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بتوجيهات ال�شيخة فاطمة .. »الأعلى للأمومة والطفولة« 
ينظم مبادرة اإن�شانية جلمع الألعاب ل�شالح اأطفال اليمن

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
العام رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
التنمية االأ�سرية يقوم املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة بتنظيم مبادرة 

اإن�سانية جلمع االألعاب ل�سالح اأطفال اليمن.
املبادرة  هذه  اإن  للمجل�س  العام  االأميين  الفل�سي  عبداهلل  الييرمي  وقالت 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأعييليينييه  اليييذي  الت�سامح  عييام  يف  تيياأتييي  االإنيي�ييسييانييييية 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« وحتقق اأهداف دولة 
وخارجها.  الييدوليية  داخييل  امل�ستدامة  الب�سرية  التنمية  دعييم  يف  االإميييارات 
االإن�سانية  املبادرة  اإطييلق هذه  ت�سريح مبنا�سبة  الفل�سي يف  واأو�سحت 
اأن املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة قام بتنظيم م�سروع جلمع االألعاب 
التي يتربع بها االأطفال يف دولة االإمارات من خلل و�سع �سندوق خ�سبي 

يف مراكز الت�سوق بجميع اأنحاء االإمارات.           )التفا�سيل �س4(

تعاون بني الإمارات وم�شر لبناء قدرات األف 
موظف حكومي م�شري يف جمال البتكار

•• دبي-وام:

نظمت حكومة دولة االإمارات العربية املتحدة ور�سة عمل متخ�س�سة 
األف موظف حكومي يف م�سر يف جماالت االبتكار، يف  لبناء قييدرات 
فعالة  موؤ�س�سية  ثقافة  اإىل  االبتكار  مفهوم  لتحويل  هادفة  خطوة 

ودائمة يف القطاعات احلكومية املختلفة.
ال�سراكة  لييتييفييعيييييل  الييتيينييفيييييذييية  اإطيييييار اخلييطييط  الييور�ييسيية يف  وتييياأتيييي 
اال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي بن دولة االإمارات وجمهورية 

م�سر العربية.                                       )التفا�سيل �س3(
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اأعلن عن »قمة اإك�سبو العاملية للحكومات 2020« 
حممد بن را�شد : �شيكون لدينا اإك�شبو ا�شتثنائي .. وقمة 
ا�شتثنائية .. و�شن�شت�شيف العامل لنتحدث عن امل�شـتقبل

•• دبي-وام:

وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئييييي�ييس جمييليي�ييس الييييييوزراء حيياكييم دبيييي »رعيييياه اهلل«، بييتييوحيييييد جييهييود القمة 
العاملية للحكومات مع جهود اإك�سبو 2020 دبي، واإطلق قمة ا�ستثنائية 
وذلك   »2020 للحكومات  العاملية  اإك�سبو  »قمة  م�سمى  حتت  للحكومات 
 25 اإىل   22 من  الفرتة  يف  دبييي،   2020 اإك�سبو  فعاليات  مع  بالتزامن 
نوفمرب 2020، يف اأكرب دورة للقمة منذ اإطلقها، ت�سهد اأكرب جتمع من 
نوعه لروؤ�ساء احلكومات وم�سوؤويل الدول يف العامل، وذلك لتعزيز مكانة 
اأن  يتوقع  حيث  احلييكييومييات،  م�ستقبل  ل�سياغة  كملتقى  اليييدويل  احلييدث 
ت�سهد القمة اال�ستثنائية م�ساركة اأكرث من 10 اآالف م�سوؤول و30 منظمة 
اأكرث  دولية و600 مفكر وخبري، كما �ست�سهد فعالياتها املختلفة ح�سور 

والفعاليات  الربنامج  نوعي يف  تغيري  اإىل جانب  األف م�سارك،   100 من 
وت�سميم االأجنحة. وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
حمطة  �ستكون  االإمييييارات  دوليية  الأن  خمتلفا  عاما  �سيكون   »  2020  « اإن 
رئي�سية يف اأجندة اأكرث من 190 دولة، موؤكدا �سموه : �سيكون لدينا اإك�سبو 
ا�ستثنائي .. وقمة ا�ستثنائية .. و�سن�ست�سيف العامل لنتحدث عن امل�ستقبل. 
الإك�سبو  الفكري  املحور  �ستمثل  للحكومات  العاملية  القمة  �سموه:  واأ�ساف 
متكامل االأركان، ولفت �سموه  دويل  حدث  تنظيم  وهدفنا   .. دبي   2020
دبي   2020 اإك�سبو  مع  للحكومات  العاملية  القمة  جهود  توحيد  اأن  اإىل 
�سري�سخ نوعية جديدة من معار�س اإك�سبو الدولية جتمع بن ثقافة االأمم 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وما�سيها وحا�سرها وم�ستقبلها. وختم �ساحب 
لتكري�س  اجلهود  توحيد  عام  هو   2020 »عييام   : بالقول  مكتوم  اآل  را�سد 
مكانة دولية جديدة لدولة االإمارات العربية املتحدة«.  )التفا�سيل �س2(
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خالد بن زايد : قيادة 
على  حتر�ص  الدولة 
الهمم  اأ�شحاب  متكني 
املجتمع يف  ودجمهم 
 )التفا�سيل �س3(

الربملان الليبي يدين »اجلرمية اجلبانة« للميلي�سيات بت�سفية اجلرحى مب�ست�سفى غريان 

حفرت يتوعد برد قا�ص وياأمر ب�شرب امل�شالح الرتكية يف ليبيا
 

حميدتي: مل ن�ستثمر التغيري يف ال�سودان ب�سكل �سحيح

الع�شكري ال�شوداين يحّذر املتظاهرين من »التخريب« اليوم 
•• اخلرطوم-وكاالت:

قيييال نييائييب رئييييي�ييس املييجييليي�ييس الييعيي�ييسييكييري االنييتييقييايل يف 
ال�سودان الفريق اأول حممد حمدان دقلو »حميدتي«، 
يتم  مل  اليي�ييسييودان  يف  احلييا�ييسييل  التغيري  اإن  اليي�ييسييبييت، 
ا�ستغلل  »يييجييب  م�سيفا  �سحيح،  ب�سكل  ا�ستثماره 

الفر�سة ملحا�سبة املف�سدين واملجرمن«.
واأو�سح دقلو، الذي ي�ستهر با�سم »حميدتي«، يف كلمة 
جميع  متثل  حكومة  ت�سكيل  يتمنى  املجل�س  اإن  لييه، 
اليوم قبل غد، موؤكدا رغبته يف حكومة  ال�سودانين 

مدنية ت�سم كفاءات م�ستقلة.
اأنه  ال�سوداين  الع�سكري  املجل�س  رئي�س  نائب  وحييّذر 
لن يت�سامح مع حميياوالت التخريب التي قد تتخلل 
تييظيياهييرة حييا�ييسييدة حلييركيية االحييتييجيياج ميييقيييررة اليوم 
ال�سلطة  �سي�سلم  اجلي�س  اأن  على  �سّدد  لكّنه  االأحيييد، 

حلكومة مدنية.
وجييياء حتييذييير الييفييريييق حمييمييد حييمييدان دقييلييو ع�سية 
تظاهرة مليونية دعا اإليها حتالف »احلرية والتغيري« 
الذي  اجلي�س  �سد  ال�سودان  يف  للحتجاجات  املنظم 
ال�سابق  الرئي�س  اإطيياحيية  بعد  ال�سلطة  على  ا�ستوىل 

عمر الب�سري يف 11 ني�سان ابريل.

وقال دقلو يف كلمة يف م�سرية نقلها التلفزيون الر�سمي 
»هناك  االأحييد  االأرجييح ملنظمي تظاهرة  موجهة على 
خمربون، هناك اأنا�س عندهم اجندة مد�سو�سة. نحن 

ال نريد وقوع م�ساكل«.
انت�سرت يف  التي  ال�سريع«  الدعم  »قييوات  دقلو  ويقود 
الدامية  القمع  حملة  منذ  اخلرطوم  يف  مكثف  �سكل 
العت�سام املحتجن يف 3 حزيران يونيو والتي خّلفت 

ع�سرات القتلى ومئات اجلرحى.
وبيييييّرر دقيييليييو، امليي�ييسييهييور، احليي�ييسييور االأمييينيييي املييكييثييف يف 
امليينييتيي�ييسييرييين يف  الييعيي�ييسييكييرييين  اأّن  اخليييرطيييوم ميييوؤكيييدا 

اخلرطوم لتاأمن النا�س ولي�س مل�سايقتهم.
و�سيكون حترك االأحد اأول حماولة حل�سد املتظاهرين 
املحتجن  اعت�سام  قمع  منذ  البلد  ارجيياء  جميع  يف 
اأمام مقر اجلي�س يف اخلرطوم يف الثالث من حزيران 

يونيو.
بن  املفاو�سات  انهيار  بعد  االعت�سام  تفريق  وجيياء 
التحالف واملجل�س الع�سكري حول اجلهة التي ينبغي 

اأن ترتاأ�س احلكومة االنتقالية.
ومييييييذاك، قييتييل 130 �ييسييخيي�ييسييا مييعييظييمييهييم ييييوم ف�س 
االعت�سام، بح�سب ما اأعلنت جلنة االطباء املقربة من 

»حتالف احلرية والتغيري«.

ـــوم  ـــج ـــه ــــى ب ــــل ــــت ق
الفيليبني   يف  داع�شي 

•• اندانان-اأ ف ب:

قييتييل ثيييلثييية جييينيييود وميييدنيييييييان يف 
ا�ستهدف  هجوم  خلل  الفيليبن 
وحدة ملكافحة االإرهيياب يف جزيرة 
جييولييو )جييينيييوب(، وفيييق ميييا علمت 
املوؤ�س�سة  مييييين  بيييير�ييييس  فييييرانيييي�ييييس 
اإّن  خبرية  قالت  فيما  الع�سكرية، 

الهجوم تبناه تنظيم داع�س.
وقال املتحدث با�سم اجلي�س رامون 
زاغاالن لفران�س بر�س اإّن الهجوم 
ع�سكرين  ثييلثيية  مقتل  اإىل  اأدى 
قتل  بينما  اآخرين،  ت�سعة  واإ�سابة 
دراجته  على  كييان  االأول  مييدنيييييان، 

النارية والثانية تاجرة.
وقييييالييييت مييييديييييرة »�ييييسييييايييييت«، وهو 
املر�سد املتابع للحركات اجلهادية، 
تبنى  داعيي�ييس  تنظيم  اإّن  كاتز  ريتا 
من  اثنان  نفّذه  انتحارياً  هجوماً 

عنا�سره.
ووقع الهجوم يف املقر العام املوؤقت 
جزيرة  على  اييينييدانييان  يف  للوحدة 
جولو، الذي ي�سم 1500 عن�سر 
اأربعة  اإليييييه قبل  وجيييرى االنييتييقييال 

اأ�سابيع.
و�ييييسييييرح رامييييييييون زاغييييييييياالن »وقييييع 
تييفييجييري وحيي�ييسييل تيييبيييادل الإطييييلق 
النار«. وقال يف بيان ن�سره يف وقت 
الحق اإّن الهجوم هدف اإىل اإرباك 

العمليات االأمنية املكّثفة .

•• بنغازي-وكاالت:

و�سفها  مييا  الييعييبييارات  بييييياأ�ييسييد  الييليييييبييي  الييينيييواب  دان جمل�س 
ميلي�سيات  نفذتها  الييتييي  اجلييبييانيية«  االإرهييابييييية  بييي»اجلييرمييية 

طرابل�س، يف مدينة غريان ب�سمال غرب البلد.
قواتنا  جرحى  »بت�سفية  قامت  امليلي�سيات  اأن  البيان  وذكيير 
القيم  كييل  ميين  كامل  جتييرد  يف  غييريييان  مب�ست�سفى  امل�سلحة 
لكافة  �سارخ  انتهاك  ويف  ال�سماوية،  والتعاليم  االإن�سانية 
واأ�سرى  جرحى  معاملة  ب�ساأن  الدولية  والقوانن  املواثيق 

احلروب«.
الرتكية  امل�سالح  با�ستهداف  حفرت  خليفة  امل�سري  وتوعد 
الع�سكري خل�سومه  الدعم  بتقدمي  اأنقرة  متهماً  ليبيا،  يف 

قوات حكومة الوفاق.
قواته  اجلمعة  م�ساء  ليبيا  �ييسييرق  يف  الييقييوي  الييرجييل  واأمييير 
ب�سرب ال�سفن وامل�سالح الرتكية ومنع الرحلت من تركيا 
واليها والقب�س على الرعايا االأتراك يف ليبيا، وفق ما اأعلن 

املتحدث با�سم قوات حفرت اللواء اأحمد امل�سماري.
وتتهم قوات حفرت التي ت�سّن منذ نحو ثلثة اأ�سهر هجوماً 
امللي�سيات  تركيا بدعم خ�سومها،  لل�سيطرة على طرابل�س، 

املوالية حلكومة الوفاق والتي تتخذ من العا�سمة مقراً.

م�سرياً اإىل اإيقاف الرحلت اجلوية بن ليبيا وتركيا.
اإعلم  و�سائل  بثته  �سحايف  مييوؤمتيير  يف  امل�سماري،  واأ�ييسيياف 
عربية، اأن تركيا وفرت غطاء جوياً بطائرات م�سرية خلل 
�سدرت  االأواميييير  واأن  غييريييان،  مدينة  امليلي�سيات  اقييتييحييام 
با�ستهداف ال�سفن الرتكية يف املياه االإقليمية الليبية، موؤكداً 
على اأن تركيا تتدخل ب�سكل مبا�سر يف معركة طرابل�س من 

البحر والرب واجلو.
واأكد امل�سماري، اأن االأهداف الرتكية يف ليبيا تعترب اأهدافاً 
معادية للجي�س الليبي، واأنه �سيتم ا�ستهداف اأي نقطة على 
االأر�س تتعامل مع تركيا، واأنه �سدرت اأوامر بالقب�س على 
جميع االأتراك يف ليبيا، م�سدداً على �سرورة اإ�سقاط م�سروع 

تنظيم االإخوان االإرهابي يف ليبيا.
واأ�سار امل�سماري، اإىل اأنه يوجد تدخل تركي قطري ل�سالح 
الوطني  اجلي�س  واأن  طييرابييليي�ييس،  يف  املييتييواجييدة  امليلي�سيات 
نحو  التقدم  طرابل�س  ميلي�سيات  ملحاولة  يت�سدى  الليبي 
مدينة  �سيقتحم  اجلي�س  اأن  على  م�سدداً  ال�سبيعة،  منطقة 

غريان و�سيوا�سل تدمري قدرات امليلي�سيات فيها.
االقرتاب  بعدم  غريان  مدينة  اأهييايل  امل�سماري  طالب  كما 
ميين امليييواقيييع الييعيي�ييسييكييرييية حيير�ييسيياً عييلييى �ييسييلمييتييهييم وحماية 

للمدنين.

هذا وتوعد قائد اجلي�س الليبي خليفة حفرت، قوات حكومة 
الوفاق، برد قا�س و�سريع، وذلك على خلفية ت�سفية اأ�سرى 

اجلي�س من اجلرحى داخل م�ست�سفى غريان.
وقال حفرت، يف بيان ال�سبت، اإن الرد �سوف يكون قا�سيا من 
القوات امل�سلحة من هذه الليلة �سد العمل اجلبان واخلدعة 
ال�سرفاء مبدينة  بيوت  وهدم  بت�سفية  قام  �سد من  املبيتة 
بدون  مييير  ليين  اخل�سي�س  العمل  هييذا  اأن  م�سيفا  غييريييان، 
املدنين  اأرواح  على  احلفاظ  مع  قانونية،  وملحقة  عقاب 

وممتلكاتهم.
وقال اجلي�س الليبي اإن جرحى مت ت�سفيتهم داخل امل�ست�سفى 
بعد اإ�سابتهم يف معارك غريان، وهو ما نفته حكومة الوفاق 
الوطني، واأكدت اأن قواتها تلتزم ح�سن املعاملة مع عنا�سر 

)القوة املعتدية(، وتعالج امل�سابن.
اأن �سلح اجلو الليبي، نفذ غارات جوية عنيفة، ليل  يذكر 
اجلمعة/ال�سبت، على متركزات م�سلحي قوات الوفاق داخل 
الثامنة باملدينة، ودّمرت  ا�ستهدفت مع�سكر  مدينة غريان، 

اجلزء االأكرب من الذخائر.
الليبي  الوطني  باجلي�س  الر�سمي  الناطق  قييال  ذلييك،  اإىل 
اأوامرها  اأ�سدرت  العامة  القيادة  اأن  امل�سماري  اأحمد  اللواء 
الليبية،  االأرا�يييسيييي  على  تييركييي  مييواطيين  اأي  على  بالقب�س 

على هام�ش قمة الع�سرين
ويل العهد ال�شعودي يبحث مع ترامب 

التن�شيق جتاه م�شتجدات الأحداث الإقليمية 
•• اأو�ساكا -وام:

التقى �سمو االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س 
االأمريكي  الرئي�س  ام�س  ال�سعودية  العربية  باململكة  الدفاع  وزير  الييوزراء  جمل�س 
دونالد ترمب وذلك على هام�س قمة قادة دول جمموعة الع�سرين التي ت�ست�سيفها 
اأنه جرى خلل  » وا�س«  ال�سعودية  االأنباء  اليابانية. وذكرت وكالة  اأو�ساكا  مدينة 
والواليات  اململكة  بن  التاريخية  ال�سداقة  علقات  حول  االأحاديث  تبادل  اللقاء 
االأحداث  وم�ستجدات  الق�سايا  امل�سرتك جتاه  التن�سيق  وبحث  االأمريكية  املتحدة 

االإقليمية وموقف البلدين منها واجلهود املبذولة جتاهها.
واأعرب الرئي�س االأمريكي خلل اللقاء عن اعتزازه ب�سداقة �سمو االأمري حممد بن 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، م�سيدا باالإجنازات الكبرية التي حققها للمملكة 

وبخا�سة اجلهود يف �سبيل مكافحة االإرهاب وجتفيف منابعه.

مقاتالت التحالف ت�ستهدف مواقع للحوثيني يف ال�سالع

امللي�شيات تخطف مدنيني كرهائن بعد مواجهات مع قبائل يف �شعدة
•• اليمن-وكاالت:

العربي  التحالف  مقاتلت  �سنت 
ال�سبت، غييارات على مواقع  اأم�س 
املوالية  احلييييوثييييي  ميييييلييييي�ييسيييييات 
�ييسييمييال غييربييي حمافظة  الإييييييران 

ال�سالع، جنوب اليمن.
وقالت م�سادر حملية اإن الغارات 
لتمركز  ميييييواقيييييع  ا�يييسيييتيييهيييدفيييت 
واأ�سفرت  احليييوثيييي،  ميييييلييييي�ييسيييييات 
عيييين تيييدميييري عيييييدد ميييين االآليييييييييات 

الع�سكرية الثقيلة.
م�سادر  قييالييت  اآخييييير،  �ييسييييياق  ويف 
ميييواجيييهيييات  اإن  ميييينييييييية  حميييلييييييية 
»بني  قبائل  بيين  اندلعت  عنيفة 
خيييييييويل« مبييييديييييرييييية »ميييينييييبييييه« يف 
البلد،  �سمايل  �سعدة  حمافظة 
مفاجئ  حييييوثييييي  هييييجييييوم  عيييقيييب 
قتيل  و�سقوط  االآليييييات  بع�سرات 

من القبائل وعدد من اجلرحى.
وقالت م�سادر مينية اإن ميلي�سيات 
احلوثي االنقلبية، نفذت، اأم�س 
وا�سعة  اختطافات  حملة  ال�سبت، 
املدنين  ع�سرات  طالت  النطاق 
يف مديرية منبه التابعة ملحافظة 

�سعدة اأق�سى �سمال البلد.

احلوثين  اأن  املييي�يييسيييادر  واأكييييييدت 
داهموا ع�سرات املنازل يف منطقة 
اأ�سخا�س  على  وقب�سوا  �سعبان، 
اإىل جهة غري  واقتادوهم  بالقوة 

معلومة.
احلوثيون  "امل�سلحون  واأ�سافت: 
اأخذوا من كل بيت �سخ�س بالقوه 

كرهائن".
وتييييقييييع ميينييطييقيية �يييسيييعيييبيييان جييييوار 
يتمركز  الييتييي  االأزهييييييور  منطقة 
فتح  منذ  الييوطيينييي  اجلي�س  فيها 

جبهة رازح قبل حوايل عامن.

وتيياأتييي هييذه الييتييحييركييات بعد يوم 
انييدالع مواجهات عنيفة بن  من 
احليييوثييييييين وقيييبيييائيييل بيينييي خويل 
ا�ييسييتييخييدمييت فيييييهييا جييميييييع اأنيييييواع 
معروفة  ميينيياطييق  يف  االأ�يييسيييليييحييية 

بالوعورة و�سعوبة الت�ساري�س.
الهند�سية  الييفييرق  واأعييليينييت  هيييذا 
للجي�س  اليييتيييابيييعييية  اليييعييي�يييسيييكيييريييية 
الع�سكرية  امليينييطييقيية  يف  الييوطيينييي 
اخليياميي�ييسيية، بييالييتييعيياون مييع خرباء 
األغام من قوات التحالف، اإتلفها 
نحو 5 اآالف عبوة ولغم متنوعة 

احلوثي  ميلي�سيات  زرعتها  كانت 
متفرقة  ميينيياطييق  يف  االنييقييلبييييية 
من مدينة حر�س ومزارع الن�سيم 
لها  املجاورة  والقرى  واخل�سراء 
مبييحييافييظيية حييجيية، �ييسييمييال غربي 

�سنعاء.
ووفقاً ملوقع »�سبتمرب نت« التابع 
فجرت  اليمني،  الوطني  للجي�س 
قوات اجلي�س 5 اآالف لغم وعبوة 
احلوثي  ميلي�سيا  زرعتها  نا�سفة 
االنييقييلبييييية يف حمييافييظيية حجة، 
وعيييليييى اليي�ييسييريييط احلييييييدودي مع 

اململكة العربية ال�سعودية.
الييعييمييلييييية �ييسييميين احلملة  وتييياأتيييي 
الوا�سعة لقوات اجلي�س الوطني، 
بيييييياإزاليييييية ونيييييييزع جيييميييييييع االألييييغييييام 
زرعتها  التي  النا�سفة  والييعييبييوات 
االنقلبية  احليييوثيييي  ميييييلييييي�ييسيييييا 
احليوية  املييينييياطيييق  خمييتييلييف  يف 

باملدنين.
وتييييتييييعييييمييييد ميييييييلييي�يييسيييييييا احلييييوثييييي 
االنيييقيييلبييييييية بيييييزراعييييية االألييييغييييام 
مناطق  يف  اليينييا�ييسييفيية  واليييعيييبيييوات 
ازدحيييييييام اليي�ييسييكييان امليييدنييييييين، ما 
ت�سبب مبوت املئات، معظمهم من 

االأطفال والن�ساء.

غياب قواعد يف النظام العاملي تزعجه:
فلدميري بوتني: الليربالية »عفا عليها الزمن«

•• الفجر - خرية ال�سيباين

اإنها ق�سيدة غنائية يف ال�سعبوية تلك التي األقاها فلدميري بوتن، يف 
مقابلة مع ال�سحيفة االقت�سادية الربيطانية »فاينن�سال تاميز«. وقد 
توقع الرئي�س الرو�سي نهاية الليربالية و�سعود ال�سعبوية: ح�سب راأيه 
اأّي  على  �سيء  اأي  لوا  ان ميمُ باإمكانهم  يعد  »بب�ساطة مل  الليربالين  اإّن 

كان، كما حاولوا اأن يفعلوا على مدى العقود املا�سية«.
وع�سية قمة جمموعة ال20 املتوترة يف اأو�ساكا، اليابان، قال اإن »الفكرة 
الليربالية« عفا عليها الزمن يف وقت تنتف�س فيه ال�سعوب �سد الهجرة 

واحلدود املفتوحة اأو التعددية الثقافية.
واعييتييرب قيييرار اأجنيييييل مييريكييل ا�ست�سافة اأكيييرث ميين مييليييييون الجيييئ يف 
اأ�سا�سي«، م�سيدا مبحاولة دونالد ترامب وقف تدفق  اأملانيا باأنه »خطاأ 
ال  اأنه  التي تفرت�س  الليربالية  الفكرة  »هذه  املك�سيك.  املهاجرين من 
ويغت�سبوا  وينهبوا.  يقتلوا  اأن  ميكن  املهاجرين  واأن  �سيء،  فعل  ميكن 
دون عقاب مبا اأن حقوقهم حممّية«. واأ�ساف بوتن بحزم »هذه الفكرة 
جتاوزها الزمن، وتتعار�س مع م�سالح الغالبية العظمى من ال�سعوب«.
)التفا�سيل �س15(

دارت على �سوطني واعتربها ترامب مملة:

ماذا تبّقى من اأول مناظرة بني الدميقراطيني؟
•• الفجر - خرية ال�سيباين

على  الييكييربى  مواعيده  اأول  الدميقراطي  احلييزب  اأجنييز 
متهيدية  انتخابات  اأول  ميين  اأ�سهر  �سبعة  قبل  املبا�سر،  
اآييييوا يف فييرباييير - ومييا يييقييارب الييعييام ون�سف  - حتت�سنها 
2020.ومت  نييوفييمييرب   3 يف  الييعيياميية  االنيييتيييخيييابيييات  عييين 
بالورقة  25( للفوز  اأ�سل  20 )من  الي  املر�سحن  توزيع 

معايري  ا�ستوفوا  الذين  تييرامييب،  لتحدي  الدميقراطية 
اللجنة الوطنية الدميقراطية )ا�ستطلعات الراأي ، عدد 
املانحن( على اأم�سيتن بالقرعة..جمعت املواجهة االأوىل 
ع�سرة متناف�سن االأربعاء، من ال�سناتورة اإليزابيث وارين 
من والية ما�سات�سو�ست�س، اإىل زملئها من نيوجري�سي، 
مييرورا مبمثل   ، كلوبو�سار  اآمي  بوكر، وميني�سوتا،  كوري 

تك�سا�س ال�سابق بيتو اأورورك.       )التفا�سيل �س13(

قوات اجلي�س اليمني تتقدم يف �سعدة

بوتن يعلن وفاة الليربالية

ترامب يقرتح لقاء زعيم كوريا 
الع�شرين قمة  بعد  ال�شمالية 

•• او�ساكا-وكاالت:

دونالد  االأمييريكييي  الرئي�س  اقييرتح 
حيث  اليابانية  اأو�ساكا  من  ترامب 
ي�سارك يف قمة جمموعة الع�سرين 
اأن يلتقي الزعيم الكوري ال�سمايل 
كيم جونغ-اأون يف املنطقة املنزوعة 
ال�سلح بن الكوريتن خلل رحلته 

املقّررة اإىل �سيول هذا االأ�سبوع.
وقال ترامب يف تغريدة على تويرت 
املهّمة،  االجتماعات  ميين  عييدد  بعد 
الرئي�س  ميييع  لييقييائييي  ذلييييك  يف  مبيييا 
اليابان  �يييسييياأغيييادر  �يييسيييي،  اليي�ييسييييينييي 
)مع  اجلنوبية  كوريا  اإىل  متوّجهاً 
الرئي�س مون(. اأثناء وجودي هناك، 
كيم  ال�سمالية  راأى زعيم كوريا  اإذا 
اأقابله  اأن  ميكنني  اليير�ييسيياليية،  هييذه 
املنزوعة  احليييدود/املييينيييطيييقييية  عييلييى 
الييي�يييسيييلح ملييييجييييرد ميي�ييسييافييحيية ييييده 

والقول مرحباً)؟(!.
حتى  مرتن  وكيم  ترامب  والتقى 
 2018 حييزيييران/يييونيييييو  يف  االآن، 
يف �سنغافورة، ثم يف �سباط/فرباير 
اإىل  انتهت  قمة  يف  بهانوي  الفائت 
الييفيي�ييسييل. ومل ييينييجييح الييطييرفييان يف 
هييانييوي بيياالتييفيياق عييلييى االإجيييييراءات 
ال�سمالية  كيييورييييا  عييلييى  الييييواجييييب 
العقوبات  لييتييخييفيييييف  اتييييخيييياذهييييا 

الدولية املفرو�سة عليها.

بايدن يف موقف �سعب.. و�ساندرز يعرتف
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

 وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئييييي�ييس جمييليي�ييس الييييييوزراء حيياكييم دبي 
القمة  جهود  بتوحيد  اهلل”،  “رعاه 
اإك�سبو  جهود  مع  للحكومات  العاملية 
2020 دبي، واإطلق قمة ا�ستثنائية 
للحكومات حتت م�سمى “ قمة اإك�سبو 
وذلك   ”2020 للحكومات  العاملية 
بالتزامن مع فعاليات اإك�سبو 2020 
 25 اإىل   22 مييين  اليييفيييرتة  يف  دبيييييي، 
نوفمرب 2020، يف اأكرب دورة للقمة 
منذ اإطلقها، ت�سهد اأكرب جتمع من 
وم�سوؤويل  احلكومات  لروؤ�ساء  نوعه 
الدول يف العامل، وذلك لتعزيز مكانة 
ل�سياغة  كييمييلييتييقييى  اليييييدويل  احلييييدث 
اأن  يتوقع  حيث  احلكومات،  م�ستقبل 
م�ساركة  اال�ستثنائية  الييقييميية  ت�سهد 
و30  ميي�ييسييوؤول  اآالف   10 ميين  اأكييييرث 
وخبري،  مفكر  و600  دولية  منظمة 
املختلفة  فييعييالييييياتييهييا  �ييسييتيي�ييسييهييد  كييمييا 
ح�سور اأكرث من 100 األف م�سارك، 
الربنامج  يف  نوعي  تغيري  جانب  اإىل 

والفعاليات وت�سميم االأجنحة.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وقيييال 
 2020 “ اإن  مييكييتييوم  اآل  را�يييسيييد  بييين 
دولة  الأن  خمتلفا  عييامييا  �سيكون   “
رئي�سية  حمييطيية  �ييسييتييكييون  االإميييييييارات 
دولة”،   190 مييين  اأكييييرث  اأجييينيييدة  يف 
لدينا  “ �ييسيييييكييون   : �ييسييمييوه  مييييوؤكييييدا 
ا�ستثنائية  وقمة   .. ا�ستثنائي  اإك�سبو 
عن  لنتحدث  العامل  و�سن�ست�سيف   ..

امل�ستقبل » .
العاملية  “ الييقييميية  �ييسييمييوه:  واأ�ييييسيييياف 
الفكري  املييحييور  �ستمثل  للحكومات 
وهدفنا   .. دبييييي   2020 الإكيي�ييسييبييو 
تنظيم حدث دويل متكامل االأركان”، 
“ توحيد جهود  اأن  اإىل  �سموه  ولفت 
اإك�سبو  مع  للحكومات  العاملية  القمة 
جديدة  نوعية  �سري�سخ  دبي   2020
الييدولييييية جتمع  اإك�سبو  مييعييار�ييس  ميين 
بن ثقافة االأمم وما�سيها وحا�سرها 

وم�ستقبلها«.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وختم 
“ عام   : بالقول  اآل مكتوم  را�ييسييد  بيين 
اجلهود  تييوحيييييد  عييييام  هيييو   2020
لدولة  جديدة  دولية  مكانة  لتكري�س 

االإمارات العربية املتحدة«.
- تعزيز التعاون العاملي ..

ال�سيخ  �سمو  اأكييد  هييذا اخل�سو�س،  يف 
رئي�س  مييكييتييوم  اآل  �ييسييعيييييد  بييين  اأحيييميييد 
االأعلى  الرئي�س  للطريان  دبييي  هيئة 

رئي�س  االإمييييييييارات  ملييجييمييوعيية طييييريان 
 2020 لي”اإك�سبو  الييعييليييييا  الييلييجيينيية 
اأ�سبحت  ودبي  “ االإمارات  اأن  دبي”، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤيييية  بف�سل 
نائب  مييكييتييوم  اآل  را�يييسيييد  بييين  حمييمييد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
عاملية  “رعاه اهلل” وجهة  دبييي  حاكم 
واملبتكرين  واليي�ييسييركييات  لييلييحييكييومييات 

واأ�سحاب االأفكار اال�ستثنائية«.
وذكر �سموه اأن “توحيد جهود القمة 
العاملية للحكومات مع جهود “اإك�سبو 
جديدة  اإ�سافة  دبي” ي�سكل   2020
التعاون  تييعييزيييز  يف  اإكيي�ييسييبييو  الأهيييييداف 
لتلقي  ميينيي�ييسيية  وتييييوفييييري  اليييعيييامليييي 
القمة  روؤييية  ين�سجم مع  االأفكار، كما 
يف ا�ست�سراف امل�ستقبل وتطوير العمل 

مبتكرة  حيييليييول  واإيييييجيييياد  احليييكيييوميييي 
تطلعات  تلبي  امل�ستقبلية  للتحديات 
وجودة  التنمية  تييعييزيييز  يف  اليي�ييسييعييوب 

احلياة يف العامل«.
يف  القمة  عقد  اأن  اإىل  �سموه  واأ�ييسييار 
موقع “اإك�سبو 2020 دبي” �سي�سكل 
واحلكومات  الييييدول  جلييمييع  ميينييا�ييسييبيية 
ورواد االأعمال حول العامل ال�ستك�ساف 
االجتيياهييات والييفيير�ييس والييبيينيياء عليها 
الناجحة  والتجارب  اخلربات  وتبادل 
ور�ييييسييييم  اليييييقيييييطييييياعيييييات  خمييييتييييلييييف  يف 
ملمح  وتيي�ييسييكيييييل  اال�ييسييرتاتيييييجيييييات 
امل�ستقبل القائم على املعرفة والتنمية 

امل�ستدامة«.
- تكامل االأدوار وتعزيز ال�سراكات ..

مييين جييهييتييه، اأكيييييد ميييعيييايل حمييمييد بن 

عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س 
القمة  رئييييي�ييس  وامليي�ييسييتييقييبييل  الييييييييوزراء 
توجيهات   “ اأن  للحكومات،  العاملية 
�ييسيياحييب اليي�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حمييمييد بن 
توحيد  هيييدفيييهيييا  ميييكيييتيييوم  اآل  را�ييييسييييد 
الييطيياقييات واجلييهييود واالأفييكييار الإجناح 
اأهم حدث دويل يف املنطقة، واأن تر�سم 
عرب  للم�ستقبل  عاملية  خارطة  القمة 
بن  م�سرتكة  وبجهود  اإك�سبو  من�سة 

اأكرث من 190 دولة«.
وقال معاليه اإن: “ توجيهات �ساحب 
اليي�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حمييمييد بيين را�ييسييد اآل 
للحكومات  عاملية  قمة  لعقد  مكتوم 
�سوف  دبييييي   2020 اإكيي�ييسييبييو  �ييسييميين 
يجعل االإمارات ملتقى اأمميا تن�سهر 
فيه كل التوقعات واالآمال والتطلعات 

لعمل  التكاملي  االأداء  ميين  يعزز  ميييا 
احلكومات العاملية«.

م�ساركة �سخمة  “ نتوقع   : واأ�ييسيياف 
�سمن قمة اإك�سبو حلكومات العامل .. 
ونعمل على جتهيز من�سات ن�ستطيع 
مييين خييللييهييا تييغيييييري خيييارطييية العمل 
ونتوقع  امل�ستقبلية”،  احليييكيييوميييي 
م�ساركة 10 اآالف م�سوؤول حكومي .. 
�سيح�سرها  املختلف  القمة  وفعاليات 

اأكرث من 100 األف م�سارك«.
العاملية  اإكييي�يييسيييبيييو  “قمة   : وتييييابييييع 
حمتوى  �ست�سم   2020 للحكومات 
واأفكارا  جيييدييييدة  وميينيي�ييسييات  خمييتييلييفييا 
فييكيير حكومي  لييرت�ييسيييييخ  ا�ييسييتييثيينييائييييية 
كما   .. اليييدويل  امل�ستوى  على  جييديييد 
للتجارب  عاملي  �سوق  اأكرب  �ستت�سمن 

احلكومية .. واأكرب عدد من االأبحاث 
عمل  ميي�ييسييتييقييبييل  يف  الييتييخيي�ييسيي�ييسييييية 

احلكومات«.
ميين جييانييبييهييا، قييالييت مييعييايل رمي بنت 
اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون 
الييتييعيياون الييييدويل املييدييير الييعييام ملكتب 
اإك�سبو  “ ير�سخ  2020 دبي:  اإك�سبو 
االإمارات ودورها  مكانة  دبي   2020
امليييحيييوري يف �ييسيينيياعيية امليي�ييسييتييقييبييل من 
خيييلل تييعييزيييز اليي�ييسييراكيية الييدولييييية يف 
حلول  وتطوير  التنمية  م�سرية  دعييم 
ترتكز على مفهوم اال�ستدامة ملختلف 
اإىل  م�سرية  امل�ستقبلية”،  التحديات 
لتبادل  عامليا  “ دبييي متثل مركزا  اأن 
العقول  وتييوا�ييسييل  والييييييروؤى  االأفيييكيييار 
والفعاليات  االأحييييداث  الأبيييرز  ووجييهيية 

الكربى.” - من�سة ا�ستثنائية ..
العاملية  اليييقيييمييية  تييينيييظيييييييم  ويييي�يييسيييكيييل 
اأكادميية  متييثييل  اليييتيييي  لييلييحييكييومييات 
التطوير احلكومي االأوىل من نوعها 
االآالف من  والييتييي جتمع  الييعييامل،  يف 
وممثلي  واخلييرباء  ال�سخ�سيات  اأبييرز 
العامل  دول  خمييتييلييف  يف  احلييكييومييات 
دبي”   2020 “اإك�سبو  اأر�ييييس  عييلييى 
العقول  »تيييوا�يييسيييل  يييتييخييذ مييين  الييييذي 
غري  فر�سة  �سعارا،  امل�ستقبل«  و�سنع 
العمل  ابتكار  اإعيييادة  لبحث  م�سبوقة 
التحديات  وا�ييسييتيي�ييسييراف  احلييكييومييي، 
والفر�س امل�ستقبلية و�سبل اال�ستفادة 
اأف�سل  تييطييوييير  وتييوظيييييفييهييا يف  ميينييهييا 
املمار�سات يف العمل احلكومي، وتبادل 
اخلربات وم�ساركة التجارب الناجحة 

مع خمتلف حكومات العامل.
ومتثل الدورة اال�ستثنائية من القمة 
فعاليات  �سمن  للحكومات  الييعيياملييييية 
فر�سة للرتقاء  دبي   2020 اإك�سبو 
ومتكينها  قدراتها  وبناء  باحلكومات 
الهادفة  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  من 
ومن�سة  املجتمعات،  حييييياة  لتح�سن 
ليينييقييل جتييربيية دوليييية االإميييييييارات التي 
والتنوع  للت�سامح  حا�سنة  بيئة  متثل 
190 جن�سية  اأكيييرث ميين  ميين خيييلل 
اإ�سافة  اليييدولييية،  اأر�يييييس  عييلييى  تييعييييي�ييس 
احلكومي  الييعييمييل  بيينييمييوذج  للتعريف 
االإمارات،  دوليية  طورته  الييذي  املتميز 
واال�ستفادة منه ومن اأف�سل التجارب 
العاملية  احلييكييومييي  اليينييجيياح  وق�س�س 
يف بيينيياء منييييوذج عييمييل حييكييومييي عاملي 
للتعاون  �سيغة  وتر�سيخ  م�ستقبلي، 
التحديات  مواجهة  يف  املثمر  العاملي 
والنزاعات  املييتيي�ييسيياعييدة  االقييتيي�ييسييادييية 

واملتغريات املت�سارعة يف العامل.
موجة  تطورات  القمة  ت�ست�سرف  كما 
التكنولوجيا املقبلة ودورها يف ت�سكيل 
و�سبل  واملجتمعات،  اليييدول  م�ستقبل 
الييكييفيييييليية مبواجهة  احلييلييول  تييطييوييير 

حتدياتها.
القمة  فيييعييياليييييييات  تييي�يييسيييهيييد  و�يييييسيييييوف 
اآالف   10 حييي�يييسيييور  اال�يييسيييتيييثييينيييائييييييية 
دول وحكومات  روؤ�ييسيياء  ميين  ميي�ييسييوؤول 
�سركات  وروؤ�ييسيياء  قييرار  ووزراء و�سناع 
 600 30 منظمة دولية،  اإىل جانب 
ي�ساركون �سمن  مفكر وخبري وعامل 
جل�سات حوارية وتفاعلية وور�س عمل 
يف البحث عن حلول واإطلق مبادرات 
عمل  تييواجييه  الييتييي  للتحديات  عاملية 

احلكومات.
ملين  دبييييي  تيي�ييسييتييقييبييل  اأن  ويييتييوقييع 
اليييييييزوار مييين خمييتييلييف اليييعيييامل خلل 
فعاليات معر�س اإك�سبو 2020 دبي، 
اليييذي يييعييد االأكييييرب عييلييى االإطييييلق يف 
من  اأكيييرث  فيه  �ست�سارك  اإذ  الييتيياريييخ، 

دولة.  190
العاملية  الييقييميية  اأن  بييياليييذكييير،  جييدييير 
للحكومات �سهدت يف دورتها ال�سابعة 
م�سوؤول   4000 ميين  اأكيييرث  م�ساركة 
وقييييييادة اليييقيييطييياع اخليييا�يييس واخليييييرباء 
دوليييية حول   140 مييين  واملييخييتيي�ييسيين 
العامل، وممثلو اأكرث من 30 منظمة 
 600 ميين  اأكييرث  وا�ست�سافت  دولييييية، 
اأكرث  بينهم  بييييارزة  عيياملييييية  �سخ�سية 
اأفكارهم  ا�ستعر�سوا  مفكرا،   60 من 
يف  امل�ستقبل  حكومات  حييول  وروؤاهييييم 
200 جل�سة من اجلل�سات  اأكييرث من 

املتخ�س�سة.

•• دبي-وام: 

الثانية ع�سرة يف حفظ  الدولية  الييدورة  دبييي  اختتمت يف 
جمعة  مركز  نظمها  التي  املخطوطات  وترميم  ومعاجلة 
 27 اإىل   10 الفرتة من  والييرتاث خلل  للثقافة  املاجد 
امليياجييد رئي�س  يونيو اجلييياري حتييت رعيياييية مييعييايل جمعة 

املركز.
اليييتيييعييياون يف جمييييال حفظ  تييوثيييييق  اإىل  الييييييدورة  وتيييهيييدف 

املخطوطات بن املركز واملكتبات واملراكز العاملية وتدريب 
واملعاجلة  احلفظ  عمليات  على  فيها  العاملن  من  عييدد 
املحافظة  باأهمية  الوعي  ن�سر  يف  ي�ساعد  مما  والرتميم 

على املخطوطات والوثائق التاريخية والكتب النادرة.
�سهدت الدورة التي اأ�سرف عليها د. ب�سام داغ�ستاين رئي�س 
ق�سم احلفظ واملعاجلة والرتميم باملركز ح�سور م�ساركن 
كا�سف  وموؤ�س�سة  فل�سطن  يف  نابل�س  بلدية  مكتبة  ميين 
واليييرتاث يف  املخطوط  ومركز  الييعييراق  يف  العامة  الغطاء 

طاجاك�ستان وجامعة مركز الثقافة يف الهند.
الرتميم  عمليات  على  العملي  التدريب  الييدورة  وتناولت 
االإ�سلمي  الييعييربييي  والتجليد  االآيل  والييرتميييييم  اليييييدوي 

للكتب واملخطوطات والوثائق التاريخية.
�سيخة  قدمته  اليييذي  لييلييدورة  اخلييتييامييي  احلييفييل  وت�سمن 
توزيع  بيياملييركييز  الوطنية  الثقافة  ق�سم  رئي�سة  املييطييريي 
ال�سهادات على املتدربن وعلى فريق املركز الذين �ساركوا 

يف التدريب العملي يف معمل الرتميم.

دورة دولية يف حفظ وترميم املخطوطات بدبي

اعلن عن »قمة اإك�سبو العاملية للحكومات 2020« 
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•• اأبوظبي - وام:

اآل نهيان  بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” برقية تهنئة اإىل فخامة 
وذلك  �سي�سل  جمهورية  رئي�س  فييور  داين  الرئي�س 

مبنا�سبة يوم ا�ستقلل بلده.

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
اليييوزراء  جمل�س  رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نييائييب  مكتوم 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
القائد  نييائييب  اأبييوظييبييي  نهيان ويل عهد  اآل  زاييييد  بيين 
اإىل  امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتن  االأعلى للقوات 

فخامة الرئي�س داين فور.

•• دبي -وام:

بيياليي�ييسييراكيية مييع وزارة  الييوطيينييي لل�سعادة وجييييودة احلييييياة  الييربنييامييج  اأطييلييق 
الرقمية  ال�سلمة  مييبييادرة  و�سمن  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  الداخلية 
 ،2031 احلياة  جلييودة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  مييبييادرات  اإحييدى  للطفل 
الرقمية للطلب يف  اإىل تعزيز جودة احلياة  الهادفة  التفاعلية  املخيمات 
مدار�س الدولة وبناء قدراتهم ملواجهة حتديات العامل الرقمي وت�سجيعهم 
املعلمن  وتاأهيل  وتوعية  واآمييين،  اإيجابي  ب�سكل  االإنييرتنييت  ا�ستخدام  على 

واالأهايل ب�سبل مواجهة هذه التحديات.
احلياة  جيييودة  تعزيز  جلييهييود  نوعية  اإ�ييسييافيية  التفاعلية  املخيمات  وت�سكل 
الييرقييمييييية، ودعييمييا مييهييمييا ليييلأهيييايل يف احلييفيياظ عييلييى اليي�ييسييلميية الرقمية 
ومتثل  الييرقييمييي،  بييالييعييامل  املرتبطة  املييخيياطيير  ميين  وحمايتهم  الأطييفييالييهييم، 
اإحدى املكونات االأربعة الرئي�سية ملبادرة ال�سلمة الرقمية للطفل، وتتمثل 
فكرة املخيمات التفاعلية يف عقد ور�س عمل تتناول اأبرز حماور ال�سلمة 
الرقمية املرتبطة با�ستخدام االإنرتنت، وت�ستهدف طلب وطالبات املدار�س 
من كافة املراحل، وتهدف اإىل فتح قناة للتوا�سل املبا�سر معهم وتوعيتهم 
مبخاطر االإنرتنت وو�سائل التوا�سل االجتماعي، و�سبل اال�ستخدام االآمن 
لها، وت�سجيعهم على ا�ستخدام ون�سر املحتوى الهادف. واأكدت معايل عهود 
بنت خلفان الرومي وزيييرة دولة لل�سعادة وجييودة احلياة مدير عام مكتب 
اأطلقها  التي  للطفل  الرقمية  ال�سلمة  اأن مبادرة  الييوزراء  رئا�سة جمل�س 
الداخلية،  وزارة  مع  بالتعاون  احلياة  وجييودة  لل�سعادة  الوطني  الربنامج 
وبرعاية الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
واملبادرات  امل�ساريع  ميين  ملجموعة  مظلة  متثل  الييداخييلييييية،  وزيييير  الييييوزراء 
 2031 احلياة  جلييودة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  اأهييداف  لتحقيق  الهادفة 
التي اعتمدها جمل�س الوزراء يف اجتماعه االأخري، ببناء جمتمعات رقمية 

اآمنة هادفة وحت�سن جودة احلياة الرقمية، وت�سجيع املجتمعات الرقمية 
االإيجابية.

جودة  لتحقيق  مهم  عن�سر  الرقمية  ال�سلمة  تعزيز  اإن  الرومي  وقالت 
املخيمات  واإن  احلياة،  جلييودة  اأ�سا�سيا  حمييورا  ت�سكل  التي  الرقمية  احلياة 
التفاعلية متثل منوذج عمل ملبادرة ال�سلمة الرقمية للطفل، يعزز جودة 
احلياة الرقمية للطلب ويدعم االأهايل من خلل برامج تدريبية متكن 
اإىل  م�سرية  الرقمي،  العامل  حتديات  ملواجهة  اللزمة  باملهارات  اأبناءهم 
على  اأكييرث  الرتكيز  يتطلب  الييعييامل  يف  التكنولوجية  التغريات  ت�سارع  اأن 
ت�سميم بيئة رقمية اأكرث اأمانا و�سلمة للمجتمع عموما وللأطفال على 
وجه اخل�سو�س. وطور الربنامج الوطني لل�سعادة واالإيجابية خطة عمل 
الدرا�سي  العام  مدار  على  للأطفال  التفاعلية  املخيمات  لتنظيم  متكاملة 
وخلل العطلة ال�سيفية يف خمتلف مدار�س الدولة، تركز على جودة احلياة 
اال�ستخدام  وتعزيز  التكنولوجيا،  مع  �سحية  علقة  بناء  و�سبل  الرقمية 

االآمن للإنرتنت ورفع الوعي مبخاطر االإنرتنت و�سبل احلماية منها.
واأطلق الربنامج بالتعاون مع فريق مركز حماية الطفل يف وزارة الداخلية 
يف  تفاعلين  خميمن  “اأقدر”،  للتمكن  خليفة  ال�سيخ  برنامج  وفييريييق 
للبنات  النموذجية  ومدر�سة جمريا  اأبوظبي،  زايد يف  بن  مدر�سة حمدان 

يف دبي.
واأبدى الطلب امل�ساركون يف املخيمن تفاعل كبريا مع املو�سوعات التي 
العملية  والتطبيقات  االأن�سطة  يف  بفعالية  و�ساركوا  املحا�سرون،  طرحها 
التي مت تنفيذها، واأظهرت نتائج ا�ستبيان �سارك فيه الطلب يف ختام اأعمال 
املخيمن التفاعلين، اأن اأكرث من %96 من امل�ساركن اأكدوا ا�ستفادتهم 

من املخيم، واأ�سار اأكرث من %20 اإىل اأنهم تعلموا اأ�سياء جديدة.
واأكد اأكرث من %90 من الطلب امل�ساركن يف املخيمات التفاعلية على 
اأهمية عقد مثل هذه الور�س يف املدار�س، وراأى %62.9 منهم اأن الور�س 

والفيديوهات التوعوية متثل اأف�سل الو�سائل لتوعية االأطفال، فيما راأى 
%37.1 من الطلب اأن االألعاب االإلكرتونية التثقيفية والكتب التعليمية 

متثل اأف�سل الو�سائل للتوعية بتحديات ال�سلمة الرقمية.
الرقمية،  الب�سمة  هييي:  رئي�سية  حمييياور   8 املخيمات  موا�سيع  وت�سمل 
التعر�س ملحتوى  الرقمية،  االأخلقية  القيم  االإنرتنت،  الوقت على  اإدارة 
اخل�سو�سية  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكة  االإلكرتوين،  التنمر  الئق،  غري 
املخيمات  وتتناول  الرقمية.  بال�سلمة  املتعلقة  القانونية  املييواد  الرقمية، 
يف  ال�سمعة  على  احلفاظ  مو�سوع  الرقمية  الب�سمة  حمييور  يف  التفاعلية 
االإنرتنت،  �سبكة  على  ال�سلوك  باأهمية  االأطفال  وتعرف  الرقمي،  العامل 
ب�سمتهم  ت�سكيل  يف  ومييعييارفييهييم،  االأطيييفيييال  ين�سره  اليييذي  املييحييتييوى  ودور 

االإلكرتونية مثل ال�سور والتدوينات والتغريدات، وغريها.
ويف حمور اإدارة الوقت واملوازنة بن احلياة الواقعية والعامل االفرتا�سي، 
االإدمان  ميين  واحلييد  الييوقييت  تنظيم  مييهييارات  التفاعلية  املخيمات  تتناول 
على االنرتنت ومواقع التوا�سل، والرتكيز على العلقات االجتماعية يف 
حميط االأ�سرة واالأقارب واالأ�سدقاء، وتعرف امل�ساركن باملخيم بتطبيقات 

ت�ساعد على مراقبة وقت ا�ستخدام االأجهزة الذكية.
اأما يف حمور القيم االأخلقية الرقمية، فيقدم املخيم التفاعلي للم�ساركن 
�سرحا حول القيم وال�سلوكيات اجليدة يف العامل الرقمي، واأ�س�س اال�ستخدام 
الرقمي  املجتمع  بنية  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  الرقمية  للم�سادر  االإيجابي 

االإيجابي.
وت�ستعر�س املخيمات التفاعلية يف حمور التعامل مع اال�ستغلل واالإ�ساءة 
اأو التعر�س  للأطفال عرب االإنرتنت، موا�سيع مثل املحتوى غري اللئق 
مواجهة  و�سبل  االجتماعي،  التوا�سل  وو�سائل  االإنييرتنييت  عييرب  لييلإ�ييسيياءة 
التنمر  حمييور  �سمن  املييبييادرة  تتطرق  كما  �سليمة،  بطريقة  املييواقييف  هييذه 
باأ�سكال  االأطفال  ويعرف  معه،  التعامل  وكيفية  التنمر  اآثييار  االإلييكييرتوين 

التنمر االإلكرتوين املختلفة.
التفاعلية  املخيمات  ت�ستعر�س  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكة  حمييور  ويف 
عند  فعالة  كييياأداة  ودورهيييا  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأهمية  للأطفال 
فيما  عليها،  تنطوي  التي  واملخاطر  ال�سحيح،  النحو  على  ا�ستخدامها 
البيانات  حييميياييية  �سبل  الييرقييمييييية  اخل�سو�سية  حميييور  يف  امليييبيييادرة  تييتيينيياول 
وحماية  الرقمي،  الييعييامل  يف  امل�سوؤولة  غييري  امل�ساركة  وتبعات  ال�سخ�سية 
امل�ساركة املفرطة عرب االإنرتنت وما ينتج عنها من خماطر  االأطفال من 
انك�ساف خ�سو�سيات االأ�سر ما يعر�سها للخطر. اأما املحور االأخري ملبادرة 
والت�سريعات  القانوين  االإطييار  على  فريكز  للأطفال،  التفاعلية  املخيمات 
حماية  ومو�سوع  االإميييارات،  دوليية  يف  الرقمية  ال�سلمة  ملو�سوع  الناظمة 
الطفل، ويعرف االأطفال وطلب املدار�س بالعواقب القانونية لل�ستخدام 
مواجهة  واآليييييات  االجتماعي،  التوا�سل  و�سبكات  للإنرتنت  ال�سليم  غري 

اجلرائم االإلكرتونية واالإبلغ عنها للجهات املخت�سة.
وت�سعى مبادرة ال�سلمة الرقمية للطفل للو�سول اإىل عامل رقمي اإيجابي 
�سديق للأطفال، عرب م�ساعدة االآباء واالأمهات يف حماية احلياة الرقمية 
الأطفالهم ومواجهة ما يتعر�سون له عرب املواقع االإلكرتونية وتطبيقات 
مبا  خيياطييئ،  ب�سكل  ا�ستخدامها  بييعييدم  وتوعيتهم  االجييتييميياعييي،  التوا�سل 
االأجندة  اأهيييداف  حتقيق  ويييدعييم  الأطييفييالييهييم،  الرقمية  ال�سلمة  ي�سمن 

الوطنية جلودة احلياة برت�سيخ اأ�س�س جمتمع رقمي اإيجابي واآمن.
وت�سمل املبادرة اأربعة مكونات رئي�سية هي: املخيمات التفاعلية للأطفال، 
والبوابة االإلكرتونية املعرفية، والور�س التدريبية للآباء واالأمهات، وخط 
اإيجابي  اأ�س�س جمتمع رقمي  اإىل تر�سيخ  الرقمية، وتهدف  ال�سلمة  دعم 
واآمن، من خلل م�ساعدة االآباء واالأمهات يف اإيجاد حلول للتحديات التي 
باال�ستخدام  املدار�س  طلب  وتوعية  الرقمي،  العامل  يف  اأطفالهم  تواجه 

االآمن للإنرتنت.

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ص �شي�شل بيوم ال�شتقلل

ي�سارك يف احلدث االأممي 10 اآالف م�سوؤول و30 منظمة دولية و600 مفكر وخبري وح�سور 100 األف �سخ�ش

�شموه يوؤكد:  2020 �شيكون عاما خمتلفا لأن دولة الإمارات �شتكون حمطة رئي�شية يف اأجندة اأكرث من 190 دولة يف العامل
القمة العاملية للحكومات �شتمثل املحور الفكري لإك�شبو 2020 دبي .. وهدفنا تنظيم حدث دويل متكامل الأركان

عام 2020 هو عام توحيد اجلهود لتكري�ص مكانة دولية جديدة لدولة الإمارات العربية املتحدة 
• اأحمد بن �سعيد : االإمارات ودبي اأ�سبحت بف�سل روؤية حممد بن را�سد وجهة عاملية للحكومات وال�سركات واملبتكرين واأ�سحاب االأفكار اال�ستثنائية 

• القرقاوي: توجيهات حممد بن را�سد هدفها توحيد الطاقات واجلهود واالأفكار الإجناح اأهم حدث دويل يف املنطقة
• رمي الها�سمي: دبي متثل مركزا عامليا لتبادل االأفكار والروؤى وتوا�سل العقول ووجهة الأبرز االأحداث والفعاليات الكربى

»الوطني لل�شعادة« يطلق خميمات تفاعلية لتعزيز جودة احلياة الرقمية لطلب املدار�ص
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

تطلق �سرطة اأبوظبي حملة “�سيف 
بييياأميييان “ اعييتييبييارا ميين بييداييية يوليو 
تعزيز  بيييهيييدف  �ييسييهيير  وملييييييدة  امليييقيييبيييل 
التوعية املجتمعية واالأمنية وتر�سيخ 
واإ�سعاد  واليي�ييسييلميية  االأمييييين  ثييقييافيية 

املجتمع.
واأكييييييد �يييسيييعيييادة الييييلييييواء مييكييتييوم علي 
اأبوظبي  �سرطة  ال�سريفي مدير عام 
االجتماعية  بييالييقيي�ييسييايييا  االهيييتيييميييام 
وتقدمي التوعية الأفراد املجتمع على 
وروؤيتها  ا�سرتاتيجيتها  يحقق  نحو 
على  حفاظا  املجتمعية  ال�سراكات  يف 
تاأتي  احلملة  اأن  واأو�ييسييح  املكت�سبات. 
�سمن مبادرات عام الت�سامح 2019 
وحتفيزا الأفراد املجتمع لبذل املزيد 
ميين اجلييهييود لييلييوقيياييية ميين احليييوادث 
ال�سيف  فيي�ييسييل  ميييع  تيييتيييزامييين  اليييتيييي 
وتييير�يييسيييييييخ نيييهيييج اليييعيييميييل االإنييي�يييسييياين 
الثقافة  وتيينييمييييية  اليييوعيييي  وتييعييميييييق 

وتوعيتهم  اجلييمييهييور  ليييدى  االأميينييييية 
مواجهتها.  و�سبل  املخاطر  مبختلف 
واأكد جاهزية �سرطة اأبوظبي لتقدمي 
واال�ستجابة  الييييدعييييم  اأنييييييييواع  كيييافييية 
ال�سريعة مبا يعزز اجلهود ال�سرطية 
باإمارة  املييواقييع  واالأميينييييية يف خمتلف 
اأميينييييية �ساملة  اأبييوظييبييي عيييرب خييطيية 

التي  والتدابري  ال�سبل  كافة  لتوفري 
للمجتمع.  وال�سلمة  االأمييين  تكفل 
اأبوظبي  �ييسييرطيية  عيييام  مييدييير  و�ييسييدد 
على اأهمية توفري احلماية للأطفال 
والييييتيييياأكييييد ميييين تييييوفيييير ا�ييييسييييرتاطييييات 
اللعب  واأماكن  منازلهم  ال�سلمة يف 
وااللتزام با�سرتاطات الوقاية جتنبا 
للغرق وال�سقوط من النوافذ املوؤدي 
للموت وعييدم تركهم الأوقييات طويلة 
مييع اخليييدم والييغييربيياء. كييمييا تت�سمن 
حوادث  حول  توعية  اأن�سطة  احلملة 
ارتفاع  ميين  ي�ساحبها  وميييا  ال�سيف 
يف درجييات احلييرارة لتفادي احلرائق 
الناجت عن االإهمال و�سفر االأ�سر اأثناء 
منازلهم  تيياأميين  و�يييسيييرورة  الييعييطييليية 
احلرائق.  ميين  للوقاية  جيد  ب�سكل 
ودعت �سرطة اأبوظبي امل�سافرين اإىل 
وتاأمن  ال�سرورية  التدابري  اتييخيياذ 
وحماية  االآمييين  بال�سكل  ممتلكاتهم 
مزودة  ونوافذ  اأبييواب  بتوفري  املنازل 
باأجهزة اإندار وحماية واإحكام االإقفال 

وامل�ستندات  الثمينة  املقتنيات  على 
وعدم  النقدية  واملييبييالييغ  ال�سخ�سية 
ي�سهل  مييكيي�ييسييوف  ميييكيييان  يف  تيييركيييهيييا 
عملية �سرقتها يف حال ت�سلل �سخ�س 
لدى  اإيييداعييهييا  ويف�سل  الييداخييل  اإىل 
اليييبييينيييوك. وتيي�ييسييتييمييل احليييميييلييية على 
للجمهور  تييوعييوييية  كييتيييييبييات  تيييوزييييع 
حفاظا على �سلمتهم وحثهم التباع 
ال�سباحة  اأثيينيياء  اليي�ييسييلميية  تعليمات 
ال�سباحة  وعيييدم  اليي�ييسييواطييئ  وارتييييييياد 
املييخيي�ييسيي�ييسيية ما  يف االأمييييياكييييين غييييري 
�سواء  للخطر  حييييياتييهييم  يييعيير�ييس  قييد 
بيياالإ�ييسييابيية جييييراء وجييييود �ييسييخييور اأو 
الييغييرق يف االأميياكيين الييتييي تييكييون فيها 
جترف  وقد  قوية  البحرية  التيارات 
مل�سافات  البحر  لييداخييل  االأ�ييسييخييا�ييس 
بعيدة. وتقدم احلملة كذلك اإر�سادات 
توعوية ب�ساأن قيادة الدراجات املائية 
ال�سلمة  مبتطلبات  الييوعييي  لييرفييع 
و  م�ستخدميها  �سلمة  على  حفاظا 

�سلمة مرتادي ال�سواطئ.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا 
الأ�سحاب الهمم اأن كافة املبادرات وامل�سروعات التي تطلقها موؤ�س�سة زايد العليا 
جهدا  تاألو  ال  التي  الر�سيدة  قيادتنا  توجيهات  اإطييار  يف  تاأتي  الهمم  الأ�سحاب 
يف دعم كافة فئات املجتمع وال�سيما اأ�سحاب الهمم وجت�سيدا للهتمام الكبري 
والرا�سخ بهم وتعزيزا للعمل على متكينهم ودجمهم يف احلياة العامة، كما اأنها 
تتوافق مع ال�سيا�سة الوطنية لتمكن اأ�سحاب الهمم يف حمور التاأهيل املهني 

والت�سغيل.
العليا الأ�سحاب الهمم تعمل  اإن موؤ�س�سة زايد  وقال �سموه يف ت�سريح �سحفي 
يف كافة االجتاهات وتتعاون مع الييوزارات واملوؤ�س�سات واجلهات املعنية لتحقيق 
هدف اإيجاد جمتمع دامج خال من احلواجز ي�سمن التمكن واحلياة الكرمية 
لييلأ�ييسييخييا�ييس اأ�ييسييحيياب الييهييمييم واأ�ييسييرهييم ميين خيييلل ر�ييسييم اليي�ييسيييييا�ييسييات وابتكار 
اإىل  والو�سول  عييال  م�ستوى  ذات  حياة  بجودة  بتمتعهم  ت�سهم  التي  اخلدمات 

الدمج املجتمعي وامل�ساركة الفاعلة وتاأكيد دورهم يف التنمية .
والتعليم  الرتبية  وزارة  بيين  الثلثية  التفاهم  مييذكييرة  بتوقيع  �سموه  واأ�ييسيياد 
ووزارة تنمية املجتمع وموؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم ب�ساأن خياطة الزي 
واملتو�سطة  االأ�سا�سية  لل�سفوف  الدرا�سية  املييراحييل  من  عييدد  لطلبة  املدر�سي 
اأعمال  باإ�سناد  اخلا�س  القطاع  من  ال�سركات  الييزام  مبوجبها  تقوم  والثانوية 
وخدمات خياطة وتوفري الزي املدر�سي للطلبة امللتحقن باملدار�س التابعة لها 
على م�ستوى الدولة بن�سبة ال تقل عن /%1/ من الكمية املتعاقد عليها للزي 

املدر�سي لتكون من اإنتاج ور�س اخلياطة الإ�سحاب الهمم يف املوؤ�س�سة.
واأو�سح �سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان اأن تلك اخلطوة تاأتي �سمن عدد 
من اخلطوات التي تقوم بها موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم منذ اإطلق 
اأ�سحاب  لتمكن  الوطنية  ال�سيا�سة  املتحدة  العربية  االإمييييارات  دوليية  حكومة 
الهمم بهدف متكينهم، وحتقيق امل�ساركة الفاعلة والفر�س املتكافئة يف جمتمع 

دامج، ي�سمن احلياة الكرمية لهم والأ�سرهم.
املبادرات  ميين  عييدد  اإطيييلق  على  عملت  العليا  زاييييد  موؤ�س�سة  اأن  �سموه  واأكيييد 
وتوفري  الهمم،  اأ�سحاب  لتمكن  الوطنية  ال�سيا�سة  حميياور  لتنفيذ  والربامج 
وتطويرها  ال�سدة،  وم�ستويات  االإعيياقييات  خمتلف  تنا�سب  مهني  تاأهيل  برامج 
لهم  املهنية  ال�سهادات  برامج  واإطييلق  العمل،  �سوق  يتنا�سب مع متطلبات  مبا 
تهيئة  اأهمية  اإىل  م�سريا  واخلا�سة،  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  بالتعاون 
به من  اإظهار ما يتمتعون  ليتمكنوا من  الهمم  باأ�سحاب  العمل اخلا�سة  بيئة 
التجارية الأ�سحاب  العلمة  قدرات كبرية ومتميزة، ويقدموا منتجات حتمل 

الهمم “ النحلة ».
الهمم من  العليا الأ�سحاب  زايد  ملا حققته موؤ�س�سة  تلك اخلطوة نظرا  وتاأتي 
اأ�سحاب الهمم من منت�سبي  جناح �سهد له ممثلو دول العامل من خلل قيام 
املوؤ�س�سة بت�سنيع احلقائب اخلا�سة باالأوملبياد اخلا�س للألعاب العاملية اأبوظبي 
2019 والتي عقدت باإمارة اأبوظبي يف مار�س املن�سرم، لتكتمل بذلك منظومة 
الهمم،  اأ�سحاب  جتيياه  التكاملية  الر�سالة  لتحقيق  الهادفة  امل�سرتك  العمل 
الإتاحة املجال الإ�سهاماتهم املجتمعية، واإظهارهم كع�سو فاعل وموؤثر يف الن�سيج 

الوطني، بخدمتهم الأحد اأهم روافد العملية التعليمية التي ترعاها الوزارة.
زايد  موؤ�س�سة  مبقر  جييرت  التي  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  مرا�سم  ح�سر 
العليا الأ�سحاب الهمم معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع 
العام  التعليم  ل�سوؤون  دوليية  وزيييرة  املهريي  م�سبح  �سامل  بنت  جميلة  ومعايل 
ومعايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي.

حممد  عبدالرحمن  املهند�س  �سعادة  الرتبية  وزارة  عن  التفاهم  مذكرة  وقييع 
احلمادي وكيل وزارة الرتبية والتعليم للرقابة واخلدمات امل�ساندة، وعن وزارة 

تنمية املجتمع �سعادة نا�سر اإ�سماعيل وكيل وزارة تنمية املجتمع باالإنابة، وعن 
احلميدان  العايل  عبد  اهلل  عبد  �سعادة  الهمم  الأ�سحاب  العليا  زايييد  موؤ�س�سة 

االأمن العام للموؤ�س�سة.
الهمم ومنحهم  اأ�سحاب  اأن م�ساندة  املهريي  �سامل  بنت  واأكييدت معايل جميلة 
لهم  ا�ستثنائية  تعلم  بيئة  وحتقيق  املجتمع  يف  واإدميياجييهييم  والييدعييم  الييرعيياييية 
وتوجه  ملح  املجتمع، مطلب  ومنتجة يف  فاعلة  وفئة  اأ�سا�سية  لبنة  باعتبارهم 
اأر�س  على  وجت�سيده  تكري�سه  على  واأفييييراد  كموؤ�س�سات  جميعا  نعمل  وطيينييي 
الواقع، الفتة اإىل اأنهم طاقات خلقة ومكون مهم من مكونات املجتمع الذي 
واأجندتها  وم�ستهدفاتها  الدولة  موؤ�سرات  حتقيق  يف  وتناغم  بان�سجام  ي�سهم 

امل�ستقبلية.
ومبا  اإليه،  �سارة  االإ �سبق  ما  لتجذير  تاأتي  التفاهم  مذكرة  اإن  معاليها  وقالت 
اأثبتت  التي  الفئة  هييذه  لتمكن  الوطنية  املوؤ�س�سية  اجلهود  توحيد  يف  ي�سب 
نف�سها وعززت من ح�سورها انتاجا وابداعا ومتيزا وعمل يف خمتلف املجاالت 

على ال�ساحة الوطنية.
وذكرت اأن مذكرة التفاهم �سوف ت�سهم يف رفد اأ�سحاب الهمم بجرعة كبرية من 
الثقة املتنامية والر�سا الذاتي لكونها ت�سيف جانبا مهما من جوانب احلاجات 
بنود  وفييق  اأنييه  اإىل  م�سرية  املجتمع،  وخدمة  واالإنييتيياج  العمل  وهييو  ال�سخ�سية، 
هذه املذكرة �سيتم تاأهيل عدد كبري من اأ�سحاب الهمم للعمل يف جتهيز الزي 
اأ�سا�سية تدعم م�سرية تقدم  اأن ي�سبحوا لبنة  املدر�سي، وبالتايل متكينهم من 

التعليم وازدهاره.
واأثنت على هذه ال�سراكة املثمرة واملميزة بن وزارة الرتبية والتعليم وموؤ�س�سة 
العليا الأ�سحاب الهمم، ووزارة تنمية املجتمع والتي تتكامل فيها الروؤى  زايد 
ن�ساين والتنموي  فاق وا�سعة من التطور االإ والتطلعات امل�ستقبلية مبا يكر�س الآ
اإ�سراك اجلميع يف هذه النه�سة الوطنية ال�ساملة  بناء الوطن عرب  واملعريف الأ

بكل املقايي�س.
التفاهم  مذكرة  اأهمية  بوحميد  عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  اأكييدت  جانبها  من 
املوقعة بن وزارة الرتبية والتعليم ووزارة تنمية املجتمع وموؤ�س�سة زايد العليا 
املراحل  يف  املييدار�ييس  املدر�سي” لطلبة  الييزي  “خياطة  ب�ساأن  الهمم،  الأ�سحاب 
بادرة  لكونها  والييثييانييوييية،  الثانية  واحلييلييقيية  التاأ�سي�سية  املختلفة؛  الييدرا�ييسييييية 
اإيجابية نوعية، فهي من جهة جت�سد ال�سراكة املوؤ�س�سية واملجتمعية، ومن جهة 
اأخرى تعك�س مفهوم الت�سغيل الدامج الأ�سحاب الهمم ترجمة ملحاور ال�سيا�سة 
لكافة  التنموية  الييوزارة  لتوجهات  وحتقيقا  الهمم،  اأ�سحاب  لتمكن  الوطنية 

�سرائح املجتمع.
واأ�سارت معاليها اإىل التزام وزارة تنمية املجتمع بدورها الفاعل والداعم ل�سيا�سة 
عمل وت�سغيل اأ�سحاب الهمم، مبا يرتجم االأهداف املن�سودة يف حتقيق ثلثية 
الدمج والت�سغيل واالإنتاجية، بجهود ت�ساركية واأداء متوا�سل ومت�سارع، لبلوغ 
اأف�سل النتائج على ال�سعيد ال�سخ�سي اأو املجتمعي، الفتة اإىل اأن ثقة املجتمع 
مبوؤ�س�ساته املختلفة تزداد يوما بعد يوم، يقينا بقدرات وطاقات اأ�سحاب الهمم 

االإبداعية واالإنتاجية.
وقالت اإنه انطلقا من ا�سرتاتيجية احلكومة االحتادية 2021، تعمل وزارة 
تنمية املجتمع بجهود تنموية من اأجل حتقيق العي�س الكرمي ورفاهية االإن�سان 
اإىل  ا�ستنادا  وامل�ستدامة،  املبتكرة  االجتماعية  اخلدمات  اأف�سل  توفري  و�سمان 
روؤية ت�ساركية هدفها تعزيز التعاون والتكامل يف امل�سرية التنموية للدولة، ويف 
وخدمات  اأعمال  اإ�سناد  تتوىل  التي  النوعية  التفاهم  مذكرة  تاأتي  االإطييار  هذا 
خياطة وتوفري جزء من الزي املدر�سي للطلبة امللتحقن باملدار�س احلكومية 
باأيدي اأ�سحاب الهمم، ال �سيما بعد اأن لفت اأ�سحاب الهمم االأنظار يف ت�سنيعهم 
اأبييوظييبييي، مار�س  التي جييرت يف  العاملية  لييلألييعيياب  االأوملييبييييياد اخلييا�ييس  حلقائب 

2019م.

فاعلن  اأع�ساء  الهمم  اأ�سحاب  اإظهار  تعمل على  كونها  املذكرة  اأهمية  واأكييدت 
التي  املبتكرة  الت�سغيلية  اجلييهييود  مييع  توافقا  الييوطيينييي،  الن�سيج  يف  ومييوؤثييرييين 
الدامج يف  الت�سغيل  الهمم عرب  اأ�سحاب  لتمكن  املجتمع  تنمية  وزارة  تتبناها 
مراكز رعاية وتاأهيل  م�ستوى  على  الوزارة  تتبناها  التي  املبادرة  “م�ساغل”؛ 
اأ�سحاب الهمم، والتي حتقق دجما ت�سغيليا بن�سب متزايدة �سنويا ت�ساف اإىل 
م�سروع  يعمل  حيث  الهمم،  اأ�سحاب  ت�سغيل  جانب  يف  الدولة  اإجنيييازات  �سجل 
من ذوي االإعاقة الذهنية، ويتيح لهم  الهمم  اأ�سحاب  ت�سغيل  “م�ساغل” على 

االنتقال اإىل الت�سغيل الدامج من خلل م�ساريع الت�سغيل اخلا�سة.
على  الهمم  اأ�ييسييحيياب  تييدريييب  اإىل  ي�سعى  “م�ساغل”  ميي�ييسييروع  اأن  اإىل  ولفتت 
جمموعة من املهن واملهارات مثل �سناعة املجوهرات من االأوراق النقدية املتلفة 
وذلك ما ي�سمى م�سروع “ قلدة “، اأو �سناعة ال�سوكوالتة مب�سمى “ت�سنيم”، 
الدامج  الت�سغيل  حتقق  التي  االأفكار  من  اأو م�سروع “جنى للتمور” وغريها 

والعطاء واالإنتاجية الأ�سحاب الهمم.
من جانبه، اأكد معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي اأن القيادة الر�سيدة تويل 
تنمية اأ�سحاب الهمم وتعزيز دجمهم يف املجتمع اأولوية دائمة، وذلك انطلقا 
من اإميانها العميق باأهمية هذه الفئة باعتبارهم عن�سرا فاعل يف املجتمع، ال 
التنموي  امل�سهد  االأخييرى، وتلعب دورا رئي�سا يف تعزيز  الفئات  اأهمية عن  تقل 

الذي ت�سهده دولة االإمارات العربية املتحدة يف خمتلف املجاالت.
فريدة  ومهارات  ا�ستثنائية  بقدرات  يتمتعون  الهمم  اأ�سحاب  اإن  معاليه  وقييال 
اأمت  امل�ستويات، وجتعل منهم على  بيياأدوار عديدة على كافة  متكنهم من القيام 
ال  وذلييك  بييه،  والتميز  النجاح  وحتقيق  العمل  �سوق  يف  للنخراط  اال�ستعداد 
وهو  احلديثة،  والتطوير  التدريب  و�سبل  املنا�سبة  االأدوات  بتوفري  اإال  يتحقق 
ما تقوم به موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم، بف�سل روؤية وتوجيهات �سمو 
ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب 
الهمم، حيث باتت املوؤ�س�سة �سرحا ي�سدر الكفاءات الوطنية التي ت�سعى ب�سغف 

نحو حتقيق تطلعاتها اجتاه خدمة املجتمع والوطن.
واأ�ساف اخلييلي اأن مذكرة التفاهم الثلثية بن وزارة الرتبية والتعليم ووزارة 
تنمية املجتمع وموؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم ب�ساأن خياطة الزي املدر�سي 
والثانوية،  واملتو�سطة  االأ�سا�سية  لل�سفوف  الدرا�سية  املراحل  من  عدد  لطلبة 
تفعيل  اإىل  تهدف  وا�سحة،  وخططا  مر�سومة  ال�سرتاتيجيات  امييتييدادا  تاأتي 
دور اأ�سحاب الهمم، ومتكنهم من العمل جنبا اإىل جنب مع اأقرانهم من اأفراد 
املجتمع، حيث �سهدنا موؤخرا بروز عدد من الربامج الوطنية واملبادرات النوعية 

التي متكن اأ�سحاب الهمم من لعب دور حموري اأكرب.
ياأتي  الهمم،  العي�س الأ�سحاب  اأن توفري حياة كرمية وحتقيق �سبل  اإىل  ولفت 
�سمن اأولوياتنا يف حمور تنمية املجتمع؛ واليوم، ت�سكل مذكرة التفاهم خطوة 
طموحة نحو تعزيز مكانة هذه الفئة، ولعبها دورا اأكرب اجتاه م�سرية التنمية 
امل�ستدامة يف اإمارة اأبوظبي، م�سريا اإىل النجاحات التي حققها اأ�سحاب الهمم 
يف خمتلف املنا�سبات الوطنية والدولية، حيث اأثبتوا اأنهم ي�ستحقون اأن يعطوا 
م�ساحة اأو�سع الإطلق العنان ملهاراتهم وقدراتهم، ومتكنوا من اإثبات جدارتهم 

على كافة االأ�سعدة.
باعتبارهم  الهمم  اأ�سحاب  اإىل  املجتمع  ينظر  اأن  اأهمية  على  معاليه  و�ييسييدد 
�سريكا اأ�سا�سيا يف النجاح والتميز، وعامل مهما من عوامل الريادة والو�سول 

اإىل القمم.
وثمن الدكتور مغري اخلييلي، اجلهود التي تبذلها اجلهات احلكومية واخلا�سة 
يف �سبيل تعزيز اإدماج اأ�سحاب الهمم ورفع م�ستوى قدراتهم واإمكاناتهم، عرب 
اإدماجهم يف �سوق العمل، وتوفري بيئة العمل املثالية التي متكنهم من االبداع 
الأ�سحاب  ال�ساملة  اال�سرتاتيجية  اأن  مبينا  واجتهاد،  بجد  والعمل  واالبتكار 
تنفيذها  على  املجتمع  تنمية  دائيييرة  تعمل  والييتييي  اأبييوظييبييي،  اإمييييارة  يف  الهمم 

بال�سراكة مع عدد من اجلهات، وبلغت مراحلها االأخرية، �ست�سكل نقلة نوعية يف 
مفهوم اخلدمات املقدمة لهذه ال�سريحة املهمة من املجتمع.

من ناحيته اأعرب �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان عن بالغ فخره و�سعادته 
مبا يحققه منت�سبو موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم با�ستوديو الت�سميم من 
جناحات متوالية من خلل تقدميهم منتجات مبوا�سفات متميزة االأمر الذي 
يثبت بجلء اأنهم لديهم قدرات واإمكانيات كبرية ميكن من خللها االندماج 
يف �سوق العمل وهو ما ين�سجم مع ر�سالة املوؤ�س�سة االإن�سانية بالعمل على متكن 

ودمج اأ�سحاب الهمم يف املجتمع.
و�سكر وزارة الرتبية على منحها تلك الثقة، ودعمها وتعزيز جهود موؤ�س�سة زايد 
العليا لدمج اأ�سحاب الهمم يف املجتمع وامل�ساهمة يف م�سرية البناء والتنمية على 
اأر�س الدولة، كما �سكر وزارة تنمية املجتمع على تعاونها الناجح مع املوؤ�س�سة، 
مع  الكبري  تعاونهم  على  الطلب  وعييائييلت  اأمييور  اأولييييياء  خا�س  ب�سكل  و�سكر 
موؤ�س�سة زايد العليا، ودعمهم اأبنائهم وبناتهم لكي يربزوا قدراتهم، موؤكدا اأن 
�سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة يتابع وي�سرف 
على كافة اخلطوات التي تقوم بها اإدارة املوؤ�س�سة يف كافة املبادرات وامل�سروعات.

كبري  ب�سكل  توؤمن  الهمم  الأ�سحاب  العليا  زايييد  موؤ�س�سة  اإن  احلميدان  وقييال 
باأهمية متكن االأفراد من اأ�سحاب الهمم يف املجتمع املحلي، وت�سدد على مبداأ 
كما  لهم،  الييلزم  واملعنوي  اللوج�ستي  الدعم  وتقدمي  وم�ساندتهم  متكينهم 
م�ساعدتهم يف  بهدف  مهاراتهم  لتطوير  لييلزم  التدريب  تقدمي  على  حتر�س 
اأو مهنة منا�سبة مليولهم وقدراتهم م�ستقبل لي�سبحوا  احل�سول على وظيفة 

اأفرادا منتجن م�ساهمن يف عمارة هذا البلد الطيب.
واأكد اأن موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم تعمل على تغيري ن�سق االجتاهات 
الفكرية الثقافية ال�سائد جتاه اأ�سحاب الهمم، كما تعمل على تعزيز قدراتهم 
حياته  مت�س  التي  الييقييرارات  اتخاذ  منهم  كل  ي�ستطيع  حتي  مهاراتهم  وتنمية 
املعارف  اإك�سابهم  خييلل  من  الييذاتييي  التمكن  عملية  عن  ف�سل  با�ستقللية، 
يوؤدي  مما  االإيجابية  للم�ساركة  توؤهلهم  التي  واملييهييارات  والقيم  واالجتيياهييات 
للتغلب على �سعورهم بالعجز، وعدم وجود النفوذ واإدراكهم ملواردهم وقدراتهم 

وا�ستخدامها للإجناز وحتقيق االأهداف.
االأمور  اأولياء  بتعاون  الهمم  العليا الأ�سحاب  زايد  ملوؤ�س�سة  العام  االأمن  واأ�ساد 
واالأ�ييسيير مييع املوؤ�س�سة االأمييير الييذي كييان لييه االأثييير االأيييجييابييي للو�سول اإىل تلك 
التاأهيل  ور�ييس  مدربي  ال�سيما  املوؤ�س�سة  كييوادر  �سكر  كما  النجاح،  من  املرحلة 

با�ستوديو الت�سميم على جهودهم.
اأ�سحاب  بيانات  بتوفري  املجتمع  تنمية  وزارة  تقوم  التفاهم  مذكرة  ومبوجب 
اإحلاق  �ييسيياأن  يف  والتن�سيق  لييلييوزارة،  االلييكييرتونييييية  املن�سة  يف  امل�سجلن  الهمم 
جمال  يف  والت�سغيل  املهني  التاأهيل  مب�سروع  الهمم  اأ�ييسييحيياب  ميين  الييراغييبيين 
اخلييييياطيية، ف�سل عيين الييتييعيياون ميين اأجيييل اإجييييراء املييقييابييلت الأ�ييسييحيياب الهمم 
االأطراف  لكافة  الفنية  اال�ست�سارات  وتقدمي  بامل�سروع،  لللتحاق  املر�سحن 
املهني،  وا�ستقرارهم  ت�سغيلهم  يدعم  مبا  منها،  امل�ستهدفن  الهمم  والأ�سحاب 
الهمم  الأ�ييسييحيياب  االجييتييميياعييي  ال�سمان  يخ�س  فيما  الييرتبييييية  مييع  والتن�سيق 

امل�ستفيدين من مذكرة التفاهم احلالية.
وتخت�س موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم بتدريب عدد ال يقل عن /100/ 
من اأ�سحاب الهمم لتحقيق اجلاهزية اخلا�سة بعمليات ت�سنيع الزي املدر�سي، 
وحتديد العدد املنا�سب من ور�س اخلياطة لت�سنيع الزي املدر�سي، وكذلك العدد 
املنا�سب من املدربن وامل�سرفن املوؤهلن ملتابعة عملية الت�سنيع داخل الور�س، 
وباإجمايل  التفاهم،  مذكرة  مبو�سوع  خا�سة  بيانات  قاعدة  اإن�ساء  عن  ف�سل 
وتنمية  الرتبية  وزارتييي  مع  الكامل  بالتعاون  الهمم  اأ�سحاب  وبيانات  اأعمال 
املجتمع وال�سركات املعنية، واإجراء التن�سيق الكامل مع تلك ال�سركات لتحقيق 

الهدف املن�سود من التعاون امل�سرتك.

خالد بن زايد : قيادة الدولة حتر�ص على متكني اأ�شحاب الهمم ودجمهم يف املجتمع

•• دبي-وام:

نظمت حييكييوميية دولييية االإميييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة ور�ييسيية عييمييل متخ�س�سة 
األييف موظف حكومي يف م�سر يف جميياالت االبتكار، يف خطوة  لبناء قييدرات 
يف  ودائييميية  فييعيياليية  موؤ�س�سية  ثييقييافيية  اإىل  االبييتييكييار  مييفييهييوم  لتحويل  هييادفيية 
التنفيذية  اخلطط  اإطييار  يف  الور�سة  وتاأتي  املختلفة.  احلكومية  القطاعات 
االإمارات  دولة  بن  احلكومي  التحديث  يف  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  لتفعيل 
العام  املدير  النقبي م�ساعد  الدكتور يا�سر  واأكد  العربية.  وجمهورية م�سر 
للقيادات والقدرات احلكومية يف مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء بوزارة �سوؤون 
امل�سرية  التدريبية ملوظفي احلكومة  الور�س  اأن  الوزراء وامل�ستقبل،  جمل�س 

متثل اآلية تنفيذية التفاقية ال�سراكة اال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي 
بن البلدين ال�سقيقن، الهادفة اإىل تبادل املعرفة وق�س�س النجاح يف العمل 
اإىل بناء القدرات  اأن هذه الور�س ت�سعى  اإىل  االإداري بن اجلانبن، م�سريا 
يعزز  العمل احلكومي مبا  امل�ستمر للرتقاء مبنظومة  والتطوير  الب�سرية 
جودة حياة املجتمع. وقال اإن للبتكار دورا حموريا يف التحديث احلكومي، 
ت�سريع  يف  ي�سهم  مبا  عمليا،  وتطبيقها  اخللقة  االأفييكييار  توليد  على  يقوم 
عمليات تقدمي اخلدمات احلكومية وت�سهيل اإجراءات احل�سول عليها، وقد 
و�سبل  االبتكار  واأدوات  مفاهيم  من  امل�ساركن  متكن  على  الور�سة  عملت 
حتويله اإىل ثقافة موؤ�س�سية م�ستدامة يف العمل احلكومي. و�سملت الور�سة، 
اأ�سا�سية لتعزيز  الييقيياهييرة، عييدة حمييياور  اأييييام يف   5 الييتييي عييقييدت على ميييدار 

يف  الييقييادة  ودور  االبييتييكييار،  واأ�س�س  االبييتييكييار،  اأهمية  اأبييرزهييا:  االبتكار  مفهوم 
جمال االبتكار، واال�سرتاتيجية الوطنية للبتكار واال�سرتاتيجية الوطنية 
الور�سة  وركيييزت  االبييتييكييار.  ومنهجية  االبييتييكييار،  وجمييياالت  املتقدم،  للبتكار 
االأداء  وحت�سن  النفقات  وتر�سيد  التناف�سية  تعزيز  يف  االبتكار  اأهمية  على 
الدور  جانب  اإىل  احلكومي،  التميز  وحتقيق  التعاون،  وت�سجيع  احلكومي 
الريادي للقائد يف تاأهيل املوارد الب�سرية وتوفري بيئة ابتكارية، كما ناق�ست 
اال�سرتاتيجية  املحاور  على  امل�ساركون  واطلع  للبتكار.  الرئي�سية  االأ�س�س 
للبتكار يف توفري البيئة املنا�سبة للمبتكرين واكت�سافهم ورعايتهم ومتكن 
يف  املييعييرفيية  واإدارة  ون�سر  الب�سرية  لييلييمييوارد  االبييتييكييارييية  الييقييدرات  وتييطييوييير 
وتعزيز فعالية دعم  االبتكار  �سراكات يف جمال  واإدارة  وبناء  االبتكار  جمال 

املقرتحات التطويرية. وتطرقت ور�سة العمل - التي قدمها مالك ر�سوان 
اإدارة اال�سرتاتيجية وامل�ستقبل يف  التنفيذي للبتكار مدير  املدين الرئي�س 
الهيئة االحتادية للتناف�سية واالإح�ساء، وحممد اإ�سماعيل الهرمودي مدير 
مركز االبتكار يف وزارة الداخلية ، و�سامل عبداهلل النعيمي رئي�س ق�سم رعاية 
املبتكرين يف وزارة الداخلية - اإىل اأهمية االبتكار واملعرفة والبحث العلمي 
وحتقيق  االبتكار  جمال  يف  عامليا  العربية  م�سر  جمهورية  موقع  تعزيز  يف 
ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة “روؤية م�سر 2030”. وا�ستعر�س املدربون 
جمموعة من الدرا�سات والنماذج املحلية والعاملية الرائدة يف جمال االبتكار، 
اإبداعية  حلول  اإيجاد  يف  امل�ستقبل  تكنولوجيا  تلعبه  الييذي  الريادي  والييدور 

ت�سهم يف حتفيز الن�ساط االقت�سادي.

تعاون بني الإمارات وم�شر لبناء قدرات األف موظف حكومي م�شري يف جمال البتكار

•• دبي-الفجر:

اأعلنت اإدارة املوارد الب�سرية يف حماكم دبي عن بدء ا�ستقبال طلبات الت�سجيل 
حيث  ال�سعادة”  “�سيف  �سعار  حتييت   2019 ال�سيفي  الييتييدريييب  بييربنييامييج 
الكليات  اأو  باجلامعات  الدرا�سة  يف  امل�ستمرين  املواطنن  الطلبة  ي�ستهدف 
الدرا�سي  للعام  الييعيياميية  الييثييانييوييية  �ييسييهييادة  على  احلا�سلن  الطلبة  وكييذلييك 

.2019/2018
اإبراهيم حممد احلمادي رئي�س ق�سم تنمية وا�ستثمار املوارد الب�سرية  وقال 
مبحاكم دبي اأن الدائرة حتر�س �سنوياً على تنظيم برنامج التدريب ال�سيفي 
للطلبة والطالبات بهدف غر�س املبادئ والقيم النبيلة لدى الطلبة وتنمية 
غييمييار احلييييياة م�سلحن  وتيياأهيييييلييهييم خلييو�ييس  العملية  وقييدراتييهييم  مييواهييبييهييم 
بالتجارب واخلربات اللزمة التي ت�ساعدهم يف م�ستقبلهم العملي وتهيئتهم 
لتحمل امليي�ييسييوؤولييييية ميين خيييلل ممييار�ييسيية الييعييمييل واالطييييلع عييلييى مييا تقدمه 
ا�ستقبال طلبات االلتحاق  باأن  واأفاد احلمادي  التي يلتحقون بها.  املوؤ�س�سات 
2019 حيث  -4يوليو  اإىل   2019 يونيو   30 من  الفرتة  يكون يف  �سوف 
تت�سمن امل�ستندات املطلوبة: ملء ا�ستمارة طلب التحاق، و�سورة من بطاقة 
الهوية و�سورة �سخ�سية واحدة، باالإ�سافة اإىل �سهادة ا�ستمرارية درا�سة لطلبة 
اجلامعات والكليات، و�سهادة الثانوية العامة لطلبة ال�سف الثاين ع�سر، على 
اأن يبداأ الربنامج ر�سميا يف 14 يوليو ويختتم يف 8 اأغ�سط�س من هذا العام.

�شرطة اأبوظبي تطلق حملة »�شيف باأمان«حماكم دبي ت�شتقبل طلبات الت�شجيل لطلبة التدريب ال�شيفي 2019



األحد    30   يونيو    2019  م   -   العـدد  12669  
Sunday   30   June   2019  -  Issue No   12669

04

اأخبـار الإمـارات

 �شرطة راأ�ص اخليمة والوطني للبحث يناق�شان �شرعة ال�شتجابة

م�ستهدفني حتديد �سيا�سات ومبادرات تنفيذ مقررات اتفاق باري�ش للمناخ  

قيادات عاملية وخرباء خمت�شون واأكادمييون ي�شاركون يف »اجتماع اأبوظبي للمناخ« 
- اأكرث من 1000 م�سارك ي�سيغون مالمح وجدول »قمة االأمم املتحدة للمناخ 2019« يف نيويورك عرب اجتماع اأبوظبي

»الحتاد الن�شائي« ينظم برناجما تدريبيا للمقبلني على الزواج باملرفاأ

حذرت من خطورة ا�ستعمال املواد املجهولة امل�سدر

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة توعوية وتفتي�شية ب�شاأن املواد املحظورة وت�شادر اأكرث من 366 عبوة خمالفة لل�شروط ال�شحية
التوعوية والتفتي�سية العديد من 
ال�سهامة اجلديدة،  املناطق وهي: 
الباهية،  اليييقيييدميييية،  اليي�ييسييهيياميية 
الرحبة، ال�سمحة، الفلح. واأ�ساف 
املواد  كمية  مبقارنة  اأنييه  الرميثي 
ال�سابقة  احلملة  خييلل  امليي�ييسييادرة 
مع احلملة احلالية يظهر موؤ�سر 
بكميات  كبريا  انخفا�سا  القيا�س 
�سهدت  حيييييييث  امليييي�ييييسييييادرة  املييييييييواد 
 1131 احلملة ال�سابقة م�سادرة 
عبوة بينما احلملة احلالية �سجلت 
وهذا  فقط،  عبوة   366 م�سادرة 
البلدية يف  يييدل على جنيياح خطة 
البيع  ملحلت  �سواء  التوعية  ن�سر 
من  وامليي�ييسييتييهييلييكيين  لييلييجييمييهييور  اأو 
االإر�سادية  الر�سائل  اإر�سال  خلل 
وتعريفهم باملواد املحظور بيعها يف 
باملتطلبات  وعيهم  ورفييع  االأ�سواق 
وامليييعييياييييري اليي�ييسييحييييية بيي�ييسيياأن هذه 
البلدية  . كما حر�ست فرق  املييواد 
الدليل  توزيع  على  احلملة  اأثيينيياء 
بحمامات  اخلييييا�ييييس  االإر�ييييييسييييييادي 
الدليل  بييتييوزيييع  وذليييك  ال�سباحة، 
ال�سوبر  والبقاالت،  املن�ساآت،  على 
ال�سالونات  والييييربيييييد،  مييياركيييت، 
الن�سائية وعر�س هذا الدليل اأمام 
املنافذ،  هييذه  خييلل  اجلمهور من 
باالإ�سافة اإىل  توزيع الدليل على 

البيوت واملجمعات ال�سكنية.

متا�سكها  واأن  للمجتمع  االأوىل 
املجتمع  متا�سك  يف  االأ�ييسييا�ييس  هييو 
والنقا�س  الييهييادئ  احليييوار  اأن  كما 
اليييهيييادف هييو اأهييييم و�ييسييائييل تعزيز 

وتقوية روابط احلياة الزوجية.
واأ�ييييسييييار يف حمييا�ييسييرة الييقيياهييا يف 
القواعد  اإىل  التدريبي  الربنامج 
فهم  يف  اليييرئييييييي�يييسييييييية  اليينييفيي�ييسييييية 
يف  تطبيقها  وجميياالت  النف�سيات 
والييتييي ت�ساعد  الييزوجييييية  احلييييياة 
كيييل اليييزوجييين عييلييى فييهييم االآخييير 
اأواًل هو  الييييذات  فييهييم  اأن  بيياعييتييبييار 
االآخرين  لفهم  الييطييريييق  بييداييية 
والعقول  الييقييلييوب  خميياطييبيية  واأن 
فٌن ال يجيده اإال من ملَك اأدواته 
ال�سخ�سية  مييكييونييات  اأحييييد  وهييييو 

االيجابية.
�سالح  حميييميييد  اليييدكيييتيييور  وقييييييدم 
�سرحا  حمييييا�ييييسييييرتييييه  خييييتييييام  يف 
حيييول اليييفيييروق بيين عييقييل الرجل 
وعييقييل امليييراأة وحييب الييرجييل وحب 
للحياة  منهما  كييل  ونييظييرة  املييييراأة 

الزوجية.

•• اأبوظبي-الفجر:

�يييسيييعيييييييد حممد  الييييدكييييتييييور  حييييييذر 
اإدارة  ميييديييير  الييرميييييثييي  قييييروا�ييييس 
مدينة  بلدية  يف  العامة  ال�سحة 
ا�ستعمال  اأو  تيييداول  ميين  اأبييوظييبييي 
اأو تلك  امليي�ييسييدر،  املييجييهييوليية  املييييواد 
للموا�سفات  امليييطيييابيييقييية  الييييغييييري 
وا�سرتاطات ال�سلمة، وذلك نظرا 
خلطورتها وانعكا�سها ال�سلبي على 
املجتمع،  اأفيييييراد  و�ييسييلميية  �ييسييحيية 
اأكيييرث هيييذه املواد  اأن  ميي�ييسييددا عييلييى 
مب�ستح�سرات  تتعلق  املييحييظييورة 
يدعي  التي  واخللطات  التجميل 
اإحداث  على  قييادرة  اأنها  اأ�سحابها 
وبيييذليييك يبيع  اإييييجيييابييييييية،  نييتييائييج 
هيييييوؤالء اليييوهيييم لييليينييا�ييس ومييين هذا 
و�سركاوؤها  البلدية  تقف  املنطلق 
اال�ييسييرتاتيييييجيييييون بييامليير�ييسيياد ملثل 
املرخ�سة،  الييغييري  االأنيي�ييسييطيية  هيييذه 
وم�سادرة  �سحب  عييلييى  وحتيير�ييس 
جميع املييييواد املييحييظييورة والييتييي ال 
حتيييميييل  كيييافييية مييتييطييلييبييات االأميييييان 
قيام  اإثييير  ذليييك  جييياء  للم�ستهلك. 
بالتعاون  الييعيياميية  اليي�ييسييحيية  اإدارة 
بحملة  ال�سهامة  بلدية  مركز  مع 
ا�ستهدفت  وتييفييتييييي�ييسييييية  تيييوعيييويييية 
مييييي�يييييسيييييادرة وحميييييا�يييييسيييييرة املييييييييواد 
االأ�سواق،  واملطروحة يف  املحظورة 

••املرفاأ-وام:

العام  اليينيي�ييسييائييي  االحتييييييياد  نيييظيييم 
يف  الق�ساء  دائيييرة  مييع  بال�سراكة 
اأبوظبي اأم�س قبل االأول برناجما 
تدريبيا للمقبلن على الييزواج يف 
الظفرة  مبنطقة  امليييرفييياأ  مييدييينيية 
بعنوان “ فهم النف�سيات “ وذلك 
يف  امليي�ييسيياركيين  االأزواج  بييحيي�ييسييور 

العر�س اجلماعي االأول.
ال�سويدي  نييييورة  �ييسييعييادة  وقييياليييت 
اإن  العام  الن�سائي  مديرة االحتاد 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
اليينيي�ييسييائييي العام  رئييييي�ييسيية االحتيييياد 
للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 
واليييطيييفيييولييية اليييرئييييييي�يييسييية االأعيييليييى 
التي  االأ�ييسييرييية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
االأول  اجليييمييياعيييي  اليييعييير�يييس  رعييييت 
االأ�سبوع  امليييرفييياأ  يف  اأقيييييييم  اليييييذي 
املييييا�ييييسييييي وجييييهييييت بيييياإقيييياميييية هيييذا 
للمقبلن  الييتييدريييبييي  الييربنييامييج 
على الزواج بهدف زيادة التوعية 
بن االأزواج ملعرفة كيفية التعامل 

احلملة الإجراء املقارنات القيا�سية 
مليييدة تيياأثييري هيييذه احلييمييلت ب�ساأن 
احلييد ميين هييذه الييظيياهييرة، وت�سع 
التوعوية  العمل  خطة  مبوجبها 
توفري  بييهييدف  املقبلة  والييرقييابييييية 
مييظييليية اأمييييان حتييمييي املييجييتييمييع من 
الناجتة عن  اأنيييواع االأخييطييار  كافة 
وجعل  امليييواد،  هييذه  مثل  ا�ستخدام 
اآمنة  ميييديييينييية  اأبيييوظيييبيييي  ميييديييينييية 
لييلييميي�ييسييتييهييلييك.   و�ييسييمييلييت احلملة 

ي�سوقونها،  الييييتييييي  املييييييييواد  هييييييذه 
امل�ستهلكن  توعية  اإىل  باالإ�سافة 
كيييذليييك.  وقييييال الييرميييييثييي: تتابع 
وتر�سدها  امليييييواد  هييييذه  الييبييلييدييية 
من  �سحبها  اإىل  وتعمد  با�ستمرار 
االأ�ييييسييييواق وعييلييى مييييدار اليييعيييام عن 
كافة  على  مفت�سيها  توزيع  طريق 
منظم  وب�سكل  اجلغرافية  املواقع 
�سباحية،  ميينييتييظييميية  وتيييواقيييييييت 
هذه  البلدية  وت�ستثمر  وم�سائية، 

اأ�ييسييفييرت عيين ميي�ييسييادرة  اأكيييرث من 
366 عييبييوة مييتيينييوعيية مييين املييييواد 
اأغلبها يدخل �سمن  اال�ستهلكية 
التجميل  ميي�ييسييتييحيي�ييسييرات  نيييطييياق 
وغريها  واالأ�يييسيييبييياغ  واليييكيييرمييييات 
واأكد  تييداولييهييا.  املمنوع  امليييواد  ميين 
الرميثي اأن بلدية مدينة اأبوظبي 
حييرييي�ييسيية عييلييى ا�يييسيييتيييميييرار اخلط 
الييرقييابييي واملييتييزاميين واملييتييلزم مع 
اليييذي ي�ستهدف  الييتييوعييوي  اخلييط 

�ييسييحييب كميات  اأنييواعييهييا حيييييث مت 
ميييين االأ�ييييييسييييييواق، بييياالإ�يييسيييافييية اإىل 
التجارية  املن�ساآت  اأ�سحاب  توعية 
وتوزيعها  بيييييعييهييا  عييييدم  بييي�يييسيييرورة 
يتعلق  فيييييمييا  خليييطيييورتيييهيييا  نيييظيييرا 
التاأثريات  ومييدى  با�ستخداماتها 
اأن  م�سرياً  ذلييك،  عن  �ستنتج  التي 
تعاميم  بحقها  املييواد �سدرت  هذه 
خمت�سة  �يييسيييحييييييية  جييييهييييات  مييييين 
اكت�سافه  مت  ملا  وال�سحب  باحلظر 

املجتمعي  اليييوعيييي  ميي�ييسييتييوى  رفييييع 
باأخطار املواد املحظورة من خلل 
التوعوية  حملتها  ميين  �سل�سلة 
املييتيينييوعيية، وامليي�ييسييتييمييرة عييلييى مدار 
اأي ممييار�ييسييات من  ليير�ييسييد  اليييعيييام 
�يييسييياأنيييهيييا املييي�يييسيييا�يييس بيي�ييسييحيية اأفييييييراد 
مدير  واأ�سار  و�سلمتهم.  املجتمع 
احلملة  اأن  العامة  ال�سحة  اإدارة 
يييونيييييو  اجلاري  احلييالييييية يف �سهر 
بكافة  امليييحيييظيييورة  امليييييييواد  �ييسييمييلييت 

التحليل  عمليات  بعد  نتائج  ميين 
يف املختربات من وجييود مييواد قد 
تكون �سامة، واأخرى موؤثرة �سلبياً 
النا�س مثل  فئات معينة من  على 
ي�ستخدمون  واليييذيييين  املييير�يييسيييى، 
اأدوييييييية مييعييييينيية قيييد تييتيي�ييسييارب مع 
ا�ستخدامات هذه املواد وتوؤثر على 
حياتهم و�سحتهم ، ومن هنا كان 
والباعة  املوزعن  توعية  البد من 
خطورة  مييدى  يعلمون  ال  والذين 

االأ�سري  امل�ست�سار  النجارين  �سيخ 
اأبوظبي  يف  اليييقييي�يييسييياء  بيييييدائيييييرة 
اللبنة  باعتبارها  االأ�ييسييرة  اأهمية 

ليتمكنوا من بناء اأ�سرة متما�سكة 
ت�سودها االألفة واملحبة .

�سالح  حميييميييد  اليييدكيييتيييور  واأكيييييييد 

اأ�سرة  لبناء  ا�ستعدادا  بينهم  فيما 
�سعيدة تقوم على الود واالحرتام 

املتبادل .

جناحا  بيياملييرفييا  االأول  اجلييميياعييي 
وال�سرور  الييبييهييجيية  اأدخييييل  كييبييريا 
واأنها  واأهيياليييييهييم  الييعيير�ييسييان  عييلييى 

االإميييييارات  اأم  �ييسييمييو  اأن  واأ�ييسييافييت 
الربنامج  هييييذا  بييياإقيييامييية  وجيييهيييت 
العر�س  حقق  اأن  بعد  الييتييدريييبييي 

الربنامج  هيييذا  وراء  ميين  ت�سعى 
اىل م�ساعدة العر�سان على بداية 
الزوجية  حييييياتييهييم  يف  �ييسييعيييييدة 

بتوجيهات ال�شيخة فاطمة .. »الأعلى للأمومة والطفولة« 
ينظم مبادرة اإن�شانية جلمع الألعاب ل�شالح اأطفال اليمن

�ساحب  اأعلنه  الييذي  الت�سامح  عييام  يف  تيياأتييي  االإن�سانية  املييبييادرة 
“حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو 
اأهييداف دوليية االإميييارات يف دعييم التنمية الب�سرية  وحتقق  اهلل” 
امليي�ييسييتييداميية داخيييل الييدوليية وخييارجييهييا. واأو�ييسييحييت الييفييل�ييسييي يف 
ت�سريح مبنا�سبة اإطلق هذه املبادرة االإن�سانية اأن املجل�س االأعلى 
التي  االألييعيياب  جلمع  م�سروع  بتنظيم  قييام  والطفولة  للأمومة 
يتربع بها االأطفال يف دولة االإمييارات من خلل و�سع �سندوق 
خ�سبي يف مراكز الت�سوق بجميع اأنحاء االإمارات. واأ�سارت اإىل اأنه 

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 
والطفولة  لييلأمييوميية  االأعييلييى  املجل�س  رئي�سة  الييعييام  الن�سائي 
الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية يقوم املجل�س االأعلى 
االألعاب  جلمع  اإن�سانية  مييبييادرة  بتنظيم  والطفولة  لييلأمييوميية 

ل�سالح اأطفال اليمن.
اإن هذه  العام للمجل�س  وقالت الرمي عبداهلل الفل�سي االأمن 

اأبوظبي مول وبوابة ال�سرق  مت و�سع �سندوق جمع االألعاب يف 
اأ�سبوع  كل  يف  خمتلفن  ت�سوق  مركزي  يف  ال�سندوق  و�سيو�سع 
االأطييفييال يف  اإىل  بها  التربع  �سيتم  التي  االألييعيياب  حيث �سرت�سل 
اليمن. ودعت يف ختام ت�سريحها االأطفال اإىل التربع باالألعاب 
الإخوانهم اأطفال اليمن، كما دعت اأولياء اأمور االأطفال لت�سجيع 
اأبنائهم على تنفيذ هذه املبادرة االإن�سانية التي وجهت بها �سمو 
اأم االإمارات والتي تعد امتدادا ملبادراتها االإن�سانية املتعددة التي 

نفذت يف دولة االإمارات ودول العامل االأخرى.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

راأ�س  النعيمي قائد عام �سرطة  اللواء علي عبد اهلل بن علوان  ا�ستقبل 
القائد وفد  نائب  العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي  اخليمة، بح�سور 
مدير  احلب�سي  علي  حممد  برئا�سة  واالإنييقيياذ  للبحث  الوطني  املييركييز 
اإدارة العمليات يف املركز وبح�سور املدراء العامون وكبار �سباط القيادة 
�سبل  الطرفان  ناق�س  حيث   ، واالإنييقيياذ  للبحث  الوطني  املركز  وممثلي 
التي  التفاهم  مييذكييرة  على  بيينيياءاً  امليي�ييسييرتك  والتن�سيق  الييتييعيياون  تعزيز 
جتمع اجلهتان يف جمال �سرعة اال�ستجابة يف خمتلف احلاالت الطارئة، 
واخلطط والربامج وامل�ساريع التدريبية والتن�سيق االإعلمي وعددا من 

املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك املدرجة على جدول االأعمال.
اللزمة  اال�ستعدادات  ومناق�سة  ا�ستعرا�س  االجتماع،  خييلل  مت  حيث 

الأغيييرا�يييس الييتييدريييب وقيييييا�ييس �ييسييرعيية اال�ييسييتييجييابيية يف مييواجييهيية الكوارث 
الطبيعية ورفع اجلاهزية، والتن�سيق الدائم ل�سمان اال�ستعداد والتاأهب 
ملواجهة اأي طارئ حمتمل م�ستقبًل، واإ�ستعرا�س �سجل املخاطر وموقف 

خطط اال�ستجابة.
وياأتي االجتماع �سمن ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية الهادفة اإىل �سمان 
اجلاهزية ملواجهة االأحييداث، واأثنى اللواء علي عبد اهلل بن علوان على 
اجلهود التي يبذلها املركز الوطني للبحث واالإنقاذ والدور الذي يقوم 
راأ�س  �سرطة  حر�س  موؤكداً  الداخلية..   وزارة  ا�سرتاتيجية  دعم  يف  به 
اخليمة على تعزيز ال�سراكة وتطوير اآليات التعاون امل�سرتك مع املركز 
ملواجهة  اجلاهزية  ورفع  اال�ستعداد  ل�سمان   ، واالنقاذ  للبحث  الوطني 
خلل  من  الفريق  بييروح  العمل  اأهمية  على  تاأكيداً  باأنواعها  االأحيييداث 

تعزيز التن�سيق امل�سرتك بن كافة اجلهات املعنية.

االأكرث تاأثرا بالكوارث الطبيعية وتداعيات التغري املناخي والتكيف معها، 
كما �سيح�سر االجتماع عدد من �سانعي ال�سيا�سات الذين يقودون التغيري يف 
هذا املجال حول العامل، مثل ميغيل اأريا�س كانتي، مفو�س االحتاد االأوروبي 
احلا�سرين  القرار  و�سانعي  الييوزراء  جانب  واإىل  والطاقة.  املناخي  للعمل 
ي�سارك نخبة من كبار اخلرباء واملخت�سن  “اجتماع اأبوظبي للمناخ”،  يف 
اأجل املناخ يف العامل، مثل املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية،  بالعمل من 
الدكتور تيدرو�س اأدهانوم غيربي�سو�س الذي و�سع معاجلة االآثار ال�سحية 
للتغري املناخي �سمن االأولويات الرئي�سية اخلم�س ملنظمة ال�سحة العاملية، 
تركيز  اإطييار  ويف  للمناخ.  اأبوظبي  اجتماع  رئي�سي يف  بييدور  �سي�سهم  والييذي 
بنت  �سما  معايل  تقوم  ال�سباب،  م�ساركة  على  للمناخ”  اأبوظبي  “اجتماع 
اإىل جانب مبعوثة  ال�سباب  ل�سوؤون  دولة  وزيييرة  املزروعي  فار�س  بن  �سهيل 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  “ اجتماع  فعاليات  اأبوظبي  العا�سمة  يف  “االأحد”  اليوم  تنطلق 
و�سناع  امل�ستوى  رفيع  م�سوؤول   1000 على  يزيد  ما  مب�ساركة   “ للمناخ 
قرار وخرباء عاملين لر�سم ملمح ال�سيا�سات واملبادرات وحتديد م�سودات 
القرارات التي �سيتناولها جدول اأعمال “ قمة االأمم املتحدة للمناخ “ التي 
�ستعقد يف نيويورك �سبتمرب املقبل. وياأتي االجتماع - الذي ي�ستمر يومن 
- بتعاون بن دولة االإمارات ممثلة يف وزارة التغري املناخي والبيئة، ومنظمة 
االأمم املتحدة ممثلة يف االأمن العام للمنظمة اأنطونيو غوتريي�س. وت�سمل 
قائمة ال�سخ�سيات العاملية امل�ساركة يف االجتماع عددا من الوزراء وامل�سوؤولن 
احلكومين يف اأوروبا واآ�سيا واأمريكا اجلنوبية واأفريقيا، وعددا من الدول 

بيياإدارة حلقة  ويكراماناياك،  لل�سباب، جايثما  املتحدة  لييلأمم  العام  االأميين 
نقا�س �سمن فعاليات اليوم االأول من “اجتماع اأبوظبي للمناخ«. من جهته 
قال معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة : 
“ بال�سراكة مع االأمم املتحدة، ت�ست�سيف عا�سمتنا مناق�سات اأ�سا�سية هامة 
حول اخلطوات التالية التي ينبغي على �سناع القرار حول العامل اتخاذها 
م�سارا  للمناخ”  اأبوظبي  “اجتماع  �سيحدد  كما  املناخي،  التغري  ملواجهة 
واملرحلة  �سبتمرب،  يف  �ستقام  التي  للمناخ”  املتحدة  االأمم  “قمة  الأعييمييال 
 “ الييزيييودي:  واأ�ييسيياف  باري�س«.  اتفاق  ملقررات  العاملي  التنفيذ  من  التالية 
اأن تولينا م�سوؤولية تنظيم احلوار العاملي حول العمل من اأجل املناخ ياأتي 
كتاأكيد على املكانة البارزة التي حتتلها دولة االإمارات يف جمال العمل من 
اال�ستدامة عامليا، و�سيمثل هذا احلدث من�سة متميزة  املناخ وحتقيق  اأجل 

اأمام  املناخي  التغري  تاأثريات  ملواجهة  املتوا�سلة  الدولة  جهود  ال�ستعرا�س 
من  واملخت�سن  واخليييرباء  ال�سيا�سية  الييقيييييادات  ميين  املتميزة  النخبة  هييذه 
الو�سيلة  هييو  امليي�ييسييرتك،  اجلماعي  العمل  اأن  واأكيييد  الييعييامل«.  اأنييحيياء  خمتف 
االأر�ييس حاليا، وال�سبيل الإيجاد  الذي يهدد كوكب  االأهم  التحدي  ملواجهة 
اإحلاحا يف ع�سرنا«.  االإن�سانية  االأزمييات  اأكرث  االأن�سب لواحدة من  احللول 
جتدر االإ�سارة اإىل اأن جدول اأعمال “اجتماع اأبوظبي للمناخ” الذي ي�ستمر 
من  وعيييددا  امل�ستوى،  رفيعة  مناق�سات  خم�س  يت�سمن  يومن  مييدى  على 
الداعية للعمل  العاملية  ال�سخ�سيات  اأبرز  التي جتمع بن  العامة  اجلل�سات 
اأف�سل  حتديد  اإىل  املقررة  واجلل�سات  املناق�سات  و�ستهدف  املناخ.  اأجييل  من 
الطرق املتاحة ملعاجلة وجتنب االآثار الكارثية املحتملة للتغري املناخي على 

كوكب االأر�س وموارده و�سكانه، والعمل على التكيف معها.

انطلق التمرين الأول للتحالف الأمني الدويل »ISALEX19« يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

مب�ساركة 50 ممثل   »ISALEX19« ينطلق اليوم “االأحد” التمرين االأول للتحالف االأمني الدويل 2019 
تكتيكية  فييرق  عن  ممثلن  جانب  اىل  الييدويل  االأمني  التحالف  ت�سكل  التي  الييدول  من  القانون  اإنفاذ  جهات  عن 

.»EOD« ووحدات التدخل ال�سريع واالإعلم واالت�ساالت والدفاع املدين والتخل�س من املتفجرات
مت  التي  واالإجييييراءات  واال�سرتاتيجيات  االأدوات  وتقييم  الفرق  جاهزية  الختبار  واقعية  جتربة  التمرين  ويعد 

تطويرها من قبل دول التحالف االأمني الدويل ب�سكل م�سرتك منذ انطلق التحالف عام 2017.
ي�سار اإىل اإن التحالف االأمني الدويل الذي انطلق يف اأبوظبي 2017 يعد جمموعة عمل دولية ملواجهة اجلرمية 
املنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خلل م�ساريع تعاونية وعرب تبادل اخلربات يف املمار�سات 
املطبقة يف هذه الدول.. وي�سم حاليا ت�سع دول هي “ االإمارات العربية املتحدة، اجلمهورية الفرن�سية، واجلمهورية 
االإيطالية ومملكة البحرين واململكة املغربية ومملكة اإ�سبانيا وجمهورية ال�سنغال، وجمهورية �سنغافورة وجمهورية 

�سلوفاكيا«.
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اأخبـار الإمـارات

دراجة  بيين  حيييادث  بييوقييوع  يفيد 
ومييركييبيية، وعييلييى اليييفيييور حتركت 
دوريييييييييييات الييي�يييسيييرطييية و�ييييسيييييييييارات 
 ، اليييبيييلغ  ميييكيييان  اإىل  االإ�يييسيييعييياف 
وفاة  تبن  االأوىل  املعاينة  وبعد 
اليي�ييسييخيي�ييس االآ�ييييسيييييييييوي ميييتييياأثيييراآ 
باإ�ساباته البليغة، ومت نقل اجلثة 
للم�ست�سفى  االإ�ييسييعيياف  بوا�سطة 
لت�سليمها لذويها الإمتام  متهيداآ 
االأ�سول  ح�سب  الييدفيين  مييرا�ييسييم 
املييتييبييعيية، فيييييمييا مت حتيييوييييل ملف 
املخت�سة  اجليييهيييات  اإىل  احليييييادث 
القانونية  االإجيييراءات  ال�ستكمال 

اللزمة.

املهنين  جميع  يكون  اأن  يجب  اأنييه 
اليوم  جراحة  مراكز  يف  ال�سحين 
اأخ�سائين  اأو  ا�ست�سارين  الييواحييد 
اأن يكون هناك دائما طبيب  ويجب 
للمراكز  اجليييراحييية  اأثييينييياء  تييخييدييير 
ذوي الفئات« B ،CM ،C » حيث 
واأطباء  االأطيييبييياء  جميع  عييلييى  حييتييم 
التخدير واملمر�سات العاملن على 
تدريب  لديهم  يييكييون  اأن  اجلييراحيية 
املتقدم  القلب  اإنعا�س  �سهادة  عملي 
املتقدم  الييقييلييب  اإنييعييا�ييس  �ييسييهييادة  اأو 
اخلدمات  نييطيياق  ح�سب  لييلأطييفييال 
وتنفيذ احلد االأدنى من االإجراءات 
يف  الكفاءة  على  للحفاظ  ال�سنة  يف 
جمال عملهم. و�ستخ�سع اجراءات 
التخدير  اأطييبيياء  تراخي�س  جتديد 
املفعول  �ييسييارييية  �ييسييهييادة  تييقييدمي  اإىل 
بييهييذا اليي�ييسييدد حيييييث �ييسيييييقييوم قطاع 
الييتيينييظيييييم اليي�ييسييحييي بييتييقييدمي خطة 
الإعادة تقييم كفاءة اأطباء التخدير 
تواجد  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستقبل  يف 
ميييراكيييز جراحة  الييطييبييي يف  امليييديييير 
امتيازات  الإ�يييسيييدار  اليييواحيييد  اليييييوم 
اخلدمات  ليينييطيياق  وفييقييا  �ييسييريييرييية 
ال�سريري  االمتياز  وي�سمل  املقدمة 
على �سبيل املثال امل�ستوى التدريبي 
ال�سريرية  واليييكيييفييياءة  لييلييمييهيينييييين 
وتقييم  للعلج  النهائية  والنتائج 

�سكاوى املر�سى.
وبالن�سبة للمجال الثالث “اخلدمات 
مييييروان  اليييدكيييتيييور  اأفيييييياد  املقدمة” 
ال�سحي  التنظيم  قييطيياع  بييياأن  امليييل 
العمليات  قييائييميية  مبيييراجيييعييية  قييييام 

اجلراحية ح�سب نوع مراكز جراحة 
اليييييييوم الييييواحييييد وذليييييك لييلييحييد من 
واأكد  املمار�سة..  و�سوء  الييتييجيياوزات 
اجلراحي  الفريق  من  يتوجب  اأنييه 
التحقق  بقائمة  االلييتييزام  ب�سرورة 
من �سلمة االجراء اجلراحي قبل 
والتي  الييعييمييلييييية اجليييراحييييييية  وبييعييد 
املمار�سات  اأفيي�ييسييل  ميين  جييييزءا  تييعييد 
اجلراحية اإ�سافة اىل التقيد مب�سار 
مبراكز  املقدمة  ال�سحية  الرعاية 

جراحة اليوم الواحد.
املييجييال الرابع  اأنييييه مت يف  اأكييييد  كييمييا 
والتطوير  للتحديث  خ�سع  اليييذي 
“التوثيق والتفتي�س” اإعداد قائمة 
رئي�سيا  مييوؤ�ييسييرا   20 حيييوايل  ت�سم 
اأ�سهر  ثيييلثييية  كيييل  االأداء  لييتييقييييييييم 
ال�سحي.  التنظيم  قطاع  قبل  ميين 
لتقييم  البيانات  هييذه  و�ست�ستخدم 
خميييياطيييير مييييراكييييز جييييراحيييية اليييييييوم 
الواحد التخاذ االإجييراءات اللزمة 
ييي�ييسييمييل ذلك  قيييد  اأنيييييه  اإىل  ميي�ييسييريا 
اإ�سدار  على �سبيل املثال ال احل�سر 
انذارات اأو ا�سدار نقاط �سوداء على 
الرتخي�س املهني اأو اإلغاء ترخي�س 
مهني اأو اإغلق اخلدمات اجلراحية 
بيياالإ�ييسييافيية اإىل  بييالييكييامييل  املييركييز  اأو 
و�يييسيييع خيييطييية لييلييتييفييتييييي�ييس الييييييدوري 
املتكرر الذي ي�سمل الزيارات خلل 
اأيام االأ�سبوع واأيام العطل الر�سمية 
على مدار ال�ساعة معلنة اأو مفاجاأة 
وذلك ل�سمان جودة خدمات مراكز 
ول�سمان  اليييواحيييد  اليييييييوم  جيييراحييية 

�سلمة املر�سى.

القانونية  امليي�ييسييائييليية  يف  وقيييوعيييه 
التام  االلييييتييييزام  اإىل  ودعيييياهييييم   ،
للحفاظ  بها  والعمل  بالتعليمات 
اأكرث  وجعلها  الييطييرق  اأمييين  على 

اأماناآ . 
قيادة  اأهيييمييييييية  عيييليييى  �يييسيييدد  كيييميييا 
منها  الهوائية  �ييسييواء  الييدراجييات 
ب�سورة  قيادتها  اإىل   ، النارية  اأو 
ال�سحيحة  اأميياكيينييهييا  عييرب  اآميينيية 
ولي�س على الطرق الرئي�سية مع 
مراعاة اتخاذ االإجراءات الوقائية 
مييييين ليييبييي�يييس اخليييييييييوذة والييي�يييسيييرتة 
املنا�سب  واحلييييذاء  الييفييو�ييسييفييورييية 
لها وغييريهييا ميين االأميييور الهامة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اجلن�سية  اآ�ييسيييييوي  �سخ�س  تيييويف 
يبلغ من العمر 31 عاماآ متاأثراآ 
تعر�س  اأن  بعد  البليغة  بجروحه 
قيادته  اأثييييينييييياء  دهيييي�ييييس  حليييييييادث 
ليييدراجيييتيييه اليييهيييوائييييييية يف اإحييييدى 
الطرق باإمارة راأ�س اخليمة ، من 
�سخ�س  يقودها  كان  مركبة  قبل 
خليجي اجلن�سية يبلغ من العمر 

39 عاماآ . 
ال�سم  اأحييييمييييد  الييعييميييييد  ونيييا�يييسيييد 

املييييييرور  اإدارة  مييييدييييير  الييينيييقيييبيييي 
العامة  بييييييييييياالإدارة  والييييييدوريييييييات 
القيادة  يف  املييركييزييية  لييلييعييمييليييييات 
 ، راأ�ييييس اخليييييميية  الييعيياميية ل�سرطة 
عييلييى �سرورة  اليي�ييسييائييقيين  جييميييييع 
اليييقيييييييادة االآميييينيييية خييا�ييسيية خلل 
نيييظيييراآ لتدين  الييليييييلييييية  اليييفيييرتة 
، واحلر�س على  الروؤية  م�ستوى 
االنييتييبيياه لييلييطييريييق جيييييييداآ وعدم 
بيييغيييريه حييتييى ال تقع  االنيي�ييسييغييال 
احليييييييوادث ومييييا ييينييتييج عيينييهييا من 
اإ�سابات بليغة اأو وفيات وبالتايل 

ويف هذا اجلانب اأو�سح الدكتور املل 
اأنه ميكن فقط ملراكز جراحة اليوم 
» توفري   C  « الييفييئيية  مييين  اليييواحيييد 
ي�سمح  وال  العام  التخدير  خدمات 
جلميع مراكز جراحة اليوم الواحد 
اأو  االأ�ييسييحيياء  املر�سى  مبعاجلة  اإال 
اأمرا�س  املر�سى الذين يعانون من 
اأنييييه يييجييب عليهم  بيي�ييسيييييطيية بييحيييييث 
نقل  لكيفية  خا�سة  ترتيبات  و�سع 
احلاالت الطارئة تتوافق مع خدمات 
يطلب  كيييميييا  دبيييييييي..  يف  االإ�ييييسييييعيييياف 
يف  ال�سحين  املهنين  جميع  ميين 
مراكز جراحة اليوم الواحد توثيق 
اجيييراءات حيياالت الييطييوارئ ل�سمان 
واأ�سار  للأف�سل.  التطور  اإمكانية 
اإىل اأنه مل يعد ي�سمح ملراكز جراحة 
اليوم الواحد باإجراء تقييم ما قبل 
العمليات يف مراكز خمتلفة منوها 
اإجراء  يجب  املثال  �سبيل  على  باأنه 
العمليات  قبل  مييا  تقييمات  جميع 
يح�سل  اأن  ويييجييب  املييركييز  نف�س  يف 
املر�سى على فرتة تهدئة قبل تاريخ 
اأنه علوة على  اإىل  اجلراحة الفتا 
ال�سحي  التنظيم  قييطيياع  قييام  ذلييك 
واأجهزة  االأدويييييية  قييائييميية  بتحديث 
تكون  اأن  ييييجيييب  اليييتيييي  اليييييطيييييوارئ 
الطوارئ  حيييياالت  الإدارة  مييتييوفييرة 
امل�ست�سفيات. ويجب  اإىل  قبل نقلها 
اليييييوم الواحد  على مييراكييز جييراحيية 
تييقييدمي دليييييل عييلييى �ييسيييييانيية جميع 
وفيما  الطبية.  واالأجييهييزة  املييعييدات 
“املهنين  اليييثييياين  بيياملييجييال  يييتييعييلييق 
املل  اليييدكيييتيييور  اأكيييييد  ال�سحين” 

•• دبي- وام:

اأعمال  بييدبييي  ال�سحة  هيئة  اأنييهييت 
حتييديييث وتييطييوييير مييعييايييري مراكز 
العاملة يف  الييواحييد  اليييييوم  جييراحيية 
اأف�سل  تييطييبيييييق  ييي�ييسييميين  دبييييي مبيييا 
املييييمييييار�ييييسييييات اليييطيييبييييييية واليييقيييواعيييد 
ويكفل  عامليا  بها  املعمول  واالأ�سول 
ال�سحي  املييينييياخ  نييفيي�ييسييه  اليييوقيييت  يف 
االأكرث ماأمونية واخلدمات الطبية 
عيييالييييييية اجليييييييودة مبييييا يييحييقييق ر�سا 
املر�سى و�سعادة املتعاملن مع هذه 

املراكز واملرتددين عليها.
اأعيييلييين ذليييك الييدكييتييور ميييييروان املل 
التنظيم  لقطاع  التنفيذي  املييدييير 
اليي�ييسييحيية بدبي  هيييييئيية  اليي�ييسييحييي يف 
والتطوير  الييتييحييديييث  اأن  مو�سحا 
بالغة  رئي�سة  اأربييعيية جمييياالت  طييال 
االأهمية فيما يتعلق مبراكز جراحة 
اليوم الواحد وهي املن�ساأة ال�سحية 
واخلدمات  اليي�ييسييحييييين  واملييهيينييييين 

املقدمة والتوثيق والتفتي�س.
تنفذ  بدبي  ال�سحة  هيئة  اإن  وقييال 
التطويرية  امل�سارات  من  جمموعة 
املن�ساآت  كييييفيييياءة  مييي�يييسيييتيييوى  ليييرفيييع 
بن  ميييين  واأن  دبيييييي  يف  اليي�ييسييحييييية 
املن�ساآت  يييلييزم  مييا  االإجييييييراءات  هيييذه 
باحل�سول على االعتمادات الدولية 
التي تعزز من ثقة املتعاملن جتاه 
والعيادات  وامليييراكيييز  امليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات 
املتخ�س�سة وما توفره هذه املن�ساآت 

من خدمات نوعية.
العديد  اتخذت  الهيئة  اإن  واأ�ييسيياف 

اللوائح  لييتييعييزيييز  االإجيييييييييراءات  مييين 
جراحة  مييراكييز  بيي�ييسيياأن  التنظيمية 
اليييييييييوم اليييييواحيييييد لييتييحيي�ييسيين جييييودة 
و�يييسيييلمييية اليييرعيييايييية اليي�ييسييحييييية يف 
املراكز  اأن  اإىل  الفيييتيييا  دبييييي  اإمييييييارة 
العبء  تقليل  فييعييال يف  بيييدور  تييقييوم 
على  واأنييه  امل�ست�سفيات  على  الواقع 
باملائة   70 فيييياإن  الييعيياملييي  اليي�ييسييعيييييد 
اجلراحية  الييعييمييليييييات  جييميييييع  مييين 
“جراحة  اإطييار  اإجراوؤها يف  قد يتم 
“العمل  ميين  بييدال  الواحد”  اليييييوم 
اجلييييراحييييي داخيييييل امليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات “ 
ال�سحية  املييوؤ�ييسيي�ييسييات  فيييياإن  ولييذلييك 
ال�سحة  هيئة  بينها  وميين  العاملية 
متوا�سل  وب�سكل  دائما  تعمل  بدبي 
التي  والنظم  املعايري  تطوير  على 

حتكم املمار�سات الطبية .
اأن قطاع  واأ�ييسييار الييدكييتييور املييل اىل 
الييي�يييسيييحيييي ومييييين خلل  الييتيينييظيييييم 
ال�سحية  واملعايري  ال�سيا�سات  اإدارة 
الييتييابييعيية لييه اأنييهييى حتييديييث معايري 
مييييراكييييز جييييراحيييية اليييييييييوم الييييواحييييد 
..مو�سحا اأنه بالن�سبة ملا مت حتديثه 
وتطويره من معايري تخ�س املجال 
ف�سيتم  ال�سحية  “املن�ساأة  االأول 
جراحة  مييراكييز  تراخي�س  ت�سنيف 
اليوم الواحد اىل اأربع فئات تخدير 
»،A، B ،،C-M C » وهذا يعني 
اأن كل فئة من فئات مراكز جراحة 
اليوم الواحد �ستكون مقيدة بدرجة 
تخدير  واأدويييييييييية  مييعييييينيية  تيييخيييديييير 
حمددة ونوع اخلدمات واالإجراءات 

املقدمة فيها.

الييدورة حفّزت منت�سبيها نحو  اأن 
املقرتحات  من  جمموعة  تقدمي 
قيمة  �ستعزز  الييتييي  الييتييطييويييرييية، 
راأ�س  ب�سرطة  العمل  يف  الت�سامح 
اخليمة واملجتمع معاً، ما كان له 

طيب االأثر.

امل�ستوى  وتقييم  عليها،  ترتبت 
الذي حققته �سرطة راأ�س اخليمة 
اأهمية  مييوؤكييدة  الت�سامح،  دعييم  يف 
ومعتقداتهم  االآخيييريييين  احييييرتام 
وثقافاتهم واحلر�س على احلوار 
بالذكر،  اجلييدييير  االآخيييير.  وتقبل 

الت�سامح، فقامت بدورها بتقدمي 
املبادرات  خلله  متناولة  عر�س 
التي قدمتها �سرطة راأ�س اخليمة 
عام  مييين  االأول  اليينيي�ييسييف  خييييلل 
هذه  واأهييييداف  الت�سامح2019، 
املبادرات، والنتائج االيجابية التي 

•• راأ�س اخليمة _ الفجر: 

اختتم معهد تدريب �سرطة راأ�س 
دورة  بيييرنييياميييج  امييي�يييس   - اخليييييميية 
)الت�سامح يف بيئة العمل( االأوىل 
�سرطة  م�ستوى  على  نوعها  ميين 
راأ�س اخليمة، من حيث امل�سمون 
الييييهييييادف اليييييذي حتييمييلييه اليييييدورة 
االإ�سرتاتيجية  دعيييم  يف  املييتييمييثييل 
اأعييليينييهييا �ساحب  الييتييي  الييوطيينييييية 
اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
 “  2019 اأطلق �سمّوه عام  حن 
يف دولة االإمارات “ عاماً للت�سامح 
االإمارات  دوليية  تر�سيخ  بهدف   “
وتاأكيداً  للت�سامح،  عاملية  عا�سمة 
باعتبارها  الييتيي�ييسييامييح  قيمة  عييلييى 

م�ستداماً.  ميييوؤ�يييسييي�يييسييييييياً  عييييمييييًل 
وتخريج  اخلييتييامييي  احلييفييل  �سهد 
الدكتور  اليييعيييقيييييييد  امليينييتيي�ييسييبيين، 
معهد  مدير  البكر  حممد  نا�سر 
اخليمة،  راأ�ييييييس  �ييسييرطيية  تيييدرييييب 
الييييذي اأ�يييسييياد بييييدورة الييتيي�ييسييامييح يف 
اإحدى  اإياها  معترباً  العمل  بيئة 
املييتييفييردة واملتميزة  الييييدورات  اأهيييم 
التي عقدها معهد تدريب �سرطة 
راأ�س اخليمة خلل العام اجلاري 
2019، نظراً لكونها حتمل روؤية 
لدولة  الوطنية  االإ�سرتاتيجية 
الطرح  خيييييلل  ميييين  االإمييييييييييييارات، 
املثمر والبناء املتميز الذي يحمل 
الت�سامح  مفاهيم  ميين  جمموعة 
وطرح اأمثلة ومقرتحات تعزز من 
الت�سامح يف بيئة العمل املوؤ�س�سي، 

من  جمموعة  تقدمي  عن  ف�سًل 
الهادفة  التطويرية  املييقييرتحييات 
اإىل تعميق قيم الت�سامح واحلوار 
وتييقييبييل االآخيييييير واالنيييفيييتييياح على 
تنعك�س  مبييا  املختلفة  الييثييقييافييات 
املجتمع  عييلييى  االإيييجييابييييية  اآثيييييياره 
العقيد  واأ�ييييسيييياد  عيييامييية.  بيي�ييسييورة 
الييبييكيير، بجهود  نييا�ييسيير  الييدكييتييور 
�سبيعان  اهلل  عييبييد  اأحييمييد  املييقييدم 
التدريبية  الييربامييج  ق�سم  رئي�س 
الت�سامح   ( دورة  حمييا�ييسيير   –
�ساهم  اليييييذي   ) الييعييمييل  بيييييئيية  يف 
بييدوره كمحا�سر متميز يف جناح 
بييرنييامييج الييييدورة الييتييدريييبييييية، من 
دعم  جييهييوده على  تكري�س  خييلل 
واقع  الت�سامح يف  ثقافة  وتطوير 
العمل، وحثه ملنت�سبي الدورة على 

بيئة  املوؤ�س�سي  العمل  بيئة  جعل 
االحرتام  على  وقييائييميية  منفتحة 
ونيييبيييذ الييتييطييرف وتييقييبييل االآخييييير، 
ثقافة  تيير�ييسيييييخ  اأهيييمييييييية  مييييوؤكييييداً 
مييفيياهيييييم وقيم  ونييي�يييسييير  احليييييييوار 
وال�سلم  والييتييعيياييي�ييس  الييتيي�ييسييامييح 
كان  �ييسييواًء  امل�ستويات  جميع  على 
ذليييك بيين زميييلء الييعييمييل، اأو بن 
اأو  اأو اجليييييريان،  االأمُ�ييييسييييرة،  اأفيييييراد 
ّمال، اأو �سمن و�سائل التوا�سل  العمُ
املجتمع  مييييع  اأو  االجييييتييييميييياعييييي، 

ب�سورة عامة.
وحيير�ييس حمييا�ييسيير اليييييدورة، على 
املهارات  ميين  الييعييديييد  ا�ييسييتييخييدام 
بربنامج  ترتقي  التي  واالأ�ساليب 
الييدورة، ليفتح بذلك باب احلوار 
والييييتييييعيييياون مييييع الييينيييقيييييييب مييييوزة 

الربامج  فيييرع  مييدييير  اخليييابيييوري 
ال�سرطة  بيييييييييييياإدارة  امليييجيييتيييميييعييييييية 
املجتمعية – ع�سو فريق الت�سامح 
لت�سيف  اخليييييميية،  راأ�يييس  ب�سرطة 
منت�سبي  اإىل  خيييربتيييهيييا  بييعيي�ييس 
فريق  يف  ع�سوة  ب�سفتها  اليييدورة 

 »الت�شامح يف بيئة العمل« تنهي اأعمالها 

وكيل وزارة العدل يفتتح دورة املتدربني الق�شائيني لـ»وكلء نيابة«
•• ال�سارقة -وام:

افتتح �سعادة امل�ست�سار �سلطان را�سد املطرو�سي القائم باأعمال 
مبعهد  الق�سائين”  “املتدربن  دورة  الييعييدل  وزارة  وكيييييل 
التدريب الق�سائي بال�سارقة بح�سور امل�ست�سار دكتور حممد 
حممود الكمايل مدير عام املعهد. وي�سارك يف الدورة احلالية 
الق�سائين  املتدربن  من   13 كامل  عييام  ملييدة  ت�ستمر  التي 
اإىل  اليييدورة  تق�سيم  مت  حيث  نيابة”  “وكلء  تاأهيلهم  يتم 
الق�سائي،  باملعهد  اأكادميية  منها  اثنن  درا�سية  ف�سول   4
وعجمان.  ال�سارقة  يف  االحتادية  العامة  بالنيابات  وف�سلن 
للمتدربن  كلمته  يف  املطرو�سي  را�سد  �سلطان  �سعادة  ونقل 
يف افتتاح الدورة حتيات وتقدير معايل �سلطان �سعيد البادي 

للن�سمام  املر�سحن  ميين  املييواطيينيية  للكفاءات  الييعييدل  وزيييير 
اليييدورة  اأن  مييوؤكييدا  بييالييدوليية،  الق�سائية  ال�سلطة  الأعيي�ييسيياء 
الق�سائية،  حياتهم  م�سار  يف  االأويل  اخلييطييوة  تعد  احلالية 
بكل ما حتويه من معارف وخربات ق�سائية علمية وعملية، 
يتلقونها على اأيدي اأف�سل املدربن والق�ساة املتخ�س�سن يف 
جمالهم، واأن املتدربن �سيوؤهلون للن�سمام الأجيال حملت 
اإياهم قيادتنا  اأولتها  التي  اأهًل للثقة  اأمانة عظيمة، وكانوا 

الر�سيدة وجمتمع االإمارات.
الد�ستور،  يحرتموا  بيياأن  ميينا  �سيق�سمون  اأنهم  اإىل  واأ�ييسييار 
اإىل  املتدربن  داعيا  والقانون،  وير�سوا قواعد احلق والعدل 
وااللتزام،  والق�سائية،  القانونية  املعارف  نهل  احلر�س على 
ليقدموا ح�سيلة ثرائهم القانوين خلدمة العدالة والقانون 

بالدولة. ومن املقرر اأن ت�سهد الدرا�سات العملية للمتدربن 
�سري العمل يف النيابة العامة حتى �سدور احلكم، مع االأخذ 
الطب  مثل  التحقيق  بعمل  املرتبطة  اجلييوانييب  االعتبار  يف 
ال�سرعي وم�سرح اجلرمية، وزيارة املن�ساأت العقابية والتفتي�س 
اجلرمية،  م�سرح  يف  العامة  النيابة  اأع�ساء  ومرافقة  عليها، 
النيابة، وكيفية  اأر�سيف  املختلفة يف  الق�سايا  واالطلع علي 
والتطبيق  الييتييحييقيييييق،  واإجييييييراءات  اليي�ييسييبييط،  حمفظة  عييمييل 
الدرا�سات  ت�سمل  باملعهد وغريها، كما  درا�سته  ملا مت  العملي 
االإجرائية  املييييواد  الييقيي�ييسييائييي  الييتييدريييب  مييعييهييد  اليينييظييرييية يف 
التحقيق  وكيفية  االإلكرتونية،  واملراقبة  واملدنية،  اجلزائية 
االأحوال  قانون  املرتبطة مثل  املواد  اإيل  اإ�سافة  الق�سايا،  يف 

ال�سخ�سية.

وفاة قائد دراجة هوائية ده�شاآ براأ�ص اخليمة

»�شحة دبي« تعلن عن معايري جديدة لإدارة اأن�شطة مراكز جراحة اليوم الواحد

افتتاح عيادات ال�شعودي الأملاين يف جمريا 
دبي ل�سمان  امل�ست�سفى يف  ب�سكل ممتاز مع  العيادة  مت  دمج 
اإمكانية الو�سول اإىل مر�سانا و تقدمي رعاية �سحية عالية 
العيادة  اأن  اإىل  م�سرية  الطبية.  املمار�سات  بيياأحييدث  اجلييودة 
تقدم جمموعة وا�سعة من التخ�س�سات الطبية مبا يف ذلك 
الطب الباطني ، طب االأ�سرة ، طب الن�ساء والتوليد  ، طب 
االأ�ييسيينييان ، جييراحيية الييعييظييام ، االأنييييف واحليينييجييرة ، اجلراحة 
 ، البولية  امل�سالك  جراحة   ، العيون  وجييراحيية  طب   ، العامة 
الطبية  والتحاليل  املخترب    ، االأ�سعة   ، اجللدية  االأمييرا�ييس 
لتقدمي  للأ�سرة  متكاملة  عيادة  يجعلها  مما  العام  والطب 
ال�سكنية  للمنطقة  والوقائية  االأولية  اخلدمات  اأنييواع  كافة 
املحيطة مبا يتما�سى مع روؤية هيئة ال�سحة يف دبي بتعزيز 
رمي   الدكتورة  نوهت  كما   . واالأويل  الوقائي  العلج  مفهوم 
الثقة  لبناء  دائما”  “ت�سعى  االأمليياين  ال�سعودي  اأن جمموعة 
 ، البداية  اإال  هي  ما  جمريا  عيادة  و  ومر�سانا  عملئنا  مع 
حيث تخطط املجموعة الفتتاح املزيد من العيادات يف جميع 
احتياجات  لتلبية  املييقييبييليية،   القليلة  اليي�ييسيينييوات  يف  االإميييييارات 
املجتمع كما اأن موقع العيادات اجلديدية يف منطقة �سياحية 
العرب مما  وبرج  بيت�س هوتيل  مكتظة مقابل فندق جمريا 
العامة والوقائية والطارئة  ي�سهل تقدمي اخلدمات الطبية 
لنزالء املنتجعات ال�سياحية وخا�سة ان العيادات متوحة 24 

�ساعة كافة ايام اال�سبوع. 

•• دبي-الفجر:

مركز  اأول  االأمليياين  ال�سعودي  م�ست�سفيات  جمموعة  اأطلقت 
جمرية  طييريييق    3 �سقيم  ام  يف  منف�سل   تخ�س�سي  طييبييي 
 .2019 يونيو   25 يف  هوتيل   بيت�س  جمريا  فندق  مقابل 
هيئة  رئي�س  القطامي  حميد  مييعييايل  بح�سور  االفييتييتيياح  مت 
ال�سحة بدبي والدكتور مروان املل املدير التنفيذي لقطاع 
التنظيم ال�سحي و الدكتورة رمي عثمان الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة م�ست�سفيات ال�سعودي االأملاين يف االإمييارات العربية 
رئي�س  القطامي  حميد  معاليه  حتدث  جهته  ومن  املتحدة. 
اأن الهيئة تقدر  “ اأكد معاليه  هيئة ال�سحة يف دبي  قائل: 
الدور الكبري الذي يقوم به القطاع ال�سحي اخلا�س يف دبي، 
�سواء  القطاع  هييذا  ي�سهدها  التي  التو�سعات  اأعييمييال  وتثمن 
م�ستوى  اأو  واأعييدادهييا  الطبية  املن�ساآت  حجم  م�ستوى  على 
االإيجابية  التناف�سية  �سمن  توفريها  يتم  الييتييي  اخلييدمييات 
بيين )احلييكييومييي واخليييا�يييس(، والييتييي ت�سب يف خييدم املجتمع 
جممع  بيياأن  عثمان  رمي  الييدكييتييور  قالت  امليير�ييسييى.  وم�سلحة 
عيييييييادات اليي�ييسييعييودي االأملييييياين �ييسييتييوفيير خييدميياتييهييا عييلييى مدار 
اأيام االأ�سبوع لتلبي جميع احتياجات الرعاية  ال�ساعة طوال 
جودة  ذات  �سحية  رعاية  �ستتيح  اأنها  كما  للأ�سرة،  ال�سحية 
عالية للمر�سى املقيمن يف جمريا وما حولها. و اأ�سافت اأنه 

االإ�سابة  حيييدة  ميين  تخفف  الييتييي 
حقيقين  �ييسييركيياء  يييكييونييوا  واأن   ،
لرت�سيخ  امليي�ييسييئييولييييية  حتييمييل  يف 
ثييقييافيية اليي�ييسييلميية املييييرورييييية من 
بيي�ييسييرورة االلتزام  الييوعييي  خييلل 
بييالييقييواعييد امليييروريييية املييعييمييول بها 
، متمنياآ  اليييدولييية  ميي�ييسييتييوى  عييلييى 

ال�سلمة للجميع . 
حمد  النقيب  ي�سري   ، وتف�سيلآ 
علي ال�سحي مدير فرع التحقيق 
وتخطيط احلييوادث بيياإدارة املرور 
راأ�س اخليمة  والدوريات ب�سرطة 
ال�ساعة  عييينيييد  بيييييلغ  ورود  اإىل 
7:45 م�ساء اأم�س االأول اجلمعة 

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره  
تتقدم 

اأ�شرة دار الفجر لل�شحافة والطباعة والن�شر 
بخال�ش العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل الزميل 

عبداملنعم يحيى
بوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل والدة زوجته

احلاجة فوزية عثمان النمريي 
�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيده بوا�سع رحمته 

وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

احلو�سني  حممد  جمال  الدكتور  �سعادة  بحث 
الطوارئ  الإدارة  الييوطيينييييية  الهيئة  عيييام  مييدييير 
اأم�س  اأبوظبي  يف  مبكتبه  والييكييوارث  واالأزميييات 
املتحدة  باململكة  الداخلية  وزارة  ميين  وفييد  مييع 
بييرئييا�ييسيية اليي�ييسيييييد كيييييفيين جييويييل - الييييذي يزور 
التعاون  عييلقييات  تعزيز  �سبل   - حاليا  الييدوليية 

وال�سراكة يف جمال  اخلييربات  وتبادل  امل�سرتك 
اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث والعديد من 

املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك.
وتناول اللقاء االطلع على منظومة الطوارئ 
يف دوليييييية االإمييييييييييارات واآلييييييييية ميييواجيييهييية حيييياالت 
الييطييوارئ واالأزمييييات والييكييوارث وفييق م�ستويات 

الطوارئ املعتمدة.
الربامج  وتيينييظيييييم  اإقيييامييية  اإىل  الييلييقيياء  وتييطييرق 

والتمارين امل�سرتكة لرفع اجلاهزية واال�ستعداد 
للتعامل الناجح مع حاالت الطوارئ واالأزمات 

املختلفة.
وت�سارع  بالتطور  جييويييل  كيفن  ال�سيد  واأ�ييسيياد 
الرائدة  واالإجنيييييازات  ال�ساملة  التنمية  وتيييرية 
واملتميزة التي ت�سهدها دولة االإمارات يف جميع 
الييقييطيياعييات احليييييوييية مبيييا فيييييهييا قييطيياع االأمييين 
الييتييحييتييييية وبيييييدور الهيئة  واليي�ييسييلميية والييبيينييييية 

وو�سع  واجلاهزية  اال�ستعداد  رفع  يف  امللمو�س 
حاالت  �سيناريوهات  جلميع  املنا�سبة  اخلطط 

الطوارئ واالأزمات والكوارث.
حيي�ييسيير الييلييقيياء مييين اجليييانيييب اليييربييييطييياين دان 
الهيئة  جانب  وميين  تورتبول  ومييارثييا  جالنجر 
نائب  ال�سام�سي  اأرحييمييه  حمييمييد  �سيف  �ييسييعييادة 
اإدارات  اإىل عدد من مييدراء  اإ�سافة  العام  املدير 

الهيئة.

•• دبي-الفجر:

زار وفد من وزارة الدفاع يف االإمارات العربية 
املتحدة، برئا�سة العميد الركن املهند�س م�سبح 
يف  اال�ست�سراف  فريق  رئي�س  الزحمي،  غييامن 
الوزارة، مركز ا�ست�سراف امل�ستقبل ودعم اتخاذ 
الييقييرار يف �سرطة دبيييي، بييهييدف االطيييلع على 
واأبرز  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  املركز يف  منهجية 

البحوث والدرا�سات العلمية ال�سادرة.
العميد  الييدفيياع،  وزارة  وفييد  ا�ستقبال  يف  كييان 
بن  يو�سف  الييرحييميين  عبد  اهلل  عبد  الييدكييتييور 
�سلطان، مدير املركز يف �سرطة دبي، وعدد من 
وذلك  اجلانبن،  كل  من  واالأفيييراد  ال�سباط 
يف اإطار بحث �سبل التعاون مع وحدات العمل 
مواجهة  على  القدرة  لتعزيز  الييدفيياع،  بييوزارة 
التطلعات  وحتييقيييييق  اليييراهييينييية،  اليييتيييحيييدييييات 

وحلول  مبييييبييييادرات  واخليييييييروج  امليي�ييسييتييقييبييلييييية، 
ابتكارية، اإىل جانب اإطلع وزارة الدفاع على 
اأبرز اأن�سطة وبرامج املركز، ومنهجيات عمله.

عبد  الدكتور  العميد  اللقاء، رحب  بداية  ويف 
اهلل عبد الرحمن يو�سف بن �سلطان، بالعميد 
والوفد  الزحمي،  غامن  م�سبح  مهند�س  ركن 
الييزائيير املييرافييق لييه، مييوؤكييدا على حر�س مركز 
القرار،  اتيييخييياذ  ودعييييم  امليي�ييسييتييقييبييل  ا�ييسييتيي�ييسييراف 
التابعة  التنظيمية  الوحدات  اإحدى  باعتباره 
ل�سرطة دبي، على التعاون مع جميع الهيئات 
واليييدوائييير بييالييدوليية يف الييعييديييد ميين املجاالت 
واالأن�سطة، ومنها اجلانب العلمي يف جماالت 
باملجال  املتعلقة  والييدرا�ييسييات  البحوث  اإعيييداد 
التنبئية،  الييتييقييديييرات  واإعيييييداد  اال�ييسييتيي�ييسييرايف، 
لل�ست�سراف  امليييتيييوقيييعييية  االأبيييييعييييياد  وحتييييديييييد 
�سلطان،  بيين  العميد  وا�ستعر�س  امل�ستقبلي. 

خلل  اال�ست�سرافية  الييروؤييية  احليي�ييسييور  اأميييام 
الروؤية  تت�سمن  الييتييي  اليييقيييادمييية؛  اليي�ييسيينييوات 
خلل  من  املركز  ا�سرتاتيجية  اإىل  باالإ�سافة 
االأ�سلوب الذي ي�سمن توفري امل�ساندة الكاملة، 
والدعم ال�سامل واملتكامل ملتخذ القرار، وذلك 
والتنبوؤات  والبحوث  الدرا�سات  الإعييداد  وفقا 
واملبادرات  واالأفكار  الييروؤى  وطرح  امل�ستقبلية، 
االإبداعية التي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف تطوير 

وحت�سن االأداء املوؤ�س�سي.
واأو�ييييسييييح الييعييميييييد بييين �ييسييلييطييان، بييييياأن املركز 
ليييدييييه كييييفيييياءات تييخيي�ييسيي�ييسييييية يف اليييعيييدييييد من 
والبحثية،  االأمنية،  امل�ستقبل  علوم  جميياالت 
واال�ست�سرافية، التي تعمل على اإر�ساء املناهج 
التدريبية  الييدورات  وتنظم  املتطورة،  العلمية 
تاأهيل  خييللييهييا  ميين  ميييكيين  الييتييي  امل�ستحدثة 
الع�سرية،  التطورات  مع  للتعامل  املتدربن 

اليييراهييينييية، ميييوؤكيييدا عييلييى �سرورة  وامليي�ييسييكييلت 
النهو�س  �سبيل  يف  امل�سرتكة  اجلييهييود  تفعيل 
باجلانب االأمني اال�ست�سرايف، الذي يعدُّ املحور 
مل�ستقبل  اجلميع  اإليييييه  ي�سعى  الييذي  االأ�ييسييا�ييس 
العامة  القيادة  عليه  تعمل  مييا  وهييذا  م�سرق، 
ل�سرطة دبي، التي ت�سعى دائماً لتقدمي اأف�سل 
اخلييدمييات، ودعيييم جييهييود الييرامييييية اإىل تنمية 
االأمنية،  املييعييارف  واإثييييراء  العلمية،  الييقييدرات 
اأهمية  ملا لذلك من  املعرفية،  املهارات  و�سقل 

يف االرتقاء باالأداء ال�سرطي.
ويف ختام الزيارة تقدم العميد الركن م�سبح 
الدفاع،  وزارة  وفيييد  رئييييي�ييس  الييزحييمييي،  غيييامن 
بجزيل ال�سكر والتقدير ملدير مركز ا�ست�سراف 
امل�ستقبل ودعم اتخاذ القرار، وكافة العاملن 
فيه على حفاوة اال�ستقبال والرتحيب، مقدراً 

ومثمناً ذلك يف �سوء التعاون امل�سرتك.

•• عجمان-وام:

نهيان  اآل  مييبييارك  بيين  نهيان  ال�سيخ  معايل  قييدم 
وزير الت�سامح وال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي 
لل�سوؤون  عجمان  حيياكييم  ال�سمو  �ساحب  ممثل 
االإداريييييييية وامليييالييييييية واليي�ييسيييييخ حمييمييد بييين حميد 
والتنمية  االإحييي�يييسييياء  دائيييييرة  رئييييي�ييس  الييقييا�ييسييمييي 
�سعادة  اإىل  العزاء  واجييب  ال�سارقة  يف  املجتمعية 

عبداهلل اأمن ال�سرفاء امل�ست�سار بديوان �ساحب 
ال�سمو حاكم عجمان يف وفاة املغفور لها زوجته 

وذلك مبجل�س العزاء مبنطقة م�سريف.
ال�سيخ حممد بن نهيان  العزاء  كما قدم واجييب 
بن مبارك اآل نهيان وال�سيخ من�سور بن اإبراهيم 
املييعييل وعييييدد مييين اليي�ييسيييييوخ وميييعيييايل حمييمييد بن 
الوزراء  جمل�س  �سوؤون  وزير  القرقاوي  عبداهلل 
وامليي�ييسييتييقييبييل وميييعيييايل عييبييدالييرحييميين بييين حممد 

ومعايل  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزييير  العوي�س 
امليييزروعيييي وزير  فييار�ييس  فيييرج  بيين حمييمييد  �سهيل 
الدكتور عبداهلل بن  الطاقة وال�سناعة ومعايل 
البنية  تييطييوييير  وزيييير  النعيمي  بلحيف  حمييمييد 
متيم  خلفان  �ساحي  الفريق  ومييعييايل  التحتية 
نائب رئي�س ال�سرطة واالأمن العام بدبي و�سعادة 
اآل  بيين حمد  بيين علي  بيين عييبييداهلل  ال�سيخ خييالييد 
الدولة  ليييدى  الييبييحييرييين  ممييلييكيية  �ييسييفييري  خليفة 

القائد  ال�سام�سي  اليييزري  �سيف  الييلييواء  و�ييسييعييادة 
العام ل�سرطة ال�سارقة وعدد من وجهاء واأعيان 
وكبار  واملقيمن  املواطنن  ميين  وجييمييوع  الييبييلد 
بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  واأعيييرب  ال�سخ�سيات. 
مبارك اآل نهيان وال�سيوخ والوزراء واملعزون عن 
العلى  اهلل  داعيين  وموا�ساتهم،  عزائهم  خال�س 
القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته ويلهم 

اأهلها ال�سرب وال�سلوان.

•• دبي-الفجر:

حماية  اإدارة  مييدييير  اأهييلييي،  حممد  عيييارف  العميد  افتتح 
الطفل واملراأة يف االإدارة العامة للحقوق االإن�سان يف �سرطة 
دبييي، دورة تدريبية بعنوان  نييادي �سباط �سرطة  دبييي، يف 
جمال  يف  للعاملن  الطفل”،  مييع  التحقيق  “اأ�ساليب 
ذات  العامة  واالإدارات  ال�سرطة  مراكز  كافة  يف  التحقيق 
التحقيق  اأ�ساليب  الكفاءة يف  ال�سلة، بهدف رفع م�ستوى 
�سد  العنف  اأ�سكال  على  والتعرف  الطفل،  مع  واالت�سال 
التحقيق مع  الييعيياملييييية يف جميييال  واملييمييار�ييسييات  االأطيييفيييال، 

االأطفال.
اإن �سرطة دبي تعمل ب�سكل م�ستمر  العميد عييارف،  وقال 
املجاالت  كافة  واملمار�سات يف  املعايري  اأف�سل  على تطبيق 
ومنها جمال حماية الطفل، وتنظم ب�سكل دائم الدورات 
له من  ملا  بهذا اجلانب،  املتعلقة  العمل  وور�ييس  والندوات 
اأهمية بالغة على االأ�سرة، والتي هي نواة املجتمع وركيزته، 
للعاملن يف هذا  الييوعييي  ميي�ييسييتييوى  زيييييادة  بييهييدف  وذلييييك 
املحا�سرات،  اأن  واأو�سح،  عييام.  ب�سكل  وللمجتمع  القطاع، 
واالأ�ساليب  والعلوم  باملعارف  املحققن  تزويد  اإىل  تهدف 
مع  التحقيق  يف  ت�ساعدهم  الييتييي  ال�سحيحة  واالأدوات 

الطفل بطريقة ناجحة، واطلعهم على التجارب العاملية، 
احلرفية،  من  عيياٍل  مب�ستوى  مهامهم  اأداء  من  ليتمكنوا 

وهو ما يعزز االأمن واحلماية للطفل.
واأ�سار العميد عارف اإىل اأن الدورة تت�سمن اأربعة حماور، 
االت�سال  ومييهييارات  االأطييفييال،  العنف �سد  اأ�ييسييكييال  وهيييي: 
الييدول يف  الطفل، وممار�سات  للعاملن يف جمال حماية 
جمال التحقيق مع الطفل، وحمور املقارنة بن ممار�سات 
�ييسييرطيية دبيييي يف جميييال التحقيق مع  الييييدول وممييار�ييسييات 
رمي  امل�ست�سارة  من  كل  املحا�سرات  هذه  ويقدم  االأطفال، 

عبيدات، واالأ�ستاذة �سحى بلعبيد.

�شرطة دبي تنظم دورة اأ�شاليب التحقيق مع الأطفال

وزارة الدفاع تّطلع على جتربة �شرطة دبي يف ا�شت�شراف امل�شتقبل

نهيان بن مبارك وال�شيوخ يعزون يف وفاة زوجة 
عبداهلل ال�شرفاء

•• دبي -وام:

اأكد معايل نا�سر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�سرية والتوطن رئي�س جممع 
كليات التقنية العليا، اأهمية ال�سراكة الفاعلة بن قطاع التعليم وقطاعات العمل 
املختلفة ملا ي�ساهم يف اإعداد كفاءات وطنية وفق تطلعات �سوق العمل ومبا يواكب 
الذي  اخلا�س  القطاع  اأهمية  اىل  م�سريا  فيه..  احلادثة  واملتغريات  التطورات 
تعزز  التي  املبادرات  ودعم  التوطن  �سيا�سات  ر�سم  ا�سرتاتيجيا يف  �سريكا  ميثل 

فر�س تدريب وتوظيف املواطنن يف هذا القطاع الهام.
املهنية  االأكييادمييييييات  اإطيييلق  العليا  التقنية  كليات  اإعيييلن  مبنا�سبة  ذلييك  جيياء 
املتخ�س�سة ب�سراكة ثلثية بن الكليات وعدد من �سركات القطاع اخلا�س ووزارة 
املوارد الب�سرية والتوطن ك�سريك رئي�سي وداعم لهذه االأكادمييات التي تهدف 
لتوفري الكفاءات الوطنية املطلوبة ل�سوق العمل يف القطاعن العام واخلا�س ، 

مبا يدعم ا�سرتاتيجية التوطن.
التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�سام�سي  عبداللطيف  الدكتور  �سعادة  وقع  حيث 
16 �سركة من كربى �سركات القطاع اخلا�س التي  العليا، اتفاقيات تعاون مع 
“قطاع  و  اللوج�ستية”  “العمليات  اأكادمييتي  اإطييلق  الكليات يف  �ستتعاون مع 
التجزئة”، بح�سور �سعادة منى وليد القائم باأعمال وكيل وزارة املوارد الب�سرية 
والتوطن ل�سوؤون التوطن، وممثلي �سركات القطاع اخلا�س وفريق عمل كليات 

التقنية امل�سرف على االأكادمييات.
وقال معايل نا�سر بن ثاين الهاملي اأن تاأ�سي�س االأكادمييات املهنية جاء تنفيذا 
ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اإطلق �ساحب  القيادة احلكيمة مع  لتوجيهات 
“رعاه اهلل” ،  الييوزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم 

“النهج اجلديد” لكليات التقنية العليا والذي ت�سمن توجيهات �سموه بتاأ�سي�س 
م�ساراتهم  تعديل  يف  الراغبن  املوظفن  تدعم  متخ�س�سة  مهنية  اأكادمييات 
الوظيفية مبا يرفد قطاعات احليوية بالدولة بالكفاءات التي تتمتع مبهارات 
2031 التي تهدف  امل�ستقبل، كما يتما�سى مع ا�سرتاتيجية الت�سغيل الوطنية 
امل�ستجدات  باآخر  دراييية  على  تكون  والتي  املوؤهلة  بالكوادر  العمل  �سوق  لرفد 
القوى  يف  التوطن  ن�سبة  رفييع  يدعم  ومبييا  املطلوبة،  واملييهييارات  التكنولوجية 

العاملة و تعزيز برامج التعلم مدى احلياة.
الوطنية  الكفاءات  تاأهيل  دعم  هو  التعاون  هذا  الهدف من  اأن  معاليه  واأ�ساف 
ال�سراكة،  الييوزارة الإجناح هذه  ، موؤكدا دعم  للتعامل مع متغريات �سوق العمل 
القائمة على اأ�سا�س “التعليم التطبيقي “ الذي �ستقدمه كليات التقنية العليا 
من خلل االأكادمييات املهنية، و�سيكون “القطاع اخلا�س” القوة الداعمة التي 
�ست�ساهم يف توجيه االأكادمييات املهنية نحو جناح اأهدافها من خلل خرباتهم 

بواقع �سوق العمل وم�ستجداته املهارية والوظيفية.
االإمييارات و�سوق  داناتا  العاملية وجمموعة  دبي  “ موانئ  املوقعة هي  وال�سركات 
�سلهوب  للت�سميم وجمموعة  دبي  االإميييارات وحي  بريد  احلييرة وجمموعة  دبي 
واأباريل  اأزادا وجمييمييوعيية الليي�ييس  وجيييييوردانييو وجمييمييوعيية  الييطيياييير  وجمييمييوعيية 

.»UPSو DHL و GMG و�سديقي القاب�سة و
احتفاء  هييو  اللقاء  هييذا  اأن  ال�سام�سي  عبداللطيف  الدكتور  اأو�ييسييح  جانبه  ميين 
ب�سراكة ثلثية االأطراف جتمع وزارة املوارد الب�سرية والتوطن وكليات التقنية 
لدعم  والعاملية،  املحلية  اخلا�س  القطاع  �سركات  �سركة من كربى  و16  العليا 
اإنطلقة قوية للأكادمييات املهنية املتخ�س�سة التي تاأتي �سمن “خطة اجليل 
الرابع” لكليات التقنية العليا وفق روؤى وتوجهات القيادة احلكيمة،حيث تدعم 

املهارات  باكت�ساب  الوظيفي  م�سارهم  تعديل  الراغبن  املوظفن  االكادمييات 
الثورة  عيين  الناجتة  الوظيفية  املييتييغييريات  ظييل  يف  العمل،  �ييسييوق  يتطلبها  الييتييي 
ال�سناعية الرابعة والنمو املذهل يف الذكاء اال�سطناعي، وتوقع اختفاء وظائف 
اأمام  جميعا  ت�سعنا  التحديات  فهذه  اأخيييرى،  وظييائييف  وظييهييور  االأمتييتيية  نتيجة 
لتاأ�سي�س  تخطط  الكليات  اأن  واأو�سح  للم�ستقبل«.  الكفاءات  “متكن  م�سوؤولية 
لدعم  ال�سراكة  هييذه  تيياأتييي  واليييييوم  خمتلفة،  بقطاعات  تتعلق  اأكييادمييييييات  عييدة 
�ستبداأ  التجزئة” والتي  اللوج�ستية” و” قطاع  “العمليات  اأكادمييتي  اإطييلق 
التي  جتريبية  دفعة  اأول  مع   2019 املقبل  �سبتمرب  مطلع  فيهما  الدرا�سة 
اأكادميية، و�سيتم تر�سيحهم من قبل  �ست�سم 40 دار�سا بواقع 20 دار�سا يف كل 
�سركات القطاع اخلا�س التي وقعت اليوم مع الكليات، وقد مت ت�سميم الربامج 
الدرا�سية وما ترتبط به من مهارات تطبيقية بالتعاون مع معهد جنوب األربتا 
للتكنولوجيا بكندا، والذي يتمتع بخربات عاملية يف جمال التعليم املهني، واليوم 
تعزز الكليات اإنطلقة هذه االأكادمييات بال�سراكة مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�س، 
مبا يدعم التعليم املدمج ببيئة العمل الذي يحقق التكامل بن اجلانب التعليمي 
واجلانب العملي املرتبط ب�سقل مهارات املتعلم من خلل التدريب والتطبيق يف 
باالأداء  املهارات ويرتقي  �سيعزز  التحديات، والذي  الفعلية وخو�س  العمل  بيئة 
ملخرجات  ن�سل  العمل  وبيئة  التعليم  بيين  ال�سراكة  وبييهييذه  االحييرتافييييية،  اىل 
معدة باحرتافية وعلى جاهزية عالية للعمل دومنا حاجة للتاأهيل املتاأخر بعد 

االلتحاق ب�سوق العمل«.
ويهدف التعاون مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�س اىل اال�ستفادة منهم كبيوت خربة 
على دراية دائمة مبتغريات وم�ستجدات �سوق العمل ومتطلباته من التخ�س�سات 
واملعارف واملهارات الوظيفية، وبالتايل �سيقدموا ا�ست�ساراتهم للكليات مبا يدعم 

االأكادمييات،  �سمن  الييدار�ييسيين  املييواطيينيين  للطلبة  والييتييدريييب  املعرفة  تطوير 
املعتمدة  ال�سروط واالآليات  االأكادمييات �سمن  للدرا�سة يف  وتر�سيح موظفيهم 
مع  والييتييعيياون  العمل،  �سوق  بييواقييع  املرتبط  املييدمييج  التعليم  لدعم  باالإ�سافة   ،
ال�سركاء احلالين للكليات، وكذلك دعم توفري ور�س عمل ومتحدثن خمت�سن 

يف املجاالت التي ت�ستهدفها االأكادمييات.
وقالت خديجة ب�ستكي املديرة التنفيذية حلي دبي للت�سميم ان التعاون مع كليات 
التقنية العليا يتيح لنا تبادل اخلربات واملعارف يف جماالت التدريب والتطوير 
املييبييدعيين االإميياراتييييين على رييييادة االأعييمييال يف جماالت  بييهييدف ت�سجيع  وذليييك 
الت�سميم واالأزياء وجتارة التجزئة، باالإ�سافة اىل تعزيز فر�سهم الوظيفية يف 
هذا القطاع املتنامي. واأ�سافت “ ن�ستثمر يف العمل مع خمتلف ال�سركاء الذين 
االإلهام  ت�سجيع  يف  بفاعلية  ي�سهمون  والذين  م�سرتكة،  اأهييداف  معهم  تربطنا 
واالبتكار يف حي دبي للت�سميم ونوؤمن باأن جهودنا تعزز مكانة دبي كوجهة رائدة 
يف الت�سميم والفنون والثقافة«. وقال عبيد حممد القطامي املدير التنفيذي 
التجاري بالوكالة ملجموعة بريد االإمارات، “ اإننا فخورون بالتعاون مع كليات 
التقنية العليا، وياأتي ذلك انعكا�سا ملبادرات احلكومة الر�سيدة يف اإعداد الكوادر 
الوطنية املوؤهلة يف قطاع التجزئة واللوج�ستي، ونحن يف بريد االإمارات موؤمنون 
ب�سرورة اال�ستثمار يف جمال التعليم من اأجل تطوير قوة عاملة وطنية تتمتع 
االإمييارات اىل  بريد  “ نتطلع يف  وقييال  للم�ستقبل«.  اللزمة  واملهارات  بالكفاءة 
واللوج�ستي،  الربيدي  القطاع  واملعارف يف  باخلربات  الدرا�سن  الطلبة  تزويد 
كما ن�سعى ل�سم اخلريجن منهم اىل فريق عمل املجموعة، وبالنظر اىل تطور 
على  االإماراتي  ال�سباب  نحث  الدولة،  يف  امل�ستمر  ومنوها  االإلكرتونية  التجارة 

اغتنام الفر�س التي تتيحها االأكادمييات«.

كليات التقنية العليا تطلق »الأكادمييات املهنية املتخ�ش�شة« ب�شراكة ثلثية مع »القطاع اخلا�ص« ووزارة »التوطني«

»الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ« تبحث التعاون
 مع اململكة املتحدة
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة -وام:

حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بيين  �سامل  بيين  عييبييداهلل  ال�سيخ  �سمو  رعيياييية  حتييت 
ال�سارقة، �سهد ال�سيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي رئي�س مكتب �سمو احلاكم، 
االعاقة  لذوي  ال�ساد�س  الدويل  العلمي  اأعمال موؤمتر خورفكان  انطلق  ام�س 
والرتبية البدنية املعدلة والذي ينظمه نادي خورفكان للمعاقن بالتعاون مع 
االحتاد الدويل للن�ساط البدين املعدل، وجمل�س ال�سارقة الريا�سي، واأكادميية 
ال�سرياتون  فندق  يف  وذلييك  “درا�سا”،  الريا�سة  علوم  اأن�سطة  وتطوير  بحث 
للأداء  التنظيم  احييتييواء  ميين  االإعيياقيية  لييذوي  “الريا�سة  �سعار  حتييت  بال�سارقة 

االأمثل«.
ا�ستهل احلفل بعزف ال�سلم الوطني لدولة االإمارات ثم تلوة اآيات بينات من 
جمل�س  رئي�س  القا�سمي  حممد  بن  �سقر  لل�سيخ  كلمة  عقبها  احلكيم،  الذكر 
ال�سارقة الريا�سي رئي�س اللجنة العليا املنظمة للموؤمتر قدم يف م�ستهلها اأ�سمى 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  واالمتنان  ال�سكر  اآيييات 
دعم  من  �سموه  يقدمه  ما  على  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
الريا�سين يف خمتلف  والأبنائه  االإمييارة  يف  الريا�سي  للقطاع  متكاملة  ورعاية 

االأندية الريا�سية يف اإمارة ال�سارقة.

واأ�سار رئي�س جمل�س ال�سارقة الريا�سي اإىل اأن املوؤمتر اأ�سبح حدثا دوليا مهما 
يف جماالت مناق�سة ما يخ�س ريا�سة ذوي االإعاقة ومب�ساركة نخبة من �سناع 
القرار واخلرباء والباحثن، ويتطلع حل�سوره واال�ستفادة من جل�ساته الكثري 

من العاملن يف هذا القطاع.
اأن اللجنة العليا املنظمة للموؤمتر  ولفت ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي اإىل 
واقعنا  مييع  يتنا�سب  مبييا  جل�ساته  وحمييياور  املييوؤمتيير  �سعار  اختيار  على  حر�ست 
احلايل واالأهداف املو�سوعة، والتطور الذي حققته اإمارة ال�سارقة يف االهتمام 

بذوي االإعاقة وواقعهم الريا�سي وما ت�سبو اإليه يف امل�ستقبل.
اإىل  والتقدير  بال�سكر  الريا�سي  ال�سارقة  رئي�س جمل�س  ويف ختام كلمته توجه 
خورفكان  نييادي  اإدارة  جمل�س  واأع�ساء  للموؤمتر  املنظمة  العليا  اللجنة  اأع�ساء 
للمعاقن، وجميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الراعية للموؤمتر، وجميع و�سائل االإعلم 
على ما يقدموه من دعم اإعلمي له، متمنيا من املوؤمترين اخلروج بالعديد من 
تطوير قطاع  الكبري يف  االأثيير  لها  ويكون  التنفيذ  تكون حمل  التي  التو�سيات 
نائب  ر�سيد  بني  اأحمد  الييرزاق  الدكتور عبد  األقى  بعدها  االإعاقة.  ريا�سة ذوي 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة، ورئي�س اللجنة التنفيذية للموؤمتر، كلمة قدم فيها 
ال�سكر والتقدير اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة على ما يقدمه من اأجل دعم ورعاية ورفعة 

التي حتققت بف�سل دعم  الكبرية  ريا�سة ذوي االإعاقة، موؤكدا على االإجنييازات 
�سموه اللحمدود. واأ�سار اإىل اأن املوؤمتر ياأتي هذا العام بحلة جديدة ومفهوم 
الريا�سة  بعلوم  االرتقاء  بيياأدواره يف  القيام  وم�ساركته يف  العلمي  للبحث  اأ�سمل 
البدنية املعدلة، مما يجعل املوؤمتر ي�سم �سراكات مهمة على م�ستوى الباحثن 

من اجلامعات واملوؤ�س�سات االأكادميية املهتمة بريا�سة ذوي االإعاقة.
خورفكان  لنادي  اجلديد  املقر  عن  للموؤمتر  التنظيمية  اللجنة  رئي�س  وك�سف 
العام مبنحة كرمية و�سامية من �ساحب  افتتاحه هذا  �سيتم  والييذي  للمعاقن 
الريا�سية  واملن�ساأة  التخ�س�سي  اليينييادي  �سيكون  والييذي  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 

االأحدث واالأكرب واالأكرث تطورا للريا�سين يف خورفكان واملنطقة ال�سرقية.
واختتم حديثه م�سريا اإىل امل�ساركة الدولية يف املوؤمتر، حيث يح�سر اجلل�سات 
دول العامل، و11  خمتلف  من  االإعاقة  ذوي  ريا�سة  يف  وخمت�س  باحث   200
متحدثا من 14 دولة عربية واأجنبية، و�سيتم مناق�سة 48 بحثا علميا اأ�سيل 

مت اختيارها من كافة البحوث املقدمة للجنة.
بتكرمي  االفتتاح  حفل  نهاية  يف  القا�سمي  الرحمن  عبد  بن  �سامل  ال�سيخ  وقييام 

العلماء والباحثن امل�ساركن يف املوؤمتر.
خورفكان  نييادي  وم�سرية  جتربة  تناول  مرئيا  عر�سا  �ساهد  قد  احل�سور  وكييان 
ي�سمها،  التي  احلديثة  واملرافق  به،  يحظى  الذي  الكبري  واالهتمام  للمعاقن، 

اإىل جانب االإجنازات التي حققها اأبطال النادي يف املناف�سات الريا�سية املحلية 
والدولية خلل االأعوام ال�سابقة.

ويهدف املوؤمتر اإىل اإلقاء ال�سوء على اآخر امل�ستجدات املتعلقة باملجاالت املختلفة 
التعاون بن خمتلف  االإعاقة، ودعم  االأ�سخا�س ذوي  وريا�سة  البدنية  للرتبية 
على  والتعرف  والوطنية،  واالإقليمية  الدولية  الريا�سية  والهيئات  املنظمات 
امل�ستجدات  اآخيير  ومواكبة  االإعيياقيية،  ذوي  للريا�سين  ال�سحي  ال�سلوك  منيياذج 
التجديد  ثقافة  ن�سر  جانب  اإىل  وتطبيقاتها،  الريا�سة  بتكنولوجيا  املتعلقة 
والتميز، ودرا�سة ا�سرتاتيجيات االحتواء والدمج وال�سمول يف الرتبية البدنية 
اإعداد  �سبل  ومناق�سة  االإعيياقيية،  ذوي  للأ�سخا�س  الريا�سية  واالأن�سطة  املعدلة 

البطل الباراملبي العربي من االنتقاء اإىل االأداء االأمثل.
رئي�س  القا�سمي  حممد  بيين  �سقر  ال�سيخ  ميين  كييل  املييوؤمتيير  افتتاح  حفل  ح�سر 
جمل�س ال�سارقة الريا�سي، و�سعادة عي�سى هلل احلزامي االأمن العام للمجل�س، 
خورفكان  نييادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ر�سيد  بني  اأحييمييد  اليييرزاق  عبد  والييدكييتييور 
للمعاقن، واأع�ساء جمل�س االإدارة واللجنة التنظيمية العليا للموؤمتر، وعدد من 
امل�سوؤولن يف حكومة ال�سارقة، واالأندية الريا�سية بالدولة، واملهتمن بريا�سة 
والعلماء،  والباحثن  واالأكادميين  والعاملية،  العربية  االإعاقة واالحتييادات  ذوي 

واأجهزة االإعلم املحلية والعاملية.

•• دندي-وام:

للتعليم  مييكييتييوم  اآل  كييلييييية  احييتييفييلييت 
اأ�سكتلندا  يف  االول  امييي�يييس  اليييعيييايل 
حتيييت رعيييايييية �ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حمدان 
نائب حاكم دبي  اآل مكتوم  را�سد  بن 
بتخريج  الكلية  راعيييي  املييالييييية  وزيييير 
التعددية  لييربنييامييج  الي28  اليييييدورة 
برنامج   - القيادة  الثقافية ومهارات 
 8 بيييداأ يف  اليييذي  ال�سيفي  الييتييدريييب 
طالبة   67 مب�ساركة  احلييايل  يونيو 
وموؤ�س�سة  16 جامعة  وم�ساركة من 

من االإمارات وماليزيا.
ح�سر احلفل الذي اأقيم يف فندق اولد 
كور�س �سعادة من�سور عبداهلل خلفان 
اململكة  لييدى  الييدوليية  �سفري  بالهول 
بروف�ست  اليييليييورد  و�ييسييعييادة  املييتييحييدة 
دنييييدي و�سعادة  مييدييينيية  عييمييدة  اإييييييان 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�سايغ  مييريزا 
�سمو  مكتب  مييدييير  مييكييتييوم  اآل  كلية 
اآل مكتوم  را�ييسييد  بيين  حييمييدان  ال�سيخ 
الرقباين  حمييمييد  �ييسييعيييييد  وميييعيييايل 
الفجرية  حليياكييم  اخلييا�ييس  امل�ست�سار 
رئي�س جمل�س اأمناء جامعة الفجرية 
واللورد الدر م�ست�سار كلية اآل مكتوم 
عام  مدير  كمايل  الطيب  والدكتور 
التطوير االكادميي بوزارة الداخلية 
عيي�ييسييو جمييليي�ييس اأمييينييياء كييلييييية �سرطة 
ماليكا  واليييربوفييييييي�يييسيييورة  اأبيييوظيييبيييي 

املااليا  جامعة  رئي�س  نائبة  غيييازايل 
والربوفي�سور  االأكييادميييييية  لل�سوؤون 
التنفيذي  املييييدييييير  فييييواأ�ييييس  ايييييريييييك 
جلييامييعيية اليي�ييسييوربييون بيياأبييوظييبييي اإىل 
اجلامعات  وممثلي  م�سئولن  جانب 

واملوؤ�س�سات امل�ساركة.
وافييتييتييح اليييليييورد الييييدر احلييفييل وتلت 
الطالبة خولة ال�سنحاين من جامعة 
الييفييجييرية اآييييات ميين الييقييراآن الكرمي 
الطالبة  االجنليزية  اإىل  ترجمتها 
مرمي احلو�سني من موؤ�س�سة حمدان 
املتميز..  التعليمي  لييلأداء  را�سد  بن 
ال�سفري من�سور  وقام كل من �سعادة 
عبداهلل خلفان بالهول و�سعادة مريزا 

التخريج  �ييسييهييادات  بت�سليم  ال�سايغ 
للم�ساركات.

له  كلمة  يف  ال�سفري  �ييسييعييادة  واأعييييرب 
وقال  احلفل  حل�سوره  �سعادته  عيين 
العايل  للتعليم  مكتوم  اآل  كلية  اأن 
�سرح اأكادميي وتعليمي رائد مببادرة 
من �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 
مكتوم تعك�س روؤية �سموه تعليم املراأة 
وفتح  امل�ستقبل  يف  قيادية  وتاأهيلها 
م�سرية  يف  للرتقي  اأمامها  الفر�س 

احلياة.
واأ�ساف ان هذه الكلية متثل لبنة يف 
العلقات الطيبة بن دولة االإمارات 
املتحدة  واملييمييلييكيية  املييتييحييدة  الييعييربييييية 

ال�سيفي  التدريب  بربنامج  م�سيدا 
امل�ساركات  اليييطييياليييبيييات  ومبيي�ييسييتييوى 
حياتهن  فييى  الييتييوفيييييق  لييهيين  متمنيا 

امل�ستقبلية.
مدير  جابر  ابوبكر  الدكتور  والييقييى 
ان  فيها  قيييال  كلمة  مييكييتييوم  اآل  كلية 
ومنها  الييرا�ييسييخيية  وبييراجمييهييا  الكلية 
ومهارات  الثقافية  التعددية  برنامج 
بن  كييبييرية  �سمعة  اكت�سبت  الييقيييييادة 
وحققت  االإمييييياراتييييييييييية  اجلييييامييييعييييات 
اليينييجيياح الييكييبييري ويييرجييع الييفيي�ييسييل يف 
هذا النجاح اإىل �سمو ال�سيخ حمدان 
الكلية..  راعيييي  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين 
ل�سموه  والتقدير  ال�سكر  عن  معربا 

للكليه وحر�سه على تطوير  لدعمه 
لبناته  الييفيير�ييسيية  واتييياحييية  بييراجمييهييا 
برنامج  حل�سور  االإمييييارات  طييالييبييات 
عام  بدايته  منذ  الثقافية  التعددية 
ان روؤيته الثاقبة  .. م�سيفا   2003

حتققت فى جناح هذا الربنامج.
ال�سايغ  ميييييريزا  �ييسييعييادة  األيييقيييى  كييمييا 
كلمة اأ�سار فيها اإىل اأن يوم التخريج 
وللطالبات  للكلية  عظيمة  منا�سبة 
التدريب  بيييرنييياميييج  يف  املييي�يييسييياركيييات 
اأ�سابيع  الأربعة  ميتد  الييذي  ال�سيفي 
لق�ساء  اليييطييياليييبيييات  تيييتيييوجيييه  حيييييييث 
بايرلندا..  دبلن  يف  الييرابييع  االأ�سبوع 
مقدما الن�سح امل�ساركات باال�ستمرار 

القيادية..  مييهيياراتييهيين  تييطييوييير  يف 
اللتي  الييطييالييبييات  عيييدد  اأن  ميي�ييسييريا 
�ساركن يف برنامج التعددية الثقافية 
انطلقه  ميينييذ  اليييقيييييييادة  ومييييهييييارات 
م�ساركة   1400 حيييواىل   2003
روؤية  يوؤكد �سواب  اإجنيياز كبري  وهييو 
�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حيييميييدان بييين را�يييسيييد يف 

االهتمام بتعليم املراأة.
الكلية  نيابة  والتقدير  ال�سكر  ووجه 
دعمه  عيييليييى  �يييسيييميييوه  اإىل  وادارتيييييهيييييا 
جهوده  وعيييليييى  لييلييكييلييييية  امليييتيييوا�يييسيييل 
من  القادم  اجليل  لتطوير  الييدوؤوبيية 
واملييتييعييلييميين حمييليييييا وعامليا  الييعييلييميياء 
ميين خيييلل امليييبيييادرات الييعييديييدة التي 

يطرحها �سموه .
امل�ستقبلية  اخليييطيييط  اإىل  وا�ييييسييييار 
للكلية والتي ت�سمل م�ساقات ودورات 
جديدة ت�ستوعب مزيدا من الطلب 
الييدار�ييسيين والييتييعيياون مييع عييدد كبري 

من اجلامعات.
اآل  كلية  اأن  ال�سايغ  مييريزا  واأ�ييسيياف 
مييكييتييوم بيي�ييسييدد تييوقيييييع اتييفيياقييييية مع 
دنييدي وهييى خطوة مهمة يف  جامعة 
تعليمية  ككلية  الكلية  تطور  م�سرية 
مييييعييييرتف بيييهيييا واعييييتييييبييييارا ميييين 19 
برامج  طييرح  �سيتم  الييقييادم  �سبتمرب 
بيييياعييييرتاف جامعة  جيييدييييدة حتييظييى 
التمويل  يف  ماج�ستري  ت�سمل  دنييدي 

االإ�يييسيييلميييي واأيييي�يييسيييا ميياجيي�ييسييتييري يف 
االإ�سلمية  واليي�ييسييريفيية  الييتييمييويييل 
واليييتيييميييوييييل االإ�يييسيييلميييي واالأعييييمييييال 

الدولية.
ونيابة عن الطالبات �سكرت الطالبة 
االإمييييارات  ميين جامعة  املييهييريي  هند 
�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حييمييدان بيين را�ييسييد اآل 
اإتاحة  عييلييى  الييكييلييييية  راعيييييي  مييكييتييوم 
الطالبات  لبناته  الثمينة  الييفيير�ييس 
الييربنييامييج م�سيدة  بييهييذا  لييللييتييحيياق 
بتوفري  الييكييلييييية  الإدارة  بييتييوجيييييهيياتييه 
امل�ساركات من  لتمكن  املنا�سب  املناخ 
واأن�سطة  فييعيياليييييات  مييين  اال�ييسييتييفييادة 

الربنامج.

•• دبي-وام:

مطر  �ييسييعييادة  برئا�سة  واملييوا�ييسييلت  الييطييرق  هيئة  يف  املييديييرييين  جمل�س  اعتمد 
الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين مبادرة حتويل %90 من مركبات 
عام  بحلول  وكهربائية”  “هجينة  للبيئة  �سديقة  ملركبات  دبييي  يف  الليموزين 
2026 وهي املبادرة االأوىل من نوعها على م�ستوى العامل يف تبني حتويل �سبه 

كامل ملركبات الليموزين لتكون �سديقة للبيئة.
%65 من  فيياإن  �سنوات  �سبع  تنفيذها على مدى  �سيجري  التي  ووفقا للخطة 
كهربائية  مييركييبييات  و25%  “هايربد”  هجينة  �ستكون  الليموزين  مييركييبييات 
 20% 2020 ثم  وتت�سمن اخلطة رفع الن�سبة من %6 حاليا اإىل %10 يف 
 2023 %40 يف  لت�سل   2022 %30 يف  اإىل  ذلييك  بعد  ترتفع   2021 يف 
امل�ستهدفة  الن�سبة  حتقيق  و�سيكون   2025 يف   70% ثم  و%55 يف 2024 
املييبييادرة تنفيذا  “ تيياأتييي هييذه  الييطيياييير  �ييسييعييادة مطر  2026. وقيييال  يف   90%

لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” برت�سيد ا�ستخدام الطاقة يف الدولة 
نظرا الأهميتها لل�ستدامة البيئية ومل�ساريع التنمية مبختلف مكوناتها واإيجاد 
بيئة اآمنة ونظيفة وم�ستدامة ترتقي اإىل م�ستوى �سمعة ومكانة اإمارة دبي اإىل 
جانب تعزيز مبادرة حكومة دبي الرامية لطرح مركبات خ�سراء من اأجل بيئة 
اأكرث نظافة كما تاأتي يف اإطار خطة �ساملة لتقليل االنبعاثات الكربونية يف قطاع 
مركبات االأجرة والليموزين بن�سبة %2 وفقا ملتطلبات املجل�س االأعلى للطاقة 
لتحرير  نتيجة  اخلطوة  هذه  وتاأتي  االأخ�سر  االقت�ساد  نحو  والتحول  دبي  يف 
اأ�سعار الوقود وانخفا�س تكاليف دورة حياة املركبات الكهربائية والهجينة قيا�سا 

باملركبات العادية«.
واأ�ساف اأن عدد مركبات الليموزين يف اإمارة دبي يبلغ اأكرث من 6500 مركبة 
تقطعها  الييتييي  امل�سافة  متو�سط  ويييقييدر  �سركة   100 ميين  اأكيييرث  على  مييوزعيية 
من  طنا   44 من  اأكييرث  تنتج  بذلك  وهييي  يوميا  كم   400 بنحو  كل مركبة 

اأجرتها الهيئة على  اإن الدرا�سات التي  اإىل  االنبعاثات الكربونية �سنويا م�سريا 
ا�ستخدام  من  املايل  الوفر  اأن  اأظهرت  والهجينة  الكهربائية  املركبات  ا�ستخدام 
املركبات الكهربائية خلل دورة حياة كل مركبة يقدر باأكرث من 20 األف درهم 
األيييف درهيييم ومن   30 بيياأكييرث ميين  الهجينة  امليييايل للمركبات  الييوفيير  يييقييدر  فيما 
الناحية البيئية فاإن املركبات الكهربائية ال تنتج اأي انبعاثات كربونية �سارة يف 
حن ي�سهم ا�ستخدام املركبات الهجينة يف خف�س االنبعاثات الكربونية ال�سارة 

بن�سبة 40%.
اإطار  �ستقدم يف  الهيئة  اأن  املديرين  العام ورئي�س جمل�س  املدير  �سعادة  واأو�سح 
دعمها لو�سائل التنقل االأخ�سر حزمة من احلوافز ل�سركات الليموزين تتمثل يف 
خ�سم بن�سبة %25 من ر�سوم االمتياز ال�سهرية للمركبات الكهربائية يف العام 
للحافلت  املخ�س�سة  امل�سارات  با�ستخدام  الكهربائية  للمركبات  وال�سماح  االأول 

وزيادة عمر املركبات الكهربائية �سنتن مقارنة باملركبات التي تعمل بالوقود.
يذكر اأن هيئة الطرق واملوا�سلت اعتمدت خطة لتحويل %50 من مركبات 

االأجرة يف دبي اإىل مركبات هجينة “هايربد” بحلول عام 2021 وذلك يف اإطار 
نحو  والتحول  دبييي  يف  للطاقة  االأعييلييى  املجل�س  متطلبات  لتلبية  �ساملة  خطة 

االقت�ساد االأخ�سر.
مركبة  وتت�سمن اخلطة زيادة عدد مركبات االأجرة الهجينة يف دبي من 791 
وت�ستحوذ   2021 عييام  كهربائية  هجينة  مركبة   4750 اإىل   2016 عييام 
موؤ�س�سة تاك�سي دبي على العدد االأكرب من املركبات الهجينة الكهربائية بنحو 
2280 مركبة حيث تزيد ن�سبة املركبات الهجينة حاليا على %28 من حجم 

ا�سطول مركبات التاك�سي.
الت�سغيل التجريبي  اأول جهة يف املنطقة نفذت  وتعد هيئة الطرق واملوا�سلت 
مركبات  اأ�ييسييطييول  �سمن  والكهرباء  بييالييوقييود  تعمل  كهربائية  هجينة  ملركبات 
تلك  نتائج  واأظهرت   2011 2008 حتى عام  الفرتة من عام  تاك�سي دبي يف 
التجربة اجلدوى االقت�سادية والبيئية حيث بلغت ن�سبة الرت�سيد يف ا�ستخدام 

الوقود %30 وانخفا�س االنبعاثات الكربونية 30%.

•• اأبوظبي-وام: 

للطبيعة  العاملي  ال�سندوق  مع  بالتعاون  للطبيعة  االإمييارات  جمعية  اأ�سادت 
امل�ستوى  املناخ على  تغري  ملجابهة خماطر  املتوا�سلة  االإمييارات  دوليية  بجهود 

الدويل.
اأبوظبي  اجييتييميياع  الييدوليية ال�ست�سافة  ا�ييسييتييعييدادات  هيياميي�ييس  عييلييى  ذليييك  جييياء 
يف  يييقييام  اليييذي   2019 امليينيياخييي  للعمل  املييتييحييدة  االأمم  لقمة  التح�سريي 

العا�سمة اأبوظبي يوم غد االحد وي�ستمر حتى االأول من يوليو املقبل.
الييدول العربية املوقعة على  اأوائيييل  اأن دوليية االإميييارات من  واأكيييدت اجلمعية 
امل�ساركة يف اجلهود  الييذي يربز حر�سها على  االأميير  للمناخ  باري�س  اتفاقية 
العاملية للت�سدي ملخاطر تغري املناخ املحدقة بكوكب االأر�س.. واليوم تخطو 

االإمارات بالعامل خطوة جديدة �سمن اجلهود من خلل ا�ست�سافتها للوفود 
من خمتلف اأنحاء العامل القادمة اإىل العا�سمة اأبوظبي لبحث هذا التحدي 

العاملي الهام.
االإمارات  جمعية  عام  مدير  اللطيف  عبد  م�سطفى  ليلى  قالت  جهتها  من 
باجلهود  نرحب   “ “وام”..  االمييييارات  اأنييبيياء  لوكالة  ت�سريح  يف  للطبيعة 
على  امليينيياخ  تغري  مكافحة  جمييال  يف  االإميييييارات  دولييية  تبذلها  الييتييي  احلثيثة 
املتجددة  الطاقة  الأهيييداف  حتديدها  يف  ويتمثل  والييعييامل  املحلي  امل�ستوى 
وكفاءة الطاقة والنقل امل�ستدام وغريها باالإ�سافة اإىل م�ساركتها يف التوجه 
قرار  وجيياء  كوكبنا..  يهدد  الييذي  التحدي  هييذا  لتفاقم  حييد  لو�سع  العاملي 
االأمن العام للأمم املتحدة باختياره دولة االإمارات ال�ست�سافة هذا احلدث 

الهام ليوؤكد ذلك«.

االأر�س  ملوارد كوكب  العامل  ا�ستهلك  باأمناط  التفكري  اإىل حتمية  واأ�سارت 
واالإنتقال اإىل موارد الطاقة النظيفة واالعتماد عليها والتحول �سريعا اإىل 
االقت�ساد االأخ�سر وو�سع اخلطط واال�سرتاتيجيات احلكومية القادرة على 
حتقيق نتائج اأف�سل كما يجب اأن تزيد م�ساركة قطاع االأعمال ب�سكل فعال 
وحموري يف هذه اجلهود االأمر الذي �سيحقق لهم عائدا وربحا م�ستقبليا 
م�سمونا. واأ�سافت اإن االقت�ساد االأخ�سر يتوقع اأن يحقق منوا عامليا قدره 
تريليون دوالر و65 مليون فر�سة عمل جديدة بحلول 2030 وحتتل   26
االإمارات مكانة ممتازة متكنها من اال�ستفادة من تلك الفر�س م�سرية اىل اأن 
ما تقوم به االإمارات وما تخطط له يف هذا املجال �سيوؤمن م�ستقبل مزدهرا 

لنا جميعا و�سيحفظ اإرثنا الطبيعي املميز للأجيال القادمة.
“ اإن حكومتنا الر�سيدة قادت الطريق باال�ستثمار يف البنية التحية  وقالن 

م�ستقبل  �سن�سمن  بيد  يييدا  معا  العمل  يف  وباال�ستمرار  االبييتييكييارات  ودعييم 
م�ستداما لنا جميعا«. وتابعت “ لقد �سنف املنتدى االإقت�سادي العاملي التغري 
املناخي بن اأ�سد التحديات خطورة يف حياتنا ويوفر منتدى العمل املناخي 
لهذا  للت�سدي  وخططهم  ا�سرتاتيجياتهم  عن  للإعلن  للبلدان  الفر�سة 
التحدي..وحدد االأمن العام للأمم املتحدة 6 جماالت هامة لتحقيق ذلك 
الطبيعة  احييرتام  على  املبنية  واحللول  وال�سناعة  والطاقة  التمويل  ت�سمل 
واملييييدن والييعييمييل املييحييلييي والييتييكيييييف وامليييرونييية واأكييييد عييلييى اأهييمييييية دور ال�سباب 
واملجتمع«. وقالت “ اأمام العامل فر�سة ذهبية عليه اأن يغتنمها لتخطي هذا 
التحدي فهو على �سبيل املثال ميلك التقنيات التي متكنه من االنتقال اإىل 
طاقة نظيفة ومتجددة كما ناأمل اأن ي�سهم اجتماع اأبوظبي يف حتديد اأهداف 

وخطط عاملية حمددة ووا�سحة تعزز اجلهود املبذولة يف هذا ال�سياق«.

جمعية الإمارات للطبيعة ت�شيد بجهود الدولة املتوا�شلة يف الت�شدي ملخاطر تغري املناخ

�شامل القا�شمي ي�شهد افتتاح موؤمتر خورفكان العلمي الدويل لذوي الإعاقة

كلية اآل مكتوم با�شكتلندا حتتفل بتخرج 67 طالبة فى برنامج التعددية الثقافية

»طرق دبي« تعتمد مبادرة حتويل 90 % من مركبات الليموزين اإىل �شديقة للبيئة يف 2026 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

طلبة  مييين  و709  األيييفيييا   13 �ييسييجييل 
والثانوية  اجلامعي  التعليم  مرحلتي 
الربنامج  يف  املييواطيينيين  ميين  الييعيياميية 
اأطلقته  اأن  ميينييذ  “وجهني”  الييذكييي 
عام  والتوطن  الب�سرية  املييوارد  وزارة 
فر�س  من  لل�ستفادة  وذلك   2018
التي  اليي�ييسيييييفييي  واليييعيييميييل  اليييتيييدرييييب 
القطاع  مع  بالتعاون  الييوزارة  توفرها 

اخلا�س.
من   1100 عييين  الييييييييوزارة  واأعيييلييينيييت 
وجهني”   “ يف  امليي�ييسييجييليين  الييطييلييبيية 
عدد  يف  ال�سيفي  والييعييمييل  لييلييتييدريييب 
القطاع اخلا�س  من من�ساآت و�سركات 
العام  ال�سيف من  اأ�سهر  وذلك خلل 

اجلاري.
وزارة  وكيل  احلييوطييي  فاطمة  وقييالييت 
امل�ساعد  والييتييوطيين  الب�سرية  املييييوارد 
الوطنية  الييبيي�ييسييرييية  املييييييوارد  لييتيينييمييييية 
ياأتي  “وجهني”  برنامج  اإن  باالإنابة 
للتدريب  الييوطيينييي  اليييرباميييج  �ييسييميين 
توجيه  بيييهيييدف  واليي�ييسيييييفييي  امليييييييداين 
وتاأهيل ومتكن ال�سباب من املواطنن 
واملواطنات وتاأهيلهم للعمل يف القطاع 

اخلا�س.

والعمل  التدريب  فر�س  اإن  واأ�سافت 
الطلبة  �ييسييتييمييكيين  امليييتييياحييية  اليي�ييسيييييفييي 
ميييين خو�س  املييي�يييسييياركييين  املييييواطيييينيييين 
جانب  اإىل  املييبييا�ييسييرة  الييعييمييل  جتييربيية 
الوظيفية  املييتييطييلييبييات  عييلييى  الييتييعييرف 
بالقطاعات  الييعييامييليية  اليي�ييسييركييات  يف 
بناء  وذليييك  امل�ستهدفة  االقييتيي�ييسييادييية 
على تخ�س�ساتهم الدرا�سية وميولهم 
املتاحة  الفر�س  اأن  واأو�سحت  املهنية. 
لهذا العام �ستتم بالتعاون مع ال�سركاء 
وامل�سريف  املييايل  القطاع  ميين  املعنين 
ال�سياحة  وقيييطييياع  اليييطيييريان  وقيييطييياع 

القطاع ال�سحي قطاع التجزئة.
واأكدت ان الوزارة ت�ستهدف من تنفيذ 

الطلبة  ربييييط  “وجهني”  بيييرنييياميييج 
والوظائف  امليداين  التدريب  بفر�س 
ب�سكل  اخلييا�ييس  الييقييطيياع  يف  ال�سيفية 
املوؤ�س�سات  ميي�ييسييرية  ودعيييييم  مييبييا�ييسيير، 
االأكادميين  وامليير�ييسييدييين  التعليمية 
يف تهيئة الطلبة لدخول �سوق العمل 
بكفاءة ف�سل عن دعم �سركات القطاع 
تيييوفيييري من�سة  اخليييا�يييس مييين خييييلل 
لللتحاق  املييواطيينيين  الطلبة  جلييذب 

بالفر�س املتاحة.
الذي  “وجهني”  برنامج  اإن  وقييالييت 
الييييوزارة  ا�سرتاتيجية  اإطييييار  يف  ييياأتييي 
الب�سرية  امليييوارد  متكن  اإىل  الييرامييييية 
الوطنية وتعزيز م�ساركتها يف القطاع 
اخلا�س يرتكز على تطبيق ذكي يدير 
التدريب  فييير�يييس  تيي�ييسييجيييييل  عييمييليييييات 
القطاع  لييييدى  واليي�ييسيييييفييي  امليييييييييداين 
فر�س  واإيييجيياد  البحث  واآلية  اخلا�س 

التدريب من قبل الطلبة.
تطبيق  اأن  اإىل  احليييوطيييي  واأ�ييييسييييارت 
“وجهني” ي�سكل حلقة توا�سل نوعية 
التعليمية  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات  الييطييلييبيية  بيين 
الطلبة  ي�ساعد  واملن�ساآت اخلا�سة مبا 
التدريب  فييير�يييس  عييلييى  احليي�ييسييول  يف 
وامللئمة  املنا�سبة  ال�سيفي  والعمل 

لكل مواطن ومواطنة.

وفقا الآلية عمل تطبيق وجهة الذكي 
املتوافر يف متجري “جوجل” و”اأبل 
القطاع  ميييوؤ�يييسييي�يييسيييات  تيييقيييوم  �ستور” 
التدريب  فييير�يييس  بيياإ�ييسييافيية  اخليييا�يييس 
لديها،  املييتيياحيية  واليي�ييسيييييفييي  امليييييييداين 
يف  بالت�سجيل  الطلبة  يقوم  ثييم  وميين 
تخ�س�ساتهم  على  بناء  الفر�س  هييذه 
وميولهم املهنية ويتم متابعة الطلبة 
ملعرفة  التعليمية  املوؤ�س�سات  قبل  من 
التدريب  يف  امللتحقن  الطلبة  عييدد 
�ساعات  وعيييييدد  واليي�ييسيييييفييي  امليييييييييداين 
التدريب التي مت حتقيقها من قبلهم. 
اخلا�س  الييقييطيياع  ميينيي�ييسيياآت  وت�ستطيع 
الب�سرية  املييييييوارد  وزارة  يف  امليي�ييسييجييليية 
اال�ستفادة  احلرة  واملناطق  والتوطن 
من الربنامج جلذب �سريحة اأكرب من 
الطلبة للتقدمي على الفر�س املتاحة 

من خلل اأربع خطوات.
حتديد  االأوىل  اخليييطيييوة  وتييتيي�ييسييميين 
اليي�ييسييخيي�ييس امليييخيييول يف الييتيينيي�ييسيييييق مع 
وتنزيل  الييفيير�ييس،  وت�سجيل  اليييييوزارة 
التطبيق على الهاتف الذكي، ومن ثم 
يف  املييخييول،  ال�سخ�س  بيانات  ت�سجيل 
حن تت�سمن اخلطوة الثانية الدخول 
ال�سركة  وتيي�ييسييجيييييل  الييتييطييبيييييق  اىل 
ال�سركة  بيييييييانيييات  ادراج  خيييييلل  ميييين 

“با�ستطاعة  االعييييييدادات  قييائييميية  ميين 
اأكيييرث من  ت�سجيل  الييكييربى  امليينيي�ييسيياآت 
�ييسييركيية تييتييبييع لييهييا وحتييديييد اأكييييرث من 
اخلطوة  اأمييييييا  لييلييمييتييابييعيية«.  �ييسييخيي�ييس 
العمل  لوحة  خلل  من  فتتم  الثالثة 
ادراج  امل�ستخدم  با�ستطاعة  الرئي�سية 
الفر�س باتباع اخلطوات املعرو�سة يف 
عر�س  ال�سركة  “با�ستطاعة  التطبيق 
ال�سروط  حيي�ييسييب  اليييفييير�يييس  مييعييايييري 
متطلبات  وفق  ال�سركة  حتددها  التي 
و�سيا�سات ال�سركة”، يف حن تت�سمن 
اخلطوة الرابعة االطلع على الطلبة 
معهم،  املبا�سر  والييتييوا�ييسييل  املييقييدميين 
اليي�ييسييركييات يف مرحلة  ولييدعييم جييهييود 
الييوزارة بعقد  املقابلت �ستقوم  اجراء 
املفتوحة يف مراكز  االأيييام  �سل�سلة من 
واختيار  التوا�سل  لت�سهيل  التوطن 

الطلبة من قبل ال�سركات.
وحول اآليات وخطوات ت�سجيل املدار�س 
واجلامعات يوفر التطبيق للموؤ�س�سات 
ليت�سنى  الت�سجيل  اإمكانية  التعليمية 
لطلبتها االلتحاق بالفر�س التدريبية 
والوظائف ال�سيفية املتاحة يف القطاع 
اخلا�س من خلل ثلث خطوات هي، 
املخول  املييهيينييي  امليير�ييسييد  حتييديييد  اأوال 
وت�سجيل  اليييييييوزارة  ميييع  الييتيينيي�ييسيييييق  يف 

على  التطبيق  حتميل  ثييم  املييوؤ�ييسيي�ييسيية، 
بيانات  ت�سجيل  يليها  الذكي  الهاتف 

املر�سد املهني املخول.
للموؤ�س�سات  الثانية  اخلييطييوة  وتتيح 
التعليمية يف حال وجود اأكرث من فرع 
التطبيق  اىل  الييدخييول  امييكييانييييية  ميين 
اأو اجلييامييعيية من  املييدر�ييسيية  وتيي�ييسييجيييييل 
خلل ادراج بيانات املوؤ�س�سة من قائمة 
الثالثة فتتم  اما اخلطوة  االعييدادات، 
الرئي�سية  الييعييمييل  لييوحيية  خيييلل  مييين 
امليير�ييسييد املهني االطيييلع على  بيياإمييكييان 
موؤ�س�ستهم،  ميين  امليي�ييسييجييليين  الييطييلييبيية 
ومييتييابييعيية الييطييلييبيية وحتييفيييييزهييم على 

االلتحاق بالفر�س املتاحة.
وبا�ستطاعة طلبة املدار�س واجلامعات 
من  اليي�ييسييروط  عليهم  تنطبق  الييذييين 
ميييواطييينيييي اليييييدولييييية اال�يييسيييتيييفيييادة من 
ال�سيفية  والوظائف  التدريب  فر�س 
من  مبا�سر  ب�سكل  عليها  والييتييقييدمي 
للخطوات  وفيييقيييا  الييتييطييبيييييق  خيييييلل 
الييتييطييبيييييق على  تيينييزيييل  اأوال  الييتييالييييية، 
البيانات  وت�سجيل  اليييذكيييي،  الييهيياتييف 
الطلبة  بيياإمييكييان  ثييانيييييا  اليي�ييسييخيي�ييسييييية، 
االطييييييييييلع عييييلييييى الييييفيييير�ييييس امليييتييياحييية 
والتقدمي عليها، ثالثا متابعة الفر�س 

واجراء املقابلت.

»وزارة التوطني« : 13,7 األف من الطلبة املواطنني ي�شجلون يف برنامج »وجهني« للتدريب والعمل ال�شيفي

•• اأبوظبي - وام: 

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
التعاون الدويل معايل باالماجامبا كابودي وزير خارجية  و 
عقد  الييذي   - اللقاء  خلل  جرى  املتحدة.  تنزانيا  جمهورية 
باأبوظبي - بحث �سبل تعزيز علقات  اليييوزارة  يف ديييوان عييام 
الييتييعيياون الييقييائييميية بيين اجلييانييبيين يف عيييدد ميين امليييجييياالت من 
و  ال�سياحية  و  اال�ستثمارية  و  االقت�سادية  و  التجارية  بينها 
البلدين  اإىل بناء �سراكات تخدم م�سالح  اإ�سافة  االجتماعية 
و ال�سعبن ال�سديقن. و تبادل اجلانبان وجهات النظر جتاه 
م�ستجدات االأو�ساع يف املنطقة والتطورات االإقليمية والدولية 

الراهنة وبحثا عددا من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.
و رحب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة معايل 
باالماجامبا كابودي وزير خارجية جمهورية تنزانيا املتحدة 
.. موؤكدا حر�س دولة االإمارات على تعزيز العلقات الثنائية 

مع تنزانيا يف املجاالت كافة.
من جانبه اأكد معايل باالماجامبا كابودي حر�س بلده على 
االإمييييارات مبييا يعود  دوليية  مييع  امل�سرتك  التعاون  اأوجيييه  تعزيز 
العلقات  ميين  انطلقا  وذلييك  البلدين  �سعبي  على  باخلري 
الرائدة  باملكانة  اأ�ساد  و  ال�سديقن..  البلدين  التاريخية بن 
االإقليمي  ال�سعيدين  على  االإمييييارات  دوليية  بها  حتظى  التي 

والدويل.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير خارجية تنزانيا

اأخبار ال�شاعة : الإمارات ملتزمة  
باحلوار والدفاع عن اأمن املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�سرة اأخبار ال�ساعة اإن دولة االإمارات العربية املتحدة جتدد موقفها 
الثابت جتاه كل االأحداث والق�سايا التي تهم اأمن منطقة اخلليج والعامل 
على  تقوم  التي  اخلارجية  �سيا�ستها  اإىل  ا�ستنادا  وذلييك  وا�ستقرارهما؛ 
اأبرزها احلر�س على علقات ح�سن اجلوار، وعدم التدخل  اأركان ثابتة، 
التي  العلقة  طبيعة  كانت  مهما  االأخييرى  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف 
املنطقة جو من  ي�سود يف  اأن  اإىل  الدائم  �سعيها  اإىل  اإ�سافة  بها،  تربطها 
االأمن واال�ستقرار، مبا يتيح ل�سعوبها اأن تنعم باالأمن واالأمان، وهي كلها 
وحماية  الداخلي  على متا�سكها  الييدول  ما مل حتافظ  تتحقق  لن  اأمييور 

اأمنها اخلارجي من اأي اعتداء.
والبحوث  للدرا�سات  االإميييارات  مركز  عن  ت�سدر  التي  الن�سرة  واأ�سافت 
ملتزمة  “االإمارات  عيينييوان  حتييت  اأميي�ييس  افتتاحيتها  يف  اال�ييسييرتاتيييييجييييية 
باحلوار والدفاع عن اأمن املنطقة” انه ونظرا الإدراك دولة االإمارات باأن 
اأن  عليها  يفر�س  ودولييهييا،  املنطقة  �سعوب  بن  امل�سرتكة  امل�سالح  ترابط 
تت�سرف بحكمة وتعقل، فاإنها - كبلد قامت اأ�س�سه على ال�سلم - لن تدخر 
ال�سراعات واحلروب  اأتييون  اإىل  املنطقة  �سبيل منع اجنييراف  اأي جهد يف 

واملواجهات.
املحلية  علقاتها  توظف  اأن  االإمييييارات  دوليية  بيد  كييان  فطاملا   .. وتابعت 
مع  العمل  �ستوا�سل  فاإنها  املنطقة،  �سعوب  ل�سالح  والدولية  واالإقليمية 
اأن حتل م�ساكل منطقة  دول العامل املحبة لل�سلم، و�ستعمل بجهد على 
حمتمل.  �ييسييراع  الأي  تييفيياديييا  الدبلوما�سية؛  الييقيينييوات  بوا�سطة  اخلليج 
ولذا فاإن دولة االإمييارات مل ولن تقبل باأي حال من االأحييوال اال�ستجابة 
بل  وهناك،  هنا  االأطييراف  بع�س  بها  تقوم  التي  اال�ستفزازية  للت�سرفات 
�ست�ستمر يف نهجها الرامي اإىل اإحباط كل املخططات الهادفة اإىل تفتيت 

املنطقة اأو حتويلها اإىل برميل بارود.
وقالت اإنه يف �سوء تلك االأ�س�س، ميكن اليوم فهم ال�سياق الذي جاءت فيه 
الت�سريحات التي اأدىل بها �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل، يف اأكرث من منا�سبة، واأكرث من مو�سع.
اليييذي جمعه ميييوؤخيييرا بوزير  الييلييقيياء  �ييسييمييوه - خيييلل  واأ�يييسيييارت اىل قيييول 
اخلارجية الرو�سي، �سريجي الفروف يف مو�سكو- “ اإننا يف منطقة مهمة 
ولكن  والييقييلييق..  اال�سطرابات  ميين  املييزيييد  نريد  وال  وم�سطربة،  للعامل 
املوؤمتر  خلل  �سموه  اأعلن  كما  والتنمية”..  اال�ستقرار  من  املزيد  نريد 
وا�سنطن  الرو�سي - بدء م�ساورات مع  الذي جمعه بنظريه   - ال�سحفي 
وم�سيق  اخلليج  منطقة  يف  امللحة  تاأمن  يف  الدولية  امل�ساركة  لتو�سيع 
هرمز وبحر العرب؛ على اأمل اأن ت�سمل تلك امل�ساورات كل الدول امل�سدرة 

وامل�ستوردة يف وقت الحق.
واأكدت اأن ت�سريحات �سمو وزير اخلارجية والتعاون الدويل ب�سرورة تليف 
الو�سع القائم حاليا يف منطقة اخلليج، قد اأملتها التطورات االأخرية التي 
اليوم تدرك  اإيييران �سببا رئي�سا فيها، ولذا فاإن جميع دول العامل  تعترب 
اإمدادات  التي متر منها معظم  خطورة تهديد خطوط امللحة الدولية 
الطاقة. وقالت .. مبا اأن اإيران، تعترب نف�سها معنية - بطريقة اأو باأخرى 
- باأمن املنطقة، فاإنها مطالبة كغريها من الدول باحلفاظ على االأمن 
واال�ستقرار، وهي م�سائل لن تتحقق من دون انخراطها ب�سكل فعلي يف 
التن�سيق االأمنية االإقليمية والدولية، وامتناعها عن اال�ستعرا�س  جهود 
ولغة ال�سحن، والوقوف وراء املجموعات التي تهدد اأمن اململكة العربية 

ال�سعودية وغريها من دول اجلوار.
واأ�سافت اإن دول منطقة اخلليج وحلفاءها يف العامل يتطلعون اإىل اليوم 
اأ�سلوبها اال�ستفزازي، وتقبل باأن تكون دولة  اإيران عن  الذي تتخلى فيه 
طبيعية، وذلك بدخولها يف حوار جاد وبناء مع قوى املجتمع الدويل.. ويف 
انتظار اأن تقتنع قيادات طهران بالنزول عند رغبة دول العامل، �ست�ستمر 
الييدفيياع عيين م�ساحلها  دول اخلليج - وميين �سمنها دوليية االإمييييارات - يف 
التزامها  املتحدة  العربية  االإمييارات  اأكدت دولة  اخلا�سة بكل حزم.. وقد 
بالدفاع عن اأمن املنطقة والت�سدي لتلك املحاوالت الرامية اإىل زعزعة 
اال�ستقرار فيها؛ حيث قال معايل حممد بن اأحمد البواردي، وزير دولة 
ل�سوؤون الدفاع، الذي تراأ�س وفد االإمارات امل�سارك يف اجتماع وزراء دفاع 
حلف �سمال االأطل�سي “ناتو” بخ�سو�س مهمة الدعم احلازم يف العا�سمة 
يف  ما�سية  االإمييييارات  “اإن  �سحافية  ت�سريحات  يف  بروك�سل  البلجيكية 
باأ�سكاله  لييلإرهيياب  والت�سدي  املنطقة  اأمييين  عيين  الييدفيياع  نحو  التزامها 

واأنواعه كافة«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

فييعيياليييييات االأ�سبوع  كييبييري  وبيينييجيياح  اخييتييتييمييت ميييوؤخيييراً 
الثقايف االإماراتي التي اأقيمت يف العا�سمة الرومانية 
يونيو   26 اىل   22 ميين  الييفييرتة  خيييلل  بييوخييار�ييسييت 
الوكيل  الييقييا�ييسييمييي،  �ييسييامل  ال�سيخ  بح�سور  اجليييياري، 
الثقافة  وزارة  يف  والييفيينييون  اليييرتاث  لقطاع  امل�ساعد 
وتنمية املعرفة، و�سعادة الدكتور اأحمد عبد اهلل �سعيد 
تنظيم  ومت  رومانيا.  لدى  الدولة  �سفري  املطرو�سي، 
بييالييتييعيياون بن  الييثييقييايف االإمييياراتيييي  فعاليات االأ�ييسييبييوع 
املعرفة وال�سفارة االإماراتية يف  الثقافة وتنمية  وزارة 
رومانيا، وذلك �سمن جهود الوزارة لتعزيز العلقات 
الثنائية بن البلدين وتطوير علقات ال�سداقة بن 

ال�سعبن االإماراتي والروماين.
ملحات  االإميياراتييي  الثقايف  االأ�ييسييبييوع  فعاليات  وقييدمييت 
اىل  وهدفت  االإميياراتييييية  والثقافة  بييالييرتاث  تعريفية 
تعزيز العلقات الثقافية بن البلدين يف املجال الثقايف 
وتييبييادل اخليييربات واملييعييارف حييول الييعييادات والتقاليد 

املحلية املتوارثة لدى كل ال�سعبن ال�سديقن.
باإقبال  االإميياراتييي  الثقايف  االأ�سبوع  فعاليات  وحظيت 
اأنييحيياء رومييانيييييا، حيث  جماهريي وا�ييسييع ميين خمتلف 

اأطلعوا على م�ساهد حية ج�سدت الثقافة االإماراتية، 
وقدمت للجمهور فر�سة التفاعل مع الرتاث االأ�سيل 
عرو�ساً  الفعاليات  وت�سمنت  االإميييارات،  دوليية  ل�سعب 
ومعر�س  مو�سيقياً،  وحفًل  اليييرتاث،  وحييي  من  فنية 
�سور فوتوغرافية للمغفور له الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان، وقرية تراثية �سلطت ال�سوء 
وفن  اليدوية،  واحلييرف  االإميياراتييي،  الطهي  فن  على 

التزين باحلناء، وطريقة تقدمي القهوة العربية. 
االأ�سبوع  لفعاليات  الناجح  اخلتام  على  له  تعليق  ويف 
“اإن  القا�سمي:  �سامل  ال�سيخ  قال  االإميياراتييي،  الثقايف 
لفعاليات  بوخار�ست  الرومانية  العا�سمة  ا�ست�سافة 
للعلقات  انعكا�ساً  يعد  االإمييياراتيييي  الثقايف  االأ�ييسييبييوع 
بهذا  كثرياً  و�سعدنا  البلدين،  بن  الوطيدة  الثقافية 
االإقبال اجلماهريي الوا�سع الذي حظيت به الفعاليات 
وحر�س اجلمهور على التعرف على الرتاث والثقافة 
االإماراتية، االأمر يعد ترجمة لعمق العلقات الطيبة 
بن ال�سعبن ال�سديقن، وي�سجعنا على بذل املزيد يف 
هذا املجال للتعريف برتاثنا وثقافتنا وم�ساركة اإرثنا 
مع العامل من حولنا، وتعزيز احلوار الثقايف املتبادل 
مبا  االإميييييارات،  دولييية  ل�سعب  ال�سديقة  ال�سعوب  مييع 
يعمق اأوا�سر التفاهم والتبادل املعريف والثقايف الذي 

التي  ال�سعوب  بن  العلقات  بناء  اأ�سا�سيات  من  يعد 
ت�ساركنا ذات القيم واملبادئ االإن�سانية.«

�سعيد  اأحييمييد عبد اهلل  الييدكييتييور  �سعادة  قييال  وبييييدوره، 
اإنييتييهيياء االأ�يييسيييبيييوع الثقايف  “ مبيينييا�ييسييبيية  املييطييرو�ييسييي: 
اأتيييقيييدم اىل �ييسيياحييب ال�سمو  بييياأن  االإمييياراتيييي ييي�ييسييرين 
واىل  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن  ال�سيخ خليفة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الييوزراء حاكم دبي واىل 
نهيان ويل  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
امل�سلحة  للقوات  االأعييلييى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
حكام  االأعييلييى  املجل�س  اأعيي�ييسيياء  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب  واىل 
زايييد ممثل  بيين  ال�سيخ حييمييدان  االإمييييارات، واىل �سمو 
ال�سيخ عبداهلل  احلاكم يف منطقة الظفرة واىل �سمو 
بن زايد وزير اخلارجية والتعاون الدويل، بال�سكر كل 
نتلقاه منهم لرفع  الييذي  الل حمييدود  للدعم  ال�سكر 
فعاليات  كانت  لقد  االأمم.  بن  عالياً  االإميييارات  اإ�سم 
اأردنا  التي  االأدوات  اأحييد  االإميياراتييي  الثقايف  االأ�ييسييبييوع 
الروماين  وال�سعب  لرومانيا  نو�سل  اأن  خللها  من 
باأن دولة االإمارات دولة جتمع بن احلداثة واملوروث 
الثقافة  اأن  حيث  الييتيياريييخ،  عمق  يف  ال�سارب  الثقايف 
االإمييياراتييييييية حتييييوي ميييبيييادئ وتيييييراث عييظيييييم يف �ستى 

جمموعة  تت�سمن  التي  الغنية  مبكوناتها  املييجيياالت، 
مثل:  الثقافية  وال�ِسمات  واالأمنييياط،  االأ�ساليب،  من 
واالأعمال  ال�سعبية،  واالأهييازيييج  والرق�سات  اللبا�س، 
التي  ال�سعبية  واالأكيييلت  اليييييدوييية،  واحليييرف  الفنية، 
وذلك  املييتييحييدة،  العربية  االإميييييارات  دولييية  بها  ت�ستهر 
االإمارات  بيين  الثقافات  وتييبييادل  التوا�سل  ج�سور  ملييد 
�سياق تر�سيخ  ياأتي يف  اأن هذا احلدث  و رومانيا، كما 
االإمارات  دولة  به  الت�سامح” الذي حتتفل  “عام  قيم 
العربية املتحدة خلل عام 2019. وال يفوتني اأي�ساً 
حممد  اأنيييور  الدكتور  معايل  اىل  بال�سكر  اأتييقييدم  بيياأن 
قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية لدعمهم لنا، 
وال�سكر مو�سول اىل معايل االأخت نورة الكعبي وزير 

الثقافة على تعاونها معنا الإجناح هذا االأ�سبوع.«
اأعقاب  اأنطلق يف  االإماراتي قد  الثقايف  االأ�سبوع  وكان 
ال�سيخ  �سمو  بها  قام  التي  الناجحة  الر�سمية  الزيارة 
اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون  زايد  عبداهلل بن 
اليييييدويل والييتييقييى خييللييهييا كيييل مييين مييعييايل فيوريكا 
اخلارجية  ووزيييير  رومييانيييييا،  وزراء  رئي�سة  دانت�سيل، 
الروماين، والتي تزامنت مع احتفال البلدين بذكرى 
مرور ثلثة عقود على اإطلق العلقات الدبلوما�سية 

املتبادلة بن البلدين ال�سديقن.

قدم ملحات عن الرتاث والثقافة االإماراتية وحظيت فعالياته باإقبال جماهريي وا�سع 

ختام فعاليات الأ�شبوع الثقايف الإماراتي يف بوخار�شت
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�سركة /�سيف هاو�س لتجارة االأدوات الطبية - )�س ذ م م( )رخ�سة رقم : 1388021( 
والكائنة بييييدبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ،  واملرخ�سة لدى �سلطة دبى  

ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة 
جمل�س االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد ب�ساأن اغلق وحل ال�سركة. وفقا لذلك ، 
تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خلل 45 يوما من تاريخ هذا االعلن عن طريق الربيد 

امل�سجل او االت�سال ب :
�س ب :  385294  ،  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 052-6253760  
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.
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•• اأبوظبي -الفجر
رم�سان عطا

الوطني  االعييييتييييميييياد  نييييظييييام  حييي�يييسيييل 
هيئة  يف   ،»ENAS« االإميييييياراتييييييي 
واملقايي�س  لييلييمييوا�ييسييفييات  االإميييييييارات 
“موا�سفات”، على االعرتاف الدويل 
ميين قييبييل امليينييظييميية الييدولييييية العتماد 
جميع  لت�سبح   ILAC املييخييتييربات 
نظام  عن  ال�سادرة  االعتماد  �سهادات 
االعتماد الوطني االإماراتي ملختربات 
اليييفيييحييي�يييس وخميييييتيييييربات املييييعييييايييييرة يف 
اأنحاء  جميع  يف  بها  معرتفاً  الييدوليية 
االإمارات  دولة  بذلك  لت�سبح  العامل، 
لتقدمي  ميييوثيييوقييية  اإقييليييييمييييية  وجيييهييية 

خدمات االعتماد.
وياأتي ان�سمام نظام االعتماد  الوطني 
االإماراتي  ملنظومة االعرتاف الدويل 
متعدد االأطراف، بعد م�سادقة القرار 
العمومية  اجلييمييعييييية  اجييتييميياعييات  يف 
للمنظمة االإقليمية االأكرب للعتماد 
ع�سواً،   75 ت�سم  والييتييي  الييعييامل  يف 
ميينييظييميية اآ�يييسيييييييا وامليييحيييييييط الييييهييييادي 
يف  عقدت  التي   APAC للعتماد 
اجلاري،  يونيو  منت�سف  �سنغافورة، 
واالإعيييييلن عيينييه كيياأحييد اأوائييييل اأجهزة 
االعتماد التي ح�سلت على االعرتاف 

االأحييييدث  للمتطلبات  وفييقيياً  الييييدويل 
 ISO/IEC الدولية  املوا�سفة  من 
جهة  واأول   ،2017 للعام   17011

على م�ستوى املنطقة العربية.
ويعد ح�سول نظام االعتماد الوطني 
االإماراتي على االعرتاف الدويل، اأمر 
اإيجابي مبا�سر على قطاعات  اأثيير  ذو 
خمتلفة تعنى بتطبيق معايري اجلودة 
يف اليييدولييية، وذلييييك ميين خيييلل قبول 
واملعايرة  الييفييحيي�ييس  نيي�ييسيياطييات  نييتييائييج 
الوطني  االعيييتيييمييياد  عييلييى  احلييا�ييسييليية 
م�ستوى  على  بكفاءتها   واالعييييرتاف 
العامل والذي �سينعك�س اإيجاباً ب�سكل 
كبري على قطاعي ال�سناعة والتجارة 
اإزاليية العوائق  الييدوليية، ف�سًل عن  يف 
اخلارج،  اإىل  امل�سدرين  اأميييام  الفنية 
الييثييقيية للجهات  مييين  ميييزييييداً  وميييينيييح 
املعنية  ال�سيما  الييوطيينييييية،  الييرقييابييييية 

ب�سحة و�سلمة االإن�سان والبيئة.

منظومة وطنية
القادر  عييبييد  اهلل  عييبييد  �ييسييعييادة  وعيييييدَّ 
املييعييييينييي، مييدييير عيييام هيييييئيية االإميييييارات 
للموا�سفات واملقايي�س “موا�سفات”، 
الوطني  االعييتييميياد  نييظييام  حيي�ييسييول  اأن 
االإمييياراتيييي عييلييى االعييييرتاف اليييدويل، 
تيييتيييوييييج جليييهيييود نظام  ييييعيييد مبيييثيييابييية 

االعييتييميياد الييوطيينييي االإميييياراتييييي التي 
نطاق  �سمن  تعمل  زاليييت  وميييا  كييانييت 
“االعتماد”  جلعل  العامة  امل�سلحة 
العنا�سر  اأهيييم  واأحييييد  اأ�ييسييا�ييسييا  ركيييييزة 
التحتية  الييبيينييييية  ميينييظييوميية  �ييسييميين 
للجودة يف دولة االإمييارات، من خلل 
منح خدمات تقييم مطابقة موثوقة 
ال�سحة  قيييطييياعيييات  �ييسييميين  ودقيييييييقييية 

والبيئة وال�سلمة والدفاع وغريها.
نظام  ح�سول  بان�سجام  �سعادته  ونييوه 
االعيييتيييمييياد الييوطيينييي االإميييياراتييييي على 
توجهات  مييييع  الييييييييدويل،  االعييييييييرتاف 
االأجييينيييدة الييوطيينييييية وروؤييييية االإمييييارات 
جهود  دعييييييم  حيييييييث  ميييين   ،2021
على  قيييائيييم  اقييتيي�ييسيياد  اإىل  االنيييتيييقيييال 
املييعييرفيية، وتيي�ييسييجيييييع الييقييطيياعييات ذات 
يطور  مبييا  العالية،  امل�سافة  القيمة 
اجلاذبية  ويييعييزز  االأعيييميييال  بيئة  ميين 
عن  ف�سًل  لل�ستثمارات،  االإماراتية 
“مئوية االإمارات 2071” من حيث 
م�ستوى  ورفييع  الييدوليية  �سمعة  تعزيز 
االإنتاجية يف االقت�ساد الوطني، عرب 
والتجارب،  املييمييار�ييسييات  اأفيي�ييسييل  تبني 

وتطوير القطاعات االقت�سادية.
ولفت �سعادته اإىل اأن االعرتاف الدويل 
االإماراتي  الييوطيينييي  االعييتييميياد  بنظام 
التي  والنزاهة  الدقة  مفاهيم  يوؤكد 

لدينا، حيث  املتبعة  االإجيييراءات  متيز 
يقدم النظام الوطني خدماته جلهات 
تييقييييييييم مييطييابييقيية اإقييليييييمييييية مييين دول 
جماورة، وفقاً ملتطلبات العملء لدى 
هذه الدول، كما ينفذ عمليات تقييم 
ميي�ييسييرتكيية مييع جييهييات اعييتييميياد اأخرى 
والتعاون  الييتييفيياهييم  مييييذكييييرات  وفييييق 
واأ�ساف  الييي�يييسيييدد.   هييييذا  يف  امليييربمييية 
الدويل  االعيييرتاف  اأن  املعيني  �سعادة 
ير�سل ر�سالة اإقليمية ودولية اإيجابية 
فريد،  اإمييييياراتيييييي  لييينيييميييوذج  ليييليييغيييايييية، 
وا�سحة،  لييروؤييية حكومية  وفييقيياً  يييدار 
تن�سجم مع روؤية وا�سرتاتيجية هيئة 
واملقايي�س  لييلييمييوا�ييسييفييات  االإميييييييارات 
الريادة  حيث  من   2021-2017
املنتجات  يف  الييثييقيية  بييينييياء  يف  عييياملييييييياً 
االقت�ساد  وتييعييزيييز  اجلييييودة،  واأنييظييميية 
تناف�سية  �سيدعم  اأنيييه  كما  الييوطيينييي، 
يف  الوطنية  الييقييدرات  ويطور  الدولة 

هذا املجال.

ثقة وتناف�سية
رحاب  الييدكييتييورة  اأكييييدت  جهتها،  ميين 
االعتماد  اإدارة  مدير  العامري،  فييرج 
الوطني يف “موا�سفات”، اأن االعتماد 
منظومة  عمل  كييفيياءة  يف  الثقة  مينح 
ن�سب  يقلل  اأنييه  كما  املطابقة،  تقييم 

املخاطر التي قد تتعر�س لها، ف�سًل 
عن ميزاته يف رفع القدرات التناف�سية 
للمنتجات واخلدمات، وزيادة قدراتها 
العاملية،  االأ�ييييسييييواق  اإىل  اليينييفيياذ  عييلييى 
حت�سن  على  اإيجاباً  تنعك�س  ب�سورة 
وامل�ساهمة  الوطني،  قدرات االقت�ساد 
املنتجات  تكاليف  وتقليل  �سبط  يف 
امليي�ييسييتييوردة من  اأو  لييلييتيي�ييسييدييير  امليييعيييدة 
الدويل  االعيييرتاف  وت�سهيل  اخليييارج، 
ب�سهادات املطابقة االإماراتية يف جميع 
واأ�ييسييافييت يف كلمتها  الييعييامل.  اأنييحيياء 
ال�سركاء من اجلهات احلكومية  اأمام 
واخلا�سة واخلرباء وو�سائل االإعلم، 
العا�سمة  يف  عقد  �سحفي  موؤمتر  يف 
اأبيييوظيييبيييي، ليييلإعيييلن عييين االعييييرتاف 
االعتماد  نييظييام  ح�سول  اأن  الييييدويل، 
الييوطيينييي االإمييياراتيييي عييلييى االعيييرتاف 
املييطييابييقيية يف  الييييدويل ملييجيياالت تقييم 
كاأحد  مت  واملعايرة،  الفح�س  قطاعي 
املنظمة  االعييتييميياد يف  اأجيييهيييزة  اوائيييييل 
وفقاً  الييعييربييييية  امليينييطييقيية  يف  واالأول 
االأحدث  الدولية  املوا�سفة  ملتطلبات 
  ISO/IEC 17011:2017
 13 اإ�ييسييدارهييا بعد نحو  والييتييي جيياء 
بييه منذ  املعمول  االإ�ييسييدار  عيياميياً على 

العام 2004.
ت الييعييامييري اأنييييه انييطييلقيياً من  وعيييييدَّ

الوطني  االعتماد  نظام  ا�سرتاتيجية 
الذي  بالدور  يتعلق  ما  االإميياراتييي يف 
ميار�سه لدعم وتعزيز البنية التحتية 
لييلييجييودة يف الييدوليية، ميين خييلل دوره 
للرقابة  الييوطيينييي  اليينييظييام  تطبيق  يف 
على جهات تقييم املطابقة،  جاء هذا 
االجناز لرفع م�ستوى البنية التحتية 
للجودة وت�سهيل ال�سادرات واحلفاظ 
عيييليييى �يييسيييحييية و�ييييسييييلميييية امليييواطييينييين 
ونوهت  لييلييدوليية.  والييييزوار  واملقيمن 
اإىل  الييوطيينييي،  االعييتييميياد  اإدارة  مييدييير 
للعتماد  الوطني  النظام  تاأهيل  اأن 
لييهييذه املييرتييبيية الييعيياملييييية، جييياء نتيجة 
والتكامل  واجليييهيييد  الييييييدوؤوب  الييعييمييل 
الوطني  االعتماد  اإدارة  والتعاون بن 
واجليييييهيييييات احليييكيييومييييييية واخليييا�يييسييية 
مييين مقيمن  واالحتييييياديييييية،  املييحييلييييية 
اللجنة  واأعيييي�ييييسيييياء  فيينييييين  وخيييييييرباء 
ولفتت  املعتمدة.  واملختربات  الفنية 

يتوقع  االإمييياراتيييي  االقييتيي�ييسيياد  اأن  اإىل 
له اأن يجني ثماراً من هذا االعرتاف 
من  اليييدولييية  �سيفيد  حيييييث  اليييييدويل، 
خييييلل تييعييزيييز قييدرتييهييا عييلييى تقدمي 
خييييدمييييات اعيييتيييمييياد يف بييعيي�ييس اليييييدول 
فاالعرتاف  واالإقييليييييمييييية،  الييعييربييييية 
يعك�س  االإماراتية  االعتماد  ب�سهادات 
واملعايرة  الفح�س  بتقارير  اعييرتافيياً 
الوقت  �سيوفر  مييا  وطيينييييياً،  املييعييتييمييدة 
النظام  اأن  وامليييييال.  وذكييييرت  واجلييهييد 
زيادة  على  ي�ساعد  للعتماد  الوطني 
موؤ�سرات االأمان يف املنتجات كما يدعم 
اجلهود الوطنية ال�ساعية نحو التميز 
االإقليمي والدويل ويحقق االأمر نف�سه 
القطاع اخلا�س،   مبوؤ�س�سات و�سركات 
جميييياالت  يف  بييييييارز  دور  لييييه  اأن  كيييميييا 
االعتماد  نييظييام  ييي�ييسييدرهييا  اإليييزامييييييية 
 «  ENAS  « االإمييييياراتيييييي  الييوطيينييي 
املختلفة  املطابقة  تقييم  لن�ساطات 

حيث جاءت املجاالت االإلزامية لرفع 
جودة وكفاءة ن�ساطات تقييم املطابقة 
�سحة  على  مبا�سر  ب�سكل  توؤثر  التي 
و�يييسيييلمييية االأفييييييييراد واملييجييتييمييع ومن 
ثييم جعل الييعييامل اأكييرث اأمييانييا. واأكدت 
اأن دولييية االإميييييارات متتلك  الييعييامييري 
عالية  ليييليييجيييودة  وطييينييييييية  ميينييظييوميية 
الدقة، نوؤكد من خللها كفاءة وقدرة 
لنمنح  لدينا،  املطابقة  تقييم  جهات 
املطابقة  و�ييسييهييادات  تقارير  يف  الثقة 
املخاطر  ونقلل  الوطنية،  ملوؤ�س�ساتنا 
التناف�سية  القدرات  ونزيد  املحتملة، 
اليييوطييينييييييية لييلييميينييتييجييات واخلييييدمييييات، 
لييتيي�ييسييهييل قيييدرتيييهيييا عيييليييى الييينيييفييياذ اإىل 
اإيجاباً  ينعك�س  ما  العاملية،  االأ�ييسييواق 
كلفة  ويقلل  الوطني،  االقت�ساد  على 
وي�سمن  املنتجات،  وت�سدير  ا�سترياد 
الييدويل ب�سهادات املطابقة  االعييرتاف 

يف خمتلف بلدان العامل.

مفو�شية العتماد الأكادميي بوزارة الرتبية حت�شل على اعرتاف الحتاد الدويل للتعليم الطبي
•• دبي - وام:

حققت مفو�سية االعتماد االأكادميي بوزارة الرتبية والتعليم اجنازا عامليا 
بح�سولها على االعرتاف الدويل من قبل االحتاد الدويل للتعليم الطبي 

لت�سبح بذلك مفو�سية اعتماد دولية.
برامج  اعتماد  و  تقييم  من  املفو�سية  �ستتمكن  االعييرتاف  هذا  ومبوجب 
على  بييل  فح�سب  املتحدة  العربية  االإمييييارات  دوليية  يف  لي�س  الطب  كليات 

م�ستوى جميع دول العامل.
بييالييدوليية ميييييزة االعرتاف  الييطييب  ومييينييح هييذا االعيييرتاف خريجي كليات 

مبوؤهلتهم ويخولهم ممار�سة املهنة خارج الدولة.
وتعترب مفو�سية االعتماد االأكادميي اأول هيئة اعتماد على م�ستوى دول 

اخلليج العربي حت�سل على هذا االعرتاف واالمتياز.
التقدمي من  اآلية  فيياإن  الطبي،  للتعليم  الييدويل  االحتيياد  معايري  وح�سب 
ال�سروط  ميين  جمموعة  حتقيق  ت�سمل  االعييييرتاف،  على  احليي�ييسييول  اأجيييل 
التي اأجنزتها مفو�سية وزارة الرتبية والتعليم بالدولة و تتمثل يف تقييم 
و  املتبعة  واالإجيييراءات  وال�سيا�سات  االأكييادميييي  االعتماد  مفو�سية  معايري 
التاأكد من اال�ستقللية يف اتخاذ القرارات وال�سفافية املالية، ف�سل عن 

وجود �سلحيات اتخاذ القرار واالحتفاظ بال�سجلت.

الييدويل مبراجعة  املمثل للحتاد  الفريق  قام  املتبعة  لييلجييراءات  و وفقا 
ميدانية  زييييارة  يف  م�ساركته  جانب  اإىل  املفو�سية  تطبقها  التي  املعايري 
املتبعة يف عملية  االإجيييراءات  ملتابعة  ا�سبوعا الإحييدى كليات الطب  امتدت 

التقييم اخلارجية.
كما زار الفريق املمثل للحتاد الدويل اأق�سام مفو�سية االعتماد االأكادميي 
قواعد  ومراجعة  والتقنية،  واملييادييية  الب�سرية  اإمكانياتها  على  للطلع 
للمفو�سية  املالية  والتقارير  االأكادميية  وال�سجلت  امل�ستخدمة  البيانات 
املفو�سن  ملجل�س  اجتماعا  الييدويل  االحتيياد  اإىل جانب ح�سور فريق من 
املفو�سية  عليه  ح�سلت  الييذي  االعييرتاف  يعد  القرار.  اتخاذ  اآلية  ملراقبة 

اعرتافا غري م�سروط ملدة ع�سر �سنوات ويعك�س امل�ستوى العاملي للمعايري 
واالإجراءات التي تتبعها املفو�سية والتزامها باملمار�سات اجليدة يف عمليات 

االعتماد االأكادميي لكليات وبرامج كليات الطب.
الييدرا�ييسيية يف  فيياإن موا�سلة   2021 الييعييام  ميين  اعتبارا  اأنييه  بالذكر  جدير 
الربامج الطبية التخ�س�سية يف اأمريكا و كندا �ستتطلب اأن يكون الطبيب 
هيئة  قبل  ميين  االأكييادميييي  االعتماد  منحها  مت  طبية  كلية  ميين  متخرجا 
اعتماد نالت االعييرتاف من قبل االحتيياد الييدويل للتعليم الطبي وهو ما 
االأكادميي  التي ح�سلت على االعتماد  ينطبق على كليات الطب بالدولة 

من قبل مفو�سية االعتماد االأكادميي بوزارة الرتبية والتعليم.

نظام العتماد الوطـني الإماراتي يح�شل على العرتاف  الدويل

»الكفالة الذكية« و»الأمر اجلزائي« بالنيابة 
العامة بدبي يفوزان بجائزة »اأفكار عربية«

•• دبي - وام:

ح�سلت النيابة العامة بدبي على جائزة “اأفكار عربية” التي تنظمها جمموعة 
اإ�سعاد املتعاملن وفازت بها مبادرة الكفالة الذكية وفئة  دبي للجودة عن فئة 
امل�ست�سار حمد  اجلائزتن  وت�سلم  اجلزائي.  االأميير  مبادرة  بها  وفييازت  االبتكار 
اخلليف املحامي العام االأول رئي�س النيابة الكلية وامل�ست�سار �سامي ال�سام�سي 
املحامي العام االأول رئي�س نيابة بر دبي. ويعد الفوز باجلائزتن اإ�سافة اأخرى 
حر�س  مييدى  يعك�س  حيث  الييريييادة  نحو  و�سعيها  الييدائييرة  جناحات  �سجل  اإىل 
اآليات  تطبيق  اإىل جانب  االأفكار اخللقة  وتنفيذ  تقدمي  على  العامة  النيابة 
االإبداع و اأداوت االبتكار يف العمل الق�سائي واملوؤ�س�سي و�سوال اإىل التميز العاملي 
الذي يحقق اأهداف وروؤية اإمارة دبي. وتهدف مبادرة االأمر اجلزائي اإىل �سرعة 
اإجراءات  وتب�سيط  املحاكم  عن  العبء  وتخفيف  اجلزائية  الييدعيياوى  يف  البت 
الدعوى اجلزائية  اأطييراف  والنفقات على  الوقت واجلهد  واخت�سار  التقا�سي 
فيما حتقق مبادرة الكفالة الذكية اأهدافاً عدة منها جوانب اإن�سانية تتمثل يف 
احلد من حب�س املتهمن يف الق�سايا الب�سيطة مثل ال�سيكات ما ي�ساعدهم على 
حل م�سكلتهم ف�سًل عن تقليل نفقات توقيف املتهمن اأو حب�سهم باالإ�سافة 
اإىل  و�سوال  االأحكام  تنفيذ  و�سمان  ال�سفر  جييوازات  بحجز  الكفالة  اإلغاء  اإىل 

هدف اأ�سمى وهو اإ�سعاد املتعاملن.

•• ال�سارقة - وام:

اأ�سادت منظمة االأ�سرة العربية - التي تتخذ من 
اإمارة ال�سارقة مقرا لها - بجهود اململكة العربية 
ال�سريفن  احليييرمييين  خييييادم  بييقيييييادة  اليي�ييسييعييودييية 
جللة امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود وويل 
عهده االأمن يف دعم املواطن ال�سعودي واملوؤ�س�سات 
واللوائح  النظم  حتديث  جمييال  ويف  االجتماعية 
الأهدافها  الو�سول  ميين  متكنها  التي  والييقييوانيين 
املن�سودة العربية والعاملية على اأكمل وجه و�سورة 
جتعل من اململكة العربية ال�سعودية دولة متميزة 
وواحييدة من الدول التي تراعي املواثيق والعهود 

الدولية.
جاء ذلك خلل لقاء �سعادة جمال بن عبيد البح 
الدكتورة  مبعايل  العربية  االأ�سرة  منظمة  رئي�س 
متييا�ييسيير بيينييت يييو�ييسييف الييرميياح نييائييب وزيييير العمل 
ال�سعودية  العربية  باململكة  االإجتماعية  التنمية 
العام  االأميييين  يييو�ييسييف  بيين  �ييسييعييادة هيييدى  بح�سور 
والتنمية  الييعييمييل  وزارة  مبييقيير  وذلييييك  للمنظمة 

االجتماعية مبدينة الريا�س.

اإطيييييار جييهييود ميينييظييميية االأ�سرة  الييلييقيياء يف  ويييياأتيييي 
العربية  اململكة  مع  التعاون  ج�سود  مبد  العربية 
ب�سكل  العربية  واليييدول  خا�س  ب�سكل  ال�سعودية 
من  العديد  يف  والتن�سيق  التفاكر  اأجييل  ميين  عييام 
الربامج امل�سرتكة واالأفكار االجتماعية واملقررات 

االأممية املتعلقة باالأ�سرة واملراأة والطفل.
الق�سايا  مييين  الييعييديييد  بييحييث  الييلييقيياء  خيييلل  ومت 
والربامج واالأن�سطة االجتماعية يف اإطار املقررات 
االأممية ومنها اأهداف التنمية الب�سرية االإمنائية 
واتفاقية �سيداو والعديد من االتفاقيات التي تهم 
والوطن  خا�س  ب�سكل  ال�سعودية  العربية  اململكة 

العربي ب�سكل عام.
وقييييدم �ييسييعييادة جييمييال عييبيييييد الييبييح خييييلل اللقاء 
اإمنائية  املقرتحات منها تنظيم قمة  العديد من 
والق�سايا  التنموية  باجلوانب  تعنى  الريا�س  يف 
العربية  املييمييلييكيية  تيينييظييم يف  بييحيييييث  االجييتييميياعييييية 
لل�سلم  حا�سنة  ومييازالييت  كانت  التي  ال�سعودية 
الييعيياملييي ولييهييا تيياريييخ حييافييل بتنظيم الييعييديييد من 
العامل  م�ستوى  على  والقمم  وامل�ساريع  الربامج 
مما جعل منظمة االأ�سرة العربية تختارها كمقر 

النعقاد القمة االإمنائية العاملية.
الناجحة  امل�ساريع  من  العديد  البح  وا�ستعر�س 
دولة  ومنها جتربة  العربي  الوطن  م�ستوى  على 
الييعييامييليية وخا�سة  االأم  دعيييم  االإمييييييارات يف جميييال 
املوؤ�س�سات  بييجييانييب  احليي�ييسييانييات  بيينيياء  جمييييال  يف 
العاملت..  االأمهات  فيها  تعمل  التي  احلكومية 
للأمهات  بالن�سبة  االأدوار  تييوازن  �سرورة  موؤكدا 
العاملت حيث ال يجب يطغي جانب العمل على 

جانب االأمومة.
ر�سالة دعوة  املنظمة  رئي�س  �سلم  اللقاء  ويف ختام 
االجتماعية  والتنمية  الييعييمييل  وزيييير  مييعييايل  اىل 
يو�سف  بنت  متا�سر  الدكتور  ومييعييايل  ال�سعودي 
الرماح نائب الوزير حل�سور موؤمتر املنظمة رفيع 

امل�ستوى الذي ت�ست�سيفه تون�س �سبتمرب القادم.
متا�سر  الدكتورة  ملعايل  بال�سكر  �سعادته  وتقدم 
العربية  االأ�سرة  تعاونها مع منظمة  على  الرماح 
حيث مت االتفاق على تنفيذ العديد من الفعاليات 
امليي�ييسييرتكيية مييين ور�ييييس وبيييراميييج وفييعيياليييييات تدعم 
العربية  اململكة  يف  االجتماعية  التنمية  م�سارات 

ال�سعودية.

عبد اهلل املعيني:  تتويجًا جلهود جعل »العتماد« ركيزة اأ�شا�شا �شمــــن منظـــومة البنيـة التحتية للجــــودة يف الدولة
رحاب العامري:  العرتاف يرفع التناف�شية للمنتجات واخلدمات ويزيد قدراتها على النفاذ اإىل الأ�شواق العاملية

منظمة الأ�شرة العربية ت�شيد بجهود ال�شعودية
 يف التنمية الجتماعية

العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

�سركة / جولدن وورلد لتجارة مواد البناء  - �س ذ م م ، رخ�سة رقم 1373533  
والكائنة بييييدبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ،  واملرخ�سة لدى �سلطة دبى  

ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة 
جمل�س االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد يف دبي ب�ساأن اغلق وحل ال�سركة.

وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى 
مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خلل 45 يوما من تاريخ هذا االعلن عن 

طريق الربيد امل�سجل او االت�سال ب :
�س ب :  385294  ،  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 052-6253760  
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

�سركة /�سيف هاو�س لتجارة االأدوات الطبية - )�س ذ م م( )رخ�سة رقم : 1388021( 
والكائنة بييييدبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ،  واملرخ�سة لدى �سلطة دبى  

ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة 
جمل�س االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد ب�ساأن اغلق وحل ال�سركة. وفقا لذلك ، 
تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خلل 45 يوما من تاريخ هذا االعلن عن طريق الربيد 

امل�سجل او االت�سال ب :
�س ب :  385294  ،  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 052-6253760  
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2019/1762   تنفيذ جتاري  

م  م  ذ  �ييس   - الكهروميكانيكية  لييلأعييمييال  ايلمك  �ييسييده/1-  املنفذ  اىل 
الأعمال  الييرقيية  التنفيذ/جنمة  طييالييب  ان  االقيياميية مبييا  جمييهييول حمييل 
الفنية - �س ذ م وميثله / حممد �سالح حممد احمد الهاجري - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )73035.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/بقالة امل�ستقيم

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1029951 
تعديل لوحة االإعلن/ اجمايل من م�ساحة 1*5 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/بقالة امل�ستقيم
AL MUSTAQEEM GROCERY

اىل/�سوبر ماركت امل�ستقيم 
AL MUSTAQEEM SUPERMARKET

تعديل ن�ساط/ا�سافة جممع ا�ستهلكي )�سوبرماركت( )4711002(
تعديل ن�ساط/ا�سافة متجر متعدد االق�سام )4719001(

تعديل ن�ساط/حذف بقالة )4711003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة- بالتجزئة )4721001(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبو ظبي-الفجر
حتقيق :رم�سان عطا  

القا�سية  بييحييرارتييه  جييياء  ال�سيف   ((
الن�ساء  اأكرث هن  زاد �سخونته  والذي 
املييغييلييوبييات عييلييى اأميييرهييين حيييييث �سفر 
اأ�سابهن  ال�سيف  ف�سل  يف  اأزواجييهيين 
بالغليان و�سغط الدم ،ويت�ساءلن من 
دون  ال�سفر  يف  احلييق  االأزواج  اأعييطييى 

زوجاتهم ؟
ن�سرتى  امليينييزل،  اأثييياث  �سمن  اأنيينييا  اأم 

ونرتك لل�ستمتاع فقط؟
هييكييذا عييربن الييزوجييات عيين غ�سبهن 
جتيياه اأزواجييهيين وهيييذا مييا نطرحه يف 
هيييذا الييتييحييقيييييق لييكييي نييكيي�ييسييف جوانب 
امل�سكلة الزوج والزوجة وراأي الدكتور 
ليينييا حقيقة  تييتييكيي�ييسييف  لييكييي  اليينييفيي�ييسييي 

االأمر((.
“هند  اليييييبيييييدايييييية  يف  *وتيييييتيييييحيييييدث 
العليمي” باحثة يف علوم اللغة ،وهي 
الييييزوج يلجاأ  اأن  تييعيياين وتيييرى  زوجييية 
ال�سفر الأ�سباب مفتعلة وواهية،   لهذا 
ال�سفر مع  دائييم  زوجييي  وتقول هند: 
اأ�سدقائه ويرتكنا يف البيت اأنا وابني 
ن�سافر  ال  مليييياذا  اأعيييييرف  وال  اليي�ييسييغييري 
ميييعيييه؟ وعيينييدمييا �ييسيياألييتييه ،كيييييان يقول 
عليكم  اأخييياف  واأنيييا  م�سقة  ال�سفر  يل 
اأنه �سبب غري مقبول ،الأن  اأرى  ،واأنييا 
العاطفية  احلياة  يجدد  االأزواج  �سفر 
امللل  حييدة  ويك�سر  بينهم  والييزوجييييية 

والروتن اليومي. 
وت�سيف هند: كان زوجي قبل اأن األد 
اأذهب  اأن  على  حري�س  ال�سغري  ابني 
معه يف كل مكان يذهب اإليه ،اأما االآن 
فيياأنييا اأ�ييسييعيير بييعييد والدتييييي بييياأين حمل 

ثقيل عليه وال اأعرف ملاذا ؟
 “ اليييزعيييابيييي  “�سلطان  *وييييتيييعيييجيييب 
مبكيالن  للكيل  فوتوغرايف:  م�سور 

ولوم الزوج عندما يفعل ذلك قائل:
بالتاأكيد الزوج ال يفعل ذلك اعتباطا 
اأهمها  ،وميين  معروفة  الأ�سباب  ولكن 
واأي�سا  الييي�يييسيييدييييدة  الييييزوجيييية  غيييييرية 
احل�سار والقف�س الذي تريد الزوجة 
فيه  بيييياالأغييييلل  الييييييزوج  تيي�ييسييليي�ييسييل  اأن 
ي�سبح  منه  زواجها  بعد  اأنييه  ،وتعتقد 

�سجينا كالع�سفور ، فهذه النظرة غري 
ال�سحيحة من الزوجة التي ال تثق يف 
نف�سها بارتكابها تلك احلماقات ، مما 
الزوجية  الييعييلقيية  يف  �ييسييرخييا  ي�سبب 
،وتدفع الرجل اإىل ال�سفر وحيدا لكي 

يتخل�س ويك�سر تلك القيود .
عندما  الن�ساء  الزعابي:بع�س  ويزيد 
يذهب زوجها اإىل اأي مكان مثل بيت 
عييائييلييتييه يييجييد زوجييتييه تيياأتييي مهرولة 
وراءه ، لغريتها اجلنونية عليه ،واأنا ال  
اأعتب على جميع الن�ساء فالبع�س من 
معروف  بييلد  اإىل  ي�سافرون  الرجال 
عيينييهييا مميييار�يييسييية اليييرذييييلييية ،وهيييييييوؤالء 
الرتكابهم  نف�سيا  ميير�ييسييى  اليييرجيييال 
،وللأ�سف  يعاجلوا  اأن  وعليهم  ذلييك 
اأن  فيمكن  بذلك  زوجاتهم  علم  عند 
بطلب  الن�ساء  بع�س  فعل  ردة   يكون 
الزوجية  احلييييياة  ،وتيييدميييري  الييطييلق 
انتقاما لكرامتهن ، مما يجعل احلياة 
 ، الييزوجيين م�ستحيلة  بيين  الييزوجييييية 
العربية  املجتمعات  ي�سيب  مييا  وهييذا 

بارتفاع ن�سبة الطلق بن االأزواج .
نراعي  اأن  علينا   ، الزعابي  وي�سيف 
اأكرث من  حق اهلل يف ن�سائنا ونقرتب 
بن�سائنا  اأو�سانا   الذي  ديننا احلنيف 
خيييريا لييكييي تييكييون اأ�يييسيييرة قييائييميية على 
املييحييبيية والييييدييييين حييتييى توؤتي  ربييييياط 

يفيدون  خييلييق،  على  بيياأطييفييال  ثمارها 
جمتمعاتنا العربية.

ويقول هادي جربيل:
اأطفالها  مييع  البيت  يف  زوجييتييه  يبقي 
اأو يبعثها  لتحمل امل�سوؤولية يف غيابه 
ال�سفر،  مييين  عيييودتيييه  تيينييتييظيير  الأهييلييهييا 
باأن  التامة  قناعته  ذلييك  يف  وال�سبب 
يقبل  فييل  اأكييرث متعة،  ال�سفر وحييده 
يعيقون  الأنيييهيييم  ميييعيييه؛  اأهيييليييه  بيي�ييسييفيير 

اأهدافه اأو اأن لديه قناعة باأن 
وبناته  زوجته  تنك�سف  اأن  العيب  من 

يف اخلارج على الرجال.

“جمعة حممد عبد اهلل”  *ويختلف 
موظف �سابق يف بلدية العن:

االآراء  االعيييتيييبيييار  بييعيين  االأخييييييذ  ميييع   
الزوج  �سفر  اأن  يعتقد  فهو  ال�سابقة، 
منفردا من غري اأ�سرته يهدد متا�سك 
ي�سول  الييييذي  الييرجييل  الأن  الييعييائييليية؛ 
ويييجييول يف �ييسييفييرييياتييه وحييييده، هدفه 
عييلييى ح�ساب  كيييان  نييفيي�ييسييه، وان  اإميييتييياع 
يكون  ميييا  وغييياليييبييياً  واأبنائه·  زوجيييتيييه 
العذر اأنه ال يتمتع بال�سفر اإال اإذا كان 
وحده، فالعائلة �ست�سيق عليه اخلناق 
ناهيك  اآخيير،  اإىل  بالتجول من مكان 

االأ�سواق، وما جتره تلك اجلولة  عن 
ذلك  اإىل  اأ�سف  للمال،  ا�ستنزاف  من 
امل�ساريف الكثرية، فالغداء يف حديقة 
جنوم،  خم�س  فيينييدق  يف  والع�ساء  مييا، 
وكل هذه التكلفة ميكنه اأن يخت�سرها 
عليه  ينغ�س  اأن  دون  منفرداً  بذهابه 

اأحد اأو يرهق ميزانيته ·
*وعن راأيه يقول “حممد م�سطفى” 
اأحييييد مراكز  مييدييير حميييل عييطييور يف 

الت�سوق :
اليييزوجييية دائيييميييا عيينييدمييا تيي�ييسييافيير اإىل 
م�ساريف  تكلفه  زوجييهييا  مييع  امل�سيف 

اإىل عدم  يييدفييعييه  ميييا  وهيييييذا  بيياهييظيية 
يف  مييعييه  واأوالده  زوجيييتيييه  ا�ييسييطييحيياب 
ف�سل ال�سيف، ويف�سل اأن يذهب مع 
اأ�سدقائه ،فالن�ساء غالبا حتب ال�سراء 
والييتييجييوال وا�ييسييتييغييلل كييل دقيييييقيية يف 
فرتة االإجازة با�ستغللها يف الرتفيه 
وال�سراء وهذا يخالف ميزانية الزوج 
التي كان يخطط لها يف ف�سل ال�سيف 
، و احلل يف  اأيدي الن�ساء فعليهن اأن 
ميييدبيييرات الأزواجيييهييين ويحكمن  يييكيين 
عييقييولييهيين لييكييي يييفييرح اليييييزوج عندما 

ي�سطحب زوجته معه
ويييييقييييول ميي�ييسييطييفييى، وهيييينيييياك رجييييال 
للعمل  جييدا  كييثييريا  ي�سافرون  اأعييمييال 
وهوؤالء ال ينطبق عليهم هذا املو�سوع 
اأن  له  �سفر-  كل  -عند  يعقل  ال  الأنييه 

ي�سطحب زوجته معه .
“موظفة  اليي�ييسيييييد  *وت�سيف”منال 
املو�سوع  هيييذا  �ييسييعييوبيية  ،عييين  بيينييك  يف 
حيث  منه  تعاين  الأنييهييا  لها  بالن�سبة 

تقول: 
وحييده عدة  ال�سفر  على  زوجييي  اعتاد 
مرات اإىل دول �سرق اآ�سيا، تلك البلد 
 ، االأزواج  مييين  كييثييري  عيينييد  امليييرغيييوبييية 
ييييرى غيي�ييسييا�ييسيية يف ذلك،  وزوجييييي ال 
من  حق  وحييده  �سفره  اأن  ويعتقد  بل 
اليي�ييسييرعييييية، فيكفي عييلييى حد  حييقييوقييه 

قوله اأنه معنا طيلة اأحد ع�سر �سهًرا ، 
واأن جمرد غيابه اأ�سبوعن اأو اأكرث ال 

يوؤثر على علقتنا الزوجية· 
�سفره  كيييييرثة  ميييين  ميييينييييال،  وتيي�ييسيييييف 
نف�سه  ال�سوؤال  اأ�ساأله  ما  كثرياً  وحده 
اأنا  ن�سيب  لنا  يكون  مليياذا ال  �سنة،  كل 

واأطفايل يف ال�سفر معك؟· 
للرجال  ال�سفر  غا�سباً:  رده  لييييياأتييي 

فقط! 
يف  اجللو�س  لنا  فاالأف�سل  نحن،  اأمييا 
البيت وانتظاره اإىل حن عودته، لقد 
اأ�سبح الو�سع ال يطاق فبعد عناء �سنة 
كاملة من العمل واالأعمال الدرا�سية 
اإىل  لل�سفر  متنف�ساً  اأبيينييائييي  يجد  ال 

اخلارج ولو لب�سعة اأيام اأو ليال· 
يتحدث  النف�سية  الناحية  ميين  *اأميييا 
 “ عييميير  ميييدحيييت  “حممد  اليييدكيييتيييور 
االآثار  عيين  النف�سي  الييطييب  اأخ�سائي 
النف�سية التي حتدث  للزوجة وللزوج 

بهذا ال�سفر قائل:
هناك اأثار نف�سية تعاين منها الزوجة 
عندما ي�سافر زوجها ومنها االكتئاب 
واليييهيييلو�يييس والييييفييييراغ اليييتيييي حتيط 
بييالييزوجيية داخيييل امليينييزل ولييهييذا اأن�سح 
الزوج اإذا كنت تريد اأن تكون زوجتك 
االأمرا�س  ميين  وخالية  نف�سيا  �سوية 
معك  ت�سطحبها  اأن  عليك  الع�سبية 

عندما تذهب اإىل اأي مكان
عييلييى اجلانب  عييميير،اأمييا  وييي�ييسيييييف د- 
ي�سطحب  ال  الييييذي  فييياليييزوج  االآخييييير 
زوجته معه لل�ستمتاع باإجازة ال�سيف 
مييثييل فييبييالييتيياأكيييييد هيييذا الييييزوج يع�سق 
امل�سوؤولية  حتييمييل  يحبذ  وال  الييعييزليية 
هو  الأ�سباب  زوجته  يحب  يعد  مل  ،اأو 
بعد  لنف�سها  املييييراأة  ،كيياإهييمييال  يعلمها 
فيها  وقع  لعلقة عاطفية  اأو  الييزواج 
الزوج مع اأخرى ،فهناك اأ�سباب كثرية 
، ولكن النتيجة الطبيعية لهذا الزواج 
غري  روتينية  حياة  اأو  االنف�سال  هو 
�سعيدة بيين الييزوجيين ،وبيييداًل ميين اأن 
يكون الزوج م�سدر طماأنينة و�سكينة  
اإليها م�سدر  لزوجته ي�سبح بالن�سبة 

قلق وخوف، 
لذلك ال بد من توعية االأزواج باأهمية 
ال�سفر مع العائلة، الأنه يجنب الفرقة 
اإىل تقلي�س الفجوة التي قد  ويييوؤدي 
حتييييدث مييين احلييييييياة الييروتييييينييييية بن 

الزوجن .

»ح�سار الزوجة يف ال�سيف«

ن�شاء يعانني الوحدة , ورجال ي�شتمتعون بالرحلة ويرونها حقا اأ�شيل لهم

•• دبي-وام:

العمل  لت�سريع  جهوده  موا�سلة  اجلن�سن  بن  للتوازن  االإميييارات  جمل�س  اأكييد 
لتو�سيات  تنفيذا  احلكومية  امل�سرعات  مع  التوازن” بالتعاون  “ت�سريعات  على 
وال�سيا�سات  الت�سريعات  بيياقييرتاح  االإميييييارات  حلييكييوميية  ال�سنوية  االجييتييميياعييات 
الدولة  وتطوير  تنمية  يف  والييفييعييال  الرئي�س  امليييراأة  دور  تييعييزز  الييتييي  وامليييبيييادرات 

وحتقيق خططها امل�ستقبلية.
الييذي عقد يف مقر   2019 الييثيياين للمجل�س لعام  جيياء ذلييك خييلل االجييتييميياع 
مكتب رئا�سة جمل�س الييوزراء بييوزارة �سوؤون جمل�س الييوزراء وامل�ستقبل يف اأبراج 
اأبيييرز اإجنييييازات الييفييرتة املا�سية ميين العام  االإميييييارات بييدبييي واطييلييع خييللييه على 
اجلاري وامل�سروعات التي يعمل عليها بالتن�سيق والتعاون مع الوزارات والهيئات 
االحتادية املعنية لتقلي�س الفجوة بن اجلن�سن يف كافة قطاعات الدولة كواحد 
تنفيذا  �سنوات   3 من  اأكييرث  قبل  اأجلها  من  اأن�سئ  التي  الرئي�سة  االأهيييداف  من 
لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
برئا�سة  االجتماع  وا�ستعر�س  اهلل«.  “رعاه  دبييي  حاكم  اليييوزراء  جمل�س  رئي�س 
املقبلة خا�سة  الفرتة  املجل�س خطة عمل  رئي�سة  نائبة  املري  �سعادة منى غامن 
مع توا�سل اال�ستعدادات يف الدولة الإجراء انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 
اإىل ن�سف عدد االأع�ساء  املييراأة فيه  املقبل وارتفاع ن�سبة متثيل  اأكتوبر  يف �سهر 
كما  القرار.  و�سنع  ال�سيا�سية  امل�ساركة  املييراأة يف  دور  لتعزيز  تاريخية  يف خطوة 
مت بحث االآليات واخلطوات التنفيذية لتطبيق “موؤ�سر التوازن بن اجلن�سن” 

بنجاح  تطبيقه  مت  اأن  بعد  اخلا�س  والقطاع  املحلية  احلكومات  م�ستوى  على 
على م�ستوى احلكومة االحتادية وتكرمي الفائزين بفئاته املختلفة يف العامن 
تعزيز  حيث  من  التطبيق  لهذا  اإيجابية  فعل  ردود  من  به  قوبل  ومييا  املا�سين 
الوعي بالتوازن بن اجلن�سن وحتفيز الكثري من اجلهات احلكومية على اإطلق 
مبادرات مبتكرة و�سيا�سات فعالية داعمة للنوع االجتماعي. ورحبت �سعادة منى 
املري يف بداية االجتماع باالأع�ساء ...م�سيدة بالن�ساطات املكثفة للمجل�س خلل 
الن�سف االأول من العام احلايل والتي تعك�س ما و�سله ملف التوازن بن اجلن�سن 
يف االإمييارات من تقدم بدعم وت�سجيع من قيادتنا الر�سيدة ما ي�سهم يف تعزيز 
مزيد  نحو  للمراأة  رحبة  اآفاقا  ويفتح  عامليا  مكانتها  وتر�سيخ  الدولة  تناف�سية 
من النجاحات بكافة حماور وم�ستهدفات اخلطط اال�سرتاتيجية ويف مقدمتها 
مئوية االإمارات 2071 اإ�سافة اإىل التاأثري عامليا يف هذا امللف احليوي الذي يعد 
واحدا من اأهداف التنمية امل�ستدامة. وقالت اإن الن�سف االأول من العام احلايل 
�سهد اأن�سطة حافلة واجتماعات مكثفة للمجل�س منها م�ساركته يف فعالية “جر�س 
التوازن بن اجلن�سن” يف �سوق دبي املايل تزامنا مع يوم املراأة العاملي يف �سهر 
مار�س املا�سي بالتعاون مع كل من مبادرة االأمم املتحدة الأ�سواق املال امل�ستدامة 
احتاد البور�سات العاملية موؤ�س�سة التمويل الدولية مبادرة االتفاق العاملي للأمم 
املوؤ�سرات  املييراأة يف قطاع �سناديق  للمراأة واحتاد  املتحدة  االأمم  املتحدة برنامج 
املتداولة ومت عر�س �سورة احلدث على مبنى نا�سداك بنيويورك ما ترك �سدى 
اإيجابيا على م�ستوى املنطقة وال�سرق االأو�سط مبدى دعم دولة االإمييارات مللف 
التوازن بن اجلن�سن والتمكن االقت�سادي للمراأة. وتناول االجتماع جماالت 

التعاون بن املجل�س واجلهات االحتادية املعنية لتنفيذ تكليفات القيادة الر�سيدة 
االإمييارات مرجعا  الدولة وتوجيهاتها بجعل  بالتوازن بن اجلن�سن يف  املتعلقة 
درا�سة  خييلل  ميين  عامليا  بييه  يحتذى  ومنييوذجييا  املنطقة  يف  الييتييوازن  لت�سريعات 
اجلن�سن  بن  والتوازن  العاملة  باملراأة  ال�سلة  ذات  احلالية  الت�سريعات  وح�سر 
وتقدمي مرئياته ومقرتحاته ب�ساأنها وذلك يف اإطار اخت�سا�سات املجل�س وتنفيذا 
لتو�سيات االجتماعات ال�سنوية حلكومة االإمارات بخ�سو�س اقرتاح الت�سريعات 
الرئي�س والفعال يف تنمية وتطوير  املييراأة  التي تعزز دور  وال�سيا�سات واملبادرات 
بالتعاون  الت�سريعات  هذه  على  العمل  ت�سريع  اإىل  املجل�س  ي�سعى  حيث  الدولة 
“التقرير ال�سنوي  مع امل�سرعات احلكومية. واطلع املجل�س على مراحل تنفيذ 
من  بها  تكليفه  مت  التي  املبادرة  للتوازن بن اجلن�سن يف دولة االإمارات” وهي 
�سهر  يف  االإمييييارات  حلكومة  ال�سنوية  االجتماعات  خييلل  اليييوزراء  جمل�س  قبل 
واالإح�ساء  للتناف�سية  االحتادية  الهيئة  مع  االتفاق  مت  حيث   2018 نوفمرب 
على هيكل وحمتوى التقرير والوقوف على اأف�سل العرو�س لت�سميمه وحتليله 
العام احلييايل يف خطوة  الرابع من  الربع  االأوىل يف  ن�سخته  اإطييلق  يتم  بحيث 
رائدة من نوعها ت�سهم يف زيادة الوعي مبفهوم التوازن وما حتقق من اإجنازات 
يف هذا امللف وفر�س تعزيزه لرفع تناف�سية الدولة عامليا وحتقيق اأهداف التنمية 
امل�ستدامة. وعر�س فريق الهيئة االحتادية للتناف�سية واالإح�ساء نتائج “ور�سة 
املا�سي التي مت  التوازن بن اجلن�سن يف القطاع اخلا�س” يف �سهر مايو  عمل 
تنظيمها بالتعاون مع االأمانة العامة للجنة الوطنية الأهداف التنمية امل�ستدامة 
وهي  اللجنة  مظلة  حتت  املن�سوي  اخلا�س  القطاع  من  اال�ست�ساري  واملجل�س 

الور�سة االأوىل من نوعها التي تعقد بهدف تعزيز احلوار بن احلكومة والقطاع 
اخلا�س حول تطوير االأفكار واالأدوات واآليات العمل لدفع عجلة تنفيذ اأهداف 
التنمية امل�ستدامة 2030 خا�سة الهدف اخلام�س املتعلق بتحقيق التوازن بن 
اجلن�سن ومتكن جميع الن�ساء والفتيات ونتج عنها 18 فكرة ومبادرة �سمن 5 
حماور هي “الوعي والتعليم واملوارد الب�سرية وال�سيا�سات والتوجيه واالإر�ساد” 
وجاء انعقاد الور�سة يف اإطار امل�سوؤولية امل�سرتكة بن احلكومة والقطاع اخلا�س يف 
حتقيق التوازن بن اجلن�سن داخل وخارج بيئة العمل حيث عقدت بح�سور 80 
�سخ�سا من امل�سوؤولن احلكومين واملديرين والتنفيذين من ال�سركات اخلا�سة 
الوطنية والعاملية يف خمتلف القطاعات بالدولة. ح�سر االجتماع �سعادة يون�س 
حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية و�سعادة عبداهلل نا�سر لوتاه مدير عام الهيئة 
العامة  املديرة  ال�سويدي  خليفة  نورة  و�سعادة  واالإح�ساء  للتناف�سية  االحتادية 
للحتاد الن�سائي العام والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة االحتادية 
وزارة  وكيل  �سالح  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  و�سعادة  احلكومية  الب�سرية  للموارد 
االقت�ساد ل�سوؤون التجارة اخلارجية وال�سناعة و�سعادة الرمي عبداهلل الفل�سي 
والدكتورعمرعبدالرحمن  والطفولة  للأمومة  االأعلى  للمجل�س  العام  االأمن 
والعلقات  للت�سال  امل�ساعد  والتوطن  الب�سرية  املييوارد  وزارة  وكيل  النعيمي 
الدولية و�سعادة ح�سة تهلك وكيل وزارة تنمية املجتمع امل�ساعد لقطاع التنمية 
االجتماعية و�سعادة عبداهلل حمدان النقبي مدير اإدارة ال�سوؤون القانونية بوزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل و�سم�سة �سالح االأمن العام ملجل�س االإمارات للتوازن 

بن اجلن�سن.

•• دبي-وام:

وقييعييت الييقيييييادة الييعيياميية ليي�ييسييرطيية دبيييي اتييفيياقييييية تييعيياون م�سرتك 
العاملية  ال�سركات  كييربى   - ال�سينية  اآي”  جيه  “دي  �سركة  مييع 
امل�سرتكة  االأن�سطة  تطوير  بهدف   - امل�سرية  الطائرات  ل�سناعة 
بن الطرفن يف جمال الطائرات بدون طيار والتعاون يف جمال 
التدريب والتاأهيل التخ�س�سي والبحث العلمي وتبادل املعلومات. 
وقع االتفاقية من جانب �سرطة دبي �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
املري القائد العام ل�سرطة دبي ومن جانب ال�سركة �سعادة روجر 
هويدي  بن  �سعيد  ال�سلل  الدكتور  الييلييواء  بح�سور  رئي�سها  ليو 
مهند�س  والييلييواء  االإدارة  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  الفل�سي 
والنقيب  للعمليات  العامة  االإدارة  مدير  ال�سويدي  بطي  كامل 

يف  امل�سرية  الييطييائييرات  اأنظمة  مركز  ق�سم  رئي�س  املييهييريي  �سعيد 
والوفد  زينل  حممد  مهند�س  وامليييلزم  للعمليات  العامة  االإدارة 

املرافق لرئي�س ال�سركة.
وتتيح االتفاقية للقيادة العامة ل�سرطة دبي ول�سركة “دي جيه اآي” 
املتعلقة بالطائرات امل�سرية وحت�سن خدمة  ال�سراكة يف االأنظمة 
ما بعد ال�سراء من قبل ال�سركة امل�سنعة وتبادل االأبحاث احلديثة 
واملتعلقة باجلانب االأمني يف الطائرات امل�سرية وامل�ستجدات يف هذا 
للتدريب  املتخ�س�سن  واملييدربيين  اخلييرباء  تبادل  وكذلك  املجال 
والتاأهيل واإقامة التجارب للأنظمة اجلديدة واحل�سرية من قبل 
يف  امل�سرتك  والت�سويق  دبي  �سرطة  يف  خم�س�س  مقر  يف  ال�سركة 
املن�سات يف املوؤمترات والندوات. وقال �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
املري اإن هذا التفاهم ياأتي يف اإطار حر�س القيادة العامة ل�سرطة 

دبي على التخ�س�سية يف اإدخال “طائرات بدون طيار” للقطاعات 
ال�سرطية وفقا للعمليات الرئي�سية لكل قطاع وهو ما ي�ساعد يف 
ب�سط ال�سيطرة االأمنية وتعزيز االأمن واالأمان با�ستخدام اأحدث 
االأنظمة والتقنيات واأن تعاون �سرطة دبي مع �سركة دي جيه اآي 
ال�سينية ياأتي نتيجة لل�سمعة العاملية لل�سركة التي تعد الرائدة يف 
هذا املجال. من جانبه �سكر �سعادة روجر ليو رئي�س �سركة دي جيه 
اآي القائد العام ل�سرطة دبي والقيادة العامة ل�سرطة دبي على فتح 
تعزز  االتفاقية  باأن هذه  موؤكدا  القطاع  التعاون يف هذا  جماالت 
ت�سهم يف دعم  التي  واخليييربات  املعلومات  تييبييادل  الييتييعيياون يف  ميين 
اآي يف دبي ال  وتطوير هذا املجال وتعزز م�ساريع �سركة دي جيه 
�سيما واأن تقنياتها اخلا�سة بتكنولوجيا الطائرات امل�سرية �ستخدم 

جماالت االأمن العام.

تعاون بني �شرطة دبي و�شركة �شينية يف جمال الطائرات بدون طيار

• جمعة عبداهلل: �سفر الزوج مبفرده دون اأ�سرته يهدد متا�سك العائلة
• هند العليمي: اأنا اأ�سعر بعد املولود االأول باأنيّ حمل ثقيل عليه
• �سلطان الزعابي:علينا اأن نراعي حق اهلل يف ن�سائنا كما حثنا ديننا احلنيف
• هادي جربيل قناعته باأنه من العيب اأن تنك�سف زوجته وبناته يف اخلارج على الرجال 
• حممد م�سطفى: احلل باأيدي الن�ساء فعليهن اأن يكن مدبرات الأزواجهن

• منال ال�سيد:زوجي ال يرى غ�سا�سة يف ذلك ، ويعتقد اأن �سفره حق �سرعي
• حممد عمر:اإذا كنت تريد زوجتك �سوية نف�سيا فا�سطحبها معك

جمل�ص الإمارات للتوازن بني اجلن�شني يوؤكد موا�شلة جهوده لت�شريع العمل على »ت�شريعات التوازن«
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عربي ودويل

�سخم  اتفاق  اىل  بالتو�سل  ماكرون  اميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  رحب 
)الربازيل  مييريكييو�ييسييور  ودول  االوروبييييييي  االحتييييياد  بييين  احلييير  لييلييتييبييادل 
اإزاء  “احلذر”  اإعرابه عن  واالأرجنتن واالأوروغييواي والباراغواي(، مع 
هام�س  على  عييقييده  �سحايف  مييوؤمتيير  يف  ميياكييرون  وقيييال  تنفيذه.  متابعة 
حاليا،  جيد  االتييفيياق  “هذا  اليابان  يف  الع�سرين  جمموعة  قمة  اأعييمييال 
وهو يف االجتاه ال�سحيح لكننا �سنكون حذرين جدا”، م�سيفا اأنه يرغب 
بي”اإجراء تقييم م�ستقل” له. واأ�ساف ماكرون “اأنه اتفاق جيد يف الوقت 
لكل  كامل  وب�سكل  االعتبار  بعن  املفاو�سن  اأخييذ  اىل  ا�ستنادا  احلا�سر 
اأنه  معتربا  االتفاق  يف  ورد  ما  مف�سل  وتابع  قدمناها«.  التي  املطالب 
جيد “الأنه يقر بتحديداتنا اجلغرافية وهو االأمر املهم جدا للمزارعن 
والذي مل يقم به اأحد من قبل ب�سكل اأف�سل. واأي�سا الأن املعايري الثلثة 
التي و�سعناها وردت يف الن�س: التقيد الوا�سح باتفاقية باري�س )حول 
“على  االأوىل  للمرة  يح�سل  ما  وهو  الربازيل  قبل  من  املناخ(” خا�سة 
الييثيياين هو  “واملعيار  ميياكييرون  واأ�ييسيياف  امل�ستوى يف ن�س جتييياري«.  هييذا 
املتعلق بالتقيد مبعايرينا البيئية وال�سحية، والثالث هو حماية فروعنا 
اىل  بالن�سبة  خا�سة  حدودها  و�سعنا  التي  احل�س�س  اإطييار  يف  احل�سا�سة 
“ي�ساف اىل ذلك نقطة  اأي�سا  البقر وال�سكر«. وقال الرئي�س الفرن�سي 
غاية يف االأهمية: بند حماية يطبق على املنتجات الزراعية” االأمر الذي 
يعني “اأنه يف حال تعر�س قطاع ما لزعزعة كبرية من املمكن اإطلق اآلية 

توقف تطبيق” العملية.
  

اأنهت امراأة بريطانية-اإيرانية م�سجونة يف طهران منذ العام 2016 
ما  على  يوما،   15 منذ  بداأته  الطعام  عن  اإ�سرابا  الع�سيان،  بتهم 
اأعلن زوجها. وقال ريت�سارد راتكليف زوج ال�سجينة نازانن زاغاري-
راتكليف لهيئة االإذاعة الربيطانية )بي بي �سي( اإّن زوجته تناولت 
ع�سيدة بالتفاح واملوز. وتابع راتكليف الذي اأ�سرب عن الطعام 15 
تفعل  اأن  اأرد  مل  الأنني  مرتاح  “اأنا  زوجته  مع  ت�سامنا  اأي�سا  يوما 
االأيام  اأطيييول«. وق�سى ريت�سارد معظم هييذه  ذلييك لفرتة  )نييازانيين( 
معت�سما اأمام ال�سفارة االإيرانية يف لندن، داعيا من �سيخلف رئي�سة 
الوزراء امل�ستقيلة ترييزا ماي اأن يجعل ق�سية زوجته اأولوية. وبداأت 
اإ�سرابها تزامنا مع عيد ميلد  40 عاما  زاغاري-راتكليف البالغة 
يف  طهران  يف  زاغاري-راتكليف  واأوقفت  اخلام�س.  غابرييل  ابنتها 
ني�سان ابريل 2016 اثناء مغادرتها اإيران بعد زيارتها اأهلها رفقة 
ابنتها البالغة حينها 22 �سهرا. وحكم عليها بال�سجن خم�س �سنوات 
التي  زاغاري-راتكليف  وتنفي  نظام احلكم.  قلب  الإدانتها مبحاولة 
وكالة  املتفرعة عن  رويييرتز اخلريية  توم�سون  تعمل لدى موؤ�س�سة 
هذه  نف�سه،  اال�ييسييم  حتييمييل  الييتييي  الييربيييطييانييييية  الييكيينييدييية  ال�سحافة 
االتهامات. واأدت ق�سيتها لتوتر كبري يف العلقة بن طهران ولندن، 

املورد الكبري للأ�سلحة لغرمية اإيران االإقليمية ال�سعودية.
 

اأبلغ رئي�س الوزراء  اإنه  قال الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب ام�س 
قبل  اأبرمت  اأمنية  معاهدة  تعديل  يتعن  باأنه  اآبييي  �سينزو  الياباين 

عقود بن بلديهما، وا�سفا املعاهدة جمددا باأنها جائرة.
الييتييي ي�سفها  املييعيياهييدة،  اأنيييه ال يعتزم االن�سحاب ميين  تييرامييب  وذكييير 
اآ�سيا  منطقة  يف  لل�ستقرار  ركيزة  باأنها  طويل  وقت  منذ  ال�سركاء 
واملحيط الهادي. لكنه قال اإنها ت�سكل عبئا كبريا جدا على الواليات 
املتحدة. وتابع ترامب قائل يف موؤمتر �سحفي بعد قمة جمموعة 
بغرب  اأو�ييسيياكييا  مدينة  يف  يومن  مييدى  على  عقدت  التي  الع�سرين 
اليابان “اأخربته باأنه �سيتعن علينا تعديلها«. واأ�ساف “قلت له، اإذا 
هاجم اأحد اليابان فاإننا نلحقه ونخو�س معه حربا باأق�سى قوة... 
اأما اإذا هاجم اأحد الواليات املتحدة فل يتعن عليهم فعل املثل. هذا 
جور«. وتلزم املعاهدة، التي وقعها البلدان بعد ا�ست�سلم طوكيو يف 

احلرب العاملية الثانية، الواليات املتحدة بالدفاع عن اليابان.
وا�سنطن  ت�ستخدمها  ع�سكرية  قييواعييد  طييوكيييييو  تييوفيير  املييقييابييل  يف 
اآ�سيا، مبا يف ذلك اأكرب تركيز لقوات البحرية  لن�سر قوتها يف عمق 
االأمريكية يف اخلارج يف اأوكيناوا ون�سر حاملة طائرات وجمموعتها 

الهجومية بقاعدة يوكو�سوكا البحرية قرب طوكيو.

عوا�سم

باري�س

لندن

طوكيو

املخابرات الفل�شطينية تعتقل 
فل�شطينيا �شارك يف موؤمتر املنامة  

•• رام اهلل-اأ.ف.ب:

اأم�س  الفل�سطينية اعتقل  املخابرات  اأن جهاز  اأمني فل�سطيني  ذكر م�سدر 
فل�سطينيا كان �سارك يف موؤمتر املنامة االقت�سادي الذي عقد يف البحرين 
اأيام وقاطعته ال�سلطة الفل�سطينية. واأو�سح امل�سدر الذي طلب عدم  قبل 
ك�سف ا�سمه اأن جهاز املخابرات اعتقل �سلح اأبو مياله، اأحد رجال االأعمال 
“ال  اإن  قالت  عائلته  لكن  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف  اخلليل  مدينة  من 
اأبو مياله يف ال�سبعينات  معلومات لديها عن مو�سوع االإعتقال«. وعلم اأن 
الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  امل�سدر  العمر ويعاين م�ساكل �سحية. وذكر  من 
املنامة  ور�ييسيية  اأعيييميييال  �ييسييارك يف  كييل فل�سطيني  بيياعييتييقييال  قييييرارا  اإتيييخيييذت 
االقت�سادية. وعقدت ور�سة املنامة االقت�سادية يف العا�سمة البحرينية يف 
25 و26 حزيران/يونيو بدعوة من الواليات املتحدة التي عر�ست خطتها 
االقت�سادية لل�سرق االو�سط التي يفرت�س اأن تواكب احلل ال�سيا�سي الذي 
مل يعلن. وعار�ست ال�سلطة الفل�سطينية وكذلك حركة حما�س واملنظمات 
مع  لل�سراع  ال�سيا�سي  احلييل  اأن  موؤكدة  اللقاء،  هييذا  الفل�سطينية  االهلية 
ا�سرائيل يجب ان يتقدم على احلل االقت�سادي. غري اأن بع�س الفل�سطينين 
الذين مل يعرف عددهم بالتحديد، �ساركوا يف املوؤمتر ب�سفة فردية رغم 
االأعمال  ورجيييل  مياله  ابييو  وبينهم  لييهييا،  الفل�سطينية  ال�سلطة  معار�سة 
ب�سبب علقاته مع  الفل�سطينين  بن  اأثييار جدال  الييذي  اأ�سرف اجلعربي 
اال�سرائيلين. وكان رجال االأعمال الفل�سطينيون قاطعوا اأعمال الور�سة، 

واعتربت ال�سلطة الفل�سطينية اأنها “ف�سلت ف�سل ذريعا«.

ا�ستغل الفر�سة وحتدث عن جملة من الق�سايا

يوم حافل بـ »الت�شريحات« لرتامب يف ختام قمة الـ20

على االإحتاد االأوروبي اأن يجري اإ�سالحًا جذريًا 

اأزمة اإيران تف�شح نقاط �شعف اأوروبا
••وا�سنطن-وكاالت:

االأمريكي  الرئي�س  يجرب  اإيييييران،  حيييييال  �سيا�سته  يف 
دونالد ترامب اأوروبا على مواجهة �سعفها، براأي طوم 

ماكتاج، حمرر لدى موقع “ذا اأتلنتيك«. 
العدوانية  تييرامييب  �سيا�سة  قوبلت  اليييييوم،  هييذا  وحتى 
مبوقف معار�س غري عادي من قبل اأكرب ثلث قوى 
واأملانيا، ف�سًل عن  املتحدة وفرن�سا  اململكة  اأوروبييا،  يف 
االحتاد االأوروبي نف�سه. ولكن، رغم ثقلهم االقت�سادي 
امليي�ييسييرتك ووجيييودهيييم عييلييى امليي�ييسييرح الييييدويل، ثييبييت باأن 
اللعبن الرئي�سين يف اأوروبا عاجزين، اإىل حد كبري، 

عن فعل اأي �سيء يف مواجهة الهيمنة االأمريكية. 
ويرى كاتب املقال اأن احلقيقة املرة، كما تبدو االأمور، 
على  االإرادة  اأو  االأدوات  متييلييك  ال  اأوروبيييييا  بييياأن  تييوؤكييد 
ا�ستعرا�س قوتها. فاليورو ال ي�ستطيع اأن يكون بديًل 
موثوقاً للدوالر كعملة احتياطية اإىل اأن يتم اإ�سلحه 
قد  م�سداقية،  ذات  احتياطية  عملة  وبيييدون  جييذرييياً، 
القوة  تييبيياري  اأن  االأوروبييييية  املالية  الييقييوة  ت�ستطيع  ال 

االأمريكية.
ب�سحب   ،2018 مييايييو)اأيييار(  تييرامييب يف  قييرار  وعقب 
الواليات املتحدة من االتفاق النووي، وقراره اللحق 
باإعادة فر�س عقوبات على النظام يف طهران، ت�ساعدت 
تييوتييرات بيين الييواليييات املتحدة واإيييييران. وخييلل ذلك 
العودة  على  املتحدة  الييواليييات  اأوروبيييا  الييوقييت، ح�ست 
اإىل مائدة املفاو�سات يف حماولة للحفاظ على اتفاق 
املتحدة  الييواليييات  عليه  تفاو�ست  الييذي   ،2015 عييام 
وبريطانيا وفرن�سا وال�سن ورو�سيا واأملانيا، ولكن دون 

حتقيق جناح يذكر. 
جمربة،  الثلث  االأوروبييييية  القوى  اإن  الكاتب  ويقول 
�سواء اأحبت اأم كرهت، على اال�ستجابة لعقوبات اإ�سافية 
فر�ستها اإدارة ترامب على اجلمهورية االإ�سلمية، مبا 
فيها قيود على مر�سدها االأعلى، اآية اهلل علي خامنئي، 
ومييقييربيين ميينييه. وبييعييد االإعيييييلن عيين الييعييقييوبييات، قال 
�ستيفن منو�سن، وزير اخلزانة االأمريكي، اإنه يخطط 
االإيييراين جواد  وزييير اخلارجية  على  لفر�س عقوبات 

عرب  اململكة  انييفييتيياح  على  عمل  االأميييري  اأن  اإىل  ميي�ييسييرياً 
اإ�سلحات اقت�سادية واجتماعية.

وقال  ال�سعودية.  يف  الن�ساء  ق�سية  اإىل  تييرامييب  ولفت 
خماطباً بن �سلمان “اأعتقد اأن ما فعلته خا�سة للن�ساء، 
بييثييورة باملعنى  اأ�ييسييبييه  اإىل مييا يييحييدث، فيياإنييه  وبيياليينييظيير 

االإيجابي«.

لقاء كيم
الكوري  الييزعيييييم  تييرامييب  فييدعييا  يييانييغ،  بيونغ  اأميييا ملف 
اأون مل�سافحته يف املنطقة منزوعة  ال�سمايل كيم جونغ 
اليي�ييسييلح بييين الييكييوريييتيين، وقييييال اإنييييه ال ميييانييع دخول 

االأرا�سي الكورية ال�سمالية اإىل جانب كيم.
ترامب  عييير�يييس  اأن  اليي�ييسييمييالييييية  كيييورييييا  اعيييتيييربت  فيييييمييا 
“مثري  اأون  املفاجئ عقد لقاء مع زعيمهيييييييا كيم جونغ 
ر�سمياً  طلباً  تلقييييييييها  عييدم  اأكيييدت  لكنها  للهتمام”، 
فر�سة  �سي�سكل  ذلييك  اأن  اإىل  م�سيييييييرية  بعيييييد،  بييذلييك 
جيييدييييدة هيييامييية لييتييعييميييييق اليييعيييلقيييات اليي�ييسييخيي�ييسييييية بن 
اإ�سايف،  ب�سكل  الثنائية  العلقات  وتطويييييير  الزعيمن 

•• اأو�ساكا-وكاالت:

مبدينة  الع�سرين  جمموعة  لقمة  اخلتامي  اليوم  كان 
للرئي�س  بالن�سبة  حييافييًل  يييوميياً  اليييييابييان،  يف  اأو�ييسيياكييا 
االأمريكي دونالد ترامب، الذي ا�ستغل الفر�سة وحتدث 
بينها احلرب  العالقة  واالأمييور  الق�سايا  عن جملة من 
التجارية مع ال�سن، واأزمة �سفقة ال�سواريخ الرتكية 
ال�سمالية،  كييوريييا  مييع  املييحييادثييات  وا�ستئناف  الرو�سية، 

وتهديدات اإيران، وغريها.
وفيما يخ�س احلرب التجارية مع ال�سن، اأكد ترامب 
اإ�ييسييافييييية عييلييى ال�سن،  اأن بيييلده ليين تييفيير�ييس ر�ييسييوميياً 
واأنييه ي�سعى ال�ستئناف احلييوار مع نظريه ال�سيني �سي 
هواوي  �سركة  عن  احلظر  رفييع  اإىل  م�سرياً  بينغ،  جن 
ال�سينية التي عانت اأخرياً من عقوبات اأدت اإىل ت�سعيد 
بيين الييبييلييدييين، وهييو مييا قييوبييل بالرتحيب ميين اجلانب 

ال�سيني
وقال: “عقدنا لقاء جّيداً جداً مع الرئي�س �سي، ميكن 

اأن اأقول لقاء ممتازاً«.
ال�سن  �سد  اقت�سادية  عييقييوبييات  فيير�ييس  تييرامييب  وكيييان 
العام املا�سي، بعد اأن اأ�سار اإىل اأنها ت�سجع انتهاك امللكية 
الفكرية و�سرقة التكنولوجيا من ال�سركات االأمريكية.

اإيران والنووي
ترامب  فييقييال  اإييييييران،  االأوىل،  تييرامييب  ق�سية  وبيي�ييسيياأن 
طهران  نييفييذت  حيييال  يف  ردي  �ييسيييييكييون  ميييياذا  “�سرتون 
�سلح  بامتلك  لها  ن�سمح  لن  اأننا  تيياأكييدوا  تهديدها.. 
نييييووي، وطييهييران تييريييد الييتييو�ييسييل ل�سفقة جييديييدة مع 

الواليات املتحدة«.
واأ�سار ترامب، اإىل اأنه مت حتديد العديد من االأهداف 
االأمريكية  الطائرة  اإ�سقاط  حادثة  بعد  اإيييران  ل�سرب 
الييلييحييظيية االأخيييييرية ب�سبب  تييراجييع يف  اأنيييه  اإال  امليي�ييسييرية، 
“عندما  قائًل:  �سحايا،  �سقوط  احتمال  من  خميياوف 
اخيييرتنيييا ميينيياطييق ملييهيياجييمييتييهييا يف اإيييييييران تييراجييعيينييا بعد 
االحتماالت املتوقعة لل�سحايا، فقدرنا يف اأحد االأهداف 
وقوع اأكرث من 150 قتيًل يف حال نفذنا هجوماً”، اإال 
اأنه يف الوقت ذاته مل ي�ستبعد ا�ستخدامه القوة قائًل، 
وناأمل  الييعييامل،  يف  اجليييييو�ييس  اأقيييوى  ميين  “لدينا جي�س 
ر�سالة  يف  الع�سكرية”،  قدراتنا  ال�ستخدام  ن�سطر  اأال 

وا�سحة اإىل النظام املليل.

الق�سية الفل�سطينية
ال�سلم  وميي�ييسييروع  الفل�سطينية  الييقيي�ييسييييية  بيي�ييسيياأن  اأمييييا 
القرن”،  “�سفقة  واإ�سرائيل  فل�سطن  بن  االأمريكي 
“هناك  اإن  �سحافية،  ت�سريحات  خييلل  ترامب  فقال 
الفل�سطينين  بيييين  �ييسييفييقيية  الإبييييييييرام  جيييييييدة  فييير�يييسييية 
واالإ�ييسييرائيييييلييييين لييكيينييهييا �ييسييعييبيية، ولييييوال تييياأخييير ت�سكيل 

احلكومة االإ�سرائيلية ل�سارت االأمور �سريعاً«.
وذكر اأنه اأوقف امل�ساعدات عن الفل�سطينين بعد �سماع 
ما قال اإنها اأ�سياء ال تروق يل، بعد طرح �سفقة القرن، 
الييتييي قييد تييكييون االأكييييرث �سعوبة بييالييعييامل ولييكيين ميكن 

اإجنازها.
فيما اأ�سار الرئي�س االأمريكي اإىل اأنه اإذا جرى التو�سل 
ف�سيعيد  واالإ�سرائيلين  الفل�سطينين  بن  �سفقة  اإىل 

دعمه.

تركيا و�سفقة اإ�ش400
وفيما يخ�س ق�سية �سراء تركيا اأنظمة الدفاع الرو�سية 
ترامب  قال  وا�سنطن،  عليها  تعرت�س  التي   400 اإ�ييس 
اللوم  ملقياً  فح�سب،  اأنييقييرة  على  تقع  ال  امل�سوؤولية  اإن 
على الرئي�س االأمريكي ال�سابق باراك اأوباما الذي “مل 
يح�سن معاملة الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان”، 

واأن بلده ت�سعى للبحث عن حلول بهذا ال�ساأن.
وعلى الرغم من اإبييداء تعاطفه اجتاه اأردوغييان، اإال اأنه 
اأكد اأن وا�سنطن ال تزال على ا�ستعداد لفر�س عقوبات 
موقفاً  تييواجييه  املتحدة  “الواليات  قييائييًل:  اأنييقييرة،  على 
اأنظمة  ل�سراء  تركيا  الرد على �سفقة  كيفية  يف  معقداً 
اأنه  واأ�ييسيياف  ال�ساروخي،  للدفاع  الرو�سية  اإ�س-400 

“يجري بحث فر�س عقوبات حمتملة«.

اإ�سادة ال�سعودية
العهد  ويل  االأمريكي  الرئي�س  و�سف  اآخيير،  جانب  من 
قبيل  قائًل  باأنه �سديقه،  �سلمان  بن  ال�سعودي حممد 
اجتماعه به على هام�س القمة، “اإنه ل�سرف يل اأن اأكون 

مع ويل العهد ال�سعودي، اأحد اأ�سدقائي«.
الكثري ميين االأ�ييسييييياء يف  “رجل فعل حييقيياً  اأنيييه  واأ�ييسيياف 
ال�سعودية”،  بانفتاح  تتعلق  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات 

غييري ذي  الييثيياين(  تييرامييب يف نوفمرب)ت�سرين  اأقييرهييا 
هيمنة  ا�ستمرار  مواجهة  ويف  كبري.  حد  اإىل  جييدوى، 
االحتياط  بعملة  مييدعييوميياً  االأمييريييكييي،  امليييايل  النظام 
العاملي، تل�ست القوة االأوروبية. ويبقى الدوالر ملك 
املتحدة،  للواليات  بالن�سبة  احلييال  وكذلك  العملت، 
بغ�س النظر عن مكانة رئي�سها احلايل املتوترة دولياً. 
وقييييييال لييلييمييحييرر طيييييوم تييييوغيييييييييدات، عيي�ييسييو اليييربمليييان 
اليييربييييطييياين ورئييييي�ييس جليينيية الييي�يييسيييوؤون اخليييارجييييييية يف 

ظييريييف، املييحيياور الرئي�سي مييع الييغييرب. وهييذا ال يعني 
اأي �سبيل للتفاو�س  اأن الواليات املتحدة قطعت  فقط 
مع طهران من اأجل تخفيف التوتر، بل ي�سع م�ساعي 
اأوروبييييا لييلإبييقيياء على االتييفيياق اليينييووي يف و�ييسييع اأكرث 

خطورة، من اأي وقت م�سى. 
اأوروبيييييييا املعلنة  ويييلييفييت الييكيياتييب لييتييجيياهييل حتيييذييييرات 
واخلا�سة من خماطر الت�سعيد. وقد ثبت اأن قرارها 
بالبقاء خارج نظام العقوبات االأمريكية اجلديدة التي 

بح�سب وكالة االأنباء الكورية ال�سمالية.

عالقات مع رو�سيا
اأجرى  اإنييه  اأخيييرى، قييال الرئي�س االأمييريييكييي،  ميين جهة 
بوتن،  فلدميري  الرو�سي  نظريه  مع  بناءة  مباحثات 
واإن بلده �ستدر�س �سبل تطوير التجارة بن اجلانبن.

واأو�سح ترامب يف موؤمتر �سحايف من اأو�ساكا اليابانية، 
الرئي�س  مييع  جيييداً  ممييتييازة  مييبيياحييثييات  “اأجرينا  اليييييوم 
بييوتيين، الييرو�ييس يييريييدون تييبيياداًل جتييارييياً مييع الواليات 
املتحدة، لديهم منتجات رائعة، واأر�س خ�سبة، والكثري 

من البرتول واملعادن التي نريدها«.
واأ�ساف ترامب “اأرى اأنه ميكننا اأن نقوم بعمل مذهل 

مع الرو�س، و�سندر�س �سبل تطوير التجارة بيننا«.
نظريه  مع  مباحثاته  اأن  اإىل  االأمريكي  الرئي�س  ولفت 
الييرو�ييسييي تيينيياولييت عيييدة مييلييفييات، ميينييهييا مييلييف االأ�سلحة 
اإىل دعوة  الدولية، م�سرياً  امللفات  النووية، وغريه من 
وجهها له الرئي�س بوتن لزيارة مو�سكو يف مايو )اأيار( 

العام املقبل.

اأن  اإييييران  ب�ساأن  االأمييريييكييي  املييوقييف  “اأظهر  الييربملييان: 
تتحكم  الدولية  التجارة  يف  االأمريكي  الييدوالر  اأهمية 
تقرر  وليييذا  االأوروبييييييي.  لييلحتيياد  االأميينييييية  بال�سيا�سة 
عقوبات اأمريكية �سيا�ستنا، وما مل توجد عملة دولية 
حديثة، ونظام م�سريف جديد، �سيبقى احلال على ما 

هو عليه«. 
وييييرى كيياتييب املييقييال اأن هيييذه احلييقيييييقيية، الييتييي يعرتف 
وم�ست�سارو  اأوروبيييييون،  وم�سوؤولون  ديبلوما�سيون  بها 
االأوروبي  النفوذ  االآن،  �سيا�سة خارجية، قو�ست، حتى 
اأي�ساً  ت�سلط  احلقيقة  تلك  لكن  االأزمييية.  هييذه  ب�ساأن 
ب�ساأن  االأوروبييي  انق�سامات داخل االحتيياد  ال�سوء على 
مل�ستقبله  يتطلع  وهييو  وطموحاته  اخلارجية  �سيا�سته 
اخلروج  على   2016 يف  الربيطاين  الت�سويت  عقب 

من االحتاد االأوروبي. 
وك�سفت االأزمة املت�ساعدة حول اإيران التوتر االأ�سا�سي 
يف قلب االحتاد االأوروبييي، وروؤيته لدوره امل�ستقبلي يف 

العامل: هل يريد اأن يكون قوة دولية اأم ال؟
قد  االأمريكية،  االقت�سادية  القوة  مناف�سة  اأجييل  ومن 
نقدية  و�سيا�سة   – مناف�سة  عملة  اإىل  اأوروبييييا  حتتاج 
واحدة. لكن من اأجل تطوير مثل ذلك البديل، يحتاج 
االإ�ييسييلح اجلييذري تعار�سه برلن  اليييييورو ل�سكل من 
الكتلة  ديييون  اأعييبيياء  حتمل  ميين  اأملانيا  وتخ�سى  ب�سدة. 
 19 االقت�سادية بن  القوى  تفاوت  ب�سبب  االأوروبية، 
ع�سواً يف االحتاد االأوروبي الذين ي�ستخدمون اليورو. 
للدوالر  حقيقي  تناف�س  يرفع  اأن  برلن  تخ�سى  كما 
الناجح  االقت�سادي  بنموذجها  ي�سر  ما  اليورو،  قيمة 

القائم على الت�سدير. 
وكي تبداأ يف مناف�سة القوة الع�سكرية االأمريكية، على 
اأوروبا اأن جتري اإ�سلحاً جذرياً اإ�سافياً على هياكلها 
يف  �سيما  ال  للجدل،  مييثييرية  خييطييوة  وهييي  وتطلعاتها، 

برلن.
ال�سياق، يقول �سارلز غرانت، خبري بارز حول  يف ذات 
اأوروبا والعلقة الفرن�سية – االأملانية، باأن عجز اأوروبا 
يييعييزى الأزمة  بييذل جهد ب�ساأن االأزمييية االإيييرانييييية  عيين 

اأوروبا اخلا�سة ب�ساأن توجهاتها.  

وزارها الرئي�س اال�سبق جورج بو�س يف �سباط/فرباير 2002 بعد �سهر 
من اإدراجه كوريا ال�سمالية يف “حمور ال�سر” الذي اعلنه.

واآخر رئي�س زار املنطقة املنزوعة ال�سلح كان باراك اأوباما عام 2012. 
وزارها نائب الرئي�س مايك بن�س يف ني�سان/اأبريل 2017 يف فرتة من 

التوتر ال�سديد مع بيونغ يانغ.
وبعد �سبعة اأ�سهر اأراد ترامب زيارتها لكن مروحيته ا�سطرت اإىل العودة 

اأدراجها ب�سبب �سباب كثيف.
وعقد الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي اإن والزعيم الكوري ال�سمايل 
كيم جونغ اأون اثنن من اجتماعات القمة الثلثة بينهما العام املا�سي 
املنزوعة  املنطقة  يف  الهدنة  فيها  وقييعييت  الييتييي  البلدة  بييامنييوجنييوم،  يف 

ال�سلح.

�سبه  وتق�سم  كيلومرتات  اربعة  على عر�س  العازلة  املنطقة  متتد هذه 
عييلييى م�سافة  كييلييم،   250 طيييول  عييلييى  �سطرين  اإىل  الييكييورييية  اجلييزيييرة 

خم�سن كلم اإىل �سمال �سيول و200 كلم اإىل جنوب بيونغ يانغ.
ويتو�سط املنطقة املنزوعة ال�سلح اخلط الفا�سل الع�سكري الذي كان 

خط اجلبهة عند التو�سل اإىل وقف اإطلق النار.
ومبوجب اتفاق الهدنة وافق الطرفان على �سحب قواتهما اإىل م�سافة 
الفي مرت. واأقامت �سيول اإىل اجلنوب منطقة عازلة اإ�سافية حدت من 

اإمكانية دخول املدنين اإليها.
يحظر ن�سر اأ�سلحة ثقيلة يف هذا ال�سريط املمتد بن ال�سمال واجلنوب. 
الفا�سل  اخليييط  عييبييور  ميكنها  ال  لييكيين  فيييييه  دورييييييات  بت�سيري  وييي�ييسييمييح 
الع�سكري. وال ي�سمح لكل من الطرفن اإبقاء اأكرث من األف ممثل عنه 

•• �سيول-اأ ف ب:

عر�س الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اأم�س على زعيم كوريا ال�سمالية 
التي  ال�سلح  املنزوعة  املنطقة  يلتقيه يف  اأن  تغريدة  اأون يف  كيم جونغ 

تف�سل بن الكوريتن خلل زيارته ل�سيول االأحد.
حدا  و�سعت  التي  الهدنة  مبوجب  ال�سلح  املنزوعة  املنطقة  واأن�سئت 
اجلنوب  قيييوات  بيين  دارت  الييتييي   )1953-1950( الييكييورييية  للحرب 
ال�سمال  وقيييوات  املتحدة  الييواليييات  بقيادة  دويل  حتالف  ميين  املييدعييوميية 

املتحالفة مع اجلي�س ال�سيني.
اآخييير حدود  الييتييي تعترب  املنطقة  هييذه  عيين  عيير�ييس مقت�سب  يلي  مييا  يف 

موروثة من احلرب الباردة.

فيها. واملنطقة املنزوعة ال�سلح مزروعة باالألغام. وتعد املناطق املحاذية 
وفيها  العامل  يف  حت�سينا  املواقع  اأكييرث  من  ال�سلح  املنزوعة  للمنطقة 

مع�سكرات ومدفعية وحقول األغام.
املنطقة املنزوعة ال�سلح هي منطقة حمظورة منذ اأكرث من �ستن �سنة 
والوجود الب�سري فيها باأدنى امل�ستويات. وتك�سو املنطقة اأحراج كّثة هي 
ملذ الأجنا�س نادرة من النبات واحليوانات التي دمرت بيئتها الطبيعية 

يف باقي البلدين نتيجة النمو والتطور.
واملنطقة حماطة باأبراج حرا�سة وحتدها اأ�سلك �سائكة.

عقود  منذ  اأمني  بتحالف  اجلنوبية  وكييوريييا  املتحدة  الييواليييات  ترتبط 
رئي�س  اأي  على  حمتوما  تقليدا  ال�سلح  املنزوعة  املنطقة  زيييارة  وباتت 

اأمريكي يزور كوريا اجلنوبية.

املنطقة املنزوعة ال�شلح بني الكوريتني اآخر موروثات احلرب الباردة  

طالبان تقتل 25 عن�شرا من ميل�شيا موالية للحكومة 
•• كابول-اأ ف ب:

25 عيينيي�ييسييرا عييلييى االأقييييييل من  قييتييل 
هجوم  يف  للحكومة  موالية  ميل�سيا 
ام�س،  اأفغان�ستان  �سمال  يف  لطالبان 
�ساعات  قبل  م�سوؤولون،  قييال  ما  على 
بدء جولة مباحثات جديدة بن  من 
اجلهادية  واحلركة  املتحدة  الواليات 

يف قطر.
نهرين  منطقة  يف  االعيييتيييداء  حيي�ييسييل 
ال�سبت  فييجيير  قييبييل  بييغييلن  يف والييييية 
الإنقاذ  امليل�سيا  عنا�سر  تييدخييل  حيين 
املحا�سرين  اجلييينيييود  مييين  جمييمييوعيية 
ميين قييبييل م�سلحي طييالييبييان، عييلييى ما 
الدفاع  وزارة  بييا�ييسييم  املييتييحييدث  افيييياد 

“فيما كيييانيييوا يف  فييييواز اميييييان. وتيييابيييع 
تعر�سوا  اجليينييود،  مل�ساعدة  طريقهم 
يف  عن�سرا   25 قتل  للأ�سف  لكمن. 
ف�سل  املنطقة  حاكم  واأّكييد  الهجوم«. 
الهجوم،  حيي�ييسيييييليية  مييييييرادي  اليييديييين 
م�سريا اإىل اأن الهجوم ا�ستمر حوايل 

�ست �ساعات.
وتييبيينييت حيييركييية طييالييبييان الييهييجييوم يف 

بيان.
كانت  فيما  بغلن  يف  الهجوم  وييياتييي 
بييدء جولة  املييتييحييدة ب�سدد  الييواليييات 
املييبيياحييثييات ميييع طالبان  جيييدييييدة مييين 
الإنييييييهيييييياء اليييييتيييييواجيييييد االأميييييييريكيييييييي يف 

اأفغان�ستان امل�ستمر منذ 18 عاما.
وميين املييقييرر اإجييييراء جييوليية حمادثات 

�سابعة بن طالبان ووا�سنطن يف 29 
حزيران يونيو. وتركزت املحادثات يف 
حماور  اأربعة  على  ال�سابقة  جوالتها 
هي: مكافحة االرهاب، ووجود القوات 
االأجييينيييبييييييية، واحليييييييوار بييين االأفيييغيييان 
والييتييو�ييسييل اإىل وقيييف دائييييم الإطيييلق 
الييينيييار. وتيي�ييسيير طييالييبييان عييلييى مغادرة 
التحدث  ورف�ست  االأجنبية  الييقييوات 

مع احلكومة االأفغانية يف كابول.
وقت  يف  اأمييريكيييييون  م�سوؤولون  وقييال 
التفاق  التو�سل  ياأملون  اإنهم  �سابق 
الرئا�سية  االنييتييخييابييات  اإجيييييراء  قييبييل 
االفغانية املقبلة، التي تاأجلت مرتن 
بييالييفييعييل ومييقييرر حيياليييييا ان جتيييرى يف 

اأيلول �سبتمرب املقبل.
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم   312645 :بتاريخ: 2019/06/19

االأ�سم : هافيلوك ون انرتيورز ذ.م.م 
وعنوانه:  �س.ب. 5100، ع�سكر، البحرين.

�سورة العالمة

                                                   
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:20

االأثاث )اأثاث احلدائق واملكاتب اأي�ساً(، الو�سائد، املرايا واإطارات ال�سور، ال�ستائر، الطاوالت، طاوالت القهوة 
للب�سط، كرا�سي  القابلة  الكرا�سي  املكاتب،  الذراعن، كرا�سي  ذات  الكرا�سي  الكرا�سي،  والطاوالت اجلانبية، 
الطعام، كرا�سي بدون ظهر اأو م�ساند، كرا�سي امل�سارب، مقاعد مل�ساند للقدمن، املكاتب القائمة، خزائن كونها 
من االأثاث، االأ�سّرة واالألواح االأمامية، الفر�سات، املواد )غري واردة يف فئات اأخرى( امل�سنوعة من اخل�سب اأو 

الفلن اأو الق�سب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو البل�ستيك.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات CONSIDER IT DONE باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل/ بيكر اآند ماكينزي حبيب املل 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2019/05/10  املودعة بالرقم: 310915 
با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

املتحدة  الييواليييات   ،3000-48265 مي�سيغان  والييية  ديييرتويييت،  اوف  �سيتي  �سنرت،  ريني�سانز   300 وعيينييوانييه: 
االأمريكية

ال�سيارات  وبالتحديد  املحركات  ذات  الربية  املركبات   :12 بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
واملحركات اخلا�سة بها واالأجزاء والقطع الهيكلية اخلا�سة بها.

الفئة: 12
و�سف العلمة: تتكون العلمة من علمن مت�سلن باأعمدة، اأحدهما يحتوي على �سكل مميزة ور�سم ل�سعار 

�سيفروليه واالخر مق�سم اىل مربعات.
اال�سرتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خلل ثلثن يوما من تاريخ هذا االإعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم   312650 :بتاريخ: 2019/06/19

االأ�سم : هافيلوك ون انرتيورز ذ.م.م 
وعنوانه:  �س.ب. 5100، ع�سكر، البحرين.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37
التزفيت،  الهواء،  تكييف  اأجهزة  واإ�سلح  تركيب  التجميع،  اأو  الرتكيب  خدمات  االإ�ييسييلح،  املباين،  اإن�ساء 
تنظيف واإ�سلح املراجل، البناء بالطوب، االإ�سراف على اإن�ساء املباين، عزل املباين، اإحكام �سد املباين، تركيب 
واإ�سلح اأجهزة االإنذار �سد ال�سرقة، تنظيف املباين )من اخلارج والداخل(، االإن�ساء، معلومات عن االإن�ساء، 
تاأجري معدات االإن�ساء، معاجلة املباين ملنع الرطوبة، هدم املباين، تركيب االأبواب والنوافذ، تركيب واإ�سلح 
امل�ساعد، �سيانة االأثاث، معلومات عن االإ�سلح، تركيب معدات املطابخ، دهان ال�سطوح الداخلية واخلارجية، 
ال�سداأ،  مقاومة  االأ�سقف(،  )و�سع  الت�سقيف  خدمات  املوا�سري،  �سباكة  اجل�س(،  طبقة  )و�سع  التج�سي�س 

ن�سب ال�سقاالت، تنظيف النوافذ.
 Consider it HAVELOCK ONE حتتهم  كلمات  عيين   عييبييارة  الييعييلميية  الييعييلميية:  و�ييسييف 
ثنائي  ر�سم هند�سي مميز  االإجنليزية فوقهم  باللغة  الكلمات  �سرطتن وجميع  done بخط �سغري بن 

االأبعاد على �سكل احلرف H باللغة االإجنليزية.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك: 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املل 

بطلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية: 

بتاريخ: 1999/08/18 املودعة بالرقم: 32598 
بتاريخ: 2000/06/13  امل�سجلة حتت الرقم: 24927 

با�سم: �س. فرين�س كونيك�سن ليمتد
وعنوانه: الطابق االأول، �سينرتو 1، 39 بليندر �سرتيت، لندن، اإن دابليو 1 0 دي تي، اململكة املتحدة،

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 25 - اأ�سناف امللب�س اخلارجية والداخلية للرجال - الن�ساء 
واالأطفال - لبا�س الرا�س - لبا�س القدم.

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2019/08/18 
وحتى تاريخ: 2029/08/18.

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم   312646 :بتاريخ: 2019/06/19

االأ�سم : هافيلوك ون انرتيورز ذ.م.م 
وعنوانه:  �س.ب. 5100، ع�سكر، البحرين.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37
التزفيت،  الهواء،  تكييف  اأجهزة  واإ�سلح  تركيب  التجميع،  اأو  الرتكيب  خدمات  االإ�ييسييلح،  املباين،  اإن�ساء 
تنظيف واإ�سلح املراجل، البناء بالطوب، االإ�سراف على اإن�ساء املباين، عزل املباين، اإحكام �سد املباين، تركيب 
واإ�سلح اأجهزة االإنذار �سد ال�سرقة، تنظيف املباين )من اخلارج والداخل(، االإن�ساء، معلومات عن االإن�ساء، 
تاأجري معدات االإن�ساء، معاجلة املباين ملنع الرطوبة، هدم املباين، تركيب االأبواب والنوافذ، تركيب واإ�سلح 
امل�ساعد، �سيانة االأثاث، معلومات عن االإ�سلح، تركيب معدات املطابخ، دهان ال�سطوح الداخلية واخلارجية، 
ال�سداأ،  مقاومة  االأ�سقف(،  )و�سع  الت�سقيف  خدمات  املوا�سري،  �سباكة  اجل�س(،  طبقة  )و�سع  التج�سي�س 

ن�سب ال�سقاالت، تنظيف النوافذ.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات CONSIDER IT DONE باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 127675 
با�سييم: ِبرِتي جرين ليمتد 

 

وعنوانه:هايلند هاو�س ماي فلور كلو�س، ت�ساندلرز فورد، اإي�ستليه، هامب�ساير، اإ�س 
امُو53 4ايه اآر، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات     
 الواقيعة بالفئة: 25   

بتاريخ:  2010/05/18   وامل�سجلة حتت رقم 103413 
انتهاء  تيياريييخ  ميين  اعييتييبيياراً  اأخيييرى  �سنوات  ع�سر  ملييدة  املفعول  نييافييذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف  30 /2019/03  وحتى تاريخ: 30 /2029/03
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم   312651 :بتاريخ: 2019/06/19

االأ�سم : هافيلوك ون انرتيورز ذ.م.م 
وعنوانه:  �س.ب. 5100، ع�سكر، البحرين.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:40
م�سنوعات النجارة )ت�سنيع ح�سب الطلب( وت�سنيع االأثاث تلبية لطلب وموا�سفات االآخرين.

 Consider it HAVELOCK ONE حتتهم  كلمات  عيين   عييبييارة  الييعييلميية  الييعييلميية:  و�ييسييف 
ثنائي  ر�سم هند�سي مميز  االإجنليزية فوقهم  باللغة  الكلمات  �سرطتن وجميع  done بخط �سغري بن 

االأبعاد على �سكل احلرف H باللغة االإجنليزية.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك: 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املل 

بطلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية: 

بتاريخ: 1999/08/19 املودعة بالرقم: 32596 
بتاريخ: 2001/02/05  امل�سجلة حتت الرقم: 27334 

با�سم: �س. فرين�س كونيك�سن ليمتد
وعنوانه: الطابق االأول، �سينرتو 1، 39 بليندر �سرتيت، لندن، اإن دابليو 1 0 دي تي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3 - ال�سابون، العطور، م�ستح�سرات التواليت غري الطبية، 
ال�سامبو، االأملح، الزيوت،  الرا�س،  الزيوت االأ�سا�سية، م�ستح�سرات التجميل، م�ستح�سرات لل�سعر وفروة 
الغ�سول واجلل والكائنة كلها م�ستح�سرات غري طبية لل�ستحمام، الكرميات والغ�سول كلها للعناية بالب�سرة 
واجل�سم، ماء التواليت الكولونيا، م�ستح�سرات ما قبل احللقة وما بعد احللقة، مزيلت العرق، بودرة 

اجل�سم، امل�ستح�سرات امل�ستخدمة اثناء التعر�س لل�سم�س بغر�س اال�سمرار واحلماية من ا�سعة ال�سم�س. 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2019/08/19 

وحتى تاريخ: 2029/08/19.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم   312648 :بتاريخ: 2019/06/19

االأ�سم : هافيلوك ون انرتيورز ذ.م.م 
وعنوانه:  �س.ب. 5100، ع�سكر، البحرين.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:40
م�سنوعات النجارة )ت�سنيع ح�سب الطلب( وت�سنيع االأثاث تلبية لطلب وموا�سفات االآخرين.

و�سف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات CONSIDER IT DONE باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:  3 �سبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 297819 
 تاريخ اإيداع االأولوية 12 يوليو 2018 

 با�سييم:  نيكون كوربوري�سن 
 وعنوانه:2-15-3، كونان، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ب�سرية؛  ومعدات  اأجهزة  ال�سينمائي؛  للت�سوير  ومعدات  اأجهزة  الفوتوغرايف؛  للت�سوير  ومعدات  اأجهزة 
اأجهزة ومعدات للت�سوير الفوتوغرايف وقطع غيارها ولوازمها؛ الكامريات وقطع غيارها ولوازمها؛ عد�سات 
للماء  عازلة  علب  للكامريات؛  معدة  علب  الكامريات؛  عد�سات  اأغطية  ولوازمها؛  غيارها  وقطع  الكامريات 
معدة للكامريات؛ علب معدة لعد�سات الكامريات؛ فل�سات للكامريات؛ اأحزمة حلمل الكامريات؛ مقاب�س 
للكامريات؛ مهايئات حلمل الكامريات )لوازم كامريات(؛ اأجهزة للتحكم عن بعد بالكامريات؛ اأغ�سية واقية 
حلماية �سا�سات الكري�ستال ال�سائل )اإل �سي دي( اخلا�سة بالكامريات؛ منا�سب ثلثية القوائم للكامريات؛ 
لعد�سات  اأغطية  الييكييامييريات؛  الأبيييدان  اأغطية  الييكييامييريات؛  م�سراع  معتقات  للكامريات؛  امل�سهد  م�ستك�سف 
الكامريات؛  اأغطية لقاعدة تركيب وحدة الفل�س؛ اأغطية العد�سة العينية )لوازم الكامريات(؛ الكاأ�س العينية 
)لوازم الكامريات( ؛ اأغطية �سا�سات الكري�ستال ال�سائل )لوازم الكامريات(؛ عد�سات عينية للكامريات؛ اأغطية 
حلجرات بطاريات الكامريات؛ مر�سحات للأ�سعة فوق البنف�سجية ، للت�سوير الفوتوغرايف؛ كامريات؛ اأجهزة 
و ماكينات توزيع الطاقة اأو التحكم بها؛ حموالت دوارة؛ معدالت مرحلية؛ �سواحن وقطع غيار ولوازم لها؛ 
اأجهزة �سحن الكامريات العادية والكامريات الرقمية؛ اأجهزة �سحن بطاريات الكامريات العادية والكامريات 
الرقمية؛ بطاريات وخليا طاقة؛ بطاريات للكامريات العادية؛ بطاريات للكامريات الرقمية؛ بطاريات قابلة 
الإعادة ال�سحن للكامريات العادية والكامريات الرقمية؛ اأ�سلك وكبلت كهربائية؛ اأ�سلك وكابلت كهربائية 
وقطع غيار ولوازم لها؛ كبلت الناقل التتبعي امل�سرتك )يو اإ�س بي(؛ كابلت �سمعب�سرية )كابلت(؛ كابلت 
واأجهزة  اآالت  ال�سغرية؛  اال�سرتيو  التو�سيل  لكبلت  طرفية  اأغلفة  الفيديو؛  كييابييلت  الرقمي؛  ال�سوت 
ولوازمها؛  غيارها  وقطع  والل�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت  واأجهزة  اآالت  والل�سلكية؛  ال�سلكية  االت�ساالت 
اأغطية  الرقمية وقطع غيارها ولوازمها؛  الكامريات  الرقمية وقطع غيارها ولوازمها؛ عد�سات  الكامريات 
عد�سات الكامريات الرقمية؛ علب معدة للكامريات الرقمية؛ علب عازلة للماء معدة للكامريات الرقمية؛ 
الرقمية  الكامريات  حلمل  اأحزمة  الرقمية؛  للكامريات  فل�سات  الرقمية؛  الكامريات  لعد�سات  معدة  علب 
اأجهزة  الرقمية(؛  الكامريات  )لييوازم  الرقمية  الكامريات  حلمل  مهايئات  ؛  الرقمية  للكامريات  مقاب�س  ؛ 
للتحكم عن بعد بالكامريات الرقمية؛ اأغ�سية واقية حلماية �سا�سات الكري�ستال ال�سائل )اإل �سي دي( اخلا�سة 
بالكامريات الرقمية؛ منا�سب ثلثية القوائم للكامريات الرقمية؛ م�ستك�سف امل�سهد للكامريات الرقمية؛ 
معتقات م�سراع الكامريات الرقمية؛ اأغطية الأبدان الكامريات الرقمية؛ اأغطية لعد�سات الكامريات الرقمية؛  
الكامريات  )لييوازم  العينية  العد�سة  اأغطية  الرقمية؛  الكامريات  يف  الفل�س  وحييدة  تركيب  لقاعدة  اأغطية 
الرقمية(؛ الكاأ�س العينية )لوازم الكامريات الرقمية( ؛ اأغطية �سا�سات الكري�ستال ال�سائل )لوازم الكامريات 
مر�سحات  الرقمية؛  الكامريات  بطاريات  حلجرات  اأغطية  ؛  الرقمية  للكامريات  عينية  عد�سات  الرقمية(؛ 
لعد�سات الكامريات الرقمية؛ م�ستك�سف امل�سهد االلكرتوين للكامريات؛ اأنظمة حتديد املواقع العاملية وقطع 
غيارها؛ اأحزمة حمل الهواتف النقالة؛ اإطارات ال�سور الرقمية؛ الكامريات الرقمية؛ اأحزمة حمل الكامريات 
�ساعة؛  �سكل  ال�سخ�سية على  الرقمية  امل�ساعدة  اأجهزة  بعد؛  التحكم عن  اأجهزة  الفيديو؛  �سا�سات  الرقمية؛ 
الهواتف الذكية؛ االآالت واالأجهزة االإلكرتونية وقطع غيارها؛ االآالت االلكرتونية ال تت�سمن عدادات جايجر، 
اأجهزة ومعدات �سناعية للأ�سعة  �سة الأغرا�س طبية(،  اآالت حلام عالية الرتدد، �سيكلوترونات )غري خم�سَّ
�سة الأغرا�س طبية(، اآالت  �سة الأغرا�س طبية(، اأجهزة بيتاترون �سناعية )غري خم�سَّ ال�سينية )غري خم�سَّ
اآالت  الزلزالية،  بالطريقة  لل�ستك�ساف  ومعدات  اأجهزة  مغناطي�سية،  اأج�سام  جم�سات  مغناطي�سية،  تنقيب 
التموجات  ال�سوتية، جم�سات  فوق  التموجات  تدفق  ك�سف  اأجهزة  بال�سدى،  م�سبار  مائية،  �سمعية  ومعدات 
اإلكرتونية؛ عنا�سر  اأنابيب  االإلكرتونية؛   االأبييواب واملجاهر  اأنظمة الكرتونية للتحكم بغلق  ال�سوتية،  فوق 
برجميات  حا�سوب؛  بييرامييج  حا�سوبية(؛  بييربامييج  امل�سجلة  تلك  ت�سمل  )ال  اإلكرتونية  دارات  مو�سلة؛  �سبه 
التطبيقات احلا�سوبية؛ برجميات حا�سوب لتعديل ومعاجلة ال�سور الفوتوغرافية واالأفلم؛ بطاقات ذاكرة؛ 
�سة  �سيكلوترونات )غري خم�سَّ الييرتدد،  اآالت حلام عالية  عييدادات جايجر،  برجميات حا�سوبية )م�سجلة(؛  
�سة الأغرا�س طبية(، اأجهزة بيتاترون  الأغرا�س طبية(، اأجهزة ومعدات �سناعية للأ�سعة ال�سينية )غري خم�سَّ
اأجهزة  مغناطي�سية،  اأج�سام  جم�سات  مغناطي�سية،  تنقيب  اآالت  طبية(،  الأغرا�س  �سة  خم�سَّ )غري  �سناعية 
ومعدات لل�ستك�ساف بالطريقة الزلزالية، اآالت ومعدات �سمعية مائية، م�سبار بال�سدى، اأجهزة ك�سف تدفق 
التموجات فوق ال�سوتية، جم�سات التموجات فوق ال�سوتية، اأنظمة الكرتونية للتحكم بغلق االأبواب واملجاهر 
االإلكرتونية؛  النوى املغناطي�سية؛ اأ�سلك مقاومة؛ اأقطاب كهربائية بخلف تلك امل�ستخدمة لغايات اللحام 
اأو لغايات طبية؛ نوى الفّريت؛ املن�سورات االلكرتونية؛ االأقرا�س امل�سغوطة التي حتتوي على اأدلة تعليمات 

ا�ستخدام الكامريات؛ املن�سورات االإلكرتونية وحتديداً اأدلة تعليمات ا�ستخدام الكامريات القابلة للتنزيل.
 الواقيعة بالفئة: 9 

باللغة  مكتوبة   «  CAPTURE TOMORROW  « عبارة  العلمة من  تتكون  العلمة:  و�سف 
االإجنليزية ب�سكل مميز.

 اال�سييرتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم   311566 :بتاريخ: 2019/05/23

االأ�سم : كاريب تكنولوجيز �س.م.ح – ذ.م.م 
وعنوانه:  راأ�س اخليمة – االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39
بالطلب  الب�سائع  ت�سليم   ، الب�سائع  ت�سليم   ، وال�سفر  الييرحييلت  تنظيم   ، ال�سلع  وتخزين  تغليف   ، النقل 

الربيدي.
العربية  باللغة  وكلمة قريب  االإجنليزية  باللغة   QAREEB كلمة  العلمة عبارة عن  العلمة:  و�سف 
باللون  مميزة  وطريقة  بخط  االإجنليزية  باللغة   Q احلييرف  فوقهما  الفاحت  الرمادي  باللون  مميز  بخط 

البنف�سجي فوقها نقطتن باللون االأخ�سر.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم   312649 :بتاريخ: 2019/06/19

االأ�سم : هافيلوك ون انرتيورز ذ.م.م 
وعنوانه:  �س.ب. 5100، ع�سكر، البحرين.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:20
االأثاث )اأثاث احلدائق واملكاتب اأي�ساً(، الو�سائد، املرايا واإطارات ال�سور، ال�ستائر، الطاوالت، طاوالت القهوة 
للب�سط، كرا�سي  القابلة  الكرا�سي  املكاتب،  الذراعن، كرا�سي  ذات  الكرا�سي  الكرا�سي،  والطاوالت اجلانبية، 
الطعام، كرا�سي بدون ظهر اأو م�ساند، كرا�سي امل�سارب، مقاعد مل�ساند للقدمن، املكاتب القائمة، خزائن كونها 
من االأثاث، االأ�سّرة واالألواح االأمامية، الفر�سات، املواد )غري واردة يف فئات اأخرى( امل�سنوعة من اخل�سب اأو 

الفلن اأو الق�سب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو البل�ستيك.
 Consider it HAVELOCK ONE حتتهم  كلمات  عيين   عييبييارة  الييعييلميية  الييعييلميية:  و�ييسييف 
ثنائي  ر�سم هند�سي مميز  االإجنليزية فوقهم  باللغة  الكلمات  �سرطتن وجميع  done بخط �سغري بن 

االأبعاد على �سكل احلرف H باللغة االإجنليزية.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك: 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املل 

بطلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية: 

بتاريخ: 1999/08/19 املودعة بالرقم: 32597 
بتاريخ: 2000/05/16  امل�سجلة حتت الرقم: 24574 

با�سم: �س. فرين�س كونيك�سن ليمتد
وعنوانه: الطابق االأول، �سينرتو 1، 39 بليندر �سرتيت، لندن، اإن دابليو 1 0 دي تي، اململكة املتحدة

اليد،  حقائب  االمتعة،  احلقائب  االمتعة،  اأ�سناف   -  18 بالفئة:  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
�سغرية  حقائب  م�سطحة،  جلدية  حمافظ  االحييزميية،  حقائب  الظهر،  حقائب  القما�سية،  ال�سفر  حقائب 
حمافظ  اجلييزادييين،  ال�سفر،  حقائب  وامل�سطحة،  امل�ستطيلة  ال�سفر  حقائب  اخلا�سة(،  والوثائق  )االأوراق 
اجليب، حاملت البطاقات، �سناديق الثياب، اجلراب، ال�سما�سي، املظلت، اأكيا�س الت�سوق، اأكيا�س االأحذية، 
حمافظ جيب )للأوراق النقدية(، حافظات جوازات ال�سفر، علقات املفاتيح، رقع االمتعة، القطع امل�سنوعة 

من اجللد االأ�سلي اأو املقلد، االأجزاء والرتكيبات للب�سائع املذكورة  غري املت�سمنة يف الفئات االأخرى.
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2019/08/19 

وحتى تاريخ: 2029/08/19.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 30890

باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي  
وعنوانه: بورت �سنليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.

بتاريخ:2002/02/14  وامل�سجلة حتت الرقم: 30890 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخييرى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/04/18 وحتى تاريخ: 2029/04/18

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

EAT 130885

EAT 130889 EAT 130890 EAT 7141EAT 131699

EAT 130886 EAT 130887 EAT 130888

العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

اإعــــــــــالن
للنقليات  زون  ال�سيييييادة/ريد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 
 CN العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2092176 

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل بطي حمد علي الدرعي %100
تعديل مدير/ا�سافة قمر �سهزاد خو�سال خان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فاخره را�سد علي �سامل الغيلين

تعديل مدير/حذف قمر �سهزاد خو�سال خان
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/موؤ�س�سة 

 CN ميدتيك ديجيتيل رخ�سة رقم:2577333 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

 اإعـــالن �صطب قيد
بارترنز  اآند  ال�سادة/�سركة ماكليلن  باأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
ليمتد )اجلن�سية: اململكة املتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد 
بناية  الفلح-  �سارع  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع 
بخيت را�سد �سامل طرابي�س املن�سوري- ميزان مكتب 4 اأبوظبي- 
�س.ب: 128357( واملقيدة حتت رقم )1050( يف �سجل ال�سركات 
رقم  االحتادي  القانون  الحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  االجنبية 
)2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديلتة و القرار 
الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف االعرتا�س 
ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من 
تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة االقت�ساد اإدارة الت�سجيل 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 
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عربي ودويل

بالقيام بذلك«.

حلظة توتر
لكماال  هييذه  التوتر  حلظة  �سمحت 
املركز  االآن  حتييتييل  الييتييي  هييارييي�ييس، 
الييييرابييييع يف ا�ييسييتييطييلعييات الييييييراأي، 
بييتيياكيييييد ذاتيييهيييا كيييواحيييدة مييين اأكرث 
االأم�سية  يف  املييرئييييية  ال�سخ�سيات 
الييييتييييي متيييييييييزت بيييياالخييييتييييلف بن 
االأجيييييال اكييرث ميين االخييتييلف بن 

االأفكار.
كيييميييا تيييي�ييييسييييارع امليييير�ييييسييييحييييون حيييول 
التاأمن  اإ�يييييسيييييلح  ميييثيييل  قييي�يييسييياييييا 
اأو  امليينيياخ  اأو  ال�سرائب  اأو  ال�سحي 
واعييييرتف  اليييهيييجيييرة.  اأو  االأ�ييسييلييحيية 
�ساندرز  بريين  اال�سرتاكي  املر�سح 
املرتبة  يحتل  الييذي   ، عييامييا(   77(
يف  بييايييدن  جييو  خلف  حاليا  الثانية 
�سريّفع  بيياأنييه  الييييراأي،  ا�ستطلعات 
اإاّل  املييتييو�ييسييطيية  الييطييبييقيية  �يييسيييرائيييب 
اأنيييهيييا �ييسييتيي�ييسييتييفيييييد مييين خييييلل دفع 
التاأمن  تكاليف  مقابل  اأقل  مبالغ 
الرجل  وقييال  ال�سحية.  والييرعيياييية 
الذي تناف�س مع هيلري كلينتون 
احلزب  تر�سيح  لنيل   2016 عييام 
الوقت  اأن  “نعتقد  الدميقراطي: 

قد حان للتغيري، تغيري حقيقي«.
وح�سب موقع ريال كلري بوليتيك، 
باملائة   32 بايدن حالًيا  يحتل جو 
يف اال�ييسييتييطييلعييات الييوطيينييييية، قبل 
بيييامليييائييية(   17( �ييييسييييانييييدرز  بيييييريين 
باملائة(   13( واريييييين  واإليييييزابيييييث 
وبيت  باملائة(   7( هاري�س  وكاماال 

بوتيجيج )6 فا�سل 6 باملائة(. 

ترامب.. احلا�سر الغائب
االول  ال�سوط  عك�س  وعلى  اأخييريا، 
ا�سمه  كييييير  ذمُ ، حيييييث  املييينييياظيييرة  مييين 
مييتيياأخييًرا ونيييادرا ، مل يييرتدد معظم 
املر�سحن م�ساء اخلمي�س يف �سحب 
الرئي�س  �ييسييد  الييثييقيييييليية  املييدفييعييييية 

دونالد ترامب. 
امللقب  بييوتيييييجيييييج،  بيييييييت  وانيييتيييقيييد 
عمدة مثلي لبلدة  “العمدة بيت”، 
�سغرية يف اإنديانا، البالغ من العمر 
37 عاًما، وحبيب و�سائل االإعلم، 
انتقد �سيا�سة اإدارة ترامب يف ف�سل 
وانتقد  احلييييييدود،  عييلييى  اليييعيييائيييلت 
خيي�ييسييو�ييسييا احليييييزب اجليييميييهيييوري “ 
اليييذي يييحييب االلييتييحيياف يف خطاب 

ديني«.
اأوباما  باراك  رئي�س  نائب  وهاجمه 
اأن  الييذي يبدو   ، ال�سابق جو بايدن 
الوحيد،  مناف�سه  يعتربه  تييرامييب 
اإنيييه  قيييائيييًل   ، االأول  تييدخييلييه  ميينييذ 
رهيب”  موقف  يف  اأمييريييكييا  “و�سع 
ال�سريبي  االإ�ييييسييييلح  خييييلل  مييين 

ل�سالح االأغنياء.
طبقة:  �يييييسيييييانيييييدرز  بيييييييريين  وزاد 
“ترامب كّذاب وعن�سري ومر�سي 
، وعيييد بيياأنييه �ييسيييييدافييع عيين الطبقة 

الو�سطى«.
اإىل البيت  الييعييودة  ييياأمييل يف  وحييتييى 
االأبييييييييي�ييييس، ييييتيييحيييّتيييم عيييليييى احلييييزب 
جمهور  ا�يييسيييتيييعيييادة  اليييدمييييقيييراطيييي 
الطبقة  مييين  الييبييييي�ييس  اليينيياخييبيين 
يف  ال�سناعية  امليينيياطييق  يف  الييعييامييليية 
حزام ال�سداأ. تقليديا دميقراطية، 
�يييييسيييييوتيييييت هيييييييييذه اليييييفيييييئييييية ملييير�يييسيييح 
 2016 انتخابات  يف  اجلمهورين 

.
من جهته، وخلل ال�سهرة الثانية، 
تغريدة،  يف  تييرامييب  دونييالييد  �سخر 
“مينحون  الييذييين  امليير�ييسييحيين  ميين 
االأجانب  مللين  املجانية  ال�سحة 
غري ال�سرعين.. فلماذا ال يعتنون 

باملواطنن االأمريكين اأواًل!«.

بطلة   ، وارييييييين  اإليييييييزابيييييييث  كيييانيييت 
ا�ستطلعات  يف  والثالثة  ال�سهرة، 
الراأي، خلف نائب الرئي�س ال�سابق 
جيييو بييييايييييدن، واليي�ييسييييينيياتييور بريين 
ولكنها  اجلييميييييع.  هيييدف  �يييسيييانيييدرز، 
خا�سة  املييييواجييييهيييية،  يف  تييفيي�ييسييل  مل 
النقا�س،  مييين  االأول  اليينيي�ييسييف  يف 
حيييييييييث حيييييييييازت عييييلييييى وقيييييييت كبري 
من  التقدمية،  مقرتحاتها  ل�سرح 
اجلييياميييعيييات الييعيياميية املييجييانييييية اإىل 
الكبرية،  اليييرثوات  على  ال�سرائب 
اأو رغبتها يف اإنهاء احتكارات بع�س 
ال�سركات اخلا�سة. وردا على اأ�سئلة 
امل�سرفن، غالًبا ما تبنى مناف�سوها 

مواقف برناجمها.
بييييامليييي�ييييسييييمييييون ، ال  ييييتيييعيييليييق  فيييييييميييا 
والية  ل�سيناتورة  بالن�سبة  مفاجاأة 
ا�ستغلت  اليييتيييي  مييا�ييسيياتيي�ييسييو�ييسييتيي�ييس، 
املقرتحات  بييعيي�ييس  ييح  لييتييو�ييسّ وقييتييهييا 
الييتييي كييانييت تييييرّوج لييهييا ميينييذ بداية 
واحدة  كييانييت  ذليييك،  ومييع  حملتها. 
نيويورك  عمدة  )مييع  القلئل  من 
اإنها  قالت  التي  بل�سيو(  دي  بيل 
تاأمينها  عن  للتخلي  ا�ستعداد  على 
اأجييل �سمان  ميين  ال�سحي اخلييا�ييس 
اجييتييميياعييي تييديييره احلييكييوميية. ومل 
يف  حا�سمة  االآن  حتى  واريييين  تكن 
مناف�سها  عييليييييه  ي�سيطر  مييو�ييسييوع 
على ي�سار احلزب ، بريين �ساندرز. 
االأربعاء،  ميي�ييسيياء  خ�سومها،  وقيييال 
تاأمن �سحي  اإن�ساء  اإنهم يف�سلون 
عاملي ، مع احلفاظ على نظام مواز 

للتاأمن اخلا�س.

�سرخ ايديولوجي
النقا�س  مييييين  �يييسييياعيييتيييان  اأبييييييييييرزت 
التي  االإيييديييولييوجييييية  االنق�سامات 
منذ  الدميقراطي  احلييزب  تخرتق 
 ، ناحية  فمن  رئا�سية.  حملة  اآخيير 
هناك خط اأكرث تقدمية ، ج�سدته 
بع�س  يف  ومييعييهييا،  وارن،  االأربيييعييياء 
املييو�ييسييوعييات، دي بييل�ييسيييييو ووزيييير 
جوليان   ، الأوباما  ال�سابق  االإ�سكان 
االأخيييرى،  الناحية  وميين  كييا�ييسييرتو. 

مر�سحون اأكرث و�سطية.
ما�سات�سو�ست�س  �ييسييييينيياتييورة  دعيييت 
واإجييييراء  اليينييظييام  “مهاجمة”  اإىل 
حكومتنا  على  هيكلية  “تغيريات 
الطرف  ويف  وبلدنا”،  واقت�سادنا 
االآخيييييييييير مييييين الييييطيييييييييف، اعييييتييييربت 
الييي�يييسييينييياتيييورة اآمييييييي كيييليييوبيييو�يييسيييار اأن 
املجانية  اجلامعة  مثل  مقرتحات 
املعابر  جتيييرمي  اإليييغييياء  اأو  )وارن( 
احلدودية غري القانونية )كا�سرتو( 

تذهب على االأرجح بعيدا جًدا.

بروز جوليان كا�سرتو
يف  “ال�سغار”  املر�سحن  بيين  ميين 
ال�سهرة ، قام وزير االإ�سكان ال�سابق 
 0.9( كا�سرتو  جوليان   ، الأوبييامييا 
ا�ستطلعات  يف  املتو�سط  يف  باملائة 

الراأي( ، بعدة تخريجات الفتة.
غييالييبييا عييلييى الييهيياميي�ييس ميينييذ بداية 
احلملة، ا�ستطاع كا�سرتو اأن يتغّلب 
والنائب  االآخييييييير،  الييتييكيي�ييسييان  عييلييى 
ال�سابق بيتو اأورورك )5.1 باملائة( 
والذي متتع بتغطية اإعلمية قوية 
منذ �سباقه الفا�سل ملجل�س ال�سيوخ 
الن�سفي  الييتييجييديييد  انييتييخييابييات  يف 
، ليييكييين حييمييلييتييه جتييييد �يييسيييعيييوبييية يف 

االإقلع. 
بيي�ييسييكييل خا�س  كيييا�يييسيييرتو  وليييوحيييظ 
مبواقفه ب�ساأن الهجرة ، واقرتاحه 
القا�سي بالغاء جترمي املعابر غري 
القانونية للحدود، وهو االأمر الذي 
اأنك  “اأعتقد  اأورورك.  يييوؤيييده  مل 
ولد  ملن  كا�سرتو  قال  بيتو،  تخطئ 
يف البا�سو ، وهي مدينة يف تك�سا�س 

عاًما.

كاماال هاري�ش تهاجم
تييعييتييرب اأقيييييل جيينييوحييا لييلييييي�ييسييار من 
غريها من املر�سحن، كانت املدعية 
كاليفورنيا،  يف  اليي�ييسييابييقيية  الييعيياميية 
اأهمية  االأكيييييرث  بييالييهييجييوم  امليييبيييادرة 
حيث   ، ال�سابق  الرئي�س  نائب  �سد 
عيياتييبييتييه عييلييى تييفيياو�ييسييه ميييع نيييواب 
واتهمته  امليييا�يييسيييي،  يف  عيينيي�ييسييرييين 
مبعار�سة نظام احلافلت املدر�سية 
ال�سود  االأطفال  بنقل  ي�سمح  الييذي 
اإىل مدار�س اأحياء البي�س من اأجل 

تعزيز التعليم املختلط.
ولييتييو�ييسيييييح قييدرتييه عييلييى الييعييمييل يف 
، قال جو بايدن،  الثنائية احلزبية 
تفاو�س  اإنيييه  اأ�ييسييابيييييع،  ب�سعة  قييبييل 
فيييليييي جمل�س  اعييي�يييسييياء  حيييتيييى مييييع 
ال�سيوخ يوؤيدون الف�سل العن�سري. 

�ستوافقني  املك�سيكية،  على احلدود 
اإذا كنت قد قمت بواجباتك يف هذه 
بت�سريحات  اأدىل  كييمييا  امليي�ييسيياأليية«. 
قوية حول املاآ�سي على احلدود بن 
الواليات املتحدة واملك�سيك ، ومقتل 
رامرييز  مارتينيز  األربتو  اأو�سكار 
عامن،  العمر  من  البالغة  وابنته 
ال�سلفادور، وغرقا  فرا من  اللذين 
يف ريييو غييرانييدي. واأثييييارت ال�سورة 
اليييتيييي تييظييهيير جييثييثييهييمييا ميييوجييية من 

التعاطف يف جميع اأنحاء العامل.

كلوبو�سار: �سعفة التخريجات
مل تييفيي�ييسييل �ييسيينيياتييورة مييييينييييي�ييسييوتييا ، 
اليييتيييي كيييانيييت ممييليية اأو غيياميي�ييسيية يف 
تزويق  ، يف  امليي�ييسيياميين  يييخيي�ييس  ميييا 
طريفة.  بييتييعييبييريات  مييداخييلتييهييا 
املتحدة  الييواليييات  ان�سحاب  فحول 
اليينييووييية االإيييرانييييية ،  ميين ال�سفقة 

قالت   ، اأنييك عن�سري”  اأعتقد  “ال 
اأمييييييييييام ذهيييييول   ، كييييميييياال هييييارييييي�ييييس 
اإنه  مو�سحة   ، االآخرين  املر�سحن 
بايدن يقول  ت�سمع جو  اأن  “اآملها” 

ذلك.
“كانت هناك فتاة �سغرية  وقالت: 
ال�سف  اإىل  تنتمي  كاليفورنيا  يف 
الثاين من الذين ميكنهم االلتحاق 
ت�ستقل  وكيييانيييت  عيييامييية،  مبيييدر�يييسييية 
ييييييوم ، وكييييانييييت هذه  احليييافيييلييية كييييل 
ب�سوت  روت  اأنا”،  ال�سغرية  الفتاة 
يرجتف. واأ�سافت “هذا املو�سوع ال 
ميكن اأن يكون جمرد نقا�س فكري 

ب�سيط بن الدميقراطين«.
“حتريف”  بييييييايييييييدن  جييييييو  اأدان 
باأنه  ، ودافع عن نف�سه  ت�سريحاته 
واختتم  العن�سرين”،  “يدعم  مل 
من  مناق�سة  علينا  كان  “اإذا  قائل 
اأييييد احلييقييوق املييدنييييية، فيياأنييا �سعيد 

من  �ساخرة  كلوبو�سار،  اإميييي  ردت 
االأف�سل،  مييين  كييييان  اأنييييه  تييييرامييييب،  
يف جمييييال اليي�ييسيييييا�ييسيية اخليييارجييييييية ، 
“عدم التفاو�س يف بيجاما ال�ساعة 
بالن�سبة  اأمييا  �سباحا”.  اخلام�سة 
لييوعييود الييرئييييي�ييس االأمييريييكييي للحد 
“كما يقال  املييخييدرات:  اأ�ييسييعييار  ميين 
جعة”.   ولي�ست  رغييوة  اإنييهييا  عندنا، 
حاكم   ، اإن�سلي  جيياي  اأفييحييمييت  كما 
اأنه  ادعييى  عندما  وا�سنطن،  والييية 
امليير�ييسييح الييوحيييييد الييييذي وّقييييع على 
االإجها�س،  يف  احلييق  يحمي  قانون 
وقييياليييت و�يييسيييط تيي�ييسييفيييييق حييييار من 
اإن  اأقييول  اأن  فقط  “اأود  اجلمهور: 
من  ب�سدة  نا�سلن  ن�ساء  ثييلث  هنا 

اأجل حق املراأة يف االختيار«.

مر�سحون حتدثوا االإ�سبانية
بذلك  اأورورك  بيتو  يقوم  ما  غالًبا 

خلل فعاليات حملته االنتخابية: 
اأول  ، كان �ساحب  وخلل املناظرة 
تدخل تلفزيوين باللغة االإ�سبانية. 
فييعييل خ�سمه  بيي�ييسييع دقييييائييييق،  بييعييد 
وانتهى  ال�سيء.  نف�س  بوكر  كييوري 
الييييذي ال يتقن  بييكييا�ييسييرتو،  االأمييييير 
الييلييغيية االإ�ييسييبييانييييية جيييييدا رغيييم انه 
لهذه  الوحيد  اللتينو�س  املر�سح 
به  انتهى   ، التمهيدية  االنتخابات 

االأمر اإىل تقليدهما. 
االإ�سبانية هي اللغة االأم الأكرث من 
الواليات  يف  �ييسييخيي�ييس  مييليييييون   41
اأكرب  اللتينو�س  وي�سكل  املتحدة، 
اأقييلييييية يف الييبييلد )17 بيياملييائيية من 
ال�سكان(، وفقا ملركز بيو للأبحاث.

اللغة  ثنائية  املناق�سة  هييذه  اأثيييارت 
ال�ساخرة  التعليقات  ميين  �سل�سلة 
املر�سحن  ميين  حتى   ، تييويييرت  على 
خ�سبة  على  اخلمي�س  كانوا  الذين 
االأعمال  رجيييل  واعيييييرتف  امليي�ييسييرح. 
االإ�سبانية  “لغته  بيياأن  يانغ،  اأنيييدرو 
كتبت  حيييين  يف  للغاية”.  �ييسيييييئيية 
ميييوؤليييفييية اليييكيييتيييب االأكيييييييرث مييبيييييًعييا ، 
ماريان ويليام�سون ، تغريدة قالت 
الغد  م�ساء  “حتى  اأمامها  اإن  فيها 
اللغة  لتعلم   ، ميي�ييسيياًء   9 اليي�ييسيياعيية   ،

االإ�سبانية«.
اأما بالن�سبة لدونالد ترامب ، فمن 
كبح  ميين  يتمكن  مل  اأنييييه  الييوا�ييسييح 
حتليله  تويرت  على  وقييدم  فرامله، 

لنقا�س الدميقراطين: “ممل!«.

ة ال�سوط الثان حيوييّ
فاترا،  االأربعاء  نقا�س  كان  اإجماال، 
جمعت  التي  اخلمي�س،  �سهرة  لكن 
25 ميير�ييسييًحييا، كانت  بيين  10 ميين 
عدوانية،  واأكييييييرث  حيييييييويييية،  اأكيييييرث 
واأكرث ت�سوي�سا وذاتية: لقد تباينت 
مناق�سات  مييين  الييثييانييييية  االأميي�ييسييييية 
الدميقراطين مع �سابقتها، خا�سة 
املر�سحن  بييين  مييين  جييمييعييت  انيييهيييا 
حظا،  االأوفييير  املر�سحان   ، الع�سرة 
بايدن،  جو  ال�سابق  الرئي�س  نائب 
فريمونت  واليييية  عيين  وال�سيناتور 
املتناف�سان  وهما   ، �ساندرز  بييريين 

جتربة  ميلكان  الييلييذان  الييوحيييييدان 
للفوز  انييتييخييابييييية  بييحييمييليية  اليييقيييييييام 

بالبطاقة الرت�سيحية للحزب.

بايدن يف مرمى النريان
كيييان جييو بييايييدن، 76 عيياًمييا، نائب 
الييرئييييي�ييس اليي�ييسييابييق اأوبييييامييييا، اليييذي 
يييتيي�ييسييدر ا�يييسيييتيييطيييلعيييات الييييييييراأي ، 
خا�سة  كيييبيييرية  بيي�ييسييعييبييييية  ويييتييمييتييع 
من  الدميقراطين  الناخبن  بن 
، واالأوفييييييير حييظييا يف هذه  الييو�ييسييط 
هييدًفييا لهجمات  كيييان  الييتييمييهيييييدييية، 
عديدة من معار�سيه، ومع ذلك مل 

يفقد هدوءه.
مل يييييتيييياأخيييير بييييييريين �ييييسييييانييييدرز يف 
االأيديولوجية  بامل�سافة  الييتييذكييري 
العديد  يف  بايدن  عن  تف�سله  التي 
�سناتور  وقيييييييال  املييييوا�ييييسيييييييييع.  ميييين 
فريمونت: “اأحد االختلفات بيني 
وبن جو، هو اأن جو �سوت ل�سالح 
تلك احلرب  يف العراق  ، بينما كنت 
واحيييداً ميين الييذييين قيييادوا املعار�سة 

�سد تلك احلرب«.
لت�سليم  املييينيييا�يييسيييب  الييييوقييييت  »انيييييييه 
�سوالويل  اريييييك  كييييّرر   ، امل�سعل” 
 38 كاليفورنيا،  والية  عن  النائب 
عاًما، واملجهول متاما، بعد اأن روى 
يتحدث يف  بييايييدن  جييو  �ساهد  كيف 
اجتماع عام عندما كان طفل “قبل 

32 �سنة«.  
امل�سكلت،  حييل  اأردنييييا  واأ�ساف”اإذا 
�سّلموا امل�سعل، واإذا اأردنا حل فو�سى 
اأردنيييا  واإذا   ، امل�سعل  �سّلموا  امليينيياخ، 
ديون  وحييل  بال�سلح  العنف  اإنييهيياء 

الطلب، �سلموا امل�سعل!.
امل�سعل”،  بييهييذا  متم�سًكا  زلييت  »مييا 
قييال جييو بييايييدن مييازحييا وهييو يطرح 
تتحول  اأن  قبل  للتعليم  م�سروعه 
ملكمة.  حيييليييبييية  اإىل  املييينييياقييي�يييسييية 
بن  ميييعيييركييية  تيييرييييد  ال  “اأمريكا 
تعرف  اأن  تييريييد  اإنيييهيييا   ، جمييرميين 
كاماال  حتييدثييت  �سنطعمها!  كيييييف 
هاري�س ، وهي �سيناتورة عن والية 
هندية  اأ�ييييسييييول  مييين  كيياليييييفييورنيييييا 
 52 الييعييميير  وجييامييايييكييييية تبلغ ميين 

يعتقد ال�شرتاكي بريين �شانديرز  اأن 
الوقت قد حان للتغيري, تغيري حقيقي

 بروز م�شاألة ال�شّن والفجوة بني 
الأجيال, وبايدن يتعر�ص لق�شف عنيف

�شيطرت اإليزابيث وارن على ال�شوط الأول, وكانت كامال هاري�ص جنمة ال�شوط الثاين

دارت على �سوطني واعتربها ترامب مملة:

ماذا تبّقى من اأول مناظرة بني الدميقراطيني...؟
•• الفجر - خرية ال�سيباين

اأجنز احلزب الدميقراطي اأول مواعيده الكربى على املبا�سر،  
قبل �سبعة اأ�سهر من اأول انتخابات متهيدية - حتت�سنها اآيوا 
يف فرباير - وما يقارب العام ون�سف عن االنتخابات العامة 
)من   20 الـــ  املر�سحني  توزيع  ومت   .2020 نوفمرب   3 يف 

ترامب،  لتحدي  الدميقراطية  بالورقة  للفوز   )25 اأ�سل 
الدميقراطية  الوطنية  اللجنة  معايري  ا�ستوفوا  الذين 
)ا�ستطالعات الراأي ، عدد املانحني( على اأم�سيتني بالقرعة. 
االأربعاء،  م�ساء  متناف�سني  ع�سرة  االأوىل  املواجهة  جمعت 
ما�سات�سو�ست�ش،  والية  من  وارين  اإليزابيث  ال�سناتورة  من 
اآمي  وميني�سوتا،  بوكر،  كوري  نيوجري�سي،  من  زمالئها  اإىل 

اأورورك.  بيتو  ال�سابق  تك�سا�ش  مبمثل  مــرورا   ، كلوبو�سار 
�سوى  املر�سحني  اأمــام  يكن  مل  لذا  فقط،  للنقا�ش  �ساعتان 
ب�سع دقائق للتعبري عن اأنف�سهم. وح�سب عدادات �سحيفة 
نيويورك تاميز ، كان اأكرثهم ثرثرة ال�سيناتور عن والية 
اأورورك  يليه   ،  )06 )11دقيقة  بوكر  كــوري  نيوجريزي 
ووارن. وكان االأكرث حتفًظا ، جاي ان�سلي )5 دقائق 05( يف 

جو مهذب اإىل حد ما ، خلى من الهجمات ال�سخ�سية، ودون 
مقاطعًة، متت مالم�سة م�سائل االقت�ساد والهجرة والتاأمني 
ال�سحي واإقالة ترامب وال�سيطرة على ال�سالح والدفاع عن 
االإجها�ش واإيران وتغري املناخ ... وهي الق�سايا الرئي�سية 
فر�سة  كان  النقا�ش  اأنيّ  اإاليّ   ، احلملة  م�سامني  �ستوؤثث  التي 

لتاأكيد اأو حت�سني مالمح بع�ش املر�سحني.

كاماال هاري�س جنمة اجلولة الثانية

ال�سوط الثاين من املناظرة

�سهرة االأربعاء ال�سوط االأول

وارن جنمة اجلولة االوىل

بايدن يف موقف �سعب  و�ساندرز يعرتف

بوتيجيج  حمبوب و�سائل االإعلم

جتلت التناق�سات االأيديولوجية داخل احلزب بو�سوح، وظهر ال�سراع بني الي�سار والو�سط
ز جوليان كا�سرتو مبواقفه ب�ساأن الهجرة، وبت�سريحات حول املاآ�سي على حدود املك�سيك متييّ
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 30 يونيو  2019 العدد 12669  العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة
ا�سم ال�سركة : �سيدلية عبري - �ش ذ م م  

العنوان : حمل رقم 16 ملك احمد حممد بغلف - ديرة - الرباحة - ال�سكل القانوين 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقييم   204387  : الرخ�سة  رقييم   ، حميييدودة  م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هييذا  مبوجب   1217658
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعله  باإنحلل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/6/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/24  وعلى 
لتدقيق  هاو�ش  ايليت  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 701 ملك ا ت ب بري�سم دبي - املركز التجاري - هاتف : 
2404434-04  فاك�س : 4205692 -04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ايليت هاو�ش لتدقيق احل�سابات
- هاتف  التجاري  املركز   - دبييي  بري�سم  ا ت ب  701 ملك  رقييم  : مكتب  العنوان 
التنمية  دائيييرة  تعلن  هييذا  مبييوجييب   04-  4205692  : فاك�س   04-2404434  :
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية �سيدلية 
عبري - �ش ذ م م وذليييك مبييوجييب قيييرار حميياكييم دبييي بييتيياريييخ  2019/6/24 
بتاريخ 2019/6/24 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية

مذكرة اإعالن قرار بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2019/27 )امر على عري�صة( ال�صارقة 

املرفوعة من املدعي/فرج ح�سن �سالح - م�سري اجلن�سية
اىل املدعي عليه/مرت�سى قادر عبدالقادر - باك�ستاين اجلن�سية

نعلمك بانه قد �سدر قرار يف االمر على عري�سة امل�سار اليه اعله والذي 
يق�سي بالزامك ب�سداد مبلغ خم�سة االف درهم اتعاب للخبري يف الدعوى 
املو�سوعية رقم )2017/3254( )مدين كلي( ، ال�سارقة لذا يرجى احل�سور 

اىل مقر املحكمة ل�سداد املبلغ يف اأقرب وقت ممكن.
و�ستتخذ االإجراءات القانونية خلل املدة. 

مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 
دعوة حل�صور اإجتماع خربة ح�صابية 

يف الق�صية رقم 1567/2019 جتاري جزئي  
ب�سفتي اأنا / رمي حممد احمد كاجور النعيمي خبريا حما�سبيا من قبل مقام حمكمة دبي االإبتدائية املوقرة 

باإجراء اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم 1567/2019 جتاري جزئي - دبي 
املرفوعة من : كريى بوجكت لوجي�ستيك�س  ميدل اي�ست - �س ذ م م 

�سد املدعي عليها / عادل �سيفو للتجارة العامة - �س ذ م م 
فاإننا قد قررنا دعوة ال�سادة / عادل �سيفو للتجارة العامة - �س ذ م م 

ب�سفتها : املدعي عليه بالدعوى املذكورة 
للح�سور اىل مقر مكتبنا بدبي - �سارع الرقة - مقابل بنك ابوظبي التجاري - بناية الزرعوين - الطابق 

ال�ساد�س - مكتب رقم )602( ت : 2517720-04  - ف : 04-2517721  
وذلك يوم اخلمي�س القادم املوافق )2019/7/4( ال�ساعة العا�سرة �سباحا )10.00( �سباحا 
ويرجى منكم اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم للإجتماع. 

اخلبري احل�صابي 
رمي حممد احمد كاجور النعيمي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 
اإعالن بالن�صر - لدى حمكمة دبي االإبتدائية 

الق�صية رقم 429 ل�صــــ 2019 جتاري كلي   
املرفوعة من / جلف بروتك - �س ذ م م 

�سد / �سركة بتلرز للتنظيف على البخار وخدمات الغ�سيل - ذ م م 
املدعي عليه / �سركة بتلرز للتنظيف على البخار وخدمات الغ�سيل - ذ م م 

مدعو حل�سور اإجتماع اخلربة احل�سابية املقرر عقده يف العا�سرة والن�سف �سباحا يوم 
اخلمي�س املوافق 2019/7/4 وذلك مبقر مكتب اخلبري الكائن بدبي - �سارع ال�سعادة - 
مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري -  خلف االإمارات للعطلت - بناية بري�سم - بجوار 
اومنيات 1 - مكتب حممد �سعيد ال�سبلي لتدقيق احل�سابات - الطابق ال�ساد�س مكتب رقم 

607 م�سطحبن معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.   
اخلبري احل�صابي 
حممد �صعيد ال�صبلي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 
اإعالن بالن�صر للح�صور امام اخلبريالعقاري 

دعوى رقم 2016/16 ملف اإنابة حماكم راأ�س اخليمة 
املحكوم لها / عائ�سة �سيف الغرير 

املحكوم عليه / عارف علي حمد حممد العويد املهريي 
را�س  حماكم  دائييرة  مقر  اىل  الر�سمية  العمل  �ساعات  خييلل  احل�سور  يتعن 
اخليمة -  مكتب اإدارة اخلرباء الكائن يف دائرة املحاكم - راأ�س اخليمة ملقابلة 
اخلبري العقاري املذكور واإح�سار كافة امل�ستندات والوثائق التي توؤيد موقفكم 
يف الدعوى رقم )2016/16( ملف اإنابة - را�س اخليمة وذلك يوم االحد املوافق 

2019/7/7 يف متام ال�ساعة التا�سعة �سباحا )9.00(.  
 حماكم راأ�س اخليمة 
مكتب اإدارةاخلرباء 
اخلبري العقاري - فرا�س ال�صرمي 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/4760(

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : اري�س دوماداج  ابا�سولو 

نتيجة  درهم   )27.425.00( وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االخلل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خلل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
 - الن�سر  )ميت�سوبي�سي  نييوع  من  )14694/خ�سو�سي/R/دبي(  رقييم  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2015( لون )رمادي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/947 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه/1- اف�سن جم�سود جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك راأ�س 
اخليمة الوطني - �س م ع وميثله/عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي "البنك" مبلغ 
وقدره 2.504.848.71 درهم فقط مليوين وخم�سمائة واربعة الفا وثمامنائة وثمانية 
اإ�سافة الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع  واربعون درهما وواحد و�سبعون فل�سا 
الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
Ch1.B.8 لذا  جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2019/7/10 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/116 عقاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ال�سركة اخلليجية للإ�ستثمارات العامة - �س م ع  جمهول حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/6/10 يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�سالح/ نادين يو�سف دميان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )230.000( درهم )مائتان وثلثون الف درهما( والفائدة القانونية بواقع 
9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سلة يف 2018/10/6 وحتى ال�سداد التام 
املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  بالر�سوم  الزامها  ، وكذلك 
ورف�س ما عدا ذلك.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2019/1787 جتاري جزئي 

املدعي/  ان  االقامة مبا  ادري�س جمهول حمل  ريا�س حممد  عليه/1-  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  بنك دبي االإ�سلمي - �سركة م�ساهمة عامة - قد 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 267.158.12 درهم )مائتان 
الف ومائة وثمانية وخم�سون درهما واثنان ع�سر فل�سا( عبارة عن  و�سبعة و�ستون 
الزام  كفالة.  وبييل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول   ، عليه  املييدعييي  بذمة  تر�سد  مييا 
لها جل�سة  املحاماة. وحييددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  الر�سوم  بكافة  املدعي عليه 
يوم االثنن املوافق  2019/7/8 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

�سركة / فاميلي هيلث لتجارة املواد الغذائية منطقة حرة )�س ذ م م( ، رخ�سة 
رقم 1388013  والكائنة بييييدبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ،  واملرخ�سة لدى 

�سلطة دبى  ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه 
بوا�سطة جمل�س االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد ب�ساأن اغلق وحل ال�سركة. وفقا 

لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خلل 45 يوما من تاريخ هذا االعلن عن طريق 

الربيد امل�سجل او االت�سال ب :
�س ب :  385294  ،  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 052-6253760  
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12669 بتاريخ 2019/6/30 

�سركة / ديل براوزر للو�ساطة التجارية - )�س ذ م م( )رخ�سة رقم : 1387993( 
والكائنة بييييدبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ،  واملرخ�سة لدى �سلطة دبى  

ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة 
جمل�س االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد ب�ساأن اغلق وحل ال�سركة. وفقا لذلك ، 
تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خلل 45 يوما من تاريخ هذا االعلن عن طريق الربيد 

امل�سجل او االت�سال ب :
�س ب :  385294  ،  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 052-6253760  
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
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اإثيوبيا تذيع ت�شجيل لقائد النقلب الفا�شل  
اأ�سامنيو  اأنه  له على  اأ�سري  الت�سجيل �سوت  وورد يف 
وكان يقول “ال تخافوا. اأخربوا �سكان الوالية خا�سة 
منازلهم  يلزموا  بيياأن  الوالية(  )عا�سمة  دار  بحر  يف 
واأبلغوا اأمن الوالية وامليلي�سيا باأن يتحلوا بالهدوء«.

وا�ستكمل ال�سوت “اتخذنا اإجراءات �سد القادة الأن 
زعييميياء احلييزب احليياكييم يف الييوالييية اأفيي�ييسييدوا مطالب 

ال�سعب«.
اأكرب  ثاين  فيها  تعي�س  التي  الوالية،  على  وي�سيطر 
جماعة عرقية يف البلد، حزب اأمهرة الدميقراطي 

امل�سارك يف االئتلف احلاكم باأثيوبيا.
وت�ساعد العنف العرقي بعد تويل رئي�س الوزراء اأبي 
اأحمد ال�سلطة يف اأبريل ني�سان عام 2018 حيث بداأ 
االأحزاب  عن  احلظر  ورفع  االإ�سلحات  من  �سل�سلة 
ورحب  �سيا�سين  معتقلن  �سراح  واأطلق  ال�سيا�سية 

بعودة اجلماعات املتمردة اإىل الوطن.
وعلى الرغم من اإ�سادة اخلارج باأبي لتخفيف قب�سة 
الدولة فاإن هذا اأدى اأي�سا لتمكن الزعماء املحلين 
املطالبة  خيييلل  ميين  الييدعييم  عييلييى  يح�سلون  الييذييين 

مبزيد من ال�سلطة واملوارد جلماعاتهم.
اآخر  ع�سكري  وقائد  االإثيوبي  االأركيييان  رئي�س  وٌقتل 
نف�س  يف  اأبابا  اأدي�س  العا�سمة  يف  منف�سل  هجوم  يف 

الليلة التي �سهدت هجوم القوات املوالية الأ�سامنيو.

•• اأدي�س اأبابا-رويرتز:

ميلي�سيا  لييقييائييد  �سوتيا  ت�سجيل  اإثيييييوبيييييا  نيي�ييسييرت   
تل  تقول اإنه قاد انقلبا فا�سل يف االأ�سبوع املا�سي قمُ
كبار  ميين  خم�سة  منهم  االأ�سخا�س  ع�سرات  خلله 

امل�سوؤولن.
اأ�سامنيو  جييرنال  الربيجادير  بقيادة  ميلي�سيا  كانت 
ت�سيجي هاجمت مبان حكومية يف بحر دار، عا�سمة 

والية اأمهرة يوم 22 يونيو حزيران.
تل اأ�سامنيو بالر�سا�س يوم االثنن. وكان يرى اأن  وقمُ
اأمهرة،  ل�سكان  يكفي  ما  تفعل  ال  املركزية  احلكومة 
الذين يعانون من نزاعات على احلييدود مع مناطق 
اأخرى وعمليات قتل انتقامية متبادلة مع جماعات 

عرقية اأخرى.
يونيو   22 يييوم  وقعت  التي  العنف  اأحيييداث  واأعييقييب 
250 �سخ�سا ممييا قد  اأكيييرث ميين  اعييتييقييال  حييزيييران 

يعمق م�ساعر اال�ستياء جتاه ال�سلطات يف اإثيوبيا.
اإن الت�سجيل  وقال املكتب االإعلمي لرئي�س الوزراء 
بن  هاتفيا  اتيي�ييسيياال  كييان  اجلمعة  اأميي�ييس  نمُ�سر  اليييذي 
الر�سمية.  لييلإعييلم  اأمييهييرة  وكيياليية  ومييدييير  اأ�سامنيو 
الت�سجيل  �سحة  ميين  التحقق  لييرويييرتز  يت�سن  ومل 

على نحو م�ستقل.

قمة جمموعة الع�سرين “�سمعنا منه اأنه لن يح�سل �سيء كهذا”، 
املتحدة  والييواليييات  تركيا  اأن  على  و�ييسييّدد  العقوبات.  اإىل  اإ�ييسييارة  يف 
“�سريكان ا�سرتاتيجيان” لكّنه قال اأي�سا اإّن “ال اأحد لديه ال�سلطة 
للتدخل يف ال�سيادة تركية«. ورغم املخاوف والتهديدات االأمريكية 
ب�سبب ا�سرار تركيا على �سراء �سواريخ اإ�س-400 الرو�سية امل�سادة 
للطائرات، كّرر اإردوغان اأّن “ال�سفقة متت«. وقال الرئي�س الرتكي 
متوز/يوليو  ميين  االأول  الن�سف  يف  اليي�ييسييواريييخ  ت�سليم  �سيتم  اإّنيييه 

الرئي�س  اإدارة  مع  �سابقا  مباحثات  اأجييرت  بلده  اأّن  واأو�سح  املقبل. 
ال�سابق باراك اأوباما للح�سول على �سواريخ باتريوت املماثلة، لكّن 

الكونغر�س مل ي�سمح بامل�سي يف ال�سفقة.
طراز  ميين  طييائييرة   116 ل�سراء  تخطط  تركيا  اإّن  اإردوغييييان  وقييال 
من  اأجييزاء  بناء  يف  كبرية  مبالغ  انفقت  �سركاتها  واإّن  “اإف-35” 
الطائرة. واأو�سح اّن بلده انفقت 1،4 مليار دوالر يف قطاع االإنتاج 

حتى االآن.

•• او�ساكا-اأ ف ب:

اأعرب الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان عن ثقته باأن وا�سنطن 
لن تفر�س عقوبات على اأنقرة على خلفية �سرائها منظومة �سواريخ 
تلّقاها من نظريه  اأنه  يقول  بعد تطمينات  للجدل،  رو�سية مثرية 
االمريكي دونالد ترامب بهذا ال�سدد. وقال اإردوغان خلل موؤمتر 
�سحايف يف مدينة اأو�ساكا اليابانية حيث التقى ترامب على هام�س 

اأعماق التابعة له م�سوؤوليته عن الهجوم قائل اإن اثنن من مقاتليه 
ت�سلل اإىل القاعدة. ون�سر التنظيم �سورة ل�سابن بجوار راية داع�س 

وهما يرتديان ما بدا اأنهما �سرتتان نا�سفتان.
وقال جريالد مونفورت املتحدث با�سم قوة املهام امل�سرتكة يف �سولو 
“امل�ستبه به الرئي�سي هو جماعة اأبو �سياف. هي الوحيدة التي لديها 
دافع الرتويع«. واأ�سفر الهجوم عن مقتل ثلثة جنود وثلثة مدنين 
اإ�سافة اإىل املهاجمن امل�ستبه بهما واأ�سيب 22 اآخرون. واإذا ثبت اأن 
الهجوم انتحاري ف�سيكون الثالث من نوعه خلل عام، وهو ما ميثل 
منعطفا خطرا يف ن�ساط املت�سددين الذين ان�سمت لهم عنا�سر من 
ماليزيا واإندوني�سيا وي�ستفيدون من وجود الغابات يف اجلنوب ومن 

احلدود غري املوؤمنة بالكامل ووفرة االأ�سلحة.

•• مانيال -رويرتز:

قال اجلي�س الفلبيني ام�س اإن من املرجح اأن يكون انفجار وقع اأم�س 
اأ�سخا�س  يف قاعدة ع�سكرية بجنوب البلد واأ�سفر عن مقتل ثمانية 
هجوما انتحاريا، وهو ما يعد �سربة اأخرى جلهود احلكومة للق�ساء 

على اإ�سلمين مت�سددين يتبعون نهج تنظيم داع�س.
وامل�ستبه به الرئي�سي يف هجوم اأم�س يف جزيرة جولو هي جماعة اأبو 
بعد  عليها  بالق�ساء  دوتييريتييي  رودريييجييو  الرئي�س  تعهد  التي  �سياف 
عقود من اأعمال النهب واخلطف وهجمات ال ح�سر لها على اأهداف 
�سياف  اأبو  االأ�سولية يف جماعة  االأجنحة  واأعلنت  وع�سكرية.  مدنية 
ميين خييلل وكالة  اأميي�ييس اجلمعة  اأعييليين  الييذي  داعيي�ييس  البيعة لتنظيم 

التي تعرثت املفاو�سات ب�ساأنها  ويفرت�س اأن حتل معاهدة “�ستارت 3”، 
حمل  الييعييامل،  يف  الكربين  النوويتن  القوتن  بيين  �سنوات  ب�سع  قبل 

معاهدات �سابقة للحد من عدد ال�سواريخ النووية لدى البلدين.
عام  املوقعة  اجلديدة”  “�ستارت  مبعاهدة  حاليا  مرتبطان  والييبييلييدان 
واالأمريكية  الرو�سية  النووية  الييروؤو�ييس  تر�سانتي  تبقي  والتي   2010
 2021 الييبيياردة. لكن مدتها تنتهي عييام  دون م�ستواهما خييلل احلييرب 
ودعا بوتن مرارا الواليات املتحدة لبحث متديدها، حمذرا باأن تخلف 

وا�سنطن عن ذلك �سي�سكل خطرا على م�ساألة �سبط االأ�سلحة.
واأوقفت مو�سكو ووا�سنطن هذه ال�سنة م�ساركتهما يف اتفاقية اأخرى هي 
بن  )مييا  املدى”  املتو�سطة  النووية  ال�سواريخ  على  الق�ساء  “معاهدة 

500 و5500 كلم(، و�سط اتهامات متبادلة بانتهاكها.

••او�ساكا-اأ ف ب:

ووا�سنطن  مو�سكو  اأن  اأميي�ييس  بوتن  فييلدميييري  الرو�سي  الرئي�س  اأعييليين 
لكنه من  النووية  االأ�سلحة  �ستبا�سران حمادثات حول م�ساألة احلد من 
لنزع   ”3 “�ستارت  معاهدة  متييديييد  اإىل  تيييوؤدي  اأن  بح�سبه  املييوؤكييد  غييري 

ال�سلح النووي.
وقال بوتن لل�سحافين بعد اختتام قمة جمموعة الع�سرين يف اأو�ساكا 
باليابان “كلفنا وزيرينا لل�سوؤون اخلارجية ببدء م�ساورات بهذا ال�سدد 
... لكن ال ميكننا القول بعد اإن ذلك �سيوؤدي اإىل متديد” هذه االتفاقية 

الهامة للحد من االأ�سلحة النووية االإ�سرتاتيجية.
ومل يو�سح بوتن متى �ستبداأ املحادثات.

اجلي�ص الفلبيني يرجح هجوما انتحاريا يف قاعدة ع�شكرية بوتني: �شنبا�شر م�شاورات حول متديد معاهدة �شتارت 

الليربالين  اإّن  راأيييييييه  حيي�ييسييب   
ان  باإمكانهم  يعد  مل  “بب�ساطة 
اأّي كان، كما  اأي �سيء على  لوا  ميمُ
مدى  عييلييى  يييفييعييلييوا  اأن  حييياوليييوا 

العقود املا�سية«.
وعيي�ييسييييية قييميية جمييمييوعيية ال20 
قال  اليابان،  اأو�ساكا،  يف  املتوترة 
عفا  الليربالية”  “الفكرة  اإن 
عليها الزمن يف وقت تنتف�س فيه 
واحلدود  الهجرة  �سد  ال�سعوب 

املفتوحة اأو التعددية الثقافية.
اأجنيييييييل مريكل  قيييييرار  واعيييتيييرب 
ا�ست�سافة اأكرث من مليون الجئ 
اأ�سا�سي”،  “خطاأ  بيياأنييه  اأملييانيييييا  يف 
ترامب  دونالد  مبحاولة  م�سيدا 
وقييييييف تييييدفييييق املييييهيييياجييييرييييين من 
املك�سيك. “هذه الفكرة الليربالية 
فعل  ميكن  ال  اأنييه  تفرت�س  التي 
ميكن  امليييهييياجيييريييين  واأن  �ييييسيييييء، 
ويغت�سبوا  وييينييهييبييوا  يييقييتييلييوا  اأن 

خلل  اأجييييرت  ال�سمالية  كييوريييا  لييكيين 
اإطلق  جتربتي   2017 العام  �سيف 
كيم  واأعييليين  للقارات،  عابرة  �سواريخ 
باتت  االأمييريكييييية  االأرا�يييسيييي  “كل  اأن 
الكورية  اليي�ييسييواريييخ  مرمى”  حتيييت 
حادة  اأزمييية  ن�سبت  عندها  ال�سمالية. 
بن البلدين جنم عنها فر�س عقوبات 
بالرد  ترامب  وتوعد  اأمريكية  مالية 
هجوم  اأي  على  والغ�سب”  ب”النار 

كوري �سمايل.
باإجراء  اليي�ييسييميياليييييون  الييكييوريييون  ورد 
بعدها  واأعلنوا  �ساد�سة،  نووية  جتربة 

اأنهم اختربوا قنبلة هيدروجينية.
و�سف   2017 �ييسييبييتييمييرب  اأيييييلييييول  يف 
ال�سمايل  اليييكيييوري  الييزعيييييم  تيييراميييب 
املتحدة  للمم  العامة  اجلمعية  اأمييام 
فرد  ال�سغري”،  اليي�ييسيياروخ  بي”الرجل 
قطعة  بي”تاأديب  ميييتيييوعيييدا  االأخييييييري 
املييخييتييليية عقليا  االأميييريكييييييية  احليييليييوى 

حقوقهم  اأن  مبييييا  عيييقييياب  دون 
بحزم  بوتن  واأ�ساف   .“ حممّية 
الزمن،  جتيياوزهييا  الييفييكييرة  “هذه 
الغالبية  م�سالح  مييع  وتتعار�س 

العظمى من ال�سعوب«.

حقوق االإن�سان عملة قدمية
املجل�س  رئي�س  يتاأخر  مل  خطاب 
االأوروبييي دونالد تا�سك من الرد 
اأّن  “من  عليه، موؤكدا يف اأو�ساكا 
يقول اأن الدميقراطية التقدمية 
عييفييا عييليييييهييا اليييزمييين ييييقيييول على 
اأن احليييرييييات عفا  املييينيييوال  نييفيي�ييس 

القانون  دوليية  واأن  الزمن،  عليها 
عيييفيييا عيييليييييييهيييا اليييييزمييييين، وحيييقيييوق 
الزمن”،   عييليييييهييا  عييفييا  االإنييي�يييسيييان 
م�سيفا اأن االأوروبين “يدافعون 
فيه  لب�س  ال  وب�سكل  بييحييزم  هيينييا 
وقيمها  الدميقراطية”  عيييين 
اإّن ما عفا  “احلّية وال�سرورية.. 
الت�سلطية  هو  حقا،  الزمن  عليه 
وهيمنة  اليي�ييسييخيي�ييسييييية  وعيييييبيييييادة 

االوليغار�س«.

ئة ولكن ...« »احلرب الباردة كانت �سييّ
بانتظام  رو�ييسيييييا  ييّتييهييم  تمُ وبييييينييمييا 

بالنار«. يف ت�سرين الثاين نوفمرب من 
“اجلرو  العام نف�سه تكلم ترامب عن 
يف كلمه عن كيم، قبل اأن  املري�س” 
يتفاخر يف مطلع العام 2018 بحجم 

الزر النووي الذي ميلكه.
يف اأيلول �سبتمر 2017 اتهم دونالد 
“عذبت  بيياأنييهييا  ييييانيييغ  بيييييونييغ  تيييراميييب 
ب�سكل ال يو�سف” الطالب االأمريكي 
اوتو وارمبييه خلل �سجنه يف كوريا 
وعادت  �ييسييهييرا،   18 طيلة  ال�سمالية 
حالة  يف  وهيييييو  بييييييلده  اىل  و�ييسييلييمييتييه 
 2017 غيييييبييوبيية يف حيييزييييران يييونيييييو 

ليتوفى بعد اأ�سبوع.
ونييفييت كييوريييا اليي�ييسييمييالييييية هيييذه التهم 
االأمريكي  الييطييالييب  اأن  اىل  ميي�ييسييرية 

اأ�سيب مبر�س ع�سال يف ال�سجن.
نييوفييمييرب قررت  اليييثييياين   تيي�ييسييرييين  يف 
ال�سمالية  اإعادة و�سع كوريا  وا�سنطن 
الييييداعييييميييية  “الدول  الئيييييحييييية  عييييلييييى 

للإرهاب«. يف اآذار مار�س 2018 فاجاأ 
ترامب اجلميع عندما وافق على دعوة 
وجهها له كيم جونغ اأون ونقلتها كوريا 
التي  االأوملبية  االألعاب  بعد  اجلنوبية 
جرت يف ال�سطر اجلنوبي و�ساهمت يف 
الكوريتن. وقام  العلقة بن  حت�سن 
بيونغ  اىل  يييزيييارتيين  بومبيو  مييايييك 
لوكالة  مييديييرا  ب�سفته  االأوىل  يييانييغ، 
االمريكية  املييركييزييية  اال�ييسييتييخييبييارات 
ابريل،  نييييي�ييسييان  يف  ايه”  اأي  “�سي 
للخارجية  وزيييييرا  ب�سفته  والييثييانييييية 
يف  يف اأيييييار مييايييو ميين الييعييام 2018. 
ميييين حييييزيييييران يونيو  عيي�ييسيير  الييييثيييياين 
وكيم  تييرامييب  دونييالييد  التقى   2018
وت�سافحا  �ييسيينييغييافييورة،  يف  اأون  جييونييغ 
التلفزيون من  اأمام كامريات  بحرارة 
كافة اأنحاء العامل. وو�سف كيم اللقاء 
بي”القمة التاريخية” يف حن اعتربه 
“لقاء رائعا«. ووقع الرجلن  ترامب 

العامل  يف  نيييفيييوذهيييا  بييا�ييسييتييخييدام 
وتامن  ال�سعبوية  دفييع  اجييل  من 
�ييييسييييعييييودهييييا، رفيييي�ييييس فيييلدمييييري 
اتهامات  بالكامل  جمييددا  بوتن 
امليييدعيييي اخليييا�يييس روبييييييرت مولر 
املحتمل  الييرو�ييسييي  التدخل  حييول 
االأمريكية  الرئا�سة  انتخابات  يف 

.2016
ويف املقابييييل، ي�سييعر بوتن بالقلييييييق 
اإزاء خطر �سييييباق جديييييييد للت�سلح 
املتحدة  اليييوالييييات  بييين  الييينيييووي 

ورو�سييييييا:
 “كانت احلرب الباردة اأمرا �سيئا 

االأقل  هيينيياك على  كييان  ولييكيين   ...
اليييتيييي يحر�س  اليييقيييواعيييد  بييعيي�ييس 
جييميييييع املييي�يييسييياركييين، وبييييدرجييييات 
اأو  احييرتامييهييا،  عييلييى  متفاوتيييييية، 

حاولوا اإتباعها.
اأنييه ال توجد قواعد   االآن ، يبدو 

على االإطلق«.
وقال ردا على �سوؤال حول احلرب 
املتحدة  الييواليييات  بيين  التجارية 
اإيران،  مييع  والييتييوتييرات  وال�سن، 
قال اإن امل�سكلة تنبع من االأحادية 
االأمييريييكييييية، وغييييياب الييقييواعييد يف 

النظام العاملي.

يانغ  بيونغ  فيه  تتعهد  م�سرتكا  بيانا 
لل�سلح  كييياميييل  “نزع  عييلييى  بييالييعييمييل 
الكورية”،  اجلييزيييرة  �سبه  يف  اليينييووي 
بي”�سمانات  وا�سنطن  وعييدت  حن  يف 

اأمنية” لكوريا ال�سمالية.
تييرامييب مرارا  كييرر  القمة  هييذه  ومنذ 
التي  “ال�سداقة”  عييييين  اليييييكيييييلم 
ال�سمايل،  الييكييوري  بييالييزعيييييم  جتمعه 
اأيلول  وذهييب اىل حد القول يف نهاية 
يف  “وقعا  اأنيييهيييميييا   2018 �ييسييبييتييمييرب 
اأ�سهر  بعد  البع�س«!.  بع�سهما  غييرام 
حول  املثمرة  غري  املحادثات  من  عدة 
املييلييف الييينيييووي انييعييقييدت قييميية جديدة 
من  والع�سرين  الثامن  يف  هييانييوي  يف 
ف�سلت  لكنها   ،2019 فرباير  �سباط 
العقوبات  رفييع  م�ساألة  ب�سبب  خا�سة 
االمريكية عن بيونغ يانغ، ونزع �سلح 
ني�سان  نييهيياييية  يف  اليي�ييسييمييالييييية.  كيييورييييا 
ابريل من العام نف�سه توجه كيم اىل 

رو�سيا وعقد اأول قمة له مع فلدميري 
باأنها  املتحدة  الواليات  واتهم  بوتن. 
كانت “�سيئة النية” خلل قمة هانوي 
وحذر من اأن الو�سع يف �سبه اجلزيرة 
ح�سا�سة«.  “نقطة  اىل  و�سل  الكورية 
بيونغ  ا�ستاأنفت  مايو  اأيييار  مطلع  ويف 
يانغ جتارب اإطلق ال�سواريخ ق�سرية 
ت�سرين  ميينييذ  االأوىل  لييلييمييرة  امليييييدى، 
دونالد  لكن   .2017 نوفمرب  الثاين 
ترامب قلل من اأهمية ما ح�سل وقال 
جدا”  املييدى  ق�سرية  �سواريخ  “اإنها 
الكوري  بييالييزعيييييم  “الثقة”  ميييكيييررا 
من  والع�سرين  التا�سع  يف  ال�سمايل. 
اىل  يتوجه  اأن  وقييبييل  يونيو  حييزيييران 
الع�سرين  جمموعة  قمة  بعد  �سيول 
يف او�ساكا يف اليابان، عر�س ترامب يف 
تغريدة على الزعيم الكوري ال�سمايل 
ال�سلح  منزوعة  املنطقة  يف  االلتقاء 

بن الكوريتن.

غياب قواعد يف النظام العاملي تزعجه:

فلدميري بوتني: الليربالية »عفا عليها الزمن«...
اعترب قرار مريكل ا�ست�سافة اأكرث من مليون الجئ »خطاأ اأ�سا�سيا« 

بوتن يعلن وفاة الليربالية

غنائية  ق�سيدة  اإنها 
تلك  ال�سعبوية  يف 
التي األقاها فالدميري 
مقابلة  يف  بــوتــني، 
مــــــع الــ�ــســحــيــفــة 
ــــة  ــــادي ــــس ــــ� ــــت االق
الـــــربيـــــطـــــانـــــيـــــة 
تاميز”.  “فاينن�سال 
الرئي�ش  توقع  وقــد 
ــة  ــاي ــه الــــرو�ــــســــي ن
و�سعود  الليربالية 

ال�سعبوية:

•• الفجر - خرية ال�سيباين

مل يعد باإمكان الليرباليني اأن ميلوا اأي �شيء على اأّي 
كان, كما حاولوا اأن يفعلوا على مدى العقود املا�شية

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• كينيث روغوف 

متتع ال�سعبويون بارتفاع حاد ل�سلطتهم يف العديد 
من البلدان يف جميع اأنحاء العامل، وال يوجد مكان 
اآخر جتلى فيه هذا االجتاه مثل اأمريكا اللتينية 
ب�سهادة انتخاب رئي�س املك�سيك )ي�سار( ، اأندري�س 
مانويل لوبيز اأوبرادور ، ورئي�س الربازيل )مين( 
، جييايييري بييوليي�ييسييونييارو. واالأمييريييكيييييون حمييقييون يف 
ال�سكوى من ميول ترامب الت�سلطية ، لكن ، كما 
اأندري�س  ت�سيلي  يف  ال�سابق  املالية  وزييير  يمُذّكرهم 
فيييييل�ييسييكييو، فيييياإن تييرامييب جميييرد مييبييتييدئ مقارنة 

بال�سعبوين يف اأمريكا اللتينية.
اأن اقت�ساديات املك�سيك  اأن هذا ال يعني  بالتاأكيد، 
حتت  فنزويل  م�سري  نف�س  �ستعرف  والييربازيييل 
حكم هوغو �سافيز ورجلها القوي احلايل نيكوال�س 
مادورو. فقد جنح �سافيز ومادورو يف حتويل اأغنى 
بلد يف اأمريكا اللتينية - موطن ربع احتياطيات 
النفط املوؤكدة يف العامل - اىل حالة ميوؤو�س منها، 
حيث جتاوز معدل الت�سخم مليونا باملائة، ويزيد 
اأربعة ملين  90  باملائة، وفر  معدل الفقر عن 
على االأقل من �سكان فنزويل البالغ عددهم 32 
مليون ن�سمة من البلد، وت�سري التوقعات اإىل اأن 
مييادورو يف  اإذا ظل  العام  يت�ساعف هذا  العدد قد 

من�سبه.

غنغرينا الف�ساد
اأندري�س مانويل لوبيز اأوبرادور، له نف�س كاريزما 
�سافيز قبل عقدين من الزمن، ت�سّلم ال�سلطة العام 
املا�سي واعدا بتح�سن حياة النا�س العادين. وكان 
اأحد اأول اأعماله الر�سمية، اإيقاف بناء مطار جديد 
كانت املك�سيك يف اأم�ّس احلاجة اإليه - رغم اكتمال 
�سركات  اأن  بتعّلة   - بيياملييائيية   30 بن�سبة  امليي�ييسييروع 
م�سروع  اأطلق  ثم  للأثرياء.  خم�س�سة  الطريان 
واأكرث  مطار جديد يف موقع غري عملي، وجبلي 

بعًدا، حيث ال حظوظ يف اأن يتم االنتهاء منه.
للف�ساد، فقد  اأجيييل و�ييسييع حييد  ميين  ورغيييم احلملة 
 70 الأكييرث من  مناق�سات  طييرح  جتنبت حكومته 
الييتييي منحتها. وعييلييى غرار  الييعييقييود  املييائيية ميين  يف 
االإعلمية  االنييتييقييادات  يرف�س   ، تييرامييب  دونييالييد 
ال�سحفين  ويحذر  زائفة”،  “اأخباًرا  باعتبارها 
“يعرفون  “ واإال  ح�سن  “�سلوك  اعتماد  ب�سرورة 
امل�ستثمرين  فيياإن  ذلييك،  ومييع  لهم”.  �سيحدث  مييا 
الرئي�س  اأّن  مبييا  بالت�سجيع،  ي�سعرون  الييدولييييين 
االأقل  على   ، املييركييزي  البنك  يهاجم  مل  اجلييديييد 

حتى االآن.
واذا كانت ال�سوق ال تتطلب منحة خماطرة هائلة 
فنزويل  يف  احليييال  هييو  كما  للمك�سيك،  بالن�سبة 
واالأكادميين  والييكييتيياب  امليي�ييسيياهييري  مييعييظييم  فيييياإن   ،
ال�سابق  يف  كانوا  الذين   ، الي�سارين  وال�سيا�سين 
يهتمون ب�سافيز ، ترددوا جدا يف االحتفال بانتخاب 

اأندري�س مانويل لوبيز اأوبرادور.

الرئي�ش الربازيلي يثري للجدل
يف  اقت�ساد  اأكيييرب  لييثيياين  تييهييديييداً  ي�سكل  كييان  لئن 
االأول  يعر�س  بول�سونارو  فيياإن  اللتينية،  اأمريكا 
للخطر. وكما يقول املثل القدمي املحزن، الربازيل 
من  متلكه  وميييا  اليييوفيييرية  الطبيعية  مبيييواردهيييا   ،

مواهب، “هي اأر�س امل�ستقبل - و�ستظل كذلك«. 
يريد  الييذي  ال�سابق  الع�سكري  اجلييديييد،  رئي�سها 
تيي�ييسييليييييح امليييواطييينييين، واقيييتيييلع اأجييييييزاء كييبييرية من 
االحتبا�س  ظيياهييرة  ت�سريع  �ساأنه  )ميين  االأمييييازون 
احلراري ب�سكل كبري(، اأ�سبح مبثابة اأداة �ساعقة 
ملظاهرات الطلب، ودعاة حماية البيئة، ون�سطاء 

حقوق املثلين.
باإلغاء  موؤخًرا  قام  حا�سدة،  الحتجاجات  وتوقًعا   
�سديدة  انتقادات  تلقيه  بعد  نيويورك  اإىل  رحلة 
ال  االأمييييور  بل�سيو.  دي  بيل  البلدية  رئي�س  ميين 
انخف�ست  لقد  البلد.  داخييل  اأف�سل  ب�سكل  ت�سري 
�سعبية بول�سونارو اإىل الن�سف منذ توليه من�سبه 
يف وقيييت �ييسييابييق مييين هيييذا اليييعيييام. وتيي�ييسييري العديد 
اأنييه ميين غري  ميين الف�سائح يف بييداييية واليييتييه اإىل 
تنظيف  على  قيييادًرا  �سيكون  الرئي�س  اأن  الييوا�ييسييح 
الف�ساد امل�ست�سري، والذي ي�سل حوكمة الربازيل ، 
ناهيك عن اإظهار املهارات اللزمة لتنفيذ برنامج 

حكومته الطموح للإ�سلح االقت�سادي.

االأرجنتني، وعودة اال�سرتاكية
االأ�سواأ من ذلك، اأّن االأرجنتن، ثالث اأكرب اقت�ساد 
العودة  احتمال  االآن  تواجه  اللتينية،  اأمريكا  يف 
اإىل نظام ا�سرتاكي فا�سد وت�سّلطي بعد االنتخابات 

الرئا�سية املقرر اإجراوؤها يف اأكتوبر املقبل. 
ماكري،  موري�سيو  للبلد،  احلييايل  الرئي�س  توىل 
اإىل  بالعودة  وعييد  اأن  بعد   ،  2015 عييام  ال�سلطة 
العقلنية االقت�سادية اثر اإهدار الرئي�س ال�سابق 
كري�ستينا  وخييليييييفييتييه/زوجييتييه  كييري�ييسييرن،  نيي�ييسييتييور 
ال�سادرات  ازدهيييييار  فيييوائيييد  كييري�ييسييرن،  فييرنييانييديييز 
الزراعية يف مطلع االلفن. غري اأّن ماكري، الذي 
ورث و�سعا �سعبا للغاية - وخا�سة عجزا كبريا يف 
امليزانية وقدرة حمدودة على االقرتا�س - ارتكب 

بع�س االأخطاء احلرجة.
اإىل  و�سل  رمبييا  الييذي   ، الت�سخم  فبهدف خف�س 
حييييوايل 30 بيياملييائيية، �ييسييعييت حييكييوميية ميياكييري اإىل 
بديلة  واإيييجيياد م�سادر  املييايل  النمو  اإبييطيياء معدل 
االعتماد على  اختاروا  امل�سوؤولن  اأّن  اإاّل  للتمويل. 
االأمريكي  بييياليييدوالر  االأجييييل  قيي�ييسييري  االقيييرتا�يييس 
)خطاأ كل�سيكي(، و�سرعان ما وجدت االأرجنتن 
�سعر  انهار  ديونها.  �سداد  على  قييادرة  غري  نف�سها 
باملائة،   50 الت�سخم  وجتيييياوز  اليييييييوم،  اليي�ييسييرف 

وحزب كري�سرن على و�سك ا�ستعادة ال�سلطة.
التطور  االأميييور يف  ا�ستمرت  اإذا  هييذه احليياليية،  ويف 
كما هي اليوم ، يبدو اأن اأمريكا اللتينية �ستبقى 

منطقة امل�ستقبل اإىل اأجل غري م�سمى.
ترجمة خرية ال�سيباين

اأمريكا اللتينية, خمترب �شعبوية بل حلول

* اأ�ستاذ علوم االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة هارفارد. 

كيم وترامب ... من ال�شتائم اىل ت�شريحات »احلب«  

اإردوغان: لن نخ�شع لعقوبات اأمريكية  

•• باري�س-اأ ف ب:

يف  هانوي  قمة  ف�سل  اىل  االأوىل،  ال�سنة  خالل  ال�سخ�سية  ال�ستائم  من 
�سباط فرباير املا�سي، مرورا بـ “اللقاء الرائع” يف �سنغافورة، مرت العالقة 
بني دونالد ترامب وكيم جونغ اأون بتقلبات �سديدة. يف الثان من �سباط 
فرباير وحتى قبل ت�سلمه مهامه الرئا�سية، اأعلن الرئي�ش االأمريكي دونالد 
ترامب اأن كوريا ال�سمالية لن تكون اأبدا قادرة على �سنع “�سالح نووي ي�سل 

اىل االأرا�سي االأمريكية”. 
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الفجر الريا�ضي

امل�سري  اليييلعيييب  اأزمييييية  اأن  يييبييدو 
عمرو وردة لن تنتهي قريبا، فبعد 
عقوبته  امل�سري  االحتيياد  تخفي�س 
املنتخب،  تيي�ييسييكيييييليية  اإىل  وعييييودتييييه 
انهالت االنتقادات على هذا القرار، 
ي�سدر  اأن  ا�ييسييتييدعييى  الييييذي  االأمييييير 
موقفه،  لدعم  ثانيا  بيانا  االحتييياد 
�يييسيييرعيييان مييييا مت حيييييذف هذا  ليييكييين 

البيان.
مييييواقييييع  عييييلييييى  ميييي�ييييسييييريييييون  ودان 
الييتييوا�ييسييل االجييتييميياعييي قيييرار احتاد 
الكرة اإعادة وردة للمنتخب يف الدور 
االأفريقية،  االأمم  كيياأ�ييس  ميين   16
تهم  رغييم  م�سر،  ت�ست�سيفها  التي 

التحر�س املن�سوبة اإليه.
واأميييييييييييام االنيييييتيييييقيييييادات اليييوا�يييسيييعييية، 

للحتاد  الييير�يييسيييميييي  املييييوقييييع  نيي�ييسيير 
�سلح  ملحمد  من�سوبة  ت�سريحات 
ليفربول  ونيييييادي  الييفييراعيينيية  جنيييم 
قائد  املحمدي  واأحمد  االإجنليزي، 
يعلنون  اآخرين،  والعبن  املنتخب، 

فيها امل�ساندة لوردة.
وتناولت الت�سريحات اإ�سادة �سلح 
الذي  وردة  عقوبة  تخفي�س  بقرار 

اأ�سدره احتاد الكرة.
ن�سر هذه  تراجع عن  لكن االحتيياد 
الفور،  على  وحذفها  الت�سريحات، 
في�سبوك،  عييلييى  من�سور  يف  واأعييليين 

اأنها نمُ�سرت “بطريق اخلطاأ«.
االحتاد  “يوؤكد  املن�سور:  يف  وجييياء 
العبي  اأن  اليييقيييدم  ليييكيييرة  املييي�يييسيييري 
باأية  يييدلييوا  الييوطيينييي مل  امليينييتييخييب 

نمُ�سر  مييا  واأن  �سحفية،  ت�سريحات 
على ل�سان بع�س منهم على املوقع 
بطريق  كيييييان  لييييلحتيييياد  الييير�يييسيييميييي 

اخلطاأ«.
وحتى االآن، مل يو�سح احتاد الكرة 
مييييا حيييييدث بيييالييي�يييسيييبيييط، وكيييييييف اأن 
ت�سريحات مطولة من�سوبة للعبي 
املنتخب تمُن�سر بطريق اخلطاأ، رغم 
عما  كييثييريا  يختلف  مل  �سياقها  اأن 
�سبق واأن قاله حممد �سلح الذي 
بالن�سبة  االأميير  وكذلك  وردة،  دعييم 

الأحمد املحمدي.
اإال اأن موقع “كورة” املحلي قال اإن 
الت�سريحات  على  اعرت�س  �سلح 
املن�سوبة اإليه “دون علمه”، موؤكدا 
ب�ساأن  بيياأي ت�سريحات  يييدل  اأنييه مل 

وردة اأو غريه.
اأبو  جاء قييرار رئي�س االحتيياد هاين 
با�ستبعاد  املييا�ييسييي،  االأربيييعييياء  رييييدة، 
وردة بعد ظهور ت�سجيلت م�سورة 
ل�سيدات يزعمن اأن اللعب حتر�س 

بهن.
املزاعم،  وردة  اأنييكيير  االأمييير  بيييادئ  يف 
ت�سجيل  نيي�ييسيير  ميييا  �يييسيييرعيييان  لييكيينييه 
م�سورا عرب �سفحته على في�سبوك 
اعيييتيييذر فيييييه الأ�ييسييرتييه وزميييلئيييه يف 
حتر�س  من  عدا  ومدربيه،  الفريق 

بهن.
الأهييييلييييي  “اأعتذر  وردة:  وقييييييييال 
اأريد  واللعبن واجلهاز الفني، ال 
مييين اأحييييد اأن يييغيي�ييسييب ميينييي، بيييياإذن 
ب�سيء  اأقييوم  لن  املقبلة  الفرتة  اهلل 

يزعجكم«.
عرب  وردة  �يييسيييليييوك  �يييسيييلح  ودان 
لكنه  تييويييرت،  مييوقييع  على  �سفحته 
قال اإنه ينبغي منحه فر�سة ثانية، 
الييذي عر�سه النتقادات من  االأميير 

معجبيه.
ليفربول،  نييادي  هجوم  جنم  وكتب 
اخلمي�س “ينبغي اأن تعامل الن�ساء 
باحرتام بالغ، ال تعني ال، تلك اأ�سياء 
يجب اأن تبقى مقد�سة ... اأنا اأوؤمن 
يرتكبون  مميين  كييثييريييين  اأن  اأييي�ييسييا 
للأف�سل،  يييتييغييريون  قيييد  اأخيييطييياء 
على  للمق�سلة  اإر�سالهم  ينبغي  وال 

الفور وهو اأ�سهل الطرق«.
واأ�ساف “ينبغي اأن نوؤمن بالفر�سة 
ونمُعّلم،  نمُر�سد  اأن  يجب   ... الثانية 

اال�ستبعاد لي�س احلل«.
بي”التما�س �سلح  �سف  ومُ ما  واأمييام 
األغى  الفريق”،  اأع�ساء  من  وعييدد 
اأبيييو رييييدة الييقييرار، اجلييمييعيية، بعدما 
عقد اجتماعا ح�سره وزير ال�سباب 

والريا�سة.
موقعه  عييييييرب  االحتييييييييييييياد،  وكيييييتيييييب 
اأبييو ريدة  اأن  االإلييكييرتوين الر�سمي، 

بن  اليييتيييكييياتيييف  روح  “على  اأثيييينييييى 
عن  العفو  يف  ورغبتهم  اللعبن، 
زميلهم عمرو وردة، ورفع االإيقاف 
عيينييه، والييتييزامييهييم اأييي�ييسييا بييياأي قرار 
ي�سدر عيين احتيياد كييرة الييقييدم بهذا 

ال�ساأن«.
واأ�ساف اأن اأبو ريدة “قرر تخفي�س 
اللعب حتى  على  االإيقاف  عقوبة 

نهاية الدور االأول للبطولة فقط«.
بالفعل  تييياأهيييليييت  ميي�ييسيير  اأن  ييييذكييير 
للدور املقبل من بطولة كاأ�س االأمم 
االأفريقية بعد فوزها على الكونغو 
يتبق  ومل   ،0-2 املييا�ييسييي  االأربيييعييياء 
اأمامها �سوى مباراة واحييدة يف دور 
املجموعات، اأمام اأوغندا يوم االأحد 

املقبل.

تنطلق اليوم االأحد مناف�سات اجلولة 
الثالثة من مناف�سات دور املجموعات 
يف  االإفريقية  االأمم  كيياأ�ييس  بطولة  يف 
اأيييييام �ستحدد  اليييقيييدم، يف ثييلثيية  كيييرة 
�ستدخل  الييييتييييي  املييينيييتيييخيييبيييات  هييييوييييية 
مناف�سات االأدوار االإق�سائية مع ثمن 

النهائي.
وقبل انطلق مباريات ام�س ال�سبت، 
�سمنت ثلثة منتخبات من اأ�سل 16 
م�سر  وهييي  املقبل،  اليييدور  يف  مكانها 
عن  ونيجرييا  االأوىل،  املجموعة  عن 
بينما  الثالثة،  عن  واجلزائر  الثانية، 
الي21  امليينييتييخييبييات  غييالييبييييية  تييتييحيين 
املركزين  اأحد  انتزاع  االأخييرى فر�سة 
اأو  جمموعاتها،  يف  الييثيياين  اأو  االأول 
للحلول  النقاط  من  يكفي  ما  ح�سد 
�سمن اأف�سل اأربع منتخبات يف املركز 

الثالث.
اليوم  مليييبيييارييييات  عييير�يييس  يييياأتيييي  ميييا  يف 
الثالثة  اجلولة  مناف�سات  من  االأول 
للبطولة التي ت�ست�سيفها م�سر حتى 
اأن  19 متوز/يوليو، مع االإ�سارة اىل 
�ستقام  فيها  جمييمييوعيية  كييل  مييبيياراتييي 
و19،00   16،00( ذاتييه  بالتوقيت 

ت غ(:
�سدد املدرب املك�سيكي خافيري اأغريي 
امل�سري  امليينييتييخييب  اأن  عييلييى  اليي�ييسييبييت 
يبحث عن العلمة الكاملة و�سيدفع 

باأف�سل العبيه عندما يلقي اأوغندا 
عييلييى �ييسييتيياد اليييقييياهيييرة اليييييييدويل، بعد 
حتقيق فوزين يف اجلولتن املا�سيتن 
والكونغو  -1�سفر  زميييبييابييوي  عييلييى 

الدميوقراطية بثنائية نظيفة.
�ست  بيييير�ييييسيييييييييد  مييي�يييسييير  وتييييتيييي�ييييسييييدر 
والكونغو   )4( اأوغيينييدا  اأميييام  نييقيياط، 
وزميبابوي  )نقطة(  الدميوقراطية 

)دون ر�سيد(.
واإن  اأنييه حتى  “اأعتقد  اأغيييريي  وقييال 
املقبلة،  املييرحييليية  اىل  الييتيياأهييل  �سمنا 
�سد  االأول.  املييركييز  يف  نكون  اأن  نريد 
اللعبن  بيياأفيي�ييسييل  �ييسيينييدفييع  اأوغييينيييدا 
يف  ياأخذ  قد  اأنييه  اىل  م�سريا  لدينا”، 
االعييتييبييار الييبييطيياقييات اليي�ييسييفييراء التي 
يييحييمييلييهييا ثييلثيية العييبيين هيييم حممد 
النني وحمييمييود عييلء والييبييديييل علي 

غزال.
جيد  ب�سكل  اللعب  “�سنحاول  وتييابييع 
االآن  حتى  النهاية.  اىل  البداية  ميين 
بيياأفيي�ييسييل ميي�ييسييتييوى ممكن،  نييلييعييب  مل 
نتمكن  وغيييدا  نييقيياط  �ست  لدينا  لكن 
اأف�سل مباراة لنا يف دور  اأن نحقق  يف 

املجموعات«.
باأف�سل  الييدفييع  “�ساأحاول  واأو�يييسيييح 
بييياإجيييراء  اأفيييكييير  ال   )...( اليييلعيييبييين 
الت�سكيلة  يف  كيييييبيييييرية  تيييييغيييييييييييريات 
اأو  “تغيري  عن  متحدثا  االأ�سا�سية”، 

اللقاء  اأن  مييعييتييربا  رمبا”،  تغيريين 
مباراة �سعبة، هم )اأوغندا(  “�سيكون 
يلعبون ب�سكل جيد جدا، لديهم كرات 
ثييابييتيية جيييديييية، يييعييمييلييون بيي�ييسييكييل كبري 
االآن”،  حتى  اأهيييداف  ثلثة  و�سجلوا 
االأوىل على  املييبيياراة  بالفوز يف  وذلييك 
الدميوقراطية  الييكييونييغييو  ميينييتييخييب 
مع  الييثييانييييية  يف  والييتييعييادل  -2�سفر، 

زميبابوي 1-1.
ميييين جيييهيييتيييه، �يييسيييدد مييييييدرب اأوغيييينييييدا 

الفرن�سي �سيبا�ستيان دي�سابر على اأن 
الفراعنة  مباغتة  على  قييادر  منتخبه 
يف بحثه عن التاأهل اىل الدور املقبل.

�سعبة  اليوم  مباراة  اأن  “ندرك  وقال 
لدينا  اأن  اأعتقد  لكن  اإلينا  بالن�سبة 
الفوز،  اأجييييل  ميين  �سنلعب  فيير�ييسييتيينييا. 
ونحاول  هييجييوميييييا  تييكييتيييييكيييييا  نييعييتييمييد 

الفوز«.
وتيييابيييع “ما نيييرييييده هيييو اليييتييياأهيييل اىل 
املرحلة املقبلة وهو ما مل يح�سل بعد 

ح�سابيا. لذا ما نقوم به هو اال�ستعداد 
مليييبييياراة ثييالييثيية �ييسييميين الييبييطييوليية �سد 
فريق جيد جدا هو من االأف�سل على 
القاري”، م�سددا على متتع  امل�ستوى 
وحافز  كبرية،  قتالية  “بروح  العبيه 
كبري مهما تكن االأهداف اأو التحديات 
التحدي،  كييرب  كلما  تنتظرنا.  الييتييي 

كلما زاد احلافز لدي العبّي«.
مباراة  تقام  نف�سها،  اجلييوليية  و�سمن 
املتوجة  الدميوقراطية  الكونغو  بن 

 1968 عييييامييييي  اليييييقييييياري  بييياليييليييقيييب 
و1974، وزميبابوي التي مل تتمكن 
يف ثلث م�ساركات �سابقة من تخطي 

عتبة الدور االأول.
�سدارتها  تاأكيد  عن  نيجرييا  تبحث 
الييثييانييييية عيينييدمييا تلتقي  لييلييمييجييمييوعيية 
على  الثاين  املركز  �ساحبة  مدغ�سقر 

�ستاد اال�سكندرية االأحد.
اإيغلز”  “�سوبر  ميينييتييخييب  ويييتيي�ييسييدر 
املجموعة  املمتازة”(  )“الن�سور 

فوزين  بيييعيييد  نيييقييياط  �يييسيييت  بييير�يييسيييييييد 
بيييورونيييدي  عييلييى  -1�سفر  بيينييتيييييجيية 
الوافدة  اأمام  نقطتن  بفارق  وغينيا، 
انتزعت  الييتييي  مييدغيي�ييسييقيير  اجليييدييييدة 
نقطة ثمينة من غينيا بتعادل 2-2، 
من  الكاملة  النقاط  تك�سب  اأن  قبل 

مباراتها �سد بوروندي )-1�سفر(.
النيجريي  امليينييتييخييب  ميييييدرب  وحيييييذر 
من  العيييبيييييييه  رور  غييييرنييييوت  االأمليييييييياين 
املجموعة  اإنيييهييياء  بييفيير�ييسيية  الييتييفييريييط 
اإفريقيا  اأبطال  ليتمكن  ال�سدارة،  يف 
 ،1994  ،1980( مييييييرات  ثيييييلث 
مواجهات  تييييفييييادي  ميييين  و2013( 

معقدة يف ثمن النهائي.
ننهي  اأن  املييهييم  “من  اليي�ييسييبييت  وقييييال 
من  املييجييمييوعيية،  يف  االأول  امليييركيييز  يف 
التي  الفرق  اأحييد  نواجه  اأن  االأف�سل 
احتل  فريق  من  الثالث  املركز  حتتل 
نقوم  اأن  علينا  ما  الثاين، وكل  املركز 

به هو اأن ننهي مت�سدرين«.
الحتمال  ن�ستعد  اأن  “علينا  وتييابييع 
ميكن  جييد\.  جيد  منتخب  مواجهة 
)املجموعة  اإفريقيا  جنوب  يكون  اأن 
الكونغو  جيييميييهيييوريييية  اأو  الييييرابييييعيييية( 
)االأوىل( اأو حتى الكامريون )حاملة 
يف  لييذا  ال�ساد�سة(،  املجموعة  اللقب، 
مطلق االأحوال �ستكون مباراة �سعبة 
يف دور الي16، لكننا مل ن�سل اىل ذلك 

بعد ونحن نركز على مباراة الغد«.
وتييابييع “هل �ييسيياأجييري تييغيييييريات؟ نعم 
الأنيييينييييي اأرييييييييد و�يييسيييع اجليييميييييييع حتت 
اليي�ييسييغييط واأخيييليييق ميينييافيي�ييسيية عييلييى كل 
�يييسيييرنى يف  تيي�ييسييكيييييلييتييه(.  ميييركيييز )يف 
اليييتيييدرييييب االأخيييييييري هيييييذا املييي�يييسييياء اأي 

تغيريات �ساأقوم بها«.
مدغ�سقر  مييييييدرب  قيييييال  جييهييتييه  ميييين 
فخور  “اأنا  دوبيييوي  نيكوال  الفرن�سي 
جدا بلعبّي، لقد كانوا جيدين جدا 
للمرة  اإفريقيا  بطولة  نخو�س   )...(
االأوىل  نقطتها  على  ح�سلنا  االأوىل، 

وفوزنا االأول«.
اأ�ساف “مل نتاأهل بعد اىل دور الي16 
باحل�سابات.  الييقيييييام  اأحيييياول  ليين  ليييذا 
تتوقف  اأن  املييييوؤ�ييييسييييف  ميييين  �يييسيييييييكيييون 
املباراة  �سندخل   )...( هنا  م�سريتنا 
ونحاول الفوز لكننا ندرك باأننا ل�سنا 
�ستكفينا  واحييييدة  نييقييطيية  ميير�ييسييحيين. 

للمركز الثاين«.
مباراة  تيييقيييام  ذاتيييهيييا،  املييجييمييوعيية  ويف 
نتيجة  اأف�سل  تبقى  التي  غينيا  بن 
 ،1976 عيييييام  ثيييانييييييية  احلييييلييييول  ليييهيييا 
وبييورونييدي الييتييي ال تيييزال تبحث عن 
االأوىل يف  م�ساركتها  نقاطها يف  اأوىل 
للمرة  العام  هييذا  تقام  التي  البطولة 
االأوىل مع 24 منتخبا بدال من 16 

كما جرت العادة.

املييكيي�ييسيييييكييي خافيري  املييييييدرب  �يييسيييدد 
امل�سري  املنتخب  اأن  على  اأغيييريي 
لييكييرة الييقييدم يييبييحييث عيين العلمة 
العبيه  باأف�سل  و�سيدفع  الكاملة 
اليوم االأحد  اأوغندا  عندما يلقي 
للدور  االأخييرية  الثالثة  اجلولة  يف 
االأمم  كيييياأ�ييييس  بيييطيييولييية  يف  االأول 

االإفريقية املقامة على اأر�سه.
و�يييسيييمييين اليييفيييراعييينييية اليييتييياأهيييل اىل 
الدور ثمن النهائي بعد فوزين يف 
اجلولتن االأولين )على زميبابوي 
والكونغو الدميوقراطية  -1�سفر 
الفوز  عيين  ويييبييحييثييون  -2�سفر(، 
اأوغيييينييييدا عييلييى �ستاد  الييثييالييث �ييسييد 

القاهرة الدويل.
اأغييييريي يف مييوؤمتيير �سحايف  وقييييال 
اأنه حتى واإن �سمنا التاأهل  “اأعتقد 
نكون  اأن  نريد  املقبلة،  املرحلة  اىل 
يف املركز االأول. �سد اأوغندا �سندفع 
م�سريا  لدينا”،  اللعبن  باأف�سل 
اىل اأنه قد ياأخذ يف االعتبار م�ساألة 
الييتييي نالها  اليي�ييسييفييراء  الييبييطيياقييات 
الثانية،  املييبيياراة  ثييلثيية العييبيين يف 
علء  وحممود  النني  حممد  وهييم 

والبديل علي غزال.
وتابع “�سنحاول اللعب ب�سكل جيد 

من البداية اىل النهاية. حتى االآن 
ممكن،  م�ستوى  باأف�سل  نلعب  مل 
لكن لدينا �ست نقاط وغدا نتمكن 
يف  لنا  مييبيياراة  اأف�سل  نحقق  اأن  يف 

دور املجموعات«.
باأف�سل  الدفع  “�ساأحاول  واأو�ييسييح 
اللعبن ال اأفكر باإجراء تغيريات 
االأ�سا�سية”،  الت�سكيلة  يف  كييبييرية 
تغيريين  اأو  “تغيري  عيين  متحدثا 
“�سيكون  اللقاء  اأن  رمبا”، معتربا 
مباراة �سعبة، هم )اأوغندا( يلعبون 
بيي�ييسييكييل جيييييد جيييييدا، لييديييهييم كيييرات 
كبري  ب�سكل  يعملون  جدية،  ثابتة 
و�سجلوا ثلثة اأهداف حتى االآن”، 
وذلك بالفوز يف املباراة االأوىل على 
الدميوقراطية  الكونغو  منتخب 
مع  الثانية  يف  والتعادل  -2�سفر، 

زميبابوي 1-1.
اأوغيييينييييدا  اأن العيييبيييي  عيييليييى  و�ييييسييييدد 
فريق  جييدا،  قويا  “فريقا  ي�سكلون 
منظم جدا، يقاتل لت�سعن دقيقة. 
مباراة  و�ييسييتييكييون  حميييياربييييون  هيييم 
بالكرة،  االحييتييفيياظ  علينا  �سعبة 
علينا  امل�ساحات،  على  العثور  علينا 
الهجمات  يف  حييييذرييييين  نيييكيييون  اأن 

املرتدة، الكرات الثابتة«.

من  طييالييتييه  انيييتيييقيييادات  عييلييى  وردا 
مييعييلييقيين مييي�يييسيييريييين جليييهييية عدم 
املدرب  �سدد  هجومي،  اأداء  اعتماد 
املك�سيكي على ان منتخب الفراعنة 
“�سجل ت�سعة اأهداف يف اآخر ع�سر 

خمتلف  يف  خا�سها”  ميييبيييارييييات 
يف  “�سحيح  باأنه  مقرا  امل�سابقات، 
ن�سجل  مل  االخيييريتييين  املييبيياراتيين 
اأهيييدافيييا كييثييرية لييكيين هيييذا ال يعني 
وجود تغيري يف اخلطة اأو الفريق اأو 

اجتهنا للدفاع اأكرث من الهجوم«.
الكرة،  لعب  هييي  “فل�سفتي  وتييابييع 
الهجوم يف كل مباراة، وال يهم من 
غدا  اأوغيينييدا  و�سد  املناف�س،  يكون 

�سنحاول بالتاأكيد«.

ويييييتيييي�ييييسييييدر امليييينييييتييييخييييب امليييي�ييييسييييري 
نقاط،  �ييسييت  بيير�ييسيييييد  جمييمييوعييتييه 
والكونغو   )4( اأوغيييييينييييييدا  اأمييييييييام 
اليييييييدمييييييييوقيييييييراطييييييييييييييية )نيييييقيييييطييييية( 
وي�سعى  ر�سيد(.  )دون  وزميبابوي 

الفراعنة اىل تعزيز رقمه القيا�سي 
فيها  والتتويج  البطولة  األييقيياب  يف 

للمرة الثامنة.
وتطرق اأغريي اىل اإ�سابة احلار�س 
الرحيم  مل�سر حممود عبد  الثالث 
اأخيل  وتيييير  يف  بييقييطييع  “جن�س” 
�سيبعده  ما  اأم�س،  التمارين  خلل 
حزين  “اأنا  وقيييال  الت�سكيلة.  عيين 
نقدم  اأن  يف  واآميييل  جن�س،  الإ�ييسييابيية 
مباراة كبرية من اأجله اأي�سا غدا«.

اأوغندا  مييييدرب  �ييسييدد  جييهييتييه،  مييين 
دي�سابر  �ييسيييييبييا�ييسييتيييييان  الييفييرنيي�ييسييي 
اأن منتخبه قادر على مباغتة  على 
ال  واأنيييه  ال�سيما  امليي�ييسييري،  املنتخب 
التاأهل  عيين  ح�سابيا  يبحث  ييييزال 
اأنه  املييقييبييل، عييلييى رغيييم  اليييييدور  اىل 
التاأهل  باأف�سلية نظرا الأن  يحظى 
االأول  املركزين  ل�ساحبي  م�سمون 
والثاين يف املجموعة، واأف�سل اأربع 
منتخبات حتل ثالثة يف املجموعات 

ال�ست.
وقال املدرب “ندرك اأن مباراة الغد 
لكن   )...( اإلييييينييا  بالن�سبة  �سعبة 
�سنلعب  فر�ستنا.  لدينا  اأن  اأعتقد 
تكتيكيا  نييعييتييمييد  اليييفيييوز،  اأجييييل  مييين 

هجوميا ونحاول الفوز«.

وتييابييع “ما نييريييده هييو الييتيياأهييل اىل 
يح�سل  مل  ما  وهو  املقبلة  املرحلة 
بييه هو  نييقييوم  مييا  لييذا  بعد ح�سابيا. 
ثييالييثيية �سمن  ملييييبيييياراة  اال�يييسيييتيييعيييداد 
الييبييطييوليية �ييسييد فيييرييييق جيييييد جدا 
امل�ستوى  عييلييى  االأفييي�يييسيييل  مييين  هيييو 
ذاته  الييوقييت  يف  ميي�ييسييددا  القاري”، 
قتالية  “بروح  العبيه  متتع  على 
كيييبيييرية، وحيييافيييز كييبييري مييهييمييا تكن 
التي  اليييتيييحيييدييييات  اأو  االأهيييييييييييداف 
كلما  التحدي،  كرب  كلما  تنتظرنا. 

زاد احلافز لدي العبّي«.
املوعد  على  �سنكون  “غدا  واأ�ساف 
الفردية  املييواهييب  اأن  نيييدرك   )...(
�سرناهن  لييكيين  م�سر  ليي�ييسييالييح  هييي 

على فر�ستنا اأيا كان اخل�سم«.
و�سدد دي�سابر على اطلعه اجليد 
“و�سنحاول  امل�سري  املنتخب  على 
ال�سعف  نيييقييياط  ميييين  اال�يييسيييتيييفيييادة 
االأمور  و�سع  �سنحاول   )...( لديه 
هذا  مباغتة  اأجيييل  ميين  ن�سابها  يف 
انتزاع  اأجل  من  والعمل  الفريق” 

ال�سدارة.
وتعود اأف�سل نتيجة قارية الأوغندا 
حلت  حييييين   1978 اليييييعيييييام  اىل 

و�سيفة لغانا.

ك�سفت تقارير �سحفية اإيطالية، عن �سرط خا�س للنجم االإيطايل، 
جيانلويجي بوفون، للعودة اإىل ناديه ال�سابق يوفنتو�س، وهو ال�سرط 
الذي �سيمنح احلار�س االأ�سطوري فر�سة لتخليد ا�سمه يف �سجلت 

الدوري االإيطايل برقم قيا�سي ي�سعب حتطيمه.
واأو�سحت �سحيفة “ال ريببليكا”، اأن بوفون ا�سرتط على اليويف لعب 
10 مباريات على االأقل خلل املو�سم املقبل، من بينها 8 مباريات 

يف الدوري، لي�سبح اأكرث العب يف تاريخ الدوري االإيطايل م�ساركة 
يف املباريات. وياأمل بوفون )41 عاما(، اأن يتجاوز رقم جنم ميلن 
1984 و2009 مبجموع  باولو مالديني الذي �سجله بن عامي 
647 مباراة، اإذ ميتلك بوفون يف ر�سيده 640 مباراة، متفوقا على 

مباراة. جنم روما توتي �ساحب املركز الثالث بي 619 
وت�سري تقارير �سحفية عدة يف اإيطاليا اإىل اأن بوفون وافق بالفعل 

على عقد ملدة عام بقيمة 2 مليون يورو، على اأن يعتزل بعد املو�سم 
اأو االإداري لليويف، وفقا ملوقع  الفني  املقبل ليتم تعيينه يف الطاقم 
املو�سم  يوفنتو�س،  عن  رحل  قد  بوفون  وكييان  اإيطاليا«.  “فوتبول 
فريق  اإىل  ليتوجه  �سفوفه  بن  عاما   17 ق�سى  اأن  بعد  املا�سي، 
الفرن�سي  الييدوري  لقب  ليحرز معه  الفرن�سي  �سان جرمان  باري�س 

قبل اأن يعلن مغادرته للنادي الباري�سي بعد انتهاء املو�سم.

عودة بوفون اإىل اليويف.. و�شرط
 الـ 8 مباريات

اأزمة وردة.. الحتاد يتخبط ويحذف 
ت�شريحات ل�شلح »ن�شرت باخلطاأ«

املرحلة الفا�شلة يف الدور الأول لـ »كان« تنطلق اليوم 

م�شر تريد العلمة الكاملة بلقاء اأوغندا 
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الفجر الريا�ضي

يخو�س زورقا فيكتوري تيم 4 بقيادة 
من�سور  بييقيييييادة  و27  الفهيم  اأحييمييد 
ال�سباق  االأحيييييييد  اليييييييييوم  املييينييي�يييسيييوري 
الييرئييييي�ييسييي جلييائييزة ليييييتييوانيييييا الكربى 
-فورموال-2  اليي�ييسييريييعيية  ليييييليييييزوارق 
من  واالفيييتيييتييياحييييييية  االأوىل  اجلييييوليييية 
يف  تقام  التي   2019 الييعييامل  بطولة 
مدينة كاونا�س مب�ساركة ما يزيد عن 
خمتلف  من  فرقا  متثل  زورقييا   20

قارات العامل.
واملن�سوري  الفهيم  الثنائي  ويتطلع 
و27   4 فيكتوري  زورقيييي  ميين  على 
عييلييى اليييتيييوايل تيييرك انييطييبيياع رائييييع يف 
للفريق يف حلته اجلديدة  اأول ظهور 

هذا  فورموال2  �ييسييبيياقييات  مييوميي�ييس  يف 
ب�سورة  التجهيزات  جاءت  حيث  العام 
الطموحات  حجم  على  تييوؤكييد  جميلة 
بارزة  ب�سمة  لو�سع  احلثيث  وال�سعي 

يف املناف�سات العاملية.
اليييفيييهيييييييم قيييائيييد زورق  اأحييييمييييد  وييييعيييد 
املت�سابقن  اأحييييدث   4 تيييييم  فيييييكييتييوري 
ميي�ييسيياركيية يف بييطييوليية اليييعيييامل لييييزوارق 
موؤ�س�سة  حيير�ييسييت  حيييييث  فورموال2 
الفر�سة  اإتيياحيية  على  تيم  الفيكتوري 
له من اأجل املناف�سة بعد ظهوره بقوة 
يف ميينييافيي�ييسييات اجليييائيييزة الييعيياملييييية -اأف 
املو�سم  وبداية  املا�سي  العام  اأ�س-   4

احلايل.

وميلك من�سور املن�سوري قائد زورق 
اأروقة  يف  جيدة  خييربة   27 فيكتوري 
مناف�سات بطولة العامل -فورموال-2 
حيييييث �ييسييارك املييو�ييسييم املييا�ييسييي للمرة 
م�سواره  مييوا�ييسييليية  يف  وييياأمييل  االأوىل 
�سباقات  عييامل  يف  المعا  جنما  ليكون 
من  واإنييييه  خييا�ييسيية  ال�سريعة  اليييييزوارق 
عامليا  لقبا  يحملون  اللذين  القلئل 
اجلائزة  يف  اليييعيييامل  بييطييل  بييتييتييويييجييه 

العاملية -اأف 4 اأ�س- عام 2017.
اأم�س  ميين  اأول  كيياونييا�ييس  اإىل  وو�ييسييل 
االأول اجلمعة كل من غامن خمي�س 
املييييري و�ييسييعيييييد خييليييييفيية املييييري ع�سوا 
اإدارة موؤ�س�سة الفيكتوري تيم  جمل�س 

وال�سد من  امل�ساركة  متابعة  اأجييل  من 
اجلديدة  مهمتهم  يف  املت�سابقن  اأزر 

اليوم يف ال�سباق الرئي�س مع اجلهازين 
الفني واالإداري املرافق للبعثة.

املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  ع�سوا  وقيييام 
وفييييييور و�يييسيييوليييهيييميييا بييياليييوقيييوف على 
اخلا�سة  والتح�سريات  التجهيزات 
بييياحليييدث والييتييقيييييا بييامليي�ييسييرفيين على 
واالفتتاحية  االأوىل  فعاليات اجلولة 
يف كاونا�س ومن بينهم بيلي الر�سون 
ميييديييير الييي�يييسيييبييياق وامليييكيييليييف ميييين قبل 
البحرية  لل�سباقات  الييدويل  االحتيياد 

-يو اأي ام-.

راديو مان
يقوم مبهمة راديو مان لزورقي فريق 
املن�سوري  اأحييمييد  فيييييكييتييوري كييل ميين 
يف  املن�سوري  من�سور  املت�سابق  �سقيق 

زورق فيكتوري 27 واالإيطايل فرانكو 
كارلفالو مع اأحمد الفهيم قائد زورق 

فيكتوري 4.

ترحيب بالفيكتوري
ال�سباق  مييدييير  الر�ييسييون  بيلي  ورحيييب 
وامليييكيييليييف مييين قييبييل االحتيييييياد الييييدويل 
ام-  اأي  -ييييييو  اليييبيييحيييريييية  لييليي�ييسييبيياقييات 
الفيكتوري  فريق  وم�ساركة  بح�سور 
وذلييييك  و27   4 زورقييييييين  عييييرب  تيييييييم 
اأن  مبينا  الييتييوايل  على  الييثيياين  للعام 
الفيكتوري  بحجم  كبري  فريق  وجييود 
تيييييم يييعيينييي الييكييثييري لييلييحييدث والييييذي 
خلل  ميين  كبرية  �سمعة  يكت�سب  بييداأ 

والزوارق  الفرق  يف  املتوا�سلة  الزيادة 
البطوالت  ميين  يجعلها  اليييذي  االأميييير 
يف  االأوىل  املييكييانيية  الحييتييلل  املر�سحة 

االأحداث البحرية.

تلفزة حملية
الوطنية  التليفزيونية  الييقيينيياة  تنقل 
ال�سباق  تي”  اأر  “اإل  الييليييييتييوانييييية 
ليييييتييوانيييييا الكربى  الييرئييييي�ييس جليييائيييزة 
ال�سريعة -فورموال -2 على  للزوارق 
كما  االأوىل  لييلييمييرة  مييبييا�ييسييرة  اليييهيييواء 
خييا�ييسيية عرب  تغطية  اليي�ييسييبيياق  تييرافييق 
التوا�سل  و�ييسييائييط  اليير�ييسييمييي  امليييوقيييع 

االجتماعي.

يونايتد  مييانيي�ييسيي�ييسييرت  نيييييادي  اأعيييلييين 
مع  التعاقد  القدم  لكرة  االإنكليزي 
وان- اآرون  بيياال�ييس  كري�ستال  العييب 
�سفقة  يف  موا�سم،  خلم�سة  بي�ساكا 
قدرت و�سائل االإعلم قيمتها بي50 
مليون جنيه ا�سرتليني )64 مليون 

دوالر(.
ال�سمايل  االإنكليزي  اليينييادي  واأورد 
يونايتد  مان�س�سرت  “ي�سر  بيان  يف 
تاأكيد التعاقد مع اآرون وان-بي�ساكا 
اأن  مو�سحا  باال�س”،  كري�ستال  من 
اللعب البالغ من العمر 21 عاما 
“وقع عقدا خلم�سة اأعوام مع خيار 

التمديد لعام اإ�سايف«.
وخا�س الظهري االأمين ال�ساب 42 
املمتاز  االإنكليزي  الدوري  مباراة يف 
مع فريقه ال�سابق، وبرز ب�سكل الفت 

يف املو�سم املن�سرم.
النادي  دفييييع  اليييتيييقييياريييير،  وبييحيي�ييسييب 
ال�سمايل 45 مليون جنيه للح�سول 
وان-بييييي�ييسيياكييا، ت�ساف  على خييدمييات 
املكافاآت،  من  ملين  خم�سة  اإليها 

ما يجعل منه اأغلى مدافع يف تاريخ 
احلمر«. “ال�سياطن 

ونقل البيان عن اللعب قوله “اإنه 
اأ�سبح  اأن  و�سرف  ي�سدق  ال  ل�سعور 
العبا يف مان�س�سرت يونايتد، واأعرف 
يتاح  اللعبن  ميين  قليل  عييددا  اأن 

لهم امتياز قول ذلك«.
الييلعييب �سمن  مييع  التعاقد  وييياأتييي 

مدربه  بيييقيييييييادة  ييييونييياييييتيييد  ميي�ييسييعييى 
�سول�سكاير  غييونييار  اأويل  الييرنوجييي 
لتعزيز �سفوفه يف املو�سم املقبل بعد 
-2018 يف  باالجمال  خميب  اأداء 
اأنهاه  الييذي  املو�سم  وهييو   ،2019
الفريق يف املركز ال�ساد�س يف ترتيب 
اليييييدوري االإنييكييليييييزي، وفيي�ييسييل تاليا 
م�سابقة  اىل  موؤهل  مركز  حجز  يف 

مو�سم  يف  اأوروبيييييييييا  اأبييييطييييال  دوري 
.2020-2019

ويعد وان-بي�ساكا بديل على املدى 
االإكوادوري  االأمين  البعيد للظهري 
رحييل عن  اليييذي  فالن�سيا  اأنييطييونيييييو 
بنهاية  عييقييده  نييهيياييية  ميييع  الييفييريييق 
املو�سم. وقال �سول�سكاير عن القادم 
اأف�سل  اأحيييييد  هيييو  “اآرون  اجليييدييييد 

املدافعن ال�ساعدين يف الربميرليغ 
العمل  بييياأخيييلقيييييييات  يييتييمييتييع   )...(
ال�سحيحة، املوهبة والذهنية للعب 
ل�سالح مان�س�سرت يونايتد، ويتلءم 
الذين  اللعبن  نوعية  مييع  متاما 
الت�سكيلة  اىل  �سمهم  عيين  نييبييحييث 
والذهاب  التح�سن  على  مل�ساعدتنا 

اىل مراحل اأبعد«.
تعاقد  ثييييياين  وان-بييييييي�يييسييياكيييا  وبييييييات 
فرتة  يف  احلييميير  ال�سياطن  ينجزه 
بعد  احلالية،  ال�سيفية  االنتقاالت 
دانيال  اليييوييييليييزي  اليييييدويل  اجلييينييياح 

جيم�س من �سوان�سي.
اجلولة  اىل  الييييلعييييب  و�ييسييييينيي�ييسييم 
الفريق  يييجييريييهييا  الييتييي  اليي�ييسيييييفييييية 
وال�سن  و�ييسيينييغييافييورة  اأ�ييسييرتاليييييا  يف 
اأخذ  بعد  املقبل،  للمو�سم  حت�سريا 
ا�سرتاحة من م�ساركته مع املنتخب 
اأوروبا  كاأ�س  نهائيات  يف  االإنكليزي 
ملا دون 21 عاما، حيث �سجل هدفا 
املباراة  يف  بييلده  منتخب  مرمى  يف 

االأوىل �سد فرن�سا )2-1(.

ي�سدل اليوم االأحد يف مقر اللجنة 
االأوملييبييييية الييكييويييتييييية، اليي�ييسييتييار على 
الطريق”  “خارطة  فيي�ييسييول  اآخيييير 
بانتخاب  الريا�سية،  االأزميييية  حلييل 
جمل�س  للجنة  العمومية  اجلمعية 
فهد  ال�سيخ  يييراأ�ييسييه  جييديييدا  اإدارة 

نا�سر �سباح االأحمد.
ومن املتوقع اأن تف�سي هذه اخلطوة 
االإيقاف  ل�سفحة  نهائي  طييي  اىل 
اليييييذي فييير�يييس عييلييى اليييكيييوييييت منذ 
التدخل  خلفية  على   2015 العام 
الريا�سي،  الييي�يييسييياأن  يف  اليي�ييسيييييا�ييسييي 
اللجنة  مييين  ليييقيييرار  تيياليييييا  ومتييهييد 

االأوملبية الدولية برفعه.
على جمل�س  الرت�سيح  بيياب  واأغييلييق 

و�ستكون  تيييزكيييييييتيييه،  �ييسييتييتييم  اإدارة 
ت�سكيلته على النحو التايل: ال�سيخ 
فهد نا�سر �سباح االأحمد )رئي�سا(، 
للرئي�س(،  )نييائييبييا  جييعييفيير  حمييمييد 
العام(،  ال�سر  )اأميين  امل�سلم  ح�سن 
واالأعييي�يييسييياء ميييبيييارك فييييي�ييسييل نواف 
االأحمد، جابر ثامر جابر االأحمد، 
نيييائيييل عبداهلل  املييييييري،  عييلييي جيييابييير 
العجيل،  عدنان  م�ساعد  العو�سي، 

�سعود هلل احلربي.
املذكورين  لييلأعيي�ييسيياء  يحق  وفيما 
اللجنة،  اجييتييميياعييات  يف  الت�سويت 
يتيح النظام االأ�سا�سي اقرتاح تعين 
4 اأع�ساء اآخرين ال يتمتعون بحق 
يف  املجل�س  ي�سم  كييمييا  الييتيي�ييسييويييت. 

النظام  وفييق  اآيل،  وب�سكل  ت�سكيلته 
االأ�يييسيييا�يييسيييي، رئييييي�ييسيية جلييينييية املييييييراأة 
وع�سو  الريا�سين  جلنة  ورئي�س 
حلامل  الييدولييييية  االأوملييبييييية  اللجنة 
اجلن�سية الكويتية، ولكل منهم حق 

الت�سويت.
اللجنة  راأ�ييس  الفهد على  و�سيخلف 
1957 كل  اأب�سرت النور يف  التي 
من جا�سم القطامي، عي�سى احلمد، 
اأحمد مهنا، عبداهلل الر�سيد، ال�سيخ 
فهد االأحمد، ال�سيخ اأحمد احلمود، 
ال�سيخ �سلمان احلمود، ال�سيخ اأحمد 

الفهد، وال�سيخ طلل الفهد.
الدولية  االأوملييبييييية  اللجنة  وكييانييت 
التي رفعت يف اآب اأغ�سط�س 2018 

كبادرة  الكويت  االإيقاف جزئيا عن 
اعتمدت موؤخرا كل  نية، قد  ح�سن 
والتعديلت  والييقييرارات  اخلييطييوات 
العمومية  اجلمعية  اأقييرتييهييا  الييتييي 
االأ�سا�سي  النظام  على  العادية  غري 
وحتديد  املييحييلييييية،  للجنة  اجلييديييد 
30 حزيران يونيو موعدا النتخاب 
جلنة  اإ�يييسيييراف  يف  االإدارة  جمييليي�ييس 
انييتييخييابييييية ثييلثييييية، وهيييي اخلطوة 
النهائية لي”خارطة الطريق” املتفق 
للريا�سة  العامة  الهيئة  عليها بن 
التخاذ  متهيداً  الدولية،  واالأوملبية 

االأخرية قرار رفع االإيقاف نهائيا.
وتعد انتخابات اليوم االأحد الف�سل 
“اخلارطة”  مييين  االخييييري  الييثييالييث 

الييييتييييي بييييييييداأت بيييتيييعيييدييييل االأنيييظيييمييية 
جمال�س  وانيييتيييخيييابيييات  اال�ييسييا�ييسييييية 
العام  اأواخيير  ادارة جديدة للندية 
بالن�سبة  نف�سه  االمييير  ثييم  املييا�ييسييي، 
ال�سيف  بيييدايييية  حييتييى  لييييلحتييييادات 

احلايل.
وبداأت ف�سول ق�سية حظر م�ساركة 
املحافل  يف  الييييكييييويييييت  رييييا�يييسيييييييي 
االأول/ ت�سرين   27 يف  اخلارجية، 
اأوقفت  عيينييدمييا   ،2015 اأكيييتيييوبييير 
البلد  الييدولييييية  االأوملييبييييية  اللجنة 
5 �سنوات  للمرة الثانية يف غ�سون 
وذلييييك   ،2007 مييينيييذ  واليييثييياليييثييية 
يف  احليييكيييوميييي  “التدخل  بييييداعييييي 
�سوؤون اللجنة االوملبية الكويتية”. 

ويف الوقت الذي اأ�سدرت “االأوملبية 
احتادات  وتبعها  الييقييرار  الدولية” 
ريا�سية دولية، فاإن االحتاد الدويل 
لكرة القدم )الفيفا( اأوقف االحتاد 
من  �سابق  وقييت  يف  للعبة  الكويتي 
 ،2015 اأكيييتيييوبييير  االأول  تيي�ييسييرييين 
“التدخل احلكومي”، علما  بداعي 

ورفييع احلظر يف  “الفيفا” عيياد  اأن 
كانون االأول دي�سمرب 2017.

وبييحيي�ييسييب حمييلييليين، اأخييفييت االأزمييية 
الريا�سية الكويتية �سراع نفوذ بن 
اأحمد  ال�سيخ  ت�سم  اأوىل  جمموعة 
النافذة  ال�سخ�سية  ال�سباح،  الفهد 
العاملية،  الريا�سية  ال�ساحة  على 

واإخوانهما  طيييلل  اليي�ييسيييييخ  واأخييييياه 
االآخييييييرييييييين ومييييوؤيييييديييييهييييم اليييذيييين 
الريا�سة  يف  وا�سع  بنفوذ  يتمتعون 
املحلية والدولية، وجمموعة ثانية 
اآخرين  واأفيييييراد  وزراء  ميين  تييتييكييون 
و�سخ�سيات مقربة  ال�سباح  اآل  من 

منهم.

مان�ش�شرت يونايتد يتعاقد مع وان-بي�شاكا 

انتخابات الأوملبية الكويتية 
يف ختام »خارطة طريق« الإيقاف 

لييوك دي يونف،  الييهييوليينييدي،  اإييينييدهييوفيين  اإ�يييس يف  بييي  تو�سل مهاجم 
التفاق مع اإ�سبيلية االإ�سباين لتوقيع عقد مدته 5 موا�سم ينتهي يف 
ملا  الطبي، وفقاً  الفح�س  اجتياز  2023، مبجرد  يونيو )حزيران( 

ك�سفت عنه م�سادر مطلعة على ال�سفقة.
من جانبه، اأعلن النادي الهولندي عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي 
دون  اآخر”،  لناد  انتقاله  بي”اإمتام  عاماً(   28( يونغ  لييدي  �سمح  اأنييه 

الك�سف عن ا�سمه.
ومن املقرر اأن ي�سافر الدويل الهولندي هذا االأ�سبوع الإ�سبيلية بعدما 

النتقال  اإيندهوفن  يف  اإ�ييس  بي  مع  التفاق  االأندل�سي  النادي  تو�سل 
اللعب مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو، وفقاً لنف�س امل�سادر.

وتاأهل دي يونغ بن �سفوف دي غراف�ساب املحلي حيث بداأ م�سواره 
االحرتايف يف 2008.

بن  لعب   ،2014 �سيف  يف  ايندهوفن  يف  اإ�ييس  لبي  انتقاله  وقبل 
�سفوف برو�سيا مون�سنغلدباخ االأملاين ونيوكا�سل االإجنليزي.

خللها  �سجل  ر�سمية  مباراة   204 خا�س  الهولندي  الفريق  ومييع 
هدفاً.   112

دي يونغ يتو�شل لتفاق مع اإ�شبيلية

�سراع مثري على لقب جائزة ليتوانيا اليوم

فيكتوري 4 و27 يخو�شان »الرئي�شي« بطموحات كبرية
الفهيم واملن�سوري جاهزان الأول حمطات فورموال2

امل�سحل  ح�سن  يا�سر  العمومية  اجلمعية  اأع�ساء  انتخب 
لوالية  بالتزكية  الييقييدم  لييكييرة  ال�سعودي  لييلحتيياد  رئي�سا 
متتد اأربعة اأعوام، خلفا لق�سي الفواز الذي تقدم يف �سباط 

فرباير املا�سي با�ستقالته من املن�سب لظروف خا�سة.
وخلل اجتماع ال�سبت يف مركز امللك فهد الثقايف بالريا�س، 
انتخب امل�سحل الذي كان املر�سح الوحيد للمن�سب، رئي�سا 
مع قائمة ت�سم كل من خالد الثبيتي نائبا له، وع�سوية 
كل من اأ�سواء العريفي وبندر االأحمدي وتركي ال�سلطان 
وخييالييد املييقييرن وعيييبيييداهلل كييبييوهييا وعييبييد الييعييزيييز العفالق 

ومعي�س ال�سهري ونزيه الن�سر ونعيم البكر.
الييو�ييسييط الريا�سي  بيي�ييسييوؤون  املييلييميين  امليي�ييسييحييل مييين  ويييعييد 
من  الييعييديييد  املا�سية  ال�سنوات  خييلل  تييبييواأ  اإذ  اليي�ييسييعييودي، 
املنا�سب املحلية والقارية والدولية، فعمل كمدير تنفيذي 
يف رابطة الدوري ال�سعودي بن 2013 و2015، ورئي�ساً 
لرئي�س  نائباً  ثم  لرابطة املحرتفن )2017-2016(، 
االحتيييييياد اليي�ييسييعييودي بييين كيييانيييون اليييثييياين ييينيياييير 2016 
يف  ع�سواً  يعود  اأن  قبل   ،2017 دي�سمرب  االأول  وكييانييون 

جمل�س اإدارته حتى ت�سرين االأول اأكتوبر 2018.
جلنة  ع�سوية  امل�سحل  ي�سغل  اخلييارجييي،  ال�سعيد  وعييلييى 
االن�سباط يف االحتاد االآ�سيوي منذ عام 2015، واملن�سب 

ذاته يف الفيفا منذ العام نف�سه.
اأم�س بح�سور  امل�سحل برناجمه االنتخابي م�ساء  وعر�س 
واملتابعن،  واللعبن  االأندية  روؤ�ساء  من  العديد  ح�سور 
بالعمل.  يعد  ولكنه  الييوعييود  اإطيييلق  اأنيييه ال يحب  مييوؤكييداً 

للمنتخبات،  التنظيمي  الهيكل  مبراجعة  “�سنقوم  وقييال 
التاأهل  ون�ستهدف  الدولية،  املباريات  ا�ست�سافة  وتنويع 
االأوملبية  االألعاب  2022 ودورة  العامل  كاأ�س  اإىل نهائيات 
اإ�سرتاتيجية  خطة  لر�سم  مييدرب  مع  والتعاقد   2020

و2030«. لكاأ�س العامل 2026 
امل�ساعدة  تقنية  ا�ستخدام  لتطوير  �سعيه  اىل  اأ�ييسييار  كما 
اإ�سافة  اململكة،  يف  اآر”(  ايييه  )“يف  التحكيم  يف  بالفيديو 
اأداء احلكام واملدربن املحلين، والتن�سيق مع  اىل تطوير 

رابطة املحرتفن ب�ساأن النقل التلفزيوين والرعايات.
ر�سميا  تاأ�سي�سه  منذ  للحتاد  رئي�س  ثامن  امل�سحل  وبييات 
الذي  الفواز  املن�سب ق�سي  هييذا  ويخلف يف   ،1956 عييام 
اأعلن ا�ستقالته يف 25 �سباط فرباير 2019 لي “ظروفه 

اخلا�سة” بعد انتخابه يف ت�سرين االأول اأكتوبر 2018.
للهيئة  ال�سابق  الرئي�س  عهد  يف  الرئا�سة  الييفييواز  وتييوىل 
العامة للريا�سة ال�سعودية تركي اآل ال�سيخ الذي اأعفي من 
من�سبه باأمر ملكي يف اأواخر كانون االأول دي�سمرب املا�سي، 
االأمري  للرتفيه.وعن  العامة  الهيئة  رئا�سة  اإليه  واأوكلت 
عبد العزيز بن تركي الفي�سل رئي�سا لهيئة الريا�سة بدال 

منه.
وهو  ال�سيخ،  اآل  تركي  من  املقربن  من  يعد  الفواز  وكييان 
قبل  لل�سطرجن  اليي�ييسييعييودي  االحتييياد  رئي�س  من�سب  �سغل 
الذي  الفريق  وكييان ع�سوا يف  الييكييرة،  احتيياد  رئا�سة  توليه 
توىل االإ�سراف على م�ساركة املنتخب ال�سعودي يف نهائيات 

كاأ�س العامل 2018 لكرة القدم يف رو�سيا.

يا�شر امل�شحل رئي�شا للحتاد ال�شعودي لكرة القدم 
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يف  التوقعات  تون�س  منتخب  خيب 
بعدما   ،2019 اأفريقيا  اأمم  كاأ�س 
مباراتن  اأول  يف  الييفييريييق  تيييعيييادل 
التي  اليييبيييطيييولييية  يف  يييخييو�ييسييهييمييا 
يوليو   19 ت�ست�سيفها م�سر حتى 

)متوز( املقبل. 
ال  قرطاج”  “ن�سور  اأن  رغييييييم   
مقارنة  قييوييية  جمييمييوعيية  يف  يلعب 
والرابعة،  الييثييالييثيية  بيياملييجييمييوعييتيين 
اللتن ت�سمان، اجلزائر، وال�سنغال، 
وكل  الرابعة،  يف  وتنزانيا،  وكينيا، 
ميين املييغييرب وكيييوت ديييفييوار وجنوب 
املجموعة  يف  ونيياميييييبيييييا  اأفييريييقيييييا 
التون�سي  املنتخب  ولكن  اخلام�سة، 

ف�سل يف حتقيق اأي فوز.
وبييييييييات مييينيييتيييخيييب تيييونييي�يييس مييييهييييدداً 
بالدخول يف ح�سابات معقدة للتاأهل 
مباراة  لنتيجة  وفقاً   ،16 دور  اإىل 
اأنغوال  �ستجمع  التي  ال�سبت  اليوم 
“ن�سور  اأن  حيييييث  مييوريييتييانيييييا،  ميييع 
قرطاج” يف ر�سيده نقطتن خلف 
اخلام�سة،  لييلييمييجييمييوعيية  املييتيي�ييسييدر 

نقاط. منتخب مايل بر�سيد 4 

وال �سك اأن املنتخب التون�سي يدفع 
الييقيياتييليية حلرا�س  االأخييييطيييياء  ثييميين 
املرمى يف اأول مباراتن يف البطولة، 
بيين م�سطفى  فييياروق  ارتييكييب  حيث 
االفتتاحية  تون�س  مباراة  يف  هفوة 
اأمام اأنغوال، ليقرر املدرب الفرن�سي 
بحار�س  اال�ييسييتييعييانيية  غييريييي�ييس  اآالن 
املرمى معز ح�سن يف املباراة الثانية 

اأمام مايل، ولكن ح�سن كرر اأخطاء 
بيييين ميي�ييسييطييفييى وبييييييات اليييفيييرييييق يف 

ماأزق.
ملنتخب  االأوىل  املييييبيييياراة  و�ييسييهييدت 
مميز  م�ستوى  اأنييغييوال  اأميييام  تون�س 
ال�سوط  يف  قرطاج”  “ن�سور  ميين 
بهدف  خييللييه  تييقييدم  اليييذي  االأول، 
عيين طريق يو�سف  ميين ركلة جييزاء 

الثاين  اليي�ييسييوط  امليي�ييسيياكيينييي، ولييكيين 
�ييسييهييد اهيييييداء احليييار�يييس فييييياروق بن 
مل�سلحة  الييتييعييادل  هييدف  م�سطفى 
�سقطت  بعدما  االأنييغييويل،  املنتخب 
التون�سي  يييد احليييار�يييس  ميين  الييكييرة 
اأمام اللعب دجاملا كامبو�س الذي 

اأكمل الكرة يف املرمى.
اأمييا املييبيياراة الثانية اأمييام مييايل، كاد 

املنتخب التون�سي اأن يتلقى خ�سارة 
غري متوقعة، رغم اأف�سليته التامة 
ال�سوط  وبييداييية  االأول  ال�سوط  يف 
الثاين، ولكن احلار�س معز ح�سن، 
ارتييكييب خييطيياأً فيييادحييياً عيينييدمييا لعب 
العب مايل ديادي �ساما�سيكو ركلة 
ركيينييييية، دخييلييت مييبييا�ييسييرة يف املرمى 
وهبي  ييينييجييح  اأن  قييبييل  الييتييونيي�ييسييي، 
التعادل  هيييدف  احييييراز  احلييييزري يف 
واإنيييييقييييياذ امليينييتييخييب الييتييونيي�ييسييي من 

اخل�سارة.
الييفيينييي ملنتخب  و�ييسيييييكييون اجليييهييياز 
اجلييييوليييية  يف  ميييييييييييياأزق  يف  تييييونيييي�ييييس 
املرمى  حار�س  اختيار  يف  االأخيييرية، 
“ن�سور  عيييريييين  �ييسيييييحييمييي  الييييييذي 
حار�س  �ييسيييييكييون  حيييييث  قرطاج”، 
�سريفية  بن  معز  الييرتجييي،  مرمى 
الفريق،  مييرمييى  حلرا�سة  مر�سحاً 
ارتكبها كل من  التي  االأخطاء  بعد 
ح�سن،  ومعز  م�سطفى  بيين  فييياروق 
الوحيد  التون�سي  املنتخب  لي�سبح 
بيييحيييار�يييس مرمى  ا�يييسيييتيييعيييان  الييييييذي 

خمتلف يف كل مباراة.

نزار  ال�سوري  املييدرب  تعاقده مع  االأن�سار  نادي  اأعلن 
املقبل،  املو�سم  يف  الفريق  على  لييل�ييسييراف  حمييرو�ييس 
قاده  الييذي  زمييع  اأبييو  عييبييداهلل  االأردين  للمدرب  خلفا 
لييو�ييسييافيية اليييييدوري الييلييبيينيياين لييكييرة الييقييدم يف املو�سم 

املن�سرم.
في�سبوك  على  عييرب ح�سابه  االأخيي�ييسيير  اليينييادي  وكييتييب 
نزار  اليي�ييسييوري  امليييدرب  االأنيي�ييسييار  نييادي  اإدارة  “عينت 
للفريق االأول وي�ساعده املدرب  حمرو�س مديراً فنياً 
ظهر  العقد  توقيع  مت  وقييد  �ييسييويييدان.  �سائد  حممد 
اليوم بح�سور رئي�س النادي االأ�ستاذ نبيل بدر ووكيل 

املدرب ال�سيد �سامر احلوراين«.
و�سيحل حمرو�س )56 عاما( بدال من اأبو زمع الذي 
قاد “الزعيم االأخ�سر” يف املو�سم املن�سر اىل و�سافة 
املحلين،  والكاأ�س  الييدوري  العهد يف م�سابقتي  فريق 

قبل اأن يختار العودة اىل نادي الوحدات االأردين.
و�سيبداأ حمرو�س االأ�سبوع املقبل م�سواره مع االأن�سار 
ال�ساعي اىل ا�ستعادة لقب الدوري اللبناين الغائب عن 

كاأ�س  وكذلك   2007-2006 مو�سم  منذ  خزائنه 
ال�سوبر املحلية وكاأ�س لبنان، باالإ�سافة اىل ت�سفيات 

بطولة االأندية العربية وكاأ�س االحتاد االآ�سيوي.
نادي  مع  لبنان  يف  جتربة  خا�س  اأن  ملحرو�س  و�سبق 
مو�سم  والييعييهييد   ،2003-2002 مييو�ييسييم  اليي�ييسييفيياء 
لبنان،  كييياأ�يييس  لييقييب  اىل  وقيييييياده   2005-2004
وطرابل�س 2015-2016 وقاده اىل دور املجموعات 

يف كاأ�س االحتاد االآ�سيوي.
اليي�ييسييورييين البارزين،  ويييعييد حمييرو�ييس ميين املييدربيين 
وتوىل تدريب منتخب ن�سور قا�سيون يف ت�سفيات كاأ�س 
كما   ،2014 مونديال  وت�سفيات   ،2006 العامل 
درب الوحدة واجلي�س ال�سوري واحلزم ال�سعودي. كما 
اأ�ساب جناحا كبريا مع نادي �سباب االأردن االأردين اإذ 
2007 ونادي  قاده اىل لقب كاأ�س االحتاد االآ�سيوي 
ال�سابقة  نهائي  العراقي بعدما و�سل معه اىل  اأربيل 
اأندية  2012، اإ�سافة اىل جتارب مع  القارية عينها 

عربية اأخرى.

بلي�سكوفا  كارولينا  الت�سيكية  عامليا  ثالثة  امل�سنفة  اأحييرزت 
بتفوقها  امل�سرب،  كييرة  يف  االإنكليزية  اإي�ستبورن  دورة  لقب 
ال�سبت على االأملانية اأجنليك كريبر 6-1 و6-4، ملحقة بها 

خ�سارة قبيل بدء دفاعها عن لقبها يف بطولة وميبلدون.
الدورة  االأ�ييسييبييوع يف  هييذا  الييقييوي  اأداءهييييا  الت�سيكية  وتييوجييت 
املقامة على ملعب ع�سبية، وحيث مل تخ�سر اأي جمموعة 
احتاجت  نهائية  مباراة  لتحرزه يف  اللقب،  نحو  يف طريقها 
عامليا  اأوىل  امل�سنفة  لت�سِقط  فقط  �ساعة  نحو  اىل  خللها 

�سابقا، وحترز ثالث األقابها هذا املو�سم.

مثايل  �سبه  اأداء  قدمت  االأ�سبوع  “طوال  بلي�سكوفا  وقالت 
بها  توحي  التي  بال�سهولة  تكن  مل  املباريات  كل  لكن   )...(

النتيجة، ال�سيما اليوم«.
وميبلدون  بييطييوليية  يف  لقبها  عيين  لييلييدفيياع  كييريبيير  وت�ستعد 
تنطلق  والتي  الكربى،  االأربييع  البطوالت  ثالثة  االإنكليزية، 
اإنكلرتا. وقالت  االإثنن على امللعب الع�سبية لنادي عموم 
الت�سيكية  مناف�ستها  �سد  اليييييوم  مييبيياراتييهييا  بيي�ييسيياأن  االأملييانييييية 
فوزك كان م�ستحقا«. لكن  لدي  ما  اأف�سل  تقدمي  “حاولت 
وميبلدون(  )اىل  لقب  كحاملة  “العودة  اأن  اىل  واأ�يييسيييارت 

امللعب  اىل  اأدخيييل  عندما  )ال�ييسيييييمييا(  مميييييزة  حلظة  �ستكون 
تقدم  اأنها  ال�سبت  اخل�سارة  رغييم  على  معتربة  الرئي�سي”، 
الفرتة الراهنة واآمل يف اأن اأوا�سل ما قدمته  “اأداء جيدا يف 

العام املا�سي«.
اليوم،  االإنكليزية  الييدورة  بلقب  للفوز  بلي�سكوفا  تعان  ومل 
فيها  متكنت  التي  االأوىل  املجموعة  يف  -4�سفر  تقدمت  اذ 
من ك�سر اإر�سال كريبر ثلث مرات، ومرة جديدة يف ال�سوط 
ال�سابع على  الثانية، ما كان كافيا لتحقق فوزها  االأول من 

االأملانية يف 12 مواجهة بينهما.

بلي�شكوفا تفوز على كريبر يف النهائي قبل وميبلدون 

اأن  �يييسيييحيييفييييييية،  تييييقييييارييييير  كييي�يييسيييفيييت 
اأنطوان  الييفييرنيي�ييسييي،  اليييكيييرة  العييييب 
رو�سيا  مييونييديييال  بييطييل  غييريييزمييان 
من  جييييدا  قييريييبييا  �يييسيييار   ،2018
بر�سلونة  فييييريييييق  اإىل  االنييييتييييقييييال 

االإ�سباين، بعدما وافق على عقد من 
خم�س �سنوات مع “البلوغرانا«.

“ليكيب”  �يييسيييحيييييييفييية  وبيييحييي�يييسيييب 
الييييفييييرنيييي�ييييسييييييييية، فييييييييياإن غييييريييييزمييييان، 
17 مليون يورو، ب�سكل  �سيتقا�سى 
�سنوي، يف اإطار العقد اجلديد الذي 
�سيوقعه مع الفريق الكاتالوين.

الفرن�سي،  املييي�يييسيييدر  واأ�يييييسيييييار 
اأجراها  الييتييي  املييبيياحييثييات  اإىل 
ممثلون عن غريزمان مع فريق 
ال�سحيفة  وعر�ست  بر�سلونة، 
الطرفان  تيييو�يييسيييل  كيييييييف 
ب�ساأن  اتيييييفييييياق  اإىل 

االن�سمام.
قيمة  وكييييييانييييييت 
كييييي�يييييسييييير عيييقيييد 

الييييلعييييب اليييفيييرنييي�يييسيييي، اليييييييذي فييياز 
منتخب  مع   2018 العامل  بكاأ�س 
مليون   200 اإىل  تيي�ييسييل  فييرنيي�ييسييا، 
اإىل  الرقم �سيهبط  يييورو، لكن هذا 
يوليو  بداية  يف  يورو  مليون   120

املقبل.
العب  اأعييييليييين  امليييا�يييسيييي،  مييياييييو  ويف 
مل�سريته  حد  و�سع  فرن�سا  منتخب 
املو�سم  بنهاية  مييدريييد  اأتلتيكو  مييع 
احلايل، قائل “لقد كانت 5 �سنوات 
دائييمييا يف  �ستكونون  مييعييكييم..  رائييعيية 

قلبي �سكرا لكم جميعا«.
للمنتخب  ميييييبييييياراة  اآخييييييير  وعييييقييييب 
يوم  اأول  اأنيييييييدورا،  �ييسييد  الييفييرنيي�ييسييي 
الييييييثييييييلثيييييياء، قيييييييال غيييييرييييييزميييييان يف 
“يجب  االإعييلم  لو�سائل  ت�سريحه 
اأن تكونوا �سبورين قليل.. اأنا اأول 
�سخ�س يريد اأن يك�سف لكم خططي 
يف  االنتظار  علينا  لكن  امل�ستقبلية، 
الوقت احلايل، رمبا �سنعرف املزيد 

يف غ�سون اأ�سبوعن«.
وقرر غريزمان الرحيل عن النادي 
الييرغييم ميين امتداد  املييدريييدي، على 
بعدما  وذلييك   ،2023 حتى  عقده 

جدده يف املو�سم املا�سي.
وكان غريزمان قريبا من االن�سمام 
املا�سي،  املييو�ييسييم  يف  بيير�ييسييلييونيية  اإىل 
“واندا  يف  اليييبيييقييياء  فيي�ييسييل  ولييكيينييه 
ميرتوبوليتانو”، ورف�س العر�س 

الكتالوين.

�يييسيييربيييت اليييييربازييييييل واالأرجييينيييتييين 
اليييييدور ن�سف  ميييوعيييدا مييرتييقييبييا يف 
يف  اأمييريكييا  كييوبييا  لبطولة  النهائي 
كرة القدم التي ت�ست�سيفها االأوىل 
عييلييى اأر�يييسيييهيييا حييتييى اليي�ييسييابييع من 
بطلة  بينما تخطت  املقبل،  ال�سهر 
عقبة  ت�سيلي  املا�سين  املو�سمن 

كولومبيا بركلت الرتجيح.
الناري بن الغرمين  واأتى املوعد 
ن�سف  يف  اجلنوبين  االأمييريكييييين 
على  االأرجنتن  فييوز  بعد  النهائي 
ملعب  عيييليييى  -2�سفر  فييينيييزوييييل 
دي جانريو يف  ريو  “ماراكانا” يف 
الدور ربع النهائي، بهديف الوتارو 
لو  وجيييييوفيياين   )10( مارتيني�س 

�سيل�سو )73(.
املتاأهلن  اأول  الييييربازيييييل  وكيييانيييت 
بفوزها  النهائي  ن�سف  الييدور  اإىل 
بركلت   3-4 اليييبيييارغيييواي  عييلييى 
يف  �سلبا  تعادلهما  بييعييد  الييرتجيييييح 
الوقت االأ�سلي اخلمي�س يف بورتو 

األيغري.
وتقام مباراة الغرمين االأرجنتيني 
والربازيلي امل�سيف الثلثاء املقبل 
يف بيلو هوريزونتي، على اأن جتمع 
املباراة الثانية يف اليوم التايل بن 
االأخرية  املباراة  والفائز يف  ت�سيلي 
بييربييع اليينييهييائييي بييين االأوروغيييييييواي 

والبريو.
الييثيياين عييلييى التوايل  الييفييوز  وهيييو 

التي  اليييبيييطيييولييية  يف  ليييلأرجييينيييتييين 
ا�ستهلتها باخل�سارة اأمام كولومبيا 
البارغواي  مييع  وتييعييادل  �سفر2- 
بطاقتها  تخطلف  ان  قبل   1-1
اىل ربع النهائي يف اجلولة الثالثة 
من دور املجموعات بفوز على قطر 
النهائيات  على  اجلديدة  ال�سيفة 

-2�سفر.
�سيتي  مييانيي�ييسيي�ييسييرت  مييهيياجييم  وقييييال 
االنيييكيييليييييييزي �يييسيييريخيييييييو اأغييييويييييرو 
الييييذي �ييسيينييع هيييديف اليييفيييوز “نحن 
االأمر  يتعلق  وعيينييدمييا  االأرجيينييتيين 
باملباريات االإق�سائية فاإنها جتعلنا 

اأقوى«.
واأ�ساف “لن تكون املهمة �سهلة يف 
كل االأحييوال اأمييام الربازيل ولكننا 
عن  الييدفيياع  و�سنحاول  االأرجنتن 

األوان منتخب بلدنا«.
فنزويل  مييييدرب  قيييال  املييقييابييل،  يف 
“لقد كافحنا يف  رافييايييل دوداميييييل 
بقوة  اندفعنا  وعندما  املباراة  هذه 
ونواجه  بييالييفييعييل  مييتييخييلييفيين  كيينييا 
ال  “مما  م�سيفا  �ساقة”،  معركة 
�ييسييك فيييييه اأنييييه عيينييدمييا نيينييظيير اإىل 
�سيكون  الييبييطييوليية  يف  قييدميينيياه  ميييا 
من  بكثري  اأكيييرث  اإيييجييابيييييات  لدينا 

ال�سلبيات«.
وكانت االرجنتن الطرف االأف�سل 
بقوة  و�سغطت  االأول  اليي�ييسييوط  يف 
على مرمى فنزويل وكادت تفتتح 

ملهاجم  بت�سديدة  مبكرا  الت�سجيل 
مييانيي�ييسيي�ييسييرت �ييسيييييتييي اأغييييويييييرو من 
اأبييعييدهييا احلار�س  قييريييبيية  ميي�ييسييافيية 
ويلكري فارينيي�س اىل ركنية )3(.

افتتاح  يف  االأرجيينييتيين  تييتيياأخيير  ومل 
مهاجم  ا�ستغل  عندما  الت�سجيل 
االإيييطييايل مارتيني�س  اإنييرت ميلن 
تييي�يييسيييدييييدة الأغييييييويييييييرو ميييين داخييييل 
املييينيييطيييقييية فييتييابييعييهييا بييياليييكيييعيييب من 
احلار�س  ي�سار  على  قريبة  م�سافة 

فارينيي�س )10(.
ليييييونيييييل مي�سي  الييقييائييد  وانيييييربى 

ليييركيييلييية حيييييرة جيييانيييبييييييية طيييييار لها 
املدافع جرمان بي�سيل براأ�سه فوق 

العار�سة )36(.
فر�سة  واأخييييييطيييييير  اأول  وكيييييانيييييت 
لفنزويل يف الدقيقة 40 اثر ركلة 
لها جونيور مورينو  انربى  ركنية 
�سان�سيلور  جييون  املييدافييع  وتابعها 

براأ�سه فوق العار�سة )40(.
و�ييسييدد مي�سي كييرة ميين ركييليية حرة 
مييييين خييييييييارج املييينيييطيييقييية بييييين ييييدي 

احلار�س )45(.
يف  �سغطها  االأرجيينييتيين  ووا�ييسييلييت 

تعزز  وكييادت  الثاين  ال�سوط  بداية 
احلار�س  تدخل  لوال  مبكرا  غلتها 
فارينيي�س الإنقاذ مرماه من هدف 
جانبية  حييرة  ركلة  بابعاده  حمقق 
 ،)46( باريدي�س  للياندرو  قوية 
ت�سديدة  ردت  اليييتيييي  واليييعيييار�يييسييية 
قوية ملارتيني�س بعدما توغل داخل 

املنطقة منفردا باحلار�س )47(.
وانتف�ست فنزويل بعد الفر�ستن 
و�سغطت بقوة على دفاع االأرجنتن 
احلار�س  واأنقذ  التعادل،  عن  بحثا 
اأرمييياين مييرميياه ميين هدف  فرانكو 

قوية  لت�سديدة  بت�سديه  التعادل 
م�سافة  ميين  هرناندي�س  لييرونييالييد 
قييريييبيية بييعييد متييريييرة ميين توما�س 
الدفاع  ي�ستتها  اأن  قييبييل  رييينييكييون 

.)71(
االأرجيينييتيين ليونيل  مييييدرب  ودفييييع 
�ييسييكييالييوين مبييهيياجييم بييارييي�ييس �سان 
مكان  ميييارييييا  دي  اأنيييخيييل  جيييرميييان 
ال�سوط  ميينييتيي�ييسييف  ميييارتييييييينييييييي�يييس 
فخا�س  الهجوم،  لتن�سيط  الثاين 
على  وكانت  املئة  الدولية  مباراته 
يتمكن  مل  اليييذي  ميياراكييانييا  ملعب 

املباراة  اأر�سيته يف  اللعب على  من 
اأمام   2014 ملييونييديييال  اليينييهييائييييية 

اأملانيا ب�سبب االإ�سابة.
اأ�سا�سية  ركيييييييزة  ميييارييييا  دي  وكييييان 
بداية  يف  �ييسييكييالييوين  تيي�ييسييكيييييليية  يف 
املخيب  م�ستواه  اأن  بيد  البطولة 
ا�ستبعاده  اإىل  اأمام كولومبيا دفعه 

واالبقاء عليه يف مقاعد البدالء.
ووجه البديل لو �سيلي�سو ال�سربة 
بت�سجيله  لييفيينييزويييل  الييقييا�ييسييييية 
الييهييدف الييثيياين بعد 5 دقييائييق من 
نزوله مكان ماركو�س اأكونيا، حيث 
احلار�س  ميين  مييرتييدة  كيييرة  ا�ستغل 
تيي�ييسييديييدة قوية  اثيييير  فييارييينيييييييي�ييس 
الأغويرو من خارج املنطقة فتابعها 
بييييييي�يييسيييراه داخييييييل املييييرمييييى اخلييييايل 

.)73(
وتيييابيييعيييت فييينيييزوييييل �ييسييغييطييهييا يف 
الدقائق املتبقية بحثا عن تقلي�س 

الفارق على االقل دون جدوى.
ت�سيلي  بيييين  الييينيييهيييائيييي  ربيييييع  ويف 
املتوج  املنتخب  انتظر  وكولومبيا، 
حتى  و2016   2015 عييياميييي 
 4-5 ركلت الرتجيح والفوز بها 
بف�سل املهاجم األيك�سي�س �سان�سيز، 
لعبور عقبة كولومبيا بعد التعادل 
�سلبا يف الوقتن االأ�سلي واالإ�سايف، 
اإليييغييياء هدفن  �ييسييهييدت  يف ميييبييياراة 

حلامل اللقب.
ح�سم  ميين  قييريييبيية  ت�سيلي  وكييانييت 

امليييبييياراة يف اليييوقيييت االأ�يييسيييليييي، بعد 
اأف�سلية اأتاحت لها ت�سجيل هدفن 
على مدى ال�سوطن، لكن الهدف 
اأرانغويز  تيي�ييسييارلييز  �ييسييجييلييه  اليييييذي 
بداعي  األيييغيييي  االأول  الييي�يييسيييوط  يف 
�سان�سيز  األيك�سي�س  زميله  ت�سلل 
األغي  بينما  الهجمة،  بييداييية  لييدى 
اآخيير �سجله العييب بر�سلونة  هييدف 
االإ�سباين اأرتورو فيدال يف ال�سوط 
الثاين لوجود مل�سة يد على غيريمو 

ماريبان الذي مرر له الكرة.
ت�سجيل  املنتخبن  العييبييو  وتييبييادل 
الييرتجيييييح االأربييييع االأوىل،  ركيييلت 
تي�سيو  وييييليييييييام  ييي�ييسيييييع  اأن  قيييبيييل 
لكولومبيا،  اخليييامييي�يييسييية  اليييركيييلييية 
وت�سيلي  ل�سان�سيز  الفر�سة  مانحا 
وبلوغ  اخلام�سة  الركلة  لت�سجيل 
ليوا�سل  اليينييهييائييي،  نيي�ييسييف  الييييدور 
العب مان�س�سرت يونايتد االإنكليزي 
القاري،  امل�ستوى  على  التعوي�س 
عييين املييو�ييسييم املييخيييييب الييييذي قدمه 
-2018 يف  االإنكليزي  نيياديييه  مييع 

.2019
وقييييال فيييييييدال بييعييد امليييبييياراة “لقد 
اللقاء.  كامل  على  عمليا  �سيطرنا 
كانت مباراة كبرية �سد فريق جيد 
)...( �سجلنا هدفن األغيا للأ�سف 
الفيديو  تييقيينييييية  اىل  اليييعيييودة  بييعييد 
الفوز  ن�ستحق  كنا  اآر”(.  ايه  )“يف 

يف الوقت االأ�سلي«.

غريزمان وبر�شلونة.. 
ُح�شم الأمر

ت�سيلي تتخطى كولومبيا بركالت الرتجيح

�شدام ناري بني الربازيل والأرجنتني بكوبا اأمريكا

حرا�ص املرمى يهددون م�شوار تون�ص يف كاأ�ص اأفريقيا

ال�شوري حمرو�ص مدربا للأن�شار اللبناين
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جمتمع االمارات

»اأويل اأويل« يعلن عن مع�شكراته ال�شيفية 
احلافلة بالأن�شطة الإبداعية العملية واملمتعة

الطويلة،  ال�سيفية  االإجييييازة  وبييداييية  الييدرا�ييسييي  الييعييام  نهاية  اقيييرتاب  مييع   
مع�سكرات  عن  دبييي،  يف  املف�سل  االأطييفييال  لعب  متحف  اأويل«،  »اأويل  اأعلن 
)جنوم  وهي  خيارات،  ثلثة  املع�سكرات  هذه  وتقدم  ال�سيفية.  االإبييداعييات 
ال�سباح( و)مغامرات الظهرية( و)مع�سكرات اليوم الكامل(، وت�سمن هذه 
املع�سكرات الأولياء االأمور اأن يق�سي اأطفالهم �سيف يخلد يف ذاكرتهم. ومت 
ت�سميم مع�سكرات اأويل اأويل االإبداعية ملنح االأطفال الفر�سة للم�ساركة يف 
اأن�سطة حمفزة وعملية، واختبار )متعة اال�ستك�ساف( التي تاأ�س�س متحف 

اأويل اأويل من اأجل تقدميها.

افتتحت )دومينوز بيتزا(، �سل�سلة مطاعم 
البيتزا االأوىل يف العامل، فرعها الثاين يف 
الفرع  دبييي النييد يف منطقة رميييرام. ويقع 
�سمن منطقة �سكنية ومركز جتاري. حيث 
ميكن للمواطنن واملقيمن االآن من طلب 
البيتزا املف�سلة ب�سهولة من خلل خدمات 
دومينوز  توفرها  التي  ال�سريعة  التو�سيل 

بيتزا يف املنطقة.
وقامت دومينوز بيتزا بدعوة جميع ال�سكان 
اإىل حفل االفتتاح الذي تخلله العديد من 
باالأطفال  اخلا�سة  واالأن�سطة  الفعاليات 
والعائلت، باالإ�سافة اإىل عر�س جمموعة 

من االأفلم ملحبي ال�سينما املفتوحة. 
ويتميز الفرع اجلديد بت�سميمه الع�سري 
املفتوح  املطبخ  وباأ�سلوب  ايييطييايل،  بطابع 
مما يتيح رواده اال�ستمتاع مب�ساهدة كيفية 
املطعم  ويعك�س  املف�سلة.  وجباتهم  اإعييداد 
ال�سورة  اجلذابة  واألوانه  بزواياه  اجلديد 
جلميع  وميكن  بيتزا.  لدومينوز  املبتكرة 
اأنيييواع  اأ�ييسييهييى  بييتيينيياول  اال�ستمتاع  الييزبييائيين 
البيتزا يف املطعم اأو من خلل الطلب عرب 

موقع دومينوز بيتزا على االإنرتنت.
وتقوم اأ�سهر علمات البيتزا العاملية باإدارة 
85 دوليييية حول  اأكييييرث مييين  عييمييلييييياتييهييا يف 
العامل من خلل اأكرث من 15 األف فرعاً 
2 مليون  لييتييقييدمي خييدميياتييهييا الأكييييرث ميين 
�سخ�س يومياً. اأما يف دولة االإمارات، تدير 
17 فرعاً مع افتتاح الفرع  ال�سركة حالياً 

اجلديد يف رمرام. 

»�شيف اأبوظبي« يعود اإىل العا�شمة مبو�شم عرو�ص وجوائز مذهلة
 اأعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي عن اإطلق باقة من الفعاليات واالأن�سطة املمتعة ملو�سم ال�سيف حيث ميكن 
ل�سكان العا�سمة وزوارها اال�ستمتاع بتجارب ت�سوق وتناول طعام وترفيه مذهلة. انطلقت مبادرة )#�سيف_اأبوظبي (

يوم اخلمي�س 27 يونيو حتى 3 اأغ�سط�س، لتقّدم عرو�ساً ترويجية مذهلة لوجهات االألعاب واملتاحف والفنادق واملطاعم، 
ت�سمن للعائلت واالأ�سدقاء والزوار اأن�سطة مليئة باملرح بعيداً عن حرارة ال�سيف. بينما يقدم مو�سم عرو�س اأبوظبي 
- تخفي�سات وجوائز ال�سيف بال�سراكة مع دائرة التنمية االقت�سادية – اأبوظبي، يف الفرتة املمتدة بن 18 يونيو و3 
اأغ�سط�س، مب�ساركة 21 مركز ت�سّوق يف اأبوظبي والعن حيث ميكن للجميع الفوز باأروع اجلوائز واال�ستفادة من خ�سومات 
اإدارة ت�سويق الوجهات ال�سياحية بدائرة  اإطلق مو�سم هذا العام، قال �سعيد را�سد ال�سعيد، مدير  مميزة. وتعليقاً على 
الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي: اال�ستمتاع هو العنوان العري�س ل�سيف اأبوظبي هذا العام،  �سواء كان الت�سوق يف مراكزنا 
التجارية ال�سا�سعة، اأو التعرف على خمتلف الثقافات يف املتاحف، اأو االنغما�س يف فخامة �سيافة الفنادق، اأو البحث عن 
املغامرة يف مدن امللهي املثرية، نحن متاأكدون اأن اأهايل اأبوظبي �سيختربون املتعة باأطيافها كافة هذا ال�سيف .  واأ�ساف: 
يِعد كًل من مو�سم عرو�س وجوائز اأبوظبي ومبادرة )�سيف اأبوظبي(، املقيمن والزوار باحتفال من املتعة واملرح طوال 
فرتة ال�سيف. حيث يتمثل هدفنا يف تقدمي اأف�سل جتارب ال�سياحة والت�سوق على مدار العام، ودعم متيز اإمارة اأبوظبي 

عرب تبني وتنفيذ اأهداف ا�سرتاتيجية طويلة االأجل من �ساأنها تعزيز ح�سور العا�سمة كمركز �سياحي عاملي رائد.

املخيم ال�شيفي للأطفال ينطلق 7 يوليو يف فندق باب الق�شر 
ينطلق املخيم ال�سيفي اخلا�س باالأطفال يف فندق باب الق�سر على كورني�س 

اأبوظبي خلل الفرتة ما بن 7 يوليو و29 اأغ�سط�س القادم .
املتعة  بن  ما  جتمع  مثرية  مغامرات  خو�س  للأطفال  املخيم  هذا  ويتيح 
من  االأطفال  ينا�سب  ديناميكًيا  برناجًما  ويت�سمن   ، واحييد  اآن  يف  والتعلم 
كافة الفئات العمرية. كما تتوفر باقات يومية واأ�سبوعية و�سهرية تتنا�سب 

مع احتياجات امل�سرتكن. 

ممر�شة هندية تفوز ببيت الأحلم يف العر�ص الرتويجي 
ال�شيفي من �شركة الإمارات العربية املتحدة لل�شرافة

فازت جراي�سي كوتي ت�ساكو، ممر�سة هندية واأم لثلثة اأطفال، باجلائزة 
االإميييارات  �سركة  اأطلقته  الييذي  ال�سيفي  الييرتويييجييي  العر�س  يف  الييكييربى 
الرائدة يف جمال اخلدمات  التجارية  العلمة  املتحدة لل�سرافة،  العربية 
املالية يف االإمارات. وتغرّيت حياة جراي�سي، التي تقيم يف الدولة منذ 10 
يف  االأحيييلم  مبنزل  فييوزهييا  بعد  الييعيين،  مدينة  يف  ممر�سة  وتعمل  �سنوات 

دبي.
 واحتفت �سركة االإمارات العربية املتحدة لل�سرافة بت�سليم اجلائزة للفائزة 
جييراييي�ييسييي يف حييفييل حيي�ييسييره كييبييار ميي�ييسييوؤويل اليي�ييسييركيية ومييوظييفييوهييا يف املقر 
الفائزين  على  توزيع اجلوائز  وت�سمن احلفل  دبي.  لل�سركة يف  االإقليمي 
االآخرين، والتي �سملت �سيارات فاخرة وجوائز نقدية طوال فرتة العر�س 

الذي ا�ستمر 45 يوماً.
 وتعليقاً على فوزها باجلائزة الكربى، قالت جراي�سي كوتي ت�ساكو: “لقد 
االإمارات  �سركة  ات�سااًل هاتفياً من  تلقيت  كانت مفاجاأة ال ت�سدق عندما 
ولطاملا  الرائعة.  اجلائزة  بهذه  بالفوز  يبلغني  لل�سرافة  املتحدة  العربية 
ال�سخمة  االأ�سخا�س بهذه اجلوائز  العديد من  االأخبار عن فوز  قراأت يف 
ال  �سعور  باأنه  اأدركييت  واليوم  مكانهم.  كنت  لو  �سعوري  عن  نف�سي  و�ساألت 
لل�سرافة،  املتحدة  العربّية  االإمييارات  ل�سركة  ال�سكر  بكل  واأتوجه  يو�سف، 

التي منحتني وعائلتي هذه الفر�سة، وحققت يل ما كنت اأحلم به دائماً«.

فندق الريتز -كارلتون اأبوظبي, غراند كنال 
يعني األي�شاندرو مونتيدورو رئي�شا للطهاة

-كارلتون  )اليييرييييتيييز  فييينيييدق  اأعييييليييين 
اأبييوظييبييي، غييرانييد كيينييال( عيين تعين 
مونتيدورو،  األييييي�ييسييانييدرو  الييطيياهييي 
فنون  يف  عاملياً  امل�سهورة  ال�سخ�سية 
»املطبخ  كييييتيييياب  وميييييوؤليييييف  اليييطيييهيييي 
 The Curative( الييييعييييلجييييي« 
رئي�س  ميينيي�ييسييب  يف   ،)Cuisine
ت�سلم  وبيييعيييد  اليييفييينيييدق.  يف  اليييطيييهييياة 
مايو،   16 بتاريخ  اجلييديييد  من�سبه 
على  بالعمل  مونتيدورو  ال�سيف  بداأ 
املاأكوالت  بيياقيية جييديييدة ميين  تييقييدمي 
الثمانية  املييطيياعييم  يف  واملييي�يييسيييروبيييات 

التابعة للفندق الفاخر.
متخ�س�ساً  طاهياً  مونتيدورو  ويعد 
االإيطالية  الييعيي�ييسييرييية  بييياملييياأكيييوالت 
واالآ�سيوية،  والييعيياملييييية  واملتو�سطية 
رفيعة  منا�سب  �سغل  واأن  لييه  و�سبق 
الطهي يف عدد من  امل�ستوى مبجال 
اأ�سهر الفنادق الفاخرة حول العامل. مقر جديد لـ »كيدزانيا« يف »يا�ص مول« باأبوظبي

االألعاب الرتفيهية  ملدينة  )اإعمار للرتفيه( مقراً جديداً  افتتحت �سركة   
والتعليمية ال�سهرية )كيدزانيا( يف )يا�س مول(، وجهة الت�سوق والرتفيه 
الذي حققته  الكبري  النجاح  بعد  اأبوظبي،  االإماراتية  العا�سمة  االأبييرز يف 
يف دبي مول.  وتوفر )كيدزانيا اأبوظبي( للأطفال جتربة ح�سرية حافلة 
مدينة  وهي  مربعة.  قدم  األييف   55 تتجاوز  م�ساحة  على  والفائدة  باملتعة 
تفاعلية م�سغرة يتاح فيها للأطفال فر�سة ا�ستك�ساف واأداء اأكرث من 50 
مهنة خمتلفة تنمي لديهم مهارات �سنع القرار والعمل اجلماعي واالبتكار 

�سمن بيئة تعليمية اآمنة وواقعية اإىل اأبعد احلدود.

»دومينوز بيتزا« تفتتح فرعها الثاين يف دبي لند

ت�ّشوق, اربح واذهب يف رحلة بحرية مع دير فيلدز مول هذا ال�شيف

�شامل الدهماين يحتفي بتخرج
 جنله عبداهلل من كلية ا�شكوت

الدهماين  الهنجري  عييبييداهلل  �سامل  ال�سيد  اأقيييام 
اخليمة   بييراأ�ييس  املنيعي  منطقة  يف  عيي�ييسيياء  ميياأدبيية 
الدهماين  �ييسييامل  عييبييداهلل  جنله  تييخييرج  مبنا�سبة 
من كلية اأ�سكوت يف اململكة املتحدة، ح�سر احلفل 
وجييهيياء القبائل واأعيييييان الييبييلد وعييدد ميين االأهل 
اإلقاء  ال�سعراء يف  واالأ�سدقاء. وم�ساركة عدد من 
الق�سائد النبطية باالإ�سافة اإىل الفرقة احلربية 
التي اأمتعت احل�سور باالأهازيج والرزفات واليولة 

ال�سعبية.

واأ�يييييسييييياف قييييائييييًل: تييي�يييسيييري هذه 
اليييعيييرو�يييس اخليييا�يييسييية حيييتيييى 30 
 990 وب�سعر   2019 �سبتمرب 
بوفيه  �ييسييامييليية  لييلييغييرفيية  درهييييييم 
فاندوم  »ليييو  مطعم  يف  االإفيييطيييار 

برا�سريي«.

وال�سياحة  الثقافة  دائييرة  اأطلقتها 
يمُقّدم ديرفيلدز مول  اأبو ظبي،  يف 
للمت�سوقن فر�سة ح�سرية لربح 
�سيارة مر�سيد�س 2019 الفاخرة 

كما يوفر ق�سر االإمارات العديد 
املييثييرية للأطفال  املييفيياجيياآت  ميين 
بييرفييقيية ذويييهييم خيييلل العطلت 
من خييلل ق�سر االأطييفييال املليء 
لتوفري  لييهييم  واالإثيييييييييارة  بيياملييتييعيية 
واالأمهات  لييلآبيياء  مثالية  عطلة 
املكان  هيييو  االإميييييييارات  قيي�ييسيير  الأن 

C200 AMG. كل ما عليك فعله 
هو اإنفاق 200 درهم يف اأي متجر 
للبيع بالتجزئة يف ديرفيلدز مول، 
خدمة  مركز  يف  االإييي�ييسييال  تقدمي 

الييعييمييلء بيياملييول، ودخيييول ال�سحب 
�سيحالفهم  اليييذيييين  اأحييييد  لييتييكييون 

احلظ ولو ملرة واحدة يف العمر.

طريان اخلليج تعنّي مديرًا 
بحرينيًا ملحطتها يف دبي

– الناقلة  اأعييليينييت طيييريان اخلييليييييج 
– عن  الييبييحييرييين  ململكة  الييوطيينييييية 
احلميد  عبد  ع�سام  ال�سيد  تعين 
ملحطتها  اإقليمياً  مييديييراً  احلييمييادي 
الوا�سعة  يف دبي. من خلل خربته 
حمطة  واإدارة  الطريان  مبيعات  يف 
طريان اخلليج يف البحرين؛ �سيقوم 
�سنوات  بيينييقييل  احلييييمييييادي  اليي�ييسيييييد 
اإحييييدى  الإدارة  وخيييربتيييه  مييعييرفييتييه 

املحطات الرئي�سة للناقلة يف دبي.

االإمييييارات عن  اأعييليين فندق ق�سر 
للزوار  خييا�ييسيية  عييرو�ييس  اإطييييلق 
ال�سعودية  الييعييربييييية  اململكة  ميين 
خلل اإجازات ال�سيف لهذا العام 
اال�ستمتاع  فيير�ييسيية  .ليييييميينييحييهييم 
يف  اخليال  تفوق  �سيفية  بيياإجييازة 

ظل اأجواء ال�سيافة الفاخرة.  
مدير  الييييعييييلييييوي  حميييميييد  وقيييييييال 
اأنيييه  اليييعيييامييية:  اليييعيييلقيييات  اإدارة 
باإجازة  التمتع  لل�سيوف  ميكن 
اأ�ييسييطييورييية عيييرب اال�ييسييتييفييادة من 
الييييعيييير�ييييس الييي�يييسيييييييفيييي اخلييييا�ييييس 
 25% اإىل  يييي�يييسيييل  وبيييخييي�يييسيييم 
عيييليييى حييييجييييوزات االإقيييييامييييية. كما 
اإىل  اإ�سافة  ال�سيوف،  �سي�ستمتع 
اأ�سعار  على  املّذهلة  التخفي�سات 
اإفيييطيييار يومي  بييبييوفيييييه  اليييغيييرف، 
اأق�سى  كيييحيييدٍّ  ليي�ييسيييييفيين  فييياخييير 
الدخول  فر�سة  مييع  غييرفيية،  لكل 
عند  الق�سر  ليييوجن  اإىل  املييجيياين 

حجز جناح.  

ت�سّوقوا يف ديرفيلدز مول ومتّتعوا 
اإىل  ت�سل  التي  املمُذهلة  بالعرو�س 
ّددين  %75 لدى جتار جتزئة حممُ
 .2019 اأغييي�يييسيييطييي�يييس   3 حييييتييييى 
واإ�سافة اإىل التخفي�سات الكبرية، 
من  اال�ستفادة  للمت�سوقن  ميكن 
اخلا�سة  الييرتويييجييييية  اليييعيييرو�يييس 
واخليي�ييسييومييات املمُييذهييليية يف اأرجيييياء 

املركز التجاري كافة  .
وقييييال اليي�ييسيييييد ميياثيييييو ريييييي، مدير 
اإدارة االأ�سول يف مركز دير فيلدز 
املثالية  الفر�سة  اإنييهييا  الييتييجيياري: 
الأولييييئييييك اليييذيييين يييتييطييّلييعييون اإىل 
جمزية.  �سفقات  عييلييى  احليي�ييسييول 
اأ�سابيع  �ستة  من  باأكرث  ا�ستمتعوا 
واملفاجاآت  والرتفيه  املبيعات  من 

الرائعة فقط يف ديرفيلدز مول .
كم�سارك رئي�س يف حملة )عرو�س 
الن�سخة  اأبييييوظييييبييييي-  ومييييكييييافيييياآت 
ت�سّوق  حييمييليية  وهييييي  اليي�ييسيييييفييييية(، 
�يييسيييييييفييييييية عيييليييى نييييطيييياق االإميييييييييارة 

ق�شر الإمارات يطلق عرو�شًا خا�شة للزوار من ال�شعودية  



قطار �شيني اأ�شرع من الطائرة
ك�سفت ال�سن، موؤخرا، عن م�سروع الإقامة قطار “مغناطي�سي” ميكنه اأن 
ي�سري ب�سرعة تتجاوز 600 كيلومرت يف ال�ساعة، وهذا يعني اأنه �سي�ساهي 

�سرعة النقل اجلوي.
�سيعتمد  ال�سريع  القطار  فاإن هذا  “اإيجا تاميز”،  وبح�سب ما نقل موقع 
وتقوم  املركبة  ترفع  التي  املغناطي�سي”،  “التعليق  بتقنية  يعرف  ما  على 

بدفعها، على نحو خمتلف.
حتل  املغناطي�سي،  الدفع  على  القائمة  الطريقة  هذه  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
االحتكاك  التقليدية، مثل م�سكل  القطارات  عادة يف  التي حت�سل  امل�ساكل 

بن العجلت وال�سكك احلديدية.
وال تكمن مزايا القطار يف ال�سرعة فقط، اإذ يتوقع اأن يكون القطار اجلديد، 
اأكرث راحة للم�سافرين، الأنه �سيتحرك ب�سجيج اأقل، و�سيكون اأقل اهتزاز 

من املق�سورات احلالية.
واأورد تقرير للمنتدى االقت�سادي العاملي، اأن ال�سن متلك �سبكة قوية من 
ففي الوقت احلايل، ت�سري رحلت بقطار  قطارات “التعليق املغناطي�سي”، 
431 كيلومرتا يف ال�ساعة، بن مطار �سنغهاي وو�سط  اإىل  ت�سل �سرعته 

املدينة على م�سافة 30 كيلومرتا.
بكن  مدينتي  بيين  رحييلتييه  “فو�سينغ”،  قييطييار  بيييداأ   ،2017 �سنة  ويف 
و�سنغهاي يف ال�سن، يف خط مب�سافة 1300 كيلومرت، لكن ب�سرعة 350 

كيلومرتا يف ال�ساعة.

جزر من حلم الديك الرومي
ال�سريعة، فكرة جديدة ل�سناعة  االأمريكية للوجبات  اأربيز  �سل�سلة  قدمت 

وجبات من الديك الرومي على �سكل جزر اأطلقت عليها ا�سم “ماروت« 
والوجبات  املقبلت  الإنييتيياج  جييديييداً  توجها  تييبييداأ  اأن  اآربيييييز  �سل�سلة  وتيياأمييل 
الرومي  ال�سريعة، عرب �سناعة وجبات من حلوم الدجاج والبقر والديك 

على �سكل اأنواع خمتلفة من اخل�سراوات.
نوعها،  الفريدة من  الوجبة  كيفية �سناعة  تعليمي  فيديو  واأظهر مقطع 
اللحوم من اخل�سروات وغريها من  باإمكانكم �سنع  كان  “اإذا  �سعار  حتت 

االأ�سياء النباتية، فيمكننا االآن �سنع اخل�سروات من اللحوم«.
ومل يقت�سر الت�سابه بن الوجبة اجلديدة واجلزر على ال�سكل فح�سب، بل 

جتاوز ذلك اإىل الطعم اأي�ساً. 
ويقول الطاهي نيفيل كراو الذي ابتكر الوجبة، باأنها حتتوي على اأكرث من 
اأ،  30 غراماً من الربوتن و%70 من الكمية املو�سى بها من فيتامن 

بح�سب ما نقل موقع ميرتو االإلكرتوين.
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بعد 30 عاما يف اأبل..»امل�شمم 
العبقري« يعلن الرحيل

“فاينان�سال  �ييسييحيييييفيية  قييييالييييت 
م�سمم  اإن  الربيطانية،  تاميز” 
اأعلن  اليي�ييسييهييري،  “اآيفون”  هيياتييف 
مغادرته ل�سركة “اأبل” االأمريكية 
عاما،   30 نحو  فيها  ق�سى  الييتييي 
و�سهد على حمطات جناحها منذ 

البداية.
جوين  امل�سمم  اأن  امليي�ييسييدر،  واأورد 
اإيييييييف، و�يييسيييع مليي�ييسييتييه عييلييى كيييل من 
“ماك”  وجييهيياز  “اآيفون”  هيياتييف 
عن�سرا  وكان  “اآيبود”،  و�سماعات 
مهما يف “اأبل” التي اأ�سبحت اأول 
قيمتها  تتخطى  التاريخ  يف  �سركة 

ال�سوقية ترليون دوالر.
وغييييادر جيييوين اإيييييف، الأنيييه قيييرر اأن 
والية  يف  بييه  خا�سا  عمل  يوؤ�س�س 
“الف  ا�سم  اأطلق عليه  كاليفورنيا 
تكون  اأن  املييرتييقييب  ومييين  فروم”، 
�سركة “اأبل” من بن اأول زبائنه.

امل�سمم  ييينييتييقييل  اأن  املييتييوقييع  ومييين 
امليي�ييسييروع اجلديد  اليي�ييسييهييري �ييسييوب 
اأي�سا، يف  الت�سميم  وهو يف جمال 
وقت الحق من العام اجلاري، ومن 
ب�سكل  اإطيييلقيييه  يييتييم  اأن  املييرتييقييب 

كامل يف �سنة 2020.
�سحفية  مقابلة  يف  جيييوين،  وقيييال 
“�سحيح  مع “فاينان�سال تاميز”، 
اأنه لن اأكييون موظفا يف اأبييل، لكني 
�ييسيياأبييقييى يف عيييلقييية وطيييييييدة جدا 
معها، واآمل اأن يكون ذلك ل�سنوات 

و�سنوات«.

يفربك تعر�شه لل�شطو خوفًا من غ�شب زوجته
قالت ال�سرطة يف بلدة جنوة بوالية اأوهايو االأمريكية، اإن 
رجًل قام بفربكة ق�سة مزيفة عن تعر�سه لعملية �سطو 

م�سلح، ليتجنب اإخبار زوجته باأنه فقد خامت زفافه. 
وقد ادعى الرجل باأنه تعر�س لل�سرقة من قبل رجلن، 
نورثغيت،  بييلييدة  يف  لل�سيارات  مغ�سل  يف  انييتييظيياره  اأثيينيياء 
عن  ال�سرطة  بحثت  وعندما  باحلادثة.  ال�سرطة  واأبييلييغ 
امل�ستبه بهما، اكت�سفت احلقيقة بعد مراجعة ت�سجيلت 
املكان.   يف  ل�سو�س  اأي  تظهر  مل  التي  املراقبة  كامريات 
“بعد عدة  الواقعة:  ال�سرطة يف ت�سريح لها عن  وقالت 
�ساعات من التحقيق، ات�سح اأن الرجل قام بفربكة ق�سة 
ال�سرقة ليتجنب اإخبار زوجته باأنه فقد خامت الزواج. من 
جهته �سرح ال�سابط �ستيف جاميل: “ لقد اأدى ذلك اإىل 
ان�سغال العديد من اأفراد ال�سرطة لعدة �ساعات دون اأية 
فائدة، وتعطيل العمل يف مغ�سل ال�سيارات اأثناء التحقيق 
يف الواقعة« يذكر باأن الرجل الذي �سيواجه تهمة البلغ 
الكاذب، عرث على خامت زفافه يف نهاية املطاف، وفق ما 

نقل موقع “دبليو جي اإل اإي” االإلكرتوين.

ت�شعينية حتقق اأمنيتها .. بدخول ال�شجن 
متكنت بريطانية ت�سعينية من حتقيق اأمنيتها االأخرية، 
واأ�سبعت  حياتها،  يف  االأوىل  للمرة  عليها  القب�س  بعد 
الرغبة التي تراودها منذ زمن طويل.  ومل ي�سبق جلو�سي 
عليها،  القب�س  ي�ستدعي  مييا  ارتييكيياب  عيياميياً،   93 بيييريد 
ال�سرطة  �سباط  و�سع  عندما  عييارميية،  ب�سعادة  و�سعرت 
املحلي.  ال�سرطة  مركز  اإىل  واقتادوها  يديها،  يف  القيود 
وتقول بام �سميث، حفيدة ال�سيدة بريد، اإن جدتها حققت 
اأمنيتها بالقب�س عليها قبل فوات االأوان. وقالت بام على 
تويرت “�سكراً لل�سرطة على اعتقال جدتي جو�سي اليوم، 
93 عاماً، وبداأت �سحتها تتداعى،  فهي تبلغ من العمر 
�سكراً  االأوان.  فييوات  قبل  عليها  يمُقب�س  اأن  اأرادت  لذلك 
الت�سعينية  �سابطان  واتهم  االأخيييرية«.  اأمنيتها  لتحقيق 
بال�سرقة، واقتاداها اإىل ق�سم ال�سرطة، وبدل و�سعها يف 
�سيافتها،  واأح�سنوا  والكعك  ال�ساي  لها  قدمل  الزنزانة، 

بح�سب موقع كانوي االإلكرتوين.

غر�ص اأ�شابعه يف عني حبيبته 
�سب بطل كمال اأج�سام جام غ�سبه على حبيبته، وانهال 
اإعجابها  ب�سبب  عينيها،  يف  اأ�سابعه  وغر�س  �سرباً  عليها 
مبيينيي�ييسييور عييلييى مييوقييع فييييي�ييس بييييوك.  وا�ييسييتييمييعييت حمكمة 
كانرتبريي الربيطانية، لتفا�سيل اعتداء داين بريدجز 
وقال   .2018 اأكتوبر )ت�سرين االأول(  على حبيبته، يف 
تقرير ال�سرطة، اإن بريدجز غ�سب، بعد اإعجاب حبيبته 
مبن�سور اأحد اأ�سدقائها على في�س بوك، بح�سب �سحيفة 
مريور الربيطانية. وبعد ال�سرب حب�سها، ملنع االأ�سدقاء 
واأفراد االأ�سرة، من م�ساهدة اآثار ال�سرب الوح�سي عليها، 
التي  �سديقاتها  اإحييدى  مع  التوا�سل  من  متكنت  لكنها 

اأبلغت ال�سرطة.

يرتدي ملب�ص من القرن التا�شع ع�شر
قرر رجل بريطاين جتنب ارتداء االأزياء احلديثة، وا�ستبدالها مبلب�س من القرن التا�سع ع�سر.  قام زاك بين�سنت 
)25 عاماً(، باإحراق اآخر بنطال جينز ميلكه عندما كان يف الرابعة ع�سرة من عمره  ومنذ ذلك احلن بداأ بارتداء 

ملب�س رجل نبيل من القرن التا�سع ع�سر.
ومل يقت�سر بين�سنت على ارتداء امللب�س التاريخية، بل بداأ بت�سميم اأزياء لع�ساق التاريخ الذين يرغبون يف ارتداء 

اأزياء تعود للقرون املا�سية. 
وعلق بين�سنت على جتربته قائًل، اإن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ي�سعر بها بالراحة اأثناء خروجه من املنزل. 

واأ�ساف “قد يكون هذا اأمراً غريباً، ولكنني اأحب ما اأقوم به، واأنا اأفعل ذلك من اأجل متعتي ال�سخ�سية«.
يذكر باأن بن�سنت بداأ بارتداء بدالت موؤلفة من ثلث قطع يف بداية االأمر، ولكنه بداأ بارتداء امللب�س التاريخية 

يف وقت الحق. 
وتتاألف امللب�س التي يرتديها ال�ساب، من معطف طويل، وزوجاً من االأحذية اجللدية الطويلة، و�سدرية و�سرتة 
اأنهم عادة ما  اإال  اأن النا�س غالباً ما يتوقفون يف ال�سارع ويحدقون باأزياء ال�ساب،  بذيل خلفي طويل.  ورغم من 

يكونون لطفاء، ويعمد بع�سهم اللتقاط ال�سور معه، وفق ما نقل موقع “اوديتي �سنرتال” االإلكرتوين.   
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تقتل طفلها باأمر من ال�شيطان
ادعت اأمريكية متهمة بقتل طفلها البالغ من العمر 8 �سنوات، 
واعتقلت  اليي�ييسيييييطييان.   ميين  بيياأميير  اأقييدمييت على جرميتها  اأنييهييا 
ال�سرطة يف تك�سا�س تي�سا �سان�سيز بعد  العثور على جثة الطفل 
مذكرة  وقالت  العمد.  بالقتل  واتهمتها  بينا،  ال  دي  جيوفاين 
ال�سياطن  اأن  اأقربائها  الأحييد  اأو�سحت  الييوالييدة  اإن  التوقيف 
على  ي�ساحمها  اأن  ميينييه  وطييلييبييت  بييابيينييهييا،  بالت�سحية  اأميييروهيييا 
فعلتها، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية. واعتقلت �سان�سيز 
يف العام املا�سي، بعد مقاومة االعتقال واالعتداء على موظف 
حكومي، بعد تعنيفها طفلها، ونقلت اإىل م�سح عقلي للعلج. 
ا�ستجوب م�سوؤولو اخلدمات االجتماعية الطفل، قال  وعندما 
اإن اأمه عظيمة، ما اأدى اإىل اإغلق الق�سية،يف ومل يتوقع اأحد 

اأن تقدم االأم على قتل طفلها الحقاً. 

عاملة مقهى تب�شق بوجه ابن ترامب
ابيين الرئي�س االأمييريييكييي دونييالييد ترامب،  تييرامييب،  اإييييرك  �سرح 
اأن عاملة م�سروبات يف مقهى ليلي مبدينة �سيكاغو ب�سقت يف 

وجهه، ومت اعتقالها من قبل رجال االأمن.
عمل  كييان  “لقد  “بريبارت”:  ل�سحيفة  تييرامييب  اإرييييك  وقييال 
مثريا لل�سمئزاز ملراأة تعاين بو�سوح من م�ساكل يف االنفعال«.

والده  يعار�سون  الذين  الدميقراطين،  ترامب  اإريييك  واتهم 
موؤيدي هذا احلزب  اأن  اإىل  ، م�سريا  بالهجوم  ترامب،  دونالد 
كان  “اإذا  الرئي�س:  جنييل  وتييابييع  جيييدا«.  قليلة  ثقافة  “لديهم 
هذا  فيياإن  النا�س،  على  يب�سق  اأنييه  لييدرجيية  مري�س  مييا  �سخ�س 
يوؤكد فقط على احلالة غري ال�سحية والياأ�س، واأي�سا يدل على 
اأننا نربح«. اأكدت ال�سركة �ساحبة املقهى اأنها حتقق يف احلادث 
الدعوات  ال�سركة  ورف�ست  موؤقتا.  العمل  عن  ال�سابة  واأوقفت 
م�سرية  املقهى،  الإغيييلق  التوا�سل  مييواقييع  على  انت�سرت  التي 
اأكدت فيه  اإىل �سخافة ما يحدث يف ال�سيا�سة. يف الوقت الذي 
اأي ظرف من  الزبائن حتت  الب�سق على  “ممنوع  اأنه  ال�سركة 

الظروف.

اإيطاليا تفجر »ج�شر الكارثة«
بتفجري  االإيطالية  ال�سلطات  يومقيام  فيديو،  مقطع  اأظييهيير 
برجن من ج�سر انهار يف مدينة جنوة قبل اأ�سهر واأدى اإىل وقوع 
الع�سرات من القتلى. وكان اجل�سر قد �سهد انهيارا مفاجئا، يف 
واأثارت  �سخ�سا،   43 مقتل  عن  اأ�سفر  مما  املا�سي،  اأغ�سط�س 

الكارثة انتقادات �سديدة لل�سلطات، وفق ما نقلت رويرتز.
املواد  ميين  كيييييلييوغييرام   500 يييقييارب  مييا  املهند�سون  وا�ييسييتييخييدم 
بي”موراندي”،  املعروف  اجل�سر  برجي  تفجري  الأجل  املتفجرة 
األييف طيين ميين ال�سلب وميييواد البناء،   40 املييييياه على  ومت ر�ييس 

تفاديا لت�ساعد �سحب كبرية من الغبار فوق املدينة.
ومت اإخلء 3400 من ال�سكان الذين يقيمون يف املنطقة، ومن 
املرتقب اأن يجري ال�سماح لهم بالعودة اإىل بيوتهم على ال�ساعة 
ج�سر  هييدم  اأ�سغال  بييداأت  املا�سي،  فرباير  ويف  م�ساًء.  العا�سرة 
“موراندي” الذي اأدى انهياره اإىل وقوع ع�سرات ال�سيارات من 
ارتفاع ي�سل اإىل خم�سن مرتا، و�سيقام ج�سر جديد يف املوقع 

نف�سه.
 كيت وال�س  خلل ح�سورها »Love Above All Ball« يف مدينة نيويورك. »ا ف ب«

اإيلتون جون 
يهاجم بوتني  

اإيلتون  الييربيييطيياين  املييغيينييي  قيييال 
جيييييون اإنييييييه �ييسييعيير بيييا�يييسيييتييييييياء من 
تييي�يييسيييرييييح اليييرئييييييي�يييس اليييرو�يييسيييي 
قييال فيه  الييذي  فلدميري بوتن 
اأ�سبحت  الييليييييربالييييية  الييقيييييم  اإن 
غالبية  ورفييي�يييسيييتيييهيييا  “بالية” 

ال�سعوب يف الدول الغربية.
ميييقيييابيييلييية مع  بيييوتييييييين يف  وقيييييييال 
اإن  تيياميييز  فيياييينييانيي�ييسييال  �سحيفة 
اأجنيل  االأملييانييييييييييييييييييييييية  امليي�ييسييتيي�ييسييارة 
�سيا�سة  بتبنيها  اأخييطيياأت  مريكل 
ليييييييربالييييييية جتييييياه اليييهيييجيييرة من 

ال�سرق االأو�سط.
الفكرة  املقابلة”  بوتن يف  وقييال 
اأنه  م�سبقا  تفرت�س  الليربالية 
يييتييعيين فعله.  مييييا  هييينييياك  لييييي�ييس 
يقتلوا  اأن  مييييكييين  املييييهيييياجييييرون 
عقاب  دون  ويغت�سبوا  وييينييهييبييوا 
حقوقهم  حيييميييايييية  ييييجيييب  الأنيييييييه 

كمهاجرين. 
اأي  احلييقييييييييييييييييييييوق؟  هييييييذه  هيييي  ميييا 
لها  ييييكيييون  واأن  بييييد  ال  جيييرميييية 

عقابها.
الليربالية  الفكرة  فيياإن  »ولييذلييك 
ت�سادمت  ولقد  بالية.  اأ�سبحت 
ال�ساحقة  االأغلبية  م�سالح  مييع 

من ال�سعوب«.
وقال جون يف بيان �سدر اجلمعة 
�سعر  اإنييييييه  بيييوتييين  اإىل  ووجييييهييييه 
التي  الت�سريحات  ميين  با�ستياء 

وردت يف املقابلة.

يورو غرامة ارتداء   250
البكيني يف اإيطاليا

ليي�ييسييائييحيية يف  اأ�ييسييبييح حييمييام �سم�س 
الثمن،  بيياهييظ  الييبيينييدقييييية  مييدييينيية 
ليييغيييرامييية كبرية  تييعيير�ييسييت  حيييييييث 
الرتدائها مايوه بيكيني يف املدينة 

ال�سياحية االإيطالية.
وا�ييسييطييرت امليييييراأة الييكيينييدييية )23 
ييييييورو   250 دفيييييييع  اإىل  عييييياميييييا( 
بعدما  اأمريكي(  دوالر  )5ر284 
يف  ملب�سها  تخلع  وهييي  �سبطت 
بابادوبويل،  جييييياردييينييي  حيييدائيييق 
حيي�ييسييبييمييا ذكييييييرت وكيييياليييية االأنييييبيييياء 
تعر�س  ميييع  “ان�سا”  االإيييطييالييييية 

البلد ملوجة �سديدة احلرارة.
ارتييييداء ملب�س  اأنيييه يحظر  يييذكيير 
ال�سدر  عيياري  مييايييوه  اأو  ال�سباحة 
العامة  االأمييييياكييييين  يف  لييليي�ييسيييييدات 
اأثناء  واأي�سا  العام  النقل  وو�سائل 

قيادة ال�سيارات.

ال�سح�سية  ال�سور  التقاط  اأن  درا�سة حديثة  اأظهرت 
“�سيلفي” التي اأحدثت �سخبا عامليا يف العقد االأخري 
قتلت اأكرث من خم�سة اأ�سعاف عدد االأ�سخا�س الذين 

التهمتهم اأ�سماك القر�س.
وذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية اأن عدد قتلى 
الهواتف  اأ�ييسييبييحييت  بييعييدمييا  عيييام  كييل  تييزايييد  ال�سيلفي 
ال�سيلفي”  “ع�سا  واأ�سبحت  تييطييورا،  اأكيييرث  الييذكييييية 
التقاط  يريدون  الذين  للأ�سخا�س  م�ساعدا  عامل 
�سور الأنف�سهم، مما يدفعهم اإىل حتمل خماطر اأكرب 

للح�سول على اللقطة املثالية.
ووفقا ملجلة طب االأ�سرة والرعاية االأولية يف الهند، 
فاإنه يف الفرتة  بن اأكتوبر 2011 ونوفمرب 2017، 
تل 259 �سخ�سا على االأقل يف جميع اأنحاء العامل  قمُ
�سخ�سا  بي50  مقارنة  وذلييك  �سيلفي،  التقاط  اأثيينيياء 
نف�س  يف  القر�س  اأ�سماك  هجمات  ب�سبب  قتلوا  فقط 

الفرتة.

وتيياأتييي هيييذه االإحيي�ييسييائييييية بييعييد ييييوم ميين حتيييول �سابة 
برحلة  تقوم  كانت  كاليفورنيا،  والييية  ميين  اأمريكية 
وليمة  اإىل  الباهاما،  جييزر  اإىل  اأ�سرتها  مع  �سياحية 

الأ�سماك القر�س.
وقال نائب مفو�س �سرطة الباهاما امللكية، بول رول، 
العمر  من  البالغة  ليند�سي،  جييوردان  االأمريكية  اإن 
21 عاما، تعر�ست لهجوم �سنته 3 اأ�سماك قر�س من 

ف�سيلة “القر�س النمر” اأثناء الغو�س يف املنطقة.
االأكرث  هن  الن�ساء  فيياإن  الهندية،  الدرا�سة  وبح�سب 
عر�سة  االأكيييرث  هييم  الييرجييال  لكن  لل�سيلفي،  التقاطا 
للمخاطر، حيث ي�سكلون ثلثة اأرباع وفيات ال�سيلفي، 
اأو  ال�سقوط  اأو  اأو احليييوادث  الييغييرق  �ييسييواء يف حييياالت 

حوادث اإطلق النار.
الذين  االأ�سخا�س  لعدد  قيا�سيا  رقما  الهند  ومتتلك 
159 وفاة  بت�سجيل  اأنف�سهم،  اأثناء ت�سوير  ميوتون 

حتى االآن.

»وح�ص ال�شيلفي«
 اأكرث فتكا من اأ�شماك القر�ص

براديل كوبر واإيرينا �شايك يف حالة حرب 
بعد فرتة ق�سرية على اإعلن اإنف�سالهما والذي مّت ب�سكل ودي كما قيل ومن 
دون اي خلفات، يبدو اأن هذا االأمر مل ي�ستمر طويًل، حيث ك�سف م�سدر 
مقّرب من املمثل العاملي  براديل كوبر  وخطيبته ال�سابقة عار�سة االزياء العاملية  

اإيرينا �سايك  اأنهما بداآ �سراعاً جديداً على ح�سانة اإبنتهما الوحيدة.
االثنان حالًيا يف حالة حرب،  يعي�س  الربيطانية  “ذا �سن”  وبح�سب �سحيفة 
على ح�سانة ابنتهما، خا�سًة اأن اإيرينا �سوف تنتقل اإىل نيويورك، بينما �سيظل 

براديل يف لو�س اأجنلو�س، من اأجل متابعة اأعماله الفنية.
بلو�س  منزلها  يف  بييالييراحيية،  اأبيييًدا  اإيييرييينييا  ت�سعر  لل�سحيفة:”مل  امل�سدر  وقيييال 
اأجنلو�س، خا�سًة الأن والدة براديل كانت تعي�س فيه؛ ما ت�سبب يف توتر االأجواء”، 
واأ�ساف: “ال يزال يجري مناق�سة ما �سيكون يف �سالح ليا، حيث يحاول براديل 

ر من اأجل ابنتهما«. واإيرينا التعامل بتح�سّ


