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عبداهلل بن زايد: اأكرب حتد لأهل الظالم هو النجاح
على �ملجتمع �لدويل �أن 

يتع�ون لت�أمني �ملالحة �لدولية 
•• �صوفيا -وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل اأن من يحاول خالل الوقت احلايل اأن ي�شع�شع اال�شتقرار يف 
املنطقة ال ينظر اإىل الهدف االأ�شمى واالأكرب فنحن دول ت�شتطيع اأن 
ت�شاعف من تطوير التنمية يف منطقة ال�شرق االأو�شط ولكن هناك 
اأ�شوات التخلف والتطرف ومن يريد اأن ينظر اإىل املا�شي وال يريد 
اأن ينظر اإىل امل�شتقبل .. من يريد اأن ينظر للنظرة العن�شرية ولي�س 
للنظرة االإن�شانية.. من يعتقد اأنه اأف�شل من االآخرين واأ�شمى منهم 

واأن تراثه اأرقى من تراثهم.
وقال �شموه »هذه االأنظمة الفا�شية والفكر الفا�شي من يريد تدمري 
واأ�شدقاء  بلغاريا  مثل  اأ�شدقاء  على  نعتمد  نحن  ولذلك  منطقتنا 
عدة لنا يف العامل لي�س للمواجهة امل�شلحة ولكن للمواجهة الفكرية 
لن�شر التنوير والت�شامح ون�شر النجاح .. فاأكرب حتد الأهل الظالم هو 

النجاح.. فلنعمل �شويا«.
ال���ذي ع��ق��ده �شموه م��ع معايل  امل��وؤمت��ر ال�شحفي  ج��اء ذل��ك خ��الل 
اإيكاترينا زاهاريفا نائبة رئي�س الوزراء لالإ�شالح الق�شائي ووزيرة 
اإىل  التي يقوم بها �شموه  الر�شمية  الزيارة  اإطار  خارجية بلغاريا يف 

بلغاريا.
وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان .. »اإنه مت التطرق خالل 
يف  �شواء  االأخ���رية  الفرتة  خ��الل  حدثت  التي  التطورات  اإىل  اللقاء 
التي  الهجمات  اإىل  باالإ�شافة  اأو بحر عمان  العربي  منطقة اخلليج 
احلوثية  اجلماعات  قبل  من  ال�شعودية  العربية  اململكة  على  وقعت 
املدين وما  اأبها  النفط ومطار  اأنابيب  ا�شتهداف حمطتي �شخ  عرب 

اأ�شفر عنه االأمر من اإ�شابة مدنيني«.            )التفا�شيل �س5(
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اأرفع ميدالية تقديرية لأ�سحاب الإجنازات ال�ستثنائية 
فتح ب�ب �لرت�شح مليد�لية حممد بن 

ر��شد للتميز �لعلمي بدورته� �لث�لثة 
•• دبي-وام:

اأعلن »جممع حممد بن را�شد للعلماء« فتح باب الرت�شح مليدالية حممد بن 
را�شد للتميز العلمي يف دورتها الثالثة اإحدى مبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم  حممد بن را�شد 
اأ�شحاب  من  والباحثني  للعلماء  مينح  علمي  �شرف  واأرف���ع  اهلل«  »رع��اه  دب��ي 

االإجنازات االإ�شتثنائية واالإ�شهامات العلمية الفريدة.
واأكدت معايل �شارة بنت يو�شف االأمريي وزيرة دولة م�شوؤولة عن ملف العلوم 
املتقدمة رئي�س جمل�س علماء االإمارات اأن دولة االإمارات تقدر كل جهد ي�شهم 
يف حتقيق تغيري اإيجابي يف حياة االإن�شانية واأن العلماء والباحثني هم النواة 
االأ�شا�شية الزدهار املجتمع و من خالل هذه امليدالية ن�شعى لت�شليط ال�شوء 
التي  االإم���ارات  دول��ة  يف  والباحثني  للعلماء  العلمية  االإجن���ازات  اأف�شل  على 
ت�شهم يف حتقيق التنمية امل�شتدامة وبناء االقت�شاد املعريف من خالل تقدمي 

منتجات وحلول مبتكرة قائمة على البحث العلمي . )التفا�شيل �س2(

جمل�س �لوزر�ء يعتمد �إع�دة ت�شكيل 
جمل�س �إد�رة م�شرف �لإم�ر�ت للتنمية

•• اأبوظبي -وام:

اعتمد جمل�س الوزراء اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة م�شرف االإمارات للتنمية 
وذلك يف �شوء تطوير �شري العمل يف احلكومة االحتادية و التحديث امل�شتمر 
ملجال�شه. وتف�شيال .. وافق املجل�س على اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة م�شرف 
االم��ارات للتنمية ملدة ثالث �شنوات برئا�شة معايل عبيد بن حميد الطاير 
وزير الدولة لل�شوؤون املالية وع�شوية كل من �شعادة يون�س حاجي اخلوري 

وال�شيد عبدالواحد حممد الفهيم.              )التفا�شيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

الغنو�شي وال�شب�شي.. هل انتهت اللعبة؟

رجال االإنقاذ يحاولون ا�شتخراج جثة من حتت االأنقا�س يف موقع ق�شف مبحافظة اإدلب )ا ف ب(

النائب العام ال�سوداين يعلن حماكمة الب�سري بعد اأ�سبوع

�ملجل�س �لع�شكري: حكومة ت�شريف �أعم�ل ب�ل�شود�ن خالل �أ�شبوعني

املتحدث با�شم املجل�س الع�شكري يتحدث اىل ال�شحفيني )اأر�شيفية(

ع�شر�ت �لقتلى من قو�ت �حلكومة و�ملع�ر�شة يف ريف حم�ة

ي�سعى لبناء �سبكاته الإرهابية حول العامل

تقرير يك�شف خمطط�ت حزب �هلل يف 4 ق�ر�ت
•• وا�صنطن-وكاالت:

ك�����ش��ف ت��ق��ري��ر مل��ج��ل��ة ف���وري���ن ب��ول��ي�����ش��ي االأم���ريك���ي���ة، اأن 
احل���دود  خ����ارج  اأن�����ش��ط��ت��ه��ا  ك��ث��ف��ت  اهلل  ح���زب  ميلي�شيات 
ال�شرق  اإىل خمتلف مناطق  لت�شل  اللبنانية،  اجلغرافية 
خططت  موؤامرات  اإحباط  اإىل  التقرير  واأ�شار  االأو�شط. 
لها ميلي�شيات حزب اهلل يف 3 قارات، هي اأمريكا اجلنوبية 
واآ���ش��ي��ا واأوروب������ا، م��ت��وق��ع��ا خم��ط��ط��ات اأخ����رى يف اأمريكا 

ال�شمالية.
امليلي�شيات الذراع الع�شركية االإيرانية يف لبنان  ومل تعد 
و�شوريا والعراق واليمن فقط، بل ُرفعت ب�شماتها اأي�شا يف 
دول كثرية بتجارة املخدرات والتورط يف اأن�شطة اإرهابية.
اإذ توقعت  ذل���ك،  م��ن  اأب��ع��د  اإىل  بولي�شي  ف��وري��ن  وذه��ب��ت 
امل�شبوهة  اللبناين  اهلل  ح��زب  ميلي�شيات  اأن�شطة  و�شول 

اإىل الواليات املتحدة نف�شها.
واأكد تقرير للمجلة اأن اإ�شرتاتيجية ميلي�شيات حزب اهلل 
اعتمدت على جمع االأموال وغ�شيلها من كندا و�شوال اإىل 

مدينة ميامي، يف والية فلوريدا جنوب �شرقي الواليات 
علي  مع  التحقيقات  اأن  ال�شحيفة  وك�شفت  االأمريكية. 
كوراين، املجند من قبل ميلي�شيات حزب اهلل يف نيويورك، 
ك�����ش��ف��ت ع���ن »م��ع��ل��وم��ات م��ق��ل��ق��ة« ب�����ش��اأن ح��ج��م ن�شاط 
املتحدة وكندا، وخططه  الواليات  وعمليات حزب اهلل يف 

ل�شن هجمات فيهما.
مراقبة  تهمة  ك��وراين  اإىل  االأمريكية  ال�شلطات  ووجهت 
ومكاتب  اآي(،  ب��ي  )اإف  ال��ف��ي��درايل  التحقيقات  مكتب 

اخلدمة ال�شرية االأمريكية، ومطار جون كنيدي.
كوراين  اأوف��دت  اهلل  حزب  ميلي�شيات  اإن  التقرير  ويقول 
كيماوية  م���واد  ب�����ش��راء  كلفته  ح��ي��ث  ال�����ش��ني،  اإىل  اأي�����ش��ا 
التحقيقات  مكتب  وو���ش��ف  القنابل،  �شنع  يف  ت�شتخدم 

الفيدرايل كوراين باأنه بن الدن لبنان.
وتظهر معلومات خطرية ك�شفتها املجلة االأمريكية، عزم 
وخطط ميلي�شيات حزب اهلل على بناء �شبكاته االإرهابية 
حول العامل، لتمويل اأن�شطته امل�شبوهة التي تزعزع االأمن 

واال�شتقرار باأمر واإيعاز من طهران.

�شحنة  تهريب  حتبط  م�شر 
جنيه مليون  بـ144  خمدر�ت 

•• القاهرة-وكاالت:

امل�شرية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
خمدرات  �شحنة  تهريب  اإح��ب��اط 
ال���ب���الد ومت  اإىل داخ����ل  ���ش��خ��م��ة 
اكت�شافها وهي قادمة من اإحدى 

الدول العربية.
وقالت الوزارة اإن ال�شحنة تتكون 
م������ن ن����ح����و ط����ن����ني م������ن خم����در 
8 ماليني  احل�شي�س، واأك��ر من 
الكبتاغون  ع���ق���ار  م����ن  ق���ر����س 
اأقفا�س  داخ����ل  خم���ب���اأة  امل���خ���در، 

التفاح.
وح�شب تقدير الداخلية امل�شرية، 
ف����اإن ق��ي��م��ة ال�����ش��ح��ن��ة ت�����ش��ل اإىل 
حوايل 144 مليون جنيه )نحو 

دوالر(. مليون   8.4
امل�شرية  الداخلية  وزارة  وك�شفت 
�شبطت  ال�����ش��خ��م��ة  ال�����ش��ح��ن��ة  اأن 
ق����ادم����ة م����ن دول������ة ع���رب���ي���ة عرب 
مبحافظة  التفريعة  �شرق  ميناء 

بور�شعيد.
ملكافحة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اأن  اإال 
امل�����خ�����درات ب�������ال�������وزارة، ر����ش���دت 
الع�شابي  وال��ت�����ش��ك��ي��ل  امل���ح���اول���ة 
 8 القائم على جلبها، املكون من 

اأفراد، بينهم 6 عرب.
واأو�شحت الداخلية اأنه مت اتخاذ 
الالزمة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االإج������راءات 
ُعر�س  ف��ي��م��ا  ال����واق����ع����ة،  ح���ي���ال 
املتهمون على النيابة التي با�شرت 
التحقيقات، وجار ا�شتهداف باقي 
داخل  الع�شابي  الت�شكيل  عنا�شر 

م�شر.

يهز  ــيــ��ــشــي  �ــش  ، ـــو  ـــل �أم
ـــيـــك بـــقـــوة! ـــكـــ�ـــش �مل

•• الفجر - خرية ال�صيباين

ومغلقة،  م��رف��وع��ة  بقب�شة  »لي�س 
املتحدة،  ال��والي��ات  رئي�س  اأع��ار���س 
واإمن�����ا ب��ي��د م��ف��ت��وح��ة ومم������دودة.. 
واحل���وار  ل��ل�����ش��داق��ة  عر�شنا  ن��ك��رر 
م�شلحة  اأج��������ل  م�����ن  وال�����ت�����ع�����اون 
ت�شريحات  م��واج��ه��ة  يف  �شعوبنا«. 
 ، دونالد ترامب االأخرية والبائ�شة 
املك�شيكي  نظريه  ت�شريحات  تبدو 
مبثابة  امل��ا���ش��ي  االأ���ش��ب��وع  نهاية  يف 

انحيازا للهدوء ورف�شا للتوتر.
لقد وّقع البلدان يف االآونة االأخرية 
هدنة تتفادى معركة جتارية وتفتح 
الطريق للتعاون يف جمال الهجرة 
غ����ري ال�������ش���رع���ي���ة. و����ش���ي���ك���ون على 
املك�شيك مراقبة حدودها اجلنوبية 
بطالبي  وااله��ت��م��ام  اأف�����ش��ل،  ب�شكل 
اللجوء من اأمريكا الو�شطى الذين 
يرغبون يف دخول الواليات املتحدة 
مبراجعة  وا���ش��ن��ط��ن  ت��ق��وم  ب��ي��ن��م��ا 
الحظ  تاريخي«،  »اتفاق  ملفاتهم. 
اأنه  رغم  االأبي�س،  البيت  م�شتاأجر 
�شيتعني على املك�شيك تقدمي دليل 

على عملها.
ان�شجام  ع���ل���ى  ي�����ش��ج��ع  �����ش����يء  ال 
واأفكارهما  م�شريتهما  ال��رج��ل��ني، 
مت�شاد.  �شيء  ك��ل   ... وقناعاتهما 
لوبيز  مانويل  اأن��دري�����س  يلب�س  مل 
اأوبرادور، »اأملو«، كما يطلق عليه يف 
بلده، قفازا حريريا ، خالل حملته 
»عن�شرية«  ب�  للتنديد   ، الرئا�شية 
و»ع��ن��ف« دون��ال��د ت��رام��ب، بل كر�س 
لذلك كتابا..  )التفا�شيل �س14(

•• بريوت-اأ ف ب:

26 من قوات النظام ال�شوري  35 مقاتاًل بينهم  قتل 
اأو موالني لها يف ق�شف جوي رو�شي �شوري وا�شتباكات 
تدور منذ فجر اأم�س مع ف�شائل معار�شة يف ريف حماة 
ال�شوري  املر�شد  وفق  �شوريا،  غرب  �شمال  يف  ال�شمايل 

حلقوق االإن�شان.
وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س 
بر�س اإن »الق�شف اجلوي ال�شوري والرو�شي واال�شتباكات 
العنيفة م�شتمرة  يف ريف حماة ال�شمايل واأوقعت حتى 
املوالني  وامل�شلحني  النظام  قوات  من  26 عن�شراً  االآن 

لها، و9 مقاتلني من الف�شائل وجمموعات جهادية«.
للقوات  امل��وال��ني  املقاتلني  من   18 اأن  املر�شد  واأو���ش��ح 

ال�شورية قتلوا يف املعارك، و8 يف انفجار األغام اأر�شية.
الف�شائل  م��ن  الت�شعة  امل�شلحون  امل��ر���ش��د  وف���ق  وق��ت��ل 
وبينهم مقاتلون  والق�شف اجلوي  املعارك  املعار�شة يف 

التنظيم  عليها  يهيمن  التي  ال�شام«  حترير  »هيئة  من 
املوايل للقاعدة حتت م�شمى »جبهة الن�شرة« �شابقاً.

وتركزت املعارك يف منطقة يف �شمال حماة فقدت قوات 
النظام ال�شيطرة عليها قبل اأ�شبوع.

وامل�شلحون  النظام  ق���وات  ق��ام��ت  ال��رح��م��ن:  عبد  وق���ال 
ال�شيطرة على  املوالون لها بخم�س حماوالت ال�شتعادة 
باءت  ولكن  ح��م��اة(  غ��رب  �شمال  )يف  ملح  وت��ل  اجلبني 
كلها بالف�شل". �شنت الف�شائل املعار�شة يف 6 حزيران/
كلتا  على  ال�شيطرة  م��ن  مكنها  م�شاداً  هجوماً  يونيو 
املنطقتني. واأ�شفرت املعارك حينها عن اأكر من 100 

قتيل يف اجلانبني خالل 24 �شاعة.
وتتعر�س حمافظة اإدلب منذ اأ�شابيع لق�شف �شبه يومي 

من قبل النظام ال�شوري وحليفته رو�شيا.
اإدلب التفاق رو�شي-تركي ين�ّس على  وتخ�شع منطقة 
اإقامة منطقة منزوعة ال�شالح تف�شل بني قوات النظام 
ا�شتكمال  يتم  مل  عليها،  ي�شيطرون  ال��ذي��ن  واملقاتلني 

تنفيذه.

تو�شية مدير نط�ق ب�إحالل مدر�شة ت�شيع مئ�ت 
رفت على �لبنية �لتحتية و�ل�شي�نة �لآلف هدرً� �شُ

•• دبي – حم�صن را�صد

دعا اأولياء اأمور واأع�شاء من الهيئات التعليمية واالإدارية مبدر�شة زمزم براأ�س اخليمة 
، قيادات وزارة الرتبية التدخل ال�شريع  لوقف الهدر الذي ب�شدد ارتكابه م�شوؤولني 
بقطاع العمليات نتيجة تو�شيات غري مدرو�شة ُرفعت موؤخراً تو�شي باإحالل مدر�شة 
زمزم ، وت�شتيت طالبها البالغ عددهم نحو  450 طالباً وطالبة ، واأع�شاء الهيئة 

التعليمية واالإدارية البالغ عددهم نحو 50 ع�شواً اىل مدار�س اأخرى باالإمارة .
التو�شية  واملعلمني واالداري���ني وحتفظهم على تلك  االأم���ور  اأول��ي��اء  دع��وة   وج��اءت 
ال�شادرة من مدير النطاق واملوؤيد لها مدير القطاع ، الن هناك اأعمال �شيانة جارية 
باملدر�شة حتى االن وهناك �شور حديثة توؤيد موا�شلة اعمال ال�شيانة ، والتمديدات 
م�شعد  برتكيب  ال���وزارة  قيام  عن  ناهيك   ، باملدر�شة  التحتية  للبنية  والتحديثات 
مبئات  اأم���وال  املح�شلة  وكانت   ، الهمم  اأ�شحاب  خلدمة  اأ�شهر  ع��دة  قبل  للمدر�شة 
االالف �شرفت والزالت ت�شرف على املدر�شة ، لتاأتي مدير النطاق بتو�شية باإحالل 

املدر�شة و�شياع تلك االأموال التي �شرفت وكاأنها مل تكن .     )التفا�شيل �س7(

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�شوداين،  ال���ع���ام  ال��ن��ائ��ب  اأع���ل���ن 
ام�س  اأحمد حممود،  �شيد  الوليد 
عمر  املعزول  الرئي�س  اأن  ال�شبت، 
بعد  للمحاكمة  �شيحال  الب�شري 
انتهاء الفرتة املحددة لال�شتئناف 

ومدتها اأ�شبوع.
واأفاد النائب العام ال�شوداين باأنه 
�شد  جنائية  دع���وى   41 فتح  مت 

رموز النظام ال�شابق.
اإع����الم  اإىل ذل����ك، ن��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل 
املجل�س  ع���ن  اأم���������س،  ����ش���ودان���ي���ة، 
ال�شوان،  يف  االن��ت��ق��ايل  الع�شكري 
ت�شكيل  �شيعلن  االأخ���ري  اإن  ق��ول��ه 
اأعمال يف البالد  حكومة ت�شريف 

خالل اأ�شبوعني.
املجل�س  اإن  وقالت م�شادر حملية 
ال�شودان  يف  االنتقايل  الع�شكري 
ت�شريف  ح���ك���وم���ة  ع����ن  ���ش��ي��ع��ل��ن 
االأع���م���ال »����ش���واء مت االت���ف���اق مع 
اأو  والتغيري  اإع��الن احلرية  ق��وى 
ال«، ب�شاأن اإدارة املرحلة االنتقالية 

يف البالد.
اأن  املجل�س  با�شم  امل��ت��ح��دث  واأك���د 
اإىل  الدعوة  لديهم خيار  اأع�شاءه 
مت  اأن��ه  م�شيفا  مبكرة،  انتخابات 

ال��دع��وة لالنتخابات من  اإرج���اء 
ال��ف��ر���ش��ة جلهود  اإت����اح����ة  اأج�����ل 

الو�شاطة.
وات�������ش���ع���ت ه������وة اخل�������الف بني 
يف  الع�شكري  االنتقايل  املجل�س 
احلرية  اإع��الن  وق��وى  ال�شودان 
اإعالن  بعد  �شيما  ال  وال��ت��غ��ي��ري، 
امل���ج���ل�������س اإح������ب������اط حم�������اوالت 
ان�����ق�����الب، يف ح����ني ن���ف���ت ق���وى 
احلرية والتغيري التورط فيها.

بنقل  االحتجاج  حركة  وتطالب 
مدنية،  ح��ك��وم��ة  اإىل  ال�����ش��ل��ط��ة 
واأج��������������رت ع��������دة ج����������والت من 

املفاو�شات مع املجل�س الع�شكري 
من اأجل انتقال �شلمي لل�شلطة، 

اإال اأنها تعرت اأكر من مرة.
للجامعة  ال��ع��ام  االأم����ني  وي��ق��وم 
الغيط،  اأب������و  اأح����م����د  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�شودان،  اإىل  ب���زي���ارة  االأح�����د، 
املجل�س  رئ���ي�������س  ي��ل��ت��ق��ي  ح���ي���ث 
وقيادات  االن��ت��ق��ايل  ال��ع�����ش��ك��ري 
م��ن ح��رك��ة االح��ت��ج��اج، ح�شبما 
اأع��ل��ن امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي با�شم 

اجلامعة، ال�شبت.
وه���ذه ه��ي اأول زي���ارة ي��ق��وم بها 
العربية  للجامعة  العام  االأم��ني 

اإىل ال�شودان، منذ عزل الرئي�س 
املا�شي،  اأب��ري��ل  يف  الب�شري  عمر 
اح��ت��ج��اج��ات حا�شدة  وق���ع  ع��ل��ى 

�شده.
ب��ه��ا رئي�س  وب���ع���د و���ش��اط��ة ق����ام 
اأحمد،  اآب����ي  االإث��ي��وب��ي  ال������وزراء 
ع���ل���ى عقد  امل���ح���ت���ج���ون  واف��������ق 
املجل�س  م��ع  م��ب��اح��ث��ات ج��دي��دة 
الع�شكري، وقرروا تعليق ع�شيان 
احتجاجا  اأي��ام   3 ا�شتمر  م��دين 

على ف�س اعت�شامهم بالقوة.
كذلك  املتحدة  الواليات  ودخلت 
على خط الو�شاطات يف ال�شودان. 
وال���ت���ق���ى امل���ب���ع���وث االأم����ريك����ي 
دونالد  ال�����ش��ودان  اإىل  اخل��ا���س 
اخلارجية  وزي��ر  وم�شاعد  ب��وث، 
اأف��ري��ق��ي��ا تيبور  امل��ك��ل��ف ب�����ش��وؤون 
الع�شكري  املجل�س  رئ��ي�����س  ن���اج، 
اخلمي�س  ال��ربه��ان،  الفتاح  عبد 
حلل  حم������اول������ة  يف  امل�����ا������ش�����ي، 
با�شم  امل��ت��ح��دث  واأق�����ر  االأزم������ة. 
ال�شودان،  يف  الع�شكري  املجل�س 
هو  امل��ج��ل�����س  اأن  ي���وم���ني،  ق��ب��ل 
اأمام  اأمر بف�س االعت�شام  الذي 
امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة 
ت�شببت  بعملية  اخل���رط���وم،  يف 

مبقتل واإ�شابة الع�شرات.

هيومان رايت�س: ا�ستهداف مطار اأبها جرمية حرب وا�سحة

ر�شد حترك�ت مكثفة للحوثيني ب�حلديدة و�شد هجومني ب�لتحيت�
•• عوا�صم-وكاالت:

وحدات  اإن  ال�شبت،  اأم�س  امل�شرتكة،  اليمنية  ال��ق��وات  قالت 
ا�شتطالعها ر�شدت خالل ال�شاعات املا�شية حتركات م�شلحة 
مدينة  داخ���ل  الإي���ران  امل��وال��ي��ة  احل��وث��ي  مليلي�شيات  ومكثفة 

احلديدة، ويف بقية اجلبهات يف ال�شاحل الغربي للبالد.
واأكدت م�شادر مينية، اأن ميلي�شيات احلوثي االإيرانية دفعت 
بتعزيزات من االأفراد واالأ�شلحة املختلفة، اإىل داخل مدينة 

احلديدة عرب منفذ »خط ال�شام«.
حفرت  احل��وث��ي��ة  امليلي�شيات  اأن  امل��ي��دان��ي��ة  امل�����ش��ادر  وذك���رت 
يف  التما�س  خ��ط��وط  م��ن  بالقرب  متار�س  وو�شعت  خ��ن��ادق 
وخط  ال�شالح  مدينة  وحميط  واخلم�شني،  �شنعاء  �شارعي 

الت�شعني.
اإىل بقية جيوب  ت��ع��زي��زات مماثلة  امل�����ش��ادر و���ش��ول  واأك���دت 
بيت  مديرية  يف  احُل�شينية  م���زارع  يف  احلوثية  امليلي�شيات 
الفقيه، وذلك �شمن ا�شتعدادات مر�شودة ل�شن هجمات على 

منطقة اجلاح االإ�شرتاتيجية.
ويف مديرية التحيتا ت�شدت القوات اليمنية امل�شرتكة الأكرب 
حماوالتي ت�شلل مليلي�شيات احلوثي نحو منطقتي اجلبلية 

والفازة جنوب وغربي املديرية.
واأدى ت�شدي القوات اليمنية امل�شرتكة للم�شلحني احلوثيني 
احلوثي  ال��ق��ي��ادي  بينهم  م��ن  ال��ع�����ش��رات،  وج���رح  مقتل  اإىل 

حممد علي ال�شريف، الذي قتل يف هذه العملية.
ووت�س«  رايت�س  »هيومان  منظمة  و�شفت  اخ��رى،  جهة  من 
احل��ق��وق��ي��ة، اأم�����س ال�����ش��ب��ت، ال��ه��ج��وم االأخ����ري ال����ذي �شنته 
ميلي�شيات احلوثي املوالية الإي��ران يف اليمن، على مطار يف  

ال�شعودية ب� »جرمية احلرب الوا�شحة«.
ال���دول���ي���ة، يف بيان،  امل��ن��ظ��م��ة احل��ق��وق��ي��ة  ودع�����ت م��ن��ظ��م��ة 
املدنية  التحتية  البنية  على  الهجمات  وقف  اإىل  احلوثيني 

يف ال�شعودية.
ويوم االأربعاء، اأدى هجوم احلوثيني على مطار اأبها جنوب 

ا بجروح. غربي ال�شعودية، اإىل اإ�شابة 26 �شخ�شً

وخ���الل ج��ول��ة ل��الإع��الم��ي��ني يف امل���ط���ار، اخل��م��ي�����س، اأعلنت 
و�شول  �شالة  م��ن  ج��زءا  اأغلقت  اأن��ه��ا  ال�شعودية  ال�شلطات 
مما  �شقفها،  يف  حفرة  ال�شاروخ  اأح��دث  اأن  بعد  امل�شافرين، 

اأعاق حركة املالحة ل�شاعات.
وك��ان��ت ال�����ش��ع��ودي��ة ات��ه��م��ت، اخل��م��ي�����س، اإي����ران ب��اأن��ه��ا اأمرت 
وحذرت  اأبها،  مطار  على  الهجوم  ب�شن  احلوثي  ميلي�شيات 

من عواقب وخيمة.
ال�شاروخي  الهجوم  اإزاء  قلقها  املتحدة عن  االأمم  واأعربت 
على مطار اأبها الدويل مبقذوف حوثي معاد، وحثت جميع 
االأط���راف على منع وق��وع مثل ه��ذه احل���وادث التي ت�شعد 
الو�شع احلايل وت�شكل تهديدا خطريا على االأمن الوطني 
واالإقليمي وتقو�س العملية ال�شيا�شية اليمنية بقيادة االأمم 

املتحدة.
بالهجوم  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  االأم���ريك���ي���ة  ال���دف���اع  وزارة  ون�����ددت 
االإرهابي الذي �شنته ميلي�شيات احلوثي، معتربة اأنه يتوافق 

مع االأدلة على دور اإيران اخلبيث يف املنطقة".

يف اآخر �سرب لالآراء:
�لغنو�شي و�لنه�شة �لأبعد عن قلوب �لتون�شيني

•• الفجر - تون�س

الت�شويت  ن��واي��ا  ع��ن  االآراء  ل�شرب  كون�شاي«  »�شيغما  موؤ�ش�شة  ك�شفت 
لل�شخ�شيات االأبعد عن قلوب التون�شيني وعن ترتيب االأحزاب التي لن 

ي�شّوتوا لها يف �شورة تنظيم انتخابات ت�شريعية اليوم. 
واحتل رئي�س حركة النه�شة را�شد الغنو�شي املرتبة االأوىل ب� 21 فا�شل 
6 باملائة يليه الرئي�س الباجي قائد ال�شب�شي ب� 17 فا�شل 6 باملائة  ثم 
رئي�شة احلزب الد�شتوري احلّر عبري مو�شي 14 فا�شل 6 باملائة يليها 
رئي�س احلكومة يو�شف ال�شاهد يف املرتبة الرابعة بن�شبة 10،9 باملائة 
با�شم  الر�شمي  الناطق  املرزوقي ثم  املن�شف  ثم موؤ�ش�س حزب احل��راك 

اجلبهة ال�شعبية حمة الهمامي.
�شدارة  النه�شة  ح��رك��ة  اح��ت��ّل��ت  الت�شريعية،  ل��الن��ت��خ��اب��ات  وبالن�شبة 
باملائة   6 فا�شل   43 بن�شبة  التون�شيون  لها  ي�شوت  لن  التي  االأح��زاب 
اجلبهة  ث��ّم  ب��امل��ائ��ة   6 فا�شل   19 بن�شبة  تون�س  ن���داء  ح��رك��ة  تليها   ،
ال�شعبية بن�شبة 9 فا�شل 8 باملائة فحركة حتيا تون�س بن�شبة 6 فا�شل 
8  باملائة فاحلزب الد�شتوري احلر بن�شبة 6 فا�شل 1 باملائة فيما تذّيلت 

قائمة نبيل القروي الرتتيب بن�شبة 4 فا�شل 9 باملائة.

على  بــ�لــهــ�ون  ــوم  ــج ه
قو�ت  ت�شت�شيف  ق�عدة 
ــر�ق ــع �ل يف  �أمــركــيــة 

•• بغداد-وكاالت:

اأع���ل���ن اجل��ي�����س ال���ع���راق���ي، ام�س 
ث���الث قذائف  ���ش��ق��وط  ال�����ش��ب��ت، 
هاون على قاعدة جوية تقع �شمال  
وت�شت�شيف  ب���غ���داد،  ال��ع��ا���ش��م��ة 

مدربني اأمريكيني.
واأ�����ش����اف اجل��ي�����س ال���ع���راق���ي اأن 
ت�شبب يف حريق �شغري،  الهجوم 

لكن مل تقع اإ�شابات.
ع�شكري،  بيان  يف  اجلي�س،  واأف��اد 
ب���اأن ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ق��اع��دة »بلد« 
اجل��وي��ة، وق��ع يف وق��ت مبكر من 

�شباح ال�شبت.
ت�شاعد  و�شط  الهجوم  ياأتي هذا 
ال��ت��وت��ر يف ال�����ش��رق االأو���ش��ط بني 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة واإي�����ران، التي 
اتهمتها وا�شنطن وعدد كبري من 
الهجمات  وراء  بالوقوف  ال���دول 
االإرهابية على ناقلتي نفط قرب 
املا�شي،  اخلمي�س  هرمز،  م�شيق 
ب��ي��ن��م��ا ت��ن��ف��ي اإي������ران ت��ورط��ه��ا يف 

ذلك.
وكان �شاروخ اأطلق على بعد اأقل 
من ميل من ال�شفارة االأمريكية، 
�شديدة  اخل�������ش���راء  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
انفجر  ب�����غ�����داد،  يف  ال��ت��ح�����ش��ني 
ي�شقط  اأن  قبل  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر 
����ش���اروخ اآخ����ر م�����ش��اء اجل��م��ع��ة يف 
ال�شفارة  م��ق��اب��ل  ���ش��ك��ن��ي  م��ب��ن��ى 

االأمريكية يف بغداد.
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اأخبـار الإمـارات

جمل�س �لوزر�ء يعتمد �إع�دة ت�شكيل جمل�س �إد�رة م�شرف �لإم�ر�ت للتنمية
•• اأبوظبي -وام:

اإدارة م�شرف االإمارات  اإعادة ت�شكيل جمل�س  اعتمد جمل�س ال��وزراء 
للتنمية وذلك يف �شوء تطوير �شري العمل يف احلكومة االحتادية و 

التحديث امل�شتمر ملجال�شه.
اإدارة م�شرف  ت�شكيل جمل�س  اإع��ادة  املجل�س على  وافق   .. وتف�شيال 
االم��ارات للتنمية ملدة ثالث �شنوات برئا�شة معايل عبيد بن حميد 
املالية وع�شوية كل من �شعادة يون�س  الطاير وزير الدولة لل�شوؤون 
خلفان  و�شعادة  الفهيم  حممد  عبدالواحد  وال�شيد  اخل��وري  حاجي 
خليل  ول��ي��د  وال�شيد  غبا�س  �شعيد  م��رمي  واالآن�����ش��ة  ب��ال��ه��ول  جمعة 

حممد  �شالمة  وال�����ش��ي��دة  ال��ب��ح��ار  حممد  �شعيد  وال�شيد  الها�شمي 
الظاهري وال�شيد اأحمد عتيقة.

م�شرية  يف  االإ���ش��ه��ام  بهدف   « للتنمية  االإم����ارات  م�شرف   « وتاأ�ش�س 
االإم����ارات  دول���ة  ت�شهدها  ال��ت��ي  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية 
العربية املتحدة ك�شريك اأ�شا�شي يف توفري اخلدمات املالية التنموية 
ومن اخت�شا�شاته تي�شري االئتمان العقاري املخ�ش�س لبناء و�شيانة 
وتطوير املباين املعدة لالإ�شكان ال�شخ�شي ومتويل امل�شاريع واالأن�شطة 
احلرفية والزراعية ف�شال عن متويل امل�شاريع االإ�شكانية والعمرانية 
وامل�شاريع  والعقارية  ال�شناعية  امل�شاريع  ودع��م  احلكومة  عن  نيابة 

املكملة لها وامل�شاهمة يف متويلها وتنميتها.

موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية تنجح يف �إجن�ز مب�درته� �ل�شنوية
•• اأبوظبي-وام:

و  ال�شنوية  مبادرتها  اإجن��از  يف  “ جناحها  اأمنية  “ حتقيق  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
اإدخال  اأمنية لالأطفال يف �شهر رم�شان الف�شيل ومتكنها من   30 حتقيق 
ور�شم  خطرية  ب��اأم��را���س  امل�شابني  االأط��ف��ال  قلوب  اإىل  وال�شعادة  الفرحة 
االبت�شامة على وجوههم وذلك تنفيذا لتوجيهات ال�شيخة �شيخة بنت �شيف 
بن حممد اآل نهيان حرم �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل نهيان 

م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة.
الدولة  داخ���ل  اجل��ه��ات  م��ن  للكثري  البي�شاء  االأي�����ادي  ت��ربع��ات  بف�شل  و 
املوؤ�ش�شة  لر�شائل  االإم��ارات  دول��ة  و مقيمي  الكثري من مواطني  وا�شتجابة 
 30 حتقيق  م��ن  املوؤ�ش�شة  متكنت  االإن�شانية  النقدية  امل�شاهمات  وت��ق��دمي 

اأمنية لالأطفال املر�شى بع�شها يف اليمن واالأردن وتوزع الباقي على اإمارات 
الدولة.

اأح�شل” وانح�شرت  اأن  “ اأمتنى  العام على مبادرة  االأمنيات هذا  وتركزت 
ال��ه��وات��ف الذكية  يف احل�����ش��ول على االأج��ه��زة االإل��ك��رتون��ي��ة احل��دي��ث��ة مثل 

وكمبيوترات االألعاب و�شا�شات التلفزيون وحديقة األعاب وغرفة نوم.
و اأو�شح هاين الزبيدي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة “حتقيق اأمنية” اأن اإقامة 
تتوافق مع  الكرمي  ال�شهر  ه��ذا  خ��الل  واالإن�شانية  امل��ب��ادرات اخلريية  ه��ذه 
منا�شبات مهمة وغالية على قلوب اجلميع فهو ال�شهر الذي يوافق ذكرى 
االحتفال بيوم زايد للعمل االإن�شاين واأي�شا يف ظل “عام الت�شامح” ما يربز 
الوجه احل�شاري للدين االإ�شالمي احلنيف وما يت�شمنه من قيم تدعو اإىل 

الت�شامح والتعاي�س واملودة والتكافل بني اأفراد املجتمع.

�أكرث من 224 �ألف ز�ئر ل�شو�طئ �أبوظبي خالل �أي�م عيد �لفطر
•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�شتقبلت �شواطئ اأبوظبي )الكورني�س، البطني، البطني 
ال�شعيد  الفطر  عيد  اأي��ام  خالل  احلديريات(  �شيدات، 
اأكر من 224 األف زائر لال�شتمتاع بالبيئة الرتفيهية 
احل�شارية لل�شواطئ ومرافقها، حيث اأ�شبحت �شواطئ 
واملقيمني  للمواطنني  خيارا مف�شال ً  اأبوظبي  جزيرة 
وال�شياح نظرا لتوفر خدمات عديدة �شكلت عامل جذب 

كبريا لزوار ال�شواطئ. 
العيد  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي  كورني�س  �شاطئ  ا�شتقبل  وق��د 
97،245 زائرا، و�شاطئ البطني 20،413 زائراً، كما 
ا�شتقبل �شاطئ ال�شيدات 93 زائرة خالل اإجازة العيد.

النظري من  منقطع  اإقبااًل  احلديريات  �شاطئ  و�شهد   

اأيام  اأول  يف  ال�شاطئ  زوار  ع��دد  بلغ  حيث  ال���زوار  قبل 
العيد 22،445  زائراً، وارتفع يف اليوم الثاين لي�شل 
اليوم  يف  زائ����راً   29،733 و   ، زائ���را    34،258 اإىل 
الثالث من اأيام العيد الفطر املبارك ، يف حني ا�شتقطب 
���ش��اط��ئ احل��دي��ري��ات ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���ش��ي 19،800 
زائر، لي�شل العدد االإجمايل لرواد �شاطئ احلديريات 
 106 اأك��ر من  اإىل  اإج��ازة عيد الفطر املبارك  خ��الل 

اآالف زائر.
كما دخل اإىل منطقة ال�شاطئ خالل الفرتة ذاتها اأكر 
هوائية،  دراج���ة  و719  خفيفة،  �شيارة  األ��ف   37 م��ن 
و60 دراجة نارية، و86 عداء ميار�شون ريا�شة ركوب 
الدراجات الهوائية وريا�شة امل�شي والرك�س يف املرافق 

الريا�شية يف �شاطئ احلديريات. 

2300 متطوع من �أدنوك ي�شجلون �أكرث من 26 �ألف �ش�عة تطوع يف رم�ش�ن
•• اأبوظبي-وام:

حققت حملة �شركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” الرم�شانية التي 
التوايل  على  الثالث  للحياة” للعام  طاقة  “عطاوؤنا  �شعار  حتت  انطلقت 
2300 متطوع من موظفي ال�شركة  جناحات كبرية مب�شاركة اأكر من 
الف�شيل  ال�شهر  �شاعة تطوع خالل  األفا و500   26 اأ�شرهم م�شجلني  و 
والعطاء بني  وال��ت��اآزر  الت�شامح  تعزيز قيم  ي�شهم يف  اأن  �شاأنه  وال��ذي من 

اأفراد املجتمع بالتزامن مع عام الت�شامح يف االإمارات.
األ��ف وجبة يف �شهر رم�شان  “اأدنوك” اأك��ر من مليون و مائة  و وزع��ت 
لدعم  الرم�شاين،  واملري  امل�شال  والغاز  الغذائية  امل��واد  تاأمني  اإىل  اإ�شافة 
ال�شركة  برامج  اإط��ار  يف  وذل��ك  ال��دول��ة  مناطق  املتعففة مبختلف  االأ���ش��ر 

للم�شوؤولية املجتمعية.
“اأدنوك” يف حوار  امل�شوؤولية املجتمعية يف  البوعينني مدير  و قالت رمي 
“اأدنوك” الرم�شانية  اإط��الق حملة  “وام” اإن  االإم��ارات  اأنباء  مع وكالة 
االإن�شانية  اآل نهيان لالأعمال  بال�شراكة مع موؤ�ش�شة خليفة بن زايد  جاء 

وموؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�شانية وهيئة 
الكبري و�شملت مناطق  زاي��د  ال�شيخ  االإم��ارات��ي وج��ام��ع  االأح��م��ر  ال��ه��الل 
الدولة كافة. واأ�شافت اأن “اأدنوك” داأبت على اإطالق العديد من الربامج 
التي ت�شهم يف تر�شيخ القيم املجتمعية يف نفو�س الن�سء من اأبناء االإمارات 
حيث وزع متطوعو ال�شركة ما يزيد عن مليون و مائة األف وجبة يف اأنحاء 
اإطار حملتها الرم�شانية  االإم��ارات خالل �شهر رم�شان املبارك وذلك يف 

التي ت�شمنت �شتة برامج جمتمعية �شملت 200 موقع .
“اأدنوك” اأن ال�شركة جنحت من  اأكدت مديرة امل�شوؤولية املجتمعية يف  و 
اجتماعي  تاأثري  اإح��داث  يف  املجتمعية  للم�شوؤولية  ا�شرتاتيجيتها  خالل 
خطط  تدعم  برامج  توفري  عرب  االإم���ارات  جمتمع  يف  وم�شتدام  اإيجابي 
االإم���ارات  “مئوية  روؤي���ة  م��ع  يتما�شى  مب��ا  للدولة  االقت�شادية  التنمية 

.”21 “غدا  التنموية  للم�شرعات  اأبوظبي  2071” وبرنامج 
و اأو�شحت اأن “اأدنوك” ت�شعى اإىل حتقيق اأهدافها املجتمعية من خالل 
االقت�شادية  والتنمية  الب�شرية  التنمية  وه���ي  رئي�شية  حم���اور  ث��الث��ة 
والربامج البيئية والتي اأ�شهمت يف تعزيز منو االقت�شاد القائم على املعرفة 

ودعم وتنمية املجتمعات املحلية التي متار�س فيها ال�شركة عملياتها.
الف�شيل  ال�شهر  خ��الل  املجتمعية  “اأدنوك”  م��ب��ادرات  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  و 
خالله  من  و���ش��ارك  ال�شيام”  ك�شر  “م�شروع  رم�شان  �شندوق  ت�شمنت 
األفا من �شناديق   30 توزيع  اأدن��وك وعائالتهم يف  موظف من   1000
النعمة  اإىل م�شروع حفظ  باالإ�شافة  االإفطار  “اأدنوك اخلري” قبل وقت 
وجبات  من  األفا  “اأدنوك” 116  موظفي  من  متطوع   600 وزع  حيث 
االإفطار على ال�شائقني يف 100 حمطة خدمة تابعة لها مبناطق الدولة 

كافة .
ولفتت البوعينني اإىل اأن 200 متطوع من موظفي اأدنوك اأعدوا خم�س 
خيام رم�شانية اإىل جانب توفريهم 10 اآالف وجبة افطار لل�شائمني يف 

جامع ال�شيخ زايد الكبري .
و وزعت “اأدنوك” 6 اآالف ا�شطوانة غاز م�شال على اأكر من 300 من 
اإفطار مت  األف وجبة   951 االأ�شر املنتجة والتي قامت بدورها بتح�شري 
توزيعها على االأ�شر امل�شجلة يف برنامج موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 
لالأعمال االإن�شانية باالإ�شافة اإىل توزيع 2000 �شلة غذائية بالتعاون مع 

موؤ�ش�شة زايد لالأعمال اخلريية واالإن�شانية.. كما وزع متطوعو “ اأدنوك” 
االأ�شر  على  رم�شانية  �شلة  اآالف  ثالثة  الرم�شاين  امل��ري  م�شروع  �شمن 

املتعففة يف خمتلف مناطق الدولة.
و ذكرت مديرة امل�شوؤولية املجتمعية يف “اأدنوك” اأن ال�شركة قامت بتو�شعة 
من  ع��دد  اأك��رب  ا�شتفادة  بهدف  العام  ه��ذا  الرم�شانية  مبادراتها  برنامج 
االأ�شخا�س يف املجتمع .. موؤكدة حر�س “اأدنوك” على موا�شلة امل�شاريع 
بينها  املجتمع من  اإيجابي يف  تاأثري  اإح��داث  من  التي متكنها  وامل��ب��ادرات 

اال�شتثمار يف التعليم والبحوث التي تدعم النمو والتنمية يف الدولة.
اإجن��اح حملة  اأج��ل  الكبري من  الدعم  لل�شركاء على  �شكرها  ع��ربت عن  و 
اأن عمل اخلري  التوايل ما يوؤكد  الثالث على  “اأدنوك” الرم�شانية للعام 

اأ�شبح جزءا اأ�شا�شيا من تراث وثقافة اأبناء االإمارات.
الريا�شية  الفعاليات  ورع��اي��ة  دع��م  على  “اأدنوك”  ح��ر���س  اإىل  لفتت  و 
واملجتمعية املختلفة يف الدولة ومنها االأوملبياد اخلا�س اأبوظبي 2019، 
ه����ذا احلدث  م��وظ��ف��ي��ه��ا يف  م���ن  م��ت��ط��وع   1000 م���ن  اأك����ر  ����ش���ارك  اإذ 

االإن�شاين.

اأرفع ميدالية تقديرية لأ�سحاب الإجنازات ال�ستثنائية 

فتح ب�ب �لرت�شح مليد�لية حممد بن ر��شد للتميز �لعلمي بدورته� �لث�لثة 
•• دبي-وام:

اأعلن »جممع حممد بن را�شد للعلماء« فتح باب الرت�شح مليدالية حممد بن 
را�شد للتميز العلمي يف دورتها الثالثة اإحدى مبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اأ�شحاب  والباحثني من  للعلماء  �شرف علمي مينح  واأرف��ع  اهلل«  »رع��اه  دبي 

االإجنازات االإ�شتثنائية واالإ�شهامات العلمية الفريدة.
واأكدت معايل �شارة بنت يو�شف االأمريي وزيرة دولة م�شوؤولة عن ملف العلوم 
تقدر كل جهد  االإم���ارات  دول��ة  اأن  االإم���ارات  رئي�س جمل�س علماء  املتقدمة 
ي�شهم يف حتقيق تغيري اإيجابي يف حياة االإن�شانية واأن العلماء والباحثني هم 
النواة االأ�شا�شية الزدهار املجتمع و من خالل هذه امليدالية ن�شعى لت�شليط 
ال�شوء على اأف�شل االإجنازات العلمية للعلماء والباحثني يف دولة االإمارات 
امل�شتدامة وبناء االقت�شاد املعريف من خالل  التي ت�شهم يف حتقيق التنمية 

تقدمي منتجات وحلول مبتكرة قائمة على البحث العلمي .
خمرجاتهم  وتطبيق  جماالتهم  يف  الباحثني  و  العلماء  متيز   «  : قالت  و 
العلمية ركيزة اأ�شا�شية ال�شتمرارية املجتمعات وقدرتها على مواجهة جميع 
بامل�شتوى  مقرتنة  البحثية  وجهودها  العلمية  الفرق  كفاءة  واأن  التحديات 
املنطلق حر�شت قيادتنا على  اأي دول��ة ومن هذا  املعي�شي وج��ودة احلياة يف 
النوعية  االإجن���ازات  اأ�شحاب  وتكرمي  الدولة  يف  العلمي  املجتمع  دور  اإب��راز 

وجعلهم فخر لالأجيال وقدوة يف التميز«.
اإدارة  ال�شام�شي رئي�س جمل�س  اأكد معايل علي حممد بن حماد  من جانبه 
وجهة  اأ�شبحت  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  واجلن�شية  للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة 
ودعمها  قيادتها  روؤي��ة  بف�شل  املبدعني  وك��ل  واملفكرين  والعلماء  االأع��م��ال 
لكل من ي�شهم يف م�شرية النه�شة والتقدم التي ت�شهدها الدولة يف خمتلف 
املجاالت .. م�شريا اإىل اأن منح العلماء والباحثني »االإقامة الذهبية« يعترب 
خ��ط��وة اإي��ج��اب��ي��ة ل��دع��م االق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي وت��ع��زي��ز تناف�شية ال��دول��ة على 

ال�شعيد االقت�شادي واملعريف«.
لتحقيق  رئي�شي  داع��م  العلمية  واخل���ربات  العقول  ا�شتقطاب  اإن   «  : وق��ال 
للفائزين  الذهبية  االإق��ام��ة  و�شتوفر  االإم����ارات،  دول��ة  وطموحات  تطلعات 
فاعل  ب�شكل  ت�شهم  ت�شهيالت  العلمي  للتميز  را���ش��د  ب��ن  حممد  مبيدالية 
تعزيز  اإىل جانب  العلوم  ملختلف  كبيئة حمفزة  االإم���ارات  تعزيز جاذبية  يف 
موقعها املتقدم عامليا يف جمال توفري املناخ املنا�شب والبيئة االأف�شل للعقول 
االإجراءات  �شهولة  عن  اأ�شا�شي  ب�شكل  يبحثون  الذين  والعلماء  واملفكرين 

يخدم م�شاحلهم  ولعائالتهم مبا  لهم  اال�شتقرار  واإمكانية  التنقل  وحرية 
وميكنهم من حتقيق طموحاتهم وتطلعاتهم«.

وتف�شيال .. �شيتم من خالل االإعالن عن املبادرة يف دورتها الثالثة ا�شتقبال 
االإلكرتوين  املوقع  خالل  من  العلمية  االإجن���ازات  وتقدمي  الرت�شح  طلبات 

يف  الراغبني  والعلماء  اجل��ه��ات  على  ويتعني   «  medal.mbras.ae«
اجلاري  يونيو   15 بني  ما  الفرتة  يف  العلمية  اإجن��ازات��ه��م  تقدمي  الرت�شح 
30 اأغ�شط�س املقبل لتبداأ بعدها فرتة تقييم املر�شحني و التي تتكون  اإىل 
العلماء  اأب��رز  من مرحلتني االأوىل تت�شمن جلنة خمت�شة ت�شم نخبة من 
و  للعلوم  الوطنية  االأك��ادمي��ي��ة  العلمية من  امل��ج��االت  واخل���رباء يف خمتلف 
الهند�شة و الطب يف الواليات املتحدة االأمريكية ومن خاللها �شيتم مراجعة 
التي تتمحور  الثانية  املرحلة  اإىل  املتاأهلني  الطلبات الختيار جمموعة من 
علماء  م��ن جمل�س  ف��ري��ق خمت�س  م��ع  ال�شخ�شية  امل��ق��اب��الت  اإج����راء  ح��ول 
بامليدالية  للمر�شحني  النهائية  القائمة  ع��ن  االإع���الن  و�شيتم  االإم����ارات.. 
ال��دورة اجلديدة للميدالية تكرمي  .. كما �شيتم يف  املقبل  يف �شهر دي�شمرب 

الفائزين مبنحهم االإقامة الدائمة »البطاقة الذهبية« يف دولة االإمارات.
ملنهجية  الرت�شح وفقا  درا�شة طلبات  الدولية على  التحكيم  و�شتعمل جلنة 
علمية معينة �شتاأخذ بعني االعتبار منظومة متكاملة من املعايري الرئي�شية 
حيث يتعني على العامل و املرت�شح اأن يكون له تاأثري اأو ب�شمة يف تخ�ش�شه 
العلمي واأن يكون خبريا ومرجعا يف جماله العلمي دوليا و اأن يكون ع�شوا 
فاعال يف املجتمع العلمي يف الدولة وم�شاهما يف دعم العلماء ال�شباب ونقل 
ومتما�شيا  الدولة  روؤي��ة  على  االإيجابي  التاأثري  الأبحاثه  تكون  واأن  املعرفة 
مع اأولوياتها العلمية .. فيما �شيتم االإعالن عن الفائزين خالل االجتماع 

ال�شنوي ملجمع حممد بن را�شد للعلماء العام القادم.
و�شجلت ميدالية حممد بن را�شد للتميز العلمي يف دورتيها االأوىل والثانية 
االأبحاث  جم��االت  وتنوعت  العلمي  املجتمع  من  تر�شيحا   150 من  اأك��ر 
الهند�شة  و  الطب  لت�شمل  املا�شيتني  ال�شنتني  يف  للجائزة  املقدمة  العلمية 
النف�شي  والطب  االأر���س  وعلوم  واجلينات  االأحياء  وعلم  فروعها  مبختلف 
وعلم املواد والفيزياء وعلوم الروبوت وعلم االأع�شاب وتقنيات املياه واملواد 

النانوية والعديد غريها.
و�شتوا�شل اجلائزة هذا العام ر�شالتها الهادفة يف تقدير وت�شجيع الكفاءات 
الفر�س لهم الإظهار قدراتهم يف دعم  اإتاحة  الدولة من خالل  العلمية يف 
خلدمة  وت�شخريها  املتقدمة  بالعلوم  واالرت��ق��اء  التنموية  ال��دول��ة  م�شرية 
من  كل  تكرمي  والثانية  االأوىل  ن�شختيها  يف  اجل��ائ��زة  و�شهدت  االإن�شانية. 
الدكتور ح�شان عرفات من  االإم��ارات و  الدكتور �شعيد اخلزرجي من دول��ة 
االإم���ارات  دول��ة  م��ن  املن�شوري  علي  وال��دك��ت��ور  الها�شمية  االأردن��ي��ة  اململكة 
والدكتورة حلاظ الغزايل من العراق وذلك الإ�شهاماتهم يف خدمة املجتمع 

العلمي حمليا وعامليا

 �سارة الأمريي: متيز العلماء والباحثني يف جمالتهم وتطبيق خمرجاتهم العلمية ركيزة اأ�سا�سية ل�ستمرارية ازدهار املجتمعات
 يتم تقييم طلبات الرت�سح من خالل جلنة حتكيم دولية ت�سم نخبة من اأبرز العلماء واخلرباء يف خمتلف املجالت العلمية
 اختيار 3 فائزين اإ�سافة حل�سولهم على الإقامة الدائمة »البطاقة الذهبية« يف دولة الإمارات 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام : 

حذرت �شرطة اأبوظبي من خماطر اإهمال االأ�شر لالأطفال 
الغرباء  اأو  املربيات  رعاية  حتت  طويلة  لفرتات  برتكهم 
بتعر�شهم  �شلباً  على نحو قد ترتتب عليه نتائج تنعك�س 
لالأذى اأو االبتزاز ..موؤكدة اهتمامها بتعزيز اأمن و�شالمة 

الن�سء بالتعاون مع ال�شركاء اال�شرتاتيجيني.
مراكز  اإدارة  مدير  الكعبي  حمد  �شعيد  العقيد  واأو���ش��ح 

ال��دع��م االج��ت��م��اع��ي ب��االإن��اب��ة اأن ���ش��رط��ة ت��ن��ف��ذ حمالت 
النف�شية  الطفل  �شحة  حلماية  لالأ�شر  توعية  وب��رام��ج 

واجل�شدية وال�شالمة العامة.
واالأطفال  االأ���ش��ر  حماية  على  امل��راك��ز  تركيز  اإىل  واأ���ش��ار 
ورعايتهم والتزامها با�شتخدام اأف�شل املمار�شات ال�شرطية 
اأف�شل  على  ح�شولهم  ل�شمان  االح��رتازي��ة  واالإج����راءات 
معايري اال�شتقرار االأ�شري. ونا�شد االأهايل عدم االن�شغال 
طويلة،  ل�شاعات  اخلادمات  برفقة  وتركهم  االأطفال  عن 

املهملني  ُيحمل  ال��دول��ة  يف  العقوبات  قانون  اأن  مو�شحاً 
�شرورة  م��وؤك��داً  واج��ب��ات��ه��م،  يف  التق�شري  ع��ن  امل�شوؤولية 
و�شالمة  حياة  على  للمحافظة  الالزمة  التدابري  اتخاذ 
االأطفال. واأ�شاف اأن اأغلب املربيات ال تتوفر لديهن اأدنى 
والتعامل معهم، مما  وتن�شئتهم  االأطفال،  تربية  مهارات 
وال�شحية،  النف�شية،  االأب��ن��اء  ح��ال��ة  على  �شلبياً  ينعك�س 
والرقابة  الرعاية  توفري  على  االأمهات  حاثاً  وال�شلوكية، 

الل�شيقة وعدم اإهمال اأطفالهم وحمايتهم من املخاطر.

�شرطة �أبوظبي حتذر من ترك �لأطف�ل مبفردهم 
مع �لغرب�ء و�ملربي�ت

لتعزيز ال�سراكة والرقابة الذاتية وتقليل الأخطاء الطبية

وز�رة �ل�شحة ووق�ية �ملجتمع تطلق مب�درة �لتدقيق �لذ�تي للمن�ش�آت �ل�شحية �خل��شة
•• دبي-الفجر:

الذاتي  التدقيق  م��ب��ادرة  م��وؤخ��راً  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأطلقت 
للمن�شاآت ال�شحية اخلا�شة حتت �شعار “يداً بيد”، وذلك يف اإطار حتديث 
على  ي�شهل  مبا  ال�شحية،  والقوانني  لالأنظمة  وفقاً  اإجراءاتها  وتطوير 
متهيداً  ال�شحية،  اخل��دم��ات  ب��ج��ودة  االرت��ق��اء  اخل��ا���س  ال�شحي  القطاع 

للح�شول على االعتماد ال�شحي الدويل. 
ال�شحية،  املن�شاآت  على  التفتي�س  مبعايري  قائمة  ال����وزارة  وزع��ت  حيث 
لت�شتند عليها املن�شاآت يف عملية التدقيق الذاتي على خدماتها ومرافقها، 
ليقوم  املحددة،  املعايري  وفق  الالزمة  الت�شحيحية  ب��االإج��راءات  والقيام 
ا�شتيفاء  م��ن  للتاأكد  الح��ق��اً  ال�شحية  امل��ن�����ش��اآت  ب��زي��ارة  التفتي�س  ف��ري��ق 

املعايري. 
وتهدف املبادرة لتعريف املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة باملعايري الفنية وبنظم 

اأ�شحاب  بني  الوعي  لن�شر  وذلك  املجتمع،  ووقاية  ال�شحة  وزارة  ولوائح 
املن�شاآت ال�شحية، وتعزيز روح امل�شوؤولية والرقابة الذاتية لديهم، وتقليل 
االأخطاء الطبية، باالإ�شافة لتعزيز العالقة مع القطاع ال�شحي اخلا�س 

لكونه �شريك ا�شرتاتيجي يف تقدمي اخلدمات ال�شحية للمجتمع.

رفع جودة اخلدمات
واأ�شارت الدكتورة ح�شة مبارك مدير اإدارة التمكني واالمتثال ال�شحي، 
اإىل فوائد تطبيق املبادرة من ناحية رفع جودة اخلدمات املقدمة من قبل 
ال�شحي  القطاع  يف  اال�شتثمار  وحتفيز  الطبي،  اخلا�س  القطاع  من�شاآت 
بالدولة، وت�شجيع ال�شياحة العالجية بالدولة، وذلك يف اإطار ا�شرتاتيجية 
الوزارة الهادفة لتوفري اإطار ت�شريعي وحوكمة حيوي، وتقدمي خدمات 
الوطنية  املعايري  وتطبيق  ال�شحي  للقطاع  متميزة  ورقابية  تنظيمية 
للمرافق واملن�شاآت ال�شحية وتعزيز الدور الرقابي واال�شرايف عليها. كما 

ر�شا  ن�شبة  زي��ادة  اإىل جانب  الطبية،  االأخطاء  تقليل  على  املبادرة  تعمل 
املتعاملني عن اخلدمات املقدمة لهم.

التفتي�شية،  ل��ل��زي��ارات  التقليدي  النمط  ع��ن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  خرجت  وق��د 
التوعية  ال��وع��ى وزي����ادة  ت��ه��دف اىل ن�شر  ال��ت��ي  ب��ال��زي��ارات  وا���ش��ت��ب��دل��ت��ه 

والتوجيه واجلودة املقدمة من قبل املن�شاآت ال�شحية التابعة للوزارة .

قائمة املعايري
املعايري  منها  بنود  ع��دة  ال�شحية  املن�شاآت  على  التدقيق  قائمة  وت�شم 
العامة، والتي حتتوي على ال�شروط الهند�شية االأ�شا�شية ل�شمان التزام 
املن�شاآت بامل�شاحة املطلوبة، مع مراعاة �شهولة الو�شول وتقدمي اخلدمة 
جلميع فئات املجتمع ومنها اأ�شحاب الهمم باالإ�شافة الحرتام خ�شو�شية 
توفري  خ��الل  ال��ع��دوى  مكافحة  �شروط  القائمة  تت�شمن  كما  املري�س. 
الطبي  الكادر  من  كٍل  �شحة  على  احلفاظ  ومراعاة  ال�شحية  اخلدمات 

ملعايري  باالإ�شافة  ���ش��واء.  ح��د  على  وامل��راج��ع��ني  املر�شى  وك��ذل��ك  والفني 
وتو�شيح  ال�شحية،  املن�شاآت  يف  توفريها  يتم  التي  بالتطعيمات  خا�شة 
املعايري  جميع  وت��ه��دف  معها.  التعامل  وكيفية  بها  اخلا�شة  ال�����ش��روط 

املوجودة يف القائمة ل�شمان تقدمي خدمات متميزة الأفراد املجتمع .

حتويل التحديات لفر�س متّيز
اإىل  وحتويلها  حتديات  ع��دة  على  التغلب  يف  امل��ب��ادرة  اأهمية  اإىل  ولفتت 
�شحية  من�شاآت  وج���ود  ال��ت��ح��دي��ات؛  وتت�شمن  وال��ت��م��ي��ز،  للنجاح  ف��ر���س 
املن�شاآت  اأ�شحاب  بع�س  اإمل���ام  ع��دم  املطلوب،  اخل��دم��ات  م�شتوى  تقدم  ال 
زيادة  على  امل��ب��ادرات  هذه  مثل  تعمل  كما  واالأنظمة.  بالقوانني  اخلا�شة 
توعية القطاع ال�شحي والقائمني عليه باآخر امل�شتجدات التي مت و�شعها 
للت�شريعات والقوانني واللوائح، والتي تهدف لرفع م�شتويات اخلدمات 

ال�شحية.

»و�م « ت�ش�رك يف جل�شة بعنو�ن  �لأخب�ر �ملزيفة  ب�ملوؤمتر �لدويل لوك�لت �لأنب�ء يف �شوفي�
•• �صوفيا -وام: 

اأكد �شعادة حممد جالل الري�شي 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
بو�شفها   “ وام   “ اأن  االإم�������ارات 
اأ�شهمت  للدولة  الر�شمية  الوكالة 
التناول  و  اال�شتباقي  نهجها  عرب 
الثقة  تعزيز  يف  لالأخبار  لل�شريع 
التي يتحلى بها االإع��الم الوطني 
و احلمالت  ال�����ش��ائ��ع��ات  دح�����س  و 

املغر�شة املوجهة �شد الدولة.
كلمة  خ��الل  �شعادته  ا�شتعر�س  و 
األقاها يف جل�شة بعنوان” االأخبار 
املوؤمتر  فعاليات  �شمن  املزيفة” 
االأنباء  لوكاالت  ال�شاد�س  ال��دويل 
التي عقدت يف العا�شمة البلغارية 
“م�شتقبل  ���ش��ع��ار  حت���ت  ���ش��وف��ي��ا 
اأم���������س  “ واأخ����ت����ت����م����ت  االأن�������ب�������اء 
 .. دول����ة   130 مب�����ش��ارك��ة  االأول 

ال����رائ����دة ع��امل��ي��ا ف�����ش��ال ع���ن �شر 
قيم  على  القائمة  ال��دول��ة  ر�شالة 

الت�شامح و الو�شطية واالعتدال.
بها  يقيم  ال��دول��ة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  و 
االأم���ر  جن�شية   200 م���ن  اأك����ر 
اإىل هذه  ال��و���ش��ول  ي��ح��ت��م  ال����ذي 
اجل��ن�����ش��ي��ات ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر عرب 
االإعالم الر�شمي للدولة لدح�س 
�شائعات  م��ن  اإل��ي��ه��م  ق��د ي�شل  م��ا 

وتبيان احلقائق.
و نوه املدير التنفيذي لوكالة اأنباء 
اطالق  اإىل  ك��ل��م��ت��ه  يف  االإم�������ارات 
“ حم���رر وام”  ال��وك��ال��ة ت��ط��ب��ي��ق 
اإمكانية  ل�شحفييها  يتيح  ال���ذي 
اإجناز املواد اخلربية من اأي مكان 
يف العامل عرب الهواتف الذكية اأو 
اآلية مرنة  اللوحية وفق  االأجهزة 
عملية  يف  اجل������ودة  ل��ه��م  ت�����ش��م��ن 
لي�شاف  البث  �شرعة  و  التحرير 

االجنليزية.
ال��ت��و���ش��ع يف  اأن  ال��ري�����ش��ي  اأك�����د  و 
للوكالة  االإخ����ب����اري����ة  اخل����دم����ات 

التحديثات التي اأطلقتها الوكالة 
ب�11  بثها  �شمنها  وم��ن  م��وؤخ��را 
لغة اإ�شافة اإىل اللغتني العربية و 

اأ�شهم يف تر�شيخ الوجه احل�شاري 
لدولة االإم��ارات و تعزيز �شورتها 
اإجنازاتها  واإب���راز  لها،  االإيجابية 

تفاعلية  اإل��ك��رتون��ي��ة  �شا�شة  ع��رب 
ومقاطع  ال�������ش���ور  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
الفيديو اخلا�شة بجميع االأحداث 
مبا ي�شمن توفري خدمة اإخبارية 

متكاملة للجماهري.
ك��ان��ت ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال���دويل 

تطبيق  اإىل  امل��ه��م  التطبيق  ذل��ك 
اإطالق  جانب  اإىل  االإخ��ب��اري  وام 
التفاعلية  وام”  “ مبا�شر  خدمة 
ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ل��ج��م��اه��ري االط���الع 
ع��ل��ى اأح�����دث االأخ����ب����ار امل��ح��ل��ي��ة و 
االإقليمية و العاملية حلظة بلحظة 

ال�شاد�س لوكاالت االأنباء قد بداأت 
ا�شتمرت  و  املا�شي  اخلمي�س  ي��وم 
“م�شتقبل  ���ش��ع��ار  حت���ت  ي���وم���ني 
دولة   130 مب�����ش��ارك��ة  االأنباء” 
من بينها دولة االإمارات ممثلة يف 

وكالة اأنباء االإمارات /وام/.

ت�ساحمنا يف دمنا

�شرطة �أبوظبي تنفذ مب�درة تربع ب�لدم �حتف�ء ب�ليوم �لع�ملي
•• اأبوظبي – الفجر 

نفذت مديرية اخلدمات الطبية 
بقطاع املالية واخلدمات ب�شرطة  
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع مركز  اأب���وظ���ب���ي 
واالإيجابية  ال��ع��ام��ل��ني  اإ����ش���ع���اد 
امل��������وارد  ق����ط����اع  ال���وظ���ي���ف���ي���ة يف 

م����ن حر�س  وان����ط����الق����ا  ب����ال����دم 
تر�شيخ  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة 
املج����تمعية  امل�ش����وؤولية  مفهوم 
باإطالق  الوظيفية  واالي��ج��اب��ي��ة 
االإن�شانية  والفعاليات  امل��ب��ادرات 

الهادفة . 
وذك���رت اأن ال��ت��ربع  ب��ال��دم كعمل 

الب�شرية مبادرة تربع بالدم  حتت 
�شعار » ت�شاحمنا يف دمنا ». 

واأو������ش�����ح�����ت ال������رائ������د وج�������دان 
اإ�شعاد  م���رك���ز  م���دي���ر  امل����ط����ريي 
الوظيفية   واالإيجابية  العاملني  
اأن املبادرة  تاأتي �شمن االحتفال 
للمتربعني  ال����ع����امل����ي  ب����ال����ي����وم 

وجمتمعي،  واإن���������ش����اين  وط���ن���ي 
نبيلة،  اإن�����ش��ان��ي��ة  اأه�����داف  ي��ح��ق��ق 
وتر�شيخ  املر�شى،  حياة  اإن��ق��اذ  يف 
ثقافة التكافل االجتماعي،  الفتة 
ب�شكل  ب��ال��دم  ال��ت��ربع  اأهمية   اإىل 
الوقاية  على  ي�شاعد  مب��ا  دوري 
م���ن االأم����را�����س، وي���ج���دد ن�شاط 

اجل�شم وحيويته ال�شحية .
العاملي  ال��ي��وم  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
للمتربعني بالدم والذي ي�شادف 
يعزز    ، عام  كل  من  يونيو   14
االآمنة،  ال���دم  مبنتجات  ال��وع��ي  
اأجل  من  بالدم  التربع  وباأهمية 

اإنقاذ حياة االآخرين. 

ر تنّظم م�ش�بقة �خللوة �لبتك�رية موؤ�ش�شة �لأوق�ف و�شوؤون �لُق�شَّ
•• دبي-الفجر: 

ر بدبي م�شابقة “اخللوة االبتكارية”  نّظمت موؤ�ش�شة االأوقاف و�شوؤون الُق�شّ
اإب��داع��ي��ة ج��دي��دة حتقق م��زي��داً من  اأف��ك��ار  ب��ني خمتلف ف��رق عملها، لطرح 
مبادرات  وتطلق  االأداء،  بفاعلية  وت��رت��ق��ي  اخل��دم��ات،  ت��ق��دمي  يف  ال��ك��ف��اءة 
لتح�شني اخلدمات العامة بطرق جوهرية ومبتكرة حتقيقا ملحاور املوؤ�ش�شة 

اال�شرتاتيجية.

خمتربات 
وحتت �شعار “خمتربات االبداع”، ت�شارك يف م�شابقة اخللوة االبتكارية، التي 
ينظمها مكتب التخطيط والتمّيز املوؤ�ش�شي للعام الثاين على التوايل، كافة 
ر باإداراتها املختلفة يف فعالية ع�شف  كوادر موؤ�ش�شة االأوقاف و�شوؤون الُق�شّ
ذهني م�شرتك، ومناف�شة جماعية حتفز امل�شاركني على و�شع اأفكار اإبداعية 
املوؤ�ش�شة  االإن�شان، ومتكني املجتمع، وحتقيق روؤية  جديدة متكاملة خلدمة 
ر�شالتها لرت�شيخ مفهوم  ، وتعزيز  اإىل قا�شر موؤهل وقف متنام  بالو�شول 

الوقف كممار�شة متجددة ت�شهم يف حتقيق التنمية االقت�شادية واملجتمعية 
امل�شتدامة.

 
اأهداف  5

وتهدف فعالية اخللوة االبتكارية اإىل حت�شني اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة 
بطرق جوهرية ومبتكرة، اإىل جانب ت�شليط ال�شوء على االأداء النوعي لفرق 
عمل املوؤ�ش�شة ودور كوادرها الفاعلة يف حتقيق تغيري اإيجابي واإحداث فارق 
ملمو�س يف حياة فئات و�شرائح وا�شعة من املجتمع، مبا يعزز موؤ�شر الثقة يف 
على  املوظفني  ويحفز  املبتكرة،  واالأفكار  املبادرات  ويوثق  املوؤ�ش�شة،  خدمات 

تبّني االبتكار كثقافة را�شخة يف كافة مناحي احلياة.

حماور  4
رئي�شة  حم��اور  اأرب��ع��ة  تغطي  مبتكرة  م��ب��ادرات  تقدمي  الفعالية  وت�شتهدف 
ه��ي االب��ت��ك��ار يف ت��ط��وي��ر خ��دم��ات امل��وؤ���ش�����ش��ة خ��ا���ش��ة يف جم���ال ت��ط��وي��ر نظم 
ذكية،  خدمات  لتقدمي  الرقمي  التحول  ومواكبة  االإن��ف��اق  وتر�شيد  العمل 

يف  واالبتكار  املوظفني،  اإ�شعاد  يف  واالبتكار  املتعاملني،  اإ�شعاد  يف  واالبتكار 
تطوير ال�شراكات الثنائية واال�شرتاتيجية مع القطاعات الفاعلة يف العمل 

املجتمعي واالإن�شاين.

�سروط
وتت�شمن �شروط تقدمي االأفكار من جانب الفرق امل�شاركة ح�شول كل فريق 
على يوم كامل لالجتماع خارج نطاق العمل للع�شف الذهني وو�شع تفا�شيل 
واأولويات  للموؤ�ش�شة  الرئي�شية  االأه���داف  حتقيق  يف  ت�شب  مبتكرة  مبادرة 
االإدارة  عمل  واآليات  املوؤ�ش�شة  خدمات  تطوير  وتراعي   ،2021 دبي  خطة 
التي ينتمي اإليها كل فريق، على اأن يتم ت�شليم جميع املبادرات خالل خم�شة 
اأيام عمل من انتهاء فعالية اخللوة االبتكارية لعر�شها على جلنة التحكيم.

فر�س ومنو  
ر: “متّثل  وقال �شعادة علي املطّوع، اأمني عام موؤ�ش�شة االأوقاف و�شوؤون الُق�شّ
اإبداعياً مفتوحاً، لتطوير  اخللوة االبتكارية التي تنظمها املوؤ�ش�شة خمترباً 

اآفاق  وا�شتك�شاف  الت�شغيلية،  املوؤ�ش�شة، واالرتقاء بعملياتها  خمتلف خدمات 
اخلريي  العمل  م�شتوى  على  وح�شورها  اال�شرتاتيجية  ل�شراكاتها  جديدة 
عملها  اآليات  يف  االبتكار  حتقق  جديدة  اإبداعية  اأفكار  وحتفيز  واالإن�شاين، 
الداخلية واخلارجية، وتو�شيع دائرة امل�شتفيدين من مبادراتها، لت�شمل فئات 
اأو  اأو خدمات جديدة  منتجات  ابتكار  �شواء من خالل  املجتمع؛  جديدة يف 
حتديث عمليات قائمة اأو اقرتاح �شيا�شات م�شتقبلية اأو تقدمي حلول نوعية 
اخللوة  فعاليات  “تزامن  واأ���ش��اف:  واعدة.”  فر�س  اإىل  التحديات  حت��ول 
موؤ�ش�شة  لكوادر  اإ�شافياً  حافزاً  ي�شكل  وال��ذي  الت�شامح،  عام  مع  االبتكارية 
ر واإداراتها املختلفة للتناف�س على طرح اأفكار اإبداعية  االأوقاف و�شوؤون الُق�شّ
املتعاملني  تخدم  ر،  الُق�شّ متّكن  الوقف،  وا�شتثمار  تنمية  لتحقيق  مبتكرة، 
وت�شب يف �شياق تنفيذ البند التا�شع من وثيقة اخلم�شني التي اأطلقها مطلع 
العام اجلاري �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، ملا فيه حتقيق منو �شنوي 
اأجل �شعادة االإن�شان  يف عملنا اخلريي يواكب وترية منونا االقت�شادي من 

وكرامته، واالرتقاء بجودة احلياة بكافة جوانبها.” 

العدد 12657 بتاريخ 2019/6/16   
ق�سم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 3482 ل�سنة 2018    
اىل املحكوم عليه /�شركة فيوت�شر باور انرتنا�شيونال - م م ح  

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�شدرت 
الق�شية رقم 608 ل�شنة 2018 مدين  بتاريخ 2018/10/31 يف  بحقكم حكما 

بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )1319420( درهم.
ل�شالح املحكوم له/ �شعيد بن غليطة الزهراين 

التايل  ال��ي��وم  ت��اري��خ  م��ن  ال��ق��رار خ��الل 15 يوما  تنفيذ  ل��ذا يتوجب عليكم 
للن�شر. ويف حال تخلفك عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة 

�شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك
رئي�س ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12657 بتاريخ 2019/6/16   
الدعوى رقم )2019/1092( جتاري جزئي  

اىل املدعي عليه )اأكوارت اأكريليك - ذ م م( 
حيث ان املدعية )دانوب ملواد البناء - �س م ح( 

قد اقامت �شدكم الدعوى رقم )2019/1092 جتاري جزئي( 
وحيث انه مت اإحالة الدعوى اىل اخلبري احل�شابي / علي عبداهلل �شلطان املرزوقي / لذا 
يتوجب عليكم احل�شور الجتماع اخلربة احل�شابية / يف الدعوى وذلك يف متام الواحدة 
ظهرا يف يوم اخلمي�س املوافق 2019/6/20 يف مقر مكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي ، بجوار 
مركز ابو هيل ، بناية الفاميد )مقابل كنتاكي( املدخل اخللفي ، الطابق الثاين ، مكتب رقم 
)201( )موؤ�ش�شة املحيط حما�شبون قانونيون( هاتف : 2650665-04 وفاك�س 04/2650645   
وعليه يرجى احل�شور يف املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�شتندات ويف حالة عدم 

ح�شوركم �شيتم امل�شي يف اإجراءات اخلربة احل�شابية يف الدعوى.
اخلبري احل�سابي /علي املرزوقي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12657 بتاريخ 2019/6/16   

اعالن للح�سور امام مكتب اإدارة الدعوى 
 يف الدعوى رقم  2019/75 

بناء على طلب املدعية / الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف 
وتنوب عنه اإدارة ق�شايا الدولة بوزارة العدل 

اىل املدعي علي�ها / �شركة العباقرة الأعمال التك�شية 
عنوانه / يعلن بطريق الن�شر. 

ابوظبي االحتادية  الدعوى مبحكمة  اإدارة  امام مكتب  باحل�شور  انت مكلف 
او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي  االبتدائية بتاريخ 2019/6/17 م  �شخ�شيا 
يف  للنظر  وذل���ك  امل�شتندات  ك��اف��ة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على  جوابية  م��ذك��رة 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك املدعي عليه.
مكتب ادارة الدعوى

       وزارة العدل  
حمكمة اأبوظبي االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12657 بتاريخ 2019/6/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم املحرر )2019/4398 (

املنذر : اترينيتي العقارية - بوكالة املحامي / �شلطان العوي�س 
املنذر اليها : املزايا احلديثة ملقاوالت البناء - �س ذ م م  - جمهول حمل االإقامة 

انذار ب�شداد املرت�شد واالخالء 
حيث انه مبوجب عقد ايجار يبداأ يف 2018/4/1 والذي ينتهي بتاريخ 2019/3/31 ا�شتاأجرت املنذر 

اليها من املنذرة مكتب رقم 402 بواقع ايجار �شنوي مبلغ 51000 درهم 
بناء عليه ينذر املنذر اليها 

فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ 8500 درهم عن بدل االيجار من 2019/4/1 ولغاية 
تاريخ  م��ن  ي��وم  م��دة ثالثني  خ��الل  امل�شتاأجرة  العني  واخ���الء  اي��ج��ار  م��ن  ي�شتجد  وم��ا   2019/5/31
وما  املبالغ  بتلك  للمطالبة  الق�شاء  اىل  اللجوء  اىل  ا�شفني  �شن�شطر  واال  االن��ذار  لهذا  ا�شتالمكم 
الر�شوم  بالقوة اجلربية مع حتميلكم  العني  واخ��الء  �شنويا  درهم  بواقع 51000  ايجار  ي�شتجد من 

وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�جل�معة �لق��شمية و مط�ر �ل�ش�رقة �لدويل يوقع�ن مذكرة تف�هم لتعزيز �لعالق�ت و تب�دل �خلرب�ت

•• ال�صارقة –الفجر:

االأول  اأم�س  ال��دويل  ال�شارقة  و هيئة مطار  القا�شمة  وقعت اجلامعة 
لتعزيز  تبذلها  التي  اجلهود  اإط��ار  يف  تفاهم  مذكرة  اجلامعة  مبقر 
العالقات والتوا�شل وتبادل املنافع و اخلربات بني املوؤ�ش�شات والهيئات 

الكربى يف  اإمارة ال�شارقة.
وقع املذكرة �شعادة الدكتور ر�شاد حممد �شامل مدير اجلامعة القا�شمية 
و من جانب هيئة مطار ال�شارقة �شعادة علي �شامل املدفع رئي�س هيئة 

مطار ال�شارقة الدويل.
ومبوجب املذكرة يعمل اجلانبان على تعزيز اآفاق التعاون من خالل 
تنمية  يف  ت�شهم  التي  االقت�شادية  واال�شت�شارات  بالدرا�شات  القيام 
الفنية  وامل�شاعدات  اال�شت�شارات  تبادل  على  والعمل  االإم��ارة  اقت�شاد 

ب�شكل عام  املعرفة  املوؤ�ش�شي للطرفني يف جماالت  والتطوير  والدعم 
والتنمية الب�شرية واالقت�شادية والتدريب والتطوير ب�شكل خا�س.

تتواله  ما  اإط��ار  التفاهم يف  اأهمية مذكرة  �شامل  ر�شاد  الدكتور  واأك��د 
هيئة مطار ال�شارقة الدويل من اأدوار يف دعم اقت�شاد اإمارة ال�شارقة 
وجهودها يف التنمية ب�شكل متكامل .. مو�شحا اأن االتفاقية من �شاأنها 
الدويل  ال�شارقة  امل�شرتك بني اجلامعة وهيئة مطار  العمل  تعزز  اأن 
مبا يخدم بنودها يف اإثراء جوانب التدريب الطالبي واإعداد االأبحاث 
البحثي  التعاون  اأن  القا�شمية  اجلامعة  مدير  واأو���ش��ح   . والدرا�شات 
القا�شمية  اجلامعة  اإليها  ت�شعى  التي  اجلوانب  اأهم  من  هو  والعلمي 

ها �شرحا علميا رائدا يف االإمارة. لتقدمي خرباتها يف هذا املجال بعدِّ
اال�شرتاتيجية  االأه�����داف  ت��خ��دم  امل��ذك��رة  ه���ذه  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اف 
والتي  الكربى  املوؤ�ش�شات  مع  �شراكات  بعقد  تق�شي  والتي  للجامعة 

ودورها  ال�شراكة  فكر  ولرت�شيخ  االأداء  م�شتوى  تطوير  على  تعم����ل 
املهم يف العمل امل�����وؤ�ش�شي .

اأهداف  وتن�شيط  دعم  اإىل  الرامية  تعزيزاً جلهود اجلامعة  تاأتي  كما 
الطالبي يف  والتدريب  بالتنمية  املتعلقة  االأم��ور  الطرفني خا�شة يف 

جمايل الدرا�شات االقت�شادية والعالقات العامة.
 من جانبه قال �شعادة علي �شامل املدفع ياأتي توقيع مذكرة التفاهم 
تعزيز  اإىل  الهيئة  �شعي  اإط���ار  يف  القا�شمية  اجل��ام��ع��ة  م��ع  وال��ت��ع��اون 
ال�شراكة املجتمعية وموا�شلة التميز واالرتقاء  ان�شجاما مع توجيهات 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة ومتابعة �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
مع  وبالتوازي  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  بن 
اجلوانب  يف  ال�شارقة  مطار  ي�شهدها  التي  ال�شاملة  التطوير  حركة 

والكفاءات  اخل��ربات  من  متتلك  القا�شمية  اجلامعة  اأن  خا�شة  كافة 
العلمية التي ميكن اال�شتفادة منها يف خمتلف جوانب العمل ال�شيما 
يف املجال االإعالمي واملعريف. واأ�شاف املدفع اإن دعم املهارات االإبداعية 
هيئة  ا�شرتاتيجية  �شمن  ياأتي  اخل��ربات  من  واال�شتفادة  واالبتكارية 
مطار ال�شارقة التي ت�شعى ب�شكل م�شتمر اإىل تطوير اآليات العمل يف 
�شبيل تعزيز تناف�شية املطار على ال�شاحة املحلية واالإقليمية والعاملية 
مبا ين�شجم مع روؤية القيادة الر�شيدة من خالل التن�شيق مع خمتلف 

الهيئات والدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة يف االإمارة.
 واأ�شار اإىل اأن مطار ال�شارقة حقق تقدماً كبرياً ورا�شخاً بني املطارات 
واآفاق  طبيعة  يحدد  اأن  �شاأنه  م��ن  ال��ذي  االأم���ر  والعاملية  االإقليمية 
خمتلف  وم��ع  القا�شمية  اجل��ام��ع��ة  م��ع  عليه  �شنعمل  ال���ذي  ال��ت��ع��اون 

ال�شركاء خالل املرحلة املقبلة.

رئي�س وزر�ء بلغ�ري� ي�شتقبل عبد�هلل بن ز�يد

�لإم�ر�ت ت�ش�رك يف �لقمة �خل�م�شة ملوؤمتر �لتف�عل و�إجر�ء�ت بن�ء �لثقة يف �آ�شي� »�شيك�«

�حلم�دي يفوز ب�لع�شوية �لحتي�طية يف �للجنة �لتنفيذية لالحت�د �لدويل لل�شحفيني 

•• �صوفيا-وام:

ا�شتقبل معايل بويكو بوري�شوف رئي�س وزراء بلغاريا �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل.

وجرى خالل اللقاء - الذي عقد يف اإطار الزيارة الر�شمية التي يقوم بها �شموه 
وبلغاريا  االإم��ارات  دول��ة  امل�شرتكة بني  الثنائية  العالقات  - بحث  بلغاريا  اإىل 
البلدين  ب��ني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  وت��ط��وي��ر  بتعزيزها  الكفيلة  وال�شبل 

ال�شديقني يف العديد من املجاالت.
كما مت تبادل وجهات النظر جتاه م�شتجدات االأو�شاع يف املنطقة وبحث عدد 

من الق�شايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
ونقل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء حتيات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب 
امل�شلحة ومتنيات �شموهم لبلغاريا  االأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

ال�شديقة املزيد من التقدم واالزدهار.
ال�شمو  �شاحب  اإىل  حتياته  �شموه  بوري�شوف  بويكو  معايل  حمل  جانبه  من 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو 

اآل  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نهيان ومتنياته لدولة االإمارات املزيد من التطور واالزدهار.

اإىل تعزيز  اآل نهيان تطلع دولة االإم��ارات  واأك��د �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
عالقاتها الثنائية مع بلغاريا وتنمية اأوجه التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة 

مبا يعود باخلري على �شعبي البلدين ال�شديقني.
اأهمية هذه  من جانبه رحب معايل رئي�س وزراء بلغاريا بزيارة �شموه موؤكداً 
وتنمية  البلدين  بني  امل�شرتكة  الثنائية  العالقات  تعزيز  يف  ودوره���ا  ال��زي��ارة 
عبدالوهاب  �شعادة  اللقاء  ح�شر  امل��ج��االت.  من  العديد  يف  امل�شرتك  التعاون 

نا�شر ح�شن النجار �شفري الدولة لدى جمهورية بلغاريا.

•• دو�صنبيه -وام:

���ش��ارك��ت دول����ة االإم������ارات يف ال��ق��م��ة اخل��ام�����ش��ة ملوؤمتر 
“�شيكا«  اآ����ش���ي���ا  ال��ث��ق��ة يف  ب���ن���اء  واإج���������راءات  ال��ت��ف��اع��ل 
العا�شمة  يف  ام�����س  اأع��م��ال��ه  اخ��ت��ت��م  ال����ذي   CICA
بني  احل��وار  اأهمية  بالتاأكيد  “دو�شنبيه”  الطاجيكية 
ال����دول االأع�����ش��اء وت��وح��ي��د اجل��ه��ود مل��واج��ه��ة االره���اب 
ال�شادر عن االجتماع عددا من  االإع��الن  فيما ت�شمن 
الق�شايا املتعلقة بتن�شيق اجلهود بني دول ال�شيكا من 

اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة يف اآ�شيا .
خليفة  �شعادة  القمة  اأعمال  خالل  الدولة  وفد  تراأ�س 
�شاهني املرر م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
الدكتور  �شعادة  من  كل  وع�شوية  ال�شيا�شية  لل�شوؤون 
حممد اجل��اب��ر �شفري ال��دول��ة ل��دى ك��ازاخ�����ش��ت��ان غري 
املقيم لدى طاجيك�شتان، و�شعادة خالد العامري نائب 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  ب����وزارة  اآ���ش��ي��ا  غ���رب  اإدارة  م��دي��ر 

الدويل.
ويف كلمة األقاها خالل القمة اأمام الدول االأع�شاء، قال 
�شعادة خليفة �شاهني املرر “ تعقد قمة �شيكا، ومنطقتنا 
والتوترات  ال�شعوبات  على  للتغلب  احل��اج��ة  اأم�����س  يف 
امل��ت��زاي��دة، واحل��ف��اظ ع��ل��ى االأم����ن واال���ش��ت��ق��رار، وحل 
االإقليمي  التعاون  وتعزيز  ال�شالم،  وتوطيد  النزاعات، 
والعاملي، ومكافحة التطرف واالإرهاب، وتعزيز الت�شامح 

والتفاهم املتبادل«.
واأكد اأن دولة االإم��ارات اأظهرت بو�شوح التزامها بحل 
ال��ن��زاع��ات ال��دول��ي��ة ع��رب احل���وار وال��و���ش��ائ��ل ال�شلمية، 
وبذل  الدوليني،  واالأم��ن  ال�شالم  تعزيز  يف  وامل�شاهمة 
ج��ه��ود م��ك��ث��ف��ة الح���ت���واء االأزم�������ات، وت���ق���دمي االإغاثة 
وامل�شاعدات لالجئني يف مناطق النزاع وتعزيز التعاون 

الثنائي واالإقليمي والتعاون الدويل.
وقال �شعادته اإن دولة االإم��ارات ومن خالل امل�شاعدات 
ال�شعيدين  على  قدمتها  التي  والتنموية  االإن�شانية 
رائ������داً، م��ع��رتف به  ل��ع��ب��ت دوراً  االإق��ل��ي��م��ي وال������دويل 

وموثوق به من قبل االأمم املتحدة واملنظمات االإن�شانية 
حيث غدت مركًزا رئي�شًيا لتعبئة وح�شد عمليات الدعم 
واالإغاثة يف جميع اأنحاء العامل، للم�شاعدة يف تخفيف 
اأعباء املعاناة وحماية كرامة االإن�شان، من اأجل حتقيق 

�شون ال�شالم واالأمن الدوليني.
واأ�شاف “ ان دولة االإمارات ومنذ تاأ�شي�شها تبنت �شيا�شة 
امل�شتوى  فعلى  واخل���ارج،  ال��داخ��ل  يف  و�شلمية  معتدلة 
املنفتح واملت�شامح على  االإم��ارات  املحلي، يقوم جمتمع 
احرتام االآخرين بغ�س النظر عن معتقداتهم وعرقهم، 
االإيديولوجيات  جميع  ورف�س   ، امل��راأة  حقوق  وتعزيز 
التي تروج للعنف والتمييز .. وت�شعى االإمارات العربية 

املتحدة يف �شيا�شتها اخلارجية اإىل تعزيز االعتدال من 
ملواجهة  وال�شركاء  املعتدلة  ال��ق��وى  م��ع  العمل  خ��الل 

التحدي الذي ميثله التطرف والطائفية واالإرهاب«.
عام  اأع��ل��ن   ،2018 ع��ام  زايد” يف  “عام  بعد   : وت��اب��ع 
لالحتفال  االإم����ارات  يف  الت�شامح”  “عاماً   2019
ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  املوؤ�ش�س  ل��ل��وال��د  االإن�����ش��اين  ب����االإرث 
ث��راه .. وتوا�شل  اآل نهيان طيب اهلل  زاي��د بن �شلطان 
دولة االإمارات احلفاظ على هذا االإرث بانتهاج �شيا�شة 
خ��ارج��ي��ة ت��ت�����ش��م ب���االع���ت���دال واالن���ف���ت���اح ع��ل��ى العامل، 
وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال�����ش��الم واالأم�����ن ال��دول��ي��ني، وتعزيز 

التنمية واالزدهار، ومكافحة التطرف واالإرهاب.

واختتم �شعادة م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
لل�شوؤون ال�شيا�شية قائاًل : “جاءت زيارة قدا�شة البابا 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  الكاثوليكية  الكني�شة  ب��اب��ا  فران�شي�س 
زيارة ف�شيلة االإمام االأكرب ال�شيخ اأحمد الطيب، �شيخ 
االأزهر، اإىل اأبوظبي يف فرباير 2019، نتيجًة للجهود 
التي بذلتها دولة االإمارات منذ �شنوات طويلة لتعزيز 
اإطالق  اأن  وال�شالم واالعتدال”، موؤكداً  الت�شامح  قيم 
يف  االإن�شانية  االأخ���وة  وثيقة  وتوقيع  اأب��وظ��ب��ي  اإع���الن 
اأ�شكال  هذه املنا�شبة يعرب عن رف�س االإم��ارات جلميع 
ال�شلمي  التعاي�س  ودع��م  والتطرف  والعنف  الكراهية 

والرحمة واالحرتام املتبادل.

•• دبي-الفجر:

حققت دولة االإمارات اجنازا جديداً يف جمال العمل ال�شحفي على امل�شتوى 
الدويل من خالل جناح جمعية ال�شحفيني االإماراتية يف الفوز مبقعد يف 
احلمادي،  حممد  ف��از  فقد  ال��دويل  ال�شحفيني  الحت��اد  التنفيذي  املجل�س 
بالع�شوية االحتياطية  االإماراتية،  ال�شحفيني  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س 
يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الدويل لل�شحفيني يف االنتخابات التي اجريت 
اجلمعة املا�شي خالل انعقاد اأعمال املوؤمتر العام الثالثني لالحتاد الدويل 
لل�شحفيني يف تون�س، حيث عقد املوؤمتر يف الفرتة من 11 اإىل 14 يونيو 

اجلاري. 
العامل  م�شتوى  على  منظمة  اأك���رب  لل�شحفيني،  ال���دويل  االحت���اد  ويعترب 
األ��ف �شحفي،   600 اأك��ر من  االحت��اد  اإذ ميثل  ال�شحفيني،  ب�شئون  ُتعنى 
1926، بهدف  120 دول��ة. وتاأ�ش�س االحت��اد ال��دويل لل�شحفيني عام  من 
لالحتاد  الثاين  التاأ�شي�س  جاء  ثم  مهاراتهم،  وترقية  ال�شحفيني  م�شاعدة 
عام 1946، عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية، لت�شاف اإىل مهام االحتاد، 
ودعم  ال�شحافة  حرية  ع��ن  للدفاع  ال���دويل  امل�شتوى  على  التحرك  مهمة 
ومواجهة  التمييز،  اأن���واع  كل  رف�س  وكذلك  املحلية،  ال�شحفية  املنظمات 

ا�شتخدام و�شائل االإعالم للرتويج للتع�شب وعدم الت�شامح والنزاعات.
وقال حممد احلمادي رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، اأن فوز االإمارات مبقعد 
االحتياط يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الدويل لل�شحفيني ميثل:” هدفاً 
االحتاد  يف  االأع�����ش��اء  واالأف��ارق��ة  ال��ع��رب  اأ�شقائنا  م��ع  بالتعاون  اإل��ي��ه  �شعينا 
واإث��راء خرباتهم ومعارفهم،  اإف��ادة ال�شحفيني  ال��دويل لل�شحفيني، بهدف 
عرب الربامج واالأن�شطة والفعاليات التي ينظمها االحتاد وجاء الفوز نتيجة 

للدعم الالحمدود الذي داخل الدولة ومن ال�شحفيني”. 

وتابع:”الفرتة املقبلة �شوف ت�شهد تعاوناً مكثفاً، لو�شع اأجندة عمل وا�شحة 
الأولويات تدريب ال�شحفيني، مع الرتكيز على ترقية مهارات ال�شحفيني 
التي  الكبرية  التطورات  على  ال�شحفيني  واإط��الع  االأول،  املقام  يف  ال�شبان 
الدقة  قواعد  على  التاأكيد  مع  الرقمي،  االإع��الم  خا�شة  االإع��الم  ي�شهدها 

وامل�شداقية يف نقل املعلومات للجمهور”. 
جماهد  يون�س  الزميل  احلمادي:”فوز  ق��ال  ال��وا���ش��ع،  العربي  ال��ف��وز  وع��ن 

واأفريقي، جناح  ك��اأول �شحفي عربي  ال��دويل لل�شحفيني،  برئا�شة االحت��اد 
لل�شحفيني العرب ويعك�س ثقة العامل يف الكفاءات ال�شحفية العربية، وهو 
نتاج جهد وتن�شيق جماعي بني ال�شحفيني العرب واالأفارقة، وعالمة فارقة 

يف تاريخ التعاون ال�شحفي على م�شتوى املنطقة”. 
وجرت انتخابات رئا�شة االحتاد م�شاء )اخلمي�س(، على هام�س املوؤمتر العام 
الثالثني لالحتاد الدويل لل�شحفيني، الذي انعقد يف تون�س بالتعاون مع 
واجلمعيات  النقابات  وح�شور  التون�شيني،  لل�شحفيني  الوطنية  النقابة 
واالحتادات ال�شحفية اأع�شاء االحتاد، وكان يون�س جماهد ي�شغل قبل ذلك 

نائب رئي�س االحتاد الدويل لل�شحفيني.   
وتابع رئي�س جمعية ال�شحفيني االإماراتية: “نتائج التن�شيق بني املجموعتني 
العربية واالأفريقية من اأع�شاء االحتاد، كان لها اأثر حا�شم، فالزميل يون�س 
العربي  املر�شح  ح�شل  حيث  باكت�شاح،  الكندي  مناف�شه  على  تغب  جماهد، 

االأفريقي على 200 �شوت، مقابل 110 اأ�شوات للزميل املناف�س”.
التي عقدت الأول مرة يف دول  ال��دويل، يف جل�شاته  وناق�س موؤمتر االحت��اد 
حول  النقابية  واملمار�شات  الرقمي،  الع�شر  يف  ال�شحافة  م�شتقبل  عربية، 
العامل اأن املوؤمتر ناق�س م�شتقبل ال�شحافة يف الع�شر الرقمي، واملمار�شات 

النقابية يف املنطقة والعامل. 
)الكوجنر�س  العام  امل��وؤمت��ر  يف  �شيا�شته  لل�شحفيني  ال��دويل  االحت��اد  ويقر 
الدويل لل�شحفيني(، الذي يجتمع مرة كل ثالث �شنوات، وتتوىل �شكرتارية 
من  بتوجيه  العمل،  برامج  تنفيذ  متابعة  بروك�شل  يف  مقرها  من  االحت��اد 

اللجنة التنفيذية املنتخبة.
�شاركت اجلمعية يف املوؤمتر بوفد تراأ�شه حممد احلمادي رئي�س جمل�س اإدارة 
جمل�س  ع�شوا  حممد،  وعمران  ال��زرع��وين،  م�شطفي  وع�شوية  اجلمعية، 

االإدارة.

 

مقالة راأي
 

حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��دم  لطاملا 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة - قدوتنا يف االت�شال 
احلكومي- و�شفته للنجاح والتميز يف العمل احلكومي، التي تبداأ 
اأن  دون  حياته  بتفا�شيل  وتهتم  االإن�شان  من  وتنطلق  بامل�شداقية 
نغفل دور القيادة يف تطوير العمل املوؤ�ش�شي، مبا ينعك�س على ثقة 
اجلمهور و�شواًل اإىل جتربة ملهمة حتظى مب�شداقية اقت�شادية 
وثقافية واجتماعية عاملية، ت�شتحق ثقة مواطنيها و�شاكنيها من 

خمتلف اجلن�شيات. 
اإن االت�شال الناجح هو نتاج جملة من النجاحات ال�شابقة، لذا ال 
االآخر  يدعم  منهما  فكل  واملنجزات،  االت�شال  بني  الف�شل  ميكن 
ال�����ش��ارق��ة، جناح  اإم����ارة  احل���ال يف  ه��و  وه���ذا  ومينحه م�شداقيته، 
ُيرتجم بقول يتحول اإىل فعل، وكل هذا بف�شل روؤية قيادة ال ترى 

عن النجاح بدياًل اإال العمل اجلاد لتحقيقه. 
ولعل اأهم ما مييز جتربة ال�شارقة هو العمل مببداأ تراكم املنجزات، 
ت�شبقها  خطوة  وك��ل  معها،  وت�شتمر  بعدها  ملا  توؤ�ش�س  مرحلة  كل 
روؤي��ة وخطة واأه��داف حم��ددة، وكل مبادرة تهدف اإىل خلق مناخ 
ي�شمح ب��اإط��الق م��ب��ادرات اأخ��رى اأك��ر ت��ط��وراً وتخ�ش�شاً، وه��و ما 
ترجمته االألقاب التي ح�شلت عليها االإمارة والت�شنيف االئتماين 
عايل اجلودة القت�شادها، وثقة العامل مبنجزاتها الثقافية، فهذا 
العام تتو�شح �شارقتنا بلقب العا�شمة العاملية للكتاب، اللقب الثقايف 
اأن حققت القابها عا�شمة للثقافة العربية  االأرفع من نوعه، بعد 
قوياً  �شبباً  املوؤ�ش�شات  متنح  اأن  ميكنها  جتربة  ف��اأي  واالإ�شالمية 

للنجاح والتفوق يف خطابها اأكر من جتربة االإمارة  ذاتها؟
اأ���ش��ب��اب جن���اح ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة خ��ا���ش��ًة فيما يتعلق  وب��اخل��و���س يف 
ثالث  اإىل  دوم����اً  ي�شتند  اخل��ط��اب  اأن  جن��د  خطابها  مب�شداقية 
قواعد، االأوىل: هي اال�شتقرار االجتماعي واالقت�شادي، حيث باتت 
لالأطفال  و�شديقة  للعائالت،  وجهة  ال�شحية  االإم���ارة  ال�شارقة 
واليافعني ولذوي االإعاقة احلركية والبرت ومراعية لل�شن، اأي اأنها 

حا�شنة اجتماعية لكل من يدخلها وي�شكنها مهما كانت ظروفه.
 والقاعدة الثانية هي ان�شجام مبادراتها- دائماً وبدون اأي ا�شتثناء- 
يف  وامل�شتثمرين  اأر�شها  على  وال�شاكنني  مواطنيها  م�شلحة  مع 
اقت�شادها، هذا االن�شجام طرح منوذجاً اإقليمياً وعاملياً عن الوظيفة 
احلقيقية لالقت�شاد اأال وهي حتقيق م�شالح النا�س ومتكينهم من 
االرتقاء الدائم يف م�شتوى و�شكل وجودهم االجتماعي ووظيفتهم 

االإن�شانية. 
ما  دائماً  لالإمارة  الر�شمي  اخلطاب  اأن  فهي  الثالثة  القاعدة  اأم��ا 
وال�شراكة  للعمل  وا�شعًة  اأفاقاً  تفتح  املدى  بعيدة  روؤية  اإىل  ي�شتند 
ناحية  م��ن  الر�شمية  واملوؤ�ش�شة  ناحية  م��ن  املجتمع  مكونات  ب��ني 
ثانية، ومل يكن اأبداً خطاباً اآنياً يعالج ق�شايا مرحلة بعنيها ويرتك 
لل�شدفة ق�شايا املرحلة التي تليها. ومن مزايا الروؤية الوا�شحة 
اأ�شا�س  على  ومراجعته  حلوكمته  مقيا�شاً  ت�شكل  اأنها  اخلطاب،  يف 
النتائج التي يحققها، وهذا ي�شكل خلرباء االت�شال اإ�شافة نوعية 
جانب  اإىل  ال��روؤي��ة  حوكمة  ت�شمل  بحيث  احلوكمة  منظومة  على 

حوكمة املمار�شة والنظم والت�شريعات.   
لكل  االأهمية  غاية  يف  در�شاً  �شك  بال  ت�شكل  الثالث  القواعد  هذه 
موؤ�ش�شة ت�شعى اإىل خلق تفاعل بينها وبني اجلمهور وبناء عالقة 
قوية دائمة معه، وال جنايف احلقيقة اإذا قلنا اإن هذا الدر�س امتياز 
يعمل  فبع�شها  العامل،  املوؤ�ش�شات يف  لكافة  متاحاً  ولي�س  اإماراتي، 
بناء جتربته  اأج��ل  اإىل جت��ارب ملهمة، ويكافح من  بيئة تفتقر  يف 

اخلا�شة.
 اإن النجاح يعني تطوير التجارب ال�شابقة ونقلها اإىل مراحل اأكر 
بها  �شبق خا�س  اإىل حتقيق  موؤ�ش�شة  كل  ت�شعى  اأن  ويعني  تقدماً، 
ميكن  بل  اجلمهور،  مع  توا�شلها  ج�شر  وير�شخ  هويتها  مينحها 
اإن العمل يف بيئة ناجحة اأكر حتدياً ومناف�شًة من العمل  القول 
كانت  اإ�شافٍة -مهما  اأي  ت�شبح  بحيث  النجاح،  اإىل  تفتقر  بيئة  يف 

متوا�شعة- �شبقاً عظيماً. 
ه��ك��ذا ن��ق��راأ م�����ش��رية اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة، وه��ك��ذا ن��رب��ط ب��ني النجاح 
وم�شداقية اخلطاب، اإنها جتربتنا امللهمة يف كل �شيء، ومن يقراأها 

بوعي �شي�شل اإىل غايته حتماً. 
بقلم ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي 
رئي�س جمل�س ال�سارقة لالإعالم

ال�سارقة.. 
جتربتنا امللهمة

العدد 12657 بتاريخ 2019/6/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط ال�شريع الذهبي 

للمالب�س الرجاليه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1560886 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حامد �شامل حممد �شعيد الدرعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حمد �شامل �شعيد العفاري

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

عبد�هلل بن ز�يد: �أكرب حتد لأهل �لظالم هو �لنج�ح

واإعطاء فر�شة  الت�شعيد  املنطقة 
ل�شوت احلكمة”.

نعمل  اأن  “علينا  �شموه  واأ���ش��اف 
���ش��وي��ا ل��ن��زع ه���ذا االح��ت��ق��ان وكنا 
رئي�س  م�����ش��اع��ي  ت��ن��ج��ح  اأن  ن���اأم���ل 
ت�شتمر  واأن  ال���ي���اب���اين  ال��������وزراء 
امل��ح��اوالت فمعايل وزي��ر خارجية 
اأمل��ان��ي��ا ك���ان م��ت��واج��د ق��ب��ل ب�شعة 
نرى  اأن  ون��اأم��ل  املنطقة  يف  اأي����ام 
اإط����ارا اأو���ش��ع ل��ل��ت��ع��اون م��ع اإي���ران 
“اخلم�شة  ات����ف����اق  اأن  ون��ع��ت��ق��د 
زائ���د واحد” ك���ان ف��ي��ه خ��ط��اآن .. 
دول  م�شاركة  ع��دم  االأول  اخل��ط��اأ 
وحماية  احل����وار  ه���ذا  يف  املنطقة 
عدم  الثاين  واخلطاأ  االتفاق  هذا 
ال�شواريخ  مثل  ملوا�شيع  احتوائه 
ال�شوؤون  يف  وال��ت��دخ��ل  البال�شتية 

الداخلية للدول االأخرى”.

من  وطبيعية  اآم��ن��ة  امل�����وارد  ه���ذه 
اأج���ل ا���ش��ت��ق��رار االق��ت�����ش��اد العاملي 
�شعوبنا  ن��وؤم��ن  اأن  علينا  واأي�����ش��ا 

واقت�شاداتنا”.
لنا  “بالن�شبة  ���ش��م��وه  واأو�����ش����ح 
ف���اإن ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي وق��ع��ت على 
املياه  داخ������ل  ن���ف���ط  ن����اق����الت   4
االإقليمية لدولة االإمارات فاالأدلة 
التي جمعناها نحن وزمالوؤنا من 
دول اأخرى ت�شري بو�شوح اإىل اأنها 
عملية تفجري من خارج ال�شفينة 
والتقنية  امل���ي���اه  م�����ش��ت��وى  حت���ت 
والتوقيت  ا�شتخدامها  مت  ال��ت��ي 
وامل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ج��م��ع��ت قبل 
بدقة  االأه���داف  واختيار  العملية 
بحيث ال يتم غرق اأو ت�شريب نفط 
القدرات  ..ه��ذه  ال�شفن  ه��ذه  من 
جماعات  ع���ن���د  م�����وج�����ودة  غ�����ري 

العالقة بني البلدين”.
امتنانه  ع�����ن  ����ش���م���وه  واأع�����������رب 
الزيارة  ل��ه��ذه  ال��ب��ال��غ��ة  ل��ل��ح��ف��اوة 
..م��وؤك��دا اأن ه��ذا االأم��ر �شينعك�س 
مل�شاعفة  امل�شرتكة  اجل��ه��ود  على 
اأي�شا  ولدينا  وتطويرها  العالقة 
حتقيق  اأج��ل  من  م�شرتكة  مهمة 
يف  امل�شارك  بلغاريا  جلناح  النجاح 
اك�شبو 2020 دبي ..داعيا �شموه 
للم�شاركة  الدولة  لزيارة  معاليها 
يف   2020 اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  يف 

دبي.
واأ�شاف �شموه اأننا اتفقنا اأن تكون 
بني  مفتوحة  ات�شال  قناة  هناك 
اجلانبني ويكون هدفها االأ�شا�شي 
ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ة واأي�����ش��اً البحث 
بني  امل�شرتكة  العمل  ف��ر���س  ع��ن 
ال��ب��ل��دي��ن يف ع���دة جم����االت منها 

بها  يقوم  التي  الر�شمية  ال��زي��ارة 
�شموه اإىل بلغاريا.

وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان .. “اإنه مت التطرق خالل 
اللقاء اإىل التطورات التي حدثت 
خ���الل ال��ف��رتة االأخ����رية ���ش��واء يف 
بحر  اأو  ال��ع��رب��ي  اخلليج  منطقة 
الهجمات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ع��م��ان 
العربية  اململكة  على  وقعت  التي 
اجلماعات  ق��ب��ل  م���ن  ال�����ش��ع��ودي��ة 
ا�شتهداف حمطتي  احلوثية عرب 
اأبها  وم��ط��ار  النفط  اأن��اب��ي��ب  �شخ 
اأ�شفر عنه االأم���ر من  امل��دين وم��ا 

اإ�شابة مدنيني”.
“نحن يف منطقة  �شموه  واأ���ش��اف 
�شعبة ولكن بها الكثري من املوارد 
ال�شرورية للعامل �شواء كان غازا 
تدفقات  تكون  اأن  ونريد  نفطا  اأو 

احلقيقي  “االأمان  ���ش��م��وه  واأك����د 
ل��ال���ش��ت��ق��رار ي��ك��ون ا���ش��ت��ق��رار دول 
دولية  مبظلة  جمتمعة  املنطقة 
ال�شريان  ه��ي  املنطقة  اأن  ل�شبب 
وال  ال��ع��امل  للطاقة يف  االأ���ش��ا���ش��ي 
ت����ك����رار يف  ي���ك���ون ه�����ذا  اأن  ن���ري���د 
لكي  واأخ����رى  ف���رتة  ب��ني  املنطقة 

نزدهر ون�شتقر”.
وقال �شموه اإن العالقة بني دولة 
االإمارات وبلغاريا تقوم على الثقة 
لتطويرها  وفر�س  رغبة  وهناك 
و�شنعمل جاهدين �شوياً لتنميتها 
والبحث عن اآفاق جديدة للتعاون 
العمل  “علينا  ���ش��م��وه  ..م�����ش��ي��ف��اً 
ت��ع��زي��ز العالقات  اأج���ل  ب��ج��د م��ن 
اجلانب  يف  ال�شيما  البلدين  ب��ني 
االق�����ت�����������ش�����ادي واال�����ش����ت����ث����م����اري 
متانة  ي��ع��ك�����س  مب����ا  وال�������ش���ي���اح���ي 

خارجة عن القانون ..هذه عملية 
..ولكن  دول��ة  بها  تقوم  من�شبطة 
اأدلة  هناك  اأن  نقرر  مل  االآن  اإىل 

كافية ت�شري اإىل دولة بالذات.
املجتمع  “على  ����ش���م���وه  وت����اب����ع 
الدويل اأن يتعاون من اأجل تاأمني 
و�شول  وت��اأم��ني  الدولية  امل��الح��ة 
اأن املنطقة  اأذك��ر  الطاقة ..واأح��ب 
اأو  اأي��ام  منذ  �شهدت تفجرياً  التي 
مليئة  املا�شي هي منطقة  ال�شهر 

بالناقالت”.
وقال �شموه “عندما وقع االعتداء 
ال�شهر املا�شي كان عدد ال�شفن يف 
ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي ح����دث فيها 
بني  �شفينة   184 نحو  التفجري 
فهذا  وغريها  و�شحن  نفط  �شفن 
الدولية  تهديد حقيقي للمالحة 
لتجنيب  �شويا  نعمل  اأن  ..وعلينا 

•• �صوفيا -وام: 

اأك������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع����ب����داهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
وال��ت��ع��اون ال���دويل اأن م��ن يحاول 
خالل الوقت احلايل اأن ي�شع�شع 
اال�شتقرار يف املنطقة ال ينظر اإىل 
ال��ه��دف االأ���ش��م��ى واالأك����رب فنحن 
من  ت�����ش��اع��ف  اأن  ت�شتطيع  دول 
تطوير التنمية يف منطقة ال�شرق 
االأو�����ش����ط ول���ك���ن ه���ن���اك اأ����ش���وات 
اأن  التخلف والتطرف ومن يريد 
اأن  ي��ري��د  وال  امل��ا���ش��ي  اإىل  ي��ن��ظ��ر 
ينظر اإىل امل�شتقبل .. من يريد اأن 
ولي�س  العن�شرية  للنظرة  ينظر 
للنظرة االإن�شانية.. من يعتقد اأنه 
اأف�شل من االآخرين واأ�شمى منهم 

واأن تراثه اأرقى من تراثهم.
االأنظمة  “هذه  ����ش���م���وه  وق������ال 
الفا�شية والفكر الفا�شي من يريد 
ت��دم��ري م��ن��ط��ق��ت��ن��ا ول���ذل���ك نحن 
بلغاريا  مثل  اأ�شدقاء  على  نعتمد 
العامل  يف  ل���ن���ا  ع�����دة  واأ�����ش����دق����اء 
ولكن  امل�شلحة  ل��ل��م��واج��ه��ة  لي�س 
للمواجهة الفكرية لن�شر التنوير 
والت�شامح ون�شر النجاح .. فاأكرب 
حت��د الأه���ل ال��ظ��الم ه��و النجاح.. 

فلنعمل �شويا”.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي 
ال�����ذي ع���ق���ده ���ش��م��وه م���ع معايل 
رئي�س  نائبة  زاه��اري��ف��ا  اإيكاترينا 
الق�شائي  ل���الإ����ش���الح  ال���������وزراء 
اإطار  يف  بلغاريا  خارجية  ووزي���رة 

وال�شياحية  والتكنولوجيا  االأم��ن 
وال��ط��ريان امل���دين ..وق����ال �شموه 
اإمكانيات  “طموحنا كبري وهناك 
�شمو  وك�������ان  عظيمة”.  جن�����اح 
ال�������ش���ي���خ ع����ب����داهلل ب����ن زاي�������د اآل 
ل���ق���اء م�شرتكا  ع��ق��د  ق���د  ن��ه��ي��ان 
م��ع م��ع��ايل ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س ال����وزراء 
ل���الإ����ش���الح ال��ق�����ش��ائ��ي ووزي������رة 
خارجية بلغاريا حيث جرى بحث 
امل�شرتك  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل 
العالقات  وتنمية  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
تبادل  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  ال��ث��ان��ي��ة 
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر جت����اه ع����دد من 
امل�شرتك  االه��ت��م��ام  ذات  الق�شايا 
الراهنة  امل�شتجدات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
وتطورات االأو�شاع على ال�شاحتني 
�شموه  واأك��د  والدولية.  االإقليمية 
ال���وط���ي���دة التي  ال���ع���الق���ات  ع��ل��ى 
جتمع بني دولة االإمارات وبلغاريا 
امل�شتمر على تطويرها  واحلر�س 

وتعزيزها يف �شتى املجاالت.
م������ن ج����ان����ب����ه����ا رح�����ب�����ت م���ع���ايل 
�شمو  ب��زي��ارة  زاه��اري��ف��ا  اإيكاترينا 
اآل نهيان  ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
..م�����وؤك�����دة ح���ر����س ب���الده���ا على 
امل�شرتك  التعاون  عالقات  تعزيز 
�شتى  يف  االإم�������������ارات  دول��������ة  م�����ع 

املجاالت.
واأق����ام����ت م��ع��ال��ي��ه��ا م���اأدب���ة غداء 
تكرمياً ل�شموه والوفد املرافق له. 
عبدالوهاب  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
نا�شر ح�شن النجار �شفري الدولة 

لدى جمهورية بلغاريا.

عبد�هلل بن ز�يد يزور �ملتحف �لوطني �لت�ريخي يف بلغ�ري�
•• �صوفيا-وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  زار 
التاريخي  الوطني  املتحف  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
الزيارة  اإط��ار  يف  وذل��ك  �شوفيا  البلغارية  العا�شمة  يف 

التي يقوم بها �شموه اإىل بلغاريا.
زاهاريفا  اإيكاترينا  معايل  ال��زي��ارة  خ��الل  �شموه  راف��ق 
ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س ال������وزراء ل��ال���ش��الح ال��ق�����ش��ائ��ي ووزي����رة 
خارجية بلغاريا و�شعادة عبدالوهاب نا�شر ح�شن النجار 

�شفري الدولة لدى جمهورية بلغاريا.
يف  تاأ�ش�س  ال��ذي  ال�شهري  املتحف  اأروق���ة  �شموه  وتفقد 
اخل��ام�����س م��ن م��اي��و ع���ام 1973 وي��ع��د مب��ث��اب��ة ثروة 
عاملية  اآث���ار  م��ن  ميتلكه  مل��ا  بلغاريا  جلمهورية  وطنية 
 650 من  اكر  ي�شم  �شخم  تاريخي  واأر�شيف  قدمية 

األف اثر تاريخي.
واطلع �شموه على مقتنيات املتحف الذي يعد احد اكرب 

املتاحف التاريخية يف �شبه جزيرة البلقان حيث تعرف 
التي  املتحف  يف  الذهبية”  “تراقيا  ك��ن��وز  على  �شموه 

ن�شرت جمد بلغاريا يف معظم اأنحاء العامل.
حتف  م��ن  املتحف  ي�شمنه  م��ا  على  �شموه  ت��ع��رف  كما 
ذهبية تاريخية وركائز حجرية منقو�شة يعود تاريخها 
واأن�شجة  األ������واح  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��و���ش��ط��ى  ل��ل��ع�����ش��ور 

وخمطوطات نادرة.
فروع   5 ي�شم  التاريخي  الوطني  املتحف  اأن  اإىل  ي�شار 
للع�شور  ت��اري��خ��ه��ا  ي��ع��ود  ال��ت��ي  ب��وي��ان��ا  كني�شة  ت�شمل 
جمال  يو�شح  ال��ذي  زمي��ن  ودي��ر   /1207/ الو�شطى 
الهند�شة البلغارية القدمية واللوحات اجلدارية وماآثر 
بلغاريا يف  اأج��ل حرية  ال��ذي تويف من  بوتيف  خري�شتو 
عام 1876 ومتحف بلغاريا باالإ�شافة اإىل املعبد الذي 

ي�شتهر بلوحاته الفريدة من الع�شور الو�شطى.
وي�شم املتحف 160 �شخ�شا قائمني على العمل به منهم 

علماء تاريخ وموؤرخون وخرباء وفنانون واإداريون.

عبد�هلل بن ز�يد 
يفتتح مقر �شف�رة 
�لدولة يف بلغ�ري�

•• �صوفيا -وام:

اف��ت��ت��ح ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
الدولة  ل�شفارة  املقر اجلديد  الدويل  اخلارجية والتعاون 
لدى �شوفيا وذلك يف اإطار الزيارة الر�شمية التي يقوم بها 

�شموه اإىل بلغاريا.
ومعايل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  واأزاح 
اإيكاترينا زاهاريفا نائبة رئي�س الوزراء لالإ�شالح الق�شائي 
التذكارية  اللوحة  ع��ن  ال�شتار  بلغاريا  خارجية  ووزي���رة 

اإيذانا بافتتاح مقر ال�شفارة.
لدى  االإم����ارات  دول��ة  �شفارة  مقر  افتتاح  اأن  �شموه  واأك���د 
بلغاريا ي��اأت��ي ان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���س دول���ة االإم�����ارات على 
امل�شرتك  التعاون  اأوج��ه  وتنمية  الثنائية  العالقات  تعزيز 

مع بلغاريا يف املجاالت كافة.
من جانبها اأكدت معايل اإيكاترينا زاهاريفا اأن افتتاح مقر 
اأن ي�شهم يف  �شفارة دولة االإم��ارات لدى بالدها من �شاأنه 
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني م�شيدة 
مب��ا ي�شهده ال��ت��ع��اون ب��ني االإم�����ارات وب��ل��غ��اري��ا م��ن تطور 

م�شتمر يف العديد من املجاالت.
النجار  ح�شن  نا�شر  عبدالوهاب  �شعادة  االفتتاح  ح�شر 
�شفراء  م��ن  وع��دد  بلغاريا  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري 

الدول العربية واالأجنبية املعتمدين لدى بلغاريا.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

راأ����س اخليمة  �شرطة  ق��ي��ادة  ع���ززت 
ودائرة املحاكم يف االمارة ، تعاونهما 
ال�شرطي  العمل  بخدمات  لالرتقاء 
الق�شائية  وال����ع����دال����ة  واالأم�����ن�����ي 
وت��ط��وي��ره��ا، ع��رب ت�����ش��اف��ر اجلهود 
و�شوال لطموحات خدمية ع�شرية 
حتقق ال�شعادة للمواطنني واملقيمني 

يف املجتمع االماراتي .
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���ش��ت��ق��ب��ال  اللواء 
النعيمي  ب��ن ع��ل��وان  ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
راأ������س اخليمة،  ���ش��رط��ة  ع����ام  ق���ائ���د 
اخلاطري  حممد  اأح��م��د  امل�شت�شار 
رئي�س دائرة املحاكم براأ�س اخليمة، 
بح�شور العميد عادل النعيمي نائب 
مدير عام املوارد واخلدمات امل�شاندة 
والعميد  اخل��ي��م��ة،  راأ������س  ب�����ش��رط��ة 
قائد  مكتب  مدير  �شيف  ب��ن  ط��ارق 
ع���ام ���ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة، وذلك 

العامة،  ال���ق���ي���ادة  مب��ب��ن��ى  مب��ك��ت��ب��ه 
االإدارات  م���دراء  م��ن  ع��دد  بح�شور 

و�شباط �شرطة راأ�س اخليمة..
وتناول  اللقاء الهموم امل�شرتكة بني 
ال�شرطة واملحاكم وامل�شاعي املبذولة 
�شلطة  و����ش���ي���ادة  ف���ر����س  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ق��ان��ون، وال���ذي ب���دوره ي��ع��زز اأمن 

و�شالمة املجتمع.
واأك���������د  ق����ائ����د ع�����ام ����ش���رط���ة راأ������س 
اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون امل�شرتك  اخل��ي��م��ة، 
االأمني  املحاكم والقطاع  دائ��رة  بني 
براأ�س اخليمة، داعياً اإىل املزيد من 
التعاون والتطوير بني �شرطة راأ�س 
مو�شحا  امل��ح��اك��م،  ودائ���رة  اخليمة، 

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����س 
اأوا�شر  توطيد  على  اخليمة،  راأ����س 
التعاون املثمر مع خمتلف املوؤ�ش�شات 
مبا  ب��ال��دول��ة،  املجتمعية  اخلدمية 
ويحقق  ال��ت��ن��م��ي��ة  دع����م  ي�����ش��اه��م يف 
االأمني  العمل  واأه��داف  االإ�شتدامة 

وتطويره.

•• دبي-الفجر:

العام  القائد  م�شاعد  املن�شوري،  اإبراهيم  اللواء خبري خليل  �شعادة  ا�شتقبل 
ل�شوؤون البحث اجلنائي يف �شرطة دبي، ال�شيد ت�شوها يجيان، نائب قائد عام 
علي  العميد  بح�شور  له،  املرافق  والوفد  ال�شينية  �شنغاهاي  �شرطة مدينة 
العقابية واالإ�شالحية، والعميد  العامة للموؤ�ش�شات  االإدارة  ال�شمايل، مدير 
علي  والعميد  امل��خ��درات،  ملكافحة  العامة  االإدارة  مدير  ث��اين،  حممد  عيد 
ال�شباط واالأف���راد من كال  املرقبات، وع��دد من  غ��امن، مدير مركز �شرطة 

اجلانبني.
ورح���ب ���ش��ع��ادة ال��ل��واء امل��ن�����ش��وري ب��ال��وف��د ال�����ش��ي��ف، م���وؤك���داً ع��م��ق عالقات 

تطوير  على  الر�شيدة  القيادة  وح��ر���س  البلدين،  ب��ني  وال�شداقة  التعاون 
هذه العالقات للو�شول بها اىل �شراكات ا�شرتاتيجية يف خمتلف القطاعات، 
م�شرياً اإىل اأن زيارة الوفد ال�شيني ل�شرطة دبي تعترب انعكا�شاً لتلك العالقة 

بني اجلانبني.
واأكد �شعادة اللواء املن�شوري، حر�س القيادة العامة ل�شرطة دبي على تعزيز 
العامل،  يف  ال�شرطية  االأج��ه��زة  خمتلف  م��ع  الدولية  و�شراكاتها  عالقاتها 
التطبيقات  اأف�شل  على  واالط��الع  واخل��ربات  املعارف  تبادل  يف  ي�شاهم  مبا 

ال�شرطية يف املجاالت املتعددة، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة الر�شيدة.
املجاالت  خمتلف  يف  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل  بحث  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 
االأمنية، وتبادل اخلربات واملعلومات بني اجلانبني، ومناق�شة املوا�شيع ذات 

االهتمام امل�شرتك.
ومت خالل اللقاء تقدمي نبذة حول ا�شرتاتيجية املعرفة واالبتكار يف �شرطة 
املوارد  اإدارة  اىل  باالإ�شافة  بها،  املتعلقة  الذكية  واالأنظمة  وال��ربام��ج  دب��ي، 
الب�شرية وتخطيط امل�شار الوظيفي، وا�شتعرا�س اخلدمات يف مراكز �شرطة 

دبي الذكية، ومنهجية اإدارة ال�شراكة يف �شرطة دبي.
مركز القيادة وال�شيطرة 

ن��ائ��ب ق��ائ��د ع��ام �شرطة  امل��ن�����ش��وري،  ال��ل��واء خليل  ال��ل��ق��اء ا�شطحب  وع��ق��ب 
�شنغاهاي والوفد املرافق، اإىل اإدارة مركز القيادة وال�شيطرة يف االإدارة العامة 
ال�شويدي، مدير  املهند�س كامل بطي  اللواء  ا�شتقبالهم  للعمليات، وكان يف 
االإدارة العامة للعمليات والعقيد تركي بن فار�س، مدير اإدارة مركز القيادة 

املوجودة  االأنظمة  اأهم  حول  �شرحاً  ال�شيف  للوفد  قدم  وال��ذي  وال�شيطرة، 
يف االإدارة، والتطور الذي حققته االإدارة يف جمال خدمة املجتمع، وطبيعة 
العمل ونظام مراقبة الدوريات، وحركة ال�شري واملرور يف �شوارع اإمارة دبي، 
و�شري العمل واالإج��راءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البالغ وحتى و�شول 
االأقمار  با�شتخدام  ال��دوري��ات  مراقبة  ونظام  احل���ادث،  موقع  اإىل  ال��دوري��ة 
ال�شناعية ومراقبة الطرق اخلارجية بوا�شطة الكامريات الثابتة واملحمولة 
ال�شرافة  مل��ح��الت  دب��ي  ت��وف��ره��ا �شرطة  ال��ت��ي  املبكر  االإن����ذار  ج���واً، وخ��دم��ة 
اخلدمات  حول  �شرح  اإىل  ال�شيف  الوفد  ا�شتمع  كما  والبنوك،  واملجوهرات 
املقدمة الأ�شحاب  لغات، ومنها اخلدمات  بعدة  اأف��راد اجلمهور  اإىل  املقدمة 

الهمم وملر�شى القلب وكبار املواطنني.

�شرطة دبي تبحث �شبل تعزيز �لتع�ون مع نظرته� يف �شنغ�ه�ي

•• دبي-الفجر:

والتعليم،  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ب���ا����ش���رت 
خطتها التعريفية مبعايري الرتخي�س 
امل���وؤ����ش�������ش���ي واالع����ت����م����اد االأك�����ادمي�����ي 
امل�شتحدثة 2019 واعتماد براجمها 
وت�شتهدف  م����وؤخ����راً  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
من  وذل��ك  العايل،  التعليم  موؤ�ش�شات 
خالل تنظيم ندوة تعريفية ا�شتهدفت 
الرتبوي  الو�شط  من  وا�شعة  �شريحة 
يف ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، وذل����ك يف 

كليات التقنية العليا للطالب بدبي.
معايري  ا����ش���ت���ح���داث  خ���ط���وة  وت����اأت����ي 
ل��ل��رتخ��ي�����س امل���وؤ����ش�������ش���ي واالع���ت���م���اد 
اال�شرتاتيجية  اإط����ار  يف  االأك���ادمي���ي، 
االإمارات  يف  العايل  للتعليم  الوطنية 
التي ت�شعى اإىل من خاللها اإىل تنفيذ 
روؤية الدولة املت�شقبلية ل�شمان جودة 
الدولية  املعايري  اأح��دث  وفق  التعليم 
املرموقة  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ك���ان���ة  وت���ع���زي���ز 
ملوؤ�ش�شات التعليم العايل داخل الدولة 

.
وال��ت��ع��ل��ي��م قد  ال��رتب��ي��ة  وك��ان��ت وزارة 
يف  امل�شتحدثة  املعايري  حزمة  اأطلقت 
حاليا  يتم  فيما  املا�شي  م��ار���س  �شهر 
ومقرتحات  واآراء  م��الح��ظ��ات  اأخ����ذ 
ب�شاأنها  التطويرية  وتو�شياته  امليدان 
ل���ل���خ���روج ب��اأف�����ش��ل ت�����ش��ور وم����ن ثم 
وتطبيقها  النهائي  ب�شكلها  اعتمادها 

ر�شميا يف �شهر �شبتمرب املقبل.
وا���ش��ت��ه��دف��ت ال���ن���دوة روؤ����ش���اء وم���دراء 
موؤ�ش�شات التعليم العايل يف اجلامعات 
احلكومية واخلا�شة وجامعات املناطق 
الذين  من  امل�شوؤولني  بجانب  احل��رة، 

لهم �شاأن بالتعليم العايل.
وترتكز معايري الرتخي�س واالعتماد 
اجلديدة على 11 جانباً من اجلوانب 

موؤ�ش�شات  يف  واالإداري������ة  االأك��ادمي��ي��ة 
احلوكمة  ت�����ش��م��ل:  ال���ع���ايل،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
واالأن�شطة  اجل��ودة،  و�شمان  واالإدارة، 
العلمية والبحثية، والطلبة، واأع�شاء 
التعليمية،  وامل��راف��ق  التدري�س،  هيئة 
وال���������ش����ح����ة وال���������ش����الم����ة وال���ب���ي���ئ���ة، 
العام،  واالإف�شاح  القانوين  واالمتثال 
املادية  والقدرات  التعليمية،  وامل�شادر 
وقابليتها  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
خدمة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ل��ال���ش��ت��م��رار، 

املجتمع والنزاهة.
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ال��ن��دوة، م��ع��ايل  �شهد 
بالهول الفال�شي وزير الدولة ل�شوؤون 
املتقدمة،  وامل����ه����ارات  ال���ع���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الوكيل  ال��ق��ا���ش��م��ي  خ���ل���ود  و����ش���ع���ادة 
وزارة  يف  ال���رق���اب���ة  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د 
ريا�س  وال��دك��ت��ور  والتعليم،  الرتبية 
املهيدب مدير جامعة زايد، والدكتور 
جممع  مدير  ال�شام�شي  عبداللطيف 
كليات التقنية العليا، وعدد من مدراء 

والقيادات  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
الرتبوية.

الدكتور  رح���ب  ال���ن���دوة  م�شتهل  ويفيِ 
جممع  مدير  ال�شام�شي  عبداللطيف 
ا�شت�شافت  التي  العليا  التقنية  كليات 
اأهمية  على  واأك���د  باحل�شور  ال��ن��دوة 
تعليمية  منظومة  تفعيل  علي  العمل 
االعتماد  مفو�شية  دور  و  تناف�شية 
االكادميي و تبني معايري الرتخي�س 

و االعتماد يف تطوير التعليم.
وحتدث معايل الدكتور اأحمد بالهول 
التعليم  ا�شرتاتيجية  ع��ن  الفال�شي، 
العايل التي جاءت مواكبة مل�شتهدفات 
امل�شتقبلية  وروؤيتها  واأجندتها  الدولة 
 ،2071 ال���دول���ة  وم��ئ��وي��ة   2021
وماهية م�شتجدات التطوير احلا�شل 
املمار�شات  اأف�شل  توظيف  خ��الل  من 
بنود  و�����ش����ع  يف  ال���ع���امل���ي���ة  وال����ن����ظ����م 
للنهو�س  ال�����وزارة  وم��ع��اي��ري وخ��ط��ط 
واملخرجات  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ج��ودة 

التعليمية مبا يعزز من �شمعة الدولة 
التوقعات  ويلبي  وم�شتوى خريجيها، 
واملهارات  العمل  �شوق  متطلبات  اإزاء 

املطلوبة يف اخلريج م�شتقبال.
الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  ق���ام  م��ن ج��ان��ب��ه  و 
ي����ا�����س مدير  ب���ن���ي  ي���و����ش���ف  حم���م���د 
بعر�س  االأكادميي  االعتماد  مفو�شية 
م����ع����اي����ري ال����رتخ����ي���������س واالع����ت����م����اد 
ومدى  واأهميتها   ،  2019 اجلديدة 
العايل  التعليم  مل��ن��ظ��وم��ة  مالئمتها 
ب��دول��ة االإم������ارات ودوره�����ا يف حتقيق 
االكادميية  ال��ربام��ج  يف  نوعية  نقلة 
مبا يتوافق مع �شيا�شة التعليم العايل 
التعليمية،  امل��خ��رج��ات  ج���ودة  رف��ع  يف 
بجانب احلديث عن مزايا هذه املعايري 
عالية  تعلم  بيئة  ���ش��م��ان  يف  ودوره����ا 
يف  احلديثة  امل��ج��االت  ايل  تطرق  كما 
و  الذكي  التعليم  ت�شمل  التي  املعايري 
التدريب العملي و االعرتاف بالتعليم 
التقييم  و  امل�شتمر  التعليم  و  ال�شابق 

املبني علي قيا�س املخاطر.
و بني اال�شتاذ الدكتور عماد ابو الرب 
املبادي الرئي�شّية و املفاهيم اجلوهرية 
اجلديدة يف املعايري و اخلطوات التي 
يتوافق  امل��ع��اي��ري مب��ا  مت��ت يف تطوير 

مع اف�شل املمار�شات العاملية .
وحتدث اال�شتاذ الدكتور راي�س جونز 
ع���ن ت��ف��ا���ش��ي��ل ال��ت��ق��ي��ب��م امل��ب��ن��ي علي 
قيا�س  م���وؤ����ش���رات  و  اآل���ي���ة  و  امل��خ��اط��ر 
امل��خ��اط��ر يف امل��ج��ال اال���ش��رتات��ي��ج��ي و 

التعليمي و التنظيمي و املايل.
�شتيفن  ال��دك��ت��ور  اال���ش��ت��اذ  و���ش��ح  كما 
اركل تفا�شيل و اآلية تطبيق املعايري و 
�شرح اجراءات تقدمي طلب الرتخي�س 
بح�شب  ال��ربام��ج  اع��ت��م��اد  و  املوؤ�ش�شي 

املعايري اجلديدة.
ومن ثم مت فتح املجال اأمام احل�شور 
االآراء  وم��ن��اق�����ش��ة  االأ����ش���ئ���ل���ة  ل���ط���رح 
واالأف��ك��ار وامل��ق��رتح��ات م��ن قبلهم مع 

املخت�شني وامل�شوؤولني.

يذكر اأن وزارة الرتبية والتعليم طورت 
ترخي�س  لتغطي  اجل��دي��دة  امل��ع��اي��ري 
العايل  التعليم  اأنواع موؤ�ش�شات  جميع 
واع����ت����م����اد ب����راجم����ه����ا، مب����ا يف ذل���ك 
اجل���ام���ع���ات احل��ك��وم��ي��ة )االحت����ادي����ة 
اخلا�شة  واجل�����ام�����ع�����ات  وامل����ح����ل����ي����ة( 
)كال�شرطية  املتخ�ش�شة  واجلامعات 
والع�شكرية( وفروع اجلامعات العاملية 

وجامعات املناطق احلرة.
امل��ع��اي��ري اجلديدة  اأه����م م���زاي���ا  وم���ن 
املبنى  واالع��ت��م��اد  الرتخي�س  تطبيق 
ت��ق��ي��ي��م اجل��������ودة، ح���ي���ث يوؤخذ  ع���ل���ى 
ملوؤ�ش�شة  والوطني  ال��دويل  الت�شنيف 
املوؤ�ش�شة  و���ش��م��ع��ة  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
على  وح�شولها  االأك��ادمي��ي  وتاريخها 
اع��ت��م��ادات دول��ي��ة ل��رباجم��ه��ا ومدى 
التزامها باملعايري وقرارات ومتطلبات 
الوزارة وغريها من العوامل لتق�شيم 
عدة  اإىل  ال��ع��ايل  التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات 

م�شتويات للجودة.

ليتم  امل����ع����اي����ري  ت�������ش���م���ي���م  مت  وق�������د 
تطبيقها بطريقة مرنة حيث �شتتمتع 
بالعديد  اجل�����ودة  ع��ال��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
م���ن امل����زاي����ا اأه���م���ه���ا م���راج���ع���ة ك���ل 7 
املوؤ�ش�شي  الرتخي�س  ب��ه��دف  ���ش��ن��وات 
واعتماد الربنامج، ومراجعة الربامج 
وت�شكيل  واح���������دة،  دف����ع����ة  امل����ت����ع����ددة 
اأث��ن��اء زيارة  اأق���ل ع���دداً  ف��رق مراجعة 
مدة  ق�شر  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة، 
ال��زي��ارة واالأول���وي���ة يف ط��رح الربامج 
تخفي�س  على  ينعك�س  مما  اجل��دي��دة 
باأكر  واالع��ت��م��اد  ال��رتخ��ي�����س  تكلفة 
املوؤ�ش�شات  %50. و�شتطبق على  من 
بطريقة  امل��ع��اي��ري  اجل���ودة  منخف�شة 
�شنوات   3 ك��ل  مراجعة  مثل  خمتلفة 
واعتماد  املوؤ�ش�شي  الرتخي�س  بهدف 
املوؤ�ش�شات  ه��ذه  و�شتخ�شع  ال��ربام��ج 
والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  م���ن  امل���زي���د  اإىل 
م��ن قبل ق��ط��اع ال��رق��اب��ة، وم��زي��د من 
املراجعة والتدقيق من قبل مفو�شية 

العايل  للتعليم  االأك��ادمي��ي  االع��ت��م��اد 
وزي����ادة م��دة ال��زي��ارة ل��ف��رق املراجعة 
اخلارجية، باالإ�شافة اإىل تقييم دقيق 
و�شديد لطلبات الربامج اجلديدة من 

هذه املوؤ�ش�شات.
ك��م��ا اأن����ه م���ن امل��م��ك��ن و���ش��ع الربامج 
حتت  باأكملها  املوؤ�ش�شة  او  التعليمية 
ت�شنيف  ن����زول  مت  ح��ال��ة  يف  احل��ظ��ر 
حالة  يف  اأو  م��ع��ني  ح���د  ع���ن  اجل������ودة 
امل��وؤ���ش�����ش��ة منخف�شة  ح��ال��ة  ا���ش��ت��م��رت 

اجلودة ملدة طويلة.
اأي�شاً  اجل���دي���دة  امل��ع��اي��ري  وت��ت�����ش��م��ن 
عاجلت  التي  التغيريات  م��ن  العديد 
القدمية  امل��ع��اي��ري  يف  ال��ث��غ��رات  بع�س 
موؤ�ش�شات  اإن�شاء  اأ�ش�س  تو�شيح  مثل 
املوؤ�ش�شات  اإغ���الق  وخ��ط��وات  ج��دي��دة، 
العقوبات  وتو�شيح  ال��ربام��ج  وتعليق 
التعلم  وامل��خ��ال��ف��ات، وو���ش��ع م��ع��اي��ري 
امل�شبق،  بالتعليم  واالع���رتاف  الذكي، 
التعليمية  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  وم���ع���اي���ري 
املالية  وااللتزامات  التدريب،  ومراكز 

على املوؤ�ش�شات.
ك��م��ا مت و���ش��ع م��وؤ���ش��رات خ��ا���ش��ة لكل 
يت�شمن  ج�����ودت�����ه،  ل���ق���ي���ا����س  م���ع���ي���ار 
ب�شروط  ل��الإي��ف��اء  تف�شيليا  ���ش��رح��ا 
باأع�شاء  اخلا�س  املعيار  مثل  املعيار، 
�شمن  ج��رى  وال��ذي  التدري�س،  هيئة 
تفا�شيله  ����ش���رح  اجل����دي����دة  امل���ع���اي���ري 
اأع�شاء  ع��دد  تنا�شب  �شرط  حيث  من 
اأع�����داد الطلبة  ال��ت��دري�����س م���ع  ه��ي��ئ��ة 
اختيار  و���ش��روط  م��ع��ني،  تخ�ش�س  يف 
اأع�شاء هيئة التدري�س وفق متطلبات 
التخ�ش�شات داخل اجلامعة، وغريها 
املوؤ�شرات  وت�����ش��م��ل  ال�������ش���روط.  م���ن 
العملية  ب�شري  اخل��ا���ش��ة  امل��ع��اي��ري  ك��ل 
التعليمية من مناهج وبرامج ومرافق 

واأن�شطة و�شروط قبول الطلبة.

•• راأ�س اخليمة-لفجر:

ال�شحي  معريي�س  مركز  م�شروع  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  اأجن���زت 
بتكلفة  15.7 مليون درهم وقامت بت�شليمه ملنطقة راأ�س اخليمة الطبية 

.
الطبية، يف  راأ���س اخليمة  النعيمي، مدير منطقة  الدكتور عبد اهلل  وق��ال 
ت�شريح �شحفي اأن منطقته، ت�شلمت مركز معريي�س ال�شحي اجلديد، من 
االأعمال  جميع  من  الفراغ  اأعقاب  التحتية،يف  البنية  تطوير  وزارة  جانب 

االإن�شائية موؤخرا.
وقال مدير طبية راأ�س اخليمة اأن املركز، الواقع مبنطقة معريي�س يف راأ�س 
اخليمة،اأن�شيء ليكون بديال ملركز املعمورة القدمي، مو�شحا اأن مبنى املركز 

ال�شحي اجلديد �شمم مبوا�شفات ع�شرية ، ومبزايا �شديقة للبيئة .
تبلغ  فربايراملا�شي،  يف  التحتية،  البنية  تطوير  وزارة  اأعلنت  ذل��ك  وقبل 
تكلفة م�شروع مركز معريي�س للرعاية ال�شحية االأولية يف راأ�س اخليمة، 
15،7 مليون درهم، بينما �شيتم تزويده باالأجهزة واملعدات الطبية بكلفة 

درهم.  مليون   3،4
وبح�شب د. النعيمي اأن مركز معريي�س ال�شحي، الذي ا�شتغرق بناوؤه نحو 
واالآخر  للرجال  اأحدهما  للطوارئ،  ق�شمني  على  يحتوي  و�شهرين،  ع��ام 

ة. للن�شاء، ي�شم كل منهما 6 اأ�شرَّ
الأمرا�س  وق�شم  لالنتظار،  �شالة  على  املركز  ي�شتمل   ”: النعيمي  وتابع 
االأمومة  لرعاية  وق�شم  االأ���ش��ن��ان،  اأم��را���س  يف  متخ�ش�س  وق�شم  العيون، 

والطفولة، زود بديكور خا�س ينا�شب االأطفال.

نظمت ندوة تعريفية ا�ستهدفت القيادات الرتبوية يف موؤ�س�سات التعليم العايل

»�لرتبية« تب��شر �لتعريف مبع�ير �لرتخي�س �ملوؤ�ش�شي و�لعتم�د �لأك�دميي �مل�شتحدثة

اأخذ املالحظات واملقرتحات التطويرية من امليدان متهيدا لتطبيقها يف �سهر �سبتمرب املقبل

بتكلفة 15.7مليون درهم

 »تطوير �لبنية �لتحتية« تنجز مركز 
معري�س �ل�شحي �جلديد

يف اجتماع مهم

�ل�شرطة وحم�كم ر�أ�س �خليمة توؤكد�ن 
ب�شط �لأمن و�شي�دة �لق�نون 
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•• باري�س -وام: 

املتحدة  االأمم  منظمة  مقر  �شهد 
ل����ل����رتب����ي����ة وال�����ع�����ل�����م وال����ث����ق����اف����ة 
“اليون�شكو” اأم�س يف باري�س حفاًل 
تكرميياً للفائزين بجائزة ال�شارقة 
ن�شختها  يف  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
التي   2018 ال�شاد�شة ع�شرة لعام 
ا�شتحقها كل من جمعية ال�شمندل 
“لبنان” ومهرجان �شباك “اململكة 

املتحدة«.
�شينغ  ����ش���ع���ادة  االح���ت���ف���ال  ح�����ش��ر 
مبنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  ت�شو 
والعلم  ل��ل��رتب��ي��ة  امل���ت���ح���دة  االأمم 
و�شعادة  “اليوني�شكو”  وال��ث��ق��اف��ة 
رئي�س  ال��ع��وي�����س  ع���ب���داهلل حم��م��د 
و�شعادة  بال�شارقة  الثقافة  دائ���رة 
عي�شى ال�شهالوي القائم باالأعمال 
باري�س  يف  االإم����������ارات  ����ش���ف���ارة  يف 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ق�������ش���ري  وحم���م���د 
وعدد  ب��ال��دائ��رة  الثقافية  ال�����ش��وؤون 
اللبنانية  ال�����ش��ف��ارة  م�����ش��وؤويل  م��ن 
وممثلي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  وال�����ش��ف��ارة 
املعتمدين  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  ال�����ش��ل��ك 
واإعالميني  وم��ث��ق��ف��ني  ب��اري�����س  يف 

فرن�شيني وعرب.
العوي�س  ع���ب���داهلل  ����ش���ع���ادة  ون���ق���ل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  حت��ي��ات  كلمته  يف 
�شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
حاكم ال�شارقة اإىل جميع امل�شاركني 
بجائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  تتويج  حفل  يف 
للثقافة  ال��ي��ون��ي�����ش��ك��و  ال�������ش���ارق���ة 
اجلائزة  هذه  اأن  ..م��وؤك��داً  العربية 
م���ت���ج���ّدد يف دعم  ب��ع��ط��اء  ت��ن��ط��ل��ق 
الثقافة  يف  امل�����ش��ت��غ��ل��ني  وت�����ش��ج��ي��ع 
االأه���داف  ب��ذل��ك  حمققًة  العربية 

ال����ت����ي م����ن اأج���ل���ه���ا اأن�������ش���ئ���ت هذه 
اجلائزة.

ات  وقال �شعادته “لقد �شهدت من�شّ
منظمة  يف  وال����ت����ك����رمي  ال���ت���ت���وي���ج 
عقدين  م��دى  وعلى   – اليون�شكو 
واملوؤ�ش�شات  – القامات  الزمن  من 
يف  اأ�شهمت  التي  العاملية  الثقافية 
نحن  وه��ا  العربية  الثقافة  خدمة 
اليوم يف ف�شٍل جديٍد من اجلائزة 
“جمعية �شمندل”  نحتفل بتكرمي 
“�شّباك”  وم���ه���رج���ان  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
قائمة  اإىل  لين�شم�ا  ال��ربي��ط��اين 
والتي  اجل���ائ���زة  ب���ه���ذه  ال��ف��ائ��زي��ن 
مبنا�شبة  1998م  ع���ام  ان��ط��ل��ق��ت 
للثقافة  عا�شمًة  ال�شارقة  اختيار 
ترعاها  ثقافيٍة  م�شريٍة  العربية يف 
الثقافة  تعزيز  اأج��ل  م��ن  ال�شارقة 
للحوار  ج�����ش��وٍر  وب���ن���اء  االن�����ش��ان��ي��ة 
خدمة  يف  ي�����ش��ه��م  ال������ذي  ال���ث���ق���ايف 

املجتمعات«.
تعززت  امل�����ش��رية  ه���ذه  اأن  واأ����ش���اف 
لقب  على  ال�شارقة  ب�شرف ح�شول 
االإ�شالمية”  ال��ث��ق��اف��ة  “عا�شمة 
دولة  ح�شور  ليتعّزز   2014 ع��ام 
الثقايف  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
مبنا�شبة  ال���ع���امل���ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ع����ل����ى لقب  ال���������ش����ارق����ة  ح���������ش����ول 
للعام  للكتاب”  ع��امل��ي��ة  “عا�شمة 

2019م.
قائاًل  ك��ل��م��ت��ه  ال��ع��وي�����س  واخ���ت���ت���م 
منظمة  بني  املثمر  للتعاون  “كان 
الثقافية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ي��ون�����ش��ك��و 
يف دول���ة االإم�����ارات اأث����ره ال��ب��ال��غ يف 
وياأتي  امل�شرتكة  االأن�����ش��ط��ة  اإجن���اح 
ال���ي���وم جت�����ش��ي��ًدا لهذا  اح��ت��ف��ال��ن��ا 
اأن  املنا�شبة  واأت�شرف بهذه  التعاون 
ال�شمو  �شاحب  وتقدير  �شكر  اأنقل 
�شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ 

على  اليوني�شكو  ملنظمة  القا�شمي 
باأن  اأت�شرف  كما  املبذولة  جهودها 
اأن��ق��ل حت��ي��ات ���ش��م��وه ل��ك��م وتهنئته 
للفائزين بجائزة ال�شارقة للثقافة 
هذه  يف  – ال��ي��ون�����ش��ك��و  ال���ع���رب���ي���ة 

الدورة«.
ت�شو  ت�شينغ  اأع��رب عرب  من جانبه 
الذي  الكبري  ب��ال��دور  �شعادته  ع��ن 
تقدمها  التي  اجل��ائ��زة  تلعبه  باتت 
امل��ب��دع��ني الذين  ل��دع��م  ال�����ش��ارق��ة 
يخدمون الثقافة العربية ويعملون 
م���ن اأج�����ل ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة االع���ت���دال 
والتعاي�س بني احل�شارات ..موجها 
الريادي  ل���ل���دور  وت��ق��دي��ره  ���ش��ك��ره 
وال��ث��ق��ايف واالإن�������ش���اين ال����ذي يقوم 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  به 
على  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
كافة االأ�شعدة العربية واالإقليمية 
وال���ع���امل���ي���ة. وب�������داأ ب���رن���ام���ج حفل 

للفنان  كاريكاتري  بور�شة  االفتتاح 
�شال �شيجور حيث قام فنانون من 
جمعية “ال�شمندل” بتقدمي ور�شة 
عمل مفتوحة للم�شاركني املهتمني 
ب��ت��ع��ل��م ف���ن رواي������ة ال��ق�����ش�����س عن 
جل�شة  ب��داأت  بعدها  الر�شم  طريق 
حوار “وجهات نظر املختلفة حول 
??ودورهم  امل�شورة  الق�ش�س  دور 
يف ت��ع��زي��ز احل������وار ب���ني االأج���ي���ال 

والثقافات.
اجلائزة  ح��ف��ل  ب��رن��ام��ج  �شمل  ك��م��ا 
ت��ق��دمي م����ادة ت�����ش��وي��ري��ة ل��ك��ل من 
مهرجان  و  “ال�شمندل”  جمعية 
تكرمي  ذل������ك  وت������ال  “�شباك” 
بفقرة  احل��ف��ل  ليختتم  ال��ف��ائ��زي��ن 
مغنية  مثلوثي  الآم����ال  مو�شيقية 
بالتعاون  تون�شية  اأغ����اين  وك��ات��ب��ة 
اىل  ي�شار  “�شباك«.  مهرجان  م��ع 
منّظمة  “ال�شمندل”  جمعية  اأن 

العمل  ع���ل���ى  ت���ق���وم  رب���ح���ّي���ة  غ����ري 
بفن  بالنهو�س  وُت��ع��ن��ى  التطوعي 
/الكوميك�س/  امل�����ش��ّورة  الق�ش�س 
خمتلف  م�������ن  ج�����م�����اه�����ري  ل���������دى 
تاأ�شي�شها  منذ  ن�شرت  وقد  االأَعمار 
كبرية  جمموعة   2007 ال��ع��ام  يف 
وامل���ج���اّلت اىل جانب  ال��ك��ت��ب  م���ن 
حلقات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  ا�شت�شافتها 
اأو  لبنان  �شواء يف  واملعار�س  العمل 
يف مناطق اأخ���رى م��ن ال��ع��امل وقد 

ة جوائز. مندل عَدّ ح�شدت ال�َشّ
اأكرب  فهو  “�ُشّباك”  مهرجان  اأم��ا 
بالثقافة  تعنى  ال��ت��ي  امل��ه��رج��ان��ات 
اأوروبا وينظم  العربية املعا�شرة يف 
باململكة املتحدة واإيرلندا ال�شمالية 
ويقام منذ تد�شينه يف العام 2011 
مّرة واحدة كّل عامني وميّثل ج�شراً 
املّتحدة  وامل��م��ل��ك��ة  ي��رب��ط  ث��ق��اف��ي��اً 
باأف�شل ما تقّدمه الثقافة العربية 
برامج  تنظيم  خالل  من  املعا�شرة 
الب�شرّية  الفنون  ت�شمل  طموحة 
واالأفالم واملو�شيقى وامل�شرح واالأدب 

والفعالّيات واملناق�شات.
ال��������ذي يتم  امل����ه����رج����ان  وي�����ه�����دف 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��م��وع��ة جمعيات 
لندن  يف  فنية  موؤ�ش�شات  و  فاعلة 
بالفنانني  االحتفاء  اإىل  اخل���ارج  و 
العرب على ال�شعيد الدويل ويرّكز 
الفردّية  االأع���م���ال  ع��ل��ى  امل��ه��رج��ان 
ال�شوء  ب��ذل��ك  م�����ش��ل��ط��اً  ل��ل��ف��ن��ان��ني 
على اأهمّية تعددّية االأ�شوات وتنوع 
ي�شبو  و  املتباينة  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
لنواحي  ال���رتوي���ج  اإىل  امل��ه��رج��ان 
الفنانني  ل���دى  واالإب�����داع  االب��ت��ك��ار 
ال��َع��رب واإي�����ش��ال��ه��ا ل��ع��دد اأك���رب من 
النا�س يف اململكة املتحدة ويف العامل 

اأجمع.

•• دبي – حم�صن را�صد

الهيئات  م���ن  واأع�������ش���اء  اأم������ور  اأول����ي����اء  دع����ا 
براأ�س  زم���زم  مبدر�شة  واالإداري�����ة  التعليمية 
التدخل  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق���ي���ادات   ، اخل��ي��م��ة 
ارتكابه  ب�شدد  ال��ذي  الهدر  لوقف  ال�شريع  
تو�شيات  نتيجة  العمليات  بقطاع  م�شوؤولني 
باإحالل  تو�شي  موؤخراً  ُرفعت  مدرو�شة  غري 
البالغ  وت�����ش��ت��ي��ت ط��الب��ه��ا   ، زم����زم  م��در���ش��ة 
عددهم نحو  450 طالباً وطالبة ، واأع�شاء 
عددهم  البالغ  واالإداري����ة  التعليمية  الهيئة 
نحو 50 ع�شواً اىل مدار�س اأخرى باالإمارة 

.
واملعلمني  االأم�������ور  اأول����ي����اء  دع�����وة  وج������اءت   

التو�شية  ت��ل��ك  ع��ل��ى  وحتفظهم  واالداري�����ني 
ال�شادرة من مدير النطاق واملوؤيد لها مدير 
جارية  �شيانة  اأع��م��ال  ه��ن��اك  الن   ، ال��ق��ط��اع 
���ش��ور حديثة  وه���ن���اك  االن  ح��ت��ى  ب��امل��در���ش��ة 
توؤيد موا�شلة اعمال ال�شيانة ، والتمديدات 
والتحديثات للبنية التحتية باملدر�شة ، ناهيك 
للمدر�شة  م�شعد  برتكيب  ال���وزارة  قيام  عن 
ق��ب��ل ع���دة اأ���ش��ه��ر خل��دم��ة اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ، 
وكانت املح�شلة اأموال مبئات االالف �شرفت 
لتاأتي مدير   ، املدر�شة  والزال��ت ت�شرف على 
النطاق بتو�شية باإحالل املدر�شة و�شياع تلك 

االأموال التي �شرفت وكاأنها مل تكن .
واأيدت م�شادر م�شوؤولة بالوزارة دعوة اأولياء 
االأمور واأع�شاء الهيئة التعليمية واالإدارية ، 

والتمديدات  ال�شيانة  اأعمال  ان  اىل  م�شرية 
مل  ب��امل��در���ش��ة  التحتية  للبنية  وال��ت��ح��دي��ث��ات 
دقيقة  ب�شورة  وامن���ا  ع�شوائية  ب�شورة  تتم 
بالوزارة  املعني  القطاع  قبل  م��ن  وم��درو���ش��ة 
والتمديدات  ال�شيانة  اأع��م��ال  �شملت  وق��د   ،
مدار�س  ع��دة  التحتية  للبنية  والتحديثات 
واأ�شافت   . زم��زم  مدر�شة  �شمنها  م��ن  كانت 
مب�شتند  ت�شريحها  دعمت  التي  امل�شادر  ذات 
ومنها  امل��دار���س  لتلك  توجيهها   مت  لر�شالة 
املا�شي  م��اي��و  م���ن  االأول  يف  زم����زم  م��در���ش��ة 
معنونه  ر���ش��ال��ة  ي���وم���اً   45 ن��ح��و  ق��ب��ل  اأي   ،
اإدارة تقنية  “ من  “ ت�شهيل مهمة عمل   ب���  
امل��ع��ل��وم��ات ، ومب��ع��رف��ة م��دي��ر ال��ن��ط��اق ذاته 
وم�شوؤويل قطاع العمليات ، ح�شلت اجلريدة 

اىل  وباالإ�شارة  ان��ه  مفادها  منها  ن�شخة  على 
لف�شول  التحتية  البنية  ا�شتكمال  م�����ش��روع 
تنفيذه من قبل  املدار�س احلكومية اجل��اري 
وزارة الرتبية ، يرجى التكرم بت�شهيل مهمة 
 ، الر�شالة  يف  ت�شميتها  ومت  املعنية  ال�شركة 
اأعمال  باإجناز  والقيام  املدر�شة  اىل  للدخول 
-5-1 امل��ذك��ور وذل���ك بالفرتة م��ن  امل�����ش��روع 

وال�شوؤال    .  2019-7-11 اىل   2019
االأمور  اأول��ي��اء  ويطرحه  نف�شه  يطرح  ال��ذي 
وامل��ع��ل��م��ني واالداري�������ني وم�����ش��وؤول��ني ب����وزارة 
من  االالف  مئات  اإذن  مل��اذا   ، نف�شها  الرتبية 
اإذا  ت�شرف  والزال���ت  ت�شرف  ال��ت��ي  ال��دراه��م 
؟!  االح��الل  على  ُي�شر  العمليات  ك��ان قطاع 
تاأ�ش�شت  والتي  زم��زم  مدر�شة  ان  تبني  كما   ،

ب�  اأرب��ع مراحل درا�شية  1989 وت�شم  العام 
24 ف�شاًل درا�شياً وكانت اأخر �شيانة �شاملة 
االأخرى  امل��دار���س  وان   ، ���ش��ن��وات   3 منذ  لها 
ال�شتيعاب  النطاق  مدير  قبل  م��ن  املر�شحة 
ولذلك  اأ�شغر حجماً  انها  اإما   ، طالب زمزم 
فلن ت�شتطيع ا�شتيعاب كافة الطالب ، وعليه 
باالإ�شافة   ، م��دار���س   3 على  توزيعهم  �شيتم 
اىل ان من بني تلك املدار�س الثالثة مدار�س 
ان احد  ، كما  زم��زم  اأق��دم عمراً من مدر�شة 
باإحالل  ال��ت��و���ش��ي��ة  ال��ت��ي مت  امل���دار����س  ه���ذه 
زمزم ونقل طالب زمزم اليها ، وهي مدر�شة 
من املدار�س التي تاأثرت  “ كانت  “ اخلران 
م��ب��ن��اه��ا ع��ن��د ه��ط��ول االم���ط���ار ب���غ���زارة مما 

ت�شبب يف حدوث م�شاكل جمة باملدر�شة . 

اأولياء اأمور واأع�ساء من الهيئة الإدارية والتعليمية ينا�سدون قيادات الرتبية التدخل

رفت على �لبنية �لتحتية و�ل�شي�نة تو�شية مدير نط�ق ب�إحالل مدر�شة ت�شيع مئ�ت �لآلف هدرً� �شُ

•• دبي-الفجر:

ا�شتقبل العميد علي اأحمد عبد اهلل غامن، مدير مركز �شرطة املرقبات، وفدا من مدر�شة 
االأحمدية من الطلبة والكادر االإداري، وذلك يف اإطار مبادرة “اأمن املدار�س” الرامية اإىل 
تعزيز وتوطيد العالقة بني القيادة العامة ل�شرطة دبي واملنظومة التعليمية يف االإمارة.

ورحب العميد علي غامن بالوفد الزائر، موؤكداً حر�س القيادة العامة ل�شرطة دبي على 
تعزيز ال�شراكة مع وزارة الرتبية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية واملوؤ�ش�شات الرتبوية 
اأو  اأو الثقايف  اأو االجتماعي  والتعليمية ذات العالقة بالطالب، �شواء يف اجلانب االأمني 
ال�شحي ب�شورة م�شتمرة، حفاظا على املكت�شبات الوطنية، وا�شعة ن�شب اأعينها م�شلحة 
للوفد حول مبادرة  العميد علي غامن �شرحاً  الوطن. وقدم  اأبناء  القادمة من  االأجيال 

واملوؤ�ش�شات  ال�شرطة  بني  املجتمعية  ال�شراكة  تعزيز  اإىل  تهدف  املدار�س” والتي  “اأمن 
التعليمية، وامل�شاهمة يف بناء جيل واع ومثقف اأمنياً ومرورياً، اإ�شافة اإىل اإطالق برامج 

توعوية بالتن�شيق مع القطاعات التعليمية، وغريها من االأهداف االأخرى.
ووجه العميد علي غامن الطلبة باالهتمام بالتعليم واأن يكونوا قدوة لزمالئهم، وم�شدر 
فخر لذويهم، واأن يبذلوا مزيدا من اجلهد يف حت�شيل الدرو�س حتى يتمكنوا من حتقيق 
واتباع  امل��دار���س،  ح��اف��الت  م��ن  وال��ن��زول  ال�شعود  عند  باالنتباه  كما وجههم  اأه��داف��ه��م، 

اإجراءات ال�شالمة املو�شى بها يف مناطق املدار�س وال�شوارع وغريها.
ويف ختام الزيارة، اأهدى وفد مدر�شة االأحمدية �شهادة تقدير اإىل مركز �شرطة املرقبات، 
موجهني �شكرهم وعرفانهم اإىل العميد علي غامن واملرافقني له من ال�شباط واالأفراد 

على ح�شن ا�شتقبالهم واهتمامهم ب�شالمة وم�شتقبل الطلبة.

مركز �شرطة �ملرقب�ت ُيطلع طلبة مدر�شة �لأحمدية على مب�درة »�أمن �ملد�ر�س«

متديدات وحتديثات جارية باملدر�شة يف الوقت احلايل مبدر�شة زمزم

م�شعد مدر�شة زمزم.. مت تركيبه قبل عدة اأ�شهر

كتاب بت�سهيل مهمة اأعمال ال�سيانة التي لزالت جارية حتى 11 يوليو وقطاع العمليات ي�سر على الإحالل

�ليوني�شكو و�ل�ش�رقة حتتفالن ب�لف�ئزين بج�ئزة 
�لثق�فة �لعربية يف ب�ري�س

»ق�ش�ء �أبوظبي« : بدء عمل �لد�ئرة �لق�ش�ئية 
�لتج�رية مبع�ونة خرب�ء حمليني �أو دوليني

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت دائرة الق�شاء يف اأبوظبي بدء عمل الدائرة الق�شائية التجارية التي 
ت�شم خرباء دوليني ومت ت�شكيلها مبوجب املادة 30 من املر�شوم رقم 10 
ل�شنة 2017 ال�شادر عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
التي  املدنية  ال��دع��اوى  بع�س  اإح��ال��ة  اهلل” بجواز  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
تخت�س بها الدوائر الكلية اإىل دائرة برئا�شة قا�س فرد يعاونه اثنان من 
اإطار ال�شوابط التي ين�س عليها قرار  اأو الدوليني ويف  اخلرباء املحليني 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد  ال�شيخ من�شور بن  �شمو 

�شوؤون الرئا�شة رئي�س الدائرة رقم 6 ل�شنة 2019.
يف  الق�شاء  دائ���رة  وك��ي��ل  ال��ع��ربي  �شعيد  يو�شف  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  واأو���ش��ح 
 .. املر�شوم  تنفيذ  مبتطلبات  االإي��ف��اء  يف  �شباقة  كانت  ال��دائ��رة  اأن  اأبوظبي 
م�شريا اإىل حر�س �شمو رئي�س الدائرة على اإيجاد بنية موؤ�ش�شية ق�شائية 
اأف�شل  وف��ق  امل��ت��زاي��دة  وال��ع��دل��ي��ة  الق�شائية  االح��ت��ي��اج��ات  تلبي  متكاملة 
الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  حتقيق  يف  للم�شاهمة  العاملية  واملعايري  املمار�شات 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
اهلل” وذلك انطالقا من االأولوية اال�شرتاتيجية لدائرة الق�شاء يف تعزيز 
فاعلية وا�شتدامة العمليات الق�شائية و�شمان الو�شول ال�شامل للخدمات 

مبا يحقق العدالة الناجزة.
اأن  الق�شائي  التفتي�س  ادارة  مدير  ال�شاعر  علي  امل�شت�شار  ذك��ر  جهته  من 
برئا�شة  املا�شي  االأ���ش��ب��وع  نهاية  ع��ق��دت  اخل���رباء  ل��دائ��رة  االأوىل  اجلل�شة 
القا�شي اأحمد البادي و ع�شوية اخلبريين الدوليني اأوران وايتنج ونافني 
وفق  ال��دائ��رة  اإىل  اأحيلت  ق��د  ك��ان��ت  ق�شايا  خم�س  نظر  ومت  اأغنيهوتري 
ال�شوابط التي حددها قرار �شمو رئي�س الدائرة ب�شاأن الدوائر امل�شتحدثة 
الدوائر  ت�شكيل  اأن  اإىل  م�شريا   ..2017 لعام   10 رقم  املر�شوم  مبوجب 
جمل�س  تو�شية  على  بناء  يتم  اإليها  املحالة  الق�شايا  واختيار  امل�شتحدثة 

الق�شاء يف اأبوظبي واقرتاح ادارة التفتي�س الق�شائي.
اأي�شا حتديد �شوابط  الدائرة ت�شمن  رئي�س  �شمو  ق��رار  اإن  ال�شاعر  وق��ال 
التي  اخل����ربة  ت��ك��ون  اأن  ت�����ش��رتط  ال��ت��ي  و  املتخ�ش�شني  اخل����رباء  اخ��ت��ي��ار 
اأن  اإىل  منوها   .. اإليهم  املحالة  ال��ن��زاع��ات  طبيعة  م��ع  تن�شجم  ميتلكونها 
اخلرباء كانوا قد اأدوا اليمني القانونية اأمام �شعادة وكيل الدائرة وفق املادة 
دوائ��ر اخلرباء  ب�شاأن تنظيم عمل  الدائرة  �شمو رئي�س  ال�شاد�شة من قرار 

الق�شائية.
ولفت اإىل اأن ادراة التفتي�س الق�شائي نظمت بالتعاون مع اأكادميية اأبوظبي 
اختيارهم  مت  ال��ذي��ن  الدوليني  اخل���رباء  مب�شاركة  عمل  ور���س  الق�شائية 
والقرارات  بالقانون  تعريفهم  خاللها  مت  امل�شتحدثة  ال��دوائ��ر  يف  للعمل 
لتخ�ش�شات  الناظمة  والت�شريعات  القوانني  اإىل  اإ�شافة  لعملهم  املحددة 

الدوائر التي �شيعملون من خاللها.
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•• ال�صارقة-الفجر:

عن  ل��ل��رتاث،  ال�شارقة  معهد  اأع��ل��ن 
التا�شعة،  ال��دف��ع��ة  ط��ل��ب��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
الدبلومات  برامج  يف  امل�شجلني  من 
املهنية املتخ�ش�شة، والتي ت�شتهدف 
خمتلف  يف  وال��ع��ام��ل��ني  امل���وظ���ف���ني 
التي  واجلهات  والهيئات  املوؤ�ش�شات 
ُتعنى ب�شوؤون وعامل الرتاث، وع�شاق 
واملهتمني،  االأف��������راد  م���ن  ال������رتاث 
اعتباراً  الت�شجيل  حيث مت فتح باب 
م���ن ال��ت��ا���ش��ع م���ن ي��ون��ي��و اجل�����اري، 
اأما  اأغ�شط�س،   20 حتى  و�شي�شتمر 
اب��ت��داًء من  ف�شتكون  ال��درا���ش��ة  ع��ن 

.2019 �شبتمرب   14
خم�شة  ع���ل���ى  ال�����ربام�����ج  وت�����ت�����وزع 
دبلومات، هي الدبلوم املهني يف اإدارة 
املوؤ�ش�شات الثقافية، والدبلوم املهني 
والدبلوم  الثقايف،  ال���رتاث  اإدارة  يف 
والدبلوم  امل��ت��اح��ف،  اإدارة  يف  املهني 
املهني يف الرتاث العمراين، والدبلوم 
املخطوطات  ت���رم���ي���م  يف  امل���ه���ن���ي 

وال���وث���ائ���ق ال���رتاث���ي���ة، ح��ي��ث متنح 
اخلريجني معارف ومهارات علمية، 
خمتلف  يف  وتطبيقية،  وم��ي��دان��ي��ة، 
ال��ث��ق��ايف، وتدعمهم  ال���رتاث  ح��ق��ول 
والرتبوية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���ج���االت  يف 

وال�شياحية واالإعالمية.
العزيز  ال��دك��ت��ور عبد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ال�شارقة  م��ع��ه��د  رئ���ي�������س  امل�������ش���ل���م، 
رفد  اإىل  امل��ع��ه��د  “يهدف  ل��ل��رتاث: 
املجال التعليمي االأكادميي باملعارف 
والتطبيقية،  ال��ن��ظ��ري��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
املعرفية  امل������ه������ارات  ومب���ج���م���وع���ة 
قادرين  باحثني  لتخريج  ال��الزم��ة؛ 
الرتاث  اأق�شام  وا�شتيعاب  فهم  على 
اأن العمل يف  واإدارة م�شروعاته، كما 
ال��رتاث مك�شب كبري وغاية  جم��ال 
ن��ب��ي��ل��ة، واالأه�������م م���ن ذل����ك ك��ل��ه اأن 
االهتمام بالرتاث يورث حب النا�س 

واهتمامهم«.
“ي�شعى  امل�شلم:  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اف 
اأن  اإىل  ل���ل���رتاث  ال�������ش���ارق���ة  م��ع��ه��د 
وواجباته  ووظائفه  مبهماته  يقوم 

اأكمل وجه، حيث يتكامل دوره  على 
امل���ي���داين وال��ع��ل��م��ي، وي��ت��م��ّي��ز بتنوع 
ه��ائ��ل ل��الأن�����ش��ط��ة وال����ربام����ج التي 
وميادين  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف  ت��غ��ط��ي 
ال��رتاث، يف ظل دعم ال حمدود من 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  قبل �شاحب 

القا�شمي، ع�شو  �شلطان بن حممد 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة«.  

واأ�شار امل�شلم اإىل اأن هذه الدبلومات 
تّت�شل بالرتاث الثقايف ب�شقيه املادي 
وغري املادي، وهي االأوىل من نوعها 
يف العامل العربي، وتهدف اإىل تهيئة 

وتدريب وتاأهيل كوادر مهنية ُتعنى 
والعربي،  اخلليجي  ال��رتاث  بحفظ 
يكون  اأن  اإىل  املعهد  ط��م��وح  ظ��ل  يف 
وطنياً  امل���ت���خ�������ش�������ش���ة،  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
امليدان  رف���د  يف  ودول���ي���اً  واإق��ل��ي��م��ي��اً 
الثقايف والرتبوي وال�شياحي بكوادر 

واملهارات  ب��امل��ع��ارف  دة  م����زوَّ ب�شرية 
للرتاث  ف���ع���ال���ة  الإدارة  ال����الزم����ة 
ال��ث��ق��ايف وح��ف��ظ��ه و���ش��ون��ه، وتعزيز 
امل�شاهمة  اأجل  باأهميته؛ من  الوعي 
امل��ع��رف��ة االإن�����ش��ان��ي��ة وتنمية  ب��ن��اء  يف 

االقت�شاد الثقايف.

عن الدبلومات
اخلا�س  برناجمه  مهني  دبلوم  لكل 
وم�����ش��اق��ات��ه وم������واده اخل��ا���ش��ة به، 
م�������ش���روع تخرج  ت��ت�����ش��م��ن  وال����ت����ي 
�شيكون عبارة عن حالة درا�شية من 
واقع البيئة املحيطة، تت�شمن اأ�شئلة 
دبلوم  ك��ل  م�شاقات  جلميع  �شاملة 
مهني على حدة، ودرجة النجاح اإما 
مقبول اأو غري مقبول، وكل برنامج 
من هذه الربامج اخلم�شة يت�شمن 
مدار  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��دة،  ���ش��اع��ة   23
ل��ك��ل برنامج  اأ���ش��ه��ر، ح��ي��ث  ث��الث��ة 
وكل  تخرج،  وم�شروع  م�شاقات  �شتة 
م�شاق عبارة عن 15 �شاعة تدري�س، 
ح�شورها  امل��ت��درب��ني  على  ويتوجب 

االأق�����ل، ومينح  ع��ل��ى   70% ب��واق��ع 
امل��ع��ه��د ال��ط��ال��ب ال���ذي ي��در���س تلك 
ال�����ش��اع��ات ���ش��ه��ادة م��ع��ت��م��دة، ويكون 
نظرياً  ال����ربام����ج  ه����ذه  يف  ال��ت��ع��ل��م 

وتطبيقياً. 

اأهداف الربامج 
ي����ه����دف ب����رن����ام����ج دب�����ل�����وم ال������رتاث 
العمراين، اإىل فهم االأ�ش�س النظرية 
يف جمال �شيانة الرتاث العمراين، 
و���ش��رح ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة يف جمال 
و�شيانته،  ال����ع����م����راين  ال���������رتاث 
احلماية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  وت��ط��ب��ي��ق 
الرتاث  ملواقع  والرتميم  وال�شيانة 
اإدارة  اأم����ا ب��رن��ام��ج دب��ل��وم  ال��ث��ق��ايف. 
فهم  اإىل  فيهدف  ال��ث��ق��ايف،  ال���رتاث 
املادي،  امل��ادي وغري  ال��رتاث الثقايف 
و�شرح احلرف وال�شناعات الرتاثية 
االأدائية  الفنون  وحتليل  الوطنية، 

والقولية الرتاثية.
املخطوطات  اإدارة  دب���ل���وم  وي���رك���ز 
التعريف  على  ال��رتاث��ي��ة  وال��وث��ائ��ق 

وفنونه  وعلومه  املخطوط  مبفهوم 
واختالفاته  وع��ن��ا���ش��ره،  ومكوناته 
باالإ�شافة  معينة،  زمنية  حقبة  لكل 
على  ال��ع��م��ل  مم���ار����ش���ة  اإت����ق����ان  اإىل 
ال���رتم���ي���م  امل����خ����ط����وط يف جم�������ال 
والتحقيق والفهر�شة، والتعرف على 
ترميم  جم��ال  يف  العاملية  ال��ت��ج��ارب 
وحفظها،  وتعقيمها،  املخطوطات، 

ومعاجلتها، وتخزينها.
اإدارة  ب��رن��ام��ج دب���ل���وم  ي��ه��دف  ف��ي��م��ا 
املتاحف  ع��ل��م  ف��ه��م  اإىل  امل���ت���اح���ف، 
وظائف  وو���ش��ف  وت��ط��وره،  ون�شاأته 
امل��ت��اح��ف واأن��واع��ه��ا، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
واالأ�شاليب  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا���ش��ت��خ��دام 
وحفظ  املتحفي،  للعر�س  احلديثة 
وحمايتها.  امل��ت��ح��ف��ي��ة  امل���ح���ت���وي���ات 
املوؤ�ش�شات  اإدارة  دب��ل��وم  برنامج  اأم��ا 
الثقافية، فيهدف اإىل فهم الفل�شفة 
على  وال��ت��ع��رف  االإداري�����ة،  النظرية 
اإدارة  جمال  يف  الثقافية  ال�شيا�شات 
امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة، وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا يف 

املوؤ�ش�شات الثقافية.

•• دبي-الفجر:

�شندوق  اإن  دب��ي،  �شرطة  يف  واحل��ري��ات  احلقوق  اإدارة  مدير  املن�شوري  اأحمد  الدكتور  العقيد  ق��ال 
ال�شنوات  خالل  درهما  و126  األفا  و329  مليوناً   12 بقيمة  م�شاعدات  قدم  االجتماعي  التكافل 
اأ�شرهم ممن تعر�شوا الأزم��ات و�شائقة  واأف��راد  دبي  �شرطة  4574 موظفا يف  اإىل  املا�شية  الثالث 
األفا  4 ماليني و229  ا�شتفاد من  �شخ�شا   1381 اأن  املن�شوري  العقيد  اأو�شح  مادية. وتف�شيلياً، 
األف درهم عام  5 ماليني و200  2077 �شخ�شا من  ا�شتفاد  2016، فيما  و126 درهما يف عام 

درهم عام 2018. األف  و900  مليونني  من  �شخ�شا   1116 وا�شتفاد   ،2017
اأب��واب االأمل  2017، ج��اءت عرب مبادرة  امل�شاعدات التي قدمها ال�شندوق عام  اإن ج��زءا من  وق��ال 
 1.5 مبلغ  العامة  االإدارة  تلقت  حيث  العام،  ذلك  يف  االإن�شان  حلقوق  العامة  االإدارة  اأطلقتها  التي 

مليون درهم من اأ�شرة املرحوم عبيد احللو دعماً للحاالت االإن�شانية، ا�شتفاد منها 551 �شخ�شاً ممن 
تع�شروا مادياً يف الدرا�شة اأو العالج اأو ال�شكن.

وبنّي العقيد املن�شوري اأن �شندوق التكافل االجتماعي وبرئا�شة �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري 
خمتلف  مع  التوا�شل  تعزيز  اإىل  يهدف  جديد  بت�شكيل  ٌط��رح  واأن  �شبق  دب��ي،  ل�شرطة  العام  القائد 
دبي  �شرطة  تقدمها  التي  اخلدمات  اأب��رز  من  يعد  ال�شندوق  اأن  اإىل  م�شريا  ال�شرطية،  القطاعات 
جلمهورها الداخلي واأ�شرهم، لرت�شيخ قيم العطاء والتكافل والرتاحم واالإخاء بني النا�س، ومبا يعزز 
مفاهيم امل�شاركة املجتمعية والتطوعية، وقد جنح ال�شندوق يف حتقيق االأهداف التي اأن�شئ من اأجلها 
منذ عام 1989 وحتى اليوم، مبا قدمه من م�شاعدات ملن تعر�شت منازلهم لالحرتاق، وم�شاعدات 
ال�شتكمال الدرا�شة، ولدفع االإيجار، اإىل جانب تخ�شي�س ال�شندوق للموظفني ممن لديهم اأبناء من 

اأ�شحاب الهمم، مبلغا ماليا وقدره 10 اآالف درهم �شنويا لكل ابن من اأ�شحاب الهمم.. 

•• بروك�صل-الفجر: 

وزير  ن�شيبة  اأن����ور  زك���ي  م��ع��ايل  اأك����د 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  دولة،حر�س 
ا�شكال  ك���ل  حم���ارب���ة  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة 
ال��ت��ع�����ش��ب وال���ت���ط���رف وال��ع��م��ل على 
ون�شر  وال��ع��دل  الت�شامح  قيم  اإر���ش��اء 

ال�شالم بني ال�شعوب.
امام  اأم�س  القاها  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
العا�شمة  يف  ب��و���ش��وال  معهد  منتدى 
�شيا�شات  ح��ول  بروك�شل  البلجيكية 
ب����ع����ن����وان  بناء  امل�������ش���رتك���ة:  ال���ق���ي���م 
عدد  بح�شور   ، مت�شاحمة  جمتمعات 
ال�شابقني  احل���ك���وم���ات  روؤ�����ش����اء  م���ن 
وال����������وزراء يف االحت�������اد االوروب���������ي و 
اال�شت�شاري  امل��ج��ل�����سيِ  يف  االأع�������ش���اُء 
املفكرين  م��ن  وح�شد  ب��و���ش��وال،  ملعهد 

والعلماء .
وق��ال ن�شيبة ام��ام املنتدي ال��ذي عقد 
يف   2019 ي��ون��ي��و  و14   13 ي��وم��ي 
بروك�شل انه  من املهمِّ للغاية اأن نعمَل 
على تعزيزيِ احلواريِ والتفاهميِ بني دوليِ 
جمل�سيِ التعاونيِ اخلليجي واأوروبا، واأنا 
رئي�شياً  �شتلعبون دوراً  اأنكم  واثٌق من 
يف هذا امل�شعى حيث اإن الق�شايا التي 
القيَم  ا�شتك�شاَف   - ال��ي��وم  ُنناق�شها 
مُيكننا  وكيف  تربطنا  التي  امل�شرتكَة 
بناَء جمتمعاٍت اأكَر ت�شاحماً – تاأتي 
اأرى  الأنني  واملهم.  املنا�شبيِ  الوقتيِ  يف 
ت��ك��وَن يف  اأن  ي��ج��ُب  الق�شايا  ه���ذهيِ  اأن 

�شميميِ التعاونيِ بني املنطقتني. 
وم�����ش��ى ق��ائ��اًل “ جن��ت��م��ُع ه��ن��ا اليوَم 
على  ع��ام��اً   80 ح���وايل  انق�شاءيِ  بعد 
الثانية؛ حرٌب  العامليةيِ  اندالعيِ احلربيِ 
�شَد نظاٍم ميثُل اأ�شدَّ اأ�شكاَل التع�شبيِ 
تطرفاً، وهذا بحدِّ ذاتهيِ اأمٌر ال ُيطاق. 
لقد كانت حرباً تاأ�ش�َشْت على اأ�شطورةيِ 
ال���ت���ف���ّوقيِ اجل����وه����ري، ت���ل���َك احل����رُب 
االإبادةيِ  ؛  امل��ح��رق��ةيِ اأه���واَل  مّكنت  التي 
اأ����ش���ب���ح���ْت ممكنًة  ال���ت���ي  اجل���م���اع���ي���ةيِ 
من  باأكملهيِ  �شعٍب  جتريديِ  خ��الل  من 
اإن�شانيته. ويجُب اأال ن�شمَح اأبداً لهذا 
النوعيِ من التع�شبيِ ال�شديديِ باالزدهاريِ 

مرة اأخرى.
وقال معاىل زكي اأنور ن�شيبة اأن نلتقي 
ه��ن��ا يف ب��روك�����ش��ل، ع��ا���ش��م��ة االحت����اد 
. الأَن  االأوروب��ي، اأمٌر متمّيٌز بحّد ذاتهيِ
وجوَد االحتاَد االأوروبي بحدِّ ذاته هو 
التع�شب.  ملبداأ  قوي  ا�شتنكاٍر  مبثابة 
التع�شَب  اأنَّ  ي��ب��دو  ول��الأ���ش��ف،  ل��ك��ْن 
جديٍد  من  يت�شاعدان  واال�شتقطاَب 

حولنا اليوم.
واأ�شاف “ يكت�شُب الزعماُء ال�شيا�شيوَن 
الدينيون  واخل���ط���ب���اُء  ال�����ش��ع��ب��وي��ون 
الدوافعيِ  ذاَت  واالأح�������زاُب  ال��زائ��ف��ون 
االجتماعي  اخلوَف  ومروجو  االإثنيةيِ 
ب��������ارزًة يف  م���ك���ان���ًة  االق���ت�������ش���ادي،  اأو 

اأن����ح����اٍء خم��ت��ل��ف��ٍة م���ن ال����ع����امليِ حيث 
اإيديولوجيةيِ  على  خطاباتهم  يبنون 

اال�شتبعاديِ واالحتقاْر.
اإىل  اأ�شكاله،  اأ���ش��دِّ  ذل��ك، يف  اأّدى  وق��ْد 
تطرٍف اتخذت فيه الكراهيُة جلماعٍة 
اأخرى، �شواًء كانت دينيٍة اأو عرقيٍة اأو 

�شيا�شيٍة، �شكاًل عنيفاً.
راأينا  “ لقد  وم�شيى يقول يف كلمته 
الوح�شيةيِ  الهجماتيِ  يف  م��وؤخ��راً  ه��ذا 
على  اأو  �شريالنكا،  يف  الكنائ�س  على 
املعابديِ  اأو على  نيوزيلندا،  امل�شاجد يف 
يف  ب������رَز  ب���ال���ف���ع���ل  اأو  ب���ي���ت�������ش���ربغ.  يف 
الهجماتيِ االإرهابيةيِ املتعددة يف اأوروبا 
مبا  املا�شية،  القليلةيِ  ال�شنواتيِ  خالَل 
يف ذلك بالطبع هنا يف بروك�شل. حيث 
تذكرٍي  مبثابةيِ  الهجماُت  ه��ذه  ك��ان��ت 
ماأ�شاوي باأنَّ التطرَف واالإرهاَب لي�س 

لهما ديٌن.
واك��د اإن الكفاَح �شدَّ ه��ذهيِ االآف��ات هو 
وال�شرق  اأوروب����ا  ب��ني  م�شرتٌك  قا�شٌم 

االأو�شط.
يومية  اأ���ش��ك��ااًل  ي��اأخ��ُذ  التع�شَب  ل��ك��َن 
ن���راه���ا يف جميعيِ  ال��ت��ي  ت��ل��َك  اأي�������ش���اً؛ 

اأنحاءيِ اأوروبا اليوم.
وقال معاليه “ اإننا نراها يف النغماتيِ 
�شعبوي  خلطاٍب  ال�شاعدة  ال�شيا�شية 
بناء  على  املجتمعاتيِ  ح��ثِّ  اإىل  ي�شعى 
لتحلَّ  حولها  م��ن  احلمائية  ج���دراَن 
املتينة  اجل�شوريِ  بناءيِ  من  عقوٍد  حم��َل 

مع املجتمعات واالأمم االأخرى.
واأ���ش��اف قائال “ نحُن ن��رى ذل��ك يف 
�شيطاين  كم�شدٍر  امل��ه��اج��ري��َن  اإب����رازيِ 

مل�شائبيِ النا�س.

و نرى ذلك يف اال�شتقطابيِ املتزايديِ بني 
اأتباع االأحزاب ال�شيا�شية املختلفة.

امل�شتمريِ  ال��وج��وديِ  يف  اأي�شاً  نراها  كما 
لتهويل االإ�شالم ومعاداة ال�شامية.

التع�شبيِ  اأ�شكاَل  كافُة  “ تعتمُد  وقال 
اأخ��رى من  ه��ذه على جتريديِ جماعٍة 
ُت�شكُك  واح���دٍة  جمموعٍة  االإن�شانية. 
املجموعةيِ  ق����دراتيِ  يف  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكٍل 
قيمتها  اأو  دواف����ع����ه����ا  اأو  االأخ��������رى 
نف�َس  ف�����اإن  ل���الأ����ش���ف،  االأخ����الق����ي����ة. 
الظاهرة موجودٌة يف ال�شرق االأو�شط، 
نرى  فهناك  خمتلفة.  باأ�شكاٍل  فقط 
الطائفية  الهوية  �شيا�شَة  ا�شتخداَم 
ل��ن��غ��ر �����ش����دور ج���م���اع���ة دي���ن���ي���ة �شد 

جماعة اأخرى يف املنطقة.
“ نحن نرى ذلَك يف  واأو�شح معاليه 
الغرب  اأو  املتحدة  ال��والي��ات  �شيطنةيِ 
واجلماعات.  البلدان  بع�س  قبليِ  من 
ك��م��ا ن���رى ذل���ك يف غ���ي���ابيِ االح�����رتاميِ 
اأجزاٍء  يف  للمراأة  املمنوحة  والكرامةيِ 

من املنطقة.
ال�شرق  اأو  اأوروب������ا  يف  “�شواًء  وق����ال 
االأو�شط، فاإن هذا اال�شتقطاَب يقّو�ُس 
قدرتنا على العمل معاً الإيجاد حلوٍل 
�شواًء  امل�����ش��رتك��ة،  ل��ل��م�����ش��اك��ليِ  ع��م��ل��ي��ٍة 
التجريُد  وه��ذا  ال��دول��ي��ة.  اأو  املحلية 
اإىل  ي��ق��ودن��ا  اأن  “االآخر” مي��ك��ُن  م��ن 
افرتا�سيِ اأن “االآخرين” ال ي�شاركوننا 

قيمنا.
وذك����ر م��ع��ال��ي��ه ب��ال��ق��ول “ ل��ق��د كنت 
حم��ظ��وظ��اً الأن��ن��ي ع��م��ل��ُت م��ع املغفور 
اآل نهيان،  ال�شيخ زايد بن �شلطان  له 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  م���وؤ����ش�������ُس 

امل���ت���ح���دة، و����ش���ه���دُت ك��ي��ف ن�����ش��َج قيَم 
اأ�ش�س نظامنا  االح��رتاميِ والت�شامحيِ يف 

ال�شيا�شي.
واك���د ان ه���ذا ه��و ال�����ش��ب��ُب يف اأن��ن��ا يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة نفخُر 
اأك���ر املجتمعات  ب��اإن�����ش��اءيِ واح���دٍة م��ن 
التي ي�شودها التنّوُع يف املنطقة، حيث 
تعي�ُس وتعمل اأكر من 200 جن�شيٍة 
ويجدونها  معاً،  خمتلفة  ديانات  من 
دينهم  ل����الزده����ار ومم���ار����ش���ة  اآم����ن����ًة 
واأ�شاليبهم احلياتية بكل حرية. هذا 
الوطنية  هويتنا  غنا  �شُ الأن��ن��ا  ممكن 
الت�شامح  م���ث���ل  ق���ي���ٍم  اأ����ش���ا����س  ع���ل���ى 
ال�شبب  واح��رتام االآخرين. وه��ذا هو 
ب�شاأن  خم��اوف��ك��م  ن�����ش��ارك��ك��م  اأن���ن���ا  يف 
ت�شاعد مّد وجزَر التع�شبيِ واملواجهةيِ 

من حولنا.
يوؤدي  اأن  اأخ�شى  الواقع،  انه يف  وق��ال 
ورمبا  اال�شت�شراق،  اأ�شكال  م��ن  �شكل 
ن���ظ���ريه م���ن ال�����ش��رق االأو�����ش����ط، اإىل 
دول  بني  والتعاون  التفاهم  تقوي�س 
جمل�س التعاون اخلليجي واأوروب��ا يف 
يف  اأح��ي��ان��اً  ن�شّك  كما  االأح��ي��ان  بع�س 
دوافع بع�شنا البع�س ب�شبب املفاهيم 

اخلاطئة حول قيمنا.
واأ�شاف قائال “ لكن ب�شفتي �شخ�ٌس 
ق�����ش��ى م��ع��ظ��م ح��ي��ات��ه ب��ني االإم�����ارات 
واأوروبا، فلي�َس لدّي اأدنى �شٍك يف اأننا 
االأوروبيني  مع  ن�شرتُك  االإم���ارات  يف 

بقيٍم ُمتماثلة اإىل حدٍّ كبري.
عندما  كثريا  تاأثرت  لقد   ، الواقع  يف 
حذرت اأجنيال مريكل موؤخراً من اأن: 
“اأكر من اأي وقت م�شى ... نحن ... 

نتجادل حول طريقة عي�شنا معاً حول 
قيم االنفتاح والت�شامح واالحرتام”.
القيم  ال���واق���ع  ان ه���ذه ه��ي يف  واك����د 
التي يجب اأن نقاتل جميعاً من اأجلها 
والقيم التي ُنق�شُم بها يف االإمارات. » 

دول�����ة  “ ن����ح����ن يف  م���ع���ال���ي���ه  وق��������ال 
نت�شدى   ، املتحدة  العربية  االإم���ارات 
ل��ه��ذا ال��ت��ع�����ش��ب ال����ذي ي�����ش��ود معظم 
مناطق العامل  باإعالن 2019 “عام 
رفع  اإىل  ه����ذا  الت�شامح”.ويهدف 
كمفهوم  بالت�شامح  ال��وع��ي  م�شتوى 
وممار�شات  ���ش��ي��ا���ش��ات  و����ش���ّن  ع���امل���ي، 
الت�شامح  ق��ي��م  ت�����ش��م��ني  اإىل  ت��ه��دف 
واحل����وار وال��ت��ع��اي�����س واالن��ف��ت��اح على 

الثقافات املختلفة ب�شكل م�شتدام.
ال�����ش��ن��ة اخلا�شة،  ه���ذه  م���ن  وك���ج���زٍء 
ن��ف��ت��خ��ُر ون��ع��ت��ّز ب����اأن دول����ة االإم�����ارات 
اأ���ش��ب��ح��ت يف �شهر  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اجلزيرة  �شبه  يف  دول���ٍة  اأول  ف��رباي��ر، 

العربية ت�شتقبل قدا�شة البابا.
ال����زي����ارة ����ش���دًى حافاًل  ل���ه���ذه  ك����ان 
اللحظة  ب��ت��ل��ك  ���ش��ب��ي��ه��ة  ب����امل����ع����اين، 
فرن�شي�س  القدي�س  فيها  �شافر  التي 
االأ����ش���ي���زي، ال����ذي ي��ح��م��ل ن��ف�����س اإ�شم 
ال�����ش��رق االأو����ش���ط يف عام  اإىل  ال��ب��اب��ا، 
مالك  ال�����ش��ل��ط��ان  مل��ق��اب��ل��ة   1219
ال�شليبية  احل��م��ل��ة  خ����الل  ال���ك���ام���ل 
اخلام�شة - للتعبري يف خ�شم مرحلة 
حتمل  ر�شالة  ع��ن  وال�����ش��راع  الغ�شب 

االحرتام واالأمل.
البابا  زي���ارة  ان��ه خ��الل  ن�شيبة  وق���ال 
ل���الإم���ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، �شارك 
االأديان  بني  موؤمتر  االأقد�س يف  االأب 

با�شتفا�شة  حت����دث  االأخ��������وة.  ح����ول 
حول  امل�شلمني  احلكماء  جمل�س  م��ع 
والتعاي�س  والت�شامح  احل��وار  توطيد 
االإن�شاين وعن اإطالق مبادرات مهمة 

لتحقيق ال�شالم واال�شتقرار.
كما وّقع قدا�شة البابا فرن�شي�س، بابا 
الكني�شة الكاثوليكية، وف�شيلة االإمام 
�شيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور  االأك��رب 
االإخوة  وثيقة  على  ال�شريف،  االأزه��ر 
تت�شمن  ال���ت���ي  ال����ب����ارزة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
املواطنني  وتدعو  االأدي��ان  الوئام بني 
اإىل ال��ت��وق��ف ع��ن ا���ش��ت��خ��دام االأدي����ان 
والعنف  ال��ك��راه��ي��ة  ع��ل��ى  للتحري�س 
ا�شتخدام  وال��ت��ط��رف، واالم��ت��ن��اع ع��ن 
ا����ش���م اهلل ل��ت��ربي��ر اأع���م���ال االإره������اب 
على  اأي�شاً  الوثيقة  وت�شدد  والقمع. 
�����ش����رورة االع�������رتاف ب���ح���ّق امل�������راأة يف 
التعليم والعمل، ووجوب بذل اجلهود 
اال�شطهاد  م����ن  ال���ن�������ش���اء  ل��ت��ح��ري��ر 

التاريخي.
واأ����ش���اف ق��ائ��ال “ ل��ق��د ك��ان��ت زي���ارة 
جميعاً  وحت���ّدت���ن���ا  وم���ث���م���رة.  رائ���ع���ة 
االأ�شا�شي:  البابا  �شوؤال  لالإجابة على 
كيف ميكن لالأديان اأن ُت�شّجع االأخوة 

بداًل من اأن تخلق احلواجز؟
هذه دعوة قوية اإىل العمل، دعوة اإىل 
ت��ب��ّن��ي ال��ت�����ش��ام��ح، وه���ي م��وّج��ه��ة لكل 
العمل  تبّني  اإىل  ال��دع��وة  منا.  واح��د 
ال�شاق املتمثل يف فهم بع�شنا البع�س، 
وحت���دي���د ال��ط��ري��ق ل���الأم���ام م��ع��اً ثم 
ال  منفتح  بعقل  امل�شار،  يف  اال�شتمرار 

يعرف اخلوف.
“ اإذا مل  احل�����ش��ور  وق�����ال خم��اط��ب��اً 

تقراأوا هذه الوثيقة، فاأنا اأحثكم على 
امللهمة  ب��ال��دع��وات  ذل��ك. الأن��ه��ا غنية 
واأعتقد   ، والت�شامح  لالإن�شانية  حقاً 
روح  تبّني  اإىل  بحاجة  جميعاً  ب��اأن��ن��ا 
هذه الوثيقة، والعمل على تعزيز قدٍر 
اأنحاء  جميع  يف  الت�شامح  م��ن  اأك���رب 

اأوروبا وال�شرق االأو�شط » .
االماراتي  الدولة  وزي��ر  معاىل  وذك��ر 
دبي  يف   2020 اإك�شبو  معر�س   “
�شي�شكل فر�شة عظيمة لتحقيق ذلك 
بحذافريه، ال �شيما مع �شعاره اجلامع 
امل�شتقبل« . العقول و�شنع  “ توا�شل 
�شيحتفي  دول�����ة،   190 ف��ب��م�����ش��ارك��ة 
والت�شامح  اال���ش��ت��م��ال  ب��ق��ي��م  اإك�����ش��ب��و 
املن�شودة  الفر�شة  و�شيوفر  والتعاون، 
ل���ت���ع���زي���ز احل��������وار وال���ت�������ش���ام���ن بني 

االأمم. 
وق����ال ام����ام امل��ن��ت��دى “ يف االم�����ارات، 
اأدركنا منذ �شنوات عديدة اأن م�شاجدنا 
وم��دار���ش��ن��ا غ��ال��ب��اً م��ا ت��ك��ون موا�شع 
التي  ال��رواي��ات  لن�شر  ا�شتغاللها  يتّم 
تدعو اإىل الفرقة والتع�شب. وبحمد 
االإ�شالح  م��ن  ���ش��ن��وات  وبف�شل  اهلل، 

املدرو�س، مل يعد االأمر كذلك. 
نت�شدى  ال�������دويل،  ال�����ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
كل  فلدينا  املتطرفة.  لالأفكار  اأي�شاً 
مل���واج���ه���ة العنف  م���ن م���رك���ز ه���داي���ة 
وال����ت����ط����رف، وم����رك����ز �����ش����واب، وهو 
احلكومة  م�����ع  م�������ش���رتك  م���������ش����روع 
الروايات  دف��ع  اإىل  يهدف  االأمريكية 
امل��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي ت��ن��ت�����ش��ر ع���رب �شبكة 

االإنرتنت، مبا يف ذلك داع�س.  
العربية  االإم����ارات  دول��ة  قمنا يف  كما 

الت�شامح  م��ب��ادرات  ب��اإدخ��ال  امل��ت��ح��دة، 
ملدار�شنا، باالإ�شافة اإىل تعهد الت�شامح 
الذي ن�شجع كافة اأفراد املجتمع على 
االل���ت���زام ب���ه، داع��م��ني ه���ذه ال��ق��ي��م يف 
حياتهم.  ومناحي  ت�شرفاتهم  كافة 
بتعزيز قيم الت�شامح  اأي�شاً  كما بداأنا 
وُيعد  ح��ي��ات��ن��ا.  وط��ري��ق��ة  ثقافتنا  يف 
افُتتح  ال��ذي  اأبوظبي  اللوفر  متحف 
للت�شامح،  ه��ام��اً  رم���زاً   ،2017 ع��ام 
القيم  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  ي�����ش��ل��ط  ح���ي���ث 
الثقافات  تقا�شمتها  ال��ت��ي  امل�شرتكة 
االإن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى م���دى ال��ع�����ش��ور ويف 
خمتلف الف�شاءات. اإن عر�س التوراة 
واالإجنيل والقراآن جنباً اإىل جنب مع 
املخطوطات الفيدية والرموز البوذية 

يعد بياناً قوياً عن الت�شامح.
ا�شت�شافت  ال���ع���ام،  ه����ذا  م��ط��ل��ع  ويف 
اأب��وظ��ب��ي االأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س، الذي 
مل ي��ك��ن جم���رد ح���دث ري��ا���ش��ي. فقد 
ا�شتغلته قيادتنا عامدًة ليكون فر�شًة 
االأ�شخا�س  ح��ول  جمتمعنا  لتثقيف 
فكرية  اختالفات  من  يعانون  الذين 
اأو ج�شدية وجلبهم اإىل واجهة احلياة 

العامة.
يقت�شر  ال  ال���ت�������ش���ام���ح  ج���وه���ر  الأن 
بل  فح�شب،  االآخ���ر  وج��ود  تقُبّل  على 

االحتفاء باالختالف يف عاملنا اأي�شاً. 
“ ع����ن����دم����ا دع�������ت ال����ق����ي����ادة  وق���������ال 
االإماراتية البابا لزيارتها، ال تتخيلوا 
اأ���ش��واٌت معار�شٌة  اأن��ه مل يكن هنالك 
ال��ن��ه��اي��ة، هنالك  ف��ف��ي  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
ومل  االأوىل.   امل��رة  كونها  وراء  �شبب 
االإن�شانية  االأخ��وة  وثيقة  توقيع  يكن 
دينيني  ق��ائ��دي��ن  ل���وج���ود  اإال  مم��ك��ن��اً 
وااللتزام  والتعاطف  الت�شور  حمال 
لبناء عامٍل اأكر ت�شاحماً.  وا�شاف “ 
لكن هوؤالء النا�س يف مناطق التع�شب 
حكوماٍت  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  وال��ت��ط��رف 
وج���ه���ات ف��اع��ل��ٍة اأخ������رى، ت���اأخ���ذ على 
عاتقها العمل بال كلل اأو ملل الإحالل 
ال�����ش��الم وت��ول��ي��د ال���وظ���ائ���ف. وهذه 
هي اأول��وي��ات دول��ة االإم���ارات العربية 
املتحدة. نحن ملتزمون باإيجاد حلول 
التجديد  ودع��م  لل�شراعات  �شيا�شية 
االق���ت�������ش���ادي يف ال�������ش���رق االأو�����ش����ط. 
مليار   25 م��ن  اأك���ر  ول��ذل��ك قدمنا 
املا�شية  اخل��م�����س  ال�����ش��ن��وات  يف  دوالر 
املنطقة  ل���دول  اأج��ن��ب��ي��ة  ك��م�����ش��اع��دات 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  مل�����ش��اع��دت��ه��ا 
جهودنا  م�شاعفة  وعلينا  امل�شتدامة 
واأختتم  ال�����ش��دد.  ه���ذا  اجل��م��اع��ي��ة يف 
قائاًل  كلمته  ن�شيبة  ان��ور  زكي  معاىل 
“ اإ���ش��م��ح��وا يل مب���ّد ي���دي م��ن دولة 
، وااللتزام  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
ب��ال��ع��م��ل م��ع��ك��م ل��ت��ع��زي��ز ه����ذه القيم 
اإىل  التطلع  جميعاً  لنا  يت�شنى  حتى 

م�شتقبل يت�شم بالت�شامح املتزايد » .

�سملت املوظفني واأفراد اأ�سرهم
»�شندوق تك�فل �شرطة دبي« يقدم م�ش�عد�ت ب�أكرث من 12 مليون درهم يف 3 �شنو�ت

زكي ن�سيبة يتحدث اأمام منتدى معهد بو�سول يف بروك�سل: 

�لإم�ر�ت ت�شرتُك مع �لأوروبيني بقيٍم �لنفت�ح و�لت�ش�مح و�لحرت�م

• عام الت�سامح« يهدف اإىل رفع م�ستوى الوعي به كمفهوم عاملي ونت�سدى للتطرف من خالل مركزي »هداية « و»�سواب« 

• الإمارات ملتزمة باإيجاد حلول �سيا�سية لل�سراعات ودعم التجديد القت�سادي يف ال�سرق الأو�سط ولذلك قدمت 
اأكرث من 25 مليار دولر يف ال�سنوات اخلم�س املا�سية كم�ساعدات لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف املنطقة  

اإغالق باب الت�سجيل يف 20 اأغ�سط�س 

معهد �ل�ش�رقة للرت�ث ي�شتقبل طلب�ت ت�شجيل �لدفعة �لت��شعة لرب�مج دبلوم�ت �لرت�ث �ملهنية
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•• ابوظبي-الفجر:

ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
�شميد  ه���ي���ل���غ���ا  م����ع����ايل  االحت�����������ادي 
اخلارجي  العمل  لهيئة  العام  االأم��ني 

االأوروبي.
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ع��ق��د يف 
م��ق��ر امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي يف 
التعاون  ت��ع��زي��ز  �شبل  ب��ح��ث  اب��وظ��ب��ي 
امل�شرتك بني دولة االإمارات واالحتاد 
االأوروب��ي يف العديد من املجاالت، يف 
القائمة  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  ظل 
االإم�������ارات ودول االحت����اد  ب���ني دول����ة 
االأوروب��������ي وح���ر����س اجل��ان��ب��ني على 
الدوليني  واال�شتقرار  االأم��ن  حتقيق 
الذي  ال��دور  اأهمية  على  التاأكيد  مع 
م�شالح  حتقيق  يف  ال��ربمل��ان��ات  تلعبه 
الدول وال�شعوب ومد ج�شور التوا�شل 
عدد  مناق�شة  اإىل  اإ�شافة  احل�شاري 
م���ن ال��ق�����ش��اي��ا وامل���و����ش���وع���ات واأه����م 
امل�شتجدات على ال�شاحتني االإقليمية 

والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
اآلية  ب���ح���ث  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  مت  ك���م���ا 
املجاالت،  كافة  يف  والتن�شيق  التعاون 
وت����ب����ادل اخل�������ربات وال����ت����ج����ارب بني 
العالقات  ع��ل��ى  وال��ب��ن��اء  اجل��ان��ب��ني، 
احل���ال���ي���ة، و�����ش����رورة ال��ت�����ش��اور حول 
ال���ق�������ش���اي���ا، خ���ا����ش���ة على  خم���ت���ل���ف 
واالقت�شادي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل�����ش��ت��وى 
والثقايف واالأمني، و�شرورة اال�شتماع 
التي  الق�شايا  يف  االم��ارات��ي  للجانب 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  وق�����ش��اي��ا  ت��خ�����ش��ه��ا 
واإ�شدار  ال�شورة،  لتو�شيح  االأو�شط، 

القرارات املن�شفة بهذا ال�شاأن.
واأك���������د اجل����ان����ب����ان اأه����م����ي����ة احل������وار 
احل�����ش��اري على خمتلف  وال��ت��وا���ش��ل 
امل�شتويات احلكومية والربملانية وعلى 
واملنظمات،  املوؤ�ش�شات  خمتلف  �شعيد 
احللول  وتبني  اعتماد  اأهمية  و�شددا 
التي  االأزم���������ات  مل��خ��ت��ل��ف  ال�����ش��ل��م��ي��ة 

وال����ع����امل وعلى  امل��ن��ط��ق��ة  ت�����ش��ه��ده��ا 
ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات ب��ني اجل��ان��ب��ني يف 

�شتى املجاالت.
فيما اأكدت معايل الدكتورة القبي�شي 
ب���ني دول���ة  امل��ت��ن��ام��ي��ة  ال���ع���الق���ات  اأن 
االإمارات ودول االحتاد االأوربي حتظى 
باهتمام ودعم قيادتنا الر�شيدة وعلى 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
ال�شمو  و����ش���اح���ب  اهلل”،  “حفظه 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأب���و ظبي  اآل ن��ه��ي��ان، ويل ع��ه��د  زاي���د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، 
اال�شرتاتيجية  االأهمية  اإىل  م�شرية 

البالغة لهذه العالقات.
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة ك���ال م���ن عبد 
النائب  ال���زع���اب���ي  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��زي��ز 
الثاين لرئي�شة املجل�س وعزة �شليمان 
والدكتور �شعيد املطوع   و�شعادة اأحمد 
املجل�س  ع��ام  اأم���ني  ال��ظ��اه��ري  �شبيب 

الزعابي  ج���اب���ر  ال���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة 
للت�شريع  امل�������ش���اع���د  ال����ع����ام  االأم�������ني 

والرقابة للمجل�س.
اللقاء  خ���الل  معاليها  وا�شتعر�شت 
اجلهود التي تقوم بها دولة االإمارات 
يف جمال تقدمي امل�شاعدات االإن�شانية 
وال�شعوب  ال��دول  ملختلف  واالإمنائية 
لنجدة  االإن�����ش��اين  العطاء  �شاحة  ويف 
واإغاثة النازحني والالجئني ومد يد 
والنزاعات  احل���روب  ل�شحايا  ال��ع��ون 
الكوارث  م��ن  وامل��ت�����ش��رري��ن  امل�شلحة 
املوؤ�ش�شات  اأن  م����وؤك����دة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
االإن�شانية االإماراتية تواجدت ب�شورة 
اأك�����رب خ����الل ال�����ش��ن��وات االأخ�������رية يف 
ال�شاخنة وال�شاحات  املناطق  عدد من 
الدكتورة  معايل  واأك���دت  امل�شطربة  
اأم������ل ال��ق��ب��ي�����ش��ي م���وق���ف االإم��������ارات 
ال���������ش����وؤون  ل���ل���ت���دخ���ل يف  ال����راف���������س 
ل���ل���دول، م�����ش��رية يف هذا  ال��داخ��ل��ي��ة 
الداعم  االإي����راين  ال���دور  اإىل  ال�شدد 
وتزويدها  اليمن  يف  احلوثي  مللي�شيا 
التزام  واأكدت  وال�شواريخ،  باالأ�شلحة 

االإمارات بدعم احلل ال�شيا�شي.

واأكدت القبي�شي اأن االإمارات لها دور 
ال����دويل ملكافحة  ال��ت��ح��ال��ف  ف��اع��ل يف 
“�شواب”  واأن�����ش��اأت م��رك��ز  االإره�����اب، 
“هداية”،  م�����رك�����ز  وت�������ش���ت�������ش���ي���ف 
ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت خ��ط��ط االإم�������ارات 
واإعالن  للم�شتقبل  وا�شرتاتيجياتها 
عام 2019م “عام الت�شامح”، واأكدت 
اأهمية قرار ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دول����ة االإم������ارات برفع 
ن�شبة متثيل املراأة يف الربملان ايل 50 
يف امل��ائ��ة.    واأ���ش��ارت اإىل اأن االإمارات 
م�شاعدات  دوالر  مليار   4.9 قدمت 
اأبريل/ني�شان  م��ن  لليمن  اإن�����ش��ان��ي��ة 
االأول  دي�شمرب/كانون  اإىل   2015
ملوا�شلة  اإدانتها  عن  معربة   ،2018
امل�شاعدات  و�شول  عرقلة  احلوثيني 

االإن�شانية لل�شعب اليمني.
القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  واأك�����دت 
ال��ت��ع��اون الربملاين  ا���ش��ت��ث��م��ار  اأه��م��ي��ة 
ال���ذي مت ت��اأط��ريه م��ن خ��الل توقيع 
م�������ذك�������رات ت������ع������اون وت�����ف�����اه�����م بني 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت������ادي وع���ددا 
االأوروبية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ربمل��ان��ات  م��ن 

اإ�شافة اإىل جلان ال�شداقة الربملانية 
تعزيز  يف  اجل���ان���ب���ني  ب����ني  امل���ت���ع���ددة 
التن�شيق والت�شاور حيال الق�شايا ذات 
دعم  ع��ن  ف�شال  امل�شرتكة  االه��ت��م��ام 
عمل احلكومات واملنظمات املتعددة يف 
اجلانبني ال �شيما على �شعيد العمل 

االإن�شاين والتنموي واالإغاثي.
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت م��ع��ال��ي��ه��ا روؤي������ة دول���ة 
وا�شت�شرافها  ون��ه��ج��ه��ا  االإم����������ارات 
اأن  موؤكدة  له  والتخطيط  للم�شتقبل 
بالتعليم  واالهتمام  الب�شرية  التنمية 
واالبتكار يحتل اأولوية ق�شوى �شمن 
اهتمامات قيادتنا الر�شيدة واحلكومة 
وامل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت����ادي وكافة 
قاطرة  باعتبارها  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات 
التنمية وركيزة التناف�شية التي ن�شعى 
اإىل �شدارتها حتقيقا لروؤية االإمارات 

.2071 االإمارات  ومئوية   2021
الدولة  روؤي���ة  ع��ن  معاليها  وحت��دث��ت 
احل�شاري  ال���ت���وا����ش���ل  يف  ون��ه��ج��ه��ا 
وال��ث��ق��ايف وال��ت��ع��اي�����س ب��ني م��ا يقارب 
على  ي��ع��ي�����ش��ون  ج��ن�����ش��ي��ة   200 م���ن 
الت�شامح حيث مت  يف  ونهجها  اأر�شها 

تخ�شي�س عام 2019 عاما للت�شامح 
ف�شال عن ماأ�ش�شة هذا العمل لتكون 
يف  االأوىل  ال����دول����ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
للت�شامح  وزارة  تن�شئ  ال��ت��ي  ال��ع��امل 

وجائزة عاملية.
وتناولت معايل الدكتورة اأمل عبد اهلل 
ا�شرتاتيجية  اللقاء  خ��الل  القبي�شي 
والتي  اال�شطناعي  للذكاء  االإم���ارات 
احلكومة  بعد  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  متثل 
عليها  ���ش��ت��ع��ت��م��د  وال�����ت�����ي  ال����ذك����ي����ة 
اخلدمات والقطاعات والبنية التحتية 
امل�شتقبلية يف الدولة مبا ين�شجم مع 
مئوية االإم��ارات. م�شرية اإىل اأن هذه 
يف  نوعها  من  االأوىل  اال�شرتاتيجية 
والعامل ويهدف من خاللها  املنطقة 
اىل االعتماد على الذكاء اال�شطناعي 
يف اخلدمات وحتليل البيانات مبعدل 
 2031 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ب��امل��ائ��ة   100
وخلق �شوق جديدة واعدة يف املنطقة 
وا�شتثمار  اقت�شادية عالية  ذات قيمة 

كل الطاقات على النحو االأمثل.
القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  واأ����ش���ادت 
بتطبيق ا�شرتاتيجية ال�شوق الرقمية 

تتما�شى  وال��ت��ي  االأوروب����ي����ة  امل���وح���دة 
اأي�شا مع توجه وروؤية دولة االمارات 
املجال  ب�����اأن  وال���ت���اأك���ي���د  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
لالبتكار  هائلة  فر�شا  يوفر  الرقمي 
التنوع  وي���ع���زز  وال���وظ���ائ���ف  وال��ن��م��و 
االإب���داع���ي وال��ث��ق��ايف، وي��وف��ر فر�شة 
تبادل اخلربات بني اجلانبني يف هذا 

املجال.
من جانبها اأ�شادت معايل هيلغا �شميد 
العمل اخلارجي  لهيئة  العام  االأمينة 
لدولة  الريادية  بالتجربة  االأوروب���ي 
االمارات يف خمتلف املجاالت التنموية 
الذكاء اال�شطناعي  خا�شة يف جمال 
التي  الرئي�شية  امل��ج��االت  م��ن  يعترب 
ميكن العمل بها معا مثمنة ما قام به 
اإن�شاء  الوطني االحتادي من  املجل�س 
جلنة امل�شتقبل والقوانني ال�شادرة يف 
الدولة يف جمال اجلرائم االلكرتونية 
والكراهية  املتطرف  الفكر  وحماربة 

عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي.
واأ�����ش����ادت ب���روؤي���ة دول����ة االإم�������ارات يف 
ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س واإع������الن عام 
وبالتوا�شل  للت�شامح  كعام   2019

الثقايف واحل�شاري
االأوروب��������ي  االحت�������اد  اأن  واأ�����ش����اف����ت، 
ي��ح��ر���س ع��ل��ى ع���الق���ات م��ت��ي��ن��ة مع 
االإمارات، موؤكدة على اأهمية ال�شراكة 

القائمة بني اجلانبني.
الذي  بالنهج  الرتحيب  عن  واأعربت 
التنموي  وبالتطور  االإم���ارات  تتبناه 
الذي ت�شهده، ال�شيما يف متكني املراأة 
قيم  وتبني  اجلن�شني  ب��ني  وامل�����ش��اواة 

الت�شامح والتعاي�س. 
واأكدت تقدير االحتاد االأوروبي لدور 
االإمارات وجهودها من اأجل ا�شتقرار 
اليمن، موؤكدة اأن االإمارات تعترب اأحد 
واأنها  ال�شيا�شية،  للت�شوية  الداعمني 

تعمل وحتر�س على احلل ال�شلمي.
دوره���ا  ل����الإم����ارات  “نقدر  وت��اب��ع��ت: 
امل��ج��ال، وك��ذل��ك على �شعيد  يف ه��ذا 
امل�����ش��اع��دات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا االإم�����ارات 
لالجئني يف خمتلف الدول”، م�شرية 
اإىل  ال���الج���ئ���ني  ع������ودة  اأه���م���ي���ة  اإىل 
اال�شتقرار  يتحقق  اأن  ب��ع��د  ب��الده��م 
واإع��������ادة االإع����م����ار مب���ا مي��ك��ن��ه��م من 

العي�س ب�شالم.

•• اأبوظبي-وام:

و  التاريخ  التي يلتقي فيها عبق  امل��دن  اأه��م  اأبوظبي واح��دة من  العا�شمة  تعدُّ 
تكون  الأن  هياأها  ما  اخلليج  �شاطئ  على  املتالألئ  وبريقها  احلداثة  مع  عطره 

�شاهدا على ازدهار دولة االإمارات وتقدمها.
البحر مع ع�شرات اجلزر تبوح كل  اأمامها  �شاحرة يتعانق  “ مدنية  اأبوظبي   «
منها باأ�شرارها وحكاياتها عن تاريخ االإمارات املوغل يف القدم و التطور والرقي 
اأه��م معامل  اأح��د  ي�شكل  البحر واجل��زر  االأزيل بني  العناق  ذل��ك   .. اال�شتثنائي 
اأي�شا  جمالها فهو الذي منح املدينة طوال تاريخها هيبة و منعة لكنه جعلها 

مدينة منفتحة على العامل يتطلع النا�س من اأ�شقاع الدنيا لزيارتها.
دف��اع فريدة  املدينة قوة  اأعطت  اأن تلك اجل��زر واجلغرافيا  االآراء على  و تتفق 
منذ القدم ال تتوفر لغريها من املدن اإىل جانب متكنها من فتح حوار ح�شاري 
و�شواطئها  البحر  اإطاللتها على  القادم من جميع االجتاهات عرب  االآخ��ر  مع 

الناب�شة باحلياة.
و ميكن لزائر املدينة اأن يرى الطموح واالإرادة اال�شتثنائية البن االإمارات من 
خالل تلك اجلزر املتناثرة على ال�شاحل و التي حتولت اإىل م�شاحة من اجلمال 
والرقي املعماري واحل�شاري و كاأن املدينة قد نحتت يف البحر اأو اأعيد بناوؤها 
لتبدو  اأع��اد نحات ماهر حماكاته  و  اأنامل فنان موهوب  ر�شمتها  للوحة  طبقا 
“درة اخلليج” كما نراها اليوم. و ال يبداأ تاريخ اأبوظبي العريق من يوم اتخذها 
ال�شيخ �شخبوط بن ذياب اآل نهيان يف عام 1795 مقرا دائما له واإمنا اإىل قبل 
ذلك .. و انتقلت العا�شمة جلزيرة اأبوظبي و حتى بدايات ال�شتينيات من القرن 
الع�شرين مل تكن اأبوظبي اإال �شبه جزيرة واقعة على �شاحل اخلليج العربي ومل 
يتجاوز عدد �شكانها اآنذاك 28 األف ن�شمة اجتهوا اإىل البحر بحثا عن اللوؤلوؤ 

و�شيد ال�شمك.
ورغم اأن تاريخ اأبوظبي هو تاريخ جزيرة و ميناء موغل يف القدم اإال اأن املدينة 
فعراقتها  نف�شه  الوقت  يف  واحلداثة  بالعراقة  يتميز  حياة  ا�شلوب  اليوم  تقدم 
ك�شفت عنها احلفريات االأثرية يف جزيرة “مروح” موؤخرا بعدما اكت�شف خرباء 
التي  التنقيب  اأبوظبي” خالل عمليات   - وال�شياحة  الثقافة  “دائرة  االآث��ار يف 
2019” اأدل��ة مهمة  �شهري فرباير ومار�س  “خالل  اأ�شابيع  ا�شتمرت خم�شة 
يف  وذل��ك  االأوائ��ل  اأبوظبي  ل�شكان  املتقدمة  والفنية  املعمارية  املمار�شات  توؤكد 
فرتات تاريخية مبكرة جدا ترجع اإىل الع�شر احلجري باالإ�شافة اإىل الك�شف 
اإمارة  االإن�شان يف  ا�شتوطنها  اأق��دم قرية معروفة  املعلومات عن  عن مزيد من 

اأبوظبي قبل حوايل 8000 عام.

وهذه اجلزيرة التي �شكنتها قبيلة بني يا�س ظلت جمرد قرية ل�شيد االأ�شماك 
واللوؤلوؤ حتى اكت�شاف النفط فبداأت مرحلة تاريخية جديدة وملحمة بطولية 
مذهلة مع البناء والتطور قادها بحنكة وحكمة واإ�شرار وعزمية ال تلني املوؤ�ش�س 
املعنى  تفهم  الراحل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” والذي 
احلقيقي لهبات اخلالق و�شط �شحراء قا�شية وقدر له اأن يوؤ�ش�س الواحة الغناء 
اإمارة  الراحل مقاليد احلكم يف  املوؤ�ش�س  و منذ توىل  املدينة احلديثة.  ويبني 
االإمارات  دول��ة  االإحت��اد يف  رئا�شة  ثم  يقرب من خم�شة عقود  ما  اأبوظبي قبل 
مت�شارعا  منوا  وحققت  كبري  برتحاب  احلر  واالقت�شاد  االنفتاح  املدينة  تبنت 
مع ت�شاعف متو�شط دخل الفرد خالل تلك الفرتة. و ترجمت روؤى وتوجهات 
املوؤ�ش�س الراحل من خالل حزم من امل�شاريع التنموية امل�شتدامة وال�شاملة يف 
كل القطاعات االقت�شادية والثقافية فظهر هذا التمازج املذهل ملدينة و�شفت 
ال�شعيد  على  مكانة  م��ن  ب��ه  تتميز  مل��ا  يحتذى  ومن���وذج  اخلليج”  “درة  باأنها 
وحمتواها.  �شكلها  يف  احل�شارية  واحل��داث��ة  الطبوغرايف  وامل��وق��ع  التاأريخي 
حتى  اأبوظبي  عا�شمتها  يف  للعيان  جليا  االإم���ارات  يف  احلا�شل  التقدم  يبدو  و 
اأن ي�شبح القوة  اأ�شبح املف�شل يف منطقة اخلليج وميكنه  اأن منوذجها الراقي 
املحركة للمنطقة باأكملها ح�شبما جاء يف تقرير “ بيزن�س يري” و الذي اأكد اأن 
اأبوظبي جنحت خالل العام املا�شي يف زيادة جاذبيتها وجهة متميزة لال�شتثمار 
العامل حتديات جمة يف جمال  االأخ��رى ح��ول  النا�شئة  االأ���ش��واق  واجهت  فيما 
ا�شتقطاب اال�شتثمارات. وهذا التطور الذي عاي�شته و تعاي�شه العا�شمة اأبوظبي 
واقت�شادية  اجتماعية  كثرية  فوائد  له  �شرورة  لي�شبح  خيارا  كونه  من  تغري 
من  طويلة  وم�شرية  مراحل  عرب  متت  باالإمارة  حدثت  التي  النوعية  والنقلة 
اأن و�شلت اىل ما هي عليه االآن حيث  اإىل  ال��دوؤوب والتخطيط الواعي  العمل 
اأن للتاريخ والتطور وامل�شتقبل لقاء. و وا�شلت املدينة طموحها الذي ال يتوقف 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بتوجيهات �شاحب  القمة  نحو 
اآل نهيان ويل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  “حفظه اهلل” و �شاحب  الدولة 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة عرب تبني كل ما هو جديد  عهد 
ومبتكر يف املجاالت املختلفة. وعلى اأ�شا�س اأن االإن�شان جوهر التنمية واحل�شارة 
ت�شهد اإمارة اأبوظبي حاليا ن�شاطا ملحوظا يف كافة مظاهر احلياة االجتماعية 
اأهلها لتتبواأ منزلة رفيعة �شمن  والتجارية وال�شناعية والعمرانية والثقافية 

مدن العامل .
اأن ت�شهد مالمح مميزة وجديدة ت�شيف  اأبوظبي البد  ويف كل مرة تزور فيها 
دوم��ا فهي مدينة ع�شرية منوذجية  املتجددة  الفريدة  املدينة  روع��ة هذه  اإىل 
تنمو وتزدهر وفقا خلطط مدرو�شة ومعايري متفردة بالرغم من اأنها �شاربة يف 

عمق التاريخ وتبوح بح�شارة عريقة ت�شاف اإىل �شحر الطبيعة وبريق احلداثة 
ومنط احلياة املتقد الذي ي�شل الليل بالنهار دون اأن يت�شلل امللل اإىل قلبك اأو 

عينيك ففي كل حلظة هناك جديد تراه وحتياه و ت�شتمتع به.
و بف�شل القيادة الر�شيدة اأ�شحت اليوم اأبوظبي من اأ�شهر العوا�شم التي تتبع 
�شيا�شة االنفتاح على العامل نهجا وممار�شة مع حفاظها على هويتها االأ�شيلة 
ما مكن الدولة من بناء عالقات دبلوما�شية خارجية متميزة متينة ومتوازنة 
عززت �شدارة االإمارات دوليا على اأكر من �شعيد وجعلها مركزا عامليا جاذبا 

بامتياز.
اأن تتجلى فكرة نحت املدينة يف البحر بتاأمل جزرها و التي حتت�شن  و ميكن 
“فورموال  اأكرب امل�شاريع العمالقة يف املنطقة والعامل مثل م�شمار  بع�شا من 
وان جراند بري” يف جزيرة يا�س وهو اأكرب مدينة ترفيهية على م�شتوى ال�شرق 

االأو�شط ويج�شد امل�شروع االبداع وال�شغف والتميز على اأر�س الواقع.
ال�شعديات” 27 مليار دوالر  “جزيرة  الثقافية  تبلغ كلفة م�شروع اجلزيرة  و 
زايد وهو  ال�شيخ  اللوفر وجوجنهامي ومتحف  ويحت�شن بني جنباته متحفي 
تطلعاتهم  ويوافق  وال��زوار  واملقيمني  املواطنني  رفاهية  ي�شمن  رائ��د  م�شروع 

وي�شمن اال�شتمتاع بالثقافة الناب�شة باحلياة.
م�شروع   2030 االقت�شادية  اأبوظبي  روؤي��ة  حتقيق  تدعم  التي  امل�شاريع  ومن 
�شاطئ الراحة بتكلفة 54 مليار درهم نظرا لدوره املنتظر يف تطوير قطاعي 
ال�شياحة و االإ�شكان وم�شروع ال�شوق املركزي الذي يعد القلب الناب�س للعا�شمة 
يف  كبريا  اإجن���ازا  اأبوظبي  �شهدت  و  دره���م.  مليار   4.5 بلغت  بتكلفة  اأبوظبي 
فرتة  خ��الل  والثقافة  ال�شياحة  قطاعي  يف  العمالقة  التطويرية  م�شاريعها 
زمنية ق�شرية ناهيك عن اخلطط امل�شتقبلية اجلبارة لتطوير اجلزر االأخرى 

مما ي�شمن اأن تكون اأبوظبي مدينة تتالأالأ على �شاطئ اخلليج العربي.
اإىل  مو�شكو  م��ن  ال��ق��ادم  اإي��ف��ان��وف  األك�شندر  ال�شائح  يقول   .. ال�شدد  ه��ذا  ويف 
املدينة  اإىل  ي��ح��دوين  ال�شوق  ك��ان  الرحلة  “طوال  ل��ه:  زي���ارة  اأول  يف  اأبوظبي 
اأن ه��داأت �شرعة الطائرة وهي  اآذاين وبعد  التي كانت ق�ش�شها متالأ  اجلميلة 
يف طريقها اإىل الهبوط ليال على مدرج مطار اأبوظبي الدويل راأيت من بعيد 
مدينة تزينها ناطحات ال�شحاب واجلزر املنت�شرة على جبينها واأ�شجار النخيل 
اأنوارها امل�شعة وكاأنها بريق يوم�س يف ذاكرة االأيام  وم�شايف البرتول.. وراأيت 

والتاريخ«.
اأب��راج االحتاد..  “ نزلت من الطائرة و اجتهنا اإىل فندق جمريا يف  وي�شيف: 
ن�شيم  بهدوء  يحركه  ربيعي  ليل  و�شط  ال�شوء  �شاطعة من  بقعة  املدينة  كانت 
جن�شيات  اح��ت��وت  مدينة  اأج���واء  واخللجان لريطب  اجل��زر  م��ن  ال��ق��ادم  البحر 

متعددة واأل�شنة خمتلفة وثقافات متباينة واأعراقا متجان�شة جمعها حب العمل 
وهاج�س التطور والرقي«.

ويو�شح ال�شائح : “ يف طريقنا دخلنا عمق املدينة وقلبها الناب�س و�شط االأ�شواء 
املدينة جتد  .. وكلما توغلت يف  العني ده�شة من رونقها  التي تت�شع  ال�شاحرة 
نف�شك يف كل خطوة ت�شتن�شق عبق التاريخ املعطر بروائح البخور وحتت ظالل 
و مهما بحثت  املعلقة  ب�شبا احلداثة حيث اجل�شور  ت�شتمتع  ال�شاهقة  االأب��راج 
عن غبار ال�شوارع يف كل الطرقات واملمرات اجلانبية فلن جتده يف هذه املدينة 

ال�شاحرة مبظهرها االأنيق ومبانيها التي �شيدت على اأحدث طراز » .
ي�شهد  ال��ذي  احليوية  القطاعات  اأه��م  اأح��د  املدينة  يف  العقاري  القطاع  يعد  و 
قفزات متوالية وي�شهد حتوال نوعيا عرب ال�شروح املعمارية املتاألقة والت�شاميم 
املبتكرة واالإبداعات املتميزة مما جعلها تتجاوز بوابة الرقي املعماري من اأو�شع 
االأب��واب وتناف�س بقوة يف هذا املجال. وعن هذا اجلانب .. يقول املهند�س علي 
التطور والرقي يف  االأب��رز على وجود  الدليل  العمارة هي  نا�شر حممد: تظل 
املكان والأن مدينة اأبوظبي يف توجه م�شتمر نحو م�شتقبل اأف�شل جذبت اإليها 
اأف�شل امل�شممني واملهند�شني الإطالق اإبداعاتهم ولتكون اأيقونة للتاألق واالإبداع 
والتميز. و ي�شيف: “تفتخر هذه املدينة اجلميلة مب�شاهد الهند�شة املعمارية 
الرائعة واملتنوعة و�شط احلدائق املمتدة ف�شال عن ال�شاحات اجلميلة جم�شدة 
التطور يف اأو�شح �شوره من ناطحات ال�شحاب فائقة العلو وم�شاريع التطوير 
بالغة احلداثة اإال اأن املباين القدمية والهامة من الناحية التاريخية موجودة 
بالفعل«. و يوؤكد اأن ق�شر احل�شن ال يزال يقف �شاخما و�شط املدينة ي�شتظل 

باالأبراج الزجاجية الفخمة رغم مرور اأكر من 250 عاما على بنائه.
وام���ت���د ال��ت��ط��ور اإىل اجل���ان���ب االق��ت�����ش��ادي وال��ت��وج��ه ن��ح��و ج��ل��ب امل���زي���د من 
“املوالت”  من  والعديد  والتجارية  الرتفيهية  امل��دن  بناء  فكان  اال�شتثمارات 
واالأبراج والفنادق الراقية اأولوية خا�شة واأن املدينة متتلك العديد من املزايا 

االإيجابية التي ت�شاعد على ت�شجيع تدفق اال�شتثمارات اإليها.
ب��ق��وة االأداء  امل��ح��ل��ل االق��ت�����ش��ادي ع��ب��دال��ق��ادر �شعث  اأ���ش��اد  ال�����ش��ي��اق ..  ويف ه���ذا 
موؤكدا  العاملية..  النفط  اأ�شعار  تراجع  من  الرغم  على  الأبوظبي  االقت�شادي 
لال�شتثمارات  ومتجددة  اآمنة  بيئة  مكانتها  على  املحافظة  يف  باقتدار  جناحها 
االأجنبية.. موؤكدا اأن العا�شمة اأبوظبي باتت منوذجا للرقي يف املنطقة و جتربة 
ملهمة . و ما بني ال�شحر و اجلمال و املا�شي و احلا�شر توا�شل اأبوظبي العمل 
ليل نهار وفق روؤية املوؤ�ش�س الراحل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان -طيب اهلل 
ثراه - وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

غد اأكر اإ�شراقا وازدهارا. اأجل  اهلل” من  “حفظه 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مكتب جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز فتح باب التقدمي والت�شجيل 
 2020 –  2019 “ ع�شرة  الثامنة  ب��دورت��ه��ا  اجل��ائ��زة  يف  للم�شاركة 
الندوة  ذل��ك خ��الل فعاليات  . ج��اء  املقبل  اأكتوبر  �شهر  حتى  وذل��ك   “
التعريفية الثانية للجائزة التي نظمتها غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي 
اأم�س االأول يف مقرها بح�شور حوايل 90 من ممثلي �شركات وموؤ�ش�شات 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ب��ال��دول��ة ال��ع��ام��ل��ني يف جم���االت واأن�����ش��ط��ة اقت�شادية 
غرفة  يف  املوؤ�ش�شي  التميز  م�شت�شار  اليو�شف  �شوقي  وق���دم  خمتلفة. 
اأبوظبي - خالل الندوة - �شرحا حول االإطار العام للجائزة و اأهم االأدوار 
القطاع  وموؤ�ش�شات  ل�شركات  التناف�شية  ال��ق��درات  لرفع  تقدمها  التي 

اإىل منوذج  ون��وه  ع��ام.  االإم���ارات ب�شكل  اأبوظبي ودول��ة  ب��اإم��ارة  اخلا�س 
اجلائزة وكيفية توثيق معنى التميز املوؤ�ش�شي من منظور جميع املعنيني 
واالأ�ش�س العامة ملعايري اجلائزة ومنهجية قيا�س االأداء املتبعة من قبل 
خليفة  ال�شيخ  بجائزة  امل�شاركة  وال��ق��ط��اع��ات  بها  واملحكمني  املقيمني 
لوثيقة  العام  وال�شكل  وكيفيتها  امل�شاركة  اأهمية  و  العام  لهذا  لالمتياز 
 “ تعد  اجل��ائ��زة.  متطلبات  وف��ق  اإع��داده��ا  وكيفية  للم�شاركة  التقدمي 
جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز “ اإحدى اأهم اجلوائز العاملية التي تهدف 
ا�شرتاتيجيتها  �شمن  تقوم  و  و�شلوكا  ومهارة  معرفة  االإن�شان  بناء  اإىل 
العملية على دعم موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س وتقدمي فر�س التميز لها و 
اإتاحة حوافز االإبداع يف اأدائها وحتقيق م�شتويات عالية من التناف�شية يف 

عملها من خالل تبنيها الأف�شل املعايري العاملية

فتح ب�ب �لت�شجيل ب�لدورة �لـ 18 جل�ئزة �ل�شيخ خليفة لالمتي�ز

�أمل �لقبي�شي تبحث تعزيز �لتع�ون مع �لأمني �لع�م لهيئة �لعمل �خل�رجي �لأوروبي

�أبوظبي ملتقى �حل�ش�رة و �حلد�ثة تقف �ش�هد� على �زده�ر �لإم�ر�ت وتقدمه�
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عربي ودويل

ينخدع  اأال  امل��ه��م  “من  ون��ظ��ارة  رم��ادي��ا  قمي�شا  م��رت��دي��ا 
من  اأك��ر  �شيء  اأي  ه��و  ويكيليك�س  اأن  ويعتقدون  النا�س 
حتاول  االأم��ري��ك��ي��ة  “احلكومة  واأ����ش���اف  ن��ا���ش��را«.  ك��ون��ه 
املحامي  ب��ران��دون،  ب��ن  ق���راأ  وبينما  ال�شحافة«.  ت�شليل 
الذي ميثل الواليات املتحدة، ملخ�شا لالتهامات املوجهة 
الأ�شاجن ومنها اخرتاق كلمة �شر �شبكة تابعة لوزارة الدفاع 

االأمريكية قال اأ�شاجن “مل اخرتق اأي �شيء«.
اأ�شاجن  واإن  اأ�شاجن كانت خطرية  اأفعال  اإن  براندون  وقال 
ت�شبب من خالل “ن�شر مواد مل ترفع عنها �شفة ال�شرية 
العديد  تعري�س  �شاأنه  من  ك��ان  وو�شيك  ج�شيم  خطر  يف 
عن  ومدافعون  �شحفيون  ومنهم  املعلومات  م�شادر  من 

�شديد  بدين  الإي��ذاء  �شيا�شيون  ونا�شطون  االإن�شان  حقوق 
اأ�شاجن  حم��ام��ي  �شمرز  م���ارك  لكن  تع�شفي«.  احتجاز  اأو 
�شارخا  اع��ت��داء  ومتثل  “م�شينة  باأنها  االت��ه��ام��ات  و�شف 
على حقوق ال�شحفيني وحرية التعبري” وقال اإن موكله 

ال يتاح له جهاز كمبيوتر لي�شتطيع متابعة الق�شية.
وقال للمحكمة اإن اأ�شاجن، الذي كان مري�شا لدرجة حالت 
اأيار، يتلقى رعاية  دون ح�شوره اجلل�شة ال�شابقة يف مايو 

طبية. ومل يذكر املزيد من التفا�شيل.
للبت  الكاملة  اجلل�شة  اإن  اأربثنوت  اإمي��ا  القا�شية  وقالت 
يف قرار الرتحيل �شتنعقد يف االأ�شبوع الذي يبداأ يوم 25 

فرباير من العام املقبل.

•• لندن-رويرتز:
اأع��ل��ن��ت حم��ك��م��ة يف ل��ن��دن اأن اجل��ل�����ش��ة ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��ب��ت يف 
اإىل  ويكيليك�س  م��وق��ع  موؤ�ش�س  اأ���ش��اجن  ج��ول��ي��ان  ترحيل 
الواليات املتحدة ملواجهة اتهامات منها التج�ش�س �شتنعقد 
اأ���ش��اجن 18  يف ف��رباي��ر �شباط م��ن ال��ع��ام املقبل. وي��واج��ه 
اأجهزة  التاآمر الخرتاق  ت�شمل  املتحدة  الواليات  تهمة يف 
كمبيوتر حكومية وانتهاك قانون التج�ش�س. وقد يق�شي 
اأ�شاجن  اإدان��ت��ه. وق��ال  ع�شرات االأع��وام يف ال�شجن يف حالة 
اأم�س  و�شتمين�شرت  حمكمة  اأم��ام  مثل  ال��ذي  عاما(   47(
���ش��ج��ون لندن  اأح���د  م��ن  تلفزيونية  دائ����رة  اجل��م��ع��ة ع��رب 

مقتل 9 مدنيني يف �عتد�ء و�شط �ل�شوم�ل �لبت يف ترحيل �أ�ش�جن �إىل �أمريك� فرب�ير �ملقبل 
•• مقدي�صو-اأ ف ب:

التي  ال�شومال  و�شط  يف  حملية  ميل�شيا  اأي���دي  على  مدنيني  ت�شعة  قتل 
متزقها احلرب منذ �شنني بعد اأيام من مقتل �شرطي يف اعتداء تبنته حركة 

ال�شباب على ما اأعلنت ال�شرطة .
اأكر  اإح��دى  االنتقامي اجلمعة خارج مدينة غالكايو،  الهجوم  وا�شتهدف 
اأن  املدن تقدما يف و�شط البالد، رجااًل من قبيلة الرحانوين التي ي�شتبه 

الكثري من ابنائها جندتهم حركة ال�شباب املرتبطة بتنظيم بالقاعدة.
وقال امل�شوؤول يف ال�شرطة املحلية حممد عبد الرحمن “هذه حادثة مروعة. 

قتل وح�شي �شد ت�شعة مدنيني اأبرياء غري م�شلحني يف جنوب غالكايو«.
وامل�شلحني  واح��دة  قبيلة  اإىل  ينتمون  )القتلى(  املدنيني  “كل  اأن  واأ�شاف 
ب��ع��د دق��ائ��ق م��ن م��ق��ت��ل م�شلحني م�شتبه  اأردوه�����م ق��ت��ل��ى يف م��ك��ان واح����د 

بانتمائهم حلركة ال�شباب« .

اخلريي واالإن�شاين، وجلنة الدول 
العربية االأقل منوا، وجلنة درا�شة 
م�شاهمات  م���ت���اأخ���رات  وم��ع��اجل��ة 
ال��دول يف موازنة الربملان العربي 
وخم�ش�شات اأع�شاء الدول العربية 
االأقل منوا.  كما �شينظم الربملان 
اجتماعات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي 
حتت  االأوىل  ن����دوت����ني،  ال���ل���ج���ان 
ا�شرتاتيجية  ب��ن��اء  “نحو  ع��ن��وان 
دول  م��ع  للتعامل  م��وح��دة  عربية 
واالأخ������رى  اجلغرايف”،  اجل������وار 
بعنوان “عقوبة االإعدام يف الدول 

العربية و�شمانات التطبيق«.
بن  �شامل  عائ�شة  �شعادة  وت�شارك 
مكتب  هيئة  اجتماعات  يف  �شمنوه 
التي تعقد يومي  العربي  الربملان 

15 و16 يونيو اجلاري.
ال��ع��رب��ي جل�شته  ال��ربمل��ان  وي��ع��ق��د 
الثالث  االن���ع���ق���اد  ل����دور  ال���راب���ع���ة 
الثاين،  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  ال��ف�����ش��ل  م��ن 
19 يونيو  امل��واف��ق  ي���وم االأرب���ع���اء 
ال���دول  ج��ام��ع��ة  م��ق��ر  يف   2019
برئا�شة معايل  بالقاهرة،  العربية 
ال�شلمي  فهم  بن  م�شعل  الدكتور 
وتناق�س  العربي.  ال��ربمل��ان  رئي�س 
اجلل�شة االأو�شاع العربية الراهنة 
يف ظ����ل االأزم�����������ات وال���ت���ح���دي���ات 
وامل�شتجدات التي متر بها البلدان 
العربي  الربملان  وجهود  العربية، 
امل�شرتك  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  ل��دع��م 
والتهديدات  االأخ��ط��ار  وم��واج��ه��ة 

املختلفة.

•• القاهرة-الفجر:

ت���������ش����ارك ال�������ش���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
يف  االحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س 
اأع����م����ال اجل��ل�����ش��ة ال���راب���ع���ة ل���دور 
الف�شل  م����ن  ال���ث���ال���ث  االن����ع����ق����اد 
الت�شريعي الثاين للربملان العربي، 
�شتعقد  والتي  جلانه،  واجتماعات 
القاهرة  امل�����ش��ري��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
 19 اإىل   17 ال��ف��رتة م��ن  خ���الل 

يونيو 2019.
الربملانية  ال�����ش��ع��ب��ة  وف���د  وي�����ش��م 
اأع�شاء  ع�شويته  يف  االإم���ارات���ي���ة 
املجل�س الوطني االحتادي، اأع�شاء 
من:  كل  �شعادة  العربي،  ال��ربمل��ان 
الفال�شي  زاي�����د  ب���ن  ع��ل��ي  خ���ال���د 
االقت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  ع�شو 
النقبي  ع��ب��داهلل  وجا�شم  وامل��ال��ي��ة، 
الت�شريعية  ال�����ش��وؤون  جلنة  ع�شو 
وال���ق���ان���ون���ي���ة وح���ق���وق االإن�������ش���ان، 
رئي�شة  �شمنوه  بن  �شامل  وعائ�شة 
االجتماعية  ال�����������ش�����وؤون  جل���ن���ة 
وال����رتب����وي����ة وال���ث���ق���اف���ي���ة وامل�������راأة 
وال�شباب، وحممد اأحمد اليماحي 
اخلارجية  ال�����ش��وؤون  جل��ن��ة  ع�شو 

وال�شيا�شية واالأمن القومي.
اللجان،  اأع���م���ال  ج����دول  وح�����ش��ب 
اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  تناق�س 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالأم�����ن ال��ق��وم��ي يف 
االنعقاد  ل���دور  ال��راب��ع  اجتماعها 
الت�شريعي  ال��ف�����ش��ل  م���ن  ال��ث��ال��ث 
ال������ث������اين ت�������ط�������ورات االأو��������ش�������اع 

خطة عملها لدور االنعقاد القادم. 
اجتماعات  ت��ق��اري��ر  ت��ن��اق�����س  ك��م��ا 
عنها،  املنبثقة  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ل��ج��ان 
ومتابعة تنفيذ تو�شيات اللجنة يف 

اجتماعها ال�شابق.
اللجان  �شتعقد  اأخ���رى  جهة  م��ن 
ال����ف����رع����ي����ة ب�����ال�����ربمل�����ان ال���ع���رب���ي 
اج���ت���م���اع���ات���ه���ا ي����وم����ي االث����ن����ني 
ملناق�شة  امل���ق���ب���ل���ني  وال�����ث�����الث�����اء 
امل��و���ش��وع��ات امل��ح��ال��ة اإل��ي��ه��ا، وهي 
املعنية  واللجنة  فل�شطني،  جلنة 
ا�شرت�شادي  باإعداد م�شروع قانون 
والبحث  ال���ع���ايل  للتعليم  ع��رب��ي 
بدرا�شة  املعنية  واللجنة  العلمي، 
الوطن  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
بدرا�شة  املعنية  واللجنة  العربي، 
العربي  امل���ائ���ي  االأم������ن  م���و����ش���وع 
العربي،  القومي  لالأمن  كتحدي 
مقرتح  ب��درا���ش��ة  املعنية  واللجنة 
جلذب  ا�شرت�شادي  قانون  ت�شريع 
روؤو�����س االأم�����وال ال��ع��رب��ي��ة للعامل 
ال��ع��رب��ي، وم��ق��رتح درا���ش��ة ت�شريع 
ق��ان��ون ا���ش��رت���ش��ادي ح���ول حتقيق 
املعنية  واللجنة  ال��غ��ذائ��ي،  االأم���ن 
م�شروع  اإع�����داد  اق�����رتاح  ب��درا���ش��ة 
لتنظيم  عربي  ا�شرت�شادي  قانون 
املجال  يف  العاملة  املنظمات  عمل 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالأم���ن���ي���ة يف ال����دول 
العمل  وم�������ش���ت���ج���دات  ال���ع���رب���ي���ة، 
قرارات  ���ش��وء  يف  امل�شرك  العربي 
املنعقدة  الثالثون  العربية  القمة 
 ،2019 م���ار����س   31 ت��ون�����س  يف 
والقمة غري العادية املنعقدة مبكة 
املكرمة بتاريخ 30 مايو 2019، 
ك��م��ا ت��ط��ل��ع ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى االإط����ار 
احلالة  “تقرير  وحم�����اور  ال���ع���ام 
العربي  ال����ع����امل  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
تقرير  ع��ل��ى  وك���ذل���ك   ،”2019
بدرا�شة  املعنية  الفرعية  اللجنة 
لتحقيق  العربي  ال��ربمل��ان  “روؤية 
الو�شع  ال���ع���رب���ي،  امل���ائ���ي  االأم������ن 

الراهن واآفاق امل�شتقبل«.
وتناق�س جلنة ال�شوؤون االقت�شادية 
وامل��ال��ي��ة ع���دة م��ق��رتح��ات حمالة 
العربي  ال��ربمل��ان  مكتب  من  اإليها 
املو�شوعات  م���ن  ال��ع��دي��د  ب�����ش��اأن 
املتعلقة مبتطلبات حتقيق ال�شوق 
والت�شريعات  امل�����ش��رتك��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
والتبادل  ال��ع��رب��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
ال��ت��ج��اري ال��ع��رب��ي، وت��در���س و�شع 
الربملان  ع��م��ل  مل��ق��رتح��ات  ت�����ش��ور 
الكهربائي  “الربط  جم����ال  يف 
ويف جمال  العربية”،  ال��دول  بني 
لالقت�شاد  ال����ت����وج����ه  “تي�شري 

قوات طهران غري جمهزة جتهيزاً 
اأنها ال تزال ت�شتخدم  جيداً، حيث 
اإىل  ترجع  رئي�شية  اأ�شلحة  اأنظمة 

�شبعينيات القرن املا�شي. 
ف��ق��ط خ���الل ال�����ش��ن��وات االأخ�����رية، 
دفاعاتها  بداأت طهران يف حتديث 
با�شتخدام  اجل��وي��ة  اإىل  االأر���ش��ي��ة 
وب����������داأت   ،S400 م�������������ش������ادات 
البالي�شتية  ال�����ش��اروخ��ي��ة  ق��وات��ه��ا 
وال�������ش���اروخ���ي���ة ط��وي��ل��ة امل�����دى يف 
ال���دق���ة التي  ت��ط��وي��ر م�����ش��ت��وي��ات 
ميكن اأن جتعلها دقيقة مبا يكفي 

لتكون قاتلة �شد االأهداف. 
اإال اأن اإيران تواجه قدرات متفوقة 
ال���والي���ات املتحدة  ج����داً م��ن ق��ب��ل 
ال�شحيفة،  وب��ح�����ش��ب  واخل���ل���ي���ج، 
ل��دى ط��ه��ران ق��درة حم���دودة على 
امل��دى، يف حني  دعم املناورة بعيدة 
اأن �شفنها الرئي�شية وغوا�شاتها ال 
ميكنها ال�شمود يف مواجهة كبرية 

مع البحرية االأمريكية.

»اإيران ال�سعيفة«
تهديدات  اأن  اإىل  “هيل”،  وت�شري 
اإيران باإغالق اخلليج عرب م�شيق 
له  �شيكون  اال�شرتاتيجي،  هرمز 
تاأثري كبري الأن دول اخلليج ت�شدر 
18 مليون برميل نفط  اأكر من 
املنتجات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ي��وم��ي��اً، 

املكررة والغاز الطبيعي امل�شال. 
وي���ع���ت���رب اخل���ل���ي���ج م�������ش���در نحو 
املتداول  النفط اخل��ام  %30 من 
ب��ح��راً وال�����ش��وائ��ل االأخ����رى، واأكر 
الطبيعي  ال���غ���از  م���ن   30% م���ن 
ال��ع��امل. وم��ع ذل��ك، فاإن  امل�شال يف 
اأزمة  م��ن  بالفعل  ت��ع��اين  ط��ه��ران 
�شيا�شاتها  ب�شبب  كبرية  اقت�شادية 
وعقوبات  ال��ف��ا���ش��ل��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 

الواليات املتحدة.

•• عوا�صم-وكاالت:

ب����داأت احل����رب ال��ك��الم��ي��ة ب��ني كل 
اإىل  واإي��ران،  املتحدة  الواليات  من 
مواجهة  اإىل  ف�شيئاً  �شيئاً  االجت��اه 
ع��ل��ى اأر������س ال����واق����ع، ح��ي��ث �شنت 
طالت  تخريبية  هجمات  ط��ه��ران 
اخلليج  ب���ح���ر  يف  ن���ف���ط  ن����اق����الت 
ال���ذي ت�شتمر  ال��وق��ت  ال��ع��رب��ي، يف 
العقوبات  ت�شعيد  وا�شنطن  فيه 

على النظام املاليل.
وك�����ان�����ت اآخ��������ر ت���ل���ك ال���ه���ج���م���ات، 
اأذرع  �شنتها  تخريبية  ان��ف��ج��ارات 
“فرنت  ناقلة  ا�شتهدفت  اإي��ران��ي��ة 
ون���اق���ل���ة  ال����روي����ج����ي����ة  األتري” 
اليابانية  كاريدج�س”  “كوكوكا 

جنوب م�شيق هرمز.
جاء ذلك بعد اأ�شابيع من هجمات 
�شفن،  اأرب��������ع  ط����ال����ت  ت���خ���ري���ب���ي���ة 
ن���اق���ل���ت���ان ����ش���ع���ودي���ت���ان، واأخ�������رى 
اإماراتية  نرويجية، و�شفينة �شحن 
قبالة اإمارة الفجرية خارج م�شيق 
اإي��ران م�شوؤولة عنها  كانت  هرمز، 

اأي�شاً.
االإي��ران��ي��ة هذه،  الفعل  ردة  وت��اأت��ي 
الرئي�س  اإدارة  ل���ق���ي���ام  ن��ت��ي��ج��ة 
االأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب، منذ 
ال�شلطة،  توليه  م��ن  االأول  ال��ي��وم 
النظام  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��وط  ب��ت��ك��ث��ي��ف 
االإي����راين، وك��ان��ت اآخ��ره��ا عقوبات 
ط���ال���ت ك���ي���ان���اً اإي����ران����ي����اً وف���ردي���ن 
الثوري  احل��ر���س  ل�شالح  يعملون 

االإيراين االأربعاء املا�شي.

»اأمة اإرهابية«
ويف ت�شريح �شحايف لرتامب، قال: 
اجلد.  حممل  على  االأم���ر  “ناأخذ 
وتغريوا  اإرهابية  اأم��ة  االإي��ران��ي��ون 
كثرياً منذ اأن ت�شلمت الرئا�شة، مل 

ل���ن ي��ب��ق��ى ل��ف��رتة ط���وي���ل���ة.. وهم 
يعرفون«.

اإيران تدر�س اأفعالها
طاولة  اإىل  اإعادتهم  “نريد  وتابع 
يريدون  ك���ان���وا  اإذا  امل���ف���او����ش���ات، 
العودة، فاأنا م�شتعد عندما يكونون 
ه��م اأي�����ش��اً م�����ش��ت��ع��دون.. ل�����ش��ت يف 

عجلة من اأمري«. 
خرباء  يقول  ال�شحيفة،  وبح�شب 
تدر�س  اإي���������ران  اإن  ع�������ش���ك���ري���ون، 
حدوث  ف��ر���ش��ة  لتقليل  اأف��ع��ال��ه��ا، 
م����واج����ه����ة وا�����ش����ع����ة ال����ن����ط����اق مع 
قال  ذل��ك،  ومع  املتحدة.  الواليات 
على  االأخ���ري  الهجوم  اإن  اخل���رباء 
اأمرت به طهران،  اإذا  النفط  �شفن 
مي��ث��ل ع��ل��ى م���ا ي���ب���دو حت�����واًل عن 
�شيا�شات النظام املاليل، حيث كان 
الهجوم على �شفينة يابانية حمرياً 
ب�شكل خ��ا���س، ن��ظ��راً الأن���ه ج��اء يف 
رئي�س  فيه  ك��ان  ال��ذي  اليوم  نف�س 
اآب��ي يزور  الياباين �شينزو  ال��وزراء 

اإيران ملحاولة تهدئة التوترات.

م�ساكل حرجة
“هيل”،  ل�شحيفة  تقرير  ول��ف��ت 
جتاهل  الأح�����د  مي��ك��ن  ال  اأن�����ه  اإىل 
خ����ط����ر امل�����واج�����ه�����ة ب������ني اإي����������ران 
منطقة  يف  امل���ت���ح���دة  وال�����والي�����ات 
ال�شرق االأو�شط، والتي من املمكن 

اأن توؤدي اإىل �شراع كبري. 
على  اأن����ه  اإىل  ال�شحيفة  وت�����ش��ري 
ال��رغ��م م��ن اأن اإي����ران ل��دي��ه��ا قوة 
حيث  م��ن  ن�شبياً  ك��ربى  ع�شكرية 
االأع���������داد ال���ه���ائ���ل���ة م����ن ال���رج���ال 
تواجه  ق���د  اأن���ه���ا  اإال  واالأ����ش���ل���ح���ة، 
م�����ش��اك��ل ح���رج���ة يف ح�����ال ق����ررت 

االنخراط يف احلرب.
معظم  ف��اإن  ال�شحيفة،  وبح�شب    

يكن باالإمكان اإيقافهم، لكنهم االآن 
يف ورطة كبرية«.

اأب���ري���ل  وان���دل���ع���ت ال����ت����وت����رات يف 
الواليات  )ني�شان(، عندما �شنفت 
املتحدة الذراع الع�شكري االإيراين 
الثوري”  “احلر�س  ال��رئ��ي�����ش��ي 
اإنهاء  وق���ررت  اإره��اب��ي��ة،  كمنظمة 
التي �شمحت لعدة دول  االإعفاءات 
���ش��راء النفط  اأج��ن��ب��ي��ة مب��وا���ش��ل��ة 
العقوبات،  مواجهة  دون  االإي��راين 

بهدف ت�شفري عائداتها.
ت�شاعد  دف����ع  احل�����ني،  ذل����ك  م��ن��ذ 
متبادل بني الطرفني، اإىل اقرتاب 
املواجهة الع�شكرية بح�شب العديد 
من امل�شوؤولني واملراقبني، فاأر�شلت 
وقوات  حربية  �شفناً  ترامب  اإدارة 
الوقت  يف  امل��ن��ط��ق��ة،  اإىل  اإ���ش��اف��ي��ة 
ال������ذي ���ش��ع��د ف���ي���ه االإي����ران����ي����ون، 
التزامات  ب��ع�����س  ع��ن  ب��رتاج��ع��ه��م 
االتفاق النووي الذي اأبرم يف عهد 
باراك  ال�شابق  االأمريكي  الرئي�س 
اأوباما عام 2015، وان�شحب منه 
ترامب، يف ر�شالة وا�شحة مفادها 

اأن “طهران ت�شعى للمواجهة«.

اأدلة تورط اإيران
ويف اإ�شارة وا�شحة على م�شاع اإيران 
نتائجها،  ت���ع���رف  ال  ح����رب  ل�����ش��ن 
اخلمي�س،  ت���رام���ب  اإدارة  ك�����ش��ف��ت 
عن دليل ملمو�س على اأن اجلي�س 
ب��ن��اق��ل��ة النفط  االإي������راين حت��ر���س 
حيث  هرمز،  م�شيق  يف  املتمركزة 
ن�شر �شريط فيديو يظهر عنا�شر 
يزيلون  ح��رب��ي،  زورق  يف  اإي��ران��ي��ة 
على  و���ش��ع  ك���ان  ينفجر  مل  ل��غ��م��اً 

ج�شم اإحدى ال�شفن. 
االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
اإن  ب���وم���ب���ي���و، اخل���م���ي�������س،  م���اي���ك 
اإىل  خل�شت  االأمريكية  املخابرات 

م�����ش��ت��ج��دات ال���رتت���ي���ب الإط�����الق 
امل��راأة يف  العربية حلقوق  الوثيقة 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
م�شتجدات  ح����ول  ت��ق��ري��ر  وع���ل���ى 
جمال  يف  امل�شرتك  العربي  العمل 
م�شروع  وعلى  اللجنة،  اخت�شا�س 

ال���ع���رب���ي:  ال�����ع�����امل  ال����رق����م����ي يف 
الفر�س والتحديات«.

ال�شوؤون  جلنة  تناق�س  جهتها  من 
وحقوق  وال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�شريعية 
اجتماعاتها  خ������الل  االإن���������ش����ان 
م�����ش��روع ق����رار حم���ال م���ن مكتب 

ب�����ش��اأن الت�شدي  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان 
وتطلع  االإ�شالموفوبيا،  لظاهرة 
على مذكرة ب�شاأن اآخر م�شتجدات 
ال����ع����م����ل ال����ع����رب����ي امل���������ش����رتك يف 
املو�شوعات الت�شريعية والقانونية 
تطلع  ك���م���ا  االإن���������ش����ان،  وح����ق����وق 

حقوق  متابعة  ب�شاأن  تقرير  على 
االإن�شان يف فل�شطني.

ف���ي���م���ا ت���ط���ل���ع جل����ن����ة ال���������ش����وؤون 
والثقافية  والرتبوية  االجتماعية 
تقرير  ع���ل���ى  وال�������ش���ب���اب  وامل���������راأة 
ال�شعبة الربملانية االإماراتية حول 

االإدارة  اأع�������ش���اء  اإن  ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة، 
ترامب  ي���دف���ع���ون  ق����د  ال�������ش���ق���ور 
ع�شكرية  ���ش��رب��ات  م��وا���ش��ل��ة  اإىل 
حمدودة �شد اأهداف اإيرانية، مثل 
يف  ترامب  بها  اأذن  التي  الهجمات 
من�شاآت  ���ش��د  و2018   2017
ب�شار  ال�������ش���وري  ل��ل��رئ��ي�����س  ن���ووي���ة 
االأ���ش��د. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �شخب 
اإي����ران يف البيت  ���ش��رخ��ات ���ش��ق��ور 
م�شتعداً  ت���رام���ب  ب����دا  االأب���ي�������س، 
موؤكداً  ل��ل��ت��ف��او���س،  اجل��م��ع��ة  ي���وم 
حاولت  “اإذا  اأن��ه  نف�شه،  الوقت  يف 
طهران خنق م�شيق هرمز فذلك 

امل�شوؤولية  كامل  تتحمل  اإي��ران  اأن 
اأكده  ما  وه��و  الهجمات،  ه��ذه  عن 
ترامب بنف�شه، واأعلن تبني ق�شية 

اإيران علناً.
وقال حمللون ع�شكريون، بح�شب 
على  اإن���ه  “بوليتيكو”،  �شحيفة 
اأن هذا الدليل االأخري  الرغم من 
اأن��ه من  اإال  مل يكن مقنعاً مت��ام��اً، 
يكون هناك متهم  اأن  املرجح  غري 

اآخر وراء حماوالت التخريب.
وقال امل�شوؤول يف البنتاغون ايالن 
اأن��ه من  هو  “تقييمي  غولدنربغ: 
فعلت  اإي�����ران  اأن  ت��ق��ري��ب��اً،  امل���وؤك���د 

ه��ن��اك متهماً  اأن  اأع��ت��ق��د  ال  ذل���ك. 
اآخر غريها«.

تهديدات.. فح�سب
ديبور،  ب���ران���ت  ل��ف��ت  م���ن ج��ه��ت��ه، 
اخلبري ال�شابق يف القنابل البحرية 
اإىل  ن��زع��ه��ا،  وعمليات  االأم��ري��ك��ي��ة 
اأن ه��ذا ال��ن��وع م��ن االأل��غ��ام يو�شع 
عادة حتت خط ال�شفينة يف القاع، 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى اأق�����ش��ى ق���در من 
ال�شرر، وبالتايل فاإن املو�شع الذي 
الفيديو،  يف  القنابل  فيه  ظ��ه��رت 
اإيراين  تهديد  ك��ان��ت جم��رد  رمب��ا 

�شيطرت  ل��ط��امل��ا  اإال.  ل��ي�����س  اآخ�����ر 
مناق�شات  م��ن  الكثري  على  اإي���ران 
الداخلية  اخل���ارج���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
للبيت االأبي�س، لكن ترامب نف�شه 
اأف�شل  ي��ت��ذب��ذب ح���ول  م���ا  غ��ال��ب��اً 
مثل  خ�شوم  م��ع  للتعامل  طريقة 
اإيران. ففي الوقت الذي يريد فيه 
ب��الده وعزميتها على  اإظ��ه��ار ق��وة 
مواجهة اإرهاب اإيران، يعمل اأي�شاً 
االآخ���ر على تخفيف  م��ن اجل��ان��ب 
حدة ال�شراع عن طريق رغبته يف 

التفاو�س مع النظام املاليل.
البنتاغون  يف  امل���������ش����وؤول  وق������ال 

تعقد يف القاهرة غدا

�ل�شعبة �لربمل�نية �لإم�ر�تية ت�ش�رك يف �جتم�ع�ت �لربمل�ن �لعربي وجل�نه

ترامب: ناأخذ الأمر على حممل اجلد والإيرانيون اأمة اإرهابية 

و��شنطن وطهر�ن.. �شين�ريوه�ت �حلرب �ملوؤجلة

�أوروب� ت�شعى حلظر �لجت�ر يف �أدو�ت �لتعذيب �ل�شرطة �ل�شنغ�لية تعتقل حمتجني على �شفقة غ�ز 
•• جنيف-رويرتز:

اإنه  التجارة  ل�شوؤون  االأوروب��ي  �شي�شيليا مامل�شرتوم مفو�شة االحت��اد  قالت 
واإن  واالإع���دام  للتعذيب  ت�شتخدم  التي  االأدوات  االإجت��ار يف  ينبغي جت��رمي 
االأوروب���ي  االحت���اد  يتزعمها  م��ب��ادرة  على  بناء  وذل��ك  حظرها  املمكن  م��ن 

واالأرجنتني ومنغوليا.
االأن�����واع  ك���ل  ت�����ش��رتي  اأن  ب��و���ش��ع��ك  “اليوم  ل���روي���رتز  وق���ال���ت م��امل�����ش��رتوم 
)االأدوات( من االنرتنت. بو�شعك اأن ت�شرتي هراوات ذات اأ�شنان حتى اأنك 
اأحزمة  ت�شرتي  اأن  “ت�شتطيع  واأ�شافت  غ��از«.  غرفة  ت�شرتي  اأن  ت�شتطيع 
اإيذاء  يف  فقط  ت�شتخدم  منتجات  اأو  ومعدات  خا�شة،  وه��راوات  كهربائية، 
االأوروبية  امل�شوؤولة  واأ�شافت  التعذيب«.  الوحيد منها هو  الغر�س  النا�س. 
بالقبول  اأن حتظى  اأملها يف  ع��ن  امل��ب��ادرة معربة  ت��وؤي��د  دول��ة   65 اأن نحو 
ب��االأمم املتحدة يف وق��ت الح��ق ه��ذا ال�شهر مينح االأم��ني العام  يف ت�شويت 
للمنظمة اأنطونيو جوتريي�س تفوي�شا للتجهيز لطرح قرار ملزم. ويوؤيد 
حلقوق  ال�شامية  املتحدة  االأمم  مفو�شة  با�شيليت،  ومي�شيل  جوتريي�س 
االإن�شان، امل�شروع الذي �شبهته مامل�شرتوم بحمالت �شابقة حلظر التجارة 

يف االأجنا�س املعر�شة للخطر وفر�س قيود على جتارة االأ�شلحة.

•• دكار-رويرتز:

اأطلقت �شرطة مكافحة ال�شغب ال�شنغالية الغاز امل�شيل 
للدموع واعتقلت اأكر من 20 �شخ�شا خالل احتجاج 
لهيئة  تقرير  ب�شبب  دك��ار  العا�شمة  يف  مرخ�س  غري 
االإذاعة الربيطانية )بي.بي.�شي( عن مزاعم بتورط 
�شقيق الرئي�س يف عملية حتايل لها �شلة بحقلي غاز 

بحريني تطورهما �شركة بي.بي.
وكان ممثلون لالدعاء قد قالوا اإنهم �شيجرون حتقيقا 
عقب التقرير الذي ن�شرته بي.بي.�شي يف وقت �شابق 
من ال�شهر اجلاري. واأثار التقرير غ�شبا عاما واألقى 
قبل  الطاقة  جم��ال  يف  ال�شنغال  خطط  على  بظالل 

�شنوات من بدء اأول تدفق للنفط والغاز.
وراأي �شاهد من رويرتز يف و�شط دكار ال�شرطة تطلق 
اأم�س اجلمعة وتعتقل حمتجني  امل�شيل للدموع  الغاز 
هذا  �شنغاليون.  “نحن  مثل  �شعارات  ي���رددون  ك��ان��وا 

كثري«. ومل يت�شن تقدير عدد امل�شاركني يف االحتجاج 
الأنه مل يكن قا�شرا على منطقة واحدة باملدينة. و�شاد 

الهدوء بحلول امل�شاء.
اإن ���ش��رك��ة ب��ي.ب��ي وافقت،  وق���ال ت��ق��ري��ر ب��ي.ب��ي.���ش��ي 
نحو  تدفع  اأن  على  م�شبقا،  ن�شره  يتم  مل  ترتيب  يف 
ع�شرة مليارات دوالر ل�شركة تيمي�س كوربوري�شن التي 
يديرها رج��ل االأع��م��ال ال��روم��اين االأ���ش��رتايل فرانك 

تيمي�س مقابل ا�شتغالل ح�شتها يف احلقلني.
اأن  تظهر  عليها  اط��ل��ع��ت  وث��ائ��ق  اإن  ال��ت��ق��ري��ر  وق��ال��ت 
دوالر  األ���ف   250 يبلغ  ���ش��ري��ا  مبلغا  دف��ع��ت  تيمي�س 
ونفى  الرئي�س.  �شقيق  �شال(  )علي  يديرها  ل�شركة 
“كاذب  باأنه  التقرير  وو�شف  املبلغ  ه��ذا  تلقيه  �شال 

متاما«.
اأبلغت  ولكنها  للتعليق  بتيمي�س  االت�شال  يت�شن  ومل 
ب��ي.ب��ي.���ش��ي يف ب��ي��ان اأن���ه “ال ت��وج��د خم��ال��ف��ات على 

االإطالق«.
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عربي ودويل

منف�شلة  ع�شكرية  عمليات  يف  طالبان  حركة  من  م�شلحاً   15 ُقتل 
نفذتها قوات االأمن يف اإقليم غزين و�شط اأفغان�شتان، بح�شب م�شادر 

ع�شكرية مطلعة.
عن  ال�شبت،  ام�س  لالأنباء  االأفغانية  بر�س”  “خاما  وكالة  ونقلت 
التابعة  اخلا�شة  القوات  اإن  قولها  ت�شميتها،  يتم  مل  التي  امل�شادر، 
عملية  خ��الل  طالبان  م�شلحي  م��ن  اأرب��ع��ة  قتلت  االأف��غ��اين  للجي�س 

باإقليم غزين.
واأ�شافت امل�شادر اأن القوات اخلا�شة اعتقلت اأي�شاً اثنني من م�شلحي 

طالبان ودمرت لغمني اأر�شيني.
نا�شفة، خ��الل عملية  ث��م��اين ع��ب��وات  ال��ق��وات اخل��ا���ش��ة  كما دم���رت 

منف�شلة يف منطقة “ديه ياك” باإقليم غزين.
يف  منف�شلة  جوية  غ��ارات  االأمنية  القوات  نفذت  نف�شه،  الوقت  ويف 
الغارات  اأن  اأن��دار. وذكر م�شوؤولون ع�شكريون  اأقاليم غزين وجريو 
11 م�شلحاً على االأق��ل من حركة  اأي�شاً عن مقتل  اأ�شفرت  اجلوية 
العمليات  املناطق الثالث. ومل تعلق حركة طالبان على  طالبان يف 
حتى االآن. تاأتي عمليات اجلي�س االفغاين يف اإطار الت�شدي لهجوم 
املا�شي حتت  )ني�شان(  اأبريل  �شهر  اأطلقته طالبان يف  الذي  الربيع 

م�شمي “عملية الن�شر” يف البالد.

دعت دول جنوب اأوروبا ال�شبع خالل قمة يف مالطا تركيا اإىل “وقف 
اأعمالها غري ال�شرعية”، يف اإ�شارة اإىل عزم اأنقرة التنقيب عن النفط 
الدول  وقالت  القرب�شية.  اخلال�شة  االقت�شادية  املنطقة  مياه  يف 
البيان اخلتامي للقمة:  يف  “ميد7”  املن�شوية يف جمموعة  ال�شبع 
وّجهها  التي  املتكررة  للدعوات  تركيا  ا�شتجابة  لعدم  ب�شدة  “ناأ�شف 
االحتاد االأوروبي، والتي دان فيها االأعمال غري ال�شرعية التي تقوم 
تركيا  توقف  مل  “اإذا  البيان  واأ���ش��اف  املنطقة.  تلك  يف  تركيا”  بها 
اأعمالها غري القانونية، فاإننا نطلب من االحتاد االأوروبي البحث يف 
اّتخاذ تدابري منا�شبة ت�شامناً مع قرب�س«. من جهته، قال الرئي�س 
الفرن�شي اإميانويل ماكرون يف اأعقاب القمة، اإّن “االحتاد االأوروبي 
القرب�شي  الرئي�س  ورّح��ب  ال�شدد.  ه��ذا  يف  �شعف”  اأي  يظهر  لن 
تنتهك  “تركيا  اإّن  قائاًل  االأوروب���ي،  باملوقف  اأنا�شتا�شياد�س  نيكو�س 
وهي  اخلال�شة،  االقت�شادية  ملنطقتنا  غزو  هذا  الدولية،  القوانني 
ال تعرتف بقرب�س. اأنا �شعيد بر�شالة الت�شامن القوية مع قرب�س 
التي وّجهها �شركاوؤنا اإىل تركيا«. ومنذ اأوائل مايو ال ينفّك االحّتاد 
االأوروبي يوّجه التحذير تلو االآخر الأنقرة بعد اأن اأعلنت عن عزمها 
عاى حفر الغاز حتى �شبتمرب يف منطقة تقول قرب�س اإنها تفي�س 
ر�شالة  يف  اأعلنت  اأنقرة  وكانت  اخلال�شة.  االقت�شادية  املنطقة  اإىل 
ن�شرت يف مطلع مايو على اخلدمة الدولية للر�شائل البحرية عزمها 
التنقيب عن الغاز حتى �شبتمرب يف منطقة من البحر املتو�شط تقول 

قرب�س اإّنها تخرتق منطقتها االقت�شادية اخلال�شة.

منذ  ن��وت��ردام  يف  ق��دا���س  اأول  اأوب��وت��ي  مي�شال  باري�س  اأ�شقف  ي��رتاأ���س 
�شيح�شره  �شهرين،  قبل  الكاتدرائية  م��ن  ق�شما  دم��ر  ال��ذي  احل��ري��ق 
اأبر�شية  الدين. وقالت  نحو ثالثني �شخ�شا فقط ن�شفهم من رجال 
وا�شحة”،  اأمنية  “الأ�شباب  م�شلون  يح�شره  لن  القدا�س  اإن  باري�س 
مبا�شرة  وق��ائ��ع��ه  بنقل  الكاثوليكية  اأو”  ت��ي  “كي  ق��ن��اة  �شتقوم  لكن 
“ليتمكن امل�شيحيون من امل�شاركة فيه«. واإىل جانب املون�شنيور اأوبوتي، 
�شوفيه  باتريك  املون�شنيور  الكاتدرائية  رعية  القدا�س خادم  �شيح�شر 
وعدد من الكهنة ومتطوعون واأ�شخا�س يعملون يف الور�شة وعاملون 
يف اأبر�شية باري�س. ولن ت�شارك جوقة معهد نوتردام يف القدا�س، لكن 
قائدا جلوقة الرتتيل �شيكون حا�شرا. وكانت االأبر�شية ذكرت اأن “قناة 
اأن  يريد  اأوب��وت��ي  “املطران  اأن  موؤكدة  القّدا�س،  �شتنقل”  تلفزيونية 
يعلن للكاثوليك اأّن الكاتدرائية هي مكان عبادة«. �شيطلب من الكهنة 
وت�شرر  الكهنوتي.  بلبا�شهم  �شيح�شرون  لكنهم  ارتداء خوذ  بالتاأكيد 
جزء كبري من الكاتدرائية التي متّثل رمزاً يف قلب العا�شمة الفرن�شية، 
يف حريق اأثار حملة ت�شامن وا�شعة يف العامل الإنقاذ وترميم هذا املوقع 

الذي يرتدي طابعا رمزيا كبريا يف قلب العا�شمة الفرن�شية.

عوا�صم

كابول

طرابل�س

باري�س

مك�شيكو تن�شر ملحقً� »�شريً�« لتف�ق �لهجرة 
•• مك�صيكو-اأ ف ب:

ن�شرت املك�شيك ملحقاً لالّتفاقية التي اأبرمتها مع الواليات املتحدة يف 7 حزيران 
يونيو ب�شاأن الهجرة غري ال�شرعية والذي كان الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
و�شفه ب”ال�شّري«. وبح�شب امللحق الذي وّزع على ال�شحافيني يف مك�شيكو فاإّن 
البلدين تعّهدا مناق�شة “ال�شروط النهائية الّتفاق ثنائي ملزم بهدف توزيع اأف�شل 
لالأعباء وامل�شوؤوليات املتعّلقة مبعاجلة طلبات اللجوء«. وكان الرئي�س االأمريكي 
باإجبار  ���ش��ّري ي�شمح لوا�شنطن  االإث��ن��ني ع��ن وج��ود بند  ت��رام��ب حت��ّدث  دون��ال��د 
مك�شيكو على وقف هجرة املت�شّللني اإىل الواليات املتحدة من االأرا�شي املك�شيكية. 
والثالثاء قال ترامب اإن “الق�شم االكرب من االتفاق” مع املك�شيك “مل يك�شف 
بعد”، وعر�س اأمام ال�شحافيني من ُبعد جانباً من هذه الوثيقة، قائاًل اإّنه �شيدع 
لكّن تكبري �شور الوثيقة ك�شف جزئياً  املك�شيك “تك�شف عنها يف الوقت املنا�شب”. 
بالتاأكيد  ايربارد  املك�شيكي مار�شيلو  رّد وزير اخلارجية  واالأربعاء  عن حمتواها. 
بوجود  “اأبدا”  تقبل  ب��الده ال  واأن  �شّري لالتفاق،  اأي ملحق  اأّن��ه ال يوجد  على 
بفر�س  ترامب  تهديد  وحت��ت  املك�شيك  وكانت  اأرا�شيها.  على  اأمريكي  ع�شكري 
ال�شابع من حزيران/يونيو  اإىل بالده، تعهدت يف  ر�شوم جمركية على �شادراتها 
باتخاذ العديد من االجراءات لكبح تدفق املهاجرين من دول و�شط امريكا الذين 
يعربون اأرا�شيها باجتاه الواليات املتحدة. وبح�شب امللحق الذي ن�شرته مك�شيكو 
يتم  اإذا مل  فاإّنه  واآخ��ر مك�شيكي،  اأمريكي  توقيع م�شت�شار قانوين  وال��ذي يحمل 
اإبطاء تدّفق املهاجرين غري ال�شرعيني اإىل الواليات املتحدة من املك�شيك ميكن 
االأخرية  الفقرة  وتن�ّس  اللجوء.  بطلبات  البّت  على  مك�شيكو  توافق  اأن  عندها 
من امللحق على اأّنه اإذا وجدت الواليات املتحدة، بعد مرور 45 يوماً على توقيع 
فاإّن احلكومة  اتفاقية الهجرة، اأّن التدابري التي تت�شمّنها “ال توؤّدي اإىل نتائج”، 
الوطني”  والقانون  يّتفق  مبا  ال��الزم��ة  التدابري  “كّل  عندها  تّتخذ  املك�شيكية 

لدخول “اّتفاق ثنائي ملزم” حّيز التنفيذ بعد 45 يوماً من ذلك.

ت�سم مقاتلني من الأوزبك والأويغور و�سمال القوقاز

تنظيم�ت مت�شددة ت�ش�رك يف قت�ل حم�ة ب�شوري�

�للعبة �ل�شي��شية يف فنزويال حم�شورة ب�جلي�س وو��شنطن
•• كراكا�س-اأ ف ب:

بعد خم�شة اأ�شهر من الظهور املفاجئ للمعار�س خوان 
الرئي�س  �شريع حلكم  ب��اإن��ه��اء  يعد  ك��ان  ال���ذي  غ��واي��دو 
نيكوال�س مادورو، تقت�شر اللعبة ال�شيا�شية التي تراوح 
مكانها على مواجهة يتحكم اجلي�س والواليات املتحدة 

بتطوراتها.
الوطنية،  رئي�س اجلمعية  اإع��الن خ��وان غوايدو  واأع��اد 
رئ��ي�����ش��ا ب��ال��وك��ال��ة يف 23 ك��ان��ون ال��ث��اين ي��ن��اي��ر، ح�شد 
التظاهرات  لكن  الت�شافية.  ال�شلطة  �شد  املعار�شني 
الكبرية التي كانت حتتل �شوارع البالد قد توقفت منذ 
ني�شان   30 يف  الع�شكري  لالنقالب  الفا�شلة  املحاولة 

ابريل �شد رئي�س الدولة.
تاأثري اعالمي  البالد، مع  املعار�شة يجوب  وبات زعيم 
ال��ت�����ش��اف��ي��ة حت��ت��ك��ر و�شائل  ال�����ش��ل��ط��ة  حم����دود ج���دا -- 
الذي  ب��ه  ب��االع��رتاف  متم�شكا   -- الوطنية  االت�����ش��ال 
الواليات  فيها  مب��ا  ب��ل��دا،  خم�شون  ح���واىل  اي���اه  منحه 

املتحدة.
�شمايلد  ديفيد  ق��ال  بر�س،  فرا�س  لوكالة  ت�شريح  ويف 
“مكتب وا�شنطن الأمريكا الالتينية”  املحلل يف مركز 
للبحوث يف  ام��ريك��ا(  اوف الت���ني  اأوف��ي�����س  )وا���ش��ن��ط��ن 
وا�شنطن، اإن “املعار�شة تفقد بع�س قوتها، لي�س فقط 
الأنها مل تتمكن من االطاحة مبادورو ولكن اأي�شا الأن 
العقوبات التي فر�شتها الواليات املتحدة قد زادت من 

فقر النا�س«.

 )IK(اأن “جماهدي حركة اإمارة القوقاز )يف مايو )اأيار
�شاركوا اأي�شاً يف العمليات القتالية يف حماة، تلبية لنداء 
للقتال،  اأي �شور  ين�شر  وفيما مل  امل��ع��رك��ة«.   اأج��ل  من 
والتي ال تزال  اأفادت حركة “اإمارة القوقاز يف �شوريا”، 
رجالها  مل�شاركة  ومتزقها،  حجمها  �شغر  رغم  موجودة 
عند نقاط القتال يف �شمال حماه.  وي�شري كاتب املقال 

•• عوا�صم-وكاالت:

من  جمموعة  اأعلنت  املا�شية،  القليلة  االأ�شابيع  خالل 
�شمال  يف  ال��ن��ا���ش��ط��ة  االأج��ن��ب��ي��ة  اجل��ه��ادي��ة  التنظيمات 
�شوريا، عن م�شاركتها يف القتال الدائر يف �شمايل مدينة 
حماة. واأ�شار غالب وي�س، حمرر م�شاهم يف حترير جملة 
التنظيمات  تلك  اأن  االأمريكية،  جورنال”  وور  “لونغ 
االأوزب����ك واالأوي��غ��ور ومن  املقاتلني  ت�شم وح���دات م��ن 
�شمال القوقاز.  ووفقاً للمحرر، من بني تلك املجموعات 
مقاتلون  عليهما  يغلب  ف�شيالن  االأجنبية،  اجلهادية 
 ،)KTJ(واجلهاد ال��ت��وح��ي��د  ك��ت��ائ��ب  وه��م��ا  اأوزب�������ك، 
 KTJ ويعد تنظيم  .)KIB( وكتائب االإمام البخاري
 )HTS( ع�شو موؤ�ش�س يف تنظيم هيئة حترير ال�شام
اجلهادي، جبهة الن�شرة �شابقاً، فيما يعلن KIB والءه 
لتنظيم طالبان االأفغاين. ويحارب كال التنظيمني اإىل 
و�شواها  املعار�شة،  ال�شورية  الف�شائل  من  ع��دد  جانب 
جتري  معارك  يف  االأجنبية،  اجلهادية  املجموعات  من 

عرب �شمال غرب �شوريا. 
للتنظيمني  تابعة  اإلكرتونية  ح�شابات  على  وعر�شت   
�شور تظهر مقاتلني من كال التنظيمني يتحركون نحو 
خطوط اأمامية، وي�شاركون يف القتال �شد قوات اجلي�س 
ال�شوري وحلفائه، يف منطقة غري حمددة يف حمافظة 

حماه.  ولكن، وح�شب الكاتب..
 فيما ح�شل موؤخراً قتال يف منطقة ريفية قرب قرى 
تل مليحه وكرناز )�شمال غرب �شوريا(، يرجح اأن تكون 

تلك ال�شور قد التقطت من تلك املنطقة.

�سور و�سواهد
املرتبط   )TIP االإ�شالمي)  ترك�شتان  حزب  اأ�شار  كما 
ب��ال��ق��اع��دة، وي��ت�����ش��ك��ل م��ن وح����دة م��ع��ظ��م اأف���راده���ا من 
االأوي���غ���ور، ل��ت��واج��د ق��وات��ه يف �شمال غ��رب ح��م��اه. وقد 
�شوراً   ،TIP بحزب  اخلا�شة  تلغرام  قناة  على  عر�س 
الإط��الق قذائف ه��اون �شد ق��وات النظام ال�شوري، اإىل 
جانب م�شاهد �شورت بعد غارة نفذت �شد ميل�شيا لواء 

القد�س الفل�شطيني املوايل للحكومة ال�شورية. 
 TIP اإىل ذلك، اأظهرت جمموعة من ال�شور مقاتلي 
كما  لكن  اأمامية،  خطوط  من  قريبة  حت�شينات  عند 
فعل تنظيما KTJ و KIB ، مل يعر�س TIP الأفالم 
فيديو �شورت يف منطقة حماه. وح�شب الكاتب، �شارك 
�شمال  م��ع��ارك  يف  ال��ق��وق��از  �شمال  م��ن  مقاتلون  اأي�����ش��اً 
ال�شي�شان  “من  تنظيم  ع��ن  �شدر  وكما  ح��م��اه.  مدينة 
لتنظيم  ت��اب��ع  ب��ال��رو���ش��ي��ة  ن��اط��ق  ل����واء  �شوريا”،  اإىل 
ل���واء املجاهدين  ح��رك��ة حت��ري��ر ال�����ش��ام، ���ش��ارك اأي�����ش��اً 
وي�شم  اجلبهة.  على  القتال  يف   )LWA(واالأن�شار
بالرو�شية  الناطقة  ال��وح��دات  من  جمموعة   LWA
لتنظيم  االأ�شا�شي  املكون  �شابقاً،  الن�شرة  جبهة  بايعت 

هيئة حترير ال�شام. 

تلبية نداء
كما ورد يف بيان تعليقاً على جمموعة من ال�شور ن�شرت 

دهم  على  العليا  الع�شكرية  القيادة  اإج��م��اع  من  الرغم 
وجلاأ  الوطنية،  اجلمعية  رئي�س  نائب  و�شجن  م��ادورو. 
االآخرون اإىل ال�شفارات، اأو هربوا اإىل اخلارج اأو تواروا 

عن االنظار.
داتانالي�شي�س  معهد  رئي�س  ليون  فن�شنت  لوي�س  ي��رى 
ال�شتطالعات الراأي، ان “قدرة )نيكوال�س مادورو( على 

لكن مادورو الذي يتعر�س ل�شغط القيود التي فر�شتها 
االقت�شادي  ال��و���ش��ع  ت��ف��اق��م  اإىل  وت������وؤدي  وا���ش��ن��ط��ن، 
املوؤ�ش�شية الوا�شعة، ال �شيما  الكارثي، اعتمد على قوته 

منها الق�شاء واجلي�س الإ�شعاف خ�شومه.
وجتري حماكمة 15 نائبا يف اطار التحقيق يف االنقالب 
على  اجلي�س،  يف  ت�شققات  وج��ود  اأك��د  ال��ذي  الع�شكري 

الن�شمام جمموعات جهادية اأجنبية اإىل قوات املعار�شة 
ال�شورية يف حماولة لعرقلة تقدم قوات النظام ال�شوري 
يف ���ش��م��ال ح��م��اه، وج��ن��وب اإدل����ب. وق���د ا���ش��ت��دت، خالل 
االأ�شابيع القليلة املا�شية، هجمات وهجمات م�شادة بني 
ريف  �شمال  يف  وب��ل��دات  م��دن  تعر�شت  فيما  اجلانبني، 

حماة لق�شف من قبل اجلي�س ال�شوري. 

احلكم قد تراجعت، واإمكانية بقائه يف ال�شلطة تقت�شر 
ع��ل��ى ال��ق��وة وال��ق��م��ع«. وق���در ا���ش��ت��ط��الع ل��ل��راأي اأج���راه 
غوايدو  خل���وان  التاأييد  م�شتوى  م��اي��و  اأي���ار  يف  املعهد 
اأدنى  وه��ذا  مل���ادورو،   10،1% مقابل  يف   ،56،7% ب 

م�شتوى له منذ توليه من�شبه يف 2013.
املتحدة،  والواليات  املعار�شة  زعيم  داأب  �شهور،  وط��وال 
الدولة  لرئي�س  دعمهم  �شحب  اإىل  اجل��ن��ود  دع��وة  على 
)56 عاما( والذي ح�شل على دعم الع�شكريني رفيعي 
من  كبرية  اأج���زاء  مقاليد  منحهم  خ��الل  من  امل�شتوى 

االقت�شاد.
ل��ك��ن ل��ي��ون ي��ق��ول اإن حم����اوالت خ���وان غ��واي��دو لي�شت 
هي  الع�شكرية  فالقيادة  ال�شحيح،  الهدف  اإىل  موجهة 
�شمانات  تتلق  ومل  جماعية  ب�شورة  يت�شرف  “عن�شر 
قوتها  على  احل��ف��اظ  وكيفية  م�شتقبلها،  ب�شاأن  كافية 

ونزاهتها واموالها«.
لديه هام�س  يتوافر  ال��ذي ال  م��ادورو  نيكوال�س  ويجد 
وخ���وان غوايدو  االقت�شادية،  االأزم���ة  م��ن��اورة الح��ت��واء 
الذي ال ميلك قوة الإطاحته، نف�شيهما على قدم امل�شاواة، 

بينما ي�شتمر تدهور الظروف املعي�شة للفنزويليني.
ي�شعفان  “القطبني  اإن  ل��ي��ون  في�شينت  لوي�س  وق���ال 
بع�شهما، وقد ن�شل اإىل توازن مدمر حيث ال ي�شتطيع 

اأحدهما انهاء االآخر اإن مل يكن مع انتهاء كل البالد«.
ويتوقع ديفيد �شمايلد اأي�شا ا�شتمرار النزوح اجلماعي 
االن  حتى  منهم  ماليني   3،3 فر  فيما  للفنزويليني، 

منذ 2015، كما تقول االأمم املتحدة.

بوتني يدعو لتعزيز �لتع�ون 
يف مك�فحة �لإره�ب

•• مو�صكو-وكاالت:

اإىل  ال�شبت،  ام�س  بوتني،  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  دع��ا 
تعزيز التعاون يف مكافحة االإرهاب. جاء ذلك يف كلمة القاها 
بوتني يف قمة “التعاون وبناء الثقة يف اآ�شيا” التي انطلقت 
وا�شتعر�س  طاجيك�شتان.  عا�شمة  دو�شنبه  يف  ال�شبت،  اليوم 
اأفغان�شتان  ب�شاأن  الرو�شية  املواقف  الرئي�س بوتني يف كلمته 
النووي  ال��ربن��ام��ج  ح��ول  امل�شرتكة  العمل  وخ��ط��ة  و���ش��وري��ا، 
االإيراين، والو�شع يف �شبه اجلزيرة الكورية، طبقاً ملا ذكرته 

قناة “رو�شيا اليوم” يف موقعها االإلكرتوين. 

العام  “االأمني  اأن  عفيفي  واأو���ش��ح  ال�شيا�شية«.  واحل��رك��ات  القوى 
االأطراف  ال��ت��زام  حمورية  ال��زي��ارة  خ��الل  يوؤكد  اأن  على  �شيحر�س 
ال�شودانية بامل�شار ال�شلمي لتحقيق االنتقال ال�شيا�شي الدميقراطي 
يف ال�شودان والذي يتطلع اإليه اأبناء ال�شعب ال�شوداين يف اإطار �شياق 
وطني خال�س، وجتنب كل ما من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل تاأزمي اأو تاأجيج 

املوقف وت�شعيده«.
احلكم  ل��ت��ويل  ع�شكري  جمل�س  ت�شكيل  مت  الب�شري  اإط��اح��ة  وب��ع��د 
لكن املحتجني وا�شلوا اعت�شامهم اأمام مقر قيادة القوات امل�شلحة 
املحتجني  اعت�شام  م��دين. ومت ف�س  بحكم  يف اخلرطوم مطالبني 
اأ�شفر عن �شقوط ع�شرات  بالقوة يف الثالث من حزيران/يونيو ما 

القتلى.
وتطالب حركة االحتجاج بنقل ال�شلطة اىل حكومة مدنية واجرت 

•• القاهرة-اأ ف ب:

يقوم االأمني العام للجامعة العربية اأحمد اأبو الغيط االأحد بزيارة 
االنتقايل  الع�شكري  املجل�س  رئي�س  �شيلتقي  حيث  ال�����ش��ودان  اىل 
الر�شمي  املتحدث  اأعلن  ما  بح�شب  االحتجاج،  حركة  من  وقيادات 

با�شم اجلامعة ال�شبت.
العربية اىل  العام للجامعة  زي��ارة يقوم بها االم��ني  اول  وه��ذه هي 
ال�شودان منذ اأطاح اجلي�س يف ني�شان اأبريل بالرئي�س عمر الب�شري 

على وقع احتجاجات حا�شدة �شده.
�شيلتقي  ال��غ��ي��ط  اأب���و  اإن  ب��ي��ان  امل��ت��ح��دث حم��م��ود عفيفي يف  وق���ال 
الع�شكري  املجل�س  رئي�س  ال��ربه��ان  ال��رح��م��ن  عبد  اأول  “الفريق 
االنتقايل وعددا من قيادات اعالن قوى احلرية والتغيري وممثلي 

انتقال  اأجل  الع�شكري من  املجل�س  املفاو�شات مع  عدة جوالت من 
قام  و�شاطة  وبعد  م��رة.  م��ن  اأك��ر  تعرت  اأن��ه��ا  اال  لل�شلطة  �شلمي 
على عقد  املحتجون  واف��ق  اأحمد  اآب��ي  االثيوبي  ال���وزراء  رئي�س  بها 
مباحثات جديدة مع املجل�س الع�شكري وقرروا تعليق ع�شيانا مدنيا 
بالقوة. ودخلت  اعت�شامهم  ايام احتجاجا على ف�س  ا�شتمر ثالثة 

الواليات املتحدة كذلك على خط الو�شاطات يف ال�شودان.
وال��ت��ق��ى امل��ب��ع��وث االأم��ريك��ي اخل��ا���س دون��ال��د ب��وث وم�شاعد وزير 
عبد  الع�شكري  املجل�س  رئي�س  ناج  تيبور  افريقيا  املكلف  اخلارجية 

الفتاح الربهان اخلمي�س.
بايجابية  ينظرون  و�شعبه  ال�شودان  اإن  للموفدين  الربهان  وق��ال 
اىل جهود الواليات املتحدة للتو�شل اىل ت�شوية �شيا�شية، وفق بيان 

وزعه املجل�س الع�شكري.

�أبو �لغيط يلتقي �لربه�ن يف �ل�شود�ن �ليوم

تظ�هر�ت �شد تعديل نظ�م �لتق�عد يف �لرب�زيل
•• �صاو باولو-اأ ف ب:

������ش�����ه�����دت ال���������ربازي���������ل ������ش�����دام�����ات 
وا�شطرابات يف حركة النقل واإغالق 
طرق ب�شبب دعوة اإىل االإ�شراب العام 
بالتزامن  التقاعد  نظام  تعديل  �شد 
اأمريكا  بطولة  م��ب��اري��ات  افتتاح  م��ع 
اجلنوبية لكرة القدم “كوبا اأمريكا” 

يف �شاو باولو.
اإىل  العاملني  دع��ت  النقابات  وك��ان��ت 
االإ����ش���راب يف ق��ط��اع ال��ن��ق��ل واإغ����الق 
لالحتجاج  الكبرية  امل��دن  يف  الطرق 
ما  ال��ذي  التقاعد  نظام  اإ�شالح  على 
امل�شتوى  على  بتاأييد  يحظى  ال  زال 
ملحاولة  ت���ع���دي���ل���ه  رغ�����م  ال�������ش���ع���ب���ي، 
متريره يف الربملان. وجرت تظاهرات 
االح��ت��ج��اج ه���ذه ب��ع��د اأق����ل م���ن �شتة 
اليميني  ح��ك��وم��ة  ت���ويل  م���ن  اأ���ش��ه��ر 
م��ه��ام��ه��ا، لكنها  ب��ول�����ش��ون��ارو  ج��اي��ر 
اأ�شعف من تلك التي نظمت بني 15 
املا�شي و�شارك فيها  اأي��ار مايو  و30 
مئات االآالف من الربازيليني للدفاع 

عن قطاع التعليم.
منا�شبا  ي���ك���ن  مل  ت���وق���ي���ت���ه���ا  ل���ك���ن 
“كوبا  مباريات  افتتاح  مع  للحكومة 
اأمريكا” م�شاء اجلمعة يف �شاو باولو، 
وبوليفيا  ال����ربازي����ل  ب���ني  مب����ب����اراة 
ب���ح�������ش���ور ال���رئ���ي�������س ب���ول�������ش���ون���ارو. 

وحتدث املوقع االلكرتوين “جي1” 
ع���ن ت���ظ���اه���رات يف م��ئ��ت��ي م��دي��ن��ة يف 
 .27 البالغ عددها  الربازيل  واليات 
من جهتها، حتدثت النقابات عن 45 
مليون عامل �شاركوا يف االإ�شراب يف 

300 مدينة.
حت��دث��ت ال��ن��ق��اب��ات ع��ن اإ���ش��راب��ات يف 
والربيد  وامل�شارف  النفط  قطاعات 
واأ�شاتذة  امل��در���ش��ني  وك���ذل���ك  اأي�����ش��ا 

ال�شوتية، ح�شبما ذكر �شحافيون من 
وكالة فران�س بر�س يف املكان.

الربازيل  باولو كربى مدن  �شاو  ويف 
مليون   20 ع��دده��م  البالغ  ب�شكانها 
 14 توقيف  ال�شرطة  اأعلنت  ن�شمة، 
حرائق  الإ�شعالهم  ع�شرة  هم  �شخ�شا 
واأربعة  ت��خ��ري��ب،  ب��اأع��م��ال  وق��ي��ام��ه��م 
ب��ح��اف��ل��ة �شغرية  اأ������ش�����رارا  اأحل����ق����وا 

وهددوا �شائقها.

ا�شتنفارا  ت�����ش��ه��د  ال���ت���ي  اجل���ام���ع���ات 
ميزانية  يف  اقتطاعات  ب�شبب  كبريا 

التعليم.
بهدوء.  ال��ت��ظ��اه��رات  معظم  وج���رت 
ال�شرطة  رج���ال  ب��ني  م��واج��ه��ات  لكن 
وم��ت��ظ��اه��ري��ن وق��ع��ت خ���الل تفريق 
و�شاو  جانريو  دي  ري��و  يف  التجمعات 
باولو حيث ا�شتخدمت قوات مكافحة 
ال�شغب الغاز امل�شيل للدموع والقنابل 

�أكر�د عفرين.. ��شتغالل تركي يفجر م�أ�ش�ة �إن�ش�نية
•• عوا�صم-وكاالت:

�شوريا،  غ��رب  �شمال  الرتكي  للجي�س  التابعة  الزيتون”  “غ�شن  ف�شائل  ت��زال  ال 
ُتنفذ ب�شكل �شبه يومي اعتقاالت تع�شفية بحق اأهايل عفرين بتهمة “التخابر مع 
املواطنني  املتوا�شلة بحق  اإطار االنتهاكات الرتكية  ياأتي ذلك يف  الذاتية«.  االإدارة 
االأكراد يف عفرين وريفها، بينما توا�شل احلكومة ادعاءاتها بعودة ع�شرات االآالف 
اليوم  تركية”،  “اأحوال  ملوقع  تقرير  بح�شب  بيوتهم،  اإىل  النازحني  ال�شكان  من 
ال�شبت. �شلط التقرير ال�شوء على عمليات خطف الرهائن التي تاأتي �شمن جتارة 
2018، عندما احتلت القوات الرتكية والف�شائل  باتت رائجة منذ مار�س )اآذار( 
ال�شكان  األ��ف من   300 عن  يزيد  ما  وهّجرت حينها  وريفها،  لها عفرين  املوالية 
االأ�شليني الذين مل يتمكنوا حتى اليوم من العودة، بينما ت�شعى اأنقرة لتهجري من 
اآخرين مكانهم من امل�شلحني وعائالتهم، وذلك  اأك��راد عفرين واإح��الل  تبقى من 
بهدف اإحداث عملية تغيري دميوغرايف كاملة يف املنطقة. ونقل التقرير عن املر�شد 
ال�شوري حلقوق االإن�شان، الذي ك�شف موؤخراً اأن عنا�شر من ف�شيل لواء �شمرقند 
عمدوا اإىل اعتقال 6 مواطنني يف قرية �شنارة التابعة لناحية ال�شيخ حديد، ُمتهماً 
اإياهم بالتخابر مع االإدارة الذاتية الكردي وجرى االإفراج عن اثنني من املعتقلني 
اإىل  4 مواطنني قيد االعتقال  الف�شيل على  اأبقى  بعد دفعهم فدية مالية، بينما 
املدعومة من قبل  حني دفعهم كغريهم اأتاوة مالية. كما عمدت ال�شرطة “احلرة”، 
تركيا، اإىل تنفيذ حملة دهم واعتقاالت يف ناحية �شران بريف عفرين، حيث اعتقلت 
5 مواطنني اأكراد على االأقل بينهم مواطنة، وذلك يف قرية ماتنلي بناحية �شران، 
جمهولة.  جهة  اإىل  اقتيادهم  جرى  اإذ  اأي�شاً،  الذاتية  االإدارة  مع  التعامل  بذريعة 
وتهم  بذرائع  عفرين  مدينة  يف  اأ�شخا�س   8 املا�شية  االأي��ام  خالل  اأي�شاً  واعتقلت 
اأه��ايل عفرين قيد االعتقال  2000 �شخ�س من  ي��زال ما يزيد عن  خمتلفة.وال 
لدى القوات الرتكية والف�شائل املولية لها من �شمن حوايل 2800 مواطن جرى 
اعتقالهم يف عفرين وحميطها منذ ال�شيطرة الرتكية على املنطقة ب�شكل كامل يف 
ال� 19 من مار�س )اآذار( من العام املا�شي. وقد اأفرج عن ما ُيقارب 800 �شخ�س 
الزيتون”،  “غ�شن  لفدية مالية فر�شها عنا�شر عملية  دفع معظمهم  بعد  منهم 
وت�شل يف بع�س االأحيان الأكر من 10 ماليني لرية �شورية اأي حوايل 22 األف 
الرتكي،  اجلي�س  من  املدعومة  احلر”  “اجلي�س  ف�شائل  اأمريكي.وقامت  دوالر 
بطرد ع�شرات االآالف من العوائل من م�شاكنها يف بلدات عفرين بذريعة ارتباطهم 

بوحدات حماية ال�شعب الكردية ال�شورية.
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املتحدث  ���ش��رح  اأوروبا”،  ���ش��م��ال  يف 
رامرييز  خي�شو�س  احلكومة،  با�شم 
الف�شاد  مكافحة  وبا�شم   ، كويفا�س 
اأملو  خّف�س   ، االجتماعية  والعدالة 
روات������ب ك���ب���ار امل�������ش���وؤول���ني م���ن 20 
�شّل  ي���رتدد يف  ب��امل��ائ��ة، ومل   40 اإىل 
ب����اإغ����الق خطوط  ال��ن��ف��ط  ���ش��ن��اع��ة 
باملائة من   10 االأنابيب الأن حوايل 
ومنذئذ  يتم حتويل وجهته،  االإنتاج 
كما  امل�����ش��ايف.  بحماية  اجلي�س  كلف 
اأنه ينوي اإجراء ا�شتفتاء يف منت�شف 
املدة ، لدعم اأغلبيته ، مما قد ي�شمح 
ل��ه بتعديل ال��د���ش��ت��ور... وال��ب��ق��اء يف 
الت�شلطية  اأ�شاليبه  وتبقى  ال�شلطة؟ 

مثرية للقلق.
ال��ب��الد مبا�شرة،  ي��ري��د ق��ي��ادة  »اإن����ه   
م��ف��رغ��ا، جميع  ح��ت��ى  اأو  م���ت���ج���اوًزا، 
ال��ت��ي �شمنت  امل��وؤ���ش�����ش��ات االأخ������رى، 
ال��ع��م��ل ال��دمي��ق��راط��ي ل��ل��ب��الد حتى 
اأملو  وي��ّت��ه��م  معناها”.  م���ن  االآن، 
اأو  ال�������ش���ح���اف���ة  اأو  ال���ت���ك���ن���وق���راط 
ع���ن م�شالح  ب��ال��دف��اع  امل��ح��اف��ظ��ني، 

النخبة التي يهاجمها .
االإ�شالح  واأل��غ��ى   ، مبرا�شيم  يحكم 
الرتبوي الذي قام به �شلفه ، مبوجب 
لي�شت  “املك�شيك   ... ب�شيطة  مذكرة 
ف���ن���زوي���ال ، ل��ك��ن ل��وب��ي��ز اأوب��������رادور 
هوغو  ال��ن��واح��ي،  جميع  م��ن  ي�شبه، 
 ، ك��ورت��ي�����س  م��ارك��و  يطلق  �شافيز”، 
رئي�س حزب العمل الوطني املحافظ، 
ميني  م��ن  الرئي�شي  املعار�شة  ح��زب 

الو�شط.

اجلرمية، يف ارتفاع م�ستمر
مفككة  اأج������ن������دة  اآخ������������رون  ي����دي����ن 
مت��اًم��اوم��رت��ه��ن��ة مل��زاج��ه. اأط��ل��ق هذا 
والذي  للبي�شبول،  ال��ك��ب��ري  امل�شجع 
الذعر عندما  االأمني  ي�شيب جهازه 
مل�شاهدة  م���ف���اج���ئ  ب�����ش��ك��ل  ي����خ����رج 
للرتويج  رائعة  خطة  اأطلق   ، مباراة 
لريا�شته املف�شلة يف البالد. التكلفة 
مليون   100 ح����وايل  االإج��م��ال��ي��ة: 
هذا  مدير  مكتب  تثبيت  ومت  ي��ورو. 
الرئي�س  مكتب  ب��ج��وار   ... امل�����ش��روع 

مبا�شرة.
ب��ع��د ���ش��ت��ة اأ���ش��ه��ر م���ن و���ش��ول��ه اإىل 
ال�شلطة، ما زالت غالبية املك�شيكيني 
توؤيد عمله، وفازت حركة مورينا ، يف 
انتخابات جُترى  باأول   ، اأوائل يونيو 
منذ االنتخابات الرئا�شية يف واليتي 

بويبال وكاليفورنيا ال�شفلى.
اأمل  بخيبة  ي�شعرون  البع�س  لكن 
، يف م�����ش��ت��وى م��واج��ه��ة اجل��رمي��ة - 
الو�شع  اأو   - قيا�شية  م�شتويات  عند 
املحلي  ال��ن��اجت  )ت��راج��ع  االقت�شادي 
ب��امل��ائ��ة يف   0.2 ب��ن�����ش��ب��ة  االإج����م����ايل 
زابانتا  ال��ربت  ويقول  االأول(.  الربع 
االأمريكية  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����س 
مبكرا  ال��وق��ت  زال  “ما  املك�شيكية، 
ب���ني ما  اأن مت��ي��ز  ل��ل��ح��ك��م.. ع��ل��ي��ك 
الرئي�س،  يفعله  وم��ا  املر�شح  يقوله 
يعزل  اأراه  ال   ، احل����ايل  ال��وق��ت  ويف 
اأّن  مع  نف�شه عن القطاع اخلا�س”. 
ال��وق��ت ���ش��اغ��ط. و���ش��ل ع��دد جرائم 
جديدة  ق��م��ة  اإىل   )8493( ال��ق��ت��ل 
يف الربع االأول ، ويتعلق العديد منها 
ب��االجت��ار ب��امل��خ��درات. وظ��ه��رت اأوىل 
داخ���ل احلكومة،  ع��الم��ات اخل���الف 
وا�شتقال وزير البيئة، بعد اأن فر�س 
للخطوط  ط����ائ����رة  رح���ل���ة  ت���اأج���ي���ل 
يت�شنى  ح���ت���ى  امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة  اجل����وي����ة 
عن  ناهيك  متنها.  على  ال�شفر  ل��ه 
االأنباء امل�شتمرة حول م�شاكل القلب 
التي يعاين منها الرئي�س، وقد �شبق 

اأن اأ�شيب بنوبة قلبية عام 2013.
عن ليزيكو

مبجرد و�شوله اإىل ال�شلطة ، تغريت 
اجلديد  ال��رئ��ي�����س  ه�����ادن  ل��ه��ج��ت��ه. 
الواليات   - ل��ه  جت���اري  ���ش��ري��ك  اأول 
باملائة من   80 التي متت�س  املتحدة 
“جنح  ف��ق��د  املك�شيكية.  ال�����ش��ادرات 
يف  اإب���رارد،  مار�شيلو  خارجيته  وزي��ر 
اقناعه ب�شرورة االبتعاد عن ال�شراع 
واالكتفاء  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  م���ع 
يقول  حاليا”،  للعا�شفة  باالنحناء 
روج���ي���ل���ي���و ه���رن���ان���دي���ز، اخل���ب���ري يف 
“اإنه،  مك�شيكو.  دي  كوليجيو  كلية 
كبف  حقيقة  ي��ع��رف  ال  �شلفه،  م��ث��ل 
املتحدة”،  ال����والي����ات  م���ع  ي��ت�����ش��رف 
العلوم  ا���ش��ت��اذ  م���ن ج��ه��ت��ه  ي��الح��ظ 
وي�شعر  ل��وي��زا،  �شوليداد  ال�شيا�شية 
دونالد ترامب اأّن املك�شيك يف موقف 

�شعيف، في�شتفيد«.
اإذا كان اأملو ، الذي وافق على معظم 
طلبات جاره، غري �شغوف بال�شيا�شة 
املفاجئ  ال�شيت  ه��ذا  ف��اإن   ، الدولية 
يزعجه.  ال  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
فبعد اأن كافح �شنوات عديدة لك�شبه، 

فانه ي�شتمتع ب�شلطته يوميا.

�سّيد ال�ساعات
 ال�����ش��اع��ة ال�����ش��اد���ش��ة ���ش��ب��اًح��ا، �شارع 
مك�شيكو.  م��دي��ن��ة  و���ش��ط  يف  م��ظ��ل��م 
املجاري،  ورائحة  الليل  ب��رودة  ورغم 
ا ينتظرون  فاإن حوايل ثالثني �شخ�شً
ن��ا���ش��ي��ون��ال. لقد  ع��ن��د م��دخ��ل ق�شر 
اأ���ش��ب��ح م��ن ال��ط��ق��و���س: ك��ل ���ش��ب��اح ، 
ال�شيا�شيون  ال�����ش��ح��ف��ي��ون  ي��ج��ت��م��ع 
ع��ل��ى ج��ان��ب م���ن امل��ب��ن��ى ، ع��ل��ى بعد 
�شاحة   ، زوك��ال��و  م��ن  قليلة  خ��ط��وات 
احلياة  ق��ل��ب   ، الف�شيحة  العا�شمة 
للمك�شيك  واالجتماعية  ال�شيا�شية 

منذ االأزتك.
املوؤمتر   ، “املانريا”  ينتظرون  اإنهم 
ال�����ش��ح��ف��ي ال���ي���وم���ي ال������ذي اأق���ام���ه 
الرئي�س اجلديد لوبيز اأوبرادور منذ 
ويبداأ  دي�شمرب،  يف  ال�شلطة  توليه 
ال�شاعة ال�شابعة على وجه التحديد. 
�شت  �شنق�شي  ك��ي��ف  اأع����رف  ال  “اأنا 
يبت�شم  النحو”،  ه���ذا  ع��ل��ى  ���ش��ن��وات 
اليومية  ال�شحف  اإحدى  �شحفي يف 
الكربى، الذي عمل 14 �شاعة يوميا 

طيلة خم�شة اأ�شهر.
باملرا�شلني  يذكرنا  الو�شع  ه��ذا  اإن   
االأمريكية  ال�شحف  يف  ال�شيا�شيني 
انتخاب  بعد  ك��ان��وا،  الذين  ال��ك��ربى، 
ترامب عام 016 ، ي�شتيقظون باكرا 
الرئا�شية  التغريدات  على  للتعليق 
باإحاطات  اأملو،  ور�شالة  ال�شباحية. 
اإن���ه ه��و من  الفجر ه���ذه، وا���ش��ح��ة: 
مي��ل��ي اأج���ن���دة ال���ب���الد، ك��م��ا اأن����ه هو 
املخولني  ال�����ش��ح��ف��ي��ني  ي��ع��ني  ال����ذي 
بطرح �شوؤال. وخالل هذه املوؤمترات، 
ي��ك�����ش��ف ب�����ش��ك��ل ت��ل��ق��ائ��ي ع���ن جميع 
بع�س  باأفكار... يف  ويلقي  م�شاريعه، 
حتدث  ق��د  ي��ك��ون  اإن  دون  االأح���ي���ان 

ب�شاأنها مع فريق م�شت�شاريه.

»رجل ال�سعب«
مانويل  اأندري�س  اأ�شبح  النهاية،  يف 
ع��اًم��ا، مي�شك   65 اأوب�����رادور،  لوبيز 
مب��ق��ود ال��ق��ي��ادة ب��ع��دم��ا ك���ان ، طوال 
املعار�س   ، امل��ا���ش��ي��ة  ع��اًم��ا  ال��ث��الث��ني 
“كان  ال�شيا�شة.  احلياة  يف  املحرتف 
التحدي دائًما هو التوفيق بني العقل 

يكتب يف مذكراته. والعاطفة”، 
اأندري�س  ُط��ب��ع   ث��ري��ة،  عائلة  ن�شاأ يف 
احل��ي��اة، بحادث جّد  م��دى   ، مانويل 
اأخ��اه االأ�شغر   :14 ال�  وهو يف عامه 
يلعب  وه��و  عينيه  اأم���ام  نف�شه  يقتل 
“ال اأحد يتعافى من هذه  مب�شد�س. 
امل���اأ����ش���اة.. ن��ظ��ري��ت��ي ه��ي اأن����ه منذئذ 

خالل اجتماعاته، ُيهدى له الدجاج، 
ويطلب منه رعاية طفل مري�س ... 
االأحيان  بع�س  يف  تتحول  �شعبية   .«
فكرة  ت��ع��ط��ي  اأن��ه��ا  اإاّل  ت��ع�����ش��ب،  اإىل 
“نحن  ي����ث����ريه.  ال������ذي  ع����ن االأم�������ل 
ن�شهد حقبة جديدة ، يقول بحما�س 
ظلت  لقد  مدريد،  ميخيا  فابريزيو 
وعن�شرية  ط��ب��ق��ي��ة،  دول���ة  املك�شيك 
بعمق.. اإّن اأملو هو مك�شيك اجلنوب، 
نراهم  ال  الذين  احلمر،  الهنود  من 
التعبري،  بحرية  يتمتعون  وال  اأب���دا، 
ال  الذين  هم  ب�شدة،  ينتقدونه  ومن 

يريدون خ�شارة امتيازاتهم«.

اأ�ساليب ت�سلطية
ا�شما:  ال���ت���غ���ي���ري  ه�����ذا  اأم����ل����و  م���ن���ح 
كان  االأول  الرابع”:  “التحول 
كان  الذي  الكاهن   ، ميغيل هيدالغو 
، عام  االإ�شبان  االنتفا�شة �شد  من�شاأ 
 ، خواريز  بينيتو   ، والثاين   .1810
الذي قاتل قوات نابليون الثالث ، من 
والثالثة   .1867 اإىل   1861 ع��ام 
 1910 ع���ام  املك�شيكية  ال��ث��ورة  ه��ي 
بداأها  ال��ت��ي   ، ف��ي��ال وزاب���ات���ا  ث����ورة   ،
بناء  “نريد  م���ادي���رو.  فران�شي�شكو 
قريًبا  ليربالًيا،  لي�س  منوذج جديد، 
االجتماعية  ال���دمي���ق���راط���ي���ات  م���ن 

من  ب�����امل�����ائ�����ة   53 ع����ل����ى  ي���ح�������ش���ل 
االأغلبية  مورينا  وحلركة  االأ�شوات، 

املطلقة يف الكونغر�س.
ومب���ج���رد و���ش��ول��ه اإىل ال�����ش��ل��ط��ة يف 
انتقالية  دي�شمرب، وبعد فرتة  اأوائ��ل 
اأملو  اح��ت��ك��ر  اأ���ش��ه��ر،  خم�شة  م��دت��ه��ا 
النقا�س باأ�شلوب ال يبتعد عن اأ�شلوب 
مذهلة..  “املقارنة  ت��رام��ب.  دون��ال��د 
الفرق الوحيد هو اأن القوى امل�شادة 
تعمل ب�شكل جيد يف الواليات املتحدة 
 ، اأك��ر ه�شا�شة يف املك�شيك”  ، وه��ي 

يرى �شوليداد لويزا.

تع�سب
 5 بقيمة  “رمزا”  االأول  ملفه  ك��ان 
مطار  ب��ن��اء  األ���غ���ى  دوالر:  م��ل��ي��ارات 
�شيتي،  م��ك�����ش��ي��ك��و  يف  ت��ي��ك�����ش��ك��وك��و 
الربع.  اإىل  اأ���ش��غ��ال��ه  ت��ق��دم��ت  ال���ذي 
�شاعت،  التي  االأم���وال  اإىل  واإ���ش��اف��ة 
ال�����ش��رك��ات. ي�شخر  ت��ع��وي�����س  ي��ج��ب 
وعجزه  لهجته،  ب��طء  م��ن  خ�شومه 
البناء،  مكتملة  ج��م��ل  ���ش��ي��اغ��ة  ع��ن 
ال��ت��ي ال تنتهي.  وم��ن م��ون��ول��وغ��ات��ه 
“اإنه  وي��ع��ت��رب روج��ي��ل��ي��و ه��رن��ان��دي��ز 
خطيب  اإن���ه  ج��ذاب��ة،  �شخ�شية  لي�س 
�شيئ، لكنه يتحدث لغة النا�س، دائم 
الظهور يف الريف، وهو يع�شق ذلك. 

يتحول  واأن  يتدارك عجزه  اأن  يريد 
يقول اأحد خ�شومه. اإىل منقذ”. 

ب��ع��د درا����ش���ة ال��ع��ل��وم ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
املك�شيك، تكّون لوبيز اأوبرادور داخل 
احلزب الثوري املوؤ�ش�شي، حزب فريد 
م���ن ن���وع���ه، ظ���ل يف ال�����ش��ل��ط��ة طيلة 
�شبعني عاًما. ح�شل على اأول من�شب 
 ، االأم  منطقته  يف  ح��ك��وم��ي  م��وظ��ف 
بني هنود �شونتال، اأحفاد املايا. ولكي 
يف  مثلهم  ع��ا���س  بينهم،  قبوله  يتم 
ظروف �شعبة ومزرية ، مع الزوجة 
“رجل ال�شعب”  اأ�شطورة  واالأطفال. 

ترت�شخ.

�سخ�سية تثري الف�سول
احلكومة  من  ا�شتقال   ،1988 ع��ام 
املعار�شة  ����ش���ف���وف  اإىل  ل��ي��ن�����ش��ّم 
الي�شارية ، التي كانت ب�شدد التنّظم 

املوؤ�ش�شي.  ال����ث����وري  احل������زب  ����ش���د 
الثورة  ح����زب  ت��اأ���ش��ي�����س  يف  و����ش���ارك 
�شنوات،  ���ش��ب��ع  ب��ع��د  ال��دمي��ق��راط��ي��ة. 

اكت�شفته البالد. 
واح�����دة  غ�����الف  يف  “اأملو”  ظ���ه���ر 
البالد،  يف  �شهرة  املجالت  اأك��ر  من 
ال���ه���ن���دام،  ب���رو����ش���ي�������ش���و ، م�������ش���ّو����س 
بالدماء. لقد كان  والقمي�س ملطخ 
�شحية ا�شتباكات عنيفة مع ال�شرطة، 
بيئية  حممية  عن  يدافع  ك��ان  بينما 
النفط.  با�شتغالل  م��ه��ددة  تابا�شكو 

ال�شخ�شية تثري الف�شول.
»لقد ع�شت يف نف�س املبنى الذي يقيم 
فيه، يتذكر الكاتب فابريزيو ميخيا 
العام  انتخابات  روى  ال��ذي   ، مدريد 
الن�شر”.  “يوميات  كتابه  املا�شي يف 
راأي���ت���ه ي��ع��ي�����س يف ���ش��ق��ة م��ت��وا���ش��ع��ة ، 
يخرج كل �شباح يف ال�شاعة 5 �شباًحا 

، يهاتف من ك�شك يف ال�شارع ، وياأخذ 
امل���رتو ... ب��ع��ي��ًدا ع��ن ال�����ش��ورة التي 

ميكن اأن ن�شنعها لرجل ال�شيا�شة«.
عمدة  ان��ت��خ��اب��ه  مت   ،  2000 ع����ام 
من  واح���دة  �شيتي،  مك�شيكو  ملدينة 
اأك����رب امل����دن يف ال��ع��امل ، ح��ي��ث �شعى 
االجتماعي،  ال���ت���ف���اوت  م���ن  ل��ل��ح��د 
وف��رم��ل ال��ت��ط��ور ال��ع�����ش��وائ��ي لبع�س 
االأح��ي��اء ، واأط��ل��ق ب��رن��اجًم��ا طموًحا 
الإعادة احلياة لو�شط املدينة ، ونظم 
اجلرمية  ل��ك��ن   ... ال��ط��اق��ة  اأ���ش��ع��ار 
اأملو   وُي��ّت��ه��م  االزده�����ار.  يف  ا�شتمرت 
باأنه منح اآلّيا مواقع البناء يف املدينة 

ل�شركة �شديقة.

موجة عارمة
ال�شباق  يف  ����ش���ارك  ����ش���يء،  ك���ل  رغ����م 
وف�شل   ،2006 ع������ام  ال���رئ���ا����ش���ي 

اليميني  املر�شح  �شد  نقطة  بن�شف 
االعرتاف  رف�س  كالديرون.  فيليب 
احتالل  اإىل  اأن�شاره  ودع��ا  بهزميته 
�شانزليزيه   ، ريفورما  ال  دي  با�شيو 
امل��ك�����ش��ي��ك، وا���ش��ت��م��ر احل�����ش��ار طيلة 
نتيجة  اأج�������ل  م�����ن  ون�������ش���ف  ����ش���ه���ر 
وف�شل  �شعبيته  انخف�شت  متباينة: 
الرئا�شية  االنتخابات  اأخ��رى يف  مرة 
بتاأ�شي�س  ق����ام  ث���م   .2012 ل���ع���ام 
)البني  م��وري��ن��ا   ، اخل��ا���ش��ة  ح��رك��ت��ه 
حركة  وخم��ت�����ش��ر   ، ب��االإ���ش��ب��ان��ي��ة   ،

التجديد الوطني(.
الرّية   ،2018 حل��م��ل��ة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
خطابه،  �شقل  املُ���ّرة،  التجارب  بهذه 
وا����ش���ت���ط���اع اإغ�������واء ���ش��خ�����ش��ي��ات من 
ورجال  اليمني،  من  وحتى  الو�شط، 
االأع�������م�������ال... ب�������ش���ع���ار: ق���ط���ع داب����ر 
ال���ف�������ش���اد. وك����ان����ت م���وج���ة ع���ارم���ة: 

بعد �شتة �أ�شهر من و�شوله �إىل �ل�شلطة ، 
م� ز�لت غ�لبية �ملك�شــيكيني توؤيد عمله

ــة  ــدال ــع ــاد وال ــس ــفــ� ــم مــكــافــحــة ال ــس بــا�
رواتــــــب ـــس  ـــ� ـــّف خ  ، ـــة  ـــي ـــاع ـــم ـــت الج
باملئة  40 اإىل   20 من  امل�سوؤولني  كبار   

يريد قي�دة �لبالد مب��شرة، متج�وًز� جميع �ملوؤ�ش�ش�ت �لأخرى �لتي �شمنت �لعمل �لدميقر�طي للبالد

احتكر النقا�س باأ�سلوب ل يبعد عن ترامب:

�أملو ، حيو�ن �شي��شي يهز �ملك�شيك بقوة...
•• الفجر - خرية ال�صيباين

رئي�س  اأعــار�ــس  ومغلقة،  مرفوعة  بقب�سة  »لي�س 
وممــدودة..  مفتوحة  بيد  واإمنــا  املتحدة،  الوليات 
اأجل  من  والتعاون  واحلــوار  لل�سداقة  عر�سنا  نكرر 
دونالد  ت�سريحات  مواجهة  يف  �سعوبنا”.  م�سلحة 

، تبدو ت�سريحات نظريه  ترامب الأخرية والبائ�سة 
انحيازا  مبثابة  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية  يف  املك�سيكي 

للهدوء ورف�سا للتوتر.
الأخــرية هدنة تتفادى  الآونــة  البلدان يف  وّقع  لقد 
جمال  يف  للتعاون  الطريق  وتفتح  جتارية  معركة 
الهجرة غري ال�سرعية. و�سيكون على املك�سيك مراقبة 

حدودها اجلنوبية ب�سكل اأف�سل، والهتمام بطالبي 
اللجوء من اأمريكا الو�سطى الذين يرغبون يف دخول 
مبراجعة  وا�سنطن  تقوم  بينما  املتحدة  الــوليــات 
البيت  م�ستاأجر  لحظ  تاريخي”،  “اتفاق  ملفاتهم. 
الأبي�س، رغم اأنه �سيتعني على املك�سيك تقدمي دليل 

على عملها.

م�سريتهما  الرجلني،  ان�سجام  على  ي�سجع  �سيء  ل 
مل  مت�ساد.  �سيء  كل   ... وقناعاتهما  واأفكارهما 
“اأملو”، كما  اأوبرادور،  اأندري�س مانويل لوبيز  يلب�س 
حملته  خالل   ، حريريا  قفازا  بلده،  يف  عليه  يطلق 
الرئا�سية ، للتنديد بـ “عن�سرية” و”عنف” دونالد 

ترامب، بل كر�س لذلك كتابا ...

املو..  يد ممدودة اىل ترامب

تغريت اللهجة جتاه ترامب

يح�شن احلديث بلغة النا�س

م�شروع للنهو�س بريا�شة البيزبول

�شعبيته حتافظ على ارتفاعها

يدين كثريون اأجندة الرئي�س املفككة متاًما ، واملرتهنة ملزاجه

لي�ست  املك�سيك 
لكن   ، فــنــزويــال 
اأوبــــرادور  لوبيز 
يـــــ�ـــــســـــبـــــه مـــن 
النواحي  جميع 
هـــوغـــو �ــســافــيــز
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املال والأعمال

طرق دبي ت�ش�رك يف موؤمتر ومعر�س �لحت�د �لع�ملي للمو��شالت �لع�مة يف �شتوكهومل
من 46 دولة وعقدت خالله اأكر من 100 جل�شة وحلقة نقا�شية 
الهيئة من خالل  . و�شلطت  زائ��ر  األ��ف   30 اأك��ر من  ا�شتقطب  و 
جناحها يف املعر�س ال�شوء على م�شاريع واأنظمة املوا�شالت العامة 
وامل�شاريع امل�شتقبلية للتنقل ذاتي القيادة وم�شرية منو وتطور قطاع 
املوا�شالت العامة يف االإم��ارة. و ح�شر �شعادة مطر الطاير افتتاح 
االإقليمي  ال��وزي��ر  تام�شون�س  كري�شتوفر  معايل  قبل  م��ن  امل��وؤمت��ر 
للموا�شالت يف العا�شمة �شتوكهومل رئي�س هيئة املوا�شالت العامة 
و�شعادة بيري كالفات رئي�س االحتاد العاملي للموا�شالت العامة اإىل 
املتحدثون  ا�شتعر�س  و  امل�شاركة.  ال��دول  م�شوؤويل  من  عدد  جانب 
العامة ودورها  املوا�شالت  املوؤمتر االجتاهات اجلديدة يف عامل  يف 
يف ت�شهيل حياة ال�شكان وارتباطها با�شلوب حياتهم . وعقدت على 
هام�س املوؤمتر .. اجلمعية العمومية لالحتاد العاملي للموا�شالت 

و  لالحتاد  رئي�شا  كالفات  بيري  انتخاب  اإع��ادة  �شهدت  التي  العامة 
اإقرار خطط وبرامج االحتاد للعامني القادمني واالحتفال بتخريج 
وتتويج  العام  النقل  ال�شابة يف قطاع  الكفاءات  الثانية من  الدفعة 
“مدراء  دبلوم  على  بح�شولهم  املتخ�ش�شة  التدريبية  م�شريتهم 
النقل العام«. و اأكد �شعادة مطر الطاير خالل م�شاركته يف اجلل�شة 
تقود  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأن  امل��وؤمت��ر  يف  الرئي�شة  النقا�شية 
عملية التحول نحو التنقل ذاتي القيادة وتعمل على تنفيذ اخلطة 
القيادة  ذاتية  للمركبات  دبي  حكومة  اأطلقتها  التي  اال�شرتاتيجية 
ذاتية  اإىل رحالت  الرحالت  اإجمايل  %25 من  لتحويل  الرامية 
القيادة بحلول عام 2030 م�شريا اإىل اأن الهيئة تعكف حاليا على 
ا�شرتاتيجيتها  تت�شمن  و  امل�شتقبلي  للتنقل  م�شروعا   11 درا�شة 

ت�شغيل �شبع و�شائط للتنقل ذاتي القيادة بحلول 2030 .

•• دبي -وام:

�شاركت هيئة الطرق و املوا�شالت يف فعاليات الدورة الثالثة وال�شتني 
ملوؤمتر ومعر�س االحتاد العاملي للموا�شالت العامة الذي ا�شت�شافته 
للموا�شالت  “الفن  �شعار  حت��ت  �شتوكهومل  ال�شويدية  العا�شمة 
ال��ع��ام رئي�س  امل��دي��ر  ال��ط��اي��ر  ���ش��ع��ادة مطر  ت��راأ���ش��ه  ب��وف��د  العامة” 
جمل�س املديرين يف الهيئة. يعد املوؤمتر الذي يعقد مرة كل عامني 
التنقل  وحركة  املوا�شالت  جم��ال  يف  للمتخ�ش�شني  عامليا  جتمعا 
على م�شتوى العامل يتم خالله مناق�شة وعر�س اأحدث ما تو�شلت 
اإليه التكنولوجيا يف جماالت البنية التحتية الإن�شاء �شبكة ال�شكك 
املوا�شالت املختلفة. �شارك يف املعر�س - الذي  احلديدية واأنظمة 
و�شركة  موؤ�ش�شة   373 األ��ف مرت مربع   40 قرابة  م�شاحته  بلغت 

تطبيق  ل��ك��ن  واالمل����ن����ي����وم.  ال�����ش��ل��ب 
ه��ذا ال��ق��رار اأرج��ئ م��رارا فيما كانت 
اأكرب دميوقراطيتني  املفاو�شات بني 
اإىل  بالتو�شل  اأم��ال  تبعث  العامل  يف 
الهندي جاء  ال��ق��رار  اأن  ويبدو  ح��ل. 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ق����رار  ع��ل��ى  ردا 
دون��ال��د ت��رام��ب يف وق���ت ���ش��اب��ق هذا 
ال�شهر �شطب الهند عن قائمة الدول 

التي حتظى باأف�شلية جتارية.
“اإيكونوميك  ���ش��ح��ي��ف��ة  وك���ت���ب���ت 
حكومي  م�����ش��وؤول  ع��ن  نقال  تاميز” 
اإ�شافية،  مهلة  هناك  تكون  ل��ن  اأن��ه 
اجلمركية  ال��ر���ش��وم  اأن  اإىل  م�شرية 
التنفيذ  ح��ي��ز  ���ش��ت��دخ��ل  اجل����دي����دة 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

قررت الهند زيادة الر�شوم اجلمركية 
اعتبارا  اأم��ريك��ي��ة  منتجا   29 ع��ل��ى 
م���ن االأح������د، وف����ق ق����رار اأع���ل���ن عنه 
ال���ع���ام امل��ا���ش��ي واأرج������ئ م�����رارا منذ 
ذلك احلني، على ما اأفادت ال�شحف 
ال�����ش��ب��ت. وك��ان��ت احلكومة  ال��ه��ن��دي��ة 
اأعلنت يف حزيران يونيو 2018 اأنها 
الر�شوم اجلمركية على  زيادة  تعتزم 
االأمريكية  املنتجات  م��ن  جمموعة 
ال��ت��ف��اح وال����ل����وز، بعدما  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
نيودلهي  اإع���ف���اء  وا���ش��ن��ط��ن  رف�����ش��ت 
على  امل�شددة  الر�شوم اجلمركية  من 

االأحد. وذكرت وكالة “بر�س ترا�شت 
اأوف اإينديا” اأن وزارة املالية �شت�شدر 
اإعالنا قريبا بهذا ال�شدد وقد اأبلغت 

قرارها اإىل الواليات املتحدة.
العالقات  يف  ال���ت���وت���ر  ه����ذا  وي����اأت����ي 
التجارية بالرغم من جهود وا�شنطن 
الهند  م�����ع  ع����الق����ات����ه����ا  ل���ت���وط���ي���د 
العالقات  وم���ن  ال�����ش��ني،  مب��واج��ه��ة 
ورئي�س  ت��رام��ب  ب��ني  املعلنة  اجل��ي��دة 

الوزراء الهندي نارندرا مودي.
ومن املقرر اأن يلتقي ترامب ومودي 
الع�شرين يف  ق��م��ة جم��م��وع��ة  خ���الل 
28 و29 حزيران يونيو يف اأو�شاكا، 
العالقات  حمادثاتهما  جدول  وعلى 

التجارية. كما اأن الروابط التجارية 
زي��ارة وزير  مطروحة للبحث خالل 
بومبيو  مايك  االأم��ريك��ي  اخلارجية 

للهند هذا ال�شهر.
الواليات  اأن  االأربعاء  بومبيو  واأعلن 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��داد ل��ل��ح��وار مع 
“موا�شيع  ب��ح��ث  ي�شمل  مب��ا  ال��ه��ن��د 

�شعبة«.
املتحدة منتجات  ال��والي��ات  و���ش��درت 
اإىل  دوالر  م��ل��ي��ار   142،1 ب��ق��ي��م��ة 
بع�س  ب��ح�����ش��ب   2018 ع���ام  ال��ه��ن��د 
ال���ت���ق���دي���رات، ف��ي��م��ا ق����در ال��ع��ج��ز يف 
مليار  ب�24،2  ال��ت��ج��اري  م��ي��زان��ه��ا 

دوالر وفق االأرقام الر�شمية.

وفقًا لنتائج تقرير ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر ال�سادر عن »الأونكتاد« لعام 2019 

�لإم�ر�ت تتقدم �إىل �لـمركز 27 ع�مليً� من حيث قدرته� على جذب �ل�شتثم�ر�ت �لأجنبية �ملب��شرة، وحتتفظ ب�شد�رته� عربيً�
املن�سوري: نتائج التقرير توؤكد ثقة امل�ستثمرين العامليني يف كفاءة وجودة مناخ الأعمال بالدولة

مل�شاريع احلقول اخل�شراء /النفقات 
املخطط لها/ بن�شبة 41%.

املوؤ�شرات  ه����ذه  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
الزيادة  ح��ج��م  اأن  اإال  ال��ت�����ش��اع��دي��ة، 
املتوقعة يف اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر 
اال�شتثمار  ن�شبًيا الأن اجت��اه  حم��دود 
االأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ش��ر االأ���ش��ا���ش��ي طويل 
توؤكد  حيث  �شعيفا  ي���زال  ال  االأج���ل 
ب��ي��ان��ات االن��دم��اج وال�����ش��راء لل�شهور 
االأربعة االأوىل من عام 2019 على 
احلاجة اإىل توخي احلذر؛ فقد بلغت 
قيمة عمليات االندماج وال�شراء عرب 
دوالر،  مليار   180 ح��وايل  احل���دود 
نف�س  ع���ن   10% ب��ن�����ش��ب��ة  اأق����ل  اأي 
اأن  ك��م��ا   .2018 ع����ام  م���ن  ال���ف���رتة 
تاأثري  يكون هناك  ان  احتمال  هناك 
من خالل عدة عوامل مثل املخاطر 
التوترات  وت���زاي���د  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
التجارية، والتخوف من التحول نحو 
ال�شيا�شات، باأن يكون لها تاأثري �شلبي 
يف  املبا�شر  االأجنبي  اال�شتثمار  على 
عام 2019، ف�شاًل عن تزايد تاأثري 
الواليات  يف  ال�شريبية  االإ�شالحات 
امل��ت��ح��دة ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى ق����رارات 
املوؤ�ش�شات  تتخذها  التي  اال�شتثمار 
م���ت���ع���ددة اجل��ن�����ش��ي��ات يف ال����والي����ات 
املتحدة يف عام 2019، كما اأنه على 
امل���دى ال��ط��وي��ل ف���اإن ه��ن��اك توقعات 
الفائدة  اأ���ش��ع��ار  ت��ك��ون  اأن  ب��اح��ت��م��ال 
املتقدمة  االقت�شادات  ارتفعت يف  قد 
والتي قد تكون لها اآثار خطرية على 
عمالت االأ�شواق النا�شئة واال�شتقرار 
االق��ت�����ش��ادي وال���ت���ي ي��ك��ون ل��ه��ا اأثر 
تدفقات  وعلى  املالية  االأ���ش��واق  على 

اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر.

•• اأبوظبي-وام:

تقدمت دولة االإمارات ثالث مراتب 
يف العام 2018 عن ترتيبها يف عام 
2017 لتحل املرتبة 27 عاملياً من 
اال�شتثمار  ج��ذب  على  قدرتها  حيث 
الت�شنيف  وف���ق  امل��ب��ا���ش��ر،  االأج��ن��ب��ي 
املتحدة  االأمم  م��وؤمت��ر  ل���دى  امل��ت��ب��ع 
يف  “االأونكتاد”،  والتنمية  للتجارة 
االأجنبي  اال���ش��ت��ث��م��ار  ت��ق��ري��ر  ن��ت��ائ��ج 
املبا�شر العاملي ال�شادر لعام 2019.

االإم���ارات  دول��ة  اأن  التقرير  واأو���ش��ح 
جذبت ا�شتثمارات اأجنبية مبا�شرة يف 
عام 2018 ت�شل قيمتها اإىل 10.4 
مليار دوالر اأمريكي، لتت�شدر املرتبة 
االأوىل عربياً م�شتحوذة على 36% 
االأجنبية  اال�شتثمارات  اإجمايل  من 
جمموعة  اإىل  امل��ت��دف��ق��ة  امل���ب���ا����ش���رة 
الثانية  وامل��رت��ب��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����دول 
اآ�شيا،  غ���رب  منطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
من   33.4% نحو  على  م�شتحوذة 
اإجمايل تدفقات اال�شتثمار االأجنبي 

املبا�شر الواردة اإىل هذه املنطقة.
�شعيد  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  م���ع���ايل  وق������ال 
اإن  امل���ن�������ش���وري وزي������ر االق���ت�������ش���اد، 
توؤكد  ل���ل���دول���ة  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
كفاءة  يف  العامليني  امل�شتثمرين  ثقة 
كما  بالدولة،  االأع��م��ال  مناخ  وج��ودة 
اأن��ه��ا ت��ر���ش��خ امل��ك��ان��ة ال��ري��ادي��ة التي 
باتت حتتلها دول��ة االإم��ارات كوجهة 

اإقليمية رئي�شة لال�شتثمار.
تتمتع  ال���دول���ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����ش���ح 
مبناخ اقت�شادي منفتح وبيئة اأعمال 
قوية  حتتية  ببنية  م��دع��وم��ة  م��رن��ة 
وبنية ت�شريعية وتكنولوجية متطورة 
وقادرة على النمو، ف�شاًل عن اجلهود 
نوعية  م��ب��ادرات  لتطوير  املتوا�شلة 
واملالية،  الكفاءة االقت�شادية  لتعزيز 

اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر من خالل 
الن�شف  يف  امل��ع��ام��الت  ن�شاط  زي���ادة 
باالإ�شافة   ،2018 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 
عدد  يف  ال�شلبية  ال��ت��دف��ق��ات  اأن  اإىل 
الكبرية  امل�شيفة  ال����دول  م��ن  قليل 
الإعادة  نتيجة  االأوروب����ي  االحت���اد  يف 

اال�شتثمارات اإىل الدولة االأم.
ارت��ف��اع قيمة  بالرغم م��ن  وه��ذا كله 
عرب  واال�شتحواذ  االن��دم��اج  عمليات 
كانت  ال��ت��ي   ،18% بن�شبة  احل���دود 
متعددة  ال�������ش���رك���ات  م���ن  م���دع���وم���ة 
املتحدة  ال�����والي�����ات  يف  اجل��ن�����ش��ي��ات 
ال�شركات  يف  ال�����ش��ي��ول��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
تعد  مل  ال��ت��ي  االأجنبية  لها  التابعة 

مرهونة بااللتزامات ال�شريبية.
توقعات  اأن  اإىل  التقرير  اأ���ش��ار  كما 
عام  يف  املبا�شر  االأج��ن��ب��ي  اال�شتثمار 
بن�شبة  ال���زي���ادة  اإىل  تتجه   2019
%10 لت�شل اإىل ما يقرب من 1.5 
تريليون دوالر وهو ما يزال اأقل من 
املا�شية،  الع�شر  ال�شنوات  متو�شط 
ح��ي��ث ي��ت��م��ث��ل ال��ع��ام��ل ال��رئ��ي�����ش��ي يف 
زيادة التوقعات يف االنتعا�س املحتمل 
من امل�شتويات املنخف�شة ب�شكل غري 
عادي لال�شتثمار االأجنبي املبا�شر يف 

البلدان املتقدمة يف عام 2018.
االأجنبية  العائدات  تراجع  ظل  ويف 
ل��ل�����ش��رك��ات م���ت���ع���ددة اجل��ن�����ش��ي��ات يف 
الثاين  الن�شف  يف  املتحدة  ال��والي��ات 
ف��اإن��ه م��ن املرجح   ،2018 م��ن ع��ام 
املتقدمة  ال��ب��ل��دان  تدفقات  ت��ع��ود  اأن 
مما  ال�������ش���اب���ق���ة،  م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا  اإىل 
يعني ح���دوث ق��ف��زة ك��ب��رية يف بع�س 
تدفقات  ع���ادًة  تتلقى  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان 
كبرية ..هذا واإن الزيادة املتوقعة يف 
املبا�شر  االأجنبي  اال�شتثمار  تدفقات 
يف عام 2019 قد تبينت من خالل 
االرت���ف���اع يف االإع����الن����ات ال��ت��ي متت 

ال�شوق العاملي وعلى ال�شعيد العاملي، 
االأجنبي  اال�شتثمار  تدفقات  �شهدت 
ملحوظاً  ت��راج��ع��اً  ال������واردة  امل��ب��ا���ش��ر 
بعام  م���ق���ارن���ة   2018 ع����ام  خ����الل 
مليار   200.2 مب���ق���دار   2017
 ،13.4% ت���راج���ع  وب��ن�����ش��ب��ة  دوالر 
 1.497.3 م��ن  قيمتها  ل��ت��رتاج��ع 
اإىل   2017 ع����ام  يف  دوالر  م��ل��ي��ار 
عام  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   1.297.1
يعرب  ال  ال����رتاج����ع  وه�����ذا   ،2018
ح�شلت  التي  امل��ت��غ��ريات  حقيقة  ع��ن 
النامية  ل���ل���دول  ال��ك��ل��ي  ل��الق��ت�����ش��اد 
ب�شكل عام، التي �شهد بع�شها حت�شناً 
يف عام 2018، اإال اأنه يبني الرتاجع 
امل��ل��ح��وظ يف اإج���م���ايل ال��ت��دف��ق��ات يف 
واالقت�شادات  املتقدمة  االقت�شادات 

التي متر مبرحلة انتقالية.
االنخفا�س  ه����ذا  ال��ت��ق��ري��ر  واأرج������ع 
العاملي يف تدفقات اال�شتثمار االأجنبي 
العودة  اإىل  جزئية  ب�����ش��ورة  املبا�شر 
االأجنبية  ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات  ال��ك��ب��رية 
املرتاكمة من قبل ال�شركات متعددة 
املتحدة  ال����والي����ات  اإىل  اجل��ن�����ش��ي��ات 
االأم���ري���ك���ي���ة يف ال���رب���ع���ني االأول������ني 
اأعقاب  يف  وذل���ك   ،2018 ع���ام  م��ن 
قامت  التي  ال�شريبية  االإ�شالحات 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  ب��ه��ا 
عام  نهاية  يف  بتطبيقها  ب���داأت  التي 

.2017
االنخفا�س  اإىل  االإ�������ش������ارة  جت�����در 
خّف�س  قد  ال�شرائب  على  احلا�شل 

وتن�شيط اال�شتثمار، وحتفيز االإنتاج 
التناف�شية،  القدرة  وتطوير  املحلي، 
وذلك ل�شمان ا�شتمرارية وا�شتدامة 
املتقدمة للدولة على خارطة  املكانة 

اال�شتثمار العاملي.
العاملية  امل��وؤ���ش��رات  اأن  معاليه  وت��اب��ع 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���اال����ش���ت���ث���م���ار االأج���ن���ب���ي 
املبا�شر تو�شح املكانة الرائدة لدولة 
تعزيز  يف  الفاعل  ودوره���ا  االإم����ارات 
ودع����م ت��دف��ق��ات اال���ش��ت��ث��م��ار ال����واردة 
املنطقة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وال�������ش���ادرة 
حيث احتلت دولة االإم��ارات العربية 
الثانية على م�شتوى  املرتبة  املتحدة 
على  م�����ش��ت��ح��وذة  اآ����ش���ي���ا  غ����رب  دول 
اإجمايل  م���ن   35.5% ن�شبته  م���ا 
غرب  دول  يف  االأجنبية  اال�شتثمارات 
ال�شرق  منطقة  م�شتوى  وعلى  اآ�شيا، 
بن�شبة  اف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  االأو�����ش����ط 
%22 من اإجمايل تدفق اال�شتثمار 
االأجنبي اإىل منطقة ال�شرق االأو�شط 

و�شمال اأفريقيا.
دولة  اأن  املن�شوري  م��ع��ايل  واأ���ش��اف 
االإمارات اإىل جانب مكانتها املتميزة 
امل�شتقطبة  ال���������دول  اأه�������م  ����ش���م���ن 
اأي�شا  فاإنها  االأجنبية،  لال�شتثمارات 
حت��ت��ل م��ك��ان��ة رائ�����دة اإق��ل��ي��م��ي��ة على 
االأجنبي  اال�شتثمار  تدفقات  �شعيد 
ال�����ش��ادرة ع��ن ال��دول��ة. وق��د جنحت 
باخلارج  االإم���ارات���ي���ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
االأ�شواق  ع��ال��ي��ة يف  ك��ف��اءة  اإث��ب��ات  يف 
وال��دول��ي��ة، ويف خمتلف  االإق��ل��ي��م��ي��ة 

االأجنبية  اال�شتثمارات  اإجمايل  من 
منطقة  دول  م��ن  ال�����ش��ادرة  املبا�شرة 

غرب اآ�شيا للعام 2018.
اأن  اأو�شح التقرير  واإىل جانب ذلك، 
دولة االإمارات حلت يف املرتبة الثانية 
اتفاقيات  بتوقيع  يتعلق  فيما  عاملياً 
وذلك  ال��دول��ي��ة  الثنائية  اال�شتثمار 
من  ثنائية  ا�شتثمار  اتفاقيات  ب�شت 
ا�شتثمار دولية  اتفاقية   40 اإجمايل 

مت توقيعها خالل العام 2018.
اأما فيما يتعلق بامل�شاريع اال�شتثمارية 
االإمارات  اخل�شراء فقد جاءت دولة 
بعد كل من الواليات املتحدة وفرن�شا، 
وقد بلغ حجم اال�شتثمارات اخل�شراء 
امل�شاريع ما  االإم��ارات يف هذه  لدولة 
واأ�شار  دوالر.  مليون   179 مقداره 
يف  احل���رة  املناطق  دور  اإىل  التقرير 
امل�شتدامة  التنمية  اأه����داف  حتقيق 
م����ن خ������الل ت����دف����ق اال����ش���ت���ث���م���ارات 
هذا  يعترب  حيث  املبا�شرة،  االأجنبية 
من التحديات التي تواجهها املناطق 
اأن  اإال  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  احل���رة 
ال��ت��ق��ري��ر اع��ت��رب امل��ن��اط��ق احل����رة يف 
هي  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
يف  ت�شاهم  التي  الرائدة  املناطق  من 
امل�شتدامة،  التنمية  اأه���داف  حتقيق 
املناطق  ت�شتخدم  باأنها  ذل��ك  م��وؤك��داً 
التحول  لدعم  اخلا�شة  االقت�شادية 
ال�������ش���ن���اع���ات  يف  اال�����ش����رتات����ي����ج����ي 
الرئي�شية /مثل التمويل/، باالإ�شافة 

اإىل مرافقها احلديثة واملتطورة.

احليوية،  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ال�����ش��رك��ات تعزيز  وا���ش��ت��ط��اع��ت ت��ل��ك 
عدد  يف  الوطني  االقت�شاد  تناف�شية 
العاملية  واخل��دم��ات  ال�شناعات  م��ن 
الطريان  ���ش��ن��اع��ة  م��ث��ل  امل��ت��ق��دم��ة 
واملو�شالت  اجل��وي  النقل  وخ��دم��ات 
اللوج�شتي  وال���ق���ط���اع  وال���ت���ع���دي���ن 
باالإ�شافة  التحتية،  والبنى  واملوانئ 
يف  حققته  ال��ذي  الكبري  التقدم  اإىل 
ع��الوة على  املتجددة  الطاقة  جم��ال 
وقطاع  واالن�شاءات،  العقارات  قطاع 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االت�����ش��االت 
الطبيعي،  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  وق���ط���اع 
والقطاع  والفنادق،  ال�شياحة  وقطاع 

امل�شريف والقطاع الزراعي.
تدفقات  اإج��م��ايل  اأن  التقرير  واأورد 
ال�شادرة  املبا�شر  االأجنبي  اال�شتثمار 
العامل و�شل  اإىل دول  االإم���ارات  من 
اإىل 15 مليار دوالر بن�شبة 7.2% 
املركز  يف  ل��ت��ح��ل   ،2018 ع����ام  يف 
املتبع  ال��ت�����ش��ن��ي��ف  وف���ق  ع��امل��ي��اً،   19
للتجارة  املتحدة  االأمم  موؤمتر  لدى 
متقدمة  “االأونكتاد”،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
م���رت���ب���ت���ني ع�����ن م���وق���ع���ه���ا يف ع����ام 
2017، وتتبواأ بذلك املرتبة الثانية 
اآ�شيا،  غ���رب  منطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
 31% ن�شبته  م��ا  ع��ل��ى  م�����ش��ت��ح��وذة 
االأجنبية  اال�شتثمارات  اإجمايل  من 
املنطقة،  هذه  من  ال�شادرة  املبا�شرة 
التي  ال�شعودية  العربية  اململكة  بعد 
 43% بن�شبة  االأوىل  املرتبة  احتلت 

واأع��ط��ى ال��ت��ق��ري��ر م��ث��ااًل ع��ل��ى ذلك، 
املناطق االقت�شادية اخلا�شة الرائدة 
يف دول����ة االإم�������ارات، ح��ي��ث اأف����اد باأن 
اأثبت جناحه يف  ميناء جبل علي قد 
اجلن�شيات  متعددة  ال�شركات  ج��ذب 
مما  اإقليمية،  ت��وزي��ع  م��راك��ز  الإن�شاء 
االقت�شادية  امل��ن��اط��ق  انت�شار  �شجع 
وخا�شة  االإم����ارات  دول��ة  اخلا�شة يف 
ت��ل��ك ال���ت���ي ت��ع��م��ل ك���م���راك���ز الإع�����ادة 

الت�شدير.
�شعيد  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  م���ع���ايل  وق������ال 
التقرير منوذج  تناول  اإن  املن�شوري، 
املناطق احلرة بدولة االإمارات عك�س 
ت��اأ���ش��ي�����س وتطوير  ال��دول��ة يف  ري����ادة 
املتخ�ش�شة  احل��رة  املناطق  ع��دد من 
وال�����ت�����ي ت�������ش���ه���م يف ن���ق���ل وت���وط���ني 
وا�شتقطاب  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
االأه���داف  ت��خ��دم  نوعية  ا�شتثمارات 
التنموية، باالإ�شافة اإىل التاأكيد على 
جناح التكنولوجيا احلديثة يف جذب 
اإىل  املبا�شر  االأجنبية  اال�شتثمارات 
املناطق احلرة يف دولة االإمارات، مثل 
والتجارة  للتكنولوجيا  حرة  منطقة 
االإلكرتونية التي ت�شتهدف اال�شتثمار 
املتعلقة  اخل��دم��ات  م��ن  جمموعة  يف 
و�شواًل  امل���ع���ل���وم���ات،  ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
متخ�ش�شة  ح��رة  مناطق  اإن�شاء  اإىل 
لالإنرتنت  دب��ي  مدينة  مثل  اأخ���رى، 
ومدينة دبي لالإعالم وقرية املعرفة 
ومدينة  املتعددة  لل�شلع  دبي  ومركز 

دبي للرعاية ال�شحية.

�لهند تعتزم زي�دة �لر�شوم �جلمركية على منتج�ت �أمركية 

العدد 12657 بتاريخ 2019/6/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2019/4395 (
املنذر : اترينيتي العقارية - بوكالة املحامي / �شلطان العوي�س 

املنذر اليها : ا�شب�شلتي اإدارة من�شات - �س ذ م م   - جمهول حمل االإقامة 
انذار ب�شداد املرت�شد واالخالء 

حيث انه مبوجب عقد ايجار يبداأ يف 2017/3/11 والذي ينتهي بتاريخ 2018/3/10 ا�شتاأجرت املنذر 
اليها من املنذرة مكتب رقم 301 بواقع ايجار �شنوي مبلغ 75000 درهم 

بناء عليه ينذر املنذر اليها 
 2018/3/11 من  االيجار  ب��دل  عن  دره��م   87500 مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ف��ان 
من  ي��وم  ثالثني  م��دة  خ��الل  امل�شتاأجرة  العني  واخ��الء  ايجار  من  ي�شتجد  وم��ا   2019/5/10 ولغاية 
املبالغ  تاريخ ا�شتالمكم لهذا االنذار واال �شن�شطر ا�شفني اىل اللجوء اىل الق�شاء للمطالبة بتلك 
وما ي�شتجد من ايجار بواقع 75000 درهم �شنويا واخالء العني بالقوة اجلربية مع حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12657 بتاريخ 2019/6/16   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/4291 جتاري جزئي  

مبا  االقامة  حمل  جمهول  املن�شوري   ح�شن  حممد  عبداهلل  عمر  عليه/1-  املدعي  اىل 
اأن املدعي / موارد للتمويل وميثله / عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري - نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/2/13 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
موارد للتمويل بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ �شبعني الف واثنثن وع�شرين 
درهم واربعني فل�شا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل 
اتعاب  بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل  ال�شداد والزمته  يف 2018/9/6 وحتى متام 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  عدا  ما  ورف�شت  املحاماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/3716 عمايل جزئي             

فري�شت  التميمي  م��ن  )ف��رع  كونرتاكتنغ  ميتل  ني�س   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
كوربوري�شن - �س ذ م م(  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/حممد نعمان 
حممود خان حممود خان وميثله/احمد علي حممد من�شور الزيودي -  قد 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ  ال��زام املدعي عليها بان  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وقدره )99477( مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية 
 2019/6/20 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  ال�����ش��داد.  مت��ام  وحتى 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12657 بتاريخ 2019/6/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/2137  جتاري جزئي              

م م 2-حم��م��د علي  ذ  ���س   - ال�شفن  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��م��اء ج��م��ريا ل�شيانة  اىل 
مبا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �شوبرامانيان  ك��وم��ار  3-�شينتيل  ابوبكر  حممد  ي��ار 
ان املدعي/ موارد للتمويل - وميثله / عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري - قد 
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
)130330.47 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 
الدعوى وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�شة يوم االثنني  املوافق  6/24/ 2019 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2019/1976  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1-ح�شني عادل ح�شني العارف جمهول حمل االقامة 
اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى  مب��ا ان امل��دع��ي/م�����ش��رف ع��ج��م��ان - ���س م ع ق��د 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )166050 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة   12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق  2019/9/20 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1146  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد خالد ح�شن �شامل بن عون جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ الكميتى للمحاماة وميثلها املحامي / عبداحلميد علي حميد 
اأقام عليك الدعوى  الكميتي وميثله / را�شد عبا�س دادية غلوم روب��اري - قد 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20.000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
املوافق 2019/6/20 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�لدولة ت�شجل �ملركز �لـ19 ع�مليً� من حيث �إجم�يل تدفق�ت �ل�شتثم�ر �لأجنبي �ملب��شر �ل�ش�درة عنه�
�لإمـ�ر�ت ث�لث �أكرب دولـة من حيث �مل�شـ�ريع �ل�شـتثم�رية �خل�شـر�ء بعد �لولي�ت �ملتحدة وفرن�شـ�

اأغ�سط�س 2019 موعدًا نهائيًا لتلقي العرو�س  22

هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي تطلق من�ق�شة �ملرحلة �خل�م�شة لإنت�ج 900 ميج�و�ت من جممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم للط�قة �ل�شم�شية

خ���الل زي����ادة االع��ت��م��اد ع��ل��ى م�شادر 
الطاقة النظيفة واملتجددة«.

•• دبي-الفجر: 

يف خ��ط��وة ج��دي��دة ت��ع��زز ج��ه��وده��ا يف 
ا�شرتاتيجية  م�����ش��ت��ه��دف��ات  حت��ق��ي��ق 
 ،2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة  دب�����ي 
ل��ت��وف��ري 75 ب��امل��ئ��ة م���ن ط��اق��ة دبي 
م����ن م�������ش���ادر ن��ظ��ي��ف��ة ب���ح���ل���ول عام 
ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت   ،2050

“ن�شعى  دب���ي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
اإجن����از م��راح��ل م�����ش��روع جممع  اإىل 
للطاقة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ووفق  م�شتوى  اأعلى  على  ال�شم�شية 
وبا�شتخدام  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى 
جمال  يف  املعتمدة  التقنيات  اأح���دث 
مع  ين�شجم  مب��ا  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة 
�شاحب  ل�شيدي  الطموحة  ال��روؤي��ة 

اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم، 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي، رعاه 
ووثيقة  الثمانية،  دب��ي  وم��ب��ادئ  اهلل، 
�شموه  اأ�����ش����دره����ا  ال���ت���ي  اخل��م�����ش��ني 
الالزمة  ال��ط��اق��ة  اإم�����دادات  ل�شمان 
لتلبية الطلب املتزايد يف دبي، وتعزيز 
التحول نحو االقت�شاد االأخ�شر من 

املرحلة  م��ن��اق�����ش��ة  ط�����رح  ع����ن  دب�����ي 
اخل���ام�������ش���ة م����ن جم���م���ع حم���م���د بن 
ال�شم�شية؛  للطاقة  مكتوم  اآل  را�شد 
900 م��ي��ج��اوات من  وذل����ك الإن���ت���اج 
االألواح  وبتقنية  الكهربائية  الطاقة 
الكهرو�شوئية ووفق نظام  ال�شم�شية 
امل��ن��ت��ج امل�����ش��ت��ق��ل، وح������ددت ي����وم 22 
نهائياً  م���وع���داً   2019 اأغ�����ش��ط�����س 

�شركة.   64 من  باملناق�شة  اخلا�شة 
و�شيتم ت�شغيل املرحلة اخلام�شة على 
م��راح��ل ب���دءاً م��ن ال��رب��ع ال��ث��اين من 
وي��ع��د جم��م��ع حممد   .2021 ع���ام 
بن را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي لتوليد  م�����ش��روع  اأك���رب 
واح��د يف  امل��ت��ج��ددة يف موقع  الطاقة 
امل�شتقل  امل��ن��ت��ج  ن��ظ��ام  وف���ق  ال���ع���امل، 

العر�س  و�شيمتلك  العرو�س،  لتلقي 
التي  ال�����ش��رك��ة،  م���ن   40% ال��ف��ائ��ز 
تتوىل ت�شغيل امل�شروع، بينما حتتفظ 
ال�شركة.  م��ن   60% بن�شبة  الهيئة 
الفائز  ال��ع��ر���س  م�����ش��وؤول��و  و���ش��ي��وق��ع 
املنتجة  الطاقة  ���ش��راء  اتفاقية  على 
ع��ام��اً. وكانت   25 ومل��دة  الهيئة،  م��ع 
النوايا  خطابات  ت�شلمت  ق��د  الهيئة 

)IPP(، حيث �شيتم توليد 5000 
 ،2030 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول  م���ي���ج���اوات 
درهم،  مليار   50 تبلغ  وبا�شتثمارات 
حيث �شي�شاهم من خالل م�شاريعه يف 
ت�شريع التحّول نحو تبّني وا�شتخدام 
املنا�شبة  وب��ه��ذه  ال�شم�شية.   الطاقة 
الطاير،  حممد  �شعيد  ���ش��ع��ادة:  ق��ال 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�شو 
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املال والأعمال
�أمريك� تبحث فر�س ر�شوم �إ�ش�فية على �ل�شني �إعف�ء �أمريكي لبغد�د ب�شـ�أن توريد �لكهرب�ء و�لغ�ز من �ير�ن

اأمراً  يعد  واالع��ف��اء  ق��وي��ة.  ع��الق��ات  ب��غ��داد  تقيم معهما  وكالهما 
حيوياً بالن�شبة للعراق الذي يقع يف منطقة حرارية �شاخنة وحيث 
تتجاوز درجات احلرارة هذا العام املعدالت املو�شمية بكثري، ما يزيد 
ا�شتهالك الكهرباء مع اخل�شية من جتدد التظاهرات املنددة بنق�س 

اخلدمات العامة والتي تنطلق يف بداية ال�شيف.
يف  االإي���راين  الطاقة  قطاع  على  عقوبات  فر�س  وا�شنطن  اأع���ادت 
نوفمرب)ت�شرين الثاين( بعد ان�شحابها من االتفاق النووي املوقع 

بني الدول العظمى وطهران يف 2018.
ملدة  املنازل بال كهرباء  ما يرتك  الذي غالباً  الطاقة  نق�س  ويعد 
من  اأ�شابيع  وراء  رئي�شياً  ع��ام��اًل  ال��ي��وم،  يف  �شاعة   20 اإىل  ت�شل 

االحتجاجات الكبرية يف العراق خالل ال�شيف.

•• وا�صنطن-وكاالت:

مدة  العراق  اإعفاء  متديد  الثالثة  للمرة  املتحدة  الواليات  ج��ددت 
90 يوماً من العقوبات التي فر�شتها على اإيران تتيح له ا�شترياد 
الكهرباء والغاز اللذين يعتمد عليهما ب�شدة خ�شو�شاً يف ال�شيف 

ال�شاخن الذي ت�شهد البالد.
وق���ال م�����ش��وؤول حكومي ع��راق��ي رف��ي��ع ق��ري��ب على امل��ف��او���ش��ات، اإن 
الطاقة  ال�شترياد  يوماً   90 مل��دة  ج��دي��داً  مت��دي��داً  �شمن  “العراق 
االأيام  املتحدة حتى  الواليات  بعد مفاو�شات طويلة مع  االيرانية 

االخرية قبل انتهاء مهلة االعفاء«.
وا�شنطن وطهران يف اخلليج  االأزم��ة بني  ت�شاعد  بعد  وياأتي هذا 

الكازاخيون باحلرفية  املخت�شون 
العالية يف جمال العناية االأظافر 

وب�شرة الوجه واجل�شم وال�شعر. 
وجت���م���ع م���دي���ن���ة اأمل����ات����ي م����ا بني 
املتح�شرة  ال���ع���ا����ش���م���ة  ح����داث����ة 
و�شحر الثقافة ال�شرقية، اإذ ميكن 
العربية  امل��ق��اه��ي  اأج�����واء  ل��ع�����ش��اق 
وت�شجيل  رائ��ع��ة  اأوق�����ات  اإم�����ش��اء 
ريتز  الوجن  يف  تن�شى  ال  حل��ظ��ات 
الفاخر الذي يقع  اأملاتي  كارلتون 
يف ال��ط��اب��ق ال��ث��اين، ح��ي��ث توجد 
ومقاهي  م��ط��اع��م  ���ش��ب��ع��ة  ���ا  اأي�������شً
مم�����ي�����زة. ك����م����ا ي�����وف�����ر ال���ف���ن���دق 
 ”77 “تريا�س  خدمة  ل�شيوفه 
الرائعة التي تتيح لهم اال�شتمتاع 

بالنكهات يف الهواء الطلق.
وق�������د ت�������رك ال����ت����و�����ش����ع ال���ع���امل���ي 
اأث������ره ع��ل��ى اجل���ان���ب ال���ث���ق���ايف يف 
لل�شيوف  م��ت��ي��ًح��ا  ك��ازاخ�����ش��ت��ان، 
ا�شتك�شاف املطابخ العاملية املتنوعة 
ابتداًء من املطبخ الكازاخي الغني 
باللحوم ومنتجات االألبان، وحتى 
املطبخ الرتكي والرو�شي والهندي 

واالإيطايل وغريها الكثري. 
وال������ي������وم، ت���ظ���ل اأمل�����ات�����ي م����رك����ًزا 
الو�شطى،  االآ����ش���ي���وي���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
حمافظًة على التقاليد القدمية، 
الع�شرية  ال�شيحات  وم�شتلهمًة 
اجل��دي��دة. ومي��ن��ح ري��ت��ز كارلتون 
اأملاتي الرجال وال�شيدات الفر�شة 
الكازاخية  ال�����ش��ي��اف��ة  الخ���ت���ب���ار 
اال�شتثنائية  واخلدمات  االأ�شيلة، 

واالإقامة الراقية يف قلب اآ�شيا. 

••اأملاتي، كازاخ�صتان-الفجر: 

“على  “اأملاتي  اأهمية  تقت�شر  ال 
كازاخ�شتان  م����دن  اأك�����رب  ك��ون��ه��ا 
وقلبها التجاري الناب�س باحلياة، 
رائعة  �شياحيٌة  وجهٌة  ا  اأي�شً فهي 
طيٍف  ا�شتك�شاف  ل���زواره���ا  تتيح 
واالأن�شطة  امل����ع����امل  م����ن  وا�����ش����ع 
نوعها.  م��ن  الفريدة  الرتفيهية 
اأملاتي،  ك��ارل��ت��ون  ري��ت��ز  ف��ن��دق  ويف 
ا�شتك�شاف  ل���ل�������ش���ي���وف  مي���ك���ن 
املدينة  ل��ه��ذه  احلقيقي  اجل��م��ال 
ال��رائ��ع��ة وك���ل م��ا يحيط ب��ه��ا، يف 

جتربة اإقامة ال تن�شى.
ريتز  م��ن  دق��ي��ق��ة   30 ب��ع��د  فعلى 
ي��وج��د منتجع  اأمل���ات���ي،  ك��ارل��ت��ون 
املعروف  للتزلج،  “�شيمبوالك” 
للممار�شة  االأمثل  الوجهة  بكونه 
الريا�شات ال�شتوية خالل مو�شم 
وحتى  ن���وف���م���رب  “من  ال���ت���زل���ج 
م�شاهده  اإىل  باالإ�شافة  مار�س”، 
اخلالبة وطق�شه اللطيف “22-

27 �س” خالل ف�شل ال�شيف. 
وخ�����الل ف�����ش��ل ال�����ش��ي��ف، ميكن 
بتجارب  اال���ش��ت��م��ت��اع  ل��ل�����ش��ي��وف 
جمموعة  فهنالك  غنية،  ذوق��ي��ة 
تقدم  التي  املطاعم  م��ن  متنوعة 
ت�����ش��ك��ي��ل��ة وا���ش��ع��ة م���ن امل���اأك���والت 
املحلية والعاملية، وتتمتع باإطاللة 
خ����الب����ة ع����ل����ى �����ش����ف����وح اجل����ب����ال 
اأما  ب��احل��ي��اة.  الناب�شة  وامل��دي��ن��ة 
فيمكنهم  ال�������ش���غ���ار،  ال�����ش��ي��وف 
الرتفيهية  باالأن�شطة  اال�شتمتاع 

وي�����ع�����د م����ع����ر�����س امل�����ج�����وه�����رات 
امل����رك����ز  يف  التاج”  “جوهرة 
وا�شًعا  طيًفا  ي�شم  اإذ  ال��ت��ج��اري، 
الفاخرة  التجارية  العالمات  من 
املعروفة يف هذا املجال كبولغاري، 
ودامياين،  و���ش��وب��ارد،  و���ش��وم��ي��ت، 
ودي بريز، وبوميالتو ويانا. كما 
ي�شم “اإ�شنتاي مول”  “ا�شتناي 
تنظيم  ع��ن  امل�����ش��وؤول  غالريي” 
كازاخ�شتان،  يف  ال��ف��ن��ون  ق���ط���اع 
املعار�س  اإقامة  وذل��ك من خ��الل 
اأعمل  ت�����ش��ت��ع��ر���س  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة 
الفنانني االأوروبيني والكازاخيني 
تقدمي  ج��ان��ب  اإىل  امل��ع��ا���ش��ري��ن، 
بتاريخ  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل����ح����ا�����ش����رات 
ال���ف���ن���ون وامل���و����ش���ي���ق���ى، واإق����ام����ة 
املهتمني  ت�شتقطب  التي  الندوات 

بالفنون املعا�شرة. 
ي�شكل  ل���ل�������ش���ي���دات،  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ال��ك��ن��ز احلقيقي  اجل���م���ال  ق��ط��اع 
�شك  ال  ف��م��م��ا  ك���ازاخ�������ش���ت���ان.  يف 
�شتذهلهن  اأمل��ات��ي  مدينة  اأن  فيه، 
�شالونات  م����ن  ال���ه���ائ���ل  ب���ال���ك���م 
ال��ت��ج��م��ي��ل ال���ف���اخ���رة، وال���ن���وادي 
حيث  امل��رتف��ة.  “�شبا”  ال�شحية 
عامل  ا�شتك�شاف  لل�شيوف  ميكن 
يعرف  اإذ  واجل��م��ال،  العناية  م��ن 

امل�����ش��ل��ي��ة امل�����وج�����ودة ل�����دى ن����ادي 
الطفل الرتفيهي، والتي تت�شمن 
وور�شات  ممتعة  تعليمية  ب��رام��ج 

عمل اإبداعية. 
اأجمل  ه����و  م����ا  ه���ن���ال���ك  ول���ي�������س 
الطلق،  ال����ه����واء  يف  ال�����ش��ري  م���ن 
يف  الغناء  الطبيعة  اأح�����ش��ان  ب��ني 
تعد  ال��ت��ي  البهية،  اأمل��ات��ي  مدينة 
الو�شطى  اآ�شيا  م��دن  اأج��م��ل  اأح��د 
واأك��ره��ا خ�����ش��رًة، وه��ي حماطٌة 
ب���اجل���ب���ال امل���ذه���ل���ة ال���ت���ي ميكن 
م�شاهدة روعتها من قلب املدينة 
– وي��ع��د اال���ش��ت��ي��ق��اظ ع��ل��ى هذه 
االإط��الل��ة ال�����ش��اح��رة اأح���د اأجمل 
املحفورة  ال��رح��ل��ة  ه���ذه  حل��ظ��ات 
ف��ن��دق ريتز  ي��ق��ع  اإذ  ال���ذاك���رة.  يف 
ك����ارل����ت����ون اأمل�����ات�����ي ع���ل���ى ارت����ف����اع 
اإطاللًة  ل�شيوفه  م��وف��ًرا  �شاهق 
ب��ان��ورام��ي��ًة خ��الب��ًة ع��ل��ى اجلبال 
اال�شتثنائية  وامل��دي��ن��ة  ال�����ش��اح��رة 

من راحة غرفهم.  
املعتدل  بطق�شها  اأمل��ات��ي  ومت��ت��از 
ترتاوح  اإذ  ال�شيف،  ف�شل  خ��الل 
درج������ات احل�������رارة ف��ي��ه��ا م���ا بني 
25-29 درجة مئوية. واإن كنتم 
من ع�شاق االأجواء االأكر برودة، 
تالل  على  اليوم  ق�شاء  فيمكنكم 

و�شقق  اإ���ش��ن��ت��اي،  وب���رج  اأملاتي”، 
وهنا،  اإ�شنتاي.  ومم�شى  اإ�شنتاي، 
ال�شلع  على  العثور  ل��ل��زوار  ميكن 
التجارية  العالمات  من  الفاخرة 
متجر  يوجد  كما  عاملًيا،  االأ�شهر 
و���ش��ي��ن��م��ا ومركز  م��ت��م��ي��ز  ب��ق��ال��ة 
وال��ع��دي��د من  ل��الأط��ف��ال  ترفيهي 

ملقاهي واملطاعم املتنوعة. 

ف���ف���ي مركز  املُ��������رتف.  ل��ل��ت�����ش��وق 
للزوار  مي��ك��ن  مول”  “اإ�شنتاي 
وا�شتك�شاف  االأوق���ات  اأروع  ق�شاء 
الفاخرة  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الم���ات 
االأف�������ش���ل م���ن ن���وع���ه���ا، ل��ي�����س يف 
كازاخ�شتان وحدها بل يف منطقة 
اآ���ش��ي��ا ال��و���ش��ط��ى ب���اأ����ش���ره���ا، مثل 
لوي�س فوتون، وبريبري، و�شتيال 

جبال زايلي�شكي اأالتاو، حيث تكون 
اأق��ل بعدة درجات.  احل���رارة ع��ادًة 
وب��ال��ق��رب م��ن اجل��ب��ال، على بعد 
املدينة،  م��رك��ز  م���ن  دق��ي��ق��ة   20
يوجد طيف من املطاعم واملقاهي 
الطبيعة  جتتمع  ح��ي��ث  ال��راق��ي��ة 
اخل����الب����ة واخل�����دم�����ة ال���رائ���ع���ة. 
ك��م��ا ت��ع��د اأمل��ات��ي ال��وج��ه��ة االأمثل 

ودوت�شي  وغ��وت�����ش��ي،  م��ك��ارت��ن��ي، 
اأفينيو  فيفث  و�شاك�س  غبانا،  اآند 
اإنه مكاٌن يجمع ما بني  وغريها. 
الت�شوق  وب��ي��ئ��ة  امل��م��ي��زة  االأج�����واء 
الت�شوق  م���رك���ز  وي���ع���د  ال��ع��امل��ي��ة، 
اجل��زء االأك��ر حيويًة من جممع 
الذي  االأه����داف،  متعدد  اإ�شنتاي 
ا فندق “ريتز كارلتون  ي�شم اأي�شً

ريتز »كارلتون اأملاتي« يقدم اأرقى اخلدمات ل�سمان عطالت ل تن�سى

»�أمل�تي«، ك�ز�خ�شت�ن وجهة �شي�حية مميزة جتمع م� بني جم�ل �لطبيعة وترف �ملدن

اأ�شاليبها يف املعامالت  اأيار بالنكو�س عن تعهداتها بتغيري  يف مطلع مايو 
الر�شوم  ت��رام��ب  رف��ع  ذل��ك احل��ني  ال��ع��امل. ومنذ  دول  بقية  م��ع  التجارية 
اجلمركية اإىل 25 باملئة على �شلع �شينية بقيمة 200 مليار دوالر وطلب 
 300 اأخ��رى بقيمة  �شلع  االإع��داد لفر�س ر�شوم على  التجاري  املمثل  من 
للواليات  تقريبا  ال�شني  ���ش��ادرات  كل  فعليا  يغطي  ما  وه��و  دوالر،  مليار 
املتحدة. وقال املكتب يف بيانه اإن الر�شوم املقرتحة على �شلع اأخرى بقيمة 
العادلة  غري  ال�شينية  التجارية  املمار�شات  على  “رد  دوالر  مليار   300

املتعلقة بنقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية واالبتكار«.
املحمولة  الهواتف  مثل  اال�شتهالكية  ال�شلع  على  ب�شدة  الر�شوم  و�شتوؤثر 
الفيديو  األ��ع��اب  ومن�شات  االأط��ف��ال  ول��ع��ب  املحمولة  الكمبيوتر  واأج��ه��زة 

واأجهزة التلفزيون واملالب�س واالأحذية.

•• وا�صنطن-رويرتز:

على  ا�شتماع  جل�شات  االثنني  ي��وم  االأمريكي  التجاري  املمثل  مكتب  يبداأ 
اأيام ل�شهادات من �شركات جتزئة وم�شنعني وقطاعات اأعمال  مدى �شبعة 
ر�شوم  دونالد ترامب فر�س  االأمريكي  الرئي�س  يتعلق بخطة  اأخ��رى فيما 

جمركية على �شلع �شينية اأخرى بقيمة 300 مليار دوالر.
اأن جل�شات اال�شتماع �شت�شتمر حتى اخلام�س والع�شرين  وذكر بيان املكتب 
ل��ن يتمكن  ت��رام��ب  اأن  الزمني  ه��ذا اجل���دول  م��ن يونيو ح��زي��ران. ويعني 
من فر�س ر�شوم جديدة اإال بعد الثاين من يوليو متوز مع نهاية الفرتة 

املحددة لتقدمي تعقيبات للتفنيد خالل �شبعة اأيام.
وتدهورت العالقات بني الواليات املتحدة وال�شني منذ اتهام ترامب بكني 

للمرة ال�ساد�سة على التوايل

»غرفة �ل�ش�رقة« تختتم م�ش�ركته� مبوؤمتر »�لحت�د �لدويل لغرف �لتج�رة« ب�لرب�زيل
• مرمي �سيف ال�سام�سي: يعد املوؤمتر جتمعا عامليا مميزا وفر�سة قيمة لتبادل الأفكار واملمار�سات املتميزة

• فاطمة خليفة املقرب: الرتويج لأن�سطة الغرفة ال�ستثمارية والتعريف بالت�سهيالت امل�سجعة التي متنحها الغرفة
�لإم�ر�ت ت�ش�رك يف �ملنتدى 

�لقت�ش�دي �لدويل لالأمريكيتني 
•• اأبوظبي-وام:

الدويل  االقت�شادي  املنتدى  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  �شاركت 
الذي عقد خالل الفرتة ما  لالأمريكيتني بدورته اخلام�شة والع�شرين و 
�شعار:  بونافنتور مبونرتيال حتت  بفندق  اجل��اري  يونيو   13 و   10 بني 
“تبني التغيري«. تراأ�س وفد الدولة يف املنتدى معايل �شهيل بن حممد فرج 
فار�س املزروعي وزير الطاقة وال�شناعة الذي �شارك يف جل�شة حوارية عن 
مو�شوع تاأثري “اجلغرافيا ال�شيا�شية يف حتوالت الطاقة “ وذلك يف القاعة 
 60 اأكر من  اآالف مندوب من  اأربعة  للموؤمتر بح�شور حوايل  الرئي�شة 
دولة. و قال معاليه اإن دولة االإمارات توفر اإمكانات كبرية اأمام امل�شتثمرين 
مو�شحا اأنه �شيتم توجيه غالبية اال�شتثمارات اجلديدة يف جمال الطاقة 
اخلا�س  للقطاع  مطروح  اأغلبها  و  دوالر  مليار   160 قيمتها  تبلغ  التي 
لتحقيق ا�شرتاتيجية الدولة للطاقة لعام 2050 االأمر الذي مييز دولة 

االإمارات فيما تقدمه من فر�س ا�شتثمارية و�شراكة نوعية للعامل اأجمع .
للوظائف  اأ���ش��ا���س  وم��ط��ور  رئ��ي�����س  االإم�����ارات م�شتثمر  دول���ة  اأن  اأ���ش��اف  و 
اأهمية  ال��دول��ة  اإدراك  اإىل  منوها   .. العامل  وح��ول  كندا  يف  والتكنولوجيا 
ال�شراكات وخلق فر�س م�شرتكة لي�س فقط بالن�شبة لل�شركات الكربى بل 

ا لرواد االأعمال وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة على حد �شواء. اأي�شً
الريادة  وم�شتوى  ال��دول��ة  حققتها  التي  االإجن����ازات  اأه��م  معاليه  ت��ن��اول  و 
املتجددة  الطاقة  حلول  مبجال  يتعلق  فيما  اإليها  و�شلت  التي  التناف�شية 
.. منوها اإىل اأن االإمارات تتمتع باخلربات املتقدمة والدراية الفنية التي 
امل�شاريع  جانب  اإىل  م�شدر”  “�شركة  م�شاريع  اأح��دث  اإب��رازه��ا  يف  جنحت 

باململكة العربية ال�شعودية وعرب اأوروبا واالأمريكيتني.
و قد اأبدى عدد كبري من امل�شوؤولني رفيعي امل�شتوى من خمتلف القطاعات 
احلكومية واخلا�شة حول العامل رغبتهم الكبرية مبعرفة املزيد عن الدور 
الريادي الذي تلعبه دولة االإمارات العربية املتحدة فيما يتعلق مب�شتقبل 
االإمارات للطاقة  ا�شرتاتيجية دولة  النظيفة وامل�شتدامة لتحقيق  الطاقة 

لعام 2050.

ناق�س من  املوؤمتر  اأن  اإىل  واأ�شارت 
وور�شه  وجل�شاته  فعالياته  خ��الل 
ومنها  ال�شاعة  موا�شيع  املختلفة 
غرف  ودور  ال���ذك���ي���ة  امل�����دن  ب���ن���اء 
التجارة يف الو�شول الأ�شواق عادلة 
امل��ت��ن��ام��ي لرواد  و���ش��ف��اف��ة وال�����دور 
االأعمال يف االبتكار وقيادة التحول 
واأهداف التنمية امل�شتدامة والتغري 
املناخي اإ�شافة اإىل التعليم املتجدد 
القت�شاد  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وامل�����ه�����ارات 

امل�شتقبل.
روؤى  وف��ق  امل��وؤمت��ر  ا�شتعر�س  كما 
ت�شوية  اآل����ي����ات  ت���ط���وي���ر  ح���دي���ث���ة 
وتقنية  ال����ت����ج����اري����ة  امل�����ن�����ازع�����ات 

ال�شوء  وت�����ش��ل��ي��ط  ت�����ش��ني  ال��ب��ل��وك 
التجارة  غ�����رف  م�����ب�����ادرات  ع���ل���ى 
ال�شغر  املتناهية  امل�����ش��اري��ع  ل��دع��م 
وال�����������ش�����غ�����رية وامل�����ت�����و������ش�����ط�����ة يف 
ودفرت  عمالئهم  م��ع  تعامالتهم 
االإدخال املوؤقت للب�شائع والتجارة 
االإلكرتونية ودور غرف التجارة يف 
حتفيز ا�شتثمار القطاع اخلا�س يف 
م�شاريع البنية التحتية وم�شتقبل 
م�شتندات التجارة و�شهادات املن�شاأ 
والتحول الرقمي وت�شهيل التجارة 
وامل�����ش��اري��ع ال��ن��ا���ش��ئ��ة وغ��ريه��ا من 
االقت�شاد  ت��دع��م  ال��ت��ي  امل��وا���ش��ي��ع 

العاملي وتناف�شيته.

ريت�شارد  ال��وط��ن��ي��ة  ك��ي��ن��ي��ا  غ��رف��ة 
اللقاءات  تلك  اأن  واأك���دت  جناتيا. 
التوا�شل  اإىل  جمملها  يف  ���ش��ع��ت 
وب���ن���اء ال��ع��الق��ات واالإط������الع على 
اأف�����ش��ل امل���م���ار����ش���ات، اإ����ش���اف���ة اإىل 
ال��رتوي��ج الإم����ارة ال�����ش��ارق��ة ب�شكل 
اال�شتثمارية  الغرفة  واأن�شطة  عام 
امل�شجعة  بالت�شهيالت  والتعريف 
لرجال  ال���غ���رف���ة  مت��ن��ح��ه��ا  ال���ت���ي 
االأجانب  وامل�شتثمرين  االأع���م���ال 
من خمتلف دول العامل، مبا ير�شخ 
م���وق���ع ال�����ش��ارق��ة ك��م��رك��ز جت���اري 
م�شتوى  على  ح��ي��وي  وا�شتثماري 

املنطقة والعامل.

•• ريو دي جانريو- ال�صارقة-الفجر:

و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
فعاليات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ال�����ش��ارق��ة 
لالحتاد  ع�شر  احل����ادي  “املوؤمتر 
الذي  التجارة”  ل��غ��رف  ال�����دويل 
ا�شت�شافته مدينة ريو دي جانريو 
بالربازيل خالل الفرتة 14-12 
 1،200 مب�شاركة  اجل��اري  يونيو 
100 دولة  اأكر من  م�شاركاً من 
�شعار”خلق  حت���ت  ال���ع���امل،  ح����ول 

م�شتقبل م�شرتك«.
و������ش�����م وف�������د غ�����رف�����ة ال�������ش���ارق���ة 
امل�������ش���ارك، ك����اًل م���ن م����رمي �شيف 
العام  امل���دي���ر  ال�����ش��ام�����ش��ي م�����ش��اع��د 
ال����دع����م، وعبد  ل���ق���ط���اع خ����دم����ات 
املدير  م�����ش��اع��د  ���ش��ط��اف  ال���ع���زي���ز 
االأع�شاء،  خ��دم��ات  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام 
وفاطمة خليفة املقرب مدير اإدارة 
العالقات الدولية بالغرفة، و عمر 
االقت�شادي  امل�شت�شار  �شالح  علي 
تنفيذي  اليحيى  و�شارة  بالغرفة، 
ال���ت���ع���اون ال�����دويل وع��ل��ي اجل����اري 

تنفيذي معار�س دولية.
اإقبااًل  و�شهد جناح غرفة ال�شارقة 
امل����وؤمت����ر  زوار  ق���ب���ل  م����ن  ك����ب����ريا 
وامل�����ش��ارك��ني ال���ذي���ن اط��ل��ع��وا على 
واملبادرات  والت�شهيالت  اخلدمات 
ملجتمع  ال���غ���رف���ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
اال�شتثمارية  وال��ف��ر���س  االأع���م���ال 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل���ت���وف���رة 
االقت�شادية يف ال�شارقة، اإىل جانب 
احل�شارية  ل��ل��ج��وان��ب  ال����رتوي����ج 

مم���ار����ش���ات ال����غ����رف، م��ن��وه��ة اإىل 
علي  ال��غ��رف��ة  وف��د  ع�شو  م�شاركة 
دولية  م��ع��ار���س  تنفيذي  اجل����اري 
“البلوك  ناق�شت  عمل  جل�شة  يف 
بني  ع��ر���ش��ا  ق���دم  ال����ذي  ت�شني”، 
ف��ي��ه ج��ه��ود دول���ة االإم�����ارات اجتاه 
ت��ك��ري�����س ه�����ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
جانب  اإىل  االأع��م��ال،  بيئة  ت�شهيل 
التي  امل�شاعي  ال�شوء على  ت�شليط 
تبنى  نحو  ال�شارقة  غرفة  تبذلها 
خلدمة  م�شتقبال  امل��ف��ه��م��وم  ه���ذا 

قطاع االأعمال.

الرتويج لإمارة ال�سارقة
من جهتها اأو�شحت فاطمة خليفة 
العالقات  اإدارة  م���دي���ر  امل����ق����رب 
الغرفة  وف��د  اأن  بالغرفة  الدولية 
عدد  مع  اللقاءات  من  جملة  عقد 
امل�شاركة،  ال���دول���ي���ة  ال���وف���ود  م���ن 
وروؤ������ش�����اء وم����دي����ري ال���ع���دي���د من 
واملنظمات  واالحت��������ادات  ال���غ���رف 
الدولية، ومن بني اللقاءات حاكم 
وال�شن  ج���ان���ريو  دي  ري����و  والي�����ة 
مار�شيلو  املدينة  وعمدة  وتيتزن، 
بوعميم  حمد  و���ش��ع��ادة  كريفيال، 
لغرف  ال���ع���امل���ي  االحت�������اد  رئ���ي�������س 
ال��ت��ج��ارة م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جتارة 
و���ش��ن��اع��ة دب����ي، واإب���راه���ي���م �شامل 
االإمارات  دولة  عام  قن�شل  العلوي 
يف �شاو باولو، وجورج بينريو رئي�س 
التجارية  الغرف وال�شركات  احتاد 
الربازيلية، ورئي�س الغرفة العربية 
ورئي�س  ح��ن��ون،  روب��ن��ز  الربازيلية 

والرتاثية  وال�شياحية  والثقافية 
والتعليمية لالإمارة.

فر�سة قيمة لتبادل الأفكار 
ال�شام�شي  ���ش��ي��ف  م����رمي  وق���ال���ت 
لقطاع  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  م�������ش���اع���د 
غرف  موؤمتر  اإن  ال��دع��م:  خدمات 
ينظمه  ال�����ذي  ال���ع���امل���ي  ال���ت���ج���ارة 
يعد  العاملية  التجارة  غ��رف  احت��اد 
رجال  ي�شم  مم��ي��زا  ع��امل��ي��ا  جتمعا 
قيمة  وفر�شة  الدوليني  االأع��م��ال 
لتبادل االأفكار واملمار�شات املتميزة 
واالبتكارات لتعزيز جهود التوا�شل 
بني غرف التجارة واال�شتفادة من 
خرباتها ل�شالح االأعمال والتجارة 
امل�شتقبلية، اإ�شافة اإىل كونه فر�شة 
العالقات  تطوير  الإمكانية  هامة 
اأوا�شر  توطيد  بهدف  الغرف  بني 
وت���ع���زي���ز فر�س  ب��ي��ن��ه��ا  ال���ت���ع���اون 

اال�شتثمار بني خمتلف الدول.
غرفة  م�������ش���ارك���ة  اأن  اإىل  الف���ت���ة 
امل�����وؤمت�����ر هي  ال�������ش���ارق���ة يف ه�����ذا 
ال������ت������وايل، كما  ال�������ش���اد����ش���ة ع���ل���ى 
مع  �شراكتها  ت��ع��زز  اأن  ا�شتطاعت 
للغرف من خالل  العاملي  االحت��اد 
رع��اي��ت��ه��ا ال��ذه��ب��ي��ة ل��ه��ذا احلدث 
الوحيد  املوؤمتر  يعد  ال��ذي  العاملي 

لروؤ�شاء غرف التجارة.
ال�شارقة  غ��رف��ة  وف���د  اأن  واأك�����دت 
املوؤمتر  ج��ل�����ش��ات  ك��اف��ة  يف  ����ش���ارك 
الر�شمية واملتخ�ش�شة يف موا�شيع 
االأع������م������ال حيث  ق����ط����اع  ت���خ�������س 
اأف�شل  ت�شنى للوفد االط��الع على 

رحلة طر�ن �خلليج �لفتت�حية حتط يف ملق�
•• املنامة-الفجر: 

 – ال��ب��ح��ري��ن  ال��وط��ن��ي��ة ململكة  – ال��ن��اق��ل��ة  احتفلت ط���ريان اخل��ل��ي��ج 
باإطالق رحلتها االأوىل لوجهتها ال�شيفية املو�شمية ملقا كو�شتا ديل 
االفتتاحية الرحلة  ا�شتقبلت  وقد  اأ�شبانيا.  جنوب  يف  الواقعة  �شول 
�شول،  دي���ل  ك��و���ش��ت��ا  ملقا  م��ط��ار  يف  امل��ي��اه  ر����س  بتقليد    GF021
العديد  ح�شرها  امل��ط��ار  يف  احتفالية  فعالية  تنظيم  اإىل  باالإ�شافة 
من ال�شخ�شيات البارزة، واأع�شاء هيئة ال�شياحة يف كو�شتا ديل �شول، 
وعدد من ممثلي و�شائل االإعالم املحلية وممثلي �شناعة ال�شفر، اإىل 

جانب عدد من م�شوؤويل املطار.
وكانت الهدايا التذكارية للرحلة االأوىل للناقلة من مملكة البحرين 
اإ�شبانيا قد وزعت على م�شافري الرحلة قبيل مغادرتهم  اإىل مملكة 
املو�شمية  ال��رح��الت  ه��ذه  ت�شغيل  و�شيتم  ال����دويل.  البحرين  مل��ط��ار 
 787-9 الرائدة من طراز بوينغ  با�شتخدام طائرة طريان اخلليج 

26 مقعًدا يف درجة ال�شقر الذهبي، و256  درميالير التي ت�شم 
التقنيات  ب��اأح��دث  جميعها  املجهزة  ال�شياحية؛  ال��درج��ة  يف  مقعًدا 
االأف��الم وتزخر  اأ�شخم  التي ت�شم  الرتفيه اجلوي  واأنظمة  املريحة 
ال�شيد  اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�س  وعّقب  املحتوى.  بتنوع 
كري�شمري كوت�شكو بقوله “اإنه حلدث رائع بالن�شبة لنا اأن نطري اإىل 
اإ�شبانيا للمرة االأوىل؛ وخا�شة اإىل ملقا التي حتظى ب�شعبية كبرية 
لكونها منتجع �شيفي للعديد من م�شافرينا. من اليوم وحتى منت�شف 
اأ�شبوعيتني اإىل ملقا ونوفر هذه الفر�شة  �شبتمرب، �شن�شرّي رحلتني 
واأحدث  ال��درمي��الي��ر  ط��ائ��رات��ن��ا  اأح���دث  لتجربة  للجميع  ال��رائ��ع��ة 
وجهات عطالتنا املميزة.« ميكن حجز الرحالت عرب االإنرتنت على 
املوقع االإلكرتوين للناقلة gulfair.com ، اأو من خالل االت�شال 
مبركز االت�شال الدويل التابع للناقلة الذي يعمل على مدار ال�شاعة 
اأو من خالل اأي من مكاتب  على الرقم 17373737 “+973”، 

مبيعات طريان اخلليج ووكاالت ال�شفر املعتمدة.

عودة �إمد�د�ت �لغ�ز �إىل ليفكو �لليبية
•• بنغازي-رويرتز:

اأكدت املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط الليبية يف بيان عودة اإمدادات الغاز الطبيعي 
اإىل ال�شركة الليبية الرويجية لالأ�شمدة )اليفكو( وتوقعت ا�شتئناف العمل 

يف م�شنع ال�شركة قريبا.
الغاز  اإم����دادات  تعليق  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  اعلنت يف  ق��د  املوؤ�ش�شة  وك��ان��ت 

لاليفكو قائلة اإن ال�شركة مدينة لها.
امل�شاهمون يف �شركة اليفكو على عدد من االإجراءات  “اتفق  البيان  وتابع 
التي من �شاأنها اأن ت�شمن ا�شتمرارية العمليات وحماية وظائف العاملني 
بها مبا يف ذلك ا�شتئناف اإمدادات الغاز، و�شتتوىل املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط 

ت�شويق منتجات االأمونيا واليوريا«.
كانت �شركة اليفكو قد تاأ�ش�شت عام 2009 كم�شروع م�شرتك متتلك فيه 
الوطنية  املوؤ�ش�شة  باملئة فيما متلك كل من   50 ي��ارا ح�شة قدرها  �شركة 

للنفط واملوؤ�ش�شة الليبية لال�شتثمار ح�شة تبلغ 25 باملئة.
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الفجر الريا�ضي

من  االإف���ادة  الياباين  املنتخب  ق��رر 
 ،2019 اأمريكا  كوبا  يف  م�شاركته 
اأمريكا  خ����ارج  م��ن  �شيفني  ك��اأح��د 
ب���ن���اء فريق  اأج������ل  اجل���ن���وب���ي���ة م����ن 
2020، معوال يف  الأوملبياد طوكيو 
احلار�س  خ��ربة  على  العملية  ه��ذه 

اإيجي كاوا�شيما.
يخو�س كاوا�شيما البطولة القارية 
التي ت�شكل امل�شاركة الثانية لبالده 
ع���ام  )االأوىل  اأم�����ريك�����ا  ك����وب����ا  يف 
ال�شاد�شة  عمر  يف  وه��و   ،)1999
والثالثني �شمن ت�شكيلة ال يتجاوز 

معدل اأعمارها ال�22 عاما.
يف ال����واق����ع، ع��ن��دم��ا اأع���ل���ن امل����درب 
ال�23  ت�شكيلة  موريا�شو  هاجيمي 
العبا لكوبا اأمريكا 2019 املقامة 
ال�������ش���اب���ع من  ال�����ربازي�����ل ح���ت���ى  يف 
�شوى  ت��ت�����ش��م��ن  مل  مت���وز/ي���ول���ي���و، 
���ش��ت��ة الع���ب���ني ���ش��ب��ق ل���ه���م ال���دف���اع 
االأزرق”،  “ال�شاموراي  األ���وان  ع��ن 
بينهم حار�س �شرتا�شبورغ الفرن�شي 
ومهاجم  م��ب��اراة(   88( كاوا�شيما 
�شينجي  االإن��ك��ل��ي��زي  �شيتي  لي�شرت 
اأوكازاكي )33 عاما و116 مباراة 

دولية(.
وبلغة االأرق��ام، اإن جمموع املباريات 
كاوا�شيما  خ��ا���ش��ه��ا  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 

اأربعة  ب���ح���وايل  اأك�����ر  واأوك�����ازاك�����ي 
اأ����ش���ع���اف م����ن جم���م���وع امل���ب���اري���ات 
جميع  خ���ا����ش���ه���ا  ال����ت����ي  ال����دول����ي����ة 
يف  االآخ������ري������ن  ال�21  ال����الع����ب����ني 

الت�شكيلة.
بلقب  امل��ت��وج  احل��ار���س  ي�شتخف  وال 
على   2011 ع������ام  اآ�����ش����ي����ا  ك�����اأ������س 
اأن  وحتى  امل�شاركة،  بهذه  االإط���الق 
القارية حيث  مل يلعب يف البطولة 
 19( اأو�شاكو  لك�شيوكي  االأف�شلية 
 22( كوجيمي  وريو�شوكي   ) عاما 

عاما(.
وكالة  م��ع��ه  اأج���رت���ه���ا  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
الياباين  املنتخب  مقر  يف  ف��ران�����س 
عن  كاوا�شيما  ك�شف  باولو،  �شاو  يف 
املهمة امللقاة على عاتقه يف امل�شاركة 
اأن  “اأحاول  ب��ال��ق��ول  ال��ربازي��ل��ي��ة، 
اأحت�����دث م��ع��ه��م ع���ن خ���ربت���ي، ومن 
املهم جدا للكرة اليابانية اأن يح�شل 
املزيد  على  ال�شبان  امل��رم��ى  ح��را���س 

من اخلربة«.
وتطرق عن توقعاته بالن�شبة لكوبا 
واإمكانية م�شاركته   2019 اأمريكا 
اىل جانب زمالئه ال�شبان، مو�شحا 
هو  وم����ا  ���ش��ي��ح�����ش��ل  م���ا  “�شرى 
القرار الذي �شيتخذه املدرب، لكني 

�شاأحاول اأن اأ�شاهم يف الفريق«.

و���ش��ي��ك��ون ال���رتك���ي���ز االأ����ش���ا����ش���ي يف 
عملية حت�شري الفريق للم�شاركة يف 
اأوملبياد طوكيو 2020 على العبني 
تاكيفو�شا  ال����واع����د  امل����راه����ق  م��ث��ل 
اليابان”،  ب�”مي�شي  املعروف  كوبو، 
االإ�شباين  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ب��ن��ج��م  ت��ي��م��ن��ا 
ليونيل  االأرجنتيني  املنتخب  وقائد 

مي�شي.
وق��ب��ل اأي����ام م���ع���دودة ع��ل��ى انطالق 
م�شوار بالده يف كوبا اأمريكا، وبعد 

ت�شجيله  على  فقط  اأ���ش��ب��وع  ق��راب��ة 
ملنتخب  االأول  ال��ف��ري��ق  م��ع  ب��داي��ت��ه 
مباراة  يف  االأزرق”  “ال�شاموراي 
)-2�شفر(،  ال�شلفادور  �شد  ودي���ة 
اتخذ كوبو )18 عاما( قرارا هاما 
باالن�شمام  ال��ك��روي  مل�شتقبله  ج��دا 
م�����دري�����د  ري�����������ال  ال�����ع�����م�����الق  اىل 
االإ�شباين للعب مع الفريق الرديف 
اأف  طوكيو  من  قادما  “كا�شتيا”، 
�شي بعد اأن مر باكادميية بر�شلونة 

عام  ب��الده  اىل  العودة  قبل  لل�شباب 
العقوبات التي فر�شها  اثر   2015
االحتاد الدويل “فيفا” على النادي 
الكاتالوين ملخالفته قوانني التوقيع 

ر. مع العبني ُق�شّ
ويف ظ��ل غ��ي��اب اخل����ربة ع��ن��د كوبو 
اليابانية  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة  يف  وزم���الئ���ه 
اأم����ريك����ا، يلعب  ك��وب��ا  امل�����ش��ارك��ة يف 
الأن  ل��ل��غ��اي��ة  ه��ام��ا  دورا  ك��اوا���ش��ي��م��ا 
حتتاج اىل  ال�شابة  املجموعة  “هذه 

اخل������ربة، ب��ال��ت��ايل اأن�����ا واأوك����ازاك����ي 
ن��ح��اول اأن ن��ق��دم ه���ذه اخل���ربة اىل 
املجموعة، الأن هذه البطولة �شعبة 

جدا«.
اأوروبا  يف  اأم�شاها  التي  وب��االأع��وام 
 2010 ع�����ام  ف��ي��ه��ا  ح����ل  اأن  م���ن���ذ 
للدفاع عن األوان ليري�س و�شتاندار 
يونايتد  ودن���دي  البلجيكيني  ل��ي��اج 
و�شرتا�شبورغ  وم��ت��ز  اال���ش��ك��ت��ل��ن��دي 
الفرن�شيني، اأو مع املنتخب الوطني 

���ش��ارك معه يف ث��الث كوؤو�س  ال��ذي 
اآ�شيا  ك��اأ���س  بلقب  م��ع��ه  وت���وج  ع���امل 
الن�شخة االأخرية  وو�شيف   2011
هذا العام، ميلك كاوا�شيما بالتاأكيد 
اخل����ربة ال��ت��ي ت��خ��ول��ه امل�����ش��اع��دة يف 

بناء منتخب امل�شتقبل.
و�شيحاول احلار�س ال�شابق لناغويا 
غرامبو�س ايت وكوا�شاكي فرونتال 
حتقيق  على  اأوال  ب��الده  ي�شاعد  اأن 
م�شاركتها  م����ن  اأف�������ش���ل  ن��ت��ي��ج��ة 
ال�شابقة يف كوبا اأمريكا عام 1999 
حني خرجت من الدور االأول بتعادل 

وهزميتني.
وبالن�شبة الأهداف كاوا�شيما اليابان 
“�شنحاول  احل��ال��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
بالطبع الفوز باللقب، لكننا ن�شارك 
بفريق �شاب والهدف االأول بالن�شبة 
لنا �شيكون ك�شب املزيد من اخلربة 
“لكننا  م�شددا  ال�شبان”،  لالعبني 
الياباين  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  من��ث��ل 
و���ش��ن��ق��دم ك���ل م���ا ل��دي��ن��ا م���ن اأج���ل 

حماولة التاأهل عن املجموعة«.
ولن تكون مهمة اليابان �شهلة على 
اإذ  الثالثة،  االإط��الق يف جمموعتها 
الن�شختني  بطلة  ت�شيلي  �شتناف�س 
�شاحبة  واالأوروغ������واي  املا�شيتني، 
ال���رق���م ال��ق��ي��ا���ش��ي ب���ع���دد االأل���ق���اب 

بطاقتي  ع��ل��ى  واالإك�������وادور   ،)15(
لكنها  ال��ن��ه��ائ��ي،  رب����ع  اىل  ال���ت���اأه���ل 
تكون  وه��ي  اإ���ش��اف��ي��ة  فر�شة  متلك 
املركز  يف  م��ن��ت��خ��ب��ني  اأف�������ش���ل  ب���ني 

الثالث من اأ�شل ثالثة.
املهمة،  ب�����ش��ع��وب��ة  ك��اوا���ش��ي��م��ا  واأق����ر 
معتربا “اأنهم اأكر خربة منا كفرق 
البطولة  ه���ذه  ت�����ش��ارك يف  وك����دول 
العمل  علينا  ب��اأن��ه  اأعتقد  الكبرية. 
ب��ج��ه��د ك��ب��ري. ه���ذا )االف���ت���ق���اد اىل 
االأك��رب لنا  املعاناة  اخل��ربة( �شيكون 

ولالعبني ال�شبان«.
ومنذ اأن وجهت دع��وات امل�شاركة يف 
خارج  م��ن  ملنتخبات  البطولة  ه��ذه 
منتخبات   10( اجلنوبية  اأم��ريك��ا 
يف  �شيف  اأي  ينجح  مل  االآن(،  حتى 
و�شلت  املك�شيك  لكن  اللقب  اح��راز 
 1993 عامي  مرتني  النهائي  اىل 
ثالثة ثالث مرات  و2001 وحلت 

اأعوام 1997 و1999 و2007.
ف��ه��ل ���ش��ي��ك��ون ب��اإم��ك��ان ال��ي��اب��ان اأن 
تكون اأول منتخب من خارج اأمريكا 
اللقب؟.  اجن����از  ي��ح��ق��ق  اجل��ن��وب��ي��ة 
ال�شوؤال  ه��ذه  على  كاوا�شيما  ج��واب 
اأع��ل��م ب��ه��ذا ال�����ش��اأن، لكننا  ك���ان “ال 
لدينا  ما  اأف�شل  نقدم  اأن  �شنحاول 

وبعدها �شرى ما �شيح�شل«.

منتخب  ت���اي���ل���ور  ج������ودي  م��ن��ح��ت 
ان��ك��ل��رتا ب��ط��اق��ة ال��ت��اأه��ل اىل ثمن 
الفوز  ه���دف  بت�شجيلها  ال��ن��ه��ائ��ي 
ال���وح���ي���د يف م���رم���ى االأرج���ن���ت���ني 
ال���ث���ان���ي���ة من  يف خ����ت����ام اجل����ول����ة 
الرابعة  امل���ج���م���وع���ة  م���ن���اف�������ش���ات 
ال��ع��امل يف ك��رة القدم  �شمن ك��اأ���س 
فرن�شا،  يف  حاليا  املقامة  لل�شيدات 
جامايكا  اإيطاليا  اأكت�شحت  فيما 
املجموعة  يف  ب��ي�����ش��اء  ب��خ��م��ا���ش��ي��ة 
التاأهل  ب��ط��اق��ة  وح�شمت  ال��ث��ال��ث��ة 

بدورها.
و�شجلت تايلور الهدف يف الدقيقة 

.)61(
وكانت اليابان تغلبت يف وقت �شابق 
�شمن   1-2 ا�شكتلندا  على  ال��ي��وم 

املجموعة الثالثة.
ال���ت���ي حققت  ان���ك���ل���رتا  وت��ت�����ش��در 
ترتيب  التويل  على  الثاين  فوزها 
6 نقاط مقابل  املجموعة بر�شيد 
عام  ب��ط��ل��ة  و���ش��ي��ف��ة  ل��ل��ي��اب��ان،   4
2015، ونقطة واحدة لالرجنتني 

وال �شيء ال�شكتلندا.
منتخب  راب�������ع  اأن����ك����ل����رتا  وب����ات����ت 
بعد  ال���ن���ه���ائ���ي  ث���م���ن  اىل  ي���ت���اأه���ل 
واأملانيا  االأوىل(  )املجموعة  فرن�شا 

)الثانية( واإيطاليا )الثالثة(.
ورغم �شيطرة �شبه تامة للمنتخب 
 27 ال���  الدقائق  خلت  االإنكليزي، 
االأوىل من اأي فر�شة من اجلانبني 
حتى تلقت بيث ميد كرة طويلة يف 
اجلهة الي�شرى اأعادتها خلفية اىل 
األيك�س غرينوود فتعر�شت للعرقلة 
من قبل روث برافو لتحت�شب ركلة 
جزاء نفذتها نيكيتا باري�س وتاألقت 
كوريا  فانينا  االأرجنتينة  احلار�شة 
الت�شدي لها، ثم ف�شلت جودي  يف 
ال�شباك  اىل  اع���ادت���ه���ا  يف  ت��اي��ل��ور 

.)28(
كرة  بقدمها  ك��وري��ا  فانينا  وردت 
متجهة اىل مرماها من قدم ميد 

.)42(
ف��ات��ت على  ال���ث���اين،  ال�����ش��وط  ويف 
فر�شة  اأول  ن��ي��ف��ي��ل  ف��ي��ل  الع���ب���ات 

ومتابعة  ح���رة  رك��ل��ة  م��ن  حقيقية 
م����ن ب����اري���������س جن���ح���ت احل���ار����ش���ة 
مفعولها  اإب��ط��ال  يف  االأرجنتينية 
�شريعة  ه���ج���م���ة  وم������ن   ،)51(
مليد  الي�شرى  اجل��ه��ة  يف  ومت��ري��رة 
املرمى  اأم������ام  ع��ر���ش��ي��ة  اأر���ش��ل��ت��ه��ا 
يف  بقدمها  تايلور  ج��ودي  ودفعتها 

املرمى اخلايل هدفا اأول )61(.
على  �شكوت  جيل  راأ�شية  و�شقطت 
�شطح ال�شبكة االأرجنتينية )72(، 
الروكيت  ماريان  البديلة  و�شددت 
مرمى  على  لالرجنتني  ك��رة  اأول 
كاريل  احلار�شة  ي��دي  بني  انكلرتا 

تلفورد )76(،
التي  ال���ي���اب���ان  اأن��ع�����ش��ت  ري����ن،  ويف 
�شلبا  االأوىل  مباراتها  يف  تعادلت 
ب���ف���وزه���ا على  م����ع االأرج�����ن�����ت�����ني، 
اإيوابوت�شي  ملانا  بهدفني  ا�شكتلندا 
 37( ���ش��وغ��ا���ش��اوا  وي��وي��ك��ا   )23(
من ركلة جزاء( مقابل هدف لالنا 

كليالند )88(.
و�شيف  الياباين،  املنتخب  و�شغط 

بطل الن�شخة ال�شابقة عام 2015 
يف ك���ن���دا )خ�����ش��ر اأم������ام ال���والي���ات 
البداية،  م��ن��ذ   ،)5-2 امل���ت���ح���دة 
و���ش��ن��ح��ت ل����ه ف���ر����ش���ة وح����ي����دة يف 
ال���دق���ي���ق���ة ال�������ش���اب���ع���ة ع����رب اإمي����ي 
ناكاجيما قبل اأن تفتتح اإيوابوت�شي 
الت�شجيل بتمريرة من جون اإيندو 

.)23(
امل�شتمر  الياباين  ال�شغط  وا�شفر 
ع����ن رك���ل���ة ج������زاء اح��ت�����ش��ب��ت بعد 
�شد  كور�شي  را�شيل  ارتكبته  خطاأ 
اإ�شافة  يف  جنحت  التي  �شوغا�شاوا 

الهدف الثاين.
تقل�س  ك���وث���ربت  اإي����ري����ن  وك������ادت 
الوحيدة  ال��ف��ر���ش��ة  م���ن  ال����ف����ارق 
ال�������ش���وط  ه�������ذا  ال����ش���ك���ت���ل���ن���دا يف 
املنطقة  خ��ارج  من  قوية  بت�شديدة 
 ،)42( املرمى  عن  قليال  ارتفعت 
قبل اأن ترد ري�شا �شيميزو بفر�شة 
االأوىل  الدقيقة  يف  لليابان  راب��ع��ة 

من الوقت بدل ال�شائع.
اإداء  حت�شن  ال��ث��اين،  ال�����ش��وط  ويف 

�شنحت  ال���ل���وات���ي  اال���ش��ك��ت��ل��ن��دي��ات 
لهن ثالث فر�س عرب ليزا اإيفانز 
 )76( ب���ي���ت���ي  وج���ن���ي���ف���ر   )66(
القائم  اأ����ش���اب���ت  ال��ت��ي  وك���وث���ربت 
االأمي��ن )78( قبل اأن تتمكن النا 
كليالند من ت�شجيل هدف تقلي�س 
الفارق بت�شديدة ي�شارية من خارج 

املنطقة )88(.
عدد  لليابانيات  �شنح  امل��ق��اب��ل،  يف 
ت�شتغل  مل  ال��ف��ر���س  م���ن  مم���اث���ل 
بال�شكل االأمثل فبقيت غلتهم دون 

زيادة.
بطاقتي  اح��دى  اإيطاليا  و�شمنت 
ال��ن��ه��ائ��ي عن  ث��م��ن  ال���ت���اأه���ل اىل 
امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��دم��ا حققت 
باكت�شاح  ت���وال���ي���ا  ال���ث���اين  ف���وزه���ا 

جامايكا -5�شفر.
و�شجلت كري�شتيانا جرييلي )12 
من ركلة جزاء و25 و46( واأورورا 

غايل )71 و81( االأهداف.
اجلولة  يف  تغلبت  اإيطاليا  وك��ان��ت 
االأوىل على ا�شرتاليا )2-1( التي 

عو�شت يف اجلولة الثانية وحولت 
الربازيل  اأم���ام  اخلمي�س  تخلفها 

بهدفني نظيفني اىل فوز 2-3.
وتت�شدر اإيطاليا ترتيب املجموعة 
نقاط   3 نقاط، مقابل   6 بر�شيد 
وا�شرتاليا،  ال����ربازي����ل  م���ن  ل��ك��ل 
�شقطت  ال��ت��ي  جلامايكا  ���ش��يء  وال 
�شيدات  اأم�����ام  االأوىل  اجل���ول���ة  يف 

الربازيل بثالثية بي�شاء.
من  الت�شجيل  اإيطاليا  وافتتحت 
رك��ل��ة ج����زاء اح��ت�����ش��ب��ت ب��ع��د خطاأ 
ارتكبته األي�شون �شوابي �شد بربارة 

املباراة  ه���ديف  �شاحبة  بونان�شيا، 
امل�شاعدة  تقنية  وثبتتها  االأوىل، 
نفذتها  ثم  اآر”،  اإيه  “يف  بالفيديو 
كري�شتيانا جرييلي بنجاح )12(.

�شيطرة  اإيطاليا  �شيدات  وفر�شت 
االأول،  ال�شوط  كامل  على  مطلقة 
لنف�س  ث��ان  بهدف  التقدم  وع���ززن 
ال�شباك  ت��اب��ع��ت يف  ال��ت��ي  ال��الع��ب��ة 
اجلامايكية كرة و�شلتها من ركنية 

نفذتها مانةيال جوليانو )25(.
ال�شوط  يف  االأوىل  الهجمة  وم��ن 
ثالثيتها  جرييلي  اأكملت  الثاين، 

جوليانو  لعر�شية  راأ�شية  مبتابعة 
.)46(

�شت  ب��ع��د  غ���ايل،  اأورورا  واأ���ش��اف��ت 
دقائق من نزولها بديلة لفالنتينا 
ب���رغ���ام���ا����ش���ك���ي، ال����ه����دف ال����راب����ع 
متريرة  م���ن  م�����ش��ت��ف��ي��دة   ،)71(
البديلة االأخرى ليزا باوتني التي 

حلت حمل اآليا غوانيي.
دق���ائ���ق مت���ام���ا، عززت   10 وب���ع���د 
الثاين  ال�شخ�شي  ب��ال��ه��دف  غ��ايل 
واخلام�س الإيطاليا اثر كرة بينية 

من جوليانو )81(.

االنف�شال  ج���ام���ب���اول���و  م���ارك���و  ق����رر 
عام  منذ  درب���ه  ال���ذي  �شمبدوريا  ع��ن 
ت��وق��ي��ع ع��ق��د مع  اأج���ل  م��ن   ،2016
مل���دة عامني  عليه  ل��ال���ش��راف  م��ي��الن 
خلفا جلينارو غاتو�شو، وذلك بح�شب 

ما اأفادت و�شائل االإعالم االإيطالية.
و�شيكون املدرب البالغ من العمر 51 
التي  التغيري  حملة  م��ن  ج���زءا  ع��ام��ا 
والتي  ال��ل��وم��ب��اردي  ال��ن��ادي  يجريها 
غاتوزو  رحيل  عن  االآن  حتى  اأ�شفرت 
واملدير الريا�شي الربازيلي ليوناردو، 
وت��رق��ي��ة م��داف��ع��ه االأ���ش��ط��وري باولو 
الفني  امل��دي��ر  من�شب  اىل  م��ال��دي��ن��ي 
الكرواتي  ال�شابق  و�شطه  وع��ودة جنم 
م�شوؤولية  ل��ت��ويل  ب���وب���ان  زف��ون��ي��م��ري 

مدير الكرة.
�شمبدوريا  رئي�س  ل��ه  �شمح  اأن  وب��ع��د 
الذي  العقد  بف�شخ  فرييرو  ما�شيمو 
 ،2020 ح���ت���ى  ب����ال����ن����ادي  ي���رب���ط���ه 
بعقد  ميالن  اىل  جامباولو  �شين�شم 
لعامني مع خيار التمديد لعام ثالث، 

�شمن خ��ط��ة اإع����ادة ب��ن��اء ال��ف��ري��ق مع 
عو�شا  ال�شباب  عن�شر  على  االعتماد 
عن االنفاق ل�شم جنوم كبار، وذلك يف 
ظل االأزمة املالية الكبرية التي يعاين 

بطل دوري اأبطال اأوروبا 7 مرات.
ونقل موقع �شمبدوريا عن جامباولو 

قوله “اأريد اأن اأ�شكر الرئي�س فرييرو 
و�شمبدوريا على هذه املوا�شم الثالثة 
الرائعة. اأريد اأن اأ�شكر جميع النا�س يف 
الذين عملت معهم خالل  �شمبدوريا 

الفرتة التي اأم�شيتها يف النادي«.
�شيكون  ال�51،  اأع������وام������ه  ورغ��������م 

العا�شرة  التدريبية  التجربة  ميالن 
بدايته  ح�����ش��ب��ان  “دون  جل��ام��ب��اول��و 
كم�شاعد مدرب يف ثالثة فرق” الذي 
 2004 اأ�شكويل عام  بداأ م�شواره مع 
ثم تنقل بني كالياري و�شيينا وكاتانيا 
وكرميونيزي  وب��ري�����ش��ي��ا  وت�����ش��ي��زي��ن��ا 

عام  �شمبدوريا  اىل  و�شوال  واإمبويل، 
2016 حيث حل معه عا�شرا يف اأول 
املن�شرم،  املو�شم  تا�شعا  ث��م  مو�شمني 
ث��م��ن نهائي  م��ن  ال��ف��ري��ق  فيما خ���رج 

الكاأ�س يف املوا�شم الثالثة معه.
ورغ����م اإن���ه���ائ���ه امل��و���ش��م امل��ن�����ش��رم من 
الدوري االإيطايل يف املركز اخلام�س، 
مل يح�شم ميالن حتى االآن م�شاركته 
يف م�شابقة الدوري االأوروبي “يوروبا 
خمالفته  ب�شبب  املقبل،  املو�شم  ليغ” 

قواعد اللعب املايل النظيف.
وق�����رر االحت������اد االأوروب���������ي يف اأوائ�����ل 
االج���راءات  يوقف  اأن  احل��ايل  ال�شهر 
م���ي���الن ح��ت��ى يح�شم  امل���ت���خ���ذة ���ش��د 
املقدم اىل حمكمة  االأمر باال�شتئناف 

التحكيم الريا�شي )كا�س(.
واأو����ش���ح االحت�����اد االأوروب�������ي يف بيان 
�شاري  االج�������راءات  وق����ف  “�شيبقى 
باال�شتئناف  قرار  يتخذ  املفعول حتى 
الذي  وك��ان ميالن  كا�س«.  اىل  املقدم 
عدم  ب�شبب  ن��ي�����ش��ان-اب��ري��ل  يف  اأح����رج 

املالية  ال�شروط  اح���رتام  على  ق��درت��ه 
الثالث  لل�شنوات  االأوروب����ي  ل��الحت��اد 
االأخ��������رية، م���ه���ددا ب��اال���ش��ت��ب��ع��اد من 
)يوروبا  االأوروب����ي  ال����دوري  م�شابقة 

ليغ( يف اأول مو�شم يتاأهل اليها.
وي���ب���دو ال���ق���رار االأخ�����ري ال�����ش��ادر عن 
الثانية  املرحلة  كاأنه  القاري  االحت��اد 
بينه وبني ميالن. ففي  املواجهة  من 
ا�شتبعد   ،2018 ح���زي���ران/ي���ون���ي���و 
املقبلة  ال��ن�����ش��خ��ة  م���ن  ف��ع��ال  م���ي���الن 
مبادىء  اح��رتام��ه  لعدم  ليغ  ليوروبا 
ال��ل��ع��ب امل�����ايل ال��ن��ظ��ي��ف ل��ل��ف��رتة من 

.2017 اىل   2014
االحت�����اد  اع������اد   ،2018 ن���ه���اي���ة  ويف 
واعلن  ق������راره،  ال��ن��ظ��ر يف  االأوروب�������ي 
فر�س غرامة بقيمة 12 مليون يورو 
با�شتبعاده  مهددا  التنفيذ،  وق��ف  مع 
مو�شم  اأو   2023-2022 مو�شم  يف 
يحقق  “مل  اذا   ،2024-2023
ال���ت���وازن امل����ايل ح��ت��ى 30 ح��زي��ران-

يونيو 2021«.

�لي�ب�ن تعول على خربة ك�و��شيم� لبن�ء فريق �أوملبي�د 2020

خما�سية لإيطاليا يف مرمى جامايكا 

ت�يلور توؤهل �إنكلرت� موندي�ل �ل�شيد�ت 2019 

ج�مب�ولو يرتك �شمبدوري� متهيد� لالإ�شر�ف على ميالن

 0-1 غاب هداف ليفربول حممد �شالح عن فوز م�شر 
على تنزانيا اخلمي�س املا�شي، يف اأول مباراة ودية ا�شتعداداً 
تنطلق على  ال��ت��ي  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  االأف��ري��ق��ي��ة  االأمم  لكاأ�س 
يف  للظهور  ج��اه��زاً  �شيكون  لكنه  املقبل،  اجلمعة  اأر���ش��ه��ا 

التجربة الودية االأخرية اأمام غينيا اليوم االأحد.
“�شندفع  وق�����ال م�����ش��اع��د م�����درب م�����ش��ر ه����اين رم������زي: 
راأ�شهم  وعلى  تنزانيا  اأم��ام  ي�شاركوا  الذين مل  بالالعبني 
امل���ب���اراة ح�شب حالته  ي�����ش��ارك يف ج���زء م��ن  ���ش��الح وق���د 

البدنية«.

ح�شوله  بعد  االأرب���ع���اء،  املنتخب  ملع�شكر  ���ش��الح  وان�����ش��م 
ليفربول  مع  تتويجه  اأعقبت  اأ�شبوعني  لنحو  راح��ة  على 
بلقب دوري اأبطال اأوروبا يف االأول من يونيو “حزيران” 

اجلاري.
�شت�شهد مباراة غينيا ظهور العب و�شط  وبجانب �شالح 
اآر����ش���ن���ال حم��م��د ال��ن��ن��ي ب��ج��ان��ب ح���ار����س االأه���ل���ي حممد 
ال�شناوي والظهري عمر جابر مع منح وقت اأكرب للمهاجم 
اأمام  قليلة  لدقائق  بدياًل  �شارك  اأن  بعد  حم�شن  م��روان 
اأحمد  القائد  بهدف  تنزانيا  على  م�شر  وف��ازت  تنزانيا. 

املحمدي بعد اأداء متو�شط يف اإ�شتاد برج العرب.
تنزانيا  الودية مع  املباراة  “ا�شتفدنا من  واأ�شاف رمزي: 
الذين  الالعبني  ا�شت�شفاء  ي�شمن  ج��دول  على  ونعتمد 
ال�شابق و�شارك اجلميع يف ح�شة تدريبية  اللقاء  خا�شوا 

جماعية ب�شكل طبيعي«.
 7 باللقب  بالفوز  القيا�شي  الرقم  حاملة  م�شر،  وتفتتح 
مرات، البطولة مبواجهة زميبابوي يوم اجلمعة، يف اإ�شتاد 
القاهرة ثم تواجه الكونغو الدميقراطية واأوغندا �شمن 

املجموعة االأوىل. 

م�شر تخترب �لت�شكيلة �لأ�ش��شية �أم�م غيني� بح�شور �شالح

ك�شفت تقارير �شحافية اإ�شبانية اأن “العب خط و�شط فريق مان�ش�شرت 
اإىل  االنتقال  يريد  بوغبا،  بول  الفرن�شي  ال��دويل  االإجنليزي،  يونايتد 

ريال مدريد«.
واأفادت �شحيفة ماركا االإ�شبانية اأن نادي مان�ش�شرت يونايتد ال يرغب يف 

بيع بوغبا اإىل ريال مدريد، على الرغم من رعبة الالعبة الوا�شحة.
ماتيا�س  اإنهاء �شفقة  عليه  اأن��ه  بوغبا،  اأعمال  وكيل  راي��وال،  مينو  يعلم 
دي ليخت اأواًل، ومن ثم الدخول يف �شفقة بوغبا، والتي من املرجح اأن 

تكون ملحمية.
 املدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، مل يخف اأبًدا رغبته 
فلورنتينو  ي�شعى  النحو  ه��ذا  وعلى  بوجبا،  خدمات  على  احل�شول  يف 

برييز، رئي�س النادي امللكي اإر�شاء مدربه.
اأبلغ  بوغبا  اأن  اإال  االأم��ر،  ذلك  ل�شعوبة  برييز  اإدراك  الرغم من  وعلى 

اإدارة يونايتد اأكر من مرة، اأنه يريد االن�شمام اإىل النادي “امللكي«.
حمالت  يف  للم�شاركة  اآ�شيا  اإىل  برحلة  املا�شي  االأ���ش��ب��وع  يف  بوغبا  ق��ام 

اأديدا�س، مما يثبت اأنه اأحد اأف�شل خم�شة العبني قابلية للت�شويق.

م�رك�: بوغب� يريد �لري�ل.. 
ويون�يتد يرف�س
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يف غياب امل�شاب نيمار ا�شطرت الربازيل �شاحبة ال�شيافة لو�شع ثقتها يف فيليب كوتينيو لتحقيق لقب كاأ�س 
كوبا اأمريكا لكرة القدم الغائب منذ 2007، رغم اأن مهاجم بر�شلونة مر بظروف ع�شيبة هذا املو�شم.

 وكان كوتينيو عند ح�شن الظن يف انطالقة البطولة بعد اأن �شجل هدفني يف 
االفتتاحية،  املباراة  يف  بوليفيا،  على   0-3 الفوز  خالل  دقائق   3 غ�شون 

ولعب دور املنقذ و�شط اأداء هزيل للربازيل.
وقالت �شحيفة ماركا االإ�شبانية اإن كوتينيو، الذي �شجل من ركلة جزاء 
و�شربة راأ�س يف بداية ال�شوط الثاين: “ا�شتعاد االبت�شامة اأخرياً” بعد 
مو�شم حمبط تعر�س خالله ل�شيحات ا�شتهجان من جماهري بر�شلونة 

وانتقادات �شحفية م�شتمرة ب�شبب م�شتواه مع العمالق الكاتالوين.
ان�شمامه  بعد  بر�شلونة  ت��اري��خ  يف  الع��ب  اأغ��ل��ى  كوتينيو،  واأق���ر 
مقابل 165 مليون يورو من ليفربول يف مطلع 2018، 

باأنه عا�س “يوماً �شعيداً جداً” طال انتظاره.
“اأنا  بوليفيا:  على  الفوز  بعد  ماركا  ل�شحيفة  وقال 
ممنت جداً للدعم الذي وجدته، ع�شت فرتات �شعبة 
اأق��دم االأداء ال��ذي توقعه اجلميع مني يف  الأنني مل 
امللعب.. لكن هذه هي كرة القدم ويجب اأن جتتهد 

وتوا�شل العمل من اأجل التح�شن«.
“اأجمل  يعي�س  ك��ان  اإن  ماركا  مرا�شل  و�شاأله 
كوتينيو  وف���ك���ر  باملو�شم”  ل����ه  ي�����وم 
للحظات ثم قال: “اإنه يوم �شعيد 
و�شاعدت  ه��دف��ني  �شجلت  ج����داً، 

فريقي يف اخلروج منت�شراً«.
مب�شتقبل  ال���غ���م���و����س  وي���ح���ي���ط 
كوتينيو مع بر�شلونة و�شط تكهنات 
املجال  ع��ن��ه الإف�������ش���اح  ب��اال���ش��ت��غ��ن��اء 
مدريد  اأت��ل��ي��ت��ي��ك��و  م���ه���اج���م  اأم�������ام 
اأنطوان  فرن�شا  م��ع  ال��ع��امل  وبطل 

غريزمان.
التفكري  يريد  ال  كوتينيو  لكن 
وي����ود  االآن  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه  يف 
نهاية  الرتكيز فقط يف 

مثالية ملو�شم �شاق. 

مل يهناأ احتاد كرة القدم االأفريقي بهدوء االأج��واء املحيطة به، قبل 
انطالق كاأ�س اأمم اأفريقيا 2019 التي ت�شت�شيفها م�شر يف الفرتة 
تلقى  بعدما  “متوز”،  يوليو   19 “حزيران” وحتى  يونيو   21 من 

�شدمة جديدة من الوداد البي�شاوي املغربي. 
وعقب اأ�شبوع عا�شف مر على “كاف” ب�شبب اأزمة نهائي دوري اأبطال 
الوداد  التون�شي م��ع  ال��رتج��ي  ال��ت��ي جمعت  امل��ب��اراة  واإل��غ��اء  اأف��ري��ق��ي��ا، 
املغربي، واعتبار �شاحب االأر�س فائزاً باللقب، ثم اإلقاء القب�س على 
بدعوى  باري�س  الفرن�شية  العا�شمة  يف  اأحمد  اأحمد  االحت��اد  رئي�س 
�شبهة ف�شاد، بداأ االحتاد االأفريقي اال�شتعداد لتنظيم كاأ�س اأفريقيا يف 

م�شر، ولكن امل�شاكل اأبت اأن ترتكه.
ورغم اأن “كاف” اتخذ قراراً باإعادة نهائي دوري اأبطال اأفريقيا، لتعم 
الفرحة اأرجاء نادي الوداد البي�شاوي املغربي، اإال اأن االأخري عاد وعكر 
من �شفو االحتاد االأفريقي، عندما اأعلن رئي�س الوداد �شعيد النا�شري 
رف�شه اإعادة املباراة مرة اأخرى على اأر�س حمايدة، يف مفاجاأة مدوية، 
االإياب  مباراة  نتيجة  واحت�شاب  باللقب،  الفوز  يف  باأحقيته  متم�شكاً 

ل�شاحله.
وطلب النا�شري اعتبار الوداد املغربي فائزاً بلقاء االإياب لنهائي دوري 
يتحمل  اأن  يجب  التون�شي  الرتجي  اأن  اإىل  م�شرياً  اأفريقيا،  اأب��ط��ال 

م�شوؤولية اإلغاء املباراة، ب�شبب تعطيل تقنية الفيديو، م�شدداً على اأن 
النتيجة ال�شحيحة هي فوز الوداد بلقب دوري اأبطال اأفريقيا.

ويف الوقت الذي كان يدر�س فيه االحتاد االأفريقي لكرة القدم، اإقامة 
اأزمة  ح��دوث  يرتقب  ب��ات  اأفريقيا،  اأمم  كاأ�س  انطالق  قبل  النهائي 
حمكمة  اإىل  �شكواه  بت�شعيد  ق��ام  املغربي،  ال���وداد  اأن  خا�شة  ج��دي��دة، 
اأثناء  ���ش��ادم��اً  ق���راراً  تتخذ  ق��د  وال���ذي  “كا�س”،  الريا�شي  التحكيم 

مناف�شات كاأ�س اأفريقيا.
اإلغاء  القانون يدعمه يف مثل ح��االت  اأن  املغربي على  ال��وداد  ويراهن 
يتحمل  اأن  يجب  التون�شي،  ال��رتج��ي  املنظم،  الفريق  ب��اأن  امل��ب��اري��ات، 

م�شوؤولية االإلغاء، ويعد هو الفريق اخلا�شر يف حال عدم اكتمال املباراة، 
اإلغاء هدف �شحيح مل�شلحته يف  املت�شرر ب�شبب  ال��وداد هو  بينما كان 

ال�شوط الثاين، وعدم عمل تقنية الفيديو.
وال �شك اأن هذه االأحداث املتالحقة �شتلقي بظاللها على بطولة كاأ�س 
ال�شمراء  القارة  يف  والتحكيم  االأفريقي،  االحت��اد  اأن  خا�شة  اأفريقيا، 
بات حمط االنتقادات دوماً، بينما يف الوقت نف�شه، �شيكون “كاف” يف 
ماأزق حتى يتاأكد من قرار “كا�س” ب�شاأن نهائي اأبطال اأفريقيا، الذي 
قد ي�شهد مفاجاأة جديدة باإعالن الوداد بطاًل دون اأن يخو�س اإعادة 

النهائي.

هل يفوز �لود�د بلقب �أبط�ل �أفريقي� دون �إع�دة �لنه�ئي؟ 

“اأفيال”  اأع��وام فقط، ك�شر   4 قبل 
النح�س  ح�����اج�����ز  دي������ف������وار  ك�������وت 
ال��ف��ري��ق على  ال����ذي الزم  وال��ف�����ش��ل 
متتالية  ع���دي���دة  م�����ش��ارك��ات  م����دار 
االأفريقية  االأمم  كاأ�س  بطوالت  يف 
وحت�����ول امل��ن��ت��خ��ب االإي�����ف�����واري من 
البطوالت  يف  منتظم  �شرف  �شيف 
على  م���ت���وج  ب��ط��ل  اإىل  االأف���ري���ق���ي���ة 

عر�س “القارة ال�شوداء«.
لقبه  الفريق عن  دف��اع  رحلة  ولكن 
القاري انتهت مبكراً و�شقط االأفيال 
املجموعات(  )دور  االأول  ال���دور  يف 
بالن�شخة املا�شية، التي ا�شت�شافتها 
حتقيق  دون   ،2017 يف  ال��غ��اب��ون 
التي  ال��ث��الث  امل��ب��اري��ات  ف���وز يف  اأي 

خا�شها الفريق يف جمموعته.
فعاليات  الفريق  يخو�س  وعندما 
والتي  البطولة،  م��ن   32 الن�شخة 
يونيو   21 م��ن  م�شر  ت�شت�شيفها 
يوليو   19 اإىل  “حزيران” احلايل 
االأفيال  �شيحر�س  املقبل،  “متوز” 
على توخي احل��ذر مع ظهورهم يف 
عليه  ك��ان  عما  يختلف  جديد  �شكل 

الفريق يف �شنوات عديدة ما�شية.
الن�شخة  فعاليات  االأفيال  ويخو�س 
االأفريقية  البطولة  م��ن  اجل��دي��دة 
بحلة جديدة يف ظل ابتعاد اأو اعتزال 
�شالوا  ال��ذي��ن  النجوم  م��ن  العديد 
وج���ال���وا يف ���ش��ف��وف ال��ف��ري��ق على 
مدار �شنوات يف العقدين االأخريين 
“دروغبا”  بجيل  ا�شتهروا  والذين 
ال�شابق  اخلطري  املهاجم  اإىل  ن�شبة 

دي��دي��ي��ه دروغ���ب���ا اأب�����رز جن����وم هذا 
اجليل.

ورغ����م ت��خ��ل�����س ال��ف��ري��ق م���ن كمني 
التوقعات والتكهنات الذي �شقط فيه 
االإيفواري  امل���ارد  قبل خ��روج  م���راراً 
ال��زج��اج��ة وان��ت��زاع اللقب  م��ن عنق 
ن�شخة  يف  ل����ه  ال����ث����اين  االأف����ري����ق����ي 
2015، �شيكون الفريق على موعد 
ي�شعى اجليل  مع حتد جديد حيث 
احل��ايل اإىل اإث��ب��ات ج��دارت��ه يف هذا 
العمالقة،  ال��ن��ج��وم  دون  االخ��ت��ب��ار 
الذين حملوا على عاتقهم طموحات 
مثل  املا�شية  الن�شخ  يف  اجل��م��اه��ري 
دروغبا و�شالومون كالو ويايا توريه 

وديدييه زوكورا.
وكان عدد من هوؤالء النجوم غابوا 
الن�شخة  يف  ال��ف��ري��ق  ���ش��ف��وف  ع���ن 
املا�شية لكن الفريق ي�شهد هذه املرة 

غياباً اأكرب لهوؤالء النجوم الكبار.
العنا�شر  اك��ت�����ش��ب��ت  ه������ذا،  ورغ������م 
اجل���دي���دة ب��ع�����س اخل����ربة وه����ي ما 
ال���ف���ري���ق يف هذه  ���ش��ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا 

الن�شخة من البطولة.
واملوؤكد بالفعل اأن املنتخب االيفواري 
ال�شمعة  املنتخبات �شاحبة  من بني 
االأفريقية،  ال�شاحة  على  ال��رائ��ع��ة 
مل��ا ق��دم��ه ه��ذا الفريق م��ن عرو�س 
ن���ح���و ن�شف  م��ت��م��ي��زة ع���ل���ى م������دار 
ق��رن من ال��زم��ان جنح من خاللها 
جن����وم ال���ك���رة االإي���ف���واري���ة يف ترك 
ب�شمة رائعة يف �شجالت كرة القدم 

االأفريقية.

ولكن م�شكلة كرة القدم االإيفوارية 
ب�����ش��ك��ل ع����ام وامل��ن��ت��خ��ب االإي����ف����واري 
اأن  يف  مت����ث����ل����ت  خ������ا�������س  ب���������ش����ك����ل 
اإىل  ت��رت��ق��ي دائ����م����اً  االإجن���������ازات ال 
ت�شاحب  ال���ت���ي  ال���ت���وق���ع���ات  ح���ج���م 
م�شاركته يف البطوالت، ومن ثم مل 
املعروف  االإي��ف��واري  املنتخب  يحرز 
االأمم  كاأ�س  لقب  “االأفيال”  بلقب 
االأف��ري��ق��ي��ة ���ش��وى م��رة واح���دة على 
النهائيات  يف  م�����ش��ارك��ة   20 م����دار 
احلادية  م�����ش��ارك��ت��ه  ت�شهد  اأن  ق��ب��ل 

والع�شرين اللقب الثاين للفريق.
البطولة  ب���ل���ق���ب  االأف�����ي�����ال  وت�������وج 
بال�شنغال   1992 ع��ام  االأفريقية 
بطولة  يف  الثاين  باملركز  فاز  بينما 

اأمام  الهزمية  بعد  مب�شر   2006
اجلزاء  ب�شربات  االأر�����س  اأ���ش��ح��اب 
النهائية  امل���ب���اراة  يف  ال��رتج��ي��ح��ي��ة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ك��م��ا خ�����ش��ر ال��ن��ه��ائ��ي يف 
الزامبي  امل��ن��ت��خ��ب  اأم�����ام   2012
ن�شخة  يف  الغايل  اللقب  ا�شتعاد  ثم 

اال�شتوائية. بغينيا   2015
احتلها  ال���ت���ي  امل���راك���ز  اأف�����ش��ل  اأم�����ا 
ال���ف���ري���ق يف ال���ب���ط���والت االأخ������رى 
ال��ث��ال��ث يف بطوالت  امل��رك��ز  ف��ك��ان��ت 
و1986  و1968   1965
و1994 واملركز الرابع يف بطولتي 
1970 و2008 فيما خرج من دور 
و2010   1998 ع��ام��ي  الثمانية 

و2013.

وخ������رج امل��ن��ت��خ��ب االإي������ف������واري من 
اأع����وام  م����رات  ث��م��اين  االأول  ال����دور 
و1984  و1980   1974
و1996  و1990  و1988 
يتاأهل  ومل  و2002  و2000 
لباقي البطوالت، علماً باأنه ا�شتبعد 
املوؤهلة لبطولة عام  الت�شفيات  من 

.1978
للمربع  تاأهل  الفريق  ف��اإن  وبذلك، 
الذهبي يف 9 من 21 بطولة �شارك 

فيها من قبل.
وي���ت�������ش���ح م�����ن ه������ذا ال�������ش���ج���ل اأن 
االإيفواري  املنتخب  نتائج  م�شتوى 
االأفريقية  االأمم  كاأ�س  بطوالت  يف 
على مدار  ال�شديد  بالتذبذب  ات�شم 

خم�شة عقود ورغم ذلك كان الفريق 
بقوة  املر�شحة  املنتخبات  بني  دائماً 

للفوز بلقب البطولة.
املنتخب  اأن  على  اثنان  يختلف  وال 
املا�شي  العقد  يف  �شهد  االإي���ف���واري 
وبداية العقد احلايل اجليل الذهبي 
ال�شتينيات  ج��ي��ل  ب��ع��د  ل���ه  ال��ث��ال��ث 
واأوائ���ل  الثمانينيات  اأواخ����ر  وج��ي��ل 
الت�شعينيات من القرن املا�شي وكان 
ه���دف ال��ف��ري��ق احل����ايل ه���و تتويج 
ويف  االأفريقية  ال�شاحة  على  تاألقه 
االأوروبية  باالأندية  احرتافه  رحلة 
ثاين  اأف���ري���ق���ي  ل��ق��ب  اإىل  ال��ك��ب��رية 
ه��ذا احللم يف  لالأفيال حتى حتقق 
اإىل  االأف��ي��ال  �شهية  ليفتح   2015

الفوز بلقب ثالث.
وع���ان���د احل����ظ ال��ف��ي��ل االإي����ف����واري 
تتويج  يف  دروغ��ب��ا  دي��دي��ي��ه  ال�شهري 
منتخب  م����ع  ال����رائ����ع����ة  م�������ش���ريت���ه 
طاملا  ال��ذي  القاري  باللقب  االأفيال 
يعلن  اأن  قبل  ب��ه  ال��ف��وز  حلم  راوده 
“اآب”  اأغ�شط�س  يف  اللعب  اعتزاله 

.2014
نهائيات  االإي���ف���واري  املنتخب  وب��ل��غ 
 2006 ال����ع����امل  ك����اأ�����س  ب��ط��ول��ت��ي 
اأفريقيا  بجنوب  و2010  ب��اأمل��ان��ي��ا 
م����ن جميع  ب���ال���غ���ة  اإ�������ش������ادة  ون�������ال 
امل��ت��اب��ع��ني مل�����ش��ت��واه ول��ك��ن��ه ف�����ش��ل يف 
حتقيق ال��ت��وق��ع��ات ال��ت��ي راف��ق��ت��ه يف 
اليدين  البطولتني كما خرج �شفر 
الربازيل  ملونديال  االأول  الدور  من 
اأك���ر  اأن�����ه ك����ان  2014 رغ����م  ع����ام 
الربازيلي  امل��ون��دي��ال  يف  ت��ر���ش��ي��ح��اً 
االأ�شهل  هي  جمموعته  لكون  نظراً 
من بني م�شاركاته املونديالية حتى 

االآن.
الت�شفيات  االأف���ي���ال  منتخب  وب����داأ 
املوؤهلة للمونديال الرو�شي 2018 
نهاية  يف  ���ش��ق��ط  ل��ك��ن��ه  ج��ي��د  ب�شكل 
النهائيات  ع��ن  ليغيب  الت�شفيات 
الفريق  رغبة  ي�شاعف من  ما  وهو 
يف اإث���ب���ات ال����ذات خ���الل ك��اأ���س اأمم 

اأفريقيا 2019 مب�شر.
ورغم اعتزال معظم النجوم الكبار، 
م��ن العبي  احل���ايل  اجل��ي��ل  ميتلك 
املنتخب االإيفواري االإمكانيات التي 
ت�����ش��اع��ده ع��ل��ى امل��ن��اف�����ش��ة ب��ق��وة على 

اإحراز اللقب االأفريقي الثالث.
ويتمتع العبو هذا اجليل مب�شتويات 
عالية اأي�شاً �شواء من ناحية املهارة 
اأو  اخل���ربة  اأو  البدنية  ال��ق��درات  اأو 
التما�شك حيث لعب جنومه لفرتات 

طويلة جنباً اإىل جنب.
احلايل  الفريق  ق��وة  من  وي�شاعف 
الالعبني  م���ن  جن��وم��ه  م��ع��ظ��م  اأن 
اأوروب�����ا م��ث��ل ماك�س  امل��ح��رتف��ني يف 
ج������������اردل )ت�������ول�������وز ال����ف����رن���������ش����ي( 
وج���ون���اث���ان ك���ودج���ا )اأ����ش���ت���ون فيال 
االإجنليزي( و�شريي داي )نيو�شاتل 
ال�������ش���وي�������ش���ري( و������ش�����ريج اأوري�����ي�����ه 

)توتنهام االإجنليزي(.
وبالتايل، يخو�س الفريق البطولة 
بعقلية املحرتفني وي�شتطيع العبوه 
الوطني  الفني  مديرهم  م�شاعدة 
اإبراهيم كامارا الذي يفتقد للخربة 
الكبرية يف عامل التدريب على عك�س 
امل���درب���ني ال�����ش��اب��ق��ني ل��ل��ف��ري��ق مثل 
ومي�شيل  ري��ن��ار  ه��رييف  الفرن�شيني 

دو�شاييه.
وي�شطدم املنتخب االإيفواري مبكراً 
حيث  رينار  ال�شابق  الفني  مبديره 
يتوىل رينار تدريب املنتخب املغربي 
املجموعة  يف  االأفيال  مناف�شي  اأح��د 

الرابعة بالدور االأول للبطولة.
وي�������ش���ت���ه���ل امل���ن���ت���خ���ب االإي������ف������واري 
م�شريته يف البطولة بلقاء منتخب 
منتخبي  يلتقي  ثم  اأفريقيا  جنوب 
امل���ب���ارات���ني  امل����غ����رب ون���ام���ي���ب���ي���ا يف 

التاليتني باملجموعة. 

تاجليافيكو،  نيكوال�س  االأرج��ن��ت��ني  م��داف��ع  اأ���ش��اد 
مع  بلقب  الفوز  يف  مي�شي  ليونيل  القائد  برغبة 
بالده واإنهاء غياب دام 26 عاماً قبل بدء م�شوار 

كاأ�س كوبا اأمريكا لكرة القدم .
بعد  الوطني  املنتخب  ع��ن  االب��ت��ع��اد  مي�شي  وق���رر 
الهزمية يف كاأ�س العامل 2018 اأمام فرن�شا، التي 
توجت باللقب بعد ذلك، لكن هداف بر�شلونة عاد 
اإىل ت�شكيلة بالده هذا العام ا�شتعداداً لكوبا اأمريكا 
على اأمل قيادة الفريق للتتويج باللقب الأول مرة 

منذ 1993.
الهزمية  بعد  ال��دويل  اللعب  اعتزل  مي�شي  وك��ان 
وهي  ت�شيلي  اأم��ام   2016 اأمريكا  كوبا  نهائي  يف 
الهزمية الرابعة على التوايل لالأرجنتني يف نهائي 
 2007 التعر يف نهائي كوبا  بطولة كبرية بعد 

و2015 ونهائي كاأ�س العامل 2014.
بدء  قبل  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  تاجليافيكو  وق���ال 

حمظوظ  “اأنا  الثانية:  املجموعة  م�شوار 
مبا يكفي بالوجود قبل ذلك يف الفريق 

ذات���ه م��ع مي�شي ورغ��ب��ت��ه ه��ي اأكر 
�شيء يثري اإعجابنا«.

متوا�شلة  رغ���ب���ة  “لديه  واأ������ش�����اف: 
املحاولة  وي��وا���ش��ل  ال���ع���ودة  يف  م�شتمرة 

ك���ان عليه يف كاأ�س  ك��م��ا  اإن���ه  وه���ذا م��ذه��ل، 
نف�س  ومي��ل��ك  ب��ال��ه��دوء  يتحلى  ف��ه��و  ال��ع��امل 

الرغبة كما هو حاله دائماً«.
وكرر مدرب االأرجنتني ليونيل �شكالوين احلديث 
للمنتخب  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ه��داف  مي�شي  رغ��ب��ة  ع��ن 
مع  يفعل  كما  ب��الده  مع  تاألقه  تكرار  يف  الوطني 

العمالق بر�شلونة بطل اإ�شبانيا.
يف  حما�شه  على  التاأكيد  “اأريد  �شكالوين:  وق��ال 
اإنه ُولد ليلعب كرة القدم، نحن  لعب كرة القدم، 
هذه  لتقا�شم  هنا  اأن��ه  وب��واق��ع  بحما�شه  معجبون 
ب�شعادة  ن�شعر  يجعلنا  ول��ك��ي  ال��ف��وز  يف  ال��رغ��ب��ة 

كبرية«.
اأمام  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ت�شكيلته  ع��ن  ���ش��ك��ال��وين  وك�����ش��ف 
ثالثي  هجوم  خ��ط  يف  مي�شي  وب��وج��ود  كولومبيا 

و�شريجيو  ماريا  دي  اأنخيل  جانب  اإىل  م��األ��وف 
اأغويرو.

و�شي�شم خط الو�شط الثالثي قليل اخلربة 

وغيدو  ب��ارادي�����س  ول��ي��ان��درو  لو�شيل�شو  ج��ي��وف��اين 
الرباعي  ال���دف���اع م���ن  ي��ت��ك��ون  ب��ي��ن��م��ا  رودري���غ���ي���ز 
اأوت���ام���ن���دي وجريمان  ون��ي��ك��وال���س  ت��اج��ل��ي��اف��ي��ك��و 
فرانكو  ي��ت��وىل  اأن  على  ���ش��اراف��ي��ا  وري��ن��زو  بيزيال 

اأرماين حرا�شة املرمى.
وخ�����رج اإ���ش��ت��ي��ب��ان اأن���������درادا احل����ار�����س ال���ث���ال���ث يف 

االأرجنتني من الت�شكيلة ب�شبب اإ�شابة يف الركبة 
وان�شم خوان مو�شو حار�س اأودينيزي بداًل 

منه.
ويتوىل �شكالوين امل�شوؤولية ب�شكل 

العامل  ك����اأ�����س  م���ن���ذ  م����وؤق����ت 
البقاء  يف  رغبته  واأب���دى 

ب�شكل دائم بعد كاأ�س 
كوبا اأمريكا. 

»�أفي�ل« كوت ديفو�ر ت�شتعد للقب �لإفريقي �لث�لث

كوتينيو ي�شتعيد �لبت�ش�مة 
بعد مو�شم ع�شيب

مي�شي يرغب يف �لتخل�س من �شد�ع 
�لفوز بلقب دويل

ترتيب منتخب�ت 
�أمم �أفريقي� ح�شب 

ت�شنيف »فيف�«
م�شر  ج����م����ه����وري����ة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  العربية بطولة 
 21 بني  ما  الفرتة  من   ،2019
يونيو “حزيران” حتى 19 يوليو 
“متوز” على مالعبها، يف الن�شخة 
تلعب الأول  والتي  للبطولة  ال�32 

مرة مب�شاركة 24 منتخباً.
ال�شنغايل  امل���ن���ت���خ���ب  وي���ت�������ش���در 
ق���ائ���م���ة امل���ن���ت���خ���ب���ات االأف���ري���ق���ي���ة، 
الدويل  االحت���اد  ت�شنيف  بح�شب 
جاءت  بينما  “فيفا”،  القدم  لكرة 
����ش���دارة امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��رب��ي��ة من 
ن�شيب “ن�شور قرطاج” يف املرتبة 

الثانية اأفريقياً.
اأمم  منتخبات  ترتيب  يلي  ما  ويف 

اأفريقيا بح�شب ت�شنيف “فيفا«:
ال�شنغال  1-

تون�س   2-
نيجرييا  3-

املغرب  4-
الدميقراطية كونغو   5-

غانا  6-
-7 الكامريون

م�شر  8-
مايل  9-

ديفوار كوت   10-
اجلزائر  11-

غينيا  12-
اأفريقيا جنوب   13-

اأوغندا  14-
بنني  15-

-16 موريتانيا
كينيا  17-

مدغ�شقر  18-
زمبابوي  19-

ناميبيا  20-
-21 غينيا بي�شاو

اأنغوال  22-
تنزانيا  23-

بوروندي  24-
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جمتمع االمارات

تكرمي ع�ملي لأحدث �بتك�ر�ت ج�معة
 خليفة يف جم�ل �لط�قة �لنظيفة 

اأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا،  عن تكرمي جائزة )اأبطال بعثة 
ت�شريع وترية  املتطورة للجامعة يف  البحثية  العاملية لالبتكارات  االبتكار( 
ثورة الطاقة النظيفة، وخا�شة يف جمال مواجهة حتديات �شبكة الكهرباء 
الكهربائية  الهند�شة  اأ���ش��ت��اذ  امل��ر���ش��ى،  ال��دك��ت��ور حممد  ك��ان  وق��د  ال��ذك��ي��ة. 
وهند�شة الكمبيوتر يف جامعة خليفة بني 19 باحثاً من كافة اأنحاء العامل 
االجتماع  خ��الل  وذل��ك  االبتكار(،  بعثة  )اأب��ط��ال  على جائزة  ممن ح�شلوا 
فانكوفر  يف مدينة  م��وؤخ��راً  انعقد  ال��ذي  للبعثة  ال��راب��ع  ال�شنوي  ال���وزاري 
تطوير  يف  اال�شتثنائية  وجهودهم  البحثية  الأعمالهم  تقديراً  الكندية، 

اأ�شاليب جديدة جتعل الطاقة اأنظف واأرخ�س واأكر كفاءة وموثوقية.

 �شتبداأ رحلتكم نحو ال�شعادة االأبدية 
اأبوظبي،  ري��ج��ي�����س  ���ش��ان��ت  ف��ن��دق  يف 
الوجهة االأمثل للفخامة االأ�شطورية، 
الفاخرة  العربية  التن�شيقات  حيث 
واخل����دم����ات امل���م���ي���زة، وال���دي���ك���ورات 
املذهلة  الذوقية  والتجارب  امللوكية، 
ي�شل  زف���اف  ح��ف��ل  �شتمنحكم  ال��ت��ي 
الفخامة.   درج���������ات  اأق���������ش����ى  اإىل 
فهنالك طاقم من منظمي احلفالت 
ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى منحكم  امل��ح��رتف��ني 
ط��ي��ًف��ا م���ن اخل����ي����ارات امل��ل��ه��م��ة، مع 
التنظيم الفائق، وت�شكيلة امل�شروبات 
العربية  االأج��������واء  ظ���ل  يف  ال��غ��ن��ي��ة 
ال�����ش��اح��رة وك���ل م��ا ه��و ك��ف��ي��ل بجعل 

زفاف االأحالم حقيقة واقعة. 
املرا�شم  م��ن  اب��ت��داًء  امل��ث��ايل.  امل��ك��ان  باختيار  امل��ث��ايل  لليوم  التجهيز  ي��ب��داأ 
اأو احتفال متكامل  االحتفالية احلميمية، يليها حفل زواج ب�شيط وراقي، 
القاعات  �شتمنحك  اخ��ت��ي��ارك،  ك��ان  مهما  ف��اخ��رة،  ع�شاء  وليمة  ت�شحبه 
االحتفالية املتوفرة لدى فندق �شانت ريجي�س اأبوظبي زفاًفا مبهًرا بتميز 

وتاألق احلب ذاته.
بنوافذها  تتميز  اإذ  ال�شخمة،  الزفاف  امل�شيف مثالية حلفالت  قاعة  تعد 
تخلق  التي  الفاخرة  الكري�شتالية  وثرياتها  املنحوتة،  واأ�شقفها  املرتفعة، 
اأجواًء �شاحرة جتمع ما بني الفخامة واحلميمية. تت�شع القاعة التي تبلغ 
االحتفاالت  يف  �شيف   700 ع��ن  ي��زي��د  مل��ا  م��رب��ع  م��رت   1311 م�شاحتها 
اال�شتقبال.  ح��ف��الت  يف  �شيف   1000 اإىل  ي�شل  وم��ا  للوالئم  ال�شاملة 
يف  املرونة  من  باملزيد  ت�شمح  منف�شلة  قاعات   3 اإىل  تق�شيمها  ميكن  كما 

الفعاليات.
االأر�س،  ع��ن  اأم��ت��ار  �شتة  م�شافة  يرتفع  ال��ذي  امل�شيف  قاعة  �شقف  ي�شّم 
ا على الطراز البوهيمي،  ثالث ثريات كري�شتالية رائعة م�شممة خ�شي�شً
الدافئة  ال�شحراوية  باالألوان  ديكو، ممزوجة  االآرت  اآثار حقبة  اأحد  وهي 

لتمنحكم اأجواًء عاملية فاخرة مع املحافظة على الرتاث العربي االأ�شيل.

مف�ج�آت �شيف دبي تزّين �أجو�ء �ملدينة بب�قة  فريدة من �لعرو�س و�لفع�لي�ت 
مع اقرتاب موعد انطالق الدورة الثانية والع�شرين من مفاجاآت �شيف دبي، ت�شّلط موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة ال�شوء على اأبرز العرو�س الرتويجية والفعاليات الرتفيهية وخيارات 

املطاعم التي تنتظر املقيمني والزّوار على مدى �شتة اأ�شابيع يف الفرتة من 21 يونيو وحتى 3 اأغ�شط�س 2019.
الت�شّوق.. ت�شهد املدينة خالل مفاجاآت �شيف دبي تخفي�شاٍت ترتاوح بني 25 – 75 باملئة على اأكر من 300 عالمة جتارية 
يف 3،500 متجر م�شارك على مدى �شتة اأ�شابيع، كما ت�شهد مراكز الت�شّوق يف دبي عر�شاً يومياً خا�شاً على منتج معني يف 
موقع حمدد �شمن �شفقة اليوم. �شيتم االإعالن عن تفا�شيل ال�شفقة اليومية قبل 24 �شاعة من توفرها، و�شتتوفر العرو�س 

ابتداًء من ال�شاعة 10 �شباحاً وحتى نفاد الكمية.
اإاّل بالتعّرف على تاريخها العريق، حيث تتيح املتاحف واملراكز الثقافية التي تنت�شر يف  الثقافة.. ال تكتمل جتربة زّوار دبي 
املدينة، ومنها متحف ال�شندغة وقرية املرموم الرتاثية ومتحف االحتاد ومتحف دبي ومركز ال�شيخ حممد بن را�شد للتوا�شل 
احل�شاري، الفر�شة لل�شّياح الكت�شاف تاريخ املدينة والتعّرف على تراثها العريق. وت�شم دبي العديد من املعار�س الفنّية التي 
ميكن اأن ت�شفي ُبعداً ثقافياً لتجربة زّوار املدينة، حيث يقّدم معر�س كوادرو فاين اآرت دبي عدداً من املعار�س الفنّية والربامج 

التعليمّية، فيما ي�شّلط معر�س جرين اآرت ال�شوء على الفنانني الواعدين يف ال�شرق االأو�شط وخارجه.
ال�شياحية التي ميكن زيارتها خالل احلدث، حيث ميّكن للزّوار اال�شتمتاع  املعامل  ال�شياحية.. ت�شم دبي العديد من  املعامل 
مب�شاهد خاّلبة للمدينة عند زيارة برواز دبي، اأو زيارة ذي بوينت على جزيرة نخلة جمريا للت�شّوق وجتربة املطاعم واملقاهي 

املطّلة على مياه اخلليج العربي.  

�إب�شون تدعم حفل توزيع �جلو�ئز
 �ل�شنوية ملجموعة عمل �لإم�ر�ت للبيئة 

كجزء من التزام اإب�شون بت�شجيع ممار�شات اإعادة التدوير حلماية البيئة، 
االإمارات  عمل  ملجموعة  ال�شنوي  احل��دث  موؤخًرا  التكنولوجيا  رائ��د  رعى 
التي  االأك��ادمي��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وال�����ش��رك��ات  االأ���ش��ر   - االأف����راد  ملنح  البيئية 
اإع��ادة التدوير ال�شديقة للبيئة من جمموعة  �شاركت يف خمتلف حمالت 
عمل االإم��ارات للبيئة يف جميع اأنحاء عام يف دولة االإم��ارات وحققت نتائج 
الورق  العنا�شر مثل  تدوير  ب��اإع��ادة  واملنظمات  االأف���راد  ه��وؤالء  ق��ام  رائعة. 

والبال�شتيك والعلب والهواتف املحمولة واملواد الزجاجية واحلرب.

بلقي�س وجمهور »ج�ز�ن« يت�ألق�ن يف
 تب�دل �أنو�ع �لفرح بتف�عل منقطع �لنظر

تبادلت الفنانة بلقي�س اأحمد جميع اأنواع التاألق واالإبداع مع جمهور حفلها 
الكبري يف )جازان( باململكة العربية ال�شعودية، بليلة ر�شمت بها جناحاً متميزاً 
بال�شعودية،  الغنائية  احلفالت  �شعيد  وعلى  الفني  مل�شوارها  الكثري  اأ�شاف 
متنقلة بني جمموعة كبرية من اأغنياتها اىل جانب اأغنيات اأعدتها خ�شي�شاً 
فاجاأت بها احل�شور من االألوان املو�شيقية املتنوعة، وذلك من تنظيم �شركة 

)�شيمفوين ايفنت�س( يف امل�شرح احل�شاري مبركز االأمري �شلطان.
باأعلى  جاء  ال��ذي  اجلمهور  حما�س  ت�شدره  عنواناً  الغنائية  الليلة  وحملت 
اأنه جمهور  من التوقعات يف التفاعل وامل�شاركة، واأثبت اأن جمهور )جازان( 
متذوق وعا�شق للفن ب�شكل جميل، واأكدت على ل�شانها اأن ال�شركة ال�شعودية 
اإجن��اح هذا احلفل  ال��دور الرئي�س يف  ايفنت�س( كان لها  املنظمة )�شيمفوين 

وتنظيمه، من جميع اجلوانب التنظيمية واالإدارية واالإعالمية. 
بلقي�س  تنقلت  فايد،  وليد  املاي�شرتو  بقيادة  املو�شيقية  فرقتها  اأنغام  وعلى 
املختلف  لتقدمها يف هذا احلفل  اإختارتها  التي  االأغيات  بني جمموعة من 
اجلازاين  ال��رتاث  من  باأغنية  احل�شور  فاجاأت  حتى  اجلنوبية،  املنطقة  يف 
للفنان �شالح خريي، وكتبها حممد عطيف بعنوان )ا�شتقت للديرة(، والتي 
تفاعل معها امل�شرح، كما غنت لهم رائعة فنان العرب ال�شهرية )مثل �شبيا(، 
وغريها من االأغنيات العاطفية والطربية والوطنية ال�شعودية مثل )فوق 

هام ال�شحب(، و)عا�س �شلمان(.  

ريك�شو�س تعني مديًر� ع�ًم� �إقليمًي� 
جديًد� لفن�دقه� يف �لإم�ر�ت

اأعلنت جمموعة فنادق ريك�شو�س     
ال�شيد  ت��ع��ي��ني  االإم����������ارات،  ب���دول���ة 
عاماً  م����دي����راً  اأون�����ف�����ريدي  ج��ي��ن��ك 
�شيتوىل  حيث  للمجموعة.  اإقليمًيا 
العمليات  ك���اف���ة  ع���ل���ى  االإ������ش�����راف 
ريك�شو�س  م��ن�����ش��اآت  ل���دى  ال��ي��وم��ي��ة 
االإمارات.  دولة  يف  االأربعة  الفاخرة 
اجلديد،  املن�شب  يف  تعيينه  وقبيل 
���ش��غ��ل ج��ي��ن��ك م��ن�����ش��ب م���دي���ر عام 
ريك�شو�س  واأجنحة  فنادق  جمموعة 
دب���ي وري��ك�����ش��و���س برمييوم  ال��ن��خ��ل��ة 
دبي عام 2018، وقد نحج بتحقيق 
منذ  الهامة  االإجن���ازات  من  �شل�شلة 
 2012 ع��ام  االإم����ارات  اإىل  انتقاله 
ريك�شو�س.  ف�����ن�����ادق  م�����ع  ل���ل���ع���م���ل 
االإ���ش��راف على مرحلة ما  واأب��رزه��ا 
دبي  النخلة  ريك�شو�س  افتتاح  قبل 
كما   ،2016 عام  للعمليات  كمدير 
ما  مرحلة  مل�شروع  قائًدا  تعيينه  مت 
دبي  برمييوم  ريك�شو�س  افتتاح  قبل 

�أك�شبو �ل�ش�رقة يعلن عن �لف�ئز ب�جل�ئزة 
�لكربى ملعر�س لي�يل رم�ش�ن 2019

الذي   )2019 ليايل رم�شان  فعاليات )معر�س  ال�شارقة  اأك�شبو  اختتم مركز 
ال�شعيد،  الفطر  وعيد  املبارك  رم�شان  ب�شهر  احتفاء  املركز  ونظمه  ا�شت�شافه 
باأم�شية حافلة بالرتفيه واملرح، مت خاللها االإعالن عن الفائز باجلائزة الكربى 
وقد  امل��ه��ريي،  ح��ارب  حممد  ن�شيب  من  كانت  والتي   ،)BMW- x1 )�شيارة 
متت عملية ال�شحب بح�شور حممد اخليال ع�شو اللجنة التنظيمية ملهرجان 

رم�شان ال�شارقة 2019 اإىل جانب عدد من موظفي املركز وغرفة ال�شارقة. 

حفالت زف�ف �أ�شطورية،وخدم�ت ف�خرة ، يف فندق �ش�نت ريجي�س �أبوظبي

التزامًا بتوجيهات القيادة 

عر�س تر�ثي يف �ليحر مت��شيً� مع �لتق�ليد �لأ�شيلة مبقدم �شد�ق متو��شع ومثله للموؤخر
يف مبادرة لتج�شيد العر�س االإماراتي الرتاثي بعيداً عن 
العامري  بوح�شن  �شهيل  مطر  امل��واط��ن  ب��ادر  ال�شخب 
اليحر  ا�شتقبال متوا�شع مبنزله مبدينة  باإقامة حفل 
اإىل  ال��دح��ب��ة  جن��ل��ه  زف���اف  مبنا�شبة  ال��ع��ني  منطقة  يف 
ك��رمي��ة ط��ب��ازة ال����دودة علي ال��ع��ام��ري  وذل���ك بح�شور 
ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ���ش��امل ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري وال�شيخ 
ال��دك��ت��ور ���ش��امل حم��م��د ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري وال�شيخ 
حممد  حمد  وال�شيخ  العامري  ركا�س  بن  حمد  �شامل 
ركا�س  بن  حممد  نهيان  وال�شيخ  العامري  ركا�س  بن 

العامري و�شعادة �شهيل حمد بن مرزوق العامري وعدد 
من االأهل .

املنزل  يف  العر�س  اإقامة  ب��اأن  العرو�شني  اأ�شرتي  واأك��دت 
مقدم  اإىل  اإ�شافة  البذخ  ومظاهر  التكاليف  عن  بعيدا 
�شداق متوا�شع ومثله للموؤخر ياأتي ا�شتجابة لتوجيهات 
وخا�شة  ال����زواج  تكاليف  خف�س  يف  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
املهور وتخفيف االأعباء املادية وعدم االإ�شراف يف حفل 
املنزل  الدعوة يف  اقت�شرت  الزفاف وم�شتلزماته، حيث 
على املقربني من االأ�شرتني واأعيان قبيلة العوامر، دون 

االأ�شياء  من  وغريها  والف�شتان  الكو�شة  مظاهر  وجود 
االح��ت��ف��ال��ي��ة وه���ي م��ب��ادرة حت��د م��ن ال���ع���ادات ال�شلبية 
الدكتور  ال�شيخ  وثمن  والتفاخر.  املباهاة  على  القائمة 
�شامل حممد بن ركا�س هذه اخلطوة  التي اأبدتها هاتان 
االأ�شرتان  لدالالتها االإيجابية، منا�شداً االآباء واالأمهات 
واالبتعاد  الب�شاطة   اإىل  والعودة  املظاهر  عن  بالتخلي 
عن الديون واملهور اخليالية والوالئم الكبرية، معترباً 
اأن العر�س هو منا�شبة فرح وتوا�شل وتكافل اجتماعي 

يف املقام االأول.

العام   العوي�س  ل�شلطان  الكاملة 
اأخ���رى  وحم���ا����ش���رات   .  2006
العوي�س  �شلطان  امل��رح��وم  ح��ول 
كما  واإبداعاته،  واآث������اره  و�شعره 
فاز بجائزة االإب��داع االأ�شتاذ رعد 
عزت  م�شطفى  وال��دك��ت��ور  اأم���ان 

وال���ع���ل���وم بدبي،  ال��ث��ق��اف��ة  ن����دوة 
وح�شد  االإدارة  جمل�س  واأع�شاء 
من اأهل الفكر والثقافة والعلوم 

واالإم���ارات  بدبي  الفجر  جريدة 
ال�������ش���م���ال���ي���ة ب�����اإح�����دى اجل����وائ����ز 
الثقافية اخلا�شة، باإعداده ر�شالة 

و االإعالم. 
وق�������د ف�������از ال����زم����ي����ل ال����دك����ت����ور 
مكتب  م����دي����ر  ع���ل���ي���اء  حم����م����ود 

كولومبيا  يف  دي��ن��ي��ف��ر  ب��ج��ام��ع��ة 
اإىل  اإ�����ش����اف����ة   ،2002 ال����ع����ام 
ال�شعرية  )االأعمال  كتاب  اإعداده 

املاج�شتري يف االآداب عن املرحوم 
�شلطان العوي�س بعنوان )�شلطان 
و�شعره(  ح��ي��ات��ه  ال���ع���وي�������س.... 

الهربة.
ويف جم���ال االإب������داع االأدب�����ي فاز 
الفريق  مل���ع���ايل  ت���وي���رت  ح�����ش��اب 
�شاحي خلفان متيم نائب رئي�س 
ال��ع��ام بدبي،  ال�����ش��رط��ة واالأم�����ن 

وباقة اأخرى من املبدعني.

والعلوم  ال��ث��ق��اف��ة  ن����دوة  ك��رم��ت 
بدبي م�شاء يوم االثن�ني املا�ش�����ي 
الفائزين  ب��دب��ي  ال��ن��دوة  مقر  يف 
ب�����ج�����ائ�����زة �����ش����ل����ط����ان ال���ع���وي�������س 
ال�ش�����اد�شة  دورته������ا  يف  ل��الب��داع 
حفل  خالل  وذل��ك  والع�ش������رين، 
الدكتور  م��ع��ايل  ح��ا���ش��د ح�����ش��ره 
بلحيف  حم����م����د  ب������ن  ع�����ب�����دهلل 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزي����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ومعايل  االإم������ارات،  يف  التحتية 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  امل��ر  حممد 
بدبي،  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  مكتبة 
املزروعي  ومعايل عبداهلل حميد 
رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق ثامر 
للتكافل التعليمي التابع جلامعة 
عجمان، ومعايل �شعيد الرقباين 
و�شعادة  الفجرية،  جامعة  رئي�س 
بالل البدور رئي�س جمل�س ادارة 

كرمت الزميل الدكتور حممود علياء

ندوة �لثق�فة و�لعلوم تكرم �لف�ئزين بج�ئزة �شلط�ن �لعوي�س لالإبد�ع

الدكتور حممود علياء واأ. ماهر علياء يحيطان بالبو�شرت اخلا�س بالتكرمي

معايل الوزير النعيمي واالأ�شتاذ بالل البدور يتو�شطان الفائزين



طفل ي�أكل 5 وجب�ت يومي�.. و�ل�شبب: نبيل
يواظب طفل �شيني على اأمر غريب للغاية، وهو تناول 5 وجبات 
يوميا م��ن اأج���ل غ��اي��ة نبيلة ه��ي اإن��ق��اذ وال���ده ال���ذي ي��ع��اين حالة 
الطفل لو زيكوان  وال��د  "�شكاي نيوز" اأن  �شحية �شعبة. وذك��رت 
"اللوكيميا"، غري  الدم  7 �شنوات من مر�س �شرطان  يعاين منذ 
اأن حالته تدهورت كثريا العام املا�شي، وبات بحاجة اإىل نقل الدم، 

لكن احلل اجلذري يكمن يف التربع.
وحتى يتمكن الوالد من قهر هذا املر�س، فاإنه يحتاج اإىل عملية 
الذي  العائلة  يف  الوحيد  هو  زيكوان  والطفل  عظم،  نخاع  زراع��ة 

يالئم ج�شمه ج�شم والده املري�س، وفق ما يقول االأطباء.
لكنهم يقولون اإنه اإذا اأراد الطفل اأن يتربع وتنجح العملية فعليه 
زيادة وزنه، وذلك يتم عرب تناول املزيد من الطعام، ومن بني ما 

يتناوله الطفل كميات من الرز واللحم.
45 كيلوغراما، قبل  اأن زيكوان بحاجة الأن ي�شبح وزنه  واأ�شافوا 

التربع، علما اأن الوزن املثايل هو 50 كيلوغراما.

�فتت�ح فندق �لرب�ميل �خل�شبية 
الربتغالية،  دورو  مدينة  يف  نوعه  من  فريد  فندق  موؤخراً  افتتح 

يتميز بحجراته التي تتخذ �شكل براميل خ�شبية �شخمة. 
يتاألف فندق كوينا دا بات�شي�شا، على حجرات يبلغ طولها 30 مرتاً، 
وهي ال تبدو رائعة من اخلارج فح�شب، واإمنا حتتوي كل منها على 
�شرير دائري كبري، ومق�شورة لال�شتحمام وخزانة مالب�س ونافذة 
ف��اي.  ويحظى  اإىل مكيف للهواء وخدمة واي  اإ�شافة  م�شتديرة، 
ال���ن���زالء يف ال��ف��ن��دق ال��غ��ري��ب، ب��وج��ب��ة اإف���ط���ار جم��ان��ي��ة، وفر�شة 
ال�شتك�شاف الكرم املحيط به والذي تبلغ م�شاحته 14 فّداناً.  كما 
يتيح الفندق للنزالء فر�شة لال�شتمتاع بعينات من املربى والزيت 
امل�شنوع حملياً، وتناول الع�شاء يف مطعم قريب خمت�س باملاأكوالت 
املحلية.  وتبلغ تكلفة االإقامة يف الفندق قرابة 200 دوالر يف الليلة 
لزيارة  تختاره  ال��ذي  املو�شم  بح�شب  االأ�شعار  وتختلف  ال��واح��دة، 

الفندق، بح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي �شتار الربيطانية. 

�لف�كهة �لق�تلة تودي ب�أرو�ح ع�شر�ت �لأطف�ل
لقى ما ال يقل عن 43 طفال حتفهم يف اأقل من اأ�شبوعني، ب�شبب 
مر�س يف الدماغ يعتقد العلماء اأنه قد يكون مرتبطا با�شتهالك 

اأحد الفواكه، وذلك يف والية بيهار �شمال �شرقي الهند.
وقال م�شوؤولو ال�شحة اإن االأطفال توفوا يف م�شت�شفيني يف مظفر 
فاكهة  ب�شاتني  بانت�شار  م��ع��روف��ة  ال��والي��ة  يف  منطقة  وه��ي  ب���ور، 
كل  من  ويونيو  مايو  �شهري  خ��الل  ح�شادها  يتم  التي  الليت�شي، 
عام. ومل توؤكد حكومة الوالية بعد �شبب تف�شي املر�س، لكنها تعزو 
ذك��رت �شحيفة  ال��دم، وفقما  ال�شكر يف  اإىل نق�س  الوفيات  معظم 
اأن االأطباء قالوا اإن اأكر من 150  اإال  "اإندبندنت" الربيطانية. 
طفال تقل اأعمارهم عن 10 �شنوات عانوا اأعرا�س متالزمة التهاب 
الدماغ احلاد منذ االأول من يونيو، وتويف 43 من هوؤالء، مو�شحني 
اأن نق�س ال�شكر يف الدم هو واحد من اأعرا�س هذا االلتهاب. وعرب 
اإزاء تف�شي املر�س، وفقا ملا ذكرته  م�شوؤولون يف الهند عن قلقهم 
�شحيفة "اإنديان اإك�شربي�س"، واأر�شلت احلكومة الهندية املركزية 

يف دلهي فريقا من اخلرباء لتقييم الو�شع.
اأ�شوك كومار امل�شوؤول ال�شحي البارز يف احلكومة الهندية،  وقال 

اإن على االآباء اتخاذ تدابري وقائية حلماية اأطفالهم.
واأ�شاف لوكالة "فران�س بر�س": "لقد اأ�شدر ق�شم ال�شحة بالفعل 
ن�شيحة للنا�س لرعاية اأطفالهم خالل ف�شل ال�شيف احلار عندما 

تكون درجة احلرارة اأعلى من 40 درجة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�شمم برن�جمً� للرد على ر�ش�ئل حبيبته 
اأثار مربمج كمبيوتر جداًل وا�شعاً على االإنرتنت، بعد اأن ك�شف ت�شميمه لربنامج خ�ش�شه للرد على ر�شائل حبيبته 

على مدار ال�شاعة، الن�شغاله بعمله. 
وقال يل كاي �شيانغ، مهند�شاً تطوير الربجميات لدى �شركة االإنرتنت ال�شينية العمالقة جي دي، اإنه غالباً ما 
يكون من�شغاًل يف العمل، وال ميلك الوقت للرد على ر�شائل حبيبته، لكنه ال يريد يف نف�س الوقت اإيذاء م�شاعرها 

بتجاهل ر�شائلها.
ن�شر  الربنامج،  جناح  والإظهار  حبيبته،  ر�شائل  على  يرد  برنامج  ت�شميم  اإىل  �شيانغ  تو�شل  املع�شلة،  هذه  وحلل 

لقطات للمحادثات على موقع وي ت�شات، ويبدو اأن الربنامج حقق اأداًء جيداً، ح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
العديد من  اأن  اإال  برنامج،  اإىل  تتحدث  اأنها  ت��درك  كانت حبيبته  اإذا  ويبو  �شيانغ على موقع  تذكر من�شورات  وال 

امل�شتخدمني اأبدوا اإعجابهم بالفكرة، وطلبوا منه احل�شول عليه.
اإال اأن الربنامج مل يكن مثالياً كما كان يرجو �شيانغ، ويف حمادثة، كتب "اأمتنى اأن يكون مزاجك اأكر اإ�شراقاً من 

�شم�س هذا اليوم"، يف حني كان اجلو غائماً، ودرجات احلرارة منخف�شة للغاية.
على  ال��رد  من  مينعه  االن�شغال  اأن  �شيانغ  ادع��اء  بع�شهم  وانتقد  بالفكرة،  معجبني  املعلقني  من  الكثري  يكن  ومل 

حبيبته، رغم اأنه وجد الوقت لت�شميم الربنامج املعقد.
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�أفالم رعب ل ميكن م�ش�هدته� �إل يف �لظالم
تاأليف  على  �شبيلبريغ  �شتيفن  ال�شهري  االأم��ري��ك��ي  واملنتج  امل��خ��رج  يعمل 
خالل  املحمولة  الهواتف  على  عر�شها  ميكن  ال��رع��ب،  اأف��الم  من  �شل�شلة 

الليل فقط. 
 12 اإىل   10 بني  ما  دارك" على  "اأفرت  ا�شم  حتمل  التي  ال�شل�شلة  وت�شم 
حلقة، و�شيتم بثها على من�شة ح�شرية مل يتم اإطالقها بعد ت�شمى كويبي، 

وال ميكن م�شاهدة هذه ال�شل�شلة اإال عندما يحل الظالم.
اأثناء  م�شاهدتها  ميكن  التي  الفيديو  ملقاطع  ت�شميمها  مت  من�شة  كويبي 
ديزين  ل�شركة  ال�شابق  التنفيذي  الرئي�س  قبل  من  ابتكارها  ومت  التنقل، 
جيفري كاتزنربغ، والرئي�س التنفيذي ال�شابق ل�شركة اإت�س بي ميج ويتمان، 

وابتكرت املن�شة طريقة جديدة لتقدمي كل حلقة.
فقط،  الليل  خ��الل  اأف��الم��ه  بعر�س  �شبيلبريغ  ال�شيد  طلب  م��ع  ومت�شياً 
ال�شاعة  با�شتخدام  فريد،  حل  اإىل  كويبي  يف  الت�شميم  فريق  تو�شل  فقد 

الداخلية للهاتف.
و�شتظهر ال�شاعة على الهواتف لتبداأ بح�شاب الوقت حتى غياب ال�شم�س، 
جديد،  من  ال�شم�س  فيه  ت�شرق  ال��ذي  الوقت  حتديد  يف  ال�شاعة  تبداأ  ثم 

وعندها يختفي العر�س، ليظهر من جديد خالل الليل.

د�ر كري�شتيز تتوقع ح�شد لوح�ت بيك��شو وليجيه �ملاليني
لل�شكل  جتريدي  فن  لوحات  جتلب  اأن  للمزادات  كري�شتيز  دار  توقعت 
من  امل��الي��ني  ع�����ش��رات  ليجيه  وف��رين��ان  بيكا�شو  بابلو  ر�شمها  االأن��ث��وي 

اجلنيهات االإ�شرتلينية يف مزاد يقام االأ�شبوع املقبل.
عام  يف  ليجيه  التكعيبي  الفنان  ر�شمها  التي  جال�شة"  "امراأة  ول��وح��ة 
ويبلغ  ام���راأة جال�شة.  رم��زي��ة جت�شد  اأع��م��ال  م��ن خم�شة  واح���دة   1913
ال�شعر التقديري املتوقع لهذه اللوحة 25 مليون جنيه )31.56 مليون 

دوالر(.
وقال جي�شون كاري رئي�س ق�شم الفن االنطباعي واملعا�شر يف دار كري�شتيز 
اإن لوحة "رجل وامراأة" اخل�شراء التي ر�شمها الفنان االإ�شباين بيكا�شو 
عام 1968 هي لوحة ذاتية له متالحما مع زوجته جاكلني. واأ�شاف اأن 

قيمتها تقدر مبا بني 10 ماليني و15 مليون جنيه.
"الفن االنطباعي واملعا�شر" الذي يقام يوم  ال��دار يف مزاد  كما تعر�س 
18 يونيو حزيران لوحة ر�شمها الفنان الفرن�شي هري ماتي�س يف عام 
يف  اأ���ش��واق  من  ا�شرتاها  ع�شرية  مالب�س  ترتدي  �شابة  وجت�شد   1937
مدينة ني�س. ومن املتوقع اأن جتلب هذه اللوحة ما بني خم�شة وثمانية 
"لدينا  املعا�شر  بالفن  ال�شغف  على  معلقا  ك��اري  وق��ال  جنيه.  ماليني 
الذين  املعا�شر  للفن  اآ�شيويون وم�شرتون جدد وجامعون  جامعو فنون 

يبحثون عن االأعمال امل�شتحدثة لفنانني مثل ليجيه".

طبيب يدمن على 
�ملخدر�ت 

مبحاربة  م��ال��ي��زي  طبيب  اع���رتف 
مدى  ع��ل��ى  امليثامفيتامني  اإدم����ان 
ال�������ش���ن���وات ال��ت�����ش��ع امل���ا����ش���ي���ة، بعد 
لزيادة  ك��و���ش��ي��ل��ة  ل��ل��ع��ق��ار  ت��ع��اط��ي��ه 
مناوبات  مل��واج��ه��ة  طاقته  م�شتوى 
الدكتور  واأ���ش��ب��ح  الطويلة.  العمل 
وه����و طبيب   ، اآي����ان����اي  ���ش��اي��ث��ريان 
ب����ارو- م�����ش��ت�����ش��ف��ى ح��ك��وم��ي يف  يف 
املخدرة  امل��ادة  على  مدمناً  ماليزيا، 
ق��ب��ل 9 ���ش��ن��وات، ب��ع��د ف���رتة وجيزة 
تخرج  حيث  رو�شيا  من  عودته  من 
ما وجد  و�شرعان  الطب.  كلية  من 
اأياناي نف�شه يف دوامة من مناوبات 
العمل الطويلة، التي ت�شل يف بع�س 
راحة،  دون  �شاعة   48 اإىل  االأح��ي��ان 
ع��الج عدد  اإىل  ك��ان م�شطراً  حيث 
لذلك،  ونتيجة  املر�شى،  من  كبري 
بداأ يبحث عن و�شيلة لزيادة قدرته 
على التعامل مع هذا الو�شع. ووجد 
امليثامفيتامني،  يف  �شالته  اآي��ان��اي 
قادر  اأن��ه  اعتقد  والأن��ه طبيب، فقد 
وجتنب  نف�شه  على  ال�شيطرة  على 
االإدمان، لكنه كان على خطاأ، وبعد 
للتخل�س  �شنوات، ال يزال يكافح   9
من اإدمانه على هذه املادة. وقبل 6 
�شنوات، �شعر اآياناي باأن اإدمانه و�شل 
احل�شول  ف��ق��رر  �شيئة،  ملحة  اإىل 
بفح�س  طوعاً  وقام  امل�شاعدة،  على 
نف�شه يف مركز الإع��ادة التاأهيل من 
املخدرات، لكن قبل عامني، عاد من 
موقع  بح�شب  االإدم���ان،  اإىل  جديد 
اآياناي  وجل���اأ  �شنرتال".  "اأوديتي 
اأحد  اإىل  �شهرين  قبل  اأخ���رى  م��رة 
واحل�شول  نف�شه  لفح�س  امل��راك��ز 
هذه  وي��اأم��ل  املنا�شب،  ال��ع��الج  على 
ب�شكل  االإق���الع  يتمكن من  اأن  امل��رة 

نهائي عن االإدمان.

ر�أ�س ذئب عمره� 40 
�ألف ع�م بح�لة جيدة

قبل 40 األف �شنة لقي ذئب م�شرعه يف منطقة 
حفظ  اجلليد  لكن  �شيبرييا  با�شم  االآن  تعرف 
راأ���س هذا الذئب يف حالة جيدة جدا لدرجة اأن 
الفراء واالأ�شنان واملخ واأن�شجة الوجه مل ي�شبها 
"�شايبرييان  �شحيفة  وذك��رت  تقريبا.  تلف  اأي 
تاميز" املحلية اأن اأحد ال�شكان عر على الراأ�س 
ال�شيف املا�شي على �شفاف نهر مبنطقة ياكوتيا 

قرب الدائرة القطبية.
اإىل  ���ش��ل��م��ت  ال����راأ�����س  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ����ش���اف���ت 
اأك��ادمي��ي��ة ال��ع��ل��وم يف ي��اك��وت��ي��ا واأر����ش���ل���وا عينات 
من  اآخ��ري��ن  علماء  مب�شاعدة  ل��ل��خ��ارج  وب��ي��ان��ات 
اليابان وال�شويد لتحديد العمر التقريبي، الذي 

تبني اأنه نحو 40 األف عام.
االأ����ش���ب���وع يف لقطات  ه���ذا  ال���راأ����س  ع��ر���س  ومت 
راأ�س احليوان،  االأكادميية ويظهر فيها  قدمتها 
ال���ذي ي��ب��دو اأك���رب ب��و���ش��وح م��ن راأ����س ال��ذئ��ب يف 
وال��ف��راء يغطيها وميكن كذلك  احل��ايل  الع�شر 

روؤية االأ�شنان.

بعد ن�شف قرن �كت�شفت �أنه� رّبت طفلة غر �بنته�
عندما  ل��ه��ا،  تعر�شت  ال��ت��ي  ال�شدمة  اأي��رل��ن��دي��ة  ك�شفت 
اكت�شفت بعد اأكر من 50 عاماً اأن الفتاة التي ربتها مل 
تكن ابنتها، بعد ا�شتبدالها يف امل�شت�شفى.  وتركت هيلني 
ماغواير ، ر�شيعتها  كر�شتني بعد الوالدة رعاية املمر�شات 
مكان  ع��ن  لتبحث  ه��ي��ل،  بتمبل  ال��ر���ش��ع  م�شت�شفى  يف 
لالإقامة، وعندما عادت بعد نحو 6 اأ�شابيع الأخذ ابنتها، 
مل تدرك اأنها اأخذت طفلة اأخرى، ومل ُيعرف اإذا كان االأمر 
متعمداً اأو خطاأً. وبعد دعاية كبرية حول ف�شيحة التبني 
غ��ري ال��ق��ان��وين يف اأي��رل��ن��دا ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، اأج���رت هيلني 
 ، �شكيب�شي  ابنتها كري�شتني  النووي مع  اختبار احلم�س 
واكت�شفتا اأنهما غريبتني عن بع�شهما بيولوجياً. وتعتقد 
ابنتها احلقيقية قد و�شعت للتبني لدى  اأن  هيلني االآن 
زوجني يف العا�شمة دبلن، وتاأمل اأن تلقاها بعد  اأكر من 
ن�شف قرن، ح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. ويف 
البنتي  "�شاأعتذر  هيلني  قالت  حملية  ل�شحيفة  حديث 
اخلطاأ  اإن  لها  و���ش��اأق��ول  عليها،  اأع��ر  عندما  احلقيقية 
التي  الطفلة  اأن  ع��دت  وقيل يل عندما  يكن خطئي،  مل 
اأعطوين اإياها هي ابنتي". واأ�شافت "اعتذرت لكري�شتني 
وهو  احلقيقة،  اكت�شاف  بعد  انقلبت  حياتها  لكن  اأي�شاً، 

اأمر يجب اأن اأتعاي�س معه بقية حياتي".

ه�تف ذكي ي�شبب ك�رثة لطفلة
�شا�شة  اإىل  تنظر  اعتادت على ق�شاء وقتها وهي  اأن  بعد 
هاتف ذكي كل يوم ملدة عام، باتت طفلة �شينية تبلغ من 

العمر عامني فقط تعاين ق�شر نظر �شديدا.
اأن  ال�شينية،  نيوز"  اإكونوميك  "ديلي  �شحيفة  وذك��رت 
عمرها  ك��ان  عندما  ذكيا  هاتفا  الطفلة  منحا  الوالدين 
اجلهاز  ه��ذا  اأن  لهما  ات�شح  بعدما  ف��ق��ط،  واح���دة  �شنة 

االإلكرتوين ي�شاعدها على البقاء هادئة.
لطفلتهما،  املتكرر  التحديق  اإزاء  بالقلق  �شعرا  اأن  وبعد 
ت�شخي�س  وهناك مت  العيون،  لفح�س  ملركز  ا�شطحباها 
مر�شها بق�شر النظر ال�شديد، حيث اأ�شبحت بحاجة اإىل 
فاإن  العادية،  االأح��وال  ويف  ج��دا.  قوية  بعد�شات  نظارات 
ال�شخ�س الذي يعاين ق�شر نظر خفيفا يحتاج اإىل نظارة 
3D- ديوبرت )وهي وحدة قيا�س قوة  اإىل   -0.5 بدرجة 
اإىل  احتاجت  ال�شينية  الطفلة  لكن  الب�شرية(،  العد�شة 
9- ديوبرتز. وقالت الدكتورة ليو يل من مركز خدمات 
رعاية االأم والطفل يف مقاطعة يانغت�شو �شرقي ال�شني، 
م�شكلة  تتفاقم  قد  بل  فيها"،  اأم��ل  "ال  الطفلة  اإن حالة 

ب�شرها مع تقدمها يف ال�شن.

�أدمنت �شرب �ل�ش�ي ب�حلليب.. وهذ� م� حدث
عر االأطباء على اأكر من 100 كرة تابيوكا �شغرية يف 
اآ�شيوي  اأدمنت تناول م�شروب  ال�شني،  ج�شم مراهقة يف 

�شاي الفقاعة".  �شهري ُيدعى "يِ
�شرق  يف  والديها  قبل  من  امل�شت�شفى  اإىل  الفتاة  ونقلت 

ال�شني، بعد اإ�شابتها باإم�شاك على مدى 5 اأيام. 
وقال االأطباء اإن الفتاة �شياو �شني ف�شلت يف ه�شم كرات 
ال��ت��اب��ي��وك��ا ال��ت��ي ت�شاحب ه���ذا ال�����ش��اي، وف���ق دي��ل��ي ميل 

الربيطانية. ريلي كوف خالل ح�سورها عر�س فيلم العذراء يف لو�س اأجنلو�س ، كاليفورنيا.   ا ف ب

قر�س مينع تدريب� 
�أمني� يف ك�ليفورني�

مقاطعة  يف  امل�������ش���وؤول���ون  ا���ش��ط��ر 
بوالية  روزا  ���ش��ان��ت��ا  يف  ���ش��ون��وم��ا 
تاأخري  اإىل  كاليفورنيا االأمريكية، 
بوديغا،  خ��ل��ي��ج  يف  اأم���ن���ي  ت���دري���ب 
بي�شاء  ق����ر�����س  ����ش���م���ك���ة  ب�������ش���ب���ب 

عمالقة.
�شفحة  ع���ل���ى  م�������ش���وؤول���ون  وق������ال 
���ش��رط��ة ���ش��ون��وم��ا ال��ر���ش��م��ي��ة على 
اأف������راد  اإن  "في�شبوك"،  م���وق���ع 
ك���ان���وا يف جولة  م��روح��ي��ة  ط���اق���م 
ج��وي��ة ال���ش��ت��ط��الع االأج������واء على 
ببع�س  القيام  قبل  ال�شاحل  ط��ول 
ال��ت��دري��ب��ات يف امل��ي��اه امل��ف��ت��وح��ة يف 
اخلليج، قبل اأن يالحظوا خملوقا 

عمالقا.
مقاطعة  ع���م���دة  م��ك��ت��ب  واأ�����ش����اف 
اإىل  ن���ظ���ر  "الطاقم  ����ش���ون���وم���ا: 
االأ���ش��ف��ل، وراأى ه��ذا اجل��م��ال عند 
م�شب يف املياه ال�شحلة"، يف اإ�شارة 

اإىل ال�شمكة ال�شخمة.
اأن  االأمنيني  امل�شوؤولني  على  وكان 
�شالمة  ل�شمان  التدريب  يوؤجلوا 
امل�����ش��ارك��ني ب���ه، ب��ع��د اأن ق����دروا اأن 
ي���رتاوح ط��ول �شمكة ال��ق��ر���س بني 
�شبكة  ح�����ش��ب  ق����دم����ا،  و15   13

نيوز" االأمريكية. "فوك�س 
على  وا�شعا  انت�شارا  املن�شور  وحقق 
"في�شبوك"، وحظى بتعليقات عدة، 
"�شعيد  املتابعني:  اأح��د  ق��ال  حيث 
بعدما  جن���ات���ك���م  ب�����ش��ب��ب  ل��ل��غ��اي��ة 

الحظتم هذا الفك املفرت�س".

يبتكر �أغنية ت�ش�عد على �لنوم خالل حلظ�ت
م���ع ���ش��غ��وط احل���ي���اة يف ي��وم��ن��ا ه�����ذا، ق���د يجد 
الكثري من االأ�شخا�س �شعوبة يف احل�شول على 
�شبل  عن  للبحث  يدفعهم  ما  وهانئ،  مريح  ن��وم 
تخل�شهم من م�شكلة االأرق وت�شاعدهم على اأخذ 

ق�شط وافر من النوم. 
وقد يلجاأ البع�س ل�شماع املو�شيقى الهادئة التي 
بالنعا�س.  وال�شعور  اال�شرتخاء  على  ت�شاعدهم 
�شيمون  البلوز  مغني  ابتكر  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
وايتفيلد،  اأوبري  امل�شهور  املو�شيقى  ومنتج  ويب، 
" ���ش��ن��ورد تو  ن��وع��اً خ��ا���ش��اً م��ن املو�شيقى ي��دع��ى 
نوم  على  احل�شول  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن  �شليب" 

عميق خالل فرتة وجيزة. 
ومن اأكر ما مييز هذا النوع من املو�شيقى، هو 
البطيئة  املو�شيقى  دقيقة من   40 احتواوؤه على 
�شوتية  وت���رددات  ال�شخري،  �شوت  مع  املمزوجة 

منخف�شة. 

امل��و���ش��ي��ق��ى يف ه���ذا االب��ت��ك��ار على  واع��ت��م��د منتج 
درا�شات عديدة اأظهرت باأن ال�شخري ي�شاعد على 
مثالية  بيئة  ويخلق  ال��دم��اغ،  ن�شاط  اإن��خ��ف��ا���س 

للنوم املريح.
 " وي���ب:  �شيمون  ق��ال  االأغ��ن��ي��ة،  ع��ن  ويف حديثه 
ال�شخري  �شاأ�شتخدم  اأين  يف  فكرت  واأن  ي�شبق  مل 
مل�شاعدة االآخرين يف التخل�س من م�شاكل النوم. 
اأمت��ن��ى اأن حت��ظ��ى امل��و���ش��ي��ق��ى ب����رواج ك��ب��ري حتى 
املحتاجني  ل�شالح  التربعات  جميع  من  نتمكن 

من ريع هذا املنتج"
م��ن جهته ق���ال امل��ن��ت��ج اأوب����ري واي��ت��ف��ي��ل��د: "لقد 
عملت مع فنانني عامليني من اأمثال ليتل ميك�س 
وكيلي كالرك�شون، حيث اأنتجُت املئات من اأغاين 
التجارية،  ال�شوتية  واالأغ���اين  والرق�س  البوب 
لكنني مل ي�شبق يل واأن �شاهمت يف اإنتاج مو�شيقى 

كهذه من قبل"

�إيف�نك� تر�مب توجه ر�ش�لة 
لكيم ك�رد��شي�ن

بعد خطاب جنمة تلفزيون الواقع  كيم كاردا�شيان  خالل ح�شورها حفل داخل 
عن  ك�شفت  حيث  ترامب   االأمريكي  دونالد  الرئي�س  بح�شور  االأبي�س  البيت 
وتفاعل  مبكر،  اإف��راج  على  الذين ح�شلوا  امل�شاجني  فكرتها اجلديدة خلدمة 
الرئي�س االأمريكي معها تلقت كاردا�شيان رداً اليوم من ابنة ترامب "اإيفانكا".

اإيفانكا على ما يبدو اأعجبت بفكرة كاردا�شيان كثرياً حيث وجهت ر�شالة �شكر 
لها عرب ح�شابها اخلا�س على اأحد مواقع التوا�شل االجتماعي عندما ن�شرت 

�شور جتمعها بكاردا�شيان وعلقت عليهم بالتايل:
اجلنائية  العدالة  الإ�شالح  العاطفي  خطابك  على  كاردا�شيان  لك  "�شكًرا 

والفر�شة الثانية للتوظيف".


