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يف جتربة علمية بحثية هي الأوىل من نوعها يف العامل
الإمارات للف�ساء تر�سل بذور النخيل 
اإىل حمطة الف�ساء الدولية خالل اأيام 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإر�شال بذور من �شجرة النخيل  اأعلنت وكالة الإم��ارات للف�شاء عن 
القادمة، لدرا�شة  القليلة  الأي��ام  اإىل حمطة الف�شاء الدولية خالل 
مدى تاأثرها ببيئة الف�شاء وبحث اإمكانية زراعتها يف كوكب املريخ 
العامل  الأوىل من نوعها يف  م�شتقباًل، يف جتربة علمية بحثية هي 
جامعة  يف  وال��زراع��ة  الغ��ذي��ة  كلية  م��ع  بالتعاون  تنظيمها  ي��ج��ري 

الإمارات العربية املتحدة و�شركة نانو راك�س.
و�شيكون الإط����الق م��ن ق��اع��دة كيب ك��ن��اف��رال ب��ولي��ة ف��ل��وري��دا يف 
الوليات املتحدة الأمريكية، وذلك على منت �شاروخ فالكون 9 الذي 
�شيحمل مركبة دراغون التابع ل�شركة �شبي�س اأك�س، يف املهمة رقم 18 

لتزويد حمطة الف�شاء الدولية باملوؤن.          )التفا�شيل �س3(

باحثون من جامعة نيويورك اأبوظبي وجامعة جنوب 
فلوريدا يدر�سون اآليات انهيار الغطاء اجلليدي

•• اأبوظبي-الفجر:  

ك�شفت درا�شة جديدة اأجراها فريق من علماء اجليولوجيا لدى جامعة 
وراء  الكامنة  الآل��ي��ة  عن  فلوريدا  جنوب  وجامعة  اأبوظبي  نيويورك 
واندفاعها نحو  والأنهار اجلليدية يف جزيرة جرينالند  الُكتل  انهيار 
البحر؛ وهو ما ميثل اكت�شافاً علمياً مهماً وخا�شة بالن�شبة للمناطق 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  �شواحل  مثل  امل�شتوى  منخف�شة  ال�شاحلية 
تزيد  ال��ت��ي  ج��ري��ن��الن��د،  الأر���ش��ي��ة جل��زي��رة  الكتلة  وتكت�شي  امل��ت��ح��دة. 
2.1 مليون كيلومرت مربع، بالكتل والأنهار اجلليدية  م�شاحتها عن 

على نطاٍق وا�شع مع املياه الذائبة منها.            )التفا�شيل �س22(
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مقتل قيادي حوثي بارز و4 من مرافقيه بـاحلديدة

التحالف ي�سقط طائرة م�سرية للحوثيني ويدمر 6 مواقع ع�سكرية يف �سنعاء
•• اليمن-وكاالت:

اأعلن املتحدث الر�شمي با�شم قوات 
اليمن،  يف  ال�شرعية  دع��م  حت��ال��ف 
اأن  امل��ال��ك��ي،  ت��رك��ي  ال��رك��ن  العقيد 
قوات التحالف متكنت من اعرتا�س 
اأم�س  بدون طيار،  واإ�شقاط طائرة 
ال�شبت، اأطلقتها امليلي�شيا احلوثية 
اإي��ران من  الإرهابية املدعومة من 
الأعيان  ب��اجت��اه  ع��م��ران  حمافظة 

املدنية واملدنيني مبدينة اأبها.
واأك���د امل��ال��ك��ي اأن���ه يف ال��وق��ت الذي 
بعبثها  احل��وث��ي��ة  امللي�شيا  ت�شتمر 
الفا�شلة  الإره���اب���ي���ة  وحم��اولت��ه��ا 
ل�����ش����ت����ه����داف الأع�������ي�������ان امل���دن���ي���ة 
وامل����دن����ي����ني ف�������اإن ق����ي����ادة ال����ق����وات 
كافة  �شتتخذ  للتحالف  امل�شرتكة 
الإج��راءات ال�شارمة ل�شل وحتييد 
للملي�شيا  العدائية  ال��ق��درات  كافة 
الإن�شاين  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  �شمن 
نقلت  م��ا  وف��ق  العرفية،  وق��واع��ده 

وكالة الأنباء ال�شعودية وا�س.
امل�شرتكة  ال���ق���وات  ق���ي���ادة  ون���ف���ذت 
اليمن  يف  ال�شرعية  دع��م  لتحالف 
فجر ام�س عملية ع�شكرية لتدمر 
دف��اع ج��وي وموقع  خم�شة م��واق��ع 
ت���خ���زي���ن �����ش����واري����خ ب��ال�����ش��ت��ي��ة يف 
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ال�شب�شي يرف�س ختم القانون النتخابي

قوات اجلي�س اليمني توا�شل حتقيق انت�شارات على خمتلف اجلبهات 

طهران تن�سر لقطات م�سورة.. ولندن تن�سح �سفنها بتجنب هرمز 

وزيرة الدفاع الربيطانية: احتجاز اإيران الناقلة عمل عدائي
اقتحام طرابل�س.. اقرتبت �ساعة ال�سفر

•• بنغازي-وكاالت:

التابعة  الكرامة  عمليات  لغرفة  الإع��الم��ي  املركز  وج��ه 
حفرت،  خليفة  امل�شر  ب��ق��ي��ادة  الليبي  ال��وط��ن��ي  للجي�س 
اأم�������س، ت��ع��ل��ي��م��ات لأه����ايل ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة طرابل�س 

لال�شتعداد ل�شاعة ال�شفر لقتحام العا�شمة.
ودعا املركز يف بيان �شحفي، نقلته بوابة اأفريقيا الإخبارية 
الليبية: كافة �شباب العا�شمة ال�شتعداد ل�شاعة ال�شفر 
لالنق�شا�س  واملجموعات  الأحياء  بني  التعاون  وتنظيم 

الذين  والهاربني من اجلبهات  املختبئة  امليلي�شيات  على 
يحتلون املدينة، م�شراً اإىل اأنه يجب التاأكيد على اأن هذا 
اإن��ذار اأخر للذين هم من خارج العا�شمة  اأي�شاً مبثابة 

للعودة اإىل مناطقهم لأنهم �شيكونون الهدف املبا�شر.
هذا  يف  طرابل�س  العا�شمة  اأه���ايل  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأو���ش��ح 
ال�شدد اإجراءاتكم بالآتي، حتديد اأماكن التمركز النهاري 
والليلي، ر�شد نوع الأ�شلحة، اأماكن الآليات، توزيع املهام، 
طريقة قفل الطرق واحلذر ومراعاة ال�شّرية التامة من 

اأجل �شالمتكم.

•• عوا�صم-وكاالت:

امل�شجلة يف  النفط  ناقلة  اإن  م��وردون،  بيني  الربيطانية،  الدفاع  وزي��رة  قالت 
اململكة املتحدة والتي ا�شتولت عليها اإيران مت اعرتا�شها يف املياه العمانية.

الوزيرة م��وردون احلادث  ويف ت�شريح لقناة �شكاي نيوز الربيطانية، و�شفت 
باأنه عمل عدائي.

القائم  ا�شتدعت  ل��ن��دن  اأن  ال�شبت،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
بالأعمال الإيراين يف لندن، بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا يف م�شيق 

هرمز.
الربيطاين  العلم  ترفع  التي  اإم��ب��رو  �شتينا  ال�شفينة  على  اإي���ران  وا�شتولت 
وعلى متنها 23 فرداً م�شاء اجلمعة، وك�شفت اأجهزة التتبع البحري اأنها كانت 

متجهة من ميناء الفجرة اإىل ميناء يف اململكة العربية ال�شعودية.
و�شرح وزير اخلارجية الربيطاين جرميي هانت ال�شبت اأن احتجاز طهران 
اأن  اإىل  مقلقة”  “موؤ�شرات  يك�شف  املتحدة  اململكة  علم  ترفع  نفط  لناقلة 
وي�شبب زعزعة  قانوين  ل�شلوك غر  اختارت طريقا خطرا  تكون  اإي��ران قد 
يف ال�شتقرار. واأ�شاف هانت اأن ردنا �شيكون مدرو�شا لكن حازما. كنا نحاول اأن 

جند طريقاً حلل م�شاألة غري�س 1 لكننا �شنوؤمن �شالمة �شفننا.

•• الفجر - تون�س:

للرئي�س  ال�شيا�شي  امل�شت�شار  اأك���د 
ال����ت����ون���������ش����ي، ن�������ور ال������دي������ن بن 
رئي�س  اأن  ال�����ش��ب��ت،  ام�����س  تي�شة 
اجل����م����ه����وري����ة ال����ب����اج����ي ق���ائ���د 
القانون  ي��خ��ت��م  مل  ال�����ش��ب�����ش��ي 
وتنقيح  باإمتام  املتعلق  الأ�شا�شي 
وال�شتفتاء  الن��ت��خ��اب��ات  ق��ان��ون 
ن��واب ال�شعب  وال��ذي كان جمل�س 
 18 الثالثاء  ي��وم  ���ش��ادق عليه  ق��د 

يونيو املنق�شي. 
اأن الرئي�س  و�شدد بن تي�شة على 
يرف�س  لأن���ه  ال��ق��ان��ون  يختم  مل 
م��ن��ط��ق الإق�������ش���اء وي���رف�������س اأن 
ٌق������دت على  مُي�������ش���ي ت���ع���دي���الت 
م��ع��ي��ن��ة، موؤكدا  امل��ق��ا���س جل��ه��ات 
الد�شتور  حامي  هو  الرئي�س  اأن 

كرد�ستان تعتقل منفذ الهجوم 
الرتكي الدبلوما�سي  على 

•• اأربيل-وكاالت:

كرد�شتان  اإق��ل��ي��م  ���ش��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 
اعتقال  اأم�������س،  ب���ي���ان،  يف  ال���ع���راق 
لعملية  خ��ط��ط  ال�����ذي  ال�����ش��خ�����س 
يف  ال��رتك��ي  القن�شل  ن��ائ��ب  اغتيال 

الإقليم الأ�شبوع املا�شي.
واأو���ش��ح ج��ه��از الأم���ن ال��داخ��ل��ي يف 
العقل  اعتقل  اأنه  الأ�شاي�س  الإقليم 
اأقل  خ���الل  امل�شلح  للهجوم  امل��دب��ر 

من اأ�شبوع على وقوع الغتيال.

اإىل ذلك، دعت فرن�شا واأملانيا ال�شبت ال�شلطات الإيرانية اإىل الإفراج بال تاأخر 
عن ناقلة النفط الربيطانية التي حتتجزها منذ اجلمعة.

م�شيق  منطقة«  »خارج  بالبقاء  الربيطانية  ال�شفن  املتحدة  اململكة  ون�شحت 
هرمز »لفرتة موؤقتة«، بعد احتجاز اإيران ناقلة نفط ترفع العلم الربيطاين. 
ليلي  اجتماع  بعد  �شدر  بيان  يف  الربيطانية  احلكومة  با�شم  ناطقة  وقالت 
للجنة الطوارئ يف احلكومة الربيطانية ملناق�شة الأزمة: ما زلنا ن�شعر بقلق 
وا�شحاً للمالحة  اإي��ران غر املقبولة، التي ت�شكل حتدياً  عميق من حتركات 

الدولية.
لفرتة  املنطقة  خ��ارج  بالبقاء  الربيطانية  ال�شفن  ن�شحنا  املتحدثة:  وتابعت 
الأ�شبوع  نهاية  عطلة  خ��الل  �شتعقد  اإ�شافية  اجتماعات  اأن  م��وؤك��دة  موؤقتة، 

و�شنبقى على ات�شال وثيق مع �شركائنا الدوليني.
وبثت وكالة ت�شنيم الإيرانية لالأنباء ت�شجياًل م�شوراً ال�شبت للناقلة املحتجزة 
)�شتينا اإمبرو( التي ترفع علم بريطانيا. وتبدو الناقلة يف املقطع را�شية يف 

البحر. ومل يت�شّن  التحقق من �شحة املقطع غر املوؤرخ.
وقال م�شوؤول يف البحرية الإيرانية يف وقت �شابق اإن احلر�س الثوري ا�شطحب 
ق��ارب �شيد  اإىل ميناء بندر عبا�س لإج��راء حتقيق بعد ت�شادمها مع  الناقلة 

وجتاهلها نداء ا�شتغاثة.

اجلامعة العربية تختار دبي مقرا دائما للجنة الإعالم الإلكرتوين
•• القاهرة-وام: 

اإختارت جامعة الدول العربية دبي مقرا دائما للجنة العربية لالإعالم الإلكرتوين.
العربي  لالإعالم  عا�شمة  دبي  اإختيارها  عن  �شابق  وقت  يف  اأعلنت  قد  اجلامعة  وكانت 
نعقدت منذ  التي  دورت��ه اخلم�شني  العرب يف  الع��الم  وزراء  اإجتماعات جمل�س  خالل 
اأيام يف القاهرة لتتواىل النجاحات بالعالن عن اإختيار دبي مقرا دائما للجنة العربية 
لالإعالم الإلكرتوين. و�شرح معايل الوزير املفو�س الدكتور فوزي حممد الغويل مدير 
العرب و�شمن  باأن جمل�س وزراء العالم  العرب  الإع��الم  الفنية ملجل�س وزراء  الأمانة 
 478 رقم  قراره  اأ�شدر  الإلكرتوين  العربية لالإعالم  باللجنة  ال�شابع اخلا�س  البند 
اإ�شت�شافة دولة الإمارات العربية املتحدة ملوقع اللجنة العربية  املت�شمن املوافقة على 
اإم��ارة دبي من خالل موؤ�ش�شة وطني  الدائم يف  واأن يكون مقره  الإلكرتوين  لالإعالم 
الإمارات.. م�شرا اإىل اأن املجل�س تقدم بال�شكر للمملكة العربية ال�شعودية على جهودها 
ال�شاأن.   بهذا  والتن�شيق  للتعاون  دعوتها  ومتت  اللجنة  ملوقع  اإ�شت�شافتها  فرتة  خالل 
ومن جهة اأخرى مت اإعتماد تقرير وتو�شيات احللقة النقا�شية البحثية حول خماطر 
الألعاب الإلكرتونية التي تدعو للعنف والإرهاب وتاأثرها على الأمن املجتمعي العربي 
بالتن�شيق مع   2019 مايو   1 اإىل  اأبريل   29 الفرتة من  خ��الل  دب��ي  التي عقدت يف 

الإحتاد العام للمنتجني العرب. 

للملي�شيا  تتبع  �شنعاء  حم��اف��ظ��ة 
من  املدعومة  الإره��اب��ي��ة  احلوثية 

اإيران.
من  ال�شرعية  دع��م  حتالف  وطلب 
املدنيني يف حمافظة �شنعاء جتنب 

القرتاب من مواقع ال�شتهداف.
واأو�شح بيان التحالف اأن الأهداف 
الع�شكرية ت�شمل مواقع دفاع جوي 

ومواقع تخزين �شواريخ بالي�شتية 
منوها  احلوثية،  للملي�شيات  تابعة 
لتلك  اجل����وي����ة  ال����دف����اع����ات  اإىل 
ت��ه��دد ح��رك��ة املالحة  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
املتحدة  الأمم  ل��ط��ائ��رات  اجل��وي��ة 

واملنظمات الدولية.
ميلي�شيا  ب��ارز يف  قيادي  وُقتل  هذا 
مبدينة  الن����ق����الب����ي����ة  احل�����وث�����ي 

ظروف  يف  اليمن  غربي  احلديدة، 
غ��ام�����ش��ة، وب��ال��ت��زام��ن م��ع احتدام 

ال�شراع داخل اجلماعة.
اإخ���ب���اري���ة حملية  ون��ق��ل��ت م���واق���ع 
امل���دع���و  اأن  م���ط���ل���ع  م�������ش���در  ع����ن 
جن���ي���ب ع����ب����داهلل ه���ا����ش���م امل����وؤي����د، 
مع  ُق��ت��ل  ال��رازح��ي  ب�نجيب  املكنى 
انتهائه  عقب  مرافقيه  من  اأرب��ع��ة 

م��ن الإ����ش���راف ع��ل��ى ت��وزي��ع ون�شر 
يف  للميلي�شيات  ج��دي��دة  ت��ع��زي��زات 

خطوط التما�س داخل احلديدة.
رازح  مديرية  م��ن  امل��وؤي��د  وينحدر 
مبحافظة �شعدة، وُيعد واحداً من 
اأبرز قيادات ال�شف الأول امليدانية 
ولديه  احل���وث���ي���ة،  ل��ل��م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
امليلي�شيات  بزعيم  مبا�شر  ات�شال 

عبدامللك احلوثي.
ولفتت امل�شادر اإىل اأن اأتباع جنيب 
امل����وؤي����د يف ح���ال���ة ا���ش��ت��ن��ف��ار داخ���ل 
عدد  و�شل  فيما  احل��دي��دة،  مدينة 
وامل���ح�������ش���وب���ني عليه  اأق�����ارب�����ه  م����ن 
م���ن ���ش��ع��دة وج��ب��ه��ات اأخ�����رى اإىل 
احلديدة. ويطالب اأتباعه بالك�شف 
عن م�شدر الر�شا�س الذي و�شفوه 

ب�الغادر.
القيادات  م����ن  امل����وؤي����د  اأن  ي���ذك���ر 
دورات  ت��ل��ق��ت  ال���ت���ي  ال���ع���ق���ائ���دي���ة 
ويحظى  ول��ب��ن��ان  اإي����ران  يف  مكثفة 
امللي�شيا  زعيم  ل��دى  عالية  مبكانة 
ع��ب��دامل��ل��ك احل���وث���ي، ح��ي��ث �شارك 
ال�شت ولحقاً يف  يف ح��روب �شعدة 
حرب عمران، كما �شارك اإىل جانب 
امل���داين يف اقتحام ع��دن عقب  ط��ه 
ال�شلطة  ع��ل��ى  احل��وث��ي��ني  ان��ق��الب 

ال�شرعية اأواخر عام 2014.

العراق يطلق املرحلة الثانية من اإرادة الن�سر
•• بغداد-وكاالت:

اأعلنت قيادة العمليات امل�شرتكة يف العراق انطالق املرحلة 
الثانية من عملية اإرادة الن�شر لتعزيز الأمن وال�شتقرار 
التابعة  بها  املحيطة  واملناطق  ب��غ��داد،  �شمال  مناطق  يف 
ال��دي��ن والأنبار.  دي���اىل و���ش��الح  ه��ي  ل��ث��الث حمافظات 
واأو�شحت القيادة يف بيان اأن العملية ت�شارك فيها خمتلف 
قطاعات وفروع القوات الأمنية العراقية، بالإ�شافة اإىل 

الفرقة املدرعة وميلي�شيات احل�شد ال�شعبي.
الطران  تاأتي بدعم جوي من  العملية  اأن  البيان  واأك��د 

العراقي وطران التحالف الدويل.
يف  بيان  يف  اأع��ل��ن  امل�شرتكة،  العمليات  قائد  نائب  وك��ان 
اإرادة  عملية  من  الأوىل  املرحلة  ب��دء  يوليو  من  ال�شابع 
الن�شر، التي ا�شتهدفت مالحقة عنا�شر داع�س الإرهابي 
وتطهر املناطق املح�شورة بني حمافظات �شالح الدين 

ونينوى والأنبار، و�شول اإىل احلدود ال�شورية.

مفاو�سات بني قوى احلرية 
واحلركات امل�سلحة ال�سودانية

•• عوا�صم-وكاالت:

تدور مفاو�شات يف العا�شمة الإثيوبية اأدي�س اأبابا بني وفد من قوى احلرية 
احلركات  اأه���م  ي�شم  حت��ال��ف  وه��و  ال��ث��وري��ة،  واجل��ب��ه��ة  ال�شودانية  والتغير 
واأب��رز احلركات املن�شوية حتت اجلبهة الثورية هما حركة حترير  امل�شلحة. 
ابراهيم،  جربيل  بقيادة  امل�شاواة  والعدل  مناوي  اأرك��و  مني  بقيادة  ال�شودان 

واللتان تقاتالن يف اإقليم دارفور.
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  اأي�شاً  اأبابا  اأدي�س  يف  املفاو�شات  وحت�شر 
فرع ال�شمال بقيادة مالك عقار ويا�شر عرمان وخمي�س جالب ومبارك اأردول، 

التي تقاتل يف منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
اأدي�س  اأ�شبوع يف  اأكرث من  اأن وفد قوى احلرية والتغير موجود منذ  يذكر 
ال�شوداين  امل��وؤمت��ر  رئي�س ح��زب  الدقر  عمر  م��وؤخ��راً  اإليه  ان�شم  وق��د  اأب��اب��ا، 
وع�شو الوفد املفاو�س مع املجل�س الع�شكري. كذلك، و�شل الو�شيط الإفريقي 

حممد احل�شن لّبات اإىل العا�شمة الإثيوبية للم�شاركة يف عملية التفاو�س.
الذي  ال�شيا�شي  التفاق  الثورية  اجلبهة  رف�س  خلفية  على  املفاو�شات  تاأتي 
ع يف اخلرطوم بني املجل�س الع�شكري النتقايل وقوى احلرية والتغير.  وِقّ
واعتربت احلركات امل�شلحة اأن التفاق قد جتاوزها واأنه مل يخاطب الق�شايا 
املركزية لتحقيق ال�شالم وحتقيق مطالب الهام�س. وراأت هذه احلركات اأنه 

يجب ت�شمني هذه الق�شايا يف التفاق.

�سيتوجه بخطاب للتون�سيني:

ال�سب�سي لن يختم القانون النتخابي اجلديد

الفجر الذهبي.. لن ينبلج م�ستقبال:

اليونان: اليمني املتطرف ل يندثر، واإمنا يغريرّ جلده
•• الفجر - خرية ال�صيباين

ا�شتمر الت�شويق حتى وقت متاأخر 
م��ن م�����ش��اء ي���وم 7 ي��ول��ي��و. وب���� 2 
الأ�شوات  من  باملائة   93 فا�شل 
ال����ت����ي ج��م��ع��ه��ا يف الن���ت���خ���اب���ات 
الت�شريعية، ف�شل الفجر الذهبي 
يف الو�شول اإىل 3 باملائة الالزمة 
لدخول الربملان اليوناين. موجة 
من الرتياح بعد �شبع �شنوات من 
جلو�س حزب النازيني اجلدد على 

مقاعد الربملان.
تنظيم �شغر، �شبه �شري لفرتة 
الذهبي  ال��ف��ج��ر  دخ����ل  ط���وي���ل���ة، 
بف�شل   2012 ع�����ام  ال����ربمل����ان 
الأزمة القت�شادية والجتماعية، 
عازفا على وتر ياأ�س �شعب خنقته 
الذنب  ومعلقا  التق�شف،  تدابر 

امل�شتبه به املعتقل

الذين  الأج����ان����ب  م�����ش��ج��ب  ع��ل��ى 
اليونانيني،  خ��ب��ز  لأك����ل  ج������اوؤوا 
نيكولو�س  اأ�ش�شه  ال���ذي  احل���زب 
على  ل  حت�شّ ميت�شالولياكو�س، 

ما يقارب 7 باملائة من الأ�شوات، 
وثمانية ع�شر مقعدا يف انتخابات 

يونيو 2012.
)التفا�شيل �س12(

الفجر الذهبي خارج اللعبة

ال�������س���ع���ودي���ة: ن��ق��ل 
بعد  ُعمان  اإىل  اإي��راين 
باململكة ال��ع��الج  تلقيه 

•• الريا�س-وكاالت:

اأف�������اد م�������ش���در م�������ش���وؤول يف 
ال�شعودية،اأم�س  اخلارجية 
ال�������ش���ب���ت، ب����اأن����ه ج�����رى نقل 
اإىل  اإي�����������������راين  م��������واط��������ن 
تقدمي  ب��ع��د  ُع��م��ان  �شلطنة 
الالزمة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
اململكة  مب�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ل����ه 

التخ�ش�شية.
ون����ق����ل����ت وك������ال������ة الأن������ب������اء 
ال�شعودية )وا�س( عن امل�شدر 
اخلارجية  وزارة  ب��اأن  قوله، 
من  طلبا  تلقت  ال�����ش��ع��ودي��ة 
اخل��ارج��ي��ة الإي���ران���ي���ة عرب 
ال�������ش���ف���ارة ال�����ش��وي�����ش��ري��ة يف 
�شلطنة  اإىل  لنقله  الريا�س 
ب��ع��د حت�����ش��ن حالته  ُع���م���ان، 
اإ�شارة  يف  وذل����ك  ال�����ش��ح��ي��ة، 
عنه  الإع����الن  �شبق  م��ا  اإىل 
ح����ول ع��م��ل��ي��ة اإخ������الء اأح���د 
ال�شفينة  ط����اق����م  اأف�����������راد 
الإيرانية )�شافيز( اإىل اأحد 
جازان  مدينة  م�شت�شفيات 
ب��ال��غ��ة تعر�س  اإ���ش��اب��ة  اإث����ر 
لها خالل وجوده على منت 
ال�شفينة التي تتمركز �شمال 

غرب احلديدة.

انتخابات  لإج�������راء  وال�������ش���ام���ن 
نقلت  م��ا  ح�شب  و�شفافة  نزيهة 
اإفريقيا  ت���ون�������س  وك����ال����ة  ع���ن���ه 

لالأنباء.
الرئي�س  ظهور  عدم  وبخ�شو�س 

اأن�شطة خالل الآون��ة الأخرة  يف 
الرئي�س  اإن  ت���ي�������ش���ة  ب�����ن  ق������ال 
خالل  لل�شعب  بخطاب  �شيتوجه 
القادمة و�شيو�شح  القليلة  الأيام 
كل النقاط.   )التفا�شيل �س10(
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اأخبـار الإمـارات

•• وا�صنطن -وام: 

ملتقى  يف  الإم����ارات  دول��ة  �شاركت 
قادة املعتقدات والطوائف الدينية 
اخلارجية  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي 
الأمريكية بغر�س تعزيز احلريات 
العامل وذلك خالل  الدينية حول 
يوليو   18 اإىل   16 م��ن  ال��ف��رتة 

اجلاري يف العا�شمة وا�شنطن.
تراأ�س وفد الدولة معايل العالمة 
ب��ي��ه رئي�س  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����ش��ي��خ 
منتدى تعزيز ال�شلم يف املجتمعات 
امل�شلمة، و�شم يف ع�شويته معايل 
زك�����ي اأن��������ور ن�����ش��ي��ب��ة وزي�������ر دول����ة 
النعيمي  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  وم���ع���ايل 
رئي�س جمل�س اإدارة مركز “ هداية 
العبيديل  ي��و���ش��ف  وال���دك���ت���ور   “
ال�شيخ  م���رك���ز ج���ام���ع  ع����ام  م���دي���ر 
وال��دك��ت��ور مق�شود  ال��ك��ب��ر  زاي����د 
كروز املدير التنفيذي ملركز هداية 
رينيه  واآن��دي ثومب�شون وجرمي 

وق���د وق��ع��ت دول����ة الإم�������ارات، اإىل 
وع�شرات  املتحدة  ال��ولي��ات  جانب 
�شبعة  على  امللتقى  خ��الل  ال���دول، 
ا�شتخدام  ب�شاأن  بيان   : بيانات هي 
وبيان  الدينية  واحلرية  التقنيات 
العبادة وبيان  اأماكن  ب�شاأن حماية 
واملعتقدات  الأدي���ان  اح��رتام  ب�شاأن 
وبيان ب�شاأن بورما/ميامنار وبيان 
اإ�شاءة  ب�����ش��اأن  اإي����ران وب��ي��ان  ب�����ش��اأن 
واملعتقدات  الأدي���ان  اأتباع  توظيف 
مبا  ر�شمية،  غ��ر  جهات  قبل  م��ن 
بيان  و  الإرهابية  اجلماعات  فيها 
بذريعة  الإره�����اب  مكافحة  ب�����ش��اأن 

قمع احلرية الدينية.
وج��وده يف  اأثناء  الوفد  كما ح�شر 
للفيلم  خ��ا���ش��اً  ع��ر���ش��اً  وا���ش��ن��ط��ن 
“ رح���ل���ة  ال����وث����ائ����ق����ي اجل������دي������د 
اأن��ت��ج��ت��ه �شركة  “ ال����ذي  ال�����ش��الم 
ن���ا����ش���ون���ال ج���ي���وغ���راف���ي���ك ح���ول 
بابا  فرن�شي�س  البابا  قدا�شة  زي��ارة 
يف  ل��ل��دول��ة  الكاثوليكية  الكني�شة 

للجميع يف الإمارات، كما اأن الدولة 
ترحب بالتنوع الديني، ف�شاًل عن 
يف  م��غ��رو���س  ال��دي��ن��ي  الت�شامح  اأن 

قلوبنا ويف جمتمعاتنا«.
ال����دك����ت����ور علي  و������ش�����ارك م���ع���ايل 
حول  جل�شة  ت���روؤ����س  يف  ال��ن��ع��ي��م��ي 
جانب  اإىل  الأدي����ان  ب��ني  الت�شامح 
منهم  اخل��������رباء  م����ن  جم���م���وع���ة 
ال��دك��ت��ور م��ق�����ش��ود ك��رو���س املدير 
مل��رك��ز ه���داي���ة، وتركز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال��ن��ق��ا���س يف اجل��ل�����ش��ة ح���ول نتائج 
احلرية  لتعزيز  الإقليمي  املوؤمتر 
اأبوظبي  ا�شت�شافته  الذي  الدينية 

يف �شهر فرباير املا�شي.
وقال معايل الدكتور علي النعيمي 
الإم����������ارات  دول�������ة  “ ت���ت�������ش���رف   :
ب��امل�����ش��ارك��ة يف ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى، حيث 
ال�شوء  لت�شليط  م�شاركتنا  جت��ئ 
على التزام دولة الإمارات منذ اأمد 
بعيد بحرية العبادة .. واأ�شاف : “ 
بالعام  بالدنا  حتتفي  ال��روح  بهذه 

ورو�س  ك��ان��داري  �شينغ  و�شوريندر 
ك����ري����ل م����ن مم���ث���ل���ي الأدي�����������ان يف 

الدولة.
و�شارك اأع�شاء الوفد يف املناق�شات 
ال���ر����ش���م���ي���ة ل���ل���م���ل���ت���ق���ى واأدل����������وا 
باأبرز  ال��ت��ق��وا  كما  مبالحظاتهم، 
قادة املعتقدات والطوائف الدينية 
ت���ب���ادل���وا معهم  ح��ي��ث  ال���ع���امل  يف 
احلوار  تعزيز  �شبل  ح��ول  النقا�س 
بني الأديان والتفاهم بني خمتلف 

الثقافات.
معايل  ق������ال  امل���ن���ا����ش���ب���ة  وب�����ه�����ذه 
بيه  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  ال��ع��الم��ة 
: “ اإن��ن��ا يف دول��ة الإم����ارات ن�شعى 
وم�شتدمي  ق��وي  حتالف  لتاأ�شي�س 
ب��ني ال��دي��ان��ات وال�����ش��روع يف حوار 
مهم بني الأطراف الذين يوؤمنون 
وباللتزام  والف�شائل  القيم  بذات 
ال�شلم  م������ن  م�����زي�����د  ب�����اإ������ش�����اع�����ة 
واأ�شاف   .. الب�شر  بني  والن�شجام 
مكفولة  ال��دي��ن��ي��ة  احل��ري��ة  اأن   “

بهدف  للت�شامح  ك��ع��ام  2019م 
الفكرة  ال��ت��وا���ش��ل وع��ك�����س  ت��ع��زي��ز 
ال��ت��ي اآم���ن ب��ه��ا امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب 
اهلل ث��راه “ ب��اأن التعدد يجعلنا يف 

و�شع اأقوى«.
يو�شف  م���ع���ايل  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
لدى  ال��دول��ة  �شفر  العتيبة  مانع 
الوليات املتحدة الأمريكية : “ اإن 
دول��ة الإم���ارات وال��ولي��ات املتحدة 
احلوار  تعزيز  جهود  يف  �شريكتان 
ب��ني الأدي�����ان وم��ك��اف��ح��ة التطرف 
وح����م����اي����ة الأق�����ل�����ي�����ات ال���دي���ن���ي���ة، 
ا�شت�شافة  اإىل  ال��ب��اب��ا  زي���ارة  فمن 
الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 
خا�شة  اأول��وي��ة  منحنا  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
لت�شجيع  ع��ام��اً  ليكون  ال��ع��ام  لهذا 
والحتفاء  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت��وا���ش��ل 
ب��ال��ت��ع��دد، وك��ل��ه��ا ق��ي��م ن��ف��خ��ر باأن 
اأ�شدقاءنا يف الوليات  ن�شاطر بها 

املتحدة«.

ال���ت�������ش���ه���ر وامل���خ���ت�������ش���ة ب�������ش���وؤون 
ال�شرق  م���ن���ط���ق���ة  يف  الأق�����ل�����ي�����ات 
ن��اق�����ش��وا معهم  الأو������ش�����ط، ح��ي��ث 
جهود حماية املجموعات ال�شكانية 

املعر�شة لالأخطار.
ال����ع����رب����ي  اخل����ل����ي����ج  م����ع����ه����د  ويف 
الوفد  اأع�����ش��اء  ���ش��ارك  بوا�شنطن 
احل���وار بني  نقا�س ح��ول  يف حلقة 
الأديان والتعاون ملكافحة التطرف، 

اأول  ها  بعدِّ املا�شي،  ف��رباي��ر  �شهر 
بها قدا�شة  يقوم  نوعها  زي��ارة من 
العربية،  اجلزيرة  �شبه  اإىل  البابا 
نقا�س حول  الفيلم  واأعقب عر�س 

م�شمونه وتاأثراته.
الإماراتي  ال��وف��د  اأع�����ش��اء  والتقى 
الأمريكي  اجلانب  من  بنظرائهم 
���ش��م��ن جمموعة  خ����رباء  وم��ن��ه��م 
ل��راب��ط��ة مكافحة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��م��ل 

كما التقى الوفد عددا من ممثلي 
الأديان يف الوليات املتحدة.

امللتقى  ه����ذا  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
حكوميني  م�����ش��وؤول��ني  ب���ني  ج��م��ع 
دينية  وط��وائ��ف  وزع��م��اء منظمات 
وم��ن��ظ��م��ات غ��ر ح��ك��وم��ي��ة بهدف 
ملكافحة  املبذولة  اجلهود  مناق�شة 
اإتاحة  و����ش���م���ان  ال���دي���ن���ي  ال��ق��م��ع 

احلريات الدينية للجميع.

الإمارات ت�سارك يف ملتقى تعزيز احلريات الدينية بوزارة اخلارجية الأمريكية

�سحة يف 5 اأ�سهر تطبيق  ا�ستخدموا  األفا   184
•• اأبوظبي-وام:

6 خدمات ذكية جديدة  با�شافة  الذكي،  ال�شحية �شحة تطبيقها  اأبوظبي للخدمات  �شركة  حدثت 
للمتعاملني مع من�شاآتها يف خمتلف اأنحاء اإمارة اأبوظبي، بهدف التي�شر عليهم واجناز معامالتهم 

عن بعد، ومن خالل اأجهزتهم الذكية.
ومن اخلدمات اجلديدة : طلب فح�س اللياقة الطبية ما قبل التوظيف، طلب فح�س ما قبل الزواج، 
طلب فح�س وقاية، طلب ا�شدار بطاقة اأب�شر لأ�شحاب الهمم اأو كبار املواطنني، طلب ا�شدار بدل 

فاقد لبطاقة اأب�شر لأ�شحاب الهمم اأو كبار املواطنني، وفواتر املر�شى.
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  يف  ب��الإن��اب��ة  املعلومات  لتقنية  التنفيذي  امل��دي��ر  القبي�شي  ب��در  ب��در  واأك���د 
املتعاملني مع  التقنيات، وت�شخرها خلدمة  اأحدث  “�شحة” على توفر  “�شحة”حر�س  ال�شحية 
من�شاآتها الطبية. وقال اإن التطبيق الذكي ل�شحة ي�شهد اقباًل كبراً من قبل املتعاملني اإذ ا�شتخدمه 

و 988 متعاماًل، خالل الفرتة من فرباير وحتى نهاية يونيو من العام اجلاري. الفا   183

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س كولومبيا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س ايفان دوكي ماركيز رئي�س جمهورية 
ال�شمو  الوطني لبالده.  كما بعث �شاحب  اليوم  كولومبيا وذلك مبنا�شبة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 

اإىل فخامة الرئي�س ايفان دوكي ماركيز.

�سلطان البادي ي�سهد اإطالق جمل�س �سوؤون املتعاملني بوزارة العدل

ال��وزارة وزيادة  الفئات املعنية اخلارجية، بهدف حت�شني وتطوير خدمات 
م�شتوى ال�شعادة، وال�شتفادة من ا�شتباق التعرف على تطلعاتهم وتنفيذها 
م�شاندة  بجانب  لهم،  املقدمة  اخل��دم��ات  ع��ن  �شعادتهم  حتقيق  ل�شمان 

املمار�شات، ومن خالل روؤية جمتمعية م�شرتكة.
وقال يف كلمة الفتتاح اإن املجل�س اجلديد يهدف اإيل اإيجاد مرجعية موثقة 
وموحدة لال�شتفادة من التوا�شل املبا�شر واآراء واقرتاحات املتعاملني من 

•• اأبوظبي-وام: 

فعاليات  ال��ع��دل  وزي��ر  ال��ظ��اه��ري  ال��ب��ادي  �شعيد  ب��ن  �شلطان  معايل  �شهد 
جمتمعية  ك�شراكة  العدل”،  ب���وزارة  املتعاملني  ���ش��وؤون  “ جمل�س  اإط��الق 
وقناة توا�شل فاعلة لتعزيز وكفاءة اخلدمات التي تقدمها الوزارة جلمهور 

املتعاملني و�شركائها ال�شرتاتيجيني.
ح�شر الإطالق �شعادة القا�شي جا�شم �شيف بوع�شيبة مدير دائرة التفتي�س 
امل�شاعد للخدمات  الف�شائي، و�شعادة عبد اهلل عبد اجلبار املاجد الوكيل 
امل�شاندة، و�شعادة خالد الري�شي الرئي�س التنفيذي لل�شعادة وجودة احلياة، 
و�شعادة �شعيد خلفان الذباحي رئي�س نيابة الفجرة الكلية، و�شعادة اأنور 
الهرمودي املحامي العام رئي�س نيابة ال�شارقة الكلية، و�شعادة عبيد تري�س 

القمزي نائب مدير معهد التدريب الق�شائي.
اأن  امل�شاندة  للخدمات  امل�شاعد  الوكيل  املاجد  اجلبار  عبد  اهلل  عبد  واأك��د 
تعزيز  الر�شيدة يف  القيادة  روؤي��ة  على حتقيق  دائما  العدل حتر�س  وزارة 
لتكون  املقدمة  اخل��دم��ات  وت�شهيل  للتطوير،  اخل��الق��ة  والأف��ك��ار  التميز 
ر�شا  وه��و  الأ�شمي  ال��ه��دف  اإيل  و���ش��ول  اليومي،  العمل  ملجريات  عنوانا 
املتعاملني، وحتقيق ال�شعادة لكل من يعي�س على اأر�س الإم��ارات، وهو ما 
نراه جم�شدا يف جمل�س �شوؤون املتعاملني، مبا ي�شمه من نخبة منتقاة من 
رواد اخلدمات وممثلي املتعاملني واملراأة وال�شباب والأكادمييني واخلرباء 
والت�شورات، لالرتقاء  والروؤى  الأفكار  التوا�شل وطرح  لتعزيز  وغرهم، 
اأف�شل  وفق  واجلهد  الوقت  توفر  مبتكرة  باأ�شاليب  وتقدميها  باخلدمات 

وال�شكاوى  ال�شعادة،  ال�شري، م�شوحات  “ املت�شوق  الأخ��رى مثل  الو�شائل 
والقرتاحات “ وغرها يف التعرف على احتياجات املتعاملني من الفئات 
املعنية اخلارجية، وقبل هذا كله فمجل�س �شوؤون املتعاملني هو حلقة و�شل، 
وم�شدر لالأفكار واقرتاحات املتعاملني لتطوير اخلدمات وحت�شني رحلة 

املتعامل يف الوزارة وال�شركاء ال�شرتاتيجيني«.
احلياة  وج���ودة  لل�شعادة  التنفيذي  الرئي�س  الري�شي  خالد  �شعادة  واأك���د 
بوزارة  اخل��دم��ات  تطوير  ف��ري��ق  رئي�س  ال��وزي��ر  م��ع��ايل  مكتب  وم�شت�شار 
�شرائح  اأكرب عدد من  اإىل  الو�شول  املجل�س  اإن�شاء  الهدف من  اأن  العدل، 
املجتمع، حيث اإن املجل�س �شيعقد يف اأكرث من اإمارة للتوا�شل مع املتعاملني 
عن قرب واأخذ اآرائهم ومقرتحاتهم وتطلعاتهم والعمل معهم على تطوير 
اخلدمات مبا يتالءم مع متطلبات برنامج الإم��ارات للخدمة احلكومية 

املتميزة.
من جهتها ا�شتعر�شت اأمل عبد اهلل املرزوقي رئي�س مركز �شعادة املتعاملني 
عمل  منهجية  من  يتبناه  وم��ا  انعقاده،  ودورات  وت�شكيله  املجل�س  اأهمية 
وال�شكاوى  واملقرتحات  الآراء  على  عملها  اآليات  يف  ت�شتند  تقوم  متميزة 
املعتمدة  التو�شيات  جميع  تنفيذ  متابعة  بجانب  �شنوية،  عمل  وخ��ط��ة 
بالتن�شيق مع اإدارات وقطاعات الوزارة وقيا�س موؤ�شرات الأداء املتعلقة بهذه 
التو�شيات، بعد اإعداد تقارير ربع �شنوية تلخ�س �شر العمل والإجنازات 

املحققة واملعوقات.
واأقيمت جل�شة ع�شف ذهني ومناق�شات هامة حول الروؤية امل�شتقبلية لدور 

الق�شاء واآليات التطوير املنا�شبة من وجهة نظر املتعاملني.

•• اأبوظبي-الفجر:

موؤ�ش�شة  تنفذها  التي  الدار”  فعالية”بركة  يف  اأبوظبي  �شرطة  �شاركت 
التنمية الأ�شرية فرع اأبوظبي و تركز على الهتمام بكبار املواطنني. 

العامة يف  والعالقات  املرا�شم  اإدارة  ال�شام�شي مدير  �شيف  العميد  واأو�شح 
اأبوظبي  اإطار اهتمام �شرطة  تاأتي يف  الفعالية  اأن  املالية واخلدمات  قطاع 
بالتوا�شل مع خمتلف املوؤ�ش�شات املجتمعية م�شراً اإىل ان املبادرة ت�شتهدف 
حتقيق ال�شتقرار النف�شي والجتماعي لكبار املواطنني، ون�شر ال�شعادة يف 

حميطهم، وذلك بالتزامن مع عام الت�شامح 2019.
وا�شتملت امل�شاركة يف مبنى املوؤ�ش�شة على عر�س لل�شيارات واملالب�س القدمية 
ل�شرطة اأبوظبي قدمه ق�شم املوروث ال�شرطي وحما�شرات توعوية نفذتها 
التفتي�س  اإدارة  م�شاركة  جانب  اإىل  العامة  وال�شالمة  ال��ط��وارئ  مديرية 
الأمني بعرو�س للكالب البولي�شية، و ق�شم العالقات الجتماعية والتوجيه 

بجل�شة حوارية مع كبار املوظفني.

�سرطة اأبوظبي ت�سارك بفعالية بركة الدار مبوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية

جائزة ال�سيخ خليفة لالمتياز تكرم 
�سفراء التميز للجائزة

•• اأبوظبي-وام:

نظم مكتب جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز التابع لغرفة 
التميز،  �شفراء  لتكرمي  اأبوظبي حفال  جتارة و�شناعة 
اأعمال  ���ش��ارك��وا يف  ال���ذي���ن  امل��ح��ك��م��ني وامل��ق��ي��م��ني  م���ن 
لالمتياز  خليفة  ال�شيخ  جل��ائ��زة  والتقييم  التحكيم 
اأبريل  يف  فعالياتها  انتهت  وال��ت��ي   ،17 ال���  دورت��ه��ا  يف 

املا�شي.
ح�شر احلفل �شعادة �شعيد عبد اجلليل الفهيم رئي�س 
ال�شيخ خليفة لالمتياز، و�شعادة  العليا جلائزة  اللجنة 
حممد هالل املهري مدير عام غرفة جتارة و�شناعة 
اأب��وظ��ب��ي، ع�شو ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ج��ائ��زة، وع���دد من 

اأع�شاء اللجنة.
اللجنة  رئي�س  الفهيم  اجلليل  عبد  �شعيد  �شعادة  واأك��د 
اأن  كلمته  يف  لالمتياز،  خليفة  ال�شيخ  جل��ائ��زة  العليا 

لالأخوة  احلثيثة  اجلهود  لتقدير  ج��اء  التكرمي  حفل 
يف  بجد  عملوا  ال��ذي��ن  واملقيمني  املحكمني  وال��زم��الء 
دعم برنامج جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز من خالل 
الوثائق  وحت�شر  التقييم  عملية  يف  ال��ف��ّع��ال  دوره���م 
والعمل على حتقيق املتطلبات، بالإ�شافة اإىل التزامهم 
م�شراً  العمل،  وور����س  التوعية  ب��رام��ج  بح�شور  ال��ت��ام 
اإىل اأنهم كانوا على قدر كبر من امل�شوؤولية واللتزام 
اأعمال  يف  متيزهم  يف  اأ�شهم  مما  واملوؤ�ش�شي  ال�شخ�شي 
خليفة  ال�شيخ  جائزة  اأن  على  الفهيم  و�شدد  اجلائزة،. 
الأداء  لتطوير  م��ت��ك��ام��اًل  ب��رن��اجم��اً  تعترب  ل��الم��ت��ي��از 
املوؤ�ش�شي، وا�شتطاعت على مدى 20 عاماً منذ اإن�شائها 
من حتقيق الأثر النوعي والفّعال واملبا�شر على جميع 
يعك�س  م��ا  وه��و  اجل��ائ��زة،  ب��ربام��ج  واملعنيني  امل�شاركني 
مدى م�شاهمتها يف عملية التنمية القت�شادية ال�شاملة 

وامل�شتدامة يف دولة الإمارات.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة دبي حت�سد جائزة قادة ال�سرطة الدولية

•• دبي -وام: 

اجلمعية  ج��ائ��زة  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح�شدت 
ال��ري��ادة يف  فئة  ع��ن   IACP ال�شرطة  ل��ق��ادة  ال��دول��ي��ة 
ال�شنوي  احل��ف��ل  يف  ت�شليمها  وامل��زم��ع  اجلنائية  ال��ع��ل��وم 
�شيكاغو  ولي���ة  ال��ق��ادم يف  اأك��ت��وب��ر  �شهر  �شيقام يف  ال���ذي 
اأحمد مطر املهري  اأول  الأمريكية. واأكد العميد خبر 
اجلرمية  وعلم  اجلنائية  ل��الأدل��ة  العامة  الإدارة  مدير 
بالنيابة اأن ح�شول �شرطة دبي على هذه اجلائزة اإ�شافة 
القيادة  التي حت�شدها  الإجن��ازات واجلوائز  اإىل  جديدة 

العامة ل�شرطة دبي.
م�شاركتها  ع��ن  الفئة  يف  ف���ازت  دب��ي  �شرطة  اأن  واأو���ش��ح 
وا�شتخدامها   2016 ع��ام  حدثت  التي  اجل��زار  بق�شية 
وا�شتيفائها   YSTR الذكرية  الوراثية  الب�شمة  تقنية 
لكافة متطلبات الفئة وحر�شها على ن�شر وتبادل املعرفة 
مع خمتلف اخلرباء واملتخ�ش�شني اجلنائيني يف العامل 
التقنية  ح��ول  ودرا���ش��ة  بحثا   14 م��ن  لأك���رث  وتنفيذها 
�شرطة  يف  اجلنائي  املخترب  اأن  اإىل  م�شرا  امل�شتخدمة 
دبي هو املخترب الأول على م�شتوى العامل الذي ي�شتخدم 

هذه التقنية للك�شف عن اجلرائم الغام�شة وال�شائكة.

يف جتربة علمية بحثية هي الأوىل من نوعها يف العامل

»الإمارات للف�ساء« تر�سل بذور النخيل اإىل حمطة الف�ساء الدولية خالل اأيام 
درا�سة اإمكانية منو نوى النخيل.. ومدى تاأثرها ببيئة الف�ساء وزراعتها يف هذه البيئة م�ستقباًل 

وزارة الثقافة تعقد الجتماع الأول للمجال�س الثقافية لتحفيز البيئة الإبداعية يف الدولة

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإىل  النخيل  �شجرة  من  ب��ذور  اإر���ش��ال  عن  للف�شاء  الإم���ارات  وكالة  اأعلنت 
حمطة الف�شاء الدولية خالل الأيام القليلة القادمة، لدرا�شة مدى تاأثرها 
ببيئة الف�شاء وبحث اإمكانية زراعتها يف كوكب املريخ م�شتقباًل، يف جتربة 
علمية بحثية هي الأوىل من نوعها يف العامل يجري تنظيمها بالتعاون مع 
“نانو  كلية الغذية والزراعة يف جامعة الإم��ارات العربية املتحدة و�شركة 

راك�س«.
و�شيكون الإطالق من قاعدة “كيب كنافرال” بولية فلوريدا يف الوليات 
�شيحمل  9” ال��ذي  “فالكون  �شاروخ  على منت  وذل��ك  الأمريكية،  املتحدة 
مركبة “دراغون” التابع ل�شركة “�شبي�س اأك�س”، يف املهمة رقم 18 لتزويد 

حمطة الف�شاء الدولية باملوؤن. 
وجرى اإي�شال نوى النخيل اإىل من�شة الإطالق من قبل “بريد الإمارات” 
املزود الرائد للخدمات الربيدية وحلول التو�شيل ال�شريع يف دولة الإمارات، 
يف حني جرى تنظيم عملية الإطالق من قبل �شركة “نانو راك�س” يف اإطار 
اتفاقية “�شبي�س اآك�س” التي وقعتها مع وكالة الف�شاء الأمريكية “نا�شا”، 
والإطالق  البيانات  وت�شجيل  ال�شالمة  ال�شركة على عمليات  �شت�شرف  كما 
النبتة مع ظروف  تاأقلم هذه  اإمكانية  �شت�شمل  والتي  للتجربة،  والت�شغيل 
انعدام اجلاذبية يف الف�شاء. و�شتعود التجربة التي �شيتم اإر�شالها اإىل املحطة 
عند النتهاء من اإجراء التجارب عليها، وذلك لزراعتها جمدداً على الأر�س 

بهدف البحث والتحليل واجراء التجارب العلمية وتدوين الفروقات التي 
اأثرت عليها بعد الفرتة التي ق�شتها يف الف�شاء.

ي�شعى  الف�شاء” ال��ذي  يف  النخلة  “جتربة  م�شروع  �شمن  التجربة  وتاأتي 
املريخ،  ك��وك��ب  �شطح  ع��ل��ى  ال��ن��خ��ي��ل  �شجر  زراع����ة  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
الف�شاء  اإىل حمطة  اأوىل  ال�شجرة كمرحلة  ه��ذه  ب��ذور  اإر���ش��ال  خ��الل  من 
الدولية لإجراء الختبارات عليها، ثم اإىل كوكب املريخ لزراعتها يف مراحل 
م�شتقبلية. ومت اختيار �شجرة النخيل ملكانتها ورمزيتها لدى �شعب الإمارات 
عامة وللمغفور له باإذن اهلل تعاىل الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان 
بها، وحر�س على تطوير  اهتم  ثراه” خا�شة، حيث  “طيب اهلل  نهيان  اآل 
ال��دول من حيث ع��دد هذا  اأعلى  الإم���ارات من بني  اأ�شبحت  زراعتها حتى 

النوع من الأ�شجار.
ويدعم امل�شروع اجلهود العلمية العاملية لتحقيق الأمن الغذائي على كوكب 
الأر�س ويف الف�شاء اخلارجي، وهو مبثابة م�شاهمة دولة الإمارات يف هذه 
اإذ يتطلب العي�س يف الف�شاء  اإيجاد حلول لتحديات الزراعة،  اجلهود عرب 
لفرتات طويلة توفر كميات كبرة ومنا�شبة من الطعام واملاء والأوك�شجني 
وهو ما ت�شعى دولة الإم��ارات اإىل معاجلته من خالل م�شاريعها البحثية. 
و�شت�شاهم هذه احللول التي �شت�شل اإليها دولة الإمارات واملجتمع الدويل يف 
اإيجاد حلول للتحديات الزراعية التي نواجهها على كوكب الأر�س، وخا�شة 

يف الدولة ب�شبب حتديات املناخ والرتبة و�شح املياه الطبيعية. 
وبهذا ال�شدد، قال الدكتور خالد الها�شمي، مدير اإدارة املهمات الف�شائية 

يف وكالة الإمارات للف�شاء: “و�شل القطاع الف�شائي الوطني اإىل مراحل 
متقدمة جتعله قادراً على اإطالق اأعقد امل�شاريع البحثية واأ�شعبها يف هذا 
الإمارات  دولة  تلعبه  الذي  الفاعل  ال��دور  امل�شروع على  ويوؤكد هذا  املجال، 
بالفائدة  يعود  املجال مبا  ه��ذا  وتطورها يف  الف�شائية  الأب��ح��اث  يف جم��ال 
على الب�شرية. وياأتي هذا امل�شروع �شمن امل�شتهدفات ال�شرتاتيجية لوكالة 
جمال  يف  العلمي  ال��ب��ح��ث  عملية  دع���م  اإىل  وال��رام��ي��ة  للف�شاء  الإم�����ارات 
الف�شاء بالدولة، كما يعزز من جهودها على �شعيد بناء ال�شراكات املحلية 

والعاملية«. 
التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  الأ�شرم،  �شعادة عبد اهلل حممد  قال  وب��دوره، 
دولة  و�شلتها  التي  املكانة  امل�شروع  ه��ذا  “يثبت  بالوكالة:  الإم���ارات  بريد 
الإمارات يف قطاع الأبحاث الف�شائية، ونحن فخورون بالتعاون مع وكالة 
الإمارات للف�شاء يف هذه التجربة العلمية الطموحة، خا�شة ملا ترمز اإليه 
اأ�شجار النخيل وارتباطها الوثيق بثقافتنا وتراثنا، ومن ناحية اأخرى فاإن 
هذا امل�شروع ين�شجم مع التزامنا املتوا�شل بدعم اجلهود الوطنية الرامية 
اإىل تعزيز ثقافة البتكار وحتقيق التميز والريادة، ونتطلع اإىل نتائج هذه 

التجربة وجناحها«.
�شاهمت بدور مهم يف ع�شر ما قبل  النخيل  “اأن �شجرة  �شعادته:  واأ�شاف 
للحياة، وهي  الأ�شا�س  املحور  ت�شكل  كانت  الإم���ارات، حيث  دول��ة  النفط يف 
ال�شجرة الوحيدة التي ي�شتغل كل ما تقدمه به يف العديد من ال�شتخدامات 
وال�شتعمالت يف احلياة اليومية ل�شعب الدولة واملنطقة، اإذ ت�شتخدم ثمار 

يف  وليفها  وخو�شها  البناء،  يف  و�شعفها  وجذوعها  للغذاء،  النخيل  �شجرة 
العديد من ال�شناعات اليدوية املهمة التي ا�شتهرت بها املنطقة«.

الفكرة:  و�شاحب  امل�شروع  على  املُ�شرف  الزعابي  را�شد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
هذا امل�شروع مع م�شاريع ومبادرات اأخرى اأطلقتها دولة الإمارات  “ين�شجم 
املريخ  مدينة  وم�����ش��روع   ”2117 “املريخ  م�شروع  منها  الإط����ار،  ه��ذا  يف 
العي�س على  الدولة من خالله على حماكاة ظ��روف  تعمل  ال��ذي  العلمية 

�شطح املريخ، من بينها تاأمني الغذاء واملياه وا�شتدامة هذه املوارد«. 
للزراعة  املالئمة  طبيعتها  ب�شبب  النخيل  �شجرة  اختيار  “جرى  واأ�شاف: 
ملا  بالغ  اهتمام  به من  ملا حتظى  اإ�شافة  املريخ،  بكوكب  �شبيهة  بيئة  �شمن 
لها من قيمة خا�شة ترتبط بعادات �شعبها وتقاليده وقيم حياته اليومية، 
حيث تعترب من اأهم واأقدم الأ�شجار التي تزرع يف املنطقة، واإحدى الب�شمات 
ال�شنني  اآلف  منذ  الإم���ارات  دول��ة  يف  وج��دت  كونها  املنطقة  يف  التاريخية 
وتعترب جزء اأ�شا�شي من بيئتها، و�شرتبط جناح التجربة على هذه ال�شجرة 

با�شم الدولة يف امل�شتقبل«. 
يذكر اأن �شجرة النخيل �شاهمت بدور مهم يف ع�شر ما قبل النفط يف دولة 
الإمارات، حيث كانت ت�شكل املحور الأ�شا�شي للحياة، وهي ال�شجرة الوحيدة 
التي ي�شتغل كل ما تقدمه به يف العديد من ال�شتخدامات وال�شتعمالت 
يف احلياة اليومية ل�شعب الدولة واملنطقة، اإذ ت�شتخدم ثمار �شجرة النخيل 
من  ال��ع��دي��د  يف  وليفها  وخو�شها  ال��ب��ن��اء،  يف  و�شعفها  وج��ذوع��ه��ا  ل��ل��غ��ذاء، 

ال�شناعات اليدوية املهمة التي ا�شتهرت بها املنطقة. 

•• اأبوظبي -وام:

عقدت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة الجتماع الأول للمجال�س الثقافية وهي 
الثقافية  ال�شناعات  “ و” جمل�س  الفنون  “ و” جمل�س  الرتاث  “ جمل�س 
والإبداعية “ الرامية اإىل حتفيز البيئة الثقافية والإبداعية على م�شتوى 

الإمارات.
وتتوىل هذه املجال�س جمموعة من املهام والخت�شا�شات من بينها؛ مناق�شة 
ودرا�شة اأهم املوا�شيع املتعلقة بالنظم وال�شرتاتيجيات ذات ال�شلة ودرا�شة 
وم�شاركة  اخل��ربات  وتبادل  امل�شرتك  والتخطيط  الت�شريعية  الحتياجات 

التجارب واأف�شل املمار�شات.
اآل نهيان رئي�شة موؤ�ش�شة  زايد  ال�شيخة مرمي بنت حممد بن  واأك��دت �شمو 
�شالمة بنت حمدان اآل نهيان اأن املجال�س الثقافية �شت�شهم يف اإبراز ال�شورة 
امل�شرقة للثقافة الإماراتية وتعزيز ح�شورها على ال�شاحة املحلية والعاملية 
والفنية  الثقافية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  جميع  ب��ني  امل�����ش��رتك  التخطيط  خ��الل  م��ن 
اأهمية املجال�س يف النهو�س بالعمل  اإىل  الفاعلة يف دولة الإم��ارات، م�شرة 
وتوثيقه  الوطني  ال��رتاث  على  واحلفاظ  الوطنية،  الهوية  وتعزيز  الثقايف 

لأجيال امل�شتقبل.
وقالت �شموها: “ ميثل اإرث الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
نحو  البو�شلة  الر�شيدة  قيادتنا  “ وتوجيهات  ث��راه  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل 
القطاع  ورفد  التنمية،  م�شرة  يف  الفعالة  وامل�شاركة  الثقايف  امل�شهد  حتفيز 
املحلي،  الثقايف  احل��راك  تعزيز  على  تعمل  موؤهلة  بكوادر وطنية  الإب��داع��ي 

وحمل الفن والثقافة الإماراتية اإىل العاملية«.
من جانبه قال ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئي�س دائرة التنمية 
ال�شياحية يف عجمان اإن املبادرات التي اأطلقتها وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
بهدف حتفيز ال�شناعات الثقافية والإبداعية تعد خطوة فريدة من نوعها 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  منه  تنطلق  ال��ذي  الب��ت��ك��ار  نهج  تر�شيخ  يف  ت�شهم 
بني  م�شرتكة  م�شوؤولية  الإبداعية  الثقافة  حتفيز  اأن  اإىل  م�شرا  املتحدة، 

جميع املوؤ�ش�شات واأفراد املجتمع.
البتكار يتطلب  اأن تعزيز  ال�شياحية يف عجمان  التنمية  دائ��رة  واأك��د رئي�س 
تر�شيخ ثقافة الإبداع بني ال�شباب من خالل و�شع ا�شرتاتيجيات واآليات عملية 
مدرو�شة بالتعاون بني القطاعني العام واخلا�س، بحيث ت�شمل هذه الآليات 
والتكنولوجية،  وال�شتثمارية،  الت�شريعية،  امل�شتويات  على  عملية  خطوات 
متقدمة  ومعرفية  علمية  نقلة  حتقيق  بهدف  وذل��ك  واملالية  والتعليمية، 
لدولة الإمارات ت�شهم يف التاأ�شي�س لثقافة الإبداع والبتكار التي �شيكون لها 

انعكا�شات اإيجابية على جمالت احلياة كافة.
بدرها قالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة 
به  يحتذى  كمثال  مكانتها  تر�شيخ  اإىل  دوم���ا  الإم�����ارات  دول���ة  ت�شعى   “  :
ملجتمعنا،  اأ�شا�س  ك�شمة  والإب��داع��ي  الثقايف  والتنوع  لالبتكار  عاملي  وحم��ور 
اأول اجتماع للمجال�س الثقافية ملرحلة جديدة �شتقودنا نحو طرح  ويد�شن 
املزيد من  الثقايف عرب تقدمي  القطاع  ت�شورات و�شياغات جديدة مل�شتقبل 
الدعم لل�شركاء يف اإطار العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لتعزيز قدرات 

املواهب �شواء على م�شتوى الأفراد اأو املوؤ�ش�شات » .
ال�شتجابة  يف  الفاعل  دوره���ا  املجال�س  لهذه  �شيكون   “ معاليها  واأ���ش��اف��ت 
من  املعنية  املوؤ�ش�شات  جميع  ومتكني  ال��ه��دف،  ه��ذا  تواجه  التي  للتحديات 
قطاع  م�شاهمة  وتعزيز  الإم��ارات��ي  الثقايف  بامل�شهد  الرت��ق��اء  يف  امل�شاهمة 
ال�شناعات الإبداعية يف النمو القت�شادي، كما �شيكون لتلك املجال�س دورها 
القيادي يف اإجناز الأجندة الثقافية لدولة الإمارات ويف ذات الوقت التاأكيد 

على مكانتها الإقليمية والعاملية كمنارة للثقافة والإبداع« .
وتنمية  الثقافة  وزارة  ا�شرتاتيجية  الثقافية” تواكب  “املجال�س  اأن  واأك��دت 
املعرفة الرامية اإىل تعزيز احلراك الثقايف و�شون الهوية الثقافية للمجتمع 
حتفيز  خ��الل  من  العاملية  الثقافية  اخل��ارط��ة  على  ال��دول��ة  مكانة  وتر�شيخ 

الإبداع والبتكار والنهو�س بالقطاع الثقايف.
ولفتت اإىل اأن “ املجال�س الثقافية “ �شتلعب دورا حموريا يف حتليل امل�شهد 
الثقافية  ال�شناعات  من��و  وت�شجيع  توجهاته  ومتابعة  ال��دول��ة  يف  الثقايف 
الثقافية  املجال�س  وت�شتك�شف  يواجهها،  التي  التحديات  ور�شد  والإبداعية 
فر�س التعاون بني املوؤ�ش�شات املعنية والتوا�شل مع املجتمع مبا�شرة وتوفر 
من  ت�شدره  م��ا  ع��رب  القطاع  يواجهها  التي  بالتحديات  اخلا�شة  احل��ل��ول 
العمل  خ��الل  من  اأن��ه  اإىل  منوهة  وامل��ب��ادرات،  بال�شيا�شات  خا�شة  تو�شيات 
�شواء  جمل�س  كل  مبهام  املعنية  املوؤ�ش�شات  بني  التعاونية  ب�شيغته  امل�شرتك 
فاإن كل جمل�س  القطاع اخلا�س،  اأو احتادية وكذلك موؤ�ش�شات  من حملية 
اإىل  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية  الأج��ن��دة  دف��ع  يف  ب���دوره  النهو�س  م��ن  �شيتمكن 

الأمام«.
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي��ر الرتبية والتعليم  ب��ن  اأ���ش��اد معايل ح�شني  ب���دوره 
بالدور املحوري الذي �شتلعبه املجال�س الثقافية يف امل�شهد احل�شاري والثقايف 
الإماراتي على امل�شتوى املحلي والعاملي من خالل ما �شتنتجه من مبادرات 
للتطوير  قابلية  اأك��رث  وجعله  املحلي  الثقايف  امل��ورث  ب��اإث��راء  كفيلة  وبرامج 
الرامية  الر�شيدة  والقيادة  الدولة  توجهات  �شوء  يف  والبتكار  والتحديث 
اإىل تطوير البيئة الثقافة الإماراتية ورفدها باأ�شباب تقدمها وازدهارها يف 
ظل عمل م�شرتك تت�شارك به كافة املوؤ�ش�شات واجلهات الحتادية واملحلية 
الثقافية  ال�شناعات  بقطاع  النهو�س  واأولويات  اأوج��ه  ي�شهم يف حتديد  مبا 

والإبداعية«.
وقال معاليه: “عملت وزارة الرتبية والتعليم منذ اإطالق املنظومة التعليمية 
املطورة حتت مظلة املدر�شة الإماراتية على مد ج�شور التعاون مع خمتلف 
املعنني وامل�شتغلني بال�شاأن الثقايف املحلي �شواء اأفراد اأو موؤ�ش�شات بغية توفر 
الن�سء من خالل  نفو�س  الوطنية يف  الهوية  يعزز  تعليمي حملي  حمتوى 
تقدمي تراثنا الإماراتي للطلبة بقوالب م�شتحدثة ومواكبة حتاكي خميلة 
الإماراتي  املجتمع  �شمات  اأب��رز  وا�شتعرا�س  �شرد  جانب  اإىل  الطلبة  ووع��ي 
وعاداته وتقاليده ال�شامية، مبينا اأن الوزارة ت�شعى وب�شكل دائم اإىل توظيف 
ومتطلبات  ملعاير  وفقا  مناهجها  يف  املحلية  الإبداعية  الثقافية  النتاجات 

حتددها الأولويات الوطنية وتطلعات القيادة الر�شيدة ».
بات حتمية  الإماراتية  الثقافية  البيئة  اأن حتديث مفاهيم  واأو�شح معاليه 
ككل  الإن�شاين  امل�شهد  على  والعاملية  الإقليمية  التحديات  تفر�شه  ملا  نظرا 

ب��ل��ورة م�شاريع  اأج���ل  وه��و م��ا ي�شتدعي تكثيف اجل��ه��ود وح��ث اخل��ط��ى م��ن 
ثقافية ريادية قادرة على �شون املوروث الثقايف الإماراتي واحلفاظ كذلك 
على الهوية الوطنية وحت�شينها يف مواجهة التطورات العاملية املت�شارعة يف 

املجال الثقايف واحل�شاري مبا ير�شخ مكانة الدولة عامليا يف هذا الإطار.
وقال �شعادة �شيف �شعيد غبا�س، وكيل دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي: 
“متثل ع�شوية دائرة الثقافة وال�شياحة باأبوظبي يف املجال�س الثقافية التي 
اأ�ش�شتها وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف اإطار حر�شها على الرتقاء بقطاعات 
الرتاث والفنون وال�شناعات الثقافية والإبداعية يف الدولة، م�شوؤولية كبرة 
ت�شتلزم اإ�شراك كافة اإداراتنا وخرباتنا يف املجالت ذات ال�شلة من اأجل اإجناز 
ما نتو�شل اإليه من قرارات وخمططات مرتقبة خالل اجتماعاتنا وحتقيق 
الهدف الأ�شمى لهذه املبادرة الثقافية، ومع انعقاد اأول اجتماع لنا مع �شائر 
الأع�شاء من الهيئات واجلهات احلكومية املعنية بالرتاث والثقافة والفنون 
نوفق  واأن  القطاعات  ه��ذه  وتعزيز  لإث���راء  قدما  نتطلع  فاإننا  ال��دول��ة،  يف 
بالنهو�س مبجالت عملها على اأكمل وجه، عرب توحيد جهودنا والتخطيط 
امل�شرتك واتخاذ القرارات املنا�شبة معا بخ�شو�س اأية حتديات تواجهها هذه 
القطاعات على نطاق الدولة باأ�شرها.” من جهتها اأكدت هالة بدري مدير 
عام هيئة الثقافة والفنون يف دبي اأن مبادرة املجال�س الثقافية التي اأطلقتها 
ثقافية  نحو �شناعات  انطالقة حقيقية  تعد  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
يف  الثقايف  امل�شهد  على  الإيجابية  انعكا�شاتها  اإىل  م�شرة  بامتياز،  اإبداعية 
واإن�شانية  وح�شارية  ومعرفية  فكرية  نه�شة  اإح���داث  يف  متمثلة  ال��دول��ة، 

واقت�شادية �شاملة .
اأه���داف،  م��ن  تت�شمنه  فيما  الثقافية”  “املجال�س  قيمة  تكمن  وقالت:” 
م�شتوى  على  والإب��داع��ي��ة  الثقافية  ال�شناعات  ق��ط��اع  من��و  حتفيز  اأب��رزه��ا 
املتعلقة  املوا�شيع  اأه��م  املتحدة، من خالل مناق�شة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
والتنظيمية  الت�شريعية  الحتياجات  ودرا���ش��ة  وال�شرتاتيجيات،  بالنظم 
وال�شرتاتيجية، وطرح املبادرات وتبادل اخلربات وم�شاركة التجارب ل�شمان 
توفر اأف�شل املمار�شات العاملية يف هذا املجال، ما يوؤدي اإىل و�شع خطة عمل 
تتبنى  للمعرفة،  رئي�شة  كوجهة  الإم��ارات  مكانة  تر�شخ  معتمدة،  تطويرية 
من  لتو�شل  الثقافية،  الدبلوما�شية  اإىل  امل�شتندة  ال�شرتاتيجيات  اأف�شل 
خاللها ر�شالتها احل�شارية للعامل، بكل ما فيها من اإلهام ي�شيف اإىل ر�شيد 

�شناعة الأمل يف الدولة، ويوؤ�ش�س مل�شتقبل واعد قوامه الفكر والثقافة«.
واأ�شارت بدري اإىل اأهمية تكاتف موؤ�ش�شات الدولة يف متكني القطاع الثقايف 
والرتقاء به ب�شكل اإبداعي مبتكر، والتاأ�شي�س لقيادة اإبداعية عاملية، وتفعيل 
“دبي  ت�شر  وقالت:”  امل��واه��ب،  ا�شتثمار  على  القائمة  الثقافية  امل�شاريع 
الثقافة وتنمية املعرفة يف تعزيز ال�شتثمار يف  للثقافة” يدا بيد مع وزارة 
القطاع  جعل  بهدف  وا�شتدامتها،  والإب��داع��ي��ة  الثقافية  ال�شناعات  جم��ال 
الثقايف داعما لقت�شاد الإمارات ب�شكل فاعل، ما يحقق روؤية الدولة، ويواكب 
الجتاهات العاملية، ويعك�س التنوع الثقايف الالفت التي متتاز به الإمارات، 
والتناغم الكبر بني خمتلف اجلن�شيات والثقافات فيها، ويعزز مكانتها على 

اخلريطة العاملية كعا�شمة للثقافة والفنون«.
ع�شو  تيكوم  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  مالك،  اآل  مالك  قال  جانبه  من 

جمل�س ال�شناعات الثقافية والإبداعية اإن “القت�شاد الإبداعي يعد اأحد اأكرث 
القطاعات منوا يف العامل، وي�شكل قاطرة للتنمية القت�شادية والجتماعية، 
وا�شحة  وا�شرتاتيجية  طموح  نهج  لتبني  �شباقة  الإم���ارات  دول��ة  كانت  ل��ذا 

لتعزيز خمتلف القطاعات الإبداعية واملعرفية«.
الأعمال  ري���ادة  ودع���م  امل��واه��ب  لت�شجيع  ج��ه��ودن��ا  “ اأن  م��ال��ك  اآل  واأ���ش��اف 
وم�شتدامة  �شاملة  منظومة  بناء  يف  للم�شاهمة  ون�شعى  م�شتمرة،  والبتكار 
يخدم  مبا  وتوجيهها  كانت  اأينما  الإبداعية  والطاقات  الإمكانات  لتطوير 

م�شرة التنمية القت�شادية«.
واجلهات  الهيئات  اأع�شاء ميثلون  يتكون من  اأن كل جمل�س  بالذكر  جدير 
الر�شمية املتخ�ش�شة يف جمال عمل كل جمل�س، ويتكون “جمل�س الرتاث” 
دب���ي للثقافة والفنون،  ب��اأب��وظ��ب��ي، وه��ي��ئ��ة  ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة  دائ����رة  م��ن 
ودائرة  باإمارة عجمان،  ال�شياحية  التنمية  ودائرة  للرتاث،  ال�شارقة  ومعهد 
ودائرة  والإع���الم،  للثقافة  الفجرة  وهيئة  القيوين،  ب��اأم  والآث��ار  ال�شياحة 
الآثار واملتاحف راأ�س اخليمة، وبلدية دبي، وهيئة ال�شارقة للمتاحف، وهيئة 

ال�شارقة لالآثار، وهيئة الفجرة لل�شياحة والآثار.
الثقافة  ودائ���رة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  م��ن  الفنون”  “جمل�س  ويتكون 
وال�شياحة باأبوظبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وموؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون، 
باإمارة عجمان،  ال�شياحية  التنمية  ودائ��رة  ال�شارقة،  باإمارة  الثقافة  ودائ��رة 
والعالم،  للثقافة  الفجرة  وهيئة  القيوين،  ب��اأم  والآث���ار  ال�شياحة  ودائ��رة 
ودائرة الآثار واملتاحف راأ�س اخليمة، وموؤ�ش�شة �شالمة بنت حمدان اآل نهيان، 

وال�شركال اأفنيو.
القت�شاد،  وزارة  م��ن  والإب��داع��ي��ة  الثقافية  ال�����ش��ن��اع��ات  جمل�س  وي��ت��األ��ف 
واملجل�س الوطني لالإعالم، وموؤ�ش�شة �شالمة بنت حمدان اآل نهيان، ودائرة 
وهيئة  باأبوظبي،  وال�شياحة  الثقافة  ودائرة  باأبوظبي،  القت�شادية  التنمية 
التنمية  ودائ���رة  ال�شارقة،  ب��اإم��ارة  الثقافة  ودائ���رة  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  دب��ي 
الفجرة  القيوين، وهيئة  باأم  والآث��ار  ال�شياحة  ودائ��رة  ال�شياحية بعجمان، 
للثقافة والإعالم، ودائرة الآثار واملتاحف راأ�س اخليمة، وحي دبي للت�شميم، 

وال�شركال اأفنيو.
ح�شر الجتماع الأول للمجال�س الثقافية م�شوؤولون ميثلون اجلهات التي 
تت�شكل منها ع�شوية كل من املجال�س الثقافية منهم؛ �شمو ال�شيخة مرمي 
بنت حممد بن زايد اآل نهيان رئي�شة موؤ�ش�شة �شالمة بنت حمدان اآل نهيان، 
ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  العزيز  عبد  وال�شيخ 
ال�شياحة  دائ��رة  رئي�س  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  ماجد  وال�شيخ  بعجمان، 
والآثار باأم القيوين، وال�شيخة نورة بنت اإبراهيم املعال مدير مراكز الفنون 
مبوؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون، ومعايل ح�شني احلمادي وزير الرتبية والتعليم، 
و�شعادة �شيف �شعيد غبا�س وكيل دائرة الثقافة وال�شياحة باأبوظبي، و�شعادة 
حممد  �شالح  و�شعادة  والفنون،  للثقافة  دب��ي  هيئة  ع��ام  مدير  ب��دري  هالة 
اأحمد  والدكتور  عجمان،  يف  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  عام  مدير  اجلزيري 
والآث���ار،  لل�شياحة  الفجرة  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي  خليفة 
ومالك اآل مالك الرئي�س التنفيذي ملجموعة تيكوم، وعبد املنعم بن عي�شى 

ال�شركال موؤ�ش�س “ال�شركال اأفنيو«.
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اأخبـار الإمـارات

اأكرث من 2850 ت�سكيال �سوئيا تنري عيد اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سارف على النتهاء من زينة عيد الأ�سحى وت�سغيل الإ�ساءة مطلع اأغ�سط�س 

ُبعداً  اأب���وظ���ب���ي  جل���زي���رة  احل���ي���وي 
اأّخاذاً وم�شهداً من ال�شياء  جماليا 

املعرب عن بهجة العيد . 

جم�شمات  عن  عبارة  وه��ي  �شخمة 
العادات  اإىل  ت��رم��ز  ت��راث��ي��ة  ملباخر 
يف  الأ�شيلة  الإم��ارات��ي��ة  والتقاليد 

والفرا�شات   ، ال�شوئية  وال��ه��الت 
املتحركة،  والأخ������������رى  ال���ث���اب���ت���ة 
�شوئية  ت�شكيالت  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

قدميا  تراثيا  معلما  كونه  الزينة 
و���ش��م��ة م��ن ���ش��م��ات اأب��وظ��ب��ي، حيث 
�شوئية  اأ�شكاًل  اجل�شر  زينة  �شمت 

ك��م��ا ح��ظ��ي��ت ال���ط���رق وال��������دوارات 
الت�شكيالت  م��ن  واجل�����ش��ور مب��زي��د 
الدوائر  اأ���ش��ك��ال  وات���خ���ذت  امل��ن��رة 

امل��ن��ا���ش��ب��ات ال�����ش��ع��ي��دة، م���ع اق���رتان 
ت��رح��ي��ب��ي��ة بعيد  ب��ك��ل��م��ات  امل��ب��اخ��ر 
املنفذ  ل��ه��ذا  يعطي  الأ���ش��ح��ى مم��ا 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي على  �شارفت بلدية مدينة 
الن��ت��ه��اء م��ن اإجن����از م�����ش��روع ن�شر 
زي���ن���ة ع��ي��د الأ����ش���ح���ى امل����ب����ارك يف 
اأبوظبي و�شواحيها،  �شوارع مدينة 
الأ�شحى  ب��ع��ي��د  اب���ت���ه���اج���ا  وذل������ك 
امل����ب����ارك وت���وف���ر م�����ش��ه��د جمايل 
والفرح  ال��ب��ه��ج��ة  ن�����ش��ر  يف  ي�����ش��اه��م 
وال�شتقرار  ال�����ش��ع��ادة  ع��ا���ش��م��ة  يف 
والزدهار اأبوظبي .  وتوا�شل فرق 
البلدية املتخ�ش�شة تركيب الأ�شكال 
يف  املختلفة  ال�شوئية  الهند�شية 
�شوارع اأبوظبي وميادينها وج�شورها 
البارزة، حيث  ومرافقها  و�شاحاتها 
ال�شوئية  الت�شكيالت  ع���دد  ي�شل 
 2850 م���ن  اأك����رث  اإىل  ال��ب��ه��ي��ج��ة 
ت�شكيال �شوئيا متنا�شقاً ومبتكراً . 
ج�شر  منحت  اأنها  البلدية  واأ�شارت 
وت���ف���ردا يف تركيب  امل��ق��ط��ع مت��ي��زا 

ثالثية الأبعاد .
واأو�شحت بلدية مدينة اأبوظبي اأن 
لوحة اجلمال ال�شوئي لزينة عيد 
الأ�شحى �شوف يتم ت�شغيلها مطلع 
ليل  جمال  لتزيد  املقبل  اأغ�شط�س 

اأبوظبي جماًل وفرحاً و�شعادة .
اأن���ه���ا حر�شت  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����ش���اف���ت 
على  الأ�شحى  زينة  تركيب  خ��الل 
تنقل  ���ش��ع��ي��دة  ع���ب���ارات  ت�شمينها 
جميع  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
مثل:  وال���زوار،  وال�شيوف  ال�شكان 
العايدين  م��ن  م��ب��ارك،  “عيدكم 
كل  ع��واده،  والغامنني، ع�شاكم من 
البلدية  ونوهت  بخر«.  واأنتم  عام 
اأنها راع��ت خالل تركيب زين عيد 
الأ�شحى معاير البيئة وال�شالمة 
املواد  اأف�شل  ا�شتخدام  خالل  من   ،
بالن�شبة  والآمنة  للحرارة  املقاومة 
التي تنت�شر  املناطق  ملرتادي جميع 

فيها الزينة .

�سرطة راأ�س اخليمة : 23.1 % انخفا�س وفيات احلوادث املرورية خالل الن�سف الأول من 2019
•• راأ�س اخليمة- الفجر  

  يف اإطار حتقيق اإ�شرتاتيجية وزارة 
الداخلية الرامية اإىل جعل الطرق 
الإح�شائيات  اأ���ش��ارت   ، اأم��ن��اً  اأك��رث 
ال���������ش����ادرة م����ن ف�����رع الإح�������ش���اء 
امل���رور والدوريات  ب���اإدارة  امل���روري 
بالإدارة العامة للعمليات املركزية 
راأ�س  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 
اخليمة عن انخفا�س ملحوظ يف 
املرورية  احل���وادث  وف��ي��ات  موؤ�شر 
بن�شبة  الإم���������ارة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
الأول  الن�شف  خ��الل   23.1%

موؤ�شر الإ�شابات بن�شبة 28.5% 
واأو����ش���ح ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة راأ����س 
املعدل  ان���خ���ف���ا����س  اأن  اخل���ي���م���ة، 
لالإ�شابات  امل���ل���ح���وظ،  ال��ن�����ش��ب��ي 
املرورية  احل�����وادث  ع���ن  ال��ن��اجت��ة 
براأ�س اخليمة،  يعود اإىل  اجلهود 
�شرطة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ب���ذول���ة 
راأ�س اخليمة، يف التوعية املرورية 
الطريق،  وم�شتخدمي  لل�شائقني 
عليهم  ال���ت���اأك���ي���د  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
بقوانني  الل��ت��زام  على  با�شتمرار 
ال�����ش��ر وامل�����رور، واح����رتام حقوق 
التوعية  دور  م��ث��م��ن��اً  الآخ����ري����ن، 

العام  مدار  على  املتنوعة  املرورية 
الإعالم  و�شائل  دور  ع��ن  ف�شاًل   ،
الأمنية  الر�شالة  اإي�شال  يف  كافة 
الوعي  ج���ان���ب  اإىل   ، ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
ال���ت���ي فعلت  امل����روري����ة  وال��ث��ق��اف��ة 
واأ�شبحت  وك��ب��ر  �شحيح  ب�شكل 
حول  الطريق  م�شتخدمي  ت�شود 
والأنظمة  ب���ال���ق���واع���د  الل����ت����زام 
التعليمات  واإت������ب������اع  امل������روري������ة 
والتوجيهات ال�شادرة من اجلهات 
الأرواح  ح��م��اي��ة  ل�����ش��م��ان  امل��ع��ن��ي��ة 
، م��ن خ���الل اللتزام  وامل��م��ت��ل��ك��ات 
الطرق  على  امل��ح��ددة  بال�شرعات 

اخليمة،  على ن�شر الثقافة املرورية 
اجلمهور،  اأف��������راد  خم��ت��ل��ف  ب����ني 
التفتي�س  حمالت  تكثيف  وكذلك 
مبختلف  امل�����������روري  وال�������ش���ب���ط 
ط���رق وم��ن��اط��ق الإم�������ارة، ف�شاًل 
ع��ن ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء م��ع خمتلف 
اجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شات ذات 
ع��ل��ى احل���د من  للعمل  ال��ع��الق��ة، 
والإ�شابات،  امل���روري���ة   احل����وادث 
القانون،  من خالل فر�س �شلطة 
على  الطريق،  م�شتخدمي  وح��ث 
بالنظم  ال��ت��زام��اً  اأك���رث  يكونوا  اأن 
والقوانني املرورية، بهدف حت�شني 

من عام 2019 اجلاري ، مقارنة 
املن�شرم  العام  من  الفرتة  بنف�س 

.  2018
  وي��وؤك��د ال��ل��واء علي عبد اهلل بن 
�شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  علوان 
احلوادث  موؤ�شر  اأن  اخليمة  راأ���س 
انخف�س  ع�����ام  ب�����ش��ك��ل  امل�����روري�����ة 
املا�شي،  العام  عن  ملحوظ  ب�شكل 
 ،9.4% ن�شبته  بلغت  بانخفا�س 
ج�����اء ب��ف�����ش��ل اخل����ط����ة امل����روري����ة 
املو�شوعة حول ال�شالمة املرورية 
برامج  خ�����الل  م����ن  الإم����������ارة  يف 
ال���ت���وع���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة واحل���م���الت 

الركائز  اإحدى  تعد  التي  املرورية 
التي يقوم عليها ال�شبط املروري، 
ف�������ش���اًل ع����ن اجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة 
الإ�شرتاتيجيني  ال�������ش���رك���اء  م���ع 
تعزير  يف  العالقة،  ذات  واجل��ه��ات 
الطرق،  ع��ل��ى  ال�����ش��الم��ة  ت���داب���ر 
اأ�شهم  ويف امل��رك��ب��ات، الأم���ر ال��ذي 
من  التقليل  يف  ملحوظة  ب�شورة 
احلوادث  ع��ن  الناجتة  الإ���ش��اب��ات 

املرورية واآثارها ال�شلبية. 
واإدراك��اً ملخاطر احلوادث املرورية 
الناجمة عنها، حر�شت  والإ�شابة 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة راأ�����س 

ال���داخ���ل���ي���ة واخل����ارج����ي����ة واأخ������ذ 
القيادة  اأث���ن���اء  واحل�����ذر  احل��ي��ط��ة 
اأثناء  اخل���ط���اأ  ال�����ش��ل��وك  وجت���ن���ب 
�شالمتهم  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  ال��ق��ي��ادة 
الآخ����ري����ن ع���رب و�شع  و����ش���الم���ة 
“الرادار”  ال�شرعة  �شبط  اأجهزة 
الدقة  عالية  امل��راق��ب��ة  وك��ام��رات 
ومراقبتها  ال��ط��رق  اأم���ن  ل�شبط 

على مدار ال�شاعة .
وذك��ر ال��ل��واء علي ب��ن ع��ل��وان باأنه 
اأي�شاً  انخف�س  ق��د   ، ذل��ك  نتيجة 
الفرتة  نف�س  ال��وف��ي��ات يف  م��وؤ���ش��ر 
وانخف�س   ،23.1% اإىل  لي�شل 

ال����ط����رق، �شمن  و����ش���الم���ة  اأم������ن 
الداخلية  وزارة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ن�شبة  خ���ف�������س  اإىل  ال�����رام�����ي�����ة 
الوفيات  م���ن  واحل�����د  احل�������وادث 

ب�شبب احلوادث املرورية

»العليا ل�ست�ساري ال�سارقة« ت�سدر قرارا بت�سكيل جلان الدوائر النتخابية
•• ال�صارقة -وام:

اأ�شدرت اللجنة العليا لنتخابات املجل�س ال�شت�شاري لإمارة 
ال�شارقة القرار رقم /4/ ل�شنة 2019 ب�شاأن ت�شكيل جلان 
وخورفكان  وال��ذي��د  ال�شارقة  م��دن  يف  النتخابية  ال��دوائ��ر 
ومليحة  البطائح  ومناطق  ودبا احل�شن واحلمرية  وكلباء 

واملدام .
ون�س القرار على اأنه بعد الطالع على القانون رقم /3/ 
لإمارة  ال�شت�شاري  املجل�س  اإن�����ش��اء  ب�شاأن  1999م  ل�شنة 
الأمري  واملر�شوم  وتعديالته  الداخلية  ولئحته  ال�شارقة 
رقم /59/ ل�شنة 2015م ب�شاأن تنظيم انتخابات املجل�س 
الأمري  واملر�شوم  وتعديالته  ال�شارقة  لإمارة  ال�شت�شاري 
العليا  اللجنة  ت�شكيل  ب�شاأن  2019م  ل�شنة   /15/ رق��م 
لنتخابات املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة وبناء على ما 
عر�شه مدراء بلديات اإمارة ال�شارقة وموافقة اللجنة العليا 
لنتخابات املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة وملا تقت�شيه 
امل�شلحة العامة ت�شكل جلان الدوائر النتخابية يف الإمارة 

على النحو التايل : 
برئا�شة  ال�شارقة  ملدينة  النتخابية  ال��دائ��رة  جلنة  اأول   -
ثابت �شامل عبيد الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة 
وع�شوية : 1. العقيد عمر علي الغزال ممثال عن �شرطة 
ال�شويدي ممثال عن  بن هده  املهند�س خليفة   .2 الدائرة 
عن  ممثال  �شهيل  اهلل  عبد  عبدالعزيز   .3 ال��دائ��رة  بلدية 
بلدية  عن  ممثال  بوغازيني  اأحمد  علي   .4 الدائرة  بلدية 
5. علي عبيد احلمودي ممثال عن بلدية الدائرة  الدائرة 

اخلاجة ممثال عن القطاع الأهلي  �شيف  عائ�شة   .6
برئا�شة  الذيد  ملدينة  النتخابية  ال��دائ��رة  جلنة   : ثانيا   -
الذيد  مدينة  بلدية  م��دي��ر  الطنيجي  عبيد  م�شبح  علي 
وع�شوية: 1. املقدم جا�شم حممد خمي�س بن طليعة ممثال 

عن �شرطة الدائرة 2. �شامل �شعيد عبيد خمي�س الطنيجي 
ممثال عن بلدية الدائرة 3. حمد مع�شد علي بن هويدن 
الكتبي ممثال عن القطاع الأهلي 4. خليفة را�شد عبيد بن 
حمود الطنيجي ممثال عن القطاع الأهلي 5. حممد �شامل 

�شعيد بن فتر الطنيجي ممثال عن القطاع الأهلي 
- ثالثا : جلنة الدائرة النتخابية ملدينة خورفكان برئا�شة 
املهند�شة فوزية را�شد القا�شي مدير بلدية مدينة خورفكان 
1. د. خليفة يو�شف حممد باحلاي ممثال عن  وع�شوية: 
بلدية  ع��ن  املغني ممثال  را���ش��د  2. خلفان  ال��دائ��رة  �شرطة 
الدائرة  بلدية  ع��ن  ع��ل��وان ممثال  اأح��م��د  3. عمر  ال��دائ��رة 
القطاع  النقبي ممثال عن  را�شد  خمي�س حممد  را�شد   .4

الأهلي 
برئا�شة  كلباء  ملدينة  النتخابية  ال��دائ��رة  جلنة  راب��ع��ا:   -
املهند�س عبد الرحمن عبداهلل حممد النقبي مدير بلدية 
مدينة كلباء وع�شوية: 1. جمعة علي جمعة الغاوي ممثال 
2. جا�شم حممد عبيد ال�شحي ممثال  عن �شرطة الدائرة 
ممثال  الزعابي  علي  حممد  عائ�شة   .3 الدائرة  بلدية  عن 
ع��ن ب��ل��دي��ة ال���دائ���رة 4. ي��ع��ق��وب ي��و���ش��ف اإب��راه��ي��م ال�شاحر 
البرق  ح�شني  ر�شا  عائ�شة   .5 ال��دائ��رة  بلدية  عن  ممثال 
6. ع��ل��ي عبيد ع��ل��ي الزعابي  ال��ق��ط��اع الأه��ل��ي  مم��ث��ال ع��ن 

ممثال عن القطاع الأهلي 
احل�شن:  دب��ا  ملدينة  النتخابية  ال��دائ��رة  جلنة  خام�شا:   -
مدير  اليحيائي،  را���ش��د  اهلل  عبد  ط��ال��ب  ال�شيد:  برئا�شة 
بلدية مدينة دبا احل�شن، وع�شوية: 1. املقدم وليد خمي�س 
حم��م��د ال��ي��م��اح��ي مم��ث��ال ع��ن ���ش��رط��ة ال���دائ���رة 2. حممد 
عبداهلل ا�شحاكوه ممثال عن بلدية الدائرة 3. قية عبداهلل 
بن را�شدوه ممثال عن القطاع الأهلي 4. �شعيد اأحمد را�شد 

ممثال عن القطاع الأهلي 
احلمرية:  ملنطقة  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال���دائ���رة  جل��ن��ة  ���ش��اد���ش��ا:   -

برئا�شة مبارك را�شد جا�شم ال�شام�شي مدير بلدية منطقة 
�شعيد حمد اجلالف  العقيد علي   .1 احلمرية، وع�شوية: 
املهري  حميد  علي  اعمار   .2 ال��دائ��رة  �شرطة  عن  ممثال 
ال�شام�شي  علي  عبيد  �شامل   .3 ال��دائ��رة  بلدية  عن  ممثال 
ال�شام�شي  ث��اين  علي  خالد   .4 ال��دائ��رة  بلدية  ع��ن  ممثال 
را����ش���د خمي�س  5. حم��م��د  ال���ق���ط���اع الأه����ل����ي  مم��ث��ال ع���ن 
ثاين  علي  م��وزة   .6 الأه��ل��ي  القطاع  عن  ممثال  ال�شام�شي 

ال�شام�شي ممثال عن القطاع الأهلي 
- �شابعا: جلنة الدائرة النتخابية ملنطقة البطائح برئا�شة 
ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة البطائح  ال��ط��ن��ي��ج��ي،م��دي��ر  ���ش��ع��ي��د  ع��ب��ي��د 
ممثال  العوبد  را�شد  اهلل  عبد  ط��ارق  املقدم   .1 وع�شوية: 
عن  ممثال  م��ب��ارك  حممد  ميثاء   .2 ال��دائ��رة  �شرطة  ع��ن 
بلدية الدائرة 3. خلفان �شيف امل�شافري ممثال عن القطاع 
القطاع  عن  ممثال  بالر�شيد  �شامل  على  �شيخة   .4 الأهلي 

الأهلي 
- ثامنا: جلنة الدائرة النتخابية ملنطقة مليحة: برئا�شة 
مليحة،  منطقة  بلدية  مدير  الكتبي  عو�س  �شيف  م�شبح 
املقدم �شلطان حممد علي املجر ممثال عن   .1 وع�شوية: 
ممثال  بالعجيد  ح���ارب  �شعيد  ع��و���س   .2 ال��دائ��رة  �شرطة 
3. �شبيحة �شلطان علي الكتبي ممثال  عن بلدية الدائرة 
الكتبي ممثال  �شيف  4. م�شبح عو�س  الأهلي  القطاع  عن 
الكتبي ممثال عن  5. مها �شامل �شيف  القطاع الأهلي  عن 
القطاع الأهلي 6. ا�شر بن نايع عبيد القايدي ممثال عن 

القطاع الأهلي 
برئا�شة  امل��دام  ملنطقة  النتخابية  ال��دائ��رة  جلنة  تا�شعا:   -
�شامل عبيد علي امليالة مدير بلدية منطقة املدام وع�شوية: 
عن  ممثال  عامر  بن  عبيد  �شامل  مبارك  علي  الرائد   .1
�شرطة الدائرة 2. خليفة م�شبح الكتبي ممثال عن بلدية 
الدائرة 3. عبيد مهر �شعيد ممثال عن القطاع الأهلي 4. 

�شم�شة �شعيد حمود ممثال عن القطاع الأهلي ووفقا لقرار 
اللجنة العليا لنتخابات املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة 
متار�س جلان الدوائر النتخابية كافة املهام وال�شالحيات 
املنوطة بها يف املر�شوم الأمري رقم /59/ ل�شنة 2015م 
ويناط بها على وجه اخل�شو�س حتديد مقرها يف الدائرة 
النهائية  النتخابية  الهيئة  قائمة  وا���ش��ت��الم  النتخابية 
واإ�شعار الأع�شاء بها وتوفر ال�شتمارات اخلا�شة بالعملية 
اإدارة  الن��ت��خ��اب��ي��ة يف م��ق��ره��ا ب��ع��د ا���ش��ت��الم��ه��ا م���ن جل��ن��ة 
النتخابات والتن�شيق مع بلدية الدائرة النتخابية لتحديد 

اأماكن الدعاية النتخابية للمر�شحني.
ول��ل��ج��ان ال���دوائ���ر الن��ت��خ��اب��ي��ة اق����رتاح م��ق��ار جل���ان مراكز 
اإدارة  جلنة  مع  بالتن�شيق  النتخابية  الدائرة  يف  النتخاب 

التي  واللقاءات  الندوات  عقد  اأماكن  وحتديد  النتخابات 
يجريها املر�شحون مع اأع�شاء الهيئات النتخابية وا�شتالم 
طلبات الرت�شح بعد التاأكد من توافر ال�شروط فيها ورفعها 
اإىل جلنة اإدارة النتخابات ومراقبة تطبيق �شوابط وقواعد 
احلمالت النتخابية يف الدائرة النتخابية ورفع التقارير 
واملالحظات ب�شاأن اأية خمالفات اإىل جلنة اإدارة النتخابات. 
بني  والتوا�شل  التن�شيق  يتم  اأن  على  ال��ق��رار  م��واد  ون�شت 
العليا عن طريق جلنة  واللجنة  النتخابية  الدوائر  جلان 
لذلك  الالزمة  الإج���راءات  ت�شع  اأن  ولها  النتخابات  اإدارة 
على  ب��ن��اء  اجتماعاتها  النتخابية  ال��دوائ��ر  جل��ان  وتعقد 
دعوة من روؤ�شائهم اأو اإذا طلب اأغلبية الأع�شاء وكلما دعت 

احلاجة لذلك.
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اأخبـار الإمـارات
اإعالميون: العالقات الإماراتية ال�سينية ت�سهد مزيدا من التطور والنمو 

•• بكني-وام:

ظل  يف  والنمو  التطور  من  املزيد  ال�شينية  الإماراتية  العالقات  ت�شهد 
حر�س قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها يف املجالت كافة.

اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  زي��ارة �شاحب  وتاأتي 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة لتوؤكد متانة هذه العالقات 
القوا�شم  من  العديد  البلدين  يربط  حيث   1971 ع��ام  يف  ب��داأت  التي 
امل�شرتكة تكر�س ما بناه املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب 

اهلل ثراه” من عالقات قوامها الت�شامح بني الأ�شقاء والأ�شدقاء.
“وام” اآراء ع��دد من  اأن��ب��اء الإم����ارات  ويِف ه��ذا الإط���ار ا�شتطلعت وك��ال��ة 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  لزيارة �شاحب  املرافقني  الإعالميني 
نهيان جلمهورية ال�شني ال�شعبية حول اأهمية الزيارة للجانبني الإماراتي 

وال�شيني. فقال الإعالمي حامد املع�شني املذيع يف قناة اأبوظبي اإن هذه 
الزيارة تكت�شب اأهمية كبرة اإذ من املنتظر توقيع العديد من التفاقيات 
التي �شتعطي زخما كبرا للعالقات بني البلدين، موؤكدا ان هذه الزيارة 

تعترب موؤ�شراً خلريطة طريق للعالقات الثنائية بني البلدين .
واأ�شاف اأن الفعاليات امل�شاحبة للزيارة متثل عمق العالقات بني البلدين 

وحر�س اجلانبني على تنميتها.
م��ن جانبه ق��ال الإع��الم��ي ع��ب��داهلل امل��ط��وع م��دي��ر مكتب ق��ن��اة العربية 
العالقات  يف  �شريعا  من���وا  ���ش��ه��دت  الخ����رة  ال�����ش��ن��وات  اإن  الم�����ارات  يف 
القت�شادية الماراتية ال�شينية حتى اأ�شبحت المارات ال�شريك الأهم 
بني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  حجم  جت���اوز  حيث  العربية  املنطقة  يف  لل�شني 

البلدين نحو 50 مليار دولر .
واأ�شاف اأن هذا جعل المارات ثاين اكرب �شريك جتاري لل�شني يف العامل 

.. م�شرا اىل ان عدد الفعاليات امل�شاحبة للزيارة يوؤكد على ذلك.
واأو�شح ان املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان موؤ�ش�س دولة المارات كان 
حري�شا على تقوية تلك العالقات اإذ اإن زيارته “رحمه اهلل” لل�شني عام 

العالقات املتينة بني البلدين. من  جديدة  ملرحلة  بداية  كانت   1990
ابوظبي  لتليفزيون  الإقليمي  املرا�شل  الطنيجي  ح�شني  الإعالمي  اما 
الم��ارات م�شرا  بدولة  تقوية عالقاتها  ال�شني حري�شة على  ان  فاأكد 
ال�شعبية يف  ال�شني  �شفارة جمهورية  اإن�شاء  1984 مت  ع��ام  اأن��ه يف  اإىل 
ابوظبي مما مهد لأول زيارة للرئي�س ال�شيني ياجن �شوجن كون اىل دولة 

المارات عام 1986.
كانت  لل�شني   1990 ع���ام  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  زي����ارة  ان  واأو����ش���ح 
اآلت اليه العالقات الن حيث يجني الطرفان ثمار  انطالقة حقيقة ملا 

ذلك حاليا .

قناة  ال��ربام��ج على  ب��ن حريز مقدم  الإع��الم��ي في�شل  ق��ال  م��ن جانبه 
�شكاي نيوز عربية ان زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد لل�شني 
الر�شمية  العالقات  لتاأ�شي�س  والثالثني  اخلام�شة  الذكرى  مع  تتزامن 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وم��ن��ذ ذل���ك احل���ني ح��ر���س ال��ب��ل��دان ع��ل��ى ال��ت��ق��ارب اأكرث 

ومتتينها يف املجالت كافة.
واأ�شاف ان المارات حر�شت على تقوية العالقات من جميع الأ�شدقاء 
 .. تعي�شه  ال��ذي  الت�شامح  نهج  ي��دل على  ال�شرق مما  او  الغرب  �شواء يف 
مو�شحاً ان المارات لديها روؤية ا�شرتاتيجية لتعدد �شراكاتها وتنوعها 
. واأ�شار اىل ان الرئي�س ال�شيني �شي جني بينج و�شف الإم��ارات خالل 
العربي، مو�شحا  العامل  باأنها واحة للتنمية يف  الأخ��رة للدولة  زيارته 
اأن هذا يوؤكد اأهمية الإمارات بالن�شبة لل�شني كونها بوابة لنفتاحها على 

العامل العربي ومنطقة ال�شرق الأو�شط .

زيارة حممد بن زايد اإىل بكني .. �سواب الروؤية الإماراتية ال�سينية يف الأجندة ال�سيا�سية والقت�سادية
القمة اأهمية ا�ستثنائية يف خماطبة التحديات التي تواجه املنطقة يك�سب  البلدين  بني  ال�سراكة  • تعزيز 

وتقييم عالقات التعاون يف 13 قطاعا جلهة تعزيزها • مراجعة 
•• بكني-وام:

اأظهرت حيثيات العام الأول لتفاقية ال�شراكة ال�شرتاتيجية التي عقدتها 
هذا  مثل  يف  ال�شعبية،  ال�شني  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
الوقت من العام املا�شي، مدى �شواب الروؤية امل�شرتكة يف ت�شخي�س الأو�شاع 
الدولية والإقليمية املت�شارعة، ومدى حاجة البلدين لإطار وثيق من العمل 
املنهجي الذي ي�شمن، مع ال�شتقرار الإقليمي، حر�شا على ال�شالم العاملي 

وتوظيفا لالمكانات والطاقات امل�شرتكة بروية م�شتقبلية وا�شحة.
اتفاقية ال�شراكة ال�شرتاتيجية التي وقعت يف اأبوظبي يوليو 2018، اأثناء 
بعالقات  لالرتقاء  ج��اءت  بينغ،  جني  �شي  ال�شيني  الرئي�س  فخامة  زي��ارة 
دولة  اأول  الإم���ارات  فيها  وكانت   2012 ع��ام  وقعت  البلدين  بني  �شراكة 

عربية خليجية تقيم مثل هذا الإطار املوؤ�ش�شي مع ال�شني.
جهد واإجنازات �شبع �شنوات من ال�شراكة بني اأبوظبي وبكني التي اكت�شبت 
الطابع ال�شرتاتيجي، �شتكون مو�شع مراجعة وتقييم جلهة تعزيزها خالل 
اجتماع القمة الذي �شيعقده يف بكني �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة مع فخامة 
ال�شراكة ال�شرتاتيجية  الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ. ويف حماور هذه 
ال�شيا�شية والتنموية، ما ي�شبغ  الر�شالة  التنوع القطاعي والتكامل يف  من 
ا�شتثنائية يف خماطبة  اأه��م��ي��ة  ال��ق��م��ة  ل��ق��اءات  ال����دورة احل��ال��ي��ة م��ن  ع��ل��ى 

التحديات التي تواجه منطقة اخلليج وال�شرق الأو�شط، والتي لل�شني فيها 
النفطي  الإقليم  وبا�شتقرار  وال�شرعية  بالأمن  الل��ت��زام  يف  وا�شح  موقف 

وممراته املائية .
ال�شراكة  اإىل م�شتوى  التعاون بني الإم��ارات وال�شني، كما ارتقت  جمالت 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  من  تبداأ  املحاور  من  رزم��ة  تغطي  ال�شرتاتيجية، 
والثقايف  وامل��ي��اه  الطاقة  ومثله  والتكنولوجي،  التعليمي  وك��ذل��ك  امل���ايل، 

والإن�شاين، ف�شال عن املجالت الع�شكرية واإنفاذ القانون والأمن.
ال�شراكة  اإىل م�شتوى  واأب��وظ��ب��ي  ب��ك��ني  ب��ني  ب��ال��ع��الق��ة  الرت���ق���اء  م����ربرات 
ال�شرتاتيجية، متثلت يف قناعة الطرفني اأن الأو�شاع الإقليمية والدولية 
التن�شيق  م��ن  امل��زي��د  ا�شتلزم  م��ا  وه��و  مت�شارعة،  واأح��داث��ا  تغيرات  ت�شهد 
اإميانه  اإىل فهم م�شرتك. ان املوقف ال�شيني وا�شح يف  والتعاون للو�شول 
ثقة  وتقابله  الإقليمية،  ال�شوؤون  الإم��ارات يف  به  تقوم  الذي  البناء  بالدور 
اإماراتية بالدور ال�شيني الإيجابي يف ال�شوؤون العاملية، وقد اأظهرت تطورات 
دقة  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اتفاقية  توقيع  اأعقبت  التي  املا�شية  ال�شنة 
و�شواب موقف اأبوظبي وبكني يف التعامل مع التحديات التي طالت العديد 

من مناطق ال�شرق الأو�شط واخلليج.
اأن  ال�شينية  العا�شمة  يف  هنا  ال�شيا�شية  املتابعة  اأو�شاط  تقديرات  وتوؤكد 
النفطية  وامل��م��رات  اخلليج  باأمن  منه  يت�شل  ما  وحتديدا  ال�شيا�شي  امللف 
املائية، �شيحظى بالأولوية يف قمة بكني، ومبا ير�شخ من الدور الذي تنه�س 

به الإمارات يف حماية الأمن الإقليمي وعدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية 
للدول، ومواجهة الإرهاب مبختلف اأنواعه.

ال�شينية  القيادة  توليه  ال��ذي  والطريق”  “احلزام  م��ب��ادرة  مو�شوع  ويف 
اأهمية ا�شرتاتيجية متقدمة، فقد تاأكد مبكرا للبلدين اأن الإمارات لديها 
نهج  وم��ن  القانونية  والبيئة  الأ�شا�شية  والبنية  ال�شرتاتيجي  املوقع  من 
الت�شامح والنفتاح، ما يوؤهل لأن تكون �شريكا اأ�شا�شيا ميتلك قدرة ابتكارية 
للحدود  ع��اب��رة  باإيجابيات  م�شتقبل  �شناعة  يف  م�شاريع  ه��ك��ذا  لتوظيف 
لال�شتثمار  ال�شيوي  البنك  يف  ع�شوا  الإم���ارات  دخلت  ولذلك  وال��ق��ارات، 
ا�شتثماراتها املنفردة وامل�شرتكة  يف البنية التحتية، كما و�شعت وكثفت من 
التنمية  م�شاريع  يف  الن�شط  احل�شور  من  وتو�شع  الروؤية  هذه  تخدم  التي 

امل�شتدامة.
رحبة  الفر�شة  �شتكون  ال��زي��ارة  اأج��ن��دة  �شمن  القت�شادي  ال�شعيد  وعلى 
ملراجعة الإجنازات التي تراكمت بني الإمارات وال�شني يف 13 قطاعا كانت 
وال�شناعة  ال�شتثمار  جم��الت  يف  امل�شرتكة  القت�شادية  اللجنة  حددتها 
املجالت  لهذه  و�شت�شاف  املالية،  واخلدمات  وال�شحة  وال�شياحة  والطاقة 
م�شتجدات ما مت حتقيقه من ت�شهيالت اإماراتية وا�شتثمارات م�شرتكة على 
م�شلحة  ذا  �شريكا  نف�شها  ال�شني  فيه  ت��رى  ال��ذي   2020 اإك�شبو  هام�س 
لعام  الإم��ارات��ي��ة  ال���روؤى  تنفيذ  يف  ال�شرتاتيجية  �شراكتها  يكمل  م��وؤك��دة، 

الحتادية عام 2071 . الدولة  مئوية  اىل  و�شول   2030

•• كامربيدج - اململكة املتحدة-وام: 

بنت  �����ش����ّم����ا  ال�������ش���ي���خ���ة  ح�������ش���ل���ت 
نهيان،  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
قيادة  ماج�شتر  برنامج  خريجة 
ال�شتدامة من جامعة كامربيدج، 
ت����ك����رمٍي خ����ا�����سّ م����ن معهد  ع���ل���ى 
“كلية  يف  امل�����رم�����وق  “مولر” 
كوكبة  ي��ج��م��ع  ال����ذي  ت�شر�شل”، 
من اأه��م ال��ق��ادة ورواد الأع��م��ال يف 
العامل. وتقديراً جلهودها املتميزة 
ُعر�شت  ال����ش���ت���دام���ة،  ري�������ادة  يف 
على  “تقع  �شّما  ال�شيخة  مقولة 
العمل  م�����ش��وؤول��ي��ة  جميعاً  عاتقنا 
اأف�����ش��ل لأجيال  ع��امل  اإي��ج��اد  على 
بجانب  املعهد  ح��رم  امل�شتقبل” يف 
مل�شاهر  م��اأث��ورة  اأق���وال  جمموعة 
وق������ادة ع��امل��ي��ني م��ع��روف��ني منهم 
ون�شتون  وال�����ش��ر  اأوب��ام��ا  مي�شيل 
اقتبا�س  وي���ل���ّخ�������س  ت�������ش���ر����ش���ل. 
احلافل  ���ش��ج��ل��ه��ا  ���ش��ّم��ا  ال�����ش��ي��خ��ة 
التي  الإجن�����������ازات  م����ن  وامل���ت���م���ي���ز 
���ش��اه��م��ت يف دع���م وت��ع��زي��ز اأه���داف 
امل�شتدامة،  للتنمية  املتحدة  الأمم 
مب��ا يف ذل��ك م��ب��ادرات��ه��ا امل��وؤث��رة يف 
قطاعات الأعمال والتعليم والعمل 
كرئي�س  موقعها  وم��ن  الإن�����ش��اين. 
تنفيذي ملوؤ�ش�شة “حتالف من اأجل 
ت�شاهم  العاملية” حيث  ال�شتدامة 
ت��وح��ي��د جهود  ���ش��ّم��ا يف  ال�����ش��ي��خ��ة 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
لتطوير حلول م�شتدامة يف خمتلف 
ال�شيخة  اأ�ش�شت  فقد  القطاعات. 
�شّما موؤ�ش�شة “حلقة الأمل”، وهي 
موؤ�ش�شة غر ربحية ت�شعى لتمكني 
حياتهم  وتغير  والن�شاء  ال�شباب 
التعليم  خ�����الل  م����ن  ل���الأف�������ش���ل 
وت�شجيع حمو الأمية. وتقف هذه 

حمددة وروؤية وا�شحة«.
جيليان  ق�����ال�����ت  ج����ان����ب����ه����ا،  م�����ن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ���ش��ي��ك��ري��ت، 
ملعهد “مولر”: “ت�شرفت مبعرفة 
يف  درا���ش��ة  كزميلة  ���ش��ّم��ا  ال�شيخة 
برنامج ماج�شتر قيادة ال�شتدامة 
جمعنا  حيث  كامربيدج،  بجامعة 
�شغٌف م�شرتك وم�شوؤولية موحدة 
جتاه بناء م�شتقبل الأجيال املقبلة، 
اأهداف  ودع��م  تبني  وحر�شنا على 
اأقرتها  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
الأعمال  جم��ال  يف  املتحدة  الأمم 
والقطاع الأكادميي. ولطاملا �شكلت 
جدران  ع��ل��ى  املعلقة  الق��ت��ب��ا���ش��ات 
من  ل���الآلف  اإل��ه��ام  م�شدر  املعهد 
القادة العامليني وطالب العلم ذوي 
كامربيدج.  يف  الطموحة  ال���روؤى 
ال�شيخة  ك��ل��م��ات  تلهم  اأن  ون���اأم���ل 
�شّما الآخرين على التحلي مببادئ 
القيادة امل�شوؤولة مبا ي�شهم يف بناء 

عامل اأف�شل«.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا الإجن�����از، قال 
الثقايف  امل��ل��ح��ق  ال��ك��ع��ب��ي،  ع��ب��داهلل 
“اأنا  ل���ن���دن:  الإم�������ارات يف  ل��ب��ع��ث��ة 
�شّما  ال�شيخة  ب��اإجن��از  ج��داً  فخور 
تركتها  ال��ت��ي  امل��ل��ه��م��ة  وال��ب�����ش��م��ة 
يف  ت�شر�شل  بكلية  مولر  معهد  يف 
جامعة كامربيدج، لتقدم منوذجاً 
ُيحتذى به للمراأة الإماراتية التي 
جمالها.  يف  ل��ل��ري��ادة  دوم���اً  تطمح 
ومت��ث��ل ال�����ش��ي��خ��ة ���ش��ّم��ا ج��ي��اًل من 
الإم���ارات���ي���ني ال��ذي��ن اأخ�����ذوا على 
تغير  م���ه���م���ة حت���ق���ي���ق  ع���ات���ق���ه���م 
اإيجابي يف عاملنا. ونحن �شعداء مبا 
حققته حتى اليوم وما تقدمه من 
الإم��ارات وعن  �شورًة م�شرفة عن 
جهود اأبنائها يف جمال ال�شتدامة 
اأمام اأ�شدقائنا يف اململكة املتحدة«. 

نحو ال�شتدامة. فهذه املوؤ�ش�شات ل 
متتلك اخلربات الكافية اأو الأدوات 
ال�شتدامة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����الزم����ة 
ولكنها دون �شك تتمتع باإمكانيات 
واع����دة وق����درة م��ت��م��ي��زة ع��ل��ى دفع 
والرتقاء  وال��ت��ق��دم،  النمو  عجلة 
التي  واملجتمعات  �شعوبها  بحياة 

تعمل فيها نحو الأف�شل«.
حتقيق  اأّن  �شّما  ال�شيخة  واأّك����دت 
ال�شتدامة م�شوؤولية م�شرتكة تقع 
على عاتق اجلميع وينبغي على كل 
ف����رٍد الل���ت���زام ب��ه��ا ل�����ش��م��ان متتع 
وموارد  بفر�س  القادمة  الأج��ي��ال 
حتظى  ال��ت��ي  لتلك  مماثلة  بيئية 
اأف�شل  اأجيال اليوم، بل وحتى  بها 
خالل  “�شهدت  وت��اب��ع��ت:  م��ن��ه��ا. 
التطورات  م����ن  ال���ك���ث���ر  ح���ي���ات���ي 
تبدو  وك��ان��ت  تتحقق  والإجن�����ازات 
�شعبة للوهلة الأوىل، لذا اأنا اأوؤمن 
امل�شتحيل  على جعل  ق��ادرون  باأننا 
مم����ك����ن����اً ف����ق����ط م�����ن خ�������الل ق����وة 
العزمية والت�شميم وو�شع اأهداف 

“مولر”  م��ع��ه��د  يف  ام�������س  ����ش���ّم���ا 
م���ن خريجي  زم��الئ��ه��ا  ب��ح�����ش��ور 
امل��اج�����ش��ت��ر مب���ن فيهم  ب���رن���ام���ج 
ال�شيدة جيليان �شيكريت، الرئي�س 
كلية  وزم��ي��ل��ة  للمعهد  التنفيذي 
ال�شيخ  احل��ف��ل  ح�����ش��ر  ت�����ش��ر���ش��ل. 
زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة اآل 
�شلطان  بن  خليفة  وال�شيخ  نهيان 
بن خليفة اآل نهيان والربوفي�شور 
كلية  عميد  دون��ال��د،  اآث��ني  ال�شيدة 

ت�شر�شل.
ال�شيخة  ق��ال��ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب��ه��ذه 
واأن���ا  ك��ب��ر  ب��ف��خ��ر  “اأ�شعر  ���ش��ّم��ا: 
ال���ي���وم ه��ن��ا يف ح���رم جامعة  اأق����ف 
ال�شتار  اإزاح����ة  ك��ام��ربي��دج لأ���ش��ه��د 
ع��ن اق��ت��ب��ا���س م��ن اأق����وايل ُيعر�س 
اأهم  م��ن  جمموعة  اأق���وال  بجانب 
�شاهموا  ال��ذي��ن  ال��ع��امل��ي��ني  ال��ق��ادة 
عاملنا.  يف  ال���ت���غ���ي���ر  ����ش���ن���اع���ة  يف 
وي�شرفني كوين �شيدة اإماراتية اأن 
واأت��رك ب�شمة موؤثرة  اأمّثل وطني 
البارز،  التعليمي  ال�����ش��رح  ه��ذا  يف 

املوؤ�ش�شة وراء العديد من املبادرات 
مبادرة  م��ث��ل  ال���ب���ارزة،  املجتمعية 
اإىل  تهدف  تقرون؟” التي  “تبون 
تعزيز ق���درة الأط��ف��ال امل��ر���ش��ى يف 
واإع���ادة  ال�شفاء  على  امل�شت�شفيات 
التاأهيل وحت�شني حالتهم النف�شية 
وال�����ش��ح��ي��ة م���ن خ����الل ال���ق���راءة. 
امل��ب��ادرة يف جمع تربعات  وجنحت 
ُكتٍب جتاوزت 8،500 كتاب وزعت 
ع��ل��ى الأط���ف���ال امل��ر���ش��ى. وقدمت 
“منارة  م���ب���ادرة  اأي�����ش��اً  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
اآلف   10 وّزع�����ت  ال���ت���ي  الأمل” 
ال�شم�شية  بالطاقة  يعمل  م�شباح 
وحظيت  دول،   10 يف  ل��الأط��ف��ال 
بتكرمي خا�س يف قمة حلول الأمم 
واأ�ش�شت   .2018 ل��ع��ام  امل��ت��ح��دة 
التنفيذي  املجل�س  �شّما  ال�شيخة 
ل��ت��م��ك��ني امل�����راأة ال����ذي ي��ه��دف اإىل 
متكني الن�شاء وتعزيز امل�شاواة بني 
اجلن�شني يف قطاع الأعمال بدولة 

الإمارات.
واأُزيح ال�شتار عن اقتبا�س ال�شيخة 

م�شدر  ك��ل��م��ات��ي  ت��ك��ون  اأن  واآم�����ل 
اإل����ه����ام ل���ق���ائ���دات امل�����ش��ت��ق��ب��ل من 
العامل العربي و�شائر بقاع الأر�س 
الذين  الطلبة  اأو  ال���زوار  وجلميع 
يتابعون درا�شتهم يف هذه املوؤ�ش�شة 

التعليمية املرموقة«.
اأن  اأي�����ش��اً  “ي�شرفني  واأ����ش���اف���ت: 
امل��م��ي��زة مع  اللحظة  اأ���ش��ارك ه��ذه 
زمالئي يف برنامج ماج�شتر قيادة 
كامربيدج  ب��ج��ام��ع��ة  ال���ش��ت��دام��ة 
مهمة  عاتقهم  على  اأخ���ذوا  الذين 
ال�شتدامة  م��ب��ادئ  وت��ع��زي��ز  دع���م 
كمجموعة  ونحن  العليا.  وُمُثلها 
الأ�ش�س  لإر���ش��اء  معاً  العمل  قررنا 
مل���������ش����روع ع���ظ���ي���م ����ش���ي���رتك اأث�������راً 
ويوفر  ال���ع���امل  ه����ذا  يف  اإي���ج���اب���ي���اً 
القادمة.  ل���الأج���ي���ال  اأف�����ش��ل  غ���د 
لتبادل  م��وح��داً  ف��ري��ق��اً  و�شن�شكل 
خربات ال�شتدامة ودعم املوؤ�ش�شات 
النا�شئة  وال�����ش��رك��ات  الجتماعية 
واملتو�شطة  ال�شغرة  وال�����ش��رك��ات 
م�شرتها  يف  العامل  م�شتوى  على 

جلهودها فى ال�ستدامة يف قطاعات الأعمال والتعليم والعمل الإن�ساين 

معهد مولر بجامعة كامربيدج يكرم ال�سيخة �سما بنت �سلطان 

الإمارات وال�سني.. 35 عاما 
من التعاون للتنمية وال�ستقرار 

•• اأبوظبي-وام

التي  بالتحديات  املثقل  التوقيت  ه��ذا  يف  �شينية  اإم��ارات��ي��ة  قمة 
تتو�شطها منطقة ال�شرق الأو�شط،.... هي بالتاأكيد حدث �شيا�شي 

دويل من الدرجة الأوىل .
�شاحب  جت��م��ع  ال��ت��ي  للقمة  ال�شيا�شي  ال��ث��ق��ل  ل��ه��ذا  اأُ���ش��ي��ف  واإذا 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة والرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ.. 
خ�شو�شية ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني قيادتني وبلدين جتمعهما 
وامل�شالح  امل�شتدامة  التنمية  واأه����داف  وال��ث��ق��ة  الح����رتام  اأ���ش�����س 
مع  التعاون  ج�شور  ومد  وال�شالم  الت�شامح  على  القائمة  املتبادلة 
امل�شهد  مكانها احلقيقي يف  تاأخذ  املنا�شبة  ف��اإن  ال��دويل..  املجتمع 

العاملي .
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الرابعة  الزيارة  هي  هذه 
عاماً   70 مب��رور  الأي���ام  ه��ذه  حتتفل  التي  ال�شني  اإىل  نهيان  اآل 
 2018 يوليو  الوقت من  نه�شتها احلديثة. ففي مثل هذا  على 
قواعد  اإر�شاء  فيها  جرى  زي��ارات  كانت   ،2015 يوليو  يف  واأي�شاً 
ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني البلدين ال�شديقني، جمعت اإجنازات 
 35 ام��ت��داد  على  وفنية  وجمتمعية  وثقافية  وعلمية  اقت�شادية 
عاما، واأ�شبحت تندرج يف املنظومة الدولية منوذجاً فريداً يف الثقة 
واملوثوقية والقدرة على ا�شتباق امل�شتقبل مبا يقت�شيه من تكامل 
امل�شالح وتغذيتها بالبتكار يف املجالت كافة، ابتداء من البوابات 

التجارية وانتهاء بارتياد الف�شاء.
م��ا مت اإجن�����ازه ح��ت��ى الآن ب��ني الإم������ارات وال�����ش��ني م��ن اأرق�����ام يف 
واللجان  املتبادلة  الزيارات  اأهمية  على  يوؤكد  والطموحات،  النمو 
امل�شرتكة التي ت�شكل َلِبناٍت تتعاىل ب�شكل منهجي مربمج، يف �شرح 
له  تعمل  الذي  وال��دويل  الإقليمي  وال�شتقرار  امل�شتدامة  التنمية 

القيادتان.
يف اأكرث من منا�شبة، كان الرئي�س ال�شيني بالغ الو�شوح وهو يعرب 
عن �شعادته مبا يجده يف روؤية وِفكر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد من توافق يف النظرة حول حتفيز مبادرات التنمية والرفاه 

القت�شادي على امتداد يورواآ�شيا وال�شرق الأو�شط.
اأ�ش�س  كما  الإماراتي  امل��وروث  ت�شتح�شر  التي  القواعد  وعلى هذه 
اآل نهيان، ومثله يف املوروث  له املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
الثقايف والإن�شاين ال�شيني، فقد اكت�شبت ال�شراكة ال�شرتاتيجية 
التي و�شع اأطرها املوؤ�ش�شية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

والرئي�س بينغ، زخماً ت�شاعدياً قّل نظره.
ما  هناك  البلدين  بني  امل�شرتكة  القت�شادية  اللجنة  �شجل  ففي 
وال�شناعة  بال�شتثمار  تبداأ   ، بالرتكيز  حتظى  قطاعاً   13 يناهز 
بال�شحة  مرورا  املبتكرة،  وال�شناعات  والطاقة  الأ�شا�شية  والبنية 

والتعليم وال�شياحة والف�شاء والطران.
فقط  لي�س  رئي�شة  ب��واب��ة  الإم�����ارات  دول���ة  يف  ال�شني  وج���دت  لقد 
متتلك  بوابة  العاملية.  اخلريطة  تتو�شط  واإمن��ا  الأو���ش��ط،  لل�شرق 
تعمل  ري��ادي��ة  وم��راف��ق  متفوقة  حتتية  وبنية  ا�شرتاتيجاً  موقعاً 
ال�شتثمارية  وامل��ح��ّف��زات  بالقوانني  نة  وحم�شّ وك��ف��اءة،  بفعالية 
ولذلك  الآخ���ري���ن.  اإن�شانية  واح����رتام  الت�شامح  يظللها  بيئة  يف 
“احلزام  مبادرة  يف  حقيقية  �شراكة  عن  مو�شوعياً  احلديث  ج��اء 
التجاري  التبادل  حجم  لرفع  التطلعات  عن  وجدياً  والطريق”، 
 .2020 ال��ق��ادم  العام  بحلول  دولر  مليار   70 اىل  البلدين  بني 
وما حظيت به املنتجات ال�شينية يف اك�شبو 2020 من ت�شهيالت 
وا�شتثمارات م�شرتكة كانت واحدة من خمرجات ال�شراكة ال�شينية 

الإماراتية لال�شتثمار يف م�شتقبل ي�شنعانه معاً.
ورمبا يكون الأهم من ذلك هو اأن زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اإىل جمهورية ال�شني ال�شعبية ولقاء القمة الذي يجمعه 
حيث  ا�شتثنائية  اأهمية  توقيتها  يف  تكت�شب  ال�شيني  الرئي�س  مع 
�شتتطرق اإىل الق�شايا التي ت�شغل املنطقة والعامل مبنطق احلكمة 
والروؤية الب�شرة والنفتاح املتوازن واللتزام بالأهداف التنموية 
والإن�شانية، وهذا ما يعطي �شمانة لنا وللعامل با�شتمرارية النهج 
الإم��ارات��ي وج��ه��وده ال��رام��ي��ة يف تر�شيخ احل���وار الإي��ج��اب��ي البّناء 
و�شروط  �شرورية  كمقدمة  وال�شتقرار  الأم��ن  مبادىء  لتكري�س 
اأ�شا�س لدفع عجلة التنمية القت�شادية وتوفر حياة اأف�شل لي�س 

فقط يف البلدين ال�شديقني واإمنا للمجتمع والإن�شانية ككل.
كتب: حممد جالل الري�سي 
املدير التنفيذي لوكالة اأنباء الإمارات 

�سرطتا دبي وعجمان تناق�سان 
تعزيز مهارات امل�ستجيب الأول

•• عجمان - وام:

�شرطة  عام  قائد  النعيمي  اهلل  عبد  بن  �شلطان  ال�شيخ  اللواء  �شعادة  بحث 
الغيثي مدير  اللواء عبد اهلل علي  عجمان ووف��د من �شرطة دبي برئا�شة 
الفورية  ال�شتجابة  جلنة  رئي�س  والطوارئ،  واملن�شئات  الهيئات  لأمن  عام 
ال�شتجابة  دورة  بتنظيم  عجمان  ل�شرطة  الب�شري  ال��ك��ادر  ت��دري��ب  اآل��ي��ة 
الفورية، وا�شتهداف منت�شبي ال�شرطة من اإدارة املرور ومكافحة املخدرات، 
واإدارة التحريات واملباحث اجلنائية ومراكز ال�شرطة ال�شاملة وق�شم املهام 
اخلا�شة بحيث يتم تدريبهم يف �شرطة دبي باإ�شراف مدربني من الطرفني 
امل�شتجيب  وتوجيه  العمليات  غرفة  يف  ال��ب��الغ��ات  م��ع  التعامل  جم��ال  يف 

الأول، وكيفية التعامل مع احلدث مبا يعزز �شرعة زمن ال�شتجابة.
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل ���ش��ي��ف امل��ط��رو���ش��ي م��دي��ر ع���ام العمليات 
اإدارة  م��دي��ر  الغفلي  �شعيد  م�شبح  والعقيد  عجمان،  ب�شرطة  ال�شرطية 
عمليات ال�شرطة ب�شرطة دبي، وعدد من ال�شباط و�شف ال�شباط، ملناق�شة 
�شبل تعزيز خربات ومهارات امل�شتجيب الأول بني الطرفني، دعماً لتحقيق 

املوؤ�شر الوطني املتمثل بتعزيز �شرعة زمن ال�شتجابة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  ك��رم 
الرم�شانية  امل�شابقة  الفائزين يف  الت�شامح  وزير 
الت�شامح عرب مواقع  اأطلقتها وزارة  التي  الأوىل 
ال�شباب  ب��ه��دف حت��ف��ي��ز  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
مفهوم  لن�شر  واب��داع��ات��ه��م  بفكرهم  للم�شاركة 
الت�شامح. كما كرم معاليه خالل احلفل - الذي 
املوؤ�ش�شات   - باأبوظبي  الت�شامح  اأقيم مبقر وزارة 
والأفراد الذين �شاهموا يف اإجناح امل�شابقة خالل 
عفراء  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك  الأول  مو�شمها 
الت�شامح  وزي��ر  مكتب  يف  العام  املدير  ال�شابري 
مدير  ح��م��ادة  ف���اروق  الدكتور  امل�شت�شار  و�شعادة 
ج��ام��ع��ة حم��م��د اخل��ام�����س اأب���وظ���ب���ي وع�����دد من 

القيادات الثقافية والفكرية بالإمارات .
وركزت امل�شابقة على اإبراز قيم الت�شامح والتعاي�س 
وقبول الآخر من خالل “اأفالم ق�شرة” يعدها 
على  وتطلق  الدقيقة  يتجاوز  ل  فيما  امل�شاركون 

م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث ���ش��ارك يف 
اأع��داد كبرة من كافة املراحل العمرية  امل�شابقة 

من مواطني الدولة واملقيمني على اأر�شها.
العزيزي،  حممد  فاطمة  من  كل  بامل�شابقة  وف��از 
ونايلة وغاية �شعد الأحبابي، وروان مالك كرباج، 
معاليه  كرم  كما  الزحمي،  عبيد  مبارك  وعائ�شة 
ال�شيدة نادين ال�شيد عن مدر�شة اأكادميية الدار 
ب��اأب��وظ��ب��ي، وال��ط��الب امل��وه��وب��ني ال��ذي��ن قدموا 
التوا�شل  م���واق���ع  ع���رب  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ة 
ال�شام�شي،  ح��م��د  ال��ط��ال��ب  وه��م��ا  الج��ت��م��اع��ي 

والطالبة �شهد اأبو الن�شر.
واأ�شاد معاليه بالتعاون القائم بني وزارة الت�شامح 
عديدة  جناحات  اأثمر  وال��ذي  اخلا�شة  واملدار�س 
امل�شابقات  �شيما  ول  الأن�شطة  من  كبر  ع��دد  يف 
والأن�شطة الطالبية، مثمنا جهود الفريق الذي 
قام بالتخطيط والتنفيذ لهذه امل�شابقة املبتكرة.

ولفت اإىل اأن اإطالق هذه النوعية من امل�شابقات 
بهدف  ي��اأت��ي  الجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع  ع��رب 

والح���رتام  والتعاي�س  الت�شامح  بقيم  ال��و���ش��ول 
وقبول الآخر اإىل فئات كبرة باملجتمع الإماراتي 
�شيما  دائما ول  املواقع ب�شفة  التي ترتبط بهذه 
ال�����ش��ب��اب، وه���و م��ا حت��ق��ق ب��ال��ف��ع��ل ح��ي��ث تر�شد 
ال�شباب وطالب  اإقبال كبرا من جانب  الأرق��ام 
املدار�س واجلامعات على مواقع الوزارة للم�شاركة 
ع�شرات  ال����وزارة  م��واق��ع  و���ش��ل  حيث  بامل�شابقة، 
املجتمع  اإمي��ان  على  توؤكد  التي  اجليدة  الأعمال 
على  وفعال  قول  وتطبيقه  بالت�شامح  الإم��ارات��ي 

اأر�س الواقع.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اإن الإمارات 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ي��د  على  تاأ�شي�شها  منذ 
بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ث��راه “ عرفت 
بقيمها التي تعتمد الت�شامح والتعاي�س اأ�شا�شا لها، 
فرحبت باجلميع مبختلف ثقافاتهم وح�شاراتهم 
املثالية للتعاون  واأديانهم، كما وفرت لهم البيئة 
والتعاي�س ملا فيه م�شلحة اجلميع، يف بيئة يحيط 

بها الت�شامح وقبول الآخر«.

واأ�شاف معاليه “ على درب الوالد املوؤ�ش�س �شارت 
قيادتنا الر�شيدة من بعده، ويظهر ذلك جليا يف 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأعمال  توجيهات 
“حفظه اهلل”  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  “رعاه اهلل” و�شاحب  دبي 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو 
الإمارات  حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ 
والتنوع  للحياة  الت�شامح منهجا  اعتمدوا  الذين 
وب��ذل��وا ج��ه��ودا خمل�شة لدعم  ل��الإم��ارات،  �شمة 

هذه القيم الغالية.
اأن وزارة  واأو�شح معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
ال�شيفية  ال��ف��رتة  يف  اأن�شطتها  ت��رك��ز  الت�شامح 
على طالب املدار�س، وذلك لغر�س قيم الت�شامح 
اجلميع  بني  والتعاون  الآخ��ر،  وقبول  والتعاي�س 
دون تفرقة على اأ�شا�س اللون اأو العرق اأو الدين 

يتمكن اجلميع من  اللغة، بحيث  اأو  اأو اجلن�شية 
املجتمع  داخ��ل  الت�شامح  ومظاهر  قيم  ا�شتيعاب 
نطاق  ف��ئ��ات��ه، ومم��ار���ش��ت��ه��ا  الإم���ارات���ي مبختلف 
اأن  ي�شمن  مب��ا  امل��ح��ل��ي��ة،  وجمتمعاتهم  اأ���ش��ره��م 
القلب  ويف  الأ���ش��ي��ل��ة  الإم���ارات���ي���ة  بقيمنا  ن�����ش��ل 
منها الت�شامح اإىل الأجيال املقبلة من املواطنني 

واملقيمني على اأر�س الإمارات الغالية.
ميكن  الت�شامح  م�شابقة  اأن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
ها  بعدِّ املقبلة،  املرحلة  يف  وتعميمها  تطويرها 
ت���ت���ي���ح ملختلف  ال����ت����ي  امل���ه���م���ة  الأن�������ش���ط���ة  اأح�������د 
الإ�شهام  ال��دول��ة  اأر����س  على  املقيمة  اجلن�شيات 
ال��ت�����ش��ام��ح مبا  ت��ع��زي��ز  ب�����ش��ور وروؤى م��ت��ع��ددة يف 
الآخر  ثقافة  على  التعرف  م��ن  منهم  ك��ل  ميكن 
واح����رتام الخ��ت��الف ال��ث��ق��ايف وامل��ع��ريف للجميع، 
التوا�شل  مواقع  من  لال�شتفادة  املجال  واإت��اح��ة 
الت�شامح  وزارة  اأه�����داف  لتحقيق  الج��ت��م��اع��ي 
الفيلمية  امل���ادة  باعتبار  امل��ع��ريف  املحتوى  واإث���راء 

وال�شور اأحد عنا�شر هذا املحتوى.

ودعا معالية كافة املكرمني اإىل اأن يكونوا فر�شانا 
فوزهم  ي��ع��ت��ربوا  واأن  جمتمعاتهم  يف  للت�شامح 
ال��ي��وم ه��و م��رح��ل��ة ان��ط��الق ج��دي��دة ل��ك��ي يرثوا 
الت�شامح،  بقيم  وجمتمعاتهم  وبيئتهم  اأنف�شهم 
كافة  يف  جميعا  لهم  الت�شامح  وزارة  دع��م  موؤكدا 
يتعلق  فيما  امل�شتقبلية  ومبادراتهم  م�شاريعهم 

بقيم الت�شامح.
من جانبهم عرب الفائزون واملكرمون من اجلهات 
واعتزازهم  ف��خ��ره��م  ع���ن  ب��امل�����ش��اب��ق��ة  امل�����ش��ارك��ة 
معايل  وح�شور  برعاية  ���ش��رف  ال���ذي  بالتكرمي 
�شعادتهم  مبارك، معربين عن  بن  نهيان  ال�شيخ 
ورغبتهم  الت�شامح  وزارة  يف  ب��ال��وج��ود  ال��ب��ال��غ��ة 
املبتكرة  امل��ب��اردات  من  العديد  تقدمي  الأكيدة يف 
لتعزيز الت�شامح يف امل�شتقبل، موؤكدين اأن كلمات 
الت�شجيع من جانب معايل وزير الت�شامح كان لها 
بامل�شابقة  واأن م�شاركتهم  الأثر يف نفو�شهم،  اأبلغ 
الت�شامح يف الإم���ارات  اأج���ل دع��م قيم  ك��ان��ت م��ن 

والعامل.

نهيان بن مبارك يكرم الفائزين ب� » م�سابقة الت�سامح « 

•• ابوظبي-وام:

بدور  تقوم  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ان  ال�شاعة  اخبار  ن�شرة  اك��دت 
وا�شح من اأجل حتقيق الأمن وال�شتقرار يف املنطقة؛ وهناك جهود كبرة 
لل�شراعات  �شلمية  حلول  اإيجاد  اأج��ل  من  امل�شتويات،  خمتلف  وعلى  تبذل، 
واحلروب القائمة؛ وذلك من منطلق الإميان باأن الطريق الأ�شلم والأقل 
كلفة دائماً واأبداً هو الدبلوما�شية واحلل ال�شلمي للنزاعات؛ وهذا بالطبع 
اأو فرتة  بحالة  يرتبط  الظروف، ول مرحلياً  ا�شتدعته  اأم��راً جديداً  لي�س 
الإماراتية  اخلارجية  ال�شيا�شة  ثوابت  من  ثابت  هو  واإمن��ا  حم��ددة؛  زمنية 
منذ ن�شاأتها على يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
ثراه و�شارت من بعده القيادة الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، على النهج نف�شه؛ حيث 
وا�شلت الدولة جهودها الرامية لتحقيق ال�شتقرار الإقليمي وحفظ الأمن 

وال�شلم الدوليني.

لأزمات  ال�شلمية  احل��ل��ول  “ دع��م  ع��ن��وان  حت��ت  افتتاحيتها  ف��ى  وا���ش��اف��ت 
ما  ان��دلع  منذ  وخا�شة  املنطقة،  يف  اجلارية  التطورات  ان  اأولوية  املنطقة 
الإمارات  دولة  تطلبت من  العربي فر�شت معطيات جديدة،  الربيع  �شمي 
موا�شلة، بل تو�شيع دورها الإقليمي والدويل، وعلى �شعد خمتلفة؛ وبقيت 
عملت  فقد  ولهذا  ال�شلمية؛  بالطرق  النزاعات  حل  مببداأ  متاماً  ملتزمة 
على توظيف كل الإمكانات املتاحة للقيام بدور بناء واإيجابي من اأجل اإعادة 
ال�شتقرار يف املنطقة؛ وبرغم كل التعقيدات التي تنطوي عليها ال�شراعات 
القائمة يف عدد من الدول العربية، وظهور حتديات رمبا ي�شعب التعامل 
معها بالدبلوما�شية فقط، مثل الإرهاب؛ فقد دعمت و�شاهمت الدولة بكل 
من  العديد  قدمت  ب��ل  �شيا�شية؛  ت�شويات  اإىل  للتو�شل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 

املبادرات التي جنحت يف حتقيق انفراج، بل اأنهت �شراعات م�شلحة ا�شتمرت 
لعقود.

الإم��ارات وكل من م�شر  ال�شياق، جاءت دعوة دولة  انه ويف هذا  واو�شحت 
يوم  م�شرتك،  بيان  يف  واإي��ط��ال��ي��ا،  وفرن�شا  وبريطانيا  املتحدة  وال��ولي��ات 
فوراً؛  طرابل�س  الليبية  العا�شمة  يف  الت�شعيد  وقف  اإىل  املا�شي،  الثالثاء 
اأنه ل  ال�شيا�شية يف ليبيا، موؤكدة  اإىل العملية  وحثت على العودة ال�شريعة 
ميكن اأن يكون هناك حل ع�شكري لالأزمة الراهنة. كما تدعم دولة الإمارات 
الأطراف  �شجعت خمتلف  وقد  ال�شودان،  يف  والإثيوبية  الإفريقية  اجلهود 
م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ع��ل��ى الن���خ���راط يف ح���وار م��ب��ا���ش��ر م��ن اأج���ل ق��ط��ع الطريق 
املجل�س  اإليه  تو�شل  ال��ذي  لالتفاق  املوؤيدين  اأول  وكانت  املرتب�شني،  على 

يوم  توقيعه،  ج��رى  وال��ذي  والتغير؛  احلرية  وق��وى  النتقايل  الع�شكري 
الأربعاء املا�شي وبالن�شبة ل�شوريا،كانت دولة الإمارات منذ البداية حتر�س 
على احلوار و�شرورة األ تتطور الحتجاجات -التي كانت بالفعل �شلمية يف 
اأ�شهرها الأوىل- اإىل عنف م�شلح، لأنها كانت تدرك اأن ال�شراع امل�شلح ياأكل 
الأخ�شر والياب�س، وحتى مهما كانت نتيجته، حيث ل ميكن لأحد اأن يّدعي 
تدعم كل اجلهود  الآن  اأط��الًل؛ وهي  وت�شبح  البلد  تدمر  بينما  النت�شار 
املبعوث  ج��ه��ود  وت��وؤي��د  ال�����ش��وري،  ال�شمال  يف  الت�شعيد  لتخفيف  ال��رام��ي��ة 

الأممي هناك من اأجل اإيجاد حل �شيا�شي دائم.
يف  ث��اب��ت  م��ب��داأ  ال�شلمية  بالطرق  ال��ن��زع��ات  ح��ل  “اإذاً  ال��ق��ول  اىل  وخل�شت 
اإعطاء الأولوية  ال�شيا�شة اخلارجية الإماراتية، وهناك حر�س �شديد على 
تاأييد  اأو  اإىل  الإم��ارات ل تكتفي بالدعوة  ال�شيا�شية؛ فدولة  للحلول  دائماً 
مثل هذه احللول؛ ولكنها تبادر؛ بل ت�شحي من اأجل ذلك؛ وقد حققت هذه 
الإرتري   - الإثيوبي  النزاع  دوره��ا يف حل  ب��ارزة؛ ولعل  ال�شيا�شة جناحات 
املزمن؛ وجهودها الداعمة للتوافق يف ال�شودان خر دليل على هذا النهج«.

اأخبار ال�ساعة : دعم احللول ال�سلمية لأزمات املنطقة اأولوية

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شاد�س  ال�شيفي  ال�شمالية  مللتقى  الثالث  الأ���ش��ب��وع  فعاليات  اختتمت 
الإمارات،  تراث  لنادي  التابعة  والن�شائية  ال�شبابية  املراكز  والع�شرين يف 
بعدة  املراكز  داخ��ل  الأخ��ر  لالأ�شبوع  فعالياتها  املراكز  ت�شتكمل  اأن  على 

اأن�شطة تراثية منوعة تكللت بفرحة ُر�شمت على وجوه الطلبة. 
ويف جزيرة ال�شمالية.. اختتمت فعاليات امللتقى مب�شاركة الطلبة وبرفقة 
لنادي  التابعة  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  اإدارة  نظمت  حيث  مدربيهم، 
حول  توعوية  حما�شرة  الوطني  الإ�شعاف  مع  بالتعاون  الإم���ارات  ت��راث 
تناول خاللها  املومني،  الدكتور مهند  والتي قدمها  الأولية،  الإ�شعافات 
اأنها الرعاية  كيفية �شرح الإ�شعافات الأولية يف احلالت الطارئة، موؤكداً 
�شحية  حلالة  تعر�شه  عند  الإن�شان  عليها  يح�شل  التي  املوؤقتة  الأولّية 
الطبيب   و�شول  حني  اإىل  حياته  اإن��ق��اذ  اأج��ل  من  ُمفاجئ،  ب�شكل  طارئة 
اأو العيادة الطبية،  اأو نقله ملكان امل�شت�شفى  وتقدمي الرعاية املُخت�شة له 
ومن املمكن اأن تكون احلالة الطارئة على �شكل جروح، اأو نزيف، اأو اإغماء، 

اأو ك�شور اأو حروق. 
اأثناء  ال�شحيحة  الطرق  ا�شتخدام  �شرح مف�شل حول كيفية  ومت تقدمي 

احلروق من خالل تطبيق ذلك على دمية مب�شاركة الطالبات. 
الليمون وطريقة �شنعها، واحلرف  اأجار  واأقيمت ور�س منوعة ك�شناعة 

اليدوية كالتلي وال�شدو والغزل، واحلناء، بالإ�شافة اإىل �شرح مف�شل عن 
اللوؤلوؤ واأنواعه وكيفية ا�شتخراجه. 

زايد  ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  معر�س  اأي�شاً  الطالبات  وزارت 
“طيب اهلل ثراه”، والذي ي�شم جمموعة متنوعة  اآل نهيان  بن �شلطان 
من ال�شور النادرة تبني مراحل مهمة ومقتنيات من حياته، ومنها اأنواع 
ي�شتخدمها  كان  التي  وال�شيارات  يف�شلها،  كان  التي  والدخون  العطور 
من  جمموعة  على  حت��ت��وي  زجاجية  و�شناديق  والنيا�شني،  والأو���ش��م��ة 

الأ�شياء النادرة، ومنها اأول م�شحف طبع يف الإمارات. 
“مكتباتنا - تراث  املركز  بور�س احلرف الرتاثية يف فعالية  �شارك  كما 

بالدي”، والتي اأقيمت داخل مكتبة حديقة الباهية.
من جانب اآخر زار مركز العني الن�شائي مركز العناية الكندي الطبي يف 
مدينة العني للتعرف على املركز، وكان يف ا�شتقبالهم طاقم طبي قاموا 
وقام  املوجودة،  املميزة  الطبية  والأجهزة  املركز  على  الطالبات  بتعريف 
املمر�شون بتقدمي �شرح مف�شل للطالبات حول العديد من الفحو�شات، 
وقاموا بفح�س الطالبات ومنها فح�س احل�شا�شية وقيا�س الوزن والطول 

للطالبات. 
اأق�شام  على  الط��الع  بهدف  املركزية  زايد  مكتبة  الطالبات  زارت  واأي�شاً 
املكتبة والتعرف على الكتب املوجودة، ومار�شن القراءة والر�شم وا�شتمتعن 

بهذه الزيارة املميزة. 

وا�شتقبلت جزيرة ال�شمالية مركز ال�شمحة الن�شائي، والذي قدم العديد 
والغزل”، وور�شة  وال�شدو  “كالتلي  اليدوية  امل�شغولت  الور�س منها  من 
وا�شتمتعن  والتلوين،  والر�شم  الهدايا  تغليف  اإىل  بالإ�شافة  التدوير، 
الطالبات بالألعاب ال�شعبية وامل�شابقات الرتاثية التي اأقيمت يف اجلزيرة، 
حيث كان املركز يف ا�شتقبال ال�شيدة اآيات الظاهري وعبداهلل اليعقوبي من 
اأبوظبي للتعليم والتدريب الفني واملهني واطلعوا على الفعاليات  مركز 
باجلزيرة ومت تقدمي الهدايا التي مت �شنعها على اأيدي الطالبات لتكون 

ذكرى لهم لهذه الزيارة املميزة. 
و�شارك اأي�شاً املركز ملدة ثالثة اأيام يف فعالية “مكتباتنا - تراث بالدي”، 
ور�س  وذلك من خالل عدة  الباهية،  داخل مكتبة حديقة  اأقيمت  والتي 

كالأكالت ال�شعبية واحلرف اليدوية والقراءة والر�شم. 
وعلى هام�س امللتقى، اأقيمت فعاليات مميزة ومنوعة يف املراكز ال�شبابية، 
اأبوظبي ال�شبابي ح�شن ال�شباب ومار�شوا ريا�شة  حيث زار طالب مركز 
اإدارة  اإىل مكتبة  ا�شتمتع الطالب بزيارة  كرة القدم، ومن ناحية ثقافية 
والق�ش�س  الكتب  على  واطلعوا  الإم��ارات  ت��راث  لنادي  التابعة  الأن�شطة 

املوجودة، وقراأوا العديد من الق�ش�س بالإ�شافة اإىل الر�شم والتلوين. 
اإىل  بزيارة  الطلبة  برفقة  املدربني  من  العديد  قام  للطالب..  وكرتفيه 
ديرفيلدز مول وا�شتمتعوا بالعديد من الألعاب املوجودة فيه، حيث ر�شمت 

الفرحة على وجوههم وا�شتمتع اجلميع بهذه الزيارة اجلميلة. 

بوذيب،  قرية  ال�شبابي  ال�شمحة  مركز  فعاليات  تنوعت  اآخ��ر،  جانب  من 
حيث زار فريق الفرو�شية القرية مل�شاهدة اخليول وقاموا بتجربة ركوب 
بال�شباحة،  ال�شليلة” وا�شتمتعوا  “م�شبح  ال�شريعة  منتزه  وزي��ارة  اخليل 
واأخراً قاموا بزيارة خا�شة اإىل ديرفيلدز مول ملمار�شة الألعاب وق�شاء 

وقت ممتع. 
ا�شتقبل مركز جامع ال�شيخ زايد الكبر العديد من طالب مركز الوثبة، 
والذي ي�شنف �شمن اأكرب امل�شاجد يف العامل ومن اأهم املعامل املوجودة يف 
عمود.   1000 اأبوظبي، حيث يتميز بعدد كبر من القباب، واأكرث من 
24 ق��راط��اً، وتغّطي  ب��ذه��ب ع��ي��ار  ث��ري��ات مطّعمة  ُت��زّي��ن اجل��ام��ع  كما 
اأر�شيته اأكرب �شجادة يدوية ال�شنع يف العامل. كما تتدىّل يف قاعة ال�شالة 

الرئي�شة واحدة من اأكرب الرثيات يف العامل. 
وزار الطلبة ق�شر احل�شن الذي يعد من اأعرق واأقدم بناء تاريخي قائم 
يف اأبوظبي، حتول الق�شر اإىل متحف وطني ومن اأهم املعامل املوجودة يف 

العا�شمة. 
ب��الأل��ع��اب م��ن خالل  ا�شتمتع ط��الب م��رك��ز �شويحان  اآخ���ر  وم��ن ج��ان��ب 
زيارتهم اإىل فابي لند التي ت�شم اأحدث الألعاب، وحظوا بتجربة زاخرة 

وذكريات جميلة لهم يف طفولتهم. 
واإ�شافة اإىل ذلك، قام الطلبة مبمار�شة ال�شباحة من خالل زيارتهم اإىل 

م�شبح بلدية ال�شمحة وق�شوا وقتاً ممتعاً يف هذه التجربة املميزة.

اختتام فعاليات الأ�سبوع الثالث مللتقى ال�سمالية ال�ساد�س والع�سرين 
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

ي�شهد مهرجان ليوا للرطب،اإقبال جماهريا كبرا وبح�شور متميز من 
خمتلف اجلن�شيات كما وا�شل املهرجان اإجنازاته العاملية  باأكرب “�شرود” 
“الوالدة  ب�شناعته  تقوم  وال��ذي  اأم��ت��ار،   10 نحو  يبلغ  بقطر  العامل  يف 
مرمي املرزوعي اأم عبداهلل” من ال�شفة امل�شن�عة من خو�س النخيل، وقد 
بناتها وحفيداتها  ت�شاركها  اأن  “اأم عبداهلل” خالل تنفيذه على  حر�شت 

والعديد من الفتيات لتعلم اأ�شرار هذه املهنة التقليدية.
ونذرت اجلدة الإماراتية “اأم عبد اهلل” حياتها يف تعليم اأبنائها وبناتها يف 
بيتها، ويف منطقة الظفرة تراث الأجداد يف فن )ال�شرود( ، وهو فن متجذر 
يف الرتاث الإماراتي، قوامه الأ�شا�س من �شعف النخيل “ اخلو�س” ، ومل 
ي�شتخدم لأغ��را���س معي�شية متعددة  ك��ان  ، حيث  اإم��ارات��ي منه  بيت  يخل 
اهلل  ع��ب��د  اأم  زال���ت  وم���ا  خ��ا���س،  ب��وج��ه  العائلية  ،وللتجمعات  ع���ام  ب��وج��ه 
وغرها من اجلدات يحافظن على هذا الإرث التاريخي املمتد، وهذا ما 
يف�شر ح�شولها على اأكرث من ثالثني �شهادة تقدير، من جهات وموؤ�ش�شات 

خمتلفة بالدولة، تقديرا جلهودها يف خدمة الرتاث الإماراتي .
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  اإن  عبداهلل  اأم  قالت  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
مني  وطلبت  العمل،  هذا  لتنفيذ  دعمتني  باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية 
اإعداد اأكرب �شرود لأ�شارك بها يف مهرجان ليوا للرطب بالتزامن مع عام 
الت�شامح، فا�شتعنت ب�شديقتني يل، وابنتي وحفيدتّي، “عائ�شة وميثاء”، 
بالنهار طيلة  الليل  اأ�شل  املرزوقي، فكنت  و�شجعني زوجي علي عبد اهلل 
الأ�شهر ال�شتة املا�شية، داخل منزيل وبداأت باحلياكة )ال�شّفة( ، ثم اإزالة 
حياكة  وهي  ال�شعبة،  املرحلة  اإىل  و�شول  الزوائد “ العكرد واجلذور” ، 
الأخرة  املرحلة  وهي   ) الو�شام  الزينة)  ومرحلة  )اجللدية(،  الأط��راف 
التي اأقوم بها حاليا مع حفيدتّي خالل اأيام املعر�س، واأمتنى اأن يتاح يل 
مكان اأكرب من “ حو�س بيتي “ لأوا�شل فيه )ال�شعفة( حتى تكرب اأكرث، 

وت�شبح اأكرب �شرود م�شنوعة يدويا يف العامل .
الليل  ت�شل  وه��ي  اأ�شهر  �شتة  لنحو  ا�شتمرت  اأن��ه��ا  ع��ب��داهلل  اأم  واأو���ش��ح��ت 
الرتاثية  اللوحة  ه��ذه  تقدم  اأن  اأج��ل  من  وحفيداتها،  بناتها  مع  بالنهار 
التي  الأر���س  اإىل  الرملي،  ولونها  الدائري  ب�شكلها  ترمز  التي  اجلميلة، 
ويربطون  اجلن�شيات،  ك��ل  م��ن  املعر�س  زوار  ف��راه��ا  ال��ع��امل،  ه��ذا  حتمل 

دواخلهم،  يف  النبيلة  القيم  فتتجلى  ال���رتاث،  واإن�شانية  اإن�شانيتهم  ب��ني 
عن  ما�شيها  ينفك  ل  التي  الطيبة،  الأر���س  ه��ذه  جماليات  م�شت�شعرين 
حا�شرها وم�شتقبلها، ليبقى خطها الزمني �شاهداً على اأنها كانت و�شتظل 

قبلة للت�شامح واملحبة وال�شالم.
وعن دورها قالت عائ�شة طارق احلمادي اإحدى حفيدات اأم عبد اهلل “على 
الرغم من اأنني طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهند�شة ال�شناعية جامعة 
قيمة  اأخ��وات��ي،  ووج���دان  وج���داين،  “جدتي” غر�شت يف  اأن  اإل  ال�شارقة، 
له  املغفور  مقولة  دائماً  اأمامنا  تردد  وكانت  الإماراتي،  بالرتاث  العتزاز 
ما�س،  له  لي�س  “من  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن 
بني  اجلمع  على  �شغري  منذ  فرتبيت  م�شتقبل”،  ول  حا�شر  له  لي�س 
اأبنائي عليهما، كما ربتنا جدتنا  الرتاث والعلم لأخدم بهما بلدي واأربي 

الغالية«.
اأما ميثاء عبد اهلل املرزوقي، الطالبة بال�شف ال�شاد�س البتدائي، فقالت: 
“انتقلت منذ �شنوات مع اأ�شرتي للعي�س يف اأبو ظبي، وعلى الرغم من هذا 
فاإنني كنت اأفرح لدرجة كبرة جدا عندما تاأخذين اأ�شرتي، لأ�شاعد جدتي 
يف اإجناز ال�شرود، واأطبق عمليا كل ما تعلمته على يديها يف هذا الفن الذي 
م�شرة  لأكمل  اإتقانه طوال عمري  على  واأحر�س  اأحبه  و�شاأظل  اأحببته، 

جدتي.
 

وي�ستعر�ض  الأخ�سر”  “الذهب  ــة  زراع يف  ينجح  »املن�سوري” 
جتربته يف “ليوا للرطب«

يقدم مهرجان ليوا للرطب يف دورته احلالية جتربة ناجحة لزراعة �شجر 
اأ�شبح يطلق  املائية، حيث  الزراعة  بوا�شطة  الدولة  الأفريقي داخل  النب 
على �شجرة النب “الذهب الأخ�شر” نظراً ملا يحققه من مردود اقت�شادي 

كبر عند زراعته.
وي�شتعر�س اخلبر الزراعي �شالح حممد بن يعروف املن�شوري، �شاحب 
فكر  اأنه  موؤكداً  املائية،  الزراعة  الأفريقي يف  النب  زراع��ة  التجربة، جناح 
العالية  وج��ودت��ه  املمتاز  بطعمه  يتميز  اأفريقيا  جنوب  م��ن  ب��ن  جلب  يف 
البذور  جلب  من  متكن  وبالفعل  املائية،  مزرعته  يف  التجربة  نقل  وق��رر 
وا�شتخدامها قبل 4 �شنوات، وظلت التجارب م�شتمرة حتى جنحت الفكرة 

واأ�شبح لدينا منتج من النب الأفريقي داخل الدولة.

واأكد املن�شوري اأن التجربة كانت ناجحة يف الدولة التي زرعت �شجر النب، 
زراعته جناح  الأخ�شر” بعدما حققت  “الذهب  عليه  اأ�شبح يطلق  حيث 
كبر وفوائد اقت�شادية متعددة، نا�شحاً املزارعني بال�شتفادة من التجربة 

وتعميمها حتى تعم الفائدة ويتحقق الكتفاء الذاتي من انتاج النب.
واأفاد املن�شوري اأنه بداأ يف عام 2010 اإجراء جتارب عديدة لزراعة اأنواع 
من الفاكهة والغالت الزراعية مبزرعته يف ليوا، والتي كللت بالنجاح، كما 
جنح �شابقاً يف زراعة الأرز بعد جتارب عديدة، منوها اإىل اأنه يعر�س حالياً 
با�شتخدام نظام  زراعتها  املنتجات مت  ليوا للرطب عينة من  يف مهرجان 
الزراعة املائية اإىل جانب عر�س اأنواع من الفاكهة مثل الأنانا�س والباباي 

وعدد من التمور والفواكه املختلفة.
اأن  اإىل  املائية لفتا  الزراعية  با�شتخدام نظام  املزارعني  املن�شوري  ون�شح 
املائية معقدة ومكلفة لكن كل  الزراعة  اأن  املزارعني يعتقدون  كثرا من 
اأن هناك فوائد اقت�شادية با�شتخدام نظام  اإىل  هذا غر �شحيح، م�شراً 

الزراعة املائية وهي مياه حتلية معاجلة بنظام التنا�شح العك�شي.
الزراعة  ال��ع��امل، م�شتعماًل  ف��واك��ه  واأل���ذ  اأج���ود  ينتج  اأن��ه  املن�شوري  وب��ني 
املائية واألياف النخيل، يف جتربة قد حتقق الكتفاء الذاتي من الفواكه 
ال�شتوائية واخل�شراوات والتوابل بالإمارات، يف حال تعميمها، كما جنح 

يف زراعة جميع اأنواع التمور بطريقة الزراعة املائية، واأ�شجار العود.
ول يتوانى املزارع �شالح املن�شوري يف ال�شفر اإىل خمتلف القارات للبحث 
اأف�شل املختربات وامل���زارع، متحدياً  اأخ��رى، وجلبها من  اأن��واع  عن زراع��ة 
الظروف املناخية ال�شعبة، والتي طوعها لتخدم م�شروعه، ليكون حمطة 
لتنفيذ جتارب اأف�شل الطرق لإنتاج الفواكه والتوابل من خمتلف القارات 

�شمن 12 بيتاً بال�شتيكياً يف مدينة ليوا.
�شمن  املنوع،  واملاجنو  املحلي  واملاجنو  ال��دار  فواكه  �شلة  م�شابقات  ه��دت 
مهرجان ليوا للرطب الذي يقام برعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان، نائب رئي�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، وبتنظيم من جلنة اإدارة 
الفعاليات الثقافية والرتاثية باأبوظبي، مناف�شات قوية واإقبال كبر من 

املزارعني، م�شجلة اأكرث من 50 �شنفا من اأنواع الفاكهة املختلفة.
وتوجت اللجنة املنظمة للمهرجان الفائزين يف امل�شابقات الثالث، بح�شور 
عبيد خلفان املزروعي مدير املهرجان مدير اإدارة التخطيط وامل�شاريع يف 

اللجنة، ومبارك علي املن�شوري مدير مزاينة الرطب.

�شيف  “�شليويح مطر  فوز  ال��دار عن  فواكه  �شلة  م�شابقة  نتائج  واأ�شفرت 
يعروف  اح��م��د  حم��م��د  و”�شالح  الأول،  ب��امل��رك��ز  املن�شوري”  ح���م���دان 
املن�شوري” باملركز الثاين، و”علي عتيق حممد عط�شان الهاملي” باملركز 

الثالث.
ويف م�شابقة املاجنو املنوع فاز “حممد خلفان حممد ال�شريقي املحزري” 
باملركز الأول، و “حممد �شامل حممد ال�شهياري” باملركز التاين، و “را�شد 
�شلطان  “عبداهلل  و  الثالث،  باملركز  الهاملي”  �شلطان  ط��ار���س  �شلطان 
�شعيد اخلمري  “علي عبيد  و  الرابع،  القبي�شي” باملركز  �شلطان  حجي 
املحرزي”  خام�س  بن  حممد  علي  “حمد  و  اخلام�س،  الزعابي” باملركز 
باملركز ال�شاد�س، و “علي حممد �شامل حممد ال�شهياري” باملركز ال�شابع، 
و “را�شد علي اأحمد الهنجري املزروعي”  باملركز الثامن، و “اأحمد را�شد 
“عبداهلل حممد �شامل حممد  عبيد �شليمان املزروعي” باملركز التا�شع و 

ال�شهياري” باملركز العا�شر.
جمعة  “فاطمة  الأول  باملركز  ف��ازت  فقد  املحلي،  املاجنو  م�شابقة  يف  اأم��ا 
الثالث  وباملركز  املهري”،  عبداهلل  “حممد  الثاين  وباملركز  را�شد”، 
�شامل  حممد  “عبداهلل  ال��راب��ع  وب��امل��رك��ز  املحرزي”،  خلفان  “حممد 
املهري”،  �شيبان  علي  ع��ب��داهلل  “ورثة  اخلام�س  وباملركز  ال�شهياري”، 
علي  “حمد  وال�����ش��اب��ع  ال�شهياري”،  ���ش��امل  “حممد  ال�����ش��اد���س  وب��امل��رك��ز 
“�شم�شة  والتا�شع  املزروعي”،  الهنجري  “را�شد علي  والثامن  املحرزي”، 

حممد �شلطان املزروعي”، والعا�شر “را�شد �شلطان طار�س الهاملي«.
الواجب  ال���ش��رتاط��ات  م��ن  ح��ددت جمموعة  ق��د  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت 
توافرها للم�شاركة يف م�شابقة املاجنو، ومنها  اأن يكون الإنتاج حملياً ومن 
امل�شارك  مزرعة  حم�شول  من  امل��اجن��و   يكون  اأن  ويجب   ،2019 مو�شم 
م�شتندات  اإب��راز  وامل�شاركة  الت�شجيل  عند  ينبغي  حيث  منزله،  حديقة  اأو 
ملكية الأر�س الزراعية اأو املنزل، ويحق لكل فرد امل�شاركة يف فئَتني فقط 
من فئات امل�شابقة، كما تخ�شع املزارع واملنازل الفائزة باملراتب الأوىل يف 

امل�شابقة للك�شف والتدقيق من قَبل جلنة التحكيم.
كما ينبغي اأّل تت�شّمن امل�شاركة الواحدة اأكرث من �شنف واحد �شمن فئات 
ال�شنف املعنّي، كذلك خلو املحا�شيل من الإ�شابات، واأن يكون خالياً من 

اأّية عيوب ظاهرة، كما يجب اأن
يكون احلجم منا�شباً، واأل يحتوي على ثمار غر مكتملة الن�شج.

•• ال�صارقة –الفجر:

لالأع�شاء  تدريبا  برناجما  للطفل  العربي  للربملان  العامة  الأم��ان��ة  اأطلقت 
دولة  اأر���س  اإىل  و�شولهم  بعد  وذل��ك  املقبلة  جل�شتهم  انعقاد  قبيل  والع�شوات 
والتي  للربملان  الثانية  اجلل�شة  انعقاد  يف  للم�شاركة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

�شتعقد مبدينة ال�شارقة يف الرابع والع�شرين من �شهر يوليو اجلاري .
متوا�شلة  اأي��ام  ثالثة  م��دى  على  يتوا�شل  وال��ذي  التدريبي  الربنامج  ويهدف 
اأدواره��م حتت قبة  ليكت�شبوا املعارف ويكونوا موؤهلني للحياة الربملانية وتاأدية 
منهجية   باأ�شاليب  الطفولة  تخ�س  التي  ق�شاياهم  خمتلف  ومناق�شة  برملانهم 
من اأجل الو�شول اإىل حالة برملانية ثقافية تبداأ مع الطفولة وت�شتمر اإىل اآفاق 

بال حدود.
ومع و�شولهم اأر�س ال�شارقة رفع اأع�شاء الربملان العربي للطفل �شعار كلنا عيالك 

معربين عن وفائهم وحبهم حل�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
اهلل  _حفظه  ال�شارقة  حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
ورعاه_ ورافعني عزائهم ل�شموه لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل جنله ال�شيخ 
خالد بن �شلطان بن حممد القا�شمي موؤكدين اأنهم كاأع�شاء للربملان ومتثليهم 
للطفولة العربية يقفون بجانب حاكم ال�شارقة وي�شاطرونه الحزان كما ورفعوا 

ر�شائل حتية ل�شموه حملة معنى كلنا عيالك يا ابونا �شلطان .
وجرى عقد اأوىل الور�شات التفاعلية لالأع�شاء بالتعاون مع موؤ�ش�شة ربع قرن 
ل�شناعة القادة واملبتكرين يف حكومة ال�شارقة والإدارات التابعة لها وهي �شجايا 
فتيات  �شجايا  مبقر  وذل��ك  ال�شارقة  ونا�شئة  ال�شارقة  واأط��ف��ال  ال�شارقة  فتيات 
الدكتور رامي �شاهني مدير  العلمي وقدمها  البحث  ال�شارقة وتناولت مهارات 

عام جمموعة اأي تي اأ�س العاملية .
العلمي  البحث  اأدوات  مهارات  واكت�شاب  تعلم  يف  والع�شوات  الأع�شاء  وانخرط 

ذلك  يف  مبا  اإع��داده��ا  جم��ال  يف  املمار�شات  واأف�شل  الأ�شا�شية  القواعد  وتعلموا 
طرق جمع املعلومات وتوثيقها وحتليلها وكيفية ال�شتنتاج والنقد العلمي والتي 

توؤهلهم للعمل الربملاين.
وتعرفوا من خالل الور�شة على حماكاة التقنية يف التدريب من خالل تعاملهم 
مع الروبوت الآيل الذي قدم لهم �شرحا عن البحث العلمي ودورهم الربملاين 
الربنامج  ه��ذا  خ��الل  من  مكت�شبني  القائد  زاي��د  برنامج  مع  تفاعلهم  بجانب 
اجلديد والنوعي اأ�ش�س القيادة التي متيز بها املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان موؤ�ش�س دولة الإمارات العربية املتحدة .
العربي للطفل بجهود  العام للربملان  الأمني  الباروت  اأمين عثمان  اأ�شاد  بدوره 
موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين وتنظيمهم للور�شة م�شرا اإىل اأن 
هذه الدورات والور�س التاأهيلية التي يتم تنفيذها خالل فرتة وجود الأع�شاء يف 
ال�شارقة قبيل جل�شتهم وخمتلف حماورها وما تهدف اإليه لتاأهيلهم يف خمتلف 

النواحي الربملانية ف�شاًل عن بناء �شخ�شيتهم ومهاراتهم املتنوعة يف اإطار خطة 
جمتمعهم  قيادات  ليكونوا  الأع�شاء  �شخ�شية  بناء  يف  للطفل،  العربي  الربملان 

وم�شتقبلهم الواعد.
واأ�شاد بدور الأع�شاء يف رفع �شعار كلنا عيالك ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة والتي 
اأبناوؤه  اأنهم  عن  وتعبرهم  الربملان  تاأ�شي�س  يف  �شموه  ل��دور  �شكرهم  عن  تعرب 
بالن�سء  الهتمام  ونهجه  يف  ال�شارقة  �شمو حاكم  روؤي��ة  يعزز من  وبناتهم مبا 

وحر�شهم على ت�شطر عبارات الوفاء واملحبة ل�شموه .
واأ�شار الباروت اإىل اأن هناك دورات اأخرى �شينخرط فيها الأع�شاء و�شتعمل على 
توفر كل ما ي�شاعد الأطفال على كيفية �شنع القراروم�شاركة �شانعي القرار يف 
و�شع م�شتقبل يليق بالطفل العربي ومتكينهم من اأداء واجبهم لي�شبحوا اأداة 

فاعلة مل�شتقبل واعد.

اأكرب �سرود يف العامل �سمن املهرجان

مهرجان ليوا للرطب توا�سل فعالياتها ال�سائقة و�سط ح�سور جماهريي كبري

اأطلقوا �سعار كلنا عيالك وفاء وحمبة حلاكم ال�سارقة 

الربملان العربي للطفل ينظم يف اأوىل ور�ساته التدريبية لالأع�ساء ور�سة عن مهارات البحث العلمي بالتعاون مع موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين  

�سرطة اأبوظبي تنفذ فعالية �سيف 
اآمن لالأطفال بالنادي الهندي 

•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت ال�شرطة املجتمعية بقطاع امن املجتمع ب�شرطة اأبوظبي فعالية توعية يف مقر النادي الهندي الثقايف بعنوان “�شيف اآمن لالأطفال«.
واأو�شح العقيد الدكتور حمود �شعيد العفاري مدير اإدارة ال�شرطة املجتمعية ان الفعالية تهدف اإىل وقاية الأطفال من الإ�شابات يف العطالت 

يف باأمان ». ال�شيفية وتعريفهم باأهداف حملة �شرطة اأبوظبي حتت �شعار “�شّ
واأكد اهتمام �شرطة اأبوظبي بتعزيز التوا�شل املجتمعي الهادف مع اجلاليات وتوفر اأف�شل �شبل احلماية لالأطفال وت�شجيعهم للحفاظ على 

الأمن وال�شالمة العامة م�شراً اإىل اأن الفعالية ركزت على ت�شجع اأفراد املجتمع للقيام مب�شوؤولياتهم جتاه حماية الطفل .
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•• دبي – الفجر:

ور�شة  يف  املجتمع  تنمية  وزي����رة  بوحميد  عي�شى  ب��ن��ت  ح�شة  م��ع��ايل  ���ش��ارك��ت 
تعزيز جهود  �شبل  ملناق�شة  ال��وزارة  نظمتها  التي  العام  النفع  حتديات جمعيات 
اجلمعيات خلدمة املجتمع، ل�شيما يف جمالت تخ�ّس املراأة والطفولة والإعالم 
يف  ت�شهم  التي  التنموية  الخت�شا�شات  من  و�شواها  الهمم  واأ�شحاب  والتطوع 

التنموية توافقاً مع الأه��داف ال�شرتاتيجية  ال��وزارة  اأه��داف وتطلعات  حتقيق 
والت�شميم  للفنون  دب��ي  مكتبة  يف  الور�شة  تنظيم  مت  وق��د  الإم����ارات.  حلكومة 
ل�شوؤون  امل�شاعد  ال��وزارة  اإ�شماعيل وكيل  نا�شر  �شعادة  ال�شفا، بح�شور  مبنطقة 
الرعاية الجتماعية، و�شعادة ح�شة تهلك وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون التنمية 

الجتماعية، وعدد من م�شوؤويل اجلمعيات واملخت�شني والإعالمني.
وخالل الور�شة التي جمعت نحو 50 ممثاًل من جميعات وموؤ�ش�شات النفع العام 

ا�شتمعت معايل وزيرة تنمية املجتمع   ، واجلهات احلكومية الحتادية واملحلية 
اأبرز التحديات واحللول والتو�شيات التي خّل�شها املجتمعون، والتي مت�س  اإىل 
وتبادلت معاليها  املدين،  املجتمع  العام وموؤ�ش�شات  النفع  �شميم عمل جمعيات 
وتفعيل  اجلمعيات  تطلعات  لتحقيق  ال�شبل  اأف�شل  حول  النظر  وجهات  معهم 

ودعم دورها يف حتقيق اأهدافها املجتمعية والتنموية.
وُتعد ور�شة حتديات جمعيات النفع العام، اللقاء الثالث الذي تنظمه وزارة تنمية 

وموؤ�ش�شات  اجلمعيات  هذه  اإ�شراك  �شياق  يف  تاأتي  اإذ  العام،  هذا  خالل  املجتمع 
اأجندتها  �شمن  ال���وزارة  اإليها  ت�شتند  التي  اخلطط  و�شع  يف  امل���دين،  املجتمع 
ب��اأف��ك��ار ومقرتحات  ال����وزارة على ال���ش��ت��ن��ارة  داأب���ت  التنموية احل��ك��وم��ي��ة.  وق��د 
اأف�شل  و�شع  ي�شمن  مب��ا  املجتمع،  وموؤ�ش�شات  وف��ئ��ات  �شرائح  كافة  وتطلعات 
اخلطط واحللول ملواجهة وجتاوز خمتلف التحديات التي قد توؤثر على حتقيق 

اأعلى معاير الرعاية والتنمية الجتماعية امل�شتدامة.

دعمًا جلهودها التنموية يف جمالت تخ�ضُّ املراأة والطفولة والإعالم

ح�سة بوحميد ت�سارك جمعيات النفع العام يف ور�سة مناق�سة التحديات

•• دبي -يوليو:

�شهد معايل الفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي رئي�س جمل�س اأمناء جامعة حمدان 
بن حممد الذكية ورئي�س جمل�س اإدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث اأم�س قبل الأول حفل تخريج منت�شبي املخيم 

ال�شيفي.
رائ��دة يف  اإع��داد م�شاريع  املتميزين يف  من  فائزاً   18 تتويج  ت�شني  بلوك  بتقنية  اأقيم  ال��ذي  التخريج  و�شهد حفل 
الذكية” برعاية جمعية  اأقامته جامعة حمدان بن حممد  الذي  التكنولوجيا  الأعمال وعلوم  ريادة  برنامج  ختام 
توعية ورعاية الأحداث اإمياناً باأهمية ح�شد اجلهود امل�شرتكة لتعزيز ال�شتثمار الأمثل يف ال�شباب باعتبارهم الرهان 

احلقيقي للم�شتقبل.
وح�شر حفل التخريج الذي احت�شنه حرم جامعة حمدان بن حممد الذكية” الدكتور من�شور العور رئي�س اجلامعة 

امل�شوؤولني. من  والدكتور حممد مراد عبد اهلل واأع�شاء جمل�س اإدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث” وعدد 

•• دبي-الفجر:

ل�شوؤون  ال��ع��ام  القائد  م�شاعد  املن�شوري،  اإب��راه��ي��م  خليل  خبر  ال��ل��واء  �شهد 
ومراكز  العامة  الإدارات  مديري  بح�شور  دب��ي،  �شرطة  يف  اجلنائي  البحث 
ي�شم  وال��ذي  اجلنائي،  القطاع  من  موظف   1000 تكرمي  حفل  ال�شرطة، 
الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، والإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 
وعلم اجلرمية، والإدارة العامة ملكافحة املخدرات، والإدارة العامة للموؤ�ش�شات 

العقابية والإ�شالحية، ومراكز ال�شرطة.
ونقل اللواء املن�شوري حتيات القائد العام ل�شرطة دبي اإىل كافة املكرمني يف 

احلفل، مثنياً على جهودهم املخل�شة يف تعزيز الأمن والأمان واإ�شعاد املجتمع، 
وموؤكداً اأن عملهم الذي يقومون به هو عمل �شامي يفتخر به كل �شخ�س، واأن 

خدمة الوطن باإخال�س وتفان هو اأ�شمى معاين الوطنية والولء.
وقال اللواء املن�شوري، اإن كافة الإدارات العامة التابعة للقطاع اجلنائي حققت 
القطاعات  م��ن  الكثر  على  تتقدم  اأن  وا�شتطاعت  امل�شتوى  عالية  اإجن���ازات 
اجلنائية العاملية العريقة، ما يعك�س م�شتوى التقدم والتطور الكبر ل�شرطة 
دبي بكافة قطاعاتها ودرجة كفاءة العاملني فيها الذين كانوا وليزالون درعاً 
للوطن من اجلرائم املختلفة، واأن هذا التكرمي واللقاء هو للتعبر  ح�شيناً 
عن تقدير القيادة للموظفني الذين متيزوا بعملهم وكانوا �شبباً للو�شول اإىل 

هذه املراكز العاملية املتقدمة من الأداء الأمني واجلنائي.
واأ�شاف املن�شوري، اأن عمل القطاع اجلنائي يف �شرطة دبي ل يقبل اإل بالريادة 
والتميز يف الأداء، واأن ال�شتمرار يف التطوير لو�شائل العمل والأنظمة الذكية 
امل�شتوى  ه��ذا  يف  لال�شتمرار  ال�شبيل  ه��و  املوظفني  ك��ف��اءة  ورف���ع  والتقنيات 
خرباء  من  واملتميز  املتمكن  الب�شري  باملورد  تفخر  دب��ي  �شرطة  واأن  املتقدم، 
والإداري،  والأم��ن��ي  اجلنائي  امل��ج��ال  يف  وك��ف��اءات  ومهند�شني  ومتخ�ش�شني 
موؤكدا  للمجتمع،  دف��اع  خط  ي�شكل  ما  النجاح،  تلو  النجاح  يحققون  والذين 
رائع للت�شحية  واأنها مثال  القطاع اجلنائي  العظيمة للمراأة يف  الأدوار  على 

والعطاء.

ومراكز  العامة  الإدارات  واإجن���ازات  دور  تو�شح  فلمية  م��ادة  ا�شتعرا�س  وبعد 
ال�شرطة يف القطاع اجلنائي، قام اللواء املن�شوري بت�شليم ال�شهادات للمكرمني 
ال�شنوية  التفتي�شات  اأثناء  التكرمي  وم�شتحقي  القطاع،  من  املتقاعدين  من 
ل��الإدارات العامة ومراكز ال�شرطة، وفرق العمل التي حققت اإجن��ازات مهمة 
حققوا  الذين  الدوريات  ومرتب  املتميزين،  واملناوبني  اجلنائي،  ال�شعيد  يف 
�شبطيات ومتيزوا يف اأدائهم، و مكتب التطوير املوؤ�ش�شي الذي �شاهم يف رفع 
م�شتوى الأداء وامل�شاركات يف اجلوائز، واملتعاونني من خارج القطاع، واملتميزين 
يف القطاع اجلنائي من اأ�شحاب الهمم، والأخوة املرا�شلني والعمال، واللجنة 

الن�شائية لقطاع البحث اجلنائي.

جامعة حمدان بن حممد الذكية تتوج 18 فائزا 

�سرطة دبي تكرم 1000 موظف من القطاع اجلنائي

•• ابوظبي-وام:

ت�شهد عالقات ال�شراكة ال�شرتاتيجية والتعاون القائم بني املجل�س الوطني 
م�شبوق،  غر  تطورا  ال�شيني  ال�شعب  لنواب  الوطني  واملجل�س  الحت���ادي، 

ترجمة وجت�شيدا لروؤية قيادتي البلدين.
الوطني  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  واأك����دت 
اأهمية الزيارة التي �شيقوم بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  الحتادي، 
اإىل  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 
الرئي�س  فخامة  مع  خاللها  �شيبحث  والتي   ، ال�شعبية  ال�شني  جمهورية 
تعزيز عالقات  ال�شينيني  وامل�شوؤولني  القادة  وكبار  بينغ  �شي جني  ال�شيني 
البلدين يف خمتلف  بني  ال�شامل  ال�شرتاتيجي  التعاون  وتطوير  ال�شداقة 
املجالت والقطاعات، اإ�شافة اإىل الق�شايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام 

امل�شرتك.
واأ�شادت معاليها بهذه الزيارة التي تاأتي يف اطار الزيارات الناجحة التي يقوم 
بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان والزيارات املتبادلة بني 
قيادتي وكبار م�شوؤويل البلدين، وبالنجاح الكبر الذي �شتحققه يف �شمول 
العالقات  ي�شع  ال�شرتاتيجية مب��ا  ال��ت��ع��اون  اأه��م جم��الت  م��ن  ع��دد كبر 
روؤية  اإىل  م�شتندة  متقدمة  مرتبة  يف  ال�شديقني  البلدين  ب��ني  املتنامية 
وتطلع قيادتي البلدين وال�شعبني ال�شديقني وينقلها اإىل مرحلة ال�شراكة 

ال�شرتاتيجية يف املجالت كافة.
اإ�شافة نوعية ودفعة قوية مهمة لروافد  اأن هذه الزيارة تعد  و�شددت على 
واأ�ش�س العالقات ال�شرتاتيجية ال�شاملة التي جتمع دولة المارات العربية 
له  املغفور  لها  اأ�ش�س  والتي  ال�شديقة،  ال�شعبية  ال�شني  وجمهورية  املتحدة 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
زيارة  اآخ��ره��ا  ك��ان  والتي  اجلانبني  بني  املتبادلة  ال��زي��ارات  معاليها  وثمنت 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

2019 حل�شور منتدى  ابريل  “رعاه اهلل” يف  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
احلزام والطريق للتعاون الدويل..

اآل نهيان  اأن الزيارة التاريخية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  كما 
اإىل ال�شني يف عام 2015 وقبلها يف عام 2012 كان لها الف�شل الكبر يف 

توطيد العالقات الإماراتية ال�شينية ال�شتثنائية .
و اأكدت اأن العالقات الثنائية بني جمهورية ال�شني ودولة الإمارات العربية 
املتحدة ممتدة على مر ال�شنني، دائمة التطور وهذا يعك�س مدى التن�شيق 
ذات  الق�شايا  جت��اه  والدولية  الإقليمية  املحافل  يف  اجلانبني  بني  املتبادل 

الهتمام امل�شرتك .
و�شددت معاليها على دور الربملانيني والدبلوما�شية الربملانية وال�شيا�شيني 

يف تعزيز التوا�شل بني الدول وال�شعوب واحل�شارات والثقافات .
واأ�شارت اإىل اأن جمهورية ال�شني ال�شعبية تعد دولة حمورية �شمن منظومة 
العالقات الدولية والقت�شاد الدويل ويف املقابل فاإن دولة الإمارات العربية 
واأ�شا�شية  اقت�شادية وجتارية وثقافية مهمة  بوابة عبور  اأي�شاً  املتحدة تعد 
للمنطقة وتلعب دورا مهما يف منظومة العالقات الدولية وهي مركز مهم 
على طريق احلرير وللتبادل التجاري بني ال�شني والعامل العربي واأفريقيا 

.
رئي�س  معايل  م��ن  لكل  الكبر  وتقديرها  البالغ  امتنانها  ع��ن  ع��ربت  كما 
وانغ  ومل��ع��ايل  ال�شيني،  ال�شعب  ل��ن��واب  الوطني  للمجل�س  الدائمة  اللجنة 
ال�شيا�شي لل�شعب  13 للموؤمتر ال�شت�شاري  ال�  يانغ رئي�س املجل�س الوطني 
ال�شيني علي الرتحيب الكبر الذي �شهدته زيارتها علي را�س وفد كبر من 
اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي اإىل جمهورية ال�شني ال�شعبية يف نوفمرب 

املا�شي.
ال�شني  جلمهورية  �شكرها  ع��ن  القبي�شي  ام��ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  واأع��رب��ت 
ال�شعبية على مواقفها الداعمة لدولة الإمارات والق�شايا التي تتبناها �شواء 

على �شعيد املنطقة اأو على ال�شعيد الدويل .

وواكب املجل�س الوطني الحتادي من خالل تنفيذ مذكرة التفاهم والتعاون 
جلمهورية  ال�شعب  لنواب  الوطني  ملجل�س  الدائمة  اللجنة  مع  وقعها  التي 
ال�شيني  التي يوقعها اجلانب  التي تعد الأوىل من نوعها  ال�شعبية  ال�شني 
وال�شراكة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  ال��ع��امل،  م�شتوى  ع��ل��ى  ب��رمل��ان��ي��ة  موؤ�ش�شة  م��ع 
عالقات  م��ن  البلدين  يربط  م��ا  اإىل  ت�شتند  التي  الوثيقة  ال�شرتاتيجية 

ا�شرتاتيجية �شاملة .
التي  املباحثات  خالل  النتائج  من  العديد  الربملانية  الدبلوما�شية  وحققت 
عقدها وفد املجل�س الوطني الحتادي برئا�شة معايل الدكتورة امل عبداهلل 
القبي�شي رئي�س املجل�س مع كل من معايل يل ت�شات�شو رئي�س اللجنة الدائمة 
ال�شيني  ال�شت�شاري  املوؤمتر  رئي�س  ومعايل  ال�شيني  ال�شعب  ن��واب  ملجل�س 
واأمني عام جلنة احلزب ال�شيوعي ال�شيني ملقاطعة �شان�شي ورئي�س اللجنة 
احلزب  جلنة  ع��ام  واأم��ني  �شان�شي،  مبقاطعة  ال�شعب  ن��واب  ملجل�س  الدائمة 
نواب  ملجل�س  الدائمة  اللجنة  ورئي�س  جيانغ�شو  ملقاطعة  ال�شيني  ال�شيوعي 
ال�شيني  ال�شيوعي  احل��زب  اأكادميية  ومدير  جيانغ�شو،  مبقاطعة  ال�شعب 
زايد  ال�شيخ  مركز  زي��ارة  اأثناء  زاي��د  ال�شيخ  مركز  ومدير  اجلامعة  ورئي�س 
بن �شلطان اآل نهيان لدرا�شة اللغة العربية والدرا�شات ال�شالمية بجامعة 
الدرا�شات الجنبية ببكني، ملا له من دور رائد يف تر�شيخ العالقات الثقافية 
مع ال�شني، والقت رئي�شة املجل�س الوطني الحتادي حما�شرة على طالب 
املركز مبنا�شبة عام زايد ركزت معاليها فيها على قيم وفكر زايد  واأ�شاتذة 
التعريف  وكذلك  ال�شديقني  البلدين  عالقات  يف  الثقايف  البعد  دور  وعلى 

باملجل�س الوطني الحتادي.
التي جمعت رئي�س واع�شاء املجل�س الوطني  الثنائية  اللقاءات  وقد �شهدت 
ال�شعب  ل��ن��واب  ال��وط��ن��ي  املجل�س  واأع�����ش��اء  و�شيا�شيني  وروؤ����ش���اء  الحت����ادي 
الويل  تعترب  التي  التفاهم  ملذكرة  البالغة  الأهمية  علي  التاأكيد  ال�شيني، 
اخلربات  وتبادل  الربملانية  التعاون  عالقات  تعزيز  يف  العامل  م�شتوي  علي 
تعزيز  و�شبل  البلدين  يف  ال��ربمل��ان  ممثلي  ب��ني  النظر  ووج��ه��ات  وال��زي��ارات 

العالقات الثنائية ويف الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك .
على  للتاأكيد  الربملانية  املوؤ�ش�شات  مل�شوؤويل  ثمينة  فر�شة  ال��زي��ارة  و�شكلت 

موقفي البلدين حيال عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
م�شهد  م��ن  ج��زءا  املتبادلة  وال��زي��ارات  ال��ربمل��اين  وال��ت��ع��اون  التوا�شل  ويعد 
امل�شتويات، حيث �شملت  ال�شينية على خمتلف   � الإماراتية  العالقات  تطور 
رئي�شة  لقاءات معايل  املتبادلة بني اجلانبني  واللقاءات  الربملانية  الزيارات 
والتي  واملتنوعة  الهامة  الوفود  من  العديد  مع  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
 2016 متثل جهات �شيا�شية وبرملانية هامة يف ال�شني خالل الأع��وام من 
نواب  جمل�س  رئي�س  نائب  احل�شر  ل  املثال  �شبيل  على  ومنها   2019 اإىل 
ال�شعب ال�شيني على هام�س اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل التي عقدت 
ال�شت�شاري  املوؤمتر  رئي�س  ومع   ،2017 اأبريل  �شهر  خالل  بنغالدي�س  يف 
لقاءات مع  2017م، كما عقدت معاليها كذلك  �شبتمرب  �شهر  ال�شيني يف 
رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية يف جمل�س نواب ال�شعب ال�شيني والعديد من 

روؤ�شاء اللجان لديهم، ومع �شعادة �شفراء جمهورية ال�شني لدى الدولة.
واأك����د اجل��ان��ب��ان خ���الل ه���ذه الج��ت��م��اع��ات امل��ت��وا���ش��ل��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تطوير 
العالقات الربملانية مبا يج�شد نهج دولة الإمارات وال�شني وتوافق البلدين 
خدمة  اأج��ل  من  اآفاقه  وتطوير  التعاون  تعزيز  على  الرتكيز  �شرورة  حول 

الأهداف ال�شرتاتيجية للدولتني.
ال�شيني  وال��ربمل��ان  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  بني  تعاون  عالقات  وهناك 
من خالل ع�شوية املجموعة ال�شت�شارية الربملانية الدولية رفيعة امل�شتوى 
املعنية مبكافحة الإرهاب والتابعة لالحتاد الربملاين الدويل، التي تراأ�شها 
معايل د. اأمل القبي�شي رئي�شة املجل�س الوطني الحتادي، وت�شم املجموعة 
الإم��ارات رئا�شة  ال�شني تويل  ال�شني، حيث دعمت  يف ع�شويتها جمهورية 
�شهر  خالل  اأبوظبي  يف  عقد  ال��ذي  الثاين  اجتماعها  وا�شت�شافة  املجموعة 
يف  ال�شني  خ��ربة  لنقل  الهام  الفني  الدعم  بتقدمي  وتعهدت   2018 مايو 

مواجهة الإرهاب والتطرف اإىل املجموعة.

الوطني الحتادي: الإمارات وال�سني.. �سراكة ا�سرتاتيجية ا�ستثنائية 
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•• دبي-الفجر:

ا�شتقبل �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
امل�����ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي، 
ال�شيد ه�شام عبد اهلل القا�شم، رئي�س 
الإ�شالمي  الإم������ارات  اإدارة  جم��ل�����س 
ونائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�شو 
الوطني  دبي  الإم��ارات  لبنك  املنتدب 
وال�شيد �شالح حممد اأمني، الرئي�س 
الإ�شالمي  الإم�������ارات  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
امل�شرف،  يف  امل�����ش��وؤول��ني  م���ن  وع����دد 
وذلك يف مقر القيادة العامة ل�شرطة 
دبي، بح�شور العميد الدكتور حممد 
العامة  الإدارة  امل��ري، مدير  عبد اهلل 
الدكتور  والعميد  الن�����ش��ان،  حل��ق��وق 
الرزوقي،  ال��رزاق  عبد  نا�شر  حممد 
والإنقاذ،  للنقل  العامة  الإدارة  مدير 
تعزيز  ���ش��ب��ل  ب��ح��ث  اإط������ار  وذل�����ك يف 
ل�شرطة  العامة  القيادة  بني  التعاون 
دبي و الإمارات الإ�شالمي يف املجالت 

املختلفة.
اأثناء  الإ����ش���الم���ي  الإم��������ارات  وق�����دم 
درهم  مليوين  بقيمة  ت��ربع��اً  ال��ل��ق��اء 
املرتتبة  املالية  الل��ت��زام��ات  لت�شديد 

ق�شايا  ذم����ة  ع��ل��ى  امل���واط���ن���ني  ع��ل��ى 
مالية خمتلفة والذين عليهم تعاميم 

�شادرة من �شرطة دبي. 
وا�شتعر�س الإمارات الإ�شالمي �شرحاً 
حول امل�شاهمات املجتمعية للم�شرف، 
وم��ب��ادرات��ه الإن�����ش��ان��ي��ة، ال��ت��ي تعك�س 

مدى التزامه بامل�شوؤولية املجتمعية.
واأث����ن����ى ����ش���ع���ادة ال����ل����واء امل������ري على 
والتي  للم�شرف،  ال��ك��رمي��ة  امل���ب���ادرة 
تاأمني  ل���ه يف  ال���ب���ارز  ال�����دور  ت��ع��ك�����س 
احل���م���اي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت���ع���زي���ز روح 
التكافل والتالحم بني اأفراد املجتمع، 
به  يقوم  الذي  الكبر  بالدور  م�شيداً 
امل��ج��ت��م��ع ودعمه  امل�����ش��رف يف خ��دم��ة 
للجهود املبذولة يف تعزيز ال�شتقرار 
الجتماعي، من خالل التعاون املثمر 

وال�شراكة البناءة مع �شرطة دبي. 
اأن ه��ذه املبادرة  امل���ري  ال��ل��واء  اأو���ش��ح 
التكافل  اأوا���ش��ر  اأ�شمى  فيها  تتجلي 
الجتماعي، وحتمل يف ثناياها معاين 
ال����رتاح����م وال��ت��ع��ا���ش��د مت��ا���ش��ي��اً مع 
للتي�شر  الإ�شالمية  ال�شريعة  مبادئ 

على املُع�شرين واملُحتاجني.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ه�������ش���ام ع���ب���د اهلل 

الإ�شالمي  الإم��ارات  “يويل  القا�شم: 
دولة  مواطني  مل�شاعدة  بالغة  اأهمية 
واأ�شرهم  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
مم�����ن ي����ح����ت����اج����ون ال�����دع�����م امل�������ايل، 
موا�شلة  على  بالتاأكيد  و�شنحر�س 
بجودة  الرتقاء  نحو  جهودنا  توجيه 
و�شعادتهم  رفاههم  و�شمان  حياتهم 
مت��ا���ش��ي��اً م���ع ال��ق��ي��م وامل����ب����ادئ التي 
ر���ش��خ��ن��اه��ا ع���رب ���ش��ن��دوق��ن��ا اخلري 
ونود  وال��ع��ط��اء.  ال��ك��رم  ويف مقدمتها 
وامتناننا  ���ش��ك��رن��ا  ع����ن  ن���ع���رب  اأن 
ل�شرطة دبي على تقديرهم وتعاونهم 
ونعتزم  املتوا�شل،  ودعمهم  الدائمني 
املثابرة على اتخاذ املزيد من اخلطوات 
التي من  املبادرات  املزيد من  وتنفيذ 
اإيجابي وا�شح يف  اإح��داث فرق  �شاأنها 
حياة الأفراد واملجتمع والدولة ككل، 
مبا بتنا�شب وين�شجم مع مبادرة عام 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  الت�شامح 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  املتحدة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 

رئي�س الدولة “حفظه اهلل««.
روؤية  للم�شرف  اأن  القا�شم  واأو���ش��ح 
املجتمع  دع����م  يف  وا���ش��ح��ة  ور����ش���ال���ة 

وق�شاياه املتنوعة، وياأتي هذا التربع 
امل�شرتكة  ال��ع��م��ل  جم����الت  اإط�����ار  يف 
العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ع  املثمر  وال��ت��ع��اون 
ل�شرطة دبي للتي�شر على املواطنني 
ال���ذي���ن ل��دي��ه��م ال���ت���زام���ات ع��ل��ى ذمة 

ق�شايا مالية خمتلفة.

مركز القيادة وال�سيطرة
املري  اللواء  ا�شطحب  اللقاء  وعقب 
اإدارة  اإىل   ، الإ�شالمي  الإم���ارات  وف��د 
الإدارة  يف  وال�شيطرة  القيادة  مركز 
العامة للعمليات، وكان يف ا�شتقبالهم 
نائب مدير  اإب��راه��ي��م،  امل��ق��دم حممد 
وال�شيطرة،  ال���ق���ي���ادة  م���رك���ز  اإدارة 
وال����ذي ق���دم ل��ل��وف��د ال�����ش��ي��ف �شرحاً 
ح�����ول اأه������م الأن���ظ���م���ة امل�����وج�����ودة يف 
يف  حققته  ال����ذي  وال��ت��ط��ور  الإدارة، 
وطبيعة  امل���ج���ت���م���ع،  خ���دم���ة  جم�����ال 
ال��ع��م��ل ون���ظ���ام م��راق��ب��ة ال����دوري����ات، 
وحركة ال�شر واملرور يف �شوارع اإمارة 
دب��ي، و�شر العمل والإج���راءات التي 
يتم اتخاذها منذ تلقي البالغ وحتى 
احلادث،  موقع  اإىل  ال��دوري��ة  و�شول 
با�شتخدام  ال��دوري��ات  مراقبة  ونظام 

الطرق  ومراقبة  ال�شناعية  الأق��م��ار 
اخلارجية بوا�شطة الكامرات الثابتة 
واملحمولة جواً، وخدمة الإنذار املبكر 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ���ش��رط��ة دب���ي ملحالت 
كما  والبنوك،  واملجوهرات  ال�شرافة 
ا�شتمع الوفد ال�شيف اإىل �شرح حول 
اخلدمات املقدمة اإىل اأفراد اجلمهور 
املقدمة  اخلدمات  ومنها  لغات،  بعدة 
لأ�شحاب الهمم وملر�شى القلب وكبار 

املواطنني.

م�سروع عيون
ال�شالمي  الإم������ارات  وف���د  وا���ش��ت��م��ع 

“ برنامج  ���ش��رح ح��ول م�����ش��روع  اإىل 
عيون”، الذي يت�شمن نظم املراقبة 
الذكية  التقنيات  ذات  ب��ال��ك��ام��رات 
متكاملة  اأم��ن��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ���ش��م��ن 
حتت اإ�شراف �شرطة دبي، وبالتعاون 
يعمل  ال�شركاء، حيث  م��ن  ع��دد  م��ع 
التقنيات  ا���ش��ت��غ��الل  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام 
وتكنولوجيا  وامل���ت���ط���ورة  احل��دي��ث��ة 
ملكافحة  ال����ش���ط���ن���اع���ي  ال������ذك������اء 
وفيات  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل  اجل����رمي����ة، 
الظواهر  ور�شد  املرورية،  احل��وادث 
ال�شكنية  امل����ن����اط����ق  يف  ال�������ش���ل���ب���ي���ة 
وال�شتجابة  واحليوية،  والتجارية 

ورود  ق���ب���ل  ل����ل����ح����وادث  ال����ف����وري����ة 
بالأحداث  التنبوؤ  وك��ذل��ك  ال��ب��الغ، 
يف  وذل���ك  وق��وع��ه��ا،  قبل  وا�شتباقها 
اإط����ار خ��ط��ة ح��ك��وم��ة دب���ي للتحول 
ل��ل��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي، ومب���ا يحقق 
-2016 دبي  �شرطة  ا�شرتاتيجية 

.2021

مركز ال�سرطة الذكي
ث����م ب���ع���د ذل�����ك ا���ش��ت��م��ع ال����وف����د اإىل 
���ش��رح ح��ول خ��دم��ات م��رك��ز ال�شرطة 
27 خدمة  ال��ذك��ي، وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 
اجلنائية  اخلدمات  جم��ال  يف  رئي�شة 

والت�شاريح  وال�����ش��ه��ادات  وامل���روري���ة 
وفق  واملقدمة  املجتمعية،  واخلدمات 
ال�شرطية  واملمار�شات  املعاير  اأف�شل 
ال��ع��امل��ي��ة، ه���ذا اإىل ج��ان��ب ن��ح��و 33 
الذي  امل��رك��ز  ي��وف��ره��ا  خ��دم��ة فرعية 
يعمل دون اأي تدخل ب�شري يف تقدمي 

هذه اخلدمات لطالبيها.
اللواء  �شعادة  ق��دم  ال��زي��ارة،  ويف ختام 
ال�شيف،  للوفد  تذكارية  درع��اً  امل��ري 
ال���ذي ع��رب ع��ن اإع��ج��اب��ه ال��ك��ب��ر مبا 
�شاهده من م�شتوى متطور يف جمال 
بالقيادة  والأم���ن���ي  ال�����ش��رط��ي  ال��ع��م��ل 

العامة ل�شرطة دبي.

التربع مبليوين درهم لت�سديد اللتزامات املرتتبة على املواطنني

اللواء املري ي�ستقبل وفدًا من الإمارات الإ�سالمي 

•• دبي-وام:

الإعالمي  امل��ل��ت��ق��ى  ه��ي��ئ��ة  اأ�����ش����ادت 
العربي باإختيار اإمارة دبي عا�شمة 
موؤكدة   2020 العربي  ل��الإع��الم 
ع���ل���ى ال��������دور ال�����ري�����ادي ل���دب���ي يف 
امل�شتويات  ع��ل��ى  الع����الم  ���ش��ن��اع��ة 

العربية والدولية.
امل��ل��ت��ق��ى العالمي  ه��ي��ئ��ة  وق��دم��ت 
العربي التهنئة والتربيكات لدولة 
الإختيار  ه��ذا  مبنا�شبة  الإم�����ارات 
وزراء  جم���ل�������س  م����ن  ج������اء  ال�������ذي 
الإع��الم العرب يف ختام اجتماعات 
دورت����ه اخل��م�����ش��ني ب��ال��ق��اه��رة وفقا 
تتميز  وموؤ�ش�شاتيه  مهنية  ملعاير 
ت�شتحق  اأن����ه����ا  م����وؤك����دة  دب�����ي  ب���ه���ا 
اأن تكون عا�شمة لالإعالم  بجدارة 

العربي .
ما�شي  �شعادة  قال  املنا�شبة  وبهذه 
للملتقى  ال��ع��ام  الأم����ني  اخل��م��ي�����س 
“ اإننا على ثقة  العربي  الإعالمي 
لالإعالم  عا�شمة  دب��ي  اختيار  ب��اأن 

كبرة  جن��اح��ات  �شيحقق  ال��ع��رب��ي 
بها  ت��ت��وج  ال��ت��ي  ال�����ش��ن��ة  ه����ذه  واأن 
دبي �شتكون مميزة مل�شرة الإعالم 

الماراتي والعربي ككل«.
تتحلى مبقومات  دب��ي  اأن  واأ���ش��اف 
عا�شمة  ل��ت��ك��ون  ت��وؤه��ل��ه��ا  ع���دي���دة 
تتميز  انها  حيث  العربي  لالإعالم 
مب�����ش��رة ط��وي��ل��ة وح��اف��ل��ة ومميزة 
اأن  وا�شتطاعت  الإع���الم  جم��ال  يف 
تثبت جدارة كبرة خالل م�شرتها 
التطور  اإىل  م�����ش��را  الع���الم���ي���ة 

ال���ه���ائ���ل يف الإع���������الم الم�����ارات�����ي 
الكوادر  ال��ك��ث��ر م��ن  اأوج����د  ال����ذي 

الإعالمية املميزة.
التميز  اأن  اخل���م���ي�������س  واأو�������ش������ح 
الإع������الم������ي ب����دب����ي ل���ي�������س داخ�����ل 
اأن  ا���ش��ت��ط��اع  ب��ل  الم�����ارات فح�شب 
الوطن  ح�����دود  خ�����ارج  اإىل  ي�����ش��ل 
رائ����دة  ل���دب���ي جت�����ارب  اأن  م����وؤك����دا 
املوؤ�ش�شات  ان���������ش����اء  يف  ومم�����ي�����زة 
الإقليمي  الطابع  ذات  الإع��الم��ي��ة 

والدويل.

هيئة عربية ت�سيد باختيار دبي عا�سمة 
لالإعالم العربي 2020 

••  دبي-الفجر:

كرمت جمعية دار الرب اأحد قدامى موظفيها، نظر عطائه 
وخدماته املمتدة على مدار 20 عاما، اإثر انتهاء خدمته يف 
نائب  الها�شمي.  اجلمعية موؤخرا.  ونيابة عن ه�شام علي 
العظيم حممد،  �شلم عبد  الرب”،  التنفيذي ل”دار  املدير 
مدير املكتب الفني يف اجلمعية، التكرمي للموظف املحتفى 
مقرها  يف  اجلمعية  مبجل�س  ف�����وؤاد(،  ال�شيد  )مم��ت��از  ب��ه 

الرئي�شي، ب�شارع ال�شيخ زايد يف دبي. وحظي املوظف )ممتاز 
“من�شق ال�شناديق اخلرية”  ال�شيد(، الذي �شغل وظيفة 
يف اإدارة تنمية املوارد يف اجلمعية، بتكرمي “دار الرب” بناء 
بجانب  للجمعية،  التنفيذي  املدير  نائب  توجيهات  على 
حر�س ومتابعة رئي�س قطاع الدعم املوؤ�ش�شي، عرفانا من 
خالل  وج��ه��وده  الطويلة  خدمته  مل��دة  وتقديرا  اجلمعية 
عقدين من الزمن، وعمله اجلاد واملخل�س، وح�شن �شلوكه 

مع زمالئه وان�شباطه يف العمل. 

جمعية دار الرب تكرم اأحد 
قدامى موظفيها 

•• اأبوظبي- وام:

اأطلقت دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، 
الق�شائي،  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ب���رن���ام���ج 
بيانات  اإىل  الو�شول  يتيح  وال��ذي 
ال�شلطة الق�شائية ودوائر املحاكم 
وال��ن��ي��اب��ات ع��رب ال��ه��وات��ف الذكية 
والأج���ه���زة ال��ل��وح��ي��ة، ف�����ش��ال عن 
العامة  النيابة  باأنظمة  ارت��ب��اط��ه 
الب�شرية،  وامل��وارد  الق�شايا  واإدارة 
اإجناز  مبا ي�شمن �شهولة و�شرعة 
باإدارة  املرتبطة  العمليات  جميع 
�شر  متابعة  وت�شهيل  التفتي�س 

الدعاوى.
يو�شف  امل�����ش��ت�����ش��ار  ����ش���ع���ادة  واأك������د 
����ش���ع���ي���د ال�����ع�����ربي، وك����ي����ل دائ������رة 
الق�شاء يف اأبوظبي، اأهمية اإطالق 
ت�شتهدف  التي  التقنية،  ال��ربام��ج 
وتي�شر  الق�شائي  العمل  خدمة 
وترتها،  وت�����ش��ري��ع  الإج���������راءات 
اأه����داف الدائرة  مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع 

البيانات التي ميكن الو�شول اإليها 
على ح�شب ال�شالحية، ف�شال عن 
بيانات  اإىل  الو�شول  على  القدرة 
دوائر املحاكم والنيابات، وت�شجيل 
وحما�شر  والتظلمات،  ال�شكاوى 
والفني،  العام  الق�شائي  التفتي�س 
وت�������ش���ج���ي���ل اجل��������زاء ال���ت���اأدي���ب���ي. 
الربنامج  ي�شتمل  ك��م��ا  واأ����ش���اف: 
الجتماعات  اأن����واع  ت�شجيل  على 
التفتي�س  اإدارة  يف  تتم  التي  كافة 
الق�شائي مع القرارات والتعاميم 
ا�شتخراج  جانب  اإىل  لها،  التابعة 
جميع اأنواع التقارير الإح�شائية.

م��ا مي��ي��ز هذا  اأه����م  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
تقدمي  ع����ن  ف�������ش���ال  ال����ربن����ام����ج 
التفتي�س  اإدارة  اإىل  خ���دم���ات���ه 
فاإنه  خ���ا����س،  ب�����ش��ك��ل  ال��ق�����ش��ائ��ي 
يخدم يف الوقت نف�شه العديد من 
العامة  كالنيابة  الأخرى  الإدارات 
امل����وارد  واإدارة  ال��ق�����ش��اي��ا  واإدارة 

الب�شرية لرتباطه باأنظمتها.

•• دبي-الفجر: 

و�شوؤون  الأوق����اف  موؤ�ش�شة  قدمت 
األف   200 بقيمة  ���ش��ي��ك��اً  ��ر  ال��ق�����شّ
والتاأهيل  للعالج  اإرادة  ملركز  درهم 
على  املركز  م�شاعدة  بهدف  وذل��ك 
ت���ط���وي���ر اأق�������ش���ام���ه وم���ع���دات���ه مبا 
املركز  مل��ن��ت�����ش��ب��ي  ال���رع���اي���ة  ي��ح��ق��ق 
ويحافظ على �شحتهم و�شالمتهم، 
ملمار�شة  ال����ع����ودة  ح���ق  ومي��ن��ح��ه��م 

حياتهم الطبيعية. 
حيث قام �شعادة علي املطوع، الأمني 
و�شوؤون  الأوق������اف  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ع���ام 
وكان  اإرادة،  مركز  ب��زي��ارة  ر،  الق�شّ
يف ا�شتقباله �شعادة الدكتور حممد 
للمركز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ف���ائ���ق، 
ورافق الأمني العام كاًل من ال�شيد 
تنمية  اإدارة  م��دي��ر  ك��ل��ن��در،  ع��م��ر 
الكمزاري،  حممد  وال�شيد  الوقف 
العامة  ال���ع���الق���ات  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
وال��ت�����ش��وي��ق يف امل��وؤ���ش�����ش��ة. وال����ذي 
لأهداف  واف��ًي��ا  �شرًحا  ق��دم  ب���دوره 

املركز وروؤيتها وا�شرتاتيجيتها.
�شعادة  ق����ال  اخل�������ش���و����س،  وب���ه���ذا 
ملوؤ�ش�شة  العام  الأم��ني  املطوع،  علي 
ر: “نحر�س  الأوقاف و�شوؤون الق�شّ
ر  يف موؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون الق�شّ
على امل�شاركة يف دعم اجلهات املحلية 
ت���ق���دمي خدمات  ع��ل��ى  احل��ري�����ش��ة 

فتح  ع��ن  ف�شاًل  امل�شتفيدين،  م��ن 
ال���ب���اب اأم�����ام م�����ش��اه��م��ة امل���زي���د من 
ال��واق��ف��ني وامل��ت��ربع��ني وف���ق مبداأ 
دولة  تتبناه  ال��ذي  للجميع  الوقف 

الإمارات.

مع كافة �شرائح املجتمع«.
وت���������ش����ع����ى م����وؤ�����ش���������ش����ة الأوق�����������اف 
انطالقتها  م��ن��ذ  ��ر  ال��ق�����شّ و����ش���وؤون 
ر  الُق�شّ رع���اي���ة  اإىل   2004 ع���ام 
بتعليمهم  وال���ع���ن���اي���ة  وت��اأه��ي��ل��ه��م 

الإدم���ان  م��ن  والتح�شني  ال��وق��اي��ة 
يف امل��ج��ت��م��ع م���ن الآف�����ات ال��ت��ي قد 
اإطار  اإدم��ان وغرها يف  مت�شه من 
منا  واإ�شهاًما  املجتمعية  امل�شوؤولية 
والتوا�شل  الجتماعي  التكافل  يف 

ومت���ك���ي���ن���ه���م اج���ت���م���اع���ي���اً واإث����م����ار 
اأم���وال���ه���م. ك��م��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى ن�شر 
وتعزيز  وت��ن��م��ي��ت��ه  ال���وق���ف  ث��ق��اف��ة 
ا�شتخداماته  وتو�شيع  فيه  البتكار 
�شريحة  اأو���ش��ع  لت�شمل  وم�شارفه 

وناجز.
امل�شت�شار علي  اأو�شح  ومن جانبه، 
اإدارة  ال��ظ��اه��ري، م��دي��ر  ال�����ش��اع��ر 
الربنامج  اأن  الق�شائي،  التفتي�س 

املتمثلة  ال�شرتاتيجية  واأولويتها 
التقا�شي  وك��ف��اءة  فاعلية  بتعزيز 
العدالة  منظومة  فاعلية  و�شمان 
اجلنائية، و�شول اإىل ق�شاء عادل 

ق�شائية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ي�شمن 
م���ت���م���ي���زة، يف ظ����ل م����ا مي����ت����از به 
�شالحيات  ت��ت��ي��ح  خ�����ش��ائ�����س  م��ن 
وتختلف  م�شتخدم  لكل  خمتلفة 

ر تدعم مركز اإرادة ب� 200 األف درهم موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سرّ

دائرة الق�ساء تطلق برنامج التفتي�س الق�سائي عرب الأنظمة الذكية

�سندوق الوطن يحتفل بتخريج الدفعة الأوىل من 
املربمج الإماراتي بدبي

•• دبي -وام:

والبالغ  “ بدبي  الإم��ارات��ي  “ املربمج  برنامج  يف  امل�شاركني  من  الأوىل  الدفعة  بتخريج  الوطن  �شندوق  احتفل 
متيم  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  الحتفال  ح�شر   . اأك��ادمي��ي  م��ودرن  جيم�س  يف  وطالبة  طالبا   86 عددهم 
رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق الوطن و�شعادة حممد تاج الدين القا�شي مدير عام �شندوق الوطن وعدد من كبار 
ال�شخ�شيات . ولفت حممد القا�شي اإىل اأنه �شيتم اإدراج املتميزين من امل�شاركني يف املرحلة الثانية والتي �شرتكز 
الآن  اأن��ه مت حتى  اإىل  اأك��رث، م�شرا  ومتقدم  تف�شيلي  ب�شكل  الربجمة  وتنمية مواهب  ال�شطناعي  الذكاء  على 
تخريج 2670 طالبا وطالبة من املرحلة الأوىل للمربمج الإماراتي من جميع اأنحاء الدولة. يذكر اأن برنامج 
الإماراتيني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 7 و14 عاماً اأ�شا�شيات  اإىل تعليم الأطفال  “ يهدف  الإماراتي  “ املربمج 
الربجمة بطريقة ممتعة وتفاعلية ويطمح الربنامج بحلول عام 2020 اإىل ت�شجيل 500 من خريجي املرحلة 

الأوىل املتميزين يف برامج الربجمة املتقدمة.

البنية التحتية ت�سرف على
�سيانة 18 مبنى لوزارة الرتبية 

•• دبي -وام:

ت�شرف وزارة تطوير البنية التحتية حاليا على اأعمال �شيانة واإ�شافات ل� 18 مدر�شة حكومية 
2019 بتكلفة  العام اجلاري  الثالث من  ل��وزارة الرتبية والتعليم خالل الربع  ومبنى تابع 

تقديرية ت�شل اإىل 50 مليون درهم يف عدد من اإمارات الدولة.
وذكرت املهند�شة فوزية ال�شايغ مديرة اإدارة ال�شيانة يف وزارة تطوير البنية التحتية اأن خطة 
تطوير الأبنية املدر�شية ت�شتهدف خروج املدر�شة الإماراتية مبوا�شفات عاملية تلبي الطموحات 
الر�شيدة لدولة  القيادة  باهتمام ومتابعة حثيثة من  التي حتظى  التعليمية  العملية  وتخدم 

الإمارات العربية املتحدة.

•• اأبوظبي - وام:

العلى  املجل�س  نظمه  ال��ذي  الأول  ال�شيفي  املع�شكر  لالطفال  ال�شت�شاري  املجل�س  اختتم 
لالمومة والطفولة بتوجيهات من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية. 
وقالت الرمي عبداهلل الفال�شي المينة العامة للمجل�س العلى لالمومة والطفولة اإن املجل�س 
و�شع خالل هذا املع�شكر الذي ا�شتمر �شبعة اأيام برامج مكثفة بلغ عددها 13 برناجما اأم�شى 
املع�شكر كان ناجحا  اأن هذا  واأ�شافت   . �شاعة عمل مكثفة   45 املجل�س خاللها نحو  اع�شاء 
بامتياز من خالل ال�شعور الطيب الذي خرج به اأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري لالطفال والذين 
تعرفوا خالله على اأ�شياء كثرة مل يكونوا مطلعني عليها . وزار الأع�شاء واحة الكرامة و 
ن�شب ال�شهيد جامع ال�شيخ زايد الكبر بجانب عدد من املناطق الرتفيهية . وكتبت رئي�شة 
املجل�س ال�شت�شاري لالأطفال الطالبة �شالمة �شيف الطنيجي ونائب رئي�س املجل�س الطالب 

هيثم حممد الكندي ر�شالة �شكر وفخر وعرفان لأهايل ال�شهداء .

ا�ست�ساري الأطفال يختتم املع�سكر ال�سيفي الأول 
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عربي ودويل
مي�سيل اأوباما تقف مع الدميوقراطيني �سد ترامب 

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

�شاركت ال�شيدة الأوىل ال�شابقة مي�شيل اأوباما الدميوقراطيني موقفهم 
يف اأعقاب هجوم الرئي�س الأمركي دونالد ترامب على اأربع نائبات من 

الأقليات العرقية قائلة هناك مكان لنا جميعا.
وقالت اأوباما ما يجعل بالدنا عظيمة حقا هو تنوعها  �شواء ولدنا هنا اأو 

جلاأنا اإىل هنا، فهناك مكان لنا جميعا بدون اأن تاأتي على ذكر ترامب.
اأمركا  اأو  ب��ي  اخلا�شة  اأم��رك��ا  لي�شت  اأن��ه��ا  نتذكر  اأن  علينا  واأ���ش��اف��ت 

اخلا�شة بك.
�شد  كالمية  هجمات  بعد  �شديد  لنتقاد  الأمركي  الرئي�س  وتعر�س 
نائبات دميوقراطيات يتحدرن من اأقليات بينهن اإلهان عمر التي دعاها 

اإىل الرحيل من الوليات املتحدة اإذا كانت ل حتب هذا البلد.
ي�����ش��ي��ط��ر عليها  ال������ذي  ال����ن����واب  ان���ت���ق���د جم��ل�����س  ن��������ادرة،  ويف خ���ط���وة 

الدميوقراطيون الثالثاء ترامب ب�شبب “تعليقاته العن�شرية«.
وهتف اأن�شار ترامب م�شاء الأربعاء خالل اأحد جتمعاته “اطردوها!” 
يف  تنتخبان  م�شلمتني  اأول  اإح���دى  عمر  ال��ه��ان  النائبة  اإىل  م�شرين 

الكونغر�س.
ورددوا خالل جتمعهم يف غرينفيل بولية كارولينا اجلنوبية الأربعاء 

“اأجعلوا اأمركا عظيمة مرة اأخرى«.
اليوم  يف  البي�شوي  املكتب  يف  لل�شحافيني  الأم��رك��ي  الرئي�س  و�شرح 

التايل اأنه مل يكن را�شيا عن الهتافات التهكمية.
لكن لقطات تلفزيونية اأظهرت كيف ترك الهتافات ت�شتمر لأكرث من 

10 ثوان قبل اأن ي�شتاأنف حديثه.
ويف حديثه لل�شحافيني خارج البيت الأبي�س اجلمعة، رد ترامب لدى 
�شوؤاله عن الهتافات “هوؤلء اأنا�س ل ميكن ت�شديقهم، هوؤلء وطنيون 

ل ميكن ت�شديقهم«.
واأ�شاف م�شرا اإىل اإلهان عمر “اإنها حمظوظة لأن تكون حيث هي«.

اأو�شح  لكنه  خطابهم،  حدة  تخفيف  على  اجلمهوريني  ترامب  وح�س 
يف الوقت نف�شه اأن الهجمات �شد النائبات �شتكون حمور ا�شرتاتيجيته 
لإعادة انتخابه عام 2020، رغم خطر اإثارة التوترات العرقية وتو�شيع 

الهوة احلزبية.
باأنه  مقتنعة  “اإنني  قائلة  ت��رام��ب  على  اخلمي�س  عمر  ال��ه��ان  وردت 

فا�شي«.

»الفا�سي«  -  1
اأن�شاره  رّدد  ترامب حيث  دون��ال��د  اجتماع  غ��داة     
الدميقراطية  اإىل  م���ت���وج���ه���ني  “اطردوها” 
الهجوم  عك�س  كان  عمر،  اإلهان  املولد  ال�شومالية 
حيث  وقا�شيا،  قويا  اأ�شا�شا،  املعنّية  ال�شخ�شية  من 
داعيا  امل�شرح،  على  فا�شيا  خطابا  يلقي  “اإنه  قالت 
اأنها  اأمريكية اإىل العودة اإىل بلدها ملجّرد  مواطنة 

تعار�س �شيا�شاته التي ت�شر ببلدنا«.
الرئي�س  هاجمها  اأن  منذ  طويل  �شهر  م��ر  لقد     
، مما  التوا�شل الجتماعي  �شبكات  الأمريكي على 
من  امل��ئ��ات  تلقي  اإىل  الدميقراطية  بال�شيدة  اأدى 

التهديدات بالقتل.
ميني�سوتا  -  2

   ب� 78 باملئة من الأ�شوات، مت انتخاب اإلهان عمر 
يف  اخلام�شة  ال��دائ��رة  نائبا عن  املا�شي  نوفمرب  يف 
ولكنها  لالإعجاب،  نتيجة مثرة  ميني�شوتا.  ولية 
للحزب  م��وؤي��دة  منطقة  يف  مت��اًم��ا  مفاجئة  لي�شت 
ال��دمي��ق��راط��ي م��ن��ذ ال�����ش��ت��ي��ن��ات، وح��ي��ث يعي�س يف 
ه��ذه ال��ولي��ة اأك��رث م��ن 25 األ��ف م��ن الأمريكيني 
اأول   ، اإل��ي�����ش��ون  كيث  �شلفها،  وك���ان  ال�شوماليني. 

م�شلم ين�شم اإىل جمل�س النواب.
3 - لجئة

الأمريكي  ال��ن��واب  اإىل جمل�س  يكن طريقها     مل 
بديهّيا . ولدت، يف عّز احلرب الأهلية يف مقدي�شو، 
اإل��ه��ان ع��م��ر يف  ت��رح��ي��ل  ، ومت  ال�����ش��وم��ال  عا�شمة 

منت�شف الليل مع اأ�شرتها ب�شبب غارة ع�شكرية.
   ل��ق��د اأج�����ربوا ع��ل��ى ال���ف���رار، وذه���ب���وا اإىل خميم 
لالجئني حيث �شيق�شون اأربع �شنوات. وهي اأ�شغر 
اأ�شقائها ال�شبعة، و�شلت اإىل اأمريكا يف �شن الرابعة 
ع�شرة، وح�شلت على اجلن�شية عام 2000 - قبل 
الأوىل  ال�شيدة  ت��رام��ب،  ميالنيا  م��ن  �شنوات  �شت 

للوليات املتحدة.
4 - احلجاب

ب��ذل��ك. وهذا  ت��رت��دي احل��ج��اب وت��ع��ت��ّز     م�شلمة، 

جديد بالن�شبة لكونغر�س اأمريكي كان عليه التكّيف 
املا�شي. ومع غرها من  انتخابها يف نوفمرب  بعد 
هاجمت  حديًثا،  املنتخبني  الدميقراطيني  النواب 
توجيًها قدمًيا يف الكابيتول يحظر ارتداء احلجاب 
منذ عام 1830، لأن “ارتداء احلجاب هو خياري ، 
وهو حممي مبوجب التعديل الأول “الذي ي�شمن 

حرية الفكر والدين ».
ال�سامية مبعاداة  متهمة   -  5

���ش��ج��ال وحرب  اأول  اأم�����ام  ل��ي�����ش��ت  ع��م��ر  اإل���ه���ان     
اإ�شرائيل  ب�شدة  تنتقد  الربملانية،  فهذه  كالمية. 
املحافظون  وينتقد  وا�شنطن.  وتاأثر حكومتها يف 
وب�شكل  بانتظام،  املو�شوع  ه��ذا  ح��ول  ت�شريحاتها 
اأن  اإل  ال�������ش���ام���ي���ة.  مب����ع����اداة  وي��ت��ه��م��ون��ه��ا  لذع، 
معار�شة  يف  م�شوؤوليتها  تتحّمل  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الفل�شطينية”  “لالأرا�شي  والح��ت��الل  “نتنياهو 
، وتعدها عملية  ال�شامية  نافية عنها تهمة معاداة 

خلط مق�شودة.
�سائعات  -  6

تنظيم  م��ع  متعاطفة  اأخيها”،  م��ن  »م��ت��زوج��ة     
ال��ق��اع��دة... رغ��م م���رور اأق���ل م��ن ع��ام على تعّرف 
اجل��م��ه��ور ال��ع��ري�����س ع��ل��ى ه���ذه ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، فاإن 
ن��ظ��ري��ات امل���وؤام���رة وال�����ش��ائ��ع��ات حولها ل ت��ع��ّد ول 
ل  نف�شه  ترامب  دون��ال��د  اأّن  درج��ة  اإىل   ... حت�شى 

يرتدد يف ذكرها. 
اأثبتت  التي  النظريات،  ه��ذه  من  العديد  وت��دور    
و���ش��ائ��ل الإع�����الم زي��ف��ه��ا، ح���ول ع���رق ودي����ن امل����راأة 
قد  الرئي�س  وك���ان  ع��اًم��ا.   37 العمر  م��ن  البالغة 
بال�شخرية من هجمات احلادي  مار�س،  اتهمها يف 

ع�شر من �شبتمرب.
تقّدمّية  -  7

الأ�شلحة  انت�شار  يف  والتحكم   ، املجاين  التعليم     
ب�����ش��ك��ل اأف�������ش���ل، وال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة ، 
املهاجرين  جتني�س  اأو   ، معقولة  باأ�شعار  والإي��ج��ار 
غر ال�شرعيني ، تعد اإلهان عمر، جزًءا من اجلناح 

تدافع  فيما  الدميقراطي،  للحزب  ج��ًدا  الي�شاري 
عنه.

   تقدمية دون عقد ، تتقا�شم هذه الأفكار مع ثالث 
ال�شكندريا  “ملونات”،  الأق��ل  على  اأخ��ري��ات  ن��واب 
بري�شلي  واآي��ان��ا   ، طليب  ر�شيدة   ، كورتيز  اأوكا�شيو 
وهن  “الفريق”،  ب���  ي��ل��ق��ب  م��ا  ت�شكلن  ال��الت��ي   ،
لل�شيناتور  بالن�شبة  ال�شيوعيات”  من  “جمموعة 

اجلمهوري ليند�شي غراهام.
احلملة تكاليف   -  8

اأم��رت جلنة متويل حمالت   .2019     يف يونيو 
ولية ميني�شوتا النائب، ب�شداد مبلغ 3500 دولر 
من نفقات حملتها ، بعنوان اأنها ا�شتخدمتها لل�شفر 
خارج الولية. قبل عام ، اأ�شار اأحد اجلمهوريني اإىل 
اخلطب املدفوعة الأجر التي األقتها يف اجلامعات، 
والتي ُتعّد انتهاكا لقواعد برملان ميني�شوتا ، حيث 

كانت من اأع�شائه يف ذلك الوقت.
فايف مارون   -  9

يف   ... ق�شرة  ل��ف��رتة  ال�شيا�شية  امل����راأة  ظ��ه��رت     
مقطع كليب ملارون فايف ، “فتاة مثلك” �شدر يف 
يونيو 2015. مع ثالثني امراأة من اآفاق خمتلفة 
، مثل مغنية الراب كاردي بي ، واملمثلة غال غادوت، 
، وتظهر يف ظهر  اآ�شلي غراهام  اأو عار�شة الأزي��اء 
املغني حيث تدور الكامرا حولها. �شوهد الفيديو 

اأكرث من مليار مرة على يوتيوب عام 2018.
اأن�سار البيئة من  ابنة   -  10

   البنت مراآة اأّمها. يف �شن 16 عاًما فقط ، نحتت 
ها نا�شطة بيئّية م�شهورة.  اإ�شراء هر�شي ا�شمها بعدِّ
ال��ث��الث��ة، ه��ي موؤ�ش�شة  اإل��ه��ان عمر  اأط��ف��ال  ك��ربى 
ال�شباب  ل��ل��ح��رك��ة الأم��ري��ك��ي��ة لإ����ش���راب  م�����ش��ارك��ة 
“ال�شفقة  تدعم  فهي   ، وبالطبع   ، املناخ  اأج��ل  من 
زميلة  اق��رتح��ت��ه��ا  ال���ت���ي  اجلديدة”  اخل�������ش���راء 

و�شديقة والدتها األك�شندريا اأوكا�شيو كورتيز.
------------------------------------

عن لونوفال اوب�سرفاتور

اإلهان عمر التقدمية املزعجة:

املعلوم����ات الع�س����ر عن ف����ري�سة ت���رامب املف�سل����ة...

�سيتوجه بخطاب للتون�سيني:

ال�سب�سي لن يختم القانون النتخابي اجلديد...
•• الفجر - تون�س

التون�شي،  للرئي�س  ال�شيا�شي  امل�شت�شار  اأك���د 
رئي�س  اأن   ، ال�شبت  اأم�س  تي�شة  بن  الدين  ن��ور 
يختم  مل  ال�شب�شي  قائد  الباجي  اجلمهورية 
القانون الأ�شا�شي املتعلق باإمتام وتنقيح قانون 
الن��ت��خ��اب��ات وال���ش��ت��ف��ت��اء وال����ذي ك���ان جمل�س 
نواب ال�شعب قد �شادق عليه يوم الثالثاء 18 

يونيو املنق�شي.
يختم  مل  ال��رئ��ي�����س  اأن  ع��ل��ى  تي�شة  ب��ن  و���ش��دد 
الإق�شاء  م��ن��ط��ق  “يرف�س  لأن������ه  ال���ق���ان���ون 
ويرف�س اأن مُي�شي تعديالت ٌقدت على املقا�س 
اأن الرئي�س هو حامي  موؤكدا  جلهات معينة”، 
نزيهة  انتخابات  لإج���راء  وال�شامن  الد�شتور 
و���ش��ف��اف��ة ح�����ش��ب م��ا ن��ق��ل��ت ع��ن��ه وك��ال��ة تون�س 

اإفريقيا لالأنباء.
اأن�شطة  يف  ال��رئ��ي�����س  ظ��ه��ور  ع���دم  وبخ�شو�س 
خ����الل الآون������ة الأخ������رة ق����ال ب���ن ت��ي�����ش��ة “اإن 
الرئي�س �شيتوجه بخطاب لل�شعب خالل الأيام 
القليلة القادمة و�شيو�شح كل النقاط اخلا�شة 

النتخابات  ق��ان��ون  ت��ع��دي��الت  خ��ت��م  مب��و���ش��وع 
“رئي�س  اأخرى، م�شيفا  وال�شتفتاء وموا�شيع 
اأن�شطته  وميار�س  جيدة  �شحة  يف  اجلمهورية 
التي خولها له الد�شتور ب�شفة عادية”، مذّكرا 
لل�شعب  بكلمة  اجل��اري  يوليو   5 ي��وم  بتوجهه 

اإبان توقيعه على دعوة الناخبني.
التون�شي  الرئي�س  ختم  م�شاألة  اأن  اإىل  ُي�شار 
ب���اإمت���ام وتنقيح  امل��ت��ع��ل��ق  الأ���ش��ا���ش��ي  ال���ق���ان���ون 
قانون النتخابات وال�شتفتاء اأثارت يف الفرتة 
الأخ������رة ج����دل ك���ب���را ح��ي��ث ت�����ش��ارب��ت اأراء 
ال�شيا�شيني  واملُحللني  ال��ق��ان��ون  يف  املخت�شني 
ب��خ�����ش��و���س اخل���ط���وات ال���واج���ب اإت��ب��اع��ه��ا، يف 
����ش���ورة ع����دم خ��ت��م ال���ق���ان���ون م���ن ق��ب��ل رئي�س 
ملراقبة  الوقتية  الهيئة  اق��رار  بعد  اجلمهورية 
د�شتورية م�شاريع القوانني د�شتوريته واإحالته 
اإىل رئي�س اجلمهورية .وكان امل�شت�شار الرئا�شي 
اأي�شا،  اأم�س ال�شبت  قد اكد يف ت�شريح اذاع��ي  
يختم  ل��ن  ال�شب�شي  قائد  الباجي  الرئي�س  اأّن 

القانون النتخابي اجلديد.
التون�شي  املجتمع  داخ��ل  الآراء  ‘’تباينت  وق��ال 

والأطياف ال�شيا�شية حول هذا القانون، هناك 
رئي�س  وبالتايل  الإق�شاء  يكّر�س  اأن��ه  راأى  من 
اجلمهورية الذي كان قد عار�س �شابقا قانون 
على  مي�شي  اأن  ال��ي��وم  ي�شتطيع  ل  الإق�����ش��اء، 
اإق�شاء بع�س الأطراف من �شباق النتخابات«.

على  بلبلة  ‘’�شيدخل  القانون  هذا  اأّن  واأ�شاف 
يوافق  لن  اجلمهورية  رئي�س  واأّن  النتخابات 
على ذلك وهو متم�شك باأن جتري النتخابات 
اآجالها املحددة واأن تكون نزيهة و�شفافة’’،  يف 

ح�شب قوله.
اإّن رئي�س اجلمهورية ل ميكنه  وقال بن تي�شة 
اأّن يتغا�شي عن موقف اأكرب منظمة يف البالد 
ال��ت��ي ع��ربت ع��ن رف�شها  وه��ي احت���اد  ال�شغل 

تنقيح القانون النتخابي.
ويف ردود الفعل، اعترب املتحدث با�شم ائتالف 
ختم  ع��دم  اأّن  الهمامي  حمة  ال�شعبية  اجلبهة 
ال��رئ��ي�����س  ال��ق��ان��ون الن��ت��خ��اب��ي اجل��دي��د لي�س 
ب��ل الأم���ر متعّلق  دف��اع��ا ع��ن ال�شعب وال��ب��الد، 
بت�شفية ح�شابات يف اإطار �شراعه مع احلكومة، 

ح�شب تعبره.

وقال ، اإّن ما قام به رئي�س اجلمهورية ل يعفيه 
من حتمل م�شوؤوليته يف الأزمات املتعددة التي 

تعي�شها البالد، وفق قوله.
من جهتها عرّبت حركة النه�شة ام�س ال�شبت 
املنقحة  التعديالت  ختم  بعدم  “ان�شغالها  عن 
الربملانية  “الكتل  داع��ي��ة  الأحزاب”،  لقانون 
والت�شاور  بالجتماع  امل�شارعة  اإىل  والأح����زاب 
الو�شعية  ه���ذه  ت��داع��ي��ات  م��ع��اجل��ة  اأج����ل  م���ن 
منها«. للخروج  املنا�شبة  الرتتيبات  واق���رتاح 
وك����ان امل��م��ث��ل ال��ق��ان��وين حل��رك��ة ن����داء تون�س 
اجلمعة،  م�شاء  اكد  قد  ال�شب�شي،  قائد  حافظ 
انه اأمكن لل�شب�شي الب امل�شاركة يف النتخابات 
الرئا�شية �شنة 2014 التي اأو�شلته اإىل احلكم 
م�شّددا  الإق�����ش��اء،  ق��ان��ون  ع��ن  التخلي  بعد  اإل 
امل�شاركة  م��ن  �شيق�شيه  ك��ان  ال��ق��ان��ون  اأّن  على 
اإن  ال�شب�شي،  قايد  حافظ  النتخابات.وقال  يف 
اأن  الأوىل  من  ك��ان  املنّقح  النتخابي  ‘’قانون 
ال�شعب  �شيق�شم  لأن��ه  اأ�شال  م��وج��ودا  يكون  ل 
ال�شب�شي  الرئي�س  اأّن  على  م�شّددا  التون�شي’’، 

لن يّتخذ قرارا �شّد مبادئه.

ان�شار ترامب من البي�س ي�شفقون لبطلهم

ترامب يطلق النار على ذات ال�شول ال�شومالية

ابنتها نا�شطة يف الدفاع عن البيئة متظاهرون يدعمون اإلهان عمر خارج تظاهرة ح�شرها ترامب 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

الدميقراطية و�سومالية املولد، هي اأحدث كب�ض فداء للرئي�ض دونالد 
ترامب. فهم اأن�ساره ذلك، وهتفوا خالل اأحد جتمعاته ب�سوت واحد 

اأمريكية. اأنها  “اطردوها” رغم 

الهان عمر..  ابرز �شحايا 
عن�شرية ترامب

ال�شب�شي يرف�س ختم 
القانون النتخابي
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عربي ودويل

اعلن املعهد اليطايل للجيوفيزيا وعلم الرباكني، عن ثوران جديد 
لربكان اإيتنا بداية من ليل ال�شبت، مع انفجارات وتدفقات للحمم 
الربكانية من اإحدى فتحاته املوجودة يف املنطقة اجلرداء من قمة 

الربكان الكائن يف �شقلية.
واو�شح املعهد يف بيان ان الن�شاط الربكاين متقطع مع تدفق حمم 
الثور،  وادي  با�شم  املعروف  ال�شرقي،  اجلنوبي  ق�شمه  على  بركانية 

على طول 1،5 كلم من نقطة النبعاث.
وبلغ الن�شاط الربكاين اأق�شاه عند منت�شف الليل، ودفع اىل اإغالق 
مطارين يف مدينة كاتانيا ب�شبب ارتفاع انبعاثات الرماد يف الأجواء.

واأعيد فتح املطارين جزئيا �شباح ال�شبت.
وذكر املعهد ان الفتحة اجلنوبية ال�شرقية كانت دخلت يف مرحلة من 

الن�شاط ابتداء من 14 متوز/يوليو.
يف  نا�شط  بركان  اأه��م  م��رت،   3300 ارتفاع  على  الواقع  اإيتنا  ويعد 
2700 �شنة على القل.  ث���وران م��ت��وات��رة منذ  اوروب����ا، م��ع ح��الت 

ويعود ثورانه الأخر الكبر اىل �شتاء 2009-2008.

اإط����الق �شراح  اإي����ران  ال��ط��ل��ب م��ن  اأم�����س ع��زم��ه��ا  اأع��ل��ن��ت الفيليبني 
اأفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا احتجزها  فليبيني من 
ال�شفينة  اإن  الإيرانية  ال�شلطات  الإي��راين.وق��ال��ت  الثوري  احلر�س 
�شتينا اإميبرو اململوكة لل�شويد احتجزت اجلمعة يف م�شيق هرمز 
التوتر  ت�شاعد  ظل  يف  الأ�شماك،  ل�شيد  ق��ارب  مع  ا�شطدامها  بعد 
يف املمر املائي الرئي�شي لإمدادات النفط العاملية. ومير عرب م�شيق 

هرمز ثلث النفط الذي يجري نقله بحرياً يف العامل.
وقالت وزارة اخلارجية الفيليبينية يف بيان اإن هناك مواطنا فيليبينيا 
رو�س  وث��الث��ة  هنديا   18 م��ن  اأي�شا  امل��ك��ون  ال�شفينة  ط��اق��م  �شمن 
ولتيفيا.واأ�شافت الوزارة اأن الوكالة التي ندبت الفيليبيني ليعمل 
يف الطاقم اأبلغت مانيال اأثناء توجه ال�شفينة اإىل ال�شاحل الإيراين 
اجلمعة، بعدم وجود اأي اإ�شابات.واأ�شار البيان الوزارة اإىل اأن ال�شفر 
ال�شلطات  اإيران فريد �شانتو�س يجري ات�شالت مع  الفلبيني لدى 
الإيرانية يف م�شعى للتاأكيد على اأن البحار الفيليبيني باأمان و�شيتم 
اإطالق �شراحه قريبا.واأ�شاف البيان اأنه مت اإبالغ عائلة الفيليبيني، 
بدون اأن تك�شف ا�شمه.وقالت ال�شلطات الإيرانية ال�شبت اإن الناقلة 
تر�شو قبالة ميناء بندر عبا�س وعلى متنها طاقمها املكون من 23 
فردا. وذكرت بريطانيا اإن �شفينة ثانية احتجزت يف اخلليج الفار�شي 

وهي م�شدار التي ترفع العلم الليبري.
�شفينته  على  ال�شتيالء  مت  ال��ربي��ط��اين  ال�شفينة  م��ال��ك  وبح�شب 
لبع�س الوقت من قبل عنا�شر م�شلحة، لكنها كانت حرة يف املغادرة 
وموا�شلة رحلتها، موؤكدا اأن جميع اأفراد طاقمها “يف اأمان وب�شحة 

جيدة.

 75 قبل  هتلر  اغتيال  حم��اول��ة  منفذي  ذك��رى  اأم�����س  اأملانيا  اأح��ي��ت 
يف  املجموعة،  ق��اد  ال��ذي  �شتاوفنربغ  ف��ون  كالو�س  وخ�شو�شا  عاما، 

وقت يحاول اليمني القومي اإعادة اإحياء اإرثه.
ويف خ��ط��اب اأث��ن��ت ف��ي��ه ع��ل��ى امل��ث��ال ال���ذي اأع��ط��اه امل��ت��م��ّردون وعلى 
�شجاعتهم، قالت امل�شت�شارة الأملانية اأنغيال مركل خالل احتفال يف 
اأحيانا  “الع�شيان ي�شبح  اإن  املجّندين اجلدد  اأمام دفعة من  برلني 
فيها عدد  و�شارك  “فالكري”  �شميت  التي  العملية  واجبا«.ومتثل 

من املدنيني والع�شكريني، عمل مقاومة �شد النظام النازي.
ففي 20 متوز/يوليو 1944، و�شع ال�شابط الر�شتوقراطي فون 
مقر  يف  اجتماع  خ��الل  حقيبته  يف  موقوتة  متفجرات  �شتاوفنربغ 
بالقرب من را�شتنبورغ  “وكر الذئب”  الذي كان ي�شمى  “القائد” 

التي اأ�شبحت اليوم يف بولندا.
�شوى  هتلر  ي�شب  ومل  النقالب،  ومعها  الغتيال  حماولة  اأخفقت 
يف  ���ش��ارك  ال���ذي  �شتاوفنربغ  ف��ون  الكولونيل  اأم���ا  طفيفة.  ب��ج��روح 
احلملة الإفريقية التي قادها املاري�شال اإيرفني رومل، وخ�شر اإحدى 
عينيه واإحدى يديه خاللها، فقد اأعدم رميا بالر�شا�س مع ثالثة 

من �شركائه م�شاء اليوم نف�شه.

عوا�صم

روما

برلني

مانيال

ح�ساب �سرطة لندن على 
�س للقر�سنة  تويرت يتعررّ

•• لندن-اأ ف ب:

اإىل اخرتاق ح�شابها على  اأدت  لندن لقر�شنة معلوماتية  �شرطة  تعر�شت 
موقع تويرت وبريدها الكرتوين لن�شر ر�شائل غام�شة وم�شيئة.

“تباً  مثل  من  �شكتلنديارد  يف  ال�شحافة  خدمة  من  ر�شائل  لياًل  وو�شلت 
من بني ر�شائل اأخرى مبهمة. لل�شرطة”، 

وخالل القر�شنة، دعا احل�شاب على تويرت الذي يتابعه نحو 1،22 مليون 
وهو مغني “راب” )19 عاماً( �شجن  م�شرتك، اإىل الإفراج عن “ديغا د”، 
با�شتخدام  ع�شابة  مهاجمة  ملحاولتهم  اآخ��ري��ن  اأرب��ع��ة  م��ع  املا�شي  ال��ع��ام 

م�شارب بي�شبول و�شواطر، وفق وكالة “بر�س اأ�شو�شيي�شن«.
وجرى حذف تلك الر�شائل منذ ذلك احلني.

ورّجحت �شرطة �شكتلنديارد اأّن القر�شنة مل تتخط حدود اخرتاق خدمة 
خارجية تدير اأدوات الت�شال.

بيانات  لن�شر  د�شك+  نويز  “ا�شمه +ماي  برناجماً  لندن  �شرطة  وت�شتخدم 
وفق ما اأ�شارت يف بيان. �شحافية ومن�شورات اأخرى”، 

تتعلق  الوحيدة  الأمنية  امل�شكلة  اأّن  نعتقد  احلا�شر،  الوقت  “يف  واأ�شافت 
بالو�شول اإىل ح�شابنا على +ماي نيوز د�شك+”، واأكدت اأّن “البنية التحتية 

املعلوماتية” اخلا�شة بها مل تتعر�س للقر�شنة.
وا�شتغل الرئي�س الأمركي دونالد ترامب ما ح�شل ليكرر انتقاداته لرئي�س 

بلدية املدينة �شادق خان.

درا�سة لباحثة فل�سطينية حتذر من: 

خماطر �سد النه�سة الأثيوبي على الأمن املائي امل�سري وال�سوداين

املراأة ال�سودانية توا�سل الكفاح من اأجل امل�ساواة  
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

تقول املحامية والنا�شطة احلقوقية ال�شودانية اأماين عثمان التي اأم�شت 
ب�شبب  ال�شجن  يف  ي��وم��ا  و40  ال����ربودة  ���ش��دي��دة  زن��زان��ة  يف  ���ش��اع��ات  �شبع 
تظاهرها �شد النظام ال�شوداين، ان املراأة ال�شودانية �شت�شتمر يف الكفاح من 
اأجل امل�شاواة.ويف هذا البلد الذي ت�شود فيه اأحكام تفر�س على املراأة قيودا 
كثرة با�شم ال�شريعة ال�شالمية، كانت الن�شاء يف مقدمة حركة الحتجاج 
التي اأدت اىل الطاحة بالرئي�س عمر ح�شن الب�شر الذي خلعه اجلي�س يف 

11 ني�شان ابريل 2019 بعد اأن حكم البالد 30 �شنة.
ففي 12 كانون الثاين يناير املا�شي اأقتيدت اأماين عثمان اىل اأماكن حب�س 
يف اخلرطوم. ويف ال�شودان الذي كثرا ما  “الثالجة”  انفرادي تعرف ب 

تقرتب فيه درجات احلرارة من خم�شني درجة، ي�شكل الربد ال�شديد اأحد 
منافذ  توجد  ل  الغرفة  تلك  يف  عثمان  املعار�شني.وتروي  تعذيب  و�شائل 
ول�شيء فقط هواء مكيف بدرجة تربيد ق�شوى وا�شاءة على مدار اليوم 

وكامل اأيام ال�شبوع.
وي��وج��د م��وق��ع ال��ث��الج��ة يف م��رك��ز اح��ت��ج��از ت��دي��ره اأج��ه��زة امل��خ��اب��رات ويف 
مبنى �شري على حافة النيل الزرق.اأدخل ع�شرات املنا�شلني واملتظاهرين 
عنا�شر  ي�شميه  ال��ذي  املبنى  ذل��ك  الب�شر  لنظام  ال�شيا�شيني  واملعار�شني 
املخابرات الفندق، وتقول عثمان اأنه مكان قذر.وجتري عمليات ال�شتجواب 
يف تلك الغرف املربدة جدا. واثر ال�شتجواب وبح�شب مزاج احلرا�س ي�شمح 
للموقوف باملغادرة او ينقل اىل �شجن.ولدى و�شولها تتذكر اأماين عثمان 
ثم  ان اأحد عنا�شر املخابرات هناأ رفاقه قائال “لقد ت�شيدمت احليوانة”. 

متت م�شادرة جميع اغرا�شها با�شتثناء م�شحفها.وخالل ا�شتجوابها كانت 
التظاهر  “تريدين  اأحد رجال الأم��ن قائال بتهكم  ب��ردا. وخاطبها  ترتعد 
ذلك. لجل  بو�شعنا  ما  و�شنبذل  بلغينا  فقط  اف�شل؟  بظروف  للمطالبة 

واأ�شافت “مت توقيفي يف خمالفة لكافة القوانني والخالق لين منا�شلة 
ولين اأدافع عن الن�شاء يف البالد التي ل �شوت لهم فيها.

من جانبها قالت �شلوى حممد )21 عاما( “لين امراأة ل ميكنني اخلروج 
لوحدي ول ميكنني الدرا�شة يف اخلارج ول الب�س كما اأريد.

ال��ذي نظمه  العت�شام  يف  املراأة”  “ل�شماع �شوت  يوم  كل  تتظاهر  وكانت 
املحتجون يف ني�شان ابريل اأمام مقر قيادة اجلي�س يف اخلرطوم.

ال�شودانية،  ال��ث��ورة  اأيقونة  ع��ام��ا(  )طالبة-22  �شالح  اآلء  كانت  وه��ن��اك 
وا�شتهرت بالقاء الق�شائد التي متجد بطولت املراة ال�شودانية.

•• غزة – الفجر: 

للباحثة  اأك�����ادمي�����ي�����ة  درا�������ش������ة  ح��������ذرت 
من  امل��ج��اي��دة  ف��خ��ري  ليندا  الفل�شطينية 
خماطر �شد النه�شة الأثيوبي على الأمن 

املائي امل�شري وال�شوداين .
وتناولت الدرا�شة التي حملت عنوان: “�شد 
الأمن  على  وتداعياته  الأثيوبي  النه�شة 
تناولت الآثار  املائي امل�شري وال�شوداين”، 
الأثيوبي  النه�شة  �شد  مل�����ش��روع  ال�شلبية 
القومي  الأم���ن  على  املحتملة  وتداعياته 
احتمالت  ���ش��وء  وال�����ش��وداين يف  امل�����ش��ري 

انهياره الكبرة،
 يف ظل اإ�شرار اأثيوبيا على بنائه يف نف�س 
ت�شاهم  ال��ت��ي  امل��وا���ش��ف��ات  وبنف�س  امل��وق��ع، 
املخاطر  الكثر من  ال�شد يحمل  يف جعل 
دول  على  والبيئية  وامل��ائ��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

امل�شب.
ن��ال��ت مبوجبها  ال��ت��ي  ال���درا����ش���ة  ورك�����زت 
العلوم  يف  امل��اج�����ش��ت��ر  درج������ة  ال���ب���اح���ث���ة 
ال�شبوع  ال��ق��د���س  جامعة  م��ن  ال�شيا�شية 
املا�شي ، على العالقات امل�شرية الأثيوبية 
والدور  الأثيوبية،  ال�شودانية  والعالقات 
النه�شة،  ���ش��د  ق�����ش��ي��ة  يف  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
القرن  منطقة  يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  والتغلغل 
بق�شية  ال��ع��ب��ث  الأف���ري���ق���ي، وحم��اول��ت��ه��ا 
النيل  نهر  مياه  وق�شية  ع��ام،  ب�شكل  املياه 
م�شر  على  لل�شغط  التحديد؛  وج��ه  على 
ع��ل��ى ح�����ش��ة من  ب��احل�����ش��ول  ل��ه��ا  لل�شماح 

مياه نهر النيل.
وقد اأو�شحت الدرا�شة املخاطر القت�شادية 
وال���زراع���ي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة التي 
اأثيوبيا  ا���ش��ت��م��رار  على  ت��رتت��ب  اأْن  ميكن 
الدرا�شات  من  العديد  وف��ق  ال�شد  بناء  يف 
التي قامت بها �شركات ومكاتب ا�شت�شارية 
اأنَّ  معظمها  يف  خل�شت  عاملية،  وهند�شية 
الأمن  على  كبرة  تداعيات  النه�شة  ل�شد 
احتمال  مع  وال�شوداين،  امل�شري  القومي 
انهيار ال�شد، �شواًء ب�شبب حدوث زلزل يف 
املنطقة التي تعترب منطقة ن�شطة حلركة 

الزلزل، اأو ب�شبب تراكم كميات كبرة من 
اأكرث من  املياه  الطمي؛ ما يرفع من�شوب 

قدرة ال�شد على التحمل.
الو�شفي  املنهج  الدرا�شة  ا�شتخدمت  وقد 
التحليلي؛ لو�شف وحتليل املوقف امل�شري 
اأثيوبيا  ال�����ش��د، واأه����داف  وال�����ش��وداين م��ن 
اللعب  اإ�شرائيل  وحماولة  ال�شد،  بناء  من 
الإ�شرائيلي  النه�شة، والتعاون  بورقة �شد 

الأثيوبي يف كثر من املجالت .

خطر حقيقي 
ي�شكل  النه�شة  ���ش��د  ان  ال��ب��اح��ث��ة  وق��ال��ت 
خ���ط���ًرا ا���ش��رتات��ي��ج��ًي��ا ع��ل��ى الأم�����ن املائي 
وال�شوداين،  امل�����ش��ري  ال��ق��وم��ي  والأم������ن 
التي  ال�شلبية  والآث���ار  للتداعيات  نتيجة 
�شوف ترتتب على بنائه يف املوقع املخ�ش�س 
من  الكثر  حتمل  التي  املوا�شفات  بنف�س 

الأخطاء الهند�شية والفنية.
ح��ي��ث ي��ج��م��ع اخل������رباء ع��ل��ى وج�����ود اآث����ار 
م�شر،  على  النه�شة  ل�شد  مدمرة  كارثية 
تخزين  عملية  وب���دء  ت�شغيله  عند  ���ش��واًء 
املياه وتفاقم الأزمات مع مرور الوقت بعد 
الت�شغيل؛ فالآثار �شوف تكون كارثية حال 
�شقوطه وانهياره؛ لوجود احتمالت كبرة 

لنهيار ال�شد.
واو�شحت الباحثة ان ق�شيُة �شد النه�شة 
القومي  ل����الأم����ن  ك����ب����ًرا  حت����دًي����ا  مت���ث���ل 
امل�شري؛ ب�شبب العديد من العوامل؛ منها 
وحماولتها  الأثيوبية  باملماطلة  يتعلق  ما 
على  جديدة  حقائق  وتثبيت  الوقت  �شراء 
اأو ما  الأر�س عرب �شيا�شة ت�شكيل اللجان، 
يتعلق باملوقف ال�شلبي لنظام الب�شر من 

ال�شد،
ورقة  ا�شتخدام  اإ�شرائيل  ملحاولة  اإ�شافًة   
ال�شد للتاأثر على الأمن القومي امل�شري 

عرب �شيا�شة خلق الأزمات.
املجايدة  فخري  ليندا  الباحثة  وخل�شت 
اىل ان اأثيوبيا ت�شعى ل�شتخدام ق�شية �شد 
�شبيل  يف  موؤثرة  اإقليمية  كورقة  النه�شة 
ق�شايا  يف  رئي�شًيا  متحكًما  نف�شها  جعل 

املياه والتنمية يف منطقة القرن الأفريقي، 
النه�شة تتجاوز  ما يجعل من ق�شية �شد 
الأب���ع���اد ال��ت��ن��م��وي��ة لأب���ع���اد اأخ�����رى تتعلق 
اإق��ل��ي��م��ي��ة اأخ������رى تريد  مب�����ش��ال��ح ق����وى 
م��ن خ��الل ق�شية  ال��ق��اه��رة  ال�شغط على 

املياه.
القوة  مكامن  بتفعيل  ال��درا���ش��ة  واأو���ش��ت 
امل�شرية والعربية يف مواجهة م�شروع �شد 
الأمن  على  اخلطرة  وتداعياته  النه�شة 
عن  والبحث  وامل�����ش��ري،  العربي  القومي 
ح��ل��ول اإب��داع��ي��ة ل��ت��وف��ر م�����ش��ادر جديدة 
للمياه، وعمل م�شاريع يف دول املنبع تخدم 
دول ح��و���س ال��ن��ي��ل، م��ث��ل: ���ش��راء وزراع���ة 
اأرا�ٍس يف دول املنبع، وتر�شيد ال�شتهالك، 
وعدم الإ�شراف يف ا�شتخدام املاء، واإ�شالح 
ن��ظ��م ال���ري امل�����ش��ري، وا���ش��ت��خ��دام اأنظمة 
الري احلديث؛ مما يوفر الكثر من املياه 

املهدرة.
وتناولت هذه الدرا�شة ماهّية �شد النه�شة 
اأثيوبيا  دول�����ة  ت�����ش��ع��ى  ال�����ذي  الأث���ي���وب���ي 
بهدف  الأزرق؛  النيل  مياه  على  لإقامته 
توليد الطاقة الكهربائية، عرب ا�شتعرا�س 
ومو�شفاته،  وخ�شائ�شه  ال�����ش��د،  تعريف 
وتكلفته،  له،  الإنتاجية  والطاقة  ومكانه، 
والفائدة  الإن�شاء،  عن  امل�شوؤولة  وال�شركة 
الأ�ش�س  ال���درا����ش���ة  وح����دد  م��ن��ه،  امل���رج���وة 
الدولية  الأن��ه��ار  مل��ي��اه  املنظمة  القانونية 
نهر  مل��ي��اه  املنظمة  ال��دول��ي��ة  والت��ف��اق��ي��ات 
ال���ن���ي���ل، اأ����ش�������س اخل�����الف ب���ني الأط������راف 

املعنية.
امل�شرية  العالقات  على  الدرا�شة  ورك��زت 
ل�شد  ال�شلبية  والن��ع��ك��ا���ش��ات  الأث��ي��وب��ي��ة 
اأ�شاًل  املتوترة  النه�شة على عالقة م�شر 
ا�شتعرا�س  ع��رب  اأف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن��وب  ب����دول 
�شد  بناء  اأثيوبيا من م�شروع  دولة  موقف 
النه�شة واملربرات التي طرحتها يف �شياق 
اإبراز  ال��درا���ش��ة  وح��اول��ت  امل�����ش��روع،  تنفيذ 
اأنظمة  خ��الل  املختلفة  امل�شرية  امل��واق��ف 
ال�شاأن  اإدارة  ع��ل��ى  ت��ع��اق��ب��ت  ال��ت��ي  احل��ك��م 
امل�����ش��ري خ���الل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، وهي 

�شيناريوهات  واأو���ش��ح��ت  الأزم����ة،  ���ش��ن��وات 
امل�����ش��ري��ة الأث��ي��وب��ي��ة يف �شوء  ال��ع��الق��ات 

ا�شتمرار اخلالفات، 
ح��ت��ى ع��ق��ب ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ذك��رة اإعالن 
ال�شلبية  والآث��ار  التداعيات  املبادئ، وحدد 
على  ال�����ش��د  ت�شغيل  عملية  م��ن  امل��ت��وق��ع��ة 
من  امل�شرية  والبيئة  امل�شري  القت�شاد 

خمتلف اجلوانب. 
كما تناولت الدرا�شة العالقات الإ�شرائيلية 
ن�شاأت  ع���ق���ب  ب��������داأت  ال����ت����ي  الأف����ري����ق����ي����ة 
الأثيوبية  وال��ع��الق��ات  مبا�شرة،  اإ�شرائيل 

الإ�شرائيلية، 
وم�����رت�����ك�����زات ه������ذه ال����ع����الق����ات وال��������دور 
النيل،  ن��ه��ر  م��ي��اه  ق�شية  يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
بالن�شبة  ال��ن��ه�����ش��ة  ���ش��د  ق�����ش��ي��ة  واأه��م��ي��ة 
يف  الإ�شرائيلي  ال���دور  وت��اأث��ر  لإ�شرائيل، 
ق�شية مياه نهر النيل على الأمن القومي 

امل�شري وال�شوداين. 

 تو�سيات وحلول
واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن هناك العديد من 
اأْن ت�شكل  ال��ت��ي مي��ك��ن  امل��ق��رتح��ة  احل��ل��ول 
ال�شد  تداعيات  من  للحد  اإ�شافية  طرًقا 
وال�شوداين،  امل�شري  القومي  الأم��ن  على 
والت�شحر،  اجل���ف���اف  م�شكلة  وم��واج��ه��ة 
اأزم��ة حلل م�شكلة �شد  امل�شاعدة يف جت��اوز 

النه�شة الأثيوبي، ومنها:
ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة حم���ور   -
حو�س النيل، والبحث عن حلول من�شفة 

التعاون  وت��ع��زي��ز  ال��ن��ه�����ش��ة،  ���ش��د  لق�شية 
م�شاريع  واإق��ام��ة  النيل،  ح��و���س  دول  ب��ني 
تخدم  امل��ن��ب��ع  ودول  اأث��ي��وب��ي��ا  يف  م�شرتكة 
دول حو�س النيل وتعزز التعاون والتبادل 

التجاري.
تر�شيد  ����ش���ي���ا����ش���ة  ت���ف���ع���ي���ل   -
ال������ش�����ت�����ه�����الك، وع����������دم ال���������ش��������راف يف 
امل��ي��اه، واإ���ش��الح نظم الري  ا���ش��ت��خ��دام��ات 
امل�شري، وا�شتخدم اأنظمة الري احلديث؛ 

مما يوفر الكثر من املياه املهدرة.
بني  م�����ش��رتك��ة  اإدارة  اإن�������ش���اء   -
م�شر وال�شودان؛ من اأجل ان�شاء حمطات 
م�شاريع  وف��ت��ح  دول��ي��ة  مبوا�شفات  حتلية 

ا�شتثمارية تخدم البلدين.
-  ينبغي على احلكومة امل�شرية 
املائية؛  الب�شرية واملوارد  ت�شخر طاقاتها 
ق��ن��وات مائية تربط بني  م��ن خ��الل عمل 
مناطق  اإق��ام��ة  يف  وا�شتغاللها  ال��ب��ل��دي��ن، 
تعاون  خ��الل  م��ن  البلدين  تخدم  زراع��ي��ة 

م�شرتك بينهما.
يف حالة ا�شتمرار الأزمة بدون   -
حل �شيا�شي عرب اللجان املختلفة يتوجب 
ق�شية  ت��دوي��ل  على  العمل  ال��ق��اه��رة  على 
الأثيوبية  املماطلة  ملواجهة  النه�شة؛  �شد 
وال�شتمرار يف �شيا�شة �شراء الوقت فر�س 
الق�شية  رف��ع  الأر����س، عرب  احلقائق على 
الدولية،  ال��ع��دل  وحمكمة  الأم���ن  ملجل�س 
وال�شتقرار  الأم����ن  ت��ه��دد  ق�شية  ه��ا  ب��ع��دِّ

الدوليني.  

اآثار كارثية مدمرة لل�سد عند ت�سغيله وبدء عملية تخزين 
املياه وتفاقم الأزمات مع مرور الوقت 

لبد من تنمية حمور حو�س النيل، والبحث عن حلول 
من�سفة لق�سية ال�سد، وتعزيز التعاون بني دول حو�س النيل

اثناء املناق�شةمناق�شة الدرا�شة الكادميية

الباحثة ليندا املجايدة

مع هيئة 
التدري�س 

عقب 
ح�شولها 

على 
الدرجة 
العلمية
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عربي ودويل

ــــرب حمــاكــمــة �ــســيــا�ــســيــة يف  اأك
البالد

    م��ق��ت��ل ال�����ش��اب ال��ي��ون��اين، انتهى 
ت��ظ��اه��روا بعدم  ال��ذي��ن  بفتح ع��ي��ون 
الذهبي.  ال��ف��ج��ر  ميثله  م��ا  م��ع��رف��ة 
ويف  اعتقالت،  وج��رت  التحقيق،  مت 
اأكرب  انطلقت   2015 اأب��ري��ل   20
هدفها  البالد،  يف  �شيا�شية  حماكمة 
يعمل  ال���ذه���ب���ي  ال��ف��ج��ر  اأّن  ت��ب��ي��ان 
كمنظمة اإجرامية: ومّت احلكم على 
الزعيم  منهم  �شخ�شا،  و�شتني  ت�شع 

والعديد من كوادر احلزب.
“املحاكمة  ي��ن��دث��ر، ف���ان  ل��ئ��ن مل      
�شقوط  يف  اأ����ش���ا����ش���ي���ا  دورا  ل��ع��ب��ت 
دمييرتي�س  يرى  الذهبي”،  الفجر 
يف  املتخ�ش�س  ال�شحفي  ب�����ش��ارا���س، 
امل���ت���ط���رف، وم����وؤل����ف كتاب  ال��ي��م��ني 
الأ�شود  ال��ك��ت��اب   - ال��ذه��ب��ي  ‘الفجر 
اليوناين’،  الفا�شي  ال��ن��ازي  للحزب 
من  ����ش���ن���وات  “اأربع  اأّن  ��ح��ا  م��و���شّ
اأي�شا  ولكن  ال��دع��م  ه��ّزت  املحاكمة، 

تنظيم احلزب«.
    خ�����ش��ر احل����زب اأك����رث م���ن ن�شف 
 2015 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  ناخبيه يف 
على  احل��ف��اظ  يف  وف�شل   ،2019 و 
و�شاهد  اليوناين،  الربملان  يف  نوابه 
من  العديد  تنهار.  وه��ي  موؤ�ش�شته 
ايواني�س  مثل  بنف�شها،  ن��اأت  الكوادر 
لغ���و����س، ال��ن��ائ��ب الأوروب�������ي، الذي 
الذهبي.  الفجر  ان�شحابه من  اأعلن 
وخ�شر النواب ال�شابقون ح�شانتهم، 
ويف غياب الدعم ال�شعبي، “حاول كّل 
واحد اإنقاذ جلده”، وفقا لل�شحفي.   
ان��ت��خ��اب��ي��ة من  ق��اع��دة  “اإن  وت���اب���ع: 
7 ب��امل��ئ��ة، ل مت��ّث��ل ح��رك��ة ق��وي��ة. ل 
الطابع  يف  الناخبني  جميع  ي�شارك 
النازية،  العنيف، ولي�شوا جميعا مع 
لكنهم اعتربوا انه من املهم اأن يكون 
مثل ه��ذا احل��زب ممّثال يف الربملان 
يف  ال�شيا�شي”،  ال��ن��ظ��ام  ل��زع��زع��ة 
فرتة اأزم��ة.   ول �شك اأّن ال�شتقرار 
والعودة اإىل الثنائية احلزبية، حول 
الدميقراطية  ك��ب��ر،  مييني  ح���زب 
اجلديدة، وحزب الي�شار الراديكايل، 
�شغرة  م�شاحة  �شيرتك  ���ش��ري��زا، 
لربوز تنظيم يطرح نف�شه مناه�شا 
دمييرتي�س  راأي  ه��و  ه���ذا  ل��ل��ن��ظ��ام، 
فيينا،  جامعة  يف  امل��وؤرخ  كو�شوري�س، 
وم���وؤل���ف ال��ع��دي��د م���ن ال��ك��ت��ب حول 

الفا�شية يف اليونان.
اإّن نتائج النتخابات الت�شريعية       
ب��ه��ا حزب  ف����از  ال���ت���ي  ي���ول���ي���و،   7 يف 
 39“ اجل�����دي�����دة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
اأمام �شريزا “31 باملئة”،  باملئة” ، 
رئي�شيني.  قطبني  “ا�شتقرار  تعك�س 
الطبقة  احل��ال��ة، ل حتتاج  ه��ذه  ويف 
الفجر  م��ث��ل  ح���زب  اإىل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

يحلل املوؤرخ. الذهبي”، 
روابط  اليمني،  واأق�سى  اليمني 

مل تنقطع
لدمييرتي�س  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ول���ك���ن     
ال��ن��ت��ائ��ج وزوال  ه����ذه  ك��و���ش��وري�����س، 
حزب النازيني اجلدد تقريبا ل تعني 
“بالتاأكيد نهاية اليمني املتطرف يف 
واإمنا تكّيف واإعادة ت�شّكل  اليونان”، 

على الأكرث.
الفجر  ن��اخ��ب��ي  م���ن  “جزء  اإّن      
الدميقراطية  اإىل  حت���ول  ال��ذه��ب��ي 
اجلامعي،  ي���الح���ظ  اجلديدة”، 
الروابط  اإىل  النعطاف  هذا  ُمعيدا 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل�����ش��ت��م��رة ب��ني احلزب 
التيارات  وخمتلف  الكبر  اليميني 
منذ  ال��ب��الد  يف  امل��ت��ط��رف��ة  اليمينية 

نهاية احلرب العاملية الثانية.
    جت�����ّش��د ه����ذا ب���داي���ة يف احل���رب 

الدولة  اإدارة  يف  ال��ت�����ش��ل��ط  اأ���ش��ك��ال 
؛ واأج���ن���دة ل��ي��ربال��ي��ة ج���دي���دة على 
و�شعبوية  الق���ت�������ش���ادي؛  امل�����ش��ت��وى 
يف  ال��ه��وي��ة  �شيا�شات  ت�شع  اأ�شولية 
املقدمة ».    هل مبا يقود اإىل و�شف 
فا�شية؟  ب��اأن��ه��ا  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة 
الفا�شية،  ع��ن  التحدث  ميكننا  “ل 
التي لها معنى حمدد، تعّدل فيليبا 
نقول  دعنا  ولكن  ت�شات�شي�شتافرو، 
اأن بع�س العنا�شر ميكن اأن تنّبهنا: 
و�شائل  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  ال��رغ��ب��ة يف 
ال�شركات  مهمة  وتي�شر   ، الإع���الم 
هجرة  �شيا�شة  واع��ت��م��اد   ، ال��ك��ربى 
�شارمة«.   ففي �شياق اأوروبي ي�شهد 
ع����ودة ال��ي��م��ني امل��ت�����ش��دد، ل ب���د من 
متييز حزب الدميقراطية اجلديدة 
عن النموذجني الإيطايل واملجري. 
ميت�شوتاكي�س  كرياكو�س  ح��زب  اإن 
كبرة،  �شيا�شية  ل��ع��ائ��ل��ة  ال���وري���ث   ،
مناه�شة  وت��������ر  ع����ل����ى  ي���ل���ع���ب  ل 
احلمائية  ويرف�س  ال�شتبل�شمنت، 
م�شاندا  نف�شه  ويقدم  القت�شادية، 

لأوروبا.
احلل اليوناين

ال�����ش��ي��ا���ش��ي، احتله  ال��ف�����ش��اء     ه���ذا 
ح�������زب ج����دي����د دخ�������ل ال������ربمل������ان يف 
ال���ي���ون���اين. فقد  ي���ول���ي���و: احل����ل   7
اأ���ش��ب��ح ه��ذا احل���زب ال��ق��وم��ي، الذي 
فيلوبولو�س  ك���ري���اك���و����س  اأ���ش�����ش��ه 
ال�شيا�شي  التنظيم    ،2016 ع���ام 
اخل��ام�����س يف ال��ب��ل��د ب��ح�����ش��ول��ه على 

ع�شرة مقاعد يف الربملان.
�شابق يف حزب  ��ا ع�شو  اأي�����شً وه��و     
ال�شعبية  الأرث���وذك�������ش���ي���ة  امل�������ش���رة 
اأدوني�س  ����ش���ب���ري���دون  و����ش���دي���ق   ،
اإىل  �شهرته  وت��ع��ود   ، ج��ورج��ي��ادي�����س 
برامج عرو�س بيع تليفزيونية ملواد 
باطنية تبثها قنوات حملية. فهناك 
يبيع “ر�شائل للم�شيح مكتوبة بخط 
من  طبية  نباتية  ومنتجات  اليد”، 
ج��ب��ل اآث���و����س، وه���ي �شبه ج��زي��رة يف 
���ش��م��ال ال��ي��ون��ان ت�����ش��م ال��ع��دي��د من 
الأديرة املمنوعة عن الن�شاء - ومكان 

مقد�س لالأرثوذك�شية.
   وا����ش���ت���ف���اد، خ�����ش��و���ش��ا، م���ن تلك 
التاريخ  يف  دورات  لتدري�س  الربامج 
لالأغبياء،  ال���دول���ي���ة  وال����ع����الق����ات 
الأ�شماء  ذات  لأع��م��ال��ه  ول��ل��رتوي��ج 
موت   ، دمها  تفقد  )اليونان  املثرة 
الأم��ة(.   وبا�شتعارة خطاب ترامب، 
اأوروب����ا  “لنجعل  ���ش��ع��ار  وا���ش��ت��خ��دام 
يعزف  اأخرى”،  م�����رة  م�����ش��ي��ح��ي��ة 
و�شائل  رف�������س  ع��ل��ى  ف��ي��ل��وب��ول��و���س 
املوؤامرة،  ن��ظ��ري��ات  ومن���و  الإع�����الم، 
ل���ي���ت���م���وق���ع ك��ح�����ش��ن ����ش���د ال���ق���وى 
اإن������ه يثر  اخل����ارج����ي����ة وال����ه����ج����رة. 
املخاوف باأ�شلوب مبا�شر جدا، ويلعب 
على �شعور ال�شحية التقليدي لدى 
اليونانيني، ك�شامن لهوية يف خطر.   
وج���ه اخل�شو�س،  ع��ل��ى  ي��ري��د  وه���و 
اأمتار”  �شتة  ب��ارت��ف��اع  “جدار  ب��ن��اء 
على احلدود مع تركيا، وطرح حكم 
الإع��������دام ع��ل��ى ال����ش���ت���ف���ت���اء، وط���رد 
املنظمات غر احلكومية املوجودة يف 
الإقليم، وترحيل جميع “املهاجرين 

غر ال�شرعيني«...
“الدميقراطية  غ�������رار  وع����ل����ى     
“احلل  ا�����ش����ت����ف����اد  اجلديدة”، 
“الفجر  ���ش��ق��وط  م���ن  اليوناين” 
الربملان،  اإىل  ل��ل��دخ��ول  الذهبي” 
وهذا دليل على اأن اليمني املتطرف 
مل ميت يف اليونان.. لقد غّر بدلته 

فقط.
--------------------------

عن �سليت اف ار

الربملان اليوناين.. حزب متطرف جديد يدخل احللبة ناخبو الفجر الذهبي �شوتوا للدميقراطية اجلديدة

كرياكو�س فيلوبولو�س يحلم بجدار وطرد املهاجرين

الفجر الذهبي خارج اللعبة

ماكي�س فوريدي�س من التطرف اىل الوزارة

رئي�س احلكومة اجلديد.. زعيم الدميقراطية اجلديدة

وفتح   ،”1949-1946“ الأهلية 
ال�شتقرار  ع���دم  م��ن  ط��وي��ل��ة  ف���رتة 
فجبهة  ال����ي����ون����ان.  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
وه�����ي حركة  ال���وط���ن���ي،  ال���ت���ح���ري���ر 
الحتالل  ظ���ل  يف  ق���وي���ة  م���ق���اوم���ة 
تت�شدى   ، ال�����ش��ي��وع��ي��ون  اأ���ش�����ش��ه��ا  
امللكية  ال���ق���وات  ال��ت��ح��ال��ف،  ل���ق���وات 
التي  والأم���ري���ك���ي���ة  وال���ربي���ط���ان���ي���ة 
من  ال�شيوعيني  منع  على  حت��ر���س 
معتمدين  ال�شلطة  على  ال�شتيالء 
املتطرفة  اليمينية  امليلي�شيات  على 
واملتعاونة لهزم قوى الي�شار، واإدخال 

نظام ملكي برملاين.
   كانت احل�شيلة ثقيلة )150 األف 
قتيل( ، وتركت ندوبا عميقة يف اأداء 

النظام ال�شيا�شي اليوناين.
   تاأ�ش�س الحتاد الوطني الراديكايل، 
الدميقراطية  ح�����زب  ���ش��ل��ف  وه�����و 
اجلديدة، عام 1956 على يد رئي�س 
الوزراء كون�شتانتينو�س كارامانلي�س. 
اليمني  ، دمج  “بعد احلرب الأهلية 
يف جهاز الدولة �شخ�شيات مناه�شة 

    »من املثر لالهتمام اأن نالحظ 
اجل��دي��دة رحبت  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اأن 
بفوزها بف�شل اندماج ناخبي الفجر 
ال���ذه���ب���ي. وه�����ذا ي����دل ع��ل��ى اأن�����ه ل 
ت���زال ه��ن��اك ات�����ش��الت م��ع الأح���زاب 
 ،“ اليونان  يف  املوجودة  الراديكالية 
ت�شاتزي�شتافرو،  فيليبا  ت��ق��ول  كما 
ال�شيا�شية  للعلوم  م�شاعدة  اأ���ش��ت��اذة 
باأثينا،  ك��اب��ودي�����ش��رتي��ان  ج��ام��ع��ة  يف 
الهيلينية  امل���وؤ����ش�������ش���ة  يف  وب���اح���ث���ة 
واخلارجية.  الأوروب����ي����ة  لل�شيا�شة 
قنوات  “هناك  ق���ائ���ل���ة:  وت���وا����ش���ل 
ت��وا���ش��ل، ون�����ش��ر اأي��دي��ول��وج��ي مييل 

اإىل تطبيع اليمني املتطرف«.
   اإن �شقوط الفجر الذهبي، وانفتاح 
على  اجل��دي��دة  الدميقراطية  ح��زب 
ميني  ب��ت��ج��م��ي��ع  “�شمحا  مي���ي���ن���ه، 
مناه�س لالأجانب، وميني �شعبوي- 
قومي، وميني و�شط ليربايل” حتت 

نف�س الت�شمية، تقول الباحثة.
ال�شيا�شي  اخلليط  ه��ذا  وي��رت��ك��ز      
“�شكل من  اأع����م����دة:  ث���الث���ة  ع���ل���ى  

    حّل حزب الدميقراطية اجلديدة 
الراديكايل  ال��وط��ن��ي  الحت���اد  حم��ل 
عنا�شر  ان�شهار  لكن   ،1974 ع��ام 

اليمني املتطرف داخله مل تتوّقف.
على رماد التنظيم الأرثوذك�سي

اإن�شاء  احل������زب  “يريد  ال����ي����وم،     
ت�شم  م�����ا،  ح����د  اإىل  ك����ب����رة  ك���ت���ل���ة 
والقومية،  امل��ح��اف��ظ��ة  ال��ق��وى  �شتى 
ال�شيا�شيني  من  العديد  فيها  وجند 
يقول  كما  املتطرفني”،  اليمينيني 
�شبريدون   ، بينهم  من  الأكادميي. 
رئي�س  نائب  جورجيادي�س،  اأدوني�س 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة اجل����دي����دة وال�����ذي 
ع��نّي يف الآون��ة الأخ��رة وزي��ر النمو 
كرياكو�س  حكومة  يف  وال�شتثمار 

ميت�شوتاكي�س اجلديدة.
    لقد كان مذيًعا تلفزيونًيا لفرتة 
امل�شرة  ح������زب  حل�������ش���اب  ط���وي���ل���ة 
الأرث����وذك���������ش����ي����ة ال�������ش���ع���ب���ي���ة، ح���زب 
 2000 ع��ام  اأ�ش�شه  متطرف  قومي 
ك���ارات���زاف���ري�������س، وهو  غ��ي��ورغ��و���س 
كان  واإذا  �شابق.  جديد  دمي��ق��راط��ي 

ل��ل�����ش��ي��وع��ي��ة ب�������ش���دة، وال���ع���دي���د من 
يقول  املتطرف”،  اليمني  عنا�شر 

دمييرتي�س كو�شوري�س.
   ويف مرحلة ظل فيها ال�شتقطاب 
مت  وح��ي��ث  ل��ل��غ��اي��ة،  ق��وي��اً  ال�شيا�شي 
وقمع  ال�������ش���ي���وع���ي  احل�������زب  ح���ظ���ر 
العديد من املنظمات الي�شارية، فاإن 
دائًما  “عاجزا  ظ��ل  ال����وزراء  رئي�س 
اإن  العنا�شر”.  ه���ذه  اإخ�����ش��اع  ع��ل��ى 
 ، لمباركي�س  غريغوري�س  اغ��ت��ي��ال 
 ، املوحد  الدميقراطي  الي�شار  نائب 

يف مايو 1963، يربز ذلك.
    ا�شتمرت مرونة احل��زب اليميني 
اأق�شى  جت����اه  ال��ك��ب��ر  اجل���م���ه���وري 
اليمني بعد ديكتاتورية الكولونيالت 
“مع �شقوط   .”1974  -1967“
ال��ع�����ش��ك��ر، مّت ت��ع��م��ي��م الإف������الت من 
ال�����ع�����ق�����اب، ي�������ش���ي���ف دمي���ي���رتي�������س 
ك��و���ش��وري�����س،  وك���ان���ت ت��ن��ق��ي��ة جهاز 
وبا�شتثناء  للغاية،  جزئية  ال��دول��ة 
ب��ع�����س ال���دع���اوى ال��ق�����ش��ائ��ي��ة ، ظل 

الهيكل كما هو ».

اأ�شبح  ال�����ش��ع��ب��ي��ة،  الأرث���وذك�������ش���ي���ة 
الدميقراطية  يف  م��ه��م��ة  �شخ�شية 
الذي  فوريدي�س،  ماكي�س  اجلديدة، 

عنّي قبل اأيام وزيرا للزراعة.
   ا�شتهر بن�شاطه يف الحتاد ال�شيا�شي 
اأن�شاأه  ، وه��و ح��زب فا�شي  ال��وط��ن��ي  
بابادوبولو�س،  ال�����ش��اب��ق  ال��دك��ت��ات��ور 
��ا من�شب  وه����ذا ال����ذي ي�����ش��غ��ل اأي�����شً
الدميقراطية  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث 
اجلديدة، �شارك يف �شبابه يف حمالت 
خ�شومه  ���ش��د  ب��ال��ف��اأ���س-   - عقابية 

ال�شيا�شيني.
    ول��ئ��ن ي��ن��ك��ر ه���ذا امل��ا���ش��ي اليوم، 
وكراهية  ال���ن���ازي���ة  ال��ت��ح��ي��ات  ف�����اإن 
الأج���ان���ب راف��ق��ت ف���رتة ط��وي��ل��ة من 
فوردي�س.  ملكي�س  ال�شيا�شية  احلياة 
واأع��ل��ن��ت اإ���ش��رائ��ي��ل اأن��ه��ا ل��ن تتعاون 
م��ع وزي���ر ال���زراع���ة، يف ح��ني اأعربت 
اليهودية  اللجنة املركزية للجاليات 
يف ال��ي��ون��ان ع���ن ق��ل��ق��ه��ا ب�����ش��اأن هذا 

التعيني.
»قنوات توا�سل«

جورجيادي�س،  اأدوني�س  �شبريدون 
قد اتخذ م�شارا معاك�شا عام 2012 
حلزب  النتخابية  الإخفاقات  بعد   ،
ال�شعبية،  الأرث���وذك�������ش���ي���ة  امل�����ش��رة 
التقليدي  احل��زب  اإىل  انتقاله  ف��اإن 
�شرة  ب��ن��اء  اإ�شرتاتيجية  يف  يتنزل 
كتاب  م��وؤل��ف  فهو  �شيا�شية.    ذات��ي��ة 
اجلن�شي  ال�������ش���ذوذ  “اأ�شاطر  ع���ن 
ودح�س  القدمية”،  ال���ي���ون���ان  يف 
البوليتكنيك  ملدر�شة  القاتل  القمع 
على  وي���رك���ز   ،1973 ن��وف��م��رب  يف 
اليهود.   وبالإ�شافة اإىل ت�شريحاته 
التي  الن�شر  دار  اأ���ش��درت   ، الوقحة 
لل�شامية،  م��ع��ادي��اً  من�شوراً  ميلكها، 
كتبه  “اليهود: احلقيقة الكاملة” ، 
منّظر   ، ب��ل��وف��ري�����س  كون�شتنينو�س 
الفا�شيني  م���ن  ك��ب��ر  اأي��دي��ول��وج��ي 
ديكتاتورية  نظرية  ووا���ش��ع  اجليد، 
انتخاب  مت  وال���ذي   - الكولونيالت 
اب����ن����ه م������وؤخ������را ن����ائ����ب����اً ع�����ن ح����زب 

الدميقراطية اجلديدة.
اآخ����ر ع���ن ح���زب امل�شرة      م��ن�����ش��ق 

- �سقوط الفجر الذهبي وانفتاح حزب الدميقراطية اجلديدة على ميينه �سمحا بتجميع م�ستقات اليمني حتت الت�سمية نف�سها 

- على غرار “الدميقراطية اجلديدة”، ا�ستفاد “احلل اليوناين” من �سقوط “الفجر الذهبي” للدخول اإىل الربملان

- با�ستخدام �سعار “لنجعل اأوروبا م�سيحية مرة اأخرى” يتموقع احلل اليوناين كح�سن �سد القوى اخلارجية والهجرة

»الفجر الذهبي«.. لن ينبلج م�ستقبال:

اليونان: اليمني املتطرف ل يندثر، واإمنا يغريرّ جلده...
•• الفجر - خرية ال�صيباين

ا�ستمر الت�سويق حتى وقت متاأخر من م�ساء يوم 7 يوليو. وبـ 
93 باملئة من الأ�سوات التي جمعها يف النتخابات  2 فا�سلة 
باملئة   3 اإىل  الو�سول  يف  الذهبي  الفجر  ف�سل  الت�سريعية، 
الالزمة لدخول الربملان اليوناين. موجة من الرتياح بعد 

مقاعد  على  اجلدد  النازيني  حزب  جلو�ض  من  �سنوات  �سبع 
الربملان.

الفجر  دخــل  طويلة،  لفرتة  �سري  �سبه  �سغري،  تنظيم      
القت�سادية  الأزمــة  بف�سل   2012 عام  الربملان  الذهبي 
تدابري  خنقته  �سعب  ياأ�ض  وتر  على  عازفا  والجتماعية، 
التق�سف، ومعلقا الذنب على م�سجب الأجانب الذين جاوؤوا 

نيكولو�ض  اأ�س�سه  ــذي  ال ــزب  احل اليونانيني،  خبز  ــل  لأك
من  باملئة   7 يــقــارب  مــا  على  ل  حت�سّ ميت�سالولياكو�ض، 
الأ�سوات، وثمانية ع�سر مقعدا يف انتخابات يونيو 2012.   
يف  ر�سيده  اجلدد  النازيني  حزب  اأكد  �سنوات،  ثالث  وبعد 
ت�سريعية �سبتمرب عام 2015، حمافظا على ح�سور مهّم يف 

الربملان.

النتخابية  والنجاحات  العن�سري،  اخلطاب  حترير  اإّن     
اأعطت موؤيديه ال�سعور بالقوة والإفالت من العقاب. طيلة 
والن�سطاء  املهاجرين  �سد  الهجمات  ت�ساعفت  الفرتة،  تلك 
عام  �سخ�سان  وقتل  الجتماعية،  واملــراكــز  الي�ساريني 
2013: �ساهزاد لقمان عامل مهاجر باك�ستاين، 27 عاما، و 

بافلو�ض في�سا�ض، مغني الراب املناه�ض للفا�سية، 34 عاما.

- يرتكز اخلليط ال�سيا�سي اجلديد على الت�سلط يف اإدارة 
الدولة، واأجندة ليربالية اقت�سادية، و�سعبوية اأ�سولية

- ل يلعب حزب كريياكو�س على وتر مناه�سة النظام، 
ويرف�س احلمائية القت�سادية، وي�ساند اأوروبا
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وزير البنية التحتية : الإمارات اأعدت نف�سها لإعادة الرت�سح لفئة » ب « فى البحرية الدولية
••لندن-وام:

تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  التقى 
الهيية الحتادية للموا�شالت الربية  اإدارة  التحتية رئي�س جمل�س  البنية 
“املنظمة  ع��ام  اأم���ني  ل��ي��م،  ب�شعادة كيتاك  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  وال��ب��ح��ري��ة 
البحرية الدولية مبقر املنظمة فى العا�شمة الربيطانية لندن حيث جري 
النقل  املنظمة فى جمال  به  الذي تقوم  الهام واملحوري  ال��دور  ا�شتعرا�س 

البحرى وعدد من الق�شايا واملو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.
وقال معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي اإن دولة الإمارات 
اهتمام  موؤكدا  الفئة ب  املنظمة عن  ملجل�س  الرت�شح  لإع��ادة  نف�شها  اأع��دت 
الم��ارات ب�شكل عال برت�شيخ مفاهيم واآليات الأمن وال�شالمة يف القطاع 

البحري.واأ�شار معاليه اإىل اأن طموحنا اأكرب من اأن نكون اأع�شاء يف جمل�س 
بع�شويتنا  متكينا  الأك��رث  والعربية  الآ�شيوية  ال��دول��ة  نعد  حيث  املنظمة 
للوجود  الأوىل  الأوروب��ي��ون وتلك خطوتنا  اإل  ملا ي�شلها  التي  الفئة ب  يف 
فيها  فعال  ب�شكل  وامل�شاهمة  اإدارات��ه��ا  على  قادرين  اأبناءنا  لأن  املنظمة  يف 
وثيقة  ال��دول��ة  املنظمة.وقدمت  ق��ي��ادات  اأب��ن��اوؤن��ا من  يكون  لأن  ن�شعى  ل��ذا 
على  تعديالت  اإدخ��ال  اق��رتاح  الجتماع ومت  للمجل�س خالل  الإ�شالحات 
اتفاقية املنظمة البحرية الدولية كما قدمت وثيقة اأخرى عن الت�شويت 
الإلكرتوين /الت�شويت الإلكرتوين/، وهو بديل فعال من حيث الفعالية 
على  ع��ام  بكل  والت�شويت  املنظمة  لنتخابات  النتائج  اإجن��از  يف  وال�شرعة 
التقليدية  ال��ي��دوي  الت�شويت  ب���اإج���راءات  م��ق��ارن��ة  امل��ط��روح��ة  ال���ق���رارات 
حيث  العاملي  البحري  اليوم  ا�شت�شافة  الإم��ارات  دول��ة  احلالية.واقرتحت 

تدعم الإمارات روؤية املجل�س بتمكني ودعم املراأة يف العمل بالقطاع البحري 
العربية  امل���راأة  جلمعية  م�شابه  اقليمي  بحري  منتدى  اإن�����ش��اء  خ��الل  م��ن 
ال��ذي عقد يف م�شر هذا العام وال��ذي انتخبت فيه ممثل الم��ارات �شعادة 
ح�شة اآل مالك املدير التنفيذي لقطاع النقل البحري يف الهيئة الحتادية 
للموا�شالت الربية والبحرية رئي�شاً للجميعة حيث من املقرر اأن ت�شت�شيف 
املقبل للجميعة بالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية  اأبوظبي الجتماع 
حيث تقرر اإطالق العديد من املبادرات يف الجتماع.من جانبه اأ�شاد �شعادة 
الأمني العام بحر�س اجلانب الإماراتي على تطوير قطاع النقل البحرى، 
ب�شرية  وكوارد  وبناء قدرات  البحرية،  لل�شالمة  الدولية  املعاير  وتطبيق 
وفنية جديدة مواكبة للتطور امل�شتمر فى قطاع النقل البحري، عن طريق 

التعاون بني املنظمة واجلهات الإماراتية العاملة يف هذا املجال.

جوائز للمنطقتني تكر�ض العرتاف العاملي مبكانة الإمارة على ال�ساحة القت�سادية العاملية  4

املناطق احلرة بال�سارقة حت�سد جوائز عاملية يف برلني وميالنو وتعزز ريادتها بعامل الأعمال

مطار اأبوظبي الدويل ي�ستقبل اأوىل الرحالت

»جو اإير« تبداأ ت�سيري رحالت طريان يومية من مومباي ودلهي اإىل اأبوظبي

جناح الدولة يف اك�سبو 2019 بكني 
�سمن اأف�سل 5 اأجنحة يف املعر�س

•• بكني -وام:

 2019 “اك�شبو  امل�شارك يف معر�س  العربية  الإم��ارات  دول��ة   ي�شهد جناح 
باأنه  ُو�شف  الذي  ملفتاً يف كثافة ونوعية الرتياد  “، زخماً  للب�شتنة  بكني 
الإم��ارات والنظرة  “ لدولة  “التنمية اخل�شراء  اأهمية  يعك�س قوة ر�شالة 

ال�شرتاتيجية ملوؤ�ش�س الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان.
وي�شل عدد زوار اجلناح الإماراتي يف املعر�س 10 اآلف زائر يوميا خالل 
ايام العمل يف ال�شني ويرتفع اىل 17 الف زائر يف اأيام العطل وذلك وفقا 
اختر  الإماراتي  ان اجلناح  اأي�شا  اأكد  الذي  اأحمد احلمادي  ملدير اجلناح 

�شمن قائمة اأف�شل خم�شة اأجنحة يف املعر�س من اجمايل 110 اجنحة .
املا�شي  ابريل  �شهر  يف  افتتح  ال��ذي  املعر�س  يف  م�شاركةالمارات   وتعك�س 
اأوجها بني  ال�شرتاتيجية يف خمتلف  ال�شراكة  تعزيز  الدولة على  حر�س 
الم��ارات وال�شني، التي تاأ�ش�شت على موروثات حتظى بالحرتام والثقة، 
والتجارية  القت�شادية  تكاملية يف خمتلف اجلوانب  برامج عمل  واأثرتها 

وال�شيا�شية والبيئية والعلمية.
وخالل جولة لوكالة اأنباء “وام”يف جناح المارات، الذي يعقد حتت   »�شعار 
فاأن العرو�س املقدمة للزائرين  “ع�س حياة خ�شراء... ع�س حياة اأف�شل”، 
تت�شمن عر�شاً مرئيا للجهود التي بذلها املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ، زايد 
بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، لرعاية ودعم قطاع الزراعة وتخ�شر 
يف  ا�شرتاتيجي  كمحور  التقنيات  بتوظيف  ال��دول��ة  وتتولها  ال�شحراء، 

التنمية ال�شاملة.
قطاع  حظي  وال�شني،  الإم����ارات  ب��ني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  نطاق   ويف 
املتبادل يف  البتكاري  بق�شط وفر من اجلهد  والب�شتنة،  والبيئة  الزراعة 
امل�شتقبل،  �شناعة  من  اأ�شا�شي  كجزء  ال�شحراء،  تخ�شر  واأدوات  مفاهيم 
2019 الب�شتنة ،  ي�شار  وهو ما اأظهره حمتوى جناح الإم��ارات يف اإك�شبو 
اىل اأن م�شاركة الإم��ارات يف اإك�شبو 2019 هي املحطة الأخ��رة خارجياً، 
يف مثل هذه املعار�س والتي ت�شبق انطالق اإك�شبو دبي 2020 العام القادم، 

والذي �شيحظى مب�شاركة �شينية لفتة .
 وتتعامل ال�شني يف اإطار حت�شرها للم�شاركة يف اإك�شبو دبي، بروح عالية 
م��ن الي��ج��اب��ي��ة حيث اأق��ام��ت ال�شني واح����داً م��ن اأك���رب الأج��ن��ح��ة يف هذه 
زائر،  مليون   25 ح��وايل  ت�شتقطب  اأن  لها  ُيتوقع  التي  العاملية  التظاهرة 
 ويج�شد اجلناح ال�شيني يف اإك�شبو دبي، والذي يحمل �شعار “ان�شاء جممع 
ر�شالة ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني  ب�شري موّحد امل�شر – ابتكار فر�شة”، 
البلدين يف احلر�س على بناء م�شتقبل ان�شاين م�شرق ، له ما ي�شيئه ويرثيه 
يف املوروث الثقايف العربي وال�شيني ،ويف حر�س القيادتني على اإر�شاء دعائم 

التنمية ال�شيا�شية التي تت�شّيدها اإيجابيات الت�شامح وال�شتقرار.

•• ال�صارقة-الفجر:

يف اإجناز جديد ي�شاف ملكانة اإمارة ال�شارقة 
كوجهة عاملية لل�شركات املتعددة اجلن�شيات 
املناطق  جنحت  الأجنبية،  وال�شتثمارات 
�شمعتها  ت��ع��زي��ز  يف  ال�����ش��ارق��ة  يف  احل�����رة 
الرائدة يف عامل الأعمال كبيئة ا�شتثمارية 
متكاملة مع ح�شد كل من املنطقة احلرة 
مل��ط��ار ال�����ش��ارق��ة ال����دويل وامل��ن��ط��ق��ة احلرة 
عامليتني  جل��ائ��زت��ني  م���وؤخ���راً  ب��احل��م��ري��ة 
م��رم��وق��ت��ني، الأم����ر ال����ذي ي��ت��وج اجلهود 
امل�شتمرة للمنطقتني يف ال�شتثمار بتوفر 
ب��ي��ئ��ة اأع���م���ال م��ت��ط��ورة وم��ب��ت��ك��رة ح�شب 

احتياجات عمالئها.
وح�����ش��دت ك��ل م��ن امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ملطار 
ال���������ش����ارق����ة ال���������دويل وامل���ن���ط���ق���ة احل�����رة 
ب��احل��م��ري��ة ج��ائ��زة اجل����ودة ل��ع��ام 2019 
ت�شوي�س  “كواليتي  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ف��ئ��ة  ع��ن 

اجلمعية  نظمتها  ال��ت��ي   ”2019 ب��راي��ز 
الأوروب���ي���ة لأب��ح��اث اجل���ودة وذل���ك خالل 
الأملانية  العا�شمة  يف  م��وؤخ��راً  عقد  حفل 

برلني،
 مت فيه تكرمي 65 �شركة وموؤ�ش�شة ودائرة 
حكومية من خمتلف القطاعات يف اوروبا 
واأفريقيا وا�شرتاليا،  واآ�شيا والأمريكيتني 
وال�شمعة  اجل����ائ����زة،  ع��امل��ي��ة  ي��ع��ك�����س  مم���ا 
امل��ن��اط��ق احلرة  ب��ه��ا  ال��ت��ي تتمتع  ال���رائ���دة 

بال�شارقة.
وُت��ق��ي��م اجل��ائ��زة اجل��ه��ود وامل���ب���ادرات التي 
عملياتها  ج��م��ي��ع  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  تطبقها 
ا�شتثنائياً  جناحاً  تعك�س  والتي  الت�شغيلية 
يف  مبتكرة  ومم��ار���ش��ات  اجل����ودة،  اإدارة  يف 
اأداًء  حتفز  التي  ال�شرتاتيجيات  تطبيق 
ويلبي  امل��رج��وة  الأه���داف  يحقق  موؤ�ش�شياً 

متطلبات املتعاملني.
العاملية،  وري��ادت��ه��م��ا  ملكانتهما  وان��ع��ك��ا���ش��اً 

على  املتقدمة  الإم����ارة  مبكانة  واع���رتاف���اً 
كل  ح�شدت  العاملية  القت�شادية  ال�شاحة 
الدويل  ال�شارقة  املنطقة احلرة ملطار  من 
“ جائزة   ب���احل���م���ري���ة  احل������رة  وامل���ن���ط���ق���ة 
الإجنازات” يف فئة “القت�شاد والأعمال” 
الأوروبية  الأع��م��ال  جمعية  نظمتها  التي 
لتكرمي وتقدير التميز يف خمتلف قطاعات 
والرعاية  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال��ع��ل��وم  الق��ت�����ش��اد 
عقدت  والتي  والفنون،  والثقافة  الطبية 
يف مدينة ميالنو الإيطالية، وجرى فيها 
و�شركة  موؤ�ش�شة   100 م��ن  اأك��رث  تكرمي 

حول العامل.
����ش���ع���ود �شامل  ����ش���ع���ادة  وت�����ش��ل��م اجل����وائ����ز 
املزروعي، مدير هيئة املنطقة احلرة ملطار 
املنطقة  هيئة  وم��دي��ر  ال����دويل  ال�����ش��ارق��ة 
احل�����رة ب��احل��م��ري��ة ع��ل��ى راأ�������س وف����د من 
برلني  يف  اجل��ائ��زت��ني  ح��ف��ل  يف  الهيئتني 
ب��وخ��اط��ر مدير  رائ���د  بح�شور  وم��ي��الن��و، 

ال�شارقة،  مطار  ح��رة  يف  الع��م��ال  تطوير 
وعلي �شعيد اجلروان نائب املدير التجاري 
ب��احل��م��ري��ة، حيث  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  بهيئة 
التقى �شعادته مع عدد من م�شوؤويل وقادة 
امل�شاركة  ال��ع��امل��ي��ة  وال�����ش��رك��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
التعاون  �شبل  معهم  وب��ح��ث  احل��ف��ل��ني،  يف 
وفر�س  التن�شيق  تفعيل  واآف��اق  امل�شرتك، 
لل�شركات  املنطقة  تتيحها  التي  ال�شتثمار 

العاملية.
واأ�شار �شعادة �شعود �شامل املزروعي اإىل اأن 
الفوز بجوائز عاملية �شاركت فيهما العديد 
م���ن ال�����ش��رك��ات ح����ول ال���ع���امل، ه���و اإجن����از 
اإمارة ال�شارقة  ُيح�شب للمناطق احلرة يف 
بتح�شني  ا���ش��ت��ث��م��اره��ا  اأن  اأث���ب���ت���ت  ال���ت���ي 
جودتها  وت��ع��زي��ز  وم��راف��ق��ه��ا،  خ��دم��ات��ه��ا 
هو  م�شتثمريها  جتربة  واإث��راء  وكفاءتها، 
والتفوق  والتميز  للنجاح  الأمثل  الطريق 

يف خدمة قطاع الأعمال العاملي.

والكفاءة  اجل����ودة  اأن  امل���زروع���ي  واأ����ش���اف 
ا�شرتاتيجية  يف  اأول��وي��ت��ان  هما  املوؤ�ش�شية 

املناطق احلرة بال�شارقة،
 لأن ا�شتدامة اخلدمات املقدمة وجودتها 
املعاير  واأح���دث  لأف�شل  وف��ق��اً  وكفاءتها 
املناطق  ت��ق��وم  اأ���ش��ا���ش��ي  ه��دف  ه��و  العاملية 
عليه يف جميع  بالرتكيز  ب��الإم��ارة  احل��رة 
التقدير  ان  معترباً  ومبادراتها،  جهودها 
ال��ع��امل��ي ه���و ح���اف���ز ي��دف��ع��ن��ا مل��ت��اب��ع��ة هذه 
كوجهة  ال�شارقة  مكانة  وتعزيز  امل�شرة، 
ع��امل��ي��ة رائ������دة يف جم����ال امل���ن���اط���ق احل���رة 

وخدماتها املبتكرة. 
هاتان  قائاًل:” ت�����ش��اف  امل���زروع���ي  وخ��ت��م 
اإجنازاتنا  �شجل  اإىل  الهامتان  اجلائزتان 
متعاملينا  ل��ك��ل  ن��ه��دي��ه  ال�����ذي  احل���اف���ل 
وم�شتثمرينا، موؤكداً ال�شتمرار يف تقدمي 
الأعمال  ملجتمع  اخل��دم��ات  واأرف���ع  اأف�شل 

وفق اأحدث املمار�شات العاملية.«

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت مطارات اأبوظبي عن بدء �شركة “جو اإير” الهندية 
ت��رب��ط ب��ني مطاري  ت�شير رح���الت ج��وي��ة ج��دي��دة ي��وم��ي��اً 
ا�شتقبل  حيث  اأبوظبي،  ومدينة  الدوليني  ودلهي  مومباي 
اأوىل هذه  اجل��م��ع��ة  الأول  اأم�����س  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار 

الرحالت و�شط اأجواء احتفالية مميزة.
�شبه  متثلها  التي  املكانة  اإىل  بالنظر  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
القارة الهندية بني الوجهات الأكرث �شعبية لدى امل�شافرين 
املغادرين من اأبوظبي، اإذ تعدُّ دلهي عا�شمة الهند ومومباي 
العا�شمة املالية ل�شاد�س اأكرب اقت�شاد العامل من اأهم املدن 

الهندية التي يرتادها امل�شافرون.
التنفيذي  الرئي�س  غ��روف،  دي  مارتن  ق��ال  ال�شدد،  وبهذا 
لل�شوؤون التجارية يف مطارات اأبوظبي: “تعد الهند من اأهم 
الرتحيب  وي�شعدنا  ال��دويل،  اأبوظبي  ملطار  ال�شفر  وجهات 
ال��ق��ادم��ني من  اإير”  “جو  ���ش��رك��ة  ب��امل�����ش��اف��ري��ن ع��ل��ى م��نت 
ت��اأت��ي ه���ذه ال�شراكة  اأب��وظ��ب��ي، ح��ي��ث  م��وم��ب��اي ودل��ه��ي اإىل 
اجلديدة  يف اإطار حر�شنا على توفر جتربة �شفر مريحة 
وممتعة عرب مرافق مطار اأبوظبي الدويل، مبا ين�شجم مع 
الطراز،  ذكية عاملية  �شفر  لتقدمي حلول  املتوا�شلة  جهودنا 
وخدمات تتوافق مع اأعلى املعاير وامل�شتويات، بالإ�شافة اإىل 

تزويدهم بباقٍة من عرو�س التجزئة املميزة«.

واأ�شاف دي غروف: “تعك�س هذه الرحالت الإ�شافية مكانة 
اأبوظبي كوجهٍة رئي�شة ومركز عبور للم�شافرين  العا�شمة 
من ال�شياح ورجال الأعمال على حٍد �شواء، كما تن�شجم هذه 
من  املزيد  ل�شتقطاب  الرامية  ا�شرتاتيجيتنا  مع  اخلطوة 
�شركات الطران اجلديدة اإىل �شبكتنا، وموا�شلة تعزيز منو 

القطاع ال�شياحي يف الإمارة«.
ومن جانبه، قال جهاجنر واديا، املدير العام يف �شركة “جو 
باإطالق  اأ�شهر  �شتة  م��ن  اأق���ل  غ�شون  يف  جنحنا   “ اإير”: 
جمموعة م�شارات جوية جديدة  لوجهات هامة للم�شافرين 
���ش��واء، ونتطلع من  وال�شياح على ح��د  الأع��م��ال  رج���ال  م��ن 
التاريخية  ال���ع���الق���ات  ت��وط��ي��د  اإىل  اخل���ط���وة  ه����ذه  خ����الل 

الوطيدة التي لطاملا جمعت بني الهند والإم��ارات والتو�شع 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط«. 

الطران  ���ش��رك��ة  اإير”  “جو  يف  ن��رح��ب  واديا:”  واأ����ش���اف 
القت�شادي الأ�شرع منواً يف العامل، بان�شمام امل�شافرين من 
مومباي ودلهي واأبوظبي على منت هذه الرحالت اجلوية 
طران  حلول  بتقدمي  التزامنا  ونوؤكد  واملبا�شرة،  اليومية 

ذكية تلبي تطلعات امل�شافرين«.
وتوجه واديا بال�شكر اإىل دولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة، 
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ران امل���دين ب��دول��ة الإم������ارات، وكل 
اأب��وظ��ب��ي، و�شركة الحت���اد خل��دم��ات املطار–  م��ن م��ط��ارات 
ال��ت��اب��ع��ة ملجموعة الحتاد  وال�����ش��ي��ان��ة  الأر���ش��ي��ة  اخل��دم��ات 

اأعرب  كما  التعاون.  هذا  مل�شاهمتهم يف حتقيق  للطران”. 
عن امتنانه ل�شركائهم، وخ�س بالذكر �شركة �شفر الإمارات 
يف اأبوظبي والعني؛ و�شركة النابودة لل�شفر يف دبي وال�شارقة 
يف  وال�شياحة  ال�شفر  خل��دم��ات  العربية  و�شركة  وع��ج��م��ان، 

الفجرة وراأ�س اخليمة. 
بتوفر قيمة جمزية للم�شافرين مقابل  تلتزم “جو اإير”، 
العمالء وتوفر  اأعلى معاير خدمة  اأموالهم عرب تطبيق 
اأ�شطولها  وذل��ك من خالل  منا�شبة.  باأ�شعار  رح��الٍت جوية 
تقوم   »A320 املكون من 50 طائرة من طراز “اإيربا�س
وحوايل  يومية،  رحلة   270 عن  يزيد  ما  بت�شير  ال�شركة 

1600 رحلة اأ�شبوعية عرب وجهات حملية ودولية.

العدد 12687 بتاريخ 2019/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/255 تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- مظفر معراج خواجه 2-ن�شرت خواجه مظفر معراج 
خواجه  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ات�س ا�س بي 
�شي ال�شرق الو�شط املحدود )فرع دبي( وميثله / احمد ح�شن رم�شان 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  اآل علي 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )951403.51( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12687 بتاريخ 2019/7/21   
يف الدعوى رقم 2019/1888 جتاري جزئي دبي

مبوجب احلكم التمهيدي ال�شادر عن عدالة حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2019/7/7 يف 
الدعوى املذكورة اأعاله واملرفوعة من املدعي / حممد جمعه م�شبح جمعة بن طوق اآل 
علي �شد املدعي عليهما )1-املراكب للنقليات 2-حممد اإبراهيم �شعيد احلمادي )ب�شفته 
�شريك( فاإن اخلبر/ح�شن علي املرزوقي  املنتدب يف الدعوى يعلن املدعي عليهما ب�شرورة 
ح�شورهما اإجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2019/7/23 ويف متام ال�شاعة 
احلادية ع�شرة �شباحا وتقدمي كافة ما لديهما من م�شتندات ومذكرات موؤيدة لدفوعهما 
ومرتبة ومن ن�شختني.  وذلك مبقر مكتب اخلبر والكائن باإمارة دبي - �شارع اأبوهيل - 
بناية الفهد مقابل حمطة برتول الإمارات - الدور الأول - مكتب رقم 1 - اأ�شفل البناية 

حمالت ماك�س    هاتف رقم 04/2979412
unity_auditing@yahoo.com : اإمييل

اخلبري احل�شابي 
ح�شن علي املرزوقي  

اإعالن حل�شور اإجتماع اخلربة

العدد 12687 بتاريخ 2019/7/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : جرين�سيلد للو�ساطة العقارية ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 8 ملك بانكاج بيدي - بردبي - اخلليج التجاري - ال�شكل القانوين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   567492  : الرخ�شة  رق��م    ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   :
79972  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/4/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/14  وعلى من لديه 
ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  اأي اعرتا�س 
 - دي��رة   - ال��زرع��وين  602 ملك عبدالرحيم حممد  رق��م  : مكتب  العنوان  احل�سابات  
املرقبات -  هاتف : 2517720-04  فاك�س : 2517721-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12687 بتاريخ 2019/7/21   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
-  هاتف : 2517720-04  فاك�س : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية جرين�سيلد 
للو�ساطة العقارية ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/4/14 
اأي  بتاريخ 2019/4/14 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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املال والأعمال
طرق دبي وكرمي تطلقان العالمة التجارية ل�سركة هال للحجز الإلكرتوين

•• اأبوظبي-الفجر: 

 ،“ الأع��م��ال  ل�شمان  ت�شنيف-رينا   “ �شركة  ت��ق��وم 
اإحدى �شركات هيئة الإمارات للت�شنيف “ت�شنيف” 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  املُ��ع��ت��م��دة يف  وال��ه��ي��ئ��ة 
العاملية، بت�شليط  لإ�شدار �شهادات اجلودة واملعاير 
العامة  ال�شركات  داخ��ل  التميز  طريق  على  ال�شوء 
واخلا�شة يف الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س 
للموؤ�ش�شات  اأداء  اأف�شل  التعاون اخلليجي، وت�شمن 
التوريد  وامل��ن��ت��ج��ات والأف������راد وامل���راف���ق و���ش��ال���ش��ل 
والبحث  وال��ت��دري��ب  املبتكرة  ال�����ش��ه��ادات  م��ن خ��الل 

والتطوير.
ل�شركة  العام  املدير  ال�شعدي،  خلفان  ال�شيد  قال  و 
ال�شركة  “نتمّيز يف  ت�شنيف-رينا ل�شمان الأعمال: 
بقدرتنا على حتقيق التمّيز من خالل منوذج فريد 
م��ن ن��وع��ه، وال����ذي ي��ج��م��ع ب��ني اأ���ش��ال��ي��ب التطبيق 
التقليدية واملنهجيات املبتكرة. لقد اأ�شبح منوذجنا 
الرائد م�شدر اإلهام لكبار املناف�شني الدوليني الذين 

تبّنوا ممار�شات مماثلة يف اأعمالهم.«
واأكد اأن روؤية تاأثر “ت�شنيف-رينا ل�شمان الأعمال 
دولة  بخدمة  التزامنا  وي��وؤك��د  احل���دود  ي��ت��ج��اوز   “
باأعلى  املجتمع  ودع���م  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 

معاير التميز ».
ومّت ت�شليط ال�شوء على �شركة ت�شنيف-رينا ل�شمان 
الأعمال يف وقت �شابق من هذا العام عندما جنحت 
حتليل  منظومة  وه���و  اخ��ت��ب��ار  اأول  ع��ن  الك�شف  يف 
طرقاً  يت�شمن  العامل  يف  واللوائح  الت�شريعات  اآث��ار 
الجتماعية  الآث��ار  تقييم  الختبار يف  كمية. وجنح 
يف  لُي�شبح  اجلديدة  للوائح  والبيئية  والقت�شادية 
حت�شني  يف  للم�شاعدة  رئي�شة  اأداة  احلا�شر  الوقت 
غر  الأع��ب��اء  وتقليل  وال��ل��وائ��ح  الت�شريعات  ج���ودة 

ال�شرورية على ال�شركات والأعمال التجارية.
واأ�شار ال�شعدي اإىل اأنه ونتيجة لربوز عامل �شمان 
الأعمال كمطلب اأ�شا�شي للموؤ�ش�شات يف جميع اأنحاء 
قامت  ال�شحية،  الرعاية  قطاع  يف  خا�شة  ال��ع��امل، 
 2018 ع���ام  يف  الأع���م���ال،  ل�شمان  ت�شنيف-رينا 
1200 مراجعة يف قطاع  ح���وايل  ب��اإج��راء  وح���ده، 
الرعاية ال�شحية وفقاً ملعاير فريدة غر متوافرة 
�شهادات  اإ�شدار  كهيئة  بروزها  �شاهم يف  دولياً، مما 
الأ�شرع منواً يف جمال الرعاية ال�شحية. بالإ�شافة 
اإىل ذلك، ح�شلت ال�شركة على �شهادة تقدير لكونها 
العامل  يف  وال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  هيئة  اأول 
لإ�شدار �شهادة معتمدة لنظام اإدارة مكافحة الر�شوة 
من  اأي�شاً  وكانت  اأملانية،  ل�شركة   ISO 37001

ت�شدق  التي  القليلة  الأع��م��ال  �شمان  �شركات  ب��ني 
طائرات  ت�شنيع  ل�شركة  اجل��ودة  اإدارة  اأنظمة  على 

بدون طيار.
املحلية  ال�شوق  يف  “يوجد  قائاًل:  ال�شعدي  واأو�شح 
كافة  لتوفر  الدولية  املنظمات  من  �شديد  اهتمام 
التجزئة  ال��غ��ذائ��ي��ة وجت�����ارة  امل�����واد  امل��ن��ت��ج��ات م���ن 
وامل��ن��ت��ج��ات امل��ت��ن��وع��ة الأخ����رى يف اأ����ش���واق الإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ه��ن��اك طلب 
متزايد على خدمات �شهادات احلالل ب�شبب ازدهار 
اأ�شبحت  التي  احل��الل  والأط��ع��م��ة  احل���الل،  ال�شفر 
ل  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  جميع  يف  ب�شهولة  الآن  م��ت��اح��ة 
�شيما يف بلدان مثل اليابان حيث يتّم اعتماد �شهادة 
العتماد  توفر  �شيكون  احل��الل.  الطهي  لعرو�س 
العاملي،  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ل��ن��ا  م�����ش��روع  اأول  ل��ل��ح��الل 

ونتطلع اإىل حتقيق التمّيز يف بقية العامل ». 
ل�شمان  ت�����ش��ن��ي��ف-ري��ن��ا  اأن  اإىل  ال�����ش��ع��دي  ول���ف���ت 
الأع���م���ال حت��ت��ل يف ال��وق��ت احل���ايل م��وق��ع��اً متمّيزاً 
يتمثل يف توفر الثقة لعمالئها بدعم من نظرتها 
مكتباً   160 م��ن  اأك��رث  تدير  التي  رينا  الإيطالية 
التكافلية،  ال�شراكة  ه��ذه  وم��ن خ��الل  العامل،  ح��ول 
 100 اأكرث من  ال�شركة من احل�شول على  متّكنت 
املجالت،  كافة  يف  الدولية  للمعاير  دويل  اعتماد 

تدعمها  ال��ت��ي  املحلية  امل���ب���ادرات  ج��ذب  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
تثبيت  اإىل  امل�شتقبل  يف  ونتطّلع  ال��دول��ي��ة،  اخل��ربة 
اأق��دام��ن��ا يف ه���ذا امل��ج��ال وت��وف��ر اخل���ربة الوطنية 

املحلية املُعتمدة على ال�شعيد العاملي.
خدماتها  ت��ق��دمي  اإىل  “بالإ�شافة  ق��ائ��اًل   واأ���ش��اف 
ل�شمان  ت�شنيف-رينا  �شركة  وج��دت  فقد   ، بامتياز 
الأعمال الأ�شلوب الأمثل لرّد اجلميل اإىل املجتمع. 
الإماراتيني  املدققني  لتاأهيل  جديد  برنامج  لدينا 
ب��ح��ي��ث مي��ّك��ن��ه��م م����ن احل�������ش���ول ع���ل���ى امل����وؤه����الت 
اأو يف  ال�شهادات  اإ�شدار  للعمل يف هيئات  ال�شرورية 
ال�شركة  تقدم   ، ذل��ك  ع��الوة على  املحلية.  ال��دوائ��ر 
اأي�شاً جمموعة وا�شعة من برامج التدريب الداخلي 
امل�شاركة  وال��ط��الب  اجل��دد  للخريجني  ميكن  التي 
ف��ي��ه��ا. ه���ذه ال��ف��ر���س ال��ع��م��ل��ي��ة ه��ي جت����ارب مفيدة 
مبهارات  املواطنني  وت�شلح  املجتمع  ت�شرك  للغاية 

عالية ومعرفة �شناعية ».
بالعمل  احلا�شر  الوقت  يف  “نقوم  ال�شعدي:  وق��ال 
الأعمال  ا�شتمرارية  معيار  مراجعة  م�شروع  على 
اخلا�س بالهيئة لوطنية للطوارئ والأزمات والذي 
�شي�شدر يف نهاية العام اجلاري. وُي�شعدنا اأن ال�شركة، 
متّكنت ومنذ اإن�شائها، يف اإنارة درب التميز امل�شمون 
داخل ال�شركات العامة واخلا�شة يف الإمارات العربية 

ونقوم  اخل��ل��ي��ج��ي.  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول  امل��ت��ح��دة 
املعاير  على  التدريب  بتقدمي  احلا�شر  الوقت  يف 
والتطوير  الأبحاث  اإىل  اإ�شافة  ال�شهادت،  لإ�شدار 
املُ�شّرعني  م��ع  العمل  خ��الل  م��ن  املعاير  جم��ال  يف 
مع  لتتنا�شب  املعاير  لتعديل  احلكومية  واجلهات 
املتطلبات املحلية، ومبا يتوافق مع املعاير الدولية.

كما تن�شط ال�شركة اأي�شاً يف توظيف احللول الأكرث 
ابتكاراً من خالل توفر خدمة �شمان للتحقق من 

التكنولوجيا واأدوات الذكاء ال�شطناعي.
ل�شمان  ت�شنيف-رينا  ل�شركة  العام  املدير  واختتم 
الأعمال ت�شريحه بالقول: “ترتكز القيم الأ�شا�شية 
ووعودنا  وحتقيق  م�شوؤولياتنا  حت��ّم��ل  يف  لل�شركة 
لعمالئنا وم�شاهمينا بامتياز. لذلك، قمنا باختيار 
جمموعة من اأف�شل املوظفني، الذين مّت اختبارهم 
بدقة ملعرفة كفاءاتهم وقدراتهم على اإدارة اأعمالنا، 
والتو�ّشع يف املجالت التي حتتاج اإليها م�شلحة دولة 
�شركتنا  وتنمية  تو�شيع  يف  املُ�شاهمة  مع  الإم���ارات، 
يف جميع اأنحاء العامل، كل ذلك جنباً اإىل جنب مع 

ال�شتثمار يف راأ�س املال الب�شري الإماراتي«. 
م���ن ج��ان��ب��ه ع��ّل��ق ال�����ش��ي��د اإي��ل��ي��و ك���ال���ي���دوري، نائب 
ت�شنيف- �شركة  يف  الفنية  لل�شوؤون  الأول  الرئي�س 

ال�����ش��ه��ادات هي  “اإن  ق��ائ��اًل:  الأع��م��ال  ري��ن��ا ل�شمان 

ُتعّلقها على احلائط  ورق��ة  بكثر من جم��رد  اأك��رث 
لتوفر  اأ�شا�شي  اأم��ر  اإن��ه  عمالئك.  ب��ني  توزعها  اأو 
جوانب  جميع  يف  للعمليات  اإ�شافية  وكفاءة  ق��درات 
املنظمة. كما ُتعّد اأي�شاً اأداة مفيدة لكت�شاب التقدير 
وامل�شي قدماً يف ال�شوق الدولية. ومن خالل توفر 
اخلدمات الالزمة، نحن قادرون على حت�شني نوعية 
العاملية  مهمتنا  وموا�شلة  املنطقة  ملواطني  احلياة 

والدخول يف كافة املجتمعات. »

»ت�سنيف-رينا ل�سمان الأعمال«  بالإمارات ُتدرج اأرقى معايري اجلودة، ال�سالمة وال�ستدامة العاملية يف اإ�سدار ال�سهادات والتدريب

•• دبي-وام:

ل�شركة  التجارية  العالمة  ك��رمي  و�شركة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأطلقت 
ا�شم هال و�شتقدم  احلجز الإلكرتوين ملركبات الأج��رة يف دبي التي �شتحمل 
املقبل  �شبتمرب  �شهر  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ر���ش��م��ي��اً  للمتعاملني  خ��دم��ات��ه��ا  ال�����ش��رك��ة 
م�شرة  يف  التطوير  ليعك�س  هال  �شركة  �شعار  الأجرة.و�شمم  مركبات  عرب 
املتعاملني مع مركبات الأج��رة وا�شتوحت هال �شورتها التجارية من خالل 
مطر  �شعادة  اجلانبني.واأكد  بني  ال�شراكة  لها  ترمز  التي  والثقة  الب�شاطة 
الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق واملوا�شالت اأن 
ال�شراكة  يف م�شرة  مهماً  يعد حدثاً  ل�شركة هال  التجارية  العالمة  اإط��الق 
ال�شرتاتيجية بني الهيئة و�شركة كرمي التي تهدف اإىل تعزيز جهود حكومة 

العاملي يف جمال  التحول  ومواكبًة  الأذك��ى عاملياً  املدينة  اإىل  التحول  دبي يف 
تخطيط النقل يف املدن من حيث ت�شهيل التنقل لالأفراد وتقليل العتماد على 
املركبات اخلا�شة م�شراً اإىل اأن هذه ال�شراكة تعد الأوىل من نوعها عاملياً بني 
هيئة نقل حكومية والقطاع اخلا�س املتخ�ش�س يف احلجز الإلكرتوين وهي 
منوذج لل�شراكة املتميزة والتعاون املثمر يف التطوير املتكامل ملنظومة النقل 
اإن  الطاير  واخلا�س.وقال  العام  القطاعني  بني  امل�شرتك  والتنقل  اجلماعي 
�شركة هال بداأت يف �شهر مايو املا�شي جتربة تقدمي خدمة احلجز الإلكرتوين 
ل� 2000 مركبة اأجرة يف دبي للمتعاملني عرب التطبيق الذكي ل�شركة كرمي 
حيث جرى تنفيذ عدد كبر من احلجوزات و�شهدت العملية منواً م�شتمراً يف 
الأ�شابيع التالية وبلغ معدل وقت انتظار املتعامل لو�شول املركبة 4.5 دقائق 
ويتوقع اأن يتقل�س وقت النتظار اإىل ثالث دقائق يف �شهر �شبتمرب املقبل عند 

اكتمال ربط %50 من مركبات الأجرة يف دبي بتطبيق كرمي مقارنة باملعدل 
املتعاملني  تقييم  معدل  وبلغ  دقيقة  و14   12 ب��ني  ي���رتاوح  ال��ذي  ال�شابق 
التجريبية  املرحلة  و�شهدت  5 جنوم  4 من  اأربعة جنوم  اأك��رث من  للخدمة 
ارتفاعاً كبراً يف ن�شبة قبول الطلبات الواردة من املتعاملني وكذلك ارتفاعاً 
يف ن�شبة ر�شا ال�شائقني.واأ�شاف “ ي�شهم اإطالق �شركة هال يف تطوير قطاع 
اإيجاد  �شهولة  م��ن حيث  الإم���ارة  كفاءتها يف  ورف��ع  دب��ي  الأج���رة يف  مركبات 
املركبات وحجزها اإلكرتونيا وحتديد امل�شار الأن�شب للرحلة واإمكانية م�شاركة 
م�شار الرحلة مع الآخرين واإظهار معلومات املركبة وال�شائق واإمكانية تقييم 
اخلدمة وال�شائق ودعم جهود الهيئة يف حتقيق التكامل بني منظومة و�شائل 
والأخر  الأول  امل��ي��ل  الق�شرة  ال��رح��الت  خ��دم��ة  وت��ق��دمي  املختلفة  النقل 
لوجهاتهم  الو�شول  على  اجلماعي  النقل  و�شائل  م�شتخدمي  ت�شاعد  التي 

التنفيذي  واملدير  املوؤ�ش�س  ال�شريك  �شيخة  ُمدّثر  قال  جانبه  النهائية«.من 
ال�شكان  تنقل  حركة  وحت�شني  ت�شهيل  اإىل  تهدف  ال�شركة  ان  ك��رمي  ل�شركة 
يف املنطقة ومن خالل ال�شراكة املتميزة مع هيئة الطرق واملوا�شالت و�شعت 
املتعاملني يف  لتغطي  التي جرى تطويرها  الإلكرتوين  تقنية احلجز  مزايا 
اإمارة دبي عرب التطبيق الذكي ل� كرمي للحجز الإلكرتوين ملركبات الأجرة.

متاحة  اأج��رة  مركبة  اأق��رب  على  احل�شول  املتعاملني  بو�شع  �شيكون  واأ�شاف 
للطلب والتعرف اإىل التعرفة التقديرية لالأجرة والوقت املطلوب للو�شول 
وربط احلجز بالبطاقة الئتمانية اخلا�شة به لت�شهيل عملية الدفع وت�شهم 
هذه العملية يف تقليل الوقت املهدر لل�شائقني يف الطريق من خالل الربط 
مع اأماكن وجود املتعاملني واحل�شول على تنبيهات فورية عن املناطق التي 

ت�شهد ارتفاعا يف الطلب.

»الحتاد للطريان« تنقل 
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»الزراعة وال�سالمة الغذائية« تنجز 
اأكرث من 292 األف معاملة للجمهور 
خالل الن�سف الأول من العام اجلاري

•• اأبوظبي  - الفجر

اأعلنت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية عن 
منظومة  عرب  للجمهور  معاملة   292،056 اإجن��از 
اخلدمات املقدمة من خالل التطبيق الذكي واملوقع 
لها  التابعة  املتعاملني  خ��دم��ة  وم��راك��ز  الإل��ك��رتوين 
واملوزعة على كافة مناطق اإمارة اأبوظبي وذلك خالل 
اإجمايل  بلغ  حيث  اجل��اري،  العام  من  الأول  الن�شف 
التطبيق  عرب  الهيئة  اأجنزتها  التي  املعامالت  ع��دد 
 275،764 ال��ذك��ي واخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة ن��ح��و 
معاملة بن�شبة %94.4 من اإجمايل املعامالت التي 

مت تنفيذها، 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع���دد اخل���دم���ات ال��ت��ي مت ت��ق��دمي��ه��ا ب�شكل 

مبا�شر 16.3 األف معاملة. 
واأفاد املهند�س ثامر را�شد القا�شمي املتحدث الر�شمي 
مل��رب��ي الرثوة  امل��ق��دم��ة  ب���اأن اخل��دم��ات  الهيئة  ب��ا���ش��م 
احل��ي��وان��ي��ة واخل����دم����ات ال���زراع���ي���ة ا���ش��ت��ح��وذت على 
%95.2 من اإجمايل اخلدمات املقدمة للمتعاملني، 
الغذائية  اخلدمات  خمتلف  على  الباقي  ت��وزع  بينما 

التي تقدمها الهيئة. 
الن�شف  خ���الل  الهيئة  تلقي  ع��ن  القا�شمي  وك�����ش��ف 
من  ط��ل��ب��اً   6،313 ل��ع��دد  احل����ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
تنوعت  اأبوظبي،  حكومة  ات�شال  مركز  عرب  املجتمع 
بني بالغات غذائية وزراعية ومعلومات عامة وطلب 
اإىل طلبات  ب��الإ���ش��اف��ة  وم���ق���رتح���ات  وث���ن���اء  خ��دم��ة 
ال�شكاوى، حيث تركز %90.8 منها حول البالغات 
اإىل  املختلفة وامل��ع��ل��وم��ات وط��ل��ب��ات اخل��دم��ات، لف��ت��اً 
عرب  اجلمهور  من  املركز  تلقاها  منها   92.6% اأن 
ال��ه��ات��ف امل��ت��ح��رك، فيما ت��وزع��ت ال��ط��ل��ب��ات الأخ���رى 
م��ا ب��ني ال��ربي��د الإل��ك��رتوين وامل��ح��ادث��ة الإلكرتونية 
اإىل القنوات الأخرى التي  وحار�س املدينة بالإ�شافة 

يوفرها املركز.
بال�شالمة  املتعلقة  البالغات  اأن  اإىل  القا�شمي  واأ�شار 
امل�شتلمة  البالغات  اإجمايل  على  ا�شتحوذت  الغذائية 
املتعلقة  ال��ب��الغ��ات  ت��ل��ت��ه��ا   89% جت�����اوزت  بن�شبة 

ب���ال���زراع���ة وال������رثوة احل��ي��وان��ي��ة، م���وؤك���دا ب���اأن���ه متت 
يقدر  قيا�شي  وقت  والتعامل معها يف  لها  ال�شتجابة 
بنحو 2.1 “يوم عمل” وبدقة للرد تزيد عن 95% 
للبالغات و %100 للمعلومات ما يف�شر ح�شولها 
ومتت  الهيئة،  قبل  من  وعاجلة  فورية  متابعة  على 
موافاة اأ�شحابها بالإجراءات املتخذة ب�شاأن ال�شكاوى 

التي تقدموا بها.
مركز  عمل  لفريق  املتميز  ب����الأداء  القا�شمي  واأ���ش��اد 
اأبوظبي، ومهارتهم يف تنظيم عملية  ات�شال حكومة 
ت��ل��ق��ي ���ش��ك��اوى وم��ق��رتح��ات اجل��م��ه��ور ف��ي��م��ا يتعلق 
بالغذاء واملن�شاآت الغذائية والزراعة يف الإمارة، الأمر 
م��ن مميزات  ال���ش��ت��ف��ادة  ف��ر���ش��ة  للهيئة  اأت����اح  ال���ذي 
مركز الت�شال وفرق العمل املدربة يف تلقي �شكاوى 
بالإ�شافة  عالية،  باحرتافية  اجلمهور  واق��رتاح��ات 
الأمر  امل��رك��ز،  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  خمتلف  اإىل 
الذي ي�شاهم يف الرتقاء مب�شتوى ال�شالمة الغذائية 
اجلمهور  ومقرتحات  �شكاوى  مع  املثايل  والتجاوب 
والعمل على حلها يف وقت قيا�شي وفق معاير اجلودة 

التي تتبعها الهيئة.
اخلطط  تبني  ع��ل��ى  الهيئة  ح��ر���س  القا�شمي  واأك����د 
التطويرية التي ت�شهم يف الرتقاء مبنظومة التوا�شل 
تلبية  والرقمية  الذكية  وخدماتها  املت��عاملني  م��ع 
املتنامي على خدماتها املقدمة للمجتمع، يف  للطلب 
�شبيل حتقيق اأعلى م�شتويات الر�شا لديهم، وتقدمي 
ت��ل��ب��ي ط��م��وح احلكومة  ع��ال��ي��ة  ج����ودة  ذات  خ���دم���ات 
اخلدمات  كفاءة  ورفع  املتعاملني،  اإ�شعاد  يف  الر�شيدة 
املقدمة اإليهم، و�شمان اإجنازهم لكافة معامالتهم يف 

اأ�شرع وقت واأقل جهد.
الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  وت�شعى 
جمال  يف  م�����ش��ت��دام��ة  تنمية  ذي  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  اإىل 
ال���زراع���ة و���ش��الم��ة الأغ���ذي���ة وت��وف��ر ال��غ��ذاء الآمن 
للمجتمع وحماية �شحة احليوان والنبات، والرتويج 
للممار�شات الزراعية والغذائية ال�شليمة عرب �شيا�شات 
ولوائح ومعاير جودة واأبحاث وبرامج توعوية فاعلة 

ومتكاملة.

•• اأبوظبي - وام: 

م�شافر  ماليني   5 للطران  الحت��اد  نقلت 
انطالق  منذ  ال�شني  يف  وجهاتها  واإىل  من 
11 عاما مما  اأوىل رحالتها اإىل بكني قبل 
يعك�س اأهمية الإمارات ك�شريك ا�شرتاتيجي 
يف مبادرة “ احلزام والطريق “ كونها بوابة 

ال�شني اإىل اأفريقيا وال�شرق الأو�شط.
واأف��ادت “ الحت��اد للطران “ لوكالة اأنباء 
“ باإنها ت�شغل حاليا خم�س  “ وام  الإم��ارات 
رحالت �شحن على منت طائرة بوينغ 777 
طن  األ��ف   600 بذلك  لتنقل  �شنغهاي  اإىل 
على  البلدين  ب��ني  امل�شحونة  الب�شائع  م��ن 
ال�شحن  على منت طائرات  عاما   11 مدى 
اأن ازدي���اد  وال��ت��ج��اري��ة.واأو���ش��ح��ت ال�����ش��رك��ة 
على  الإم����ارات  اإىل  ال�شينيني  ال�شياح  ع��دد 
اأكرث  عبور  اإىل  اإ�شافة  �شنويا  زائ��ر  املليون 
الإم����ارات  �شيني  م�شافر  مليون   3.5 م��ن 
�شنويا يف طريقهم اإىل وجهات اأخرى يعك�س 
البلدين  لقيادتي  امل�شرتكة  ال��روؤي��ة  �شواب 
اآفاق التعاون ملا فيه  ال�شديقني نحو تعزيز 

م�شلحة �شعبيهما.
اأنها تعمل  اإىل  “الحتاد للطران”  ولفتت 
على التو�شع يف ح�شة ال�شوق ال�شيني يف ظل 
الروابط القوية بني الإمارات وال�شني حيث 
ال�شفر  اأ�شواق  اأ�شرع  تعد ال�شني واحدة من 
ومتثل  تناف�شية  واأك���رثه���ا  ال��ع��امل  يف  من���وا 
الأ�شواق لالحتاد للطران  اأه��م  واح��دا من 
ع��امل��ي��ا ح��ي��ث ت�����ش��غ��ل ال�����ش��رك��ة رح��ل��ة يوميا 
لي�شل  ال�شني  يف  وجهاتها  م��ن  وجهة  لكل 
اإىل وجهاتها يف  اأبوظبي  عدد رحالتها من 

ال�شني اإىل 28 رحلة اأ�شبوعيا.
وذكرت “الحتاد للطران” اأن قرار الإعفاء 
اإ�شافة  الدولتني  بني  الدخول  تاأ�شرة  من 
لل�شياحة  والرتويج  املبا�شرة  اخلدمات  اإىل 
وال�شتثمار يف البلدين اأ�شهم يف تعزيز مكانة 
الإمارات كوجهة مف�شلة لالأعمال والرتفيه 

ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن وامل�����ش��اف��ري��ن ال�����ش��ي��ن��ي��ني.
بالرمز  امل�����ش��ارك��ة  رح����الت  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
اأ���ش��ه��م يف توفر  م���ع اخل���ط���وط ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
ال�شينيني  للم�شافرين  الوجهات  من  مزيد 
بحيث ميكنهم الختيار من بينها بالإ�شافة 
حتظى  حيث  الرحالت  مواعيد  مرونة  اإىل 
لل�شراكة  قوية  بعالقات  للطران  الحت���اد 
و�شركة  اآيرلينز  هاينان  �شركة  مع  بالرمز 
�شاوثرين  وت�شينا  اآيرلينز  اإي�شرتن  ت�شينا 
التعاون  تعزيز  �شاأنه  م��ن  وال���ذي  اآي��رلي��ن��ز 
الت�شويق  م�شتوى  على  الت�شافر  وعمليات 
والتوزيع وتبادل املعارف عرب مراكز التميز.

ويف م��ط��ل��ع ال�����ش��ه��ر اجل����اري ب����داأت الحت���اد 
اجلديد  اجل��ي��ل  ط��ائ��رات  ت�شغيل  ل��ل��ط��ران 
اإىل  787 درمي����الي����ر  ب��وي��ن��غ  م���ن ط�����راز 
�شنغدو و�شنغهاي حيث مت ا�شتبدال طائرات 
 262 ت�شم  التي   200-A330 اإيربا�س 

ال�299  ذات   787 بوينغ  بطائرات  مقعدا 
مقعدا على خط اأبوظبي - �شنغدو ما يعني 

زيادة %14 لل�شعة املقعدية.
تغيرا  ف�شهد  �شنغهاي   - اأبوظبي  خط  اأم��ا 
طائرات  اإىل   9-787 بوينغ  ط��ائ��رات  م��ن 
والتي  ح��ج��م��ا  الأك�����رب   10-787 ب��وي��ن��غ 
 12% زي���ادة  اأي  م�شافرا   336 ت�شتوعب 
على  التعديالت  ه��ذه  وم��ع  املقعدية  لل�شعة 
خطي �شنغدو و�شنغهاي اأ�شبحت “ الحتاد 
درميالير  ط����ائ����رات  “ ت�����ش��غ��ل  ل���ل���ط���ران 
اإط����الق هذا  م��ع  وج��ه��ات �شينية  اأرب����ع  اإىل 
الطراز اإىل هونغ كونغ وبيجنغ مطلع العام 

اجلاري.
اإطالق  منذ  للطران”  “الحتاد  و�شهدت 
عملياتها بني اأبوظبي و�شنغهاي يف 2012 
منوا ملحوظا يف القطاع ال�شياحي اخلارجي 
الرحالت  ع��ل��ى  م���ت���زاي���دا  وط��ل��ب��ا  ل��ل�����ش��ني 

الأعمال.ويعك�س  ورح������الت  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
يف  وجهاتها  اإىل  لطائراتها  الحت��اد  ترقية 
الرتفيهي  لل�شفر  امل��ت��زاي��د  ال��ن��م��و  ال�����ش��ني 
يف  امل��ج��������������������اورة  امل��������������دن  اإىل  �شنغه������اي  م��ن 
�ش�م�����ال ال�شني اإىل ال�ش������رق والأو�ش�����ط عرب 

اأبوظبي.
ويف يوليو 2018 اأعلنت جمموعة الحتاد 
ا�شرتاتيجية  �شراكة  تاأ�شي�س  عن  للطران 
التعاون  �شركة  مع  امل�شرتك  للرتويج  واآلية 
جيانغ�شو  ملقاطعة  البحار  وراء  وال�شتثمار 

املحدودة “جو�شيك«.
اأطلقت  ق���د  للطران”  “الحتاد  وك���ان���ت 
بكني  اإىل  رحالتها   2008 م��ار���س   30 يف 
لتكون اأوىل وجهاتها يف ال�شني، بينما بداأت 
ال�شركة يف الفرتة ما بني 2011 و2015 
ت�شغيل رحالت يومية بني اأبوظبي و�شنغدو 

و�شنغهاي وهونغ كونغ على التوايل.

•• دبي -وام:

ت��ع��اون��ي��ة الحت�����اد عقدا  وق���ع���ت 
لإب������راز  اإن  ل��ي��ن��ك��د  ����ش���رك���ة  م����ع 
الب�شمة املوؤ�ش�شية لها من خالل 
الرقمية  اإن  لينكد  �شركة  من�شة 
وتطبيقها .و�شتقوم �شركة لينكد 
اإن من خالل العقد املربم بتعزيز 
الرقمي  الحت���اد  تعاونية  وج��ود 
على  ال�شوء  ت�شليط  خ��الل  م��ن 
القيم الأ�شا�س للعالمة التجارية 

وال�شورة املوؤ�ش�شية .

تعاونية الحتاد توقع
العدد 12687 بتاريخ 2019/7/21   عقدا مع �سركة لينكد اإن

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/527 امر اداء    

اىل املدعى عليه / 1- �شنرتو ديلز للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل 
وميثله  العامة  للتجارة  ربيع  اأحمد  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
اداء  ام��ر  ا�شت�شدار  طلب   - ن�شيب  ب��ن  عبدالرحمن  ن�شيب  عبدالرحمن   /
عليها  املدعى  بالزام   2019/5/15 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد 
�شنرتو ديلز للتجارة العامة - �س ذ م م باأن توؤدي للمدعية موؤ�ش�شة احمد ربيع 
والفائدة  الف وت�شعمائة وخم�شة و�شتون درهم  �شتة وثالثون  التجارية مبلغ 
وامل�شاريف  الر�شوم  والزمتها  التام  ال�شداد  وحتى   2019/3/21 من  �شنويا   %9
الأمر  ا�شتئناف  ولكم احلق يف  املحاماة.  اتعاب  درهم مقابل  ومبلغ خم�شمائة 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر:

 ان�شجاماً مع ا�شرتاتيجية هيئة كهرباء 
ومياه دبي  يف التطوير امل�شتمر لعملياتها 
وخ��دم��ات��ه��ا ع��رب الب��ت��ك��ار، اأط��ل��ق اليوم 
الع�شو  ال��ط��اي��ر،  حم��م��د  �شعادة:�شعيد 
املنتدب الرئي�س التنفيذي للهيئة، خدمة 
الفنية  ل��ل��ب��الغ��ات  ال��ذك��ي��ة  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
اخلدمة  هذه  وت�شتمل  واملياه.  للكهرباء 
الت�شخي�س  منها  خ�شائ�س  ع���دة  ع��ل��ى 
املنازل  داخ���ل  الفنية  ل��الأع��ط��ال  ال��ذات��ي 
وتقلي�س اخلطوات الالزمة للتعامل مع 
البالغات ومتابعتها وحلها عرب تطبيق 
الهيئة ال��ذك��ي وامل��وق��ع الإل��ك��رتوين مبا 
وكفاءة  املتعامل  جتربة  تعزيز  يف  ي�شهم 
اخل���دم���ات. وح�����ش��ر ح��ف��ل الط����الق كٌل 
ع��ب��ي��د اهلل،  ع���ب���د اهلل  امل���ه���ن���د����س:  م����ن 
– قطاع  ل��ل��رئ��ي�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب 
املياه والهند�شة املدنية، املهند�س: را�شد 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  بن حميدان، 
الدكتور:يو�شف  الطاقة،  توزيع  - قطاع 
 – للرئي�س  التنفيذي  النائب  الأك���رف، 

ق��ط��اع دع��م الأع��م��ال وامل����وارد الب�شرية، 
خولة املهري، النائب التنفيذي للرئي�س 
والت�شال  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ق���ط���اع   –
احل��ك��وم��ي، وف��ري��ق الب��ت��ك��ار اإ���ش��اف��ة اىل 

عدد من كبار موظفي الهيئة.
الطاير،  ���ش��ع��ي��د حم��م��د  ���ش��ع��ادة:  وق����ال 
الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي: “اأطلقنا اليوم خدمة 
الفنية،  ل��ل��ب��الغ��ات  ال��ذك��ي��ة  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
اأ�شا�شية  رك���ي���زة  الب��ت��ك��ار  ن��ع��ت��رب  ح��ي��ث 
ع��ل��ى ت�شمينه يف  ون��ح��ر���س  ال��ه��ي��ئ��ة،  يف 
ومبادراتنا.  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ن��ا  خم��ت��ل��ف 
رائدة  كموؤ�ش�شة  روؤي��ت��ن��ا  م��ع  وان�شجاماً 
عاملياً م�شتدامة ومبتكرة، ت�شهد عملياتنا 
وخدماتنا تطويراً م�شتمراً ونتبنى ثقافة 
ت�شهم  موؤ�ش�شية  قيمة  ه��ا  ب��ع��دِّ الب��ت��ك��ار 
احلكومي،  ال��ع��م��ل  واأداء  ك��ف��اءة  رف���ع  يف 
الإمكانات  جميع  توفر  على  ونحر�س 
املعرفية  ال����ق����درات  وت���ط���وي���ر  ل��ت��ع��زي��ز 
بيئة عمل  والإبداعية للموظفني �شمن 
حتفز على الإب��داع والبتكار، كما ن�شعى 
دائماً للتعرف اإىل اأفكار واآراء ومالحظات 

مبادرات  اإىل  للتو�شل  املعنيني  جميع 
مبتكرة واأفكار اإبداعية ت�شهم يف حتقيق 
توقعاتهم.  وتخطي  املتعاملني  ���ش��ع��ادة 
وي��اأت��ي اط��الق ه��ذه اخل��دم��ة التي عمل 
الهيئة  يف  البتكار  فريق  تطويرها  على 
�شمن جهودنا امل�شتمرة لتطوير خدمات 
مبا  الهيئة،  ملتعاملي  م�شافة  قيمة  ذات 
يدعم روؤية وتوجيهات قيادتنا الر�شيدة، 
اأن  اإىل  التي تهدف   2021 دبي  وخطة 
تكون دبي املكان املف�شل للعي�س والعمل 

واملق�شد املف�شل للزائرين«.
تطوير  ع��ل��ى  “نعمل  ���ش��ع��ادت��ه:  اأ����ش���اف 
اخلدمات التي نقدمها  عرب رفع كفاءتها 
على  ون��ع��م��ل  الب��ت��ك��ار.  ع��رب  وفعاليتها 
التن�شيق مع عدة جهات حكومية لتطبيق 
احلكومة  مفهوم  اإط���ار  يف  التح�شينات 
الواحدة. كما نعمل حالياً، بالتعاون مع 
مبادرات  تطوير  على  اخل��ا���س،  القطاع 
للكهرباء  الفنية  للبالغات  ال�شتجابة 
امل��ع��اي��ر العاملية مبا  اأع��ل��ى  وامل��ي��اه وف��ق 
وقتهم  وي��وف��ر  املتعاملني  جتربة  ي��رثي 

وجهدهم ويحقق �شعادتهم«.

 واأو����ش���ح ���ش��ع��ادة ال��ط��اي��ر اأن����ه: “نعمل 
ال��ت��ي م��ن �شاأنها  امل���ب���ادرات  على حت��دي��د 
بالعتماد على  املتعاملني  �شعادة  حتقيق 
ابتكارية لفهم وحتليل احتياجات  اأدوات 
وتوقعات املتعاملني من خالل اإ�شراكهم 
الرتكيز،  وجم��م��وع��ات  ال�شتبيانات  يف 
عن  ف�شاًل  ال�شتجابة،  تقارير  وحتليل 
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  على  الط��الع 
والدرو�س امل�شتفادة من خميمات البتكار 
جتربة  ح��ول  ال�شتق�شائية  وال��درا���ش��ات 
املتعاملني مبا يتما�شى مع معاير مركز 

“منوذج دبي” لتح�شني اخلدمات«.
بالقول:”نقوم  الطاير  �شعادة  واختتم 
نوعية،  وم����ب����ادرات  اب���ت���ك���ارات  ب��ت��ط��وي��ر 
لتح�شني  ال�شرتاتيجي  ال�شياق  ودرا�شة 
ال�شلة  ذات  النتائج  وحتليل  اخل��دم��ات، 
وفعالية  وك����ف����اءة  امل���ت���ع���ام���ل  ب��ت��ج��رب��ة 
الرحلة  خ����رائ����ط  واإع����������داد  اخل�����دم�����ة، 
احلالية وامل�شتقبلية خلدمات املتعاملني 
وحت��دي��د امل���ب���ادرات ال��الزم��ة ال��ت��ي تعزز 
كفاءة  تطوير  يف  وت�شهم  املتعامل  رحلة 
الكلية  وال��ت��ج��رب��ة  اخل���دم���ات  وف��ع��ال��ي��ة 

ل��ل��م��ت��ع��ام��ل، وم����ن ث���م ت��ن��ف��ي��ذ امل���ب���ادرات 
ال���ت���ي ي��ت��م ت���ط���وي���ره���ا. ون��ع��ت��م��د ع����دداً 
م��ن الآل���ي���ات ل��ت��ط��وي��ر امل���ب���ادرات ت�شمل 

امل��ت��ع��ام��ل، وجل�شات  ا���ش��ت��ب��ي��ان��ات جت��رب��ة 
اإ�شافة  امل��ع��ن��ي��ني،  م��ع  ال��ذه��ن��ي  الع�شف 
ي�شتطلع  وال��ذي  اإىل هاكاثون اخلدمات 

اآراء واأفكار امل�شاركني لتعزيز دور الهيئة 
حياة  من��ط  ت��ع��زي��ز  يف  ت�شهم  كموؤ�ش�شة 

اأكرث �شعادة يف دبي«.

تعزيزًا لالبتكار يف عمليات  هيئة كهرباء ومياه دبي و�سمن جهودها لتطوير خدماتها وحتقيق �سعادة املتعاملني 

�سعيد حممد الطاير يطلق خدمة ال�ستجابة الذكية للبالغات الفنية 

رخ�سة �سادرة يف املنطقة الو�سطى   1771
وال�سرقية خالل الن�سف الأول لعام2019

خالل الجتماع الدوري الـ20 للجنة التنفيذية للموؤ�س�سة
اد« تقدم مليوين درهم دعمًا لأربعة م�ساريع ريادية ل�سباب الإمارات »رورّ

•• ال�صارقة-الفجر:

�شباب  ل��دى  الكامنة  الإب��داع��ي��ة  بالطاقات  منها  اإمي��ان��اً 
من  املثلى  ال���ش��ت��ف��ادة  على  ال��دائ��م  وحر�شها  الإم����ارات 
الدولة  وفرتها  التي  والفر�س  واخل��دم��ات  الإمكانيات 
لرواد الأعمال، عقدت اللجنة التنفيذية ملوؤ�ش�شة ال�شارقة 
اجتماعها  اد”،موؤخراً،  “روَّ ال��ري��ادي��ة  امل�����ش��اري��ع  ل��دع��م 
الدوري الع�شرين، الذي ت�شمن مناق�شة واعتماد متويل 
الجتماع  للموؤ�ش�شة.وتراأ�س  املقدمة  امل�شاريع  من  عدد 
ال���ذي اأق��ي��م يف م��ق��ر امل��وؤ���ش�����ش��ة، ���ش��ع��ادة خ��ال��د ب��ن بطي 

الهاجري، رئي�س اللجنة التنفيذية، بح�شور الأع�شاء: 
و�شعادة  الطنيجي،  اهلل  وعبد  املن�شوري،  جمعة  خليل 
وفاطمة اآل علي،  حمد املحمود، مدير موؤ�ش�شة “رّواد”، 
ال�شرقاوي،  وهيثم  امل�شاريع،  ومتويل  دع��م  اإدارة  مدير 
باملوؤ�ش�شة.وناق�شت  امل�شاريع  درا�شة وحتليل  ق�شم  رئي�س 
اللجنة التنفيذية خالل الجتماع امل�شاريع املقدمة اإىل 
اأن اطلعت على ن�شخ من درا�شات  برنامج التمويل، بعد 
وتقارير  امل�شاريع،  ه��ذه  اأ�شحاب  اأع��ده��ا  التي  اجل��دوى 
اللجنة دعم ومتويل  واأقرت  املوؤ�ش�شة للدرا�شات.  تقييم 
اأربعة م�شاريع ريادية بقيمة اإجمالية ت�شل اإىل مليوين 

درهم، وت�شمل قطاعات ال�شحة، والتجارة الإلكرتونية، 
وال��رتف��ي��ه، وال��ن��ق��ل.وق��ال ���ش��ع��ادة ح��م��د امل��ح��م��ود: “اإن 
ا�شتوفت  الج��ت��م��اع  خ��الل  اعتمادها  مت  ال��ت��ي  امل�شاريع 
وبتاأثرها  جهة،  من  بالتنوع  وات�شفت  كافة،  ال�شروط 
القت�شادي والجتماعي من جهة ثانية، وبف�شل الدعم 
منّكن  فاإننا  الريادية،  للم�شاريع  اد”  “روُّ تقدمه  ال��ذي 
اأب��ن��اء وب��ن��ات ال��وط��ن م��ن الن��ط��الق بنجاح يف امل�شاريع 
التي من �شاأنها تقدمي خدمات متعددة ل�شالح املجتمع 
وتعزيز التنمية القت�شادية ال�شاملة وامل�شتدامة يف اإمارة 
مبوائمة  اجتماعها  ختام  يف  اللجنة  ال�شارقة«.واأو�شت 

لتجنب  ال�شلة  ذات  املوؤ�ش�شات  م��ع  التمويل  اإج����راءات 
الزدواجية والتعار�س يف حتقيق الأهداف، واأكدت على 
امل�شاريع  تاأ�شي�س  خطوات  يف  امل�شتمرة  املتابعة  �شرورة 
امل��م��ول��ة، وال��ت��اأك��د م��ن ج��اه��زي��ت��ه��ا ع��ن��د ���ش��رف دفعات 
اإح�شائية  بيانات  بطلب  اللجنة  اأو���ش��ت  التمويل.كما 
من اجلهات احلكومية املعنية ملنطقة مويلح، لدرا�شتها، 
اأ�شهر  �شتة  مدتها  �شماح  ف��رتة  بتحديد  طالبت  فيما 
املوؤ�ش�شة،  من  متويلها  على  املوافق  القائمة  للم�شاريع 
نظراً لنخفا�س املدة املطلوبة لتحقيق اإيرادات وحتقيق 

التعادل.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا حل��م��اي��ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك خالل 
برئا�شة  عقد  ال��ذي   2019 لعام  الثاين  اجتماعها 
املن�شوري وزير القت�شاد  معايل �شلطان بن �شعيد 
عددا من املو�شوعات التي ت�شب يف تعزيز اإجراءات 

وممار�شات حماية امل�شتهلك يف دولة الإمارات.
بن  اأحمد  حممد  املهند�س  �شعادة  الجتماع  ح�شر 
عبد العزيز ال�شحي، وكيل وزارة القت�شاد لل�شوؤون 
القت�شادية، و�شعادة حميد بن بطي املهري وكيل 
و�شعادة  التجارية،  ال�شوؤون  لقطاع  امل�شاعد  ال��وزارة 
ل�شيا�شة  امل�شاعد  الوكيل  الأم���ري  اأم��ني  الدكتور 
ال�شحة العامة والرتاخي�س بوزارة ال�شحة ووقاية 
واملحلية  الحتادية  اجلهات  عن  وممثلون  املجتمع، 

الأع�شاء يف اللجنة.
امل�شتهلكني  جمهور  توعية  اآليات  الجتماع  وناق�س 
املن�شاآت  ل��وج��ب��ات  وال��غ��ذائ��ي��ة  ال�شحية  باملعلومات 
العربية  اللغة  ا�شتخدام  تطبيق  ومتابعة  الغذائية، 
اإىل  اأ�شواق الدولة،  يف الأن�شطة اخلدمية مبختلف 
جانب متابعة مو�شوع الر�شوم التي تطبقها منافذ 
واأرفف  م�شاحات  على  ال��دول��ة  يف  الرئي�شة  البيع 
العر�س، ف�شال عن الطالع على تقرير عاملي حول 
الحتيال الإلكرتوين وال�شتفادة منه بالتن�شيق مع 

اجلهات املخت�شة.
اأهمية  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل  واأك���د 
متابعة وتعزيز اجلهود امل�شرتكة والتن�شيق املتبادل 
بني اجلهات ذات الع�شوية يف اللجنة العليا حلماية 
حماية  واآل��ي��ات  منظومة  تعزيز  ب��ه��دف  امل�شتهلك 
امل�شتهلك يف الدولة نظرا اإىل اأهمية هذا امل�شتهدف 
ال�شيا�شة القت�شادية للدولة،  ال�شرتاتيجي �شمن 
املمار�شات  وحتقيق  امل�شتهلك  حماية  متثل  حيث 
التجارية ال�شليمة وتوفر بيئة ا�شتهالكية اآمنة يف 
وتعزيز  الأ�شواق  ل�شتقرار  رئي�شية  حم��اور  الدولة 
ثقة امل�شتهلك، وبالتايل هي عامل من عوامل تنمية 

الأعمال التجارية وازدهار القت�شاد.
والبنود  امل��و���ش��وع��ات  اأه��م��ي��ة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار 
امل���ط���روح���ة ع���ل���ى ج������دول اأع����م����ال ال��ل��ج��ن��ة خالل 
اأنها  م��و���ش��ح��ا   ،2019 ل��ع��ام  ال���ث���اين  اج��ت��م��اع��ه��ا 
حري�شة على مناق�شة املو�شوعات التي مت�س جميع 
اجلوانب ال�شتهالكية يف الدولة وتواكب متطلبات 
املهمة وحتقق لهم  امل�شتهلكني وتخدم احتياجاتهم 
املنفعة، ودورها يف تطوير اأدوات ترفع م�شتوى ر�شا 
امل�شتهلك ومتكينه من التوا�شل مع اجلهات الرقابية 
ف�شال  ال�شتهالكي،  الوعي  ورف��ع  حقوقه  وحماية 
�شحية  جتارية  ممار�شات  اتباع  �شرورة  تاأكيد  عن 
اأف�شل املعاير املتبعة عامليا. اأ�شواق الدولة وفق  يف 
نتائج  با�شتعرا�س ومتابعة  اللجنة  اجتماع  وا�شتهل 
وتو�شيات اجتماعها ال�شابق يف عدد من املو�شوعات، 
من اأبرزها متابعة جهود وزارة القت�شاد يف تطوير 
مع  بالتوافق  الإل��ك��رتوين  ال�شلع  مراقبة  برنامج 
ال�����ش��دد، وتر�شيح  ب��ه��ا يف ه���ذا  امل��ع��م��ول  ال��ق��وان��ني 
الدولة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دوائ����ر  م��ن  جل��ن��ة 
وتعميم  ال�شيارات،  لتاأجر  املوحدة  العقود  لدرا�شة 
ال�����ش��ارق��ة يف م��و���ش��وع عقود  امل��ط��ب��ق يف  ال���ن���م���وذج 
الدولة  اأ���ش��واق  خمتلف  على  امل�شتعملة  ال�����ش��ي��ارات 
الأخ����رى، وك��ذل��ك ال���ش��ت��ف��ادة م��ن م��ب��ادرة “تنمية 
اأبوظبي” ب�شاأن تفعيل دور القطاع اخلا�س يف حل 
�شكاوى امل�شتهلكني وتعميمها على خمتلف الدوائر 
القت�شادية.وناق�شت اللجنة وفقا للبنود املطروحة 

ع��ل��ى اج��ت��م��اع��ه��ا احل���ايل اآل��ي��ة م��ق��رتح��ة م��ن هيئة 
امل�شتهلك  لتوعية  واملقايي�س  للموا�شفات  الإم��ارات 
باملعلومات الغذائية للوجبات التي توفرها املن�شاآت 
التي يتم  الوجبات  اأو يف قوائم  الدولة  الغذائية يف 
طلبها عرب الت�شوق الإل��ك��رتوين، وذل��ك من خالل 
موا�شفة قيا�شية اأعدتها الهيئة وتخت�س بالبيانات 

الإي�شاحية لتلك الوجبات والقوائم.
ت��ق��دمي��ي للهيئة  ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ع���ر����س  واط���ل���ع���ت 
ا�شرتاتيجيات  دع���م  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا  امل���ب���ادرة  ح���ول 
فيما  احلكومة  وت��وج��ه��ات  للدولة  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن 
خالل  م��ن  وال��وق��ائ��ي��ة  ال�شحية  اجل��وان��ب  يخ�س 
املعلومات  وت��وف��ر  ال�شحي  ال��وع��ي  م�شتوى  رف���ع 
التغذية  على  املجتمع  اأف��راد  ت�شاعد  التي  الغذائية 
بيانات  املوا�شفة  ت�شم  حيث  وامل��ت��وازن��ة،  ال�شليمة 
حول ال�شعرات احلرارية واملكونات وم�شادر اللحوم 
يف الوجبات واملواد امل�شببة للح�شا�شية وغرها، مع 
اأن تطبيق املوا�شفة �شيكون اختيارا يف  الإ�شارة اإىل 

املرحلة الأوىل لبناء الثقة ون�شر الوعي.
املبادرة  اأهمية  على  املن�شوري  الوزير  واأثنى معايل 
الغذائي  ب��امل��ح��ت��وى  امل�شتهلك  ت��وع��ي��ة  يف  ودوره�����ا 
ت��ع��زي��ز ال�شحة  امل�����ش��اه��م��ة يف  ل��ل��وج��ب��ات وب��ال��ت��ايل 
مع  التن�شيق  ����ش���رورة  م���وؤك���دا  للمجتمع،  ال��ع��ام��ة 
وزارة ال�شحة التي اأفادت باأن قانون ال�شحة العامة 
ي��رت��ق��ب ����ش���دوره خ���الل ال��ف��رتة ال��ق��ري��ب��ة املقبلة، 
واآليات  القيا�شية  املوا�شفة  تفا�شيل  تتوافق  بحيث 

تطبيقها مع بنود القانون.
وناق�شت اللجنة اأي�شا ويف متابعة ملا مت عر�شه خالل 
اجتماعاتها ال�شابقة، مو�شوع الر�شوم واملبالغ التي 
تطبقها اجلمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئي�شة 
مقابل موافقتها على عر�س ال�شلع على الأرفف ويف 
على  واأث��ره��ا  لديها،  املخ�ش�شة  العر�س  م�شاحات 

املنتجني واملوزعني وكذلك على امل�شتهلك النهائي.
اأه��م��ي��ة متابعة هذا  اإىل  امل��ن�����ش��وري  م��ع��ايل  واأ����ش���ار 
جميع  م�شالح  ت��راع��ي  مت�شافرة  بجهود  املو�شوع 
�شاملة بني  درا�شة مقارنة  باإعداد  الأط��راف، ووجه 
ي�شمل  ومب���ا  الرئي�شية  ال��ب��ي��ع  وم��ن��اف��ذ  اجل��م��ع��ي��ات 
التعامل  واآل��ي��ات  ال�شلع  وطبيعة  وال�شعر  امل�شاحة 
حماية  على  والتاأكيد  والتاجر  املنفذ  بني  ال�شليمة 
اأهمية و�شع مقرتحات  اإىل  امل�شتهلك، لفتا  حقوق 
الوطنية  امل��ن��ت��ج��ات  دع���م  ت�شهم يف  ال�����ش��دد  ه���ذا  يف 
منتجات  �شيما  ول  ال��ب��ي��ع  وم��ن��اف��ذ  اجل��م��ع��ي��ات  يف 
مبا  الأعمال،  ورواد  واملتو�شطة  ال�شغرة  ال�شركات 
هذا  دع��م  يف  الدولة  وقوانني  توجهات  مع  ين�شجم 
مناق�شة  اللجنة  تابعت  ذل��ك،  احل��ي��وي.اإىل  القطاع 
مو�شوع مدى ا�شتخدام اللغة العربية يف الأن�شطة 

اأ���ش��واق ال��دول��ة، وه��و اأح��د البنود التي  اخلدمية يف 
للجنة،  متتالية  اجتماعات  عدة  على  طرحها  تكرر 
الأمر الذي يعك�س مدى الهتمام احلكومي بتطبيق 
اللغة العربية وخا�شة يف املهن اخلدمية مثل مهن 
ال�شتقبال وبدالة الهاتف وندلء املطاعم وموظفي 
والفواتر  الدوائية  والن�شرات  ال�شحية  العيادات 
اللجنة على تقرير  التجارية وغرها، وقد اطلعت 
حول اجلهود واحلمالت واملبادرات املنفذة يف العديد 

من اإمارات الدولة بهذا ال�شاأن.
واأو�شح معايل الوزير املن�شوري اأهمية ال�شتمرار يف 
التوعية واحلمالت التفتي�شية والإجراءات الرقابية 
احلكومية  اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف  م��ع  الأدوار  وت��ك��ام��ل 
و�شبه احلكومية واخلا�شة لتحقيق ن�شبة 100% 
املمار�شة يف  وتر�شيخ هذه  العربية  اللغة  تطبيق  يف 

كافة اأ�شواق الدولة.
عاملي  تقرير  على  الجتماع  اللجنة خالل  واطلعت 
ح���ول الح��ت��ي��ال الإل����ك����رتوين ����ش���ادر ع���ن منظمة 
ربحية  غ��ر  منظمة  وه���ي  ال��دول��ي��ة،  امل�شتهلكني 
م�شجلة يف اململكة املتحدة، حيث يركز التقرير على 
ر�شائل الحتيال الإلكرتونية وخا�شة عرب و�شائط 
والوعي  املعرفة  تعزيز  و�شبل  الجتماعي  التوا�شل 
جمتمع  لبناء  امل�شتهلكني  جت��ارب  م��ن  وال�شتفادة 

رقمي اأكرث اأمنا.
اأهمية الط��الع الدقيق على التقرير  واأك��د معاليه 
بالتعامالت  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  ق��ب��ل  م���ن 
وال�شتفادة  الإن��رتن��ت  عرب  والت�شوق  الإلكرتونية 
الحتيال  م�شادر  متابعة  ���ش��اأن  يف  مقرتحاته  م��ن 
وم��ع��رف��ة امل��م��ار���ش��ات الح��ت��ي��ال��ي��ة وت��ن��ب��ي��ه وتوعية 
اجلمهور حولها لتقليل ن�شبة الوقوع �شحية لتلك 
اللجنة على  املمار�شات يف الدولة.اإىل ذلك، اطلعت 
يف  ال�شلع  وا�شتدعاء  ال���ش��رتداد  ح��الت  عن  تقرير 
الدولة خالل الربع الثاين من عام 2019، والذي 
ال�شتدعاء خالل  ع��دد حمالت  اإج��م��ايل  اأن  اأو���ش��ح 
الفرتة امل�شار اإليها بلغ 17 حملة، منها 13 حملة 
وقد  الأخ���رى،  لل�شلع  حمالت  و4  املركبات  تخ�س 
بلغ اإجمايل عدد املركبات امل�شتدعاة خالل احلمالت 
مركبة   34860 منها  مركبة،   37668 املذكورة 
مركبات  و2808  ال�����ش��الم��ة،  ب��داع��ي  ا���ش��ت��دع��ي��ت 
ا���ش��ت��دع��ي��ت لأ����ش���ب���اب اأخ������رى خم���ت���ل���ف���ة.ويف ختام 
امل�شتهلك  حلماية  العليا  للجنة  ال��ث��اين  الج��ت��م��اع 
2019، اطلع املجتمعون على موؤ�شر منظمة  لعام 
الغذاء  اأ���ش��ع��ار  ح���ول  “الفاو”  وال���زراع���ة  الأغ���ذي���ة 
والتغر ال�شهري احلا�شل يف اأ�شعار ال�شلع الغذائية 
الأ�شا�شية، وكذلك على موؤ�شر الت�شخم املحلي فيما 

يخ�س اأ�شعار امل�شتهلك.

•• ال�صارقة-وام: 

باإمارة  وال�����ش��رق��ي��ة  ال��و���ش��ط��ى  املنطقة  ���ش��ه��دت 
على  كبرا  اإق��ب��ال  املا�شية  الفرتة  يف  ال�شارقة 
يف  التنموية  امل�شاريع  بف�شل  الرخ�س  اإ���ش��دار 
ال���دوائ���ر والهيئات  ب��اق��ي  خ��ورف��ك��ان مم��ا دف���ع 
اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  التابعة  واملوؤ�ش�شات 

املتميزة التي تخدم امل�شتثمرين .
وذكرت دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة اأن 
اإجمايل عدد رخ�س الأعمال ال�شادرة واملجددة 
التي مت اإجنازها خالل الن�شف الأول من العام 
البيانات  وفق  رخ�شة   18،641 بلغت  احلايل 
واملجددة  ال�����ش��ادرة  الأع��م��ال  برخ�س  اخلا�شة 

باملنطقة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب����دائ����رة 
الن�شف  خ���الل  ال�شرقية  وامل��ن��ط��ق��ة  ال��و���ش��ط��ى 

الأول للعام 2018.
و ب��ل��غ ع���دد ال��رخ�����س ال�������ش���ادرة ل���ف���روع دائ���رة 
الو�شطى  ب��امل��ن��ط��ق��ة  الق���ت�������ش���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
 24 بلغ  ب��ارت��ف��اع   1771 ال�شرقية  واملنطقة 
الن�شف  خ���الل  ال��ف��رتة  بنف�س  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة 
الول لعام 2018 والتي بلغت 1433 رخ�شة 

متنوعة يف خمتلف القطاعات.
وك�شفت البيانات ال�شادرة عن الدائرة للن�شف 
الأول من العام اجلاري اأن رخ�س اعتماد املنزلية 
ت�شدرت الرخ�س ال�شادرة واملجددة بن�شبة منو 
للعام  ذات��ه��ا  بالفرتة  مقارنة  باملئة   40 بلغت 
تليها   2018 املا�شي 
التجارية  ال���رخ�������س 
وامل��ه��ن��ي��ة مب��ع��دل منو 
يف  باملئة   7 اإىل  و�شل 
الرخ�س  و�شلت  حني 
ن�شبة  اإىل  ال�شناعية 
ت��ق��در بحوايل  ارت��ف��اع 
الن�شف  يف  ب��امل��ئ��ة   4
ال�����ع�����ام  م�������ن  الأول 

.2019
الرخ�س  ع�����دد  وب���ل���غ 
امل��ج��ددة ل��ف��روع دائرة 
القت�شادية  التنمية 
الو�شطى  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
ال�شرقية  وامل���ن���ط���ق���ة 
ع  تفا ر 1با 6 8 7 0
مقارنة  باملائة   6 بلغ 
بلغ  اإذ   2018 بالعام 
رخ�شة   15934

و�شلت  ح��ي��ث  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  متنوعة 
و3  باملئة   7 ال��ت��ج��اري��ة  للرخ�س  النمو  ن�شبة 

باملئة للرخ�س ال�شناعية.
اإدارة  م�����دير  احل�����������������ري��ث��ي  خلف����ان  واأ���ش��������������ار 
يف  القت�ش����ادية  التنم�����ية  دائ���رة  ب  الف������روع 
التطويرية  احلركة  زال��ت  ما  اأن��ه  اىل  ال�شارقة 
افتتاح  ���ش��ي��ت��������������م  م�����ش��ت��م��������������������رة ح��ي��ث  ل��ل��م��دي��ن��ة 
والذي  خورفكان  لكورني�س  اجلديدة  التو�شعة 
ي�����ش��م م��ط��اع��م وم���ق���اه���ي وحم�����الت جتارية 
فيها  ال�شتثمار  على  الطلب  زي��ادة  يف  �شت�شهم 
باملنطقة  وخ��ا���ش��ة  ك��ب��ر  ن�����ش��اط  اىل  اإ���ش��اف��ة 
وذل��ك لوجود  ال�شناعية اجل��دي��دة /احل���راي/ 
الطريق الدائري اجلديد الذي يربط املنطقة 
ال�شناعية بطريق خورفكان اجلديد والطريق 
الوقت  �شيقلل  مليناء خورفكان والذي  الدائري 
واجلهد وامل�شافة بني ال�شناعية وامليناء واإمارة 

ال�شارقة.

»العليا حلماية امل�ستهلك« تعقد اجتماعها 
الثاين لعام 2019 
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•• منغوليا-وام

النائب  والآ�شيوي  الإم��ارات��ي  الحت��ادي��ن  رئي�س  الها�شمي  عبداملنعم  هناأ 
الإم���ارات  وب��ط��الت  اأب��ط��ال  للجوجيت�شو  ال���دويل  الحت���اد  لرئي�س  الأول 
اآ�شيا مبنغوليا، واحتفاظهم  الكبر الذي حققوه يف بطولة  على الإجناز 
بال�شدارة القارية مبجموع 11 ميدالية ملونة. وتوجه بال�شكر والتقدير 
نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اإىل �شاحب  والعرفان 

امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اجلوجيتت�شو،  لريا�شة  الأول  وال��داع��م  ال��راع 
موؤكدا اأن هذا الدعم وراء كل الإجن��ازات التي 
اأ�شاد  كما  امل��ح��اف��ل،  ك��ل  يف  املنتخبات  حتققها 
بالتنظيم الرائع وال�شت�شافة املميزة للبطولة 
م��ن ج��ان��ب دول���ة م��ن��غ��ول��ي��ا، وب��اجل��ه��د الكبر 
جناح  يف  �شاهمت  ال��ت��ي  امل��ن��ظ��م��ة،  اللجنة  م��ن 
�شورة يف ظل  اأف�شل  يف  واأخرجتها  املناف�شات، 

م�شاركة 21 دولة من القارة ال�شفراء.
، ك��م��ا ت��وج��ه ب��ال�����ش��ك��ر اإىل ���ش��ف��ارة ال���دول���ة يف 

الدويل  الحت��اد  رئي�س  ثيودوري�س  بانايوتو�س  اليوناين  واإىل  منغوليا، 
للجوجيت�شو على ح�شوره ومتابعته الدائمة للبطولت الآ�شيوية، والتي 
اأب��رز ق��ارات العامل منوا وتطورا يف ريا�شة  حققت قفزة كبرة واأ�شبحت 

اجلوجيت�شو.
وقال الها�شمي يف ت�شريحاته لوكالة اأنباء الإمارات / وام/ : قلتها كثرا 
اأب��ن��اء الإم����ارات مبدعون عندما  اأن  ال��ي��وم  م��ن قبل واأك��رره��ا م��ن جديد 
يح�شلون على الفر�شة والدعم، وما حققته بعثة الإمارات يف بطولة اآ�شيا 
مبنغوليا خر دليل على ذلك، ومكا�شبنا ل تتوقف فقط على امليداليات 

الت�شفيات  يف  لعبونا  عليها  ح�شل  التي  النقاط  على  ول  حتققت،  التي 
اإيجابيا  موؤ�شرا  اأعطتنا  لكنها   ،2021 بامركا  العاملية  لالألعاب  املوؤهلة 
ب�شرعة  تتقدم  كانت  اإذا  اآ�شيا  دول  واأن  ال�شحيح،  الجت��اه  يف  ن�شر  باأننا 
ب�شرعة  ونرتقي  نتطور  الإم��ارات  يف  اأي�شا  فاإننا  اجلوجيت�شو،  تطوير  يف 
اأكرب، ونحافظ على القمة القارية، كما اأننا تاأكدنا من اأن براجمنا لن�شر 
وتطوير اللعبة، وتاأهيل البطال من املراحل ال�شنية املبكرة هي الأف�شل 
واأن  الطريق،  بداية  يف  زلنا  ما  اأننا  دائما  نقول  نحن  ذلك  ومع  اآ�شيا،  يف 

املطلوب منا اأكرث يف املراحل املقبلة.
ح�شدوا  الذين  لأبطالنا  حديثي  اأوج��ه  وق��ال: 
تلك الإجنازات واأقول لهم: اجتهدمت، وحالفكم 
التوفيق يف بطولة اآ�شيا مبنغوليا، وكنتم �شفرا 
الإجناز  م�شتوى  على  الإم���ارات  لريا�شة  مميزا 
التحدي  لكن  كعادتكم،  وامل�شوؤولية  وال�شلوك 
الأكرب لكم هو بطولة العامل املقبلة يف اأبوظبي 
�شتقام  والتي  اجل���اري،  العام  من  نوفمرب  �شهر 
والكبار،  وال�شباب  للنا�شئني  مرة  لأول  جممعة 
وبالتايل فال وقت للراحة، لأن الإمارات ت�شدرت 
مناف�شات الن�شخة املا�شية التي اأقيمت على م�شتوى ال�شباب والنا�شئني يف 
ظل م�شاركة اأكرث من 50 دولة حول العامل، ونحن مطالبون من جديد 

اأن نرتك ب�شمتنا على تلك البطولة.
وفاجاأت  الإجن�����ازات  وال��ت��ي حققت  املنتخب  ال�����ش��اع��دة يف  ال��وج��وه  وع��ن 
لي�س  الكثري  زاي��د  ف��اإن  يل  بالن�شبة  الها�شمي:  عبداملنعم  ق��ال  اجلميع 
العاملية ملحرتيف  اأبوظبي  بطولة  الذهبية يف  بامليدالية  فاز  لأنه  مفاجاأة، 
اجلوجيت�شو الأخ��رة يف �شهر ابريل املا�شي، وعندما فاز بها و�شعنا فيه 
اأنه جدير باتلك الثقة يف  اأثبت  الثقة ومت اختياره للمنتخب الأول، وقد 

من  باملزيد  ونطالبه  للم�شتقبل،  كثرا  عليه  ونعول  كجم/،   56/ وزن��ه 
يف  اأثبت  وق��د  واآ�شيا،  العامل  بطل  هو  الف�شلي  لعمر  وبالن�شبة  العطاء، 
الكثر من املحافل اأنه ي�شتحق الدعم والرعاية، وبالتايل مل يكن مفاجاأة 
اأي�شا، ولكن املفاجاأة احلقيقية والتي اأ�شعدتني هي اإجنازات البنات، حيث 
اأننا  6 لعبات فقط، وكلنا نعلم  4 ميداليات يف ظل م�شاركة  اأننا حققنا 
يف مرحلة النمو بالن�شبة للبنات يف اجلوجيت�شو، واأن دول كثرة يف اآ�شيا 
امليداليات عن  ت�شبقنا يف ممار�شة تلك الريا�شة، ومع ذلك فقد ح�شدن 

مني  ولهن  مهمة،  اأوزان  يف  وا�شتحقاق  ج��دارة 
كل التهنئة على ما بذلنه من جهد يف مراحل 
الإع����داد، واأع��ت��رب اأن م��رمي ال��ع��ام��ري �شاحبة 
التي  املكت�شبات  اأه��م  م��ن  وزميالتها  الذهبية 

حققناها يف تلك البطولة.
مفاجاآت  ع��ن  نعلن  ���ش��وف  الها�شمي:  واأو���ش��ح 
ق��وي��ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة لأب���ط���ال وب���ط���الت الإم������ارات 
ت�شاعف من  �شوف  الراعية  ال�شركات  اأن  حيث 
رواتب الالعبني والالعبات املميزين واأ�شحاب 
لهم مكافاآت وحوافز  توفر  و�شوف  الإجن��ازات، 

العامل  بطولة  بعد  القرارات  هذه  لتطبيق  البداية  تكون  اأن  على  كبرة، 
والعقاب، وتقدير كل من يجتهد  الثواب  ب�شيا�شة  لأننا مقتنعون  املقبلة، 
لها  اأ�شبحت  الإم��ارات  ريا�شة اجلوجيت�شو يف  اأن  �شيما  ول  ي�شتحق،  مبا 

مكانتها الكبرة على امل�شتويني القاري والعاملي.
وقال الها�شمي: ل يجب اأن يفوتنا احلديث عن في�شل الكتبي الذي يثبت 
يف كل منا�شبة اأنه من طبقة الريا�شيني املميزين، واأنه ميلك اجلديد دائما 
يف كل منا�شبة، كما اأنه على قدر التحدي، واأ�شدد اأي�شا على توجيه ال�شكر 
لزمالئه وزميالته الذين حققوا امليداليات الف�شية والذهبية، واأي�شا من 

مل يحالفه التوفيق، لأننا على ثقة باأن اجلميع بذل كل ما بو�شعه، كما ل 
يفوتني هنا توجيه ال�شكر اإىل منظومة العاملني بالحتاد الآ�شيوي التي 

وفرت كل عنا�شر الدعم الفني واللوجي�شتي لإجناح البطولة.
امل�شوؤولية كرئي�س لالحتاد  انتخابي لتويل  الها�شمي: عندما مت  واأ�شاف 
وامل�شجلني  امل�شهرين  الأع�����ش��اء  ال���دول  ع��دد  ك��ان   ،2014 يف  الآ���ش��ي��وي 
 5 اأق��ل من  م��رور  وبعد  فقط�،  12 ع�شوا  يتجاوز  ل  القارية  املنظمة  يف 
40 دولة كلها متلك احت��ادات وطنية  �شنوات ت�شاعف العدد ليتجاوز ال 
و�شاعفنا  الآ�شيوي،  الحتاد  فعالة حتت مظلة 
والدولية،  والقارية  الإقليمية  البطولت  عدد 
واأ�شبحت اآ�شيا اأكرث قارات العامل منوا وتطورا 
باأن  مقتنعون  لأن��ن��ا  اجلوجيت�شو،  ري��ا���ش��ة  يف 
اآ���ش��ي��ا ه��و ت��ط��ور للريا�شة يف الإم����ارات،  ت��ط��ور 
ي�شمن  الآ�شيوية  ال��دول  م�شتوى  ت�شاعد  واأن 
�شوف  لأننا  الوطني  منتخبنا  م�شتوى  ت�شاعد 
جن��د امل��ن��اف�����ش��ني الأق���وي���اء ل��ن��ا، ون��ح��ن نرحب 
بات�شاع رقعة املناف�شة، و�شوف ن�شتمر يف العمل 

من اأجل التطوير.
الرزاق  عبد  “م” نا�شر  ال��ل��واء  اإىل  بالتهنئة  اأت��وج��ه  الها�شمي:  واأ���ش��اف 
الإم��ارات للكاراتيه مبنا�شبة فوزه برئا�شة الحتاد  الرزوقي رئي�س احتاد 
الآ�شيوي للعبة، واأهديه اإجنازات اأبطال اجلوجيت�شو، كما اأنني اأقول دائما 
باأن جتربة اجلوجيت�شو ومبادراتها متاحة للجميع، واأننا يف الحتاد نفتح 
اأبوابنا اأمام كل الريا�شات لتبادل املنفعة معهم، لأننا جميعا منثل الدولة 
للنجاحات  مهمة  اإ���ش��اف��ة  ميثل  ف���وزه  اأن  ظني  ويف  امل��ح��اف��ل،  خمتلف  يف 
الدولية  املنا�شب  اإىل  الوطنية  ك��وادرن��ا  و�شول  م�شتوى  على  الإم��ارات��ي��ة 

املرموقة.

 ••  العني-الفجر

اأعرب اإ�شماعيل اأحمد، قائد الفريق 
الأول لكرة القدم بنادي العني، عن 
���ش��ع��ادت��ه ب���الإع���الن ع��ن ق��ن��اة نادي 
العني التلفزيونية، موؤكداً: “العني 
لالإعالم خطوة مهمة كان ينتظرها 
ك���ل م��ن��ت��ٍم ل���ن���ادي ال��ع��ني م���ن اأجل 
اإحداث الطفرة املطلوبة واملوا�شلة 
يف م���واك���ب���ة ال���ت���ط���ور الإع����الم����ي، 
دائماً  نادينا  اإع���الم  واأن  خ�شو�شاً 
م���د ج�شور  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  م��ت��م��ي��ز 
التوا�شل ما بني النادي واجلماهر، 
الأمر الذي يحفز الالعبني ويعني 
فرتة  خ��الل  خ�شو�شاً  الكثر  لهم 
ت�شتمر  وال��ت��ي  اخل��ارج��ي  املع�شكر 
الديار  خ��ارج  والفريق  ال�شهر  نحو 
واأمت����ن����ى ال���ت���وف���ي���ق ل���ف���ري���ق عمل 
القناة يف حتقيق الأه��داف املرجوة 
للنادي  ال�شاملة  تغطيتها  خ���الل 
والفعاليات اخلا�شة مبدينة العني 

ودولتنا احلبيبة اإمارات اخلر«.
وقال اإ�شماعيل اأحمد يف ت�شريحات 
اإن  التلفزيونية  العني  قناة  نقلتها 
بالنم�شا  ال��ف��ري��ق  مع�شكر  اأج�����واء 
والبداية  ال����ت����ف����اوؤل،  ع��ل��ى  ت��ب��ع��ث 
مب�شرة والكل هنا ميتلك الرغبة يف 
اخلروج من هذه املرحلة املهمة من 
باأف�شل  اجل��دي��د  للمو�شم  الإع���داد 
م�شاعفة  خ������الل  م����ن  امل���ك���ا����ش���ب 
وتركيز  ب���ق���وة  وال���ع���م���ل  اجل����ه����ود 
حتقيق  م��ن  نتمكن  ح��ت��ى  وج��دي��ة 
اأهدافنا الكبرة واإ�شعاد جماهرنا 
الوفية يف مو�شم مليء بالتحديات.
راأي���ه يف  ح��ول  ���ش��وؤال  على  وتعليقاً 
اأ�شهر”  “ال�شتة  مللف  النادي  ح�شم 
املنتهية  ال��الع��ب��ني  م��ع  ب��ال��ت��وق��ي��ع 
املا�شي،  املو�شم  نهاية  مع  عقودهم 
ن�شكر  اأن  ي���ج���ب  “بداية  ق������ال: 
النجاح،  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م��وؤ���ش�����س 
بن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  “�شيدي” 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س املجل�س 
النائب  اأبوظبي،  لإم��ارة  التنفيذي 
الأول لرئي�س النادي، النائب الأول 
ال�����ش��رف، رئي�س  ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س 
جمل�س اإدارة نادي العني الريا�شي 
والدعم  �شموه  رعاية  على  الثقايف، 
لنادي  ي��ول��ي��ه  ال����ذي  ال����الحم����دود 
ال���ع���ني، الأم�����ر ال����ذي ظ���ل مينحنا 

ك��الع��ب��ني ال��داف��ع امل��ط��ل��وب للعمل 
ع��ل��ى اإظ���ه���ار اأف�����ش��ل م���ا ل��دي��ن��ا يف 

الدفاع عن �شعار “الزعيم«.
اإن قلت لكم  اأذي��ع �شراً  واأك��م��ل: لن 
اأ���ش��ك حل��ظ��ة يف مغادرة  ب��اأن��ن��ي مل 
النادي  اأعلن  الذين  من  لع��ب  اأي 
انطالقة  ق��ب��ل  ع���ق���وده���م  جت���دي���د 
بالعقلية  اجل��ي��دة  ملعرفتي  امل��و���ش��م 
الح���رتاف���ي���ة ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا كل 
ارتباطهم  م���دى  يف  وث��ق��ت��ي  منهم 
بهذا ال�شرح الكبر، برغم العرو�س 
امل��غ��ري��ة ال��ت��ي ح�����ش��ل��وا ع��ل��ي��ه��ا من 
هنا  الإ�شادة  ولبد من  اأندية،  عدة 
الدرعي،  ثعلوب  بن  بجهود حممد 
نادي  ���ش��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
العني لال�شتثمار من اأجل ا�شتمرار 
الفريق  منظومة  يف  العنا�شر  اأه��م 
وقفة  على  دائماً  الالعبون  واعتاد 
ال��ظ��روف ول  ك��ل  ال��ن��ادي يف  اإدارة 
ا�شطلع  ال���ذي  امل��ه��م  ال����دور  نن�شى 
م�شرف  “حماد”،  عبيد  حممد  به 
املفاو�شات  مرحلة  خ��الل  الفريق 
الت�شجيعية  امل�����ب�����ادرات  وك����ذل����ك 
والتحفيزية التي تبنتها اجلماهر 
ال��ع��ي��ن��اوي��ة ل���ش��ت��م��رار ك���ل لعب، 
الأم�������ر ال������ذي ع�����زز م����ن ث��ق��ت��ي يف 
اأندية  اأف�����ش��ل  ب��اأح��د  اجلميع  ب��ق��اء 
التوفيق  واأمت��ن��ى  الآ�شيوية  ال��ق��ارة 

للجميع.
ق���راءت���ه  ح�����ول  �����ش����وؤال  ع���ل���ى  ورداً 
الفريق  ت��ن��ت��ظ��ر  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
“املوؤكد  ق���ال:  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��رح��ل��ة  يف 
اإىل  ي�شعى  مو�شم  ك��ل  يف  العني  اأن 

للمناف�شة  قوية  م�شتويات  تقدمي 
على البطولت مهما كانت الظروف 
التي يعي�شها الفريق، بيد اأننا اليوم 
يف و�شع ممتاز جداً قيا�شاً بتعاقدات 
ال���ن���ادي وال�����ش��ف��ق��ات امل��م��ي��زة التي 
اأخراً،  الفريق  قوة  لتعزيز  اأبرمها 
والتي متثل الإ�شافة املهمة لقائمة 
ل  الفريق  اأن  وامل��وؤك��د  “الزعيم” 
اأو اثنني  ميكن ان يقف على لعب 
اأو حتى خم�شة بل اجلميع معنيون 
بامل�شتوى لأن الفريق يف حاجة لكل 
اأ�شا�شيني  يكونوا  وان مل  فرد حتى 
ل��ذل��ك ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى ك���ل لع����ب اأن 
اجلاهزية  درج�����ة  ل��ب��ل��وغ  ي��ج��ت��ه��د 
اأي حل��ظ��ة من  لأن�����ه يف  امل��ط��ل��وب��ة 
املمكن اأن ي�شتدعيه املدرب لدخول 
القائمة الأ�شا�شية واأمتنى التوفيق 

املو�شم  يف  الأل��ق��اب  جميع  وح�شد 
الكروي اجلديد«.

اأكملها  ال��ت��ي  ع��ام��اً  ال�11  وح����ول 
ال��ع��ني، قال:  �شعار  ع��ن  ال��دف��اع  يف 
اجلماهر  اأ���ش��ك��ر  دع���وين  “بداية 
بثقافة  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  ال��ع��ي��ن��اوي��ة 
ت�شجيع مثالية لكل لعب بالفريق، 
وامل�شاندة  امل��ت��وا���ش��ل  ال��دع��م  ع��ل��ى 
القوية للفريق يف كل الظروف، وكل 
حلظة اأم�شيتها يف الدفاع عن �شعار 
واأ�شكر  الكثر  “الزعيم” تعني يل 
وفقني  ال����ذي  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل 
الن�شمام  لأن  للعني  الن��ت��م��اء  يف 
لالأ�شرة العيناوية يدعو اإىل الفخر 
والعتزاز الأمر الذي يدركه جيداً 
ال�شادق  الإح�شا�س  متلكه  م��ن  ك��ل 

بحب هذا النادي الكبر«.

�شعيدة  حل���ظ���ات  ع�����ش��ت  واأردف: 
و���ش��اه��م��ت يف ب���ط���ولت واإجن������ازات 
فريقي  م��ع  ك��ذل��ك  وع�شت  ع��دي��دة 
ال�شنوات  خ����الل  ���ش��ع��ب��ة  ظ����روف����اً 
النادي  يف  اأم�شيتها  ال��ت��ي  ال�11 
وكل حلظة فيها ل ميكن اأن ت�شقط 
ب��ال��ت��اأك��ي��د ول اعترب  ذاك���رت���ي  م��ن 
فح�شب  م�شجعاً  ول  لع��ب��اً  نف�شي 
اأعطاين  ال��ك��ب��ر  ال�����ش��رح  ه���ذا  لأن 
الكثر وافتخر بكل البطولت التي 
واأمتلك  ال��ن��ادي  م��ع  فيها  �شاهمت 
للم�شاهمة  ه��ائ��اًل  ح��م��ا���ش��اً  ك��ذل��ك 
م���ع ف��ري��ق��ي يف ح�����ش��د امل���زي���د من 

البطولت«.
واأ����ش���اف: لع���ب ك���رة ال��ق��دم الذي 
ممكنة  ف��رتة  اأك��رث  للعطاء  يتطلع 
مطالب مبمار�شة الحرتاف عملياً 

والل����ت����زام ب�����ش��واب��ط م��ه��م��ة رمبا 
اأن  بيد  ال��ورق،  على  �شعبة  يجدها 
احلر�س على التنفيذ واللتزام بها 
اأكرث  املهمة  يجعل  لكم  ذك��رت  كما 

�شهولة بالتاأكيد«.
املو�شم  ال��ف��ري��ق يف  م�����ش��ت��وى  وع���ن 
عامل  اأن  “املوؤكد  ق����ال:  امل��ن��ت��ه��ي، 
ال��ت��ي رافقت  ال��ت��وف��ي��ق وال���ظ���روف 
الفريق واملتمثلة يف عدم ال�شتقرار 
ال���ف���ن���ي والإ�������ش������اب������ات ك����ان����ت من 
املهمة  م��ن  �شعبت  ال��ت��ي  الأ���ش��ب��اب 
الظهور غر اجليد على  اإىل  واأدت 
بيد  وال���ق���اري،  املحلي  ال�شعيدين 
ب��امل�����ش��ت��وى اجليد  ظ��ه��ر  ال��ع��ني  اأن 
ال���دول���ة ب�شورة  ا����ش���م  ع���ن  وداف�����ع 
العامل  ك��اأ���س  م�شابقة  يف  م�شرفة 
لالأندية وحقق اإجنازاً غر م�شبوق 

واخلليجي  املحلي  امل�شتويني  على 
باأن  اأع��ود ملا ذكرت لكم �شابقاً  وهنا 
يف  يتجلى  الكبرة  الأن��دي��ة  معدن 
التحديات القوية وجنح “الزعيم” 
يف ت�����ش��ج��ي��ل رق�����م ج���دي���د وه����دف 
اخلارجية«.  التحديات  خالل  مهم 
باملدافع  اخل����ا�����س  ل���ق���ب���ه  وح�������ول 
بالت�شجيل  مل�����ش��اه��م��ت��ه  ال����ه����داف، 
الظروف  يف  املناف�شني  مرمى  على 
اأكرث  اأح��رزت  “نعم  ق��ال:  ال�شعبة، 
من 30 هدف بقمي�س العني، وكل 
ه��دف ل��ه و���ش��ع وم��ك��ان��ة خا�شة يف 
يف  تكميلية  اأدوار  هناك  لأن  نف�شي 
اللعب يكلفني بها املدرب  منظومة 
يف  اأجن��ح  وعندما  الفريق  مل�شلحة 
دافعاً  مينحني  الأم����ر  ه���ذا  امل��ه��م��ة 
ق���وي���اً ل��ل��ت��ح��دي��ات امل��ق��ب��ل��ة، ب��ي��د اأن 
ال��ه��دف ال��ع��ال��ق ب��ذاك��رت��ي ه��و ذاك 
الوحدة  م��رم��ى  اأودع���ت���ه يف  ال����ذي 
يف  وحت��دي��داً  نهيان  اآل  ا�شتاد  على 
عندما   2012-2011 م��و���ش��م 
بهدفني  م���ت���ق���دم���اً  امل���ن���اف�������س  ك�����ان 
كوزمني  مني  طلب  ووقتها  لهدف 
علي  م��ن  عك�شية  وتلقيت  ال��ت��ق��دم 
عانقت  ب��راأ���ش��ي��ة  قابلتها  الوهيبي 
نقطة  اإىل  املباراة  واأع��ادت  ال�شباك 
بدل  املحت�شب  ال��زم��ن  يف  ال��ب��داي��ة 

ال�شائع “93«.
وعن اأ�شعب املوا�شم التي عا�شها مع 
يوجد  ل  “احلقيقة  ق��ال:  الفريق، 
م��و���ش��م ���ش��ه��ل ع��ل��ى ف��ري��ق مطالب 
ب���ح�������ش���د ال�����ب�����ط�����ولت وال����ظ����ه����ور 
ولكن  امل��ب��اري��ات،  جميع  يف  امل�شرف 

اأ�شعب مو�شم هو 2011-2010 
�شعباً  اختباراً  الفريق  دخل  عندما 
املناف�شة  دائ������رة  م���ن  اخل������روج  يف 
تاله  ال���ذي  وامل��و���ش��م  الهبوط  على 
اعتلى  ع���ن���دم���ا  ا����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���اً  ك�����ان 
معززاً  التتويج  من�شة  “الزعيم” 
بطولة  ب��ل��ق��ب  اإجن�����ازات�����ه  ر���ش��ي��د 
على  “العا�شرة”  ل��ل��م��رة  ال����دوري 
م���ر ت���اري���خ���ه«. وح����ول ال�����ش��ر وراء 
رخ�شة  �����ش����ه����ادة  ع���ل���ى  ح�������ش���ول���ه 
قال:   ،»C« الآ���ش��ي��وي��ة  ال���ت���دري���ب 
على  ب��ن��اء  ال������دورة  ت��ل��ك  “دخلت 
املقربني  الأ����ش���دق���اء  م���ن  ن�����ش��ائ��ح 
يف  وفقني  ال��ذي  كثراً  اهلل  واأحمد 
احل�شول على ال�شهادة وطموحاتي 
بالتاأكيد،  لتحقيقها  واأ�شعى  كبرة 
حيث انني ملتزم بتكملة امل�شوار يف 
عامل كرة القدم حتى بعد اعتزايل 
ملنتقدي  ر���ش��ال��ت��ه  وع���ن  ك���الع���ب«. 
“النتقاد  خ��ط دف���اع ال��ع��ني، ق���ال: 
لأنني  الإط����الق  ع��ل��ى  يغ�شبني  ل 
عن  اأح��ي��ان��اً  يختلف  مب��ن��ظ��ور  اأراه 
ك��ث��ري��ن، وم���ن ي��ن��ت��ق��دين ه��و ذاك 
اأعمل  حتى  م�شلحتي  يحب  ال��ذي 
وحت�شني  و����ش���ع���ي  ت���ع���دي���ل  ع���ل���ى 
م�شتواي خ�شو�شاً امل�شجعني كونهم 
وخط  لنا،  امل�شاندين  النا�س  اأك��رث 
امل�شوؤولية  ت��ك��ون  م��ا  دائ��م��اً  ال��دف��اع 
عليه اأكرب وكرة القدم لعبة اأخطاء، 
للم�شلحة  ي��ن��ت��ق��دون  م��ن  وه��ن��اك 
اأخ��رى وعموماً  واآخ��رون لأغرا�س 
احلايل  املو�شم  يف  نوفق  اأن  اأمت��ن��ى 
يف  اخل��ط��وط  جميع  م�شتوى  على 
واإ�شعاد  ال��ق��ي��ادة  ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ي��ق 

الأمة العيناوية«.
 

على الهام�ض
نوعية يف  نقلة  اأح���دث  ك��وزم��ني   •
خالل  م���ن  ال��ف��ري��ق  اأداء  ت��ط��وي��ر 
ال��الع��ب��ني، ومنحني  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 
ن�شائح  ال�شخ�شي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

مهمة لزالت اأعمل بها.
يف  ح��دث  اأه��م  للعني  الن�شمام   •

حياتي وفخور به.
العامل  ك��اأ���س  لنهائي  ال��و���ش��ول   •
للنادي  وا�شحاً  كان هدفاً  لالأندية 
حتقق بروح العائلة الواحدة املوؤلفة 
ولعبني  ف��ن��ي  وج���ه���از  اإدارة  م���ن 

وجماهر وكل منتٍم للعني.

احتفى الحتاد املنغويل للجوجيت�شو ب�شيوف الن�شخة الرابعة من بطولة 
اأ�شيا التي اأقيمت يف العا�شمة املنغولية اأولن باتور على مدار اأربعة اأيام، 
اإقامة  البطولة يف مقر  على �شرف �شيوف  واأق��ام الحت��اد احتفال خا�شاً 

املنتخبات امل�شاركة.
الدويل  الحت��اد  رئي�س  ثيودوري�س  بانايوتو�س  اليوناين  الحتفال  ح�شر 
و  الأ���ش��ي��وي،  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  الأم���ني  ال�شام�شي  علي  وفهد  للجوجيت�شو، 
والالعبون،  امل�شاركة  الوفود  وروؤ�شاء  املنغويل  رئي�س الحتاد  باتار  اإي��ردن 
خالل  ال��ب��ط��ول��ة  رع���اة  ت��ك��رمي  ومت  املنظمة  اللجنة  اأع�����ش��اء  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

املنظمة من  اللجنة  دروعا تذكارية، كما مت تكرمي  وت�شليمهم  الحتفال، 
جانب الحتادين الدويل والأ�شيوي، و�شلم الدرعني ملمثل اللجنة املنظمة 

رئي�س الحتاد الدويل وفهد علي اأمني عام الحتاد الأ�شيوي.
ووجه فهد علي ال�شكر اإىل الحتاد املنغويل واللجنة املنظمة على العمل 
ومتيزت  رائ��ع��ة  كانت  البطولة  اأن  اإىل  م�شراً  املميز،  والتنظيم  ال��رائ��ع 
التنظيمي،  ال�شعيد  على  العمل  يف  ال��دق��ة  اأهمها  الأم����ور،  م��ن  بالعديد 
يف  الكبر  التطور  ظل  يف  الفني  امل�شتوى  على  املناف�شة  يف  القوة  وكذلك 
امل�شتويات الفنية لعدد كبر من الدول على راأ�شها منغوليا التي �شاركت 

بعدد وافر يف خمتلف الأوزان.
وقال: م�شاهد البطولة على الب�شاط وكذلك يف املدرجات وخلف الكوالي�س 
اأكدت اأن اجلوجيت�شو يتطور يف اأ�شيا ب�شرعة كبرة، واجلميع يعي امل�شوؤولية 

امللقاة على عاتقه وي�شعى بكل قوة لتنفيذ مهامه على اأكمل وجه.
واأ�شاف : �شعادة الحتاد الأ�شيوي برئا�شة عبد املنعم الها�شمي ل تو�شف 
اأخرى،  اإىل  دول��ة  ومن  اأخ��رى،  اإىل  بطولة  املتوالية من  النجاحات  بهذه 
ال�شيء الذي يوؤكد اأن املجهود الذي يقوم به الحتاد ل ي�شيع بال جدوى، 

والأمور ت�شر يف الطريق ال�شحيح.

يف  كبراً  دوراً  اجلوجيت�شو  اأ�شيوية  من  الرابعة  الن�شخة  متطوعو  ولعب 
100 متطوع  التنظيمية، حيث مت تخ�شي�س  الناحية  جناح احلدث من 
العقبات  ك��اف��ة  تذليل  خ��الل  م��ن  البطولة  جن��اح  يف  �شاهموا  ومتطوعة 

وتقدمي خمتلف اخلدمات ب�شهولة وي�شر .
كل  يف  اخل��دم��ات  لتقدمي  منتخب  لكل  اإث��ن��ني  متطوعني  تخ�شي�س  ومت 
�شيء، وتوفر كافة املتطلبات، كما مت تخ�شي�س متطوعني لكل وفد اإداري 
للمنتخبات امل�شاركة، وفريق عمل يف املطار ل�شتقبال ووداع ال�شيوف منذ 

بداية احلدث وحتى نهايته.

منغوليا حتتفي ب�سيوف اآ�سيوية اجلوجيت�سو

اأ�ساد بالتنظيم الناجح ودور ال�سفارة يف منغوليا

عبد املنعم الها�سمي: ل وقت للراحة قبل عاملية نوفمرب

�سكرًا هزاع بن زايد

اإ�سماعيل اأحمد: فخور بكل حلظة اأم�سيتها يف العني خالل 11 عامًا

• اأتطلــع اإلــى ح�ســد املزيــد مــن البطــولت مــع الفريــق 
• هــديف علــى الوحــدة ل ين�ســى.. والنتقــاد ل يغ�سبنــي 
• نعمل بقوة وتركيز وجدية لرتجمة دعم القيادة وحتقيق اأهدافنا الكبرية
• »الزعيم« اأكد للعامل باأ�سره معدن الفرق الكبرية يتجلى يف التحديات القوية
• جمهــور العــني قلــب الفريــق النابــ�ض يف كــل اللحظـات
• ح�سلت على �سهادة التدريب بناء على ن�سائح اأ�سدقاء مقربني

- قريبا مفاجاآت قوية 
من جهة الرعاة لالأبطال 
والبطالت والتطبيق من 

بعد مونديال نوفمرب 

-مكا�سبنا باجلملة 
وعلى راأ�سها الوجوه 

اجلديدة وعطاء 
منتخب البنات
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

ل�”دورة  املنظمة  اللجنة  اع��ت��م��دت 
الريا�شية  ل��الأل��ع��اب  هند  ال�شيخة 
الزمني  ال���ربن���ام���ج  لل�شيدات”، 
وجدول املناف�شات للن�شخة ال�شابعة 
من ال��دورة الأك��رب من نوعها التي 
والريا�شة  امل�������راأة  جل��ن��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
بتوجيهات  الريا�شي،  دبي  مبجل�س 
من �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن 
الريا�شي،  دب�����ي  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
ال�شمو  رع��اي��ة ح��رم �شاحب  وحت��ت 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
بن  مكتوم  بنت  هند  ال�شيخة  �شمو 

جمعة اآل مكتوم.

انطالق
موعد  ع��ن  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
انطالق املناف�شات التي تنظم خالل 
اأكتوبر   26 اإىل   12 م��ن  ال��ف��رتة 
2019، وت�شم 10 األعاب ريا�شية 
الطائرة،  ال���ك���رة  ال�����ش��ل��ة،  ك���رة  ه���ي 
البولينغ، �شباق الطريق، ال�شباحة، 
الري�شة  ال����ه����وائ����ي����ة،  ال������دراج������ات 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شطرجن،  الطائرة، 
ال��ل��ع��ب��ت��ني اجل���دي���دت���ني ال��ل��ت��ني مت 
العام  ه���ذا  ال����دورة  اإىل  اإ�شافتهما 
وهما الكرو�شفيت واألعاب التحدي.

موعد  املنظمة  اللجنة  ح��ددت  كما 
ي��ب��داأ يف  ال���ذي  الت�شجيل  ب���اب  ف��ت��ح 

الأول من �شبتمرب املقبل.

الربنامج الزمني
الربنامج  املنظمة  اللجنة  ح���ددت 
الن�شخة  مناف�شات  وجدول  الزمني 
تد�شن  حيث  ال����دورة،  م��ن  ال�شابعة 
الدورة  مناف�شات  البولينغ  بطولة 
وتنطلق  اأك��ت��وب��ر،   12 ال�شبت  ي��وم 
ال�شلة  ك�����رة  ب���ط���ول���ت���ي  ت�����ش��ف��ي��ات 
وال���ك���رة ال��ط��ائ��رة ي���وم الأح�����د 13 
ت��ل��ي��ه��ا م��ن��اف�����ش��ات بطولة  اأك���ت���وب���ر، 
اإ�شافتها  ال��ت��ي مت  ال��ت��ح��دي  األ��ع��اب 
وتقام  ال���دورة  فعاليات  اإىل  م��وؤخ��را 

اأك��ت��وب��ر، وتنطلق  ي��وم الث��ن��ني 14 
الطائرة  الري�شة  بطولة  مناف�شات 
كما  اأك���ت���وب���ر،   15 ال���ث���الث���اء  ي����وم 
تنطلق مناف�شات بطولة ال�شطرجن 

يوم الأربعاء 16 اأكتوبر.
�شباق  ب���ط���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  وت����ق����ام 
اأكتوبر،   18 اجلمعة  ي��وم  الطريق 

ال�شباحة  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  تليها 
كما  اأك����ت����وب����ر،   19 ال�������ش���ب���ت  ي�����وم 
الدراجات  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  ت��ق��ام 
اأكتوبر،   22 الثالثاء  يوم  الهوائية 
وت���ق���ام ب��ط��ول��ة ال��ك��رو���ش��ف��ي��ت يوم 
وتختتم  اأك����ت����وب����ر،   25 اجل���م���ع���ة 
مناف�شات بطولتي الري�شة الطائرة 

وال�������ش���ط���رجن ي�����وم اخل��م��ي�����س 24 
مناف�شات  ت��خ��ت��ت��م  ك���م���ا  اأك����ت����وب����ر، 
بطولتي كرة ال�شلة والكرة الطائرة 

يوم ال�شبت 26 اأكتوبر.

دعوة
جميع  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  دع�������ت 

الن�شخة  امل�����ش��ارك��ة يف  ال��راغ��ب��ات يف 
ال�شابعة من دورة ال�شيخة هند من 
موؤ�ش�شات  منت�شبات  من  الالعبات 
و�شبه  احل����ك����وم����ي����ة  ال����ق����ط����اع����ات 
اإىل جتهيز  واخل��ا���ش��ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
الفرق وال�شتعداد للت�شجيل مطلع 
جتهيز  خ��الل  م��ن  املقبل،  �شبتمرب 

بامل�شاركات،  اخل��ا���ش��ة  امل�����ش��ت��ن��دات 
و�شيتم يف وق��ت لح��ق الإع���الن عن 

منافذ الت�شجيل الر�شمية.

تطور
تطوًرا  ه��ن��د  ال�شيخة  دورة  ت�شهد 
ملحوًظا عاًما بعد عام حيث و�شل 
ال�شاد�شة  ال��دورة  امل�شاركات يف  عدد 
التي اأقيمت العام املا�شي اإىل 853 
لعبة من 41 جهة، وت�شكل “دورة 
الريا�شية  ل��الأل��ع��اب  هند  ال�شيخة 
لل�شيدات” ركيزة اأ�شا�شا يف برنامج 
عمل جلنة ريا�شة املراأة يف جمل�س 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي، ح��ي��ث ت��ه��دف اإىل 
والتالقي  ال��ت��ع��اون  اأوا���ش��ر  تعزيز 

والهيئات  ال������دوائ������ر  ب�����ني  ف���ي���م���ا 
فر�شة  اأي�������ش���ا  وه����ي  احل���ك���وم���ي���ة، 
لدى  الريا�شية  ال��ق��درات  لتعزيز 
الدوائر  اه��ت��م��ام  وزي������ادة  ف��ت��ي��ات��ن��ا 
بريا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
املوظفات  جت��م��ع  اأن  ك��م��ا  امل��������راأة، 
اأك��رب مك�شب  حتت �شقف واح��د هو 
املجتمع  يعزز تالحم  للجميع، مبا 
الإماراتي ويعك�س ال�شورة الزاهية 
ن�شاء  ك���اأ����ش���ع���د  ن�������ش���ائ���ه،  ب���ت���ت���وي���ج 

الأر�س.
وجتمع الدورة املئات من موظفات 
امل���وؤ����ش�������ش���ات حت���ت �شقف  خم��ت��ل��ف 
واحد مما يدعم التالحم املجتمعي 
ال��دورة زيادة يف  الإماراتي، وت�شهد 
اأع�����داد امل�����ش��ارك��ات ع��ام��ا ب��ع��د اآخر، 
الآخر  تلو  جناحا  ال���دورة  وحققت 
ومازالت  املا�شية،  ال�شنوات  خ��الل 
ت�شتقطب الهتمام العام، ملا تقدمه 
م��ن ب��رام��ج وم��ب��ادرات تتوجه نحو 
الإيجابي  الأث��ر  وحُت��دث  املوظفات 
امل����ط����ل����وب ل����دي����ه����ن، وم�������ن اأه������م 
باأهمية  املوظفة  توعية  مميزاتها 
ل�شحة  البدين  والن�شاط  الريا�شة 
الوظيفية  ان�شغالتها  رغ��م  امل����راأة 
اأ�شلوب  جعلها  و���ش��رورة  والأ�شرية 
املوؤ�ش�شات  ���ش��اه��م��ت  ول��ق��د  ح���ي���اة، 
املراأة  ري��ا���ش��ة  يف دع��م ج��ه��ود جلنة 
خالل  من  الريا�شي  دب��ي  مبجل�س 
الأعوام  مدار  على  املميزة  امل�شاركة 

التي نظمت فيها الدورة.

•• اأبوظبي- الفجر

اعتبارا من 2 �شبتمرب عام 2018، 
دورة  يف  اخل����ت����ام����ي  ال����ي����وم  وه������و 
الألعاب الآ�شيوية “ اآ�شياد جاكرتا 
اأنظار دول اآ�شيا ب�شكل  “ .. اجتهت 
عام، والإمارات على وجه التحديد 
ت�شو  ه���اجن  ال�����ش��ني، وم��دي��ن��ة  اإىل 
دورة  �شت�شت�شيف  كونها  بالأخ�س، 
وذلك   ،2022 الآ�شيوية  الألعاب 
تلك  بها  تقام  التي  الثالثة  للمرة 
الدورة مبدينة �شينية، وذلك بعد 
يف  بامتياز  تنظيمها  يف  جنحت  اأن 
جوانزهو  ويف   ،1990 ع��ام  بكني 

عام 2010 .
ال��ري��ا���ش��ة الإم���ارات���ي���ة ب����داأت على 
الكبر  للتحدي  الإع���داد  يف  الفور 
مل  ال�شاعة  م���دار  وع��ل��ى  بال�شني، 
ت��ت��وق��ف ال����زي����ارات امل��ت��ب��ادل��ة بني 
الدولتني  يف  ال��ري��ا���ش��ة  م�����ش��وؤويل 
من اأجل التن�شيق والإعداد لأف�شل 
ظهور اإماراتي بالدورات الآ�شيوية 
من  م�شتفيدين  امل��دي��ن��ة،  ه���ذه  يف 
ع��م��ق ال��ع��الق��ات ال��ق��وي��ة يف قطاع 
التعاون  ر���ش��ي��د  وم���ن  ال��ري��ا���ش��ة، 

لتبادل  ال���دول���ت���ني  ب���ني  ال���ط���وي���ل 
والتجارب  وامل��ع�����ش��ك��رات  اخل����ربات 
وامل����ب����ادرات امل��ل��ه��م��ة، ح��ت��ى تدخل 
جاهزية  اأف�����ش��ل  يف  ب��ع��ث��ت��ن��ا  ف����رق 
للدورة، ول �شيما اأن ال�شني حققت 
ال��ع��امل يف كل  اأذه��ل��ت  ق��ف��زة هائلة 
الأل���ع���اب ال��ري��ا���ش��ي��ة، ق��ادت��ه��ا اإىل 
اأوملبياد  ال��ع��امل��ي يف  ال��رتت��ي��ب  ق��م��ة 
ح�شاب  ع��ل��ى   “  2008 ب��ك��ني   “
�شاحب  العمالق  الأم��ري��ك��ي  امل���ارد 
اعتربه  فيما  التقليدية،  ال�شدارة 
ما  بكل  �شينية  معجزة  امل��راق��ب��ون 

حتمله الكلمة من معان.
العميد  اأك������د  ال�������ش���ي���اق  ه�����ذا  ويف 
الأكادميية  مدير  ج��اين  عبدامللك 
قطاع  اأن  ال���وط���ن���ي���ة  الأومل�����ب�����ي�����ة 
القطاعات  اأب������رز  م���ن  ال���ري���ا����ش���ة 
امل�شتفيدة من زيارة �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة اإىل ال�شني، 
وم��ن اخل��ط��وات امل��درو���ش��ة للقيادة 
ال��ر���ش��ي��دة يف دع���م ال��ع��الق��ات بني 
الدولتني، وو�شولها حاليا اإىل اأعلى 
م�شتوى يف التعاون ال�شرتاتيجي، 

وجتربتها  ال�شني  اأن  اإىل  م�شرا 
بعيدة  لي�شت  ال��ري��ا���ش��ة  جم��ال  يف 
الريا�شي  القرار  �شانع  عن  حاليا 
ملهمة يف  ك��ت��ج��رب��ة  الإم�������ارات،  يف 
النمو والتطور والزده��ار، يف حني 
باع طويل وتقدم  لها  الإم���ارات  اأن 
الريا�شات  م��ن  ال��ك��ث��ر  يف  وا���ش��ح 
ت�شتثمره  اأن  ميكن  التي  النوعية 
مع  م�شروعها  ا�شتكمال  يف  ال�شني 

النه�شة الريا�شية.
ال��ت��ي يقوم  ال���زي���ارات  “ اإن  وق����ال 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بها 
مل��خ��ت��ل��ف دول  ن��ه��ي��ان  اآل  ب���ن زاي����د 
على  الإم���ارات  مكانة  تعزز  العامل 

الآفاق  ال��دويل، وتفتح كل  املحيط 
امل�شرتكة مع هذه  العالقات  لدفع 
الدول، وال�شني من الدول الرائدة 
املجالت،  بكافة  التطور  يف  حاليا 
ومن  حت��دي��دا،  الريا�شي  وامل��ج��ال 
خالل وجودي يف الو�شط الريا�شي 
على مدار العقود الثالثة الأخرة 
الريا�شية  ال��ع��الق��ات  ب����اأن  اأق�����ول 
اأف�شل  يف  وال�شني  الإم����ارات  ب��ني 
ن�شتفيد  ف��ن��ح��ن  الآن،  ح���الت���ه���ا 
الإدارة،  ال�شينية يف  من اخل��ربات 
املن�شاآت واملرافق  وتا�شي�س وت�شييد 
العاجل،  القريب  ويف  الريا�شية، 
�شينية  خ����ربات  ت���واج���د  �شن�شهد 
ت�شييد  اأو�شع يف جمال  نطاق  على 
والريا�شة  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  امل��ن�����ش��اآت 
من  اأي�����ش��ا  �شت�شتفيد  الإم���ارات���ي���ة 
جتربة ال�شني يف كيفية اإعداد جيل 
ري��ا���ش��ي مم��ي��ز ق����ادر ع��ل��ى حتقيق 
الإجنازات القارية والعاملية، ولعلنا 
الوعي  م��ن  بالكثر  نقف  زل��ن��ا  م��ا 
جتربة  اأم�����ام  وال��ت��دب��ر  والإدراك 
ال�����ش��ني يف اأومل��ب��ي��اد ب��ك��ني 2008 

التي اأذهلت العامل«.
وح���ول دورة الأل��ع��اب الآ���ش��ي��وي��ة “ 

هاجن ت�شو 2022 “ اأو�شح العميد 
عبدامللك جاين اأنها �شتكون من�شة 
مهمة وراف����دا ج��دي��دا ي��دع��م منو 
وت���ط���ور ال��ع��الق��ات ب���ني الإم�����ارات 
وال�شني، ونحن من جانبنا و�شعنا 
خارطة طريق للح�شول على اأكرب 
وال�شتثمار  ال���ش��ت��ف��ادة  م��ن  ق���در 
للنمو يف ال��ع��الق��ات ب��ني الإم���ارات 
تاأهيل  يف  ذل��ك  وترجمة  وال�شني، 
واإع���������داد الأب�����ط�����ال خل���و����س هذا 
ال�شعود  بطموح  الكبر  التحدي 
هذا  ويف  ال��ت��ت��وي��ج،  م��ن�����ش��ات  اإىل 
ال�شياق فمن املوؤكد اأن تكون هناك 
م��ع�����ش��ك��رات وم���ب���اري���ات وخ����ربات 
متبادلة بيننا وبني ال�شني، وب�شكل 
املقبلة،  ال�شنوات  على مدار  مكثف 
والتطور  الب��������داع  ن�����ش��ت��ل��ه��م  ك����ي 
ال�شيني يف الكثر من الريا�شات، 
اإجن����������ازات  اإىل  ذل�������ك  ون�����رتج�����م 
املحافل، ومن  اإماراتية يف خمتلف 
تتمتع  ال�����ش��ني  اأن  احل����ظ  ح�����ش��ن 
ببنية حتتية ريا�شية مميزة، فلما 
املناخ  ه����ذا  يف  م��ن��ه��ا  ن�����ش��ت��ف��ي��د  ل 
الإيجابي للعالقات بني الدولتني؟ 

. «

العتيبة  اأن�س  قال  ال�شياق  نف�س  يف 
رئي�س الحتاد الآ�شيوي للمالكمة 
الهتمام  م��ن  بالكثر  ننظر   “  :
ل��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة التي  والع���ج���اب 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ينتهجها 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة يف تنمية وتطوير 
مع  وخ�شو�شا  الدولية،  العالقات 
الدول ذات الثقل الكبر يف العامل، 
على  تنعك�س  اجلهود  ه��ذه  كل  لأن 
الإم����ارات يف اخل���ارج، وعلى  مكانة 
امل��واط��ن الإم��ارات��ي داخ��ل الدولة، 
فاإن  اآ�شيوية  كدولة  لنا  وبالن�شبة 
ال�����ش��ني جت��رب��ة ح�����ش��اري��ة مهمة 
ومنها  القطاعات،  ك��ل  يف  وملهمة 

قطاع الريا�شة » .
واأ�شاف : “ على م�شتوى جتربتي 
الآ�����ش����ي����وي  رئ����ا�����ش����ة الحت���������اد  يف 
والتبادل  التن�شيق  ف��اإن  للمالكمة 
كبرين بيننا وبني ال�شني، ولي�س 
اأدل على ذلك من اأن النائب الإول 
يل م���ن ال�������ش���ني، وق����د ك��ن��ا اأك���رب 
الداعمني له يف تويل هذا املن�شب، 
وهناك جمالت كبرة للتعاون بني 

الإم���ارات وب��ني ال�شني يف الألعاب 
ال��ق��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى وج���ه ال��ع��م��وم، ويف 

ريا�شة املالكمة حتديدا » .
ال���زي���ارات  “ اإن   : ال��ع��ت��ي��ب��ة  وق����ال 
املتبادلة م�شتمرة ول تنقطع بيننا 
وبني الأ�شدقاء ال�شينيني، واأخرها 
اأ�شهر خلت، حيث  كانت منذ ب�شع 
اطلع  �شينيا،  وف��دا  ا�شتقبلنا  اأن��ن��ا 
ع��ل��ى جت��رب��ت��ن��ا ال��ن��اه�����ش��ة يف هذه 
الريا�شة، كما تباحثنا معهم حول 
ت��ب��ادل اخل���ربات ب��ني ال��دول��ت��ني يف 
من  وال���ش��ت��ف��ادة  ريا�شتنا،  جم��ال 
ال��ط��وي��ل��ة يف هذه  ال�����ش��ني  خ����ربة 
الإم������ارات  اأن  ���ش��ي��م��ا  ول  ال��ل��ع��ب��ة، 
القارية  الإداري���ة  مكا�شبها  وبرغم 
وال��ع��امل��ي��ة، ل ت���زال جت��رب��ة حديثة 

الطويلة  ال�����ش��ني  بتجربة  قيا�شا 
القتالية،  الأل�����ع�����اب  خم��ت��ل��ف  يف 
بيننا  التعاون  تعظيم  واتفقنا على 
 .  « املقبلة  املرحلة  وبني ال�شني يف 
“ لدينا خطة يف الحتاد  واأ���ش��اف 
توفر  يف  ال�������ش���ني  م����ع  ل���ل���ت���ع���اون 
قبل  لالعبينا  اإع���داد  بيئة  اأف�شل 
دورة الألعاب الآ�شيوية املقبلة التي 
�شتقام على اأر�شهم، وبالتاأكيد فاإن 
الت�شال �شبه ا�شبوعي بيننا كدولة 
مقر لالحتاد الآ�شيوي للمالكمة، 
املالكمة  م�شابقة  على  وكم�شرفني 
يف الدورة، وبني اللجنة املنظمة يف 
ها  ال�شني، وكل هذه املعطيات نعدُّ
العالقات  وتنمية  لتطوير  فر�شا 

معهم » .

•• ال�صارقة- الفجر 

اأك�����د م���اج���د ���ش��ع��ي��د امل���ه���ري ع�شو 
 - احل���م���ري���ة  ن������ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
للملتقى  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
الثقايف  احلمرية  نادي  اأن   � ال�شيفي 
من  مبا�شرة  وبتوجيهات  الريا�شي 
عبيد  جمعة  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
كافة  توفر  ال�شام�شي يحر�س على 
البحرية  امل��ق��رات  يف  الآم���ان  و�شائل 
النجاة  ����ش���رتات  ت��وف��ر  م���ن خ����الل 
واملنقذين  ال��ب��ح��ري  امل��ق��ر  مل���رت���ادي 

املتخ�ش�شني بالنادي.
الأل����ع����اب  اأن  اإىل  امل����ه����ري  واأ������ش�����ار 
ال��ب��ح��ري��ة ب��احل��م��ري��ة حت��ق��ق ري����ادة 
الريا�شية  الأع������م������ال  يف  ن���وع���ي���ة 
النادي  لإه��ت��م��ام  وذل���ك  وال�شبابية، 
ب��اجل��ان��ب ال��ب��ح��ري وامل���ائ���ي لإجن���اح 

وللعناية  ال�شيفي  امللتقى  فعاليات 
بالريا�شيني يف هذا املجال من خالل 
ما ينفذه النادي من ريا�شات بحرية 

و�شاطئية على الدوام.
ج��اء ذل��ك يف اإط���ار م��ا ي��زخ��ر ملتقى 
احل�����م�����ري�����ة ال�������ش���ي���ف���ي اخل����ام���������س 
الربامج  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  وال��ع�����ش��رون 
الريا�شية البحرية املوجهه ملنت�شبي 
فعاليات  اإط���ار  �شمن  وذل���ك  امللتقى 
الريا�شي  ال��ث��ق��ايف  احل��م��ري��ة  ن����ادي 
الهادفة  والربامج  ال�شيفي  للن�شاط 

التي يتخللها الربنامج.
وحر�س القائمون على امللتقى اإ�شفاء 
الريا�شية  الأن�����ش��ط��ة  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال��ب��ح��ري��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي ت�شمل 
ال�شراع والتجديف احلديث والكياك 
الرتفيهية  ال���ب���ح���ري���ة  والأل������ع������اب 
وريا�شة ال�شباحة وامللعب ال�شابوين، 

البحري  ال�����ن�����ادي  م���ق���ر  يف  وذل������ك 
باحلمرية و�شارك يف الن�شاط قرابة 

100 منت�شب من جمموعة الفئات 
العمرية 12-15 �شنة.

امل��ل��ت��ق��ى يحظى  ان  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
وم�شاركة،  م�شارك   350 مب�شاركة 

 8 اإىل  14 يوليو  خالل الفرتة من 
برامج  امللتقى  ويت�شمن  اأغ�شط�س، 

وعناية  ب��دق��ة  اإع���داده���ا  مت  متنوعة 
العمرية  ال���ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  ل���ت���الئ���م 

ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه��������داف الإي���ج���اب���ي���ة يف 
الإجازة ال�شيفية.

األعاب »هاجن ت�سو 2022« .. رافد جديد يدعم العالقات الإماراتية ال�سينية

الألعاب البحرية يف احلمرية حتقق ريادة نوعية

•• ال�صارقة-الفجر 

اأ�شاد جمل�س اإدارة احتاد الدراجات برئا�شة اأ�شامة اأحمد ال�شعفار بالتعاون الإيجابي لإدارة 
النادي العربي باأم القيوين التي ا�شت�شافت املع�شكر الداخلي ملنتخبي ال�شباب والنا�شئني 
يف فندق النادي وتوفر كل الإمكانات التي �شاهمت يف جناح املع�شكر وحتقيق كل الأهداف 
ال�شكر والمتنان لإدارة  اإدارة الحت��اد  وق��دم جمل�س  امل�شتقبل  اإع��داد جنوم  املرجوة من 
النادي العربي على هذه اخلطوة الطيبة التي اأكدت على ترابط اأ�شرة الدراجات وتعاونها 
وعملها الدائم من اأجل تقدم م�شرة دراجة الإمارات و حتقيقها املزيد من الإجنازات .. 

وقد �شهد املع�شكر الذي انتظم فيه نخبة من جنوم امل�شتقبل يف الأندية ومن بينهم عبد 
�شلطان  وزاي��د  اأحمد  اهلل  وعبد  علي  وحمادة  ح�شني  ويو�شف  ح�شني  وجابر  جا�شم  اهلل 
ورا�شد املن�شوري وحممد خمي�س تدريبات يومية على فرتتني �شباحية وم�شائية حتت 
اإ�شراف املدرب اخلربة مهدي عزيز والإداري الن�شط ح�شني مال اهلل الذي قام مبجهود 
كبر �شاهم يف جناح املع�شكر الذي �شهد تطور م�شتوى الالعبني ب�شكل كبر؛ مايب�شر 
وامل�شمار  للطريق  والقارية  العربية  البطولت  يف  املقبلة  م�شاركاتهم  جناح  يف  باخلر 
اأن دراج��ة الإم��ارات ت�شر يف الطريق ال�شحيح وقدرة  وحتقيق النتائج التي توؤكد على 
جنوم امل�شتقبل على موا�شلة م�شرة الإجنازات التي حققها منتخب الكبار ..                                                                            

ال�سعفار ا�ستعدادا لعربية امل�سمار وكاأ�ض اآ�سيا

احتاد الدراجات ي�سيد بتعاون النادي العربي وا�ست�سافته ملع�سكر ال�سباب والنا�سئني

اعتماد برنامج مناف�سات »دورة ال�سيخة هند لالألعاب الريا�سية لل�سيدات«

• فــتـــح بــــاب التــ�سجيــــل للم�ساركـــــة يف �سبتمــــرب املقبــــل
• اللجنة املنظمة تدعو املوؤ�س�سات لتجهيز الأوراق واإعداد منت�سباتها للمناف�سة
• اإ�سافة لعبتي الكرو�سفيت والتحدي اإىل فعاليات الن�سخة ال�سابعة
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تتويجه  القدم غداة  لكرة  الوطني  ملنتخبها  الأبطال  ا�شتقبال  تعد اجلزائر 
بلقب كاأ�س الأمم الإفريقية التي اأقيمت يف م�شر، والذي ر�شم على القمي�س 
جنمة ثانية بعد انتظار 29 عاما، وعلى وجه مواطنيه فرحة كربى يف خ�شم 
الحتجاجات ال�شيا�شية املتوا�شلة منذ اأ�شهر. وتغلب حماربو ال�شحراء على 
منتخب اأ�شود ترانغا ال�شنغايل بنتيجة -1�شفر بف�شل هدف املهاجم بغداد 
بوجناح يف الدقيقة الثانية من املباراة النهائية التي اأقيمت يف �شتاد القاهرة 
الدويل، ليحرزوا اللقب للمرة الثانية يف تاريخهم، والأوىل منذ تتويجهم 

على اأر�شهم بلقب ن�شخة 1990.
الذي  بلما�شي  ج��م��ال  امل���درب  اىل  اللقب  ه��ذا  يف  الكبر  الف�شل  وين�شب 
م�شاحلة  يف  الف�شل  وله   ،2018 اآب-اأغ�شط�س  منذ  الفنية  الإدارة  يتوىل 
البالد  الذي ت�شهده  ال�شيا�شي  اللقب. ففي خ�شم احلراك  اجلزائريني مع 
بطولة  بعد  اللقب  فرحة  �شعبهم  ولعبوه  ال�شابق  النجم  منح  اأ�شهر،  منذ 
اأجمع فيها النقاد على اأن اجلزائر قدمت امل�شتوى الأف�شل. ولقي بلما�شي 
البالد ل�شتقبال  ال�شبت يف اجلزائر، مع حت�شر  ال�شحف  اإ�شادة كبرة من 
اأبطالها العائدين يف وقت لحق اليوم. واأفاد م�شدر حكومي وكالة فران�س 

بر�س اأن “طائرة املنتخب اجلزائري �شتحط يف مطار هواري بومدين عند 
ال�شاعة الثانية )13:00 ت غ(، و�شيخ�ش�س له ا�شتقبال ر�شمي و�شعبي«.

واأو�شح اأنه من املقرر اإقامة حفل “غذاء ر�شمي” لكل اأع�شاء البعثة يف املركز 
الدويل للموؤمترات بنادي ال�شنوبر غرب العا�شمة اجلزائرية.

ب��ن �شالح  ال��ق��ادر  الن��ت��ق��ايل عبد  الرئي�س  ك��ان  اذا  م��ا  امل�����ش��در  ي��ح��دد  ومل 
خالل  القاهرة  �شتاد  يف  حا�شرا  ك��ان  باأنه  علما  ال��غ��داء،  ماأدبة  يف  �شي�شارك 
انتقلوا  ال��ذي��ن  اجل��زائ��ري��ني  امل�شجعني  اآلف  مثل  مثله  النهائية،  امل��ب��اراة 

خ�شي�شا اىل العا�شمة امل�شرية ملتابعة منتخب بالدهم.
ويف اإ�شارة على تداخل ال�شيا�شي بالريا�شي، لقي و�شول بن �شالح اىل �شتاد 
القاهرة، �شافرات ا�شتهجان من ق�شم كبر من امل�شجعني اجلزائريني الذين 

ح�شروا بالآلف اأم�س، بح�شب مرا�شل فران�س بر�س.

واأفادت الإذاعة اجلزائرية اأن “حافلة خا�شة مت جتهيزها للتجول باع�شاء 
املنتخب يف �شوارع العا�شمة” التي �شهدت احتفالت عارمة حتى فجر ال�شبت 

على وقع اأبواق ال�شيارات وزغاريد الن�شوة واملفرقعات النارية.
اجلزائر  اىل  امل�شرية  العا�شمة  من  متتد  فرحة  مواطنيه  املنتخب  ومنح 
3، حتيا   ،2 “وان تو ثري فيفا لجل��ري )1،  وولياتها على وقع هتافات 
اجلزائر(”، و�شول اىل خمتلف مدن فرن�شا والنت�شار، يف فرتة من احلراك 
ال�شيا�شي الن�شط والتظاهرات الحتجاجية �شد نظام احلكم التي تتكرر كل 

يوم جمعة، واأحيت اأم�س “ذكراها” الثانية والع�شرين.
بعد  ف��غ��ويل يف ت�شريحات  �شفيان  ال��و���ش��ط اجل��زائ��ري  وت��وق��ع لع��ب خ��ط 
النهائي اجلمعة اأن “تكون كل اجلزائر يف ال�شوارع )اليوم(. �شيكون الأمر ل 
ي�شدق. لقد اختربنا ذلك يف 2014 )بعد بلوغ الدور ثمن النهائي ملونديال 

الربازيل(. كان الأمر مذهال، والآن �شيكون اأكرب«.
وتابع “ل يوجد اأ�شعب من الفوز بلقب اأمم اإفريقيا، مب�شاركة 24 منتخبا 
�شيكون  الحتفال  لكن   )...( البالد  وخ��ارج   ،)16 من  ب��دل  الأوىل  )للمرة 

اأقوى يف بالدنا«.
و�شكل بلما�شي ال�شبت حمط اإجماع ال�شحف بعد قيادته حماربي ال�شحراء 
اىل لقب ثاٍن يف كاأ�س الأمم بعد نحو ثالثة عقود، وطي �شفحة اأع��وام من 

التخبط يف �شفوف املنتخب ونتائج متوا�شعة.
وعّول بلما�شي على ت�شكيلة موهوبة يقودها ريا�س حمرز، و�شمت يف �شفوفها 
اأ�شماء مثل فغويل وبغداد بوجناح ويو�شف باليلي، اإ�شافة اىل ا�شماعيل بن 
املرمى  وحار�س  البطولة،  يف  لعب  اأف�شل  اختر  ال��ذي  عاما(   21( نا�شر 

ال�شلب راي�س مبوحلي الذي اختر الأف�شل اأي�شا يف مركزه.
الرّجالة  “جابوها  الأوىل  �شفحتها  ع��ل��ى  “اخلرب”  �شحيفة  وع��ن��ون��ت 
)الرجال(” و”كتيبة بلما�شي تهدي الثانية للجزائر”، مرفقة ذلك ب�شورة 
مع  يحتفلون  لالعبني  واأخ����رى  ال��ك��اأ���س،  ت�شلمه  بعد  للمنتخب  جماعية 

بلما�شي.

•• القاهرة-الفجر

حاز الالعب راي�س مبوحلي، حار�س 
لكرة  اجل���زائ���ري  املنتخب  م��رم��ى 
حار�س  ’اأف�شل  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ال��ق��دم 
الإفريقية  الأمم  كاأ�س  مرمى‘ يف 
التي   2019 ت��وت��ال  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
مبوحلي  وفاز  م�شر.  ا�شت�شافتها 
�شركة  ت��رع��اه��ا  ال���ت���ي  ب���اجل���ائ���زة، 
على  متفوقاً  كونتيننتال،  اإط��ارات 
تر�شيحهم  مت  ال����ذمي  م��ن��اف�����ش��ي��ه 
جوميز  اأميجو  وه��م  اللقب  ل��ه��ذا 
جبوهو  ���ش��ي��ل��ف��ان  “ال�شنغال”، 
مرمى  وح��ار���س  العاج”  “�شاحل 

منتخب م�شر حممد ال�شناوي.
ت���اأّل���ق راي�������س مبوحلي  وك�����ان ق���د 
اأداء  ق��ّدم  اأن  بعد  البطولة  خ��الل 
بالده  منتخب  بفوز  �شاهم  مّميزاً 
لكرة  الإف���ري���ق���ي���ة  الأمم  ب���ك���اأ����س 
بالإ�شافة   .2019 ت��وت��ال  ال��ق��دم 
اإىل ك��ون��ه ح��ار���س م��رم��ى منتخب 
اأي�شاً  م��ب��وحل��ي  ي��ل��ع��ب  اجل���زائ���ر، 
يف ����ش���ف���وف ن�������ادي م���ازمي���ب���ي يف 

جمهورية الكوجنو. 
م��ب��وحل��ي جائزته  راي�����س  وت�����ش��ّل��م 
هر�شخيدت،  ف����ون  ف��ي��ل��ي��ب  م���ن 
ل�شيارات  الإط������ارات  ق�شم  رئ��ي�����س 
وال�����ش��اح��ن��ات اخلفيفة يف  ال��رّك��اب 
واأفريقيا،  الأو�شط  ال�شرق  اأوروب��ا، 
“قّدم راي�س مبوحلي  ق��ال:  ال��ذي 
م��ع منتخب بالده  رائ��ع��ة  ب��ط��ول��ة 

’اأف�شل  لقب  باأول  الفوز  وا�شتحّق 
كاأ�س  ت���اري���خ  يف  مرمى‘  ح���ار����س 
لكرة  ت����وت����ال  الإف���ري���ق���ي���ة  الأمم 
يف  كونتيننتال  م�شاركة  اإن  القدم. 
ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ورع��اي��ت��ه��ا جلائزة 
كاأ�س  يف  م���رم���ى  ح���ار����س  اأف�������ش���ل 
الأمم الإفريقية لكرة القدم توتال 
التزامنا  م���دى  ُت���وؤّك���د   ،2019
بدعم ريا�شة كرة القدم يف القارة 
للتوا�شل  وطموحنا  الإف��ري��ق��ي��ة، 
ب�شكل اأوثق مع اجلمهور الإفريقي 

يف هذه القارة العظيمة.«
واختيار  ���ح���ني  امل���ر����شّ ت�����ش��م��ي��ة  مت 
الفائز باجلائزة من قبل جمموعة 
الدرا�شات الفنية )TSG( للجهة 
بالحتاد  املمّثلة  للبطولة  املنظمة 
 .)CAF( القدم  لكرة  الإفريقي 
“اأف�شل  ج��ائ��زة  ع��ن  الإع�����الن  مت 
ترعاها  ال���ت���ي  مرمى”،  ح���ار����س 
بعيد  كونتيننتال،  اإط���ارات  �شركة 
انتهاء املباراة النهائية م�شاء اأم�س 
يف القاهرة والتي فاز بهى املنتخب 

ال�شنغايل.  نظره  على  اجلزائري 
جائزة  ع���ل���ى  م���ب���وجل���ي  وح�������ش���ل 
دولر   10،000 ب��ق��ي��م��ة  ن��ق��دي��ة 

اأمريكي.
ترتبط رعاية كونتيننتال احل�شرية 
ملوؤ�شر اأداء “اأف�شل حار�س مرمى” 
يف البطولة بالرعاية الر�شمية من 
لالإطارات  امل�شنعة  ال�شركة  قبل 
لكاأ�س الأمم الإفريقية لكرة القدم 
حزمة  وت�شمل    .2019 ت��وت��ال  
احل�شرية  الرعاية  اأي�شاً  احلقوق 

جلائزة  ’كونتيننتال‘  ل��ع��الم��ة 
للبطولة.  مرمى‘  ح��ار���س  اأف�شل 
الالعبني  خلف  موقعه  وبطبيعة 
وك��ون��ه ميّثل خ��ط ال��دف��اع الأخر 
املرمى  ح��ار���س  دور  ف���اإن  للفريق، 
املرمى  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  يف احل��ف��اظ 
املهمة  ال�������ش���الم���ة  ق���ي���م  ي���ع���ك�������س 
وتتمّيز  ’كونتيننتال‘.  ل�����ش��رك��ة 
الأملانية  الإط���ارات  ت�شنيع  عالمة 
تعزيز  يف  ال��ك��ب��رة  مب�����ش��اه��م��ات��ه��ا 
لأك��رث من  ال��ط��رق  على  ال�شالمة 
من  ذل��ك  وينعك�س  ع��اًم��ا،   140
خالل مبادرتها املتعّلقة بال�شالمة 
والتي حتمل عنوان ’الروؤية �شفر‘ 
حيث   ،)Vison Zero(
ك��ّل��ي��اً من  ال��ت��خ��ّل�����س  اإىل  ت���ه���دف 
والو�شول  الطرق  ح��وادث  م�شكلة 
�شفر  وف��ي��ات،  �شفر  م�شتوى  اإىل 
اإ�����ش����اب����ات و����ش���ف���ر ح��������وادث على 

الطرقات.
لكاأ�س  كونتيننتال  رع��اي��ة  تعترب 
القدم  ل���ك���رة  الإف���ري���ق���ي���ة  الأمم 
ج����زًءا  م�����ش��ر  يف   2019 ت���وت���ال 
�شنوات  خم�س  مدتها  اتفاقية  من 
كونتيننتال  اإط������ارات  ���ش��رك��ة  ب���ني 
والحت����اد الأف��ري��ق��ي ل��ك��رة القدم، 
للدورتني  الرعاية  حقوق  �شاملًة 
ال���ب���ط���ول���ة بعد  ال���ت���ال���ي���ت���ني م����ن 
الكامرون  يف  �شتقام  والتي  م�شر 
 2021 العامني  العاج يف  و�شاحل 

و2023 على التوايل.

راي�س مبوحلي يفوز بلقب اأف�سل حار�س مرمى يف كاأ�س 
لكرة الأمم الإفريقية لكرة القدم توتال 2019 يف م�سر الوطني  املنتخب  على  اجلزائرية  ال�شحف  اأثنت 

“دخل  ال����ذي  بلما�شي  ج��م��ال  م��درب��ه  ال��ق��دم ل���ش��ي��م��ا 
اإىل  اجلمعة  ال�شحراء  حماربي  قيادته  بعد  التاريخ” 
 29 ان��ت��ظ��ار  ك��اأ���س الأمم الإف��ري��ق��ي��ة بعد  ث���اٍن يف  لقب 

عاما.
البطولة  2019 من  ن�شخة  لقب  واأح��رز اجلزائريون 
-1�شفر  ال�شنغال  على  بفوزهم  م�شر،  يف  اأقيمت  التي 

على �شتاد القاهرة الدويل، ليحرزوا جنمتهم الثانية 
بعد تتويجهم على اأر�شهم عام 1990.

وين�شب اإىل بلما�شي الذي توىل تدريب املنتخب 
2018، الف�شل يف م�شاحلة  اآب-اأغ�شط�س  يف 

اللقب. ففي خ�شم احلراك  اجلزائريني مع 
اأ�شهر،  منذ  البالد  ت�شهده  ال��ذي  ال�شيا�شي 
منح النجم ال�شابق ولعبوه �شعبهم فرحة 

اللقب بعد بطولة اأجمع فيها النقاد على 
اأن اجلزائر قدمت امل�شتوى الأف�شل.
على  “اخلرب”  �شحيفة  وع��ن��ون��ت 
�شفحتها الأوىل “جابوها الرّجالة 
بلما�شي  و”كتيبة  “الرجال” 
للجزائر”،  ال���ث���ان���ي���ة  ت����ه����دي 
ب�����ش��ورة جماعية  ذل���ك  م��رف��ق��ة 
الكاأ�س،  ت�شلمه  بعد  للمنتخب 
مع  يحتفلون  لالعبني  واأخ��رى 

بلما�شي.
اجلزائريني  اأن  ال�شحيفة  وراأت 

قيادة  على  بلما�شي  “بقدرة  اآم��ن��وا 
انتظاره،  ط����ال  ت��ت��وي��ج  اىل  اجل����زائ����ر 

ب���ق���وة اىل م�شر  ي��ن��ت��ق��ل��ون  ج��ع��ل��ه��م  م���ا 
املنتخب  م�����ش��ان��دة  اأج����ل  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي  يف 

اىل  اإ����ش���ارة  يف  التتويج”،  ف��رح��ة  وتقا�شمه 
اإىل  اآلف امل�شجعني الذين �شافروا خ�شي�شا 

العا�شمة امل�شرية ملتابعة املباراة النهائية.
وذكرت �شحيفة “ال�شروق” بت�شريح لبلما�شي 
رابح  ال�شابق  للنجم  خلفا  مهامه  توليه  ل��دى 
م��اج��ر يف ���ش��ي��ف ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ع��ن��دم��ا قال 
تقولون عني اإين جمنون ولكنني اأريد  “قد 
“دخل  وع��ّق��ب��ت  اإفريقيا”.  ب��ك��اأ���س  ال��ت��ت��وي��ج 
الباب  من  الوطني  املنتخب  تاريخ  بلما�شي 
الوا�شع، حيث متكن من حتقيق ما عجز عنه 
العار�شة  على  تعاقبوا  ال��ذي��ن  امل��درب��ني  ك��ل 

الفنية منذ ال�شتقالل«.

اأع�����اد امل���وق���ع الإل����ك����رتوين الإخ����ب����اري باللغة  ك���ذل���ك، 
التذكر بت�شريح  “كل �شيء عن اجلزائر”،  الفرن�شية 
اآخر لبلما�شي مطلع حزيران-يونيو، حيث قال “لدينا 
“بلما�شي  م�شيفا  الفريقية”،  بالكاأ�س  الفوز  طموح 
اأعلنها �شراحة قبل خم�شني يوما، وها هو قد اأثبت اأن 

طموحه مل يكن مبالغا فيه«.
بلما�شي  ف��و���ش��ف��ت  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ج��اه��د  �شحيفة  اأم���ا 
التمييز  يح�شن  ال��ذي  “الرباغماتي”  بال�شخ�س 
والكالم  العمل  بني “الطيب واخلبيث” و”بني 
بال معنى«. وكان بلما�شي قد 
املباراة  بعد  جهته  من  قال 
“اأ�شعر باأنني �شعيد جدا، 
ل�شعبنا  ب����الدن����ا،  ل���ك���ل 
ينتظر  ك��������ان  ال���������ذي 
ال��ن��ج��م��ة ال��ث��ان��ي��ة منذ 

وقت طويل جدا. 

بلما�سي يدخل التاريخ 

ا�ستقبال الأبطال للمنتخب الوطني اجلزائري

•• النم�صا –الفجر:

 يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة 
مع�شكره  الأح���د  ال��ي��وم  م�شاء  ال��ق��دم 
�شالزبورغ  مدينة  يف  املقام  اخلارجي 
ب�����اأداء اخ��ت��ب��ارات بدنية  ال��ن��م�����ش��اوي��ة 
ل���الع���ب���ني ب���ع���د ق�������ش���اء ف������رتة من 
فرتتني  على  املتوا�شلة  ال��ت��دري��ب��ات 
�شباحية وم�شائية حتت قيادة املدرب 
وجهازه  م���ارف���ي���ك  ف����ان  ال��ه��ول��ن��دي 
اجلانب  على  خاللها  رك��ز  امل�����ش��اع��د، 
البدنية  اللياقة  ورفع معدل  البدين 
بالكرة  اأخ��رى  تدريبات  لالعبني مع 
الطبية  ال���ف���ح���و����ش���ات  ج���ان���ب  اإىل 
اليومية للتاأكد من �شالمة الالعبني 
واأخ�شائيي  خ����رباء  ي��د  ع��ل��ى  وذل����ك 
ال���ذي���ن مت ال���ش��ت��ع��ان��ة بهم  ال���ع���الج 

لالإ�شراف على الفحو�شات .
لالأبي�س  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از  وح���ر����س 
امل��ع�����ش��ك��ر ع��ل��ى متابعة  ف����رتة  خ����الل 
تدريبات املنتخب الأوملبي و�شم عدد 
تدريبات  يف  للم�شاركة  عنا�شره  من 
جتربتهم  ب���ه���دف  الأول  امل��ن��ت��خ��ب 
وال�����وق�����وف ع���ل���ى م�������ش���ت���واه���م، حيث 
التدريبية  احل�ش�س  بع�س  �شهدت 
مدافع  م�����ش��ارك��ة  الأول  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
الو�شل عبداهلل جا�شم ومدافع العني 

جا�شم  الن�شر  ومهاجم  جمعة  �شعيد 
يعقوب .

و قال اإ�شماعيل را�شد مدير منتخبنا 
الوطني اأن الالعبني �شيغادرون مقر 
امل��ع�����ش��ك��ر اع���ت���ب���اراً م���ن ي���وم ب��ع��د غد 
وذلك لاللتحاق مبع�شكرات اأنديتهم 
امل���ق���ام���ة يف خم��ت��ل��ف م�����دن اأوروب�������ا 
الكروي  الريا�شي  للمو�شم  ا�شتعداداً 
كافة  ان��ت��ه��اء  اإىل  م�����ش��راً   ، اجل��دي��د 
الالعبني  ب�شفر  املتعلقة  الرتتيبات 
الأندية  مع  الكامل  بالتن�شيق  وذل��ك 
، م�شيداً بالتزام الالعبني وحر�شهم 
و�شعه  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  على 
بكل  النم�شا  ملع�شكر  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از 

جدية ون�شاط .
مع�شكر  يف  منتخبنا  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م 
النم�شا 24 لعباً هم : علي خ�شيف 
، ���ش��امل را����ش���د ، خ��ل��ي��ف��ة احل���م���ادي ، 
 ( العطا�س  حممد   ، م��ب��ارك  خلفان 
اجلزيرة ( خالد عي�شى ، اأحمد برمان 
، ريان ي�شلم ، بندر الأحبابي  ، حممد 
علي �شاكر ) العني ( حبيب الفردان 
، ط���ارق اأح��م��د ، حم��م��د ال��ع��ك��ربي ) 
�شاملني  ع��ل��ي   ، ���ش��ال��ح  ع��ل��ي   ) الن�شر 
، عادل  ال��و���ش��ل ( احل�����ش��ن ���ش��ال��ح   (
احلو�شني ، ماجد �شرور ) ال�شارقة ( 
وليد عبا�س ، ماجد ح�شن ، اإ�شماعيل 

�شباب   ( خ��ل��ي��ل  اأح���م���د   ، احل����م����ادي 
الأهلي دبي ( فهد الظنحاين ، ح�شن 

املحرمي ) بني يا�س ( .

بن غليطة ُي�سيد بتعاون الأندية 
مع جلنة املنتخبات الوطنية

اأ�شاد �شعادة املهند�س مروان بن غليطة 
رئ��ي�����س احت���اد الإم�����ارات ل��ك��رة القدم 
مع  وامل�شتمر  الدائم  الأندية  بتعاون 
الكرة  احت���اد  واإدارات  جل��ان  خمتلف 
الوطنية من  املنتخبات  خا�شة جلنة 
و�شع  يف  امل�����ش��رتك  التن�شيق  خ���الل  
الوطنية  منتخباتنا  اإع�����داد  ب��رام��ج 
التي  املقبلة  ا�شتعدادا لال�شتحقاقات 
املنتخب  م�شاركة  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي 
امل���وؤه���ل���ة  ال���ت�������ش���ف���ي���ات  ال���وط���ن���ي يف 
 2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل 
والتي   2023 اآ�شيا  كاأ�س  ونهائيات 
�شبتمرب  �شهر  م��ن  اب��ت��داء  �شتنطلق 
املنتخب  م�����ش��ارك��ة  وك���ذل���ك   ، امل��ق��ب��ل 
حتت  اآ�شيا  كاأ�س  نهائيات  يف  الأوملبي 
23 �شنة التي �شتقام يف تايلند مطلع 
العام املقبل واملوؤهلة بدورها اإىل دورة 
الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة ط��وك��ي��و 2020 
منتخبي  م�����ش��ارك��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الت�شفيات  يف  وال��ن��ا���ش��ئ��ني  ال�����ش��ب��اب 

الآ�شيوية .

امل�شاركة  اأن  اإىل  غ��ل��ي��ط��ة  ب���ن  وق����ال 
وممثلي  الفنية  لالأجهزة  الإيجابية 
الأندية يف ور�س العمل والجتماعات 
التن�شيقية التي عقدت خالل الفرتة 
امل��ا���ش��ي��ة اأ���ش��ه��م يف وج���ود ت��واف��ق تام 
للت�شفيات  الأب��ي�����س  اإع���داد  خطة  يف 
داخلية  وجت��م��ع��ات  م��ع�����ش��ك��رات  م���ن 
وخارجية من �شاأنها اأن ت�شل بالعبي 
اجلاهزية  درج����ات  لأع��ل��ى  الأب��ي�����س 

خلو�س غمار الت�شفيات .
التي  الت�شفيات  قرعة  راأي��ه يف  وع��ن 
اأوقعت منتخبنا يف املجموعة ال�شابعة 
اإىل جانب منتخبات ماليزيا وفيتنام 
غليطة  بن  اأك��د  وتايلند  واإندوني�شيا 
اأن جمموعة الأبي�س جاءت متوازنة 
على  �شهل  منتخب  فيها  ي��وج��د  ول 
اعتبار اأن كافة املنتخبات امل�شاركة يف 
وهو  الهدف  نف�س  لديها  الت�شفيات 
ما يجعل كل منتخب يقدم اأف�شل ما 
لديه للو�شول اإىل ذلك الهدف وهو 

التاأهل للمونديال وكاأ�س اآ�شيا .
واأ�����ش����اف يف ب��ط��ول��ة اآ���ش��ي��ا الأخ����رة 
�شاهدنا كيف تطورت الكرة الآ�شيوية 
و  ال��ق��ارة  ���ش��رق  منتخبات  خ�شو�شا 
فردية  و  ا�شتمتعنا مبهارات جماعية 
يف منتخبات خمتلفة وهذا يدل على 
باللعبة  امل�شتمر لالرتقاء  التخطيط 

يف اآ�شيا ، م�شرا اإىل اأن الأبي�س قادر 
جماهره  واآم��ال  هدفه  حتقيق  على 
وع�����ش��اق��ه ب��ت��ع��اون الأط������راف ك��اف��ة ، 
ووجود جهاز فني ميلك خربات فنية 
فان  الهولندي  امل��درب  بقيادة  عالية 
وج����ود لعبني  ج��ان��ب  اإىل  م��ارف��ي��ك 
قادرين على تقدمي اأف�شل ما لديهم 
و�شابة  ����ش���اع���دة  ع��ن��ا���ش��ر  ووج�������ود 
للمنتخب  اإ�شافة  �شتمثل  وموهوبة 

الوطني .
واأو�شح بن غليطة اأن القرعة اأوقعتنا 
مع منتخبات جميعها يف �شرق القارة 
اإعداد  ال��ذي يحتم علينا  وه��و الأم��ر 
وجتهيز  وحم���ك���م  م���ث���ايل  ب���رن���ام���ج 
طويلة  مل�����ش��اف��ات  لل�شفر  ال��الع��ب��ني 
اإ�شافية  م��ي��زان��ي��ة  ت���وف���ر  وك���ذل���ك 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذا ال��ربن��ام��ج ع���ن طريق 
ت���وف���ر م�������ش���ادر دخ����ل ج���دي���دة من 

رعاية وغرها .

اأ�ساد باأجواء املع�سكر
مت�شاوية  احل��ظ��وظ  ع��ي�����ش��ى:  خ��ال��د 

وال�شتهانة باملناف�شني مرفو�شة

ع��ل��ق خ���ال���د ع��ي�����ش��ى ح���ار����س مرمى 
قرعة  على  الأول  الوطني  منتخبنا 
ال��ت�����ش��ف��ي��ات امل�����ش��رتك��ة امل���وؤه���ل���ة اإىل 

 ،2022 ال����ع����امل  ك����اأ�����س  ن���ه���ائ���ي���ات 
مبيناً    ،2023 اآ�شيا  كاأ�س  ونهائيات 
املنتخبات  هوية  اإىل  ننظر  األ  يجب 
بقدر  الت�شفيات  يف  �شنواجهها  التي 
م���ا ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا ال��رتك��ي��ز يف اإع����داد 
اجلاهزية  ق��م��ة  يف  ل��ن��ك��ون  اأن��ف�����ش��ن��ا 
عليه  وال��ت��ف��وق  منتخب  اأي  مل��واج��ه��ة 

مهما كان وزنه.
اأن���ه ل ي��وج��د يف  وذك���ر خ��ال��د عي�شى 
واآخر  الراهن منتخب �شغر  الوقت 
منتخبات  م��ع��ظ��م  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ك��ب��ر، 
قفزات  ح��ق��ق��ت  الآ����ش���ي���وي���ة  ال����ق����ارة 
ك���ب���رة خ����الل ال�������ش���ن���وات الأخ������رة، 
ملمو�شاً  تطوراً  م�شتوياتها  و�شهدت 
يف اجلوانب الفنية والبدنية، بف�شل 
التخطيط ال�شليم والعمل ال��دوؤوب ، 
املناف�شة،  على  ق���ادرة  اأ�شبحت  حتى 
واأن كل املنتخبات �شار لديها الطموح 

للو�شول اإىل النهائيات.
م��رم��ى منتخبنا على  و���ش��دد ح��ار���س 
و�شرورة  باملناف�شني،  ال�شتهانة  عدم 
اح����رتام ك��ل امل��ن��ت��خ��ب��ات امل�����ش��ارك��ة يف 
حظوظ  اأن  م�����ش��ي��ف��اً   ، ال��ت�����ش��ف��ي��ات 
املباريات  واأن  م��ت�����ش��اوي��ة،  اجل��م��ي��ع 
نتيجتها  وتعلن  امللعب  داخ��ل  حت�شم 
بعد انتهاء �شافرة احلكم، ول ميكن 
مهما  ���ش��ل��ف��اً  م��واج��ه��ة  نتيجة  ت��وق��ع 

كانت الفوارق بني املنتخبني.
وطماأن احلار�س الدويل اجلميع على 
�شر التح�شرات يف مع�شكر النم�شا، 
ال��الع��ب��ني يحر�شون  ك��ل  اأن  م��وؤك��داً 
جدية  ب��ك��ل  ال���ت���دري���ب���ات  اأداء  ع��ل��ى 

يدركون  ال��الع��ب��ني  واأن  وح���م���ا����س، 
الإع���داد،  م��ن  الأوىل  املرحلة  اأهمية 
خ���ا����ش���ة يف ظ����ل وج������ود ج���ه���از فني 
الوقت  من  مزيد  اإىل  يحتاج  جديد، 

والعمل لتنفيذ الربنامج الفني.

لعبو الأبي�ض يلتحقون مبع�سكرات اأنديتهم يف اأوروبا الثنني

منتخبنا الوطني يختتم مع�سكره اخلارجي باأداء اختبارات بدنية غدًا

• مت تر�سيح اأربعة لعبني للفوز بلقب اأف�سل حار�ض املرمى وهم راي�ض مبوحلي، اأميجو جوميز، �سيلفان جبوهو وحممد ال�سناوي
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باب  بالأطفال يف فندق  ال�شيفي اخلا�س  املخيم  ي�شتقبل   
لهم  ويتيح  يوميا  الأطفال  اأبوظبي  كورني�س  على  الق�شر 
خو�س مغامرات مثرة جتمع ما بني املتعة والتعلم يف اآن 
، ويت�شمن برناجًما ديناميكًيا ينا�شب الأطفال من  واحد 
واأ�شبوعية  باقات يومية  العمرية. كما تتوفر  الفئات  كافة 
و�شهرية تتنا�شب مع احتياجات امل�شرتكني.  وي�شتمر هذا 

املخيم لغاية 29 اأغ�شط�س القادم .
ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل�����ش��غ��ار م���ن ع��م��ر 5-14 ع���ام اخ��ت��ي��ار ما 

فندق  اأع���ده  ال��ذي  املميز  الربنامج  اأن�شطة  م��ن  ينا�شبهم 
الأروع  الرتفيهية  التجربة  ملنحهم  ا  خ�شي�شً الق�شر  ب��اب 
على الإطالق والتي تتيح لهم الفر�شة لتكوين ال�شداقات، 
واإظهار مواهبهم الدفينة، وا�شتك�شاف �شغفهم.  ويت�شمن 
كال�شباحة  التعليمية  الرتفيهية  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
والرق�س والزومبا واحلرف والفنون والواقع الفرتا�شي 
والألعاب امل�شلية التي �شتتوفر من ال�شاعة 9:00 �شباًحا 

وحتى ال�شاحة 1:30 ظهًرا خالل اأيام الأ�شبوع. 

وقال مر�شد ال�شام�شي، مدير اإدارة الت�شريفات لدى فندق 
ا  خ�شي�شً معدٌة  ال�شيفي  خميمنا  برامج  اإن  الق�شر:  ب��اب 
لإم��ت��اع الأط��ف��ال ط��وال ال��ي��وم، ومنحهم اإج���ازة �شيفية ل 

تن�شى. 
واأ�شاف بالقول: هدفنا هو منح امل�شرتكني ال�شغار جتربة 
اأن�شطة  توفر  خ��الل  من  امل��دار���س،  يف  ُيعلَّم  عما  خمتلفة 
مم��ي��زة مت���زج م���ا ب���ني امل��ت��ع��ة وال��ت��ع��ل��م وت�����ش��اه��م يف �شقل 

�شخ�شياتهم. 

املخيم ال�سيفي لالأطفال يف فندق باب الق�سر
  يوفر برامج ترفيهية جتمع بني املتعة والتعلم 

احتفاًء بف�شل ال�شيف، يقدم منتجع 
دان�����ات ال��ع��ني ك���ل م���ا ي��ل��زم حل�شول 
اإج�����ازة زاخ�����رة باملتعة  ���ش��ي��وف��ه ع��ل��ى 
العائلة والأ�شدقاء.  والت�شلية برفقة 
الفاخر  امل��ن��ت��ج��ع  ه����ذا  ح��ي��ث مي���ت���از 
مبوقعه املتميز يف مدينة العني ، حيث 
الطبيعة اخلالبة والأجواء ال�شاحرة. 
كما يت�شمن دانات العني طيف وا�شع 
ذات  الف�شيحة  والأجنحة  الغرف  من 
الإط���الل���ة اجل��م��ي��ل��ة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
والتي  احل��دي��ث��ة  الرتفيهية  امل��راف��ق 
ون���ادي  ���ش��ب��اح��ة،  ب���رك  ث��الث��ة  ت�شمل 
ري��ا���ش��ي��ة ومركز  ري��ا���ش��ي وم���الع���ب 
ا�شتجمام يخدم كافة الفئات العمرية. 
املطاعم  م��ن  العديد  املنتجع  وي�شم 
العاملية  امل��اأك��ولت  مبختلف  املخت�شة 
والأذواق،  اله��ت��م��ام��ات  ك��اف��ة  ملبيًة 
ال�شتمتاع  ل��ل�����ش��ي��وف  مي��ك��ن  ح��ي��ث 

ما  اختيار  اأو  �شهية  فاخرة  ببوفيهات 
ينا�شبهم من قوائم الطعام الفريدة. 
وخ����الل ه���ذا امل��و���ش��م، ي��رح��ب دان���ات 
العني بالأطفال ل�شتك�شاف مغامرات 
ميكن  حيث  املميز،  ال�شيفي  ال��ن��ادي 
ل��ل��م��غ��ام��ري��ن ال�����ش��غ��ار امل�������ش���ارك���ة يف 
الرتفيهية  الأن�����ش��ط��ة  م���ن  ال��ع��دي��د 

اأن�شطة  �شتة  اإىل  بالإ�شافة  الرائعة، 
ال�شباحة  وتت�شمن  وخارجية  داخلية 
ميكن  والفنون.  واحل��رف  والريا�شة 
امل�شاركة  الأعمار  كافة  من  لالأطفال 
يومًيا  �شيقام  الذي  ال�شيفي  بالنادي 
باأ�شعار  اأغ�����ش��ط�����س   29 ت��اري��خ  ح��ت��ى 

ت�شجيعية.

نفذ جمل�س �شاحية ال�شبيحية مبقره يف مدينة خورفكان 
روؤية  اإط��ار  يف  للمجتمع  التثقيفية  فعالياته  وذل��ك �شمن 
ال�شارقة فعالية  ال�شواحي والقرى بحكومة  �شوؤون  دائرة 
التوحد   م��ر���س  ح���ول  امل��ج��ت��م��ع  اأه����ايل  لتثقيف  ���ش��ح��ي��ة  
واأقيمت   . معهم  والتعامل  ال��ت��وح��د   ب��اأط��ف��ال  واله��ت��م��ام 
املحا�شرة بالتعاون جمعية الإمارات للتوحد بح�شور نائب 
وموظف  النقبي  �شالح  خلفان  ال�شاحية  جمل�س  رئي�س 
واأهايل  العمالء  خدمة  من  النقبي  �شامل  �شعيد  املجل�س 
الإمارات  جمعية  واأع�شاء  والن�شاء  الرجال  من  ال�شاحية 
التوحد  ع��ن  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ح��ا���ش��رة  ق��دم��ت  فيما  للتوحد 

وتناولت  للتوحد  الإم���ارات  جمعية  ع�شو  الهاجري   رمي 
التعريف مبر�س التوحد واأ�شبابه  واأنواعه  وجهود الدولة 
يف  الهتمام باأ�شحاب الهمم ومنهم اأطفال التوحد عالوة 
على عر�س جتربتها كاأم يف جمال التوحد واأليات التعامل 
مع الطفل التوحدي يف املنزل. واأ�شارت الهاجري اإىل حر�س 
مركز التوحد على التعاون الدائم مع اجلهات واملوؤ�ش�شات 
لتوعية املجتمع بالتوحد وماهية التوحد وكيفية التعامل 
مع الأطفال التوحديني مو�شحة على اأهمية دور الأ�شرة 
وخا�شة الأبوين يف احتواء الطفل التوحدي والتعامل معه 

وحتقيق تكيفه مع املجتمع واملدر�شة .

وحديقة  اأك�������واري�������وم  دب������ي  ح�������ش���د 
متتلكه  ال����ذي  املائية”،  احل���ي���وان���ات 
لقب  للرتفيه”،  “اإعمار  وت�����ش��غ��ل��ه 
ال��ع��امل م��ن قبل  اأك���واري���وم يف  اأف�شل 
الرائدة   CEOWORLD من�شة 
اأك�����واري�����وم  “دبي  ومي����ت����از  ع����امل����ي����اً.  
املائية” مبوقعه  احليوانات  وحديقة 
وف�����از  مول”،  “دبي  يف  احل�����ي�����وي 
اخل�شائ�س  بف�شل  الأوىل  باملرتبة 
يف  مب��ا  ل��ل��زوار،  يقدمها  التي  املميزة 
يخرتق  ال��ذي  الأكريليك  مم��ر  ذل��ك 
270 درجة، مقدماً  احلو�س بزاوية 
لزواره فر�شة م�شاهدة عدد من اأروع 
احليوانات املائية يف العامل عن قرب. 
“دبي  ف��وز  بعد  التقدير  ه��ذا  وي��اأت��ي 
اأكواريوم وحديقة احليوانات املائية” 
ب��ل��ق��ب اأف�������ش���ل وج���ه���ة ت��رف��ي��ه��ي��ة يف 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا وفقاً 
ل� “تريب اأدفايزر«.  وتعك�س اجلوائز 
التي يوا�شل “دبي اأكواريوم وحديقة 
دوره  ح�����ش��ده��ا  املائية”  احل��ي��وان��ات 
تتكامل  جتربة  ال���زوار  منح  يف  املميز 
والتعليمية  الرتفيهية  القيمة  فيها 

يف الوقت ذاته.  ويعد “دبي اأكواريوم 
واحداً  املائية”  احل��ي��وان��ات  وحديقة 
من اأكرب اأحوا�س الأكواريوم واأكرثها 
ت���ن���وع���اً يف ال����ع����امل، م���ق���دم���اً ل�����زواره 
ا�شتثنائية  بتجربة  ال�شتمتاع  فر�شة 

بكل املقايي�س. 

نيبال  يف  عزيزية  ومدر�شة  اأيتام  دار  يف  الأطفال  ا�شتمتع 
بدورة تثقيفية حافلة باملذاق ال�شهي حيث تعلموا املهارات 
الأ�شا�س التي �شتدوم معهم مدى احلياة عن كيفية اإعداد 
املحلية  املكونات  با�شتخدام  واملغذية  ال�شّحية  الوجبات 
الطائرة  منت  على  الطاهي  نّظم  وق��د  التكاليف.   واأق��ل 
بتحطيم  ال�شهر  ث��اك��ور،  ���ش��اجن��اي  ل��ل��ط��ران  ب��الحت��اد 
الرقم القيا�شي العاملي اخلا�س باإعداد وتقدمي الطعام يف 
مطعم موؤقت مقام على اأعلى ارتفاع يف العامل يف مع�شكر 
وتوما�س  املا�شي،  ال��ع��ام  اإيفر�شت  بجبل  املتقدمة  القمة 
�شيف”،  “وورلد  العاملية  الطهاة  رابطة  رئي�س  جوجلر، 

اأبوظبي، لتعريف الأطفال  مبادرة تثقيفية، انطالقاً من 
بفوائد الطعام ال�شحي وكيفية ا�شتخدام املكونات املتوفرة 

حملياً يف بيئتهم كعنا�شر اأ�شا�س يف نظامهم الغذائي.  
“تقول  ث��اك��ور:  �شاجناي  ال�شيف  ق��ال  ذل��ك  على  وتعليقاً 
كيف  علمني  ول��ك��ن  �شمكة  تعطني  ل  ال��ق��دمي��ة  احل��ك��م��ة 
فال  ال��ي��وم.  هنا  به  القيام  نحاول  ما  هو  وذل��ك  اأ�شطاد؟ 
ل��الأط��ف��ال، ول��ك��ن هدفنا  ب��وج��ب��ات  ال��ت��ربع  يكفي جم���رد 
اليوم اأن نعلم هوؤلء الأطفال عادات الغذاء ال�شحي التي 
الالزمة  باملهارات  وتزويدهم  احلياة  مدى  معهم  �شتدوم 

لتطبيقها عملياً«. 

عدداً  ال�شرطان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  ا�شطحبت 
ترفيهية  جولة  يف  بال�شرطان  امل�شابات  ال�شيدات  من 
العربية،  اجلزيرة  �شبه  حيوانات  مركز  اإىل  وتعليمية، 
تعرفن خاللها على اأنواع من احلياة الربية، وعدد من 

احليوانات املهددة بالنقرا�س التي ترعاها املحمية.
وجاءت اجلولة �شمن برنامج “لّون عاملي”، اأحد برامج 
اجلمعية املعنية بتوفر الدعم النف�شي واملعنوي جلميع 

التام،  �شفائهم  وحتى  اإ�شابتهم  اكت�شاف  منذ  املر�شى 
الذي  ال��ربي��ة  زي���ارة ملركز احل��ي��وان��ات  و�شملت اجل��ول��ة 

يزخر بالعديد من اأنواع احليوانات.
اأجواء  للم�شاركات فر�شة اخلروج من  واأتاحت اجلولة 
ال��ع��الج وي��وم��ي��ات رح��ل��ت��ه، والط�����الع ع��ل��ى ج��ان��ب من 
الطبيعية وعامل من عوامل احليوانات الربية، يف خطوة 

وفرت لهن مزيداً من الدعم املعنوي والنف�شي.

ا�شت�شافت اإمارة راأ�س اخليمة معر�س اإلهام للفنون اجلميلة 
والتجريبية املعا�شرة يف ن�شخته الأوىل باأبراج جلفار والذي 
�شهد اأي�شاً فعالية ذاكرة ال�شعر املرئية با�شتخدام ن�شو�س 
اإىل  حتويلها  ومت  اخليمة  راأ���س  من  �شعراء  كتبها  �شعرية 
بتول  الع�شم،  اأحمد  ال�شعراء  وذلك مب�شاركة  فنية  لوحات 

الرمالوي،  اأ�شيل  اإ�شماعيل،  اأم��ل  امل��ب��ارك،  ره��ف  علي،  اآل 
والفنان  الزعابي  نا�شر  املعمري،  فاطمة  الرفاعي،  زينب 
حكيم احلاج. وحظي املعر�س الت�شكيلي باملتابعة والهتمام 
واحل�شور الالفت من اجلمهور لكونه ميثل نقطة م�شيئة 

يف �شماء الفنون والإبداع والثقافة يف راأ�س اخليمة.

وال�شياحة  لل�شفر  ن��رف��ان��ا  ���ش��رك��ة  اأط��ل��ق��ت   
باقات جديدة لق�شاء عطالت ال�شيف وذلك 
ل  ذك��ري��ات  ل�شنع  الفر�شة  امل�شافرين  ملنح 
رحالت  اجلديدة  الباقات  وتت�شمن   ، تن�شى 
ا�شتجمام بحرية، ورحالت مبا�شرة اإىل اآ�شيا 
اأنحاء  اإق��ام��ة حملية يف خمتلف  اأو  واأوروب���ا، 

الإمارات. 
وتت�شمن هذه الباقات رحلة بحرية يف اأنحاء 
اأوروبا على منت ال�شفينة ال�شياحية العمالقة 
وي�شمن  انرتنا�شونال”  كاريبيان  “رويال 
هذا العر�س لكم ال�شتمتاع باإقامة ملدة ثالث 
ذا  اأوف  اأوي�شيز  ّ“ذا  �شفينة  م��نت  على  ل��ي��اٍل 
موانئ  وحتى  روم��ا  من  تبداأ  رحلة  �شي” يف 
1،860 درهم  ابتداًء من  نابويل وبر�شلونة 
بر�شلونة  ليال من  �شبع  ملدة  اأبحر  اإم��ارات��ي. 

ومار�شيليا،  مايوركا،  دي  باملا  موانئ  وحتى 
ول ���ش��ب��ي��زي��ا، وروم������ا ون���اب���ويل اب���ت���داء من 

الإبحار  ميكنك  اأو  اإماراتي،  درهم   3،280
ملدة �شبع لياٍل يف رحلة تبداأ من روما وحتى 

مايوركا،  دي  وباملا  وبر�شلونة  نابويل  موانئ 
 4،720 من  ابتداًء  �شبيزيا  ول  ومار�شيليا، 

درهم اماراتي. 
ومي��ك��ن ل��ع�����ش��اق ال�����ش��ف��ر ا���ش��ت��ك�����ش��اف الرتاث 
الأذرب����ي����ج����اين اجل���م���ي���ل، م���ن خ����الل ثالث 
 1،850 من  ابتداء  مميزة.  ح�شرية  باقات 
املنطقة  زي���ارة  اإم��ارات��ي حيث ميكنهم  دره��م 
– 3 ليال”  اأي���ام   4 “ اأي����ام- ليلتني   3 مل��دة 
تذاكر  الباقة  وتت�شمن  ليال،   4 – اأي��ام   5
�شفر م��ن ال���درج���ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة، واإق���ام���ة مع 
وج��ب��ة اإف��ط��ار يف ف��ن��دق م��ن فئة 3 جن��وم اأو 
5 جنوم، وخدمة تو�شيل خا�شة  اأو  4 جنوم 
يف  �شياحية  ج��ول��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ل��م��ط��ار، 
 ، واأب�شرون وغابال وغوبو�شتان.  باكو  مدن 
تنا�شب  التي  الباقة  اختيار  لل�شيوف  ميكن 

خميم �سيفي لالأطفال  لدى منتجع دانات العني

جمل�س �ساحية ال�سبيحية يف خورفكان يوعي بالتوحد واآليات التعامل معه 

»دبي اأكواريوم وحديقة احليوانات املائية« يح�سد لقب اأف�سل حو�س اأكواريوم يف العامل

م برناجمًا للتثقيف الغذائي لالأطفال مبدر�سة يف نيبال  الحتاد للطريان تنظرّ

»اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان« ت�ساند مري�سات 
ال�سرطان برحالت للحياة الربية 

جناح لفت لفعاليات املعر�س الت�سكيلي الأول يف راأ�س اخليمة

 نريفانا لل�سفر وال�سياحة تطلق باقات الإجازة ال�سيفية ملنتجعات يف اآ�سيا واأوروبا 

فندق باب الق�سر يحول زفاف 
الأحالم اإىل حقيقة واقعة 

من موقعه املميز على كورني�س مدينة اأبوظبي الأيقوين، ي�شكل فندق باب 
الق�شر الوجهة الأمثل لإقامة حفالت الزفاف. فمن خالل باقات الزفاف 

احل�شرية، اأثارت هذه 
البديعة  ال����وج����ه����ة 
منظمي  اه�����ت�����م�����ام 
ح��ف��الت ال���زف���اف، ل 
قاعات  ب��وج��ود  �شيما 
الفاخرة  الح���ت���ف���ال 
والأجواء الأ�شطورية 
الكفيلة  واخل���دم���ات 
بنق�س هذه املنا�شبات 
الذاكرة  يف  ال�شعيدة 
مدى احل��ي��اة.   حيث 
ي�����ق�����دم ف�����ن�����دق ب����اب 
زفاف  ب��اق��ات  الق�شر 
مميزة قابلة للتعديل 
ي���ت���ن���ا����ش���ب مع  مب������ا 
احتياجات العرو�شني، 
التن�شيق  م��ن  اب��ت��داًء 

العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  ال�شائدة  التقليدية  ال���زواج  طقو�س  وحتى  ال��ع��ام، 
والديكورات  والبوفيهات،  الع�شاء  ولئ��م  اإىل  بالإ�شافة  ملغربه،  م�شرقه  من 
الراقية، واملداخل الفخمة املغطاة بال�شجاد الأحمر، وكعك الزفاف امل�شمم 
من  خمت�س  فريق  الفندق  يوفر  كما  طبقات.  ث��الث  من  واملكون  ا  خ�شي�شً
كافة  لتحويل  واإتقان  بدقة  �شيعملون  الذين  املحرتفني  احلفالت  منظمي 

تفا�شيل زفاف اأحالمكم اإىل واقع. 

زار وفد من جمعية الفجرة الجتماعية الثقافية برئا�شة خالد الظنحاين، 
براأ�س  التخ�ش�شي  خليفة  م�شت�شفى  يف  بوعابد  عبداهلل  الإماراتي  الفنان 
املدير  الوفد كاًل من  به.. و�شم  اأملت  اخليمة، بعد تعر�شه لوعكة �شحية 
فاخرة  احل��ي��اة  وج���ودة  لل�شعادة  التنفيذي  وامل��دي��ر  حم��ب��وب،  �شعيد  امل��ايل 
عبداهلل بن داغر، وقد اطماأن الوفد على �شحة بوعابد �شائاًل اهلل عز وجل 

اأن مُينَّ عليه بال�شفاء العاجل.
واأكد رئي�س اجلمعية خالد الظنحاين اأن هذه الزيارة تاأتي يف اإطار حر�س 
املتمثلة  النبيلة،  اأهدافها املجتمعية وتاأدية ر�شالتها  اجلمعية على حتقيق 
يف توطيد العالقات الإن�شانية، وتكري�س القيم املجتمعية ال�شليمة القائمة 

على التوا�شل والرتاحم.
جلمعية  والم��ت��ن��ان  ال�شكر  ج��زي��ل  ع��ن  بوعابد  الفنان  اأع���رب  جهته،  م��ن 
الفجرة الجتماعية الثقافية واأع�شاء جمل�س اإدارتها على الزيارة الطيبة 
التي اأثلجت �شدره واأ�شعدته كثراً، م�شيداً باجلهود البارزة التي تقوم بها 

اجلمعية، ثقافياً وجمتمعياً، على امل�شتويني املحلي والدويل.

»الفجرية الثقافية« تزور الفنان عبداهلل بوعابد 

اختبار القوة والتوازن والتحمل 
مع حتدي اجلبابرة يف كيدزانيا

اإمكاناتهم  اختبار  فر�شة  لالأطفال  ال�شيف  مو�شم  خالل  كيدزانيا  تقدم 
البدنية والذهنية مع م�شار العوائق اجلديد وامل�شوق “حتدي اجلبابرة”، 
يف  قدراتهم  تطوير  على  ال�شغار  ت�شجع  متنوعة  اأن�شطة  يت�شمن  ال��ذي 
عوائق  ي�شمل  ال��ذي  امل�شار  خالل  والقوة،  اجل�شم  حركة  وتن�شيق  التوازن 
مثل الت�شلق اجلانبي، والزحف داخل الأنابيب، وا�شتخدام الأيدي للتاأرجح 
اإىل  بالإ�شافة   ،)monkey bars( الأفقية  الق�شبان  على  واحلركة 
التي يف  املحارب  العنان لروح  اإطالق  الذي يتيح للم�شاركني  النينجا  �شلم 

داخلهم. 
وميكن امل�شاركة يف “حتدي اجلبابرة” جماناً حلاملي تذكرة “الربمييوم”، 

اأو دفع 35 درهماً اإ�شافية حلاملي تذكرة الفئة القت�شادية. 
اأكرب  مواجهة  على  قدرتكم  واكت�شفوا  الرائعة،  الفر�شة  ه��ذه  تفوتوا  ل 

حتديات “كيدزانيا” على الإطالق!
تقع “كيدزانيا” يف الطابق الثاين من “دبي مول” وتقدم لالأطفال اأن�شطة 
األعاب  على  الرتكيز  عرب  والتعليمية،  الرتفيهية  بالقيمة  حتفل  متنوعة 
تقم�س الأدوار ل�شتك�شاف مهن خمتلفة، مثل تقدمي الربامج التلفزيونية، 
اأو لعب دور ال�شرطة حلماية املدينة، اأو الطهي لإعداد الوجبات ال�شحية، 

يف اأجواء اآمنة ومفعمة باملرح والبهجة. 



مل تغ�سل و�سائدها منذ 10 �سنوات
تغفل الكثر من رّبات املنازل عن غ�شل الو�شائد، ويكتفني بغ�شل 
يوؤكدون  اخل��رباء  اأن  من  الرغم  على  فقط،  اخلارجية  الأغطية 
على �شرورة ذلك.  ويف من�شور على اأحد املنتديات على الإنرتنت، 
وطوال  �شنوات،   10 منذ  بو�شائدها  حتتفظ  اأنها  �شيدة  اعرتفت 

تلك املدة مل تغ�شلها بالكامل مرة واحدة.
امل��راأة التي مل يتم الك�شف عن  وكان هذا الع��رتاف �شادماً لزوج 

هويتها، ويخطط الآن ل�شراء و�شائد جديدة لت�شحيح الو�شع.
ويف من�شورها على موقع مومز �شيت قال ال�شيدة خالل ال�شنوات 
املا�شية، كنت اأعاين من بقع على وجهي، وحاولت التخل�س منها 
با�شتخدام الكرميات، و�شرب الكثر من املاء، وقمت بغ�شل اأغطية 
ع��دم غ�شلي  امل�شكلة يف  اأن  اأدرك���ت  لكنني  ع��دي��دة،  م��رات  الو�شائد 

للو�شائد منذ ا�شرتيتها قبل 10 اأعوام.
لأنني  ج��دي��دة،  و�شائد  ل�شراء  اأخطط  اأن��ا  ح��ال  اأي  على  واأ�شافت 
اأ�شعر باخلجل من ذلك، لكنني اأعتقد اأنني ل�شت الوحيدة التي ل 

تغ�شل و�شائدها.. كم مرة تغ�شلني و�شائدك؟.
املوقع،  ب��ني م�شتخدمي  امل��ن�����ش��ور م��وج��ة م��ن اجل���دل  واأث����ار ه���ذا 

واختلف املعلقون على اجلواب ال�شحيح لهذا ال�شوؤال.
اأ�شهر، يف حني يرى   6 اإنهم يغ�شلون و�شائدهم كل  البع�س  وقال 
العام،  واح��دة يف  الو�شائد مرة  ال�شروري غ�شل  اأن من  الكثرون 

واعرتفت اإحدى امل�شتخدمات اأنها مل ي�شبق لها غ�شل و�شائدها.
ووفقاً ملجلة غود هاو�س كيبنغ، يجب غ�شل الو�شائد مرة واحدة كل 

3 اإىل 6 اأ�شهر، ويجب التخل�س منها كل عامني.

يت�ساعف حجم راأ�سه ب�سبب مر�س غام�س
تغر �شكل رجل فلبيني ب�شكل مل يعد بالإمكان التعرف عليه، بعد 

اأن ت�شاعف حجم راأ�شه اإىل ثالثة اأ�شعاف. 
وكان رومولو بيالبيل )56 عاماً( قد تعر�س لوعكة �شحية قبل 
نحو 3 اأع��وام، وعانى من حكة يف العينني و�شيالن يف الأنف، ومت 
ت�شخي�س اإ�شابته يف البداية بالتهاب اجليوب الأنفية، ولكن بعد 

اأ�شبوعني مل تتح�شن حالته وبداأ وجهه ينتفخ.
واأو�شوه  ليتي،  جزيرة  يف  لالأطباء  �شادمة  بيالبيل  حالة  وكانت 
من  تتمكن  مل  عائلته  لكن  ال��ع��الج،  لتلقي  مانيال  اإىل  بال�شفر 

اإر�شاله، وا�شتمرت حالته بالتدهور.
اإىل  ا�شطره  مما  جفونه،  ت�شخمت  عندما  ب�شره  بيالبيل  وفقد 
التوقف عن العمل، كما ا�شطر اأطفاله اإىل ترك املدر�شة والبحث 
العناية  ال��ت��ن��اوب على  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الأ����ش���رة،  ع��ن عمل لإع��ال��ة 

بوالدهم، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
2018، ومل  ق��ام بها بيالبيل للطبيب يف ع��ام  اآخ��ر زي���ارة  وك��ان��ت 
مل  الأطباء  لأن  امل�شت�شفى،  اإىل  ال��زي��ارات  مبواعيد  الأ�شرة  تلتزم 

يكن لديهم اأي �شيء يقدمونه لعالج هذه احلالة النادرة.

ر�سمة حنرّاء تدخل هذه املراأة امل�ست�سفى
من  تعاين  وهي  امل�شت�شفى،  دخ��ول  اإىل  اأمريكية  �شائحة  ا�شطرت 
باحلناء  نق�شاً  �شاقها  على  ر�شمت  اأن  بعد  �شديدة،  ح�شا�شية  نوبة 

خالل رحلة اإىل جمهورية الدومنيكان. 
جمهورية  اإىل  رح���ل���ة  يف  ع���ام���اً(   28( م��ي��ج��ور  را���ش��ي��ل  وك���ان���ت 
عند  ت��وق��ف��ت  ع��ن��دم��ا  الأول(،  )ك��ان��ون  دي�شمرب  يف  ال��دوم��ن��ي��ك��ان 
اأن حت�شل على و�شم باحلناء على كاحلها  الأك�شاك، وقررت  اأحد 
الأمين. وكانت را�شيل را�شية يف البداية عن النتيجة التي ح�شلت 
عليها مقابل 10 دولرات، لكن الأمور اتخذت منحى خمتلف بعد 

10 اأيام، عندما بداأت ت�شعر بحكة �شديدة مكان الو�شم.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ت�سرف امراأة يجرب �سالح اجلو على التدخل
غرمت �شركة بريطانية �شيدة مببلغ يفوق 100 األف دولر، ب�شبب �شلوكها اخلطر، الذي غر من م�شار اإحدى 

رحالتها، ودفع �شالح اجلو الربيطاين للتدخل مبقاتالته، يف حادثة كادت ت�شبب يف وقوع ماأ�شاة.
وذكرت �شحيفة مرتو الربيطانية اأن �شركة جيت تو دوت كوم اتهمت كويل هينز، باتباع �شلوك خطر وعدواين، 
متثل يف حماولة فتح باب الطوارئ يف الطائرة يف الأجواء، اأثناء رحلة من لندن اإىل مدينة دالمان يف جنوب غربي 

تركيا يف يونيو املا�شي.
وت�شبب هذا ال�شلوك يف اإحداث ارتباك لدى طاقم الطائرة، ووقع هدير قوي �شمع على بعد اأميال بعيدة، كما غّر 
الطاقم من م�شار الطائرة، الأمر الذي دفع �شالح اجلو الربيطاين اإىل اإر�شال مقاتلني من طراز تايفون ملرافقة 

طائرة الركاب حتى هبوطها يف اأحد مطارات لندن.
وقالت ال�شرطة الربيطانية اإن املراأة )25 عاما( اعتقلت لال�شتباه يف ارتكابها اعتداءين، ف�شال عن تعري�س الطائرة 
اأر�شية الطائرة. واأكدت ال�شركة الربيطانية يف  وطاقها للخطر، ون�شرت �شور لهينز وهي مقيدة بالأ�شفاد على 
بيان اأنها حرمت هينز مدى احلياة من ال�شعود على رحالتها، اإىل جانب تغرميها مبلغ 85 األف جنيه اإ�شرتليني، 

اأي ما يعادل نحو 105 اآلف دولر، م�شددة على اأنه كان يجب اأن تدفع ثمن �شلوكها اخلطر.
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ينفجر غ�سبا ب�سبب �ساقه املبتورة على علب ال�سجائر
املبتورة  �شاقه  �شاهد �شورة  األباين غ�شبا عندما  اأ�شل  ا�شت�شاط رجل من 

على علب ال�شجائر، خ�شو�شا اأن �شبب برتها ل عالقة له بالتدخني.
بالن�شبة للرجل الألباين فاإن ال�شدمة كانت م�شاعفة، فهو مل يفقد �شاقه 
مبوافقة  ال�شجائر،  علب  على  ظهرت  ال�����ش��ورة  اأن  كما  ال��ت��دخ��ني،  ب�شبب 
ال�شرايني، من  ي�شد  التدخني  بر�شالة مفادها  الأوروب��ي ومرفقة  الحت��اد 

دون موافقته.
واأكد الرجل الألباين، الذي يعي�س يف مدينه ميتز يف فرن�شا، والبالغ من 
العمر 60 عاما، اأنه فقد �شاقه عام 1997 اأثناء احلرب يف األبانيا، بح�شب 

ما ذكرت �شحيفة اإندبندنت الربيطانية.
واكت�شف الرجل، الذي مل يك�شف عن ا�شمه، هذا الأمر بعد اأن ا�شرتى ابنه 
حزمة من التبغ املتداول يف لوك�شمبورغ العام املا�شي، ح�شبما ذكرت �شبكة 

راديو فران�س بلو.
وتعرف البن على الندوب واحلروق على ال�شورة، ثم عر�شها على والده، 
الذي اأكد اأنها �شورة ل�شاقه التقطت باأحد امل�شت�شفيات يف ميتز بعدما انتقل 

اإىل فرن�شا بحثا عن عالج واإمكانية احل�شول على �شاق �شناعية.
واأكد حماميه، اأنطوان فيتانت، يف ت�شريح لإذاعة فران�س بلو اأن برت �شاقه 
ل عالقة له بالتدخني. وقال فيتانت لقناة بي بي �شي اإنه اأمر ل ي�شدق.. 
ال�شجائر يف جميع  عبوات  على  دون موافقته،  ال�شخ�س �شورته،  يجد  اأن 
اأنحاء الحتاد الأوروبي.. ي�شعر موكلي باأنه تعر�س للخيانة وجرح كرامته، 
اأن  اإعاقته معرو�شة على علب ال�شجائر، يجب على املرء  من خالل روؤي��ة 

يعرتف باأن هذا لي�س ممتعا اأبدا.

ممار�سات وح�سية داخل مركز لعالج املدمنني
فتح حمققون رو�س حتقيقا جنائيا ب�شاأن مركز لإعادة التاأهيل يف �شيبريا كان 
يتم تقييد النزلء فيه من مدمني خمدرات وكحول اإىل الأ�شّرة، متهمني اإدارة 

املوقع مبمار�شة الحتجاز غر القانوين.
من  الواقية  بال�شرتات  الوطني  احلر�س  و�شباط  اخلا�شة  ال��ق��وات  وداه��م��ت 
التي تعد مبعاجلة  العيادات اخلا�شة  اأح��دث حملة على  املركز، يف  الر�شا�س 
املدمنني بطرق وح�شية. وقالت جلنة التحقيق، وهي هيئة معنية بالتحقيقات 
نحو  تبعد  التي  اأوم�شك  منطقة  يف  املن�شاأة  اإن  بيان  يف  ال��ك��ربى،  الق�شايا  يف 
من  ومنعتهم  املجتمع  ع��ن  املدمنني  عزلت  مو�شكو،  �شرق  كيلومرت   2200
ي�شتخدمون  ك��ان��وا  العمل  ط��اق��م  اأن  اإىل  اللجنة  واأ���ش��ارت  ب��ح��ري��ة.  ال��ت��ج��ول 
بال�شرير.  النا�س  لربط  والأ�شفاد  النوافذ  على  املعدنية  والق�شبان  الأقفال 
ولفت املحققون اإىل اأن املر�شى املخالفني للقواعد “كانوا يتعر�شون لل�شرب 
املربح«. ويواجه رئي�س املركز ونائبه تهمة الحتجاز غر القانوين التي ت�شل 
اأن رئي�س املركز ل  عقوبتها اإىل ال�شجن حتى خم�س �شنوات. واأفاد املحققون 

ميلك املوؤهالت الطبية، كما لي�س لديه اأي ترخي�س للعمل.

الرحباين ينقل اأوجاع 
النا�س اإىل امل�سرح 

ب����ع����د �����ش����اع����ات م�����ن م����ظ����اه����رات 
و�شط  يف  ال���ق���دام���ى  ل��ل��م��ح��ارب��ني 
اأي  على  احتجاجا  ب��روت  مدينة 
العامة  امل��وازن��ة  يف  مبزاياهم  م�س 
اللبنانية  العا�شمة  كانت  للدولة 
زياد  للفنان  ح��ف��ل  م��ن  ن���ورا  ت�شع 
ال����رح����ب����اين ت���ن���اغ���م م�����ع اأوج�������اع 
اأعياد  مهرجانات  �شمن  املواطنني 

بروت.
اأغنيات على  زي��اد جلمهوره  وق��دم 
التي  ال�شيا�شية  املو�شيقى  اإي��ق��اع 
حتاكي كلماتها ب�شخرية ا�شطراب 
اأوتار املطالب  ال�شارع وتعزف على 

ال�شعبية.
و�شهد و�شط بروت اأم�س م�شادات 
القدامى  امل��ح��ارب��ني  ع�����ش��رات  ب��ني 
اأث��ن��اء حماولتهم  الأم����ن  وق����وات 
الو�شول اإىل مبنى الربملان تعبرا 
م�س  اأي  ع���ل���ى  اح��ت��ج��اج��ه��م  ع����ن 

مبزاياهم يف ميزانية الدولة.
الدول  اأك���رث  اأح���د  ل��ب��ن��ان،  وي�شعى 
العجز  خلف�س  ب��ال��دي��ون،  املثقلة 
نحو  املالية  امل���وارد  توجيه  بهدف 

م�شار م�شتدام.
اإن������و( كانت  وحت����ت ع���ن���وان )مب����ا 
فرقة زياد الرحباين توؤدي اأغنيات 
ومنها  اللبنانيني  ذاك��رة  يف  عا�شت 
“�شو هاليام ايل و�شلنال قال انو 
غني عم يعطي فقر كّنو امل�شاري 
ق�شطت حلال ع هيدا نتفه وهيدا 
امل�شرح  اإىل  �شعوده  ول��دى  كتر«. 
وقف اجلمهور و�شفق بحرارة ملدة 
الرحباين  ي��ع��زف  اأن  ق��ب��ل  دق��ائ��ق 
مقطوعاته  اأ���ش��ه��ر  ال��ب��ي��ان��و  ع��ل��ى 
)اأب�������و علي(  وب��ي��ن��ه��ا  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة 

و)مي�س الرمي(.

اأملانيا تعيد لإيطاليا لوحة 
�سرقها جندي نازي

بعد اأن �شرقها جندي نازي واأهداها لزوجته، 
فلورن�شا  مدينة  يف  متحف  اإىل  اأملانيا  اأع��ادت 
ي���ان فان  ���ش��ه��رة للفنان  ل��وح��ة  الإي��ط��ال��ي��ة، 
الأملانية  اخلارجية  وزارتا  وتكاتفت  هوي�شام. 
مزهرية  ل��وح��ة  ع���ن  للك�شف  والإي���ط���ال���ي���ة، 
الهولندي  للفنان  �شهر  عمل  وهي  الزهور، 
املبهرة  التفا�شيل  ذات  بلوحاته  ا�شتهر  الذي 
بالتزو  يف  اللوحة  عن  الك�شف  ومت  للزهور. 
وجزء  النه�شة  ع�شر  م��ن  ق�شر  وه��و  بيتي، 
م��ن م��ع��ار���س اأوف��ي��ت�����ش��ي، وف���ق م��ا ذك����رت ال� 
اأ���ش��و���ش��ي��ي��ت��د ب���ر����س. وق�����ال امل���دي���ر الأمل�����اين 
على  بالده  حث  اإنه  �شميت،  اإيكه  لأوفيت�شي، 
اإع���ادة ال��ل��وح��ة، ون�شر يف وق��ت م��ا ���ش��ورا لها 
مطلبه.  اأهمية  لإب���راز  مطلوب  عنوان  حتت 
الإيطايل  اخلارجية  وزي��ر  اأ���ش��اد  جانبه،  من 
الأخالقية  ب�����ال�����ش��ج��اع��ة  م����واف����رو  اإي����ن����زو 
يف  للمتحف،  الأمل�����اين  ل��ل��م��دي��ر  وامل��ت��ح�����ش��رة 

ال�شعي ل�شتعادة اللوحة.

ر�سالة بزجاجة عمرها 50 �سنة      
ر�شالة داخل زجاجة تطلب �شديقا للمرا�شلة على �شاطئ 
ناء يف جنوب اأ�شرتاليا بعد نحو 50 عاما من اإلقائها يف 
املحيط الهندي. ووجد الطفل جياه اإليوت الزجاجة بني 
كثبان رملية على �شاطئ تاليا يف �شبه جزيرة اإير يف ولية 
وك�شر  ي�شطاد.  ب��ول  وال��ده  ك��ان  بينما  اأ�شرتاليا  جنوب 

الأب الزجاجة وعرث على الر�شالة بداخلها.
ويرجع  جيلمور  ب���ول  ي��دع��ى  �شخ�س  ال��ر���ش��ال��ة  وك��ات��ب 
تاريخها اإىل يوم 17 نوفمرب ت�شرين الثاين عام 1969 
وتك�شف اأن جيلمور كان يبلغ من العمر وقتئذ 13 عاما 
اإىل ملبورن  الهجرة  وك��ان يف طريق  اإجن��ل��رتا  م��ن  وه��و 
ال�شفينة  م��نت  على  وه��و  ي��ب��دو  م��ا  على  الر�شالة  وك��ت��ب 
فر�شتار اأثناء رحلتها اإىل اأ�شرتاليا. وطلب جيلمور ردا 
من اأي �شخ�س يعرث على الر�شالة. ورد الأب على الر�شالة 
اأثر  اقتفاء  يف  الأ�شرتالية  الإذاع��ة  هيئة  �شاعدت  بعدما 

�شاحبها وتبني اأنه عاد من جديد اإىل اململكة املتحدة.
وذكرت الإذاعة الأ�شرتالية اأن التوا�شل بني الرجلني يف 

تلك املرة مت عرب و�شائل اأكرث تطورا.

يهرب 1.7 كغم هريوين يف ج�سده
نيجريا  مهربا  الإي��ط��ال��ي��ة  الأم��ن��ي��ة  ال�شلطات  اأوق��ف��ت 
الإيطالية  العا�شمة  يف  فيوميت�شينو  اإىل  و�شوله  بعيد 
ب��ع��د اأن ل��ف��ت ت��وت��ره ان��ت��ب��اه رج���ال ال�����ش��رط��ة. وت��ب��ني اأن 
امل��ه��رب ال��ن��ي��ج��ري، ال���ذي ك���ان ع��ل��ى م��نت رح��ل��ة قادمة 
تهريب  كان يحاول  اأبابا،  اأدي�س  الإثيوبية  العا�شمة  من 

املخدرات بتخبئتها يف معدته.
ونقل رجال الأمن الإيطايل، املتهم النيجري اإىل ق�شم 
الطوارئ يف م�شت�شفى قريب، حيث اأظهر ت�شوير الأ�شعة 

وجود 94 كب�شولة بال�شتيكية يف معدته.
1.7 كيلوغرام،  تزن  التي  الكب�شولت،  اأن هذه  ثم تبني 

عبارة عن هروين، وفقا ملا ذكرته وكالة فران�س بر�س.
امل�شت�شفى  يف  الأف��ري��ق��ي  ب��امل��ه��رب  ال�شلطات  واحتفظت 
واأبقته قيد مراقبة م�شددة طوال 3 اأيام، وهي املدة التي 
طبيعية،  بطريقة  املخدرات  كب�شولت  اإخ��راج  ا�شتغرقها 

ثم اقتادته اإىل ال�شجن.
مهرب يخفي الكوكايني يف مكان ل يخطر بالبال

�شنويا  توقف  الإيطالية  ال�شلطات  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
الع�شرات من مهربي املخدرات يف مطار فيوميت�شينو يف 

روما، لكن بكميات اأقل يف العادة من املخدرات يف املعدة.
اأن غالبية  واأ����ش���ار م�����ش��وؤول يف ق���وى الأم����ن الإي��ط��ال��ي��ة 
قارتي  م��ن  ي��اأت��ون  عليهم  القب�س  ي��ت��م  ال���ذي  امل��ه��رب��ني 

اأفريقيا واأمركا الالتينية.

وظيفة براتب مغٍر ورحلة .. واملقابل؟ 
معلم  بتوظيف  رغبتهما  ع��ن  بريطانيان  زوج���ان  اأع��ل��ن 
75 األف دولر  لأطفالهما مقابل راتب جمٍز يبلغ قرابة 
يف العام، اإ�شافة اإىل مكافاأة رائعة تتمثل برحلة مدفوعة 
التكاليف حول العامل. قال الزوجان فرانك واأنطوانيت، 
ينويان  اإنهما  الإلكرتونية،  امل��واق��ع  اأح��د  على  اإع��الن  يف 
اأوروبا  ع��رب  اخل��ري��ف  ف�شل  يف  طفليهما  برفقة  ال�شفر 
واآ�شيا واأ�شرتاليا واأمريكا ال�شمالية ملدة 12 �شهراً، وهما 
ل  حتى  طفليهما،  لتعليم  العائلة  ي��راف��ق  ملعلم  بحاجة 

ينقطعا عن الدرا�شة طوال فرتة �شفرهما. م�ساركون يف مهرجان كون كوميك ي�سريون يف �سان دييغو ، كاليفورنيا. )اأ ف ب(

ثريان عمالقة تثري 
الرعب.. واحلل جمزرة 
ق�شي يف منطقة ميغيف يف جبال 
الألب الفرن�شية على ع�شرين ثورا 
من نوع البي�شون، بعدما فرت من 
كانت تربى فيها من  التي  املزرعة 
ما  على  اإعادتها،  من  التمكن  دون 

اأفادت ال�شلطات املحلية.
وه�����ذه احل���ي���وان���ات ال���ت���ي ي����رتاوح 
كيلوغرام   300 بني  عموما  وزنها 
بي�شون،  ���ش��غ��را  وب��ي��ن��ه��ا  و600، 
الأرب���ع���اء يف ظروف  �شباح  ه��رب��ت 
التي  املزرعة  ت��زال غام�شة من  ل 

كانت تعي�س فيها.
ب��ل��دي��ت��ان حمليتان  اأ����ش���درت  وق���د 
حركة  لتقييد  ق����رارات  اخلمي�س 

املرور، ب�شبب حالت الفرار هذه.
وح���اول���ت ال�����ش��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة من 
اإع��ادة هذه احليوانات  دون جدوى 
عنا�شر  مب�شاعدة  حظائرها،  اإىل 
لل�شيد  ال��وط��ن��ي��ة  امل���دي���ري���ة  م���ن 

واحليوانات الربية.
واأو�شحت امل�شوؤولة يف منطقة اأوت 
اأوريلي  الفرن�شية  الألب  يف  �شافوا 
ل  بر�س  فران�س  لوكالة  لوبورغوا 
ميكن التعامل مع حيوانات بي�شون 

كما لو اأنها قطيع من الأبقار.
البي�شون  اأن حيوانات  اإىل  واأ�شارت 
املناطق  ع��ن  ن�شبيا  ب��ع��ي��دة  ب��ق��ي��ت 
املاأهولة، لكن ثمة �شوارع خم�ش�شة 
خماطر  ث���م���ة  ل�����ذا  ل��ل��م��ت��ن��زه��ني 

ح�شول لقاءات غر م�شتحبة.
بال�شلطات  الو�شع  ه��ذا  دف��ع  وق��د 
بالق�شاء  ق��رار  اتخاذ  اإىل  املحلية 
على هذه احليوانات ال�شاردة فجر 

اجلمعة.

ال�ستحمام بالعد�سات الال�سقة قد ي�سبب فقدان النظر
اإ���ش��اب��ة ام���راأة  ت�شببت ع���دوى ن���ادرة وخ��ط��رة يف 
ب��ري��ط��ان��ي��ة ب��ال��ع��م��ى يف اإح�����دى ع��ي��ن��ي��ه��ا، ب��ع��د اأن 
ا�شتحمت و�شبحت وهي ترتدي عد�شاتها الال�شقة. 
ووفقا ملركز ال�شيطرة على الأمرا�س يف اإجنلرتا، 
ف���اإن ال��ع��دوى ن��اجت��ة ع��ن ال��ت��خ��زي��ن غ��ر ال�شليم 
التعامل  اأو  الال�شقة  للعد�شات  ال�شحيح  وغ��ر 
فوك�س  موقع  ذك��ر  ما  بح�شب  تطهرها،  اأو  معها 
نيوز الإخباري. وعلى الرغم من اأنه متت معاجلة 
العدوى  من  عاما،   41 العمر  من  البالغة  امل���راأة، 
عينها  يف  الروؤية  ت�شتعد  مل  لكنها  بها،  حلت  التي 
الي�شرى. وذهبت امل��راأة، التي مل يتم حتديدها يف 
التقرير، الذي ن�شرت تفا�شيله يف دورية نيواإنغلند 
من  تعاين  وه��ي  العيون  ط��ب  ع��ي��ادة  اإىل  الطبية، 
تاريخ طويل من الأمل املتقطع والروؤية ال�شبابية 
وقالت  ال��ي�����ش��رى،  عينها  يف  لل�شوء  واحل�شا�شية 
لأطباء العيون اإنها ت�شع العد�شات الال�شقة اللينة 

�شهريا، واأنها ا�شتحمت و�شبحت وهي ترتديها.
يف  �شعوبة  املري�شة  وج��دت  فقد  للتقرير،  ووفقا 
فح�شها،  خ��الل  مفتوحة  الي�شرى  عينها  اإب��ق��اء 

حيث تبني وجود حالة احمرار يف امللتحمة، م�شرا 
اإىل اأنه وقت الفح�س، كانت درجة الروؤية يف عينها 
20-20، اأما يف عينها الي�شرى فو�شلت دقة الروؤية 
اإىل 200-20. وبح�شب الدورية الطبية، فاإن املراأة 
مل ت�شتعد الروؤية يف عينيها الي�شرى، ب�شبب ندبة 

القرنية الكثيفة املركزية واإعتام عد�شة العني.
واأ����ش���اف ال��ت��ق��ري��ر اأن���ه ب��ع��د م���رور 12 ���ش��ه��را من 
اإخ�شاعها  مت  ال��ع��ي��ون،  ل��ع��ي��ادة  املري�شة  م��راج��ع��ة 
للعالج، فتح�شنت حدة الب�شر لديها بعد العملية 
اجلراحية اإىل 20/80 مع ا�شتمرار �شعورها بعدم 

الراحة يف عينها الي�شرى.
حالة  الأط��ب��اء  �شخ�س  للعيادة،  مراجعتها  واأث��ن��اء 
املراأة باأنها “التهاب القرنية”، وهي بح�شب دورية 
نيواإنغلند الطبية، عبارة عن “عدوى تهدد الروؤية 
اأكرث �شيوعا عند من ي�شعون العد�شات الال�شقة«. 
على  ال�شيطرة  ملراكز  وفقا  حتديدا،  اأك��رث  وب�شكل 
يحدث  القرنية  التهاب  ف��اإن  والعدوى،  الأمرا�س 
ب�����ش��ب��ب اأم��ي��ب��ا جم��ه��ري��ة وح���ي���دة اخل��ل��ي��ة ت�شمى 

�شوكميبة.

جي�سيكا األبا نادمة على 
الو�سمني يف �سن ال�17

اعرتفت املمثلة المركية  جي�شيكا األبا  اأنها نادمة على ح�شولها على و�شمني 
على ج�شدها يف عمر ال�17، فعلى الرغم انها متتلك اكرث من و�شم ال ان ما 

يغ�شبها هو عدم قدرتها على التخل�س من و�شمني.
الو�شم الول عبارة عن ختم يدل على امل�شردين، و�شعته جي�شيكا على اأ�شفل 
الثاين  الو�شم  اما  اإزالته ب�شتى الطرق دون جدوى،  انها حاولت  ظهرها، ال 

فقد و�شعته على رقبتها وهو عبارة عن ت�شميم مميز بالزهار.
هذا الندم مل يجعلها تتوقف عن احل�شول على الو�شوم بل قامت بو�شع رموز 
ذو  الو�شوم  ه��ذه  ان  مو�شحة  الي�شر  ذراعها  يف  باأطفالها  اخلا�شة  ل��الأب��راج 

معنى وهي املف�شلة لديها.


