنمية  ��شرت�تيجية  �إع��د�د 
لاإمار�تيني، ور�شد �لبيانات �ملوجودة 
حاليا و�جلهات �لتي تديرها وحتديد 
�لثغر�ت يف �لبيانات ومتطلبات �لعمل 
وت�شميم  وحت��دي��د  �ملقبلة،  للمرحلة 
مو��شفات قاعدة معلومات ر�أ�س �ملال 

�لب�شري لاإمار�تيني.
و�شت�شهد �ملرحلة �ملقبلة عدة خطو�ت 
ن��ت��ائ��ج �ملرحلة  م��ن��ه��ا �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن 
�ملن�شة  وتطوير  وت�شميم  �لتجريبية 

�لإلكرتونية للم�شروع.
نتائج  دب��ي  يف  �ل�شحة  هيئة  وق��دم��ت 

لكل  طبيب  بند  يف  �ملتحققة  �لإجن���از 
�أف�شل  در��شة  ت�شمنت  و�لتي  مو�طن 
لتوفري  �مل��ط��ب��ق��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ن���م���اذج 
�شاملة  ب��ع��د،  ع��ن  �لتطبيب  خ��دم��ات 
�لأط�����ر �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ومن�����اذج تقدمي 
ب��ي��ن��م��ا يجري  �خل���دم���ة ومت���وي���ل���ه���ا، 
�لت�شريعي  �لإطار  �لعمل على تطوير 
ل��ل��ربن��ام��ج، وت��ط��وي��ر من����وذج تقدمي 

�خلدمات.
و�شت�شهد �ملرحلة �ملقبلة عدة خطو�ت 
خيار�ت  و�عتماد  وتقييم  در��شة  منها 
�لعمل  ل���ن���م���وذج  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل��ت��م��وي��ل 
�لأن�شب لتوفري خدمات �لتطبيب عن 
�لتاأمينية  بعد بهدف توفري �لتغطية 
و�عتماد  وت��ق��ي��ي��م  ودر�����ش���ة  �مل��ن��ا���ش��ب��ة، 
“حزمة �حلو�فز” �ملجدية ل�شتقطاب 
�أكرب عدد من �ملن�شاآت �ل�شحية لتوفري 
خ��دم��ات �ل��ت��ط��ب��ي��ب ع��ن ب��ع��د بح�شب 
�أح���دث ما  من���وذج �لعمل، و����ش��ت��خ��د�م 

تو�شلت له �لتقنيات �حلديثة.
ملناطق  �جل���ام���ع���ات  حت���وي���ل  ب��ن��د  ويف 
�ق��ت�����ش��ادي��ة و�إب���د�ع���ي���ة ح����رة، قدمت 
نتائج  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  دب�����ي  م���وؤ����ش�������ش���ة 
�لإجن�������از �ل���ت���ي حت��ق��ق��ت خ����ال �شتة 
م�شار  ت�شميم  ت�شمنت  و�لتي  �أ�شهر، 

ب���دء� من  ب��ال��ط��ال��ب،  �لتعلم �خل��ا���س 
�لأكادميية  �حل��ا���ش��ن��ة  يف  ت�����ش��ج��ي��ل��ه 
لكت�شاب �لتدريب حتى بلوغه مرحلة 
وتطوير  ر���ش��م��ي��ا،  �ل�����ش��رك��ة  ت�����ش��ج��ي��ل 
حلا�شنة  ومن��وذج  ��شرت�تيجية  خطة 

�أكادميية مبتكرة.
�ل���ع���م���ل ع���ل���ى حتديد  ي���ج���ري  ف��ي��م��ا 
�آلية تبني  �حتياجات �لتمويل، وبحث 
�لقطاعني  م���ع  ومت��وي��ل��ه��ا  �مل�����ش��اري��ع 
وت�شميم  و�حل�����ك�����وم�����ي،  �خل�����ا������س 
وت��ط��وي��ر �مل���وق���ع �لإل����ك����رتوين وبدء 
����ش��ت��ق��ط��اب �جل��ام��ع��ات وت��د���ش��ني �أول 

حا�شنة �أكادميية.
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  و�أو���ش��ح��ت هيئة 
�مل�����ش��وؤول��ة ع��ن ب��ن��د �ك��ت��ف��اء ذ�ت����ي من 
بيوت  و�لطاقة يف ع�شر  و�ل��غ��ذ�ء  �مل��اء 
�ملحققة  �لإجن������از  ن��ت��ائ��ج  �مل���و�ط���ن���ني، 
خال �لفرتة �ل�شابقة و�لتي ت�شمنت 
“�أكو�بونيك  بلدية دبي مز�رع  توفري 
فيما  �لإم�������ارة،  يف  وهيدروبونيك” 
ي��ج��ري �ل��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ش��روع تركيب 
و��شتبد�ل  �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  �أل����و�ح 
�لإن�������ارة وت��رك��ي��ب م���وف���ر�ت �مل���ي���اه يف 
ب��ي��وت �لإم���ار�ت���ي���ني �ل��ر�غ��ب��ني. فيما 
��شتكمال  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل��رح��ل��ة  ���ش��ت�����ش��ه��د 
�مليد�نية،  و�مل�����ش��وح  �ل��ت��و����ش��ل  �أع��م��ال 
ع�شر  �إىل  و�����ش����ول  �مل��������و�د  وت�����وري�����د 
�أعمال  و��شتكمال  �لإم��ار�ت��ي��ني،  بيوت 
“�لألو�ح  و�ل�����ش����ت����ب����د�ل  �ل���رتك���ي���ب 
�ملوفرة،  �لإن����ارة  م�شابيح  �ل�شم�شية، 

موفر�ت �ملياه«.
�ملجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�مل�شوؤولة عن تنفيذ بند �إن�شاء �شركات 
ل���ل���م���و�ط���ن���ني يف جم����الت  ت���ع���اون���ي���ة 
وغريها،  و�ل��غ��ذ�ء  و�لتعليم  �ل�شحة 
�لإجناز،  ون�شب  �لربنامج  خم��رج��ات 
�لن��ت��ه��اء م��ن حتديد  و�ل��ت��ي ت�شمنت 
�جلدوى  وذ�ت  �مل�شتهدفة  �لقطاعات 
وتبيان  ف��ي��ه��ا،  �لإم��ار�ت��ي��ني  مل�شاهمة 
فيما  �مل��ت��اح��ة،  �ل�شتثمارية  �ل��ف��ر���س 
�آليات  ع��ل��ى حت���دي���د  �ل��ع��م��ل  ي���ج���ري 

�لتمويل �لأمثل لاإمار�تيني، و�ختيار 
وقابلية  ج���اذب���ي���ة  �لأك������ر  �ل�����ش��رك��ة 
ل��ل��ن��م��و م����ن ���ش��م��ن ق���ائ���م���ة خ���ي���ار�ت 
بتنفيذ  و�ل�شروع  �لتعاونية،  �ل�شركات 
و�إع���د�د  �لتف�شيلية  �جل���دوى  در����ش��ة 
�لازمة،  �لعمل  و�آل��ي��ات  �لأط���ر  كافة 
�لتعاونية  �ل�����ش��رك��ة  ع���ن  و�لإع�������ان 
و�مل�شاركة  �ل����ش���ت���ث���م���ار  ب�����اب  وف���ت���ح 
ل��اإم��ار�ت��ي��ني. ويف ب��ن��د حت��ق��ي��ق منو 
يعادل  �لإن�شانية  �لأع��م��ال  يف  �شنوي 
وي���و�ك���ب من��ون��ا �لق��ت�����ش��ادي، قدمت 
�لإ���ش��ام��ي��ة و�لعمل  �ل�����ش��وؤون  د�ئ����رة 
�لبند،  تنفيذ  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ة  �خل���ريي 
�ملحققة،  و�مل��خ��رج��ات  �لإجن����از  نتائج 
و�لتي بينت مو��شلة �لعمل على عدد 
م��ن �مل�����ش��روع��ات �خل��ريي��ة م��ث��ل مدن 
�ل�شيخ  موؤ�ش�شة  مع  بال�شر�كة  �خل��ري 
�لتعليم  وت��ط��ب��ي��ق  ل���اإ����ش���ك���ان،  ز�ي�����د 
�لذكي لاجئني، وحتديد �لحتياجات 
وتطوير  �لتنموية،  و�مل�شاريع  �ملحلية 
م�شاهمة  ل����رف����ع  حم����ف����ز�ت  ح����زم����ة 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية لل�شركات �لعاملة 
يف �إم��ارة دب��ي، ورف��ع كفاءة �ل�شباب يف 
�لدول �لفقرية بالتعاون مع �ملنظمات 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك��ان  �لعاملية. 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
خل�س  ق��د  �هلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
بوثيقة  دبي  لإم��ارة  �مل�شتقبلية  روؤيته 
�أطلق عليها ��شم “وثيقة �خلم�شني”، 
���ش��م��ت 9 ب��ن��ود ت��ع��ت��رب مب��ث��اب��ة خطة 
عمل متجددة لتح�شني جو�نب �حلياة 
بكل جو�نبها يف �إمارة دبي، عن طريق 
كل  يف  ج��دي��دة  م�شروعات  ��شتحد�ث 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وك��ل��ف  ع���ام، 
�لأمانة  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د 
مبتابعة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة 
بالتعاون  �خل��م�����ش��ني  وث��ي��ق��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
ورفع  �ملعنية،  �جل��ه��ات  م��ع  و�لتن�شيق 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لدورية  �لتقرير 

حول م�شتويات �لإجناز �ملتحققة.

خالل تروؤ�ضه اجتماع املجل�س التنفيذي

حمدان بن حممد: وثيقة اخلم�سني حمركا اأ�سا�سيا يف حتقيق قفزات تنموية جديدة

•• دبي-وام:

�عتمد جمل�س �ملهار�ت �ملتقدمة، يف �أول �جتماع له بعد ت�شكيله من قبل جمل�س 
م�شتهدفات  تنفيذ  �إط���ار  يف  يوليو،  ل�شهر  م��ه��ارة  �ملالية”  “�ملهار�ت   ، �ل����وزر�ء 
 »12x12 شرت�تيجية �لربنامج �لوطني للمهار�ت �ملتقدمة، وحملة “مهارتي��

�ملنبثقة عنها. 
�لفا�شي  بالهول  حميد  �هلل  عبد  بن  �أحمد  �لدكتور  معايل  �لجتماع  وت��ر�أ���س 
باحل�شور  رح��ب  �ل��ذي  �ملتقدمة  و�مل��ه��ار�ت  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر 
�لذين ميثلون 9 جهات حكومية �حتادية وحملية هي وز�ر�ت �لقت�شاد و�لرتبية 
وممثا  لل�شباب  �لحت��ادي��ة  و�ملوؤ�ش�شة  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  و�مل����و�رد  و�لتعليم 
و�لهيئة  �ل�شطناعي،  �ل��ذك��اء  مكتب  من  وممثا  �ملتقدمة،  �لعلوم  مكتب  عن 
�لحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية، ود�ئرة �لتعليم و�ملعرفة باأبوظبي، وهيئة 

�ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية بدبي. 
وياأتي ت�شكيل �ملجل�س يف �إطار دعم �ل�شرت�تيجية �لوطنية للمهار�ت �ملتقدمة، 
ويعنى مبتابعة تنفيذها ومو�ءمة �شيا�شات �لربنامج �لوطني للمهار�ت �ملتقدمة 
تعزز من مفهوم  �لدولة  بيئة موحدة يف  يف خمتلف �جلهات �حلكومية، وخلق 
��شرت�تيجية  �أه��د�ف  مع  يتو�فق  مبا  �لأف��ر�د  كفاء�ت  وتطوير  �مل�شتمر،  �لتعلم 

�لربنامج �لوطني للمهار�ت �ملتقدمة. 
و�أكد معايل �لدكتور �أحمد بن عبد�هلل حميد بالهول �لفا�شي �شرورة ت�شافر 
�جلهود و�لتعاون خال �لفرتة �ملقبلة لتفعيل دور �ملهار�ت وتطويرها يف �ملجتمع 
�لإمار�تي، و�مل�شاهمة �لفعالة يف بناء �لإن�شان، وتاأهيل �لكو�در �لوطنية و�لكفاء�ت 

�لب�شرية لتحقيق �لريادة يف جميع �ملجالت. 
وق����ال م��ع��ال��ي��ه “ جم��ل�����س �مل���ه���ار�ت �مل��ت��ق��دم��ة خ��ط��وة م��ه��م��ة يف ���ش��ب��ي��ل حتقيق 
روؤية  وثمرة  �ملتقدمة،  للمهار�ت  �لوطني  �لربنامج  ��شرت�تيجية  م�شتهدفات 
حكيمة من �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” من �أجل ��شت�شر�ف �مل�شتقبل«. 
و�أ�شاف معاليه “ �ملجل�س من�شة للعمل و�لتن�شيق �مل�شتمر بني خمتلف �جلهات 
لتعزيز دور �ملهار�ت وتر�شيخ مبد�أ �لتعلم مدى �حلياة يف �ملجتمع”.. د�عيا كل 
�أفر�د �ملجتمع، من �لطلبة و�ملوظفني حديثي �لتخرج وذوي �خلربة، �إىل �لعمل 
من  ميكنهم  �ل��ذي  �ل�شاح  ت�شكل  لأنها  ومهار�تهم  قدر�تهم  لتطوير  جد  بكل 

مو�جهة حتديات �مل�شتقبل. 
و�أ�شار �إىل �أن �عتماد “�ملهار�ت �ملالية” مهارة ل�شهر يوليو ياأتي ملا لهذه �ملهار�ت 
�لنجاح  لتحقيق  �لعمرية  �ملر�حل  كل  �ملجتمع يف  �أف��ر�د  لدى  �أهمية كبرية  من 
“ يف ظل  �لتناف�شية لديهم.  وق��ال معاليه  يف خمتلف جم��الت �حلياة وتعزيز 

ما ن�شهده من تطور يف �لعديد من �ملجالت، ومو�كبة �لدولة للثورة �ل�شناعية 
�لنظر عن  �أ�شبح لز�ما على �ملوظفني بغ�س  �لكبري  �لعلمي  �لر�بعة و�لتناف�س 
�لقر�ر�ت  لتخاذ  �لازمة  �ملالية  �ملهار�ت  لديهم  تكون  �أن  �لأكادميية  خلفيتهم 

�لإد�رية مبا ميكنهم من �لرتقاء بجودة عملهم«. 
وتعد �ملهار�ت �ملالية و�حدة من �ملهار�ت �لأ�شا�شية �لتي متكن �لأفر�د من �لتطور 
يف كل �ملجالت حيث �أن قر�ر�ت �لإن�شان �ملختلفة غالبا ما يكون لها بعد مايل موؤثر 
يف �تخاذ تلك �لقر�ر�ت.. وتت�شمن �ملهار�ت �ملالية �ملعلومات و�ملمار�شات �ملالية �لتي 
تلم�س حياة كل �أفر�د �ملجتمع مثل معرفة طبيعة �لدخل، و�مل�شروفات، و�لربح، 
�لب�شيطة  �مل��و�زن��ات  �إع��د�د  وكيفية  �لدخ��ار،  و�شبل  �لعمات،  وقيمة  و�خل�شارة، 
بالإ�شافة �إىل �ملعلومات �ملالية و�لقت�شادية �لتي توؤهل �لأفر�د يف جمال ريادة 
�لأعمال، مثل �لعائد �ل�شتثماري، و�لت�شخم، و�حلالة �ملالية لل�شركات، وغريها.  
ويف �شياق مت�شل، ��شتعر�س �لجتماع ��شرت�تيجية �لربنامج �لوطني للمهار�ت 
�مل�شاحبة.. كما عر�شت كل جهة من  �ملتقدمة، ومبادر�ت �لربنامج وفعالياتها 
�جلهات �ملبادر�ت و�لرب�مج �ملرتبطة با�شرت�تيجية �ملهار�ت �ملتقدمة لديها و�لتي 
�شبل  �لجتماع  وناق�س  موظفيها.   مب��ه��ار�ت  لارتقاء  تطويرها  على  �شتعمل 
�جلهات  من  كل  قبل  من  ت�شكيلها  �شيتم  �لتي  �لعمل  ف��رق  بني  �لتعاون  تعزيز 
�ملمثلة يف �لجتماع، وفريق �لربنامج �لوطني للمهار�ت �ملتقدمة، وذلك لتوحيد 

�جلهود و�لتاأكد من و�شع خطط لتنفيذ �أهد�ف ��شرت�تيجية �لربنامج �لوطني 
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ملناق�شة  �ملقبل  �شبتمرب  �شهر  يف  �ل��ت��ايل  �لج��ت��م��اع  يعقد  ب���اأن  �ملجل�س  و�أو���ش��ى 
لتطوير  �آلية  �ملتقدمة، وكذلك حتديد  �ملهار�ت  �لتطور�ت يف  و�أه��م  �لتحديات، 

�ملهار�ت �ملتقدمة تكري�شا ملبد�أ �لتعلم مدى �حلياة لأفر�د �ملجتمع. 
و�لتوطني،  �لب�شرية  �مل��و�رد  وز�رة  وكيل  بخيت،  منى  �شعادة   .. �لجتماع  ح�شر 
يو�شف  و�شعادة  لل�شباب،  �لحتادية  �ملوؤ�ش�شة  عام  مدير  �لنظري،  �شعيد  و�شعادة 
و�شعادة  �لقت�شاد،  ب��وز�رة  �مل�شاندة  �خلدمات  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �لرفاعي، 
وز�رة  يف  و�لأن�شطة  �لرعاية  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �ل�شام�شي،  �آمنة  �لدكتورة 
�لدولة  وزي��رة  مكتب  يف  �لتنفيذي  �ملدير  �لقا�شم،  و�إبر�هيم  و�لتعليم،  �لرتبية 
للعلوم �ملتقدمة، ومنال �لدو�شري، �ملديرة �لتنفيذية بالإنابة – قطاع �ل�شوؤون 
�ملهدي،  ناجي  و�لدكتور  �أبوظبي،  يف  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  يف  �ل�شرت�تيجية 
ع�شو جمل�س �ملديرين، و�ملدير �لتنفيذي للمعهد �لوطني للتعليم �ملهني �لتابع 
�ملرزوقي،  لولوة  بدبي.  كما ح�شر �لجتماع،  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة  لهيئة 
للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  يف  �حلكومية  �لب�شرية  �مل��و�رد  تخطيط  �إد�رة  مدير 
�لب�شرية، وفاطمة بوج�شيم، رئي�شة ق�شم �لتعاون �لدويل يف مكتب معايل وزير 

�لدولة للذكاء �ل�شطناعي. 

•• اأبوظبي-وام:

�أحمد  ب����ن  م���ع���ايل حم���م���د  �ل���ت���ق���ى 
�لدفاع  ل�شوؤون  دولة  وزير  �لبو�ردي 
باأبوظبي  �ل��������وز�رة  م��ق��ر  يف  �م�������س 
وزر�ء  رئ��ي�����س  �شي�شي  ب��وب��و  م��ع��ايل 
�لباد  ي��زور  �ل��ذي  م��ايل  جمهورية 
حاليا .  ورحب معاليه برئي�س وزر�ء 
جمهورية مايل وبحث معه عاقات 
�ل�������ش���د�ق���ة و�ل����ت����ع����اون ب����ني دول����ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية 
مايل و�شبل تطويرها وتنميتها مبا 
�ل�شديقني.   �لبلدين  يخدم م�شالح 
�لنظر  وجهات  �جلانبان  تبادل  كما 
حول عدد من �لق�شايا ذ�ت �لإهتمام 
�مل�����ش��رتك و�مل�����ش��ت��ج��د�ت �ل��ر�ه��ن��ة يف 
�للقاء  ح�شر  وت��ط��ور�ت��ه��ا.   �ملنطقة 
وكيل  �لظاهري  �شامل  مطر  �شعادة 
وز�رة �لدفاع وعدد من كبار �شباط 
وم�����ش��وؤويل �ل����وز�رة و�ل��وف��د �ملر�فق 

لل�شيف. 

•• عجمان -وام:

ع�شو  �ملعا  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم 
نهيان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  �لقيوين  �أم  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ل�شيوخ  م��ن  وع���دد  �لت�شامح  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
و�مل�شوؤولني و�جب �لعز�ء �إىل �شعادة عبد�هلل �أمني �ل�شرفاء 
وفاة  يف  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  دي��و�ن  يف  �مل�شت�شار 
�مل��غ��ف��ور ل��ه��ا زوج���ت���ه وذل����ك مب��ج��ل�����س �ل���ع���ز�ء يف منطقة 

م�شريف.
كما قدم و�جب �لعز�ء .. �ل�شيخ �أحمد بن �شعود بن ر��شد 
�لقيوين  �أم  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �ملعا 

ومعايل �ل�شيخ حميد بن �أحمد �ملعا و�شعادة �للو�ء �ل�شيخ 
عجمان  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �شلطان 
و�شباط �شرطة عجمان و�للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد 
�إبر�هيم �ملن�شوري  �لعام ل�شرطة دبي و�للو�ء خبري خليل 
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لبحث �جلنائي وكبار �شباط 
�لهيئة  رئي�س  �لكعبي  مطر  حممد  و�لدكتور  دبي  �شرطة 
و�أعيان  ووج��ه��اء  و�لأوق����اف  �لإ���ش��ام��ي��ة  لل�شوؤون  �لعامة 
�لباد وجموع من �ملو�طنني و�ملقيمني وكبار �ل�شخ�شيات . 
و�أعرب �ل�شيوخ و�ملعزون عن خال�س عز�ئهم ومو��شاتهم .. 
د�عني �هلل �لعلى �لقدير �أن يتغمد �لفقيدة بو��شع رحمته 

و�أن يلهم �أهلها �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

حاكم اأم القيوين يقدم واجب العزاء يف زوجة عبداهلل ال�سرفاء

ن�ضب الإجناز ت�ضري بخطى واعدة وكلي ثقة بفريق عملي يف تنفيذ بنود الوثيقة

»12x12 جمل�س املهارات املتقدمة يعتمد »املهارات املالية« ل�سهر يوليو �سمن حملة »مهارتي
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

تدعيم  ع���ل���ى  ح��ر���ش��ه��ا  �إط�������ار  يف 
�ل�������رو�ب�������ط �ل�����ت�����ي جت���م���ع���ه���ا مع 
�شعيها  ويف  �ل��ع��امل،  م��دن  خمتلف 
�ل�شارقة  ب���اإم���ارة  �ل��ت��ع��ري��ف  ن��ح��و 
�لثقافية و�لقت�شادية  ومنجز�تها 
د�ئ�����رة  وف�����د  ز�ر  و�لج���ت���م���اع���ي���ة، 
�ل�شارقة  يف  �حلكومية  �ل��ع��اق��ات 
�شلطان  ب��ن  فاهم  �ل�شيخ  برئا�شة 
�ل����ق����ا�����ش����م����ي، رئ����ي���������س �ل������د�ئ������رة، 
�هلل  بن عبد  �ل�شيخ ماجد  ير�فقه 
�لقا�شمي، مدير �لد�ئرة، وعدد من 
�أع�شاء �لد�ئرة، جمهورية �أرمينيا، 
�لزيارة  خ��ال  �لوفد  �لتقى  حيث 
و�مل�شوؤولني  �ل��������وزر�ء  م���ن  ع������دد�ً 
رو�بط  و��شتعر�س  �لدين،  ورج��ال 
�لتعاون �لتاريخية �لتي جتمع كا 

�جلانبني. 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  �ل���وف���د  و�ج��ت��م��ع 
�لقطام  ع��ي�����ش��ى  حم��م��د  �ل�����ش��ف��ري 
�ل���زع���اب���ي، ���ش��ف��ري دول����ة �لإم�����ار�ت 
جمهورية  ل��دى  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
فاجن  �ل�شيد  من  كّل  مع  �أرمينيا، 
م��ي��ل��ي��ك��ان، �لأم�����ني �ل���ع���ام ل�����وز�رة 
�لرئي�س  �لأرم���ي���ن���ي���ة،  �خل���ارج���ي���ة 
�مل�شارك للجنة �حلكومية �لدولية 
و�ل�شيد  – �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لأرم��ن��ي��ة 
�لتعليم  وزير  هاروتيونيان،  �أر�يك 
و�لريا�شة،  و�ل���ث���ق���اف���ة  و�ل���ع���ل���وم 
وزير  �أر���ش��اك��ي��ان،  ه��اك��وب  و�ل�شيد 
�لفائقة،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���ش��ن��اع��ة 
وزير  خا�شاتريان،  تيغر�ن  و�ل�شيد 
�أ���ش��ادو� بالدور  �لق��ت�����ش��اد، �ل��ذي��ن 

�لكبري و�ملحوري �لذي تلعبه �إمارة 
و�جلهود  وع��امل��ي��اً،  عربياً  �ل�شارقة 
�مل��م��ي��زة �ل��ت��ي ت��ق��وده��ا وف���ق روؤي���ة 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى، حاكم �ل�شارقة، مبا 
يخدم رو�بط �لتعاون �مل�شرتك مع 
خمتلف �ملدن و�لدول حول �لعامل، 
و�لتفاهم  �ل�����ش��د�ق��ة  ج�شور  وم���ّد 
�أعربو�  ك��م��ا  م���ع ج��م��ي��ع �جل���ه���ات، 
�لكبري  �لثقايف  �مل�شروع  �أهمية  عن 

�لذي مت�شي به �لإمارة. 
وح���ول ه��ذه �ل��زي��ارة �أ���ش��ار �ل�شيخ 
فاهم بن �شلطان �لقا�شمي، رئي�س 
د�ئ�������رة �ل���ع���اق���ات �حل���ك���وم���ي���ة يف 
�ل�شارقة �إىل �أن �لد�ئرة مت�شي يف 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  ترجمة 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 

�لأعلى،  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي، 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة، �ل��ت��ي ت��دع��و �إىل 
تدعيم ج�شور �ل�شد�قة و�ل�شر�كة 
�ل������دول ح����ول �لعامل  ب���ني ج��م��ي��ع 
و�لتعريف باملنجز�ت �لتي حققتها 
�لإم�����ارة  �أن  �إىل  لف���ت���اً  �ل�����ش��ارق��ة، 
وتاريخية  طيبة  عاقات  تربطها 
م����ع �ل���ك���ث���ري م����ن �مل������دن م����ا يفتح 
�مل�شرتك  بالعمل  لارتقاء  �ملجال 
�شيما مع  �ل�شعد، ل  على خمتلف 
مع  جتمعها  �لتي  �لأرمينية  �مل��دن 

�ل�شارقة عاقات طويلة ومثمرة.
ب���ن �شلطان  ف��اه��م  �ل�����ش��ي��خ  وت���اب���ع 
�ل�شارقة  �إم��ارة  “جتمع  �لقا�شمي: 
و�أرم����ي����ن����ي����ا �ل���ك���ث���ري م����ن رو�ب������ط 
�مل��ت��م��ي��زة يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت ل 
فال�شارقة  م��ن��ه��ا،  �لثقافية  �شيما 
تبنت موؤخر�ً وخال زيارة �لرئي�س 

�شركي�شيان،  �أرم������ني  �لأرم���ي���ن���ي 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة �أرم��ي��ن��ي��ا حزمة 
من �لرب�مج �لهادفة �إىل �لإ�شر�ف 
�لرت�ث  م��و�ط��ن  م��ن  �لعديد  على 
�ملحافظة  على  و�ل��ع��م��ل  �لأرم���ن���ي، 
�لإقليمي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  عليها 
�إىل ج��ان��ب ح��زم��ة من  و�ل���ع���امل���ي، 
�ل��رب�م��ج �لأك��ادمي��ي��ة �ل��ت��ي جرى 
�لإعد�د لها، وبا �شك فاإن �أرمينيا 
و�ح�����دة م���ن �ل�����دول �ل��ت��ي متتلك 
و�جتماعية  و�أث��ري��ة  ثقافية  ث��روة 
كبرية، تدفعنا على �لدو�م ملو��شلة 
�لتعاون �مل�شرتك وتفعيل �ل�شر�كات 
و�إتاحة �لفر�س لارتقاء مبجالت 

�لتو��شل �لثقافية و�لأكادميية«. 
�ل�شفري  �شعادة  ثّمن  جهته،  وم��ن 
�لزعابي  �ل��ق��ط��ام  ع��ي�����ش��ى  حم��م��د 
�جلهود �لتي تبذلها �إمارة �ل�شارقة 

�ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  ب��روؤى 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى،  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي، 
�أ�ش�س  تدعيم  يف  �ل�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
�ل���ت���ع���اون و�ل�������ش���ر�ك���ة �مل��ث��م��رة مع 
�ل��ع��امل، لفتاً  �ل���دول ح��ول  جميع 
ترتبط  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �أن  �إىل 
ب���ع���اق���ات وث��ي��ق��ة وت��اري��خ��ي��ة مع 
ت��ع��ود �إىل ما  �أرم��ي��ن��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
يزيد عن ع�شرين عاماً، وما زيارة 
�ل��ع��اق��ات �حلكومية  د�ئ����رة  وف���د 
نتيجة  �إل  �ل�����ش��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  يف 
ل��ع��اق��ات �ل��ت��ع��اون �مل��ت��م��ي��زة �لتي 
�ل��ب��ل��دي��ن، وخ��ط��وة و��شعة  ت��رب��ط 
ور�شم  �ل���ت���ع���اون  م�����ش��اع��ف��ة  ن��ح��و 
وتنميتها  �ل����ط����ري����ق  خل�����ارط�����ة 
�ل�شتثمار  ف���ر����س  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
�لقطاع  خ��ا���ش��ة  ع���دة جم����الت  يف 

�لتعليمي و�لثقايف.

جهود  �لأرم��ن��ي��ة:  �لكنائ�س  رئي�س 
�ل�����ش��ارق��ة من�����وذج حقيقي  ح���اك���م 
ل��ل�����ش��ام و�مل���ح���ب���ة و�ل��ت��ع��اي�����س يف 

�لعامل
�لكنائ�س  رئ��ي�����س  �أ���ش��اد  جهته  م��ن 
�لأرمنية قد��شة كاثوليكو�س عموم 
�لأرم������ن ك��اري��ك��ني �ل���ث���اين خال 
دي��ر هاغاردزين  �إىل  �ل��وف��د  زي���ارة 
�لأث������ري، ب��اجل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �لتي 
�ل�شارقة بروؤى وتوجيهات  تقودها 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �لأع��ل��ى،  �ملجل�س 
�لكرمية  و�لتي تتجلى يف مبادرته 
بها  وّج���ه  �ل��ت��ي   ،2011 �ل��ع��ام  يف 
ل��رتم��ي��م دي����ر ه���اغ���اردزي���ن �لذي 

ي��ع��ود ت��اري��خ��ه �إىل �أك���ر م��ن �ألف 
�ملبادرة  ه���ذه  �أن  �إىل  لف���ت���اً  ع����ام، 
�أ�شهمت يف تعزيز �لرو�بط �لثقافية 
و�لإن�شانية بني �لإمار�ت و�أرمينيا، 
وفتحت �آفاق جديدة من �لتو��شل 
�لبناء و�ملثمر، وهي منوذج حقيقّي 
�ملعا�شر،  �حل�������ش���اري  ل���ل���ِح���ر�ك 
�ملعرفة  من  باأ�شا�شه  ينطلق  �ل��ذي 
يدعو  �إن�����ش��اين  كخطاب  و�لثقافة 
�إىل �ل�شام و�ملحبة و�لتعاي�س بني 

جميع دول �لعامل«. 
وخال �لزيارة جتّول �لوفد يف دير 
هاغاردزين �لأثري، �لتحفة �لفنية 
�لأرمنية  �ل��ك��ن�����ش��ي��ة  �ل���ع���م���ارة  يف 
�لقرون  �إىل  ت��اري��خ��ه��ا  ي��ع��ود  �ل��ت��ي 
�لقرن  تاأ�ش�س يف  و�لذي  �لو�شطى، 
كنائ�س،   3 حم��ت�����ش��ن��اً  �ل���ع���ا����ش���ر، 
ديجيليان،  جامعة  �لوفد  ز�ر  كما 

�ل���������ش����رح �لأك��������ادمي��������ي �ل���ع���ري���ق 
�لوفد  ����ش��ت��م��ع  ح���ي���ث  و�مل���ت���م���ّي���ز، 
طبيعة  ع��ن  خا�شة  ���ش��روح��ات  �إىل 
و�لتخ�ش�شات  �لعلمية  �مل��ج��الت 
و�لتعّرف  �جلامعة  تطرحها  �لتي 
�لتدري�س  يف  �لعريق  تاريخها  �إىل 

على �ل�شعيد �لأوروبي و�لعاملي. 
�لعاقات  د�ئ�������رة  �أن  �إىل  ي�������ش���ار 
�حلكومية تاأ�ش�شت يف عام 2014 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�������ش���ي���خ �ل����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان بن 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
�لأع���ل���ى، ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة، بهدف 
تعزيز عاقات �لتعاون مع �شركاء 
وتطوير  �ل����دول����ي����ني،  �ل�������ش���ارق���ة 
ع����اق����ات �لإم�����������ارة م����ع �جل���ه���ات 
�لدولية  و�لإق���ل���ي���م���ي���ة  �ل���دول���ي���ة 
�جلهات  م��ع  �لتن�شيق  خ���ال  م��ن 

�حلكومية �ملعنية يف �لإمارة.
)�لعا�شمة  �ل�شارقة  �إم���ارة  تتمتع 
�لتي   ،)2019 ل��ل��ك��ت��اب  �ل��ع��امل��ي��ة 
للثقافة  م����رك����ز�ً  ب��ك��ون��ه��ا  ت��ف��خ��ر 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�لب�����ت�����ك�����ار يف دول�����ة 
و��شعة  دول��ي��ة  بعاقات  �لإم����ار�ت، 
ح�����ول �ل����ع����امل، وت���ع���م���ل �ل����د�ئ����رة 
�لعاقات  ه��ذه  تطوير  دع��م  على 
ع���رب مت��ث��ي��ل �لإم�������ارة يف �خل����ارج، 
�لوفود  و����ش��ت�����ش��اف��ة  و����ش��ت��ق��ب��ال 
�لدولية �لز�ئرة، و�إقامة �ل�شر�كات 
�ل�شرت�تيجية مع �ملدن �لأخرى يف 
�لعامل �لتي متلك قو��شم م�شرتكة 
يتعلق  فيما  ل�شيما  �ل�شارقة،  مع 
يف  تتمثل  �لتي  �لأ�شا�شية  بقيمها 

�لثقافة و�لتعليم و�لبتكار.

•• اأبوظبي-وام:

جلميع  �لنتخابية  �لهيئات  قو�ئم  �م�س  لانتخابات  �لوطنية  �للجنة  �أعلنت 
�شمت  و�لتي   ،2019 �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  لنتخابات  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت 
قو�ئم  مع  مقارنة   50.58% �إىل  ت�شل  زي��ادة  لت�شهد  ع�شو�ً   337738
�لهيئات �لنتخابية للعام 2015، و�لتي بلغت 224281 مو�طناً ومو�طنة. 
 2019 للعام  �لنتخابية  �لقو�ئم  يف  مميز  بح�شور  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  وحتظى 
بن�شبة ت�شل �إىل 50.62 % مقابل ن�شبة �لذكور و�لتي بلغت %49.38، وهو 
ما يربز �لإمي��ان �لكبري لقيادة دولة �لإم��ار�ت بالدور �لفاعل للمر�أة يف تطور 
�خلدمات  �أف�شل  تقدمي  و�مل�شاهمة يف  �لوطن  �لنيابي، وخدمة  �لعمل  م�شرية 

للمو�طنني.
دورهم  م��ن  �ن��ط��اق��اً  �ل�شباب،  م��ن  ك��ب��رية  مب�شاركة  �ملعلنة  �ل��ق��و�ئ��م  ومت��ّي��زت 
كركيزة رئي�شية مل�شرية �لتقدم يف دولة �لإم��ار�ت، حيث بلغت ن�شبة �ل�شباب يف 
من   61.32% عاما   40  -  21 �لعمرية  �لفرتة  من    2019 �لعام  قو�ئم 
�إىل   21 عمر  م��ن  �ل�شباب  ي�شكل  حيث  �لنتخابية،  �لهيئات  ق��و�ئ��م  �إج��م��ايل 
عاماً ن�شبة %30.04، فيما تبلغ �لفئة �لعمرية من 31 �إىل 40 عاماً   30
ن�شبة %31.28، وهو ما يف�شح �ملجال مل�شاركة و��شعة من �ل�شباب �لإمار�تي 
يف �لعملية �لنتخابية �لتي �شتمتد على جميع مناطق دولة �لإم��ار�ت لختيار 

ممثلني لهم حتت قبة �ملجل�س �لوطني �لحتادي.

�ل�شمو  �أ�شحاب  دو�وي��ن  من  للجنة  �ل��و�ردة  �لنتخابية  �لهيئات  قو�ئم  وت�شم 
�أبوظبي،  �إم���ارة  يف  ع�شو�ً   101549 لها  �جل��غ��ر�يف  �لتوزيع  وح�شب  �حل��ّك��ام 
60772 ع�شو�ً يف �إمارة دبي، 64293 ع�شو�ً يف �إمارة �ل�شارقة، و 10165 
 55289 و  �لقيوين،  �أم  �إم���ارة  يف  ع�شو�ً   6653 عجمان،  �إم���ارة  يف  ع�شو�ً 
و�أ�شادت  �لفجرية.  �إم��ارة  يف  و39017 ع�شو�ً  �خليمة،  ر�أ���س  �إم��ارة  يف  ع�شو�ً 
بالعملية  لارتقاء  تبذل  �لتي  �لنوعية  باجلهود  لانتخابات  �لوطنية  �للجنة 
جميع  توفري  خال  من  حتققها،  �لتي  �لنجاحات  م�شرية  وتعزيز  �لنتخابية 
�ملقومات و�لإمكانات �لتي ت�شهم يف ت�شهيل عمليات �لت�شويت لأع�شاء �لهيئات 
�لنتخابية يف جميع �لإم��ار�ت، و�لتي تاأتي نتيجة �لتعاون �لبّناء و�لفاعل من 
�لوطني  �ملجل�س  لنتخابات  �لر�بعة  �ل���دورة  تنظيم  يف  �ملعنية  �جلهات  جميع 

�لحتادي.
�ملجل�س  ل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  �لعوي�س  حممد  بن  عبد�لرحمن  معايل  وتوّجه 
�لوطني، رئي�س �للجنة �لوطنية لانتخابات، بال�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
“حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  �آل نهيان رئي�س �لدولة  خليفة بن ز�يد 
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 و�إىل �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى 
حكام �لإم��ار�ت، على �لثقة �لكبرية �لتي يولونها للجنة �لوطنية لانتخابات، 

وعلى �لدعم �لكبري �لذي يتم تقدميه لإجناح �لعملية �لنتخابية.

و�أ�شاد بالزيادة �لكبرية �لتي حظيت بها �لقو�ئم �لنتخابية للعام 2019، مبيناً 
�أنها دليل على �لعاقة �لفريدة �لتي تربط بني �لقيادة ومو�طني دولة �لإمار�ت 
�لتي ت�شعى �إىل توفري جميع �لإمكانات و�لقدر�ت لتمكينهم من حتقيق �أف�شل 

�لإجناز�ت ويف جميع �ملجالت.
و�أ�شاف معاليه: “�إن �لإعان عن �لقو�ئم �لنتخابية موؤ�شر عملي على �لتطور 
�لنوعي و�مل�شتمر �لذي ت�شهده م�شرية �لتنمية �ل�شيا�شية على م�شتوى �لدولة، 
�لتي ت�شري وفق نهج �لتمكني �ل�شيا�شي �لذي �أعلن عنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” يف خطابه مبنا�شبة �ليوم 
�لرتقاء  ي�شهم يف  و�ل��ذي  �لإم���ار�ت،  دول��ة  لتاأ�شي�س  و�لثاثني  �لر�بع  �لوطني 
ليكون  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  دور  وتفعيل  للدولة،  �لربملانية  بالتجربة 
�شلطة ت�شريعية م�شاندة ومر�شدة لل�شلطة �لتنفيذية، و�لرتقاء بتجربته �إىل 
وتن�شر  �ملو�طنني”.  وه��م��وم  �ل��وط��ن  بق�شايا  و�لت�شاقاً  متثيًا  �أك��رب  مرحلة 
لنتخابات  �لنتخابية  �لهيئات  قو�ئم  تفا�شيل  لانتخابات  �لوطنية  �للجنة 
www. �لإن���رتن���ت  ع��ل��ى  موقعها  ع��رب   2019 �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 

�أي�شاً يف �ل�شحف �لر�شمية. ودعت �للجنة  ن�شرها  �شيتم  كما   uaenec.ae
�أ�شمائهم يف قو�ئم �لهيئات  �لوطنية لانتخابات �ملو�طنني للتعرف على ورود 
�لنتخابية لنتخابات 2019، حيث توفر جمموعة متنوعة من �لطرق للتحقق 
من ورود �ل�شم �شمن �أع�شاء �لهيئات �لنتخابية لهذ� �لعام، وذلك من خال 
 www.uaenec.ae زيارة �ملوقع �لإلكرتوين للجنة �لوطنية لانتخابات

�لوطنية لانتخابات”  “�للجنة  �لذي يحمل عنو�ن  �لذكي  �لتطبيق  �أو عرب   ،
�ملوجود على متجر �آبل ومتجر جوجل، �أو بالتو��شل مع مركز �ت�شال �للجنة 
�لوطنية لانتخابات على �لرقم 600500005 حيث ي�شتطيع �لبحث عنه 
�لتحدث مبا�شرة مع موظف  �أو  �لهوية  �لآيل من خال رقم  �لنظام  بو��شطة 
�ملركز، كما ميكن زيارة مقار جلان �لإم��ار�ت �ملنت�شرة يف جميع �إم��ار�ت �لدولة 

للتاأكد من ورود �ل�شم يف �لقو�ئم �لنتخابية �خلا�شة بالإمارة �لتي ميثلها.
باإمارته  �خلا�شة  �لنتخابية  �لهيئة  قو�ئم  ��شمه يف  ورد  كل مو�طن  ومن حق 
�مل�شاركة يف �لعملية �لنتخابية �إما كمر�شح �أو يف �لت�شويت ملر�شح يختاره، وذلك 
بح�شب �لتعليمات �لتنفيذية لانتخابات، و�لتي مت ن�شرها على �ملوقع �لر�شمي 
لانتخابات، ولكل ناخب �شمن هذه �لهيئات �شوت و�حد يديل به ب�شخ�شه مرة 

و�حدة، دون توكيل �أو �إنابة �شخ�س �آخر عنه ملمار�شة هذ� �حلق.
�ل�شيا�شية  �مل�شاركة  تعزيز  نحو  ثابته ومتدرجة  �لم��ار�ت بخطى  دولة  وت�شري 
وتفعيل دور �ملجل�س �لوطني �لحتادي وفقا لربنامج �لتمكني ل�شاحب �ل�شمو 
�لر�بع  �لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة   2005 ع��ام  عنه  �أع��ل��ن  �ل��ذي  �ل��دول��ة  رئي�س 
و�لثاثني لدولة �لمار�ت، حيث �أن �لزيادة يف �أعد�د �لهيئات �لنتخابية ب�شكل 

متدرج تهدف �إىل تر�شيخ ثقافة وقيم �مل�شاركة �ل�شيا�شة ونهج �ل�شورى.
وتتوفر �ملزيد من �ملعلومات عن �لدورة �لنتخابية �لر�بعة عرب �لتطبيق �لذكي 
�لتو��شل �لجتماعي  2019 و�شفحات  لنتخابات �ملجل�س �لوطني �لحتادي 

�خلا�شة بها، وعرب �ملوقع �لإلكرتوين للجنة �لوطنية لانتخابات.

بزيادة 50.58 % عن قوائم العام 2015

»الوطنية للنتخابات« تعلن قوائم الهيئات النتخابية لنتخابات »الوطني الحتادي« 2019

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح 
ال�ساعدي واليحيائي والكعبي

•• العني- وام: 

ح�شر معايل �ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن طحنون �آل نهيان، حفل 
�ل�شتقبال �لذي �أقامه فهد مرهون خمي�س �ل�شاعدي ، مبنا�شبة 
زفاف جنله “عبد �لرحمن” �إىل كرمية �إبر�هيم خمي�س خلفان 
�ليحيائي، وذلك ب�شالة ز�خر يف مدينة �لعني .كما ح�شر معاليه 
حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه عبد�هلل ر��شد �لكعبي ب�شالة هيلي 
يف �لعني مبنا�شبة زفاف جنله »�شعيد« �إىل كرمية خلفان جمعة 

�شيف �لكعبي .

• عبد الرحمن العوي�س: الزيادة يف اأعداد الهيئات النتخابية حمطة جديدة يف م�ضرية التمكني وتعزيز امل�ضاركة ال�ضيا�ضية 

• توؤكد الزيادة حر�س قيادة دولة الإمارات على متكني املواطن وتاأهيله للم�ضاركة الفاعلة يف عملية �ضنع القرار 

التقت عددًا من الوزراء وامل�ضوؤولني وزارت دير »هاغاردزين« التاريخي

»العلقات احلكومية« يف ال�سارقة تعّزز اآفاق ال�سراكة مع يريفان وتطلع على جتاربها العلمية والثقافية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حقق �ملجل�س �لوطني �لحتادي خال 
�لف�شل �لت�شريعي �ل�شاد�س ع�شر �لذي 
2015م  ن��وف��م��رب   18 ب��ت��اري��خ  ب����د�أ 
�لعديد من �لإجن��از�ت �لتي لقت كل 
�لرتحيب و�لإ�شادة على �شعيد �لعمل 
�ل����ربمل����اين �لإق���ل���ي���م���ي و�ل�������دويل من 
ن�شاطا   ”286“ يف  م�شاركته  خ��ال 
خارجية  زي������ارة   19 م��ن��ه��ا  ب��رمل��ان��ي��ا 
من  للمجل�س  زي���ارة   183 و��شتقبل 
قبل �ل��وف��ود �ل��ز�ئ��رة و���ش��ارك يف 65 
و45  �ل��ربمل��ان��ي��ة  ل���احت���اد�ت  فعالية 
م���وؤمت���ر� م��ت��خ�����ش�����ش��ا و�ل���ت���ي حر�س 
�ل�شيا�شية  م���و�ك���ب���ة  ع���ل���ى  خ���ال���ه���ا 
وتعزيز  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�لعامل  وبرملانات  �شعوب  مع  �لتو��شل 
وتفعيل �مل�شاركة �ملجتمعية و�لتو��شل 
م��ع �مل��و�ط��ن��ني د�خ���ل وخ����ارج �لدولة 
و�ل��ت��ع��ب��ري ع���ن م���و�ق���ف �ل���دول���ة �إز�ء 
�لوطنية  و�لق�شايا  �لأح��د�ث  خمتلف 
و�لإقليمية و�لدولية وتعزيز عاقات 
�ل��دول �ل�شقيقة  �لأخ��وة و�لتعاون مع 
برملانية  ���ش��ر�ك��ات  وب��ن��اء  و�ل�����ش��دي��ق��ة 
�ملوؤثرة  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات  مع  مميزة 
وتكري�س  �جليو�شيا�شية  و�ملجموعات 
�لإمار�ت  ل��دول��ة  �حل�شارية  �ل�شورة 
وريادتها  مكانتها  وي��دع��م  ي��ع��زز  مب��ا 
�لعامل  وتقدير و�حرت�م دول و�شعوب 
لها و�لذي يعد جزء ل يتجز�أ من �لقوة 
�لم����ار�ت.  دول���ة  متيز  �ل��ت��ي  �لناعمة 
�لتي  �ملجتمعية  للم�شاركات  وتفعيا 
�ل�شرت�تيجية  �خل���ط���ة  ت�����ش��م��ن��ت��ه��ا 
�لربملانية للمجل�س لاأعو�م -2016 
على  ن�شاطه  �ملجل�س  كثف   2021
���ش��ع��ي��د �مل�������ش���ارك���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة من 
خ���ال �ل��ق��ي��ام ب��زي��ار�ت��ه �مل��ي��د�ن��ي��ة يف 
و�ملو�طنني  �ل��دول��ة  �إم�����ار�ت  خمتلف 
�شو�ء  �ل����دول����ة  خ������ارج  �مل���ت���و�ج���دي���ن 
و�مل�شاريع  �ل��ع��اج  تلقي  �أو  ل��ل��در����ش��ة 
مع  و�لتو��شل  �خل���ارج  �لإم��ار�ت��ي��ة يف 
�ملجتمع  فعاليات  وجميع  �مل��و�ط��ن��ني 
و�لهيئات  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ش�شات  وكافة 
ب��خ��دم��ة �ملجتمع  �مل��ن��وط��ة  �لحت���ادي���ة 
كممثل  �حل����ي����وي  ل�������دوره  جت�����ش��ي��د� 
ل�����ش��ع��ب �لحت�����اد ل��ل��وق��وف ع��ل��ى �أهم 
وكذلك  �ملحققة  �لتنموية  �لإجن���از�ت 
�لو�قع  �أر������س  �ل��ت��ح��دي��ات ع��ل��ى  �أه����م 
�ل�شرت�تيجية  تفعيل  ب��ه��دف  وذل���ك 
�خلا�شة بعمل �ملجل�س �شمن ممار�شة 
و�لرقابية  �لت�شريعية  �خت�شا�شاته 
�أف�شل  �إىل  و�ل���و����ش���ول  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
مع  و�ل�شر�كة  بالتكامل  برملاين  �أد�ء 
مفهوم  ومي��ث��ل  �لتنفيذية.  �ل�شلطة 
�ل�شر�كة �لفاعلة بني �ملجل�س �لوطني 
�لحتادي و�لقطاع �حلكومي و�خلا�س 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �لإع��ام��ي��ة رك��ي��زة عمل 
�ملجل�س  دور  لتعزيز  وحيوية  �أ�شا�شية 
�لأهد�ف  �أه��م  �أح��د  و�أد�ء مهامه وهو 
يعزز  وم��ا  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�شرت�تيجية 
ذل����ك �م���ت���اك روؤي�����ة وط��ن��ي��ة و�ح����دة 
�شيما و�أن �لنجاح يف �أي عمل هو نتاج 
و�لإخا�س  �لبناء  ت�شافر �جلهود يف 
و�ل���ت���ف���اين يف �ل���ع���ط���اء و�ل���ت���م���ي���ز يف 
�لطاقة  ف��ق��ط  ل��ي�����ش��ت  وه�����ذه  �لأد�ء 
وجناحات  �إجن��������از�ت  ور�ء  �ل��ك��ام��ن��ة 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي و�ملوؤ�ش�شات 
�لحتادية و�ملحلية ولكنها �أحد �أ�شر�ر 
وتفردها  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لتجربة  متيز 
�ل�شتثنائي يف ريادتها �إقليميا وعامليا.

�لد�ئمة  �ملجل�س  �أول��وي��ات  �أه���م  وم��ن 
خ������ال ه������ذ� �ل���ف�������ش���ل و�ل����ت����ي عمل 
كنهج  لرت�شيخها  دوؤوب  ب�شكل  عليها 
�ملجتمعية  و�مل�����ش��ارك��ة  �لتو��شل  د�ئ���م 
�مل��ج��ت��م��ع يف جميع  ف���ئ���ات  ك���اف���ة  م���ع 
�لذي  �لأم����ر  ف��اع��ل  ب�شكل  م��و�ق��ع��ه��م 
دع���وة ممثلي  ع��ل��ى  ب��احل��ر���س  جت�شد 
خمت�شا  و”775”  جهة   ”282“
 ”476“ وخ���ب���ري� وم��ع��ن��ي��ا حل�����ش��ور 
�ملجل�س  جل�����ان  ع���ق���دت���ه���ا  �ج���ت���م���اع���ا 
باإعد�د  تقوم  و�لتي  و�ملوؤقتة  �لد�ئمة 
تقاريرها ب�شاأن ما يحيله لها �ملجل�س 
م��ن م�����ش��روع��ات ق��و�ن��ني وت��ت��ب��ن��اه من 
مو�شوعات عامة وذلك بهدف �إ�شر�ك 
ويف  بخ�شو�شها  �لت�شاور  يف  �ملجتمع 
�ملناق�شات و�لتو�شيات �لتي يتم رفعها 
 34 �يل  ب��الإ���ش��اف��ة  �حل��ك��وم��ة.  �إىل 
نقا�شية  حلقة  و12  م��ي��د�ن��ي��ة  زي����ارة 

تناولت مو��شيع خمتلفة.
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  وف��������ود  وق�����ام�����ت 
ب���زي���ار�ت م��ي��د�ن��ي��ة �شملت  �لحت�����ادي 
�إم��������ار�ت �ل����دول����ة “ �أب���وظ���ب���ي ودب���ي 
و�ل�����ش��ارق��ة و�ل��ف��ج��رية ور�أ����س �خليمة 
ت�شرفت  كما  وعجمان”  �لقيوين  و�أم 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  بلقاء  �ملجل�س  وف���ود 

حكام  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شيوخ 
�للقاء�ت  ه���ذه  خ���ال  ومت  �لإم������ار�ت 
�ملو�شوعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ����ش��ت��ع��ر����س 
�شملت هذه  كما  �لوطنية..  و�لق�شايا 
�جل����ولت �مل��ي��د�ن��ي��ة زي����ارة ع���دد كبري 
و�جلهات  و�ملوؤ�ش�شات  �لقطاعات  م��ن 
بخدمة  �ملنوطة  �لحت��ادي��ة  و�لهيئات 
جمندي  ت��دري��ب  م��رك��ز  م��ن  �ملجتمع 
�خل��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�لح��ت��ي��اط��ي��ة يف 
وبرنامج  �لعني  مبدينة  �للحمة  �شيح 
�لإمار�ت للف�شاء وبع�س �أهم �مل�شاريع 
و�مل�شت�شفيات  �ل���وط���ن���ي���ة  �حل���ي���وي���ة 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة ومنها  وم���ر�ك���ز �خل���دم���ات 
على  لاطاع  �لهمم  �أ�شحاب  مر�كز 
ج����ودة �خل���دم���ات �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا على 
�إط��ار حر�س �ملجل�س  �أر���س �لو�قع يف 
مع  و�ل��ت��و����ش��ل  �ل�شر�كة  تفعيل  على 
يف  �ملجتمع  وق��ط��اع��ات  ف��ئ��ات  خمتلف 
ج��م��ي��ع �إم�����ار�ت �ل���دول���ة ل��ي��ك��ون �أكر 
�ل��ت�����ش��اق��ا وق���رب���ا م���ن ���ش��ع��ب �لحت���اد 
وم���ت���و�ج���د� ع��ل��ى �أر�������س �ل����و�ق����ع مع 
يف  و�مل��و�ط��ن��ني  �حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
عن  عمله  ليمار�س  �ملختلفة  �مل��و�ق��ع 
ق��رب وي��رتج��م م��ا ي��ر�ه م��ن تو�شيات 
يف  مناق�شتها  ع��ن  ف�����ش��ا  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
�للجان ومتابعة ما ينفذ من م�شاريع 
باإماره  �ل���زي���ارة  و���ش��م��ل��ت  ح��ك��وم��ي��ة. 
جمندي  ت����دري����ب  م����رك����ز  �ب����وظ����ب����ي 
�خل��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�لح��ت��ي��اط��ي��ة يف 
���ش��ي��ح �ل��ل��ح��م��ة مب��دي��ن��ة �ل��ع��ني و�لتي 
للمجندين  خ�����ش��ي�����ش��ا  �إن�������ش���اوؤه���ا  مت 
و�ملجهز  �لوطنية  للخدمة  �ملنت�شبني 
وف�������ق �أح�����������دث �أن�����ظ�����م�����ة �ل����ت����دري����ب 
رئي�شة  جولة  ت�شمنت  كما  و�لتاأهيل. 
�ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي و�لوفد  �مل��ج��ل�����س 
�مل��ر�ف��ق زي���ارة �مل��وق��ع �خل��ا���س مبهارة 
�مليد�ن �خلارجي و�لتي تعترب جزء ل 
يتجز�أ من �ملهار�ت �ملكت�شبة يف تدريب 
�ل�شلحة �لتي متكن �لفرد من �لملام 
�ل��رم��ي و�ل��ت��ع��ام��ل �لفني مع  مب��ه��ارة 
�أد�ء  على  و�طلعت  و�مل��ع��د�ت  �ل�شلحة 
ع��دد م��ن جم��ن��دي �خل��دم��ة �لوطنية 
وهم يتدربون على �لرماية بالذخرية 
�حل���ي���ة �ل���ت���ي ت���ع���د �أح������د �مل����وؤ�����ش����ر�ت 
ز�ر  كما  �لقتالية.  للكفاءة  �حلقيقية 
�ملقر  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  وف��د 
للف�شاء  �لإم������ار�ت  ل��وك��ال��ة  �ل��رئ��ي�����س 
يف م��دي��ن��ة م�����ش��در ح��ي��ث ت��ع��رف��و� �إىل 
للف�شاء  �لإم����ار�ت  وك��ال��ة  م�شوؤوليات 
�ملتمثلة يف تنظيم ودعم ورعاية قطاع 
�ل��ف�����ش��اء �ل��وط��ن��ي يف دول���ة �لإم����ار�ت 
�مل�شاريع  على  �لإ���ش��ر�ف  ت�شمل  و�لتي 
�لف�شائية للدولة ومتويلها �إىل جانب 
بو�شفها  �ل�شرت�تيجية  م�شتهدفاتها 
�أول وكالة ف�شاء وطنية على م�شتوى 
�مل��ن��ط��ق��ة يف ت��ق��دمي م�����ش��اه��م��ة ب����ارزة 
ورفع  �لدولة  يف  �لقت�شادي  للتنويع 
باأهمية علوم �لف�شاء  �لوعي  م�شتوى 
و�إ������ش�����د�ر �ل��ت�����ش��ري��ع��ات و�ل���ق���و�ن���ني 
�لناظمة للقطاع وتعزيز مكانة �لدولة 
م�شتوى  على  �لف�شائية  �مل��ج��الت  يف 
�لعديد  �ل����زي����ار�ت  و���ش��م��ل��ت  �ل���ع���امل. 
و�مل�شاريع  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  م��ن 
�ل��ق��ي��وي��ن من  �أم  �إم�����ارة  �حل��ي��وي��ة يف 
مركز �ل�شيخ خليفة بن ز�يد لاأبحاث 
�لبحرية وم�شت�شفى �أم �لقيوين ومقر 
�ل�����دور �لأث���ري���ة �ل��ت��ي ت�����ش��رف عليها 
وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة ومدينة 

يف  �شملت  حني  يف  �ل�شكنية.  �ل�شهد�ء 
�إم��ارة عجمان. مركز عجمان لرعاية 
ر��شد  ومركز  �لهمم  �أ�شحاب  وتاأهيل 
لل�شكري و�لأبحاث وم�شت�شفى خليفة 
�إمارة  يف  �ملجل�س  �أع�شاء  وز�ر  �ل��ع��ام. 
�لفجرية م�شت�شفى دبا �لفجرية و�شد 
لرعاية  �لفجرية  ومركز  �شوكة  و�دي 
“�أ�شحاب  �لإع�����اق�����ة  ذوي  وت���اأه���ي���ل 
وحمطة  �ل��ف��ج��رية  �لهمم” و���ش��رط��ة 
ز�رو� يف  ف��ي��م��ا  �ل���زر�ع���ي���ة.  �ل��ب��ح��وث 
�إمارة ر�أ�س �خليمة مركز ر�أ�س �خليمة 
�لهمم”  “�أ�شحاب  �لإع���اق���ة  ل����ذوي 
يف  �ل��ب��ح��ري  �ل�شيد  مهنة  و�أ���ش��ح��اب 
مدينة ر�أ�س �خليمة �لقدمية و�لقيادة 
ومركز  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة 
�إبر�هيم  وم�شت�شفى  �ل�شحي  جلفار 
عبيد �هلل لعاج كبار �ل�شن و�أمر��س 
�ل�شيخوخة. و�شهد هذ� �لف�شل ريادة 
تاريخ  يف  �لأوىل  هي  برملانية  و�شابقة 
�مل��ج��ل�����س م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه ع��ل��ى �شعيد 
وت���اأط���ري عاقات  ت��ف��ع��ي��ل وم��اأ���ش�����ش��ة 
�لدول  برملانات  �لربملانية مع  �ملجل�س 
و�لتكتات  و�ل�����ش��دي��ق��ة  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة 
بتوقيع  �جليو�شيا�شية  و�مل��ج��م��وع��ات 
تفاهم  م����ذك����رة   ”34  “ �مل���ج���ل�������س 
جمعيات  �إن�����ش��اء  وم�شروعات  وت��ع��اون 
ب��ه��دف تفعيل  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�����ش��د�ق��ة 
�لعاقات �لربملانية بني �ملجل�س وهذه 
و�ملعارف  �خل��رب�ت  وتبادل  �لربملانات 
�ملحافل  و�مل��و�ق��ف يف  �ل���روؤى  وتن�شيق 
�ل��ربمل��ان��ي��ة �ل��دول��ي��ة و�ل��ت��اأك��ي��د على 
�أهمية �لدور �لذي تلعبه �لربملانات يف 
تعزيز �حلو�ر�ت �لثقافية و�حل�شارية 
بينهم  و�لتقريب  �ل��ع��امل  �شعوب  ب��ني 
�حل�شاري  �ل���ت���و�����ش���ل  ج�����ش��ور  وم����د 
ل���ل���ح���ف���اظ على  وت����وح����ي����د �جل�����ه�����ود 
و�حرت�م  و�ل�شام  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن 
����ش���ي���ادة �ل��������دول وع�������دم �ل���ت���دخ���ل يف 
باملو�ثيق  و�للتز�م  �لد�خلية  �شوؤونها 
�إ�شعال  وع����دم  �ل��دول��ي��ة  و�مل���ع���اه���د�ت 
�ملجل�س  ووق������ع  �ل���ط���ائ���ف���ي���ة.  �ل���ف���نت 
�ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي م���ذك���ر�ت تفاهم 
�لكويت  برملانات:  روؤ���ش��اء  مع  وت��ع��اون 
�لنو�ب   “ و�لأردن  وم�شر  و�لبحرين 
�مل�شت�شارين   “ و�مل���غ���رب  و�لأعيان” 
و�ل�������ش���ني  ون����ام����ي����ب����ي����ا  و�لنو�ب” 
و�يرلند�  �جلنوبية  وك��وري��ا  ورو���ش��ي��ا 
و�شاينت  و�لإك���������������و�دور  و�ل���ت�������ش���ي���ك 
ولوي�شوتو  ولت��ف��ي��ا  ولو������س  ل��و���ش��ي��ا 
و�شورينام وموزمبيق وفيجي و�لبريو 
وكو�شوفو  وب�����ورون�����دي  وم��ن��غ��ول��ي��ا 
و�شربيا  و�أثيوبيا  و�ل�شنغال  و�أوغند� 
و�مل��ج��م��وع��ة �لأف���ري���ق���ي���ة يف �لحت����اد 
�لربملاين �ل��دويل �لتي ت�شم “ 51” 
�أمريكا  دول  برملانات  دولة وجمموعة 
�ل��ات��ي��ن��ي��ة و�ل���ك���اري���ب���ي يف �لحت�����اد 
 ”23“ ت�شم  �لتي  �ل��دويل  �لربملاين 
�لربملانية  �ل�شد�قة  وجمموعة  دول��ة 
�لربملان  يف  �لإم����ار�ت����ي����ة  �لأوروب�����ي�����ة 
�لأوروب����ي و�ل��ربمل��ان �لأف��ري��ق��ي �لذي 
�لربملانية  و�جلمعية  دول��ة   55 ي�شم 
ت�شم  �لتي  �ملتو�شط  �لأبي�س  للبحر 
�لم�������ار�ت  دول������ة  وم���ن���ح  دول������ة   33
�لوطني �لحتادي  �ملجل�س  متمثلة يف 
وتعك�س   . �جلمعية  يف  منت�شب  ع�شو 
بالإجماع  �لأفريقي  �لربملان  مو�فقة 
�لربملانية  �ل���������دورة  �ف���ت���ت���اح  خ�����ال 
2019م  7 م��اي��و  ب��ت��اري��خ  �خل��ام�����ش��ة 

�ملجل�س  رئ���ي�������ش���ة  م����ع����ايل  ب���ح�������ش���ور 
�لوطني �لحت��ادي �شيفة �شرف حفل 
�لف��ت��ت��اح على �ع��ط��اء دول���ة �لم���ار�ت 
�لحتادي  �لوطني  باملجل�س  متمثلة 
����ش���ف���ة ع�������ش���و م����ر�ق����ب يف �ل����ربمل����ان 
و�لتعاون  �ل�����ش��د�ق��ة  عمق  �لأف��ري��ق��ي 
بني  و�لتاريخي  �حلقيقي  و�لت�شامن 
�ملتحدة وبني  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
و�إجن��از كبري  �لفريقية  �لقارة  بلد�ن 
�لربملانية  �لدبلوما�شية  لدور  يح�شب 
�لإم������ار�ت������ي������ة ل���ل���م���ج���ل�������س �ل���وط���ن���ي 
�لربملان  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  �لحت�����ادي يف 
�لعامل.  برملانات  وخمتلف  �لأفريقي 
بني  �ل��ع��اق��ات  تعزيز  يف  ي�شاهم  مب��ا 
�جلانبني ويفتح �آفاقا جديدة للتعاون 
دولة  وقعت  كما  �مل�شرتك.  و�لتن�شيق 
�لإم����ار�ت م��ذك��رة تفاهم وت��ع��اون مع 
�لأبي�س  للبحر  �لربملانية  �جلمعية 
ومنح  دول��ة   33 ت�شم  �لتي  �ملتو�شط 
�ملجل�س  يف  م��ت��م��ث��ل��ة  �لم������ار�ت  دول����ة 
مبوجبها  ح�شلت  �لحت���ادي  �لوطني 
على ع�شو منت�شب يف �جلمعية ف�شا 
و�ل�شر�كة  �لتعاون  تعزيز  �أهمية  عن 
م���ع ب��رمل��ان��ات �ل���دول���ة �مل��ن��ظ��م��ة لهذه 
�لت�شريعي  �لف�شل  و�شهد  �جلمعية. 
�ل�������ش���اد����س ع�����ش��ر وت���ن���ف���ي���ذ� لأه�����دف 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ربمل��ان��ي��ة �ل��ت��ي من 
�ملجتمعية  �ل�����ش��ر�ك��ة  تفعيل  �شمنها 
و�لتو��شل مع �ملو�طنني د�خل �لدولة 
وخارجها تنظيم “ 19” زيارة ر�شمية 
حر�س خالها وفد �ملجل�س على زيارة 
�ل��ع��اج يف  �ل��ذي��ن يتلقون  �مل��و�ط��ن��ني 
بريطانيا وكذلك �للقاء بهم لاطاع 
ع���ل���ى �أح����و�ل����ه����م و�لط���م���ئ���ن���ان على 
�أو�شاعهم وم�شتوى �خلدمات �ملقدمة 
ل��ه��م ك��م��ا �ل��ت��ق��ى �ل���وف���د خ����ال هذه 
�ملبتعثني  �لإمار�تيني  �لطلبة  �لزيارة 
�لإيرلندية  �جل��ام��ع��ات  يف  ل��ل��در����ش��ة 
يف  و�ل�شينية  و�لأملانية  و�لربيطانية 
هذه  و�شكلت  �لتخ�ش�شات.   خمتلف 
�إىل  �للقاء�ت فر�شة مهمة لا�شتماع 
ميكن  مب��ا  �لطلبة  وم��ق��رتح��ات  �آر�ء 
جل��ان �ملجل�س �لوطني �لحت��ادي من 
�لتو�شيات  باأف�شل  تقاريرها  ت�شمني 
ل �شيما خال مناق�شة ق�شايا تتعلق 
و�لبحث  و�لتعليم  �لرتبية  بقطاعات 
�لعلمي و�لتعليم �لعايل و�لبتكار وقد 
على  �لتاأكيد  �للقاء�ت  هذه  خال  مت 
للطلبة  مفتوحة  �ملجل�س  �أب����و�ب  �أن 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  م��ن  ل��ل��ت��دري��ب 
وقد ��شتقبل �ملجل�س عدد� من �لطلبة 
�جلامعات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل����د�ر�����ش����ني 
�لعطلة  خ��ال  للتدريب  �لربيطانية 
�ملجل�س  ح���ر����س  ح���ي���ث  �ل���در�����ش���ي���ة. 
�لطلبة  م���ن  ع�����دد�  ����ش��ط��ح��اب  ع��ل��ى 
�لمار�تيني يف م�شاركاته �خلارجية يف 

�عمال �لحتاد �لربملاين �لدويل.
حر�س  �ملتحدة  �ململكة  زي��ارة  وخ��ال 
ت��ن��ظ��ي��م جل�شة  ع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  وف�����د 
ح��و�ري��ة م��ع �أك��ر م��ن �أرب��ع��ني ع�شو� 
و�لعموم  �ل������ل������ورد�ت  جم��ل�����ش��ي  م����ن 
�أح����ز�ب  �إىل  �مل��ن��ت��م��ني  �ل��ربي��ط��ان��ي��ني 
�ل��ع��دي��د من  ع��ل��ى  و�لإج���اب���ة  متنوعة 
دولة  نقل وج��ه��ة نظر  �ل��ت�����ش��اوؤلت يف 
�لق�شايا ذ�ت  �لم��ار�ت حيال خمتلف 
�لأول����وي����ة و�له���ت���م���ام �مل�����ش��رتك كما 
�مللكي  �مل��ع��ه��د  �إل���ق���اء حم��ا���ش��رة يف  مت 
هاو�س”  “ت�شامت  �ل��دول��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 

�لدبلوما�شية  ح��ر���س  �ل����ذي  �لأم�����ر 
دو�ئر  م��ع  �لتو��شل  على  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�ل��ت��اأث��ري وم���ر�ك���ز �ل��ف��ك��ر �حل��ي��وي��ة يف 
بريطانيا مبا يج�شد تطور �لعاقات 
تناولت  حيث  �لبلدين  بني  �لربملانية 
و��شرت�تيجية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ج����و�ن����ب 
�لأو�شط  �ل�شرق  و�لأو�شاع يف منطقة 
وخا�شة يف �ليمن . حيث �أكدت معايل 
�لقبي�شي  �هلل  ع��ب��د  �أم�����ل  �ل���دك���ت���ورة 
رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
خال �ملحا�شرة �لتي �ألقتها يف �ملعهد 
�لعا�شمة  يف  �لدولية  لل�شوؤون  �مللكي 
�لربيطانية لندن �أن �لقيادة �حلكيمة 
لدولة �لإمار�ت ومنذ تاأ�شي�س �لدولة 
بالإن�شان يف مقدمة  �لهتمام  و�شعت 
�أولوياتها وهو �ل�شتثمار �حلقيقي يف 
حتقيق روؤيتها يف ��شت�شر�ف �مل�شتقبل 
�هتمام  يت�شدر  �لتعليم  �أن  م�شيفة 
ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي �أول�����ت هذ� 
�لقطاع جل رعايتها ود�شنت منظومة 
تعليم تو�كب �لع�شر وتلبي �حتياجات 
جم���ت���م���ع �مل����ع����رف����ة. وم������ن �إجن��������از�ت 
�لإمار�تية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �لدبلوما�شية 
�لقيام بزيارة برملانية بوفد هو �لأكرب 
يف تاريخ �ملجل�س �إىل جمهورية �ل�شني 
�ل�شعبية جرى خالها توقيع مذكرة 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  م�شبوقة  غ��ري  ت��ف��اه��م 
�ل�شعب  ن�����و�ب  م���ع جم��ل�����س  �ل���ع���امل���ي 
�ل�شيني “�لربملان” و�لتي تعد �لأوىل 
�ل��ت��ي ي��وق��ع��ه��ا �ل���ربمل���ان �ل�����ش��ي��ن��ي مع 
ب��رمل��ان ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل ك��م��ا مت 
مناق�شة �آلية ماأ�ش�شة وتاأطري �لتعاون 
�ل��ربمل��اين ب��ني �جل��ان��ب��ني مب��ا يو�كب 
�ل��ع��اق��ات �ل��ر����ش��خ��ة و�مل��ت��ج��ذرة بني 
ق��ي��ادت��ي �ل��ب��ل��دي��ن و�حل��ك��وم��ت��ني. ويف 
توجهات  مو�كبة  على  �حلر�س  �ط��ار 
وتقدمي  �خلارجية  و�شيا�شتها  �لدولة 
�ملجل�س  وق����ع  ب���رمل���اين  �أد�ء  �أف�������ش���ل 
�خلارجية  ووز�رة  �لحت���ادي  �لوطني 
تفاهم  م����ذك����رة  �ل�������دويل  و�ل����ت����ع����اون 
وت���ع���اون ب��ه��دف ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة عمل 
�لإع���د�د خلطة عمل  تتوىل  م�شرتكة 
�شنوية ب�شاأن “�لتكامل و�لرت�بط بني 
و�لربملانية  �لر�شمية  �لدبلوما�شية 
�أطر  يدعم  مثمر  تعاون  لتحقيق   “
�ل��ع��م��ل و�ل��ت��ع��ب��ري ع���ن �مل���و�ق���ف �لتي 
�لوطنية  �مل�����ش��ل��ح��ة  ����ش���اأن  م���ن  ت��ع��ل��ي 
للمتغري�ت  �در�ك���������ا  وذل������ك  �ل���ع���ل���ي���ا 
ت�شتوجب  �لتي  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 
�لتكامل بني �لدبلوما�شيتني �لر�شمية 
�لدولة يف  لتحقيق غايات  و�لربملانية 
�لإقليمي  و�ل�شتقر�ر  و�لأم��ن  �ل�شلم 
و�لدويل ومبا يرتجم �أحد �أهم �أهد�ف 

�ل�شرت�تيجية �لربملانية للمجل�س.
�لحتادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  و��شتهل 
بزيارة  �ل��ت�����ش��ام��ح  ع���ام  2019م  ع���ام 
�لأوروب����ي  �ل��ربمل��ان  �إىل  ر�شمية  عمل 
يف بروك�شل خال �لفرتة من 7 حتى 
قدر  �أك��رب  حتقيق  بهدف  يناير   11
و��شتمر�ر  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��ف��اع��ل��ي��ة  م��ن 
�لكتل �لربملانية  �لتعاون و�حل��و�ر مع 
�لتاأكيد  �أج����ل  م���ن  �مل���وؤث���رة  �ل��دول��ي��ة 
حيال  �لدولة  و�جتاهات  مو�قف  على 
خم��ت��ل��ف �ل��ق�����ش��اي��ا و�مل��و���ش��وع��ات ويف 
مقدمتها مناق�شة �لق�شايا �ل�شيا�شية 
ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك وحتقيق �لأمن 
و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل و�لتي 
ل���دول���ة �لإم������ار�ت  �أول����وي����ة  ت��ع��د ذ�ت 

و�ل��ت��ع��ري��ف ب��اجل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �لتي 
تبذلها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لإن�شانية  �مل�������ش���اع���د�ت  جم�����الت  يف 
و�لغ��اث��ي��ة و�لإمن��ائ��ي��ة �ل��ت��ي حتر�س 
م����ن خ���ال���ه���ا ع���ل���ى حت���ق���ي���ق �لأم������ن 
�شعوب  ل����دى خم��ت��ل��ف  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
�لتعريف  ع���ن  ف�����ش��ا  �ل���ع���امل  ودول 
و�لقت�شادي  �حل�������ش���اري  ب��ال��ت��ط��ور 
و�جلهود �ملبذولة على �شعيد مكافحة 
�لت�شامح  ون�شر  و�ل��ت��ط��رف  �لإره����اب 
و�لعتد�ل ونهج �لإمار�ت يف �لتعاي�س 
و�ل���ت���و�����ش���ل �حل�������ش���اري و�ل���ث���ق���ايف. 
غري  برملانيا  ن�شاطا  �ل��زي��ارة  و�شهدت 
“من  بعنو�ن  باإقامة معر�س  م�شبوق 
لا�شتقر�ر”  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
�لأحمر  �لهال  “هيئة  نظمته  �ل��ذي 
�ملجل�س  م��ع  بالتن�شيق  �لإمار�تي” 
من  �فتتاحه  ومت  �لحت���ادي  �لوطني 
�لربملان  رئي�س  تاجاين  �أنطونيو  قبل 
�لأوروبي على مدى ثاثة �أيام يف مقر 
�ل��ربمل��ان �لأوروب����ي و�ل���ذي يعد ثمرة 
و�لعمل  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  ل��ت��ع��اون 
قيادتنا  بنهج  �ل��ت��ز�م��ا  �ل��ف��ري��ق  ب���روح 
��شتثنائيا  حت��رك��ا  ومي��ث��ل  �ل��ر���ش��ي��دة 
غري م�شبوق كما نظم �ملجل�س ندوة يف 
“من  بعنو�ن  �لأوروب���ي  �لربملان  مقر 
لا�شتقر�ر”  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
�ل�شد�قة  جم��م��وع��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لربملان  يف  �لأوروب�����ي�����ة  �لإم����ار�ت����ي����ة 
�لأحمر  �لهال  ومب�شاركة  �لأوروب���ي 
و�إد�رة  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  ومفو�س 
�لأوروبية ومدير  باملفو�شية  �لأزم��ات 
لاحتاد  �لأح����م����ر  �ل�����ش��ل��ي��ب  م��ك��ت��ب 
�لأوروب�������ي مب��ق��ر �ل���ربمل���ان �لأوروب�����ي 
�أجمع  للعامل  ر�شالة  توجيه  مت  حيث 
ب���اأن �لإم�����ار�ت مت��ث��ل ق���دوة ومنوذجا 
عامليا يحتذى على �ل�شعيد �لإن�شاين 
�لأمن  لتحقيق  و�ل�����ش��ع��ي  و�ل��ت��ن��م��وي 
و�ل���ش��ت��ق��ر�ر ل��ل��دول و�ل�����ش��ع��وب. فيما 
نظم �ملجل�س �لوطني �لحتادي زيارة 
�لربملانية  �ل�شد�قة  جمموعة  لوفد 
خميم  �إىل  �لإم����ار�ت����ي����ة  �لأوروب�����ي�����ة 
�لأردنية  ب��امل��م��ل��ك��ة  �ل��ف��ه��ود  م��ري��ج��ب 
بني  و�ل���ت���ع���اون  بالتن�شيق  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة 
هيئة  م��ع  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�ل���ه���ال �لأح����م����ر وب���دع���م م���ن �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ح���م���د�ن  �ل�����ش��ي��خ 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  �حل���اك���م  مم��ث��ل 
�لإمار�ت  دول��ة  و�شفارة  �لهيئة  رئي�س 
وج�شد  �لأردن.  يف  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعاملية  “�لقمة  حققته  �لذي  �لنجاح 
عقدت  و�ل��ت��ي  �لربملانات”  لرئي�شات 
ل�شياغة  م����ت����ح����دون  ع����ن����و�ن  حت����ت 
�مل�شتقبل يف �أبوظبي يف �شهر دي�شمرب 
2016م حت��ت رع��اي��ة �شمو  م��ن ع��ام 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�لرئي�شة  و�لطفولة  لاأمومة  �لأعلى 
�لأ�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى 
�ملجل�س  بني  �لإمار�ت” بالتعاون  “�أم 
�لربملاين  �لوطني �لحتادي و�لحتاد 
�لدبلوما�شية  ف���اع���ل���ي���ة  �ل����������دويل 
متهيد  يف  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة  �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�لطريق �أمام برملاين �لعامل و�إلهامهم 
�إىل �لتحرك متحدين خللق عاقات 
تعاون و�شر�كات ��شرت�تيجية وتفعيل 
لأهم  �ملبتكرة  �حللول  لو�شع  دوره��م 
�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ي��وج��ه��ه��ا �ل��ع��امل يف 
�حل��ا���ش��ر وك��ي��ف��ي��ة �ل��ع��م��ل م��ع��ا على 
�إعان  وت��ب��ن��ى  �مل�شتقبل.  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
�لوطني  للمجل�س  مقرتحا  �أبوظبي 
�لربملاين  �لحت�����اد  ي��دع��و  �لحت������ادي 
�ل������دويل ل��ل��ن��ظ��ر يف �إ�����ش����د�ر �إع����ان 
�لت�شامح  �����ش����اأن  يف  دويل  ب����رمل����اين 
�لن�شانية  �لقيم  ودع��م  تعزيز  بهدف 
و�ل�شلم  �لأم�������ن  ل���دع���م  و�ل���ت�������ش���ام���ح 
�لإعان  دع��ا  كما  �لإره���اب  ومكافحة 
�ل��ت��و����ش��ل مع  �إىل  �ل���ع���امل  ب���رمل���ان���ات 
�لتكنولوجيا  تطبيقات  عرب  �شعوبها 
�حلديثة يف جمال �لت�شالت وو�شائل 
�شن  ���ش��رورة  �لع��ام �لجتماعي مع 
�إ�شاءة  من  للحد  �لازمة  �لت�شريعات 
و�لو�شائل  �لتطبيقات  هذه  ��شتخد�م 
و�ل�شعوب  �ل����دول  ب��اأم��ن  �ل����ش���ر�ر  يف 
حيث ت�شمن �لع��ان يف ه��ذ� �لإطار 
�لحتادي  �لوطني  للمجل�س  مقرتحا 
�لربملاين  �لحت����اد  �إىل  م��وج��ه  �أي�����ش��ا 
ب�����ش��اأن ت�شكيل جل��ن��ة لإع���د�د  �ل����دويل 
لربملانات  ع��امل��ي��ة  �أخ���اق���ي���ة  م���دون���ة 
�لقيمية  �لآث����������ار  مل���ع���اجل���ة  �ل�����ع�����امل 
�لتقدم  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة  و�لأخ���اق���ي���ة 
على  �ملجل�س  وح��ر���س  �لتكنولوجي. 
“�إعان  بنود  وتنفيذ  ترجمة  �شرعة 
مع  �ل����ت����ع����اون  ب���ت���ع���زي���ز  �أبوظبي” 
�ملتجددة  ل��ل��ط��اق��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 

تنظيم �مللتقى �لربملاين  “�يرينا” يف 
�مل�شتقبل  ط��اق��ة  لت�شريعات  �ل����دويل 
�لتنمية  �أه��د�ف  “تعزيز  عنو�ن  حتت 
 75 م��ن  �أك���ر  بح�شور  �مل�شتد�مة” 
ع�شو� برملانيا ممثلني لأكر من35 
�ل��ع��امل ل��ي��ع��د �حل�شور  ب��رمل��ان��ا ح���ول 
لهذ�  ن���وع���ه  م���ن  �لأول  ه���و  �ل��ك��ب��ري 
�مللتقى �لذي ينظم للمرة �لأوىل من 
قبل �ملجل�س وذلك لتعزيز دور �ملجل�س 
و�أي�شا  �ل����دويل  �ل��ن��ق��ا���س و�حل����و�ر  يف 
�لطاقة  ح���ول حت��دي��ات  �مل���ب���ادر�ت  يف 
و�حللول  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  و�مل��ي��اه 
�أي�شا �ملطروحة لهذه �لتحديات �لتي 
ي��ن��اق�����ش��ه��ا �مل��ل��ت��ق��ى �ل����ذي مت��ث��ل دولة 
ومن�شة  فيه  رئي�شيا  فاعا  �لم���ار�ت 
دولية له من خال ما يوفره “�أ�شبوع 
 ”2018 ل���ا����ش���ت���د�م���ة  �أب����وظ����ب����ي 
عاملية  �ح��ت��ف��ال��ي��ة  يف  �ن���ط���ل���ق  �ل������ذي 
�إطاقه  ع��ل��ى  ع��ق��د  �ح��ت��ف��اء مب�����رور 
�ل��ت��ي حققها  �ل��ك��ب��رية  وب����الإجن����از�ت 
وبالعطاء �لإن�شاين �لذي �أي�شا �شاهم 
�ل�شت�شارية  �ملجموعة  و�نتخبت  فيه. 
�مل�شتوى  رف��ي��ع��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
و�لتطرف  �لإره���اب  مبكافحة  �ملعنية 
مبقر  عقد  �ل��ذي  �لأول  �جتماعها  يف 
�لحت���اد �ل��ربمل��اين �ل���دويل يف جنيف 
2018م معايل  5-6 فرب�بر  بتاريخ 
�لدكتورة �مل �لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س 
�أول رئي�س للمجموعة بالإجماع وذلك 
وتقدير� لدور دولة �لإمار�ت �لعربية 
و�لفكر  �لت�شدي لاإرهاب  �ملتحدة يف 
�لإقليمي  �ل�شعيدين  على  �ملتطرف 
و�لدويل وحر�شها على حتقيق �لأمن 

و�ل�شتقر�ر يف خمتلف �أرجاء �لعامل.
�لوطني  �ملجل�س  ��شت�شافة  وتعك�س 
�لحت���������ادي ب���ال���ت���ع���اون م����ع �لحت������اد 
�ل����دويل �لج��ت��م��اع �لثاين  �ل���ربمل���اين 
�لربملانية  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة  للمجموعة 
�ملعنية  �مل�������ش���ت���وى  رف���ي���ع���ة  �ل���دول���ي���ة 
وذلك  و�ل��ت��ط��رف  �لإره����اب  مبكافحة 
 2018 م��اي��و   -3  2 خ��ال �ل��ف��رتة 
�لتعاون  ع���اق���ات  ع��م��ق  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ب����ني  و�ل�������ش���ر�ك���ة 
�لحت��ادي و�لحت��اد �لربملاين �لدويل 
كاأقدم  1889م  ع���ام  ت��اأ���ش�����س  �ل����ذي 
�لعامل  برملانية على م�شتوى  موؤ�ش�شة 
باتفاقية  �جل���ان���ب���ني  ي��رت��ب��ط  ح��ي��ث 
�لتي  ن��وع��ه��ا  م��ن  �لأوىل  ت��ع��د  ت��ع��اون 
برملانية  موؤ�ش�شة  مع  �لحت��اد  يربمها 
خربة  م��ن  �ملجل�س  ميتلكه  مل��ا  وذل���ك 
جت���������ش����دت ب���ت���ق���دمي���ه ل���ل���ع���دي���د من 
�لتطورية  و�مل�����ش��روع��ات  �مل��ق��رتح��ات 
و�لبنود �لطارئة �لتي حظيت باملو�فقة 
برملانات  ق��ب��ل مم��ث��ل��ي  م���ن  و�ل��ق��ب��ول 
�لدورية  �لج��ت��م��اع��ات  �ل��ع��امل خ���ال 
�ل������دويل ف�شا  �ل����ربمل����اين  ل���احت���اد 
عن دور �ملجل�س �لوطني �لحتادي يف 
رئا�شة �أول منتدى ل�شباب �لربملانيني 
وع�شوية  �ل��دويل  �لربملاين  بالحتاد 

عدد من �للجان �لد�ئمة بالحتاد.
�ل�شورى  جم���ال�������س  روؤ������ش�����اء  وو�ف�������ق 
و�ل����ن����و�ب و�ل���وط���ن���ي و�لأم�������ة ب���دول 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
�حل������ادي ع�شر  �ج��ت��م��اع��ه��م  خ���ت���ام  يف 
�ل����ذي ع��ق��د مب�����ش��ارك��ة وف����د �ملجل�س 
�لكويت  �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي يف دول���ة 
2018م  ي��ن��اي��ر   8 �لإث����ن����ني  �ل���ي���وم 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  قيام  على 
�لدول  جمال�س  بني  �جتماع  بتن�شيق 
لدول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  يف  �لأع�����ش��اء 
�أمريكا  �ل��ع��رب��ي��ة وجم��م��وع��ة  �خل��ل��ي��ج 
ع��ل��ى هام�س  و�ل��ك��اري��ب��ي  �ل��ات��ي��ن��ي��ة 
�لدويل  �ل��ربمل��اين  �لحت��اد  �جتماعات 
�لدبلوما�شية  ب���ه  حت��ظ��ى  مل���ا  وذل�����ك 

فاعل  دور  م��ن  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لربملانية 
ومن تو��شل وعاقات �شر�كة وتعاون 
مع خمتلف �ملجموعات �جليو�شيا�شية 
يف �لحت���اد �ل��ربمل��اين �ل���دويل. و�شهد 
هذ� �لف�شل جناحا يف حر�س �ل�شعبة 
تقوية  ع��ل��ى  �لإم����ار�ت����ي����ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�لآ�شيويني  �ل�����ش��رك��اء  م��ع  �ل��ع��اق��ات 
�لعاقات  لدعم  يلزم  ما  كل  وتقدمي 
�لربملانات  م��ع  �ل��ربمل��ان��ي��ة  و�ل���رو�ب���ط 
�لآ�شيوية وممثليها ف�شا عن تقدمي 
�إىل حتويل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �مل��ق��رتح��ات 
�جل��م��ع��ي��ة �ل��ربمل��ان��ي��ة �لآ���ش��ي��وي��ة �إىل 
برملان �آ�شيوي يف �إطار �هتمام �ملجل�س 
�لربملاين  بالعمل  �لحت���ادي  �لوطني 
�أن  �شبق  وق��د  �لآ�شيوي  �ل�شعيد  على 
مبقرتح  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�شعبة  ت��ق��دم��ت 
�إن�شاء �لربملان  متكامل مل�شروع وثيقة 
�لربملانية  �ل�شعبة  وف���ازت  �لآ���ش��ي��وي. 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  مبن�شب  �لإم���ار�ت���ي���ة 
ورئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة �مل���ال���ي���ة و�لإد�ري��������ة 
ومت  �لآ���ش��ي��وي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة  للجمعية 
�أعمال  يف  م�شاركتها  خ��ال  �ختيارها 
�لربملانية  للجمعية  �لتا�شعة  �جلل�شة 
�لعا�شمة  ع��ق��دت يف  �ل��ت��ي  �لآ���ش��ي��وي��ة 
من�شقا  �آب������اد  �إ�����ش����ام  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
باإن�شاء  �خلا�شة  �آ�شيا  غ��رب  ملجموعة 
�ملجل�س  وح��ق��ق  �لآ����ش���ي���وي.  �ل���ربمل���ان 
�ل��وط��ن��ي �لحت������ادي �إجن������از�ت مهمة 
�لر�بع  �مل���وؤمت���ر  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  خ���ال 
�لعربي  �لربملاين  و�لع�شرين لاحتاد 
�لذي عقد يف مدينة �لرباط باململكة 
 21-20 من  �لفرتة  خ��ال  �ملغربية 
مبن�شب  ب���ال���ف���وز  2017م  م���ار����س 
�م��ني ل�شر �لحت��اد �ل��ربمل��اين �لعربي 
و�لطفولة  �مل��ر�أة  �شوؤون  جلنة  ومقرر 
�ل�شيا�شية  �ل�������ش���وؤون  ل��ل��ج��ن��ة  وم���ق���رر 
�لإم��������ار�ت بجائزة  دول�����ة  ف�����ازت  ك��م��ا 
�لتميز �لربملاين عربيا حيث فاز �أحد 
�أع�����ش��اء �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
�للجنة  يف  �لعربية  �ملجموعة  ممثل 
�لدويل  �لربملاين  لاحتاد  �لتنفيذية 
بجائزة �لتميز �لربملاين على م�شتوى 
�لوطن �لعربي وذلك تقدير� جلهوده 
�لعربي  �ل��ربمل��اين  �لعمل  يف  �ملتميزة 
و�ل����دويل ك��م��ا ف���ازت �لأم���ان���ة �لعامة 
من  �ملتميز  �لربملاين  �لباحث  بجائزة 
فازت  كما  �لعربي.  �لربملاين  �لحت��اد 
�لتميز  بجائزة  �ملجل�س  رئي�شة  معايل 
�لربملانات  روؤ�����ش����اء  ل��ف��ئ��ة  �ل����ربمل����اين 
�ل����ع����رب����ي����ة ت����ق����دي����ر� ل���اإ����ش���ه���ام���ات 
�لإمار�تية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  و�لإجن��������از�ت 
و�لعربي  �ل��وط��ن��ي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
و�ل�����ش��ع��ي��دي��ن �لإق��ل��ي��م��ي و�ل������دويل. 
وع���ل���ى ���ش��ع��ي��د م�����ش��ارك��ة �مل��ج��ل�����س يف 
�لعربي  �ل��ربمل��اين  �لحت��اد  �جتماعات 
فاز �أع�شاء �ملجل�س مبن�شب �مني �شر 
�لحتاد �لربملاين �لعربي ومقرر جلنة 
�ملر�أة و�لطفولة ومقرر للجنة  �شوؤون 
دولة  ف���ازت  ك��م��ا  �ل�شيا�شية  �ل�����ش��وؤون 
�لربملاين  �ل��ت��م��ي��ز  ب��ج��ائ��زة  �لإم������ار�ت 
�لدكتورة  م��ع��ايل  ف���ازت  ع��رب��ي��ا ح��ي��ث 
بجائزة  �ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي  �أمل 
�ل���ت���م���ي���ز �ل������ربمل������اين ل���ف���ئ���ة روؤ������ش�����اء 
�لربملانات �لعربية وفاز باجلائزة عن 
ف��ئ��ة �لأع�����ش��اء �أح���د �أع�����ش��اء �ملجل�س 
�ملجموعة  �لحت����ادي مم��ث��ل  �ل��وط��ن��ي 
�لعربية يف �للجنة �لتنفيذية لاحتاد 
�لأمانة  ف���ازت  �ل���دويل كما  �ل��ربمل��اين 
�لربملاين  �ل��ب��اح��ث  ب��ج��ائ��زة  �ل��ع��ام��ة 
�لعربي  �لربملاين  �لحت��اد  �ملتميز من 
ت���ق���دي���ر� ل���اإ����ش���ه���ام���ات و�لإجن��������از�ت 
�مل�شتويني  على  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لربملانية 
و�ل�شعيدين  و�ل����ع����رب����ي  �ل���وط���ن���ي 

�لإقليمي و�لدويل.

املجل�س الوطني الحتادي يحقق العديد من الإجنازات الرائدة على �سعيد ممار�سة دبلوما�سيته الربملانية



االثنني    1   يوليو    2019  م   -   العـدد  12670  
Monday   1   July   2019  -  Issue No   12670

12

عربي ودويل

م�شنور  �آمن�����ة  للح���زب   �لعام���ة  �لأمان����ة  وت��ت��وىل  ه���ذ� 
و�لعاق��ات  �لأح�����������ز�ب  م��ع  بالتن�ش�يق  ومكلف���ة  �ل��ق��������روي 

بينها.
��شم  كان يحمل  تون�س”  �أم��ل  “حركة  �ن حزب  �إىل  وي�شار 

“�حلركة �لدميقر�طية لاإ�شاح و�لبناء«.
للحزب  �لقانوني����ة   “�لو�شعية  �أّن  �ل��ل��وم��ي   �أف�����ادت  وق��د 
و��شحة ول يوجد �أي �إ�ش������كال  من هذه �لناحي����ة”، م�ش���ددة 
�شعت  �لذي  �له��������دف  ب�����ذ�ت  متم�ش�������كة   ماز�لت  �أنها  على 
�لعائل�������ة  جتميع  وه�و  تون�س  ن�������د�ء  حركة  يف  بلوغه  �إىل 
�لو�شطية �ملنتمية �إىل �أحز�ب �أو �ش���خ�شيات وطني�ة وتوحيد 
�لند�ئيني، يف �شكل �ئتاف لديه برنامج حك������م موحد مع 

معها،  �لتحالف  تون�س  �أم��ل  ح��زب  ين�������وى  �لتي  �لأح���ز�ب 
حاليا  موج�����ودون  ن������و�ب   10 م��ن  �أك���ر  �أن  �إىل  م�شرية 
وفق  ب��ه،  �للتح�����اق  يعتزمون  �آخ����ر  ع��دد�  و�أن  �حل��زب،  يف 

تعبريها.
ويف ت�شريح �إذ�عي،  �كد رئي�س حركة م�شروع تون�س حم�شن 
قائما منذ  ز�ل  م��ا  �لّلومي  �شلمى  م��ع  �لت��ف��اق  �ن  م���رزوق، 
�لتفاق  �ن هذ�  �ل   ،2019 يونيو   8 يوم  �لتحالف  توقيع 
�لند�ء  �ل��ّل��وم��ي م��ن  ن��ظ��ر� خل����روج  ف��ق��ط   ���ش��ك��ا  �شيتغرّي 
تون�س”،  �أم��ل  “حزب  ��شم  حتت  جديدة  حلركة  وتاأ�شي�شها 
ند�ء  عن  �ملن�شّقني  �لند�ئيني  يجمع  �حل��زب  ه��ذ�  �إّن  و�أّك���د 

تون�س جناح حافظ قائد �ل�شب�شي. 

•• الفجر - تون�س
�إىل  تون�س، ي�شاف  ن��د�ء  �آخ��ر يولد من رحم  �شيا�شي  كيان 
يتوقف.  ل  حزبي  تنا�شل  يف  �لتون�شي  �ل�شيا�شي  للم�شهد 
فبعد �نف�شالها عن حركة ند�ء تون�س، دعت مديرة �لديو�ن 
�لرئا�شي �ل�شابقة �شلمى �للومي �لرقيق كّل �لقوى �لو�شطّية 
�لتوّحد، ولكن ها هي توؤ�ش�س حزبا جديد�  �إىل  و�لتقّدمّية 

قدميا وت�شغل من�شب رئي�شته “حزب �أمل تون�س«.
�أم��ل تون�س قد �أعلن عن تعديل  نظامه  وك��ان حزب حركة 
�لأ�شا�شي و�نتخاب مديرة �لديو�ن �لرئا�شي �ل�شابقة �شلمى 

�للومي  رئي�شة وممثلة قانونية له.

»اأمل تون�س«.. حزب �سلمى الّلومي اجلديد...

�ملجتمع  م����ن  م��اح��ق��ت��ه  ت���ت���م  ل 
�ل��������������دويل«. وع�������ن �لإج��������������ر�ء�ت 
�ل��ت��ي ي���ر�ه���ا ب���ن ه��ام��ل ف��ع��ال��ة يف 
يف  و�لإره����اب  �لتط������رف  مو�جهة 
�لوفاق  ب��ح��ك��وم��ة  �مل��ت��م��ث��ل  ل��ب��ي��ب��ا، 

وميلي�شياتها..
�خلارجية،  �لتدخات  جانب  �إىل   
دعم  �إىل  ل��ي��ب��ي��ا  “حتتاج  ق������ال: 
ولو  �حلظر  رف��ع  يف  يتمثل  دويل، 
جزئيا عن ت�شليح �جلي�س �لوطني 
�ملعارك  �زدي���اد  وم��ع  �إذ�،  �لليبي«. 
�لتقدم  ظ��ل  يف  ���ش��ر����ش��ة،  لبيبا  يف 
�لوطني، ل  �جلي�س  يحققه  �ل��ذي 
�أكر  موقف���ا  يتخذ  �أن  للعامل  بد 
�لباد،  يف  ي��ح��دث  م��ا  �إز�ء  ح��زم��ا 
ترتكبها  �ل��ت��ي  �مل���ج���ازر  مت���ر  و�أل 
�لتابعة  ت��ل��ك  خ��ا���ش��ة  �مليلي�شيات، 
تتم  �أن  دون  �ل�������ش���ر�ج،  حل��ك��وم��ة 

�إد�نتها وحما�شبة مرتكبيها.

�لعمليات  ب�)غرفة  يقود ما يعرف 
�لتابعة  ليبيا(،  غرب  يف  �لرئي�شية 
من  �أت����ر�ك  �شباط  للميلي�شيات، 
�جلي�س  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل����رت����ب  ذوي 
هناك  �أن  ي����وؤك����د  مم����ا  �ل����رتك����ي، 
معركة، حتى و�إن مل تكن و��شحة 
ظ���اه���ري���ا، ف��ه��ي ح��ق��ي��ق��ي��ة م���ا بني 
تركيا وليبيا«. وبرر �لكاتب و�ملحلل 
�لرتكية  �ل���ت���دخ���ات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، 
�خل�شو�س،  وج����ه  ع��ل��ى  ل��ي��ب��ي��ا  يف 
�ملوقع  �أب��رزه��ا  �لعو�مل،  من  بعدد 
و�مل���و�رد  لليبيا،  �ملتميز  �جل��غ��ر�يف 

�ملالية �ملوجودة فيها.
على  حت��ت��ك��م  “ليبيا  و�أ������ش�����اف: 
�أفريقيا،  �شمال  جغر�فيا مهمة يف 
م�شر  م���ث���ل  م���ه���م���ة  دول  وحت�����د 
وت�شاد  و�ل�����������ش�����ود�ن  و�جل������ز�ئ������ر 
و�ل��ن��ي��ج��ر، وب��ال��ت��ايل ف��ه��ي مبثابة 
ت�شدير  خالها  م��ن  ميكن  ب��و�ب��ة 

تلك  �إىل  و�لإره������������اب  �لأزم�����������ات 
�لدول«.

»اأردوغان وحلم
 الدولة العثمانية«

�ل�شبب يف  �أن  �إىل  و�أ�شار بن هامل 
تركيا  �عتمدتها  �لتي  �ل�شيا�شات 
بالتدخل  �مل��ا���ش��ي��ة،  �ل�����ش��ن��و�ت  يف 
“يعود  �مل��ن��ط��ق��ة،  دول  ����ش���وؤون  يف 
�أردوغان  طيب  رج��ب  رئي�شها  �إىل 
�أجماد  �إعادة  �لذي يتمنى  �حلامل، 
ت�شبح  و�أن  �ل��ع��ث��م��ان��ي��ة،  �ل���دول���ة 
طر�بل�س وبنغازي تابعتني لأنقرة«. 
وتابع: “ليبيا لديها مو�رد مالية، 
متثل �شيد� ثمينا يف ظل �لأزمات 

�لتي متر بها تركيا.
�أن حلف �لإخ��و�ن �ل�شيطاين   كما 
يريد حتويل م�شرف ليبيا �ملركزي 
�إىل بيت مال للجماعة، كي ي�شتمر 
ب�شكل  �مل�شلحة،  �مل��ج��م��وع��ات  دع��م 

 انتخابات بلدية يف األبانيا و�سط توتر وخلفات 
•• تريانا-اأ ف ب:

�نتخابات بلدية يف ظل  �أ�شو�تهم يف  �ألبانيا �م�س �لإدلء  �لناخبون يف  بد�أ 
�ملعار�شة  �إع���ان  م��ع  دمي��وق��ر�ط��ي��ة،  �أزم���ة  �إىل  لتتحول  تفاقمت  خ��اف��ات 

مقاطعتها ورف�شها �لعرت�ف بنتائجها.
�أن�شار  هاجم  �إذ  عنف  م��وج��ات  �لنتخابات  �شبقت  �لتي  �ل��ف��رتة  و�شهدت 
�ملعار�شة مر�كز �لقرت�ع يف �أنحاء �لباد يف عمليات �شملت �إ�شر�م �لنري�ن 
يف م��در���ش��ت��ني. وب����د�أت �ل���ش��ط��ر�ب��ات يف ���ش��ب��اط/ف��رب�ي��ر ع��ن��دم��ا ��شتقال 
�شيا�شيون معار�شون )ميني وميني و�شط وي�شار و�شط( من �لربملان ودعو� 
خلروج تظاهر�ت �شد رئي�س �لوزر�ء �ل�شرت�كي �إدي ر�ما، �لذي يتهمونه 

بالرتباط بع�شابات �إجر�مية و�لتاعب بالنتخابات، وهي تهم ينفيها.
�لنتخابات  �إلغاء  و�أعلن  �ل�شهر  ه��ذ�  ميتا  تدخل  عندما  �لأزم��ة  وتعّمقت 
�لبلدية على خلفية �ل�شطر�بات. لكن ر�ما وهيئة �لنتخابات قرر� �مل�شي 
حتى  �لنتخابات  موعد  تاأجيل  �لرئي�س  ح��اول  وبعدما  ب��الق��رت�ع.  قدًما 
هو  حزير�ن/يونيو   30“ تويرت  على  ر�م��ا  كتب  �لأول/�أك��ت��وب��ر،  ت�شرين 
�ملوعد �لوحيد لانتخابات«. ويقول حمللون �إّن تد�عيات �لقرت�ع �شتكون 

فو�شوية على �لرجح.
�إّن  �لإع��ام يف تري�نا  �لإع��ام��ي يف مركز  وق��ال لطفي ديرفي�شي �خلبري 

“�لأزمة �ل�شيا�شية مل ت�شل �إىل ذروتها بعد«.
و�أما �ملحلل �ل�شيا�شي �ليك�شندر كيبا فو�شف �لقرت�ع بانه “�ختبار لن�شج 
وهو ملف ير�قبه �لحتاد �لوروبي �لذي يدر�س  �لبانيا �لدميوقر�طي”، 

�إذ� كان �شيفتح مباحثات �ن�شمام �لبلد �لبلقاين �إليه هذ� �لعام.
وتابع كيبا “�أي عمل عنيف �شيوؤثر �شلبا على �شورة �ألبانيا ودميوقر�طيتها 
وطبقتها �ل�شيا�شية«. وتت�شاعد �ل�شطر�بات �ل�شيا�شية يف حلظة ح�شا�شة 

لألبانيا �لتي تنتظر رد بروك�شل على طلب �ن�شمامها لاحتاد �لأوروبي. 
�أن ي�شدر �لتكتل �لأوروب��ي ق��ر�ره يف حزير�ن/يونيو قبل  وكان من �ملقرر 
�لغربية  �لقوى  ودعت  �ملقبل.  �لأول/�كتوبر  ت�شرين  �إىل  تاأجيله  يقرر  �أن 
للتهدئة يف �لباد هذ� �ل�شبوع، �إذ حذرت �ل�شفارة �لأمريكية من �أي عنف 
�و عرقلة للت�شويت. كما دعت منظمة �لأمن و�لتعاون يف �وروبا، �لتي تر�شل 

مر�قبني لاإ�شر�ف على �لقرت�ع، �إىل “�أق�شى درجات �شبط �لنف�س«.
�أّن “�أي حماولة لعرقلة �لعملية �لدميقر�طية من خال  وذكرت يف بيان 
�أعمال �لعنف تعرقل تقدم �ألبانيا وتلطخ �شمعتها �لدولية«. ومن �ملقرر �أن 
�لبلديات يف  �لبلديات و�أع�شاء جمال�س  �لت�شويت لنتخاب روؤ�شاء  يجري 
61 بلدية يف �رجاء �لبانيا �لتي تعد 2،8 مليون ن�شمة. وتتوىل �ملعار�شة 

رئا�شة ما ي�شل �إىل ن�شف �لبلديات .

•• طرابل�س-وكاالت:

�مل�شت�شفى،  ب��ارد، وعلى فر��س  بدم 
قتل نحو 40 جريحا من عنا�شر 
�جلي�س �لليبي يف غريان، على يد 
طر�بل�س،  ميلي�شيات  من  عنا�شر 
ت��ع��ك�����س جت����رد� كاما  يف جم����زرة 
من كل �لقيم �لإن�شانية. وبالرغم 
من تفا�شيلها �ل�شادمة، فاإن تلك 
مل تكن �ملجزرة �لأوىل �أو �لأخرية 
�لتي ترتكبها �مليلي�شيات �لإرهابية 
يف لبيبا، ما مل يتم �تخاذ �إجر�ء�ت 

حا�شمة لردع هذة �مليلي�شيات .
و�شهد �أم�س �لول جمزرة مروعة، 
ع���ن���دم���ا �ق���ت���ح���م���ت ع���ن���ا����ش���ر من 
م�شت�شفى  ط��ر�ب��ل�����س  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
�لو�قعة  �مل���دي���ن���ة  وه�����ي  غ����ري����ان، 
����ش���م���ال غ����رب����ي ل���ي���ب���ي���ا، وق���ام���ت 
�لوطني  �جلي�س  جرحى  بت�شفية 
�ح��رت�م للمو�ثيق  �أي  �لليبي، دون 
معاملة  ب�شاأن  �لدولية  و�لقو�نني 

جرحى و�أ�شرى �حلروب.
جاء ذلك بعد يومني من ��شتعادة 
�ل�شيطرة  ط��ر�ب��ل�����س  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
�لقاعدة  تعترب  �لتي  غريان،  على 
�لليبي  للجي�س  �لرئي�شة  �خللفية 
يف معاركه جنوب �لعا�شمة. و�تهم 
�لليبي  �جل��ي�����س  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث 
تركيا  �مل�������ش���م���اري،  �أح���م���د  �ل���ل���و�ء 
بدعم �مليلي�شيات يف �ل�شيطرة على 

�ملدينة.
فايز  حكومة  نفي  م��ن   وب��ال��رغ��م 
�ل�شر�ج، �لتي توؤوي وحتظى بدعم 

�لتهمة  �لإره��اب��ي��ة،  �لعنا�شر  م��ن 
�ل�شور  فاإن  �لهجوم،  يف  ب�شلوعها 
ك���ان���ت ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��اأك��ي��د ذل�����ك، مما 
�مل�شري  �لليبي  �جلي�س  ق��ائ��د  دف��ع 
خليفة حفرت، بتوعدها برد “قا�س 
و���ش��ري��ع«. ويف ه��ذ� �لإط����ار، ك�شف 
�لليبي،  �ل�شيا�شي  و�ملحلل  �لكاتب 
تفا�شيل  هامل،  بن  �لبا�شط  عبد 
ب�شاأن �ملجزرة، تو�شح مدى تورط 
ملوقع  قائا  فيها،  �ل�شر�ج  حكومة 
“�ل�شر�ج  عربية”:  نيوز  “�شكاي 
وفتحي با�شاغا، �لذي يحمل �شفة 
وزير د�خليته، يتحمان م�شوؤولية 

�لهجوم«.
�ل�شر�ج  �أن  ه���ام���ل  ب���ن  و�أو�����ش����ح 
�لإرهابيني  على  “ت�شرت�  وبا�شاغا 
�لذين كانو� يف مقدمة من نفذو� 
�ل�شريعة  �أن�شار  �ملجزرة، وهم من 
)�شورى  با�شم  لبيبا  يف  ويعرفون 
مدينة ب��ن��غ��ازي(، وق��د ه��رب��و� من 
ومتركزو�  حتريرها  عقب  بنغازي 
و�نخرطو�  ليبيا،  غرب  مناطق  يف 
�لقتال، ولديهم حقد م�شاعف  يف 

على �لقو�ت �مل�شلحة �لليبية«.
تثبت  �ل��ت��ي  ب��الأدل��ة  يتعلق  وفيما 
تورط حكومة �ل�شر�ج وميلي�شياتها 
يف �مل���ج���زرة، �أ����ش���ار ب���ن ه��ام��ل �إىل 
�لأ�شخا�س  ل��ب��ع�����س  ���ش��ور  وج����ود 
�لذين دخلو� غريان، منهم �شخ�س 
يدعى علي �لر�جحي، وهو م�شور 
لو�شام  �ل�����ش��اب��ق  يف  م��ر�ف��ق��ا  ك����ان 
�لعنا�شر  �أب�����رز  �أح����د  ح��م��ي��د،  ب���ن 
يف  �جلي�س  قتلها  �ل��ت��ي  �لإره��اب��ي��ة 

�أن  ي��وؤك��د  “هذ�  وت���اب���ع:  ب��ن��غ��ازي. 
�لإرهابية متغلغلة د�خل  �لعنا�شر 
عن  م��ع��رب��ا  �ل�شر�ج”،  ح��ك��وم��ة 
عدم  م��ن  �ل�شديد”  “��شتغر�به 
لتلك  و��شعة  دولية  �إد�ن��ات  �شدور 

�مليلي�شيات وحلكومة �ل�شر�ج.
ب��ل��ة، �أن هذه  ومم���ا ي��زي��د �ل��ط��ني 
ميلي�شيات  �رتكبتها  �لتي  �مل��ج��زرة 
من  �لأوىل  ت��ك��ن  مل  ط���ر�ب���ل�������س، 
مدنيون  قتل  و�أن  �شبق  �إذ  نوعها، 
يف  �لليبي،  �جلي�س  يف  وع�شكريون 
هجمات مماثلة �شنتها �مليلي�شيات.

تاريخ اأ�ضود 
من املجازر الدموية

 ،2017 18 م��اي��و م��ن ع��ام  ففي 
�شنت ميلي�شيات، قالت م�شادر �إنها 
ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة �ل�����ش��ر�ج، هجوما 
�لتابع   12 �للو�ء  قيادة  مقر  على 
قاعدة  يف  �لليبي  �لوطني  للجي�س 
بعد  على  �لو�قعة  �ل�شاطئ،  ب��ر�ك 
�لعا�شمة  جنوبي  كلم   700 نحو 

طر�بل�س.
�مليد�نية  �لقتل  عمليات  و�أ�شفرت 
�لتي نفذتها �مليلي�شيات، عن مقتل 

�أكر من 100 �شخ�س.
وي�����ش��م حت��ال��ف �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �لتي 
�إرهابية  ج��م��اع��ات  �ل��ه��ج��وم،  �شنت 
�ل�شريعة  �أن�شار  تنظيم  بقايا  من 
متطرفة  وميلي�شيات  )�ل��ق��اع��دة( 
كاجلماعات �لتي يقودها �إ�شماعيل 

�ل�شابي وغريه.
جم���زرة   ،2016 ي��ون��ي��و  و���ش��ه��د 

بخطة  ت���ن���ف���ي���ذه���ا  مت  �أخ������������رى 
 17 �لإف���ر�ج عن  �إذ مت  �شيطانية، 
�ل�شيا�شيني  �ملعتقلني  من  �شخ�شا 
�شرقي  �لو�قع  �لروميي،  �شجن  يف 
�لنار  �إطاق  ليتم  طر�بل�س، فقط 

عليهم عقب خروجهم.
نيوز  “�شكاي  م�������ش���ادر  وك����ان����ت 
�أو�شحت  ق���د  ل��ي��ب��ي��ا،  يف  عربية” 
كانو�  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا  ���ش��ج��ي��ن��ا   17 �أن 
معتقلني يف �ل�شجن �لذي ت�شيطر 
�ملقاتلة”،  �لليبية  “�جلماعة  عليه 
ب���الإف���ر�ج يف  �أح��ك��ام  ع��ل��ى  ح�شلو� 
�لأ���ش��ب��وع �ل��ذي �شبق �مل��ج��زرة، من 
ق�شايا �شيا�شية  تتعلق يف جمملها 
بتاأييد نظام �لزعيم �لر�حل معمر 

�لقذ�يف.
�ل���ع���ث���ور على   �أن�����ه مت  و�أو����ش���ح���ت 
مبكانني  ملقاة  �شخ�شا   17 جثث 
خمتلفني مبدينة طر�بل�س، حيث 
“و�دي  مبنطقة  منها  ع���دد  وج���د 
و�أخرى  �ملدينة،  �شرقي  �لربيع” 
بالقرب من مركز طر�بل�س �لطبي 

و�شط �ملدينة.
متطابقة  رو�يات  م�شادرنا  وتلقت 
ب�������ش���اأن ط���ري���ق���ة ت�����ش��ف��ي��ة ه�����وؤلء 
�ل�����ش��ج��ن��اء، ح��ي��ث مت �ل�����ش��م��اح لهم 
ومن  “�لروميي”  �شجن  مبغادرة 
ثم قامت �شيار�ت م�شلحة باللحاق 
بالر�شا�س  رميا  وت�شفيتهم  بهم 
لديارهم  ع���ودت���ه���م  ط���ري���ق  ع��ل��ى 
ح�شب  م����ن����ه����م،  ج���ث���ت���ني  وح��������رق 

�مل�شادر.
وقعت  �أي�����ش��ا،   2016 يونيو  ويف 

�لقرة  م��دي��ن��ة  �أخ�����رى يف  جم����زرة 
كم   61 بعد  على  �لو�قعة  بوللي، 
ر�ح �شحيتها نحو  �شرق طر�بل�س، 

25 �شخ�شا.
�ملجزرة  �أن  ليبية  تقارير  وذك���رت 
بني  ��شتباكات  �ن���دلع  بعد  وق��ع��ت 
و�مليلي�شيات،  �مل��ح��ل��ي��ني  �ل�����ش��ك��ان 

تخللها �نفجار خمزن للذخرية.
�ملخزن  �إن  ع���ي���ان،  ���ش��ه��ود  وق�����ال 
�لذي تعر�س لانفجار كان حتت 
�شيطرة جماعة م�شلحة من مدينة 
قد  كانت  �جلماعة  لكن  م�شر�تة، 
تركت مع�شكرها بعد ��شتباكها مع 

�شكان.  
ع�����ش��و جمل�س  وق���ت���ه���ا،  وك�������ش���ف، 
�ل��ق��ره بوللي  �ل��ن��و�ب ع��ن منطقة 
علي �ل�شول، �أن �مللي�شيات “�شربت 
حاوية ذخرية كانت موجودة خلف 
كانو�  �ل����ذي  �ل���وق���ت  �مل��ع�����ش��ك��ر، يف 
)�أر  بقاذف  بالقرب منها،  �ملدنيني 

بي جي(”، وفق تقارير �شحفية.
 

جمازر بدعم خارجي
ولعل �أكر ما يزيد �لأمور تعقيد�، 
هو عدم �نح�شار �لأزم��ة يف ليبيا، 
لتدخل  وذل������ك  ف���ق���ط،  ل��ي��ب��ي��ا  يف 
�جلماعات  دعم  جهات خارجية يف 

�لإرهابية، و�أبرزها تركيا.
ويف هذ� �ل�شاأن، قال بن هامل ملوقع 

“�شكاي نيوز عربية”: 
�شافر  ب�����ش��ك��ل  ت���رك���ي���ا  “تتدخل 
�ل��ل��ي��ب��ي، وي�����ش��م��ل هذ�  يف �ل�������ش���اأن 
�إذ  �لع�شكرية،  �جل��و�ن��ب  �ل��ت��دخ��ل 

•• االأتارب-رويرتز:

بعيد� عن �خلطوط �لأمامية ميد 
متطوعون يد �مل�شاعدة يف �حلرب 
على �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد 
�إما بطهي �لطعام �أو تعبئة �أكيا�س 
�لرت�ب �أو جمع �إطار�ت �ل�شيار�ت 
بهدف  �خلنادق  حفر  �أو  �لقدمية 
�لقو�ت  ه��ج��وم  درء  يف  �مل�����ش��اه��م��ة 
يف  �لغربي  �ل�شمال  على  �ل�شورية 
�ل���ب���اد. ومي��ث��ل ذل����ك ج����زء� من 
�مل���ج���ه���ود �مل�����دين ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
�آخ����ر م��ع��ق��ل رئي�شي  �ل���دف���اع ع���ن 
للمعار�شة من جانب قو�ت �لأ�شد 
وحلفائه �لرو�س �لذين يق�شفون 

�ملنطقة منذ �أ�شابيع.
عاما(   51( ع���ب���دو  �أب������و  ي���ق���ول 
�إط�����ار�ت  ب��ج��م��ع  ي�����وؤدي دوره  �إن����ه 
يحرقها  لكي  �لقدمية  �ل�شيار�ت 
�لدخان  �شتائر  ل�شنع  �مل��ق��ات��ل��ون 
لتحميهم من �لطائر�ت �حلربية 

�ملعادية.
وه������و ير�س  ع����ب����دو  �أب�������و  وق�������ال 
�ل�����ش��ن��دوق �خللفي  �لإط�����ار�ت يف 
ل�����ش��اح��ن��ة مب�������ش���اع���دة �أب���ن���ائ���ه يف 
نذهب  “نحن  ���ش��ل��ق��ني  م���دي���ن���ة 
لأماكن جتميع �لإطار�ت �لقدمية 
�لإط����ار�ت  ت�شليح  ل���دى حم���ات 
)�ل���ك���وجم���ي���ة( ن���اأخ���ذ �لإط�������ار�ت 

للمر�بطني و�لثو�ر«.
وق��������ال ب���ي���ن���م���ا ك������ان �ث�����ن�����ان من 
�لإط����ار�ت  �أع��ل��ى  يجل�شان  �أب��ن��ائ��ه 

“هذ�  �ل�����ش��اح��ن��ة  يف  �مل��ر���ش��و���ش��ة 
�ل��دولب )�لإط��ار( لي�س له قيمة 
�لعدو  وي�����ش��غ��ل  ي��ح��م��ي��ه��م  ول��ك��ن��ه 
�لطري�ن  �ملقاتلني  ع��ن  ويحجب 

بالدخان ويحمي ثو�رنا«.
تدفق  �لأخ��������رية  �ل�������ش���ن���و�ت  ويف 
�ل�شمال  ع���ل���ى  �لأ������ش�����د  خ�������ش���وم 
مناطق  م���ن  ����ش���وري���ا  يف  �ل���غ���رب���ي 
�أخ����رى يف �ل��ب��اد �ن��ت��زع��ت قو�ت 
�حل��ك��وم��ة �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا من 
�أي�������دي �مل���ع���ار����ش���ة. وت�������ش���م تلك 
و�أج���ز�ء  �إدل���ب  حمافظة  �ملنطقة 
من حمافظات جماورة ويقدر �أن 
مايني  ثاثة  يبلغ  �شكانها  ع��دد 
ن�����ش��م��ة ف���ر ن�����ش��ف��ه��م ت��ق��ري��ب��ا من 
�لقتال �إىل مناطق �أخرى وفقا ملا 

تقوله �لأمم �ملتحدة.
�شد  على  بالعمل  كثريون  ويهتم 
�لغربي  �ل�����ش��م��ال  ع��ل��ى  �ل��ه��ج��وم 
�آخر يفرون  �أي مكان  لعدم وجود 

�إليه.
نا�شطون  �أط��ل��ق  �ل��غ��ر���س  ول��ه��ذ� 
وم�����ش��اي��خ ودع����اة ���ش��وري��ون حملة 
�شعار  حت��ت  �أي���ار  م��اي��و  يف  �شعبية 

“�إرم معهم ب�شهم«
مطبخ  يف  م���ت���ط���وع���ون  وي���ع���م���ل 
مبدينة �لأتارب يف �إعد�د 2000 
�إطار  للمقاتلني يف  يوم  كل  وجبة 

تلك �حلملة.
�أو�ين   ويتولون توزيع كب�شة من 
�أطباق من  �لطهي �ل�شخمة على 
يف  �لعد�س  وح�شاء  �لبولي�شرتين 

�ملقاومة �ل�شعبية«.
وع��ل��ى م�����ش��اف��ة ب��ع��ي��دة ع��ن �خلط 
�لأمامي يقول يحيى �ل�شيخ )38 
�ل���ذي يحفره  �إن �خل��ن��دق  ع��ام��ا( 
من  �حلماية  �شيوفر  �آخ��ري��ن  م��ع 
تعي�س  لأ���ش��رة  �جل��وي��ة  �ل�شربات 

بالقرب منه.
خنادق  نحفر  جينا  “نحنا  وق���ال 
وعن  نف�شنا  ع��ن  ل��ن��د�ف��ع  ود���ش��م 
�أهلنا ون�شاند �إخو�ننا �ملجاهدين، 

�هلل ين�شرهم، �شد ب�شار �لأ�شد«.
�ملتحدة  �لأمم  م��ك��ت��ب  وي����ق����ول 
�إن  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  لتن�شيق 
�ل�شمال  يف  �أل�����ف   300 ح�����و�يل 
�ل��غ��رب��ي �����ش���ط���رو� ل��ل��ن��زوح منذ 
ن��ي�����ش��ان. وحتدثت  �أو�خ�����ر �ب��ري��ل 
مئات  �شقوط  م�شادر حملية عن 
فيهم  مب��ن  �مل��دن��ي��ني  ب��ني  �لقتلى 

ن�شاء و�أطفال.
كبري  حد  �إىل  �مل�شيطر  و�لف�شيل 
ع��ل��ى �مل��ن��ط��ق��ة ه���و ه��ي��ئ��ة حترير 
�ل�������ش���ام �ل���ت���ي ت��ك��ون��ت م���ن جبهة 
لتنظيم  �ل�شابق  �جل��ن��اح  �لن�شرة 
�أن  �لقاعدة يف �شوريا وذل��ك رغ��م 
لو�ء  تقاتل حتت  �أخ��رى  جماعات 
وجود  لها  �حل��ر  �ل�شوري  �جلي�س 

يف �ملنطقة.
�لتي  �ل�شورية،  �حلكومة  وت��ق��ول 
ت��ع��ه��دت ب��ا���ش��رتد�د ك��ل ���ش��رب من 
على  ترد  �إنها  �ل�شورية،  �لأر��شي 
مرتبطني  م��ت��ط��رف��ني  ه��ج��م��ات 

بتنظيم �لقاعدة.

�أكيا�س لت�شليمه للمقاتلني.
ق���ال رج���ل ع��م��ره 40 ع��ام��ا وهو 
��شمه  �أن  ذك����ر  �مل��ط��ب��خ  يف  ي��ع��م��ل 
�لوجبات  باإعد�د  “نقوم  و�ئ��ل  �أب��و 
من  تنطلق  ل���اإخ���وة.  وت��ق��دمي��ه��ا 
حتت  �جلبهات  �إىل  �شيارة  عندنا 
و�ل�شتطاع  و�ل��ط��ري�ن  �لق�شف 
و�أحيانا نتعر�س للق�شف �لقريب 
حتى  م�شتمرين  �هلل  ب���اإذن  ول��ك��ن 
للمقاتلني.  �ل�شلعة  ه��ذه  نو�شل 
مع  ج�����ن�����ب  �إىل  ج����ن����ب����ا  ن�����ح�����ن 

�ملقاتلني«.

حفر اخلنادق
تعبئة  ي��ج��ري  ق��ري��ب��ة  منطقة  يف 
�لرت�ب يف �أكيا�س، كانت يف �لأ�شل 
�أك��ي��ا���ش��ا ل�����اأرز، ل���ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف 

�إقامة �لدفاعات.
عاما(  �جل��م��ال )26  خ��ال��د  ق���ال 
وه�����و ي��ع��م��ل م����ع جم���م���وع���ة من 
على  ن��ع��ب��يء  “�شرنا  �مل��ت��ط��وع��ني 
ط���ل���ب ن����ق����اط �ل�����رب�����اط وغ���رف���ة 
�لعمليات مثا تطلب 200 كي�س 

�أو �ألف كي�س على �أحد �لنقاط«.
طالب  “كنت  �جل�����م�����ال  وق��������ال 

�لبكالوريا  خل�شت  �ل���ث���ورة  ق��ب��ل 
ب�شبب  ب���اجل���ام���ع���ة  ���ش��ج��ل��ت  وم�����ا 
�أن  �جل��م��ال  وي���اأم���ل  �لأو�شاع”. 
“ما  حتى  �ملقاتلني  ج��ه��ده  يفيد 
�لكي�س  بتعبئة  �لع�شكري  يتكلف 
ن��ق��ط��ة وي���ك���ون جهده  وت��د���ش��ي��م 

موجه كله ل�شد �لنظام«.
�لرجال  ي�����ش��ت��خ��دم  ���ش��ل��ق��ني  ويف 
�حلفر  و�أجهزة  و�لفوؤو�س  �ملعاول 
ب��ال��ه��و�ء �مل�����ش��غ��وط حل��ف��ر خندق 
حملة  �إط����ار  يف  زي��ت��ون  ب�شتان  يف 
“�شر�يا  ��شم  حتت  �أخ��رى  مدنية 

»اأردوغان وحلم الدولة العثمانية«

غريان الليبية تعيد »جمازر امليلي�سيات« اإىل الواجهة

�شلمى �للومي.. حزب جديد

بعيدا عن اخلطوط الأمامية للقتال

متطوعون �سوريون يحفرون اخلنادق يف احلرب مع الأ�سد 

القتال ي�ستعر يف اأفغان�ستان واملفاو�سات تتوا�سل 
•• كابول-رويرتز:

قال م�شوؤولون �أفغان �إن م�شلحني من حركة طالبان قتلو� ما 
ل يقل عن 19 �شخ�شا يف هجوم على مكتب حكومي وذلك يف 
�أحدث حلقة من �أعمال �لعنف يف �أفغان�شتان يف وقت تتو��شل 

فيه حمادثات �ل�شام لإنهاء �حلرب.
كانو�  �لنتخابات  مبفو�شية  موظفني  �أن  �مل�شوؤولون  و�أ�شاف 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  قبل  �لناخبني  ت�شجيل  على  يعملون 
�أيلول يف مكتب حكومي مبنطقة معروف  �ملقررة يف �شبتمرب 
�لتابعة لإقليم قندهار بجنوب �لباد عندما �شن م�شلحون من 

�حلركة �ملت�شددة هجومهم با�شتخد�م �أربع �شيار�ت همفي.
وذكر �مل�شوؤولون �أن ثمانية من موظفي مفو�شية �لنتخابات 
 11 �إن  �قليم قندهار  �شرطة  رئي�س  تادين خان  وق��ال  ُقتلو�. 

من قو�ت �لأمن و�لنتحاريني �لأربعة ُقتلو� �أي�شا.

عن  م�شوؤوليتها  �لنتخابات،  ترف�س  �لتي  طالبان،  و�أعلنت 
�لهجوم.

�أع�شاء  �إن  با�شم طالبان  �ملتحدث  �أحمدي  وقال قاري يو�شف 
من �حلركة قتلو� �أي�شا 57 من �أفر�د قو�ت �لأمن �لأفغانية 
�شحة  يف  �شككو�  �أفغان  م�شوؤولني  لكن  �آخ��ري��ن،   11 و�أ���ش��رو� 

�لرو�ية.
طالبان  مقاتلي  من   25 �إن  بيان  يف  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 

ُقتلو� يف �ل�شتباك.
�ملناطق  �لنار. ومتثل  �إط��اق  لوقف  دع��و�ت  ورف�شت طالبان 
نفوذها  لب�شط  تناف�س  �أو  حاليا  �حلركة  عليها  ت�شيطر  �لتي 
فيها ن�شف م�شاحة �لباد وهو �أمر غري م�شبوق منذ �لإطاحة 

بحكمها يف �لغزو �لأمريكي عام 2001.
و��شتد �لقتال بني طالبان و�لقو�ت �لأفغانية على �لرغم من 
حمادثات �ل�شام بني زعماء من طالبان وم�شوؤولني �أمريكيني 

يف قطر لإنهاء �حلرب �مل�شتمرة يف �أفغان�شتان منذ 18 عاما.
طالبان  مقاتلي  �أن  حملي  م�شوؤول  ذك��ر  منف�شل،  هجوم  ويف 
�أفغان و�أ�شابو� ثمانية �آخرين عند نقطة  قتلو� ثمانية جنود 
ف��ر�ه يف غرب  باإقليم  ب��الب��ولك  ع�شكرية يف منطقة  تفتي�س 

�أفغان�شتان.
وقال حممود نعيمي نائب رئي�س �ملجل�س �ملحلي يف فر�ه �ليوم 
�إن ��شتباكات على �لأر���س بني �لطرفني �نتهت بعدما  �لأح��د 

�شنت �لقو�ت �لأفغانية �شربات جوية.
�ل�شربة  لقو� حتفهم يف  مقاتلي طالبان  “كثري من  و�أ�شاف 

�جلوية«.
�إن  �لباد  ب�شمال  �قليم طخار  م�شوؤولون حكوميون يف  وقال 
�أكر من 600 قروي فرو� بعد ��شتياء مقاتلي طالبان على 
م�شاحات كبرية يف �لإقليم خال قتال عنيف يف �لأيام �لقليلة 

�ملا�شية.
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عربي ودويل

�أوقف خل�شر بورقعة، �أحد قادة جي�س �لتحرير �جلز�ئري �ملعروف 
بن�شاله خال حرب �ل�شتقال �شّد فرن�شا، يف �جلز�ئر، بح�شب ما 

�أوردت و�شائل �إعام عدة.
و�أوقف بورقعة يف منزله يف حيدرة باجلز�ئر �لعا�شمة، وفق ما ذكر 

حفيده عماد بورقعة يف مقابلة مع موقع �إخباري حملي.
و�قتيد بورقعة )86 عاماً( �ملوؤيد للتظاهر�ت �لحتجاجية �مل�شتمرة 
من  �لثاين  يف  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �ل�شابق  �لرئي�س  ��شتقالة  منذ 
ني�شان/�أبريل، �إىل “ثكنة لأجهزة �لأمن” يف حي بن عكنون �ملجاور، 

بح�شب عماد بورقعة.
مع  �لتو��شل  من  “متكن  بورقعة  �أّن  “ليربتيه”  �شحيفة  وذك��رت 
ولكن من دون �لتمكن من �لإ�شارة �إىل  �أولده لإباغهم بتوقيفه”، 

“مكان تو�جده«.
ب��الأخ�����س ع��رب �شبكات  �ل���ب���اد،  �ل��ت��وق��ي��ف م��وج��ة �شخط يف  و�أث�����ار 

�لتو��شل �لجتماعي.
وع����رّب ح���زب ج��ب��ه��ة �ل��ق��وى �ل���ش��رت�ك��ي��ة، �أق����دم ح���زب م��ع��ار���س يف 
�جلز�ئر و�لذي كان خل�شر بورقعة �أحد موؤ�ش�شيه عام 1963، عن 

“�لغ�شب” �إثر عملية �لعتقال.
و�عترب نا�شطون و�شحافيون وجامعيون يف عري�شة ن�شرها �حلقوقي 

فا�شل بوماله �أّن “هذ� �لعتقال يعترب �نحر�فاً خطري�ً«.

ذكرت وكالة �إنرتفاك�س �لرو�شية لاأنباء نقا عن دميرتي بي�شكوف 
�ملتحدث با�شم �لكرملني �أن �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �قرتح 
على نظريه �لرو�شي فادميري بوتني تكثيف �حلو�ر �ملتبادل بينهما، 

وذلك خال لقائهما يف �أو�شاكا باليابان.
على  �جلمعة  ي��وم  �ل�شاعة  ون�شف  ل�شاعة  وب��وت��ني  ت��ر�م��ب  و�لتقى 
هام�س قمة جمموعة �لع�شرين يف �ليابان وذلك للمرة �لأوىل منذ 

�أول لقاء ر�شمي يجمعهما يف هل�شنكي �لعام �ملا�شي.
ول ُيعرف �شيء يذكر عما بحثه �لزعيمان يف �أو�شاكا. وقال بي�شكوف 
ب�شاأن  ��شتعد�د� لبدء حو�ر مع رو�شيا  �أبدى  �إن تر�مب  يوم �جلمعة 
�ل�شتقر�ر �ل�شرت�تيجي ونزع �ل�شاح، كما ناق�س �لزعيمان ق�شية 

�لبحارة �لأوكر�نيني �لذين �حتجزهم رو�شيا يف �أو�خر 2018.
�أظهر  �لأم��ري��ك��ي  “�لرئي�س  بي�شكوف  ع��ن  نقا  �إنرتفاك�س  وق��ال��ت 
بو�شوح تام نيته تعزيز �حلو�ر. �أما بالن�شبة لبوتني فهو يتحدث منذ 

فرتة طويلة عن رغبته يف �ل�شري على طريق تطبيع �لعاقات«.
و�أ�شاف بي�شكوف �أن تر�مب غري ر��س فيما يبدو عن حجم �لتجارة 
لوزير  مبا�شرة  تعليمات  �أ�شدر  و�أن��ه  ورو�شيا  �ملتحدة  �لوليات  بني 
نظريه  م��ع  ب��ال��ع��م��ل  �لج��ت��م��اع  خ���ال  منوت�شني  �شتيفن  �خل���ز�ن���ة 
�لرو�شي وزير �ملالية �أنطون �شيلو�نوف يف �شبيل �لتغلب على �لعقبات 

�لتجارية.
 

يف  �لأق��ل  على  �مل�شتقلة  �لنتخابات  جلنة  يف  موظفني  ثمانية  قتل 
م��ا قال  �أفغان�شتان، على  ه��ج��وم ج��دي��د حل��رك��ة ط��ال��ب��ان يف ج��ن��وب 
بر�س  لوكالة فر�ن�س  �للجنة  با�شم  �ملتحدث  و�أفاد  �أم�س.  م�شوؤولون 
ملهاجمة  باملتفجر�ت  مليئة  مركبة  ��شتخدمو�  طالبان  مقاتلي  �أّن 
�لباد.  و���ش��ط ولي���ة قندهار يف ج��ن��وب  م��ع��روف يف  و���ش��ط منطقة 
“لاأ�شف قتل ثمانية من موظفي �للجنة �ثناء تو�جدهم يف  وقال 
�ملتحدث  و�شّرح  �لناخبني«.  لت�شجيل  �ملنطقة  �حلكومية يف  �ملكاتب 
با�شم �شرطة قندهار قا�شم �أفغان �أّن عدد�ً من عنا�شر �لأمن قتلو� يف 

�لعتد�ء و�أّن �لت�شالت قطعت يف و�شط �ملنطقة.
وتبنت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان على �ل��ف��ور �لع��ت��د�ء �ل���ذي ي��اأت��ي غ���د�ة بد�أ 

�لوليات �ملتحدة وحركة طالبان جولة مفاو�شات �شابعة يف قطر.
وتهدف �ملباحثات �إىل �إنهاء �أطول حرب �أمريكية متو��شلة منذ قر�بة 
18 عاما. وقال م�شوؤولون �أمريكيون يف وقت �شابق �إنهم ياأملون يف 
�ملقبلة،  �لفغانية  �لرئا�شية  �لنتخابات  �إجر�ء  قبل  �لتو�شل لتفاق 
�يلول/�شبتمرب  �أن جتري يف  �ملقرر حالياً  تاأجلت مرتني ومن  �لتي 
للحكومة  مو�لية  ميل�شيا  م��ن  عن�شر�   25 قتل  و�ل�شبت،  �ملقبل. 

�لفغانية يف هجوم لطالبان يف �شمال �لباد.

عوا�سم

اجلزائر

مو�سكو

قندهار

م�ساومات كربى يف قمة اأوروبية �سعبة  
  •• بروك�سل-اأ ف ب:

ي�شعى �لقادة �لأوروبيون �لأحد لتخطي خافاتهم خال قمة �شعبة تعقد 
يف بروك�شل لتعيني رئي�س جديد للمفو�شية �لأوروبية، ما �شيكون مفتاحا 

حل�شم تعيينات �أخرى يف منا�شب قيادية يف �لتكتل.
�لتنفيذية  لل�شلطة  �جل��دي��د  �مل�����ش��وؤول  �ختيار  �أم���ام  ك��ربى  عقبة  و�أُزي��ل��ت 
�لأملاين  )مي���ني(  �لأوروب����ي  �ل�شعبي  �حل���زب  مر�شح  تخلي  م��ع  �لأوروب���ي���ة 
مانفريد فيرب عن �لرت�شح للمن�شب، بعدما و�جه رف�س قادة �لدول خال 
قمة يف 20 حزير�ن/يونيو، بح�شب ما �أو�شح �ملقربون منه وم�شادر عدة 
يف حزبه لوكالة فر�ن�س بر�س . و��شرتط لقاء عدوله عن �لرت�شح �نتخابه 
�لأ�شبوع �ملقبل على ر�أ�س �لربملان �لأوروب��ي، ما يتطلب ح�شوله على دعم 
�لنو�ب �ل�شرت�كيني و�لو�شطيني. ومع �ن�شحابه �شيتبني ما �إذ� كان باإمكان 
تيمرمان�س،  ف��ر�ن�����س  �ل��ه��ول��ن��دي  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني  �ل���ش��رت�ك��ي��ني  مر�شح 
�لنائب �لول �حلايل لرئي�س �ملفو�شية، �حل�شول على �لغالبية �ملطلوبة يف 

�ملجل�س و�لربملان �لأوروبيني لتويل هذ� �ملن�شب.
�ملع�شكر  �أن  �ل�شدد  بهذ�  �جلارية  �ملفاو�شات  يف  م�شاركان  م�شوؤولن  و�ف��اد 
�ملن�شب  �إىل  فيرب  مانفريد  ب��اإي�����ش��ال  تعهد  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �ل���ش��رت�ك��ي 
�ملطلوب، لكنه و�فق كذلك على مطلب �آخر للحزب �ل�شعبي �لأوروبي وهو 
منحه رئا�شة �ملجل�س، لقاء �شمان ح�شول تيمرمان�س على �أ�شو�ت �حلزب 
�أ�شا�شيا. وقد يعلن فيرب �شحب تر�شيحه بعد  �لذي يعترب دعمه  �ليميني 
�لتثبت من �إعطاء قادة �لكتل �ل�شيا�شية �لأخرى مو�فقتهم على “�ل�شفقة” 
على  فيرب  �ن�شحاب  م�شاألة  �مل�شت�شارة  وبحثت  مريكل.  �أنغيا  للم�شت�شارة 
�أو�شاكا  و�ل�شبت يف  �نعقدت �جلمعة  �لتي  �لع�شرين  هام�س قمة جمموعة 
�لفرن�شي  �لروؤ�شاء  وه��م  فيها  �مل�شاركني  �لأوروب��ي��ني  �ل��ق��ادة  مع  باليابان، 

�إميانويل ماكرون و�لإ�شباين بيدرو �شان�شيز و�لهولندي مارك روتي.

املخابرات الفل�ضطينية تخلي �ضبيل رجل اأعمال �ضارك مبوؤمتر املنامة  

م�سوؤولون اأمريكيون ي�ساركون باحتفال للم�ستوطنني يف القد�س 

حمللون: غري وا�ضح مدى تقدم املحادثات

ترامب وكيم.. ا�ستعرا�س اإعلمي اأم خطوة نحو ال�سلم؟ 
•• �سيول-اأ ف ب:

ك���ان �ل��ل��ق��اء �ل��ث��ال��ث ب��ني �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي دونالد 
تر�مب و�لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ �أون حافا 
بالرموز، وينق�شم �ملحللون حول نتائجه: فهل هو جمرد 

��شتعر��س �إعامي �أم خطوة كبرية نحو �ل�شام؟.
لوقت  تر�مب  عبور  �لرجلني  بني  �ملفاجئ  �للقاء  �شهد 
ق�شري �خلط �لفا�شل بني �لكوريتني، ليكون �أول رئي�س 

�أمريكي يف �لتاريخ يدخل �لأر��شي �لكورية �ل�شمالية.
وج���اء ه���ذ� �حل���دث ب��ع��د �أ���ش��ه��ر م��ن ق��م��ة ه��ان��وي �لتي 
ف�شلت ب�شبب �خلاف حول �لتنازلت �لتي على كوريا 
�ل�شمالية �لنووية تقدميها مقابل رفع �لعقوبات عنها.

“قرية  وب��ع��د حم���ادث���ات مل����دة ���ش��اع��ة يف ب���امن���وجن���وم، 
�شبه  تق�شم  �لتي  �ل�شاح  �ملنزوعة  �ملنطقة  يف  �لهدنة” 
�جل��زي��رة �ل��ك��وري��ة م��ن��ذ ع���ام 1953، �أك���د ت��ر�م��ب �أن 
يف  �لعملي  �مل�شتوى  على  حم��ادث��ات  �شيبد�آن  �لطرفني 

�لأ�شابيع �لقليلة �ملقبلة.
ودعا كذلك �لزعيم �لكوري �ل�شمايل �إىل زيارة و��شنطن 

عندما يحني “�لوقت �ملائم«.
بعدما  توقعه كر  �أق��وى مما  �للقاء  ه��ذ�  نتائج  وكانت 
دعا تر�مب كيم عرب تويرت للقائه، وقوله �إن �لجتماع 

�شيكون ق�شري�ً لدقيقتني، فقط “لإلقاء �لتحية«.
مع ذلك، يت�شاءل حمللون عما �إذ� كان هذ� �للقاء كافياً 

من �جل تقدم م�شتد�م يف م�شار متعر منذ �شنو�ت.
للتكنولوجيا  ما�شا�شو�شيت�س  معهد  يف  �لأ�شتاذ  ور�أى 
فيبني نار�نغ �أن “م�شرحية” بامنوجنوم ت�شتحق �لعناء 

�إذ� كانت �شتوؤدي �إىل حمادثات على �مل�شتوى �لعملي.
و�أ�شاف �أنها �إذ� مل تف�س �إىل حمادثات “ف�شنجد �أنف�شنا 

�أمام �مل�شهد عينه خلم�شة ع�شر �شهر�ً مقبًا«.
كوريا  م��ن  ت��ري��د  �أن��ه��ا  على  ت��ر�م��ب  �إد�رة  ت�شر  وفيما 

جي�شون  �لأو���ش��ط  لل�شرق  �لأمريكي  و�ملبعوث  كو�شرن 
ج��ري��ن��ات، خ��ط��ت��ه �لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ت��ي ي��ب��ل��غ حجمها 
�لإ�شر�ئيليني  ب��ني  �ل�شام  لتحقيق  دولر  مليار   50
�إن  وق���ال  �ل��ث��اث��اء،  ي��وم  �لبحرين  يف  و�لفل�شطينيني 
خطة  �شتتبعه  للفل�شطينيني  �ملقدم  �ل�شتثمار  برنامج 

�شيا�شية لإنهاء �ل�شر�ع �مل�شتمر منذ عقود.
لكن �شعيهم قوبل برف�س و��شع من �لفل�شطينيني ويف 
�لعامل �لعربي، و�ل�شبب �لرئي�شي هو عدم قبول تر�مب 

حتى �لآن �ملطلب �لفل�شطيني بدولة م�شتقلة.

•• رام اهلل-القد�س-وكاالت::

�إن  �لأح����د،  �أم�����س  �ل��ع��ربي��ة  “هارت�س”  ق��ال��ت �شحيفة 
�شفري �لوليات �ملتحدة لدى �إ�شر�ئيل ديفيد فريدمان، 
جي�شون  �لأو�شط  �ل�شرق  �إىل  �لأبي�س  �لبيت  ومبعوث 
غرينبات، �شي�شاركان يف حفل �فتتاح “طريق �حلجاج” 
�ل�شتيطاين �لذي تنظمه جمعية �مل�شتوطنني �ملتطرفني 

“�لعاد” يف بلدة �شلو�ن يف �لقد�س �ل�شرقية. 
 ويف�شر قر�ر كبار �لدبلوما�شيني �لأمريكيني بامل�شاركة 
يف ح��ف��ل ���ش��ل��و�ن ع��ل��ى �أن����ه خ��ط��وة �أخ�����رى م���ن جانب 
يف  �لإ�شر�ئيلية  بال�شيادة  لاعرت�ف  �لأمريكية  �لإد�رة 
�لقد�س �ل�شرقية، ي�شار �إىل �أن �لإد�ر�ت �ل�شابقة منعت 
�لقد�س  �إىل  �لو�شول  عن  �لأمريكيني  �لدبلوما�شيني 

�ل�شرقية مع ن�شطاء �إ�شر�ئيليني ر�شميني.
�ملحامي  للقد�س،  �ل�شيا�شي  �لو�شع  يف  خلبري  ووف��ق��اً 
وفريدمان  غرينبات  م�شاركة  ف��اإن  ز�ي��دم��ان،  د�نييل 
�لإد�رة  جانب  من  عادية  غري  خطوة  هي  �لحتفال  يف 
لكنها  م�شبوقة،  غري  خطوة  “هذه  قائًا  �لأمريكية، 
�ليمني  مع  �لأمريكي  �لطاقم  متاثل  مفاجئة،  لي�شت 
�لأيديولوجي �شبه �لتب�شريي يف �إ�شر�ئيل لي�س جديد�ً 

ول مفاجئاً«.
حفريات  ه��و  �حلجاج”،  “طريق  ي�شمى  م��ا  �أن  ي��ذك��ر 
منذ  فيها  �لعمل  يتو��شل  �لأر����س  حت��ت  كبرية  �أث��ري��ة 
6 �شنو�ت بالتعاون بني جمعية �لعاد �ملتطرفة و�شلطة 
�لآثار وهيئة �لطبيعة و�ملتنزهات، وجترى �أعمال �حلفر 
�ل�شارع  �أ�شفل  بعو�ر�س حديدية كبرية  يف نفق مدعوم 
“�لعاد”  ت�شميه  م��ا  �أو   / ح��ل��وة  و�دي  ح��ي  يف  و�مل��ن��ازل 
مدينة د�ود، يف حي �شلو�ن على مقربة من باب �ملغاربة 

جنوب �مل�شجد �لأق�شى. 
�أعمال فل�شطيني  و�أ���ش��رة رج��ل  ق��ال م�شوؤول  ذل��ك،  �إىل 
�ع��ُت��ق��ل ب��ع��د م�����ش��ارك��ت��ه يف م��وؤمت��ر �ق��ت�����ش��ادي �أق��ي��م يف 
�إن  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �ملتحدة  �لوليات  بقيادة  �لبحرين 

�ل�شلطة �لفل�شطينية �أخلت �شبيله �م�س �لأحد.
على  �حتجاجا  �ملوؤمتر  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  وقاطعت 
خطة �قت�شادية �أمريكية لتحقيق �ل�شام بني �إ�شر�ئيل 
دونالد  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  �إن  قائلة  و�لفل�شطينيني 
تر�مب هو �لذي ز�د من م�شاعب �لفل�شطينيني بقر�ره 

وقف �مل�شاعد�ت.
�لذين  �لقليلون  �لفل�شطينيون  �لأعمال  رجال  وُو�شف 
�شاركو� يف ور�شة �لعمل يف �ملنامة باأنهم “عماء” لكن 
رجل �لأعمال �شالح �أبو مياله، وهو من مدينة �خلليل 
بال�شفة �لغربية �ملحتلة، هو �لوحيد �لذي �عُتقل بعد 

عودته يوم �جلمعة.
�لأول  ��شمه  ذك��ر  ع��دم  طالبا  مياله  لأب��و  �شقيق  وق��ال 
“�أخي موجود يف  �أخيه وقال  �أخلت �شبيل  �ل�شلطات  �إن 

�لبيت وهو مري�س وما بدنا �أي حد� يحكي معه«.
�شريطة  روي���رتز  م��ع  حت��دث  فل�شطيني  م�شوؤول  وق��ال 
�لليلة  مت  مياله  �أب��و  �شبيل  �إخ���اء  �إن  ��شمه  ذك��ر  ع��دم 

�ملا�شية.
ومل يرد مكتب �لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س ول 
طلبات  على  �لفل�شطينية  لل�شلطة  �لتابع  �لأم��ن  جهاز 

تعقيب.
�لتحرير  وم��ن��ظ��م��ة  �لفل�شطينية  �ل�����ش��ل��ط��ة  وت��رف�����س 
�شهر�   18 منذ  تر�مب  �إد�رة  مع  �لتعامل  �لفل�شطينية 

وتتهمانها بالنحياز لإ�شر�ئيل.
ود�شن فريق تر�مب، برئا�شة م�شت�شاره و�شهره جاريد 

�إىل  لل�شعي  وجيهاً  “�شبباً  �لزعيمني  منح  بامنوجنوم 
�لتحاور من جديد«. يف �ملقابل، ر�أى �مل�شوؤول �ل�شابق يف 
�خلارجية �لأمريكية يف �إد�رة بار�ك �أوباما، مينتارو �أوبا، 
�أن ما تلى �للقاء من حديث عن ��شتئناف �ملفاو�شات هو 

“حال موقتة ناجتة من زخم �للحظة«.
م���ع كوريا  ن��ت��ع��ام��ل  “نحن  ت���وي���رت  ع��ل��ى  �أوب������ا  وك���ت���ب 
�ل�شمالية ��شتناد�ً �إىل دبلوما�شية +معاجلة �ل�شدمات+: 
عر�شية،  طاقة  حقنات  خ��ال  من  حية  �لعملية  نبقي 

لكن بدون �أن نعالج �لوباء �لأ�شا�شي«.
�لتقدم  �لو��شح بعد مدى  �أن من غري  ويرى حمللون 

�لذي �شتحققه تلك �ملحادثات.

�ل�شمالية �لتخلي عن تر�شانتها �لنووية، مل تعلن بيونغ 
يانغ �أبد�ً �أن لديها نية �لقيام بذلك، وتتحدث يف �ملقابل 
عن “نزع �ل�شاح �لنووي من �شبه �جلزيرة �لكورية”، 

�لمر �لذي يحمل معنى �أو�شع و�أكر غمو�شاً.
�لو��شعة  �ل��ع��ق��وب��ات  ب��رف��ع  �ل�شمالية  ك��وري��ا  وت��ط��ال��ب 
�ملفرو�شة عليها ب�شبب برناجمها �لنووي و�ل�شاروخي 
�أج��ز�ء من  لإغ��اق  �إنها م�شتعدة  وقالت  دولياً.  �ملحرم 
م��رك��ز ي��ون��غ��ب��ي��ون �ل���ن���ووي، ل��ك��ن ي��وؤك��د خم��ت�����ش��ون �أن 

لبيونغ يانغ من�شاآت �أخرى تنتج مو�د نووية.
للوحدة  ك��وري��ا  “معهد  يف  �لباحث  م��ني  هونغ  و�ع��ت��رب 
�لوطنية” �لتابع للحكومة يف كوريا �جلنوبية �أن لقاء 

وقال جرينبات “ي�شعدنا �إخاء �ل�شلطة �لفل�شطينية 
ور�شة  ح�شوره  بعد  �عتقلته  �ل��ذي  �لفل�شطيني  �شبيل 
عمل �ل�شام من �أجل �لزدهار. نتطلع ملو��شلة حو�رنا 
مع كل من ح�شر ور�شة �لعمل ومن يرغب يف م�شتقبل 

�أف�شل للفل�شطينيني«.
�شوؤون  وزير  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  �عتقلت  �لقد�س  ويف 
�لقد�س �لفل�شطيني فادي �لهدمي لفرتة وجيزة . وقال 
�لهدمي  �شبيل  �أخلت  �إ�شر�ئيل  �إن  �لفل�شطيني  �جلانب 

يف غ�شون �شاعات.

ومنذ �نهارت قمة هانوي، �تهمت بيونغ يانغ و��شنطن 
نهاية  حتى  مهلة  و�أعطتها  نية”،  “ب�شوء  تعمل  باأنها 
�لعام لتبدل �أ�شلوبها. كما �أطلقت �ل�شهر �ملا�شي �شل�شلة 
ت�شرين  م��ن��ذ  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �مل����دى  ق�����ش��رية  ���ش��و�ري��خ 

�لثاين/نوفمرب 2017.
م�شوؤولني  ي��ان��غ  بيونغ  �نتقدت  �لأخ����رية،  �لأ���ش��ه��ر  ويف 
�لقومي  �لأم���ن  م�شت�شار  مثل  ت��ر�م��ب  �إد�رة  يف  ك��ب��ار� 
جون بولتون ووزير �خلارجية مايك بومبيو، وطالبت 

باإبعادهما من �ملحادثات.
مع ذلك، ��شتفاد كل من تر�مب وكيم من لقائهما.

�ل�شمالية  �لكورية  �لدر��شات  جامعة  يف  �لأ�شتاذ  ور�أى 
�لدر�ماتيكي  ت��ر�م��ب  ع��ب��ور  �أن  ك����اب-وو  ك��و  �شيول  يف 
حملته  يف  ل��ه  “مفيد�ً”  �شيكون  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �إىل 
�لنتخابية لانتخابات �لرئا�شية �ملقررة �لعام �ملقبل يف 

�لوليات �ملتحدة.
تعامل  �أن  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �أر�دت  لطاملا  جهتها،  م��ن 
كلينتون  بيل  تدفع  �أن  وحاولت  �ملتحدة،  للوليات  كندٍّ 

لزيارتها قبل نهاية وليته كرئي�س �أمريكي.
و�شيكون هناك ترحيب كبري يف كوريا �ل�شمالية برمزية 
عبور �لرئي�س �لأمريكي �لأحد �إىل �أر��شيها، وفق �ملحللة 
�ل�شابقة يف وكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية �لأمريكية �شو 
�أي  كيم  يبذل  “مل  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  وق��ال��ت  كيم. 
�ل�شاح”،  �ملنزوعة  �ملنطقة  لعبور  تر�مب  ليدفع  جهد 
�لنووي”،  �ل�شاح  ن��زع  “�أي تقدم يف  �ح��ر�ز  ع��دم  رغ��م 
و�ختبار�ته  �لنووية  قدر�ته  تطوير  �ل�شمال  ومو��شلة 

�ل�شاروخية و�لتهرب من �لعقوبات.
ويائم هذ� �للقاء �ملتعجل خطط بيونغ يانغ، وفق �شو 
مفادها  �ل�شمالية  كوريا  �إىل  ر�شالة  مبثابة  فهو  كيم، 
“كيم  و�أن  بالثغر�ت”  “مليئة  �لأمريكية  �ل�شيا�شة  �أن 

�شيح�شل على ما يريد يف نهاية �ملطاف«.

بريطانيا تراقب الأحداث يف هوجن كوجن عن كثب 
 •• لندن-رويرتز:

قال وزير �خلارجية �لربيطاين جريميي هنت �أم�س �لأحد �إن باده تر�قب 
�لأح��د�ث يف هوجن كوجن عن كثب وتو��شل �ل�شغط على �حلكومة �ل�شينية 
لحرت�م �لبنود �لتي مت مبوجبها ت�شليم �مل�شتعمرة �لربيطانية لبكني. وقبل 
بيان  يف  هنت  ق��ال  �لثنني،  غ��د�  للت�شليم  و�لع�شرين  �لثانية  �لذكرى  حلول 
�إن بريطانيا توؤكد �لتز�مها �ل�شديد بالإعان �ل�شيني �لربيطاين �مل�شرتك 
�لأح��د�ث يف هوجن كوجن  “�شنو��شل مر�قبة  و�أ�شاف  �خلا�س بهوجن كوجن. 
�لأخ��رية يف هوجن كوجن جعلت من  “�لحتجاجات  قائا  و�أردف  عن كثب«. 
بالإعان  �ملتحدة  �ململكة  حكومة  �ل��ت��ز�م  �أن  على  �لتاأكيد  �أك��رب  ب�شكل  �ملهم 
تز�ل  ول  قانونا  ملزمة  معاهدة  �إنها  ر����ش��خ.  �مل�شرتك  �لربيطاين  �ل�شيني 
�شارية �ملفعول �ليوم مثلما كانت عند توقيعها و�مل�شادقة عليها قبل �أكر من 

ثاثني عاما«.
 

�لهدمي �عتقل ومت ��شتجو�به “لن�شاطاته يف �لقد�س«.
جاء  �لهدمي  �عتقال  �أن  �ل��وزي��ر  م��ن  مقرب  م�شدر  و���ش��رح 
على �لأرجح ب�شبب ن�شاطاته �لأخرية يف �ملدينة �ملتنازع عليها 
و�لتي �شملت مر�فقته للرئي�س �لت�شيلي �شيبا�شتيان بينيري� 
“قوة  ف���اإن  �مل�شدر  وبح�شب  �لأق�����ش��ى.  للم�شجد  زي��ارت��ه  يف 
كبرية من �شرطة وخمابر�ت �لحتال دهمت منزل �لوزير 
وقامت بعمليات تفتي�س يف منزله وم�شادرة �أجهزة �لهو�تف 
�لنقالة �خلا�شة به«. ومتنع �ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية �أي مظاهر 
�شيادية لل�شلطة �لفل�شطينية يف �لقد�س. ور�فق وزير �شوؤون 
م�شدر  و�شفها  �ل��ت��ي  جولته  يف  �لت�شيلي  �لرئي�س  �لقد�س 
ر�شمي يف �لوفد حينها باأنها “خا�شة«. و�أثارت زيارة بينيري� 
�أنها  �إ�شر�ئيل �لتي �حتجت عليها و�عتربت  للم�شجد غ�شب 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�لفل�شطينية  �ل�شلطة  يف  �لقد�س  ���ش��وؤون  وزي��ر  حمامي  �أك��د 
�شر�ح  �أطلقت  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  �أن  �أم�س  �لهدمي  ف��ادي 
وبح�شب  معه.  و�لتحقيق  �عتقاله  م��ن  �شاعات  بعد  �ل��وزي��ر 
مركز  من  �لهدمي  �لوزير  عن  �أف��رج  جبارة،  مهند  �ملحامي 

حتقيق �مل�شكوبية دون قيود.
وكانت �ل�شرطة �لإ�شر�ئيلية �عتقلت �شباح �لأحد �لوزير يف 
�ل�شلطة �لفل�شطينية و��شتجوبته، فيما �أكد م�شدر مقرب من 
�لوزير �أن �عتقاله مت من منزله يف �لقد�س �ل�شرقية. وقال 
�لناطق با�شم �ل�شرطة �لإ�شر�ئيلية ميكي روزنفيلد لفر�ن�س 
�لفل�شطينية فادي  �ل�شلطة  �لقد�س يف  �شوؤون  �إن وزير  بر�س 

�شانتياغو  مع  �ل�شابقة  و�لتفاهمات  للقو�عد  �نتهاكا  متثل 
يعرف  �ل��ذي  �لأق�شى  جممع  ويعترب  �لرئي�س.  زي��ارة  ب�شاأن 
من �أبرز �ملو��شيع �ملثرية  عند �ليهود با�شم “جبل �لهيكل”، 
وُي�شمح  �لفل�شطيني.  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��ن��ز�ع  يف  للح�شا�شيات 
لليهود بزيارة �ملوقع خال �أوقات حمددة، ولكن مُتنع عليهم 
حمامي  جبارة  مهند  و�أ�شار  �لتوتر�ت.  لتجنب  فيه  �ل�شاة 
“�لوزير يخ�شع للتحقيق يف مركز  �أن  �إىل  بيان  �لهدمي يف 
يدور  “�لتحقيق  فاإن  �ملحامي،  وبح�شب  �مل�شكوبية«.  حتقيق 
بال�شيادة  �لهدمي م�س  �أن  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  �دعاء  حول 
جانبه،  م��ن  �مل��ا���ش��ي«.  �لأ���ش��ب��وع  يف  �ل��ق��د���س  يف  �لإ�شر�ئيلية 
�إ�شر�ئيل  ��شتية  حممد  �لفل�شطينية  �حلكومة  رئي�س  طالب 

بالإفر�ج �لفوري عن �لهدمي.  

اإ�سرائيل تفرج عن وزير �سوؤون القد�س لدى ال�سلطة  

املعار�سة الفنزويلية تندد بوفاة ع�سكري حمتجز  
•• كراكا�س-اأ ف ب:

ن���دد �مل��ع��ار���س �ل��ف��ن��زوي��ل��ي خو�ن 
“تعر�س  ع�شكري  بوفاة  غو�يدو 
للتعذيب” يف �لحتجاز مل�شاركته 
�شد  “�لنقاب”  حم���اول���ة  يف 

�لرئي�س نيكول�س مادورو.
جهته  م�����ن  �ل����ق���������ش����اء  وت����ع����ه����د 
حول  “حمايد”  بتحقيق  �لقيام 
�أكو�شتا  ر�فايي�����ل  �لنقيب  وف���اة 

�أريفالو.
تطبيق  ع����رب  غ�����و�ي�����دو  و�أع�����ل�����ن 
“قتل  �أك���و����ش���ت���ا  �أن  �إن�������ش���ت���غ���ر�م 
بعدما عذبه رفاق �شاحه �لذين 

يطيعون �أو�مر �لديكتاتور«.
�لرئي�س  �أن  غ����و�ي����دو  وي���ع���ت���رب 
“ديكتاتوري”  م��ادورو  نيكول�س 
�لتي بقي  لل�شلطة”  و”مغت�شب 

�أعلن  �ل���ذي  �لفنزويلي  �ل��ربمل��ان 
ب������ه  و�ع��رتف��ت  رئ��ي�����ش��اً  نف�ش������ه 
�حلكومة  �أن  دول��������������ة،   50 ن��ح��و 
�أنه  نعتق������د  جعلن������ا  “�ش������تحاول 
لق�������د  ل،  لكن  تعث������ر...  �أو  وق��ع 

قت���������ل«.
�إىل  �لق�شية  �شيحيل  �أن��ه  و�أعلن 
و�ملفو�شة  �لأج��ن��ب��ي��ة  �حل��ك��وم��ات 
�ل�����ش��ام��ي��ة حل��ق��������وق �لإن�������ش���ان يف 
با�شيليه  مي�شال  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�لأ�شبوع  ك���ر�ك���ا����س  ز�رت  �ل���ت���ي 

�ملا�شي. 
“�إطاق  �إىل  ح���ي���ن���ه���ا  ودع��������ت 
�ل�شيا�شيني  �مل��ع��ار���ش��ني  �شر�ح” 
عددهم  ي�شل  �لذين  �ملحتجزين 
بح�شب  �شجني   800 ن��ح��و  �إىل 
غري  بينال”  “فورو  م��ن��ظ��م��ة 

�حلكومية.

�تهامات  �إىل  ي�����ش��ري  �أن  وب�����دون 
�أعلن بدوره �لنائب  “�لتعذيب”، 
�لعام لفنزويا طارق وليم �شعب 
�مل���ق���رب م���ن ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو، 
مو�شوعياً،  “حتقيقاً  �أن  م�شاء 
من  �شُيفتح  وحمايد�ً”  م�شتقًا 
�أجل حتديد ظروف هذه “�لوفاة 

�ملوؤ�شفة«.
�ل�شبت  ظهر  بعد  غ��و�ي��دو  ونقل 
ن�شاً  �ن�شتغر�م  على  ح�شابه  على 
للمحامية �لفنزويلية و�لنا�شطة 
�شوجو  تامار�  �لإن�شان  حقوق  يف 

�ملنفية يف ت�شيكيا.
وب��ح�����ش��ب ���ش��������������������وج�����و ف��ق��د مثل 
�ل��ن��ق��ي��ب �أك��و���ش��ت��ا �جل��م��ع��ة �أم���ام 
كر�ش����ي  “على  وه�����و  حم��ك��م��ة 
�آث��������ار  عليه  وظ��ه��رت  م��ت��ح��رك 

تعذيب خطرية«.

فيها بعد �نتخابات رئا�شية تر�ها 
عام  يف  نزيهة”  “غري  �ملعار�شة 

.2018
جمموعة  �إىل  �أك��و���ش��ت��ا  وي��ن��ت��م��ي 
�أوقفو�  �شخ�شاً   13 م��ن  موؤلفة 

“�نقاب”  لتورطهم يف حماولة 
تقول  م������������ادورو  �����ش����د  ف���ا����ش���ل���ة 
�حلكومة �لت�شافية �إنها مرتبطة 

بخو�ن غو�يدو.
رئي��������س  غ��و�ي��������������������دو،  و�ع���ت���رب 

ا�ستئناف املفاو�سات 
يف فنزويل قريبا 

•• كراكا�س-رويرتز:

قالت ثاثة م�شادر مطلعة �إن حكومة 
مادورو  نيكول�س  �لفنزويلي  �لرئي�س 
�ملعار�شة خو�ن جو�يدو  وفريق زعيم 
حماولة  يف  �مل��ف��او���ش��ات  �شي�شتاأنفان 
�لباد.  يف  ل����اأزم����ة  حل���ل  ل��ل��ت��و���ش��ل 
�ل��ث��اث��ة لرويرتز  �مل�����ش��ادر  و�أ���ش��اف��ت 
ب��ع��د ما  ي��ق��رر  ك���ا �جل��ان��ب��ني مل  �أن 
�أو�شلو  يف  �ملحادثات  �شيجري  ك��ان  �إذ� 
�ل�شابقة  �مل���ح���ادث���ات  �أج����ري����ت  ح��ي��ث 
�ث��ن��ان منهم  ب��ارب��ادو���س. وق���ال  �أم يف 
�لأ�شبوع.  ه���ذ�  ���ش��ت��ب��د�أ  �مل��ح��ادث��ات  �إن 
و����ش���ج���ع���ت �حل����ك����وم����ة �ل���رنوي���ج���ي���ة 
�لطرفني على �لجتماع  يف مايو و مل 
حلل  �تفاق  لأي  �لتو�شل  من  يتمكنا 
�لتي  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لأزم��ة 
�أجربت �أكر من 4 مايني فنزويلي 

على �لهروب للخارج.



االثنني    1   يوليو    2019  م   -   العـدد  12670  
Monday   1   July   2019  -  Issue No   1267014

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

CN 1026396:جاردينا للتجميل رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

�لبي�شاء للخياطة و�لقم�شة- فرع بني يا�س غرب
رخ�شة رقم:CN 1035980-5 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

�لعربي ملعد�ت �ل�شوبر ماركت
رخ�شة رقم:CN 1039303 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

 CN 2399399:شتار للعناية بال�شيار�ت رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

 CN 2575558:و�عي للماب�س رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

 CN 2818778:فينيو للتجارة رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

 CN 1813645:للتجارة �لعامة رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي �لربياين 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لكا�شيكي رخ�شة رقم:1191804 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نا�شر علي غلوم مو�شى �لعبيديل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف نادر عبد�هلل حممد زمان �ملرزوقي

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كوكونت �آي�س

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2490431 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل غمر�ن جمعه فرحان �لظاهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

CN للو�شاطة �لتجارية ذ.م.م  رخ�شة رقم:1043340 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فجر عبد�لهادي �لبكار �لنعيمي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة حممد �حمد هد�ف �ملنهايل

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دلع لاك�ش�شو�ر�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لهد�يا  رخ�شة رقم:2338454 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مبارك حمد �شامل يزرب �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
كيك  �ند  �ل�ش�����ادة/كاكاو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للحلويات رخ�شة رقم:2031223 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل وكيل خدمات/��شافة علي حممد علي عبد�هلل �جلابري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة د�ين ��شوريان %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف حممد ��شماعيل يو�شف
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �لق�شر �حل�شرمي 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2380171 
تعديل وكيل خدمات

��شافة �شلمان مالك عبد�لمام �لعيد�ين �ل بوعلي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شكينه �شعدي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دنيا لل�شفر ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2240172 

تعديل جن�شية �ل�شركاء

دناتا لل�شفريات �لعاملية DNATA WORLD TRAVEL من �ىل �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

NAJM TRAVEL LLC شافة جنم لل�شفريات ذ.م.م��

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

AL NAHDHA INVESTMENT LLC حذف �لنه�شة لا�شتثمار ذ.م.م

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

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غرين لنرتن للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة- �شركة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م رخ�شة رقم:2247497 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي ��شماعيل ر�هب %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد علي حممد ح�شن باطوق من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد علي حممد ح�شن باطوق من 100% �ىل %51

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

تعديل ��شم جتاري من/غرين لنرتن للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 GREEN LANTERN GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/غرين لنرتن لل�شيانة �لعامة و�ملقاولت ذ.م.م 
GREEN LANTERN FOR GENRAL MAINTENANCE AND CONTRACTING

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
�لملنيوم  لعمال  كومبو�شايت�س  �ل�ش�����ادة/بوند  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�حلديد ذ.م.م رخ�شة رقم:2080059 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شني �شالح �شامل �ل�شلحي �حلامد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كوتابر �مبيل ح�شني
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم �شيف �شامل �شعيد �لهنائي

تعديل �ل�شكل �لقانوين/ من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/بوند كومبو�شايت�س لعمال �لملنيوم و�حلديد ذ.م.م

BOND COMPOSITES ALUMINIUM AND IRON WORKS LLC

�ىل/بوند كومبو�شايت�س لعمال �لملنيوم و�حلديد-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 BOND COMPOSITES ALUMINIUM AND IRON WORKS -SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12667 بتاريخ 2019/6/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غريد ون )جي 1( ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2579895 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفة �حمد  حممد خلفان �لعلي %12
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خمي�س عبيد علي حمر عني �لظاهري %8.75
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد فار�س حممد �حمد �ملزروعي من 50% �ىل %70
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة غامن حممد  �لفندي غامن �ملزروعي %8.75
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ومربيه للت�شميم �لد�خلي

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2795261 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد حممد ميزر خليفه �ملهريي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد حممد ميزر خليفه �ملهريي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة هنيه �شفيق %49

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

تعديل �ل�شكل �لقانوين/ من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�ومربيه للت�شميم �لد�خلي

OMBRE INTERIOR DESIGNS
�ىل/�ومربيه للت�شميم �لد�خلي ذ.م.م 

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

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

اإعــــــلن رقــم: 2019-76

»ADAFZ00227« :اإلغـاء الرخ�سـة رقــم
�ضاحب الرخ�ضة: ديرن�س نيدرلند بي.يف.- فرع

Deerns Nederland B.V.- Branch

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�ضة املذكورة.

فعلى كل �ضخ�س اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�ضبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�ضوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12670 
بتاريخ 2019/7/1 العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

رايزينج �ستار لإدارة العقارات ذ.م.م
يعلن �مل�شفي �لقانوين/ مكتب �لدكتورة عائ�شة �خلزرجي للمر�جعه وتدقيق 
�شتار  ر�يزينج  �شركة/  وت�شفيه  بحل  قانونيون.  حما�شبون  ذ.م.م  �حل�شابات 
لإد�رة �لعقار�ت ذ.م.م رخ�شة جتارية رقم : CN-2518902 �شادرة عن د�ئرة 
لل�شركة  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب  �إنه  �أبوظبي  �لقت�شادية-  �لتنمية 
�ملذكورة �أعاه �ملوثق لدة كاتب �لعدل رقم حم�شر �لت�شديق 1908000970 

بتاريخ 2019/03/11 وتعيننا كم�شفي قانوين لل�شركة. 
 فعلى كل من له حق �أو ذمة لدى �ل�شركة �ملذكورة مر�جعة �مل�شفي خال خم�شة 
�شقط  و�إل  ملطالبته  �لثبوتية  �مل�شتند�ت  مع  �لن�شر  تاريخ  من  يوماً  و�أربعون 
رقم  مكتب  �لعنو�ن  للمر�جعة  �ملذكورة.   �ملهلة  �نق�شاء  بعد  �ملطالبة  يف  حقه 
102، �لطابق �لأول، بناية حممد �أحمد �ملحريبي، �شرق 18-3، �شارع �ل�شام، 
�أبوظبي، بريد   105485 026772225 �س.ب:  �أبوظبي، لا�شتف�شار هاتف: 

.mail@khazrajiaudit.com :لكرتوين�
امل�ضفي/ مكتب الدكتورة عائ�ضة اخلزرجي 
للمراجعة وتدقيق احل�ضابات ذ.م.م 

اإعــــــــلن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 
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عربي ودويل

اأول �ضناتورة    -  3
�ضوداء من كاليفورنيا

كامال  �ن�����ش��م��ت   ،  2016 ع����ام 
�ل�شيا�شية  �ل�����ش��اح��ة  �إىل  ه��اري�����س 
لنتخابات  �ل���رت����ش���ح  خ����ال  م���ن 
جمل�س �ل�شيوخ. ح�شلت على دعم 
خلافة  �لدميقر�طي  �حلزب  من 
�شترتك  �ل���ت���ي  ب���وك�������ش���ر،  ب����ارب����ر� 
�ملن�شب بعد 24 عاًما من �خلدمة 
�جل���ي���دة و�مل��خ��ل�����ش��ة. وب���دع���م من 
ب���ار�ك �أوب��ام��ا وج��و ب��اي��دن ، فازت 
يف �لنتخابات بح�شولها على 62 
و�أ�شبحت  �لأ����ش���و�ت،  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
�أول �شناتورة �شود�ء يف كاليفورنيا.
�شرعان ما فر�شت نف�شها كمعار�شة 
ق��وي��ة ل��دون��ال��د ت��ر�م��ب و�إد�رت�����ه. 
وتوؤيد كامال هاري�س �شيطرة �أكرب 
وتد�فع  �ل��ن��اري��ة،  �لأ���ش��ل��ح��ة  ع��ل��ى 
�ملتجددة.  �ل��ط��اق��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ن 
�ل�شحية،  بال�شيا�شة  يتعلق  وفيما 
قانون  مل�����ش��روع  ع��ن دعمها  �أع��ل��ن��ت 
للجميع”  �ل�����ش��ح��ي��ة  “�لرعاية 
�لذي  ���ش��ان��درز،  ب��ريين  لل�شيناتور 
تاأمني �شحي  نظام  لإن�شاء  يهدف 

للجميع.

برزت عند   -  4
ال�ضتماع لربيت كافانو

ا  �أي�شً ه��اري�����س  ك���ام���ال  ����ش��ت��ه��رت 
�لتي  �ل��ل�����ش��ي��ق��ة،  ب��ا���ش��ت��ج��و�ب��ات��ه��ا 
�لأحيان،  بع�س  يف  ق��ا���ش��ي��ة  ك��ان��ت 
�ملهمة.  �ل���ش��ت��م��اع  جل�شات  خ���ال 
2018 يف  ع����ام  ك��م��ا ه���و �حل�����ال 
للمحكمة  �ملحافظ  �ملر�شح  جل�شة 
�ل��ع��ل��ي��ا ب��ري��ت ك��اف��ان��و، �ل����ذي كان 
�لهجوم عليه، ب�شكل خا�س، جر�ء 

قربه من تر�مب.
»ه����ل حت���دث���ت ع���ن حت��ق��ي��ق مولر 
�شركة  يف  ي��ع��م��ل  ���ش��خ�����س  �أي  م���ع 
كا�شويتز بن�شون توري�س ، �ل�شركة 
وهو  كا�شويتز  م��ارك  �أ�ش�شها  �لتي 
حمامي دونالد تر�مب �ل�شخ�شي؟ 
�شيدي”،  �إج��اب��ت��ك��م  م���ن  ت����اأك����دو� 
جل�شة  خال  كافانو  لربيت  قالت 
�ل�شيوخ.  جمل�س  �أم����ام  ����ش��ت��م��اع��ه 
وط��ي��ل��ة ث���م���اين دق���ائ���ق ط��وي��ل��ة ، 
مل ت��ن��ح��رف ك���ام���ال ه��اري�����س عن 
�إىل ح��د تكر�ر  حم��وره��ا، وذه��ب��ت 

�ل�شوؤ�ل نف�شه 15 مرة.

5 - على خطى اأوباما
ي����ق����ارن �ل����ك����ث����ريون ب����ني ك���ام���ال 
هاري�س وبار�ك �أوباما. فعلى غر�ر 
�ل��ذي ل ي��ز�ل �ل��رم��ز يف �لوليات 
�ملتحدة، لديها خربة �شنتني فقط 
يف �ل��ك��ون��غ��ر���س ع��ن��د �لإع����ان عن 
هاري�س  ل��ك��ام��ال  ك��م��ا  ت��ر���ّش��ح��ه��ا. 
ا  �أي�شً ت���ذك���رن���ا  �أج���ن���ب���ي���ة،  ج�����ذور 
�لذي كان و�لده  �ل�شابق  بالرئي�س 
ك��ي��ن��ًي��ا. وم��ث��ل ب����ار�ك �أوب���ام���ا عام 
2008 ، فاإن �شيناتورة كاليفورنيا 
هي  �ل�شخ�س �لأ�شود �لوحيد �لذي 
�لتاأهل  ب��ب��ط��اق��ة  ل��ل��ف��وز  ي��رت���ش��ح 
�لدميقر�طية ، من بني �ملر�شحني 

�لأربعة و�لع�شرين. 
�لت�شويت  نو�يا  يف  حاليا  �لر�بعة 
ب���امل���ائ���ة من   7 ب��ح�����ش��ول��ه��ا ع���ل���ى 
�لأ������ش�����و�ت ، ف���ق���د ت���ك���ون �إح�����دى 

مفاجاآت �لنتخابات.

•• الفجر - اإعداد 
خرية ال�سيباين

�إن��ه��ا �شاحبة �جل��ائ��زة �ل��ك��ربى يف 
هذ�  دمي��ق��ر�ط��ي��ة  م��ن��اظ��ر�ت  �أول 
، ورغم  ك��ام��ال هاري�س  �لأ���ش��ب��وع: 
تر�جعها يف ��شتطاعات �لر�أي يف 
�لأ���ش��ه��ر �لأخ�����رية، وّج��ه��ت �شربة 
ق��وي��ة ���ش��د �مل��ر���ش��ح��ني ج��و بايدن 
وب�������ريين �����ش����ان����درز �خل���م���ي�������س يف 

ميامي.
�ل�شابقة  �لعامة  �ملدعية  مل تتفوق 
يف كاليفورنيا على مناف�شيها فقط 
�ل��ذي قدمته،  �لعر�س  خ��ال  من 
�شربة  ����ا  �أي���������شً وج����ه����ت  ول���ك���ن���ه���ا 
قا�شية جلو بايدن، مت�شّدر جميع 
�لوقت  يف  �ل�������ر�أي  ����ش��ت��ط��اع��ات 
�حلايل. ويف ما يلي �لأ�شباب �لتي 
�عتبارها رقما �شعبا يف  �إىل  تدفع 
�ل�شباق وق��ر�ءة �ألف ح�شاب لها يف 

بقية م�شو�ر �حلملة.

ح�ضرت جو بايدن يف الزاوية
�ل�شابق  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  خ�شر  �إذ� 
فان  �لأوىل،  �جلولة  �أوباما  ب��ار�ك 
كامال كانت �مل�شوؤولة، جزئيا على 
�لكاليفورنية  ب���دت  ف��ق��د  �لأق�����ل، 
قا�شية جد� يف عدة مر�ت على جو 

بايدن:
- وّق���ع���ت ع��ل��ى و�ح�����دة م���ن �أق���وى 
حلظات �لنقا�س بتوبيخه لتعليقاته 
�لأخرية على نو�ب يوؤيدون �لف�شل 
قد جاملهم وعمل  كان  �لعن�شري 
�ملا�شي:  �لقرن  �شبعينات  معهم يف 
�شخ�شًيا،  �لأم����ر  ج��رح��ن��ي  “لقد 
قالت، و��شعة بايدن  وكان موؤملًا”، 

يف ورطة.
�ل�شيا�شة  مب��ع��ار���ش��ة  �ت��ه��م��ت��ه  ث���م 
�لعمومية �لتي نقلت �لأطفال من 
�أحياء �ل�شود �إىل �ملد�ر�س �أغلبيتها 
فتاة  ه��ن��اك  “كانت  �ل��ب��ي�����س:  م��ن 
�جليل  �إىل  تنتمي  كاليفورنيا  يف 
يلتحقون  �ل����ذي����ن  م����ن  �ل����ث����اين 
كل  باحلافلة  �لعمومية  باملدر�شة 
�ل�شغرية  �لفتاة  تلك  وكانت  ي��وم، 
�شديد.   ب��ت��اأث��ر  �أ���ش��اف��ت  �أنا”،  ه��ي 
�للقطة مت  ه��ذه  �أن  �لو��شح  وم��ن 
ح�شابها  ون�شر  جيًد�،  لها  �لإع��د�د 
من  قليلة  دقائق  بعد  تويرت  على 
و�لأ�شود  بالأبي�س  �شورة  �لنقا�س 

للفتاة كامال هاري�س �ل�شغرية.

ح�ضور يوؤهلها
ك��اري��زم��ات��ي��ة وج��ذ�ب��ة ، و����ش��ح��ة ، 
ك��ام��ال هاري�س  �أظ��ه��رت  ق��ت��ال��ي��ة: 
م�شاء �خلمي�س �أن لديها �حل�شور 
ي��ج��ع��ل منها  �ل������ذي  �ل���������ش����روري 
م���ر����ش���ح���ة دمي���ق���ر�ط���ي���ة ج���ي���دة. 
ووّق���ع���ت �ل�����ش��ي��ن��ات��ورة ع���ن ولي���ة 
يف  مد�خلة  �أب���رز  على  كاليفورنيا 
و�شط  ذ�تها  موؤكدة  �ل�شهرة،  تلك 
تريد  ل  “�أمريكا  ع��ام��ة:  ���ش��ج��ة 
معركة د�خل مطعم، �إنها تريد �أن 
فوق  �لطعام  �شن�شع  كيف  ت��ع��رف 
ت�شفيق  و���ش��ط   ، ق��ال��ت  �ملائدة”، 

�جلمهور.
وكما هو �حلال يف جل�شات ��شتماع 
بريت كافانو وويليام بار يف جمل�س 

�أن  �لكاليفورنية  �أظهرت   ، �ل�شيوخ 
م��ا���ش��ي��ه��ا ك��م��دع��ي��ٍة ع���ام���ة يجعل 
م��ن��ه��ا حم������اورة ���ش��ر���ش��ة، ك��م��ا �نه 
�ختيار  عند  ت��زن  قد  وميزة  حجة 

من �شيو�جه دونالد تر�مب.

»املر�ضح املثايل«
�أنهت كمال هاري�س �شل�شلة �شيئة. 
ف��ب��ع��د ح��م��ل��ة م��ب��ك��رة ر���ش��خ��ت��ه��ا يف 
كمر�شحة  �ل�������ر�أي  ����ش��ت��ط��اع��ات 
و�شاندرز  بايدن  ور�ء  قوية  ثالثة 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف  ���ش��ن��ات��ورة  ف�شلت   ،
�ل�شعود، وجتّمدت يف �ملركز �لر�بع 
�لوطنية  �ل����ر�أي  ����ش��ت��ط��اع��ات  يف 
�ليوم،  موؤكد�  و�أ�شبح  �أبريل.  منذ 
�أثره  �ملناظرة �شيجد  �أد�ءه��ا يف  �أّن 

�ل������ع������ام مل����ق����اط����ع����ة �ألم��������ي��������د� يف 
مدعية  �نتخابها  مت  �لت�شعينات، 
عامة ملنطقة �شان فر�ن�شي�شكو عام 
عام  ���ش��ن��و�ت،  �شبع  وبعد   .2003
2010، مت �نتخابها مدعية عامة 
�لتجديد  و�شيتم  كاليفورنيا.  يف 

لها عام 2014 لفرتة ثانية.
ولي���ت���ه���ا، و�شعت  ف���رتت���ي  خ����ال 
مل�شاعدة  برناجًما  هاري�س  كامال 
�ل�������ش���ب���اب ع���ل���ى �إع��������ادة �لن����دم����اج 
�جل���رمي���ة،  �إىل  �ل����ع����ودة  ل��ت��ق��ل��ي��ل 
، كما  �نتقاد�ت  ا  �أي�شً لكنها جذبت 
حدث عندما رف�شت تزويد �شرطة 
 ، متحركة  ب��ك��ام��ري�ت  كاليفورنيا 
مكافحة  �إىل  ي��ه��دف  �إج����ر�ء  وه���و 

عنف �ل�شرطة.

ب��ع��د �ن��ف�����ش��ال و�ل��دي��ه��ا ، وه���ي يف 
�ل�����ش��اب��ع��ة م����ن ع���م���ره���ا ، غ�����ادرت 
كامال هاري�س للعي�س مع و�لدتها 
و�شقيقتها يف مونرتيال طيلة �شت 
�لثانوية،  �مل��در���ش��ة  ب��ع��د  ���ش��ن��و�ت. 
�لتحقت بجامعة �ل�شود �لتاريخية، 
جامعة هو�رد بو��شنطن �لعا�شمة ، 
وتخرجت منها يف جمال �لقانون.

النائب العام   -  2
 ال�ضابق لكاليفورنيا

للنائب  كم�شاعدة  عملت  �أن  بعد 

يف ��شتطاعات �لر�أي �لقادمة.
حملة  ب��د�ي��ة  ن�شبيا  حجبتها  لقد 
بيت  ���ش��ع��ود  ث���م  �أورورك،  ب��ي��ت��و 
بوتيجيج ، وبات على كامال هاري�س 
�لإعامية  �ل��ت��غ��ط��ي��ة  �����ش���ت���ع���ادة 
على  �ل��ع��زف  م��ن  �شتمكنها  �ل��ت��ي 

مناظرتها �لناجحة.
�شنة   54  ، هاري�س  ك��ام��ال  تطمح 
�شود�ء  رئي�شة  �أول  �أن ت�شبح  �إىل   ،
�أقل تعبري� عن  �ملتحدة.  للوليات 
و�رين  �إليز�بيث  من  �حل��زب  ي�شار 
�لكاليفورنية  �ملر�شحة  خ��رج��ت   ،

حيث  �لنقا�شات،  تلك  م��ن  م��ع��ّززة 
قدمت كامال هاري�س وجها جامعا 
وموحد�، باإمكانه �أن يجني �أ�شو�ت 
�شرورية  ���ش��ت��ك��ون  �ل��ت��ي  �ل��و���ش��ط 
عام  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  على  للتغلب 

.2020
وف��ي��م��ا ي��ل��ي خ��م�����ش��ة �أ���ش��ي��اء يجب 

معرفتها عن هذه �ملر�شحة:

اأم هندية واأب جامايكي  -  1
�ملقد�س”  “�للوت�س  تعني  ك��ام��ال 
ب��ال��ل��غ��ة �ل��ه��ن��دي��ة. ول�����دت يف 20 

 ، �أوك�����ان�����د  يف   1964 �أك���ت���وب���ر 
و�أب  ه��ن��دي��ة  �أم  م��ن   ، كاليفورنيا 

جامايكي.
�لتقيا يف جامعة   كان و�لد�ها قد 
عندما  �شنو�ت  ب�شع  قبل  بريكلي 
�ل��ط��اب �لأجانب.  ب��ني  ك��ان��ا م��ن 
�ب���ن���ة �شفري  �أ���ش��ب��ح��ت و�ل���دت���ه���ا، 
ه��ن��دي ، �أخ�����ش��ائ��ي��ة م��ع��رتف بها 
يف جم��ال ���ش��رط��ان �ل��ث��دي ، بينما 
�أ�شتاذ  درج���ة  ع��ل��ى  و�ل��ده��ا  ح�شل 
�شتانفورد  جامعة  يف  �لقت�شاد  يف 

�ملرموقة.

كاريزما وح�شور قوي

ح�شرت بايدن يف �لزتوية

كامال.. �شيدة �ملناظرة با منازع

على خطى بار�ك �وباما

مر�شحة لن تكون مفاجاة �لدميقر�طيني

النتخابات الرئا�ضية الأمريكية:

لهذا �ستكون كامال هاري�س رقما �سعبا يف ال�سباق...
رغم تراجعها يف ال�ضتطالعات الأخرية، �ضّددت �ضربة قوية للمر�ضحني بايدن و�ضاندرز

ما�ضيها كمدعيٍة عامة يجعل منها حماورة �ضر�ضة، وميزة قد تزن عند اختيار من �ضيواجه ترامب

اأداوؤها اجليد يف املناظرة �سيجد اأثره يف ا�ستطلعات الراأي القادمة
حيازتها  اأكـــدت 
ملـــــــــــوؤهـــــــــــالت
ـــــــة مـــــــواجـــــــه
تـــــــــــرامـــــــــــب، 
ــــــدت  ــــــض ــــــ� وح
جــمــيــع عــالمــات 
ــح املــثــايل املــر�ــض

ـــــــة  ـــــــع ـــــــراب ال
حـــــــالـــــــيـــــــا يف 
الت�ضويت،  نوايا 
قـــــــــد تـــــكـــــون 
كـــامـــال اإحــــدى 
مـــــــفـــــــاجـــــــاآت 
النـــتـــخـــابـــات

انتخابات ا�سطنبول اأكرب انتكا�سة يف م�سرية اأردوغان •• وا�سنطن-وكاالت:

�ملتخ�ش�س يف  ه��ول�����ش��م��ان،  ج���ون  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ف 
�لنتخابات  نتيجة  �ل�شيا�شية،  �ملخاطر  ��شت�شار�ت 
�نتكا�شة  �أك��رب  باأنها  ��شطنبول  �لأخ��رية يف  �لبلدية 
طيب  رجب  �لرتكي  للرئي�س  �ل�شيا�شية  �مل�شرية  يف 
�أردوغان باعتباره �لقائد �لرئي�شي لرتكيا منذ 16 
�خلاطئة  �أردوغ����ان  ح�شابات  �أن  �إىل  م�شري�ً  ع��ام��اً، 
وغطر�شته قد �أ�شفر� عن حتويل نك�شة ب�شيطة �إىل 
ُتقهر  �لتي ل  �أردوغ���ان  �أزم��ة وجودية، وباتت هالة 

�ل�شحية �لكربى لنتخابات ��شطنبول.
وُي�شري هول�شمان، يف مقال ب�شحيفة “ذ� �آر�ب نيوز”، 
يتزعمه  �لذي  و�لتنمية،  �لعد�لة  حزب  خ�شارة  �إىل 
�أردوغ��ان، لانتخابات �لبلدية يف مدينة ��شطنبول 
يف �نتخابات مار�س)�آذ�ر( �ملا�شي وفوز مر�شح حزب 

�ل�شعب �جلمهوري �أكرم �إمام �أوغلو، ولكن �أردوغان، 
�لذي مل يعتد على �خل�شارة،  �لرئي�س �ل�شتبد�دي 
�ل�شيق  �لهام�س  ب�شبب  �لنتخابات  ب��اإع��ادة  طالب 
للفوز )13 �ألف �شوت فقط( و�شغط على �ملجل�س 

�لنتخابي �لرتكي للقيام بذلك. 
“يف  �مل��ق��ال:  ك��ات��ب  وي��ق��ول  خاطئة..  ح�ضابات 
ذلك �لوقت، بد� �لأم��ر جمرد خطوة �أخ��رى كئيبة 
يف طريق �أردوغ��ان لتحطيم بقية �ملجتمع �لرتكي، 
ولكن ما حدث كان �شيئاً م�شحكاً ومثري�ً لل�شخرية؛ 
فقد �حت�شد ناخبو ��شطنبول، �لغا�شبون من �إهانة 
�أكرم  ح��ول  و�لتفو�  ل��ق��ر�ره��م،  �لو��شحة  �أردوغ����ان 
 54% بن�شبة  مقنعاً  ف���وز�ً  ومنحوه  �أوغ��ل��و،  �إم���ام 

 23 �لأ����ش���و�ت يف  ف��رز  �إع����ادة  %45 يف  يف مقابل 
ح�شابات  �أن  و�ل���و�ق���ع  �جل����اري.  ي��ون��ي��و)ح��زي��ر�ن( 
�أردوغ�������ان �خل��اط��ئ��ة وغ��ط��ر���ش��ت��ه ق���د �أ���ش��ف��رت عن 
حتويل نك�شة ب�شيطة �إىل �أزمة وجودية، وباتت هالة 
�لكربى  �ل�شحية  ُتقهر  ل  �لتي  �أردوغ����ان  ح�شانة 
لنتخابات ��شطنبول«.  ويو�شح �لكاتب �أن �ملعار�شة 
�لرتكية ت�شيطر �لآن على مدن متثل قر�بة 70% 
ت�شع من  �لإج��م��ايل لرتكيا، مع  �ملحلي  �لناجت  من 
�أكرب ع�شر مناطق ح�شرية يف �لباد يحكمها عمدة 
�خلم�س  �ل�شنو�ت  م��د�ر  على  باملعار�شة  يرتبطون 
�لقادمة. وُتعد ��شطنبول نف�شها �أكرب مدينة ومركز 
جتاري يف تركيا، ومثلت %31 من �إجمايل �لناجت 

يف غ�����ش��ون �ل�����ش��ن��و�ت �لأرب�����ع �مل��ق��ب��ل��ة ع��ن��د �إج����ر�ء 
�لنتخابات �لرئا�شية �لقادمة. 

وي�شف �لكاتب �أعد�ء �أردوغان باأنهم قوى متباينة 
�لناحية  م��ن  �شعيفة  �أي�����ش��اً  �أن��ه��ا  ك��م��ا  منق�شمة، 
�ل��د���ش��ت��وري��ة ب�����ش��ب��ب �ن��ت��ه��اج ت��رك��ي��ا ل��ن��ظ��ام �حلكم 
�إن معظم  �مل���رك���زي، ح��ي��ث  �ل��ط��اب��ع  �ل��ف��رن�����ش��ي ذي 
�لباد  �ل��ك��ربى يف  �مل���دن  �ل��ازم��ة لإد�رة  �لأم����و�ل 
تتدفق مبا�شرة من �لق�شر �لرئا�شي يف �أنقرة. ومن 
�لناحية  من  �أردوغ���ان كرمياً  يكون  �أن  �ملرجح  غري 
�ملتز�يدة  �شيطرته  ع��ن  ف�شًا  �أع��د�ئ��ه،  م��ع  �ملالية 

على بريوقر�طية �لدولة و�لإعام و�جلي�س.
لي�شت  �ل�شيا�شية  �لنتكا�شة  �أن  �ملقال  كاتب  وي��رى 

�ملحلي �لإجمايل للباد يف عام 2017. 
�لكاتب  اأردوغان ..ويعترب  نهاية هيمنة حزب 
�ملذهل  �ل�شعب �جلمهوري  �نت�شار مر�شح حزب  �أن 
قد كتب نهاية هيمنة حزب �لعد�لة و�لتنمية �لتي 
��شتمرت 25 عاماً يف �ملدينة �لتي بد�أ منها �أردوغان 
على  ولكن  للبلدية.  كرئي�س  �ل�شيا�شية  م�شريته 
�إل  �ملحلية،  �لن��ت��خ��اب��ات  نتائج  �أه��م��ي��ة  م��ن  �ل��رغ��م 
)�شو�ء  �ل�شيا�شيني  �أردوغ���ان  �أع��د�ء  من  �لعديد  �أن 
و�ملعار�شة  و�لتنمية  �لعد�لة  �حل��اك��م  حزبه  د�خ��ل 
بقيادة حزب �ل�شعب �جلمهوري و�لأحز�ب �لكردية 
يكفي  لي�شو� يف موقف حقيقي قوي مبا  �ملختلفة( 
لإ���ش��ق��اط��ه، وع��ل��ي��ه��م �ل��ك��ف��اح ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل���ك حتى 

�لتهديد  �إن  حيث  �أردوغ����ان  يو�جههه  خطر  �أك���رب 
يكمن  م��ع��دودة  �أي��ام��ه  �ل��ذي رمب��ا يجعل  �لأ�شا�شي 
�إنه  بالقت�شاد،  �لكامل  �شبه  وجهله  غطر�شته  يف 
�لأرجح  على  �شيقود  �ل��ذي  �ملُهمل  �لد�خلي  �لعامل 

�إىل �شقوطه. 
اأزمة اقت�ضادية.. وبعد فرتة وجيزة من و�شول 
)كرئي�س   2003 ع���ام  يف  �ل�شلطة  �إىل  �أردوغ�����ان 
ل���ل���وزر�ء يف �ل��ب��د�ي��ة ث���م رئ��ي�����س ل��ل��ب��اد(، �شهدت 
�إد�رتها  �أردوغ��ان  تركيا طفرة �قت�شادية، وقد ترك 
و�أب��رزه��م عبد �هلل غول،  �إىل ح��د كبري  ل��اآخ��ري��ن 

“ذر�عه �لأمين” �آنذ�ك و�لذي �شار خ�شماً �لآن.
ود�فع �أردوغان، �لذي مل يكن �أبد�ً مهتماً بالقت�شاد، 
عن منوذج �قت�شادي غري تقليدي يرتكز على منو 
ق�شري �لأج����ل م��دع��وم م��ن �لئ��ت��م��ان وم��ب��ن��ي على 

�شناعة �لبناء و�ل�شتهاك �ملحلي �ملتز�يد. 
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ا�س كيه للكمبيوتر والت�سالت- ذ.م.م 
ذ.م.م  و�لت�شالت-  للكمبيوتر  كيه  ��س  �شركة  �شركاء  قر�ر  على  بناء 
رقم  حتت   2019/06  /27 بتاريخ  �لعدل  كاتب  لدى  �مل�شدق   –

. )1903006528(
�لت�شفية  �أعمال  بدء  عن  و�شركاه  عبا�س  �أ�شعد   / �مل�شفى  نحن  نعلن   
د�ئرة  من  �ل�شادرة   ، ذ.م.م  و�لت�شالت-  للكمبيوتر  كيه  ��س  ل�شركة 
له  من  فكل   CN-2354698 بالرقم  �لقت�شادية-�بوظبي   �لتنمية 
مطالبة �أو حقوق على �ل�شركه �ملذكوره �أعاه عليه �لتقدم مبطالبته مع 
�مل�شتند�ت �ملوؤيده لذلك �إىل �مل�شفى وذلك خال �لدو�م �لر�شمى وملدة 
) 45 ( يوما من تاريخ �لإعان، وكل من مل يتقدم خال �ملده �ملحدده 

بالإعان ي�شقط حقه باملطالبة . 
 – تاور  �أدك�س  بناية    - �لرمي  جزيرة   - �أبوظبى    : �مل�شفى  عنو�ن 
 : فاك�س   –  026282650  : تليفون   3505 رقم  مكتب   35- �لطابق 

asad.abbas@abbasaccounting.ae :026282655 �مييل
امل�ضفى/اأ�ضعد عبا�س و�ضركاه
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�سركة العهد لأعمال البل�سرت- ذ م م
�جتماع  قر�ر  مبوجب  �نه  �حل�شابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن 
بحل   2019/06/30 بتاريخ  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية 

وت�شفية �شركة
�شركة �لعهد لأعمال �لبا�شرت - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي
CN-1165194 بالرقم 

فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى 
�س.ب    037378989 فاك�س    037378999 رقم  هاتف  �ملعني 
202075 – مدينة �لعني – �شناعية هيلي بناء عبد �هلل حممد 
علي �ل�شحي و�خرون مكتب رقم )3( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، 

وذلك خال مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعان
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اإعــــــــــالن
للمو�د  �شليم  حممد  ماركت  �ل�ش�����ادة/�شوبر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لغذ�ئية ذ.م.م  رخ�شة رقم:1109698 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة غالب عبد�هلل �شلطان �شيف �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شليم مون�شي مياه
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/م�شبح م�شلم علي خمي�س �لظاهري

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

تعديل ��شم جتاري من/�شوبر ماركت حممد �شليم للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
MOHAMMAD SALIM FOODSTUFF SUPERMARKET LLC

�ىل/�شوبر ماركت لز�رو- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
LAZZARO SUPERMARKET- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة رملة �لفر�عنه لل�شيانة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�شة رقم:1133582 

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة رملة �لفر�عنه لل�شيانة �لعامة

RAMLA AL FARAENA GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�ىل/رملة �لفر�عنه للعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة 

RAMLA ALFARAENA REAL ESTATES AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

�لزمول لتجارة �لطار�ت وتبديل �لزيوت
 رخ�شة رقم:CN 1739035 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

جريد لعمال �لملنيوم و�لزجاج
 رخ�شة رقم:CN 2591186 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

 CN 2537369:لتجارة مو�د �لبناء رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

 CN 1112388:بيار حممد رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل جرين لين لت�شليح 

CN �لغطا�شات و�مل�شخات رخ�شة رقم:2289339 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عمر�ن حممد عبد�هلل %100

تعديل وكيل خدمات
��شافة حممد مبارك حممد زيتون �ملهريي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مبارك حممد زيتون �ملهريي

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبد�ع �لفاخر للحلويات 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب وفروعها رخ�شة رقم:2649654 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شايع علي نا�شر علي �لحبابي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�شن �جلهماين
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ديجيتال للماب�س 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لر�شمية رخ�شة رقم:2373479 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل مطر غميل عبيد �لنعيمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

CN �لهند�شية لاملنيوم و�لزجاج رخ�شة رقم:1134951 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي خمي�س علي �شعيد �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حمد عبد�هلل حممد �لنيادي

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

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

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

�ملطاوعة �لتجارية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1032462 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ر��شد حممد نا�شر ر��شد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد نا�شر ر��شد مانع �ملن�شوري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

للنقليات و�ملقاولت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2715974 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هادف �شعيد فاح �شعيد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شفر ر��شد �شاهني �لق�شيلي �ملن�شوري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

و�حلد�دة �مل�شلحة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1076953 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هادف �شعيد فاح �شعيد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شفر ر��شد �شاهني �لق�شيلي �ملن�شوري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

للنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2716054 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هادف �شعيد فاح �شعيد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شفر ر��شد �شاهني �لق�شيلي �ملن�شوري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1 

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

 CN 2550782:لبيع �ملاب�س �جلاهزة  رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 



االثنني    1   يوليو    2019  م   -   العـدد  12670  
Monday   1   July   2019  -  Issue No   12670

19191917

الفجر الريا�ضي

•• اإيطاليا ح�سن رفعت

�حلادية  يف  ينطلق  �أن  �مل��ق��رر  م��ن 
ع�����ش��رة م��ن ���ش��ب��اح �ل��ي��وم �لثنني 
�لتا�شعة   “ �لإم����������ار�ت  ب��ت��وق��ي��ت 
�ل���ت���دري���ب  �إيطاليا”  ب���ت���وق���ي���ت 
�لعامل  بطولة  ملناف�شات  �لر�شمي 
لرماية �لأطباق ثاين �أكرب بطولة 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  ب��ع��د  �ل���رم���اي���ة  يف 
�لأ����ش���ل���ح���ة فيما  ل���رم���اي���ة ج��م��ي��ع 
ي�شهد يومي غد وبعد غد �لثاثاء 
�لر�شمية  �مل��ن��اف�����ش��ات  و�لأرب�����ع�����اء 

ور�م����ي����ة  ر�ٍم   582 مب�������ش���ارك���ة 
دول   12 بينها  دول��ة   83 ميثلون 
و�لبحرين  �لإم������ار�ت  ه��ي  ع��رب��ي��ة 
و�ل�شعودية و�لكويت وعمان وقطر 
و�لأردن  و�ل��ع��ر�ق  وم�شر  و�مل��غ��رب 
�لكويت  وت���ع���د  ول���ب���ن���ان  و����ش���وري���ا 
�مل�شارين  ب���ني  �لأ����ش���خ���م  �ل��ب��ع��ث��ة 
ر�ٍم  ب12  ت�����ش��ارك  ح��ي��ث  �ل���ع���رب 
�أما  ور�م��ي��ة  ر�ٍم   11 ع��م��ان  تليها 
�ملنتخب �لأكرب عدد� فهو �ملنتخب 
33 ر�ٍم ور�مية  �لإيطايل �مل�شيف 
منتخب  �لثانية  �ملرتبة  يف  وي��اأت��ي 

29 ر�ٍم ور�مية ثم منتخب  �لهند 
�ل�شني 28 ر�ٍم ور�مية  ثم رو�شيا 
بريطانيا  ثم   24 �أمريكا  ثم   25

و�لت�شيك 21 ر�ٍم ور�مية .
ول�����ع�����ل �ل����ك����ث����ري م������ن �مل�����درب�����ني 
�لتدريب  ع��ل��ى  ي��ع��ول��ون  و�ل���رم���اة 
وخا�شة  بطولة  كل  قبل  �لر�شمي 
�ل��ب��ط��ول��ة �حل��ال��ي��ة لأن���ه���ا بطولة 
ر���ش��م��ي��ة ب�����ش��رف �ل��ن��ظ��ر ع��ن �أنها 
غ�����ري م����وؤه����ل����ة ومت����ث����ل �ل����ربوف����ة 
�لر�مي  وم�شتوى  حل��ال��ة  �خل���رية 
وو�شع  و�لروؤية  �ل�شاح  وجاهزية 

�لتي  �لنف�شية  و�ل�شغوط  �ل��رم��ي 
موؤثرة  ع��و�م��ل  وك��ل��ه��ا  ت�شاحبها 
هذه  يف  وميثلنا  �لأه��م��ي��ة  وب��ال��غ��ة 
�ل��ب��ط��ول��ة ث��اث��ة رم����اة ف��ق��ط هم 
�شيق�س  �ل����ذي  �ل���ع���ري���اين  ظ��اه��ر 
غد  ي��وم  منتخبنا  م�شاركة  �شريط 
�ل��ث��اث��اء يف رم��اي��ة �لأط���ب���اق من 
�حلفرة “ �لرت�ب “ فيما �شي�شارك 
ك����ل م����ن ���ش��ي��ف ف��ط��ي�����س وحممد 
�لأطباق  رماية  م�شابقة  يف  ح�شن 
يومي  �ل�شكيت”   “ �لأب�����ر�ج  م��ن 
�جلمعة و�ل�شبت �ملقبلني �ملو�فقني 

. �جلاري  يوليو  و6   5
وت��ع��د �ل��ب��ط��ول��ة �حل��ال��ي��ة ه��ي �أول 
قامت  “حيث  ذك���ي���ة   “ ب���ط���ول���ة 
�ملتخ�ش�شة  �ل�������ش���رك���ات  �إح�������دى 
ب��اب��ت��ك��ار جهاز  �ل���رم���اي���ة  ع����امل  يف 
ي�شاعد  للغاية  �شغري  �ل��ك��رتوين 
ت�شجيل  ع���ل���ى  و�ل�����ر�م�����ي  �مل�������درب 
ن��ت��ي��ج��ة �ل���رم���ي �خل���ا����ش���ة ب���ه مبا 
فيها �لأط���ب���اق �ل��ن��اج��ح��ة �ل��ت��ي مت 
��شطيادها �أو �لتي �أخفق فيها ويف 
�أية حمطة وهل من �لطلقة �لأوىل 
�لرمي  و���ش��رع��ة  ؟  �ل��ث��ان��ي��ة  م��ن  �أم 

و�شرعة �لأطباق ودرجة �لنحر�ف 
�لأم���ور  م��ن  �لزو�يا”وغريها   “
�لنتائج حلظيا  ورب��ط هذه  �لفنية 
للر�مي  �لذكي  �لهاتف  جهاز  على 
�أو�ملدرب لكي يتابع م�شتوى �لرمي 

عقب �جلولة مبا�شرة .

“�لذكية”  �لبطولة  �أهمية  وتاأتي 
�لعامل  ك��اأ���س  بطولة  ت�شبق  كونها 
يف  �إقامتها  �ملقرر  �لأطباق  لرماية 
وحتى   13 م��ن  �ل��ف��رتة  يف  فنلند� 
�آخر  وه��ي  �ملقبل  �أغ�شط�س   23
�لألعاب  ل�����دورة  ل��ل��ت��اأه��ل  ب��ط��ول��ة 

لأغلب   2020 طوكيو  �لأومل��ب��ي��ة 
معظم  �خ��ت��ت��م��ت  �أن  ب��ع��د  �ل���رم���اة 
وكان  لاأوملبياد  �ملوؤهلة  �لبطولت 
�آخرها بطولة �أوروبا يف بيارو�شيا 
�شوى  يتبق  �مل��ا���ش��ي ومل  �لأ���ش��ب��وع 

بطولتي �آ�شيا و�أفريقيا .

•• دبي -الفجر

 ت����وج ف���ري���ق �ل��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م عرب 
�ملت�شابق �لنم�شاوي كيفني ر�يتريير 
قائد �لدر�جة �لزرقاء رقم 90 بطا 
ملناف�شات فئة و�قف جي بي 1 �شمن 
�لأوروبية  �لقار�ت  بطولة  مناف�شات 
للدر�جات �ملائية و�لتي �أ�شدل �ل�شتار 
�لعا�شمة  �لأح��د يف  �أم�س  عليها يوم 

�لكرو�تية زغرب مب�شاركة و��شعة.
فيكتوري  فريق  در�ج���ة  قائد  وجن��ح 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  �ل���ع���امل  وب���ط���ل  ت��ي��م 
�ل��ن��م�����ش��اوي ك��ي��ف��ني ر�ي���ت���ريي���ر من 
و�ل��ت��ت��وي��ج قبل نهاية  �ل��ف��وز  �ن��ت��ز�ع 
مناف�شات فئة و�قف حمرتفني جي 
بال�شباقني  ف��از  بعدما  وذل��ك   1 ب��ي 
ليح�شد  ب����ج����د�رة  و�ل����ث����اين  �لأول 
غلته  زي���ادة  م��ن  مكنته  نقطة   50
بر�شيد  بالقمة  لينفرد  �لنقاط  من 

ليتوج  �ل��ث��ال��ث  �ل�����ش��ب��اق  ق��ب��ل   200
ملكا لأوروبا يف هذه �لفئة.

�لفيكتوري  در�ج�����ة  ق���ائ���د  و�أه������دى 
�لفيكتوري  موؤ�ش�شة  ر�ي��ت��ريي��ر  تيم 
�لتحاقه  بعد  �لثاين  �لعاملي  �لجناز 
�شهد  و�ل��ذي  �ملا�شي  �لعام  باملوؤ�ش�شة 
تتويجه بلقب بطولة �لعامل يف هذه 
�لفئة �أي�شا علما �أن ر�يتريير ميلك 
���ش��ج��ل بطولت  ن��ا���ش��ع��ا يف  ت��اري��خ��ا 
�لبحرية  لل�شباقات  �ل��دويل  �لحت��اد 
بطولة  لقب  ن��ال  حيث  �م-  �إي  -ي��و 
�لعامل من قبل عام 2015 وبطولة 
2016 لي�شبح تتويجه  �أوروب��ا عام 
يف  �لثاين  �أم�س  ي��وم  �لكبري  باللقب 

م�شو�ر �لبطولة �لأوروبية.
و�ج���ت���از ق��ائ��د ف��ري��ق ف��ي��ك��ت��وري تيم 
�ملر�حل  ر�يتريير  �لنم�شاوي  �لبطل 
�لكربى  كرو�تيا  جائزة  يف  �ل�شعبة 
�لثالثة  “�جلولة  �ملائية  ل��ل��در�ج��ات 

و�خل���ت���ام���ي���ة م���ن ب��ط��ول��ة �ل���ق���ار�ت 
�لأوروبية 2019” بعدما فاز ب�شباق 
�أف�شل زمن يف �ليوم �لأول” �جلمعة 
�لن��ط��اق من  يف  ذل��ك  “لي�شاعده 

مركز  متميز يف �ل�شباق �لأول
 وو��شل ر�يتريير تاألقه يف مناف�شات 
�ل�شباق  خ�����ال  ك����رو�ت����ي����ا  ج����ائ����زة 
�ل���ذي  “�ل�شبت”  �لأول  �ل��رئ��ي�����س 
ت�شدره متقدما على مناف�شيه قائد 
2 �ملت�شابق �لرنويجي  �لدر�جة رقم 
���ش��ت��ان ����ش��ت��ي��ج��ني �ل����ذي ج���اء ثانيا 
�لت�شيكي    87 �ل��در�ج��ة رق��م  وقائد 
ل��وك��ا���س ب��ي��ن��ار �ل����ذي ح���ل ث��ال��ث��ا يف 
يف  لينجح  لل�شباق  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب 

�حل�شول على 25 نقطة كاملة.
فيكتوري  فريق  در�ج���ة  قائد  و�أك���د   

تيم ر�يتريير علو كعبه يف �لبطولة 
�لذي  �لثاين  �ل�شباق  ويف  �لأوروب��ي��ة 
�أقيم �شباح يوم �أم�س �لأحد حمققا 
قائد  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ا  �لأول  �مل���رك���ز 
�لدر�جة رقم 87  �لت�شيكي لوكا�س 
ب��ي��ن��ار ه���ذه �مل����رة و�ل�����ذي ح���ل ثانيا 
 2 �ل��در�ج��ة رق��م  �ل�شباق وق��ائ��د  يف 
��شتيجني  �شتان  �لرنويجي  �ملت�شابق 
ليحقق  �لثالث  باملركز  �كتفى  �ل��ذي 
نقطة �أخرى رفعت ر�شيده �إىل   25

�لثالث  �ل�شباق  قبل  نقطة   200
�ل���ت���ف���وق ق���ائ���د فريق   وم���ن���ح ه�����ذ� 
�لرتتيب  �����ش����د�رة  ت��ي��م  ف��ي��ك��ت��وري 
معلنا  نقطة   200 ب��ر���ش��ي��د  �ل��ع��ام 
و�قف  ملناف�شات  بطا  تتويجه  ع��ن 
حمرتفني جي بي 1 مو�شعا �لفارق 

�لدر�جة  �أم��ام �قرب ماحقيه قائد 
�ل��رنوي��ج��ي �شتان  �مل��ت�����ش��اب��ق   2 رق���م 
�لثاين  �ملركز  �لذي يحتل  ��شتيجني 
 165 بر�شيد  �لثالث  �ل�شباق  قبل 

نقطة.
 و�أب�����������دى ح����ري����ز �مل������ر حم���م���د بن 
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  حريز 
�ل��ف��ي��ك��ت��وري  ت��ي��م ���ش��ع��ادت��ه �لعميقة 
بالتتويج مع نهاية مناف�شات بطولة 
�ملائية  للدر�جات  �لأوروبية  �لقار�ت 
�أحد�ثها  على  �ل�شتار  �أ���ش��دل  و�ل��ت��ي 
�لكرو�تية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �أم�����س  ي���وم 
�أن ت��ف��وق ق��ائ��د در�جة  زغ���رب م���وؤد� 
90 يف �حلدث  ت��ي��م رق���م  ف��ي��ك��ت��وري 
كون  �إ���ش��اف��ة  ي�شكل  كبري  �لأوروب����ي 
�لأوىل  وللمرة  ت�شارك  �ملوؤ�ش�شة  �أن 

يف �حل������دث وب�����در�ج�����ة ج����دي����دة مت 
موؤ�ش�شة  يف  ب���ال���ك���ام���ل  ت�����ش��ن��ي��ع��ه��ا 

�لفيكتوري تيم.
 وقال رئي�س جمل�س �إد�رة �لفيكتوري 
نقدم  �أن  ��شتطعنا  هلل  �حلمد  تيم: 
م��ن��ت��ج��ا م��ت��م��ي��ز� ن���ق���ارع ب���ه كربيات 
�ل�����ش��رك��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�أن ظهور �لفريق  هذ� �ملجال موؤكد� 
�لعاملية  �ملحافل  هذه  يف  �لقوة  بهذه 
�أمر مميز يفتح �لكثري من �لقنو�ت 
تيم  �ل��ف��ي��ك��ت��وري  ف���ري���ق  �أن  م��ب��ي��ن��ا 
�أي�شا يف حدث عاملي �آخر يف  ي�شارك 
�لعامل  بطولة  هو  �ملائية  �ل��در�ج��ات 
يف  �أي�شا  ر�ي��ت��ريي��ر  يت�شدرها  �ل��ت��ي 
للقب  �ل��ط��ري��ق  يف  و�ق���ف  مناف�شات 

عاملي �آخر هذ� �لعام.

�ل��ب��ط��ل �لعاملي  �أب�����دى   م���ن ج��ان��ب��ه 
�ل��ن��م�����ش��اوي ك��ي��ف��ني ر�ي��ت��ريي��ر قائد 
عن   90 ت���ي���م  ف���ي���ك���ت���وري  در�ج��������ة 
بالتتويج  و�لبالغة  �لكبرية  �شعادته 
و�إه������د�ء م��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ف��ي��ك��ت��وري تيم 
�أول ظهور  �لثاين مع  �لعاملي  �للقب 
�ل��ق��ار�ت �لأوروب��ي��ة مبينا  يف بطولة 
�أن ه���ذ� �لإجن������از مي��ث��ل �ل���د�ف���ع له 
�لعام  ه��ذ�  تاريخية  ثنائية  لتحقيق 
يف  �ل��ع��امل  بطولة  مو�شم  نهاية  م��ع 
�ل�شارقة دي�شمرب �ملقبل مثلما كانت 
�شهد  و�ل���ذي  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �لفرحة 

�لتتويج �أي�شا.
 ووجه ر�يتريير �ل�شكر �جلزيل �إىل 
�لفيكتوري  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س 
ت��ي��م ب��رئ��ا���ش��ة ح��ري��ز �مل���ر حم��م��د بن 
و�ملتابعة  �لكبري  �ل��دع��م  على  حريز 
�مل�شتمرة و�أي�شا فريق �لدعم �لفني 
�خلبري  بقيادة  ل��ه  �مل��ر�ف��ق  و�لتقني 

ويلك�شون  كري�س  �لربيطاين  �لفني 
�شاعده  على  �ل��ذي  �لأم��ر  و�لطاقم 
هذه  يف  متميزة  م�����ش��ت��وي��ات  ت��ق��دمي 
�ل��ب��ط��ول��ة و�ل���ت���ي ح��ق��ق ف��ي��ه��ا رقما 
�ل�شباق  “قبل  �ل��ن��ق��اط  يف  قيا�شيا 
 200 ع���ل���ى  ب���احل�������ش���ول  �لثالث” 

نقطة

•• اأبوظبي-الفجر

�جتماعا  �ل�����ش��ط��رجن  �حت����اد  ع��ق��د 
�لفنية  �لإد�ر�ت  م�����ع  م���و����ش���ع���ا 
ل���اأن���دي���ة، وذل�����ك مب��ق��ر �لحت����اد 
�ملو�شوعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ملناق�شة 
�لتي تربط بني �لحت��اد و�لأندية، 
خلفان  ح�شني  �لج��ت��م��اع  وت���ر�أ����س 
لاحتاد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل�شام�شي 
عبد�لرحيم  م����ه����دي  وح���������ش����ره 
�مل�����ش��اع��د لاحتاد  �ل���ع���ام  �لأم������ني 
وفوزية عبا�س رئي�س �جلهاز �لفني 
ب��الحت��اد، وحممد عبد�هلل حممد 
ب����الحت����اد وممثلو  �ل��ف��ن��ي  �مل���دي���ر 

�لأندية �لأع�شاء.
وناق�س �لجتماع �خلطط و�لرب�مج 

�لفنية للمو�شم �لريا�شي 2019، 
و�لطاع على �مل�شاركات �خلارجية 
جميع  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات 
�ملر�حل �ل�شنية، �شو�ء على �مل�شتوى 
تطرق  ك��م��ا  �ل���ع���امل���ي،  �أو  �ل����ق����اري 
�لفنية  �لأه�������د�ف  �إىل  �لج���ت���م���اع 
�ملعتمدة  �لأكادمييات  م�شاركة  من 
وتناول  �ل��ر���ش��م��ي��ة،  �مل�����ش��اب��ق��ات  يف 
�لجتماع عدد من �ملو�شوعات �لتي 
من �شاأنها تطوير �للعبة و�مل�شاعدة 
وخرج  �أك����رب،  ب�شكل  �ن��ت�����ش��اره��ا  يف 
�لفئات  بتو�شية م�شاركة  �لجتماع 
�ل�شمو  �شاحب  بتوجيه  �مل�شمولة 
�لإمار�ت  �لدولة، يف بطولة  رئي�س 
زيادة  �أجل  لل�شطرجن من  �لفردية 
ق��وت��ه��ا م��ن خ���ال دخ���ول مد�ر�س 

ترفع  �أن  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة 
�مل�شتوى �لفني �لعام للبطولة.

�ل�شام�شي  خ��ل��ف��ان  ح�شني  ورح���ب 
بهذ�  �شعادته  باحل�شور معربا عن 
�لجتماع �لذي له مكا�شب و�أهد�ف 
وجهات  ت��ق��ري��ب  بينها  م��ن  ك��ث��رية 
�ل���ن���ظ���ر ب����ني �لحت��������اد و�لأن�����دي�����ة 
من  �ل����ش���ت���ف���ادة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�ملقرتحات �لتي تقدم من �لأجهزة 
�أن �لحتاد  بالأندية موؤكد�  �لفنية 
يحر�س على �لتو��شل مع �لأندية 
و�ملنا�شبات خا�شة  �لأح��د�ث  يف كل 
�ل�شريك �ل�شرت�تيجي  �لأندية  �أن 
ل��ك��ل جن��اح��ات �لحت����اد يف �لفرتة 
�لتعاون  روح  ب���ج���ان���ب  �لأخ��������رية 
�مل�������ش���ت���م���رة وت���ن���ظ���ي���م �ل���ب���ط���ولت 

ترفع  �أن  �شاأنها  من  �لتي  �لدولية 
من م�شتوى �لاعبني و�لاعبات.

ووج����ه �ل�����ش��ام�����ش��ي �ل�����ش��ك��ر �إىل كل 
وقال:” هناك  �لأع�����ش��اء  �لأن��دي��ة 
بها  �لتي خرج  �لتو�شيات  عدد من 
�لج��ت��م��اع و���ش��ي��ت��م �ل��ت��ع��ام��ل معها 
�لروؤية  متثل  �أنها  خا�شة  باهتمام 
عر�شها  و�شيتم  ل��اأن��دي��ة  �لفنية 
و�شنحر�س  �لإد�رة  جم��ل�����س  ع��ل��ى 
تكر�ر  ع��ل��ى  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ���ال 
�لج���ت���م���اع م���ع �لأن����دي����ة م���ن �أجل 
و�ل�شتماع  �لنظر  وجهات  تقريب 

�إىل �آر�ئهم ومقرتحاتهم.
�ل�شطرجن  م��ن��ت��خ��ب��ات  �أن  ي���ذك���ر 
�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  خ���ال  ���ش��ت�����ش��ارك 
للفئات  �لفردية  �لعرب  بطولة  يف 

�ل�شنية من 6 �إىل 20 �شنة، للذكور 
و�لإناث، و�لتي �شتقام خال �لفرتة 
�ملقبل،  ي��ول��ي��و   27 �إىل   19 م���ن 
للنا�شئني  �لعامل  وبطولة  ب��الأردن 
و�لتي  ���ش��ن��ة،  و12  و10   8 حت��ت 
�لفرتة  �ل�����ش��ني خ���ال  ���ش��ت��ق��ام يف 
دي�شمرب   2 �إىل  �أغ�شط�س   21 من 
�لغربية  �آ���ش��ي��ا  وب��ط��ول��ة  �مل��ق��ب��ل��ني، 
ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني خ����ال �ل���ف���رتة م���ن 7 
بالهند،  �مل��ق��ب��ل  �شبتمرب   14 �إىل 
وي�����ش��ارك �لأ���ش��ت��اذ �ل���دويل �لكبري 
�شامل عبد�لرحمن لعب منتخبنا 
�ل�����ش��ارق��ة �لثقايف  �ل��وط��ن��ي ون����ادي 
�لتي  �ل��ع��امل  بطولة  يف  لل�شطرجن 
�شتقام يف �شبتمرب �ملقبل يف رو�شيا، 
حتت  للنا�شئني  �لعامل  بطولة  ثم 

14 و16 و18 �شنة، خال �لفرتة 
�ملقبل،  �أك��ت��وب��ر   12 �إىل   1 م���ن 
لل�شباب  �ل��ع��امل  وب��ط��ول��ة  ب��ال��ه��ن��د، 

���ش��ن��ة خال   20 و�ل�����ش��اب��ات حت���ت 
�أكتوبر   26 �إىل   14 م��ن  �ل��ف��رتة 
بطولت  وتختتم  بالهند،  �مل��ق��ب��ل، 

2019 بامل�شاركة يف بطولة �لعرب 
للرجال و�ل�شيد�ت باجلز�ئر خال 

�شهر دي�شمرب �ملقبل.

اإجناز جديد ي�ضاف اإىل القلعة الزرقاء

فيكتوري تيم بطل اأوروبا يف واقف الدراجات املائية
النم�ضاوي رايتريير يح�ضم اللقب مبكرا ويتوج ملكا للمحرتفني

•• مو�سكو-الفجر

يف  �خلام�س  �مل��رك��ز  على  للجوجيت�شو  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  فريق  ح�شل 
ترتيب �لفرق يف ختام م�شاركته يف بطولة جر�ند �شام - �أبوظبي �لتي 
�أقيمت يف �لعا�شمة �لرو�شية مو�شكو مب�شاركة 38 دولة و550 لعبا 

ميثلون 106 فرق من �لأكادمييات و�لأندية �ملختلفة.
وجاء حتقيق فريق �لقو�ت �مل�شلحة لهذ� �لإجناز بعد �أن �أحرز لعبوه 
“ يف جميع مناف�شات  “ ذهبيتان وف�شيتان وبرونزيتان  5 ميد�ليات 
�لبطولة على م�شتوى �لأحزمة “ �لأزرق و�لبنف�شجي و �لبني و�لأ�شود 
». و�شارك فريق �لقو�ت �مل�شلحة للجوجيت�شو ب� 14 لعبا و12 لعب 

حز�م �أزرق ولعبني �ثنني حز�م بنف�شجي. وقدم لعبو فريق �لقو�ت 
�أد�ء م�شرفا يف مناف�شات �لبطولة حيث �نتزع �لاعب ر��شد  �مل�شلحة 
�أزرق �ملركز �لأول وح�شل على  94 كجم- حز�م  ��لنقبي وزن  حممد 
 69 “ وح�شل �لاعب حميد عي�شى �لبلو�شي وزن  “ميد�لية ذهبية 
كجم - حز�م �أزرق على �ملركز �لأول و�أحرز “ميد�لية ذهبية “ .. فيما 
�أزرق  ح��ز�م   - كجم   110 وزن  �حلارثي  نا�شر  �شعود  �لاعب  ح�شل 
على �ملركز �لثاين حمرز� “ميد�لية ف�شية “ وح�شل �لاعب في�شل 
�إبر�هيم �لبلو�شي وزن 77 كجم - حز�م �أزرق على �ملركز �لثاين و�أحرز 
 110 وزن  �أنديز  �أحمد  خليفة  �لاعب  ف�شية” وح�شل  “ ميد�لية 

كجم - حز�م �أزرق على �ملركز �لثالث و�أحرز “ميد�لية برونزية«.

•• دبي -الفجر

بعثت تلقى �لحتاد �لدويل لألعاب �لقوى تقرير�ً مف�شًا من �للجنة �ملوؤقتة 
�مل�شوؤولة عن ت�شيري �شوؤون �حتاد �ألعاب �لقوى بالدولة بتقرير� مف�شا عن 
�ل�شهر  13 من  �ل�  ُعقد  يف  �ل��ذي  �للعبة  �لعمومية لحت��اد  �جتماع �جلمعية 
�إع���ادة ت�شكيل  �ل��ق��وي و�ل���ذي �شهد �عتماد  �ل���دويل لأل��ع��اب  ل��احت��اد  �ملا�شي  
�ل�شابع  �ملوؤقتة برئا�شة �ملهند�شة عزة بنت �شليمان بالإجماع، و�عتماد  �للجنة 

من �شهر �أكتوبر �ملقبل لنتخاب رئي�شاً جديد�ً لاحتاد. 
ومناق�شتها  �عتمادها  �لتي مت  �لأم��ور  �لعديد من  تو�شيح  �لتقرير  وتت�شمن 
�أمني  عن  �لع�شوية  و�إ�شقاط  �لثقة  �شحب  ومنها  �لعمومية  �جلمعية  خال 
�ل�شر �لعام لحتاد �أم �لألعاب مع ت�شكيل جلنة لانتخابات، و�أخرى للطعون 
حيث ميتد عمل �للجنة �ملوؤقتة �إىل 90 يوما حلني موعد �لنتخابات وت�شكيل 

�لنتخابات  جت��رى  �أن  على  ع��ام  مل��دة  ي�شتمر  ل��احت��اد  ج��دي��د  �إد�رة  جمل�س 
�لتكميلية على من�شب �لرئي�س و�لأع�شاء ب�شكل كامل..

�ملكلف بت�شيري  �لعام  �لأم��ني  �لعميد �شالح حممد بن عا�شور  �أكد  من جانبه 
�أمور �لحتاد على �أن �للجنة �ملوؤقتة ُتطلع �لحتاد �لدويل لألعاب �لقوى على 
و�لقو�نني  باللو�ئح  �لل��ت��ز�م  على  و�لتاأكيد  م�شتمرة  ب�شورة  خطو�تها  كافة 
و�خلطابات  �لإج���ر�ء�ت  كافة  يف  �لأوملبي  �مليثاق  م��و�د  �إىل  و�ل�شتناد  �لدولية 
و�جلو�نب �لإد�رية و�لقانونية �لتي تقوم بها �للجنة، �نطاقاً من �لثقة �لتي 
منحتها لها �جلمعية �لعمومية لحتاد �ألعاب �لقوى وحر�شاً منها على �شمعة 

ومكانة ريا�شة �لإمار�ت على �مل�شتويات و�لأ�شعدة كافة..
كما �أ�شار عا�شور �إىل �أن �لتقرير �ملر�شل من قبل �للجنة ت�شمن �آلية عمل جلنة 
�لنتخابات خال �ملرحلة �ملقبلة، مبا يف ذلك �عتماد �جلدول �لزمني ملرحلة 

�لنتخابات، ومناق�شة لئحة �لنتخابات لاحتاد�ت �لريا�شية

الحتاد الدويل يتلقى تقريرًا مف�سًل من اللجنة املوؤقتة لألعاب القوىفريق القوات امل�سلحة للجوجيت�سو يحل خام�سا برتتيب الفرق يف بطولة جراند �سلم - اأبوظبي

مب�ضاركة 582 راٍم ميثلون 83 دولة 

الأوملبي »ظاهر العرياين« ميثلنا يف بطولة 
العامل للأطباق باإيطاليا غدا 

حريز املر: ح�ضور متميز لفريق املوؤ�ض�ضة بدراجة اإماراتية ال�ضنع

احتاد ال�سطرجن يعقد اجتماعا مع الأندية
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 •• دبي -الفجر 

م�شمار  ع��ل��ى  �لأول   �أم�����س  م�����ش��اء  �ختتمت 
�آيرلند�  دي��رب��ي  ���ش��ب��اق��ات  �لآي��رل��ن��دي  ك���ور� 
رعت  �ل��ت��ي  �ملنب�شطة  �لأر����س  على  للخيول 
�شوق دبي �حلرة �لعديد من �أ�شو�طها لل�شنة 
»�شوفرين« بقيادة  12، حيث فاز �جل��و�د  �ل� 
�أوبر�ين،  �آيد�ن  �ملدرب  و�إ�شر�ف  بادريغبيغي 
دبي  ���ش��وق  »���ش��وط  �لرئي�س  �حل���دث  ب�شباق 
مل�شافة   ”1 �آيرلند�«”جروب  �حلرة لديربي 
ثمانية  ف��ي��ه  ���ش��ارك��ت  و�ل�����ذي  2،400م، 

خيول.
�لتنفيذي  �لنائب  ماكلوخلني،  ك��ومل  وهنئ 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  لرئي�س 
ل�شوق دبي �حلرة، �لفائزين بال�شباق، و�أ�شاد 
و�أعربعن  �لر�ئعة،  ومر�فقه  ك��ور�  مب�شمار 
���ش��ع��ادت��ه ب��رع��اي��ة ���ش��وق دب���ي �حل���رة للحدث 
لل�شنة �لثانية ع�شرة، وبتعاونها مع �مل�شمار 

منذ 2002.
�لو�قع  �خل��ا���س  جناحها  يف  �ل�شوق  ورح��ب��ت 
بنحو  ك����ور�،  �ل��ن��ه��اي��ة يف م�شمار  ع��ن��د خ��ط 
320 �شيفاً، كان من �أبرزهم �شعادة �شلطان 

حممد ماجد �لعلي، �شفري دولة �لإمار�ت يف 
�آيرلند�، و�ملخرج �ل�شينمائي جيم �شرييد�ن، 

و�ملغني كري�س دو بورغ. 
وحر�شت �شوق دبي �حلرة منذ تقدمي رعايتها 
�لرئي�شة لأقدم �شباقات �خليول �لآيرلندية 
على تطوير هذه �لرعاية، و�لبناء عليها من 
خال �إ�شفاء �أجو�ء مهرجانية على فعاليات 
�ل�شباق وخارجه منذ  �حلدث د�خل م�شمار 
�خلمي�س  �ل�����ش��وق  رع���ت  ح��ي��ث  �لأول،  ي��وم��ه 
يف  كا�شيك  غولف  يونيو”م�شابقة   27“
�لذي  �لفريق  بها  ف��از  و�ل��ت��ي  ك���اي،  ذ�  ن���ادي 

ت��وىل ق��ي��ادت��ه لع��ب ك��رة �ل��ق��دم �لآيرلندي 
 28“ �جلمعة  و�أقامت  كوين.  نيال  �ل�شابق 
يونيو” على م�شمار كور� حفل غد�ء خريي 
من  و���ش��ي��وف  �لتنفيذية  �لإد�رة  ح�����ش��رت��ه 
جميع �أنحاء �لعامل، حيث ُعر�س خال مز�د 
باأحجامها  6 مناذج خليول  �حلفل �خلريي 
غا�س،  �ل��ف��اي��رب  م��ن  �حلقيقية،م�شنوعة 
�آيرلنديني  فنانني  قبل  م��ن  طائها  ج��رى 
ل�����ش��ال��ح جمعيتني  ري��ع��ه��ا  ب����ارزي����ن، وذه����ب 
خرييتني، حيث ��شرتت �ل�شوق �حلرة �ثنني 

منهم، دعماً منها لاأعمال �خلريية. 

برعاية ال�سوق احلرة بدبي.. »�سوفرين« يحرز كاأ�س ديربي اآيرلندا

•• دبي -الفجر

 �شجل بطلنا من�شور �ملن�شوري قائد زورق فيكتوري 27 زمنا قدره 49:40 
ثانية هي �إجمايل �لفرتة �لزمنية �لتي ��شتغرقها على منت �لزورق لقطع لفة 
للزو�رق  �لكربى  ليتو�نيا  2000 مرت� يف جائزة  تبلغ  �لتي  �لو�حدة  �ل�شباق 
 2019 �لعامل  بطولة  من  و�لفتتاحية  �لأوىل  �جلولة  -فورمول-  �ل�شريعة 
يف  ع�شر  �لثالث  �مل��رك��ز  �ملن�شوري  و�ح��ت��ل  ك��اون��ا���س.  يف  �أم�����س  �ختتمت  و�ل��ت��ي 
“�ملجموعة �شي” بعدما �جتاز �ملرحلة  �لرتتيب �لعام لت�شفيات �شباق �لزمن 
�لأوىل وتاهل للمرحلة �لثانية قبل �خلتامية �لتي جمعته مع 15 زورقا لكن 
 10 مع  �لثالثة  �ملرحلة  يف  �حلا�شمة  �لت�شفيات  لبلوغ  ت�شعفه  مل   49:40
زو�رق �أخرى و�شجل زميله بالفريق بطلنا �أحمد �لفهيم قائد زورق فيكتوري 
بلغ 48:88 ثانية يف �ملرحلة �لأوىل �شمن “�ملجموعة �أيه” �لقوية  توقيتا   4
ولكنه مل يتمكن من بلوغ �ملرحلة �لثانية ليكتفي باملركز �لتا�شع ع�شر من بني 

مناف�شات هذه �لبطولة �لعاملية. يف  �لأول  ظهوره  يف  م�شاركا  زورقا   27

فيكتوري يهنئ �أبوظبي
حر�س وفد موؤ�ش�شة �لفيكتوري تيم يف كاونا�س على توجيه �لتهنئة �إىل رئي�س 
�لنتيجة  على  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  �أبوظبي  ن��ادي  فريق  وفد  و�أع�شاء 
�ملركز  على  بكفاءة  �شيطر  و�ل��ذي  �لقمزي  ر��شد  بطلنا  حققها  �لتي  �لباهرة 
�لأول يف ت�شفيات �شباق �لزمن مقححا �ملركز �لأول يف كل مر�حل �لت�شفيات 

ثانية �لثاثة وم�شجا �لزمن �لأف�شل يف لفة �ل�شباق وهو 45:46 

وفد املوؤ�ض�ضة يهنئ اأبوظبي باإجناز القمزي

زورقا فيكتوري 27 و4 يف املركزين 13 و19 لت�سفيات الزمن

•• اأبوظبي-الفجر

قائمة  ع��ن  للجوجيت�شو  �لإم������ار�ت  �حت���اد  �أع��ل��ن 
�ملنتخب �لتي �شتمثل �لدولة يف �لبطولة �لآ�شيوية 
�لتي �شتقام يف منغوليا خال �لفرتة من 14 �إىل 

�جلاري. يوليو   21
وت�شم �لقائمة 15 لعبا هم ز�يد �لكثريي وحمد 
وخليفة  �لف�شلي  وع��م��ر  ك��ج��م،   56 وزن  يف  ن���و�د 
�ل�شويدي  وحم��م��د  ك��ج��م،   62 وزن  يف  ن�����ش��رت��ي 
وحممد  ك��ج��م،   69 وزن  يف  �جل��ن��ي��ب��ي  وع���ب���د�هلل 
كجم،   77 وزن  يف  �ل��ع��م��ري  وحم��م��د  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
85 كجم،  وزن  �لكتبي وحممد هيثم يف  وفي�شل 

وعبد�هلل �لقبي�شي وخالد عادل وحممد �لكعبي يف 
وزن حتت 94 كجم، بالإ�شافة �إىل يخيي �حلمادي 
و7  ك��ج��م،   94 ف���وق  وزن  يف  ع��ل��ي  �آل  و���ش��ل��ط��ان 
وب�شاير  �لهنائي،  ومها  عبد�هلل،  رمي  هن  لعبات 
�ليافعي،  �ل��ه��ن��ائ��ي، وودمي����ة  �مل��ط��رو���ش��ي، وم��ه��رة 
ومرمي �لعامري، بالإ�شافة �إىل ح�شة �ل�شام�شي. 
�لآ�شيوية  �ل�����ش��د�رة  ���ش��اح��ب  �مل��ن��ت��خ��ب  وي�����ش��ارك 
بهدف �حلفاظ على �لقمة يف �لقارة �ل�شفر�ء ول 
�شيما بعد �لأد�ء �لر�ئع يف بطولة �جلائزة �لكربى 
�لأخرية يف مدينة نور �شلطان بكاز�خ�شتان، حيث 
ح�شد 14 ميد�لية بو�قع 6 ذهبيات و5 ف�شيات 

و3 برونزيات يف خمتلف �لأوز�ن.

 14 يف  �لقارية  �لبطولة  يف  �مل�شاركون  ويتناف�س 
لل�شيد�ت،  وم��ث��ل��ه��م  ل��ل��رج��ال  ���ش��ب��ع��ة  م��ن��ه��م  وزن����ا 
 62 56 كجم وحت��ت  ه��ي حت��ت  �ل��رج��ال  و�أوز�ن 
77 كجم و حتت  69 كجم و حتت  كجم و حتت 
كجم وفوق 94 كجم، �أما   94 حتت  و  كجم   85
و   57 و   52 و   48 و   ،  45 �ل�شيد�ت فهي  �أوز�ن 
كجم، وفوق �ل 70 كجم. وبد�أ   70 حتت  و   63
لعبو منتخبنا �لوطني �ل�شتعد�د�ت للبطولة من 
خال مع�شكر تدريبي مكثف ب�شالة مبادلة �أرينا 
حتت قيادة �ملدرب �لرب�زيلي ر�مون ليمو�س، حتى 
�ل�شهر  م��ن  ع�شر  �لثالث  ل��ه  �مل��ق��رر  �ل�شفر  موعد 

�جلاري.

عندما تدق �ل�شاعة �لتا�شعة و�لن�شف 
من م�شاء غد �لثاثاء بتوقيت مدينة 
�لر�بعة  �لرب�زيلية،  هوريزونتي  بيلو 
بتوقيت  �لأربعاء  �شباح  من  و�لن�شف 
�ل��ك��رة يف  ع�����ش��اق  �لإم�������ار�ت.. �شيكون 
�ل���ع���امل ع��ل��ى �مل���وع���د م���ع �ل���� “ �شوبر 
بني  يجمع  �ل��ذي  كا�شيكو” �لعاملي، 
�لرب�زيل و�لأرجنتني يف ن�شف نهائي 

بطولة كوبا �أمريكا.
من   33 �ل������رق������م  ي���ح���م���ل  �ل�����ل�����ق�����اء 
يف  �لطرفني  ب��ني  �ملبا�شرة  �مل��و�ج��ه��ات 
مييل  و�لتاريخ  �أمريكا،  كوبا  نهائيات 
�ل������ذي حقق  �لأرج����ن����ت����ني  ����ش���ال���ح  يف 
�لفوز يف 15 مو�جهة، فيما مل ينجح 
�إحل��اق �خل�شارة  �ل��رب�زي��ل يف  منتخب 
9 م��ر�ت فقط،  “ �لتاجنو” �إل يف  ب��� 
يف  �ملوقف  �شيد  هو  �لتعادل  كان  فيما 

منا�شبات.  8
ل�شالح  ي��ن��ح��از  �ل���ت���اري���خ  �أن  وب���رغ���م 
�أن  �إل  �ل��ف��وز،  �لتاجنو يف ع��دد م��ر�ت 
هوريزونتي  ب��ي��ل��و  وم��ل��ع��ب  �لأر��������س 

�شاحب  �ل�شلي�شاو”  ل�”  ي���ن���ح���از 
�ملنتخب  �أن  حيث  و�جلمهور،  �لأر���س 
�أبد�  �ل��ف��وز  ل��ه  ي�شبق  مل  �لأرجنتيني 
�ملو�جهات  يف  ���ش��و�ء  �مللعب،  ه��ذ�  على 
لقاء  �أول  ف��ك��ان  �لر�شمية،  �أو  �ل��ودي��ة 
ي��ج��م��ع ب���ني �ل��ط��رف��ني ع����ام 1968 
و�لذي �نتهى يف �شالح �شاحب �لأر�س 
فيما   ،  ”2-3“ بنتيجة  و�جل��م��ه��ور 
ب��ي��ن��ه��م��ا على  ر���ش��م��ي  ل��ق��اء  �أول  ك����ان 
ببطولة   1975 ع����ام  �مل��ل��ع��ب  ن��ف�����س 
“�ل�شيل�شاو”  وف������از  �أم����ريك����ا  ك���وب���ا 
بنتيجة 2--1، �شجل هديف �لرب�زيل 
جنوم  م��ن  كوكبة  ح�شور  يف  نيلينيو 
وعلى  �لأرجنتيني  �لأح���ام  منتخب 
و�أزفادلو  و�أرديلي�س  كيمبي�س  ر�أ�شهم 

وجاييجو.
�لتقى  �أي�����ش��ا  �مل��ل��ع��ب  ه���ذ�  نف�س  ع��ل��ى 
�لت�شفيات  يف   2004 ع��ام  �لفريقان 
باأملانيا  �لعامل  كاأ�س  لنهائيات  �ملوؤهلة 
عام 2006، وفاز �ملنتخب �لرب�زيلي 
نتيجة  �أف�شل  �أم��ا  نظيفة..  بثاثية 

ح��ق��ق��ه��ا م��ي�����ش��ي ورف����اق����ه ع���ل���ى هذ� 
2008 يف  ع����ام  ك���ان���ت  ف��ق��د  �مل��ل��ع��ب 
�لت�شفيات �لاتينية �ملوؤهلة لنهائيات 

�أف��ري��ق��ي��ا، وهي  �ل��ع��امل بجنوب  ك��اأ���س 
�ل��ت��ع��ادل �ل�����ش��ل��ب��ي.. ف��ي��م��ا ك��ان��ت �آخر 
بتاريخ  �لطرفني  ب��ني  جمعت  م��ب��ار�ة 

�لت�شفيات  ، يف   2016 نوفمرب   10
�ملوؤهلة لنهائيات كاأ�س �لعامل 2018 
ن��ي��م��ار ورفاقه  ف����از  وف��ي��ه��ا  ب��رو���ش��ي��ا 

ب��ث��اث��ة �أه�����د�ف ن��ظ��ي��ف��ة ل��ي��ب��ق��ى هذ� 
�ل�شتاد ع�شيا على ع�شاق �لتاجنو.

�ل��ك��ب��ري ليونيل  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ل��ن��ج��م 
ب��دو�ف��ع كبرية،  �مل��ب��ار�ة  يدخل  مي�شي 
حيث �أنه مل يظهر بال�شكل �ملطلوب يف 
كل مباريات �لدور �لأول، وكان بعيد� 
�أبقى  مب��ا  وف��ن��ي��ا،  بدنيا  م�شتو�ه  ع��ن 
موقف فريقه من �لتاأهل ملتب�شا حتى 
�جلولة �لأخرية �لتي حقق فيها �لفوز 
بهدفني مقابل ل �شيء ورفع ر�شيده 
�لنهائي  رب��ع  بلوغ  4 نقاط، وم��ع  �إىل 
كفريق،  “�لتاجنو”  م�شتوى  ت��ط��ور 
ف��ن��زوي��ا بهدفني  �ل��ف��وز على  وح��ق��ق 
ب��ق��ي مي�شي  ف��ي��م��ا  ����ش���يء،  م��ق��اب��ل ل 
بعيد� عن هويته �حلقيقية، مل يقدم 
�ملنتظر منه �شو�ء يف بناء �لهجمات �أو 

يف �لت�شجيل.
ذلك  �ل�شبب يف  �خل����رب�ء  �أرج����ع  وق���د 
لتاأثره بالإجهاد نتيجة تاحم �ملو��شم 
بر�شلونة  م���ع  �ل��ب��ع�����س  ب��ع�����ش��ه��ا  م���ع 
و�ملنتخب دون �أن يح�شل على �لر�حة 

�شن  �إىل  و�شوله  عن  ف�شا  �لكافية، 
�ل� 32 عاما، ولكن �لبع�س �لآخر من 
�ملحللني و�ملر�قبني كان لهم ر�أي �آخر 
عندما �أكدو� �أن مي�شي �حتفظ بقوته 
�إىل �ملباريات �لنهائية، كي يظهرها يف 
�ل�”  �ل��رب�زي��ل يف  �أم��ام  �لنهائي  ن�شف 
�لبريو  �أو  وت�شيلي  كا�شيكو”،  �شوبر 

يف حال تاأهل �أي منهما.
ملنتخب  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �لإي���ج���اب���ي  �لأم�����ر 
�ل���ب���ط���ول���ة هو  �لأرج����ن����ت����ني يف ه�����ذه 
م�شتوى  يف  �ل���ت�������ش���اع���دي  �ل���ت���ط���ور 
�أنه  �لفريق من مبار�ة لأخ��رى، حيث 
�ملبار�ة �لأوىل  ظهر �شعيفا ممزقا يف 
�أمام كولومبيا ونال خ�شارة م�شتحقة 
حت�شن  ث���م   ،”2 :”�شفر-  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
معه  ليتعادل  �لبار�جو�ي  �أم��ام  ن�شبيا 
�أكر  حت�����ش��ن  ث���م   ،”1 بنتيجة”-1 
ثم  نظيفة،  بثنائية  ليفوز  �لثالثة  يف 
�لنهائي  رب��ع  يف  عرو�شه  �أف�شل  ق��دم 
ليق�شي �ملنتخل �لفينزويلي ب�شهولة.

�أم�������ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة مل��ن��ت��خ��ب �ل����رب�زي����ل 

ف��اإن��ه وب��رغ��م ت��ف��وق��ه �ل��ت��اري��خ��ي على 
�أنه  �إل  �مل��ل��ع��ب،  ه����ذ�  يف  �لأرج���ن���ت���ني 
ي��ت��ع��ر���س ل��ه��و�ج�����س ق��ا���ش��ي��ة م��ن هذ� 
�ملكان  �أن���ه نف�س  �أي�����ش��ا، ح��ي��ث  �مل��ل��ع��ب 
�شدمة  �أك��������رب  ع���ل���ي���ه  ت���ل���ق���ى  �ل��������ذي 
بنتيجة  خ�����ش��ر  ع��ن��دم��ا  ت���اري���خ���ه،  يف 
يف  �لأمل������اين  �مل��ن��ت��خ��ب  “1-7”�أمام 
و�لتي   ،2014 �لعامل  كاأ�س  نهائيات 
منتخب  يف  �لثقة  �جل��م��اه��ري  �أف��ق��دت 
ب���اده���ا م��ن��ذ ه����ذه �ل��ل��ح��ظ��ة وحتى 
وقتنا هذ� برغم �لفوز بذهبية �لدورة 

�لأوملبية 2016.
�لأر����س  �شاحب  �ل��رب�زي��ل��ي  �ملنتخب 
�شعود�  �مل�شتوى،  ت��ذب��ذب  م��ن  ي��ع��اين 
م��ب��ار�ة لأخ���رى، وخال  وهبوطا من 
�أن����ه ينق�شه  ك��م��ا  �ل����و�ح����دة،  �مل����ب����ار�ة 
خ�شو�شا  �لهجومي،  �ل�شق  يف  �لكثري 
بعد �إ�شابة نيمار وخروجه من متثيل 
ب���اده يف �ل��ب��ط��ول��ة، وم���ن �أج���ل ذلك 
فاإنه �شيعول كثري� على �لروح �لقتالية 

لاعبني و�لأر�س و�جلمهور.

يف  الإمارات  ميثلون  ولعبة  لعبا   22
اآ�سيوية منغوليا للجوجيت�سو
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بطولة  من  �لثانية  �جلولة  يف  ملحوظا  �شعود�  �لعربية  �ملنتخبات  �أد�ء  �شهد 
يف  عليه  ك��ان  عما  �لعربية  م�شر  جمهورية  يف  حاليا  �ملقامة  �لأفريقية  �لأمم 
من  لكل  و�لنتائج  �مل�شتوى  لتح�شن  ذل��ك  يف  �لف�شل  وي��رج��ع  �لأوىل  �جل��ول��ة 
لأول  ت�شارك  �لتي  موريتانيا  �إىل  بالإ�شافة  وتون�س  وم�شر  و�ملغرب  �جلز�ئر 
مرة يف �لعر�س �لأفريقي. وجنحت �ملنتخبات �خلم�شة يف �حل�شول على ن�شبة 
2 - �شفر  % من �لنجاح بتلك �جلولة يف �شوء فوز م�شر على �لكونغو   80
و�جلز�ئر على �ل�شنغال 1 - �شفر و�ملغرب على كوت دي فو�ر -1 �شفر وتعادل 
1-1 وموريتانيا مع �أجنول �شفر- �شفر. وعن �لأد�ء �لفني  تون�س مع مايل 
للمنتخبات �لعربية قال �لكابنت حم�شن �شالح �ملدير �لفني �ل�شابق للمنتخب 
�مل�شري “ يف �ملجمل ميكن �أن نقول باأن �جلز�ئر قدمت �أقوى �أد�ء من �جلانبني 
وبرغم  و�لأف�����ش��ل  �لأج��م��ل  �لأد�ء  �ملغربي  �ملنتخب  ق��دم  فيما  و�ل��ب��دين  �لفني 

يف  �ملتو�شط  �مل�شتوى  منحهما  ميكن  وموريتانيا  تون�س  من  كا  ف��اإن  �لتعادل 
لدور  وتاأهله  �لكونغو  على  بثنائية  ف��وزه  وبرغم  �مل�شري  �ملنتخب  �أم��ا  �لأد�ء 
تقييمه  �ملتو�شط«. وعن  �أق��ل من  يكن مقنعا وظهر مب�شتوى  فاإنه مل   16 �ل� 
�لتف�شيلي قال “ بالن�شبة للمنتخب �مل�شري فاإن �ملبار�ة وبرغم �شهولتها �أمام 
يف  �لثانية  للمرة  م��ربر  ب��ا  ت��ر�ج��ع  �لفريق  م�شتوى  �أن  �إل  �لكونغو  منتخب 
�ل�شوط �لثاين مثلما حدث يف مبار�ة زميبابوي باجلولة �لأوىل ولول تو��شع 
�لثاين  �ل�شوط  يف  �أه��د�ف��ا  �مل�شري  �مل��رم��ى  لتلقى  �لكونغو  مهاجمي  م�شتوى 
نتيجة �شوء م�شتوى خط �لو�شط �مل�شري وت�شاهله وت�شببه يف حتقيق �لكثري 
من �مل�شكات للدفاع و�أكرب دليل على ذلك �شياع فر�شتني للمنتخب �لكونغويل 
“ م�شتوى  �لقائم. وعن منتخب تون�س قال  �لعار�شة و�لثانية يف  �إحد�هما يف 
�لأد�ء جاء متو�شطا �أمام مايل لكنه �أف�شل مما كان عليه �أمام �أجنول يف �جلولة 
�لأوىل لأن مايل �أقوى من �أجنول كما �أن �لهدف �لذي ��شتقبله ن�شور قرطاج 
من خطاأ و��شح حلار�س �ملرمى �لذي ف�شل يف �لإم�شاك بكرة من �شربة ركنية 

�أد�ء خط  �أن يبعدها حولها �إىل مرماه وبرغم �لتح�شن �مللمو�س يف  وبدل من 
و�شط منتخب تون�س �إل �أن �ملنظومة �لهجومية مل ت�شهد تطور ملمو�س..وكان 
م�شتو�ه يف �ل�شوط �لأول �أف�شل برغم تاأخره بهدف بعك�س �ل�شوط �لثاين �لذي 
تاأثر  تون�س  منتخب  �أد�ء  �أن  �ملوؤكد  ومن  �مل��ايل  للمنتخب  فيه  �لأف�شلية  كانت 
بالطق�س �حلار لأنه يخو�س مبارياته على ملعب �ل�شوي�س �ملتاأثر مبناخ �لبحر 
�لأق��وى يف �جلولة  “ كان  قال  للمنتخب �جلز�ئري  وبالن�شبة  �حل��ار.  �لأحمر 
يف  عليه  وتفوق  �ل�شنغال  هو  باللقب  للفوز  مر�شحا  فريقا  و�ج��ه  لأن��ه  �لثانية 
كل �ملجالت حيث ��شتعمل معه �لقوة و�لرقابة �ل�شارمة و�لرقابة �لذكية على 
مانيه مهاجم ليفربول �ملعروف �لذي مل يجد �أي م�شاحات يتحرك فيها حل�شن 
تنظيم �ملنتخب �جلز�ئري.. �ملنتخب �جلز�ئري يف �ل�شوط �لأول نفذ تعليمات 
مدربه �لذكي جمال بلما�شي باحلذر �لدفاعي وغلق �مل�شاحات و�لعتماد على 
�ملرتد�ت مع �لدفاع من �لأمام بال�شغط على حامل �لكرة وبرغم تقدم �ملنتخب 
مل  �مل�شتوى  �أن  �إل  �لثاين  �ل�شوط  بد�ية  يف  بيايلي  يو�شف  بهدف  �جلز�ئري 

يرت�جع بل ظل م�شيطر� ومتو�زنا يف �لهجوم و�لدفاع و�أهدر �أكر من فر�شة 
�لأف�شلية له  �ل�شنغال فبقيت  �أخ��رى وظل يد�فع من ملعب  �أه��د�ف  لت�شجيل 
و�أ�شاب �ملنتخب �ل�شنغايل ب” �ل�شلل” �لتام. و�أ�شاف �شالح �إن �ملنتخب �ملغربي 
قدم �أف�شل و�أجمل �أد�ء بني كافة �ملنتخبات يف هذه �جلولة مب�شتوى فني وبدين 
وخططي عايل �أمام مناف�س قوي هو كوت دي فو�ر وجنم �ملبار�ة �حلقيقي هو 
مبارك بو�شوفة �شانع �لألعاب وحمور �لأد�ء �لذي مل يتوقف دوره على بناء 
�لهجمات لكنه كان حائط �شد مميز �أمام هجمات كوت دي فو�ر وكان من �ملمكن 
�أن ينهي �ملغرب �ملبار�ة بنتيجة �أكرب كما �أهدر �ملنتخب �ليفو�ري بع�س �لفر�س 
�ملحققة وميكن �ن نقول باأن �ملنتخب �ملغربي قدم �أف�شل و�أجمل �أد�ء يف �لبطولة 
“ حقق منتخب موريتانيا  ب�شكل عام حتى �لآن. وعن منتخب موريتانيا قال 
نقطة تاريخية يف م�شريته لأنها �لأوىل له يف �لبطولة �لأفريقية وهذه �لنقطة 
�أعطته �أما للتاأهل للدور �لثاين لكن تنتظره مهمة �شعبة للغاية �أمام �ملنتخب 

�لتون�شي �لأكر خربة و�لذي يبحث عن فوز للتاأهل.

حت�سن ملحوظ للمنتخبات العربية باجلولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية
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�نطلقت �أم�س فعاليات خميم �لفر�شان �ل�شيفي لأطفال �أبوظبي 
من  متنوعة  جمموعة  ي�شم  �ل��ذي  �لريا�شي  �لفر�شان  مبنتجع 
�لأن�شطة �لريا�شية و�لرتفيهية �ملخ�ش�شة لل�شغار وي�شتمر حتى 

�لقادم. �أغ�شط�س   22
�لفر�شان  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  �حل��م��ريي  خليفة  و�أك����د 
نوعها  من  فريدة  جتربة  تقدمي  �إىل  يهدف  �ملخيم  �أن  �لقاب�شة 
ومفعمة باملرح و�ملتعة جلميع �لأطفال من عمر 4 �شنو�ت وحتى 

يف ت�شجيل �أطفالهم  �لإ�شر�ع  �إىل  �لأمور  �أولياء  د�عيا  �شنة..   14
ل�شمان م�شاركتهم يف هذ� �ملخيم �ملميز.

و�أ���ش��ب��ح جاهز�  �ل��ت��د�ب��ري  م��ن  �لعديد  �ت��خ��ذ  �ملنتجع  �أن  و�أو���ش��ح 
�ل�شغار  �لهمم  �أ�شحاب  ��شتقبال  م��ن  �أي�شا  يتمكن  حتى  متاما 
�لذين �شيمكنهم �مل�شاركة �أي�شا يف تلك �لفعاليات.. م�شري� �إىل �أن 
�لأطفال ميكنهم ممار�شة هو�ياتهم وتعلم مهار�ت جديدة �شمن 
يف  متخ�ش�شني  مدربني  �إ���ش��ر�ف  حتت  باملرح  ومفعمة  �آمنة  بيئة 

كافة �ملجالت و�أطقم عمل حمرتفة.
�ملر�فق  �لريا�شي جمموعة متنوعة من  �لفر�شان  وي�شم منتجع 

وتطوير  �لتحديات  خو�س  على  �لأطفال  ت�شجع  �لتي  �لريا�شية 
قدر�تهم مع بر�مج منتظمة لاأن�شطة �لأ�شبوعية للبنني و�لبنات 
على حد �شو�ء. وقال �حلمريي “ �أن�شطة خميم �لفر�شان �ل�شيفي 
و�حلرف  �لباليه  ورق�س  و�لزومبا  �لآيروبيك  تدريبات  تت�شمن 
و�لفنون �ملختلفة مبا فيها وفن �لطبخ بالإ�شافة �إىل �أن�شطة كرة 
و�شباقات  و�لفرو�شية  و�ل�شطرجن  �لقدم  وك��رة  و�لطائرة  �ل�شلة 
�لتتابع وكرة �لقدم �لأمريكية و�جلمباز �لإيقاعي وفنون �لدفاع 
�لأن�شطة  و�ل�شباحة و�لألعاب �جلماعية وغريها من  �لنف�س  عن 

�لريا�شية«.

انطلق فعاليات خميم الفر�سان الريا�سي لأطفال اأبوظبي

�لفر�غ  �جل��ز�ئ��ري��ون  �مل�شجعون  مي��اأ 
�ملنتخب  م��ب��اري��ات  )با�شتثناء  �لكبري 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  م��اع��ب  �مل�������ش���ري( يف 
�لقدم، حيث  �لإفريقية يف كرة  �لأمم 
رغم  على  بادهم  منتخب  ي�شاندون 
�ل�شفر و�حل��ر�رة و�لإجر�ء�ت  تكاليف 

�لأمنية.
خارج �ملاعب �لثاثة �مل�شيفة ملباريات 
�أعد�د  حت�شر  �ل��ق��اه��رة،  يف  �لبطولة 
�ملباريات  يف  �مل�شجعني  م��ن  حم���دودة 
�لتي ل ي�شارك فيها منتخب �لفر�عنة 
 19 حتى  �لقارية  للبطولة  �مل�شيف 
يختلف  �لأم������ر  ل��ك��ن  مت���وز/ي���ول���ي���و. 
�ملنتخب �جل��ز�ئ��ري يف  م��ب��اري��ات  قبل 
�للون  ينت�شر  �لثالثة، حيث  �ملجموعة 
�لأخ�����ش��ر يف �مل��درج��ات دع��م��ا لثعالب 
�لذين قدمو� يف �جلولتني  �ل�شحر�ء 
�أد�ء ه��و م��ن �لأف�����ش��ل بني  �لأول���ي���ني 

�ملنتخبات �ل�24 �مل�شاركة حتى �لآن.
يف �أحد �لفنادق �لقريبة من �أهر�مات 
�جليزة، يقوم ما بني 300 �ىل 400 
م�شجع جز�ئري بالتح�شري للمباريات 
من  متدلية  ر�ي����ات  طريقتهم:  ع��ل��ى 
و�أنا�شيد  و�أهازيج  و�ل�شرفات،  �لنو�فذ 

�ل�شتقبال، يف م�شهد  ت�شدح يف ردهة 
ي��ت��ك��رر م���ع ك���ل م����ب����ار�ة، وي��ت��وق��ع �أن 
�ملبار�ة  قبيل  �لإث��ن��ني  �أي�����ش��ا  يح�شر 
�ملجموعات  دور  يف  للمنتخب  �لثالثة 

�شد تنز�نيا.
حت�������ش���ري� ل���ل���م���ب���ار�ة �ل�����ش��اب��ق��ة �شد 
�لقارة  م��ن��ت��خ��ب��ات  �أق�����وى  �ل�����ش��ن��غ��ال، 
�ل���دويل  �لحت����اد  ت�شنيف  يف  ت��رت��ي��ب��ا 
��شماعيل  ��شتعد  )فيفا(،  �لقدم  لكرة 
لتحفيز مو�طنيه بقرع �لطبل حماطا 
�للونني  �رت������دو�  �ل���ذي���ن  مب��و�ط��ن��ي��ه 

�لأخ�شر و�لأخ�شر.
من  �لبالغ  �جلز�ئري  �مل�شجع  ويقول 
�لعمر 23 عاما لوكالة فر�ن�س بر�س 
�لأوىل  �ملر�فقة  يف  مذهل!”  “�لأمر 

لبن �لعا�شمة ملنتخب باده.
لكنني  مب���ف���ردي،  “ح�شرت  ي�شيف 
�ىل  �إ���ش��ارة  يف  هنا”،  �أ���ش��ق��اء  �كت�شبت 
م��ث��ل��ه يف  ي��اأم��ل��ون  �آخ���ري���ن  م�شجعني 
�لثاين،  �لقاري  لقبه  �ملنتخب  حتقيق 
توج  ح��ني   1990 �ل��ع��ام  منذ  و�لأول 

�ملنتخب �لأخ�شر على �أر�شه.
�جلز�ئريني  �مل�شجعني  �أع���د�د  وتقدر 
�شد  �لأوىل  �مل����ب����ار�ة  ت��اب��ع��و�  �ل���ذي���ن 

�آلف  وث��اث��ة  �أل��ف��ني  ب��ني  كينيا، مب��ا 
�ذ� م��ا متت  �شخ�س، يف ع��دد حم��دود 
�شخ�س  �أل����ف   75 ب��ق��ر�ب��ة  م��ق��ارن��ت��ه 
�لقاهرة  ���ش��ت��اد  م���درج���ات  ب��ه��م  تغ�س 
�لدويل يف مباريات منتخب �لفر�عنة، 
ل��ك��ن��ه �أك����ر م���ن م��ق��ب��ول م��ق��ارن��ة مع 
�ملنتخبات  مل�شجعي  �مل��ح��دودة  �لأع���د�د 
�ملنتخب  م�������درب  وع����ل����ق  �لأخ�����������رى. 

�جلز�ئري جمال بلما�شي على م�شاألة 
�أن  يحب  “�جلميع  بالقول  �لت�شجيع 
يلعب يف ملعب مدرجاته ممتلئة، لكن 
�لوقت  �حل��ال يف  لي�شت  ه��ذه  لاأ�شف 
م�شجعينا  “لكن  م�شيفا  �لر�هن”، 
لوجودهم،  حم��ظ��وظ��ون  ن��ح��ن  �أت����و�. 
ي��ح�����ش��رون ك��ل م���ب���ار�ة«. دف���ع بع�س 
�أل����ف يورو  ي�����ش��ل �ىل  �مل�����ش��ج��ع��ني م���ا 

ل��اإق��ام��ة وح�����ش��ور �مل��ب��اري��ات �لثاث 
�أحد م�شجعي  يف �لدور �لأول، ومنهم 

فريق مولودية وهر�ن.
 24 �لعمر  من  �لبالغ  �ل�شاب  ويقول 
�شاأبقى  ل��ك��ن��ن��ي  ك��ب��ري،  “�ملبلغ  ع��ام��ا 
�أبعد”  �ىل  �مل��ن��ت��خ��ب  م�����ش��ى  ح���ال  يف 
م��ن �ل���دور �لأول، وه��و م��ا حتقق من 
-1�شفر  �ل�شنغال  على  ف���وزه  خ��ال 

و�لعبور �ىل �لدور ثمن �لنهائي.
ت�شجيع  ب��ني  يختلف  “�لأمر  ي�شيف 

�لنادي �أو منتخب �جلز�ئر«.
بالن�شبة �ىل �شمري )52 عاما( �لآتي 
�ىل م�شر مع ولديه، م�شاندة �ملنتخب 
�جلز�ئري ت�شتاأهل �لت�شحية. ويو�شح 
“نقوم بت�شحيات. عندما يتعلق �لأمر 
نحن  و�مل��غ��ام��رة،  �ل��وط��ن��ي،  باملنتخب 

نحب ذلك. نحب بلدنا«.
�جل����ز�ئ����ر،  ل���ع���ب���ت  “�أينما  وي���ت���اب���ع 
ي��ت��و�ج��د ج��ز�ئ��ري��ون. ح��ت��ى يف دوري 
�ذ� غ��اب لعبون  �أوروب���ا! حتى  �أبطال 
�ل��ع��ل��م �جلز�ئري  ي��ك��ون  ج��ز�ئ��ري��ون، 
ح������ا�������ش������ر�«. م������ع �ق������������رت�ب م���وع���د 
�لنطاق �ىل �مللعب، يرفع �مل�شجعون 
ت�شجيعا  ���ش��وت��ه��م  م��ن  �جل���ز�ئ���ري���ون 
فغويل،  ���ش��ف��ي��ان  ل���ش��ي��م��ا  ل��اع��ب��ني 
�ىل  لل�شعود  �لطريق  �ىل  ويخرجون 
خم�س حافات تنتظرهم لنقلهم �ىل 
�مللعب مبر�فقة من �ل�شرطة �مل�شرية 
�لتي يتو�جد عنا�شرها ب�شكل د�ئم يف 

حميط �لفندق.
�مل�شرية  �لأم��ن��ي��ة  �ل���ق���و�ت  و�ت���خ���ذت 
�أنحاء  و����ش��ع��ة يف خم��ت��ل��ف  �إج������ر�ء�ت 
�ملاعب  حميط  يف  ل�شيما  �لعا�شمة 
�لبطولة،  ه���ام�������س  ع���ل���ى  و�ل����ف����ن����ادق 
ل���ش��ي��م��ا يف �أع���ق���اب ���ش��ل�����ش��ل��ة ح����و�دث 
�ملا�شية،  �لأع����و�م  يف  �ل��ب��اد  �شهدتها 
و���ش��ول �ىل �أ���ش��اب��ي��ع ف��ق��ط ح��ت��ى من 
ح��زي��ر�ن/  19 يف  �لبطولة  �ن��ط��اق 

ف�شل  ج��ز�ئ��ري  م�شجع  ور�أى  يونيو. 
�أن �لج���ر�ء�ت حتد  ��شمه  ع��دم ك�شف 

�أحيانا من حرية �حلركة بالن�شبة �ىل 
 )...( �شارم  “�لأمر  وقال  �مل�شجعني. 
يف �جلز�ئر، يح�شر �مل�شجع �ىل �مللعب 
للتعبري عن نف�شه بحرية. �لأمر لي�س 
مماثا يف م�شر. ثمة �إجر�ء�ت �أمنية 
ك��ث��رية«. وغ��ال��ب��ا م��ا ���ش��ه��دت �ملاعب 
�شغب على هام�س  �أح��د�ث  �جلز�ئرية 
�لقارية،  �ل��ب��ط��ول��ة  ويف  �مل����ب����اري����ات. 
�مل�����ش��ري��ة برتحيل  �ل�����ش��ل��ط��ات  ق��ام��ت 
�شمري  موفق  ��شمه  ج��ز�ئ��ري  م�شجع 
�شيا�شي  �شعار  برفع  لقيامه  ���ش��ردوك 
يف  ل��اح��ت��ج��اج��ات  م�شاند  �مل��ل��ع��ب،  يف 
بالرئي�س  لاإطاحة  �أدت  �لتي  ب��اده 
ع��ب��د �ل��ع��زي��ز ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة، ب��ح�����ش��ب ما 
وقت  يف  بر�س  لفر�ن�س  �شقيقه  �أف���اده 
�شابق هذ� �لأ�شبوع. وي�شدد �مل�شجعون 
�ل�شابقة  �ل��ك��روي��ة  �ل��ت��وت��ر�ت  �أن  على 
ب��ني ب��اده��م وم�����ش��ر و�ل��ت��ي ك���ان من 
�أب����رز �أ���ش��ك��ال��ه��ا �لع���ت���د�ء ع��ل��ى حافلة 
للمنتخب يف �لقاهرة عام 2009 قبل 
�لعامل  ك��اأ���س  ت�شفيات  �شمن  م��ب��ار�ة 

�ملا�شي. من  باتت   ،2010
�مل�شجع �جل��ز�ئ��ري حمزة )32  وق��ال 

عاما( “نحن هنا من �أجل �جلز�ئر«.

امل�سجعون اجلزائريون ميلأون فراغ املدرجات يف »كان« 

�أن لع���ب و���ش��ط �ملنتخب  ت��ق��اري��ر ���ش��ح��اف��ي��ة،  ذك���رت 
�لفرن�شي بول بوغبا، يرغب يف �لعودة لفريقه �ل�شابق 

يوفنتو�س �لإيطايل.
فاإن  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة،  �آ�����س  ل�شحيفة  وف��ق��ا ً  

بوغبا ي�شع على ر�أ�س �أولوياته �لعودة 
�إىل يوفنتو�س.

�لإ�شبانية  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ������ش�����ارت 
�ملتز�يد  �له���ت���م���ام  رغ����م  �أن�����ه  �إىل 

م��ن ج��ان��ب ري���ال م��دري��د �لإ�شباين 
�لفرن�شي  �لاعب  لكن  بوغبا،  ب�شم 
يوفنتو�س  �إىل  �لن��ت��ق��ال  يف  ي��رغ��ب 

ملجاورة �لهد�ف �لربتغايل 

ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، و�ل��ل��ع��ب حت��ت ق��ي��ادة �مل���درب 
ماوري�شيو �شاري.

وكان �لاعب �لفرن�شي �ن�شم �إىل مان�ش�شرت 
يونايتد يف 2016 قادماً من يوفنتو�س 

مقابل 105 مليون يورو.
وي��ع��ت��رب ب��وغ��ب��ا ه��دف��اً م��ن �أه����د�ف 
�ملدرب �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن 
حيث  م����دري����د،  ري�����ال  �إىل  ل�����ش��م��ه 
يف  يوفنتو�س  يدخل  �أن  �ملتوقع  م��ن 
�أجل  م��ن  �ل��ري��ال  م��ع  قوية  مناف�شة 

�شم �لاعب.

�آليو  وم��درب��ه��ا  �ل�شنغال  ت��خ��و���س 
���ش��ي�����ش��ي��ه م���و�ج���ه���ة ح��ا���ش��م��ة �شد 
�لثالثة  �ليوم �شمن �جلولة  كينيا 
�لأخ�����رية ل��ل��م��ج��م��وع��ة �ل��ث��ال��ث��ة يف 
يف  �لإفريقية  �لأمم  ك��اأ���س  بطولة 
�ل�شقوط  ي����وؤدي  ق��د  �ل���ق���دم،  ك���رة 
�لأف�شل  �ملنتخب  �إق�شاء  �ىل  فيها 
من  �لقارة،  م�شتوى  على  ت�شنيفا 

دور �ملجموعات.
و�شمن مناف�شات �ملجموعة �لثالثة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة �مل��ق��ام��ة يف م�����ش��ر حتى 
19 متوز/يوليو، يخو�س �ملنتخب 
�ل�����ش��ن��غ��ايل ل��ق��اء �ل��غ��د ع��ل��ى �شتاد 
يف  �جل���وي(  )�ل��دف��اع  يونيو   30
�لقاهرة، باحثا عن تعوي�س خيبة 
�خل�شارة �أمام �جلز�ئر )�شفر1-( 
�ل��ف��وز يف  بعد  �لثانية،  �جل��ول��ة  يف 

�لأوىل على تنز�نيا -2�شفر.
�ل�شنغايل  �ملنتخب  دخ��ل  حني  ويف 
�ملر�شحني  �أب����رز  ك��اأح��د  �ل��ب��ط��ول��ة 
يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل���ك���اأ����س  ل���رف���ع 
�أمام �جلز�ئر  تاريخه، طرح �لأد�ء 
�جلولة  يف  ب��ف��وزه��ا  �شمنت  �ل��ت��ي 
�ل�����دور ثمن  �ل��ع��ب��ور �ىل  �ل��ث��ان��ي��ة 
حول  ��شتفهام  ع��ام��ات  �لنهائي، 
ق������درة �مل��ن��ت��خ��ب �ل������ذي ي�����ش��م يف 
�لإنكليزي  ليفربول  جنم  �شفوفه 
بعيد�  �لذهاب  على  مانيه،  �شاديو 

يف �لن�شخة �حلالية من �لبطولة.
مباريات  لأب��رز  ياأتي عر�س  ما  يف 
للمجموعتني  �ل��ث��ال��ث��ة  �جل���ول���ة 
تقام  و�لتي  غد�،  و�لر�بعة  �لثالثة 

جميعها يف �لعا�شمة �مل�شرية:
يف م����وؤمت����ره �ل�������ش���ح���ايف �لأح������د، 
وهو  �ل��وج��ه  متجهم  �شي�شيه  ب���د� 
غري  �لأد�ء  ح��ول  �أ�شئلة  على  ي��رد 
�ملتوقع �لذي ظهر به �أمام �ملنتخب 
�جلز�ئري �لذي قدم يف �جلولتني 
يف  �لعرو�س  �أف�شل  �أح��د  �لأوليني 

للدفاع  و�ن��ربى  �حلالية،  �لن�شخة 
ع��ن لع��ب��ي��ه و�ل����رد ع��ل��ى �نتقاد�ت 
ط��ال��ت��ه ح��ت��ى م��ن م���درب مناف�شه 
�ملدير  �ل���ي���وم،  م���ب���ار�ة  �ل��ك��ي��ن��ي يف 
�شيبا�شتيان  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل���ف���ن���ي 

مينييه.
عليهم  �أن  “�أعتقد  �شي�شيه  وق���ال 
�خلا�شة  ���ش��وؤون��ه��م  �ىل  �لل��ت��ف��ات 
عن  �حل���دي���ث  ع���ن  و�ل���ك���ف   )...(
وذلك  �ل�شنغال”،  لع��ب��ي  ذه��ن��ي��ة 
بعد طرح مينييه عامات ��شتفهام 
بهذ� �ل�شاأن من منطلق عدم متكن 
�إح����ر�ز  م���ن  �لآن  �ل�����ش��ن��غ��ال ح��ت��ى 
�ل��ل��ق��ب �ل��ق��اري يف ت��اري��خ��ه��ا، على 
رغم �لنجوم �لذين �أجنبتهم �لكرة 

�ملحلية.
�أبد�  �أ���ش��ك��ك  “ل  �شي�شيه  و�أ���ش��اف 
علي  مل��اذ�  �أف��ه��م  ل   )...( بقدر�تنا 
بنوعية لعبينا”،  �ليوم  �أ�شكك  �أن 
تري�نغا”  “�أ�شود  �أن  على  م�شدد� 
 )...( �ملغامرة  “مو��شلة  يريدون 

خ�شارة هذه �ملبار�ة �شتكون مر�دفا 
لاإق�شاء«.

بهذه  ن���ف���وز  �أن  “علينا  و�����ش����دد 
للفوز  ر  “نح�شّ متابعا  �ملبار�ة”، 
لنخ�شر  نتح�شر  مل  ب��امل��ب��اري��ات، 
للنجاح  نعمل   )...( �جلز�ئر  �أم��ام 

يف هذ� �لتحدي«.
وي���ع���اين �مل��ن��ت��خ��ب م���ن غ��ي��اب��ات يف 
���ش��ف��وف��ه ب�����ش��ب��ب �لإ����ش���اب���ات �لتي 
�خل�شو�س  وج������ه  ع���ل���ى  ت����ط����ال 
�شانيه  و���ش��ال��ي��ف  ن�����د�ي  �أل���ف���ري���د 
وي��و���ش��ف ���ش��اب��ايل. و�ع��ت��رب �ملدرب 
�أن �لإ�شابات “جزء من كرة �لقدم 
لقد  ب�شكل جيد،  لقد عملنا   )...(
لدينا  ل��ك��ن  م��ك��ث��ف،  ب�شكل  عملنا 
بهم  ثقته  23 لعبا”، معربا عن 

“جميعا«.
�ل����ذي  �ل�������ش���ح���ايف  م�����وؤمت�����ره  ويف 
مدرب  ق��ال  �شي�شيه،  م��وؤمت��ر  �شبق 
ما  لدينا  “لي�س  �لكيني  �ملنتخب 
نخ�شره غد�” يف مو�جهة منتخب 

يتمتع  �إف��ري��ق��ي��ا،  يف  �لأول  “هو 
فقط  لي�س  �ل��ق��در�ت  من  بالعديد 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ب��دين، ول��دي��ه يف 
�لاعبني  �أف�����ش��ل  �أح����د  ���ش��ف��وف��ه 
�ملن�شرم”،  �مل��و���ش��م  يف  �أوروب������ا  يف 
توج  �ل�����ذي  م��ان��ي��ه  �ىل  �إ�����ش����ارة  يف 
�أبطال  دوري  بلقب  ليفربول  م��ع 

�أوروبا.
يخو�س  ذ�ت����ه����ا،  �مل���ج���م���وع���ة  ويف 
�شد  مو�جهة  �جل��ز�ئ��ري  �ملنتخب 
�أف�شليته  لتاأكيد  �شاعيا  تنز�نيا، 
بالعامة  �لأول  �ل������دور  و�إن����ه����اء 

�لكاملة و�ل�شد�رة.
حتى  �جل���ز�ئ���ري  �ملنتخب  وي��ق��دم 
يف  �لأف�شل  م��ن  ه��ي  عرو�شا  �لآن 
م�شتوى  ع��ل��ى  ل���ش��ي��م��ا  �ل��ب��ط��ول��ة 
و�ل�شرعة  �ل���دف���اع���ي  �لح�����ت�����و�ء 
�خلروج  من  مكنه  ما  �لهجومية، 
ف��ائ��ز� يف �مل��و�ج��ه��ة �ل�����ش��اب��ق��ة �شد 
فوز  ب��ع��د  )-1�شفر(  �ل�����ش��ن��غ��ال 
نظيفة.  بثنائية  كينيا  ع��ل��ى  �أول 

رغ��م ذل���ك، ي��و����ش��ل �مل���درب جمال 
�لرت�شيحات  جماح  كبح  بلما�شي 
�ل��ت��ي ت�����ش��ع ث��ع��ال��ب �ل�����ش��ح��ر�ء يف 

مقدمة �ل�شباق نحو �للقب.
�جلز�ئريون  �ل���اع���ب���ون  وي���ب���دو 
على �ملوجة ذ�تها ملدربهم، ل�شيما 
�ل��ق��ائ��د ري��ا���س حم���رز �ل����ذي قال 
“كانت  �ل�شنغال  على  �لتغلب  بعد 
م���ب���ار�ة غ���ري ���ش��ه��ل��ة ل��ك��ن��ن��ا نعرف 
�أن فازت  لل�شنغال  ذل��ك. مل ي�شبق 
�أن��ه منتخب  نعرف  كنا  لكن  علينا 
جيد جد� ومر�شح لبطولة �إفريقيا 
ف���وز و�ح���د فقط  ل��ك��ن ه���ذ�   )...(
ب�شكل  �لعمل  نو��شل  �أن  وناأمل يف 

جيد«.
وتابع “ل يز�ل �أمامنا �لعديد من 

�ملباريات )...( علينا �أن نو��شل«.
يلتقي  �ل����ر�ب����ع����ة،  �مل���ج���م���وع���ة  يف 
�إفريقيا  ج��ن��وب  �مل��غ��رب��ي  �ملنتخب 
ل��ت��اأك��ي��د �أف�����ش��ل��ي��ت��ه ب��ع��د �ل���ف���وز يف 
�جلولتني �لأوليني بالنتيجة ذ�تها 
و�شاحل  ناميبيا  على  )-1�شفر( 

�لعاج �لقوية.
للمنتخب  �لفرن�شي  �مل���درب  وب���د� 
فخور�  رون������ار  ه��ريف��ي��ه  �مل���غ���رب���ي 
باعبيه بعد �لفوز �لثاين، ل�شيما 
ن����ور �ل���دي���ن �أم����ر�ب����ط �ل�����ذي كان 
حمور خط �ملقدمة �شد �لعاجيني، 
مبار�ٍة  يف  لع���ب  �أف�����ش��ل  و�خ��ت��ري 
���ش��ن��ع ف��ي��ه��ا مت����ري����رة ع���ل���ى طبق 
م��ن ذه���ب ل��ه��دف �مل��ه��اج��م يو�شف 

�لن�شريي.
وق�����ال رون������ار �ل���ب���اح���ث ع���ن لقبه 
ز�مبيا  )ب��ع��د  �ل��ث��ال��ث  �لإف���ري���ق���ي 
 )2015 �ل��ع��اج  و�شاحل   2012
�لأط��ل�����س منذ  �أول لأ���ش��ود  ول��ق��ب 
�ملنتخب  ر�أي��ت��م  “�ليوم   1976
�أمور� ممتازة  �ملغربي �لذي يحقق 

منذ ثاثة �أعو�م«.

بوغبا يرغب يف العودة 
اإىل يوفنتو�س

�سي�سيه يدعم لعبيه قبل مواجهة حا�سمة 

يفكر نادي ليفربول ب�شورة جدية يف �إعادة لعب بر�شلونة، �لرب�زيلي فيليب كوتينيو، �إىل �لفريق 
مرة �أخرى، خال فرتة �لنتقالت �ل�شيفية �حلالية.

مع  يلعب  ل��ن  �أن��ه  كوتينيو  تاأكيد  عقب  ليفربول  تفكري  ج��اء  �لإ�شبانية،  �شبورت  �شحيفة  بح�شب 
�لفريق  وجلماهري  “�لريدز”  م��ع  لتاريخه  �ح��رت�م��اً  �لإغ����ر�ء�ت،  كانت  مهما  يونايتد  مان�ش�شرت 

�لإجنليزي، وهو ما �أعجب م�شوؤولو ليفربول. 
ومن �لناحية �لفنية فاإن كلوب يرى �أن �لاعب �شيمثل �إ�شافة قوية يف و�شط ملعب �لفريق، �شت�شاعده 
يف �شر�عه مع مان�ش�شرت �شيتي �ملو�شم �ملقبل، من �أجل حتقيق �لهدف �لأغلى وهو �لفوز بلقب �لدوري 

�لإجنليزي.
ول ميانع بر�شلونة رحيل لعبه �لرب�زيلي، لكن يف حال �حل�شول على عر�س مغري يو�زن ما دفعه 
“�لبلوغر�نا”، من �أجل �حل�شول على خدماته منذ مو�شم ون�شف، ولكن غري ذلك فاإنه �شيتم�شك 

با�شتمر�ر �للعب. 

ليفربول يرغب باإعادة كوتينيو اإىل اأنفيلد

حقق �ل�شباين مافريك فينالي�س فوزه �لول ولفريقه ياماها هذ� �لعام يف فئة 
موتو جي بي، باحر�زه �ملركز �لول يف جائزة هولند� �لكربى، �ملرحلة �لثامنة 
من بطولة �لعامل للدر�جات �لنارية، �مام مو�طنه بطل �لعامل مارك ماركيز 

)هوند�( و�لفرن�شي فابيو كارتار�رو )ياماها(.
و�شفه  و�ل��ذي  م�شريته  يف  عاما(   24( فينالي�س  للدر�ج  �ل�شاد�س  �لفوز  وهو 
“باحللم”، فيما ��شتفاد ماركيز من و�شوله ثانيا لتو�شيع �شد�رته يف ترتيب 

�لدر�جني، �مام �لإيطايل �أندريا دوفيت�شيوزو )دوكاتي( �لر�بع.
وقاد كارتار�رو، �ملنطلق من �ملركز �لول، �شد�رة �ل�شباق بني �للفتني �لثانية 
�رجتاجات يف  عانى من  بعدما  مناف�شيه  �شغوط  �م��ام  �أن يرت�جع  قبل  و14 
لل�شباق  �لتتويج  من�شة  �ىل  �ل�شعود  يف  جنح  لكنه  عالية،  �شرعة  على  �ملقود 
در�جته  حم��رك  ق��وة  م��ن  فينالي�س  ��شتفاد  �مل��ق��اب��ل  يف  �ل��ت��و�يل.  على  �ل��ث��اين 
لحكام قب�شته على �ل�شد�رة �مام مو�طنه ماركيز، فيما �شهد �ل�شباق خروج 

�أليك�س رين�س عن �مل�شار. ومل تكن حال بطل �لعامل �لإيطايل فالنتينو رو�شي 
�لر�بعة،  �للفة  �شقطا معا يف  �ذ  �ف�شل  ناكاغامي )هوند�(  وتاكاكي  )ياماها( 
بينما �ن�شحب �لفرن�شي يوهان ز�ركو )كا تي �أم( يف �للفة 16. يف فئة موتو2 
�أحرز �لدر�ج �ل�شباين �أوغو�شتو فرنانديز )كاليك�س( �ملركز �لول خال �شباق 
ماركيز  �أليك�س  �ل�شباين  للثنائي  �برزها  �ل�شقوط،  ح��الت  من  �لعديد  �شهد 
�لدر�جني  ترتيب  �شد�رة  عن  �لول  ليتخلى  بالد��شاري،  لورنزو  و�لإي��ط��ايل 
�لدر�جني  على  ف��رن��ان��دز  وت��ق��دم  �ل��ر�ب��ع.  لوثي  توما�س  �ل�شوي�شري  ل�شالح 
�جلنوب �إفريقي بر�د بايندر )كاي تي �أم( و�لإيطايل لوكا ماريني )كاليك�س(. 
وهو �لفوز �لول لل�شاب فرنانديز )21 عاما( يف هذه �لفئة و�لذي يد�فع عن 
�ملتوج مر�ت عدة بطا للعامل  “�شيتو” بون�س  �ألفون�شو  �لو�ن فريق مو�طنه 
يف حقبة �لثمانينات. وقال فرنانديز �ملنت�شي بفوزه “بد�أت للتو ��شتوعب �ين 

فزت”، وتابع “مل تكن �نطاقتي جيدة ولكني تقدمت لحقا يف �لرتتيب«.

وعانى �لدر�ج �ل�شباين من م�شكلة نفاد �لوقود على منت در�جته خال لفة 
�لازمة  �لوقود  كمية  بدقة  �حت�شاب  �ىل  عمد  فريقه  �أن  يظهر  ما  �ل�شرف، 
�أليك�س،  �ل�شباين  وف��وت  در�ج��ت��ه.  وزن  ناحية  م��ن  �ف�شلية  على  يح�شل  ك��ي 
�ل�شقيق �ل�شغر لبطل �لعامل مارك، فر�شة �حر�ز فوزه �لر�بع تو�ليا بعدما 
�شقط عن در�جته يف �للفات �لخرية، فيما كان يف �شر�ع على �ملركز �لول مع 

بالد��شاري.
وعمد ماركيز �ىل توجيه كلمات نابية �ىل مناف�شه بينما كان �لخري على �لر�س 
بعد �شقوطهما معا. و�شهد �ل�شباق �شقوط 11 در�جا، من بينهم �شاحب ��شرع 
توقيت يف �لتجارب �ل�شرت�يل رميي غاردنر، على حلبة �آ�شن �لهولندية �لتي 

تتميز مب�شارها �ل�شريع و�لتقني، ويطلق عليها لقب “ل كاتدر�ل«.
متقدما  ر�بعا،  و�شوله  بعد  �لدر�جني  ترتيب  ب�شد�رة  لوثي  �ل��در�ج  و��شتاأثر 
�لثاث  باجلولت  �لفائز   ،)111 مقابل   117( ماركيز  نقاط عن   6 بفارق 

�ل�شابقة.
يف فئة موتو3 بات �لإيطايل طوين �أربولينو )هوند�( �ول در�ج يفوز ب�شباقينى 
�ملوقت يف ترتيب  �لر�بع  �لفئة، ما �شمح له بالتقدم للمركز  هذ��لعام يف هذه 
�أم( �لذي حل  �آرون كاين )كاي تي  �لدر�جني، و�قرتب من �ملت�شدر �ل�شباين 
بورتا  د�ل  �أربولينو يف جتاوز مو�طنه لورنت�شو  �لثاين ع�شر. وجنح  �ملركز  يف 
�ملت�شدر  �ل�شباق، فيما حل  ��شتمر ط��و�ل لفات  �للفات �لخ��رية بعد �شر�ع  يف 
�لثالث  �ملركز  يف  )ه��ون��د�(  كورنفيل  ياكوب  �لت�شيكي  �ل��در�ج  لل�شباق  �ل�شابق 
بعدما نال عقوبة �ملرور يف م�شار طويل بدل من �لتوقف يف �ملن�شات �و �ز�لة 

ثو�ن من توقيته ب�شبب �خت�شاره لحد �ملنعطفات.
يف  روع��ة  �لك��ر  �ل�شباق  “كان  �لنهاية  خط  �ىل  و�شوله  بعد  �أربولينو  وق��ال 
م�شريتي. هي �ملرة �لثانية �لتي �فوز بها، و�لعمل �لذي نقوم به ياأتي بثماره 

و�شنتابع �لتمارين«.

فوز اأول لفينالي�س وياماها بجائزة هولندا الكربى



العثور على حجرة العمر الطويل اخلا�سة مبايكل جاك�سون
د�أب  �لتي  �خلا�شة  �لزجاجية  �لغرفة  �أن  تقارير �شحفية،  ك�شفت 
لبع�س  فيها  �ل��ن��وم  على  جاك�شون،  مايكل  �ل��ر�ح��ل،  �ل��ب��وب  جن��م 
�لأوقات، �أما يف �إطالة عمره، مت �لعثور عليها د�خل حاوية �شحن، 

بعد نحو ع�شر �شنو�ت من رحيل �لفنان �لكبري.
�ل�شائعات  بع�س  ف��اإن  �لربيطانية،  �شن"  "ذ�  �شحيفة  وبح�شب 
�إىل  ك��ان يلجاأ  �أن جاك�شون  �لأع���و�م، ما مفاده  م��د�ر  روج��ت على 
�لغرفة �لتي يجري ��شتخد�مها يف �لأ�شل، بغر�س ت�شريع �ل�شفاء 

من �حلروق.
�ملغناطي�شي،  بالرنني  �لت�شوير  جهاز  �لعجيبة"  "�لغرفة  وت�شبه 
فهي طويلة وذ�ت م�شاحة حمدودة، لكنها �شفافة بالكامل، وميكن 

روؤية ما يف د�خلها من �خلارج.
وجل���اأ جاك�شون �إىل غ��رف��ة �لأوك�����ش��ج��ني �ل��زج��اج��ي��ة، لأج���ل �حلد 
"�ملهجع"،  ��شتخد�م  ويجري  ج�شمه،  على  �ل�شيخوخة  زحف  من 
ب�"�لعاج  يعرف  فيما  خمت�شة  �شركة  د�خ��ل  �حل���ايل،  �ل��وق��ت  يف 

�لبديل".
�أدريان  �إ�س"،  �إم  "�إت�س  ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملدير  وق��ال 
غار�ي، �إن جاك�شون ��شرتى �جلهاز "�لغرفة" �شنة 1994، ورجح 

�أن يكون �لنوم بد�خلها قد �شبب ت�شمما يف دم �لنجم �لر�حل.
ويف �شنة 1986، ظهر جاك�شون م�شتلقيا د�خل �لآلة، وجرى ذلك 
بعد عامني من �إ�شابته بحروق من �لدرجة �لثالثة، خال ت�شوير 

�إعان لفائدة �أحد �مل�شروبات �لغازية با�شتخد�م �لألعاب �لنارية.
�حل�شول  من  ومتكن  �حل���ادث،  �إث��ر  �لق�شاء،  �إىل  جاك�شون  وجل��اأ 
على تعوي�س قدره 1.5 مليون من �شركة "بيب�شي"، جرب� لل�شرر 

�لناجم عن �حلروق.
ومت  كاليفورنيا  ولي��ة  يف  م�شت�شفى  لفائدة  باملبلغ  �لفنان  وت��ربع 
ب�شر�ء  وق��ام  "مايكل جاك�شون" لاأطفال  �إح��د�ث مركز �حل��روق 

�لآلة "�لعجيبة" لفائدة �ملركز �ل�شحي.

ع�سرات العائلت تت�سابق لتبني طفلة الغابة
�لعامل  �أنحاء  �إن عو�ئل من جميع  �أمريكي  م�شوؤول حكومي  قال 
"تنتظر يف طابور" تبني �لطفلة "�ملعجزة" �لتي ُعر عليها د�خل 
�ل�شهر  م��ن  ���ش��اب��ق  وق���ت  يف  ج��ورج��ي��ا،  ولي���ة  يف  با�شتيكي  كي�س 

�جلاري.
يف  �لهند،  ر�شيعة  با�شم  �مللقبة  �لر�شيعة،  على  �ل�شرطة  وع��رت 
�ل�شاد�س من �شهر يونيو �حلايل، يف مقاطعة فور�شيث بجورجيا، 

بعد �أن �أبلغ �ل�شكان عن �شماعهم ل�شوت طفل يبكي.
ون�شرت �ل�شرطة لقطات م�شورة ينفطر لها �لقلب ل�شابط ميزق 
�لكي�س �لبا�شتيكي �لذي كانت ت�شتقر فيه �لر�شيعة، و�شرعان ما 

ُنقلت �إىل �مل�شت�شفى، وهناك قال �لأطباء �إنها مل ت�شب باأذى.
و�أظهرت لقطات �لفيديو عملية �إنقاذ حديثة �لولدة �لتي ُتركت يف 
غابة قرب مدينة كومينغ، على بعد نحو 56 كيلومرت� �إىل �ل�شمال 

من مدينة �أتانتا، وفقا ملا ذكرته موقع �شكاي نيوز �لربيطاين.
و�أطلق �شباط �ل�شرطة على �لطفلة ��شم "ر�شيعة �لهند"، تيمنا 
"فتى �لأدغال"، �لذي ربته �لذئاب يف غابة يف  �أو  بق�شة ماوكلي، 
�لهند، على �أمل �أن ي�شجع �أي �شخ�س لديه معلومات عن �لو�لدين 

على �لتقدم و�لإدلء بها �إىل مر�كز �ل�شرطة.
وبعد ثاثة �أ�شابيع من �لعثور عليها، يقال �إن �لر�شيعة "تبت�شم" 
و"تنمو"، و�أنها حتت رعاية خدمات �لأطفال، و�شتظل هناك حتى 

يتم �إيجاد منزل د�ئم لها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإذا كان خ�سمك روبوت فمن تقا�سي؟
ثمة قاعدة قانونية �شائدة يف كل �ملجتمعات �لب�شرية منذ �لأزل - على �لأقل من ناحية �ملبد�أ - تقول �إنه �إذ� قتل 
�شخ�س �شخ�شا �آخر �أو ت�شبب يف �إ�شابته، فاإنه يكون م�شوؤول عن جرميته �أمام �لقانون. لكن ماذ� لو كان �لقاتل 

�إن�شانا �آليا؟
نقا�شات متز�يدة بد�أت تدور د�خل �لدو�ئر �لق�شائية و�ل�شيا�شية و�ل�شناعية حول �ملاب�شات �لقانونية �لتي حتيط 
بتطور�ت �لذكاء �ل�شطناعي، حيث �شي�شيع يف غ�شون ب�شعة عقود ��شتخد�م �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة و�لروبوتات 

�لذكية يف جمال �ل�شناعة و�لآلت �لتي تعمل ب�شكل م�شتقل عن �لإن�شان.
وبد�أ �لباحثون يف جمال �لقانون بالفعل يف در��شة ت�شاوؤلت بعيدة �ملدى حول �لآثار �لقانونية لعمل �لروبوتات، 
حيث �أن �لقانون �جلنائي يقوم على مبد�أ �جلرمية �لفردية، يف �لوقت �لذي ل متتلك فيه �لآلت وعيا �أو �شمري�. 
وما ز�لت �مل�شائل �لعملية �ملتعلقة بالقانون �ملدين �شائدة، خا�شة فيما يتعلق بال�شيار�ت ذ�تية �لقيادة بالكامل �أو يف 
بع�س عملياتها. يف هذ� �ل�شياق يقول نيكول�س وولتمان، �مل�شاعد يف مركز �أبحاث قانون �لروبوت بجامعة فريزبورغ 
�أي�شا عن �حل��و�دث �ملتعلقة ب�شيارته حتى ولو مل يكن  "قائد �ل�شيارة يكون يف �لوقت �حلايل م�شوؤول  �إن  باأملانيا، 
�مل�شوؤول  �تهام جنائي ل�شخ�س عندما يكون �لذكاء �ل�شطناعي هو  متورطا فيها، ولكن هل من �ل�شائب توجيه 
عن قيادة �ل�شيارة ومتحكما فيها؟". وي�شيف �إن "�ل�شركة ميكن �أن تكون �أي�شا م�شوؤولة عن �حلو�دث يف �لقانون 

�ملدين" بعك�س �لقانون �جلنائي، ويو�شح �أن "�لأفر�د فقط ميكنهم �رتكاب جر�ئم ولي�س �ل�شركات �أو �لآلت".

االثنني    1   يوليو    2019  م   -   العـدد  12670  
Monday   1   July   2019  -  Issue No   12670

�سربة برق حتول �سجرة اإىل كتلة من اللهب
�أظهرت مقاطع فيديو جرى تد�ولها على �ملن�شات �لجتماعية، موؤخر�، ما 
�أحدثته �لعا�شفة �لرعدية �لتي �شربت وليتي �أوريغون وو��شنطن، غربي 

�لوليات �ملتحدة.
ويف �أحد مقاطع �لفيديو �ملثرية، بدت �شجرة طويلة وهي حترتق بالنري�ن، 
�لأمطار  كانت  فيما  �ملنطقة  �شربت  �لتي  �لرعدية  �لعا�شفة  ج��ر�ء  م��ن 

تو��شل �لهطول.
�لإعجاب،  �ملئات من حالت  عليه  و�نهالت  و��شع،  بتفاعل  �لفيديو  وحظي 

بعد فرتة ق�شرية من ن�شره على ح�شاب يحمل ��شم "ريت�شارد �شيويل".
�لوليات  يف  ماألوفة  بل  غريبة،  لي�شت  �لظاهرة  ه��ذه  �إن  �خل��رب�ء  ويقول 
و�شط حر�رة  �ل�شيف،  �لرعد يف ف�شل  عا�شفة  تقع  �ملتحدة، ل�شيما حني 

مرتفعة.
�أوريغون،  ولي��ة  �أن  �ملتحدة،  �لوليات  �لوطنية يف  �لطق�س  وذك��رت خدمة 
�شهدت ما بني 2500 و3 �آلف �شربة رعد يف �ل�شاد�س و�لع�شرين من يونيو 
�شجرة  يف  حريقا  ما�شا�شو�شت�س  ولي��ة  �شهدت  �ملا�شي،  مايو  ويف  �جل��اري. 
ب�شبب �شربة رعد، وحني �نتقل رجال �لإطفاء �إىل موقع �لكارثة، وجدو� 

�أن �ل�شجرة تفحمت ب�شكل كبري من د�خلها.

خطوات اأرم�سرتوجن على القمر يف مزاد 
 قد ي�شبح �أمريكي تدرب يف �إد�رة �لف�شاء و�لطري�ن "نا�شا" و��شرتى كمية 
عندما  �ملقبل  �ل�شهر  مليونري�  بيعها  لإع��ادة  �لفيديو  �شر�ئط  من  كبرية 
�ملتبقي  �لوحيد  �لأ�شلي  �لت�شجيل  �إنه ي�شم  �شوذبي مز�د� تقول  د�ر  تقيم 

خلطو�ت �لإن�شان �لأوىل على �شطح �لقمر قبل 50 عاما.
ويقول جاري جورج �لذي كان طالبا جامعيا عندما ��شرتى 1100 �شريط 
نا�شا كانت  �إن  218 دولر� تقريبا يف مز�د حكومي  نا�شا ب�شعر  فيديو من 
يف  �لتكاليف  خلف�س  تبيعها  �أو  �لفيديو  ���ش��ر�ئ��ط  على  �لت�شجيل  تعيد 
 20 �ل�شنو�ت �لتي تلت هبوط �لإن�شان على �شطح �لقمر للمرة �لأوىل يف 

يوليو متوز 1969 من خال مهمة �أبولو 11.
وقال جورج، وهو مهند�س ميكانيكا متقاعد يبلغ من �لعمر 65 عاما من 
�أت�شور قط  "مل  مدينة ل�س فيجا�س، يف مقابلة عرب �لهاتف مع روي��رتز 

�أنها ذ�ت قيمة.
عليها". بالت�شجيل  لتقوم  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  �إىل  �أبيعها  "كنت 

لكن �ت�شح �أن ثاثة من هذه �ل�شر�ئط رمبا ل تقدر بثمن. فاأحدها ي�شجل 
خطو�ت ر�ئد �لف�شاء نيل �أرم�شرتوجن �لأوىل على �شطح �لقمر ومقولته 

ختام خليجي ملهرجان 
موازين اإيقاعات العامل 
�لثامنة  �لدورة  �ل�شتار على  �أ�شدل 
�إيقاعات  م��و�زي��ن  ملهرجان  ع�شرة 
من  ب�����ع�����دد  �مل������غ������رب  يف  �ل������ع������امل 
و�ملو�شيقية  �ل��غ��ن��ائ��ي��ة  �حل���ف���ات 
�لإمار�تي  �ملغني  �أبرزها حفل  كان 

ح�شني �جل�شمي.
ورغ�����م ب����دء �حل���ف���ل م���ت���اأخ���ر� عن 
قوبل  ����ش���اع���ة  ب���ن�������ش���ف  م�����وع�����ده 
�جل�������ش���م���ي ب���رتح���ي���ب ك���ب���ري من 
مل�شرح  ����ش���ع���وده  ل�����دى  �جل���م���ه���ور 
للمو�شيقى  �مل��خ�����ش�����س  �ل��ن��ه�����ش��ة 

�ل�شرقية يف �ملهرجان.
وع��ل��ى م���دى ���ش��اع��ة ون�����ش��ف قدم 
�مل��غ��ن��ي �لإم����ار�ت����ي جم��م��وع��ة من 
باأغنية  ����ش��ت��ه��ل��ه��ا  �أع��م��ال��ه  �أ���ش��ه��ر 
من  �أغنية  �ل�شوق" وبعدها  "بحر 
�أهد�ها  �ملغربي  �لأندل�شي  �لرت�ث 

�إىل طفلة مري�شة بال�شرطان.
عاما"   24" مينو�س  �إك��ر�م  وقالت 
"قدمت من  وهي طالبة لرويرتز 
خ�شي�شا  �ملغرب"  �أكادير"جنوب 
حل���ف���ل���ة �جل�������ش���م���ي �ل��������ذي �أح�����ب 
وحبه  �لعالية  و�أخ��اق��ه  فنه  فيه 

للمغرب و�لفن �ملغربي".
�ل���ت���ي عرفت  وق���ال���ت ���ش��دي��ق��ت��ه��ا 
نف�شها با�شم �أ�شماء فقط "هو فنان 
ر�قي. �أعدُّ هذه �حلفلة من �أجمل 
حفل  و���ش��ب��ق  مو�زين".  ح��ف��ات 
�جل�����ش��م��ي ح��ف��ل �آخ���ر ع��ل��ى م�شرح 
�ملغربية  للمغنية  �أي�����ش��ا  �لنه�شة 
مدينة  �بنة  �أ���ش��ام��ة  زينب  �ل�شابة 
بالتز�من  و�أقيمت  �لبي�شاء.  �لد�ر 
ع��دد م��ن �حل��ف��ات يف �إط���ار �ليوم 
م�شارح  على  للمهرجان  �خلتامي 
�ل�����ش��وي�����ش��ي و�أب�����و رق�����ر�ق وحممد 
���ش��ا وموقع  و���ش��اط��ئ  �خل��ام�����س 

�شالة �لتاريخي.

�سبيهة جينيفر لوبيز 
الرو�سية تفوقها جماًل

تاألقت �إحدى �لفا�شيني�شاتات �لرو�شيات 
بعد  �لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  على 
ت���ربز ج��م��ال��ه��ا و�شبهها  ����ش���ور�ً  ن�����ش��ره��ا 

�لكبري بالنجمة �لعاملية جينيفر لوبيز.
وبد�أت نتاليا، �لفتاة �لرو�شية من مدينة 
ت�شيليابين�شك، �شهرتها بعد �أن �شاهدتها 
لأول  بانيفيلوف�شكايا  يانا  �ملكياج  فنانة 
مرة، ولحظت �ل�شبه �لكبري بينها وبني 
لوبيز، و�أخذت ت�شاعدها يف و�شع �ملكياج 
�لأ�شل  طبق  ن�شخة  تبدو  ك��ي  �ملنا�شب، 

عنها.
مو�قع  على  نتاليا  ���ش��ور  �نت�شار  وم��ن��ذ 
بتلقي  ب������د�أت  �لج���ت���م���اع���ي،  �ل��ت��و����ش��ل 
ل���دخ���ول ع���امل �ملو�شة  ك��ث��رية  ع��رو���ش��اً 
وعر�س �لأزياء، وهذ� �ملجال هو ما ت�شعى 

�إليه �حل�شناء �لرو�شية منذ �لبد�ية.

يتناول اأطعمة منتهية ال�سلحية لعام كامل      
ق��رر رج��ل م��ن ولي���ة م��ريي��ان��د �لأم��ري��ك��ي��ة، �أن ي�شلط 
�ل��د�ئ��ر منذ زم��ن طويل ح��ول مدة  �ل�شوء على �جل��دل 
تناول  ك��ام��ل على  ع��ام  مل��دة  وع��ا���س  �لأغ���ذي���ة،  �شاحية 
 3 نحو  قبل  ب���د�أت  �لق�شة  �ل�شاحية.  منتهية  �أطعمة 
 6 ��شتمرت  ن��ا���س م��ن رح��ل��ة  �شكوت  ع��اد  ���ش��ن��و�ت، عندما 
ق��د ن�شيها  ك��ان  �ل��زب��ادي  �للنب  وت��ن��اول عبوة م��ن  �أ�شهر، 
ن�شف  بنحو  �شاحيتها  م��دة  �ن��ت��ه��اء  بعد  �ل��ث��اج��ة،  يف 
وبعد �حلادثة،  �أي��ة م�شاكل �شحية.  يو�جه  �أن  دون  ع��ام، 
بد�أ �شكوت يفكر يف �لطريقة �لتي ت�شتخدمها �ل�شركات، 

لتحديد تاريخ �نتهاء �شاحية �لأطعمة �لتي تنتجها.
و�أ�شار �شكوت �إىل �أن هناك غمو�شاً كبري�ً يحيط مبفهوم 
جودة  كانت  �إذ�  حتدد  ل  فال�شركات  �لأطعمة،  �شاحية 
�أو  عليها،  �مل��دون  �لتاريخ  بعد  بالتناق�س  تبد�أ  �لأطعمة 

�أنها ت�شبح غري �شاحلة لا�شتهاك �لب�شري.
وخ���ال �ل��ت��ج��رب��ة، ت��ن��اول ���ش��ك��وت وع��ائ��ل��ت��ه جميع �أن���و�ع 
�لأط���ع���م���ة، م���ن �ل����زب����ادي �ل���ت���ي م���ر ع����دة �أ����ش���ه���ر على 
و�لكرمية  �ل�شاحية،  منتهية  �للحوم  �إىل  �شاحيتها، 
وغريها من �لأطعمة، بل ومل يرتدد يف ��شتهاك قالب 
بعد تركه لوقت طويل ج��د�ً يف  ب��د�أ يتعفن  �ل��زب��دة  م��ن 
تتعر�س  �لأطعمة  معظم  �أن  �شكوت  ويعرتف  �لثاجة. 
�ل�شاحية  �نتهاء  تاريخ  �أن  يعدُّ  لكنه  و�لتعفن،  للتلف 
ل يجب �أن يكون �ملعيار للتخل�س منها، فهناك موؤ�شر�ت 
�إذ�  و�لر�ئحة و�لطعم، تك�شف فيما  �ملظهر  طبيعية مثل 
كانت �ملاأكولت ل تز�ل �شاحلة لا�شتهاك دون �أن ت�شبب 

�أية م�شاكل �شحية، بح�شب موقع �أوديتي �شنرت�ل.

متحر�س هوليوود ي�ستعني مبحاميني جديدين
و�ين�شتني  ه��اريف  �لأمريكي  و�ملخرج  للمنتج  وكيلة  قالت 
�شركة حماماة مقرها  �إن��ه كلف حماميني جديدين من 
�شيكاغو بالن�شمام �إىل فريق �لدفاع عنه، خال حماكمته 

يف �شبتمرب بتهم �لغت�شاب و�لتحر�س �جلن�شي.
و�ين�شتني  �أن  ل��روي��رتز  �إنغلماير  ج���ود�  �ل��وك��ي��ل  و�أك����دت 
ت�شروني�س  روت���ون���و ودمي�����ون  دون����ا  ب��امل��ح��ام��ني  ����ش��ت��ع��ان 
�ملحاميني  مع  �لتو��شل  يت�شن  ومل  �ملحاكمة.  بدء  قبيل 
للتعقيب. ويو�جه و�ين�شتني "67 عاما" �تهاما بالتحر�س 
�جلن�شي بامر�أة يف نيويورك يف يوليو عام 2006 و�غت�شاب 
�أخرى يف مار�س عام2013. ووجهت له 5 �تهامات ت�شمل 
�حلياة  مدى  �ل�شجن  �إىل  عقوبته  ت�شل  وقد  �لغت�شاب 
�أدين. وينفي و�ين�شتني جميع �لتهامات �ملوجهة له.  �إذ� 
وهوؤلء �ل�شحايا �شمن نحو 70 �مر�أة معظمهن ممثات 
�شابات ون�شاء يعملن يف جمال �ل�شينما �تهمن و�ين�شتني 
وهو  م�شت  لأع���و�م  تعود  ح��و�دث  يف  �جلن�شي  بالتحر�س 
ما ينفيه. و�أدت هذه �لتهامات لنطاق حركة #مي تو 
�لتي �شهدت �تهام مئات �لن�شاء لرجال من �أ�شحاب �لنفوذ 
يف �شناعة �لرتفيه و�ل�شيا�شة وجمالت �أخرى بالتحر�س. 
وذكرت �شحيفة "وول �شرتيت جورنال" �أن روتونو، وهي 
ممثلة �دعاء �شابقة يف �شيكاغو وتخ�ش�شت يف �لدفاع عن 
قالت خال مقابلة  �ملتهمني يف جر�ئم جن�شية،  �لرجال 
لل�شحيفة  روت��ون��و  وقالت  ت��و.  #مي  حركة  ترف�س  �إنها 
"مل �أكن �أبد� ممن دعمن هذه "�حلركة"،�أوؤمن �أن �لن�شاء 
و�ين�شتني  ق�شية  و�شهدت  �ختيار�تهن".  عن  م�شوؤولت 
منذ  �ملرموقني  �ملحامني  من  �لعديد  و�ن�شحاب  �ن�شمام 

توجيه �لتهام له يف �لعام �ملا�شي. عار�ضة اأزياء تقدم زيا من ت�ضميم امل�ضممة �ضوفيا كرو�ضاين كجزء من عر�س جمموعة Haute Couture خلريف و�ضتاء 2019-20 يف باري�س. رويرتز

اإلتون جون يبعث 
بر�سالة حب وت�سامح 
�ل�شهري  �ل��ربي��ط��اين  �مل��غ��ن��ي  ق���دم 
يف  �لأوىل  م�شاركته  ج���ون  �إل��ت��ون 
�جلاز  ملو�شيقى  مونرتو  مهرجان 
���ش��وي�����ش��ر� وذل����ك خ���ال جولة  يف 
�شتكون  �أن����ه����ا  �أع����ل����ن  م��و���ش��ي��ق��ي��ة 
�أد�وؤه  �ت�����ش��م  ح��ي��ث  ل���ه  �لأخ�������رية 
و�أنهى �حلفل  بالنعومة و�حليوية 

بر�شالة تدعو للحب و�لت�شامح.
��شتغرق  �ل��ذي  و�فتتح جون حفله 
���ش��اع��ت��ني ون�����ش��ف �ل�����ش��اع��ة، وهو 
�لأخرية  �ملو�شيقية  جولته  �شمن 
�لتي  رود"  ب��ري��ك  يلو  "فريويل 
)بيني  باأغنية  �ملا�شي،  �لعام  بد�أت 
�أغنيات �شهرية  ذ� جيت�س( ثم  �آن��د 
منها  �ل�شبعينيات  �أو�ئ�����ل  م��ن  ل��ه 
)ت��اي��ن��ي د�ن�������ش���ر( و)روك������ت مان( 
و)ي���ور ���ش��وجن(. وق���ال ج��ون "72 
عاما" �أم��ام ح�شد موؤلف من نحو 
�ألفا من معجبيه ممن حتدو�   15
م��وج��ة م���ن �حل���ر �ل�����ش��دي��د �أم�س 
�أ�شارك يف  �أن  �أردت  "لطاملا  �ل�شبت 
و�شنو�ت.  ل�شنو�ت  �مل��ه��رج��ان  ه��ذ� 
ك���ن���ت �أ�����ش����اه����ده ع���ل���ى �لأق����ر������س 
�مل���دجم���ة وع���ل���ى �ل��ت��ل��ف��زي��ون. مل 
�أظ���ن �أب����د� �أن��ن��ي ���ش��اأ���ش��ارك فيه.. 
�أك��ون هنا". وجل�س  �أن  �إن��ه ل�شرف 
جون، �حلا�شل على جائزة جر�مي 
�أم��ام بيانو يف و�شط  خم�س م��ر�ت، 
�ملو�شيقي  �حلفل  وت�شمن  �مل�شرح. 
�لكثري من �لأغنيات �لتي �رتبطت 
"�شوري"  مثل  ج��ون  �إل��ت��ون  با�شم 
ليف  م����اي  ���ش��ي��ف��د  و"�شامو�ن 
ويند"  ذ�  �إن  و"كاندل  تونايت" 
يف  خم�شرمني  �أع�����ش��اء  مب�شاركة 
�لإيقاع  ع���ازف  بينهم  م��ن  فرقته 
�أول�����ش��ون وع����ازف �جليتار  ن��اي��ج��ل 

جون جورجين�شون.

جمع  40 طنا من �سباك ال�سيد من دوامة نفايات املحيط الهادي
يف مهمة لتنظيف �لقمامة �لطافية يف �ملحيط، �شحب 
�أن�شار �لبيئة 40 طنا من �شباك �ل�شيد �ملهجورة هذ� 
�ل�شهر من منطقة تعرف با�شم دو�مة نفايات �شمال 

�ملحيط �لهادئ.
قام �لبحارة على منت مركب �شر�عي بحري برحات 
��شتعادو�  �لهادئ، حيث  �ملحيط  �إىل قلب  ه��او�ي  من 
�لغنيمة �ملكونة من �شباك �شيد با�شتيكية يف �لغالب 
كجزء من حماولة لتخلي�س �ملياه من �ل�شباك �لتي 
وتتلف  و�لأ���ش��م��اك  و�ل�شاحف  �حليتان  فيها  تعلق 

�ل�شعاب �ملرجانية.
ويف �ل�شياق، �شرحت ماري كر�ويل، موؤ�ش�شة �ملجموعة، 
�إن�شتتيوت" غري  فويدجز  "�أو�شن  يف  �ملتطوعني  باأن 
�ملهملة  �ل�شباك  �أز�ل��و�  كاليفورنيا  ومقرها  �لربحية 
�ملحيطية  �ل��ت��ي��ار�ت  تتقارب  حيث  بحري  موقع  م��ن 
ت�شتمر  �لتي  رحلتها  خال  وكاليفورنيا  ه��او�ي  بني 

25 يوما.
منظمات  م��ن  قليل  ع��دد  ب��ني  م��ن  �ملجموعة  تعترب 
�لبا�شتيكية  �لنفايات  جمع  على  تعمل  ربحية  غري 
من �ملحيطات �ملفتوحة، وهو جهد قد يكون خطري� 

وي�شتغرق وقتا طويا.
بالطريقة  جناحنا  يب�شر  �أن  "ينبغي  م��اري:  وقالت 
و�إلهام  �أكرب  تنظيف  باأعمال  �لقيام  �لتي متكننا من 
�لهادئ  �ملحيط  �أن��ح��اء  جميع  يف  �لتنظيف  عمليات 
�إىل  نحتاج  �شيئا  لي�س  �إن��ه  �لعامل.  �أنحاء  جميع  ويف 

�لنتظار لفعله".
يونيو-  18 يف  هونولولو  �إىل  �ل�شحن  �شفينة  ع��ادت 
�ملا�شي، حيث مت ف�شل طنني من �ملهمات  حزير�ن 
بها  �ل��ت��ربع  ومت  �ل�����ش��ي��د  ���ش��ب��اك  ع��ن  �لبا�شتيكية 
لتثقيف  فني  عمل  �إىل  لتحويلها  حمليني  لفنانني 

�لنا�س حول تلوث �ملحيطات بالبا�شتيك.
حمطة  �إىل  �شلمت  �لنفايات  بقية  �إن  م��اري  وق��ال��ت 
�إىل  طاقة خالية من �لنبعاثات �شتحرقها وحتولها 

طاقة.
ق��ب��ل ع���ام م���ن �ل��ت��وج��ه لل��ت��ق��اط �ل�����ش��ب��اك، �أعطت 
كاليفورنيا  يف  �شو�شاليتو  من  تتخذ  �لتي  �ملجموعة، 
مقر� لها، �لبحارة �ملتجهني من كاليفورنيا �إىل هاو�ي 
�أجهزة تتبع بحجم كر�ت �لبولينغ لإرفاقها بال�شباك 

�لتي تو�جههم �أثناء رحلتهم حتى يتم تعقبها.

يا�سمني �سربي تتعر�س 
لإ�سابة يف بايل

ك�شفت �ملمثلة  يا�شمني �شربي  عرب �شفحتها على �أحد مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي �أنها تعر�شت لل�شقوط �أثناء ق�شائها عطلة يف جزيرة بايل 

�لأندوني�شية.
ون�شرت يا�شمني �شربي �شورة ليديها �ملجروحتني.

بايل  يف  لعطلتها  �للقطات  من  جمموعة  ن�شرت  قد  يا�شمني  وكانت 
وو�شفت �ملكان �ملليء باملناظر �لطبيعية �خلابة باجلنة.

جتدر �لإ�شارة �أن يا�شمني �شربي �شاركت يف رم�شان 2019 مب�شل�شل 
حكايتي �لذي لقي جناحاً، وهو من بطولة وفاء عامر و�إدو�رد و�أحمد 
تاأليف  و�أح��م��د بدير وه��ن��ادي مهنا، من  و�أح��م��د ح��امت  �شاح ح�شني 

حممد عبد �ملعطي، و�إخر�ج �أحمد �شمري فرج.


