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الرتبية تبلغ املعنيني ب�جلدول الزمني يف �س�عة مت�أخرة من ليل ال�سبت
ا�ستئناف الدرا�سة اأم�ص مبدار�ص الدولة بعد تقلي�ص الدوام 

والتبكري مبواعيد االن�سراف ما بني 50 لـ 55 دقيقة
•• دبي – حم�شن را�شد

الدرا�سية  املراحل  بكافة  الدرا�سة  الأحد  اأم�س  الدولة  مدار�س  ا�ستاأنفت 
املدر�سي وكذا  ال���دوام  الطالب  با�سر  ، حيث  ال��دول��ة  اإم���ارات  يف خمتلف 
الفطر  عيد  اإج���ازة  انق�ساء  عقب   ، والفنية  الإداري����ة  الهيئتني  اأع�ساء 
الثالث والأخري  الدرا�سي  املتبقية يف الف�سل  الأي��ام  ، ويبلغ عدد  املبارك 
للعام الدرا�سي اجلاري ، حوايل 20 يوماً درا�سياً فعلياً فقط بدون اأيام 
مواعيد  والتعليم  الرتبية  وزارة  عدلت  وق��ت  يف   ، ال�سبوعية  الأج���ازات 
"بنني وبنات" لتطبق ال��دوام ال�سيفي  ال��دوام املدر�سي ، جلميع املراحل 
اعتباراً من �سباح اأم�س الحد . وكانت وزارة الرتبية قد قامت ويف �ساعة 
ال��دوام ب�ساعات ببث تعميم  ، وقبل بدء  املا�سي  ال�سبت  متاأخرة من ليل 
على موقعها اللكرتوين ، وعرب ح�سابها الر�سمي على "تويرت" ، ور�سائل 
الدوام  ق��رار  بها  مرفق  الجتماعي  التوا�سل  ق��ن��وات  ع��رب  بثتها  ن�سية 
اجلديد ، لكافة " اجلروبات " اأولياء اأمور ومعلمني واإداري��ني وطالب ، 
ذكرت فيها ان مواعيد بدء الدوام كما هي دون تغيري ، فيما بّكرت مبوعد 
املراحل.                                دقيقة يف خمتلف   55-50 والطالبات ما بني  الطالب  خروج 

)التفا�سيل �س5(

نحو �سرخ غربي يف مواجهة ال�سني...؟
•• الفجر - خرية ال�شيباين

يف وقت تنتهج فيه الوليات املتحدة �سيا�سة غاية يف العدوانية جتاه ال�سني، ل 
يزال الأوروبيون اأكرث تعّقال، راف�سني ال�سري على خطى الأمريكيني ب�سكل 
اأك��رث برودة  اأعمى. وبالتوازي، ظهر الحت��اد الأوروب���ي يف الآون��ة الأخ��رية، 

جتاه وا�سنطن مما كان عليه احلال يف املا�سي.     )التفا�سيل �س10(

مواقــيت ال�صالة
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جمل�س الوزراء يعتمد اال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلي�ة 2031 

حممد بن را�سد : تعزيز جودة احلياة يف دولتنا م�ستمر و�سنتابع 
مع اجلميع موؤ�سرات رفعها جلعل االإمارات وطن ال�سعادة االأول 

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س الوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ال�سرتاتيجية 
الوطنية جلودة احلياة 2031 وذلك خالل اجتماعه 
ب��اأب��وظ��ب��ي بح�سور  ال���وط���ن  ���س��ب��اح ام�����س يف ق�����س��ر 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق 

ال�سيخ  و�سمو  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير �سوؤون الرئا�سة.
وت�سم ال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة اأهداف 
رائدة  الإم���ارات  دول��ة  جلعل  ا�سرتاتيجية  وجم��الت 
عاملياً يف جمال جودة احلياة، وتعزيز مكانتها لتكون 

الدولة الأ�سعد عاملياً.
)التفا�سيل �س2(

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

حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء واعتماد ال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة )وام(

تر�سيخ املم�ر�سة التعددية اأحد اأبرز عن�وين االنتخ�ب�ت الرئ��سية يف ك�زاخ�ست�ن
انتخابات �سفافة و7 مر�سحني يتناف�سون وتوكاييف االأوفر حظا

 •• نور �شلطان - د. �رشيف البا�شل
�سهدت كازاخ�ستان اأم�س عر�سا دميوقراطيا �سارك فيه ماليني الناخبني واأكرث من 
اأنباء دولية لتغطية القرتاع  اأكرث من مائة وكالة  1000 مراقب وممثلون عن 

يف خمتلف مناطق الدولة ل�سمان حتقيق اأعلى املعايري املعروفة عامليا، 
ويف اأجواء من ال�سفافية والنزاهة توجه الناخبون الكازاخيون باأعداد هائلة �سباح 
اأم�س اإىل مراكز القرتاع لختيار من يقود البالد يف املرحلة املقبلة ومنح �سوتهم 
ملن يرونه يتمتع بح�سن التخطيط والروؤية ال�سرتاتيجية لكافة امللفات الداخلية 
واخلارجية ، وقد ا�سطف الناخبون يف طوابري طويلة لتقدمي النموذج يف املمار�سة 
الدميوقراطية خ�سو�ساً يف هذه النتخابات الرئا�سية التاريخية التي ينظر اإليها 
على اأنها مف�سلية يف ر�سم م�ستقبل كازاخ�ستان واحلفاظ على ا�ستقرارها ال�سيا�سي 
والقت�سادي. وبداأت عملية الت�سويت يف ال�ساعة الثامنة �سباحا بالتوقيت املحلي 
وا�ستمرت حتى الثامنة م�ساء، ومن املتوقع بدء اإعالن النتائج اأو املوؤ�سرات الأولية 

يف منت�سف الليل.                                                                )التفا�سيل �س13(

املجل�ص االنتقايل ال�سوداين: دعوة الع�سيان مل تلق جتاوبًا
•• اخلرطوم-وكاالت:

اخلرطوم  يف  للدموع  امل�سيل  الغاز  اأم�س،  ال�سودانية،  ال�سرطة  اأطلقت 
على متظاهرين كانوا يحاولون ن�سب حواجز يف الطرق، يف اليوم الأول 
املجل�س  على  الحتجاجات  ق��ادة  اإليه  مدين" دعا  "لع�سيان  حملٍة  من 

النتقايل، بح�سب ما ذكرته "فران�س بر�س".
من جانبها، نفت م�سادر املجل�س الع�سكري ب�سدة اأن تكون دعوة الع�سيان 
والقطاعات  وال�����وزارات  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سات  يف  ك��ب��رياً  ق��د لق��ت جت��اوب��اً 
احليوية يف الدولة، ف�ساًل عن اأغلب موؤ�س�سات القطاع اخلا�س امل�سرفية 
واخلدمية. وزادت هذه امل�سادر اأن و�سع املتاري�س داخل الأحياء ال�سكنية 

منع الآلف بالفعل من الو�سول اإىل اأعمالهم.
واأفادت جلنة الأطباء املركزية ب�سقوط قتيل يف اأم درمان بر�سا�س قوات 

الأمن.
�سودانية  مناطق  يف  حمالت  بر�س" اأن  "الأ�سو�سيتد  وكالة  نقلت  فيما 
الع�سيان  اأي��ام  اأول  يف  خالية  �سبه  اأ�سبحت  وال�سوارع  اأغلقت،  خمتلفة 

املدين الذي دعت له قوى اإعالن احلرية والتغيري.
والتغيري يف  احل��ري��ة  ق��وى  ال��ق��ي��ادي يف  ت���اج،  اإ�سماعيل  ق��ال  ذل���ك،  اإىل 
ال�سودان ل�"احلدث"، اإن الع�سيان املدين �سيبداأ اليوم الأحد، و�سيتم بكل 

�سلمية، موؤكداً اأن الع�سيان �سي�ستمر حلني تلبية املطالب.

اجلي�ص الوطني يحرر مناطق جديدة يف �سعدة
•• اليمن-وكاالت:

اأح�����زرت ق����وات اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي ت��ق��دم��ا ج���دي���دا يف حم��اف��ظ��ة �سعدة 
ال�سود  والتباب  البي�ساء  تبة  اليمن، متكنت خالله من حترير  �سمايل 
بعد مواجهات عنيفة مع ميل�سيات  املحافظة،  �سمايل  باقم  يف مديرية 

احلوثي املوالية لإيران.
وخالل املواجهات متكنت قوات اجلي�س الوطني من قطع اخلط الدويل 
ملواقعها يف  وال��ت��م��وي��ن  ب���الإم���داد  امللي�سيات  ك��ان مي��د  ال���ذي  ب��اق��م،  اإىل 

املديرية ذاتها.
يف  وخ�سائر  احل��وث��ي،  ميلي�سيات  �سفوف  يف  قتلى  امل��واج��ه��ات  وخلفت 

العتاد، كما اأجربت م�سلحيها على الفرار والرتاجع.

ـــي:  ـــك ـــري ـــوث االأم ـــع ـــب امل
فوتو�سوب ــران  اإي �سواريخ 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأك��������د امل����ب����ع����وث الأم����ري����ك����ي 
برايان  اإي������ران،  اإىل  اخل���ا����س 
الإي�����راين  ال��ن��ظ��ام  اأن  ه����وك، 
مي�����ار������س ف����ربك����ة اإع���الم���ي���ة 
خل����ل����ق ان����ط����ب����اع زائ���������ف عن 
ق����درات����ه ال��ع�����س��ك��ري��ة. وق����ال 
ن�سره  هوك، يف مقطع فيديو 
التوا�سل"  "فريق  ح�����س��اب 
الأمريكية  للخارجية  التابع 
ط����ه����ران  اإن  ت�����وي�����رت،  ع����ل����ى 
ق���ام���ت ب��ت��ح��ري��ر ����س���ور على 
تزايد  لإظ��ه��ار  "فوتو�سوب" 
ال�ساروخية،  وقدرتها  قوتها 
طائرات  ب�����س��ن��اع��ة  والإدع�������اء 
م��ق��ات��ل��ة ج���دي���دة م���ن خالل 
لطائرات  ��ّرف��ة  حمحُ �سور  ن�سر 

قدمية.
ويف تغريدة �سابقة، قال املمثل 
"لبد  اإي����ران:  ب�ساأن  اخل��ا���س 
�سعبه  اأن  يعتقد  ل  النظام  اأن 
بهذه  ي��ن��خ��دع  اأن  م���ن  اأذك������ى 

الإدعاءات ال�سخيفة".
وقال وزير اخلارجية الإيراين، 
حممد جواد ظريف، رداً على 
ت�������س���ري���ح���ات ب�����راي�����ان ه���وك 
اإي������ران  ق�������درات  اأن  امل���ب���ع���وث 
الع�سكرية و�سواريخها لي�ست 
بتهديد  م�ستطرداً  فوتو�سوب 

�سرنى ذلك يف امل�ستقبل.
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اأخبـار الإمـارات

جمل�س الوزراء يعتمد اال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلي�ة 2031  

حممد بن را�سد : تعزيز جودة احلياة يف دولتنا م�ستمر و�سنتابع مع اجلميع موؤ�سرات رفعها جلعل االإمارات وطن ال�سعادة االأول 
•• اأبوظبي-وام:

برئا�سة  ال�������وزراء  جم��ل�����س  اع��ت��م��د 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
»رعاه اهلل« ال�سرتاتيجية الوطنية 
جلودة احلياة 2031 وذلك خالل 
ق�سر  ام�������س يف  ���س��ب��اح  اج��ت��م��اع��ه 
الفريق  بح�سور  باأبوظبي  الوطن 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال�سيخ من�سور بن  الداخلية و�سمو 
نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد 

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت�����س��م 
جل����ودة احل���ي���اة اأه������داف وجم����الت 
الإمارات  دول��ة  جلعل  ا�سرتاتيجية 
رائدة عاملياً يف جمال جودة احلياة، 
الدولة  ل��ت��ك��ون  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت��ع��زي��ز 

الأ�سعد عاملياً.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  واأكد �ساحب 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
دول���ة  اأن  اهلل«  »رع������اه  دب����ي  ح���اك���م 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  الإم�������ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ت�سع  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ج����ودة ح��ي��اة امل��واط��ن��ني ع��ل��ى راأ����س 
الإم���ارات، وتعمل  اأول��وي��ات حكومة 
امل�����س��ت��م��ر وحتقيق  ال��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ال�ستدامة يف هذا القطاع املحوري، 
احلياة  ج���ودة   «  : �سموه  ق��ال  حيث 
ال��ي��وم��ي وه���ي يف  اأول���وي���ة يف عملنا 
..نريد  احل��ك��وم��ة  اأول���وي���ات  �سلب 
تالحماً  الأك���رث  يكون  اأن  ملجتمعنا 

و�سحة والأكرث �سعادة« .
» رف��ع ج��ودة احلياة   : وق��ال �سموه 
الإم���ارات  جلعل  م�ستمر  دولتنا  يف 
 ..« ع���امل���ي���اً  الأول  ال�������س���ع���ادة  وط����ن 
» وج��ه��ن��ا اجلهات  ���س��م��وه  م�����س��ي��ف��اً 
ال�سرتاتيجية  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ك����اف����ة 
.. فكل موازنات  ال��ي��وم  م��ن  اب��ت��داء 
تطبيق  يف  ت�سب  احلكومة  وبرامج 
الإمارات  اأه��داف ج��ودة حياة �سعب 

واإ�سعاده«.
ر�سد  هناك  �سيكون   « �سموه  وق��ال 
و�ستعمل   .. احلياة  جل��ودة  متكامل 
احلكومة كمن�سة واحدة .. و�سنتابع 
جمل�س  يف  وال���ت���ق���اري���ر  امل���وؤ����س���رات 

الوزراء دورياً«.

التطبيقات  هذه  ا�ستخدام  و�سمان 
والبيئة  الإن�������س���ان  ع��ل��ى  احل��دي��ث��ة 
تنتج  ق���د  اأي خم��اط��ر  م���ن  واحل����د 

عنها.
الالئحة  امل���ج���ل�������س  اع���ت���م���د  ك���م���ا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ل���ق���ان���ون الإحت�������ادي 
ال��ط��ب��ي��ة، والتي  امل�����س��وؤول��ي��ة  ب�����س��اأن 
ال�سوابط وال�سروط للتزام  حتدد 
امل��ن�����س��اآت ال�����س��ح��ي��ة وي�����س��اع��د على 
م�ستوى  من  والرفع  عملها  تنظيم 
خ��دم��ات��ه��ا وب��ال��ت��ايل حت��ق��ي��ق ر�سا 
الالئحة  ت��ن��ظ��م  امل��ت��ع��ام��ل��ني، ح��ي��ث 
تقدمي اخلدمات ال�سحية عن بعد، 
الطبية،  الأخطاء  معايري  وحتديد 
لإ�سدار  امل��خ��ول��ة  اجل��ه��ات  وحت����دد 
اأبحاث  ب���اإج���راء  ال�����س��م��اح  ت�����س��اري��ح 
الإن�سان،  ع��ل��ى  ط��ب��ي��ة  جت�����ارب  اأو 
العقوبات  اآل��ي��ة  تنظيم  ج��ان��ب  اإىل 
املرتبطة  وال�������س���ك���اوى  ال��ت��اأدي��ب��ي��ة 

باملهنة الطبية.
ويف ال�سوؤون احلكومية .. ا�ستعر�س 
املجل�س خالل جل�سته طلب املجل�س 
على  للموافقة  الإحت����ادي  الوطني 
مناق�سة مو�سوع �سيا�سة موا�سالت 

الإمارات.
اعتمد   .. ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ويف 
و�����س����ادق امل��ج��ل�����س ع���ل���ى ع�����دد من 
ت�سمنت  ال����دول����ي����ة،  الت���ف���اق���ي���ات 
الدولة  ان�����س��م��ام  ع��ل��ى  ال��ت�����س��دي��ق 
للتنمية  ال�������دويل  ال���ت���ح���ال���ف  اإىل 
اخل�����������س�����راء ع����ل����ى ط�������ول احل�������زام 
وال��ط��ري��ق، وات��ف��اق��ي��ة ب��ني حكومة 
البريو  جمهورية  وحكومة  الدولة 
ب�ساأن العفاء املتبادل من متطلبات 
ال�سفر  ج���وازات  حلاملي  التاأ�سرية 
واتفاقية  واخلا�سة،  الدبلوما�سية 
م�����ع ك�����ل م�����ن ج����م����ه����وري����ة ك����وري����ا 
وج��م��ه��وري��ة ال���ب���ريو ب�����س��اأن اإزال�����ة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال�����س��ري��ب��ي  الزدواج 
بال�سرائب على الدخل، والت�سديق 
اجلابون  جهورية  مع  اتفاقية  على 
ب�����������س�����اأن ال���ت�������س���ج���ي���ع واحل����م����اي����ة 
واتفاقية  لال�ستثمارات،  امل��ت��ب��ادل��ة 
ب�ساأن  اأوزب��ك�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة  م���ع 
امل�سائل  املتبادل يف  الإداري  التعاون 
جمهورية  مع  واتفاقية  اجلمركية، 
اجلوية  اخلدمات  ب�ساأن  هندورا�س 
ورائهما،  وف��ي��م��ا  اإق��ل��ي��م��ه��م��ا  ب���ني 
ع�سوية  اإىل  الن�سمام  جانب  اإىل 
املتعددة  املنظمات  اأداء  تقييم  �سبكة 

الأطراف.

العي�س يف املدن واملناطق وجاذبيتها 
وا�ستدامتها.

مبادرة   90 ال�سرتاتيجية  وت�سم 
داع���م���ة ت�����س��ت��ه��دف اأك�����رث م���ن 40 
جم��ال ذو اأول��وي��ة يف ال��دول��ة، ومن 
مر�سد  اأول  تطوير  امل��ب��ادرات  اأب��رز 
وط��ن��ي جل���ودة احل��ي��اة ل��دع��م اتخاذ 
و�سيتم  ال�سيا�سات،  وو���س��ع  ال��ق��رار 
موؤ�سرات  ومتابعة  ر�سد  من خالل 

ال����ق����رارات وال���ق���وان���ني الإحت���ادي���ة 
احلكومي،  العمل  تنظيم  اإط���ار  يف 
حيث ا�ستملت القرارات على اعتماد 
ب�ساأن  الإحت���ادي  القانون  تعديالت 
ال�سناعية  امللكية  وحماية  تنظيم 
ل�����������رباءات الخ�����������رتاع وال����ر�����س����وم 
اإىل  ال��ه��ادف  ال�سناعية،  وال��ن��م��اذج 
متكاملة  ت�����س��ري��ع��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
ال�سناعية  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  ت��ن��ظ��م 

م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز ج���ودة الرتابط 
الأ�سرة  يف  الجتماعية  والعالقات 
احلياة  ج�����ودة  وت���ع���زي���ز  وامل��ج��ت��م��ع 
املجتمعات  وت�����س��ج��ي��ع  ال���رق���م���ي���ة 
وتبني  الهادفة  الإيجابية  الرقمية 
التعلم  ب���ي���ئ���ات  يف  احل����ي����اة  ج������ودة 
وتر�سيخ  عليها  وال��رتك��ي��ز  والعمل 
والت�سامن  وال��ت��ع��اون  العطاء  قيم 
قابلية  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع  وخ���دم���ة 

الدولة، ورفع  رفع ج��ودة احلياة يف 
تقارير الأداء ملجل�س الوزراء دورياً، 
ت��دري��ب��ي��ة ملوظفي  ب���رام���ج  واإق���ام���ة 
جودة  اأكادميية  واإط��الق  احلكومة، 
احلياة لأجيال امل�ستقبل، اإىل جانب 
ت�سكيل جمل�س وطني جلودة احلياة 
يعنى باإدارة وتن�سيق ال�سرتاتيجية 

الوطنية.
ك���م���ا اع���ت���م���د امل���ج���ل�������س ع�������ددا من 

واأك����د ���س��م��وه خ���الل الج��ت��م��اع .. » 
امل�سوؤولية..  ه��ذه  يف  يت�سارك  الكل 
اإىل  الإم�������������ارات  ن���ن���ق���ل  اأن  ن����ري����د 
 .. الرفاهية  يف  ج��دي��دة  م�ستويات 
وب���اأمن���اط ج��دي��دة يف احل��ي��اة تقود 

جمتمعنا نحو الأف�سل«.
ال�سرتاتيجية  ت��ه��دف  وت��ف�����س��ي��ال 
اإىل  الوطنية جلودة احلياة2031 
النتقال بدولة الإمارات من مفهوم 
املفهوم  اإىل  ف��ق��ط  اجل��ي��دة  احل��ي��اة 
املتكاملة،  احل��ي��اة  جل���ودة  ال�����س��ام��ل 
م��ا ي�ساهم يف دع��م روؤي���ة الإم����ارات 
2021 وو�سول اإىل حتقيق اأهداف 

مئوية الإمارات 2071.
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��رت��ك��ز 
جل�����ودة احل���ي���اة ع��ل��ى اإط�����ار وطني 
ي�سمل 3 م�ستويات رئي�سية »الأفراد 
 14 وتت�سمن  وال��دول��ة«  واملجتمع 
ا�سرتاتيجية  اأه�����داف  و9  حم����ورا 
ت�سمل تعزيز منط حياة الأفراد من 
احلياة  اأ�سلوب  تبني  ت�سجيع  خالل 
ال�سحة  وتعزيز  والن�سط  ال�سحي 
التفكري  وت��ب��ن��ي  اجل��ي��دة  النف�سية 
اأ���س��ا���س��ي��ة وبناء  ك��ق��ي��م��ة  الإي���ج���اب���ي 

مهارات احلياة.
مبحاورها  ال�سرتاتيجية  وتر�سخ 
املرتابط  املجتمع  اأ�س�س  ومبادراتها 

وحماية حقوق املخرتعني، وانتهاج 
واملمار�سات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأف�������س���ل 
يف جم���ال ب����راءات الخ�����رتاع، ومبا 
القت�ساد  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ي��اً  ي��ن��ع��ك�����س 
لقت�ساد  حت���ول���ه  ودع�����م  ال��وط��ن��ي 
املعرفة  على  يقوم  تناف�سي  معريف 

والبتكار.
الإحتادي  القانون  املجل�س  واعتمد 
ب�������س���اأن ال�����س��الم��ة الح���ي���ائ���ي���ة من 
الكائنات املحورة وراثياً ومنتجاتها، 
احل���ف���اظ على  اإىل  ي��ه��دف  وال�����ذي 
�سحة الن�سان من خماطر الكائنات 
املحورة وراثياً اأو منتجاتها، و�سمان 
اأو  تطوير  جم��ال  يف  البيئة  حماية 
تداول  اأو  نقل  اأو  اإن��ت��اج  اأو  ت�سنيع 
الكائنات املحورة وراثياً اأو منتجاتها 
النا�سئة عن التكنولوجيا الأحيائية 

احلديثة.
وت���������س����ت����خ����دم ه���������ذه ال����ت����ق����ن����ي����ات 
الوراثي  التحوير   « والتكنولوجيا 
منها  جم������الت  ع�����دة  يف  ع���امل���ي���اً   «
والغذاء  الزراعية  املحا�سيل  اإن��ت��اج 
ومكافحة الآفات الزراعية ومقاومة 
امللوحة واجلفاف، لذا ينظم القانون 
الإحتادي املنتجات امل�ستوردة يف هذا 
الإط���ار وات��خ��اذ اإج����راءات تنظيمية 
حولها  احرتازية  وتدابري  ووقائية 

الدولة: وجهن� اجله�ت ك�فة بتطبيق اال�سرتاتيجية ابتداء من اليوم .. فكل موازن�ت وبرامج احلكومة ت�سب يف تطبيق اأهداف جودة حي�ة �سعب االإم�رات واإ�سع�ده. رئي�س  • ن�ئب 

اأولوية. ذو  جم�ل  ت�سم 90 مب�درة داعمة �سمن 9 اأهداف ا�سرتاتيجية، واأكرث من 40   - واملجتمع  للأفراد  واحلي�ة  والقيم  الرتابط  جودة  • تعزز 
احلكومة من خلل 4 حم�ور اأ�س��سية، وت�سكيل جمل�س وطني جلودة احلي�ة واإدارة اال�سرتاتيجية عمل  �سميم  �سمن  متك�ملة  • منظومة 

�سرطة اأبوظبي تدعو قائدي املركبات عدم االن�سغال بغري الطريق
•• اأبوظبي-وام:

 دعت �سرطة اأبوظبي قائدي املركبات عدم الن�سغال بغري 
التوعية  حملة  اإط��ار  يف  وذل��ك  املخاطر  لتجنب  الطريق 

املرورية بعنوان »لتاأمن املخاطر ل تخاطر«.
واأو�سحت اأن الن�سغال بغري الطريق يوؤدي اإىل النحراف 
امل��ف��اج��ئ وال���ذي م��ن اأ���س��ب��اب��ه ا���س��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف لت�سفح 
اإجراء مكاملة،  اأو  التوا�سل الجتماعي  الإنرتنت ومواقع 
اأو التقاط ال�سور، وغريها من ال�سلوكيات التي قد توؤدي 
اإىل وقوع احلوادث. وحثت على �سرورة الرتكيز يف القيادة 
ومراقبة الطريق لتجنب انحراف املركبة واإبطاء وتعطيل 
حركة ال�سري واملرور و جتاوز الإ�سارة ال�سوئية احلمراء. 
اإىل �سرورة اللتزام بقوانني ال�سري وامل��رور حيث  ودعت 
اأ�سباب  اأب��رز  واح��دا من  باملركبة  املفاجئ  الن��ح��راف  يعد 
والن�سغال  ال�سرعة  وت�سمل  اخلطرة  امل��روري��ة  احل��وادث 
وعدم  الإط����ارات  و�سالمة  املركبة  و�سيانة  الطريق  ع��ن 

ترك م�سافة اأمان بني املركبات وعدم مراعاة م�ستخدمي 
اأه��م��ي��ة الل���ت���زام بال�سرعات  ال��ط��ري��ق وغ��ريه��ا. واأك����دت 
املركبة  قيادة  اأثناء  الطريق  عن  الن�سغال  وع��دم  املقررة 
املركبات  اأمان كافية بني  باأي �سورة كانت وترك م�سافة 
واحل��ر���س ع��ل��ى ع���دم تغيري امل�����س��ار اإل ب��ع��د ال��ت��اأك��د من 
والرتكيز  ب��الن��ت��ب��اه  ال�سائقني  وط��ال��ب��ت  ال��ط��ري��ق.  خلو 
امل�ساة  ع��ب��ور  التعدي على خ��ط��وط  ال��ق��ي��ادة وع���دم  اأث��ن��اء 
وال�سوارع  امل��دن  داخ��ل  املقررة  ال�سرعة  بحدود  والل��ت��زام 
والنتباه  املركبة  ال�سيطرة على  اخلارجية حتى ميكنهم 
ملفاجاآت الطريق وتفادي وقوع احلوادث. ويعد الن�سغال 
بغري الطريق من املخالفات اخلطرة ، حيث يتم تطبيق 
البند »32« ب�ساأن قواعد واإجراءات ال�سبط املروري رقم 
الطريق  ع��ن  الن�����س��غ��ال   « اأ   «  ..  2017 ل�سنة   »178«
اأثناء قيادة املركبة با�ستعمال الهاتف » »ب« الن�سغال عن 
الطريق اأثناء قيادة املركبة باأي �سورة كانت » وخمالفتها 

الغرامة املالية 800 درهم و4 نقاط مرورية ».

بيت اخلري �سددت 4.1 مليون درهم 
الإطالق 24 �سجينا قبل عيد الفطر

•• دبي-وام:

يف  والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  اخلري  بيت  جمعية  �سددت 
اإمارة الفجرية مديونية 24 �سجينا مطلوبني يف ق�سايا مالية بقيمة 4.1 
املبارك ليلتاأم �سملهم مع  الفطر  مليون درهم مت طالق �سراحهم قبل عيد 
اأ�سرهم وذويهم بعد طول غياب. وثمن اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي 
قوة  على  توؤكد  التي  املجتمعية  املبادرة  هذه  الفجرية  ل�سرطة  العام  القائد 
التكافل والرتابط املجتمعي يف دولة الإمارات ..موؤكدا اأن جمعية بيت اخلري 
اجلهود  مقدرا  املجال  ه��ذا  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  ال��رائ��دة  املوؤ�س�سات  من 
اأر�س  واملقيمني على  املواطنني  املعاناة عن  احلثيثة يف م�ساهمتهم لتخفيف 
وطننا املعطاء. من جانبه اأكد عابدين طاهر العو�سي مدير عام اجلمعية اأن 
اإطالق ال�سجناء املواطنني الذي عجزوا عن اأداء مديونياتهم ل�سبب اأو اآخر 
امل�ستحقة  اأداء ديونهم  اأو مل يتمكنوا من  الغارمني الذين عجزوا  وم�ساعدة 
مبادرة ثابتة وم�ستمرة يف اجلمعية واأن هذه املبادرة الثالثة يف رم�سان التي 
اإدارة  جمل�س  من  بدعم  اأت��ت  والتي  غارمني  �سجناء  �سراح  اإط��الق  فيها  يتم 
“بيت اخلري” الذي يرى يف هذه املبادرات اأمال جديدا ملواطنني تعرثت بهم 
اأو اأخطاأوا تقدير خماطر تعامالتهم التجارية  ظروفهم فخ�سرت جتارتهم 
لهم  حافزا  الفرج  ه��ذا  لياأتي  القانون  ح�سب  ال�سجن  فا�ستحقوا  املالية  اأو 
العطاء  ه��ذا  اأن  ....مو�سحا  جديد  من  وينه�سوا  التجربة  من  لي�ستفيدوا 
ياأتي �سمن م�سروع الغارمني اأحد م�ساريع الزكاة يف اجلمعية. وقال اإن “بيت 
الغارمني حاجة  اأك��رث  على  منه  تنفق  للغارمني  �سندوقا  اخلري” خ�س�ست 
وب�سكل خا�س املواطنني الذين جتاوزوا �سن التقاعد وت�سعى ل�سد مديونيات 
ال�سجناء الذين عجزوا عن اأداء ما عليهم من ديون وم�ستحقات مالية وقد 
 4 بت�سديد  �سجينا   24 عن  املبارك  رم�سان  �سهر  خ��الل  الآن  حتى  اأفرجت 
ماليني و102.477 درهم عنهم ليعودوا اإىل اأ�سرهم ويعي�سوا بني اأطفالهم 
“بيت  وكانت  خمتلفة.  اأخ��رى  ق�سايا  يف  الغارمني  من  العديد  �ساعدت  كما 
مواطنا  �سجينا   12 �سراح  لإط��الق  دره��م  مليون   2 اخلري” تربعت مببلغ 
حب�سوا ب�سبب ق�سايا مالية وذلك بالتعاون مع “�سندوق الفرج” واملوؤ�س�سات 
العقابية والإ�سالحية يف الإمارات التي يتبعون لها كما �ساهمت مببلغ مليون 
درهم ملبادرة “ياك العون” التي اأطلقتها �سحيفة الإمارات اليوم بالتعاون مع 

حماكم دبي ودائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي.

توطني 94 باملائة من املنا�سب االإ�سرافية 
يف موؤ�س�سة دبي خلدمات االإ�سعاف

•• دبي-وام:

املدير  ال����دراي  ���س��ع��ادة خليفة  اأك���د   
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة دب���ي خلدمات 
ال��ت��وط��ني يف  ن�����س��ب��ة  اأن  الإ����س���ع���اف 
املنا�سب الإ�سرافية باملوؤ�س�سة بلغت 
94 باملائة ويف وظائف فنيي الطب 

الطارئ 93 باملائة.
و������س�����دد ع���ل���ى اأه����م����ي����ة ال���ت���دري���ب 
وتنمية  امل��ه��ارات  ل�سقل  وال��ت��اأه��ي��ل 
القدرات واملعارف اخلا�سة بالكوادر 
جميع  ان  اإىل  م�����س��ريا  الإ���س��ع��اف��ي��ة 
الطارئ  ال��ط��ب  ب��رن��ام��ج  خ��ري��ج��ي 
مع  بالتعاون  املوؤ�س�سة  تتبناه  ال��ذي 
يخ�سعون  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
ل�����ل�����دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة ال���ف���ن���ي���ة و 
جتهيزهم  لغر�س  املكثفة  الإداري���ة 

للعمل امليداين.
ال���ي���وم بهذا  ل���ه  وق����ال يف ت�����س��ري��ح 
تقوم  امل���وؤ����س�������س���ة  اإن  اخل�������س���و����س 
لالإلتحاق  ك��وادره��ا  بع�س  باإبتعاث 
ال���ولي���ات  ت��دري��ب��ي��ة يف  ب���رام���ج  يف 
واأ�سرتاليا  املتحدة  واململكة  املتحدة 
لإك�������س���اب���ه���م م����زي����دا م����ن اخل����ربة 
وامل��ع��رف��ة ن��ظ��را مل��ا ت��ت��واف��ر يف هذه 
ال��دول من خ��ربات كبرية يف جمال 
ال��ط��ب ال��ط��ارئ والإ���س��ع��اف.. لفتا 
اإىل اأن املوؤ�س�سة اأطلقت بالتعاون مع 
كليات التقنية العليا برنامج الدبلوم 
يف جم�����ال ال���ط���ب ال����ط����ارئ ال����ذي 
اإىل  الزمنية للدرا�سة  املدد  اخت�سر 

املحافظة  �سمان  م��ع  فقط  �سنتني 
على جودة خمرجات التعليم فيها.

ب�سكل  ب�����داأ  الإق����ب����ال  اإن  واأ�����س����اف 
ال��ط��ل��ب��ة املواطنني  لف���ت م��ن ق��ب��ل 
الطارئ  ال��ط��ب  دب��ل��وم  درا���س��ة  على 
بعد الإع���الن عن ال��ربام��ج وه��و ما 
اأ���س��ع��رن��ا ب���الإرت���ي���اح وال���ت���ف���اوؤل باأن 
���س��وف يكون  ال��ط��ارئ  ال��ط��ب  مهنة 
���س��وق العمل  ن�����س��ي��ب واف����ر يف  ل��ه��ا 
املواطن  العن�سر  اإق��ب��ال  ناحية  من 
ع��ل��ي��ه��ا م�����س��ت��ق��ب��ال ل��ت��ت��ح��ق��ق روؤي����ة 
املجال  ه��ذا  يف  ال��ر���س��ي��دة  حكومتنا 
املوؤ�س�سة  اأن  م��و���س��ح��ا  احل���ي���وي.. 
الدولة  م��واط��ن��ي  وت�����س��ج��ع  ت��رح��ب 
عليهم  تنطبق  والذين  ال�سباب  من 
التقنية  بكليات  الإل��ت��ح��اق  ���س��روط 
يعد  ال��ذي  الربنامج  على  بالإقبال 
الدولة  ال���واع���دة يف  ال���ربام���ج  م���ن 

حيث اأن الكثري من خريجي الأم�س 
وظائف  الآن  ي�����س��غ��ل��ون  اأ���س��ب��ح��وا 

قيادية يف املوؤ�س�سة.
من جانبه قال فاروق املعيني رئي�س 
اإن  باملوؤ�س�سة  الب�سرية  امل��وارد  ق�سم 
عدد �ساغلي وظائف امل�سعف املتقدم 
يبلغ 15 موظفا منهم 12 مواطنا 
بن�سبة تبلغ 80 باملائة منهم 7 من 
اأن��ه وفقا  اإىل  الإن���اث.. م�سريا  فئة 
فاإنه  املوؤ�س�سة  يف  التوطني  خلطط 
اأن تبلغ ن�سبة التوطني  من املتوقع 
اأ�سا�سي  ط��ارئ  فني طب  يف وظيفة 
 15 ن��ح��و   2025 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول 
املوظفني  جم��م��وع  ل��ي�����س��ل  ب��امل��ائ��ة 
الإ�سعافية  الوظائف  يف  املواطنني 
اإىل  ب�سكل عام بحلول العام 2025 
232 موظفا مواطنا وبن�سبة تبلغ 

باملائة.  22
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزارة  ب���داأت 
ا�ستالم طلبات احل�سول على املحركات 
 2019 ل���ع���ام  امل���دع���وم���ة  ال��ب��ح��ري��ة 
من  ح�����س��ان   150 ب��ق��وة  لل�سيادين 
اليوم  من  اعتبارا  “مريكوري”،  نوع 
وح��ت��ى 11 ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل وذل���ك من 
ال�سيد  ق��وارب  ت�سجيل  خ��الل مراكز 

يف اإمارات الدولة كافة.
واأك����د ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ع���ل���وان، وكيل 
اأن  امل��ن��اط��ق،  لقطاع  امل�ساعد  ال����وزارة 
ه�����ذه اخل����ط����وة ت����اأت����ي ان���ط���الق���ا من 
اإب����راز الأهمية  ال�����وزارة ع��ل��ى  ح��ر���س 
لقطاع  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
التكاليف  وخف�س  ال�سمكية  ال���رثوة 
ال�سيد  مهنة  ودع���م  ال�سيادين  على 

وا�ستدامة  ال���غ���ذاء  ل�����س��الم��ة  ت��ع��زي��زا 
اإىل حر�س  م�����س��ريا  امل��ح��ل��ي،  الإن���ت���اج 
الوزارة على تعزيز ال�ستدامة البيئية 
ال��غ��ذائ��ي م��ن خالل  ال��ت��ن��وع  وحتقيق 
وخدماتها  وم�����س��اري��ع��ه��ا  م��ب��ادرات��ه��ا 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا وف���ق م��ع��اي��ري اجل���ودة 
الرثوات  اأن  اإذ  وال�سفافية،  والكفاءة 
املائية متثل اأحد اأهم املوارد الطبيعية 
يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  التي  املتجددة 

توفري الغذاء وا�ستدامته.
و�سروط  معايري  اأن  ع��ل��وان  واأو���س��ح 
امل���دع���وم���ة تن�س  امل���ح���رك���ات  ����س���رف 
اأو  ال���رات���ب  اإج���م���ايل  ي���زي���د  األ  ع��ل��ى 
درهم  األ���ف   30 ع��ن  لل�سياد  امل��ع��ا���س 
معتمدة،  راتب  �سهادة  مبوجب  وذلك 
ق���د ح�����س��ل على  ال�����س��ي��اد  ي��ك��ون  واأل 
دع���م مل��ح��رك ب��ح��ري خ���الل الأع�����وام 

2016 – 2018، واأن يكون مت قيد 
ال�سياد مقدم الطلب يف ال�سجل العام 
بالوزارة قبل العام 2016، واأن يكون 
ال�سيد  ملهنة  املمار�سني  م��ن  ال�سياد 

ي��ك��ون قد  األ  واأخ���ريا  دائ��م��ة،  ب�سورة 
ا�ستخدام  اأو  ح��ي��ازة  خم��ال��ف��ة  ارت��ك��ب 
وفقا  حمظورة  �سيد  وم��ع��دات  اأدوات 

للت�سريعات املنظمة خالل 2018.
و�ستكون اأولوية ال�ستحقاق لل�سيادين 
الذين يحرتفون مهنة ال�سيد كمهنة 
على  العاملني  وال�سيادين  اأ�سا�سية، 
اأو من ينوب عنهم  قواربهم باأنف�سهم 
الأوىل  الدرجة  القرابة من  من ذوي 

اإىل الرابعة.
خدماتها  م�����س��ت��وى  رف����ع  اإط������ار  ويف 
املتعاملني،  اإ�سعاد  من  وملزيد  املقدمة 
ال�سركة  ع���ل���ى  ال����������وزارة  ا����س���رتط���ت 
املحرك  برتكيب  للمحركات  امل����زودة 
اأي���ة  ل��ل�����س��ي��اد دون اح��ت�����س��اب  جم���ان���ا 
الأيد  اأج��ور  مثل  عليه  اإ�سافية  ر�سوم 
ال�سرط  هذا  ي�سمل  األ  على  العاملة، 

لزمت للرتكيب  اإذا  اإ�سافية  اأي قطع 
كالبطاريات اأو املقود.

وحددت الوزارة لل�سيادين الذين متت 
املوافقة على طلباتهم للح�سول على 
كمهلة  �سهر  مدة  املدعومة  املحركات 
امل�ستحقة  امل���ح���رك  ق��ي��م��ة  ل��ت�����س��دي��د 
امل�ستحق  للمبلغ  املذكورة  امل��دة  خالل 
درهم  و950  األفا   11 والبالغ  عليه 
القيمة  من  فح�سب   50% ميثل  ما 

الإجمالية للمحرك.
املناخي  ال���ت���غ���ري  وزارة  وحت����ر�����س 
ا�سرتاتيجيتها  و���س��م��ن   - وال��ب��ي��ئ��ة 
الهادفة للحفاظ على البيئة وحتقيق 
ا�ستدامة مواردها الطبيعية - على اأن 
البحرية  املحركات  موا�سفات  تكون 
املدعومة التي يتم ت�سليمها لل�سيادين 

�سديقة للبيئة.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ب��ن  ذي���اب  ال�سيخ  �سمو  �سهد   
بن زايد اآل نهيان، رئي�س دائرة النقل 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  م��را���س��م  اأب��وظ��ب��ي  يف 
تعاون م�سرتك وموحده بني كل من 
للطريان  والحت��اد  اأبوظبي  مطارات 
اأبوظبي   - للجمارك  العامة  والإدارة 
واجلن�سية  للهوية  الحتادية  والهيئة 
اأبوظبي  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  وال���ق���ي���ادة 
ل��ت��ع��زي��ز ج���ودة اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة يف 

مطار اأبوظبي الدويل.
جا�سم  معايل  التوقيع  مرا�سم  ح�سر 
دائرة  رئي�س  الزعابي  بوعتابه  حممد 
اللواء  وم���ع���ايل  اأب���وظ���ب���ي  يف  امل��ال��ي��ة 
ف��ار���س خ��ل��ف امل���زروع���ي ال��ق��ائ��د العام 
ال�سيخ  وال����ل����واء  اأب���وظ���ب���ي  ل�����س��رط��ة 
مدير  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  حممد 
بالقيادة  املنافذ  و  الأم���ن  ���س��وؤون  ع��ام 
و�سعادة  اأب���وظ���ب���ي  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام���ة 

طحنون  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��م��ط��ارات و����س���ع���ادة حمد 
ال�سام�سي ع�سو جمل�س اإدارة الحتاد 

للطريان.
اللواء  �سعادة  م��ن  ك��ل  التفاقية  وق��ع 
م��ك��ت��وم ع��ل��ى ال�����س��ري��ف��ي م���دي���ر عام 
���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي، و���س��ع��ادة را���س��د بن 
امل��ن�����س��وري م��دي��ر ع���ام الإدارة  لح���ج 
العامة للجمارك، و�سعادة اللواء �سعيد 
ل�سوؤون  العام  املدير  الرا�سدي  راك��ان 
الهيئة  يف  ب��الإن��اب��ة  واملنافذ  الأج��ان��ب 
الحتادية للهوية واجلن�سية، وال�سيد 
التنفيذي  الرئي�س  البلوكي  حممد 
ل�سوؤون العمليات الت�سغيلية بالحتاد، 
الرئي�س  تومب�سون  ب��راي��ان  وال�����س��ي��د 

التنفيذي ملطارات اأبوظبي.
واأك����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ذي����اب ب��ن حممد 
تعزيز  اأه���م���ي���ة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�سركاء  بني  فيما  والتن�سيق  التعاون 

ال�سرتاتيجيني.. م�سريا اإىل �سرورة 
ت�سافر جميع اجلهود بتفان واإخال�س 
والتكامل  التعاون  لتحقيق مزيد من 

لالرتقاء  اأب���وظ���ب���ي  م��وؤ���س�����س��ات  ب���ني 
لتوطيد  اخل��دم��ات  وم�ستوى  ب��ج��ودة 
ال�ساملة  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ن��ه�����س��ة  اأرك�����ان 

التي ت�سهدها الإمارة يف �ستى املجالت 
والعمل معا لرت�سيخ مكانتها الرائدة 

على امل�ستوى الإقليمي والدويل.

توحيد  اإط������ار  يف  الت��ف��اق��ي��ة  وت����اأت����ي 
امل�����س��رتك��ة ل��الرت��ق��اء بجودة  اجل��ه��ود 
للم�سافرين  املقدمة  اخل��دم��ات  اإدارة 

وت��ع��زي��ز جت��رب��ة ال�����س��ف��ر ع���رب مطار 
ال�������دويل، وجت�����س��د مفهوم  اأب���وظ���ب���ي 
التعاون والتكامل يف تقدمي اخلدمات 
املطار،  م��راف��ق  جميع  يف  وحت�سينها 
اإج�����راءات  ت�سهيل  اإىل  ت��ه��دف  ح��ي��ث 
ال�سفر وتعزيز �سرعة اإجناز معامالت 
امل�����س��اف��ري��ن وت��ق��دمي خ��دم��ات نوعية 
ل��ه��م ت���راع���ي اأع���ل���ى م��ع��اي��ري اجل����ودة 
وال�سالمة  والأم���ن  العمالء  وخ��دم��ة 
بدءاً من الو�سول اإىل املطار وت�سجيل 
اجلمركي  وال��ت��خ��ل��ي�����س  امل�����س��اف��ري��ن 
بوابات  وا�ستخدام  الأم��ت��ع��ة  وم��ن��اول��ة 
ال�����س��ف��ر ال��ذك��ي��ة وم��ن�����س��ات اجل����وازات 
اللكرتونية والعبور من خالل نقاط 
اإىل  ال�سعود  حتى  الأمنية  التفتي�س 

الطائرة وبالعك�س.
كفاءة  رف���ع  يف  الت��ف��اق��ي��ة  ت�سهم  ك��م��ا 
ال��ع��م��ل��ي��ات مب��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 
وتدعم اجلهود املبذولة لتطوير قطاع 
املدين مبختلف جوانبه، يف  الطريان 

حني يواكب هذا التعاون بني ال�سركاء 
العالقة  اأ���س��ح��اب  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر التي  ع��م��ل��ي��ة 
ي�سهدها مطار اأبوظبي الدويل ب�سكل 
خا�س وقطاع الطريان املدين بالإمارة 
رافدا  ي�سكل  وال����ذي  ع���ام،  ع��ل��ى وج���ه 
القت�سادية  التنمية  روافد  مهما من 

امل�ستدامة يف اإمارة اأبوظبي.
اأف�سل  اإىل  املوقعة  التفاقية  وت�ستند 
املمار�سات الدولية يف جمال الطريان 
���س��ت��ع��م��ل اجلهات  ح��ي��ث  وامل�����ط�����ارات، 
امل��ت��ع��اون��ة مب���وج���ب الت��ف��اق��ي��ة وفقا 
اأداء حمدده بقيا�س م�ستوى  ملوؤ�سرات 
وموا�سلة  ال��ن��ت��ائ��ج  وتقييم  اخل��دم��ة 
عملية التحديث والتطوير والتدريب 
اأف�سل  تقدمي  ي�سمن  مب��ا  والتاأهيل 
اخل������دم������ات ل���ل���م�������س���اف���ري���ن وي���خ���دم 
الأمثل  ال��وج��ه  على  العامة  امل�سلحة 
ر�سا  ونيل  الت�سغيلية  ال��ك��ف��اءة  لرفع 

و�سعادة امل�سافرين.

•• دبي-الفجر

اجلالف،  �سامل  جمال  العميد  �سدد 
للتحريات  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
دبي،  �سرطة  يف  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث 
املت�سولني  م��ع  ال��ت��ع��اط��ف  ع���دم  ع��ل��ى 
�سواء يف الأماكن العامة اأو عرب مواقع 
التوا�سل الجتماعي، والإبالغ عنهم 
املجتمع،  اأم��ن  حماية  يف  للم�ساهمة 
الت�سول”  “كافح  حملة  اأن  مو�سحا 
الرم�سانية اأثمرت عن اإلقاء القب�س 
اإىل  128 م��ت�����س��وًل، م�����س��ريا  ع��ل��ى  
باإن�ساء  طلقة  محُ اأجنبية  �سيدة  ق��ي��ام 
“في�سبوك”  ع�����رب  ح�������س���اب���ات   3
و”ان�ستغرام” و”تويرت”، ل�ستعطاف 
على  مل�ساعدتها  وا�ستغاللهم  النا�س 
اأبنائها  ت���رب���ي���ة  م�������س���اري���ف  ت����اأم����ني 
لإيهام  ���س��وره��م  تن�سر  ك��ان��ت  ال��ذي��ن 
اإل  معاناتها،  بحقيقة  اخل��ري  فاعلي 

لها  ك��ان��ت   »eCrime« من�سة  اأن 
باملر�ساد، خا�سة بعدما تقدم طليقها 
يعي�سون  الأب��ن��اء  اأن  فيه  اأثبت  ببالغ 
وقد  ك��رمي��ة،  حياة  �سنوات  منذ  معه 
األف   50 ال�سيدة بجني  تلك  جنحت 
عرب  ت�����س��ول  ي����وم   17 خ����الل  دولر 

التوا�سل«.  “مواقع 

مت�سولون
�سامل اجلالف”  العميد جمال  وقال 
يف  الت�سول”  “كافح  ح��م��ل��ة  جن��ح��ت 
ن�����س��ر ال��ت��وع��ي��ة ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع يف 
امل��ج��ت��م��ع وب��ع��دة ل��غ��ات، وق���د �سهدت 
 85 128 م��ت�����س��وًل،  ال��ق��ب�����س ع��ل��ى 
من الذكور، و43 من الإن��اث، بينما 
 108 ل���  امل��ت�����س��ول��ني  ف��ئ��ات  انق�سمت 
خليجي،  و)1(  مقيماً،  و19  زائ���راً، 
الت�سول  ح�����س��ي��ل��ة  جت��������اوزت  وق������د 

الإجمالية 38 األف درهم. 

»eCrime«
وتابع: مع تنامي الإقبال على مواقع 
ب���داأ البع�س  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، 
ح�سابات  ع���رب  ال��ت�����س��ول  ي�����س��ت�����س��ه��ل 
اأو  الإع��اق��ة  اأو  املر�س  خاللها  يدعي 
 ،»eCrime« من�سة  ولكن  الفقر، 
ت��ع��ام��ل��ت م���وؤخ���راً م���ع ب���الغ م���ن نوع 

ت���ق���دم رج����ل خليجي  ج���دي���د، ح��ي��ث 
التي  الأجنبية،  طليقته  �سد  ببالغ 
اأن�������س���اأت ع���دة ح�����س��اب��ات ع��ل��ى مواقع 
بن�سر  وقامت  الجتماعي،  التوا�سل 
يعي�سون  )ال�����ذي�����ن  الأب�����ن�����اء  ����س���ور 
كي  اخل��ري  فاعلي  ل�ستعطاف  معه( 
م�ساريف  ت���اأم���ني  ع��ل��ى  ي�����س��اع��دوه��ا 
احل���ي���اة، خ��ا���س��ة ب��ع��دم��ا روج����ت اأنها 
�سحية زواج فا�سل واأنها تتوىل تربية 
لن يكت�سف  اأح���داً  اأن  الأب��ن��اء، وظنت 
اأمرها، اإل اأن الرجل تفاجاأ بات�سالت 
الأم،  ب���ل���ده  اأق����ارب����ه يف  م���ن  ه��ات��ف��ي��ة 
بدين  محُ امل��ادي��ة  اأح��وال��ه  عن  ي�ساألونه 
ا�ستعدادهم لإر�سال م�ساعدات مالية 
ت����اأث����روا ب�سور  ب��ع��دم��ا  ل����ه، خ��ا���س��ة 
ليعود  ح�ساب  ع��رب  املن�سورة  اأطفاله 
“في�سبوك”،  م��وق��ع  ع��ل��ى  لطليقته 
ب��الغ عرب  بتقدمي  الفور  على  ليقوم 
ك�سفت  ال��ت��ي   ،»eCrime« من�سة 

اإن�ساء الزوجة الأجنبية عدة �سفحات 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
عملت خاللها على الت�سهري بالأبناء 
كما  طليقها،  �سمعة  اإىل  والإ�����س����اءة 
دولر  األ���������ف   50 ب���ج���ن���ي  جن����ح����ت 
“مواقع  ت�سول عرب  ي��وم   17 خ��الل 

التوا�سل«.  

امل�س�درة واالإبع�د
من جانبه اأكد املقدم اأحمد العديدي، 
املت�سللني  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  م���دي���ر 
والأموال  الأ�سياء  م�سادرة  بالوكالة، 
ا�ستعملت يف جرمية  التي  امل�سبوطة 
الت�سول اأو كان من �ساأنها اأن ت�ستعمل 
فيها اأو كان حماًل لها اأو التي حت�سلت 
تلك  من  اأي  �سبط  تعذر  ف��اإذا  منها، 
املحكمة  ف����اإن  الأم������وال،  اأو  الأ���س��ي��اء 
وذلك  قيمتها،  تعادل  بغرامة  حتكم 
كله دون الإخالل بحقوق الغري ح�سن 

الأجنبي.  اإب���ع���اد  وللمحكمة  ال��ن��ي��ة، 
رقم  الحت���ادي  للقانون  وفقاً  وق��ال: 
)9( ل�سنة 2018، يف �ساأن مكافحة 
امل��ادة )5( على  تن�س  الت�سول، حيث 
اأنه يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد عن 
تقل  ل  التي  وبالغرامة  اأ�سهر  ثالثة 
ارتكب  م���ن  ك���ل  دره����م  اآلف   5 ع���ن 
جرمية الت�سول، يف الأحوال التالية: 
اأو  ال��ب��ن��ي��ة  �سحيح  امل��ت�����س��ول  ك���ان  اإذا 
كان  اإذا  اأو  للعي�س،  ظ��اه��ر  م���ورد  ل��ه 
املت�سول قد ا�سطنع الإ�سابة بجروح 
باأداء  تظاهر  اأو  م�ستدمية  عاهات  اأو 
و�سيلة  اأية  ا�ستعمال  اأو  للغري  خدمة 

والتاأثري  اخل���داع  و�سائل  م��ن  اأخ���رى 
على الآخرين ل�ستدرار عطفهم. 

واأ�ساف: يعاقب باحلب�س مدة ل تقل 
التي ل تقل  وبالغرامة  اأ�سهر   6 عن 
100 األف درهم لكل من اأدار جرمية 
بذات  يعاقب  كما  املنظمة،  الت�سول 
اأ�سخا�ساً  ي�ستقدم  م��ن  ك��ل  العقوبة 
الأجانب  واإقامة  لقانون دخول  وفقاً 
الت�سول  ج���رمي���ة  يف  ل��ي�����س��ت��خ��دم��ه��م 

املنظم. 

عقوبة رادعة
ال�سحي،  ع��ب��داهلل  النقيب  وب�����س��وؤال 

امل����ب����اح����ث  اإدارة  م������دي������ر  ن������ائ������ب 
الت�سول  ع��ق��وب��ة  ع��ن  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��رب 
قال: يعاقب باحلب�س والغرامة التي 
األ����ف دره�����م، ول   250 ل ت��ق��ل ع���ن 
باإحدى  اأو  درهم  األف   500 تتجاوز 
اأو  اأن�����س��اأ  م��ن  ك��ل  العقوبتني،  ه��ات��ني 
اأ�سرف  اأو  اإل��ك��رتون��ي��اً  م��وق��ع��اً  اأدار 
ال�سبكة  على  معلومات  ن�سر  اأو  عليه 
املعلوماتية اأو و�سيلة تقنية معلومات 
ال���رتوي���ج جلمع  اأو  ل��ل��دع��وة  اأخ����رى 
التربعات بدون ترخي�س معتمد من 

ال�سلطة املخت�سة. 

اأجنبية جتني 50 األف دوالر خلل 17 يوم ت�سول عرب »في�سبوك« 

»حتريات �سرطة دبي« تقب�ص على 128 مت�سواًل يف حملتها الرم�سانية

ذياب بن حممد ي�سهد توقيع اتفاقية لتعزيز جودة اخلدمات املقدمة يف مطار اأبوظبي الدويل

بلدية مدينة اأبوظبي تعيد تاأهيل 
منطقة البالزا يف »كورني�ص« اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأجن����زت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي م�����س��روع اإع����ادة ت��اأه��ي��ل منطقة ال��ب��الزا على 
املنطقة  ه��ذه  لأهمية  نظرا   امل�سروع  ه��ذا  ياأتي  حيث  “اأبوظبي،  “كورني�س 
لرواد  مق�سدا  وكونها  البحر،  على  املطلة  للمباين  امل��واج��ه  املتميز  وموقعها 
اإزالة مبنى املطعم “لبلوجنر” الذي  “كورني�س” اأبوظبي . وت�سمن امل�سروع 
بالط  تركيب  الأع��م��ال  و�سملت  ال�ساغرة،   وملحقاته  املنطقة  يف  قائما  ك��ان 
لالأر�سية من  نوعية البالط الأزرق املتنا�سق مع مم�سى الكورني�س، وتركيب 

اأعمدة اإنارة بقيمة اإجمالية بلغت  168،598.00 درهم.
كما قام املركز باأعمال تاأهيل لالأحوا�س الزراعية ودهانها ، ومتديد خطوط 
الري وجتهيزها للزراعة. واأ�ساف املركز اأن املرحلة الثانية من م�سروع التاأهيل 

ت�سمل تزويد املنطقة مبقاعد للجلو�س، ونوهت البلدية اأنها اأعادت فتح 
املنطقة اأمام الزائرين �سباح اأول اأيام عيد الفطر املبارك.

•• اأبوظبي-وام:

للزراعة  اأبوظبي  لهيئة  التابعة  الأعالف  ا�ستقبلت مراكز 
اآلف متعامل من مربي   6 اأكرث من  الغذائية  وال�سالمة 
الرثوة احليوانية امل�ستفيدين من برنامج دعم الأعالف يف 
اإج��ازة عيد الفطر  اأبوظبي والعني والظفرة وذلك خالل 
خالل  بالعمل  الهيئة  موظفي  م��ن   50 وت��ط��وع  امل��ب��ارك. 
اإمتام  ل�سمان  امل��راج��ع��ني  معامالت  لن��ه��اء  العيد  عطلة 
عمليات �سرف ا�ستحقاقات املربني ال�سهرية من الأعالف 
دون اأي تاأخري انطالقا من حر�سهم على الرتقاء مب�ستوى 
مبعدل  وذل���ك  للجمهور  الهيئة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
�سعادة �سعيد البحري �سامل  واأعرب  �ساعة تطوعية.   920
نظمته  ا�ستقبال  حفل  خ��الل  الهيئة  ع��ام  مدير  العامري 
الهيئة ملوظفيها ام�س يف مقرها الرئي�سي مبدينة اأبوظبي 
عن �سكره وتقديره للمتطوعني مثمنا حر�سهم على اإبراز 
واأكد  املجتمع.  خلدمة  والعطاء  املجتمعية  امل�سوؤولية  قيم 
اأن خدمة املتعاملني واإ�سعادهم اأولوية ا�سرتاتيجية للهيئة 

للمتعاملني  ومتميزة  فريدة  جتربة  لتقدمي  ت�سعى  التي 
من خالل التطوير امل�ستمر يف خدماتها وتعزيز دورها يف 
خدمة املجتمع وحتقيق ال�سعادة له. وبلغت كميات الأعالف 
التي مت �سرفها خالل اإجازة العيد يف املراكز التابعة للهيئة 
والبالغ عددها 16 مركزا “ 27.7 “ األف طن وت�سدير 
نحو 7690 فاتورة �سراء للمتعاملني اإىل جانب ح�سول 
املتعاملني على جميع اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها 
مما  الإل��ك��رتوين  وموقعها  ال��ذك��ي  تطبيقها  ع��رب  الهيئة 
يف  وم�ساعدتهم  املتعاملني  ع��ن  الأع��ب��اء  بتخفيف  �ساهم 
اأبوظبي  الإج����ازة. وحت��ر���س هيئة  اإجن���از طلباتهم خ��الل 
ل��ل��زراع��ة وال�����س��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ب�سكل دائ���م ع��ل��ى حت�سني 
ك��ف��اءة وف��اع��ل��ي��ة خ��دم��ات��ه��ا وت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة خدماتها 
خالل  م��ن  املجتمع  احتياجات  لتلبية  والرقمية  الذكية 
خطة تطويرية ت�سعى لالرتقاء مب�ستوى وجودة اخلدمات 
بالعتماد على نتائج حتليل طلبات ومقرتحات املتعاملني 
وذلك تعزيزاً جلهودها الرامية لإ�سعاد املتعاملني وحتقيق 

اأعلى م�ستويات الر�سا لديهم.

جم�ل �س�مل اجللف: جت�وزت ح�سيلة الت�سول االإجم�لية 38 األف درهم

»اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية” ت�ستقبل 6 اآالف متعامل خالل العيد»التغري املناخي« تبداأ ا�ستالم طلبات املحركات البحرية املدعومة لعام 2019 لل�سيادين 

•• اأبوظبي- وام:

يف  للعامل من��وذج��اً  ت��ق��دم  ج��دي��دة  مبتكرة  خ��ط��وة  م�ستحيل  ال��ال  وزارة 
جتمع  وزارة  التقليدية،  الأط���ر  وت��ت��ج��اوز  “ال�سندوق”  خ��ارج  التفكري 
دها حول هدف  كل اأع�ساء جمل�س ال��وزراء لتعزز ت�سافر اجلهود وتوحِّ
وا�سٍح األ وهو مواجهة التحديات واإيجاد حلوٍل عملّيٍة ناجحة بعيداً عن 
البريوقراطية والأفكار التقليدية التي تقت�سر على ت�سكيل جلاٍن بع�سها 

ي�ستهلك وقتاً طوياًل وموارد ثمينة حلني اتخاذ قراراتها.
اإنها وزارة الوزارات، منوذٌج جديد يعالج امللفات الوطنية املهمة، وير�سي 
والتح�سري  بال�ستعداد  وت�ستبقه  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  ج��دي��دة  اأنظمة 
نكن  مل  معطيات  معه  حاماًل  بو�سوله  يفاجئنا  ل  كي  والِبناء،  والعمل 
حا�سٌم  ع��ام��ٌل  لأن���ه  ال��وق��ت  اخت�سار  على  ت��رك��ز  وزارة  ل��ه��ا..  م�ستعدين 
يف  الأطفال  كافة  لدى  املتميزة  املواهب  تكت�سف  وزارة  التقدم،  �سباق  يف 

اأوًل،  اأ�سحابها  خلدمة  وتطويرها  وتعزيزها  تنميتها  يتيح  مبا  الدولة 
التي  الكفاءات  اأح�سن  ا�ستغالل  يجيدحُ  جديد  جيل  بناء  ل�سمان  واأي�ساً 

ميتلكها.
بامل�ستحيل  الإيجابية، فهو ل يعرتف  النظرة  ال��وزارة يعزز  ا�سم  اختيار 
ويرف�س وجوده �سمن فل�سفتنا وفكرنا. العمل الإيجابي الواثق هو ما 
توؤمن به القيادة الر�سيدة يف دولة الإم��ارات، فهو ما يتيح التقدم، اإذ اأن 
نرف�س  عندما  اأما  لها،  وامل�ستحيالت هو متكنٌي  ال�سعاب  عند  الوقوف 
وجودها ول نعرتف به، فاإننا نعزز الثقة بالذات وبقدرتنا على الإجناز 

والتقدم.. من املهم جداً اأن نتخل�س من اأي نظرة اأو �سوائب �سلبية واأن 
العمل  نركز فقط على  اأننا  الإم��ارات  ولوطننا  ولقيادتنا  لأنف�سنا  نوؤكد 
وع��ل��ى اإي��ج��اد احل��ل��ول. مل مت�����س ���س��ه��ور قليلة ح��ت��ى ب��ا���س��رت ال����وزارة، 
اجلديدة يف �سكلها وهيكلتها ومهمتها، اأداء مهامها، فها هي اإدارة املكافاآت 
ال�سلوك الإيجابي لأفراد املجتمع. ول  ال�سلوكية تعمل لتعزيز ومكافاأة 
يزال العمل م�ستمراً، ونتطلع اإىل املزيد من الإجنازات التي تقهر ذهنية 

امل�ستحيل وتركز فقط على الإجناز والتقدم.
وفيما تهيمن على الأجواء الإعالمية يف املنطقة والعامل جمموعة من 

الإمارات  تركيز  يبقى  وال�سعوبات،  التحديات  على  تركز  التي  الأخبار 
والبناء  الإع��م��ار  ج��ه��ود  يف  ق��دم��اً  وامل�����س��ي  امل�ستحيل  قهر  على  من�سباً 
والعلوم  املعرفة  ف��روع  خمتلف  يف  و�سقلها  وتنميتها  امل��ه��ارات  واكت�ساب 
اأجادت  والإم���ارات  ل��ه،  يتهياأ  ل  من  يرحم  ل  فامل�ستقبل  والتكنولوجيا، 
وبنات  اأب��ن��اء  ن�ساأ  ع��ن��ه.  وتركيزها  انتباهها  حتيد  ول��ن  ال��ت��اري��خ  ق���راءة 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  الوالد  مدر�سة  يف  الإم���ارات 
وجود  ل  اأن  الر�سيدة  القيادة  وم��ن  منه  وتعلمنا  ثراه”،  اهلل  “طيب 
هذه  ترت�سخ  الالم�ستحيل،  وزارة  اإن�ساء  ومع  قامو�سنا..  يف  للم�ستحيل 
اأن  وت��وؤك��د  املحُمِكن،  ثقافة  متوؤ�س�سحُ  ا�سرتاتيجية  خطًة  لت�سبح  النظرة 
الإمارات تعمل دوماً لدعم �سروح احل�سارة الإن�سانية.. املبادرات املتميزة 
يف  والعطاء  العمل  وا�ستمرار  وال��وف��اء،  ال��ولء  عهد  جتديد  اإىل  تدفعنا 

خدمة الوطن والقيادة.
 كتب : حممد جلل الري�سي 

حتليل : االإمارات ال تعرتف بامل�ستحيل
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اأخبـار الإمـارات
»ال�سحة« تعلن عن برنامج االأطباء الزائرين خالل يونيو

•• دبي-وام:

الزائرين  الأطباء  جدول  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
طبيبا   16 ي�سم  وال���ذي  اجل���اري  يونيو  �سهر  خ��الل  مل�ست�سفياتها 
 5 من  فريق  اإىل  بالإ�سافة  والإ�ست�ساريني  الأط��ب��اء  من  نخبة  من 

ا�ست�ساريني يف عدة تخ�س�سات حيوية ونادرة.
للمر�سى  والعالجية  الطبية  خدماتهم  الزائرون  الأطباء  و�سيقدم 
الدم عند  واأمرا�س  الع�سبي  الأطفال  يف عدة تخ�س�سات منها طب 
الأطفال واأمرا�س القلب التداخلية واجلراحات الروبوتية وجراحة 
مف�سل الكتف ال�سكري والغدد ال�سماء وتخ�س�سات امل�سالك البولية 
وجراحة  النف�سية  وال���س��ط��راب��ات  الأط��ف��ال  عند  القلب  واأم��را���س 
البدانة واأمرا�س الن�ساء والولدة والأمرا�س ال�سدرية وا�سطرابات 

الأطباء  خدمات  من  وي�ستفيد  الأطفال.  لدى  الكلى  اأمرا�س  النوم 
منها  م�ست�سفيات  عدة  يف  املراجعني  املر�سى  يونيو  ل�سهر  الزائرين 
وكلباء  والقا�سمي  وال��ك��وي��ت  وال����ولدة  والأط��ف��ال  للن�ساء  القا�سمي 

بال�سارقة وعبيداهلل براأ�س اخليمة والأمل لل�سحة النف�سية بدبي.
مكتب  مدير  ال�سريف  اأحمد  �سلطان  الدكتور  اأك��د  الط��ار  ه��ذا  ويف 
الأطباء الزائرين حر�س الوزارة على ا�ستقدام اأهم الكفاءات العاملية 
اخلدمات  تطوير  بهدف  وال��ن��ادرة  املعقدة  الطبية  التخ�س�سات  يف 
على  وامل�ستجدات  التطورات  ومواكبة  للمر�سى  املقدمة  العالجية 
بالوزارة  الطبية  ال��ك��وادر  خ��ربات  واإث����راء  العاملية  الطبية  ال�ساحة 
ال�سرتاتيجية  م��ع  ي��ت��واف��ق  العاملية مب��ا  اخل���ربات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
توفري  اإىل  ال��ه��ادف��ة   2021 الإم�����ارات  وروؤي����ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سحية 

خدمات �سحية مبعايري عاملية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما 
بف�ص انعقاد ا�ست�ساري ال�سارقة

•• ال�شارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
النعقاد  دور  ف�س  ب�ساأن  اأمرييا  مر�سوما  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
العادي الرابع من الف�سل الت�سريعي التا�سع للمجل�س ال�ست�ساري لإمارة 
اأن  - على  2019م  ل�سنة   17 - رقم  الأم��ريي  املر�سوم  ال�سارقة?. ون�س 
يف�س دور النعقاد العادي الرابع من الف�سل الت�سريعي التا�سع للمجل�س 
جل�سة  اأعمال  ج��دول  نظر  من  النتهاء  بعد  ال�سارقة،  لإم��ارة  ال�ست�ساري 
يوم اخلمي�س 13 يونيو2019م. وعلى رئي�س املجل�س ال�ست�ساري لإمارة 

ال�سارقة تنفيذ هذا املر�سوم وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما 
باإعادة ت�سكيل جمل�ص ال�سارقة للتعليم

•• ال�شارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
جمل�س  ت�سكيل  اإع��ادة  ب�ساأن  اأمرييا  مر�سوما  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
ال�سارقة للتعليم. ويق�سي املر�سوم الأمريي - رقم 16 ل�سنة 2019م - باأن 
الكعبي  �سعيد م�سبح  الدكتور  برئا�سة  للتعليم  ال�سارقة  ت�سكيل جمل�س  يعاد 
وع�سوية كل من الدكتور عمرو نبيه عبداحلميد والدكتور عبيد علي بن بطي 
البيلي  عبداهلل  حممد  والدكتور  الطنيجي  خليفة  �سامل  والدكتور  املهريي 
تاريخ  اعتبارا من  املر�سوم  بهذا  ويعمل  امل��ري.  �سامل  اإبراهيم  نورة  والأ�ستاذة 

�سدوره، ويلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكامه، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

اأعلن عن اإن�س�ء اأربعة م�ست�سفي�ت متخ�س�سة  

حاكم ال�سارقة ي�سهد حفل تخريج طلبة الكليات الطبية 

والعلوم  الطبية  الكليات  على  والقائمني  ال�سارقة،  جامعة  اإدارة  ون�سكر 
هذه  يف  والفنية  والإداري����ة  التدري�سية  الهيئات  واأع�����س��اء  فيها  ال�سحية 
الكليات على اإجنازهم الذي غمرنا بال�سعادة وندعو اهلل تعاىل اأن يوفقنا 

واإياكم جميعا ملا يحب وير�سى”.
وكان احلفل بداأ بال�سالم الوطني ثم تالوة اآيات بينات من الذكر احلكيم 
ال�سارقة كلمة  النعيمي مدير جامعة  الدكتور حميد جمول  األقى  بعدها 
بهذه املنا�سبة هناأ فيها �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة بتخريج هذه الكوكبة 
الرعاية  ومتخ�س�سي  وال�سيادلة  الأ�سنان  واأط��ب��اء  الأط��ب��اء  من  املباركة 
ذخرا  �سموه  ي��دمي  اأن  القدير  العلي  اهلل  من  راجيا  املختلفة..  ال�سحية 

و�سندا لهذه الأمة للمزيد من البناء والتنمية.
ولفت مدير جامعة ال�سارقة اإىل اأن هذا الرتل من طلبة العلم هو تعبري 
العلمية  ال�سارقة  جامعة  ق��ب��اب  حت��ت  ازده���رت  ال��ت��ي  الطيبة  الثمار  ع��ن 
ومناخات  بيئة  �سمن  ومهارياً  وفكرياً  علمياً  تاأهيلهم  مت  حيث  والعملية 

اأكادميية متعددة اجلوانب.
ال���ربازي م��ن كلية ط��ب الأ���س��ن��ان كلمة نيابة عن  ���س��ارة  واأل��ق��ت اخلريجة 

وبنك  للكلية،  الكلينيكي  املركز  يف  املناظري  ووح��دة  املحاكاة  وخمتربات 
النووية،  واحلوام�س  اجلينات  عن  الك�سف  واأج��ه��زة  واخل��الي��ا  الأن�سجة 
وكذلك الأبحاث التي مت تكليفكم باإجرائها على الأمرا�س التي انت�سرت 

يف املجتمع املحيط “.
وقال �سموه اإن كان علينا اأن ن�سري اإىل اأن هذه هي البيئة التي مت تاأهيلكم 
التي  البيئة هي  اأن هذه  اإىل  ن�سري  اأن  علينا  ف��اإن  على مكوناتها،  اعتماداً 
فازت اإحدى م�ست�سفياتها �� م�ست�سفى الأ�سنان اجلامعي �� كما �سبق الإعالن 
عنه باملرتبة املا�سية على امل�ستوى العاملي بقرار من اإحدى كربى املنظمات 

العاملية لتقييم املوؤ�س�سات ال�سحية.
“ لذلك  ودعا �سموه الطلبة اخلريجني للقيام بدورهم وخاطبهم قائال 
ندعوكم اليوم لتقوموا بالأدوار املرجوة، واملنتظرة منكم يف رعاية �سحة 
األ  نف�سه،  الوقت  يف  وندعوكم  واآلم���ه،  معاناته  من  والتخفيف  الإن�سان 
تكفوا عن التزود من العلم واملعرفة لتغذية علومكم باجلديد امل�ستمر من 

هذه العلوم”.
واختتم �سموه قائال “ جندد التهنئة لكم ولذويكم بهذا الإجناز الفريد، 

•• ال�شارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأعلن 
اأربعة  اإن�ساء  عن  ال�سارقة  جامعة  رئي�س  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
م�ست�سفيات متخ�س�سة يف مناطق ال�سارقة املختلفة يف كل من دبا احل�سن 
وخ��ورف��ك��ان وك��ل��ب��اء وال��ذي��د يف ال��ع��ام امل��ق��ب��ل ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ات الطبية 
للحالت احلرجة والطارئة وكبار ال�سن من �سكان تلك املناطق من الذين 
ل ي�ستطيعون النتقال اإىل امل�ست�سفى اجلامعي بال�سارقة ملواكبة توظيف 
ال�سحية  والعلوم  الطب  كليات  املتزايدة من خريجي وخريجات  الأع��داد 

املختلفة بجامعة ال�سارقة.
جاء ذلك خالل الكلمة التي األقاها �سموه بح�سور �سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
�سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة يف حفل تخريج 571 من 
طلبة الكليات الطبية والعلوم ال�سحية بجامعة ال�سارقة الذي اأقيم ام�س 
- اخلريجني  كلمته  �سموه - يف م�ستهل  املدينة اجلامعية. وهناأ  قاعة  يف 
واخلريجات واأولياء اأمورهم.. قائال “ نهنئكم اأيها الأبناء والبنات، ونهنئ 
التهاين  اأطيب  واأوط��ان��ك��م  واأ�ساتذتكم  وذوي��ك��م  واآل��ك��م  واأمهاتكم،  اآب��اءك��م 
والتربيكات بف�سل اهلل تعاىل علينا وعليكم باإجنازكم العلمي املبارك الذي 

مكنكم اهلل تعاىل من النجاح به تقديرا لجتهادكم”.
واأ�ساف �سموه “ نحتفل اليوم واإياكم لي�س فقط ابتهاجاً بتخريج كوكبة 
ج��دي��دة م��ن اأب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا، ال��ذي��ن ن��ال��وا م��ن ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة الطبية 
الأبناء والبنات  املزيد من  بتاأهيل  واعتزازاً  وال�سحية، بل و�سعادة وفخراً 
ملختلف  وال�سحية  الطبية  الرعاية  بتقدمي  ي�سهموا  اأن  ميكنهم  الذين 
بع�س  اإل��ي��ه��ا  ينتمي  ال��ت��ي  الأخ����رى  واملجتمعات  ال��دول��ة  جمتمع  ���س��رائ��ح 
اخلريجني الأمر الذي يب�سرنا بتقدم املكانة التي حظي بها هذا املجتمع 
والدولية  الإقليمية  الهيئات  اأو  املنظمات  قبل  من  ال�سحية  املجالت  يف 
املتخ�س�سة، وهو اأمر يحظى بالأولوية الهامة جداً يف رعايتنا واهتماماتنا 
تاأهيل طلبة  اإىل اجلهود الكبرية يف  “. ولفت �سموه  التنمية الوطنية  يف 
الثقة  ه��ذه  نبني  باأننا  ج��ي��داً  “ تعلمون  وق���ال  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب 
واملتخ�س�سني  العلماء  على  اعتماداً  فقط  لي�س  ه��ذه،  املتكاملة  بقدراتكم 
الأكفاء من اأع�ساء الهيئة التدري�سية الذين قاموا على تعليمكم وزودوكم 
بالرتاكم العلمي والتخ�س�سي الكبري الذي اأ�سبحتم عليه، بل مت تعزيز 
والعلمية،  الأك��ادمي��ي��ة  مناهجكم  ح��داث��ة  على  اع��ت��م��اداً  اأي�����س��اً،  تاأهيلكم 
جرى  التي  العلمية  العملية  الأن�سطة  وتلك  والبحثية،  منها  التعليمية 
املختربات احلديثة  الطب من خالل  وخا�سة طلبة  اإلزامكم مبمار�ستها 
التقنيات،  وباأحدث  اجلراثيم  وعلم  الأع�ساء  وظائف  وعلم  الت�سريح  يف 

اخلريجني واخلريجات وجهت فيها التهنئة وال�سكر والتقدير اإىل �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة.. لفتًة اإىل جهود �سموه الالحمدودة لإر�ساء نه�سة 

علمية وتعليمية يف خمتلف املجالت يف جامعة ال�سارقة.
حتى  وبناتهم  اأبناءهم  دعموا  الذين  الأم��ور  اأولياء  اإىل  التهنئة  ووجهت 
واإدارتها  اجلامعة  اأ�ساتذة  واإىل  بالتخرج  الطويلة  التعليم  رحلة  اأكملوا 
الطلبة وتوجيههم  بذلوها وم�ساعدة  التي  ال��دوؤوب واجلهود  العمل  على 
وحثهم على طلب العلم والتفوق .. لفتًة اإىل اأن رحلة عملهم وعطائهم 
احلقيقية قد بداأت، فال�سهادة التي نحملها ما هي اإل ورقة، وعلى حاملها 
النا�س دون متيز يف  امل�سوؤولية يف خدمة وطنه واأمته، وخدمة  تقع كامل 

اللون واجلن�س اأو الديانة.
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تف�سل  ثم 
بت�سليم  ال�����س��ارق��ة  جامعة  رئي�س  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ال�سهادات للخريجني من كليات الطب وال�سيدلة وطب الأ�سنان والعلوم 
ال�سحية مهنئا اإياهم وداعيا املوىل عز وجل اأن يوفقهم يف حياتهم العملية 
الطب  كلية  عميد  حميد  قتيبة  ال��دك��ت��ور  دع��ا  جانبه  م��ن  وال��وظ��ي��ف��ي��ة. 
اخلريجني واخلريجات اإىل اأداء ق�سم املهنيني يف املجالت الطبية والعلوم 
ال�سحية اأمام �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
باأداء  متعهدين  اجلامعة،  رئي�س  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 

مهامهم الطبية وال�سحية بكل تفان واإخال�س.
وغادر �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة امل�سرح اإىل بهو قاعة املدينة اجلامعية 
الهيئات  واأع�����س��اء  الكليات  وع��م��داء  اجلامعة  مدير  ن��واب  م�سافحة  بعد 
التدري�سية مقدما �سموه �سكره لهم على ما بذلوه من جهد لتاأهيل هذه 

الكوكبة من اخلريجني.
وتوزع اإجمايل اخلريجني طلبة الكليات الطبية والعلوم ال�سحية بجامعة 
الطب  كلية  102 من  اإىل  الكلية  571 ح�سب  والبالغ عددهم  ال�سارقة 
العلوم  م��ن  و259  ال�سيدلة  كلية  م��ن  و113  الأ���س��ن��ان  ط��ب  م��ن  و97 

ال�سحية.
ح�سر حفل التخريج ال�سيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي رئي�س مكتب 
ال�سارقة  �سرطة  ع��ام  قائد  ال�سام�سي  ال��زري  �سيف  وال��ل��واء  احلاكم  �سمو 
و�سعادة خمي�س بن �سامل ال�سويدي رئي�س دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى 
و�سعادة عبداهلل علي املحيان رئي�س هيئة ال�سارقة ال�سحية و�سعادة حممد 
ح�سني  علي  و�سعادة  وال�سيافة  الت�سريفات  دائ��رة  رئي�س  الزعابي  عبيد 
يف  امل�سوؤولني  م��ن  وع��دد  املالية  الرقابة  دائ���رة  ع��ام  مدير  امل���زروع  خليفة 
واأع�ساء  الأمناء  واأع�ساء جمل�س  والحتادية  املحلية  واملوؤ�س�سات  الدوائر 

الهيئتني الإدارية والتدري�سية بجامعة ال�سارقة.

راأ�ص اخليمة وجهة جاذبة للمواطنني واملقيمني يف عطلة العيد 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ا�ستقبلت  راأ�س اخليمة خالل عطلة عيد الفطر اأعدادا كبرية  من الزائرين 
بلغ زوار حديقة �سقر   ال��دول��ة حيث  داخ��ل وخ���ارج  اليها م��ن  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
ج��ب��ل جي�س  اىل  ال��زائ��ري��ن  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��وج��ه  بينما  زائ����را  الف   7000
راأ���س اخليمة  جبل  و�سواطىء البحر. بينما ق�سد جمموعة كبرية من زوار 
جي�س ال�سياحي  الذي ينفرد باأعلى قمة يف دولة المارات العربية املتحدة تبلغ 
التي مت ر�سدها يف  ال�سيارات  بلغ عدد  امل�سادر فقد  . وبح�سب  1.900 مرت 
املواقف الداخلية 1200 �سيارة اأي بزيادة %45 مقارنة مع العام 2018.  

للمواطنني  ج��اذب��ة  �سياحية  جبلية  وج��ه��ة  يعد  جي�س  جبل  اأن  املعلوم  وم��ن 
اأبرزها  ولعل  ال�سياحية  امل�ساريع  م��ن  العديد  تنفيذ  بعد  خا�سة  واملقيمني 
م�سروع امل�سارالإنزلقي الذي هو الأطول يف العامل بح�سب هيئة راأ�س اخليمة  

لتنمية ال�سياحية .

البيئة اخللبة:
 �سمري علي  مقيم عربي  جاء اىل راأ�س اخليمة زائرا ب�سحبة اأ�سرته قال :« 
بالن�سبة لأ�سرتي  متثل راأ�س اخليمة وجهة �سهية نق�سدها مع العيال مع كل 
اجازة نح�سل عليها فهي على الأقل جند فيها  بيئة برية خالية من البنايات 
ال�ساهقة و�سجيج ال�سيارات وازدحام النا�س . واأي�سا يتحدث �سخ�س اآخر هو 
حممد زين هندي موؤكدا اأنه من ع�ساق راأ�س اخليمة وياأتي اإليها كثريا لأنه 

»خديجة . �س » التي تقيم يف دبي جاءت اىل راأ�س اخليمة يف اأول يوم لعطلة 
العيد حيث اختارت لنف�سها منطقة خت اخللوية مو�سحة اأنها تع�سق الطبيعة 
وجتد يف خت املكان املنا�سب لأنه يجمع بني اجلبال وعيون تتدفق منها مياه 
معدنية تك�سب اجل�سم �سحة وعافية وتقول نظرا لوجود فندق يف املنطقة فان 
بقائي هنا ي�ستمر لأكرث من يوم مما يتيح يل فر�سة ال�ستمتاع باجللو�س يف 
مواجهة ال�سم�س �سباحا . وذكر« اأبو خالد« عربي مقيم يف ال�سارقة مع اأ�سرته 
ويعمل يف القطاع اخلا�س  اأن راأ�س اخليمة  توفر املكان الرائع الذي ياأتي اليه 

اأن حديقة �سقر  اإىل  ال�سعادة له ولأ�سدقائه م�سريا  يجد فيها مالذا يجلب 
تعد اجلهة املثالية  التي يق�سطدها مع اأ�سدقائه ليق�سوا معا حلظات ممتعة 
�سواء يف طهي الأكل وممار�سة الألعاب الرتفيهية .وقال :« يف بع�س الأوقات 
نق�سد جبل جي�س حيث املتعة وجمال الطبيعة والتقاط ال�سور التي ت�سجل 

حلظات ل تن�سى 

املنطقة اخللوية :

اأبناء جلدته وين�سون فيها متاعب العمل  يف الأعياد مع جمموعة من الأ�سر 
و�سجيج احلياة  ول يغادرونها اإل بعد  مغيب ال�سم�س  وتكون ذاكرتهم حلظتئذ 

م�سحونة بذكريات ق�ساء يوم ممتع بال�سواء و«ال�سوالف »وال�سرتخاء .
بها  تتمتع  التي  اخلالبة  الطبيعة  هي  الباك�ستانية  عائ�سة  يعجب  ما  واأك��رث 
راأ�س اخليمة بحرا وبرا وجبال قائلة :« يف كل مرة اأق�سد راأ�س اخليمة اأق�سي 
اأكرث من يوم عندما تكون الأجواء ممتعة فاأمتكن من ق�ساء وقت �سهي  على 
�سواطئها ويلعب وميرح اأطفايل فوق كثبانها بينما اأنا اأ�سعد جبالها .            

حم���م���د   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
بنغالدي�س     ، م����ي����اه  روم����ي����ل 
رقم  �سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
يرجى   )BK0619990(
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فقدان جواز �سفر
جيانقياجن   / امل��دع��و  ف��ق��د 
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 )1790133TZ( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 
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فقدان جواز �سفر
�سيذيبات   / امل���دع���و  ف��ق��د 
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�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )AB1951377( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 
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فقدان جواز �سفر
هارفي�س   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الهند     ، ���س��ي��ن��غ  راغ����وب����ري 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )J5275063( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

05044464844

فقدان جواز �سفر
عبدالعزيز   / امل��دع��و  فقد 
علي عبداهلل الحول ، اليمن   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )05330945( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 
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فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

ال�����س��ارق��ة للبحوث  اأع��ل��ن جم��م��ع   
الذي   - والب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا 
ي�ستقطب �سركات عاملية متخ�س�سة 
يف اإن�ساء الأبنية بتقنيات الطباعة 
ث��الث��ي��ة الأب����ع����اد -ع����ن ب���ن���اء اأول 
تراثية  م��ع��م��اري��ة  بهند�سة  م��ن��زل 
با�ستخدام  امل���ج���م���ع  اأر��������س  ع���ل���ى 
اأحدث  تعد من  التي  التقنية  هذه 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تقنيات 
املتعلقة بالبناء وذلك بالتعاون مع 
التي  الهولندية   »Cybe« �سركة 
تعد من اأبرز ال�سركات التي متتلك 

هذه التقنية يف العامل.
للتعاون  ث���م���رة  امل�������س���روع  وي����اأت����ي 

ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي واخلا�س  ب��ني 
املجمع  اأر������س  ع��ل��ى  والأك�����ادمي�����ي 
“جينكو”  ���س��رك��ة  ���س��ت��ق��وم  ح��ي��ث 
ل���ل���م���ق���اولت ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���م���ل مع 
لهذه  ك��م��وف��رة   »Cybe« ���س��رك��ة 
امل���ن���زل يف مدة  ال��ت��ق��ن��ي��ة واإن�������س���اء 
زمنية ل تتجاوز الأ�سبوعني وذلك 
يف الربع الثالث من العام اجلاري.. 
جمموعة  ت����دري����ب  ���س��ي��ت��م  ف��ي��م��ا 
م���ن ال��ط��ل��ب��ة ال��ب��اح��ث��ني م���ن كلية 
المريكية  اجل��ام��ع��ة  يف  الهند�سة 
امل���ج���ال على  ال�����س��ارق��ة يف ه���ذا  يف 
هذه التقنية ليكون تنفيذ امل�سروع 

مبثابة تدريب عملي فاعل.
باجلامعة  الهند�سة  كلية  وتعمل 
ت���ط���وي���ر هذه  الأم����ري����ك����ي����ة ع���ل���ى 

ال��ط��ل��ب��ة عليها  ال��ت��ق��ن��ي��ة وت���دري���ب 
م��ن خ���الل اإج�����راء ب��ح��وث علمية 
تطبيقية يقوم بها الطلبة واأع�ساء 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة وع������دد من 
الباحثني من ال�سركات املتخ�س�سة 
ال�سرق  ����س���رك���ة  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
الهند�سية  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات  الأو�����س����ط 
تطوير  يف  املتخ�س�سة   »Meet«
وبناء املباين الع�سرية ذات التكلفة 
امل��ن��خ��ف�����س��ة والأ�����س����رع يف الإجن����از 
ا����س���ت���دام���ة م����ن خالل  والأك���������رث 
امل�ساريع  عرب  والتجريب  الختبار 
ال�سارقة  مب��ج��م��ع  ���س��ت��ن��ف��ذ  ال���ت���ي 
والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث 
التكنولوجيا  ه�������ذه  ل���ت���ط���وي���ر 
و�سيتم  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 

ب��ن��اء امل���ن���زل ب��ال��ك��ام��ل ب���اأح���دث ما 
هذا  يف  التكنولوجيا  اليه  تو�سلت 
النوع من البناء وبت�سميم يحاكي 
الرتاث الماراتي يف خطوة يطمح 
لرت�سيخ  خ���الل���ه���ا  م����ن  امل���ج���م���ع 
ال�����س��ارق��ة ك��وج��ه��ة مف�سلة  م��ك��ان��ة 
البناء  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  ال���ن���وع  ل���ه���ذا 
يف  امل�ستقبلية  املعمارية  والهند�سة 
ال��وق��ت ال��ذي ب��داأ ب��ه قطاع البناء 
تدريجيا  حت��ول  ي�سهد  والت�سييد 
هذه  وتاأتي  العاملي.  امل�ستوى  على 
التي  اجل���ه���ود  اإط������ار  اخل���ط���وة يف 
للبحوث  ال�سارقة  جممع  يبذلها 
من  ب���واح���دة  للتعريف  والب��ت��ك��ار 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  ت��ق��ن��ي��ات  اأه����م 
الثالثية  الطباعة  وه��ي  ال��راب��ع��ة 

الأبعاد من خالل خلق بيئة �سباقة 
وداع���م���ة ل��ل��ت��ج��ارب والأب����ح����اث يف 
للبناء  امل�ستقبلية  التقنيات  جمال 
العديدة  ال���ت���ج���ارب  اج������راء  ع���رب 
املباين  ت��ق��ن��ي��ات  ب��ع�����س  ل��ت��ط��وي��ر 
الطباعة  تقنية  وم��ن��ه��ا  احل��دي��ث��ة 
اأبرز  تعد من  التي  الأبعاد  ثالثية 
املبتكرة  امل�ستقبلية  ال��ب��ن��اء  ط���رق 
ال���ت���ي ي���ع���ول ع��ل��ي��ه��ا ل���الإ����س���ه���ام يف 
�سكنية متكاملة من  �سنع وح��دات 
املكونات. من  رقمية  خالل من��اذج 
جانبه اأكد �سعادة ح�سني املحمودي 
الرئي�س التنفيذي ملجمع ال�سارقة 
والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث 
اأه����م����ي����ة اإط���������الق ه������ذا امل�������س���روع 
الطموح الذي يرتجم روؤية املجمع 

اأنواع  كافة  باإدخال  وا�سرتاتيجيته 
التقنيات امل�ستقبلية ما يحتم علينا 
لكافة  واختباري  تطبيقي  كمركز 

بتكثيف  املبتكرة  والتقنيات  العلوم 
اجلهود للبحث عن كل جديد �سعيا 
تطوير  م��رك��ز  امل��ج��م��ع  ي�سبح  اأن 

من  الأب��ع��اد  ثالثي  للبناء  اإقليمي 
للبحث  منا�سبة  بيئة  اإيجاد  خالل 

والتطوير.

•• دبي – حم�شن را�شد

اأم�س  ال���دول���ة  م���دار����س  ا���س��ت��اأن��ف��ت 
الأح�������د ال����درا�����س����ة ب���ك���اف���ة امل���راح���ل 
اإمارات الدولة  الدرا�سية يف خمتلف 
، حيث با�سر الطالب الدوام املدر�سي 
وك�����ذا اأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ت��ني الإداري������ة 
عيد  اإج��ازة  انق�ساء  عقب   ، والفنية 
الأيام  ع��دد  ويبلغ   ، امل��ب��ارك  الفطر 
الثالث  الدرا�سي  الف�سل  يف  املتبقية 
والأخ����ري للعام ال��درا���س��ي اجل���اري ، 
حوايل 20 يوماً درا�سياً فعلياً فقط 
اأيام الأج��ازات ال�سبوعية ، يف  بدون 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وقت عدلت 
م��واع��ي��د ال����دوام امل��در���س��ي ، جلميع 
لتطبق  وبنات”  “بنني  امل����راح����ل 
�سباح  من  اعتباراً  ال�سيفي  ال���دوام 

اأم�س الحد .
قامت  ق���د  ال���رتب���ي���ة  وزارة  وك���ان���ت 
ال�سبت  ليل  م��ن  متاأخرة  �ساعة  ويف 
ب�ساعات  ال���دوام  ب��دء  وقبل   ، املا�سي 
ببث تعميم على موقعها اللكرتوين 
على  ال���ر����س���م���ي  ح�����س��اب��ه��ا  وع�����رب   ،
“تويرت” ، ور�سائل ن�سية بثتها  عرب 
مرفق  الجتماعي  التوا�سل  قنوات 
 “ ، لكافة  ال���دوام اجلديد  ق��رار  بها 
اجل��روب��ات “ اأول��ي��اء اأم��ور ومعلمني 
، ذك���رت فيها ان  واإداري�����ني وط���الب 
م��واع��ي��د ب���دء ال�����دوام ك��م��ا ه��ي دون 
خروج  مب��وع��د  ب��ّك��رت  فيما   ، تغيري 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات م��ا ب��ني 50-

املراحل. خمتلف  يف  دقيقة   55
وترتب على تقلي�س الدوام باملدار�س 
للطابور  ال�����������وزارة  اإل�����غ�����اء  مت  ان 
احل�سة  ق��ل�����س��ت  ك��م��ا   ، ال�����س��ب��اح��ي 
و�سددت   ، دقيقة   40 اإىل  الدرا�سية 
 3 مدته  زمني  فا�سل  تطبيق  على 
والتقيد    ، احل�����س�����س  ب���ني  دق���ائ���ق 
الدرا�سي  ل��ل��ي��وم  ال��زم��ن��ي  ب��اجل��دول 

، ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد ���س��اع��ات ال����دوام يف 
“بنني”،  الأوىل  احل��ل��ق��ة  م���دار����س 
اإىل   7:15 م���ن  ت���ب���داأ  ���س��اع��ات،   6
احللقتني  يف   7 مقابل   ،12:37

الثانية والثالثة “بنني”؛ حيث يبداأ 
الدوام 7:15 وي�ستمر اإىل 1:20 ، 
اأما مدار�س احللقة الأوىل “بنات”، 
فيبداأ فيها الدوام 8 �سباحاً، وي�ستمر 

اإىل 1:22، بواقع 6 �ساعات، مقابل 
الثانية  احل��ل��ق��ت��ني  م���دار����س  يف   7
الدوام  يبداأ  حيث  »ب��ن��ات«؛  والثالثة 

اإىل 2:5. وي�ستمر   8

واألزمت الوزارة املعلمني واملعلمات يف 
احللقة الأوىل، بعدم الن�سراف من 
الدوام قبل الواحدة ظهراً، وعممت 
اأطفال  حل�س�س  الزمنية  اجل��دول��ة 

الثامنة  ي��ب��داأ يف  ال���ذي  ال��رو���س��ات، 
اأن  على   ،11:45 وتنتهي  �سباحاً، 
تن�سرف املعلمات يف الواحدة ظهراً.

و�سهدت املدار�س حالة من ال�ستنفار 

ا�ستعداداً لإمتحانات نهاية العام التي 
خمتلف  يف  الطلبة  جميع  ت�ستهدف 
مراحل التعليم، ل�سيما عقب اعتماد 
ال�����وزارة م��ق��ررات ام��ت��ح��ان��ات نهاية 

 ،2018/2019 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام 
التعليم  م��راح��ل  يف  الطلبة  جلميع 
امتحانات  تقت�سر  حيث  املختلفة، 
على  ال�سفوف”3-2-1”،   طلبة 
م���ق���ررات ال��ف�����س��ل ال��ث��ال��ث ف��ق��ط يف 
امتحان  يت�سمن  فيما  امل��واد،  جميع 
ال�12”  حتى  ال�4  “من  ال�سفوف 
يف  والثالث  الثاين  الف�سل  مقررات 

جميع املواد.
ال�سفوف  بع�س  يف  الطلبة  وا�ستهل 
الكتابة  ال��ع��ام يف  ن��ه��اي��ة  اأم��ت��ح��ان��ات 
اأم�����س، يف وقت  وال�ستماع  وال��ق��راءة 
اإعتماد  ال���رتب���وي  امل���ي���دان  ي��رتاق��ب 
جداول امتحانات الطلبة يف خمتلف 
املراحل الدرا�سية، اإذ اأن وزارة الرتبية 
والتعليم مل تعلن عنها بعد، ولكنها 
تكفل  التي  ال��ع��وام��ل  خمتلف  ه��ي��اأت 
وح�سن  امل��در���س��ي،  املجتمع  ا�ستقرار 
�سري العملية التعليمية والمتحانية 
جل��م��ي��ع امل���راح���ل ال��درا���س��ي��ة خالل 
تكثيف  على  ورك��زت  املقبلة،  الفرتة 
الرتبوي،  امليدان  وا�ستنفار  اجلهود 
الدرا�سي  العام  على  ال�ستار  ل�سدال 

اجلاري بال اأية معوقات.
الطلبة  دوام  ي�ستمر  اأن  املقرر  وم��ن 
امل��ق��ب��ل، وفيما  4 ي��ول��ي��و  ي���وم  ح��ت��ى 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ات  دوام  مي��ت��د 
والفنية والإداري��ة اإىل  11 منه، يف 
وقت بلغ  اإجمايل عدد اأيام الدرا�سة 
 ،2019-2018 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام 
مب���ا ف��ي��ه��ا اأي�����ام الم��ت��ح��ان��ات 182 

يوماً. 
تهيئة  ع����ل����ى  ال�������������وزارة  ورك����������زت    
متخ�س�سة  ف��رق  بت�سكيل  امل��دار���س 
لفرتة  امل��دار���س  ا���س��ت��ع��دادات  ملتابعة 
المتحانات، والتاأكد من توفري كافة 
ل�سمان  والح��ت��ي��اج��ات  امل��ت��ط��ل��ب��ات. 
ا�ستقرار العملية المتحانية للطلبة 

يف جميع مراحل التعليم.

الرتبية تبلغ املعنيني ب�جلدول الزمني يف �س�عة مت�أخرة من ليل ال�سبت

ا�ستئناف الدرا�سة اأم�ص مبدار�ص الدولة بعد تقلي�ص الدوام والتبكري مبواعيد االن�سراف ما بني 50 لـ 55 دقيقة

•• راأ�س اخليمة. . الفجر 

الأ�سا�سي  للتعليم  ن�سري  بن  مو�سى  مدر�سة  ف��ازت 
حلقة ثانية، بجائزة راأ�س اخليمة للتميز التعليمي 
الأن�سطة  يف  امل��ت��م��ي��زة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ف��ئ��ة 
امل��دار���س يف  اأق���دم  امل��در���س��ة م��ن  الال�سفية، وت��ع��د 
ويديرها  ط��ال��ب��اً،   430 ف��ي��ه��ا  وي���در����س  الم������ارة 

املهند�س عمر ال�سعر.
اأول مهند�س يدير مدر�سة  املهند�س الرتبوي  يعد 
الت�سميم  مل����ادة  م���در����س���اً  ق��ب��ل��ه��ا  وك����ان  ح��ك��وم��ي��ة، 
وزارة  اخ��ت��ارت��ه  ث��م  7�سنوات،  مل��دة  والتكنولوجيا 
الرتبية والتعليم منذ العام املا�سي ليدير مدر�سة 
عدد  يف  ن�ساطه  لحظت  اأن  بعد  ن�سري  بن  مو�سى 
من املبادرات اخلا�سة لتنمية مواهب الطلبة، ويف 
اإدارة املختربات، وهو اأول خريج يف جامعة الإمارات 

تخ�س�س بكالوريو�س ت�سميم برامج حا�سب اآيل.

ح�سة اأ�سبوعية
باجلائزة:  امل��در���س��ة  ف��وز  ع��ن  عمر  املهند�س  وق���ال 
خطة الأن�سطة الال�سفية بداأناها من العام املا�سي 

الال�سفية،  لالأن�سطة  اأ�سبوعية  ح�سة  بتخ�سي�س 
�ساعدنا  م��ا  مم��ن��ه��ج،  ب�سكل  امل���ب���ادرة  ع��ل��ى  وعملنا 
البداية  يف  وزعنا  اإذ  بجدارة،  باجلائزة  الفوز  على 
وللطلبة  ل��الأه��ايل  ا�ستبياناً  امل��ب��ادرة  مبا�سرة  قبل 
بتنمية مواهبهم فيها، ومت  الراغبني  الأن�سطة  يف 
التمكن  والأغ��ل��ب مت  ن��ادًي��ا،  ب�23  الأن�سطة  ح�سر 
من اإعداد احتياجاته وو�سائله لتطبيقه يف املدر�سة، 
يف  املدر�سة  من  اخل��روج  تتطلب  الأن�سطة  وبع�س 
له  خ�س�سنا  الأن�سطة  من  والبع�س  ال�ساعة،  تلك 

بعد الدوام اأكرث من �ساعتني مثل نادي ال�سباحة.
الال�سفية  الأن�����س��ط��ة  ن����وادي  تطبيق  ن��ت��ائ��ج  وع���ن 
الفوائد  م��ن  ال��ع��دي��د  على  امل��در���س��ة  ق���ال: ح�سلت 
نذكر اأهمها اأنها فعلت ال�سراكة املجتمعية مع عدد 
كبري من اأولياء الأمور وكذلك اجلهات احلكومية 
والقطاع اخلا�س، لدعم تلك الأن�سطة، اإذ كان عدد 
الطلبة املتفوقني يف العام الذي مل نطبق به مبادرة 
من  اأعلى  درج��ات  على  ح�سلوا  17طالباً  النوادي 
العدد  املبادرة فت�ساعف  بعد تطبيق  اأما  الت�سعني، 
الأمور  اأول��ي��اء  م�ساركة  زادت  كما  طالًبا،   37 اىل 
اإعادة  مت  اذ  الأمهات،  وخا�سة  املدر�سة  فعاليات  يف 

ت��دوي��ر الأل���ع���اب مب�����س��اع��دت��ه��ن، وجت��ه��ي��ز القرية 
ال��ف��ع��ال��ي��ات املجتمعية  اإ���س��اف��ة لإح��ي��اء  ال��رتاث��ي��ة، 
يف  الفاعلة  امل�ساركة  17اأماً  تتوىل  اإذ  املدر�سة،  يف 
اأن املالحظ بالبيئة املدر�سية  اأن�سطة املدر�سة، كما 
انعدام �سلوكات الطلبة ال�سلبية بعد اأن مت ا�ستيعاب 
الأن�سطة  تفعيل  وج��رى  الأن��دي��ة،  بتلك  طاقاتهم 

الال�سفية يف ح�س�س الفراغ.

تنمية مه�راتهم
تكمن  الال�سفية  الأن�����س��ط��ة  اأه��م��ي��ة  اأن  واأ����س���اف: 
واك��ت�����س��اف مواهبهم  ال��ط��ل��ب��ة  م���ه���ارات  ���س��ق��ل  يف 
نادي  ففي  وال��ب��دن��ي��ة،  العقلية  مهاراتهم  وتنمية 
تدريبهم  يتم  طالًبا،   20 ح��وايل  �سجل  ال�سباحة 
يف  ل��ل��وزارة  التابعة  الريا�سية  ال�سالة  م�سبح  يف 
راأ�س اخليمة بعد انتهاء �ساعات الدوام، كما ان�سم 
وال�سطرجن  اخليمة  راأ���س  لنادي  الطلبة  من  ع��دد 
الذي  ال��ط��ريان،  ون��ادي هند�سة  الروبوتات  ون��ادي 
املخت�سة  الهند�سة  باأق�سام  الطلبة  لتعريف  يهدف 
وهند�سة  ال��ط��ريان  حم��رك��ات  كهند�سة  ب��ال��ط��ريان 
اإ���س��اف��ة للعديد م��ن الأق�����س��ام التي  الإل��ك��رتون��ي��ات 

له  ي�سهل  حتى  عملي  ب�سكل  الطلبة  عليها  يطلع 
اىل  التعرف  مت  ح��ال  يف  امل�ستقبلية  مهنته  اختيار 
ت��ل��ك امل��ه��ن وال��ت��خ�����س�����س��ات ع��ن ق����رب، ك��م��ا ان�سم 
ملركز  ال���وزارة  ال��روب��وت وحولته  لنادي  ع��دد كبري 
تدريب يف الإمارة وا�ستقطبنا اأكرث من 60 طالباً 

وطالبة.

اأندية اأخرى
ن���ادي الريا�سات  ت��واج��د  وع���ن الأن���دي���ة الأخ����رى 
الريا�سية  والأل��ع��اب  ال��ق��دم  ك��رة  ون���ادي  الذهنية 
ونادي الرتاث وال�سنع ونادي امل�سرح، ونادي الفن 
بر�سومات على  الطلبة  فيه  اأبدع  الذي  التطبيقي 
جدران املدر�سة اإل اأنه مت اإلغاوؤه واإزالته من ق�سم 
الهند�سة يف الوزارة كونه ل يتطابق مع الت�سميم 
الكلي للمبنى، رغم اأن فن اجلداريات له اأثر وا�سع 
يف  امل�ساركني  وخا�سة  و�سخ�سياتهم  الطلبة،  على 

ذلك الفن.
ال�سباط  ون��ادي  املو�سيقية  الفنون  ن��ادي  وكذلك 
ال��ع�����س��ك��ري ال����ذي ا���س��ت��ع��ن��ا ب�����س��ب��اط ال�����س��ل��وك يف 
وقد  والت�سوير  الإع���الم  ون��ادي  لإدارت���ه،  املدر�سة 

ونادي  ل��ل��م��در���س��ة،  جميلة  ت�سويقية  ق��ط��ع��اً  اأن��ت��ج 
املدر�سة  حديقة  هند�س  ال���ذي  وال���زراع���ة  البيئة 
هذا  يف  الهمم  ذوي  م��ن  الطلبة  و���س��ارك  اخللفية 
النادي، وكان يتطابق مع امكاناتهم، وناد للتدوير 
اأك��رب الأن��دي��ة العملية  واإع���ادة الت�سنيع وه��و م��ن 
نعيد  التي  القطع  م��ن  العديد  واأن��ت��ج  املدر�سة  يف 
الربامج  �سنع  ون����ادي  امل��در���س��ة،  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
كيفية  الطلبة  لتعليم  يهدف  وال��ذي  الإلكرتونية 
القراآن  اأهل  الإلكرتونية ونادي  التطبيقات  اإن�ساء 
اأن  كيفية  ال��ط��ال��ب  يعلم  ال���ذي  اخل��ط��اب��ة  ون����ادي 
وا�ستعنا  الثقافات  ون���ادي  م��ف��وًه��ا،  خطيًبا  ي��ك��ون 
الإ�سراف  يف  الأج��ان��ب  الإجنليزية  اللغة  مبعلمي 
على ذلك النادي وتبادل الثقافات مع الطلبة من 
خالل  ينظمها  التي  والفعاليات  الق�س�س  خ��الل 
ح�سة الأن�سطة الال�سفية، ونادي فزعة املخ�س�س 
نفكر  بالعلم  ون��ادي  املدر�سة  اأ�سوار  خ��ارج  للتطوع 
اإ�سافة  عملي،  ب�سكل  العلوم  درو���س  يطبق  بحيث 
اىل نادي الري�سة وح�سل الطلبة املن�سمون للنادي 
بتلك  املتخ�س�سة  امل�سابقة  يف  الأول  امل��رك��ز  على 

الريا�سة.

االأندية يتم تدويره�
ونوه مدير املدر�سة باأن الأندية يتم تدويرها على 
ومدى  رغبتهم  ح�سب  معينة،  ف��رتة  بعد  الطلبة 
مواهبهم،  لك��ت�����س��اف  ف��ر���س��ة  ولإع���ط���اء  �سغفهم 
وال��ب��ع�����س م��ن��ه��م ي�����س��ت��م��ر يف ال���ن���ادي ذات�����ه، وفاز 
املحلية  امل�سابقات  يف  ل��ل��ن��وادي  املنظمني  م��ن  ع��دد 
وممار�سة  اله��ت��م��ام  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  �سجعهم  م���ا 
اليد  ك��رة  وف��ري��ق  اجل���ودو  كريا�سة  ال��ه��واي��ة  تلك 
مكتبة  املكتبة،  ن��ادي  اأع�ساء  اأ�س�س  كما  والري�سة، 
ا للقراءة، ونحن يف  متكاملة ومكانا معدا خ�سي�سً
�سدد ت�سكيل فريق للمغامرات على غرار فريق ابن 
ماجد للرحالت واملغامرات، كي يتعرف الطلبة اىل 
الأماكن املختلفة يف الدولة ونعزز هويتهم الوطنية 

من خالله.
املبادرة،  تطبيق  واج��ه��ت  التي  التحديات  ع��ن  اأم��ا 
اأن م�ستوى التزام الطلبة يف بداية التطبيق  فاأكد 
يتنا�سب  مب��ا  معرفتهم  ع��دم  بحكم  متذبذبا  ك��ان 
كان  فقد  تدريجياً  يقل  ب���داأ  ال��ع��دد  اأن  اإل  معهم، 
حوايل 40اإىل 30طالباً يتنقلون من ناد اىل اآخر 

وحالًيا ت�ساءل العدد اإىل 12طالباً.

الدرا�سية                   •  اإلغ�ء الط�بور ال�سب�حي بجميع املدار�س احل�سة  زمن  دقيقة   40 •

»مو�سى بن ن�سري« للتعليم االأ�سا�سي تتميز يف االأن�سطة الال�سفية 

اإطالق م�سروع بناء اأول منزل بتقنيات الطباعة ثالثية االأبعاد يف جممع ال�سارقة لالبتكار

اليون�سكو حتتفي بالفائزين بجائزة ال�سارقة للثقافة العربية 13 يونيو
•• ال�شارقة-وام:

اأقرت اأمانة جائزة ال�سارقة للثقافة العربية - اليون�سكو لدى 
“اليون�سكو”  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 
لعام  تقرير جلنة التحكيم باإعالن الفائزين يف الدورة ال� 16 

.2018
جلمعية  ال��ع��رب��ي��ة  لل�سخ�سية  املخ�س�سة  اجل���ائ���زة  وم��ن��ح��ت 
لل�سخ�سية غري  املخ�س�سة  “ اأم��ا اجلائزة  “ لبنان  ال�سمندل 
املتحدة”..  اململكة   “ �سباك  مهرجان  بها  ف��از  فقد  العربية 
منظمة  مبقر  يقام  حفل  خ��الل  اجل��وائ��ز  ت�سليم  �سيتم  فيما 

يونيو   13 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  باري�س  يف  “اليون�سكو” 
اجلاري.

وقال �سعادة عبد اهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة 
العالقات  تعزيز  يف  ال�سارقة  اإم���ارة  جهود  تعك�س  اجل��ائ��زة  اإن 
بنتائجه  الذي يكر�س  الثقافات  الثقافية وتر�سيخ احلوار بني 
العامل  دول  خمتلف  يف  ال�سعوب  منه  ت�ستفيد  فكراً  و  اإب��داع��اً 
وي�سكل رافداً جديداً و نوعياً للح�سارة الإن�سانية بدعم مادي 
و معنوي كبري من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 

حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة .
على  ت��ق��وم  رب��ح��ّي��ة  غ��ري  منّظمة  ال�سمندل  جمعية  اأن  ي��ذك��ر 

امل�سّورة  الق�س�س  بفن  بالنهو�س  ��ع��ن��ى  وتحُ التطوعي  العمل 
الأَعمار وقد ن�سرت  “الكوميك�س” لدى جماهري من خمتلف 
الكتب  من  كبرية  جمموعة   ،2007 العام  يف  تاأ�سي�سها  منذ 
العمل  حلقات  من  للعديد  ا�ست�سافتها  عن  ف�ساًل  وامل��ج��اّلت، 
اأخ����رى م��ن العامل  اأو يف م��ن��اط��ق  وامل��ع��ار���س ���س��واء يف ل��ب��ن��ان 

ة جوائز. وح�سدت عَدّ
ال��ت��ي تعنى  امل��ه��رج��ان��ات  اأك���رب  ّباك” ، يعد  “ م��ه��رج��ان �سحُ اأم���ا 
املتحدة  باململكة  وينظم  اأوروب��ا  يف  املعا�سرة  العربية  بالثقافة 
واإيرلندا ال�سمالية ، ويقام منذ تد�سينه يف العام 2011، مّرة 
املّتحدة  اململكة  يربط  ثقافياً  كّل عامني وميّثل ج�سراً  واحدة 

باأف�سل ما تقّدمه الثقافة العربية املعا�سرة، وذلك من خالل 
والأف����الم  ال��ب�����س��رّي��ة  ال��ف��ن��ون  ت�سمل  ب��رام��ج ط��م��وح��ة  تنظيم 

واملو�سيقى وامل�سرح والأدب والفعالّيات واملناق�سات.
ويهدف املهرجان- الذي يعقد بالتعاون مع جمموعة جمعيات 
الحتفاء  اإىل   - اخل����ارج  و  ل��ن��دن  يف  فنية  وم��وؤ���س�����س��ات  ف��اع��ل��ة 
الأعمال  على  ويرّكز  ال��دويل  ال�سعيد  على  العرب  بالفنانني 
الفردّية للفنانني، م�سلطاً ال�سوء على اأهمّية تعددّية الأ�سوات 
لنواحي  ال��رتوي��ج  اإىل  وي�سبو  املتباينة  النظر  وجهات  وتنوع 
اأكرب  لعدد  واإي�سالها  الَعرب  الفنانني  لدى  والإب��داع  البتكار 

من النا�س يف اململكة املتحدة ويف العامل اأجمع.
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اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/الربكة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 2730492:لتجارة الغاز امل�سال  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سنغهاي �سربر ايز 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:2240302 
تعديل ن�سب ال�سركاء

فهيم الدين خان فريدالدين خان من 49% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة في�سال اميتا ماهيندرا اميتا %24

تعديل مدير/ا�سافة في�سال اميتا ماهيندرا اميتا
تعديل مدير/حذف كارليتو كورديرو جريجالدو

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ا�س ار كي لتنمية مواهب الطفال 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2756262 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فيلمارى جري�س جريينتى دلوريا %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ري�سارد بولو بو�ستا�س ديلوريا
تعديل ا�سم جتاري من/ مركز ا�س ار كي لتنمية مواهب الطفال ذ.م.م

S R K TALENTED CHILDREN DEVELOPMENT CENTRE LLC

اىل/ا�س ار كي لال�ست�سارات الدارية ذ.م.م
S R K ADMINISTRATIVE CONSULTANCY LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ست�سارات ودرا�سات ادارية )7020003(
تعديل ن�ساط/حذف مركز تنمية مواهب الطفال )8549009(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة بردى - �سركة ال�سخ�س 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م   رخ�سة رقم:1841122 

تعديل ا�سم جتاري من/ م�سبغة بردى - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

BARADA LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/م�سبغة لفري- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

LAVER LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سلة غ�سيل لغ�سيل وكوي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب املالب�س   رخ�سة رقم:2441442 

تعديل ا�سم جتاري من/ �سلة غ�سيل لغ�سيل وكوي املالب�س

SALLAT GASEEL LAUNDRY

اىل/م�سبغة �سلة غ�سيل

SALLAT GASEEL LAUNDRY

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  التنمية القت�سادية بان  تعلن دائ���رة 

عبدالقادر حممد يو�سف لعمال ال�سباغ
 رخ�سة رقم:CN 1132983 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/ق�سر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1139272:الفالح للمفرو�سات  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

اإعــــــــــلن
فوفا  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2744830 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نا�سر علي حن�س بريك %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فتحيه بنت من�سور بن رم�سان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

اإلغ�ء اعلن �س�بق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
اإكزوتك  التجاري  بال�سم   CN رقم:2127039 
ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�س  �سركة   - ال�سيارات  خلدمات 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا ب�ست �سيف 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1494396 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل نايع �سعيد نايع النيادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك علي را�سد �سالم الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة العدل للمقاولت العامة- 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذات م�سوؤولية حمدودة رخ�سة رقم:1104222 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ن�سر اهلل جان كل �ساديجان  %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد حممد �سلطان مو�سى البلو�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد مراد عبداهلل البلو�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ن�سر اهلل جان كل �ساديجان
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج توب يف تي �سي 

لت�سليح ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2246209 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد امتياز مياه رحيم بك�سن %100

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة حممد جا�سم عبداهلل جا�سم احلو�سني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد جا�سم عبداهلل جا�سم احلو�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

اإعــــــــــلن
املق�س  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الحمر للرجال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1025378 

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة م�سلم �سالح جمعان حممد ال�سيعري

�سيتيار  كري�سنان  �سوجيت  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
�سانتا كوت�سومونى كري�سنان �سيتيار %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف م�سلم �سالح جمعان حممد ال�سيعري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

اإعــــــــــلن
كوالتي  ال�س�����ادة/توب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لالطارات رخ�سة رقم:1987270 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة انور علي حممد عبا�س اخلوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ا�سماعيل كونييل احمد كونييل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف انور علي حممد عبا�س اخلوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جمموعة بن عمري 

الطبية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1196544 

خليفه حممد عمري يو�سف املهريي %20
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة املجموعة الوىل القاب�سة ذ.م.م %80
FIRST HOLDING GROUP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عمري يو�سف احمد املهريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

اإلغ�ء اعلن �س�بق
الرخ�سة  بخ�سو�س  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
العني  التجاري مدر�سة  بال�سم   CN رقم:1004538 
الناطقة باللغة الجنليزية بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جنر�سكو
 رخ�سة رقم:CN 1660950 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 129865

با�س��م: �سيلفريلين اإند�سرتي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: اورجنايز �ساناي بوجلي�سي، مريزيفون - اأما�سيا - تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )149206(  بتاريخ: 2011/08/24

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/06/01 وحتى تاريخ : 2029/06/01

اإدارة العلم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 129866

با�س��م: �سيلفريلين اإند�سرتي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: اورجنايز �ساناي بوجلي�سي، مريزيفون - اأما�سيا - تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )151449(  بتاريخ: 2011/09/20

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/06/01 وحتى تاريخ : 2029/06/01

اإدارة العلم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 129867

با�س��م: �سيلفريلين اإند�سرتي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: اورجنايز �ساناي بوجلي�سي، مريزيفون - اأما�سيا - تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )149122(  بتاريخ: 2011/08/23

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/06/01 وحتى تاريخ : 2029/06/01

اإدارة العلم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ف��رع موا�سالت  م��ع  بالتعاون  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  ال��رب يف  دار  ف��رع جمعية  اأط��ل��ق 
الإمارات، م�ساء الثالثاء املا�سي، مبادرة لتوزيع “ك�سوة العيد” على امل�ستحقني 
دخل  ذات  اأ�سرة،  من الأهايل.  ت�سمنت املبادرة اإ�سعاد 133 فردا من اأبناء 34 
حم��دود، من احل��الت امل�سجلة لدى الفرع، عرب توزيع مالب�س العيد عليهم، 
فيما عربت الأ�سر امل�ستفيدة عن �سعادتها الغامرة باملبادرة اخلريية.  وتوجه 
اخليمة،  راأ����س  يف  الرب”  “دار  ف��رع  مدير  نائب  ال�سحي،  اللطيف  عبد  وليد 
يف  �ساهمت  التي  الراعية،  اجلهة  الإمارات”،  ل”موا�سالت  والتقدير  بال�سكر 
جناح املبادرة، واإ�سعاد الأ�سر املحتاجة، موؤكدا حر�س اجلمعية على اأداء دورها 
يف تنفيذ امل�ساريع اخلريية الإن�سانية والربامج التنموية املجتمعية، التي ت�سب 

يف �سالح املجتمع والأ�سر املحتاجة داخل الدولة.

•• اأبوظبي- وام:

ال�سيخ  جامع  �سيوف  اإج��م��ايل  بلغ   
زاي������د ال���ك���ب���ري خ�����الل اأي�������ام اإج������ازة 
منهم   172.695 ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 
عيد  �سالة  �سعائر  اأدوا   18.475
ال�سلوات  اأدوا  و51.013  الفطر 
ب��ل��غ ع����دد زوار  ف��ي��م��ا   .. امل��ف��رو���س��ة 
 103.207 ذاتها  للفرتة  اجلامع 
زوار تعرفوا خالل زيارتهم على اأبرز 
املتجلية  الإ�سالمية  العمارة  مالمح 

يف جميع اأرجاء اجلامع.
وتعك�س هذه العداد املكانة املتميزة 
خريطة  على  اجل��ام��ع  ميثلها  ال��ت��ي 
والدينية  ال���ث���ق���اف���ي���ة  ال�������س���ي���اح���ة 
باعتباره  وامل��ن��ط��ق��ة  الإم���������ارات  يف 
من��وذج��ا ل��الإب��داع امل��ع��م��اري وواحدا 
م��ن اأه���م ال��وج��ه��ات احل�����س��اري��ة ذات 
العامل،  يف  والثقايف  الديني  الطابع 
ف��ق��د ح��ظ��ي ك��اف��ة رواد اجل��ام��ع من 
م�سلني وزوار على خدمات متنوعة 
اأتاحت  وال���ت���ي  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت��ل��ب��ي 
بالأجواء  لال�ستمتاع  الفر�سة  لهم 

ال��روح��ان��ي��ة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى جمال 
فنونه  وت���ن���وع  الإ����س���الم���ي  امل���ع���م���ار 

واإبداعاته يف رحاب اجلامع.
اأطلق   .. ال����زائ����ر  جت���رب���ة  ولإث��������راء 
حتت  خا�سة  ثقافية  ج��ولت  امل��رك��ز 
اأي���ام  ا���س��ت��ه��دف��ت  “ثقافتنا”  ���س��ع��ار 
بهدف  والوطنية  الدينية  املنا�سبات 

الأعياد  ه��ذه  فرحة  ال���زوار  م�ساركة 
والح����ت����ف����الت م����ع ك���اف���ة اأط���ي���اف 

املجتمع على خمتلف ثقافاتهم.
وحتمل هذه اجل��ولت حتت طياتها 
تعريف الزوار باأهمية هذه املنا�سبات 
وم���ا حت��ت��وي��ه م��ن ق��ي��م اإ���س��اف��ة اإىل 
ت��ع��ري��ز ال��ث��ق��اف��ة الإم���ارات���ي���ة حيث 

الثقافية  اجل����ولت  اأخ�����س��ائ��ي��و  ق���دم 
ل���دى امل��رك��ز ن��ب��ذة ع��ن ع��ي��د الفطر 
الإماراتي  املجتمع  ل���دى  واأه��م��ي��ت��ه 
اإي���ذان دخول  وال��ت��ع��رف على م��دف��ع 
العيد وركزوا على العادات والتقاليد 
مثل  الإم��ارات��ي��ة  بالثقافة  املرتبطة 
واحلناء  والعيدية  الأه��ل  جمعة   “

والتقاليد  ال��ع��ادات  من  وغريها   “
املرتبطة بالرتاث الإماراتي.

وح��ظ��ي زوار اجل��ام��ع ك��ذل��ك خالل 
فر�سة  ع���ل���ى  ل���ل���ج���ام���ع  زي����ارت����ه����م 
الط�����الع مب���ا ي��ح��وي��ه اجل���ام���ع من 
ت�����س��ام��ي��م ه��ن��د���س��ي��ة ال���ت���ق���ت على 
اخ��ت��الف��ه��ا وت��ن��وع��ه��ا وت��ن��اغ��م��ه��ا يف 

عمل اإبداعي واحد الأمر الذي جعل 
م��ن اجل��ام��ع وج��ه��ة ث��ق��اف��ي��ة عاملية 
العامل  ال�����زوار ح���ول  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف 
والدور الذي يلعبه يف تر�سيخ ثقافة 
املفغور  روؤى  جت�سد  التي  الت�سامح 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

ثراه«. اهلل  “طيب 

زوار  ج��م��وع  ا�ستقبال  ج��ه��ود  وت��اأت��ي 
املركز  ل���ر����س���ال���ة  حت��ق��ي��ق��ا  اجل����ام����ع 
احل�ساري  لدوره  وترجمة  ال�سامية 
الثقافات  ب���ني  ل��ل��ت��ق��ارب  وحت��ق��ي��ق��ا 
لتقدمي  وت���ك���ات���ف  ب���ج���د  وال���ع���م���ل 
الإم����ارات  ملجتمع  امل�سرفة  ال�����س��ورة 
ال�����ذي ج��ب��ل ع��ل��ى ال��ت�����س��ام��ح وحب 

اخلدمات  اأف�����س��ل  وت���ق���دمي  اخل����ري 
النظر  لزوار اجلامع ومرتاديه دون 
ال���ذي كر�س  الأم����ر  اخ��ت��الف��ه��م  اإىل 
وجهة  كاأف�سل  عامليا  اجلامع  مكانة 
الت�ساميم  ب�����رثاء  مت���ت���از  ث��ق��اف��ي��ة 
التي  املعمارية  والفنون  الهند�سية 
زخرت بها احل�سارة الإ�سالمية على 
اأن مركز جامع  مر ع�سورها. يذكر 
ل���وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ك��ب��ري  زاي���د  ال�سيخ 
برعاية  ي��ح��ظ��ى  ال���رئ���ا����س���ة  �����س����وؤون 
ومتابعة من �سمو ال�سيخ من�سور بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الرئا�سة..  ����س���وؤون  وزي�����ر  ال�������وزراء 
للحركة  ن��واة  ليكون  املركز  وتاأ�س�س 
تتمحور  ال��ت��ي  وال��ف��ك��ري��ة  الثقافية 
والوطنية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ح���ول 
ال��ت��ي مي��ث��ل��ه��ا اجل���ام���ع وال���ت���ي تعرب 
ع��ن امل��ف��اه��ي��م وال��ق��ي��م ال��ت��ي ر�سخها 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان “ طيب اهلل ثراه “ واملتاأ�سلة 
يف ال��وج��دان وال��وع��ي وال��ت��ي ت�سكل 
امل�ستلهمة  الوطنية  للهوية  امتدادا 

من تعاليم ديننا احلنيف.
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•• ال�شارقة-وام:

عام  ق��ائ��د  ال�سام�سي  ال���زري  �سيف  ال��ل��واء  اأك���د   
على  تقع  ال�سرطة  اأج��ه��زة  اأن  ال�سارقة  �سرطة 
احلفاظ  خ��الل  م��ن  ك��ب��رية  م�سوؤوليات  عاتقها 
التنمية  وم�������س���رية  وال����س���ت���ق���رار  الأم������ن  ع��ل��ى 
�ستى  يف  الإم���ارات  دول��ة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة 

املجالت وامليادين.
اأم�س بال�سباط خريجي  جاء ذلك خالل لقائه 

الدفعة ال� 19 باأكادميية العلوم ال�سرطية الذين 
ال��ت��ح��ق��وا م���وؤخ���را مب��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل يف خمتلف 

اإدارات ومراكز ال�سرطة.
التوجيهية  كلمته  يف  ال�سام�سي  ال��ل��واء  واأ���س��ار 
�سرطة  امل��ت��وف��رة يف  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  اأن  ل��ل�����س��ب��اط 
وحمفزة  ومثالية  منوذجية  بيئة  تعد  ال�سارقة 
دعم  بف�سل  وذل���ك  العمل  يف  والب����داع  للعطاء 
وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

بعد تخرجكم من هذا  “ اليوم  وق��ال  ال�سارقة. 
اأمام  اأ�سبحتم  الرائد  الأمني  الأكادميي  املعقل 
على  احلفاظ  يف  عظيمة  وم�سوؤولية  كبري  حتٍد 
الطماأنينة  وبث  املجتمع  اأف��راد  وممتلكات  اأرواح 
يف نفو�سهم مما يحتم م�ساعفة اجلهود واليقظة 
التامة وحماولة عك�س �سورة اإيجابية وبّناءة من 
املهارات  باكت�ساب  مطالبون  اأنكم  كما   .. قبلكم 
وزمالئكم  روؤ�سائكم  بها  يتمتع  التي  واخل��ربات 
ب��داأه ه��وؤلء عرب  ا�ستكمال ما  يف العمل وعليكم 

م�سرية طويلة وحافلة بالعطاء والإجناز«.
التي  وامل�سووؤليات  هائلة  التحديات  اإن  واأ�ساف 
وبقدراتكم  بكم  ثقتنا  ول��ك��ن  ك��ب��رية  تنتظركم 
اأكرب حيث اأن التاأهيل والتدريب الذي تلقيتموه 
املوؤ�س�سة ال�سرطية �سيمكنكم من القيام  يف هذه 
الأمثل  ال��وج��ه  على  وواجباتكم  مب�سوؤولياتكم 
والنجاح  ال��ت��وف��ي��ق  ح��دي��ث��ه  خ��ت��ام  يف  متمنيا   ..
الوطن  خ���دم���ة  19 يف  ال�����  ال��دف��ع��ة  خل��ري��ج��ي 

واأبنائه واملقمني على ثراه الطيب.

••  دبي-الفجر:

حتت رعاية معايل عبد الرحمن بن حممد العوي�س 
الثقافة  ن��دوة  تكرم  املجتمع،  ووقاية  ال�سحة  وزي��ر 
�سخ�سية  بجائزة  بوملحة  اإبراهيم  �سعادة  والعلوم 
لعام  ل���الإب���داع  ال��ع��وي�����س  ج��ائ��زة  يف  الثقافية  ال��ع��ام 
كما تكرم الفريق �ساحي   ،)26( الدورة    2019
توا�سل  و�سيلة  اأف�سل  ج��ائ��زة  ل�ستحقاقه  خلفان 
الدرمكي  حا�سوم  بن  وعو�س  )ت��وي��رت(،  اجتماعي 
تكرمي  جانب  اإىل  توعوي،  فيديو  اأف�سل  جائزة  يف 
نخبة من الباحثني واملبدعني والفنانني يف خمتلف 

املجالت.

وحت���ر����س ن����دوة ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم ع���رب براجمها 
املبدعني  ت��ق��دمي  على  املتنوعة  والفنية  الثقافية 
واإمتاع  املجالت،  خمتلف  يف  واملتفوقني  واملبدعات 
والإبداعات  الفنون  اأرق��ى  بتقدمي  متابعيها  ذائقة 
الزمن  ط���رب  م���ن  ف���ق���رات  احل��ف��ل  يت�سمن  ح��ي��ث 
“مقدمة  مو�سيقية  ملقطوعة  ع��زف  منها  اجلميل 
النهر اخلالد” رائعة املو�سيقار حممد عبدالوهاب، 
تاأليف  الفرج، و”ذكريات”  “مل�سات” تاأليف عيد  و 
النيباري  علي  امل��ط��رب  ويغني  الق�سبجي.  حممد 
عيونك  اأغنية  منها  املو�سيقية  الإب��داع��ات  باقة من 
اأحل��ان جابر  الكندي،  اأحمد  كلمات  جترب اخلاطر، 
اأبو  اأغنية �سوت قال ابن ل�سراف، كلمات  جا�سم. و 

ب��ك��ر ال��ع��ي��درو���س، اأحل����ان ���س��اح��ي ب��ن ول��ي��د، اإع���داد 
مو�سيقي: عيد الفرج. 

وي�سدو املطرب اأحمد الر�سوان مبجموعة من اأجمل 
الأغنيات من بينها  اأغنية بحر املحبة، كلمات عمر 
املرزوقي، اأحلان عيد الفرج. و اأغنية كل ده كان ليه، 
كلمات ماأمون ال�سناوي، اأحلان حممد عبدالوهاب، 

غناء اأحمد الر�سوان. 
الأغاين  م��ن  بنخبة  العلي  �سيف  ال��ف��ن��ان  وي�����س��دح 
الطربية منها  اأغنية ونا�س، كلمات حممد اجلراح، 
اأحمد  اأغنية هان الود، كلمات  اأحلان عيد الفرج، و 
ع���ب���دال���وه���اب. مب�ساحبة  واأحل������ان حم��م��د  رام�����ي، 

املاي�سرتو اأحمد طه، اإ�سراف الفنان عيد الفرج.

•• ال�شارقة-وام:

اطلع وفد بلدية مدينة ال�سارقة على اأف�سل التجارب 
امل�ستخدمة يف العديد  والتقنيات ال�سينية احلديثة 
ال��زراع��ة والبيئة ويف  املجالت خا�سة يف جم��ال  من 
املجال الهند�سي. جاء ذلك خالل زيارة وفد البلدية 
امل��دن ال�سينية.. وال��ذي �سم املهند�س  اىل عدد من 
الزراعة  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  التفاق  ح�سن 
والبيئة واملهند�س خليفة بن هدة ال�سويدي م�ساعد 
عبيد  وعلي  وامل��ب��اين  الهند�سة  لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
من  وع��دد  املوؤ�س�سي  التفاعل  اإدارة  مدير  احلمودي 
ح�سن  املهند�س  وا�ستعر�س  البلدية.   يف  املهند�سني 
البلدية  به  ال��ذي تقوم  ال��دور  الزيارة  التفاق خالل 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤى  لتنفيذ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
يزهو  مكانا  الإم����ارة  جلعل  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
ورزاعة  املتنا�سقة  وال��زه��ور  اخل�����س��راء  بامل�سطحات 
الكبري  �سموه  واهتمام  املختلفة  والأ�سجار  النباتات 
يف جمال الزراعة.. م�سريا اإىل اأن البلدية تعمل على 
ال��روؤى من خالل خطط �سنوية لزيادة  تنفيذ هذه 
وزارعة  �سنويا  باملائة   15 بن�سبة  اخل�سراء  الرقعة 
ري  اأنظمة  وا�ستخدام  بالزهور  وامل��ي��ادي��ن  ال�����س��وارع 
اأن  حديثة تعتمد على الذكاء الإ�سطناعي. واأو�سح 
هذه الزيارة تاأتي يف اإطار تبادل اخلربات والطالع 
اآلية  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  التقنيات  اأف�سل  على 
العمل وا�ستقطاب ما يتالءم مع طبيعة عمل البلدية 

كما ت�سمنت هذه الزيارة الطالع على بع�س امل�سانع 
وحم���ط���ات م��ع��اجل��ة امل���ي���اه ال��ك��ب��رية وال���ع���دي���د من 
ا�ستخدامها  لإع��ادة  املياه  املتعلقة مبعاجلة  امل�ساريع 
الري.  عمليات  يف  وخ�سو�سا  املجالت  من  كثري  يف 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س خليفة ب��ن هدة 
ال�سويدي �سرحا تو�سيحيا عن القطاع والدور الذي 
يقوم به يف توفري اأرقى معايري البناء يف الإمارة التي 
اجلميلة  الهند�سية  الت�ساميم  ذات  باملباين  تزخر 
وتطور  رقي  املا�سي مع  وعراقة  اأ�سالة  التي جتمع 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ك��م��ا مت الط����الع ع��ل��ى  احل��ا���س��ر 
واملباين  الهند�سة  جم��ال  يف  ال�سني  بها  تعمل  التي 
والت�ساميم  الهند�سية  وال�ست�سارات  والتخطيط 

املعمارية ومواد البناء احلديثة.

•• العني-وام:

الت�سامح ومعايل  نهيان وزير  اآل  نهيان بن مبارك  ال�سيخ  ح�سر معايل 
ال�سيخ الدكتور �سعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س حفل ال�ستقبال الذي 
اإىل كرمية  زف��اف جنله عبداهلل  البادي مبنا�سبة  اأقامه عمر حمد علي 

را�سد �سامل املطوع ال�ساعدي.
كما ح�سر احلفل - الذي اأقيم يف �سالة زاخر مبدينة العني - عدد من 
امل�سلحة  القوات  و�سباط  وامل�سوؤولني  ال�سخ�سيات  وكبار  القبائل  وجهاء 
وال�سرطة و�سيوف من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمع 

من املدعوين واملهنئني .
و�ساركت فرق العيالة بعرو�س وفقرات متنوعة من الرتاث ال�سعبي بهذه 

املنا�سبة .

نهيان بن مبارك و�سعيد بن طحنون يح�سران اأفراح البادي وال�ساعدي

اللواء ال�سام�سي يلتقي ال�سباط خريجي الدفعة الـ 19 
باأكادميية العلوم ال�سرطية

جائزة العوي�ص لالإبداع تكرم بوملحة و�ساحي خلفان

مبادرة لتوزيع »ك�سوة العيد« على 133 من اأبناء االأ�سر املحتاجة
»بلدية ال�سارقة« تطلع على التجارب ال�سينية يف الزراعة 

•• الكويت-وام:

 قدم معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح اليوم واجب 
العزاء اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة 
الكويت ال�سقيقة يف وفاة املغفور لها والدة �سمو ال�سيخ جابر املبارك احلمد 

ال�سباح رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيدة و�سحة علي عبدالرحمن املنري .
وعرب معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان عن خال�س تعازيه و�سادق 
موا�ساته ل�ساحب ال�سمو اأمري دولة الكويت واإىل اأ�سرة اآل ال�سباح الكرام 
�سائال املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته واأن ي�سكنها ف�سيح 

جناته واأن يلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان.

نهيان بن مبارك يعزي اأمري الكويت يف وفاة 
والدة ال�سيخ جابر املبارك احلمد ال�سباح

•• اأبوظبي-وام:

 اأكد را�سد القبي�سي نائب الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأبوظبي للخدمات 
على  تاأ�سي�سها  منذ  حر�ست  الإم���ارات  دول��ة  اأن  “�سحة”،  ال�سحية 
املجتمع،  اأف��راد  �سعادة  وحتقيق  امل�ستوى  رفيعة  معي�سية  بيئة  توفري 
روؤية  منها  انطلقت  التي  الأ�سا�سية  النواة  الركيزتني  هاتني  وكانت 
ونهج قائمان على الإبداع والبتكار، بهدف حتقيق الرخاء وال�سعادة 
لكل من يعي�س على اأر�س وطن اخلري، ترجمة لأقوال موؤ�س�س الدولة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه “ اإن حجم 
اإل و�سيلة لتوفري  امل��ال م��ا ه��و  واأن  ب��ال��رثوة وامل���ال  ال���دول ل يقا�س 

احلياة الكرمية والآمنة لأبنائها”.

وقال القبي�سي يف ت�سريح له اأم�س اإن قيادة دولة الإمارات وحكومتها 
الإم��ارات مق�سداً  املوؤ�س�س يف جعل  القائد  نهج  على  ت�سري  الر�سيدة 
لكل باحث عن العي�س الهانئ ال�سعيد، ويتمثل ذلك يف اإقرار جمل�س 
الوزراء اليوم برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
“رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ل�سرتاتيجية جودة احلياة يف دولة المارات حتى العام 2031، والتي 
تاأتي تر�سيخاً جلهود الإمارات يف �سعيها لتكون دائماً يف املركز الأول.

واأ�ساف اأن كل التقارير العاملية ال�سادرة عن منظمات دولية مرموقة 
با�ستمرار  توؤكد  والدرا�سات  الأبحاث  ومركز  بالنزاهة،  لها  وم�سهود 
ت�سدر دولة الإمارات للموؤ�سرات العاملية، اإىل جانب ت�سدرها قائمة 
ال�سباب  خا�سة  الأف����راد،  م��ن  الكثري  ل��دى  للعي�س  املف�سلة  ال���دول 

العربي، الذي يتطلع للعي�س يف الإم��ارات، ويتطلع لأن تكون الدول 
العربية الأخرى مثل الإمارات واأن حتذو حذوها، وينظرون لالإمارات 

باعتبارها منوذجاً يحُحتذى للبلدان الآمنة اقت�سادياً.
اليوم �سمن  ال��وزراء  اأقرها جمل�س  التي   90 ال�  امل�ساريع  اأن  واأو�سح 
الإن�سان،  اأول���ي���ات  �سلم  اأع��ل��ى  يف  ت��اأت��ي  احل��ي��اة،  ج���ودة  ا�سرتاتيجية 
ويتطلع كل النا�س لتحقيقها، �سواء ما يتعلق منها بال�سحة البدنية 
م�سريا  الأ�سرية،  العالقات  وتر�سيخ  الرقمية،  اأوال�سحة  والنف�سية 
اإىل اأن دولة الإمارات قطعت �سوطاً بعيداً يف توفري الرعاية ال�سحية 
بنية  ووف��رت  اأر�سها،  على  واملقيمني  الإم���ارات  لأبناء  اجل��ودة  عالية 
حتية رفيعة امل�ستوى، واأ�سبحت حمط اأنظار العامل، يف جودة احلياة 

والعي�س الآمن الكرمي.

نائب الرئي�ص التنفيذي لـ )�سحة(: االإمارات حري�سة على توفري بيئة معي�سية رفيعة امل�ستوى
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 310176         بتاريخ: 2019/04/24
با�س��م: نينجبو ايه يو اك�س الكرتيك كو.، ال تي دي.

وعنوانه: منرب. 1166 مينجواجن نورث رود، جياجن�سان تاون ينزهو دي�سرتيكت، نينجبو �سيتي، زهيجياجن 
بروفين�س، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الغاز؛ فالتر لتكييف  اأجهزة تنقية  الهواء(؛  املراوح )تكييف  الهواء؛  الهواء؛ من�ساآت تكييف  اأجهزة تكييف 
الهواء؛ اأجهزة واملن�ساآت اأو تركيبات الإ�ساءة؛ اأجهزة واملن�ساآت اأو تركيبات الطبخ؛ ثالجات؛ جمففات ال�سعر 
)جمففات(؛ �سخانات مياه؛ من�ساآت ت�سخني املاء ال�ساخن؛ اأجهزة بخار الوجه )حمامات البخار(؛ من�ساآت 

تنقية املياه؛ م�سعات اأو روديرتات كهربائية
الواق�عة بالفئة: 11

ال�سود  باللونني  لتينية  ب��اأح��رف  خا�س  ب�سكل  مكتوبة   XTRON كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و�سف 
والرمادي

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 310079         بتاريخ: 2019/04/22
با�س��م: ايه. دي. بادما �سينج اإ�ساك

 - ت�سيناي  ن��اج��ار،  اآن��ا  ك��ول��وين،  ثاجنام  افينيو،  �سك�سث   ،1/181 ف���وودز،  اأن��د  �سباي�س  اآ�سي  وعنوانه: 
600040، تاميل نادو، الهند

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

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: عبارة كلمة AACHI باحرف لتينية  باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 310082         بتاريخ: 2019/04/22
با�س��م: ايه. دي. بادما �سينج اإ�ساك

 - ت�سيناي  ن��اج��ار،  اآن��ا  ك��ول��وين،  ثاجنام  افينيو،  �سك�سث   ،1/181 ف���وودز،  اأن��د  �سباي�س  اآ�سي  وعنوانه: 
600040، تاميل نادو، الهند

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

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: عبارة كلمة Aachi باحرف لتينية  باللون البي�س داخل �سكل بي�ساوي باللونني 

الحمر وال�سفر
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 309687            بتاريخ : 16 / 04/ 2019
با�س��م: كيه واي تي ليمتد

وعنوانه: 12 اأرنهيم وارف، لندن، اململكة املتحدة اي 143 ار يو
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بها برنامج لإدارة  واملعنى  الرقمية والأم��ن واخل�سو�سية  الهوية  اإدارة  للتنزيل يف جمال  برنامج قابل 
اإ�سدار واإلغاء و�سيانة اأوراق اعتماد الهوية الرقمية

بالفئة: 9
و�سف العالمة: عبارة عن اأحرف KYT بالالتينية ب�سكل باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 309690            بتاريخ : 16 / 04/ 2019
با�س��م: كيه واي تي ليمتد

وعنوانه: 12 اأرنهيم وارف، لندن، اململكة املتحدة اي 143 ار يو
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

توفري الو�سول املوؤقت اإىل برامج غري القابلة للتنزيل يف جمال اإدارة الهوية الرقمية والأمن واخل�سو�سية 
واملعنى بها برنامج لإدارة اإ�سدار واإلغاء و�سيانة اأوراق اعتماد الهوية الرقمية

بالفئة: 42
و�سف العالمة: عبارة عن اأحرف KYT بالالتينية ب�سكل باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 309350            بتاريخ : 09 / 04/ 2019
رقم الأولوية: 88166116

تاريخ الأولوية: 2019/10/23
البلد الأولوية: الوليات املتحدة المريكية

با�س��م: ايرن�سيبت فارما�سوتوكول�س، انك.
وعنوانه: 10 هد�سون ياردز، ثريتي �سفنث فلور،  نيويورك، نيويورك 10001، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات �سيدلنية؛ م�ستح�سرات �سيدلنية لعالج اأمرا�س الكبد وا�سطراباته وظروفه؛ م�ستح�سرات 

ال�سيدلنية لعالج التهاب الكبد الدهني غري الكحويل ومر�س الكبد الدهني غري الكحويل وتليف الكبد
بالفئة: 5

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة HEPJUVO بالالتينية ب�سكل باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم: 309934            بتاريخ : 18 / 04/ 2019

رقم الأولوية: 88176086     تاريخ الأولوية: 2018/10/31
البلد الأولوية: الوليات املتحدة المريكية

با�س��م: في�سبوك تكنولوجيز، ال ال �سي
وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اجل�سدية؛  احلركات  ملراقبة  )ح�سا�سات(  جم�سات  كهربائية؛  )ح�سا�سات(  جم�سات  )ح�سا�سات(؛  جم�سات 
برامج الكمبيوتر؛ املعدات املادية للكمبيوتر؛ معدات مادية وبرامج الكمبيوتر لت�سغيل اأجهزة ال�ست�سعار؛ 
معدات مادية وبرامج الكمبيوتر للك�سف عن الكيانات واإمياءات واأوامر امل�ستخدم؛ جم�سات )ح�سا�سات( تتبع 
احلركة لتقنية الواقع الفرتا�سي؛ جم�سات )ح�سا�سات( تتبع احلركة لتقنية الواقع املعزز؛ الربامج لتتبع 
الكيانات ومراقبة احلركة وت�سور املحتوى؛ الربامج للم�ستخدمني لت�سور جتربة ومعاجلة وانغمار الواقع 
الفرتا�سي؛ الربامج للم�ستخدمني لت�سور جتربة ومعاجلة وانغمار الواقع املعزز؛ الربامج لتتبع احلركة 
الدائمة  والربامج  الربجميات  والفرتا�سي؛  املعزز  الواقع  جت��ارب  وعر�س  وم�ساهدة  ومعاجلة  ت�سور  يف 
والإمياءي؛  والعيني  واحلركي  وال�سمعي  وال�سوتي  الب�سريي  والأدراك  التتبع  يف  لال�ستخدامها  واملعدات 
اأجهزة ال�ست�سعار الإلكرتونية والكامريات واأجهزة العر�س وامليكروفونات للك�سف والتقاط والتعرف على 

المياءات والوجه وال�سوت- بالفئة:9
و�سف العالمة: عبارة عن كلمات OCULUS INSIGHT باحرف لتينية باللون ال�سود 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652  تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 309935            بتاريخ : 18 / 04/ 2019
تاريخ الأولوية: 2018/10/31 رقم الأولوية: 88176086 

البلد الأولوية: الوليات املتحدة المريكية
با�س��م: في�سبوك تكنولوجيز، ال ال �سي

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

برامج غري قابلة للتنزيل لت�سغيل اجهزة ال�ست�سعار؛ برامج غري قابلة للتنزيل للك�سف عن الكيانات واإمياءات 
واأوامر امل�ستخدم؛ برامج غري قابلة للتنزيل لتتبع الكيانات ومراقبة احلركة وت�سور املحتوى؛ برامج غري 
قابلة للتنزيل لت�سور جتربة ومعاجلة وانغمار الواقع الفرتا�سي؛ برامج غري قابلة للتنزيل للم�ستخدمني 
لت�سور جتربة ومعاجلة وانغمار الواقع املعزز؛ برامج غري قابلة للتنزيل لتتبع احلركة يف ت�سور ومعاجلة 
التتبع  للتنزيل لال�ستخدامها يف  املعزز والفرتا�سي؛  برامج غري قابلة  الواقع  وم�ساهدة وعر�س جتارب 

والأدراك الب�سريي وال�سوتي وال�سمعي واحلركي والعيني والإمياءي
بالفئة:42

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات OCULUS INSIGHT باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 يونيو  2019 العدد 12652 

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10 

�سيدلية م�ست�سفى يونيفري�سال فرع 1
يعلن ال�سادة �سيدلية م�ست�سفى يونيفري�سال فرع 1 امل�سجلة 
بهيئة ال�سحة بقيد رقم PF2786 ورخ�سة جتارية �سادرة 
من التنمية القت�سادية رقم CN-1474596-2 قد قدمنا 

بطلب:
عليه  وبناء   2019/05/22 من  اعتباراً  الرتخي�س  اإلغاء 

�سوف يتم توقف التعامل مع �سركات التاأمني.
فعلى كل من له احلق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة 
هيئة ال�سحة خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 
فاإن الهيئة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء 

هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة.
�سيدلية م�ست�سفى يونيفري�س�ل فرع 1

اإعــــــــالن اإلـــغاء الــرتخيـــ�ص 
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االإمارات ت�سارك يف »مو�سم طانطان« للعام ال�ساد�ص
•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك دولة الإمارات يف فعاليات الدورة اخلام�سة 
ع�سرة من مو�سم »طانطان« الذي يقام يف اململكة 
امل��غ��رب��ي��ة ب��رع��اي��ة ج��الل��ة امل��ل��ك حم��م��د ال�ساد�س 
���س��ع��ار »مو�سم  امل��غ��رب��ي��ة وحت����ت  امل��م��ل��ك��ة  ع���اه���ل 
العاملية« وذلك  الرحل  طانطان.. حا�سن لثقافة 

خالل الفرتة من 14 اإىل 19 يونيو اجلاري.
»ط��ان��ط��ان« بجناح  الإم����ارات يف مو�سم  وت�����س��ارك 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  عليه  ت�سرف 
عدد  مع  بالتعاون  باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية 
ب�سون  املعنية  الر�سمية  واجلهات  املوؤ�س�سات  من 
ال�����رتاث ال��ث��ق��ايف م��ن��ه��ا الحت�����اد ال��ن�����س��ائ��ي العام 

واحتاد �سباقات الهجن.
وق�����ال م���ع���ايل ال����ل����واء رك����ن ط���ي���ار ف���ار����س خلف 
املزروعي رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 

الإم��ارات حتر�س  دول��ة  اإن  والرتاثية..  الثقافية 
الدولية  واملهرجانات  الفعاليات  يف  امل�ساركة  على 
الرتاث  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
والتفاهم  احل��وار  وتعزيز  الإماراتية  واحل�سارة 

والت�سامح بني الأديان والثقافات املختلفة.
اإطار  ت��اأت��ي يف  ال��ع��ام  امل�����س��ارك��ة ه���ذا  اإن  واأ����س���اف 
التنوع  على  واحل��ر���س  الت�سامح  ب��ع��ام  الح��ت��ف��اء 
ال��ث��ق��اف��ات واحل�سارات  ع��ل��ى  والن��ف��ت��اح  ال��ث��ق��ايف 
وال�سالم  واملحبة  التوا�سل  ج�سور  ومد  الأخ��رى 
مع كافة ال�سعوب مع احلر�س على اإبراز الرتاث 
املهرجانات  اأه�����م  يف  ل���ه  وال����رتوي����ج  الإم�����ارات�����ي 

والفعاليات الدولية.
وقال معاليه اإن م�ساركة دولة الإمارات يف فعاليات 
العالقات  مدى  توؤكد  املغربية  باململكة  املهرجان 
ال��ت��ع��اون احلافلة  امل��م��ي��زة وم�����س��رية  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
بالعطاء والإبداع بني البلدين ال�سقيقني، والتي 

زايد  ال�سيخ  لهما  املغفور  املتينة  قواعدها  اأر�سى 
بن �سلطان اآل نهيان وامللك احل�سن الثاين »طيب 
امل�سرية نحو مزيد  ا�ستمرار  اهلل ثراهما« يف ظل 
من التطور والتمّيز بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
»حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اململكة  عاهل  ال�ساد�س،  حممد  امللك  واأخيه  اهلل« 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن  وب��دع��م  ال�سقيقة  امل��غ��رب��ي��ة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 
والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي بالتعاون 
مع عدد من املوؤ�س�سات واجلهات الر�سمية املعنية 
ب�سون الرتاث الثقايف يت�سرفون بتمثيل وفد دولة 
الإمارات يف مهرجان مو�سم طانطان الذي �سنف 
من قبل منظمة اليون�سكو كاإحدى روائع الرتاث 
ال�سفهي غري املادي للب�سرية، وذلك بهدف تعزيز 

جهود التوا�سل بني اأركان الرتاث الثقايف البدوي 
الأ�سيل، وتطوير العالقات الثقافية املتميزة بني 
واململكة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  كل من 
ت�سليط  اأهمية  اإىل  بالإ�سافة  ال�سقيقة،  املغربية 
والرتويج  الإماراتي  املحلي  ال��رتاث  على  ال�سوء 

له يف كافة املحافل الدولية.
ال�سوء  ي�سلط  الإم����ارات  دول��ة  جناح  اأن  واأو���س��ح 
على ا�سرتاتيجية الإمارات ب�سون الرتاث، وجناح 
ركائز  ع��دد من  ت�سجيل  اأبوظبي يف  اإم��ارة  جهود 
التمثيلية  القائمة  يف  املحُ��ت��ف��ّردة  الوطني  ال���رتاث 
للرتاث الثقايف غري املادي يف اليون�سكو، واملتمثلة 
والقهوة  والعيالة  والتغرودة  وال�سدو  بال�سقارة 
جانب  اإىل  وال��ع��ازي،  والرزفة  واملجال�س  العربية 
ت�سليط ال�سوء على العالقات املتينة التي تربط 
املوروث  اأ���س��ك��ال  وخمتلف  ال�سقيقني،  ال�سعبني 

الثقايف وال�سعبي لدولة الإمارات.

ت�سمنت جوائز عينية واإج�زات اإدارية وان�سراف مبكر»طرق دبي«:  تطوير وحدات النقل املعلقة التي تعمل بتقنية »ماجلف«

�سرطة دبي ُتعايد موظفيها ببطاقات »ام�سح واربح« االلكرتونية

�سرطة دبي تتلقى 34 األفا و402 مكاملة يف اإجازة عيد الفطر

•• دبي-وام:

يون�س  اإب��راه��ي��م  املح�سن  عبد  اأك��د 
املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة القطارات 
يف ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����س���الت يف 
دبي ال�سعي الدائم للهيئة لتو�سيع 
العامة  املوا�سالت  �سبكة  وتطوير 
يف اإمارة دبي وتكاملها مبا ين�سجم 
امل�������س���ط���رد يف هذه  ال���ت���ط���ور  م����ع 
املجالت  جميع  يف  العاملية  املدينة 
وع����ل����ى الأ������س�����ع�����دة ك����اف����ة ودع�����م 
مكانتها كمركز اقت�سادي وجتاري 
وخدمي بارز على م�ستوى املنطقة 

والعامل.
ت��وق��ي��ع اتفاقية  ج���اء ذل���ك خ���الل 
ت��������ع��������اون ب��������ني ه����ي����ئ����ة ال�����ط�����رق 
»�سكاي  و�����س����رك����ة  وامل�����وا������س�����الت 
الرائدة  ال�����س��رك��ات  اإح����دى  ت����ران« 
تطوير  جم����ال  يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ة 
امل�ستقبلية  املعلقة  النقل  اأن��ظ��م��ة 

على م�ستوى العامل.
ملوؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  وق����ال 
التفاقية  ه����ذه  اإن   « ال���ق���ط���ارات 
على  الهيئة  حر�س  اإط��ار  يف  تاأتي 
التعاون امل�ستمر مع �سركات عاملية 
تقدمي  يف  وم��ت��خ�����س�����س��ة  رائ�������دة 
جمال  يف  ال��ت��ط��ور  ف��ائ��ق��ة  تقنيات 
م�ستوى  ع��ل��ى  اجل���م���اع���ي  ال��ن��ق��ل 
ال���ع���امل وذل����ك م���ن خ���الل تقدمي 

املدير  ي��ون�����س  اإب���راه���ي���م  امل��ح�����س��ن 
وعن  القطارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
»���س��ك��اي ت�����ران« ج���ون ك���ول املدير 
خالل  وذل���ك  لل�سركة  التنفيذي 
لقاء ثنائي جرى يف املبنى الرئي�س 
اإدارات  م��دي��ري  ب��ح�����س��ور  للهيئة 

وموظفني من اجلانبني.
م�����ن ج����ان����ب����ه اأ�������س������اد ج�������ون ك����ول 
املتمثلة  ال���ك���ب���رية  ب������الإجن������ازات 
بامل�ساريع ال�سرتاتيجية واحليوية 
مدى  ع��ل��ى  الهيئة  حققتها  ال��ت��ي 
مدينة  م��ن  جعلت  قليلة  ���س��ن��وات 
دبي اأيقونة عاملية بف�سل ما قدمته 

ت�سهم  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ن���ق���ل  ح���ل���ول 
امل��زي��د من  ج���ذب  ف��ع��ال يف  ب�سكل 
نقل  و�سائل  ل�ستخدام  اجلمهور 
وال�سرعة  ب��الأم��ان  تت�سم  جماعي 
ال���ذي �سيعمل  الأم����ر  وال��رف��اه��ي��ة 
املروري  م��ن الزدح����ام  على احل��د 
ومن هذه احللول تطوير وحدات 
بتقنية  تعمل  ال��ت��ي  املعلقة  النقل 
»م��اج��ل��ف« امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي ت�سمن 
ال�سرعة والأمان يف التنقل اليومي 
يف  الفعال  اإ�سهامها  اإىل  بالإ�سافة 

توفري املوارد«.
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة عبد 

الهيئة من �سبكة نقل جماعي تعترب 
واح�����دة م���ن الأك�����رث ت���ط���ورا على 
م�ستوى عامل بالإ�سافة اإىل البنى 
و�سوارع  ب��ط��رق  املتمثلة  التحتية 
وج�سور واأنفاق هي الأف�سل عامليا. 
ت��ع��د ترجمة  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  ي��ذك��ر 
الذكي  للتنقل  دبي  ل�سرتاتيجية 
لتحويل  تهدف  التي  القيادة  ذاتي 
اإجمايل  % م���ن   25 ن�����س��ب��ت��ه  م���ا 
اإم���ارة دب��ي اإىل  رح��الت التنقل يف 
رح���الت ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة م��ن خالل 
و�سائل املوا�سالت املختلفة بحلول 

العام 2030 .

م�ساركة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  ح���ر����س 
���س��ع��ادت��ه��م يف خمتلف  امل��وظ��ف��ني 
املنا�سبات، واإ�سفاء اأجواء البهجة 
ال��ع��م��ل بني  وال�����س��رور ع��ل��ى بيئة 

والإيجابية،  ال�������س���ع���ادة  مل��ج��ل�����س 
املجل�س،  اأع�����س��اء  وا���س��م  با�سمها 
مبنا�سبة  دب���ي  ���س��رط��ة  م��وظ��ف��ي 
موؤكدة  ال�����س��ع��ي��د،  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 

•• دبي-الفجر:

ال�سعادة  جم��ل�����س  اأع�����س��اء  ف���اج���اأ 
القيادة  م��وظ��ف��ي  والإي���ج���اب���ي���ة 
العامة ل�سرطة دبي حني عودتهم 
ببطاقات  ال��ر���س��م��ي،  ال����دوام  اإىل 
ام�سح   « م�سمى  حتت  الكرتونية 
معايدة  ع��ب��ارات  ت�سمنت  وارب���ح« 
ال�سعيد،  ال��ف��ط��ر  ب��ع��ي��د  وت��ه��ن��ئ��ة 
اإداري���ة  واإج�����ازات  وج��وائ��ز عينية 
و����س���اع���ات ان�������س���راف م���ب���ك���ر، ما 
اأج���������واء من  اإ�����س����ف����اء  ����س���اه���م يف 
وال�سعادة بني  والبهجة  احلما�سة 

املوظفني.
وه�������ّن�������اأت الأ�������س������ت������اذة ع����واط����ف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����س��وي��دي، 

ال��ف��ي��ن��ة الأخ��������رى، ل���س��ي��م��ا من 
يعملون خالل العطالت الر�سمية 

ويتفانون خلدمة املجتمع.
العمل  بيئة  اأن  ال�سويدي  واأك��دت 
موؤ�سرا  تعد  والإيجابية  ال�سعيدة 
اأو  ج��ه��ة  اأي  وم��ه��م��ا يف  اأ���س��ا���س��ي��ا 
التي  النطالقة  لأن��ه��ا  موؤ�س�سة، 
حتفز املوظف على توجيه طاقاته 
للتميز والنجاح وا�ستثمار ما لديه 
من قدرات ومهارات ليحقق ذاته 
اأن  كما  وجمتمعه،  وطنه  ويخدم 
والإيجابية  ال�سعيدة  العمل  بيئة 
ليتحدى  ل��ل��م��وظ��ف  ب��اع��ث��ا  ت��ع��د 
من  ويتمكن  املحيطة  ال��ظ��روف 
ومبتكرة  خالقة  ب��اأف��ك��ار  الإت��ي��ان 

تدفعه للتفوق والتميز. 

•• دبي-وام:

يف  وال�سيطرة  القيادة  مركز  تلقى 
�سرطة دبي 34 األفا و402 مكاملة 
الفطر  عيد  عطلة  خ��الل  هاتفية 
حادثا   876 و���س��ج��ل  ال�����س��ع��ي��د.. 
مروريا تراوحت ما بني الب�سيطة 
ب�سرعة  ال��ق��ي��ادة  نتيجة  والبليغة 
كافية  م�سافة  ت���رك  وع���دم  زائ����دة 
بني املركبات اإ�سافة اإىل عدم التزام 
ما  ال�سري  بخط  ال�سائقني  بع�س 

ت�سبب بوقوع تلك احلوادث.
ون��ا���س��د ال��ع��ق��ي��د ت��رك��ي ب��ن فار�س 
ال����ق����ي����ادة  م�����رك�����ز  اإدارة  م�����دي�����ر 

العامة  الإدارة  يف  وال�������س���ي���ط���رة 
جميع  دب���ي  ���س��رط��ة  يف  للعمليات 
الطريق  وم�ستخدمي  ال�سائقني 
اخلاطئة  املمار�سات  عن  بالبتعاد 
ع����ن����د ق������ي������ادة امل����رك����ب����ة وت����وخ����ي 
احل��ي��ط��ة واحل����ذر ل���دى الق���رتاب 
م��ن خلو  وال��ت��اأك��د  التقاطعات  م��ن 
ال�سارع من امل�ساة خا�سة يف مناطق 

عبور امل�ساة ويف الأحياء ال�سكنية.
ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأك���د 
ن�سر  اإىل  دائ�����م�����ا  ت�������س���ع���ى  دب�������ي 
ال���وع���ي وال���ث���ق���اف���ة امل����روري����ة بني 
الربامج  وتنظيم  املجتمع  اأف����راد 
واحل��م��الت امل���روري���ة ط���وال العام 

بني كافة �سرائح املجتمع.
ب���ن فار�س  ت���رك���ي  ال��ع��ق��ي��د  ودع�����ا 
الت�������س���ال  ع������دم  اىل  اجل����م����ه����ور 
احل�����الت  يف  اإل   999 ب���ال���رق���م 
ال��ط��ارئ��ة والت�����س��ال ع��ل��ى الرقم 
عن  ال���س��ت��ف�����س��ار  ح���ال  يف   901
اخلدمات املقدمة من قبل �سرطة 
دبي لأفراد املجتمع والتي يقدمها 
���س��رط��ة موؤهلني  واأف������راد  ���س��ب��اط 
وم�ساعدة  امل��ك��امل��ات  ع��ل��ى  ال����رد  يف 
�سعادة  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف  اجل��م��ه��ور 
غري  اخلدمة  تقدمي  عرب  املت�سل 
احل�سول  يف  يرغب  التي  الطارئة 
عليها.. موؤكدا اأن غرفة العمليات 

وطبيعة  ق�����س��وى  ب��اأه��م��ي��ة  تتمتع 
امل�ستجيب  ك��ون��ه��ا  ح�����س��ا���س��ة  ع��م��ل 

الأول للبالغات الطارئة.

جامعة نيويورك ت�ست�سيف عر�سا م�سرحيا لـ كورال اأبوظبي 13 يونيو
•• اأبوظبي-وام:

جامعة  يف  الفنون  مركز  ي�ست�سيف 
نيويورك - اأبوظبي العر�س امل�سرحي 
اأبوظبي” الذي  ك��ورال  ل�”جمموعة 
امل�سرحية  فوتلوز:   “ عنوان  يحمل 
امل�سرح  ع��ل��ى  “ وي���ق���ام  امل��و���س��ي��ق��ي��ة 
اأي���ام اخلمي�س  الأح��م��ر يف اجل��ام��ع��ة 
يونيو   14 واجل��م��ع��ة  ي��ون��ي��و   13
 20 واخلمي�س  يونيو   17 والثنني 
21 ي��ون��ي��و. وتعد  ي��ون��ي��و واجل��م��ع��ة 
اأقدم  اأبوظبي”  ك��ورال  “جمموعة 
ل��ل��م��و���س��ي��ق��ى يف دولة  ف��رق��ة ه���اوي���ة 

الإم��ارات حيث تاأ�س�ست عام 1977 
وت�سم  ال�����س��ن��ة  ع��ر���س��ني يف  وت���ق���دم 
العديد من املمثلني الهواة واخلرباء 
من اأكرث من 15 جن�سية. وقال بيل 
براغني املدير الفني التنفيذي ملركز 
الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
اأبوظبي”  ك������ورال  “جمموعة  اإن 
واح�����������دة م������ن اأك���������رث امل���ج���م���وع���ات 
الثقايف  امل�سهد  يف  ن�ساطا  املجتمعية 
يف اأبوظبي .. موؤكدا تطلع املركز اإىل 
دعمها لتتمكن من الرتقاء باأعمالها 
تقدمي  بعد  متميزة  م�ستويات  اإىل 

هذا العر�س على خ�سبة امل�سرح.
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تعلن موؤ�س�سة املوا�سالت العامة 
عجمان عن زيادة يف تعريفة 

ا�ستخدام حافالت النقل العام داخل 
 الإمارة وخارجها اإعتبار

من يوم 10 يوليو 2019 وذلك ملن 
يدفع قيمة التذكرة نقداً، اأما من 

ي�ستخدم بطاقة الأ�سرتاك م�سار فلم 
يتاأثر بالزيادة املقررة. 

 تنويــــــــــه
العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10   

اإعالن للح�شور امام مكتب اإدارة الدعوى 
مبحكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية  
يف الدعوى رقم )2019/112( اإداري كلي 

مكتب اإدارة الدعوى        

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 
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عربي ودويل

اأوروبا. ويف غياب البديل ، ورغم 
اأن��ه��ا ال��ق��وة ال��ت��ج��اري��ة الأوىل يف 
العامل ، فاإن ميزان القوى يبقى 

�سد اأوروبا.
   وال�سوؤال: كيف ميكن لأوروبا، 
اخليار  م���ن  نف�سها  حت���رم  ال��ت��ي 
ق���ادرة على  اأن تكون  ال��ف��ي��درايل، 
ع�سكرية  ك���ق���وة  ذات����ه����ا  ت���اأك���ي���د 
التطورات  اإن  ودب���ل���وم���ا����س���ي���ة؟ 
اإحداث  مثل   ، للغاية  املتوا�سعة 
ال�سامي  “املفو�س  م���ن�������س���ب 
وال�سيا�سة  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
�سعوبات  ت��ف�����س��ح  الأمنية”، 
اأن توؤكد ذاتها.  اأوروب��ا، اأكرث من 
بعد  “ما  اأوروب������ا  ، يف  ه��ن��ا  وم���ن 
�سواء اأحببنا ذلك  الربيك�سيت” ، 
اأم كرهنا ، من املحتمل اأن تحُختزل 
اأوروبا كقوة ل تدور يف فلك احد، 
ال��وح��ي��دة يف  ال��دول��ة   ، يف فرن�سا 
الحتاد الأوروبي التي هي ع�سو 
الدويل،  الأم���ن  جمل�س  يف  دائ���م 
وهذا  الوحيدة..  النووية  والقوة 

ل يكفي.
عن اتلنتيكو

 وع���ل���ى ال��ع��ك�����س م���ن ذل�����ك، ف���اإن 
توجهاً  اأك����رث  الأخ�����رى  ال��ب��ل��دان 
واأكرث  ال�سني،  مع  البزن�س  نحو 
تفاوؤًل ب�ساأن نوايا هذه الأخرية. 
املثال،  �سبيل  حال،على  هو  وه��ذا 
وميكن  البلقان،  دول  اأو  بلغاريا 
اأول  اإي��ط��ال��ي��ا،  ���ا  اأي�������سً ن��ذك��ر  اأن 
طرق  م�����س��روع  اإىل  تن�سم  دول���ة 
احل��ري��ر اجل��دي��دة. ه��ن��اك ب�سكل 
ع������ام ان���ف�������س���ال ب�����ني ال�����ولي�����ات 
امل��ت��ح��دة واأوروب�����ا، يف ج��ان��ب منه 
ب�سبب القت�ساد، فال�سني ب�سدد 
ال���ت���ف���وق، وه���ن���اك اه��ت��م��ام اأك���رب 

بالتعاون معها اقت�سادًيا.
   - جان مارك �سريون: لقد مر 
ال�سرخ  ات�ساع  على  الوقت  بع�س 
املتحدة،  وال���ولي���ات  اأوروب�����ا  ب��ني 
وان نظرة اأمريكا ت�سبح م�سّو�سة 
عندما تتجه اإىل ال�سرق. ان نهاية 
 ، ك��ان��ت حا�سمة  ال���ب���اردة  احل���رب 

غري اأّن النزلق بداأ من قبل.
ان��ت��خ��اب دونالد     اجل��دي��د منذ 
ت���رام���ب، ه��و اأن����ه مل ت��ع��د توجد 
العدوانية  ���س��د  حم�����س��ن��ة  دول����ة 
الأم��ري��ك��ي��ة مب���ا يف ذل���ك ال���دول 
املتحالفة اأو ال�سديقة، مثل كندا 
اأو اليابان. واإذا كانت  اأو املك�سيك 
للخطر  ع��ر���س��ة  اأك�����رث  ال�����س��ني 
م���ن غ���ريه���ا، ف���ذل���ك ب�����س��ب��ب اأّن 
قوتها القت�سادية توّلد خماطر 

ورهانات اأكرب. 
   حتى قبل ف��وز دونالد ترامب، 
طموحات  بينغ  ج��ني  �سي  اأظ��ه��ر 
الن�سبي  ال��ت��وا���س��ع  م��ع  تتناق�س 

ل�سلفيه. 
لكن الوجود ال�سيني يف اإفريقيا، 
اأو طريق احلرير اجلديد )حزام 
واحد ، طريق واحد( ، اأو برنامج 
“�سنع يف ال�سني 2025” الذي 
يهدف اإىل رفع م�ستوى ال�سناعة 
ال���ت���ق���دم  و�����س����م����ان  ال�����ب�����الد  يف 

الثانية  ال��ع��امل��ي��ة     م��ن��ذ احل����رب 
، حت��ول��ت ال��ق��وة الأم��ري��ك��ي��ة من 
ت����ع����دد الأط�����������راف ال���روزف���ل���ت���ي 
“خرّية”،  ب����زع����ام����ة  امل������دع������وم 
الهيمنة  اأ���س��ك��ال  م���ن  ���س��ك��ل  اإىل 
امل�سالح  خ��دم��ة  يف  الرباغماتية 
الأم��ري��ك��ي��ة. وم��ن امل��وؤك��د اأن هذا 
ترامب  دونالد  اتخذ مع  التطور 
م��ن��ع��رج��ا اأك����رث ع��دوان��ي��ة واأك���رث 
ي�سع  ت���رام���ب مل  ل��ك��ن  ع���امل���ي���ة، 
الأمريكية،  الهيمنة  لن  اأ�س�سه، 
والحتجاج  اإدانتها  مت  وان  حتى 

عليها ، م�ستمرة.
ال���ع�������س���ك���ري  ال�����ت�����ف�����وق  اإّن     
والدبلوما�سي والنقدي للوليات 
تقدمها  وك������ذل������ك  امل�����ت�����ح�����دة، 
وهذا  ي�سعف،  مل  التكنولوجي 
التجاوزات  ب��ج��م��ي��ع  ي�����س��م��ح  م���ا 
اأن  ه��ي  امل�سكلة  “الرتامبية”. 
اأو  اأملانيا  اأق��ل من  اأوروب���ا، فرن�سا 
بولندا ، جتد �سعوبة يف النف�سال 
ع��ن ال��زع��ام��ة الأم��ري��ك��ي��ة، التي 
القوة  دور  ت��ل��ع��ب  ال��ي��وم  ت��ع��د  مل 
لتق�سيم  ت�سعى  واإمن����ا  اخل�����رّية، 

الوليات  تقلق  ، مل  التكنولوجي 
املتحدة فقط، بل ذات القلق طال 

ا. الأوروبيني اأي�سً
   ل��ذل��ك وق��ع الحت���اد الأوروب����ي 
بني نارين،  فمن ناحية، ل ميكن 
الأمريكية،  التجارية  للعقوبات 
املتعدد  ال��ع��م��ل  ع���ن  وال����رتاج����ع 
الأط�����راف ال����ذي ت��ت��خ��ذه اأوروب����ا 
الفجوة  ي���و����ّس���ع  اأن  اإّل  م���ل���ج���اأ، 
الأطل�سي  جانبي  ب��ني  املفتوحة 
الإدارة  تعد  مل  عندما  �سيما  ل   ،
كراهيتها  ت��خ��ف��ي  الم���ري���ك���ي���ة 
للبناء الأوروبي. لكنها من ناحية 
املتحدة  الوليات  اأخ��رى، ت�ساطر 
على  اللوم  ونف�س  املخاوف  نف�س 
يتعلق  ف��ي��م��ا  خ���ا����س���ة  ال�������س���ني، 
تعترب  التي  التجارية  باملمار�سات 
والنهب  ال����دع����م،  ع����ادل����ة:  غ���ري 
الأ�سواق  واإغ���الق  التكنولوجي، 

العامة، والإغراق ال�سديد.
الوليات  زادت  كلما   ، بالطبع     
التجارية  �سغوطها  من  املتحدة 
على  وال�سيا�سية  والق��ت�����س��ادي��ة 
الحت��اد الأوروب���ي ، كلما رحُّجحت 
خا�سة   ، ال�����س��ي��ئ  اجل���ان���ب  ك��ف��ة 
حت�سل  مل  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 
بعد على �سيء ثمني من ال�سني 
امل�سالح  اأي�����س��ا  ي��خ��دم  اأن  مي��ك��ن 
الأوروب������ي������ة. ع������الوة ع���ل���ى ذلك 
ترامب  ال��رئ��ي�����س  م��وق��ف  ف����اإن   ،
جت��اه ال��ق��ادة الأوروب��ي��ني ، م��اي ، 
ي�ساعد  ل  م���اك���رون،  اأو  م��ريك��ل، 
للعالقات  ال������دفء  اإع�������ادة  ع��ل��ى 

وا�ستعادة الثقة.
   *م���ا ه��ي ع��واق��ب ه���ذا ال�سرخ 
على املعنيني، وخا�سة يف مواجهة 

ق��ب��ل ظ��ه��ور من���وذج موحد  لي�س 
العجوز..  القارة  يف  للحياة  قابل 
الكربى  ال�سعوبة  تتمثل  الآن، 
التحّرر  اإىل  ي�سعى  اأن كل من  يف 
اإليه  يحُنظر  املتحدة  الوليات  من 
مطلوب  لذلك  تهديد،  اأن��ه  على 

اأن نكون دبلوما�سيني جدا.
   - ج��ان م���ارك ���س��ريون: القول 
تابعة”  “دولة  اأوروب������������ا  ب������ان 
للوليات املتحدة وتدور يف فلكها 
لي�ست  اأوروب������ا  لأن  اخ���ت���زال  ه���و 
اأن  ب���ل جت��م��ع دول مي��ك��ن  دول�����ة 
يكون لها مركز ثقلها. يف املقابل، 
هي  ت��وؤل��ف��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ب���ل���دان  اإّن 
اأو  التي،منفردة،  ميكن اعتبارها 

ل “تابعًة«.
   لقد اأثبتت فرن�سا يف كثري من 
لكن  كذلك،  لي�ست  اأنها  الأحيان 
الأمر ل ينطبق كلّية على اململكة 
التي  بولندا،  اأو  اأملانيا  اأو  املتحدة 
ح���ّول���ت م��رك��ز ال��ث��ق��ل الأوروب������ي 
ذلك  )م�����ع  م����ا  “تبعية”  ن���ح���و 
عار�ست اأملانيا، مثل فرن�سا، حرب 

العراق الثانية(.
   وجت���در الإ����س���ارة اإىل اأن���ه كلما 
ال�سيا�سة   - اأوروب�����ا  “توّحدت” 
التجارية  ال�سيا�سة  اأو  ال��زراع��ي��ة 
اليورو  اأو  امل��ن��اف�����س��ة  ���س��ي��ا���س��ة  اأو 
من  م�����زي�����د  ع����ل����ى  حت�������س���ل���ت   -
ال���س��ت��ق��الل��ي��ة جت�����اه ال����ولي����ات 
امل����ت����ح����دة. م����ن ن���اح���ي���ة اأخ������رى، 
ف����اإن غ��ي��اب ���س��ي��ا���س��ة دف��اع��ي��ة اأو 
حقيقية،  م�سرتكة  دبلوما�سية 
“تبعية”  ت��ك��ري�����س  يف  ت�����س��اه��م 
ال��ت��ي تف�سل  ال����دول الأوروب����ي����ة 

العتماد على الوليات املتحدة.

ال�سينيني؟ ومن �سيعاين اأكرث؟
   - م��اي��ك��ل لم�����ربت: اإن���ه���ا من 
هناك   ، اأوًل  ك�����ث�����رية.  اأن����������واع 
اإقامة  يف  اق��ت�����س��ادي��ة  ���س��ع��وب��ات 
���س��راك��ات، وه��ن��اك ع��ق��ود �سائعة، 
 ... الناتو  داخ��ل  تعاون  وم�ساكل 
وال���ي���وم ع��ن��دم��ا ت��ت��ق��ارب ال����دول 
، هناك  ال�����س��ني  الأوروب����ي����ة م���ع 
���س��غ��وط��ات مت��ار���س م��ن اخللف. 
جتاه  ج��دا  ق�سرية  مقاربة  هناك 
الوليات  ج��ان��ب  م��ن  الق��ت�����س��اد 
املتحدة. لكن على العك�س مما قد 
نظن، فاإن هذه التوترات النا�سئة 

ل ت�سعد ال�سينيني.
 ف���ه���وؤلء ه��م اأك���رب ال��ف��ائ��زي��ن يف 
ع����امل م���ا ب��ع��د احل�����رب ال���ب���اردة، 
مب���ع���ن���ى اأن�����ه�����م ي���ت���ع���ام���ل���ون مع 
اجلميع. اإّن عاملا معوملا بقليل من 
التعريفات، والكثري من املناف�سة، 
وتعار�س اقل بني ال�سرق والغرب، 
للتنمية  الم��ث��ل  ال�سيناريو  ��ع��ّد  يحُ
وعودة  لل�سينيني،  القت�سادية 
حقيقية  م�سكلة  القطبني  نظام 

لهم.
  - ج���ان م����ارك ����س���ريون: هناك 
دونالد  �سيا�سة  يف  م��ا  ع��ق��الن��ي��ة 
ت���رام���ب: ال���س��ت��ف��ادة م���ن ت���وازن 
ي���زال يف �سالح  ال���ذي ل  ال��ق��وى 
يحب  م��ا  باأجمل  للقيام  اأم��ري��ك��ا 
فعله يف احلياة ) رمبا اأكرث حتى 
التفاو�س  ال��غ��ول��ف(:  لعبة  م��ن 
واحل�������س���ول ع���ل���ى ت����ن����ازلت من 

�سركائه.
    امل�سكلة هي اأنه ، بغ�س النظر 
عّما يقوله، ل ي�سعى اإىل التو�سل 
للجانبني”  “مربح  ات��ف��اق  اإىل 

كما فعل اأ�سالفه، ولكن لإ�سعاف 
اإليه  يحُنظر  اأن���ه  �سيما  ل  الآخ����ر، 
ع���ل���ى اأن�������ه م���ن���اف�������س خ����ط����ري. : 
ال�سني اأول ، ثم اأوروب��ا. غري اأّن 
على  تعتمد  الإ�سرتاتيجية  ه��ذه 
العقيدة التجارية باأن ما هو جّيد 
بالن�سبة  �سيء  اأمر  هو  لالآخرين 
بالعك�س(  )وال��ع��ك�����س  لأم���ري���ك���ا 
التاريخ:  لنا  يعّلمه  ما  متجاهال 
م���ا ه���و ���س��يء ل��ل��ع��امل، مي��ك��ن اأن 
ي���ك���ون اأي�������س���ا ���س��ي��ئ��ا لأم���ري���ك���ا، 
اقت�سادات معوملة مثل  خا�سة يف 

اقت�ساداتنا.
   هناك روابط اقت�سادية و�سيا�سية 
وث��ق��اف��ي��ة وع�����س��ك��ري��ة ق��وي��ة بني 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة واأوروب�����ا، واأي 
فجوة قد تكون مكلفة للطرفني، 
وه��ذا هو ال�سبب يف اأن��ه ل ميكن 

اأن تكون �ساملة.
قطيعة  يف  لأح���د  م�سلحة  ف��ال   
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ان  ع��ن��ي��ف��ة، 
الأوروب����ي����ة،  ال�����س��وق  اإىل  حت��ت��اج 
الأمريكية،  ل��ل�����س��وق  واأوروب����������ا 
عن  امل��ع��ام��الت  ت�ستغني  ل  ولئن 
ال��ولي��ات املتحدة  ال����دولر، ف��ان 
الأملانية  املدخرات  بحاجة جلذب 
عندما  خ��ا���س��ة  ع��ج��زه��ا  لتمويل 

يحجم ال�سينيون عن ذلك. 
ما زالت الوليات املتحدة بحاجة 
وال���ن���ف���وذ  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة  اإىل 
طموحات  مل���واج���ه���ة  الأوروب����������ي 
القيم  ع����ن  ال���ب���ع���ي���دة  ال����ب����ل����دان 
امل�����س��رتك��ة ب��ني اأم��ري��ك��ا واأوروب�����ا 
ذات  اإىل  ب��ع��د  ت�����س��ل  مل  وال���ت���ي 

اخلطاب.
   لئن مل تلم�س الوليات املتحدة 

العدوانية  اأحاديتها،  راهنا حدود 
قول اأكرث منه فعال ، فانه ميكننا 
اإىل  م��ع��ي��ن��ة  ع�����ودة  يف  ن���اأم���ل  اأن 
العقل. يف الوقت احلايل، ترتبط 
ب�سكل  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف 
التجارية،  ب��ال��ع��ق��وب��ات  اأ���س��ا���س��ي 
وبدرجة اأقل، باآثار خارج احلدود 
الإقليمية الأمريكية، والتي متنع 
اإي���ران.  التعامل م��ع  اأوروب����ا م��ن 
 ، �سئيلة  لي�ست  التكاليف  ه���ذه 
لكنها تظل حمدودة طاملا مل يتم 
على  �سيما  ل  التهديدات،  تنفيذ 

واردات ال�سيارات الأوروبية.
اأو ب��دون ترامب ، �سيتعني     مع 
على اأوروبا اأن تدفع اأكرث مقابل 
ت��ك��ال��ي��ف دف��اع��ه��ا، والأم�����ر لي�س 
اعتادت  ال���ت���ي  اأوروب�������ا  يف  ���س��ه��ال 
الأمريكية  ب��امل��ظ��ل��ة  الح���ت���م���اء 

وتخ�سى تداعي موازناتها.
   *م��ن��ق�����س��م��ة، وغ���ال���ًب���ا م���ا يتم 
تابعة”  “دولة  ب��اأن��ه��ا  ات��ه��ام��ه��ا 
للوليات املتحدة، ما هي احللول 
املتاحة لأوروبا لتاأكيد ذاتها كقوة 
دبلوما�سية حقيقية دون اأن تفقد 

“احلليف الأمريكي”؟
  - مايكل لم��ربت: من الوا�سح 
لتعزيز  ح������ان  ق�����د  ال�����وق�����ت  اأن 
ال����ت����ع����اون ب����ني خم��ت��ل��ف ال�����دول 
الأوروب�����ي�����ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى احلد 
من ال�سروخات. وبهذه الطريقة 
توؤكد  اأن  لأوروب�������ا  مي��ك��ن  ف��ق��ط 
ذاتها كقوة دبلوما�سية حقيقية.. 
بالطبع، القول اأ�سهل من الفعل.

   اأما بالن�سبة لالرتهان للوليات 
املتحدة، من الوا�سح اأن اأوروبا لن 
تتخّل�س منه ب�سهولة، على الأقل 

اجلديد منذ انتخ�ب ترامب، اأنه ال وجود 
نة �سد العدوانية االأمريكية   لدولة حم�سّ

ال ي�ساعد موقف ترامب من القادة االأوروبيني، 
على ا�ستعادة الثقة واإعادة الدفء للعالقات 

م� وراء ال�سرخ بني الق�رتني العجوز واجلديدة، 
يوجد �سرخ ق�ئم بني دول االحت�د االأوروبي

هناك روابط قوية بني الواليات املتحدة 
واأوروبا، واأي فجوة قد تكون مكلفة للطرفني

الأوروبا التي حترم نف�سها من اخليار الفيدرايل لن تكون قادرة على تاأكيد ذاتها كقوة ع�سكرية ودبلوما�سية

اأوروب� - الوالي�ت املتحدة:

نحو �سرخ غربي يف مواجهة ال�سني...؟
•• الفجر - خرية ال�شيباين

   يف وقت تنتهج فيه الوالي�ت املتحدة �سي��سة غ�ية 
يف العدوانية جت�ه ال�سني، ال يزال االأوروبيون اأكرث 
ب�سكل  االأمريكيني  خطى  على  ال�سري  راف�سني  تعّقل، 

اأعمى.
االآونـــة  االأوروبـــــي يف  ــوازي، ظهر االحتـــ�د  ــت ــ�ل وب  
عليه  ك�ن  مم�  وا�سنطن  جت�ه  برودة  اأكرث  االأخــرية، 

احل�ل يف امل��سي.
يفكك�ن  �ــســريون،  مـــ�رك  وجـــ�ن   ، المـــربت  م�يكل     

خلفّية  الت�يل،  احلــوار  يف  الفرن�سي  اتلنتيكو  ملوقع 
العلق�ت  على  واأبع�ده�  وتداعي�ته�  التطورات  هذه 

االأوروبية االأمريكية. 
  وم�يكل اإريك المربت، هو دكتور يف ت�ريخ العلق�ت 
معهد  ومدير   ، اإن�سي�د   - ال�سوربون  بج�معة  الدولية 
بني  العلق�ت  على  عمله  ويــركــز  ــود.  ــس االأ� البحر 

االحت�د االأوروبي ورو�سي� وال�سني يف اأوروب� الو�سطى 
وال�سرقية.

  اأّم� ج�ن م�رك �سريون، فهو خبري اقت�س�دي. يدّر�س 
ق�سم  يف  اأ�ــســتــ�ذ  دوفـــني،  ب�ري�س  ج�معة  يف  ح�لًي� 
م�ج�ستري علوم املنظم�ت. وهو متخ�س�س يف االقت�س�د 
� يف برن�مج اأبح�ث نوبور، الذي  الدويل، وي�س�رك اأي�سً

مك�فحة  �سي��س�ت  ب�س�أن   ، ــي  االأوروب االحتــ�د  ميوله 
الفقر.

العجوز  ــقــ�رة  ال بــني  �ــســرخ  ــّو  ـــ�م من اإم هــل نحن   *  
واجلديدة؟ وم� هو دور ال�سني يف هذا النزاع؟

   - م�يكل المربت: هن�ك �سرخ ب�سدد الوالدة، ولكن 
بني  ال�سرخ  وراء  فم�  دقة.  اأكرث  ب�سكل  ت�أّمله  يجب 
بني  ق�ئم  �سرخ  يوجد  واجلديدة،  العجوز  الق�رتني 
الدول التي ت�سّكل االحت�د االأوروبي، اذ يتجه البع�س 
و�سيكون  بولندا،  مثل  وا�سنطن،  مع  اأكرب  تع�ون  نحو 

لهذه الدول موقف� مت�سددا جت�ه ال�سني.

اوروبا بني �سغط امريكا واغراء ال�سني

وحدها فرن�سا متلك ا�ستقاللية ن�سبية جتاه امريكا

ترامب.. ل حليف ول �سديق

ال�سني.. مارد اعاد خلط الوراق

مواقف اأوروبية غري موحدة من ال�سني

كــــلــــمــــا 
ــدت«  ــوّح »ت
ـــــــا،  اأوروب
ـــــــــزداد  ت
ليتها  �ستقال ا
عــــن بـــالد 
�سام  ــّم  ــع ال
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عربي ودويل

باإقليم  اجل��وي��ة  ال��غ��ارات  م��ن  �سل�سلة  الأفغانية  الأم���ن  ق��وات  نفذت 
اأوروزجان جنوب البالد، مما اأ�سفر عن مقتل 16 م�سلحاً على الأقل 
الأفغانية  بر�س”  “خاما  وكالة  ذكرته  ملا  من حركة طالبان، طبقاً 

لالأنباء اأم�س الأحد.
وقالت م�سادر ع�سكرية مطلعة اإنه مت تنفيذ الغارات اجلوية مبنطقة 
ال��ق��وات اخلا�سة  ال��وق��ت نف�سه، دم���رت  ب��الإق��ل��ي��م. ويف  ت��اري��ن ك��وت 

الأفغانية جمموعة من املخدرات، خالل عملية بنف�س املنطقة.
من  على  اأي�ساً  القب�س  األقت  اخلا�سة  القوات  اأن  امل�سوؤولون  وذك��ر 
ي�ستبه اأنه من املت�سددين، خالل نف�س العملية. ومل تعلق اجلماعات 
املت�سددة امل�سلحة املناه�سة للحكومة مبا فيها طالبان على العمليات 
املناطق  ياأتي ذلك فيما تدهور الو�سع الأمني يف بع�س  حتى الآن. 
بالإقليم خالل الأ�سهر الأخرية. وين�سط م�سلحو طالبان يف املناطق 

النائية وامل�سطربة بالإقليم وغالباً ما ينفذون اأن�سطة اإرهابية.

امليلي�سيات  بها  قامت  حتركات  عن  حديثة،  ميدانية  درا�سة  ك�سفت 
الإيرانية يف �سوريا ب�سبب الغارات الإ�سرائيلية، بينها نقل مقر قيادي 
من دم�سق اإىل منطقة جبلية �سمال العا�سمة، اإ�سافة اإىل ا�ستمرار 

وجود قواعد وخمازن لل�سالح وال�سواريخ يف �سوريا.
ووفقاً ل�سحيفة ال�سرق الأو�سط، قام بالدرا�سة �سباط من�سقون من 
العميد  بقيادة  “حركة حترير وطن”  يف  يعملون  ال�سوري  اجلي�س 

فاحت ح�سون.
�سابطاً   150 ت�سم  التي  وطن”،  حترير  “حركة  درا���س��ة  واأك���دت 
من  الكثري  متتلك  الإي��ران��ي��ة  ال�ساروخية  “الرت�سانة  اأن  من�سقاً، 
اإيران  واأن  املدى،  وبعيدة  ومتو�سطة  البالي�ستية ق�سرية  ال�سواريخ 
تقوم بت�سنيع وا�ستخدام عدة اأنواع واأجيال من ال�سواريخ البالي�ستية 

التي ي�سل مدى بع�سها اإىل 3000 كلم«. 
مع  �سواء  ال�سورية  الأرا���س��ي  على  ر�سده  مت  ما  الدرا�سة  وعر�ست 

جي�س النظام اأو مع امليل�سيات الإيرانية ميكننا اإجمالها بالآتي:

املتناف�سني  قائمة  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س  نائب  بايدن  جو  ت�سدر 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني ع��ل��ى تر�سيح احل���زب ل��رئ��ا���س��ة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف 
م��ن بريين  ك��ل  يتناف�س  فيما  اي��وا  ب��ولي��ة  الناخبني  ل���راأي  ا�ستطالع 
واأظهر  الثاين.  املركز  على  بوتيجيج  وبيت  وارن  واإليزابيث  �ساندرز 
و���س��ي.اإن.اإن وميدياكوم  اأجرته دي موين ريجي�سرت  للراأي  ا�ستطالع 
ايوا اأن 24 باملئة من الناخبني الدميقراطيني املحتملني يف ولية ايوا 
يف�سلون بايدن كخيار اأول بالن�سبة لهم. وتد�سن ايوا �سباق الرت�سيحات 
الرئا�سية يف فرباير املقبل. ويف�سل 16 باملئة ممن �سملهم ال�ستطالع 
ال�سناتور الأمريكي �ساندرز يف حني ح�سلت ال�سناتور الأمريكية وارن 
على 15 يف املئة وبوتيجيج رئي�س بلدية �ساوث بند بولية انديانا على 
الع�سرة  ن�سبة  اإىل  الآخ��ري��ن  املر�سحني  من  اأي  ي�سل  ومل  باملئة.   14
باملئة. ويتناف�س اأكرث من 20 مر�سحا دميقراطيا على فر�سة مناف�سة 
الرئي�س اجلمهوري دونالد ترامب الذي �سيعلن ر�سميا تد�سني حملة 
يف  م�ستمر  وب��اي��دن  ح��زي��ران.  يونيو-   18 يف  جديدة  لفرتة  انتخابه 
منذ  ال��ولي��ات  وا�ستطالعات  الوطنية  ال�ستطالعات  معظم  ت�سدر 
املركز  يف  �ساندرز  وح��ل  املا�سي.  ني�سان  اأب��ري��ل  اأواخ���ر  ال�سباق  دخوله 

الثاين خلف بايدن يف معظم ال�ستطالعات.

اإنه حتدث  اأوب��رادور  لوبيز  مانويل  اأندري�س  املك�سيكي  الرئي�س  قال 
اإقامة  ت��رام��ب وع��ر���س عليه  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  م��ع نظريه  هاتفيا 

عالقات ودية والتزاما باحلوار.
مع  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  م��ن  ي��وم  بعد  املك�سيكي  الرئي�س  وحت���دث 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ح���ال دون ف��ر���س ر���س��وم ج��م��رك��ي��ة ع��ل��ى ال�سلع 
للهجرة غري  املك�سيك  تت�سد  بها ما مل  ترامب هدد  كان  املك�سيكية 
ال�سرعية. ومن املقرر اأن يتحدث لوبيز اأوبرادور يف وقت لحق اأمام 
جتمع حا�سد يف مدينة تيخوانا احلدودية اإىل اجلنوب مبا�سرة من 

مدينة �سان دييجو الأمريكية.

عوا�شم

كابول

لندن

وا�شنطن

مك�شيكو �شيتي

 بوري�ص جون�سون يرف�ص دفع فاتورة بريك�ست 
•• لندن-اأ ف ب:

ح����ّذر ب��وري�����س ج��ون�����س��ون امل��ر���ّس��ح الأوف�����ر ح��ظ��اً ل��ت��ويل رئ��ا���س��ة احلكومة 
الربيطانية خلفا لترييزا ماي من اأّنه �سريف�س اإذا توىل هذا املن�سب، اأن 
تدفع بالده فاتورة خروجها من الحتاد الأوروب��ي ما مل توافق املفو�سية 

على �سروط اأف�سل لربيك�ست.
التفاق  من  �سي�سطب  اأن��ه  اأي�سا  ال�سابق،  اخلارجية  وزي��ر  جون�سون  واأك��د 

املطروح حاليا، الفقرة املثرية للجدل حول احلدود الإيرلندية.
اأ�سدقائنا  ع��ل��ى  “ينبغي  اإّن����ه  ت��امي��ز  ���س��ن��داي  ل�سحيفة  ج��ون�����س��ون  وق���ال 
من  مزيد  على  نح�سل  اأن  اإىل  باملال  �سنحتفظ  اأّننا  يفهموا  اأن  و�سركائنا 

الو�سوح ب�ساأن الطريق الذي �سن�سلكه«.
ماي  ا�ستقالة  منذ  ل��ه  ت�سريح  اأول  يف  ال�سابق  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واأ���س��اف 
اجلمعة من رئا�سة حزب املحافظني اأّنه “يف اتفاق جيد، املال حمّفز ممتاز 

وم�سّهل جيد جداً«.
اأبرمته ماي مع الحت��اد الأوروب��ي ورف�سه الربملان  ال��ذي  وين�ّس التفاق 
الربيطاين على اأن ت�سّدد لندن اللتزامات املالية التي تعّهدت بها مبوجب 
ا  امليزانية احلالية املتعّددة ال�سنوات “2014-2020”، والتي تغطي اأي�سً

الفرتة النتقالية التي ين�ّس عليها التفاق.
ول يحّدد التفاق قيمة هذه الفاتورة بل طريقة احت�سابها، لكّن احلكومة 
الربيطانية قّدرت قيمة املبلغ مبا بني 40 و45 مليار يورو، وهي اأرقام مل 

يوؤّكدها الحتاد الأوروبي.
واجلمعة قّدمت ماي ا�ستقالتها من رئا�سة حزب املحافظني لكّنها �ستبقى 
اأواخ��ر متوز-يوليو. ويف  لها بحلول  اأن يعني احلزب خلفاً  اإىل  يف مهامها 
رئي�س احلزب الذي  ال��وزراء تلقائياً  اململكة املتحدة، يتوىّل من�سب رئا�سة 

ميلك اأكرثية يف الربملان.

االأردن واأمل�ني� يوؤيدان حل الدولتني  

تنديد فل�سطيني بت�سريحات ال�سفري االأمريكي يف اإ�سرائيل 

ال�سرطة ال�سودانية حتاول تفريق منظمي الع�سيان 
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

اأم�س  الهواء  يف  الر�سا�س  ال�سودانية  ال�سرطة  اأطلقت 
ي��ح��اول��ون ن�سب حواجز  ك��ان��وا  م��ت��ظ��اه��ري��ن  ل��ت��ف��ري��ق 
اإليها  دع��ا  م��دين  اإط���ار حملة ع�سيان  ال��ط��رق��ات يف  يف 
رداً  احلاكم  الع�سكري  املجل�س  �سد  الحتجاجات  ق��ادة 
�ساحة  يف  بالع�سرات  اأودت  التي  الأمنية  العملية  على 

العت�سام باخلرطوم.
الهجوم  م��ن  اأ���س��ب��وع  نحو  بعد  الع�سيان  حملة  وب���داأت 
العامة  القيادة  مقر  اأم��ام  املعت�سمني  املتظاهرين  على 
للجي�س، والذي اأعقب انهيار املحادثات بني قادة احلركة 

الحتجاجية واملجل�س الع�سكري.
املتظاهرون  ب���داأ  امل���دين،  الع�سيان  ل��دع��وة  وا�ستجابة 
اأغلقت  ب��ي��ن��م��ا  اإق���ام���ة ح���واج���ز يف ط���رق���ات اخل���رط���وم 

الأ�سواق واملتجار اأبوابها يف مدن وبلدات عدة.
جمع  ال�سودانية،  العا�سمة  ب�سمال  بحرية  منطقة  ويف 
وال�سخور  الأ�سجار  وج��ذوع  ال�سيارات  اإط��ارات  ال�سكان 

لإقامة حواجز.
“هناك حواجز  بر�س  فرا�س  لوكالة  �ساهد عيان  وق��ال 
على جميع الطرق الداخلية تقريًبا ويحاول املحتجون 

اإقناع ال�سكان بالمتناع عن الذهاب اإىل العمل«.
فاأطلقت  �سريًعا  تدخلت  ال�سغب  مكافحة  �سرطة  لكن 
املتظاهرين  للدموع على  امل�سيل  والغاز  الهواء  النار يف 

قبل اإزالة احلواجز املرجتلة.
اأول جهة  كان  ال��ذي  ال�سودانيني،  املهنيني  واأك��د جتمع 
الذي  الب�سري  اأط��ل��ق��ت الح��ت��ج��اج��ات ���س��د ح��ك��م ع��م��ر 
امتد لثالثة عقود يف كانون الأول-دي�سمرب املا�سي، اأن 
القادة  نقل  اإىل حني  �ستتوا�سل  املدين  الع�سيان  حملة 

الع�سكريني ال�سلطة اإىل حكومة مدنية.
مليئة  لل�سرطة  �ساحنة  ���س��ه��ود  راأى  ب��ح��ري،  ح��ي  ويف 

و���س��الم اىل ج��ان��ب اإ���س��رائ��ي��ل وف��ق ق���رارات ال�سرعية 
“ما زل��ن��ا متفقني  ال��دول��ي��ة«. م��ن جهته، ق��ال م��ا���س 
على اإن التو�سل اىل حل الدولتني عرب املفاو�سات هو 

احلل الوحيد” لهذا النزاع.
وا�ساف “نحن نعلم اإن الردن ي�سعر باإنه متاأثر ب�سكل 
دوره  ب�سبب  الو�سط  لل�سرق  �سالم  باأي خطة  خا�س 
اخلا�س فيما يخ�س حماية املواقع املقد�سة يف القد�س 
وفيما يخ�س ا�ستقبال الردن لهذا العدد الهائل من 

لالجئني الفل�سطينيني«.
واأكد وزيرا اخلارجية على اأهمية وكالة الأمم املتحدة 
“اأونروا”  الفل�سطيينيني  الالجئني  وغوث  لت�سغيل 
اإىل  اأي��ار-م��اي��و   22 املتحدة يف  ال��ولي��ات  دع��ت  التي 

•• رام اهلل-عمان-اأ ف ب:

�سفري  ت�����س��ري��ح��ات  اأن  الفل�سطينية  احل��ك��وم��ة  راأت 
الذي  فريدمان  ديفيد  اإ�سرائيل  يف  املتحدة  الوليات 
اأكد “حق” ا�سرائيل يف �سم اأجزاء من ال�سفة الغربية 
املحتلة، تعك�س حجم هيمنة “غالة املتطرفني” على 

ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة اإب��راه��ي��م ملحم يف 
فريدمان  دي��ف��ي��د  ت�����س��ري��ح��ات  اإن  ���س��ح��ايف  ت�����س��ري��ح 
“تعك�س حجم الف�سيحة للدولة العظمى التي ترهن 
اأمثال  املتطرفني  غ��الة  ب��اأي��دي  اخلارجية  �سيا�ستها 

كو�سرن وجرينبالت وفريدمان«.
ال�ستيطان”،  “�سفري  باأنه  فريدمان  ملحم  وو�سف 
ال�سرعية  ع���ن  “خارجة  ت�����س��ري��ح��ات��ه  اأن  م��ع��ت��ربا 

الدولية«.
م����ع �سحيفة  م��ق��اب��ل��ة  ����س���رح يف  ف���ري���دم���ان  وك������ان 
“نيويورك تاميز” ال�سبت اإّن الدولة العربية متلك 
“احلق” يف �سم “جزء” من اأرا�سي ال�سفة الغربية 
اأن  اأع��ت��ق��د  معّينة،  ظ���روف  ظ��ل  يف  وا���س��اف  املحتلة. 
اإ�سرائيل متلك احلق يف املحافظة على جزء من، لكن 

على الأغلب لي�س كل، ال�سفة الغربية«.
وقال ملحم اإن ت�سريحات ال�سفري الأمريكي “تتماهى 
الرتهان  حجم  وتعك�س  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سات  مع 

الأمريكي للغطر�سة و�سهوة التو�سع الإ�سرائيلية«.
نتانياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
تعهد يف احلمالت التي �سبقت النتخابات العامة يف 
ال�سفة  يف  اليهودية  امل�ستوطنات  �سم  ني�سان-ابريل، 
ال��غ��رب��ي��ة يف حت����ّرك دع��م��ه م��ن��ذ م���دة ط��وي��ل��ة جميع 
اأحزاًبا ميينية  الذي ي�سم  النواب تقريًبا يف حتالفه 

ودينية.
واملغرتبني  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  دان�����ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 

الذي  ف��ري��دم��ان  ت�����س��ري��ح��ات  الأح�����د،  الفل�سطينية 
“امتداد  اأن���ه���ا  م��ع��ت��ربة  ب”امل�ستوطن”،  و���س��ف��ت��ه 
كامل  ب�سكل  امل��ن��ح��ازة  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  ل�سيا�سة 
وقال  لالحتالل و�سيا�ساته ال�ستعمارية التو�سعية”. 
اإنها تدر�س تقدمي �سكوى �سد �سفري الوليات املتحدة 

“خلطورته على ال�سلم والأمن يف املنطقة«.
اأما �سائب عريقات اأمني �سر اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير، فقد و�سف يف تغريدة على تويرت فريدمان 

باأنه “�سفري امل�ستوطنني املتطرف«.
اأن  اأم�س  اأكد وزيرا خارجية الأردن واملانيا  اإىل ذلك، 
بالدهما متفقتان على اإن حل الدولتني هو “ال�سبيل 
الوحيد” لإنهاء النزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي وذلك 
قبل الإعالن عن اخلطة الأمريكية املرتقبة لل�سالم 

يف ال�سرق الأو�سط.
وقال وزير خارجية الأردن اأمين ال�سفدي يف موؤمتر 
الأمل��اين هايكو ما�س يف  �سحايف م�سرتك مع نظريه 
الفل�سطينية  “الق�سية  اإن  عمان  يف  اخلارجية  وزارة 

كانت يف مقدمة مباحثاتنا«.
الدولتني هو  اأن حل  واملانيا متفقان  “نحن  واأ�ساف 
املوقف  عاليا  نثمن  ال�سراع.  لإنهاء  الوحيد  ال�سبيل 
الملاين الثابت واجلهود التي تقوم بها املانيا من اجل 

حتقيق هذا احلل«.
واأكد ال�سفدي اأن اململكة “تريد �سالما �سامال ودائما 
واأ�ساف  ومن اجل ان يكون ال�سالم �سامال ودائما”. 
الدولة  ان تقوم  ب��د  الح��ت��الل ول  ينتهي  ان  ب��د  “ل 
الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود الرابع من حزيران-

يونيو للعام 1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية«.
�سيا�سي  واحل���ل  �سيا�سي  “ال�سراع  ال�سفدي  وت��اب��ع 
وبالتايل ل حل خارج اإطار حل �سيا�سي ينهي الحتالل 
الفل�سطينية  ال��دول��ة  لتعي�س  الدولتني  حل  ويحقق 
باأمن  الفل�سطيني  ال��وط��ن��ي  ال����رتاب  ع��ل��ى  امل�ستقلة 

�سكان  على  اخل��وف  وخّيم  الرئي�سة.  الكهرباء  حمطة 
اأ�سفر عن  اخلرطوم منذ الهجوم على العت�سام الذي 
ا على الأقل، بح�سب جلنة الأطباء  115 �سخ�سً مقتل 

املركزية املقّربة من املحتجني.
بلغت  احل�سيلة  اأن  اإىل  ال�سحة  وزارة  ت�سري  ب��دوره��ا، 
61 قتياًل يف اأنحاء البالد، 49 منهم قتلوا بالر�سا�س 

احلي يف اخلرطوم.
واألغت عدة �سركات طريان رحالتها اإىل ال�سودان منذ 
العملية الدامية و�سوهد الركاب ينتظرون خارج مبنى 

باأ�سخا�س بلبا�س مدين لكن مل يكن من املمكن التاأكد 
اإن كانوا متظاهرين مت توقيفهم.

منذ  اإجمالية  ب�سورة  منازلهم  اخل��رط��وم  �سكان  ول��زم 
الثنني عندما هاجم عنا�سر باللبا�س الع�سكري خميم 

العت�سام وقتلوا الع�سرات.
ال�سريع،  الدعم  لقوات  تابعة  مركبات  ع��دة  و�سوهدت 
بع�س  يف  تتحرك  الهجوم،  بتنفيذ  �سهود  اتهمها  التي 

اأجزاء العا�سمة الأحد وقد ثبتت عليها ر�سا�سات.
و�سوهد عنا�سر قوات الدعم ال�سريع كذلك يف حميط 

حلها بعد اأوقفت م�ساهمتها البالغة نحو 300 مليون 
دولر فيها يف اآب-اأغ�سط�س املا�سي. وقال ال�سفدي اإن 
“الأردن واأملانيا �سركاء يف دعم الأونروا التي يجب ان 
ت�ستمر يف القيام بدورها ازاء الالجئني الفل�سطينيني 
م�سريا اىل اإن “املانيا �ستقوم  وفق تكليفها الأممي”، 

بزيادة الدعم لالأونروا«.
“عمل الون������روا م��ه��م جدا  اأك����د ان  اأم����ا م��ا���س ف��ق��د 

و�سنوا�سل دعم هذه الوكالة«.
ل��ت��ق��دمي خدمات   1949 ع���ام  الأون������روا  وت��اأ���س�����س��ت 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����س��ح��ة ل��ن��ح��و خ��م�����س��ة م���الي���ني لجئ 
غزة  وق��ط��اع  و���س��وري��ا  ول��ب��ن��ان  الأردن  يف  فل�سطيني 

وال�سفة الغربية مبا فيها القد�س ال�سرقية املحتلة.

املغادرة يف مطار اخلرطوم الأحد، رغم اأنه مل يت�سح اإن 
كان هناك اأي رحالت �ستقلع خالل ال�ساعات املقبلة.

بينما  مبعظمه  العا�سمة  و�سط  التجاري  احلي  واأغلق 
ت��وق��ف��ت احل���اف���الت ع��ن ال��ت��وج��ه اإىل ع���دة اأح���ي���اء. اإل 
بع�س  يف  ال��رك��اب  نقل  وا�سلت  اخلا�سة  ال�����س��ي��ارات  اأن 

املناطق.
املقابلة من  ال�سفة  املجاورة على  درم��ان  اأم  ويف مدينة 
مغلقة  والأ���س��واق  املتاجر  الكثري من  بقيت  النيل،  نهر 
لكن ال�سكان �سوهدوا يف بع�س املتاجر ي�سرتون منتجات 
يزيلون  اجل��ن��ود  “راأينا  ال�سهود  اأح���د  وق���ال  اأ���س��ا���س��ي��ة. 

احلواجز من بع�س ال�سوارع يف اأم درمان«.
الرئي�سي  ال�سوق  اأغ��ل��ق  )و���س��ط(،  الأبي�س  مدينة  ويف 
بح�سب  العمل،  عن  امل�سارف  موظفي  من  عدد  وتغّيب 

ال�سكان.
واأما يف مدين )جنوب �سرق العا�سمة(، �سوهد ال�سكان 
ال�سوق  اأغ��ل��ق  بينما  املغلقة  الأف����ران  خ���ارج  ي�سطفون 

الرئي�سي كذلك.
الهاتف  ع��رب  ب��ر���س  لفران�س  م��دين  �سكان  اأح���د  وق���ال 
�سراء  م���ن  اأمت���ك���ن  ومل  خم��اب��ز  ث��الث��ة  اإىل  “توجهت 
م�سيًفا اأن املتظاهرين ن�سبوا حواجز يف عدة  اخلبز”، 

�سوارع ما جعل من ال�سعب على املركبات املرور.
ال�سبب  اأ�سعاف  بثالثة  اخلبز  اأ�سعار  رف��ع  ق��رار  وك��ان 
الب�سري،  �سد  الحتجاجات  �سرارة  اأطلق  ال��ذي  املبا�سر 

قبل اأن تتحول اإىل حراك �سعبي �سد حكمه.
وب��ع��د الإط���اح���ة ب��ال��رئ��ي�����س يف ن��ي�����س��ان-اب��ري��ل، وا�سل 
لل�سغط  لأ�سابيع يف اخلرطوم  اعت�سامهم  املتظاهرون 
اأج���ل نقل  م��ن  ت��ول��وا احل��ك��م،  ال��ذي��ن  الع�سكريني  على 
ال�سلطة. وب��ع��د ع��دة ج���ولت م��ن ال��ت��ف��او���س ب��ني قادة 
منت�سف  يف  املحادثات  انهارت  واجلي�س،  الحتجاجات 

اأيار-مايو.

اآالف الفنزويليني يتدفقون اإىل كولومبيا  
•• فيال دي روزاريو-اأ ف ب:

كولومبيا  اإىل  الفنزويليني  اآلف  عرب 
غداة  والأدوي���ة  الغذائية  للموؤن  طلباً 
اإعادة  م��ادورو  نيكول�س  الرئي�س  ق��رار 
فتح جزء من املعابر احلدودية يف غرب 
اأف��اد مرا�سلو وكالة  البالد، بح�سب ما 

فران�س بر�س.
وك��ان م���ادورو اأم��ر ب��اإع��ادة فتح املعابر 
احل����دودي����ة م���ع ك��ول��وم��ب��ي��ا يف ولي���ة 
والتي  البالد  الواقعة يف غرب  تا�سريا 
من  اأط��ن��ان  منها  مقربة  على  تتكّد�س 
اأر�سلها  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
وترف�س  ب���الده  اإىل  ال����دويل  املجتمع 
اإدخ���ال���ه���ا. وال�����س��ب��ت تقاطر  ح��ك��وم��ت��ه 
اآلف الفنزويليني منذ �ساعات ال�سباح 
التي  احل��دودي��ة  اجل�سور  على  الأوىل 
تربط بني البلدين، ومع مرور الوقت 
مل تنفك اأعدادهم تتزايد اإذ �سرعان ما 
ا�ستمرت طيلة  ت�سّكلت طوابري طويلة 

ك��ان ح��وايل 30 األ��ف �سخ�س يعربون 
الذي  ال���دويل  بوليفار  �سيمون  ج�سر 
ي���رب���ط م���دي���ن���ة ����س���ان اأن���ط���ون���ي���و ديل 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة مب��دي��ن��ة كوكوتا  ت��ا���س��ريا 

الكولومبية، وفقاً لدوائر الهجرة.
ل��ك��ّن ق���رار م����ادورو اإع����ادة ف��ت��ح املعابر 
بعبور  ال�سماح  على  اقت�سر  احلدودية 
اإّن احلاويات التي و�سعتها  اإذ  الأف��راد، 
املعرب  ع��ل��ى  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
احلدودي ملنع دخول ال�ساحنات املحّملة 
كولومبيا  م��ن  الإن�سانية  بامل�ساعدات 
حتى  ك��ان��ت  الفنزويلية  الأرا���س��ي  اإىل 

ع�سر ال�سبت ل تزال يف مكانها.
وق����ال ك��ارل��و���س خ��ول��ي��و ب��ريي��ز الذي 
يتمكن  اأن  قبل  ع��دي��دة  �ساعات  انتظر 
م���ن ال����ذه����اب اإىل ك���وك���وت���ا م���ن اأج���ل 
احلاويات،  ��ِزل��وا  يحُ “مل  طبية  ا�ست�سارة 
وب��ال��ت��ايل ف����اإن امل����رور ���س��ع��ب، وهناك 
اجلانب  ع��ل��ى  النا�س”  م���ن  ال��ك��ث��ري 

الفنزويلي من احلدود.

النهار، بح�سب مرا�سلي فران�س بر�س.
وقالت بيلكي رانخيل  التي كانت على 
و�سك اأن تنفجر بالبكاء بعدما انتظرت 
ثالث �ساعات مع طفلتيها البالغتني 5 
كوكوتا  مدينة  اإىل  للعبور  �سنوات  و8 
احلدود  من  الكولومبي  اجلانب  على 
ال�سنك،  ب��ح��م��ى  م�����س��اب��ت��ان  “ابنتاي 
لديهما حّمى وا�سطررت للمجيء اإىل 

كولومبيا طلباً للرعاية ال�سحية«.
األف   18 ع��رب  النهار  منت�سف  وحتى 
باجتاه  فنزويال  م��ن  احل���دود  �سخ�س 
اآخ���ري���ن يف  ك��ول��وم��ب��ي��ا وث��م��ان��ي��ة اآلف 
الجتاه املعاك�س، بح�سب ما قال لوكالة 
يف  الهجرة  دائ��رة  رئي�س  بر�س  فران�س 

كولومبيا كري�ستيان كروجر.
وقبل اإغالق احلدود يف �سباط-فرباير 

قتلى بني اأن�سار حزبني متناف�سني يف الهند   4
 •• كالكوتا-اأ ف ب:

اليميني  جاناتا(  )بهاراتيا  الهندي  ال�سعب  حزب  موؤيدي  من  ثالثة  قتل 
احلاكم واأحد اأن�سار حزب حملي يف تبادل لإطالق النار يف ولية البنغال 

الغربية، ح�سبما اأعلنت ال�سرطة و�سيا�سي حملي الأحد.
ال�سبت  اندلعت  التي  املواجهات  الأق��ل يف  اآخرين على  �سخ�سا   18 وج��رح 
يف الولية الواقعة يف �سرق الهند وت�سهد توترا منذ اأن اأطلق حزب رئي�س 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي العام املا�سي حملته لالنتخابات الت�سريعية 

الأخرية.
من  “ثالثة  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  املحلية  ال�سرطة  يف  م�سوؤول  وق��ال 
موؤيدي  من  وال��راب��ع  جاناتا  بهاراتيا  ح��زب  اإىل  ينتمون  عمال  هم  القتلى 

حزب موؤمتر ترينامول لعموم الهند«.
من جهته، كتب القيادي يف حزب ال�سعب الهندي موكول روي يف تغريدة 
يف  �ساند�سخايل  يف  بالر�سا�س”  “قتلوا  الثالثة  العمال  اأن  تويرت  على 
اأن�����س��ار احل��زب��ني م��رات ع��دة يف  البنغال الغربية. ووق��ع��ت م��واج��ه��ات ب��ني 
انتخاباٍت جرت يف  بعد  فيها  العنف  ت�ساعد  التي  �سيا�سيا  املتقلبة  الولية 

ني�سان-ابريل واأيار-مايو وا�ستمر بعد اإعالن النتائج.
بالقتل والرتهيب والف�ساد. ويتهم  با�ستمرار التهامات  ويتبادل احلزبان 
البنغال  يف  معاقله  يف  بانريجي  ماماتا  تقوده  ال��ذي  “ترينامول”  ح��زب 

الغربية، حزب ال�سعب الهندي بتدبري ا�سطرابات يف املنطقة.

•• عوا�شم-وكاالت:

الرئي�س  ي�ستخدمها  التي  امل��ن��اورة  اإىل  اإيديز  �سميح  الرتكي  ال�سحايف  تطرق 
اأنقرة يف نهاية  الرو�سي فالدميري بوتني مع تركيا والتي قد ل ت�سب ل�سالح 
والقي�سري  العثماين  اجلي�سني  اأّن  تركيا”  “�سيغما  موقع  يف  وكتب  املطاف. 
جميعها  وانتهت  الإم��ربي��ايل  تاريخيهما  خ��الل  احل���روب  م��ن  العديد  خا�سا 
بانت�سار رو�سيا، وهو منط خلق رهاباً م�ستمراً من رو�سيا لدى احلكام الأتراك 
املعا�سرين. اأ�سار اإيديز اإىل اأّن الثقافتني تدعمان التنافر املتبادل بني الدولتني. 
يف اللغة الرو�سية، ت�ستخدم كلمة “توركي” للحديث عن �سيف عن غري مدعو 
اإىل   65 ي�سمل  ال��ذي  الرتكي  اليمني  اأّم��ا  “اجلاهل”.  تعني  “تورك”  وكلمة 
منها  ق��ا���س��داً  غافورو”  “مو�سكوف  ع��ب��ارة  في�ستخدم  ال�����س��ك��ان،  م��ن   70%
بداأ   ،2015 �سيف  يف  مو�سكو«.  م��ن  “كافر  ب  ال��ع��ب��ارة  وت��رتج��م  “رو�سي”. 
اإحباط من حماية  اإ���س��ارات  علناً  اأردوغ���ان يظهر  الرتكي رجب طيب  الرئي�س 
رو�سيا لعدوه الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد. رد بوتني عرب تفعيل لعبة �سطرجن 

اأواخر  من  الرتكية.  بوتني  م��ن��اورة  �سنعت  ت��ط��ورات  جمموعة  وط���راأت  ذكية. 
املقاتالت  تكثف  مل  نف�سها:  ال�سنة  م��ن  ال��راب��ع  ال��رب��ع  وح��ت��ى   2015 �سيف 
الرو�سية طلعاتها وح�سب بل خرقت عمداً الأجواء الرتكية فا�ستفزت الأتراك 
كي يردوا ع�سكرياً. لو امتنع اأردوغان عن الرد، لكان اأ�سيب بالإحراج اأمام اأمة 
اأ�سهر. يف  الثانية يف خم�سة  للمرة  النتخابات  اإىل  منق�سمة فيما كان متوجهاً 
الأوىل منذ  للمرة  الربملانية  الغالبية  اأردوغ��ان  خ�سر  “حزيران”،  يونيو  �سهر 
رئي�س  غرّي  الرو�سي،  العتداء  مواجهة  يف    .2002 �سنة  احلكم  اإىل  جميئه 
احلكومة ال�سابق اأحمد داود اأوغلو الواثق من نف�سه قواعد ال�ستباك الع�سكرية 

لل�سماح باإ�سقاط اأي مقاتلة اأجنبية تخرق الأجواء. عرب فعل ذلك، ظن اأوغلو 
للجهاديني  مم��راً  وفتح  �سوريا  �سمال  يف  العدائي  الع�سكري  الوجود  اأنهى  اأّن��ه 
ذلك  يكن  مل  الأ���س��د.  ويعدموا  دم�سق  نحو  ي�سريوا  كي  اأن��ق��رة  من  املدعومني 
ا�ستخدم   :2015 الثاين”  “ت�سرين  ن��وف��م��رب  ل���ه.  ا���س��رتات��ي��ج��ي  خ��ط��اأ  اأول 
بوتني التكتيك الع�سكري الرو�سي القدمي باختبار املدى الذي قد يذهب اإليه 
اأردوغان، ف�سمن اأن تكون اخل�سارة الرو�سية بحدها الأدنى. اأر�سل مقاتلة �سو-
24 للتحليق يف م�سار مثري للجدل على امتداد احلدود الرتكية-ال�سورية. كما 
توقع، اأ�سقطتها تركيا واأ�سبحت بذلك اأول دولة من حلف �سمال الأطل�سي تقدم 

اأدرك  الحتفالت،  نهاية  قبل  حتى  الثانية.  العاملية  احل��رب  بعد  اخلطوة  على 
اأردوغان وداود اأوغلو اأنهما وقعا يف م�سكلة واأّن ثمناً كان يجب دفعه ب�سكل من 
الأ�سكال.  ف�سلت جهود ديبلوما�سية اأولية لتح�سني العالقات. يف خطوة لإذلل 
اأنقرة، اأر�سل بوتني مقاتلة اأكرث تقدماً، �سو-34، اإىل احلدود الرتكية للمزيد 
من خرق الأجواء. مل يفعل داود اأوغلو اأي �سيء، هو الذي تعهد باإ�سقاط املزيد 
2016: ك�سفت رو�سيا لئحة  اأوائل  اأفعالها.  اإذا كررت  من املقاتالت الرو�سية 
واأدخلت  الرتكية  ال�سركات  على  والتجارية  القت�سادية  العقوبات  من  طويلة 
نظام تاأ�سريات كان �سعباً جداً على الأتراك العاديني تخطيه. حظرت مو�سكو 
على املواطنني الرو�س ال�سفر اإىل املنتجعات الرتكية وهددت جتمعات الأعمال 
اأي�ساً بطرد  الرتكية ال�سخمة والعاملة يف جمال البناء داخل رو�سيا. وهددت 
انتقامي  “رد  ح�سول  احتمال  حتى  وذك��رت  البالد  من  الأت���راك  العمال  اآلف 
قبل اأن تلعب رو�سيا ورقتها الأقوى، اأي موقعها كاأكرب م�سدر للغاز  ع�سكري”. 
الطبيعي، تراجع اأردوغان. واأدى �سوء الإدارة القت�سادية اإىل اأن توؤثر العقوبات 

الرو�سية على القت�ساد الرتكي مبا يقارب 15 مليار دولر.

اإر�س�ل مق�تلة �سو -34 خطوة الإذالل اأنقرة

بوتني يناور اأردوغان.. ملاذا �سينجح الرئي�ص الرو�سي؟
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عربي ودويل

تظاهرات للمطالبة
 با�ستقالة الرئي�ص يف هايتي 

•• بور او برن�س-اأ ف ب:

دعا عدد كبري من منظمات املجتمع الأهلي واأحزاب املعار�سة اىل التظاهر 
ام�س يف عدد من مدن هايتي للمطالبة با�ستقالة الرئي�س جوفينيل موييز 

الذي تتهمه املحكمة العليا للح�سابات ب� “اختال�س اأموال«.
اىل  دع��ت  امل��دين  للمجتمع  منظمة  يف  النا�سطة  �سارلييه،  فيلينا  وق��ال��ت 
التظاهرة، “نطالب مبحاكمة جميع خمتل�سي الأموال ومعاقبتهم، وو�سع 
تنموية  القيام مب�ساريع  اجل  للدولة من  وت�سليمها  اليد على ممتلكاتهم 

جدية، وباأن ي�ستقيل الرئي�س وي�سع نف�سه يف ت�سرف الق�ساء«.
وقال  ال��ت��ح��رك.  ل��ه��ذا  دعمها  الكاثوليكية  ملوؤ�س�سات  اأك���دت  جهتها،  م��ن 
ا�ساقفتها ال�سبت “نريد اأن نرى يف كل م�ستويات ال�سلطة والوظيفة العامة 

ن�ساء ورجال جددا بقعيالتهم و�سمريهم املهني وكافاءاتهم«.
اأم����ا اأح�����زاب امل��ع��ار���س��ة ال��ت��ي ت�سكك 
منذ  النتخابات  يف  الرئي�س  ف��وز  يف 
ع���ام���ني، ف��ق��د دع����ت م���وؤي���دي���ه���ا اإىل 
التظاهر بهدوء. وقال اندريه مي�سال 
لل�سلطة  الرئي�سيني  املعار�سني  اأح��د 
“لدما تاأكيدات باأن ال�سرطة �ستكون 
اأرواح  مكان حلماية  ك��ل  يف  م��وج��ودة 
ال��ن��ا���س ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م، وات��خ��ذن��ا كل 

الإجراءات لتجري الأمور بهدوء«.
احل�سابات  حمكمة  ق�ساة  ن�سر  وق��د 
الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ت��ق��ري��را م��ن 600 
�سندوق  ا����س���ت���خ���دام  ح����ول  ���س��ف��ح��ة 
تنمية  برنامج  وه��و  “برتوكاريب” 
جمموعة  وت�سمن  فنزويال،  ت��رع��اه 

من الأمثلة عن الإدارة الفا�سدة واملاأ�سوية. من بني مئات امل�ساريع املعلقة، 
اإع���ادة  م�����س��روع  ���س��ي��اق  2014 يف  وق��ع��ت يف  ال��دول��ة  اأن  ال��ق�����س��اة  اكت�سف 
خمتلفني،  اأ���س��م��ني  حت��م��الن  �سركتني  م��ع  عقدين  نف�سه،  ال��ط��رق  ت��اأه��ي��ل 
نف�سه  ال�سريبي  الرقم  يف  تت�ساركان  لكنهما  وبيتيك�س،  اأغريرتان�س  هما 

واملوظفني التقنيني اأنف�سهم.
راأ�س  على  موييز  جوفينيل  ك��ان   ،2017 يف  ال�سلطة  اإىل  و�سوله  وقبل 
من  )اأك��رث  غ��ورد  مليون   33 من  اأك��رث  تلقت  التي  اأغريرتان�س  موؤ�س�سة 
700 األف دولر بت�سعرية تلك الفرتة( مل�سروع الطرق هذا، بينما متحور 
ن�ساطه حول اإنتاج املوز. وكانت هايتي �سهدت يف �سباط-فرباير تظاهرات 

عنيفة ا�ستمرت اأ�سبوعا �سد ال�سلطة، قتل فيها �سبعة اأ�سخا�س.
اآذار/مار�س، لكن  اإىل �سقوط احلكومة يف منت�سف  التظاهرات  واأدت هذه 

عملية ت�سكيل حكومة جديدة تتعرث يف الربملان.

•• لندن-وكاالت:

بدعوى  “التفجري  �سيا�سة  اأث��ارت 
نظام  يعتمدها  ال��ت��ي  التطهري” 
يف  الأ���س��د،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س 
الآون����ة الأخ����رية يف ح��ق ممتلكات 
وع�����ق�����ارات ال���الج���ئ���ني، امل���خ���اوف 
النمط  ه��ذا  ا�ستمرار  م��ن  والقلق 
العودة  اأملوا يف  اإزاء من  التع�سفي 

يوماً ما اإىل منازلهم. 
عمليات  ومراقبون  ن�سطاء  ووث��ق 
ق�����وات تابعة  ب��ه��ا  ق���ام���ت  ت��ف��ج��ري 
للنظام ال�سوري طالت عدة عقارات 
ال�سناعية،  ال��ق��اب��ون  م��ن��ط��ق��ة  يف 
وهي معقل �سابق للمعار�سة خارج 
جانب  اإىل  م��ب��ا���س��رة،  ال��ع��ا���س��م��ة 
جميع  يف  اأخ���رى  تطهري  عمليات 

اأنحاء البالد.
ل�سحيفة  ت����ق����ري����ر  وب����ح���������س����ب 
الربيطانية، فيخ�سى  “غارديان” 
احلكومة  ت�����س��ت��غ��ل  اأن  م���راق���ب���ون 
لت�سديد  الفو�سوية  احل���رب  اآث���ار 
ق��ب�����س��ت��ه��ا ع��ل��ى ال���ب���ل���دات وامل�����دن، 
واملجتمعات  الأح���ي���اء  وا���س��ت��ه��داف 
�ستار  ل��ه��دم��ه��ا، حت���ت  امل���ع���ار����س���ة 

عمليات التطهري الع�سكرية.
�سبتمرب  بني  اأن��ه  التقرير  واأظ��ه��ر 
“كانون  ودي�������س���م���رب  “اأيلول” 
 4 خ����الل  اأي   ،2018 الأول” 
اإعالم  و�سائل  اأعلنت  فقط،  اأ�سهر 
اأك���رث من  ل��ل��ن��ظ��ام، تفجري  ت��اب��ع��ة 
344 منزًل، “لإزالة اآثار احلرب.

الأوروبي  للمركز  تقرير  وبح�سب 
بيانات  ف����اإن  وال��ت��ن��م��ي��ة،  ل��ل�����س��الم 

•• هوجن كوجن -رويرتز:

اكتظت �سوارع هوجن كوجن مبئات 
اأم���������س  امل���ح���ت���ج���ني  م�����ن  الآلف 
للمطالبة  م�����س��رية  يف  للم�ساركة 
ق���ان���ون مقرتح  م�������س���روع  ب���اإل���غ���اء 
اإىل  بهم  امل�ستبه  باإر�سال  �سي�سمح 
حتاول  بينما  ملحاكمتهم  ال�سني 
ال�سرطة التعامل مع اأكرب م�سرية 

يف املدينة منذ 15 عاما.
والتلفزيون  الإذاع��ة  وذك��رت هيئة 
قادة  اأن  ك��وجن  ه��وجن  يف  الر�سمية 
للتحلي  املحتجني  دع��وا  ال�سرطة 
من  اأك��رث  ون�سروا  النف�س  ب�سبط 
للم�سرية  ا���س��ت��ع��دادا  �سابط  األ��ف��ي 
ال���ت���ي ت���وق���ع م��ن��ظ��م��وه��ا اأن���ه���ا قد 
ن�سف  م��ن  اأك��رث  م�ساركة  جتتذب 

مليون �سخ�س.
و�سيجعل ذلك املظاهرة الأكرب منذ 
2003 عندما جنحت احتجاجات 
مم��اث��ل��ة يف اإج���ب���ار احل��ك��وم��ة على 
اأك��رث �سرامة  قوانني  التخلي عن 

فيما يتعلق بالأمن القومي.
منظمو  ول  ال�سرطة  ت�سدر  ومل 
الح��ت��ج��اج��ات ت��ق��دي��رات لأع����داد 
امل�ساركني لكن مع و�سول ع�سرات 
هناك  ك���ان  ال���ربمل���ان  مل��ق��ر  الآلف 
يف  امل�����س��رية  ب��داي��ة  نقطة  يف  اآلف 
فيكتوريا بارك يف انتظار الن�سمام 

للم�سرية.
وام�����ت�����الأت ال���������س����وارع ع���ل���ى طول 

اأي�ساً  الأ����س���د  ح��ك��وم��ة  وف��ر���س��ت 
 45 الإ�سكان، مبا يف ذلك  قوانني 
ق��ان��ون��اً ج��دي��داً مت اإق�����راره خالل 
ف����رتة ال����ن����زاع، ل��ال���س��ت��ي��الء على 

ممتلكات املتمردين اأو املعار�سني.
قالت  لل�سحيفة،  ت�سريحات  ويف 
اإميا بيلز، املحللة امل�ستقلة، املهتمة 
ب�سوؤون الالجئني يف �سوريا: “على 
الرغم من وجود قدر حمدود من 
ترحيب  ح������ول  ال����ع����ام  اخل����ط����اب 
ديارهم،  اإىل  ب��ال��ع��ودة  ال�����س��وري��ني 
الواقع  يف  ي���ري���د  ل  الأ�����س����د  ف�����اإن 
ال�سوريني  ال�سكان  غالبية  ع���ودة 
النازحني داخل البالد وخارجها«.

وي��ظ��ه��ر ذل����ك ب���ع���دة ط�����رق، مثل 
اعتقال وم�سايقة اأعداد كبرية من 
العائدين، وكذلك با�ستخدام اإطار 
الإعمار ي�سمن عدم عودة  لإع��ادة 

النازحني اإىل ممتلكاتهم.
وتابعت “الدولة النازحة يف �سوريا 
منازلها  اإىل  ال����ع����ودة  يف  ت���رغ���ب 
وبلداتها ومدنها، واحلكومة تدرك 
اأنها بحرمانها من هذا احلق فاإنها 

تقلل من فر�سة العودة«.
بالفعل  ت���ع���اين  ����س���وري���ا  وك����ان����ت 
خطرية  ����س���ك���ن���ي���ة  م�������س���اك���ل  م�����ن 
اإىل جانب  ق��ب��ل احل���رب الأه��ل��ي��ة، 
القت�سادي  وال����رك����ود  اجل���ف���اف 

والقمع ال�سيا�سي.
هناك  اأن  �سك  ل  للتقرير،  ووف��ق��اً 
بعد  الإع��م��ار  لإع���ادة  ما�سة  حاجة 
الوح�سي.  ال�������س���راع  م���ن  ���س��ن��وات 
اأك���رث م��ن ثلث  فب�سكل ع���ام، ت��اأث��ر 
خمزون الإ�سكان يف البالد، ح�سب 

ك�����وجن  ه����������وجن  يف  ال�����ك�����ث�����ريي�����ن 
ال�سابقة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل�ستعمرة 
ال����ت����ي ع��������ادت حل���ك���م ال�������س���ني يف 
الذاتي  للحكم  ب�سمانات   1997
واحلفاظ على احلريات مبا ي�سمل 

نظاما ق�سائيا منف�سال.
على  التعديالت  معار�سو  وي��ق��ول 
نزاهة  يف  يثقون  ل  اإن��ه��م  القانون 
و�سفافية النظام الق�سائي ال�سيني 
الأمن  اأجهزة  تلفيق  ويقلقون من 

ال�سينية لالتهامات.
عن  اأجنبية  ح��ك��وم��ات  ع��ربت  كما 
اأي�سا  القانون  م�سروع  من  قلقها 
على  املحتمل  تاأثريه  من  وح��ذرت 
مايل  كمركز  ك��وجن  ه��وجن  �سمعة 
على  خ���ط���را  ي�����س��ك��ل  ق���د  اإذ  دويل 
الأجانب املطلوبني يف ال�سني اأثناء 

وجودهم فيها.
بالدفاع  معنية  ج��م��اع��ات  واأب����دت 
قلقها  الإن�������������س������ان  ح�����ق�����وق  ع������ن 
للتعذيب  ال����ل����ج����وء  م����ن  م��������رارا 
واحل�سول  ال��ق�����س��ري  والع���ت���ق���ال 
ال�سغط  الع����رتاف����ات حت���ت  ع��ل��ى 
حمامني  اإىل  الو�سول  وم�سكالت 
من  م�سوؤولون  وداف���ع  ال�سني.  يف 
ح��ك��وم��ة ه����وجن ك����وجن م�����رارا عن 
ت��ع��دي��ل ال���ق���ان���ون ح��ت��ى م���ع رفع 
ت�سليم  ميكن  التي  اجلرائم  �سقف 
املتهمني بها اإىل جرائم ت�ستوجب 
اأو  �سنوات  �سبع  بال�سجن  عقوبات 

اأكرث.

ت��ق��دي��رات ال��ب��ن��ك ال����دويل يف عام 
املجتمع  ج��م��اع��ات  ل��ك��ن   .2017
امل�������دين ت���خ�������س���ى خ���ط���ط الأ�����س����د 
ل���س��ت��خ��دام اإع����ادة الإع���م���ار لطرد 

خ�سومه وتفتيت معاقلهم.
ت�����اري�����خ كبري  ول�������دى احل����ك����وم����ة 
امل�����س��ل��ح طيلة  يف جم���ال الإ���س��ك��ان 
ال��ن��زاع، حيث وثقت منظمة  ف��رتة 
عمليات  “هيومن رايت�س ووت�س” 
عام  م��ن  ب����دءاً  للممتلكات  ال��ه��دم 
القتال،  ان�������دلع  وم�����ع   ،2012
ق���وان���ني ج���دي���دة تغطي  ����س���درت 

املمتلكات.
اإعطاء احلكومة  القوانني  و�سمت 
م�������س���ادرة  وا�����س����ع����ة يف  ����س���ل���ط���ات 
الأرا�������س������ي وامل���م���ت���ل���ك���ات واإع��������ادة 
تطوير جديد،  اأج��ل  توطينها من 
الأكرث  القانون  يكون  رمب��ا  ولكن 
 ”10 “القانون  هو  للجدل  اإث��ارة 

الذي ت�سبب يف غ�سب دويل.
ورف�ست الدول الغربية حتى الآن 
البناء،  لإع������ادة  ال��ت��م��وي��ل  ت��وف��ري 
لكن  وا���س��ح،  �سيا�سي  انتقال  دون 
بدًل  تتطلع  ال�����س��وري��ة  ال�سلطات 

من ذلك اإىل التمويل اخلا�س.
من جانها، دعت اجلمعية ال�سورية 
ل��ك��رام��ة امل��واط��ن��ني، وه��ي منظمة 
ممار�سة  اإىل  ال����ن����ازح����ني،  مت���ث���ل 
الدويل،  املجتمع  من  اأك��رب  �سغط 
حقوق  ع��ل��ى  “احلفاظ  اإن  ق��ائ��ل��ة 
العودة  يف  ال�سوريني  وح��ق  امللكية 
يجب  والكرمية  الآم��ن��ة  الطوعية 
اإىل  حتتاج  ملحة  م�ساألة  اعتباره 

عمل حازم«.

اأع���ل���ن���ت خاللها  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ة 
ال�سكنية،  امل�����ن�����ازل  ت��ف��ج��ري  ع����ن 
العمليات  جلميع  اأ���س��ب��اب��اً  اأع��ط��ت 
واأجهزة  اأنفاق  مقر  “تفجري  مثل 
للمنظمات  وذخ�����ائ�����ر  م���ت���ف���ج���رة 

الإرهابية«. 
وا���س��ت��ن��د ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��ح��ل��ي��ل اإىل 
ومقاطع  ال�سناعية  الأقمار  �سور 
م�سادر  م���ن  وال�������س���ور  ال��ف��ي��دي��و 
الإخبارية  امل��واق��ع  م��ث��ل  مفتوحة 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  وامل��ن�����س��ات 
احلكومة  ح�������س���اب  اإىل  اإ�����س����اف����ة 

ال�سورية على تويرت.

اأن ه��ذه الأن����واع م��ن الهدم  واأك���د 
يومي،  “�سبه  ���س��ك��ل  ع��ل��ى  حت���دث 
م���ع ت��ن��وع الأ����س���ب���اب، مب���ا يف ذلك 
الأ������س�����رار ال���ه���ائ���ل���ة ال���ت���ي حلقت 
ب�سبب  نف�سها  احلكومة  مبمتلكات 

ق�سفها الع�سوائي«.
وتقول ال�سحيفة، اإن خ�سارة املنازل 
واملمتلكات تهدد ماليني الالجئني 
الذين يعي�سون يف طي الن�سيان يف 
الذين  اأول��ئ��ك  امل��ن��ف��ى، مب��ن فيهم 
اإىل ديارهم  العودة  قد يفكرون يف 
م��ع ان��ت��ه��اء احل���رب الأه��ل��ي��ة التي 

ا�ستمرت اأكرث من ثماين �سنوات.

 12 اأكرث من  اأن  التقرير  واأو�سح 
ديارهم،  م��ن  ف���روا  ���س��وري  مليون 
و5.6 مليون غادروا البالد، و6.6 
داخلياً،  ن���زح���وا  اآخ����ري����ن  م��ل��ي��ون 
من  لأن��ه��م  غ���ادروا  منهم  والكثري 
متعاطفني  اأو  امل��ع��ار���س��ة  م��وؤي��دي 

معها.
ال����الج����ئ����ني على  الأ������س�����د  وح������ث 
العودة، ووعد باأن يتم “م�ساحمة” 
الذين تعاطفوا مع املعار�سة، لكن 
اأو  اعتقالهم  ع��ادوا مت  املئات ممن 
تعذيبهم اأو جتنيدهم على الرغم 

من الوعود الباطلة.

الطرق التي متر بها امل�سرية وقدر 
�سهود من رويرتز يف مواقع رئي�سة 

اأن احل�سود تبلغ مئات الآلف.
ومن املتوقع اأن تبداأ املناق�سات يوم 
ت��ع��دي��الت جذرية  الأرب����ع����اء ع��ل��ى 
م�����ن احل����ك����وم����ة على  م���ق���رتح���ة 
الهاربني  بت�سليم  املعني  ال��ق��ان��ون 
وامل�ستبه بهم. ومن املحتمل مترير 
امل�سروع املقرتح ليتحول اإىل قانون 

ب��ن��ه��اي��ة ي��ون��ي��و- ح���زي���ران. وهتف 
مناه�سة  ب�������س���ع���ارات  امل��ح��ت��ج��ون 
مل�����س��روع ال���ق���ان���ون م���ن ب��ي��ن��ه��ا “ل 
للقانون  ل  ل��ل�����س��ني..  ل��ل��ت�����س��ل��ي��م 
حمتجون  طالب  بينما  ال�سرير” 
اآخرون بتنحي الرئي�سة التنفيذية 
تعديالت  لم  واأدخ��ل��ت  ك���اري لم. 
على م�سروع القانون املقرتح لكنها 
رف�ست �سحبه وقالت اإنه �سروري 

قائمة  ق��ان��ون��ي��ة  “ثغرات”  ل�����س��د 
منذ فرتة طويلة.

مدينة   25 ت�سهد  اأن  املقرر  وم��ن 
احتجاجات  ال��ع��امل  ح���ول  اأخ����رى 
ملطالب  دع�����م�����ا  الأح�����������د  ال������ي������وم 
ك�����وجن مبا  امل���ح���ت���ج���ني يف ه�����وجن 
ونيويورك  و�سيدين  لندن  ي�سمل 

و�سيكاجو.
لل�سني  ال��ت�����س��ل��ي��م  م���ب���داأ  واأق����ل����ق 

النتخابية نزيهة و�ساحلة ما مل يفز AKP. وكما جرى قبل ثالثة اأ�سهر، 
وعن   ،)CHP(اجلمهوري ال�سعب  ح��زب  عن  املر�سحني  ذات  يتناف�س  �سوف 

على رئا�سة لبلدية، يف ما يتوقع اأن يكون �سباق اآخر مثري للجدل.  AKP
ويقول جيدي اإن قرار YSK ال�سادر يف 6 مايو” اأيار” طرح ت�ساوؤلت حول 
ا�ستقاللية املجل�س عن اأردوغان واحلزب احلاكم. فقد جرى الت�سويت يوم 31 
الناخبني و�سعها �سمن  اق��رتاع توجب على  اأرب��ع بطاقات  على  مار�س”اآذار” 
قرر  وق��د  واح��د.  حكومي  م�سوؤول  انتخاب  انتخابية  ورق��ة  كل  ومثلت  مغلف. 
ناخب  10 مليون  قرابة  و�سعها  بطاقات  اأرب��ع  كل  من بني  اأن ثالثاً   YSK
الذي  البلدية،  رئي�س  اختيار  بطاقة  با�ستثناء  �ساحلة  كانت  مظاريف،  داخ��ل 
�سيجرى اإعادة انتخابه. واأ�سيع يف تركيا اأنه رغم توقع اأردوغان هزمية حزبه 
اأن  اإل  م�س�س،  على  النتيجة  لقبول  م�ستعداً  وكان  ا�سطنبول،  بلدية  برئا�سة 
اأردوغان  دفعوا  مقربني منه،  واأ�سخا�ساً  البريق،  املالية، بريات  ووزي��ر  �سهره 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�سوت املجل�س الأعلى لالنتخابات يف تركيا)YSK( يف مايو “اأيار” باأغلبية 
يف  اأج��ري��ت  التي  ا�سطنبول  بلدية  رئا�سة  انتخابات  نتائج  اإب��ط��ال  على  �سيقة 
الناخبون يف  واإج��راء انتخابات جديدة. ولذا �سوف يتوجه  31 مار�س”اآذار” 
23 يونيو”حزيرانط اجلاري من جديد اإىل �سناديق  اأكرب مدينة تركية، يف 

القرتاع لختيار رئي�س جديد للبلدية . 
وي�سري �سنان جيدي، م�ساهم يف حترير موقع “�سرتاتفور” الأمريكي، اإىل اأنه 
حتت �سغط قوي من الدائرة ال�سيقة للرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، 
الت�سويت،  اإع��ادة  اأجل تربير  لها من  اأ�سا�س  YSK لوقوع خمالفات ل  اأ�سار 
وبالتايل ت�سجيل نقطة حذر منها، منذ وقت طويل، عدد من املراقبني يف تركيا، 
وهي اأنه بنظر حزب العدالة والتنمية احلاكم) AKP( ل تكون بع�س النتائج 

بالن�سبة  ا�سطنبول متثل خدعة  اأن خ�سارة  راأوا  لأنهم  النتخاب،  اإع��ادة  لدعم 
للحزب احلاكم. وعالوة على خ�سارة العا�سمة، اأنقره، خالل النتخابات املحلية 
حوايل  توفر  حمافظات  على  ال�سيطرة   AKP فقد  “اآذار”،  مار�س   31 يف 

%80 من اإجمايل الناجت املحلي. 
اأنه عرب ممار�سة �سغوط لإع��ادة النتخابات يف ا�سطنبول،  ويرى كاتب املقال 
اأردوغ��ان اإىل ا�ستعداده ل�ستخدام جميع الو�سائل املتاحة ملحاولة  يوؤ�سر نظام 
الإبقاء على �سلطته وتعزيزها. ولكن قد يوؤول هذا امل�سعى لتقوي�س ال�سورة 
وكذلك  ال�سعب،  اإرادة  بو�سفهما حماة   AKP وح��زب  اأردوغ��ان  و�سعها  التي 
يف  بال�سلطة  للتم�سك  ال�سعي  يكون  ل  اأن  وي��رج��ح  �سرعيتهم.  على  الق�ساء 
ا�سطنبول ومناطق اأخرى باأي ثمن، اأمراً قاباًل لال�ستمرار على املدى الطويل 

.AKP بالن�سبة لأردوغان وحزب
23 يونيو  لكاتب املقال، ل ميكن معرفة ما �سي�سفر عنه الت�سويت يف  ووفقاً 

يف  اجلمهوري  ال�سعب  ح��زب  با�سم  ف��از  اأوغ��ل��و  اإم���ام  اأك���رم  ولكن  “حزيران”. 
الأ�سد  اأخالقي بح�سة  وهو يحظى من منطلق  31 مار�س”اآذار”،  انتخابات 
من التعاطف ال�سعبي- لي�س بني �سكان ا�سطنبول وح�سب، بل يف كامل اأرجاء 

تركيا. 
بزخم  اأوغ��ل��و  اإم���ام  يتمتع  �سئيل،  بهام�س  ف��وزه  رغ��م  اأن��ه  اإىل  الكاتب  وي�سري 
اعتمد  بزخم  �سبيه  “حزيران”،  يونيو   23 لنتخابات  يتوجه  وهو  انتخابي، 
1994، وواجه  اأردوغ��ان عندما انتخب رئي�ساً لبلدية ا�سطنبول يف عام  عليه 

حماولت املوؤ�س�سة العلمانية ملنعه. 
وح�سب الكاتب، فاز اإمام اأوغلو مرة، ولديه اليوم ميزة اإ�سافية بكونه حرم من 
 ،AKP الفوز لأ�سباب م�سبوهة. ويف الوقت ذاته، اأدار بن علي يلدرمي، مر�سح
تقنع  باحلياة  ناب�سة  ر�سالة  لتقدمي  مربكاً  جديد  م��ن  وي��ب��دو  باهتة،  حملة 

الناخبني باختياره. 

ما خيارات اأردوغان بعد اإعادة انتخابات ا�سطنبول؟

تون�ص: »اتفاق التحالف الوطني« بني النداء وامل�سروع
••الفجر - تون�س

يف خطوة قد تكون متهيدية لعودة “النداء التاريخي”، 
توقيع وثيقة  بيان عن  تون�س يف  اأعلنت حركة م�سروع 
م��ن قبل  تون�س،  ن��داء  م��ع حركة  ات��ف��اق حتالف وطني 
اللومي  ���س��ل��م��ى  احلمامات”  “جناح  احل����زب  رئ��ي�����س��ة 

الرقيق وحم�سن مرزوق.
   وين�س التفاق على النطالق يف م�سار توحيدي يجمع 
كل من حركة نداء تون�س وحركة م�سروع تون�س وينفتح 
الو�سطية  العائلة  م��ن  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  جميع  على 

الدميقراطية وال�سخ�سيات الوطنية. 
 =   وتعقد احلركتان ندوة �سحفية يوم الثالثاء القادم 
التوحيدي  امل�سار  ب��داي��ة  ح��ول  تفا�سيل  اأك��رث  لتقدمي 
يوؤكد �سرورة عر�سه على هياكل  الذي  ون�س التفاق، 

احلركتني للم�سادقة.

•• ليربفيل-اأ ف ب:

علي  الغابوين  الرئي�س  ظهر  ال�سمت  م��ن  اأ�سهر  �ستة  بعد 
بونغو اأوندميبا الذي يتعافى من جلطة دماغية �سّيداً للعبة 
ال�سيا�سية م�ساء ال�سبت باإعالنه عن تعديل حكومي و�سيك 

بهدف مكافحة ف�ساد “الطبقة ال�سيا�سية«.
ويف خطاب م�سّجل مّدته ثماين دقائق بّثته القناة الوطنية، 
قال بونغو اإّنه طلب اإىل رئي�س وزرائه ت�سكيل حكومة جديدة 

تكون “اأ�سغر حجماً، وت�سّم ن�ساء ورجاًل 
للم�سلحة  الأولوية  اإعطاء  على  قادرين 
باملثالية  التحّلي  على  وق��ادري��ن  العامة 

وال�ستقامة والأخالق«.
وج����اء الإع������الن ب��ي��ن��م��ا ت�����س��ّب��ب��ت اأخ����رياً 
ال�سرعية  غري  الثمينة  الأخ�ساب  جت��ارة 

بف�سيحة �سيا�سية.
واأ�ساف بونغو “ينبغي اأن نطّهر طبقتنا 
ال�سيا�سية التي يجب اأن يرتّدد فيها بقوة 

�سدى كلمة “الأخالق«.
وت���اب���ع ب��ون��غ��و ال�����ذي ي����راأ�����س م��ن��ذ عام 
بالنفط  ال���غ���ن���ي  ال���ب���ل���د  ه�����ذا   2009
الذين  “اأولئك  ال��و���س��ط��ى  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 
اأحّذرهم:  امل�سار،  ه��ذا  وج��ه  يف  �سيقفون 

�سيتم اإق�ساوؤهم«.
اأول خطاب يلقيه الرئي�س الغابوين من داخل البالد  وهذا 
�سهر  يف  دماغية  بجلطة  اأ�سيب  ح��ني   2018 نهاية  منذ 

ت�سرين الأول-اكتوبر.
وتطرق بونغو اإىل �سحته قائاًل “كما تعلمون، مررت لتوي 
“التغلب على هكذا  اأّن  واأ�ساف  بفرتة �سعبة من حياتي”. 
وعلى  تطللعاتكم  موا�سلة  على  عزميتكم  يقوي  اختبارات 

تنفيذ كل �سيء لتحقيقها«.
كحلية  ب��دل��ة  م��رت��دي��اً  الرئا�سي  مكتبه  م��ن  بونغو  وحت���دث 

ال�سيا�سي لنداء طوبال كان  اأّن املكتب     جدير بالذكر 
�سلمى  تكليف  عن  املنق�سي  مايو   28 بتاريخ  اأعلن  قد 
اللومي برئا�سة احلزب واأن التكليف جاء بعد الت�سويت 
تدعيم  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  التعيني  اأن  معتربا  ب��الإج��م��اع، 
ا�ستكمال عملية  اإط���ار  م��وؤمت��ر احل��رك��ة ويف  خم��رج��ات 

توزيع امل�سوؤوليات �سلب املكتب ال�سيا�سي.
“اخلطوات اجلدية التي و�سلت اليها     وثّمن احلزب 
التقدم  بعد  التاريخي  ال��ن��داء  بناء  م�سروع  يف  احلركة 
تون�س  الت��ف��اق احلا�سل مع حركة م�سروع  اجل��دي يف 
امل�سرتك يف  التوجه  اجل  التوحيدي من  امل�سار  وجن��اح 

املحطات النتخابية القادمة«.
ا�ستقالتها  14 مايو   ي��وم  اللومي قد قّدمت     وكانت 
من خّطة وزيرة مديرة الديوان الرئا�سي اإىل الرئي�س 
�سادر  بالغ  ح�سب  قبلها،  ال��ذي  ال�سب�سي  قائد  الباجي 

يومها عن الرئا�سة.

ورب���ط���ة ع��ن��ق زرق������اء، وك���ان���ت ح��رك��ة ي��دي��ه ت��ت��ف��اع��الن مع 
اخلطاب.

وبعد خم�سة اأ�سهر من النقاهة يف اخلارج اإثر اأزمته ال�سحية، 
“ب�سكل  ليربفيل  اإىل  اآذار-م���ار����س   23 يف  بونغو  علي  ع��اد 

وكان حديثه مقت�سباً لدى و�سوله. نهائي”، 
املعار�سة  ملطالبة  ح���ّداً  ال��ع��ودة  ه��ذه  ت�سع  اأن  املتوقع  وم��ن 

باإعالن فراغ يف ال�سلطة.
غري اأّن اخلطاب الذي األقاه ال�سبت مل يقنع اأحد معار�سيه.

وق��ال اأح��د ممثلي املجتمع امل��دين مارك 
اونا لفران�س بر�س “ا�ستخدموا املق�سات 
ك��ث��رياً لإمت���ام م��ون��ت��اج ه��ذا الفيديو”. 
الغابونيني بقدرته  “لإقناع  اأّنه  واعترب 
ك��ان يجب  ال��ب��الد،  ق��ي��ادة  على موا�سلة 

تنظيم موؤمتر مع ال�سحافيني«.
العا�سرة  ال����ذك����رى  يف  اخل���ط���اب  ج����اء 
الذي  بونغو،  عمر  بونغو،  وال��د  لرحيل 
عام  الإ�سبانية  بر�سلونة  تويف يف مدينة 
 41 ط��وال  البالد  بعدما حكم   2009

عاماً.
واأقيم قدا�س ال�سبت يف الق�سر الرئا�سي 
الذي يقع على البحر يف ليربفيل اإحياء 

لذكرى بونغو “الأب«.
القدا�س،  ه����ذا  يف  ب��ون��غ��و  ع��ل��ي  و����س���ارك 
�سيا�سية  و�سخ�سيات  الأفارقة  نظرائه  من  العديد  بح�سور 
بيده،  �سيلفيا، مم�سكًة  اإىل جانبه زوجته  غابونية. وجل�ست 
بح�سب ما اأظهرت مقاطع ن�سرها التلفزيون الوطني الذي 

نقل القدا�س مبا�سرًة.
وكّرم علي بونغو الرئي�س ال�سابق يف خطابه ال�سبت، وا�سفاً 

اإياه ب”الأب املوؤ�ّس�س” وم�سيداً ب”واقعيته واإ�سراره«.
الرئي�س كاًل من  اأ�سبوعني من عزل  كما جاء اخلطاب بعد 
غري  ال��ت��ج��ارة  يف  بامل�ساركة  املّتهمني  ال��غ��اب��ات  ووزي���ر  نائبه 

روؤية من�سجمة بني فرن�سا 
واملغرب جتاه ليبيا

•• الرباط-وكاالت:

جان  الفرن�سي  نظريه  مع  بوريطة   نا�سر  املغربي  اخلارجية  وزي��ر  بحث 
اإيف لودريان الأو�ساع يف ليبيا وافريقيا جنوب ال�سحراء ومنطقة البحر 
املتو�سط. وقال بوريطة يف موؤمتر �سحفي م�سرتك مع لودريان الذي يزور 
اإزاء هذه الأو�ساع  “يوجد ان�سجام يف الروؤية والتقاء يف الأهداف  الرباط 

بني البلدين«.
قمة  بعقد  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  ملبادرة  املغرب  دعم  واأك��د 
التعاون  لتعزيز  فرن�سا  يف  اجل��اري  ال�سهر  اأواخ��ر  املقررة  املتو�سط  �سفتي 
القت�سادي والتنموي بني دول البحر املتو�سط وتعزيز الأمن وال�ستقرار 
يف تلك املنطقة. ومن جانبه اأكد لودريان عزم فرن�سا واملغرب على العمل 
معاً لإحالل الأمن وال�ستقرار يف ليبيا واأفريقا جنوب ال�سحراء والبحر 
للنهو�س  مهمة  فر�سة  تعد  املتو�سط  �سفتي  قمة  اأن  اإىل  لفتاً  املتو�سط 

بالأو�ساع القت�سادية والتنموية يف تلك املنطقة.

هل هي بداية عودة
 النداء التاريخي؟

خ�س�رة املن�زل واملمتلك�ت تهدد مليني ال�سوريني يف املنفى

»التفجري بدعوى التطهري«.. �سيا�سة االأ�سد ملنع عودة الالجئني

م�سرية بهوجن كوجن احتجاجا على ت�سليم متهمني لل�سني  رئي�ص الغابون يفر�ص نف�سه �سّيدًا للعبة ال�سيا�سية  
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فاإن  وبالتايل  املر�سحني  من  غريه 
فر�سه يف الفوز كبرية خا�سة واأنه 
م��ر���س��ح احل�����زب احل���اك���م وه����و ما 
مينحه ميزة اأخرى نظرا لالحرتام 
الكازخ�ستانيون  يكنه  الذي  الكبري 

حلزب )نور الوطن(
الزعيم  م�ساركة  ع��دم  اأن  واأ�سافت 
اأجواء  نور �سلطان نزارباييف خلق 
النتخابات  ك���اف���ة  ع����ن  خم��ت��ل��ف��ة 
ال�����س��اب��ق��ة وج��ع��ل اجل��م��ي��ع يخ�سى 
ع��ل��ى م��ا حت��ق��ق م��ن اإجن�����ازات منذ 
ال���س��ت��ق��الل وف��ر���س واق����ع جديد 
ي�ستدعى التالحم ال�سعبي والعمل 
ب����روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د خ��ل��ف من 

يختاره ال�سعب رئي�سا. 

جولب�ر�سن حممد ك�يل:
 ثقتن� يف نزارب�ييف

 ترجح كفة توك�ييف 
ك���ايل طالبة  ج��ول��ب��ار���س��ن حم��م��د 
الفرابي  بجامعة  الثالثة  ال�سنة  يف 
وت���در����س  “اأملاتي”  يف  ال���دول���ي���ة 
اأن  اأك��������دت  ال����دول����ي����ة  ال����ع����الق����ات 
احلالية  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
�ستفرز  فهي  كبرية  اأهمية  تكت�سب 
لنا قيادة جديدة و�ستمنحنا فر�سة 
ج���دي���دة ل�����س��ن��اع��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل لأن 
اإىل  يتغري  ق��د  ال�سيا�سي  نظامنا 
ال�سباب  لفائدة  والأ���س��ل��ح  الأق���وى 
الذي  الرئي�س  نختار  �سوف  ونحن 
ويبذل  طموحاتنا  ويتبع  يدعمنا 

كل جهده من اأجل رفعة الوطن. 
اأ�سعر  ج���ول���ب���ار����س���ن:  واأ�����س����اف����ت 
ب��ال��ف��خ��ر لن��ت��م��ائ��ي ل��ه��ذا ال��ب��ل��د .. 
نحن نعي�س يف دولة دميوقراطية ، 
الدوليني  املراقبني  عدد  اإىل  اأنظر 
املنت�سرة  العاملية  الإع��الم  وو�سائل 
اأجد  يف جميع م��راك��ز الق���رتاع ل 
العملية  �سري  على  مالحظة  لديه 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ويف ال���وق���ت ذات�����ه ل 
الرئي�س  ي��ت��وق��ع  اأن  لأح����د  مي��ك��ن 
اإذا  بالرتياح  �ساأ�سعر  لكننى  القادم 
باع طويل  فله  توكاييف  قا�سم  فاز 
�سخ�س  وه���و  ال�سيا�سي  ال��ع��م��ل  يف 
معروف جدا داخليا ودوليا كما اأنه 
�سيتبع نف�س النظام ال�سيا�سي الذي 
اأر���س��ى دع��ائ��م��ه ن��زارب��اي��ي��ف .. هذا 
مكانة  لبالده  حجز  ال��ذي  الزعيم 
العاملية،  اخل��ري��ط��ة  ع��ل��ى  م��ت��م��ي��زة 
اأ�سجل اح��رتام��ي له  اأن  واأري���د هنا 
فقد  حوله  الآراء  اختلفت  ومهما 
اأ���س��ب��ح��ت ك��ازاخ�����س��ت��ان دول���ة قوية 
رائع  �سخ�س  ب��ح��ق  اإن���ه  ع��ه��ده،  يف 
م���ت���وا����س���ع وق���ل���ب���ه ن��ظ��ي��ف وق����وي 
ودب��ل��وم��ا���س��ي م��ن ط���راز رف��ي��ع، اإنه 
ور�سيده  فيه  وثقتنا  الأم���ة  زعيم 
اختاره  م��ن  ن��خ��ت��ار  يجعلنا  ل��دي��ن��ا 

وندعمه.

جميلة ب�جل�ب�ييف�: نثق يف 
توك�ييف ون�سعر ب�لتف�وؤل معه

م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك�����دت ال�����س��ح��ف��ي��ة يف 
وك��ال��ة الأن���ب���اء ال��ك��ازاخ��ي��ة جميلة 
الرئي�س  ت��خ��ل��ي  اأن  ب��اجل��اب��اي��ي��ف��ا 
مفاجاأة  �سكل  ن��زارب��اي��ي��ف  ال�سابق 
�سعرت  )ل���ق���د  ق���ائ���ل���ة:  ل��ل��ج��م��ي��ع 
اأن��ن��ي ف��ق��دت �سيئاً م��ا( وم��ن��ذ ذلك 
الغري  الن���ت���خ���اب���ات  ويف  ال����وق����ت 
االبالد  ت�سهدها  ال��ت��ي  التقليدية 
مر�سحني   7 تناف�س  ف��اإن  ح��ال��ي��ا.. 
كما  للجميع  م��ث��ري  اأم���ر  للرئا�سة 
ام��راأة تخو�س  اأن هناك لأول مرة 
م��ع��رتك الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة ، 
واأنا كامراأة �سعيدة اأن اأرى اإمكانية 
�سدة  اإىل  الن�سائي  العن�سر  و�سول 
ال�سيدة  مع  اأتعاطف  لذلك  احلكم 
يف  واأوؤي��ده��ا  كثريا  اي�سبايفا  دان��ي��ا 
اأي�سا  اأمنحها �سوتي  م�سعاها وقد 
توكاييف  قا�سم  ف��وز  اأت��وق��ع  لكني 
و�سمعته  ال�سيا�سية  خلربته  نظرا 
وعالقاته  ال�����داخ�����ل  يف  اجل����ي����دة 
ل��ذل��ك فاإنني  ال��وا���س��ع��ة يف اخل���ارج 
اأي�����س��ا ..  واع��ت��ربت جميلة  اأوؤي����ده 
لديه  ال�سبعة  املر�سحني  بع�س  اأن 
لديه  لي�س  وبع�سهم  للفوز  فر�س 

اأي حظوظ. 
در�ست  ال���ت���ي  واأ����س���اف���ت ج��م��ي��ل��ة    
يف  واملاج�ستري  اأملاتي  يف  ال�سحافة 
اأن قا�سم  ال�سحافة الدولية بلندن 
النتخابات  ع�سية  اأك���د  ت��وك��اي��ي��ف 
اإ������س�����راره ع���ل���ى ال���ع���م���ل م����ن اأج����ل 
اأمامهم  وا�سعة  اآفاق  وفتح  ال�سباب 
املنا�سب،  اأرف������ع  وت��ق��ل��د  ل��ل��ت��ط��ور 
وتعهد بتعزيز عالقات كازاخ�ستان 
م��ع جميع ال����دول، ون��ح��ن ن��ث��ق به 
ف��ي��م��ا يخ�س  ب���ال���ت���ف���اوؤل  ون�����س��ع��ر 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  امل�ستقبل 

للدولة. 

الزعيم  ت�سويت  )الفجر(  و�سهدت 
جمل�س  رئي�سة  ابنته  و  نزارباييف 
وتابعت  نزارباييفا  داريغا  ال�سيوخ 
امل���وؤق���ت قا�سم  ال��رئ��ي�����س  ت�����س��وي��ت 

جومارت توكاييف. 
لالنتخابات  ل���ل���م���ت���اب���ع  ومي����ك����ن 
ب��و���س��وح قدراً  ي��رى  اأن  ال��ك��ازاخ��ي��ة 
عيون  يف  ال�����ت�����ف�����اوؤل  م�����ن  ك�����ب�����رياً 
ال���ن���اخ���ب���ني وب�����س��ف��ة خ���ا����س���ة بني 
ال��ذي��ن ينظرون  ال�����س��ب��اب  اأو����س���اط 
باإيجابية كبرية للم�ستقبل وباإميان 
�سنعه،  يف  امل�ساركة  ب�سرورة  اأك��رب 
القادم  ي��ع��ون ج��ي��دا دوره�����م  ف��ه��م 
والذي بداأ ير�سمه لهم نور �سلطان 
نزارباييف منذ عدة �سنوات بوعود 
الطريق  وم���ه���د  م��ع��ظ��م��ه��ا  ح���ق���ق 
القيادية  املنا�سب  لتويل  اأمامهم 
الوطن  م�سلحة  وا�سعا  الدولة  يف 

فوق كل اعتبار. 
ال�سبعة  املر�سحني  ب��رام��ج  وت��وؤك��د 
ال����ع����زم ع���ل���ى م���وا����س���ل���ة ن���ه���ج دعم 
املوؤ�س�سي  البناء  وتطوير  ال�سباب 
وال�سيا�سي  القت�سادي  والإ���س��الح 
لرت�سيخ  اأ�سا�سية  ركيزة  يعد  الذي 
احلكم و�سمانة لفاعليته وكفاءته، 
الناخبني  اأ���س��وات  �سوى  يتبق  ومل 
الرئا�سة  ���س��ب��اق  ���س��ت��ح�����س��م  ال���ت���ي 
فيه  ثقته  ال�سعب  ي�سع  م��ن  ب��ف��وز 

ل�ستكمال امل�سرية .
العملية  ���س��ري  ت��اب��ع��ت  )ال���ف���ج���ر( 
الن����ت����خ����اب����ي����ة م����ن����ذ ب����داي����ت����ه����ا يف 
اأع��داد هائلة  الباكر �سمن  ال�سباح 
و�سائل  ومم��ث��ل��ي  ال�سحفيني  م��ن 
اأج��واء مثالية  الدولية يف  الإع��الم 
اأمامهم  ال��ف��ر���س��ة  اأت��ي��ح��ت  ح��ي��ث 
ك��ام��ل��ة يف كافة  ب��ح��ري��ة  ل��ل��ت��ح��رك 
مهمتهم  وت�سهيل  الق��رتاع  مراكز 
النتخابات  نزاهة  من  التحقق  يف 
و�سفافيتها اإميانا من الدولة بدور 
للمراقبة  و���س��ي��ل��ة  ك��اأه��م  الإع�����الم 
احلقيقية ونقل الأجواء النتخابية 
وما يدور ب�ساأنها اإىل اجلماهري يف 

بقية دول العامل.
والالفت للنظر اأن هذه النتخابات 
املظاهر  م��ن  اأي  فيها  ت��الح��ظ  ل 
باملعارك  اأخ��رى  بلدان  يف  املعروفة 
والت�سويه  وال��ت��ط��اول  النتخابية 
ففي  امل�����ت�����ب�����ادل�����ة  والت�������ه�������ام�������ات 
بني  �سباق  باأنه  ت�سعر  كازاخ�ستان 
الوطن  ح��ب  يجمعهم  م��ر���س��ح��ني 

والفوز بخدمة املواطن.
ال���رغ���م م���ن حت��ق��ي��ق مبداأ  وع���ل���ى 
تكافوؤ الفر�س بني كافة املر�سحني 
اإل اأن هناك موؤ�سرات عديدة ت�سري 
قا�سم  امل��وؤق��ت  ال��رئ��ي�����س  اإىل مت��ت��ع 
اأوفر  بحظوظ  توكاييف  ج��وم��ارت 
احلاكم  احل������زب  ل��رت���س��ي��ح  ن���ظ���را 
التاريخي  ال���زع���ي���م  وت����اأي����ي����د  ل����ه 
الكثريين  يجعل  ما  له  نزارباييف 
م�����ن اأب�����ن�����اء ال�������س���ع���ب ال����ك����ازاخ����ي 
احلزب  يف  ثقة  �سوتهم  مينحونه 
احل��اك��م ورئ��ي�����س��ه، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
يرون  ال��ن��اخ��ب��ني  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن 
م�سرية  مل��وا���س��ل��ة  ال�����س��ام��ن  ف��ي��ه 
الإجن��ازات التي حتققت يف �سنوات 
ال�ستقالل وحفظ ال�ستقرار الذي 
ت��ن��ع��م ب���ه ال���ب���الد.. ول ي��ع��ن��ي هذا 
املقرتعني  فمعظم   ، ف��وزه  حتمية 
لكن  اختياراتهم  عن  يف�سحون  ل 
ي��ب��ق��ى اأح����د امل���وؤ����س���رات ع��ل��ى تقدم 
امل�سغرة  ال�ستطالعات  يف  الرجل 
التي اأجريناها للوقوف على رغبات 

الناخبني وتطلعاتهم.

ال�سب�ب هم �سن�ع امل�ستقبل
ال�سباب  من  عددا  التقت  )الفجر( 
اآرائهم  ل�ستطالع  الكازاخ�ستاين 
ال��رئ��ا���س��ي��ة ومدى  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
البالد  م�����س��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  ت���اأث���ريه���ا 
الركيزة  باعتبارهم  وم�ستقبلهم 
الوطن  بواقع  للنهو�س  الأ�سا�سية 
ي�ستحقها  التي  املكانة  يف  وو�سعه 

على ال�ساحة العاملية.

ك�ميل �س�يكنوف�: تقدم 
الوطن هو االأ�س��س

يعي  ال���ك���ازاخ�������س���ت���اين  ال�������س���ب���اب 
ي�ستدعيه  وح��ي��ن��م��ا  م�����س��وؤول��ي��ات��ه 
انتظار  دون  ب��ق��وة  ي��ق��ب��ل  ال���وط���ن 
النداء .. بهذه الكلمات بداأت كاميال 
الإقبال  ع���ن  ح��دي��ث��ه��ا  ���س��اي��ك��ن��وف��ا 
النتخابات  ت�سهده  ال���ذي  الكبري 
اأن  اىل  م�سرية   ، املبكرة  الرئا�سية 
لي�س  الن���ت���خ���اب���ات  يف  ال��ت�����س��وي��ت 
ف��ق��ط ه��و ح��ق ب��ل ه��و واج����ب على 
ي�سارك ب�سوته ليكون  اأن  �ساب  كل 
جزءا من امل�ستقبل فنتيجة اختيار 
امل��ق��ب��ل خ��ا���س��ة يف هذه  ال��رئ��ي�����س 

وحمبة لل�سالم.

نب�زينتوف� جولن��س: 
ا�سطحبت ابنتي لت�س�رك يف 

العر�س الدميوقراطي
م��ن داخ���ل م��رك��ز الق����رتاع وعقب 
ت�سويتها مبا�سرة اأكدت نبازينتوفا 
اأن�����ه�����ا ح���ر����س���ت على  ج���ول���ن���ا����س 
ا���س��ط��ح��اب ط��ف��ل��ت��ه��ا )ن���ارج���ي���زا( 
للم�ساركة يف العر�س الدميقراطي 
امل�ساركة  قيمة  ذه��ن��ه��ا  يف  ل��رت���س��خ 
م�سرية  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
اإىل اأن النتخابات هي خطوة على 
الوطن  م�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  ط��ري��ق 
منا  فكل  واأبناوؤنا  نحن  وم�ستقبلنا 
اأف�سل  يتعلموا  اأن  لأطفاله  يريد 
معي�سي  مب�ستوى  وينعموا  تعليم 
رعاية �سحية لئقة،  ويلقون  جيد 
وب��ال��ت��اأك��ي��د ه����ذا ك��ل��ه ل���ن يتحقق 
�سعبية  واإرادة  وط��ن��ي��ة  ب�����اإدارة  اإل 
ول��ذل��ك ف���اإن اخ��ت��ي��ار ق��ائ��د البالد 
الختيار  جميعا  منا  حتتاج  عملية 
ال�سناديق  اإغ���الق  وف��ور  ال�سائب، 
واإمتام الفرز وظهور النتائج علينا 
الرئي�س  ون���دع���م  ب��ج��د  ن��ع��م��ل  اأن 
اأو مل  ان��ت��خ��ب��ن��اه  ����س���واء  اجل���دي���د 
العملية  يف  انخرطنا  طاملا  ننتخبه 
الن�سياع  فعلينا  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

لنتائجها. 

�س�بين� ب�كييف� ت�سعر 
ب�لزهو مل�س�ركته� 

 االأوىل يف االنتخ�ب�ت
ال�سنة  يف  ط��ال��ب��ة  باكييفا  �سابينا 
الوطنية  الفرابي  بجامعة  الثالثة 
يف  ح��ال��ي��ا  وت����ت����درب  “اأملاتي”  يف 
العا�سمة نور �سلطان وهي ت�سارك 
للمرة الأوىل يف النتخابات وتوؤكد 
فقد  ب���ال���زه���و  ����س���ع���ورا  ل���دي���ه���ا  اأن 
اأ�سبح لها دور يف �سناعة م�ستقبل 
بالدها  وتتوقع �سابينا فوز املر�سح 
مبن�سب  توكاييف  جومارت  قا�سم 
ال��رئ��ا���س��ة ف��ه��و م��ن وج��ه��ة نظرها 
يتمتع باخلربة ال�سيا�سية والكفاءة 
اأك��رث من  اأن��ه معروف لل�سعب  كما 

املرحلة احلرجة �سيتحملها الوطن 
وكل اأبنائه لذلك فاإن على الناخب 
كافة  ب����رام����ج  ج����ي����دا  ي����در�����س  اأن 
املنا�سب  الرجل  واختيار  املر�سحني 
التي حتققت  الإجن��ازات  ل�ستمرار 

يف ال�سنوات املا�سية.

ن�و�سيف ت�مب�ي: نزارب�ييف 
مهد الطريق للجيل 

الذي �سيخلفه 
من جانبه اأكد ناو�سيف تامباي اأن 
حاليا  كازاخ�ستان  ب��ه  تنعم  م��ا  ك��ل 
املجالت  ج��م��ي��ع  ا���س��ت��ق��رار يف  م���ن 
يعود اىل القيادة احلكيمة للرئي�س 
نزارباييف  ���س��ل��ط��ان  ن���ور  ال�����س��اب��ق 
عقود  ثالثة  خ��الل  ا�ستطاع  ال��ذي 
واح����دة  اإىل  ك��ازاخ�����س��ت��ان  حت���وي���ل 
ول��ذل��ك فقد  املتقدمة  ال���دول  م��ن 
���س��دم��ن��ا ح���ني اأع���ل���ن ت��خ��ل��ي��ه عن 
ونكن  نحبه  �سنظل  لكننا  احل��ك��م 
له الح��رتام فنادرا ما جتد رئي�سا 
م��ث��ل��ه ي���رتك احل��ك��م ط��واع��ي��ة من 
اأج��ل �سخ دم��اء جديدة يف �سرايني 
الطريق  مهد  فنزارباييف  الوطن 
للجيل الذي �سيخلفه وهو اأيد اأحد 
املر�سحني لكنه ترك للجميع حرية 
اخ���ت���ي���ار م���ن ي�����راه اأف�������س���ل لتويل 
نختار  ب�سوتنا  ون��ح��ن  امل�����س��وؤول��ي��ة 
ونقف  و�سندعمه  اجل��دي��د  رئي�سنا 
طويلة  م�������س���رية  ل��ت�����س��ت��م��ر  خ��ل��ف��ه 

عمرها من عمر ال�ستقالل.
ان�ستي�س�: ال اأعرف 
اأحدا من املر�سحني

املجال  ت��ع��م��ل يف  ���س��اب��ة  ان�����س��ت��ي�����س��ا 
هذا  يف  تخ�س�ست  حيث  ال�سياحي 
املجال وتخرجت من جامعة توران 
لكنها لن  �سلطان  نور  العا�سمة  يف 
ت�سارك يف النتخابات فهي ل ترى 
الختيار  ع��ل��ى  ال���ق���درة  نف�سها  يف 
معرفتها  ل���ع���دم  ن���ظ���را  ال�����س��ل��ي��م 
ت�ستطع  ومل  ال�سبعة،  باملر�سحني 
درا�سة براجمهم وبالتايل ل ترغب 
يف امل�ساركة رمبا خوفا من الختيار 
ان�ستي�سا:  وت�����س��ي��ف   .. اخل���اط���يء 
الوطن  اأح��ب  ال�سباب  م��ن  كغريي 

يحمله  مبا  ومتفائلون  حتقق  مبا 
ملن  �سوتي  منحت  اأن��ا   .. امل�ستقبل 
باأننا  ومطمئن  ال�ستقرار  ي�سمن 
دول  بع�س  واجهته  م��ا  ن��واج��ه  ل��ن 
اجلوار فرئي�سنا القادم ونحن معه 
ليكون  ب��الدن��ا  م�ستقبل  ���س��رن���س��م 
منوذجا يف املنطقة كدولة متقدمة 
الدولية  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  وف���اع���ل���ة 

واأع����م����ل ب���ج���د واإخ�����ال������س ول����دى 
لكافة  اأف�����س��ل  ت���ف���اوؤل مب�����س��ت��ق��ب��ل 
لكني  الكازاخ�ستاين  ال�سعب  اأبناء 
اأ�ستطيع  ول  ال�سيا�سة  يف  اأف��ه��م  ل 
التمييز بدقة بني برامج املر�سحني 
رئي�س  بانتخاب  متنياتي  ول��ذل��ك 
ال�سائب  والفكر  بالوطنية  يتمتع 
واإنكار  والكفاءة  بال�سفافية  ويت�سم 

الذات واأن يدعمه اجلميع من اأجل 
الوطن.

ج�نكيز: منحت �سوتي ملن 
يح�فظ على اال�ستقرار 

اأم�س  ���س��وت  �سغري  ���س��اب  جانكيز 
اإن  وق���ال  حياته  يف  الثانية  للمرة 
متاما  تختلف  احلالية  النتخابات 

ع���ن ���س��اب��ق��ت��ه��ا م���ن ج���وان���ب كثرية 
اأهمها اأنه ل ميكنك توقع نتائجها 
بدقة فاأنا فعلت ما ينبغي علي فعله 
واأعطيت �سوتي ملن اأراه قادرا على 
اأمنه  على  واحلفاظ  بلدنا  تطوير 
ا�سرتاتيجية  روؤي���ة  ول��ه  و�سالمته 
جتاه كل الق�سايا التي تهم الوطن 
�سعداء  نحن  واأ�ساف:  واملواطنني. 

ال�سب�ب متحم�سون للم�س�ركة يف �سنع م�ستقبل وطنهم

اإقب�ل كبري يف اأجواء احتف�لية ب�لعر�س الدميوقراطي

جانكيز

الفجر تتابع توقيع نزارباييف رئي�سة جمل�س ال�سيوخ داريغا نزارباييفا ت�سارك يف النتخابات

الرئي�س املوؤقت قا�سم توكاييف ي�سع �سوته يف �سندوق القرتاع  الزعيم نزارباييف يديل ب�سوته

نبازينتوفا جولنا�س

�سابينا باكييفا

ناو�سيف تامباي

جميلة باجلاباييفا

جولبار�سن كايل

ان�ستي�سا

كاميال �سايكنوفا

تر�سيخ املم�ر�سة التعددية اأحد اأبرز عن�وين االنتخ�ب�ت الرئ��سية يف ك�زاخ�ست�ن

انتخابات �سفافة و7 مر�سحني يتناف�سون وتوكاييف االأوفر حظا
•• نور �شلطان - د. �رشيف البا�شل

�س�رك  دميوقراطي�  عر�س�  اأم�س  ك�زاخ�ست�ن  �سهدت 
مراقب   1000 مــن  واأكـــرث  الن�خبني  مــليــني  فيه 
دولية  اأنــبــ�ء  وكــ�لــة  م�ئة  مــن  اأكــرث  عــن  وممثلون 
ل�سم�ن  الدولة  من�طق  لتغطية االقرتاع يف خمتلف 

حتقيق اأعلى املع�يري املعروفة ع�ملي�، 
ويف اأجواء من ال�سف�فية والنزاهة توجه الن�خبون 
مراكز  اإىل  اأم�س  �سب�ح  ه�ئلة  ب�أعداد  الك�زاخيون 
االقرتاع الختي�ر من يقود البلد يف املرحلة املقبلة 
التخطيط  بح�سن  يتمتع  يرونه  ملن  �سوتهم  ومنح 

الداخلية  امللف�ت  لك�فة  اال�سرتاتيجية  والــروؤيــة 
طوابري  يف  الن�خبون  ا�سطف  وقــد   ، واخلــ�رجــيــة 
طويلة لتقدمي النموذج يف املم�ر�سة الدميوقراطية 
الت�ريخية  الرئ��سية  االنتخ�ب�ت  هذه  يف  خ�سو�سً� 
م�ستقبل  ر�سم  اأنه� مف�سلية يف  اإليه� على  ينظر  التي 

ال�سي��سي  ا�ستقراره�  على  واحلف�ظ  ك�زاخ�ست�ن 
ال�س�عة  يف  الت�سويت  عملية  واالقت�س�دي.وبداأت 
حتى  وا�ستمرت  املحلي  ب�لتوقيت  �سب�ح�  الث�منة 
اأو  النت�ئج  اإعــلن  بدء  املتوقع  ومن  م�س�ء،  الث�منة 

املوؤ�سرات االأولية يف منت�سف الليل. 
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املال والأعمال

ال�سعودية تقود مكا�سب االأ�سهم اخلليجية بعد عطلة عيد الفطر 
عائدات �سندات اخلزانة الأمريكية يوم اجلمعة بعد تباطوؤ منو 
الوظائف، مما عزز الآمال يف خف�س اأ�سعار الفائدة الأمريكية 
اإح��راز تقدم يف املعارك  اأي�سا تلميحات عن  بينما كانت هناك 
 3.2 الراجحي  م�سرف  �سهم  و�سعد  لوا�سنطن.  التجارية 
باملئة و�سهم الت�سالت ال�سعودية 3.4 باملئة بينما ارتفع �سهم 
2.9 باملئة.  ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك( 
ويف اأواخر ال�سهر املا�سي، ان�سمت �سوق الأ�سهم ال�سعودية اإىل 
موؤ�سر اإم.اإ�س.�سي.اآي لالأ�سواق النا�سئة، حيث من املتوقع اأن 
�سوق  اإىل  ال����دولرات  مبليارات  اأجنبية  تدفقات  ذل��ك  يجلب 
اململكة. وتنطلق هذا ال�سهر �سريحة ثالثة على موؤ�سر فوت�سي 
را�سل لالأ�سواق النا�سئة بعد �سم اأ�سهم �سعودية على �سريحتني 

يف مار�س اآذار واأبريل ني�سان.

•• دبي- رويرتز  :

 قادت ال�سعودية ودبي اأ�سواق الأ�سهم اخلليجية لل�سعود اأم�س 
الفطر،  عيد  عطلة  انتهاء  بعد  ال��ت��داول  ا�ستئناف  مع  الأح��د 
بدعم معنويات اإيجابية يف الأ�سواق العاملية، وتدفقات اأجنبية 

متوقعة على �سوق الريا�س.
اإىل  باملئة   2.2 ال�سعودية  لل�سوق  الرئي�سي  املوؤ�سر  وارت��ف��ع 
8699 نقطة، م�سجال اأعلى اإغالق له منذ التا�سع من مايو 
اأيار. وقال حممد في�سل بوتريك من الريا�س املالية "ال�سوق 
القليلة  الأ���س��اب��ي��ع  يف  �سهدته  ال���ذي  الت�سحيح  بعد  تنتع�س 
املا�سية.. وت�ستقي الجتاه من الأ�سواق العاملية التي ارتفعت 
وهوت  العاملية  الأ�سهم  اأ�سواق  وارتفعت  العيد".  عطلة  اأثناء 

املنتدى االأفريقي االأول ملكافحة الف�ساد 
يعقد يف �سرم ال�سيخ االأربعاء املقبل

•• القاهرة-وام:

تنطلق يوم الأربعاء املقبل مبدينة �سرم ال�سيخ امل�سرية اأعمال املنتدى الأفريقي الأول ملكافحة الف�ساد 
العربية  واململكة  “الإمارات  هي  عربية  دول  واأرب��ع  اأفريقية  دول��ة   51 وم�ساركة  م�سرية  مببادرة 
ال�سعودية والكويت والأردن” ك�سيوف �سرف يف اأعمال املنتدى. ويناق�س املنتدى ال�ستعداد امل�سري 
اإجن��ازات ملمو�سة  الذي حققت م�سر فيه  املجال  الأفريقية يف هذا  للتعاون ونقل اخل��ربات للدول 
لالحتاد  رئا�ستها  مع  خ�سو�سا  القارة  يف  الف�ساد  مكافحة  على  القاهرة  حر�س  مع  متا�سيا  وذل��ك 
الأفريقي. ومن املقرر اأن ي�سارك يف املنتدى وزراء العدل والداخلية وروؤ�ساء هيئات مكافحة الف�ساد 
واأجهزة املحا�سبات والك�سب غري امل�سروع بالدول العربية.. وي�ستعر�س املنتدى اجلهود الوطنية يف 

مكافحة الف�ساد لعدد من الدول تنفيذا لاللتزامات القارية والدولية.

االإمارات لل�سحن اجلوي تطور قدراتها يف نقل ومناولة االأدوية

»اإمباور« تبداأ حملتها ال�سيفية لرت�سيد ا�ستهالك طاقة تربيد املناطق للعام ال�ساد�ص على التوايل

هواوي تلتفت اإىل اإفريقيا ملواجهة ال�سغوط االأمريكية

•• بكني-رويرتز:

لرويرتز  مطلعان  م�����س��دران  ق��ال 
�سركات  ا����س���ت���دع���ت  ال�������س���ني  اإن 
تكنولوجيا عاملية لإجراء حمادثات 
الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ب��ع��دم��ا حظرت 
الوليات املتحدة بيع التكنولوجيا 

اإىل هواوي تكنولوجيز ال�سينية.
�سركة  اأك�������رب  ه����������واوي،  واإدراج 
الت�سالت  �سبكات  ملعدات  منتجة 
ال�سوداء  القائمة  على  ال��ع��امل،  يف 
الأمريكية  ال�سركات  على  يحظر 
ال�سلع  م����ن  ب���ال���ع���دي���د  اإم�����داده�����ا 
تعتربه  م����ا  ب�����س��ب��ب  واخل�����دم�����ات 
اأم���ن قومي،  وا���س��ن��ط��ن اع��ت��ب��ارات 
قا�سمة  ���س��رب��ة  ي�����س��ب��ح  ق���د  مم���ا 
التوترات  لت�سعيد  اأدت  وخ��ط��وة 
املتحدة  الوليات  بني  القت�سادية 

وال�سني.
ت�سكل  معداتها  اأن  ه��واوي  وتنفي 

تهديدا اأمنيا.
اأعلنت  الأم���ري���ك���ي،  ال���ق���رار  واإث�����ر 
خا�سة  قائما  �ست�سدر  اأن��ه��ا  بكني 
ل  “التي  الأجنبية  للكيانات  بها 
اأنها  اإىل  كما ملحت  يعتمد عليها” 
�ستحد من اإمدادات املعادن النادرة 

اإىل الوليات املتحدة.
مايكرو�سوفت  يف  م�����س��در  وق����ال 
اإن  الكمبيوتر  لربامج  الأمريكية 
امل�سوؤولني  م���ع  ال�����س��رك��ة  اج��ت��م��اع 
تهديدا  ي��ت�����س��م��ن  مل  ال�����س��ي��ن��ي��ني 
لل�سركة  اأو�سحوا  لكنهم  مبا�سرا 
الأمريكي  ل��ل��ح��ظ��ر  الم��ت��ث��ال  اأن 
اإىل تعقيدات  الأرج��ح  �سيقود على 

لكل اأطراف القطاع.

عدم  ال�سركة  من  لب  طحُ اأن��ه  وتابع 
الت��ي��ان ب��اأي حت��رك مت�سرع ودون 
درا�����س����ة ج���ي���دة وذل������ك ق���ب���ل فهم 
الو�سع بالكامل م�سيفا اأن النغمة 

كانت ت�ساحلية.
وام���ت���ن���ع���ت م���اي���ك���رو����س���وف���ت عن 

التعقيب.
تكنولوجيا  ب�سركة  م�سدر  وق���ال 
اأطلعه  ال�سني  يف  اأخ��رى  اأمريكية 
اللهجة  اإن  زم��الوؤه على الجتماع 

كانت “اأهداأ كثريا” من املتوقع.
واأ����س���اف ال�����س��خ�����س ال����ذي رف�س 
نظرا  �سركته  ا���س��م  اأو  ا���س��م��ه  ذك���ر 
ي����اأت ذكر  “مل  حل�����س��ا���س��ي��ة الأم�����ر 
ه����واوي. ل اإن������ذارات. ف��ق��ط طلب 
املفاو�سات  واأن  ال��ب��الد  يف  ال��ب��ق��اء 

مفيدة للطرفني«.
اأنهم  يدركون  اأنهم  “اأعتقد  وتابع 
للتكنولوجيا  ب���ح���اج���ة  م�����ازال�����وا 
الوقت  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات 
الذاتي  الك��ت��ف��اء  حتقيق  احل���ايل. 
اأن  مي���ك���ن  ول  وق����ت����ا،  ي�����س��ت��غ��رق 

يطردونا اإل بعد ذلك«.
ن����ي����وي����ورك  ����س���ح���ي���ف���ة  واأوردت 
ن�سر  م���ن  اأول  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ت��امي��ز 
�سركات  اأن  الج����ت����م����اع����ات  ن����ب����اأ 
اأخ������������رى دع�����ي�����ت اإل�����ي�����ه�����ا ي���وم���ي 
بينها  م���ن  والأرب�����ع�����اء  ال���ث���الث���اء 
اأجهزة  ل�سناعة  تكنولوجيز  دي��ل 
اأي�سا،  اأمريكية  وه��ي  الكمبيوتر 
وا�س.كيه  اإلكرتونيك�س  و�ساموجن 
هاينك�س من كوريا اجلنوبية، واآرم 
الرقائق  ل��ت�����س��م��ي��م  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
لهواوي  ال��ت��وري��د  اأوق���ف���ت  وال���ت���ي 

ال�سهر املا�سي.

ال�سني تلتقي ب�سركات تكنولوجيا اأجنبية 

الجارد حتث جمموعة-20 على اإعطاء 
االأولوية حلل النزاعات التجارية 

•• فوكوكا-رويرتز:

الع�سرين  الدويل جمموعة  النقد  دعت كري�ستني لجارد مديرة �سندوق 
من  التجارية  النزاعات  حلل  الأول��وي��ة  اإعطاء  اإىل  الرئي�سة  لالقت�سادات 

اأجل تخفيف املخاطر التي تهدد النمو العاملي.
وقالت لجارد يف بيان بعد اجتماع وزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية 
بوادر  العاملي  القت�ساد  فيه  يحُظهر  وقت  يف  “اجتمعنا  الع�سرين  ملجموعة 
اأن��ب��اء جيدة،  اأن ه��ذه  ال��ن��م��و. ويف ح��ني  اأن يتعزز  امل��ت��وق��ع  ا���س��ت��ق��رار وم��ن 

فالطريق اأمامنا مازالت حمفوفة بامل�ساعب واملخاطر«.
التجارية  النزاعات  حل  اأن  على  �سددت  املخاطر،  تلك  “لتخفيف  وتابعت 
الر�سوم  اإل��غ��اء  ذل��ك  الأول��وي��ات، مبا يف  ياأتي يف مقدمة  اأن  احلالية يجب 
القائمة وتفادي ر�سوم جديدة” م�سيفة اأن العمل مطلوب اأي�سا لتحديث 

نظام التجارة الدولية.
وقالت لجارد، التي �ساركت يف اجتماع امل�سوؤولني املاليني ملجموعة الع�سرين، 
“�سيكون ذلك اأف�سل طريق اأمام �سناع ال�سيا�سات لإ�سفاء مزيد من اليقني 

والثقة على اقت�ساداتهم، ومل�ساعدة النمو العاملي، ل عرقلته«.

ال�ساعة  م����دار  ع��ل��ى  ب��ال�����س��اح��ن��ات 
الناقلة يف مطار دبي  بني مركزي 
الدويل  مكتوم  اآل  ومطار  ال��دويل 
وذل�����ك ع��ق��ب ت��دق��ي��ق ����س���ارم من 

معهد فرييتا�س.
اجلوي  لل�سحن  الإم����ارات  وت��دي��ر 
العامل  يف  ���س��ح��ن  م���رك���زي  اأك�����رب 
الأوروبي  العتماد  على  حا�سلني 
مل��م��ار���س��ات ال��ت��وزي��ع اجل��ي��د تزيد 
مرت   8000 ع���ل���ى  م�����س��اح��ت��ه��م��ا 
املالية  ال�سنة  خ��الل  ونقلت  مربع 
امل��ن��ق�����س��ي��ة ال��ت��ي اخ��ت��ت��م��ت يف 31 
م����ار�����س امل���ا����س���ي اأك������رث م����ن 75 
األ���ف ط��ن م��ن الأدوي����ة ع��رب �سبكة 

خطوطها العاملية.

•• دبي-وام:

الإم��ارات لل�سحن اجلوي  با�سرت   
مناولة املنتجات الدوائية يف من�ساأة 
الغر�س  ل��ه��ذا  خم�س�سة  ج��دي��دة 
تطويرها  ج������رى  ����س���ي���ك���اغ���و  يف 
 - ماي�سرتو  �سركة  م��ع  بال�سراكة 
الأر�سية  للمناولة   »Maestro
وميكنها مناولة 15 األف طن من 

�سحنات الأدوية �سنويا.
اإط��ار عملية تطوير  ذل��ك يف  ياأتي 
قدرات ومن�ساآت الإم��ارات لل�سحن 
ومناولة  ب��ن��ق��ل  اخل��ا���س��ة  اجل����وي 
كرائد  مكانتها  ي��ع��زز  م��ا  الأدوي�����ة 
الدوائية  امل��ن��ت��ج��ات  ن��ق��ل  يف  ع��امل��ي 

نقاط  مت���ث���ل  ال���ت���ي  امل���ح���ط���ات  يف 
للمنتجات  مهمة  وجهات  اأو  من�ساأ 
هرنيك  قال  جانبه  من  الدوائية. 
اأول طريان  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اأم���ب���اك 
العاملية  ال�سحن  الإمارات لعمليات 
الأدوي���ة  �سحنات  نقل  عمليات  اإن 
ع����ن ط����ري����ق اجل������و ت�����س��ه��د من���وا 
وتطورا من حيث اللوائح ال�سارمة 
اخل��ا���س��ة ب��امل��ن��اول��ة وال��ت��ح��ك��م يف 

درجة احلرارة.
.. ج����دد الحت����اد  اآخ�����ر  ت���ط���ور  يف 
تلبية  اع���ت���م���اد  م���ن���ح  الأوروب�����������ي 
 GDP التوزيع اجليد  ممار�سات 
لالأدوية لعمليات الإمارات لل�سحن 
اجل���وي يف دب���ي ول��ع��م��ل��ي��ات النقل 

من ا�سرتاتيجية الإمارات لل�سحن 
لتعزيز  ن��ط��اق��ا  الأو�����س����ع  اجل�����وي 
احل�سا�سة  الأدوي��ة  �سحنات  حماية 
مركزها  يف  ف��ق��ط  لي�س  ل��ل��ح��رارة 
من  انطالقا  ولكن  بدبي  الرئي�س 
وجهتها  اإىل  و����س���ول  امل��ن�����س��اأ  ب��ل��د 

النهائية.
واأو�سح اأنه يف اأعقاب النجاح الذي 
الأدوي����ة  م�����س��ارات  م��ب��ادرة  حققته 
ع��ن��ه��ا يف يناير  الإع�����الن  ال��ت��ي مت 
لل�سحن  الإم���ارات  و�سعت   2018
حمطة   12 م��ن  �سبكتها  اجل���وي 
20 حمطة  اإىل  البداية  اأدوي��ة يف 
ح��ال��ي��ا ت��ع��م��ل م��ع ���س��رك��اء مناولة 
ذات عالقة  اأخ��رى  اأر�سية وجهات 

من�ساأة خم�س�سة لالأدوية يف واحدة 
اإ���س��غ��ال �سمن  اأك��رث املحطات  م��ن 
مبثابة  ال��ع��امل��ي��ة  خ��ط��وط��ن��ا  �سبكة 
وقدرتنا  ل�����س��ه��رت��ن��ا  ك��ب��رية  دف��ع��ة 
الدوائية.  املنتجات  م��ن��اول��ة  على 
واأ�سار اإىل اأن املن�ساأة توفر مناطق 
 “ حرارتها  بدرجة  التحكم  ميكن 
و25-15  م��ئ��وي��ة  درج����ات   8-2
وت�سليم  ل�ستالم  مئوية”  درج���ة 
ال�����دواء ويتيح  ���س��ح��ن��ات  وت��خ��زي��ن 
ق����رب امل��ن�����س��اأة م���ن ���س��اح��ة وقوف 
الطائرات نقل املنتجات �سريعا من 

واإىل الطائرات.
املخ�س�سة  امل��ن�����س��اأة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
جانبا  ت�سكل  �سيكاغو  يف  ل��الأدوي��ة 

هذه  واأقيمت  للحرارة.  احل�سا�سة 
امل��ن�����س��اأة ع��ل��ى م�����س��اح��ة ت��زي��د على 
وج����ود  م����ع  م���رب���ع  م����رت   1000
وتوفر  م�ستقبال  للتو�سع  جم���ال 
الأدوي����ة  ل�سحنات  �ساملة  ح��م��اي��ة 
التحكم يف  يتم  من خالل مناطق 
درجة حرارتها لال�ستالم والت�سليم 
ال�سحنات  وت����ف����ري����غ  وحت����م����ي����ل 
وت��خ��زي��ن��ه��ا ون��ق��ل��ه��ا م��ب��ا���س��رة من 

واإىل الطائرات.
وقال نبيل �سلطان نائب رئي�س اأول 
ط��ريان الإم����ارات ل��دائ��رة ال�سحن 
اإن الإمارات لل�سحن اجلوي تلتزم 
الأدوي����ة  ل�سحنات  الآم����ن  بالنقل 
امتالك  ويعد  للحرارة  احل�سا�سة 

بحريات  واأب��������راج  ال��ط��ب��ي��ة،  دب����ي 
جمريا، ونخلة جمريا، ودي�سكفري 
جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي 
العاملية  واملنطقة  للت�سميم،  دب��ي 

لالإنتاج الإعالمي وغريها.

•• دبي- الفجر:

ال��داع��م��ة لتبني  ���س��م��ن ج��ه��وده��ا 
وتقدمي  ال����س���ت���دام���ة،  مم��ار���س��ات 
�سمن  امل����ن����اط����ق  ت����ربي����د  خ����دم����ة 
للبيئة،  �سديقة  عاملية  موا�سفات 
لأنظمة  الإم���ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
اأكرب  “اإمباور”،  املركزي  التربيد 
املناطق يف  م��زود خل��دم��ات تربيد 
ال�سيفية  حملتها  اإط��الق  ال��ع��امل، 
 C and save  « ���س��ع��ار  حت���ت 
 ،«  more°24Switch to
والتي تبداأ يف يونيو، وت�ستمر حتى 

نهاية ف�سل ال�سيف.

 save more°24Switch
حول  اجلمهور  توعية  اإىل   ،«  to
الر�سيد  ال�����س����ت����ه����الك  اأه����م����ي����ة 
الطبيعية  امل�����وارد  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
التنمية  وحت���ق���ي���ق  ال�����ه�����در  م�����ن 

امل�ستدامة«.
حققت  اإم�����ب�����اور،  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  م��ن  وف����ورات 
1160 ميجاوات من  اإىل  و�سلت 
 ،2018 ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ال��ك��ه��رب��اء 
لتوفري  الإجمالية  القيمة  وبلغت 
الكهربائية  الطاقة  م��ن  املوؤ�س�سة 
نهاية  ح���ت���ى  دره������م  م���ل���ي���ارات   3
العام نف�سه، ون�ستهدف زيادة هذه 

الن�سبة بنهاية عام 2019«.
واجلدير ذكره، اأن “اإمباور” تقدم 
خ���دم���ات ت���ربي���د امل���ن���اط���ق لأك���رث 
1،090 م��ب��ن��ى، ولأك����رث من  م��ن 
ت�سل  ك��م��ا  م��ت��ع��ام��ل  األ�����ف   100
ال���ق���درة الإن��ت��اج��ي��ة ل��ل�����س��رك��ة اإىل 
1،43 مليون ط��ن من  اأك���رث م��ن 
خدمات  ال�سركة  وتقدم  التربيد، 
للبيئة  ���س��دي��ق��ة  م��ن��اط��ق  ت���ربي���د 
لعدد من امل�ساريع البارزة يف اإمارة 
وبلو  املائية،  دبي  واجهة  مثل  دبي 
واترز، وجمموعة جمريا، وجمريا 
بيت�س ريزيدن�س، ومركز دبي املايل 
العاملي، واخلليج التجاري، ومدينة 

على  املتعاملني  احل��م��ل��ة  وت�سجع 
تربيد  طاقة  ا�ستهالك  من  احل��د 
ال�سيف،  ف�����رتة  خ�����الل  امل���ن���اط���ق 
م���ن خ����الل ���س��ب��ط درج�����ة ح����رارة 
مكيف الهواء عند 24 درجة، مما 
لفواتريهم،  اأق���ل  تكلفة  �سيحقق 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، وتوفري 
الطاقة، وحماية املوارد، نحو عامل 
اأن  “اإمباور”،  واأو�سحت  اأخ�سر.  
�سبط درجة حرارة اأجهزة املكيفات 
 24“ ع���ن���د  “الرثمو�ستات” 
درجة” مئوية؛ يعد درجة احلرارة 
امل��ث��ل��ى ل��ل��ت��ربي��د امل����ري����ح، وال����ذي 
ال�سغط  تخفيف  يف  ب��دوره  ي�سهم 

التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  م��ه��م��اً  دوراً 
امل�ستدامة.

الرئي�س  �سعفار،  ب��ن  اأح��م��د  وق���ال 
تر�سيد  اإن  ل�”اإمباور”،  التنفيذي 
املناطق يف  ا�ستهالك طاقة تربيد 
يف  ي�ساهم  خ��ا���س��ة،  ال�سيف  ف��رتة 
الطبيعية  امل����وارد  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
اأن  م�����س��ي��ف��ا  البيئة”،  وح���م���اي���ة 
للم�ساهمة  دائ��م��ا  ت�سعى  اإم���ب���اور 
الطاقة  ا����س���ت���ه���الك  خ���ف�������س  يف 
وت��ن��ب��ي ح���ل���ول ال����س���ت���دام���ة نحو 
حتقيقاً  الأخ���������س����ر؛  الق���ت�������س���اد 
لتنمية  اأخ�����س��ر  “اقت�ساد  مل��ب��ادرة 
�ساحب  اأطلقها  التي  م�ستدامة” 

امل���ن���اط���ق، وخف�س  ت���ربي���د  ���س��ب��ك��ة 
اإىل  فاتورة ال�ستهالك، بالإ�سافة 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  تخفي�س 
ب�����س��ك��ل م���ل���ح���وظ؛ مم���ا ي��ح��د من 

ظاهرة الحتبا�س احلراري.
ت�ستهدف  احلملة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
املن�ساآت  يف  املتعاملني،  �سرائح  كل 
ال�سكنية والتجارية، والتي تغطيها 
يزيد  وال���ذي  “اإمباور”،  خ��دم��ات 
األ��ف متعامل.   100 على  عددهم 
اإطالق  اىل  ال�سركة  حت��ر���س  كما 
با�ستمرار؛  ال���س��ت��ه��الك  ح��م��الت 
وتعزيز  ال�����وع�����ي  ل���ن�������س���ر  وذل�������ك 
م�ساركة املتعاملني؛ الذي ميثلون 

اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س 
رعاه  دب��ي،  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 
بهدف  دب��ي  حكومة  وتبنتها  اهلل، 
املناخي، و�سمان  التغري  احلد من 
م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة، 
م�������ن خ���������الل خ����ف���������س م�����ع�����دلت 
بن�سبة  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك 
مركزاً  الإم��������ارة  وج���ع���ل   ،30%
عاملياً لالقت�ساد الأخ�سر واملدينة 
على  الكربونية  الب�سمة  يف  الأق��ل 

م�ستوى العامل بحلول 2050.
اإمباور  اأن  �سعفار”،  “بن  واأ�ساف 
 C and  « ح���م���ل���ة  م����ن  ت����ه����دف 

•• باري�س-اأ ف ب:

يف وقت تعمل الوليات املتحدة جاهدة لإقناع الغرب بالتخلي عن هواوي ملخاوف 
اأمنية، �سعت جمموعة التكنولوجيا ال�سينية العمالقة لتعزيز موقعها يف اإفريقيا، 
حيث ر�ّسخت وجودها اأ�سا�ًسا. وتوّلت هواوي دوراً قيادًيا يف تطوير �سبكات الهواتف 

املحمولة من اجليل اخلام�س “5جي” حول العامل.
لكنها باتت يف و�سع �سعب منذ اأعلنت وا�سنطن اأن اأجهزتها قد ت�ستخدم للتج�س�س 

ل�سالح ال�ستخبارات ال�سينية.
لكن  الت��ه��ام��ات.  ال��ع��امل  يف  الذكية  للهواتف  م�سنعة  �سركة  اأك��رب  ث��اين  وتنفي 
الوليات املتحدة حثت الدول على جتنبها فيما ابتعدت عنها عدة �سركات بينها 
الهواتف  معظم  يف  “اأندرويد”  الت�سغيلي  نظامها  يحُ�ستخدم  ال��ت��ي  “غوغل” 

الذكية.
دول  تواجه  املت�ساعدة،  التجارية  اإطار احلرب  وبكني يف  وا�سنطن  تتبارز  وبينما 

العامل مع�سلة الختيار بني اأكرب قوتني اقت�ساديتني يف العامل.
ودخل الرئي�س الرو�سي فاليدميري بوتني على خط املواجهة اجلمعة فندد مبا 
اعتربها حماولت من وا�سنطن ل�”اإخراج هواوي من الأ�سواق العاملية ب�سكل غري 
ر�سمي”. ويف وقت �سابق من الأ�سبوع ذاته، وّقعت جمموعة “اإم تي اإ�س” الرو�سية 

العمالقة لالت�سالت اتفاًقا مع هواوي لتطوير �سبكة “5جي” يف البالد.
واأفاد الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ، الذي كان �سيف بوتني يف منتدى اقت�سادي 

عقد يف �سان بطر�سبورغ اأن بكني “م�ستعدة مل�ساركة الخرتاعات التكنولوجّية مع 
ا تكنولوجيا +5جي+«. كافة ال�سركاء، وخ�سو�سً

لكن هل �سيجرب النزاع املت�ساعد الدول الإفريقية على الختيار بني ال�سني، اأبرز 
�سريك جتاري للقارة، والوليات املتحدة؟

للدول  “بالن�سبة  �سات�سو  خ��ان  علي  نريوبي  يف  امل�ستقل  القت�سادي  املحلل  ق��ال 
الإفريقية قد توؤدي هذه احلرب التجارية اإىل خيار مزدوج. �سيكون من ال�سعب 

للغاية على الدول الإفريقية اأن تتجاهل الأمر«.
�سعت هواوي التي حتولت اليوم اإىل عامل رئي�سي يف التوترات الأمريكية ال�سينية 
لرت�سيخ وجودها يف اإفريقيا. ووقعت اتفاقية الأ�سبوع املا�سي لتعزيز تعاونها مع 

الحتاد الإفريقي.
وق���ال روب���ني ن���ي���زارد، وه���و خ��ب��ري اق��ت�����س��اد وخم��ت�����س يف ���س��وؤون اإف��ري��ق��ي��ا جنوب 
طريقة  “هذه  املالية،  للخدمات  الفرن�سية  “كوفا�س”  �سركة  ل��دى  ال�سحراء 
البقاء كالعب  ي��ري��دون  واأن��ه��م  اإفريقيا  ت��زال حا�سرة يف  ه���واوي ل  اأن  لإظ��ه��ار 

اأ�سا�سي عرب التواجد يف قطاع النمو هذا الذي يعد غاية يف الأهمية«.
وياأتي التفاق بعدما ذكرت �سحيفة “لو موند” الفرن�سية يف 2018 اأن ال�سني 

جت�س�ست على مقر الحتاد الإفريقي يف العا�سمة الإثيوبية اأدي�س اأبابا، نقاًل عن 
م�سادر داخل املنظمة. واأفاد التقرير اأن التج�س�س بداأ عام 2012 بعدما ا�ستكمل 
بناء مقر الحتاد الإفريقي اجلديد الذي مولته ال�سني. لكن مل يحُالحظ الأمر 
اإل عندما اكت�سف خرباء تقنيني اأن بيانات يف خوادم الإنرتنت يف املبنى تحُر�َسل اإىل 

�سنغهاي. ورف�ست كل من ال�سني والحتاد الإفريقي التهامات.
 .1998 اإفريقيا منذ انطلقت يف كينيا عام  اأنحاء  ور�ّسخت هواوي تواجدها يف 
وتعمل حالًيا يف 40 بلداً وتوفر �سبكات اجليل الرابع )4جي( لأكرث من ن�سف 
القاّرة. و�ستعر�س خدمات “5جي” القادرة على نقل البيانات ب�سرعة اأكرب بكثري 
21 حزيران/ يف م�سر خالل بطولة كاأ�س الأمم الإفريقية، التي �ستجري من 

يونيو حتى 19 متوز/يوليو.
وقال �سات�سو لوكالة فران�س بر�س اإن “اإفريقيا �سوق ر�سدته هواوي وغزته بف�سل 

ا�سرتاتيجيتها اجلريئة للغاية املبنية على التمويل الرخي�س و�سرعة التنفيذ«.
واأ�ساف اأن “كون هواوي جّهزت الحتاد الإفريقي يعك�س كل �سيء«.

ويتجاوز تواجد هواوي يف اإفريقيا باأ�سواط م�ساألة بيع الهواتف الذكية وتاأ�سي�س 
�سبكات هواتف حممولة. ويف جنوب اإفريقيا، تنظم املجموعة دورات تدريبية يف 

كربى جامعات البالد على غرار دورة متخ�س�سة ب�سبكات “5جي” اأطلقتها هذا 
العام. واأما احلكومة الكينية، فوقعت اتفاًقا بقيمة 17،5 مليار �سيلينغ )172 
وخدمات  معلومات  مركز  لتاأ�سي�س  ني�سان/ابريل  يف  ه��واوي  مع  دولر(  مليون 
عليه  اأطلق  مراقبة  برنامج  كذلك  ال�سينية  املجموعة  وتقدم  الذكية«.  “املدينة 

“املدينة الآمنة«.
ال��ت��ي ت�ستهدف  “منع اجل��رائ��م  امل��ب��ادرة  ب��اإم��ك��ان ه��ذه  ه����واوي،  وبح�سب م��وق��ع 

املواطنني العاديني وال�سائحني والطلبة وكبار ال�سن وغريهم قبل وقوعها«.
كامريا   4000 ن�سر  مت  حيث  وموري�سيو�س  ن��ريوب��ي  يف  ال��ربن��ام��ج  وا���س��ت��خ��دم 

“ذكية” للمراقبة يف األفي موقع يف اأنحاء اجلزيرة الواقعة يف املحيط الهندي.
ون����ددت ب��ع�����س و���س��ائ��ل الإع�����الم يف م��وري�����س��ي��و���س ب��ن��ظ��ام امل��راق��ب��ة وا���س��ف��ة اإي���اه 
األربت  الغاين  “الرقيب بكني«. لكن وزير الأمن  من  ب�”الدكتاتورية الرقمية” 
كان-دابا اأكد من جهته اأن تكنولوجيا املراقبة التابعة لهواوي ت�ساعد يف القب�س 

على املجرمني.
وقال يف ت�سجيل للرتويج للمجموعة ال�سينية “عندما يتم ارتكاب جرمية، ننجز 

املعجزات بف�سل الكامريات«.
اأنه ي�ساعد يف  “هواوي مارين”  وذكر فرع ال�سركة املخت�س بالكبالت حتت املاء 

و�سع نظام كبالت مهم بطول 12 األف كيلومرت يربط اإفريقيا باآ�سيا.
ومع انخراط هواوي يف اإفريقيا لهذه الدرجة الكبرية، قد جتد القاّرة �سعوبة يف 

جتنب التحول اإىل �سحية عر�سية للنزاع الأمريكي ال�سيني.

وزير مالية اإيطاليا واثق
 من حل م�سكلة امليزانية  

•• فوكوكا-رويرتز:

اإنه واثق من قدرته على  قال وزير املالية الإيطايل جيوفاين تريا اأم�س: 
اإبرام اتفاق مع املفو�سية الأوروبية بخ�سو�س املالية العامة رغم التهديدات 

باإجراء تاأديبي.
وقال تريا ردا على �سوؤال بعد اجتماع جمموعة الع�سرين يف اليابان “اأعتقد 
اأننا ن�ستطيع اإيجاد حل لأن توجه احلكومة الإيطالية هو المتثال للقواعد 

املالية.«
اأن برناجمنا �سيجعل املالية العامة الإيطالية  “�سنحاول تو�سيح  واأ�ساف 

متوافقة«.
من  باملئة   2.4 عند  لعجز  الر�سمية  احلكومة  بتقديرات  تريا  ومت�سك 
اأن تكون  اأن الن�سبة ميكن  اأ�ساف  الناجت املحلي الإجمايل هذا العام، لكنه 

بني 2.1 و2.2 باملئة.
وقال حمافظ البنك املركزي الإيطايل اإجنازيو في�سكو اإن املخاطر املحيطة 
امل�سوؤولني  كبار  اجتماع  خ��الل  نقا�س  مو�سع  تكن  مل  روم��ا  دي��ون  برتاكم 

املاليني للعامل يف مدينة فوكوكا اليابانية.
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املال والأعمال
اجتماعات دولية رفيعة امل�ستوى �ستعقد يف خم�ص مناطق رئي�سة لتعزيز عملية تبني حلول االقت�ساد االأخ�سر الناجحة والقائمة على االأدلة

•• دبي-الفجر:

دبي  ا�سرتاتيجية  لأه���داف  دع��م��اً   
2050  لتنويع  النظيفة  للطاقة 
وجعل  الإم���ارة  يف  الطاقة  م�سادر 
دبي مركًزا عاملًيا للطاقة النظيفة 
والقت�ساد الأخ�سر وتوفري 75 % 
من طاقة دبي من م�سادر الطاقة 
النظيفة بحلول عام 2050 ، ويف 
مبادرة جديدة ومبتكرة ل�ستخدام 
اأعلنت  ال�سم�سية،  الطاقة  تقنيات 
هيئة كهرباء ومياه دبي عن طرح 
ال�ست�سارية  اخل��دم��ات  مناق�سة 
حمطات  واإن�ساء  وتطوير  لدرا�سة 
مياه  ع��ائ��م��ة يف  ���س��م�����س��ي��ة  ط���اق���ة 

اخلليج العربي.
وي�سمل عقد اخلدمات ال�ست�سارية 
درا�سة اجلدوى القت�سادية واإعداد 

حمطات  لإن�ساء  الفنية  املتطلبات 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  لأل����واح  عائمة 
الكهرو�سوئية، والدرا�سات البيئية 
ذلك  يف  مب��ا  البحرية  واملتطلبات 
ع���وام���ل امل���د واجل�����زر، واإج������راءات 
الكهربائي،  والتو�سيل  ال�سالمة، 
من  وغ�����ريه�����ا  ال�����ن�����ظ�����ام،  واأداء 
املطلوبة،  والإع�����دادات  ال��درا���س��ات 
املوا�سفات  اإع����داد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

التقنية للم�سروع .
�سعيد  �سعادة:  قال  املنا�سبة  وبهذه 
املنتدب  ال��ع�����س��و  ال��ط��اي��ر،  حم��م��د 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
روؤي����ة  وف����ق  “نعمل  دب����ي:  وم���ي���اه 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ���س��ي��دي 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة،  رئ��ي�����س 
ال�������وزراء، ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 

دبي  وخ���ط���ة   ،2071 الإم��������ارات 
دب���ي  واإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة   ،2021
حيث   ،2050 النظيفة  للطاقة 
وخطط  ا�سرتاتيجياتنا  ن�ستلهم 
�سيدي  ت���وج���ي���ه���ات  م�����ن  ع���م���ل���ن���ا 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
، رع��اه اهلل لتكون  اآل مكتوم  را�سد 
الب�سمة  يف  الأق������ل  امل���دي���ن���ة  دب����ي 
ال��ك��رب��ون��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل 

بحلول عام 2050«.
يف  “نعم�ل  ���س�����������������������ع��ادت��ه:  اأ����س���اف 
ال���ه���ي���ئ���ة ع���ل���ى اإط�������الق م����ب����ادرات 
وحل������ول مبتك�رة  اإلتزام����اً بروؤيتن��ا 
وم�ستدام  م��ب��ت��ك��ر  ع����امل  ل��ت��وف��ري 
ل���الأج���ي���ال ال���ق���ادم���ة، ح���ي���ث  تعد 
العائمة  الكهرو�سوئية  الأن��ظ��م��ة 
نا�سئة  تقنية  التطبيقات  اأب��رز  من 
الطاقة  اأن��ظ��م��ة  ن�سر  على  تعتمد 

القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
واحلفاظ  والبيئية،  والجتماعية 

على املوارد الطبيعية..
ال�سرتاتيجيات  اإط����ار  يف  وذل���ك   
الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة مب��ا يف ذلك 
ومئوية   ،2021 الإم����ارات  روؤي���ة 

مبا�سرة  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 
حتقيق  وي���ت���ط���ل���ب   .« امل������اء  ف�����وق 
للطاقة  دبي  ا�سرتاتيجية  اأه��داف 
اإنتاجية  ق���درة   2050 النظيفة 
تبلغ 42،000 األف ميجاوات من 
الطاقة النظيفة واملتجددة بحلول 
هيئة  اأط��ل��ق��ت  وق���د   .2050 ع���ام 
مبادرات  ع��دة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
هذا  لتحقيق  ط��م��وح��ة  وم�����س��اري��ع 
اأب��رزه��ا جممع حممد بن  ال��ه��دف 
ال�سم�سية  اآل مكتوم للطاقة  را�سد 
لتوليد  اأك���رب جممع  ��ع��د  يحُ وال���ذي 
الطاقة املتجددة يف موقع واحد يف 
امل�ستقل،  املنتج  نظام  وف��ق  العامل، 
و���س��ت�����س��ل ق���درت���ه الإن��ت��اج��ي��ة اإىل 
عام  ب��ح��ل��ول  م���ي���ج���اوات   5000
 50 ت��ب��ل��غ  ب��ا���س��ت��ث��م��ارات   2030

مليار درهم.

هيئة كهرباء ومياه دبي تطرح مناق�سة اخلدمات اال�ست�سارية 
لدرا�سة وتطوير واإن�ساء حمطات طاقة �سم�سية عائمة يف مياه اخلليج العربي

التي يتم تنظيمها من قبل املنظمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر بالتعاون مع 
هيئة الأمم املتحدة، وبال�سراكة مع عدد من اجلهات املعنية الرئي�سة الأخرى، 
حتت مظلتها نخبة من كبار امل�سوؤولني احلكوميني رفيعي امل�ستوى وممثلي 
املوؤ�س�سات الدولية، مبا يف ذلك جمموعة من كربى املوؤ�س�سات املالية الدولية 
واملنظمات الفاعلة على م�ستوى العامل، اإىل جانب عدد من اأ�سحاب امل�سلحة 
من القطاع اخلا�س واملجتمع املدين لكل منطقة من املناطق اخلم�س. و�سيتم 
عقد هذه املوؤمترات الهامة لدول اآ�سيا واملحيط الهادئ يف العا�سمة التايلندية 
بانكوك؛ ولدول القارة الفريقية يف العا�سمة امل�سرية القاهرة؛ ويف فورتاليزا 
لدول  املوؤمتر  �سيقام  كما  الأمريكيتني؛  القارتني  دول  الربازيلية ممثلة عن 
منطقة ال�سرق الأو�سط يف العا�سمة البحرينية املنامة؛ ولدول اأوروبا ورابطة 

الدول امل�ستقلة يف ط�سقند، عا�سمة اأوزبك�ستان.
وتاأتي املوؤمترات الوزارية الإقليمية ب�ساأن القت�ساد الأخ�سر كاإمتداد للقمة 

يف خطوة هي الأوىل من نوعها، مت الإعالن عن انطالق �سل�سلة من “املوؤمترات 
الوزارية الإقليمية ب�ساأن القت�ساد الأخ�سر” يف خم�س مناطق رئي�سة حول 
الذي حققته  الكبري  النجاح  بعد  النوعية  املبادرة  تنظيم هذة  وياأتي  العامل. 
العام  منذ  �سنوياً  تنظيمها  يتم  التي  الأخ�سر”  لالقت�ساد  العاملية  “القمة 
2014، وكا�ستجابة مبا�سرة ملطالب الدول امل�ساركة وال�سركاء املوؤ�س�سون جلعل 
حلول القت�ساد الأخ�سر اأقرب اإىل ال�سياقات الإقليمية وت�سليط ال�سوء على 
تو�سيع  الأخ�سر عن طريق  القت�ساد  اإىل  التحول  لعملية  الإيجابي  التاأثري 
املوؤمترات  و�ستعمل هذه  القليمي.  امل�ستوى  الناجحة على  املمار�سات  وتكرار 
رفيعة امل�ستوى على ن�سر وتعزيز حلول القت�ساد الأخ�سر الناجحة والقائمة 
على الأدلة مبا يلبي اإحتياجات الدول فيما يتعلق مب�ساعيها لتحقيق اأهداف 

التنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة 2030.
و�ستجمع “املوؤمترات الوزارية الإقليمية ب�ساأن القت�ساد الأخ�سر 2019”، 

الأطر الت�سريعية الوطنية وال�سيا�سات واحلوافز والإعانات املالية، ف�ساًل عن 
�سهولة الو�سول اإىل الأ�سواق العاملية، وامل�ساعدة التقنية. وبال�ستناد اإىل مناذج 
الوزارية  املوؤمترات  �ست�ساعد  املحلي،  امل�ستوى  الناجحة على  للحلول  حمددة 
املتاحة حالياً يف  الفر�س  ا�ستك�ساف  الأخ�سر على  القت�ساد  ب�ساأن  الإقليمية 
كما  الأخ�سر.  القت�ساد  موؤثر وملمو�س نحو  لتحقيق حتول  املعنية  املناطق 
�سرتكز هذه املوؤمترات على التدابري والإج��راءات العملية التي ميكن للدول 
التكنولوجي  البتكار  ولأن  التحول.  ه��ذا  ت�سهيل  ،اأو  ب��دء  اأج��ل  من  اتخاذها 
اآخر يف م�سرية التحول نحو القت�ساد الأخ�سر، باإعتباره  يعترب جانباً مهماً 
اقت�ساد  وج��ود  فكرة  اأ�سبحت  الأخ�سر،  القت�ساد  اإىل  التحول  عملية  �سلب 
اأكرث اخ�سراراً ممكنة بف�سل البتكارات اجلديدة يف جمال التقنيات النظيفة 
واخل�سراء. ومن هنا، فاإن اإحداث مزيد من التقدم التكنولوجي �سيعك�س مدى 

�سرعة وجودة حتول املجتمعات التقليدية اإىل جمتمعات اأكرث اخ�سراراً. 

الوعي القليمي بالقت�ساد  العاملية لالقت�ساد الأخ�سر، وذلك بهدف تعزيز 
القت�ساد  تبني حلول  وتو�سيع نطاق  الأخ�سر وممار�ساته من خالل عر�س 
من  وتطويرها  اختبارها  مت  والتي  الأدل��ة  على  والقائمة  الناجحة  الأخ�سر 
قبل الدول يف كل منطقة معنية. و�سرتكز هذه املوؤمترات على ثالثة موا�سيع 
رئي�سية هي؛ حت�سني الأطر التنظيمية وال�سيا�سات من اأجل اقت�ساد اأخ�سر؛ 
القطاعني  بني  ال�سراكات  املبتكرة من خالل  اخل�سراء  ال�ستثمارات  وتعزيز 
اأجل  من  املحلي  امل�ستوى  على  ال��ق��درات  بتنمية  والنهو�س  واخل��ا���س؛  العام 

اتخاذ اجراءات �ساملة لالقت�ساد الأخ�سر. 
وبيئة  فعالة  �سيا�سات  تبني  الأخ�سر  القت�ساد  اإىل منوذج  النتقال  ويتطلب 
ت�سريعية منا�سبة تعمل على ت�سجيع ا�ستقطاب الأن�سطة القت�سادية العامة 
اإىل القطاعات اخل�سراء عرب خلق فر�س جاذبة لال�ستثمار وتطوير قطاعات 
ي�سمل  مبا  خمتلفة،  عنا�سر  الداعمة  البيئة  هذه  تت�سمن  اأن  على  الأعمال، 

جمموعة الع�سرين تتناول اإ�سكالية �سيخوخة ال�سكان  

�سناع �سيا�سات املركزي االأوروبي م�ستعدون خلف�ص الفائدة 

بولندا توؤكد اال�ستئناف اجلزئي الإمدادات نفطية نظيفة من رو�سيا 

مذكرة تفاهم لتعزيز التدقيق الداخلي بني االإمارات و�سلطنة ُعمان

دفع  ما  وه��و  التحفيز،  للغاية جت��اه مزيد من  �سعيف 
اأعلى م�ستوياته يف عامني ون�سف  اليورو لل�سعود اإىل 

العام عند 1.1347 دولر.
يف  ال�سيا�سة  مناق�سات  على  املطلعني  امل�سدرين  لكن 
�سيكون  الفائدة  خف�س  اإن  ق��ال  املركزي  البنك  اأروق��ة 
خيارا قويا ميكن اللجوء اإليه اإذا تباطاأ اقت�ساد املنطقة 
ال��رب��ع الأول من  ب��امل��ئ��ة يف   0.4 ب��ع��دم��ا من��ا  جم����ددا، 

العام.
عن  الك�سف  ع��دم  طلبا  اللذين  امل�سدرين،  اأح��د  وق��ال 
هويتهما لأن مناق�سات البنك املركزي الأوروبي �سرية، 
“اإذا تباطاأ الت�سخم والنمو، ف�سيكون خلف�س الفائدة 

ما يربره«.
عن  الأوروب����ي  امل��رك��زي  البنك  با�سم  متحدث  وامتنع 

التعليق.

�سخ  جزئيا  ا�ستاأنفت  اإنها  �س�������ابق  وق��ت  يف  قال���������ت 
األف   65 نقل  تعتزم  واإنها  بولن����������دا  باجتاه  النفط 
يونيو-  م��دار  على  الغ��������رب  اجت�������اه  يف  يوميا  ط��ن 

حزيران.
من  اإن  البولندية  الأن��اب��ي��ب  خ��ط��وط  �سركة  وق��ال��ت 
املتوقع عودة اإمدادات النفط اإىل اأحجامها املعتادة يف 

يوليو- متوز.

يف  املتخ�س�س  الداخلي  التدقيق  مبهنة  النهو�س  يف  رائ��د 
جمالت العتماد، مبا يف ذلك التعليم والأبحاث والتوجيه 
الفني يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. وتهدف 
دولة  يف  ال��داخ��ل��ي��ني  امل��دق��ق��ني  جمعية 
تبواأ  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
ال�������س���دارة جل��ه��ة الإب������داع وال��ت��م��ي��ز يف 

جمال التدقيق الداخلي.«
ومن جانبه، قال منري املغريي، رئي�س 
مان:  معهد املدققني الداخليني-فرع عحُ
ال��داخ��ل��ي��ني- امل��دق��ق��ني  معهد  “يلتزم 
التدقيق  مهنيي  ب��خ��دم��ة  ��م��ان  عحُ ف���رع 
مان، حيث تتمثل  الداخلي يف �سلطنة عحُ
اأ�سحاب  جميع  م��ع  التعاون  يف  روؤيتنا 
ممار�سات  ج����ودة  ل��ت��ح�����س��ني  امل�����س��ل��ح��ة 
التدقيق الداخلي يف ال�سلطنة. وتعتزم 
التدريب  جمال  يف  التعاون  املوؤ�س�ستان 
املهنة من  لتطوير  ا�سرتاتيجي  واإن�ساء حتالف  والتاأهيل، 
خالل اخلربة املتخ�س�سة. وقد مت ال�سعي اإىل التعاون من 
اأجل تعزيز تاأكيد اجلودة واملعايري جنباً اإىل جنب مع تنفيذ 
املدققني  وم��ه��ارات  كفاءة  تعزيز  لتمكني  تدريبية  دورات 

الداخليني ومواكبتهم لأحدث املنهجيات واملقاربات.«

•• فوكوكا-رويرتز:

املركزي  بالبنك  ال�سيا�سات  �سناع  اإن  م�����س��دران  ق��ال 
الأوروبي منفتحون على خف�س اأ�سعار الفائدة جمددا 
من  املتبقية  ال��ف��رتة  يف  الق��ت�����س��ادي  النمو  ��ف  ��عحُ ���سَ اإذا 
اأ���س��رارا مبنطقة العملة  ال��ي��ورو القوي  ال��ع��ام، واأحل��ق 

التي تعاين بالفعل من تداعيات حرب جتارية عاملية.
اأ�سعار  اإن  ي��وم اخلمي�س  ق��ال  الأوروب�����ي  امل��رك��زي  ك��ان 
الفائدة �ستبقى عند م�ستوياتها احلالية حتى منت�سف 
وا�سعي  اإن  ق��ال  دراج���ي  م��اري��و  رئي�سه  لكن   ،2020
اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة ب�����داأوا م��ن��اق�����س��ة خ��ف�����س حم��ت��م��ل، اأو 

م�سرتيات �سندات جديدة لتحفيز الت�سخم.
يف  يبدو  م��ا  على  اأخفقت  املتباينة  الر�سالة  ه��ذه  لكن 
كالتزام  ذل��ك  ي���رون  ال��ذي��ن  امل�ستثمرين  بع�س  اإق��ن��اع 

•• وار�شو-رويرتز:

البولندية  الأنابيب  خلطوط  امل�سغلة  ال�سركة  اأك��دت 
من  نظيفة  نفطية  لإم�����دادات  اجل��زئ��ي  ال���س��ت��ئ��ن��اف 
رو�سيا اليوم الأحد بعد تعطل �سادرات اخلام الرو�سية 

اإىل اأوروبا يف ابريل -ني�سان ب�سبب تلوث.
البي�ساء  رو�سيا  يف  الوطنية  الطاقة  �س������ركة  كانت 

ا�ستدت.. و�سنوا�سل التعامل مع هذه املخاطر ونحن على ا�ستعداد 
لتخاذ املزيد من الإجراءات«. واتفق وزراء املالية وحمافظو البنوك 
بال�سرائب  اخلا�سة  الدولية  القواعد  اإ�سالح  على  اأي�سا  املركزية 
املفرو�سة على ال�سركات العمالقة يف قطاع التكنولوجيا.. وتعهدوا 
وم�ستدام  نزيه  عاملي  �سرائب  “نظام  اأج��ل  من  التعاون  مبوا�سلة 
وع�����س��ري. وق���ال ال��ب��ي��ان “ ن��رح��ب ب���الإجن���ازات ال��ت��ي مت��ت موؤخرا 
يف  ال��ت��ق��دم  ذل���ك  يف  مب��ا  ال�����س��رائ��ب  ب�����س��اأن  بال�سفافية  يتعلق  فيما 
اأهداف تتعلق  اأجل  التبادل التلقائي ملعلومات احل�سابات املالية من 
والقت�سادات  ال��ت��ج��ارة  وزراء  ات��ف��ق  ذل��ك  غ�سون  يف  ب��ال�����س��رائ��ب«. 
مدار  على  اجتماعا  اأي�سا  عقدوا  الذين  املجموعة  دول  الرقمية يف 

العامة لل�سرائب. وقال العادي “ال�سريبة النتقائية هي �سريبة 
ا�ستهالك وتعترب من ال�سرائب غري املبا�سرة وبالتايل فاإن عبئها 
امل�ستهلكني ولكن يتم حت�سيلها م�سبقا من يف  النهائي يقع على 

اإحدى مراحل �سل�سلة التوريد اأي من خالل قطاعات الأعمال«.
و���س��ارت ع��م��ان ب��ب��طء ن��ح��و تنفيذ اإ���س��الح��ات م��ال��ي��ة ت��ه��دف اإىل 
على  اأك��رب  ب�سكل  اعتمدت  بينما  امليزانية  عجز  ات�ساع  م��ن  احل��د 
التمويل اخلارجي - من خالل ال�سندات والقرو�س - لإعادة ملء 

خزائنها.
كانت ال�سلطنة تعتزم يف الأ�سا�س فر�س �سريبة قيمة م�سافة بن�سبة 

اإ�سالح  اأج���ل  ال��ع��م��ل م��ن  ���س��م��ال ط��وك��ي��و ع��ل��ى  ي��وم��ني يف ت�سوكوبا 
ب�سكل  “ �سنعمل  بيان  يف  ال����وزراء  وق��ال  العاملية.  ال��ت��ج��ارة  منظمة 
اأجل  م��ن  العاملية  التجارة  منظمة  يف  الآخ��ري��ن  الأع�����س��اء  م��ع  بناء 
واأ�سافوا  ال�سرعة«.  ال�سروري للمنظمة على وجه  الإ�سالح  اإجراء 
اأنهم بحثوا اأي�سا احلاجة اإىل بذل املزيد من اأجل حتقيق الأهداف 
مبكافحة  ي��ت��ع��ه��دوا  مل  ال�����وزراء  اأن  اإل  ال��ع��امل��ي..  للنمو  امل�����س��رتك��ة 
امل��ج��م��وع��ة الأرج��ن��ت��ني واأ���س��رتال��ي��ا والربازيل  احل��م��ائ��ي��ة. وت�����س��م 
واإندوني�سيا  وال��ه��ن��د  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  وال�����س��ني  وك��ن��دا  وبريطانيا 
اجلنوبية  وكوريا  وال�سعودية  ورو�سيا  واملك�سيك  واليابان  واإيطاليا 

وجنوب اإفريقيا وتركيا والوليات املتحدة والحتاد الأوروبي.

خم�سة باملئة يف 2018 لكن اأ�سبح من املقرر اأن تبداأ تطبيقها يف 
للت�سنيفات  بورز  اآند  �ستاندرد  ني�سان، قالت  ابريل  ويف   .2020
الئتمانية اإن “تاأجيل التطبيق اأكرث اإىل جانب توقعات انخفا�س 
اأقل  م��ايل  بعجز  افرتا�سنا  على  خطر  مبعث  هما  النفط  اأ�سعار 
مكا�سب  ت��ت��وق��ع  اإن��ه��ا  م�سيفة   ”2017-2015 م��ع  م��ق��ارن��ة 
التبغ  النتقائية على  ال�سريبة  بف�سل تطبيق   2019 مالية يف 
تتوقع  اإنها  العام  بداية  يف  ال�سلطنة  وقالت  الطاقة.  وم�سروبات 
اأن يبلغ عجز امليزانية 2.8 مليار ريال )7.27 مليار دولر( هذا 

العام مبا يعادل ت�سعة باملئة من الناجت املحلي الإجمايل. 

•• طوكيو-وام:

الأع�ساء  ال��دول  يف  املركزية  البنوك  وحمافظو  مالية  وزراء  اأك��د   
التوترات  م��ع  للتعامل  ا���س��ت��ع��داده��م  اأم�����س  ال��ع�����س��ري��ن  مب��ج��م��وع��ة 
التجارية واجليو�سيا�سية العاملية التي ت�سهد ت�ساعدا حاليا. وقالوا 
يف ختام اجتماع ا�ستمر يومني يف مدينة فوكوكا جنوب غربي اليابان 
متهيدا لقمة جمموعة الع�سرين التي �ستعقد يف اأو�ساكا .. اأنه من 
املتوقع اأن يحقق القت�ساد العاملي تعافيا طفيفا يف وقت لحق العام 
و���س��ددوا يف بيان م�سرتك “ على اأن   . اجل��اري وحتى ع��ام 2020 
التجارية واجليو�سيا�سية قد  التوترات  اأن حدة  الأهم من ذلك هو 

•• دبي -رويرتز:

الغازية  امل�����س��روب��ات  على  ج��دي��دة  �سريبة  ع��م��ان  �سلطنة  تفر�س 
ومنتجات التبغ بداية من 15 يونيو- حزيران فيما ت�سعى لتعزيز 
جراء  ت�سررت  التي  للنفط  امل�سدرة  اخلليجية  ال��دول��ة  اإي���رادات 
بن�سبة  النتقائية  ال�سريبة  و�ستحُفر�س  اخل��ام.  اأ�سعار  انخفا�س 
مئة باملئة على منتجات التبغ وم�سروبات الطاقة واخلمور وحلم 
اخلنزير و50 باملئة على امل�سروبات الغازية وفقا لبيان من �سليمان 
بالأمانة  ال�سريبية  والتفاقيات  للح�سر  العام  املدير  العادي  بن 

•• دبي، -الفجر:

ال��داخ��ل��ي��ني يف دول����ة الإم�����ارات  امل��دق��ق��ني  وق��ع��ت جمعية 
مدتها  تفاهم  مذكرة  املتحدة  العربية 
املدققني  م��ع��ه��د  م����ع  ����س���ن���وات  ث�����الث 

مان. الداخليني – فرع عحُ
التعاون  ت�سهيل  اإىل  امل���ذك���رة  وت��ه��دف 
اجلانبني،  ب���ني  امل�������س���رتك  وال����رتوي����ج 
ت�سهيل عملهما على �سقل  ع��الوة على 
مهارات التدقيق الداخلي لأع�ساء كال 

املوؤ�س�ستني.
وقد مت توقيع مذكرة التفاهم من قبل 
جمعية  رئي�س  علي  عبيد  ال��ق��ادر  عبد 
الإمارات  دول��ة  يف  الداخليني  املدققني 
رئي�س  املغريي  املتحدة، ومنري  العربية 
مان،  عحُ الداخليني-فرع  املدققني  معهد 

الداخليني  للمدققني  ال��وح��ي��د  املهني  ال��ف��رع  ي��ع��دُّ  ال���ذي 
املالية  ال��درا���س��ات  كلية  ت��رع��اه  وال���ذي  ��م��ان،  عحُ �سلطنة  يف 
“يجب تو�سيع  القادر عبيد علي:  وامل�سرفية.  وقال عبد 
التحالفات ال�سرتاتيجية يف املنطقة من اأجل تطوير مهنة 
اأ�س�س �سليمة ومنظمة. نحن كيان  التدقيق الداخلي على 

•• فوكوكا-اأ ف ب:

ناق�س وزراء املالية وحكام امل�سارف 
املركزية لدول جمموعة الع�سرين 
اإ�سكاليات  الأوىل  ل��ل��م��رة  الأح�����د 
ال�سكان  ب�����س��ي��خ��وخ��ة  م���رت���ب���ط���ة 
زيادة  مثل  ال�����ولدات،  وان��خ��ف��ا���س 
تكاليف الرعاية ال�سحية والنق�س 
املالية  واخلدمات  العاملة  اليد  يف 

اخلا�سة بامل�سنني.
التي  ال���ي���اب���ان  اخ���ت���ي���ار  ي�����اأت  ومل 
ترتاأ�س قمة فوكوكا )جنوب غرب( 
اإذ  ع�سوائي،  ب�سكل  املو�سوع  لهذا 
“فائق  بلد  اأك��رب  قريبا  ت�سبح  قد 
يعني  ما  ال��ع��امل،  يف  ال�سيخوخة” 
�ستفوق  ���س��ك��ان��ه��ا  م���ن   28% اأن 
اأن ت�سل  65 عاماً، على  اأعمارهم 
ن�سبتهم اإىل نحو 40 باملئة يف عام 

.2050
هذه  تعيق  التي  اليابان  وحر�ست 
على  الق��ت�����س��ادي،  من��وه��ا  امل�سكلة 

نقل خربتها اإىل الدول الأخرى.
ودع�����ت ث���ال���ث ق����وة اق��ت�����س��ادي��ة يف 
خا�سة  وب�سورة  �سركاءها  العامل 
ال�سواق الأقل تطورا اإىل التحرك 

قبل فوات الأوان.
واأكد وزير مالية اليابان تارو اآ�سو 
بداأت  +اإذا  التايل:  هو  نقوله  “ما 
الدميوغرافية  ال�سيخوخة  اآث���ار 
اأغنياء،  اأن ت�سبحوا  بالظهور قبل 
اتخاذ  حينها  بو�سعكم  ي��ع��ود  فلن 

اأية اإجراءات فعالة«.
العام  الأم������ني  م���ن ج��ه��ت��ه  وق�����ال 
مل��ن��ظ��م��ة ال����ت����ع����اون الق���ت�������س���ادي 
مقابلة  يف  غوريا  اأنخيل  والتنمية 
م����ع وك����ال����ة ف���ران�������س ب���ر����س على 
اإذ كان  اإن��ه  امل��ايل  هام�س الجتماع 
هذا التوجه يطال “العامل اأجمع، 
اإل ان  ال��ع�����س��ري��ن  ف����اإن جم��م��وع��ة 
بوترية  ت�سيخ  الع�سرين  جمموعة 

اأ�سرع«.
واأ�ساف اأن “هذا الجتاه �سي�ستمر، 

والتنمية  الق���ت�������س���ادي  ال���ت���ع���اون 
اأعلى  اأح���د  اأ���س��اًل  ال��ي��اب��ان  “يف  اإن 
م��ع��دلت ان��خ��راط ك��ب��ار ال�����س��ّن يف 
لكن  املنظمة”.  العمل داخل  �سوق 
“جتري  التقاعد  �سن  بلوغهم  مع 
اإع��ادة تعيينهم يف وظائف متدنية 

النوعية وباأجور منخف�سة«.
“ي�ستحقون  اأن��ه��م  املنظمة  وراأت 
اإىل  داع����ي����ًة  ذلك”،  م���ن  اأف�������س���ل 
“كفاءاتهم  م������ن  ال������س�����ت�����ف�����ادة 

وخرباتهم«.
اأي�ساً  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ك��ون  وق����د 
ع��ام��اًل م�����س��اع��داً ل��ك��ب��ار ال�����س��ن يف 
يف  اأو  ال�سحية  للرعاية  الو�سول 

اإدارة اأموالهم، بح�سب اخلرباء.
املالية  وزراء  حم���ادث���ات  وج�����اءت 
وح����ك����ام امل���������س����ارف امل����رك����زي����ة يف 
ال��ع�����س��ري��ن الأح���د  دول جم��م��وع��ة 
قادة  ق��م��ة  اأم����ام  ال��ط��ري��ق  لتمهيد 
دول جمموعة الع�سرين يف اأو�ساكا 

اواخر حزيران/يونيو.

وي��وؤك��د ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د اأي�����س��اً اأن 
حتما  �ستتاأثر  ال��دول  ه��ذه  “ثروة 
ب��ال��ن��ه��اي��ة ب��ي��ن��م��ا ي��ن��خ��ف�����س عدد 
�سوق  امل��ن��خ��رط��ني يف  الأ���س��خ��ا���س 

العمل اأكرث واأكرث«.
العديد من  اليابان، جتد  يف حالة 
ال�سحية،  )ال��رع��اي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ال���زراع���ة، ال���ب���ن���اء،...( ���س��ع��وب��ًة يف 
عدد  اأن  درج�����ة  اإىل  ال���ت���وظ���ي���ف، 
ع���رو����س ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا و���س��ل اإىل 
طلب،   100 مقابل  عر�ساً   163
مع معدل بطالة �سديد النخفا�س 

بن�سبة 2،4%.
الإ�س����������الح  اإىل  وب���الإ����س���اف���ة 
التقاعد  لأن����ظ����م����ة  ال���������س����روري 
وال���������س����ح���������ة، ت�����دع�����و امل���ن���ظ���م���ات 
الن�س������اء  اإىل حث  اأي�ساً  الدولي��������ة 
����س���ن���اً على  وال����ع����ام����ل����ني الأك���������رب 
النخراط يف �سوق العمل للت�سدي 

لنخفا�س اليد العاملة.
منظمة  ق��ال��ت  ج��دي��د،  تقرير  ويف 

واأ�سارت املنظمة اإىل اأن هذه امل�سكلة 
القت�سادات  اي�����س��ا  ت��ط��ال  ب��ات��ت 

النا�سئة مثل الربازيل وال�سني.
�سيت�ساعف   ،2050 عام  وبحلول 
عدد ال�سكان الذين تفوق اأعمارهم 
ال�ستني عاماً يف العامل، و�سيتخطى 

املليارين.
ويف مذكرة ن�سرت الأحد مبنا�سبة 
ق�����م�����ة جم�����م�����وع�����ة ال����ع���������س����ري����ن، 
اأو�����س����ح ����س���ن���دوق ال��ن��ق��د ال����دويل 
ال�سغط  ت��زي��د  “ال�سيخوخة  اأن 
لأنها  ال���ع���ام���ة  امل���ي���زان���ي���ات  ع���ل���ى 
التقاعد  انفاقات  يف  زي��ادة  تتطلب 

وال�سحة«.
اإذ  ولليابان خ��ربة يف ه��ذا الط���ار، 
%230 من  دي��ن��ه��ا  ن�����س��ب��ة  ت��ب��ل��غ 
الإجمايل. ولذلك،  املحلي  ناجتها 
اأموالهم  بادخار  املتقاعدون  يقوم 
معا�ساتهم  ت���خ���ف���ي�������س  خ�������س���ي���ة 
الأ�سغر  ي���رتدد  فيما  التقاعدية، 
�سناً يف الإنفاق خوفاً من امل�ستقبل. 

واأن�������ا اأخ�������س���ى ذل������ك. ل��ي�����س اأم������راً 
ن�ستطيع وقفه فجاأة«.

ويف البيان اخلتامي، قالت املجموعة 
الدميوغرافية... “التغريات  اإن 
دول  لكل  وف��ر���س��اً  توجد حت��دي��ات 
وامل�سكلة  الع�سرين”،  جم��م��وع��ة 
تتطلب “�سيا�سات �سريبية ومالية 

ونقدية وهيكلية«.
ت�سّم جمموعة الع�سرين دوًل ذات 
اليابان  م��ن  خمتلفة،  م��وا���س��ف��ات 
ال�سعودية  اإىل  ال�سن  يف  املتقدمة 
وال��ه��ن��د واإف��ري��ق��ي��ا اجل��ن��وب��ي��ة ذات 

املجتمع ال�ساب.
العمر  م��ت��و���س��ط  ط�����ول  وي�����س��ه��م 
امل��ت��وق��ع وت��راج��ع م��ع��دل ال���ولدات 
ب�سكل  امل�����س��ن��ني  اأع�������داد  زي������ادة  يف 
اأملانيا  مثل  الغنية  ال��دول  يف  كبري 
وفرن�سا واإ�سبانيا وايطاليا وكوريا 
اجلنوبية، بح�سب منظمة التعاون 
قامت  التي  والتنمية  القت�سادي 

ب�سل�سلة درا�سات حول امل�ساألة.

وزراء مالية جمموعة الع�سرين: حدة التوترات التجارية ا�ستدت وم�ستعدون للتعامل معها

�سلطنة عمان تفر�ص �سريبة جديدة لزيادة االإيرادات 
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م����ق����اط����ع����ات، ت�����وق�����ف�����ات ل����ف����رتات 
البطولة  نظام  يف  تغيريات  طويلة، 
وم�سمياتها واإقامة ن�سختني يف عام 
واحد، كلها اأحداث وعقبات مرت بها 
اجلنوبية  اأمريكا  اأمم  كاأ�س  بطولة 
تاريخها  م��دار  على  اأمريكا(  )كوبا 
البطولة  متنع  مل  لكنها  العري�س، 
اأقدم  اأ�سبحت  حتى  ال�ستمرار  من 
واأعرق بطولت املنتخبات يف العامل. 
100 عام،  اأك����رث م��ن  وع��ل��ى م����دار 
�سهدت الن�سخ املختلفة لكوبا اأمريكا 

ما يفوق الألف م�سكلة.
لكوبا  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  وان��ط��ل��ق��ت 
ت�سهد  فيما   ،1916 ع���ام  اأم��ري��ك��ا 
ال�ساد�سة  ال���ن�������س���خ���ة  ال������ربازي������ل 

والأربعني للبطولة هذا ال�سهر.

احلل يف املدرج�ت
الهواية هي  103 عام، كانت  وقبل 
ال�����س��ائ��دة يف ع���امل ك���رة ال��ق��دم، ومل 
الأرجنتيني،  املنتخب  قائد  ي�ستطع 
اأوهاكو، الذي �سجل هدفني  األربتو 
بكوبا  ل��ف��ري��ق��ه  الأوىل  امل����ب����اراة  يف 
على  الفريق  ليفوز   1916 اأمريكا 
6-1، خو�س املباراة الثانية  ت�سيلي 
الربازيلي  ن���ظ���ريه  اأم������ام  ل��ل��ف��ري��ق 

ب�سبب �سعوره بالإجهاد ال�سديد.
نايون،  ري���ك���اردو  ال���الع���ب  ورف�������س 
�ساحب اخلربة ال�سابقة مع املنتخب 
املباراة  يف  امل�����س��ارك��ة  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي، 
نظراً لعدم ال�ستعانة به يف العامني 

الأخريين قبل تلك البطولة.
ون����ظ����راً ل�������س���رورة خ���و����س امل���ب���اراة 
بفريق مكتمل، وافق خو�سيه لغونا 
اجلال�س بني اجلماهري يف املدرجات 

على امل�ساركة يف املباراة.
تغيري  غ����رف  اإىل  لغ���ون���ا  ورك�������س 
امل��الب�����س ل��ريت��دي زي ال��ف��ري��ق، ثم 

عاد �سريعاً لي�سارك يف اللقاء.
الأرجنتني  ه����دف  لغ���ون���ا  و���س��ج��ل 
ال��وح��ي��د يف ه���ذه امل���ب���اراة ب��ع��د ع�سر 
دقائق فقط من بداية املباراة، ولكن 
التعادل  ان��ت��زع  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب 

.1-1
وف���������س����ل امل���ن���ت���خ���ب الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
منتخب  ع���ل���ى  ال����ف����وز  حت���ق���ي���ق  يف 
اأوروغ��واي يف املباراة اخلتامية التي 
�سغب  اأح��داث  بعد  بالتعادل،  انتهت 
بدايتها  ب��ع��د  امل���ب���اراة  معها  ت��وق��ف��ت 
الأح���داث  وانتقلت  دق��ائ��ق،  بخم�س 
امل���ب���اراة  ل��ت��ع��اد  امل���ل���ع���ب،  اأر�������س  اإىل 
وت��ن��ت��ه��ي ب��ال��ت��ع��ادل ال�����س��ل��ب��ي الذي 
األقابها يف كوبا  اأول  اأوروغ��واي  منح 

اأمريكا.

حكم حملي
�سهدت ن�سخة 1920 من بطولت 
كوبا اأمريكا، والتي اأقيمت يف مدينة 
فينا دل مار يف ت�سيلي، موقفاً غري 
املباراة  اأدار  اإذ  معتاد على الإط��الق، 
اأحد  ل��ب��ل��د  ينتمي  ح��ك��م  اخل��ت��ام��ي��ة 
املنتخبني املتناف�سني يف هذا املباراة.

و������س�����ارك اأرب�����ع�����ة ح����ك����ام ف���ق���ط هم 
ورافاييل  )ت�سيلي(  فانتا  كارلو�س 
والربازيلي  )ت�����س��ي��ل��ي(  خ��ي��م��ي��ن��ي��ز 
ج����واو دي م���اري���ا والأوروغ�����وي�����اين 
مارتن اأفي�ستجوي يف اإدارة مباريات 
اخلتامية  املباراة  وخ��الل  البطولة. 
اأوروغ����واي  منتخبي  ب��ني  للبطولة 
وت�����س��ي��ل��ي، ك���ان ك��ارل��و���س ف��ان��ت��ا هو 
اأدار ال��ل��ق��اء ل��ك��ن��ه مل  احل��ك��م ال����ذي 
يتحيز على الإط��الق ملنتخب بالده 
وك����ان حم���اي���داً متاماً،  )ت�����س��ي��ل��ي(، 
ل��ت��ن��ت��ه��ي امل����ب����اراة ب��ف��وز اأوروغ�������واي 
بلقبها الثالث يف اأول اأربع ن�سخ من 

البطولة.
كان  ف��ان��ت��ا  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  جت���در 
الن�سخة  يف  ت�سيلي  ملنتخب  م��درب��اً 
�سارك  ك��م��ا  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ن  الأوىل 
واأدار  ن��ف�����س��ه��ا،  ال��ن�����س��خ��ة  يف  ك��ح��ك��م 
بدوره  اكتفى  النهائية، فيما  املباراة 
ال���ث���ان���ي���ة عام  ال��ن�����س��خ��ة  ك��ح��ك��م يف 

.1917

م�س�كل واأزي�ء خمتلفة
منتخبي  ب��ني  �سر�سة  مناف�سة  بعد 

األقاب  على  واأوروغ����واي  الأرجنتني 
12 ن�سخة لكوبا اأمريكا بني عامي 
كانت  ح���ي���ث  و1929،   1916
البطولة تقام ب�سكل �سنوي با�ستثناء 
اأخ����ذ  و1928،   1918 ع����ام����ي 
ال�سراع بني البلدين �سكاًل اآخر بعد 
تبادل التهامات نتيجة كاأ�س العامل 

1930 باأوروغواي.
تاأجيل  يف  التهامات  ه��ذه  وت�سببت 
بطولت كوبا اأمريكا ل�سنوات، حتى 
ن��ظ��م��ت ب�����ريو ن�����س��خ��ة خ���ا����س���ة من 
البطولة يف 1935 مبنا�سبة مرور 
العا�سمة  تاأ�سي�س  على  عام   400

ليما.
1935، مل  اأم��ري��ك��ا  ك��وب��ا  وخ����الل 
يرتد اأي من املنتخبني زيه التقليدي، 
ولكن املنتخب الأوروغوياين ارتدى 
التي  اخلتامية  املباراة  اأحمر يف  زي��اً 
 0-3 اأوروغ����واي  فيها منتخب  ف��از 

على املنتخب الأرجنتيني.

الربازيل ب�الأزرق واالأ�سفر
التي  بالطبع مل تكن املرة الوحيدة 

املنتخبات  اأح�����د  ف��ي��ه��ا  ي�����س��ت��ع��ني  ل 
بقمي�سه املعتاد اأو حتى الحتياطي.

امللعب  يف  ع��ام��ني وحت���دي���داً  وب��ع��د 
ال����ق����دمي ل����ن����ادي ب����وك����ا ج���ون���ي���ورز 
الأرجنتيني، كانت الربازيل هي من 
ب��زي غري م��األ��وف يجمع بني  لعبت 

اللونني الأزرق والأ�سفر.
ي�ستخدم  كان  التي  وخالل احلقبة، 
ال���ل���ون الأب���ي�������س وه����و اللون  ف��ي��ه��ا 
ال����ذي ت��خ��ل��ى ع��ن��ه ب��ع��د ���س��ق��وط��ه يف 
مبلعب   1950 م��ون��دي��ال  ن��ه��ائ��ي 
ماراكانا الأ�سطوري، ح�سر املنتخب 
كان  ولكنه  املعتاد،  بزيه  ال��ربازي��ل��ي 

م�سابهاً لزي منتخب ت�سيلي.
ميلكان  ل  ك��ان��ا  الفريقني  اأن  ومب��ا 
املديرين  اأح��د  ق��ام  اأخ���رى،  قم�ساناً 
التي  امل���ب���اراة،  م�ست�سيف  ب��ال��ن��ادي، 
اأقيمت يف 3 يناير “كانون الثاين” 
6-4، مبنح  الربازيل  بفوز  وانتهت 
بوكا  ت�سيلي قم�سان فريق  منتخب 

جونيورز.
ل��ف��ن��زوي��ال يف  ���س��يء م�سابه  وح���دث 
م�ستهل م�سوارها يف اإحدى بطولت 

كوبا اأمريكا، التي اأقيمت بالعا�سمة 
الأوروغ���وي���ان���ي���ة م��ون��ت��ف��ي��دي��و عام 

.1967
الفنزويلي  املنتخب  قم�سان  وكانت 
من  ال�سبه  قريبة  القرمزي  باللون 
باللون  ت�����س��ي��ل��ي  م��ن��ت��خ��ب  ق��م�����س��ان 
معه  يحمل  يكن  مل  ولكنه  الأحمر، 
تلك  بحل  وقام  احتياطية،  قم�ساناً 
ملعب  يف  امل�����س��وؤول��ني  اأح���د  امل�سكلة 
خلع  غرفة  فتح  ال��ذي  �سينتيناريو، 
امل��الب�����س، ال��ت��ي ك��ان��ت حت��ت��وي على 
بينيارول  ن����ادي  ل��الع��ب��ي  ق��م�����س��ان 

الأوروغوياين.
يف  بدايتها  فنزويال  �سجلت  وه��ك��ذا 
بهدفني  بهزمية  القارية  البطولت 
مرتدية  ت�����س��ي��ل��ي،  اأم������ام  ن��ظ��ي��ف��ني 
الأ�سود  باللونني  اكت�ست  قم�ساناً 

والأ�سفر.

بطولة كوب� اأمريك� للهواة
اأمريكا  يف  ال��ك��رة  ���س��ه��دت  اأن  وب��ع��د 
وزاد عدد  ك��ب��رياً  ت��ط��وراً  اجل��ن��وب��ي��ة 
امل��ه��ت��م��ني ب���ه���ذه ال���ري���ا����س���ة، ج���اءت 

القادة  ل��ت��ح��م��ل  ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات  ح��ق��ب��ة 
الكرويني هناك على تنظيم بطولة 

موازية خم�س�سة لالعبني الهواة.
واأقيمت البطولة الأوىل يف العا�سمة 
ال��ب��ريوف��ي��ة ليما يف ال��ف��رتة م��ا بني 
الثاين”  يناير”كانون   25 ي��وم��ي 
“�سباط”  ف��رباي��ر  م��ن  واخل��ام�����س 
ب������اراغ������واي  مب���������س����ارك����ة   1962

وت�سيلي والربازيل والأرجنتني.
وف���������ازت ال������ربازي������ل والأرج����ن����ت����ني 
اجلولة  اإىل  وو�سلتا  مببارياتهما 
الأخ�����������رية ب���ن���ف�������س ال���ر����س���ي���د من 
كانوا  الربازيليني  اأن  بيد  النقاط، 
اأكرب من  يحملون يف جعبتهم عدداً 
الذي  الأمر  الركنية، وهو  الركالت 
اع��ت��د ب��ه لك�سر ح��ال��ة ال��ت��ع��ادل بني 

املنتخبني.
منتخبا  ل��ع��ب  الأوىل،  اجل��ول��ة  ويف 
انتهت  م��ب��اراة  وت�سيلي  الأرج��ن��ت��ني 
مثرية  ج��زاء  ركلة  ب�سبب  بف�سيحة 
الربازيلي  احلكم  احت�سبها  للجدل 
اللقاء،  اأدار  ال���ذي  اإي��ري�����س،  اأول��ت��ني 
التعادل  ت�����س��ي��ل��ي  م��ن��ت��خ��ب  ل��ي��ح��ق��ق 

.2-2
وب��ع��د ذل����ك، ف����ازت ال����ربازي����ل على 
 1-3 ال���ب���ط���ول���ة  ب������ريو، م�����س��ي��ف��ة 

وح�سدت اللقب.
البطولة،  ت��ل��ك  م���ن  ع��ام��ني  وب��ع��د 
العا�سمة  يف  ال���ت���ج���رب���ة  اأع�����ي�����دت 
الأرجنتينية بوين�س اآير�س، و�سهدت 
من  يقرب  ما  ح�سور  الن�سخة  تلك 

املباريات. جلميع  م�سجع  األف   30
وب�����س��ط��ت الأرج���ن���ت���ني وال����ربازي����ل 
�سيطرتهما مرة اأخرى على البطولة 
وو�سلتا اإىل اجلولة الأخرية بعد اأن 
ح��ق��ق��ت��ا ال��ع��الم��ة ال��ك��ام��ل��ة يف عدد 

النقاط.
النهائية  امل���ب���اراة  ال��ف��ري��ق��ان  ول��ع��ب 
�سجله  ال�������ذي  ال�����ه�����دف،  وت�������س���ب���ب 
الالعب الأرجنتيني خو�سيه بينابي 
ليوناردي باخلطاأ يف مرماه يف منح 
ومن  الربازيلي  للمنتخب  التعادل 
اأبناء  تفوق  بعد  البطولة،  لقب  ثم 

ال�سامبا يف فارق الأهداف.
حققته  ال��������ذي  ال�����ن�����ج�����اح،  ورغ��������م 
ت�سببت  للهواة،  اأمريكا  كوبا  بطولة 
اأعاقت  ال��ت��ي  ال�����س��راع��ات الإداري�����ة، 
الفرتة  يف  املحرتفني  بطولة  اإقامة 
1967 و1975، يف  ما بني عامي 

تكرار التجربة جمدداً.

ف�سل الكب�ر
ف��ي��م��ا اأخ����ف����ق جن�����وم ب��������ارزون مثل 
وبيليه  ج���اري���ن�������س���ا  ال����ربازي����ل����ي����ني 
والأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ني دي��ي��غ��و م���ارادون���ا 
اإح�������راز لقب  م��ي�����س��ي يف  ول��ي��ون��ي��ل 
م���دار م�سريتهم  اأم��ري��ك��ا على  ك��وب��ا 
ال��ربازي��ل��ي رونالدو  ت���وج  ال��ك��روي��ة، 
باللقب القاري يف كل من البطولتني 

اللتني �سارك فيهما بكوبا اأمريكا.
واأح��رز رونالدو لقبه الأول يف كوبا 
التي   1997 ن�سخة  خ��الل  اأمريكا 
ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا ب��ول��ي��ف��ي��ا ك��م��ا ف����از يف 
لعب  اأف�سل  بلقب  نف�سها  الن�سخة 

يف البطولة.
باراغواي،  يف  فقط  بعامني  وبعدها 

الثانية  ال��ن�����س��خ��ة  رون���ال���دو  خ��ا���س 
ل��ه يف ب��ط��ولت ك��وب��ا اأم��ري��ك��ا ولكنه 
واجه فيها �سعوبات اإ�سافية نتيجة 
ال��ع��ق��اق��ري ال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا ب��ن��اء على 
م�سكلة  مل��واج��ه��ة  الأط��ب��اء  تعليمات 

زيادة الوزن.
للمنتخب  ال���ف���ن���ي  امل����دي����ر  وق�������ال 
لوك�سمبورغو،  وان��دريل  الربازيلي، 
غادر  رون���ال���دو  اإن  ال��ب��ط��ول��ة،  ب��ع��د 
امللعب وهو يرتدي حفاظة، اإذ كانت 
يف  تت�سبب  يتناولها  التي  العقاقري 

اإدرار البول ب�سكل �سريع.
ورغم هذه الظروف، �سجل رونالدو 
يف ت��ل��ك ال��ن�����س��خ��ة خ��م�����س��ة اأه�����داف، 
�سدارة  ريفالدو  زميله  مع  واقت�سم 

قائمة هدايف البطولة.

كوب� اأمريك� بطولة ع�ئلية
رغم “لعنة” كوبا اأمريكا التي طالت 
ع�����دداً م���ن ال��ن��ج��وم ال���ب���ارزي���ن مثل 
وغريهم  ومي�سي  وم���ارادون���ا  بيليه 
ممن ف�سلوا يف الفوز بلقب البطولة، 
كانت هذه اللعنة اأبعد ما يكون عن 
عائلة دييغو فورلن، النجم ال�سابق 
اأفراد  حمل  اإذ  اأوروغ�����واي،  ملنتخب 
اأج����ي����ال خمتلفة  ل��ث��الث��ة  ي��ن��ت��م��ون 
البطولة.  ك��اأ���س  ال��ع��ائ��ل��ة  ه���ذه  م��ن 
وق����اد ف�����ورلن م��ن��ت��خ��ب اأوروغ������واي 
 2011 اأم��ري��ك��ا  ك��وب��ا  بلقب  للفوز 
يف الأرج��ن��ت��ني، بعد ع��ام واح���د من 
كاأ�س  اأف�����س��ل لع���ب يف  بلقب  ف���وزه 
اأفريقيا  ب��ج��ن��وب   2010 ال���ع���امل 
ل��ل��ف��وز باملركز  ع��ن��دم��ا ق���اد ف��ري��ق��ه 
الرابع يف املونديال. و�سبق للمدافع 
العمالق بول والد فورلن اأن �سارك 
توج  عندما  اأوروغ����واي  منتخب  مع 
 1967 اأمريكا  كوبا  بلقب  الفريق 
نف�سها،  الن�سخة  اأوروغ���واي. ويف  يف 
كان خوان كارلو�س كورازو والد بول 
وجد دييغو فورلن هو املدير الفني 
اأوروغ��واي، كما قاد الفريق  ملنتخب 
وبالتحديد  �سابقة  ن�سخة  يف  للقب 

يف 1959 بالإكوادور. 

يخو�س تورونتو رابتورز على ملعبه 
م�ساء الثنني املباراة الأهم يف تاريخه 
والتي قد متنحه لقبه الأول يف دوري 
كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني، يف 
مواجهة غولدن �ستايت ووريرز بطل 

املو�سمني املا�سيني.
وت������رج������ح م����ك����ات����ب م�����راه�����ن�����ات يف 
مواقع  اىل  اإ���س��اف��ة  ف��ي��غ��ا���س،  ل����س 
باح�ساءات  متخ�س�سة  ال��ك��رتون��ي��ة 
ال��دوري الأم��ريك��ي، وجن��وم �سابقون 
ت��ورن��ت��و من  ب���اأن يتمكن  ال��ل��ع��ب��ة،  يف 
اخلام�سة  امل���ب���اراة  يف  ال��ل��ق��ب  ح�����س��م 
ل   1-3 مناف�سه  على  ت��ق��دم  بعدما 
الثالثة  املباراتني  بعد فوزه يف  �سيما 
والرابعة على ملعب “اأوراكل اأرينا” 
 109-123 �ستايت  التابع لغولدن 

الثالثاء، و105-92 اجلمعة.
وب�����ح�����������س�����ب امل���������وق���������ع امل����خ����ت���������س 
ايت”،  “فايفثريتي  بالإح�سائيات 
 11 بن�سبة  �ستايت  غ��ول��دن  يحظى 
يف املئة فقط باإمكانية قلب النتيجة 
الثالث  باللقب  وال��ت��ت��وي��ج  ل�ساحله 
ال��ن��ه��ائ��ي اخل��ام�����س على  ت��وال��ي��ا يف 

التوايل الذي يخو�سه.
وي���واج���ه غ���ول���دن ���س��ت��اي��ت م��ه��م��ة يف 
ال�����س��ع��وب��ة، ف��ال��ف��ري��ق الوحيد  غ��اي��ة 
الذي جنح يف قلب تخلفه 1-3 كان 
 2016 ع���ام  ك��اف��ال��ي��ريز  كليفالند 
ب���ال���ذات، لكنه  يف م��واج��ه��ة ووري�����رز 
ت���وال���ي���ا على  ي��خ�����س��ر م���ب���ارات���ني  مل 
كوري  �ستيفن  كتيبة  اأن  بيد  ملعبه. 
ال��ت��ي ت��وج��ت ب��ال��ل��ق��ب ث����الث مرات 
امل��ا���س��ي��ة وبلغت  الأرب�����ع  الأع������وام  يف 
لن  تواليا،  اخلام�س  للعام  النهائي 

ت�ست�سلم ب�سهولة.
من  �ستايت  غ��ول��دن  معاناة  ظ��ل  ويف 
غ���ي���اب جن��م��ه ك��ي��ف��ن دوران��������ت، قال 
لنا  “�سبق  زم��ي��ل��ه درامي���ون���د غ��ري��ن 
ال��ت��واج��د ع��ل��ى اجل��ه��ة الأخ����رى من 
اإ�سارة لكليفالند(،  3-1 )يف  نتيجة 
ال��ذي مينعنا من حتقيق اجناز  فما 

تاريخي خا�س بنا؟«.
بثالث  ف��زن��ا  اأن  ل��ن��ا  “�سبق  وت���اب���ع 
م���ب���اري���ات ع��ل��ى ال����ت����وايل. ع��ل��ي��ن��ا اأن 
نوؤمن  اأن  ذل�����ك.  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ن���وؤم���ن 
اذا  لدينا.  ما  اأف�سل  ونقدم  باأنف�سنا 
لكن  النتائج،  مع  �سنتعاي�س  خ�سرنا، 
اأر�س  نكون قد قدمنا كل �سيء على 

امللعب«.
يف املقلب الآخر، يدرك تورونتو الذي 
منذ  الأوىل  للمرة  النهائي  يخو�س 

تاأ�سي�سه يف العام 1995، اأن غولدن 
�ستايت لن يفرط ب�سهولة باللقب.

وق����ال ���س��ان��ع األ���ع���اب ال��ف��ري��ق كايل 
ولن  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل��و  “اإنهم  لوري 
ب�سهولة.  ب�����اإح�����رازه  ل��ن��ا  ي�����س��م��ح��وا 
�سيقاتلون حتى النهاية. مل نحرز اأي 

�سيء حتى الآن«.
تورونتو  اأن�سار  يحت�سد  اأن  ويتوقع 
“�سكو�سيا  رابتورز يف مدرجات قاعة 
“جورا�سيك  وم��ت��ن��زه  اأرينا”  ب��ن��ك 
بارك” املجاور لها مل��وؤازرة فريق بات 
م���ن حتقيق  اأدن�����ى  اأو  ق��و���س��ني  ق����اب 
للمرة  اللقب  ب��اإح��راز  يتمثل  اإجن���از 

الأوىل يف تاريخه.
ت���ورون���ت���و هذا  وي���ت���األ���ق يف ���س��ف��وف 
امل��و���س��م جن��م��ه ك��واه��ي ل��ي��ن��ارد الذي 
تخطى حاجز الثالثني نقطة يف 14 

الق�سائية  الأدوار  يف  تواليا  مباراة 
عمالقة  اىل  لين�سم  اأوف”  “بالي 
اأمثال مايكل ج��وردان، حكيم  اللعبة 
اآي���ف���ر����س���ون، كوبي  األ����ن  اأولج��������وان، 

براينت وليربون جيم�س.
و�سبق للينارد الذي يخو�س مو�سمه 
بطال  ت���وج  اأن  ت��ورون��ت��و،  م��ع  الأول 
ال�سابق  فريقه  �سفوف  يف  ل��ل��دوري 

�سان اأنتونيو �سبريز عام 2014.
ف��ق��ط على  يعتمد  ت��ورون��ت��و ل  ل��ك��ن 
تاألق  الأوىل،  امل���ب���اراة  ف��ف��ي  ل��ي��ن��ارد. 
و�سجل  �سياكام  با�سكال  الكامريوين 
داين  ح�������س���م  ب���ي���ن���م���ا  ن���ق���ط���ة،   32
بف�سل  الثالثة  املباراة  نتيجة  غرين 
النقاط  ك���ان���ت  ح���ني  يف  ث��الث��ي��ات��ه، 
الكونغويل  ���س��ج��ل��ه��ا  ال���ت���ي  ال�20 
الربع  اإي���ب���اك���ا يف  ����س���ريج  ال����س���ب���اين 

املباراة  ن��ت��ي��ج��ة  يف  ح��ا���س��م��ة  ال��ث��ال��ث 
الرابعة.

واأق����ر لع���ب غ��ول��دن ���س��ت��اي��ت كالي 
طوم�سون الذي اأبعدته الإ�سابة عن 
بقوله  تورونتو  بقوة  الثالثة،  املباراة 
ح��ي��ث كل  ف��ع��ال،  رائ����ع  “فريق  اإن����ه 
اليه  املوكلة  املهمة  لع��ب  كل  يعرف 
مع لعبني اأ�سحاب خربة �سبق لهم 

اأن خا�سوا النهائيات«.
وع��ل��ى رغ��م ت��ق��دم ت��ورون��ت��و ومعاناة 
ي�سدد  الإ�سابات،  �ستايت مع  غولدن 
جن����م الأخ��������ري واأف���������س����ل لع������ب يف 
على  ك��وري  �ستيفن  مرتني  ال���دوري 
“الأمر  لأن  ي�ست�سلم  لن  فريقه  اأن 

له ينته بعد«.
هو  اإلينا  بالن�سبة  “الهدف  اأ���س��اف 
التالية  ثم  التالية،  املباراة  يف  الفوز 

ث��م ال��ت��ال��ي��ة. ���س��ن��ح��اول ال��ف��وز يف كل 
مباراة لنا”، متابعا “طاملا اأن �سافرة 
خ�سارتنا  ت��ع��ل��ن  ل���ن  امل����ب����اراة  ن��ه��اي��ة 
تورونتو  ف���وز  )اأي  ال��راب��ع��ة  امل���ب���اراة 
ممكنة(،  �سبع  م��ن  م��ب��اري��ات  ب���اأرب���ع 

�سنحفظ حظوظنا لإحراز اللقب«.
اأن  ع��ل��ى  ك��ري  �ستيف  امل����درب  و���س��دد 
باملباراة  “الفوز  ���س��ي��ح��اول  ال��ف��ري��ق 
املباريات  يف  بالفوز  نفكر  ل  املقبلة. 
هو  املقبلة  املباراة  يف  الفوز  الثالث. 
الهدف”، م�سيفا يف حماولة ل�سحذ 
على  بقدرتنا  “اأوؤمن  لعبيه  همم 
بالعديد  ن��ت��م��ت��ع  لأن  ذل����ك  حت��ق��ي��ق 
امل���واه���ب وال��ك��ث��ري م��ن الفخر.  م��ن 
النهائي خم�س  الالعبون  بلغ هوؤلء 
بح�سٍّ  يتمتعون  وه��م  تواليا  �سنوات 
حتى  و�سيقاتلون  ج��داً  ع��اٍل  تناف�سي 
�ستايت  غولدن  و�سيرتقب  النهاية«. 
نباأ �سارا �سيعزز حظوظه يف املناف�سة، 
وذل����ك ب��ح��ال مت��ك��ن جن��م��ه دوران����ت 
الغائب منذ تعر�سه لإ�سابة يف ربلة 
لن�سف  اخلام�سة  امل��ب��اراة  يف  ال�����س��اق 
نهائي املنطقة الغربية �سد هيو�سنت 
روك��ت�����س، م��ن ال���ع���ودة، ل���س��ي��م��ا واأن 
 2017 ن��ه��ائ��ي��ي  اأف�����س��ل لع����ب يف 
من  و�سطيا  معدل  حقق  و2018، 
هذا  اأوف”  “بالي  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل 

املو�سم تخطى 34 نقطة.
وع���ل���ق غ���ري���ن ع��ل��ى اح���ت���م���ال ع���ودة 
ما  �سيبلغه  “ج�سده  بالقول  دوران��ت 
اأن يكون حا�سرا  ق��ادرا على  ك��ان  اذا 
اذا متكن من ذل��ك، الأم��ر رائ��ع. اذا 
اإيجاد  ن��ح��اول  اأن  علينا  يتمكن،  مل 

طريقة للفوز باملباراة املقبلة«.

كوبا اأمريكا: »التانغو« االأرجنتيني يف �سطور
دام  غياب  بعد  ببطولة  بالفوز  للحلم  الأرجنتيني  املنتخب  يعود 
26 عاماً منذ اآخر تتويج يف 1993، عندما يقوده “الربغوث” 

ليونيل مي�سي يف كوبا اأمريكا 2019. 
 وفيما يلي الأرجنتني و”راق�سو التانغو” يف �سطور:

الأرجنتني
العا�سمة: بوين�س اآير�س

اأكرب املدن: كوردوبا- رو�ساريو- ميندوزا- ل بالتا- مار دل بالتا
عدد ال�سكان: نحو 44 مليون ن�سمة

امل�ساحة: 2 مليون و4ر780 األف كيلومرت مربع
اللغة الر�سمية: الإ�سبانية

العملة: بيزو
تاأ�سي�س احتاد كرة القدم: عام 1893

ان�سمامه لفيفا: عام 1912
رئي�س الحتاد: كالوديو تابيا

املنتخب الأرجنتيني
اللقب: راق�سو التانغو- الأبي�س والأزرق ال�سماوي

املدير الفني: ليونيل �سكالوين
قائد الفريق: ليونيل مي�سي

اأكرث الالعبني م�ساركة: خافيري ما�سكريانو )147 مباراة(
اأبرز هدافيه عرب التاريخ: ليونيل مي�سي )67 هدفاً(

ت�سنيف فيفا: املركز احلادي ع�سر
اأف�سل ت�سنيف �سابق: الأول

اأ�سواأ ت�سنيف �سابق: 24
امل�ساركات ال�سابقة يف بطولت كوبا اأمريكا: 40 مرة

 1921 14 مرة يف  باللقب  الفوز  اأمريكا:  بكوبا  النتائج  اأف�سل 
و1945  و1941  و1937  و1929  و1927  و1925 
و1991  و1959  و1957  و1955  و1947  و1946 

و1993
امل�ساركات ال�سابقة يف بطولت كاأ�س العامل: 17 مرة اأف�سل النتائج 

يف كاأ�س العامل: الفوز بلقب البطولة يف 1978 و1986 

كوبا اأمريكا.. بطولة حافلة باملواقف والطرائف

اأ�سرتاليا فخورة ببطلتها تورونتو على م�سارف اإجناز تاريخي بال�سلة االأمريكية 
اجلديدة بارتي 

بطولة  لقب  اأح���رزت  التي  بارتي  اأ�سلي  اجل��دي��دة  بطلتها  اأ�سرتاليا  حيت 
رولن غارو�س الفرن�سية، ثانية البطولت الأربع الكربى يف كرة امل�سرب 

�سمن الغراند �سالم وو�سفتها بالأ�سطورة.
منذ  الفرن�سية  البطولة  لقب  حت��رز  اأ�سرتالية  لعبة  اأول  ب��ارت��ي  وب��ات��ت 
ماركيتا  ال�سابة  الت�سيكية  على  بفوزها  عاما   46 قبل  ك��ورت  م��ارغ��ري��ن 

فاندرو�سوفا 6-1 و6-3 يف املباراة النهائية.
ب��ارت��ي وغ����ردت جن��م��ة ك���رة القدم  اأ���س��رتال��ي��ا اىل تهنئة  و���س��ارع ري��ا���س��ي��و 
كاأ�س  نهائيات  يف  ب��الده��ا  منتخب  �ستقود  التي  ك��ري  �سامانتا  ال�سرتالية 

العامل لل�سيدات يف فرن�سا “نعم لقد فعلتها. تهانينا«.
اأظهر دعمه  اأ�سلي كوبر وال��ذي  اآدم  اأ�سرتاليا  الركبي يف  اأما جنم منتخب 
لبارتي طوال البطولة فذكر على موقعه على تويرت “نعم!!! اىل الأمام 

بارتي! انك ا�سطورة حقا«.
يف  بطالت  توجن  ان  �سبق  اأ�سرتاليات  جنمات  ث��الث  اىل  بارتي  وان�سمت 
رولن غارو�س وهن بالإ�سافة اىل كورت، اإيفون غولغونغ كاويل وليزيل 
بوري. كما باتت بارتي بف�سل اجنازها اأول لعبة اأ�سرتالية حترز لقبا كبريا 

منذ �سامانتا �ستو�سور يف بطولة فال�سينغ ميدوز الأمريكية عام 2011.
تهنئة  اىل  بارتي  من  املقربات  ال�سديقات  اإح��دى  وهي  �ستو�سور  و�سارعت 
املده�س  لنت�سارك  �سخمة  “تهاين  ان�ستاغرام  على  بقولها  مواطنتها 
اليوم. اأنا �سعيدة وفخورة جدا بك!!! لطاملا اآمنت بقدرتك على حتقيق هذا 
النجاح املبهر! متلكني موهبة وت�سميما كبريين وهذا الكاأ�س توؤكد ذلك«.

قاد  ان  له  �سبق  ال��ذي  كايهيل  دارن  ال�سابق  الالعب  بارتي  م��درب  واعترب 
الرومانية �سيمونا هاليب اىل اللقب يف العا�سمة الفرن�سية العام املا�سي، 
“لقد كانت رائعة.  باأ�سرها فخورة مبا حققته لعبته وقال  اأ�سرتاليا  بان 
ن��ح��ن يف ا���س��رتال��ي��ا ن�����س��ع��ر ب��ال��ف��خ��ر جت��اه��ه��ا وم���ا ق��دم��ت��ه ل��ك��رة امل�سرب 

الأ�سرتالية. والأهم من ذلك كله انها قامت بذلك بتوا�سع كبري«.
بارتي  بتهنئة  ق��ام  ك��رو  را�سل  الأ���س��رتايل  هوليوود  يف  ال�سينما  جنم  حتى 

بقوله “ا�س بارتي. لقد كنت مده�سة«.
واعتربت  بارتي  باجناز  املهللني  قافلة  اىل  الأ�سرتالية  ال�سحف  وان�سمت 
�سحيفة “�سيدين هريالد” بان الفوز كان “جائزة م�ستحقة ل�سخ�س ودود 
�سخ�سا  تكون  ان  “ت�ستطيع  جدا«. اأما �سحيفة “دايلي تيليغراف” فقالت 

لطيفا وتلعب كرة م�سرب بقتالية«.
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غارو�س  رولن  بلقب  مالدينوفيت�س  كري�ستينا  الفرن�سية  توجت 
يف  امل�سرب،  ك��رة  يف  الكربى  الأرب���ع  البطولت  ثانية  الفرن�سية، 
خو�س  قبيل  بابو�س،  تيميا  املجرية  برفقة  ال�سيدات  زوج��ي  فئة 
�سد  الرجال  نهائي  تييم  دومينيك  النم�سوي  احلميم  �سديقها 

الإ�سباين رافايل نادال .
امل�سنفة  الإثنني  �ست�سبح  التي  ومالدينوفيت�س  بابو�س  وتفوقت 
وجانغ  ينغيينغ  دوان  ال�سينيتني  على  ال��زوج��ي،  يف  عامليا  الأوىل 

�ساي�ساي 6-2 و3-6.
وهي املرة الثالثة تتوج مالدينوفيت�س بلقب بطولة غراند �سالم 
غار�سيا،  ك���ارول���ني  م��واط��ن��ت��ه��ا  م��ع   2016 غ���ارو����س  رولن  ب��ع��د 

وبطولة اأ�سرتاليا املفتوحة 2018 مع بابو�س.
وخ�����س��رت م��الدي��ن��وف��ي��ت�����س وب��اب��و���س ث���الث م��ب��اري��ات ن��ه��ائ��ي��ة يف 
البطولت الكربى قبل موعد اليوم، وذلك يف وميبلدون الإنكليزية 
2014، وفال�سينغ ميدوز الأمريكية 2018، وبطولة اأ�سرتاليا 

املفتوحة مطلع العام احلايل.
�ساترييه  فيليب  ملعب  على  وبابو�س  مالدينوفيت�س  تتويج  واأت��ى 
الرئي�سي يف رولن غارو�س، قبيل وقت ق�سري من خو�س �سديقها 
الرجال  لفردي  النهائية  املباراة  الرابع،  تييم  النم�سوي  احلميم 
�سد الإ�سباين نادال الثاين، حامل اللقب الباحث عن تعزيز رقمه 
القيا�سي يف عدد األقاب البطولة املقامة على مالعب ترابية )11 

لقبا حاليا(.
�سالم،  الغراند  بطولت  يف  الأول  لقبه  عن  الباحث  تييم  وتفوق 
نوفاك  ال�سربي  عامليا  اأول  امل�سنف  النهائي على  ال��دور ن�سف  يف 
ديوكوفيت�س، بينما اأق�سى نادال الثالث ال�سوي�سري روجيه فيدرر. 
و�سي�سكل نهائي رولن غارو�س 2019 اإعادة لنهائي العام املا�سي 
الذي تفوق فيه نادال على ح�ساب تييم 6-4، 6-3، و6-2. ومن 
الغلبة لنادال  12 مواجهة جمعت بينهما حتى الآن، كانت  اأ�سل 
تييم  التي حققها  الأرب��ع��ة  الن��ت�����س��ارات  ب��اأن  م���رات، علما  ثماين 
جاءت على مالعب ترابية، واآخرها يف ن�سف نهائي دورة بر�سلونة 

الإ�سبانية يف ني�سان-اأبريل املا�سي.

مالدينوفيت�ص حترز لقب الزوجي يف روالن غارو�ص

اإ���س��ب��ان��ي��ا وال���ربت���غ���ال جدية  اأب������دت 
ال��رت���س��ح مب��ل��ف م�سرتك  ك��ب��رية يف 
ل�ست�سافة كاأ�س العامل 2030، من 
�ساأنه اأن يكون امللف الأقوى لتنظيم 

احلفل الكروي.
بيان  يف  وال��ربت��غ��ال  اإ�سبانيا  واأك���دت 
م�������س���رتك، ب���ع���د ع���ق���د ال���ع���دي���د من 
حتلياًل  �ستبداآن  اأنهما  الجتماعات، 
ل�ست�سافة  بعر�س  للتقدم  مف�ساًل 
البيان  يف  وج���اء   ،2030 م��ون��دي��ال 
اأي�ساً: “نرغب يف ا�ستغالل الفر�سة 
البلدين  حكومتي  اأن  عن  ل��الإع��الن 
لأنهما  بالعملية،  جيد  اإط���الع  على 
اأ���س��ا���س��ي��اً يف امل�سي  ���س��ي��ك��ون��ان ج����زءاً 

قدماً بها«.
اإ�سبانيا، بطلة  ا�ست�سافت  واأن  و�سبق 
العامل 2010، كاأ�س العامل 1982، 
كما تقدمت بعر�س مل يكلل بالنجاح 
مع الربتغال ل�ست�سافة كاأ�س العامل 
الذي ح�سلت عليه رو�سيا.  ،2018

البلدين  اأن  ي��ع��ن��ي  ل  ذل�����ك  ل���ك���ن 
ق�����ادري�����ن على  الأوروب��������ي��������ني غ�����ري 
ك���روي���ة كبرية،  اأح������داث  ا���س��ت�����س��اف��ة 
اأكرث  من  يعتربان  واأنهما  خ�سو�ساً 
ال�ساحرة  لع�ساق  ا�ستقباًل  البلدان 
اأوروب��ا، بل واأن العديد  امل�ستديرة يف 
اإ�سبانيا  يف  الإع��������الم  و����س���ائ���ل  م����ن 
ي��ك��ون هذا  اأن  وال���ربت���غ���ال، رح��ج��ت 
امل��ل��ف الأق������رب ل��ن��ي��ل ���س��رف تنظيم 

املونديال.

مالعب من طراز رفيع
الربتغايل  الإ�سباين  امللف  وما مييز 
البلدين،  ي�سمها  التي  امل��الع��ب  ه��و 
اأع������داد غفرية  امل��ج��ه��زة ل���س��ت��ي��ع��اب 
م��ن اجل��م��اه��ري، وال��ت��ي ق��د ل حتتاج 
لتعديالت كبرية من اأجل ا�ست�سافة 

حفل كروي مثل كاأ�س العامل.
ف��ف��ي ال��ع��ا���س��م��ة الإ����س���ب���ان���ي���ة، يربز 
�سانتياغو  م����دري����د،  ري�����ال  م��ل��ع��ب��ي 

ب��رين��اب��ي��و، واأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د، واندا 
افتتاحه  مت  ال���ذي  ميرتوبوليتانو، 

العام املا�سي.
الآخر  اإقليم كاتالونيا هو  كما ي�سم 
اإ���س��ت��ادي��ن ك��ب��ريي��ن، ه��م��ا ك��ام��ب نو 
اإ�سبانيول،  وملعب  بر�سلونة  معقل 
مامي�س،  �سان  بلباو،  اأيقونة  بجانب 
اأجمل  م����ن  واح���������داً  ي���ع���ت���رب  ال�������ذي 

مالعب اأوروبا.
ول يختلف احلال كثرياً يف الربتغال، 
التي متلك مالعباً قادرة على تنظيم 
اأح���دث ك��روي��ة ك��ب��رية ول��ع��ل اأبرزهم 
جوزيه  ل�سبونة،  العا�سمة  ملعبي 

األفالدي، واإ�ستاد بنفيكا.

قدرات هائلة
اإ�سبانيا  اأن قدرة معظم املدن يف  كما 
وال���ربت���غ���ال ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب اأع�����داد 
من�ساآن  خ��ارج  اجلماهري  م��ن  هائلة 
املالعب، ي�سكل عامل قوة يف ملفهما 

امل�سرتك، فعادة ما تتعامل مدن مثل 
وبورتو  وكاتالونيا  ول�سبونة  مدريد 
مع اأعداد هائلة من اجلماهري يف كل 

اأ�سبوع من املو�سم الكروي.
وخ��������ري م�����ث�����ال ع����ل����ى ذل����������ك، حني 
ا�ست�سافت العا�سمة مدريد جماهري 
اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  قطبي 
ليفربول  ب���ه  ت���وج  ال����ذي   ،2019
عدد  جت��اوز  اإذ  توتنهام،  ح�ساب  على 
املدينة  �سورع  يف  الفريقني  م�سجعي 

ال�100 األف.

ملفات مناف�سة
ر�سمي،  ب�سكل  اإع��الن��ه��م��ا  ع��دم  رغ��م 
واأوروغ����������واي  الأرج����ن����ت����ني  اأن  اإىل 
التقدم  وباراغواي يدر�سون  وت�سيلي 
بقيمة  يحظى  رمب��ا  رب��اع��ي،  بعر�س 
عاطفية، نظراً ل�ست�سافة اأوروغواي 
اإل   ،1930 ع���ام  ع���امل  ك��اأ���س  لأول 
والنفالت  اجل��م��اه��ري  ال�����س��غ��ب  اأن 

الأم���ن���ي ال��ت��ي ت�����س��ه��ده ال���دوري���ات يف 
ت��ل��ك ال��ب��ل��دان ق��د ي��ق��ف ع��ائ��ق��اً اأمام 

ا�ست�سافتهم للمونديال.
وجت��������ري اإجن������ل������رتا ه�����ي الأخ��������رى 

ال�سمالية  اإيرلندا  درا�سة جدوى مع 
ك���م���ا تخطط  ووي����ل����ز،  واإ����س���ك���ت���ل���ن���دا 

ورومانيا  واليونان  و�سربيا  بلغاريا 
اأي�ساً لتقدمي عر�س م�سرتك. 

القدم  ل��ك��رة  اإيطاليا  منتخب  حقق 
التوايل على ح�ساب  ثالثا على  ف��وزا 
�سمن  -3�سفر  ال��ي��ون��اين  م�سيفه 
املوؤهلة  العا�سرة  املجموعة  مناف�سات 

اىل نهائيات كاأ�س اأوروبا 2020.
 )23( ب�����اري�����ال  ن���ي���ك���ول���و  و����س���ج���ل 
ولورنت�سو اإين�سينيي )30( وليوناردو 

بونوت�سي )33( الأهداف.
�سيطر  اأثينا،  الأوملبي يف  امللعب  على 
بن�سبة  امل��ج��ري��ات  على  الإي��ط��ال��ي��ون 
ملرمى  م��ب��ا���س��ر  ت��ه��دي��د  دون  ك��ب��رية 
وجاء  باركا�س،  فا�سيليو�س  احلار�س 
ال�سوط  انت�ساف  بعد  الأول  الهدف 
الأول اإثر اخرتاق من اجلهة اليمنى 
لأن����دري����ا ب��ي��ل��وت��ي ال�����ذي اأع������اد كرة 
نيكولو  اإبطاء  دومنا  فتابعها  خلفية 
باريال املندفع من اخللف بيمناه يف 

قلب املرمى )23(.
الهدف  اإين�سينيي  لورنت�سو  واأ�ساف 
الثاين بعد اأن ا�ستثمر متريرة متقنة 

من فيديريكو كييزا )30(.
بالهدف  بونوت�سي  ل��ي��ون��اردو  وع���زز 
ال���ث���ال���ث م���ن م��ت��اب��ع��ة راأ����س���ي���ة لكرة 
رفعها اإمير�سون من اجلهة الي�سرى 

ا�ستقرت على ي�سار احلار�س باركا�س 
.)33(

ويف ال�سوط الثاين، �سنحت لأيطاليا 
اأكرث من فر�سة لزيادة الغلة، ابرزها 
له  اأر���س��ل��ه��ا  خلفية  ك���رة  م��ن  لكييزا 
بيلوتي فتابعها مت�سرعا من م�سافة 
املدرجات  نحو  عاليا  لتذهب  قريبة 

.)81(
فنلندا  ف���ازت  ذات��ه��ا،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 

بهدفني  ال��ب��و���س��ن��ة  ���س��ي��ف��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
 56( بوكي  تيمو  �سجلهما  نظيفني 
 6 ب��ر���س��ي��د  ث��ان��ي��ة  ل��ت�����س��ب��ح  و68( 

نقاط مقابل 4 لليونان والبو�سنة.
على  الأول  ف��وزه��ا  اأرمينيا  وحققت 

ح�ساب لي�ستن�ستاين -3�سفر.
املنتخبات  ب��ني  م��ن  بلجيكيا  وك��ان��ت 
ال����ت����ي ح���ق���ق���ت ث����الث����ة ان���ت�������س���ارات 
م��ت��ت��ال��ي��ة ب���ع���د ف����وزه����ا ال����ي����وم على 

�سيفتها كازاخ�ستان بثالثية نظيفة 
تعاقب على ت�سجيلها دراي�س مرتنز 
 )14( ك��ا���س��ت��اين  وت��ي��م��وث��ي   )11(

وروميلو لوكاكو )50(.
وعززت بلجيكا �سدارتها للمجموعة 
ال��ت��ا���س��ع��ة ب��ف��ارق ث���الث ن��ق��اط اأم���ام 
�سان  �سيفتها  اكت�سحت  التي  رو�سيا 
مارينو بت�سعة اأهداف نظيفة خم�سة 

منها لأرتيم دزيوبا.

اأف�سلية  الكبرية  النتيجة  واأع��ط��ت 
فارق الأهداف لرو�سيا على ا�سكتلندا 
اأي�سا  ال���ث���اين  ف���وزه���ا  ال��ت��ي ح��ق��ق��ت 
على  ك��ب��رية  ب�سعوبة  تغلبت  بعدما 
لالعب  ب��ه��دف��ني  ق��رب���س  �سيفتها 
و���س��ط ل��ي��ف��رب��ول الإن��ك��ل��ي��زي اأن����درو 
بوركي  واأول��ي��ف��ر   )61( روب��رت�����س��ون 
ليواني�س  ه������دف  م���ق���اب���ل   )89(

كو�سولو�س )87(.

مونديال 2030.. هل من مناف�ص للملف االإ�سباين-الربتغايل؟

فوز ثالث تواليا الإيطاليا على ح�ساب اليونان 

فاجاأ املنتخب الرتكي لكرة القدم نظريه الفرن�سي بطل 
كاأ�س  ت�سفيات  �سمن  نظيفني  بهدفني  وهزمه  العامل 

اأوروبا 2020 يف قونيا.
املجموعة  ب��رتت��ي��ب  ب��ال��ت��ايل  ال��رتك��ي  املنتخب  وان��ف��رد 
3 نقاط على  9 نقاط متقدما بفارق  الثامنة بر�سيد 

فرن�سا.
وح�سم املنتخب الرتكي نتيجة املباراة يف ال�سوط الأول 
بعد ان افتتح له كاعان اإيهان الت�سجيل من كرة راأ�سية 
خدعت  عك�سية  ب��ك��رة   )40( اأون�����در  وج��ن��ك��ي��ز   )30(

احلار�س الفرن�سي هوغو لوري�س.
وتابع املنتخب الرتكي نتائجه الالفتة با�سراف مدربه 

تواليا  فوزه اخلام�س  اذ حقق  �سونيل غوني�س  اجلديد 
�سباط-فرباير  يف  من�سبه  ا���س��ت��ل��م  ان  م��ن��ذ  ب��ا���س��راف��ه 
الثالث  املركز  اىل  ق��اده  ان  له  �سبق  بانه  علما  املا�سي، 
يف   2002 ع��ام  واليابان  اجلنوبية  كوريا  مونديال  يف 

اأف�سل اجناز يف نهائيات كاأ�س العامل.
هجومية  بت�سكيلة  امل��ب��اراة  الفرن�سي  املنتخب  وخ��ا���س 
واأنطوان  مبابي  كيليان  املقدمة  خ��ط  ث��الث��ي  قوامها 
غريزمان واأوليفيه جريو، لكنه مل يهدد مرمى تركيا 
ال يف ما ندر. يف املقابل، قدم املنتخب الرتكي اأداء لفتا 
الت�سدي  يف  لوري�س  تاألق  ل��ول  اأوف��ر  بغلة  يخرج  وك��اد 

لأكرث من كرة خطرة.

تركيا تفاجىء فرن�سا وتهزمها بهدفني نظيفني 

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2073 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- مايكل جيم�س لودج 2-نيكال�س روبرت روبن�سون 
وميثله  �سينغ  ك��ور  التنفيذ/تان  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د   - ال�سام�سي  ال����زري  ع��ل��ي  حم��م��د  ع��ب��داهلل   /
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكما  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
وقدره )2814385( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2077   تنفيذ جتاري  
الآيل  احلا�سب  م�ستلزمات  لتجارة  اليجانت  �سي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
وم��ع��اجل��ة ال��ب��ي��ان��ات - ���س ذ م م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/�سركة نوفو دلتا تران�سيتاريو اإ�س. ايه وميثله / عبداهلل حممد 
علي الزري ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )262277.11(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/306 عقاري كلي 

اي�ساك مي�سك جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة  اىل املدعي عليه / 1-ماير 
عامة وميثله / نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بف�سخ اتفاقية الجارة 
املنتهية بالتمليك املوؤرخة يف 23 اغ�سط�س 2015 املربمة بني املدعي واملدعي عليه من متويل العقار الكائن يف اإمارة دبي 
يف مبنى ديكنز �سريك�س 1 ، عقار رقم 316 ، الطابق 3 ، مبنى رقم 39 ، ا�سم املبنى ديكنز �سريك�س 1 قطعة ار�س رقم 11 
املجمع : احلبيه الأوىل 3 وخماطبة دائرة الرا�سي والأمالك بدبي ل�سطب اي ا�سارة هذا التفاقية مو�سوع الدعوى من 
�سهادة امللكية اخلا�سة بالعقار مو�سوع التفاقية املطلوب ف�سخها. والزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره )325000( درهم 
وهي اخل�سارة املحققة املتمثلة يف النخفا�س الواقع بني قمية التمويل املمنوح للمدعي عليه والقيمة ال�سوقية احلالية 
للعقار. والزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره )64166( درهما اربعة و�ستون الفا ومائة و�ستة و�ستون درهما - وهي القيمة 
اليجارية للعقار من تاريخ التوقف عن �سداد الق�ساط حتى تاريخ رفع الدعوى وكذلك �سداد اية قيمة ايجارية او ر�سوم 
مرتتبة على الوحدة كر�سوم اخلدمة ور�سوم ا�ستهالك الكهرباء واملياه او اية ر�سوم اخرى تكون م�ستحقة على الوحدة  
حتى تاريخ الخالء الفعلي والزام املدعي عليه بكافة الر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  
2019/6/30  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/883  عقاري كلي

املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  دروي�س  ح�سن  1-ميمونة   / عليه  املدعي  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  احل��م��ادي  ع��ب��داهلل  �����س.ذ.م.م وميثله:�سعد حممد  ا�ستيت  هيلز  دب��ي 
وقدره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�سوعها  ال��دع��وى 
عليها  املدعي  ال��زام  مع  التاأخري  بذمتها عن غرامات  املرت�سد  قيمة  دره��م   )96035(
بفائدة قانونية قدرها 12% �سنويا عن املبلغ املطالبة به من تاريخ املطالبة حتى متام 
ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق:2019/6/11 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل،علما بانه مت تعديل الطلبات .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/3451  مدين جزئي 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  املهمة  عليه/1-  املدعي  اىل 
امل�سايبة  ابراهيم  علي  ع��ب��داهلل  وميثله:ب�سار   3 الفندقية  لل�سقق  املدعي/ال�سيافة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/2/27  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ال�سيافة لل�سقق الفندقية 3 بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام 
املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )8680( درهم والفائدة القانونية 
ال  على  ال�سداد  متام  حتى  يف:2016/12/15  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع 
تتجاوز ا�سل املبلغ املق�سي به والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/434  عقاري كلي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  كونرتاكتور  ا�سغر  علي  علي  مع�سام  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/4/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/نور بنك 
- م�ساهمة عامة - بنك نور ال�سالمي ���س.م.ع )�سابقا( ف�سخ التعاقد املربم بني املدعي واملدعي 
عليه - اتفاقية الجارة الجلة عن الوحدة رقم 406 بالطابق رقم 4 باملبنى رقم 1 امل�سمى اي �سي 
1 اماراتي 9 منطقة ور�سان الوىل املقام على قطعة الر�س رقم 581 والزام املدعي عليه بت�سليم 
القيد  والغاء  منها  املدعي  ومتكني  للمدعي  حيازتها  ورد  ال�سواغل  من  خالية  العقارية  الوحدة 
العقاري - الجارة املو�سوفة يف الذمة الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه وتكليف دائرة 
الرا�سي والمالك لتنفيذ ذلك والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي تعوي�سا قدره )62599.84( 
امل��ح��ام��اة. حكما مبثابة  ات��ع��اب  دره��م مقابل  ال��ف  امل�ساريف ومبلغ  امل��دع��ي عليه  وال��زم��ت  دره��م 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2019/196  مدين جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- فاطمة خرم بن �ساحب جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/2/26  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/�سيد حممد ظفر �سيد بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعي مبلغ 
وقدره )22.500( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
 )200( ومبلغ  للدعوى  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  وال��زام  ال�سداد  متام 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل  درهم مقابل 
با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12652 بتاريخ 2019/6/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/2026  تنفيذ جتاري 

امانت اهلل خ��ان جمهول  ���س��ده/1- حممد عبيداهلل خ��ان  املنفذ  اىل 
ال�سيارات  ل��ت��اج��ري  التنفيذ/بروك�س  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
�س.ذ.م.م وميثله:اأمنة ابراهيم حممد ح�سن املح�سن قد اأقام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )300372( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ن����ادي  ال����ف����ارق م����ع  اأن ���س��ن��ع  ب���ع���د 
املدافع  ب��ات  الإجن��ل��ي��زي،  ليفربول 
ال���ه���ول���ن���دي، ف��ريج��ي��ل ف����ان داي����ك، 
مر�سحا بقوة للفوز بالكرة الذهبية 
مرمى  يف  اأن�������ه  ك���م���ا  ال�����ع�����ام،  ه������ذا 
املدير  غ���واردي���ول،  بيب  الإ���س��ب��اين، 
للظفر  ���س��ي��ت��ي  مل��ان�����س�����س��رت  ال��ف��ن��ي 

بخدماته.
وجن�����ح ال���ن���ج���م ال���ه���ول���ن���دي خالل 
اإىل  ليفربول  يف حتويل  �سهرا   12
ال���وح���دة ال��دف��اع��ي��ة الأك����رث ق���وة يف 
قيادة  العاملية، وجن��ح يف  القدم  ك��رة 
اأبطال  دوري  بلقب  للفوز  ال��ف��ري��ق 

اأوروبا لأول مرة منذ 14 عاما.
للتاأهل  ب�����الده  م��ن��ت��خ��ب  ق����اد  ك��م��ا 
الأوروب����ي����ة،  الأمم  دوري  ل��ن��ه��ائ��ي 
الدور  يف  اإجن��ل��رتا  على  ال��ف��وز  بعد 

التتويج  ومي��ك��ن��ه  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�����س��ف 
منتخب  م��ع  يلتقي  عندما  باللقب 

الربتغال.
 ،»givemesport« ووفقا ملوقع 
ف�����اإن ف����ان داي�����ك دخ����ل ع��ل��ى رادار 
غ������واردي������ول م����ن ج����دي����د ب���ع���د اأن 
ك����ان ه���دف���ا يف امل���ا����س���ي، ح���ني قدم 
 60 بقيمة  �سيتي عر�سا  مان�س�سرت 
مليون جنيه اإ�سرتليني للتوقيع مع 

فان دايك.
ليفربول  م�سجعو  رد  جانبهم،  من 
ب���اإع���ادة ت��غ��ري��دة ق��دمي��ة ت��ع��ود لعام 
2017، وذلك لل�سخرية من خطة 
اأن يكون  تقول �سيتي كان يرغب يف 
الهولندي احتياطيا جلون  الالعب 

�ستونز ونيكول�س اأوتاميندي.
وبعد 18 �سهرا، اأ�سبح كل من �ستونز 

الت�سكيلة  عن  بعيدان  واأوتاميندي 
�سيتي،  مان�س�سرت  لفريق  الأ�سا�سية 
“ال�سيتيزنز”  ي����غ����ادران  وق����د  ب���ل 

خالل املريكاتو ال�سيفي اجلاري.
اأوتاميندي  يغادر  اأن  املحتمل  وم��ن 
ت��ف��وق عليه  اأن  ب��ع��د  ال�����س��ي��ف  ه���ذا 
اأمي��ري��ك لب��ورت��ي وحجز مكانه يف 
ابتعد  حني  يف  الأ�سا�سية،  الت�سكيلة 
بدل منه  ولعب  الفريق  �ستونز عن 
فن�سنت كومباين يف الن�سف الأخري 

من املو�سم املنتهي.
ن�����ادي  اإىل  ك����وم����ب����اين  ع��������ودة  م�����ع 
يبحث  اأن  املحتمل  م��ن  اإن���درخل���ت، 
غ���واردي���ول ع��ن م��داف��ع م��ن العيار 
ال��ث��ق��ي��ل، ح��ي��ث ي��ب��دو اأن���ه م���رتدد يف 
ت�����س��ل��ي��م امل�����س��وؤول��ي��ة اإىل ���س��ت��ون��ز يف 

الوقت احلايل.

اأي������ام ق��ل��ي��ل��ة وت��ت��ج��ه اأن���ظ���ار امل���الي���ني م���ن ع�ساق 
�سوب  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ك��ل  م��ن  امل�ستديرة  ال�ساحرة 
اأهم  من  واح��دة  فعاليات  ملتابعة  الأفريقية  القارة 
ب��ط��ولت ك��رة ال��ق��دم واأك��رثه��ا ج��ذب��اً ل��الأن��ظ��ار، اإذ 
من  والثالثني  الثانية  الن�سخة  م�سر  ت�ست�سيف 
من  الفرتة  خالل  الأفريقية،  الأمم  كاأ�س  بطولة 
يوليو   19 اإىل  احل���ايل  “حزيران”  يونيو   21

“متوز” املقبل.
 ويف ما يلي منتخب م�سر يف �سطور:

لقب الفريق: اأحفاد الفراعنة
تاأ�سي�س الحتاد امل�سري لكرة القدم: عام 1921

الن�سمام لفيفا: 1923
رئي�س الحتاد امل�سري لكرة القدم: هاين اأبو ريدة

املدير الفني للفريق: املك�سيكي خافيري اأغريي
الت�سنيف احلايل: 57 عاملياً والثامن اأفريقيا

“متوز”  يوليو  يف  التا�سع  �سابق:  ت�سنيف  اأف�سل 
2010

اأ�سواأ ت�سنيف �سابق: 75 يف مار�س “اآذار” 2013

تاريخ م�ساركات الفريق ال�سابقة يف كاأ�س اأفريقيا: 
و1962  و1959   1957 اأع������وام  م�����رة،   23
و1980  و1976  و1974  و1970  و1963 
و1992  و1990  و1988  و1986  و1984 
و2002  و2000  و1998  و1996  و1994 

و2004 و2006 و2008 و2010 و2017
اأف�سل نتيجة يف كاأ�س اأفريقيا: الفوز باللقب �سبع 
مرات اأعوام 1957 و1959 و1986 و1998 

و2006 و2008 و2010 

اأمم اأفريقيا: منتخب م�سر يف �سطور

اأ�ساد النجم ال�سنغايل، �ساديو ماين، بالأملاين يورغن كلوب املدير الفني 
لفريق ليفربول الإجنليزي، معرتفا باأنه مل يكن يرغب يف التعاقد مع 

فريق �ساوثهمبتون الإجنليزي.
املا�سي حتت  املو�سم  “الريدز” يف  رفقة  وق��دم ماين عرو�سا مبهرة 
قيادة كلوب، وح�سد معه لقب بطولة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم 

“ت�سامبيونزليغ” بعد فوز ليفربول على مواطنه توتنهام يف نهائي 
البطولة 2-0، وفقا ل�سحيفة “اآ�س” الإ�سبانية.

ال����دوري الإجن��ل��ي��زي املمتاز  ك��م��ا ح�سل ع��ل��ى ج��ائ��زة ه���دف 
النجم  الفريق  يف  زميله  مع  بامل�ساركة  هدفا،   22 بر�سيد 

امل�سري حممد �سالح والغابوين بيري اإميريك اأوباميانغ.
“املريور”  اأج���رت���ه م��ع��ه ���س��ح��ي��ف��ة  وق����ال م����اين يف ح����وار 

مميز  م���درب  “اإنه  ك��ل��وب:  ع��ن  حديثه  خ��الل  الربيطانية 
جدا، فهو ميتلك الكثري من ال�سمات، واخل�سائ�س الفريدة، 

امللعب،  اأن��ه رج��ل لطيف حقا خ��ارج  لكن ما يذهلني حقا هو 
اأن جتد  النادر فعال  توؤثر يف، ومن  لديه  الإن�سانية  واجلوانب 

�سخ�سا كهذا، ل�سيما يف كرة القدم.
واأ�ساف: “هو مدرب يحب لعبيه، ويف نف�س الوقت فاإنه ي�سند اإليهم 

واجبات، ونحن الالعبني م�ستعدون لفعل اأي �سيء من اأجله«.
وتابع: “نحن نبذل ق�سارى جهدنا يف امللعب من اأجله، �سواء يف التدريبات 
اأو يف املباريات، نبذل ق�سارى جهدنا، هو مدرب يبث فيك رغبة الذهاب 

اإىل احلرب.
ثم انتقل النجم ال�سنغايل اإىل احلديث عن انتقاله اإىل الدوري الإجنليزي 
يف عام 2014 حينما وقع لفريق �ساوثهمبتون قادما من فريق ريد بول 

�سالزبورغ النم�ساوي.
واأق���ر م��اين ب��اأن��ه ك��ان لديه ع��دد م��ن ال��ع��رو���س الأوروب���ي���ة، ومل يكن يف 
البداية متحم�سا لالن�سمام اإىل �ساوثهمبتون، حيث كان ياأمل يف العمل 

مع كلوب يف بورو�سيا دورمتوند الأملاين.
واأو�سح ماين: “هذه ال�سفقة كانت �سعبة ومعقدة، و�ساأخربك باحلقيقة، 

�ساوثهمبتون ناد جيد جدا، لكنني مل اأرغب يف الذهاب هناك«.
كان  كلوب  لأن  دورمت��ون��د  لبورو�سيا  التوقيع  هو  ك��ان  “هديف  واأ���س��اف: 
يريدين، ولكن �سالزبورغ كان قد تو�سل بالفعل اإىل اتفاق مع �سبارتاك 

مو�سكو«.
وتابع: “ كان الفريق النم�ساوي يرغب يف بيعي للح�سول على قدر كبري 
من الأم��وال، وكان دورمتوند م�ستعدا لدفع 12 مليون ي��ورو، وقلت ل 

لرو�سيا، فقد كان حلمي هو اللعب يف اأف�سل الدوريات«.

الأوروبية  الهائل يف رحلة احرتافه  رغم جناحه 
خالل  خا�سة  حققها  التي  العديدة  والإجن���ازات 

امل�����و������س�����م�����ني 

الأخ���ريي���ن م��ع ل��ي��ف��رب��ول الإجن���ل���ي���زي، يرف�س 
لل�سطوع  فر�سة  اأي  يف  التفريط  �سالح  حممد 

والتاألق مع املنتخب امل�سري لكرة القدم.
ال�سهري،  ال��ن��ج��م  وي��ح��ل��م 
مع  م�سريته  ت���وج  ال���ذي 
املو�سمني  يف  ليفربول 
باإجنازات  امل��ا���س��ي��ني 
م������ث������رية واأرق��������������ام 
عديدة،  ق��ي��ا���س��ي��ة 
باأن يقود املنتخب 
امل�سري اإىل لقب 
ال���ب���ط���ولت  يف 

الكبرية.
اأن  واحل��ق��ي��ق��ة 
�سالح مل يتاأخر 
تلبية  يف  اأب���������داً 
ن����������داء ال�����واج�����ب 
وامل�ساركة  الوطني 
مع منتخب “الفراعنة” 
اأو بطولة كبرية،  اأي مباراة  يف 
بل كان حري�ساً على بذل كل ما بو�سعه 
مع  قتالية  ب��روح  يلعب  مثلما  الفريق  م��ع 

الأندية التي ن�سط يف �سفوفها.
ب�”الفرياري”  امل��ل��ق��ب  ���س��الح  يحلم  والآن، 
“الفراعنة”  م��ع  م��ب��ك��راً  م�سريته  ي��ت��وج  ب���اأن 
بلقب قاري، من خالل كاأ�س الأمم الأفريقية 

املقررة يف م�سر هذا ال�سهر.
وي��رف�����س ���س��الح الك��ت��ف��اء مب���ا ح��ق��ق��ه على 
اأهمية  م�����دى  وي�������درك  الأن�����دي�����ة،  م�����س��ت��وى 
حتقيق لقب مع منتخب بالده، م�ستدعياً يف 
الأرجنتيني  النجم  يعي�سها  التي  الأزم��ة  هذا 
ليونيل مي�سي، بعدم تتويجه مع منتخب بالده 
ب��اأي لقب كبري حتى الآن رغ��م تتويجه مع 
الألقاب.  بالعديد من  الإ�سباين  بر�سلونة 
ويف املقابل، يتطلع حممد �سالح لرتداء 

الذي  ت��ري��ك��ة،  اأب���و  امل��ع��ت��زل حممد  النجم  ع��ب��اءة 
بعدما  و”املاجيكو”،  القلوب”  “اأمري  لقبي  نال 
القلوب  على  ال�����س��ع��ادة  واأدخ����ل  اجل��م��اه��ري  �سحر 
كاأ�س  بلقبي  الفريق  ف��وز  يف  الفعالة  مب�ساركته 

الأمم الأفريقية 2006 و2008.
وي��خ��و���س ���س��الح ال��ب��ط��ول��ة الأف��ري��ق��ي��ة للمرة 
الثانية فقط مع “الفراعنة”، بعدما عاد الفريق 
 2017 ع���ام  امل��ا���س��ي��ة  الن�سخة  ع��رب  للنهائيات 
يف  متتالية  ن�سخ  ثالث  عن  غياب  بعد  بالغابون، 

و2015. و2013   2012
و�ساهم �سالح بقدر كبري يف بلوغ الفريق نهائي 
العامل  كاأ�س  لنهائيات  وو�سوله   ،2017 ن�سخة 
اإىل لقب  بحاجة  زال  ما  لكنه  برو�سيا،   2018
ي�ستطيع حتقيقه يف  م��ا  وه��و  ال��ف��ري��ق  م��ع  كبري 

كاأ�س اأفريقيا 2019 مب�سر.
تفوق  بهذا  �سيكون  اللقب،  بهذا  �سالح  ف��از  واإذا 
على مي�سي يف هذه اجلزئية، اإذ جمع بني النجاح 
ب��الأل��ق��اب مع  ع��ل��ى م�ستوى الأن���دي���ة وال��ت��ت��وي��ج 

املنتخب.
وبداأ �سالح م�سريته الدولية مع “الفراعنة” يف 
�سن مبكرة، اإذ ان�سم للفريق اأول مرة يف 2011 
وهو يف الثامنة ع�سر من عمره، ويحظى الالعب 
ال��ف��ري��ق، حيث خا�س  رائ���ع م��ع  امل��وه��وب ب�سجل 
دولية �سجل خاللها نحو  م��ب��اراة   60 اأك��رث من 

هدفاً.  40
“الفراعنة” يف  م��ع  رائ��ع��ة  ب�سمة  �سالح  وت��رك 
و2019،   2017 اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  ت�سفيات 
اأه�����داف  ن�����س��ف  م���ن  اأك�����رث  الأوىل  يف  ���س��ج��ل  اإذ 
من  اأه���داف  اأرب��ع��ة  ب��واق��ع  الت�سفيات  يف  الفريق 
م�سريته  خ��الل  الفريق  �سجلها  �سبعة  اإج��م��ايل 
نيجرييا  التي �سمت معه منتخبي  املجموعة  يف 
�سجلها  16 هدفاً  اأربعة من  اأح��رز  وتنزانيا، كما 
الفريق يف ت�سفيات الن�سخة احلالية، التي �سمت 
والنيجر  ت��ون�����س  منتخبات  اأي�����س��اً  امل��ج��م��وع��ة  يف 

و�سواتيني.

ماين يك�سف �سر عبقرية كلوب.. 
وما جعله يندم

اأمم اأفريقيا: حممد �سالح يخ�سى 
»لعنة مي�سي«

غوارديوال يخطط خلطف فان 
دايك.. وجماهري ليفربول ترد

اأعلن نادي باري�س �سان جرمان الفرن�سي باأن جنمه الربازيلي نيمار الذي 
املالعب  ع��ن  �سيغيب  ب��الده  منتخب  �سفوف  يف  الأمي���ن  كاحله  يف  اأ�سيب 

لأربعة اأ�سابيع.
واأر�سل نادي العا�سمة الفرن�سية طبيبني اىل الربازيل لال�سراف على حالة 
نيمار فتبني “معاناته من التواء حاد يف اأربطة الكاحل الأمين من دون ان 
يكون يف حاجة اىل عملية جراحية” كما ذكر �سان جرمان يف بيان اأ�سدره 

على موقعه الر�سمي.
مهاجم  ع��ودة  يتوقع  وقائيا.  عمال  يتطلب  ال�سابة  هذه  “عالج  واأ�ساف 
باري�س �سان جرمان اىل املالعب يف غ�سون اأربعة اأ�سابيع” اأي قبل انطالق 

الدوري الفرن�سي املقرر يف 10 اآب-اغ�سط�س املقبل.
وتعر�س نيمار الذي يواجه اتهام باغت�ساب عار�سة اأزياء برازيلية، لالإ�سابة 
خالل مباراة منتخب بالده الودية �سد قطر يف 5 حزيران/يونيو احلايل 
اعتبارا  بالده  ت�ست�سيفها  التي  اأمريكا  كوبا  بطولة  عن  بالتايل  و�سيغيب 
الأوىل  للمرة  بها  الفوز  7 متوز-يوليو و�ستحاول  14 احلايل وحتى  من 

منذ عام 2007.
�ساهمت  وال�سلوك  الن�سباط  �سعيد  على  م�ساكل  نيمار  مو�سم  و�سهد 
اأحد  مع  اإ�سكال  يف  دخ��ل  اإذ  منه،  الربازيلي  املنتخب  قيادة  �سارة  �سحب  يف 
اأدى اىل  النهائية مل�سابقة كاأ�س فرن�سا ما  املباراة  م�سجعي فريق رين بعد 
اإيقافه ثالث مباريات حمليا. كما تعر�س لالإيقاف ثالث مباريات من قبل 
الحتاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية انتقادات حادة وجهها اىل احلكام 
الدور  اإي��اب  يف   3-1 يونايتد  مان�س�سرت  اأم��ام  فريقه  خ�سارة  خلفية  على 
ثمن النهائي )-2�سفر ذهابا يف اإنكلرتا(، بعد احت�ساب ركلة جزاء لفريق 

باري�س. يف  اللقاء  من  الأخرية  الدقائق  احلمر” يف  “ال�سياطني 

ع����ادت اأمل��ان��ي��ا ب��ف��وز روت��ي��ن��ي م��ن ب��ي��الرو���س��ي��ا بهدفني 
اوروبا  ت�سفيات  يف  الثاين  انت�سارها  حمققة  نظيفني 

املوؤهلة اىل نهائيات الكاأ�س القارية عام 2020.
الت�سجيل  �سيتي  مان�س�سرت  جناح  �سانيه  ل��وروا  وافتتح 
 12 م��رور  بعد  م���رات،  اأرب���ع  ال��ع��امل  بطلة  للمان�سافت 
لي�سدد  اأمامية من جو�سوا كيمي�س  اثر متريرة  دقيقة 

يف مرمى احلار�س األك�سندر غوتور.
واأ�ساف مهاجم بورو�سيا دورمتوند ماركو روي�س الثاين 

بتمريرة من ماتيا�س غينرت )60(.
والثالث  ال�سخ�سي  الثاين  الهدف  ي�سيف  �سانيه  وك��اد 

للمنتخب لكن العار�سة ت�سدت لكرته الراأ�سية )83(.
الت�سفيات  ه��ذه  يف  م�سواره  الأمل���اين  املنتخب  وا�ستهل 
بفوز لفت على هولندا يف عقر دارها )3-2( يف اآذار-

مار�س املا�سي.
وخا�س املنتخب الأملاين املباراة يف غياب مدربه يواكيم 
لوف الذي يتعافى من اأزمة �سحية، و�سيغيب اأي�سا عن 
املباراة املقبلة لفريقه �سد ا�ستونيا يف ماينت�س الثالثاء 

املقبل.
م�ساعده  املباراة  الأمل��اين يف هذه  املنتخب  على  وا�سرف 

ماركو�س �سورغ.

نيمار يغيب عن املالعب 
الأربعة اأ�سابيع 

اأملانيا تعود بفوز روتيني من بيالرو�سيا 

اأتلتيكو  لع��ب  اأن  الكاتالونية  �سبورت  �سحيفة  اأك���دت 
م��دري��د، ال��ف��رن�����س��ي اأن���ط���وان غ��ري��زم��ان، ح���ول وجهته 

للمو�سم املقبل من بر�سلونة اإىل باري�س �سان جريمان.
ورئي�س  غ��ري��زم��ان  ب��ني  ل��ق��اء  ع��ن  ال�سحيفة  وك�سفت 
لتفاق  تو�سال  الطرفني  واأن  ج��ريم��ان،  ���س��ان  باري�س 

مبداأي.
حمل  ���س��ي��ح��ل  غ���ري���زم���ان  اأن  اإىل  ����س���ب���ورت  واأ������س�����ارت 
الأوروغوياين اإدين�سون كافاين يف هجوم �سان جريمان، 

ب�سبب الرحيل املحتمل لالأخري يف املريكاتو ال�سيفي.

من  غريزمان  وجهة  تغيري  وراء  ال�سبب  اأن  واأو�سحت 
اأن الالعب علم  اإىل  �سان جريمان، يعود  اإىل  بر�سلونة 
بوجود رف�س على ان�سمامه لرب�سلونة من قبل بع�س 
من  لل�سافرات  تعر�سه  اإىل  بالإ�سافة  الفريق،  لعبي 
اإىل  ل��ه  زي���ارة  اآخ��ر  الكاتالوين خ��الل  ال��ن��ادي  جماهري 

ملعب كامب نو.
ب�سم  بر�سلونة  اهتمام  اأن  اأي�����س��اً  بال�سحيفة  واأف����ادت 
غريزمان تراجع، ب�سبب القيمة املرتفعة لالعب، والتي 

ت�سل اإىل 120 مليون يورو.

غريزمان يحول وجهته من كاتالونيا اإىل باري�ص



ي�ستخدم فنجان القهوة الختيار موظفيه
اأ�سرتاليا،  يف  حما�سبة  برامج  �سركة  رئي�س  هو  اإيني�س"  "ترينت 
اأ�سبح متداوًل يف عدد كبري من ال�سحف، بعد ك�سفه  ا�سمه  لكن 
نتيجته  اأ�سا�س  على  ��وظ��ف  يحُ ال��ذي  القهوة"  فنجان  "اختبار  ع��ن 

املوظفني اجلدد يف �سركته.
ال�سخ�س  عن  الكثري  يك�سف  الختبار  اأن  اإيني�س  ترينت  ويعترب 
اأكرث من اأي �سوؤال ميكن اأن يوجه له، لذلك ي�ستخدم هذا الختبار 
الب�سيط يف كل مقابلة عمل مع ع�سو جديد يرغب الن�سمام اإىل 
فريق �سركته Xero Australia والرا�سب ي�سعه على "القائمة 

ال�سوداء" بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية. 
وعن كيفية اإجراء هذا الختبار، ي�سرح ترينت "�ساآخذك دائماً يف 
بامل�سي مع  دائماً  �ستنتهي  ما  وبطريقة  اأحد مطابخنا،  اإىل  نزهة 
واأ�ساف  املقابلة".  فيها  جنري  التي  الغرفة  اإىل  تاأخذه  م�سروب 
يريد  هل  املقابلة  نهاية  يف  دائماً  عنها  اأبحث  التي  الأ�سياء  "اأحد 
الفارغ  الكوب  ذلك  اأن يحمل معه  املقابلة  الذي يجري  ال�سخ�س 
اإىل املطبخ". ويف�سر اأن الختبار هدفه معرفة ما اإذا كان املوظف 
ما  كل  و�سيوؤدي حقاً  ال�سركة،  لدى  املكتب  ثقافة  �سيتبع  اجلديد 
عليه فعله. ويف�سر "ميكن تطوير املهارات وثقل اخلربات واكت�ساب 
املعلومات لكن ح�سن الت�سرف ينبع من ال�سخ�س ول ميكن تعلمه 

اأو اكت�سابه مع الوقت".

يطلق عماًل مربحًا بت�سميم تواقيع اأنيقة
لالأ�سخا�س  ه��ام��اً  اأم���راً  اأن��ي��ق  توقيع  على  احل�سول  يكون  ل  ق��د 
ا�ستعداد  العامة على  وال�سخ�سيات  الأعمال  لكن رجال  العاديني، 
على  ي�ساعد  مميز  توقيع  على  للح�سول  للم�سممني،  املال  لدفع 

بناء الثقة بني �سركاء العمل. 
كرا�سنويار�سك-  من  طالب  وهو  عاماً(   20( كوزين  اإيفان  ابتكر 
تواقيع خم�س�سة  بت�سميم  الإنرتنت،  رو�سيا خدمة مربحة عرب 

لرجال الأعمال، وبات يجني الكثري من املال من خاللها.
العمر،  م��ن  الع�سرين  بلغ  عندما  ك��وزي��ن  ب��ب��ال  الفكرة  وخ��ط��رت 
توقيعه،  يحب  ل  اأن���ه  واأدرك  ���س��ف��ره،  ج���واز  تغيري  اإىل  وا���س��ط��ر 
خالل  اخل��ط  اأت��ق��ن��ت  ال��ت��ي  زودور  اأن�����س��ت��ازي��ا  ب�سديقته  فا�ستعان 
يغري  اأن  فقرر  جمياًل،  توقيعاً  له  و�سممت  ال�سني،  يف  درا�ستها 
ن�ساطه التجاري، والتحول اإىل ت�سميم التواقيع كخدمة مدفوعة 
الأجر. ومل يجد اإيفان �سعوبة يف اإطالق �سركته اخلا�سة بالتعاون 
مع اأن�ستازيا، واأن�ساأ ح�ساباً خا�ساً على موقع التوا�سل الجتماعي 
اإن�ستغرام، واأنفق 15 األف روبل )230 دولراً( على ن�سر اإعالنات 
تلقى  ���س��اع��ة،   12 غ�����س��ون  الإن���رتن���ت. ويف  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة للخدمة 
اإىل  الطلبات  و�سلت  وعندما  عميل،  اأول  من  ات�ساًل  ال�سديقان 
اأن�ستازيا كانت تواجه  اآخر، لأن  اإىل توظيف م�سمم  40، ا�سطرا 

�سعوبة يف التعامل مع هذا الكم من العمل.

حمطة الف�ساء تفتح اأبوابها لل�سياحة
الف�ساء  حمطة  فتح  "نا�سا"  الأم��ريك��ي��ة  الف�ساء  وك��ال��ة  اأعلنت 
اإطار  وذل��ك يف   ،2020 عام  من  اعتبارا  "ال�سياح"  اأم��ام  الدولية 
م�ساعيها خلف�س اأعبائها املالية. وقالت نا�سا، اإنها �ست�سمح اعتبارا 
من العام املقبل لل�سياح اإىل الف�ساء ول�سركات با�ستخدام حمطة 
للوكالة  امل��ايل  امل��دي��ر  وق��ال  م��دف��وع��ات.  مقابل  الدولية  الف�ساء 
الأمريكية، جيف ديويت: "نا�سا تفتح حمطة الف�ساء الدولية اأمام 
ال�سابق"،  اأب��دا يف  به  نقم  ب�سكل مل  والت�سويق،  التجارية  الفر�س 

وفقا لوكالة ال�سحافة الفرن�سية.
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اأزياء �سديقة للبيئة 
ا�ستعر�س طلبة الكلية امللكية للفنون يف لندن مالب�س م�سنوعة من نوع من العفن وحقائب من العلب البال�ستيكية 

�سمن اأفكار وت�سميمات �سديقة للبيئة.
والرجال  ال�سيدات  اإبداعاتهم من مالب�س  ال�ستار عن  الطلبة  يزيح  ال�سنوي لالأزياء حيث  الكلية عر�سها  وتقدم 

وم�سغولت الإبر والأحذية والإك�س�سوارات والقبعات.
ويتناول معر�س هذا العام تاأثري �سناعة املو�سة على البيئة يف الوقت الذي ت�سعى فيه العديد من دور الأزياء اإىل 

حت�سني ب�سمتها البيئية لك�سب ر�سا م�ستهلكني يتزايد وعيهم بق�سايا البيئة يوما بعد يوم.
عليك  الآن.  واح��دا  �سيئا  البيئية  وال�ستدامة  املو�سة  ت�سبح  اأن  "ينبغي  لرويرتز  بيل  اأن��درو  يدعى  طالب  وق��ال 

التفكري بطرق خمتلفة".
واأ�ساف "تفعل �سناعة الأزياء ال�سيء نف�سه منذ وقت طويل.. ن�سنع نف�س القمي�س الأ�سود ونف�س ال�سروال اجلينز 

الأ�سود ونقول اإنها مالب�س جديدة... ل يوجد اأي �سيء جديد يف هذا".
الأنانا�س  جلد  با�ستخدام  والتنانري  وال�سراويل  واملعاطف  القم�سان  �سنع  يف  فادربا�س  مارجوت  الطالبة  وتبحث 

والأزرار ال�سديقة للبيئة واملن�سوجات امل�سغولة بالإبر والقابلة للتحلل.
وقال طالب يدعى بريو داجنيلو اإنه ياأمل اأن ي�سنع املولعون باملو�سة ثيابهم با�ستخدام كائنات حية تعرف با�سم 

العفن الغروي وتو�سع على ت�سميمات املالب�س وترتك للتكاثر مبعدل ي�سل اإىل �سنتيمرت يف ال�ساعة.
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تعرف على ق�سة القرد ط�سطو�ص
عمليات  من  ع��ددا  املا�سية  ال�سنوات  خالل  اجلنوبية  لبنان  ح��دود  �سهدت 
يف  منت�سرين  ما�سية  رعاة  اأو  اأ�سخا�س  قبل  من  اإ�سرائيل،  �سوب  الجتياز 
تلك املنطقة، لكن حادثة غريبة ح�سلت خالل الأيام املا�سية �سغلت الراأي 

العام اللبناين وال�سحافة الإ�سرائيلية وحتى الأمم املتحدة.
ليعرب  لبنان،  جنوبي  م��ن  ال��ه��روب  م��ن  ق��رد  متكن  اأ�سبوعني،  نحو  فقبل 

احلدود �سوب اإ�سرائيل جمتازا العوائق احلديدية والأ�سمنتية.
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  �سبكات  ع��رب  ال��ق��رد  مربية  طالبت  احل��ادث��ة  وب��ع��د 
ب��ا���س��ت��ع��ادت��ه، وا���س��ت��ن��ج��دت ب��ق��وات ال���ط���وارئ ال��دول��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف اجلنوب 

اللبناين "يونيفل".
وبعد دخول القرد اإىل �سمايل الدولة العربية، وعقب اأيام من البحث، مت 
العثور على القرد. وجنحت امل�ساعي يف اإعادته اإىل جنوبي لبنان عرب بوابة 

الناقورة، من خالل قوات الأمم املتحدة.
واأظهرت لقطات عرب �سبكات التوا�سل و�سول القرد اإىل الأرا�سي اللبنانية 

يف قف�س، حيث ت�سلمته قوات "يونيفل" قبل اإعادته اإىل مالكته.
راهبة  و�ساحبته  ال�سعادين،  ف�سيلة  من  "ط�سطو�س" وهو  القرد  ويدعى 

فرن�سية ت�سكن يف مزرعة قريبة من احلدود اجلنوبية.
ذّكر  حيث  التوا�سل،  �سبكات  ل��رواد  د�سمة  م��ادة  القرد  ه��روب  خرب  و�سكل 

بع�سهم بالنتهاكات الإ�سرائيلية اليومية بحق لبنان برا وبحرا وجوا.
واأ�ساد اآخرون بدور قولت حفظ ال�سالم "يونيفل"، مطالبني اإياها ب�سبط 

احلدود ومبتابعة النتهاكات اليومية التي ترتكبها اإ�سرائيل.

ترك حقيبة مملوءة باملخدرات يف الرتام
الرتام  اإح���دى مق�سورات  ب��امل��خ��درات يف  ت��رك رج��ل حقيبة ظهر مم��ل��وءة 
با�سمه  اأرفقها  اأن��ه  الأم��ر  الأغ��رب يف  الربيطانية، لكن  مبدينة مان�س�سرت 
الغريب،  احل���ادث  ه��ذا  م��ن  مان�س�سرت  �سرطة  و�سخرت  وع��ن��وان��ه.  الكامل 
حيث ن�سرت الق�سة على ح�سابها يف في�سبوك وا�ستخدمت و�سمي "#تاجر 

عميق" و"#حبيبتي لقد ن�سيت خمدراتي".
وقالت ال�سرطة الربيطانية، التي ن�سرت �سورة حقيبة الظهر وحمتوياتها، 
املفقودة  املمتلكات  ب��ني  ال�سمل  مّل  اإىل  ال�سرطة  "تدعو  �ساخر  تعليق  يف 
�سفره  اأث��ن��اء  ظهره  حقيبة  فقري  �سخ�س  ن�سي  "لقد  وتابعت  ومالكها". 
بالرتام". واأو�سحت التدوينة اأن احلقيبة كانت حتتوي على 25 حبة من 
تعليقات  التدوينة  الكوكايني. ولقت  كبرية من  وكمية  املخدرة  العقاقري 
"بعد  اأح��ده��م  ق��ال  حيث  "في�سبوك"،  على  النا�سطني  ط��رف  من  �ساخرة 

اإذنكم، اأين ميكنني القدوم ل�سرتجاع مفقوداتي"؟
وذكر اآخر "هل �ستتربعون بهذه املفقودات اإىل اأحد الأ�سخا�س"؟

اأنه  اأم  ال��رتام  اإذا كان ال�سخ�س تعمد ترك احلقيبة يف  ومل يعرف بعد ما 
ن�ساها، كما مل تك�سف ال�سرطة اأي معلومات ب�ساأن �ساحب احلقيبة.

اأجنلينا جويل حتث على 
م�ساعدة اأطفال فنزويال 
الأم��ري��ك��ي��ة اجنلينا  امل��م��ث��ل��ة  ح��ث��ت 
جويل املجتمع الدويل  على تقدمي 
امل����زي����د م����ن ال����دع����م ل���ث���الث دول 
اأكرب  ت�ستقبل  اجلنوبية  ب��اأم��ري��ك��ا 
من  القادمني  املهاجرين  من  ع��دد 
األ���ف طفل   20 اإن  ق��ائ��ل��ة  ف��ن��زوي��ال 
ب��احل��رم��ان من  م��ه��ددون  فنزويلي 

حقوق املواطنة الأ�سا�سية.
كولومبيا  يف  ج������ويل  وحت�����دث�����ت 
ب�سفتها مبعوثة خا�سة للمفو�سية 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�سامية 
الالجئني. وتقوم املمثلة الأمريكية 
ت�����س��ت��غ��رق يومني  ب��ج��ول��ة خ��ا���س��ة 
فنزويال  م���ن  م��ه��اج��ري��ن  مل��ق��اب��ل��ة 
دوكي  اإيفان  الكولومبي  والرئي�س 

يف مدينة قرطاجنة.
ومهاجر  لجئ  ماليني  اأربعة  وفر 
القت�سادية  الأزم���ة  م��ن  فنزويلي 
والإن�سانية يف بلدهم. ويعي�س اأكرث 
من مليون منهم يف كولومبيا حيث 
تكافح احلكومة ومنظمات الإغاثة 
والرعاية  وال��غ��ذاء  امل�سكن  لتوفري 
ال�������س���ح���ي���ة ل�����ع�����دد م����ت����زاي����د من 
مناطق  على  الوافدين  املهاجرين 
حدودية تعاين من الفقر والعنف.

غوغل تعرتف: ما نفعله 
بهواوي يهددنا جميعا

الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  "غوغل"  ���س��رك��ة  ح���ذرت 
الأمن  بتعري�س  ت��خ��اط��ر  اأن��ه��ا  م��ن  ت��رام��ب  دون��ال��د 
القومي للوليات املتحدة للخطر اإذا ما م�ست قدما 
امل�سددة على �سركة هواوي  الت�سدير  يف فر�س قيود 
مع  اأعمالها  ملوا�سلة  منها  �سعي  يف  وذل��ك  ال�سينية، 
ال�سركة ال�سينية التي اأدرجتها وا�سنطن على القائمة 
يف  التنفيذيني  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  وي�سغط  ال�����س��وداء. 
اأجل  م��ن  الأم��ريك��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني  ع��ل��ى  "غوغل" 
ا�ستثناء اأو اإعفاء �سركتهم من احلظر املفرو�س على 
توافق  ترخي�س  دون  ه��واوي  اإىل  منتجاتها  ت�سدير 
مطلعني  اأ�سخا�س   3 ذك��ره  ملا  وفقا  وا�سنطن،  عليه 
على املحادثات، بح�سب ما ذكرت �سحيفة "فاينن�سال 
اأعلنت  ت��رام��ب  اإدارة  وك��ان��ت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  تاميز" 
املحادثات  انهيار  بعد  ال�سينية  ال�سركة  على  احلظر 
اأثار  ال���ذي  الأم����ر  ال�سينية،  الأم��ريك��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
التكنولوجيا  �سركات  اأك��رب  بع�س  قبل  من  احتجاجا 
الأمريكية التي تخ�سى من تعر�سها لالأذى والأ�سرار 

من تداعيات ذلك القرار.

انقالب �ساحنة  يف  قتياًل   13
من  ع��ائ��دي��ن  �سخ�ساً   53 متنها  على  �ساحنة  ان��ح��رف��ت 
حفلة خطوبة عن الطريق اجلبلي الذي كانت ت�سلكه يف 
الفيليبني و�سقطت يف واٍد، ما اأدى اإىل مقتل 13 �سخ�ساً 
ال�سرطة  اأع��ل��ن��ت  م��ا  بح�سب  وط��ف��ل��ني،  ال��ع��رو���س  بينهم 
الأحد. وكان على منت ال�ساحنة �ساب وعائلته عائدون من 
تقاليد مقاطعة  الفتاة لطلب يدها بح�سب  زي��ارة عائلة 
كاكارين�س �سور جنوب جزيرة لوزون. وقال فكتور كيناو 
امل�سوؤول يف ال�سرطة املحلية اإن "�ساحنة ت�ستخدم عادًة يف 
نقل الرمل، قد ا�ستاأجرت من اأجل هذه املنا�سبة، فقدت 
ال�سيطرة وانقلبت، ورمي بع�س الركاب خارجها، واآخرون 
على  العرو�س  تواجد  �سبب  اأنه يجهل  �سحقوا"، م�سيفاً 
منت ال�ساحنة. وحوادث ال�سري كثرية يف الفيليبني، حيث 
يف  حافالت  عن  عبارة  عموماً  امل�ستخدمة  النقل  و�سائل 
وو�سفها  متمر�سني،  غري  �سائقون  يقودها  �سيئة،  حالة 

اأحد النواب موؤخراً باأنها "نعو�س متنقلة".

رحلة توديع عزوبية تتحول اإىل  �سجن 
اأربعة رجال من مان�س�سرت ركبوا الطائرة واأرادوا الحتفال 
بتوديع العزوبية يف ل�س فيغا�س، لكن انتهى بهم الأمر يف 

ال�سجن. كيف ذلك؟
اأربعة  على  الإجنليزية  مان�س�سرت  مدينة  يف  قا�سي  حكم 
بتهمة   �سهرا    24 و   19 ب��ني  ت���رتاوح  مل��دة  بال�سجن  رج���ال 
اأثناء رحلة  الركاب وطاقم طائرة  وتهديد  ال�سديد  ال�سكر 
"بيلد"  موقع  وح�سب  الأمريكية.  فيغا�س  ل�س  اإىل  جوية 
توما�س كوك،  ل�سركة  التابعة  الركاب،  فاإن طائرة  الأمل��اين 
بعدما  بكندا  وينيبيغ  مقاطعة  يف  الهبوط  اإىل  ا�سطرت 
عجز موظفو الطائرة على ال�سيطرة على الو�سع وجتاوز 

الفو�سى التي اأحدثها الرجال املخمورين.
ال�سرطة  اإىل  الأ�سخا�س  ت�سليم  مت  الطائرة  هبوط  وبعد 
الكندية لتنتهي بذلك رحلة توديعهم للعزوبية، التي كانوا 
امللقبة  يريدون ق�سائها يف مدينة ل�س فيغا�س الأمريكية 
التي  التكاليف  اأن  ذات��ه  امل�سدر  وذك��ر  ال�سيطان.  مبدينة 
األف يورو.   33 نتجت عن هذا الهبوط ال�سطراري بلغت 
الركاب  �سعر  ريبورتر"  "رايزه  ال�سياحي  للموقع  ووف��ق��ا 
يف  الطائرة  هبطت  عندما  كبري  بارتياح  الطائرة  وطاقم 
كندا، ملا �سببه الرجال الأربعة من قلق للم�سافرين. واأ�ساف 
املوقع اأن قا�سي املحكمة يف مان�س�سرت اأ�سدر اأحكاما يف حق 
الرجال الأربعة ترتاوح بني 19 و24 �سهرا  بتهمة "ال�سغب"، 
ب�سلوكهم  اأ�ساوؤوا  الأربعة  الرجال  اإن  املحكمة  قا�سي  وقال 
�سكر  حالة  يف  وكانوا  الطائرة  وطاقم  للم�سافرين  ال�سيء 
�سديدة اأدت اإىل هبوط ا�سطراري للطائرة يف كندا ما جنم 

عنه اأي�سا تاأخري يف مواعيد رحالت امل�سافرين.

ف�سيحة غريبة خالل اجتماع حكومي
اأ�سابت لقطات فيديو عر�ست فجاأة خالل اجتماع عرب 
الفيديو �سم ع�سرات من امل�سوؤولني احلكوميني وممثلني 

اإقليميني يف الهند احلا�سرين بالذهول وال�سدمة.
ولية  حكومة  اأرك��ان  �سم  الفيديو  عرب  اجتماع  وخ��الل 
راج�����س��ت��ان، ه���ي اأك����رب ولي�����ات ال��ه��ن��د م�����س��اح��ة، فوجئ 
لنحو  عر�سها  ا�ستمر  اإباحي  فيديو  بلقطات  امل�سوؤولون 

30 ثانية. غوا�سون ي�سبحون يف املي�ه الفريوزية املذهلة بني قن�ديل البحر وال�سع�ب املرج�نية قب�لة �س�حل منتجع الغردقة يف م�سر )اأ ف ب(

هروب جماعي 
لـ14 اأ�سدا

مل ت�ستفق جنوب اأفريقيا بعد من 
ب��اأن��ي��اب فهد  ���س��دم��ة مقتل ط��ف��ل 
اأخبار  لتاأتيها  يومني،  قبل  ه��ارب 
اأك����رث خ���ط���ورة وم���ن ن��ف�����س املكان 
والعنوان املخيف: "هروب جماعي 

لالأ�سود".
"اإندبندنت" الربيطانية  �سحيفة 
اأ����س���دا مت��ك��ن��وا من   14 اأن  ذك����رت، 
"كروغر" يف  جتاوز حدود حديقة 
من  بالقرب  ال��ب��الد  �سرقي  �سمال 

احلدود مع موزمبيق.
واأ�������س������درت ال�������س���ل���ط���ات حت���ذي���را 
لل�سكان يف املناطق القريبة بالبقاء 
بعد  الأوق����ات  جميع  يف  متيقظني 
ر�سد اأحد الأ�سود بالقرب من اأحد 

املناجم ال�سخمة.
الأ�سود من  يت�سح كيف فرت  ومل 
متحدثا  لكن  "كروغر"،  حديقة 
حرا�س  اأن  اأك����د  احل��ك��وم��ة  ب��ا���س��م 
ال��غ��اب��ات ي��راق��ب��ون احل��ي��وان��ات عن 
الإم�ساك  �سيتم  اأن��ه  م��وؤك��دا  كثب، 

بها واإعادتها.
الوطنية  تكون احلدائق  وع��ادة ما 
ب��اأ���س��ي��ج��ة ع��ال��ي��ة، تعتقد  حم��اط��ة 
غري  احل����ي����وان����ات  اأن  ال�����س��ل��ط��ات 
القفز وفوقها، وتعترب  ق��ادرة على 
اأك�����رب  م�����ن  واح���������دة  "كروغر" 
اأفريقيا،  يف  ال����ربي����ة  احل����دائ����ق 

ومعظم اأجزائها حماط ب�سياج.
وه��ذه اأك��رب عملية ه��روب جماعي 
بجنوب  واح������د  وق�����ت  يف  لأ�����س����ود 

اأفريقيا.
وياأتي هذا التطور بعد يومني من 
م��ن عمر  ال��ث��ان��ي��ة  مقتل ط��ف��ل يف 
باأنياب فهد داخل جممع موظفني 
�سائكة يف حديقة  باأ�سالك  حممي 

"كروغر" نف�سها.

انت�سار جنوين لزواج االأطفال يف العامل
يقدر  م��ا  هناك  اإن  اليوني�سف،  منظمة  قالت 
اأنحاء  115 مليون فتى ورجل يف جميع  بنحو 
ال��ع��امل ق��د ت���زوج���وا فيما ك��ان��وا اأط���ف���ال، 23 
حتليل  لأول  وفقا   ،15 �سن  قبل  منهم  مليونا 
اأطلقته  على الإط����الق ح��ول رع��اي��ة الأط��ف��ال 
للطفولة  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  اجل��م��ع��ة 

)اليوني�سف(.
ك�سفت  دول����ة،   82 م��ن  ب��ي��ان��ات  اإىل  وا���س��ت��ن��ادا 
املقدر  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  اأن  املتعمقة  ال��درا���س��ة 
765 مليونا.  اإىل  حلالت زواج الأطفال ي�سل 

وفقا ملا ورد على موقع الأمم املتحدة.
التنفيذية  امل���دي���رة  ق���ال���ت  ال�����س��ي��اق  ه����ذا  ويف 
لليوني�سف هرنيتا فور "الزواج ي�سرق الطفولة 
حتمل  اإىل  ال���ط���ف���الن  ال���ع���رو����س���ان  وي�����س��ط��ر 
م�سوؤوليات قد ل يكون الكبار م�ستعدين لها".

وك�سفت الدرا�سة اأن زواج الذكور من الأطفال 
واأمريكا  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  يف  ينت�سر 

وجنوب  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية 
و�سرق اآ�سيا واملحيط الهادئ.

الذكور  من  املائة  يف   28 ف��اإن  للبيانات،  ووفقا 
اأفريقيا الو�سطى تزوجوا عندما  يف جمهورية 
زواج  يف  الأوىل  املرتبة  لتحتل  اأط��ف��ال،  ك��ان��وا 
احتلت  باملئة،    19 وبن�سبة  ال��ذك��ور.  الأط��ف��ال 
املرتبة  ومدغ�سقر  الثانية  املرتبة  نيكاراغوا 

الثالثة بن�سبة 13  باملئة.
لليوني�سف  التنفيذية  امل��دي��رة  اأو�سحت  وكما 
املبكرة،  الأب��وة  اإىل  ي��وؤدي  املبكر  ال��زواج  "فاإن 
وتاأتي معه �سغوط اإ�سافية لتوفري احتياجات 

الأ�سرة -مما يقلل فر�س التعليم والعمل".
تزال  ل  اجلديدة،  املعلومات  من  الرغم  وعلى 
بهذه  متنا�سب  غ��ري  ب�سكل  ت��ت��اأث��رن  ال��ف��ت��ي��ات 
الظاهرة. اإذ اإن �سابة من كل 5 �سابات ترتاوح 
بلوغهن  قبل  تزوجن  و24،   20 بني  اأعمارهن 
�سن 18، مقارنة ب�ساب واحد من كل 30 �سابا.

كلوي كاردا�سيان ُتنفق اآالف 
الدوالرات ملحو اآثار تري�ستان

ن�سيان  اإىل  ت�سعى  كاردا�سيان   ال��واق��ع  كلوي  تلفزيون  جنمة  ت��زال  ل 
حبيبها ال�سابق تري�ستان الذي خانها مع �سديقتها وتنفق املاليني من 

اأجل ذلك.
وك�سفت �سحيفة "مريور" الربيطانية، اأن كلوي  اأنفقت ما يعادل 200 
األف جنيه اأ�سرتليني من اأجل جتديد منزلها يف مدنية كالبا�سا�س يف 
اإ�سرتليني؛ للتخلُّ�س  5 ماليني جنيه  ب�  يحُقّدر ثمنه  كاليفورنيا الذي 
الكندي  ال�سلة  كرة  لعب  ب�سديقها  ترتبط  التي  املا�سي  ذكريات  من 

تري�ستان توم�سون.


