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يف �حلديدة من بينهم 94 �ألف  ميني  �ألف   132.6
طفل ي�ستفيدون من �مل�ساعد�ت �لإمار�تية �لإن�سانية

•• احلديدة-وام:

تواكب دولة الإمارات عرب ذراعها الإن�ساين الهالل الأحمر عمليات 
ال�ساحل  امل��م��ت��دة ع��ل��ى  ال��ت��اب��ع��ة ملحافظة احل��دي��دة  امل��ن��اط��ق  حت��ري��ر 
الغربي لليمن باملزيد من امل�ساعدات الإن�سانية الأ�سا�سية وال�سرورية 
امل�سوؤولية  �سمن  وذل���ك  واخل��دم��ي��ة  التنموية  امل�����س��روع��ات  وتنفيذ 
قدراته  وتعزيز  ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  جت��اه  ل��الإم��ارات  الإن�سانية 
ملواجهة الظروف الإن�سانية ال�سعبة التي مير بها جراء ما اقرتفته 
وا�ستخدامها  اتباعها  و  لإي���ران  املوالية  احلوثي  ميلي�سيات  اأي���ادي 
ل�سالح التجويع والتخويف بحق املواطنني اليمنيني وح�سارهم دون 
اأو رحمة. فقد قدمت دولة الإم��ارات منذ ال�20 من يونيو  اإن�سانية 
املا�سي حتى ال�18من يوليو اجلاري 18.943 �سلة غذائية اإ�سافة 
اإىل 432 �سندوق مياه معدنية بهدف احلفاظ على ال�سحة العامة 
لل�سرب موزعة  ال�ساحلة  املياه غري  ت�سببها  قد  اأمرا�ض  اأي��ة  منع  و 
على 27 مديرية ومنطقة يف احلديدة .                             )التفا�سيل 

�ض5(

»�لهالل« يغيث �أهايل قرى مينية تقع 
على خطوط �لتما�س مع ملي�سيا �حلوثي

•• حلج - وام:

ال��و���س��ول مب�ساعداته  ال��ه��الل الأح���م���ر الم���ارات���ي يف  جن��ح ف��ري��ق 
الواقع  اليمنية  ال�ساحي مبديرية كر�ض  اأهايل مركز  الغذائية اىل 
التابعة لإي��ران املتمركزة  على خطوط التما�ض مع ملي�سيا احلوثي 

على بعد 5 كيلومرتات من قرى املركز على جبل احلمام.
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�سي جني بينغ: الإمارات يف ظل قيادتها �ستحقق املزيد من التقدم والرخاء 

حممد بن ز�يد يف ود�ع �لرئي�س �ل�سيني لدى مغادرته �لبالد
•• اأبوظبي-وام:

غ���ادر ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����ض ���س��ي جني 
ال�سني  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  ب��ي��ن��غ 
ال�������س���ع���ب���ي���ة ال�������س���دي���ق���ة ال����ب����الد 
للدولة  ر�سمية  زي����ارة  ب��ع��د  ام�����ض 

ا�ستغرقت ثالثة اأيام.
لدى   - ف��خ��ام��ت��ه  وداع  يف  وك�����ان 
م����غ����ادرت����ه م����ط����ار ال����رئ����ا�����س����ة يف 
�ساحب   - اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���س��م��ة 
اآل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
ال�سيني  الرئي�ض  فخامة  واأع��رب 
عن �سعادته بزيارة دولة المارات 
ان  “اأود  ..وق���ال  املتحدة  العربية 
اأقول لكم ان لقاءنا بالم�ض ترك 
 .. ذه��ن��ي  يف  ج��دا  عميقا  انطباعا 
�ساهمت  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ه���ذه  ال���زي���ارة 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
كذلك ال�سداقة ال�سخ�سية بيننا ، 
واأدرك ان المارات يف ظل قيادتها 
�ستحقق املزيد من التقدم والرخاء 
، ال�سني ك�سريك ا�سرتاتيجي مع 
�ستبذل جهودا م�سرتكة  المارات 
لتحقيق امل�سالح املتبادلة و�سنبقى 

على توا�سل«. )التفا�سيل �ض2(
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حممد بن زايد يف وداع الرئي�ض ال�سيني وال�سيدة حرمه لدى مغادرتهما البالد   )وام(

قوات ال�سرعية اليمنية توا�سل تقدمها يف مديرية باقم 

عودة 13 من �جلرحى �ليمنيني 
يف  عالج  رحلة  بعد  عدن  �إىل 
�لإم���ار�ت نفقة  على  �لهند 

•• عدن-وام:

 13 ام�������ض  ع�����دن  اإىل  ع�����اد 
ب���ع���د رحلة  ج���ري���ح���ا مي��ن��ي��ا 
الهند  م�ست�سفيات  يف  ع��الج 
نفقة  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ج��اح  تكللت 
وباإ�سراف  الإم��������ارات  دول�����ة 
ه����ي����ئ����ة ال������ه������الل الأح�����م�����ر 
تنفيذا  وذل������ك  الإم������ارات������ي 
الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات 

للدولة.
العائدون  اجل���رح���ى  وث��م��ن 
وم������راف������ق������وه������م ال����وق����ف����ة 
الإم����ارات  ل��دول��ة  الإن�سانية 
قدمته  وم�����ا  ج��ان��ب��ه��م  اإىل 
وم�ساندة يف  �سخي  دع��م  من 
هذه الظروف الع�سيبة التي 
ميرون بها.. موجهني اأ�سمى 
اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�سكر  اآي����ات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
اهلل” الذي  “حفظه  الدولة 
الكرمية  ت��وج��ي��ه��ات��ه  تعك�ض 
اه����ت����م����ام الإم������������ارات ق���ي���ادة 
بال�سعب  و���س��ع��ب��ا  وح��ك��وم��ة 

اليمني.
�سكرهم  ع������ن  واأع���������رب���������وا 
الهالل  ل��ه��ي��ئ��ة  وت��ق��دي��ره��م 

الأحمر الإماراتي

ق�سف حوثي ي�ستهدف املدنيني بالتحيتا

�جلي�س �ليمني يقرتب من مركز مديرية باقم يف �سعدة
م�سر ترف�ض قانون »القومية« الإ�سرائيلي

ق�سف �إ�سر�ئيلي جديد يك�سر »هدنة غزة«
•• غزة-القاهرة-وكاالت:

اأع���رب���ت م�����س��ر، ام�����ض ع��ن رف�����س��ه��ا ل��ق��ان��ون الدولة 
اإ�سرائيل  اأق��رت��ه  ال���ذي  ال��ي��ه��ودي،  لل�سعب  القومية 
تقرير  حق  وحدهم  اليهود  ومينح  املا�سي،  الأ�سبوع 

امل�سري فيها.
على  مبوقعها  ن�سر  بيان  يف  اخلارجية،  وزارة  وقالت 
التي  لتداعياته  القانون  اإن م�سر ترف�ض  الإنرتنت، 
تكر�ض مفهوم الحتالل والف�سل العن�سري وتقو�ض 
عادل  حل  اإىل  والو�سول  ال�سالم  حتقيق  فر�ض  من 

و�سامل للق�سية الفل�سطينية«. 
اآثار  على  اأي�سا  ينطوي  القانون  اأن  البيان  واأ���س��اف 
حمتملة على حق العودة لالجئني الفل�سطينيني، وهو 

حق ثابت ن�ست عليه مقررات ال�سرعية الدولية«. 
ام�ض  الإ�سرائيلي،  الإح��ت��الل  جي�ض  ق�سف  ميدانياً، 
ال�سبت، موقعا يف غزة، يف خطوة ك�سرت اتفاق التهدئة 
اأبيب  وتل  الفل�سطينية  الف�سائل  اإليه  تو�سلت  الذي 
الت�سعيد  ل��وق��ف  امل��ت��ح��دة،  والأمم  م�سر  ب��وا���س��ط��ة 

الع�سكري الذي �سهده القطاع، اجلمعة.
ا�ستهدف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الق�سف  اأن  مرا�سلنا  واأورد 
اإنه  اأب��ي��ب  ت��ل  قالت  م��ا  ردا على  غ��زة،  �سمايل  موقعا 
ان��دلع حريق يف  اإىل  اأدى  القطاع  بالون من  اإط��الق 

م�ستوطنة ناحل عوز املحاذية.
ويف وقت �سابق ال�سبت، اأطلق اجلي�ض قذائف مدفعية 
على نقطة ر�سد ع�سكرية قبالة ال�سياج الأمني �سرقي 

غزة دون ت�سجيل اإ�سابات.

•• اليمن-وكاالت:

من  مب�ساندة  اليمني،  اجلي�ض  ب��ات 
اليمن،  ال�����س��رع��ي��ة يف  دع���م  حت��ال��ف 
م�����ن دخ�������ول مركز  م���ق���رب���ة  ع���ل���ى 

مديرية باقم يف حمافظة �سعدة.
قائد  يا�سر احل��ارث��ي،  العميد  واأك��د 
اجلي�ض  يف  خا�سة”   102 “اللواء 
“اجلي�ض  اأن  ل�”احلدث”،  اليمني 
ي���ط���وق م���رك���ز م���دي���ري���ة ب���اق���م من 
لنهاية  ي��ت��ب��َق  امل���ح���اور، ومل  ج��م��ي��ع 
انطلقت  ال���ت���ي  الثقب”  “عملية 

الأ�سبوع املا�سي �سوى القليل«.
“تبقى  اأن����ه  اإىل  احل���ارث���ي  واأ�����س����ار 
ب�سعة اأمتار ويتمكن اجلي�ض اليمني 

من دخول مركز املديرية«.
“احلوثيني  اأن  احل����ارث����ي  واأك�������د 
يعي�سون حالة انك�سار، كما ا�ستنفار 
يدفعون  جعلهم  م��ا  �سفوفهم،  يف 
بهم  املغرر  الأط��ف��ال  من  مبجاميع 

اإىل جبهات املعارك«.
اجلي�ض  ا�ستكمل  مت�سل،  �سياق  يف 
التحالف،  ب��ق��وات  م�سنودا  اليمني 
ا���س��ت��ع��ادة وت��اأم��ني ع���دد م��ن املواقع 

�لباك�ستانية  �لأم���ن  ق��و�ت 
د�ع�����س  ق���ادة  �أح���د  تقتل 

•• ا�سالم اأباد-وام:

ق���ت���ل���ت ق��������وات ح����ر�����ض احل�������دود 
اهلل  ه��داي��ت  امل��دع��و  الباك�ستانية 
حمافظة  يف  داع�����ض  تنظيم  قائد 
جنوبي  بلو�س�ستان  باقليم  ق��الت 
ب��اك�����س��ت��ان وامل��ت��ه��م بتدبري  غ���رب 
الهجوم النتحاري الذي ا�ستهدف 
اأح��د زع��م��اء حزب  ���س��راج ري�ساين 
اأث���ن���اء حملته  ال��ب��ل��و���س��ي  ع���وام���ي 
م�ستوجن  حمافظة  يف  النتخابية 
اأ���س��ف��ر ع���ن مقتله  ب��الإق��ل��ي��م م���ا 
وا�سابة  اآخ��ري��ن  �سخ�سا  و149 

الع�سرات بجراح.

قد  التحيتا،  يف  ال�سكنية  للمناطق 
جريحا،  و40  ق��ت��ل��ى   10 ب��ل��غ��ت 

معظمهم ن�ساء واأطفال. 
ووف��ق��ا ل����ذات امل�����س��ادر، ف��ق��د اأحلق 
اأي�سا دمارا ببع�ض املنازل،  الق�سف 
النقالبيون  ك��ّث��ف  اأن  ب��ع��د  وذل����ك 
من ق�سفهم للتحيتا عقب طردهم 

منها.
حمافظة  ���س��م��ايل  ب��اق��م  جبهة  ويف 
ع�سكرية  م�����س��ادر  ذك�����رت  ���س��ع��دة، 
اليمني  ال��وط��ن��ي  اجلي�ض  ق���وات  اأن 
متكنت من حترير وتاأمني عدد من 
مركز  غ��رب  ال�سرتاتيجية  امل��واق��ع 
املديرية، التي تعد معقل امليلي�سيات 

احلوثية الإيرانية.
وجنحت القوات من اإف�سال حماولة 
مواقع  اإىل  احلوثي  مللي�سيات  ت�سلل 
املديرية،  م��رك��ز  غ��رب��ي  ع�����س��ك��ري��ة 
ون���ف���ذت ه��ج��وم��ا م��ع��اك�����س��ا متكنت 
خ��الل��ه م���ن حت��ري��ر م���ا ت��ب��ق��ى من 
ال���ت���ب���اب ال��ب��ي�����ض وم����واق����ع اأخ����رى 
املطلة  احل���دي���د  لأب�������واب  حم���اذي���ة 
على مركز مديرية باقم من اجلهة 

الغربية.

ال�سرتاتيجية غرب مركز مديرية 
ب��اق��م ���س��م��ال ���س��ع��دة، ب��ع��د معارك 

عنيفة مع ميلي�سيات احلوثي.
ق����وات  اإن  ع�������س���ك���ري  ق����ائ����د  وق�������ال 
بالتحالف  م�سنودة  والأمن  اجلي�ض 
اإف�����س��ال حم��اول��ة ت�سلل  متكنت م��ن 
ع�سكرية  م��واق��ع  اإىل  للميلي�سيات 
م�سرياً  باقم،  مديرية  مركز  غربي 

اإىل اأن اجلي�ض نفذ هجوماً معاك�ساً 
متكن خالله من ا�ستعادة ال�سيطرة 
البي�ض  ال��ت��ب��اب  م��ن  تبقى  م��ا  على 
وم����واق����َع اأخ�����رى حم���اذي���ة لأب����واب 
مديرية  مركز  على  املطلة  احلديد 
واأو�سح  الغربية.  اجلهة  م��ن  باقم 
امل�سدر اأن امليلي�سيات تكّبدت خ�سائر 

ب�سرية ومادية كبرية.

احلوثي  ميلي�سيات  وت��وا���س��ل  ه��ذا 
الإيرانية ا�ستهداف املناطق ال�سكنية 
يف مدينة التحيتا جنوبي حمافظة 
اأوقع  حيث  اليمن،  غربي  احلديدة 
املا�سيني  ال��ي��وم��ني  خ��الل  ق�سفها 

قتلى وجرحى يف �سفوف املدنيني.
ح�سيلة  اأن  طبية   م�سادر  واأك���دت 
احلوثي  ميلي�سيات  ق�سف  �سحايا 

اأول عملية »اإن�سانية« بني دولة غربية ورو�سيا يف �سوريا

�إجالء �لقنيطرة.. و�سول 2800 مقاتل ومدين �إىل حماة
•• عوا�سم-وكاالت:

بيان  ورو����س���ي���ا يف  ف��رن�����س��ا  اأع���ل���ن���ت 
اأنهما  الإل���ي���زي���ه  ن�����س��ره  م�����س��رتك 
اإن�سانية  م�ساعدات  �سوياً  �ستقّدمان 
اإىل الغوطة ال�سرقية التي ا�ستعادها 

النظام ال�سوري، يف اأبريل املا�سي.
وه��ب��ط��ت ط��ائ��رة ���س��ح��ن رو���س��ي��ة يف 
لتحميل  فرن�سا(  )و���س��ط  ���س��ات��ورو 
املعدات الطبية واملواد  50 طناً من 

الأ�سا�سية قّدمتها فرن�سا.
امل�سرتك  بيانهما  يف  البلدان  وق��ال 
اإنه يف اإطار القرار 2401 ال�سادر 
عن جمل�ض الأمن الدويل، فاإن هذا 
اأف�سل  و���س��ول  اإىل  يهدف  امل�سروع 

للم�ساعدات اإىل ال�سكان املدنيني«.
الدولة  ا�ستاأجرتها  التي  والطائرة 
الرو�سية �ستقلع من �ساتورو باجتاه 
قاعدة حميميم اجلوية الرو�سية يف 

غرب �سوريا.
امل�سرتكة  الإن�سانية  العملية  وه��ذه 
هي الأوىل بني دولة غربية ورو�سيا 
ال���ت���ي ت���دع���م ن���ظ���ام ب�������س���ار الأ����س���د 

ع�سكرياً منذ 2015.
توزيع  ي����ب����داأ  اأن  امل���ف���رت����ض  وم�����ن 

مكتب  ب��اإ���س��راف  ال�سبت  امل�ساعدات 
ال�سوؤون  لتن�سيق  امل��ت��ح��دة  الأمم 

الإن�سانية )اأو�سا(.
اىل ذلك، و�سل مئات من املقاتلني 
وامل���دن���ي���ني ال����ذي����ن مت اإج����الوؤه����م 
جنوب  يف  القنيطرة  حمافظة  م��ن 
اإىل الأرا����س���ي التي  ���س��وري��ا، ام�����ض، 
يف  املعار�سة  ف�سائل  عليها  ت�سيطر 

�سمال غرب �سوريا.
وج����اء اإج����الء ه����وؤلء م��ن حمافظ 
الذي  للجولن  املحاذية  القنيطرة 
اتفاق  اإ����س���رائ���ي���ل، مب��وج��ب  حت��ت��ل��ه 

النظام  ح��ل��ي��ف��ة  رو����س���ي���ا  اأب���رم���ت���ه 
املعار�سة يف  الف�سائل  ال�سوري، مع 

املنطقة.
ا�ست�سالم  ع���ل���ى  الت����ف����اق  وي���ن�������ض 
الف�سائل عملياً مقابل وقف املعارك 
ال�سوري  ال���ن���ظ���ام  ج��ي�����ض  وع�������ودة 
ال��ت��ي ك���ان ف��ي��ه��ا قبل  ال��ن��ق��اط  اإىل 

.2011
ال�������س���وري حلقوق  امل��ر���س��د  وق�����ال 
التي  الأوىل  ال��دف��ع��ة  اإن  الإن�����س��ان 
تنقل 2800 �سخ�ض من مقاتلني 
ومدنيني و�سلت �سباحاً اإىل معرب 

“تو��سل”  ح�سابات  �لبحرين: 
قطرية لتعكري عالقاتنا بال�سعودية

•• املنامة-وكاالت:

البحرينية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
ح�سابات  م�����ن  ع������دد  ر�����س����د  ع�����ن 
الوهمية  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
بق�سد  اإدارتها من قطر  تتم  التي 
اخلا�سة  ل���ل���ع���الق���ات  الإ��������س�������اءة 
البحرين  مم��ل��ك��ة  ب���ني  وامل��ت��م��ي��زة 

واململكة العربية ال�سعودية.
وك�سفت وزارة الداخلية البحرينية 
ا�ستهداف  وج������ود  ر����س���ده���ا  ع����ن 
البحرين  ململكة  وم��وج��ه  ممنهج 
العامة  مب�����س��احل��ه��ا  ل����الإ�����س����رار 
وحماولة التاأثري على الراأي العام؛ 
وذلك من خالل عدة ق�سايا منها 
مو�سوع التجني�ض، بق�سد الإ�ساءة 
بني  واملتميزة  اخلا�سة  للعالقات 
العربية  واململكة  البحرين  مملكة 
ال�سعودية والتاأثري على اقت�سادها 
من خالل ن�سر معلومات مغلوطة 
الوهمية  احل�سابات  من  عدد  عرب 
اإدارت��ه��ا م��ن دول��ة قطر،  التي تتم 
وك��ذل��ك م��ن ق��ب��ل ع��ن��ا���س��ر هاربة 
وم���ط���ل���وب���ة ل���ل���ع���دال���ة، ح�����س��ب ما 

اأوردته وكالة الأنباء البحرينية.

�إي��ر�ن��ي��ًا  جنديًا   15 مقتل 
�لعر�ق ح��دود  ق��رب  بهجوم 

•• بغداد-وكاالت:

ك���رد����س���ت���اين، ام�ض  اأع���ل���ن ح����زب 
تابعا  م�سلحا  ف�سيال  اأن  ال�سبت، 
له، هاجم مع�سكرا للحر�ض الثوري 
ق����رب ب���ل���دة م����ري����وان الإي���ران���ي���ة 
العراقية،  احل����دود  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة 
من  عن�سرا   15 قتل  من  ومتكن 

احلر�ض واإ�سابة 5 اآخرين.
“احلياة احلرة  بيان حلزب  وذك��ر 
العملية،  تنفيذ  اأن  الكرد�ستاين” 
جاءت  اجلمعة  م�ساء  وقعت  التي 
كوادر من احلزب   4 لدماء  “ثاأرا 
الإيرانية  امل���خ���اب���رات  اغ��ت��ال��ت��ه��م 
العراق  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  داخ����ل 
اإقبال مرادي،  بينهم  موؤخرا، من 
اأي��ام يف بلدة   3 الذين اغتيل قبل 

بنجوين مبحافظة ال�سليمانية«.
وب��ح�����س��ب امل�����س��ادر، ف���اإن م��ن نفذ 
اإنها  اإي�����ران  ق��ال��ت  ال��ت��ي  العملية 
عن�سرا   11 م��ق��ت��ل  ع��ن  اأ���س��ف��رت 
م�����ن احل�����ر������ض ال�����ث�����وري وق������وات 
“وحدات  هي  )البا�سيج(  التعبئة 
اجلناح  كرد�ستان”  �سرق  حماية 
احلرة  “احلياة  حل��زب  الع�سكري 
الكرد�ستاين” املعروف اخت�سارا ب� 

“بيجاك«.

ترامب لي�ض مهرجا ول انعزاليا:
مرحًبا بكم يف �لعامل �جلديد لتو�زن �لقوى!

•• الفجر - بيري ها�سكي – ترجمة خرية ال�سيباين

التاأمل، والنظر  ماذا لو كان علينا، لكي نفهم ظاهرة ترامب، تو�سيع زاوية 
اىل جممل حالة العامل، ولي�ض فقط اىل نف�سية رئي�ض الوليات املتحدة ... 
ميكن اأن ننده�ض من فظاظة �سيد القوة العاملية الأوىل، من اأ�سلوبه يف اإزعاج 
حلفائه والتوا�سع مع خ�سومه، ومن اذلله للزعماء املنتخبني دميقراطيا، 
لهذه  ان��ع��ك��ا���ض  ه��و  ت��رام��ب  دون��ال��د  اأن  تبقى احلقيقة  ب��ال��ط��غ��اة؛  واف��ت��ت��ان��ه 

جدا. اخلا�سة  “اللحظة” ال�سرتاتيجية 
املوؤ�س�سني  الباء  تعّلقهم بحلم  الذين يحافظون منهم على  اأي  الأوروبيون، 
لالحتاد، واجهوا �سعوبة يف فهمه والقبول به، حيث اأن تطور العامل خمالف 
اإىل  وال�سعي  والرتا�سي،  الو�سط  احللول  على  القائمة  الأوروب��ي��ة  للفل�سفة 
الجماع. ان اأوروبا هي اآلة ل�سنع الت�سويات، خل�ض يف زمنه جاك ديلور، اآخر 

القادة العظماء لهذه ال�سفينة التي على و�سك الغرق.  )التفا�سيل �ض15(

التوا�سع مع خ�سومه

مدنيون ومقاتلون لدى و�سولهم اىل حماة قادمني من اجلنوب )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اتفاقية  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  وقعت 
 “ كالين  �سميث  “جالك�سو  �سركة  م��ع  ت��ع��اون 
الطبي  املخزون  ب�ساأن توفري وتدوير  الدوائية 
ال�سرتاتيجي يف حالت الطوارئ لعدة اأ�سناف 
بهدف  ال��ط��وارئ  حالة  يف  ل�ستخدامها  دوائية 

تعزيز الأمن ال�سحي الدوائي للدولة .
الإتفاقية  يف  املدرجة  الأدوي��ة  قوائم  وت�سمنت 
ع���دة اأ���س��ن��اف دوائ��ي��ة ل��ع��الج اأم���را����ض اجلهاز 
التنف�سي واجلهاز الع�سبي واللتهابات واجلهاز 
وجهاز  والتوليد  والن�ساء  والتنا�سلية  ال��ب��ويل 

املناعة بالإ�سافة اإىل اأمرا�ض مزمنة اأخرى.
مقر  يف  التفاقية  على  التوقيع  مرا�سم  ح�سر 
ال�����وزارة ب��دب��ي ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د �سليم 
عبد  الدكتور  ووقعها   .. ال��وزارة  وكيل  العلماء 
اإدارة ومركز  الكرمي عبد اهلل الزرعوين مدير 
بالوزارة  عمليات الطوارئ والأزم��ات والكوارث 
العامة  وامل��دي��ر  الرئي�ض  نائبة  �ستوري  و�سايل 

ل�سركة “جالك�سو �سميث كالين”.
اأن  اإىل  الزرعوين  الكرمي  عبد  الدكتور  واأ�سار 
الأمن  تعزيز  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  التفاقية  توقيع 
مبتكرة  �سيا�سات  واعتماد  وال��دوائ��ي  ال�سحي 
وال�ستجابة  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة  اخل���ط���ط  ل��ت��ع��زي��ز 

املخزون  توفري  خ��الل  من  للطوارئ  ال�سريعة 
يغطي  وال���������ذي  ال�����س����رتات����ي����ج����ي  ال������دوائ������ي 
�ستة  خم���زون  وي�سمل  �سنة  مل���دة  الح��ت��ي��اج��ات 
اأ�سهر من الأدوية اجلاهزة لال�ستخدام ..لفتا 
اإىل اأنه �سيتم ت�سكيل جلنة عمل م�سرتكة ملتابعة 
التفاقية  هذه  وتنفيذ  الطرفني  بني  التن�سيق 

والقيام بعمل الزيارات للمن�ساآت املعنية .
نقل  ح��رك��ة  بت�سهيل  �ستقوم  ال����وزارة  ان  وق���ال 
ال�����واردة يف الت��ف��اق��ي��ة وف��ق��ا للقوائم  الأدوي�����ة 
التف�سيلية املتفق عليها من اأماكن التخزين اإىل 
الطوارئ  اإليها يف حالة  تو�سيلها  امل��راد  اجلهة 
املعنية  والإدارات  اجل��ه��ات  م��ع  بالتفاق  وذل��ك 

للقوانني  ط��ب��ق��ا  ال��ط��ب��ي��ة  ب��الأن�����س��ط��ة  املتعلقة 
والنظم الحتادية املعمول بها يف الدولة.

�ستقوم  ال�سركة  ان  الزرعوين  الدكتور  واأو�سح 
من  لديها  ا�سرتاتيجي  طبي  خم��زون  بتوفري 
م�ستودعات  يف  عليها  امل��ت��ف��ق  وامل�����واد  الأدوي������ة 
للقواعد  وفقا  املعتمدة  التخزين  �سروط  تتبع 
وا�ستخدامها  �سالمتها  ت�سمن  التي  واملعايري 
الإلكرتوين  ال��رب��ط  اإىل  اإ���س��اف��ة  احل��اج��ة  عند 
مع مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث 
اأنه �سيتم حتديد �سابط  اإىل  بالوزارة ..منوها 
الت�سال مع  ليكون نقطة  ال�سركة  ات�سال من 
وتوريد  بنقل  ال�سركة  �ستتعهد  حيث  ال����وزارة 

الأ���س��ن��اف امل��ط��ل��وب��ة مل�����س��ت��ودع امل��خ��زون الطبي 
يتم  جهة  اأي��ة  اأو  ل��ل��وزارة  التابع  ال�سرتاتيجي 

حتديدها.
�سرورها  �ستوري عن  �سايل  اأعربت  من جانبها 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ل�سمان ح�سول املر�سى يف الدولة على الأدوية 
الأك����ر ف��اع��ل��ي��ة والأع���ل���ى ج���ودة ع��ن��د احلاجة 
..م�����س��رية اإىل اإل���ت���زام ال�����س��رك��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
لدعم  املختلفة  ال�سحية  وال�سلطات  ال����وزارة 
2021 للرعاية  الإم���ارات  روؤي��ة دول��ة  حتقيق 
ال�سحية وال�ستمرار يف خدمة املجتمع باأف�سل 

م�ستوى ممكن.

حممد بن ز�يد يف ود�ع �لرئي�س �ل�سيني لدى مغادرته �لبالد
•• اأبوظبي-وام:

غ���ادر ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����ض ���س��ي جني 
ال�سني  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  ب��ي��ن��غ 
ام�ض  ال��ب��الد  ال�سديقة  ال�سعبية 
بعد زيارة ر�سمية للدولة ا�ستغرقت 

ثالثة اأيام.
لدى   - ف��خ��ام��ت��ه  وداع  يف  وك�����ان 
م����غ����ادرت����ه م����ط����ار ال����رئ����ا�����س����ة يف 
�ساحب   - اأب����وظ����ب����ي  ال���ع���ا����س���م���ة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .
ال�سيني  الرئي�ض  وداع  كما كان يف 
هزاع  ال�سيخ  �سمو  املرافق  والوفد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي  املجل�ض 
وال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
و�سمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ض جمل�ض 
ال�سيخ  و���س��م��و  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 

ب����داأ ي���وم اخل��م��ي�����ض امل��ا���س��ي زي���ارة 
خاللها  عقد  الم����ارات  اإىل  دول���ة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مع 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
» و�ساحب  رع��اه اهلل   « دب��ي  حاكم 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
تناولت  ر�سمية  حم��ادث��ات  جل�سة 
وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  اآف���اق 
البلدين  ب����ني  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
الق�سايا  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سديقني 
والدولية  الإقليمية  وامل�ستجدات 

ذات الهتمام امل�سرتك.
فخامته  زي�����������ارة  �����س����ه����دت  ك����م����ا 
التاريخية - التي حظيت باحتفاء 
واهتمام ر�سمي و�سعبي كبريين - 
تبادل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم 
الرتقاء  اإىل  تهدف  البلدين  بني 
م�ستوى  اىل  ال��ث��ن��ائ��ي  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�ساملة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
وفتح اآفاق جديدة للعمل امل�سرتك 

يف خمتلف القطاعات.

اخلارجية والتعاون الدويل و�سمو 
زايد  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ 
بن  ذي���اب  ال�سيخ  و�سمو  نهيان  اآل 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأب��وظ��ب��ي ومعايل  ال��ن��ق��ل -  دائ����رة 
�سوؤون  الزعابي وزير  اأحمد جمعة 
وزارة  يف  لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ض 

عام  ال�سويدي مدير  و�سعادة جرب 
و�سعادة  ابوظبي  عهد  ويل  دي���وان 
�سفري  ال��ظ��اه��ري  علي  عبيد  علي 

الدولة لدى ال�سني.
ال�سيني  الرئي�ض  فخامة  واأع���رب 
المارات  دولة  بزيارة  �سعادته  عن 
ان  اأود   « ..وق���ال  املتحدة  العربية 

ا�سرتاتيجي مع  ال�سني ك�سريك   ،
�ستبذل جهودا م�سرتكة  الم��ارات 
لتحقيق امل�سالح املتبادلة و�سنبقى 
ع��ل��ى ت��وا���س��ل«. م��ن ج��ان��ب��ه اأعرب 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان عن �سكره وتقديره 
على ما اأبداه الرئي�ض ال�سيني من 

الدكتور  وم��ع��ايل  الرئا�سة  ���س��وؤون 
���س��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزير 
دولة ومعايل خلدون خليفة املبارك 
التنفيذية  ال�����س��وؤون  ج��ه��از  رئي�ض 
ال��رك��ن مهند�ض  ال��ف��ري��ق  و���س��ع��ادة 
املزروعي  عبالن  بن  �سيف  عي�سى 
نائب رئي�ض اأركان القوات امل�سلحة 

اأق��ول لكم ان لقاءنا بالم�ض ترك 
 .. ذه��ن��ي  يف  ج��دا  عميقا  انطباعا 
�ساهمت  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ه���ذه  ال���زي���ارة 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
كذلك ال�سداقة ال�سخ�سية بيننا ، 
واأدرك ان المارات يف ظل قيادتها 
�ستحقق املزيد من التقدم والرخاء 

اأنا   « �سموه  ..وق���ال  طيبة  م�ساعر 
.. هذه  الرئي�ض  �ساكر لك فخامة 
بلدك الثاين كما ذكرت ونحن نعتز 
رحلة  ل��ك  ونتمنى  العالقة  ب��ه��ذه 
الرئي�ض  فخامة  وك���ان   .« موفقة 
جمهورية  رئ��ي�����ض  بينغ  ج��ني  ���س��ي 
ال�����س��ني ال�����س��ع��ب��ي��ة ال�����س��دي��ق��ة قد 

حممد بن ز�يد 
يقيم ماأدبة ع�ساء 

للرئي�س �ل�سيني
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأق��ام �ساحب 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
ماأدبة ع�ساء خا�سة م�ساء اأم�ض الأول يف ق�سر البحر 
�سي  فخامة  الكبري  البالد  ل�سيف  تكرميا  باأبوظبي 
جني بينغ رئي�ض جمهورية ال�سني ال�سعبية ال�سديقة 

مبنا�سبة زيارته التاريخية اىل الدولة.
واأعرب �سموه عن اعتزازه بعالقة ال�سداقة ال�سخ�سية 
الرئي�ض  بفخامة  اآخ��ر  بعد  يوما  وتتوثق  تتعمق  التي 
واملودة  املحبة  على  دوم��ا  تلتقي  والتي  بينغ  �سي جني 
وال��ث��ق��ة وال��ت��ف��اه��م امل�����س��رتك. وت��ب��ادل ���س��م��وه و�سيف 
والتعاون  ال�سداقة  ع��الق��ات  ح��ول  الأح��ادي��ث  ال��ب��الد 
تعزيزها  و�سبل  ال�سديقني  وال�سعبني  البلدين  ب��ني 

وتطويرها واملوا�سيع ذات الهتمام امل�سارك.
العالقات  ع��م��ق  تعك�ض  ال��ت��ي  الأح���ادي���ث  ت��ب��ادل  ك��م��ا 

الثنائية وامل�ساعر الطيبة التي جتمع اجلانبني.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون ملك بلجيكا بالعيد �لوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه 
ملك  م��اري  لوي�ض  ليوبولد  فيليب  امللك  جاللة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

بلجيكا وذلك مبنا�سبة العيد الوطني لبالده.
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل جاللة ملك بلجيكا.

وز�رة �ل�سحة توقع �تفاقية لتعزيز �ملخزون �لدو�ئي �ل�سرت�تيجي
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اأخبـار الإمـارات
�لإمار�ت و�ل�سني تد�سنان 13 ج�سرً� لطريق �حلرير و�لتنمية �ل�ساملة •• اأبوظبي-وام:

ال�سني  املتحدة وجمهورية  العربية  الإم��ارات  دول��ة  د�سنت 
و�سريعة  وا�سعة  للتعاون عرب مم��رات  13 ج�سرا  ال�سعبية 
باأنها  القت�ساد  خ���رباء  و�سفها  خ��ط��وة  يف  وب��الجت��اه��ني، 
ت�سكل الأ�سا�ض الرئي�ض للتنمية ال�ساملة ولطريق احلرير 
الذي �سيعزز ويوثق من روابط ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني 

البلدين خالل املرحلة القادمة.
التي  التفاهم  وم��ذك��رات  التفاقيات  م��ن  ال��ري��ة  احل��زم��ة 
�سملت خمتلف اأوجه التعاون وجرى تبادلها بني البلدين، 
كافة  على  وا�سحة  ر�سائل  النهائية  ح�سيلتها  يف  حملت 
اأن  جمملها  يف  توؤكد  وهي  وال�سيا�سية  التنموية  امل�ستويات 
المارات وال�سني جنحا يف تاأ�سي�ض امنوذج مبتكر خلريطة 

�سراكة �ساملة على امل�ستوى الدويل.
المنوذج املبتكر يف ال�سراكة امل�ستدامة بني البلدين والذي 

ا�سفرت عنه املباحثات التي �سهدتها زيارة فخامة الرئي�ض 
ال�سيني �سي جني بينغ لالإمارات »يعرب عن روؤية متقدمة 
مل�ستقبل العالقات الثنائية من خالل �سراكة ا�سرتاتيجية 
�ساملة طويلة المد نعرب منها اىل مرحلة زاخرة بالنمو 
والزدهار القت�سادي والجتماعي والثقايف والعلمي » وفق 
ما اأكده �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
وم���ن امل���وؤك���د اأن الإجن������ازات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ا���س��ف��رت عنها 
املباحثات الماراتية ال�سينية مل تكن لتتحقق لول اجلهد 
�سبيل  يف  للدولة  الر�سيدة  القيادة  كر�سته  ال��ذي  املتوا�سل 
الدولة الحتادية  الذي جعل  الأمر  القطاعات  تطوير كل 

امنوذجا يف التنمية ال�ساملة وال�ستقرار وعلى النحو الذي 
العامل  لدول  مميزا  ا�سرتاتيجيا  �سريكا  تكون  باأن  يوؤهلها 
خا�سة لتلك الدول التي حتر�ض على خماطبة امل�ستقبل يف 

خططتها وا�سرتاتيجيات عملها ب�سكل عام.
اإن الر�سالة الأكر اأهمية فيما حققته املباحثات بني البلدين 
وكما عربت عنه و�سائل العالم ال�سينية ذاتها متثلت فيما 
اطلقت عليه مفهوم »الأولوية« يف زيارة العا�سمة اأبوظبي 
اهتمام  ت��ربز  وال��ت��ي  بينغ  ج��ني  �سي  الرئي�ض  خ��الل جولة 
الإم����ارات  دول���ة  م��ع  ال��ع��الق��ات  بتطوير  ال�سيني  اجل��ان��ب 

و�سرورة التفاق على ا�س�ض را�سخة للعالقات الثنائية.
وهذه الأولوية يف الزيادة ت�ستند اىل حقائق عدة فبح�سب 

لل�سادرات،  �سوق  اأك��رب  الإم����ارات  تعد  الر�سمية  البيانات 
العربية،  ال���دول  ب��ني  لل�سني  �سريك جت���اري  اأك���رب  وث���اين 
ال�ستثمارية  امل�سروعات  واأكرب دولة عربية من حيث عدد 
يف ال�سني فيما حتافظ ال�سني على مكانتها كاأكرب �سريك 

جتاري لالإمارات منذ �سنوات طويلة.
اأما املح�����ور الآخ����ر الذي التقطته و�سائل الإعالم ال�سينية 
يف اطار تغطيتها للحدث فهو املتمثل يف طبيعة العالقات 
بالغة يف  اأهمية  من  به  تتميز  وم��ا  الإم��ارات��ي��ة   - ال�سينية 
الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  وا�ستقرار  �سالمة  على  احلفاظ 

وهو ما يحفز على ا�ستمرار التعاون الفعال بني البلدين.
والتعاون،  الن��ف��ت��اح  يف  الثابتة  ال�سني  اإرادة  ف���اإن  ك��ذل��ك 

ون�ساطها يف بناء جمتمع يتمتع مب�سري م�سرتك للب�سرية، 
الطويل هي  امل��دى  دول��ي��ة ج��دي��دة على  وتطوير ع��الق��ات 
مفاهيم تت�سارك بها مع ر�سالة دولة المارات ومن �س�����اأنها 
البلدين والتي جاءت  ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني  ت����عزيز 
لترتجمها  بينهما  املتبادلة  التفاهم  وم��ذك��رات  اتفاقيات 

كحقيقة على اأر�ض الواقع . 
المارتية  املباحثات  عنه  اأ�سفرت  ما  ف��اإن  الأح���وال  كل  ويف 
يف  يعك�ض   ، ر���س��ائ��ل  م��ن  عممته  وم���ا  ن��ت��ائ��ج  م��ن  ال�سينية 
ح�سيلته النهائية مدى حجم احلر�ض الكبري الذي توليه 
القيادة الر�سيدة لكي تكون دولة المارات مواكبة للمرحلة 
اأجمع  وال��ع��امل  واملنطقة  اخلليج  يعي�سها  التي  النتقالية 
وبحيث ت�سهم يف فتح م�سارات جديدة لعالقاتها اخلارجية 
مع كبار الدول وبزخم م�ستند اىل القفزات النوعية واأوراق 
ال��ت��ي حققتها الم�����ارات خالل  ال��ق��وة واخل����ربة والإب�����داع 

ال�سنوات املا�سية على خمتلف ال�سعد.

�لإمار�ت و�ل�سني تتفقان على تاأ�سي�س عالقات �سر�كة ��سرت�تيجية �ساملة حتقق �مل�سالح �مل�سرتكة للبلدين
•• اأبوظبي-وام:

على  ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اتفقت 
�سراكة  عالقات  وتاأ�سي�ض  اأعلى  م�ستويات  اإىل  الثنائية  بالعالقات  الرتقاء 
كافة  امل��ج��الت  يف  ال��ت��ع��اون  وت��رك��ي��ز  تعميق  يف  ت�سهم  �ساملة  ا�سرتاتيجية 
التنمية والزده��ار امل�سرتك مبا يتفق وامل�سلحة امل�سرتكة للبلدين  وتعزيز 

و�سعبيهما ال�سديقني.
واأكد البلدان - يف بيان م�سرتك �سدر ام�ض ب�ساأن تاأ�سي�ض عالقات ال�سراكة 
ال�سرتاتيجية ال�ساملة بينهما وذلك مبنا�سبة زيارة فخامة �سي جني بينغ 
الإم��ارات - حر�سهما على تعميق  ال�سعبية لدولة  رئي�ض جمهورية ال�سني 
التعاون �سمن مبادرة »احلزام و الطريق« لإقامة عالقات ال�سراكة التجارية 
وال�ستثمارية امل�ستدامة مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة للدولتني.. وفيما يلي 

ن�ض البيان ..
»تلبية لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
» حفظه اهلل » قام فخامة �سي جني بينغ رئي�ض جمهورية ال�سني ال�سعبية 
بزيارة لدولة الإم��ارات العربية املتحدة يف الفرتة ما بني يومي 19 و 21 

يوليو عام 2018.
 2012 ع��ام  يف  البلدين  بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  عالقات  اإقامة  منذ 
الثقة  خالله  من  تعززت  و�سريعا  �سامال  من��وا  الثنائية  العالقات  �سهدت 
ال�سيا�سية املتبادلة با�ستمرار وتو�سع التعاون يف جمالت القت�ساد والتجارة 

والطاقة باطراد وتر�سخت ال�سداقة التقليدية يوما بعد يوم.
امل�سرتكة  والرغبة  البلدين  بني  التقليدية  ال�سداقة  عالقات  على  وبناء 
وم�سرتك  ناجح  مل�ستقبل  كافة  امل��ج��الت  يف  التعاون  تعميق  يف  لقيادتيهما 
الثنائية  بالعالقات  الرت��ق��اء  على  ب��الإج��م��اع  البلدين  ق��ائ��دا  اتفق  بينهما 
ال�ساملة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ع��الق��ات  وتاأ�سي�ض  اأع��ل��ى  م�ستويات  اإىل 
التنمية  التعاون يف املجالت كافة وتعزيز  والتي �ست�سهم يف تعميق وتركيز 
والزدهار امل�سرتك الأمر الذي يتفق و امل�سلحة امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني 

ال�سديقني.
ويف هذا الإطار اإتفق اجلانبان على احلر�ض على تعزيز التعاون يف املجالت 

التالية..
والإقليمية  الدولية  الأو���س��اع  اأن  اجلانبان  ي��رى   : ال�سيا�سي  املجال  »اأول« 
الراهنة ت�سهد تغيريات واأحداثا معقدة ومت�سارعة الأمر الذي ي�ستلزم املزيد 
من التن�سيق والتعاون بينهما يف ال�سوؤون الدولية و الإقليمية للو�سول اإىل 

فهم م�سرتك.
- ي��دع��م اجل��ان��ب ال�سيني ق��ي��ام اجل��ان��ب الإم���ارات���ي ب���دور ب��ن��اء يف ال�سوؤون 
يف  ال�سيني  للجانب  الإيجابي  بالدور  الإماراتي  اجلانب  وي�سيد  الإقليمية 

ال�سوؤون العاملية، مما يعك�ض عمق العالقات ال�سيا�سة امل�سرتكة.
وتعزيز  امل�ستوى  رفيعة  املتبادلة  ال��زي��ارات  تكثيف  على  اجلانبان  �سيعمل   -
الإقليمية  وال��ق�����س��اي��ا  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ح���ول  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ت��وا���س��ل 
والدولية ذات الهتمام امل�سرتك و تكثيف التوا�سل والتعاون وتن�سيق املواقف 

يف املنظمات الدولية و التفاقيات و املعاهدات الدولية ذات ال�سلة.
- يعمل اجلانبان على التوظيف الكامل لدور اآلية امل�ساورات ال�سيا�سية بني 
وزارتي اخلارجية للبلدين ملناق�سة ومواجهة التحديات الإقليمية والعاملية 
وتعزيز امل�ساورات ب�ساأن الق�سايا ال�سيا�سة والأمنية وا�ستخدام احلوار لزيادة 
العالقات  لتعزيز  م�سرتكة  اأر�سية  وتوفري  الثقة  وتعميق  املتبادل  التفاهم 

الثنائية، واحلفاظ على ال�سلم والتنمية.
- يوؤكد اجلانبان جمددا اأهمية اإعطاء الأولوية لتعزيز متثيل �سوت الدول 
اإ�سالح جمل�ض الأم��ن الدويل  ال��دول العربية من خالل  النامية مبا فيها 
واإيجاد حل �سامل للم�سائل كافة عرب النقا�ض الكامل وال�سفاف و التو�سل 

اإىل توافق يف الآراء.
- يتعهد اجلانبان مبوا�سلة تقدمي الدعم الثابت للجانب الآخر يف الق�سايا 
والأم��ن ومراعاة  الأرا�سي  و وحدة  وال�ستقالل  الوطنية  بال�سيادة  املتعلقة 
الداخلية  ال�سوؤون  التدخل يف  الرئي�سية وعدم  والهموم  امل�سالح اجلوهرية 

للجانب الآخر.
- يعرب اجلانب الإماراتي عن التزامه الثابت مببداأ ال�سني الواحدة ودعم 
موقف حكومة جمهورية ال�سني ال�سعبية ب�ساأن ق�سية تايوان ودعمه للطور 
ال�سلمي  التوحيد  ق�سية  و  ت��اي��وان  م�سيق  جانبي  بني  للعالقات  ال�سلمي 

دولة  تبذلها  التي  ال�سعبية اجلهود  ال�سني  .. كما تدعم جمهورية  لل�سني 
اأرا�سيها  و���س��الم��ة  �سيادتها  اح���رتام  اأج���ل  م��ن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ووحدتها .. ويوؤكد البلدان مبداأ ال�سيادة وعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية 
للدول وحل الق�سايا بالطرق ال�سلمية وفقا ملبادئ القانون الدويل وميثاق 

الأمم املتحدة.
»ثانيا« املجال القت�سادي واملايل..

والطريق«  » احل��زام  ملبادرة  الإماراتي عن ترحيبه ودعمه  - يعرب اجلانب 
الطريق«  و  »احل����زام  ب��ن��اء  م�����س��اري��ع  الن�سطة يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  وي��ح��ر���ض 
الدويل  للتعاون  والطريق«  »احل��زام  وامل�ساركة يف منتدى  الدعم  وموا�سلة 
وغريه من الفعاليات املهمة ذات ال�سلة .. ويقدر اجلانب ال�سيني امل�ساركة 
بناء  املهم يف  التعاون  �سريك  يكون  باأن  الإماراتي ويرحب  للجانب  الفعالة 
»احلزام والطريق« ويحر�ض اجلانبان على موا�سلة تكثيف تبادل املعلومات 
و تن�سيق ال�سيا�سات، مبا يدفع التعاون العملي والهام بني ال�سني والإمارات 
موؤمترات  اجل��ان��ب��ان  و�سيقيم   .. �ساملة  نتائج  لتحقيق  ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف 
وندوات حتت عنوان مبادرة« احلزام والطريق« للم�ساهمة يف تعزيز التوا�سل 

والتفاهم بني اجلانبني وتوطيد ال�سراكة ال�سرتاتيجية.
»احلزام  م��ب��ادرة  �سمن  ال��ت��ع��اون  تعميق  على  حر�سهما  اجل��ان��ب��ان  ي��وؤك��د   -
امل�ستدامة مبا  وال�ستثمارية  التجارية  ال�سراكة  والطريق« لإقامة عالقات 

يحقق امل�سالح امل�سرتكة لهما.
- ي�سيد اجلانبان بالنمو املطرد يف حجم التبادل التجاري ويوؤكدان حر�سهما 
على تعزيز التبادل والتكامل التجاري من خالل تعظيم ال�ستفادة من البنية 
التحتية املتميزة و املركز ال�سرتاتيجي لدولة الإمارات كبوابة ا�ستثمارية و 

جتارية رئي�سية لأ�سواق منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل.
- يحر�ض اجلانبان على زيادة تعزيز التعاون يف املجال القت�سادي والتجاري 
والتوظيف الكامل لدور اللجنة القت�سادية والتجارية ال�سينية الإماراتية 
الأعمال و غريهما من من�سات  الزيارات بني رجال  تبادل  واآلية  امل�سرتكة 
للتعاون  املعمق  بالتطور  يدفع  مبا  والتجاري  القت�سادي  التعاون  اآليات  و 

العملي القت�سادي والتجاري بني البلدين.
- يحر�ض اجلانبان على زيادة ت�سهيل التجارة وال�ستثمار والدفع بتاأطري 
التعاون يف املعاجلة التجارية والعمل �سويا على بناء منطقة التجارة احلرة 

وتهيئة بيئة اقت�سادية وجتارية اأكر ا�ستقرارا و�سفافية.
- يتفق اجلانبان على تعزيز التعاون يف جمال التجارة الإلكرتونية وتن�سيق 
واإج���راء  ال�����س��رك��ات  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل  تعزيز  و  اخل���ربات  تقا�سم  و  ال�سيا�سات 
و  للحدود  العابرة  الإلكرتونية  التجارة  وتطوير  الخت�سا�سي  التدريب 
الدفع بالتطور امل�ستمر وامل�ستقر للتجارة الثنائية عرب التعاون يف التجارة 

الإلكرتونية.
- يرحب اجلانب ال�سيني بامل�ساركة الن�سطة للجانب الإماراتي يف معر�ض 
لهذه  عاليا  تقييما  الإم��ارات��ي  اجلانب  وي�سجل  لال�سترياد  ال��دويل  ال�سني 
اخلطوة ال�سينية املهمة املتمثلة يف اإقامة هذا املعر�ض ويتفق اجلانبان على 

تعزيز التعاون يف هذا الإطار.
و  الإنتاجية  الطاقة  يف  التعاون  تعميق  موا�سلة  على  اجلانبان  يحر�ض   -
ح�سن تنفيذ » التفاقية الطارية« ب�ساأن تعزيز التعاون يف جمالت الطاقة 
الإنتاجية و ال�ستثمار بني اجلهات احلكومية للبلدين .. ويدعم اجلانبان 
بناء احلديقة النموذجية للتعاون ال�سيني - الإماراتي يف الطاقة الإنتاجية 

ما يجعلها م�سروعا منوذجيا لت�سارك اجلانبني يف بناء »احلزم والطريق«.
- تعزيز التعاون يف جمالت البتكار و نقل التكنولوجيا وتنويع القت�ساد 
وتبادل البيانات واملعلومات ذات ال�سلة. - تعزيز دور القطاع اخلا�ض يف كال 
البلدين يف تعميق التعاون القت�سادي بينهما من خالل التوظيف الأمثل ل� 
» اللجنة الإماراتية - ال�سينية لالأعمال« وغريها من املن�سات الهادفة اإىل 
ويف  القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  ال�سراكات  وبناء  الفر�ض  ا�ستك�ساف 
مقدمتها اخلدمات اللوجي�ستية و النقل و ال�سناعة و التكنولوجيا و الذكاء 
الغذائي ومزاولة  املتجددة والأمن  البديلة والطاقة  ال�سطناعي والطاقة 
الأعمال بني البلدين وبني ال�سركات واجلمعيات والوكالت التجارية، وتوفري 
التدريب لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة لتعزيز م�ساهمتها يف دعم الن�ساط 
القت�سادي مبا يعود بالنفع امل�سرتك على اجلانبني. - يحر�ض اجلانبان على 
تبادل اخلربات يف جمالت موانئ التجارة احلرة و بناء املناطق القت�سادية 
اخلا�سة للت�سدير و اإقامة امل�ساريع ال�سناعية، وحتقيق التكامل ال�سناعي 

القائم على ال�سراكات ال�ستثمارية الفاعلة وتبادل اخلربات والتكنولوجيا 
الداعمة ل�سناعات اجليل الرابع وغريها من ال�سناعات املتقدمة.

وتو�سيع  وحت�سينها  املتبادلة  ال�ستثمارات  زي��ادة  على  اجلانبان  يحر�ض   -
ال�ستثمارات  ذل��ك  يف  مبا  التمويل  و  ال�ستثمار  قنوات  و  التعاون  جم��الت 
امل�سرتكة يف قارة اأفريقيا وجزر البا�سيفيك. - يعرب اجلانبان عن الرتحيب 
اجلانب  يف  ف��روع��ه��ا  بفتح  للبلدين  م�سرفية  م��وؤ���س�����س��ات  ل��ق��ي��ام  وال���دع���م 
الإ�سراف  وقواعد  بالقوانني  اللتزام  اأ�سا�ض  على  الأعمال  ومزاولة  الآخ��ر 
التجاري  للتعاون  امل��ايل  ال��دع��م  تقدمي  و  بلد  ك��ل  يف  ال�سلة  ذات  الإدارة  و 
املركزيني  البنكني  بني  التعاون  و  التوا�سل  تعزيز  و  الثنائي  وال�ستثماري 
�سنغهاي.  وبور�سة  الإماراتية  العاملية  املالية  املراكز  والتعاون بني  للبلدين 
- يحر�ض اجلانبان على التعاون يف جمال اجلمارك و ال�سرائب و حماية 
احلقوق امللكية الفكرية و �سيعززان التوا�سل والتعاون بني اجلهات املخت�سة 
الف�ساد  ملكافحة  الالزمة  التدابري  واتخاذ  للبلدين  الفكرية  امللكية  حلقوق 
و  الفنية  احلديثة  الأجهزة  وا�ستخدام  اخل��ربات  تبادل  و  التجارة  لت�سهيل 
التكنولوجية. - ي�سيد اجلانب ال�سيني بان�سمام اجلانب الإماراتي كع�سو 
اإىل البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية التحتية مبا يدفع قدما  موؤ�س�ض 

بجهود التنمية والنه�سة يف منطقة اآ�سيا.
- يوؤكد اجلانبان على موا�سلة املفاو�سات لتعزيز التعاون يف جمال الطريان 
و النقل اجلوي بني البلدين بالإ�سافة اإىل تعزيز التعاون يف جمال �سناعة 
الطريان حيث ي�سكل ذلك اأحد اأبرز دعائم النهو�ض بالعالقات القت�سادية 

و الثقافية و الإن�سانية بني البلدين ال�سديقني.
و  ال�سناعة  اخل��ربات يف جم��الت  تبادل  و  التعاون  ي�سجع اجلانبان على   -

اإجراءات التنمية اخل�سراء يف القطاع ال�سناعي. 
على  اجلانبان  ي�سجع   - والتكنولوجي:  والعلمي  التعليمي  املجال  »ثالثا« 
البلدين  يف  الرتبوية  و  التعليمية  املوؤ�س�سات  بني  التعليمية  امل�ساريع  اإقامة 
�سمن خمتلف املراحل التعليمية. - يحر�ض اجلانبان على تعزيز التعاون يف 
الإبداع العلمي و التكنولوجي يف اإطار » برنامج ال�سراكة بني ال�سني و الدول 
الإماراتيني  ال�سباب  العلماء  ت�سجيع  و  والتكنولوجيا«  العلوم  يف  العربية 
ال�����س��ني و تعميق  امل����دة يف  ب��ح��وث علمية ق�����س��رية  اإج�����راء  امل��ت��ف��وق��ني ع��ل��ى 
التعاون ب�ساأن مركز نقل التكنولوجيا بني ال�سني ودولة الإمارات مبا يعزز 
ال�ستخدام النموذجي للتكنولوجيا احلديثة والقابلة للتطبيق ون�سرها. - 
دفع التعاون بني اجلانبني يف جمالت ال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية و 
الف�ساء و جمالت الطاقة و الطاقة املتجددة و التنمية امل�ستدامة و الزراعة 
و البيئة والتنمية احل�سرية والرعاية ال�سحية املتقدمة وتبادل املعلومات 
التعليمية  املوؤ�س�سات  التوا�سل الفني وتبادل الأف��راد بني  والبحوث وتعزيز 

يف البلدين. 
»رابعا« جمال الطاقة املتجددة و املياه: - يحر�ض اجلانبان على زيادة تعزيز 
التعاون ال�سامل يف جمال الطاقة وتو�سيع ال�ستثمارات املتبادلة للبلدين يف 

هذا املجال.
الطاقة  جم��ال  يف  للتعاون  البلدين  ب��ني  الكامنة  الإم��ك��ان��ي��ات  توظيف   -
و  املتجددة  بالطاقة  الكهرباء  لتوليد  التعاون  و تعزيز  املتجددة  و  النظيفة 
ال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية للحد من تغريات املناخ و دعم ال�سركات 
املوؤ�س�سات البحثية لدى اجلانبني لإجراء البحوث امل�سرتكة.. كما يوؤكد  و 
 « امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  دع��م  التزامهما مبوا�سلة  اجل��ان��ب��ان 
اآلية التنمية النظيفة و ال�ستفادة منها من خالل  اآيرينا« و التعاون ب�ساأن 
التاأكيد على دعم البحوث و  اإن�ساء �سركات الطاقة و التطبيقات املعنية. - 
امل�ساريع بهدف الت�سدي لتحديات  التطوير العلمي امل�سرتك و التعاون يف 
ندرة املياه ال�ساحلة لل�سرب و رفع الكفاءة يف ا�ستخداماتها و�سمان جودتها 

وتبادل اخلربات يف اإن�ساء ال�سدود وزيادة ح�ساد املياه.
- تعزيز التعاون يف املجالت الزراعة و الغابات و البيئة الإيكولوجية و الإدارة 
القدرات. -  املعلومات وبناء  تبادل  و  للنفايات من خالل احلوار  امل�ستدامة 
تعزيز الت�ساور و تبادل اخلربات يف جمالت الأمن الغذائي و ال�ستثمار و 
التجارة الزراعية و بناء �سوق املنتجات الزراعية و مكافحة الت�سحر و حتلية 

مياه البحر و تغري املناخ.
املخت�سة  احلكومية  اجل��ه��ات  ت�سجيع   - وال��غ��از:  النفط  جم��ال  »خ��ام�����س��ا« 
التعاون يف جم��الت جتارة  تعميق  البلدين على  ال�سلة يف  ذات  ال�سركات  و 
النفط اخل��ام و تنقيب و تطوير م��وارد النفط و الغاز الطبيعي و خدمات 

التعاون يف جمال مرافق  التوا�سل حول  و  النفط  الهند�سي حلقول  البناء 
وال�سناعات  والبرتوكيماويات،  امل�ستقات  وتكرير  ال�سرتاتيجي  التخزين 

والأن�سطة التجارية ذات ال�سلة يف هذا املجال.
- يرحب اجلانب ال�سيني بالتطورات الأخرية يف جمال التعاون امل�سرتك يف 
جمال النفط و الغاز حر�سا على امتداد هذا التعاون لي�سمل جتارة و ت�سويق 
اخلام واملنتجات. - ت�سمل جمالت التعاون اأي�سا التقنيات املتقدمة و البحث 

و التطوير و اخلدمات الهند�سية و من�سات و خدمات احلفر.
للتعاون  مهمة  دع��ام��ة  ال��غ��از  و  النفط  جم��ال  يف  التعاون  البلدان  يعترب   -

العملي بني اجلانبني ويدعمان التعاون الأكرب بني �سركات البلدين. 
»�ساد�سا« املجالت الع�سكرية واإنفاذ القانون والأمن : - يعرب اجلانبان عن 
تقديرهما العايل لل�سداقة القائمة و التعاون املثمر بني القوات امل�سلحة يف 

البلدين.
- يحر�ض اجلانبان على تعزيز التعاون العملي بني القوات امل�سلحة يف كل 
منهما خالل الزيارات املتبادلة رفيعة امل�ستوى و التوا�سل بينهما مبختلف 
القوات و الأ�سلحة و التدريبات امل�سرتكة و تدريب الأفراد وغريها من خالل 
البلدين يف جمال العلوم و  التعاون بني  التعاون بينهما و العمل على  اآلية 
التكنولوجيا وتطوير ال�سناعات الدفاعية ذات الهتمام امل�سرتك و ذلك من 
القاطع  الرف�ض  على  اجلانبان  يوؤكد   - م�سرتكة.  عمل  خطة  و�سع  خالل 
العاملي  ال�ستقرار  و  لل�سلم  تهديدا  ي�سكل  ال��ذي  الإره����اب  اأ���س��ك��ال  جلميع 

ويحر�سان على تعزيز التعاون الأمني يف هذا املجال.
جمالت  يف  بينهما  ال��ت��ع��اون  و  التوا�سل  تعزيز  على  اجل��ان��ب��ان  يحر�ض   -
مكافحة الف�ساد و اجلرائم املنظمة و اجلرائم الإلكرتونية و غ�سل الأموال 

و الجتار بالب�سر واملخدرات والهجرة غري امل�سروعة.
- ي��ح��ر���ض اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ال��ت��ع��اون وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات يف جم���ال الأم���ن 

البحري.
و  اخل����ربات  ت��ب��ادل  و  الإره�����اب  مكافحة  ق�سايا  ب�����س��اأن  اجل��ه��ود  ت�سافر   -
القدرات  بناء  و  الأف��راد  و تدعيم تدريب  الإره��اب  املعلومات حول حماربة 

يف ذلك املجال.
التعاون  اأنظمة  تعزيز  و  النووية  التكنولوجيا  جم��ال  يف  التعاون  تعزيز   -
النووي و الرتتيبات لل�سيطرة  الإقليمي و الدويل يف جمال عدم النت�سار 
املبذولة ملكافحة تهريب  ال�سلة وال�سرتاك يف اجلهود  ال�سادرات ذات  على 

املواد النووية. 
»�سابعا« املجال الثقايف و الإن�ساين: - ي�سجع اجلانبان على التوا�سل الثقايف 
املراكز  فتح  ي��دع��م��ان  و  وال�سعبي  الر�سمي  امل�ستويني  على  البلدين  ب��ني 
الثقافية لدى اجلانبني و اإن�ساء امل�ساريع الثقافية امل�سرتكة بينهما وامل�ساركة 
يف خمتلف الفعاليات الثقافية التي يقيمها اجلانب الآخر. - تطوير احلوار 
ب�ساأن �سيا�سات القوة الناعمة وال�سيا�سات الثقافية وتعزيز التعاون امل�سرتك 
املعا�سر  ال��ف��ن  و  ال���رتاث  على  واحل��ف��اظ  الثقافية  ال�سناعات  جم���الت  يف 
وتعزيز التبادلت الفكرية بني اجلانبني باأ�سكالها كافة و يف جميع املحافل.

ال��ب��ي��ئ��ة احل�����س��ري��ة و التنمية  ال��ت��وا���س��ل يف جم����الت  ال��ت��ع��اون و  ت��ع��زي��ز   -
امل�ستدامة.

- تعزيز احلوار املنتظم يف جمال ال�سياحة وتبادل املعلومات ب�ساأن املبادرات 
تعزيز   - امل�ستدامة.  ال�سياحة  تطوير  يف  املمار�سات  اأف�سل  و  ال�سلة  ذات 
و بني  ال��ك��ربى  الثقافية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  وامل�ستقر  الأج���ل  ال��ت��ع��اون ط��وي��ل 

املهرجانات الفنية املهمة. 
يوؤكد اجلانبان على  املواطنني: -  انتقال  القن�سلي وت�سهيل  املجال  »ثامنا« 
به  يتمتع  وم��ا  �سعبيهما  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  والتاريخية  املتميزة  ال��ع��الق��ات 
مواطنو البلدين لدى الطرف الآخر و يحر�ض اجلانبان على زيادة ت�سهيل 
من  ال�سامل  الإع��ف��اء  اتفاقية  عرب  بينهما  فيما  البلدين  مواطني  انتقال 
التاأ�سرية و تعميق الروابط الإن�سانية و دعم احلركة ال�سياحية و الثقافية و 

�سمان �سالمة املواطنني وال�سركات للجانبني.

»تا�سعا« : اآلية تنفيذ ال�سراكة ال�سرتاتيجية..
- يدعم اجلانبان دور اآلية جلنة التعاون بني احلكومتني املن�ساأة وفقا ملذكرة 
التفاهم املوقعة ب�ساأن اإن�ساء جلنة التعاون بني حكومة دولة المارات العربية 
املتحدة وحكومة جمهورية ال�سني ال�سعبية بتاريخ 2 مايو 2017 موؤكدين 
على تعزيز دور هذه الآلية لتنفيذ بنود هذا البيان ل�سمان حتقيق اأهداف 

ال�سراكة ال�سرتاتيجية ال�ساملة بني البلدين.

نظمته وزارة الثقافة وتنمية املعرفة

�ملو�سيقى �لإمار�تية تتمازج مع �ل�سينية يف حفل فني م�سرتك بق�سر �لإمار�ت
•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة حفاًل مو�سيقياً بق�سر الإمارات احتفاًء 
عن  وتعبرياً  ال��دول��ة  اإىل  بينغ  جني  ت�سي  ال�سيني  الرئي�ض  فخامة  ب��زي��ارة 
عمق ال�سداقة الإماراتية ال�سينية، بح�سور معايل نورة بنت الكعبي وزيرة 

الثقافة وتنمية املعرفة وعدد كبري من امل�سوؤولني من البلدين. 
وقد عزف �سباب الإمارات وال�سني مقاطع مو�سيقية م�سرتكة عك�ست عمق 
التمازج احلقيقي بني ثقافات وح�سارات البلدين، و�سنعت م�ستقباًل اأف�سل 
ُبعداً  ي�سكل  اأن هذا احل��دث  الكعبي  ن��ورة  واأك��دت معايل  البلدين.  لعالقات 

مهماً يف م�سرية العالقات الثقافية التي ت�سهد زخماً وتطوراً كبرياً يف خمتلف 
املجالت، م�سرية اإىل اأهمية الفن واملو�سيقي يف التاآخي الثقايف واحل�ساري 
وتعزيز ال�سالت وتقوية اأوا�سر ال�سداقة بني ال�سعوب باعتبارها مظهراً من 

مظاهر التمازج بني الثقافتني الإماراتية وال�سينية.
واأو�سحت الكعبي اأن املو�سيقى لغة عاملية جامعة، واأداة تفاهم بني ال�سعوب 
عائقا  الثقافات  تباين  يقف  ول  اللغة  واختلفت  اجلغرافيا  تباعدت  مهما 

اأمامها.
اإرثاً  ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  “متتلك  الكعبي:  وقالت 
مو�سيقياً موغاًل يف يف القدم، يتميز بتعدد األوانه وجمال اأنواعه وت�سكيالته، 

وم�سامينه، والفن يف بلدينا ي�سكل جوهرة نادرة يف الرتاث الثقايف الإن�ساين. 
تعترب املو�سيقى اأحد املنطلقات الهامة يف عالقاتنا، ومن خالل هذا احلدث 
اليوم، فاإننا ند�سن مرحلة جديدة من التعاون يف املجال الفني واملو�سيقي، 
اأمام تنظيم حفالت  ويتيح لنا بناء �سراكات وتبادل اخلربات، ويفتح الباب 

متبادلة تعرف جمهور بلدينا على الرتاث املو�سيقي والفني”.
واأ�سافت الكعبي: “لقد كان م�سهداً فريداً عندما عزفت مقطوعات مو�سيقية 
مذهل،  وبتناغم  للثقافتني  املو�سيقية  الآلت  با�ستخدام  و�سينية  اإماراتية 
لوحات فنية م�سرتكة  الفنانون فهم بع�سهم روحياً وقدمواً  ا�ستطاع  حيث 

اأ�سرت قلوب احل�سور، ومثلت فناً جمع بني ال�سرق الأق�سى والأدنى” .

�سباب  به  ق��ام  ال��ذي  املبهر  املو�سيقي  ب���الأداء  اعتزازها  الكعبي عن  واأع��رب��ت 
الإم��ارات ور�سموا �سورة م�سرفة عن املواهب الوطنية القادرة على البداع 

والتجديد والبتكار.
واأو�سحت الكعبي اأن الثقافة والفن اأداة لتاأ�سي�ض روؤية جماعية تفتح ف�ساًل 
قوية  دفعة  وتوفر  للعمل  م�سرتكة  ف�ساءات  وتوجد  التعاون،  من  جديداً 

لتمتني عالقات ال�سداقة بني الإمارات وال�سني. 
ال�سداقة  اأن حفل  بالتاأكيد  املعرفة حديثها  الثقافة وتنمية  وختمت وزيرة 
الإماراتية ال�سينية هو ان�سهار ثقايف ح�ساري جمع ثقافات خمتلفة حول 

املو�سيقى التي ل تعرف احلدود اأو الختالف.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

�سمن  الإيجابية  املواطنة  وقيم  الوطنية  الهوية  اأبوظبي  �سرطة  ع��ززت 
م�ساركتها يف اأن�سطة املراكز املجتمعية ال�سيفية الطالبية والتي ت�ستهدف 
اأوقات فراغ الطالب والطالبات باملدار�ض بالتعاون مع دائرة التعليم  �سغل 
باأبوظبي، وذلك يف كل من مدر�ستي عبداهلل بن عتيبة، وحمودة  واملعرفة 

بن علي باأبوظبي.
باإدارة  والتقاليد  العادات  اخت�سا�سي  ال علي  املحا�سرة طارق عبيد  واألقى 
اأمن  العقابية والإ�سالحية، يف قطاع  املوؤ�س�سات  الأح��داث، مبديرية  رعاية 
املجتمع، وتناول �سمنها مبادئ تعزيز الهوية الوطنية، ون�سر قيم املواطنة 

ال�ساحلة، وتر�سيخ الولء والنتماء للوطن وقيادته الر�سيدة.
وقدمت اإدارة ال�سرطة املجتمعية اأن�سطة متنوعة وتوعوية لتعزيز ال�سلوك 

الإيجابي لدى الن�ضء، كما �سارك مركز الرو�سة مبديرية �سرطة العا�سمة 
بقطاع الأمن اجلنائي يف الفعاليات مبحا�سرة توعوية عن خطر الغرباء.

وعر�ض ق�سم املوروث ال�سرطي، باإدارة املرا�سم والعالقات العامة، يف قطاع 
اخلم�سينيات،  يف  ال�سرطة  دوري���ات  م�سرية  ع��ن  فيلماً  واخل��دم��ات،  املالية 

ومراحل تطورها، وحتى اإطالقها يف هويتها اجلديدة احلالية.
لهذه  التحتية  البنية  من  ال�ستفادة  يف  املجتمعية  املدار�ض  م�سروع  وي�سهم 
املعدات  ب��اأح��دث  وق��اع��ات جم��ه��زة  ريا�سية  من�ساآت  م��ن  بها  وم��ا  امل��دار���ض، 
تنظيم  خالل  من  بها  املحيطة  املجتمعات  خلدمة  والرتفيهية،  التعليمية 
فئات  جميع  ومتطلبات  احتياجات  م��ع  تتنا�سب  ه��ادف��ة،  وفعاليات  ب��رام��ج 
اإىل  الهادفة  باأبوظبي  واملعرفة  التعليم  دائ���رة  م�ساعي  اإط���ار  يف  املجتمع، 
وقيمه  بهويته  املعرفة  جمتمع  بناء  من  ومتكينه  الإن�سان،  ق��درات  اإط��الق 

وجذوره احل�سارية.

»�سرطة �أبوظبي« تعزز �لهوية �لوطنية �سمن �أن�سطة �ملر�كز �ل�سيفية �لطالبية

حاكم �ل�سارقة يوقع عقد �إن�ساء �حلديقة �لنباتية �جلديدة بالإمارة

م��ن خ���الل اإن�����س��اء ح��دي��ق��ة حتوي 
ع��ل��ى م��ق��ت��ن��ي��ات ن��ب��ات��ي��ة ن����ادرة من 
و�سيتم  ال���ع���امل،  اأق���ط���ار  خم��ت��ل��ف 

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض 

النظم  لأح������دث  ط��ب��ق��ا  ت��وث��ي��ق��ه��ا 
اإن�ساء  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
مراكز تعليمية وتدريبية متقدمة 

•• لندن-وام:

وقع �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض 
يف  اإق���ام���ت���ه  م��ق��ر  يف  الأول  اأم�������ض 
عقد  لندن،  الربيطانية  العا�سمة 
للحديقة  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اإن�����س��اء 
النباتية اجلديدة باإمارة ال�سارقة.

النباتية  م�����س��روع احل��دي��ق��ة  وي��ع��د 
اجلديدة الذى تبلغ م�ساحته اأكر 
ويقع  مربع،  مرت  األ��ف   600 من 
بجوار جامع ال�سارقة اجلديد عند 
تقاطع طريق ال�سارقة - كلباء مع 
ط��ري��ق الإم������ارات ال��ع��اب��ر.. عمال 
ي�ساف  علميا،  وم�����س��روع��ا  ف��ري��دا 
احلافل  ال�سارقة  اإم��ارة  �سجل  اإىل 
للروؤية  وا���س��ت��ك��م��ال  ب����الإجن����ازات، 
والعلمية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  التعليمية 

ومعاهد  العمرية،  الفئات  ملختلف 
بحثية متخ�س�سة يف علوم النبات 

احلديثة.
و���س��ي��ت��ي��ح امل���������س����روع ل�����ل�����زوار من 
امل����واط����ن����ني وامل���ق���ي���م���ني ب�����اإم�����ارة 
ال�سارقة والدولة وطلبة اجلامعات 
والباحثني يف خمتلف التخ�س�سات 
ال���ع���ل���م���ي���ة، ال����ت����ع����رف ع���ل���ى ه���ذه 
املقتنيات وزيادة مداركهم الفكرية 
وم���ع���ل���وم���ات���ه���م ح������ول ع������دد من 

النباتات النادرة واأهميتها.
وت����ع����ت����رب احل�����دي�����ق�����ة ال���ن���ب���ات���ي���ة 
البذور  بنك  جانب  اإىل  اجل��دي��دة، 
اإ�سافات  ال��ذي��د  مبدينة  واملع�سبة 
العلمية  ل���ل���م���وؤ����س�������س���ات  ه����ام����ة 
العديدة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والتعليمية 
ال�سارقة،  اإم����ارة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي 
وتعك�ض روؤية �ساحب ال�سمو حاكم 
البحوث  ا���س��ت��خ��دام  يف  ال�����س��ارق��ة، 

اإىل  ل��ل��و���س��ول  والب��ت��ك��ار  العلمية 
التحديات  م���ع  الأم���ث���ل  ال��ت��ع��ام��ل 
والتي  ت���واج���ه جم��ت��م��ع��ات��ن��ا  ال��ت��ي 
ت��دف��ع عجلة ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم يف 

خمتلف املجالت.
النباتية  احلديقة  م�سروع  ويتميز 
ال�سرتاتيجي  ب��امل��وق��ع  اجل���دي���دة 
الهام، حيث يقع على مدخل اإمارة 
ال�سارقة للقادمني واملتوجهني من 
وراأ�����ض اخليمة  دب��ي  اإم����ارات  واإىل 
موقعا  يجعلها  مما  القيوين،  واأم 
اإل��ي��ه من  ال��و���س��ول  و���س��ط��ا ي�سهل 

خمتلف اإمارات الدولة.
ال�سيد  من  كل  العقد  توقيع  �سهد 
موؤ�س�سة  رئ���ي�������ض  وايل  اأن����������درو 
وال�سيد  لال�ست�سارات،  جرمي�سو 
املوؤ�س�سة،  م���دي���ر  ب���روي�������ض  ك��ي��ث 
والدكتور عمرو عبداحلميد مدير 

اأكادميية ال�سارقة للبحوث. 

�أبرز معامل �لإمار�ت ت�ساء باللون �لأحمر �حتفاء بالذكرى �خلم�سني لنطالق �لأوملبياد �خلا�س

يف اإطار ا�سرتاتيجية التحول الإلكرتوين ومبادرة »املدينة الذكية«

»طرق دبي« تعلن �إطالق �ملرحلة �لثالثة لإ�سد�ر �مللكية �لإلكرتونية 
�لد�ئمة »مدى �حلياة« ملركبات �لأفر�د �أول �أغ�سط�س 

 �سلطان املرزوقي: ت�سرف للأفراد ملرة واحدة بدون تاريخ انتهاء بهدف اإ�سعاد املتعاملني

•• اأبوظبي -وام:

اأ������س�����اءت اأب�������رز امل����ع����امل وامل���ب���اين 
الول  اأم�����ض  اأبوظبي  يف  ال�سهرية 
ب���ال���ل���ون الأح����م����ر ب���ال���ت���زام���ن مع 
والن�سب  امل����ب����اين  م����ن  ال���ع���دي���د 
العامل  ح��ول  وامل��الع��ب  التذكارية 
اخلم�سني  ب����ال����ذك����رى  اح����ت����ف����اء 

لنطالق الأوملبياد اخلا�ض.
العاملي  ال����ع����ر�����ض  ه������ذا  واأق������ي������م 
اأطلقها  مب�����ب�����ادرة  ال���ت�������س���ام���ن���ي 
الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����ض ب��ه��دف و�سع 
لها  يتعر�ض  ال��ت��ي  للمعاملة  ح��د 
اأ�سحاب الهمم من ذوي الإعاقات 
اأكر  جمتمعات  ول��ب��ن��اء  الذهنية 

ت�سامنا حول العامل.
العاملية  احلملة  ه��ذه  يف  و���س��ارك��ت 
ال���ع���دي���د م���ن امل���ع���امل ال����ب����ارزة يف 
اأدن���وك - فندق  » مبنى  الإم����ارات 

العاملية  احلملة  ه��ذه  اأن  م�سيفا 
جت�����س��د ا���س��ت��م��رارا وت���ط���ورا ملهمة 

الأوملبياد اخلا�ض.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال خ��ل��ف��ان حممد 
املزروعي مدير عام اللجنة املنظمة 
لالأوملبياد اخلا�ض الألعاب العاملية 
اأبوظبي 2019 اأن دولة الإمارات 
توا�سل دعمها وت�سجيعها لأ�سحاب 
الهمم ليكونوا جزءا ل يتجزاأ من 
م�ساركة  اأن  اىل  لف���ت���ا  امل��ج��ت��م��ع 
ال��وط��ن��ي��ة يف ه���ذه احلملة  امل��ع��امل 
الإم������ارات لرت�سيخ  ال���ت���زام  ت��وؤك��د 
املجتمع  يف  وال��ت��وع��ي��ة  ال��ت�����س��ام��ن 
الإع���داد  على  نعمل  واأن��ن��ا  خا�سة 
لالأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  ل��دورة 

اخلا�ض يف اأبوظبي 2019 .
وت��ع��د ح��م��ل��ة اإ����س���اءة اأه����م املعامل 
العاملية جزءا من برنامج فعاليات 
الحتفالت  مبنا�سبة  يقام  حافل 

ت�سامنا مع اإقامة اأول دورة األعاب 
الإعداد  اإط��ار  عاملية.. ويف  �سيفية 
وجتديد  القادمة  �سنة  للخم�سني 
فاإننا  ال��ت��م��ي��ي��ز  لإن���ه���اء  امل�����س��اع��ي 
العامل  ح���ول  �سخ�ض  ك��ل  ن�سجع 
لالن�سمام اإلينا وامل�ساهمة معنا يف 

بناء عامل اأكر ت�سامنا.
العاملية  الأل����ع����اب  دورة  و���س��ت��ق��ام 
اأبوظبي  يف  اخل���ا����ض  ل���الأومل���ب���ي���اد 
من 14 اإىل 21 مار�ض 2019.. 
الريا�سي  ال���دورة احل���دث  ومت��ث��ل 
والإن�����س��اين الأك����رب ع��ل��ى م�ستوى 
 7 على  يزيد  م��ا  ال��ع��امل مب�ساركة 
 170 اأك��ر من  اآلف ريا�سي من 

دولة حول العامل.
والن�سب  امل�����ع�����امل  اأب����������رز  وم�������ن 
ال��ت��ذك��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
العاملية  امل��ع��امل  اأه��م  اإ���س��اءة  حملة 
بالأوملبياد  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ال���ه���ادف���ة 

يا�ض  ف���ن���دق   - الإم����������ارات  ق�����س��ر 
فاي�سروي - مبنى مبادلة - اآيبيك 
- م��رك��ز الحت���اد ل��ل��ط��ريان - برج 
Y - كابيتال جيت - م�سرف مول 
- اخل��ال��دي��ة م��ول - ال��وح��دة مول 
-م��ب��ن��ى ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي يف 
الرئي�سي  امل��ق��ر   - امل���اري���ه  ج��زي��رة 
مبنى   - الأول  اأب���وظ���ب���ي  ل��ب��ن��ك 
مبنى   -  T&A ات�������������س������الت 
ال�سيخ  ج�سر   - الكفاف  ات�����س��الت 
ا�ستاد هزاع  املارينا م��ول -  زاي��د - 

بن زايد يف العني«.
رئي�ض  ���س��راي��ف��ر  ت��ي��م��وث��ي  وق�����ال 
الأومل����ب����ي����اد اخل����ا�����ض ال�������دويل يف 
نحن   « املنا�سبة  بهذه  ل��ه  ت�سريح 
يف غ���اي���ة ال�������س���رور والم���ت���ن���ان ملا 
ل��ق��ي��ن��اه م���ن دع����م م���ن اأج����ل ن�سر 
ال���وع���ي وحت��ف��ي��ز الأ���س��خ��ا���ض من 
ذوي الإعاقات الذهنية يف العامل« 

لنطالق  اخل��م�����س��ني  ب���ال���ذك���رى 
�سيكاغو  يف  اخل���ا����ض  الأومل����ب����ي����اد 
اأن  حيث  يوليو   21 اإىل   17 م��ن 
دورة  اأول  م���وط���ن  ه���ي  ���س��ي��ك��اغ��و 
لالأوملبياد  ع��امل��ي��ة  �سيفية  األ��ع��اب 
�سوجلر  اأقيمت يف  والتي  اخلا�ض، 

فيلد يف يوليو 1968.
وي���ج���ت���م���ع ري���ا����س���ي���و الأومل����ب����ي����اد 
من  وامل�ساهري  وامل��درب��ون  اخلا�ض 
العامل يف �سيكاغو مبنا�سبة  اأنحاء 
ن�سف  وم���رور  ال��ذك��رى اخلم�سني 
والت�سامن  ال��ت�����س��ج��ي��ع  م���ن  ق���رن 
وللم�ساركة يف عطلة اأ�سبوع حافلة 

بالفعاليات امللهمة.
الرئي�ض  دي��ف��ي�����ض  م�����اري  وق���ال���ت 
اخلا�ض  ل���الأومل���ب���ي���اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بداأ  الأومل��ب��ي��اد اخلا�ض  اأن  ال��دويل 
مهامه قبل خم�سني عاما يف �سبيل 
حتطيم احلواجز وبناء عامل اأكر 

اخلا�ض وقيمه املتمثلة بالت�سامن 
بكني  يف  املائي  املكعب   « والت�سامح 
- ن�����س��ب ال��ن��ه�����س��ة الإف��ري��ق��ي��ة يف 
يف  التاريخية  عمان  قلعة   - داك���ار 
عني   - ك��وك��اك��ول  معلم   - الأردن 
بيكاديللي  م��ي��دان  لف��ت��ة   - ل��ن��دن 
لوت  ب����رج   - امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
امللكي  الق�سر   - �سيوؤول  وورل��د يف 
مالك  مت����ث����ال   - ب���وخ���ار����س���ت  يف 
 - �سيتي  مك�سيكو  يف  ال���س��ت��ق��الل 
متثال   - ب��ن��م��ا  ق��ن��اة  اإدارة  م��ب��ن��ى 
جوهان�سربج  يف  مانديال  نيل�سون 
الوليات  يف  ن��ي��اج��ارا  ����س���اللت   -
املتحدة وكندا - مباين برودين�سال 
�سيكاغو  يف  وغريها  ويلي�ض  وب��رج 
- ال�ستاد الأوملبي يف باكو - ا�ستاد 
�سوبردوم نيو اأورليانز يف الوليات 
و�سينغابور  اإ�سبالنيد  ذا   - املتحدة 

فالير يف �سنغافورة.

•• دبي-الفجر:

واملوا�سالت  ال��ط��رق  هيئة  اأعلنت 
امل��رح��ل��ة الثالثة  ب���دء اط���الق  ع��ن 
ملركبات  الإل��ك��رتون��ي��ة  للملكيات 
الأفراد والتي ت�سري مدى احلياة 
ب���دل م��ن ال�����س��ائ��دة ح��ال��ي��اً، وذلك 
بدءاً من اأول �سهر اأغ�سط�ض املقبل 
والأخرية  الثالثة  املرحلة  اإط��ار  يف 
م��ن اإط����الق ه���ذه اخل���دم���ة، حيث 
اخلدمة  ت��د���س��ني  ال�����س��اب��ق  يف  مت 
ال�سيارات  ل��ف��ئ��ة  ي��ن��اي��ر  ���س��ه��ر  يف 
احل����ك����وم����ي����ة، و�����س����رك����ات ت���اأج���ري 
ال�سيارات،  ومركبات الأجرة، بينما 
اإطالقها  الفائت  مايو  �سهر  مت يف 

حتميل  طريق  عن  يكون  اخلدمة 
واملوا�سالت   الطرق  هيئة  تطبيق 
حتميل  اأو    RTADUBAI
 Dubai دراي������ف  دب����ي  ت��ط��ب��ي��ق 
الذكية  ال��ه��وات��ف  على    drive

م����رك����ب����ة ( ال����ت����ي ي���ت���م ار����س���ال���ه���ا 
الربيد  خ����الل  م���ن  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
الإل��ك��رتوين والح��ت��ف��اظ بهما يف 
حال خروج املركبات خارج الدولة، 
ف��ي��م��ا اأف������اد ك���ذل���ك  ب���اأن���ه ق���د مت 
و  الداخلية  اجلهات  على  التعميم 
ال�ساأن  ه��ذا  بخ�سو�ض  اخلارجية 
خماطبات  خ������الل  م�����ن  ذل������ك  و 
ر�سمية �سادرة من وزارة الداخلية 
من  التحقق  ميكن  باأنه  م�سيفا   ،
مركبة  �سري  رخ�سة  بيانات  �سحة 
الرابط  اإىل  ال���دخ���ول  خ���الل  م��ن 
امل����وج����ود ب�������س���ه���ادة رخ�������س���ة �سري 
طباعتها  مي��ك��ن  وال���ت���ي  م���رك���ب���ة  
جم���ان���ا م���ن خ����الل ال����دخ����ول اىل 

وياأتي  اخلا�سة،  ال�سركات  ملركبات 
ذل����ك  يف اإط����ار ���س��ع��ي ال��ه��ي��ئ��ة اإىل 
يف  تدريجيا  الإل��ك��رتوين  التحول 
ك��ل خ��دم��ات��ه��ا، م��واك��ب��ًة لتوجهات 
وحتقيق  الذكية«،  »املدينة  مبادرة 
الثالثة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���غ���اي���ة 

»اإ�سعاد النا�ض«.
امل����رزوق����ي، مدير  ���س��ل��ط��ان  وق�����ال 
مبوؤ�س�سة  املركبات  ترخي�ض  اإدارة 
اإطالق  اإن  الهيئة:  يف  الرتخي�ض 
خدمة امللكية الإلكرتونية اجلديدة 
اإىل  تهدف  الأف���راد  مركبات  لفئة 
وقتهم  بتوفري  املتعاملني  اإ���س��ع��اد 
وجهدهم يف ا�ست�سدار ها بو�سائل 
هذه  ع��ل��ى  احل�����س��ول  واإن  ذك���ي���ة، 

للهيئة  الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  اأو   ،
 .www.rta.ae

واأ�ساف باأن اآلية التطبيق تت�سمن 
تاريخ  ب��دون  دائمة  ملكية  اإ���س��دار 
ي��ت��م �سرفها م���رة واح���دة،  ان��ت��ه��اء 
الإلكرتونية  امللكية  جتديد  ويتم 
كل عام بعد انتهاء الإجراءات، و اأن 
ن�سخة امللكية الإلكرتونية )رخ�سة 
ت���اأت���ي ع���رب ر�سالة  ���س��ري م��رك��ب��ة( 
للمتعامل،  الإل���ك���رتوين  ب��ال��ربي��د 
وك���ذل���ك  ت��ظ��ه��ر  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل من 

خالل تطبيق الهيئة.
 ه��ذا و اأك���د امل���رزوق���ي  ب��اأن��ه يجب 
بامللكية  الحتفاظ  املتعاملني  على 
ال��دائ��م��ة وط��ب��اع��ة )رخ�����س��ة �سري 

موقع الهيئة.
 مو�سحاً اأن امل�سروع يعترب اإ�سافة 
لتوجهات مبادرة »املدينة الذكية«، 
ف�����س��ال ع���ن اأن�����ه ي���دخ���ل يف اإط����ار 
من  للبيئة،  ال�����س��دي��ق��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
ح��ي��ث احل���د م���ن ا���س��ت��خ��دام امل���واد 
البويل  م����ادة  م��ث��ل  بيئيا  املُ�����س��ّرة 

اإيثلني وم�ستقاته البال�ستيكية.
الطرق  هيئة  اأن  امل���رزوق���ي،  واأك���د 
على  دائ��م��ا  حري�سة  وامل��وا���س��الت 
مواكبة توجهات حكومتنا الر�سيدة، 
خا�سة فيما يتعلق بتوفري الراحة 
حتتل  التي  للمتعاملني،  وال�سعادة 
ا�سرتاتيجيات  اأول������وي������ات  ���س��ل��م 

الهيئة، ومنتجاتها اخِلدمية.

 �لإمار�ت و�ل�سني .. تعاون م�سرتك 
تعززه عالقات �ل�سد�قة �لتاريخية

•• اأبوظبي- وام:

قالت ن�سرة »اأخبار ال�ساعة« ان الزيارة التاريخية لفخامة �سي جني بينغ، 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�سديقة،  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  رئي�ض 
والقائمة  ال��دول��ت��ني،  ب��ني  التاريخية  ال��ع��الق��ات  عمق  ع��ن  تعرب  امل��ت��ح��دة 
النظيفة  الطاقة  وقطاعات  والدفاعي،  الع�سكري  والتعاون  ال�سراكة  على 
والعلوم  والبرتوكيماويات،  التكرير  وق��ط��اع  وال��غ��از،  والنفط  وامل��ت��ج��ددة 

التقنية والذكاء ال�سطناعي. 
واأك�����دت ال��ن�����س��رة - ال�����س��ادرة ع��ن م��رك��ز الم�����ارات ل��ل��درا���س��ات والبحوث 
تعززه  م�سرتك  تعاون   « عنوان  حتت  ام�ض  افتتاحيتها  يف  ال�سرتاتيجية 
�سداقتهما  اإىل  تنظران  الدولتني  ان   -  « التاريخية  ال�سداقة  ع��الق��ات 
والتطور  والتقدم  البناء  عملية  يف  اأ�سهم  ال��ذي  الأ�سا�ض  باأنها  التاريخية 
التناف�سية  اأكدتا مكانتهما املرموقة عاملياً، يف �سّلم  اللتان  لكلتيهما، وهما 
وال�سيا�سية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����روؤى  ت��ق��ارب��ه��م��ا يف  ع��ن  ف�����س��اًل  والزده�������ار، 
�سعبيهما،  �سعادة  تعني  امل�ستقبل  �سناعة  ب��اأن  توؤمن  التي  والقت�سادية، 
والتكنولوجيا،  والب��ت��ك��ار  املعرفة  على  يقوم  اقت�ساد  على  العمل  وتعني 

و�سوًل اإىل التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة.
واأكدت ان »و�سام زايد« الذي منحه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
وقلده  بينغ،  �سي جني  لفخامة  اأم�ض  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ض  نهيان  اآل 
اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اإي��اه �ساحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بح�سور �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي  بن را�سد 
رعاه اهلل كاأعلى و�سام متنحه دولة الإمارات العربية املتحدة مللوك وروؤ�ساء 
وقادة الدول ياأتي تثمينا وتقديراً لدور فخامته، يف دعم وتطوير عالقتي 

عد كافة. ال�سداقة والتعاون امل�سرتكة بني البلدين، على ال�سُ
ال�سيني لدولة  الرئي�ض  التاريخية لفخامة  الزيارة  “ لقد حملت  وقالت 
وال��دللت اخلا�سة برغبة  املعاين  الكثري من  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
من  ج��دي��دة  كمرحلة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  عالقاتهما  تطوير  يف  ال��دول��ت��ني 
ال�سيا�سية  الإرادة  توافر  �سوء  يف  احليوية،  املجالت  من  عدد  يف  التعاون 
القوية لذلك، ومبا يعزز فر�ض التكامل والتعاون وال�سراكة ال�سرتاتيجية 
بني البلدين، من خالل بحث الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام 
امل�سرتك، و�سوًل اإىل اأعلى م�ستويات التعاون ال�سيا�سي والقت�سادي واملعريف 
القطاعات كافة  ال�سراكة ال�سرتاتيجية يف  “ وبهدف تعزيز  واأ�سافت   .“
بني الدولتني، �سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، و�ساحب ال�سمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
للقوات امل�سلحة، وفخامة �سي جني بينغ، رئي�ض جمهورية ال�سني ال�سعبية 
بناء مباين  ت�سمل  تفاهم،  اتفاقية ومذكرة   13 تبادل  ال�سديقة، مرا�سم 
ال�سفارات، واإقامة مراكز ثقافية، ومذكرة تفاهم للتعاون يف جمالت عدة؛ 
كالطاقة، والتجارة الإلكرتونية، والزراعة، ف�ساًل عن مذكرَتي تفاهم يف 
اإطار احلزام القت�سادي لطريق احلرير، ومبادرة طريق احلرير البحري 
للقرن الواحد والع�سرين، واتفاقاً اإطارياً للتعاون بني �سوق اأبوظبي العاملي 
واملنطقة التجريبية ال�سينية - الإماراتية لإن�ساء من�سة اخلدمات املالية 
احلزام  م��ب��ادرات  اإط��ار  يف  ال�سناعية  ال��ق��درات  يف  التعاون  ب�ساأن  والبتكار 
ال�سم�سية  للطاقة  م�سروع  اأكرب  يف  وا�ستثمار  �سراكة  واتفاقية  والطريق، 

املركزة يف العامل، والعديد من مذكرات التفاهم.
بينهما،  والتعاون  ال�سراكة  عالقات  بتعزيز  الدولتني  اهتمام  ان  واك��دت 
على  ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يبقي 
ا�ستعداد دائم لتطوير تلك العالقات، ب�سكل م�ستمر ورا�سخ، نظراً لتطابق 
عالقة  ومت��ّي��ز  الق�سايا،  م��ن  العديد  يف  بينهما  وامل��واق��ف  النظر  وج��ه��ات 
والحرتام  النفتاح  من  را�سخة  اأ�س�ض  على  تقوم  بخ�سو�سية  الدولتني 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د  حيث  امل�سرتكة؛  وامل�سالح  والتفاهم 
“اإن مباحثاتنا واأخي  اآل نهيان، يف تغريدة على ح�سابه ب�تويرت:  بن زايد 
مل�ستقبل  روؤية متقدمة  اأثمرت عن  ال�سيني  الرئي�ض  را�سد مع  حممد بن 
عالقاتنا الثنائية من خالل �سراكة ا�سرتاتيجية �ساملة طويلة امد، نعرُب 
منها اإىل مرحلة زاخرة بالنمو والزدهار القت�سادي والجتماعي والثقايف 
والعلمي”، م�سرياً �سمّوه اإىل توافق الدولتني على �سرورة العمل من اأجل 
ال�سرق الأو�سط والت�سدي ملخاطر  ال�سالم وال�ستقرار يف منطقة  اإحالل 

الإرهاب، وتركيز اجلهود من اأجل تعزيز التنمية يف املنطقة.
ب��ت��ق��ارب روؤاه���ا  امل��ت��ح��دة م��وؤم��ن��ة  “ ولأن دول���ة الإم�����ارات العربية  وق��ال��ت 
وتطلعاتها مع جمهورية ال�سني ال�سعبية، فقد اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
هي  والإدارة  احلكم  يف  ال�سينية  التجربة  ،اأن  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
�سعادة  يف  احلكومة  ودور  بال�سباب  اإميانها  حيث  م��ن  ل��الإم��ارات  الأق���رب 
ال�سعب .. وقال �سموه يف تغريدة على موقع تويرت: “عقدنا اليوم جل�سة 
املرافق..  والوفد  بينغ  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�ض  مع  مو�سعة  مباحثات 
امل�ساريع يف  واقت�سادية كثرية وقاعدة متينة من  �سيا�سية  توافقات  لدينا 

قطاع الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية”.
الإدارة  ط��ري��ق��ة  يف  م��ع��ه��م  “نت�سابه  ث��ان��ي��ة:  ت��غ��ري��دة  يف  ���س��م��وه  م�سيفاً 
�سمّوه بالتجربة التنموية ال�سينية،  وفل�سفتها.. هم الأقرب لنا«. م�سيداً 
اقت�ساد على  اأك��رب  كثاين  تر�سيخ مكانتها  العظيم يف  الأث��ر  لها  كان  التي 

م�ستوى العامل”، وا�سفاً التجربة ال�سينية بامللهمة والرائدة.

اأخبار ال�ساعة :

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2340  جتاري جزئي              

م  جمهول حمل  م  ذ  ���ض   - البناء  مل��ق��اولت  الف�ساء  امل��دع��ي عليه /1- جنمة  اىل 
اأق��ام عليك  م   قد  م  ذ  الغرير لالن�ساءات خر�سانة - �ض  املدعي/  ان  القامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
)400.000 درهم( بال�سافة اىل الفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 9% �سنويا 
من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك احلا�سل يف 2016/10/9 وحتى ال�سداد التام والر�سوم 
امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء  املوافق  ات��ع��اب  وامل�����س��روف��ات ومقابل 
2018/8/1 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2018/307  تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- ابراهيم خليل ابراهيم فوزى اأحمد جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
�سركة متويل - �ض م خ  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/595 عقاري كلي يوم الحد  بتاريخ  
2009/9/13 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك : 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )72512.5( درهم وت�سليمه 
اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 2-ف�سخ اتفاقية الجارة 
MEDU دي�سكفري جاردينز  املوؤرخة يف 2008/7/22 املربمة بني الطرفني لل�سقة رقم 304 مبنى رقم 
حمل التداعي ، حمو الإ�سارة الواردة ب�سجل و�سند ملكية الوحدة تخ�سع ملكية العقار لرتتيبات الجارة 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة واملربم بتاريخ 2008/10/29 من �سجل الوحدة املذكورة املذكورة 
وتكليف دائرة الأرا�سي والأمالك لتنفيذ ذلك ، والزامه بت�سليم الوحدة العقارية حمل التداعي خالية 
من ال�سواغل. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/336  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1-  فاطمة جواد �سهبازي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
باحلكم  نعلنكم   - ال�سام�سي  جابر  �سليمان  حمد  نا�سر   / وميثله  ال�سالمي  دب��ي  بنك 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/472 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ  2009/9/13 باعتباره 
بالزامكم ب�سداد مبلغ وق��دره )616940( درهم وت�سليمه اىل  �سندا تنفيذيا وذلك : 1- 
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة. 2-ف�سخ  عقد البيع اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك 
املوؤرخ يف 2008/6/26 ورد حيازة الوحدة العقارية رقم )900/274( املقامة على الر�ض 
رقم )6582( مبنطقة تالل الإم��ارات الثالثة وت�سليمها اىل املدعي خالية.  وعليه فان 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3567   تنفيذ جتاري  
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اأخبـار الإمـارات

�لإن�سانية �لإمار�تية  �مل�ساعد�ت  من  ي�ستفيدون  طفل  �ألف   94 بينهم  من  �حلديدة  يف  ميني  132.6�ألف 

»�لهالل« يغيث �أهايل قرى مينية تقع على خطوط �لتما�س مع ملي�سيا �حلوثي

•• احلديدة-وام:

تواكب دولة الإمارات عرب ذراعها الإن�ساين الهالل الأحمر عمليات حترير 
لليمن  الغربي  ال�ساحل  على  املمتدة  احل��دي��دة  ملحافظة  التابعة  املناطق 
امل�سروعات  الأ�سا�سية وال�سرورية وتنفيذ  الإن�سانية  امل�ساعدات  باملزيد من 
جتاه  ل��الإم��ارات  الإن�سانية  امل�سوؤولية  �سمن  وذل��ك  اخلدمية  و  التنموية 
ال�سعب اليمني ال�سقيق و تعزيز قدراته ملواجهة الظروف الإن�سانية ال�سعبة 
التي مير بها جراء ما اقرتفته اأيادي ميلي�سيات احلوثي املوالية لإيران و 
اتباعها وا�ستخدامها ل�سالح التجويع و التخويف بحق املواطنني اليمنيني 

و ح�سارهم دون اإن�سانية اأو رحمة.
فقد قدمت دولة الإمارات منذ ال�20 من يونيو املا�سي حتى ال�18من يوليو 
معدنية  مياه  �سندوق   432 اإىل  اإ�سافة  غذائية  �سلة  اجلاري18.943 
بهدف احلفاظ على ال�سحة العامة و منع اأية اأمرا�ض قد ت�سببها املياه غري 
ال�ساحلة لل�سرب موزعة على 27 مديرية ومنطقة يف احلديدة . و ا�ستفاد 
من تلك امل�ساعدات132.601 مواطن ميني منهم 94.715 طفال وما 
ا�ستقرار الأهايل وم�ساعدتهم  19األف امراأة مما �ساهم يف دعم  اإىل  ي�سل 

على ا�ستعادة ن�ساطهم وحيويتهم واإعادة احلياة باملناطق املحررة حديثا اإىل 
طبيعتها وذلك يف اإطار الدعم الإماراتي لليمن وحملة امل�ساعدات الإغاثية 
�سكان  املعاناة عن كاهل  الأو�ساع ورفع  اأجل تطبيع  امل�ستمرة لالأ�سقاء من 
احلوثي  ميلي�سيات  ح�سار  بعد  لليمن  الغربي  ال�ساحل  يف  املحررة  املناطق 

املوالية لإيران .
املناطق  �سكان  على  العاجلة  الإن�سانية  امل�ساعدات  توزيع  ا�ستمرار  وي��اأت��ي 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  احل��دي��دة  يف  امل��ح��ررة 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« وبدعم من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة 

منطقة الظفرة رئي�ض هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
توزيع  املا�سي  يونيو  �سهر  منذ  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  وتوا�سل 
يف  امل��ح��ررة  املناطق  اأه���ايل  على  الإن�سانية  وامل�����س��اع��دات  الغذائية  ال�سالل 
اإغاثي بري و جوي و بحري موجه  حمافظة احلديدة وذلك �سمن ج�سر 
تداعيات  جت��اوز  على  مل�ساعدتهم  املحافظة  �سكان  اإىل  الإم���ارات  دول��ة  من 
اليمني  ال�سعب  اأبناء  حق  يف  امليلي�سيات  يد  اقرتفته  وما  احلوثي  احل�سار 

ال�سقيق.
وقال �سعيد الكعبي مدير العمليات الإن�سانية لدولة الإمارات يف اليمن اإن 
م�ساعدة الأ�سقاء يف اليمن يت�سدر اهتمام و متابعة القيادة الر�سيدة لدولة 
املديريات  لكافة  العاجلة  الإغاثة  بتقدمي  امل�ستمرة  وتوجيهاتها  الإم��ارات 
واملناطق يف احلديدة فور حتريرها من ح�سار ميلي�سيات احلوثي للتخفيف 

من و طاأة معاناتهم الناجمة عن املمار�سات الغري اإن�سانية يف حقهم .
واأ�ساف الكعبي اأن امل�ساعدات الإن�سانية الإغاثية و امل�ساريع التنموية لدولة 
الإمارات يف حمافظة احلديدة تهدف اإىل تعزيز قدرات املواطنني اليمنيني 
الأحداث  عن  الناجمة  ال�سعبة  الإن�سانية  الظروف  لتداعيات  الت�سدي  يف 
يف اليمن اإ�سافة اإىل حت�سني ظروفهم الراهنة وامل�ساهمة الفعالة يف عودة 
باملناطق  لالأ�سقاء  اأف�سل  معي�سية  ح��ي��اة  ي��وف��ر  مب��ا  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة 

املحررة يف اليمن.
و اأ�سار اإىل اأن دولة الإمارات مل تدخر و�سعا يف م�ساعدة اأهايل املناطق املحررة 
يف حمافظة احلديدة عرب ذراعها الإن�ساين الهالل الأحمر الإماراتي حيث 
تتحدى ال�سعاب و ت�سل اإىل كافة املت�سررين من اأبناء ال�سعب اليمني دون 

كلل اأو ملل ل�سمان و�سول امل�ساعدات الإن�سانية مل�ستحقيها .

قوات  اأن  اإىل  اليمن  يف  الإم���ارات  لدولة  الإن�سانية  العمليات  مدير  ولفت 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية نفذت عرب تقنية » حتديد 
املواقع« عملية اإ�سقاط جوي مل�ساعدات اإن�سانية و اإغاثية على اأهايل �سمال 
مديرية التحيتا مبحافظة احلديدة مقدمة من الهالل الأحمر الإماراتي 
والتي لقت  بها  التي ميرون  ال�سعبة  املرحلة  مل�ساعدتهم على جتاوز هذه 
ي�ستهدف  جليال  عمال  واعتربوها  اليمنيني  الأ�سقاء  بني  كبريا  ترحيبا 

جندتهم ب�ستى الطرق يف ظل الظرف املعي�سي الذي يعي�سه ال�سكان.
ي�سار اإىل اأن » هيئة الهالل الأحمر الإماراتي » �سريت ج�سرا اإغاثيا عاجال 
من امل�ساعدات اإىل اليمن ي�سمل 35 األف طن عبارة عن 10 بواخر اإماراتية 
7 رحالت  ي�سمل  اإىل ج�سر جوي  اإ�سافة  املتنوعة  الغذائية  باملواد  حمملة 
تنقل 14 األف طرد غذائي لل�سعب اليمني ال�سقيق اإىل جانب ت�سيري 100 
قافلة م�ساعدات من ال�سوق اليمني املحلي �سمن اخلطة ال�ساملة للتحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية لإغاثة احلديدة واملناطق املحيطة 
النطاق  وا�سعة  مماثلة  اإغاثية  عمليات  تنفيذ  يف  جنح  ب��دوره  ال��ذي  و  بها 
عندما قام بتحرير كل من عدن و املكال و املخا مما اأدى اإىل حت�سني احلياة 

املعي�سية لل�سعب اليمني والذي اأ�سبح اأف�سل حال مما كان عليه.

•• حلج - وام:

جنح فريق الهالل الأحمر الماراتي يف الو�سول مب�ساعداته الغذائية اىل 
اأهايل مركز ال�ساحي مبديرية كر�ض اليمنية الواقع على خطوط التما�ض 
من  كيلومرتات  مع ملي�سيا احلوثي التابعة لإيران املتمركزة على بعد 5 

قرى املركز على جبل احلمام .

1200 �سلة غذائية على قرى »الل�سب  وفور و�سول الفريق قام بتوزيع 
و النوي�سع و حبيل معجم ومعجبة« ومناطق »الُقرية و ال�سرجة و وزيق« 

بالإ�سافة اىل منطقة حوامرة التابعة ملديرية ماوية مبحافظة تعز.
الإم��ارات��ي على هذه  الأح��م��ر  الهالل  اأه��ايل كر�ض مبحافظة حلج  و�سكر 
اأعقبت مبا�سرة حترير قرى ال�ساحي من  التي  الرائعة  اللفتة الإن�سانية 
ملي�سيا احلوثي م�سجال بذلك اأول ح�سور ملنظمة ان�سانية يف هذه املناطق 

التي  ال�ساحي  م��رك��ز  ق��رى  لإغ��اث��ة  التدخل  الهيئة  ..ون��ا���س��دوا  املنكوبة 
ت�سررت من احلرب التي ت�سنها امللي�سيات التابعة لإيران �سدهم منذ اأكر 
تاأهيل  واإع��ادة  كاملياه وال�سحة  �سنوات ل�سيما يف اجلانب اخلدمي   3 من 

وترميم املدار�ض.
وثمن الأهايل دور دولة الإمارات الفاعل واملوؤثر يف التحالف العربي بقيادة 
والإن�ساين  الإغاثي  الدعم  يف  املتميز  ون�ساطها  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الذي �سمل بوترية عالية جميع املحافظات اليمنية املحررة.
هذا وقد مّثل عام زايد 2018 يف اليمن اأمنوذجا رائعا للدعم ال�سخي الذي 

�سمل خمتلف الأ�سعدة الإن�سانية واخلدمية وامل�سروعات القت�سادية.
جدير بالذكر اأن مركز ال�ساحي يبعد حوايل 10 كيلومرتات من مدينة 
الراهدة التي ماتزال ت�سهد مواجهات بني ملي�سيا احلوثي وقوات املقاومة 

اجلنوبية.

  يج�سدها متحف يف منزله 

مطر �مل�سافري ير�سخ جهود �لدولة يف » عا�سفة �حلزم «  
م��ع��رك��ة )ع��ا���س��ف��ة احل���زم ( التي 
واملخطوطات  ال�سور  عنها  تعرب 
ت�����س��م��ل جهود  ال���ت���ي  ال��ت��وث��ي��ق��ي��ة 
اأبناء  وت�����س��ح��ي��ات  ال���دول���ة  ق��ي��ادة 
الإم���������ارات ال��ب��ط��ول��ي��ة يف اأر�����ض 

املعارك ومواقف اأ�سر ال�سهداء.
خ�س�ض  امل���ت���ح���ف  اأن  وال����الف����ت 
بال�سهيد  ي��ت��ع��ل��ق  خ��ا���س��ا  ج��ن��اح��ا 
م���ط���ر( وعر�ض  )را����س���د حم��م��د 
ب��ع�����ض ال�������س���ور ال�����س��خ�����س��ي��ة له 
كتبت  م��ا  واأي�سا  ا�ست�سهاده  قبل 
ا�ست�سهاده  ع��ق��ب  ع��ن��ه  ال�����س��ح��ف 
الع�سكرية  ل���وازم���ه  ع��ل��ى  ع����الوة 
ال�����س��ه��ي��د عبيد  وك���ذل���ك احل�����ال 
�سيق  اأن  ي���الح���ظ  ال�����س��ام�����س��ي. 
معركة  م��ق��ت��ن��ي��ات  ج���ع���ل  امل����ك����ان 
)ع��ا���س��ف��ة احل������زم( ل جت���د لها 
تكد�ست  ل����ذا  ي�����س��ت��وع��ب��ه��ا  م��ك��ان��ا 
فوق بع�سها البع�ض وحني ت�ساأل 
:« ل  امل�سافري  احل��ل يجيب  ع��ن 
بت�سليم  القيام  م��ن  مطلقا  مانع 
كامل مقتنيات املتحف التي توثق 
بالقلم وال�سورة ملعركة )عا�سفة 
احل��زم(  ملن يتوىل اأمر املحافظة 
ع��ل��ي��ه��ا ورع��اي��ت��ه��ا ب��ال��ن��ح��و الذي 
يجعلها �سجال توثيقيا اآمنا يفيد 
اأن  ال��ر���س��ال��ة - ق��ب��ل  ت��و���س��ي��ل  يف 

تندثر - اإىل جيل بعد اأخر .

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

عندما يدخل املرء منزل املواطن 
مطر حممد مطر امل�سافري الذي 
يقع يف منطقة �سهيلة يفاجاأ باأنه 
احلزم(  )عا�سفة  معركة  قلب  يف 
وثائقي  م��ت��ح��ف  يج�سدها  ال��ت��ي 
واأبنائها  ال���دول���ة  ج��ه��ود  ي��ع��ك�����ض 
الأب�������ط�������ال ال�����ذي�����ن ي����ج����اه����دون 
وال�ستقرار  ال�سرعية  ل�ستعادة 
اليمن  ���س��ع��ب  ورف���اه���ي���ة ووح�����دة 

ال�سقيق يف بالده .
امل�سافري ي�سرح �سجله ال�سخ�سي 
ب����اأن����ه خ�����دم ال����وط����ن م����ن خالل 
وقد  امل�سلحة  للقوات  الن�سمام 
عا�سفة  ان����ط����الق  ق���ب���ل  ت���ق���اع���د 
احلزم وهو يقول :« عندما وجدت 
معركة  م��ي��دان  ع��ن  بعيدا  نف�سي 
يف  احلقيقية   ) احل���زم  )ع��ا���س��ف��ة 
اليمن خطر يل امل�ساركة فيها من 
ميدان اخر وهو توثيق ت�سحيات 
اأب���ن���اء الم�����ارات الأ����س���او����ض فيها 
م��ن خ���الل م��ت��ح��ف ي�����س��م ك��ل ما 
له عالقة فيها وقد وزاد �سقيقي 
اأبناء  ���س��ه��داء  اأح�����د  وه����و  را����س���د 
العمل  ه��ذا  دافعا لإجن��از  الوطن 

الوطني العظيم .
الذين  الم�������ارات  اأب���ن���اء  وك���ح���ال 

ع���ن���د ق�ض  ت���ت���وق���ف  امل���ع���رك���ة مل 
وو�سعها  ال�������س���ح���ف  ����س���ف���ح���ات 
رك���ز جهوده   واإمن�����ا  ال���رباوي���ز  يف 
يحت�سنها  م��ي��دان  ع��ن  ب��ال��ب��ح��ث 
ف��ل��م ي��ج��د اأم��ام��ه م��ن خ��ي��ار اآخر 
ال�سعبي  ل��ب��ي��ت��ه  ال���ل���ج���وء  غ����ري 
لعا�سفة  توثيقيا  متحفا  لتكون 
الغرف  ���س��اق��ت  احل����زم وح��ي��ن��م��ا 
الداخلية  املنزل  بها جلاأ جل��دران 
فثبت عليها جمموعة كبرية من 

الرباويز.
بكامل  اأ����س���رت���ي  ان   »: وي����ق����ول 
افرادها وقفت معي يف هذا اجلهد 
ال��وط��ن��ي وب��خ��ا���س��ة زوج���ت���ي )اأم 

ج���اه���دوا ون��ا���س��ل��وا ب�����س��ج��اع��ة يف 
خا�ض  احل���زم(  )عا�سفة  معركة 
اآخر  ميدان  يف  املعركة  امل�سافري 
مت��ث��ل يف ال��ب��ح��ث ع����ن  ك���ل جهد 
ت�ستم منه رائحة معركة عا�سفة 
مكان  له  ليكون  اليمن  يف  احل��زم 

يف املتحف .
معركة )متحف عا�سفة احلزم ( 
يوم  ك��ل  �سباح  امل�سافري  يبداأها 
قا�سدا  �سيارته  يف  يتحرك  حيث 
باحثا  امل��ك��ت��ب��ات  وغ����ري  امل��ك��ت��ب��ات 
ت��ربز جهود  التي  والتقارير  ع��ن  
ويف  احل���زم  عا�سفة  يف  الم�����ارات 
ال���غ���ال���ب ي���ع���ود م���ن رح��ل��ت��ه تلك 

باأعداد متنوعة منها.
فانه  نف�سه  امل�����س��اف��ري  وب��ح�����س��ب 
تنهمك  امل���ن���زل  اىل  ع���ودت���ه  ف����ور 
الأ�سرة بكامل اأفرادها اأي الزوجة 
وال�سغار  الكبار  والبنات  والأولد 
عن  حتكي  التي  امل���واد  حتديد  يف 
وترتيبها  وق�سها  احل��زم  عا�سفة 
م�����ن جهتي  اأن��������ا  اأق����������وم  ب���ي���ن���م���ا 
بال�سراف على ترتيب ال�سفحات 
 1450 ال��ت��ي و���س��ل ع��دده��ا اىل 
على  م��وزع��ة  الآن  ح��ت��ى  �سفحة 
براويز بعدد 450 بروازا وع�سرة 

البومات كبرية احلجم.
ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��ط��ر امل�������س���اف���ري ف���اإن 

�سلطان ( التي  ت�ساطرين اإجنازي 
يقلقها  اأو  ح���رج  ب���اأي  ت�سعر  ف��ال 
بق�سا�سات  الغرف  امتالء  منظر 
ال�سحف اأو تغطية جدران املنزل 
جميعا  قناعتنا  وامن��ا  ب��ال��رباوي��ز 
ب����اأن ك���ل حم��ت��وي��ات امل��ت��ح��ف هي 
ع��ب��ارة ع��ن اأو���س��م��ة ت��زي��ن منزلنا 
طموحات  ع��ن  تعرب  ان��ه��ا  ويكفي 
ال��ر���س��ي��دة وتوثق  ال��وط��ن  ق��ي��ادة 
�سحوا  ال��ذي��ن  الم���ارات  ل�سهداء 
باأنف�سهم يف اأر�ض معارك الكرامة 
اليمن.   يف  ال�����س��رع��ي��ة  وا���س��ت��ع��ادة 
امل�سافري  م��ط��ر  مل��ن��زل  وال����زائ����ر 
ب���اأن���ه يف قلب  ال�����س��ع��ور  ي��ت��م��ل��ك��ه 

دعوة لأ�سحاب �ملعا�سات �ملوؤجل �سرفها �إىل
 حتديث بياناتهم قبل بلوغ �سهر �ل�ستحقاق

•• اأبوظبي -وام:

الجتماعية  وال��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�سات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  دع���ت 
القانونية  ال�سن  لبلوغ  �سرفها  امل��وؤج��ل  املعا�سات  اأ���س��ح��اب 
املوؤهلة ل�ستحقاق �سرف املعا�ض التقاعدي بحالة ال�ستقالة 
هذه  بلوغ  م��ن  الأق���ل  على  �سهر  قبل  بياناتهم  حتديث  اإىل 
ال�سن بحيث يت�سنى للهيئة اإجناز اإجراءات ال�سرف يف الوقت 

املحدد.
املعا�ض  على  للح�سول  ي�سرتط  القانون  اإن  الهيئة  وذك��رت 

عليه  املوؤمن  ق�ساء  الطوعية  ال�ستقالة  حالة  التقاعدي يف 
ُي�سرتط  املعا�ض  ه��ذا  �سرف  ولغاية  اخلدمة،  يف  �سنة   20
ا�ستيفاء  ع��دم  ح��ال  ويف  ع��ام��ا،   50 املتقاعد  �سن  يكون  اأن 
ال�سن، بحيث  بلوغ هذه  املعا�ض حتى  ربط  يتم  ال�سن  �سرط 
بياناته  حتديث  بعد  بلوغها  عند  مرة  لأول  املعا�ض  ي�سرف 
لدى الهيئة. ودعت الهيئة املعنيني بهذا الأمر اىل زيارة اأحد 
مراكزها لإجراء عملية التحديث والتي تتطلب �سورة من 
بطاقة الهوية، و�سهادة ??ح�ساب بنكي دويل IBAN، ليتم 

البدء يف متابعة اإجراءات ال�سرف من قبل الهيئة.

•• عدن-وام:

ع��الج يف  بعد رحلة  13 جريحا مينيا  ام�ض  ع��دن  اإىل  ع��اد 
الإمارات  دولة  نفقة  بالنجاح على  تكللت  الهند  م�ست�سفيات 
وب��اإ���س��راف هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي وذل���ك تنفيذا 

لتوجيهات القيادة الر�سيدة للدولة.
الإن�سانية  الوقفة  ومرافقوهم  ال��ع��ائ��دون  اجل��رح��ى  وثمن 
�سخي  دع��م  م��ن  وم��ا قدمته  اإىل جانبهم  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
بها..  ال��ت��ي مي���رون  الع�سيبة  ال��ظ��روف  ه���ذه  وم�����س��ان��دة يف 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  والعرفان  ال�سكر  اآي��ات  اأ�سمى  موجهني 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل” الذي تعك�ض توجيهاته الكرمية اهتمام الإمارات قيادة 

وحكومة و�سعبا بال�سعب اليمني.
الأحمر  ال��ه��الل  لهيئة  وت��ق��دي��ره��م  �سكرهم  ع��ن  واأع���رب���وا 
الإماراتي على اجلهود التي تبذلها لتح�سني اأو�ساع اليمنيني 
على  العالج  تلقيهم  وو�سفوا   .. معاناتهم  من  والتخفيف 
نفقة الدولة باللفتة الإن�سانية الكرمية لالإمارات وقيادتها 
الر�سيدة.. داعني املوىل عز وجل اأن يدمي على البالد نعمة 
يف  العائدين  اجلرحى  ا�ستقبال  يف  كان  وال�ستقرار.  الأم��ن 
مطار عدن املهند�ض طيب ال�سام�سي نائب رئي�ض بعثة الهالل 
الأحمر الإماراتي يف عدن و الدكتورة ا�سراق ال�سباعي وكيلة 

وزارة ال�سحة اليمنية وعدد من العاملني.
تاأتي عودة هذه املجموعة من اجلرحى اليمنيني اإىل بالدهم 
بعد رحلة عالج ناجحة يف الوقت الذي لي��زال يتلقى عدد 

وكان  ال�سحية.  اأو�ساعهم  لتح�سني  املكثفة  الرعاية  منهم 
ال�سهر احلايل  ع��دن مطلع  غ��ادروا مطار  قد  جريحا   74
لتلقي العالج يف الهند وهذه تعد الدفعة ال�ساد�سة. وتعمل 
لتجاوز  الأ�سقاء  دعم  على  الم��ارات��ي  الحمر  الهالل  هيئة 
الأعمال  ويت�سدر حمور  به  الذي ميرون  الع�سيب  الظرف 
اليمنيني  الأ�سقاء  لإغاثة  الأول��وي��ات  والإغاثية  الإن�سانية 

لت�ستعيد احلياة دورتها الطبيعية.
القيادة  الإم��ارات حر�ض  ال�سخية لدولة  امل�ساعدات  وتعك�ض 
والتخفيف  ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  م�ستقبل  على  الر�سيدة 
من معاناته جراء ال�سيا�سة التدمريية للميلي�سيات احلوثية 
الإيرانية والعمل على توفري املقومات الأ�سا�سية كافة لإعادة 

دورة احلياة الطبيعية.

عودة 13 من �جلرحى �ليمنيني �إىل عدن بعد رحلة عالج يف �لهند على نفقة �لإمار�ت

»�لهالل �لأحمر« يقدم م�ساعد�ت �إغاثية 
وغذ�ئية لأهايل مديرية �ل�سحر بح�سرموت 

••ح�رضموت-وام:

وا�سلت “هيئة الهالل الأحمر الإماراتي” توزيع امل�ساعدات الإغاثية 
و الغذائية على اأهايل حمافظة ح�سرموت يف اإطار جهود الإمارات 
التنموية  الأ�سعدة  خمتلف  على  زايد” وذل��ك  يف” ع��ام  الإن�سانية 
معاناتهم  م��ن  والتخفيف  اليمن  يف  الأ���س��ق��اء  مل�ساعدة  واخل��دم��ي��ة 

وحت�سني ظروفهم معي�ستهم.
م�ساعدات  ح�����س��رم��وت  “الهالل” يف  ف��ري��ق  وزع  ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
اأو�ساعا  يعي�سون  ال�سحر ممن  اأه��ايل مديرية  و  اأبناء  على  غذائية 

معي�سية �سعبة.
واأكد حممد عبيد ال�سام�سي رئي�ض فريق الهالل الأحمر الإماراتي 
بح�سرموت حر�ض الهيئة على الإ�سهام يف رفع املعاناة عن املحتاجني 

خا�سة الأ�سر الفقرية و الأ�سد فقراً.
تنفذها  اإغاثية  �سل�سلة حمالت  تاأتي �سمن  املعونات  اإن هذه  قال  و 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ت�ستهدف اأبناء حمافظة ح�سرموت 

تلبية لنداءاتهم ومدا ليد العون لهم.
و ثمن وجهاء مديرية ال�سحر و �سخ�سياتها الجتماعية ما تقدمه 
لل�سعب  متوا�سل  دع��م  م��ن  و�سعباً  وحكومة  ق��ي��ادة  الإم����ارات  دول��ة 
اليمني و جهودها الإن�سانية والإغاثية للتخفيف عن املحتاجني يف 

خمتلف املناطق اليمنية.
لهيئة  تقديرهم  و  �سكرهم  ع��ن  امل��دي��ري��ة  اأه���ايل  ع��رب  م��ن جانبهم 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي و ف��ري��ق عملها امل��وج��ود ع��ل��ى الأر����ض 
الذي يبذل جهودا كبرية يف جمال تقدمي العون و امل�ساعدة للفئات 
م��ن��اط��ق حم��اف��ظ��ة ح�����س��رم��وت.. مثمنني يف  امل��ح��ت��اج��ة يف خمتلف 
للتخفيف من  املتوا�سل  الإم��ارات ودعمها  نف�سه وقفة دولة  الوقت 

معاناة الأ�سر اليمنية و�سط هذه الظروف املعي�سية ال�سعبة .
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اأخبـار الإمـارات
ي�سلط ال�سوء على خدماتها وجمالت عملها 

�أبوظبي لالإعالم تطلق موقع »ليف« بحلته �جلديدة 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأط��ل��ق��ت ���س��رك��ة لي���ف اإح�����دى ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة التابعة 
يقدم  ال��ذي  اجلديد  الإلكرتوين  موقعها  لالإعالم،  لأبوظبي 
�ساملة  من�سة خدمات  املعنية  والأط��راف  وال�سركاء  للجمهور 
تدعم توجهات ال�سركة الرامية اإىل التحول للخدمات الرقمية 

الذكية، واأمتتة عملياتها الت�سغيلية.
وتكمن اأهمية املوقع اجلديد يف ت�سليط ال�سوء على اخلدمات 
ال�سخمة  الإمكانيات  وا�ستعرا�ض  لي��ف،  �سركة  توفرها  التي 

التي متلكها ال�سركة. كما تت�سمن �سفحات املوقع الإلكرتوين 
عر�ساً �ساماًل ومف�ساُل لتاريخ ال�سركة وجمالت عملها التي 
ال��ب��ث، واإن��ت��اج الأف���الم، والفنون وف��رق الت�سميم،  ت��ت��وزع ب��ني 
وال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة، ف�����س��اًل ع��ن اخل���دم���ات ال��ت��ي تقدمها 

للجمهور.
وج����رى ت��ط��وي��ر امل��وق��ع الإل���ك���رتوين وب��رجم��ت��ه وف���ق اأح���دث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ع��ت��م��دة م��ن ���س��رك��ة م��اي��ك��رو���س��وف��ت م��ع ت�سميم 
والأجهزة  الإل���ك���رتوين  ال��ت�����س��ف��ح  م��واق��ع  جل��م��ي��ع  ي�ستجيب 

الزكية.

لدائرة  التنفيذي  املدير  احلارثي  عو�ض  الرحمن  عبد  وق��ال 
التلفزيون يف اأبوظبي لالإعالم “اإن املوقع الإلكرتوين اجلديد 
الدوؤوب  و�سعيها  لالإعالم  اأبوظبي  مهمة  يدعم  ليف  ل�سركة 
اأعلى  ب��ه وف��ق  املرتبطة  الإع��الم��ي واخل��دم��ات  العمل  ل��ري��ادة 
امل�ستويات، وتعزيز جتربة اجلمهور، والعمالء وجميع ال�سركاء 
وتقنيات  اإعالمية  خدمات  على  باحل�سول  املعنية  والأط���راف 
مع  يتنا�سب  ومب���ا  اجل��م��ه��ور  ���س��رائ��ح  خم��ت��ل��ف  اإىل  تو�سلهم 

اهتماماتهم وتف�سيالتهم”.
با�ستمرار يف  تعمل  ل��الإع��الم  اأبوظبي  »اإن  احل��ارث��ي:  واأ���س��اف 

ا�ستثنائية  جتربة  لتوفري  وتعزيزها  خدماتها  تطوير  �سبيل 
التابعة  لعمالئها عرب خمتلف املن�سات الإعالمية والتجارية 

لل�سركة، وفق اأعلى امل�ستويات«.
ا�ستمرار لعملية  الإل��ك��رتوين اجل��دي��د  امل��وق��ع  اإط���الق  وي��اأت��ي 
العام  مطلع  لالإعالم  اأبوظبي  بداأتها  التي  الرقمية  التطوير 
اإلكرتونية عرب من�ساتها  اإط��الق ثماين خدمات  اجل��اري بعد 
اإثراء  يف  ت�سهم  متنوعة  اإع��الم��ي��ة  خ��دم��ات  لتقدمي  الرقمية 
كانوا  �سواء  الر�سا،  م�ستويات  ورف��ع  عمالئها  جتربة  وتعزيز 

اأفراداً اأو من القطاعني العام واخلا�ض.

ح�سة بوحميد: �لإمار�ت م�ساهم رئي�سي يف �حلر�ك �لعاملي لدعم ومتكني �أ�سحاب �لهمم
•• �سيكاغو- امريكا -وام:

دولة  اأن  املجتمع  تنمية  وزي���رة  حميد  ب��و  عي�سى  بنت  ح�سة  م��ع��ايل  اأك���دت 
امل�ستقبلية  الروؤية  وبف�سل  قيامها  منذ  املتحدة حري�سة  العربية  الإم��ارات 
ثراه” على  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�ض  للوالد 
وتعزيز  الهمم  اأ�سحاب  ومتكني  لدعم  العاملي  احل��راك  من  ج��زءا  تكون  اأن 
ب�سكل  والجتماعية  والقت�سادية  التعليمية  احل��ي��اة  يف  ال�سامل  دجم��ه��م 
الإم���ارات  دول���ة  جمتمع  وتنمية  ب��ن��اء  يف  احل��ي��وي  دوره���م  وتر�سيخ  طبيعي 

العربية املتحدة.
جاء ذلك خالل م�ساركة معاليها يف الحتفال العاملي مبرور 50 عاما على 

انطالق الأوملبياد اخلا�ض مبدينة �سيكاغو الأمريكية.
الأ�سخا�ض  حلقوق  املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  و�سادقت  الدولة  وان�سمت 
ب�سكل وا�سح  الن�سمام  انعك�ض هذا  الر�سيدة  القيادة  الإعاقة وبف�سل  ذوي 
ت�سمن  وال��ت��ي  الوطنية  وال�سيا�سات  ال��وزاري��ة  وال��ق��رارات  القوانني  ك��ل  يف 
ال��ت��زام��ات وزارات  الهمم وحت���دد  ك��ب��رية م��ن احل��ق��وق لأ���س��ح��اب  جمموعة 
وموؤ�س�سات وهيئات الدولة وقطاعاتها احلكومية واخلا�سة وموؤ�س�سات النفع 

العام جتاه هذه الفئة املهمة من ن�سيج املجتمع.
وقالت معاليها لدى ا�ستعرا�سها عر�سا تقدمييا �سمن الفعاليات الحتفالية 
-1968 اخل��ا���ض  الأومل��ب��ي��اد  انطالقة  على  عاما  خم�سني  مب��رور  العاملية 
2018 يف مدينة �سيكاغو الأمريكية “�سريا على نهج قيادتنا الر�سيدة التي 
العربية  اأطلقت حكومة دولة الم��ارات  اأول��ت الهتمام بكل �سرائح املجتمع 
املتحدة ال�سيا�سة الوطنية لتمكني اأ�سحاب الهمم يف الدولة والتي تقوم على 
املهني  والتاأهيل  والتعليم  التاأهيل  واإع��ادة  ال�سحة  اأ�سا�سية هي  �ستة حماور 
الأ�سري  والتمكني  الجتماعية  واحل��م��اي��ة  ال��و���س��ول  واإمكانية  والت�سغيل 
اإىل  ال�سيا�سة  ه��ذه  وترمي  والريا�سة  والثقافة  العامة  احلياة  اإىل  اإ�سافة 
الكرمية  واحلياة  التمكني  ي�سمن  احلواجز  من  خ��ال  دام��ج  جمتمع  اإيجاد 
وابتكار  ال�سيا�سات  ر���س��م  خ���الل  م��ن  واأ���س��ره��م  الإع���اق���ة  ذوي  ل��الأ���س��خ��ا���ض 
اخلدمات التي حتقق لهم التمتع بجودة حياة ذات م�ستوى عال والو�سول 
اإىل الدمج املجتمعي وبناء على هذه ال�سيا�سة ور�سالتها الإيجابية للمجتمع 
مت تغيري م�سمى الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة يف دولة المارات العربية املتحدة 
والعزم  الدافعية  لديهم  اأ�سخا�سا  باعتبارهم  الهمم”  “اأ�سحاب  ليكون 
والإرادة على امل�ساركة املجتمعية الفاعلة والبناء وحتقيق اأف�سل الإجنازات 

ومواجهة حتّديات احلياة بروٍح اإيجابية.
كما عر�ست معاليها اأمام امل�ساركني يف الحتفالية العاملية التي ت�ستمر حتى 
للتجربة  ملخ�سا  العامل  دول  من  العديد  مب�ساركة  اجل��اري  يوليو   22
ال�سيا�سة  مع  تنفيذا ومتا�سيا  الهمم  اأ�سحاب  املتميزة يف متكني  الإماراتية 
الوطنية لتمكني اأ�سحاب الهمم اإذ عملت وزارة تنمية املجتمع على التن�سيق 
املتنوعة  خدماتها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  واخل��ا���س��ة  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
اخلدمات  هذه  عن  امل�سوؤولني  الأ�سخا�ض  تعيني  اأج��ل  من  الهمم  لأ�سحاب 

يف كل جهة خدمية لتوكيلهم باملهام املطلوبة منهم ملا فيه ت�سهيل اإجراءات 
مبهام  اجل��ه��ات  ه��ذه  يف  اخل��دم��ات  م�سوؤولو  يكلف  اأن  على  الهمم  اأ���س��ح��اب 
يف  الهمم  اأ�سحاب  خلدمة  العاملية  اجل��ودة  معايري  اأف�سل  تطبيق  ت�سمن 
اجلهة املعنية من حيث �سهولة الو�سول اإىل املرافق واخلدمات واملعلومات 
وغريها بالإ�سافة اإىل ح�سر وحتديد الحتياجات الالزمة لأ�سحاب الهمم 
بناء  اأج��ل توفريها  الالزمة من  واتخاذ الج���راءات  املعنية  من قبل اجلهة 

على اإمكانات اجلهة وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية.
وذكرت معايل بو حميد اأن وزارة تنمية املجتمع تعمل بالتعاون مع اجلهات 
احلكومية الحتادية واملحلية ذات العالقة على تطوير ت�سنيف وطني موحد 
لالإعاقة يف دولة المارات وذلك نظرا للحاجة اإىل ت�سنيف موحد لالإعاقات 
وطني  مرجع  مبثابة  ويكون  الإع��اق��ات  جميع  ي�سمل  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
ت�ستخدمه جميع اجلهات احلكومية واخلا�سة وموؤ�س�سات النفع العام ح�سب 
خدماتها املقدمة لذوي الإعاقة وتعترب الغاية من هذا الت�سنيف هي توفري 
خدمات واحتياجات الأ�سخا�ض ذي الإعاقة وت�سهيل ح�سولهم عليها ولي�ض 
ملجرد الت�سنيف بحد ذاته مع الأخذ بعني العتبار الحتياجات الفردية لكل 
الت�سنيف يف  ي�ساعد  اأن  املتوقع  الإعاقة ومن  نوع  النظر عن  ب�سرف  حالة 
الك�سف  اأدوات  لتوحيد  املعنية  والتعاون بني اجلهات  التن�سيق  رفع م�ستوى 
عن الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة وحتديد احتياجاتهم علماً اأن الت�سنيف املوحد 
الإعاقة  جم��ال  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  على  والنفتاح  باملرونة  يت�سم 
ل�ستيعاب فئات الإعاقة ال��واردة حقوقهم يف اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق 

الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة.
املتميزة يف متكني  الإماراتية  للتجربة  �سياق عر�سها  معاليها يف  وتطرقت 
اأ�سحاب الهمم اإىل تاأ�سي�ض املجل�ض ال�ست�ساري لأ�سحاب الهمم الذي �سكلته 
اأع�ساء من ذوي الإعاقة من  وزارة تنمية املجتمع وي�سم يف ع�سويته �ستة 
جممل 15 ع�سوا وميثل اأع�ساء املجل�ض بالإ�سافة اإىل جمعيات وموؤ�س�سات 
اإحتادية وحملية  الهمم ممثلني من جهات حكومية  اأ�سحاب  اأمور  واأولياء 
خطوة  ال�ست�ساري”  “املجل�ض  معاليها  معتربًة  الهمم  باأ�سحاب  معنية 
فعالة نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة ال�ساملة جلميع اأفراد املجتمع 
و�سمان اإ�سراك كل فرد يف التنمية بو�سفه جمل�سا داعما وم�ساندا لتقدمي 
الوطنية  ال�سيا�سة  م�ستهدفات  لتحقيق  مبا�سر  ب�سكل  وامل�ساهمة  امل�سورة 

لتمكني اأ�سحاب الهمم.
التي  الهمم  اأ�سحاب  لتوظيف  الإلكرتونية  املن�سة  ا�ستعر�ست معاليها  كما 
اأطلقتها وزارة تنمية املجتمع بهدف حتفيز هذه الفئة على الت�سجيل عرب 
ت�سجيع  اإىل  بالإ�سافة  والعملية  املهنية  ومهاراتهم  قدراتهم  لإب��راز  املن�سة 
املتوفرة  الوظيفية  الفر�ض  املوؤ�س�سات الحتادية واملحلية واخلا�سة بعر�ض 

لديهم.
واأكدت اأن هذه املن�سة ت�ساهم يف ح�سر عدد اأ�سحاب الهمم الراغبني يف العمل 
واجلهات الراغبة بتوظيفهم بالإ�سافة اإىل املهن والوظائف ال�ساغرة التي 
تتنا�سب مع قدراتهم وميولهم وتقدمي الدعم لأ�سحاب الهمم واملوؤ�س�سات 

يف املرحلة الأولية من العمل و تهيئة بيئات العمل املنا�سبة لهم والتي ت�ساعد 
يف تكّيفهم وا�ستقرارهم املهني معززين بذلك مفهوم الدمج ال�سامل لهذه 
الفئة ل�سمان حياة كرمية لهم وحتقيقاً للم�ساواة وتكافوؤ الفر�ض يف دولة 
توؤمن باأحقية اجلميع يف العي�ض الكرمي وباإمكان اأ�سحاب العمل واأ�سحاب 
املن�سة واملوجه بع�سها  التي توفرها  التعريفية  الهمم الطالع على الأدلة 
اإىل اأ�سحاب الهمم مل�ساعدتهم على البحث عن فر�ض عمل وكيفية اجتياز 
وبيئات  ال��زم��الء  م��ع  التكّيف  عملية  وت�سهيل  بنجاح  الوظيفية  املقابالت 
العمل ب�سكل عام علما باأن بع�ض هذه الأدلة موجهة اأي�سا لأ�سحاب العمل 
مقابلة  كيفية  ع��ن  معلومات  ت��وف��ري  حيث  م��ن  التوظيف  على  والقائمني 
املعنية  اجلهات  و�ستجد  العمل  اأم��اك��ن  يف  معهم  والتعامل  الهمم  اأ�سحاب 
الواجب  التعديالت  ح��ول  ا�ستف�ساراتهم  ع��ن  الوافية  الج��اب��ة  بالتوظيف 
الإعاقات  اأن���واع  ملختلف  تو�سيحية  اأمثلة  م��ع  العمل  بيئات  على  اإج��راوؤه��ا 

وخا�سة الذهنية.
الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  بح�سور  التقدميي  عر�سها  اأث��ن��اء  معاليها  وع��ددت 
اأمريكية  ولي��ة   50 من  وممثلني  اخلا�ض  لالأوملبياد  التنفيذي  والرئي�ض 
وك��ن��دا م��ع��اي��ري ج����ودة خ��دم��ات اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م يف امل��وؤ���س�����س��ات احلكومية 
واخلا�سة املعروفة با�سم “دليل امتياز” والذي ي�سمل جمموعة من املعايري 
من  درج��ة  على  خدماتها  تقدم  لكي  اخلدمية  اجل��ه��ات  يف  توفرها  ال���الزم 
الكفاءة العالية لفئة اأ�سحاب الهمم ب�سكل يتنا�سب مع احتياجاتهم وطرق 
توا�سلهم والتعامل معهم ل�سمان ال�سرعة والدقة يف تقدمي اخلدمات اأ�سوة 
بالآخرين ويحتوي الدليل على معايري املباين واملن�ساآت واملنتجات وكيفية 
الو�سول ال�سريع للمعلومات وموا�سفات البيئة املادية واملعلوماتية املنا�سبة 
لأ�سحاب الهمم. واأ�سارت معايل بوحميد اإىل اأن املعجم الإ�ساري الإماراتي 
لل�سم الذي مت اعتماده موؤخرا بهدف توحيد لغة الإ�سارة الر�سمية يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة �سعيا وراء تعزيز الهوية اللغوية لفئة ال�سم ورفع 
قيمة ولئهم واعتزازهم بوطنهم وهويتهم ولغتهم اخلا�سة بهم وامل�ستقة من 
لغة الدولة ..منوهه باأن هذا املعجم يعزز اخلطط التنفيذية ل�سرتاتيجية 
طموحات  م��ع  ين�سجم  كما   2021 الإم����ارات  وروؤي���ة  الحت��ادي��ة  احلكومة 
الوطنية يف احلفاظ على جمتمع متالحم مرتابط من  الأجندة  واأه��داف 
خالل توفري بيئة �ساملة تدمج يف ن�سيجها خمتلف فئات املجتمع مبا يعزز 
امل�سطلحات  توحيد  اإىل  اإ�سافة  الأ�سري  الإن�ساين ومتا�سكها  من تالحمها 
وامل�سميات الإماراتية املحلية بلغة الإ�سارة واملتداولة بني اأ�سحاب الهمم من 

ذوي الإعاقة ال�سمعية يف جمتمع دولة الإمارات.
واأفادت معايل بوحميد اأن دولة الإمارات حت�سر ل�ست�سافة الدورة العاملية 
اأجل  م��ن  معا  “ناأتي  ع��ن��وان  حت��ت   2019 ع��ام  اخل��ا���ض  لالأوملبياد  املقبلة 
اأبوظبي” بعد النجاح الباهر الذي حققته دورة الألعاب الإقليمية لالأوملبياد 
اخلا�ض يف ن�سختها التا�سعة والتي اأقيمت خالل الفرتة من 14 لغاية 22 
دول���ة وبح�سور   32 م��ن  1000 لع��ب ولع��ب��ة  امل��ا���س��ي مب�ساركة  م��ار���ض 
من  والطلبة  ال�سباب  م��ن  تقريبا  ن�سفهم  األ���ف   12 نحو  بلغ  ج��م��اه��ريي 

خمتلف الثقافات.
الت�سامح وال�سعادة جتري  دول��ة  املتحدة  العربية  دول��ة الم��ارات  اأن  وذك��رت 
العاملية  الأل��ع��اب  ل�ست�سافة  و�ساق  ق��دم  على  احلثيثة  ال�ستعدادات  حاليا 
لالأملبياد اخلا�ض العام القادم كاأول مدينة يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
تنظم هذا احلدث العاملي املهم مب�ساركة 7 اآلف لعب ولعبة” م�سرية اإىل 
اأن احلدث املرتقب �سيت�سمن اأن�سطة ثقافية واجتماعية وترفيهية يف جميع 

اإمارات الدولة.
الإرادة  لفريق  املعنوي  ال��دع��م  ق��دم��ت  �سيكاغو  اإىل  معاليها  زي���ارة  ول���دى 
ال��ق��دم التي  امل��وح��د لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  ال��ذي ي�سارك يف بطولة  الإم��ارات��ي 
اجلاري  اجل��اري  يوليو   17 منذو  الأمريكية  �سيكاغو  مدينة  ت�ست�سيفها 
اإجن���ازا حقيقيا  تعد  ذات��ه��ا  ح��د  امل�ساركة يف  ه��ذه  اأن  ال��ي��وم معتربة  وتختتم 
واملعوقات  التحديات  على  التغلب  اإرادة  الفريق  اأع�ساء  امتالك  عن  معربا 

وحتويلها اإىل فر�ض لالإجناز والتفوق.
وكانت معاليها قد زارت الفريق قبل �سفره اإىل الوليات املتحدة الأمريكية 
حتفيزهم  بهدف  تدريباته  من  جانباً  ح�سرت  كما  البطولة  يف  للم�ساركة 

وت�سجيعهم.
وعقدت معايل ح�سة بنت عي�سى بوحميد عددا من الجتماعات اجلانبية على 
هام�ض م�ساركتها يف الحتفالية العاملية مبرور خم�سني عاما على انطالقة 
الأوملبياد اخلا�ض اإذ التقت كارين تاملي مفو�ض مكتب العمدة لالأ�سخا�ض 
ذوي الإعاقة يف الوليات املتحدة الأمريكية وجرت مناق�سة حول ال�سيا�سات 

املتبعة واخلدمات املقدمة لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة يف مدينة �سيكاغو.
ع�سو  ب��ورك  اآن  بالقا�سية  بوحميد  عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  التقت  كما 
الأوملبياد  موؤ�س�سي  من  وه��ي  الأمريكية  اإيلينوي  ولي��ة  يف  العليا  املحكمة 
من  ملجموعة  التح�سري  ع��ل��ى  ع��اًم��ا  خم�سني  ق��ب��ل  عملت  وال��ت��ي  اخل��ا���ض 
تاريخ  ع��ن  الأومل��ب��ي��ة وحتدثتا  الأل��ع��اب  ال��ق��وى على غ��رار  األ��ع��اب  م�سابقات 
الألعاب الأوملبية اخلا�سة والأرث احلقيقي الذي ترتكه هذه اللعاب لدى 

عائالت الالعبني واملجتمع.
الأوملبياد  منها  انطلقت  التي  فيلد”  “�سولدجر  منطقة  معاليها  وزارت 
اخلا�ض قبل 50 عاما حيث �سهد هذا املعلم املهم مهرجانا �سخما مبنا�سبة 
اللتزام  على  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  النا�ض  ح��ث  بهدف  الذهبي  اليوبيل 
بجعل مدنهم اأكر دجماً ومتكيناً لأ�سحاب الهمم وت�سمن املهرجان اأن�سطة 

ريا�سية واألعاباً تفاعلية ومعار�ض وعرو�ض طعام وم�سابقات ترفيهة.
تقدمي  يف  رائ��دة  موؤ�س�سة  تعد  التي  �سيكاغو”  “اإ�سبري  معاليها  زارت  كما 
النمائية وعائالتهم وقد  الإعاقات  خدمات متنوعة لالأطفال والكبار ذوي 
تاأ�س�ست عام 1960 وهي معروفة بكونها واحدة من املوؤ�س�سات غري الربحية 
الأمريكي  الأو���س��ط  الغرب  الإن�سانية يف  الأع��م��ال  اإب��داع��اً يف جم��ال  الأك��ر 
وتعرفت معاليها خالل الزيارة على اخلدمات املتنوعة والهامة التي توفرها 
فر�ض  توفري  يف  املركز  يحققها  التي  والنجاحات  الهمم  لأ�سحاب  امل��ب��ادرة 

العمل لأ�سحاب الهمم من يتلقون خدمات �سيكاغو اأ�سباير.

جناح نادي تر�ث �لإمار�ت مبهرجان ليو� للرطب ي�سهد �إقباًل من �لزو�ر
•• ابوظبي-الفجر:

الإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  ي�سهد جناح 
ب��اأق�����س��ام��ه ال���ث���الث���ة، م���رك���ز زاي���د 
للدرا�سات والبحوث، وق�سم الرتاث 
البحري، واملجل�ض الرتاثي؛ اإقباًل 
الرابعة  ال������دورة  زوار  م���ن  ك���ب���رياً 
للرطب  ل��ي��وا  مهرجان  م��ن  ع�سرة 
ال��ت��ا���س��ع ع�سر من  اف��ت��ت��ح يف  ال���ذي 
ي���ول���ي���و اجل��������اري وي�����س��ت��م��ر حتى 
ال�سهر  م���ن  وال��ع�����س��ري��ن  ال���ث���ام���ن 
ن��ف�����س��ه، ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
�سوؤون الرئا�سة رئي�ض جمل�ض اإدارة 

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.
وتوافد الزوار ل �سيما من ال�سباب، 
حيث  ال��ب��ح��ري  ال���رتاث  ق�سم  على 
ق��دم امل��درب ال��رتاث��ي حممد عتيق 
املحريبي للحا�سرين �سرحاً عملياً 
وا�ستخداماتها،  ال��ط��وا���ض  ة  ل���ع���دَّ
واأدوات الغو�ض امل�ستخدمة يف �سيد 
املحار، كجزء  اللوؤلوؤ، وطريقة فلق 
البحري  ال������رتاث  ق�����س��م  دور  م���ن 
القت�سادية  الأه���م���ي���ة  اإب�������راز  يف 
والجتماعية للوؤلوؤ يف الإمارات قبل 

اأق�سام  على  وق��ف  حيث  الإم�����ارات، 
اجل��ن��اح وم��ع��رو���س��ات��ه ال��ت��ي ت�سهم 
الرتاثية  ال��ن��ادي  ر���س��ال��ة  اإب����راز  يف 

والتوعوية.

واأدوات  بطرق  والتعريف  النفط، 
ق��دمي��اً. فيما  ب��ه  وال��ت��ج��ارة  �سيده 
للدرا�سات  زاي��د  مركز  ق�سم  ج��ذب 
الذين  ال�������زوار  اأن����ظ����ار  وال���ب���ح���وث 

والعمالت  فيه،  املعرو�سة  ال��ن��ادرة 
اإىل  تعود  التي  والف�سية  الذهبية 
وحتى  الأوىل  الإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��ه��ود 
القرن الثالث ع�سر امليالدي، واأجاب 

اآداب وعادات املجال�ض الرتاثية التي 
الأبناء  يتوارثها  اأ�سيلة  قيماً  تعد 
اآب���ائ���ه���م، وحت���ك���ي ك����رم ونبل  ع���ن 

و�سهامة ال�سخ�سية الإماراتية.

والكتب  الإ����س���دارات  على  ت��ع��رف��وا 
وال�سعرية  وال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��رتاث��ي��ة 
بجانب  ال����ن����ادي،  ي�����س��دره��ا  ال���ت���ي 
املخطوطات  ب��ق�����س��م  اه��ت��م��ام��ه��م 

ا�ستف�ساراتهم  على  اجلناح  موظفو 
حولها.

وت��ك��ف��ل امل��ج��ل�����ض ال���رتاث���ي مبهمة 
تعريف الزوار، خا�سة النا�سئة، على 

اجلمعة  الأول  اأم�����ض  اجل��ن��اح،  وزار 
جابر  حم���م���د  اهلل  ع���ب���د  �����س����ع����ادة 
امل�����ح�����ريب�����ي امل������دي������ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ل��ل��خ��دم��ات امل�����س��ان��دة ب��ن��ادي تراث 
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•• منطقة الظفرة – 
لطيفة جابر

املقام  للرطب  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان    يوا�سل 
حت��ت رع��اي��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
الرئا�سة، وبتنظيم  �سوؤون  ال��وزراء وزير 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  م��ن 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  والرتاثية  الثقافية 
ال�سهر  م��ن   28 ح��ت��ى  ي�ستمر  وال����ذي 
اجلاري فعالياته ال�سيقة واملتميزة التي 
تبهر اجلمهور وامل�ساركني على حد �سواء 
. وتفقد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 
والبيئة،  املناخي  التغري  وزي��ر  الزيودي 
الثالث،  للرطب يف يومه  ليوا  مهرجان 
حيث رافقه يف اجلولة معايل اللواء ركن 
طيار فار�ض خلف املزروعي رئي�ض جلنة 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة 
والرتاثية، وعي�سى �سيف املزروعي نائب 
املزروعي  اللجنة، و عبيد خلفان  رئي�ض 
التخطيط  اإدارة  مدير  املهرجان  مدير 
وامل�ساريع يف اللجنة، اإىل جانب عدد من 

امل�سوؤولني.
الأج���ن���ح���ة  خم���ت���ل���ف  ال������زي������ودي  وزار  
املهرجان،  م��وق��ع  امل��ق��ام��ة يف  وامل��ع��ار���ض 
وا�ستمع  الرطب  مزاينة  موقع  وكذلك 
اآل��ي��ات التحكيم  اىل ���س��رح م��وج��ز ح��ول 
وجهود  امل�سابقات  يف  امل�ساركة  والفئات 
اللجنة املنظمة لتطوير اأداء املزارع من 
خ���الل و���س��ع ال�����س��روط وامل��ع��اي��ري التي 
ال�ستدامة  مب��ع��اي��ري  الل���ت���زام  ت�سمن 

واحلفاظ على املوارد البيئية.
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  حر�ض  معاليه  واأك���د 
والرتاثية  البيئية  الفعاليات  دعم  على 
باحلفاظ  وثيقاً  ارت��ب��اط��اً  ترتبط  ال��ت��ي 
تعزيز  على  ت�سجع  وال��ت��ي  البيئة  على 
والهتمام  ل��ل��دول��ة،  اخل�����س��راء  ال���ق���وة 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وفق  بالزارعة 
جل��ه��ة ت��ر���س��ي��د ا���س��ت��ه��الك امل��ي��اه واحلد 
ما  وك��ل  الكيماوية  امل���واد  ا�ستخدام  م��ن 
على  واملحافظة  امل���زارع  دع��م  �ساأنه  م��ن 
�سجرة النخيل التي تعترب جزءاً اأ�سا�سياً 
اإىل  م��ن بيئة دول���ة الإم������ارات، م�����س��رياً 
الرت���ب���اط ال��وث��ي��ق ب��ني م�����س��األ��ة التغري 
املناخي والبيئة من جهة وتعزيز الأمن 

الغذائي يف الدولة من جهة ثانية.
واأث���ن���ى ال���وزي���ر ال����زي����ودي ع��ل��ى جهود 
للرطب  ليوا  ملهرجان  املنظمة  اللجنة 
اإجناح فعاليات املهرجان الذي يزداد  يف 
جن��اح��ا ع��ام��ا بعد ع���ام، وه��و م��ا انعك�ض 
ب�سكل كبري على م�ستوى امل�ساركات التي 
القبال  وك��ذل��ك  للم�سابقات،  ت��ق��دم��ت 
املهرجان،  مل��وق��ع  امل��ت��زاي��د  اجل��م��اه��ريي 
تطور  يف  ل���ي���وا  م��ه��رج��ان  اأن  م�����س��ي��ف��اً 
ما ظهر جاليا من خالل  وه��و  م�ستمر 
احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  يف  التطور 
اأ�ساليب الزراعة وكذلك جودة املنتج  يف 

من حيث ال�سكل واحلجم واملذاق.
ب����اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اإن  وق���ال معاليه 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب 
ث��راه« كان �ساحب روؤي��ة م�ستقبلية  اهلل 
واأولت  ب�سكل كبري  ال��زراع��ة  رك��زت على 
زراع����ة ال��ن��خ��ي��ل اه��ت��م��ام��ا خ��ا���س��اً نظراً 
مل��الءم��ت��ه��ا م��ع الأج������واء امل��ن��اخ��ي��ة التي 
وب��اع��ت��ب��اره��ا ج���زءاً  ال���دول���ة  ب��ه��ا  تتميز 
البيئي،  التطوير  عملية  م��ن  يتجزاأ  ل 
الأب  ت��ب��ّن��اه  ال����ذي  ال��ن��ه��ج  اأن  م�����س��ي��ف��اً 
املوؤ�س�ض ال�سيخ زايد رحمه اهلل بالزراعة 
اأث��ب��ت جدواه  ال��دول��ة  اأي م��ك��ان م��ن  يف 
�سجرة  اأهمية  على  م�����س��دداً   ، وجن��اح��ه، 
التنوع  على  املبا�سر  وت��اأث��ريه��ا  النخيل 

الغذائي يف الدولة.
 واأ�سار الزيودي اىل اأن الإنتاج الإماراتي 
45 دول��ة حول  اأك��ر من  اأ�سبح يجوب 
العامل، مما يوؤكد جناح املنتج الإماراتي 
ظل  يف  خا�سة  املناف�سة،  على  وق��درت��ه 
�سركة  مثل  قوية  �سركات وطنية  وج��ود 
املنتجات  بت�سويق  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ف��وع��ة 

املحلية اىل الأ�سواق اخلارجية.
يف  الفائزين  يتوج    امل��زروع��ي 
ال��دار  فواكه  “�سلة  م�سابقات 
واملاجنو املحلي واملاجنو املنوع”

توج معايل اللواء ركن طيار فار�ض خلف 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�ض  املزروعي 
بح�سور  والرتاثية،  الثقافية  والربامج 
ال�سيد عي�سى �سيف املزروعي نائب رئي�ض 
املزروعي  وال�سيد عبيد خلفان  اللجنة،  
التخطيط  اإدارة  مدير  املهرجان  مدير 
وامل�ساريع يف اللجنة، الفائزين يف املراكز 
الدار  »�سلة فواكه  الأوىل من م�سابقات 
وذلك  امل��ن��وع«،  واملاجنو  املحلي  واملاجنو 

على امل�سرح الرئي�سي للمهرجان.
 واأ������س�����ف�����رت م�������س���اب���ق���ة ����س���ل���ة )ف����واك����ه 
ال����دار( ع����ن ف���وز ���س��ال��ح حم��م��د اأحمد 
يعروف املن�سورى من منطقة الهويهر 
الثاين  امل��رك��ز  يف  وج���اء  الول،  ب��امل��رك��ز 
���س��ل��ي��وي��ح م��ط��ر ���س��ي��ف امل��ن�����س��ورى من 
زايد،  مدينة  يف  ال��دف��اع  �سمال  منطقة 
الثالث خلفان حممد خلفان  ويف املركز 

ال�سريقي املحرزي من منطقة م�سايف يف 
را�ض اخليمة.

اأما الفائزين يف م�سابقة املاجنو املحلي، 
ف��ق��د ح�����س��ل ف��ي��ه��ا ع��ل��ى امل���رك���ز الول 
ال�سهياري  را����س���د  ع��ل��ي  حم��م��د  را����س���د 
م��ن ال��ف��ج��رية، ويف امل��رك��ز ال��ث��اين ورثة 
عبداهلل علي حممد بن �سيبان املهريي 
الثالث  امل��رك��ز  ال��ع��ني، ويف  م��ن م��دي��ن��ة 
املهريي  ���س��ي��ب��ان  ب���ن  ع���ب���داهلل  حم��م��د 
الرابع  امل��رك��ز  ويف  ابوظبي،  مدينة  م��ن 
ال�سهياري  عبداهلل حممد �سامل حممد 
اخلام�ض  املركز  ويف  م�سايف،  مدينة  من 
حم���م���د خ���م���ي�������ض ع���ب���ي���د ف�������س���ل ه���ده 

ال�سويدي من منطقة الرحبة.
على  ح�سل  املنوع،  املاجنو  م�سابقة   ويف 
املركز الول �سعادة را�سد حممد خلفان 
ال�سريقي من منطقة م�سايف، ويف املركز 
الثاين ابراهيم احمد ابراهيم احلمادي 
وزوجته من منطقة الرحبة، ويف املركز 
م�سوي  ب��ي��ات  خليفة  ع��وي�����س��ة  ال��ث��ال��ث 
املركز  ويف  ل��ي��وا،  منطقة  م��ن  القبي�سي 

الرابع حممد خمي�ض عبيد ف�سل هده 
ال�����س��وي��دي م���ن م��ن��ط��ق��ة ال���رح���ب���ة، ويف 
امل��رك��ز اخل��ام�����ض ع��ب��داهلل حممد �سامل 

حممد ال�سهياري من منطقة م�سايف.
املزروعي  خ��ل��ف��ان  ع��ب��ي��د  ال�����س��ي��د  واأك�����د 
التخطيط  اإدارة  مدير  املهرجان  مدير 
وامل�ساريع يف اللجنة، اأن املهرجان يعترب  
واإعطاء  ال����رتاث  ب��اإح��ي��اء  تعنى  من�سة 
التي  والتقاليد  للعادات  املثلى  ال�سورة 
جانب  اإىل  الإم�����ارات،  اأب��ن��اء  بها  يتميز 
ت�����س��وي��ق م��ن��ت��ج��ات م�����زارع ال��ن��خ��ي��ل من 
وت�سجيعهم  املختلفة  باأنواعها  الرطب 
اجليدة  الأ�سناف  بزراعة  التو�سع  على 
القت�سادي  العائد  وزي��ادة  التمور،  من 
اإن���ت���اج وت�����س��وي��ق الرطب،  ل��الأ���س��ر م���ن 
اأم��ام اجلمهور  ف�ساًل عن فتح الفر�سة 
ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى ال������زراع������ة يف ال����دول����ة 
الفاكهة  من  اأن��واع��اً  ت�سمل  باتت  والتي 

واخل�سراوات.
واأفاد اأن املهرجان بات مق�سداً لأ�سحاب 
وع�ساق  الإم���ارات  واأبناء  النخيل  م��زارع 

من�سة  اإىل  ل��ت��ح��ول��ه  وذل�����ك  ال���ن���خ���ل، 
وتبادل  ل��الل��ت��ق��اء  وجم��ل�����ض  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
اخل��ربات ح��ول زراع��ة النخيل وموا�سم 
مزارعهم  ح���م���اي���ة  وك��ي��ف��ي��ة  ال����رط����ب، 
و�����س����روط امل�������س���اب���ق���ات وط������رق ال���ف���وز، 
وغ��ريه��ا م��ن الم��ت��ي��ازات ال��ت��ي توفرها 
ال�سركاء  مع  بالتعاون  املنظمة  اللجنة 

ال�سرتاتيجيني.
»اأدن���وك«  ل�  متميزة  م�ساركة    
... ومنتجات حما�سيل جزيرة 

زركوه تبهر زّوار اجلناح
برتول  ���س��رك��ة  حت��ر���ض  دائ��م��ا   كعادتها 
دعم  “اأدنوك”على  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي 
اإطار  يف   وذل��ك  للرطب،  ليوا  مهرجان 
ال������ذي تقوم  ب����ال����دور  اأدن��������وك  ال����ت����زام 
التنمية  ل��ع��ج��ل��ة  وداف�������ع  كمحفز   ب����ه 
القت�سادية يف املنطقة، واإحدى الركائز 

الأ�سا�سية يف منو وازدهار املجتمع.
رئي�سياً  راعياً  تكون  باأن  اأدن��وك   وتفخر 
فلطاملا  للرطب.  ال�سنوي  ليوا  ملهرجان 
ك��ان��ت ال�����س��رك��ة راع���ي���اً وم�����س��ارك��اً دائماً 

وفعاًل يف احلدث منذ انطالقته يف عام 
واحتفاًء  اأن��ه،  ال�سركة  واأك��دت   .2004
بعام زايد، ي�ُسر اأدنوك اأن ت�سارك الزوار 
الفوتوغرافية  ال�����س��ور  م��ن  جم��م��وع��ة 
النادرة للمغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن 
توّثق م�سرية اخلريوالعطاء التي قادها 
ب��ذل��ه م��ن ج��ه��ود �سخمة يف �سبيل  وم��ا 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف جمال 
زراعة النخيل يف منطقة الظفرة، وتعتز 
ب��ال��ب��ن��اء ع��ل��ى اإرث ال��ق��ائ��د امل��وؤ���س�����ض يف 
املحافظة على الرتاث واملوروث الثقايف 

الإماراتي يف زراعة النخيل.
 ويف اإط������ار ج���ه���وده���ا ل��ت�����س��ج��ي��ع زراع����ة 
الإماراتي  ال���رتاث  ه��ذا  واإح��ي��اء  التمور 
البحرية”  “اأدنوك  ت���ق���وم  الأ����س���ي���ل، 
يتم  التي  التمور  من  منتجاتنا  بعر�ض 
زراع��ت��ه��ا يف ج��زي��رة زرك����وه، وق���د بداأت 
اأدن����وك م�����س��روع زراع���ة اأ���س��ج��ار النخيل 
يف عام 2002، لي�سل الآن عدد اأ�سجار 
جزيرة  يف  زراع���ت���ه���ا  مت  ال��ت��ي  ال��ن��خ��ي��ل 

اإنتاج  وب��ل��غ  ن��خ��ل��ة.  اإىل1500  زرك����وه 
اجل���زي���رة م���ن ال��ت��م��ور يف ع���ام 2017 
م�سجاًل  ك��ي��ل��وج��رام،   14500 ح���وايل 
باإنتاج عام  %14 مقارنة  بن�سبة  زي��ادة 

.2016
التمور  م��ن  �سنفاً   25 اأدن���وك   وتنتج 
من بينها �سنف “العنرب” الذي يتميز 
يبلغ  حيث  حجمه  وكرب  نوعيته  بجودة 
حوايل  ال��واح��دة  الثمرة  ط��ول  متو�سط 
بجائزة  فازت  قد  اأدنوك  وكانت  �سم،   5
اأكرب حبة رطب عن هذا ال�سنف لأربع 

�سنوات متتالية منذ عام 2012.
املوؤ�س�ض  القائد  روؤية  ال�سركة   وت�ستلهم 
يف ت�سجيع زراعة النخيل من خالل دعم 
مزراعي منطقة الظفرة يف تبني اأف�سل 
املمار�سات امل�ستدامة يف الزراعة والري، 
مبا ي�ساهم يف اإنتاج اأجود اأ�سناف التمور 

يف دولة الإمارات.
لالأ�سمدة”جل�سات  “اأدنوك   وتعقد 
ي��وم��ي��ة ل���ت���ب���ادل امل���ع���رف���ة ح����ول اأح����دث 
ال���ت���ط���ورات وال��ت��ق��ن��ي��ات ال���زراع���ي���ة مع 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ال��ن��خ��ي��ل يف  م���زارع���ي 
يف  وم�ساعدتهم  جهودهم  لدعم  تهدف 
زيادة الإنتاج والتو�سع يف زراعة الأ�سجار 

املنتجة لأجود اأ�سناف التمور.
للم�سوؤولية  اأدن������وك  ب��رن��ام��ج   وي���اأت���ي 
القيادة،  روؤي���ة  م��ع  متما�سياً  املجتمعية 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  ب��ت��ط��وي��ر  ب���الل���ت���زام 
وتطوير  بتنمية  تتعلق  واأن��ه��ا  �سيما  ل 
املنطقة، حيث �سينظم جناح  ال�سباب يف 
ي��وم��ي��ة خم�س�سة  اأدن�����وك ور�����ض ع��م��ل 
الوعي  م�ستوى  ل��رف��ع  ت��ه��دف  لل�سباب 
بينهم حول اأهمية املحافظة على البيئة 

والتو�سع يف زراعة اأ�سجار النخيل.
الربامج  ع��ل��ى  اجل���م���ه���ور   و�سيتعرف 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ال����ت����ي ت���ن���ف���ذه���ا اأدن����������وك يف 
التكنولوجيا،  ال��ع��ل��وم،  ت��دري�����ض  جم���ال 
منطقتي  يف  وال��ري��ا���س��ي��ات  ال��ه��ن��د���س��ة، 
اأب���وظ���ب���ي وال����ظ����ف����رة. وم�����ن ال���ربام���ج 
اأدنوك  اجلديدة والواعدة التي تقدمها 
والتي  لالبتكار”،  ل��ي��غ��و  “خمتربات 
ال�  ق��راب��ة  منها  ي�ستفيد  اأن  املتوقع  م��ن 
املرحلة  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  اآلف   6
ال��ث��ان��وي��ة يف  الب���ت���دائ���ي���ة اإىل امل��رح��ل��ة 

مدار�ض اأدنوك.
ال�سرتاطات  ان  امل����زروع����ي   واأ�����س����اف 
الرطب  مزاينة  يف  للم�ساركة  املطلوبة 
ل��ه��ذا ال��ع��ام ه��ي اأن ي��ك��ون ال��رط��ب من 
الإن���ت���اج امل��ح��ل��ي ل��دول��ة الإم������ارات لعام 
رطباً  يقّدم  اأن  امل�سارك  وعلى   ،2018
م���ن اإن����ت����اج م���زرع���ت���ه اخل���ا����س���ة. اإب�����راز 
امل�����س��ت��ن��دات اخل��ا���س��ة مب��ل��ك��ي��ة الأر������ض 
بالت�سجيل. ولكل  التقّدم  الزراعية عند 
امل�����س��ارك��ة يف فئَتني فقط من  ف��رد ح��ق 
الظفرة  �سوط  با�ستثناء  امل�سابقة،  فئات 
ل���ي���وا لنخبة  ال���رط���ب و����س���وط  ل��ن��خ��ب��ة 

الرطب املتاحة للجميع. 

تنوع الفعاليات ُيبهر الّزوار وامل�ساركني

مهرجان ليو� للرطب يو��سل فعالياته �ل�سيقة و�سط ح�سور جماهريي كبري
 وزير البيئة ي�سيد بنجاح املهرجان يف حتقيق اأهدافه والرتقاء مب�ستوى الزراعة
اإقبال كبري من اجلمهور والزوار خلل عطلة نهاية الأ�سبوع على املهرجان

ز�يد عام  يف  �ل�سارقة  كورني�س  لعمال  وجبة   1000
•• را�س اخليمة- الفجر: 

املرور  اإدارة  مب��ب��ادرة  �سرورهم  ع��ن  القوا�سم  كورني�ض  عمال  اع��رب 
التي ت�سمنت توزيع وجبات غذائية لهم وقال اأحد هوؤلء هو ح�سني 
عبداهلل اأن املبادرة رغم اأنها ذات طابع غذائي جت�سد حر�ض الدولة 
على حقوق العمالة واهتمام اإدارة املرور بالدور الكبري الذي يقوم ب 
العمال يف املجتمع   اإدارة املرور والدوريات – فرع التوعية والإعالم 
مبادرة   »2018 »زاي���د  ل��ع��ام  م��ب��ادرات��ه��ا  �سل�سلة  – �سمن  امل����روري 
بالتعاون والتن�سيق مع دائرة  العمال  »توزيع وجبات« على عدد من 
القوا�سم  كورني�ض  يف  وذل��ك  اخليمة  راأ���ض  ب��اإم��ارة  العامة  اخلدمات 

والدوريات  امل��رور  اإدارة  مدير  النقبي  ال�سم  اأحمد  العقيد  بح�سور 
والنقيب حممد عبيد �سل�سول مدير فرع التوعية والإعالم املروري 
وع��دداً من ال�سباط و�سف ال�سباط والأف���راد .    وذك��ر ال�سم باأن 
املبادرة تاأتي يف اإطار الربامج والأن�سطة املجتمعية التي ت�سارك بها 
الإدارة اأفراد املجتمع وخا�سة هذه الفئة للتخفيف عنهم من حرارة 
دعم  يف  للم�ساهمة  اأجلهم  من  يعمل  اجلميع  ب��اأن  واإ�سعارهم  اجل��و 
خمتلف الأن�سطة الإن�سانية واخلريية وت�سجيع اأفراد املجتمع عليها 
باأهمية التعاطف والتكافل والرتابط .    م�سرياً باأنه مت توزيع نحو 
 ، العمال  امل��ربدة وع�سائر على  املياة  1000 وجبة غذائية وعبوات 

و�سيتم توزيعها على مدار اأ�سبوع كامل .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة ـ الفجر 

لنادي  ال�����س��ي��ف��ي  امل���ل���ت���ق���ى  ي���زخ���ر 
بجملة  الريا�سي  الثقايف  احلمرية 
املتنوعة  الريا�سية  الفعاليات  م��ن 
وت��ع��ل��م ال��ع��دي��د م��ن امل���ه���ارات لكافة 
لنادي  ال�����س��ي��ف��ي  امل��ل��ت��ق��ى  منت�سبي 
احلمرية الثقايف الريا�سي، لي�ستمر 
تلو  عاما  ومتيزه  تطوره  يف  امللتقى 
اوقات  من  منت�سبيه  با�ستفادة  ع��ام، 
ال�سيفية  الج������ازة  خ����الل  ال���ف���راغ 
وخا�سة يف ظل وجود حزمة متنوعة 
لتاأكيد  واملحا�سرات  الفعاليات  من 
لكافة  والعلمية  العملية  ال�ستفادة 
والفعاليات  فامللتقيات  املنت�سبني، 
التي ت�ستهدف الن�ضء تهدف ب�سكل 
ع��ام يف ا���س��غ��ال اوق���ات ف��راغ��ه��م مبا 
يفيدهم يف تنمية مهاراتهم و�سقلها 
واملعريف  ال��ث��ق��ايف  اجل���ان���ب  وت��ع��زي��ز 

لدى الفئات العمرية ال�سغرية.
امللتقى ال�سيفي لنادي   وي�سارك يف 
والذي  الريا�سي  الثقايف  احلمرية 
ينظمه للعام الرابع والع�سرين على 
التوايل اأكر من 500 م�سارك من 
فعاليات  يف  ل��ي�����س��ارك��وا  املنت�سبني،  
ري���ا����س���ي���ة واأن�������س���ط���ة خم��ت��ل��ف��ة من 
امل���ع���دة يف خمتلف  ال���ربام���ج  خ���الل 
ال���������س����الت ال���ري���ا����س���ي���ة وامل���الع���ب 
للنادي.  واخل����ارج����ي����ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
ويحر�ض امللتقى على تهيئة الجواء 
امل�ساركني  ا�ستفادة  لتعظيم  املنا�سبة 
كافة  وم��راع��اة  امللتقى  فعاليات  من 
تاأمني  وال�����س��الم��ة يف  ���س��ب��ل الم����ن 
القائمون  يعتمد  كما  امل��وا���س��الت، 
برامج  تنفيذ  امللتقى  تنظيم  ع��ل��ى 
نخبة  يقدمها  عمل  وور���ض  ودورات 
م���ن امل��خ��ت�����س��ني م���ن ���س��اأن��ه��ا تعزيز 
ج����وان����ب الب��������داع وال���ت���ع���رف على 

من  امللتقى.   يف  امل�ساركني  ه��واي��ات 
ال�سام�سي  غ��امن  را���س��د  اأك���د  جانبه 
احلمرية   ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  ع�سو 
لفعاليات  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
الريا�سات  ه���ذه  ف��وائ��د  اأن  امللتقى 
متعددة فاإىل جانب املزايا ال�سحية 
بها  يحظى  التي  البدنية  واللياقة 
املنت�سبون من البنني والبنات يتعلم 
الكثري من مهارات التعاون ومعرفة 
اخل�سارة،  وت��ق��ب��ل  ال���ف���وز  م��ف��اه��ي��م 
الأخطاء  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  وك��ي��ف��ي��ة 

والدرو�ض والعرب م�ستقباًل.
الهدف  اأن  ال�����س��ام�����س��ي  واأو������س�����ح 
ال��رئ��ي�����س��ي م����ن اإق����ام����ة م���ث���ل هذه 
روح  تنمية  هو  الريا�سية  الأن�سطة 
العمل اجلماعي والتكاتف بني اأفراد 
ممار�سة  ب��اأن  مو�سحاً  املجموعات، 
جمملها  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن 
وت�ساعد  الأبناء،  لدى  املزاج  يح�سن 

على زيادة ال�سعور بال�سعادة.
واأك������د ح��م��د ال�����س��ح��ي م�����س��رف عام 
ملنت�سبيه  امللتقى  اهمية  على  امللتقى 
يف ق�����س��اء وق����ت م��ف��ي��د و���س��ح��ي يف 
ممار�سة عدد من اللعاب الريا�سية 
اىل جانب ح�سور حما�سرات وور�ض 
اإىل  ال��ك��ث��ري  ت�سيف  م��ت��ن��وع��ة  ع��م��ل 

من  وامل�سرتكات  امل�سرتكني  مهارات 
امللتقى  اأن  م�سرياً  امللتقى،  منت�سبي 
ي�سم العديد من اللعاب الريا�سية 
م���ن���ه���ا ال����ت����اي����ك����ون����دو وال����ك����ارت����ي����ه 
جانب  اإىل  ه��ذا  وغريها  وال�سباحة 
تنظيم العديد من الور�ض البداعية 
وتعليم امل�سرتكني املهارات البحرية 
والتجديف  احل����دي����ث  “ال�سراع 
امل��ل��ت��ق��ى جاء  اأن  واأك�����د  احل����دي����ث«. 
يف  احلالية  ن�سخته  خ��الل  حري�ض 
املدربني  ب�سرية من  ك��وادر  م�ساركة 
اعلى  على  وامل�سرفني  واملحا�سرين 
امللتقى  ي��ح��ظ��ى  ب��ح��ي��ث  م�����س��ت��وى 
بهذه  متخ�س�سني  مدربني  بوجود 

النادي، وذلك  والألعاب يف  الربامج 
ال�سيفي  الن�ساط  فعاليات  اإط��ار  يف 
وال���ربام���ج ال��ن��وع��ي��ة ال��ب��ن��اءة التي 
ال�سارقة  جمل�ض  ب��رن��ام��ج  يتخللها 
الذي  ال�سيفي2018،  ال��ري��ا���س��ي 
ح����م����ل �����س����ع����ار )ع���ط���ل���ت���ك���م غ�����ري(، 
املحلي  ال�����س��ري��ك  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون 

الدائم بلدية منطقة احلمرية.
م��ن ج��ان��ب��ه��م اك���د ال��ط��ل��ب��ة “حميد 
ع��ب��داهلل احل��و���س��ن��ي، حم��م��د جا�سم 
ال�����س��ام�����س��ي، ���س��ل��ط��ان ن��ب��ي��ل، حممد 
اأ�سعد،  ح�سام  اأ���س��ع��د  امل��ق��داد،  ع��م��اد 
يو�سف  ع��ب��دال��ع��زي��ز حم��م��د،  ع��م��ر 
�سعيد،  يو�سف، حميد ح�سن  حممد 

اهمية  ج��م��ال ح�سن” ع��ل��ى  حم��م��د 
ودوره  م��ن��ه  وال����س���ت���ف���ادة  امل��ل��ت��ق��ى 
العمل  ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ني  ت�سجيع  يف 
�سمن روح الفريق وكذلك  ممار�سة 
الريا�سية  الل����ع����اب  م���ن  ال���ع���دي���د 
والتعرف على قوانينها وال�ستغالل 
ال�سيفية،  الج���ازة  الم��ث��ل لأوق���ات 
التي  العمل  بور�ض  الطلبة  اأ�ساد  كما 
وتعلم  امللتقى  فعاليات  خ��الل  تنظم 
التعامل  األيات  ومنها  جديد  مهارات 
مع ا�سابات املالعب وكيفية م�ساعدة 

امل�سابني حلني و�سول املخت�سني.
على  القائمني  امل�سرفني  ويركز  ه��ذا 
ت��ن��ف��ي��ذ الأن�������س���ط���ة، ال���ت���ي ت���ق���ام على 

اإ�سفاء  اإىل  احلمرية  ن���ادي  م��الع��ب 
ع���دد م��ن امل��ف��اه��ي��م ال��ري��ا���س��ي��ة اأثناء 
للم�ساركني  البدنية  اللياقة  متارين 
الإحماء  متارين  على  ت�ستمل  والتي 
جاهزيتها  ورف���ع  الع�سالت  واإط��ال��ة 
ن�����س��اط ك����رة القدم  ق��ب��ي��ل مم��ار���س��ة 
ويتعلم  ال���ري���ا����س���ات.  م���ن  وغ���ريه���ا 
املفاهيم  م���ن  ال���ع���دي���د  امل�������س���ارك���ون  
يف  واملتمثلة  ال�سحيحة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
للطفل  ال���ق���دم  ك����رة  ل��ع��ب��ة  ت��ع��ل��م  اأن 
النا�سئة  لتعريف  ج��ي��دة  ب��داي��ة  ه��ي 
والتناف�ض  ال���ت���ن���ظ���ي���م  مب���ف���اه���ي���م 
اجل���م���اع���ي واله����ت����م����ام ب���الآخ���ري���ن 
الفريق  اأع�����س��اء  ب��ني  وال��ت��ع��اون فيما 

امل�ساركني  ت��وزي��ع  وي��ج��رى  ال��واح��د. 
وعددهم 500 من خمتلف الأعمال 
ملتقى  يف  تنفذ  ال��ت��ي   الن�����س��ط��ة  يف 
احلمرية ال�سيفي من خالل العديد 
املوجهة  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  م���ن 
ملنت�سبيها  البدينة  اللياقة  وب��رام��ج 
ومنها كرة القدم والأن�سطة احلركية 

واللياقة البدنية وغريها.
املدرب �سعد  اأكد املحا�سر  من جانبه 
ال�سراع احلديث  �سعود نقيب، مدرب 
املحا�سرات  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ب���ال���ن���ادي، 
يف  للمن�سبني  املوجهة  العمل  وور���ض 
ب�سكل  وم��ع��ارف��ه��م  م��ه��ارات��ه��م  تنمية 
عام، م�سيدا بالهتمام والرتكيز الذي 
املحا�سرات   خ��الل  املنت�سبني  يعك�سه 
للن�سخة  الفعاليات  جن��اح  يوؤكد  مما 
لنادي  ال�سيفي  امللتقى  من  احلالية 

احلمرية الثقايف الريا�سي. 

حم����ا�����س����رة ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ع��ن 
الريا�سية« “الإ�سابات 

قدم املدرب �سعد �سعود نقيب، مدرب 
ب��ال��ن��ادي، املحا�سر  ال�����س��راع احل��دي��ث 
لالإ�سابات  ه��ام��اً  ت��ع��ري��ف��اً  ب���ال���دورة، 
بهذا  امل�����س��ارك��ني  لتعريف  الريا�سية 
واأث��ن��اء ممار�سة  اأن��ه  مبيناً  امل��و���س��وع، 

ال�سخ�ض  ي��ت��ع��ر���ض  ق���د  ال���ري���ا����س���ة، 
ال��ت��ي ت�سبب  ال���ظ���روف  ل��ل��ك��ث��ري م���ن 
الإ�سابات،  ج��راء  الطبية  امل�ساكل  له 
العظيمة  الفائدة  ورغ��م  اأن��ه  مو�سحاً 
احتمالت  ه��ن��اك  ال��ري��ا���س��ة،  ملمار�سة 
لبع�ض  الريا�سيني  لتعّر�ض  ك��ث��رية 
الإ�سابات، التي يكون بع�سها خطرية، 
ال�سيفي  للمتلقى  املنت�سبني  نا�سحاً 
احليطة  توخي  باأهمية  والريا�سيني 
وممار�سة  ال���ل���ع���ب  اأث�����ن�����اء  واحل��������ذر 
الأن�������س���ط���ة ال���ري���ا����س���ي���ة ب���ع���ي���داً عن 
اخل�سونة. وتطرق املحا�سر اىل كيفية 
التعامل مع الإ�سابات الريا�سية من 
ح��ي��ث ال���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة ال��ت��ي من 
ال���واج���ب م��راع��ات��ه��ا، م��و���س��ح��اً عدداً 
اإ�سابة  مثل  الريا�سية  الإ�سابات  من 
ب��الإرجت��اج، وحدوث  ال��دم��اغ  منطقة 
الر�سو�ض الداخلية، وتاأثريات ت�سارع 
املتعلقة  والإ�سابات  الدموية،  الدورة 
املف�سل  وال��ت��واء  التنف�سي،  ب��اجل��ه��از 
وال��ك��اح��ل، واب��ت��الع ال��ل�����س��ان، واخللع 
ال�سليبي  ال��رب��اط  ومت��زق  الكتف،  يف 
العديد  املحا�سر  ق��دم  حيث  ل��ل��ق��دم، 
من طرق الإ�سعافات الأولية للم�ساب 
ت��ف��ادي��اً لأي����ة م�����س��اع��ف��ات ق��د حتدث 
للم�ساب.  اجل���ي���د  الإ����س���ع���اف  ل���ع���دم 
وقدم املحا�سر �سرحاً تف�سيلياً حيال 
من  منها  الوقاية  وط��رق  اإ�سابة  ك��ل 
ممار�سة  قبل  اجليد  الإح��م��اء  خ��الل 
خالل  من  اجل�سم  واإع���داد  الريا�سة، 
التمارين املتعلقة بالإطالة واملواظبة 
ال��زي الريا�سي  امل���ران، واإرت���داء  على 
املنا�سب بكل نوع من اأنواع الريا�سات، 
يتوجب  امل�ساب ريا�سياً  اأن  حيث بني 
ع��ل��ي��ه  م��ن��ح ال��ع�����س��و امل�����س��اب الراحة 
للع�سالت،  ارت��خ��اء  وت��وف��ري  ال��ت��ام��ة، 
الناجت  الع�سلي  ال��ت��وت��ر  اأث���ر  لتقليل 

عن الإ�سابة.

�أن�سطة ريا�سية وحما�سر�ت وور�س عمل متنوعة يف �مللتقى �ل�سيفي لنادي �حلمرية �لثقايف �لريا�سي

طيارو �مل�ستقبل يتدربون على �خلروج من �لطائرة حتت �ملاء
•• اأبوظبي -وام:

تنظمها  امل�ستقبل” التي  “طيار  م��ب��ادرة  ط��الب  ت��درب 
املركزية  العمليات  اأبوظبي بقطاع  اإدارة طريان �سرطة 
تدريبية  دورة  امل��اء يف  الطائرة حتت  اخل��روج من  على 
يف  وال�سالمة  الفني  للتطوير  الإم���ارات  مبركز  عملية 

اأبوظبي. 
وق���دم م��درب��ون م��ن امل��رك��ز اإر����س���ادات ون�����س��ائ��ح توعية 
للطالب قبل الرحلة، واآلية ت�سجيل الو�سول، وخطوات 
والإج���راءات  الطائرة،  اإىل  الآم��ن  ال�سعود  ومتطلبات 
وكيفية  النجاة  �سرتة  واأهمية  املروحية،  داخ��ل  الآمنة 
الطوارئ  واإج�����راءات  ال���ط���وارئ،  ح���الت  يف  ا�ستعمالها 
داخ��ل امل��روح��ي��ة، وط��رق ال��ه��روب، وال��ه��ب��وط يف حالت 
الطوارئ. كما مت تدريبهم عملياً على اأ�ساليب اخلروج 

من حتت امل��اء يف ح��الت انقالب املروحية، وط��رق فتح 
النوافذ والأبواب حتت املاء. وا�ستمع الطالب اإىل �سرح 
على  البقاء  وتقنيات  الهليكوبرت  طائرات  �سالمة  عن 
وال�ستعداد حلالت  ح��ادث،  وق��وع  قيد احلياة يف حالة 
الطوارئ يف حالة �سقوط طائرة مروحية، مع الرتكيز 
طائرة  من  اخل��روج  عند  الإج����راءات  اتباع  اأهمية  على 
هليكوبرت حتت املاء، وتقنيات البقاء على قيد احلياة يف 

البحر والرب، وكيفية ا�ستعمال معدات ال�سالمة.
ونفذ الطالب يف بيئة حماكاة �سيناريو عمليا يف حمام 
ال�����س��ب��اح��ة داخ���ل جم�سم ل��ط��ائ��رة م��روح��ي��ة حت��ت املاء 
اإج��راءات وطرق اخلروج من الطائرة حتت املاء، باتباع 
وتقنيات  عليها،  ت��درب��وا  ال��ت��ي  والتعليمات  الإر����س���ادات 
ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة، وت��ك��ل��ل ال��ت��م��ري��ن العملي 

بالنجاح. 

حميد ح�سن �سعيد�سعد �سعود

يو�سف حممد يو�سف

حميد عبداهلل احلو�سني

حممود عماد املقداد

ا�سعد ح�سام ا�سعد

حممد جمال ح�سن

�سلطان نبيل

حممد جا�سم ال�سام�سي

عمر عبدالعزيز حممد

•• اأبوظبي-الفجر:

املركبات  ح����ام����الت  اأ����س���ح���اب  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رط���ة  ح���ث���ت 
ال�”ركيفري” على �سرورة الإلتزام باملوا�سفات اجلديدة، 
القيادة  لتعزيز  هيكلها  على  اأدخلتها  التي  وبالتعديالت  
اأنه  مو�سحة  الطرقات  على  امل��روري��ة  وال�سالمة  الآم��ن��ة 
�ستبداأ اعتباراً من اليوم  الأحد 22 يوليو اجلاري بتطبيق 

والتعديالت  باملوا�سفات  امللتزمني  غ��ري  على  املخالفات 
املطلوبة. واأو�سح العقيد �سيف �سامل املزروعي مدير اإدارة 
ترخي�ض الآليات وال�سائقني بالظفرة، اأن التعديالت التي 
اأدخلت على هيكل ال�”ركيفري” تت�سمن تركيب م�سدات 
خلفية اآمنة وواقي مطاطي بجودة عالية ومثلث حتذيري 
وم��ل�����س��ق ف�����س��ف��وري ع��اك�����ض، و����س���وء حت���ذي���ري برتقايل 

. للتنبيه  واإنذار  “اللون” ، 

بكفاءة  الرت��ق��اء  يف  ت�سهم  اجل��دي��دة  املوا�سفات  اأن  وذك��ر 
حتت  اندفاعها  لتجنب  للمركبات  الآم��ن  النقل  وم��رون��ة 
حوادث  وق��وع  ال�”ركيفري”  عند  املركبات  حاملة  اأ�سفل 

املرور.
،فاإن عقوبة قيادة  ال�سري واملرور الحتادي  لقانون  ووفقاً 
والآخرين  ال�سائق  حياة  تعر�ض  بطريقة  خفيفة  مركبة 
و23  دره���م    2000 اإىل  ت�سل  مالية  ،غ��رام��ة  للخطر 

نقطه وحجز 60 يوماً، اأما خمالفة قيادة مركبة ثقيلة ل 
تتوفر فيها �سروط الأمن  وال�سالمة  تبلغ 2000 درهم  
و6 نقاط .  وكانت �سرطة  اأبوظبي حددت مهلة   لت�سويب 
اأو�ساع  حامالت ال�”ركيفري”  بتطبيق املوا�سفات التقنية 
اجل��دي��دة اع��ت��ب��اراً  م��ن اأول ي��ول��ي��و 2017  وح��ت��ى 22 
يوليو 2018 بهدف احلد من احلوادث التي تقع ب�سبب 
�سالبة دعاماتها اخللفية، وجتنب املخالفات التي تت�سمن 

اأن��ه  لن يتم ت�سجيل او ترخي�ض  حجز املركبة. واأك���دت   
لأي مركبة ج��دي��دة  م��ن م��رك��ب��ات   ري��ك��ف��ري   م��امل تكن 
مزودة  باملوا�سفة اجلديدة لإجراءات ال�سالمة يف مركبات 
ب��ك��ف��اءة ومرونة   ال�����س��ي��ارات مب��ا ي�سهم يف الرت���ق���اء   ن��ق��ل 
النقل المن للمركبات  لتوفري ال�سالمة املرورية و منع 
املركبات  حاملة  اأ�سفل  حت��ت  امل��رك��ب��ات  واجن���راف  ان��دف��اع 

ال�”ركيفري”  يف حالة وقوع احلوادث املرورية.

تطبيق املخالفات اعتبارًا من اليوم

�سرطة �أبوظبي حتث على �للتز�م باملو��سفات �جلديدة ل� »ركيفري«  

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2546   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- مريكوري انرتنا�سيونال الكرتوميكانيكال كونرتاتينج 
- ذ م م - فرع دبي - جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ خدمات 
�سيد  عامر   / وميثله  م  م  ذ  ���ض   - وامليكانيكية  الكهربائية  الإم����ارات  ي��ورو 
اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية  حممد �سيد حم��ي رو���س��ن امل��رزوق��ي - ق��د 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )180752.90( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
اإجتمع ال�سركاء يف �سركة �سما انتجريتد خلدمات الطريان ملالكها احمد �سالح احمد بن غزي �سركة 

 CN-2316591 : ال�سخ�ض الواحد )ذ م م( - رقم  الرخ�سة
العنوان : ال�سناعية - العجييز - ال�سارع 3 - ق 3 - مكتب 41 

ال�سكل القانوين : �سركة ال�سخ�ض الواحد - ذ م م  
فقد قرر ال�سركاء يف اإجتماع اجلمعية العمومية غري العادية امل�سدق لدى كاتب العدل برقم : 

1850013838 بتاريخ 2018/7/17 حل وت�سفية ال�سركة وفقا للقوانني والنظمة املعمول بها 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة وفك عقد ال�سراكة وت�سفيتها. 

وتعني م�سفي ال�سادة : مكتب الدرة للمراجعة والتدقيق ومفو�ض عن املكتب
 ال�سيد : احمد جمال عبدالعزيز

وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف العنوان التايل م�سطحبا مع كافة 
امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن العنوان  - �سارع 

التخطيط - العني - بناية بالقرين العامري - مكتب رقم : 204 
الهاتف : 0503419153 - الهاتف : 037219858    

مكتب الدرة للمراجعة  والتدقيق  

حم�شر اإجتماع
 جمل�س اإدارة واإعالن ت�شفية 
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•• هافانا-وام:

اأقامت �سفارة الدولة لدى كوبا احتفالية يف متحف بيت 
العرب مبنا�سبة عام زايد وتزامنا مع الذكرى ال�سنوية 
لتاأ�سي�ض نادي اأ�سدقاء الإمارات ت�سمنت عر�ض فيلم 
عن تاريخ ومنجزات الإمارات وماآثر موؤ�س�سها املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه 
�سفري  املطرو�سي  �سعيد  عبداهلل  ب��در  �سعادة  واأك��د   .-
الدولة لدى جمهورية كوبا اأهمية التوا�سل الإن�ساين 
املوؤ�س�ض  ���س��رية  اىل  ..م�����س��ريا  ال�سعوب  ب��ني  وال��ث��ق��ايف 

�سعادته  وت��وج��ه   . اهلل  رح��م��ه  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
اهتمامهم  على  الإم���ارات  اأ�سدقاء  ن��ادي  اىل  بال�سكر 
ريغوبريتو  ال��دك��ت��ور  واأ����س���اد  الإم���ارات���ي���ة.  ب��ال��ث��ق��اف��ة 
مينينديز مدير متحف بيت العرب يف كلمته بالثقافة 
العربية الأ�سيلة والدور الذي تقوم به الإمارات لي�ض 
للحفاظ على املوروث الثقايف فح�سب واإمنا تعزيزه يف 
الوقت ذاته ..فيما عربت ال�سيدة زينياه غوميز مديرة 
�سديقة  كونها  اعتزازها  عن  الإم���ارات  اأ�سدقاء  ن��ادي 
لالإمارات خا�سة بعد ما تعرفت عن قرب على تاريخها 

و دورها املميز يف �ستى املجالت.

•• دبي-الفجر:

خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  تفقد 
امل������ري، ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دب���ي، 
وزارة  وكيل  ال�سوالح  م���روان  و�سعادة 
الأكادميية  لل�سوؤون  والتعليم  الرتبية 
والربامج  ال�������دورات  ال���ع���ام،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ينظمها  ال���ت���ي  ل��ل��ط��ال��ب��ات  ال�����س��ي��ف��ي��ة 
جمل�ض �سرطة دبي الطالبي بالتعاون 
مع وزارة الرتبية والتعليم حتت �سعار 
» �سيفنا اأمن و�سعادة...ابتكار وقيادة«، 
وذل����ك يف م��در���س��ة الأم�����رية ه��ي��ا بنت 
عليها  ي�سرف  وال��ت��ي  للبنات  احل�سني 
بح�سور  ال���را����س���دي���ة،  ���س��رط��ة  م���رك���ز 
العميد عيد حممد ثاين حارب، مدير 
امل���خ���درات،  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
والعقيد حممد نا�سر اآل رحمة، مدير 
بالنيابة،   ال���را����س���دي���ة  ���س��رط��ة  م���رك���ز 
�سرف  الرحمن  عبد  الدكتور  وامل��ق��دم 
�سرطة  ملجل�ض  ال��ع��ام  املن�سق  املعمري، 

دبي الطالبي، وعدد من ال�سباط.
خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة  و�ساهد 
ال�سوالح  م��������روان  و�����س����ع����ادة  امل�������ري 
الطالبات وهن يتدربن على الن�سباط 
بالإ�سافة  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  وال���ت���دري���ب���ات 
ريا�سة  على  ال��ط��ال��ب��ات  ت��دري��ب��ات  اىل 

اطلعا  كما  واجليوجيت�سو.  ال��ك��رات��ي��ة 
واإنعا�ض  الأولية  الإ�سعافات  دورة  على 
التي  ال�سحية  التغذية  ودورة  القلب، 
ال�سحي  دب���ي  ���س��رط��ة  م��رك��ز  ينظمها 
ال�سيفية  الأن�������س���ط���ة  ب���رام���ج  ���س��م��ن 
للطالبات، بالإ�سافة اىل الدورات التي 
يف  والأن�سطة  الرعاية  قطاع  ينظمها 
الوزارة �سمن برامج الأن�سطة ال�سيفية 
اليدوية،  واحل���رف  الفنون  دورة  مثل 
والربجمة  ال����روب����وت  خم��ت��رب  ودورة 
�سعادة  واط��ل��ع  ال�سطناعي.  وال��ذك��اء 

و�سعادة  دب����ي  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
التطوع  ب��رن��ام��ج  ، على  ال����وزارة  وك��ي��ل 
الطالبات  ت��ع��ري��ف  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي 
يف  وقيمته  التطوعي  العمل  باأهمية 
ب��ن��اء امل���واط���ن الإي��ج��اب��ي ال����ذي يعمل 
على بناء �سخ�سية اجتماعية متفاعلة، 
ببع�ض  بالتربع  الطالبات  قامت  حيث 
واملالب�ض  الكتب  م��ن  مقتنياتهن  م��ن 

وغريها من الأ�سياء.
الأعمال  م��ن  بع�ض  على  واط��ل��ع��ا  كما 
ال��ف��ن��ي��ة وال���ي���دوي���ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ومن 

�سمنها لوحة فنية تعرب عن العالقات 
الطالبة  ر�سمتها  ال�سينية  الإماراتية 
باإهدائها  ق���ام���ت  ال���ت���ي  غ���ال���ب  ل���ي���ان 

ل�سعادة القائد العام ل�سرطة دبي. 
اللواء  ���س��ع��ادة  اأك���د  ال���زي���ارة  ويف خ��ت��ام 
القيادة  امل��ري، حر�ض  عبد اهلل خليفة 
ع���ل���ى تنظيم  دب�����ي  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
لطلبة  ال�سيفية  والأن�سطة  ال��ربام��ج 
الدرا�سي،  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف  امل����دار�����ض 
الذين  الطلبة  اأوق���ات  ا�ستثمار  بهدف 
ال��وط��ن وع��دت��ه للم�ستقبل.  ث���روة  ه��م 

ال��ل��واء عبد اهلل خليفة  ���س��ع��ادة  واأ���س��اد 
امل���ري ان���خ���راط ال��ط��ال��ب��ات يف ال���دورة 
تعميق  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
املتدربات  ل��دى  ال���ولء  وتنمية  ال��وع��ي 
امل�سوؤولية  لتحمل  ق��درات��ه��ن  و���س��ق��ل 
والع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ن��ف�����ض وت��ع��زي��ز روح 
النتماء، واإيجادة روح التعاون والعمل 

�سمن الفريق الواحد.
التعاون  امل����ري  ال���ل���واء  ���س��ع��ادة  وث��م��ن 
املثمر بني القيادة العامة ل�سرطة دبي 
تعترب  التي  والتعليم  الرتبية  ووزارة 

اأحد اأهم القطاعات يف الدولة، وتلعب 
اأبناء  وتعليم  تن�سئة  يف  حم��وري��اً  دوراً 
امل�ستقبل ورفد الوطن باأجيال جديدة 
حت��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف 

البناء والتنمية امل�ستدامة.
ال�سوالح  م���������روان  اأ������س�����اد  وب����������دوره 
القيادة  م��ع  ال�سرتاتيجية  بال�سراكة 
هذه  اأن  م��وؤك��داً  دب���ي،  ل�سرطة  العامة 
الطالب  م�سلحة  يف  ت�سب  ال�����دورات 
وويل الأم����ر وامل��ج��ت��م��ع ع��م��وم��اً، حيث 
يتعلم الطالب فيها الت�سامح والتطوع 

كلها  وهي  واللتزام  اجلماعي  والعمل 
بحيث  الطالب  م��ه��ارات  تنمي  �سفات 
يكون يف النهاية مواطنا �ساحلا يخدم 

وطنه وجمتمعه. 
الدكتور عبد  املقدم  ق��دم   ومن جانبه 
للح�سور عن  ���س��رح��اً  ���س��رف  ال��رح��م��ن 
العام،  لهذا  ال�سيفية  ال���دورات  برامج 
الفرو�سية،  ت��ع��ل��م  ت�����س��م��ن��ت  وال����ت����ي 
ال���غ���و����ض، امل���و����س���ي���ق���ى، ف����ن الإل����ق����اء، 
ال���ت�������س���وي���ر، ال�������س���داق���ة الإي���ج���اب���ي���ة، 
التعاي�ض،  ال����ولء،  ال��ت��ط��وع،  ال��ق��ي��ادة، 

الت�سامح، تدريب امل�ساة، احل�ض الأمني، 
 472 امل�ستقبل، وي�سارك فيها  �سابط 
جن�سية   19 م����ن  وط����ال����ب����ه  ط����ال����ب 
يتدربون يف �سبعة مراكز تدريبية وهي 
واملن�ساآت  الهيئات  العامة لأمن  الإدارة 
وال����ط����وارئ، واك��ادمي��ي��ة ���س��رط��ة دبي، 
مركز �سرطة الق�سي�ض، مركز �سرطة 
الرا�سدية، ومركز �سرطة بردبي، مركز 
�سرطة حتا، ومركز �سرطة الرب�ساء، و 
و17  م�����س��رف��اً   248 عليها  وي�����س��رف 

فريق عمل.

•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ف��ذت ���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي،  مترينا 
عملياً حلريق وهمي مبركز �سرطة 
ال�����س��ع��ب��ي��ة، وج����رى خ��الل��ه اإخ���الء 
واملوقوفني،  واملراجعني  املوظفني 

اإىل  وحت�����وي�����ل ج���م���ي���ع خ����دم����ات����ه 
وفق خطة   الرو�سة،  �سرطة  مركز 
ت�سرف  التي  الأع��م��ال  ا�ستمرارية 
وال��ك��وارث يف  الأزم���ات  اإدارة  عليها 
قطاع العمليات املركزية بالتن�سيق 
يف  العا�سمة  �سرطة  م��دي��ري��ة  م��ع 

قطاع الأمن اجلنائي.
العرياين،  �سيف  علي  املقدم  وق��ال 
نائب مدير اإدارة الأزمات والكوارث، 
اإن التمرين تكلل بالنجاح، بح�سب 
���س��ي��ن��اري��و الإخ������الء ،ل��ل��ت��اأك��د  من 
الأعمال  ا�ستمرارية  نظام  تطبيق 

بالتوافق مع نظام البيئة وال�سحة 
وال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة، ح��ف��اظ��اً على 
اأمن و�سالمة العاملني واملتعاملني 
اأث����ن����اء وق������وع مثل  وامل����وق����وف����ني، 
واأو�سح  ال��ط��ارئ��ة.  ه��ذه احل����وادث 
تدريب  اإىل   ي��ه��دف  ال��ت��م��ري��ن  اأن 
ا�ستمرارية  ثقافة  ون�سر  العاملني 
الأعمال والأمن وال�سالمة، وكيفية 
الطارئة،  احل�����الت  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
املباين  مدى جاهزية  من  والتاأكد 
خطط  ك��ف��اءة  واخ��ت��ب��ار  ال�سرطية، 
الإخ����الء، وم���دى ج��اه��زي��ة اأنظمة 
اخلدمات  وا���س��ت��م��راري��ة  الإط���ف���اء، 
ال�����س��رط��ي��ة ب��ال ان��ق��ط��اع. وذك���ر ان 
خ��ط��ة الإخ�����الء ج���رت ع��رب خمرج 
الطوارئ، حلظة انطالق �سافرات 
الإن��������ذار، ومت ت���اأم���ني اجل��م��ي��ع يف 
للعاملني  ت���وزع���ت  جت���ّم���ع،  ن��ق��ط��ة 
واأخ����������رى ل���ل���م���وق���وف���ني واأخ�������رى 

هذه  مثل  اإىل  لف��ت��اً  للمراجعني، 
كفاءة  رف���ع  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��م��اري��ن 
وم�ستوى  وال�سالمة  الأمن  اأجهزة 
احلوادث  م��ع  للتعامل  امل��وظ��ف��ني؛ 
تواجههم  ق�����د  ال����ت����ي  ال����ط����ارئ����ة 
جاهزية  م�����دى  ع���ل���ى  وال�����وق�����وف 
وا�ستعداد الأفراد للتعامل مع مثل 

هذه النوعية من احلوادث.
التمرين  �سيناريو  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ب����داأ ب���ح���دوث مت��ا���ض ك��ه��رب��ائ��ي يف 
اإح������دى ال���غ���رف وع���ل���ى ال���ف���ور مت 
اإخ���الء اجل��م��ي��ع  م��ن مبنى املركز 

�سرطة  م�����رك�����ز   اإىل  ون���ق���ل���ه���م   ،
ال��رو���س��ة، واأ���س��ف��ر احل�����ادث، وفقاً 
لل�سيناريو، عن اإ�سابة �سخ�ض من 
ناجتة  ب�سيطة؛  باإ�سابة  العاملني، 
عن ا�ستن�ساق اآثار الدخان، وقامت 
ال�����دوري�����ة ب���ت���ق���دمي الإ����س���ع���اف���ات 
اإىل  الأولية له يف امليدان، ثم نقله 

اأقرب م�ست�سفى.
ين  التمر  على  القائمون  وناق�ض 
جميع اخلطوات والإج��راءات التي 
جرى اتباعها؛ للو�سول اإىل اأف�سل 

امل�ستويات.

•• را�س اخليمة  الفجر 

يف اإطار التعاون القائم بني القيادات والإدارات 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة ن��ح��و حتقيق 
الأه�����داف ، ت���راأ����ض ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حممد 
�سعيد احلميدي مدير عام العمليات املركزية 
بالقيادة العامة ل�سرطة راأ�ض اخليمة الجتماع 
الجتماعات  ب��ق��اع��ة  ع��ق��د  ال����ذي  التن�سيقي 
ال��ك��ربى مب��رك��ز خ��دم��ات امل���رور والرتخي�ض 
العامة  بالقيادة  امل��رور والدوريات  اإدارت��ي  مع 
والدوريات  امل��رور  واإدارة  القيوين  اأم  ل�سرطة 

راأ���ض اخليمة بهدف مناق�سة توحيد  ب�سرطة 
اإجراءات العمل وتبادل اخلربات بني اجلانبني 
تنفيذ  امل�ستجدات �سمن  اآخ��ر  والط��الع على 
العمل  وحت��دي��ث  لتطوير  معيارية  م��ق��ارن��ات 
املتعاملني  جل���م���ه���ور  امل���ق���دم���ة  واخل�����دم�����ات 
لتلبية  وال��ك��ف��اءة  التميز  نحو  بها  والرت��ق��اء 
للو�سول  الحتياجات  ومواكبة  الطموحات 

اإىل جمتمع اآمن و�سعيد.
ال�سم  اأح���م���د  ال��ع��ق��ي��د   : الج���ت���م���اع  ح�����س��ر 
ب�سرطة  املرور والدوريات  اإدارة  النقبي مدير 
عران  بن  عبيد  �سعيد  والعقيد  اخليمة  راأ���ض 

اأم  ب�����س��رط��ة  وال����دوري����ات  امل�����رور  اإدارة  م��دي��ر 
الأفرع من  الأق�سام ومدراء  القيوين وروؤ�ساء 

اجلانبني.
الدكتور  العميد  رح��ب  الج��ت��م��اع  ب��داي��ة   ويف 
حم��م��د احل��م��ي��دي ب��احل�����س��ور ، م���وؤك���داً على 
اأهمية مثل هذه اللقاءات التي تاأتي انطالقاً 
الداخلية  ل���وزارة  ال�سرتاتيجي  التوجه  من 
وروؤي��ت��ه��ا ب���اأن ت��ك��ون دول���ة الإم�����ارات العربية 
و�سالمة  اأمناً  العامل  دول  اأف�سل  املتحدة من 
واأهدافها  وق��ي��م��ه��ا  ر���س��ال��ت��ه��ا  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
الأمن  تعزيز  يف  للم�ساهمة  ال�سرتاتيجية 

وواع  وم��درك  وبناء جمتمع م�ستقر  والأم���ان 
يف اجلانب املروري ، وقدم للوفد الزائر �سكره 
املبذولة وما حتقق على �سوئها  على اجلهود 

من نتائج اإيجابية عديدة.
ال��ع��دي��د م��ن املحاور  وا���س��ت��ع��ر���ض الج��ت��م��اع 
لالرتقاء  اأج��ن��دت��ه  ع��ل��ى  امل���درج���ة  الرئي�سية 
قطاع  خ��ا���س��ة يف  ال�����س��رط��ي  ال��ع��م��ل  مب�ستوى 
امل����رور م��ن خ���الل ال��ع��م��ل واجل��ه��د امل�سرتك 
والتعاون ا�ستجابة لتطلعات القيادة الر�سيدة 
ومبا يتوافق مع روؤية دولة الإمارات 2021 
واملقرتحات  الأف���ك���ار  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن   ،

العمل  بنهج  الرت��ق��اء  يف  ت�سهم  التي  الهادفة 
باجلانب  واله����ت����م����ام  امل���������روري  ال�������س���رط���ي 
ال��ت��وع��وي واإط����الق امل��ب��ادرات واخل��ط��ط التي 

من �ساأنها تعزز من هذه الروؤية.
  ويف اخلتام قام مدير اإدارة املرور والدوريات 
القيوين  اأم  �سرطة  الزائر من  الوفد  بتكرمي 
موؤكداً  معهم  امل�ستمر  ال��ت��وا���س��ل  اإىل  داع��ي��اً 
على دعم اجلهود وتعزيز عالقة التن�سيق مع 
على  واحل�سول  الإجن���ازات  لتحقيق  اجلميع 
بف�سل  والعاملية  والإقليمية  املحلية  اجلوائز 

جناح التعاون الدائم.

�للو�ء �ملري و�ل�سو�لح يتفقد�ن �لدور�ت �ل�سيفية يف مدر�سة �لأمرية هيا بنت �حل�سني 

ر�أ�س �خليمة و�أم �لقيوين تبحثان �لإجر�ء�ت �ملرورية 

�سفارة �لدولة تقيم �حتفال يف 
متحف بيت �لعرب يف كوبا

اأجرت مترينًا حلريق وهمي وفقًا خلطة ا�ستمرارية الأعمال 

�سرطة �أبوظبي تخّلي مركز �ل�سعبية وحتول خدماته �إىل »�لرو�سة«

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22

اإع����������لن
ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ندى الغربية للخ�سار والفواكه
رخ�سة رقم:CN 1827789 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مكتبة ليوا

 رخ�سة رقم:CN 1035540 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة بطي را�سد عبداهلل مرزوق املحريبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مو�سى �سامل را�سد عبيد املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك 
اوتو جال�ض ميدل اي�ست �ض.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 282063          بتاريخ :2017/10/31م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: اوتو جال�ض ميدل اي�ست �ض.ذ.م.م.
وعنوانة : �ض.ب 45550، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سيانة املركبات، اإ�سالح املركبات يف الفئة 37.

الواق�عة بالفئة: 37
AUTOGLASS وفوقها ر�سم تخيلي لواجهة �سيارة و  و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية 
حتت احلرفني  SSكتبت الكلمات الالتينية Middle East LLC كتبت ب�سكل مميز والعالمة باللون 

الأزرق الداكن كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد- اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية   

االأحد  22  يوليو 2018 العدد 12383
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك 
م�سنع عبدالرحمن حممد الهدار لل�سناعات الكيماوية

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 
 املودعة حتت رقم: 284035          بتاريخ : 06/12/2017م

تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�س��م: م�سنع عبدالرحمن حممد الهدار لل�سناعات الكيماوية.

وعنوانة : اململكة العربية ال�سعودية جدة 3 ، املنطقة ال�سناعية الثالثة �ض.ب 24683.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مزلقات، زيت تزليق، زيت حمركات، برتول خام اأو مكرر، زيت �سناعي يف الفئة  4.
الواق�عة بالفئة: 04

ر�سم  داخ��ل  الأح��م��ر  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   RIVER الالتينية  الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�سف 
بي�ساوي ال�سكل بالألوان الأبي�ض والأحمر والأ�سود حيث كتب احلرف الأخري R ب�سكل معكو�ض والكل داخل 
اإطار م�ستطيل ال�سكل به جزء مكون من مربعات �سغرية باللونني الرمادي والأ�سود وجزء باللون الرمادي 
وبينهما ما ي�سبه احلرف الالتيني R ب�سكل مميز ومائل باللون الذهبي وعلى اليمني يوجد نف�ض الر�سم 
وال�سكل ولكن بداخله املنطوق اللفظي باللغة العربية للكلمة الالتينية RIVER بنف�ض الألوان كما هو 

مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد- اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية   

االأحد  22  يوليو 2018 العدد 12383

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم �سكايهوك �ض.ذ.م.م . 2 / جون & بي�سورين كون�سولتون�سي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 289567          بتاريخ : 25/03/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: مطعم �سكايهوك �ض.ذ.م.م . 2 / جون & بي�سورين كون�سولتون�سي.
وعنوانة : �ض.ب 9436 ، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: كلمة "HOTEL Cartagena" بالأحرف الالتينية بخط مميز باللونني الرمادي 

والأحمر يف �سطرين كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد- اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية   

االأحد  22  يوليو 2018 العدد 12383

املدعو / طاهر بريكا  فقد 
الهند     ، ب��ريك��ا  ع��ب��دال��ق��ادر 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )H0758301( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0522547479

فقد�ن جو�ز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

ال��وط��ن��ي الحت�����ادي واملجل�ض  امل��ج��ل�����ض  ي��رت��ب��ط 
تعاون  ال�سيني بعالقات  ال�سعب  لنواب  الوطني 
و�سراكة وثيقة ت�ستند اإىل ما يربط البلدين من 
تتعمق من  �ساملة  ا�سرتاتيجية  �سراكة  عالقات 
قيادتي  بني  املتبادلة  التاريخية  الزيارات  خالل 
مهمة  فر�سة  �سكلت  والتي  البلدين  وم�سوؤويل 
تنموية  حم��اور  يف  ال�سراكات  من  العديد  لعقد 
دوراً  يتطلب  ال���ذي  الأم����ر  ه��ام��ة  وا���س��ت��ث��م��اري��ة 
فاعاًل من قبل برملاين البلدين ال�سديقني من 
يف  الثنائية  ال��ع��الق��ات  يف  التطور  مواكبة  اأج���ل 

�ستى املجالت.
وي��ح��ر���ض امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي الحت�����ادي تنفيذا 
-2016 ل���الأع���وام  ال��ربمل��ان��ي��ة  ل�سرتاتيجيته 

الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  ترجمة  على   2021
وت��ط��ل��ع��ات ���س��ع��ب الإم������ارات م��ن خ���الل تطوير 
خم��ت��ل��ف اأوج�����ه ال���ت���ع���اون ال��ربمل��ان��ي��ة ب���ني دولة 
ال�سني  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

خمتلف  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  وت���اأط���ري  ال�سعبية 
التن�سيق  تعزيز  ع��ن  ف�سال  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعد 
الهتمام  ذات  الق�سايا  خمتلف  حيال  والت�ساور 
امل�سرتك خالل امل�ساركة يف الفعاليات الربملانية 
الدولية. و�سهدت اللقاءات الثنائية التي جمعت 
واملجل�ض  الحت���ادي  الوطني  املجل�ض  م�����س��وؤويل 
على  التاأكيد  ال�سيني  ال�سعب  ل��ن��واب  ال��وط��ن��ي 
ب���ني املجل�سني  ب��رمل��ان��ي��ة  اإن�����س��اء جل��ن��ة ���س��داق��ة 
التعاون  عالقات  تعزيز  يف  اللجان  هذه  لأهمية 
وال��زي��ارات ووجهات  اخل��ربات  وتبادل  الربملانية 
وتن�سيق  البلدين  الربملان يف  النظر بني ممثلي 
املواقف والت�ساور حول خمتلف الق�سايا وتقدمي 
وال�سعبني  البلدين  طموحات  تلبي  اق��رتاح��ات 
ال�سديقني وذلك من خالل تبادل زيارات الوفود 

الربملانية والتعاون واحلوار الثنائي امل�سرتك.
اجلانبني  ب��ني  الربملانية  العالقات  �سهدت  كما 
التي حتققت  النتائج  يتمثل يف  تطورا ملحوظا 
والتي  اجلانبني  وال��زي��ارات بني  اللقاءات  خالل 
ك���ان م��ن اأب���رزه���ا ال���زي���ارة ال��ت��اري��خ��ي��ة ل�ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي 
 2015 ع���ام  ال�سعبية  ال�����س��ني  ج��م��ه��وري��ة  اإىل 
وال���ت���ي ع��ك�����س��ت م��ت��ان��ة وت���ط���ور ال��ع��الق��ات التي 
اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  لها  اأ�س�ض 
نهيان “طيب اهلل ثراه” والعالقات الطيبة التي 

ار�ساها مع ال�سني.
والزيارات  ال��ربمل��اين  وال��ت��ع��اون  التوا�سل  ويعد 
ي���ت���ج���زاأ م���ن م�����س��ه��د تطور  امل���ت���ب���ادل���ة ج����زء ل 
خمتلف  على  ال�سينية   � الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
الربملانية  ال����زي����ارات  ���س��م��ل��ت  ح��ي��ث  امل�����س��ت��وي��ات 
واللقاءات املتبادلة بني اجلانبني لقاءات معايل 
املجل�ض  رئي�سة  القبي�سي  عبداهلل  اأمل  الدكتورة 
الوطني الحتادي مع نائب رئي�ض جمل�ض نواب 
ال�سيني على هام�ض اجتماعات الحتاد  ال�سعب 
التي عقدت يف بنغالدي�ض يف  ال��دويل  ال��ربمل��اين 
ال�ست�ساري  املوؤمتر  رئي�ض  وم��ع   2017 اأبريل 
عقدت  كما   2017 �سبتمرب  �سهر  يف  ال�سيني 
رئي�ض جلنة  ن��ائ��ب  م��ع  ل��ق��اءات  ك��ذل��ك  معاليها 

ال�سعب  ن����واب  ال�������س���وؤون اخل��ارج��ي��ة يف جم��ل�����ض 
الحتادي  الوطني  املجل�ض  وف��د  وق��ام  ال�سيني. 
ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  اإىل  ر�سمية  ب��زي��ارة 
عام 2013 ردا على زيارة نائب رئي�ض الربملان 
املجل�ض  اإىل   2010 �سبتمرب  �سهر  يف  ال�سيني 

الوطني الحتادي.
واأكد اجلانبان خالل هذه الجتماعات املتوا�سلة 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات ال��ربمل��ان��ي��ة مبا 
وتوافق  وال�����س��ني  الإم������ارات  دول����ة  ن��ه��ج  يج�سد 
ال��ب��ل��دي��ن ح���ول ����س���رورة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تعزيز 
التعاون وتطوير اآفاقه من اأجل خدمة الأهداف 
ال�سرتاتيجية للدولتني ومبا ي�سب يف م�سلحة 
المارات  تتبناه كل من  الذي  التنمية  منوذجي 
يف  ت�سهم  اأ�سا�سية  رواف��د  ذل��ك  باعتبار  وال�سني 
وبالتايل  امل�����س��ت��دام  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  حتقيق 
ال�سلم والأم����ن وال���س��ت��ق��رار والزده����ار  ت��ع��زي��ز 

العاملي.
مقر  يف  عقدت  ر�سمية  مباحثات  جل�سة  وخ��الل 
الحت��ادي يف  الوطني  للمجل�ض  العامة  الأم��ان��ة 

دبي يف �سهر �سبتمرب 2010 بني معايل رئي�ض 
املجل�ض الوطني الحتادي ومعايل نائب الرئي�ض 
ال�سعب  لنواب  الوطني  للمجل�ض  العام  والأم��ني 
ال�سيني اأ�ساد املجل�ض الوطني الحتادي باأهمية 
المارات  نظر  لوجهة  ال��داع��م  ال�سيني  املوقف 
ب�ساأن �سرورة التو�سل اإىل ت�سوية لق�سية اجلزر 
وطنب  ال�����س��غ��رى  “طنب  ال���ث���الث  الإم���ارات���ي���ة 
الكربى واأبو مو�سى” التي حتتلها اإيران بالطرق 
اأو  املبا�سر  التفاو�ض  ع��رب  ���س��واء  الدبلوما�سية 
اإحالة الق�سية للتحكيم الدويل ومبادرة ال�سني 
يف  ال�سيني  العربي  التعاون  منتدى  خ��الل  من 
املتوافقة  ال�سلمية  بالطرق  النزاع  2009 حلل 

مع القانون الدويل.
وحر�ض املجل�ض الوطني الحتادي على ا�ستثمار 
والتاريخية  الهامة  للزيارات  اليجابية  النتائج 
ق��ي��ادت��ي وم�����س��وؤويل البلدين مبا  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة 
يف  �سيما  ل  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  يف  ي�سهم 
املجل�ض على  ي��ح��ر���ض  ك��م��ا  ال���ربمل���اين..  امل��ج��ال 
الزيارات  وت��ب��ادل  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 

ال��ر���س��م��ي��ة م���ع اجل���ان���ب ال�����س��ي��ن��ي مب���ا يج�سد 
العالقات ال�سرتاتيجية ال�ساملة القائمة والتي 
تاأ�س�ست على الحرتام والثقة املتبادلة وما يجمع 
البلدين من اأهداف وقوا�سم م�سرتكة تتمثل يف 
والزده����ار  وال��ن��م��و  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  حتقيق 

وال�ستقرار لل�سعبني الإماراتي وال�سيني.
حمورية  دولة  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  وتعد 
والقت�ساد  الدولية  العالقات  منظومة  �سمن 
ال��دويل ويف املقابل ف��اإن دول��ة الإم���ارات العربية 
اقت�سادية  ع���ب���ور  ب���واب���ة  اأي�������س���ا  ت��ع��د  امل���ت���ح���دة 
للمنطقة  واأ���س��ا���س��ي��ة  مهمة  وث��ق��اف��ي��ة  وجت��اري��ة 
وتلعب دورا هاما يف منظومة العالقات الدولية 
وت���ع���ززت ع��الق��ات ال��ب��ل��دي��ن م��ن��ذ ت��وق��ي��ع اتفاق 
ال�����س��راك��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن خالل 
الزيارة الر�سمية التي قام بها ون جياباو رئي�ض 
جمل�ض الدولة ال�سيني ال�سابق اإىل المارات يف 
يناير عام 2012 حيث �سارك بالدورة اخلام�سة 
تلك  خالل  ومت  امل�ستقبل  لطاقة  العاملية  للقمة 

الزيارة املهمة توقيع هذا التفاق التاريخي.

•• دبي -الفجر:

والت�سويات  ال��ت�����س��ام��ح  م��رك��ز  ي��ع��د 
اأه���م املراكز  اأح���د  يف حم��اك��م دب���ي، 
الت�سامح  اأ�ساليب  اإىل  تهدف  التي 
واحل���ل���ول ال���ودي���ة ال��ب��دي��ل��ة، وذلك 
اأف�سل  م�ساف  اإىل  بدبي  للو�سول 
العدالة  اإق����ام����ة  يف  ال���ع���امل  م����دن 
بالدقة  ت���ت�������س���م  ال����ت����ي  ال����ن����اف����ذة 
وال�ستقاللية  العدل  قيم  واإع���الء 
وال�������س���ف���اف���ي���ة وت�����ق�����دمي خ���دم���ات 
ق�����س��ائ��ي��ة م��ي�����ّس��رة وم��ت��اح��ة لكافة 

�سرائح املجتمع.
املن�سوري  ط���ار����ض  ���س��ع��ادة  واأ����س���ار 
اأن  اإىل  دب����ي  ع����ام حم���اك���م  م���دي���ر 
با�سم  ارت��ب��ط��ت  ���س��م��ٌة  »ال��ت�����س��ام��ح 
الإمارات التي ت�سري على نهج ثابت 
وامل�ساواة  الت�سامح  ق��ي��م  لرت�سيخ 
نعمة  وت��ع��زي��ز  والتعاي�ض  واحل����وار 
الأم��������ن والأم�����������ان وال�����س����ت����ق����رار، 
ا�ستلهاماً من روؤية الآباء املوؤ�س�سني 
نربا�ساً  متثل  ال��ت��ي  اهلل«  »رح��م��ه��م 
درب  على  ق��دم��اً  لل�سري  ب��ه  نهتدي 
الريادة. ويف ظل ال�سيا�سة احلكيمة 
الدولة  خطت  الر�سيدة،  لقيادتنا 
خطوات �سّباقة على �سعيد تكري�ض 
ال�سعوب،  بني  احل�ساري  التوا�سل 

الأ�سيلة  ب��ت��ق��ال��ي��ده��ا  م��ت��م�����س��ك��ًة 
والتفاهم  الن��ف��ت��اح  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
لنف�سها  لتبني  ال�سلمي،  والتعاي�ض 
باعتبارها  الأمم  بني  عالية  مكانة 
موطن الت�سامح والتقارب الإن�ساين 
مدعومًة  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  وال���ت���ع���ددي���ة 
من  اأك���ر  ي�سم  اج��ت��م��اع��ي  بن�سيج 
ب�سالم  ت��ت��ع��اي�����ض  ج��ن�����س��ي��ة   200
حت��ت مظلة واح���دة.« واأك���د حممد 
لقطاع  التنفيذي  املدير  العبيديل 
اإدارة الدعوى يف حماكم دبي، على 

املنجزات الرائعة التي مت حتقيقها 
يف تبّني حماكم دبي ثقافة الت�سامح 
والتعددية،  امل�����س��رتك  وال��ت��ع��اي�����ض 
ال��ق��درات لبتكار  من خ��الل تعزيز 
ط���رق واآل���ي���ات مي��ك��ن م���ن خاللها 
الثقايف  ال���ت���ن���وع  م����ن  ال����س���ت���ف���ادة 
داخل املجتمع الإماراتي. وذلك ما 
بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  اإليه  اأ�سار 
الت�سامح،  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
ت��د���س��ي��ن��ه »م���ي���ث���اق حماكم  خ����الل 
الت�سامح  »م��رك��ز  و  للت�سامح«  دب��ي 

قائاًل  دب��ي  حماكم  يف  والت�سويات« 
»اإن دولة الإمارات العربية املتحدة، 
�سار  ال��ذي  النهج  على  اليوم  ت�سري 
الوالد  اهلل  ب����اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  عليه 
نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
تعزيز  على  احلر�ض  اأ�سد  حري�سة 
ون�����س��ر ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح ����س���واء على 
مواطنيها  ب���ني  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وى 
اأر�سها من خمتلف  واملقيمني على 
على  وعاملياً  والأع����راق،  اجلن�سيات 
م�ستوى الدول واملوؤ�س�سات الدولية 

ذات ال�سلة، كما اأن لديها عدداً من 
ت�سمن  التي  القانونية  الت�سريعات 
العدالة،  م�����س��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  ت��وف��ري 
والح��������رتام وق���ب���ول الآخ������ر ونبذ 
اإمياناً من  التع�سب، بل وجترميه، 
الت�سامح  باأهمية  الر�سيدة  قيادتها 
كمنهج حياة يدعم ال�سالم والأمن 
املحلي،  امل�ستوى  على  الجتماعي 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع كافة  ك���م���ا مي���ك���ن���ه 

التحديات على امل�ستوى الدويل.«.
ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ال���ع���ب���ي���ديل،  واأ������س�����ار 

ا���س��ت��خ��دام احللول  ب��ع��د  ال��ت�����س��وي��ة 
البديلة للن�سف الأول لعام 2018، 
اإذ   ،95.4% ال��رتك��ات  ت�سوية  يف 
 3.2 تبلغ قيمة اإجمايل الت�سويات 
ت�سوية.  م��ل��ف   92 ب���ع���دد  م��ل��ي��ار، 
الأ�سرة  دع��اوى  ت�سوية  بلغت  بينما 
قيمة  تبلغ  اإذ   ،80.7% والتنفيذ 
مليون،   24.8 الت�سويات  اإجمايل 

بعدد 234 ملف ت�سوية.
ق���ام���ت حماكم  ال���ع���ب���ي���ديل،  واأك������د 
واملحبة  الت�سامح  قيم  بتعزيز  دب��ي 

وال���ت���ع���اي�������ض وامل���������ودة ب����ني اأف�������راد 
املجتمع، وذلك عن طريق الت�سويات 
وال�������س���ل���ح، يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، 
وت�سويات  الأ������س�����ري،  ك���الإ����س���الح 
الق�سايا  يف  والت�سويات  ال��رتك��ات، 
التنفيذ،  وت�������س���وي���ات  ال���ع���م���ال���ي���ة، 
اإىل  بالإ�سافة  املدنية،  والت�سويات 
واح���رتام  الت�سامح  ق��ي��م  ا���س��ت��دام��ة 
فكرياً  ب��الآخ��ر  وال��ق��ب��ول  التعددية 
وث��ق��اف��ي��اً ودي��ن��ي��اً وط��ائ��ف��ي��اً، وذلك 
ع������ن ط�����ري�����ق ت����ف����ه����م ال����ت����ع����ددي����ة 

ال��ث��ق��اف��ي��ة، ح��ي��ث م��ار���س��ت حماكم 
تفهم  م��ب��داأ  لرت�سيخ  اأ�ساليب  دب��ي 
ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة، م���ن خالل، 
توفري الرتجمة الفورية من اللغة 
والعك�ض،  اأخ���رى  لغة  اإىل  العربية 
تطبيق ق��وان��ني ال���دول الأخ���رى يف 
خدمات  تقدمي  الزوجية،  احل��الت 
امل�����س��ل��م��ني، توثيق  ل��غ��ري  ال���رتك���ات 

عقود الزواج يف الكنائ�ض.
ق�سم  ب������اأن  ال���ع���ب���ي���ديل،  واأ������س�����اف 
ال�سخ�سية  الأح����������وال  ت�������س���وي���ات 
احللول  اأف�����س��ل  ت��وف��ري  على  يعمل 
واأي�����س��ره��ا ل��ف�����ض امل���ن���ازع���ات التي 
�ساحبة  الأط������������راف  ب�����ني  ت����ك����ون 
ب�سعبتي ت�سوية  اخل�سومة متمثاًل 
الأ�سرة،  دع��اوى  وت�سوية  الرتكات، 
ب����������اإدارة جميع  ت��ع��ن��ي��ان  وال����ل����ت����ان 
بق�سايا  املتعلقة  الت�سويات  جل�سات 
كانت  ���س��واء  ال�سخ�سية  الأح�����وال 
اأو جميع دعاوى  متعلقة بالرتكات 
الأ����س���رة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ات م���ن خالل 
�سواء  ودي��ة  بطريقة  مب�سط  م�سار 
اأو  اأث��ن��اءه،  اأو  التقا�سي  قبل  كانت 
الق�سائية  الأح����ك����ام  ����س���دور  ب��ع��د 
تف�سل  اتفاقيات  اإب���رام  طريق  ع��ن 
احللول  باأف�سل  وتنهيه  ال��ن��زاع  يف 

واأي�سرها.

•• دبي-الفجر:

ان��ط��ل��ق��ت يف دب����ي اأع���م���ال ال�����دورة 
را�سد  مع�سكر  لفعاليات   23 ال���� 
ال����ه����واي����ات،  ن�������ادي  ال�������س���ي���ف���ي يف 
وال���ت���ي ت��ق��ام ب��رع��اي��ة م���وان���ئ دبي 
و�سحارى  العاملية  والبداد  العاملية 
حتى  وت�ستمر  ال��ع��ام��ة،  للعالقات 

املقبل. اأغ�سط�ض   15
ال��ع��ام يف ظل  ه���ذا  وي��اأت��ي مع�سكر 
زايد”،  “بعام  ال����دول����ة  اح���ت���ف���اء 
ال��ع��ط��رة وملكانة  ل��ذك��راه  جت�����س��ي��داً 
ب��اإذن اهلل تعاىل بو�سفه  املغفور له 
رمزاً للوطنية وحب الوطن وتخليد 
اإرث�����ه ع���رب م�����س��روع��ات وم���ب���ادرات 

تتوافق مع روؤيته وقيمه. 
ال�سيفي  را���س��د  مع�سكر  ك��ان  حيث 
التي  الأوىل  امل�����ب�����ادرات  ب���ني  م���ن 
الوالد  له  املغفور  انطلقت يف زمن 
املوؤ�س�ض، متما�سية مع النهج الذي 
الوطن  خ���دم���ة  ���س��ب��ي��ل  يف  و���س��ع��ه 
ال��وط��ن. حيث ق��ام املع�سكر  واأب��ن��اء 
اأكر من  تاأ�سي�سه باحت�سان  ومنذ 
10 اآلف طالب �ساركوا يف خمتلف 

الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات وال�����دورات 
املع�سكر  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

منذ انطالقته.
ال�سيفي  را���س��د  مع�سكر  ويت�سمن 
على العديد من الأن�سطة والربامج 
تنمية  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
والعقلية  البدنية  ال�سباب  مهارات 

مبواهبهم  الرت��ق��اء  م��ع  وتن�سجم 
املختلفة و�سقلها �سمن اإطار نافع 
ملتزم يعمل بخطة مربجمة على 
وجهتها  ن��ح��و  ال���ه���واي���ات  ت��وج��ي��ه 
ال�سحيحة التي ت�سمن ال�ستخدام 

الأمثل لالأوقات واجلهود.
كما يهدف املع�سكر ملئ وقت الفراغ 

ال�سباب  م���ن  ك��ث��ري  ي��ع��ي�����س��ه  ال����ذي 
املدر�سية  ال��ع��ط��الت  اأث��ن��اء  خ��ا���س��ة 
وا�ستغالله مبا يعود عليهم بالنفع 
الألفة  وزي��ادة  والتعارف  والفائدة 
وذلك  املع�سكر  يف  امل�����س��ارك��ني  ب��ني 
البع�ض ملدة  بتفاعلهم مع بع�سهم 
اإقامة  ي�����س��اه��م يف  م���ا  ال���زم���ن  م���ن 

�سداقات جديدة لتقوية العالقات 
الجتماعية بينهم.

امل���ن���ا����س���ب���ة، ق�����ال ع����ارف  ويف ه�����ذه 
الهويات:  ن��ادي  ع��ام  مدير  العبار، 
ال�سيفي  را���س��د  مع�سكر  “ي�سعى 
امل�ساركني  تعليم  اإىل  ال���دوام  على 
الثقافية  امل����ه����ارات  م���ن  ال���ع���دي���د 

وممار�سة  ال��ري��ا���س��ي��ة  والأن�����س��ط��ة 
املجال�ض  واآداب  ال�سيافة  تعاليم 
والتقاليد  ال���ع���ادات  ب��ع�����ض  وت��ع��ل��م 

الأ�سيلة يف جمتمع الإمارات«.
مبادرة  “تن�سجم  ال��ع��ب��ار:  وت��اب��ع 
م���ع�������س���ك���ر را������س�����د ال�������س���ي���ف���ي مع 
ت���وج���ي���ه���ات ق���ي���ادت���ن���ا ال���ر����س���ي���دة 

ورعاهم  اهلل  ح��ف��ظ��ه��م  و���س��ي��وخ��ن��ا 
يف غ��رز م��ب��ادئ ح��ب ال��وط��ن وبناء 
مبا  ال�سليمة  املتعلمة  ال�سخ�سية 
الكثري  باخلري  املجتمع  على  يعود 
هنا  وم��ن  امل�ستقبل،  اأج��ي��ال  وب��ن��اء 
امل��ع�����س��ك��ر ع����دة حمالت  ���س��ت��ت��خ��ل��ل 
حمالت  اأهمها  اجتماعية  توعوية 

ح��ب ال��وط��ن وال��ت��ف��اين يف خدمته 
الر�سيدة  لقيادتنا  والوفاء  والولء 
والت�سجيع على القراءة �سريا على 
ل��ن��ا قيادتنا  ر���س��م��ت��ه  ال����ذي  ال��ن��ه��ج 
وكيفية حتفيز اأبنائنا على ا�ستثمار 
العقل  وتغذية  ال��ق��راءة  يف  العطلة 
وال�سعادة  اليجابية  ون�سر  وال��روح 
حياتنا  من  ج��زءا  جعلهما  وكيفية 

اليومية وغريها«.
اأقدم  م��ن  ال��ه��واي��ات  ن���ادي  ويعترب 
يف  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  ال��ن��وادي 
العام  يف  اإن�����س��اوؤه  مت  حيث  املنطقة 
1996 ويهدف من خالل الدورات 
ال�سبابية  وامل��ع�����س��ك��رات  التدريبية 
وح�����م�����الت ال���ت���وع���ي���ة وال�����ربام�����ج 
امل�����س��رتك��ة م���ع خم��ت��ل��ف ال������وزارات 
اىل  احلكومية  والدوائر  والهيئات 
من  ال�سباب  ل��دى  الهوايات  تنمية 
مع�سكر  اأن  كما  اجلن�سيات.  جميع 
را�����س����د ال�����س��ي��ف��ي ي���ع���د م����ن اأك����رب 
م�ستوى  على  ال�سبابية  املع�سكرات 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ض  دول 
والهتمام  ل��الإق��ب��ال  ن��ظ��را  وذل����ك 

الكبريين الذي ي�سهدهما �سنويا.

�سرطة عجمان تطلق مبادرة »غر�س ز�يد«
•• عجمان-وام:

“غر�ض  م��ب��ادرة  عجمان  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
زايد” كم�سابقة ت�سارك فيها اإدارات �سرطة عجمان كاأف�سل 
غر�ض زراعي يزرع يف مباين ومرافق القيادة حر�سا منها 
على تر�سيخ مبادئ املغفور له ال�سيخ زايد التي حتث على 
الهتمام بالبيئة من خالل دعم الزراعة وزيادة امل�ساحات 
القطاع  الأك���رب يف تنمية  ال���دور  ل��ه  ك��ان  اخل�����س��راء حيث 

الزراعي واإبراز �سورة خ�سراء لدولة الإمارات.
ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي ح��م��ي��د امل�سيبي رئ��ي�����ض جلنة  ���س��ع��ادة  وق����ال 
اإطالق مبادرة غر�ض زايد كم�سابقة  ان  مبادرات عام زايد 

اإم��ارة عجمان جاءت �سمن اإطار  هي الأوىل من نوعها يف 
مبادرات عام زايد، وتنفيذاً لتطلعات وروؤية دولة الإمارات 
ال��رق��ع��ة اخل�������س���راء وحتقيق  واإم�������ارة ع��ج��م��ان يف زي�����ادة 

ال�ستدامة البيئية.
املبادرة ُنظمت على �سكل م�سابقة ت�سارك فيها  اأن  واأو�سح 
تنفيذ  على  التناف�ض  خ��الل  م��ن  عجمان  �سرطة  اإدارات 
القيادة  م��راف��ق وم��ب��اين  زراع���ي يغر�ض يف  اأف�����س��ل غ��ر���ض 
العامة ل�سرطة عجمان، حيث �سيتم تقييم امل�ساركات وفق 
معايري دولية بالتعاون مع �سركاء ال�سرطة ال�سرتاتيجيني 
..داعيا مدراء الإدارات واملوظفني اإىل امل�ساركة يف امل�سابقة 

ملا فيه من جتميل وعناية مبباين ال�سرطة.

مليار  3.2 بقيمة  الرتكات  يف  % الت�سوية   95.4

مركز �لت�سامح و�لت�سويات يعزز مفهوم تقدمي »�لعدل و�لحرت�م و�مل�ساو�ة« مبحاكم دبي

م�سرية جناح �سملت اأكرث من 10 اآلف طالب وم�سارك

�نط��الق فع�الي��ات مع�سك��ر ر��س��د �ل�سيف��ي  2018 يف دورت��ه �ل� 23

�ملجل�س �لوطني �لحتادي : �لإمار�ت و�ل�سني .. �سر�كة ��سرت�تيجية �ساملة

•• اأبوظبي -وام:

احتفلت “ات�سالت” اأم�ض الول بالذكرى ال�سنوية اخلم�سني لنطالق الأوملبياد 
اخلا�ض، باعتبارها ال�سريك الر�سمي لفعالية الأوملبياد اخلا�ض لالألعاب العاملية 
2019 يف  املقبل  ال��ع��ام  م��ن  م��ار���ض   21 14 اىل  م��ن  ال��ف��رتة  �ستقام يف  ال��ت��ي 
اأبوظبي، الأمر الذي ينطوي حتت ا�سرتاتيجية امل�سوؤولية املجتمعية  العا�سمة 
التي تتبناها “ات�سالت”، واملتمثلة يف دعم اأ�سحاب الهمم ودجمهم يف املجتمعات 

حتقيقاً لالأهداف الوطنية يف هذا ال�سدد.
املقر  وكذلك  اأبوظبي  بالعا�سمة  “ات�سالت”  ل�سركة  الرئي�سية  املقار  وتزينت 
“الكفاف” بالأنوار احلمراء كجزء من الحتفالية التي �سّمت  الرئي�سي بدبي 

برتول  ل�سركة  الرئي�سي  املقر  بينها  م��ن  وك��ان  م��رم��وق��اً،  دول��ي��اً  معلماً   70
اأبوظبي الوطنية اأدنوك باأبوظبي، بالإ�سافة اىل اأحد اأ�سهر املعامل يف العا�سمة 
بالوليات  ال�سهرية  نياغرا  �ساللت  وكذلك  اآي”  لندن  “ذا  وه��و  الربيطانية 
بجنوب  مانديال  نيل�سون  الأفريقي  الزعيم  ومتثال  وكندا،  الأمريكية  املتحدة 
اأفريقيا وغريها. وتاأتي م�ساركة “ات�سالت” يف هذه الحتفالية الدولية �سمن 
املرموقة  الدولية  للفعاليات  الدعم  اأوج��ه  كافة  تقدمي  يف  املتوا�سل  التزامها 
امل�ساندة لأ�سحاب الهمم منها الأوملبياد اخلا�ض، اإمياناً منها بالدور الفّعال الذي 
املجتمع،  مكونات  من  اأ�سياًل  ج��زءاً  لكونهم  الهمم،  اأ�سحاب  به  يقوم  اأن  ميكن 
التناف�ض  ومنها  احلياتية  ال��ن��واح��ي  كافة  يف  لهم  املت�ساوية  الفر�ض  ولإت��اح��ة 

الريا�سي على امل�ستوى الإقليمي والدويل.

مقار »�ت�سالت« �لرئي�سية تتزين باللون �لأحمر يف �لذكرى �ل� 50 لنطالق �لأوملبياد �خلا�س
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•• الفجر - تون�س - خا�س

   يبدو ان حرارة ال�سيف مل حتجب الغيوم ال�سيا�سية 
التي تغ�سي �سماء تون�ض وتطرح ازمة �سيا�سية على �سلة 

تفرق  مبمار�سة احلكم حيث 
ج��م��ع وث��ي��ق��ة ق���رط���اج، وبات 
املنبثقة  احل���ك���وم���ة  م�����س��ري 
اإذ  امل���ج���ه���ول، وه����ي  ع��ن��ه��ا يف 
اليومية تبقى  توؤدي مهامها 
�سيا�سي  ح���زام  ب��ال  م�سلولة، 

يحميها.
ال�����س��ي��اق، جددت  ه���ذا     ويف 
موقفها  ال��ن��ق��اب��ي��ة  امل��رك��زي��ة 
م���ن الزم�������ة، واّك������د الأم����ني 
العام لالحتاد العام التون�سي 
الطبوبي،  الدين  نور  لل�سغل 
اإّن موقف الحتاد من �سرورة 
تنحي رئي�ض احلكومة يو�سف 
ال�ساهد لي�ض اعتباطيا بل هو 

قرار مدرو�ض ومت اتخاذه بتاأين.
   وقال خالل دورة نقابية عنوانها ‘’النقابيون يكافحون 
الف�ساد’’ انتظمت اأم�ض ال�سبت، ‘’مواقفنا ل تتغري ول 
تباع اأو ت�سرتى، وجددنا مطالبتنا ب�سرورة التغيري يف 

لقائنا الثاين بالرئي�ض الباجي قايد ال�سب�سي«.

   واعترب الطبوبي اأّن ‘’الو�سع يف البالد جتاوز مرحلة 
الأزمة لي�سبح تعّفن �سيا�سي، وتعّفن يف املناخات، وهو 
اأّن  اإىل  ولفت  اأ�سر ب�سورة تون�ض وهيبة الدولة’’.  ما 
�سيم  من  والتنازل  التنازل،  ي�ستلزم  احل��ايل  ‘’الو�سع 
ال�سعب  ن��واب  وجمل�ض  الكبار، 
م�سوؤوليته  ي��ت��ح��ّم��ل  اأن  ع��ل��ي��ه 
ك��ام��ل��ة يف ح�����س��م ه���ذا اخلالف 
وو������س�����ع ح�������ّد ل����ه����ذا ال���و����س���ع 

ال�سيا�سي املرتدي«.
‘’مل يعد هناك وثيقة     وتابع 
قرطاج على حد علمي، الوثيقة 
ُع���ّل���ق���ت وال����ل����ق����اء ال����ث����اين مع 
اإطار  رئي�ض اجلمهورية كان يف 

م�سيق«.
ا�ستنكر  م��ت�����س��ل  ���س��ي��اق  ويف     
الأم����ني ال��ع��ام امل�����س��اع��د لحتاد 
احلكومة  ت��وا���س��ل  اأن  ال�����س��غ��ل 
بوزير  الإره�������اب  ع��ل��ى  ح��رب��ه��ا 
وا�ستغرب  ب��ال��ن��ي��اب��ة  داخ���ل���ي���ة 
النيابة  و�سلطة  العدلية  ال�سابطة  �سلطة  بني  جمعه 
اأن يف ذلك خمالفة �سريحة لنوامي�ض  العامة، موؤكدا 

حقوق الإن�سان.
   من جهة اأخ���رى، ا�ستنكر اأم��ني ع��ام الحت��اد الواقع 
ه��ذه احلكومة  م��ه��ازل  “من  ق��ائ��ال  ال��ب��الد  املعي�ض يف 

اأن ت��ك��ون الأ���س��ع��ار حم���ددة يف ال�����س��وق ل��ك��ن ت��ب��اع وفق 
زيادات امل�ساربني واملحتكرين يف ظل غياب اإرادة فعلية 

للحكومة يف حماربة الف�ساد«.
اأ�سعار  امل��واط��ن وارت��ف��اع  اأّن التالعب بقوت     واأ���س��اف 

املواد الأ�سا�سية دون رقيب اأو 
ح�سيب هو الف�ساد بعينه«.

   واأّك��د الطبوبي اأن الحتاد 
�سيكون دوما يف ال�سف الأول 
الوطن  للدفاع عن م�سلحة 
املتالعبني  ���س��د  وامل����واط����ن 
ب�  اإي��اه��م  وا���س��ف��ا  مب�سلحته 
ال�سيا�سة  م�سرح  يف  “الهواة 
الذين  ال��ك��را���س��ي..  وع�����س��اق 
على  احل�����الق�����ة  ي���ت���ع���ل���م���ون 

روؤو�ض اليتامى«. 
الدين  ن�����ور  ان���ت���ق���د  ك���م���ا     
ال����ط����ب����وب����ي م�����ا اأ������س�����م�����اه ب� 
ال�����ت�����ج�����اذب�����ات  “خ�سوع 
اإىل  ال���ب���الد  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ال�سفراء الأجانب واإىل الإمالءات اخلارجية«.
   وق���ال ال��ط��ب��وب��ي: “تدخل ال�����س��ف��راء يف ت��ون�����ض غري 
اأوليفيي  الفرن�سي  ال�سفري  ب��ال��ذك��ر  واأخ�����ض  مقبول 
بوافر دارفور الذي اأ�سبح يرتع يف البالد بال رقيب ول 

ح�سيب ومُيلي اإمالءاته«.

خدمة  هو  والأح���زاب  ال�سيا�سيني  يهّم  ما  اأن  واأ���س��اف 
اجلهات املانحة ومن ُيقّدم اأكر لهذه اجلهات.

   ي�سار اإىل اأّن ت�سرفات وتنقالت �سفري فرن�سا بتون�ض 
ال�سيا�سيني  ال��ف��اع��ل��ي��ني  ل��ع��دي��د  ازع����اج  م�����س��در  مُت��ّث��ل 
والأحزاب الذين طالبوا يف اأكر 

من منا�سبة بو�سع حّد لها.
   من جهته، عّلق الأم��ني العام 
�سامي  ال�سغل  لحت���اد  امل�����س��اع��د 
الرئي�ض  دع���وة  ع��ل��ى  ال��ط��اه��ري 
لرئي�ض  ال�سب�سي  قايد  الباجي 
ال�ساهد  ي����و�����س����ف  احل����ك����وم����ة 
اإىل  ال����ذه����اب  اأو  ب��ال���س��ت��ق��ال��ة 
لتجديد  ال�سعب  ن���واب  جمل�ض 

الثقة يف حكومته.
اإىل  ال�سب�سي     ودع��ا الطاهري 
تفعيل قراراته اأو تفعيل الف�سل 
اأنه  معلنا  ال��د���س��ت��ور،  م��ن   99
م��ن غ��ري امل��ع��ق��ول ت���رك البالد 
يف حالة �سلل تام ب�سبب حكومة 

فا�سلة.
ال����دورة تدريبية بعنوان  ال��ط��اه��ري خ��الل     واأو���س��ح 
ال�ساهد  تر�سح  اأن  الف�ساد”،  يكافحون  “النقابيون 
ما  بقدر  الحت���اد  تعني  ل  م�ساألة   2019 لنتخابات 

تهمه م�سلحة البالد وح�سن ت�سيريها، وفق قوله.

اخلمي�ض،  ي��وم  منذ  الثالثة  واأطفالها  هي  املفقودة  الرتكية  على  ُع��ر 
اليونان،  ع��ن  تركيا  يف�سل  ال��ذي  اإف��رو���ض  نهر  عبور  حماولتهم  اأث��ن��اء 
الليلة املا�سية بجانب جثة اأ�سغر اأطفالها على ال�سفة الرتكية للنهر، 

ح�سب ما اأعلنت و�سائل الإعالم املحلية ام�ض ال�سبت. 
الثالثة  واأطفالها  الأم  فقدان  اليونانية  ال�سرطة  من  م�سدر  واأو���س��ح 
اإىل  للو�سول  اأ�سخا�ض يف طريقه   9 ق��ارب كان على متنه  انقالب  بعد 
اليونان، لطلب اللجوء. واأطلقت ال�سلطات اليونانية عملية بحث عنهم 
عقب العثور على 3 رجال و�سيدة وطفل اأتراك على جزيرة �سغرية يف 

النهر بعد غرق القارب بينهم زوج ال�سيدة ووالد الطفلني املفقودين. 
ول تزال تبحث فرق الإنقاذ اليونانية والرتكية عن الطفلني الآخرين، 
7 و5 اأعوام، ح�سب و�سائل الإعالم املحلية. وقالت و�سائل اإعالم تركية 
اإن خديجة اأكجاباي غرقت مع ر�سيعها بكر، عام واحد، بعدما هربت يف 
اجتاه اليونان مع عائلتها خوفاً من اعتقالها بتهمة امل�ساركة يف النقالب 
ومنذ املحاولة لفا�سلة يف 2016، طلب اأكر من  الفا�سل عام 2016. 
وي�سل  الق�سائية،  املالحقات  من  اليونان، هرباً  اللجوء يف  تركي  األفي 

اأغلبهم اإىل اليونان عرب نهر اإفرو�ض.  

قال م�سوؤولون اإن نائب الرئي�ض الأفغاين اجلرنال عبد الر�سيد د�ستم، 
الذي غادر البالد العام املا�سي و�سط مزاعم بارتكابه انتهاكات جن�سية 
وجرائم تعذيب، �سيعود اإىل بالده اليوم الأحد ل�ستئناف مهام من�سبه 
بعد مرور اأكر من عام على وجوده يف املنفى.وقال هارون �ساخن�سوري 
غدا  �سيعود  د�ستم  اإن  ال�سبت  اليوم  الأفغانية  احلكومة  با�سم  املتحدث 
مرا�سم  له  و�ستنظم  )�سارتر(  العار�ض  ال��ط��ريان  رح��الت  اإح��دى  على 
اأن التهامات بحقه �سيتم التعامل معها عرب  ا�ستقبال ر�سمي. واأ�ساف 
الق�ساء ب�سورة م�ستقلة.وقال املتحدث خالل موؤمتر �سحفي يف كابول 
عودة  القانونية«.وتاأتي  بال�سوؤون  املعنية  ه��ي  الق�سائية  “ال�سلطات 
د�ستم بعد احتجاجات �سابتها اأحداث عنف من جانب موؤيديه يف �سمال 
اأفغان�ستان يف اأعقاب اعتقال قائد اإحدى اجلماعات امل�سلحة املوالية له. 
اأ�سابيع. منذ  جارية  د�ستم  ع��ودة  ب�ساأن  املفاو�سات  اإن  م�سوؤولون  وق��ال 

الدين  نظام  ويدعى  امل�سلحة،  اجلماعة  قائد  اأن  �ساخن�سوري  واأو���س��ح 
ال��ذي جاء اعتقاله بعد خالف عنيف مع م�سوؤويل الأم��ن يف  قي�سري، 
فيما  التحقيق معه  قيد  �سيظل حمتجزا  البالد،  ب�سمال  فارياب  اإقليم 

�ستتوا�سل مالحقة باقي قادة اجلماعة املتهمني.

امل�سرتكة  ال��ق��وة  ان  ب��اريل  فلوران�ض  الفرن�سية  اجليو�ض  وزي���رة  اك��دت 
للدول اخلم�ض يف منطقة ال�ساحل �ستحقق انت�ساراتها الوىل “قريبا” 
على املتطرفني بعد بدايات �سعبة، وذلك خالل قيامها بزيارة للمنطقة 
يومي اخلمي�ض واجلمعة.�ض: ماذا �سيح�سل بعد قمة جمموعة الدول 
اخلم�ض يف ال�ساحل )مايل والنيجر وبوركينا فا�سو وت�ساد وموريتانيا( 
التي �سارك فيها الرئي�ض الفرن�سي اميانويل ماكرون يف نواك�سوط يف 2 

متوز/يوليو احلايل؟
مليون   400( امل�سجلة  الهبات  دف��ع  عر�ض  نواك�سوط  قمة  اأتاحت  ج: 

يورو( وبدء ت�سليم هبة بقيمة مئة مليون يورو تعهدت بها ال�سعودية.
ب��د م��ن حت��دي��د حاجات  ك��ان ل  ال��وق��ت لن��ه  ذل��ك بع�ض  ا�ستغرق  لقد 
جمموعة ال�ساحل وهو عمل يتطلب وقتا اذ ل بد من التوا�سل بني قادة 
اركان الدول اخلم�ض واقرار اللوائح.ومت ت�سليم اللوائح اىل ال�سعودية 
وبات من املمكن البدء بالطلبات وهو اي�سا يتطلب وقتا اذ يجب انتاج 
ال�ساحل  ال�سناعيني.جمموعة  خم��زون  يف  املتوافرة  غري  امل��واد  بع�ض 
فعالية  من  حتققنا  ولقد  واملواكبة.  باملعدات  التجهيز  مرحلة  يف  الن 
العمل امل�سرتك للقوة. وهذه اجليو�ض تتحلى بال�سجاعة لن جتهيزاتها 
متو�سطة.�ض: العمليات الوىل للقوة على الر�ض كانت حمدودة الي�ست 

بحاجة اىل حتقيق ن�سر ولو رمزي؟
ج: يجب ال نقلل من اأهمية حجم التقدم الذي مت حتقيقه ف18 �سهرا 
لي�ست مدة ي�ستهان بها وخ�سو�سا انه من ال�سعب تنظيم عمل خم�سة 

جيو�ض معا.

عوا�سم

�أثينا

باري�س

كابول

��ستقالة م�سوؤول دويل ب�سبب �أزمة �لروهينغا 
 

•• رانغون-اأ ف ب:

اأعلن ع�سو بارز يف هيئة ا�ست�سارية دولية تعنى باأزمة الروهينغا ا�ستقالته، 
قائال لوكالة فران�ض بر�ض ام�ض اإن الهيئة التي عينتها حكومة اونغ �سان 
اأك��ر من  اأج��رب  ال��ذي  النزاع  يف  الأزمة”  “جزءاً من  �سو ت�سي قد ت�سبح 

700 األف من اأقلية الروهينغا امل�سلمة على النزوح من بورما.
�سكرتريا  �سوتيكول  كوب�ساك  املتقاعد  التايالندي  وال�سفري  املحامي  وكان 
التعامل مع  ب�ساأن  لها  امل�سورة  لتقدمي  بورما  التي عينتها حكومة  للهيئة 
تبعات احلملة الع�سكرية التي ت�سببت بتهجري غالبية اأفراد الأقلية امل�سلمة 

اإىل بنغالد�ض.
وبداأت حملة القمع الدامية يف اغ�سط�ض الفائت واأدت حلرق وتدمري مئات 

من قرى الروهينغا.
وروى لجئون روهينغا يف بنغالد�ض �سهادات مروعة لعمليات قتل واغت�ساب 
والوليات  املتحدة  الأمم  عدتها  عنف  عمليات  يف  النطاق  وا�سعة  وتعذيب 

املتحدة مبثابة “تطهري عرقي«.
وقال كوب�ساك اإنه ل ميكنه ال�ستمرار يف من�سبه قبل ثاين اجتماع لكامل 
اع�ساء الهيئة مع م�سوؤولني يف بورما هذا الأ�سبوع. واو�سح لفران�ض بر�ض 
عرب الهاتف من بانكوك “قّدمت ا�ستقالتي �سفهيا يف اجتماع الثالثاء 10 

يوليو«.
وتابع اأن الهيئة تخاطر باأن تتحول اإىل “جزء من الأزمة«.

ن ال�سلطات بدفعها للظن باأنها فعلت ما يكفي ا�ستجابة  واأو�سح اأنها “ت�ّسِكّ
مع خماوف املجتمع الدويل، لدرجة اأنها تعترب اأن املهمة اجنزت«.

باأنهم  يجري  م��ا  �سيئاً  ب��اأن  الي��ه��ام  جلهة  خطرية  اأ�سبحت  “لقد  وت��اب��ع 
�سيفعلون �سيئا فيما حترتق روما«.

اهتزت م�سداقية الهيئة ال�ست�سارية مبكرا با�ستقالة الدبلوما�سي الأمريكي 
املخ�سرم بيل ريت�سارد�سون الذي كان مقربا من الزعيمة البورمية.

ق�سية بينال تتفاقم ووزير �لد�خلية �لفرن�سي 
 

•• باري�س-اأ ف ب:

تفاقمت الف�سيحة الأ�سواأ يف ولية الرئي�ض الفرن�سي اميانويل ماكرون 
ام�ض اذ من املقرر ان يديل وزير الداخلية جريار كولومب ب�سهادته اأمام 
الربملان يف ق�سية م�سوؤول الرئا�سة الك�سندر بينال الذي ظهر يف ت�سجيل 

فيديو وهو ي�سرب �سابا خالل تظاهرة يف باري�ض يف مايو املا�سي.
ويف موازاة ذلك، توا�سل املعار�سة على اختالف اطيافها �سغوطها على 
احلكومة كما يطالب اليمني واليمني املتطرف بان يعطي ماكرون نف�سه 

تو�سيحات خ�سو�سا وانه التزم ال�سمت حتى الن حيال الق�سية.
وكان بينال ُدعي ب�سفة مراقب اىل احل�سور بني ال�سرطيني املنت�سرين 

خالل تظاهرات عيد العمل.
وكانت الرئا�سة التي ابلغت �سريعا بالوقائع �سرفت بينال ملدة 15 يوما 
بدون راتب خالل مايو وظلت الق�سية عند ذلك احلد اىل ان ك�سفتها 
�سحيفة “لوموند” م�ساء الربعاء ما اأدى اىل ا�ستنكار وا�سع خ�سو�سا 
وان الرئي�ض كان جعل من اأولوية حملته النتخابية اأن يجعل من وليته 

“قدوة«.
ل�سحيفة  اليميني  “اجلمهوريون”  ح��زب  رئي�ض  فوكييه  ل��وران  وق��ال 
ماكرون  اأم��ا  الق�ساء،  اأم��ام  بينال  بد من حما�سبة  “ل  ان��ه  “لوفيغارو 

فعليه �سرح موقفه اأمام الفرن�سيني«.
اأما زعيمة “التجمع الوطني” مارين لوبن فحذرت يف تغريدة “اذا مل 

يربر ماكرون موقفه فق�سية بينال �ستتحول اىل ق�سية ماكرون«.
ثم  ج��اك��وب  كري�ستيان  “اجلمهوريون”  ن���واب  زع��ي��م  كتب  امل��ق��اب��ل،  يف 
زعيم حزب “فرن�سا املتمردة” جان لوك ميالن�سون اجلمعة اىل رئي�ض 
احلكومة للمطالبة بنقا�ض اأمام اجلمعية العامة مبوجب املادة 1-50 

من الد�ستور.
انه من  العا�سفة. وقال الليزيه  ازاء هذه  ال�سمت  التزم  لكن ماكرون 
املقرر ان يعمل يف نهاية هذا ال�سبوع يف للنترين بالقرب من فري�ساي 

كالعادة.

اعترب الو�سع يف البلد جتاوز مرحلة الأزمة:

�حتاد �ل�سغل: موقفنا من رحيل �حلكومة ل ُيباع �أو ُي�سرتى

غوتريي�س يدعو �ل�سر�ئيليني و�لفل�سطينيني �ىل تفادي نز�ع مدمر 
•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

دعا المني العام لالمم املتحدة انطونيو غوتريي�ض يف بيان ام�ض 
جديد”  مدمر  “نزاع  تفادي  اىل  والفل�سطينيني  ال�سرائيليني 
بعد ت�سعيد العنف اجلمعة بني ا�سرائيل وقطاع غزة ما ا�سفر عن 

مقتل اربعة فل�سطينيني وجندي ا�سرائيلي.
وقال غوتريي�ض “ابدي قلقي البالغ حيال هذا الت�سعيد اخلطري 
للعنف يف غزة وجنوب ا�سرائيل. من واج��ب جميع الط��راف ان 

تتفادى باحلاح خطر نزاع جديد مدمر«.
الفل�سطينيني  والنا�سطني  حما�ض  )ح��رك��ة(  “اطالب  وا���س��اف 
بالكف ع��ن اط���الق ���س��واري��خ وب��ال��ون��ات ح��ارق��ة وع���دم الجنرار 

وقطاع  ا�سرائيل  ب��ني  الفا�سل”  اخل��ط  ط��ول  على  ل�ستفزازات 
غزة.

ا�سعال  لتجنب  للنف�ض  �سبطا  تظهر  ان  ا�سرائيل  “على  وت��اب��ع 
جميع  “ا�سجع  الدولية  للمنظمة  العام  المني  الو�سع«.وخل�ض 
من�سقها  وخ�سو�سا  امل��ت��ح��دة،  المم  م��ع  العمل  على  الط����راف 
اخل��ا���ض )ن��ي��ك��ولي م��الدي��ن��وف( لي��ج��اد خم���رج ل��ه��ذا الو�سع 
الفل�سطينيني  ح��ي��اة  ي��ع��ر���ض  ج��دي��د  ت�سعيد  اي  ان  اخل��ط��ري. 
وال�سرائيليني للخطر ويفاقم الكارثة الن�سانية يف غزة ويقو�ض 
ال��راه��ن��ة لتح�سني ظ���روف احل��ي��اة وامل�����س��اع��دة يف عودة  اجل��ه��ود 
ان  امميون  دبلوما�سيون  غ��زة«.واف��اد  اىل  الفل�سطينية  ال�سلطة 
الم��ن يف  ملجل�ض  ط��ارئ��ا  اجتماعا  الن  دول��ة مل تطلب حتى  اي 

حماولة لحتواء التوتر. ويعقد املجل�ض الثالثاء اجتماعا عاديا 
ال�سويد  برئا�سة  الو���س��ط  ال�سرق  يف  للو�سع  خم�س�سا  �سهريا 
التي تتوىل رئا�سة املجل�ض يف متوزيوليو.وبدت التهدئة �سامدة 
ا�سرائيلي حمدود على  ال�سبت رغم ق�سف  اإجمال يف قطاع غزة 
مبقتل  ت�سبب  كبري  ت�سعيد  غ��داة  وذل��ك  حما�ض،  حلركة  موقع 

جندي ا�سرائيلي واأربعة فل�سطينيني.
يف  العودة”  “م�سريات  ب��دء  منذ  ع��دة  ت�سعيد  موجات  و�سجلت 
املفرو�ض  احل�سار  على  احتجاجا  اآذارم��ار���ض   30 يف  غ��زة  قطاع 
بحق عودة  وللمطالبة  �سنوات  ع�سر  اأك��ر من  منذ  القطاع  على 
الرا�سي  داخ���ل  منها  ه��ج��روا  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  اىل  الفل�سطينيني 
ال�سرائيلية منذ العام 1948. وكان اأعنفها يف 14 متوزيوليو.

بالعر�ق �ملطالب  �سقف  وترفع  �لتوتر  " تفاقم  �جلمعة  "دماء 
•• بغداد-وكاالت:

دخل العراق ف�سال جديدا يزيد من حدة التوتر 
امل��ح��ت��دم يف م���دن ج��ن��وب��ي ال���ب���الد، خ��ا���س��ة بعد 
ارتفاع عدد قتلى املحتجني اإىل اأربعة، خالل نحو 
اجلنوب،  من  انطلقت  املظاهرات  من  اأ�سبوعني 
الرافدين  ب���الد  م�سكالت  ع��ل��ى  ال�����س��وء  واأل��ق��ت 

املتفاقمة.
وجاء توا�سل الحتجاجات ليك�سر هدوءاً عا�سته 

مدن اجلنوب ل�سنوات.
مدن  يف  اجل��م��ع��ة،  الأول  ام�����ض  الآلف،  وخ����رج 
الب�سرة والنا�سرية والديوانية وكربالء جنوبا، 

حيث  بغداد،  العا�سمة  اإىل  التظاهرات  وامتدت 
جتمع املئات يف �ساحة التحرير.

ج�����س��ر اجلمهورية  ع��ب��ور  امل��ت��ظ��اه��رون  وح�����اول 
باجتاه املنطقة اخل�سراء، قبل اأن تفرقهم قوات 

الأمن.
ويف الب�سرة، مهد الحتجاجات، قتل اأحد اأفراد 
القوات الأمنية ومتظاهر خالل ا�ستباكات ليلية 

مع اإحدى الع�سائر يف منطقة الكرمة.
بدر  ميلي�سيات  ت�سدت  فقد  ال��دي��وان��ي��ة  يف  اأم���ا 
فقتلت  الغا�سبني،  للمتظاهرين  لإي��ران  املوالية 

متظاهرين واأ�سابت الع�سرات.
حكومة  ت���رب���ك  امل��ح��ت��ج��ني  م��ط��ال��ب  ت�����زال  ول 

العبادي، والطبقة ال�سيا�سية.
ورغ�������م ات����خ����اذ ب���ع�������ض الإج��������������راءات لح����ت����واء 
ال��ي��وم ع��اج��زة اأكر  ت��ب��دو احلكومة  امل��ظ��اه��رات، 
ويزيد  ال�سارع.  تهدئة  عن  م�سى،  وق��ت  اأي  من 
الفراغ ال�سيا�سي والت�سريعي الذي يعي�سه العراق 

�سعوبة موقف احلكومة.
-ح�سب  ي��ب��دو  ف��ال  ال�سيا�سية  الطبقة  ع��ن  اأم���ا 
املحتجني- اأن �سيا�سيي العراق مهتمون مبطالب 
ب��اإع��ادة ف��رز نتائج  اأك��ر م��ن اهتمامهم  ال�����س��ارع 
التحالفات  وت�����س��ك��ي��ل  الأخ��������رية،  الن���ت���خ���اب���ات 

واحلكومة.
ورمبا ي�سكل زعيم التيار ال�سدري ال�ستثناء، بعد 
مطالب  اإىل  والل��ت��ف��ات  ذل��ك  بتاأجيل  مطالبته 
امل��ح��ت��ج��ني. وه����و امل���وق���ف ال�����ذي اأع�����اد مقتدى 
بعدما  الأح���داث،  واجهة  اإىل  ال�سدر من جديد 

قاد مظاهرات عارمة العام املا�سي �سد الف�ساد.
ب�سعف  مرتبطة  م��ط��ال��ب  امل��ت��ظ��اه��رون  وي��رف��ع 

اخلدمات والبطالة وامل�سكالت الجتماعية.
ل��ك��ن��ه��م يف ال���وق���ت ذات����ه ب���ات���وا ي��ط��رح��ون بقوة 
ملفات �سيا�سية بامتياز، فلم يغب ف�ساد الطبقة 
اإيران  وت��ورط  ال��روة،  توزيع  و�سوء  ال�سيا�سية، 
اقت�ساد  اإ���س��ع��اف  يف  ب��ه��ا  مرتبطة  وميلي�سيات 

البلد، ونهب مقدراته.
وبدا ذلك وا�سحا من خالل مهاجمة املتظاهرين 
ملقرات اأحزاب وملي�سيات موالية لإيران، خا�سة 
ت��ورط��ت يف  التي  اأه��ل احل��ق  م��ا يعرف بع�سائب 
ال�سالح،  ب��ق��وة  ل��ه��م  وال��ت�����س��دي  املحتجني  ق��م��ع 
�سور  املا�سية  الأي���ام  يف  حمتجون  اأح���رق  بينما 

اخلميني.

•• ياوندي-اأ ف ب:

بوماكا،  يف  الكاثوليكية  ال��رع��ي��ة  ك��اه��ن  ق��ت��ل 
الناطقة  املنطقة  عا�سمة  ب��وي��ا،  اأح��ي��اء  اأح���د 
ال��ك��ام��ريون )ج��ن��وب غرب(،  ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة يف 
اف��اد م�سدر ديني  ب��اأي��دي جمهولني، وف��ق ما 
وك��ال��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض.وق��ال م�����س��وؤول اعالمي 
“تلقينا  ي��اون��دي  يف  الكاثوليكية  الكني�سة  يف 
الك�سندر  القتيل”  الكاهن  جثة  تظهر  �سورا 

�سوب، مو�سحا ان منفذي اجلرمية ل يزالون 
تعلق  م�������س���وه���ة.ومل  اجل���ث���ة  وان  جم��ه��ول��ني 
الكاثوليكية  الكني�سة  ول  الكامريون  �سلطات 

على ظروف مقتل الكاهن.
والتنقل �سعب يف املنطقة الناطقة بالإنكليزية 

كاثوليك فران�ض  دي��ن  اف��اد رج��ال  م��ا  بح�سب 
�سكل كبري  الأم��ن��ي يف  الو�سع  ب��ر���ض.وت��ده��ور 
يف م��ن��ط��ق��ت��ي ال�������س���م���ايل ال���غ���رب���ي واجل���ن���وب 
الغربي الناطقتني بالإنكليزية. وباتت املعارك 
وانف�ساليني  الم��ن  ق��وات  ب��ني  يومية  فيهما 

م�سلحني يطالبون بقيام دولة م�ستقلة ناطقة 
ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة.واع��ت��ربت جم��م��وع��ة الزم�����ات 
الدولية يف ابريل ان الكني�سة الكاثوليكية هي 
حوار”  “اطالق  على  القادر  الوحيد  الطرف 
ان  خ���رباء  املتمردين واحل��ك��وم��ة.وي��ق��ول  ب��ني 

امل��واج��ه��ات مع  اىل  ا�سافة  امل�سلح  ال��ن��زاع  ه��ذا 
البالد  جماعة بوكو حرام اجلهادية يف �سمال 
يف  املقررة  الرئا�سية  النتخابات  يعطالن  قد 
بيا  ب��ول  الرئي�ض  اك��ت��وب��ر.واع��ل��ن  م��ن  ال�سابع 
)85 عاما( الذي يحكم الكامريون منذ 35 

عاما تر�سحه لولية �سابعة الأ�سبوع الفائت.
ويرى ان�ساره انه الوحيد القادر على الت�سدي 
يف  بالإنكليزية،  الناطقة  املناطق  يف  ل��الزم��ة 

حني يحمله معار�سوه م�سوؤولية ما يح�سل.

الطاهري يدعو ال�سب�سي اإىل تفعيل قراراته الطبوبي يتم�سك مبوقفه من احلكومة

- �لطبوبي: 
�سفري فرن�سا 

يرتع يف �لبالد 
بال رقيب ول 

ح�سيب

- �لطاهري 
لل�سب�سي: من 
غري �ملعقول 

ترك �لبالد يف 
حالة �سلل تام

مقتل كاهن كامريوين يف �ملنطقة �لنكليزية 
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عربي ودويل

•• مدريد-اأ ف ب:

ال�سباين  ال�سعبي  احل��زب  انَتخب 
بابلو كا�سادو )37  املحافظ ام�ض 
ملاريانو راخوي  رئي�سا خلفا  عاما( 
الذي اأُ�سقط بعد ان حجب الربملان 

الثقة عنه يف يونيو.
�سانتاماريا  دي  �سينز  ثريا  واق��رت 
قبل  ب��اخل�����س��ارة  ك��ا���س��ادو  مناف�سة 
ان  بعد  الر�سمية  النتائج  اع���الن 
ادىل ن���واب احل���زب ب��اأ���س��وات��ه��م يف 

مدريد.
انتخاب  ان  م����راق����ب����ون  وي��������رى 
احل���ق���وق���ي ك����ا�����س����ادو ال������ذي وعد 
يدفع  داخ���ل���ي���ة  ب��ح��م��ل��ة جت���دي���د 

باحلزب ال�سعبي نحو اليمني.
مت�سددا  م��وق��ف��ا  ك��ا���س��ادو  ويعتمد 

باإخ�ساع  مطالبا  كاتالونيا،  ازاء 
ل�ستفتاء  ك���ال���دع���وة  خم���ال���ف���ات 
خالفا للقانون ل�سالحية الق�ساء 
اجل����ن����ائ����ي ب����ه����دف ت���ع���زي���ز ال�����رد 
ال���ق���ان���وين ال����س���ب���اين ع��ل��ى خطر 

النف�سال.
الأ�سبوع  خ�����الل  ك���ا����س���ادو  وق������ال 
م�ستحيل  “احلوار  ان  اجل������اري 
خمالفة  ي�����ري�����دون  ال�����ذي�����ن  م�����ع 

القانون”. 
مللف  م��ن��اف�����س��ت��ه  ادارة  وان����ت����ق����د 
رئي�ض  ك��ل��ف��ه��ا  ح���ي���ث  ك���ات���ال���ون���ي���ا 
حوار”  “عملية  ال�سابق  احلكومة 
ا�ستقالل  اع���الن  م��ن��ع  اخ��ف��ق��ت يف 

املنطقة من جانب واحد.
الرحيم،  القتل  ب�سدة  عار�ض  وقد 
�سريبة  خ���ف�������ض  اىل  وي������دع������و 

املفرو�سة على  وال�سرائب  الدخل 
ال�سركات.

حزب  ب��ن��اء  اع����ادة  عليه  و�سيتعني 
خ�����س��ر ث��الث��ة م��الي��ني ن��اخ��ب بني 
التي جرت  الت�سريعية  النتخابات 
راخوي  فيها  وح�����س��ل   2011 يف 
التي  على الغلبية املطلقة، وتلك 

نظمت يف 2016. 
وق����د ال��ت��ف��ت ك���ث���ريون م��ن��ه��م اىل 
)�سيودادانو�ض(  امل��واط��ن��ني  ح��زب 
الليربايل ال�سغري، املناف�ض للكبري 

للحزب ال�سعبي.
وان�سحب راخوي الذي كان رئي�ض 
ورئي�ض   2004 م���ن���ذ  احل�������زب 

احلكومة منذ 2011، 
من احلياة ال�سيا�سية مطلع يونيو 
ايام  بدون ان يختار �سلفا له، بعد 

على الت�سويت على مذكرة بحجب 
الثقة عنه اثر ادانة حزبه يف ق�سية 

ف�ساد وا�سعة.
اإط���اح���ة راخ�����وي نوعا  واع����ُت����ربت 
اإدارت��ه لأزمة  من العقاب لطريقة 
يف  ول�سعفه  ك��ات��ال��ون��ي��ا  ا���س��ت��ق��الل 

الق�ساء على الف�ساد.

ات�سمت  ان��ت��خ��اب��ي��ة  ح��م��ل��ة  وب���ع���د 
ت�سجيالت  ن�����س��ر  ���س��ه��دت  ب��احل��دة 
فيديو جمهولة امل�سدر تنتقد كال 

من املر�سحني، 
الناخبني  م����ن   3082 اخ����ت����ار 
الكبار املكلفني رئي�سا للحزب خلفا 

لراخوي.

تر�مب ينتقد حماميه �ل�سابق بعد ت�سجيل �سري
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

حماميه  ام�ض  ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  انتقد 
اأن تبني انه �سجل �سرا حديثا  ال�سابق مايكل كوهني بعد 
تطرق فيه الرجالن اىل دفع مال لفتاة غالف �سابقة يف 

جملة بالي بوي اأقام معها ترامب عالقة مفرت�سة.
�سحيفة  ن�سرته  ال��ذي  التقرير  على  ل��ه  فعل  رد  اول  ويف 
اجليد  “اخلرب  تغريدة،  ترامب يف  كتب  تاميز،  نيويورك 

هو ان رئي�سكم املف�سل مل يفعل اي �سيء خاطئ”.
من  ���س��ه��ري��ن  ق��ب��ل  مت  الت�سجيل  ان  ال�سحيفة  وق��ال��ت   
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة الخ����رية ال��ت��ي ج���رت يف نوفمرب 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  حمققو  و�سبطه   ،2016
)اف بي اي( خالل مداهمتهم ملكاتب املحامي كوهني.

احلكومة  تقتحم  ان  امل��ع��ق��ول  غ��ري  “من  ت��رام��ب  وق����ال 
م�سبوق«. غ��ري  ام��ر   - الباكر(  ال�سباح  )يف  حم��ام  مكتب 

ي�سجل حمام  ان  هو  اك��ر  املعقول  “والمر غري  وا�ساف 
حديثا ملوكله - المر غري م�سبوق اطالقا، وقد ل يكون 

قانونيا«.
دفع مال مقابل  امكانية  دار حول  �سجل  ال��ذي  واحلديث 
كارين  بوي  بالي  جملة  يف  ال�سابقة  الغالف  فتاة  �سكوت 
“رومان�سية  عالقة  اقامت  انها  توؤكد  التي  دوغ��ال،  م��اك 
دامت ع�سرة ا�سهر عامي 2006 و2007” مع ترامب، 

الذي مل يكن قد دخل بعد عامل ال�سيا�سة.
وا�ستنادا اىل الذين ا�ستمعوا اىل الت�سجيل، يبدو ان هذه 
احلادثة ل ت�سكل اي تهديد ق�سائي لرتامب ما دام مل يتم 

دفع مال يف نهاية املطاف لفتاة الغالف.
تريد  التي  اي”  ب��ي  “اف  اط��ار حتقيقات  ت��اأت��ي يف  لكنها 
التحقيق يف ما اذا كان اي ا�ستخدام لالموال خالل احلملة 
النتخابية الرئا�سية من قبل ترامب له عالقة مبغامراته 

الن�سائية، ميكن ان ي�سكل خرقا للقانون النتخابي.
الوقت  ا���س��ال يف  ك��وه��ني يخ�سع  امل��ح��ام��ي  ان  وامل���ع���روف 
احل��ا���س��ر ل��ت��ح��ق��ي��ق وا����س���ع وه����و م��ه��دد ف��ع��ال باملالحقة 

الق�سائية.

م�سرع �سرطيني بهجوم م�سلح يف 
جمهورية د�غ�ستان �لرو�سية

•• مو�سكو-وام:

على  ه��ج��وم  ب��ع��د  الأول،  اأم�����ض  ليلة  م�سرعهما  ���س��رط��ي��ان  ل��ق��ي 
دوريتهم نفذته ع�سابة م�سلحة معروفة با�سم “خا�سافيورت” يف 

بلدة كيزليورت التابعة جلمهورية داغ�ستان الرو�سية.
واأكدت وزارة الداخلية يف جمهورية داغ�ستان الرو�سية يف بيان لها 
وبح�سب وكالة “انرت فاك�ض” الرو�سية “مقتل �سرطيني يف هجوم 
على دوريتهم يف بلدة كيزليورت، كما اأعلنت تنفيذ خطة مالحقة 

�ساملة للمهاجمني«.

•• الفجر - خرية ال�سيباين   
وقع  على  نيكاراغوا  تهتز  اأ�سهر،  ثالثة  منذ 
الرئي�ض  ب��ا���س��ت��ق��ال��ة  ت��ط��ال��ب  ع��ن��ي��ف��ة  ث�����ورة 

فثوري  اأورتيغا.  دانيال 
ال���ث���م���ان���ي���ن���ي���ات، ال�����ذي 
بقب�سة  ال����ب����الد  ي���ق���ود 
م��ن ح��دي��د م��ع زوجته، 
ي���رف�������ض ال���ت���خ���ل���ي عن 
يلي  ف��ي��م��ا  ال�������س���ل���ط���ة.. 
ن�����ظ�����رة ع����ل����ى م�������س���اره 

ال�سيا�سي.
   يف 18 اأبريل املا�سي، 
النيكاراغويون  خ����رج 
ان  ب��ع��د  ال�������س���وارع  اإىل 
دانيال  رئي�سهم،  اأع��ل��ن 

اأورت���ي���غ���ا، ع��ن اإ����س���الح ن��ظ��ام امل��ع��ا���س��ات الذي 
ت�سّبب يف غ�سب اجلماهري، ل �سيما الطالب. 
البداية  نقطة  ك��ان��ت  الأوىل  امل��ظ��اه��رة  ت��ل��ك 
حلركة احتجاجية طويلة �سد احلكومة. وبعد 
ثالثة اأ�سهر من ثورة ات�سمت بالعنف، خّلفت 
ورغم  الأق���ل،  على  قتياًل   282 ال�ستباكات 
تراجع ال�سلطة عن القرار، ما زال املتظاهرون 

يطالبون برحيل الرئي�ض اأورتيغا.
   يرتّبع على عر�ض ال�سلطة منذ عام 2007، 
�سبق لدانيال اأورتيغا ان قاد البالد من 1979 
اإىل 1990 بعد ثورة ال�ساندينيني. فقبل 39 
عاما، اأ�سبح بطل حرب الع�سابات الذي اأنهى 

ال�سلطة  يف  اأ�سرة  �سوموزا،  اأ�سرة  ديكتاتورية 
منذ ما يقارب 45 عاما يف نيكاراغوا. 

الطبقة  م���ن  ع��ائ��ل��ة  1945 يف  ع���ام  ول���د     
الو�سطى، بداأ دانيال اأورتيغا درا�سة القانون يف 
18 عاما، والتي تركها 
جبهة  اإىل  لالن�سمام 
ال����ت����ح����ري����ر ال���وط���ن���ي 
ال�������س���ان���دي���ن���ي���ة، وه���ي 
ا�سرتاكية،  م��ع��ار���س��ة 
على الطريقة الكوبية، 
والتي  �سوموزا،  لعائلة 
اأ����س���ب���ح اأورت���ي���غ���ا اأح���د 

زعمائها.
   اعُتقل ب�سبب اأن�سطته 
الع�سكرية عام 1967، 
�سبع  ط���ي���ل���ة  ����ج����ن  و�����سُ
ي�ستلم  اأن  قبل  للتعذيب،  وت��ع��ر���ض  ���س��ن��وات، 

حزبه ال�سلطة عام 1979.

نظام ا�سرتاكي
املطاف  نهاية  يف  القومي  الزعيم  �سُينتخب 
رئ��ي�����ًس��ا جل��م��ه��وري��ة ن��ي��ك��اراغ��وا ع���ام 1984، 
التعليم  على  رّك��ز  ا�سرتاكًيا.  نظاًما  ويكّر�ض 
الأمية قّل�ض  اإط��الق برنامج ملحو  من خالل 
م��ن م��ع��دل الأم��ي��ة يف ال��ب��الد م��ن 50 باملائة 
13 باملائة، �سيا�سة رحبت بها اليون�سكو.  اإىل 
حمالت  مع  ال�سحي،  النظام  حت�سني  مت  كما 
ومت  العمومية،  امل�ست�سفيات  وب��ن��اء  التطعيم 

اإلغاء عقوبة الإعدام.
ال�����س��ي��ا���س��ة، جلبت لأورت��ي��غ��ا كراهية  ه���ذه      
ال��ولي��ات املتحدة زم��ن رون��ال��د ري��غ��ان، الذي 
ومّول  اقت�ساديا،  ح�سارا  حينها  عليه  فر�ض 

مت������������رد ال�������ك�������ون�������رتا، 
امل�سلحة  اجل�����م�����اع�����ة 
للحكومة  امل���ع���ار����س���ة 
عام  ح��ت��ى  ال�ساندينية 
ُهزم  ع��ن��دم��ا   ،1990
دان������ي������ال اأورت�����ي�����غ�����ا يف 

النتخابات الرئا�سية.
ازاح�����ت�����ه من  ب���ع���د      
اأورتيغا  اأُجرب  ال�سلطة، 
على البقاء يف املعار�سة 
عاما  ع�سر  �سبعة  طيلة 

قبل اإعادة انتخابه.
عن  تدريجياً  تخلى  غيفارا،  بت�سي  املُعجب     
اإدارة  نحو  ليتوجه  الثورية  بداياته  مارك�سية 
الكني�سة  م��ن  اق����رتب  لل�سلطة.  ب��راغ��م��ات��ي��ة 
عائلة  اإىل  ينتمي  نف�سه  )ه���و  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
النقد  �سندوق  تو�سيات  وط��ّب��ق  كاثوليكية( 
الذي  التقاعد  نظام  اإ���س��الح  ومنها  ال���دويل، 
بال�سيا�سة  يتعلق  فيما  لكنه  الفتيل.  اأ���س��ع��ل 
الثمانينات:  يف  مب�ساره  احتفظ  الجتماعية، 
مت اإلغاء جترمي املثلية، واإحياء برامج التعليم، 
واحل�سول على الرعاية ال�سحية، وهذا �سمح 
 2011 يف  متتاليتني  ف��رتت��ني  ب��احل��ك��م  ل��ه 
له  ليت�سنى  الد�ستور  ع��ّدل  ان  بعد  و2017، 

الرت�سح لالنتخابات ب�سورة متتالية.

النحراف الت�سلطي
املغ�سوب  ال��رئ��ي�����ض  ي���وا����س���ل  ع���ام���ا،   72    
برئا�سة  الت�سبث  عليه، 
ال�������دول�������ة، م�����ن خ����الل 
ال�سعبية  ال���ث���ورة  ق��م��ع 
البالد  يدير  ان��ه  بقوة. 
م���ع زوج����ت����ه، روزاري������و 
التقاها  التي  موريللو، 
عام 1978 يف �سفوف 
جبهة التحرير الوطني 

ال�ساندينية.
   ومع عودة زوجها اىل 
ال�سلطة، ت�سرّي ال�ساعرة 
اخل�����ط�����ة الت�������س���ال���ي���ة 
رئي�ض  نائب  لت�سبح  الج��ن��دة،  ثم  للحكومة، 

اجلمهورية يف يناير عام 2017. 
من  “ال�سيطانة”  اأو  “ال�ساحرة”  ب�  ُتلّقب     
نف�ض  الأوىل  ال�سيدة  متلك  خ�سومها،  قبل 
ال��ن��ف��وذ ال���ذي يتمّتع ب��ه زوج��ه��ا، ال���ذي يبدو 
ال��رئ��ا���س��ي من  ال����زوج  ت��ق��ري��ب��ا. وُي��ّت��ه��م  مغّيبا 
تت�سم  ديكتاتورية  باإقامة  خ�سومهما  ط��رف 
البناء  تعيني  مت  فقد  واملح�سوبية،  بالف�ساد 
الع�سرة الذين رّباهم الزوجان، وبع�سهم من 
يف  ا�سرتاتيجية  منا�سب  يف  �سابقة،  زي��ج��ات 

ال�سيا�سة اأو القت�ساد، ويف و�سائل الإعالم.
عن لوفيغارو

نيكاراغوا على فوهة بركان:

د�نيال �أورتيغا: من ثوري ��سرت�كي �إىل رئي�س مت�سلط

كا�سادو يتزعم �حلزب �ل�سعبي �ل�سباين   

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• جان هريفيه لورينزي*

   يبدو كما لو ان كل �سيء قد ح�سم. اإذا ما تاأكد 
لل�سراعات  الأط�����راف  امل��ت��ع��ددة  الإدارة  اإط����ار  اأّن 
- امل��ن��اخ، وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وال��ه��ج��رة، وال��ت��ج��ارة - 
اأ�سبح من املا�سي، ي�سري باإمكاننا و�سع �سيناريو 
واقعي جًدا: �سُيحكم العامل باإدارة ثنائية �سينية 
اأمريكية، �ستفر�ض روؤيتها للعامل على معظم هذه 

املوا�سيع.
مظاهر  بع�ض  ه��ن��اك  �ستظل  احل����ال،  بطبيعة     
الدميقراطية العاملية، ولكن ميكننا ب�سهولة و�سع 
ما�ض  اإىل  الإ���س��ارة  وتكفي  ال��ق��ادم،  النظام  ديكور 

غري بعيد، فرتة ما بعد احلرب.
   كان العامل حينها حتت هيمنة الوليات املتحدة 
والحتاد ال�سوفياتي، وا�ستمر هذا خم�ض وثالثني 
الأخ���رى،  ال��ب��ل��دان  جميع  �سيا�سات  وك��ان��ت  �سنة. 
الدولتني  ق�������رارات  ك��ب��ري ج����دا  ب�����س��ك��ل  حت���دده���ا 
“العظميني”. وكان كل هذا، يف ذاك الوقت، يخ�ّض 
بدرجة اأوىل اأوروبا، ولكن هذه الأخرية كانت جتد 
يف ذلك منفعة: هي الدخول حتت مظلة ع�سكرية 

منعت اأي حماولة للغزو ال�سوفياتي.
1989. وح��ت��ى وان     ث���م ت��غ��رّي ك���ل ���س��يء ع���ام 
ع��دة مرات،  ال��ع��امل  ال��وق��ائ��ع، وح���دة  انك�سرت، يف 
فان فرتة ما بعد احلرب اأعطت للوليات املتحدة 
دوًرا يف اإدارة العامل مل يكن بحوزتها، ولن يتكرر 
مفرت�سة  ح�سارات”  “حرب  خلفية  على  اأب����دا، 
و”ال�سمولية  الليربالية”  “الراأ�سمالية  ب��ني 

ال�سيوعية«.

تنظيم الهجرات
ال�ستينات،  اأوروب��ا مهددة كما يف     اليوم، مل تعد 
تكّيف  ُمتغرّي  ت�سبح  اأن  ب�سدد  بب�ساطة  ولكنها 
لأحد  مي��ك��ن  ل  ج��دي��دة،  قطبية  ثنائية  لهيمنة 
���س��يء �سيتم وفق  ك��ل  اأّن  ���س��وى  حت��دي��د م���داره���ا، 
ويكفي  اجلديدتني.  العظميني  القوتني  م�سالح 
ا�ستح�سار عر�ض طريق احلرير اجلديد من قبل 
بكني، لنفهم اىل اأي مدى اأّن تاأكيد الدور القيادي 
يف ال�سني، ل يقل اأهمية عما هو احلال يف الوليات 
املتحدة. وهذا لي�ض جديًدا، لأن هذا املبداأ مدرج يف 

عقالنية القوى العظمى.
   وه����ذا ب��ال�����س��ب��ط ه���و امل��ن��ظ��ور ال����ذي ي��ج��ب اأن 
تتحرك اأوروبا �سده، بعيدا عن انق�ساماتها، وهذا 
هو �سبب اقرتاح اللقاءات القت�سادية يف اآك�ض اآن 
التحالف  تتمثل يف  اأوروب���ي���ة،  م��ب��ادرة  ب��روف��ان�����ض، 
التي  ال���دول  ك��ل  الأط����راف، وه��دف��ه جمع  املتعدد 
املتعدد الط��راف، مبعنى تقا�سم  العمل  اأن  تعتقد 
يجب  ال��ع��امل،  يف  ال��ك��ربى  امل�سائل  ح��ول  ال�سلطة 
اأن العامل  التاأكيد على  اأن يظّل قائماً، من خالل 

متعدد  وامن���ا  القطبية  الثنائية  ع��امل  ي��ك��ون  ل��ن 
الق���ط���اب. وامل��ط��ل��وب ه��و ان ن��ق��رتح ع��ل��ى جميع 
دول جمموعة الع�سرين التي ت�سعر بالتهديد من 
اأو ثالث  دول��ت��ني  اإ�سافة  ورمب��ا  اجل��دي��د،  الو�سع 
دول افريقية مهمة، التنّظم من اجل العمل على 

بلورة مقرتحات لإحياء احلوار على نطاق عاملي.
ع��ل��ى طالبي  الأول  امل���وؤمت���ر  ي��رّك��ز  اأن  ومي��ك��ن     
اللجوء، وميكن اأن نتخيل ب�سهولة بع�ض القرارات 
ال�ستقبال  م��راك��ز  تنظيم  ات��خ��اذه��ا:  ميكن  ال��ت��ي 
ق�سرا  وال��ت��دخ��ل  اأوروب����ا،  اأو  افريقيا  يف  ال�سهرية 
بحقوق  كلياً  ال�ستهتار  يتم  حيث  الم��ر،  ل��زم  اإذا 
الإن�سان لطالبي اللجوء... غري ان اجلميع يدرك 
اأن حركة الهجرة هذه لن تتوقف، ال بخلق اآفاق 
اقت�سادية يف بلدان املغادرة. ولهذا فاأن هذه املبادرة 
اأن تتبنى قرار و�سع م�سروع خطة ع�سرية  ميكن 
الأ�سا�سية  التحتية  البنية  يف  �سخمة  ل�ستثمارات 
الأرا�سي  ب��ا���س��ت��غ��الل  �سي�سمح  مم��ا  اف��ري��ق��ي��ا،  يف 

ال�ساحلة للزراعة غري املنتجة اليوم..

ا�ستعادة دور اأوروبا كقوة عظمى
التوازن  ان  الهجرة، هو     وما وراء هدف تنظيم 
الزراعي الغذائي العاملي على مدى ع�سرين عاًما 
اأن  طبعا  وميكن  كبري.  ح��د  اإىل  ُي��وؤّم��ن  اأن  ميكن 
منظمة  �سيدفع  ال��ت��ق��دم  ه���ذا  اأن  حينها  ن��ت�����س��ّور 
الزراعة  حماية  اأجهزة  اإدارة  اىل  العاملية  التجارة 
كافية حتى  زمنية  تو�سع لفرتة  التي  الأفريقية، 
تتمكن من التحديث الفعلي دون تدمري التوازنات 

القت�سادية والجتماعية القائمة.
اأن هذا  ن��ت�����س��ّور  اأن  ال��ط��ري��ق��ة، مي��ك��ن  وب��ن��ف�����ض    
التحالف متعدد الأطراف قد تكّفل مبوا�سيع ن�سر 
الطاقة النووية - رمبا تطوير اتفاقية جديدة مع 
اإيران - ولكن اأي�سا، متابعة اتفاقيات باري�ض ب�ساأن 
اأجل  من  العاملية،  التجارة  منظمة  وتعزيز  املناخ، 

مواجهة اآثار بداية حرب جتارية.
   يبقى طبعا مو�سوًعا اأخرًيا، وهو التكنولوجيا. 
العامل  على  الهيمنة  �ستتم  �سيئا،  ننجز  مل  ف���اإذا 
يف ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة م���ن ط���رف ���س��رك��ات غافا 
وامازون(  وفي�سبوك،  واب��ل،  )غ��وغ��ل،  الأمريكية 
ونظرياتها ال�سينية )بايدو، وعلي بابا، وتين�سنت، 

و�سيامى(. 
و���س��ي��ك��ون ب���اإم���ك���ان جم��م��وع��ة م��ع��ي��ن��ة ف��ق��ط من 
من  وال��ت��وّق��ي  حقيقية،  مناف�سة  اإق��ام��ة  ال��ب��ل��دان 
اخلا�سة،  حياتنا  يف  وال��ت��دخ��ل  الح��ت��ك��ار،  �سلطة 
الهند�سة  جم����ال  يف  اأخ���الق���ي���ة  ق���واع���د  وو����س���ع 
لتطوير  اإط��ار عمل  اىل جانب حتديد  ال��وراث��ي��ة، 
�سُتعيد  خ�سو�سا،  ول��ك��ن،  ال�سطناعي..  ال��ذك��اء 
هذه القفزة اىل اأوروبا دورها كقوة عظمى عاملية.
ترجمة خرية ال�سيباين

�أوروبا، و�لدفاع عن �لنظام �ملتعدد �لطر�ف

*  رئي�ض حلقة القت�ساديني وموؤ�س�ض ومنظم اللقاءات القت�سادية يف اإيك�ض اإن بروفن�ض.

خرب�ء: دول خارجية ور�ء 
�لقر�سنة ب�سنغافورة

•• �سنغافورة-اأ ف ب:

رجح خرباء اأمنيون ام�ض ان تكون دول خارجية وراء اكرب 
الن  حتى  ال��ب��الد  ت�سهدها  معلوماتية  قر�سنة  عمليات 

ب�سبب ات�ساع وتطور تلك الهجمات.
بيانات  قاعدة  على  دخلوا  قرا�سنة  ان  �سنغافورة  واعلنت 
1،5 مليون  ت��خ�����ض  ط��ب��ي��ة  م��ل��ف��ات  و����س���رق���وا  ح��ك��وم��ي��ة 
�سنغافوري من بينهم رئي�ض الوزراء يل ه�سني لونغ الذي 

ا�سُتهدف ب�سكل خا�ض بالهجوم “غري امل�سبوق«.
وقال وزير ال�سحة ال�سنغافوري ان الهجوم كان “هجوما 
جيد  ب�سكل  ل��ه  وخ��ط��ط  وم�ستهدفا  متعمدا  معلوماتيا 

ولي�ض من عمل قرا�سنة عاديني او ع�سابات اجرامية«.
ورغم رف�ض امل�سوؤولني التعليق على هوية القرا�سنة، قال 
وتركيزه  الهجوم  تعقيد  ان  بر�ض  فران�ض  لوكالة  خ��رباء 
ان  اىل  ي�سري  ال����وزراء  رئي�ض  مثل  ب���ارزة  �سخ�سيات  على 
جهات حكومية وراءه.وقال اخلبري اريك هو رئي�ض �سركة 
لمن املعلوماتية يف ا�سيا واملحيط الهادئ ان  “فاير اي” 
“جهة جت�س�ض معلوماتي ميكن ان ت�ستخدم ورقة الك�سف 
عن معلومات �سحية ح�سا�سة .. لإجبار �سخ�ض يف من�سب 

مهم للقيام بعمليات جت�س�ض” حل�سابها.
و�سرح لقناة “نيوز ا�سيا” الوطنية ان الهجوم هو تهديد 

الهجمات  ه��ذه  مثل  “طبيعة  ان  م�سيفا  م�ستمر  متقدم 
ت�سري اىل ان من قام بها هو دول ت�ستخدم اأدوات متقدمة 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  ميدلتون  جيف  للغاية«.وقال 
الرعاية  بيانات  ان  املعلوماتية  ام��ن  ل�ست�سارات  لنتيوم 
لنها  املعلوماتية  لقرا�سنة  خا�ض  ب�سكل  مهمة  ال�سحية 

ميكن ان ت�ستخدم لبتزاز ا�سخا�ض يف موقع ال�سلطة.
وا�ساف لفران�ض بر�ض “ميكن ا�ستقاء الكثري من املعلومات 
اأي   .. ي��ت��ن��اول��ه��ا  ال��ت��ي  الأدوي�����ة  م��ن  ال�سخ�ض  �سحة  ع��ن 
معلومات خا�سة عن ال�سحة ميكن ان ت�ستخدم لالبتزاز. 
اأجهزة ال�ستخبارات الرو�سية لها تاريخ طويل من القيام 
بذلك«.وقال �ساجناي اورورا مدير معهد “دارك تري�ض” 
الطبية  ال�سخ�سية  املعلومات  ان  الهادئ  واملحيط  ا�سيا  يف 
لهدف  “وكذلك  امل��ال  على  للح�سول  ت�ستخدم  ان  ميكن 
وا�سعة و�سرر منهجي  ا�سطرابات  اح��داث  اخر هو  �سرير 
ا�سا�سيا من  التي تعترب جزءا  ال�سحية  الرعاية  يف خدمة 
بلد  ق��درة  يف  الثقة  تقوي�ض  او  احل�سا�سة  التحتية  البنية 

على �سون اأمن املعلومات ال�سخ�سية«.
وتعتمد �سنغافورة الرية على النرتنت وت�سعى اىل رقمنة 
بينها  وم��ن  الأ�سا�سية  واخل��دم��ات  احلكومية  ال�سجالت 
امل�ست�سفيات  تتبادلها  ان  ميكن  ال��ت��ي  الطبية  ال�سجالت 

والعيادات العامة من خالل قاعدة بيانات مركزية.

- �ملُعجب بت�سي غيفار� تخلى تدريجيًا عن 
مارك�سيته ليتوجه نحو �إد�رة بر�غماتية لل�سلطة

- جناح �سيا�سته 
�لجتماعية جلبت 
له كر�هية �أمريكا 

رونالد ريغان 
وح�سارها

- يدير �لبالد مع 
زوجته �ل�ساعرة 
روز�ريو موريللو 

�لتي ت�سغل من�سب 
نائب �لرئي�س

- �عتقل ب�سبب �أن�سطته �لع�سكرية و�ُسجن �سبع �سنو�ت، 
وتعر�س للتعذيب، قبل �أن ي�ستلم حزبه �ل�سلطة 

زوجة الرئي�ض و�ساعرة ونائب الرئي�ض

انتفا�سة جماهريية عارمة تهز نيكاراغوا

اورتيغا يرف�ض التنحي

عنف جتاوز كل احلدود
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حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية – د�ئرة �لتنفيذ

تعلن حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءًا 
 WWW.EmiratesAuction.COM يوم الربعاء املوافق 25 يوليو 2018 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين

و يف حالة العرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.
#   
117658/2018 201585839D      16,000
217656/2018 201582814N      23,000
317672/2018LI 740   201578671E      88,000
417663/2018 20159385L     40,000
517661/2018 201518312Q      16,000
617650/2018 2015 97980B    11,000
717678/2018DEXER 201523827P     27,000
817679/2018 201278994M     6,000
917680/2018 2014 44150H    33,000
1017662/2018 201551596R     23,000
1117659/2018 201585424A       8,000
1217626/2018 201415362O     10,000
1317638/20183  201690075T       12,000
1417628/2018 201549403E      8,000
1517639/2018 201655168G      80,000
1617609/2018 201289503G    14,000
1717633/2018E300 201353504N    52,000
1818035/2018 201522739N     23,000
1917647/2018   201213929I      12,000
2017664/2018 201310901     11,000
2117670/2018 2016708X       55,000
2217652/2018 201584912K     33,000
2317654/2018 201436088M    17,000
2417665/2018   2013/60519P     40,000
2517629/2018 201590117D      23,000
2617631/2018  2015186472      24,000
2717674/2018 201511482D       92,000
2817655/2018 201592452    45,000
2917668/2018 2015685242     24,000
3017660/2018 2015772171     26,000
3117643/2018  2013285601      21,000
3217645/2018  201366173O     18,000
3317649/2018 201490791E       13,000
3417676/2018 201586551A     14,000
3517681/2018 201565350C     14,000
3617634/2018 201520219Q         30,000
3717632/2018 201388130M       12,000
3817630/2018 201567329R      23,000
3917627/2018 201693568P            31,000
4017624/2018 201556290F      23,000
4117675/2018 201520265Q        30,000
4217646/2018 201552614C       23,000
4317644/2018  201559416H        30,000
4417640/2018   201533719B      25,000
4517641/2018 201480658A          24,000
4617625/2018 201342681F       12,000
4717636/2018200  201345788N         12,000
4817608/2018 201697643M        45,000
4917635/2018   201353773L        24,000
5017593/2018 2015581286       14,000
5117998/2018 201187935J       5,000
5218011/2018 201543728R          12,000
5317902/2018 2014 2548O         50,000
5417996/2018 201495890G            11,000
5517990/2018 2013 95262N         10,000
5618021/2018 201656337D       15,000
5718004/2018 201548398E    20,000
5818010/2018 2015 50317I          15,000
6718006/2018 201520365K          12,000
6018002/2018 201547421F     15,000
6117963/2018X6   20108643K      30,000
6217968/2018  2013 88587M     66,000
6317965/2018  201559945O         44,000
6418015/2018  201490760O           33,000
6518019/2018 201412705M          50,000
6617909/2018 201572138Q     18,000
6717908/2018 201525341Q       30,000
6817994/2018 201447062P         10,000
6917906/2018 201574921P     12,000
7018023/2018RX350 2015 61201E         75,000
7117904/2018 201676770R      21,000
7217905/2018 201478835O       12,000
7317903/2018 201648246K          21,000
7417914/2018  201341661N          60,000
7517910/2018  2014 85029O        82,000
7617901/2018 201574791E           15,000
7717960/2018GX460 2015 76918N     105,000
7818030/2018  2015  24823K        44,000
7918014/2018 201625001S     21,000
8018032/2018 201555932P             23,000
8118033/2018  2014 63008I         82,000
8217912/2018  201457840D         32,000
8317971/2018 2015 43655Q         24,000
8417974/2018 201541309I      24,000
8517986/2018 201297290F     62,000
8617987/2018 201610353O      105,000
8717622/2018 201591351A          15,000
8817610/2018  201470188H      43,000
8917607/2018L200 201554115B     18,000
9018036/2018X3   201238146P          28,000
9117657/2018 201458301G      31,000
9217617/2018  201417544I        32,000
9317642/2018 201575586P      11,000
9417623/2018 201486880N        50,000
9517595/2018 201690064P    33,000
9617653/2018 2014 50513A      50,000
9717651/2018 20148073D       98,000
9817594/2018 201617142C        55,000
9917637/2018 201711439T      38,000
10017677/20181.5  2015433121     12,000
10117648/2018 201384355N     18,000
10217621/20183 2012567929       9,000
10317604/2018 2014568106      13,000
10417673/2018 20144980611      13,000
10517592/2018 20144975211      12,000
10617603/2018 20159378810       35,000
10717671/2018 2014914834        17,000
10817606/2018 20148253113       22,000
10917666/2018 20149380711     17,000
11017669/2018 2013440685       10,000
11117615/2018 2011757616      17,000
11217667/2018 20158921514     30,000
11317599/2018 20132963914      24,000
11417620/2018 20142452713     12,000
11517618/2018 201476499       15,000
11617602/2018 20156850414      23,000
11717601/2017 20157723015      23,000
11817600/2018 20157721915      23,000
11917619/2018  2014313178      82,000
12017605/2018C200 20167674917       75,000
12117611/2018 20159310215        12,000
12217613/2018 2014993392        50,000
12317612/2018 20155158615     11,000
12417614/2018 20158920314     14,000
12517598/2018 20158920514     14,000
12617597/2018 20163978510     26,000
12717596/2018 20163978910     20,000
12817616/2018 20163970910     20,000
12918045/2018  201644013R    16,000
13018120/201826  201469723S    18,000
13118122/2018 201578224R    27,000
13218111/2018  40 201658161T        35,000
13318117/2018300    20179856317   140,000
13418114/2018  201395662D    15,000
13518066/2018 201521290K    30,000
13618065/2018 201387889O     20,000
13718060/2018  201544027N      22,000
13818055/2018  201489690O    19,000
13918037/201860   201653597E     58,000
14018063/2018  201323370C      29,000
14118064/2018 201349936B    13,000
14218068/2018  201382478J   23,000
14318072/2018 2014 23485P    25,000
14418079/2018 2015  74138Q   85,000
14518086/2018 201661432T     14,000
14618090/2018  201321174H      10,000
14718094/2018  201479017F     15,000
14818096/2018  201311239G    14,000
14918099/2018 201554373S      12,000
15018102/2018   201510850R    31,000
15118104/2018  201478894R    15,000
15218107/2018  201351887Q   15,000
15318047/2018 201171073K    12,000
15418050/2018   201521031R    32,000
15518049/2018   201523509R    31,000
15618052/2018 201697426L    15,000
15718053/2018 201693657R      38,000
15818044/2018  2014  79058F     16,000
15918043/2018 201598375R     13,000
16018042/2018 201584492Q      23,000
16118040/2018  201539628M    22,000
16218039/2018  201582422O    21,000
16318038/2018    201354770D    17,000
16418313/2018  201277034    9,000
16518314/20187  20135857512    47,000
16618197/2018200   20163942216       58,000
16718235/2018  201543270F      30,000
16818241/2018   201569703F      120,000
16918238/2018   201453526O        65,000
17018222/2018  2014941065       105,000
17118213/2018  201423109P    22,000

17218225/2018MKX 201371312M     27,000
17318205/2018  201580934N   50,000
17418076/2018350   2015 39042        62,000
17518103/2018  201433859E     25,000
17618113/2018  201445441J    26,000
17718081/2018  2015 87365Q    25,000
17818106/201840V 201490861J    30,000
17918110/2018  2013864201     7,000
18018061/2018  2013864191     7,000
18118075/2018  201121823N     22,000
18218082/2018  201670010K       150,000
18318095/2018  2009219052   4,500
18418059/2018   2011 61899Q  60,000
18518098/2018  201016435R    8,000
18618056/2018  201052768C    4,500
18718085/2018  200951934M   6,000
18818058/2018  20115209910     9,500
18918062/2018  20155770914   13,000
19018093/2018LXI  200848191L   2,500
19118071/2018 201259986J     7,000
19218092/2018  201323251B   7,000
19318101/2018  201349739F     13,000
19418054/2018  201121384R   8,000
19518048/20186 20154841314     18,000
19618051/201810  201637735B      12,000
19718067/201870   201681780C      58,000
19818088/2018  201447648J     27,000
19918118/2018  201518804R    12,000
20018115/2018E500 201049186O      17,000
20118108/2018I 528   201598496R      65,000
20218057/2018  201522017      14,000
20318077/2018  201562871     75,000
20418084/2018  2015679642     15,000
20518080/2018  201595910A        10,000
20618089/2018  201169380      14,000
20718070/20181.5  201480176A        10,000
20818074/20181.5  201480169A        10,000
20918236/2018  200844374F    3,000
21018217/2018  200635482K      2,000
21118240/2018  2012 17657G   55,000
21218219/20187  201642806P   10,000
21318208/2018  201258025G      6,000
21418224/2018  2010 80548P     8,000
21518233/2018  201153460H   12,000
21618211/2018  200828725G      7,000
21718229/20186 200790563N    2,500
21818216/2018  20153918315     32,000
21918220/2018  201542683P    18,000
22018231/2018  201523108R     35,000
22118227/2018570   2016 1041717      105,000
22218221/2018X6   200970978M       27,000
22315283/2018_  2011512642     7,000
22412841/2018_  201638194S        85,000
2255849/2018  200656069     500
22618199/2018  200968797J    7,000
22713527/2018  2015266431       24,000
22813136/2018  201031577K      5,000
22912652/2018 201311711H     200,000
23013079/2018ES 350 2013 24074L      31,000
23114994/20186 201460874D      22,000
23215313/2016  2014514369       11,000
23318355/2018 2014 33244A         50,000
23418351/2018SRX201329312J          28,000
23518356/2018  201498517E           31,000
23618358/2018  2016941981    18,000
23718331/2018 201457133P          11,000
23818363/2018 201525513D         16,000
23918362/2018 201663746Q          19,000
24018360/2018 201451958O        17,000
24118353/2018 201672563R        21,000
24218348/2018 201555831Q     25,000
24318339/2018 20148012614       22,000
24418335/2018 2015543998         23,000
24518369/2018 2015372975     13,000
24618337/2018 20151395115      17,000
24718334/2018 20129842412     11,000
24818332/2018  20154454910     70,000
24918322/2018RAV420145974814     26,000
25018346/2018 20152739814     30,000
25118365/2018 2013817018       18,000
25218320/2018 20158212615      42,000
25318373/2018 2016520899      18,000
25418371/2018 2015520199      18,000
25518340/2018 20153969015        35,000
25618319/2018 2015520579      20,000
25718325/2018 2016520639      19,000
25818342/2018 2016521149      19,000
25918317/2018 20155011814      20,000
26018344/2018 2016521439      19,000
26118349/2018 20151840814      14,000
26218316/2018 20155011714      15,000
26318326/2018620155059814      20,000
26418329/2018 20145930213      17,000
26518367/2018 201393276m         50,000
26618328/2018 201436553O     14,000
26718323/2018535I   201461825S     42,000
26818380/2018 201438346i          13,000
26918376/2018  201637021q          42,000
27018374/2018 201517907r          11,000
27118378/2018   201436550c      15,000
27218433/2018  2014  89500D       25,000
27318430/2018   2015 67654Q          62,000
27418424/2018  2013 95425B        10,000
27518428/2018CRV 2015 74983H        47,000
27618447/2018  2010 86734D        8,000
27718403/2018   2009 97203F           5,000
27818412/2018  2016 17381R       14,000
27918445/20183201576403F         22,000
28018425/2018   2014 20658D          14,000
28118404/20186 2009 55036C         5,000
28218416/2018   20135420L        15,000
28318435/2018   201142122H          6,000
28418417/2018   201225978N         7,000
28518421/2018   2013 24185O         10,000
28618405/2018   2011 26647M          17,000
28718409/2018  201495083H         10,000
28818431/2018  200979235H           7,000
28918438/2018  200973427F        6,000
29018410/2018   2008 56308K       13,000
29118413/2018  201288284E           9,000
29218419/2018   2011 56491B        15,000
29318429/2018  201539014J            21,000
29418441/2018  201424438P       35,000
29518415/2018   2014 63780L        11,000
29618444/2018250  201424775J        50,000
29718450/2018  201489672P          35,000
29818448/2018  201629576F      30,000
29918432/2018  2016 54139R           26,000
30018420/2018  2014 90923O       22,000
30118439/2018  201495233O         15,000
30218426/2018  2012 86617C       14,000
30318408/2018  2014 68193P       17,000
30418411/2018  201516148I       25,000
30518427/2018  2011 47605P        16,000
30618434/2018  SE   2009 86675B        5,000
30718407/2018   2012 83058H       9,000
30818418/2018  2013 77024J         14,000
30918422/2018   2011 68927H        5,000
31018440/2018  2016 95767Q        19,000
31118443/2018  201435031P      15,000
31218437/2018  201094645R           11,000
31318436/2018  201463778Q         17,000
31418406/2018  201336318M          22,000
31518446/2018    201484363F          15,000
31618449/2018    2016 48142E       42,000
31718423/2018   2013 31821D         17,000
31818442/2018  201559762O           28,000
31918414/2018   201037289P        11,000
32019737/2018  20144240613      25,000
32115824/2017   20151647010       14,500
32211030/2017  2014747461       30,000
3231377/2017  2007 3806B         9,000
324955/2015  2006 26096B      10,000
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•• الفجر - بيري ها�سكي –

 ترجمة خرية ال�سيباين
ظاهرة  نفهم  لكي  علينا،  ك��ان  ل��و  م���اذا 
والنظر  التاأمل،  زاوي��ة  تو�سيع  ت��رام��ب، 

اىل جممل حالة العامل، ولي�ض فقط اىل 
نف�سية رئي�ض الوليات املتحدة ... 

القوة  �سيد  فظاظة  من  ننده�ض  اأن  ميكن 
العاملية الأوىل، 

من اأ�سلوبه يف اإزعاج حلفائه والتوا�سع مع 

املنتخبني  للزعماء  اذلله  ومن  خ�سومه، 
تبقى  بالطغاة؛  وافتتانه  دمي��ق��راط��ي��ا، 
انعكا�ض  هو  ترامب  دونالد  اأن  احلقيقة 
اخلا�سة  ال�سرتاتيجية  “اللحظة”  لهذه 

جدا.

ترامب لي�ض مهرجًا ول انعزاليا:

مرحبًا بكم يف �لعامل �جلديد لتو�زن �لقوى...!

نهاية النظام املتعدد الطراف

اقطاب جديدة تظهر التوا�سع مع خ�سومه

عامل جديد يت�سكل من رحم الفو�سى اهان حلفاءه وادمن ازعاجهم..

- قد ننده�س من فظاظة �سيد �لقوة �لعاملية �لأوىل تبقى �حلقيقة �أنه �نعكا�س لهذه �للحظة �ل�سرت�تيجية 

- ل يرى تر�مب �لتو�زن 
�لدويل للقوى �إل 

من منظور �لنت�سار 
بال�سربة �لقا�سية فقط

- عام 2018، ��ستيقظ �لوروبيون على حليف 
�مريكي يحتقرهم ويذّلهم

- تطور �لعامل خمالف للفل�سفة �لأوروبية �لقائمة 
على �حللول �لو�سط و�ل�سعي �إىل �لإجماع

- نظام ما بعد �حلرب �لباردة تال�سى تدريجيا 
دون �سابق �إنذ�ر تاركا �ملجال لفو�سى تت�ساعد 

- تر�مب رمز ع�سر جديد دخلناه حيث حتل 
عالقات �لقوة �لفّجة حمل �لتنظيم �لدويل

ال��ذي��ن يحافظون منهم على  اأي     الأوروب���ي���ون، 
واجهوا  لالحتاد،  املوؤ�س�سني  الب��اء  بحلم  تعّلقهم 
اأن تطور  ح��ي��ث  ب���ه،  وال��ق��ب��ول  ���س��ع��وب��ة يف فهمه 
القائمة  الأوروب����ي����ة  للفل�سفة  خم��ال��ف  ال���ع���امل 
اإىل  وال�سعي  وال��رتا���س��ي،  ال��و���س��ط  احل��ل��ول  على 
الت�سويات”،  ل�سنع  اآلة  “اأوروبا هي  ان  الجماع. 
العظماء  القادة  اآخر  خل�ض يف زمنه جاك ديلور، 

لهذه ال�سفينة التي على و�سك الغرق.
ترامب،  دون��ال��د  م��ع  ال��ت��ي جن��ده��ا  وال�سعوبة     
يوّفر  الو�سط، ول  اإىل احللول  ي�سعى  اأن��ه ل  هي 
الع�سكرية،  الأو����س���اط  يف  ُي��ق��ال  كما  “�سجناء”، 
اإل من منظور  للقوى  ال��دويل  التوازن  ول يرى 
دفع  وق���د  ف��ق��ط.  القا�سية  بال�سربة  الن��ت�����س��ار 
تروي�ض  حم����اول����ة  ث���م���ن  م����اك����رون  اإمي����ان����وي����ل 

امللياردير اأو حتى اإغوائه.
   م��ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ي��ك��ون ت��رام��ب رم���ز الع�سر 
ذل��ك، حيث  نعلن  اأن  دون  ال��ذي دخلناه  اجل��دي��د 
حتّل عالقات القوة الفّجة حمّل التنظيم الدويل. 
وهذا لي�ض جديًدا، بل اإنه ال�سمة املمّيزة لتغرّيات 
ال�سابقة،  اللعبة  ق��اع��دة  ت��ن��ه��ار  ع��ن��دم��ا  احل��ق��ب، 
الفاعلة اجل��دي��دة، وغالبا يف  ومل حت��دد اجلهات 

خما�ض اليم، مدونة ال�سلوك اجلديدة.

املقارنة مع احلرب الباردة
وتقدم احلرب الباردة مثال جيدا على مثل هذه 
الثانية،  العاملية  احل��رب  حلفاء  اأعطى  القطيعة. 
خلق  برغبتهما  ال��وه��م  وال�سوفيات،  الأم��ري��ك��ان 
بولدة  �سمح  التنظيم،  ع��ل��ى  ي��ق��وم  ج��دي��د  ع���امل 
�سان  يف   1945 اأك���ت���وب���ر   24 امل���ت���ح���دة،  الأمم 

فران�سي�سكو.. وكان زمن “اأبدا لن يتكرر!«
   غري ان ال�سداأ اأ�ساب الآلة ب�سرعة جّراء تاأثري 
التناف�ض بني القوتني العظميني: “الأمم املتحدة 
اإل  املوؤ�س�سون،  بها  حلم  كما  الواقع،  يف  تعمل  مل 
�سني  الإي���رل���ن���دي  يل  ق���ال  اأ�سهر”،  ���س��ت��ة  ط��ي��ل��ة 
ماكربايد، موؤ�س�ض منظمة العفو الدولية وجائزة 
ن��وب��ل ل��ل�����س��الم ال���ذي ���س��اه��م يف ب���داي���ات املنظمة 

العاملية.
���س��رع��ان م��ا ت�سبب  ال���ب���اردة  اإن منطق احل���رب     
الو�سطى  اأوروب���ا  يف  الدولية  العالقات  تلوث  يف 
ال�سوفياتي  اجل��ي�����ض  ف�����س��ل  ح��ي��ث  وال�����س��رق��ي��ة، 
اآ�سيا  ويف  ال�����س��ي��وع��ي��ة،  الأن��ظ��م��ة  ظ��ه��ور  املنت�سر 
م��ع ان���دلع احل���رب ال��ك��وري��ة ع��ام 1950، حرب 
الكوري  ال�سيوعي  الزعيم  �سونغ،  ايل  اراده��ا كيم 
ال�سمايل، الذي اأقنع �ستالني وماو بدعمه، ال ان 

هذه  ب��اأن  را�سخة  قناعة  على  ك��ان��وا  الأمريكيني 
مو�سكو،  قبل  من  العامل  لغزو  �سربة  اأول  كانت 

وذهبوا اإىل احلرب.
   ا�ستغرق الأمر اأكر من عقد بالن�سبة للقوتني 
اأنهما  لإدراك  احل���ق���ب���ة،  ت��ل��ك  يف  ال��ع��ظ��م��ي��ني، 
ميتلكان القدرة على اإب��ادة كل منهما الآخ��ر، اىل 
التفاو�ض  وبا�سرا  برمته،  الأر����ض  كوكب  جانب 
م��ن اج���ل ال��ت��ع��اي�����ض ع��ل��ى ق��اع��دة ت����وازن القوى. 
النووية  املواجهة  من  اقرتبا  اأن  وبعد  ومنذئذ، 
1962، مل  ع��ام  ال�سواريخ يف كوبا  اأزم��ة  خ��الل 
خالل  من  اإل  احل��رب  ومو�سكو  وا�سنطن  تخ�ض 
وافريقيا،  اآ�سيا،  يف  ث��ال��ث،  ط��رف  اأي  “وكالء”، 

واأمريكا الالتينية، اأو ال�سرق الأو�سط.
   لقد ن�سينا الفرتة الكبرية من عدم ال�ستقرار، 
والختبار، واملخاطر، التي مثلها اجلزء الأول من 
الرعب”  “توازن  فقط  لنتذكر  ال��ب��اردة،  احل��رب 
ال����ذي ح��م��ى، ب��ح��ك��م الم����ر ال���واق���ع، ال��ع��امل من 
كارثة نووية حتى انهيار الحتاد ال�سوفياتي عام 

.1991
   من نواح عديدة، فاإن الفرتة احلالية لها اأوجه 
ت�سابه. نظام “ما بعد احلرب الباردة”، الذي راأى 
الوليات املتحدة باأنها “القوة العظم” الوحيدة، 

على حد تعبري هوبري فيدرين، تال�سى تدريجيا، 
تت�ساعد  لفو�سى  املجال  تاركا  اإن��ذار،  �سابق  دون 

وُتلم�ض ب�سكل اأكرب فاأكرب.
   ثم ظهرت “اقطاب” جديدة، منبعثة كرو�سيا 
اأثناء  ب�����س��رع��ة  ُدف���ن���ت  ال���ت���ي  ب���وت���ني،  ف���الدمي���ري 
يقودها  كال�سني  اأو  يلت�سني،  عهد  يف  �سقوطها 
ب�سلطات غ��ري حم���دودة، �سي  ال��ي��وم رج��ل يتمتع 
با�ستقاللية  تتمتع  اإقليمية  ق��وى  اأو  بينغ،  جني 

ا�سرتاتيجية معينة مثل اإيران اأو تركيا.

�سحوة عنيفة
تعد  مل  اجلديد،  اجليو�سيا�سي  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
املتحدة،  فالأمم  �ساحلة.  ال�سابقة  اللعبة  قواعد 
فر�سة  لها  ان  الت�سعينات  يف  اع��ت��ق��اد  ���س��اد  ال��ت��ي 
لإعادة الرتباط مع طموحات البدايات �ُسّلت من 
جديد، لي�ض ب�سبب دونالد ترامب، رغم الكراهية 
التي اأعرب عنها بالأفعال رئي�ض الوليات املتحدة 
للنظام املتعدد الأطراف: فقد كان ذاك هو احلال 
لإ�سالح  �سيئا  يفعل  مل  وان  حتى  انتخابه،  عند 

الو�سع.
   لقد اأبرزت احلرب يف �سوريا هذا ال�سلل املتنامي. 
بال�سلل  املتحدة  2011، ا�سيبت المم  منذ عام 

اأن فرن�سا  العظمى، لدرجة  القوى  جراء رهانات 
على  ال��رد  ق��رروا،  والأمريكان،  الربيطانيني  مع 
ا�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية من قبل نظام ب�سار 
من  الأخ�سر  ال�سوء  على  احل�سول  دون  الأ���س��د 
الأمم املتحدة. الفيتو الرو�سي، الذي تكّرر حلماية 
�سلطة  وق��ّو���ض  ال�سابقة،  بالع�سور  ذّك��ر  دم�سق، 
النظام الدويل.   ويف هذا ال�سياق الدويل اجلديد، 
جاء دونالد ترامب، حتمله موجة �سعبوية وقومية 
ا�سيء تقديرها. مل يخلق الرئي�ض الأمريكي هذه 
البيئة املوؤذية، لكنه اأخذ ن�سيبه. وعلى عك�ض ما 
يقال يف بع�ض الأحيان، ان ترامب لي�ض انعزاليا، 
وامنا “اأحادّي”، وهذا ي�سعد القوميني من جميع 
امل�سارب الذين، ما وراء خالفاتهم، ي�سرتكون يف 
نف�ض الكراهية للنظام املتعدد الأطراف.   اعتقد 
الأوروبيون حلظة، كما فعل املعلقون الليرباليون 
يف ال�سحافة الأمريكية، اأن دونالد ترامب جمّرد 
“مهّرج” �سيتم تاأطريه من قبل “كبار” اإدارته، 
ومعظمهم ج��رنالت بعدة جن��وم. وال��ي��وم، ندرك 
اأن الأم��ر مل يكن كذلك، واأن الرئي�ض الأمريكي 
قادر على ب�سط برناجمه وطموحاته على ح�ساب 

النظام “القدمي«.
   عام 2014، ا�ستيقظ الأوروبيون امام انبعاث 

رو�سيا قادرة على �سم اإقليم من اأوكرانيا املجاورة 
 ،2018 ع����ام  ال������دويل؛  ل��ل��ق��ان��ون  اع��ت��ب��ار  دون 
يحتقرهم  ام���ري���ك���ي  ح��ل��ي��ف  ع��ل��ى  ي�����س��ت��ي��ق��ظ��ون 
ويذّلهم، كما فعل يف قمة ال�سبع الأخ��رية، ثم يف 

قمة احللف الطل�سي يف بروك�سل.
   �سدمة قا�سية لالأوروبيني الذين يعانون اأ�سال 
من لوثة النق�سام، ويف �سفوفهم حكومات تقا�سم 
دونالد ترامب روؤيته، يف بوداب�ست خ�سو�سا، واأكر 
اإثارة للقلق رمزيا يف روما. وازمة املهاجرين هي 
او  الأوروب���ي،  امل�ستوى  املعرّب عن ذلك �سواء على 

داخل كل جمتمع من الدول الأع�ساء.
   ان هذه ال�سحوة عنيفة، وتطرح �سوؤال وجوديا: 
اإىل عالقات  الذي يتحول جمددا  العامل  يف هذا 
اأو ما تبقى منها؟ هل  اأوروب���ا،  ال��ق��وة، ما م�سري 
ل تزال لديها الإرادة، واحلد الأدنى من الوحدة 
بالإيجاب،  اجل���واب  ك��ان  اإذا  ال��ت��ح��دي؟  مل��واج��ه��ة 
يعتربها  اأن  قبل  ب�سرعة،  ذل��ك  ُتظهر  اأن  فعليها 
الكبرية  اللعبة  ه���ذه  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ون  ال��ف��اع��ل��ون 
املا�سي،  اإىل  تنتمي  باتت  اأنها  اجل��دي��دة،  العاملية 
�سيتم  واإل،  الط��راف..  واملتعدد  التنظيم  ما�سي 
عودة  يف  يرغبون  ال��ذي��ن  جميع  قبل  م��ن  كن�سها 

منطق القانون لالأقوى، وهم كر اليوم.
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الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع����ب  اأه�����دى 
للجودو اأحمد في�سل النقبي لعب 
ن���ادي احت���اد ك��ل��ب��اء ذه��ب��ي��ة بطولة 
اآ�سيا للجودو لفئة النا�سئني لوزن 
قيادة  ل�����الإم�����ارات  ك����غ   50 حت����ت 
وح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا وال��ت��ي حتققت، 
حاليا  املقامة  اآ�سيا  بطولة  �سمن 
يف م���اك���او وال���ت���ي ت��خ��ت��ت��م ي���وم غد 
 274 ، وال���ت���ي ���س��ه��دت م�����س��ارك��ة 
القارة  م���ن  دول����ة   30 م���ن  لع��ب��ا 
ال�سفراء ، وبفوزه الذهبي �سيكون 
لأوملبياد  يتاأهل  لعب  اأول  النقبي 
�سبتمرب  يف  يقام  ال��ذي  الأرجنتني 
القادم مب�ساركة اأكر من 3500 
ق��ارات العامل  ريا�سي من خمتلف 
.. وقد جاء تتويج النقبي بالذهبية 
م����ك����ررا اجن�������ازه ال������ذي ح��ق��ق��ه يف 
اأقيمت  التي  املا�سية  اأ�سيا  بطولة 
يف هونغ كونغ .. وقد جنح النقبي 
الالعبني  م��ن  ال��ع��دي��د  تخطى  يف 
يف  كلمته  ق��ال  اأن��ه  اإل   ، املر�سحني 

على  امل��ث��ري  ب��ف��وزه  النهائي  ن�سف 
بطل منغوليا ،وختمه بالفوز على 
حقق  كما  تايبيه..  ال�سني  لع��ب 
احلو�سني  اأح��م��د  ال�ساعد  لعبنا 
وزن حتت  ال��ب��ط��ول��ة يف  ب��رون��زي��ة 
55 كغ لت�سبح امليدالية الأ�سيوية 
الثالثة بعدما اأحرز لعب منتخبنا 
لل�سباب خليفة احلو�سني  امليدالية 
الف�سية على م�ستوى فئة ال�سباب 
اآ�سيا للجودو التي  يف بطولة كاأ�ض 

اأقيمت موؤخرا يف هونغ كونغ.
واأهدى حممد بن ثعلوب الدرعي 
رئ��ي�����ض احت���اد امل�����س��ارع��ة واجل���ودو 
ال������ذي حققه  ال���ذه���ب���ي  الجن�������از 
في�سل  اأح��م��د  الإم��ارات��ي  ال�ساعد 
،موؤكدا  الر�سيدة  للقيادة  النقبي 
بان احتاد امل�سارعة واجلودو ي�سري 
وبخطى  ال�����س��ح��ي��ح  الجت�������اه  يف 
الذي  ال��ه��دف  ن��ح��و حتقيق  ث��اب��ت��ة 
اأع��ل��ن��ه م��ن��ذ اإ���س��ه��اره ، م��وؤك��دا باأن 

اإهداء انت�سارات اجلودو الإماراتي 
متثل  ال��ر���س��ي��دة  للقيادة  امل��ت��وال��ي��ة 
الذي  لالهتمام  وع��رف��ان��اً  تقديراً 
والريا�سة  ال�����س��ب��اب  ق��ط��اع  ي��ج��ده 
ال���ر����س���ي���دة يف ظل  ال����ق����ي����ادة  م����ن 
ال����دع����م ال�����الحم�����دود وال���رع���اي���ة 
الكرمية للمواهب الواعدة يف كافة 
امل���ج���الت وال���روؤي���ة ال��ث��اق��ب��ة التي 
ي��ع��ت��ربه��ا الحت�����اد ن��ربا���س��اً ي�سري 
بتنفيذها،  وي���ق���وم  ه��دي��ه��ا  ع��ل��ى 

الأث�����ر اليجابي  ل��ذل��ك  ك���ان  مم���ا 
الذي  امل��ط��ل��وب  ال��ه��دف  يف حتقيق 
ملوا�سلة  الطريق  على  خطوة  يعد 
والعمل  ث���اب���ت���ة  ب���خ���ط���ى  ال�������س���ري 
الأ�سمى  ال��ه��دف  لتحقيق  بجدية 
وهو التواجد يف املحافل الريا�سية 
ال��ت��ي تعك�ض  ال��ع��امل��ي��ة اخل���ارج���ي���ة 
عالية  رايته  وترفع  الإم���ارات  ا�سم 
خمتلف  يف  امل��ت��ق��دم��ة  الأمم  ب���ني 
احتاد  رئ��ي�����ض  واختتم   امل���ج���الت. 

ب��اأن ما  امل�سارعة واجل��ودو م��وؤك��داً 
للجودو  اآ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف  حت��ق��ق 
لتلك ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة م��ا ك���ان له 
املبا�سرة  الرعاية  ل��ول  يتحقق  اأن 
ال��ت��ي ي��ج��ده ال�����س��ب��اب م��ن جمل�ض 
�سمو  برئا�سة  الريا�سي  ظبي  اأب��و 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ 
م����ا حت���ق���ق من  ب�������اأن  م���������س����رياً   ..
والتكرمي  بالهتمام  جدير  اجن��از 
لكافة املبدعني  ليكون ذلك حافزاً 

ال��ذي��ن ر���س��م��وا الفرح  ال��واع��دي��ن 
يف ظ��ل اله��ت��م��ام ال��ذي يحظى به 

القطاع ال�سبابي الكبري.
الإمارات  منتخب  بعثة  ب��اأن  يذكر 
للجودو ت�سم حممد جا�سم ع�سو 
م�سرف  الحت�������اد  اإدارة  جم��ل�����ض 
املراحل  م�ستوى  على  اللعبة  ع��ام 
الياباين  امل��درب  ، بجانب  العمرية 
لعبني  و8  ن���وي���ا،  ه��اراج��وت�����س��ي 
ل��ف��ئ��ت��ي ال��ن��ا���س��ئ��ني وال�����س��ب��اب من 

الأع�ساء،  ال��دول��ة  اأن��دي��ة  خمتلف 
وه������م: خ��ل��ي��ف��ة احل���و����س���ن���ي ال����ذي 
كغ،   66 وزن  مناف�سات  ي�سارك يف 
 ،55 وزن  يف  احل��و���س��ن��ي  واأح���م���د 
 ،60 وزن  يف  ال�سام�سي  وم�سبح 
حتت  وزن  يف  البلو�سي  اهلل  وع��ب��د 
 50 وزن  يف  في�سل  واأحمد   ،60
 ،55 واأح���م���د ج��ا���س��م يف وزن  ك���غ، 
و�سامل  وعي�سى جميل يف وزن 72، 

النقبي يف وزن فوق 90 كغ.

�سالييف  عزيز  الأوزب��ك��ي  النا�سئ  اأح��رز 
الدولية  ال�����س��ارق��ة  �سيف  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب 
للم�سنفني الدوليني حتت 1500 عن 
ج��دارة وا�ستحقاق بعد ف��وزه يف اجلولة 
�سلطان  زاي�����د  ال��ن��ا���س��ئ  ع��ل��ى  الأخ������رية 
ال��ط��اه��ر لع���ب ن���ادي ال�����س��ارق��ة الثقايف 
نقاط  ث��م��ان  ب��ذل��ك  ليحقق  لل�سطرجن 

ويتوج من خاللها بكاأ�ض البطولة.
�سام�سون  ال��ه��ن��دي  ال����دويل  اأح����رز  ك��م��ا 
ال�سارقة  ���س��ي��ف  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  �ستانلي 
حتت  للم�سنفني  لل�سطرجن  ال��دول��ي��ة 
اجلولة  يف  ف���وزه  ب��ع��د  نقطة   2100
ال��ن��ا���س��ئ حم��م��د م�سلم  الخ�����رية ع��ل��ى 
لل�سطرجن  الثقايف  ال�سارقة  نادي  لعب 
على  م��ت��ق��دم��اً  ن��ق��ط��ة   7.5 اىل  لي�سل 
وليتوج  نقطة  بن�سف  مالحقيه  اق��رب 

باللقب.

وك��ان��ت ق��د ج���رت ي���وم الأرب���ع���اء املا�سي 
جم��ري��ات اجل��ول��ة ال��ت��ا���س��ع��ة والأخ����رية 
الثانية  ال�����س��ارق��ة  ب��ط��ول��ت��ي ���س��ي��ف  م��ن 
 1500 ال���دول���ي���ني حت���ت  ل��ل��م�����س��ن��ف��ني 
و   2100 ال���دول���ي���ة حت���ت  وال��ب��ط��ول��ة 
الثقايف  ال�سارقة  ن��ادي  نظمهما  اللتان 
الن�ساط  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  ل��ل�����س��ط��رجن 
ال�سارقة  جمل�ض  رعاية  ال�سيفي  حتت 
يوليو   10 الفرتة من  الريا�سي خالل 
مب�ساركة  اجل�������اري،  ي��ول��ي��و   18 ح��ت��ى 
ولعبة ميثلون 23 دولة،  150  لعباً 
والالعبات  الالعبني  من  العديد  فيهم 

من اأ�سحاب الألقاب الدولية .
و���س��ه��د ح��ف��ل اخل���ت���ام ع���م���ران ع��ب��د اهلل 
الدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  النعيمي 
النائب  الزعابي  اأحمد  واملهند�ض طالل 
رئي�ض  الزرعوين  جعفر  ووهيب  الثاين 

وال�سرتاتيجية  ال��ت��خ��ط��ي��ط  جل���ن���ة 
علي  اآل  نعمان  عمر  ال���دويل  والأ���س��ت��اذ 
الأم�����ني ال���ع���ام امل�����س��اع��د وح�����س��د غفري 
املقيمني  ال�سطرجن  ومتابعي  رّواد  م��ن 

بالدولة.
نائب  النعيمي  ع��ب��داهلل  ع��م��ران  وت��ق��دم 
رئي�ض جمل�ض ادارة نادي ال�سارقة الثقايف 
لل�سطرجن باأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى 
اأن�سطة  جلميع  لرعايته  ال�سارقة  حاكم 
ال��ن��ادي وف��ع��ال��ي��ات��ه، ك��م��ا ت��ق��دم بال�سكر 
والتقدير اإىل جمل�ض  ال�سارقة الريا�سي 
اجلوانب  يف  كافة  ال��دع��م  ل��ت��ق��دمي��ه��م 
وم�ساهمتهم  الداري�������ة  و  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
اأن تنظيم  واأو����س���ح   ، اإجن����اح احل���دث  يف 
�سل�سلة  ���س��م��ن  ي���اأت���ي  ال���ب���ط���ولت  ه����ذه 

ينظمها  التي  والأن�سطة  الفعاليات  من 
ال��ن��ادي خ��الل ف��رتة الج����ازة ال�سيفية 
واأ�سار  ال�سيفي  الن�ساط  برنامج  �سمن 
اىل اأن برامج النادي لهذا العام ت�ستمل 
ال�سطرجن  ب����ط����ولت  اىل  ب���ال����س���اف���ة 
املجتمعية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
والثقافية والريا�سية وحلقات لتحفيظ 
ال��ك��رمي وال��رح��الت الرتفيهية  ال��ق��راآن 
العديد  تنظيم  اىل  بال�سافة  والعلمية 
وباإ�سراف  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ح��ا���س��رات  م��ن 

خمت�سني.
وجاء الرتتيب النهائي لبطولة امل�سنفني 
دولياً حتت 1500 على النحو التايل : 
�سالييف  عزيز  الأوزب��ك��ي  ال���دويل  حقق 
وحل   ، ن��ق��اط   8 بر�سيد  الأول  امل��رك��ز 
فار�ض  را���س��د  التايلندي  ال��ث��اين  باملركز 
اأربعة لعبني على  الريامي فيما تعادل 

املراكز من الثالث حتى ال�ساد�ض بر�سيد 
7 نقاط وهم بالرتتيب : املركز الثالث 
الرابع  وامل��رك��ز  ك���ودري  في�سال  الهندي 
نواف علي املن�سوري من نادي الفجرية 
لل�سطرجن والثقافة ، فيما ذهب املركزان 
زي�سان  ل��الع��ب��ني  وال�����س��اد���ض  اخل��ام�����ض 

حممد ريا�ض ورفائيل �سارون.
للم�سنفني  ال�سارقة  �سيف  بطولة  ويف 
حتت 2100 جاءت النتائج على النحو 

التايل :
الهندي  ال������دويل  الأول  امل���رك���ز  ح��ق��ق 
نقطة   7،5 ب��ر���س��ي��د  �ستانلي  �سام�سو 
الحتادي  الأ�ستاذ  الثاين  باملركز  وج��اء 
 7 ب��ر���س��ي��د  م��ول��ي��ن��ا  اأن��ت��ون��ي��و  الفلبيني 
الهندي  الثالث  باملركز  حل  فيما  نقاط 
الرابع  باملركز  وج��اء  عبيد علي جم��اور 
امل�����س��ري جم���دي ق��ا���س��م وح���ل مواطنه 

رامز �سمري باملركز اخلام�ض فيما ذهب 
املركز ال�ساد�ض للنا�سئ راجي �سايل.

تكرمي الرباعم
وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة قد 
لالعبني  رم�����زي�����ة  م����ك����اف����اآت  ر������س�����دت 
من  امل�����س��ارك��ني  ال��واع��دي��ن  امل�ستجدين 
اأندية الدولة وهم : الالعبة حور نا�سر 
راأ�ض اخليمة والالعب  نادي فتيات  من 
ن��ادي خورفكان  الكاف من  �سعيب  حمد 
بريوزي  علي  الرحمن  وعبد  الريا�سي 
والثقافة  ل��ل�����س��ط��رجن  دب����ي  ن�����ادي  م���ن 
خ�سريان  نا�سر  وعلي  م�سعود  ورا���س��د 
و ع��ب��دال��رح��م��ن احل����م����ادي م���ن ن���ادي 

ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن.
جوائز البطولة 

خ�س�ست اللجنة املنظمة للبطولة جوائز 
للمراكز ال�ستة الأوىل يف كل بطولة مع 

من  والالعبات  لالعبني  خا�سة  جوائز 
اأبناء الإم��ارات ، ويبلغ جمموع اجلوائز 

درهم.  األف   20
اللجنة املنظمة و جلنة احلكام 

اأ����س���رف ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة ك���ل م���ن احلكم 
ال�سو�سي  رج����ائ����ي  ال��������دويل  وامل���ن���ظ���م 
علي  اآل  نعمان  عمر  ال���دويل  والأ���س��ت��اذ 
واحلكم الدويل في�سل احلمادي وتراأ�ض 
اح�سان  ال���دويل  احل��ك��م  البطولة  ح��ك��ام 
ج���واد و���س��اع��ده احل��ك��م ال����دويل عي�سى 
عبداهلل املرزوقي نائباً للرئي�ض واحلكم 
اأقيمت  ال��ط��اه��ر،  ط���ارق  �سلمان  املحلي 
ال��ب��ط��ول��ة ب��ال��ن��ظ��ام ال�����س��وي�����س��ري م��ن 9 
الكال�سيكي  ال�����س��ط��رجن  ب��ن��ظ��ام  ج���ولت 
مب��ع��دل ���س��اع��ة ون�����س��ف ل��ك��ل لع���ب مع 
اعتباراً  نقلة  كل  عن  ثانية   30 اأ�سافة 

من النقلة الوىل.

منتخبنا  بعثة  بانكوك  التايالندية  العا�سمة  اإىل  و�سلت 
يف  للم�ساركة  وال�����س��اب��ات  لل�سباب  ت��اي  ل��ل��م��واي  ال��وط��ن��ي 
�ستقام  والتي  والنا�سئني(  )ال�سباب  لفئتي  العامل  بطولة 
يف العا�سمة التايالندية بانكوك مب�ساركة اأكر من 40 
دولة وذلك خالل من الفرتة 3 اإىل 13 اأغ�سط�ض املقبل 
قد  البعثة  وكانت   ، هناك  اإع���داد  مع�سكر  ي�سبقها  والتي 
غادرت البالد م�ساء اأم�ض الأول عن طريق مطار اأبو ظبي 
نائب رئي�ض الحتاد  يا�سر �سامل  ال��دويل وكان يف وداعها 
النيادي  �سعيد  ع��ب��داهلل  واأم��ن��ي��ات  لهم حتيات  نقل  ال��ذي 
تلك  الإم���ارات خالل  ا�سم  التوفيق يف عك�ض  لهم  متمنيا 

التظاهرة العاملية بعد النجاحات التي حققتها اللعبة على 
حداثة  من  بالرغم  والإقليمية  املحلية  امل�ستويات  كافة 

اإ�سهارها موؤخرا.
البعثة

و�سمت البعثة فهد العبدويل ع�سو جمل�ض اإدارة الحتاد 
واملدير الفني عمر علي والإدارية عند نوا�ض واملدرب �سبي 
و13  �سانيت  �سامات  العمرية  امل��راح��ل  وم��درب   ، راه��ول 
الأوزان والأع��م��ار وه��م: �سعيد  لع��ب ولعبه يف خمتلف 
، وحممد  �سنة   11 ي�سارك حتت  ال��ذي  حممد اجلابري 
اأحمد اجلابري  ، وحممد  �سنة   13 �سامل حتت  عبد اهلل 

 ، �سنة   13 حت��ت  �سعيد  حم��م��د  و���س��ال��ح  �سنة   11 حت��ت 
وغامن خليفة حتت 14 �سنة ،واأحمد خليفة فريوز حتت 
،وميثاء عبداهلل  �سنة   11 ،وزاي��د خليفة حتت  �سنة   13
 17 17 �سنة ،وحمدان عبداهلل ح�سن حتت  ح�سن حتت 
�سنة ، وحممد عبداهلل ح�سن حتت 15 �سنة ، ونورة خليفة 
 ، �سنة  القبي�سي حتت13  ،وه���زاع حممد  �سنة   15 حتت 

وحممد خلفان احلمادي حتت 16 �سنة.
وت�سم البعثة اأربعة حكام مواطنني يف جمال اللعبة بناء 
على تر�سيح الحتاد الدويل للم�ساركة وهم عمر املرزوقي 

اأحمد ال�سحي ،را�سد الزرعوين ،وحممد احلجاب.

منتخب �ملو�ي تاي ي�سل بانكوك للم�ساركة يف بطولة �لعامل لفئتي �ل�سباب و�لنا�سئني

�أحمد في�سل �لنقبي يهدي ذهبية بطولة �آ�سيا للجودو لفئة �لنا�سئني 
لوزن حتت 50 كغ لالإمار�ت قيادة وحكومة و�سعبًا

الأوزبكي عزيز �سالييف يحقق ذهبية امل�سنفني دوليًا حتت 1500

�لهندي �ستانلي يظفر بلقب بطولة �سيف �ل�سارقة �لدولية للم�سنفني حتت 2100 نقطة
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الفجر الريا�ضي

–الفجر: •• دبي 
باحتاد  احل��ك��ام  واإدارة  جلنة  ت�سع 
واللم�سات  ال����رتت����ي����ب����ات  ال�����ك�����رة 
الفريق  ح���ك���ام  مل��ع�����س��ك��ر  الأخ�������رية، 
وال���ذي  ال�����س��ن��ي��ة،  وامل���راح���ل  الأول 
�سُيقام خالل الفرتة من 30 يوليو 
مدينة  يف  اأغ�����س��ط�����ض   14 ول��غ��اي��ة 
 76 الأملانية، مب�ساركة  ريغن�سبورغ 
اللجنة  حت�����س��ريات  �سمن  ح��ك��م��اً، 

للمو�سم الريا�سي اجلديد.
ع�سو  اليماحي  عبيد  حممد  اأك���د 
رئي�ض  ال��ك��رة،  احت���اد  اإدارة  جمل�ض 
ف�سلت  اللجنة  اأن  احل��ك��ام،  جل��ن��ة 

ي�سم  ف��ق��ط  واح���د  مع�سكر  اإق��ام��ة 
وامل����راح����ل  الأول  ال���ف���ري���ق  ح���ك���ام 
مع�سكرين  اإقامة  من  ب��دًل  ال�سنية 
م��ن��ف�����س��ل��ني، ون����ب����ع ق�����راره�����ا من 
اأهمية دم��ج احل��ك��ام ال��واع��دي��ن مع 
املزيد  لكت�ساب  املحرتفني  احلكام 
التدريبات  خ����الل  اخل������ربات  م���ن 
والعملية  ال��ن��ظ��ري��ة  وامل��ح��ا���س��رات 
�ستقام  وال���ت���ي  ب��ي��ن��ه��م،  امل�����س��رتك��ة 

خالل اأيام فرتة مع�سكر اأملانيا.
الإدارة  جم��ل�����ض  ع�����س��و  واأ������س�����اف 
واأح�سن  اأف�����س��ل  �سيكون  »املع�سكر 
حت�������س���ري ل���ل���م���و����س���م ال���ري���ا����س���ي 

و�سي�سمل   ،2019-2018
الفنية  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  جمموعة 
التي �سُتقام حتت اإ�سراف جمموعة 
م������ن امل����ح����ا�����س����ري����ن ال����دول����ي����ني 
والإم���ارات���ي���ني م��ن ذوي اخل���ربات 

التحكيمية.
الإعداد  »برنامج  اليماحي  واأو�سح 
���س��ي��ك��ون م��ك��ث��ف��اً وع���ل���ى م���راح���ل، 
ال���دوري���ات  م���ب���اري���ات  واأن  خ��ا���س��ة 
قوية  مناف�سات  ت�سهد  الإم��ارات��ي��ة، 
اإىل  بالإ�سافة  املختلفة  فرقنا  بني 
ال��ت��ي ينظمها  امل�����س��اب��ق��ات الأخ����رى 
اخلارجية  وامل�ساركات  الكرة،  احتاد 

الوليون يف  �سيديرها حكامنا  التي 
الحتاد  وك��اأ���ض  اآ�سيا،  ابطال  دوري 
جاهزية  اإىل  وحت���ت���اج  الآ����س���ي���وي، 
ق�سوى، م�سرياً اإىل اأن جلنة احلكام 
و�سعت برنامج تدريبي فني وبدين 
خالل  ���س��ريك��ز  للمع�سكر  متكامل 
تدريبات  ع���ل���ى  الأوىل  م��رح��ل��ت��ه 
اجلاهزية  ل��رف��ع  ال��ب��دن��ي��ة  ل��ل��ي��اق��ة 
ثم  وم��ن  امل��الع��ب،  لق�ساة  البدنية 
�ستعقبها حما�سرات نظرية ت�سمل 
التي  التحكيمية  احل����الت  ج��م��ي��ع 

حتدث خالل اإدارة املباريات«.
وتابع رئي�ض جلنة احلكام حديثه: 

التح�سريي  امل��ع�����س��ك��ر  »ب���رن���ام���ج 
و����س���ع���ه  مت  امل�������الع�������ب  ل����ق���������س����اة 
ومناق�سة واعتماده من قبل خرباء 
امل�سهود  م��ن  ال���دول���ة  يف  ال��ت��ح��ك��ي��م 
الكاملة،  وال���دراي���ة  ب��اخل��ربة  ل��ه��م 
احلكام،  جلنة  اأع�����س��اء  اإىل  اإ���س��اف��ة 
حكامنا  اأداء  يكون  اأن  املتوقع  ومن 
اأف�����س��ل ب��ع��د ه���ذا امل��ع�����س��ك��ر، خا�سة 
واأن هذا املع�سكر يدخل �سمن بوؤرة 
اإدارة احتاد  تركيز واهتمام جمل�ض 
بن  م��روان  املهند�ض  برئا�سة  الكرة 
جمل�ض  اأع�����س��اء  واإخ���وان���ه  غليطة 
ال�سافرة  لتطوير  الحت����اد،  اإدارة 

يف  رئي�سية  ركيزة  كونها  الإماراتية 
منظومة كرة القدم بدولة الإمارات، 
بالإ�سافة اإىل املحافظة على �سمعة 
لها  امل�سهود  الإم��ارات��ي��ة  ال�����س��اف��رة 
وع��امل��ي��اً، وخا�سة  وق���اري���اً  اإق��ل��ي��م��ي��اً 
الذي  املتميز  التحكيمي  الأداء  بعد 
بقيادة  املونديايل  طاقمنا  به  ظهر 
ال���������دويل حممد  ال�������س���اح���ة  ح���ك���م 
عبداهلل ح�سن، ومبعاونة احلكمني 
اأحمد  حممد  الدوليني  امل�ساعدين 
ي���و����س���ف، وح�������س���ن امل����ه����ري، خالل 
اإدارت���ه���م مل���ب���اراة ف��رن�����س��ا وب����ريو يف 
مونديال رو�سيا، وحظى باإ�سادة من 

الحتادين الآ�سيوي والدويل«.
طاقمنا  ي��غ��ي��ب  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
مع�سكر  عن  املونديايل  التحكيمي 
اإ�سافة  ب���اأمل���ان���ي���ا،  امل���الع���ب  ق�����س��اة 
لغياب الدكتور عمار اجلنيبي حكم 

نتيجة م�ساركتهم  ال��دويل،  النخبة 
اإدارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ل��ل��ح��ك��ام  دورة  يف 
احل���ك���ام ب���الحت���اد الآ����س���ي���وي لكرة 
نف�ض  ���س��ُت��ع��ق��د يف  وال���ت���ي  ال����ق����دم، 

توقيت اإقامة املع�سكر.

ي�ستهل جمل�ض اإدارة نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�ض اجلديد 
بعد اإعادة ت�سكيله باإطالق اأوىل فعالياته املوجهة لالأبنات والبنات من 
خالل فعاليات املع�سكر ال�سيفي الثاين والذي يحمل �سعار اأبناوؤكم اأمانه 

برعاية جمل�ض ال�سارقة الريا�سي بحكومة ال�سارقة.
ال�ساعة  مت��ام  يف  الح���د  ال��ي��وم  �سباح  م��ن  اع��ت��ب��ارا  الفعاليات  وتنطلق 
العا�سرة وتتوا�سل حتى ال�ساد�ض ع�سر من �سهر اأغ�سط�ض املقبل وذلك 
يف مقر النادي  مبنطقة اجلزات يف مدينة ال�سارقة. واأقر جمل�ض الإدارة 
والذي  ال�سيفي  املع�سكر  برنامج  العوي�ض  عبدالرحمن  اأحمد  برئا�سة 
يتكامل مع خطط النادي يف حتقيق ن�سر رقعة الألعاب الدفاعية على 

م�ستوى اإمارة ال�سارقة.
الدفاع  لريا�سات  ال�سارقة  لنادي  الثاين  ال�سيفي  املع�سكر  �ساأن  وم��ن 
عن النف�ض اأن ي�ستقبل الأبناء والبنات من خمتلف الأعمار يف فعالياته 
وترفيه  ا�ستفادة  من  ال�سيف  يف  ما  اأجمل  وحتقق  يوميا  �ستنظم  التي 
من خالل  فعاليات املع�سكر التي ترتجم لروؤية  �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور 
حاكم ال�سارقة حفظه اهلل ورعاه يف العناية بال�سباب والن�ضء واليافعني 
يف  دوررات  يت�سمن  اأن  الثاين  ال�سيفي  املع�سكر  �ساأن  وم��ن  والأط��ف��ال. 
الكاراتيه والتايكوندو واجلودو بجانب زيارات ورحالت واأن�سطة ريا�سية 
واأن�سطة ثقافية واأن�سطة ترفيهية �ستك�سب امل�ساركني وامل�ساركات الفائدة 
وق�ساء وقت ممتع ف�سال عن زيادة اأعداد املمار�سني من الأبناء والبنات 
ون�سرها وفق مفاهيمها  النف�ض  بالدفاع عن  الريا�سات اخلا�سة  لكافة 

الرتبوية والريا�سية ب�سكل �سحيح.

اجتماعا   ”2019 “الإمارات  اآ�سيا  كاأ�ض  لبطولة  التنفيذي  املكتب  عقد 
مو�سعا مع جمموعة العني �سمن �سل�سلة الجتماعات التن�سيقية والدورية 
مع كافة املجموعات ملناق�سة اآخر التح�سريات ومتابعة م�ستجدات مراحل 

العمل التنظيمي ملجموعة العني.
املكتب  مدير  البطولة  مدير  العواين  حمد  عارف  �سعادة  الجتماع  ح�سر 
العني  جمموعة  رئي�ض  ال��ع��ام��ري  ن��خ��ريات  ب��ن  حمد  و���س��ع��ادة  التنفيذي 
ال��ظ��اه��ري مدير  امل��ط��وع  و�سلطان حمد   2019 الإم����ارات  اآ�سيا  ك��اأ���ض  يف 
اللجنة  اللجان يف  م��دراء وروؤ���س��اء  زاي��د بجانب  ه��زاع بن  ا�ستاد  جمموعة 

املنظمة وجمموعة العني.
املنظمة  اللجنة  حت�����س��ريات  اآخ���ر  ع��ن  �سامال  ا�ستعرا�سا  ال��ع��واين  وق���دم 

اأن  م�����س��ريا اىل  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الآ���س��ي��وي  امل�����س��رتك م��ع الحت����اد  بالتن�سيق 
تقام  ال��ت��ي  ال��ق��اري��ة  البطولة  يف  م��ب��اراة   14 �ستحت�سن  ال��ع��ني  جمموعة 
بن�سختها اجلديدة مب�ساركة 24 منتخبا خالل الفرتة من 5 يناير حتى 1 
فرباير 2019 بواقع 8 مباريات يف �ستاد هزاع بن زايد و6 يف ا�ستاد خليفة 
امل�سابقات يف  رئي�ض جلنة  الها�سي  املجتمعون من طالل  واطلع  زاي��د.  بن 
البطولة على اآخر التح�سريات بخ�سو�ض الفرق والنتقال من جمموعة 
لأخرى وزيارة الوفد الر�سمي لالحتاد ال�سيوي للمالعب بنهاية �سبتمرب 
يف  والت�����س��ال  الت�سويق  جلنة  رئي�ض  القبي�سي  اح��م��د  ق��دم  كما  ال���ق���ادم.. 
املباريات  مالعب  �ست�سهدها  التي  الت�سويقية  الهوية  عن  عر�سا  البطولة 
والتدريب ومناطق امل�سجعني يف البطولة. ومت مناق�سة مراحل التح�سري 

كاأ�ض  ع��دد من مباريات  ا�ست�سافة  �سي�سهد  ال��ذي  زاي��د  بن  ه��زاع  ا�ستاد  يف 
دي�سمرب   22-12 الفرتة  خالل   ”2018 “ الم��ارات  لالأندية  العامل 
اآ�سيا  كاأ�ض  مباريات  لحت�سان  ق�سرية  بفرتة  بعدها  والنتقال   2018
يف يناير 2018. وتابع املكتب التنفيذي خالل الجتماع جاهزية املالعب 
التي �ست�ست�سيف مباريات البطولة بجانب مالعب التدريب ا�سافة ملناطق 
كبار ال�سخ�سيات ومن�سة الإعالميني واملركز الإعالمي وقاعة املوؤمترات 
ال�سحفية واملنطقة املختلطة يف تلك املالعب ا�سافة اىل ذلك اطلع املكتب 
التنفيذي على اخلطط الأمنية والت�سويقية والنقل واملوا�سالت والإقامة 
وجاهزية مكاتب الت�ساريح اخلا�سة بالبطولة ودور املتطوعني يف عمليات 
التي  امل�سجعني والفعاليات والأن�سطة  التنظيم للمباريات بجانب منطقة 

يف  العني  جمموعة  رئي�ض  العامري  ن��خ��ريات  ب��ن  حمد  و���س��دد  �ست�سمها. 
كاأ�ض اآ�سيا الإمارات 2019 على اأهمية ودور الجتماعات بني املجموعات 
واملكتب التنفيذي للبطولة ل�ستعرا�ض ما و�سلت اإليه كل جمموعة ومن 
بينها جمموعة العني التي توا�سل العمل التح�سريي عرب خطة منتظمة 
الأعمال  واإت��ق��ان  العمل  ف��ري��ق  ب��ني  الأدوار  ت��وزي��ع  على  تعتمد  وحمكمة 
ب�سورة  التنظيم  عمليات  من  النهائية  للمرحلة  للو�سول  املوكلة  واملهام 
مميزة.. موؤكدا حر�ض جمموعة العني على تقدمي التميز والإبهار بكافة 
مراحل التنظيم مبا يكمل العمل التنظيمي الكبري الذي �ستقدمه اللجنة 
املنظمة وكافة املجموعات الأخرى الأمر الذي ي�سرف الدولة على ال�سعيد 

الدويل.

»تنفي���ذي بط��ول���ة ك���اأ�س �آ�سي���ا« يت���اب��ع حت�سي���ر�ت جمموع����ة �لع����ني

ُي�سارك به 76 حكمًا من الفريق الأول والرديف

�ليماحي: جلنة �حلكام ت�سع �لرتتيبات �لنهائية لإقامة مع�سكر متكامل وناجح لق�ساة �ملالعب

يقدم تدريبات يف الكاراتيه والتايكوندو واجلودو  بجانب زيارات ورحلت واأن�سطة متنوعة

نادي �ل�سارقة لريا�سات �لدفاع عن �لنف�س  يطلق مع�سكره �ل�سيفي �لثاين حتت �سعار »�أبناوؤكم �أمانة« 

يونايتد ت�ست�سيف اأكادميية حممود اخلطيب يف ملعبها

�لكتبي : نعتز بعالقاتنا �ملمتدة مع �ملوؤ�س�سات �لريا�سية �مل�سرية
•• العني - الفجر

ا�ست�سافت فرق  اأكادميية  يونايتد 
ل���ك���رة ال���ق���دم - ف����رع اب���وظ���ب���ي يف 
م���دي���ن���ة خ��ل��ي��ف��ة ف�����رق اأك���ادمي���ي���ة 
امل�سرية وتبارت  حممود اخلطيب 

معها يف اأجواء تناف�سية رائعة بني 
ال�����س��غ��ار ل��ل��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة حتت 
10 و12 و14 و16 على اأر�سية 
العا�سمة  الفر�سان يف  نادي  ملعب 
اأبوظبي قدمت فيها فرق اجلانبني 

م�ستويات فنية ممتازة.

الكتبي  م���ب���ارك  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
يونايتد  لأك��ادمي��ي��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
با�ست�سافة  �سعادتهم  القدم  لكرة 
لعبي الأكادميية امل�سرية الرائدة 
يف جم����ال ك����رة ال���ق���دم مب���ا ميكن 
ال�ستفادة  م��ن  املوؤ�س�ستني  لعبي 

الكروي  والتناف�ض  الحتكاك  من 
ال���������س����ري����ف وت����ط����وي����ر اأ����س���ال���ي���ب 
اجلانبني  لدى  العمل  ومنهجيات 

مبا يو�سل لأف�سل النتائج.
لتطوير  �سبيل  ل   »: الكتبي  وق��ال 
والتكتيكية  ال��ت��ك��ن��ي��ك��ي��ة  الأدوات 

خمتلف  يف  ال����ق����دم  ك�����رة  ل���الع���ب 
بالحتكاك  اإل  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 
التناف�سية  امل����ب����اري����ات  وخ����و�����ض 
بوقوف مدربي وخرباء هذه الفرق 
وتقييمهم امل�ستمر لكافة اجلوانب 

اليجابية وال�سلبية يف الأداء ».

مع  مم��ت��دة  ع��الق��ات��ن��ا   »: واأردف 
امل�سرية  ال����ك����روي����ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
واأك��ادمي��ي��ة حم��م��ود اخلطيب من 
امل��وؤ���س�����س��ات ال����رائ����دة ال��ت��ي ترتك 
املجتمع  يف  عميقة  ب�سمة  ي��وم  كل 
ظلت  فم�سر   ، ال�����س��ق��ي��ق  امل�����س��ري 

الكروية  ل��ل��م��واه��ب  ولدة  دوم������اً 
ال�����رائ�����ع�����ة«. واأك�����م�����ل ال���ك���ت���ب���ي :« 
يف  حُت�سى  ف��وائ��د ل  ه��ن��اك  مثلما 
اجلانب الكروي يجنيها الالعبني 
والأطقم الفنية ، ت�ستفيد الأطقم 
الإداري��ة لدينا من علوم اإدارة كرة 

الكابنت  ف��ي��ه��ا  ب����رع  ال���ت���ي  ال���ق���دم 
حم��م��ود اخل��ط��ي��ب وظ���ل يطبقها 
ومهاراته   ، ال��ك��ب��رية  موؤ�س�سته  يف 
ع��ني وقد  الإداري����ة ل تخفى على 
اأو���س��ل��ت��ه لع���ت���الء ق��م��ة ال���ه���رم يف 

نادي القرن النادي الأهلي«.
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احرز الفريق امل�سرتك من الكوريتني 
ال�سمالية واجلنوبية امليدالية الذهبية 
ب��ط��ول��ة كوريا  امل��خ��ت��ل��ط يف  ل��ل��زوج��ي 
اجلنوبية املفتوحة لكرة الطاولة ام�ض 
ال�سبت، ليفوز مبيدالية اوىل يف فرتة 
العالقات الدبلوما�سية اجلديدة التي 

جتمع الكوريتني.
وو- يانغ  الالعب  من  الفريق  وتاألف 

والالعبة  اجلنوبية  ك��وري��ا  م��ن  ج��ني 
ال�سمالية،  ك��وري��ا  م��ن  �سني  هيو  ت�سا 
املوؤلف  ال�سيني  الثنائي  على  وتغلبا 
من وانغ ت�سوكني و�سون ين�سا 3-1 يف 
املباراة التي اأقيمت يف دايجون بكوريا 

اجلنوبية.
لفريق  الوىل  امل����ي����دال����ي����ة  وه��������ذه 
من  اك��ر  منذ  الكوريتني  م��ن  موحد 
ع��ق��دي��ن، م��ن��ذ ال��ف��وز امل��ف��اج��ئ لفريق 
م�����س��رتك ع��ن��د ال�����س��ي��دات ع��ل��ى بطلة 
التي  العامل  بطولة  ال�سني يف  العامل 

ا�ست�سافتها اليابان عام 1991.
املجموعة  ال�سيني  ال��ث��ن��ائ��ي  وان���ت���زع 
الفريق  ي��رد  ان  قبل   ،5-11 الوىل 
و8-11،  و4-11   3-11 ال���ك���وري 
الذين  امل�سجعني  ان��ا���س��ي��د  وق���ع  ع��ل��ى 

رددوا “نحن فريق واحد«.
املباراة  ب��ع��د  لل�سحافيني  ي���ان  وق���ال 
املباراة... هذه  يف  الفوز  بقوة  “اردت 

التي  الأن��ا���س��ي��د  زادت��ن��ي حما�سة  وق��د 
اطلقها امل�سجعون«.

اثناء  تبكي  ���س��ني  ه��ي��و  “راأيت  وت��اب��ع 
م��ا حطم قلبي  ال��ت��ت��وي��ج، وه���ذا  حفل 

لأننا �سنفرتق قريبا«.
ي��ذك��ر ان ك��ل الت�����س��الت امل��دن��ي��ة بني 
عالقتهما  وتبقى  حمظورة،  البلدين 
من الناحية الفنية يف حالة حرب بعد 
احلرب الكورية 1950-1953 التي 
انتهت بهدنة بدل من معاهدة �سالم.

امل�ساركة  ال�سمالية  كوريا  ق��رار  ان  ال 
ال�ستوية  الومل��ب��ي��ة  الل���ع���اب  دورة  يف 
يف  اجلنوبية  كوريا  ا�ست�سافتها  التي 
اأدى  ت�سانغ،  بيونغ  يف  املا�سي  فرباير 

اىل تقارب م�ستمر بني الدولتني.
وق����د ����س���ار وق����ت����ذاك ري���ا����س���ي���ون من 

ال��ب��ل��دي��ن حت���ت ع��ل��م م��وح��د يف حفل 
الفتتاح، يف وقت عمل الرئي�ض الكوري 
احداث  على  ج���اي-ان  م��ون  اجلنوبي 

تقارب بني بيونغ يانغ ووا�سنطن.
ني�سان/ابريل،  يف  عقدت  قمة  وخالل 
اتفق الرئي�سان ال�سمايل كيم جونغ اون 
واجلنوبي مون جاي-اإن على امل�ساركة 
دول��ي��ة مثل  ريا�سية  اح���داث  “يف  معا 

اللعاب ال�سيوية 2018«.
الكوريتان  ا���س��ت��خ��دم��ت  م���ا  وغ���ال���ب���ا 
عالقتهما  يف  اجلليد  لك�سر  الريا�سة 
ال��دويل، بدءا  الداخلية، ومع املجتمع 

ال��ق��دم و���س��ول اىل الهوكي  ك���رة  م��ن 
على اجلليد.

و����س���م ف���ري���ق ك����رة ال���ط���اول���ة ثماين 
لع��ب��ات وث��م��ان��ي��ة لع��ب��ني م��ن كوريا 
ال�����س��م��ال��ي��ة، ب��ي��ن��ه��م ك��ي��م ���س��ون��غ اي، 
اوملبياد  الربونزية يف  امليدالية  حاملة 

ريو 2016.
م�سرتكة:  ف���رق  اأرب���ع���ة  ت�����س��ك��ي��ل  ومت 
ال����زوج����ي رج������ال و�����س����ي����دات، واث���ن���ان 
فريق  واح���رز  املختلط.  ال��زوج��ي  م��ن 
برونزية  ميدالية  ل��ل��رج��ال  ال��زوج��ي 

اجلمعة.

 20 ب��ات��ت  ال��رو���س��ي،  امل��ون��دي��ال  “ملتهب” بف�سل  �سيف  بعد 
يوما فقط تف�سل ع�ساق كرة القدم عن عودة كربى الدوريات 

الأوروبية، التي �ستاأتي يف موعد اأبكر من املعتاد.
وكالعادة، �سيكون الدوري الفرن�سي اأول املنطلقني، يوم اجلمعة 
اأغ�سط�ض، بلقاء مر�سيليا وتولوز، ويختتم اجلولة  العا�سر من 

الأوىل الأحد حامل اللقب باري�ض �سان جرمان بلقاء كايان.
ومثل الفرن�سي، �سينطلق الدوري الإجنليزي املمتاز ذو ال�سعبية 
يونايتد  مان�س�سرت  بني  بلقاء  مبكرا،  املوعد  نف�ض  يف  اجلارفة، 

ولي�سرت �سيتي على ملعب اأولد ترافورد.
“الربمييري ليغ” لقاء قمة بني  و�ستحمل اجلولة الأوىل من 

اأر�سنال ومان�س�سرت �سيتي مبباراة اخلتام.

الدوريان الإيطايل والإ�سباين �سينطلقان يف نف�ض عطلة نهاية 
الأ�سبوع التي توافق 18 اأغ�سط�ض، اأبكر من موعدهما املعتاد يف 

الأ�سبوع الأخري من ال�سهر ذاته.
ومل ي�سدر الحتادان الإ�سباين والإيطايل جدول املباريات حتى 
الآن، ولكنهما حددا موعد النطالق املت�سابه. الدوري الأملاين 
اخلم�سة  ال��دوري��ات  بني  املنطلقني  اآخ��ر  �سيكون  )بوند�سليغا( 
الكربى، يف �سابقة جديدة، حيث �سينطلق اجلمعة 24 اأغ�سط�ض، 

بلقاء حامل اللقب بايرن ميونيخ مع �سيفه هوفنهامي.
وغ����ريت ك��ل م��ن اإجن���ل���رتا واإي��ط��ال��ي��ا م��وع��د اآخ����ر ي���وم لإنهاء 
باإغالق  املدربني  كثرية من  بعد مطالب  ال�سيفية،  النتقالت 
حتى  املا�سية،  ال�سنوات  عك�ض  ال����دوري،  ان��ط��الق  قبل  ال�سوق 

يت�سنى للفرق ترتيب اأوراقها والثبوت على الت�سكيلة مع بداية 
املو�سم.

و���س��ي��غ��ل��ق ���س��وق الن���ت���ق���الت يف اإجن���ل���رتا ه����ذا امل��و���س��م ي����وم 9 
ال���دوري، مما يعني  ي��وم واح��د من انطالق  اأي قبل  اأغ�سط�ض، 
اأن الأندية الإجنليزية لن ت�ستطيع �سم اأي لعب يف �سفوفها 

بعد هذا التاريخ.
اأغ�سط�ض،   18 اإيطاليا فاأ�سبح موعد انتهاء النتقالت  اأما يف 

ع�سية انطالق “�سرييا اآ«.
�سوق  اإغ���الق  مواعيد  م��ن  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  اإ�سبانيا  تغري  ومل 
النتقالت ال�سيفي ال�سابق الذي ينتهي يوم 31 اأغ�سط�ض من 

كل عام.

تعرف على �ملو�عيد »�ملعدلة« لنطالق دوريات �أوروبا

افريقية  ال��ع��داءة اجل��ن��وب  رف��ع��ت 
انت�ساراتها  ع��دد  �سيمينيا  كا�سرت 
اىل  م   800 ���س��ب��اق  يف  امل��ت��ت��ال��ي��ة 
اجلائزة  يف  اجلمعة  بفوزها   ،38
العا�سرة  املرحلة  ملوناكو،  الكربى 
من الدوري املا�سي لألعاب القوى.

حتطيم  م���ن  �سيمينيا  واق���رتب���ت 
العائد  ال��ع��امل��ي  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال���رق���م 
كراتوكفيلوفا،  يارميال  للت�سيكية 
ل����ك����ن����ه����ا ت�����������رزح حت�������ت ����س���غ���وط 
ان��ت��اج قواعد  اىل  ت��ع��ود  م��ت��زاي��دة 
الريا�سيات  لدى  الت�ستو�ستريون 
ال��ت��ي ي��ف��ر���س��ه��ا الحت�����اد ال����دويل 
توؤثر  ان  واملتوقع  ال��ق��وى،  لأل��ع��اب 

على م�سريتها يف امل�سمار.
ام�ض  لفتا  اأداء  �سيمينيا  وقدمت 
الأول اجلمعة على م�سمار لوي�ض 
ال���ث���اين يف ام�����ارة م��ون��اك��و، وبدت 
القيا�سي  الرقم  ك�سر  على  م�سرة 
دقيقة   1:53،28 البالغ  العاملي 
الذي يعود ت�سجيله اىل 26 يوليو 
1983 يف مدينة ميونيخ الملانية 

من قبل كراتوكفيلوفا.
الو�سول،  م من خط   600 وقبل 
يف  ع��ام��ا(   27( �سيميبنيا  ك��ان��ت 
الرقم  لك�سر  ال�سحيح  ال��ط��ري��ق 
ال�سباق  اأن��ه��ت  ان��ه��ا  ال  القيا�سي، 

م�سجلة 1:54،60 دقيقة.
قالت  رائعة!”،  ك��ن��ت  »ل���ق���د 
يف  ع��ان��ي��ت  “فقط  �سيمينيا. 

المتار ال100 الخرية«.
�سهرا  ك���ان  “لقد  وا���س��اف��ت 
خ�ست  ايل  بالن�سبة  طويال 
ف���ي���ه ����س���ب���اق���ات ع������دة. وان����ا 
وا�سعر  ل���ل���راح���ة.  ب���ح���اج���ة 

بذلك من خالل ج�سدي«.
ال��ن��زول حتت  “اردت  وت��اب��ع��ت 

دقيقة،   1:54،00 ح����اج����ز 
ورمبا افعل ذلك املرة املقبلة. اريد 
احل��ف��اظ ع��ل��ى م�����س��ت��واي احلايل. 

ومل افكر تاليا بالرقم العاملي«.
وا���س��ت��ه��رت ك��رات��وك��ف��ي��ل��وف��ا )67 
�سباقي  يف  ال���ع���امل  ب��ط��ل��ة  ع���ام���ا(، 
400 و800 م عام 1983، بقوة 
اتهامات  اليها  ووجهت  ع�سالتها، 
براءتها  اث��ب��ت��ت  لكنها  بالتن�سط، 
ع��ل��ى ال�����دوام، وع���زت جن��اح��ه��ا اىل 

.B12 ا�ستعانتها بفيتامني
وال�سيء عينه تعاين منه �سيمينيا، 

التي �سلطت عليها ال�سواء ب�سبب 
ح�سورها البدين القوي.

افريقية  اجل�����ن�����وب  وت����خ����و�����ض 
مواجهة حاليا مع الحتاد الدويل 
خلفية  ع���ل���ى  ال�����ق�����وى،  لأل�����ع�����اب 
ن�سبة  ب�����س��اأن  اجل���دي���دة  ق����رارات����ه 

الت�ستو�ستريون لدى الريا�سيات.
البطلة  ���س��ي��م��ي��ن��ي��ا،  واح���ت���ف���ظ���ت 
 2102( يف  م����رت����ني  الومل����ب����ي����ة 
ثالث  ال��ع��امل  وب��ط��ل��ة  و2016( 
و2001   2009 )يف  م��������رات 
من  خ��ال��ي��ا  ب�����س��ج��ل��ه��ا  و2017(، 
م، منذ   800 ���س��ب��اق  اخل�����س��ارة يف 
خروجها من الدور ن�سف النهائي 
يف   2015 ال������ع������امل  ل����ب����ط����ول����ة 

العا�سمة ال�سينية بكني.
ويف مواجهتها مع الحتاد الدويل 

انتقلت  ال����ق����وى،  لل����ع����اب 
���س��ي��م��ي��ن��ي��ا خ����ارج 

امل���������������س�������م�������ار، 
وحت����������دي����������دا 
حمكمة  اىل 
ال����ت����ح����ك����ي����م 
ال����ري����ا�����س����ي 
 ” �ض كا “

وم�������ق�������ره�������ا م������دي������ن������ة ل������������وزان 
ال�سوي�سرية.

�سيمينيا  ت��ك��ون  اأن  املحتمل  وم��ن 
اأف�سل  التي مت اعدادها بقوة، هي 

ريا�سية تتاأثر بهذه اللوائح.
وي�سنف الريا�سيون مثل �سيمينيا 
على اأنهم “مفرطون يف الت�ساوؤم” 
خف�ض  اإىل  �سي�سطرون  واأن��ه��م   ،
م�ستويات هرمون الت�ستو�ستريون 
قادرين  ليكونوا  كيميائيا  لديهم 
على املناف�سة، المر الذي يعتربه 
متييزي  اإن������ه  م  ال�800  ع������داء 
الدويل  الحت���اد  ق��وان��ني  وينتهك 

لألعاب القوى وامليثاق الأوملبي.
الريا�سيات  م��ن  ال��ع��دي��د  ورح����ب 
ب��ال��ق��واع��د امل��ق��رتح��ة م��ن الحتاد 
، ال ان  ال���ق���وى  ال�����دويل لأل���ع���اب 
عن  وحت��دث  احتج  منهن  البع�ض 

وجود متييز.
ب����ي����ان �����س����ادر عن  وج�������اء يف 
م��ون��اك��و اجلمعة  الحت����اد يف 
بحرمان  نقوم  ولن  مل  “اننا 
ال�������س���ي���دات م����ن امل�������س���ارك���ة يف 

م�سابقات العاب القوى«.
ال���واق���ع، كان  “يف  وا����س���اف 
الحت������اد اأح�����د اأب����رز 
عن  امل�������داف�������ع�������ني 
منذ  امل��راأة  ريا�سة 
ق��������رن ت���ق���ري���ب���ا. 
تاريخ  ول���ل���م���راأة 
طويل يف املناف�سة 
وه���ي ع��ل��ى قدم 
مع  امل�ساواة 
ال����رج����ال 

يف 
الو�سول 
نيل  اإىل 
ج���وائ���ز م��ال��ي��ة يف 
م�������س���اب���ق���ات���ن���ا، يف 
وقت ل يزال فيه 
من  ال����ع����دي����د 
ال���ري���ا����س���ات 
الأخ���������������رى 
ي�����ف�����ر������ض 
مت�����ي�����ي�����زا 
ه��������ذا  يف 

املجال«.
و�سدد البيان 
ع������ل������ى ان������ه 

وردت  ال��ت��ي  ل���الدع���اءات  “خالفا 
موؤ�س�سة  كتبته  مفتوح  خطاب  يف 
الوليات  يف  الن�سائية  ال��ري��ا���س��ة 
ت�سنيف  قاعدة  ت�سعى  ل  املتحدة، 
الدويل  لالحتاد  اجلديدة  الن�ساء 
امراأة  اأي  منع  اإىل  القوى  لألعاب 

من التناف�ض يف األعاب القوى«.
ومب����وج����ب ال���ق���وان���ني اجل����دي����دة، 
“�ستكون الن�ساء ذوات الختالفات 
يف ال���ت���ط���ور اجل��ن�����س��ي م���وؤه���الت 
للتناف�ض على م�سافات ترتاوح بني 
400 مرت وميل واحد اإذا اتخذن 
م�ستويات  اأن  ل�����س��م��ان  ت���داب���ري 
لديهم  الت�ستو�ستريون  ه��رم��ون 
بقية  ل��دى  ال��وت��رية  بنف�ض  تعمل 

الن�ساء«.
وك��ان الحت��اد ال��دويل اعلن نهاية 
جديدة  ق����واع����د  ادخ��������ال  اب����ري����ل 
نوفمرب  م���ن  الأول  م���ن  اع���ت���ب���ارا 
الريا�سيات  ت�����س��ت��ه��دف  امل���ق���ب���ل، 
ال���ل���وات���ي ي����ف����رزن ك���م���ي���ات زائ�����دة 
م��������ن الن��������������دروج��������������ني، وح��������دد 
هرمون  مل��ع��دل  الأق�����س��ى  امل�ستوى 
ال��ت�����س��ت��و���س��ت��ريون ال���ذك���وري عند 
من  املتو�سطة  امل�����س��اف��ات  ع����داءات 
400 م اىل امليل )1609 م(، ب� 5 
نانومول يف ليرت الدم الواحد من 

اأجل ال�سماح لهن بامل�ساركة.
ال����ع����داءة اجلنوب  ال���ق���رار  واع������اد 
حني  ال��وراء  اىل  بالزمن  افريقية 
امل�سمار  ع��ن  ل��الب��ت��ع��اد  ا���س��ط��رت 
ب�����س��ب��ب ق����ان����ون م����ن ه�����ذا ال���ن���وع، 
و�ستكون �سيمينيا م�سطرة لتناول 
اأدوي��ة خم�س�سة لتخفي�ض معدل 
هذا الهرمون اإذا ما اأرادت امل�ساركة 
يف م���ون���دي���ال ال����دوح����ة امل���ق���رر يف 

.2019
وتابع بيان الحتاد الدويل “�سيكن 
موؤهالت لالختيار يف التناف�ض بني 
م�سابقات الذكور وتلك املخ�س�سة 
يعود  والختيار  اجلن�ض.  لثنائيي 

لهن«.
وحتى بت امل�ساألة، توا�سل �سيمينيا 
احداها  م��زدوج��ة،  معركة  خو�ض 
مع “كا�ض” لك�سر قرارات الحتاد 
امل�سمار  ع��ل��ى  وال��ث��ان��ي��ة  ال�����دويل، 
العائد  التاريخي  الرقم  لتحطيم 

لكراتوكفيلوفا.

�سيمينيا تقرتب من حتطيم رقم كر�توكفيلوفا 

ذهبية �أوىل يف كرة �لطاولة للزوجي �لكوري �ملوحد 

رف�ض لعب منتخب كرواتيا نيكول كالينيت�ض ا�ستالم امليدالية الف�سية 
التي حاز عليها منتخب بالده، بعد ح�سوله على املركز الثاين 

يف نهائيات كاأ�ض العامل التي انتهت موؤخرا يف رو�سيا.
رف�سه  عقب  املنتخب  بعثة  غ��ادر  كالينيت�ض   وك��ان 

الأوىل  كرواتيا  مباراة  يف  بديال  ي�سارك  اأن 
ن��ي��ج��ريي��ا يف مرحلة  اأم����ام  ب��ال��ب��ط��ول��ة 

امل��ج��م��وع��ات، وذل���ك ب��ذري��ع��ة اأن���ه كان 
ي�����س��ع��ر ب�����اآلم يف ظ��ه��ره حت����ول دون 

مل  ال�سبب  ذلك  اأن  غري  م�ساركته، 
الذي  داليت�ض  زلتكو  امل��درب  يقنع 
اتخذ قرارا بطرد الالعب من بعثة 

اإعالم  و�سائل  واأو�سحت  الفريق. 
حملية اأن كالينيت�ض، مهاجم 

ن������ادي م���ي���الن الإي����ط����ايل 
امليدالية،  ا���س��ت��الم  رف�����ض 
ق��ائ��ال اإن����ه مل ي�����س��ارك يف 
يح�سل  ح��ت��ى  امل���ون���دي���ال، 
ع��ل��ى ت��ل��ك اجل���ائ���زة، وفقا 
ميل«.  »دي���ل���ي  ل�����س��ح��ي��ف��ة 

داليت�ض  ق���ال  ج��ه��ت��ه  وم���ن 
اأم����ورا  ان ك��ال��ي��ن��ي��ت�����ض ف��ع��ل 

نهائيات  خ������الل  م�������س���اب���ه���ة 
كاأ�ض يف الربازيل 2014، 

»ح�س�ض  يف  وك�����ذل�����ك 
تدريبية« للمنتخب.

منتخب  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
ك���روات���ي���ا ح��ق��ق اإجن�����ازا 

اإىل  ب��و���س��ول��ه  ت��اري��خ��ي��ا 
العامل  ك���اأ����ض  يف  امل����ب����اراة 
يخ�سر  اأن  قبل  م��رة  لأول 

الديوك  م��ن��ت��خ��ب  اأم�����ام 
 ،4-2 ال������ف������رن�������������س������ي 
الأوىل  اخل�������س���ارة  وه����ي 
والأخرية له يف مونديال 

رو�سيا.

جمل�س �إد�رة فيات يبحث 
خالفة ماركيوين 

ذكر موقع “اوتوموتيف نيوز” ان اليطايل �سريجيو ماركيوين، الرئي�ض الرمزي 
اي�سا،  ف��رياري  ورئي�ض  لل�سيارات،  اليطالية-المريكية  كرايزلر  فيات  ملجموعة 

مري�ض، وان اإداريي املجموعتني تداعوا ام�ض ال�سبت للبحث يف مو�سوع خالفته.
ومل يكن بالمكان الت�سال يف احلال مبجموعة فيات كرايزلر التي رف�ست، ح�سب 
ماركيوين  ان  اي�سا  املوقع  وذك��ر  تعليق.  ب��اأي  الإدلء  ع��دة،  ايطالية  اع��الم  و�سائل 
موؤكدا  الر�سمية،  الت�سريحات  ح�سب  المي��ن،  الكتف  يف  لعملية  يونيو  يف  خ�سع 
ان فرتة غيابه ل�سباب �سحية قد تطول كثريا. وي�سغل ال�سناعي ورجل العمال 
جمموعة  تنفيذي  غري  رئي�ض  نائب  من�سب   2008 منذ  عاما(   66( ماركيوين 
ال�سوي�سرية، وهو اي�سا ع�سو يف جمل�ض ادارة �سركة فيليب  “يو ا�ض بي” امل�سرفية 

موري�ض الدولية.
تورونتو  العالية يف  تلقى علومه  الكندية حيث  اي�سا اجلن�سية  ماركيوين  ويحمل 
القت�ساد  واج��ازة يف  ي��ورك،  الفل�سفة واحلقوق من جامعة  دبلوم يف  فح�سل على 

والتجارة من جامعة ويند�سور.
1985، ح�سل على �سهادة الدكتوراه يف القانون التجاري، وعني بعد عامني  ويف 
مدعيا قانونيا وحماميا يف مقاطعة اونتاريو، وا�ستهر خ�سو�سا يف عامل املال بعد 
جناحه يف ا�سالح املجموعة امل�سرفية ال�سوي�سرية )�سو�سييتيه جرنال �سوي�ض( يف 

غ�سون عامني بعد تعيينه مديرا عاما لها عام 2002.
وانتقل ماركيوين اىل العمل يف جمال ال�سيارات وا�سبح ع�سوا يف جمل�ض ادارة فيات 
يف مايو 2003، بعد وفاة مالكها اومربتو انييلي وا�ستقالة جوزيبي موركيو بعد 
من  الأول  يف  للمجموعة  عاما  مديرا  ا�سبح  ثم  لها،  رئي�سا  تعيينه  العائلة  رف�ض 

يونيو 2004، وتدرج يف املنا�سب حتى ا�سبح رئي�سا رمزيا لها.
ايطالية  اع��الم  و�سائل  وا���س��ارت  املقبل،  ال��ع��ام  ماركيوين  يتقاعد  ان  م��ق��ررا  وك��ان 
ف��رياري و�سديق عار�سة  ادارة  ان لوي�ض كاري كاميلريي، ع�سو جمل�ض  عدة اىل 
الزياء ال�سهرية ناومي كامبل، �سي�سبح مديرا عاما لها، فيما �سيتوىل جون ايلكان، 
حفيد جاين انييلي، رئا�ستها. يف املقابل، حتوم ال�سكوك حول من�سب املدير الداري 
ملجموعة فيات كرايزلر حيث اكد ماركيوين دائما انه �سيكون احد ابنائها، و�سرح يف 
ابريل املا�سي ان ا�سمه �سيعرف يف 2019. وقال حينها “مو�سوع خالفتي م�ساألة 

�سعبة، لكننا �سنجد ال�سخ�ض املهياأ والقادر، كونوا واثقني من ذلك«.
ومن بني املر�سحني لهذا املن�سب يتقدم ح�سب ال�سحافة اليطالية مايك مانيلي، 
جمموعة  وم��دي��ر  التافيال  ال��ف��ري��دو  جمموعة  يف  الوروب��ي��ة  الن�ساطات  م�����س��وؤول 

كرايزلر. لفيات  املايل  املدير  باملر  وريت�سارد  “جيب”، 
خالل  م��ن  املجموعة  يف  ث��ورة  ماركيوين  اح��دث   ،2004 ال��ع��ام  يف  و�سوله  ومنذ 
رب��ط��ه��ا مب��ج��م��وع��ة كرايزلر   2014 ال���ع���ام  ث���م يف  ف���ي���ات،  ك��ب��رية يف  ا���س��الح��ات 
المريكية قبل ان يعمد يف يناير 2016 اىل ف�سل فرياري عنهما. ويف 2017، 
قيا�سية جديدة. وقدم ماركيوين مطلع  نتائج  املجموعة )فيات-كرايزلر(  حققت 
يونيو اخلطة اخلم�سية )2018-2022( ملجموعة فيات كرايزلر وتركزت ب�سكل 
العتماد  وتقل�ض  “جيب”،  “برمييوم” مبا فيها  خا�ض على عالماتها التجارية 
من  التخل�ض  بهدف  وذلك  والكهربائية،  املختلطة  ال�سيارات  ل�سالح  الديزل  على 
ماركيوين  وي��رتاأ���ض   .2014 ع��ام  نهاية  ي��ورو  مليارات   7،7 بلغت  التي  ال��دي��ون 
اأي�سا جمموعة “�سي اإن ات�ض” ال�سناعية وهي عبارة عن �سركة قاب�سة م�سجلة يف 

هولندا، و�سيبحث جمل�ض اإدارتها، ح�سب املوقع ذاته، مو�سوع خالفته.

جنم كرو�تيا بد�أ �ملونديال بخطيئة.. 
و�أنهاه ب� »ت�سرف جنوين«

ميل”  “ديلي  ����س���ح���ي���ف���ة  ذك��������رت 
ال����ك����رة  جن������م  اأن  ال����ربي����ط����ان����ي����ة، 
رونالدو،  ك��ري�����س��ت��ي��ان��و  ال��ربت��غ��ايل، 
الإ�سباين  الق�ساء  م��ع  اأزم��ت��ه  اأن��ه��ى 
ال��������دولرات، بعدما  ب��دف��ع م��الي��ني 
املوقوف  ال�سجن  م��ن  بعامني  اأدي���ن 

التنفيذ اإثر تهم تهرب �سريبي.
انتقل موؤخرا  ال��ذي  رون��ال��دو  ودف��ع 
الإي����ط����ايل،  ي��وف��ن��ت��و���ض  ن�����ادي  اإىل 
اإ�سرتليني  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   12.1
األف  و811  مليون   15 يعادل  )م��ا 

ال�سرائب  مل�����س��ل��ح��ة  دولر( 
ينهي  ح��ت��ى  اإ���س��ب��ان��ي��ا  يف 

م�سكلته الق�سائية.
“كادينا  اإذاع�����ة  وق��ال��ت 

الإ�سبانية،  كوبي” 
رونالدو  اإن 

�سيدفع مبلغا اآخر قدره 4.7 مليون 
6 ماليني  ي��ع��ادل  اإ���س��رتل��ي��ن��ي )م���ا 
كم�ساريف  دولر(  األ������ف  و141 
ال����دع����وى ال��ق�����س��ائ��ي��ة. وي����ب����دو اأن 
رونالدو ينوي مغادرة اإ�سبانيا ب�سكل 
نهائي، ل�ستيائه من نظام ال�سرائب 
امل���ح���ل���ي، ك���م���ا ع���ر����ض لع�����ب ري����ال 
العا�سمة  يف  بيته  ال�����س��اب��ق  م��دري��د 

مدريد للبيع.
ق�ساء  اإىل  رون���ال���دو  ي�����س��ط��ر  ول���ن 
اإ���س��ب��ان��ي��ا، على  ع��ق��وب��ة ال�����س��ج��ن يف 
يق�سي  ل  ال��ب��الد  ق��ان��ون  اأن  اعتبار 
الأحكام  تكون  حني  بالعتقال 
اإداري���ة يف  ال�����س��ادرة يف ق�سايا 
اأق�����ل من  اأو  ���س��ن��ت��ني  ح�����دود 

ذلك.
وكان النجم الربتغايل الذي 
يف  ���س��ن��وات  ت�سع  ق�سى 
امللكي قد  النادي 
اُتهم باإخفاء 
معلومات 
م����ال����ي����ة 
ت����ت����ع����ل����ق 
ق  حلقو با
اخل�����ا������س�����ة 
ل  �ستغال با

�سورته.

رونالدو يدفع �ملاليني 
لينجو من �ل�سجن

فوز بورو�سيا درمتوند 
على مان�س�سرت �سيتي 

بيب  النكليزي  �سيتي  مان�س�سرت  ل��ن��ادي  ال���س��ب��اين  الفني  امل��دي��ر  ا�ستهل 
دورمتوند  بورو�سيا  امام  بخ�سارة  اجلديد  للمو�سم  حت�سرياته  غوارديول 
الأملاين �سفر1-، على ملعب “�سولدر فيلد” يف مدينة �سيكاغو الأمريكية 
ام�ض الأول اجلمعة، يف م�سابقة كاأ�ض البطال الدولية التح�سريية يف كرة 

القدم.
و�سهد املباراة 34269 متفرجا، وخا�سها غوارديول بت�سكيلة من الالعبني 
غوت�سه  ماريو  املهاجم  دورمتوند  لبورو�سيا  الفوز  ا�سابة  و�سجل  ال�سبان. 
�ساحب اإ�سابة الفوز لأملانيا على الرجنتني يف نهائي مونديال 2014 بعد 
الت�سيلياين  احلار�ض  ج��زاء يف مرمى  ركلة  28 من  الدقيقة  التمديد، يف 
داخل  بولي�سيت�ض  كري�ستيان  المريكي  زمليه  اثر عرقلة  برافو،  كالوديو 

املنطقة من قبل الوكراين الك�سندر زينت�سينكو.
وا�سرك �سيتي مهاجمه اجلديد اجلزائري ريا�ض حمرز الذي انتقل اليه 
فيل  النا�سئ  الو�سط  ولع��ب  دولر،  مليون   75 مقابل  �سيتي  لي�سرت  من 
فودن )18 عاما(، واحلار�ض الدويل ال�سابق جو هارت احتياطيا يف ظهوره 
الول مع الفريق منذ اغ�سط�ض 2016، بعد اعارته اىل تورينو اليطايل 

ثم و�ست هام النكليزي.
واأب��دى غوارديول ر�ساه عن م�ستوى فريقه، م�سريا اىل ان الالعبني مل 

يتدربوا مع بع�سهم كثريا.
وقدمنا  املانيا،  يف  الفرق  اف�سل  اح��د  “واجهنا  ال�سباين  امل��درب  وا���س��اف 
والكثافة  ال�سجاعة  كانت  ال�سبان.  لالعبينا  املفيدة  ال�سياء  من  الكثري 

والرغبة يف اللعب جيدة للغاية. اأنا مرتاح جدا ».
امل�سابقة،  يف  الثانية  مباراته  يف  الح��د  م�ساء  دورمت��ون��د  بورو�سيا  ويلتقي 
فريق ليفربول النكليزي على ملعب بنك اوف امريكا يف ت�سارلوت بولية 

نورث كارولينا.

�ساوير�س يريد »هرني« يف ناديه �جلديد
اأفادت م�سادر اإجنليزية اأن النجم الفرن�سي ال�سابق تيريي هرني بات من اأبرز املر�سحني لقيادة اأ�ستون فيال 
نا�سف  امل�سري  امللياردير  اجلديد،  النادي  مالك  �سن” اإن  “ذا  �سحيفة  وقالت  املقبل.  املو�سم  الإجنليزي 
اأ�ستون فيال، الذي يناف�ض يف الدرجة الأوىل من  “الغزال الأ�سمر” لتدريب  �ساوير�ض، يرغب با�ستقطاب 
للمنتخب  الفني  اجلهاز  راأ���ض  على  مارتينيز  روبرتو  للمدرب  م�ساعدا  هرني  وعمل  الإجنليزي.  ال��دوري 
البلجيكي خالل مونديال رو�سيا، وجنح خالله باحل�سول على امليدالية الربونزية مع منتخب “ال�سياطني 
برو�ض،  �ستيف  املدرب احلايل  بال�ستغناء عن  للنادي يرغبون  املالك اجلدد  اإن  ال�سحيفة  احلمر«. وقالت 
رغم تقدميه مو�سما جيدا مع “الفيالنز”، حيث اقرتب اأ�ستون فيال من التاأهل للدوري الإجنليزي املمتاز 
�ساوير�ض،  امل�سري نا�سف  امللياردير  اأمام فولهام.  وكان  الفا�سلة  املباراة  اأن يخ�سر يف  املا�سي، قبل  املو�سم 
واملوؤ�س�ض امل�سارك وي�ض اإيدين�ض، قد ا�سرتيا ح�سة ن�سبتها 55 باملئة من نادي مدينة برمنغهام ال�سهري، اأحد 
اأعرق اأندية اإجنلرتا، يف وقت �سابق هذا الأ�سبوع. واأبدى الفرن�سي هرني رغبته يف خو�ض جمال التدريب، 
تبلغ  الذي  العقد،  وف�سخه  “�سكاي �سبورت�ض”،  ا�ستقالته من من�سبه كمحلل ريا�سي لقناة  اأعلن  اأن  بعد 

قيمته اأكر من 5 ماليني دولر �سنويا.
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جمتمع االمارات

مبجموعة  ال�سيني  بالرئي�ض  للطريان  الحت��اد  رحبت 
الماراتي  ب��اأ���س��ب��وع  اح��ت��ف��اًل  الثقافية  الن�ساطات  م��ن 

ال�سيني والعالقات الوثيقة بني البلدين. 
ال�����س��ني واحللويات  اأع����الم ج��م��ه��وري��ة  ت��وزي��ع  وق���د مت 
التقليدية ال�سينية على امل�سافريني من مطار اأبوظبي 
الأحمر  باللونني  النتظار  �سالت  زينت  فيما  ال��دويل 
والأ���س��ف��ر. ك��م��ا مت��ك��ن��وا م��ن ال���س��ت��م��ت��اع م��ن الطائرة 
باأ�سواء  تو�سح  ال��ذي  لل�سركة  الرئي�سي  املبنى  مبنظر 

العلم ال�سيني. 
لل�سركة  التابعة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ون�سرت 
فيديو يلقي ال�سوء على م�سرية الحتاد للطريان خالل 

منذ انطالق رحالتها اإىل ال�سني منذ ع�سر �سنوات.
يف  لالحتفالت  للطريان  الحت���اد  موظفو  ان�سم  كما 
بهذه  فعاليات  اأق��ي��م��ت  حيث  لل�سركة  الرئي�سي  امل��ق��ر 
ال�سينية،  التقليدية  الأ���س��د  رق�سة  ت�سمنت  املنا�سبة 

وعرو�ض ثقافية اأخرى.
منذ ان��ط��الق رح���الت الحت���اد ل��ل��ط��ريان ب��ني اأبوظبي 
اأربعة  ح��وايل  ال�سركة  نقلت   ،2008 ع��ام  يف  وال�سني 
ماليني م�سافر و400 األف طن من الب�سائع امل�سحونة 

بني البلديني.
28 رحلة ا�سبوعية بني  ت�سرّي الحت��اد للطريان اليوم 

اأبوظبي، وبيجني، �سنغهاي، �سنغدو وهوجن كوجن.

�ألف مربوك �لتميز
اأحمد  الأ�ستاذ  اىل  والتربيكات  التهاين  بخال�ض  نتقدم 
�سعد مدير العالقات العامة يف جمموعة بن حم ابوظبي 

على تخرج بناته بال�سف الثاين ع�سر.
دار  م��در���س��ة  الأول على  -ال��رتت��ي��ب  �سعد  اأح��م��د  ن��وره��ان 

العلوم اأبوظبي.
ندى اأحمد �سعد -الرتتيب الثاين على مدر�سة دار العلوم 

اأبوظبي مع متنياتنا مبزيد من التميز والنجاح.

�لحتاد للطري�ن �حتفت بزيارة �لرئي�س �ل�سيني �سي جني بينغ مبجموعة من �لأن�سطة �لثقافية

�سيف تنفيذي جديد 
لفندق باب �لق�سر   

التنفيذي،  ال�سيف  مبن�سب  ديب  حنا  تعيني  عن  الق�سر  باب  فندق  اأعلن 
والذي �سيعمل على ارتقاء اأ�ساليب الطبخ ، ابتداًء مبطعم "ليمو" ال�سهري.   
لدى  والعمليات  الطعام  قوائم  على  الإ�سراف  مهمة  حنا  ال�سيف  �سيتوىل 
اأري�ستان كيت�سن، ولووب، ومرجانا. بالإ�سافة  مطاعم فندق باب الق�سر؛ 
اإىل متابعة كل ما يخ�ض الولئم والأطعمة التي تقدم داخل غرف الفندق.  

التنفيذي  ال�����س��ي��ف  ���س��ي�����س��ل��ط  ح��ي��ث 
باملطابخ  �سغفه  على  ال�سوء  اجلديد 
ال��ع��امل��ي��ة م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى النكهات 
ال��ع��رب��ي��ة الأ����س���ي���ل���ة. وب���ال���رغ���م من 
ال�����س��دي��د لأ���س��ال��ي��ب الطهي  ات��ق��ان��ه 
ب�سدة  ي��وؤم��ن  اأن����ه  اإل  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة، 
بالنكهات املبتكرة، واأ�ساليب التقدمي 
ال�سيف  ق��ال  و  واملعا�سرة.   احلديثة 
لي�ض  يل  بالن�سبة  ال��ط��ع��ام  اإن  ح��ن��ا: 
�سغف حقيقي.  ه��و  ب��ل  جم��رد مهنة، 
النا�ض  اجتماع  يف  ال�سعادة  اأج��د  فاأنا 
ال���ط���ع���ام، ويف منح  ح����ول  ب��ب��ع�����س��ه��م 
تن�سى.  ذوق��ي��ة ل  ال�����س��ي��وف جت���ارب 

فندق  مع  رحلتي  لبداأ  قدًما  واأتطلع 
باب الق�سر والتعاون مع فريق العمل الديناميكي اخلا�ض به لناأخذ مًعا 
املنا�سب  العديد من  ال�سيف حنا  �سغل  اأبعاد جديدة.   اإىل  الفندق  مطبخ 
القيادية يف فندق العنوان دبي مول، وفندق غراند حياة دبي. ومن اجلدير 
ميديترينيان  مطعم  طابع  �سياغة  يف  ملحوظ  ب�سكل  �ساهم  اأن��ه  بالذكر 
اأ�سا�سي يف حتقيق  دوٌر  له  وك��ان  م��ول،  دبي  العنوان  لفندق  التابع  ال�سهري 
روؤى املن�ساأة ومهمتها واأهدافها يف مطاعمها اخلم�سة جميعها.  من جانبه 
قال ال�سيد فن�سنت مريكيوريو، املدير العام لفندق باب الق�سر معلًقا بهذا 
ال�سدد: ي�سعدنا الرتحيب بال�سيف حنا الذي يتمتع بهذا الكم الهائل من 
املعرفة وال�سغف واخلربة يف جمال ال�سيافة الفاخرة، ونتطلع قدًما ملتابعة 

الطرق التي �سيتبعها لرتقاء اخلدمات التي مننحها ل�سيوفنا. 

فندق تالل ليو� يحتفي 
بالعيد �لوطني �لفرن�سي

 ،2018 يوليو  من   14 �سادف  ال��ذي  الفرن�سي،  الوطني  بالعيد  احتفاًء 

عمد فندق تالل ليوا اإىل تزيني اأرجائه بت�سميمات �سوئية مبتكرة حتمل 
األوان العلم الفرن�سي؛ الأزرق والأبي�ض والأحمر.  

كما �ساهم يف اإحياء ذكرى اقتحام �سجن البا�ستيل، الذي كان �سقوطه مبثابة 
ال�سرارة لندلع الثورة الفرن�سية. وقد �سكلت م�ساركة الفندق للفرن�سيني 
فرن�سا  التي جمعت  الطيبة  العالقات  تعك�ض عمق  احتفالتهم، من�سة  يف 
والإمارات العربية املتحدة على مدى ال�سنوات املا�سية.  ويف معر�ض تعليقه 
على هذه امل�ساركة املُمّيزة، قال ال�سيد خالد ال�سربا�سي، املدير العام لفندق 
متميزة  وبخربة  نوعه،  من  فريد  ثقايف  ب��اإرث  فرن�سا  "تتمتع  ليوا:  تالل 
يف جمال ال�سيافة، كان لها اأثر كبري على العديد من الفنادق يف خمتلف 
�سيوفنا  وم�ساركة  امل��رم��وق��ة،  املنا�سبة  ه��ذه  دع��م  وي�سرنا  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء 

مدر�سة حوريات �لبحر تعود جمددً� �إىل يا�س ووتروورلد
اأع��ل��ن��ت ي��ا���ض ووت���روورل���د، مدينة 
الألعاب املائية الرائدة يف املنطقة، 
عن عودة "مدر�سة حوريات البحر" 
مع جمموعة من احل�س�ض املمتعة 
مثل  ال�سباحة  فن  ال�سغار  لتعليم 
اأ�سبوع  كل  وذل��ك  البحر،  حوريات 

لغاية 29 �سبتمرب. 
حوريات  "مدر�سة  اإط������الق  ومت 
اأبريل  �سهر  يف  م��رة  البحر" لأول 
لالأطفال  اأت���اح���ت  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي، 
لتعّلم  م�������س���ب���وق���ة  غ����ري  ف���ر����س���ًة 
اأ�سا�سيات ال�سباحة واحلركات التي 
وانطالقاً  البحر.  حوريات  تتقنها 
من التزامها باإعادة اإطالق جتارب 
ت��ق��دم يا�ض   ، امل��ف�����س��ل��ة  ال�����س��ي��وف 
ال�سباحة  ح�����س�����ض  ووت�����روورل�����د 
م���ن حوريات  ف���ري���ق  م���ع  جم�����دداً 
اأجواٍء  وو�سط  املحرتفات.  البحر 
املبتدئون  �سيتعلم  ب��امل��رح،  حافلة 

اأ����س���رار ال�����س��ب��اح��ة حت��ت امل����اء مثل 
املف�سلة،  الأ�سطورية  خملوقاتهم 
يف ح���ني ���س��ي��ت��م��ك��ن امل�����س��ارك��ون يف 
ح�����س�����ض ال�����س��ب��اح��ة ال�����س��اب��ق��ة من 
تطوير مهاراتهم يف ال�سباحة حتت 

املاء با�ستخدام ذيل احلورية. 
بيانكا  ق���ال���ت  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 

�������س������ام������وت، م������دي������ر ع���������ام ي����ا�����ض 
يا�ض  "حتر�ض  ووت��������روورل��������د: 
التجارب  توفري  على  ووت��روورل��د 
وجوه  على  البت�سامة  تر�سم  التي 
النجاح  م���ن  وان���ط���الق���اً  زواره�������ا. 
التي  الإيجابية  والأ���س��داء  الكبري 
ح��ق��ق��ت��ه��ا ح�����س�����ض ال�����س��ب��اح��ة يف 

ي�سرنا  البحر‘،  حوريات  ’مدر�سة 
ع��ودة تلك احل�س�ض  نعلن عن  اأن 
جمدداً. ونحن نتطلع اىل حتقيق 
اأحالم املزيد من ال�سغار بال�سباحة 
البحر." و�ستجري  ح��وري��ات  مثل 
الأ�سبوع،  م�����دار  ع��ل��ى  احل�����س�����ض 
حيث ميكن لالأطفال الختيار بني 
احل�س�ض خالل اأيام الأ�سبوع اأو يف 
العطلة الأ�سبوعية، بالإ�سافة اإىل 
وح�س�ض  ال�سيدات،  ليلة  ح�س�ض 
واأمهاتهم.  لالأطفال  واأنا"  "اأمي 
يبلغون  ممن  الأط��ف��ال  و�سيحظى 
ال� 6 �سنوات فما فوق ب�ساعة كاملة 
ال�سباحة  وتعّلم  واملتعة  امل��رح  م��ن 
البحر.  ح���وري���ة  ذي���ل  ب��ا���س��ت��خ��دام 
البحر  اأذي�����ال ح���وري���ات  وت��ت��واف��ر 
ح�سة  خ��الل  جم��ان��اً  لالإ�ستخدام 
ملن  ���س��راوؤه��ا  ميكن  كما  ال�سباحة، 

يرغب بالحتفاظ بها كتذكار. 

�سركة نريفانا تطلق بر�مج تدريبية لكرة �لقدم يف مان�س�سرت 
لل�سفر  ن���ريف���ان���ا  ���س��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
باقتني  اط����الق����ه����ا  وال�������س���ي���اح���ة 
بالتعاون  مم���ي���زت���ني،  ���س��ي��ف��ي��ت��ني 
القدم،  ل��ك��رة  �سيتي  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع 
مدينة مان�س�سرت - اململكة املتحدة، 
لالأطفال من عمر 9 �سنوات وحتى 

�سنة.  17
هذه  اأن  الإدارة  اأو����س���ح���ت  وق����د 
امل�ساركني  مت��ن��ح  امل��م��ي��زة  ال��ب��اق��ات 
م���ن ك��اف��ة اأن���ح���اء دول����ة الإم�����ارات 
لتعلم  الفر�سة  امل��ت��ح��دة  العربية 
ف��ن��ون ه���ذه ال��ري��ا���س��ة ال��ع��امل��ي��ة، يف 
الربيطانية  م��ان�����س�����س��رت  م��دي��ن��ة 
ال��ت��ي ت��ع��د عا�سمة ك���رة ال��ق��دم يف 
اإ�سراف طاقم  وذلك حتت  العامل، 
م����ن امل�����درب�����ني امل����ح����رتف����ني. كما 
دورة  على  الأوىل  ال��ب��اق��ة  ت�ستمل 
الإجنليزية  ال��ل��غ��ة  بتعلم  خ��ا���س��ة 
يف م��وط��ن��ه��ا ع��ل��ى ي���د ط���اق���م من 
عمر  ق��ال  و  املخت�سني.  املدر�سني 
العلي الرئي�ض التنفيذي للم�ساريع 
نريفانا  �سركة  ل��دى  والت�����س��الت 
بهذا  م��ع��ل��ًق��ا  وال�����س��ي��اح��ة،  لل�سفر 
ال�سدد: " تعرف مدينة مان�س�سرت 
ب��ك��ون��ه��ا ع��ا���س��م��ة ك���رة ال���ق���دم بال 

منازع، اإذ انها موطن اأ�سهر نوادي 
مان�س�سرت  وم���ن���ه���ا،  ال����ق����دم  ك�����رة 
نريفانا  ���س��رك��ة  يف  ون��ح��ن  �سيتي. 
بالفخر  ن�سعر  وال�سياحة  لل�سفر 

والفتيات  الفتيان  ملنح  واحلما�سة 
نوعها  من  الفريدة  الفر�سة  هذه 
واللعب  الكروية  مهارتهم  لتنمية 

برفقة اأف�سل لعبي العامل". 

لإثراء  برناجماً  للحيوانات  الإم���ارات  حديقة  اأطلقت 
احليوانية،  اململكة  عجائب  ح��ول  الأط��ف��ال  معلومات 
الأليفة  حيواناتهم  ب�سحة  العناية  ط��رق  وتعليمهم 
ال�سيفي باحلديقة  املخيم  وذلك خالل م�ساركتهم يف 
يف منطقة الباهية يف ابوظبي. واو�سحت اإدارة احلديقة 
باأن هذا الربنامج مينح الأطفال جتربة غنية، متكنهم 
من التعامل مع احليوانات عن قرب، ل �سيما تلك التي 
ت�سارك الب�سر ال�سكن.  حيث يتعلم من خالله الأطفال 
احليوانات  مالكي  بها  يتحلى  اأن  يجب  التي  ال�سفات 
لكت�ساب  الفر�سة  مينحهم  بينما  امل�سوؤولني،  الأليفة 

املزيد من املعلومات عن احليوانات التي متتلك اأربعة 
اأطراف، بال�سكل الذي ي�سمن ح�سول هذه احليوانات 
على بيئة عي�ض اأف�سل واأكر اأمًنا و�سعادة.  ويف معر�ض 
نعيمة  ال�سيدة  قالت  اجل��دي��د،  الربنامج  عن  حديثها 
وحديقة  منتجع  ل���دى  الت�سويق  م��دي��رة  امل��ح��م��ودي، 
رائعة  اأوق��اًت��ا  " من�سي جميعنا  للحيوانات:  الإم���ارات 
يف منح الأطفال املزيد املعلومات املتعلقة باحليوانات. 
اإك�ساب  التعليمي، من  اأن ميكننا هذا الربنامج  وناأمل 
الأطفال العادات ال�سحيحة فيما يتعلق بكيفية العناية 

بحيواناتهم الأليفة يف منازلهم". 

حديقة �لإمار�ت للحيو�نات تطلق برناجمًا لتعليم 
�لأطفال  كيفية �لعناية باحليو�نات �لأليفة 

اأقامت �سركة اجلزيرة الدولية لل�سيافة فعالية تهدف اإىل بناء 
بجزيرة  م��ول  يا�ض  يف  للرماية  ت�سليح  ن��ادي  ل��دى  الفريق،  روح 
يا�ض يف اأبوظبي، ركزت خاللها على تنمية مهارات التوا�سل بني 
اأع�ساء الفريق من خالل متارين الرماية املختلفة التي يوفرها 
املرح  رائعة جتمع ما بني  اأوق��ات  امل�ساركون  اأم�سى  النادي. وقد 

والت�سلية والتحدي والإثارة. 
حيث يقدم نادي ت�سليح للرماية العديد من الربامج والأن�سطة 
التوا�سل  �سبل  وتنمية  العالقات  بناء  اإىل  تهدف  التي  املبتكرة 
اأدائهم  تعزيز  يف  ي�ساهم  ال��ذي  الأم���ر  املوظفني،  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
ال�سنة  وخ���الل  ج��دي��دة.  م�ستويات  اإىل  ب��ه  والرت��ق��اء  الوظيفي 

املا�سية، اأطلق نادي ت�سليح للرماية عدة برامج جديدة من �ساأنها 
ومهارات  اجلماعي  العمل  روح  تعزيز  على  ال�سركات  م�ساعدة 

القيادة لدى موظفيها. 
ن���ادي ت�سليح  ال��ه��ا���س��م��ي، م��دي��ر ف���رع  اأو���س��ح ال�سيد اأمي���ن  وق���د 
يتم  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  املفاهيم  م��ن  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  اأن  للرماية، 
قد  الأح��ي��ان  بع�ض  ويف  العمل،  بيئة  �سمن  با�ستمرار  ت��داول��ه��ا 
لتحفيز  امل��األ��وف  ع��ن  اخل��ارج��ة  الأن�سطة  بع�ض  الأم���ر  يتطلب 
الأفكار الريادية واملبادرات املتجددة �سمن فريق العمل؛ وهذا هو 
ما توفره الربامج اخلا�سة بال�سركات التي يقدمها نادي ت�سليح 

للرماية. 

فريق �جلزيرة �لدولية لل�سيافة ميار�س �لرماية بنادي »ت�سليح«   

منتجع �أتالنت�س �لنخلة يحتفل بالذكرى �لثالثني 
لأ�سبوع �لقر�س بتقدمي عرو�س خا�سة

جمموعة  على  خا�سة  عرو�ض  حزمة  عن  النخلة  اأتالنت�ض  منتجع  اأعلن 
خمتارة من الأن�سطة والفعاليات اخلا�سة باأ�سماك القر�ض وذلك احتفاًل 
بالذكرى الثالثني ل�"اأ�سبوع القر�ض" والذي تنظمه قناة دي�سكفري خالل 
املنتجع من  و�سيتمكن �سيوف  احل��ايل.  يوليو  22 وحتى28  الفرتة من 
املواطنني واملقيمني حتدي حرارة ال�سيف، وال�ستمتاع بتجربة خا�سة يف 
كائن   65،000 اأكر من  على  يحتوي  الذي  الأمبا�سادور لغون  حو�ض 
اأن  املياه  عن  بعيدة  جت��ارب  يف�سلون  الذين  اأول��ئ��ك  وبا�ستطاعة  ب��ح��ري.  
من  خ�سي�ساً  �سممت  التي  املتنوعة  الن�ساطات  من  مبجموعة  ي�ستمتعوا 
"احلجرات املفقودة". كما اأن الفر�سة متاحة  قبل فريق العمل يف حو�ض 
لالأطفال للفوز بجوائز متعددة من خالل فعالية "نوع �سمكة القر�ض" من 
ال�ساعة 11 �سباحاً وحتى 5 م�ساًء وذلك عرب معرفة اأنواع اأ�سماك القر�ض 

املتواجدة يف ال�"اأمبا�سادور لغون. 

خميم ج�ست بالي  �ل�سيفّي و عامل مده�س  
ينظمان �أن�سطة �سيفية م�سلية ومفيدة لالأطفال  

تعاونت "ج�ست بالي"، الأكادميية الريا�سية التي تنّظم املخيمات ال�سيفية 
الريا�سية لالأطفال مع "عامل مده�ض" هذا ال�سيف من اأجل توفري اأف�سل 
العرو�ض للعائالت لتمكينها من ق�ساء اأمتع الأوقات خالل زيارتها لهذه 

الوجهة املميزة.
بالي"  "ج�ست  خمّيم  يف  وامل�ساركني  امل�سّجلني  الأط��ف��ال  يتمّكن  ف�سوف 
ال�سيفّي املتعّدد الريا�سات والذي يقام يف عامل دبي للريا�سة مبركز دبي 
التجاري العاملي من الدخول جماناً اإىل "عامل مده�ض" وذلك خالل الأيام 
والتي  املمتعة  الريا�سية  الأن�سطة  وممار�سة  اخلمي�ض،  حتى  الأح��د  من 

ت�سمل "الرتامبولني"، وت�سّلق احلبال، ولعبة الت�سّلق لل�سغار وغريها. 

�ملخيم �ل�سيفي لالأطفال يف ق�سر �لإمار�ت  
يت�سمن �أن�سطة ريا�سية وثقافية وترفيهية 
من  العديد  الإمارات"،  "ق�سر  بفندق  ال�سيفي  الأطفال  خمّيم  يت�سمن   

الأن�سطة  الريا�سية والثقافية والرتفيهية.
الأطفال  عن  للرتفيه  يهدف  املخيم  ه��ذا  ان  الم���ارات  ق�سر  ادارة  وقالت 
خالل اأ�سهر ال�سيف احلاّرة، وحتفيزهم على زيادة ن�ساطهم البدين بعيداً 

عن �سا�سات التلفاز واأجهزة التكنولوجيا الأخرى.
و�سع  ومت  جيم" ال�سحي  "هادين�ض  ن��ادي  بالتعاون   ، املخّيم  ه��ذا  وي��ق��ام 
برنامج عرو�ض ريا�سية ،مرن ومتخ�س�ض بالكامل لتتمّكن العائالت من  

اختيار الأوقات والأيام التي يرغبون يف م�ساركة اأطفالهم خاللها. 



�سمحت له مت�سوقة بتجاوزها فربح 1.4 مليون دولر
مليون   1.4( اإ�سرتليني  جنيه  مليون  مببلغ  بريطاين  رج��ل  ف��از 
دولر(، بعد اأن �سمحت له مت�سوقة يف املتجر بتجاوزها يف طابور 

الدفع، ومهدت له الطريق ل�سراء تذكرة اليان�سيب الرابحة.
وك����ان اأرون وال�����س��و ي��ق��ف يف ال���ط���اب���ور، ع��ن��دم��ا لح��ظ��ت اإح���دى 
املت�سوقات اأنه يف عجلة من اأمره، ف�سمحت له باأخذ دورها، ومتكن 
يف  اإ�سرتليني  جنيه  مليون  بربح  تخوله  التي  التذكرة  �سراء  من 

اللحظة الأخرية.
قد  "كنت  الإخ��ب��اري��ة:  �سي  بي  بي  ل�سبكة  وال�سو يف حديث  وق��ال 
ح�سلت على تذكرة جمانية من ال�سحب ال�سابق، وكنت اأعرف اأنني 

على بعد دقائق من نهاية ال�سحب".
واأ�ساف: "دخلت اإىل متجر قريب، وكنت اأنا و�سيدة اأخرى يف نف�ض 
الطابور، واأ�سرت على اأن تعطيني دورها، بعد اأن لحظت اأنني يف 

عجلة من اأمري".
امل��راأة له بتجاوزها يف الطابور، منحه  اأن �سماح هذه  واأك��د وال�سو 
الفر�سة بالفوز باجلائزة، وكان ميكن اأن يف�سل يف دخول ال�سحب 
لول ذلك. ويخطط وال�سو الآن لإمتام حفل زفافه من خطيبته 

�سريي هول، ف�ساًل عن �سراء منزل و�سيارة.

�أجرب �أمه على �أكل �لع�سب
مت  رج��ل  م��ع  حتقق  ال�سينية  ال�سرطة  اأن  حملية  تقارير  اأف���ادت 
ما  وفق  الع�سب،  تناول  على  امل�سنة  اأم��ه  وهو يجرب  عليه  القب�ض 

اأظهره فيديو، ن�سرته �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
ويظهر املقطع الرجل، املنحدر من قرية يف مقاطعة هونان، وهو 

يدخل الع�سب يف فم والدته غ�سبا عنها ويرغمها على بلعه.
وقالت "ديلي ميل" اإن ما دفع الرجل للقيام بهذا الت�سرف امل�سني 
اإدخال  ي��ح��اول  م��ع زوج��ت��ه، مم��ا جعله  وال��دت��ه تخا�سمت  اأن  ه��و 

الع�سب يف فمها حتى ت�سمت وتتوقف عن اجلدال.
التي  امل�سنة،  امل��راأة  اأن  ال�سينيني  املرا�سلني  واأخ��رب م�سوؤول قروي 
تبلغ من العمر 80 �سنة، رمبا تعاين من مر�ض الزهامير، م�سريا 
اإىل اأن ولدها يتجاوز عمرها 50 عاما. وكتب الرجل خطاب اعتذار 

علني للتعبري عن ندمه على ت�سرفه غري الأخالقي.

ن�سر ينق�س على طفلة 
عدة  م��واق��ع  ت��ن��اق��ل��ت��ه  م�����س��ور  ت�سجيل  اأظ��ه��ر  م��ري��ع،  م�سهد  يف 
للتوا�سل الجتماعي، ن�سراً �سخماً وهو ينق�ض على طفلة �سغرية 

يف حماولة منه لختطافها.
اجلنوبي"  "ال�ساطئ  مهرجان  فعاليات  اأث��ن��اء  احل��ادث  وق��ع  وق��د 
خالل  قرغيز�ستان،  كول" يف  "غي�سيك  بحرية  ح��ول  اأقيم  ال��ذي 

ا�ستعرا�ض ل�سيد الن�سور من على �سهوة اخليل.
ف��خ��الل امل���ه���رج���ان، مت اإط�����الق اأح����د ال��ن�����س��ور ال�����س��خ��م��ة ليقوم 
مبطاردة فري�سته، غري اأن الن�سر غري اجتاهه وقام مبطاردة طفلة 
وب��داأ بتوجيه  انق�ض عليها  الثامنة من عمرها، حيث  مل تتجاوز 
اأن يتمكن الن�سر من اختطاف  ال�سربات لرقبتها مبنقاره. وقبل 
امل�سكية،  للطفلة  العون  يد  ملد  املكان  املتواجدون يف  الطفلة، هرع 

وتخلي�سها من بني خمالبه.
ول�سوء احلظ، اأ�سيبت الطفلة بجروح عميقة يف ظهرها ورقبتها، 
ونقلت اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج الالزم. يذكر اأن �سيد الن�سور 
يف  رائجة  هواية  يعترب  اخليل،  ظهر  على  من  القو�ض  با�ستخدام 

قرغيز�ستان، وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�سر تعلن عن ك�سف �أثري نادر
اكت�سف علماء اآثار يف م�سر اأقدم ور�سة لت�سنيع الفخار جنوبي م�سر، وتعود اإىل اأكر من 4 اآلف عام، . وقال بيان 
لوزارة الآثار اإن الور�سة تقع بالقرب من نهر النيل يف حمافظة اأ�سوان جنوبي م�سر. واأ�ساف اأن الور�سة، وهي اأقدم 

ور�سة فخار يف الدولة القدمية، تنتمي اإىل الأ�سرة الرابعة التي متتد من عام 2613 اإىل 2494 قبل امليالد.
وتعرف الدولة القدمية اأي�سا بالع�سر الذي ازدهر فيه بناء الأهرام.

وقد عر الأثريون داخل الور�سة على عجلة قدمية لت�سنيع الفخار م�سنوعة من قر�ض دوار من احلجر اجلريي 
وقاعدة جوفاء.

وقال اأمني عام املجل�ض الأعلى لالآثار م�سطفى الوزيري اإن هذا الكت�ساف "نادر" ويك�سف املزيد عن تطور �سناعة 
الفخار واحلياة اليومية للم�سريني القدماء خالل تلك الفرتة من التاريخ.

ويف يوم اخلمي�ض اأي�سا، فتح علماء الآثار تابوتا كبريا من الغرانيت اأ�سود اللون يعود تاريخه اإىل ما قبل 2000 عام 
يف مدينة الإ�سكندرية ال�ساحلية.

واأثار هذا الكت�ساف، الذي اأعلن عنه يف وقت �سابق من هذا ال�سهر، تكهنات يف و�سائل الإعالم املحلية والدولية حول 
حمتوياته. اإل اأن الوزيري قال لل�سحفيني اإنه مل يتم العثور اإل على بقايا هياكل عظمية ومياه �سرف �سحي يف 
التابوت، مما اأدى اإىل ا�ستبعاد التكهنات باأنه ينتمي اإىل حاكم قدمي. وتبذل م�سر ق�سارى جهدها لإحياء �سناعة 

ال�سياحة احليوية التي ما زالت تعاين من ال�سطرابات ال�سيا�سية التي اأعقبت الثورة ال�سعبية يف عام 2011.
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بعلبك تتذكر �أم كلثوم يف �فتتاح مهرجاناتها �لدولية 
الأثرية  بعلبك  قلعة  يف  لها  ظهور  اآخ��ر  على  عاما  واأرب��ع��ني  ثمانية  بعد 
على  باخو�ض  معبد  كلثوم  اأم  الراحلة  الفنانة  طيف  اعتلى  لبنان،  ب�سرق 
مدارج بعلبك حيث ارتفعت �سورها عاليا مع �سال مع�سمها الدائم لتعلن 
اإدارة  اخ��ت��ارت  ال��ع��ام.  ه��ذا  الدولية  بعلبك  ملهرجانات  الر�سمي  الن��ط��الق 
بقيت  فنانة  روح  اإىل  حتية  بتوجيه  اجلديد  مو�سمها  تفتتح  اأن  املهرجان 
1966 و1968  ذكراها واأحيت حفالت ل تن�سى على مدارج بعلبك اأعوام 
و1970. وعلى اأدراج معبد باخو�ض الأثري انطلق �سوت كل من املطربتني 
امل�سريتني مروة ناجي ومي فاروق لي�ستح�سر الزمن الذهبي للمهرجانات 
يف ثمرة تعاون م�سري لبناين مع الأورك�سرتا الوطنية اللبنانية للمو�سيقى 
ال�سرق عربية بقيادة امل�سري ه�سام جرب. وبثوب ذهبي اأطلت مروة ناجي 
ت�سبقها مو�سيقى اأغنية )األف ليلة وليلة( والتي كان اجلمهور يردد معها 
)�سرية  اأغنية  م��ع  ناجي  م��روة  ووا�سلت  قلب.  ظهر  ع��ن  حفظها  ع��ب��ارات 
ت قلبي معاك( كانت حما�سة اجلمهور  اأغنية )ح��ريَّ اأدائها  احل��ب(، ولدى 
بالغة حتى اأنه ت�سابق مع املطربة ال�سابة على عبارات "بدي ا�سكي لك من 
بجملة  املطربة  ب��داأت  وكلما  روحي"،  وب��ني  بيني  حبي" و"خا�سمتك  ن��ار 
ا�ستكملها اجلمهور. ويف ال�سق الثاين من احلفل، اأطلت الفنانة مي فاروق 
بثوب اأحمر مذهب لتغني )اأمل حياتي( و)اأغدا األقاك( لتختتم مع رائعة 

)اإنت عمري( من تلحني حممد عبد الوهاب.

بريوت تقتب�س �سعاع »كان« عرب »�أ�سبوع �لنقاد« 
بعد نحو �سهرين من انق�ساء دورته احلادية وال�سبعني، ي�سل �سعاع مهرجان 
كان ال�سينمائي الدويل اإىل لبنان من خالل )اأ�سبوع النقاد - مهرجان كان( 

الذي ينطلق بعد غد الثنني يف العا�سة بريوت.
ال�سينمائية  املواهب  اكت�ساف  اإىل  انطالقته  منذ  النقاد(  )اأ�سبوع  يهدف 
ال�ساعدة عرب ت�سليط ال�سوء على اأول اأو ثاين فيلم طويل ملخرجني من 

كافة اأنحاء العامل بح�سب امل�سوؤولة الإعالمية زينة �سفري.
وتقدم هذه الدورة 10 اأفالم طويلة و13 فيلما ق�سريا من فرن�سا وبلجيكا 
وت�سيلي  اجلنوبية  وكوريا  واليونان  والربتغال  املتحدة  والوليات  والهند 

و�سوي�سرا وفنلندا واجلزائر ورو�سيا واملجر وبولندا واأي�سلندا.
ويح�سر عرو�ض الأفالم يف بريوت املدير العام لربنامج اأ�سبوع النقاد رميي 
بونوم. وتنظم احلدث ال�سينمائي جمعية مرتوبولي�ض بالتعاون مع املعهد 
الفرن�سي يف لبنان يف الفرتة من 23 يوليو متوز اإىل الثاين من اأغ�سط�ض 
"عرب ا�ست�سافتها لأ�سبوع النقاد ت�سارك  اآب. وقالت زينة �سفري لرويرتز 
جمعية مرتوبولي�ض واملعهد الفرن�سي يف لبنان يف اكت�ساف وت�سليط ال�سوء 
احلدث  اأن  واأ�سافت  العامل".  اأن��ح��اء  كل  من  ال�ساعدين  املخرجني  على 
جيوم  اإخ���راج  م��ن  باتيليه(  )ن��و  الفرن�سي  بالفيلم  الث��ن��ني  ي��وم  �سينطلق 

نا�سا تن�سر �سور� 
مذهلة للقمر �لغام�س

الأمريكية  الف�ساء  وك��ال��ة  ن�سرت 
لواحد  ت��ق��ري��ب��ي��ة  ����س���ورا  "نا�سا"، 
م��ن اأك���رب اأق��م��ار ك��وك��ب زح���ل، بناء 
"كا�سيني"  م�سبار  ر���س��ده  م��ا  على 
"نا�سا"  وع��ر���س��ت  ���س��ن��وات.  ط��ي��ل��ة 
على  "تيتان" اعتمادا  القمر  �سور 
 13 "كا�سيني" يف  امل�سبار  ما قدمه 
عاما من الر�سد قبل اأن ينتهي يف 
علماء  ويجد   .2017 �سنة  الف�ساء 
الفلك �سعوبة كبرية يف ك�سف املزيد 
عن تيتان بالنظر اإىل �ُسمك الغالف 
ب��ه، وف��ق م��ا نقلت  اجل���وي املحيط 
�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية. 
ر�سده  م��ا  على  الباحثون  واعتمد 
امل�سبار بالأ�سعة حتت احلمراء من 
زواي�����ا خم��ت��ل��ف��ة، ث���م ح���ول���وا م���ا مت 
اإىل �سور تقريبية.  احل�سول عليه 
واأظهرت ال�سور التي مت احل�سول 
لأمطار  اآث����ارا  ���س��ن��وات  م��ن��ذ  عليها 
واأنهار على �سطح تيتان، ف�سال عن 

كثبان رملية.

�سور مذهلة من د�خل 
طائرة بوتني �خلا�سة

ميتلك الرئي�ض الرو�سي فالدميري 
خا�سة  رئا�سية  ط��ائ��رات   4 بوتني 
IL-" ب��ه، مب��ا فيها ط��ائ��رة جيت 
�سعرها  البالغ   "300PU-96
اأمريكي،  دولر  م��ل��ي��ون   500
واأقل  خ��ا���ض  ب��ط��الء  تت�سم  وال��ت��ي 
و���س��وح��اً وروؤي�����ة لأج���ه���زة ال����رادار 
الت�سالت  واأن���ظ���م���ة  امل���ت���ق���دم���ة 

املتطورة.

رجل يقفز من �سرفة 
�لربملان

املا�سي داخل  اأثار رجل بلبلة كبرية، اخلمي�ض 
منح  جل�سة  مع  تزامنا  الأردين،  ال��ربمل��ان  قبة 

الثقة حلكومة عمر الرزاز اجلديدة.
ووف����ق م��ا اأظ��ه��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و، ان��ت�����س��ر على 
يتلو  ال��رزاز  كان  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
كلمته اأمام النواب، قبل اأن ي�سعد مواطن اإىل 
�سرفة ويثري حالة من القلق. ومل يعرف ماذا 

كان يحاول الرجل اأن يقوم به.
وطلب املواطن لقاء رئي�ض الوزراء، وهو الأمر 
ال��ذي واف��ق عليه ال��رزاز يف احل��ال، حيث ترك 

املن�سة وتوجه نحوه للحديث معه.
واإنزاله  الأو�ساع  لتهدئة  الأمن  اأف��راد  وتدخل 
من املكان الذي �سعد اإليه، اإل اأنه قرر يف نهاية 

املطاف اأن يقفز اأر�سا، دون اأن ي�ساب باأذى.
وكانت حكومة الرزاز ح�سلت على موافقة 79 

نائبا يف الربملان املكون من 130 نائبا.

كلب يحمي �ساحبته من �أ�سد 
تناقلت مواقع التوا�سل الجتماعي مقطع فيديو طريف، 
يظهر فيه كلب �سجاع، وهو يحاول ا�ستعرا�ض ع�سالته 

بحماية �ساحبته من اأ�سد مفرت�ض يف حديقة احليوان.
وعلى الرغم من وجود فا�سل زجاجي، مينع الأ�سد من 
اأن كلبها الويف، ت�سدى للحيوان  اإل  الو�سول اإىل امل��راأة، 
بح�سب  مواجهته،  يف  كبرية  �سجاعة  واأظ��ه��ر  املفرت�ض، 
�سحيفة ديلي ميل الربيطانية. وما اإن وقعت عينا الكلب 
اإي��اه من القرتاب،  ينبح حم��ذراً  راح  الأ���س��د، حتى  على 
لكن احليوان املفرت�ض قبل التحدي، وحاول اأن ي�سل اإىل 
الكلب من وراء الزجاج دون جدوي. ويبدو اأن الكلب كان 
اآمن خلف الزجاج، واإل ملا جتراأ على  اأنه يف مكان  يدرك 

مواجهة واحد من اأ�سر�ض حيوانات الغابة.

تعرث على هاتفها بعد �أن �أ�سقطته من �لطائرة
وتوقف عن  يدك  املحمول من  هاتفك  و�سقط  �سبق  هل 
الإح��ب��اط، لكن  يبعث على  اأم��ر  ه��ذا  اأن  �سك  العمل؟ ل 
هاتفها  لتجد  للغاية،  حمظوظة  كانت  اأمريكية  ام���راأة 
لأي  يتعر�ض  اأن  دون  وبحالة جيدة  يعمل  ي��زال  ل  وه��و 

خد�ض، بعد اأن اأ�سقطته من الطائرة.
الأمريكية،  اأي��وا  ولي��ة  من  نابرهو�ض  �سارفيندر  وكانت 
وراحت  قدمية،  طائرة  منت  على  ترفيهية  برحلة  تقوم 
تلتقط ال�سور من مقعدها، عندما هبت الرياح، وانتزعت 
الهاتف من يدها، واأخربها الطيار اأنها لن ترى هاتفها 

مرة اأخرى، بعد اأن �سقط من ارتفاع 1000 قدم.
تطبيق  بت�سغيل  نابرهو�ض  قامت  الطائرة،  هبوط  وبعد 
"فايند ماي اآيفون"، وف�سلت يف البداية يف التقاط اإ�سارة 
هاتف  ل�سراء  اخل��روج  و�سك  على  كانت  وبينما  الهاتف، 
املفقود،  هاتفها  م��وق��ع  بتحديد  التطبيق  ب���داأ  ج��دي��د، 
نابرهو�ض  ومتكنت  اإن�سايدر.  بيزن�ض  �سحيفة  بح�سب 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى هاتفها ع��ل��ى رقعة  امل��ط��اف، م��ن  ن��ه��اي��ة  يف 
من الأع�ساب يف منطقة �سكنية، واملثري للده�سة، اأنه مل 

يتعر�ض لأي خد�ض، وكان يعمل ب�سكل جيد.

مقتل بطل �أوملبي يف حادثة �سرقة مر�يا
حماولته  اإث��ر  كازاخ�ستان،  يف  م�سرعه  اأوملبي  بطل  لقي 
اإيقاف ل�سني كانا ي�سرقان مرايا �سيارته، وفق ما نقلت 

�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
عاما وهو بطل   25 العمر  البالغ من  ديني�ض تني  وُقتل 
عاملي يف التزلج، مبنطقة اأملاتي جنوبي كازاخ�ستان، طعنا 

وفق ما ذكرت ال�سرطة املحلية.
بامليدالية  يفوز  كازاخ�ستان  من  ريا�سي  اأول  تني  وك��ان 
الذهبية يف دورة الألعاب الأوملبية ب�سوت�سي الرو�سية �سنة 

.2014
وحظي الريا�سي الراحل بحفاوة بالغة يف كوريا اجلنوبية 
ال�ستوية  الأل��ع��اب  العام احل��ايل حني ح�سر دورة  خ��الل 

ببيونغت�سانغ نظرا اإىل اأ�سوله الكورية.
كان  اأن��ه  كما  القت�ساد،  علم  درا�سته يف  يتابع  وك��ان تني 
وفق  ال�سينمائية  الكتابة  يف  جت��رب��ة  خ��و���ض  اإىل  يطمح 
الثقافة  ووزي��ر  ونعى  الربيطانية.  ال�سحيفة  نقلت  ما 
والريا�سة يف كازاخ�ستان، اأري�ستانبك كوليباييف، البطل 

الراحل وو�سفه باخل�سارة التي ل تعو�ض. الألعاب النارية ت�سيء �سماء العا�سمة اللبنانية مبنا�سبة افتتاح مهرجان ال�سيف فوق خليج جونيه، �سمال بريوت. )ا ف ب(

خملوقات ما قبل 
�لتاريخ يف كهف بالقرم

يدر�ض علماء يف �سبه جزيرة القرم 
احليوانات  ع��ظ��ام  م���ن  جم��م��وع��ة 
اإىل  يرجع عمرها  التي  املحفوظة 
اكت�سف  اأن  بعد  ع��ام  مليون  ن�سف 
ع���م���ال ك��ه��ف��ا م���رتام���ي الأط�����راف 
حتت الأر����ض خ��الل اأع��م��ال اإن�ساء 

طريق لل�سيارات.
الطريق  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  وت����وق����ف 
ب�سكل موؤقت بينما يدر�ض العلماء 
يت�سمن  ال���ذي  الكهف  حم��ت��وي��ات 
وحيوانات  ال��ق��رن  لوحيد  عظاما 

ت�سبه الأفيال و�سباع.
من  �ستارت�سيف  دمي��رتي  وو���س��ف 
جلامعة  التابع  احليوانات  متحف 
بالن�سبة  ب��اأن��ه فريد  امل��وق��ع  ال��ق��رم 
للقرم، وقال اإنه ل يوجد له مثيل 

يف رو�سيا كذلك.
وذكر اأن املنطقة كانت تعي�ض فيها 
متنوعة  جمموعة  الوقت  ذل��ك  يف 
املا�ستودون  م��ث��ل  احل��ي��وان��ات  م��ن 
اأ���س��الف الفيل وال��ذي يتميز  اأح��د 

ب�سعره الأ�سعث واأنيابه املقو�سة.
ك��ان، كما نعتقد، عرينا  "لو  وق��ال 
اأف�����س��ل مكان  ل��ل�����س��ب��اع ف�����س��ي��ك��ون 

كبري وحمفوظ من نوعه".
اآث���ار  اأن ال��ع��ظ��ام حت��م��ل  واأ����س���اف 
اأ����س���ن���ان ع��ل��ي��ه��ا مم����ا ي���وح���ي ب����اأن 
حيوانات مفرت�سة حملت طرائدها 
مل  قبوا  "راأينا  وق��ال  الكهف.  اإىل 
مُي�س�ض تقريبا حيث كانت تتغذى 
اأمل  وهناك  املفرت�سة.  احليوانات 
اآثار ب�سرية  اأن نعر على  اأي�سا يف 

هناك اأي�سا".

ركاب طائرة يتربعون لتالميذ فقر�ء 
امل�سافرين  ف��ع��ل  ب���ردة  اأم��ري��ك��ي��ة  معلمة  ف��وج��ئ��ت 
عندما  ت�ستقلها،  كانت  التي  ال��ط��ائ��رة  م��نت  على 
�سوء  ع��ن  امل��ق��ع��د،  يف  ج��اره��ا  م��ع  حديثها  �سمعوا 
حال تالميذها الفقراء، وانهالت عليها التربعات 

خالل الرحلة بعد اأن تاأثروا بحديثها.
وكانت كيمربيل بريموديز، وهي مدر�سة يف اإحدى 
�سيكاغو، يف رحلة لزيارة والديها بولية  مدار�ض 
فلوريدا يف الأ�سبوع املا�سي، عندما �ساألها الرجل 
الذي يجل�ض اإىل جانبها عن عملها، فاأخربته اأنها 
التالميذ  بع�ض  ح��ال  �سوء  عن  وحتدثت  معلمة، 
الذين يعي�ض بع�سهم بال ماأوى، وجميعهم جاوؤوا 

من اأ�سر فقرية.
حتدياً  الأك��ر  اجل��زء  عن  الرجل  �ساألها  وعندما 
على  ���س��دي��د  ب��ح��زن  ت�سعر  اإن��ه��ا  ق��ال��ت  عملها،  يف 
امل��در���س��ة جائعني،  اإىل  ي���اأت���ون  ال��ذي��ن  ال��ت��الم��ي��ذ 
ويروون لها كيف يعمل ذووهم بجد، ويكافحون يف 

�سبيل تاأمني احلاجات الأ�سا�سية لأ�سرهم.
ورد الرجل اإن ال�سركة التي يعمل فيها تتربع عادة 

ملثل هذه املدار�ض، فاأجابته اأن مدر�ستها امل�ستاأجرة 
���س��رتح��ب مب��ث��ل ه����ذه ال���ت���ربع���ات، م�����س��ي��ف��ة اأن 
جميع املدر�سني والإداري��ني ينفقون من جيوبهم 
يحتاجونه،  م��ا  بكل  الأط��ف��ال  مل�ساعدة  اخل��ا���س��ة، 

بح�سب موقع اإن دي تي يف.
ب��ع��د حل��ظ��ات، ���س��ع��رت ك��ي��م��ربيل ب��ي��د ت��رب��ت على 
كتفها، والتفتت اإىل اخللف، لتجد رجاًل يقدم لها 
منه  م�ساهمة  دولر،   100 فئة  م��ن  نقدية  ورق��ة 
مل�ساعدة هوؤلء الأطفال املحتاجني، ليحذوا حذوه 

جمموعة من امل�سافرين الآخرين.
كانت  جاك�سونفيل  اإىل  كيمربيل  و�سلت  وعندما 
ال�سيارة،  اإىل  �سعدت  اإن  وما  بانتظارها،  والدتها 
 530 اإىل  و�سلت  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ود،  تعد  راح���ت  حتى 
دولر، لكن املفاجاأة مل تقف عند هذا احلد، فبعد 
بوك،  في�ض  يف  �سفحتها  على  ق�ستها  ن�سرت  اأن 
ح�سلت على املزيد من التربعات، و�ساهد اأ�سدقاء 
امل�ستلزمات  ب��ع�����ض  ف��اأر���س��ل��وا  امل��ن�����س��ور،  وال��دي��ه��ا 

والكتب لتالميذها.

تيلور �سويفت بطلة فيلم مقتب�س من »�لقطط« 
ذكرت مطبوعتان فنيتان اأن الختيار وقع على املغنية تيلور �سويفت للم�ساركة يف 
اأكرب  اأو )القطط( املو�سيقية، وهو ما �سيكون  فيلم ماأخوذ عن م�سرحية )كات�ض( 

دور �سينمائي تلعبه جنمة مو�سيقى البوب حتى الآن.
وقالت جملة فارايتي وجملة هوليوود ريبورتر اإن �سويفت البالغة من العمر 28 
عاما و�ساحبة اأغنية )لوك وات يو ميد مي دو( اأو )انظر ملا جعلتني اأفعله( �ست�سارك 
اأو�سكار ومقدم  يف بطولة الفيلم مع املغنية واملمثلة جنيفر هد�سون احلائزة على 

الربامج احلوارية جيم�ض كوردن واملمثل الربيطاين املخ�سرم اإيان مكيلني.
عام  لندن  يف  م��رة  لأول  وي��رب  لويد  اآن���درو  للموؤلف  )القطط(  م�سرحية  عر�ست 
1981، وهي مقتب�سة من كتاب لق�سائد تي.اإ�ض اإليوت. وعر�ست امل�سرحية مرارا يف 
اأنحاء العامل. ومل ترد �سركة وركينج تايتل فيلمز، التي �ستنتج الن�سخة ال�سينمائية 
اأول دور متثيلي يف  من امل�سرحية، على طلبات للتعقيب على النباأ. لعبت �سويفت 
)فالنتاينز  الكوميدي  الرومان�سي  الفيلم  يف  م�ساركتها  خ��الل  من   2010 ع��ام 
داي( اأو )عيد احلب(. وهي حائزة على جائزة جرامي ع�سر مرات وحقق األبومها 

)ربيوتي�سن( اأو )�سهرة( اأعلى مبيعات يف عام 2010.


