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د�شنت وحدة متكاملة ل�شخ املياه يف �شبوة
الإمارات تزود م�شت�شفى مينيًا 

بـ 655 اإ�شطوانة اأوك�شجني
•• �شبوة -وام:

متكاملة  وح�����دة  الإم��������ارات  دول�����ة  د���ش��ن��ت 
يف  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  امل��ي��اه  ل�شخ 
ن�شاب  مبديرية  ومعربه  ���ش��را  منطقتي 
منها  ي�شتفيد  اليمنية  �شبوة  حمافظة  يف 

اأهايل املنطقتني والقرى املجاورة .
واأكد حميد ال�شام�شي ممثل هيئة الهالل 
الأحمر الإماراتي يف �شبوة اأن هذا امل�شروع 
ياأتي �شمن امل�شاريع احليوية التي ت�شهدف 
اليمن  الإن�����ش��ان��ي��ة يف  الأو�����ش����اع  حت�����ش��ني 
ال�شكان  ب�����ش��ورة ع��ام��ة وت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��اة 
ملواجهة  التحتية  البنية  م�����ش��اري��ع  ودع���م 

الظروف ال�شعبة التي يعي�شونها.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى زودت دول�����ة الإم������ارات 
العام  الن�شر  م�شت�شفى  املتحدة  العربية 
ا�شطوانة   295 ب����  ال�����ش��ال��ع  مب��ح��اف��ظ��ة 
ال��ث��ال��ث��ة خ����الل العام  ل��ل��م��رة  اأوك�����ش��ج��ني 
ا�شطوانات  ت�شليم  ع��ل��ى  اأ���ش��رف  احل����ايل. 
الماراتي«  الأح��م��ر  »ال��ه��الل  الأوك�شجني 
ال��ذي عرب  العفيف  نبيل  املحافظة  ووكيل 
الإم��ارات على اهتمامها  عن �شكره لدولة 
ال�شالع  يف  الوحيد  كونه  امل�شت�شفى  بدعم 
كل  من  واجلرحى  املر�شى  ي�شتقبل  ال��ذي 

مديريات املحافظة.    )التفا�شيل �ص2(
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حمدان بن زايد يطلع على الرتتيبات اجلارية 
لتنفيذ عدد من امل�شاريع التنموية يف جزر القمر

•• اأبوظبي- وام: 

اأجرى �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
بوفد  هاتفيا  ات�شال  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  رئي�ص  الظفرة 
الهالل الأحمر الإماراتي املتواجد حاليا يف جزر القمر ملتابعة امل�شاريع 
التنموية التي يجري تنفيذها بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
ال�شمو  �شاحب  واأوام���ر  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة.
واطلع �شموه خالل الت�شال بعبيد رحمت البلو�شي رئي�ص وفد الهيئة 
ال��وف��د، ووق��ف �شموه على ال���ش��ت��ع��دادات اجلارية  اأع�����ش��اء  اأح���وال  على 
جزر  يف  الر�شيدة  القيادة  بها  وجهت  التي  التنموية  امل�شاريع  لتنفيذ 

القمر بقيمة 10 ماليني دولر.                         )التفا�شيل �ص2(

اإطالق دفعة جديدة من امل�شرعات احلكومية بال�شراكة مع االحتاد الن�شائي 
فاطمة بنت مبارك : امل�شرعات احلكومية خطوة 
اإيجابية نحو ا�شت�شراف م�شتقبل املراأة الإماراتية

•• اأبوظبي - وام:

العام  الن�شائي  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحت��اد  اأك��دت �شمو 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�شة 
الوزارات  فيها  ت�شارك  التي  احلكومية  امل�شرعات  اأن  الأ�شرية  التنمية 
والقطاع  امل���دين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  واملحلية  الحت��ادي��ة  واملوؤ�ش�شات 

اخلا�ص تعد خطوة اإيجابية نحو ا�شت�شراف م�شتقبل املراأة الإماراتية.
)التفا�شيل �ص3(
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�شوريون يفت�شون عن اأحياء حتت الأنقا�ص عقب غارة يف اإدلب  

االإرياين: غريفيث جتاهل اإعدام 30 معتقاًل يف ال�شجون احلوثية

األغام احلوثي حت�شد ع�شرات ال�شحايا باحلديدة

امللي�شيات احلوثية تزرع الألغام يف املناطق ال�شكنية باحلديدة

زعيم ميلي�شيات حزب اهلل يعلن تقلي�ص وجوده يف �شوريا

مقتل نازحني بينهم اأطفال يف غارات على اإدلب
ع�شرات القتلى يف ا�شتهداف فندق بجنوب ال�شومال

•• مقدي�شو-رويرتز:

قال رئي�ص ولية جوبا لند اأحمد حممد مادوبي اأم�ص 
بينهم مواطنون من  �شخ�شا،   26 قتلوا  اإن م�شلحني 
كينيا والوليات املتحدة وتنزانيا اإىل جانب بريطاين، 
ال�شاحلية  كي�شمايو  مدينة  يف  ف��ن��دق  اق��ت��ح��ام  خ��الل 
بجنوب ال�شومال، يف اأعنف هجوم ت�شهده املدينة منذ 

طرد م�شلحي حركة ال�شباب منها يف عام 2012.
وق��ال��ت ال�����ش��رط��ة اإن ���ش��ي��ارة م��ل��غ��وم��ة ان��ف��ج��رت عند 
الفندق بينما كان �شيوخ قبائل ون��واب جمتمعني فيه 

م�شاء اأم�ص الول ثم اقتحمه ثالثة من امل�شلحني.
اإن  ل��روي��رز  ال�شرطة حممد عبدي  ال��رائ��د يف  وق��ال 

قوات الأمن ا�شتغرقت 11 �شاعة لإنهاء الهجوم.
وذكر مادوبي يف بيان اأن مر�شحا رئا�شيا يف النتخابات 
املحلية التي جترى يف اأغ�شط�ص اآب لقى حتفه اأي�شا يف 
الهجوم. ووردت اأنباء عن مقتل �شحفيني اثنني على 

الأقل وموظف يف وكالة تابعة لالأمم املتحدة اأي�شا.

املرتبطة  املت�شددة  ال�شومالية  ال�شباب  حركة  واأعلنت 
ال��ق��اع��دة، وال��ت��ي حت��اول الإط��اح��ة باحلكومة  بتنظيم 
ال�شعيفة املدعومة من الأمم املتحدة، م�شوؤوليتها عن 
الهجوم. وقال عبد العزيز اأبو م�شعب املتحدث با�شم 
 30 قتلوا  املقاتلني  اإن  للحركة  الع�شكرية  العمليات 

�شخ�شا كما لقي اأربعة من مقاتلي احلركة حتفهم.
وعادة ما تعلن حركة ال�شباب وامل�شوؤولون احلكوميون 

اأعدادا خمتلفة ل�شحايا الهجمات.
القتلى  بني  من  اأن  لند  جوبا  رئي�ص  مادوبي  واأو�شح 
وثالثة  اثنني  واأمريكيني  وبريطانيا  كينيني  ثالثة 

تنزانيني.
�شورية  ا�شمه  لن��د  جلوبا  رئا�شي  مر�شح  »ك��ان  وق��ال 
من بني القتلى اأي�شا. هاجم اأربعة م�شلحني الفندق. 
امللغومة،  ال�شيارة  فجر  ال��ذي  النتحاري  كان  اأحدهم 
وق��ت��ل اث��ن��ان ب��ال��ر���ش��ا���ص واع��ت��ق��ل��ت ق���وات اأم���ن جوبا 
لند اأحدهم حيا«. واأ�شاف اأن 56 �شخ�شا اأ�شيبوا يف 

الهجوم بينهم �شينيان.

•• بريوت-وكاالت:

اهلل  ح��زب  ميلي�شيات  زع��ي��م  اأع��ل��ن 
اأن���ه  ن�����ش��ر اهلل،  ال��ل��ب��ن��اين ح�����ش��ن 
قل�ص قواته يف �شوريا، بعدما خفت 
حدة القتال، على الرغم من اأنه ل 
يزال لديه مقاتلني يف جميع اأنحاء 

البالد.
م��ق��اب��ل��ة مع  اهلل، يف  ن�����ش��ر  وق�����ال 
ت��ل��ف��زي��ون امل��ن��ار ال��ت��اب��ع ل���ه: لي�ص 
اأخليناها  �شوريا  يف  مناطق  هناك 
اأن تبقى  داع���ي  ل��ك��ن ل  ب��ال��ك��ام��ل، 
الأع�������داد ه���ي ن��ف�����ش��ه��ا... م���ا زلنا 
موجودين يف كل الأماكن التي كنا 
فيها يف �شوريا، لكن قل�شنا القوات 

مبا يحتاجه الو�شع احلايل.
ويرى ن�شر اهلل اأن اجلي�ص ال�شوري 
وهو  كبري،  ب�شكل  عافيته  ا�شتعاد 

وجد اأنه اليوم لي�ص بحاجة اإلينا.
واإعادة  انت�شار،  باإعادة  قمنا  وتابع 
اإذا دعت احلاجة  متو�شع، م�شيفا 

لعودة كل من كان هناك �شيعود.
ثمانية  على  يزيد  م��ا  م��رور  وبعد 
اأعوام على بدء احلرب، �شار النفوذ 
الوليات  ب��ني  مق�شما  ���ش��وري��ا  يف 

دعـــــوة اأممـــيـــة لــ�ــشــمــان 
اخلليج يف  ــة  ــاح امل ــة  حــري

•• نيويورك-وكاالت:

دع��ا الأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة، 
الدول  جميع  غوتريي�ص،  اأنطونيو 
منطقة  يف  امل��الح��ة  حرية  ل�شمان 
حق،  فرحان  اأف��اد  ح�شبما  اخلليج، 

نائب املتحدث الر�شمي با�شمه.
العام  اإن دع���وة الأم����ني  وق���ال ح��ق 
كانت وا�شحة جدا، فقد دعا جميع 
الدول اإىل �شمان حرية املالحة يف 
كل مكان، مبا يف ذلك م�شيق هرمز. 
يريد  غوتريي�ص  اأن  اأ�شاف  كذلك 
ال��دول ت�شعى  اأن جميع  التاأكد من 
منطقة  يف  الت�شعيد  خف�ص  اإىل 
اأي خ��ط��وات من  وت��ت��ف��ادى  اخلليج 
�شاأنها اأن تقود م�شتقبال اإىل مزيد 

من التوتر.
ي��اأت��ي ذل���ك يف ظ��ل ارت���ف���اع التوتر 
اململكة  اأع���ل���ن���ت  ح��ي��ث  ب��امل��ن��ط��ق��ة، 
ق��ط��ع��ة بحرية  اإر���ش��ال��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
بعد  ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  اإىل  ث��ان��ي��ة 
اإي��ران احتجاز ناقلة نفط  حماولة 

بريطانية.

اأرب���ع���ة اأط���ف���ال مم��ن ف����روا، خالل 
بلدتهم  م���ن  امل��ا���ش��ي��ة،  الأ���ش��اب��ي��ع 
ال�شمايل،  ريف حماة  اللطامنة يف 
وال�شتباكات  الق�شف  ج���راء  م��ن 

امل�شتمرة.
�شباح  امل�شتمر،  الق�شف  وت�شبب 
الأح������������د، مب���ق���ت���ل م�������دين واح�����د 
وزوج��ت��ه احل��ام��ل واإ���ش��اب��ة ع�شرة 
اآخ��ري��ن ب��ج��روح يف ب��ل��دة كفريا يف 
اإدل��ب، وفق ما نقلت فران�ص  �شرق 

بر�ص.
ح�شيلة  ارت����ف����اع  امل���ر����ش���د  ورج�����ح 
جرحى  وج��ود  اإىل  بالنظر  القتلى 

يف حالت خطرة.
وت���اأت���ي ال����غ����ارات اجل���دي���دة غ���داة 
على  الق�شف  يف  13 مدنياً  مقتل 
يف  قتلوا  ث��الث��ة  وبينهم  املنطقة، 
املحافظة  م���رك���ز  اإدل�������ب،  م��دي��ن��ة 
ومعقل هيئة حترير ال�شام )جبهة 
املوؤ�ش�شات  ومقر  �شابقاً(  الن�شرة 

والإدارات املنبثقة عنها.
ُت�شتهدف  التي  الأوىل  امل��رة  وه��ذه 
الت�شعيد  خ�����الل  امل���دي���ن���ة  ف��ي��ه��ا 
الق�شف  اقت�شر  ب��ع��دم��ا  الأخ����ري، 

�شابقاً على اأطرافها.

املتحدة ورو�شيا وتركيا واإيران.
ال�شوري  امل��ر���ش��د  ق���ال  ذل����ك،  اإىل 
ال�شبت،  ي����وم  الإن�������ش���ان،  حل���ق���وق 
بينهم  ن���ازح���ني  م��دن��ي��ني   10 اإن 
ُق���ت���ل���وا، يف ق�����ش��ف جوي  اأط����ف����ال، 
اإدلب  حمافظة  ي�شتهدف  م�شتمر 

يف �شمال غرب �شوريا.
اإدلب ومناطق  وتتعّر�ص حمافظة 

حم���اذي���ة ل��ه��ا؛ ح��ي��ث ي��ع��ي�����ص نحو 
لت�شعيد  ن�����ش��م��ة،  م��الي��ني  ث��الث��ة 
والرو�شي  ال�������ش���وري  ال��ق�����ش��ف  يف 
منذ اأكرث من �شهرين، تزامنا مع 
معارك عنيفة تركز يف ريف حماة 

ال�شمايل.
واأورد املر�شد ال�شوري اأن الطائرات 
وحليفتها  النظام  لقوات  احلربية 

مناطق  ا�شتهداف  توا�شل  رو�شيا 
اجل��ن��وب��ي، م�شرياً  اإدل����ب  ري���ف  يف 
طال   ال��رو���ش��ي  “الق�شف  اأن  اإىل 
جتمعاً للنازحني قرب مدينة خان 
�شيخون، بعد منت�شف ليل اجلمعة 

ال�شبت.
واأدت ال�شربات، وفق امل�شدر نف�شه، 
بينهم  مدنيني  ثمانية  مقتل  اإىل 

»عامة اجلودة الإماراتية« تلقى انت�شارا عامليا
•• دبي -وام:

اأعلنت اجلهات والهياآت اخلليجية والعربية املخت�شة باملقايي�ص واملوا�شفات انها تدر�ص 
النموذج الإماراتي »عالمة اجلودة الإماراتية«، بعد اأن حقق جناحاً لفتاً يف �شبط جودة 

خمرجات خطوط الإنتاج، �شواء على �شعيد قطاع الأغذية اأو الأجهزة الكهربائية.
وقال �شعادة عبد اهلل عبد القادر املعيني، مدير عام هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�ص 
اجلودة  »ع��الم��ة  مبنحهم  وامل���زودي���ن  باملنتجني  الهيئة  اح��ت��ف��ال  خ��الل  »م��وا���ش��ف��ات« 
الإماراتية«، يف دبي اإن النموذج الإماراتي يف تطبيق هذه املنظومة، خ�شع للعديد من 
املقارنات املعيارية يف اململكة العربية ال�شعودية، و�شلطنة عمان، ودولة الكويت، من حيث 
نظام ومتطلبات احل�شول على العالمة، وقد اأثبت جناحاً لفتاً دفع الهيئات واملنظمات 

اخلليجية والعربية اإىل التو�شية بتبني النموذج الإماراتي على امل�شتوى الإقليمي.
ا�شت�شراف  ا�شتطاعت  التي  الإم���ارات،  دول��ة  لقيادة  الثاقبة  الروؤية  على  �شعادته  و�شدد 
التحولت  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  ن��ح��و  جميعها  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ه��ود  ووج��ه��ت  م��ب��ك��راً،  امل�شتقبل 
القت�شادية العاملية، واأن تكون دولة الإمارات يف قلب هذه التحولت، وهو ما تعمل يف 
�شوئه هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�ص »موا�شفات« وجميع فرق عمل احلكومة 

الحتادية، �شمن م�شتهدفات الأجندة الوطنية 2021.         )التفا�شيل �ص27(

•• عوا�شم-وكاالت:

ميلي�شيات  زرعتها  التي  الألغام  ت�شببت 
مبحافظة  امل�����ش��ن��ئ  ق���ري���ة  يف  احل���وث���ي 
واإ�شابة  �شخ�شاً   22 مبقتل  احلديدة، 

الع�شرات بجروح متنوعة.
كما اأ�شاف مرا�شل العربية اأن امليلي�شيا 
الفردية  الأل��غ��ام  زرع  اإىل  اأي�شا  عمدت 
الألغام  وك��ذل��ك  امل��واط��ن��ني،  م��ن��ازل  يف 
امل�����ش��ادة ل��ل��دروع يف ك��ل م��ك��ان، حتى يف 

املقربة.
ي�شار اإىل اأن امليلي�شيات كانت قد جعلت 
ع�شكرية  م��ن��ط��ق��ة  امل�����ش��ن��ئ  ق���ري���ة  م���ن 

حمظورة.
اأن  اليمنية،  احلكومة  اأك��دت  ذل��ك،  اإىل 
معتقاًل   30 ع��ن  ل���الإف���راج  م�شاعيها 
ال�شجون  يف  ب������الإع������دام  حم���ك���وم���ني 
احل��وث��ي��ة مل جت��د اأي ت��ع��اون م��ن قبل 
مارتن  لليمن  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ب��ع��وث 

غريفيث.
وق�����ال وزي�����ر الإع�������الم ال��ي��م��ن��ي معمر 
الإري���������������اين، وف�������ق ����ش���ح���ي���ف���ة ع���ك���اظ 
ال�����ش��ع��ودي��ة: ه��ن��اك م�����ش��اع ب��ذل��ت على 
وجه ال�شرعة من قبل احلكومة يف هذه 
الدويل  املجتمع  الق�شية، حيث طالبنا 
ب�����ش��رع��ة ال��ت��دخ��ل لإن���ق���اذ امل��ع��ت��ق��ل��ني يف 
من  املدعومة  احل��وث��ي  جماعة  �شجون 

اأو  ب��اأي قوانني  التي ل تعرف  اإي���ران، 
اأعراف دولية.

جتاوب  اأي  نتلق  مل  ل��الأ���ش��ف  واأ����ش���اف 
اإدان����ة جت���اه م��ا ج���رى لهوؤلء  اأو ح��ت��ى 
من  تفاعل  اأي  نلم�ص  مل  بل  املعتقلني، 
ق��ب��ل امل��ب��ع��وث ال�����دويل ل��ل��ي��م��ن مارتن 

غريفيث يف هذا ال�شدد.
العا�شمة  يف  اجلزائية  املحكمة  وكانت 

احلوثيني،  ل�شيطرة  اخلا�شعة  �شنعاء، 
باإعدام  حكماً  املا�شي  الثالثاء  اأ�شدرت 
املدنيني  املعتقلني  م��ن  خمتطفاً   30
اتفاق  �شملهم  الذين  �شجونها، ومن  يف 
ال�شرعية  احلكومة  مع  الأ�شرى  تبادل 
ا�شتوكهومل الذي رعته الأمم  يف اتفاق 
الأول(  دي�����ش��م��رب)ك��ان��ون  يف  امل��ت��ح��دة 

املا�شي.

العفو  اأك������دت م��ن��ظ��م��ة  وم����ن ج��ه��ت��ه��ا، 
اأ�شدرتها  ال��ت��ي  الأح���ك���ام  اأن  ال��دول��ي��ة، 
 30 على  النقالبية  احلوثي  ميلي�شيا 
اأكادميياً و�شيا�شياً مينياً معتقلني لديها 
بالعدالة،  ا�شتهزاًء  تعد  �شنوات   3 منذ 
اأداة  اإىل  الق�شاء  حت��ول  على  وت��اأك��ي��داً 
عليها  ت�شيطر  التي  املناطق  يف  للقمع 

امليلي�شيات. 

املفاو�شات ال�شينية االأمريكية:
هل �شتهزم اإمرباطورية الو�شط ترامب؟

•• الفجر- جان بيري فيكيت- ترجمة خرية ال�شيباين 

امل��ح��ادث��ات ال��ت��ج��اري��ة ب��ني ال�����ش��ني وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة مب��ث��اب��ة تربيع 
الدوائر لأن هناك دائما ق�شايا مبدئية تعتربها احلكومتان غري قابلة 

للتفاو�ص.
احلقيقيني  الفقهاء  لكن  ال�شني،  يف  القت�شاديني  من  العديد  هناك 
نادرون. لي�ص هناك ما هو اأبعد عن العقلية ال�شينية من الطابع امللزم 
وحدها  هي  القائمة  وال�شلطة  وطنهم،  يف  اأ�شياد  فال�شينيون  لالتفاق، 
التي يحق لها و�شع قواعد جديدة، و�شيكون منافيا لكرامتها اأن يفر�ص 

الغرب عليها جمددا معاهدات غري متكافئة.  )التفا�شيل �ص15(

القاهرة  يف  ليبي  برملاين  وفد 
الليبية ــــــة  الأزم ــبــحــث  ل

•• القاهرة-وكاالت:
وفد  اأم�������ص،  ال���ق���اه���رة،  اإىل  و���ش��ل 
ي�����ش��م ع�����دداً م���ن اأع�������ش���اء جمل�ص 
النواب الليبي للم�شاركة يف اجتماع 
لتقريب  م�شرية  برعاية  ت�شاوري 
وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر، وب��ح��ث ���ش��ب��ل حل 
ويلتقي  ال��راه��ن��ة.  الليبية  الأزم����ة 
رعاية  حت����ت  ال���ل���ي���ب���ي���ون  ال�����ن�����واب 
اللجنة الوطنية املعنية حول ليبيا 
على مدار الأ�شبوع، قيادات �شيا�شية 
امل�����ش��ت��وى لبحث  م�����ش��ري��ة رف��ي��ع��ة 
كيفية اخلروج من الأزمة احلالية.

بعملية  اأمريكي  جندي  مقتل 
اأفغان�شتان يف  احلازم  الدعم 

•• كابول-وكاالت:
التيي  احل��ازم  الدعم  مهمة  اأعلنت 
يف  الأطل�شي  �شمال  حلف  يقودها 
اأمريكي،  جندي  مقتل  اأفغان�شتان، 
ا�شم  ع��ن  الك�شف  يجر  ومل  اأم�����ص. 
تفر�ص  ل�شيا�شة  مراعاة  اجلندي، 
بعد  اإل  الهوية  عن  الإف�شاح  ع��دم 

اإخطار اأقارب ال�شحية.
احلازم،  الدعم  عملية  اإط��الق  ومت 
اإع����الن  ع��ق��ب   ،2015 ي��ن��اي��ر  يف 
الأمريكية  وال��ق��وات  ال��ن��ات��و  حلف 
ع�����ن ن���ه���اي���ة امل�����ه�����ام احل����رب����ي����ة يف 

يف مواجهة االحتجاجات:
هونغ كونغ: �شمت امل�شاهري والنجوم!

•• الفجر - خرية ال�شيباين

يف الوقت الذي اأعلنت فيه الرئي�شة التنفيذية كاري 
املطلوبني  ت�شليم  قانون  م�شروع  وف��اة  الثالثاء،  لم 
هونغ  �شكان  �شوت  ف��اإن   ، للجدل  املثري  ال�شني،  اإىل 
كونغ ا�شتمر يف ال�شراخ لإدانة عنف ال�شرطة، وخيانة 
ال�����ش��ني مل��ب��داأ دول���ة واح����دة، ن��ظ��ام��ان، ال���ذي اأعطى 

منطقتهم احلكم الذاتي الكامل حتى عام 2047.
امل��ط��ال��ب ه���ذا، ه��ن��اك �شوت  وم���ع ذل���ك ، يف �شخب 
الذين  ك��ون��غ  ه��ون��غ  م�شاهري  ���ش��وت  ي�شمع:  ي��ك��اد  ل 
�شمتوا اأمام املواجهة واجلدل. وقد اتخذ عدد قليل 
فقط من الفنانني موقفا، معر�شني اأنف�شهم خلطر 

الطرد النهائي والدائم من امل�شهد الثقايف ال�شيني.
هذا ما حدث للمطربة دني�ص هو، اأيقونة كانتوبوب. 
عام 2014، اأعلنت هذه الخرية دعمها للمظاهرات 

خالل ثورة املظالت، معار�شة التدخل ال�شيني.
)التفا�شيل �ص14(

ترامب.. ل يريد غري الذعان وال�شت�شالم

ديني�ص هو .. دفعت الثمن باهظا
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن زايد يطلع على الرتتيبات اجلارية لتنفيذ عدد من امل�شاريع التنموية يف جزر القمر

كهرباء ومياه دبي حت�شل على �شهادة املعيار الربيطاين يف احلوكمة الفعالة

•• اأبوظبي- وام: 

اأجرى �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئي�ص هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ات�شال هاتفيا بوفد الهالل الأحمر 
الإماراتي املتواجد حاليا يف جزر القمر ملتابعة امل�شاريع التنموية التي يجري 
رئي�ص  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بتوجيهات �شاحب  تنفيذها 
الدولة “حفظه اهلل” واأوامر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
الهيئة  وف��د  رئي�ص  البلو�شي  رحمت  بعبيد  الت�����ش��ال  خ��الل  �شموه  واط��ل��ع 
الوفد، ووقف �شموه على ال�شتعدادات اجلارية لتنفيذ  اأع�شاء  اأح��وال  على 
امل�شاريع التنموية التي وجهت بها القيادة الر�شيدة يف جزر القمر بقيمة 10 

ماليني دولر.
مدار�ص   5 وتاأهيل  وبناء  �شكنية  وح��دة   40 اإن�شاء  امل�شاريع  تلك  وتت�شمن 
اإن�شاء  اىل  بالإ�شافة  الكلى  اأم��را���ص  لعالج  ووح��دة  لالأمومة  مركز  وبناء 

وتوزيع  احليوي  امل�شدر  لهذا  تفتقر  التي  املناطق  يف  املياه  لتوفري  م�شروع 
وامل�شتلزمات  ال�شحية  وال��ط��رود  املحتاجني  على  الغذائية  ال�شالل  اآلف 

املنزلية.
واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأن هذه امل�شاريع تاأتي ا�شتمرارا 
وقيادتها  الإم���ارات  دول��ة  بها  ت�شطلع  التي  والتنموية  الن�شانية  للجهود 
ال��ر���ش��ي��دة يف ج���زر ال��ق��م��ر ان��ط��الق��ا م��ن ال��ت��زام��ه��ا ال�����ش��ادق جت���اه الأ�شقاء 

والأ�شدقاء وحتقيقاً لأغرا�ص التنمية يف جمتمعاتهم.

باتخاذ  الأحمر  الهالل  وفد  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ووج��ه 
كافة التدابري التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف اإجناز امل�شاريع بال�شرعة املطلوبة 
وبال�شورة التي حتقق تطلعات الأ�شقاء يف جزر القمر يف التنمية والإعمار 

واخلدمات الأ�شا�شية التي يحتاجونها.
كما اأكد �شموه اأن دولة الإم��ارات لن تدخر و�شعا يف �شبيل تلبية احتياجات 
العون  م��ن  امل��زي��د  وت��ق��دمي  ك��اف��ة،  التنموية  امل��ج��الت  يف  القمرية  ال�شاحة 

والدعم لل�شرائح ال�شعيفة واملحتاجة.

•• دبي - وام:

للحوكمة  الربيطاين  املعيار  �شهادة  على  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  ح�شلت 
الفعالة /BSi 13500/ كاأول موؤ�ش�شة يف منطقة اخلليج العربي حت�شل 
عليها يف 2019 وذلك للعام الثالث على التوايل وذلك بعد عمليات تدقيق 
�شاملة اأجراها املعهد الربيطاين للمعايري ل�شمان توافق عمليات الهيئة مع 
اأعلى معايري احلوكمة الفعالة. ولدى ت�شلمه �شهادة املعيار الربيطاين قال 
�شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة كهرباء 
العاملية يف  واملمار�شات  املعايري  اأف�شل  وتطبيق  بتبني  الهيئة  اإن  دبي  ومياه 
اإطار روؤية وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
يوؤكد  “رعاه اهلل” ال��ذي  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة  رئي�ص 

�شرورة تطبيق اأعلى معايري احلوكمة الر�شيدة يف العمل احلكومي.

واأ�شاف اأن ح�شول الهيئة على �شهادة املعيار الربيطاين للحوكمة الفعالة /
للعام الثالث على التوايل يوؤكد جناحنا يف تطبيق اأف�شل   /BSi 13500
ممار�شات احلوكمة الفعالة وفق اإطار متكامل ي�شمل جميع اأن�شطة وعمليات 
التعاون  منظمة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  الإر���ش��ادي��ة  الأدل����ة  على  ب��الع��ت��م��اد  الهيئة 
القت�شادي والتنمية اخلا�شة باحلوكمة املوؤ�ش�شية للهيئات احلكومية اإ�شافة 
الربيطاين  املعهد  و�شعها  التي  واملوا�شفات  ال���دويل  البنك  اإر���ش��ادات  اإىل 
اأهداف  حتقيق  يف  ت�شهم  اجلهود  ه��ذه  اأن  اإىل  ..م�شريا  وغريها  للمعايري 
خطة دبي 2021 باأن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة و�شفافة وموثوقة 
عاملياً  رائ��دة  كموؤ�ش�شة  الهيئة  وروؤي��ة  اإدارة مواردها  ومبتكرة يف  وم�شتدامة 
تعتمده  الذي  اأن منوذج احلوكمة  الطاير  �شعادة  واأكد  م�شتدامة ومبتكرة. 
اأن  اإىل  الهيئة بات مثال يحتذى للموؤ�ش�شات على م�شتوى العامل ..م�شريا 
منوذج احلوكمة يف الهيئة يواكب التغريات العاملية املت�شارعة بال�شتناد اإىل 

اأربع ركائز اأ�شا�شية هي الثقة وامل�شاءلة وال�شفافية واملمار�شات العادلة.
تطوير  ل��ق��ط��اع  للرئي�ص  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  �شلمان  ول��ي��د  امل��ه��ن��د���ص  وق���ال 
املوؤ�ش�شات  من  تعد  الهيئة  اإن  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  يف  والتميز  الأعمال 
اخلدماتية الرائدة عامليا يف جمال احلوكمة حيث حتر�ص القيادة العليا على 
واملطابقة يف جميع جمالت عمل  الر�شيدة  اأعلى معايري احلوكمة  تطبيق 
وحتقيق  والإنتاجية  الكفاءة  م�شتويات  تعزيز  يف  اأ�شهم  الذي  الأم��ر  الهيئة 
الهيئة لأف�شل النتائج العاملية وقد اأطلقت الهيئة برنامج �شفراء احلوكمة 
واملطابقة  احلوكمة  اإدارة  يف  الكفاءات  اأف�شل  على  يعتمد  ال��ذي  واملطابقة 
ويعمل هوؤلء ال�شفراء على ن�شر ثقافة ومبادئ احلوكمة الر�شيدة واملطابقة 
الإيجابي  التاأثري  لتحقيق  الهيئة  واأق�شام  اإدارات  جميع  يف  زمالئهم  بني 
خمتلف  على  ح�شولهم  عند  املتعاملني  وجت��رب��ة  الإن��ت��اج��ي��ة  على  املن�شود 

اخلدمات التي تقدمها الهيئة.

حتقيقها  يف  اأ�شهم  الفعالة  احلوكمة  ملمار�شات  الهيئة  تطبيق  اأن  اإىل  ي�شار 
الأوروبية  ال�شركات  نخبة  على  تتفوق  العاملي  امل�شتوى  على  تناف�شية  نتائج 
والأمريكية وجتلى ذلك يف جناح الهيئة يف خف�ص ن�شبة الفاقد يف �شبكات 
اأوروب���ا  يف   7%-6 ن�شبة  م��ع  مقارنة   3.3% اإىل  الكهرباء  وت��وزي��ع  نقل 
والوليات املتحدة الأمريكية كما انخف�شت ن�شبة الفاقد يف �شبكات املياه اإىل 
الهيئة  اإىل حتقيق  اإ�شافة  ال�شمالية  اأمريكا  %15 يف  %6.5 مقارنة مع 
والذي  �شنويا  للمتعامل  املفقودة  الدقائق  معدل  يف  العاملية  النتائج  اأف�شل 
بلغ 2.39 دقيقة مفقودة مقارنة مع 15 دقيقة م�شجلة لدى نخبة �شركات 

الكهرباء يف دول الحتاد الأوروبي.
وج��اءت دول��ة الإم��ارات ممثلة يف هيئة كهرباء ومياه دبي يف املرتبة الأوىل 
 2019 الأعمال  ممار�شة  تقرير  بح�شب  الكهرباء  على  احل�شول  يف  عامليا 

ال�شادر عن البنك الدويل وذلك للعام الثاين على التوايل.

الأعلى لاأمومة والطفولة يطلق املع�شكر ال�شيفي الأول لأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري لاأطفال
•• اأبوظبي- وام: 

اأطلق املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة اأم�ص يف اأبوظبي املع�شكر 
ال�شيفي الأول لأع�شاء املجل�ص ال�شت�شاري لالأطفال والذي ي�شتمر 

حتى 19 يوليو احلايل .
العلى  للمجل�ص  العامة  الأمينة  الفال�شي  عبداهلل  ال��رمي  وقالت 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اإن  والطفولة  لالمومة 
الأعلى لالأمومة والطفولة  املجل�ص  العام رئي�شة  الن�شائي  الحتاد 
هذا  ب��اط��الق  وجهت  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
املع�شكر بهدف تدريب اأع�شاء املجل�ص على عدد من الفنون واملهام 
وترتيبات الجتماعات وا�شتقبال ال�شيوف وزيارة عدد من املوؤ�ش�شات 

واملواقع الراثية يف الدولة .
تعطي  املجل�ص  يطلقها  التي  ال�شيفية  الربامج  جتربة  اأن  وذك��رت 
نتائج طيبة كان اآخرها الربنامج ال�شيفي الناجح يف راأ�ص اخليمة 
ال�شبوع املا�شي وا�شتمر اأربعة اأيام و�شهد اإقبال مكثفا من الأطفال 
حيث تدربوا خالله على الفنون الراثية لوطنهم بهدف الهتمام 

بها والتم�شك بعادات اآبائهم واأجدادهم .
ترتيب  ال��ي��وم  ال�شيفي  املع���شكر  م��ن  الأول  الي����وم  يف  مت  وق����د 
و�ش������ول اأع������شاء املج�����ل�ص ال�شت�ش����اري لالأطفال اإىل مكان املع�شكر 
يف فن�����دق اخل����الدية بال�ص وت�����م تق�ش������يمهم اإىل ل�����جان وتدريبهم 
امل����شاركة يف املع�شكرات  على كيف�����ية ا�شتق����بال ال�ش�����يوف وكي�����فية 
كان  فيما  والجتماعات  اللقاءات  وتنظيم  واملهرجانات  ال�شيفية 

التدريب  ارتياحهم لهذا  اأبدوا  اأع�شاء املجل�ص كبريا حيث  جتاوب 
العملي .

برنامج  تنفيذ  لالطفال  ال�شت�شاري  املجل�ص  اأع�شاء  و�شيوا�شل 
املع�شكر ال�شيفي الأول غدا حيث ي�شمل تدريبات على الربوتوكول 
الراثية  وامل��واق��ع  املجتمعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ع��دد  زي���ارة  وك��ذل��ك 
وال�شتماع اىل حما�شرات كما �شيتم خالل الربنامج عقد الجتماع 

الثالث للمجل�ص ال�شت�شاري لالطفال .
“اأم  ل�شمو  الكبري  وتقديرهم  اعتزازهم  املجل�ص عن  اأع�شاء  وعرب 
المارات” على ما تقدمه من دعم وم�شاندة لهم ولأطفال الدولة 
يف كل ما يحتاجونه وما ي�شاعدهم على العي�ص الكرمي يف حا�شرهم 

وال�شتعداد للم�شتقبل الذي ينتظرهم«.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س مونتينيغرو باليوم الوطني لباده

•• اأبوظبي - وام:

“حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
اهلل”، برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ص ميلو ديوكانوفيت�ص رئي�ص مونتينيغرو 

وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي 

تهنئة اإىل فخامة الرئي�ص ميلو ديوكانوفيت�ص.

•• �شبوة -وام:

د�شنت دولة الإمارات وحدة متكاملة ل�شخ املياه تعمل بالطاقة ال�شم�شية يف 
منطقتي �شرا ومعربة مبديرية ن�شاب يف حمافظة �شبوة اليمنية ي�شتفيد 

منها اأهايل املنطقتني والقرى املجاورة .
اأن  �شبوة  الإماراتي يف  الأحمر  الهالل  ال�شام�شي ممثل هيئة  واأك��د حميد 
هذا امل�شروع ياأتي �شمن امل�شاريع احليوية التي ت�شهدف حت�شني الأو�شاع 
ال�شكان ودعم م�شاريع  ب�شورة عامة وتخفيف معاناة  اليمن  الإن�شانية يف 

البنية التحتية ملواجهة الظروف ال�شعبة التي يعي�شونها.
املياه و ندرتها يف  اإىل �شعي الإم��ارات احلثيث حلل م�شكالت نق�ص  ولفت 

مناطق حمافظة �شبوة التي تعاين �شحا فيها.
من جهته عرب املهند�ص مروان باروي�ص نائب مدير موؤ�ش�شة مياه الريف يف 
�شبوة عن جزيل �شكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة و�شعبا على ما تنفذه 

من م�شاريع لدعم البنية التحتية واخلدمية والإغاثية.
ب���دوره���م ع���رب اأه�����ايل و���ش��ك��ان امل��ن��اط��ق امل�����ش��ت��ف��ي��دة ع���ن خ��ال�����ص �شكرهم 
وتقديرهم لدولة الإمارات العربية املتحدة وذراعها الإن�شانية هيئة الهالل 
الأحمر على اجلهود التي تبذل لتنفيذ م�شاريع خدمية حيوية تخفف من 

معاناتهم.

الإمارات تزود م�شت�شفى ميني بـ 655 
اإ�شطوانة اأوك�شجني

•• ال�شالع -وام:

زودت دولة الإمارات العربية املتحدة م�شت�شفى الن�شر العام مبحافظة ال�شالع ب� 295 اإ�شطوانة اأوك�شجني 
للمرة الثالثة خالل العام احلايل . اأ�شرف على ت�شليم اإ�شطوانات الأوك�شجني “الهالل الأحمر الإماراتي” 
ووكيل املحافظة نبيل العفيف الذي عرب عن �شكره لدولة الإمارات على اهتمامها بدعم امل�شت�شفى كونه 

الوحيد يف ال�شالع الذي ي�شتقبل املر�شى واجلرحى من كل مديريات املحافظة.
من جانبه ثّمن نائب مدير م�شت�شفى الن�شر الدكتور حممد علي هذا الدعم ال�شخي وامل�شتمر من قبل 
دولة الإمارات. كانت الإمارات زودت امل�شت�شفى ب� 180 اإ�شطوانة- دفعة اأوىل- تبعتها بدفعة ثانية �شملت 
180 اإ�شطوانة ثم الدفعة الثالثة 295 اإ�شطوانة لي�شل العدد الإجمايل اإىل 655 اإ�شطوانة حتى الآن.

الإمارات تد�شن وحدة متكاملة ل�شخ املياه يف �شبوة
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة اأبوظبي تنفذ ور�س تعريفية ملنت�شبي وزارة ال�شحة حول النزاهة الوظيفية

•• اأبوظبي -وام:

ناق�شت ور�شتي عمل نفذتها �شرطة اأبوظبي ملنت�شبي وزارة 
ال�شحة ووقاية املجتمع معايري النزاهة الوظيفية واآليات 
اهتمام  �شمن  الور�ص  تاأتي   . الف�شاد  جرائم  من  الوقاية 
�شرطة اأبوظبي بتعزيز قيم النزاهة الوظيفية وتر�شيخها 
يف بيئة العمل املوؤ�ش�شي يف اإطار حملة “لأماناتهم راعون” 
العام  لنهاية  وت�شتمر  اأبريل  �شهر  يف  اإطالقها  مت  والتي 
اجلاري. واأو�شح العقيد مطر مع�شد املهريي، مدير اإدارة 
العمل تركز  اأن ور�ص  اأبوظبي  الف�شاد يف �شرطة  مكافحة 

على رفع م�شتوى الوعي لدى العاملني يف املوؤ�ش�شات كافة 
الإم��ارات على  التي يحر�ص جمتمع  النبيلة  القيم  بهذه 

تر�شيخها .
“لأماناتهم راعون” ت�شهم يف ن�شر ثقافة  وذكر اأن حملة 
امل�شتهدفة،  الفئات  ل��دى  وامل�شوؤولية  والأم��ان��ة  ال��ن��زاه��ة 
الواجبات  اأداء  يف  ال��ع��ام��ة  امل�شلحة  تغليب  ع��ل��ى  وحت���ث 

الوظيفية، حفاظاً على مكت�شبات الوطن.
اأن حتقيق الأم��ن، يعد م�شوؤولية جماعية م�شركة  واأكد 
اإىل  لف��ت��اً  خا�شة،  والأف����راد  ع��ام��ة،  املوؤ�ش�شات  م��ن  نابعة 
اأهمية تكامل الأدوار بني كافة املوؤ�ش�شات ملكافحة اجلرمية 

عموماً.
وركزت الور�ص على التعريف مبفاهيم النزاهة الوظيفية 
والقوانني  ال�شاحلة،  واملواطنة  النتماء  بقيم  املرتبطة 
الوظيفية،  النزاهة  جمال  يف  الدولة  ومنجزات  الناظمة 
 . املبلغني  وحماية  باملعلومات،  والإدلء  الإب���الغ  وط���رق 
و�شارك يف تنفيذ الور�ص املقدم �شهيل اخليلي نائب مدير 
اإدارة مكافحة الف�شاد والرائد حنان النعيمي رئي�ص ق�شم 
الف�شاد  مكافحة  اإدارة  يف  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  ال��ع��الق��ات 
،وا�شتفاد منها الكادر الإداري والوظيفي وعدد من اأطباء 

الوزارة .

اإطالق دفعة جديدة من امل�شرعات احلكومية بال�شراكة مع االحتاد الن�شائي العام 

فاطمة بنت مبارك : امل�شرعات احلكومية خطوة اإيجابية نحو ا�شت�شراف م�شتقبل املراأة الإماراتية
�شيف بن زايد : م�شرية التميز م�شتمرة بقيادة خليفة ومبادرات حممد بن را�شد وحممد بن زايد

•• اأبوظبي - وام:

العام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأك���دت 
رئي�شة املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
واملوؤ�ش�شات  ال���وزارات  فيها  ت�شارك  التي  احلكومية  امل�شرعات  اأن  الأ�شرية 
الحتادية واملحلية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص تعد خطوة 

اإيجابية نحو ا�شت�شراف م�شتقبل املراأة الإماراتية.
امل�شرعات  الدفعة اخلام�شة من  اإطالق  وقالت �شموها يف ت�شريح مبنا�شبة 
مع  بال�شراكة  الإم�����ارات  دول���ة  يف  امل����راأة  وري����ادة  بتمكني  املعنية  احلكومية 
تتطلب  جديدة  حقبة  على  مقبلون  اليوم  “ اإننا   : العام  الن�شائي  الحت��اد 
الر�شمية  وغري  الر�شمية  اجلهات  جميع  لإ�شراك  متكاملة  منظومة  اإيجاد 
بالدولة بعملية التنمية امل�شتدامة للمراأة الإماراتية يتم من خاللها توفري 
بيئة داعمة لها تعزز دورها وترفع ن�شب م�شاركتها ومتثيلها يف كافة املجالت 

حمليا واإقليميا ودوليا«.
وذكرت �شموها اأنه بعد الجتماع ال�شتثنائي ملجل�ص الوزراء يف مقر الحتاد 
الن�شائي العام يف �شهر دي�شمرب املا�شي، وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
تنفيذ  لت�شريع  ب��امل��راأة  خا�شة  حكومية  م�شرعات  بتاأ�شي�ص  اهلل”،  “رعاه 

ال�شراتيجية الوطنية لتمكني وريادة املراأة.
وريادة  لتمكني  الوطنية  ال�شراتيجية  اأول��وي��ات  اأن  اإىل  �شموها  واأ���ش��ارت 
الن�شيج الجتماعي، واحلياة  اأ�شا�شية هي  اأربعة حماور  تتمركز حول  امل��راأة 
الآمنة الكرمية من خالل توفري مقومات احلياة الكرمية والآمنة والرفاه 
الج��ت��م��اع��ي ب��اأ���ش�����ص ع��ال��ي��ة اجل����ودة ل��ل��م��راأة، ا���ش��ت��دام��ة الإجن������ازات، ريادة 
وم�شوؤولية تعنى بتعزيز مكانة املراأة الإمارتية يف املحافل املحلية والإقليمية 
والدولية. ودعت �شموها اإىل تكامل الأدوار بني املوؤ�ش�شات الحتادية واملحلية 
مل�شرية  نوعية  نقلة  لتحقيق  اخلا�ص  والقطاع  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 

متكني وريادة املراأة الإماراتية ومبا يحقق لها جودة حياة اآمنة بكل فئاتها.
ت�شارك  التي  احلكومية  للم�شرعات  اخلام�شة  الدفعة  عمل  ف��رق  و�شتعمل 
فيها 30 جهة حكومية وخا�شة، على اإجناز عدد من التحديات خالل 100 
يوم، تت�شمن الركيز على جودة حياة املراأة يف كافة مراحل احلياة، وتقدمي 
وتقلي�ص  الأوىل،  ال���زواج  �شنوات  يف  خا�شة  الزوجية  ال�شت�شارات  خدمات 
التوازن  عالمة  وا�شتحداث  املبكرة،  الطفولة  موؤ�ش�شات  ترخي�ص  اإج��راءات 
بني اجلن�شني للقطاع املايل وامل�شريف، ورفع ن�شبة التوظيف لإ�شحاب الهمم 
مع الركيز على فئة الن�شاء، وتوفري خدمات الرعاية ال�شحية املتخ�ش�شة 

للمراأة بعد الولدة.
جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  واأك���د 
الإماراتية ما�شية بعزم وبقيادة  التميز  اأن م�شرية  الداخلية،  ال��وزراء وزير 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل”، 
ومببادرات ريادية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

للقوات امل�شلحة .
اإن م��ب��ادرات حكومة الإم���ارات ت�شرع وت��رية اإجن��از م�شتهدفات  وق��ال �شموه 
احلكومي  القطاع  يف  والب��ت��ك��ار  ال��ري��ادة  ثقافة  وتر�شخ  الوطنية  الأج��ن��دة 

وحتويلها اىل بيئة عمل م�شتدامة وفق روؤية القيادة الر�شيدة.
واأ�شاف �شموه اأن امل�شرعات احلكومية تهدف لت�شريع خدمة املجتمع واإ�شعاد 
النا�ص، ونبداأ اليوم وفق مبادرة ريادية متجددة من حكومة الإمارات بهدف 
ب�شكل  احلكومية  املوؤ�ش�شات  لتعمل  الإم��ارات��ي��ة،  امل��راأة  وري��ادة  متكني  تعزيز 

موحد وبروح الفريق الواحد وفق عمل تكاملي ترتقي فيه الإجنازات.
من جهته، قال معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�ص وزير ال�شحة ووقاية 

اخلا�شة  احلكومية  امل�����ش��رع��ات  م��ن  اخلام�شة  ال��دف��ع��ة  اإط���الق  اإن  املجتمع 
املتميزة  املكانة  لر�شيخ  ا�شتكمال  ي��اأت��ي  الإم��ارات��ي��ة،  امل���راأة  وري���ادة  بتمكني 
يف  موؤثر  ك�شريك  امل���راأة  متكني  جم��ال  يف  رائ��دا  منوذجا  باعتبارها  للدولة 
نحو  ال��دول��ة  عبور  يف  حم��وري  حت��ول  وحتقيق  امل�شتدامة،  التنمية  عملية 
توجيهات  بف�شل  م�شتمرة،  اإب���داع  وم�شرية  جن��اح  ق�شة  واإجن���از  امل�شتقبل، 
القيادة الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�ص الدولة “حفظه اهلل«.
واأ�شاف : “ لقد اأ�شهمت ال�شخ�شية امللهمة واملوؤثرة ل�شمو ال�شيخة فاطمة 
الأعلى لالأمومة  املجل�ص  رئي�شة  العام  الن�شائي  رئي�شة الحتاد  بنت مبارك 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية “ اأم الإمارات “، رائدة 
العمل الن�شائي يف الإمارات، يف اإعالء �شاأن املراأة الإماراتية ومتكينها وتعزيز 
مكانتها ودورها الوطني، حتى ت�شارك بفعالية يف م�شرية الدولة نحو الريادة 

واملكانة التي تليق بها يف املحافل الدولية«.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  ال���وزراء  جمل�ص  ق���رارات  اأن  العوي�ص  واأك���د 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل”، يف جمال الرعاية ال�شحية املتكاملة للمراأة الإماراتية قبل 
واأثناء وبعد الولدة، تعك�ص حر�ص القيادة الر�شيدة على توظيف كل مقدرات 
اأف�شل خدمات �شحية وقائية  وجناحات القطاع ال�شحي بالدولة، لتقدمي 

وعالجية وتعزيزية �شاملة للمراأة الإماراتية يف كافة مراحلها العمرية.
العام،  الن�شائي  الحت��اد  مع  عملت  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اإن  وق��ال 
ال�100 يوم  اإط��الق حتدي  لإدراج م�شرع �شحة امل��راأة ما بعد ال��ولدة، ومت 
متمثال يف رفع ن�شبة زيارات ما بعد الولدة، لل�شيدات املواطنات يف املن�شاآت 
ال�شحية بالدولة بن�شبة %70، بهدف خف�ص معدل الوفيات عند الأمهات 
والر�شع يف فرة ما بعد الولدة، وزيادة ن�شبة الر�شاعة الطبيعية، واكت�شاف 
حالت الكتئاب ما بعد الولدة والتدخل املبكر للعالج، وزيادة ن�شبة ال�شيدات 

اللواتي يخ�شعن للفح�ص املبكر ل�شرطان عنق الرحم.
من جهته، اأكد معايل نا�شر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�شرية والتوطني 
يف  القطاعات  خمتلف  بني  ال�شراكات  تعزيز  يف  احلكومية  امل�شرعات  اأهمية 
الدولة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق م�شتهدفات الأجندة الوطنية 
ال�شيخ  ال�شمو  وتوجيهات �شاحب  متابعة  2021، يف ظل  الإم��ارات  لروؤية 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 

دبي “رعاه اهلل« .
واأ�شار معاليه اإىل اأن اإطالق الدفعة اخلام�شة للم�شرعات احلكومية اخلا�شة 
الإماراتية من  للمراأة  املتوا�شل  الدعم  اإط��ار  ياأتي يف  امل��راأة  وري��ادة  بتمكني 
الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  و�شمو  الر�شيدة،  القيادة  قبل 
الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  الأعلى لالأمومة  املجل�ص  رئي�شة  العام  الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية “ اأم الإمارات “ . واأكد التزام وزارة املوارد الب�شرية 
وال��ت��وط��ني ب��امل�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة ���ش��م��ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل و���ش��ول اىل حتقيق 
م�شتهدفات هذه امل�شرعات وفقا لالأدوار وامل�شوؤوليات املنوطة بها، من خالل 

اإتاحة التوظيف لأ�شحاب الهمم من الن�شاء بناء على موؤهالتهن.
دولة  اأن  املجتمع  تنمية  وزي��رة  حميد  بو  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  واأك���دت 
اأ�شلوب  لت�شبح  احلكومية  امل�شرعات  بتجربة  الرتقاء  يف  جنحت  الإم���ارات 
ذات  الفرق  خمتلف  بني  امل�شرك  والعمل  التكامل  تعزيز  يف  يحتذى  عمل 
ال�شلة، مبا يوافق روؤية القيادة الر�شيدة لتحقيق الأهداف وال�شراتيجيات 

وفق اأف�شل النتائج املتوقعة ويف اأق�شر وقت ممكن.
تاأخذ حيزا م�شاعفا من  للم�شرعات  الدفعة اخلام�شة من  اأن  اإىل  واأ�شارت 
املراأة، وذلك نهج  الأهمية ال�شتثنائية نظرا لكونها تخت�ص بتمكني وريادة 
وداأب قيادتنا الر�شيدة، ومهمة تنموية م�شتدامة لدى “ اأم الإمارات “ �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، اإذ حتر�ص �شموها على دور اأ�شمى وح�شور اأعلى 

وعطاء اأبقى للمراأة الإماراتية والعربية على حد �شواء.

اإن امل�شرعات احلكومية تعد دافعا قويا يف ال�شباق املتوا�شل  وقالت معاليها 
ت�شريع  حيث  من  الفارق  اإح��داث  على  قدرتها  بحكم  امل�شتقبل،  ري��ادة  نحو 
وت���رية ال��ع��م��ل الإجن�����از، اإىل درج���ة اإم��ك��ان��ي��ة جت���اوز الأه�����داف يف ك��ث��ري من 
على  امل�شرعات  ق���درة  اإىل  م�شرية  امل�����ش��رع��ات،  لها  ت�شدت  ال��ت��ي  التحديات 
جودة  على  تركز  املقبلة  امل�شرعات  اأن  �شيما  ل  الإجن����ازات،  اأف�شل  حتقيق 
اأف�شل احللول والإجن��ازات يف  حياة امل��راأة، وت�شعى ب��روؤى ت�شاركية لتحقيق 
تقدمي خدمات ال�شت�شارات الزوجية والأ�شرية للمراأة املتزوجة، وخا�شة يف 
املراأة  اأن وزارة تنمية املجتمع تويل  واأو�شحت  ال��زواج.  ال�شنوات الأوىل من 
وعدة  لالأ�شرة  الوطنية  ال�شيا�شة  اأطلقت  لذلك  اهتمامها،  ج��ل  والأ���ش��رة 
ال�شباب  مبادرات اأبرزها “تاآلف” لال�شت�شارات الأ�شرية، و”اإعداد” لتاأهيل 
روؤية  مع  جتاوبا  اإماراتية”،  اأ�شرة  و”كون  ال���زواج،  على  املقبلني  والفتيات 
ن�شف  امل��راأة  اإن  حيث  كبرية،  جمتمعية  لقيمة  وجت�شيدا  الر�شيدة  القيادة 

املجتمع، وا�شتقرارها النف�شي والجتماعي واملادي يعني ا�شتقرار املجتمع.
واأكدت معايل جميلة بنت �شامل م�شبح املهريي وزيرة دولة ل�شوؤون التعليم 
العام، اأهمية مبادرة م�شرعات دعم متكني املراأة فيما يخ�ص توفري احل�شانات 
رفد  ي�شهم يف  ال��ذي  العام  الإط��ار  لتحقيق  �شمانة  كونها  العمل،  يف جهات 
اأكرث على العطاء بال ح��دود، وامل�شاركة  امل��راأة باملمكنات التي متنحها قدرة 
يف  اأن��ه  معاليها  واأو�شحت  والفاعلة.  البارزة  واملهنية  والوطنية  املجتمعية 
هذا ال�شياق، اتخذت وزارة الربية والتعليم خطوات عدة، متهيدا لتحقيق 
اأهداف امل�شرعات، و�شول اإىل نتائج �شريعة ومثمرة، حيث �شكلت فريق عمل 
احل�شانات  ترخي�ص  اإج����راءات  تخفي�ص  يف  يتمثل  وا�شحا،  ت�شورا  و�شع 
والبيئة  والتعليم  الرعاية  خ��دم��ات  توفري  ع��رب  امل���راأة  لتمكني  احلكومية، 
الآمنة لأطفالهن، مع الأخذ بالعتبار �شمان كفاءة وجودة الأداء واملعايري، 
لإن�شاء  العمل  وت�شريع وترية  الإج���راءات،  تب�شيط  �شي�شهم يف  بالتايل  وهو 
متنحهن  كونها  الأمهات  للموظفات  اأم��ان  �شمام  ت�شكل  حكومية  ح�شانات 

ال�شتقرار والطماأنينة على اأطفالهن.
يف ال�شياق ذاته، اأكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�شعادة 
رئا�شة  مكتب  اأن  ال����وزراء،  رئا�شة جمل�ص  مكتب  ع��ام  احل��ي��اة مدير  وج���ودة 
بالتعاون مع  امل�شرعات احلكومية،  ال��وزراء عمل من خالل مبادرة  جمل�ص 
اإىل  امل�شرعات تهدف  اإط��الق دفعة جديدة من  العام على  الن�شائي  الحت��اد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  روؤى  جت�شيد 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
“رعاه اهلل”،  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
خمتلف  يف  م�شاركتها  وت��ع��زي��ز  امل����راأة  مت��ك��ني  يف  ال���ري���ادة  حتقيق  وت�����ش��ري��ع 

جمالت احلياة والعمل.
وقالت معاليها اإن اإطالق هذه الدفعة ياأتي يف اإطار م�شرية م�شتدامة قطعت 
امل��راأة وتعزيز ح�شورها يف  اأ�شواطا كبرية يف تنمية  الإم���ارات خاللها  دول��ة 
اأن  اإىل  م�شرية  واخل��ا���ص،  احلكومي  بالقطاعني  القيادية  امل��واق��ع  خمتلف 
الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ومتابعة  رعاية 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�شة  العام 
التنمية الأ�شرية، للتحديات التي تت�شمنها الدفعة اخلام�شة من امل�شرعات 
احلكومية، توؤكد الهتمام الكبري الذي توليه دولة الإم��ارات لتعزيز جودة 

حياة املجتمع بكافة فئاته و�شرائحه.
واأكدت �شعادة نورة خليفة ال�شويدي مديرة الحتاد الن�شائي العام، اأن القيادة 
للتوجه  مل�شاعدتها  والرعاية  الهتمام  كل  الإماراتية  امل��راأة  تعطي  الر�شيدة 

نحو امل�شتقبل بكل ثقة.
عملية  يف  اخلو�ص  اإىل  يتطلع  العام  الن�شائي  الحت��اد  اإن  ال�شويدي  وقالت 
املراأة والتي تعمل  الت�شريع تنفيذا لال�شراتيجية الوطنية لتمكني وريادة 
بدورها على تعزيز دور املراأة الرئي�شي والفعال يف التنمية امل�شتدامة وتطوير 

الدولة وحتقيق خططها امل�شتقبلية.

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، كانت  اأن التوجيهات احلكيمة ل�شمو  واأ�شافت 
 ،2015 امل���راأة  وري���ادة  لتمكني  الوطنية  ال�شراتيجية  اأ�ش�ص  و�شع  وراء 
للحفاظ  ال�شراتيجية  ه��ذه  تفعيل  يتم  اأن  على  حري�شة  �شموها  اأن  كما 
و�شمان  للمراأة  الكرمية  احلياة  مقومات  وتوفري  الجتماعي  الن�شيج  على 
ا�شتدامة الإجنازات املتحققة للمراأة، اإ�شافة اإىل تعزيز مكانة املراأة الإمارتية 

يف جميع املحافل.
واأ�شارت اإىل اأن كل تطور يف احلياة تظهر له معوقات طبيعية لكن الإ�شرار 
على تخطي التحديات والو�شول اإىل الأهداف يحتاج اإىل م�شاعفة اجلهد 
اأن  اإىل  ال��وزارات واملوؤ�ش�شات وكل فرد يف املجتمع مدعو  ولذلك فاإن جميع 

ي�شاهم يف اإحداث نقلة نوعية يف املرحلة املقبلة.
واأك��دت �شعادة منى غامن املري نائبة رئي�شة جمل�ص الإم��ارات للتوازن بني 
اجلن�شني على دور امل�شرعات احلكومية يف ت�شريع العمل على تعزيز التوازن 
بني اجلن�شني يف القطاع امل�شريف واملايل من خالل �شيا�شات واآليات مبتكرة 
لهذا  املتوقعة  النتائج  م��ن  ال�شتفادة  نطاق  وتو�شعة  ا�شتدامة  �شاأنها  م��ن 

التوازن اجتماعيا واقت�شاديا، وامل�شاهمة يف تعزيز تناف�شية الإمارات عامليا.
وقالت اإن حتقيق التوازن بني اجلن�شني يف القطاع امل�شريف، كمكون رئي�شي 
املجل�ص وهو  اأح��د حم��اور وخطة عمل  ين�شجم مع  للقطاع اخل��ا���ص،  وه��ام 
زيادة ن�شبة م�شاركة املراأة يف �شوق العمل واحلياة القت�شادية ب�شورة عامة، 
اإحدى املبادرات اخلا�شة بتمكني وري��ادة املراأة  اأن هذا التوازن يعد  م�شيفة 
التي وجه جمل�ص الوزراء بت�شريع العمل عليها، وميكن اأن يتحقق ذلك عرب 
للمراأة،  ال�شديقة  العمل  بيئة  التي تعزز  والت�شريعات  ال�شيا�شات  مزيد من 
حيث يحر�ص جمل�ص الإمارات للتوازن بني اجلن�شني وفريق عمل امل�شرعات 
بالقطاع  املوظفات  ال��ت��وازن  ه��ذا  ي�شمل  اأن  على  ال�شركاء  وكافة  احلكومية 

امل�شريف واملتعامالت على حد �شواء.
واأكدت املري اأن هذه اجلهود ت�شهم يف حتقيق هدف جمل�ص الإمارات للتوازن 
بني اجلن�شني بتقلي�ص الفجوة بني اجلن�شني بكافة قطاعات الدولة، تنفيذا 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، وجعل الإمارات مرجعا 
به عامليا يف  املنطقة ومنوذجا يحتذى  التوازن بني اجلن�شني يف  لت�شريعات 
للتوازن بني اجلن�شني  الإم��ارات  رئي�شة جمل�ص  نائبة  واأعربت  املجال.  هذا 
عن �شكرها لل�شركاء الرئي�شيني يف التعامل مع هذا التحدي، ويف مقدمتهم 
الأوراق  وهيئة  التاأمني،  وهيئة  املركزي،  وامل�شرف  العام،  الن�شائي  الحت��اد 
هذا  حتقيق  متوقعة  وامل�����ش��ريف،  امل��ايل  القطاع  وموؤ�ش�شات  وال�شلع،  املالية 
الهدف يف فرة وجيزة ا�شتنادا اإىل الإجنازات النوعية للم�شاريع التي عملت 

عليها امل�شرعات احلكومية يف خمتلف املجالت خالل الفرة املا�شية.
ومتثل امل�شرعات احلكومية اآلية عمل م�شتقبلية، ت�شم فرق عمل م�شركة 
ال�����ش��ف الأول م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة الحت���ادي���ة واملحلية  م��ن م��وظ��ف��ي 
يف  امل�شرعات  وتعمل  املجتمع،  وموؤ�ش�شات  والأك��ادمي��ي  اخلا�ص  والقطاعني 
مكان واحد وحتت مظلة واحدة لرفع وترية حتقيق اأهداف الأجندة الوطنية 
اأدائها، وت�شريع اخلدمات وال�شيا�شات والربامج وتنفيذ م�شاريع  وموؤ�شرات 
احلكومة ال�شراتيجية من خالل م�شاحات خم�ش�شة ومبتكرة تعمل فيها 
والكفاءات  وامل�شرفني  املدربني  نخبة من  اإ�شراف  فرق عمل م�شركة حتت 

العاملية، لتحقيق نتائج عالية وملمو�شة م�شتدامة يف مدد زمنية ق�شرية.
وتقدم امل�شرعات احلكومية خدمات لدعم اجلهات احلكومية امل�شاركة هدفها 
الأ�شا�شي ت�شريع حتقيق اأهداف الأجندة الوطنية يف اأربعة جمالت اأ�شا�شية 
واخلدمات  وامل���ب���ادرات،  وال��ربام��ج  وال�شيا�شات،  الوطنية،  امل��وؤ���ش��رات  وه��ي 
احلكومية من خالل ت�شكيل فرق عمل م�شركة من خمتلف اجلهات ملعاجلة 
وحتقيق  احلكومي،  البتكار  ثقافة  وتر�شيخ  الأه���داف،  واإجن���از  التحديات 
التميز يف العمل احلكومي عرب تنفيذ م�شاريع باأ�شاليب عمل ريادية تف�شي 

اإىل نتائج �شريعة وم�شتدامة.

�شياحة ال�شارقة تنظم ور�س تدريبية 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة مناء لارتقاء باملراأة

•• ال�شارقة-وام:

نظمت هيئة الإمناء التجاري وال�شياحي بال�شارقة ور�ص تدريبية كجزء من 
مبادرة “متكني املراأة” بالتعاون مع “موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملراأة” لعدد 
من املر�شحني كدفعة اأوىل فيما �شتنظم ور�ص مماثلة للدفعة الثانية خالل 

الفرة من 13 حتى 17 اأكتوبر القادم .
ال�شياحي  ال��ت��دري��ب  الهيئة  اأطلقتها  ال��ت��ي  امل����راأة  متكني  م��ب��ادرة  وت�شمل 
املجتمعية  املبادرات  من  العديد  خالل  من  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  وتعزيز 
بهدف اإعداد الن�شاء امل�شاركات باملهارات واملعارف املطلوبة لتلبية احتياجات 
ال�شياحة  جم��الت  يف  الفاعلة  والأدوار  املنا�شب  تويل  عرب  وذل��ك  القطاع 

وال�شفر وال�شيافة.
النطاق  على  وا�شعاً  وانت�شاراً  كبرياً  جناحاً  املبادرة  حتقق  اأن  املتوقع  ومن 
الجتماعي مبا ين�شجم مع مبادئ متكني املراأة التي تن�ص عليها مواثيق 
هيئة الأمم املتحدة للمراأة اإىل جانب اأجندة الدولة التي تدعم متكني املراأة 

الإماراتية يف خمتلف امليادين واملجالت.

رئي�س بولندا يت�شلم اأوراق اعتماد �شفري الدولة
•• وار�شو-وام:

رئي�ص  دودا  اأن��دج��ي  ف��خ��ام��ة  ت�شلم 
اعتماد  اأوراق  ب��ول��ن��دا  ج��م��ه��وري��ة 
يو�شف  ال���رح���ي���م  ع���ب���د  د.  ����ش���ع���ادة 
ال��ع��و���ش��ي ك�����ش��ف��ري م��ف��و���ص وف���وق 
جمهورية  ل�����دى  ل���ل���دول���ة  ال����ع����ادة 
بولندا و ذلك خالل مرا�شم ر�شمية 
العا�شمة  يف  ال��رئ��ا���ش��ي  ب��ال��ق�����ش��ر 
امل�شوؤولني  بح�شور عدد من  وار�شو 
العلوي  ���ش��و���ش��ن  ال���ب���ول���ن���دي���ني..و 
املن�شوري  واأح���م���د  اأول  ���ش��ك��رت��ري 
ال��دول��ة يف  ب�����ش��ف��ارة  ث��ال��ث  �شكرتري 
وار�شو. ونقل �شعادة ال�شفري حتيات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل”،  “رعاه  دب��ي 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة اإىل فخامة الرئي�ص 
البولندي. ومن جانبه حمل رئي�ص 
العو�شي  ال�����ش��ف��ري  ���ش��ع��ادة  ب��ول��ن��دا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  حتياته 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  مكتوم  اآل 

حممد بن زايد اآل نهيان .
البولندي  الرئي�ص  فخامة  رح��ب  و 
التوفيق  له  ال�شفري متمنياً  ب�شعادة 
اأداء مهام عمله، موؤكداً  والنجاح يف 

بتوثيق  ال�شتمرار  يف  بولندا  رغبة 
وتوطيد العالقات مع دولة الإمارات 
اأن �شعادة  يف كافة املجالت.. منوهاً 
ال�شفري �شيلقى كل تعاون وترحيب 

يف  وامل�شوؤولني  املوؤ�ش�شات  كافة  من 
���ش��ع��ادة ال�شفري عن  ب��ول��ن��دا. وع���رّب 
للدولة  ���ش��ف��رياً  لتعيينه  ���ش��ع��ادت��ه 
م�شيداً  ب���ول���ن���دا  ج��م��ه��وري��ة  ل����دى 

ب��ال��ع��الق��ات ال��وط��ي��دة ال��ت��ي تربط 
ت�شهده  وم��ا  ال�شديقني،  البلدين 
ال���ع���الق���ات م����ن ت���ط���ور عل�ى  ت���ل���ك 
حتظى  ما  ظل  ف��ي  الأ�شعدة،  كافة 

ب���ه م���ن رع���اي���ة واه���ت���م���ام م���ن قبل 
قيادتي البلدين.. و اأكد �شعادته اأنه 
�شيبذل كافة جهوده لتعزيز عالقات 

التعاون يف �شتى املجالت.
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اأخبـار الإمـارات
اعتماد طوارئ �شرطة اأبوظبي من�شاأة للتدريب العملي يف جمال الإ�شعاف

•• اأبوظبي -وام:

ح�شلت مديرية الطوارئ وال�شالمة العامة بقطاع العمليات املركزية 
من�شاأة  ك���اأول  -اأب��وظ��ب��ي  ال�شحة  دائ���رة  اعتماد  على  اأبوظبي  ب�شرطة 
اإث�����راء اجلانب  م��ا ي�شهم يف  الإ���ش��ع��اف  ال��ع��م��ل��ي يف جم���ال  ل��ل��ت��دري��ب 
قبل  ما  الطارئة يف مرحلة  الرعاية  و  الإ�شعاف  لتخ�ش�ص  التطبيقي 

امل�شت�شفى.
املركزية  العمليات  قطاع  مدير  اخلييلي  �شعيد  �شهيل  العميد  وك��ان 
ا�شتقبل فريق العمل يف مديرية الطوارئ وال�شالمة العامة واملخت�ص 

باحل�شول على العتماد .
ويتيح العتماد للمديرية تغطية التدريب العملي والتطبيق امليداين 

اأطباء وممر�شني وم�شعفني والطلبة يف تخ�ش�ص  للكوادر الفنية من 
الإ�شعاف يف مراحل عدة منها الدرا�شية املختلفة، ومدة المتياز ومعادلة 
و   ،»clinical attachment« العملي  التدريب  اخلربة، وفرة 

تعوي�ص فرة النقطاع عن العمل للعاملني يف جمال الإ�شعاف.
بالتن�شيق  �شيتم  والنظري  امل��ي��داين  التدريب  اأن  املديرية  واأو�شحت 
مع اإدارة الإ�شعاف ومعهد الطوارئ وال�شالمة العامة مبا يتطابق مع 
واملعرفة  العلوم  املتدرب على  ال�شحة-اأبوظبي حل�شول  دائرة  �شروط 

التي توؤهله ح�شب تخ�ش�شه الفني باملجال الطبي.
ي�شار اإىل اأن مديرية الطوارئ وال�شالمة العامة تعد اجلهة الر�شمية 
اأبوظبي التي تعنى بتقدمي خدمات الإ�شعاف الطارئ ويعزز  اإمارة  يف 

العتماد جهودها يف التعليم الطبي وتطوير الكادر الإ�شعايف.

وزير الدولة للذكاء ال�شطناعي يتفقد برنامج »املهارات اللكرتونية«
•• اأبوظبي -وام:

�شلطان  ب���ن  ع��م��ر  م���ع���ايل  ت��ف��ق��د 
ال����ع����ل����م����اء وزي��������ر دول��������ة ل���ل���ذك���اء 
الدفعة  جم���ري���ات  الإ���ش��ط��ن��اع��ي 
الرابعة من برنامج “بناء املهارات 
مركز  ينفذه  اللكرونية” ال��ذي 
للخربات مركز اخلربات  اأبوظبي 
وبوليتكنك اأبوظبي التابعني ملركز 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
واملهني، بالتعاون مع هيئة اخلدمة 
تنفيذا  والح��ت��ي��اط��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
اجلانبان  اأبرمها  التي  لالتفاقية 
م��وؤخ��را ب�����ش��اأن ال��ت��ع��اون يف جمال 
التدريب والتطوير املهني ملجندي 
اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة واإع����داده����م يف 
جمالتها  مبختلف  امل��ه��ارات  ب��ن��اء 

الفنية والإلكرونية.
ج�������������اء ذل�������������ك خ�������������الل زي�������������ارة 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة  م��ع��ال��ي��ه 

الكفاءات الوطنية املتميزة.
عبداملنان  اأحمد  الدكتور  واأو���ش��ح 
العور مدير عام معهد التكنولوجيا 
“اأبوظبي  ل����  ال��ت��اب��ع  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
اخل������ربات  م����رك����ز  اأن  التقني” 
ا�شطلعا  اأب���وظ���ب���ي  وب��ول��ي��ت��ك��ن��ك 
مبهام كبرية يف هذا الربنامج حيث 
اخلدمة  هيئة  م��ع  بالتعاون  قاما 
و�شركائها  والحتياطية  الوطنية 
بو�شع برنامج مبخرجات تعليمية 
ومهارات اإلكرونية ت�شاهم يف رفع 
الوعي الأمني التقني لدى �شريحة 
مهمة يف املجتمع موائمة مع خطة 
اأبوظبي 2030 يف خطوة لتعزيز 
باجتاه  امل��ن��ت�����ش��ب��ني  ل�����دى  ال���ف���ك���ر 
ال����ذك����اء ال����ش���ط���ن���اع���ي وال����ث����ورة 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة م���ن خالل 
ت��ع��اون ا���ش��رات��ي��ج��ي ب��ّن��اء يحدث 
على  امل��ج��ال  ه��ذا  الأوىل يف  للمرة 
تعليمية وتدريبية  اأيدي منظومة 

من ناحية ومن ناحية اأ�شمل القوات 
امل�شلحة لدولة الإمارات با�شتخدام 
الربجميات الإلكرونية احلديثة 
واملميزة التي يف طليعتها الأنظمة 
الواقع  واأنظمة  الذكية  والربامج 
ال�شطناعي  والذكاء  الفرا�شي 
ال���ت���ي ���ش��ت�����ش��ه��م ب�����ش��ك��ل ف���ع���ال يف 
وال�شحية  الأم����ن����ي����ة  امل�����ج�����الت 
والتوعوية  والإداري���ة  والتدريبية 
ملنت�شبي اخلدمة الوطنية والقوات 

امل�شلحة.
وقدم فريق تكنولوجيا هند�شة اأمن 
اأبوظبي  بوليتكنك  يف  امل��ع��ل��وم��ات 
للح�شور  التدريب  على  القائمني 
على  التدريب  عن  تف�شيلية  نبذة 
يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تطبيقات 
التي  املتميزة  والنتائج  الربنامج 
الدفعات  خ��ري��ج��و  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ش��ل 
ال�شابقة والتي يتوقع اأن يجاريهم 
الرابعة عند  الدفعة  فيها جمندو 

الدكتور  بح�شور  والتكنولوجيا 
���ش��ل��ط��ان احل����م����ادي نائب  ع�����ارف 
الرئي�ص التنفيذي جلامعة خليفة 
من  وع��دد  والتكنولوجيا،  للعلوم 
كبار �شباط هيئة اخلدمة الوطنية 
النعيمي  وح��م��ي��د  والح��ت��ي��اط��ي��ة 
الطالبية  اخل��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر 
وكلية  اأب����وظ����ب����ي  ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك  يف 
ف��اط��م��ة ل��ل��ع��ل��وم ال�����ش��ح��ي��ة وعدد 
التكنولوجيا  معهد  م�شوؤويل  من 

التطبيقية ومركز اخلربات.
و�شهد معاليه والوفد املرافق جانبا 
ال��ربام��ج واط��ل��ع��وا على نبذة  م��ن 
عليها  �شيعمل  التي  امل�شاريع  ع��ن 
ال��راب��ع��ة لربنامج  ال��دف��ع��ة  ط��ل��ب��ة 
لتن�شم  اللكرونية  املهارات  بناء 
اأمتتها  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع  نخبة  اإىل 
الربنامج  يف  ال�����ش��اب��ق��ة  ال��دف��ع��ات 
والتي تغطي العديد من املجالت 
التي تخدم هيئة اخلدمة الوطنية 

بن  عمر  معايل  واأ���ش��اد  تخرجهم. 
�شلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
يف  العمل  مبنظومة  ال�شطناعي 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي مم��ث��ال يف معهد 
واإ�شافة  التطبيقية  التكنولوجيا 
الذكاء  تطبيقات  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب 
ال�شطناعي والركيز يف م�شاريع 
الذكاء  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع��ل��ى  ال��ت��خ��رج 

ال�شطناعي.
كما اأ�شاد معاليه مب�شتوى جمندي 
اخلدمة الوطنية املنت�شبني نتيجة 
نفذه مركز  ال��ذي  املتميز  للمنهاج 
اأبوظبي،  وب��ول��ي��ت��ك��ن��ك  اخل�����ربات 
الأم��ر الذي منح جمندو اخلدمة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��ث��ري م���ن اخل����ربات 
الف�شاء  يف  املتخ�ش�شة  وامل��ه��ارات 
وال�شبكات  والربجمة  اللكروين 
الذكاء  وت��ط��ب��ي��ق��ات  الآل�����ة  وت��ع��ل��م 
ال�شطناعي، مبا ي�شاهم يف تخريج 

دول��ي��ة مثل  ���ش��ه��ادات مهنية  ع��ل��ى 
من  وك��وم��ب��ي��ت��ي��ا،  �شي�شكو  ���ش��ه��ادة 
خالل مركز اخلربات الذي يعمل 
وممار�شات  دول���ي���ة  م��ع��اي��ري  وف����ق 
العمل  �شوق  متطلبات  مع  تتوافق 
و وفق ا�شراتيجية وطنية عميقة 
اأحدث  ي�شتخدم  ح��ي��ث  الأه�����داف 
لتمكني  وال����و�����ش����ائ����ل  ال���ت���ق���ن���ي���ات 

متكاملة.
هند�شة  يف  متخ�ش�ص  فريق  وق��ام 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اأم�����ن امل���ع���ل���وم���ات يف 
عدد  بتدريب  اأبوظبي  بوليتكنك 
من جمندي اخلدمة الوطنية على 
امل���ه���ارات الل��ك��رون��ي��ة م��ع تقييم 
اإ�شافة  وا�شبوعي  ي��وم��ي  م�شتمر 
للح�شول  ام���ت���ح���ان���ات  ع��ق��د  اإىل 

امل����واط����ن����ني م����ن ب����ن����اء ق���درات���ه���م 
وف���ق اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، مما 
ي���زي���د ال���وع���ي الل����ك����روين لدى 
ف���ئ���ة ال�������ش���ب���اب ال����ذي����ن ب����دوره����م 
للمجتمع  ال��وع��ي  ه���ذا  �شينقلون 
امل�شلحة  للقوات  العامة  وللقيادة 
الوطنية  اخل���دم���ة  ب��ه��ي��ئ��ة  مم��ث��ل��ة 

والحتياطية.

ت�شتقبل 1000 �شيارة يوميا

قائد عام ال�شرطة يتفقد قرية ت�شجيل ال�شيارات ويوؤكد متيز خدمتها 
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اأكد  اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�ص اخليمة 
اأهمية قرية ت�شجيل ال�شيارات اجلديدة التي يتم و�شع اللم�شات الأخرية 
الأك��رب من نوعها  الإم��ارة وتعد  الدائري يف  عليها بالقرب من الطريق 
ال�شرق الأو�شط وت�شكل نقلة نوعية وقفزة كبرية يف عامل  على م�شتوى 
اخلدمة املتميزة للمتعاملني . واأ�شاف خالل جولته التفقدية يف القرية 
بح�شور العميد جمال اأحمد الطري مدير عام املوارد واخلدمات امل�شاندة 
والعميد الدكتور حممد احلميدي مدير عام العمليات املركزية والعميد 

اأحد  والعميد  وال�شائقني  الآل��ي��ات  ترخي�ص  اإدارة  مدير  الغي�ص  ع��ادل 
عام  الذهب مدير  ومي�شون  والدوريات  امل��رور  اإدارة  النقبي مدير  ال�شم 
اإينوك وعدد من  هيئة املوارد العامة وح�شام ال�شاوي مدير عام ت�شجيل 
األف كيلومرا مربعا   50 اأن هذه القرية املقامة على م�شاحة  ال�شباط 
وبطاقة ا�شتيعابية لعدد األف مركبة يوميا تعترب مركز خدمات متكامل 
تخدم  عاملية  معايري  اإىل  ال�����ش��ي��ارات  وت�شجيل  فح�ص  مبفهوم  يرتقي 

ال�شالح العام وتوفر الوقت واجلهد على املتعاملني .
اأن ن�شبة العمل يف قرية ت�شجيل ال�شيارات التي  واأو�شح اللواء النعيمي  
 95 اإىل  و�شلت  واإي��ن��وك  العامة  امل���وارد  هيئة  مع  بالتعاون  اإن�شاوؤها  مت 

الفرتني ال�شباحية وامل�شائية  يف  للجمهور  متعددة  خدمات  % وتوفر 
8 حارات ل�شتقبال املركبات ف�شال عن توفري حمطة  من خالل توافر 
تزود بالوقود وخدمات �شيانة وت�شحيم ال�شيارات ومنافذ جتارية ت�شم 
عددا من املطاعم ومكاتب تاأمني وم�شنع اأرقام ال�شيارات و360 موقفا 
لل�شيارات والأجهزة احلديثة التي تقلل رحلة العميل وغريها من املرافق 
اأنه يجري  اإىل  ، م�شريا  املتميزة  لتقدمي اخلدمة  التي تهدف  اخلدمية 
القت�شادية  التنمية  ك��دائ��رة  احلكومية  اجلهات  من  ع��دد  مع  التباحث 
ودائرة املحاكم وكاتب العدل وغريها من اجلهات لتوفري مكاتب لها يف 

القرية .

من جهته لفت مدير عام ت�شجيل اإينوك اإىل اأنه مت اإقامة قرية ت�شجيل 
واإجناز  ا�شتقبال  ان�شيابية  ت�شمن  ال��ت��ي  املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  ال�����ش��ي��ارات 
يف  وال��ب��دء  بها  العمل  ينتهي  اأن  املتوقع  م��ن  فيما  امل��راج��ع��ني  معامالت 
ا�شتقبال املراجعني بعد �شهرين تقريبا من الآن بعد النتهاء من و�شع 

اللم�شات الأخرية عليها .
املركبات وحتتل  اأجهزة فح�ص  اأح��دث  بتوفري  تتميز  القرية  اأن  واأ�شاف 
ول�شكان  اخليمة  راأ���ص  لأه��ايل  اخلدمة  تقدمي  يف  ي�شهم  متميزا  موقعا 
الإم��ارات املجاورة على مدار �شاعات طويلة خا�شة خالل عطالت نهاية 

الأ�شبوع متتد حتى اأوقات متاأخرة من الليل .

حماكم دبي توقع اتفاقية تعاون مع »جمموعة ات�شالت«
•• دبي –الفجر:

وقعت حماكم دبي اتفاقية تعاون 
تن�ص  ات�شالت”،  “جمموعة  مع 
على التعاون بني الطرفني، حول 
خدمة  ا���ش��ت��خ��دام  �شالحية  م��ن��ح 
انطالقا  اللكروين،  ال�شتعالم 
م�����ن اخل�����ط�����ة ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  حلكومة 
الأهداف  لتنفيذ  و�شعياً  املتحدة، 
ال�شراتيجية للجهات احلكومية 
امل�شركة  ل��ل��ج��ه��ود  وت��دع��ي��م��ه��ا 
والهيئات  ال���������وزارات  ك���اف���ة  ب���ني 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات، ول��ت��و���ش��ي��ع جمالت 
وامل�شلحة  امل�������ش���رك  ال����ت����ع����اون 
امل�شركة الهادفة خلدمة الوطن، 
البيانات  دق����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و���ش��ع��ي��ا 
وحفاظا  املتعاملني  م��ن  امل��ق��دم��ة 

على حقوقهم.
الرحيم  ع���ب���د  الت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع   
التنفيذي  امل���دي���ر  اأه���ل���ي  ح�����ش��ني 
لقطاع الدعم املوؤ�ش�شي والت�شال 
خالد  وامل�شت�شار  دب��ي،  حماكم  يف 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ط��ن��ي��ج��ي، نائب 
القانونية  ل���ل�������ش���وؤون  ال���رئ���ي�������ص 

ل�شركة “جمموعة ات�شالت«.
ان  اأهلي،  الرحيم  عبد  ق��ال  حيث 
من  اإدراك���ا  ج��اء  التفاقية  توقيع 
“جمموعة  �شركة  و  دب��ي  حماكم 
ات�شالت” لدورهما ال�شراتيجي 
احل���ك���وم���ة  غ�����اي�����ات  يف حت���ق���ي���ق 
وحت����ق����ي����ق����اً ل����رغ����ب����ة ال���ط���رف���ني 
امل�شرك  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز  يف 
واملتكامل بني الدوائر واملوؤ�ش�شات 
القطاع  و�����ش����رك����ات  احل���ك���وم���ي���ة 

توفري  م�����ن  الت����ف����اق����ي����ة،  ع���ل���ي���ه 
الوكالت  حول  وبيانات  معلومات 
العدلية ال�شادرة بطريقة مبا�شرة 
اتخاذ  ل���دع���م  ����ش���ام���ل  وم���ن���ظ���ور 
القرار، التن�شيق بني الطرفني يف 
بهدف  امل�شركة  امل�شاريع  تنفيذ 
من  امل�شركة  اخل��دم��ات  حت�شني 
م��ن��ظ��ور امل��ت��ع��ام��ل، وم��ن��ح حماكم 
ال��دخ��ول خلدمة  دب��ي �شالحيات 
)ال�شتعالم اللكروين للوكالت 
العدلية( لقائمة من امل�شتخدمني 
الت�شالت  �شركة  لدى  العاملني 
مبوجب خطاب ر�شمي، اإىل جانب 
تنظيم ور�شة تدريبة مل�شتخدمني 
الت�����ش��الت ع��ن��د احل��اج��ة ل�شرح 

دليل ا�شتخدام اخلدمة.
الدير  ����ش���رح  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف 
التنفيذي لقطاع الدعم املوؤ�ش�شي 

اخلا�ص، لرفع م�شتوى اخلدمات 
واإ����ش���ع���اد امل��ت��ع��ام��ل��ني، وذل����ك من 
ا�شتخدام  ���ش��الح��ي��ة  م��ن��ح  خ���الل 
خ��دم��ة ال���ش��ت��ع��الم الإل���ك���روين 
قامت  الكرونية  خ��دم��ة  ه��ي   “
ب���ت���ط���وي���ره���ا حم����اك����م دب������ي ملنح 
واملوؤ�ش�شات  احلكوميني  ال�شركاء 
بع�ص  ع��ن  ال���ش��ت��ع��الم  �شالحية 
ق���اع���دة  امل����ت����اح����ة يف  اخل������دم������ات 
عرب  اإليها  الدخول  يتم  بياناتها، 
www.  ب��واب��ت��ه��ا الل��ك��رون��ي��ة

ا�شم  بوا�شطة     dc.gov.ae
منحها  ي��ت��م  ���ش��ر  وك��ل��م��ة  تعريفي 
من  ل��ه  مل��ا  اجلهة”،   مل�شتخدمي 
تاأثري  يف تقلي�ص وقت املعامالت 
امل���ن���ج���زة وت��ب�����ش��ي��ط الإج���������راءات 
وحت�شني دقة الأداء ودقة ونزاهة 
تن�ص  ما  اأهلي  واأو�شح  البيانات. 

اتفاقّية  ت��وق��ي��ع  ان  والت�������ش���ال، 
ت��ع��اون ب��ني حم��اك��م دب���ي و�شركة 
الت�����������ش�����الت، خ�����ط�����وٍة ج���دي���دة 
املتوا�شل،  للتطّور  م��واِك��ب��ًة  ت��اأت��ي 
الهيئات  م���ع  ����ش���راك���اٍت  ون�����ش��ج��ه��ا 
واملوؤ�ش�شات احلكومية، مبا يكّر�ص 
العالقة التوا�شلية بني القطاعني 
التنمية  وي��ع��زز  ال��ع��ام واخل���ا����ص، 
توّجهات  وي���الق���ي  امل�������ش���ت���دام���ة، 
وي�شهم  للدولة،  الر�شيدة  القيادة 
يف خدمة اأبناء الإمارات واملقيمني 

فوق اأر�شها الغالية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل�����ش��ت�����ش��ار خالد 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ط��ن��ي��ج��ي، نائب 
ال��رئ��ي�����ص ل��ل�����ش��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة يف 
“جمموعة الت�شالت”: ي�شعدنا 
التعاون  ه��ذا  عقد  ’ات�شالت‘  يف 
ال���ش��رات��ي��ج��ي م���ع حم��اك��م دبي 

الذكي  ال��و���ش��ول  ي�����ش��ه��ل  وال�����ذي 
الإل�����ك�����روين،  ال����ش���ت���ع���الم  اإىل 
البوابة الرقمية  حيث تعمل هذه 
ال��ت��ي ط���ّورت���ه���ا حماكم  امل��ب��ت��ك��رة 
واجلهد،  الوقت  توفري  على  دب��ي 
اإمتام  وت��رية  ت�شريع  على  ع���الوًة 
ال�شلة،  وذات  املختلفة  املعامالت 
وبيانات  م��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  ع���رب 
ال�شادرة  العدلية  الوكالت  حول 
ل��دع��م اتخاذ  ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ا���ش��رة 
ال��ذي يعزز مكانة  ال��ق��رار، الأم���ر 
اخلارطة  ع��ل��ى  الإم���������ارات  دول�����ة 
ال��ع��امل��ي��ة يف م�����ش��م��ار اخل���دم���ات 
ملئوية  احلكومية الذكية. حتقيقاً 
الإمارات 2071 التي تهدف اإىل 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  تكون  اأن 
امل��ت��ح��دة اأف�����ش��ل واأ���ش��ع��د دول����ة يف 

العامل. 

ال�شوؤون الإ�شامية بال�شارقة تفتتح جامع �شهيلة يف الذيد 
•• ال�شارقة -وام:

“جامع  بال�شارقة  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  افتتحت 
بطاقة  ال���ذي���د  م��دي��ن��ة  يف  ���ش��ه��ي��ل��ة  مب��ن��ط��ق��ة  �شهيلة” 

ا�شتيعابية تقدر بنحو 930 م�شليا وم�شلية.
القا�شمي  حممد  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ   .. الفتتاح  �شهد 
مدير فرع الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 
ال�شبو�شي  ي��ع��روف  خليفة  اهلل  عبد  و�شعادة  بال�شارقة 
م��دي��ر دائ����رة ال�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة و�شعادة 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��د اهلل ب��ن ه��وي��دن ال��ك��ت��ب��ي رئي�ص 
املجل�ص البلدي ملدينة الذيد واملهند�ص خليفة الدرمكي 
بال�شارقة  العامة  الأ�شغال  دائ��رة  يف  الذيد  ف��رع  مدير 

وعدد من امل�شوؤولني يف املنطقة الو�شطى.
املمزوج  احلديث  املعماري  ال��ط��راز  وف��ق  اجلامع  و�شيد 

 38 بالطابع املحلي بقبة دائرية ومنارة تعلوه بارتفاع 
مرا وبني على م�شاحة اأر�ص اإجمالية تبلغ 13336 
وم�شلى  ومرافقه  ال��رج��ال  م�شلى  ت�شم  مربعا،  م��را 
واآخر  ل��الإم��ام  و�شكنا  ل��ل��ق��راءة  ع��ام��ة  ومكتبة  ال��ن�����ش��اء 

للموؤذن، ومواقف تت�شع ل� 159 مركبة.
�شهيلة  جامع  اأن  اإىل  ال�شبو�شي  عبداهلل  �شعادة  واأ���ش��ار 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذا  �شيد 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم 
العامة  الأ�شغال  دائ��رة  من  وتنفيذ  وباإ�شراف  ال�شارقة 
وزبيدة  �شهيلة  منطقة  اأه��ايل  حاجة  ليلبي  بال�شارقة 
باجتاه  �شهيلة  ط��ري��ق  وم���رت���ادي  امل���ج���اورة،  وامل��ن��اط��ق 
مدينة الذيد واإمارة راأ�ص اخليمة، ويوفر لهم الأجواء 
ب�شهولة  ال�شعائر  اأداء  على  ت�شاعدهم  التي  الإميانية 

وي�شر وطماأنينة.
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زكي ن�شيبة يفتح معر�س العاقات الإماراتية الرنويجية
•• اأبوظبي-الفجر:

الإماراتية  العالقات  ، معر�ص  ن�شيبه وزير دولة  اأنور  افتتح معايل زكي 
وذلك   ، اأبوظبي  يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  الرنويجية مبقر 
بح�شور عدد من امل�شوؤولني يف الوزارة و �شعادة بين�ص اأيكو�ص �شفري مملكة 
الرنويج لدى الدولة،   واأكد معايل زكي اأنور ن�شيبة على اأهمية العالقات 

التاريخية التي تربط بني البلدين ال�شديقني وخا�شة يف املجالت املعرفية 
 40 والثقافية . واأو�شح ان هذا املعر�ص يقام مبنا�شبة الحتفال مبرور 
عاًما على التبادل الثقايف بني الرنويج والإمارات . وقال معاليه اأن العامل 
اأ�شبح ينظر لالإمارات كدولة رائدة يف كثري من املجالت، ويف مقدمتها 
ال�شتثمار يف خري الإن�شانية، لفتاً اإىل اأن ثروة الدولة احلقيقية وقوتها 
انفتاحها  خ��الل  من  الفكرية  ال��رثوة  وتعزيز  البتكار  تكري�ص  يف  تكمن 

على ثقافات وح�شارات �شعوب العامل واإقامة ج�شور التعاون معها يف اإطار 
الرنويجي  ال�شفري  �شعادة  قال  جانبه  من   . الإن�شانية  وخدمة  الت�شامح 
لدى الدولة اإن الإمارات العربية املتحدة هي اأكرب �شريك جتاري للرنويج 

يف اخلليج ومن الوجهات املف�شلة للرنويجيني للعمل وق�شاء العطالت.
وذكر ان معر�ص “الرنويج-الإمارات: 40 عاًما من الثقافة” يروي ق�شة 
المارات  دول��ة  تطورت  وكيف  ال�شديقني  البلدين  بني  العالقات  تطور 

فقط  ع��ق��ود  اأرب��ع��ة  خ��الل  ال�شحاب  ناطحات  اإىل  اخل�شبية  البيوت  م��ن 
الأمر الذي يعد معجزة حقيقية  . وقال ان مركز البحارة الرنويجيني 
للتبادلت  متاحاً  اأ�شبح  ما  و�شرعان   1976 ع��ام  يف  بدبي  افتتاحه  مت 
الجتماعية واملهنية والثقافية ،وكان من اأوائل الكنائ�ص يف املنطقة. حيث 
مت بناوؤه يف ال�شحراء من اخل�شب الرنويجي ، لكنه اأ�شبح اليوم جزء من 

دبي احلديثة ، وميثل نقطة التقاء بني ال�شرق والغرب.

احلي الرتاثي بعجمان .. تفا�شيل ناب�شة بعراقة التاريخ
•• عجمان-وام:

يف املدينة القدمية لإمارة عجمان، ويف حميط وحول متحفها 
العربي،  اخلليج  الق�شور يف  اأق���دم  اأح��د  يعد  وال���ذي  ال��ع��ري��ق، 
لبراز  وال��رم��ي��م  والتو�شعة  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ن��اء  عجلة  ت�شري 
هذه الأماكن التاريخية والنه�شة العمرانية ال�شاهدة للتطور 
املكاين والزمني لالإمارة وتعك�ص �شورتها احل�شارية الأ�شيلة 
حتت مظلة واحدة هي احلي الراثي . وتعمل اجلهات املنفذة ل� 

احلي الراثي وهي دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية 
على  يحافظ  ح�شاريا  معلما  ال�شرح  ه��ذا  ليكون  ال�شياحية 
اإرثه القدمي الذي عا�شر اأحداثا هامة، و�شطر تاريخا م�شرفا 
وكوجهة  والتاريخية،  الراثية  عجمان  اإم���ارة  معامل  �شمن 

�شياحية جاذبة للقريب والبعيد.
�شالح  و���ش��وق  عجمان  متحف  لي�شم  ال��راث��ي  احل��ي  ويت�شع 
و���ش��وارع ومم��رات �شيعنى بها  اأم��اك��ن  القدمي وم��ا بينهما من 
لتكون  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  وترتقي  القدمية  باأ�شالتها  لتحتفظ 

ناب�شة باحلياة عرب بناء عمراين م�شمم ليكّون املكان يف حد 
نف�شه �شاهدا على تاريخه العريق ويحكي حقبة مهمة من تاريخ 
على  حمافظا  اليوم،  حلا�شرها  وامتداد  عجمان  اإم��ارة  تطور 
والأ�شجار  التاريخية  والقوارب  الأثرية  واملحتويات  املوروثات 
املعمرة يف املوقع، ليمنح زائر املكان بعدا واآفاقا جليلة ليتعرف 
على ما�شي الأج��داد والآب��اء املوؤ�ش�شني لبناء املدينة القدمية، 
يف حقبة زمنية جمعت عنا�شر تاريخية وتراثية بارزة كب�شمة 
خ��ال��دة. و���ش��ي��ت��األ��ق يف احل���ي ال��راث��ي امل�����ش��رح اخل��ارج��ي ومبا 
يحويه من م�شاحات كبرية لينقل الفعاليات املحلية والدولية 
والحتفالت الدينية والجتماعية والوطنية يف كل املنا�شبات 
التي �شتقام يف الإمارة . وكجانب تطويري �شيتم اإن�شاء ممرات 
البناء  معايري  وفق  ومباٍن م�شممة  وم�شاحات خارجية  م�شاة 
طبيعية  كمظالت  امل��ع��م��رة  الأ���ش��ج��ار  على  للحفاظ  امل�����ش��ت��دام 
مليون   25 تكلفته  ال��ب��ال��غ  ال��راث��ي  احل��ي  ويتيح   . خ�����ش��راء 
يف  امل�شتثمرين  تطلعات  مع  تتنا�شب  ا�شتثمارية  فر�شا  دره��م، 
خمتلفة  من���اذج  على  ي�شتمل  حيث  وخ��ارج��ه��ا،  عجمان  اإم���ارة 
تناف�شية  باأ�شعار  امل�شاحات وال�شتخدامات ويقدم عرو�شا  من 
دعماً لأ�شحاب امل�شاريع القت�شادية ال�شغرية واملتو�شطة لفتح 
م�شاريعهم التجارية عرب املتاجر التي ي�شمها احلي الراثي 
اأنواع  جلميع  متاحة  متجرا   37 يت�شمن  اإذ  املتحف  قلب  يف 
الأن�شطة ذات ال�شلة تراوح م�شاحتها ما بني 40 مرا مربعا 

اإىل 100 مر مربع.
ال�شرح  لهذا  والت�شييد  البناء  اأع��م��ال  تنتهى  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

التاريخي خالل نهاية هذا العام اجلاري.
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تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني اىل حملة ا�شهم كي ئي ب هانا بنك فرع اأبوظبي

بيان املركز املايل كما بتاريخ 31 دي�شمرب 2018
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بيان الدخل ال�شامل عن ال�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2018

بيان التدفقات النقدية عن ال�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2018

بيان التغريات يف حقوق امللكية عن ال�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2018
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جمل�س اإدارة الهوية واجلن�شية يوجه بتبني مبادرات لإ�شعاد كبار املواطنني
•• اأبوظبي -وام:

تقدمها  التي  اخلدمات  تطوير  اأهمية  على  واجلن�شية  للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  اأك��د 
الهيئة يف اإطار الجندة الوطنية للحكومة الحتادية ووجه بتبني مبادرة لإ�شعاد كبار املواطنني من 
خالل توفري خدمات الهيئة يف مقر اقامة املواطن ومنح معامالتهم الأولوية يف الإجناز مع اإعفاءهم 
من الر�شوم والغرامات املرتبة عليهم تعبريا عن العرفان ملا قدمه الرعيل الول من ت�شحيات يف 
مكونات  كاأحد  دوره��م  اأهمية  على  وتاأكيدا  املواطنني  لكبار  التقدير  لقيمة  واإع��الء  الدولة  تاأ�شي�ص 

الن�شيج الجتماعي للدولة وركيزة من ركائز الأمن الجتماعي.
التي  الإج��راءات  2019 عددا من املقرحات لت�شهيل  الثاين لعام  املجل�ص خالل اجتماعه  وناق�ص 
تكفل النتقال الكلي للخدمات الذكية وتوفري كافة الإمكانات الالزمة لتقدمي تلك اخلدمات ب�شورة 
اأعلى معايري اجلودة والكفاءة مبا يدعم توجه الهيئة نحو حتقيق التميز امل�شتدام يف  مبتكرة وفق 

اإطار من احلوكمة الإجرائية واإدخال التعديالت اللوائحية الالزمة مبا يدعم ذلك التوجه.

ويل عهد عجمان ي�شدر قرارا بتعيني 
اأمني عام م�شاعد لل�شوؤون التنفيذية

�شرطة دبي تكرم موظفيها املُتميزين 
وحُتفزهم بـبطاقة »ت�شتاهل«

•• عجمان - وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
قراراً  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
بتعيني مروان عبيد املهريي اأميناً 
لل�شوؤون التنفيذية.  عاماً م�شاعداً 
اأن ينقل مروان  ون�ص القرار على 
لوظيفة  ال�����ش��اغ��ل  امل��ه��ريي  عبيد 
مدير اإدارة امل�شاريع وال�شتثمارات 
بدائرة  ت��ن��ف��ي��ذي  م���دي���ر  ب���درج���ة 
ال����ب����ل����دي����ة وال����ت����خ����ط����ي����ط ب������ذات 
التخ�ش�شات املالية والدرجة التي 
العامة  الأمانة  اإىل  حالياً  ي�شغلها 
بعجمان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ج��ل�����ص 
امل�شاعد  ال���ع���ام  الأم������ني  مب�����ش��م��ى 
وفقاً  وذل���ك  التنفيذية  ل��ل�����ش��وؤون 
املعمول  الب�شرية  امل���وارد  لأنظمة 
وتكون  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة  يف  ب��ه��ا 
تبعيته ب�شكل مبا�شر لالأمني العام 
ل��ل��م��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي. ي���ذك���ر اأن 

•• دبي-الفجر

اللواء  �شعادة  توجيهات  على  بناًء 
عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
اإ�شعاد  على  بالعمل  دب��ي،  ل�شرطة 
املوظفني وتكرمي املتميزين منهم، 
للموارد  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اب��ت��ك��رت 
“ت�شتاهل”  ب���ط���اق���ة  ال���ب�������ش���ري���ة 
املتميزين  م��وظ��ف��ي��ه��ا  ل���ت���ك���رمي 
اأعمالهم  اإن��ه��اء  م��ن  متكنوا  ال��ذي 
ويف  وا�شتثنائية  متميزة  ب�����ش��ورة 
وق�����ت ق���ي���ا����ش���ي، وذل�������ك يف اإط�����ار 
موظفيها  ت�شجيع  ع��ل��ى  حر�شها 
على التميز الدائم يف العمل. واأكد 
اهلل  عبد  �شالح  ال��دك��ت��ور  العميد 
مراد مدير الإدارة العامة للموارد 
ت�شتاهل”  “بطاقة  اأن  الب�شرية، 
واح���دة م��ن م��ب��ادرات ع��دة تنفذها 
الب�شرية  ل��ل��م��وارد  العامة  الإدارة 
امل��وظ��ف��ني على  ت�شجيع  اأج���ل  م��ن 
التميز يف اأداء مهامهم الوظيفية، 
هو  البطاقة  الهدف من  اأن  مبيناً 
اإ�شعاد املوظفني املتميزين بطريقة 
اإيجابياً  تنعك�ص  ونوعية،  ابتكارية 
ع��ل��ي��ه��م، وحت���ف���ز زم����الءه����م على 

مروان عبيد املهريي اأحد القيادات 
واأث���ب���ت كفاءته  ال�����ش��اب��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
التي  وامل�����ش��اري��ع  امل��ه��ام  يف  العالية 
اأوكلت اإليه خالل م�شريته املهنية 
حتقيق  يف  خ���الل���ه���ا  م����ن  ����ش���اه���م 
العديد من الإجنازات على م�شتوى 
الإم���������ارة واك���ت�������ش���ب ال���ع���دي���د من 
اخلربات خالل م�شاركته الوا�شعة 

ال�شري قدماً على نهج التميز.
العقيد  اأو����ش���ح  ال��ب��ط��اق��ة،  وح����ول 
ال��دك��ت��ور ج��ا���ش��م حم��م��د ع��ب��د اهلل 
ال�����ش��وؤون الإداري�����ة يف  اإدارة  م��دي��ر 
الب�شرية،  للموارد  العامة  الإدارة 
املوظفني  اإ�شعاد  اإىل  ي�شعون  اأنهم 
عملهم،  اإن��ت��اج��ي��ة  ن�����ش��ب��ة  وزي������ادة 
بطاقة  ت�������ش���م���ي���م  اإىل  م���������ش����ريا 
�شكل  على  جاء  الذي  “ت�شتاهل” 
ال�شيكات”،  “دفر  ي�شبه  ُك��ت��ي��ب 
حت����ت����وي ك����ل ���ش��ف��ح��ة م���ن���ه على 
املُتميز  امل���وظ���ف  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات 

املُكرم، و�شبب التكرمي وتاريخه.

و  احل��ك��وم��ي��ة  امل����ب����ادرات  اإدارة  يف 
اإمارة  ومثل  التطويرية  امل�شاريع 
املومترات  من  العديد  يف  عجمان 
والتجارة  الأع����م����ال  م��ن��ت��دي��ات  و 
املهريي  عمل  وال��دول��ي��ة.  املحلية 
التجارية  لل�شوؤون  م��دي��را  �شابقا 
للعالقات  ورئ��ي�����ش��ا  وال�����ش��ن��اع��ي��ة 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  يف  الدولية 
عجمان وتوىل من�شب مدير اإدارة 
امل�شاريع و تطوير الأعمال يف دائرة 
عجمان  يف  التخطيط  و  البلدية 
الأعمال  اأ�شحاب  دع��م  يف  و���ش��ارك 
اإىل  امل�شتثمرين  وج���ذب  ال�����ش��ب��اب 
رئي�شاً  ت��ع��ي��ي��ن��ه  مت  ك��م��ا  ع��ج��م��ان 
يف  والإي��ج��اب��ي��ة  لل�شعادة  تنفيذياً 
الوزراء  جمل�ص  قبل  م��ن  عجمان 
يف  ع�����ش��و  وه�����و   2017 ع�����ام  يف 
جلنة التنمية القت�شادية الدائمة 
جمل�ص  ع�شو  و  عجمان  حلكومة 

اإدارة يف �شركة الزوراء للتطوير . 

واأ�شار اإىل اأن البطاقة يتم منحها 
م�شوؤولهم  قبل  من  املوظفني  اإىل 
مدير  �شخ�ص  يف  املتمثل  املبا�شر 
حال  يف  وذل���ك  ال��ف��رع��ي��ة،  الإدارة 
املعايري  اإح��������دى  امل����وظ����ف  ح���ق���ق 
العمل،  ج��ودة  يف:  املتمثلة  الع�شرة 
دق�������ة م����واع����ي����د الإجن��������������از، ق����وة 
واملواظبة،  الن�شباط  املالحظة، 
الإيجابية،  ال��ف��ري��ق،  ب��روح  العمل 
الر�شمي،  ال���������دوام  ب���ع���د  ال���ع���م���ل 
الفعال،  وال���ت���وا����ش���ل  الج���ت���ه���اد، 
العقيد  واأ�شار  والهندام.  والقيافة 
متنح  ال���ب���ط���اق���ة  اأن  اإىل  ج���ا����ش���م 
ا�شتئذان  ���ش��اع��ات  املُ���ك���رم  امل��وظ��ف 
ال�����ش��ه��ر، ويف حال  حم����ددة خ���الل 
 5 اإىل   3 ع��ل��ى  امل���وظ���ف  ح�����ش��ول 
بطاقات ت�شتاهل يتم منحه �شهادة 
اأكرث وح�شل  �شكر، ويف حال متيز 
يتم منحه  بطاقات،   9 6اإىل  على 
اإج����ازة اإداري�����ة مل���دة ي���وم واح���د مع 
�شهادة �شكر، واإذا كان متميزاً جداً 
اإىل   10 على  احل�شول  وا�شتطاع 
منحه  فيتم  اأكرث،  اأو  بطاقة   12
اإجازة اإدارية ملدة يومني مع �شهادة 

�شكر.

�شجاعة وت�شرف اأم مواطنة تنقذ ابنها واأختها  من حريق يف العني
•• العني-الفجر:

ت�شرفها  ح�شن  و  �شجاعتها  بف�شل  مواطنة  اأم  متكنت 
داخل  �شب  حريق  من  واأختها  الر�شيع  ابنها  اإنقاذ  من 

منزلها مبنطقة الريف مبدينة العني .
غرفة  اإىل  ب���الغ  ورود  اإىل  احل���ادث���ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  وت��ع��ود 
ال��ع��م��ل��ي��ات ب��ن�����ش��وب ح��ري��ق يف م��ن��زل م��واط��ن مبنطقة 
ال��ري��ف ب��ال��ع��ني و حت��رك��ت ع��ل��ى ال��ف��ور اآل���ي���ات  الدفاع 
املدين  وال�شرطة اىل موقع  احلادث يف ا�شتجابة �شريعة 
و���ش��ي��ط��رت ع��ل��ى احل��ري��ق وم��ن��ع ام��ت��داد األ�����ش��ن��ة اللهب 
اأ�شاد العميد حممد معيوف  لغرف ومالحق املنزل . و 
الكتبي مدير عام الإدارةالعامة للدفاع املدين -اأبوظبي 
ابنها واأختها  اإنقاذ  الأم وت�شرفها احلكيم يف   ب�شجاعة 

حيث اإنها توجهت مبجرد م�شاهدتها لت�شاعد الدخان 
“بلكونة”  ال�شرفة  اإىل  للمنزل  ال�شفلي  الطابق  م��ن 
اإىل  الباب  ب��اإغ��الق  وقامت  لالختناق  تتعر�ص  ل  حتى 

حني و�شول اآليات الدفاع املدين يف دقائق معدودة .
واأو�شح اأن احلريق �شب نتيجة احراق جهاز تكييف يف 
اأقرب  اإىل  الأم  ونقلت  ال�شفلي  بالطابق  الغرف  اإح��دى 
م�شت�شفى  لالطمئنان على �شحتها ولتزال التحقيقات 

جارية ملعرفة مالب�شات احلادث . 
ودعا العقيد حممد �شعيد النيادي -مدير اإدارة الدفاع 
التاأكد  اإىل �شرورة   - اجلمهور  العني  امل��دين مبنطقة 
با�شتمرار من �شالحية الأ�شالك الكهربائية والأجهزة 
جهاز  تركيب  ���ش��رورة  م��وؤك��داً  �شالمتهم  على  حفاظا 

كا�شف للدخان لتفادي وقوع  احلريق وحماية الأرواح.

تعلن حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات 
2019 وعلى من يرغب  يوليو    17 املوافق  الربعاء  يوم  ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً  ���ص.ذ.م.م يف متام  للمزادات 
مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكروين WWW.EmiratesAuction.COM و 

يف حالة العرا�ص مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ

        
Dubai Islamic BankKiaOptima20126087/2019   17Abu Dhabi8764813000   
Dubai Islamic BankToyotaCamry20179960/2019   17Abu Dhabi5381345000 
Dubai Islamic BankNissanX Trail20159982/2019   16Abu Dhabi9614530000    
Dubai Islamic BankToyotaCorolla20119987/2019   11Abu Dhabi8046113000   
Dubai Islamic BankToyotaAurion20159964/2019   12Abu Dhabi7708138000    

Emirates NBDNissanPatrol20199991/2019   16Abu Dhabi53431110000     
Emirates NBDVolvoV40201610001/2019   16Abu Dhabi3797632000  
Emirates NBDToyotaAvanza20159999/2019   15Abu Dhabi3392532000    
Emirates NBDHondaCRV20159990/2019   12Abu Dhabi9163435000  
Emirates NBDToyotaCorolla20159993/2019   15Abu Dhabi6351123000  
Emirates NBDToyotaCamry20169994/2019   ARas al Khaimah9634439000     
Emirates NBDHondaAccord20159995/2019   16Abu Dhabi8325427000 
Emirates NBDToyotaYaris20159996/2019   14Abu Dhabi4296517000    
Emirates NBDRenaultDuster20159997/2019   1Sharjah4346211000       
Emirates NBDMitsubishiAttrage20149992/2019   BAjman309637000   
Emirates NBDMitsubishiL200201310003/2019   AUmm al Quwain3357413000     
Emirates NBDKiaOptima201410002/2019   10Abu Dhabi9865718000  
Emirates NBDPorscheCayenne S20136193/2019   5907678000  

Abu Dhabi Islamic BankDodgeChallenger201426469/2017   4Abu Dhabi7214930000   
Abu Dhabi Islamic BankNissanAltima20151908/2018   1Sharjah6432422000  

GULF FINANCEYutong LuxuryBus20089563/2019   ODubai5793220000    
Dubai Islamic BankHyundaiElintra20139465/2019   12Abu Dhabi6487910000   
Dubai Islamic BankNissanSentra20169463/2019   12Abu Dhabi2527919000    
Dubai Islamic BankToyotaPrado20139462/2019   BAjman1303355000    
Dubai Islamic BankPorscheCayenne20089464/2019   3Sharjah2118022000   
GULF FINANCEMitsubishiLancer20019543/2019   cDubai3946310000    
GULF FINANCEGolden DragonBUS20079545/2019   GDubai4493030000    
GULF FINANCEJCB537/13520089547/2019   QDubai6590455000     
GULF FINANCEMercedes20039551/2019   KDubai7091418000    
GULF FINANCEToyotaHiace20129541/2019   QDubai8760328000     
GULF FINANCEJCB540 17020079575/2019   GDubai8122365000      
GULF FINANCEMercedes20039574/2019   CDubai349923000    
GULF FINANCEGolden DragonBUS20089554/2019   GDubai5038930000    
GULF FINANCEJCB3 CX19999571/2019   CDubai7992120000    
GULF FINANCETerexNull19999570/2019   RDubai5043538000    
GULF FINANCEGolden DragonXML 6118T 120079569/2019   JDubai3636830000    
GULF FINANCENissanX Trail20109568/2019   LDubai824513000  
GULF FINANCEJCB540 17020039567/2019   NDubai6216445000    
GULF FINANCEJCB19999566/2019   RDubai4679430000    
GULF FINANCENissanForklift20109564/2019   EDubai8719020000  
GULF FINANCEMercedes20039562/2019   DDubai3027812000    
GULF FINANCEXCMG20079560/2019   MDubai1285850000    
GULF FINANCEMercedes20039559/2019   MDubai5570820000    
GULF FINANCEKatoNK 25020059558/2019   HDubai5622480000    
GULF FINANCEMercuryGrand Marquis20089552/2019   ODubai497113000       

Noor Islamic BankToyotaHiace20149320/2019   PDubai9620627000  
RAK BankNissanMicro20137930/2019   ODubai6295418000     

Dubai Islamic BankNissanAltima20139957/2019   Sharjah6145913000  
Dubai Islamic BankHondaCRV20149958/2019   5Abu Dhabi3881732000  
Dubai Islamic BankNissanXterra20149959/2019   1Sharjah9386115000      

Abu Dhabi Commercial BankMitsubishiASX20139935/2019   MDubai4389115000 
Abu Dhabi Commercial BankMitsubishiASX20179933/2019   17Abu Dhabi1937638000 
Abu Dhabi Commercial BankMercedes30020129936/2019   3Sharjah5932227000 
Abu Dhabi Commercial BankNissanPathfinder20139939/2019   GDubai7493325000  
Abu Dhabi Commercial BankNissanNavara20169937/2019   TDubai1715928000 
Abu Dhabi Commercial BankJeep20179926/2019   SDubai5793965000  
Abu Dhabi Commercial BankHondaAccord20159934/2019   KDubai8287128000   
Abu Dhabi Commercial BankToyotaLand Cruiser20149941/2019   14Abu Dhabi49655100000  
Abu Dhabi Commercial BankHondaCivic20149938/2019   KDubai5206615000  
Abu Dhabi Commercial BankKiaSportage20169932/2019   11Abu Dhabi8960730000     
Abu Dhabi Commercial BankHyundaiSanta Fe20169931/2019   CDubai6720435000   
Abu Dhabi Commercial BankInfinitiQ5020149930/2019   QDubai3413532000 
Abu Dhabi Commercial BankFordTaurus20149929/2019   5Abu Dhabi9558321000 
Abu Dhabi Commercial BankRange RoverSport20129927/2019   MDubai2845638000    
Abu Dhabi Commercial BankNissanPatrol20159928/2019   EDubai3001295000  
Abu Dhabi Commercial BankToyotaYaris20159940/2019   TDubai9514015000  
Abu Dhabi Commercial BankJCB540 17020119925/2019   AUmm al Quwain1108670000       
Abu Dhabi Commercial BankChevroletSilverado20159924/2019   RDubai8167645000  
Abu Dhabi Commercial BankJeepWrangler20179923/2019   7Abu Dhabi8623665000   
Abu Dhabi Commercial BankToyotaHiace20109922/2019   LDubai7743023000  

Al Hail OryxkumatsuWA47020019314/2019   Dubai958971000   
GULF FINANCEJCB537/13520039555/2019   ODubai5798740000    
GULF FINANCEJCB3 CX19959573/2019   ODubai5347415000    
GULF FINANCEMercedes20039549/2019   KDubai736305000    

Abu Dhabi Commercial BankJeepGrand Cherokee20149968/2019   KDubai9002930000 
Abu Dhabi Commercial BankMitsubishiLancer20169970/2019   TDubai8590422000  
Abu Dhabi Commercial BankKiaRio20169967/2019   PDubai4582915000   
Abu Dhabi Commercial BankMazdaCX 920159978/2019   NDubai4813438000   
Abu Dhabi Commercial BankNissanPathfinder20189976/2019   14Abu Dhabi7882570000   
Abu Dhabi Commercial BankFordEscape20159949/2019   AUmm al Quwain9707824000   
Abu Dhabi Commercial BankMazda320169988/2019   17Abu Dhabi2533027000    
Abu Dhabi Commercial BankToyotaCorolla20159948/2019   13Abu Dhabi5074822000   
Abu Dhabi Commercial BankCadillacATS20149966/2019   17Abu Dhabi6416322000  
Abu Dhabi Commercial BankJeepGrand Cherokee20159979/2019   QDubai8489445000    
Abu Dhabi Commercial BankKiaSportage20179974/2019   14Abu Dhabi7663445000   
Abu Dhabi Commercial BankFordExpedition20139965/2019   12Abu Dhabi6203925000  

Dubai Islamic BankMitsubishiAttrage20149981/2019   BAjman217227000  
Dubai Islamic BankSubaruImpreza20169983/2019   15Abu Dhabi4096832000    
Dubai Islamic BankHondaAccord20129984/2019   AUmm al Quwain9854415000   
Dubai Islamic BankChevroletTahoe20179986/2019   16Abu Dhabi23685105000  
Dubai Islamic BankToyotaYaris20149985/2019   BAjman3908011000  
Dubai Islamic BankNissanPatrol20169977/2019   MFujairah1033105000  
Dubai Islamic BankHyundaiElintra20179962/2019   17Abu Dhabi2364632000    

Abu Dhabi Islamic BankMitsubishiLancer20169947/2019   16Abu Dhabi8752518000   
Abu Dhabi Islamic BankMitsubishiLancer20169950/2019   16Abu Dhabi8752418000   
Abu Dhabi Islamic BankMitsubishiLancer20169961/2019   16Abu Dhabi8752618000   
Abu Dhabi Islamic BankRange RoverVogue20139954/2019   PDubai45543130000     
Abu Dhabi Islamic BankToyotaHiace20159952/2019   2Sharjah2606842000    

RAK BankNissanZ37020149951/2019   RDubai9502330000  
Abu Dhabi Islamic BankHyundaiSanta Fe20159963/2019   PDubai9185335000   

RAK BankKiaSportage20138172/2019   10Abu Dhabi3686918000   
RAK BankSuzukiGrand Vitara20118171/2019   11Abu Dhabi6810511000  
RAK BankJaguarXF20148131/2019   LDubai6411028000  
RAK BankMazda62048174/2019   13Abu Dhabi9766420000  
RAK BankJINBEISY6483A320138126/2019   HDubai804878000     
RAK BankToyotaFortuner20158179/2019   1Sharjah2965240000  
RAK BankHyundaiGenesis20158158/2019   BAjman6002133000  
RAK BankMitsubishiPajero20138123/2019   QDubai9146621000   
RAK BankNissanMicra20158180/2019   2Sharjah4725310000    
RAK BankToyotaPrado20158165/2019   14Abu Dhabi1053275000     
RAK BankChevroletCruze20168154/2019   15Abu Dhabi3049415000  

Dubai Islamic BankKiaSportage201610008/2019   12Abu Dhabi2956037000    
Dubai Islamic BankToyotaLand Cruiser201510004/2019   Sharjah90201110000    

Abu Dhabi Commercial BankHyundaiH120179969/2019   15Abu Dhabi3739437000    
Abu Dhabi Commercial BankNissanXterra201510009/2019   KDubai1884325000 
Abu Dhabi Commercial BankHondaCivic20179975/2019   UDubai8746440000  

Dubai Islamic BankLexus201127721/2018   2Sharjah5043319000     
Dubai Islamic BankRenaultDuster201413794/2019   ARas al Khaimah298368000  
Dubai Islamic BankToyotaYaris201113795/2018   Sharjah917017000     

HSBCFordFocus20178113/2019   15Abu Dhabi4134826000    
Emirates NBDToyotaCorolla20136195/2019   BAjman1733913000    
Emirates NBDBMW316 TI201226763/2018   16Abu Dhabi7603711000   
Emirates NBDFord2012612/2019   Sharjah158747000  
RAK BankMercedesGLK 350201520632/2018   BAjman2691525000  
RAK BankNissanArmada201225207/2018   11Abu Dhabi7966215000  
RAK BankHyundaiTucson201425508/2018   AAjman4904220000   
RAK BankBMWX620126530/2019   JDubai7679315000   
RAK BankRange Rover4.220096540/2019   LDubai882448000   
RAK BankNissanKicks20188067/2019   Sharjah2396540000    
RAK BankHyundaiH120169243/2019   DDubai9602928000       
RAK BankToyotaPrado20179292/2019   Sharjah6035190000   
RAK BankMitsubishiPajero20162363/2019   QDubai3744830000         
RAK BankNissanSunny20139228/2019   2Sharjah915098000       
RAK BankBMWX520159216/2019   IDubai2477785000   
RAK BankToyotaYaris20159215/2019   RDubai6842014000             
RAK BankHyundaiAccent20159309/2019   1Sharjah9426116000   
RAK BankOpelCorsa20139231/2019   MDubai950656000    
RAK BankToyotaAvanza20169220/2019   RDubai7622817000     
RAK BankToyotaAvanza20169289/2019   RDubai7622917000     
RAK BankToyotaYaris20159301/20191Sharjah9817815000   
RAK BankPorscheCayenne S20169232/2019   FDubai5110135000  
RAK BankToyotaYaris20149233/2019DDubai6940511000      
RAK BankMitsubishiOutlander20139283/2019   Sharjah8757316000   
RAK BankRange RoverSport20149238/2019   PDubai96790110000    
RAK BankMitsubishiLancer20139310/2019   2Sharjah963432000   
RAK BankToyotaFortuner20159311/2019EDubai9122042000   
RAK BankMitsubishiL20020169293/2019   BAjman3439021000        
RAK BankToyotaHiace20159207/2019   RDubai8193832000          
RAK BankHyundaiH120169226/2019   SDubai8566128000. . .     
RAK BankRENOColeos20149248/2019   BAjman201288000   
RAK BankNissanRich20159244/2019   BDubai618793000     

Abu Dhabi Islamic BankNissan20102863/2018   BAjman7333020000    
Abu Dhabi Islamic BankChevroletCorvette20131890/2018HUmm al Quwain94055000     

RAK BankHyundaiSanta Fe20158177/2019   14Abu Dhabi9130142000  
Abu Dhabi Islamic BankRange Rover20169953/2019   8Abu Dhabi6510185000   
Dubai Islamic Bank 20149971/201924491915,000   
Dubai Islamic Bank 20149971/201929199814,000   
Dubai Islamic Bank 20149971/201924554915,000   
Dubai Islamic Bank 20149971/201924944615,000   
Dubai Islamic Bank 20149971/201927667215,000   
Dubai Islamic Bank 20149971/201926166214,000   
Dubai Islamic Bank 201510000/20195024512,500   
Dubai Islamic Bank 201510000/20195025812,000   
Dubai Islamic Bank 201510000/20195038212,500   
Dubai Islamic Bank 20159972/20195038528,000   
Dubai Islamic Bank 20159973/20193362717,000   
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ع��ق��د جم��ل�����ص دب����ي مل�����ش��ت��ق��ب��ل العمل 
برئا�شة  ال��ث��اين  اجتماعه  الإن�����ش��اين 
����ش���ع���ادة ���ش��ع��ي��د ال���ع���ط���ر، م���دي���ر عام 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ملوؤ�ش�شة  امل�����ش��اع��د  ال���ع���ام  والأم�������ني 
اآل مكتوم  را�شد  بن  م��ب��ادرات حممد 
م�شتعر�شا  املجل�ص،  رئي�ص  العاملية، 
ميكن  التي  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  اأه��م 
اإط���الق���ه���ا م�����ش��ت��ق��ب��ال ل��ت��ح��ق��ي��ق منو 
الإن�شاين  العمل  جم��ال  يف  مت�شارع 
مركزا على اأربعة حماور اأ�شا�شية هي 
الإن�شاين،  الإع��الم��ي  العمل  تعزيز 
ع��رب ب��ن��اء ج�شور ت��وا���ش��ل دائ��م��ة مع 
املحلية  الإع�������الم  و����ش���ائ���ل  خم��ت��ل��ف 
وال���ع���امل���ي���ة. وب���ن���اء ك������وادر وق���ي���ادات 
العمل  م�شتقبل  تقود  �شابة  اإماراتية 
الرتقاء  يف  ت�شهم  بكفاءة  الإن�����ش��اين 
وت�����ش��ع اخلطط  ال��ع��م��ل  مب��ف��اه��ي��م 
للو�شول  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
لالأهداف املرجوة، اإ�شافة اإىل درا�شة 
التكنولوجيا  اأدوات  ت��ط��وي��ع  ���ش��ب��ل 
العمل  مب�شتقبل  لالرتقاء  احلديثة 
وال�شتثمار  ال��ع��امل،  ح��ول  الإن�����ش��اين 
يف الدرا�شات والبحوث ال�شت�شرافية 
واأبرز  القطاع  ه��ذا  مب�شتقبل  املعنية 

حتدياته و�شبل التغلب عليها.
الت�شريعات  اإىل  الأع�شاء  تطرق  كما 
مع  ت��واوؤم��ه��ا  وم���دى  حاليا  القائمة 
هذا  واحتياجات  متطلبات  م�شتقبل 
ال��ق��ط��اع وذل����ك مت��ا���ش��ي��ا م��ع اأه����داف 

التي  للم�شتقبل”  دب���ي  “جمال�ص 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  بتوجيهات  اأط��ل��ق��ت 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب 
ال��وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، مطلع 
باإطالق  وال��ت��ي تعنى  ال��ع��ام احل���ايل، 
مبادرات وخطط ا�شراتيجية واإيجاد 
التحديات  مل��خ��ت��ل��ف  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول 
القطاعات  م����ن  ع�����دد  يف  ال���راه���ن���ة 

احليوية.
تراأ�شه  ال�����ذي  الج���ت���م���اع  يف  ����ش���ارك 
�شعادة  من  كل  العطر،  �شعيد  �شعادة 
مديرعام  ال�شيباين  ح��م��د  ال��دك��ت��ور 
ال�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والعمل  دائ���رة 
القرق  و�شعادة طارق  بدبي،  اخلريي 
العطاء،  ل��دب��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
التنفيذي  امل���دي���ر  ت����رمي  م���ن���ال  ود. 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  ل��ق��ط��اع 
الأولية، ومو�شى خوري رئي�ص الإدارة 
الإ�شالمي،  دب���ي  ب��ن��ك  يف  ال�����ش��رع��ي��ة 

الت�شال  مركز  مدير  الكندي  ومنى 
التنفيذي،  املكتب  يف  ال�شراتيجي 
وخليفة ال�شاعر ال�شويدي مدير اإدارة 
للت�شامح،  ال���دويل  باملعهد  الت�شامح 
�شركة  رئي�ص  امل��دين  عبدال�شالم  ود. 
اآل  وليد  ود.  القاب�شة،  “اإندك�ص” 
ع��ل��ي م�����ش��ت�����ش��ار م��وؤ���ش�����ش��ة م���ب���ادرات 
العاملية،  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
الرئي�ص  ن���ائ���ب  ال���ع���و����ش���ي  وخ����ال����د 
للخدمات  العاملية  باملدينة  التنفيذي 
املهريي  دروي�����ص  واأح��م��د  الإن�شانية، 
العمل  ل���ق���ط���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
اخلريي يف دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية 
و”جوانا  ب���دب���ي،  اخل����ريي  وال��ع��م��ل 
غري  امل���ن���ظ���م���ات  م�������ش���وؤول���ة  بليد” 
فيالندرويف،  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ال��رب��ح��ي��ة 
امل��ت��ح��دة ومدير  ب�����الأمم  وال�����ش��ف��ري 
العاملي  العلمي  ال�شت�شاري  املجل�ص 
جريهارد  الدكتور  “دي�شاب” �شعادة 

بومتان.

واأكد �شعادة �شعيد العطر على اأهمية 
اإماراتية  قيادات  اإع��داد  يف  ال�شتثمار 
�شابة تقود العمل الإن�شاين مبختلف 
ال��ع��م��ل امل�شرك  جم��الت��ه، وحت��ف��ي��ز 
واملنظمات  اجل����ه����ات  خم���ت���ل���ف  م����ع 
مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  املعنية 
يف هذا القطاع، م�شيفا: ن�شعى ومن 
العمل  مل�شتقبل  دب���ي  جمل�ص  خ���الل 
روؤي���ة �شاحب  اإىل حتقيق  الإن�����ش��اين 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
واملمار�شات  التجارب  اأف�شل  تبني  يف 
الإن�شاين  ال��ع��م��ل  جم���ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
ت�شت�شرف  مبتكرة  ب����اأدوات  ودجم��ه��ا 
وحلوله،  حتدياته  وتر�شد  امل�شتقبل 
امل�شاريع  م���ن  ع����دد  يف  ل��ت�����ش��خ��ريه��ا 

قيادات  كاإعداد  امل�شتقبلي،  الأثر  ذات 
لالرتقاء  م��وؤه��ل��ة  ���ش��اب��ة  اإم���ارات���ي���ة 
بالعمل الإن�شاين مبختلف جمالته، 
وهو ما يتطلب تعزيز العمل امل�شرك 
من  القطاع  ب��ه��ذا  املعنيني  ك��اف��ة  م��ع 
وم��ن��ظ��م��ات عاملية  ح��ك��وم��ي��ة  ج���ه���ات 
حتقيق  �شبيل  يف  واأف������راد،  و���ش��رك��ات 
الكرمي  العي�ص  �شاملة ت�شمن  تنمية 

لكافة اأفراد املجتمع.
وتطرق العطر اإىل املبادرات وامل�شاريع 
املجل�ص  اأع�����ش��اء  فيها  تناق�ص  ال��ت��ي 
خالل اجتماعهم وقال: نعكف حاليا 
على درا�شة جدوى عدد من امل�شاريع 
العمل  ق���ط���اع  يف  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
ف��رق فرعية  الإن�����ش��اين، ع��رب ت�شكيل 
بدرا�شتها  تقوم  املجل�ص  اأع�شاء  من 
حمدد،  زم��ن��ي  اإط����ار  وف���ق  وتقييمها 

�شاعني من خاللها اإىل طرح مفاهيم 
جديدة يف هذا املجال، م�شتغلني كافة 

املوارد الب�شرية واملالية املتاحة.
�شعادة  ت���ط���رق  الج���ت���م���اع  وخ������الل 
عام  مدير  ال�شيباين،  حمد  الدكتور 
ال�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والعمل  دائ���رة 
ربط  اأه���م���ي���ة  اإىل  ب���دب���ي  اخل������ريي 
امل�شاريع املنبثقة من املجل�ص باخلطط 
ال�شراتيجية القائمة يف دبي وقال: 
خمتلف  يف  عاملية  مكانة  دب��ي  تتبوء 
امل���ج���الت احل���ي���وي���ة، وه����و م���ا حتقق 
و�شعت  ا�شراتيجية  خطط  نتيجة 
اأف�شل  حتقيق  م�شتهدفة  �شنني  منذ 
ول  الأ�شعدة.  جميع  على  امل�شتويات 
كان  الإن�����ش��اين  العمل  قطاع  اأن  �شك 
القطاعات،  تلك  اأه��م  اأح��د  ي��زال  ول 
والتي قطعت فيها دبي �شوطا كبريا 

عرب موؤ�ش�شاتها الإن�شانية املختلفة.. 
جمل�ص  يف  امل�شركة  اجل��ه��ود  وت��اأت��ي 
دب������ي مل�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ع���م���ل الإن�������ش���اين 
متما�شية مع تلك الأهداف واخلطط 
ال�شراتيجية املعتمدة، ومتوافقة مع 
تطلعات قيادتنا الر�شيدة يف الرتقاء 
مب�شتوى العمل الإن�شاين اإىل اأف�شل 
امل�شتويات العاملية. اأما �شعادة الدكتور 
بالأمم  ال�شفري  ب��ومت��ان،  ج��ريه��ارد 
ال�شت�شاري  املجل�ص  ومدير  املتحدة 
ركز  فقد  “دي�شاب”  العاملي  العلمي 
الب�شرية  ال��ق��درات  بناء  �شرورة  على 
الإن�شانية  التحديات  خلو�ص  املوؤهلة 
امل�شتقبلية، وقال: “بات قطاع العمل 
الإن�شاين اليوم اأكرث تعقيدا وت�شعبا، 
وهو ما يتطلب اإيجاد اأدوات متجددة 
احللول  وت����وف����ر  حت���دي���ات���ه  ت����واك����ب 

املنا�شبة له، ول�شك اأن اإعداد الكوادر 
تلك  اأه��م  اأح��د  ه��ي  املوؤهلة  الب�شرية 
ي��ت��وج��ب تقدمي  ال���ت���ح���دي���ات، ح��ي��ث 
الدورات املنا�شبة جلميع امل�شاركني يف 
اجلهات  وتوجيه  امليدانية،  العمليات 
وامل��ن��ظ��م��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ك��ي��ف��ي��ة التي 
ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا ال��ت��دري��ب لتقدمي 
الأم��ث��ل، من  النحو  امل�����ش��اع��دات على 
الفعالية  ف��ي��ه  ت��ك��ون  م�شتقبل  اأج���ل 
والكفاءة وروح العطاء ال�شمة املميزة 

جلميع العاملني يف هذا القطاع.
العمل  مل�شتقبل  دب��ي  جمل�ص  ويعترب 
الإن�شاين اأحد جمال�ص دبي للم�شتقبل 
ال�شمو  �شاحب  بت�شكيلها  وج��ه  التي 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، واأطلقها 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ص 
امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����ص جمل�ص 
اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة دب����ي ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل ، 
كمن�شة ا�شت�شراف و�شناعة م�شتقبل 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف م��دي��ن��ة دبي 
خالل اخلم�شني عاما املقبلة. وتهدف 
تعزيز  اإىل  للم�شتقبل  دب��ي  جمال�ص 
لإيجاد  واخل������ربات  امل���ع���ارف  ت���ب���ادل 
التحديات  مل��خ��ت��ل��ف  ف���ع���ال���ة  ح���ل���ول 
وا�شراتيجيات  م���ب���ادرات  واإط�����الق 
احلالية  ال��ف��ر���ص  لت�شكيل  وط��ن��ي��ة 
وامل�شتقبلية، وي�شارك فيها نخبة من 
القيادية  وال�شخ�شيات  امل�شت�شرفني 
واخل��ا���ش��ة يف  احلكومية  اجل��ه��ات  يف 

الدولة.

•• دبي - وام:

ا�شتعر�ص جمل�ص دبي مل�شتقبل ال�شحة 
املبادرات  م��ن  وج����ودة احل��ي��اة ح��زم��ة 
وامل�������ش���اري���ع ال��ط��م��وح��ة ال���ه���ادف���ة اىل 
للمنظومة  التناف�شية  ال��ق��درة  تعزيز 
رعاية  اإىل  للو�شول  ب��دب��ي  ال�شحية 
وخلق  وا�شتدامة  كفاءة  اأك��رث  �شحية 
منوذج �شحي مبتكر يلبي الحتياجات 
احلالية لل�شكان وي�شتجيب لتحديات 
التطبيقات  اأح���دث  ويتبنى  امل�شتقبل 
ال��ع��امل��ي��ة خل��دم��ة ال�شحة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
وحت�����ش��ني ج����ودة احل���ي���اة وع�����ددا من 

امل�شاريع واملبادرات الذكية.
ك���م���ا ا���ش��ت��ع��ر���ص امل��ج��ل�����ص م����ب����ادرات 
والذكاء  للمكفوفني  الذكية  اخلدمة 
اعتالل  ت�شخي�ص  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
�شبكية العيون ملر�ص ال�شكري ومبادرة 

ال���ت���وا����ش���ل والإ������ش�����راف ال���ذك���ي على 
واأف�شل  النف�شي  ال���ش��ط��راب  ح��الت 
ممار�شات التطبيب عن ُبعد واللوائح 
والت�شريعات وال�شيا�شات احلكومية يف 
هذا املجال واأحدث البتكارات العاملية 
يف جمال الذكاء ال�شطناعي خلدمة 
ف�شال  مواطن”  لكل  “طبيب  ه��دف 
املختلفة  ال�شتخدامات  مناق�شة  عن 
للذكاء ال�شطناعي يف ال�شحة وجودة 
ال�شت�شفاء  �شياحة  وم��ب��ادرة  احل��ي��اة 
الأمرا�ص  لعالج  ا�شتخدامها  وكيفية 
ال���ن���اجت���ة ع����ن اأمن�������اط احل����ي����اة غري 
من  عليها  ي��رت��ب  ق��د  وم��ا  ال�شليمة 

اأمرا�ص الع�شر.
ج����اء ذل����ك خ����الل الج���ت���م���اع الثاين 
الذي عقده املجل�ص يف اأبراج الإمارات 
برئا�شة معايل حميد حممد القطامي 
حيث  بدبي  ال�شحة  هيئة  ع��ام  مدير 

امللمو�شة  بالإجنازات  املجتمعون  اأ�شاد 
بدبي  ال�شحي  ال��ق��ط��اع  حققها  ال��ت��ي 
خ���الل ال�����ش��ن��وات الأخ����رية وف���ق روؤية 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
“رعاه اهلل” والدعم الالحمدود من 
�شمو ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن 
رئي�ص  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد 
احلثيثة  واملتابعة  التنفيذي  املجل�ص 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  من 
املالية  ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزي���ر  مكتوم 

رئي�ص هيئة ال�شحة بدبي.
القطامي  حممد  حميد  معايل  وق��ال 
اإن جمل�ص دبي مل�شتقبل ال�شحة وجودة 
احلياة ي�شري بخطى ثابتة نحو حتقيق 
ال�شحي  امل�شتقبل  �شناعة  يف  اأهدافه 
�شاحب  روؤي��ة  وف��ق  القادمة  لالأجيال 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
الثامن من  املبداأ  مكتوم ومتا�شيا مع 
مبادئ دبي الذي نلتزم به وهو “مبداأ 
نفكر بالأجيال” والذي تف�شل �شموه 
موا�شلة  بهدف  ب��ه  للعمل  بالتوجيه 
املكت�شبات  على  واحل��ف��اظ  الإجن����ازات 
التي  ال�شتحقاقات  و�شمان  لتاأمني 
القادمة  الأج����ي����ال  رخ�����اء  ي��ف��ر���ش��ه��ا 

وم�شتقبلها امل�شرق.
املتقدمة  امل��ك��ان��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وذك�����ر 
تفر�ص  العاملية  اخل��ارط��ة  على  لدبي 
النظم  اأح���دث  وتبني  م��واك��ب��ة  عليها 
وال�����ربام�����ج ال�����ش��ح��ي��ة وت�����ش��ع��ه��ا يف 
الزمن من  امل�شتمر مع  ال�شباق  دائ��رة 
الأمثل  وال�شتثمار  التوظيف  خ��الل 
الذكية  واحل��ل��ول  الب�شرية  للكفاءات 
والعاملية  املحلية  ال�����ش��راك��ات  واي��ج��اد 
املتميزة  خ���ربات���ه���ا  م���ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 

للولوج  املبتكرة  ال�شحية  ومن��اذج��ه��ا 
الرعاية  لإح��ت��ي��اج��ات  وال���ش��ت��ج��اب��ة 
ال�شحية امل�شتقبلية وتطلعات جمتمع 
دبي واأجيال امل�شتقبل يف احل�شول على 
خدمات �شحية متميزة تعزز ال�شعادة 

وحتقق الرفاهية وجودة احلياة.
ال����دك����ت����ور مثنى  اأك�������د  م�����ن ج���ان���ب���ه 
العظام  ا�شت�شاري جراحة  ال�شرطاوي 
يف م�شت�شفى “اآدم فيتال” بدبي ع�شو 
اأهمية الدور الذي يقوم  املجل�ص على 
يف  ال�شحة  مل�شتقبل  دب���ي  جمل�ص  ب��ه 
اإتاحة الفر�شة لالأطباء واملتخ�ش�شني 
لرجمة اأفكارهم الطموحة على اأر�ص 
الواقع م�شيداً باجلهود التي تقوم بها 
لالإبداع  كحا�شنة  املجال  هذا  يف  دبي 

والبتكار والريادة والتميز.
واأو�������ش������ح ب�������ش���ار ال����ك����ي����الين امل���دي���ر 
الإقليمي ل��شركة “اآي بي اإم” ال�شرق 

الذي  ال���دور  املجل�ص  ع�شو  الأو���ش��ط 
يقوم به جمل�ص دبي مل�شتقبل ال�شحة 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يف  احلياة  وجودة 
وال�شتفادة الق�شوى من التكنولوجيا 
العاملية والذكاء ال�شطناعي وت�شكيل 

املتكاملة للوقاية  البيانات  قاعدة من 
من الأمرا�ص وتوفري العالج الدقيق 
وال�����ش��ري��ع ل���ل���ح���الت امل��ر���ش��ي��ة ومبا 
ي�شاهم يف حتقيق ال�شعادة والرفاهية 
الذى  املجل�ص  وي�شم  احلياة.  وج��ودة 

13 جمل�شا  ب���ني  ي��ع��ت��رب واح�����دا م���ن 
والتي  للم�شتقبل  �شمن جمال�ص دبي 
ت�شرف عليها موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل 
عددا من امل�شوؤولني واملتخ�ش�شني من 

خمتلف املوؤ�ش�شات ذات العالقة.

•• عجمان -وام:

اأنهت دائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان كافة اإجراءات الربط بالهوية 
النظام،  بهذا  ترتبط  الإم���ارة  يف  حكومية  جهة  اأول  لتكون  الرقمية 
وبات باإمكان العمالء الو�شول اإىل خدماتها الإلكرونية عرب تطبيق 
هيئة تنظيم الت�شالت وذلك يف  بالتعاون مع  وذلك   UAE Pass
اإطار ا�شراتيجية الهيئة للتحول الذكي يف خدماتها التي تعك�ص جزءاً 

من منظومة التطور التي تنتهجها الإمارة.
اأواخ��ر العام املا�شي، جلميع  اإطالقها  وتتيح الهوية الرقمية التي مت 
املحلية  احلكومية  للخدمات  الو�شول  وال���زوار،  واملقيمني  املواطنني 

تطبيق  خ��الل  اخل��ا���ص، من  القطاع  اإىل جانب خدمات  والحت��ادي��ة، 
ذكي واحد، وبا�شتخدام ا�شم م�شتخدم واحد فقط، اإىل جانب اإمكانية 

التوقيع الرقمي عرب جهاز الهاتف املتحرك.
التنمية  دائ���رة  رئي�ص  النعيمي،  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�شيخ  وق���ال 
ياأتي  ال��رق��م��ي��ة  ب��ال��ه��وي��ة  ال��رب��ط  اإجن����از  “اإن  ع��ج��م��ان:  يف  ال�شياحية 
اإىل حتقيق  الرامية  ان�شجاماً مع توجيهات قيادتنا الر�شيدة وروؤيتها 
الريادة يف تقدمي اخلدمات احلكومية، وهذا الإجناز من �شاأنه اأن يحقق 
العديد من املزايا املهمة، التي متكن املتعاملني من الدخول باأريحية 
من خالل الهواتف الذكية لال�شتفادة من خدماتنا ودون احلاجة اإىل 
زيارة مكاتب الهيئة وذلك لتقليل الوقت واجلهد مع توفري م�شتوى 

عاٍل من الأمان للم�شتفيدين من هذه اخلدمات«.
بدعم  تلتزم  عجمان  يف  ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  اأن  النعيمي  واأك���د 
اجلهود احلكومية املعنية بالأجندة الوطنية للتحول الرقمي من اأجل 
تعزيز جودة حياة املواطنني واملقيمني وامل�شتثمرين والزوار عرب جتربة 

�شل�شة و�شريعة ت�شمن اأعلى م�شتويات الر�شا وال�شعادة للمتعاملني.
التنمية  دائ���رة  ع��ام  مدير  اجل��زي��ري،  �شالح  �شعادة  ق��ال  ناحيته،  م��ن 
ال�شياحية: “حتر�ص الدائرة على اأن تكون رائدة يف خدماتها الرقمية 
الذكية التخ�ش�شية ذات ال�شلة املبا�شرة باخلدمات املقدمة للمتعاملني 
بهدف  اخل��دم��ات،  تلك  جميع  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  توظيف  عرب 
ال��رق��م��ي مع  ال��رب��ط وال��ت��ك��ام��ل  املتعاملني م��ن خ��الل حتقيق  اإ���ش��ع��اد 

ال�شركاء«.
املتعاملون وال�شركاء من  �شيتمكن  الرقمية  الهوية  “بف�شل  واأ�شاف: 
الذكية  الهواتف  عرب  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  خدمات  اإىل  الو�شول 
الأمر الذي يج�شد مفهوم احلكومة ال�شاملة ويعزز الرابط والتكامل 

على م�شتوى قواعد البيانات والأنظمة احلكومية«.
وميكن الت�شجيل يف الهوية الرقمية عرب حتميل التطبيق من متاجر 
طريق  عن  وال���ش��راك  اإ�ص”،  اأو  “اأندرويد” و”اآي  اأنظمة  تطبيقات 
اخلا�شة  الإم���ارات���ي���ة  ال��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  م�شح  تت�شمن  خ��ط��وات  ث���الث 
الربيد  وع��ن��وان  امل��ح��م��ول،  ال��ه��ات��ف  رق���م  م��ن  وال��ت��ح��ق��ق  باملتعاملني، 

الإلكروين اخلا�ص بهم، ثم حتديد كلمة �شر خا�شة بالهوية.

التنمية ال�شياحية يف عجمان اأول جهة يف الإمارة ترتبط بالهوية الرقمية

»دبي مل�شتقبل العمل الإن�شاين« ي�شع اآليات تاأهيل قيادات اإماراتية اإن�شانية �شابة وا�شتخدام التكنولوجيا يف تطوير العمل الإن�شاين

جمل�س دبي مل�شتقبل ال�شحة يناق�س حزمة من امل�شاريع والبتكارات الذكية 

•• دبي-الفجر:

القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً   
ال�����ش��ب��اب، وّقعت  يف جم���ال مت��ك��ني 
ر  الق�شّ و���ش��وؤون  الأوق���اف  موؤ�ش�شة 
لل�شباب  الحت���ادي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع 
ل��ت��و���ش��ي��ع نطاق  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
الهتمام  ذات  امل��ج��الت  يف  التعاون 

امل�شرك.
ووّق������ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ك����ٌل من 
الأمني  املطّوع،  حممد  علي  �شعادة 
و�شوؤون  الأوق������اف  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ع���ام 
���ر، و����ش���ع���ادة ���ش��ع��ي��د حممد  ال���ق�������شّ
للموؤ�ش�شة  الع����ام  املدي���ر  النظري، 
مّقر  وذل��ك يف  لل�شباب،  الحت��ادي��ة 
الق�شر  و���ش��وؤون  الأوق���اف  موؤ�ش�شة 
ب���دب���ي، ب��ح�����ش��ور ع���دد م���ن امل����دراء 

وامل�شوؤولني من الطرفني.

ال���������ش����وء على  امل�����ذك�����رة  وت�������ش���ل���ط 
اأه��م��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل ث��ق��اف��ة ال���وق���ف يف 
ال�����ش��ام��ل��ة بكافة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
والجتماعية  القت�شادية  اأبعادها 
للكوادر  متميز  واإع��داد  والب�شرية، 
والتعاون  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  وال���ك���ف���اءات، 
كٍل  ب��رام��ج  لتطوير  الطرفني  ب��ني 
الرامية  جهودهما  ودع���م  منهما، 
خمتلف  ع��ل��ى  املجتمع  خ��دم��ة  اإىل 

الأ�شعدة.
املذكرة يتعاون الطرفان  ومبوجب 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر وت��ن��ف��ي��ذ امل����ب����ادرات 
وامل�����ش��اري��ع امل�����ش��رك��ة، ال��ت��ي حتقق 
التطوعي  العمل  ن�شر ثقافة  هدف 
وتنمية الوعي بني اأو�شاط ال�شباب، 
م�شاركة  ح����ول  درا�����ش����ات  واإع��������داد 
واهتمام ال�شباب بالعمل التطوعي، 
وت��ع��زي��ز مفهوم  ن�����ش��ر  ودوره�����م يف 

م�شوؤوليات  و����ش���ي���ا����ش���ة  ال�����وق�����ف، 
امل��ج��ت��م��ع ن��ح��و ف��ئ��ة ال��ق�����ش��ر، اإىل 
فعالة  �شراكة  ع��الق��ات  بناء  جانب 
الأه����داف  لتحقيق  ال��ط��رف��ني  ب��ني 

ال�شراتيجية امل�شركة.
توقيع  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���ص  ويف 
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ق���ال ���ش��ع��ادة علي 
حم���م���د امل������ط������ّوع، الأم���������ني ال���ع���ام 
ر:  الق�شّ و�شوؤون  الأوق��اف  ملوؤ�ش�شة 
الأوقاف  موؤ�ش�شة  ب��ني  “ال�شراكة 
ر واملوؤ�ش�شة الحتادية  و�شوؤون الق�شّ
م�شار  ع��ل��ى  ه��ام��ة  خ��ط��وة  لل�شباب 
ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون امل���������ش����رك بني 
على  احلري�شة  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
متكني فئات جمتمع الإم��ارات ويف 
تاأهيلهم  فيه  ملا  ال�شباب،  مقدمتها 
يف  الفاعلة  للم�شاهمة  واإع���داده���م 
و�شناعته، مبا  امل�شتقبل  ا�شت�شراف 

مي��ت��ل��ك��ون��ه م���ن ط���اق���ات وم���ه���ارات 
وم�����واه�����ب مي��ك��ن��ن��ا ت����اأط����ريه����ا يف 
واأن�شطة  وبرامج  تثقيفية  حمالت 
ت����ع����زز ح�ص  ه�����ادف�����ة  وم�������ب�������ادرات 
وتنمي  لديهم،  وامل�شوؤولية  املبادرة 
والجتهاد  ال��ع��م��ل  ق��ي��م  ع��ن��ده��م 
والإب��داع والبتكار والفكر  والتمّيز 
ال�شيدة  واأو����ش���ح���ت  ال���ت���ط���وع���ي.« 
مركز  مدير  التميمي  جمعة  زينب 
حممد بن را�شد العاملي ل�شت�شارات 
الوقف والهبة اأن “ت�شافر اجلهود 
ال�شباب يحقق م�شتهدفات  لتمكني 
الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل�����ش��ب��اب التي 
التعّلم  اأه��م��ه��ا  حم���اور  على  ترتكز 
وتطوير  والعمل،  احلياة  اأج��ل  من 
اإىل  ن�شعى  م��ا  وه��ذا  منتجة.  حياة 
برامج  تن�شيق  خ��الل  م��ن  حتقيقه 
ر  الُق�شّ ت�شاعد  ومبادرات م�شركة 

قدراتهم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وال�����ش��ب��اب 
م�شارات  ور����ش���م  ذات���ه���م  وحت��ق��ي��ق 
حياتهم  يف  ل��ه��م  ون��اج��ح��ة  منتجة 

ال�شخ�شية واملهنية.«
من جهته قال �شعادة �شعيد حممد 
للموؤ�ش�شة  الع����ام  املدي���ر  النظري، 
التعاون  ي�ّشرنا  لل�شباب:  الحتادية 
امل�����ش��رك م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة الأوق�����اف 
ال�شباب،  متكني  يف  ر  الق�شّ و�شوؤون 
التفاهم  م����ذك����رة  حت���ق���ق  ب��ح��ي��ث 
ال����ع����م����ل ع����ل����ى حت���ق���ي���ق اأه���������داف 
الهادفة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ال�شباب،  طاقات  ومتكني  تعزيز  يف 
توجهات  ت��رج��م��ة  يف  ت�����ش��ه��م  ال��ت��ي 
قيادة دولة الإمارات بدعم ومتكني 
ال�����ش��ب��اب مل���ب���ادرات وم�����ش��اري��ع على 
اأر������ص ال����واق����ع، وذل�����ك م���ن خالل 
عمل �شبابي �شمويل لكافة جوانب 

حياة ال�شباب يف الدولة، اإىل جانب 
اإر�شاء التعاون امل�شرك ب�شكل فّعال 
لتحقيق التكامل املوؤ�ش�شي والرتقاء 
على  واملجتمعي  ال��وط��ن��ي  بالعمل 
والهتمام  ال�شباب  ق��ط��اع  تطوير 
ب�����دوره�����م ال���ك���ب���ري وال���ه���ام���ه���م يف 

م�شرية البناء والتنمية.
و�شوؤون  الأوق���اف  موؤ�ش�شة  وت�شعى 
ر منذ انطالقتها عام 2004  الق�شّ
ر وتاأهيلهم والعناية  اإىل رعاية الُق�شّ
اجتماعياً  ومت��ك��ي��ن��ه��م  بتعليمهم 
على  تعمل  كما  اأم��وال��ه��م.  واإث��م��ار 
ن�شر ثقافة الوقف وتنميته وتعزيز 
ا�شتخداماته  وتو�شيع  فيه  البتكار 
�شريحة  اأو���ش��ع  لت�شمل  وم�شارفه 
فتح  ع��ن  ف�شاًل  امل�شتفيدين،  م��ن 
ال���ب���اب اأم�����ام م�����ش��اه��م��ة امل���زي���د من 
ال��واق��ف��ني وامل��ت��ربع��ني وف���ق مبداأ 

دولة  تتبناه  ال��ذي  للجميع  الوقف 
املوؤ�ش�شة  الإم���ارات.  بدورها تتوىل 
مع  التن�شيق  ل��ل�����ش��ب��اب  الحت���ادي���ة 
امل��ح��ل��ي��ة لو�شع  ال�����ش��ب��اب  جم��ال�����ص 
اأجندة �شنوية للفعاليات والأن�شطة 
ت�شطلع  ك���م���ا  ل���ه���م.  امل��خ�����ش�����ش��ة 

امل���وؤ����ش�������ش���ة ب������دور اإق�����ام�����ة امل���راك���ز 
والأن���دي���ة ال�����ش��ب��اب��ي��ة، وع��ق��د ور�ص 
العمل، وتنظيم الفعاليات اخلا�شة 
قاعدة  تطوير  جانب  اإىل  بال�شباب 
ال�شبابية  ل���ل���م���ج���ال�������ص  ب����ي����ان����ات 

وفعالياتها واأن�شطتها.   

ر توقع مذكرة تفاهم مع املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب موؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون الُق�شّ

ادري�ص  روب��ي��ن��ا  امل��دع��و/  فقد 
باك�شتان   ، ادري���������ص  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )BN1426311(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ ح��م��زه رحمن 
باك�شتان   ، ادري���������ص  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)9151141( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي،  يف  ال��ق�����ش��اء  دائ����رة  اأط��ل��ق��ت 
لتكون  خلدماتها،  الرقمية  املحفظة 
م��ن اأوائ�����ل اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة على 
م�����ش��ت��وى ال����دول����ة ال���ت���ي ت���وف���ر تلك 
اإثراء  اخلدمة املتطورة، وذلك بهدف 
املقدمة  اخل���دم���ات  ج����ودة  وحت�����ش��ني 
للمتعاملني، من خالل اإتاحة متابعة 
رق��م��ي��ا، وحتميل  امل��ق��دم��ة  ال��ط��ل��ب��ات 
خمرجات اخلدمة ب�شكل فوري واآمن 
الرقمية  امل���ح���اف���ظ  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع���رب 

املطور يف من�شات الأبل والأندرويد.
�شعيد  يو�شف  امل�شت�شار  �شعادة  وق��ال 
ال����ع����ربي، وك���ي���ل دائ������رة ال��ق�����ش��اء يف 
اأبوظبي، اإن اإطالق املحفظة الرقمية 
�شمن خطة التحول الرقمي خلدمات 
الدائرة ، ياأتي يف اإطار تنفيذ توجيهات 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء وزير 
الق�شاء  دائ��رة  رئي�ص  الرئا�شة  �شوؤون 
التطوير  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
ا�شتخدام  ع���رب  ل��ل��خ��دم��ات  امل�����ش��ت��م��ر 
اأحدث التقنيات، مبا ي�شهم يف ت�شهيل 
الو�شول اإىل العدالة واحل�شول على 

عرب  والعدلية  الق�شائية  اخل��دم��ات 
من�شات متطورة توفر الوقت واجلهد 

وت�شمن �شرعة الإجناز.
دائرة  العربي، حر�ص  امل�شت�شار  واأك��د 
التطورات  م���واك���ب���ة  ع���ل���ى  ال���ق�������ش���اء 
اإم��������ارة  امل����ت���������ش����ارع����ة يف  ال���ت���ن���م���وي���ة 
احلكومية  التوجهات  ودعم  اأبوظبي، 
للم�شاهمة  وال���ذك���ي���ة،  الإل��ك��رون��ي��ة 
اأبوظبي  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
ت�شريعية  م��ن��ظ��وم��ة  ع���رب   2030

ومتكاملة،  م����ت����ط����ورة  وق�������ش���ائ���ي���ة 
املتطورة  الق�شائية  الأنظمة  تواكب 
يف ال����ع����امل، ومب�����ا ي��ح��ق��ق الأول����وي����ة 
املتمثلة  ل���ل���دائ���رة  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
العمليات  وا�شتدامة  فاعلية  بتعزيز 
الو�شول  �شهولة  و�شمان  الق�شائية 

ال�شامل للخدمات.
 م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال اأح���م���د امل���رزوق���ي، 
والعمليات  امل�������ش���ان���دة  ق���ط���اع  م���دي���ر 
التحول  ف���ري���ق  وق����ائ����د  ال���داخ���ل���ي���ة، 

التقنية  و�شائل  ا�شتخدام  اإن  الرقمي، 
احلديثة وتطبيقاتها املتعددة لتقدمي 
ينعك�ص  م��ي�����ش��ر،  ب�����ش��ك��ل  اخل����دم����ات 
مع  لتتما�شى  ال��ع��م��ل  منظومة  ع��ل��ى 
ال���ت���ط���ورات امل��ت��الح��ق��ة ول���ش��ي��م��ا يف 
تنفيذ  ي�شمن  مبا  التقنية،  الأنظمة 
خمتلف  يف  والإج���������راءات  ال��ع��م��ل��ي��ات 
متكاملة  ح���زم���ة  ع���رب  ال���ق���ط���اع���ات، 
اأمام  املتاحة  الرقمية  اخل��دم��ات  م��ن 
م���ن جهتها،  امل���ت���ع���ام���ل���ني.   ج��م��ه��ور 

مديرة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي،  خ���ول���ة  اأ������ش�����ارت 
اإطالق  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  اإدارة 
الرقمية  املحفظة  الأوىل من  املرحلة 
خل��دم��ات دائ���رة ال��ق�����ش��اء، م��ن خالل 
طلبات حتويل املخالفات املرورية اإىل 
عرب  للمتعاملني  يتيح  مب��ا  املحكمة، 
تلك التكنولوجيا املتطورة من متابعة 
رقميا،  الدائرة  اإىل  املقدمة  الطلبات 
وحت��م��ي��ل خم���رج���ات اخل���دم���ة ب�شكل 
تطبيقات  خ����الل  م���ن  واآم������ن  ف�����وري 
من�شات  يف  املطور  الرقمية  املحافظ 
 Google Pay« الأندرويد والأبل
Apple Wallet &« ومن خالل 
اإتاحة  ع��ن  ف�شال  الن�شية،  الر�شائل 
اإمكانية ا�شرجاع الطلب وامل�شتندات 
املر�شلة ب�شكل رقمي من خالل قنوات 

اخلدمات املتوافرة.
�شيتم تفعيل املحفظة  اأنه  اإىل  ولفتت 
اخلدمات  ج��م��ي��ع  ل��ت�����ش��م��ل  ال��رق��م��ي��ة 
املقدمة من قبل دائرة الق�شاء خالل 
ق��ن��وات اخلدمة  ع��رب  املقبلة،  ال��ف��رة 
املو�شوعة،  اخل���ط���ط  ب��ح�����ش��ب  ك���اف���ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���������داف امل���������ش����روع ال����ذي 
يف  الدائرة  ا�شراتيجية  مع  يتما�شى 

التحول الرقمي.

•• اأبوظبي - وام:

ريادة  مركز  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  الِهمم  لأ���ش��ح��اب  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  وّق��ع��ت 
�شراكة  لر�شيخ  والإمكانيات  ال��روؤى  توحيد  بهدف  املنزلية  الطبية  للرعاية 
العالجية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  لالإ�شهام  بينهما  مثمر  وت��ع��اون  ا�شراتيجية 
وحت�شني  وال��ع��الج��ي  والنف�شي  والع�شبي  الطبي  ال��دع��م  وت��ق��دمي  التاأهيلية 

م�شتوى الرعاية ال�شحية لأ�شحاب الهمم منت�شبي املوؤ�ش�شة.
العليا، ومركز  اإلكروين بني موؤ�ش�شة زايد  وت�شمل املذكرة تنفيذ عملية ربط 
ريادة، وي�شرك اجلانبان يف و�شع اخلطط العالجية املطلوبة لأ�شحاب الهمم 
خالل  لة  مف�شّ بتقارير  ومتابعتها  بها  واللتزام  واعتمادها  املوؤ�ش�شة،  منت�شبي 
“وجهتنا”  نظام  ل�  املركز  وا�شتخدام  عليها،  ومتعاقد  متعارف  زمنية  ف��رات 
ومتابعة  للموؤ�ش�ّشة  ال��ت��اب��ع��ني  ال��ِه��م��م  ب��اأ���ش��ح��اب  اخل��ا���ش��ة  ال��ب��ي��ان��ات  لإدخ����ال 

حالتهم.
للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام  الأم���ني  ال��ع��ايل احلميدان  عبد  اهلل  عبد  �شعادة  امل��ذك��رة  وّق��ع 
الكمايل  اهلل  عبد  بح�شور  ري��ادة  ملركز  العام  املدير  ال�شاعر  عاطف  والدكتور 
املدير التنفيذي لقطاع اأ�شحاب الهمم بالإنابة، ونافع احلمادي مدير اخلدمات 

امل�شاندة بالإنابة يف موؤ�ش�شة زايد العليا .

ورحب �شعادة الأمني العام بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع مركز ريادة للرعاية 
الطبية املنزلية انطالقاً من الأهداف ال�شراتيجية والروؤية امل�شركة يف ما 
وبناء  امل�شتدامة  الجتماعية  التنمية  حتقيق  يف  املجتمعية  بامل�شوؤولية  يتعلق 
جمتمع �شحي م�شتدام، ويف ظل اجلهود املبذولة يف جمايل التغطية ال�شحية 

والرعاية الإن�شانّية لفئات اأ�شحاب الهمم.
�شمّو  راأ�شها  الهمم وعلى  العليا لأ�شحاب  زايد  ان موؤ�ش�شة  العام  الأم��ني  وقال 
تقدر  املجل�ص  واأع�شاء  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خالد  ال�شيخ 
عالياً الدور الذي تلعبه موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية ول�شيما املراكز املتخ�ش�شة 
خلدمة اأ�شحاب الهمم، وي�شعدنا اأن نرى مركز ريادة للرعاية الطبية املنزلية 
كجهة متميزة من �شمن تلك اجلهات التي تقوم بهذا الدور الوطني. م�شرياً 
فئات وموؤ�ش�شات  كافة  التوا�شل مع  لبناء ج�شور  العليا” ت�شعى  “زايد  اأن  اإىل 
املجتمع احلكومية واخلا�شة يف كافة املجالت، بهدف تعريفهم بفئات اأ�شحاب 

الهمم من اأجل متكينهم ودجمهم مع الفئات الأخرى.
فتح  اإىل  التفاهم  م��ذك��رة  خ��الل  م��ن  ت�شعى  العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأن  واأو���ش��ح 
ملنت�شبيها  عالية  مب�شتويات  متخ�ش�شة  طبية  رعاية  وتوفري  جديدة  جم��الت 
الدولة  الإط��ار مبا تقدمه جميع موؤ�ش�شات  واأ�شاد يف هذا  الهمم،  اأ�شحاب  من 
من دعم ل متناهي لأ�شحاب الهمم الأمر الذي ي�شهم يف رفعة وتقدم وطننا 

الغايل الإمارات.
واأكد �شعادة احلميدان اأن موؤ�ش�شة زايد العليا تعمل وب�شورة مكثفة على توعية 
وتثقيف جميع اأفراد املجتمع وخا�شة الأ�شر واأولياء الأمور ب�شاأن كل ما يخ�ص 
اأ�شحاب الهمم، يف �شعي حثيث من املوؤ�ّش�شة بهدف حتويل جمتمع الإمارات اإىل 
جمتمع �شديق لأ�شحاب الهمم، وي�شمح لهم بالتوا�شل والتعاطي مع اجلميع 
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  وتلتزم  لهم.  �شحية  اجتماعية  بيئة  وخلق  عقبات،  دون 
بتحديد  عامني  ملدة  ت�شتمر  التي  التفاهم  مذكرة  خالل  من  الهمم  لأ�شحاب 
اخلطة  وو���ش��ع  احل��ال��ة  تقييم  عقب  ل��دي��ه��ا،  امل�شتهدفة  وال��ف��ئ��ات  الأ���ش��خ��ا���ص 
العالجية التاأهيلية املطلوبة، ومتكينهم من الدعم العالجي لدى املركز والذي 
ي�شتمل ب�شكل مبدئي على العالج الطبيعي والوظيفي وعالج النطق، والطب 

النف�شي، والتغذية.
كما تقوم املوؤ�ش�شة بدعم التعاون امل�شرك مع املركز، باإتاحة ال�شتفادة الطبية 
املركز لعمل ال�شت�شارات  النف�شي” لدى  اأخ�شائي الطب  “طبيب  مة من  املقَدّ
ملنت�شبي املوؤ�ش�شة، والطالع على اخلطة الدوائية لهم، ومتابعتهم بالتعاون مع 
املركز،  ِقبل  من  التغذية  ا�شت�شارات  خدمة  من  ال�شتفادة  عن  ف�شاًل  اأُ�شرهم، 
وذلك عن طريق التقييم من الناحية الغذائية، وتقدمي ال�شت�شارات والن�شح 

لبع�ص احلالت وخا�شة يف مو�شوع التغذية العالجية.

التزامات مركز ريادة ويلتزم مركز ريادة با�شتقبال اأ�شحاب الهمم املر�شحني من 
الفحو�شات  واإج��راء  لهم،  الالزمة  الطبية  والرعاية  الدعم  وتقدمي  املوؤ�ش�ّشة، 
الطبية الدورية والربامج ال�شحية التوعوية من خالل املركز، وتوفري و�شائل 
نقل منت�شبي املوؤ�ش�شة من واإىل املركز، واللتزام بعمليات و�شيا�شات وموؤ�شرات 

التقييم والأداء اخلا�شة باملوؤ�ش�شة.
لأ�شحاب  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  املنزلية  الطبية  للرعاية  ري��ادة  مركز  ومُي��ّك��ن 
التقارير  الإل��ك��روين- م��ن الط���الع على  ال��رب��ط  الهمم - م��ن خ��الل عملية 
اخلا�شة بكل طالب تتّم معاجلته باملركز من منت�شبي املوؤ�ش�شة، وتتبع كل حالة 
من احلالت العالجية ملنت�شبيها، ومعرفة النفقات امل�شتحقة على كل حالة، عن 

طريق الرموز امل�شتخدمة يف نظام ال�شمان ال�شحي.
وي��ت��ع��اون م��رك��ز ري����ادة م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة زاي���د ال��ع��ل��ي��ا لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م يف اإع���داد 
الدرا�شات املتخ�ش�شة ومعايري وموؤ�شرات القيا�ص ومعدلت الأداء يف جمالت 
الدعم  وتقدمي  والتاأهيلية،  والعالجية  والنف�شية  والع�شبية  الطبية  التعاون 
الِهمم،  اأ�شحاب  ملوؤ�شرات  املعيارية  املقارنات  وحتديد  ح�شر  يف  وال�شت�شارات 
مّت  والتي  وامل�شتحدثة  احلالية  البيانات  بجميع  املوؤ�ش�ّشة  بتزويد  املركز  ويقوم 
التفاهم،  مذكرة  مبوجب  عليها  احل�شول  اأو  تعديلها  اأو  اإعدادها  اأو  ت�شجيلها 

واملتعلقة باأ�شحاب الِهمم من منت�شبي املوؤ�ش�شة ممن ُيعاجلون يف املركز.

•• ماالبو-وام:

جمهورية  رئي�ص  امبا�شوغو  انغيما  اأوبيانغ  فخامة  ت�شلم 
غينيا ال�شتوائية اأوراق اعتماد �شعادة اأحمد نا�شر اخلاجة 
م��ق��ي��م لدى  ك��ون��اك��ري ك�شفريغري  ل���دى  ال���دول���ة  ���ش��ف��ري 
جمهورية غينيا ال�شتوائية. ورحب رئي�ص جمهورية غينيا 
حتيات  ل��ه  نقل  ال���ذي  ال��دول��ة  �شفري  ب�شعادة  ال�شتوائية 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
“ و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  الدولة” حفظه اهلل 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و���ش��اح��ب  “رعاه  دب���ّي  ح��اك��م 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 

للقوات امل�شلحة.
ال�شفري  �شعادة  ال�شتوائية  غينيا  رئي�ص  حّمل  جانبه  من 
اخلاجة حتياته اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شمو  �شاحب  “و  اهلل  “ حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  ال�شيخ حممد بن را�شد 
حممد بن زايد اآل نهيان . وجرى خالل اللقاء بحث تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين وال�شبل الكفيلة بتطويرها 

وتنميتها مبا يحقق امل�شالح امل�شركة.

•• اأبوظبي-الفجر:

وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  اإدارة  خ��الل  من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
وب���ال���ت���ع���اون م���ع ال���ربن���ام���ج ال���وط���ن���ي ال��ت��ط��وع��ي ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة يف ح���الت 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  ملوظفي  ناجحة  تدريبية  دورة  الطوارئ”�شاند” 

 “ ال��ط��وارئ  وح���الت  ل��ل��ح��وادث  لال�شتجابة  التاأ�شي�شية  “ ال���دورة  بعنوان 
تاأهيل موظفني  اأيام بهدف  “ ا�شتمرتا خم�شة  الأولية  الإ�شعافات  “دورة  و 

قادرين على اتخاذ الإجراءات الالزمة حلالت الطوارئ وتعزيز ال�شالمة.
وال�شحة  البيئة  اإدارة  مدير  ال�شاملي  ه��دى  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  جانبها  م��ن    
وال�شالمة يف بلدية مدينة اأبوظبي اأن مثل هذه الدورات تاأتي �شمن اإطار 

ورفع  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احلياة  ج��ودة  معايري  تعزيز  على   البلدية  حر�ص 
جاهزية ال�شتعداد لال�شتجابة للطوارئ، م�شرية اأن هذه املبادرات تعد جزءاً 
الطارئة  احل��الت  عن  الناجتة  الآث���ار  وتقليل  ال�شالمة  حتقيق  يف  اأ�شا�شياً 

واحلوادث يف بيئة العمل.
واأ�شارت اأن الدورتني �شارك فيهما 63 �شخ�شا معنيا بهذه املهام من خمتلف 

الدورتني  ركزت م�شاقات  ، حيث  للبلدية  التابعة  الفرعية  البلديات  مراكز 
ع��ل��ى رف���ع ك��ف��اءة امل��وظ��ف��ني امل��وؤه��ل��ني مل��واج��ه��ة احل����الت ال��ط��ارئ��ة بكفاءة 
هذه  مثل  يف  الالزمة  امل��ه��ارات  تعليمهم  على  وا�شتملت  ومتيز،  واحرافية 
املجتمع  ملعايري لأم��ن و�شالمة  البلدية عناية خا�شة  احل��الت، حيث تويل 

واحلفاظ على حياته و�شحته.

رئي�س غينيا ال�شتوائية يت�شلم اأوراق 
اعتماد �شفري الدولة غري املقيم

بال�شراكة مع الربنامج الوطني لال�شتجابة يف حاالت الطوارئ »�شاند«

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم دورتي ال�شتجابة يف حالت الطوارئ والإ�شعافات الأولية

»زايد العليا« ومركز »ريادة« يعززان تعاونهما لتاأهيل اأ�شحاب الهمم 

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت اإدارة التدريب بقطاع املوارد الب�شرية يف �شرطة 
متخ�ش�شتيني  تدريبيتني  دورت���ني  بتخريج  اأب��وظ��ب��ي 
اإدارة  يف  الهجوم  ك��الب  ا�شتخدام  تقنيات  ح��ول  الأوىل 
الداخلية  وزارة  م��ع  بالتعاون   K9 الأم��ن��ي  التفتي�ص 
النقدية  الأوراق  ف��ح�����ص  ح���ول  وال��ث��ان��ي��ة  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
ال�شرطة الحتادية  والتوقيع اللكروين بالتعاون مع 

اجلنائية.
وا�شتهدفت الدورتني تزو يد امل�شاركني بتقنيات التدريب 
احلديثة، والتعرف على التوقيع اللكروين والتوقيع 

اللكرونية  ال��ت��وق��ي��ع��ات  ت�شجيل  وت��ق��ن��ي��ات  ال��رق��م��ي، 
وغريها.

واأكد العقيد �شامل اأحمد العفريت مدير اإدارة التدريب 
باإعداد  اأبوظبي  �شرطة  اهتمام  الب�شرية  امل��وارد  بقطاع 
لتحقيق  عاملية،  مبوا�شفات  ال�شرطية  الكوادر  وتاأهيل 
اأعلى درج��ات الأم��ن والأم��ان يف ربوع الوطن .. م�شريا 
امل�شتمر  والتعلم  الذاتية  ال��ق��درات  تطوير  اأهمية  اإىل 
املوؤ�ش�شي  والتميز  التفوق  م�شرية  تعزيز  يف  لالإ�شهام 
ال�شراتيجية  اأه��داف��ه��ا  وحت��ق��ي��ق  اأب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة 
قبل  ممتلكاتك  حلماية  اإر���ش��ادات   ..“ باأمان  “�شيف 

ال�شفر.

»ق�شاء اأبوظبي« تطلق املحفظة الرقمية خلدماتها

تخريج دورتني تخ�ش�شيتني ب�شرطة اأبوظبي
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•• ال�شارقة-الفجر:

التثقيف  لإدارة  التابعة  اجلمعيات  اإح��دى  ال�شكري  اأ�شدقاء  جمعية  اأعلنت 
ال�شحي باملجل�ص الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يف ال�شارقة، عن اإطالق حملة “وقاية 
مول  ميغا  مركز  يف  ال�شبت  اأم�ص  �شباح  اأقيم  ر�شمي  حفل  خالل  وتعاي�ص”، 
بح�شور �شعادة خولة احلاج رئي�ص جمعية اأ�شدقاء ال�شكري، وعدد من ممثلي 
للعام  احلملة  اإطالق  وياأتي  احلملة،  ومتطوعي  املتعاونة  واجلهات  اجلمعية 
التا�شع على التوايل بهدف تعزيز وعي املجتمع حول مر�ص ال�شكري واأ�شبابه 
ال�شحي  الطعام  تناول  على  والت�شجيع  معه،  والتعاي�ص  منه  الوقاية  وط��رق 
من  كل  يف  املقبل  اأغ�شط�ص  �شهر  حتى  البدنية،وت�شتمر  الريا�شة  وممار�شة 
ميغا  ومركز  التعاونية  واجلمعية  اجلامعة  وم�شت�شفى  القا�شمي  م�شت�شفى 

مول.
وت�شتهدف “حملة وقاية وتعاي�ص” اإجراء فحو�شات ل�5000 �شخ�ص �شتقدم 
ون�شبة  العظام  وه�شا�شة  الدم  ل�شغط  املجانية  الفحو�شات  اجلمعية خاللها 
التثقيفية  ال�شت�شارات  اإىل  بالإ�شافة  اجل�شم،  كتلة  وقيا�ص  الدم  ال�شكري يف 

جانب  اإىل  �شحيني،  ومثقفني  واخت�شا�شيني  اأط��ب��اء  مب�شاركة  والتوعوية 
للتوعية  خم�ش�شة  لالأطفال  حتفيزية  وجوائز   وم�شابقات  ترفيهية  فقرات 
واإقامة  املن�شورات،  توزيع  التوعية عرب  ن�شر  اإىل  بالإ�شافة  ال�شكري،  مبر�ص 
حما�شرات وور�ص عمل متنوعة، اإىل جانب تنظيم معر�ص متكامل و متنقل 

عن ال�شكري ي�شتهدف عامة اجلمهور.
رفع م�شتوى الوعي ال�شحي

واأكدت �شعادة خولة احلاج حر�ص جمعية اأ�شدقاء ال�شكري على اإطالق املبادرات 
ال�شحي يف  الوعي  التي تعنى برفع م�شتوى  التثقيفية  واحلمالت والربامج 
البدنية،  الريا�شة  على ممار�شة  والت�شجيع  املر�شى  وم�شاندة  ودعم  املجتمع 
حتقيقاً لالأهداف التي اأن�شئت لأجلها اجلمعية وفقاً لروؤى وتوجيهات قرينة 
رئي�ص  القا�شمي  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 

املجل�ص الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة.
اأ�شدقاء  القا�شمي جلمعية  بنت حممد  ال�شيخة جواهر  رعاية  اأن  اإىل  لفتة 
حتقيق  من  اجلمعية  متكني  يف  اأ�شهمت  وم�شاريعها،  ومبادراتها،  ال�شكري، 
اأهدافها، والو�شول اإىل خمتلف الفئات امل�شتهدفة، وعززت من اجلهود ال�شحية 

التي تبذلها اإمارة ال�شارقة للمحافظة على �شحة املواطنني واملقيمني.
اأدرك��ت منذ وقت مبك�ر املخاطر التي تنطوي  اإم��ارة ال�شارقة  اأن  اإىل  واأ�شارت 
فيم�ا  الن�ش�اط  من  اخلالي�ة  احلياة  واأمن�اط  ال�شيئة  ال�شحية  العادات  عليها 
يتعلق بتعزي�ز احتمالية الإ�شاب�ة مبر�ص ال�ش�كري، واإن اإطالق احلملة يف العام 
اأن ا�شتمراريتها ياأتي يف اإطار حر�ص  2011 خري دليل على ذلك، لفتة اإىل 
بيئة  املجتمع وتوفري  ال�شحية يف  الرعاية  لتعزيز  اجلمعية و�شعيها احلثيث 
اأمناط حياتية ايجابية،  املواطنني واملقيمني من تبني  داعمة لل�شحة متكن 
يقومون  الذي  ال��دور  على  املتعاونة  اجلهات  لكافة  اجلزيل  بال�شكر  متوجهة 
من  النوع  ه��ذا  مثل  تبني  خ��الل  من  املجتمعية  امل�شوؤولية  قيم  تعزيز  يف  به 

احلمالت التوعوية.

اأبرز الفعاليات ال�شنوية
واأ�شافت احلاج اأن هذه احلملة ُتعد من اأبرز الفعاليات ال�شنوية التي تنظمها 
ال�شكري  م��ر���ص  ح���ول  اجل��م��ه��ور  ت��وع��ي��ة  خ��الل��ه��ا  م��ن  وت�شتهدف  اجلمعية 
املجانية  الفحو�شات  وتقدمي  انت�شاره  من  احلد  وكيفية  واأعرا�شه  واأ�شبابه 

الأ�شخا�ص  ع��دد  ت��زاي��د  لوحظ  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  اأن��ه  مو�شحة  لهم، 
من كافة فئات املجتمع الذين باتوا اأكرث وعياً حول الآثار ال�شلبية للخمول 
وعدم الن�شاط ونتائج ذلك على ال�شحة ب�شكل عام، لي�ص هذا فح�شب، حيث 
الن�شائح  وي�شاركون  البع�ص،  لبع�شهم  الدعم  يقدمون  املجتمع  اأف��راد  ب��ات 
ال��ت��وا���ش��ل الجتماعي،  ع��رب من�شات  الأ���ش��دق��اء  م��ع  وال��ت��ج��ارب  واخل����ربات 
الذين  املر�شى  ال�شكري تقدم خدماتها لآلف  اأ�شدقاء  اأن جمعية  اإىل  لفتة 
اإمارة  روؤي��ة  مع  يتما�شى  مبا  والتوعية،  والعالج  الت�شخي�ص  من  ي�شتفيدون 
منط  على  وت�شجيعهم  واملقيمني،  املواطنني  �شحة  على  للمحافظة  ال�شارقة 
الت�شخي�ص  خالل  من  بالأمرا�ص  اإ�شابتهم  فر�ص  وتقليل  ال�شحية،  احلياة 
املبكر والعالج الذي يعد الركيزة الأ�شا�شية ملنع امل�شاعفات الناجمة عن مر�ص 
ال�شكري وحتقيق نتائج �شحية. ي�شار اإىل اأن حملة وقاية وتعاي�ص التي نفذت 
يف العام 2018 ا�شتطاعت اأن تقدم فحو�شات جمانية ل� 4000�شخ�ص و مت 
كافة  معهم  اجلمعية  اتخذت  حيث  خاللها،  جديدة  حالة   800 اكت�شاف 
تقدمي  ال�شحية ف�شال عن  الكفيلة مبتابعة حالتهم  والتدابري  الإج��راءات 

امل�شورة والدعم ملنع تطور تلك احلالت.

•• بكني-وام:

يف  الدولة  ع��ام  قن�شل  ال�شام�شي  عبدالرحمن  بن  رحمه  �شعادة  �شارك 
كوانغ جو يف الجتماع الذي عقدته حكومة مقاطعة كوانغ دونغ ملمثلي 

البعثات الدبلوما�شية املعتمدة يف كوانغ جو مع حاكم املقاطعة.
البعثات  اأن  ع��ل��ى  ك��وان��غ دون���غ خ���الل الج��ت��م��اع  اأك���د ح��اك��م مقاطعة  و 
العامل،  دول  وخمتلف  املقاطعة  ب��ني  و���ش��ل  حلقة  اأ�شبحت  الأج��ن��ب��ي��ة 
اإ�شهامات هامة لتعزيز التعاون بني اجلانبني، ويف  وقد قدمت البعثات 
منطقة  تنمية  ت�شجيع  على  املقاطعة  حكومة  تعمل  احل��ا���ش��ر  ال��وق��ت 

اخلليج الكربى وجذب ال�شتثمارات الأجنبية، لت�شريع عملية النفتاح 
اأن تلعب البعثات اخلارجية دور فعاًل  اأمل  والإ�شالح يف املقاطعة، على 
لتعزيز التعاون ب�شكل م�شتمر يف جمالت التجارة والعلوم والتكنولوجيا 
دول  وخمتلف  املقاطعة  بني  الجتماعية  واخلدمات  الإن�شانية  والعلوم 
العامل. وعلى هام�ص الجتماع �شارك قن�شل عام الدولة يف كوانغ جو يف 
فعاليات املوؤمتر الرويجي ملنطقة اخلليج الكربى الذي اأو�شحت خالله 
احلكومة اأهداف ومهام واجنازات مقاطعة كوانغ دونغ يف عملية تنمية 
منطقة اخلليج الكربى، ونبذة عن الفر�ص املتاحة للدول الأجنبية يف 

املنطقة.

•• ال�شارقة-الفجر:

وق����ع����ت دائ���������رة امل����ال����ي����ة امل���رك���زي���ة 
ب���ال�������ش���ارق���ة وج���ام���ع���ة ال�������ش���ارق���ة، 
بني  التعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة 
الطرفني وتبادل املعرفة واخلربات 
يف  ت�شهم  دائ��م��ة  ���ش��راك��ة  لتاأ�شي�ص 

حتقيق التنمية امل�شتدامة.
�شعادة  وقعها  التي  املذكرة  وتهدف 
ول��ي��د ال�����ش��اي��غ، م��دي��ر ع����ام دائ����رة 
الأ�شتاذ  و���ش��ع��ادة  امل��رك��زي��ة،  امل��ال��ي��ة 
النعيمي  جم����ول  ح��م��ي��د  ال���دك���ت���ور 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة، يف مقر 
الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة، بح�شور 
معمر بالطيب نائب مدير اجلامعة 
والدرا�شات  العلمي  البحث  ل�شوؤون 
ال��ع��ل��ي��ا، وال���دك���ت���ور ����ش���الح طاهر 
احلاج نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون 
ال���ت���ع���اون  اإىل  ت����ه����دف  امل���ج���ت���م���ع. 
اخلربات  لتبادل  امل�شرك  والعمل 
والتجارب املوؤ�ش�شية لدعم وم�شاندة 
باخلربات  ورفده  الأكادميي  العمل 
فاعلة  ب�����ش��ورة  ي�شهم  مب��ا  امل��ه��ن��ي��ة 
الب�شرية،  ب���ال���ك���وادر  الرت����ق����اء  يف 
والتاأهيل  التعليم  ويدعم متطلبات 
خل����ري����ج����ي اجل�����ام�����ع�����ة ورب���ط���ه���م 
احلكومي،  امل������ايل  ال���ع���م���ل  ب��ب��ي��ئ��ة 
واملرافق  الإمكانات  من  وال�شتفادة 
والتكنولوجيا  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ى 
مالياً  املتخ�ش�شة  الب�شرية  وامل��وارد 
يف  تخ�ش�شي  درا���ش��ي  م�شاق  لطرح 
النظام  امل��ح��ا���ش��ب��ة احل��ك��وم��ي��ة وف���ق 
لق�شم  “تكامل”  احل��ك��وم��ي  امل���ايل 
الأع���م���ال  اإدارة  ب��ك��ل��ي��ة  امل��ح��ا���ش��ب��ة 

بجامعة ال�شارقة.
وت�����ش��م��ن��ت امل����ذك����رة الت����ف����اق على 
العديد  وتنفيذ  اإع����داد  يف  ال��ت��ع��اون 
املتخ�ش�شة  املهنية  الدبلومات  من 
يف املالية العامة انطالقاً من الوعي 

باأهمية البتكار والأفكار الإبداعية 
والبحث  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ط��وي��ر  يف 
الفاعلة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل�������ش���ارك���ة 

واملثمرة.
حر�ص  ال�شايغ  ول��ي��د  �شعادة  واأك���د 
ك���ل الدعم  ت���ق���دمي  ال����دائ����رة ع��ل��ى 
وطلبة  ال���ع���ل���م���ي���ة  ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ات 
باخلربات  واإم����داده����م  اجل���ام���ع���ات 
املهنية  ال��ك��ف��اءات  لإع���داد  العملية، 
العمل  ق��ي��ادة  على  ال��ق��ادرة  املتمّيزة 
املايل احلكومي والتعاون يف تنظيم 
الكادميية  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  امل���وؤمت���رات 
العامة  امل���ال���ي���ة  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
والأنظمة احلكومية وفق توجيهات 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
ال�شارقة.  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
التعاون  تعزز  املذكرة  اأن  اإىل  واأ�شار 
وت�شهم  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 

بالتطبيق  ال��ن��ظ��ري��ة  امل����واد  رف���د  يف 
ال����ع����م����ل����ي وت����ك����م����ل ال�����ع�����دي�����د من 
امل�����ش��روع��ات امل�����ش��رك��ة ال��ت��ي تربط 
بجامعة  امل���رك���زي���ة  امل���ال���ي���ة  دائ������رة 
تقديره  ع����ن  م���ع���رب���اً  ال���������ش����ارق����ة، 
اإع������داد نخبة  جل��ه��ود اجل��ام��ع��ة يف 
اإىل  لفتاً  اخلريجني،  من  متمّيزة 
اإت��اح��ة فر�ص  ال��دائ��رة على  حر�ص 
العمل،  ل�شوق  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ت��دري��ب 
واإىل التعاون امل�شتمر بني اجلهتني 
ليكون طلبة و�شباب الإمارات جزءاً 
رئي�شاً من جميع مبادرات وفعاليات 

الدائرة.
الأ�شتاذ  ����ش���ع���ادة  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
النعيمي،  جم���ول  ح��م��ي��د  ال��دك��ت��ور 
من  حالياً  ُتعد  ال�شارقة  جامعة  اأن 
واإقليمياً  حملياً  اجلامعات  كربيات 
الدولية  الت�شنيفات  لأح��دث  طبقاً 
اأف�شل  نفت �شمن  العاملية، حيث �شُ

على  وفتية  نا�شئة  جامعة   100
جامعة  اأن��ه��ا  كما  ال��ع��امل��ي،  امل�شتوى 
التخ�ش�شات  ل��ك��اف��ة  �شاملة  ع��ام��ة 
موؤ�ش�شها  ل��روؤي��ة  وفقاً  الأك��ادمي��ي��ة، 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورئ��ي�����ش��ه��ا 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة 
-ح��ف��ظ��ه اهلل ت��ع��اىل ورع�����اه-، وهي 
ن���ح���و خ���دم���ة كافة  ت�����ش��ع��ى دائ����م����اً 
املحلي،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  هيئات 
التعاون  اتفاقيات  عقد  خ��الل  م��ن 
ُتقدم  امل�����ش��رك م��ع��ه��ا، واجل��ام��ع��ة 
اأكادميياً  برناجماً   97 ع��دد  حالياً 
التخ�ش�شات،  خمتلف  يف  معتمداً 
 53 م��ن��ه��ا  ك��ل��ي��ة،  م���ن خ���الل 14 
البكالوريو�ص،  ل���درج���ة  ب��رن��اجم��اً 
املاج�شتري،  لدرجة  برناجماً  و29 
الدكتوراة،  لدرجة  برناجماً  و14 
دبلوم  ل����درج����ة  واح�������د  وب����رن����ام����ج 

الدرا�شات العليا. ويزيد عدد الطلبة 
ال��درا���ش��ني يف ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة يف 
العلمية  ال����درج����ات  ه����ذه  خم��ت��ل��ف 
وقد  وطالبة،  طالب  األ��ف   15 ع��ن 
جت�����اوز ع����دد خ��ري��ج��ي��ه��ا 29 األ���ف 
خريجا وخريجة حتى الن، م�شرياً 
التي  التخ�ش�شات  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل 
ت��ط��رح��ه��ا ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة تلبي 
متطلبات اأ�شواق العمل واحتياجات 
هند�شة  ب���رن���ام���ج  م���ث���ل  امل���ج���ت���م���ع، 
كما  وامل�شتدامة،  املتجددة  الطاقة 
اجلامعة  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  اأن 
ل���ه اأه��م��ي��ة ك��ب��رية وق���د اأن�������ش���اأت له 
البحثية  واملعاهد  املراكز  من  ع��دداً 
من  كثرياً  يف  البحثية  واملجموعات 
الطبية  ���ش��ي��م��ا  ول  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
الجتماعية  وال��ع��ل��وم  والهند�شية 
الإ�شالمية.  والدرا�شات  والقانونية 
بوجود  ال�شارقة  جامعة  تتفرد  كما 

ع����دد م���ن امل����راك����ز وامل���ع���اه���د التي 
اجلامعات  خم��ت��ل��ف  ع����ن  مت���ي���زه���ا 
ال�شارقة  اأك��ادمي��ي��ة  منها  الأخ����رى 
لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء والفلك، 
للتكنولوجيا  ال�������ش���ارق���ة  وواح�������ة 

والبتكار.
وت�شتمد هذه التفاقية اأهميتها من 
اأنها تعمل على تو�شيع اآفاق التعاون 
يف كافة جمالت التدريب والتعليم 
العلمي  ال���ب���ح���ث  م�����ش��ت��وى  ورف������ع 
وتنمية وتطوير الكفاءات الوظيفية 
اأدوات  اأه���م  �شمن  وت���اأت���ي  امل��ه��ن��ي��ة. 
ملواكبة  الوطنية  التنمية  وع��وام��ل 
والع�شرية  احل�����ش��اري��ة  ال��ن��ه�����ش��ة 
وفق  ال�شارقة  اإم���ارة  تعي�شها  ال��ت��ي 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
ال�شارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ص 
ورئي�ص اجلامعة -حفظه اهلل تعاىل 

ورعاه-.
مبوجب  ال�شارقة  جامعة  و�شتعمل 
امل�شاقات  ���ش��ي��اغ��ة  ع���ل���ى  امل����ذك����رة 
ال��درا���ش��ي��ة امل��الئ��م��ة ل��ل��ع��م��ل املايل 
اإدارة  نظام  على  اعتماداً  احلكومي 
“تكامل”،  احلكومية  املالية  امل��وارد 
املعتمد  احل��ك��وم��ي  امل�����ايل  ال��ن��ظ��ام 
حلكومة ال�شارقة، لطلبة كلية اإدارة 
الأعمال، وفق منهج علمي اأكادميي، 
املعلومات  م�������ش���ادر  اأح������د  ل���ي���ك���ون 
العمل  الأك��ادمي��ي��ة يف  وامل��رج��ع��ي��ات 
امل����ايل احل��ك��وم��ي، وب��ح��ي��ث ي�شمن 
للعمل  وتاأهيلهم  اخلريجني  متّيز 
حكومة  ب��دوائ��ر  املالية  الإدارات  يف 
ال�شارقة. و�شملت املذكرة عدداً من 
بنود التعاون املايل والأكادميي بني 
�شمن  امل�شرك  والدعم  الطرفني، 
الربامج  وتنفيذ  ال��ع��م��ل،  جم���الت 
وامل����ب����ادرات امل�����ش��رك��ة. ك��م��ا ن�شت 

مذكرة التفاهم كذلك على التعاون 
العديد من  بني الطرفني لإط��الق 
املبادرات والربامج املوؤهلة للعاملني 
يف القطاع املايل احلكومي للتعامل 
مع حتديات الع�شر يف املجال ذاته، 
وتنفيذ اأعمال م�شركة متخ�ش�شة 
ل��ت��ح��ف��ي��ز ال���ط���ل���ب���ة واخل���ري���ج���ني 
للتعاون  ب���احل���ك���وم���ة  وال���ع���ام���ل���ني 
وتطوير العمل املايل احلكومي مبا 

يحقق املنافع املرجوة للجميع.
املالية املركزية  وتتمثل روؤي��ة دائ��رة 
يف ال�شعي للو�شول اإىل ريادة مالية 
ن��ح��و ال��ع��امل��ي��ة، م���ن خ���الل تطوير 
ال�شتقرار  لتحقيق  مبتكرة  تقنيات 
وال�شتدامة املالية، وبالعتماد على 
ثالثة توجهات ا�شراتيجية رئي�شة 
املالية،  وال�شتدامة  ال�شتقرار  هي 
والبيئة  املبتكرة،  املالية  واخلدمات 

الداخلية املحفزة.
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�� �� �������� �������� ������ ��� ��� ������ ��� ���� ������ ������� �������� ������ ����� .(����
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.� �����  

  
 �� �������� ���� ��� ���� ������ ���� ������ ���� ��� ������� �������� �� ������� ���������� ��������� �����
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 ������� ������� ������� ���� ����� �� ������� ������� ������� ���� �� ("������") ���������� ��������� ���� �����
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.������� ������ ������� ����� ����� ���� ��� �� ���� �� ��� � ���� ����� �������� ����� ������ ������ ���� ��� �
 ������� ��� ������ ������ ����� ����� ������� ������ ����� ��� �� ����� ���� (����� ����� ��� �������) ���
 �������� ���� .�� ���� ��� ���� �� ������ ����� �� ����� ��� �� ������� ������ ����� ���� ������
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��� ) �������� ������� ���� ��� ������� ������ ��� ���� ���� �������� ����� ��� �� ���� �������� ��� ����French 

Banking Commission ��� ���� ������� ������� ������ ����� ������ ����� ����� ��� ����� ���� ����� .(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

التابعة  ال�شارقة”،  “نا�شئة  اأطلقت 
ل�����ش��ن��اع��ة القادة  مل��وؤ���ش�����ش��ة رب���ع ق���رن 
حتت  ال�شيفي،  خميمها  واملبتكرين، 
يقام  ال���ذي  ويانا”،  “�شيفك  ع��ن��وان 
7 يوليو  ع��ل��ى ف��رت��ني، اب���ت���داًء م��ن 
 28 وم��ن  اجل����اري،  يوليو   18 حتى 
املقبل،  اأغ�����ش��ط�����ص   8 ح���ت���ى  ي���ول���ي���و 
حتت�شن  ج��اذب��ة  بيئة  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
وتنمي  وال�شباب  واليافعني  النا�شئة 
مواهبهم  ن��ح��و  وت��ق��وده��م  ق��درات��ه��م 
لتحقيق الريادة يف امليادين الريا�شية 
املخيم  والعلمية. ويقام  والجتماعية 
خمتلف  م��ن  نا�شئاً،   120 مب�شاركة 
وا�شط،  يف  ال�����ش��ارق��ة  ن��ا���ش��ئ��ة  م���راك���ز 
وال��ذي��د، وخ��ورف��ك��ان، وك��ل��ب��اء، ويوفر 
باقة منوعة من الأن�شطة والفعاليات 
تتمثل  خمتلفة  م�شارات  �شتة  �شمن 
والآداب  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ال��ع��ل��وم  يف 
والريا�شة  الأعمال،  وري��ادة  واللغات، 
املبتكرة،  والفنون  اأنواعها،  مبختلف 
املخيم  ويت�شمن  احل��ي��اة.  وم���ه���ارات 
ت�شتمر  ري��ا���ش��ي��ة  اأن�����ش��ط��ة  ال�����ش��ي��ف��ي 
اأي���ام املخيم وه��ي، ك��رة القدم،  ط��وال 
وال�شباحة، وتن�ص الطاولة والبلياردو، 
ال���ور����ص  م����ن  ع�����دد  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
الثقافية والفعاليات الرفيهية، التي 
ت��ق��دم م��زي��ج��اً م��ت��ن��وع��اً ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 
خمتلف مواهب النا�شئة وتطلعاتهم. 
وقالت فاطمة حممد م�شربك، مدير 
خميم  “اإن  بالإنابة:  ال�شارقة  نا�شئة 
يف  ُي��ن��ف��ذ   ،)2019 وي���ان���ا  )���ش��ي��ف��ك 
م���راك���ز ن��ا���ش��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة يف ك���ل من 
الو�شطى  واملنطقة  ال�شارقة  مدينة 
من  ن�شعى  حيث  ال�شرقية،  واملنطقة 
مت�شاوية  ف��ر���ص  ت��وف��ري  اإىل  خ��الل��ه 
لكت�شاف  امل��راك��ز  جميع  يف  للنا�شئة 
الأن�شطة  نوعية  وحتديد  اهتمامتهم 
التي يرغبون يف ممار�شتها، وذلك من 
ور�ص  من  منّوعة  باقة  تقدمي  خ��الل 
العمل والدورات التدريبية. كما نفتح 
يرغب  مل��ن  الثمانية  م��راك��زن��ا  اأب����واب 
ال�شاملة  التفا�شيل  على  التعرف  يف 
للربامج التي يف�شلها عرب النت�شاب 
“حر�شنا  م�شربك:  واأ�شافت  اإلينا«. 
مع  التكامل  حتقيق  على  ال��ع��ام  ه��ذا 
امل��وؤ���ش�����ش��ات الأرب�����ع ال��ت��ي ت��ع��م��ل حتت 
م��ن خالل  ق��رن،  رب��ع  مظلة موؤ�ش�شة 
للمخيمات  الزمنية  ال��ف��رة  توحيد 
الفئات  م�شاركة  ل�شمان  ال�شيفية؛ 
كافة  الأ���ش��رة  جتمعها  التي  العمرية 
و�شباب،  وفتيات  ونا�شئة  اأط��ف��ال  م��ن 

تتج�شد  ال��ت��ي  ر�شالتنا  م��ع  ان�شجاماً 
طاقات  وا�شتثمار  وتنمية  اكت�شاف  يف 
اإم���ارات���ي���ة حمفزة  ب��ي��ئ��ة  الأج���ي���ال يف 
ت�شميم  عرب  والبتكار،  الإب���داع  على 
وفعاليات  واأن�����ش��ط��ة  ب��رام��ج  وت��ن��ف��ي��ذ 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ت�شت�شرف 

�شركاء حمليني وعامليني«.
وت�شم قائمة الأن�شطة، ور�شة “تن�شيق 
النا�شئة  الزهور” التي يطلع خاللها 
العناية  وكيفية  ال��زه��ور  اأن����واع  ع��ل��ى 
منا�شبة  لكل  اختيارها  وكيفية  ب��ه��ا، 
تعليمهم  ج���ان���ب  اإىل  اج���ت���م���اع���ي���ة، 

مهارات تن�شيق باقات الزهور. 
عدداً  فنية”  “لوحة  ور���ش��ة  وجت��م��ع 
فنية  لوحة  على  للعمل  النا�شئة  من 
اجلماعي،  العمل  با�شتخدام  موّحدة 
“فن  ور���ش��ة  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  يتعلم  ك��م��ا 
اإبداعية  ل���وح���ات  ت�شميم  الر�شم” 
با�شتخدام الألوان الزيتية والأكريليك 
يتعرف  امل�شرح”،  “فنون  ور�شة  ويف   .
التمثيل  فنون  اأ�شا�شيات  ال�شباب على 
وال�شوت،  والإ���ش��اءة  وال�شينوغرافيا 
ال���ور����ش���ة ع��ل��ى متارين  ت���رك���ز  ح��ي��ث 
م�شرحية تن�شط اخليال، بالإ�شافة اإىل 
م�شاهدة مقاطع م�شرحية، اإىل جانب 
اأنف�شهم  ع��ن  التعبري  م��ن  متكينهم 

بدقيقة واحدة، حيث �شتكون الور�شة 
النا�شئة لربنامج  مدخاًل ل�شتقطاب 
النا�شئة  ويتعرف  امل�شرحية.   الفنون 
اأ�شا�شيات  “ ال�شينما”، على  ور�شة  يف 
الفنون ال�شينمائية، وي�شاهدون فيلماً 
ليطلب  ال��ور���ش��ة،  اخ��ت��ي��ار من�شق  م��ن 
راأي نقدي  ت��ق��دمي  ذل���ك  ب��ع��د  م��ن��ه��م 
التعرف  م��ن  ويتمكنوا  الفيلم،  ح��ول 
ع��ل��ى امل���ح���اور ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال��ت��ي يقوم 
عليها الفيلم، �شواء املتعلقة بالتمثيل، 
امل�شتخدمة.  التقنيات  اأو  الإخ��راج،  اأو 
النا�شئة  “درونز” فيتعرف  اأما ور�شة 
خاللها على الطائرات من دون طيار، 
الهوائية(،  )الديناميكا  عملها  واآلية 
اأن�������واع  ع���ل���ى  ال����ت����ع����رف  ج����ان����ب  اإىل 
الطائرات وكيفية تركيبها وبرجمتها 
والتحكم بها. وتقدم ور�شة “الكيمياء 
عملية  جت��ارب  للم�شاركني  امل�شلية” 
الكيمياء،  ع��ل��م  يف  ومب�شطة  م�شلية 
“علوم  ور�شة  يف  النا�شئة  يتعلم  فيما 
الفلك،  ع��ل��م  اأ���ش��ا���ش��ي��ات  الف�شاء” 
الف�شائية  ال�شواريخ  اإط��الق  وكيفية 
النا�شئة  وي�������ش���ارك  ع��م��ل��ه��ا.   وم���ب���داأ 
البيئية”  “التوعية  ور����ش���ة  ���ش��م��ن 
وعيهم  ت���رف���ع  ت��ف��اع��ل��ي��ة  اأن�����ش��ط��ة  يف 
باأهمية البيئة وكيفية احلفاظ عليها، 

البيئة  امل�شاكل  فهم  على  وت�شاعدهم 
مبتكرة  ح��ل��ول  يف  والتفكري  العاملية 
امل�����ش��ارك��ون يف ور�شة  وي��ك��ت�����ش��ب  ل��ه��ا. 
“الإطفاء والإخالء” معلومات هامة 
حول طرق الإخالء ال�شليمة للمباين، 
حال  يف  العامة  ال�شالمة  واإج�����راءات 
اأحد  يف  اأو  م��ا  مبنى  يف  حريق  ن�شوب 
مرافقه، كما يتعلمون كيفية ا�شتخدام 
الطفايات اليدوية بال�شكل ال�شحيح. 
ويف ور�شة “ الطهي”، يتعلم امل�شاركون 
لتمكينهم  ال�شعبي  الطهي  اأ�شا�شيات 
من العتماد على اأنف�شهم يف حياتهم 
العملية وم�شاعدتهم على العمل بروح 
الفريق الواحد، اأما يف ور�شة “توجيه 
اخلطاب للجماهري” فيتعلم النا�شئة 
اأ���ش��ا���ش��ي��ات ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ح��دث اأمام 
اجلمهور بطالقة، عرب جمموعة من 
ويعي�ص  وامل�شلية.  الداعمة  الأن�شطة 
توك”،  “تيد  ور����ش���ة  يف  امل�����ش��ارك��ون 
�شل�شلة  من  م�شتوحاة  مميزة  جتربة 
 TED( امل�شهورة  امللهمة  اخلطابات 
Talks(، من خالل عر�ص ق�شتهم 
التي كتبوها باأنف�شهم اأمام زمالئهم، 
ومهارات  الطرح  اأ�شلوب  تقييم  ويتم 
التحدث لديهم باإ�شراف متخ�ش�شني 

يف هذا املجال. 

•• دبي-الفجر:

ع��ب��د اهلل خليفة  ال���ل���واء  ���ش��ع��ادة  ق���ام 
امل�����ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي، 
الق�شي�ص،  ����ش���رط���ة  م���رك���ز  ي��ت��ف��ق��د 
�شمن برنامج التفتي�ص ال�شنوي على 
ال�شرطة،  وم���راك���ز  ال��ع��ام��ة  الإدارات 
اللواء خبري خليل  ا�شتقباله  يف  وكان 
القائد  م�شاعد  امل��ن�����ش��وري،  اإب��راه��ي��م 
اجلنائي،  ال���ب���ح���ث  ل���������ش����وؤون  ال����ع����ام 
ال���ع���دي���دي، مدير  وال��ع��م��ي��د ي��و���ش��ف 
احلليم  ع��ب��د  العميد  ون��ائ��ب��ه  امل��رك��ز، 
ال��ه��ا���ش��م��ي، وال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور �شالح 
احلمراين، نائب مدير الإدارة العامة 
ل��ل��ت��م��ي��ز وال�����ري�����ادة، وال��ع��ق��ي��د خالد 
التفتي�ص  اإدارة  م��دي��ر  ���ش��ل��ي��م��ان،  ب��ن 
وال����رق����اب����ة، وال����رائ����د ال���دك���ت���ور عبد 
الرزاق املازمي، رئي�ص ق�شم التفتي�ص، 

وعدد من ال�شباط. 

املوؤ�شرات اال�شرتاتيجية 
واطلع �شعادة اللواء املري على املوؤ�شرات 
ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ل��ل��م��رك��ز، ح��ي��ث حقق 
التغطية  يف   77.30% ن�شبة  املركز 
الأمنية يف منطقة الخت�شا�ص، وكان 
ن�شبة  بلغت  بينما   ،75% امل�شتهدف 
امل���ن���اوب يف مواقع  ال�����ش��اب��ط  ت���واج���د 
بذلك  ليحققوا   100% ال��ب��الغ��ات 
امل�شتهدف املطلوب، وبلغ متو�شط زمن 

ال���ش��ت��ج��اب��ة ل��ل��ح��الت ال��ط��ارئ��ة 7.3 
دقيقة فيما كان امل�شتهدف 15 دقيقة، 
ال�شتجابة  زم��ن  متو�شط  بلغ  بينما 
دقيقة   11 ال��ط��ارئ��ة  غ���ري  ل��ل��ح��الت 
 30 امل�شتهدف  كان  فيما  ثانية،  و55 
دقيقة و9 ثوان، كما بلغ معدل وفيات 
حوادث ال�شري %0.3 لكل 100 األف 
املري  ال��ل��واء  واطلع  كما  ال�شكان.  من 
ال��ت��ي يطبقها  الأم��ن��ي��ة  ال��ربام��ج  على 
مناطق  يف  الق�شي�ص  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 
“املجهر  ب��رن��ام��ج  م��ث��ل  الخ��ت�����ش��ا���ص 
المني” وبرنامج “�شبط” و”ملفات 
معلومة” و”التغطية الأمنية” والتي 
اأدت اىل خف�ص البالغات املقلقة بن�شبة 
%5 ، وانخفا�ص يف معدل البالغات 
وانخفا�ص   ،25% بن�شبة  اجلنائية 
ال��ت��ق��اري��ر اجل��ن��ائ��ي��ة بن�شبة  يف م��ع��دل 
مقارنة   2018 ال���ع���ام  يف   31%
املري  ال��ل��واء  واأ����ش���اد   .2017 ب��ال��ع��ام 
�شعبة  ب���ه���ا  ت����ق����وم  ال����ت����ي  ب����اجل����ه����ود 
ال�شيكات يف املركز، حيث قامت ال�شعبة 
نحو  قيمتها  �شيكات  بالغات  بت�شوية 
يف  ودي  ب�شكل  دره���م  م��ل��ي��ون   146
بالغات  ت�شوية  مقابل  العام 2018، 
يف  مليون   144 نحو  قيمتها  �شيكات 

العام 2017.

ال�شجالت املرورية
امل�������ري ج����ه����ود ق�شم  ال�����ل�����واء  وث����م����ن 

ال�����ش��ج��الت امل���روري���ة وح��ر���ش��ه��م على 
وحفظ  الطريق  م�شتخدمي  �شالمة 
اجليد  الن��ت�����ش��ار  خ���الل  م��ن  الأرواح 
الخت�شا�ص،  منطقة  يف  ل��ل��دوري��ات 
مما اأدى اإىل خف�ص البالغات املرورية 
2018 مقارنة  %9 يف العام  بن�شبة 
املركز  ���ش��ج��ل  ح��ي��ث   ،2017 ب��ال��ع��ام 
املا�شي  العام  يف  مروريا  بالغا   431
العام  يف  مروريا  بالغا  مقابل 473 
2017، كما انخف�ص معدل الوفيات 
 2018 ال��ع��ام  يف   33.3% بن�شبة 
مقارنة بالعام 2017، كما انخف�شت 
بن�شبة  واملخالفات  امل��روري��ة  التقارير 
%31 يف العام املا�شي مقارنة بالعام 

.  2017
ال��ع��دي��د من  بتنفيذ  امل��رك��ز  وق���ام  كما 
احلمالت املرورية بالتعاون مع الإدارة 
العامة للمرور يف العام 2018 منها 
م�شافة  ت��رك  ع��دم  ال��ق��ات��ل��ة،  ال�شرعة 

كافية، والنحراف املفاجئ.

اإ�شعاد املتعاملني
واط���ل���ع ����ش���ع���ادة ال����ل����واء امل�����ري على 
املتعاملني،  اإ�شعاد  مركز  اإح�شائيات 
 94258 ب��اإج��راء  حيث ق��ام امل��رك��ز 
منها   2018 ال����ع����ام  يف  م��ع��ام��ل��ة 
ح�شورية  م���ع���ام���ل���ة   28537
اأدى  م��ا  ذك��ي��ة،  معاملة  و65721 
الذكية  املعامالت  بن�شبة  ارتفاع  اإىل 

ن�شبة  وان��خ��ف��ا���ص   89.5% اإىل 
املعامالت احل�شورية بن�شبة 66%، 
بينما قام املركز باإجراء 119526 
منها   2017 ال����ع����ام  يف  م��ع��ام��ل��ة 
و34680  ح�����ش��وري��ة   84846

ذكية.  
ال�شري  املت�شوق  ن�شبة  ارتفعت  كما 
اإىل %94.5 يف العام 2018 وكان 
امل�شتهدف %92، مقابل 91.5% 
امل�شتهدف  وك����ان   2017 ال��ع��ام  يف 

.86%

التوا�شل مع ال�شحية 
كما ثمن �شعادة اللواء املري اجلهود 
مع  التوا�شل  �شعبة  بها  قامت  التي 
توا�شلت  حيث  امل��رك��ز،  يف  ال�شحية 
العام  يف   99% ب��ن�����ش��ب��ة  ال�����ش��ع��ب��ة 
ب�شقيها  ال�������ش���ح���ي���ة  2018مع 
اأيام  �شبعة  وامل��روري خالل  اجلنائي 
 27187 ب����اإج����راء  وق���ام���ت  ع���م���ل، 
مكاملة هاتفية مع ال�شحية، واإر�شال 
 5 وتنفيذ  ن�شية،  ر�شالة   8819
مع  توا�شلت  كما  ميدانية،  زي���ارات 
ب�شقيها   99% ب��ن�����ش��ب��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
�شبعة  خ����الل  وامل��������روري  اجل���ن���ائ���ي 
واأجرت   ،2017 العام  اأي��ام عمل يف 
مع  ه���ات���ف���ي���ة  م����ك����امل����ة   26930
ر�شالة   1213 واإر����ش���ال  ال�شحية، 
 3 ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ن�����ش��ي��ة، 

زيارات ميدانية.

املبادرات االإدارية 
ك��م��ا واط���ل���ع ����ش���ع���ادة ال����ل����واء امل���ري 
التي نفذها  الإداري���ة  امل��ب��ادرات  على 
 ،2018 العام  يف  للموظفني  املركز 
ال�شعادة  ارت����ف����اع  اإىل  اأدت  وال���ت���ي 
ومن   95.9% بن�شبة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
املفتوح،  ال����ب����اب  ���ش��ي��ا���ش��ة  ���ش��م��ن��ه��ا 
ال�شهر  م��وظ��ف  وت���راح���م،  ت��وا���ش��ل 
الهمم،  اأ����ش���ح���اب  م���وق���ف  امل��ت��م��ي��ز، 
امليداين  ال��ن��زول  ترفيهية،  رح���الت 
كما  الب�شرية،  امل��وارد  قوانني  و�شرح 
من   96.6% بتحفيز  امل��رك��ز  ق���ام 
مبادرات خمتلفة  املركز عرب  مرتب 
امل�شتهدف  وك���ان   ،2018 ال��ع��ام  يف 
%87، بينما قام بتحفيز %82 يف 
امل�شتهدف  ك��ان  فيما   2017 ال��ع��ام 

.78%

مبادرة اأمن املدار�ص 
على  امل��ري  اللواء  �شعادة  واطلع  كما 
منطقة  يف  امل����دار�����ص  اأم�����ن  م���ب���ادرة 
الق�شي�ص،  �شرطة  اخت�شا�ص مركز 
مدر�شة  حيث يوجد يف املنطقة 45 
36 خا�شة و9 حكومية، وبلغ  منها 
عدد النزول امليداين للعام الدرا�شي 
2019-” 65 مرة، ومت   2018“
عقد 14 اجتماعاً مع اإدارات املدار�ص 

اإىل  بالإ�شافة  م��ب��ادرات،   4 وتنفيذ 
الفعاليات  م��ن  العديد  يف  امل�شاركة 
تنظمها  التي  واملجتمعية  الر�شمية 

املدار�ص يف منطقة الخت�شا�ص. 

املبادرات 
اأم���ن  م����ب����ادرة  اأوراق،  ب���ال  ت��وق��ي��ف 
التعاميم  ب����ني  ال����رب����ط  امل�����دار������ص، 
اجلنائية واملرورية، رجال يف امليدان، 
اآلف   10 ي��وم زاي��د حيث مت توزيع 
وج��ب��ة اإف���ط���ار ع��ل��ى ال��ع��م��ال، حملة 
الت�شامح لفئة  رم�شان بال ح��وادث، 
املتميز،  امل���وظ���ف  م���وق���ف  ال���ع���م���ال، 
تخ�شي�ص مواقف لل�شرطة الن�شائية، 
ا�شتحداث  ال����ذك����ي،  امل����ن����اوب  ن���ظ���ام 
ل�شتخدامها  ط��ي��ار  ب����دون  ط���ائ���رة 
يف احل������وادث اجل��ن��ائ��ي��ة وامل���روري���ة، 
الختناقات  ح��ول  الأم��ن��ي  الت�شوير 
املركز  اخت�شا�ص  مبناطق  امل��روري��ة 

واملناطق ال�شاخنة املرورية.

اإجنازات 
امل��ري على  ال��ل��واء  �شعادة  واطلع  كما 
اإجنازات املركز التي متثلت يف متثيل 
وزارة الداخلية كاأف�شل مركز �شرطة 
بجائزة  الدولة  م�شتوى  على  �شامل 
حم��م��د ب��ن را���ش��د ل����الأداء احلكومي 
املتميز، وح�شول املركز على ت�شنيف 
خدمة  مركز  كاأف�شل  جن��وم  خم�شة 
مركز  مدير  واأف�شل   ،  »TISSE«
على م�شتوى القيادة العامة ل�شرطة 
القائد  الأول يف جائزة  واملركز  دب��ي، 
وال�شالمة  وال�����ش��ح��ة  للبيئة  ال��ع��ام 
خف�ص  يف  الأول  وامل���رك���ز  امل��ه��ن��ي��ة، 
معدلت اجلرمية عن فئة اجلرمية 
خف�ص  يف  الأول  وامل���رك���ز  امل��ق��ل��ق��ة، 
اجلرائم  فئة  عن  اجلرمية  معدلت 
املعلومة من املجهولة، واملركز الأول 
الأول  واملركز  الأداء،  يف فئة حت�شني 
واأف�شل  وامل��ع��ارف،  املهارات  يف ح�شر 
القراحات  تطبيق  مركز يف جمال 

العام  373 اقراحا يف  بلغت  والتي 
2018 مت تنفيذ 52 منها، فيما بلغ 
عدد القراحات عام 2017، 211 
مت تنفيذ 30 منها، واأف�شل مركز يف 

حتقيق موؤ�شر الر�شا الوظيفي. 

تكرمي 
قام  ال��ت��ف��ق��دي��ة  ج���ول���ت���ه  خ���ت���ام  ويف 
���ش��ع��ادة ال���ل���واء امل����ري ب��ت��ك��رمي عدد 
�شرطة  م���رك���ز  يف  امل��ت��ق��اع��دي��ن  م���ن 
املثمر  لعطائهم  تقديراً  الق�شي�ص 
املخل�شة  وخ���دم���ت���ه���م  ومت����ي����زه����م 

والطويلة يف �شرطة دبي.
امل������ري ع���ل���ى جهود  ال����ل����واء  واأث����ن����ى 
املهام  اأداء  يف  وك��ف��اءت��ه��م  امل��ك��رم��ني 
يف  ف��رة عملهم  اأث��ن��اء  اإليهم  املوكلة 
مركز �شرطة الق�شي�ص، وكانوا مثال 
يحتذى به يف الأخ��الق والتفاين يف 
العمل، متمنياً من اجلميع اأن يحذو 

حذوهم وي�شريوا على خطاهم.

ح�شل على اأف�شل مركز �شرطة �شامل على م�شتوى الدولة

اللواء املري يتفقد مركز �شرطة الق�شي�س

•• اأبوظبي-وام:

الهيئة  د. جمال حممد احلو�شني مدير عام  �شعادة  اطلع 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مرتكزات 

وا�شراتيجية واأجندة اخلطة الوطنية للتغري املناخي.
املناخي  ا�شتعرا�ص وفد من وزارة التغري  جاء ذلك خالل 
التغري  اإدارة  برئا�شة فهد حممد احلمادي مدير  والبيئة 
امل��ن��اخ��ي مل��ح��اور وب��ن��ود اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��غ��ري املناخي 
املناخي من خالل  املبا�شرة للتغري  املبا�شرة وغري  والآث��ار 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ودرا����ش���ة ج��اه��زي��ة  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  تبني 
املناخي  التغري  تاأثري  اخلا�ص يف معرفة  القطاع  واإ�شراك 

والبيئية  القت�شادية  اجلوانب  على  احلراري  والحتبا�ص 
وفق  احلياة  جوانب  من  وغريها  والجتماعية  وال�شحية 

حمورين رئي�شني التخفيف والتكيف.
امل�شرك  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق 
واللوائح  الت�شريعات  و�شن  وتطوير  املعنية  اجلهات  بني 
الناجح  للتعامل  الدولة  ورفع جاهزية وق��درات موؤ�ش�شات 
التنمية  اأه��داف  �شمن  احل��راري.  الحتبا�ص  تاأثريات  مع 
امل�����ش��ت��دام��ة وم���ن خ���الل ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة للحد 
م��ن امل��خ��اط��ر وال���ك���وارث متا�شيا م��ع اإط���ار ���ش��ن��داي للحد 
ارحمه  �شيف حممد  ���ش��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  امل��خ��اط��ر. ح�شر  م��ن 

ال�شام�شي نائب مدير عام الهيئة وعدد من امل�شوؤولني.

» الطوارئ والأزمات« تطلع على اخلطة الوطنية للتغري املناخي 

•• ال�شارقة -وام:

تراأ�ص اللواء �شيف الزري ال�شام�شي قائد عام �شرطة 
الداخلية  وزارة  الثالث لربنامج  ال�شارقة الجتماع 
تدريب  مبعهد  عقد  ال��ذي  احلياة  وج��ودة  لل�شعادة 

�شباط �شرطة ال�شارقة.
رئي�ص  الكعبي  خادم  نا�شر  العقيد  الجتماع  ح�شر 
بوزارة  احل��ي��اة  وج���ودة  لل�شعادة  التنفيذي  الفريق 
نائب مدير  الذباحي  الداخلية والعقيد علي �شيف 
�شعيد  وامل��ق��دم  ال�شارقة  �شرطة  بحوث  مركز  اإدارة 
بالإنابة  املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  اإدارة  م��دي��ر  ال��ظ��ه��وري 
ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وع����دد م���ن ال�����ش��ب��اط مبختلف 

قطاعات وزارة الداخلية.
واأك������د ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة ال�������ش���ارق���ة اأه���م���ي���ة هذه 
ت�شب يف حتقيق  تفرزه من مقرحات  ملا  اللقاءات 
للعاملني  احل��ي��اة  وج���ودة  ال�شعادة  م�شتويات  اأع��ل��ى 

واملتعاملني واملجتمع يف وزارة الداخلية.

وا�شتعر�ص الجتماع القرارات والتو�شيات ال�شادرة 
عن الجتماعات الأخرية وما مت ب�شاأنها من اإجنازات 
ومبادرات القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة اخلا�شة 
ب�شرطة  احلياة  وج��ودة  الإيجابية  ال�شعادة  مبجال 
واملجتمع  وال��ع��ام��ل��ني  املتعاملني  لإ���ش��ع��اد  ال�����ش��ارق��ة 
و  ال��ذك��ي��ة  و اخل���دم���ات  ال�����ش��ع��ادة  “مدربو  وم��ن��ه��ا 
مراكز اخلدمة و خدمة النقل العام املراعي لل�شن 
الرعاية  فاقدي  من  الهمم  واأ�شحاب  ال�شن  لكبار 
ال�شلح  امل�شت�شفيات و مبادرة  الجتماعية من واإىل 
خري بالإ�شافة اإىل اأن�شطة ثقافية واإن�شانية نفذتها 

اإدارة ال�شرطة املجتمعية«.
الرائدة ل�شرطة  التجربة  اإىل  كما تطرق الجتماع 
ال�شحراوي  ال�شارقة  منتزه  يف  املتمثلة  ال�شارقة 
من  واملتعاملني  العاملني  اإ���ش��ع��اد  اإىل  تهدف  التي 
والرابط  الأل��ف��ة  ت��ع��زز  اإيجابية  بيئة  خلق  خ��الل 
بني منت�شبي �شرطة ال�شارقة وتنعك�ص اإيجابياً على 
واقع العمل مبا ين�شجم مع توجهات الدولة و�شعي 

يف  و�شعبها  الإم�����ارات  جعل  اإىل  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتها 
مبعايري  امل��راك��ز  اأف�شل  حتتل  التي  ال��دول  مقدمة 

موؤ�شرات ال�شعادة العاملية.
�شكره  الكعبي  خ��ادم  نا�شر  العقيد  وجه  من جانبه 
ماتبذله من  ال�شارقة على  ل�شرطة  العامة  للقيادة 
جهود حثيثة يف �شبيل اإ�شعاد العاملني واملتعاملني .. 
م�شريا اإىل ن�شب اإجناز مبادرات و�شيا�شات واأن�شطة 
برنامج وزارة الداخلية لل�شعادة والإيجابية لتحقيق 

جودة احلياة للعاملني واملتعاملني.
ال�شارقة  �شرطة  عام  قائد  الجتماع وجه  ويف ختام 
الر�شيدة  يتواءم مع توجهات حكومتنا  بالعمل مبا 
جودة  لتعزيز  وت�شريعاتها  و�شيا�شاتها  وبراجمها 
احلياة يف املجتمع واملرتبط بالأهداف ال�شراتيجية 
لوزارة الداخلية وتبني املبادرات وامل�شاريع الداعمة 
لتحقيق هذا الهدف لر�شيخ ثقافة جودة احلياة يف 
عن  باأهميتها  الوعي  ون�شر  املجتمع  فئات  خمتلف 

طريق مبادرات وبرامج مت�ص حياة النا�ص.

عقد الجتماع الثالث لربنامج وزارة الداخلية لل�شعادة وجودة احلياة

•• دبي-وام: 

ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم ف��ع��ال��ي��ات الأ����ش���ب���وع ال���ث���اين من 
دبي  ن��ادي  ينظمه  ال��ذي  ال�شيفي”  “الن�شاط 
لأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م م��ت�����ش��م��ن��ا ف���ع���ال���ي���ات كثرية 
النجارة  ور���ش��ة  الفعاليات  ت�شمل  و   . ومتنوعة 
واحل���ف���ر ع��ل��ى اجل��ب�����ص م���ن ه��ي��ئ��ة دب���ي للثقافة 
جائزة  م��ن  ال�شوئي  الت�شوير  ودورة  وال��ف��ن��ون 
ودورة  ال�����ش��وئ��ي  للت�شوير  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان 
ودورة  لل�شباحة  دولفني  اأكادميية  من  ال�شباحة 
موؤ�ش�شة  اب��داأ م�شروعي من  كيف  وور�شة  الر�شم 
امل�����ش��اري��ع ال�شغرية  ل��ت��ن��م��ي��ة  ب���ن را����ش���د  حم��م��د 
ودورات  ال�شرياميك  على  وال��ر���ش��م  واملتو�شطة 
املجوهرات ومهارات حياتية  و�شياغة  الديكوباج 
ال���زراع���ة. وق����ال علي  ل���الإب���داع ودورة  اأف����ق  م��ن 
ال��ع��ام جل��ائ��زة حمدان  ب��ن ث��ال��ث الأم���ني  خليفة 

بن حممد للت�شوير ال�شوئي عن امل�شاركة ودعم 
هذا الن�شاط ال�شيفي املخ�ش�ص لأ�شحاب الهمم 
يف  م�شاركتنا  التوايل  على  الثالث  للعام  نوا�شل 
دبي  ن��ادي  يف  الهمم  لأ�شحاب  ال�شيفي  الن�شاط 
على  التدريب  ن�شاط  اأن  وراأينا  الهمم  لأ�شحاب 
لة لرّواد النادي  فن الت�شوير من الأن�شطة املف�شّ
والذين اأثبتوا جدارتهم واإبداعهم يف هذا املجال 
الذي  الأم���ر  الب�شري  الإب����داع  وت��ف��ّوق��ه��م يف  ب��ل 
واملهارّي  املعريّف  الدعم  ملوا�شلة  الدافع  مينحنا 
مب�شتوى  لالرتقاء  بها  والعناية  املهارات  و�شقل 

ممار�شتهم الفوتوغرافية ب�شكٍل م�شتمر.
دبي  لنادي  ال�شيفي  الن�شاط  فعاليات  وتتوا�شل 
الن�شاط  وي��ع��د  اأ�شابيع   4 مل��دة  الهمم  لأ���ش��ح��اب 
الأب������رز ال�����ذي ي�����ش��ع��ى ل���دع���م وت��ط��وي��ر مواهب 
الأطفال امل�شاركني خالل فرة العطلة ال�شيفية 
من خالل الربامج املتنوعة ويزيد عدد امل�شاركني 

يف احل���دث ع��ن 200 م��ن اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م من 
لأ�شحاب  دب�����ي  ن������ادي  ف���ت���ح  ال����ذي����ن  اجل��ن�����ش��ني 
الفعاليات  يف  للم�شاركة  جم��ان��ا  اأب���واب���ه  ال��ه��م��م 
اأيام  م��دار  على  يقيهما  التي  املتنوعة  وال��ربام��ج 
خمتلف  يف  برناجماً   26 بواقع  وذل��ك  الأ�شبوع، 
الإعاقات  اأن���واع  جميع  ينا�شب  مبا  التخ�ش�شات 
والقدرات  الح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  مل��راع��اة  املختلفة، 

واملواهب التي ميتلكونها.
و�شهد الربنامج اإقامة رحالت خارجية لالأطفال 
وال�شينما  ال��دلف��ني  ع��ر���ص  حل�شور  امل�����ش��ارك��ني 
بالن�شاطات  اإقامة يوم ترفيهي حافل  اإىل جانب 
التناف�شية يف اإطار املرح وال�شتمتاع وبث الطاقة 
وذلك  امل�شاركني  نفو�ص  يف  وال�شعادة  الإيجابية 
بح�شور ماجد الع�شيمي املدير التنفيذي لنادي 
رئي�ص  البلو�شي  وف��وزي��ة  الهمم  لأ���ش��ح��اب  دب��ي 

اللجنة املنظمة للن�شاط ال�شيفي.

فعاليات متنوعة يف »�شيف اأ�شحاب الهمم« بدبي

تنظم �شل�شلة من الور�ص الرتفيهّية والتعليمّية والريا�شّية مب�شاركة 120 نا�شئًا

»نا�شئة ال�شارقة« تقود يافعي الإمارة اإىل مواهبهم يف »�شيفك ويانا«
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عربي ودويل

يرى 60 باملئة من الأملان اأن نوبات الرجتاف التي تعر�شت لها امل�شت�شارة 
اأنغيال مريكل موؤخرا م�شاألة �شخ�شية، بح�شب ا�شتطالع ن�شرت نتائجه 
ال�شبت.واأورد ال�شتطالع الذي ن�شرته �شحيفة اوغ�شبورغر الغماينني 
اأن 59 باملئة من الذين ا�شتطلعت اآراوؤهم ي�شعرون باأن نوبات الرجتاف 
“ال�شخ�شية”،  مريكل  حياة  تخ�ص  املا�شي،  ال�شهر  يف  العلنية  الثالث 
فيما راأى 34 باملئة اأنها م�شاألة تهم الراأي العام.وحتتفل مريكل بعيد 
امل�شت�شارية  م��ه��ام  وت��ت��وىل  الأرب���ع���اء،  ي��وم  وال�شتني  اخلام�ص  ميالدها 
اإنهم  ق��ال��وا  ال��ذي��ن  امل�شتطلعني  غالبية  عاما.ويعتقد   14 نحو  منذ 
وغالبية  م��ريك��ل،  ب��زع��ام��ة  ال��دمي��وق��راط��ي  امل�شيحي  احل���زب  ي���وؤي���دون 
امل�شاألة  اأن  البيئة،  عن  واملدافعني  الدميوقراطيني  ال�شراكيني  من 
البديل  ح��زب  م��وؤي��دي  م��ن  غالبية  وح��ده��ا.وف��ق��ط  امل�شت�شارة  تخ�ص 
لأملانيا اليميني املتطرف، يعتقدون اأن �شحة مريكل م�شاألة تهم الراأي 
نوبات ارجتاف خالل  ال�شتطالع.ورغم تعر�شها لثالث  العام، بح�شب 
منا�شبات علنية وبقائها جال�شة اأثناء عزف الن�شيدين الوطنيني خالل 
امل�شت�شارة  اأن  اإل  الوزراء الدمناركية اجلديدة،  ا�شتقبال رئي�شة  مرا�شم 

الأملانية توؤكد اأنها ب�شحة “جيدة جدا«.
وكانت مريكل قد قالت اإن نوبة الرجتاف الأوىل يف 18 حزيران يونيو 
اأدت  زيلين�شكي  الأوك��راين فولودميري  الرئي�ص  ا�شتقبال  خالل مرا�شم 

اإىل رد فعل نف�شي ت�شبب بالنوبتني التاليتني.
مريكل  اأن  اجلمعة  النت�شار  الوا�شعة  اليومية  بيلد  �شحيفة  وذك���رت 
اإىل  ن�شبت  التي  الأوىل  احل��ادث��ة  منذ  مكثفة  طبية  لفحو�ص  خ�شعت 

التجفاف خالل موجة حر اجتاحت برلني.

قالت اللجنة الق�شائية وجلنة املخابرات مبجل�ص النواب الأمريكي 
بها  يديل  اأن  املقرر  من  كان  التي  ال�شهادة  �شتوؤجالن  اللجنتني  اإن 
يوليو   17 اللجنتني يف  اأم��ام  روب��رت مولر  ال�شابق  املحقق اخلا�ص 

متوز اأ�شبوعا لل�شماح للنواب مبناق�شته لفرة زمنية اأطول.
رئي�ص  �شيف  واآدم  الق�شائية  اللجنة  رئي�ص  ن��ادل��ر  ج��ريول��د  وق���ال 
جلنة املخابرات اإن من املقرر الآن اأن يديل مولر،الذي اأ�شرف على 
التحقيق يف التدخل الرو�شي املزعوم يف انتخابات الرئا�شة الأمريكية 

عام 2016، ب�شهادته اأمام اللجنتني يف 24 يوليو متوز.
ومبوجب التفاق اجلديد �شيمثل مولر اأمام اللجنة الق�شائية ملدة 

ثالث �شاعات وبعد ذلك �شيمثل اأمام جلنة املخابرات.
الدميقراطيني  الأع�������ش���اء  ل��ك��ل  “�شتتاح  و���ش��ي��ف  ن���ادل���ر  وق�����ال 
املحقق  ل�شتجواب  مهمة  فر�شة  اللجنتني  من  بكل  واجلمهوريني 
الأمريكي فر�شة لال�شتماع  لل�شعب  اأخريا  و�شتتاح  اخلا�ص عالنية 

ب�شكل مبا�شر من ال�شيد مولر عما ك�شفه حتقيقه«.

اإ�ص- الرو�شية  ال�شواريخ  منظومة  ت�شّلم  عملية  اأنقرة  يف  تتوا�شل 
الركية،  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت  م��ا  وف��ق  اجلمعة،  ب���داأت  التي   400
الكونغر�ص  اأع�شاء  م��ن  ع��دد  يدعو  حيث  وا�شنطن  حت��ذي��رات  رغ��م 
�شباح  الركية  الدفاع  وزارة  تركيا.وكتبت  على  عقوبات  فر�ص  اإىل 
اجلوية  ال��دف��اع  اأنظمة  ت�شّلم  ال��ي��وم  “ا�شتوؤنف  تغريدة  يف  ال�شبت 
واأ�شافت “هبطت  وامل�شادة لل�شواريخ الطويلة املدى اإ�ص-400”. 
اإ�ص- اأج��زاًء من )منظومة(  التي حتمل  الرابعة  الرو�شية  الطائرة 

خطرا  وا�شنطن  اأنقرة«.وترى  قرب  اجلوية  مرتد  قاعدة  يف   400
حقيقيا يف اأن يتمكن الع�شكريون الرو�شي الذين �شيدربون الأتراك 
اإ�ص-400 من ك�شف الأ�شرار التكنولوجية للمقاتلة  على منظومة 

التي تريد اأنقرة �شراءها اأي�شاً. الأمريكية اجلديدة “اأف-35”، 
وتعترب الوليات املتحدة اأن �شواريخ اإ�ص-400 تتعار�ص مع اأنظمة 

حلف �شمال الأطل�شي الذي ي�شّم تركيا.
اأن  اجلمعة  ا�شمه  ك�شف  ع��دم  طالبا  احللف  يف  كبري  م�شوؤول  واأّك���د 

احللف ي�شعر ب�”القلق” لبدء ت�شلم تركيا ال�شواريخ الرو�شية.

عوا�شم

برلني

انقرة

وا�شنطن

اإيران النووية �شتكون كارثة 
مهلكة للمنطقة

•• عوا�شم-وكاالت:

تلغراف”  دايلي  “ذا  �شحيفة  يف  والدفاعية  اخلارجية  ال�شوؤون  حم��رر  ح��ذر 
اأن�شطة تخ�شيب  ا�شتئناف  اإىل  اإي��ران  ان�شراف  كوغلني من  كون  الربيطانية 
النووية  تر�شانتها  تطوير  اإىل  الطويل  طموحها  حتقيق  في�شبح  اليورانيوم، 
الأو�شط،  ال�شرق  اأم��ن  على  كثرية  تداعيات  ذل��ك  و�شيرك  وا�شحاً.  احتماًل 
والعامل. وكتب كوغلني يف �شحيفة “ذا نا�شونال” الإماراتية اأن هنالك القليل 
حيازة  يف  برغبتها  اإي���ران  احتفاظ  يف  الغربية  املخابرات  دوائ��ر  يف  ال�شك  من 
الأ�شلحة النووية. يف نهاية املطاف، كان الهدف الأ�شا�شي لالتفاق النووي احلد 
اإىل امل�شتوى الذي ميكنها من بناء  اإي��ران على تخ�شيب اليورانيوم  من قدرة 
اإيران  ُينِه قدرة  اأنه مل  العديدة لالتفاق،  اأحد النتقادات  روؤو���ص نووية.وكان 
على اإنتاج هذه املواد، بل اأجلها ع�شر �شنوات. بالتايل، اأن تهدد اإيران بتخ�شيب 
اليورانيوم اأبعد من احلدود التي فر�شها التفاق النووي، يقل�ص بب�شاطة امل�شار 
الذي كان من املفر�ص اأن يبداأ يف 2025، وفقاً لبنوده. حتى ذلك احلني، لو 
جنت خطة العمل ال�شاملة امل�شركة ب�شيغتها الأ�شلية، لأمكن لإيران التمتع 
للنظام  �شي�شمح  العقوبات القت�شادية. وكان ذلك  اإفالتها من  بجميع منافع 
اإىل الوقت الذي ت�شتاأنف  املالية والقت�شادية حتى ت�شل  بت�شديد احتياطاته 
فيه العمل على حيازة الأ�شلحة النووية.يوافق كوغلني راأي الرئي�ص الأمريكي 
ين�شحب  اأن  قبل  الإطالق”  اتفاق على  “اأ�شواأ  اأنه  الذي يرى  دونالد ترامب، 
اإي��ران والعامل اخلارجي. يف  العالقات بني  اإىل تدهور �شريع يف  اأدى  منه، ما 
ملكية،  بريطانية  حربية  �شفينة  ا�شطرت  لإي����ران،  ا���ش��ت��ف��زازي  عمل  اأح���دث 
للتدخل بعدما حاولت ثالثة زوارق اإيرانية اعرا�ص ناقلة نفط بريطانية يف 

اخلليج العربي. 

تداعيات مالية خطرية على اأنقرة

تركيا نحو انهيار كامل يف العاقات مع اأمريكا والناتو

بن�س يزور مركز احتجاز مهاجرين يف تك�شا�سالعبادي يخو�س حراكًا �شيا�شيًا للعودة اإىل احلكم  

جنل الرئي�س الربازيلي يدافع عن تعيينه �شفريا  

•• مانيال-اأ ف ب:

51 �شخ�شا جرحوا وت�شرر عدد  اأن  الفيليبينية  ال�شرطة  اأعلنت 
بعدما  ال�شبت  الأخ��رى فجر  واملباين  والكنائ�ص  املنازل  كبري من 

�شرب زلزال دفع ال�شكان اإىل مغادرة بيوتهم يف جنوب البالد.
الأر�شية  الهزة  �شدة  اأن  الفيليبني  يف  ال��زلزل  ر�شد  مركز  وق��ال 
بلغت 5،8 درجات. وقد �شرب الزلزال ال�شاحل ال�شمايل ال�شرقي 
وحدد  غ(  ت   20،42(  04،42 ال�شاعة  عند  ميندناو  جل��زي��رة 

مركزه على عمق 11،8 كيلومرا.
وحتدث املركز عن وقوع �شبع هزات ارتدادية على الأقل بعد الزلزال.
وقال ول�شون يوانيت قائد �شرطة بلدة مدريد القريبة من مركز 
الهزة اإن ال�شباط يف مركز ال�شرطة اختباأوا حتت املكاتب لتجنب 
قطع الزجاج التي ت�شاقطت عند تك�شر النوافذ، بينما �شقط جهاز 

الفيليبني  جنوب  زلزال  يف  جريحا   51
التلفزيون عن الطاولة.و�شرح يوانيت يف ات�شال هاتفي مع وكالة 
وعدد  بيوتهم  من  ب�شرعة  يخرجون  النا�ص  “راأينا  بر�ص  فران�ص 
من املنازل اأ�شيبت باأ�شرار ‘فيفة مثل ت�شقق جدران«.وتابع اأنه مت 
اإخراج املر�شى من م�شت�شفى منطقة مدريد الذي ت�شققت جدرانه 
ال�شمنتية. كما انهار �شقف مراآب قدمي يف املدينة ما اأحلق اأ�شرارا 

يف اآليتني لإطفاء احلرائق وثالث �شيارات.
و�شعرت اأربع بلدات جماورة بالزلزال الذي �شبب اأ�شرارا يف منازل 
وكني�شتني وفندق ومركز ريا�شي وج�شر و�شوق حملية، كما قال 

مكتب الدفاع املدين يف املنطقة.
من جهته، �شرح ال�شابط يف ال�شرطة يوهاني�ص تيبون يف ات�شال 
بلدة  انقلب يف نهر قريب يف  اأن مطعما  هاتفي مع فران�ص بر�ص 
ن�شاطا  ي�شهد  الذي  النار”  “حزام  الفيليبني على  كاتيالن.وتقع 

زلزاليا كثيفا يف املحيط الهادئ.

اخلارجية اإرن�شتو اأروجو “عرّب له عن دعمه” ب�شاأن تعيينه 
على راأ�ص اأهّم بعثة دبلوما�شية برازيلية.

�شارك  احلقوق،  يف  �شهادة  يحمل  ال��ذي  بول�شونارو  اإدواردو 
عامي 2004-2005 يف الوليات املتحدة يف برنامج تبادل 
بح�شب �شريته املهنية املن�شورة على  بعنوان “خربة عمل”، 

املوقع الإلكروين التابع ملجل�ص النواب.
فّعاًل كو�شيط بني حكومة والده  والنائب الذي يوؤدي دوراً 
اآذار/مار�ص  يف  ك�شف  العامل،  يف  اجل��دد  املحافظني  وممثلي 
عرب توير اأنه عمل عندما كان �شاباً يف غ�شل ال�شحون مع 
مك�شيكيني وبريوفيني يف مطبخ حماط بالثلوج يف وليتي 

مني وكولورادو الأمركيتني.

•• برازيليا-اأ ف ب:

الرئي�ص  جنل  بول�شونارو،  اإدواردو  الربازيلي  النائب  اأ�شاد 
بامل�شائل  امل��رت��ب��ط  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  ب��ع��م��ل��ه  ب��ول�����ش��ون��ارو  ج��اي��ر 
الدبلوما�شية وخرباته يف الوليات املتحدة عندما كان �شاباً، 

للدفاع عن احتمال تعيينه �شفرياً يف وا�شنطن.
لل�شحافيني  ع���ام���اً(   35( ب��ول�����ش��ون��ارو  اإدواردو  و����ش���ّرح 
النواب  جمل�ص  يف  اخلارجية”  ال�����ش��وؤون  جلنة  رئي�ص  “اأنا 
“لقد �شاركت يف )برنامج( تبادل، و�شبق اأن طبخت  م�شيفاً 

الهمربغر” يف الوليات املتحدة.
وزير  اأن  املتطرف  اليميني  للرئي�ص  الثالث  الب��ن  واأ���ش��اف 

الأوىل عن  ل��ل��م��رة  اخلمي�ص  ال��ربازي��ل��ي  ال��رئ��ي�����ص  وحت���دث 
اح��ت��م��ال تعيني اب��ن��ه يف وا���ش��ن��ط��ن، غ���داة ع��ي��د م��ي��الد هذا 
الأخ����ري ال���ذي ب��ل��غ 35 ع��ام��اً الأرب���ع���اء وه���و ال��ع��م��ر الأدن���ى 

املطلوب لتعيني �شفري برازيلي يف اخلارج.
ث��الث زيجات،  اأب��ن��اء من  ال��ذي لديه خم�شة  الرئي�ص  وق��ال 
“�شديق لأبناء )الرئي�ص الأمريكي دونالد(  اإدواردو هو  اإّن 
ت��رام��ب، وي��ت��ح��ّدث الإن��ك��ل��ي��زي��ة والإ���ش��ب��ان��ي��ة، ول��دي��ه خربة 

وا�شعة جًدا يف العامل. 
متاما  ومُيكنه  املنا�شب،  ال�شخ�ص  يكون  اأن  مُيكن  ب��راأي��ي، 

الهتمام بالعمل يف وا�شنطن«.
ال��ت��ع��ي��ني ج����دًل يف الدوائر  واأث������ار اح��ت��م��ال ح�����ش��ول ه����ذا 

بول�شونارو  ج��اي��ر  هم  فاتُّ الإع����الم،  وو���ش��ائ��ل  الدبلوما�شية 
ب�”املح�شوبية«.

الذي  الوحيد  ال��ربازي��ل��ي  املمثل  بول�شونارو  اإدواردو  وك��ان 
�شارك يف اآذار/مار�ص مع والده يف لقاء خا�ص مع ترامب يف 
املكتب البي�شاوي يف البيت الأبي�ص، مع اأن وزير اخلارجية 

الربازيلي كان يف الوفد املرافق للرئي�ص يف الرحلة.
ورّحب امل�شت�شار ال�شابق لرامب �شتيف بانون بهذا التعيني 
ال�شيوخ.  جمل�ص  عليه  ي�شادق  اأن  ُيفر�ص  ال��ذي  املحتمل 
وقال ال�شيا�شي املحافظ املت�شدد ل�شحيفة “ا�شتادو دي �شاو 
باولو” اإن اإدواردو بول�شونارو “�شي�شل اإىل هذا املن�شب وهو 

على معرفة باجلهات الفاعلة واملوا�شيع والفر�ص«.

•• بغداد-اأ ف ب:

العبادي  ح��ي��در  ال�شابق  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء  رئي�ص  ي�شتعد 
للعودة اإىل القيادة ال�شيا�شية، مقدما نف�شه بدياًل لرئي�ص 
احلكومة العراقية يف جمالت �شتى ل �شيما منها مكافحة 
اإزاء  بالغة  اأم��ل  بخيبة  ي�شعر  �شارع  على  ومراهنا  الف�شاد، 
مع  مقابلة  يف  العبادي  احل��ايل.وحت��دث  احلكومي  الأداء 
وكالة فران�ص بر�ص عن خطر عودة ال�شراع الطائفي اىل 
على  الكبري  ن�شره  العبادي  عهد  يف  �شجل  ال��ذي  ال��ع��راق 
الثانية  املرتبة  يحتل  بلد  يف  الف�شاد  وع��ن  داع�ص،  تنظيم 
العامل، وعن  يف  ف�شاداً  الأك��رث  البلدان  ع�شرة على لئحة 

التوترات مع اإقليم كرد�شتان.
وي�������ش���ري م�������ش���در ح���ك���وم���ي ل���وك���ال���ة 
يقوم  �شيا�شية  تعبئة  اإىل  بر�ص  فران�ص 
ع��ل��ى ال�شيف  ال���ع���ب���ادي، م��راه��ن��اً  ب��ه��ا 
واح���ت���ج���اج���ات ال���ع���راق���ي���ني ال����دوري����ة 
الكهربائي  التيار  انقطاع  �شد  خالله 
ون��ق�����ص اخلدمات،  ال���ع���راق  امل��زم��ن يف 
نف�شه  ن�شب  ب��ع��دم��ا  ل��ل��ع��ودة،  ك�شهوة 
يقول  م��ا  وف���ق  تقوميياً”،  “معار�شاً 

العبادي نف�شه.
بر�ص،  فران�ص  لوكالة  �شوؤال  على  وردا 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

احتجاز  مركز  بن�ص  مايك  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  نائب  زار 
على  ك��ث��ب  ع��ن  ل��الط��الع  تك�شا�ص  يف  مكتظا  م��ه��اج��ري��ن 
الظروف املروعة التي يعي�شونها، مبدياً اأ�شفه لأزمة هجرة 

قال اإنها “تتخطى قدرات نظامنا«.
وتوجه بن�ص اإىل احلدود مع املك�شيك يف وقت �شهدت عدة 
م��دن اأم��ريك��ي��ة ت��ظ��اه��رات ملطالبة احل��ك��وم��ة ب��اإغ��الق ما 

و�شفه املتظاهرون باأنها “مع�شكرات اعتقال«.
وزار ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ص ن��ق��ط��ة م��ك��اآل��ن احل���دودي���ة ح��ي��ث مت 
ا�شطحابه اإىل مركز يف الهواء الطلق ي�شم 384 رجال يف 

منطقة اأ�شبه بالقف�ص امل�شّيج.
ونقلت تقارير اإعالمية عن ال�شحافيني 
الذين رافقوا بن�ص يف زيارته و�شمح لهم 
بالبقاء يف املنطقة لت�شعني ثانية قولهم 

اإن الروائح املنبعثة كانت كريهة.
عربوا  اأن���ه���م  يف  ي�شتبه  وامل��ح��ت��ج��زون 
احل�����دود ب��ط��ري��ق��ة غ���ري ق��ان��ون��ي��ة ومت 
لتمدد  تكفي  ل  م�شاحة  يف  جتميعهم 
الأر��������ص  ع���ل���ى  م���ع���ا  اآن  يف  اجل���م���ي���ع 

الإ�شمنتية.
والفر�ص  ل����الأ�����ش����ّرة  امل����رك����ز  وي��ف��ت��ق��د 

يف  طيبة  نيتنا  “نحن  قائال  ال��ع��ودة،  نيته  العبادي  يوؤكد 
هذا الإطار«.ويوؤكد م�شدر مطلع على ن�شاط العبادي اأن 
الأخري يعقد لقاءات مع قادة كتل واأحزاب �شيا�شية كبرية.

م��ن نوع  “توا�شال  ه��ن��اك  اأن  ال��ع��ب��ادي م��ن جهته  وي��وؤك��د 
باآية  املتمثلة  الأعلى  ال�شيعية  املرجعية”  مع  معني حالياً 
على  الكبري  التاأثري  �شاحب  ال�شي�شتاين،  علي  ال�شيد  اهلل 

امل�شهد ال�شيا�شي العراقي.
التي  �شعبيته  العبادي  خ�شارة  اأ�شباب  اأح��د  الف�شاد  وك��ان 
�شبهه  اأن��ه  رغ��م  متتالية،  ع�شكرية  انت�شارات  على  بناها 
�شرب  ف�شله يف  اأو  تراجعه  �شوؤاله عن  ب�”الإرهاب«.ولدى 
بيد  والأم����ر  ال��ف�����ش��اد،  تكافح  “كيف  يجيب  امل���ال،  حيتان 
كل  �شيحارب  اأن��ه  يدعي  من  الق�شاء؟ 
الف�شاد دفعة واحدة هو يف احلقيقة ل 

ينوي حماربته«.
اأ�شيف  جديداً  “ف�شاداً  اإن  يقول  لكنه 
اإىل ال��دول��ة وه���و ب��ي��ع امل��ن��ا���ش��ب الذي 
ك���ان يف ال�����ش��اب��ق ����ش���راً وب����ات ال���ي���وم يف 
خ�شو�شا  ب�شعره”،  �شيء  وك��ل  العلن، 
اأن ت�شريبات انت�شرت يف خ�شم مرحلة 
ت�شكيل احلكومة عن �شعي اأحزاب بارزة 
ملر�شحني  بالدفع  وزير  من�شب  ل�شراء 

اآخرين اأمواًل طائلة لالن�شحاب.

والو�شادات وتقت�شر جتهيزاته على اأغطية من البولي�شر. 
وقد �شرخوا لل�شحافيني قائلني اإنهم متواجدون يف هذا 
واإنهم جائعون ويريدون  الأقل  40 يوما على  املكان منذ 
الزيارة  بعد  بن�ص  اأ�شنانهم.وقال  تنظيف  من  يتمكنوا  اأن 
م�شيفا “كنت اأعلم اأننا  “لل�شراحة مل اأفاجاأ مبا راأيته”، 
الكونغر�ص  على  لذا  قدراته  تخطى  مكتظاً  نظاماً  �شرنى 

اأن يتحّرك«.
الأزمة  تفاقم  م�شوؤولية  الدميوقراطيني  بن�ص  وقد حّمل 
بت�شديهم جلهود ترامب من اأجل متويل الأمن احلدودي 
الإدارة  م��وؤي��دي  ب��ني  انق�شاما  الكونغر�ص  ي�شهد  وق��ت  يف 
ومعار�شيها حول كيفية اإنفاق التمويل.ويف نهاية املطاف 
املا�شي  ال�شهر  الدميوقراطيون  ر�شخ 
ل��ل�����ش��غ��وط وواف������ق ال��ك��ون��غ��ر���ص على 
تخ�شي�ص م�شاعدة طارئة قدرها 4،6 
اأزم���ة  ح���دة  لتخفيف  دولر  م��ل��ي��ارات 
اإىل الوليات املتحدة  تدفق املهاجرين 
الو�شطى  اأمريكا  دول  من  وغالبيتهم 

الفقرية.
اليوم  ه��ن��ا  ن�����ش��ه��ده  “ما  ب��ن�����ص  وق�����ال 
كما  احلدودية  النقطة  هذه  واكتظاظ 
يوؤكد  ح��دودن��ا  على  ال�شاملة  والأزم���ة 

�شرورة بذل الكونغر�ص جهدا اأكرب«.

وت�����ش��اءل ال��ت��ق��ري��ر ك��ي��ف ���ش��ت��ك��ون ال��ع��ق��وب��ات �شاملة؟ 
فبموجب قانون “مواجهة خ�شوم اأمريكا بالعقوبات” 
الأق��ل من  اختيار خم�شة على  وزي��ر اخلارجية  ، على 
واخليار  و�شدتها،  نطاقها  يف  تختلف  خ��ي��اراً   12 بني 
الأكرث ق�شوة هو ف�شل احلكومة الركية عن النظام 
املايل الأمريكي، اإىل جانب رف�ص عقود امل�شريات، اأو 
احلد من تراخي�ص الت�شدير اإىل تركيا، التي ميكن اأن 

يكون لها اأي�شاً تاأثري كبري.
خيارات اأخرى

على  عقوبات  فر�ص  تختار  اأن  اأي�شاً  ل���الإدارة  وميكن 
كيانات اأكرث حتديداً، مثل القوات اجلوية الركية، اأو 

وكالة امل�شريات الدفاعية، ح�شب التقرير.
القائمة  على  الركي  اجل��و  �شالح  اأدرج  اإذا  وبالطبع، 
الدفاع  ب�شناعة  كبري  ب�شكل  ذل��ك  ف�شي�شر  ال�شوداء، 
ت��ف��������������������اع��ل��ه��ا م�����������������ع البنوك  ال���رك���ي���ة، ول��ي�����ص ف��ق��ط 
اأي�شاً على امل�شتثمرين الأجانب  اإذ �شيوؤثر  الأمريكية، 

املحتملني.
“قانون  بف�شل  عقوبات  املتحدة  ال��ولي��ات  وفر�شت 
الذي �شدر يف 2017، مرة واحدة فقط  العقوبات”، 
على وكالة امل�شريات ال�شينية، واإدارة تطوير املعدات، 
 ،Su-35 رداً على �شراء بكني طائرات مقاتلة رو�شية
العقوبات  وت�شمل   .S- 400 ب���  �شلة  ذات  وم��ع��دات 
رف�ص  فو،  �شانغ  الوكالة ومديرها يل  على  املفرو�شة 
البنوك  م��ع  امل��ع��ام��الت  وح��ظ��ر  الت�شدير،  تراخي�ص 

على  ال�شتحواذ  وا�شلت  اإذا  للغاية،  و�شلبية  حقيقية 
وامل�شاركة  امل�����ش��ري��ات،  تعليق  ذل��ك  يف  مب��ا   ،S-400

ال�شناعية يف برنامج F-35، والتعر�ص للعقوبات«.
اإل اأن كل املعطيات قد تتغري، وفق “فورين بولي�ص”، 
اإجنرليك،  اإىل قاعدة  الو�شول  اإذا هددت تركيا مبنع 
التي  الأمريكية  للقوات  الرئي�شية  اجل��وي��ة  القاعدة 
تقاتل يف ال�شرق الأو�شط، والتي ت�شم اأي�شاً الع�شرات 
م�شوؤويل  وفقاأحد  الأمريكية،  النووية  الأ�شلحة  من 

الإدارة الأمريكية.
�شت�شغط  القومي  الأم���ن  “اأجهزة  امل�����ش��وؤول  واأ���ش��اف 

لفر�ص عقوبات كاملة على اأردوغان«.
انهيار اقت�شادي

هاو�ص  ت�شاتام  هاكورا، اخلبري يف معهد  فادي  ويقول 
للعالقات اخلارجية، اإن فر�ص عقوبات اإ�شافية واإزالة 
تركيا من برنامج F-35 ميكن اأن يكون له تداعيات 
امل�شتثمرين  يخيف  م��ا  اأن���ق���رة،  ع��ل��ى  خ��ط��رية  م��ال��ي��ة 
العامليني، ويهز الثقة يف ال�شوق املالية الركية املهزوزة 
القت�شادي، هو  اأو  امل��ايل،  الأث��ر  والأه���م من  بالفعل، 

ال�شرر الذي �شتلحقه مبكانة تركيا العاملية.
“القت�شاد الركي ه�ص ب�شكل  اأن  اإىل  وي�شري هاكورا 
ل ي�شدق، ويعاين من دين كبري من القطاع اخلا�ص، 
خا�شًة بالدولر الأمريكي، وهو ما من �شاأنه اأن يزيد 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  ال��رك��ي��ة، وميكن  ال��ل��رية  على  ال�شغط 

انت�شار الذعر يف النظام الركي«.

•• وا�شنطن-وكاالت:

رو�شيا  ت�شليم  م��وع��د  ف��ي��ه  ي��ق��رب  ال����ذي  ال���وق���ت  يف 
اإدارة  ُت��ع��د  ت��رك��ي��ا،  اإىل  امل��ت��ق��دم  ال�����ش��اروخ��ي  ن��ظ��ام��ه��ا 
الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات قا�شية، قد 

تدمر اقت�شاد اأنقرة اله�ص بالفعل.
ت�شليم  ف���اإن  بول�ص”،  “فورين  ملجلة  تقرير  وح�شب 
نظام S-400 الرو�شي اإىل تركيا، الذي ُيهدد طائرات 
الأطل�شي  �شمال  حللف  اجل��وي��ة  وال��دف��اع��ات   F-35
عقوبات  فر�ص  خيار  وا�شنطن  اأم��ام  �شي�شع  “ناتو”، 
على تركيا، مبوجب قانون مكافحة خ�شوم اأمريكا، ما 

مل يتفق الرئي�ص والكونغر�ص على التنازل. 
عزل تركيا

ك��م��ا ���ش��ت��دف��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإىل ع���زل ت��رك��ي��ا عن 
بت�شلم  لأن��ق��رة  ُي�شمح  ول��ن  ال���دويل،   F-35 برنامج 
ال�شنع،  الأم���ري���ك���ي���ة   F-35 ط�����راز  م���ن  ط��ائ��رات��ه��ا 
و�شرُيغم الطيارون الأتراك وم�شوؤولو الربنامج على 
مغادرة الوليات املتحدة، وهم الذين بداأوا بالفعل يف 

ترك اأماكنتهم يف القواعد اجلوية الأمريكية.
وح�شب التقرير، تدعم وزارتا اخلارجية والدفاع، اأ�شد 
اأنقرة عن  ت�شمل عزل  قد  التي  تركيا،  على  العقوبات 
النظام امل���ايل الأم��ري��ك��ي. ول��ك��ن ت��رام��ب، ال���ذي يقيم 
طيب  رج��ب  ال��رك��ي  الرئي�ص  م��ع  �شخ�شية  ع��الق��ات 
اأردوغ��ان، قد يقلب الطاولة مبفاجاأة، فيختار تاأجيل 
تنفيذ العقوبات، اأو حتى حماولة التنازل عنها متاماً.

ترامب.. الورقة االأ�شا�شية
الأو�شط  ال�����ش��رق  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  �شتاين،  اآرون  ي��ق��ول 
“العقوبات  اخلارجية:  ال�شيا�شة  اأبحاث  ملعهد  التابع 
التي ُيفر�ص اأن ُت�شلط على تركيا، �شتذهب اإىل البيت 
الأبي�ص، ترامب هو الورقة الأ�شا�شية، وميكن اأن يظل 

القرار قيد التاأجيل«.
جمموعة  ق��م��ة  يف  الج���ت���م���اع  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ل��ف��ت 
ترامب  ق��دم  اأي��ن  باليابان،  املا�شي،  ال�شهر  الع�شرين 
لأردوغان خالل اجتماع بينهما مذكرة ت�شاحلية، ولم 
اأوباما على النزاع، ووعد  اإدارة الرئي�ص ال�شابق باراك 
بالنظر يف “حلول خمتلفة” حلل الق�شية بعيداً عن 

العقوبات.
ورغ����م ت�����ش��ري��ح��ات ال��رئ��ي�����ص، ي��ق��ول م�����ش��وؤول��و وزارة 
اخلارجية والبنتاغون، اإن الإدارة ل تزال تعتزم فر�ص 

.F-35 عقوبات وطرد تركيا من برنامج
عواقب �شلبية

وقال متحدث با�شم وزارة اخلارجية: “ذكرت الوليات 
املتحدة ب�شكل ثابت ووا�شح، اأن تركيا �شتواجه عواقب 

الأمريكية.
تخفيف العقوبات

الأرجح  على  �شتختار  الإدارة  اأن  اإىل  ه��اك��ورا،  يلفت 
اجليو�شيا�شية  الأه��م��ي��ة  اإىل  بالنظر  اأخ���ف،  ع��ق��وب��ات 
حلف  يف  ع�شو  لأن��ه��ا  خا�شًة  لركيا،  ال�شراتيجية 
يف  الأمريكية  القاعدة  وت�شت�شيف  الأطل�شي،  �شمال 
ا�شتمرت  اإذا  ال��ن��زاع  ت�شاعد  م��ن  حم���ذراً  اإجن��رل��ي��ك، 
يوؤدي  ما  رو�شيا،  من  ع�شكرية  معدات  �شراء  يف  تركيا 

اإىل فر�ص عقوبات اأ�شد واأق�شى.
يقول هاكورا: “اأظن اأن تركيا تتجه نحو انهيار كامل 
م��ع م���رور ال��وق��ت ل��ع��الق��ات��ه��ا م��ع ال���ولي���ات املتحدة، 

وحلف الناتو«.
معاناة اأردوغان

تاأتي العقوبات على اأنقرة، يف اأ�شواأ وقت ممكن ب�شبب 
يكافح  فيما  اأزم���ة،  اأك���رب  م��ن  الركية  ال��ل��رية  معاناة 

اأردوغان للتم�شك بال�شلطة. 
يتزعمه  ال���ذي  وال��ت��ن��م��ي��ة  الع������دالة  ح�����زب  وع��ان��ى 
ان���ت���خ���اب���ات بلدية  اأردوغ���������ان، م���ن ه���زمي���ة م���ذل���ة يف 
اإ�شطنبول ال�شهر املا�شي، التي فاز بها حزب املعار�شة 
 800 اأم��ام مر�شح احل��زب احلاكم بنحو  اأوغ��ل��و  اإك��رم 

األف �شوت.
وي�شري التقرير اإىل اأن قانون مكافحة خ�شوم اأمريكا، 
مينح الرئي�ص �شلطة وا�شعة للتنازل عن العقوبات يف 
باأردوغان،  ترامب  عالقة  ورغ��م  لكن  معينة،  ظ��روف 
يقول خرباء اإنه من غري املرجح اأن يتنازل ترامب عن 
العقوبات بالكامل، اإذ يخ�شع التنازل الرئا�شي ملراجعة 

الكونغر�ص، وفقاً للقانون.
معركة مع الكونغر�ص

ويف ه���ذا الإط�����ار ك��ت��ب ب���اي���رون ك����الن م��ن جمموعة 
كابيتال األفا يف مذكرة للم�شتثمرين “ميكن لرامب 
الكونغر�ص  من  يطلب  اأو  العقوبات  تنفيذ  يوقف  اأن 
التنازل عنها متاماً، لكن اخليار الأخري �شيكون عملية 

�شعبة للغاية مع الكونغر�ص«.
اأب��ح��اث ال�شيا�شة  اأح��د خ��رباء معهد  وم��ن جهته، ق��ال 
اأنقرة  �شتفر�ص على  وا�شنطن  اأن  “اأعتقد  اخلارجية: 
اأي حد �شتكون  اإىل  ال�شوؤال الوحيد هو  عقوبات، لكن 

هذه العقوبات، ومتى �شتنفذ؟«.
ويقول كالن، اإن احللفاء الأمريكيون �شرياقبون قرار 
خطط  احللفاء  من  العديد  ول��دى  كثب،  عن  ترامب 
الهند خم�ص  اإذ متلك  رو���ش��ي��ة،  دف���اع  م��ع��دات  ل�����ش��راء 
ب��ط��اري��ات م��ن ط���راز S-400 ع��ل��ى ال��ك��ت��ب، يف حني 
من  مقاتلة  طائرات  �شراء  واإندوني�شيا  م�شر،  تدر�ص 
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عربي ودويل
ت اال�شتفتاء فيه اأمر م�شحك: عدَّ

عبري مو�شي: تعديل القانون النتخابي ف�شيحة...
•• الفجر - تون�س

القانون  “تنقيحات  اإّن  مو�شي  عبري  احُل��ّر  الد�شتوري  احل��زب  رئي�ص  قالت 
�ُشّلطت  اإذا  اإّل  ب��ه  معنيني  ل�شنا  ومبدئيا  احلزب…  ت�شمل  ل  النتخابي 
هذه  وا�شفة  لالنتخابات”،  امل�شتقلة  العليا  الهيئة  على  �شيا�شية  �شغوطات 

التعديالت ب�”الف�شيحة”.
  واأ�شارت مو�شي، يف ت�شريح اإذاعي، اإىل اأن حزبها م�شتعد خلو�ص النتخابات 
القادمة يف الآجال التي حّددتها هيئة النتخابات، مو�شحة بالقول “�شنقدم 
او مّت  الت�شريعية واذا ُظلمنا  22 يوليو قائماتنا املر�شحة لالنتخابات  يوم 

حمذرة من “امل�شا�ص بالروزنامة  التع�شف علينا �شنعلن حتركاتنا امليدانية”، 
النتخابية«.

مل  اإن  ويطبق  املفعول  �شاري  يبقى  احل��ايل  النتخابي  “القانون  واأَ�شافت    
معتربة اأن حزبها غري معني مبا  يتم ن�شر قانون جديد بالرائد الر�شمي”، 
اأ�شمتها ب� “مناورات تقوم بها بع�ص الأطراف لت�شفية ح�شاباتها ال�شخ�شية”، 
�شورة  يف  وامليدانية  القانونية  للتحركات  احل��ّر  الد�شتوري  ا�شتعداد  مبدية 

تعر�شه للتع�شف اأو تعر�ص قائماته للظلم«.
رئي�ص  ال��ق��روي  نبيل  تون�ص”  “قلب  ح��زب  رئي�ص  دع���وة  مو�شي  وو���ش��ف��ت    
قانون  ح��ول  �شعبي  ا�شتفتاء  اإج���راء  اإىل  ال�شب�شي  قائد  الباجي  اجلمهورية 

امل�شار  اإرب��اك  اإىل مزيد  اأّن��ه يهدف  معتربة  املُ�شحك”،  “الأمر  ب�  النتخابات 
النتخابي.

   ي�شار اإىل اأّن نبيل القروي رئي�ص حزب قلب تون�ص، دعا رئي�ص اجلمهورية 
لإجراء ا�شتفتاء �شعبي بخ�شو�ص قانون الإق�شاء م�شددا اأنه على ثقة بقرار 

الباجي قائد ال�شب�شي خا�شة اأنه �شبق واأن كان �شّد الإق�شاء فيما م�شى. 
   واأ�شاف نبيل القروي،  اأّن ال�شعب هو من يعطي ال�شرعية ملجل�ص نواب ال�شعب 
ال�شيا�شي  املناخ  على  الدميقراطي  والنفتاح  الوعي  من  كايف  قدر  على  وهو 
الذي تعي�شه البالد، وال�شعب كفيل باختيار الأكفاأ للنهو�ص بالأو�شاع املردية 

التي تعي�شها تون�ص منذ تويل النه�شة احلكم، ح�شب تعبريه.

�شيا�شيون بريطانيون يدافعون عن حرية ال�شحافة  
•• لندن-اأ ف ب:

ندد �شحافيون و�شيا�شيون اأم�ص بانتهاك حرية ال�شحافة 
لو�شائل  حت��ذي��راً  الربيطانية  ال�شرطة  توجيه  على  رداً 

الإعالم التي تن�شر وثائق �شرية.
وح�����ّص م�����ش��اع��د ق��ائ��د ال�����ش��رط��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ن��ي��ل با�شو 
من  م�شربة  حكومية  وث��ائ��ق  ميلك  �شخ�ص  اأي  اجلمعة 
اأو روؤ���ش��اء حت��ري��ر وحم��رري��ن يف  اإع���الم  “مالكي و���ش��ائ��ل 
المتناع  على  النرنت”  على  اأو  تقليدية  اإع��الم  و�شائل 

عن ن�شرها وت�شليمها لل�شلطات.
وتابع با�شو اأن “ن�شر اأي وثائق م�شربة مع العلم بال�شرر 
يعد  اأن  ميكن  ب��ه  تت�شبب  اأن  ميكن  اأو  ب��ه  ت�شببت  ال���ذي 
حتقيق  فتح  فيه  اأع��ل��ن  بيان  يف  وذل��ك  جنائية”،  جرمية 
جنائي حول ت�شريب املذكرات الدبلوما�شية التي تت�شمن 
اإىل  واأدت  ت���رام���ب،  دون���ال���د  الأم���ريك���ي  للرئي�ص  ان��ت��ق��اداً 

ا�شتقالة ال�شفري الربيطاين يف وا�شنطن.
امل��ر���ش��ح الأوف����ر حظاً  ب��وري�����ص جون�شون  وال�����ش��ب��ت، اع��ت��رب 
خلالفة ترييزا ماي يف رئا�شة الوزراء خالل لقاء لنا�شطني 
من حزب املحافظني يف ويبو�شتون يف جنوب �شرق اإنكلرا 
اإعالم  و���ش��ائ��ل  اأو  �شحف  تعر�ص  امل��ع��ق��ول  غ��ري  “من  اأن���ه 

اأخرى تن�شر وثائق مماثلة للمالحقة«.

اأن ن�شر وثائق مماثلة  وراأى جون�شون وهو �شحايف �شابق 
ل يعد “تهديداً لالأمن القومي” واأن مالحقة �شحافيني 

على هذا الأ�شا�ص تعترب “انتهاكاً حلرية ال�شحافة«.
و�شدد مناف�شه جريميي هانت يف تغريدة على اأن امل�شوؤول 
م�شوؤولية  يتحمل  اأن  “يجب  ال��وث��ائ��ق  ه��ذه  ت�شريب  ع��ن 

لكنه دافع بحزم عن حق ال�شحافة بن�شرها. اأفعاله”، 
حرية  التزامها  ع��ن  اأخ���رى  �شيا�شية  �شخ�شيات  واأع��رب��ت 
يف  الع�شو  �شيلي،  ب��وب  املحافظ  النائب  ودع��ا  ال�شحافة. 
اإىل  ال�شرطة  النواب،  ال�شوؤون اخلارجية يف جمل�ص  جلنة 
ي�شكل  به  تقوم  ما  اأن  معترباً  مبوقفها”،  النظر  “اإعادة 
“�شابقة خطرية جداً”، وذلك يف مقابلة مع �شحيفة “ذي 

تيلغراف” املحافظة.
ون��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة ال�����ش��اب��ق جون 
ال�شحافيني،  مالحقة  �شد  اإن���ه  اأي�����ش��اً  ق��ول��ه  وتينغدايل 
كانت مزعجة  �شواء  الوقائع،  نقل  هو  “عملهم  اأن  موؤكداً 

اأو ل لالأ�شخا�ص املذكورين فيها«.
اأوزب���ورن الذي  واعترب وزي��ر امل��ال ال�شابق املحافظ ج��ورج 
�شتاندارد”  “اإيفنينغ  �شحيفة  حترير  اإدارة  حاليا  يتوىل 
عرب توير اأن اإعالن ال�شرطة فتح حتقيق جنائي “خطوة 
وح�ص نيل با�شو على اأن يناأى  غبية جداً وغري حكيمة”. 

بنف�شه من هذا التحقيق ل”يحافظ على م�شداقيته«.

ثمن املقاومة
    هذا ما حدث للمطربة دني�ص هو، 
اأي��ق��ون��ة ك��ان��ت��وب��وب. ع��ام 2014، 
دعمها  الخ���������رية  ه������ذه  اأع����ل����ن����ت 
املظالت،  ث��ورة  خالل  للمظاهرات 

معار�شة التدخل ال�شيني.
    مّت و�شع هذه ال�شخ�شية، التي 
�شبق لها اأن اأقامت اأكرث من مائة 
حفل مو�شيقي يف ال�شني يف نف�ص 
العام، مت و�شعها فجاأة على قائمة 
ال�شلطات  حظرت  ال�����ش��وداء.  بكني 
بيع ت�شجيالتها، واألغيت حفالتها، 
واأزيلت اأغانيها من جميع من�شات 
و�شفتها   ،  2016 ع����ام  ال���ب���ث. 
“�شّم  ب��ان��ه��ا  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال���دع���اي���ة 

انف�شايل«.
    دفعت ديني�ص ثمنا باهظا جراء 
الآلف  مب��ئ��ات  خ�شائر   : موقفها 
م���ن ال��������دولرات، وم��ق��اط��ع��ة على 
ن��ط��اق وا���ش��ع يف ال�����ش��ني، ح��ي��ث ل 

بني  وك��ان من  الت�شلطية.  لل�شني 
، �شاب �شغري يدعى جاكي  ه��وؤلء 
اأعلن  ال��ذي  ال�شخ�ص  نف�ص   ، �شان 
يف يونيو املا�شي، اأنه ل يعرف �شيًئا 
ع���ن ح��رك��ة الح��ت��ج��اج ال��ت��ي تهّز 

بالده.
    ي��ج��ب ال���ق���ول ان����ه يف الأث���ن���اء، 
اأ�شبحت ال�شني القوة القت�شادية 
واأ�شبحت  ال�����ع�����امل،  يف  الأوىل 
امل�شاهري  م���ن  ال��ع��دي��د  م��داخ��ي��ل 
مرتهنة اإىل حد كبري اإىل �شعبيتهم 

يف اإمرباطورية الو�شط.
   وم����ع ذل����ك، ه���ل ���ش��ي��غ��ف��ر �شعب 
با�شم  ف��ن��ان��ي��ه  �شمت  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
نفاقهم،  يكن  مل  اإن  ثمينة،  عقود 
�شي،  ت�شارماين  املمثلة  غ��رار  على 
اإعجابها  ع���ن  ت��ع��ت��ذر  ل��ك��ي  ال���ت���ي 
قالت   ، املحتجني  لأح���د  بتدوينة 
“لقد �شدمت عندما اأدركت لحقا 

ما تت�شمنه التدوينة!«.

اأب����دا،  ت��ن��وي ال���رج���وع اإىل ه��ن��اك 
خوفا من اأن “حُتتجز”، كما قالت 

لوكالة فران�ص بر�ص.
    يف 8 يوليو، زارت املطربة جنيف 
اأم��ام جمل�ص  ال��دويل  طلبا للدعم 
ح���ق���وق الإن�������ش���ان ال���ت���اب���ع ل���الأمم 
املتحدة ، وخالل كلمتها ، قاطعها 

ال�شعبية قبل كل �شيء
يتناق�ص  ه��ذا  الفنانني  �شمت      
ب�����ش��ك��ل ح�����اد م����ع م���وق���ف���ه���م قبل 
ث��الث��ني ���ش��ن��ة. ف��ف��ي ع���ام 1989 
الطالبية  الح��ت��ج��اج��ات  خ���الل   ،
ال��ع��دي��د من  اأع���رب   ، تيانامنن  يف 
املناه�ص  دع���م���ه���م  ع����ن  ال���ن���ج���وم 

ممثل ال�شني عدة مرات.
�شك، عداء  دون  ديني�ص،     جت�ّشد 
بكني احلازم �شد قّلة من م�شاهري 
ه��ون��غ ك��ون��غ امل��ل��ت��زم��ني، ق��ّل��ة لأن 
قالت  ك��م��ا  �شامتة”،  “الأغلبية 
نيويورك  ل�شحيفة  ه���و،  ديني�ص 

تاميز.

يف مواجهة االحتجاجات:

هونغ كونغ: �شمت امل�شاهري والنجوم...
-  النجم جاكي �شان ل يعرف �شيًئا عن احلركة الحتجاجية 

�شرخ ال�شارع و�شمت امل�شاهري والنجوم ديني�ص هو  دفعت الثمن باهظا

- قليل من النجوم املحليني يخاطرون 
باإغ�شاب ال�شلطات ال�شينية

- �شمت الفنانني يتناق�س ب�شكل حاد مع 
موقفهم قبل ثاثني �شنة

•• الفجر – خرية ال�شيباين

الرئي�ص  فــيــه  اأعــلــنــت  ـــذي  ال ــوقــت  ال يف 
“وفاة”  الثالثاء،  الم  كــاري  التنفيذية 
م�شروع قانون ت�شليم املطلوبني اإىل ال�شني، 
املثري للجدل ، فاإن �شوت �شكان هونغ كونغ 

ال�شرطة،  عنف  الإدانة  ال�شراخ  يف  ا�شتمر 
ـــدة،  واح “دولة  ــبــداأ  مل الــ�ــشــني  وخــيــانــة 
احلكم  منطقتهم  اأعطى  الــذي  نظامان”، 

الذاتي الكامل حتى عام 2047.
هــذا،  املــطــالــب  �شخب  يف   ، ذلـــك  ومـــع      
هناك �شوت ال يكاد ي�شمع: �شوت م�شاهري 

املواجهة  اأمــام  �شمتوا  الذين  كونغ  هونغ 
واجلدل.

الفنانني  من  فقط  قليل  عدد  اتخذ  وقد   
الطرد  خلطر  اأنف�شهم  معر�شني  موقفا، 
الثقايف  املــ�ــشــهــد  ــن  م والـــدائـــم  الــنــهــائــي 

ال�شيني.

اأخبار ال�شاعة : »داع�س الوهم« .. حملة 
مهمة ملواجهة الفكر املتطرف

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة “ اأخبار ال�شاعة “ اأهمية حملة 
اأط��ل��ق��ه��ا موؤخرا  ال��ت��ي   ،“ ال��وه��م  داع�����ص   “
للتوا�شل  من�شاته  “ على  “ ���ش��واب  مركز 
والإجنليزية  العربية  باللغات  الجتماعي 

والفرن�شية ملواجهة الفكر املتطرف .
ال�������ش���ادرة ع���ن مركز  ال��ن�����ش��رة -  واأ�����ش����ارت 
الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شراتيجية 
“داع�ص   : عنوان  حتت  اأم�ص  افتتاحيتها  يف 
الفكر  مل��واج��ه��ة  م��ه��م��ة  ح��م��ل��ة   .. الوهم” 
املتطرف - اإىل اأن هذه احلملة ت�شكل اأهمية 
كبرية، لي�ص لأنها تت�شدى للدعاية الفكرية 
متثل  ال��ت��ي  داع�ص”،   “ لتنظيم  ال��ه��دام��ة 
تهديدا لالأمن وال�شلم يف املجتمعات العربية 
والإ���ش��الم��ي��ة ف��ق��ط، واإمن���ا لأن��ه��ا ت�شتهدف 
حت�شني الن�صء وال�شباب من الجنراف وراء 
املتطرفة،  اجلماعات  من  وغ��ريه  “داع�ص” 
ال�شباب  جتنيد  اأولوياتها  �شمن  ت�شع  التي 

با�شم الدين اأي�شا.
اأهمية  م���ن  ي�����ش��اع��ف  م���ا  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت   
ه��ذه امل��ب��ادرة ه��و اأن��ه��ا ت��اأت��ي ك��ذل��ك يف وقت 
وك�شب  جم����ددا،  التنظيم  ف��ي��ه  ين�شط  ب���داأ 
اأن�شارا وموؤيدين جددا، وخا�شة بعد انهيار 
�شوريا  م���ن  ك���ل  يف  “املزعومة”  خ��الف��ت��ه 
والعراق، وذلك من خالل الركيز على ما 
التي تعتمد  ي�شمى “اخلالفة ال�شيربانية”، 
لالأفكار  ال��روي��ج  يف  الت�شالت  ث��ورة  على 

وجتنيد ال�شباب.
ع��ل��ى دح�����ص عقيدة  ال��ع��م��ل  اأن  واأو���ش��ح��ت 
جوهرها  يف  تقوم  التي   ،“ “ داع�ص  تنظيم 
يف  ك��ان  وال��ع��ن��ف،  والتع�شب  الكراهية  على 
م��ق��دم��ة اأول���وي���ات م��رك��ز “ ���ش��واب “ منذ 
على  ع��م��ل  ال�����ذي   ،2015 ع����ام  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه 
وف�شاد  التنظيم،  �شعارات  زي��ف  عن  الك�شف 
اأفكاره التي ت�شوه الدين الإ�شالمي احلنيف؛ 
وبدا هذا وا�شحا يف اأهداف حملته الأخرية 
اأكاذيب  تف�شح  ال��ت��ي  الوهم”،  داع�����ص   “
ا�شتهداف  ا�شتعرا�ص  خ��الل  من  “داع�ص” 
م�شاجد  من  العبادة  دور  املتطرف  التنظيم 
وكنائ�ص، و�شول اإىل ا�شتهدافه الأبرياء؛ كي 
ل ين�شاق بع�ص �شغار ال�شن املغرر بهم خلف 
ال�شوء  ت�شلط احلملة  الأك��اذي��ب؛ كما  ه��ذه 
يقوم  التي  الإرهابية  العمليات  طبيعة  على 
بها التنظيم، وكيف اأنها متثل انتهاكا حلياة 
الب�شر وحقهم يف الأمن والتنمية والرخاء، 
ول ت�شتهدف �شوى اإثارة الكراهية وال�شدام 

بني الأديان والثقافات املختلفة.
����ش���واب -  م��رك��ز  اأن  اإىل  ال��ن�����ش��رة  ون���وه���ت 
رقمية  اأمريكية  اإماراتية  مبادرة  يعد  الذي 
املتطرفة  الأيديولوجيات  ملكافحة  م�شركة 
البدائل  وت��ع��زي��ز  الإن����رن����ت،  ���ش��ب��ك��ة  ع���رب 
الإي��ج��اب��ي��ة - ي��ق��وم ب���دور رئي�شي وف��اع��ل يف 
م��واج��ه��ة الأي��دي��ول��وج��ي��ات امل��ت��ط��رف��ة التي 
العديد  جمتمعات  يف  وال�شلم  الأم���ن  تهدد 
العديد  املركز  املنطقة؛ حيث نظم  من دول 

التوا�شل  و����ش���ائ���ل  ع���ل���ى  احل����م����الت  م����ن 
الجتماعي، التي تركز على تقدمي البدائل 
الإيجابية، ومكافحة التطرف املدمر لالأ�شر 
واملجتمعات، كما يعمل على ن�شر املو�شوعات 
والأف������ك������ار وامل���ف���اه���ي���م الإي����ج����اب����ي����ة، مثل 
تطوير  يف  اأ�شهمت  لل�شباب  ملهمة  ق�ش�ص 
جم��ت��م��ع��ات��ه��م، ك��م��ا ت���رك���ز ب��ع�����ص حمالت 
الفاعلة يف منع  واأدواره����ا  امل���راأة  املركز على 
التطرف، ومقاومته، والنهو�ص باملجتمعات 
املراأة  مكانة  يوائم  مبا  الفاعلة  باإ�شهاماتها 

واأهميتها يف املجتمع.
واأكدت اأن الت�شدي للدعاية امل�شللة لتنظيم 
املتطرفة،  وغريه من اجلماعات  “داع�ص”، 
وغريها  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  على 
م��ن امل��واق��ع الإل��ك��رون��ي��ة ميثل ب��ع��دا مهما 
ملواجهة  وفاعلة  �شاملة  ا�شراتيجية  اأي  يف 
الأخ��ذ يف  اإذا ما مت  املتطرف، خا�شة  الفكر 
الف�شاء  على  ال�شيطرة  اأن  حقيقة  العتبار 
الإعالمي مل تعد ممكنة يف ظل التكنولوجيا 
الإعالمية احلديثة، التي اأ�شبح من ال�شعب 
الكبري  الكم  ه��ذا  مراقبة  اأو  مالحقة  معها 
الإنرنت،  وم���واق���ع  الإع������الم،  و���ش��ائ��ل  م��ن 
اإليه؛  ت���روج للفكر الإره���اب���ي، وت��دع��و  ال��ت��ي 
اأهمية احلمالت  ولعل هذا ما ي�شاعف من 
احلني  ب��ني  “�شواب”  مركز  يطلقها  التي 
الأفكار  وال��ت��ي تركز على حم��ارب��ة  والآخ���ر، 
امل��ت��ط��رف��ة والأي��دي��ول��وج��ي��ات ال��ه��دام��ة من 
ح�شارية  �شورة  تقدمي  اإىل  وت�شعى  ناحية، 

ال��دي��ن الإ���ش��الم��ي احلنيف م��ن ناحية  ع��ن 
ثانية، ف�شال عن ت�شويب الأفكار اخلاطئة، 
واإتاحة  ال�����ش��ح��ي��ح،  م��ن��ظ��وره��ا  وو���ش��ع��ه��ا يف 
من  املعتدلة  الأ�شوات  لإ�شماع  اأو�شع  جمال 

ناحية ثالثة.
واأ�شارت “ اأخبار ال�شاعة “ يف ختام افتتاحيتها 
اإىل اأن مركز “ �شواب “ هو اإحدى املبادرات 
املهمة، التي جت�شد بو�شوح الدور الذي تقوم 
به دول��ة الإم��ارات بالتعاون مع �شركائها يف 
منه  ينبثق  وم��ا  امل��ت��ط��رف،  الفكر  م��واج��ه��ة 
اأه����داف هذا  ك��راه��ي��ة وع��ن��ف، وتتكامل  م��ن 
الدولة  اأطلقتها  اأخ��رى  م��ب��ادرات  مع  املركز 
مركز  اأبرزها  لعل  املا�شية،  ال�شنوات  خالل 
اإىل جانب  ال��ت��ط��رف،  “ ملكافحة  ه��داي��ة   “
“ ال��ذي يهدف  امل�شلمني  جمل�ص حكماء   “
للدين  احل��ق��ي��ق��ي  ب��ال��وج��ه  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل 
تعزيز  م��ن��ت��دى  و”  احل��ن��ي��ف،  الإ����ش���الم���ي 
يهدف  الذي  امل�شلمة”  املجتمعات  ال�شلم يف 
امل�شلمني،  ع��ن��د  ال�����ش��ل��م  م��ب��داأ  ت��اأ���ش��ي��ل  اإىل 
وهي مبادرات تنطلق يف جوهرها من هدف 
رئي�شي هو �شرورة العمل على تعرية خطاب 
التطرف والإرهاب وهزميته فكريا وثقافيا 
واإعالميا، والرويج خلطاب بديل يعلي من 
ب�شفتها  وال�شالم،  والت�شامح  التعاي�ص  قيم 
نزعات  م���واج���ه���ة  ال�����ش��د يف  ح���ائ���ط  مت��ث��ل 
تقف  ال��ت��ي  وال��ك��راه��ي��ة،  والت�شدد  التع�شب 
التي  ال�شتقرار  وع��دم  الفو�شى  حالة  وراء 

ت�شهدها العديد من املناطق حول العامل.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

ت���ت���اىل ا���ش��ت��ط��الع��ات ال�������راأي وت��ت�����ش��اب��ه. الحت����اد 
نعود  م��ت��ع��ب.  اأن���ه  ، غ��ري  ب��ه  نتم�شك  ؟  الأوروب������ي 
القارة،  اأن��ح��اء  جميع  يف  ولكن  جم���ددا،  للت�شويت 
املناه�شة لأوروب��ا اخراقا. فكيف  حتقق الأح��زاب 
ل ن�����ش��ع��ر ب�����ش��ك��ل م���ن اأ���ش��ك��ال ال�����ش��خ��ط اأم�����ام هذا 
ال�شخم الأحمق، واخلامل جدا يف الظاهر؟ وكيف 
نهاية  ل  التي  الزعماء  اجتماعات  من  نت�شايق  ل 
ملحمة  اأّن  وه��ا  الفا�شلة.  املفاو�شات  ول��ي��ايل  لها، 
اأعطتنا  الرئي�شة،  الأوروبية  املنا�شب  يف  التعيينات 

مثاًل اآخر؟

اإحباطات متعددة
    اإّن اأ�شباب الإحباط عديدة: بريك�شيت ل ينتهي، 
يك�شف  فانه  الربيطاين،  العجز  ما يرجم  وبقدر 
عدم قدرة اأوروبا على �شرعة احل�شم. وُتربز م�شالة 
ال��ه��ج��رة، ال��ت��ي مل ي��ت��م ح��ل��ه��ا اأب������ًدا، وج����ود فجوة 
يتم�شك  حيث   ، وغ��رب��ه  املع�شكر  �شرق  ب��ني  مقلقة 
كل بوجهات نظره املتعار�شة ومت�شادة اأحياًنا حول 
وعدم  ال�شيا�شية.  والليربالية  الثقافية  التعددية 
بقية  عيون  يف  واح��د  كج�شد  الظهور  على  ال��ق��درة 
وا�شنطن، ومعزوفة  اأو  اأم��ام بكني  العامل، ي�شعفنا 
اإميانويل  ي��وؤدي��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ي��ورو،  منطقة  ميزانية 

ماكرون، متّخ�شت وولدت فاأًرا �شغرًيا.
     من هنا ي�شبح املقطع الذي ُيجمع عليه املعلقون 
�شهل الغناء: بينما تتقدم ال�شني والوليات املتحدة 
تعبري مغري ومع ذلك  ، فاإن “القارة العجوز” - 
ل��ه م��دل��ول - ت��ع��اين م��ن اجل��م��ود. يف امل��ق��اب��ل، يتم 

توزيع الأخطاء ح�شب احل�شا�شيات. 
    هنا ال�شرق، املتهم بك�شر الديناميكية الأ�شطورية 
الأ�شلية تقريًبا. وهناك اأملانيا، وق�شورها ال�شيا�شي 
ال����ذي جت�����ش��ده اأجن���ي���ال م���ريك���ل، والتي   ، امل������رّوع 
�شمال  ا  اأي�شً يكون  اأن  �شديد. ميكن  لنقد  تتعّر�ص 
العمياء  ب��الأن��ان��ي��ة  املتهم  ه��ول��ن��دا،  ب��ق��ي��ادة  ال��ق��ارة، 

داخل جمموعة م�شريها مايل ونقدي. 
   يف كثري من الأحيان، تكون املفو�شية الأوروبية 
ه��ي ال��ف��ري�����ش��ة ح��ي��ث تعترب ه��دًف��ا م��ث��ال��ًي��ا جلميع 
الذين متّد لهم امليكروفونات، بينما هي، يف املقابل، 
اأهميتها �شئيلة. واأخريا، اإميانويل ماكرون، املتهم 
على  �شيا�شي  جل�شر  وب��الف��ت��ق��ار  م��ن��ف��رداً،  باللعب 

ال�شاحة الأوروبية.. فكّل يرى العّلة حيث ينا�شبه.

تغيري الرتكيز الزمني
    ت��وج��د م��ع ذل���ك ط��ري��ق��ة ل��ردي��د مقطع اآخر: 
جدا،  املعلقون  يت�شّرع  وال�شاعة.  الوت���ار  بتعديل 
الأوروب���ي���ني يف ملف  “ف�شل”  وامل��ث��ال الأخ���ري ه��و 
الزعماء  يتمكن  مل  يونيو،   20 يف  الكربون.  حياد 
م��ن الت���ف���اق ع��ل��ى امل��وع��د ال��ن��ه��ائ��ي ل��ع��ام 2050 
على  احل�شول  وا�شتحال  املو�شوع  ه��ذا  بخ�شو�ص 

اإجماع. 
   احتجاجات املجتمع املدين مل ُتنتظر طويال، ومع 

“مل  الذين  القادة  تنتقد  التي  املعزوفة  ف��اإن  ذل��ك، 
تالم�ص  يرتقوا اإىل م�شتوى ال�شتعجال املناخي”، 
خيانة الأمانة الفكرية. لأنه يف هذه احلالة، وخالل 
24 دولة  ب��ات��ف��اق  امل��ط��اف  ان��ت��ه��ى  اأ���ش��اب��ي��ع،  ب�شعة 
فرن�شا  حركّية  بف�شل  وذل��ك   ،2050 تاريخ  على 
هي  احلقيقية  املعلومة  اإّن  اخل�شو�ص.  وج��ه  على 
العك�ص: اأربعة بلدان فقط مل تقتنع بعد - بولندا 

واملجر وجمهورية الت�شيك واإ�شتونيا.

ال�شعور بالتما�شك
    وحده اأفق طويل املدى، �شي�شمح باإعطاء امل�شروع 
الربيك�شيت؟  وم��اذا عن  ال��ربي��ق.  الأوروب���ي بع�ص 
بني  والتالحم  بالتما�شك  قويا  �شعورا  خلق  “لقد 
وماذا  ب���ارز.  دبلوما�شي  ي��ق��ول  وع�شرين”،  �شبعة 
ع��ن ���ش��ع��ود الأح������زاب امل�����ش��ك��ك��ة يف اأوروب������ا؟ ميكن 
ف�شاء  بداية  ظهور  نظري  اأن��ه  على  اإليه  ُينظر  اأن 
املفو�شية؟  رئا�شة  حول  واملعركة  اأوروب��ي.  �شيا�شي 
اأن ي�شتغرق كيانا كبريا ومتنوعا مثل  ل غرابة يف 
الحتاد الأوروبي ب�شعة اأ�شابيع لختيار فريق اإدارة 
ب�شيء  يتمتع  النهائي  الكا�شتينغ  كان  اإذا  خا�شًة   -
من اجلراأة. وميزانية منطقة اليورو؟ مهما كانت 
الذي  بالوقت  جنينية  يجب احلكم عليها مقارنة 
ا�شتهلكته الوليات املتحدة ، على �شبيل املثال، لبناء 
نظامها املايل وال�شريبي احلايل. وق�شية الهجرة؟ 
اإّن القرار ب�شاأنها يف غ�شون ب�شعة اأ�شهر كان عمال 
غاية  تاريخ يف  لها  بلدان  اجل�شارة، بني  تنق�شه  ل 
الخ��ت��الف. وه��ذا مل مينع الأوروب��ي��ني من اإحراز 

تقدم ، خا�شة حول وكالة خفر �شواحل م�شركة.

قوى التطرف
اأن يكون  ال��ب��طء ميكن  اأن     ل جم��ال هنا لإن��ك��ار 
الذي  اخلطر  ���ش��اأن  م��ن  للتقليل  ول  م��وؤملً��ا،  عائًقا 
مت��ث��ل��ه ال���ق���وى امل��ت��ط��رف��ة، ك��م��ا ي��ت�����ش��ح م���ن م�شار 

اإيطاليا املقلق.
 ولكن، يف الوقت الذي تطالب فيه �شبكات التوا�شل 
الفور  وعلى  ���ش��يء،  ك��ل  بحّل  الزعماء  الجتماعي 
نربة  نقي�ص  نتبنى  �شتجعلنا  ت��اأم��ل  وق��ف��ة  ف���ان   ،
م�شاعفة  وميكننا  احلالية.  الراجيدية  التهويل 
الأمثلة التي تر�شم اأوروبا التي تتقدم، وعلى �شبيل 
امل��ث��ال، م��ن خ���الل احل��دي��ث ع��ن ال��دف��اع والبيئة، 

وحتى ال�شرائب. 
   يف الوقت الذي يتعرث فيه العمل متعدد الأطراف، 
وينت�شر فيه منطق الغلبة لالأقوى يف و�شح النهار، 
ف�����اإن احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة ل���ه���ذا الحت�����اد الأوروب�������ي، 
ويقوم  امل��و���ش��وع��ات،  جميع  ب�����ش��اأن  يتفاو�ص  ال���ذي 
ب�شياغة  ن�شبية،  م��ب��الة  ل  و���ش��ط  دب��ل��وم��ا���ش��ي��وه، 
ت�شويات ل ح�شر لها يف كل املو�شوعات تقريبا، هو 
اخلالفات  اأن  للعامل  ُيظهر  اإن��ه  �شغرية..  معجزة 
بني الأمم ل متنع من العمل مًعا، �شرط الإ�شراع.. 

ببطء.

اأوروبا يف مواجهة اإماءات  املدى الق�شري...

•• غابرييل غري�شيلون :

مرا�شل ليزكو يف بروك�شل، وقبل ذلك يف ال�شني. موؤلف كتاب “ال�شني، قفزة كبرية يف ال�شباب”، 
وكتاب “االأطفال - ال�شريحة: كيف ت�شنع االإنرتنت واألعاب الفيديو كهول الغد؟«.

•• ترجمة خرية ال�شيباين
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عربي ودويل

حركة »ال�شرتات ال�شفراء« ترتّنح لكّنها مل متت  
•• باري�س-اأ ف ب:

من املقرر اأن يفتح “لو فوكيه” اأبوابه الأحد للمرة الأوىل 
ال�شفراء”  “ال�شرات  اأحرق حمتجو  اآذار مار�ص حني  منذ 
ال�شانزيليزيه، يف وقت يقول  الفاخر على جادة  هذا املطعم 

حمّللون اإن احلركة الحتجاجية ترّنح لكّنها مل متت.
�شركات  ع����دة  ب���ني  م���ن  واح�����دا  ح��ي��ن��ه��ا  فوكيه”  “لو  ك����ان 
احتجاجاتهم  يف  املتظاهرون  ا�شتهدفها  وحم��ال  وم�شارف 
خلفية  على  املا�شي  العام  اأواخ���ر  انطلقت  التي  الأ�شبوعية 
احتجاج  حركة  اإىل  تتحّول  اأن  قبل  املحروقات  اأ�شعار  زي��ادة 

على انعدام امل�شاواة الجتماعية.

لكن بعد تراجع التعبئة واقت�شار اأعداد املحتجني على ب�شع 
مئات يف باري�ص وتولوز وبوردو ال�شبت املا�شي، تبحث حركة 
“ال�شرات ال�شفراء” عن �شبل جديدة للتعبري عن ا�شتيائها 

من حكومة الرئي�ص اإميانويل ماكرون.
ا���ش��ت��ع��ادة احلركة  اإىل  ل��ل��ع��م��ل  امل��ط��ع��م  ع�����ودة  ت���رم���ز  وق����د 
ان  اإل  الفرن�شية،  العا�شمة  يف  الأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  طبيعتها 
اأطلق �شرارة حركة  اأن الغ�شب الذي  حمّللني يحّذرون من 
روبان  ل��وك  كامنا.ويقول  ي��زال  ل  ال�شفراء”  “ال�شرات 
مدير الأبحاث يف املركز الوطني الفرن�شي للبحوث العلمية 

اإن “الحتجاجات فرغت من املحتّجني«.
يتماهى  اأن  كان  انطلقت كحركة ميكن لأي  “لقد  وي�شيف 

يناير و�شباط فرباير  الثاين  اعتبارا من كانون  معها، لكن 
ن����رى حم��ت��ج��ني حم���رف���ني وم��ت��ط��رف��ني منّظمني  ب���داأن���ا 
وعنيفني«.وي�شيف “لقد فقدت بع�شا من رونقها الأ�شلي«.
كري�شتوف  الفرن�شي  الداخلية  وزي��ر  اأطلق  املا�شي  وال�شهر 
املعتمدة من قبل  الت�شّدي  اأ�شاليب  كا�شتانري حتقيقا حول 
لإ�شابات  املحتجني  من  كبرية  اأع��داد  تعّر�ص  بعد  ال�شرطة 
لقنابل  تعّر�شهم  ج���راء  اأو  م�شاحنات  ج���راء  ���ش��واء  خ��ط��رة 
مباليني  تعوي�شات  التاأمني  �شركات  ���ش��ّددت  وام�شة.وقد 
اليورو لأ�شحاب املوؤ�ش�شات الذين تعّر�شت متاجرهم للنهب 

اأو ت�شّررت جراء امل�شريات الحتجاجية.
م����ن ج��ه��ت��ه ي���ق���ول ب����رون����و ج���ان���ب���ار ن���ائ���ب رئ���ي�������ص �شركة 

حلركة  ال�شعبي  التاأييد  اإن  “اأوبينيونواي”  ال�شتطالعات 
“ال�شرات ال�شفراء” ل يزال قويا.

ويف اآخر ا�شتطالع اأجرته ال�شركة يف اأوائل متوز يوليو اأبدى 
44 باملئة من الفرن�شيني تاأييدا للحركة.

حلركة  ج��دا  كبري  رق��م  “اإنه  بر�ص  فران�ص  لوكالة  وي��ق��ول 
الحتجاجات  ت�����ش��ه��د  “عندما  ع��م��ل��ي��ا«.وي�����ش��ي��ف  اخ��ت��ف��ت 
العام عليها. حركة  ال��راأي  ينقلب  مواجهات عنيفة عادة ما 
هذا  ت��ف��ادي  م��ن  بعيد  ح��د  اإىل  متّكنت  ال�شفراء  ال�����ش��رات 
بعيدا  نخبويا  ماكرون  يعتربون  ممن  كرث  الأمر«.يتماهى 
عن الواقع مع مطالب املحتجني بالإ�شالح على غرار رفع 
احلد الأدنى لالأجور والعدالة الجتماعية والدميوقراطية 

املبا�شرة.لكن املطالبة باإ�شالح النظام التقاعدي عرب اإعطاء 
“حوافز” للعمل ما بعد الثانية وال�شتني من العمر قد ت�شكل 
قنبلة موقوتة.وعلى الرغم من حفظ ماكرون ماء الوجه يف 
النتخابات الأوروبية الأخرية حيث حل حزبه ثانيا يف فرن�شا 
خلف حزب التجّمع الوطني اليميني املتطّرف، اإل اأن طريقه 
لالنتخابات الرئا�شية املقررة يف العام 2022 يبدو طويال.
ويقول روبان لفران�ص بر�ص “اإن فقدان الحتجاجات الزخم 
ل يعني اأن ال�شتياء قد زال. الربكان مل يعد يقذف احلمم 

لكن ال�شهارة ل تزال موجودة«.
وي�����ش��ع��ى م��ن ت��ب��ق��ى م��ن امل��ح��ت��ج��ني مل��ع��اجل��ة م��ا ت��ع��اين منه 

احلركة من قّلة تنظيم وغياب الوجوه القيادية.

•• الفجر- جان بيري فيكيت
- ترجمة خرية ال�شيباين 

املتحدة  والواليات  ال�شني  بني  التجارية  املحادثات 
مبثابة تربيع الدوائر الأن هناك دائما ق�شايا مبدئية 

ها احلكومتان غري قابلة للتفاو�ص.  تعدُّ
  هناك العديد من االقت�شاديني يف ال�شني، لكن الفقهاء 
احلقيقيني نادرون. لي�ص هناك ما هو اأبعد عن العقلية 

ال�شينية من الطابع امللزم لالتفاق، فال�شينيون اأ�شياد 
يحق  التي  وحدها  هي  القائمة  وال�شلطة  وطنهم،  يف 
اأن  لها و�شع قواعد جديدة، و�شيكون منافيا لكرامتها 
متكافئة.  غري  معاهدات  جمددا  عليها  الغرب  يفر�ص 
يف  االتفاقية  اأحكام  اإدراج  االأمريكيون  ا�شرتط  لقد 

القانون ال�شيني.
 ومت اعتبار هذا املطلب نقال لل�شيادة، وا�شتّم  ال�شينيون 
اإذا  اأن املحاكم تخ�شع الأوامر احلزب، لكن  فًخا: نعلم 

مّت اتهام ق�شاة �شينيني بعدم الوالء اأمام العامل ، فال 
اأحد يعرف اإىل اأين تذهب االأمور. 

اىل  �شيتحولون  ال�شينيني  اأن  االأمريكان  اعتقد  واإذا 
؛  يخطوؤون  فاإنهم  ال�شوق،  القت�شاد  �شر�شني  موؤيدين 
ير�شى  اأن  يف  ياأملون  ال�شينيون  كان  اإذا  املقابل،  ويف 
اأنهم  ُيظهر  ذلك  فان  الطيبة،  بالكلمات  االأمريكيون 
مل يفهموا اأن وا�شنطن تريد اذعانا وخ�شوعا يف ف�شاء 

مفتوح.

ترتبط  اأخ��رى  �شع�����وبة  هن�����اك 
ال�شيوعي  البارز للح�����زب  بالدور 
على النحو الذي حدده دنغ �شياو 
بينغ، واملعروفة غالبا با�شم كتلة 

املبادئ الأربعة.
 ويعرف كل ع�شو يف احلزب انه يف 
ي�شتغرق  بها، فلن  امل�شا�ص  �شورة 
الأم���ر وق��ًت��ا ط��وي��اًل حتى ت�شبح 
ال�����ش��ني دول�����ة غ��رب��ي��ة م��ث��ل اأي 
اأ�شبحت  اإذا  ولكن  اأخ���رى؛  دول��ة 
البالد  التي تدير  ال�شوق هي  يد 
احلزب  اأع�شاء  م�شري  ه��و  فما   ،
مليون،  ت�شعني  ع��دده��م  ال��ب��ال��غ 
من  لأك���رث  ال�شني  ادارة  وت��ول��وا 

�شبعني عاًما، 
ك��م��ن ع��ف��ا عليه  و���ش��ي�����ش��ب��ح��ون 
احلزب  غراراأع�شاء  على  الزمن 
بعد  ال�شرقية  اأملانيا  ال�شيوعي يف 
اإعادة التوحيد؟ لقد جنا احلزب 
م���ن ا���ش��ط��ه��اد ك����وو م���ني ت���ان���غ ، 

واليابانيني ، 
وال����ق����ف����زة ال��ع��ظ��ي��م��ة ل����الأم����ام ، 
ميكن  ول  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  وال����ث����ورة 
اإىل  ي����ه����رع  روؤي�����ت�����ه  ن���ت���وق���ع  اأن 

ثريميدوره التا�شع.
   ويتمّثل الأ�شا�ص الأخري لربيع 
ال�شخمة  الإع���ان���ات  يف  ال���دائ���رة 
اإنها  الدولة،  ل�شركات  املخ�ش�شة 
جزء من منوذج الأعمال احلايل 
جل��م��ه��وري��ة ال�����ش��ني، وال����ذي هو 
املتو�شط”   ال���دخ���ل  ف���خ   “ ن���ت���اج 
تلخي�شه  ميكن  وال��ذي  ال�شهري، 

على النحو التايل:
املعي�شة  م�شتوى  ارتفاع  اأدى   )1
القدرة  اإ���ش��ع��اف  اإىل  ال�����ش��ني  يف 
ذات  ل���ل�������ش���رك���ات  ال���ت���ن���اف�������ش���ي���ة 

التكنولوجيا املنخف�شة ،
2( وهذه الأخرية هي التي ت�شّغل 

العمال غري املهرة،
دعم  اإىل  ح��اج��ة  اإذن  ه��ن��اك   )3
�شخم لل�شركات امل�شدرة الكربى 
امل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة ح��ف��اظ��ا على 
فر�ص العمل يف ال�شني ؛ وخالف 
ذل�������ك، ���ش��ت��ت�����ش��اع��ف الأح��������داث 

احللم   ، منغ”  ق��وه  “ت�شونغ  ال��� 
الأمني  اإليه  دعا  الذي   ، ال�شيني 

العام احلايل ، اإىل كابو�ص.
امل�شري  ك��الم  ا�شتح�شار  ميكن     
ي��ي ج��ي��ان ي��ن��غ يف امل���وؤمت���ر الذي 
بينغ:  �شياو  دن��غ  تعيني  اإىل  اأدى 
اأخطاء  اأن  م���ن  واث�����ق  اإن�����ه  ق����ال 
الأم�������ام،  اإىل  ال����ك����ربى  ال���ق���ف���زة 

والثورة الثقافية، 
املفرط  ال���رك���ي���ز  ع����ن  ن���اج���م���ة 
لل�شلطة يف يد رجل واحد، وهذا 
هو ال�شبب يف اأن بداأ دنغ حكومته 
رئي�ص  ه��و  واح���د،  ر�شمي  بعنوان 

لعبي الربيدج ال�شيني.
   فى ت�شونغنانهاى، حّي الطبقة 
اأن  ���ش��ك  ل  ب��ك��ني،  يف  ال�شيا�شية 
�شاخنة:  وامل�����ش��ام��رات  امل��ج��ال�����ص 
ي�شتمر؟  ج����دا،ه����ل  ���ش��ري��ع  من���و 
يعتمد  اأن  النمو يجب  ه��ذا  وه��ل 
وبدرجة  ال�شتهالك،  على  اأك��رث 
وال�شادرات؟  ال�شتثمار  اأقل على 
العموميات،  ه����ذه  وراء  ول���ك���ن 

هناك ق�شايا اأ�شخا�ص.
تعيني  ���ش��ي��ت��م   ،2020 ع�����ام     
 2020 لل�شنوات  ال��ع��ام  الأم���ني 

اإىل عام 2024.
غياب  يف  نتخيل،  اأن  ميكن  ه��ل   
ال�شيد  ي��ك��ون  ال  م��ع��نّي،  م��ر���ش��ح 

�شي؟ 
ا���ش��ت��ع��اد ه����ذا الأخ����ري  اإذا  ول��ك��ن 
كبريا  ���ش��ي��ك��ون  ف��ه��ل   ، ك��ر���ش��ّي��ه 
�شت�شهد  وه��ل  ك�شابقه؟  ومريحا 
ال�����ش��ني ���ش��راع��ا م�����ش��ت��م��را على 
ال�شلطة؟ هذا بديهي ، ولكن هذه 
وللجيل  وق��ت��ا،  ت�شتغرق  الأم����ور 

القادم كلمته.
------------------------

ــا  ، حمــامــًي مــ�ــشــتــقــل  بـــاحـــث 
الـــعـــالقـــات  يف  ــا  ــ�ــشً مــتــخــ�ــش
ــة.  الـــدولـــيـــة لـــفـــرتة طــويــل
وموؤلف كتاب “ال�شني 2020: 
نهاية  الــذي ال  ــار  وهم االزده

له” “مانيتوبا ، 2019«.

اجل��م��اع��ي��ة، وت��ع��ي��د ظ��ه��ور خطر 
املاوية.

اأّن  يف  ال�������ش���ع���وب���ة  وت����ك����م����ن     
الأم���ري���ك���ان ي��ط��ل��ق��ون ع��ل��ى ذلك 

الإغراق.

   ما العمل؟
اأن  احل�������ايل  ل���ل���و����ش���ع  ل مي���ك���ن 
�شيعاين،  ف������اجلميع  ي�����ش��ت��م��ّر، 
���ش��ي��ع�����������������اين مثل  اأح�����د  ول���ك���ن ل 

ال�شني. 
وم������ع ذل��������ك، ف��������اإن امل���ف���او����ش���ني 
ال�����ش��ي��ن��ي��ني ه���م ال���ذي���ن اأوق���ف���وا 
التفاو�ص. وقد يبدو هذا  عملية 
بع�ص  اأن  خا�شة  امل��ف��ارق��ات،  م��ن 
الدول، كالهند وفيتنام، �شت�شتفيد 
ال�شعوبات  م����ن  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل 
ال�شينية: لكّن املفاو�شني يدركون 
اأن التهديدات التي تطلقها بكني،  
م���ث���ل ت��خ��ف��ي�����ص ق��ي��م��ة ال����ي����وان، 
النادرة،  ب��ال��رب��ة  الح��ت��ف��اظ  اأو 

الكثري، ومن ينتظر قد يرى جثة 
ع����دوه على النهر، ويقال يف اللغة 

الإجنليزية “انتظر وانظر”.
املتحدة تطلب من  ال��ولي��ات  ان   
ال�شني تغيري منوذج جتارتها، ول 
ال�شتجابة  الأخ��رية  لهذه  ميكن 
اإيجاًبا اأو �شلًبا، دون اإجماع وا�شع 

بني اأع�شاء احلزب.
   بع������د ال�شع�������وبات التي واجهها 
ال�شيد ه������و جني تاو خالل فرة 
على  والق�ش������اء  الثانية  ولي��ت��ه 
بو  لل�شيد  ال���ماوية  بعد  ما  خط 
�شي لي، اعتمد ال�شيد �شي جني 
قوميا  خ��ًط��ا   2012 ع���ام  ب��ي��ن��غ 
ب�شالحيات  وط����ال����ب  ج���ري���ئ���ا، 
اأم��ني عام  اأي  كاملة، ومل ميتلك 
العدد من ال�شالحيات  مثل هذا 
ك��ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ال���ع���ّم ���ش��ي ، 
الأكرب  ال��زع��ي��م  طبعا،  با�شتثناء 
م������او ؛ ول����ك����ن ال���������ش����وؤال ال���ي���وم 
�شيتحول  اإذا  م��ا  ح���ول  ي��ت��م��ح��ور 

ا�شم  ال�شيني  ال��ف��ع��ل  ل���رد  اإّن     
التوّقف  اأي  وي”،  “وو  وه���و   ،
اأن  ي����ع����ن����ي،  وه��������ذا  واجل�������م�������ود. 

اأو  ورق،  م��ن  من���ور  ���ش��وى  لي�شت 
احلالة  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  مي��ك��ن 

الق�شوى فقط.

م����ن اخليط  الأب���ي�������ص  اخل���ي���ط 
الأ�شود.

اأن يحدث  الأث���ن���اء مي��ك��ن  ف��ف��ي   

تواجه  التي  احلكيمة،  احلكومة 
تتخذ  ل  وخطريا،  معقدا  و�شعا 
تتبنّي  ح���ت���ى  ����ش���ري���ع���ة  ق���������رارات 

ترامب.. ل يريد غري الذعان وال�شت�شالم ا�شلوب خمتلف يف التفاو�ص

هل حتول احللم اىل كابو�ص؟  ما م�شري احلزب ال�شيوعي اذا حكم اقت�شاد ال�شوق؟

- الأ�شا�س الأخري لرتبيع الدائرة هو امل�شاعدات ال�شخمة املخ�ش�شة ل�شركات الدولة
- ل تت�شرع حكومة بكني يف اتخاذ القرارات، وتعمل مبقولة من ينتظر قد يرى جثة عدوه على النهر

املفاو�شات ال�شينية االأمريكية:

هل �شتهزم اإمرباطورية الو�شط دونالد ترامب...؟
- قد ت�شهد ال�شني �شراعات على ال�شلطة، وللجيل القادم كلمته

ــــدم  ــــط ــــش ــــ� ت  -
املــــــــحــــــــادثــــــــات 
مب�شائل  التجارية 
هــا  مــبــدئــيــة تــعــدُّ
غري  احلـــكـــومـــتـــان 
للتفاو�ص قــابــلــة 

�شيتحول  هــــل   -
ال�شيني،  احلـــلـــم 
ــه  ــي الـــــذي دعــــا اإل
االأمني العام احلايل 
ال�شيوعي  للحزب 
كـــابـــو�ـــص؟ اإىل 

�شدام الرادات
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مل يعلن تاريخ املواجهات بني اأطراف مربع ن�شف نهائي بطولة اأمم افريقيا 
اليوم  �شتجمعهما  اللتني  املواجهتني  يف  الآخ���ر  على  لأح��ده��م��ا  ان��ح��ي��ازه 
الأب��رز يف عدد  العنوان  هو  التكافوؤ  اإن  القاهرة، حيث  امل�شرية  بالعا�شمة 

مرات الفوز واخل�شارة لكل من اجلزائر ونيجرييا، وتون�ص وال�شنغال.
عاما   39 عمره  الفريقية  بالبطولة  ونيجرييا  اجل��زائ��ر  ل��ق��اءات  تاريخ 
 ،1980 ع��ام  يف  الفريقية  البطولة  يف  بينهما  مواجهة  اأول  كانت  حيث 
وكانت تلك املوقعة يف نهائي البطولة، وفاز بها منتخب نيجرييا بثالثة 
اأهداف مقابل ل �شيء، ولكن املنتخب اجلزائري متكن من الرد على هذه 
النتيجة بفوز م�شتحق يف الن�شخة التي تلتها عام 1982، وهزم املنتخب 
تكرر  وعندما  املجموعات،  دور  يف  واح��د  هدف  مقابل  بهدفني  النيجريي 
املجموعات  دور  يف  الطرفان  التقى  حيث   1984 ع��ام  يف  بينهما  امل�شهد 
اأي�شا انتهى اللقاء بالتعادل ال�شلبي بدون اأهداف، ثم ا�شتمر التعادل �شعار 

املرة بهدف لكل  اإيجابيا يف هذه  1988 لكنه كان  املرحلة بينهما يف عام 
منهما بن�شف النهائي، اإل اأن ركالت اجلزاء الرجيحية اأن�شفت املنتخب 
النيجريي لتقوده اإىل النهائي وتطيح باملنتخب اجلزائري خارج البطولة 
بامتياز  ك��ان��ت ج��زائ��ري��ة  1990 فقد  ن�شخة  اأم���ا  الأخ����رية.  الأم��ت��ار  م��ن 
اجلزائري كربى  املنتخب  وفجر  املجموعات،  بدور  املنتخبان  التقى  حيث 
اأه��داف مقابل هدف واحد  النيجريي بخم�شة  املنتخب  باكت�شاح  املفاجاآت 
النتيجة  ه��ذه  وب��رغ��م  املنتخبني،  ل��ق��اءات  ت��اري��خ  يف  نتيجة  اأك��رب  م�شجال 
الكبرية اإل اأن املنتخب النيجريي عاد للتميز ووا�شل اجتيازه للمناف�شني 
ليلتقي الطرفني جمددا يف املباراة النهائية بنف�ص البطولة ويفوز منتخب 
اللقاء بينهما من  باللقب. ويتجدد  اجلزائر بهدف مقابل ل �شيء ويتوج 
2002، لي�شتعيد منتخب نيجرييا نغمة  12 عاما يف ن�شخة  جديد بعد 
الفوز ويهزم نظريه اجلزائري بهدف مقابل ل �شيء بدور املجموعات، ثم 

يلتقي الطرفان من جديد يف عام 2010 ليكرر املنتخب النيجريي فوزه 
على اجلزائر بهدف مقابل ل �شيء اأي�شا يف لقاء املركزين الثالث والرابع. 
 54 املنتخبني عمره  لقاءات  تاريخ  فاإن  وال�شنغال  تون�ص  اأما فيما يخ�ص 
الطرفني يف  ر�شمي بني  لقاء  اأول  1965، حينما جمع  لعام  ويعود  عاما 
دور املجموعات وانتهت املباراة بالتعادل ال�شلبي بدون اأهداف، وبعد غياب 
طويل دام 37 عاما يعود الطرفان ليلتقيا من جديد عام 2002 يف دور 
املجموعات اأي�شا وتنتهي املباراة بالتعادل ال�شلبي جمددا، لكن اأول فوز يف 
مواجهة الطرفني كان من �شالح املنتخب التون�شي عام 2004، حيث هزم 
املنتخب ال�شنغايل بهدف مقابل ل �شيء يف مواجهات ربع نهائي البطولة. 
 -2  2 بالتعادل  املباراة  وتنتهي  الفريقان جم��ددا  يلتقي   2008 عام  ويف 
�شمن لقاءات دور املجموعات، ومع لقاء الن�شخة الأخرية يف عام 2017 
التاريخ  اأول فوز له على تون�ص عرب  ال�شنغال من حتقيق  يتمكن منتخب 

بنتيجة 2 -�شفر، وذلك يف دور املجموعات، ليبقى التكافوؤ عنوان املواجهات 
بني الطرفني. وبعيدا عن مواجهات ن�شف النهائي فاإن ما اأفرزته البطولة 
حتى الآن مينح ب�شي�شا من الأمل للكرة العربية بتكرار مواجهة عربية 
- عربية يف نهائي البطولة القارية يف حالة فوز كل من اجلزائر وتون�ص 
نهائي  اأم��ام  �شنكون  اأننا  وحيث  النهائي،  بن�شف  وال�شنغال  جنرييا  على 
عربي ثالث بعد اأن جمعت البطولة بني نهائيني عربيني من قبل اأولهما 
امل�شري  املنتخب  فاز  وفيه  وال�شودان مب�شر،  1959 بني م�شر  عام  كان 
النهائي  كان  فيما  بهيج،  ع�شام  الراحل  �شجلهما  �شيء  ل  مقابل  بهدفني 
التي  البطولة  واملغرب يف  تون�ص  كل من  2004 بني  عام  الثاين  العربي 
حيث  ه��دف،  مقابل  بهدفني  التون�شي  املنتخب  فيه  وف��از  بتون�ص  اأقيمت 
�شجل لتون�ص دو�ص �شانتو�ص وزياد اجلزيري، فيما �شجل للمغرب الالعب 

يو�شف خمتاري.

التاريخ يعلن احلياد قبل مواجهتي ن�شف نهائي اأمم اإفريقيا .. وطموحات كبرية بنهائي عربي للمرة الثالثة

•• ال�شارقة-الفجر

ك����رم ����ش���ع���ادة ال����ل����واء ����ش���امل عبيد 
ال�شام�شي رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي 
النادي  لع��ب  الريا�شي،  ال�شارقة 
احلو�شني،  ����ش���امل  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
يف  الذهبية  امليدالية  على  احل��ائ��ز 
يف  ل��الأ���ش��ات��ذة  البنف�شجي  احل����زام 
بطولة جراند �شالم للجو جيت�شو 
)ج��ول��ة م��و���ش��ك��و(، وذل���ك بح�شور 
العام،  الأم���ني  عف�شان  ب��ن  نا�شر 
�شركة كرة  رئي�ص  وحم�شن م�شبح 
ال��ق��دم، واإب��راه��ي��م اجل���روان رئي�ص 
واملهند�ص  ال��ال���ش��ت��ث��م��ار،  ���ش��رك��ة 
الهاجري  ع��ب��دال��رح��م��ن  ���ش��ل��ي��م��ان 
الفردية  الأل����ع����اب  اإدارة  رئ��ي�����ص 
املكتب  رئ��ي�����ص  ال�����ش��ام�����ش��ي  وع��ب��ي��د 
م���ط���ر ع�شو  و���ش��ع��ي��د  ال���ق���ان���وين 
الإعالمي  امل��رك��ز  رئ��ي�����ص  امل��ج��ل�����ص 
اإدارة  مدير  البلو�شي  ح�شن  وعلي 

الألعاب الفردية.
احل����و�����ش����ن����ي على  ������ش�����امل  وح���������از 
العاملي  ال��رت��ي��ب  يف  الأول  امل��رك��ز 
والآ�شيوي واملحلي يف اآخر ت�شنيف 
احلزام  يف   2019-2018 ملو�شم 
وزن  الأ���ش��ات��ذة،  لفئة  البنف�شجي 
وهو من اأعمدة منتخب  -69كلم، 
وامليدالية  جيت�شو،  للجو  ال��دول��ة 
الوحيدة  ه��ي  عليها  ح�����ش��ل  ال��ت��ي 
التي نالها املنتخب يف فئة الأحزمة 
�شالم  ج��ران��د  بطولة  يف  املتقدمة 
“جولة  ج��ي��ت�����ش��و  ل��ل��ج��و  اأب���وظ���ب���ي 

مو�شكو«.
انعقد  ال��ذي  التكرمي  م�شتهل  ويف 
احلزانة،  يف  النادي  رئي�ص  مبكتب 
قال �شامل ال�شام�شي: فخورون بهذا 
الإجناز الذي مل ياأت من فراغ واإمنا 
ن�شيد  م��ق��درة،  ج��ه��ود  نتيجة  ج���اء 
بها  يتحلى  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة  ب��ال��روح 
الفردية  الأل��ع��اب  ال��ن��ادي يف  لعبو 
جمل�ص  اأع�شاء  با�شم  واجلماعية، 
والتقدير  ال�����ش��ك��ر  ن��وج��ه  الإدارة 
للمهند�ص �شليمان الهاجري الذي 
املا�شي  قدم عماًل كبرياً يف املو�شم 
لتحقيق  ال��ف��ردي��ة  الأل���ع���اب  وق����اد 

جناحات وا�شحة.
وم���������ش����ى: اه���ت���م���ام���ن���ا ب����الأل����ع����اب 
ا�شراجتيتنا  �شمن  م��ن  ال��ف��ردي��ة 
وتقدميها  تطويرها  على  ونعمل 
ب��اأف�����ش��ل ����ش���ورة، الإجن�����از املحقق 
ال������ذي ح�����ش��ل عليه  وال��ت�����ش��ن��ي��ف 
ال��الع��ب ���ش��ّرف ري��ا���ش��ة الإم�����ارات 
اإمارة  يف  و�شرفنا  الأول،  امل��ق��ام  يف 
ال�����ش��ارق��ة ب�شكل  ال�����ش��ارق��ة ون����ادي 
لالعب  ال�شام�شي  واأ���ش��ار  خ��ا���ص، 
مبيناً  النهج  ه��ذا  على  يوا�شل  اأن 
ط��وي��ل مطالباً  زال  م��ا  امل�����ش��وار  اأن 
اإياه بالو�شول لهدف اآخر وحتقيق 
ن��ت��ائ��ج اأف�������ش���ل ح��ت��ى ي���ك���ون ق���دوة 

لالعبني الآخرين.
�شعادة حممد جمعة  اأو�شح  ب��دوره 
بن هندي نائب الرئي�ص، اأن املجل�ص 
�شاحب  روؤي�����ة  م���ن  روؤاه  ي�����ش��ت��م��د 
لالألعاب  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 

الفردية، والتي توؤ�ش�ص لروؤية اأحد 
لعبي الإمارة يف املحافل الدولية، 
اأجل  من  جهودهم  كل  كر�شوا  ل��ذا 

الفردية  الأل����ع����اب  اأجم������اد  اإع�������ادة 
ب��ال��ن��ادي ل�����ش��اب��ق ع��ه��ده��ا، وه���و ما 
حتقق بنهاية املو�شم املنتهي بعدما 

ح��ق��ق��ت األ����ع����اب ال����ن����ادي اإجن������ازات 
دولية وحملية ورفعت علم الدولة 
اأن النادي يعمل  اإىل  عالياً، م�شرياً 

وتاأهيل  ل��ت��ط��وي��ر  م�شتمر  ب�شكل 
ال��ف��ردي��ة بتوفري  لع��ب��ي الأل���ع���اب 
وجتهيز  للتح�شري  منا�شبة  بيئة 

ت�شاعدهم  التي  الحتياجات  كافة 
امل�شاركة  ث���م  وم���ن  ال��ت��دري��ب��ات  يف 

القوية يف البطولت.
وتابع: الإجناز بالتاأكيد يرفع من 
ال��ف��ردي��ة وي�شيف  األ��ع��اب��ن��ا  ر���ش��ي��د 
اأ�شعدنا  م��ا  امل��ح��ق��ق��ة،  ل���الإجن���ازات 
اأن�������ه حت���ق���ق ع���ل���ى ي����د لع������ب من 
ن��ادي��ن��ا ون�����ش��ع��ر ب��ال��ف��خ��ر والإع�����زاز 
وي�����ربه�����ن ع����ل����ى اأن�����ن�����ا ن�������ش���ري يف 
خطط  ه��ن��اك  ال�شحيح،  ال��ط��ري��ق 
عليها  من�����ش��ي  وا����ش���رات���ي���ج���ي���ات 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  ون�شع 
اأن  ون��اأم��ل  اأعيننا  ن�شب  ال�����ش��ارق��ة 
لعبي  اأح��د  ب��روؤي��ة  املن�شود  نحقق 

النادي والإمارة يف الأوملبياد.
ال�����ه�����اج�����ري: احل����و�����ش����ن����ي لع����ب 

مبوا�شفات خا�شة
�شليمان  املهند�ص  اأ�شاد  جانبه  من 
الهاجري بالالعب �شامل احلو�شني 
�شاحب  ب���ال���الع���ب  اإي������اه  وا����ش���ف���اً 
امل���وا����ش���ف���ات اخل���ا����ش���ة وال����ق����دوة 
احل�شنة لالعبني الآخرين، م�شرياً 
ح��ق��ق��ه مل  ال����ذي  الإجن������از  اأن  اإىل 
ي����اأت م��ن ف����راغ واإمن����ا ج���اء نتيجة 
الذي  الالعب  بذلها  كبرية  جهود 
وميتلك  ك��ب��ري  ب��ح��م��ا���ص  ي��ت��ح��ل��ى 
واإ�شرار كبري ترجمها  قتالية  روح 
اأ�شعد  ال���ذي  الكبري  الإجن���از  ب��ه��ذا 
ما  وت��اب��ع:  ال���ن���ادي،  اإدارة  جمل�ص 
الكامل يف  ال��ت��زام��ه  ال��الع��ب  مييز 
باحرافية  وال��ت��ع��ام��ل  ال��ت��دري��ب��ات 
نف�شه  تطوير  يف  امل�شتمرة  ورغبته 

التي  العالية  لأخ��الق��ه  ب��الإ���ش��اف��ة 
النادي  الكل،  لدى  حمبوباً  جعلته 
الالعبني  ه������وؤلء  مب��ث��ل  ي��ف��ت��خ��ر 
ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون واج���ه���ة واأمن�����وذج 

حقيقي لالعبي نادي ال�شارقة.
لرئي�ص  ���ش��ك��ره  ال���ه���اج���ري  وق�����دم 
الرئي�ص  ون���ائ���ب  الإدارة  جم��ل�����ص 
ظلت  ال��ذي  املتوا�شل  ال��دع��م  على 
جت����د الأل�����ع�����اب ال���ف���ردي���ة وال�����ذي 
وا�شحة،  جن��اح��ات  حققت  بف�شله 
للدعم  بالإ�شافة  اأن��ه  اإىل  م�شرياً 
امل����ادي ك���ان ل��ل��دع��م امل��ع��ن��وي الذي 
م����ن رئي�ص  ال���الع���ب���ني  ب����ه  ح���ظ���ي 
ال��ن��ادي ون��ائ��ب��ه ح��اف��زاً ك��ب��رياً لهم 
ل��ت��ق��دمي ك���ل م���ا ع��ن��ده��م واإخ�����راج 
املحلية  ال��ب��ط��ولت  يف  اإم��ك��ان��ات��ه��م 
النادي لديه  اأن  والدولية، م�شيفاً 
وا�شراتيجياته  برامج متخ�ش�شة 
ل��ت��ط��وي��ر الالعبني  ب��ع��ن��اي��ة  م��ع��دة 
املوهوبني يف كل الألعاب كالكاراتيه 
�شيكون  وامل�شتقبل  وال��ت��اي��ك��وان��دو 
للعمل  ن�شبة  جيت�شو  اجل��و  للعبة 
احتاد  من  املبذول  واجلهد  الكبري 
الإم����������ارات ل��ل��ج��و ج��ي��ت�����ش��و ال����ذي 
منت�شرة  اللعبة  بف�شله  اأ�شبحت 
يف كل اأرجاء الدولة، وكذلك الدور 
ب����ه جمل�ص  ال������ذي ي���ق���وم  ال���ك���ب���ري 
ال�شارقة الريا�شي يف دعم الألعاب 
لها  املتوا�شلة  ومتابعته  ال��ف��ردي��ة 
وحر�شه على تطويرها وامل�شاهمة 
دائماً  ع��ج��ل��ت��ه��ا  دف����ع  يف  ال��ف��ع��ال��ة 

لالأمام.

بعد اإحرازه ذهبية جراند �شالم مو�شكو للجوجيت�شو

نادي ال�شارقة يحتفي ببطل اجلوجيت�شو �شامل احلو�شني

• ال�شام�شــي: ت�شنيــف الالعـب �شـرف ريا�شـة االإمـارات والنـادي فخـور باالإجنـاز
•  بن هندي: االألعاب الفردية ال�شرقاوية ا�شتعادت عافتيها بروؤية �شمو احلاكم ال�شارقة: االألعاب الفردية

 اأكد املدرب جمال بلما�شي ال�شبت اأن اجليل احلايل للمنتخب اجلزائري لكرة 
القدم يرغب يف كتابة التاريخ عندما يالقي نيجرييا اليوم الأحد يف ن�شف 

نهائي كاأ�ص الأمم الإفريقية التي اكتفت بالده باإحراز لقبها مرة واحدة.
ويخو�ص املنتخب اجلزائري، اأحد اأبرز املر�شحني لنيل لقب الن�شخة احلالية 
1990، مباراته  اأر�شه عام  اأحرزه على  والإ�شافة اىل اللقب الوحيد الذي 
املقبلة م�شاء الغد يف �شتاد القاهرة الدويل، �شد نيجرييا املتوجة ثالث مرات 

اآخرها عام 2013، علما باأنها غابت عن الن�شختني الأخريتني.
يف  اجلزائر  تخو�شه  ال��ذي  الأول  النهائي  ن�شف  ع�شية  �شحايف  موؤمتر  ويف 
بها حماربو  توج  التي  البطولة  اإن  بلما�شي  قال   ،2010 اإفريقيا منذ  اأمم 
)الن�شخة  ه��ذه  اأر�شنا.  على  وكانت  طويل،  وق��ت  “منذ  اىل  تعود  ال�شحراء 

احلالية( بعيدة عن الديار، و�شتكون بالتاأكيد اأ�شعب«.
اأ�شماء  اىل  ع��ام��ا،   43 العمر  م��ن  البالغ  ال�شابق  ال���دويل  ال��الع��ب  وت��ط��رق 
ورابح  �شيخ  بن  وعلي  بلومي  خل�شر  مثل  اجلزائرية،  الكرة  اأجم��اد  �شنعت 
ماجر وغريهم اأو�شلوا املنتخب اىل نهائيات كاأ�ص العامل 1982 و1986، 

واآخرين من اجليل الذي توج بلقب اأمم اإفريقيا 1990 مثل ماجر وجمال 
مناد و�شريف الوزاين وغريهم.

)اجليل  الالعبني  ه���وؤلء  اأي�����ش��ا،  تاريخنا  نكتب  ان  “نريد  بلما�شي  وعلق 
لنا  تتبقى  بعيدين،  نعد  “مل  م�شيفا  تاريخهم”،  كتابة  ي��ري��دون  احل���ايل( 
خطوتان، لكنهما �شتكونان �شعبتني”، قبل رفع الكاأ�ص يف نهائي 19 متوز-

يوليو.
و�شدد على اأن اأول ما يجب القيام به هو “الفوز على نيجرييا غدا«.

التي خا�شها حتى  املباريات اخلم�ص  اأداء لفتا يف  املنتخب اجلزائري  وق��دم 
املعلقني  العديد من  البطولة، جعل  الثانية والثالثني من  الن�شخة  الآن يف 
اأداء، واأبرز املر�شحني  اأف�شل الفرق  املناف�شني ي�شعونه يف م�شاف  واملدربني 

لنيل اللقب.
واأنهى اجلزائريون الدور الأول بثالثة انت�شارات يف ثالث مباريات، وتخطى 
الرجيح  ب��رك��الت  ال��ع��اج  و�شاحل  النهائي،  ثمن  يف  نظيفة  بثالثية  غينيا 
مل  اخلم�ص،  املباريات  وخ��الل  النهائي.  رب��ع  يف   )1-1 التعادل  بعد   3-4(

يدخل املرمى اجلزائري �شوى هدف واحد فقط.
“اجلميع يرغب يف خو�ص النهائي، مر وقت طويل  اأن  و�شدد بلما�شي على 
مل يح�شل لنا ذلك”، موؤكدا اأن كل لعبيه جاهزين با�شتثناء الظهري الأمين 
يو�شف عطال الذي تعر�ص لإ�شابة يف الكتف �شد �شاحل العاج، �شتبعده عن 

مباراة ن�شف النهائي على الأقل، ورمبا لفرة اأطول.
وتابع “�شنحاول تقدمي مباراة جيدة تتيح لنا امل�شي نحو النهائي، لن يكون 

الأمر �شهال لكن هذا هو هدفنا غدا«.
يف املقابل، اأقر املدرب الأملاين للمنتخب النيجريي غرينوت رور باأن اجلزائر 

تبدو اإح�شائيا اأف�شل من منتخبه يف البطولة احلالية.
وقال “تلقى مرمانا خم�شة اأهداف، اجلزائر تلقت هدفا واحدا. �شجلنا �شبعة، 

اجلزائر �شجلت ع�شرة. على الورق، اجلزائر مثرية لالإعجاب اأكرث منا«.
البطولة  يف  املنتخبني  بني   9 الرقم  �شتحمل  التي  الغد  مباراة  ب�شاأن  وتابع 
واحد(  وتعادل  للجزائر  ثالثة  مقابل  لنيجرييا  انت�شارات  )اأربعة  القارية 
نعرف قدرات املناف�ص لكننا اأي�شا منتخب جيد.  دائما.  متفائل  اأنا  “كمدرب 

اذا متكنا غدا من اللعب كما لعبنا يف املباراتني الأخريتني )فوز 3-2 على 
حاملة اللقب الكامريون يف ثمن النهائي، و2-1 على جنوب اإفريقيا يف ربع 

النهائي( ميكننا ب�شكل معقول اأن ناأمل اخلروج فائزين«.
وتابع “لكن نظرا اىل قوة املناف�ص، علينا اأن نكون حذرين وال�شتعداد جيدا”، 
“�شلب يتمتع بتوازن  منوها بالعمل الذي قام به بلما�شي لتقدمي منتخب 
جيد بني الدفاع والهجوم، جيد جدا دائما على ال�شعيد البدين وحقق تقدما 
لنيجرييا  �شبق  الذي  “اله�ص”  باملنتخب  التكتيكي”، مقارنة  امل�شتوى  على 
اأن قابلته يف ت�شفيات كاأ�ص العامل 2018، وفازت عليه 3-1 ذهابا وتعادل 
نيجرييا بلغت النهائيات، وهو ما مل تتمكن اجلزائر  باأن  علما  اإيابا.   1-1

من حتقيقه.
واعترب املدرب الأملاين اأنه نظرا اىل ذلك، �شتكون مباراة الغد “اأ�شعب بكثري 
لديه  �شتكون  بدنيا  الأق���وى  الفريق  اأن  اأعتقد  الت�شفيات  يف  املباراتني  من 
الثانية  الفر�شة الأف�شل للفوز” وبلوغ النهائي ملالقاة الفائز من املواجهة 

املرتقبة يف ن�شف النهائي بني تون�ص وال�شنغال غدا.

اجلزائر تريد كتابة تاريخها يف ن�شف نهائي الكان 

اأعلنت ال�شلطات اجلزائرية تخ�شي�ص ع�شر طائرات لنقل امل�شجعني اإىل م�شر ملتابعة 
مباراة املنتخب الوطني لكرة القدم يف الدور ن�شف النهائي لكاأ�ص الأمم الإفريقية 

�شد نيجرييا الأحد.
بدوي  الدين  نور  ال��وزراء  رئي�ص  قرار  امل�شائية،  ن�شرته  الر�شمي يف  التلفزيون  ونقل 
اجلزائر  من  �شتنطلق  رح��الت  يف  ال�شبت  امل�شجعني  لنقل  الطائرات  هذه  تخ�شي�ص 

العا�شمة، وهران )غرب(، ق�شنطينة )�شرق( وورقلة )جنوب(.
لالأ�شبوع  اجلمعة  كبرية  ب��اأع��داد  جم��ددا  اجلزائريون  تظاهر  بعدما  الإع���الن  واأت��ى 
بتاأهل  ال��ع��ارم��ة  الح��ت��ف��الت  م��ن  ليلة  بعد  وذل��ك  ال��ن��ظ��ام،  والع�شرين �شد  احل���ادي 

املنتخب اإىل الدور ن�شف النهائي للمرة الأوىل منذ 2010.

منذ  والأول  القارية  البطولة  يف  الثاين  لقبه  عن  الباحث  اجلزائري  املنتخب  وبلغ 
�شاحل  على  بفوزه اخلمي�ص  النهائي  ن�شف  ال��دور   ،1990 عام  اأر�شه  على  تتويجه 

العاج بركالت الرجيح 4-3، بعد التعادل 1-1.
ويقدم حماربو ال�شحراء يف البطولة التي ت�شت�شيفها م�شر حتى 19 متوز-يوليو، 
اأداء هو الأف�شل بني املنتخبات امل�شاركة، ما جعلهم بقيادة املدرب جمال بلما�شي، اأبرز 

مر�شح لنيل لقب الن�شخة الثانية والثالثني.
ويجمع ن�شف النهائي الثاين الأحد اأي�شا بني تون�ص و�شاحل العاج. واأعلنت ال�شلطات 
التون�شية يف وقت �شابق اجلمعة بدورها تخ�شي�ص اأربع طائرات لنقل م�شجعي ن�شور 

قرطاج.

ع�شر طائرات جزائرية لنقل امل�شجعني اإىل م�شر 
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الفجر الريا�ضي

احلرة  ال��ت��ج��ارب  يف  ام�����ص  �شباح  متقدمة  م��راك��ز  اأب��وظ��ب��ي  زوارق  حققت 
لتحدي اأوج�شتو بولندا 12 �شاعة للفورمول 2 ، والتي اأقيمت قبل ال�شباق 

الر�شمي.
مع  �شيعلن  وال��ذي  الرئي�شي  ال�شباق  اأح��داث  اليوم  تنطلق  اأن  املقرر  ومن 
50 مت�شابقا  2019 حيث يدخل املناف�شة غدا  اأبطال املو�شم  نهايته عن 

على 14 زورقا .
 35 اأبوظبي  اأبوظبي بثمانية مت�شابقني حيث يقود زورق  وت�شارك زوارق 
يف  اأب��ات��ي،  وتوليو  تورنتي  و�شون  الطاير،  ورا���ش��د  القمزي،  را�شد  من  كل 
ورا�شد  املن�شوري،  وفالح  املن�شوري،  ماجد   36 اأبوظبي  زورق  يقود  حني 

الرميثي، وحممد املحريبي.
اأن  لب��د  كبرية  فر�شة  لديه   35 اأب��وظ��ب��ي  زورق  اأن  القمزي  را���ش��د  واأك���د 
ي�شتثمرها من اأجل حتقيق اللقب هذا املو�شم م�شريا اىل انهم و�شعوا خطة 
البداية  منذ  الريادة  لنا  يكون  اأن  اأج��ل  من  ال�شباق  انطالق  قبل  منا�شبة 

وحتى النهاية.

•• دبي-الفجر

الفردية  الإم��ارات  اليوم بطولة  تختتم م�شاء 
بقاعة  اللعبة  احت��اد  ينظمها  التي  لل�شطرجن 
نادي دبي لل�شطرجن والثقافة، والتي ي�شارك 
خمتلف  م����ن  ولع����ب����ة،  لع���ب���ا   270 ف��ي��ه��ا 
اجلن�شيات ميثلون 13 ناديا هم نادي اأبوظبي 
لل�شطرجن، والعني لل�شطرجن ودبي لل�شطرجن 
الفتيات  ون��ادي  لل�شطرجن  الثقايف  وال�شارقة 
لل�شطرجن،  وع��ج��م��ان  ب��ال�����ش��ارق��ة  لل�شطرجن 
والفجرية  لل�شطرجن،  اخليمة  راأ���ص  وفتيات 
لل�شطرجن ومليحة والذيد واملدام وخورفكان 
التا�شعة  اجل���ول���ة  ���ش��ت��ق��ام  ح��ي��ث  واحل���م���ري���ة 
اخلتام  حفل  يعقبها  البطولة  من  والأخ���رية 

وتوزيع اجلوائز على الفائزين.
وق��د افتتح عي�شى ه��الل احل��زام��ي اأم��ني عام 
جم��ل�����ص ال�����ش��ارق��ة، اجل���ول���ة ال�����ش��اب��ع��ة اأم�ص 

الأول وح�شر افتتاح اجلولة الدكتور �شرحان 
املعيني رئي�ص الحتاد وح�شني عبداهلل خوري 
لل�شطرجن  اأبوظبي  نادي  اإدارة  رئي�ص جمل�ص 
و�شعيد العاجل مدير اإدارة اخلدمة املجتمعية 

مبجل�ص ال�شارقة الريا�شي.
الالعبة  جن���ح���ت  ال���ن���ت���ائ���ج  م�����ش��ت��وى  وع���ل���ى 
ميدالية  اأول  حتقيق  يف  راف���ع  دل��ع  ال�����ش��وري��ة 
حتت  فئة  ت�شدرت  بعدما  البطولة  يف  ذهبية 
من  نقطة   5.5 بر�شيد  للفتيات  �شنة   16
املركز  يف  لعبات   4 على  متفوقة  جولت،   6
م��رمي ح�شني  وه��ن  نقاط   4 بر�شيد  ال��ث��اين 
والهندية  ال�شام�شي  فا�شل  واأم���ل  احل��م��ادي 
�شاه جيا وري��ان حممد، وتلتقي دلع رافع مع 
الهندية �شاه جيا يف اجلولة ال�شابعة والأخرية 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى ح�شولها على  ل��ن  دل���ع  وخ�����ش��ارة 
املواجهات  بقية  وت��ب��ق��ى  ال��ذه��ب��ي��ة،  امل��ي��دال��ي��ة 
وف�ص  للخام�ص  الثاين  من  امل��راك��ز  لتحديد 

ال�شراكة بني الالعبات حيث تلتقي اأمل فا�شل 
الوهابي مع مرمي  وفاطمة  ري��ان حممد  مع 
ح�شني احلمادي وغالية حممد مع عهود زياد 

وعاي�شة �شيف اآل علي مع مي�شون علي.
من جانبه وجه الدكتور �شرحان املعيني رئي�ص 
الحتاد ال�شكر اإىل جمل�ص ال�شارقة الريا�شي 
القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  ب��رئ��ا���ش��ة 
واإىل عي�شى هالل احلزامي اأمني عام جمل�ص 
للبطولة  ح�����ش��وره  على  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة 
املناف�شات  م���ن  ال�����ش��اب��ع��ة  اجل���ول���ة  وت��د���ش��ني 
تاأكيد  وهو  والالعبات،  بالالعبني  واللتقاء 
على  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�ص  حر�ص  على 
دعم ال�شطرجن داخل وخارج الإمارة البا�شمة 
ال�����ش��ك��ر اإىل ح�����ش��ني خ����وري رئي�ص  ك��م��ا وج���ه 
على  لل�شطرجن  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�ص 
املجال�ص  وقال:”  للبطولة،  ودعمه  ح�شوره 
الحت���ادات  م��ع  يعملون  والأن��دي��ة  الريا�شية 

من اأجل الرتقاء مبنظومة العمل الريا�شي، 
وعالقتنا مع كل املجال�ص الريا�شية والأندية 
ونعول عليهم يف  تعاون كبري  متميزة وهناك 

تنظيم ودعم الكثري من البطولت«.
اأن العدد الكبري امل�شارك يف البطولة  واأ�شاف 
اإعداد  حمطة  متثل  اأن��ه��ا  كما  جناحها  ي��وؤك��د 
العربية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ق��ب��ل  ق��وي��ة 
ب���الأردن وه��و ما �شيكون داف��ع كبري لالعبني 
وال��الع��ب��ات يف ظ��ل وج���ود ع���دد م��ن املدار�ص 
مب�شاركة  ال�شماح  بعد  البطولة  يف  املختلفة 
رئي�ص  ال�شمو  لقرار �شاحب  امل�شمولة  الفئات 

الدولة.
العرب  لبطولة  جاهز  منتخبنا  اأن  اإىل  ون��وه 
ون��ط��م��ح يف حت��ق��ي��ق م���زي���د م���ن الإجن�������ازات 
لل�شطرجن الإماراتي يف املحفل العربي خا�شة 
اأن الإمارات لها مكانة عربية ودائما ما تكون 

مناف�شا قويا على �شدارة الرتيب العام.

•• هونغ كونغ-الفجر

اأحمد جا�شم  اأح��رز لعب منتخبنا 
 60 ف�����ش��ي��ة وزن حت���ت  ال��ث��م��ريي 
تخطي  يف  جن����ح  اأن  ب���ع���د   ، ك���غ���م 
�شاحب  كونغ  هونغ  منتخب  لعب 
الأر���ص واجلمهور �شو هن لوك يف 
بداية ت�شفيات تلك الفئة ملناف�شات 
بطولة كاأ�ص اآ�شيا املفتوحة للجودو 
اليوم  التي تختتم  العمرية  للفئات 
�شهدت  اأن  ب���ع���د  ك���ون���غ  ه���ون���غ  يف 
من  ولع��ب��ة  لع��ب   100 م�شاركة 
مقدمتهم  يف  اآ�شيوية،  دول��ة   15
  ، وال�����ش��ع��ودي��ة  الإم�������ارات،  منتخب 
كوريا اجلنوبية، تايالند، �شنغافورة 
، الفلبني، جوام ، نيوزيلندا،اليابان 
ال�شني  ماليزيا،  ،منغوليا،  ،اأمريكا 
ك���وجن، وقد  تايبيه،  م��ك��او وه���وجن 
جنح ال�شاعد اأحمد جا�شم الثمريي 
يزيد  ال�شعودي  الالعب  تخطي  يف 
العنزي يف املرحلة الثانية ، ليواجه 
تلك  ذهبية  على  جيو  كيم  الكوري 
الفئة وقد كان ندا حتى اآخر دقيقة 

ليخ�شر ذهبية املركز الأول بالنقاط 
،اإل اأن جودو الإم��ارات ك�شب بطال 
ال�شقل  من  بقليل  الكثري  ينتظره 

والحتكاك .
كما فاز لعبنا حارب عبد الرحمن 
جمعة بربونزية وزن فوق 90 كغم 
ت�شفيات  م�شواره  ب��داي��ة  يف  ب��ف��وزه 
بخوان  التايالندي  على  املجموعة 
اإل انه  ب���ج���دارة )اي���ب���ون(،  وا���ش��ني 
لعب  اأم���ام  النهائي  قبل  يف  خ�شر 
���ش��ع��ود منيع  ال�����ش��ع��ودي  امل��ن��ت��خ��ب 

الوزن بفوزه  ليحقق برونزية ذلك 
ال��ت��اي��الن��دي غزوين  ال��الع��ب  على 
ج��و���ش��ا ،ف��ي��م��ا جن���ح لع��ب��ن��ا را�شد 
امليدالية  حت��ق��ي��ق  يف  احل���و����ش���ن���ي 
66 كغم  ل����وزن حت���ت  ال���ربون���زي���ة 
بفوزه على بطل هونغ كونغ الالعب 
فرى  نيوزيالند  ،وبطل  هون  �شنغ 

ماثيو.
ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ب�شالة  وت��خ��ت��ت��م 
ه���ون���غ كونغ  ال��ري��ا���ش��ي يف  امل���رك���ز 
ت�شهد  التي  البطولة  تلك  فعاليات 
ال�شباب  فئة  مناف�شات  اإقامة  اليوم 
يف  8 اأوزان لتلك الفئة التي ت�شهد 
النقبي يف  اأح��م��د  م�����ش��ارك��ة لع��ب��ن��ا 

علي  ويلعب   ، كغم   60 حت��ت  وزن 
ح�شن الدرمكي يف وزن فوق 100 
اجلولة  مناف�شات  وبانتهاء   .. كغم 
اآ�شيا  ب��ط��ول��ة  ل���ف���ردي  ال�����ش��ب��اح��ي��ة 
ال�شدارة  يف  اجلنوبية  كوريا  تقف 

بر�شيد 6 ذهبية .
 

حممد الدرعي: ف�شية الثمريي 
بوزن  بطل  ت�شاوي  االآ�شيوية 

الذهب
ث��ع��ل��وب الدرعي  ب���ن  ���ش��رح حم��م��د 
رئ��ي�����ص احت����اد امل�����ش��ارع��ة واجل����ودو 
اأحمد  باأن ما قدمه لعب منتخبنا 
مناف�شات  ختام  يف  الثمريي  جا�شم 

وزن حتت 60 كغم ، يف افتتاح بطولة 
هونغ كونغ لفئة النا�شئني اأمام بطل 
كوريا كيم جيو وامل�شنف الأول لهذا 
والتكرمي  الإ���ش��ادة  ي�شتحق   ، ال��وزن 
امليدالية  خ�شارته  عن  النظر  بغ�ص 
بفارق  دق���ي���ق���ة  اآخ������ر  يف  ال���ذه���ب���ي���ة 
الإماراتي  اجل���ودو  اأن  ،اإل  ال��ن��ق��اط 

بقليل  الكثري  ينتظر  مقاتال  ك�شبا 
م���ن ال�����ش��ق��ل والح���ت���ك���اك.. وثمن 
ال���درع���ي ت���األ���ق م��ن��ت��خ��ب الأم�����ل يف 
افتتاح البطولة الآ�شيوية باإحرازهم 
3 ميداليات ملونة يف تلك البطولة 
القوية.. وحث �شباب الإمارات ملزيد 

من اجلهد يف ختام البطولة اليوم.

كونغ هونغ  يف  اآ�شيا  بطولة  افتتاح  يف  للجودو  ملنتخبنا  ميداليات   3

عي�شى هال يد�شن اجلولة ال�شابعة لبطولة الإمارات لل�شطرجن

•• نو�شتاد- النم�شا-الفجر

بطولة  مناف�شات  وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  نادي  فر�شان  ت�شدر 
نو�شتاد الدولية لقفز احلواجز يف النم�شا.

ويف هذا ال�شدد .. حقق الفار�ص الإماراتي علي حمد الكربي املركز 
الأول يف البطولة ب�شحبة جواده “ بالو�شينتا “ بجولة نظيفة دون 
�شاحب  على  متفوقا  “ ثانية   29.93 “ وق���دره  وب��زم��ن  اأخ��ط��اء 
الأر�ص النم�شاوي كري�شتوف اأوبرانورا الذي اأنهى امل�شار بزمن وقدره 

ال�شوط. هذا  يف  �شم   130 يف  احلواجز  ارتفاع  “ وبلغ   31.91“
الثاين يف  املركز  املازمي  �شعيد حممد  الإم��ارات��ي  الفار�ص  كما حقق 
“ بزمن  رانغني  ف��ان دي  “ قر�شينا  ب�شبة ج��واده  �شم   120 �شوط 

الأول  امل��رك��ز  ع��ن �شاحب  ب�شيط  ب��ف��ارق  “ 59.75” ثانية  وق���دره 
الفار�ص الإماراتي عمر عبد العزيز املرزوقي والذي اأنهى امل�شار دون 

اأخطاء وبزمن وقدره “ 57.79«.
 125 �شوط  الثاين يف  املركز  املازمي  �شعيد حممد  الفار�ص  واأح��رز 
�شم على �شهوة جواده “ الكوماندو�ص “ بزمن وقدره “ 61.71 “ 
ثانية بفارق 4 اأجزاء من الثانية فقط عن املركز الأول الذي حققه 

الهنغاري �شزابولك�ص كروك�شو.
 “ باملركز اخلام�ص يف �شوط اجل��وك��ر ب�شحبة ج���واده  امل��ازم��ي  وف��از 
الكوماندو�ص “ وبزمن وقدره “ 50.89 “ ثانية وعاد لينال املركز 
الثامن على �شهوة جواده “ قر�شينا فان دي رانغني “ بارتفاع حواجز 

. �شم   120

يف  وال��ث��اين  الأول  امل��رك��ز  حقق  امل��ازم��ي  �شعيد  الفار�ص  اأن  اإىل  ي�شار 
بطولة هيك�شتيد ال�شراع لقفز احلواجز يف اململكة املتحدة يف يونيو 
2019 . ونال الفار�ص الإماراتي عبد اهلل حمد الكربي املركز الثاين 
 “ وق��دره  “ بزمن  “ داغونيتا  ب�شحبة ج��واده  �شم   110 �شوط  يف 
واحدة فقط عن �شاحب املركز الأول  ثانية  بفارق  “ ثانية   56.07
ال�شاد�ص  امل��رك��ز  حقق  كما  هيمرييلت�ص  ن��اوم��ي  الأمل��ان��ي��ة  ال��ف��ار���ش��ة 
 “ وق��دره  “ بزمن  “ داغونيتا  ب�شحبة ج��واده  �شم   110 �شوط  يف 
نادي  فر�شان  ويتابع  للبطولة.  الثاين  اليوم  يف  ثانية   ”61.76
الأوربية وخو�شهم  القارة  ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق جولتهم يف 
بلجيكا  ومملكة  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  يف  الدولية  للمناف�شات 

والعديد من الدول الأوربية.

فر�شان ال�شارقة يت�شدرون مناف�شات بطولة نو�شتاد بالنم�شا

اأرقام مميزة لزوارق اأبوظبي يف التجارب احلرة لتحدي اأوج�شتو 
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اأعرب لعب كرة ال�شلة الأمريكي را�شل و�شتربوك عن امتنانه الدائم لفريقه 
ال�شابق اأوكالهوما �شيتي ثاندر وم�شجعيه بعد انتقاله اىل هيو�شنت روكت�ص، 

حيث رحب جيم�ص هاردن بو�شول زميله اجلديد- القدمي.
ون�شر و�شتربك عرب ح�شابه على اإن�شتاغرام ر�شالة موؤثرة اىل جماهري فريقه 
ال�شابق “ل ميكنني اإيجاد الكلمات لكل الأحا�شي�ص التي اأ�شعر بها حاليا. لقد 
كانت م�شرية رائعة يف اأوكالهوما”، متابعا “دعمتموين يف ال�شراء وال�شراء، 

ووقفتم اىل جانبي يف الأوقات اجليدة وال�شيئة«.
اأ�شاف “لكل ذلك، اأنا ممنت لكم اىل الأبد«.

�شت�شهد  �شفقة  يف  روكت�ص  اىل  انتقاله  لتوؤكد  و�شتربوك  ت�شريحات  واأت��ت 

ا�شافة  املعاك�ص،  اأوكالهوما كري�ص بول يف الجتاه  ال�شابق يف  م�شي زميله 
لعبي  ل�شم  “درافت” املخ�ش�ص  ال���  م��ن  الوىل  اجل��ول��ة  يف  خ��ي��اري��ن  اىل 

اجلامعات وحتى الثانويات والأجانب اىل الدوري.
واأردف اإبن ال� 30 عاما “اأغادر اأوكالهوما مع العديد من الأ�شدقاء والكثري 
من المتنان. ل ميكنني اأن ا�شكركم جميعا مبا يكفي لوقوفكم اإىل جانبي«.
ال��دوري المريكي للمحرفني  اأول لعب يف  2016 بات و�شتربك  يف عام 
1962، يحقق معدل و�شطيا من  اأو�شكار روبرت�شون عام  ال�شلة منذ  لكرة 
ال�”تريبل دابل” على مدى املو�شم، وكرر هذا الإجناز ثالثة موا�شم متتالية. 
وين�شم و�شتربك اىل روكت�ص حيث �شيلعب جمددا اىل جانب زميله ال�شابق 

واأف�شل هداف يف الدوري جيم�ص هاردن، والذي حتول اإىل النجم الأول يف 
هيو�شنت منذ رحليه عن �شفوف اأوكالهوما عام 2012 بعدما خ�شر نهائي 

الدوري اأمام فريق ميامي هيت وجنمه ال�شابق ليربون جيم�ص.
“عندما غادرت  ورحب هاردن بالقادم اجلديد اإىل هيو�شنت بقوله اجلمعة 
م�شيفا  منزيل”،  هيو�شنت  )ن��ادي(  بات  ثم  حزينا.  كنت  �شيتي  اأوكالهوما 
“روكت�ص هو منزيل. �شنحت لنا فر�شة حيث مل يكن را�شل �شعيدا. الآن عدنا 

معا. �شيكون هذا املو�شم ممتعا جدا، واأ�شمن لكم ذلك«.
املوا�شم  يف  ال���دوري  يف  ه��داف��ني  اأف�شل  و���ش��ت��ربوك-ه��اردن  الثنائي  وي�شكل 
يرغبان  كانا  الالعبني  ان  اىل  �شحافية  تقارير  واأ�شارت  املا�شية.  اخلم�شة 

بالجتماع جمددا يف فريق واحد، مع ادراكهما �شرورة التاأقلم مع بع�شهما 
حظوظ  وتعزيز  ال��ف��رق  ب��اق��ي  على  حم��دق  خطر  لت�شكيل  جم���ددا  البع�ص 

روكت�ص بالفوز بلقب الدوري.
ب���األ���وان فريق  11 ع��ام��ا  ال��ك��ب��ري يف  اي�����ش��ا ع��ن ن�شجه  وحت���دث و���ش��ت��ربك 
اأوكالهوما �شيتي، وقال “عندما جئت اإىل هنا )اوكالهوما(، كنت اأبلغ 18 
عاما دون اأن اأدرك كل الأ�شياء الرائعة التي �شتحدث لحقا”. وتابع “كربت 
يف اوكالهوما مع جمموعة من النا�ص الرائعني. النا�ص هنا جتعل هذا املكان 
ا�شتثنائيا... جميعكم جتعلون من اأوكالهوما مكانا جميال، وال�شبب يف اأنني 

اأحببت اللعب هنا طيلة الوقت«.

هاردن يرحب به يف هيو�شنت 

»و�شتربوك« ممنت لأوكاهوما بال�شلة الأمريكية 

جاد، حاد، �شارم... �شفات يو�شف بها 
مدرب املنتخب اجلزائري لكرة القدم 
جمال بلما�شي، لكن ال�شاب يف عرف 
املديرين الفنيني، هو “نعمة” اأعادت 
بث روح يف قلوب حماربي ال�شحراء، 
كاأ�ص  ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  اإىل  اأو���ش��ل��ت��ه��م 

الأمم الإفريقية، ورمبا اأبعد.
عاما  ال�43  اب�����ن  ي��ظ��ه��ر  م����ا  ن�������ادرا 
ارتياحه اأمام الكامريات. يبدو �شاردا، 
مفكرا، وغالبا ما يرد على من ي�شاأله 
املناف�ص،  ت�شكيلة  ب�شرد  ت�شكيلته،  عن 

وبدقة.
الإدراك وغ��ريه، عرف بلما�شي  بهذا 
نهائي  ن�شف  اجل��زائ��ر يف  ي�شع  كيف 
منذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  اإف���ري���ق���ي���ا  اأمم 
لالعبيه  ي��ر���ش��م  وك��ي��ف  2010؟، 
 ،2019 ن�����ش��خ��ة  يف  ث���اب���ت���ا  م�������ش���ارا 
بعد  تاريخهم  يف  ث��ان  لقب  عن  بحثا 

اأر�شهم؟. على   1990
ع���ان���ى امل���ن���ت���خ���ب م���ن���ذ م����ا ب���ع���د عام 
اأمم  ن��ه��ائ��ي  رب����ع  ب��ل��غ  ح���ني   2015
اإف��ري��ق��ي��ا، ب��ع��د اأ���ش��ه��ر م��ن ب��ل��وغ دور 
ال�16 لنهائيات كاأ�ص العامل 2014، 
اأمام  التمديد  واخلروج ب�شعوبة بعد 
للمونديال.  بطلة  توجت  التي  اأملانيا 
ب��ع��ده��ا، خ��رج��ت اجل��زائ��ر م��ن الدور 
ومل   ،2017 اإف��ري��ق��ي��ا  لأمم  الأول 

تتاأهل ملونديال 2018.
ب���ع���د م����ون����دي����ال ال�������ربازي�������ل، ت���رك 
امل�����درب ال��ب��و���ش��ن��ي ال��ف��رن�����ش��ي وحيد 
وتناوب  الفنية،  الإدارة  خليلودزيت�ص 
على خالفته البلجيكي جورج ليكنز، 
ال�شربي ميلوفان رايفات�ص، الفرن�شي 
ك��ري�����ش��ت��ي��ان غ�����ورك�����وف، الإ����ش���ب���اين 
األ��ك��ازار، وراب��ح ماجر، ال�شم  لوكا�ص 
الأ�شهر من اأن يعّرف يف تاريخ الكرة 

اجلزائرية.
الركيبة  ه������وؤلء  م���ن  اأي  ي��ج��د  مل 
تبخل  ل  ب�����الد  مل��ن��ت��خ��ب  ال���ن���اج���ح���ة 
باملواهب الكروية. نهل رئي�ص الحتاد 
اجل���زائ���ري خ��ري ال��دي��ن زط�����ش��ي من 
حيث  باري�ص  اىل  وانتقل  املنبع،  ه��ذا 
اتفق مع بلما�شي مطلع اآب-اأغ�شط�ص 

.2018
م���ن ه���ن���ا، ب������داأت ق�����ش��ة جن����اح يكتب 
ف�شولها  اأح�����دث  ف��رن�����ش��ا  يف  امل���ول���ود 
برباعة. دور اأول بثالثة انت�شارات يف 
ال�شنغال  على  اأبرزها  مباريات  ثالث 
الثالثة،  املجموعة  يف  “-1�شفر” 
النهائي  ث��م��ن  يف  غينيا  ع��ل��ى  ت��ف��وق 
بثالثية نظيفة، وتخطي �شاحل العاج 
بركالت الرجيح يف ربع النهائي. يف 
خم�ص مباريات، مل تهتز �شباك راي�ص 

مبوحلي �شوى مرة واحدة.
اجلزائرية  للكرة  ال�شابق  النجم  قال 

ت�������ش���ري���ح���ات  ب����ل����وم����ي يف  خل�������ش���ر 
ثمن  تخطي  بعد  “الهداف”  لقناة 
املنتخب”  “يف  “امل�شكلة  ال��ن��ه��ائ��ي 
خم�شة  �شبقه  بلما�شي.  ال�شيد  حلها 
يتمكنوا من حل  �شتة مدربني مل  اأو 

امل�شكلة«.
بطريقته  ع��رف  “بلما�شي  واأ���ش��اف 
اخلا�شة اأن امل�شكلة هي بني الالعبني، 
خالفات حول الكرة، من ينفذ الركلة 
ال��رك��ن��ي��ة، م��ن ي��ن��ف��ذ ال��رك��ل��ة احلرة، 
اأبَعد  رك��ل��ة اجل������زاء... ح��ل امل�����ش��اك��ل، 
البع�ص يف مكانهم،  اأبَعده، و�شع  من 
امل�شكلة  ال�����ش��ف��وف.  ال��ن��ا���ص يف  اأدخ���ل 

كانت ان�شباطية بني الالعبني«.
م��ف��ردة واح����دة ت��ك��ررت ب��ني املعلقني 
ل��دى احل��دي��ث ع��ن ج��زائ��ر 2019: 

الروح.
و�شوته  ال���ه���ادئ���ة  ن���ربت���ه  م��ق��اب��ل  يف 
ال�شحافية،  امل��وؤمت��رات  يف  اخلفي�ص 

يبدو بلما�شي كتلة من احلركة على 
خط امللعب: يوجه الالعبني، يحتفل 
بعد  احل��ك��ام  نحو  ي�شرخ  ب���الأه���داف، 
قرار يراه غري منا�شب اأو خطاأ قا�ص 

على لعبيه...
املنتخب  الأخ�����ش��ر،  امل�شتطيل  ع��ل��ى 
دفاعية،  ����ش���الب���ة  م����درب����ه:  �����ش����ورة 
مقدمة  وخ��ط  ال��و���ش��ط،  يف  ا�شتحواذ 
فتاك قائم على رباعي موهوب ي�شم 
القائد ريا�ص حمرز، �شفيان فغويل، 

يو�شف باليلي، وبغداد بوجناح.
يجري لعبو اجلزائر خلف كل كرة. 
ي�شتب�شلون يف ا�شتعادتها اذا �شاعت، او 
انتزاعها اذا ما �شنحت الفر�شة لذلك، 
كما فعل بوجناح يف ربع النهائي �شد 
اأمام  ال��ط��ري��ق  مم��ه��دا  ال��ع��اج،  �شاحل 

هدف فغويل الفتتاحي.
النجم  اخ��ت�����ش��ره��ا  ال���ع���زمي���ة  ه�����ذه 
امل�����ش��ري ال�����ش��اب��ق حم��م��د اأب���و تريكة 

ان  “بي  لقنوات  كمحلل  يعمل  ال��ذي 
�شبورت�ص” القطرية، بالقول بعد فوز 
“الفريق  اإن  ال�شنغال  على  اجل��زائ��ر 
ر، اجلميع  يلعب بروح، ل لعب يق�شّ

ملتزم«.
يبذل  ب��اأن��ه  ت�شعر  “منتخب  واأ���ش��اف 
اأق�شى ما لديه، لديه اإخال�ص “...” 
املنتخب  ي��ك�����ش��ب مب���ف���رده.  لع���ب  ل 
“املدرب  م�شيفا  روح”،  ع��ن  ع��ب��ارة 
وبلما�شي  ن��ع��م��ة،  ال��ع��ب��ق��ري  ال���ذك���ي 

“هو” نعمة«.
يف م���ق���اب���ل ك����ل الإ��������ش�������ادات، اأك���ان���ت 
بلما�شي  ي��ب��ق��ى  ل����ه،  اأم  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 

متوا�شعا.
�شاأن  م��ن  قلل  البطولة،  ب��داي��ة  منذ 
دائما  م��ذّك��را  اجل��زائ��ر مر�شحة،  ع��ّد 
ب���امل���رح���ل���ة ال�������ش���اب���ق���ة ال�������ش���ع���ب���ة. يف 
ال��غ��ي��اب عن  اأح��ادي��ث��ه، بقيت ح�����ش��رة 
امل��ون��دي��ال الأخ����ري ح��ا���ش��رة، ل�شيما 
ع���ن���دم���ا ق������ارن ب����ني م��ن��ت��خ��ب ب����الده 
واملنتخبات الثالثة الأخرى يف ن�شف 
النهائي الإفريقي )تون�ص، نيجرييا، 
اجلزائر  ب�����اأن  م���ذك���را  وال�����ش��ن��غ��ال(، 
عن  غابت  التي  بينهم  ال��وح��ي��دة  ه��ي 

نهائيات رو�شيا 2018.
ال�����ش��خ�����ش��ي، يحاول  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
م�شاحته  ي��خ��رق  ����ش���وؤال  اأي  ت��ف��ادي 
اخلا�شة. قالها مرة “�شاأمر�ص اذا ما 
بداأت بالتحدث عن نف�شي”، ورد مرة 
على �شوؤال عن عدم �شروره رغم نتائج 
املنتخب “بال، اأنا مغتبط”، لكن دون 

اأي تبدل يف معامل وجهه.
واأن  ل�شيما  متعب  اأن��ا  “رمبا  اأ�شاف 
 )...( �شريعا  تنتظرنا  اأخ��رى  م��ب��اراة 
اأنا ل اأخفي فرحتي، لكن ثمة مباراة 

اأخرى تنتظرنا«.

�شدد الفرن�شي األن جريي�ص مدرب منتخب تون�ص لكرة 
اأن معرفته بالعبي منتخب ال�شنغال الذي  القدم على 
قرطاج  ن�شور  ف��وز  ل�شمان  تكفي  لن  تدريبه،  له  �شبق 
على اأ�شود تريانغا يف ن�شف نهائي كاأ�ص الأمم الإفريقية 

الأحد.
العامني  بني  ال�شنغايل  املنتخب  على  جريي�ص  واأ�شرف 
2013 و2015، و�شيعود غدا ملواجهة املدرب احلايل 
النجم  ل�شيما  قرب  عن  عرفهم  ولعبني  �شي�شيه  اآليو 
 30 �شتاد  على  املنتخبان  يلتقي  عندما  مانيه،  �شاديو 
نهائي  ن�شف  يف  ال��ق��اه��رة  يف  اجل���وي(  )ال��دف��اع  يونيو 

البطولة القارية.
وقال الفرن�شي يف موؤمتر �شحايف ال�شبت “اأعرف غالبية 
الالعبني يف ال�شنغال )...( اذا اخت�شرت نتيجة املباراة 
الأمر  لكن  جيدا،  الأم��ر  �شيكون  بهم،  معرفتي  مب��دى 
“امليدان، وتوازن القوى  اأن  لي�ص كذلك”، م�شددا على 

بني املنتخبني، �شيكون هو الأهم لتحقيق الفوز«.
والعالقات  بالالعبني  معرفته  على  جريي�ص  و���ش��دد 
اجليدة التي ل تزال تربطه بعدد من م�شوؤويل الحتاد 
“�شخ�شية  اجل��وان��ب  ه��ذه  كل  اأن  اأك��د  لكنه  ال�شنغايل، 

وتتعلق بي فقط، ول ترتبط بتون�ص” اأو مباراة الغد.
وي�شعى جريي�ص لقيادة تون�ص اىل اإحراز اللقب الثاين يف 
تاريخها بعد 2004 على اأر�شها، ومتكن من اإي�شالها 
ال���واف���دة اجلديدة  ع��ل��ى  ب��ال��ف��وز  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  اىل 
مدغ�شقر يف الدور ربع النهائي بثالثية نظيفة، يف اأداء 
الدور  يف  التون�شيون  قدمه  عما  ملحوظا  حت�شنا  �شهد 

الأول وثمن النهائي.
للمرة  النهائي  ن�شف  ال��دور  يف  التون�شيون  و�شي�شارك 

الأوىل منذ 2004.
األقابها  اأول  ع��ن  تبحث  ال�شنغال  ت���زال  ل  امل��ق��اب��ل،  يف 
الن�شخة  يف  النهائي  ن�شف  ال��دور  بلغت  وه��ي  القارية، 

احلالية، للمرة الأوىل منذ 2006.
الفنية  الإدارة  راأ�����ص  ع��ل��ى  ال���ذي ع��ني  ول��ف��ت ج��ريي�����ص 
للمنتخب يف كانون الأول-دي�شمرب 2018، اإىل اإدراكه 
الذي  النهائي  ن�شف  تون�ص  بلوغ  لأهمية  البداية  من 

تف�شل  اأن  قبل   ،2004 عام  الأوىل  للمرة  فيه  �شاركت 
النهائي يف خم�ص حم��اولت، وتنجح يف  يف تخطي ربع 

ال�شاد�شة “2019«.
ن�شف  بلوغ  يعنيه  ما  “فهمت  اأن��ه منذ قدومه  واأو�شح 
منذ  املرحلة  ه��ذه  اىل  ي�شل  مل  املنتخب  لأن  النهائي  
العام  هذا  العقبة  هذه  تخطي  اأن  معتربا   ،”2004

ارتياحا لكننا نريد موا�شلة املغامرة«. “اأثار 
اإفريقيني  منتخبني  اأف�شل  بني  الغد  مباراة  و�شتجمع 
يف ت�شنيف الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، اذ حتتل 

ال�شنغال املركز 22 اأمام تون�ص )25(.
واعترب جريي�ص اأن ال�شنغال “هي بالطبع من املر�شحني 
“يدافعون  ب��الع��ب��ني  وت��ت��م��ت��ع  البطولة”،  ه����ذه  يف 
ع��ن اأن��دي��ة ك��ب��رية يف ب��ط��ولت ك��ب��رية )...( ه��ذا فريق 

وجمموعة كاملة يف كل قطاعات اللعب«.
وبلغت ال�شنغال الدور ن�شف النهائي بالتفوق -1�شفر 
اأبرز  اإح����دى  ال��ت��ي �شنعت  ب��ن��ني  ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى  يف رب���ع 
النهائي  ثمن  من  املغرب  باإق�شائها  البطولة  مفاجاآت 

بركالت الرجيح.
اآليو  ويف م���وؤمت���ره ال�����ش��ح��ايف، ���ش��دد م����درب ال�����ش��ن��غ��ال 
التون�شي،  اأي�شا نظريه  اأن منتخبه يعرف  �شي�شيه على 
البع�ص،  بع�شنا  نعرف  كلنا  ال��ق��دم،  ك��رة  “يف  مو�شحا 
هذه عائلة �شغرية وكبرية يف الوقت عينه. األن يعرف 
تون�ص  نعرف  اأي�شا،  لكننا  ج��دا،  جيد  ب�شكل  ال�شنغال 

ب�شكل جيد«.
وال��ذي خلف جريي�ص  للمنتخب،  ال�شابق  النجم  و�شدد 
يف من�شب املدرب يف العام 2015، على اأن فريقه بات 
قريبا من حتقيق حلم اللقب الذي طال انتظاره، وياأمل 
يف بلوغ النهائي الذي يغيب عنه منذ عام 2002 عندما 

حل و�شيفا للكامريون بركالت الرجيح.
ال��ه��دف م��ن خالل  ق��ري��ب��ون م��ن  “نحن  وق���ال �شي�شيه 
الو�شول اىل ن�شف النهائي. بلوغ هذا امل�شتوى مينحنا 
الأمل. لكننا نعرف اأن الأ�شعب ينتظرنا )...( ناأمل يف 
خطوتني،  بعد  على  نحن  �شنتنا.  ال�شنة  ه��ذه  تكون  اأن 

وهذا يعني م�شافة طويلة وق�شرية يف الوقت ذاته«.

معرفة جريي�س بال�شنغال غري بلما�شي.. النعمة التي اأعادت الروح اإىل اجلزائر
كافية ل�شمان فوز تون�س 

يقف امل�شنف ثانيا ال�شوي�شري روجيه فيدرر على عتبة اإجناز تاريخي يف 
�شعيه لأن ي�شبح اأكرب لعب يف ع�شر الحراف يحرز لقب بطولة كربى 
يف كرة امل�شرب، عندما يواجه اليوم الأحد يف نهائي وميبلدون الإنكليزية، 

امل�شنف اأول عامليا حامل اللقب ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�ص.
قبل اأ�شابيع من احتفاله بعيد ميالده الثامن والثالثني، �شيكون فيدرر 
ي�شيف  اأن  ال��ك��ربى،  الأرب���ع  البطولت  ثالثة  بلقب  م��رات  ثماين  امل��ت��وج 
مزيدا من ال�شحر اىل �شجله املثقل بالألقاب، واأبرزها ال�20 القيا�شية يف 
بطولت الغراند �شالم، وذلك عندما يلتقي الأحد على املالعب الع�شبية 

لنادي عموم انكلرا، مناف�شه ال�شربي الذي ي�شغره بخم�شة اأعوام.
ت�شب الأرقام يف �شالح ديوكوفيت�ص الفائز باللقب على الع�شب الربيطاين 
اأربع مرات، مع اأف�شلية 25 فوزا مقابل 22 خ�شارة خالل 13 عاما من 
على  ال�شربي  تفوق  الأرق��ام  هذه  توؤكد  كما  فيدرر.  وبني  بينه  املواجهة 
14 مرة يف  ال�شوي�شري يف اللقاءات الأخرية بينهما، حيث فاز ال�شربي 

اآخر 20 لقاء، و8 مرات يف املباريات الع�شر الأخرية.
خ�شر فيدرر اللقاءات الأربعة الأخرية مبواجهة ديوكوفيت�ص يف بطولت 
2012 عندما  اإىل عام  اآخر فوز له على مناف�شه  الغراند �شالم، ويعود 

هزمه يف ن�شف نهائي وميبلدون يف مباراة ح�شمها باأربع جمموعات.
اكرب  ي�شبح  لن  حم��اول��ت��ه  يف  ل��الأرق��ام  ك��ب��ريا  اهتماما  ف��ي��درر  يعري  ل 
لعب يحرز لقب اإحدى دورات الغراند �شالم يف ع�شر الح��راف خلفا 
ا�شراليا  ببطولة  الفائز  روزوول  روب���رت  “كني”  كينيث  ل��الأ���ش��رايل 

املفتوحة عام 1972 عندما كان يبلغ 37 عاما و�شهرين ويوما.
بالن�شبة يل. فزت يف )دورة( هاله )الأملانية على  “كان عاما قويا  وقال 
حاليا”،  ل�شاحلي  مرا�شفة  النجوم  ل��ومي��ب��ل��دون(.  حت�شريا  الع�شب 
م�شيفا “انطالقا من وجهة النظر هذه، باإمكاين اأن اأخو�ص املباراة بثقة 

كبرية«.
وبالفعل اكت�شب فيدرر جرعة اإ�شافية من الثقة بعدما اأق�شى يف ن�شف 
النهائي غرميه امل�شنف ثالثا يف البطولة ال�شباين رافايل نادال، وحقق 
يف ربع النهائي فوزه ال� 100 يف وميبلدون اأمام الياباين كي ني�شيكوري.

ث���اأر ف��ي��درر م��ن ن���ادال بعد �شهر م��ن ف��وز الأخ���ري عليه يف ال���دور ن�شف 
النهائي من بطولة رولن غارو�ص الفرن�شية، يف اأ�شواأ خ�شارة لل�شوي�شري 

يف بطولت الغراند �شالم يف 11 عاما.
بعد  12 يف وميبلدون،  ال�  النهائية  الذي يخو�ص مباراته  يوؤمن فيدرر 
من  القليل  ثمة  ب��اأن  الإنكليزي،  الع�شب  على  الأول  لقبه  من  عاما   16
قبل  بها  القيام  لديوكوفيت�ص  اأو  له  ميكن  التي  الإ�شافية  التح�شريات 

اللقاء املنتظر، نظرا ملعرفة الرجلني بع�شهما البع�ص عن ظهر قلب.

وراأى فيدرر اأن “المر ا�شبه مبا يح�شل يف املدر�شة - يف يوم المتحان لن 
تعمد اإىل القراءة، ل اأعرف، كم هو عدد الكتب يف ذلك اليوم”، م�شيفا 

اأن العمل قد اأجنز قبل فرة طويلة«. الوا�شح  “من 
دي��وك��وف��ي��ت�����ص ال��ف��ائ��ز ب��� 15 ل��ق��ب��ا ك��ب��ريا اك��ت�����ش��ب احرام 

يلقى  اأن  امل�شتبعد  من  ولكن  النكليزية،  اجلماهري 
يف  احلا�شرين  م��ن  فيديرر  يلقاه  ال��ذي  الرحيب 

امللعب الرئي�ص.
وبخالف ال�شوي�شري، مل يواجه الرقم واحد عامليا 

مناف�شني من العيار الثقيل، وتغلب يف ن�شف النهائي 
بدون عناء على امل�شنف 23 الإ�شباين روبرتو باوتي�شتا 

اأغوت 6-2 و4-6 و6-3 و2-6.
وب��ع��د اأح���رز نقطة يف خ��ت��ام ت��ب��ادل ط��وي��ل ل��ل��ك��رات )45 

خلف  يديه  بو�شع  م�شاعره  ع��ن  ال�شربي  ع��رب  م���رة(، 
معظم  كانت  فيما  �شفتيه،  على  واإ�شبعه  اأذن��ي��ه 

ت�شاند  الرئي�ص  امللعب  مدرجات  يف  اجلماهري 
الالعب الإ�شباين.

يقول ديوكوفيت�ص يف اإ�شارة اإىل دعم اجلماهري 
به”،  اق��وم  اأن  يجب  م��ا  على  “ركزت  ملناف�شه 
وتابع “يف بع�ص الحيان اأرادوا “اجلماهري” 
املباراة، ورمبا التقدم  اأج��واء  اإىل  اأن يعود  منه 
لأنه مل يكن مر�شحا للفوز”، م�شيفا “اأتفهم 
الدعم  الكثري من  ذل��ك. ولكني ح�شلت على 

خالل الأعوام ال�شابقة، لذا لن اأتذمر«.
مل يخترب ديوكوفيت�ص نف�شه يف وميبلدون 
الأول، فهو واجه  الطراز  مع لعبني من 
عامليا   21 امل�����ش��ن��ف  ال���ن���ه���ائ���ي  رب�����ع  يف 

عليه  وتغلب  غ��وف��ان  داف��ي��د  البلجيكي 
بثالثة جمموعات ومل يخ�شر �شوى 

�شتة اأ�شواط.
وقال ديوكوفيت�ص الذي يتح�شر 

اأم���ام ف��ي��درر للقاء ال��� 16 يف 
ال����غ����ران����د ����ش���الم وال����� 

20 يف مباراة نهائية 
م�شرب  ك���رة  ل�����دورة 

نعلم  ف������ي������درر،  “مع 

جميعا كم هو جيد على خمتلف املالعب، ولكن حتديدا هنا )وميبلدون(. 
هذه النوعية من املالعب تنا�شب لعبه متاما«.

مينحك  ول  ال��وق��ت.  خ�شمه  مي��ن��ح  ل  ب�����ش��رع��ة.  ال��ل��ع��ب  “يع�شق  وت��اب��ع 
الفر�شة ذاتها مرتني«.

ويخو�ص ديوكوفيت�ص نهائي احدى البطولت الكربى للمرة 
.31 ال�  النهائي  فيدرر  يخو�ص  بينما  م�شريته،  يف   25

وميبلدون  نهائي  ير�شخ  الفائز،  هوية  عن  النظر  وب�شرف 
“للثالثة  الكربى  البطولت  املطلقة على  الهيمنة  جمددا 
الثالثة  ف���ه���وؤلء  ون�������ادال.  دي��وك��وف��ي��ت�����ص  ف���ي���درر،  الكبار” 
�شيتقا�شمون بينهم الألقاب الكربى ال� 11 الأخرية، وال� 15 

من ال� 17 الأخرية، وال� 54 من ال� 65 الأخرية. مدريد  اأتلتيكو  ن���ادي  اأن  اإىل  اأم�����ص  اإ�شبانية  �شحافية  ت��ق��اري��ر  اأ���ش��ارت 
بر�شلونة  تعاقد  القدم )فيفا(، م�شاألة  لكرة  الدويل  اإىل الحتاد  �شريفع 
اجلزائي  البند  قيمة  ب��دف��ع  غ��ري��زم��ان  اأن��ط��وان  الفرن�شي  مهاجمه  م��ع 
ها نادي العا�شمة غري  لف�شخ عقده البالغة 120 مليون يورو، والتي عدَّ

كافية.
يف  ياأمل  اأتلتيكو  اأن  اإىل  الإ�شبانية  الريا�شية  “اآ�ص”  �شحيفة  واأ���ش��ارت 
على  واأي�����ش��ا  بر�شلونة  ن���ادي  على  “عقوبة  ال���دويل  الحت���اد  يفر�ص  اأن 

الالعب«.
وكان اأتلتيكو الذي حل و�شيفا يف املو�شم املا�شي لرب�شلونة يف ترتيب الليغا 
الإ�شبانية، قد رفع اىل الفيفا يف 2017 م�شاألة مقاربة غري م�شروعة من 

قبل النادي الكاتالوين، ملحاولة التعاقد مع املهاجم الدويل الفرن�شي.
وردا على �شوؤال لوكالة فران�ص بر�ص، رف�ص النادي املدريدي تاأكيد ما ورد 

يف التقارير ال�شحافية.
اإع��الن بر�شلونة ر�شميا �شم  بعد  اأتلتيكو اجلمعة اىل العرا�ص  و�شارع 
غريزمان املتوج يف �شيف العام 2018 بلقب مونديال رو�شيا مع منتخب 
اجلزائي  ال�شرط  قيمة  دف��ع  بعد   2024 ع��ام  حتى  ميتد  بعقد  ب���الده، 
باأتلتيكو. واأنهى الع��الن الأخ��ذ وال��رد حول  يف العقد الذي كان يربطه 
م�شتقبل الفرن�شي يف مدريد، ل�شيما واأن الالعب كان قد اأعلن يف اأيار-

مايو املا�شي اأنه �شريحل يف املو�شم املقبل، من دون حتديد وجهته.
ورد اأتلتيكو الذي تدهورت عالقاته مع الالعب موؤخرا، و�شول اىل امتناع 
الإعدادية  التداريب  با�شتئناف  لاللتحاق  الأح��د  احل�شور  عن  الأخ��ري 
للمو�شم اجلديد، ببيان اأكد فيه اإنه “من الوا�شح اأن التفاق املربم بني 
الالعب ونادي بر�شلونة قد اأبرم قبل اأن يتم تخفي�ص ال�شرط اجلزائري 

من 200 اإىل 120 مليون يورو” يف الأول من متوز-يوليو احلايل.
وعدَّ اأتلتيكو مدريد اأنه “لذلك فاإن املبلغ الذي مت اإيداعه اجلمعة لدى 
الرابطة الإ�شبانية لكرة القدم من طرف حمامي الالعب الفرن�شي غري 
كاف”، م�شريا اإىل اأنه يعتقد “اأن ف�شخ العقد مت قبل نهاية املو�شم ب�شبب 

الوقائع والأفعال واملظاهرات التي قام بها الالعب«.

عني فيدرر على اإجناز تاريخي
 اأمام ديوكوفيت�س 

اأتلتيكو يرفع ق�شية غريزمان 
اإىل الفيفا 



األحد    14   يوليو    2019  م   -   العـدد  12681  
Sunday   14   July   2019  -  Issue No   12681

19191919

جمتمع االمارات

نولدج  ل�”اإيفولفن�ص  ال��ت��اب��ع��ة  دب����ي،  ري��ب��ت��ون  م��در���ش��ة  حت��ت��ف��ل 
يف  ال�شهرية  ري��ب��ت��ون  مل��در���ش��ة  ال�شريكة  وامل��در���ش��ة  اإنف�شتمنت�ص” 
امتحان  يف  ال��ع��الم��ات  اأع��ل��ى  ط��الب��ه��ا  بتحقيق  امل��ت��ح��دة،  اململكة 
البكالوريا الدولية، حيث نالت ن�شبة %90 من طالبها اأكرث من 

متخطني املعدل العاملي.   ، نقطة   30
برنامج  يف  اإم��ا  ال��ط��الب  جميع  ت�شجل  دب��ي،  ريبتون  مدر�شة  ويف 
الدبلوما التابع للبكالوريا الدولية )IBDP( اأو الربنامج املهني 
الذي  ال��دع��م  يثبت  م��ا   ،)IBCP( ال��دول��ي��ة  للبكالوريا  ال��ت��اب��ع 

يحظى به كل فرد خالل �شعيه اإىل حتقيق اأف�شل ما لديه.  
يف هذا ال�شياق، �شّرح ديفيد كوك، مدير مدر�شة ريبتون دبي، باأننا 

جناح ن�شبة  عن  بالإعالن  للغاية  “فخورون 

البكالوريا  ام��ت��ح��ان  دب���ي يف  ري��ب��ت��ون  م��در���ش��ة  ل��ط��الب   100%
الدولية حيث نال ن�شبة %90 من الطالب اكرث من 30 نقطة ، 
متخطني املعدل العاملي لعام 2019 م�شجلني بالتايل اأعلى معدل 
جماعي للعام يف مدر�شة ريبتون دبي. ومن النقاط البارزة الأخرى 
بالن�شبة اإىل مدر�شة ريبتون دبي هو اأن ن�شبة %100 من الطالب 
الإماراتيني الذين خ�شعوا لالمتحانات ح�شلوا بنجاح على دبلوم 
للبكالوريا  التابع  املهني  الربنامج  �شهادة  اأو  الدولية  البكالوريا 
اإيالء الأولوية  اإىل  الدولية، بالتما�شي مع هدف املنطقة الرامي 

اإىل تعليم الأجيال ال�شابة. 
وت��ق��ّدم م��در���ش��ة ري��ب��ت��ون دب���ي ب��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��ا ال��دول��ي��ة منذ 
اأعلى معدل جماعي اآخذ يف الرتفاع كل  حتقق  تزال  ول   2011

البكالوريا الدولية ي�شجع على حتقيق الإجنازات  �شنة. فربنامج 
للطالب  وي��ق��ّدم حت��دي��ات  ال�����ش��واء،  والأك��ادمي��ي��ة على  ال�شخ�شية 
ت�شمل  خ��ارج��ي��ة  جم���الت  �شمن  وك��ذل��ك  درا���ش��ت��ه��م  يف  ليتميزوا 
الإبداع والريا�شة واخلدمات. وُتظهر البحوث اأن دبلوم البكالوريا 
العلمي  ملوا�شلة حت�شيلهم  باأف�شل طريقة  الطالب  ُيعّد  الدولية 
ف�شوًل  اأظهروا  اخلريجني  اأن  حيث  م�شتقبلية،  مهنية  ومل�شارات 

م�شتمًرا وتفكرُيا نقديًّا خالل حياتهم كرا�شدين.  
الدولية  ال��ب��ك��ال��وري��ا  ب��رن��ام��ج  ننتهج  “اإننا  ب��ال��ق��ول:  ك��وك  وخ��ت��م 
يتمتعون بخربات جمة  باإعداد طالب  يتمثل  ي��زال  لأن هدفنا ل 
حتديات  مل��واج��ه��ة  ال�����ش��روري��ة  وامل���ه���ارات  اخل�شائ�ص  ومي��ت��ل��ك��ون 

الغد«.  

 – وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  اأعلنت 
التخفي�شات  م��و���ش��م  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 
يقدم  وال��ذي  ال�شيف،  اأ�شهر  خالل 
اأب����و ظبي  ل��ل��ج��م��ه��ور يف ال��ع��ا���ش��م��ة 
وزوارها، فر�شة الفوز بجوائز ت�شل 

قيمتها اإىل خم�شة ماليني درهم. 
ال�شيفية   الن�شخة  يف  وي�شارك  هذا 
اأبوظبي”،  ع���رو����ص  “مو�شم  م���ن 
دائرة  م��ع  بال�شراكة  تنطلق  وال��ت��ي 
الفرة  خالل  القت�شادية  التنمية 
امل���م���ت���دة م����ا ب����ني 18 ي���ون���ي���و  و3 
اأغ�����ش��ط�����ص، 21 م���رك���زاً جت���اري���اً يف 
خاللها  وي�شتفيد  والعني،  اأبوظبي 
التخفي�شات  م�����ن  امل����ت���������ش����ّوق����ون 
الكربى، ومن فر�شة الفوز بجوائز 
 200 ال��ت�����ش��ّوق مببلغ  ع��ن��د  ك���ربى 

درهم اأو اأكرب. 
�شيف  ع���رو����ص  “مو�شم  وي��ت��خ��ل��ل 
ترفيهية  ����ا  ع����رو�����شً ظبي”  اأب�������و 
وميكن  امل��ت�����ش��وق��ني،  متعة  ل�شمان 
ل��ل��م��ت�����ش��وق��ني ال����ف����وز ب�����ش��ق��ة على 
ال��واج��ه��ة ال��ب��ح��ري��ة جل���زي���رة يا�ص 
ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ون دره�����م، ف�����ش��اًل عن 

اإىل  قيمتها  ت�شل  اأ�شبوعية  جوائز 
عند  اإم����ارات����ي  دره�����م   80،000
الت�شوق يف املراكز التجارية التابعة 
مول”،  “يا�ص  ومنها  ال��دار  ل�شركة 
العاملي  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز  وامل����ول يف 
و  مول”،  و”اجليمي   ، اأب��وظ��ب��ي  يف 

مول«.  “رمال 
لال�شتثمار  “لين  ���ش��رك��ة  وت��ن��ّظ��م 
“مو�شم  خ��الل  ذ.م.م.”  والعقارات 
جائزة  اأبوظبي”  ���ش��ي��ف  ع���رو����ص 

ي�شتفيد  ح��ي��ث  املول”  “مليونري 
مببلغ  الفوز  فر�شة  من  املت�شّوقون 
50،000 درهم اأ�شبوعًيا، بالإ�شافة 
التي  الكربى  املليونية  اجلائزة  اإىل 
���ش��ُي��ع��لَ��ن ع��ن��ه��ا يف ن��ه��اي��ة امل��و���ش��م يف 
لل�شركة،  التابعة  التجارية  امل��راك��ز 
“اأبوظبي  يف  املت�شوقون  وي�شتفيد 
بق�شائم  ال��ف��وز  ف��ر���ش��ة  مول” م��ن 
�شرائية بقمية 5،000 درهم  لدى 
ويقدم  دره��م،   200 مبلغ  اإنفاقهم 

مول” فر�شة الفوز  �شنر  “�شيتي 
 5،000 قيمتها  اأ�شبوعية  بجائزة 
ال�شبعة  الأ�شابيع  م��دى  على  دره��م 
التي ميتّد خاللها مو�شم العرو�ص 
الكربى  اجل��ائ��زة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،
املميزة وهي �شيارة �شيفروليه تاهو 

و�شعرها 169،600 درهم.
����ات ال����ت����وا�����ش����ل  ومل�����ح�����ّب�����ي م����ن���������شّ
الثقافة  دائ����رة  ت��ق��ّدم  الج��ت��م��اع��ي، 
وال�شياحة للمت�شّوقني فر�شة الفوز 
 5،000 بقيمة  ���ش��رائ��ي��ة  بق�شائم 
�شتتم كل  التي  ال�شحوبات  دره��م يف 
اأ�شبوع يف واحد من املراكز التجارية 
امل�شاركة، وميكن امل�شاركة والدخول 
يف هذه امل�شابقة الأ�شبوعية من خالل 
على  املتابعني  قائمة  اإىل  الن�شمام 
 RetailAbuDhabi@( ان�شتجرام 
والإ�شارة   )RetailAbuDhabi#و
التعليقات تعبرياً  الأ�شدقاء يف  اإىل 
ع���ن ال��ت��ج��ري��ة م���ع م��و���ش��م عرو�ص 
عن  ن�شخة  واإر�شال  اأبوظبي،  �شيف 
اإي�����ش��ال دف��ع ل تقل قيمته عن  ك��ّل 

اإىل درهم   200

الأف�شل  املنتجع  ال��ب��ح��ر،  ب��اب  ريك�شو�ص  منتجع  اأط��ل��ق 
م��ن ن��وع��ه يف ج��زي��رة امل��رج��ان ال�����ش��اح��رة يف اإم����ارة راأ�ص 
اخليمة، باقة اإقامة جديدة كلًيا متيًحا ل�شيوفه الفر�شة 
مبداأ  �شمن  مم��ي��زة  باأ�شعار  ف��اخ��رة  ب��اإق��ام��ة  لال�شتمتاع 

�شمولية جميع اخلدمات �شمن �شعر الغرفة الأ�شلي. 
فمن خالل هذه الباقة احل�شرية ميكن لل�شيوف متديد 
ف���رة اإق��ام��ت��ه��م وت��خ��ف��ي�����ص ���ش��ع��ر ال���غ���رف يف اآن واح���د، 
اأجنحة  يف  تن�شى  ل  اأوق��ات  اإم�شاء  من  �شيتمكنون  حيث 
ريك�شو�ص باب البحر الفاخرة ذات الإطاللة اخلالبة على 
ال�شباحة  وب��رك  املتالألئة  ال��زرق��اء  العربي  اخلليج  مياه 
الأن�شطة  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ب��اق��ة  تت�شمن  ك��م��ا  ال��وا���ش��ع��ة. 

ال��زوار من  ا لتالئم  امل�شممة خ�شي�شً املمتعة  الرفيهية 
الفئات العمرية كافة . 

عالوًة على ما �شبق، يقدم هذا املنتجع الفاخر طيف وا�شع 
من التجارب الذوقية املميزة يف مطاعمه اخلم�شة ع�شر 
الفاخرة التي تقدم الأطباق العاملية وال�شرقية واملتو�شطية 
والآ�شيوية الكفيلة باإر�شاء كافة الأذواق. كما تتيح الباقة 
الريا�شية  الأن�شطة  م��ن  بالعديد  ال�شتمتاع  لل�شيوف 
كرة  مثل  ���ش��واء،  ح��د  على  والبالغني  لالأطفال  املنا�شبة 
ال�شاطئ واليوغا والتجديف والتمارين الريا�شية املائية. 
بالإ�شافة اإىل الربامج الرفيهية املتوفرة يف نادي “تينز 

ريبابليك” وحفالت الرغوة وريك�شي دي�شكو. 

اأع���ل���ن ف���ن���دق ق�����ش��ر الإم���������ارات عن 
اإطالقه لعرو�ص �شيفية �شخمة، مّت 
و�شيوفه  لزواره  ت�شميمها خ�شي�شاً 
البحرين  مم��ل��ك��ة  م����ن  ال����ق����ادم����ني 
ال�شيف لهذا  ال�شقيقة خالل مو�شم 
اأمامهم فر�شة  بذلك  ، متيحاً  العام 
ُتن�شى  ل  �شيفية  ب��اإج��ازة  ال�شتمتاع 
واإطاللت  فاخرة  ملوكية  اأج���واء  يف 

�شاحرة على مياه اخلليج العربي .
املُمّيزة،  العرو�ص  هذه  على  وتعليقاً 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ل���وي  حم��م��د  ق����ال 
ف���ن���دق ق�شر  ال��ع��ام��ة يف  ال���ع���الق���ات 
التمتع  لل�شيوف  “ميكن  الإم����ارات  
من  ال�شتفادة  ع��رب  مريحة  ب��اإج��ازة 
وبخ�شم  ال��رائ��ع  ال�شيفي  ال��ع��ر���ص 
على   25% اإىل  ي�����ش��ل  ح�������ش���ري 
مُيكن  ك���م���ا  الإق�������ام�������ة.  ح�����ج�����وزات 
التخفي�شات  اإىل  اإ�شافة  لل�شيوف، 
املّذهلة على اأ�شعار الغرف، ال�شتمتاع 
اإفطار يومي فاخر ل�شيفني  ببوفيه 
فر�شة  مع  غرفة،  لكل  اأق�شى  كحدٍّ 

الق�شر  ل��وجن  اإىل  امل��ج��اين  ال��دخ��ول 
عند حجزهم جلناح.  » واأ�شاف قائاًل 
“ ت�شري هذه العرو�ص اخلا�شة حتى 
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الإفطار  بوفيه  �شاملة  للغرفة  درهم 

يف مطعم “لو فاندوم برا�شريي«.

تفخر �شركة العربية لل�شيارات، �شركة ال�شيارات الرئي�شة 
احل�شري  والوكيل  الر�شتماين  عبدالواحد  جمموعة  يف 
ال�شمالية،  والإم����ارات  وال�شارقة  دب��ي  يف  ني�شان  لعالمة 
اآر” للمرة  ت��ي  ج��ي  “ني�شان  �شيارة  على  �شحب  ب��اإط��الق 
وتدعو  “؛  احل�����رة  دب����ي  “�شوق  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الأوىل 
امل�شافرين الكرام اإىل التقاط ال�شور مع ال�شيارة الفاخرة 

ال�����دويل. وتوفر  دب���ي  م��ط��ار  ال�����ش��ح��ب عليها يف  ودخ����ول 
“ني�شان جي تي اآر” جتربة ا�شتثنائية للقيادة اليومية مع 
تزويدها مبحرك V6 �شعة 3،8 لير ينتج 565 ح�شاناً 
الأداء،  كفاءة  لتح�شني  جديدين  توربينيني  �شاحنني  مع 
قابل  تعليق  ونظام  حم�ّشنة  ع��ادم  فتحات  اإىل  بالإ�شافة 

للتكيف يوفر ثباتاً اأف�شل وراحة اأكرب عند النعطاف

 مرة اأخرى يعود هيلي مول ليكون وجهة الت�شوق املتميزة 
يف مدينة العني مع اإطالق حملة )ت�شوق واربح( بالتعاون 
مو�شم  �شمن  اأب��وظ��ب��ي  يف  وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  م��ع 
بالعرو�ص  مليئة  �شتكون  التي  احلملة  اأبوظبي.  عرو�ص 
الرويجية واخل�شومات التي ت�شل اإىل ن�شبة %90 يف 
اأبوظبي.  عرو�ص  مو�شم  يف  امل�شاركة  التجارية  املحالت 
 2019 01 يوليو  “ يف  وارب��ح  “ ت�شوق  انطلقت حملة 
و�شت�شتمر حتى 03 اأغ�شط�ص 2019. قال املهند�ص �شعيد 
�شلطان الظاهري – الرئي�ص التنفيذي لهيلي مول ، نحن 
العام  لهذا  اأبوظبي  �شعداء مب�شاركتنا يف مو�شم عرو�ص 
بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�شياحة يف اأبوظبي ، لذلك 

اأطلقنا حملة “ت�شوق واربح” يف هيلي مول للمرة الثالثة 
والتي تهدف اإىل زيادة مبيعات املحالت التجارية وت�شجيع 
املت�شوقني لزيارة هيلي مول لال�شتفادة من التخفي�شات 
يف  امل�����ش��ارك��ة  امل��ح��الت  تطلقها  ال��ت��ي  الهائلة  وال��ع��رو���ص 
مو�شم عرو�ص اأبوظبي حيث ت�شل ن�شبة اخل�شومات اإىل 
الذين  املت�شوقون  �شيحظى   ، الظاهري  واأ�شاف    .90%
ينفقون 200 درهم يف اأي من املحالت التجارية يف هيلي 
م�شريات  بق�شائم  للفوز  ال�شحب  دخ��ول  بفر�شة  م��ول 
اأغ�شط�ص  من  الثالث  وحتى  يوميا  دره��م   5000 بقيمة 
يوميا  الرابحني  اأ�شماء  واإع���الن  ال�شحب  .�شيتم   2019

عند ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء داخل املول.

ريبتون مبدر�شة  الدولية  البكالوريا  دبلوم  يف  الإماراتيني  الطاب  جناح  % ن�شبة   100

جمعية ال�شداقة الإماراتية الكورية تهنئ عبداهلل 
النعيمي بح�شوله على جائزة �شفري العام يف كوريا اجلنوبية

تتقدم جمعية ال�شداقة الإماراتية الكورية يف اأبوظبي والأ�شدقاء  باأجمل 
التهاين القلبية والتربيكات اىل �شعادة عبداهلل �شيف علي النعيمي �شفري 
الكورية اجلنوبية مبنا�شبة ح�شوله على جائزة  الدولة لدى اجلمهورية 
�شفري العام يف جمهورية كوريا لعام 2019 ، وقد ت�شلم ال�شفري اجلائزة 
من يل هونغ كو رئي�ص الوزراء الكوري ال�شابق خالل حفل الع�شاء ال�شنوي 
العالقات  تعزيز  تقديراً جلهوده يف  وذل��ك  اآ�شيا  ا�شت�شافته جمعية  ال��ذي 
اإىل  الثنائية  اأثمرت عن ترقية العالقات  التي  الإم��ارات وكوريا  بني دولة 
عالقات �شراكة ا�شراتيجية خا�شة بني البلدين خالل عام 2018 اأثناء 

زيارة الرئي�ص الكوري اجلنوبي مون جيه اين اإىل دولة الإمارات.

تهنئة موزة ال�شام�شي برئا�شة 
احتاد الكيميائيني اخلليجي

والتربيكات  التهاين  اأجمل  الماراتية  الكيميائية  اجلمعية  اأع�شاء  رفع 
اجلمعية  رئي�ص  ال�شام�شي  مطر  �شيف  م��وزة  الأ���ش��ت��اذة  الكيميائية  اإىل 
احتاد  رئ��ا���ش��ة  الإم������ارات  دول����ة  ب��ا���ش��م  ت�شلمها  الإم���ارات���ي���ة  الكيميائية 
العمومية لالحتاد  الكيميائيني اخلليجي  يف ختام اجتماعات اجلمعية 
يف  خ���زام  ق��اع��ة  يف  الإم��ارات��ي��ة  الكيميائية  اجلمعية  ا�شت�شافتها  وال��ت��ي 
وممثلي  روؤ�شاء  مب�شاركة  اخليمة  براأ�ص  النخيل  مبدينة  هيلتون  فندق 
اجلمعيات الكيميائية يف الدول الأع�شاء مواكبة احتفالت العامل بال�شنة 

الدولية للجدول الدوري للعنا�شر الكيميائية .

�شهادتان عامليتان من  اأي دي بي ملركز جوائز بقيمة خم�شة مايني درهم مع بدء مو�شم التخفي�شات وجوائز الت�شّوق يف العا�شمة اأبوظبي
النخبة  ايليت  للتدريب الإداري

اآي دي بي  للتعليم املانحة ل�شهادات  الآيل�ص   منحت املنظمة الأ�شرالية  
اأقيم  كبري  اإقليمي  احتفال  يف  املتخ�ش�شة  الإجنليزية  اللغة  امتحانات 
واإمتام  واإجن��از  �شهادتي تقدير  اأونلي روي��ال م��رياج بدبي  اآن  يف فندق ون 
املتميزة يف  مل�شاهمته  الإداري  “ للتدريب  “ ايليت  النخبة  عامليتني  ملركز 
تطوير اأعمال املنظمة ، ت�شلمتها الآن�شة وفاء وليد مو�شى مدير عام املركز 
من ال�شيد مدير عام العمليات لمتحانات اآيل�ص يف ال�شرق الأو�شط و�شرق 

اأوربا دارين فاردون والدكتورة را�شي بت�شارايا املدير املحلي للمنظمة.

ريك�شو�س باب البحر يقدم ل�شيوفه باقات اإقامة فاخرة    اأ�شخم العرو�س ال�شيفية للزوار من البحرين يف ق�شر الإمارات 

العربية لل�شيارات وال�شوق احلرة – دبي تطلقان �شحبًا 
على �شيارة ني�شان جي تي اآر خال مو�شم العطات 

هيلي مول يطلق حملة  ت�شوق واربح  �شمن مو�شم عرو�س اأبوظبي لعام 2019
اأفراح اخلطيب اأفراح كّل النا�س

والأهل  والعائلة  اخلطيب  حممود  الأ�شتاذ  ال�شديق  احتفل   
والأقارب والأ�شدقاء يوم اخلمي�ص املا�شي بزواج ابنه حازم. 

بدبي.  موفنبيك  فندق  يف  ع�شاء  حفل  املنا�شبة  بهذه  واأق��ي��م 
ومتنى اجلميع للعرو�شني حياة �شعيدة بالرفاء والبنني.

تهنئة خا�شة من الزميل الدكتور حممود علياء مدير مكتب 
جريدة الفجر بدبي والإمارات ال�شمالية وحرمه والعائلة.

 واألف مبارك...

�شيوف مهرجان كيدز روك على موعد مع 
لقاء �شخ�شيات الطيور الغا�شبة

ا�شتعداداته ل�شت�شافة �شخ�شيات   ك�شف )دبي ف�شتيفال �شيتي مول( عن 
معاً،  والكبار  الأط��ف��ال  من  املحبوبة  ب��ريدز(  )اأجن���ري  الغا�شبة  ال�شيوف 
وذلك �شمن فعاليات مهرجان )كيدز روك( الذي ي�شت�شيفه دبي ف�شتيفال 
�شيتي مول يف اأجواٍء ترفيهية مميزة. و�شيتيح املهرجان لزواره من الأحبة 
ال�شغار فر�شة ق�شاء اأجمل الأوقات لثالثة اأ�شابيع اإ�شافية من الفعاليات 
الرفيهية، التي تت�شمن متابعة عرو�ص )اأجنري بريدز( امل�شرحية يومياً 
العمل  ور���ش��ات  اأي�����ش��اً  الفعاليات  وتت�شمن  مبا�شرة.  �شخ�شياتها  ول��ق��اء 
وجل�شات قراءة كتب ت�شرف عليها مكتبة )جا�شنمال(، والكثري من املفاجاآت 
الأخرى.  و�شيحظى الأطفال بفر�شة لقاء �شخ�شياتهم املف�شلة من فيلم 
و)ت�شاك(  ال�شجاع؛  ال�شرب  قائد  )ري���د(،  فيها  مب��ا   ،)2 ب��ريدز  )اأجن���ري 
هدوءاً  الطيور  اأك��رث  و)بومب(،  وال�شجاعة؛  بالطاقة  املفعمة  ال�شخ�شية 
يوليو   24 حتى  يوليو   13 من  املمتدة  الفرة  يف  وذل��ك  اأحياناً،  وغ�شباً 
للقاء �شخ�شيات  اأمامكم  �شانحة  الفر�شة  زالت  ما  تن�شوا!  ول    .2019
)بي جي ما�شك�ص( املف�شلة يف مهرجان )كيدز روك( حتى يوم اجلمعة 12 

يوليو 2019.

ديرفيلدز مول يعود 
بعرو�شه ال�شيفية الرائعة

ع���ن عرو�شه  م����ول  دي��رف��ي��ل��دز  اأع���ل���ن   
لل�شيوف  تتيح  التي  املميزة،  ال�شيفية 
الفر�شة للح�شول على خ�شومات قيمة 
ت�شل اإىل %75 عند الت�شوق لدى املحال 
اأغ�شط�ص   3 ح��ت��ى  امل��خ��ت��ارة  ال��ت��ج��اري��ة 
م�شاعفة  ل���ل���زوار  مي��ك��ن  ك��م��ا   .2019
والعرو�ص  الباقات  خ��الل  من  التوفري 
رئي�ص  وكم�شارك  الأخ����رى.  احل�شرية 
يف ج��وائ��ز م��و���ش��م ع��رو���ص اأب��وظ��ب��ي – 
ال�شيفية، اأطلقت هيئة اأبوظبي لل�شياحة 
وال��ث��ق��اف��ة ح��م��ل��ة ت�����ش��وق وا���ش��ع��ة، تتيح 
مر�شيد�ص  �شيارة  لربح  الفر�شة  للزوار 
بينز C200 AMG   2019، عند اإنفاق 
200 درهم اإماراتي لدى اأي من املحال 
التجارية يف ديرفيلدز مول. فما عليهم 
�شوى تقدمي و�شل ال�شراء ملن�شة خدمة 
لدخول  م����ول  دي��رف��ي��ل��دز  يف  ال��ع��م��الء 
ال�شحب. ومن جانبه، قال ال�شيد ماثيو 
ريه، مدير اإدارة الأ�شول لدى ديرفيلدز 
مول معلًقا بهذا ال�شدد: “ميكن للزوار 
�شراء  ف��ر���ص  على  للح�شول  ال�شاعني 
رابحة ال�شتمتاع باأكرث من �شتة اأ�شابيع 
الرفيهية  والعرو�ص  اخل�شومات،  من 
واملفاجاآت احل�شرية يف ديرفيلدز مول، 

مع فر�شة ربح �شيارة جديدة كلًيا«. 



يتنكر ب�شخ�شية معاق لختبار موظفيه
ك��ج��زء م��ن جت��رب��ة اج��ت��م��اع��ي��ة غ��ري ع���ادي���ة، ت��ن��ك��ر ع��م��دة مدينة 
�شلوك  لختبار  م�شاعدة،  اإىل  بحاجة  معاق  ب�شخ�شية  مك�شيكي 

املوظفني احلكوميني املحليني ب�شكل مبا�شر. 
اأ�شحاب الإعاقات وغريهم من  ال�شكاوى من  بعد تلقي عدد من 
تلقوها من  التي  املعاملة  ب�شاأن  اجتماعياً،  املحرومني  الأ�شخا�ص 
املخت�شني الجتماعيني، مل يكن كارلو�ص تينا، عمدة كواوتيموك، 
ي�شدق:  من  يعرف  املك�شيك،  يف  ت�شيهواهوا  ولي��ة  يف  بلدة  وه��ي 

ال�شحايا املزعومني اأو املوظفني احلكوميني!
وحلل هذه امل�شكلة، ابتكر تينا خطة لختبار �شلوك الأخ�شائيني 
زي  يف  متنكراً  �شهرين  واأم�شى  بنف�شه،  املحليني  الجتماعيني 
�شخ�ص م��ع��اق ع��ل��ى ك��ر���ش��ي م��ت��ح��رك ب��ح��اج��ة اإىل م�����ش��اع��دة، ثم 
واخلدمات  ال��ع��م��دة،  مكتب  م��ن  ك��ل  يف  العموميني  املوظفني  زار 

الجتماعية.
وارت��دى تينا �شرة �شميكة تغطي وجهه جزئياً، ف�شاًل عن قبعة 
رمادية ونظارات �شوداء و�شمادة على اأذنه الي�شرى تغطي اإ�شابة 
متحرك  كر�شي  يف  الجتماعية  التنمية  مديرية  زار  ثم  مزيفة، 
املعوقني  للمواطنني  يحق  وال��ت��ي  ط��ع��ام جم��ان��ي��ة،  وج��ب��ة  وط��ل��ب 
والفقراء وفقا للقانون احل�شول عليها، ولكن مت جتاهله وتعر�ص 
مكتبه  تينا  زار  املديرية،  ال�شيئة يف  التجربة  وبعد  �شيئة.  ملعاملة 
يكن  مل  اإن��ه  له  قيل  ولكن  البلدية،  رئي�ص  مع  للتحدث  اخلا�ص 
طلب  املدينة،  جمل�ص  اأمني  اإىل  التحدث  طلب  وعندما  موجوداً، 
اأن املوظف لن ي�شل قبل  الردهة، حيث  منه بوقاحة النتظار يف 
ال�شكاوى  ب��اأن  مقتنعاً  تينا  كان  املرحلة،  تلك  ويف  ون�شف.   �شاعة 
ي��خ��رج م��ن كر�شيه  اأن  ف��ق��رر  ي��ربره��ا،  م��ا  يتلقاها لها  ك��ان  ال��ت��ي 
املتحرك ويخلع مالب�ص التنكر، مما ترك املوظفني يف حالة من 

ال�شدمة، بح�شب موقع اأوديتي �شنرال.

تنجب طفلة رغم اإ�شابتها بالعقم 
اأجنبت امراأة اأمريكية طفلتها الأوىل اأخرياً، رغم اإ�شابتها بالعقم 

نتيجة خ�شوعها لعمليتي زراعة كبد. 
ال�شفراوية، خ�شعت هانا روزنفيلدر  القناة  ِبرتق يف  بعد ولدتها 
زراعة  لعمليتي  ك��ول��ورادو،  برومفيلد،  مقاطعة  من  ع��ام��اً(   29(

كبد، اأدتا اإىل اإ�شابتها بالعقم. 
وكانت روزنفيلدر قد اأجرت اأول عملية زراعة للكبد وهي يف �شن 
لالن�شداد مرة  تعر�شت  ال�شفراوية  القناة  لكن  ع�شرة،  اخلام�شة 
للخ�شوع  ال�شابة  ا�شطر  م��ا  والع�شرين،  الثالثة  �شن  يف  اأخ���رى 

لعملية زرع كبد اأخرى. 
وبعد خ�شوعها لعملية الزرع الثانية، اأخربها الأطباء باأن قدرتها 
على الإجناب اأ�شبحت �شعيفة جداً. اإل اأن الأقدار �شاءت اأن حتمل 
الأوىل وهي يف �شن اخلام�شة والع�شرين.  وبعد  ال�شابة بطفلتها 
اأن  دون  الأوىل،  طفلتها  ه��ان��ا  اأجن��ب��ت  احل��م��ل،  م��ن  اأ���ش��ب��وع��اً   37

تتعر�ص لأية اأ�شرار �شحية. 
وقالت ال�شيدة زونفيلدر متحدثة عن جتربتها: “ مل اأتخيل باأنني 
بال�شعادة  اأ�شعر  ال�شحية.  حالتي  ب�شبب  الإجن���اب  م��ن  �شاأمتكن 
ل�شنوات  املر�ص  الأوىل بعد معاناتي مع  الغامرة لإجن��اب طفلتي 

طويلة«
يذكر باأن رتق القناة ال�شفراوية، هو مر�ص ي�شيب الكبد ويت�شبب 
بان�شداد القناة ال�شفراوية، الأمر الذي يوؤدي اإىل ن�شوء ندبات يف 

الكبد، وفق ما اأورد �شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية. 
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حاولت �شعود الطائرة عرب حزام الأمتعة
الناقل  احل��زام  اإىل  بعدما �شعدت  تركي،  داخ��ل مطار  وال�شتغراب،  ال�شخرية  امل�شافرات، حالة من  اإح��دى  اأث��ارت 

لالأمتعة، ظنا منها اأنه �شياأخذها مبا�شرة اإىل الطائرة.
الطائرة، لأول مرة يف حياتها،  لل�شفر على منت  ت�شتعد  امل��راأة كانت  ف��اإن  نيوز”،  “فوك�ص  وبح�شب ما نقل موقع 

وبالتايل، فهي ل تدري ال�شيء الكثري حول اإجراءات املطار.
وعو�ص اأن تقوم امل�شافرة باإيداع الأمتعة لدى مكتب الت�شجيل يف مطار ا�شطنبول، �شعدت اإىل احلزام وهي حتمل 

عدة اأكيا�ص يف يدها، ثم انتظرت مرور حقيبة اأمامها، وعندها، وا�شلت امل�شي، لكنها �شرعان ما �شقطت.
وما اإن اأدرك موظفو مكتب الت�شجيل اإىل ما ح�شل، حتى اأوقفوا احلزام، فيما �شارع عمال يف املطار اإىل م�شاعدة 

امل�شافرة “التائهة«.
امل��راأة كانت على و�شك  اإن  املن�شات الجتماعية، وقال معلقون  امل�شافرة على نطاق وا�شع يف  ت��داول فيديو  وجرى 

ال�شفر يف الق�شم املخ�ش�ص لل�شحن.
يف املقابل، حث معلقون اآخرون على عدم ال�شخرية من املراأة، لأنها مل تكن تعلم �شيئا ب�شاأن ركوب الطائرة.

يف غ�شون ذلك، قال “طرفاء” اإن ال�شفر كان �شيجري على نحو مريح يف املطارات، لو كانت ثمة اأحزمة تقوم بنقل 
الركاب نحو الطائرة دون اأن ي�شطروا اإىل امل�شي مل�شافات طويلة حتى بوابات ال�شعود.
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ينتقمان من قاتل اأمهما داخل املحكمة
يح�شران  كانا  حني  نف�شيهما،  يتمالكا  اأن  اأمريكيان،  اأخ���وان  ي�شتطع  مل 
موؤخرا، جل�شة يف املحكمة، للمتهم الذي تورط يف قتل والدتهما بالر�شا�ص، 

فهجما وانهال عليه �شربا.
الأمريكي  ال�شاب  ف��اإن  الربيطانية،  “مرو”  �شحيفة  نقلت  ما  وبح�شب 
املتهم  اع���رف  بعدما  باحلكم  النطق  جل�شة  يح�شران  ك��ان��ا  و�شقيقته، 

مب�شوؤوليته عن اجلرمية، داخل قاعة يف ولية اأوهايو.
بعدما  املتهم  وال�شراخ، وهما ي�شربان  الهتياج  الأخ��وان حالة من  ودخل 

اأوقعاه اأر�شا، فيما كان عنا�شر ال�شرطة يحاولون اإنهاء الفو�شى.
الأخ��وي��ن، عقب  بتوقيف  ق���رارا  اأ���ش��درت  املحكمة  ف���اإن  امل�����ش��در،  وبح�شب 
من  �شنة   62 يبلغ  ال��ذي  املتهم  على  وهجومها  اجلل�شة  ب��اإرب��اك  ت�شببهما 

العمر.
وكان ابن ال�شحية ي�شيح وهو يتحدى ال�شرطي “اإنه قتل اأمي، نعم قتل 
اأمي التي كانت تعتني بي كما ل يفعل اأحد«. ومن املرتقب اأن يق�شي ال�شاب 
واأخته، ثالثني يوما داخل ال�شجن ب�شبب ما قاما به، اأما حكم املتهم فلم 

ي�شدر بعد، ومن املرجح اأن يراوح بني 23 �شنة واحلب�ص املوؤبد.

مليارات الدولرات من اأجل اأزياء ملرة واحدة
جنيه  مليار   2.7 نحو  �شينفقون  الربيطانيني  اأن  للراأي  ا�شتطالع  اأظهر 
ملرة  �شيردونها  مالب�ص  على  دولر،  مليار   3.3 يعادل  ما  اأي  ا�شرليني، 

واحدة هذا ال�شيف، ثم يقومون برميها.
فاإن  اخل��ريي��ة،  “برونادوز”  موؤ�ش�شة  اأج��رت��ه  ال��ذي  ال�شتطالع  وبح�شب 
ماليني   10 نحو  بينها  من  مالب�ص  �شي�شرون  الربيطانيني  امل�شتهلكني 
رداء خا�ص بحفالت الزفاف، اإ�شافة اإىل مالب�ص اأخرى خم�ش�شة للعطلة، 

لالرتداء “مرة واحدة«.
من  )اأك��رث  ا�شرليني  جنيه  مليون   800 الأوىل  املجموعة  تكلف  وبينما 

مليار دولر(، تبلغ تكلفة املجموعة الثانية نحو 877 مليون دولر.
ال�شواء  بحفالت  خا�شة  مالب�ص  �شراء  على  اأي�شا  الربيطانيون  و�شيقبل 

واملهرجانات وحفالت الرق�ص.
واأرجع ال�شتطالع هذا التبذير اإىل �شعور واحد من كل اأربعة بريطانيني 

باحلرج من ارتداء املالب�ص ذاتها اأكرث من مرة يف املنا�شبات اخلا�شة.
وقالت املوؤ�ش�شة اخلريية اإن هذا ال�شلوك بحاجة اإىل تغيري، متحدثة عن 
من  “اخلطري”  امل�شتوى  اأن  وحم��ذرة  لذلك،  والبيئية  املالية  التداعيات 
�شبكة  نقلت  م��ا  وف��ق  النفايات،  يف  امل��ط��اف  بها  ينتهي  التي  املالب�ص  رم��ي 

نيوز«. “�شكاي 

»ويندوز 10« يتخلى 
عن كلمات املرور

ق���ررت ���ش��رك��ة م��اي��ك��رو���ش��وف��ت، اأن 
كلمات  ع��ن  ك��ام��ل،  ب�شكل  تتخلى 
“ويندوز  الت�شغيل  نظام  يف  امل��رور 
لن  “اخلطوة”  ه��ذه  لكن   ،”10
توؤثر على درجة الأمان، بل �شتزيد 

من حت�شينها، ح�شب ال�شركة.
وبح�شب ما نقل موقع “فورب�ص”، 
�شيكون  املميز  التحديث  ه��ذا  ف��اإن 
“ويندوز  ن��ظ��ام  مل�����ش��رك��ي  م��ت��اح��ا 
اأوىل،  م��رح��ل��ة  خ���الل  اإن�شايدر”، 
دون  ح�شاباتهم  اإىل  يدخلوا  حتى 

اإدخال اأي كلمة املرور.
وع���������دت  ��������ش�������اب�������ق،  وق������������ت  ويف 
م��اي��ك��رو���ش��وف��ت م���ا ي���ق���ارب 800 
ي�شتخدمون  ����ش���خ�������ص  م���ل���ي���ون 
و�شيك  بانتقال   ،”10 “ويندوز 
م����رور،  ك��ل��م��ات  ب�����دون  ع����امل  اإىل 
وهذا الأمر اأ�شبح واقعا يف الوقت 
يوليو  م��ن  ال��ع��ا���ش��ر  احل����ايل. ويف 
اأن  ت��ق��اري��ر تقنية  اجل����اري، ذك���رت 
ه����ذه امل���ي���زة ���ش��ت��ك��ون ح���ك���را على 
ع��دد حم��دود م��ن امل�شتخدمني يف 
البداية، اأما امل�شتخدمون العاديون 
اأن ينتظروا بع�ص الوقت،  فعليهم 
ورمبا ي�شبح الأمر متاحا لهم بعد 

اأ�شبوع فقط.
لكن ه��ذه اخل��ط��وة م��ا زال���ت تثري 
ويت�شاءل  ال��ف�����ش��ول،  م��ن  ال��ك��ث��ري 
البديلة  ال���ط���رق  ح����ول  ال��ب��ع�����ص 
مايكرو�شوفت  ح�����ش��اب��ات  حل��م��اي��ة 
م�����ا دام�������ت ال�������ش���رك���ة ق�����د ق�����ررت 
ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ال��ك��ل��م��ات امل���روري���ة، 
اأن  ه��و  فورب�ص،  بح�شب  واجل���واب 
التحقق  �شتعتمد خطوات  ال�شركة 
الع�شرية مثل خا�شية التعرف عن 
طريق الوجه اأو ب�شمة الأ�شبع اأو 

.PIN الرمز

وفاة النجمة �شتيفاين 
نيزنيك عن عمر 52 عامًا

عن  نيزنيك   اجل��م��ي��ل��ة  �شتيفاين  امل��م��ث��ل��ة  ت��وف��ي��ت 
اأع��ل��ن��ت��ه �شحيفة   ع��م��ر ي��ن��اه��ز 52 ع���اًم���ا. وف��ق��ا مل��ا 

“فاريتي«.
متوقع  غ��ري  ب�شكل  ج��اءت  نيزنيك  �شتيفاين  وف��اة 
 ، اإن�شينو  23 من �شهر حزيران يونيو يف  وذل��ك يف 

كاليفورنيا.
فيني  نينا  دور  لعب  يف  ب��دوره��ا  �شتيفاين  ا�شتهرت 
امل�شل�شل�ص  يف  ب�����راون  ل��ع��ائ��ل��ة  اجل��م��ي��ل��ة  اجل�����ارة   ،

.Everwood الأمريكي
و   Diagnosis Murder يف  ����ش���ارك���ت  ك���م���ا 
 Dr. Quinn: و   Star Trek: Enterprise
و   NCIS، Lost و   Medicine Woman

.Grey‘s Anatomy
التطوعي  العمل  يف  وق��ًت��ا  ��ا  اأي�����شً �شتيفاين  ق�شت 
وك���ان���ت ن��ا���ش��ط��ة يف م��ن��ظ��م��ات اجل�����وع والأط����ف����ال 

ومنظمات اإنقاذ احليوانات.

يعود اإىل احلياة اأثناء مرا�شم اإحراق جثته      
عاد هندي اإىل احلياة، عندما كانت اأ�شرته ت�شتعد ملرا�شم 
املا�شي،  دفنه.  ودخل غاندام كريان يف غيبوبة الأ�شبوع 
بعد التهاب يف الكبد، واأخرب الأطباء اأ�شرته اأنه �شيبقى يف 

�شبات، دون فر�شة للنجاة.
كانت  عندما  ابنها،  عيني  يف  بالدموع  وال��دت��ه  وفوجئت 
تلفه ا�شتعداداً حلرق جثته. ف�شارعت اإىل تنبيه اأقربائها، 

الذين ات�شلوا على الفور بطبيب حملي.
ينب�ص  ي���زال  ل  قلبه  اأن  ك���ريان  وال���دة  الطبيب  واأخ���رب 

باحلياة، ح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وبعد ثالثة اأيام من عودته اإىل احلياة، بداأ كريان يتعافى 
ب�شكل جيد، واأ�شبح قادراً على احلديث من جديد، لكنه 

ل يزال يخ�شع للعالج باإ�شراف الأطباء.

�شركة تدفع لك 7 اآلف دولر لتناول اأطعمة غري �شحية
عن  الفيتامينات  اإن��ت��اج  جم���ال  يف  تعمل  ���ش��رك��ة  تبحث 
جم��م��وع��ة م��ن امل��وظ��ف��ني ال��راغ��ب��ني ب��ت��ن��اول ك��م��ي��ة من 
الأطعمة غري ال�شحية مقابل راتب �شهري ي�شل اإىل 7 

اآلف دولر.
واإذا كنت ترغب باحل�شول على هذا الراتب املجزي، ما 
عليك �شوى ال�شتمرار يف تناول الوجبات غري ال�شحية 

ملدة �شهر كامل مع الفيتامينات.
هناك  اختيارهم،  يتم  ال��ذي��ن  لالأ�شخا�ص  القائمة  ويف 
اأ�شياء مثل اخلبز الأبي�ص والبي�ص واملعكرونة والدجاج 
والأرز، على الرغم من وجود خبري تغذية وطبيب موؤهل 

للتاأكد من احل�شول على ما يكفي من املواد الغذائية.
18 ع���ام���اً، واأن ل  امل��ت��ق��دم ع��ن  ي��ق��ل ع��م��ر  اأن  ي��ج��ب  ول 
يعاين من اأي م�شاكل �شحية، ول يخ�شع لأي �شكل من 
اأ�شكال العالج الطبي، بالإ�شافة اإىل اأنه ل يعاين من اأي 

ح�شا�شية جتاه الأدوية.
وحتر�ص ماركة الفيتامينات فيل على الإ�شارة اإىل اأنها ل 
ترغب يف ت�شجيع ا�شتبدال نظام غذائي �شحي مبكمالت 
الذين  الأ���ش��خ��ا���ص  ف��ق��ط  ال�شبب  ول��ه��ذا  الفيتامينات، 

يتناولون نظاماً غذائياً �شيئاً �شيتم اأخذهم يف العتبار.
العنا�شر  م�شتويات  باختبار  ذلك  بعد  ال�شركة  و�شتقوم 
الغذائية للمتقدمني الثالثة الناجحني قبل وبعد ق�شاء 

�شهر يف جتربة الفيتامينات، ملعرفة تاأثري ذلك عليهم.

40 دولرا يف ال�شاعة مقابل الت�شوق 
اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ن وظ��ي��ف��ة مم��ي��زة تقدم 
دولر(   42( ا�شرليني  جنيه   30 املحتملني  للموظفني 

مقابل البحث عن العنا�شر الف�شية النادرة. 
املتحدة،  اململكة  عموم  يف  ال�شفر  الناجح  املوظف  وعلى 
ال�شيارات  تقدمها  ال��ت��ي  الت�شوق  ع��رو���ص  ع��ن  والبحث 

املتنقلة وتبيع التحف والأدوات القدمية.
وبالإ�شافة اإىل الراتب الثابت، �شيح�شل املوظف على 20 
%  عمولة من مبيعات التحف النادرة التي و�شتقدم له 

ال�شركة 2000 جنيه ا�شراليني )3400 دولر(.
بالتحف والأواين  اأن يكوت �شغوفاً  الناجح  املر�شح  وعلى 
القّيمة منها.  على معرفة  وق��ادراً  واملجوهرات،  الف�شية 
والأهم من ذلك اأن يكون م�شاوماً ماهراً، للح�شول على 

اأدنى �شعر ممكن للتحف. �شورة للباندا العمالقة تاأكل الفواكه يف حديقة حيوان مو�شكو و�شط العا�شمة الرو�شية.  ا ف ب

�شياح يتوافدون 
لبحرية رو�شية »�شامة«

نفايات �شناعية  اأ�شبح موقع مكب 
بحريته  ت�������ش���ب���ه  �����ش����ي����ب����ريي����ا،  يف 
اإ���ش��ت��وائ��ي��ة، نقطة  ال��ف��ريوزي��ة جنة 
“اإن�شتغرام”  مل�����ش��ت��خ��دم��ي  ج����ذب 
الذين يخاطرون بحياتهم يف املياه 
“�شيلفي”  �شور  للتقاط  ال�شامة، 
واإب�������ه�������ار م���ت���اب���ع���ي���ه���م. وي����ت����واف����د 
ك����ث����ريون م��ن��ه��م ع���ار����ش���ات اأزي������اء 
حمطة  رم������اد  ت���ف���ري���غ  م���وق���ع  اإىل 
والذي  نوفو�شيرب�شك  يف  للطاقة 
املحلية”،  امل��ال��دي��ف  ب�”جزر  يلقب 
ل�شورهم،  كخلفية  لي�شتخدموه 
ي�شريحون  ك��اأن��ه��م  م��ت��م��و���ش��ع��ني 
اإج������ازة يف تلك  خ����الل مت�����ش��ي��ت��ه��م 
“�شايبرييان  �شركة  وتقول  اجل��زر. 
جينرييتينغ كومباين” التي متلك 
الزاهية  البحرية  األ���وان  اإن  امل��وق��ع، 
اأكا�شيد الكال�شيوم، وهي  اإىل  تعزى 
مواد م�شرة للب�شر. ورغم الإ�شارات 
ال�شركة،  ن�شرتها  التي  التحذيرية 
يتهافتون  زال���وا  م��ا  امل�شورين  ف��اإن 
عدد  اأك��رب  على  ليح�شلوا  للموقع 

من عالمات الإعجاب.
ونقلت “فران�ص بر�ص” عن األيك�شي 
�شريينكوف، الذي ح�شلت �شورة له 
على وحيد القرن على 400 اإعجاب 
لألتقط  هناك  اإىل  “ذهبت  ق��ول��ه: 
اإىل  تفتقر  مدينتنا  جميلة.  �شورة 
اأنه  واأو���ش��ح  اخل�����ش��راء«.  امل�شاحات 
مل ي��ك��ن ه��ن��اك ع��ن��ا���ش��ر اأم����ن، واأن 
الأ�شخا�ص  خ�شو�شا  يجذب  املكان 
خالل عطلة نهاية الأ�شبوع. وت�شري 
ال�شركة يف موقعها الإلكروين اإىل 
ولي�شت  �شناعية  ه��ي  “املنطقة  اأن 
اأو حديقة مائية”  حممية طبيعية 
حم�����ذرة م���ن ال����ن����زول يف امل���ي���اه اأو 

ا�شتخدامها لري النبات.

»الأ�شد امللك« يلقى ا�شتقبال خميبا لاآمال
ج���اء ا���ش��ت��ق��ب��ال ال��ن�����ش��خ��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي طال 
انتظارها من فيلم الر�شوم املتحركة الكال�شيكي 
“الأ�شد امللك” )ذا ليون كينغ( فاترا على غري 
ب�شريا  باأنه مبهر  النقاد  بينما و�شفه  املتوقع، 
لكنه غري ممتع يف طريقة تطويره لل�شخ�شيات 

واحلبكة.
�شل�شلة  يف  الأح����دث  وه��و  الفيلم،  وي�شتعر�ص 
لأفالم  دي���زين  تنتجها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الن�شخ 
متطورة  تقنيات  املحبوبة،  املتحركة  ال��ر���ش��وم 
احلية  واحلركة  الفرا�شي  الواقع  بني  متزج 
وال�شور الرقمية لإ�شفاء طابع �شديد الواقعية 

على احليوانات والبيئة الأفريقية للفيلم.
بوجه  الفيلم  و�شفت  املبكرة  النقاد  اآراء  لكن 
اإق��رار معظمهم  باأنه خميب لالآمال، رغم  عام 
باأنه �شيبلي بالء ح�شنا يف �شباك التذاكر حيث 
يتوقع بع�ص املحللني اأن يحقق اإيرادات يف اأول 

مليون   150 اإىل  ت�شل  اأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  عطلة 
ال�شمالية  اأمريكا  يبداأ عر�شه يف  دولر عندما 

يوم 19 يوليو متوز.
وكتب تود مكارثي من جملة هوليوود ريبوتر 
غري ممتع وخ��ال من املجازفة  هنا  �شيء  “كل 
وحم�شوب بدقة بحيث يبدو مب�شطا. ل توجد 

مفاجاأة واحدة على مدار �شاعتني«.
ودونالد  بيون�شيه  بطولة  اجل��دي��دة  والن�شخة 
غلوفر يف دوري نال و�شيمبا. وهي اإعادة لقطة 
الذي  املتحركة  الر�شوم  لفيلم  تقريبا  بلقطة 
1994 مبا يف ذلك احلوار الأ�شلي  �شدر عام 

للفيلم واأغانيه ال�شهرية.
وي���ت�������ش���اءل ال���ن���اق���د ب��ي��ر دي������ربوغ م���ن جملة 
ملاذا   .. وه��و  ���ش��وؤال حتميا  ه��ذا  “يثري  فارايتي 
كلفتم اأنف�شكم عناء القيام بذلك؟ .... الإجابة 

عن ذلك هي الدولرات«.

ماجدة الرومي تن�شد الأمن وال�شام للبنان 
الرومي  ماجدة  املطربة  �شخرت  ال�شجي  و�شوتها  لوطنها  واإخال�شها  املعهود  ب�شدقها 
حفلها يف مهرجانات جونية الدولية اأم�ص الأول لإطالق نداء �شالم وحمبة وت�شالح اإىل 
كل اللبنانيني ويف مقدمتهم امل�شوؤولني يف اأرفع املنا�شب. ومن فوق امل�شرح خاطبت الرئي�ص 
للحفل  الآلف  منهم  ح�شر  الذين  وطنها  اأبناء  وخم��اوف  باأوجاع  عون  مي�شال  اللبناين 
قائلة “اأنا مثل كل هوؤلء النا�ص عندي �شرخة واأود اأن اأقول لفخامة الرئي�ص، متوجعني 
نحن من ال�شجالت التي حت�شل بو�شائل الإعالم، من التقاتل، هذا الذي يحرق قلوبنا، 
بح�ص كاأننا نعي�ص ببيت الخوة فيه بيتقاتلوا .. الخوة الأعداء �شرنا«. واأعقبت حديثها 
الأحرار  اأت�شمع  الرئي�ص  “�شيدي  التي تقول يف مقطع منها  الرئي�ص(  باأغنية )�شيدي 
ع��ادوا يحلمون/ من  ما  الليل  اأطفالنا يف  ُيقتلون؟  ال�شهداء  اأمرتني  ي�شاألون؟  حني 
ينقذ الأحالم حني ينع�شون؟«. ورافق الأغنية لوحات راق�شة يف خلفية امل�شرح تظهر 
حالت العنف وال�شراع بطريقة فنية واإ�شاءة تواكب اللحن والرق�ص وال�شوت. وقد 
افتتحت الرومي حفلها يف مهرجانات جونية الدولية التي تقام �شنويا عند خليج 
ي�شاألوين  ال�شهرية )عم  باأغنيتها  ب�شمال بريوت  الواقعة  ال�شاحلية  مدينة جونية 
عليك النا�ص( قبل اأن توجه التحية اإىل ال�شعب اللبناين قائلة “اأنتم �شعب عظيم 

ول اأحد ا�شتطاع اأن يتحمل ما حتملتموه، اأنتم ما بخلتم بالروح«.


