
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

وزراء  برعاية حممد بن زايد وم�ساركة 12 م�س�ؤواًل اإماراتيًا بينهم 8 
�نطالق قمة �أقدر �لعاملية يف مو�سكو 29 �أغ�سط�س 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. تنطلق فعاليات “ قمة 
 29 �لرو�شية، مو�شكو خالل �لفرتة من  �لعا�شمة  �لعاملية” يف  �أقدر 
�أغ�شط�س وحتى �لأول من �شبتمرب �ملقبل حتت �شعار “متكني �ملجتمعات 
�لتي  �لق�شايا  �لقمة  وتناق�س  �مل�شتفادة«.  و�لدرو�س  �لتجارب  عاملياً: 
�أو  و�حل�شارية  �لإن�شانية  �أبعادها  يف  �شو�ء  �ملجتمعات  بتمكني  ُتعنى 
�أبعادها �لفكرية و�لثقافية مبا ي�شمن م�شتقباًل م�شرقاً ومزدهر�ً  يف 
و�لزده���ار.  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  لأوطانها  وي�شمن  �ملجتمعات،  لهذه 
و�ملعر�س  �لر�شمي،  �مل��وؤمت��ر  منها  �لفعاليات  م��ن  ع��دد�  �لقمة  ت�شم 
وت�شت�شيف  �حل��و�ري��ة.  و�جلل�شات  �لعمل  ور���س  �إىل  �إ�شافة  �لعاملي، 
مو�شكو  منتدى  مع  بالتز�من  تقام  �لتي   - �لثالثة  دورت��ه��ا  يف  �لقمة 
�لعاملي - عدد� من �لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني يف دولة �لإمار�ت، ملناق�شة 
عدد من �لق�شايا �لأ�شا�شية �لتي تعترب مبادرة هي �لأوىل من نوعها، 
�لإم���ار�ت  دول��ة  ب��ني  و�ملجتمعي  �لر�شمي  �لتالحم  لتحقيق  وو�شيلة 
�لعربية �ملتحدة وجمهورية رو�شيا �لإحتادية.         )�لتفا�شيل �س3(

عطلة ر�أ�س �ل�سنة �لهجرية للوز�ر�ت 
و�جلهات �الحتادية غرة حمرم 

•• اأبوظبي-وام:

�لوز�ر�ت  يف   1441 للعام  �لهجرية  �ل�شنة  ر�أ���س  �إج���ازة  تكون  �أن  تقرر 
و�جلهات �لحتادية للدولة يف �ليوم �لأول من �شهر حمرم، ومبا يو�فق 
ذلك من �لتاريخ �مليالدي. جاء ذلك يف �أ�شدرته �لهيئة �لحتادية للمو�رد 
�لب�شرية �حلكومية، ��شتناد�ً لقر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 37 لعام 2019، 
ب�شاأن تعديل بع�س �أحكام قر�ر جمل�س �ل��وزر�ء رقم 27 ل�شنة 2019، 

ب�شاأن �لعطالت �لر�شمية يف �لدولة.           )�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
�م�س..  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
وف�����د� م���ن ب���رن���ام���ج حم��م��د بن 
ز�يد �ل�شيفي للجوجيت�شو �لذي 
مريجب  خميم  �أب��ن��اء  ي�شتهدف 
يف  �ل�شوريني  لالجئني  �ل��ف��ه��ود 
�لأردن ولعبي منتخب �لإمار�ت 
ببطولة  �لفائزين  للجوجيت�شو 
��شت�شافتها  �لتي  �لر�بعة  �آ�شيا 
يوليو  ���ش��ه��ر  خ�����الل  م��ن��غ��ول��ي��ا 

�ملا�شي.
�� خالل �للقاء �لذي  وهناأ �شموه 
�ملنتخب   �� �لبحر  ق�شر  جرى يف 
�لإد�ري  و�جل���ه���ازي���ن  �ل��وط��ن��ي 
�لريا�شي  �لجن��از  بهذ�  و�لفني 
�أبناء  �ل��ذي ي�شاف �إىل �إجن��از�ت 
�إقليميا  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لإم��������ار�ت 
فخره  ع����ن  م���ع���رب���ا  وع����امل����ي����ا.. 
�ملتطور  ب����اأد�ئ����ه����م  و�ع������ت������ز�زه 
و�مل�شتوى  �ل��ع��ال��ي��ة  وم��ه��ار�ت��ه��م 
�لتناف�شي �مل�شرف �لذي �أظهروه 

خالل �لبطولة.
���ش��م��وه ع��ن �شعادته  �أع����رب  ك��م��ا 

موؤهلة  ق���وي���ة  �أج����ي����ال  ب���ن���اء  يف 
وينعك�س  ونف�شيا  وبدنيا  �شحيا 

على �شلوكهم وجمتمعاتهم.
ت�شخري  �أه���م���ي���ة  ����ش���م���وه  و�أك�������د 
�لق�شايا  خ���دم���ة  يف  �ل��ري��ا���ش��ة 
وتوفري  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
ظروف حياة �أف�شل للم�شتهدفني 
متميزة  نوعية  خدمات  وتقدمي 
�إ�شافية  مهار�ت  و�إك�شابهم  لهم 

فيهم  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لقيم  وغ��ر���س 
و�لثقة  و�مل��ب��ادرة  �ل�شجاعة  مثل 
�لفريق  ب���روح  و�ل��ع��م��ل  بالنف�س 

و�لقدرة على �لقيادة.
نهيان  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أمناء 
�خلريية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�شيخ  وم����ع����ايل  و�لإن�������ش���ان���ي���ة 

بتز�يد �لإق��ب��ال �ل��ذي حتظى به 
قبل  م��ن  �جلوجيت�شو  ريا�شية 
وحر�شهم  و�ل��ط��ال��ب��ات  �لطلبة 
�لأ�شا�شية  �ملهار�ت  �إكت�شاب  على 
وتعلمهم  �ل��ن��ف�����س  ع���ن  ل��ل��دف��اع 
مبادئ هذه �لريا�شة �لتي تقوم 
و�لرتكيز  �لن�شباط  �أ�ش�س  على 
و�لتحمل  و�ل�������ش���رب  و�ل���ق���ي���ادة 
و�لعمل �شمن �لفريق مما ي�شهم 

ت�شاعدهم يف بناء م�شتقبلهم.
م���ن ج��ان��ب��ه �أع������رب �ل���وف���د عن 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ل��ق��اء  ���ش��ع��ادت��ه 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
و�له���ت���م���ام  �ل����دع����م  م��ث��م��ن��ا   ..
بالقطاع  ���ش��م��وه  ي��ول��ي��ه  �ل�����ذي 
خا�شة  �ل����دول����ة  يف  �ل���ري���ا����ش���ي 
ت�شهم  �لتي  �جلوجيت�شو  ريا�شة 
يف بناء وتكوين �شخ�شية �لن�سء 

نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لت�شامح.

نال  �لإم����ار�ت  منتخب  �أن  يذكر 
لقب �لبطولة �لآ�شيوية بح�شاده 
�أربع ذهبيات  11 ميد�لية منها 

وف�شية و�شت برونزيات.
�أم�����ا ب���رن���ام���ج حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
 �� ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ش���و  �ل���������ش����ي����ف����ي 
فنون  تعليم  �إىل  ي��ه��دف  �ل����ذي 
�لنف�س  ع���ن  �ل���دف���اع  وم����ه����ار�ت 
و�ل�شجاعة  �لن�����ش��ب��اط  وق���ي���م 
 �� �لتحمل  و�ل�شرب و�لقدرة على 
فيقام يف خميم مريجب �لفهود 
بالتعاون  �لأردن  يف  ل��الج��ئ��ني 
ب�����ني ه���ي���ئ���ة �ل�����ه�����الل �لأح����م����ر 
�لإمار�تي و�لحتادين �لإمار�تي 
و�شركة  للجوجيت�شو  و�ل����دويل 
�لحت���اد ل��ل��ط��ري�ن و���ش��رك��ة باملز 
على  ي�شرف  فيما  �ل��ري��ا���ش��ي��ة.. 
خميم  يف  �ل�����ربن�����ام�����ج  ت���ن���ف���ي���ذ 
مدربا   25 �ل���ف���ه���ود  م���ري���ج���ب 
وم����درب����ة م����ن ح���ام���ل���ي �حل�����ز�م 
�أعلى  �لأ����ش���ود �حل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى 
�لتدريب  يف  �لدولية  �ل�شهاد�ت 

ر�شحتهم �شركة باملز �لريا�شية �

)�لتفا�شيل �س2(
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حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله وفد �جلوجيت�شو ومنتخب �لإمار�ت  بطل �آ�شيا �لر�بعة )و�م(

�لرباعي �لي�شاري.. يف خدمة تر�مبقو�ت �لتحالف �جلوية تو��شل عملياتها �شد �ملتمردين

امليلي�سيات ت�ا�سل الت�سعيد يف احلديدة وتقطع االت�ساالت

�لتحالف يطرد �حلوثي من مو�قع مهمة ب�سعدة
الدميقراطي�ن يف فّخ ن�سب�ه:

�ال�ستمر�ر يف لعب ورقة �لهوية، ي�ساعد تر�مب...!

•• اخلرطوم-وكاالت:

�لثنني،  �أم�����س  �خل��رط��وم،  يف  �شود�نية  حمكمة  ق�شت 
ب��ت��اأج��ي��ل حم��اك��م��ة �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��ود�ين �ل�����ش��اب��ق عمر 
�لب�شري �إىل �ل�شبت �ملقبل، يف تهم تتعلق بالف�شاد خالل 
�لرئي�س  وو�شل  عاما.   30 ��شتمرت  �لتي  حكمه  فرتة 
�ل�شود�ين �ل�شابق �إىل مقر �ملحكمة يف �خلرطوم حماطا 
عربية  نيوز  �شكاي  كامري�  ور���ش��دت  م�شددة،  بحر��شة 
حلظة و�شول �لب�شري من �شجن كوبر �إىل مقر �ملحكمة 
نيابة  وكيل  �هلل،  �لدين عبد  وك��ان عالء  يف �خلرطوم. 
يونيو  يف  قال  قد  �ملالية،  و�لتحقيقات  �لف�شاد  مكافحة 
�ملا�شي �إن �لب�شري متهم بحيازة �ملال �لأجنبي و��شتالم 
هد�يا ب�شورة غري ر�شمية. �إىل ذلك، �أفاد �ملتحدث با�شم 
قوى  �أن  �لثنني،  �أم�س  �ل�شود�ن،  يف  �لع�شكري  �ملجل�س 

تتمكن  حتى  �شاعة   48 مهلة  طلبت  و�لتغيري  �حلرية 
من �لتو�شل لتو�فق بني مكوناتها على قائمة مر�شحيها 
�إرج��اء ت�شكيل  �أنه مت  �ملجل�س  و�أكد  �ل�شيادي.  للمجل�س 
تقدمي  يف  �لتغيري  قوى  تاأخر  ب�شبب  �ل�شيادي  �ملجل�س 
مر�شحيها. كذلك جدد �ملجل�س �لتز�مه مع قوى �لتغيري 
باجلدول �لزمني للمرحلة �لنتقالية يف �لبالد. ورغم 
�إعالن �ملجل�س �لع�شكري تاأخر قوى �لتغيري يف تقدمي 
�ملعار�شة  �ل��ق��وى  ف��اإن  �ل�شيادي،  للمجل�س  مر�شحيها 
�لع�شكري  �ملجل�س  مع  �لد�شتورية  �لوثيقة  وقعت  �لتي 
كانت �أعلنت ح�شم �أ�شماء مر�شحيها للمجل�س �ل�شيادي، 
بعد خ��الف ث��ار ح��ول ��شمني، حيث دف��ع جتمع �لقوى 
�ملهنيني  ر�شح جتمع  فيما  عائ�شة مو�شى،  با�شم  �ملدنية 
�لعربية  قناة  م�شادر  بح�شب  عثمان،  طه  �ل�شود�نيني، 

�لأحد.

تاأجيل حماكمة الب�سري يف ق�سايا ف�ساد
�إرجاء ت�سكيل �ملجل�س �ل�سيادي �ل�سود�ين

•• اليمن-وكاالت:

�لعربي  للتحالف  غ���ار�ت  �شاهمت 
�حل���وث���ي مبحافظة  م���و�ق���ع  ع��ل��ى 
�جلي�س  ق��و�ت  �شيطرة  يف  �شعدة، 
�شمال  �مل��و�ق��ع  بع�س  على  �ليمني 
�مل���ح���اف���ظ���ة، وف�����ق م����ا ذك�����ر موقع 

�مل�شهد �لعربي، �أم�س �لإثنني.
مقاتالت  �إن  م���������ش����ادر،  وق����ال����ت 
�لتحالف �شنت عدة غار�ت على عدد 
و�ل�شرت�تيجية  �ملهمة  �ملو�قع  من 
للحوثي يف قرى قماحل و�لقحلة 
و�جلبل  م��ع��ي�����س  و�آل  وزم����اح����ل 

�لأ�شود يف باقم.
�ل���غ���ار�ت  ت��ل��ك  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ارت 
يف  �ليمني  �جلي�س  ق��و�ت  �شاعدت 
فر�س �شيطرتها على تلك �ملو�قع.

و�أ�شافت �أن تلك �لعمليات �أ�شفرت 
ع�����ن م���ق���ت���ل وج��������رح ع�������دد كبري 
�حلوثي  ميلي�شيات  ع��ن��ا���ش��ر  م��ن 

�لإرهابية. 
�حلوثي،  ميلي�شيا  ودم�����رت  ه���ذ� 
�لرئي�شة يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ط��رق  �أح���د 
�ليمن،  غربي  �حل��دي��دة  حمافظة 

وجم�������رى ل�������ش���ي���ول �لأم������ط������ار يف 
تربط بني  �لتي  �لرئي�شية  �لطرق 
م��دي��ري��ات �حلديدة  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�ألغام  �شبكات  ��شتخد�م  خالل  من 
م���رت���ب���ط���ة ب�������ش���و�ري���خ وق����ذ�ئ����ف 

وزرعها بالطرقات و�جل�شور.
مدين  �أ����ش���ي���ب  �ل�������ش���ي���اق،  ذ�ت  يف 
ب����ج����روح ب���ل���ي���غ���ة، �لأح���������د، ج����ر�ء 
�����ش���ت���ه���د�ف م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا �حل���وث���ي 
ب��ال��ق�����ش��ف �مل���دف���ع���ي �مل��ك��ث��ف على 
�ملتينة  منطقة  يف  �ملو�طنني  ق��رى 

�ل�شكنية جنوبي �حلديدة.
�ملو�طن  �أن  حمليون،  �شكان  وذك��ر 
تعر�س  ���ش��ل��ي��م��ان  د�وؤود  �ب��ر�ه��ي��م 
بليغة، يف مناطق متفرقة  لإ�شابة 
�لهاون  من ج�شده ب�شظايا قذيفة 

�لتي �أطلقتها �مليلي�شيا.
�إىل ذلك، �أف�شلت �لقو�ت �مل�شرتكة 
ج���ن���وب  �ل�����غ�����رب�����ي  �ل���������ش����اح����ل  يف 
�حلديدة، حماولة ت�شلل مليلي�شيات 
مديرية  م����رك����ز  ن���ح���و  �حل����وث����ي 
�لتحيتا، بالتز�من مع قطع خدمة 
�لأر�شية  و�لت�����ش��الت  �لن��رتن��ت 

عن �ملديرية.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ف��رتة وليته،  نهاية  �ق��رت�ب  مع 
ي�شتمر �لرئي�س �لأمريكي يف �إثارة 
�جل�����دل. ل���ور م��ان��دف��ي��ل، كبرية 
فيغارو  لو  �شحيفة  يف  �ملر��شلني 
��شرت�تيجيته  حتلل  �لفرن�شية، 
وف��ر���ش��ه يف �ل���ف���وز م����رة �أخ����رى 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة �شد  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 

مع�شكر دميقر�طي منق�شم.
ول�����ور م��ان��دف��ي��ل م�������ش���وؤول���ة عن 
حول  �ل�شتق�شائية  �لتحقيقات 
فيغارو،  ل��و  و�أم��ري��ك��ا يف  �أوروب�����ا 
حقا  ه���و  “من  ك���ت���اب  وم���وؤل���ف���ة 

دونالد تر�مب؟” )2016(.
* �نُتقد دونالد تر�مب جد� ب�شبب 
�شل�شلة من �لت�شريحات �عتربت 
�أنه يعزف على  عن�شرية. ويبدو 
�لنتخابات  يف  خ���ط���اب���ه  ن��ف�����س 
�لأخ��رية، فهل �شن�شرتجع حملة 
2016، دون جتديد يف �ملع�شكر 

�جلمهوري؟
�مل������ر�ق������ب������ون  ي�������ق�������ول  ك������م������ا   -

تر�مب  ���ش��ي��ق��دم  �لأم���ري���ك���ي���ون، 
د�ئ��ًم��ا ت��ر�م��ب! ل��ذل��ك ل نتوقع 
ت��غ��ي��ري�ً يف �لأ����ش���ل���وب، ل��ك��ن هذ� 
ت�شكل  �ل��ت��ي  �مل���ف���اج���اآت  ي��ن��ف��ي  ل 
�ل�شيا�شية  �ل��رت���ش��ان��ة  م��ن  ج���زًء 
للرئي�س �لأمريكي. فمنذ دخوله 
مل   ،2015 يونيو  يف  �ل�شيا�شة 
ي�شاعف  �شلوكه:  يف  ذرة  يتغري 
ويرف�س  �ل��ه��وج��اء،  ت�شريحاته 
نف�س �ملو�شوعات باأ�شلوب يحدث 

زلز�ل �شيا�شيا حقيقيا.
�إن�شان.  ���ش��ن��ع  م���ن  �إع�����ش��ار  �إن����ه 
ع��ل��ى تويرت،  ب��ح�����ش��اب��ه  م�����ش��ل��ًح��ا 
وق���وًي���ا ب��ال�����ش��دى �ل��ه��ائ��ل �لذي 
يثرب  “�ملنرب” �لرئا�شي،  مينحه 
ت����ر�م����ب �ل�������ش���خ���ط، و�لد�ن���������ات، 
وي�������ش���دم، �ذ ي�����ش��م��ح ل��ن��ف�����ش��ه يف 
حتى  تقريًبا،  �شيء  بكل  خطابه 

�لبذ�ءة. 
)�لتفا�شيل �س13(

ت�شعيدها  مو��شلة  مع  بالتز�من 
�لع�شو�ئي  و�ل��ق�����ش��ف  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�مل���ك���ث���ف ع���ل���ى م����ن����ازل �مل���دن���ي���ني، 
للهدنة  �مل�شتمرة  خروقاتها  �شمن 

�لأممية.
�إن  م���������ش����ادر حم����ل����ي����ة،  وق������ال������ت 
ميلي�شيات �حلوثي فجرت عبار�ت 
�لإ�شفلتي  �ل��ط��ري��ق  على  وج�����ش��ور 
�لتحيتا  م��دي��ري��ت��ي  ب���ني  �ل���ر�ب���ط 

وزبيد، جنوب �حلديدة.
و�أ�شافت �مل�شادر �أن عملية �لتدمري 

�لطريق  من  كبرية  م�شافة  طالت 
�ملديريتني، كما  �لر�بط بني  �لعام 
هذ�  يف  �ل��ع��ّب��ار�ت  بتفجري  ق��ام��ت 
�ل��ط��ري��ق �ل���ه���ام و�ل�����ذي م���ا يز�ل 

يخ�شع ل�شيطرتها.
�مليلي�شيات  �أن  �مل�������ش���ادر  وذك�����رت 
تدمري  يف  ����ش��ت��خ��دم��ت  �حل��وث��ي��ة 
�لإ�شفلت،  وق��ل��ع  �ل���ع���ام  �ل��ط��ري��ق 

�لألغام و�ملتفجر�ت و�جلر�فات.
ميلي�شيات  ف��خ��خ��ت  �أن  و����ش���ب���ق 
ج�شر�ً   73 م����ن  �أك������ر  �حل����وث����ي 

بلدية مدينة �أبوظبي تزيل 2807 م�سوهات للمظهر 
�لعام منذ يناير حتى يوليو 2019 يف جزيرة �أبوظبي 

•• اأبوظبي –الفجر:

�أبوظبي من خالل بلدية  �أجنز قطاع عمليات �لبلديات �لفرعية يف بلدية مدينة 
برنامج  ع��رب  �ل��ع��ام  �ملظهر  م��ن م�شوهات   2807 م��ن  �أك���ر  �إز�ل���ة  �ملدينة  م��رك��ز 
وبتكلفة   CRM �ملتعاملني  عالقات  �إد�رة  وبرنامج   MIMS �ملتنقل  �لتفتي�س 

�إجمالية بلغت )6،763،488( درهم
وتاأتي هذه �مل�شاريع من منطلق حر�س بلدية مدينة �أبوظبي للحفاظ على �ملظهر 
�لتحتية  �لبنية  �أ���ش��ول  وحماية   ، كافة  �مل�شوهات  �أ�شكال  �إز�ل���ة  و  للمدينة  �ل��ع��ام 
تطبيق  خ��الل  من  با�شتمر�ر  ومتابعتها   ، �لتقادم  عو�مل  من  �خلدمية  و�مل��ر�ف��ق 
ذ�ته  وبالوقت  وجاهزيتها،  كفاءتها  رف��ع  بهدف  �لعام  م��د�ر  على  �ل�شيانة  خطط 

�ملحافظة على مظهرها �جلمايل �لعام. 
و�أ�شارت بلدية مركز �ملدينة �أن �شهر يوليو �شهد معاجلة 386 م�شوهاً عاما، بينما 
�رتفع �لعدد يف فرب�ير �إىل 458 م�شوهاً، ويف مار�س 667 م�شوهاً، و�أبريل 700 

م�شوهاً، ومايو 350 م�شوهاً ويوليو 90 م�شوهاً.          )�لتفا�شيل �س4(

 150 ي��ت�����س��ل��م  ل���ب���ن���ان 
جديدة �أم��ريك��ي��ة  م��درع��ة 

•• بريوت-وكاالت:

�أع��ل��ن��ت �ل�����ش��ف��ارة �لأم���ريك���ي���ة يف 
بريوت،�أم�س �لثنني، �أن �لوليات 
�للبناين  �جلي�س  �شلمت  �ملتحدة 

جديدة. مدرعة  �آلية   150
وك�شفت �ل�شفارة عن ت�شليم لبنان 
وقطع  �ت�شالت  و�أجهزة  �أ�شلحة 
وذل������ك �شمن  وم�����ع�����د�ت،  غ���ي���ار 
�لأمريكية  �مل�����ش��اع��د�ت  ب��رن��ام��ج 
ل��ل��ج��ي�����س و�لأج������ه������زة �لأم���ن���ي���ة 

�للبنانية.
ب��ي��ان �شادر  �ل�����ش��ف��ارة يف  وق��ال��ت 
�ل�شحنتني  ق���ي���م���ة  �إن  ع���ن���ه���ا، 
�مل�شلمتني للجي�س �للبناين بلغت 
و�إنها  دولر،  مليون   60 ح��و�يل 
جزء من �لتز�م و��شنطن �مل�شتمر 

باأمن لبنان.
�أع���ل���ن �جلي�س  ���ش��اب��ق،  وق���ت  ويف 
�للوج�شتي  �ل��ل��و�ء  �أن  �ل��ل��ب��ن��اين  
ت�شلم،  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  يف 
�لأرب������ع������اء، ع����رب م����رف����اأ ب����ريوت 
مدرعة  هامفي  �آلية   150 نحو 
�ل�شلطات  م�����ن  ه���ب���ة  م���ق���دم���ة 

معركة اإدلب تبداأ مرحلة احل�سم
قتلى بغارة على رتل ع�سكري تركي يف �سوريا

•• عوا�شم-وكاالت:

ت��ع��ر���س رت���ل ع�����ش��ك��ري ت��رك��ي ل��ه��ج��وم بينما ك���ان يف 
�شوريا،  غربي  �شمال  �مل��ر�ق��ب��ة  م��و�ق��ع  لأح��د  طريقه 
�لثنني، مما �أ�شفر عن مقتل 3 مدنيني، و�إ�شابة 12 

�آخرين يف �ل�شربة �جلوية.
قافلتها  ��شتهدفت  ج��وي��ة  غ����ار�ت  �إن  ت��رك��ي��ا  وق��ال��ت 
�لع�شكرية �أثناء توجهها نحو موقع مر�قبة تركي يف 

معقل �جلماعات �مل�شلحة �ل�شورية مبحافظة �إدلب.
ومل تقدم �لوز�رة تفا�شيل �أخرى، لكنها �أد�نت ب�شدة 
�لغار�ت �جلوية، م�شيفة �أنها تتناق�س مع �لتفاقات 

�حلالية وكذلك تعاوننا وحو�رنا مع رو�شيا.
�إن �لهجوم  ب��ي��ان،  �ل��رتك��ي��ة، يف  �ل��دف��اع  وق��ال��ت وز�رة 

مع  وتعاونها  �أنقرة  �أبرمتها  �لتي  �لتفاقات  يخالف 
رو�شيا، �أقوى حليف للرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد.

باأمر  �أن رو�شيا تلقت بالغا م�شبقا  �ل��وز�رة  و�أ�شافت 
�لرتل، د�عية �إىل �تخاذ �إج��ر�ء�ت عاجلة” ملنع تكر�ر 

�حلادث.
�لغار�ت  ور�ء  يقف  �ل��ذي  �لفور من  على  يت�شح  ومل 

�جلوية.
يذكر �أن لرتكيا 12مركز مر�قبة د�خل �إدلب، وعلى 

م�شارفها، يف �إطار �تفاق مت �لتو�شل �إليه مع رو�شيا.
خان  مدينة  �ل�شوري  �لنظام  ق��و�ت  دخلت  ذل��ك،  �إىل 
و�شط  فيها  بالتقدم  وب��د�أت  �إدل��ب  �شيخون يف جنوب 
معارك عنيفة م�شتمرة مع �لف�شائل �ملقاتلة، وفق ما 

�أفاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان.

�أردوغان يطرد روؤ�ساء بلديات.. وغ�سب كردي 
•• اأنقرة-وكاالت:

قال حزب �ل�شعوب �لدميقر�طي �ملوؤيد لالأكر�د يف تركيا، �إنه لن ي�شكت 
3 بلديات يف مناطق ذ�ت غالبية  �إيقاف �ل�شلطات �لرتكية روؤ�شاء  على 

كردية لال�شتباه ب�شلتهم بالإرهاب، �أم�س �لثنني.
و�أعلنت وز�رة �لد�خلية �لرتكية �إيقاف روؤ�شاء بلديات وليات ديار بكر، 
وماردين وفان �شرق وجنوب �شرق تركيا عن �لعمل، يف �إطار حتقيقات 
بحقهم بتهم تتعلق بدعم �لإرهاب. وو�شف حزب �ل�شعوب �لدميقر�طي 
�إيقاف  معترب�  وو����ش��ح،  جديد  �شيا�شي  �نقالب  باأنها  �خلطوة  بيان  يف 
لل�شعب  �ل�شيا�شية  ل����الإر�دة  معادية  خ��ط��وة  �لثالثة  �لبلديات  روؤ���ش��اء 
�ل���ك���ردي. وع���رب �حل���زب يف ب��ي��ان��ه ع��ق��ب �ج��ت��م��اع ط���ارئ لأع�����ش��ائ��ه عن 
و�حلريات...  �حلقوق  تغت�شب  �لتي  و�ملمار�شات  “للقر�ر�ت  ��شتنكاره 

و�لقيام با�شتفز�ز�ت مل تعد ترتك جمال للدميقر�طية.
وقالت وز�رة �لد�خلية �لرتكية يف بيان �إنه جرى �إيقاف كل من روؤ�شاء 
وفان  ت��ورك،  �أحمد  �شلجوق مزر�قلي، وماردين  بكر عدنان  ديار  بلدية 

بديعة �أوزغوكجه، عن �لعمل.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 

رئي�س �أفغان�ستان بذكرى ��ستقالل بالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
�هلل” برقية تهنئة �إىل فخامة �لدكتور حممد �أ�شرف غني رئي�س جمهورية 

�أفغان�شتان �لإ�شالمية وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل�شمو  �هلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لدكتور  �لرئي�س  فخامة  �إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  �مل�شلحة  للقو�ت 

حممد �أ�شرف غني.

�ل�سارقة �خلريية  ت�سيد بيوم �لعمل �الإن�ساين 
•• ال�شارقة-وام:

�أكدت “ جمعية �ل�شارقة �خلريية “ �أن �لحتفال باليوم �لعاملي للعمل �لإن�شاين تخليد مل�شرية �خلري 
�إىل جانب  و �حل��روب  �لطبيعية  �لكو�رث  و مت�شرري  �ل�شعفاء  ملنا�شرة  يتم ح�شدها  �لتي  و�لعطاء 

�إعانة �لفقر�ء وم�شاعدتهم مبا ي�شون كر�متهم وي�شمو باإن�شانيتهم.
وقالت �جلمعية بهذه �ملنا�شبة �إنها �شطرت من خالل عملها �لإن�شاين و ر�شالتها �لبي�شاء على مد�ر 
ثالثني عاما �إجناز�ت كثرية ومتعددة يف م�شرية �لعمل �لإن�شاين و�لوقوف �إىل جانب �ملحتاجني د�خل 
�لدولة وخارجها حتى بلغت �أعمالها نحو 111 دولة تتو�جد فيها م�شاريع عديدة ومتنوعة تهدف 

�إىل توفري �ل�شعادة لالإن�شان �أينما وجد.
�أ�شرة من �لأر�م��ل و�ملطلقات و�ملتعففني ممن  �آلف   5 �إىل دورها يف �حتو�ء قر�بة  ونوهت �جلمعية 
�ألف حالة من �لأيتام و�لأ�شر �ملتعففة و   30 �إىل جانب كفالة قر�بة  يعي�شون حتت �شماء �لإم��ار�ت 

�ملعاقني يف �أكر من 20 بلد� حول �لعامل.

عطلة ر�أ�س �ل�سنة �لهجرية للوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية غرة حمرم  
••   اأبوظبي-وام:

تقرر �أن تكون �إجازة ر�أ�س �ل�شنة �لهجرية للعام 1441 يف �لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية للدولة يف �ليوم �لأول من 
�شهر حمرم، ومبا يو�فق ذلك من �لتاريخ �مليالدي.

37 لعام  �ل��وزر�ء رقم  �أ�شدرته �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية، ��شتناد�ً لقر�ر جمل�س  جاء ذلك يف 
يف  �لر�شمية  �لعطالت  ب�شاأن   ،2019 ل�شنة   27 رقم  �ل��وزر�ء  ق��ر�ر جمل�س  �أحكام  بع�س  تعديل  ب�شاأن   ،2019
�آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة  �أ�شمى  �لدولة. ورفعت �لهيئة - بهذه �ملنا�شبة - 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” ، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�لإمار�ت،  �لأعلى لالحتاد حكام  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم   ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 

�شائلًة �هلل �لعلي �لقدير �أن يعيدها على �شموهم مبوفور �ل�شحة و�لعافية.
وهناأت �شعب دولة �لإمار�ت و�لأمتني �لعربية و�لإ�شالمية بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.

�الإعالن عن ت�سكيل جلنة عليا لتحقيق �أهد�ف »وثيقة �الأخوة �الإن�سانية«

وفد �لعد�لة �الأردين يطلع على جتربة ق�ساء �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لوثيقة “ �لأخوة �لإن�شانية 
قد��شة  م���ن  ك���ل  وق��ع��ه��ا  �ل��ت��ي   “
�لكني�شة  ب���اب���ا  ف��رن�����ش��ي�����س  �ل��ب��اب��ا 
�ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة وف�����ش��ي��ل��ة �لإم������ام 
�لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ 
�لأزهر �ل�شريف يف �أبوظبي خالل 
�شهر فرب�ير �ملا�شي .. �أعلن �ليوم 
لتحقيق  ع��ل��ي��ا  جل��ن��ة  ت�شكيل  ع��ن 

�أهد�ف �لوثيقة.
�شعادة   .. ك��ال م��ن  �ل��ل��ج��ن��ة  ت�����ش��م 
�أيو�شو  �أجن���ي���ل  م��ي��غ��ي��ل  �مل����ط����ر�ن 
�ملجل�س  ����ش���ر  �أم�������ني  غ���ي���ك�������ش���وت، 
�ل���ب���اب���وي ل���ل���ح���و�ر ب����ني �لأدي�������ان 
وم��ع��ايل �لأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور حممد 
�ملحر�شاوي، رئي�س جامعة �لأزهر 
حلظي  ي��و�أن�����س  �ل��دك��ت��ور  �لأب  و 
للبابا  �ل�شخ�شي  �ل�شكرتري  جيد، 
حممد  و�ل����ق����ا�����ش����ي  ف���رن�������ش���ي�������س 

�ل�شريف و قد��شة �لبابا فرن�شي�س 
بابا �لكني�شة �لكاثوليكية قد قاما 
بزيارة تاريخية م�شرتكة �إىل دولة 
 5 �إىل   3 �لإم���ار�ت يف �لفرتة من 
فرب�ير 2019 و وقعا معا وثيقة 
�إع���الن   - �لإن�����ش��ان��ي��ة  “ �لأخ������وة 
من  للعامل  �أعلناها  “ و  �أب��وظ��ب��ي 

�لعا�شمة �لإمار�تية �أبوظبي.
�لأكرب  �لإم���ام  ف�شيلة  �شهد  ق��د  و 
�مل�شلمني  ح��ك��م��اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لإن�شانية  �لأخ����وة  ل��ق��اء  فعاليات 
حكماء  جم���ل�������س  ن���ظ���م���ه  �ل��������ذي 
�لرب�مج  م���ن  ع�����دد�  و  �مل�����ش��ل��م��ني 
هام�س  على  �أقيمت  �لتي  �ملتنوعة 
�ج��ت��م��اع��ا ملجل�س  �ل���زي���ارة وع��ق��د 
�لبابا  ح�����ش��ره  �مل�����ش��ل��م��ني  ح��ك��م��اء 
بابويا  �أقام قد��شا  �لذي  فرن�شي�س 
���ش��ارك ف��ي��ه ن��ح��و 180 �أل��ف��ا من 
�ملقيمني يف دولة �لإمار�ت و�لزو�ر 
من خارجها، يف �أجو�ء من �لت�شامح 

�ل�شالم  تعزيز  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  ك��اف��ة 
و�لتعاي�س  �لإخ�����اء  م��ب��ادئ  ون�����ش��ر 

�ل�شلمي على م�شتوى �لعامل.
�إطار  و�شع  مهام  �للجنة  وت��ت��وىل 
ل�شمان  �مل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة  ع��م��ل 
�لعاملي  �لإع�����الن  �أه�����د�ف  حت��ق��ي��ق 
و�لعمل  �لإن���������ش����ان����ي����ة،  ل�����الأخ�����وة 
ع��ل��ى �إع�������د�د �خل���ط���ط و�ل���رب�م���ج 
بنود  لتفعيل  �ل��الزم��ة  و�مل���ب���ادر�ت 
على  تنفيذها  وم��ت��اب��ع��ة  �ل��وث��ي��ق��ة 
و�لدولية  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �مل�����ش��ت��وي��ات 
مع  �لدولية  �للقاء�ت  وعقد  كافة 
�لقادة و�لزعماء �لدينيني وروؤ�شاء 
و�ل�شخ�شيات  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات 
ن�شر  و  دع�����م  و  ل���رع���اي���ة  �مل��ع��ن��ي��ة 
�أجلها  م���ن  ول�����دت  �ل���ت���ي  �ل���ف���ك���رة 
�أجل  من  �لتاريخية  �لوثيقة  هذه 
�مل�شرتك،  و�لعي�س  �لعاملي  �ل�شالم 
�لت�شريعية  �ل�شلطات  وكذلك حث 
ع��ل��ى �له��ت��م��ام ب��ب��ن��ود �ل��وث��ي��ق��ة يف 

�مل�شت�شار  ع��ب��د�ل�����ش��الم  حم���م���ود 
�لأزه������ر ومعايل  ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��اب��ق 
حممد خليفة �ملبارك رئي�س د�ئرة 
�أبوظبي،  يف  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
في�شل  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 
�ل���ع���ام ملجل�س  �لأم�����ني  �ل��رم��ي��ث��ي، 
يا�شر  و�ل�����ش��ي��د  �مل�شلمني،  ح��ك��م��اء 
و�لإعالمي  �لكاتب  �ملهريي  حارب 

�لإمار�تي.
�شاحب  ق�����ال  �مل���ن���ا����ش���ب���ة  وب����ه����ذه 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
يوؤكد  �للجنة  ت�شكيل  �إع��الن  �إن   ..
�حلر�س على تنفيذ روؤى م�شرتكة 
لبلورة �ملبادر�ت و �لأفكار �لد�عية 
و�لعي�س  و�ل��ت��ع��اون  �لت�شامح  �إىل 
�لتنفيذ  �مل�شرتك وو�شعها مو�شع 
.. م����وؤك����د� دع����م دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة �جلهود و �مل�شاعي 

�أن  �أج��ل  من  �لوطنية  �لت�شريعات 
ترت�شخ لدى �لأجيال �لقادمة قيم 
�لحرت�م �ملتبادل و�لتعاي�س كاأخوة 
يف �لإن�����ش��ان��ي��ة ب��ج��ان��ب �لإ����ش���ر�ف 
�لإبر�هيمية  �ل��ع��ائ��ل��ة  ب��ي��ت  ع��ل��ى 
�أع�شاء  �إ���ش��اف��ة  للجنة  وي��ج��وز   ..
وفقا  �أع�شائها  بني  بالتفاق  جدد 
�أه��د�ف ت�شكيلها وغايات  ملا يحقق 

�لوثيقة.
�لتاريخية  �لوثيقة  هذه  �أن  يذكر 
�لنو�يا  �إعالنا م�شرتكا عن  جاءت 
�ل�شاحلة ليتوحد �جلميع و�لعمل 
�لأجيال  تعي�س  �أن  �أج���ل  م��ن  معا 
�لثقافة  م���ن  �أج������و�ء  يف  �ل���ق���ادم���ة 
و�لعي�س  �مل����ت����ب����ادل  و�لح�����������رت�م 
حتى  �لإن�شانية  يف  �أخ��وة  �مل�شرتك 
به  ينعم  عاملي  �شالم  �إىل  �لو�شول 

�جلميع يف هذه �حلياة.
كان كل من ف�شيلة �لإم��ام �لأكرب 
�لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر 

•• اأبوظبي-وام:

�لعد�لة  ق���ط���اع  م����ن  وف�����د  �ط���ل���ع 
د�ئ������رة  زي�����ارت�����ه  خ������الل  �لأردين 
�ل��ق�����ش��اء يف �أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى جتربة 
خدمات  تقدمي  يف  �أبوظبي،  نيابة 
ق�������ش���ائ���ي���ة م���ت���م���ي���زة وف������ق �أرق������ى 
�ملعايري، ف�شال عن ��شرت�تيجيتها 
وهيكلها �لتنظيمي، و�لتطور �لذي 
�ملا�شية  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل  �شهدته 
و��شتخد�م  �لرقمي  �لتحول  ع��رب 
�أحدث �لتقنيات من خالل برنامج 
�لذي  �لإلكرتوين،  �لعامة  �لنيابة 
و�جلهد  �ل��وق��ت  �خ��ت�����ش��ار  ي�شمن 

وحتقيق �شرعة �لإجناز.
�ملحاكمة  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ت��ع��رف  ك��م��ا 
ع���ن ب���ع���د، �ل�����ذي ي��ت�����ش��م��ن نظام 
و�ملحاكم  �ل���ع���ام���ة  �ل��ن��ي��اب��ة  رب����ط 
�لعقابية  ب���امل���ن�������ش���اآت  �جل����ز�ئ����ي����ة 
�ل�شرطة،  وم��ر�ك��ز  و�لإ���ش��الح��ي��ة 
�ملرئي،  �لت�شال  تقنية  با�شتخد�م 

متعددة  ب��ي��ان��ات  وق��و�ع��د  فهر�شة 
�لبحث  ب��دق��ت��ه��ا و���ش��ه��ول��ة  ت��ت��م��ي��ز 

فيها.
و�أكد �شعادة �مل�شت�شار يو�شف �شعيد 
�لق�شاء يف  د�ئ���رة  �ل��ع��ربي، وك��ي��ل 
�نطالقا  �لد�ئرة  �هتمام  �أبوظبي، 
من توجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
جم��ل�����س �ل����������وزر�ء وزي������ر ����ش���وؤون 
�لق�شاء،  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �ل��رئ��ا���ش��ة 
ب��ت��ب��ادل �خل�����رب�ت و�ل���ت���ج���ارب مع 
�لق�شائية  �جل�����ه�����ات  خم���ت���ل���ف 
�إىل  و���ش��ول  و�ل��دول��ي��ة،  �لإقليمية 
�ملعتمدة  �ملمار�شات  �أف�شل  تطبيق 

يف �ملجال �لق�شائي.
�لز�ئر،  �ل���وف���د  �أ����ش���اد  ج��ه��ت��ه  م���ن 
ب��امل�����ش��ت��وى �مل��ت��ق��دم ل��ل��خ��دم��ات يف 
د�ئرة �لق�شاء و�ل�شتخد�م �لو��شع 
�مل���ت���ط���ورة، مب���ا يحقق  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�لعد�لة  �إىل  �ل���و����ش���ول  ���ش��ه��ول��ة 

وتقدمي خدمات ق�شائية ر�ئدة.

خ���الل���ه���ا �ل����وف����د ع���ل���ى �خل���دم���ات 
�ملعامالت،  �إجناز  و�شهولة  �ملقدمة 
�إ�شعاد  م��ر�ك��ز  �جل��ول��ة  �شملت  �إذ 
�ملتعاملني، وقاعة ظبية �ملخ�ش�شة 
�لق�شائية  �خل����دم����ات  ل���ت���ق���دمي 
و�ل��ع��دل��ي��ة ل��ف��ئ��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني من 
للد�ئرة  �ملركزية  و�ملكتبة  �لن�شاء، 

ع��ل��ى تطبيق  �إىل ج��ان��ب �لط����الع 
لأفر�د  �ملخ�ش�س  �لنيابة”،  “بلغ 
�ملجتمع يف �إمارة �أبوظبي، لالإبالغ 
عن �أي و�قعة معاقب عليها قانونا 

مع تقدمي �لدليل.
�ملبنى  يف  جولة  �ل��زي��ارة  وت�شمنت 
تعرف  �ل��ق�����ش��اء،  ل��د�ئ��رة  �لرئي�س 

مكتبية  خ�����دم�����ات  ت����ق����دم  �ل����ت����ي 
توفري  طريق  عن  �مل�شتوى  عاملية 
�ملتخ�ش�شة  �مل�شادر  و�قتناء جميع 
يف �ل��ق��ان��ون، و�إد�رت���ه���ا ع��رب نظام 
ب�شعته  ي��ت��م��ي��ز  ع���امل���ي  �إل����ك����رتوين 
وتب�شيطه  �ل��ع��ال��ي��ة  و���ش��م��ول��ي��ت��ه 
لإجر�ء�ت �لعمل، �إ�شافة �إىل نظام 

�لإمار�ت دللت مهمة تعك�س نهج 
�لت�شامح  مببد�أ  و�لتز�مها  �لدولة 
و�لتاأكيد على �أن �ملعتقد�ت �لدينية 
�أر���س حتوي  تزدهر يف  �أن  ميكنها 
�لتعاي�س  ت�شجع  و  �لديني  �لتنوع 

�ل�شلمي بني �لأديان كافة.
�لإن�شانية  �ل��وث��ي��ق��ة  ت��وق��ي��ع  وي��ع��د 

و�ملحبة و�ل�شالم.
و��شعة  بتغطية  �ل��ق��د����س  وح��ظ��ي 
م����ن حم���ط���ات ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة من 
وب��ل��غ عدد  �ل���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
�حلا�شرة  �لإع��الم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
موؤ�ش�شة   200 ن��ح��و  ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة 
عاملية.. وحملت �إقامته على �أر�س 

�أحد  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �شاحبها  وم���ا 
ج�شدت  �ل���ت���ي  �مل���ه���م���ة  �مل���ح���ط���ات 
�لتز�م دولة �لإمار�ت بتعزيز حو�ر 
�مل�����ش��رتك��ة بينها  �لأدي�����ان و�ل��ق��ي��م 
�ل�شلمي  و�لتعاي�س  �لت�شامح  مثل 
بني كل �لب�شر من جميع �لديانات 

و�لعقائد.

تو��سل طلبات �لرت�سح ل� �لوطني �الحتادي بالفجرية 
•• الفجرية-وام:

�لهيئات  �أع�������ش���اء  ت�����ش��ج��ي��ل ط��ل��ب��ات  ع��م��ل��ي��ة  ت��و����ش��ل��ت 
�ملجل�س  لع�شوية  �ل��رت���ش��ح  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  �لن��ت��خ��اب��ي��ة 
�أم�س يف  2019، و�لتي بد�أت  �لوطني �لحت��ادي للعام 
مقر غرفة جتارة و�شناعة �لفجرية، و�أ�شفرت يف �ليوم 

�لثاين عن تقدم 9 مر�شحني بطلباتهم بو�قع 4 ن�شاء 
مر�شحا   35 �لكلي  �ملر�شحني  جمموع  وبلغ  رج��ال  و5 
�لكعبي  بن غامن  �أحمد  �للو�ء حممد  وقال  ومر�شحة. 
كبري�ً  �إقباًل  �شهد�  �لأولن  �ليومان  �إن  �للجنة  رئي�س 
من �ملر�شحني غري متوقع، معربا عن �عتقاده باأن يزد�د 

عدد �ملتقدمني للرت�شيح حتى �خلمي�س �لقادم.

ا�ستقبل وفد الربنامج ال�سيفي للج�جيت�س� ومنتخب االإمارات الفائز ببط�لة اآ�سيا الرابعة

حممد بن ز�يد: ت�سخري �لريا�سة يف خدمة �لق�سايا �الإن�سانية و�لتنمية وتوفري ظروف حياة �أف�سل للم�ستهدفني 
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�م�س..  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
وفد� من برنامج حممد بن ز�يد �ل�شيفي للجوجيت�شو �لذي 
�ل�شوريني  لالجئني  �لفهود  مريجب  خميم  �أبناء  ي�شتهدف 
�لفائزين  للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت  منتخب  ولعبي  �لأردن  يف 
�شهر  خالل  منغوليا  ��شت�شافتها  �لتي  �لر�بعة  �آ�شيا  ببطولة 

يوليو �ملا�شي.
وه��ن��اأ ���ش��م��وه ���� خ���الل �ل��ل��ق��اء �ل���ذي ج���رى يف ق�شر �ل��ب��ح��ر �� 
�لجناز  بهذ�  و�لفني  �لإد�ري  و�جلهازين  �لوطني  �ملنتخب 
�لريا�شي �لذي ي�شاف �إىل �إجناز�ت �أبناء �لإمار�ت �لريا�شية 
�ملتطور  باأد�ئهم  و�عتز�زه  وعامليا.. معربا عن فخره  �إقليميا 
ومهار�تهم �لعالية و�مل�شتوى �لتناف�شي �مل�شرف �لذي �أظهروه 

خالل �لبطولة.
كما �أعرب �شموه عن �شعادته بتز�يد �لإقبال �لذي حتظى به 
و�لطالبات وحر�شهم  �لطلبة  قبل  ريا�شية �جلوجيت�شو من 
وتعلمهم  �لنف�س  للدفاع عن  �لأ�شا�شية  �ملهار�ت  �إكت�شاب  على 
م��ب��ادئ ه���ذه �ل��ري��ا���ش��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى �أ���ش�����س �لن�شباط 

�لفريق  و�لعمل �شمن  و�لتحمل  و�ل�شرب  و�لقيادة  و�لرتكيز 
مما ي�شهم يف بناء �أجيال قوية موؤهلة �شحيا وبدنيا ونف�شيا 

وينعك�س على �شلوكهم وجمتمعاتهم.
�لق�شايا  خ��دم��ة  �ل��ري��ا���ش��ة يف  ت�شخري  �أه��م��ي��ة  ���ش��م��وه  و�أك����د 
�لإن�شانية و�لتنمية وتوفري ظروف حياة �أف�شل للم�شتهدفني 
وت��ق��دمي خ��دم��ات ن��وع��ي��ة م��ت��م��ي��زة ل��ه��م و�إك�����ش��اب��ه��م مهار�ت 

�إ�شافية ت�شاعدهم يف بناء م�شتقبلهم.
�ل�شمو  �شاحب  بلقاء  �شعادته  ع��ن  �ل��وف��د  �أع���رب  جانبه  م��ن 
و�لهتمام  �لدعم  .. مثمنا  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
�لذي يوليه �شموه بالقطاع �لريا�شي يف �لدولة خا�شة ريا�شة 
�لن�سء  �شخ�شية  وتكوين  بناء  يف  ت�شهم  �لتي  �جلوجيت�شو 
وغر�س �لقيم �لإيجابية فيهم مثل �ل�شجاعة و�ملبادرة و�لثقة 

بالنف�س و�لعمل بروح �لفريق و�لقدرة على �لقيادة.
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س 
�آل  ب��ن م��ب��ارك  �ل�شيخ نهيان  �خل��ريي��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة وم��ع��ايل 

نهيان وزير �لت�شامح.
�لآ�شيوية  �ل��ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ن���ال  �لإم�����ار�ت  منتخب  �أن  ي��ذك��ر 
و�شت  وف�شية  ذه��ب��ي��ات  �أرب����ع  منها  م��ي��د�ل��ي��ة   11 ب��ح�����ش��اده 

برونزيات. �أما برنامج حممد بن ز�يد �ل�شيفي للجوجيت�شو 
�لنف�س  �لدفاع عن  وم��ه��ار�ت  تعليم فنون  �إىل  �ل��ذي يهدف   ��
 �� وقيم �لن�شباط و�ل�شجاعة و�ل�شرب و�لقدرة على �لتحمل 
فيقام يف خميم مريجب �لفهود لالجئني يف �لأردن بالتعاون 
�لإمار�تي  و�لحت��ادي��ن  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  بني 
و�لدويل للجوجيت�شو و�شركة �لحتاد للطري�ن و�شركة باملز 
�ل��ربن��ام��ج يف خميم  تنفيذ  ع��ل��ى  ي�����ش��رف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة.. فيما 
م��ري��ج��ب �ل��ف��ه��ود 25 م��درب��ا وم���درب���ة م��ن ح��ام��ل��ي �حلز�م 
�لتدريب  �لدولية يف  �ل�شهاد�ت  �أعلى  �لأ�شود �حلا�شلني على 
�ل��ف��ن��ي لالحتاد  �ل����ذر�ع   ���� �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ب��امل��ز  ���ش��رك��ة  ر�شحتهم 
�أدو�ت  خمتلف  بتوفري  تكفلت  �لتي   �� للجوجيت�شو  �لإمار�تي 
وو�شائل �لدعم �للوج�شتي لإمتام �مل�شروع ويت�شمن �لربنامج 
�لتدريبي 12 ح�شة خمتلفة على مد�ر �أربعة �أ�شابيع ت�شمل 

كل و�حدة منها عدد� من �لفنون و�ملهار�ت.
�ل�شيفي  ز�ي��د  بن  حممد  مع�شكر  مع  تز�منا  �مل�شروع  وينفذ 
ل���ت���دري���ب �ل��ب��ن��ني و�ل���ب���ن���ات ع��ل��ى ف���ن���ون وم����ه����ار�ت ريا�شة 
�جلوجيت�شو يف �أكر من 40 مدر�شة مبختلف �إمار�ت �لدولة 
خالل �ملرحلة من 14 يوليو وحتى 21 �أغ�شط�س من �شمنها 

�أربعة �أ�شابيع يف خميم مريجب �لفهود يف �لأردن.
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اأخبـار الإمـارات
»�ملدينة �لعاملية للخدمات �الإن�سانية بدبي حتتفي بيوم �لعمل �الإن�ساين

•• دبي-وام :

�حتفت �ملدينة �لعاملية للخدمات �لإن�شانية يف دبي باليوم �لعاملي للعمل 
و��شتهل �حلدث  ع��ام  ك��ل  م��ن  �أغ�شط�س   19 ي�����ش��ادف  �ل���ذي  �لإن�����ش��اين 
بدقيقة �شمت تكرميا للعاملني باملجال �لإن�شاين �لأبطال �لذين فقدو� 

حياتهم يف �خلطوط �لأمامية.
يف  �لإن�����ش��اين  �مل��ج��ال  يف  �لعاملني  م��ن  مليون  ن�شف  م��ن  �أك���ر  ويعمل 
�خلطوط �لأمامية للحرب و�لكو�رث مل�شاعدة �لنا�س يف �لأزمات وت�شكل 
�لعاملي للعمل  �ل��ي��وم  �ل��ع��ام يكر�س  �مل��ائ��ة ويف ه��ذ�  40 يف  �مل���ر�أة ح���و�يل 

�لإن�شاين لهوؤلء �لن�شوة.
�ملدينة  ��شت�شافت   .. �لت�شامح  ع��ام  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  و  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  و 
�ملجال  يعملون يف  �شخ�س   100 �أكر من  �لإن�شانية  للخدمات  �لعاملية 

�لإن�شاين �إ�شافة �إىل �شركاء �ملدينة لت�شليط �ل�شوء على �لإجناز�ت �لتي 
ت�شيفها �ملر�أة للعمل �لإن�شاين. �شمل �حلدث حو�ر� بني ممثالت �ل�شوؤون 
�لإن�شانية من برنامج �لأغذية �لعاملي ومفو�شية �لأمم �ملتحدة ل�شوؤون 
�لالجئني وموؤ�ش�شة فريد هولوز �لدولية �أد�رته �شويف باربي رئي�س بعثة 

�للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وكانت  �مليد�ن  يف  جتاربهن  عن  �شخ�شية  بق�ش�س  �ملتحدثات  و�شاركت 
فر�شة للحا�شرين للتفكري يف �لتحديات �لتي تو�جههم وطرق تقدمي 
�لإغاثة ب�شكل �أف�شل يف خ�شم �حلروب و�ل�شر�عات و�لكو�رث �لطبيعية. 
للخدمات  �ل��ع��امل��ي��ة  للمدينة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ���ش��اب��ا  جيو�شيبي  وق���ال 
�لإن�شانية : “�إن �ليوم �لعاملي للعمل �لإن�شاين يجمعنا لي�س فقط لرفع 
وعي �جلمهور بعملنا يف جمال �لإغاثة بل �أي�شا لدعم بع�شنا �لبع�س.. 
�إنها �أي�شا فر�شة لتكرمي و تذكر زمالئنا و�أ�شدقائنا �لذين ي�شتجبون 

�إنهم �لأبطال �ملجهولون �لذين نحتفي  ب�شرعة مر�ر� وتكر�ر� لالأزمات 
بهم �ليوم ». من جانبه قال جميد يحيى مدير مكتب برنامج �لأغذية 
�لعاملي �لتابع لالأمم �ملتحدة يف �لإم��ار�ت ممثل �لربنامج لدى جمل�س 
عام  كل  “�إن   : �ملتحدة  ل��الأمم  بالنيابة  �ملقيم  �ملن�شق  �خلليجي  �لتعاون 
�لذين  �أول��ئ��ك  لتكرمي  معا  �لإن�شاين  �ملجتمع  يقف  �أغ�شط�س   19 يف  و 
على  �ل�شوء  وت�شليط  �ملحتاجني  خدمة  �أج��ل  من  بحياتهم  يخاطرون 
�جل��ه��ود �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��دع��م �مل��ت�����ش��رري��ن م��ن ح����الت �لطو�رئ 
�أن �حتفال هذ� �لعام  �إىل  “ .. م�شري�  �أنحاء �لعامل  و�لأزم��ات يف جميع 
يف  �مل�شاهمة  على  وت�شميمها  مثابرتها  على  �ل�شوء  ليلقي  ياأتي  باملر�أة 

�حلركة �لإن�شانية و�لتنمية �لعاملية«.
و �أ�شاف �أن هذه �لحتفالية ت�شعى لتخليد ذكرى �لزمالء �لذي �شحو� 
باأرو�حهم من �أجل خدمة �لب�شر على مد�ر �لأيام يف كل مناطق �لنز�عات 

و�حلروب و�لكو�رث �لطبيعية ومع �زدياد �جلوع يف �لعامل .. منوها �إىل 
�أن 121 مليون �شخ�س يعانون من �جلوع �ملزمن و156 مليون طفل 
ي�شتكون من �شوء �لتغذية مما ي�شكل عائقا �أمام �لتنمية �مل�شتد�مة �لأمر 
للمحاولة  �لدولية  و�ملنظمات  �ملوؤ�ش�شات  جهود  ت�شافر  يتطلب  �ل��ذي 

لنت�شال �لإن�شان من هذه �لكو�رث وغريها.
�لعاملية  للمدينة  �لتنفيذي  �ملدير  نائب  �لعو�شي  خالد  ذك��ر  جهته  من 
�لأعو�م  خ��الل  ���ش��ع��ار�ت  تبنت  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن  �لإن�شانية  للخدمات 
�لثالثة �ملا�شية لها �شلة بالعمل �لإن�شاين من خالل عام �خلري و عام 
�إب��ر�ز جهود �لدولة و�لقيادة  ز�يد و عام �لت�شامح وكان لها �أثر كبري يف 
�ل�شحة  �لناحية  م��ن  ���ش��و�ء  بالإن�شان  ل��الإرت��ق��اء  ت�شعى  �لتي  �لر�شيدة 
لالإن�شان حياة كرمية يف  توفر  �لتي  �لنو�حي  و�لغذ�ء وجميع  و�لتعليم 

�شتى بقاع �لعامل .

برعاية حممد بن زايد وم�ساركة 12 م�س�ؤواًل اإماراتيًا بينهم 8 وزراء 

�نطالق قمة �أقدر �لعاملية يف مو�سكو 29 �أغ�سط�س 
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�أقدر �لعاملية”  “ قمة  نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. تنطلق فعاليات 
�لأول  وحتى  �أغ�شط�س   29 من  �لفرتة  خالل  مو�شكو  �لرو�شية،  �لعا�شمة  يف 
و�لدرو�س  �لتجارب  �ملجتمعات عاملياً:  “متكني  �شعار  �ملقبل حتت  �شبتمرب  من 
يف  �شو�ء  �ملجتمعات  بتمكني  ُتعنى  �لتي  �لق�شايا  �لقمة  وتناق�س  �مل�شتفادة«. 
ي�شمن  مبا  و�لثقافية  �لفكرية  �أبعادها  يف  �أو  و�حل�شارية  �لإن�شانية  �أبعادها 
�لأمن  لأوط��ان��ه��ا  وي�����ش��م��ن  �مل��ج��ت��م��ع��ات،  ل��ه��ذه  وم���زده���ر�ً  م�����ش��رق��اً  م�شتقباًل 
و�ل�شتقر�ر و�لزدهار. ت�شم �لقمة عدد� من �لفعاليات منها �ملوؤمتر �لر�شمي، 

و�ملعر�س �لعاملي، �إ�شافة �إىل ور�س �لعمل و�جلل�شات �حلو�رية.
وت�شت�شيف �لقمة يف دورتها �لثالثة - �لتي تقام بالتز�من مع منتدى مو�شكو 
�لعاملي - عدد� من �لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني يف دولة �لإمار�ت، ملناق�شة عدد من 
�لق�شايا �لأ�شا�شية �لتي تعترب مبادرة هي �لأوىل من نوعها، وو�شيلة لتحقيق 
�ملتحدة وجمهورية  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  بني  و�ملجتمعي  �لر�شمي  �لتالحم 

رو�شيا �لإحتادية.
8 وزر�ء  �إمار�تياً من بينهم  12 م�شوؤوًل  وتت�شمن �لقمة لهذ� �لعام م�شاركة 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  يتقدمهم 
�لفتتاح، وذلك �شمن  �لرئي�شة يف  �لكلمة  يلقي  �لذي  �لد�خلية  �ل��وزر�ء وزير 
�أج���ن���دة رف��ي��ع��ة �مل�����ش��ت��وى ت��ت��ن��اول خم��ت��ل��ف �مل��و���ش��وع��ات �ل��ه��ام��ة ح���ول متكني 
�ملجتمعات على خمتلف �لأ�شعدة �لتعليمية و�لثقافية و�لفكرية و�لتكنولوجية 
وتقوم بالرتكيز على ثالثة حماور رئي�شة وهي “�لتعليم و�خلدمة �لوطنية.. 
و�لفكري  �لتقني  و”�لأمن  �لإمار�تي”،  �ل�شباب  لتمكني  �أ�شا�شية  مقومات 
و�ل���غ���ذ�ئ���ي.. رك��ائ��ز ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة لتمكني �مل��ج��ت��م��ع��ات و�ل�����ش��ب��اب.. �لإم����ار�ت 
�لتمكني  يف  و�أدو�ره����ا  �مل�شتقبلية..  و�مل�شاريع  �ملتقدمة  و”�لعلوم   ،“ من��وذج��اً 

وحتقيق �لرفاهية �ملجتمعية«.
بناء وتاأ�شي�س  �لتي تعمل على  �ملوؤ�ش�شات  �لقمة دور  �لأوىل يف  تتناول �جلل�شة 
مقومات و�أ�ش�س �لولء و�لنتماء �لوطني �لذي من خالله يت�شكل وعي �ملجتمع 
�أوطانهم  جت��اه  وم�شوؤولياتهم  ب���اأدو�ره���م  خ��ا���س  ب�شكل  و�ل�شباب  ع��ام  ب�شكل 

وجمتمعاتهم.
�ملوؤ�ش�شات، وز�رة �لرتبية و�لتعليم حيث �شيقدم معايل  وتاأتي يف مقدمة هذه 
ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم جل�شة حتت عنو�ن “تطوير 

منظومة �لتعليم يف �لإمار�ت - منوذج �ملدر�شة �لإمار�تية«.
تليها جل�شة بعنو�ن “�لنطالق نحو �لف�شاء و�شيا�شات �لتعليم �لعايل و�ملهار�ت 
�ملتقدمة” يقدمها معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد بالهول �لفال�شي 
وزير دولة ل�شوؤون �لتعليم �لعايل و�ملهار�ت �ملتقدمة. وترتبط �ل�شرت�تيجية 
�لعام،  �لتعليم  �أه���د�ف  م��ع  وث��ي��ق  ب�شكل  �ل��دول��ة  يف  �ل��ع��ايل  للتعليم  �لوطنية 
�لتعليمية �حلديثة  �ملمار�شات  �أف�شل  توظيف  للتحديات، حيث مت  وت�شتجيب 
على  �لنهائية  �ملح�شلة  يف  وينعك�س  وق��وت��ه،  �لتعليم  مكانة  م��ن  �شيعزز  مم��ا 
بكو�در  �لعمل  �شوق  حاجات  وتلبية  �لوظيفية  و�ل��ك��ف��اء�ت  �لتعليم  خمرجات 

مهياأة تعليميا ومهنيا ومعرفيا.
يف حني يقدم �للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ �أحمد بن طحنون بن حممد �آل نهيان 
�أبناء  “متكني  بعنو�ن  ورقة عمل  و�لحتياطية  �لوطنية  هيئة �خلدمة  رئي�س 

�لإمار�ت لتحقيق �ملو�طنة �لعاملية«.
ا  �إن�شاء جيل جديد، متمّكٍن علمًيّ �إىل  �لعاملّية  �لعاّم للمو�طنة  ويهدف �لإط��اُر 
ا، ي�شاهم بفّعالّية يف ق�شايا �لعامل ومو�جهة حتّدياته، من �أجل �شمان  وفكرًيّ

م�شاحٍة كافيٍة من �حلرّية و�لندماج و�لأمن و�ل�شالم جلميع �لأفر�د.
وي�شارك معايل حممد عبد�هلل �جلنيبي رئي�س �ملر��شم �لرئا�شية بوز�رة �شوؤون 
�لهمم  �أ�شحاب  متكني  يف  �لإم��ار�ت��ي  “�لنموذج  بعنو�ن  عمل  بورقة  �لرئا�شة، 
عاملياً “�لأوملبياد �خلا�س منوذجا””. و�أ�شبحت دولة �لإمار�ت منوذجاً يحتذى 
به يف تعزيز م�شاركة ومتكني �أ�شحاب �لهمم �نطالقا من روؤية �شاحب �ل�شمو 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
�آل نهيان ويل  “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  حاكم دبي 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �لر�مية �إىل �لدمج �ملجتمعي 
�مل�شاركة  وحتقيق  �لهمم،  �أ�شحاب  فيهم  مب��ا  �ملجتمع  فئات  جلميع  �ل�شامل 
مبا  ب��اأدو�ره��م  للقيام  ومتكينهم  ودعمهم  �ملتكافئة  �لفر�س  وتعزيز  �لفاعلة 
يعود بالنفع على �جلميع، وتعد ��شت�شافة �أبوظبي لالألعاب �لعاملية لالأوملبياد 
و�أن��ه��ا فر�شة  ه��ام��اً يف تعزيز ه��ذ� �لتوجه وت�شريع وت��ريت��ه،  �خل��ا���س م��وؤ���ش��ر�ً 
�لق�شايا  �أخطر  من  ق�شية  �لثاين  �ليوم  ويتناول  للعامل.  جناحاتنا  لإظهار 
�لتي  و�لتحديات  �ملخاطر  ب��ه  حتيط  ع��امل  يف  �ل�شتد�مة  بتحقيق  �ملرتبطة 
�أ�شبحت تتطلب تفهماً و��شع �ملدى لنعكا�شات هذه �ملخاطر على �لأمن و�ل�شلم 

�لعاملي و��شتقر�ر �ملجتمعات.
متكني  عن  و�قعية  حالة  در����ش��ة  �ل�شتثنائي:  �لتطبيق  �إىل  �لتوجيهات  »م��ن 
بنت  �شما  معايل  تقدمها  �ملتحدة” جل�شة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ل�شباب 

�شهيل بن فار�س �ملزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب.
�ملزروعي  �لإم��ار�ت، و�ختيار معايل �شما  �لت�شكيل �لأخري حلكومة  وقد عك�س 
وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب، كاأ�شغر وزيرة بالعامل و�لتي تبلغ 22 عاماً، ر�شالة 
و��شحة من قادة �لدولة، باأن �ل�شباب هم قادة �لغد، و�أن خري من يعرب عنهم 
هو و�حد منهم، ولذلك كانت هذه �خلطوة بد�ية مب�شرة ل�شت�شر�ف م�شتقبل 
جديد لدولة �لإمار�ت يعتمد حد�ثة �لفكرة و�مل�شروع، وذلك ملو�كبة �لتحديات 

و�لتطور�ت �لعاملية �لتي ل تعرتف بغري �ملتميزين.
��شرت�تيجية  رك��ائ��ز  و�ل��غ��ذ�ئ��ي  و�ل��ف��ك��ري  �لتقني  �لأم���ن  �لثانية  �جلل�شة  ويف 
لتمكني �ملجتمعات -�لإمار�ت منوذجا، ت�شارك معايل مرمي بنت حممد �شعيد 
حارب �ملهريي وزيرة دولة �مل�شوؤولة عن ملف �لأمن �لغذ�ئي بورقة عمل بعنو�ن 

�ملتعاقبة. لالأجيال  �لإمار�تي  �لغذ�ئي  �لأمن  “��شرت�تيجية 
يف  �لغذ�ئي  لالأمن  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  �لإم���ار�ت  دول��ة  حكومة  و�أطلقت 
نوفمرب 2018، و�لتي تهدف �إىل تطوير منظومة وطنية �شاملة، تقوم على 
مبادرة   38 �ل�شرت�تيجية  تت�شمن  كما  �مل�شتد�م،  �لغذ�ء  �إنتاج  متكني  �أ�ش�س 
�أن تكون دولة �لإم��ار�ت �لأف�شل عاملياً  رئي�شة ق�شرية وطويلة �ملدى، وت�شعى 

مع منتدى مو�شكو �لعاملي - �أحد �لفعاليات �لدولية �لتي تعنى مبجال �لتعليم 
�لبارزين  �لعام نخبة من �خل��رب�ء و�ملتحدثني  �لقمة هذ�  - يف حني، �شتجمع 
من خمتلف �أنحاء �لعامل مل�شاركة �أفكارهم وخرب�تهم حول متكني �ملجتمعات 
�لتجارية  �لعالمات  من  ع��دًد�  �مل�شاحب  �ملعر�س  يف  �شي�شارك  كما  و�لأف����ر�د، 
م�شاريعهم  بعر�س  �شيقومون  و�خلا�س حيث  �لعام  �لقطاعني  و�ل�شركات من 
وخدماتهم يف جمال �لبتكار و�ل�شتد�مة وغريها.” وعن �شر�كة مكتب �لأمم 
�ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية و” �أقدر” .. قال �لدكتور حامت علي، ممثل 
نائب �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة ، �ملدير �لتنفيذي ملكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني 
باملخدر�ت و�جلرمية ملنطقة دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �إنه من 
خالل �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية �لقوية �لتي جتمع مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني 
باملخدر�ت و�جلرمية مع وز�رة �لد�خلية يف �لإمار�ت، يتعاون �ملكتب مع برنامج 
�لأط����ر�ف يف متكني  ك��ل  ودع��م جهود  لتعزيز  �أق���در  وم��ب��ادرة  للتمكني  خليفة 

�ملجتمعات لتحقيق جمتمع �آمن خال من �جلرمية.
و�ملعارف  �خل���رب�ت  لتبادل  ف��ري��دة  من�شة  تعد  �لعاملية  �أق���در  قمة  �أن  و�أ���ش��اف 
حول متكني �ملجتمعات وتعزيز مرونة �ملجتمع وتفاعله ب�شكٍل ي�شمن حتقيق 
�لعدل و�ل�شالم فيه. ومن جهتنا نعمل كمكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت 
�ل���دول �لأع�شاء  �لأم���ن و�ل��ع��دل م��ن خ��الل م�شاعدة  و�جل��رمي��ة على حتقيق 
�لتي تت�شبب بها ق�شايا �ملخدر�ت  �لت�شدي للتهديد�ت �خلطرية  و�شعوبها يف 

و�جلرمية و�لإرهاب وغريها.
�أف�شل �شبل �ل�شتجابة للت�شدي للجرمية و�لعنف  “ �لوقاية تعد  �أن  و�أو�شح 
�خلطر  وع��و�م��ل  للجرمية  �جل��ذري��ة  �لأ�شباب  �إىل  �لتطرق  علينا  ��م  حُت��ِتّ فهي 
�شبيل  ويف  و�لأف����ر�د  �ملجتمعات  ق��وة  م��و�ط��ن  على  �لرتكيز  م��ع  بها  �ملرتبطة 
�ل�شر�كات �ل�شرت�تيجية  �لعديد من  �إب��ر�م  �لغاية، ل بد لنا من  حتقيق هذه 
لتحقيق جمتمعات �شاملة ومرنة قادرة على �حرت�م �لقو�نني و�للتز�م بها.” 
تنظمها  عمل  ور�شة   25 خ��الل  من  متنوعة  عناوين  �لعام  ه��ذ�  قمة  وتطرح 
خمتلف موؤ�ش�شات دولة �لإمار�ت و�لتي تتطرق للعديد من �لق�شايا �لأ�شا�شية 

حول متكني �ملجتمعات عاملياً.
وتقدم وز�رة �لرتبية و�لتعليم حتت عنو�ن “�لتعليم �لعايل و�لثورة �ل�شناعية 
�لفال�شي  بالهول  �أحمد بن عبد �هلل حميد  �لدكتور  �لر�بعة” يقدمها معايل 
�ملتقدمة. وت�شارك جامعة خليفة  �لعايل و�ملهار�ت  �لتعليم  وزير دولة ل�شوؤون 
دولة  يف  �لتعليم  “م�شتقبل  ع��ن��و�ن  حت��ت  عمل  بور�شة  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
�حلمادي،  �شلطان  ع��ارف  �لدكتور  �شعادة  �ملتحدة” يقدمها  �لعربية  �لإم��ار�ت 
نائب �لرئي�س �لتنفيذي جلامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا. وتناق�س كل من 
ليت�شكينا،  ونتاليا  – دبي  �لدولية  �لرو�شية  �ملدر�شة  مديرة  كاليكو?�،  مارينا 
نائبة �ملديرة عن �أهمية �شقل مهار�ت �لُن�شئ: �لتمكني يف �ملد�ر�س و�ملجتمعات.. 
بينما يقدم معهد تدريب �ملعلمني - وز�رة �لرتبية و�لتعليم ور�شة عمل تتناول 
�أحمد �حلو�شني، مدير معهد  �ملعلمني وتقدمها خولة  منظومة �شمان جودة 

تدريب �ملعلمني.
ويقدم �ملجل�س �لوطني لالإعالم ور�شة عمل يقدمها �شعادة من�شور �ملن�شوري، 
عاملنا  على  �لإع��الم  “تاأثري  ويتناول  لالإعالم  �لوطني  للمجل�س  �لعام  �ملدير 
�لعمليات  �إد�رة  مدير  �ل�شميلي،  عامر  بن  حممد  خالد  ويتناول  �مل�شطرب«. 
�لتدريبية – �أبوظبي �لتقنيات �لتدريبية �حلديثة ودورها يف تعزيز �ل�شالمة 
�ل�شيار�ت.  قيادة  لتعليم  �لإم���ار�ت  ب�شركة  خا�شة  عمل  ور�شة  خ��الل  �مل��روري��ة 
و�لعلوم  �مل��ع��ل��وم��ات  �إد�رة  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ب��اه��ارون  �أح��م��د  ويناق�س 

و�لتوعية �لبيئية مو�شوع �لتعليم �لبيئي و�إد�رة �ملعلومات يف �إمارة �أبوظبي.
�لأوملبياد �خلا�س   - �لعاملي  لالأوملبياد �خلا�س  �لأجندة جل�شة حو�رية  وت�شم 
�لأمناء  �لها�شمي، ع�شو جمل�س  �لإم��ار�ت��ي حتت عنو�ن جتمع كل من طالل 
�إد�رة  مديرة  �ملحرمي،  و�أم��رية  �لإم��ار�ت��ي  �خلا�س  لالأوملبياد  �لوطني  و�ملدير 
�ملتطوعني يف �للجنة �ملنظمة لالألعاب �لعاملية لالأوملبياد �خلا�س – �أبو ظبي 
2019 حيث يناق�شا جتربة �لأوملبياد �خلا�س .. �لتجارب و�لدرو�س �مل�شتفادة. 
�لإمار�ت  برنامج  حول  عمل  ور�شة  للف�شاء  �لوطني  �لإم��ار�ت  برنامج  ويقدم 
�ملهند�س  �لدكتور  �شعادة  �إع��د�د  �لو�قع من  �إىل  - من �حللم  للف�شاء  �لوطني 
حممد نا�شر �لأحبابي، مدير عام وكالة �لإمار�ت للف�شاء، وتتناول ور�شة �شلطة 
وبناء كو�در �شحية وطنية موؤهلة  �لطبي  �لتعليم  �لطبية متكني  مدينة دبي 
يقدمها �لدكتور رم�شان �لبلو�شي، رئي�س �لقطاع �لتنظيمي ل�شلطة مدينة دبي 
�لطبية. ويتحدث خالد حممد �شرف، رئي�س �شوؤون �لأعمال �لدولية يف �أك�شبو 
�لدولية ملعر�س �أك�شبو 2020 دبي. كما  �لتجارية  �لأعمال  2020 عن قيمة 
�شت�شم �أجندة �لور�س جل�شة حو�رية تطرق �ىل فر�س �لإ�شتثمار �مل�شرتك بني 
دولة �لإمار�ت ورو�شيا ويقدمها كل من �ملهند�س عبد �هلل عطاطرة، نائب رئي�س 
جمل�س �لإد�رة و�لع�شو �ملنتدب ل�شركة تبارك لالإ�شتثمار وماك�شيم ز�غورنوف، 
�شفري �أعمال �شركة ديلوفايا رو�شيا يف �لإمار�ت، مدير جمموعة �شركات �آي �أ�س 
�لأعمال  �أورل��وف، رئي�س جمل�س  �أ�س، رئي�س جمعية �شمول �ينريجي ومايكل 

�لرو�شي �مل�شري، رئي�س جمموعة �أمبيكا.
�لأعمال  �ل�شابق جلمعية رو�د  �لعام  �لأم��ني   ، �لب�شتكي  يف حني يناق�س جا�شم 
�ملدين،  �أن�س  �ملهند�س  و  �شوق  فرن�شايز  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لمار�تية 
نائب �لرئي�س و�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �ندك�س �لقاب�شة يف جل�شة حو�رية 
حتقيق  وكيفية  �لمتياز  حقوق  �لمتياز  حلقوق  �لعاملي  و�مللتقى  للمعر�س 

�لنت�شار �لعاملي.
تتناول  حو�رية  جل�شة   Consultants HSS و�شتكون لل�شركة �لدولية
برنامج �ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية لإجناز �مل�شاريع وجتمع كل من جورج خري�س، 
�ملبادر�ت �ل�شرت�تيجية  �أزمي��وف، رئي�س مركز  �لإد�ري لل�شركة و�أحمد  �ملدير 
للموؤمتر  �ملوؤ�ش�س  و�ل�شريك  �لرو�شي  �ملفتني  جمل�س  رئي�س  نائب  �ل��دول��ي��ة، 
�ل��رو���ش��ي ل���دول �ل��ق��وق��از و�أل��ي��ك�����ش��ي �إي��ف��ان��وف، م��دي��ر، �ت�����س �����س �إي - معهد 

يف موؤ�شر �لأمن �لغذ�ئي �لعاملي بحلول عام 2051، و�شمن �أف�شل 10 دول 
بحلول عام 2021.

�لإ�شطناعي جل�شة  للذكاء  �لعلماء وزير دولة  �شلطان  ويقدم معايل عمر بن 
بعنو�ن “�لذكاء �ل�شطناعي ... بو�بة �لإمار�ت نحو �مل�شتقبل«.

فمنذ تعيينه �أول وزير للذكاء �ل�شطناعي يف عام 2017 قررت دولة �لإمار�ت 
�لدخول بقوة يف �شباق �لريادة يف هذ� �ملجال باعتباره بو�بة �لعبور نحو جمتمع 
وتتطلع  كافة  �حلياة  �ل�شاملة يف جم��الت  �لتنمية  ق��ادر على حتقيق  م�شتد�م 
دولة �لإمار�ت �إىل �ل�شتفادة من تطبيقات �لذكاء �ل�شطناعي حلل �مل�شكالت 
وجتاوز �لتحديات �حلالية و�مل�شتقبلية يف كل �لقطاعات �حليوية ورفع كفاءتها 
�لثانية  �جلل�شة  وتختتم  �ملجتمع.  �أف��ر�د  جميع  م�شالح  يخدم  مبا  �لت�شغيلية 
�لتطرف  حم��ارب��ة  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  “��شرت�تيجية  بعنو�ن 
�لفكري” يقدمها معايل �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي رئي�س جمل�س �إد�رة مركز 
�لإمار�ت  دول��ة  و�أدرك���ت  �لعنيف.  �لتطرف  مكافحة  يف  للتميز  �ل��دويل  هد�ية 
و�لإره����اب،  �ملتطرف  فكر  ملو�جهة  �شاملة  ��شرت�تيجية  �إي��ج��اد  �أهمية  مبكر�ً 
و�أهمية جتفيف �ملنابع �لفكرية و�لثقافية �لتي تغذي �لتطرف وحتر�س على 

�لكر�هية على �مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي.
ويف �جلل�شة �لثالثة �شمن حمور �لعلوم �ملتقدمة و�مل�شاريع �مل�شتقبلية و�أدو�رها 
يف �لتمكني وحتقيق �لرفاهية �ملجتمعية تقدم معايل �شارة بنت يو�شف �لأمريي 
“�لتمكني  ب��ع��ن��و�ن  جل�شة  �ملتقدمة  �ل��ع��ل��وم  ملف  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ة  دول���ة  وزي���رة 

�لإمار�تي للعلوم �مل�شتقبلية و�ملتقدمة... �لتحديات وعو�مل �لنجاح«.
وتبني معايل �شارة �لأمريي خالل �جلل�شة �أهمية تعزيز �لدر��شات و�لبحوث 
�شيا�شات  �ملتقدمة و�ل�شتعانة مبخرجاتها كركيزة رئي�شية يف و�شع  �لعلوم  يف 
يتعلق  فيما  خ��ا���ش��ة  ل���الإم���ار�ت،  �أف�����ش��ل  م�شتقبل  لتحقيق  ه��ادف��ة  حكومية 

بالقطاعات �لقت�شادية �حليوية �لتي توؤثر ب�شكل مبا�شر يف حياة �ملجتمع.
خالل  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزي����رة  حميد  ب��و  عي�شى  ب��ن��ت  ح�شة  م��ع��ايل  وت��و���ش��ح 
�أف��ر�ده عرب توفري  �إع��ادة هند�شة �ملجتمع لتمكني  م�شاركتها يف �لقمة، كيفية 
�لأ�شرة، من خالل  �إطار عمل و�شيا�شات �شمان �جتماعي منا�شبة لحتياجات 
�إعادة هند�شة تقدمي �خلدمات �لأ�شرية لتحقيق �ل�شعادة للمجتمع �لإمار�تي.

و�لأ�شرة  �ملجتمع  تفا�شيل  بكل  ل��الأ���ش��رة،  �لوطنية  �ل�شيا�شة  حم��اور  وُتعنى 
�حتياجاتها  على  و�لط���الع  لها،  تقدم  �لتي  باخلدمات  و�لرت��ق��اء  �لإم��ار�ت��ي��ة 

با�شتمر�ر بهدف تعزيز �لأمان �ملجتمعي.
ويقدم �شعادة �شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي ورقة عمل بعنو�ن “�قت�شاد �لطاقة �ملتجددة يف �لإمار�ت”. 
�آخ��ر قطرة  فقد �تخذت دول��ة �لإم��ار�ت خطو�ت ُمبكرة نحو �ل�شتعد�د ل��ود�ع 
و�شحية  نظيفة  بيئة  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ  �لتنمية  ب��ني  �ل���ت���و�زن  وحت��ق��ي��ق  ن��ف��ط، 
من  مزيجاً   2050 للطاقة  �لإم����ار�ت  ��شرت�تيجية  ت�شتهدف  حيث  و�آم��ن��ة، 
�لحتياجات  �لتو�زن بني  و�لنظيفة، ل�شمان حتقيق  �ملتجددة  �لطاقة  م�شادر 

�لقت�شادية و�لأهد�ف �لبيئية.
�لظاهري،  دمل��وج  حميد  حممد  �لعميد  �شعادة  ق��ال  �لعاملية،  �أق���در  قمة  وع��ن 
رئي�س ديو�ن �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية: “ن�شعى يف دولة 
�أنحاء  و�ل�شالم يف خمتلف  �لتعاون  �إىل فتح قنو�ت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�لعامل من �أجل �أن نحقق �لتنمية �لب�شرية �لناجحة يف خمتلف جمالت �لعلم 
و�لتطوير و�لتمكني، وذلك كجزء من مبادئنا و�هتماماتنا �لأ�شا�شية �لتي تر�شم 
�أكر �شعادة ورفاهية. لهذ�  م�شريتنا �لوطنية وحتدد تطلعاتنا نحو م�شتقبل 
تاأتي قمة �قدر �لعاملية كمبادرة ملهمة على م�شتوى �لعامل لتعك�س ر�شالة دولة 
�لإمار�ت يف ن�شر �لت�شامح و�ل�شعي �إىل بناء �ملجتمعات �ملزدهرة فكرياً وعلمياً 
�أنها توؤكد على �لدور �لعاملي  و�أخالقياً يف ظل تعليمات قيادتنا �حلكيمة، كما 
�لرخاء  لتحقيق  و�لعاملي  �ل��دويل  �مل�شتوى  على  و�لتعاون  �لتن�شيق  يف  لدولتنا 
�بر�هيم  �لدكتور  �مل�شت�شار  قال  جهته،  من  و�ملجتمعات.”  لالأفر�د  و�لنه�شة 
�لدبل، �لرئي�س �لتنفيذي لربنامج خليفة للتمكني – �أقدر: “ �أ�شبحت دولة 
�لإمار�ت بف�شل قيادتها �لر�شيدة من �لدول �لتي لها تاأثري كبري يف حميطها 
�لإقليمي و�لدويل، وذلك بف�شل روؤيتها �لتي �رتكزت على �أ�شا�س حتقيق �لأمن 
حتيط  �لتي  و�لتحديات  �ملخاطر  من  �حل��د  على  و�لعمل  �لعامليني،  و�ل�شالم 
من  لديها  ما  كل  توظيف  على  �لدولة  حر�شت  ذل��ك،  من  و�نطالق  بالعامل، 
مقدر�ت مادية ومعنوية يف �شبيل حتقيق هذه �ل�شرت�تيجية. ومن هنا جاءت 
��شرت�تيجية �لإمار�ت �لقا�شية بتوظيف قوتها �لناعمة لتحقيق �لأمن و�ل�شلم 
مل�شادر  �لهائل  �ل�شتثمار  لهذ�  �لعاملية” كنموذج  “قمة قدر  ولتاأتي  �لعامليني، 
هذه �لقوة، و�لتي تعر�س من خاللها جتربتها على خمتلف �لأ�شعدة �لعلمية 
�ملجتمعات.” من  من  غريها  على  وطرحها  و�لرتبوية  و�لع�شكرية  و�لفكرية 
خليفة  لربنامج  �ل��ع��ام  �ملن�شق  �ملن�شوري،  �لرحمن  عبد  �لعقيد  ق��ال  جانبه، 
للتمكني - �أقدر �أ�شبحت قمة �أقدر �لعاملية ن�شاطاً دولياً ر�ئد�ً يعمل على تعزيز 
�لدور �لريادي للدولة يف خمتلف �ملجالت ذ�ت �لعالقة. وجت�شيد�ً لذلك تنعقد 
�لقمة يف دورتها �لثالثة يف مدينة مو�شكو عا�شمة رو�شيا �لحتادية لت�شبح �أول 

حمطة دولية ت�شهد �أر�شها فعاليات و�أن�شطة �لقمة.
�ملفاهيم  تتناولها على  �لتي  �لق�شايا  �لقمة ترتكز يف تعاطيها مع  �أن  و�أ�شاف 
على  قائم  �إط��ار  يف  و�لأف���ر�د  �ملجتمعات  ومتكني  �مل�شتد�مة  بالتنمية  �خلا�شة 
تتم يف  �لتي  و�لتطور�ت  �لتحولت  وفهم  �مل�شتقبل،  و��شت�شر�ف  �لو�قع  در��شة 
عامل �أ�شبح �لتغيري و�لإبد�ع هدف ل نهاية له ،و�أ�شبح �أي�شا �لتغيري و�لإبد�ع 

غاية يف حد ذ�تها.
وبدوره قال �لدكتور عبد �ل�شالم �ملدين، �لرئي�س �لتنفيذي لقمة �أقدر �لعاملية: 
يف �خل��ارج وحتديًد� يف مو�شكو  مرة  لأول  �لقمة  �إقامة  ب��اأن  ثقة  على  “�إننا 
�أ�ش�س جديدة للتعاون بني �لبلدين يف جمال  �شي�شاهم �إىل حد كبري يف و�شع 
متكني �لإن�شان و�لتعليم و�ل�شتد�مة، ل �شيما �أن �نعقاد �لقمة ياأتي بالتز�من 

�شكولكوفو للقانون و�لتطوير.
تناق�س  ح��و�ري��ة  �لإ���ش��الم��ي جل�شة  و�ل��ت��م��وي��ل  لل�شريفة  دب���ي  م��رك��ز  وي��ق��دم 
مو�شوع �ل�شريفة و�لتمويل �لإ�شالمي: ح�شور موؤثر ل ميكن جتاهله وت�شم 
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  جامعة  رئي�س  نائب  بي�شون،  نبيل  �لربوفي�شور  م��ن  ك��ل 
نائب رئي�س جمل�س  �لأكادميية وبيهنام غوربانز�د�، م�شت�شار  لل�شوؤون  �لذكية 
جلمعية  �لتنفيذي  �ل�شكرتري  كاليمولينا،  مادينا  و�لدكتورة  �شبريبنك  �إد�رة 
مل�شروع  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو  �لإ���ش��الم��ي،  �ل��ت��م��وي��ل  يف  �ل��رو���ش��ي��ني  �خل����رب�ء 

�أغروفينمو�شت.
و�لقانونيني جل�شة حو�رية ت�شم كل من  للمحامني  �لإم��ار�ت  وتقدم جمعية 
�شعادة ز�يد �ل�شام�شي، رئي�س جمعية �لإمار�ت للمحامني و�لقانونيني و�شعادة 
و�لقانونيني  للمحامني  �لإم���ار�ت  جمعية  �شندوق  �أم��ني   ، هويدن  بن  خليفة 
وعلي م�شبح �شاحي ، �أمني �شر جمعية �لإمار�ت للمحامني و�لقانونيني وعلي 
�إ�شماعيل �لزرعوين ، ع�شو يف جمعية �لإمار�ت للمحامني و�لقانونيني وعائ�شة 
ر��شد �لطنيجي ، ع�شو يف جمعية �لإم��ار�ت، يناق�شو� من خاللها دور جمعية 
�لإمار�ت للمحامني و�لقانونيني يف تعزيز �لعالقات �خلارجية و�لدولية لدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لحتادية  �ملوؤ�ش�شة  تنظمها  �لتي  �ل�شبابية  للحلقات  �جلاذبة  �لعناوين  ومن 
21 وبناء �لقدر�ت ملو�جهة �لتطرف  �ل�  لل�شباب دبلوما�شية �ل�شباب يف �لقرن 
عند �ل�شباب يقدمهما �شعادة مع�شد حارب مغري �خلييلي �شفري �لدولة لدى 
جمهورية رو�شيا �لحتادية وتقدم معايل �شما بنت �شهيل بن فار�س �ملزروعي 
�شبابية  جل�شة  لل�شباب  �لإم���ار�ت  جمل�س  رئي�س  �ل�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة 

بعنو�ن “حمرتفني جيل �لألفية«.
بعنو�ن  ح��و�ري��ة  جل�شة  دب��ي  “ديهاد” ون���ور  تعقد  �لإن�����ش��اين  �ل�شعيد  وع��ل��ى 
�لتطوعي”  �لعمل  على  �ل�شباب  ت�شجيع  و�أهمية  �لإن�شاين  �لعمل  “م�شتقبل 
�لتنفيذي ملوؤمتر ومعر�س ديهاد  �لرئي�س  يديرها �لدكتور عبد�ل�شالم �ملدين 
�ل�شت�شاري  �ملجل�س  كر�مر، مدير  بومتان  �ل�شفري جريهارد  و�شعادة  ودي�شاب 
�لعلمي �لعاملي ملوؤمتر ومعر�س ديهاد و�لدكتورة منال ترمي، �ملدير �لتنفيذي 
ملوؤ�ش�شة نور دبي . يف حني يناق�س �شعادة �لدكتور يو�شف عبد�هلل ماجد �لعبيديل 
، مدير عام مركز جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري مهام دور �لعبادة يف تعزيز مفاهيم 

�لتعاي�س و�لت�شامح -جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري منوذجا عامليا.
 UNODC و�جلرمية  باملخدر�ت  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  يقدم  بينما 
ور�شة عمل حول �ل�شالم و�لعدل و�ملوؤ�ش�شات من �إعد�د �شعادة �لقا�شي �لدكتور 
ملكتب  �لتنفيذي  �ملدير  �ملتحدة،  ل��الأمم  �لعام  �لأم��ني  نائب  علي، ممثل  ح��امت 
�لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية.
بر�مج  تتناول مو�شوع تطوير  �لتاأهيل ور�شة عمل  �إر�دة لإع��ادة  ويقدم مركز 
�لتوعية يقدمها عبد �هلل �لأن�شاري، مدير �إد�رة �لأبحاث �ملجتمعية و�لتوعية 
يناق�س مركز  �ل��ت��اأه��ي��ل. يف ح��ني  لإع����ادة  �إر�دة  م��رك��ز  �ل��ع��ام��ة يف  و�ل��ع��الق��ات 
�لتطرف ويتحدث من خاللها  �أهمية مكافحة  �ل��دويل جل�شة حو�رية  هد�ية 
وم�شعود  �ل��دويل  ملركز هد�ية  �لتنفيذي  �ملدير  ك��روز،  �شعادة مق�شود  كل من 
�ملعني  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مكتب  �مل���خ���در�ت،  مكافحة  �شعبة  رئ��ي�����س  ك��ارمي��ي��ب��ور، 
باملخدر�ت و �جلرمية. وتهدف �لور�س �إىل �إعد�د �لأجيال �لطموحة وتزويدها 
باملعارف و�خلرب�ت �لالزمة لبناء �ملجتمعات �ملتقدمة وتربز �أهمية عقد مثل 
�أبرز  �ل��دول كحدث عاملي يجمع حتت �شقف و�ح��د  �لعاملية بني  �مللتقيات  هذه 
�ملتحدثني و�خلرب�ء وقادة �لر�أي و�ل�شخ�شيات �لهامة من �أنحاء �لعامل لو�شع 
وتوفري من�شة  و�لأخالقية  �لإن�شانية  �لقيم  بتعزيز  �ل�شرت�تيجيات �خلا�شة 
مرموقة لت�شليط �ل�شوء على ق�شايا تنمية �لإن�شان وتثقيفه وتقدمي �أف�شل 
�خلدمات. وتت�شمن �أجندة قمة �أقدر �لعاملية لهذ� �لعام �لعديد من �لفعاليات 
وم�شاركات  و�لرت�ثية  �لوطنية  �لفعاليات  يف  تتمثل  �لتي  �ملميزة  و�لأن�شطة 
�لإمار�تي  �ل�شباب  من  جمموعة  �شيقدمها  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شعبية  �لفرق 
�حللقات  من  ع��دد�  لل�شباب  �لإحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شة  و�شتقدم  مو�شكو.  يف  �ل��و�ع��د 
�ل�شبابية �لتي تركز على بناء �ل�شباب ودعمهم وت�شجيعهم على �عتبار �أنهم بناة 
�مل�شتقبل و�أحد �أهم عو�مل �لنه�شة �ل�شاملة يف �ملجتمعات، ويقدم هذه �حللقات 

عدد من �أ�شحاب �خلربة يرت�أ�شهم معايل �شما �شهيل �ملزروعي.
�حلكومية  و�ل�شركات  للموؤ�ش�شات  م�شاحة  للموؤمتر  �مل�شاحب  �ملعر�س  ويوفر 
وم�شاريعها  ومنتجاتها  �أفكارها  لعر�س  وغريها  و�لعاملية  �ملحلية  و�خلا�شة 
ذ�ت �لعالقة بال�شاأن �لطالبي، �شو�ء يف �ل�شاأن �لتعليمي، �أو �ل�شحي �أو �لأمني، 
و�إتاحة �لفر�شة للمعنيني بالطالع عليها و�ل�شتفادة منها. وتعد هذه �لقمة 

فر�شة مثالية للعار�شني �لر�غبني بالك�شف عن �أحدث �بتكار�تهم للعامل.
وي�شم �ملعر�س �ملُ�شاحب للموؤمتر عدد�ً من �ل�شركات من �لقطاعني �حلكومي 
و�لتعليم  �لتطوير  �شت�شتعر�س خدماتها يف خمتلف جمالت  و�لتي  و�خلا�س 
و�لتدريب و�لتمكني و�ملجتمع، وي�شم �ملعر�س كل من وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 
و�لأر�شيف  �ل��وط��ن��ي��ة،  و�خل��دم��ة  وك��ا���ش��رب���ش��ك��ي،  للف�شاء،  �لإم�����ار�ت  ووك��ال��ة 
لال�شت�شار�ت  �إ���س  �إ���س  �إت�س  و�شي  �لتكنولوجيا،  حللول  لي��ن  وت��امي  �لوطني، 
وهيئة  �لتاأهيل،  لإع��ادة  �إر�دة  ومركز  بوينت،  ونوليدج  �لهند�شية،  و�لت�شاميم 
كهرباء ومياه دبي “ديو�”، وحتالف �لأديان لأمن �ملجتمعات، وجامعة خليفة، 
و�لحتاد �لن�شائي �لعام، و�شركة �لإمار�ت لتعليم قيادة �ل�شيار�ت، ومن �ملتوقع 
�أن ي�شتقطب �ملعر�س �لعديد من كبار �ل�شخ�شيات و�لقادة لالطالع على �أبرز 
ما تقدمه �ل�شركات يف خمتلف �ملجالت من جمهورية رو�شيا �لحتادية و�لدول 

�ملجاورة.
وتقدم �لقمة فر�شة مثالية لعقد �لجتماعات و�للقاء�ت بني �ل�شركات �مل�شاركة 
�شمن من�شة ت�شمح بتبادل �لأعمال وفتح قنو�ت �لتو��شل �لفعال مع �ل�شركات 
و�ملهتمني بت�شويق �أعمالهم وخدماتهم خالل هذ� �حلدث �لهام، مبا ي�شهم يف 
من  ويعزز  �لبلدين  بني  �ملجالت  خمتلف  يف  و�ل�شر�كات  �لتعاون  �أ�شر  تعزيز 
فر�س  من  �لإم���ار�ت  دول��ة  تقدمه  ما  على  لالطالع  �لرو�شية  �ل�شركات  ثقة 

��شتثمارية و�عدة.
وحتظى قمة �أقدر �لعاملية بالدعم و�ل�شر�كة من عدد من �ملوؤ�ش�شات و�جلهات 
�أقدر   - للتمكني  برنامج خليفة  بتنظيم من  وتقام  و�لعاملية  �ملحلية  �لر�شمية 

وبتنفيذ �شركة �ندك�س للموؤمتر�ت و�ملعار�س ع�شو يف �ندك�س �لقاب�شة.
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اأخبـار الإمـارات
�سركة �جلزيرة للمقاوالت م�سرية من �لت�سامح على مد�ر 35 عامًا يف عجمان

•• عجمان- الفجر: 

»�لت�شامح” يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة منهج و�أ�شلوب 
�ملو�طن  عليه  وي��ح��ر���س  ح������يات�����نا  يف  نالم������شه  حي�����اة 
�لإمار�ت  جمتمع  ب������ه  يت�����شم  �ل�����ذي  فال�����ت�شامح  و�ملقي�����م، 
�ل�شيخ  ب��اإذن �هلل  �ملغفور له  ملا زرع��ه  �م��ت��د�د�ً وجت�شيد�ً  يعد 
�أبنائه،  يف  ث���ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  �شل�����طان  ب��ن  ز�ي����د 
وق�ش�س �لت�شامح يف �لدولة كثرية ومتنوعة ينعك�س �أثرها 
على �شعادة �لفرد و�ملجتمع و�لبيئة �لآمنة لكافة �جلن�شيات 

و�لأديان.

وللقطاع �خلا�س ن�شيب و�فر يف �لت�شامح وتطبيقه ل�شيما 
�لقطاع  ميادين  يف  �لعاملة  للجن�شيات  �لكبري  تنوع  ظل  يف 
�خل��ا���س، لت�شرب ���ش��رك��ة �جل��زي��رة ل��ل��م��ق��اولت �ل��ع��ام��ة يف 
�إم��ارة عجمان  خري مثال على �لت�شامح، فمنذ �فتتاحها يف 
�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  �ل�شركة  موؤ�ش�س  �عتمد   1984 �لعام 
يوم  ن�شف  �إج��ازة  �لنعيمي  عبد�لرحمن  �أحمد  عبد�ملح�شن 
لالأخوة  ع��ام��اً   35 وط���و�ل  “�أحد” �أ�شبوعيا  ي��وم  ك��ل  عمل 

�مل�شيحيني �لعاملني يف مكتب �ل�شركة.
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي  عبد�ملح�شن  نا�شر  وي��ق��ول 
�شركة �جلزيرة للمقاولت، حر�شنا على تطبيق ما �عتمده 

�لو�لد لالخوة �مل�شيحيني �لعاملني يف �ل�شركة يف �إطار يغلفه 
�لت�شامح و�ملحبة و�لتقدير.

ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إعتماد  �أن  م�شيفاً 
عاماً   2019 �هلل” ع��ام  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
للت�شامح فى �لإمار�ت يعد تتويجا مل�شرية �لت�شامح �ملا�شية 

و�حلا�شرة و�مل�شتقبلية لدولتنا �لغالية.
و�لت�شامح وتقبل �لآخرين هو ما تربينا عليه وحر�شت عليه 
ت�شمنه  م�شتد�ماً  �لر�شيدة  لي�شبح عماًل موؤ�ش�شياً  قيادتنا 
قيمة  تعمق  �ل��ت��ي   و�ل�شيا�شات  �لت�شريعات  م��ن  جمموعة 

�لت�شامح وتقبل �لآخر.

تقرير احل�كمة االأول لهيئة حماية البيئة والتنمية

55897 خدمة �أجنزتها حماية �لبيئة و�لتنمية بر�أ�س �خليمة خالل �لن�سف �الأول من 2019
•• راأ�س اخليمة :الفجر

�أعلنت هيئة حماية �لبيئة و�لتنمية بر�أ�س �خليمة يف تقرير �حلوكمة للن�شف 
و�ملجتمع  للمتعاملني  خ��دم��ة   55897 تقدميها  ع��ن   2019 ل��ع��ام  �لأول 
م�شنفة على 113 نوع خدمة - ��شتناد� �إىل 23 �خت�شا�شا للهيئة مبوجب 
�شيد  مهنة  بتنظيم  �خت�شا�شها  عن  ف�شال   ،2007 ل�شنة   2 رق��م  �ملر�شوم 
�لأ�شماك مبوجب �ملر�شوم رقم 11 ل�شنة 2015 ؛ حيث تتمحور روؤية �لهيئة 
و�لتميز يف  �لبتكار  ر�شالتها  وتن�شد  و��شتد�مة مو�ردها،  �لبيئة  حول حماية 
بحثية  بر�مج  على  مبنية  ت�شريعات  و�إع���د�د  و�لتوعوية  �لرقابية  �لأ�شاليب 

متخ�ش�شة ت�شاهم يف حماية �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية.
وقال د. �شيف حممد �لغي�س �ملدير �لعام للهيئة �إن �لهيئة م�شتمرة يف ��شعاد 
و�ل�شتماع  �لإج���ر�ء�ت  وتب�شيط  م�شبوقة  غري  ت�شهيالت  بتوفري  �ملتعاملني 
�إىل مقرتحاتهم عرب �لجتماعات �لدورية و�للقاء�ت �ملتو��شلة عرب جمال�س 
وباأعلى  عالية  بجودة  خدمات  من  �لهيئة  �جنزته  ما  �ن  ��شاف  كما  �لهيئة. 
معايري ودرجات �إ�شعاد �ملتعاملني خالل �لن�شف �لأول من عام 2019 يعود 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �هتمام  �إىل 
�لأعلى حاكم �لإمارة بالعمل �لبيئي و�إميانه �لعميق ب�شرورة �أن ت�شبح ر�أ�س 
�خليمة �إمارة م�شتد�مة، كذلك �ل�شعي �لد�ئم من قبل �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�شعود �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي ورئي�س �لهيئة 
و�لذي ل ياألو جهد� يف �ملتابعة �حلثيثة ملدى �لتز�م �ملن�شاآت �ل�شناعية و�ملهنية 

بال�شرت�طات �لبيئية.
�بد�ع و�بتكار

�لثاين  �لبيئي  �لكرنفال    2019 �لهيئة  يف �شهر �لم��ار�ت لالبتكار  نظمت 
�لبيئي  �لكرنفال  ق��دم   ،  حيث  ز�ئ��ر    3000 �ل���زو�ر فيه  و�ل���ذي بلغ ع��دد  
يف  �لبيئية  �لتحديات  تعك�س  �لتي  �لبيئية  �لتفاعلية  �للوحات  من  جمموعة 
�لمارة �إ�شافة �إىل �إعالء قيم �لت�شامح مب�شاركة عدد من �جلاليات �ملختلفة 
�لهيئة على  ر�أ�س �خليمة و�لتي قدمت منوذج ر�ئعا للت�شامح، وتعمل  باإمارة 
م�شتمر،  و�بتكار  بابد�ع  متكرر  �شنوي  ح��دث  �لبيئي  �لكرنفال  ه��ذ�  يكون  �ن 
زو�رة  بلغ عدد  و�ل��ذي  �لبتكاري  �لكورني�س  �لهيئة  يف مهرجان  �شاركت  كما 
�حدث و�برز �عمال �لهيئة �لبتكارية و�لتي  ، مت خالله عر�س  ز�ئر   1000

ت�شتخدمها يف جمالت �خ�شا�شها. 
�لت�شاريح �لبيئية 

حتر�س هيئة حماية �لبيئة و�لتنمية على تقدمي كافة �لت�شهيالت و�خلدمات 
�لإلكرتونية  �لتحول �ىل �خلدمات  ��شعاد متعامليها من خالل  �إىل  �لر�مية 
ت�شاريح   1436 وتعديل  وجت��دي��د  ب��اإ���ش��د�ر  �لهيئة  قامت  حيث   ، و�ل��ذك��ي��ة 
�لإلكرتوين  �لرتخي�س  نظام  طريق  عن  و�ملهنية  �ل�شناعية  للمن�شاآت  بيئية 
على  تي�شري�  �لهيئة  مقر  لزيارة  �حلاجة  ودون  للهيئة  �لذكية  و�لتطبيقات 
تعزيز  يف  وم�شاهماً  �لأع��م��ال  ممار�شة  �شهولة  لتحقيق  و�شمانا  �مل�شتثمرين 

تناف�شية �لإمارة.
لروؤية  �لوطنية  �لأج��ن��دة  يف  �لرئي�شية  �لق�شايا  �أح���د  �ل��ه��و�ء  ج���ودة  متثل   
�لإمار�ت 2021 يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �إذ ت�شتهدف �لأجندة رفع 

 ،  2021 ع��ام  %90 بحلول  �لهو�ء من م�شتو�ها �حل��ايل �ىل  معدل ج��ودة 
�حلكومي  �لقطاعني  يف  �شركائها  م��ع  �لهيئة  تعمل  �ل��ه��دف  ه��ذ�  ولتحقيق 
بو�شائل وطرق خمتلفة حيث توجد  �لوطنية  و�خلا�س على تطوير �جلهود 
�لم���ارة )حول  �ملناطق يف  �ل��ه��و�ء يف خمتلف  ج��ودة  لقيا�س  للهيئة حمطات 
�ملناطق �ل�شناعية، ود�خل �ملن�شاآت �ل�شناعية من ك�شار�ت وم�شانع �لأ�شمنت 
وم�شانع زجاج، وتقوم �لهيئة بقيا�س جودة �لهو�ء د�خل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
و�لتعليمية و�ملنازل(  ، وبلغ عدد تقارير قيا�س جودة �لهو�ء25364  تقرير� 

عن جودة �لهو�ء.
و�أ�شاف د.�شيف حممد �لغي�س �أن �لهيئة قامت خالل �لن�شف �لأول من عام 
�ل�شيد  رخ�شة   15 و  للنزهة،  �شيد  رخ�شة   68 وجتديد  باإ�شد�ر   2019
2017 م�شاكن  ووف��رت خالل عام  �شبق  �لهيئة  �أن  بالذكر  �حل��ريف، وجدير 
مر�شى   1186 ع��دد  ووف��رت  عامال،   1035 عددهم  �لبالغ  �ل�شيد  لعمال 
�إىل  �ملر��شي  عدد  �رتفع  حيث  لل�شيادين.  خمزنا   458 عن  ف�شال  لل�شيد، 
1558 مر�شى و�ملخازن �إىل 552 خمزن يف �لعام 2019، كما ��شتفاد عدد 
لهم  قدمتها  �لتي  باخلدمات  �ل�شمكي  �ل�شيد  قطاع  من  متعامل   2681

�لهيئة. 
ممانعة  ع��دم  �شهادة    190 ع��دد  �لأول  �لن�شف  خ��الل  �لهيئة  �أ���ش��درت  كما 
�ملو�د  ع���دم مم��ان��ع��ة ل���ش��ت��ري�د  ���ش��ه��ادة   483 وع���دد  �ل�����ش��ه��اري��ج،  لرتخي�س 
�لكيميائية، وعدد 74 �شهادة عدم ممانعة لت�شدير �ملو�د �لكيميائية وعدد 6 

�شهادة عدم ممانعة لنقل �لزيوت �مل�شتعملة من مو�نئ ر�أ�س �خليمة.
�تفاقيات بيئية 

�لبيئة  حماية  هيئة  �أبرمت  فقد  �ل�شرت�تيجية،  �ل�شر�كات  تعزيز  �إط��ار  ويف 
تفاهم  م��ذك��رة  و�لبيئة  �مل��ن��اخ��ي  �لتغري  وز�رة  و  �خليمة  ر�أ����س  يف  و�لتنمية 
لتعزيز �لتعاون �لبيئي، وتبادل �ملعلومات حول �لنبعاثات �لناجتة عن �ملن�شاآت 
�إىل  بالإ�شافة  �لقت�شادية،  �لأن�شطة  �لناجتة من  �لبيئية  و�لآث��ار  �ل�شناعية 
بناء �لقدر�ت �لفنية �ملتخ�ش�شة يف جمالت �لتخطيط �لبيئي �ل�شرت�تيجي، 
وتبادل �ملعلومات حول �لتغري �ملناخي و�لعمل �مل�شرتك بني �لطرفني يف جمال 

�لتغري �ملناخي و�لتنوع �لبيولوجي و�لتوعية �لبيئية .
�يجابية،  نتائج  حقق  �لهيئة  تنفذه  �ل��ذي  �ل�شطناعية  �للحوف  م�شروع  �إن 
يف  �لهيئة  �أن��زل��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�شطناعية  �لبحرية  �ل��ك��ه��وف  ع��دد  و���ش��ل  حيث 
�شو�حل �لإمارة �إىل 973 كهف، علماً باأن هذه �لكهوف تقدم خدمة مبا�شرة 
�لتي  �لبحرية  �لحياء  حماية  بر�مج  �ه��م  من  وتعترب  �لبحرية  لالأحيائية 

توفرها �لهيئة.  
و�أكد �لدكتور �شيف حممد �لغي�س، مدير عام هيئة حماية �لبيئة و�لتنمية يف 
ر�أ�س �خليمة، على �إن مذكرة �لتفاهم �لتي وقعتها �لهيئة مع �لوز�رة، تهدف 
لتعزيز  �لر�شيدة  �لقيادة  لتو�شيات  مو�كبة  وتاأتي  م�شتد�مة،  بيئة  لتحقيق 
مما  �لدولة،  يف  �حلكومي  �لقطاع  وجهات  موؤ�ش�شات  بني  و�لتعاون  �ل�شر�كة 
ي�شاهم يف حتقيق روؤية دولة �لإمار�ت 2021. كما قامت �لهيئة بالتعاون مع 
وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة بو�شع لبنة �لأ�شا�س مل�شروع �أحو��س �ملد و�جلزر 

على �شو�حل �لإمارة لإزدهار �لتنوع �لبيولوجي يف �لبيئة �ل�شاحلية. 
توعية بيئية

135 مبادرة جمتمعية وحما�شرة وفعالية للتوعية �لبيئية،  �أطلقت �لهيئة 
فئات  ملختلف  �لهيئة  وجهتها  توعوية  ن�شية  ر�شالة   13506 ع��دد  بخالف 
�لتي  �لتوعوية  �لفعاليات  م��ن  �مل�شتفيدين  ع��دد  �ج��م��ايل  بلغ  كما  �ملجتمع 
تطبيق  طريق  ،وع��ن  م�شتفيد   5757 �لول  �لن�شف  خالل  �لهيئة  قدمتها 
�لتطبيق  ه��ذ�  خ��دم��ات  م��ن  ج��دي��د�  م�شتخدما   105 ع��دد  ��شتفاد  ��شتد�مة 
2019 لي�شل �إجمايل من ��شتفاد من  �ملبتكر خالل �لن�شف �لأول من عام 

هذ� �لتطبيق منذ تد�شينه �إىل 3904 م�شتخدم.
�ملبادر�ت:

نظمت �لهيئة �ملوؤمتر �لدويل  �خلام�س حول »�لحتبا�س �حلر�ري: �للتز�م 
�لقا�شمي ع�شو  �ل�شيخ �شعود بن �شقر  �ل�شمو  �لبيئي« �لذي �فتتحه �شاحب 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، و مب�شاركة و��شعة من خمت�شني ب�شوؤون 
�لأمريكية  �لف�شاء  وكالة  مثل  عاملية  وجامعات  منظمات  ميثلون    ، �لبيئة 
)نا�شا( ومفو�شية �حلياة �لربية و�مل�شايد �ل�شمكية لولية و��شنطن وجامعة 
وي�����ش��رتن و����ش��ن��ط��ن وج��ام��ع��ة م��ريي��الن��د �لأم��ري��ك��ي��ة وج��ام��ع��ة �ل�شكندرية 
– فرن�شا وبح�شور  �ل�شناعية  �لأقمار  �لهندية وجمموعة  �أنيمايل  وجامعة 
معايل وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة ووكيل وز�رة �لطاقة و�ل�شناعة �لمار�تية 
حيث  �لعربية.  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  من  وم�شاركة 
�حلكومية  و�للو�ئح  �ل�شيا�شات  على  �ل�شوء  �أي��ام  ثالثة  خالل  �ملوؤمتر  �شلط 
باملو�رد  �ملتعلقة  �لبيئية  و�ل�شيا�شات  يف مكافحة ظاهرة �لحتبا�س �حل��ر�ري، 
�لطبيعية، وقطاعات �لطاقة و�لنقل و�ملباين �خل�شر�ء و�لخالقيات و�لعد�لة 
�لحتبا�س  ت��اأث��ري�ت  م��ع  �لبيئي  و�لتكيف  �مل��ن��اخ،  تغري  �شيا�شات  �شياغة  يف 
�لبيئية �ملختلفة و�حلد من تاأثري �لحتبا�س �حلر�ري  �حل��ر�ري على �لنظم 

على �لأنو�ع �ملعر�شة للخطر.
مبادرة “هو�ء نقي .. بيئة �شليمة«

�طلقت �لهيئة مبادرة “هو�ء نقي .. بيئة �شليمة” وذلك لقيا�س جودة �لهو�ء 
�لريا�شية  و�ل��ن��و�دي  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لد�خلي 
�لن�شائية و�لرجالية يف �لمارة نتج عنها ��شد�ر 72 تقرير� عن جودة �لهو�ء 
�لد�خلي بهذه �ملوؤ�ش�شات. وذلك �شعيا من �لهيئة ل�شمان نقاوة �لهو�ء �لد�خلي 
�رتفاعها �ىل م�شاكل �شحية عالوة على ذلك  ن�شبة  ت��وؤدي  �لتي  �لغاز�ت  من 
��شر�ر� يف �لبيئة �لد�خلية، وياأتي ذلك ��شتكمال جلهود �لهيئة يف �ملحافظة 
على جودة �لهو�ء �ملحيط و�لد�خلي حيث توفر �لهيئة عدد من حمطات قيا�س 
جودة �لهو�ء �ملحيط موزعة يف عدة مو�قع ��شرت�تيجية يف �لمارة. وتاأتي هذه 
يف  �لد�خلي  �لهو�ء  ج��ودة  بقيا�س  �ملتعلقة  �لهيئة  لأن�شطة  ��شتكمال  �مل��ب��ادرة 
حيث  م�شتد�مة  لبيئة  ناعمة  رقابة  مبادرة  �شمن  تنفيذها  مت  و�لتي  �ملنازل 
مت تغطية ما يقارب 15 منطقة يف �مارة ر�أ�س �خليمة، كما تقوم �لهيئة �ي�شا 
�لفنادق  و  �ملطاعم  و  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لد�خلي  �لهو�ء  ج��ودة  بقيا�س 
و�ملر�كز �ل�شحية و�لعياد�ت �ل�شحية و �ملر�كز �لتجارية و�مل�شاجد ��شافة �ىل 

مر�كز �لتجميل، 
فرق حماة �لبيئة �لطالبية 

�طلقت �لهيئة �لدورة �لثانية مل�شروع فرق حماة �لبيئة �لطالبية و�لتي  تهدف 
2021، يف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة و�حلفاظ  لتعزيز روؤية دولة �لإم��ار�ت 

�لثانية  دورت��ه��ا  يف  �جل��ائ��زة  ��شتهدفت  حيث   ، �لطبيعية  و�مل���و�رد  �لبيئة  على 
م�شاركة %50  من مد�ر�س �لإمارة ، كما �أكد �لدكتور �شيف حممد �لغي�س 
�حلكومية  و�ملد�ر�س  �لأطفال  ريا�س  ت�شجيع طالب  ت�شتهدف  �جلائزة  �أن    ،
و�خلا�شة يف ر�أ�س �خليمة على تكوين فرق رقابة توعوية يف كل مدر�شة ورو�شة 
وتقدمي  �لطبيعية،  �مل��و�رد  و��شتد�مة  �لبيئة  حماية  مفاهيم  لتعزيز  �أطفال 
�لدعم �لفني لتلك �لفرق من خالل �لدور�ت �لتدريبية �ملجانية و�ملحا�شر�ت 
�لتي يقدمها نخبة من �ملخت�شني بال�شاأن �لبيئي، وزيادة �لأن�شطة و�لفعاليات 

�لبيئية د�خل �ملدر�شة وخارجها.
حممية خور �ملز�حمي :

�حليوي  �لتنوع  على  و�ملحافظة  �لطبيعية  �مل��و�رد  لإ�شتد�مة  روؤيتها  و�شمن 
جاء �لإعالن عن حممية خور �ملز�حمي كاأول حممية معلنة يف �لإمارة وذلك 
مبوجب �ملر�شوم �لأمريي رقم )16( ل�شنة 2018، و�أ�شار �لدكتور/ �لغي�س 
�أ�شجار  لإ�شتزر�ع  م�شتل  �إن�شاء  عن  ��شفر  �ملحمية  تطوير  على  �لعمل  �أن  �إىل 
�ملاجنروف )�لقرم( وقد مت بالفعل ��شتزر�ع 765 �شجرة خالل �لن�شف �لأول 
من �لعام كما مت تعزيز ��شتقر�ر ن�شر �ل�شمك يف �ملنطقة بتوفري �ملكان �ملنا�شب 
لتع�شي�شه، بالإ�شافة �إىل تثبيت عو�مات حتذيرية يف �ملنطقة �لبحرية �ملقابلة 
ملنع  م�شتمرة  رقابية  دوري���ات  وت�شيري  �ملحمية  �ملنطقة  وت�شوير  للمحمية 
وتقليل �لتعديات على �ملنطقة �ملحمية. و�أ�شاف �شعادته باأن �لهيئة م�شتمرة 
جتريها  �لتي  �لعلمية  و�لدر��شات  �لبحوث  نتائج  على  �مل�شتندة  �ن�شطتها  يف 
�أور�ق علمية وجاري   4 �ل�شنة ن�شر  �لن�شف �لأول من  �لهيئة فقد مت خالل 
�لعمل على عدد من  �مل�شاريع �لبحثية �ملرتبط بتنمية وحماية �ملو�رد �لبيئية 
�لطبيعية، يف �أربعة حماور رئي�شية وهي در��شات يف �لكائنات �لبحرية وجودة 
بالرتبة،  مرتبطة  ودر��شات  ونوعيتها،  �جلوفية  �ملياه  ودر��شات  �لبحر،  مياه 

ودر��شات �ملناطق �ل�شاحلية و�ملحمية. 
مبادرة  لأه����د�ف  وحتقيقا  و�مل��ر�ق��ب��ة  �ملتابعة  ولأغ���ر�����س  �لهيئة  ق��ام��ت  كما 
بالإ�شافة  د�خلية،  مر�قبة  �شا�شة   40 عدد  برتكيب  بعد،  عن  بيئية  مر�قبة 
�أخ��رى يف غرفة �لعمليات و�لطو�رئ �لبيئية، و�إط��الق غرفة  40 �شا�شة  �إىل 
�لثقافة  ون�شر  �لبيئية  �لتوعية  �أن�شطة  تعزيز  �شبيل  ويف  �ملتحركة.  �ملر�قبة 
�لبيئية عملت �لهيئة على توفري عدد 10 �شا�شات عر�س خارجية، مت توزيع 
5 �شا�شات يف �أماكن خمتلفة متتاز بكرة �لرو�د و�مل�شاهدين من خمتلف فئات 

�ملجتمع. 
و�أ�شار �لدكتور �شيف حممد �لغي�س �ملدير �لعام للهيئة، �إىل مو��شلة �لهيئة 
م�شرية �لتميز �حلكومي حيث ح�شدت �لهيئة عدة جو�ئز خالل �لدورة �لثالثة 
ع�شر للتميز �حلكومي، و�لتي ينظمها برنامج �ل�شيخ �شقر للتميز �حلكومي 
يف  �ملتميزة  �ملبادرة  فئة  عن  �لأول  باملركز  �لهيئة  ف��ازت  جيث  �خليمة.  بر�أ�س 
�مل�شرتك و فئة  �مل�شروع �خلدمي  �لثاين عن  تر�شيد تكلفة �خلدمات و�ملركز 
فائقي  موظفيها  ع��ن   100% ن�شبة  �لهيئة  �ح���رزت  كما  عمل،  بيئة  �أ�شعد 
�لتميز. كما �أو�شح باأن �لهيئة م�شتمرة يف �شعيها للتحول �للكرتوين و�لذكي 
ون�شبة  �لتحول  %68 يف عملية  ن�شبة  بلغت  فقد  لتقدمي خدماتها  �لكامل 
%90 عن ��شتخد�م �خلدمات �للكرتونية و�لذكية بنهاية �لعام �ل�شابق ومت 

�إ�شافة 21 خدمة �إلكرتونية جديد خالل �لن�شف �لأول من هذ� �لعام. 

بلدية ر�أ�س �خليمة تطور �سوق ر�أ�س �خليمة لالأ�سماك  
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�خليمة  ر�أ���س  بلدية  د�ئ��رة  تعكف 
على تنفيذ  م�شروع �شيانة  يهدف 
ل��ت��ح��دي��ث م��ر�ف��ق خ��دم��ات �شوق 
�خليمة  ب��ر�أ���س  مبنطقة  �ل�شمك 

وفق �ل�شرت�طات �ل�شحية . 
�نطلق  �ل���ذي  �مل�����ش��روع  ويت�شمن 
�شاملة  �شيانة  م��دة  قبل  تنفيذه 
للمبنى �لذي يعد �ل�شوق �لرئي�س 
يف �لم���ارة ع��الوة على حت�شينات 
مثل  به  �مللحقة  �خلدمية  �ملر�فق 
�لدكات �ملخ�ش�شة لعر�س �لنتاج 
�ل�شمكي �ليومي للبيع و�لتخزين 
ومكاتب �ملر�قبة  �ل�شحية  وق�شم 
وتقطيعها  �لأ�����ش����م����اك  ت��ن��ظ��ي��ف 
خم�ش�شة  خ���دم���ات  ج���ان���ب  �ىل 
�ل�شوق  يف  �ل���ع���ام���ل���ني  ل�����ر�ح�����ة 
بنوعية  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  و�جل��م��ه��ور 
جديدة متميزة . وتف�شيال �شيتم 
����ش��ت��ب��د�ل �لأر����ش���ي���ات و�جل����در�ن 
و�لأ����ش���ق���ف و�ل���ن���و�ف���ذ و�لأب������و�ب 
كفاءة  متطلبات  م��ر�ع��اة  مت  كما 
�ل���ط���اق���ة وذل������ك ب���رتك���ي���ب م����و�د 
ع��ازل��ة ل��ل��ح��ر�رة و�أن��ظ��م��ة  تكييف 
متطلبات  ف��ي��ه��ا  ي���ر�ع���ى  ج���دي���دة 
كفاءة �لطاقة، مبا يحقق �لهدف 
�ملرتبط  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي  لتحقيق 
ب�شمان �ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة 
وم��ن خ��الل �إح��ك��ام �ل��رق��اب��ة على 

�أ�شو�ق �ل�شمك بالإمارة .  
وت��اأت��ي ه��ذه �لجن����از�ت �خلدمية 
�نطالقا من  حر�س �لد�ئرة على 
حتقيق روؤية حكومة ر�أ�س �خليمة 
يف �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة ل���الإم���ارة 
و�مل�شاهمة يف دعم وتنمية �قت�شاد 
و�لقت�شاد  خا�س  ب�شكل  �لإم���ارة 
ع���ام من  ل��ل��دول��ة ب�شكل  �ل��وط��ن��ي 
خ���الل  ت��ع��زي��ز �مل��ر�ف��ق �خلدمية 
�ملو�طنني  �ح���ت���ي���اج���ات  وت��ل��ب��ي��ة 
و�ملقيمني يف ر�أ�س �خليمة بح�شب 

ما ذكر �لقائمون عليها  .
وم�����ن ق���ب���ل ق���ام���ت ب���ل���دي���ة ر�أ������س 
مماثل  م�����ش��روع   بتنفيذ  �خليمة 
لتطوير �شوقي �ل�شمك يف كل من 
و�لدقد�قة  �ملعريي�س  منطقتي 
متميزة  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  ب��غ��ي��ة 
�لتي  �ل���ت���ط���ور  ن��ه�����ش��ة  ت����و�ك����ب 

و�لم���ارة  ع��ام��ة  �ل��دول��ة  ت�شهدها 
خا�شة .

�شيماء  �أك���������دت  ج���ان���ب���ه���ا  وم������ن 
�إىل  يهدف  �مل�شروع  �أن  �لطنيجي 
�ملو�طنني  م��ن  �ملتعاملني  �إ���ش��ع��اد 
�أف�شل  على  للح�شول  و�ملقيمني 

�خلدمات �ملقدمة ..

بلدية مدينة �أبوظبي تزيل 2807 م�سوهات للمظهر �لعام منذ 
يناير حتى يوليو 2019 يف جزيرة �أبوظبي

•• اأبوظبي –الفجر:

�لبلديات  ع��م��ل��ي��ات  ق���ط���اع  �أجن�����ز 
�أبوظبي  بلدية مدينة  �لفرعية يف 
�ملدينة  ب��ل��دي��ة م��رك��ز  م���ن خ����الل 
من   2807 م�����ن  �أك�������ر  �إز�ل����������ة 
م�شوهات �ملظهر �لعام عرب برنامج 
 MIMS �مل���ت���ن���ق���ل  �ل���ت���ف���ت���ي�������س 
�ملتعاملني  عالقات  �إد�رة  وبرنامج 
بلغت  �إجمالية  وبتكلفة   CRM

)6،763،488( درهم
منطلق  م��ن  �مل�شاريع  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ح���ر����س 
للحفاظ على �ملظهر �لعام للمدينة 
�أ���ش��ك��ال �مل�شوهات ك��اف��ة ،  �إز�ل����ة   و 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  �أ����ش���ول  وح��م��اي��ة 
م���ن عو�مل  �خل���دم���ي���ة  و�مل����ر�ف����ق 
با�شتمر�ر من  ، ومتابعتها  �لتقادم 
�ل�شيانة  خ��ط��ط  ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل 
ع���ل���ى م�������د�ر �ل�����ع�����ام ب����ه����دف رف���ع 
كفاءتها وجاهزيتها، وبالوقت ذ�ته 
�جلمايل  مظهرها  على  �ملحافظة 

�لعام. 

و�أبريل  م�شوهاً،   667 مار�س  ويف 
 350 وم����اي����و  م�������ش���وه���اً،   700

م�شوهاً ويوليو 90 م�شوهاً.
�إ�شالح  �أع��م��ال  �أن  �مل��رك��ز  و�أ���ش��اف 

و�أ����ش���ارت ب��ل��دي��ة م��رك��ز �مل��دي��ن��ة �أن 
 386 معاجلة  �شهد  يوليو  �شهر 
�لعدد  �رت��ف��ع  بينما  ع��ام��ا،  م�شوهاً 
م�شوهاً،   458 �إىل  ف���رب�ي���ر  يف 

وت�����ش��ح��ي��ح �مل�������ش���وه���ات و�إز�ل���ت���ه���ا 
���ش��م��ل��ت �����ش����ارع �ل���ب���ط���ني، و����ش���ارع 
حولهما،  وم��ا  م��ب��ارك،  ب��ن  خليفة 
و�شارع �شلطان بن ز�يد �لأول وما 

وما حوله،  �لكر�مة  و�شارع  حوله، 
و�شارع ر��شد بن �شعيد وما حوله، 
�ملناطق  �لعديد من  �إىل  بالإ�شافة 

�ملتفرقة يف �أبوظبي.
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•• ال�شارقة-الفجر:

ي�شكل �لدعم �ملعنوي للمر�شى، عاماًل 
وخ�شو�شاً  �لعالج،  رحلة  يف  حمورياً 
وهذ�  �ل�شرطان،  مبر�س  للم�شابني 
ما توؤكده �لدر��شات �لطبية و�لعلمية 
�لتي ت�شري �إىل �أن �كت�شاف هذ� �ملر�س 
نف�شية  ���ش��دم��ة  ي�����ش��اح��ب��ه  م���ا  ع�����ادة 
�لكتئاب  �ملري�س يف حالة من  تدخل 
ت�شر مبر�حل  �ل��ذ�ت  على  و�لنطو�ء 

�لعالج وتوؤخر من عملية �ل�شفاء.
�لنف�شي  �لدعم  باأهمية  منها  و�إدر�ك���اً 
جمعية  تعمل  و�مل�����ش��اب��ني،  للمر�شى 
�أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان على توفري 
خمتلف �أ�شكال �لدعم �ملادي و�ملعنوي 
عرب  و�أ�شرهم،  به  �مل�شابني  للمر�شى 

حت��م��ل ن��ف��ق��ات �ل��ع��الج، وغ��ر���س بذور 
�لأمل يف نفو�شهم باإمكانية �نت�شارهم 

على �ملر�س.
وتزخر م�شرية عمل �جلمعية بالكثري 
من �حلكايات �مللهمة مل�شابات باملر�س، 
ممن مكنهن �لدعم و�لأجو�ء �لأ�شرية 
من  �جلمعية،  وفرتها  �ل��ت��ي  �ل��د�ف��ئ��ة 
�ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �مل���ر����س، وم��ن��ه��ا حكاية 
عفاف �لتي تبلغ من �لعمر 40عاماً، 
يف ترجمة حية لقوة �مل�شاندة �ملعنوية 

يف �لنت�شار على �ملر�س.
ب������د�أت حينما  �حل���ك���اي���ة ع��ن��د ع���ف���اف 
على  للقلق  م��ث��رية  ع��الم��ات  ظ��ه��رت 

يوم  يف  ت�شكو  مل  �لتي  وه��ي  ج�شدها، 
من �لأيام من �أي �شيء، ومل تكن تويل 
ق�شية �إجر�ء فحو�شات دورية لنف�شها 

�أهمية.
�لتي  �ل���ع���الم���ات  �أن  ع���ف���اف  وت����وؤك����د 
�مل�شاحبة  و�لأع��ر����س  لديها،  ظهرت 
بد�أت  ح��ي��ث  ع��ل��ى �شحتها  �أث����رت  ل��ه��ا 
ت�شعر بالتعب و�لإرهاق، دون �أن تدرك 
�أنها �أعر��س ملر�س �ل�شرطان، غري �أن 
�إىل  عودتها  بعد  �شوء�ً  حالتها  �زدي��اد 
�لإمار�ت دفعها للذهاب �إىل م�شت�شفى 
ر��شد بدبي �لذي �أجرى لها فحو�شات 
عام 2016 تبني من خاللها �إ�شابتها 

�ملرحلة  �ل���ث���دي يف  ���ش��رط��ان  مب��ر���س 
�لثالثة. وت�شري عفاف �إىل �أن �كت�شاف 
�لإ�شابة، تز�من مع فقد�نها وزوجها 
�لذي �شاعف من  �لأم��ر  لوظيفتهما، 
معاناتها �إىل درجة فقدت فيها �لأمل 
ودخ��ل��ت يف ح��ال��ة م��ن �ل��ك��اآب��ة �ملزمنة، 
�إىل  �أدى  م���ا  ن��ف�����ش��ه��ا،  ع��ل��ى  و�ن���ط���وت 
زيادة �آلمها وتر�جع حالتها �ل�شحية 
�لتي  �ل�شيئة  �ملعنوية  �حل��ال��ة  نتيجة 

غلفت حياتها. 

اأج�اء مفعمة باالأمل
م��ن �حلالة  �ل��رغ��م  “على  وت�����ش��ي��ف: 

�ل��ن��ف�����ش��ي��ة �ل���ت���ي ع�����ش��ت��ه��ا خ����الل هذه 
�ل���ف���رتة، و�حل���ال���ة �لن��ط��و�ئ��ي��ة �لتي 
خ��ي��م��ت ع��ل��ى ح��ي��ات��ي، و�ل���ك���اآب���ة �لتي 
تغري  ذل���ك  ك���ل  �أن  �إل   ، ب���ي  �أح���اط���ت 
�أ�شدقاء  �أبو�ب جمعية  عندما طرقت 
�إىل  توجهت  حيث  �ل�شرطان،  مر�شى 
�لنهيار  م��ن  ح��ال��ة  يف  و�أن���ا  �جلمعية 
ل��دى دخويل  �أن��ن��ي فوجئت  �إل  �ل��ت��ام، 
غري  ح��دي��ث  تبعها  د�ف��ئ��ة،  بابت�شامة 
جم������رى ح���ي���ات���ي و�أع���������اد يل �لأم������ل 
و�لرغبة يف �حلياة، عندما �حت�شنتني 
�جل��م��ع��ي��ة و���ش��ان��دت��ي ودع��م��ت��ن��ي حتى 
�أو�شلتني لقناعة �أن مر�س �ل�شرطان 

ع��ار���س ك��غ��ريه م��ن �لأم���ر�����س �لتي 
حتتاج �إىل عالج ومتابعة«.

وتوؤكد عفاف �أن دور جمعية “�أ�شدقاء 
مر�شى �ل�شرطان” يف تبديد �خلوف 
�أ�شا�س  و�إعادة �لأمل للم�شابات عامل 

يف �ل�شفاء

رحلة العالج
ت��ت��اب��ع عفاف:  �ل���ع���الج  وع����ن رح���ل���ة 
على  تعريف  ف��رتة وجيزة من  “خالل 
�جلمعية وفريق �لعمل فيها، وما تبع 
ذل���ك م���ن �أح���ادي���ث وج��ل�����ش��ات فردية 
وجماعية، وجدت نف�شي يف مناخ �أ�شري 

باحلياة  مفعمة  �إيجابية  وبيئة  د�ف��ئ، 
و�لأمل فبد�أت ��شتعيد تو�زين، وبد�أت 
و�ملثابرة،  �لأمل  �شعارها  حياة جديدة 
ف���ان���ط���ل���ق���ت يف رح����ل����ة �ل����ع����الج و�أن������ا 
�جلمعية،  ع�شو�ت  من  قوتي  ��شتمد 
ما  ك��ل  ب��ذل��ن  �ل��ل��و�ت��ي  ومتطوعاتها، 
ل��دي عزمية  �أوج���د  لديهن م��ن جهد 
و�إ�شر�ر على مو�جهة �ملر�س، و�مل�شي 
قدماً يف م�شرية �لعالج، �لتي ��شتمرت 
�لكيماوي  �ل��ع��الج  �أ���ش��ه��ر م��ن  ث��الث��ة 

�ملوؤمل، و�ملر�جعات �مل�شتمرة«.
وتوؤكد �أنها خالل رحلة �لعالج و�شلت 
من   90% ب����اأن  مطلقة  ق��ن��اع��ة  �إىل 

ت��وف��ره �جلمعية  �ل��ع��الج  ن�شبة جن��اح 
�إىل  �لنف�شية،  و�مل�شاندة  �ل��دع��م  ع��رب 
جانب �لأجو�ء �لإيجابية �لتي متكنت 

من ن�شرها وتعزيزها بني �ملر�شى.

اكت�ساب ال�عي
ع��ف��اف، �ل��ت��ي �أ���ش��ب��ح��ت �ل��ي��وم و�حدة 
�أن  �إىل  ت�����ش��ري  �أ����ش���رة �جل��م��ع��ي��ة،  م���ن 
�ل�شحية  حالتها  حت�شن  يف  �لف�شل 
ورف����ع م�����ش��ت��وى �ل���وع���ي ل��دي��ه��ا، بعد 
�لدعم �ملادي و�ملعنوي يعود �إىل �أفر�د 
�جل��م��ع��ي��ة، وت���وؤك���د �أن��ه��ا ب��ات��ت تعرف 
�لكثري عن م�شببات و�أعر��س �ملر�س، 
�لفحو�شات  �إج������ر�ء  ����ش���رورة  وت���ع���ي 
حياتية  ���ش��ل��وك��ات  و�ع���ت���م���اد  �مل���ب���ك���رة، 
�لأغذية  ن��اح��ي��ة  م���ن  ����ش���و�ء  ���ش��ح��ي��ة 
و�لب��ت��ع��اد عن  �ل��ري��ا���ش��ة،  �أو ممار�شة 

�ملمار�شات �ل�شلبية ب�شتى �أ�شكالها.
عفاف  ت���دع���و  ح���دي���ث���ه���ا،  خ���ت���ام  ويف 
�لفتيات و�ل�شيد�ت �إىل �ملبادرة لإجر�ء 
لدورها  ن��ظ��ر�ً  �ل��دوري��ة،  �لفحو�شات 
�لثدي  ���ش��رط��ان  �ك��ت�����ش��اف  �ل��ك��ب��ري يف 
يف مرحلة مبكرة، �لأم��ر �لذي ي�شهل 
ب�شرعة،  منه  و�ل�شفاء  عالجه  عملية 
�����ش����رورة �حلر�س  ع���ل���ى  ت����وؤك����د  ك���م���ا 
و�لغذ�ئية  �ل�شحية  �ل�شلوكات  على 
�ل�����ش��ل��ي��م��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ه��م يف �حل���د من 

�لإ�شابة باملر�س.

•• دبي-الفجر:

يف   SPS �ل��ذك��ي  �ل�شرطة  م��رك��ز  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  د�شنت 
�إط��ار خطتها للتحول من مر�كز  �لرفاعة، وذلك يف  �ل�شيف يف  منطقة 
�ل�شرطة �لتقليدية �إىل مر�كز �ل�شرطة �لذكية �لتي تعمل على مد�ر 24 

�شاعة لتقدمي خدمات ذكية دون تدخل ب�شري.
وقال �ملقدم مهند�س ح�شني بن غليطة نائب مدير �لإد�رة �لعامة للذكاء 
�ل�شطناعي ل�شوؤون �لتطبيقات �لذكية، مدير م�شروع مر�كز �ل�شرطة 
�لذكية، �إن مر�كز �ل�شرطة �لذكية تاأتي تنفيذ� لتوجهات �لقيادة �لر�شيدة 
�مل�شتقبلية �لر�مية جلعل مدينة دبي �لأذكى عامليا، و�أن هذه �ملر�كز مبا 
وت�شاريح،  و�شهاد�ت  وجمتمعية  ومرورية  جنائية  خدمات  من  تقدمه 
و�أنها  �ل�شرطة، ل�شيما  �لعمل �خلدمي يف  متثل نقلة نوعية يف طبيعة 

تقدم وفق �أف�شل �ملعايري و�ملمار�شات �ل�شرطية �لعاملية.
�لذكي يف منطقة  �ل�شرطة  �أن ت�شميم مركز  �ملقدم بن غليطة  و�أو�شح 
�لعريقة،  �ملنطقة  بيئة  مع  ليتالءم  �لرت�ثي  بت�شميمه  يتميز  �ل�شيف 
وروح �لعمارة �لإمار�تية �لأ�شيلة �لتي ماز�لت تغلب على �ملكان، م�شيفا 
�أن �خلدمات �لذكية يف د�خل �ملركز هي ذ�تها �أ�شوة ببقية �ملر�كز �لأخرى، 
و�ملرورية  رئي�شة يف جمال �خلدمات �جلنائية  27 خدمة  تتوفر  حيث 
�مل��رك��ز دون تدخل  ي��ق��دم��ه��ا  ف��رع��ي��ة  33 خ��دم��ة  �إىل ج��ان��ب  وغ���ريه���ا، 

ب�شري.

•• دبي-وام:

فازت هيئة �لطرق و�ملو��شالت بدبي 
و�شام  م��ع  �لدولية  �ل�شالمة  بجائزة 
�مل��ق��دم��ة من   2019 ل��ع��ام  �جل�����د�رة 
ومقره  �لربيطاين  �ل�شالمة  جمل�س 
موؤ�ش�شة  ك��اأف�����ش��ل  �مل��ت��ح��دة  �مل��م��ل��ك��ة 
حكومية حملية �شمن فئة �ملوؤ�ش�شات 
و�خلدمية  و�ل���دف���اع���ي���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
يف  �ملتميزة  مل�شريتها  تقدير�ً  �ملحلية 
جمال �إد�رة �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية 
وذل����ك م��ن خ���الل �ل��ت��ز�م��ه��ا بتوفري 
�لإ�شابات  م���ن  مل��وظ��ف��ي��ه��ا  �حل��م��اي��ة 
وتوفري  �لعمل  يف  �ل�شحية  و�ملخاطر 

بيئة عمل �آمنة و�شحية.
وعرب نا�شر بو�شهاب �ملدير �لتنفيذي 
و�حلوكمة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل��ق��ط��اع 
بهذه  �ع��ت��ز�زه  عن  بالهيئة  �ملوؤ�ش�شية 
�جل��ائ��زة �ل��ت��ي ت��ع��زز روؤي����ة �لهيئة يف 

للجميع”  و�شهل  �آم��ن  “تنقل  �شمان 
تنقل  �أنظمة  ب�شمان  �لتز�منا  وتوؤكد 
م�شتد�مة من �شاأنها دعم تطور �إمارة 
�ل�شرت�تيجيات  م��ع  ب��ال��ت��و�ف��ق  دب���ي 
�ملحلية و�لوطنية ..موؤكد�ً �أن ح�شول 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت على جائزة 
“�ملوؤ�ش�شات  فئة  يف  موؤ�ش�شة  �أف�����ش��ل 
و�خلدمية  و�ل���دف���اع���ي���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل�شالمة  ج���و�ئ���ز  ���ش��م��ن  �ملحلية” 
�ملوؤ�ش�شات  �إج����م����ايل  م����ن  �ل���دول���ي���ة 
�مل�������ش���ارك���ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل يف 
�لعالية  قدرتها  يعك�س   2019 ع��ام 
�ل�شحة  جم����ال  يف  �مل��ت��م��ي��ز  و�أد�ءه�������ا 

و�ل�شالمة.
�إن ه���ذه �جل���ائ���زة ت�����ش��اف �إىل  وق����ال 
�ل���ك���ربى لهيئة  جم��م��وع �لإجن�������از�ت 

�لطرق و�ملو��شالت يف حتقيق �أهد�فها 
�ل�شحة  �أد�ء  لتعزيز  �ل�شرت�تيجية 
على  �لرتكيز  م��ع  �ملهنية  و�ل�شالمة 
�جلهود  ق��ي��ادة  يف  ��شتمر�رها  �شمان 
�ل�شالمة  درج��ات  �أعلى  �إىل  للو�شول 
على  �ل���ن���ق���ل  م���ن���ظ���وم���ة  ت�����ش��غ��ي��ل  يف 
�لهيئة  �أن  مو�شحاً  �لعاملي  �مل�شتوى 
لأنظمة  �مل�شتمر  �لتطوير  على  تعمل 
�ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��الم��ة ل�����ش��م��ان �شحة 
من  و�ل��ذي  لديها  �لعاملني  و�شالمة 
�شاأنه �شمان توفري بيئة عمل �شعيدة 

للجميع.
و�أ����ش���اف ب��و ���ش��ه��اب �أن���ه ب��ع��د ح�شول 
و�مل��و����ش��الت على هذه  �ل��ط��رق  هيئة 
فوزها  وب��ع��د   2019 ل��ع��ام  �جل��و�ئ��ز 
ب���اأك���ر �جل���و�ئ���ز �مل��رم��وق��ة ع��امل��ي��اً يف 

جمال �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية مثل 
“جائزة �شيف �ل�شرف وجائزة �ل�شرف 
توؤكد هيئة   2018 ع��ام  �لعاملية” يف 
كاإحدى  مكانتها  و�ملو��شالت  �لطرق 
�ملنظمات �لر�ئدة عاملياً يف تبني �أعلى 
قطاع  يف  و�ل�شالمة  �ل�شحة  معايري 

�لنقل �لعام.
روبن�شون  م��اي��ك  ت��ق��دم  ن��اح��ي��ت��ه  م��ن 
�ل�شالمة  مل��ج��ل�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�لطرق  لهيئة  بالتهنئة  �ل��ربي��ط��اين 
بجائزة  �ل��ف��وز  مبنا�شبة  و�مل��و����ش��الت 
�جلد�رة  و�شام  مع  �لدولية  �ل�شالمة 
لعام 2019 مثمناً �لتز�مها وجهودها 
�حلثيثة جلعل موظفيها وبيئة �لعمل 
لديها خالية من �لإ�شابات و�ملخاطر 

�ل�شحية.

•• الذيد –الفجر:

بن  ع����ب����د�هلل  حم���م���د  �ل���دك���ت���ور  ز�ر 
هويدن رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملدينة 
�أع�شاء  م����ن  ع�����دد  ي���ر�ف���ق���ه  �ل����ذي����د 
م��رك��ز �شرطة  �مل��وق��ف��ني يف  �مل��ج��ل�����س 
�لذيد �ل�شامل بجانب زيارتهم ملر�شى 
�لتو��شل  �إط���ار  يف  �ل��ذي��د  م�شت�شفى 
�ملجتمعي و�لوقوف على �حتياجاتهم 

وتلم�س �أو�شاعهم .
وح���ر����س �ب����ن ه���وي���دن ي��ر�ف��ق��ه كال 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  �ل��ق��اب�����س  ر����ش��د  م��ن 
و�شامل  �لكتبي  مهري  ر��شد  و�لع�شا 
ب��ن غرير  وع��ب��ي��د  �لكتبي  غ��ري��ر  ب��ن 
نزلء  م��ن  باملر�شى  باللقاء  �لكتبي  
على  و�لط��م��ئ��ن��ان  �ل��ذي��د  م�شت�شفى 
�أو����ش���اع���ه���م �ل�����ش��ح��ي��ة و�خل����دم����ات 

�لعالجية �ملقدمة لهم .
وقامو� بتقدمي �لتهاين لهم مبنا�شبة 

ح���ل���ول ع��ي��د �لأ����ش���ح���ى �مل���ب���ارك كما 
وقدمو� لهم عدد� من �لهد�يا ومتنو� 

لهم �ل�شفاء �لعاجل .
�إن�شانية  ب���������ادرة  يف  وز�رو�  ك���م���ا 

�لت�شامح  ع��ام  مع  تتالقى  �جتماعية 
�لذيد  ����ش���رط���ة  مب���رك���ز  �مل���وق���وف���ني 
�أو�شاعهم  ع��ل��ى  و�ط��م��اأن��و�  �ل�����ش��ام��ل 
�حتياجاتهم  خمتلف  معهم  وبحثو� 

عيد  مبنا�شبة  �أ���ش��ره��م  و�ح��ت��ي��اج��ات 
�لأ�شحى �ملبارك .

وق����دم �ل��دك��ت��ور حم��م��د ع���ب���د�هلل بن 
�شرطة  م��رك��ز  لد�رة  �ل�شكر  ه��وي��دن 

م�شت�شفى  و�إد�رة  �ل�����ش��ام��ل  �ل���ذي���د 
�ملجل�س  م���ع  �ل���ت���ع���اون  ع��ل��ى  �ل���ذي���د 
�لبلدي ملدينة �لذيد وتن�شيق �جلهود 
�مل�����ش��رتك��ة خل��دم��ة �له�����ايل و�أف�����ر�د 

�ملجتمع .
ومن  ح��ر���س  �ملجل�س  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
خالل زيار�ته �ملجتمعية على �لتو��شل 
مع �شرحيتني هامتني يف �ملجتمع هما 

�ملر�شى و�ملوقوفني وتلم�س �أو�شاعهم 
و�لقيام  ����ش���وؤون���ه���م  ع����ن  و�ل���������ش����وؤ�ل 
�أيام  خ��الل  ل�شيما  معهم  بالتو��شل 
�لعيد ويف عام �لت�شامح م�شري� �إىل �أن 

جزء�  يكون  �أن  على  حري�س  �ملجل�س 
�أ�شا�شيا يف �ملجتمع وقريبا من �أفر�ده 
د�ئ��م��ا لكافة  وب��اع��ث��ا على �لط��م��ئ��ان 

�ملو�طنني.

رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملدينة �لذيد و�أع�ساء �ملجل�س يبادرون بزيارة مر�سى م�ست�سفى �لذيد و�ملوقوفني يف مركز �ل�سرطة ويطمئنون على �أو�ساعهم

ناجية: دور جمعية »اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان«

 يف تبديد �خلوف و�إعادة �الأمل للم�سابات عامل �أ�سا�س يف �ل�سفاء

» �لوقاية و �ل�سالمة« : تفتي�س 2553 مبنى �سكنيا 
بال�سارقة خالل �لن�سف �الأول

•• ال�شارقة-وام:

�أعلنت هيئة �لوقاية و�ل�شالمة يف �ل�شارقة عن تفتي�س 2553 مبنى �شكنيا خالل �لن�شف �لأول من عام 2019 �نطالقاً 
من روؤيتها للو�شول �إىل جمتمع �آمن خال من �لأخطار . توعت �ملباين على 17 منطقة �شكنية بزيادة تبلغ 2033 مبنى 
تفتي�س  �لهيئة  وت�شتهدف  �شكنيا و جتاريا.  2141 مبنى  تفتي�س  �شهد  �لذي  �ملا�شي  �لعام  نف�شها من  بالفرتة  مقارنة 
5000 مبنى خالل عام 2019م �شمن �أهد�فها �ل�شرت�تيجية �لتي تعنى بتفتي�س �ملباين �ل�شكنية و�لتجارية للعامني 
�إمكانيات �إمارة �ل�شارقة �لب�شرية و�لفنية وتطبيق �أرقى معايري �ل�شالمة و�لوقاية �ملعتمدة  لتعزيز  و2019   2018
عاملياً ل�شمان حماية �ملجتمع و�شالمة �لأرو�ح و�ملمتلكات يف �ملجالت و�ملن�شاآت باإمارة �ل�شارقة كافة. و لفت �ملهند�س طارق 
هنية رئي�س ق�شم �لتفتي�س، بهيئة �لوقاية و�ل�شالمة �إىل �أن حمالت �لتفتي�س �لوقائي �لتي تلتزم �لهيئة بتنفيذها �شنوياً 
تاأتي �شمن �خلطة �ل�شنوية لإد�رة �ملعايري و�ملطابقة و حتر�س من خاللها على متابعة جميع �ملمار�شات �ل�شلبية �لتي من 

�شاأنها �أن توؤثر على �شالمة �لأرو�ح و�ملن�شاآت يف �إمارة �ل�شارقة و�لق�شاء عليها.

ويل عهد �لفجرية يعزي بوفاة و�لدة 
حممد �سلطان �لكعبي 

•• الفجرية- وام:

قدم �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية و�جب 
�ل�شويهي  هالل  �شلطان  حممد  و�ل��دة  خليفة  مرمي  لها  �ملغفور  بوفاة  �لعز�ء 

�لكعبي.
و �أعرب �شموه - خالل زيارته جمل�س �لعز�ء يف منطقة م�شب باإمارة �لفجرية 
�لعلي  د�عيا �هلل  �لفقيدة  تعازيه و�شادق مو��شاته لأ�شرة وذوي  - عن خال�س 
�لقدير �أن يتغمدها بو��شع رحمته و �أن ي�شكنها ف�شيح جناته و �أن يلهم �أهلها و 
ذويها �ل�شرب و�ل�شلو�ن. ح�شر تقدمي و�جب �لعز�ء �شعادة �شامل �لزحمي مدير 

مكتب ويل عهد �لفجرية.

ت�سميم تراثي يالئم فن العمارة يف االإمارات

تد�سني مركز �سرطة ذكي SPS يف 
�ل�سيف بدبي

»طرق دبي« حت�سل على جائزة �ل�سالمة �لدولية 
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اإعــــــــــالن
للتجارة  �ل�ش�����ادة/�شركة عتبى  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1026263 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد حممد �مني زينل �خلوري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ن�شيب خ�شيب خمي�س �لهنائي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12710 بتاريخ 2019/8/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �لدلة �ملا�شية 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2178385 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �شالح �حمد ربيع �حلارثي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �ميان �شامل �حمد �لرقابي �مل�شعبي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12710 بتاريخ 2019/8/20 

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  �ل�ش�����ادة/�مبلو�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1049145 

تعديل ن�شبة �ل�شركاء
�شويندر بال �شينغ من 49% �ىل %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيمر �تابال �شينغ جيل �شاويندريبال �شينغ جيل %24

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12710 بتاريخ 2019/8/20 

اإعــــــــــالن
�لر�شا�شي  �ل�ش�����ادة/�خلط  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2211895 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد علي حمد حممد �جلنيبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شيف ح�شني �لعريفي �مل�شعبي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12710 بتاريخ 2019/8/20 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN  بال�شم �لتجاري:جر�ند �شلفي  رقم: 2118246 
�لرخ�شة  بالغاء طلب تعديل  �ل�شيار�ت ذ.م.م  ملكانيك 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه 

�ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12710 بتاريخ 2019/8/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دبدوب 

و�رنوب بالون - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1190342-1  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12710 بتاريخ 2019/8/20 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لن�شباط لال�شت�شار�ت و�لدر��شات �لت�شويقية
رخ�شة رقم:CN 1019070  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12710 بتاريخ 2019/8/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ذ� �ك�شبريت تيم لال�شت�شار�ت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2742824 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل جا�شم نا�شر حممد �لنوي�س %27

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد ع�شام عالء فوزي حممد �لو�شيف %20
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد علي عبد�هلل علي �ل�شالعى من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد علي عبد�هلل علي �ل�شالعى من 100% �ىل %53
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة  null*null �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ذ� �ك�شبريت تيم لال�شت�شار�ت 
THE EXPERT TEAM CONSULTANCY

�ىل/ذ� �ك�شبريت تيم لال�شت�شار�ت ذ.م.م
 THE EXPERT TEAM CONSULTANCY LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12710 بتاريخ 2019/8/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تن فورتي لل�شيانة �لعامة ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1213378 
تعديل ��شم جتاري من/تن فورتي لل�شيانة �لعامة ذ.م.م 

TEN FORTY GENERAL MAINTENANCE LLC

�ىل/تن فورتي ل�شت�شار�ت تقنية �ملعلومات ذ.م.م
TEN FORTY IT CONSULTING LLC

حممد  ر��شد  �ل�شيد   171750  11 �شرق  �بوظبي  جزيرة  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
عبد�هلل ر��شد و�خرين �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �شرق 6 301856 301856 �ل�شيدة 

�منه بطي �حمد و�خرين
تعديل ن�شاط/��شافة ��شت�شار�ت تقنية �ملعلومات )6202003(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4329901( 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12710 بتاريخ 2019/8/20 

كافيه ومطعم ميزون دي جولييت- ذ م م
مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية،�مل�شدق 
2019/08/18 يعلن  يعلن مكتب  بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  لدى 

دلتا لتدقيق �حل�شابات عن حل وت�شفية �شركة:
كافيه ومطعم ميزون دي ج�لييت - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
CN-1261589 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم 

فاك�س    037378999 رقم  هاتف   �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
�شناعية   – �لعني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989

رقم  و�خرون مكتب  �ل�شحي  علي  بناء عبد �هلل حممد  هيلي 
�أق�شاها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   )3(

45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن

�إع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710  دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

الإعالناتكم يف 

يرجى االت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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اأخبـار الإمـارات

 •• الفجرية -وام:

ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  �أط���ل���ق���ت 
�مل����رور  �إد�رة  يف  م��ت��م��ث��ل��ة  �ل���ف���ج���رية 
�لر�بعة  �لف�شلية  �حلملة  و�لدوريات 
بيد  “يد�ً  �شعار  حت��ت   2019 ل��ع��ام 
وت�شتمر  حد”  ل���ل���ح���و�دث  ل��ن�����ش��ع 

فعالياتها ملدة �شهر.
وتاأتي هذه �حلملة يف �إطار �حلمالت 
�ملحلية للخطة �لت�شغيلية لإد�رة �ملرور 
و�لدوريات بالقيادة و�ملبادرة �خلا�شة 
�ملرورية من  �لثقافة  برت�شيخ مبادئ 
خالل بر�مج �لتوعية �ملرورية و�لتي 
وز�رة  ل�شرت�تيجية  جت�شيد�ً  ت��اأت��ي 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 
�أكر  �ل��ط��رق  ب��ه��دف جعل  �ل��ف��ج��رية 
�لوعي  ثقافة  ن�شر  �إىل  وتهدف  �أمناً 
مفاهيم  غ���ر����س  يف  ودوره  �مل������روري 
�لقيادة �لآمنة و�لبتعاد عن �ملمار�شات 

�خلطرة.
دور  ت���ع���زي���ز  �إىل  �حل���م���ل���ة  وت�������ش���ع���ى 
ل����دى كافة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�������ش���وؤول���ي���ة 

�لقطاعات و�ملوؤ�ش�شات و�أفر�د �ملجتمع 
من  للحد  �أوًل  �ل�شالمة  �شعار  لرفع 
�حلو�دث و�لإ�شابات و�لوفيات وتدعو 
�إىل �للتز�م بالأنظمة �ملرورية حفاظاً 

على �شالمة �لأرو�ح و�ملمتلكات.
و�أك����د ���ش��ع��ادة �ل��ع��م��ي��د �ل��دك��ت��ور علي 
ر�����ش���د ب���ن ع���و�����س �ل��ي��م��اح��ي مدير 
�للتز�م  �أن  و�ل���دوري���ات  �مل���رور  �إد�رة 
دليل على وعي قائد �ملركبة يف تبني 
عملية �ل�شالمة على �لطريق وتاأكيد 

على حر�شه يف �حلفاظ على �شالمته 
م�شتخدمي  م��ن  حوله  م��ن  و�شالمة 

�لطريق.
�خلطرة  �ملمار�شات  جتنب  �إىل  ودع��ا 
ع��ل��ى �ل���ط���ري���ق ك��ال�����ش��رع��ة �ل���ز�ئ���دة 
�ل�����ش��وئ��ي��ة �حلمر�ء  �لإ����ش���ارة  وق��ط��ع 
و��شتخد�م  �مل���ف���اج���ئ  و�لن�����ح�����ر�ف 
و�لتي  �ل��ق��ي��ادة  �أث��ن��اء  �لنقال  �لهاتف 
�إىل  �ل�شلوكيات  ه��ذه  ت��وؤدي  ما  غالباً 
وقوع �حلو�دث و�لوفيات و�لإ�شابات.

عبد�ل�شالم  م��وزة  �أول  �مل���الزم  و�أف���اد 
�لتوعية  ف������رع  م����دي����ر  �ل����درم����ك����ي 
و�لإع�������الم �مل������روري ب���الإن���اب���ة �ل����دور 
�ليجابي �لذي تلعبه بر�مج �لتوعية 
تعزيز  خالل  من  �ملرورية  بال�شالمة 
و�لثقافة  �ل��وع��ي  لن�شر  �حلملة  دور 
�ملرورية وتقدمي �لن�شائح و�لإر�شاد�ت 
�لوقائية عرب نقاط �لتوعية �ملختلفة، 
�إىل �لتوعية عرب �لر�شائل  بالإ�شافة 
�لن�شية وو�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
وتوزيع  �لتوعوية  �ملحا�شر�ت  و�إلقاء 

�لربو�شور�ت و�لكتيبات.

•• دبي-الفجر

ت���ر�أ����س �ل��ع��م��ي��د خ��ال��د ���ش��ه��ي��ل، مدير 
يف  �مل��ج��ت��م��ع  لإ���ش��ع��اد  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
���ش��رط��ة دب�����ي، ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 
و�إ�شعاد  �ل�شمعة  لإد�رة  دب��ي  �شرطة 
لالطالع  �ملجل�س  �جتماع  �ملتعاملني، 
ع����ل����ى م�������ش���ت���وى ج���������ودة �خل�����دم�����ات 
�ملقدمة جلمهور �ملتعاملني، و�خلروج 
مبنظومة  ل����الرت����ق����اء  مب���ق���رتح���ات 
موؤ�شر�ت  رف���ع  و�مل�����ش��اه��م��ة يف  �ل��ع��م��ل 
�ملتميزة  �ل�شمعة  يعك�س  مبا  �ل�شعادة 
�أمنية خدمية  كموؤ�ش�شة  دبي  ل�شرطة 
�لعميد  بح�شور  وذل���ك  وجمتمعية، 
�ل����دك����ت����ور حم���م���د بطي  �لأ������ش�����ت�����اذ 
�ل�شام�شي نائب مدير �أكادميية �شرطة 
دب���ي، و�ل��ع��م��ي��د �ل��دك��ت��ور ع���ارف عبد 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �ل��رح��ي��م 
غامن  علي  و�لعميد  �لإن�شان،  حلقوق 
مدير مركز �شرطة �ملرقبات، و�لعميد 
�شرطة  مركز  مدير  �لعديدي  يو�شف 
بن  حمد  �شعيد  و�لعميد  �لق�شي�س، 
�شليمان �آل مالك مدير مركز �شرطة 
و�أع�شاء �ملجل�س من كافة  �لر��شدية، 

�لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة.
هذ�  �إن  �شهيل،  خ��ال��د  �لعميد  وق���ال 

حتقيق  �إط��������ار  يف  ي����اأت����ي  �لج����ت����م����اع 
�أن يكون  �ل��ر���ش��ي��دة يف  �ل��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
�لعامل،  �لأ���ش��ع��د يف  �لإم������ار�ت  ���ش��ع��ب 
و�ل�شعادة  �لرفاهية  لتحقيق  و�ل�شعي 
وحتقيق  و�مل���ق���ي���م���ني،  ل���ل���م���و�ط���ن���ني 
م���ت���ط���ل���ب���ات وت����وق����ع����ات �مل���ج���ت���م���ع يف 
مب�شتوى  خ����دم����ات  ع���ل���ى  �حل�������ش���ول 
�لكفاءة  درج����ات  وب��اأع��ل��ى  جن���وم  �شبع 
و�لفعالية، ودعم �لتوجهات �حلكومية 
مب���ا ي��ح��ق��ق ل��ل��دول��ة و�لإم�������ارة ميزة 
تناف�شية ومكانة ر�ئدة. وثمن �لعميد 
كافة�س  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  �ل���دور  �شهيل 

يف  �ل�شرطة  ومر�كز  �لعامة  �لإد�ر�ت 
يف  �لأد�ء  ومتابعة  �خل��دم��ات  تطوير 
م��ر�ك��ز ت��ق��دمي �خل��دم��ة ح��ر���ش��اً على 
مبادر�تهم  ع��رب  �مل��ت��ع��ام��ل��ني،  �إ���ش��ع��اد 
�لفعلية  وم�شاركتهم  ومالحظاتهم 
م���ر�ك���ز �خل���دم���ة، ور�شد  ت��ط��وي��ر  يف 
�نطباعات �ملتعاملني ومدى �شعادتهم 
ور�شاهم عن �خلدمات �ملقدمة ب�شكل 
�مل��ت��ع��ام��ل ي�شتطيع  ب���ات  ي��وم��ي، ف��ق��د 
عن  �شفافية  بكل  �نطباعاته  �إع��ط��اء 
�حل�شور  ون��اق�����س  ���ش��ع��ادت��ه.  م�شتوى 
متابعة  م��ن��ه��ا  �مل���و�����ش���ي���ع،  م���ن  ع����دد 

�لقر�ر�ت �ل�شابقة للمجل�س وم�شتوى 
�خلا�شة  �لذكية  و�لأن��ظ��م��ة  �لإجن���از، 
بتقدمي �خلدمات �لذكية للمتعاملني، 
وتقرير  �للحظي،  �ل�����ش��ع��ادة  وم��وؤ���ش��ر 
�ملجل�س  من  �ل�شادر  �ل�شري  �ملتعامل 
�ل�شبع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، وج��اه��زي��ة م��ع��ي��ار 
�ل���ن���ج���وم، و�مل���الح���ظ���ات �ل�������و�ردة من 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني ع���رب ق���ن���و�ت �لت�������س ئ 
و��شتعر�س  دب��ي.  �شرطة  يف  �ملختلفة 
�ل��ر�ئ��د م��اج��د �ل�����ربد�ن، م��دي��ر �إد�رة 
�لعامة  ب������الإد�رة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني،  �إ���ش��ع��اد 
للتميز و�لريادة، ن�شبة جاهزية معيار 

7 جنوم، ونتائج موؤ�شر�ت �لأد�ء لكافة 
�ل�شرطة،  م��ر�ك��ز  م��ر�ك��ز �خل��دم��ة يف 
يف  ت�شاهم  �لتي  و�ملمكنات  و�ل��ق��در�ت 
�لتقنية  و�ل��رب�م��ج  �ل��ري��ادي��ة،  حتقيق 
�ملرجعية  و�ملقارنات  �لذكي،  و�لتحول 
على  �خل�����دم�����ة  ت�����ق�����دمي  جم�������ال  يف 
ونوعية  و�ل��رب�م��ج  �لأنظمة  م�شتوى 
�خل���دم���ات وع���دده���ا، وم����ب����ادر�ت عام 
�لأد�ء،  تطوير  يف  ودوره���ا  2018م 
وم�����ش��ت��وى م���ر�ك���ز �خل���دم���ة ودرج����ة 
و�خلطط  2019م،  ل��ل��ع��ام  �لإجن�����از 

�مل�شتقبلية للمجل�س.  

•• ال�شارقة-الفجر:

�أطلق مكتب �ل�شارقة �شديقة للطفل، �جلهة �مل�شوؤولة عن متابعة وتنفيذ �خلطة 
�ل�شارقة  وهيئة  و�ليافعني،  لالأطفال  �شديقة  �ل�شارقة  مل�شروع  �ل�شرت�تيجية 
للتعليم �خلا�س، وجمل�س �ل�شارقة للتعليم، م�شروع “مد�ر�س �شديقة للطفل”، 

بالتعاون مع منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة )يوني�شف(.
�للتز�م  �ملد�ر�س على  “مد�ر�س �شديقة للطفل” �إىل ت�شجيع  ويهدف م�شروع 
�لتي  �لتعليمية  �لبيئة  عنا�شر  جميع  مع  و�لتعامل  �ل�شاملة،  �جل��ودة  مبعايري 
�شمن  �لتعليم،  من  رئي�س  وم�شتفيد  كمتعلم  وحقوقه  �لطفل  رف��اه  على  توؤثر 
�أربع مكونات رئي�شية هي: �لتوعية بحقوق �لطفل، وم�شاركة �لطالب يف �حلياة 
�ملدر�شية ودعم مبادر�ت �خلدمة �ملجتمعية، حماية �لطالب و�شمان �شالمتهم 
�لقدر�ت  مبختلف  جميعهم  �لطالب  ودم��ج  و�لإ���ش��اءة،  �لعنف  �أ�شكال  كافة  من 
و�لحتياجات �خلا�شة يف �مل�شار �لتعليمي �لعام. وي�شتهدف �مل�شروع يف مرحلته 
�إمارة  يف  �خلا�شة  و�مل��د�ر���س  و�خلا�شة،  �حلكومية  �حل�شانات  من  ك��اّلً  �لأوىل 

�ل�شارقة.
للم�شروع  �ملنظمة  �جلهات  بني  �لتز�م  �تفاقية  توقيع  مر��شم  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ومكتب يوني�شف لدول �خلليج �لعربي موؤخر�ً ، بح�شور كل من �شعادة �لطيب 
�لعربية،  �خلليج  لدول  )يوني�شف(  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  ممثل  �آدم، 
و�لدكتورة ح�شة خلفان �لغز�ل، �ملدير �لتنفيذي ملكتب �ل�شارقة �شديقة للطفل، 
وعلي �حلو�شني، مدير هيئة �ل�شارقة للتعليم �خلا�س، وحممد �ملال، �أمني عام 

جمل�س �ل�شارقة للتعليم.
وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �إمارة �ل�شارقة، قد �شهد توقيع �ل�شيخة بدور بنت �شلطان �لقا�شمي 
�لإقليمي  �مل��دي��ر  ك���اب���الري،  وخ���ريت  للطفل،  �شديقة  �ل�����ش��ارق��ة  مكتب  رئي�س 

�أفريقيا، مذكرة تفاهم يف نوفمرب  �لأو�شط و�شمال  �ل�شرق  لليوني�شيف ملنطقة 
تطوير منظومة عمل متكاملة  بهدف  �لعاملي،  �لطفل  يوم  مع  تز�مناً   2018
�إع��د�د خطط  يتم  �أن  على  و�ملجتمع،  و�لأ�شرة  �ملدر�شة  �لأطفال يف  تعزز حقوق 

ت�شغيلية �شنوية لتحقيق هذه �ملنظومة �ملتكاملة.
و�أعلنت �جلهات �ملنظمة للمبادرة �أنها يف �شدد �إعد�د �ملعايري �ملعتمدة للم�شروع 
�لدولية، و�شيتم �لإعالن  �ملمار�شات  �أف�شل  �إطار  �ل�شركاء يف  بالتعاون مع كافة 
بد�ية  �مل�شروع  �شمن  للمد�ر�س  �لفني  �لدعم  وبر�مج  �لتنفيذية  �خلطط  عن 

�لعام �لدر��شي �ملقبل.

ومبادئ  معايري  تط�ير  على  �ستعمل  ال�سارقة  اآدم:  الطيب  �سعادة 
ت�جيهية للمدار�س ال�سديقة للطفل 

“يف  �لعربية:  لدول �خلليج  �ليوني�شف  �آدم، ممثل منظمة  �لطيب  �شعادة  وقال 
�ملا�شي  �لعام  و�ليافعني  لالأطفال  �شديقة  مدينة  �ل�شارقة  �إم��ارة  �عتماد  �إط��ار 
خطة  �ليوني�شف  منظمة  وقعت  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف  �جن��ازه  مت  ملا  و��شتكماًل 
تطوير  وه��و  رئي�شاً  حم���ور�ً  �لعمل  خطة  وحت��ت��وي   .2020-2019 �لعمل 
معايري ومبادئ توجيهية للمد�ر�س �ل�شديقة للطفل. �أعد ذلك �إجناز�ً متقدماً 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �ل�شارقة يتما�شى مع توجيهات وم�شرية �شاحب  لإمارة 
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 

�ملتحدة، حاكم �إمارة �ل�شارقة يف رعاية ودعم وحماية حقوق �لطفل.«

ح�سة خلفان الغزال: التعليم اأ�سا�س النه�سة وال�سارقة اأمينة على 
حا�سر وم�ستقبل االأجيال 

روؤى  م��ن  �ل�شارقة  �إم���ارة  “ننطلق يف  �ل��غ��ز�ل:  �ل��دك��ت��ورة ح�شة خلفان  وق��ال��ت 
ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات 

�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، �لذي دعانا جميعاً لتوحيد خمتلف �جلهود من 
�أجل �ل�شتثمار يف �لطفل، وتوفري حقوقه جميعها، و�حلفاظ على �شالمته«. 

و�أ�شافت: “ياأتي هذ� �مل�شروع ترجمة لتلك �لروؤى، وي�شتكمل ما �أّرخته �ل�شارقة 
من �إجناز�ت عاملية خالل �لأعو�م �ل�شابقة، عقب نيلها لقب �أول مدينة �شديقة 
يف  �لعاملية  �ل�شحة  ومنظمة  )يوني�شف(  قبل  من  �لعامل  م�شتوى  على  للطفل 
دي�شمرب 2015، ولقب مدينة �شديقة لالأطفال و�ليافعني من )يوني�شف( �لعام 
�ملا�شي، فاملدر�شة �ليوم تت�شاوى مع �لأ�شرة يف حجم تاأثريها على �لطفل، حيث 
و�لفنّية  �لريا�شية  و�لأن�شطة  �لعلمي،  �لتح�شيل  يف  يومه  معظم  فيها  يق�شي 

و�ملو�شيقية، ويبد�أ بتكوين �ل�شد�قات و�لتعرف على حميطه �لجتماعي«.
و�أ�شارت �لغز�ل �إىل �أن �أحد �أهم حماور �مل�شروع تهدف �إىل در��شة وتطوير دمج 
��شت�شاف مكتب  �لإم��ارة، حيث  �لحتياجات �خلا�شة يف مد�ر�س  ذوي  �لأطفال 
للتعليم �خلا�س، موؤخر�ً  �ل�شارقة  بالتعاون مع هيئة  �ل�شارقة �شديقة للطفل، 
�خلبرية �ل�شويدية دي�شريي يوكينني، �ملتخ�ش�شة يف دمج �لأطفال ذوي �لإعاقة 
على  �طلعت  �لتي  �شتوكهومل،  مبدينة  �لتعليم  �إد�رة  يف  �خلا�شة  و�لحتياجات 
�لتو�شيات  من  ع��دد�ً  وق��ّدم��ت  ب��الإم��ارة،  �مل��د�ر���س �خلا�شة  ل��دى  �لدمج  بر�مج 

لتطويرها، متهيد�ً لنطالق م�شروع “مد�ر�س �شديقة للطفل«.
علي �حلو�شني: ن�شعى لتوفري �لبيئة �ملثلى للطفل يف �ملد�ر�س

�أن  �إىل  �خلا�س  للتعليم  �ل�شارقة  هيئة  مدير  �حلو�شني،  علي  �أ�شار  جانبه  من 
�لتعليم هو �لأ�شا�س يف بناء �لأمم، م�شري�ً �إىل �أن �لأطفال ين�شجمون يف موؤ�ش�شات 
�لتعليم بناء على ما توفره لهم من و�شائل وخيار�ت متطورة ذ�ت جودة ونوعية 
وبدنياً  نف�شياً  و�شحّية  �آمنة  بيئة  يف  �لعلمي  حت�شيلهم  تعزيز  يف  ت�شهم  عالية 

و�جتماعياً. 
�خلا�شة  و�مل��د�ر���س  �حل�شانات  من  ع��دد�ً  �مل�شروع  “ي�شتهدف  �حلو�شني:  وتابع 
�شاحب  توجيهات  وف��ق  من�شي  ولأن��ن��ا  �لهيئة،  عليها  ت�شرف  �لتي  �ل�شارقة  يف 

�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
مما  �ل�شتفادة  م��ن  �لطفل  لتمكني  �ملثلى  �لبيئة  توفري  �إىل  ن�شعى  �ل�شارقة، 
تقّدمه �ملد�ر�س و�حل�شانات �خلا�شة من خرب�ت ومعارف، ونوؤكد من خالل هذ� 
�مل�شروع على �لدور �لأ�شا�س و�ملحوري �لذي تلعبه �ملدر�شة يف �مل�شرية �لتنموية 

لالإمارة و�لدولة«. 

حممد املال: نعتزم تنفيذ مبادرة مدار�س �سديقة للطفل يف جميع 
احل�سانات احلك�مية

من جانبه عرب حممد �ملال، �أمني عام جمل�س �ل�شارقة للتعليم عن فخر �ملجل�س 
�ل�شارقة للتعليم  �ل�شارقة �شديقة للطفل، وهيئة  بال�شر�كة �لقائمة مع مكتب 
و�ملتعلقة مب�شروع مد�ر�س  �لعربي،  �ليوني�شيف لدول �خلليج  �خلا�س، ومكتب 
وخطة  ��شرت�تيجية  مع  تتقاطع  �مل�شروع  �أه���د�ف  �أن  م��وؤك��د�ً  للطفل،  �شديقة 
�ملجل�س �خلا�شة بقطاع �لطفولة �ملبكرة و�ملمثل باحل�شانات �حلكومية، و�شدد 
على �عتز�م �ملجل�س تنفيذ مبادرة مد�ر�س �شديقة للطفل يف جميع �حل�شانات 

�حلكومية �لتابعة له. 
�ل�شارقة �شديقة  يكون مبثابة حلقة و�شل بني مكتب  �أن  �ملجل�س  �شي�شعى  كما 
يف  �لهامة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  مقا�شد  �إجن��اح  بغية  و�لتعليم  �لرتبية  ووز�رة  للطفل 
�ل�شرت�تيجية  عليها  رك���زت  �ل��ت��ي  �مل��ح��اور  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �حلكومية.  �مل��د�ر���س 
�لطفولة،  وتنمية  �ملبكر  للتعليم  منها  كبري�ً  جانباً  �أف��ردت  للمجل�س  �خلم�شية 
نظر�ً لأهمية هذه �ملرحلة يف تطوير �شخ�شية وتفكري �لأطفال، موؤكد�ً �شرورة 
لهم  ت�شمن  ل��الأط��ف��ال  �شاملة  تعليمية  تربوية  بيئة  لتاأمني  �جل��ه��ود  ت�شافر 
�لتن�شئة �ل�شوية وبناء �ل�شخ�شية �ملتو�زنة، ومبا ين�شجم مع فل�شفتنا �لرتبوية 
تلبي  �لتي  و�ملعايري  �لأ�شا�س  و�ملوؤ�شر�ت  و�لوطنية،  �لدينية  و�لثو�بت  و�أهد�فها 

�حلاجات و�لطموحات �لوطنية �لتي تتو�ءم مع �أف�شل �ملمار�شات �لدولية.

•• اأبوظبي-وام:

للمعلمني،  �ل�شاد�س  �مللتقى  فعاليات  �لوطني  �لأر�شيف  ينظم 
�إثر�ء  بهدف  �جل��اري  �أغ�شط�س   28  22- من  �لفرتة  خ��الل 
من  �مل�شتمدة  باملعلومات  و�لأج���ان���ب  �ل��ع��رب  �ملعلمني  م��ع��ارف 
ت���اري���خ �لإم�������ار�ت وت���ر�ث���ه���ا، وت��ع��زي��ز خ��رب�ت��ه��م ب��ق��ي��م �ملجتمع 
عاد�تهم  عرب  �أمورهم  و�أولياء  �لطلبة  �إىل  �لو�شول  وباأ�شاليب 

وتقاليدهم �لتي تت�شم بالت�شامح و�لتعاي�س.
د�ئرة   “ �ل�شرت�تيجيني  و�شركاوؤه  �لوطني  �لأر�شيف  ويتطلع 
�لتعليم يف �أبوظبي، ووز�رة �لرتبية و�لتعليم، ومد�ر�س �لإمار�ت 

�لوطنية “ عرب هذ� �مللتقى - �لذي �شار تظاهرة تثقيفية �شنوية 
للمعلمني تتز�من مع بد�ية �لعام �لدر��شي - �إىل تلبية �حتياجات 
وتوقعات �مليد�ن �لتعليمي لالرتقاء باخلدمات �ملقدمة مبا يحقق 
ر�شا جمهور �مل�شتفيدين. ويو��شل �لأر�شيف �لوطني �جتماعاته 
متطلبات  لتحديد  �لإ�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  مع  �لتح�شريية 
برناجمه،  و�أج��ن��دة  للزيار�ت  �لنهائي  �جل��دول  و�إع���د�د  �مللتقى، 
وحتديد �ملو�شوعات �لتي ميكن ت�شليط �ل�شوء عليها مبا ي�شجع 
�جلهاز �لتعليمي على رفع درجة وعي �ملعلمني �لعرب و�لأجانب 
حديثي �لتعيني بتاريخ وثقافة جمتمع �لإمار�ت �لعريق وتر�ثه 
و�لنتماء.  �ل��ولء  وتعزيز  �لوطنية  �لهوية  وتر�شيخ  وع��اد�ت��ه، 

�لأر�شيف  مبقر  للملتقى  �لتح�شريية  �لج��ت��م��اع��ات  وت��ت��و�ىل 
�لوطني ويف �مليد�ن �لتعليمي، ُمركزة على �أهّم �ملو�شوعات �لتي 
�لإمار�ت،  يف  و�لت�شامح  �لتعاي�س  قيم  مثل:  حولها  �شيتمحور 
وعاد�ت  للدولة،  �لتاريخي  و�مل��وروث  �لإمار�تية،  �مل��ر�أة  ومتكني 
�لوطني  �لأر�شيف  ويركز  وغريها.  و�شماته  �لإمار�تي  �ملجتمع 
للمناهج  م�شاندة  مب��و�د  وتزويدهم  �ملعلمني  دع��م  �أهمية  على 
�جلديد  �مل�شروع  من  �ل�شتفادة  و�أهمية  �لدر��شية،  و�حل�ش�س 
لالأر�شيف  �لإلكرتونية  بالبو�بة  و�ملتمثل  �لوطني  لالأر�شيف 
�لرقمي للخليج �لعربي، ومن �لوثائق �لتاريخية �ملحفوظة يف 

�لأر�شيف �لوطني ومن �إ�شد�ر�ته، ومن مر�فقه.

�نطالق »�مللتقى �ل�ساد�س للمعلمني« 22 �أغ�سط�س

بهدف االرتقاء مبنظ�مة التعليم وحت�سني ج�دتها 

�ل�سارقة تطلق م�سروع »مد�ر�س �سديقة للطفل« بالتعاون مع »يوني�سف«

•• اأبوظبي-وام:

تركيب  �نتهاء  �أبوظبي عن  �ملتكامل يف  �لنقل  �أعلن مركز 
مركبات  جميع  يف  �لئتمانية  بالبطاقات  �ل��دف��ع  �أج��ه��زة 
�أبوظبي �لدويل وذلك بالتعاون مع  �لتابعة ملطار  �لأج��رة 
بجودة  �لرتقاء  �إىل  تهدف  خطوة  يف  �لأول  �أبوظبي  بنك 

�خلدمات �ملقدمة لأفر�د �ملجتمع.
وت��اأت��ي ه��ذه �خل��دم��ة يف �إط���ار �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة بالتعاون 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  ج���ودة  لتعزيز  �مل�شغلة  �ل�����ش��رك��ات  م��ع 
تعرفة  دف��ع  لهم  تتيح  حيث  �لأج���رة،  مركبات  مل�شتخدمي 
حال  يف  خ��ا���ش��ة  وم��ري��ح��ة  و�آم��ن��ة  �شهلة  بطريقة  �مل��رك��ب��ة 
عدم توفر �ملبلغ نقد�ً ..كما تتيح هذه �خلدمة �لدفع عن 
 SAMSUNGو APPLE PAY/ طريق خا�شية

./PAY
ويدر�س �ملركز تطوير �خلدمات �ملقدمة عن طريق �لدفع 

وذلك  �ملتاحة  �لدفع  و�شائل  جميع  وجتربة  �لإل��ك��رتوين 
باإدخال خدمة �لدفع عن طريق /ALI PAY و�لدفع 

عن طريق WeChat وطرق �أخرى/.
ه���ذه �خل��دم��ة �جل���دي���دة عملية  ت��دع��م  �ل��وق��ت  ويف نف�س 
�خلدمات  لتفعيل  �ملركز  ينتهجها  �لتي  �لرقمي  �لتحول 
تطلعات  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �لقطاعات  مبختلف  �لرقمية 
�ل�شعادة  وي��ح��ق��ق  ر���ش��اه��م  وي��ع��زز  �ملتعاملني  وط��م��وح��ات 
ل��ه��م ..ك��م��ا ت��و�ك��ب �خل��دم��ة �جل���دي���دة م���ب���ادرة �حلكومة 
يف  �خلدمات  ت�شهدها  �لتي  �ملت�شارعة  و�لتطور�ت  �لذكية 
�لإقبال  معدل  ترفع  �أن  �أي�شا  �شاأنها  وم��ن  �لنقل،  قطاع 
على ��شتخد�م مركبات �لأج��رة �لعاملة يف �ملطار من قبل 

خمتلف �شر�ئح �ملجتمع �ملقيمني و�لز�ئرين و�ل�شائحني.
و�أ�شاف مركز �لنقل �ملتكامل �أن عدد معامالت �لدفع �لتي 
يف  �خلدمة  ب��دء  منذ  �لئتمان،  بطاقات  عرب  تنفيذها  مت 

منت�شف �شهر يوليو بلغ �أكر من 1100 معاملة.

بلدية �لظفرة ت�ستقبل �حلجاج 
عرب منفذ �لغويفات 

•• الظفرة-وام:

و�شو�حيها  �مل��دن  خدمات  بقطاع  ممثلة   - �لظفرة  منطقة  بلدية  ��شتقبلت 
مبدينة �ل�شلع - �حلجاج �لعائدين �إىل �لدولة من �لأر��شي �ملقد�شة عرب منفذ 
�لجتماعية  �مل�شوؤولية  من  �نطالقا  منا�شكهم  �أد�ئهم  بعد  �ل��ربي  �لغويفات 

للبلدية وحر�شها على تقدمي �أف�شل �خلدمات لل�شكان وزو�ر �ملنطقة.
�لغويفات وم�شاركة  �شرطة منفذ  بالتن�شيق مع  �لتي جاءت  �ملبادرة  ت�شمنت 
وتقدمي  بهم  و�لرتحيب  �حلجاج  ��شتقبال  بالقطاع  �لبلدي  �لتو�جد  فريق 

�خلدمات لهم و�شط �أجو�ء ت�شودها �لروحانية.
ح�شن  على  �لظفرة  منطقة  لبلدية  �شكرهم  و  �متنانهم  عن  �حلجاج  عرب  و 
من  م��زي��د�  للبلدية  متمنني  لهم  و�ل��ه��د�ي��ا  �خل��دم��ات  تقدمي  و  ��شتقبالهم 

�لتقدم و�لتطور خلدمة �شكان وزو�ر �ملنطقة.

�سرطة دبي تناق�س موؤ�سر �ل�سعادة �للحظي للمتعاملني 

�سرطة �لفجرية تطلق »يد� بيد لن�سع للحو�دث حد«

دفع تعرفة مركبات �الأجرة �لتابعة ملطار 
�أبوظبي �لدويل بالبطاقات �الئتمانية
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من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم: 150081 بتاريخ : 2010/12/01

�مل�شجلة بالرقم : 150081 بتاريخ : 2013/05/30
باإ�شم �ملالك :  كيو �ر جي �نرتبر �يز�س �ل تي دي    

وعنو�نه: 1 ر�ج ناريان مارج ،  �شيفيل لينز ، دلهي 110054 ،  �لهند
 ��شم �ملتنازل له: هافيلز �إنديا ليمتد 

وعنو�نه: كيو �آر جي تاورز ،  2د ، �شكتور-126 ، �إك�شربي�س و�ي ،  نويد� -201304 يو بيه ، �لهند.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 7
�لزجاج،  من  و�لعمل  �مليكانيكية  للمعاجلة  �آلت  �لكهربائية،  �مل�شابيح  لت�شنيع  �آلت  �لإن��ارة،  ل�شناعة  �لآلت  و�أج��ز�ء  �آلت 
�آلية، حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لربية(، مفاتيح ت�شغيل مر�وح �ملحركات و�ملكائن، جهاز  �آلت وعدد 
�لربية(،  للمركبات  كان منها  ما  نقل �حلركة )عد�  �آلية وعنا�شر  قارنات  �أو حمركات،  ل��الآلت، مكائن  �ل�شناعي  �لتحكم 
تد�ر  للمعد�ت  �لتحكم  �أجهزة  �أو  هيدرولية  مكائن  حمركات،  م�شخات،  �لكهربائية،  و�ملحركات  �لكهربائي  �لتيار  مولد�ت 
بالهو�ء �مل�شغوط و�أجهزة �لتدفئة، �لتربيد و�لتجفيف و�لتهوية وتكييف �لهو�ء، �أجهزة �إمد�د�ت �ملياه، وقطع غيار جلميع 

�ل�شلع �مل�شار �إليها �أعاله.
بيانات �لتعديل:

نويد�   ، و�ي  �إك�شربي�س   ، �شكتور-126   ، 2د   ، ت��اورز  �آر جي  كيو  عنو�نه:  ليمتد  �إنديا  هافيلز  �مللكية:  �ليه  �نتقلت  ��شم من 
-201304 يو بيه ، �لهند.

تاري�خ �نتقال �مللكية: 2019/01/31         تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2019/07/16   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

EAT 134888

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم: 150085 بتاريخ : 2010/12/01

�مل�شجلة بالرقم : 150085 بتاريخ : 2013/05/30
باإ�شم �ملالك :  كيو �ر جي �نرتبر �يز�س �ل تي دي    

وعنو�نه: 1 ر�ج ناريان مارج ،  �شيفيل لينز ، دلهي 110054 ،  �لهند
 ��شم �ملتنازل له: هافيلز �إنديا ليمتد 

وعنو�نه: كيو �آر جي تاورز ،  2د ، �شكتور-126 ، �إك�شربي�س و�ي ،  نويد� -201304 يو بيه ، �لهند.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
�ل��د�ر�ت �لكهربائية،  �ل�شينما، مفاتيح قطع غيار  �أو  �مل�شرح  �لتيار �لكهربائي يف  �أجهزة رقمية لإ�شعاف  مفاتيح كهربائية، 
مفاتيح رقمية لقطع �لد�ر�ت �لكهربائية، �لأ�شالك �لكهربائية و�لكابالت، �أجهزة قيا�س )ت�شجيل( �لأميرت و�لفلتميرت�ت، 
ت�شغيل  مفاتيح  �حل���ر�رة(،  )منظمات  ثريمو�شتات  )كهربائية(،  م�شاهر  توزيع،  لوحات  كهربائية،  مرحالت  مالم�شات، 
�ملحولت  �ملالئمة،  و�مل�شابيح  لالأ�شو�ء  كو�بح  �لفلوري�شنت،  مل�شابيح  كهربائية  ت�شغيل  مفاتيح  �لكهربائية،  للم�شابيح 
�لكهربائية لال�شتخد�م يف �لإنارة، حمولت لالإنارة، �خلاليا �ل�شوئية فوق �لبنف�شجية، �أجهزة �إلكرتونية لتفريغ �لأنابيب، 
�لأنابيب  �ختبار  �أجهزة  �لتفريغ،  قيا�س  �أدو�ت  �لتفريغ،  قيا�س  حم��دد�ت  �لر�ديو،  �إر�شال  �أجهزة  �لر�ديو،  ��شتقبال  �أجهزة 

�لإلكرتوين، �أجهزة حلام كهربائية.
بيانات �لتعديل:��شم من �نتقلت �ليه �مللكية: هافيلز �إنديا ليمتد عنو�نه: كيو �آر جي تاورز، 2د ، �شكتور-126 ، �إك�شربي�س 

و�ي، نويد� -201304 يو بيه ، �لهند.
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2019/01/31  تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2019/07/17   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

EAT 134888

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�لتالل لالزياء �لرجالية ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 287583           بتاريخ :2018/2/19    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: �لتالل لالزياء �لرجالية ذ.م.م.
وعنو�نة: �س.ب 25307، �ل�شارقة، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
مالب�س جاهزة، مالب�س د�خلية ولبا�س �لقدم، بز�ت نظامية ، �أغطية �لر�أ�س يف �لفئة  25.

�لو�ق�عة بالفئة: 25
رقيق  �أفقي  ويتخللها خط  ب�شكل مميز  كتبت   Marcello �لالتينية  �لكلمة  عبارة عن  �لعالمة:  و�شف 

و�لعالمة باللون �لأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
فورتي�س ل�شناعة �ملباين �خلر�شانية �جلاهزة �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 312964           بتاريخ :2019/6/26    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: فورتي�س ل�شناعة �ملباين �خلر�شانية �جلاهزة �س.ذ.م.م.
وعنو�نة: �س. ب: 112560 دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
مو�د بناء )غري معدنية( عنا�شر بناء خر�شانية، مو�د �إن�شاء غري معدنية،عو�ر�س �أ�شمنتية يف �لفئة  19.

�لو�ق�عة بالفئة: 19
و�شف �لعالمة: عبارة عن �حلروف �لالتينية FP كتبت ب�شكل مميز باللونني �لأزرق و�لأ�شود على �لرتتيب 
و�أ�شفلها �لكلمات �لالتينية Fortis Panels كتبت ب�شكل مميز باللونني �لأزرق و�لأ�شود على �لرتتيب 

كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�لعرقوب للتجارة )�س . ذ. م. م(

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 313528           بتاريخ :2019/7/10    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: �لعرقوب للتجارة )�س . ذ. م. م(.
وعنو�نة: �س.ب 33488، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
هو�تف حممولة، �أجهزة ملحقة باحلا�شوب، �أطقم غري يدوية للهو�تف، �شماعات �لر�أ�س، لباد�ت �لفاأرة يف 

�لفئة 9
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية ROAR كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود حيث كتب جزء من 
�حلرف A باللون �لأزرق �لفاحت كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�شركة �لكف �لأبي�س للريا�شة )�س. ذ. م. م(

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 305240           بتاريخ :2019/1/26   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: �شركة �لكف �لأبي�س للريا�شة )�س. ذ. م. م(.
وعنو�نة: �س.ب 65233، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س ، قم�شان للريا�شة، �أحذية للريا�شة يف �لفئة  25.

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية LAYER RESPECT كتبت يف �شطرين ب�شكل مميز 
حيث كتبت �لكلمة RESPECT بني خطني �أفقني، وعلى �لي�شار كتب �حلرف �لالتيني P د�خل د�ئرة 

ب�شكل مميز و�لعالمة باللون �لرمادي كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
 player، �لكلمات  ع��ن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  ع��دم  م��ع  جمملها  يف  للعالمة  �حل��م��اي��ة  �ل���ش��رت�ط��ات: 

�لعادي. �لو�شع  يف  حدة  على  كل   respect
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
مادلني لالدو�ت �ملنزلية �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 313285           بتاريخ :2019/7/4    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: مادلني لالدو�ت �ملنزلية �س.ذ.م.م.
وعنو�نة: �س.ب 1597، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أو�ين طهي كهربائية، طناجر �شغط كهربائية، مو�قد ، �أجهزة ومعد�ت طهي ، �ألو�ح ت�شخني، �أوعية طهي، 

مكنات كهربائية ل�شنع �لقهوة، م�شابيح، �أفر�ن ميكروويف، �شخانات ماء يف �لفئة 11.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

 VOGATRONIX �لالتينية  �لكلمة  و�أ�شفله   V �لالتينية  �حل��رف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة:  و�شف 
كتبت ب�شكل مميز باللون �لأبي�س و�لكل على خلفية م�شتطيلة �ل�شكل كتب يف �جلهة �لي�شرى منها �حلرف 

�لالتيني V ب�شكل كبري كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
يو�شف �ليو�شفي لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 314877           بتاريخ :2019/7/31    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: يو�شف �ليو�شفي لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م.
وعنو�نة: �س.ب 115907، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
مو�د بناء معدنية، خردو�ت معدنية �شغرية، بر�غي معدنية �أقفال معدنية يف �لفئة  6.

�لو�ق�عة بالفئة: 06
و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية KOPAT كتبت ب�شكل �شغري د�خل د�ئرة وتليها نف�س �لكلمة 
�ل�شكل  م�شتطيلة  خلفية  على  �لد�كن  �لأزرق  باللون  و�لعالمة  كبري  ب�شكل  كتبت   KOPAT �لالتينية 

باللون �لرمادي كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك : فريد �حمد  عبد �هلل �ل�شقاع 

 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:    

�ملودعة حتت رقم :  315076    بتاريخ  2019/08/05 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /   

با�ش��م:  فريد �حمد  عبد �هلل �ل�شقاع

وعنو�نه:  �أبوظبي-�س ب8284  �بوظبي

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لأطعمة �ملطبوخة باأنو�عها حتت فئة �ملطلعم و �لكافترييات  ، �لو�ق�عة بالفئة 43 

و�شف �لعالمة:  كلمة حما�شيز باللغة �لعربية و كلمة Mahashiz باللغة �لجنليزية

.�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
كان برود�ك�شنز

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 310916           بتاريخ :2019/5/11    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: كان برود�ك�شنز.
وعنو�نة : دبي 55 �أي ، روت دي بري مار�ي�س؛ 1233 برينيك�س ، �شوي�شر�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
عطور و م�شتح�شر�ت جتميل يف �لفئة  3.

�لو�ق�عة بالفئة: 03
خلفية  على  �لذهبي  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   Fifty>s �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة  �لعالمة:  و�شف 

م�شتطيلة �ل�شكل مكونة من �لألو�ن �لأبي�س و�لأخ�شر و�لوردي كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لعالن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�شركة نذير با�شا �شيد لتجارة �ملعد�ت �مليكانيكية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 313309           بتاريخ :2019/7/6   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: �شركة نذير با�شا �شيد لتجارة �ملعد�ت �مليكانيكية.
وعنو�نة: �س.ب 379670، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
حمولت   ، �شم�شية  بطاريات  �لبطاريات،  �شحن  للمركبات،�أجهزة  كهربائية  بطاريات  لالإ�شاءة،  بطاريات 

)كهربائية( كبالت كهربائية يف �لفئة  9.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�شف �لعالمة: عبارة عن �حلرف كتبت ب�شكل مميز باللون �لأبي�س د�خل م�شتطيل باللون �ل�شود ويليه 
�لكلمة �لالتينية SuKam كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود و�لكل على خلفية م�شتطيلة �ل�شكل باللون 

�لرمادي كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

  
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك

�شيلك�س للكهربائيات )�س.ذ.م.م(
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 312014           بتاريخ :2019/6/1      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: �شيلك�س للكهربائيات )�س.ذ.م.م(.
وعنو�نة: �س.ب 56874، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لفئة  �لكافترييات و�ملطاعم .يف  �مل�شروبات، خدمات  و  �لأطعمة  �ل�شر�ب، خدمات توفري  و  �لطعام  خدمات 

.43
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة: هي عبارة عن كلمة KATTANS مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وباللون 
�لبني كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لعالن  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
فري�شونتابل دي دبليو �شي �س ذ م م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 313527           بتاريخ :2019/7/10     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: فري�شونتابل دي دبليو �شي �س ذ م م.
وعنو�نة: جممع �لأعمال، دبي ورلد �شنرت�ل، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لإعالن  لالآخرين،  �ملبيعات  ترويج  �ملكتبي،  �لن�شاط  ل  وتفعي  �لأعمال  وتوجيه  و�إد�رة  و�لإع��الن  �لدعاية 

و�لدعاية �ملبا�شرة على �شبكات �حلا�شوب يف �لفئة  35.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة: عبارة عن �حلرف �لالتينية f كتب ب�شكل مميز بللون وعليه �أور�ق �شجر �لأخ�شر و��شفلها 
�لعبارة �لالتينية Freshon Table كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود �لأبي�س كما هو مو�شح بال�شكل 

�ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم: 150082 بتاريخ : 2010/12/01

�مل�شجلة بالرقم : 150082 بتاريخ : 2013/05/30
باإ�شم �ملالك :  كيو �ر جي �نرتبر �يز�س �ل تي دي    

وعنو�نه: 1 ر�ج ناريان مارج ،  �شيفيل لينز ، دلهي 110054 ،  �لهند
 ��شم �ملتنازل له: هافيلز �إنديا ليمتد 

وعنو�نه: كيو �آر جي تاورز ،  2د ، �شكتور-126 ، �إك�شربي�س و�ي ،  نويد� -201304 يو بيه ، �لهند.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
�ل��د�ر�ت �لكهربائية،  �ل�شينما، مفاتيح قطع غيار  �أو  �مل�شرح  �لتيار �لكهربائي يف  �أجهزة رقمية لإ�شعاف  مفاتيح كهربائية، 
مفاتيح رقمية لقطع �لد�ر�ت �لكهربائية، �لأ�شالك �لكهربائية و�لكابالت، �أجهزة قيا�س )ت�شجيل( �لأميرت و�لفلتميرت�ت، 
ت�شغيل  مفاتيح  �حل���ر�رة(،  )منظمات  ثريمو�شتات  )كهربائية(،  م�شاهر  توزيع،  لوحات  كهربائية،  مرحالت  مالم�شات، 
�ملحولت  �ملالئمة،  و�مل�شابيح  لالأ�شو�ء  كو�بح  �لفلوري�شنت،  مل�شابيح  كهربائية  ت�شغيل  مفاتيح  �لكهربائية،  للم�شابيح 
�لكهربائية لال�شتخد�م يف �لإنارة، حمولت لالإنارة، �خلاليا �ل�شوئية فوق �لبنف�شجية، �أجهزة �إلكرتونية لتفريغ �لأنابيب، 
�لأنابيب  �ختبار  �أجهزة  �لتفريغ،  قيا�س  �أدو�ت  �لتفريغ،  قيا�س  حم��دد�ت  �لر�ديو،  �إر�شال  �أجهزة  �لر�ديو،  ��شتقبال  �أجهزة 

�لإلكرتوين، �أجهزة حلام كهربائية.
بيانات �لتعديل:

نويد�  و�ي،  �إك�شربي�س   ، �شكتور-126   ، 2د   ، ت��اورز  جي  �آر  كيو  عنو�نه:  ليمتد  �إنديا  هافيلز  �مللكية:  �ليه  �نتقلت  من  ��شم 
-201304 يو بيه ، �لهند.

تاري�خ �نتقال �مللكية: 2019/01/31   تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2019/07/17   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

EAT 134888

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم: 150086 بتاريخ : 2010/12/01

�مل�شجلة بالرقم : 150086 بتاريخ : 2013/05/30
باإ�شم �ملالك :  كيو �ر جي �نرتبر �يز�س �ل تي دي    

وعنو�نه: 1 ر�ج ناريان مارج ،  �شيفيل لينز ، دلهي 110054 ،  �لهند
 ��شم �ملتنازل له: هافيلز �إنديا ليمتد 

وعنو�نه: كيو �آر جي تاورز ،  2د ، �شكتور-126 ، �إك�شربي�س و�ي ،  نويد� -201304 يو بيه ، �لهند.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 11
قو�شية،  م�شابيح  للم�شابيح،  فتائل  م�شابيح،  م�شابيح،  ب�شيالت  �لفلوري�شنت،  م�شابيح  �أنابيب  لالإنارة،  وجتهيز  �أجهزة 
�أنابيب تفريغ كهربائية لالإ�شاءة، �أغطية للم�شابيح، زجاجات م�شابيح، م�شابيح معلقة، عاك�شات �شوء �مل�شابيح، مظالت 
م�شابيح، �أنابيب م�شيئة لالإنارة، ماآخذ لالأ�شو�ء �لكهربائية، م�شاعل، �أ�شو�ء للبحث، �أ�شو�ء وم�شابيح لأغر��س جتميلية، 

م�شابيح لأغر��س �لدباغة، م�شابيح �لفروري�شنت �ملدجمة، مر�وح.
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت �ليه �مللكية: هافيلز �إنديا ليمتد عنو�نه: كيو �آر جي تاورز، 2د ، �شكتور-126 ، �إك�شربي�س و�ي، نويد� -201304 
يو بيه ، �لهند.

تاري�خ �نتقال �مللكية: 2019/01/31       تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2019/07/16   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

EAT 134888

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم: 150083 بتاريخ : 2010/12/01

�مل�شجلة بالرقم : 150083 بتاريخ : 2013/05/30
باإ�شم �ملالك :  كيو �ر جي �نرتبر �يز�س �ل تي دي    

وعنو�نه: 1 ر�ج ناريان مارج ،  �شيفيل لينز ، دلهي 110054 ،  �لهند
 ��شم �ملتنازل له: هافيلز �إنديا ليمتد 

وعنو�نه: كيو �آر جي تاورز ،  2د ، �شكتور-126 ، �إك�شربي�س و�ي ،  نويد� -201304 يو بيه ، �لهند.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 11
قو�شية،  م�شابيح  للم�شابيح،  فتائل  م�شابيح،  م�شابيح،  ب�شيالت  �لفلوري�شنت،  م�شابيح  �أنابيب  لالإنارة،  وجتهيز  �أجهزة 
�أنابيب تفريغ كهربائية لالإ�شاءة، �أغطية للم�شابيح، زجاجات م�شابيح، م�شابيح معلقة، عاك�شات �شوء �مل�شابيح، مظالت 
م�شابيح، �أنابيب م�شيئة لالإنارة، ماآخذ لالأ�شو�ء �لكهربائية، م�شاعل، �أ�شو�ء للبحث، �أ�شو�ء وم�شابيح لأغر��س جتميلية، 

م�شابيح لأغر��س �لدباغة، م�شابيح �لفروري�شنت �ملدجمة، مر�وح.
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت �ليه �مللكية: هافيلز �إنديا ليمتد عنو�نه: كيو �آر جي تاورز، 2د ، �شكتور-126 ، �إك�شربي�س و�ي، نويد� -201304 
يو بيه ، �لهند.

تاري�خ �نتقال �مللكية: 2019/01/31        تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2019/07/17   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

EAT 137886

من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم   312985:بتاريخ: 2019/06/26

�لأ�شم : جموهر�ت د�ما�س )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه:  �س.ب. 1522 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�س�رة العالمة   

       
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35

�ل�شلع ل�شالح �لغري، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند  خدمات جتميع ت�شكيلة من 
�حلاجة حتديد�ً �ملجوهر�ت و�ل�شاعات و�لأحجار �لكرمية و�شبه �لكرمية و�لهد�يا.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات  ELIZABETH COULTONباللغة �لإجنليزية يف 
 EC د�ئ��رة بها حريف  �لعلوية  �لزخارف  نبات ويف و�شط  �أور�ق  �شكل  و�أ�شفلهم زخ��ارف مميزة على  �أعالهم 

باللغة �لإجنليزية و�لعالمة باأكملها باللون �لذهبي على خلفية ملربع �أ�شود �للون.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

EAT 137885

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم: 150084 بتاريخ : 2010/12/01

�مل�شجلة بالرقم : 150084 بتاريخ : 2013/05/30
باإ�شم �ملالك :  كيو �ر جي �نرتبر �يز�س �ل تي دي    

وعنو�نه: 1 ر�ج ناريان مارج ،  �شيفيل لينز ، دلهي 110054 ،  �لهند
 ��شم �ملتنازل له: هافيلز �إنديا ليمتد 

وعنو�نه: كيو �آر جي تاورز ،  2د ، �شكتور-126 ، �إك�شربي�س و�ي ،  نويد� -201304 يو بيه ، �لهند.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 7
�لزجاج،  من  و�لعمل  �مليكانيكية  للمعاجلة  �آلت  �لكهربائية،  �مل�شابيح  لت�شنيع  �آلت  �لإن��ارة،  ل�شناعة  �لآلت  و�أج��ز�ء  �آلت 
�آلية، حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لربية(، مفاتيح ت�شغيل مر�وح �ملحركات و�ملكائن، جهاز  �آلت وعدد 
�لربية(،  للمركبات  كان منها  ما  نقل �حلركة )عد�  �آلية وعنا�شر  قارنات  �أو حمركات،  ل��الآلت، مكائن  �ل�شناعي  �لتحكم 
تد�ر  للمعد�ت  �لتحكم  �أجهزة  �أو  هيدرولية  مكائن  حمركات،  م�شخات،  �لكهربائية،  و�ملحركات  �لكهربائي  �لتيار  مولد�ت 
بالهو�ء �مل�شغوط و�أجهزة �لتدفئة، �لتربيد و�لتجفيف و�لتهوية وتكييف �لهو�ء، �أجهزة �إمد�د�ت �ملياه، وقطع غيار جلميع 

�ل�شلع �مل�شار �إليها �أعاله.
بيانات �لتعديل: ��شم من �نتقلت �ليه �مللكية: هافيلز �إنديا ليمتد عنو�نه: كيو �آر جي تاورز ، 2د ، �شكتور-126 ، �إك�شربي�س 

و�ي ، نويد� -201304 يو بيه ، �لهند.
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2019/01/31        تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2019/07/17   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

EAT 134888

من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   312983 :بتاريخ: 2019/06/26
�لأ�شم : جموهر�ت د�ما�س )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه:  �س.ب. 1522 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�س�رة العالمة    

    
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:14

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو �ملطلية بها غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، �ملجوهر�ت 
و�لأحجار �لكرمية ، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقية ، ذهب ، �أملا�س ، �أ�شاور )جموهر�ت( ، دبابي�س للزينة 
، قالئد  للمجوهر�ت  ، علب  �أق���ر�ط   ، ، حلي متدلية �شغرية )جم��وه��ر�ت(  �شل�شلية )جم��وه��ر�ت(  ، قالئد  )جم��وه��ر�ت( 
، جموهر�ت  ، خلخال )جموهر�ت(  ، حلي �شغرية )جموهر�ت(  ، خو�مت )جموهر�ت(  ، حلي )جموهر�ت(  )جموهر�ت( 
�لباجنا )جموهر�ت يدوية مكونة من �شو�ر وخامت مت�شلني ب�شل�شلة قابلة للتعديل( ، �أحزمة )جموهر�ت( ، �أ�شاور للحقائب 
)جموهر�ت(  ، حلي متدلية )جموهر�ت( ، نيا�شني �أو �أو�شمة من معادن نفي�شة ، �شناديق من معادن نفي�شة ، هياكل جذعية 
من معادن نفي�شة ، قطع نقدية ، زمامات )مر�بط( �أكمام ، ميد�ليات كبرية )جموهر�ت( ، دبابي�س حلي ، بالتني )فلز( ، 

�أحجار �شبه كرمية ، حلي ف�شية ، �شاعات ، �أ�شغال فنية من معادن نفي�شة ، �شاعات يد.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات  ELIZABETH COULTONباللغة �لإجنليزية يف �أعالهم و�أ�شفلهم 
زخارف مميزة على �شكل �أور�ق نبات ويف و�شط �لزخارف �لعلوية د�ئرة بها حريف EC باللغة �لإجنليزية و�لعالمة باأكملها 

باللون �لذهبي على خلفية ملربع �أ�شود �للون.
�ل�شرت�طات: 

�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 

EAT 134888

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  اأغ�شط�س  2019 العدد 12710 
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•• دبي – الفجر:

�لعام  �لنفع  ذ�ت  �جلمعيات  ع��دد  بلغ 
و�ملوؤ�ش�شات �لأهلية و�شناديق �لتكافل 
تنمية  وز�رة  تتوىل  �لتي  �لجتماعي 
�مل��ج��ت��م��ع �لإ����ش���ر�ف و�ل��رق��اب��ة عليها 
وتقدمي �لدعم �لفني لها 223، منها 
تكافل  �شندوق  و17  جمعية   185
م�شتوى  ع��ل��ى  �أه��ل��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  و21 
بيانات  قاعدة  �شمن  م�شجلة  �لدولة 
�ل�����وز�رة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام 2018، 
وتنق�شم تلك �جلمعيات �إىل جمموعة 
فئات وت�شتحوذ فئة جمعيات �خلدمات 
�لكرب  �لعدد  على  و�لثقافية  �لعامة 
جمعية   63 ب���و�ق���ع  �جل��م��ع��ي��ات  م���ن 
تليها �جلمعيات �ملهنية 34، و�لفنون 
�لإن�شانية  و�خل��دم��ات   ،29 �ل�شعبية 
23، وجمعيات و�أندية �جلاليات 15، 
�لن�شائية  و�جل��م��ع��ي��ات   10 و�مل�����ش��ارح 

بو�قع 8 جمعيات . 
تت�شدر  �جلغر�يف  �لتوزيع  حيث  ومن 

�إمارة �أبوظبي عدد �جلمعيات �مل�شجلة 
 48 دب����ي   تليها  جمعية   70 ب��و�ق��ع 
28 ور�أ�������س  �ل�������ش���ارق���ة  ث����م  ج��م��ع��ي��ة 
12 وعجمان  15 و�لفجرية  �خليمة 

جمعيات .  5 �لقيوين  و�أم   7
���ش��ع��ادة ح�شة  ق��ال��ت  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف 
ل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل���وز�رة  وكيل  تهلك 
منظمات  �إن   ، �لإج��ت��م��اع��ي��ة  �لتنمية 
دور�ً  ت��وؤدي  �لدولة  �مل��دين يف  �ملجتمع 
باملجتمع  �لنهو�س  يف  وملمو�شاً  ب��ارز�ً 
دورها  �أهمية  �إىل  ��شتناد�ً  وتطويره 
باعتباره  �لفرد  ب�شخ�شية  �لرتقاء  يف 
�ملجتمع،  ب��ن��اء  يف  �لأ�شا�شية  �ل��ق��اع��دة 
وذل����ك م��ن خ���الل ب���ّث �ل��وع��ي ون�شر 
جانب  �إىل  �لعامة،  و�لثقافة  �ملعرفة 
و�جلماعية  �ل���ف���ردي���ة  �جل���ه���ود  ح��ف��ز 
لإح���������������د�ث م������زي������د م�������ن �ل���ت���ن���م���ي���ة 
و�مل�شاركة  و�لقت�شادية  �لجتماعية 
�أن  �إىل  م�شرية  �لعامة،  �ل�شيا�شات  يف 
جن����اح �ل��ت��ن��م��ي��ة ي��ق��ا���س مب����دى قدرة 
�مل��ج��ت��م��ع �مل�����دين ومت��ك��ن��ه م���ن و�شع 

و�جتماعية  تنموية  ب��ر�م��ج  وتنفيذ 
و�أف������ر�ده مب�شاركة  �مل��ج��ت��م��ع  ل�����ش��ال��ح 

كافة فئاته و�أطيافه . 
�لعامة  �لأه����د�ف  �إىل  تهلك  و�أ���ش��ارت 
�جلمعيات  �أن  وذك������رت  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات 
م�شتوى  رف���ع  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
و�لجتماعي  �لق���ت�������ش���ادي  �لأ�����ش����رة 
و�لثقايف و�مل�شاهمة يف �لنهو�س بو�قع 
�لجتماعية  �لنو�حي  كافة  من  �مل��ر�أة 

و�لتعليمية،  و�لثقافية  و�لقت�شادية 
�لأمومة  خدمات  تقدمي  على  ع��الوة 
و�ل��ط��ف��ول��ة، ورع��اي��ة �لأ���ش��ر �ملحتاجة 
�خلا�شة،  للفئات  �خلا�شة  و�ل��رع��اي��ة 
�خلريية. و�لأ���ش��و�ق  �ملعار�س  و�إقامة 

دورها  فيتحدد  �ملهنية  �جلمعيات  �أم��ا 
�أع�����ش��ائ��ه��ا ورفع  يف رع���اي���ة م�����ش��ال��ح 
م�����ش��ت��و�ه��م �مل��ه��ن��ي وت���ب���ادل �خل���رب�ت 
�ملحلية  �لهيئات  مع  �ملهنية  و�مل��ه��ار�ت 
و�إ�شد�ر  و�إعد�د  �ملتخ�ش�شة  و�لدولية 
�لظو�هر  لعالج  و�لبحوث  �لدر��شات 
و�ل�شحية  و�لقت�شادية  �لجتماعية 
وت��ع��م��ي��ق �مل��ع��رف��ة ل���دى ك���ل ع�����ش��و يف 
وتنظيم  �مل���ه���ن���ي  ت��خ�����ش�����ش��ه  جم�����ال 
ممار�شة �ملهن كل يف جمال �خت�شا�شه 
�جلمعيات  ه��ذه  ب��ني  �ل�شلة  وت��وث��ي��ق 
�مل�شتوىين  على  �ملماثلة  و�جلمعيات 

�لإقليمي و�لدويل. 
�لعامة  وت�����ش��ع��ى ج��م��ع��ي��ات �خل���دم���ات 
�لرت����ق����اء  حت��ق��ي��ق  �إىل  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة 
بالرت�ث  و�لهتمام  �لثقايف  بامل�شتوى 

وعقد  و�ملجالت  �لكتب  ون�شر  �ملحلي  
�لعلمية  �جل���و�ئ���ز  ور����ش���د  �ل����ن����دو�ت 
�لثقايف  �ملجال  من  �ملخت�شني  ودع��وة 
جمعيات  ت��ه��دف  ح���ني  يف  و�ل��ع��ل��م��ي، 
تقدمي  �إىل  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �خل����دم����ات 
�مل��ال��ي��ة و�ل��ع��ي��ن��ي��ة لالأ�شر  �مل�����ش��اع��د�ت 
و�لأف����������ر�د �مل���ع���وزي���ن و�مل�������ش���اه���م���ة يف 
و�شيانة  �ل���ع���ام���ة  �خل����دم����ات  رع���اي���ة 
خدمات  وت��ق��دمي  وتاأثيثها،  �مل�شاجد 
و�أ�شحاب  و�لأيتام  للطفولة  �إن�شانية 
�خلا�شة  �لفئات  من  وغريهم  �لهمم 
وم�شاعدة منكوبي �حلو�دث و�لكو�رث 
وم�شاعدة �ملر�شى وتقدمي �مل�شاعد�ت 

لل�شباب و�لطلبة.
�أما جمعيات �لفنون �ل�شعبية و�مل�شارح 
فت�شعي �إىل ن�شر �لفن �ل�شعبي �ملحلي 
د�خ����ل �ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا م���ن خالل 
�ملو�هب  وتنمية  �ل��دول��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ات 
و�مل�شرحية  و�ل����رت�ث����ي����ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�لثقافة  ل��ن�����ش��ر  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ل�����ش��ب��اب 
�مل�شرح  ب�����اآد�ب  و�ل��ت��وع��ي��ة  �مل�����ش��رح��ي��ة 

وفنونه. 
و�أخ���������ري�ً ت���ه���دف ج��م��ع��ي��ات و�أن����دي����ة 
�ل���رو�ب���ط بني  ت��ع��زي��ز  �جل��ال��ي��ات �إىل 
بع�شهم  �ل�����و�ح�����دة  �جل���ال���ي���ة  �أب����ن����اء 
�لأم  وط��ن��ه��م  وب���ني  وبينهم  �ل��ب��ع�����س، 
�ل��ع��الق��ات بني  ت��وط��ي��د  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�شمن  و�لثقافات  �جلن�شيات  خمتلف 
من  مزيد  وحتقيق  �ملجتمعي  �لن�شيج 
جمتمع  يف  �لثقايف  و�لتبادل  �لتعاون 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  م��الم��ح  ت�����ش��وده 
�خلدمات  تقدمي  وكذلك  و�لن�شجام 
و�مل�شاعد�ت لأبناء �جلالية و�لحتفال 

باملنا�شبات و�لفعاليات �لقومية.
ولفتت �شعادتها �إىل دور �إد�رة �جلمعيات 
دعم  يف  ب����ال����وز�رة  �ل���ع���ام  �ل��ن��ف��ع  ذ�ت 
�ملجتمعية  �مل�شاركة  وت�شجيع  وتعزيز 
و�لتكافلي  �لتطوعي  �لعمل  ورع��اي��ة 
�إ�شافة  �لأه���ل���ي،  �ل��ع��م��ل  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
�جلمعيات  و�إ�شهار  �إن�شاء  ت�شجيع  �إىل 
�لأهلية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ع��ام  �لنفع  ذ�ت 
و�شناديق �لتكافل ودعمها مادياً وفنياً 

�أولويات  وحت��دي��د  عليها،  و�لإِ����ش���ر�ف 
جمعيات  م����ن  �مل��ج��ت��م��ع  �ح���ت���ي���اج���ات 
�لرب�مج  وو����ش���ع  �أه��ل��ي��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
�لوعي  لن�شر  �لإع��الم��ي��ة  و�خل��ط��ط 
يف  و�لأه��ل��ي  �لتطوعي  �لعمل  باأهمية 
وذلك  �لجتماعي  �لعمل  حركة  دف��ع 
رقم  �لحت��ادي  �لقانون  لأحكام  طبقاً 
)2( ل�شنة 2008 يف �شاأن �جلمعيات 

و�ملوؤ�ش�شات �لأهلية ذ�ت �لنفع �لعام.
�لإد�رة  �أن  ����ش���ع���ادت���ه���ا  و�أ������ش�����اف�����ت 
و�مل�شوؤوليات  �مل��ه��ام  م��ن  ع����دد�ً  ت����وؤدي 
�جلمعيات  ه��ذه  وع��ط��اء  �أد�ء  لتعزيز 
�لفنية  �مل�شورة  تقدم  كما  و�ملوؤ�ش�شات، 
وخمتلف �أوجه �لرعاية مبا يرفع من 
�لكفاءة يف  م�شتوى �خلدمات ويحقق 
من  �لعديد  تقدمي  عن  ف�شاًل  �لأد�ء 
�خلدمات لها  وفقاً ملهامها �ملحددة يف 

�لهيكل �لتنظيمي للوز�رة و�لتي تتمثل 
يف �إ�شهار �جلمعيات و�ملوؤ�ش�شات �لأهلية 
�لتكافل  و���ش��ن��ادي��ق  �ل��ع��ام  �لنفع  ذ�ت 
�لجتماعي و�لإ�شر�ف على �جتماعات 
وغري  �ل��ع��ادي��ة  �لعمومية  �جلمعيات 
و�لتظّلمات  �ل�شكاوى  ودر��شة  �لعادية 
وتقدمي  �جل���م���ع���ي���ات  م����ن  �مل���ق���دم���ة 
�ل���دع���م �مل�����ايل ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ودر�����ش���ة 
طلبات جمع �لتربعات من �جلمهور، 
�ن�شمام  �أو  �ن��ت�����ش��اب  ط��ل��ب��ات  ودر�����ش���ة 
مع  �جلمعيات  تعامل  �أو  ����ش��رت�ك  �أو 
هيئات ومنظمات مقرها خارج �لدولة 
�إ�شافة �إىل فح�س وحتليل �حل�شابات 
�خلتامية و�لتدقيق على �أوجه �لنفاق 
و�شالمة توجيه �ملو�رد ودر��شة طلبات 
و�إ�شد�ر  �لأ�شا�شية،  �لأنظمة  تعديل 

�شهاد�ت للبنوك و�جلهات �لر�شمية.

•• دبي –الفجر:

 �شمن برنامج “فرحة” �لذي ي�شعى لإ�شعاد �لأ�شر �ملتعففة يف �ملنا�شبات 
و�لأعياد، وزعت “بيت �خلري” يف عيد �لأ�شحى 12.235.500 درهم 
على م�شروع “�لعيدية” وهي مبالغ نقدية تقدمها �جلمعية لأبناء �لأ�شر، 
لينعمو� بها يف �لعيد، وبلغ عدد �مل�شتفيدين من هذ� �مل�شروع 4489 فرد�ً، 
وذلك مقارنة مببلغ 14.319.000 درهم، وزع على نف�س �ل�شريحة يف 
م�شروع  على   2019 ع��ام  �أن��ف��ق  م��ا  جمموع  ليبلغ  �مل��ب��ارك،  �لفطر  عيد 

درهم.   26.554.500 �لعام  “�لعيدية” هذ� 
كما نفذت �جلمعية م�شروع “�لأ�شاحي” بذبح 2065 �أ�شحية، ��شتفادت 

درهم،  مليون   1.1 بلغت  �إجمالية  بكلفة  وح��ال��ة،  �أ���ش��رة   7228 منها 
�مل�شجلة  �لأ�شر  �إ�شعاد  على  �لأ�شحى  عيد  خالل  �أنفق  ما  جمموع  لي�شل 
و�مل�شتفيدة 13.335.500 درهم. و�أكد عابدين طاهر �لعو�شي مدير 
�لأ�شر  �حتياجات  مو�كبة  على  حري�شة  �جلمعية  �خلري” �أن  “بيت  ع��ام 
بعد  ت�شتعد  وهي  �ملختلفة،  و�ملو��شم  �ملنا�شبات  يف  دخ��اًل  و�لأق��ل  �ملتعففة 
�لعودة  مو�شم  مبنا�شبة  �ملحتاجني  �لطلبة  لدعم  �لعيد  مو�شم  �نتهاء 
�لكوبونات  للمد�ر�س، حيث �شتبد�أ بتنفيذ م�شروع “�لقرطا�شية” وتوزيع 
�لأ�شر ما يحتاجونه من م�شتلزمات، و�لتي  �أبناء  �ملدر�شية، لي�شرتي بها 
من �ملتوقع �أن ي�شتفيد منها حو�يل 14 �ألف طالب، وذلك �شمن برنامج 
“تي�شري” لدعم �لطلبة �جلامعيني. “تعليم” �لذي ي�شم �أي�شاً م�شروع 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�أ�شاد �مل�شاركون يف �لفعالية �لثانية من “ قهوة همة “ �لتي تنظمها جمعية �أمهات 
و�لطفولة  لالمومة  �لأعلى  �ملجل�س  عليها  ي�شرف  “ و  “ همة  �لهمم  �أ�شحاب 
بتوجيهات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�س 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�س  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 

بان�شاء هذه �جلمعية �لتي متثل �إ�شافة كبرية يف حياة �أ�شحاب �لهمم.
لالأمومة  �لأع��ل��ى  للمجل�س  �لعامة  �لأم��ي��ن��ة  �لفال�شي  ع��ب��د�هلل  �ل���رمي  وق��ال��ت 
�أ�شحاب  �أمهات  �إن هذه �لفعالية و هي �لثانية �لتي تنظمها جمعية  و�لطفولة 
�إ�شائها قبل ب�شعة �أ�شهر لها تاأثري جمتمعي كبري من حيث �لتقاء  �لهمم منذ 
من  �أو  �أبنائهن  جن��اح  كيفية  ب�شاأن  �ملتعددة  �لأف��ك��ار  يتبادلن  �ل��الت��ي  �لم��ه��ات 

يرعون هذه �لفئة من �ملجتمع .
وتاأتي �شمن  �شائبة  كانت  �إن�شاء �جلمعية  �لم��ار�ت  �أم  �شمو  فكرة  �أن  و�أ�شافت 
�جلهود �لتي تقوم بها موؤ�ش�شات �لدولة وهيئاتها �ملجتمعية لالهتمام بهذه �لفئة 

من �ملجتمع و �لعمل على �دماجها يف م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة يف �لبالد.
�خلا�س  �لأوملبياد  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �لها�شمي  ط��الل  �أع��رب  جانبه  من 
�لبناء و�ل��ذي من خالله  �لتعاون  �لإم��ار�ت��ي عن �شكره جلمعية همة على هذ� 
�أ�شحاب �لهمم يف  �أمهات  و  �أ�شر  ��شتطعنا ��شتحد�ث قنو�ت تو��شل جديدة مع 

خمتلف �لإمار�ت و مدن �لدولة.
وق���ال �ل��ه��ا���ش��م��ي يف ت�����ش��ري��ح ل��ه �إن ه���ذه �مل���ب���ادرة ج���اءت ل��ت��رتج��م �ح���دى �أهم 

�لهمم  �أ�شحاب  متكني  يف  �ملتمثلة  �لم��ار�ت��ي  �خلا�س  �لأوملبياد  ��شرت�تيجيات 
جمتمعيا وتطوير �شخ�شياتهم مبا يتنا�شب وقدر�تهم لدعم دجمهم جمتمعيا 
�ملوؤ�ش�شة  وتنظمها  �لأ���ش��ر  ت�شتهدف  بر�مج  ع��دة  �شمن  تتم  و�لتي  فعال  ب�شكل 

ب�شكل م�شتمر بهدف ن�شر �ملعرفة لدى حميط ��شحاب �لهمم.
وقد �قيمت �لفعالية �لثانية من /قهوة همة / يوم �ل�شبت �ملا�شي يف كافيه كبا 
و�أع�شاء جمل�س  �لهمم  �أ�شحاب  �أمهات  بر�أ�س �خليمة بح�شور كبري من  قهوة 
�خليمة  ر�أ���س  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س  �لهمم  �أ�شحاب  �أم��ه��ات  جمعية  �إد�رة 
لأ�شحاب �لهمم و�أع�شاء �ملجل�س ومديرة مركز ر�أ�س �خليمة للتاأهيل وممثلني 

عن �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة و�ملجل�س �لأوملبي �خلا�س.
و كانت هذه �لفعالية بعنو�ن /جودة �حلياة/ و �شهدت نقا�شا مثمر� بني عدد من 
�ملتحدثات من �أمهات �أ�شحاب �لهمم و�لخ�شائيات ومن �أ�شحاب �لهمم �أنف�شهم 
ومن بني �لأمهات �لالتي ح�شرن �لنقا�س كرمية �لب�شري وهي و�لدة لطفلني 
من �أ�شحاب �لهمم و�شعت باإيجابيتها لتغيري حياة �بنتها �إىل �لأف�شل ثم عائ�شة 
�أحمد �لبناي وهي �أخت لفتاة من �أ�شحاب �لهمم و لديها �إعاقة ذهنية وج�شدية 
�أختها  حياة  حت�شني  يف  �شاهم  بناء  �أ���ش��ري  تو��شل  بخلق  عائ�شة  �شاهمت  وق��د 
وقامت بدعمها يف �حتياجاتها �لتعليمية ما �شاهم يف ��شتكمال �لفتاة لدر��شتها 

�لثانوية.
�أ�شحاب  من  منهم  ثالثة  �أبناء  ل�شبعة  �أم  وهي  �حمد  يا�شمني  �أي�شا  �شاركت  و 
�لنادرة  �أ�شحاب �لعاقات  14 عاما و �لأخ��ري من  و   15 و   19 �لهمم يف عمر 

يف �لعامل .

كما �شاركت يف �لنقا�س نو�ل �أحمد �لعدل وهي من �أ�شحاب �لهمم ذوي �لإعاقة 
بالتطوع  هو�يتها  يف  �ل�شرطة  من  �لتقاعد  بعد  وقتها  جل  وت�شتثمر  �جل�شدية 
يف بر�مج تطوعية عديدة يف �لهالل �لأحمر و تكاتف و�شاند وعطاء وهي حتب 
بكل  �لتو�جد فيه وخلقت من حياتها  �ملجتمعية وحتر�س على  جمال �خلدمة 

حتدياتها منوذجا لاليجابية.
�أما �لخ�شائيات �لالتي �شاركن يف فعالية قهوة همة فهن �لإخ�شائية �لدكتورة 
لطيفة �لر�شتماين وهي طبيبة �أ�شرة رئي�س ق�شم �أ�شحاب �لهمم يف هيئة �ل�شحة 
�لمار�تي �خلا�س وهي حا�شلة على  �لوملبياد  وو�ل��دة لالعب جمباز يف  بدبي 
�لعتماد من �لأوملبياد �لدويل يف جمال �لتوعية �ل�شحية .. و�لخ�شائية �لثانية 
حورية �لطاهري مدربة منتخب �لمار�ت لل�شيد�ت يف كرة �لقدم وع�شوة جلنة 

كرة قدم �ل�شيد�ت وحما�شر دويل بالحتاد �لدويل و�لآ�شيوي لكرة �لقدم.
بعنو�ن / ج��ودة �حلياة /   / ملبادرة / قهوة همة  �لثاين  �مللتقى  و�شهدت فعالية 
�شرحا تف�شيليا للعنو�ن و مت �ختياره للرتكيز على �أهمية جودة �حلياة كمو�شوع 
�مل��وؤ���ش��ر�ت �لتي تندرج حتته و ذل��ك بهدف تعريف  �أه��م  ع��ام و تناول ع��دد� من 
�حل�شور بالتفا�شيل �ملهمة حتت عنو�ن/ جودة �حلياة/ و كيف ميكنهن كاأمهات 
من  �أهلهن  �أو  �أبنائهن  حياة  ج��ودة  من  يرفعن  �أن  �لهمم  لأ�شحاب  ر�ع��ي��ات  �أو 

�أ�شحاب �لهمم وغري �أ�شحاب �لهمم من خالل حت�شينها.
و�أ�شار �ملتحدثون �إىل �أن جودة �حلياة تتمثل يف ثقافة �لتعامل مع �لذ�ت و�ملو�زنة 
بني �جل�شم و�لنف�س وحتقيق �لتو�زن بني �لحتياجات و�لرغبات وبني �ل�شتمتاع 
جودة  حت�شني  على  �حلر�س  خ��الل  من  فيها  �ليجابي  �لفرد  ووج��ود  باحلياة 

�حلياة .
وحتدث �حل�شور عن �أهم موؤ�شر�ت جودة �حلياة و منها تو�جد �لن�شان و�نتماوؤه 
مع  يتنا�شب  مبا  ومن��وه  تطوره  من  تعزز  مو�ئمة  �أن�شطة  ووج��ود  حميطه  مع 
قدر�ته بال�شافة �إىل �لهتمام بال�شحة و�لعقل من ناحية و�لهتمام بال�شحة 
�حلركة  مبمار�شة  �لهتمام  وكذلك  �ملتو�زن  �ل�شحي  �لغذ�ء  وتناول  �جل�شدية 

و�لريا�شة و�لعناية و�لنظافة �جل�شدية من ناحية �آخرى .
و�أ�شارت �ملتحدثات �إىل جودة �حلياة يف دولة �لمار�ت يف ظل وجود ��شرت�تيجية 
وطنية جلودة �حلياة 2031 تقوم على ��شرت�تيجيات عدة منها تبني �لقدر�ت 
�إىل تعزيز جودة �لرت�بط و�لقيم و�حلياة  ون�شر ثقافة جودة �حلياة بال�شافة 

للفرد و�ملجتمع .

هما  اأ�سا�سيني  حم�رين  على   / احلياة  جــ�دة   / حمــاور  وتركزت 
التجارب وال�سحة اجل�سدية .

�لآخرين  مع  �لتو��شل  خ��الل  من  فيتم  /�لتجارب/  �لأول  �ملحور  وبخ�شو�س 
�لرتفيهية  �لزيار�ت  باحلياة من خالل  و�ل�شتمتاع  �إىل جمموعات  و�لن�شمام 
و�لأ�شرية وتعلم �أ�شياء و مهار�ت جديدة و �لعمل على �كت�شاب �لهو�يات و�لتكيف 
مع �ملتغري�ت �حلياتية �لتي جتعل حلياة �لفرد معنى �أ�شمى �أما �ملحور �لثاين وهو 
�ل�شحة �جل�شدية فقد ركز على �شرورة �لهتمام بال�شحة �جل�شدية و�لنف�شية 
تقبلهم  ت�شهم يف  �لتي  �لعو�مل  �أه��م  �لهمم من  لأ�شحاب  �ملتو��شل  �لدعم  و�أن 

جمتمعيا ودجمهم ودعم ��شتقالليتهم كاأفر�د فعالني ومن�شبطني و�إيجابيني.

»بيت اخلري« ت�سعد املحتاجني يف عيد االأ�سحى
لالأ�ساحي مليون  و1.1  للعيدية،  درهم  مليون   12.2

�سمن 7 فئات منها الن�سائية واملهنية واالإن�سانية واأندية اجلاليات

�لدولة يف  تكافل  و�سندوق  �أهلية  وموؤ�س�سة  عام  نفع  جمعية   223
ح�سة تهلك: جناح التنمية ُيقا�س بقدرة املجتمع املدين ومتكّنه من و�سع وتنفيذ الربامج

م�ساركون بفعالية » قهوة همة « ي�سيدون بتوجيهات �ل�سيخة فاطمة �لد�عمة الأ�سحاب �لهمم

•• ال�شارقة-وام:

�ل�شيفي  �لتمكني  “ بر�مج  �لجتماعي  للتمكني  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  تنفذ 
وت�شم جمموعة  للعناية مبنت�شبيها  �ل�شنوية  خططها  �شمن  وذل��ك   “
و تطمح  �ل�شيفية.  �لإج��ازة  �لأن�شطة خالل فرتة  ومتنوعة من  مفيدة 
�لرب�مج �ل�شيفية �إىل �إك�شاب �مل�شاركني خرب�ت و معارف جديدة بقو�لب 

ممتعة يف �شكل �أن�شطة و بر�مج ت�شهم يف حتفيز �لد�فعية لديهم لإطالق 
مو�هبهم و�شقل مهار�تهم ليكونو� رياديني يف �ملجتمع .

و ت�شجع �مل��وؤ���ش�����ش��ة �أب��ن��اءه��ا ع��ل��ى �لإن���خ���ر�ط �لإي��ج��اب��ي يف �مل��ج��ت��م��ع يف 
�لأبناء  يتنا�شب مع ميول  �ل�شيفية مبا  �لتعلم و�لرتفيه  بيئات  خمتلف 
�لإجازة  لفرتة  �لأمثل  �ل�شتغالل  يحقق  ومبا  ومو�هبهم  و�هتماماتهم 

�ل�شيفية.

و �شعيا لتحقيق �أف�شل ��شتثمار لأوقات فر�غ �لأبناء حتر�س �ملوؤ�ش�شة على 
�لتي  �خلا�شة  و  �حلكومية  و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد  مع  �لتعاون 
تعنى بالطفولة و �ل�شباب لإحلاق �لأبناء بها لتفتح �ملجال �أمامهم لتنمية 
مو�هبهم و�شقل �إبد�عاتهم ما يقدم �إ�شافة كبرية ومهمة يف حياة �لأبناء 
يف فرتة �ل�شيف ليفرغو� طاقاتهم يف كل ما هو مفيد وممتع لهم. و قالت 
�شيخة �لطنيجي رئي�س ق�شم �خلدمة �لجتماعية باملوؤ�ش�شة : “ نحر�س 

من خالل بر�مج �لتمكني �ل�شيفي على تنوعها مبا يتنا�شب و �هتمامات 
و رغبات �لأبناء من خالل �إ�شر�كهم يف بر�مج ثقافية وريا�شية وترفيهية 
لتحقيقها  �ملوؤ�ش�شة  ت�شعى  مهمة  خم��رج��ات  بتحقيق  لت�شهم  متنوعة 
لهم  حتقق  �لتي  �مل��ه��ار�ت  من  منظومة  لديهم  يكر�س  ما  لهم  و�إك�شابها 
و�شقل  �لأب��ن��اء  �إمكانيات  وتطوير  �لنفعايل  �لتنفي�س  و  بالنف�س  �لثقة 

�شخ�شياتهم وحتقيق �إ�شتفادة �أف�شل لأوقاتهم .

• اإدارة اجلمعيات ذات النفع العام يف وزارة تنمية املجتمع تعزز اأداء وعطاء هذه اجلمعيات
• اجلمعيات الن�سائية تهتم ب�س�ؤون االأ�سرة وتنه�س باملراأة اجتماعيًا واقت�ساديًا وثقافيًا وتعليميًا
• جمعيات اخلدمات االإن�سانية تقدم امل�ساعدات.. و»اأندية اجلاليات« تعزز الروابط والت�ا�سل

»�ل�سارقة للتمكني �الجتماعي« تنفذ بر�مج �سيفية ملنت�سبيها
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – الفجر:

�لق�شائي  دب��ي  �ملبذولة يف معهد  و�مل�شاعي  �إط��ار �جلهود  يف   
�أعلن   ،”2020 �لهمم  لأ�شحاب  دبي  “��شرت�تيجية  لدعم 
ب��اإ���ش��اف��ة خ��دم��ات جديدة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �مل��ع��ه��د ع��ن مكتبته 
تعود بالفائدة على ذوي �لإعاقات �لب�شرية، �إ�شافة �إىل جميع 
ذلك  يف  مب��ا  �ل��ق��ان��وين،  �ملجتمع  ا  وخ�شو�شً �ملجتمع،  ف��ئ��ات 
و�لباحثون  و�لطالب  و�ملحامون  �لق�شائية  �ل�شلطة  �أع�شاء 

�لقانونيون، وكل �مل�شتغلني بالقانون.
�لو�شائل  بع�س  �إ�شافة  �جلديدة  �خلدمة  خ��الل  من  و�شيتم 
�لإلكرتوين، مثل تكبري  �ملكتبة  �مل�شاعدة على ت�شفح فهر�س 
متايز  وتغري  �لفهر�س،  ملحتويات  �ل�شوتية  و�ل��ق��ر�ءة  �خل��ط 
�لألو�ن وغريها من �ملز�يا، وذلك لدعم فئة �أ�شحاب �لهمم، 
على  لديهم، ومتكينهم من �حل�شول  �لقر�ءة  ثقافة  وتعزيز 

�ملعارف �ملختلفة.

عام  مدير  �ل�شميطي،  جمال  �لدكتور  �لقا�شي  �شعادة  وق��ال 
معهد دبي �لق�شائي: “�إننا نرى يف �أ�شحاب �لهمم فئة مهمة 
�لتام مع توجيهات  �لتناغم  من جمتمعنا، كما نحر�س على 
قيادتنا �لر�شيدة �لتي توليها �هتماماً كبري�ً. ومن �شاأن ت�شافر 
جهود �جلميع، مبا يف ذلك �ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د، �أن تعمل على 
حت�شني �أو�شاعهم، لي�شهمو� يف �لنه�شة �ل�شاملة �لتي ت�شهدها  
�جلديدة  �خلدمات  ومتثل  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لتي توفرها �ملكتبة �لإلكرتونية جانًبا من �ملبادر�ت �مل�شتمرة 
�لتي ن�شعى من خاللها �إىل توفري �لرعاية و�لدعم �لالزمني، 
يف  �لنخر�ط  على  وم�شاعدتهم  �لفئة،  هذه  ق��در�ت  لتطوير 

�أعمال تنا�شب قدر�تهم، وت�شمن لهم حياة كرمية«.

م��ن خ���الل فهر�شها  �ل��ق�����ش��ائ��ي  دب���ي  م��ع��ه��د  وت��ه��دف مكتبة 
�ملعلومات عن  ق��در ممكن من  �أك��رب  �إىل توفري  �لإل��ك��رتوين 
�لكتب و�لدوريات �لقانونية، وذلك خلدمة �لباحث �لقانوين 
بالن�شق  و�ل���دوري���ات  �لكتب  �ملكتبة  ت��وف��ر  كما  م��ك��ان،  �أي  يف 
�إ���ش��د�ر�ت �ملعهد على  �إت��اح��ة  �لإل��ك��رتوين، وذل��ك عن طريق 
موقع �ملكتبة. و�شيتم م�شتقبال ربط م�شادر �ملعلومات باملكتبة 
ببع�س �ل��ف��ي��دي��وه��ات �ل��ت��دري��ب��ي��ة �مل��ت��اح��ة ل��رب�م��ج �مل��ع��ه��د يف 

�ملو�شوعات ذ�ت �ل�شلة.
و�لن�شر  �ملعرفة  �إد�رة  مدير  �لرميثي  ن��ورة  �لدكتورة  وقالت 
�جلهود  مب�شاندة  �ملعهد  “يفخر  �لق�شائي:  دب��ي  معهد  يف 
�لوطنية لتحقيق �أهد�ف مبادرة “جمتمعي.. مكان للجميع” 

�لهمم  لأ�شحاب  �شديقة  مدينة  �إىل  بالكامل  دب��ي  لتحويل 
2020. و���ش��ت��ك��ون �خل��دم��ات �جل��دي��دة �لتي  ب��ح��ل��ول �ل��ع��ام 
من  للمزيد  ت�شجيع  م�����ش��در  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ملكتبة  ت��وف��ره��ا 
على  و�إلهامهم  �لب�شرية،  �لإع��اق��ات  ذوي  �ملو�طنني  �ل�شباب 
�لن���خ���ر�ط يف �ل���در�����ش���ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة و�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة، وزي����ادة 
معارفهم، ودعم تخ�ش�شاتهم و�لرتقاء بكفاء�تهم �ملهنية، مبا 
ي�شهم يف متكينهم وتعظيم م�شاركتهم و�إدماجهم يف �ملجتمع«. 
وتعد مكتبة معهد دبي �لق�شائي من �أهم �ملكتبات �لقانونية 
و�شاملة  ملا حتويه من ثروة معلوماتية متنوعة  �ملتخ�ش�شة، 
يف �شتى �أ�شول وفروع ومعارف �لعلوم �لقانونية و�لق�شائية؛ 
حيث ت�شم حتى �لآن �أكر من ع�شرة �آلف عنو�ن يف جمالت 

بالإ�شافة  و�لق�شاء.  و�لفقه  و�لقانون  �لإ�شالمية  �ل�شريعة 
جناح  �شمن  �ملكتبة  وتقع  �ملتخ�ش�شة  �لدوريات  من  للعديد 

خا�س بها بالطابق �لأول من مقر �ملعهد.
و�لكتب  �مل��ر�ج��ع  على  �حل�شول  ت�شهيل  يف  �ملكتبة  وت�شاعد 
�لدر��شة  �ل�شلة مب��ج��الت  ذ�ت  �لأخ���رى  و�مل���و�د  و�ل��دوري��ات 
و�ل��ت��دري��ب وم��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، وت�����ش��ه��م يف توفري 
�أحدث �ملر�جع و�لكتب �لعربية و�لأجنبية، �إىل جانب �شمان 
عرب  �ل�شلة  ذ�ت  و�مل��ع��ل��وم��ات  �لبيانات  ق��و�ع��د  م��ع  �لتو��شل 
�ل�شبكة �لدولية لتبادل �ملعلومات، ف�شاًل عن تقدمي خدمات 
�لإحاطة �جلارية و�لتي تهدف لإعالم �مل�شتفيدين بكل جديد 
على  و�لطالب  �لباحث  تهم  وبر�مج  مقتنيات  من  �ملكتبة  يف 
�أف�شل  وتوفري  �لق�شرية،  �لن�شية  �لر�شائل  عرب  �شو�ء  ح��ٍد 
�ملختلفة  �ملعلومات  �أوع��ي��ة  �إىل  للو�شول  �لتقنية  �ملمار�شات 
�لدولة  بي�شر و�شهولة للباحثني و�ملتخ�ش�شني د�خل  باملعهد 

وخارجها.

•• عجمان-وام:

�إمارة  �ل�����ش��وي��دي رئي�س جلنة  ب��ن ج���رب�ن  �ل��رح��م��ن  ر����ش��د عبد  �أك���د   
�أن ر���ش��ا و �رتياح  �ل��وط��ن��ي �لإحت������ادي  �مل��ج��ل�����س  ع��ج��م��ان لإن��ت��خ��اب��ات 
�ملتقدمني للرت�شح لالنتخابات للعام 2019 دليل على جناح �لعملية 

�لنتخابية.
عملية  نهاية  عقب  و�م  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف  ذل��ك  ج��اء 
ت�شجيل �ملر�شحني يف يومها �لثاين يف �لإمارة و �لذي �شهد تر�شح �إمر�أة 

للمناف�شة على ع�شوية �ملجل�س �لوطني.
وحر�شت جلنة �إمارة عجمان على و�شع جدول زمني مف�شل يف مكان 

�لعملية  م��ر�ح��ل  ب�شري  تعريفهم  و  �ملر�شحني  لتذكري  مبقرها  ب���ارز 
�لنتخابية ومو�عيدها �لدقيقة حتى حمطتها �خلتامية وهو ما لقي 

ترحيبا كبري� من �ملتقدمني.
و قال رئي�س جلنة �إمارة عجمان �إن �ليوم �لثاين �شهد م�شاركة ن�شائية 
منوها �إىل �أن عملية �لت�شجيل �شارت على �أكمل وجه ومل تو�جه �للجنة 

�أي �شعوبات ، كما مل تتلق �أي �شكوى من �ملر�شحني.
�لعملية �لنتخابية يف مقر  �لزمني ملر�حل  �أن و�شع �جلدول  و�أ�شاف 
�للجنة قدم خدمة كبرية للمر�شحني عرب �لتذكري باملو�عيد وتقدمي 
�أعد�د  يف  �ل��ت��ف��اوت  �أن  �إىل  منوها   .. لهم  ��شتف�شار  �أي  على  �لإج��اب��ة 
�ملتقدمني للرت�شح بني يوم و�آخر �أمر طبيعي و�أن �لنتيجة جيدة حتى 

�لآن يف �نتظار �كتمال �لأيام �خلم�شة.
�لهيئات  �أع�����ش��اء  ت�شجيل  عملية  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  �أن  بالذكر  ج��دي��ر 
�لنتخابية �لر�غبني يف �لرت�شح للدورة �لر�بعة من �نتخابات �ملجل�س 
194 مر�شحا  ت�شجيل  �شهد  �لدولة  �لوطني �لحت��ادي على م�شتوى 

بينهم �شبعة مر�شحني يف �إمارة عجمان.
من جانبه �أعرب �ملر�شح م�شبح بن علي �لكعبي لوكالة �أنباء �لمار�ت 
وتر�شيح  �لنتخابية  �لعملية  يف  بامل�شاركة  و�عتز�زه  فخره  عن  /و�م/ 
�إجر�ء�ت  كل  �أن  مو�شحا   .. و�مل��و�ط��ن  �لوطن  خدمة  �أج��ل  من  نف�شه 
�لت�شجيل يف �للجنة �لوطنية لالنتخابات باإمارة عجمان كانت مي�شرة 
و مل ت�شتغرق �أكر من 5 �إىل 10 دقائق وكان �ل�شتقبال و�لرتحيب 

�إفادتهم �ملر�شح مبعلومات  �أع�شاء �للجنة ف�شال عن  باديني من قبل 
و�إجابات عن �أي ��شتف�شار �أو �شوؤ�ل.

من جهته قال �شالح �ملطرو�شي �لذي �شجل ��شمه للرت�شح عن �إمارة 
غمار  خل��و���س  مرت�شحا  فيها  يتقدم  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  �إن��ه��ا  عجمان 
�لوطن  خ��دم��ة  �شبيل  يف  �مل�شاركة  ب�����ش��رورة  منه  بقناعة  �لن��ت��خ��اب��ات 

و�ملو�طن.
و وفقا للجدول �لزمني لنتخابات �ملجل�س �لوطني �لإحتادي 2019 
ملر�شحي  �لأول��ي��ة  �لقائمة  ع��ن  لالنتخابات  �لوطنية  �للجنة  �شتعلن 
�لقائمة  عن  �لإع���الن  يتم  �أن  على  �جل��اري  �أغ�شط�س   25 يف  �ملجل�س 

�لنهائية يف �لثالث من �شبتمرب �ملقبل.

رئي�س جلنة عجمان النتخابات �لوطني �الحتادي: ر�سا �ملر�سحني دليل على جناح �لعملية �النتخابية 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لإحت���اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  تعد   
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
وخارجها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  بدولة  و�لن�شاين  �لن�شائي  �لعمل  ر�ئ��دة 
و�ملبادر�ت  �مل�شاريع  �أينما كانت ومن خالل  للمر�أة  مبا قدمته �شموها من دعم 

�لن�شانية �لطموحة �لتي قادتها على �ل�شعد كافة.
�أكدت �شعادة نورة �ل�شويدي مديرة �لإحتاد �لن�شائي �لعام يف ت�شريح لوكالة  و 
�أنباء �لإمار�ت “ و�م” مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للعمل �لن�شاين �لذي ي�شادف 19 
تبني  ��شتطاعت  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أن   - عام  كل  من  �أغ�شط�س 
�ملبادر�ت و�مل�شاريع �لتنموية �لتي ت�شهم يف حت�شني �حلياة ورفع �ملعاناة عن كاهل 

�ل�شحايا و�ملتاأثرين من �لكو�رث و�لنز�عات و�حلروب.
و قالت �إن �شموها لها �ليد �لطوىل يف تقدمي �لعون �لإن�شاين لكل حمتاج من 
 .. �أو �حلروب  �لطبيعية  بالكو�رث  تاأثرو�  �لذين  �ل�شن  و�لأطفال وكبار  �لن�شاء 
�أن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع كان �لعنو�ن �لرئي�شي لهذ�  م�شرية �إىل 
�لأفريقية  �ل��دول  �لع�شر�ت من  �ملحتاجني يف  �لذي و�شل �ىل  �لن�شاين  �لعمل 

و�لآ�شيوية.
و �أ�شافت �أن �حتفال �لعامل باليوم �لعاملي للعمل �لإن�شاين يعد منا�شبة لالإ�شادة 
باملر�أة �لتي باتت تعمل بهذ� �ملجال �لن�شاين و تقدم �لعون للمحتاجني .. منوهة 
�إىل �أن �لإحتاد �لن�شائي �لعام و بتوجيهات من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
يتوىل عدة مبادر�ت يف هذ� �ملجال مثل مبادرة �رتو�ء �لتي يتم من خاللها �شنويا 
�ل�شيف  �أج���و�ء  يعملون يف  �ل��ذي��ن  �لعمال  على  و�لع�شائر  �مل���ربدة  �مل��ي��اه  ت��وزي��ع 
�حلارة وحتت �أ�شعة �ل�شم�س وقد �أعطت هذه �ملبادرة �ل�شنوية وهي م�شتمرة حتى 

�لآن نتائج طيبة على �شعيد �مل�شتفيدين منها.
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  لدى  �أولوية  لها  �ملحتاجة  �ل�شعوب  م�شاعدة  �أن  �أك��دت  و 
بنت مبارك ومتثل �لتز�ما ثابتا ل يتاأثر باأي معايري و�إمنا ينطلق من مقا�شد 
�آل نهيان طيب  �أ�ش�س لها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �إن�شانية و�أخالقية 
�ل�شعوب  �هتماما كبري� بق�شايا  �لإم���ار�ت تويل  دول��ة  �أن  �إىل  ث��ر�ه.. لفتة  �هلل 
�لعربية و�أن هناك حر�شا د�ئما على دعم هذه �ل�شعوب و�مل�شاعدة يف �لتخفيف 

من معاناتها.
�مل�شي  و  �لعامل  حول  �لإن�شانية  جهودها  بتعزيز  �لدولة  �هتمام  على  �شددت  و 
�لإن�شانية  �لكر�مة  �لر�شيدة يف �شون  قيادتنا  ر�شمته  �لذي  �لنهج  ذ�ت  قدما يف 

وتقدمي كل عون لكل حمتاج �أينما كان.
و�أ�شارت �إىل �أن �جناز�ت �شمو �أم �لإمار�ت عديدة يف جمال متكني �ملر�أة وتقدمي 
�لتي طالت  �لإن�شانية  �ملبادر�ت و�حلمالت  و�إط��الق  لها  و�ملعنوي  �مل��ادي  �لدعم 
�حلروب  يف  �أ�شيبو�  �لذين  �ل�شن  وكبار  و�لأط��ف��ال  �لن�شاء  من  �لآلف  ع�شر�ت 

و�لكو�رث �لإن�شانية وت�شردو� و�أ�شابهم �جلوع و�لأعياء و�ملر�س.
خالل  من  للمر�أة  �لد�عم  �ملوقف  بهذ�  �شموها  قناعة  تر�شخت  :” لقد  وقالت 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  م�شرية  مر�فقتها 
طيب �هلل ثر�ه �لذي وقف �إىل جانب �ملر�أة و�عتربها �ل�شقيقة �لتي ل غنى عنها 
للرجل تقف �إىل جانبه يف �لبيت ويف �لعمل ويف كل مكان يتو�جد فيه لتعينه على 

بناء �لأ�شرة و �ملجتمع و �لدولة.
�ملر�أة  �لقائد يف دعم  نهج  ر�شيدة نهجت  قيادة  �شموها  :” كما وج��دت  و�أ�شافت 
ميادين  كل  يف  �لتمكني  نحو  ب��امل��ر�أة  تدفع  �لتي  و�ل��ق��ر�ر�ت  �لقو�نني  فاأ�شدرت 
�لعمل حتى حتقق لها ما �أر�دت من �إحد�ث �لتو�زن بني �جلن�شني وهو �أمر �شبقت 

به دولة �لإمار�ت �لكثري من �لدول« .
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  يد  على  �لتي حتققت  �لجن��از�ت  �ح�شاء  �إن 
�ل�شيخ ز�يد  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  �أقام  �أن  �ملر�أة ي�شعب ح�شرها فهي منذ  بخ�شو�س 
بن �شلطان طيب �هلل ثر�ه �أ�ش�س و قو�عد هذه �لدولة عملت �شموها منذ بد�ية 
من  �ل��دول��ة  يف  للمر�أة  �ملتاحة  �لفر�س  توظيف  على  �ملا�شي  �لقرن  �شبعينيات 
خالل توحيد جهود �ملر�أة يف �إمار�ت �لدولة كافة �شمن منظومة و�حدة كمظلة 
�ملمثل  ليكون   1975 �أغ�شط�س   28 يف  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لإحت����اد  وه��و  و�ح���دة 

�لر�شمي للمر�أة.
�لقو�عد  �شموها  و�شعت  فقد  �لدولة  يف  �لن�شائي  �لعمل  يف  �لتقدم  ت��و�يل  ومع 
�لأ�شا�شية لعمل �ملر�أة حيث �أطلقت �لإ�شرت�تيجية �لوطنية لتمكني وريادة �ملر�أة 
– 2021 وهي حتديث لال�شرت�تيجية �لتي كانت �شموها قد د�شنتها   2015
2002 لتوفر �إطار� عاما ومرجعيا و�إر�شاديا جلميع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية  عام 
�لإحتادية و�ملحلية و�خلا�شة وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف و�شع خطط وبر�مج 
عملها من �أجل توفري حياة كرمية للمر�أة جلعلها متمكنة ريادية مبادرة ت�شارك 

يف جمالت �لعملية �لتنموية �مل�شتد�مة كافة مبا يحقق جودة �حلياة لها.
وتعترب “ �لإ�شرت�تيجية �لوطنية لتمكني وريادة �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة “ ثمرة تعاون م�شرتك بني �لإحتاد �لن�شائي �لعام و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية على 
�ل�شعيدين �لإحتادي و�ملحلي وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف �لدولة ومت �إعد�دها 
�أ�ش�س علمية �عتمدت على �إجر�ء در��شات قطاعية من �أجل حتليل �لو�قع  وفق 
�ملوؤ�ش�شات  تنفذها  �لتي  و�ل��رب�م��ج  �ل�شيا�شات  يف  و�ل�شعف  �لقوة  نقاط  وبيان 
�ملختلفة من �أجل متكني �ملر�أة وجعلها �شريكا �أ�شا�شيا يف حتقيق روؤية �لإمار�ت 
باللتز�مات �لدولية للدولة من جهة  �لوفاء  ي�شمن  ومبا  جهة  من   2021

�أخرى.
تذليل  و  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  ق���در�ت  وب��ن��اء  متكني  �إىل  �لإ�شرت�تيجية  ت�شعى  و 
يف  ور�ئ���د�  فاعال  عن�شر�  لتكون  كافة  �مل��ج��الت  يف  م�شاركتها  �أم���ام  �ل�شعوبات 
لريادة  م�شرفا  منوذجا  ولتكون  بها  �لالئقة  �ملكانة  ولتتبو�أ  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
خ��الل حتقيق جملة  وذل��ك من  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  �ملحافل  �مل��ر�أة يف 

من �لأولويات ممثلة يف �لبناء على �لجناز�ت �ملتحققة للمر�أة يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�حلفاظ على ��شتد�مة تلك �لجناز�ت و�ملكا�شب و�ل�شتمر�ر يف 
�لتنموية و�حلفاظ على  �مل��ر�أة مبا ي�شمن تو�شيع نطاق م�شاركتها  بناء قدر�ت 
�لن�شيج �لجتماعي ومتا�شكه من خالل تكامل �لأدو�ر بني �لرجل و�ملر�أة لبناء 
جمتمع قوي ومتما�شك قادر على مو�كبة �لتغري�ت �مل�شتجدة �إ�شافة �إىل توفري 
�جلودة  عالية  باأ�ش�س  �لجتماعي  و�ل��رف��اه  و�لآم��ن��ة  �لكرمية  �حل��ي��اة  مقومات 
للمر�أة” و تنمية روح �لريادة و�مل�شوؤولية وتعزيز مكانة �ملر�أة �لإمارتية يف �ملحافل 

�لإقليمية و�لدولية.
و�ت���ب���ع �لإحت������اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل���ع���ام ن��ه��ج��ا ع��ل��م��ي��ا وت�����ش��ارك��ي��ا يف �إع������د�د وتطوير 
�لإ�شرت�تيجية �لوطنية لتمكني وريادة �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
2015-2021 مت من خالله �إعد�د در��شات مرجعية قطاعية لكل حمور من 
�أجل  2002 من  د�شنت عام  �لتي  �مل��ر�أة  لتقدم  �لوطنية  �لإ�شرت�تيجية  حماور 
�لوقوف على �لو�شع �لر�هن وتقييم �لإجن��از�ت �لتي حتققت و من ثم حتليل 
�لو�قع و �ل�شيا�شات و�لت�شريعات و�خلدمات �ملوجهة للمر�أة يف �لدولة با�شتخد�م 
منهجية �لتحليل �لرباعي �لد�خلي و�خلارجي ومنهجية حتليل تاأثري �لعو�مل 
�خلارجية و�لبيئة �ملحيطة على متكني �ملر�أة بهدف معرفة �لثغر�ت و�لتحديات 
ومو�طن �لتح�شني �ملطلوبة مبا يتو�فق مع مرتكز�ت �لإ�شرت�تيجية وتبع ذلك 
عقد ثماين ور�س عمل ملناق�شة نتائج �لدر��شات �ملرجعية مع �ل�شركاء �ملعنيني يف 
�لتعليم و�ل�شحة و�لقت�شاد و�ملجال �لجتماعي  ثمانية قطاعات رئي�شية هي: 

و�لت�شريع و�لبيئة و�لإعالم و�مل�شاركة �ل�شيا�شية و�تخاذ �لقر�ر.
�ملر�أة  متكنت  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من  �ملتو��شل  �لدعم  بف�شل  و 
�لدول  �ملوؤ�شر�ت �لجتماعية و�لقت�شادية مقارنة بغريها يف  �أعلى  من حتقيق 
و�أن  �ل��ق��ر�ر  و�ت��خ��اذ  �لوظيفية  �مل��ر�ك��ز  �أعلى  �ىل  ت�شل  �أن  و��شتطاعت  �لأخ���رى 
�ملر�أة  تو��شل  �لر�ئعة  �لإن�شانية  و�مل��ب��ادئ  �لتميز  وب��ه��ذ�  �لهوية  على  حتافظ 

م�شريتها يف جو�نب �لعمل �لجتماعي و �لن�شاين كافة.
وكان دور �شموها بارز� يف توجيه �ملر�أة لإثبات وجودها و�ل�شتفادة من �لفر�س 
�ملتاحة للم�شاركة يف �لتنمية �مل�شتد�مة جنبا �إىل جنب مع �أخيها �لرجل .. وبف�شل 
ذلك �أ�شبحت �ملر�أة �لإمار�تية تتبو�أ �ليوم �أعلى �ملنا�شب يف جميع �ملجالت وت�شهم 
بفعالية يف قيادة م�شرية �لتنمية و�لتطوير و�لتحديث من خالل م�شاركتها يف 
�ل�شلطات �ل�شيادية �لثالث �لتنفيذية و�لت�شريعية و�لق�شائية وخمتلف �ملو�قع 

�لقيادية يف �تخاذ �لقر�ر يف �لدولة.
ب��دع��م من  �ل���ذي ج��اء  �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة  �إىل بع�س م��وؤ���ش��ر�ت متكني  و بالنظر 
�شمل  فقد  �لوطني  �لعمل  مر�حل  جميع  يف  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�أعلى  تتبو�أ  �مل���ر�أة  غ��دت  حتى  و�لثقافة  و�ل�شحة  �لتعليم  �ملعريف  �لتمكني  ه��ذ� 
�لدرجات �لعلمية ثم �لتمكني �لقت�شادي حتى غدت �شيدة �أعمال و�شاحبة ر�أ�س 
�لتمكني  ثم  دره��م..  مليار   40 باأكر من  تقدر  ��شتثمارية  يدير م�شاريع  مال 

�ىل  �ل��وزي��رة  فمن  �ملنا�شب  �أرف��ع  تتقلد  �مل���ر�أة  خالله  من  و�أ�شبحت  �ل�شيا�شي 
�أ�شحت  و�لآن  �لإحت��ادي  �لوطني  للمجل�س  رئي�شة  لت�شبح  لإد�ر�ت عدة  مديرة 
متو�زنة مع �لرجل بعد قر�ر �لقيادة �لر�شيدة رفع ن�شبة متثيل �ملر�أة يف �ملجل�س 

بن�شبة 50 يف �ملائة .
وعلى �جلانب �لن�شاين يعترب “ برنامج �ل�شيخة فاطمة للتطوع “ و هو �أكرب 
�لعاجلة  �لدولية  �لن�شانية  �لند�ء�ت  لبى  �لذي  �لفارق  �لن�شاين  للعمل  عنو�ن 
و�أقام �لع�شر�ت من �مل�شت�شفيات و�ملر�كز �ل�شحية يف دول عديدة يف قارتي �آ�شيا 
�لقدرة على  �لذين فقدو�  �لدو�ء و�لعالج للم�شردين و�لفقر�ء  و�أفريقيا وقدم 
مد�و�ة �أمر��شهم فظلو� يعانون ويالت �لت�شرد و�ملر�س حتى جاء هذ� �لربنامج 
�لن�شاين �لذي �شمد جر�ح ماليني �لأطفال و�لن�شاء وكبار �ل�شن يف �لكثري من 

�لدول �لتي تعر�شت للنكبات و�لكو�رث �لطبيعية و�حلروب.
“ كتاب �أطلق عليه  “ موؤ�ش�شة ز�ي��د للعطاء  و يف هذ� �لط��ار .. فقد �شدر عن 

برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع “ كلنا �أمنا فاطمة« .
و  �ملجتمعي  �لعطاء  و  �لتطوعي  �لعمل  يف  نوعية  نقلة  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  وحقق 
مبتكرة  م��ب��ادر�ت  تبني  خ��الل  من  وعامليا  و�إقليميا  حمليا  �لإن�شاين  �لت�شامح 
وغري م�شبوقة حتت �شعار “ على خطى ز�يد”.. و�أ�شارت مقدمة �لكتاب �إىل �أن 

�أم �لإمار�ت هي �أم �لعطاء و�أم �لإن�شانية.
و�لإن�شاين  �ملجتمعي  �لعمل  تفا�شيل  لكل  متابعتها  �شموها  ع��ن  ع��رف  وق��د 
و�مل�شاعدة يف تذليل �لعقبات �لتي تو�جهه لإنقاذ حياة �لنا�س �ل�شعفاء و�ملر�شى 

و�جلوعى وهي جتد يف ذلك �ل�شعادة �لنف�شية �لكاملة.
�لعديد  �لتكرمي جر�ء  �لعديد من �جلو�ئز و �لأو�شمة و  وح�شلت �شموها على 
من �أعمالها �لإن�شانية لكن �جلائزة �لأهم �لتي ت�شعى �إليها هي ر�شا �هلل �شبحانه 
وتعاىل و هذ� ما يجعلها حتمل بريق �لعطاء �لإن�شاين لتكون �شببا يف �شفاء �آلف 
�ملر�شى و �شد رمق �آلف �جلائعني وتربية �لأجيال على حب �لعطاء �لإن�شاين 

�لذي ي�شمو فوق كل عطاء.
و ��شتعر�س �لكتاب يف ف�شوله بد�يات �إطالق برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع 
ومر�حل �شري �لعمل فيه حيث �أطلقت �شموها �لربنامج حتت �شعار “كلنا �أمنا 
�ملر�أة �لإمار�تية  �أثناء �لحتفال بيوم  فاطمة” يف مبادرة هي �لأوىل من نوعها 
يف �لعام 2017 وذلك �شمن �حتفالت ر�شمية وبح�شور ممثلني عن �لقطاعات 
�حلكومية و�خلا�شة و غري �لربحية و�ملوؤ�ش�شات �لدولية �ملعنية باملر�أة و�لطفل.

عيادة  “ د���ش��ن  للتطوع  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  “ ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  �ل��ك��ت��اب  و�أ���ش��ار 
�لإم��ار�ت ل�شحة �ملر�أة و�لطفل �ملتنقلة كاأول عيادة متنقلة معنية ب�شحة �ملر�أة 
�أف�شل  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  �ملنطقة  ن��وع��ه��ا يف  م��ن  �لأوىل  ه��ي  م��ب��ادرة  و�ل��ط��ف��ل يف 
�خلدمات �لت�شخي�شية و �لعالجية و �لوقائية �إ�شافة �إىل متكني �لكو�در �لطبية 
من خدمة �ملجتمع وذلك يف �إطار حملة �لعطاء �لإن�شانية باإ�شر�ف نخبة من كبار 

�لأطباء و �جلر�حني �ملتطوعني.

�ل�سيخة فاطمة ر�ئدة �لعمل �لن�سائي و�الإن�ساين يف �الإمار�ت وخارجها

مكتبة دبي �لق�سائي �الإلكرتونية ت�سيف خدمات جديدة الأ�سحاب �لهمم

زار مراكز ت�سجيل املر�سحني يف اأب�ظبي ودبي وال�سارقة 

عبد �لرحمن �لعوي�س: �نتخابات �ملجل�س �لوطني �الحتادي خطوة جديدة يف م�سرية تعزيز �مل�ساركة �ل�سيا�سية ومتكني �ملو�طن من �مل�ساهمة يف �سنع �لقر�ر
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكد معايل عبد �لرحمن �لعوي�س، 
وزير �ل�شحة ووقاية �ملجتمع وزير 
�لوطني  �ملجل�س  ل�����ش��وؤون  �ل��دول��ة 
�لحتادي، رئي�س �للجنة �لوطنية 
�أن �نتخابات �ملجل�س  لالنتخابات، 
�لوطني �لحتادي 2019 جت�شد 
م�شرية  ج��دي��دة يف  عملية  خ��ط��وة 
�لتي  �ل�شيا�شية  �مل�����ش��ارك��ة  ت��ع��زي��ز 
�ل���ف���اع���ل يف   �مل�����و�ط�����ن  دور  ت�����ربز 
كركيزة  �ل���ق���ر�ر،  ���ش��ن��اع��ة  عملية 
رئ��ي�����ش��ة يف م�����ش��رية �ل��ت��ط��ور �لتي 
ت�شهدها دول��ة �لإم���ار�ت يف جميع 

�ملجالت.

جميع  ت�شافر  تتطلب  م�شرتكة 
�جلهود كما �أنها تتطلب يف �لوقت 
ذ�ته تفاعل �ملجتمع بجميع فئاته 

وموؤ�ش�شاته«.
�أع�شاء  م�شاركة  �أن  معاليه  و�أك��د 
�لعملية  يف  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ات 
بالرت�شح  ������ش�����و�ء  �لن���ت���خ���اب���ي���ة 
من  بانتخاب  �أو  �ملجل�س  لع�شوية 
م�شوؤولية  هو  �ملجل�س  يف  ميثلهم 
وط��ن��ي��ة لإجن����اح م�����ش��رية �لتمكني 
�ل�����ذي ت�����ش��ع��ى م���ن خ���الل���ه دول���ة 
�لإم��������ار�ت ل��ت��م��ك��ني �مل���و�ط���ن من 
�مل�شاهمة �لفاعلة يف بناء �مل�شتقبل 
�إل��ي��ه مب��ا ي��ع��زز من  �ل���ذي تتطلع 

مكانتها �لريادية عاملياً. 

�أبوظبي  يف  �مل��ر���ش��ح��ني  ت�����ش��ج��ي��ل 
�لكبرية  باجلهود  و�ل�شارقة  ودبي 
�ل���ت���ي ت���ب���ذل���ه���ا جل�����ان �لإم���������ار�ت 
وف������رق ع��م��ل��ه��ا وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
لتوفري  �لن��ت��خ��اب��ات  �إد�رة  جل��ن��ة 
�لكو�در  وتاأهيل  �لإمكانات  جميع 
وت����وظ����ي����ف �أف���������ش����ل �ل���و����ش���ائ���ل 
ت�شهيل  يف  ي�شهم  مب��ا  و�لتقنيات 
عملية ت�شجيل �ملر�شحني، و�شمان 
�ملهام بي�شر و�شهولة  �إجن��از جميع 

ودون �أية عقبات.
�لكبري  ب��ال��دور  معاليه  �أ���ش��اد  كما 
�ل��ذي تقوم ب��ه جل��ان �لإم����ار�ت يف 
�لهيئات  �أع�����ش��اء  وتثقيف  توعية 
يف  بفاعلية  للم�شاركة  �لنتخابية 

�مل�شاركة  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أو������ش�����ح  
�ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا مر�كز 
لع�شوية  �مل���ر����ش���ح���ني  ت�����ش��ج��ي��ل 
�ملجل�س �لوطني �لحت��ادي، تظهر 
�ملو�طنني  ل���دى  �ل��وع��ي  م�����ش��ت��وى 
ب��ال��دور �مل��ح��وري و�حل��ي��وي �لذي 
يقوم به �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
و�حتياجات  ت��ط��ل��ع��ات  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
�لرتقاء  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
على  يوؤكد  كما  قطاعاته،  بجميع 
للر�غبني  �لعايل  �لوطني  �حل�س 
ب���ال���رت����ش���ح ل���ت���ح���م���ل �مل�������ش���وؤول���ة 
�لإمار�ت  �شعب  ومتثيل  �لوطنية 

يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي. 
و�أ�شاد معاليه خالل زيارته ملر�كز 

�لرت�شح لع�شوية �ملجل�س �لوطني 
�ملر�كز  �إىل  �لتوجه  �أو  �لحت���ادي، 
�شوف  مل��ن  للت�شويت  �لنتخابية 

ميثلهم حتت قبة �ملجل�س.
�نتخابات  “�إن  م��ع��ال��ي��ه:  وق�����ال 
دولة  قيادة  حر�س  توؤكد   2019
�ل��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى تعزيز  �لإم�������ار�ت 
ث��ق��اف��ة �مل�����ش��ارك��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة بني 
�مل��ج��ت��م��ع، وت��ر���ش��ي��خ ثقافة  �أف�����ر�د 
�شرورة  �إىل  ت�����ش��ت��ن��د  �ن��ت��خ��اب��ي��ة 
�لذين  �ملر�شحني  �نتخاب و�ختيار 
�ملو�طنني  ه���م���وم  ع����ن  ي����ع����ربون 

وق�شاياهم.«
جناح  “�إن  م���ع���ال���ي���ه:  و�أ������ش�����اف 
م�شوؤولية  هو  �لنتخابية  �لعملية 
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جتريها  �لتي  �ملفاو�شات  �أن  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �أّك��د 
�أفغان�شتان حتقق  ���ش��الم يف  �ت��ف��اق  �إب����ر�م  ب��ه��دف  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات 
�ملحادثات مع كل من حركة طالبان و�حلكومة  �أن  تقدما، مو�شحا 

�لأفغانية ت�شري ب�شكل جيد.
“جنري  غ��رب(  )�شمال  جري�شي  نيو  يف  لل�شحافيني  تر�مب  وق��ال 
حم��ادث��ات ج��ّي��دة ج����ّد�ً م��ع ط��ال��ب��ان. جن���ري حم��ادث��ات ج��ّي��دة جّد�ً 
�جلمعة  و�أع��ل��ن��ه  �شبق  م��ا  بذلك  م��ك��ّرر�ً  �لأفغانية”،  �حلكومة  م��ع 
�لع�شكري  �لتدّخل  لإن��ه��اء  �لر�مية  �ملفاو�شات  يف  تقّدم  �إح���ر�ز  من 

�لأمريكي �مل�شتمر يف �أفغان�شتان منذ 18 عاماً.
�لع�شكري(  )�لنت�شار  تقلي�س  �إىل  لنا حقا  تو�شّ “لقد  تر�مب  وقال 
و�شنقرر  بعد  قليال  و�شنقّل�شه  �لأرج���ح  على  �شخ�س  �أل��ف   13 �إىل 

بعدها ما �إذ� �شنبقى )يف �أفغان�شتان( ملدة �أطول �أم ل«.
وتابع �لرئي�س �لأمريكي “�لأمور حتت �شيطرتنا وت�شري ب�شكل جيد 
عديدها  تقلي�س  �لأرج��ح  على  ميكننا  �حلجم.  �ل�شئيلة  �لقوة  مع 
م�شيفا �أن “�لأمر �شيتوقف  ب�شكل �أكرب �شنتخذ �لقر�ر يف ما بعد”، 
�لوليات  بني  �لتفاق  �لأفغانية«.لكن  �حلكومة  وعلى  طالبان  على 
�إذ  �إن��ه��اء �حل��رب،  �إىل  ذ�ت��ه  بحّد  ي���وؤّدي  لن  �ملتحدة وحركة طالبان 
يتعنّي على طالبان عقد �تفاق �آخر مع حكومة كابول �ملدعومة من 
�شتحافظ  �ملتحدة  �لوليات  �أن  على  �لتاأكيد  تر�مب  و��شنطن.وكرر 
على ح�شورها �ل�شتخباري يف �لبالد حتى و�إن �شحبت قو�تها منها، 

للحماية من تهديد�ت حمتملة للمت�شددين.
ن��و����ش��ل عملنا  �أن  �أن���ه م��ن �لأه��م��ي��ة مب��ك��ان  “�أعتقد  ت��ر�م��ب  وق���ال 
�ل���ش��ت��خ��ب��اري ه��ن��اك ب��ك��ل �لأح�����و�ل، لأن )�ل���ب���الد( ت�شكل ن��وع��ا ما 

منطلقا ل�شن �ل�شربات �شدنا«.

�نفجرت قرب �حل��دود مع  �إن عبوة  �ل�شمالية  �أيرلند�  قالت �شرطة 
�أي��رل��ن��د� �أم�����س وك��ان �ل��ه��دف م��ن ور�ءه���ا ����ش��ت��در�ج وقتل �أف���ر�د من 
�ل�شرطة كانو� يتحققون من �أمر بالغ كاذب يف مكان قريب وجنو� 
للريبة  مثرية  عبوة  ب��اأن  بالغا  تلقت  قد  �ل�شرطة  باأعجوبة.وكانت 
ُو�شعت يف منطقة كاونتي فريمانه �لتي تبعد كيلومرت�ت قليلة عن 
�حلدود يف �شاعة متاأخرة �لليلة �ملا�شية. و�أبلغ �أفر�د من �ل�شرطة يف 
�ملكان بوقوع �نفجار يف �جلو�ر. وقالت �ل�شرطة �إنه ل توجد �إ�شابات.

وقال �شتيفن مارتن نائب قائد �ل�شرطة يف بيان “على �لرغم من �أن 
�أنها  ب�شدة  �أعتقد  فاإنني  للغاية  مبكرة  يز�ل يف مرحلة  �لتحقيق ل 
كانت حماولة متعمدة ل�شتدر�ج �ل�شرطة و�لزمالء يف وحدة تفكيك 

�لقنابل �إىل �ملنطقة لقتلهم«.

عندما  حتفهم  ل��ق��و�  �شخ�شا   19 �أن  �أم�����س  �أوغ��ن��د�  �شرطة  ذك���رت 
��شطدمت �شاحنة حمملة بالوقود مبركبات �أخرى و�نفجرت يف بلدة 
�لإقليمية  �ل�شرطة  با�شم  �ملتحدث  وقال  �أوغند�.  غرب  يف  مزدحمة 
مل  عندما  �لفور  على  �أ�شخا�س  ع�شرة  “تويف  تومو�شيمي  مارتيال 
فقد �ل�شائق �ل�شيطرة على �ل�شاحنة �لتي ��شطدمت بثالث مركبات 
25 من  �أخ��رى، ما جنم عنه ع��دد كبري من �لنفجار�ت و�ح��رت�ق 
�مل�شت�شفى، تويف  �إىل  “نقل عدد من �جلرحى  و��شاف   . �لك�شاك” 
ت�شعة منهم لحقاً”. ومل يكن يف و�شع �ملتحدث �عطاء �لعدد �لدقيق 
�مل�شت�شفى،  �ىل  �ل�شخا�س  من  كبري  عدد  “نقل  للجرحى.و��شاف 
م�شابني بجروح خطرة، ويعنى �لطباء بهم«.وقد وقع �حل��ادث يف 
حملة كيامبور� مبنطقة روبرييزي باإقليم روبرييزي، وهي منطقة 
جبلية لي�شت بعيدة عن حديقة �مللكة �إليز�بيث �لوطنية، بالقرب من 

�حلدود مع جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية.

عوا�شم

وا�شنطن

كمباال

بلفا�شت

�أملانيا تت�سلم 4 �أيتام من 
�أبناء �لدو�ع�س 

•• معرب �شيمالكا-اأ ف ب:

من  �أطفال  �أربعة  �أم�س  �شوريا  �شرق  �شمال  يف  �لكردية  �لذ�تية  �لإد�رة  �شّلمت 
�أفر�د عائالت تنظيم د�ع�س �لإرهابي �إىل ممثلني عن �حلكومة �لأملانية، وفق 

ما �أفاد مر��شل فر�ن�س بر�س، يف �أول عملية من هذ� �لنوع مع برلني.
وقال �مل�شوؤول يف هيئة �لعالقات �خلارجية يف �لإد�رة �لذ�تية فرن كعيط لوكالة 
�إقليم  مع  �شيمالكا  معرب  يف  عقد  �شحايف  موؤمتر  هام�س  على  بر�س  فر�ن�س 
كرد�شتان �لعر�ق، “�شلمت �لإد�رة �لذ�تية �أربعة �أطفال يتامى �أملان من عائالت 
يتامى  منهم  “ثالثة  �أن  كعيط  �لأملانية«.و�أو�شح  �حلكومة  من  لوفد  د�ع�س 
�لو�لدين، بينما ل تز�ل و�لدة �لر�بع على قيد �حلياة«.يف برلني، �أكد متحدث 
با�شم وز�رة �خلارجية �لأملانية لفر�ن�س بر�س ت�شليم �لأطفال �لأربعة ومغادرتهم 
�شوريا، م�شري�ً �إىل �أنه “مّت ��شتقبال �لأطفال عند �حلدود �ل�شورية - �لعر�قية 
�أفر�د  �إىل  ت�شليمهم  �أربيل و�شيتم  �لقن�شلية )�لأملانية( يف  من قبل فريق من 
عائالتهم” لل�شفر �إىل �أملانيا.و�لأطفال �لذين مل يبلغ �أكربهم ع�شر �شنو�ت هم 
ثالث بنات، بينهم �شقيقتان وطفلة ر�شيعة و�فقت و�لدتها على نقلها ب�شبب 
و�شع �شحي حرج تعاين منه، بالإ�شافة �إىل �شبي، بح�شب �ل�شلطات �لكردية.
وهي �ملرة �لأوىل �لتي تت�شلم فيها برلني �أفر�د�ً من عائالت �ملتطرفني �لأملان 
�لأوروبية  �شوريا.وترف�س دول عدة، خ�شو�شاً  �لكردية يف  �لذ�تية  �لإد�رة  من 
�لأكر�د،  ل��دى  �ملعتقلني  د�ع�س  تنظيم  عنا�شر  من  مو�طنيها  ��شتعادة  منها، 
و�أف��ر�د عائالتهم �ملوجودين يف خميمات يف مناطق ي�شيطر عليها �لأك��ر�د يف 
�لهول يف حمافظة  و�أبرزها خميم  �ملخّيمات،  تلك  �شوريا.وتوؤوي  �شرق  �شمال 
�حل�شكة، نحو 12 �ألف �أجنبي، هم 4000 �إمر�أة و8000 طفل من عائالت 
�أمنية  ملر�قبة  �شة لهم وتخ�شع  �أق�شام خم�شّ �لأجانب، يقيمون يف  �ملتطرفني 
عبئاً  �ملخيمات  تلك  قاطنو  �لعر�قيني.وُي�شّكل  �لعدد  هذ�  ي�شمل  ول  م�شددة. 
مو�طنيها.  با�شتعادة  �ملعنية  �ل��دول  تطالب  �لتي  �لذ�تية  �لإد�رة  على  كبري�ً 
�أوزبك�شتان  مثل  �ملتطرفني  عائالت  �أف���ر�د  من  ع��دد�ً  قليلة  دول  ت�شلمت  وق��د 
و�أخرى  �إليها كبرية،  �شلمو�  �لذين  و�أع��د�د مو�طنيها  وكاز�خ�شتان وكو�شوفو، 

ت�شلمت �أعد�د�ً حمدودة مثل �ل�شود�ن و�لرنوج و�لوليات �ملتحدة وفرن�شا.

يف حماولة الإبعاد كل ما يهدد زعامته 

حرب مك�سوفة.. �أردوغان يق�سي مناف�سيه ق�سرً�

كند� تنتقد �إ�سقاط بريطانيا 
�جلن�سية عن �إرهابي

•• بورم يل ميموزا-اأ ف ب:

ب����ع����د ع�����ام�����ني م������ن جت�����دي�����د �ل����ع����الق����ات 
�لرئي�س  ي�شتقبل  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة-�ل��رو���ش��ي��ة، 
�لفرن�شي �إميانويل ماكرون نظريه �لرو�شي 
فالدميري بوتني “�جلار �ملهم” و�لأ�شا�شي 
يف ملفات �أزمات عديدة جارية، يف حماولة 
عن  م��و���ش��ك��و  غ��ي��اب  وط�����اأة  م���ن  للتخفيف 
نهاية  عطلة  خ��الل  �ل�شبع  جمموعة  قمة 

�لأ�شبوع �ملقبل.
�ل�شاعة  ب��وت��ني نحو  �مل��ت��وق��ع و���ش��ول  وم��ن 
للرئا�شة  �ل�شيفي  �ملقّر  �إىل  غ  ت   14،00
يقوم  ح��ي��ث  ب��ري��غ��ان�����ش��ون  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة يف 
ع�شر�ت من عنا�شر �لأمن بحر��شة �ملد�خل 
�لفرن�شية  للبحرية  تابعان  زورقان  وي�شري 

دوريات يف �لبحر.
هاتفياً،  دوري  ب�شكل  �ل��رج��الن  ويتو��شل 
�ل��ت��ق��ي��ا ع�����دة م������ر�ت وج����ه����اً لوجه.  ك���م���ا 
و��شتقبل ماكرون بوتني يف فر�شاي يف �أيار-

2017، مبا�شرة بعد �نتخابه رئي�شاً  مايو 
�لرو�شي  �لرئي�س  دع��وة  لبى  كما  لفرن�شا، 
�إىل �شانت بطر�شبورغ �لعام �ملا�شي. و�لتقى 
ق��م��ة جمموعة  خ����الل  �أي�������ش���اً  �ل����رج����الن 

�لع�شرين يف �أو�شاكا يف حزير�ن/يونيو.
بالإ�شافة  بينهما  �مل�شتمر  �لتو��شل  وه��ذ� 
تتعار�س مع  ت��ده��ور�ً  �لأق��ل  �لعالقات  �إىل 
خالل  �لبلدين  ب��ني  �حل��ال  عليه  كانت  م��ا 

عهد �لرئي�س �ل�شابق فرن�شو� هولند.
�مللفات،  م��ن  �لعديد  يف  �ختالفهما  ورغ��م 
لكن �لعالقة �ل�شريحة و�ملتوترة يف �لوقت 
�أب������د�ً. وخالل  ن��ف�����ش��ه ب��ي��ن��ه��م��ا مل ت��ن��ق��ط��ع 
�لفرن�شي  �لرئي�س  فر�شاي، مل يرتدد  قمة 
�ن��ت��ق��اد ع��ل��ن��ي لع��ت��ق��ال مثليني  ب��ت��وج��ي��ه 
تدخل  �ن��ت��ق��د  ك��م��ا  �ل�����ش��ي�����ش��ان،  يف  جن�شيا 
“رو�شيا  �ل��رو���ش��ي��ة م��ث��ل  �لإع�����الم  و���ش��ائ��ل 
�ليوم” و”�شبوتنيك” يف حملة �لنتخابات 

�لفرن�شية.
ويف حزير�ن-يونيو �ملا�شي، مل يخف بوتني 

�لليرب�لية  �لدميوقر�طيات  م��ن  ��شتياءه 
و�أكد  “�لزمن عفا عليها”.  �أن  �لتي �عترب 
للنقا�س”  �لقابل  غري  “�ختالفه  ماكرون 
�أن �لدميوقر�طيات  مع هذ� �ملوقف، معلناً 
حتى  �لليرب�لية “لديها �لكثري لتقدمه”، 
ولو “كانت �لأنظمة غري �لليرب�لية قادرة 

على �أن توحي بانها �أكر فعالية” �أحياناً.
وح���������ذرت ب����اري���������س م���و����ش���ك���و ك����ذل����ك من 
�لتظاهر�ت  �شد  للقوة  �ملفرط  �ل�شتخد�م 
�لأخرية للمعار�شة. ورد �لكرملني بالقول 
�إنه ل ميكن لفرن�شا �أن تعطيه درو�شاً نظر�ً 
ل��ت��ع��ام��ل ���ش��رط��ت��ه��ا م���ع ت���ظ���اه���ر�ت حر�ك 

“�ل�شرت�ت �ل�شفر�ء” �لجتماعي.
“�لو�قعية  �إىل  �لث���ن���ني  م���اك���رون  ي��ل��ج��اأ 
�مللفات �خلالفية  خالل بحثه  �ل�شيا�شية” 
�قتب�س  �ل��ذي  �لإيليزيه  وف��ق  مو�شكو،  م��ع 
من �شارل ديغول قوله “ل نقارب �ل�شيا�شة 
مع �لت�شديد على  �إل من منظور �لو�قع”، 
�أن لباري�س “م�شالح م�شرتكة” مع رو�شيا 

يف �لوقت نف�شه.
�ح����ت����و�ء  �إىل  ك����ذل����ك  م�����اك�����رون  وي�������ش���ع���ى 
�لدولية  �لتعددية  د�خ��ل  بوتني  فالدميري 
�ملتمثلة بالقمة �ملقبلة ملجموعة �ل�شبع �لتي 
على   2014 ع��ام  رو���ش��ي��ا  منها  ��شتبعدت 

خلفية �شمها �شبه جزيرة �لقرم.
�إىل  ب��د�ي��ًة  �لرئي�شان  يتطّرق  �أن  ويتوقع 
ملف �لنز�ع يف �أوكر�نيا حيث تو��شل رو�شيا 
�نف�شالية  جم��م��وع��ات  ل�����ش��ال��ح  �ل��ت��دخ��ل 

مو�لية لها �شرق �لبالد.
فولودميري  و�����ش����ول  يف  ب���اري�������س  وت������رى 
فر�شًة  �أوك���ر�ن���ي���ا  رئ��ا���ش��ة  �إىل  زيلين�شكي 
�تفاق  �مل�شلح مب��وج��ب  ل��ل��ن��ز�ع  ح��د  ل��و���ش��ع 

مين�شك �لرباعي.
ويقول �لك�شندر بو�نوف من مركز كارنيغي 
هو  ب��و���ش��وح  �لرئي�شي  �مل��و���ش��وع  “�شيكون 
�إىل  ��ل  ل��ل��ت��و���شّ مين�شك”  �ت��ف��اق��ات  �إح���ي���اء 

�ل�شالم يف �شرق �أوكر�نيا.

•• �شيدين-اأ ف ب:

ح����ذر ت��ق��ري��ر مل��رك��ز در������ش����ات �أ�����ش����رت�يل م���ن �أن 
على  ع�شكريا  تهيمن  تعد  مل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�ملحيط �لهادئ وقد تعاين يف �لدفاع عن حلفائها 

يف مو�جهة �ل�شني.
�لوليات  �ل��در����ش��ات ح��ول  وج��اء يف تقرير ملركز 
�أن �جلي�س  �أم�س  �ملتحدة يف جامعة �شيدين ن�شر 
و”منهكة  �ل�شمور”  ط��ور  يف  “قوة  �لأم��ريك��ي 
مع  للمو�جهة  جاهزة”  و”غري  خطري”  ب�شكل 
�ل�شني.و�إذ� �شّح ما ورد يف �لتقرير، فاإن ما خل�س 
حللفاء  بالن�شبة  خ��ط��رية  ت��د�ع��ي��ات  يحمل  �إل��ي��ه 
�لوليات �ملتحدة مثل �أ�شرت�ليا وتايو�ن و�ليابان 

�لتي تعتمد على �ل�شمانات �لأمنية �لأمريكية.
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  تفاقمت يف عهد  وقد 
ت��ر�م��ب �مل���خ���اوف م��ن ت��خ��ل��ي �ل���ولي���ات �ملتحدة 
عدو�ن  �أي  مو�جهة  يف  حلفائها  عن  �ل��دف��اع  عن 

�شيني.
و��شنطن  �أن  �إىل  خل�س  �لأخ����ري  �ل��ت��ق��ري��ر  ل��ك��ن 
�أر�دت  ولو  حتى  حلفائها  عن  �لدفاع  يف  �شتعاين 

ذلك.
وقد جاء يف �لتقرير �لذي �ّتهم مّعدوه �لوليات 
�ملتحدة ب�”�لإفال�س �ل�شرت�تيجي” �أن �حلروب 
و�لنحياز  عقود،  م��دى  على  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 
يف  و��شنطن  حلفاء  ي��ع��ّر���س  �ل�شتثمار  و�شعف 

�ملحيط �لهادئ للخطر.
�لعك�س من  وعلى  “�ل�شني،  ب��اأن  �لتقرير  وح��ّذر 

�لإقليمي  �لنظام  ق��درة على حت��دي  ت��زد�د  ذل��ك، 
�ملنظومات  يف  �لكبري  ��شتثمارها  نتيجة  بالقوة 
ويف عهد �لرئي�س �ل�شيني  �لع�شكرية �ملتطّورة”. 
�شي جينبينغ �رتفعت �مليز�نية �لع�شكرية �لر�شمية 
دولر،  مليار   178 �إىل  باملئة   75 بنحو  لل�شني 
�أكرب  �لرقم �حلقيقي  باأن  �أنه ي�شود �عتقاد  علما 

بكثري.
�لبال�شتية  �ل�شو�ريخ  يف  �ل�شني  ��شتثمرت  وق��د 
�لبالغة �لدقة و�أنظمة مكافحة �لتدخل �لتي من 
�شاأنها �إعاقة �لو�شول �ل�شريع للجي�س �لأمريكي 

�إىل �ملناطق �ملتنازع عليها.
قو�عد  ك��اف��ة  “تقريبا  ف����اإن  �ل��ت��ق��ري��ر  وب��ح�����ش��ب 

و�ملر�فئ  و�مل��ط��ار�ت  و�حللفاء  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�ملحيط  غ���رب  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �لع�شكرية  و�مل��ن�����ش��اآت 
وهي  �مل��دّع��م��ة  �لتحتية  للبنى  تفتقر  �لهادئ” 

تو�جه خطر� حمدقا.
على  لل�شيطرة  �لأف�شلية  هذه  ��شتغالل  وميكن 
مناطق يف تايو�ن و�جلزر �خلا�شعة لليابان وبحر 

�ل�شني �جلنوبي قبل و�شول �لقو�ت �لأمريكية.
وكان وزير �لدفاع �لأمريكي �جلديد مارك �إ�شرب 
�لإ�شر�ع  ُتريد  �ملّتحدة  �لوليات  �أّن  �ل�شبت  �أعلن 
�لأ�شهر  �آ�شيا، خالل  ن�شر �شو�ريخ جديدة يف  يف 
�ملقبلة �إذ� كان ذلك ممكًنا، لحتو�ء تو�ّشع �لنفوذ 

�ل�شيني يف �ملنطقة.

••  اأوتاوا-رويرتز:

هو  ليت�س،  ج��اك  ع��ن  �جلن�شية  �إ�شقاط  بريطانيا  ق��ر�ر  �إن  كند�  قالت 
يحمل  �لتي  كند�،  على  معه  �شيحدث  عما  �مل�شوؤولية  لتحويل  حماولة 

�أي�شا جن�شيتها.
و�أكد مكتب وزير �ل�شالمة �لعامة �لكندي ر�لف جود�ل تقرير� �إعالميا 

بريطانيا ن�شر يوم �ل�شبت �أفاد باأن جو�ز �شفر ليت�س �لربيطاين ُمِزق.
و�أفادت تقارير �إعالمية باأن ليت�س �شافر من بريطانيا �إىل �شوريا ليقاتل 
يف �شفوف تنظيم د�ع�س �لإرهابي يف عام 2014 و�أنه �حتجز يف �شجن 
كردي لعامني. وقال ليت�س يف مقابلة مع تلفزيون )�أي.تي.يف( يف فرب�ير 

�شباط �إنه يريد �لعودة �إىل بريطانيا لأنه يعتربها وطنه.
وجاء يف �لبيان �لكندي “�لإرهاب ل يعرف حدود�، ومن ثم فاإن �لدول يف 

حاجة لأن تعمل معا من �أجل �حلفاظ على �شالمتها.
من  �لإج���ر�ء  ه��ذ�  على  �ملتحدة  �ململكة  لإق���د�م  بالإحباط  كند�  »ت�شعر 

جانب و�حد للتن�شل من م�شوؤولياتها«.
ومل يت�شن �لت�شال على �لفور بوز�رة �خلارجية �لربيطانية للتعليق.

و�أ�شاف �لبيان �لكندي “رغم �أننا ن�شعر بخيبة �لأمل من قر�رهم، فاإننا 
لن نطبق دبلوما�شية �لعني بالعني. و�شت�شتمر كند� و�ململكة �ملتحدة يف 

�لعمل معا عن كثب يف عدد من �لق�شايا بينها �لو�شع يف هوجن كوجن«.
�لكنديني  �مل��و�ط��ن��ني  ب���اأن بع�س  ع��ل��م  “على  �إن��ه��ا  �أي�����ش��ا  ك��ن��د�  وق��ال��ت 
قانوين  �لتز�م  يوجد  “ل  �أن��ه  و�أ�شافت  �شوريا”.  يف  حاليا  حمتجزون 
�لقن�شليات ملخاطرة  م�شوؤوليها يف  تعر�س  لن  لت�شهيل عودتهم...كند� 

غري �شرورية يف هذ� �جلزء �خلطر من �لعامل«.

تقرير يحّذر من تر�جع �لهيمنة �الأمريكية يف »�لهادئ« 

ماكرون ي�ستقبل بوتني قبل قمة �ل�سبع  

•• عوا�شم-وكاالت:

حتيد  و�لإق�����ش��ائ��ي��ة  �لتو�شعية  �أردوغ�����ان  ن��ظ��ام  �شيا�شة 
�أو  �ل��ع��زل و�لإب���ع���اد،  مناف�شيه وم��ع��ار���ش��ي��ه ع��ن ط��ري��ق 
�لتخابر من  �أو  �لإره��اب  بتهمة  �إم��ا  �حلب�س و�لرتهيب 
منظمة غولن وكالهما جر�ئم من ن�شج �لنظام �لرتكي 

�شد معار�شيه.
�ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��رتك��ي �أع��ل��ن��ت ع��ن �إق�����ش��اء 3 م��ن ممثلي 
يتولون  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��دي��ات  �إد�رة  م��ن  ومنعهم  �مل��ع��ار���ش��ة 
�أردوغ���ان  د�خلية  ل��وزي��ر  تع�شفي  ق��رر  بح�شب  رئا�شتها 

�شليمان �شويلو.
ا�ستبداد اأردوغان

�لدميقر�طي  �ل�شعوب  حلزب  �لتابعني  �لأع�شاء  ف�شل 
من ممار�شة ��شتحقاقهم �ل�شرعي ياأتي خطوة �أردوغانية 
لإبعاد من يناف�شه يف �ملجل�س �لبلدية �لتي تعد يف تركيا 

�خلطوة �لأوىل لأي م�شو�ر �شيا�شي حزبي �أو فردي.
ويرجح قر�ر وزير �لد�خلية �شويلو، كفة غالبية �ملجل�س 
ي��د ح���زب �لعد�لة  ت��رك��ي��ا وم��ق��اط��ع��ات��ه��ا يف  �ل��ب��ل��دي��ة يف 
و�لتنمية، بعد �أن و�شلت ليد حزب �ل�شعوب �لدميقر�طي 
»tr724�لرتكي   « م��وق��ع  م��ان�����ش��ره  ب��ح�����ش��ب  م���وؤق���ت���اً 
�لقول:  �ل��وز�رة  قر�ر  ورد يف  �ملوقع،  �لإخباري.وبح�شب 
يتي�شكني،  و�شو�ت  جنيت�س،  ت�شكماك  �شري�ب  “��شتبعاد 
وديار �أور�ك، و�أحمد �شاغنيت�س، وعي�شى تا�س، و�شوكرو 

�أي دمري، و حممد ندمي تورمي�س، 
 3 يتبعهم  �أن  على  قر�رهان  �شالمي  و  يلماز،  وت�شاتني 
من روؤ�شاء �لبلديات �لأكر�د �ليوم وهم عدنان �شلجوق 
�أحمد تورك عن بلدية  مزر�قلي عن بلدية ديار بكر، و 
ماردين، وبديعة �أوزغوكجه عن بلدية و�ن، من وظائفهم 
كتدبري موؤقت، مبوجب �ملادة �ل� 47 من قانون �لبلدية 

رقم 5393«.
�سماعة االإرهاب

�أع�شاء �شابقني و�حلاليني  قر�ر �لف�شل �لتع�شفي بحق 

“ني�شان”  �أب��ري��ل  منذ  معهم  حتقيقات  فتح  بعد  ج��اء 
م�شلحة  �إره��اب��ي��ة  منظمة  �إىل  �لن��ت��م��اء  بتهمة  �ملا�شي 

)حزب �لعمال �لكر�شتاين(.
“حادثة  �أحد �ملف�شولني يف  �أور�ك  وك�شف �ملحامى ديار 
مكتب  “�ت�شل  قائاًل:  �لتحقيقات  و�قعة  عن  �شابقة” 
�ل�شرطة،  ق�شم  �إىل  بالتوجه  و�أبلغنا  هاتفياً  بنا  �لأم��ن 
ب�شبب  عملنا  م��ن  ف�شلنا  على  �ملحافظة  عملت  حيث 

�لتحقيقات نف�شها«.
حزب �ل�شعوب �لدميقر�طى ميثل �لأغلبية فى جمل�س 
بلدية تاتفان، ومبوجب �لنتخابات �ملحلية �لتي �أجريت 
يف مار�س “�آذ�ر” �ملا�شي فاز �لعد�لة و�لتنمية بعدد قليل 
للغاية من �لأ�شو�ت يف بلدية تاتفان �لتي تقع يف منطقة 
 14 م��ن  �لبلدية  جمل�س  يتكون  �إذ  �لأن��ا���ش��ول،  ���ش��رق 
11 ع�شو�ً  تابعني حلزب �ل�شعوب �لدميقر�طي مقابل 

�شحيفة  ذك��رت  ما  بح�شب  و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب  من 
روؤ�شاء  �ل��رتك��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  �ل��رتك��ي��ة«.�إق��ال��ة  “�أحو�ل 
�أك��رب ثالث  تعد  �لتي  وو�ن،  بكر وماردين  دي��ار  بلديات 
م�شوؤولني  وتعيني  �لبالد،  �شرق  جنوب  يف  كردية  م��دن 
ياأتي  �لبلديات  �أعمال هذه  لت�شيري  �لد�خلية  من وز�رة 
ي��ه��دف لل�شيطرة  �أردوغ������ان  ل��ل��رئ��ي�����س  ���ش��م��ن خم��ط��ط 
على ع�شب هذه �ملدن مبا ي�شمن ولئها له م�شتقباًل.
ولفتت �ل�شحيفة �إىل �أن وحد�ت �ل�شرطة �خلا�شة �لتي 
حا�شرت مباين �لبلديات يف �ل�شاعات �لأوىل من �شباح 
عن  �مل��وؤق��ت  باإيقافهم  �لبلديات  روؤ���ش��اء  �أبلغت  �لث��ن��ني، 

�لعمل، بحجة �لتخابر ودعم �لإرهاب.

عامل احل�سابات
روؤ����ش���اء �ل��ب��ل��دي��ات �ل��ث��الث��ة �مل���وق���وف���ون ه���م م���ن حزب 

�ل�����ش��ع��وب �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، �ل��ي�����ش��اري �مل�����و�يل ل���الأك���ر�د، 
�أخري�ً  بح�شوله  �ل��ربمل��ان  يف  �لثالث  �حل��زب  يعد  �ل��ذي 
�ل��وط��ن��ي يف  %12 م��ن �لأ����ش���و�ت ع��ل��ى �ل�شعيد  ع��ل��ى 

�لنتخابات �لبلدية �لأخرية.
وت��ز�م��ن��اً م��ع ق��ام��ت �ل�����ش��رط��ة �ل��رتك��ي��ة مب��د�ه��م��ة 29 
حمافظة يف �لبالد للقب�س على “موؤيدي حزب �لعمال 
�أكرب عمليات �لعتقال  وهي و�حدة من  �لكرد�شتاين”، 
ديار  من  معظمهم  �شخ�شاً   418 �حتجاز  عنها  �أ�شفر 
بكر وماردين وو�ن تتبع �إد�رياً للبلديات �لتي مت �عتقال 

�ملدر�ء فيها.
�أردوغ����ان  فيها  ُيق�شي  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  لي�شت  ه���ذه 
مناف�شية �أو من ي�شكلون خطر�أ على �شعبيته بتنفيذ من 
�ل�شعوب  حزب  من  بلديات  لروؤ�شاء  د�خليته  وز�رة  �أذرع 
�لدميقر�طي، ففي خريف عام 2016، متت �إقالة �أكر 
لكن  منا�شبهم،  من  لبلديات  ورئي�شة  رئي�شاً   30 من 
�لأردوغانية  �ملخططات  ك�شف  ��شتطاع  �ل�شعب  ح��زب 
�ملحلية  �لنتخابات  يف  �لبلديات  ه��ذه  معظم  و��شتعاد 
�لتي �أجريت �لعام �حلايل من خالل �شناديق �لقرت�ع 
قب�شة حزب  ت��ر�ج��ع  على  و��شحة  �إ���ش��ارة  يعد  م��ا  وه��و 
�أردوغان �لتي يحاول  �لعد�لة و�لتنمية و�شقوط �شلطة 

��شتعادتها جاهد�ً حتى ولو بالقوة.
منذ حماولة �لنقالب �لفا�شل �لتي �شهدتها تركيا عام 

 ،2016
�أردوغ��ان بعزل  �ل�شلطات بتوجيهات مبا�شرة من  قامت 
�ل�شعوب  حلزب  �ملنتمني  �لبلديات  روؤ�شاء  من  �لع�شر�ت 
ولئهم  على  يعتمد  �أ�شخا�شاً  مكانهم  وعينت  �ل��ك��ردي 
حل���زب �ل��ع��د�ل��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة، وذل���ك ب��زع��م وج���ود �شالت 
�لكرد�شتاين”  �ل��ع��م��ال  “حزب  وم��ن��ظ��م��ة  �حل����زب  ب��ني 
�ملحظورة يف خطوة ينظر �إليها �ل�شارع �لرتكي حماولًة 
�لعد�لة  �إب��ع��اد لكل ما يهدد زعامة ح��زب  �أردوغ���ان  من 
بات  �ل���ذي  تركيا  ع��ر���س  على  رئي�شه  وت��رب��ع  و�لتنمية 

مهدد�ً يف �لأونة �لأخرية. 

�ل�سني حتذر كند� من �لتدخل 
يف هوجن كوجن 

 •• اأوتاوا -رويرتز:
حذرت �ل�شفارة �ل�شينية يف �أوتاو� كند� من �لتدخل يف �شوؤون هوجن كوجن بعد 
�أن �أ�شدرت �لبالد بيانا م�شرتكا مع �لحتاد �لأوروبي دفاعا عن حق مو�طني 
هوجن كوجن يف �لتجمع.و�حت�شد مئات �لآلف من �ملحتجني �ملناوئني للحكومة 
يف هوجن كوجن يوم �لأحد وتكد�شو� يف �شو�رع رئي�شية رغم هطول �أمطار رعدية 
من وقت لآخر، يف �حتجاجات لالأ�شبوع �حلادي ع�شر على �لتو�يل �شابها �لعنف 
�لكندية  �خلارجية  وزي��رة  قالت  �لأح��د،  ي��وم  م�شرية  كثرية.وع�شية  �أحيان  يف 
�ل�شيا�شة �خلارجية بالحتاد �لأوروبي فيديريكا  كري�شتيا فريالند وم�شوؤولة 
�حل��ق يف  ذل��ك  �لأ�شا�شية، مب��ا يف  �حل��ري��ات  �حل��ف��اظ على  “يجب  موجرييني 

�لتجمع �ل�شلمي«.

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �إن ت�شارع �لأحد�ث و�لتطور�ت �ل�شيا�شية �لإيجابية 
�إمار�تي  مو�طن  كل  قلب  على  عزيزة  منا�شبة  �شكل  �ل�شقيق  �ل�شود�ن  يف 
�أن تكون منا�شبة  �ل�شود�ن �ل�شرت�تيجية قبل  وعربي غيور على م�شلحة 
�شعيدة لأبناء �لنيل ذلك �أن �لتحلي بروح �لن�شال و�لت�شبث بامل�شوؤولية من 
�لأ�شا�شية  �لرو�فد  ظلت  ورفعته  �شمعته  على  و�حلر�س  �لوطن  بناء  �أجل 

�لتي مت�شك بها �أبناء �ل�شود�ن طيلة �لأ�شهر �ملا�شية.
مرحلة   .. �ل�شود�ن  “�تفاق  عنو�ن  حتت  �فتتاحيتها  يف  �لن�شرة  و�أ�شافت 
جديدة نحو �لأمن و�ل�شتقر�ر” �أن �لأحد�ث �ل�شعبة �لتي عا�شها �ل�شعب 
�ل�شود�ين منذ ثالثني �شنة مبا تخللها من حتديات ج�شام ك�شفت �أن �ل�شرب 

�لأمان،  بر  �إىل  بالوطن  للو�شول  �لوحيد  �لطريق  هو  �لو�عي  و�لن�شال 
وذلك ما جعل �ل�شود�نيني �ليوم باأطيافهم كافة يحتفلون مبنا�شبة تو�شل 
�إد�رة  على  �لتفاق  �إىل  و�لتغيري  �حلرية  قوى  وحتالف  �لع�شكري  �ملجل�س 
وع�شكريني  مدنيني  من  �لوطن  �أبناء  كل  فيها  ي�شرتك  �نتقالية  مرحلة 

متهيد�ً لالنتقال �إىل مرحلة �حلكم �ملدين يف �لبالد.
و �أو�شحت �أنه يحق �ليوم لل�شعب �ل�شود�ين �أن يفرح مبا حققه من نتائج، 
و�أن يعرب عن فرحة �لإجناز بالحتفالت �ل�شعبية �لعفوية، خا�شة �أنه ما 
جناحه  من  �أك��ر  �ليوم  �ل�شود�ين  �ل�شعب  به  يفرح  �أن  ي�شتحق  �شيء  من 
جترف  �أن  ك��ادت  �لتي  �ل�شيا�شية  و�لتعقيد�ت  �لأمنية  �ملطبات  جت��اوز  يف 
�ل�شود�ن  �أب��ن��اء  وحكمة  م��رون��ة  لكن   .. عميق  منحدر  �إىل  �ل��ب��الد  �أو���ش��اع 
وجهود �لإخوة و�لأ�شقاء وموؤ�زرة �ملجتمع �لدويل ��شتطاعت �أن تنقذ هذ� 

و�لقت�شادي، من حماولت  �ل�شيا�شي  بثقله  �لو�عي  بتاريخه  �لغني  �لبلد 
�لتخريب و�لهدم.

و �أ�شارت �إىل �أنه مبا �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كانت من بني �لدول 
�ل�شباقة �لتي و�كبت ودعمت م�شار �لتحول �ل�شيا�شي �ل�شلمي يف �ل�شود�ن، 
�لع�شكري وحتالف  �لكبرية بتوقيع �ملجل�س  �ليوم تعرب عن فرحتها  فاإنها 
�إعالن قوى �حلرية و�لتغيري “�لوثيقة �لد�شتورية” ..�آملة بذلك �أن يقود 
�إ�شد�ل �ل�شتار على حقبة مظلمة من تاريخ �لبالد وفتح  �إىل  هذ� �حلدث 

�لباب و��شعاً ملرحلة جديدة لبناء نظام حكم مدين ر�شيد .
يوؤ�شر  �ل�شود�ن  �لأخ��ري يف  �لتحول  �أن  �فتتاحيتها  �لن�شرة يف ختام  و�أك��دت 
يليق باأهله �ل�شرفاء وين�شجم مع  �أن هذ� �لبلد �شيعي�س عهد�ً جديد�ً  �إىل 

تطلعاتهم نحو م�شتقبل �أف�شل لبلد غني مبو�رده .

�أخبار �ل�ساعة: �تفاق �ل�سود�ن .. مرحلة جديدة نحو �الأمن و�ال�ستقر�ر
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عربي ودويل

تتجاهلها �ذ ترى فيه �لرجل �لذي ي�شتطيع �أن يقول �حلقائق �لتي مل يعد 
�أن بلد� بال  �أحد يريد �شماعها، خا�شًة فيما يتعلق مب�شاألة �حلدود )فكرته 

حدود لي�س دولة(. 
�ل�شابقني  �لدميقر�طيني  م��ن  وج���زء  �جل��م��ه��وري��ون،  �لناخبون  �أي���د  لقد     
�لذي  �لرجل  فيه  وي��رون  ُي��رّو���س،  ل  لأن��ه  تر�مب،  ل�شاحله،  �لذين �شوتو� 
حمل متردهم �شد �لنظام �ىل قلب �لبيت �لأبي�س، وي�شكنهم �شعور باأنه مل 
يتغري ومل يخنهم، وهذ� �شحيح مبعنى ما.. �إنه يبقى رجلهم. �نظرو� لتلك 

�حلما�شة و�لقوة وهو يحاول، رغم كل �ل�شعاب، بناء جد�ره �ل�شهري.
ا وخا�شة، لأن �لدميقر�طيني مل يتخلو�  �أي�شً �أن ناخبيه يدعمونه  �أعتقد     
�أبًد� عن فكرة طرده من �ل�شلطة، و�أعلنو� �أنه غري �شرعي منذ �ليوم �لأول، 
�جلمهورية،  للقاعدة  فبالن�شبة  �ليوم.  �ىل  مفتوحة  عزله  �إمكانية  وتركو� 
�لذي  �لرجل  �أن��ه  على  دليل  �أف�شل  تر�مب، هي  و�ل�شر�وة �شد  �لتعنت  هذ� 

يحتاجونه. كما �أن �شالبة و�شائل �لإعالم �ل�شائدة �شده يلعب ل�شاحله.
�لتي  �للوحة  تعترب  �شديد،  وبهو�س  كبري،  باإجماع  وتتمتع  ج��ًد�،  و��شحة     
ر�شمت له يف غاية �ل�شو�د �ىل درجة �أنها ��شبحت ذ�ت نتائج عك�شية. لقد تعب 
ا  �أي�شً �إنهم  بالغ�شب.  وي�شعرون  بل  تر�مب،  �ليمني من  �لكثري من جمهور 
ت�شود  �لتي  و�لفو�شى  �لبحتة،  �لتكتيكية  عمله  طريقة  ب�شاأن  حًقا  قلقون 
فريقه، حيث يتوّقف كل �شيء على مز�جه و�أحدث تغريد�ته، غري �نهم �شئمو� 
ا من معاد�ة �لرتمبية �ل�شطحية، ويجدون �أن نهاية �لعامل �لقت�شادية  �أي�شً

و�ل�شيا�شية �لتي �أُعلن عنها عند و�شول تر�مب، مل حتدث. 
    يظهر �لقت�شاد ب�شحة وقحة، ورغم كل �ندفاعه، فاإن �لرئي�س مل ي�شعل 
“جنونه”  �ىل  بالنظر  �مل��ر�ق��ب��ني  م��ن  �لكثري  �أعلنها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ووي��ة  �حل���رب 
�ملفرت�س. طبعا، تثري �أفعاله �لكثري من �جلدل وتثري �لدو�ر، وتبقى �إمكانية 
�إذ� قرر حماوروه من  حدوث �نزلق و�نحر�ف يف �ل�شيا�شة �خلارجية و�ردة، 
�ل�شني �أو كوريا �ل�شمالية �أو �إير�ن �ختباره. ولكن ما ل نقي�شه جيًد� هو ما 
�لتي  �لر�شا  �أكرب من حالة  �للذين يثريهما تر�مب،  و�لقلق  �إذ� كان �حلرج 
�لكر�هات  ه��ذه  و���ش��ط  �أن���ه  �شك  ول  �لنخبة.  مو�جهة  على  ق��درت��ه  تثريها 

�شُتجرى �لنتخابات.
   *لكن �لر�أي �لعام ل يوؤيد �إىل حد كبري ق�شيته: �أمل توؤدي رئا�شته يف �لنهاية 
�إىل تفاقم �لنق�شامات بني �لأمريكيني )�نق�شامات ��شتطاع �لدميقر�طيون 

توظيفها(؟
   - م�شاألة درجة �لنق�شام يف �أمريكا هي مو�شوع ينتهي كل مر�قب للوليات 
�أنه معطى ثابت م�شتقر، نن�شى  �أم  �ملتحدة بالت�شاوؤل عنه. هل هو يف �زدي��اد، 

حّدته مبرور �لوقت؟ هل �أدت رئا�شة تر�مب �إىل تفاقمه؟ 
�أبًد�،  م�شابًها”  “�نق�شاما  ي��رو�  مل  �إن��ه��م  �لأم��ري��ك��ي��ون  ل��ك  يقول  عندما     
�أحياًنا عمق  ين�شون  �أنهم  ندرك  ذلك  بعد  ولكن  ت�شديقهم،  �إىل  فاإننا منيل 
�لعن�شري  �لف�شل  د�ئما حا�شرة. بني جنوب  كانت  �أنها  رغم  �ملا�شي،  �شروخ 
�ملحافظ  �مل�شيحي  �ليمني  وب��ني  لالنعتاق،  ب�شدة  �ملنا�شر  و�ل�شمال  �شابقا، 
و�لليرب�ليني �لعلمانيني، بني �أمريكا �لدميقر�طية على �ل�شو�حل، و�لدولة 
�لعميقة يف �لو�شط، بني �أن�شار حد �أدين من تدخل �لدولة و�أن�شار �ل�شفقة 
�جلديدة و�لقو�نني �لجتماعية ... هل كان �لتعار�س بني �لي�شار �لأمريكي 
�لدميقر�طيني  �أقل عمًقا من  �ملا�شي  �لقرن  و�ملكارثيني يف �خلم�شينات من 
ت��ر�م��ب؟     وم��اذ� عن �ملعركة �ملليئة بجثث �ل�شتينات  و�جلمهوريني بقيادة 
�لنق�شامات  ثم  وجون�شون،  كينيدي  عهد  يف  لل�شود  �ملدنية  �حلقوق  لنتز�ع 
ريغان،  عهد  يف  �لعا�شفة  �مل��ع��ارك  ن�شينا  هل  فيتنام؟  ح��رب  ح��ول  �ملجتمعية 
ويف عهد كلينتون، ويف عهد بو�س �لأب و�لبن، ثم يف عهد �أوباما، �لذي كان 
و�أمريكا  �ل��زرق��اء،  �لدميقر�طيني  �أمريكا  بني  �مل�شاحلة  يحقق  �أن  ُيفرت�س 

�جلمهوريني �حلمر�ء؟ فما �لذي تغرّي حتت تر�مب مقارنة باملا�شي؟
�أعلى معدل     ب�شرف �لنظر عن �شخ�شية �لرئي�س ذ�تها، �لتي يف ر�شيدها 
عدم �شعبية ميكن �ن ي�شجله رئي�س، ي�شري قدماء �ل�شيا�شة يف و��شنطن، �إىل 
�لختفاء �شبه �لتام لالأجنحة �ملعتدلة د�خل �ملع�شكرين، و�لتي مل تعد ممثلة 

حلول  خلق  متز�يد  نحو  على  �ل�شعب  م��ن  يجعل  مم��ا  �لكونغر�س،  يف  حًقا 
و�شط. �ن هذه �لأخرية تتطلب �إر�دة “للعمل مع �جلناح �لآخر”، غري �ن هذ� 

�لف�شاء تال�شى ب�شبب غياب “�جلنود” �لر�غبني يف �لتعاون.
ا      �إن تطرف �حلقل �لعالمي حتت تاأثري �ل�شبكات �لجتماعية، ي�شاهم �أي�شً
لذلك،  و�لوقائع!  �حلقائق  نف�س  نتقا�شم  نعد  لأننا مل  �لفجو�ت،  تو�شيع  يف 
�أن نتائجه تريد �لق�شاء على  نحن يف قتال دون ه��و�دة وح��و�ر لل�شم، يبدو 

�ملع�شكر �لآخر، بدل تركه يعي�س.
حلبة  �إىل  كافانو  بريت  �لقا�شي  تاأكيد  بها  حت��ول  �لتي  �لطريقة  ول��ع��ّل      
�ملع�شكرين  “قو�ت”  �ل�شدد، لأن  للغاية يف هذ�  مالكمة يف �خلريف، مهمة 
�ل�شتهجان  �شيحات  ليطلقو�  �لن�شطاء”  “كوماندو�س  �إر�شال  يف  ترتدد  مل 
�أرثوذك�شية  م��ع  تتعار�س  خمتلفة  م��و�ق��ف  �ت��خ��ذو�  �ل��ذي��ن  �ل��ن��و�ب  وتهديد 

�حلزب، ل�شالح �أو �شد �لقا�شي �لأعلى!
من  نوعا  �ملو�جهة  �أ�شبحت  و�لدميقر�طيني،  ت��ر�م��ب  ب��ني  �أن��ه  يل  يبدو      
لعبة �أدو�ر تقريبا؛ نوع من �مل�شرح، حيث ينغلق كّل يف �شخ�شيته �أو حزبه ... 
وي�شتنكر هو بدوره �لطابع “�ملعادي لأمريكا”  ُينعت تر�مب بال� “عن�شري”، 
بع�شهما  تغذيان  �لقوتني  هاتني  �أن  ل��و  وكما  �مل�شهد.  وي�شتعل  خل�شومه، 
�لناخبني  ب��ني  �ل�شفل”  “يف  ه��ذ�  ك��ل  تلقي  يتم  كيف  ه��ي  �مل�شكلة  �لبع�س. 
�شيكرهون  �لنا�س  ف��اإن  �لعدو،  ورق��ة  لعب  �أن��ه من خالل  �أخ�شى  �لقاعديني. 
بعام  مقارنة   2020 ع��ام  �أ���ش��و�أ  �لهجمات  �شتكون  هل  حًقا.  ا  بع�شً بع�شهم 
2016؟ هذ� و�رد لأنه د�خل �لطرفني، �لأكر �شخبا وتطرفا و�على �شوتا، 
و�ليقاع.  �لنربة  ويفر�شون  ومرجهم  بهرجهم  �لنقا�س  يغطون  �لذين  هم 
هناك مناخ حقيقي من “�حلرب �لأهلية �ل�شيا�شية”، و�لمل �أل يخرج �لعنف 

عن �لإطار �للفظي.
قاعدته  لتو�شيع  معينة  ��شرت�تيجية  تبني  �إىل  ت��ر�م��ب  �شيحتاج  *ه���ل     

�لنتخابية؟
�لأو�شط  �ل��غ��رب  ولي���ات  هام�س  على  �أخ���رى  م��رة  �لنتخابات  �شتح�شم   -    
كل  مي�شوري،  ولي��ة  يف  نيفاد�؛  ب��ولي��ة  فلوريد�  يف  ا  �أي�شً ولكن  �لرئي�شية، 
م�شاألة  �شتكون  حيث  �زرق،  ون�شف  �حمر  ن�شف  �لبنف�شجية،  �لوليات  هذه 
ا  �أي�شً �ل�شروري  �شيكون من   .... �أ�شا�شية  �لقاعدة،  وبالتايل ح�شد  �مل�شاركة، 
��شتقطاب �لناخبني يف �لو�شط، �أولئك �مل�شتقلني �مل�شهورين �أو �لدميقر�طيني 
�لريغانيني، �لذين يعّرفون �أنف�شهم باأنهم حمافظون، و�لذين، رغم ت�شويتهم 
�أنف�شهم يف �حلزب  تاريخية، مل يعودو� يرون  غالبا للدميقر�طيني لأ�شباب 
�لدميقر�طي �حلايل، �لذي �نعطف كثري� �ىل �لي�شار. ويف حالة تر�مب،هذ� 
يعني �أنه يجب عليه �ل�شتمر�ر يف مقاربته للطبقة �لعاملة، ويف �لدفاع عن 
�لعامل �لأمريكي، و�إعادة �لتفاو�س ب�شاأن عو�قب �لعوملة، باخت�شار، �لرهان 
يثري  �ملتطرفني  م��ن  كجي�س  �خل�شم  تقدمي  خ��الل  م��ن  �ل��ه��دف،  قلب  على 

�لقلق.
   ولئن لحظ بع�س �ملر�قبني �أن تر�مب ينطلق بعائق حيث �شي�شطر �إىل �إقناع 
�لناخبني �مل�شابني بخيبة �أمل من ف�شائحه وجبنه، فانه ل يجب �لتقليل من 
�أخ��رى، وهذ� و�رد حقيقة، حتى مع ��شتحالة �لتوقع  قدرته على �لفوز مرة 
ا �ف�شلية: �إنه ل يخاف �شيئا،  �ليوم، نظر� لبعد �ملوعد، ولأن يف حوزته �أي�شً
با�شتمر�ر.  �حل��دث  ويخلق  �لأق���ل!(، وطريف  على  )بع�شها  ب��وع��وده  و�وف��ى 
وتعتقد �ملتحدثة �ل�شابقة با�شم �لبنتاغون د�نا و�يت، �لتي قابلته موؤخًر�، �أنه 
�لرئي�س �حلايل، وهي ميزة كبرية، وثانياً،  �أوًل، لأنه  �نتخابه  �إع��ادة  “�شيتم 
ا لأن  �أي�شً بالبطالة، ولكن  يتعلق  �أرق��ام ممتازة، خا�شة فيما  لأن لالقت�شاد 
�لبالد لي�شت ب�شدد �ن ت�شبح �أرجو�نّية �أكر، بل هي تزد�د �حمر�ر� حيث هي 
حمر�ء، و�أك��ر زرقة حيث هي زرق��اء، مما يعني �أن تر�مب يجب �أن يفوز يف 
�لغرب �لو�شط مرة �أخرى”. وتالحظ و�يت بحق، �أن “هناك �أغلبية �شامتة 
يف هذه �لوليات �ملحورية �لتي تعتقد �أن �لرئي�س تر�مب �شينا�شل من �أجلها 

عندما تتحول �ملعركة �إىل مبار�ة مالكمة«. 
   ومن �ملثري لالهتمام، �أن تر�مب يتمتع ب�شعبية �ليوم على غر�ر ريغان يف 

  *يرى خ�شومه �ن هذ� دليل على “عن�شريته” جتاه �لأقليات �مللونة، هل �ن 
دونالد تر�مب عن�شري؟

ومو�طنات  منتخبات  ن�شاء  جت��اه  برئي�س  تليق  ل  �لأخ���رية  ت�شريحاته   -    
�لذين  �ملر�قبني،  من  �لعديد  ي�شغل  �خلطاب  يف  �لق�شور  وه��ذ�  �مريكيات. 
�لرئا�شية  �لوظيفة  من  �حل��ّط  تاأثري  هو  ما  �شبب،  ب��دون  ولي�س  يت�شاءلون، 
�لرئي�س  �لآن، على  �لطويل، لأن��ه حتى  �مل��دى  �ل�شيا�شية على  �لأع��ر�ف  على 
�أن يكون قدوة. لكنني مع ذلك، ل �أرى تر�مب عن�شرًيا م�شتعد� للتمييز �شد 
وهذ� على عك�س ما  �أي �شخ�س للون ب�شرته، كما �أنه لي�س “معادًيا للمر�أة”، 
ير�ه �أعد�وؤه �ل�شيا�شيني. �مل يقرتح على �لنجمة �لدميقر�طية �ل�شهرية يف 
تلفزيون �لو�قع �أوبر� وينفري، وهي �أمريكية �شود�ء، �أن تكون �شريكته عندما 

فكر يف حملة رئا�شية يف �ملا�شي؟ 
ت��رع��رع يف ���ش��و�ح��ي كوينز  ت��ر�م��ب ك��رج��ل  �أرى  �أك���ون خمطئة، لكني     ق��د 
بنيويورك يف خم�شينات �لقرن �ملا�شي، و�عتاد على �لتعددية �لثقافية، وب�شكل 
خا�س، على عالقات �لقوة، كما �عتاد على عدم و�شع �لقفاز�ت مع �أي �شخ�س، 
مهما كان لونه �أو جن�شه. ومع ذلك، فهو يلعب على جميع �لوتار من �جل 
حما�س  �شيثري  ذل��ك  ك��ان  �إذ�  م��ا  مبعرفة  يهتم  �أن  دون  �لأ���ش��و�ت،  ��شطياد 
�لأقليات �لعن�شرية، وهو ما ي�شري �ليه خ�شومه. �ل �ن �لأهم من ذلك كله، 
�لتي يطلقها،  �لكثري من �لأمريكيني يتقبلون �ل�شرخة  �أن  �أن تر�مب يعلم 
�ملخيمات  مقارنة  يف  �لدميقر�طيني  للناخبني  ج��ر�أة  يرف�شون  ناخبيه  و�أن 
على �حلدود �ملك�شيكية �لتي �قامتها �شرطة �حلدود، باملع�شكر�ت �لنازية )لأن 

هذه �ملقارنة يف غاية �ل�شخافة(. 
   لهذ� يعّمق تر�مب �لفارق مل�شلحته. فقد فهم �أنه ميكن ��شتغالل تطرف 
�شورة  برمته  �لدميقر�طي  باحلزب  ليل�شق  �لأربعة،  �ل�شباب  �لنو�ب  ه��وؤلء 
متطرفة. ومن هذ� �ملنطلق، يعتقد �لكثريون �أنه قد عر على مو�شوعه لعام 
2020: �شيقدم نف�شه كح�شن �شد �لتطرف �لثقايف للي�شار، ويف نف�س �لوقت 

ميجد ح�شاده �لقت�شادي.
   ل يجب توقع تغيرًي� يف مو�شوعات �حلملة، لأن تلك �لتي �أطلقها �لرئي�س 
2016، ل تز�ل �شوقها مزدهرة  �إنذ�ر يف �لنقا�س �لنتخابي عام  دون �شابق 
�لذي  �لأمريكي  �لعامل  �ل�شرعية،  غري  �لهجرة  ناخبيه:  جمهور  بني  ج��د� 
هّم�شته �لعوملة و�لنتقال �ملكثف للم�شانع، وبالتايل �أهمية ��شتعادة �شكل من 

�أ�شكال �حلمائية.
و�شبط  �لقومية،  �أ�شكال  م��ن  �شكل  �إىل  و�ل��ع��ودة  �ل�شني،  �شد  �ملعركة  �ن     
�لنف�س يف م�شالة �لتدخل �خلارجي، على �أ�شا�س �أن �أمريكا، تتحمل مبفردها 
�ل�شيا�شة  �شد  �ملعركة  �شتكون  وبالطبع  �شعفت.  ق��د  �ل��ع��امل،  �شرطي  ع��بء 
�خل�شبية. �نظر �إىل �شعار حملته �جلديد، �إنه لي�س “لنجعل �أمريكا عظيمة 
مرة �خرى”، كما كان عام 2016، بل �أ�شبح “لنحافظ على عظمة �أمريكا”، 

�نه يعني نف�س �ل�شيء، �إل �أنه يقول �شمنّيا �أنه �أوفى بوعوده.
   *�شعبيته �آخذة يف �لزدياد بني �ملتعاطفني مع �جلمهوريني وتبقى م�شتقرة 
على  �شيًئا  �ملتعددة  ��شتفز�ز�ته  تكلفه  مل  �لآن،  حتى  �ل��ب��الد.  م�شتوى  على 

�مل�شتوى �لنتخابي، فهل �نه �نطلق لي�شتمر؟
   - ُيعبد دونالد تر�مب من قبل قاعدته، ويكرهه �جلزء �لآخر من �لبالد، 
كتيبة  با�شتثناء  يحاولون،  �لذين  �جلمهوري،  �حل��زب  نخب  معه  وتت�شامح 
�لتاأقلم مع رئا�شته، يف غياب �لقدرة على �لتاأثري  �شغرية من “ ل لرت�مب”، 
يف  هناك  بالطبع،  �أ���ش��و�أ(.  �لدميقر�طي  �ملع�شكر  �أن  يعتقدون  )لأنهم  عليه 
�شفوف �لو�شط، من بني �مل�شتقلني �لذين يحتمل �أن ي�شوتو� مييًنا �أو ي�شاًر� 
بالتناوب، ويف جزء من �جلمهوريني �ملعتدلني، من ي�شعرون باحلرج �ل�شديد 

ب�شبب �أخالق تر�مب �ل�شيئة وزلته. 
2016، غ�شب عدد كبري من  �أن��ه خالل حملته �لنتخابية لعام  �أتذكر      
لكنهم  �أحياًنا”،  فمه  “�إغالق  يتعلم  �أن  منه  يريدون  �إنهم  وقالو�  ناخبيه، 
ل  و�أن��ه��م  حرفًيا،  تر�مب  �نحر�فات  توؤخذ  �أن  يجب  ل  �أن��ه  ا،  �أي�شً ي�شيفون 
يفعلون ذلك. وقد �عرتفت �لقو�ت �لرت�مبية د�ئًما بعيوب تر�مب، �ل �نها 

مثل هذ� �لوقت، مما يعني �أنه قد يفاجاأ، ويحقق ما هو �أف�شل من �آخر مرة، 
عتبة  �ملثال،  �شبيل  على  �ل�شود،  بني  �لبطالة  معدل  بلغ  حيث  �لأقليات،  بني 
�أن ي�شتفيد تر�مب خا�شة من نبيذ دميقر�طي،  �نخفا�س تاريخية. وميكن 
حيث �أن �ملر�شحني �لقادرين على فر�س �أنف�شهم يف �لغرب �لأو�شط �ل�شهري، 
من  وه��و   ، بايدن  جو  �ل�شابق  �لرئي�س  نائب  با�شتثناء  �لبارزين،  من  لي�شو� 
مو�ليد ولية بن�شلفانيا ، و�لذي كان يف �لآونة �لأخرية هدف هجوم �جلناح 

�لي�شاري للحزب �لدميقر�طي، �لذي يتهمه بالعن�شرية، ولي�س �أقلها!
   *ف�شلت حماولة عزل تر�مب يف جمل�س �لنو�ب رغم �شيطرة �لدميقر�طيني 
عليه. هل ي�شري هذ� �إىل �نق�شام يف �ملع�شكر �لدميقر�طي �ي�شا؟ وهل ميكن �أن 

ي�شتفيد تر�مب من ذلك يف �أوج �حلملة لإعادة �نتخابه عام 2020؟
و�شديد  م��ذه��وًل  �لدميقر�طي  �حل��زب  ك��ان  �ل�شلطة،  تر�مب  ت��ويل  - منذ    
�شرعيته.  �إىل عدم  وخل�س  “�مللكة هيالري”،  فوزه على  �لغ�شب وهو يرى 
ب�شرعة.  �لأبي�س  �لبيت  من  بطرده  �لأم��ر  �شينتهي  �شيطاًنا  منه  جعل  لقد 
كل  مهاجمة  يف  �حل���زب  ��شرت�تيجية  متثلت  �ل��ع��ام،  ون�شف  ع��ام��ني  وطيلة 
يك�شف  �لتي  �مل�شكالت  تقييم  بدًل من  تر�مب،  �شخ�شية  ز�وي��ة  مو�شوع من 
�إل من حيث  �ملثال، مل يتم تناول م�شاألة �لهجرة  �نتخابه. على �شبيل  عنها 
لتناول  حماولة  �أي  دون  وعن�شريته،  �ملفرت�س  وجنونه  ت��ر�م��ب،  “ق�شوة” 
�أزمة �لهجرة �حلادة �حلقيقية، و�لتي تدور رحاها على �حلدود مع �ملك�شيك. 
فان  �ملنطلق،  هذ�  ومن  هدفها،  �إىل  �لو�شول  يف  �ل�شرت�تيجية  هذه  ف�شلت 
�أم��ام �لكونغر�س، �لذي مل يثبت �ملوقف  تدخل �ملدعي �خلا�س روب��رت مولر 
�إيقاف  يف  رغبته  و���ش��وح  )رغ���م  بالعرقلة  يتعلق  فيما  للرئي�س  �لإج��ر�م��ي 

�لتحقيق(، ول �أثر �لتو�طوؤ مع رو�شيا، ميثل نهاية �لدورة.
   ولئن يرغب مائة نائب يف مو��شلة عملية �لإقالة، فاإن جزًء كبرًي� جًد� من 
خا�شرة  �ل�شرت�تيجية  هذه  باأن  مقتنًعا  ذلك،  يريد  ل  �لدميقر�طي  �حلزب 
�ملع�شكر، جند  ه��ذ�  �لأع��م��ال. يف  �لوقت لالنتقال �ىل ج��دول  مقّدما، وح��ان 
ا �شل�شلة من ممثلي وليات  رئي�شة جمل�س �لنو�ب نان�شي بيلو�شي، ولكن �أي�شً
ا يف �لبتعاد عن �لنحياز �لأيديولوجي  �لغرب �لأو�شط، �لذين يرغبون �أي�شً
للعودة  �ل�شهرية،  �لهويات”  “�شيا�شة  �لأقليات،  �لدفاع عن  يركز على  �لذي 
ذ� م�شد�قية، مع  �إىل مقاربة �جتماعية �كر للق�شايا وبناء بديل لرت�مب 

�لأخذ يف �لعتبار �مل�شاكل �لتي �أثارها. 
   �أما �ملع�شكر �لآخر، �لذي ي�شم �لكوماندو�س �ل�شهري �ملكون من 4 نو�ب يف 
ا جزء كبري من �لنخب �لفكرية، فرييد �أن ي�شتمر  معركة �شد تر�مب، و�أي�شً
يف عملية �إقالة �لرئي�س بحما�س �شبه ديني. وح�شب حملل معهد بروكينغز، 
غاية  يف  �خل��الف  ه��ذ�  حل�شم  �لكو�لي�س  يف  �ملعركة  ف��اإن  كري�شيك،  جيم�س 
�شّربت  �ملعتدلني  �لدميقر�طيني  �لنو�ب  �ن جمموعة من  درجة  �لعنف، �ىل 
موؤخر� لل�شحف �لأمريكية، بتكتم، �شرب� لالآر�ء يك�شف عن �نخفا�س �شعبية 

�ل�شابة �لي�شارية �ألك�شندريا �أوكا�شيو كورتيز وحلفائها �لثالثة.
�تهامهم  يخ�شون  �ل��ن��و�ب  م��ن  �لعديد  لأن  �لعلن،  �لهجوم يف  ه��ذ�  يتم     ل 
ب��ال��ع��ن�����ش��ري��ة، ول ي���ري���دون مت��ك��ني ت���ر�م���ب م���ن �أ���ش��ل��ح��ة. ف���ج���اأة، ي�شطر 
�لي�شار  من  ت�شدق  ل  جذرية  مقرتحات  تاأييد  �إىل  تقريًبا  �لدميقر�طيون 
ب�شاأن متويل �لتاأمني �لطبي لأ�شخا�س غري �شرعيني ويف و�شع غري قانوين، 
و�حلاجة �إىل حل خدمات �لهجرة �خلا�شة.. تطرف �شيفتح �شارعا لرت�مب يف 

�لغرب �لأو�شط �إذ� ف�شل �جلناح �ملعتدل يف �حتو�ء هذ� �لنزوع.
يف  �لتمركز  ب��اإع��ادة  لرت�مب  ت�شمح  �ملغالية  �ملقاربة  ه��ذه  �أن  هي  �ملفارقة،     
�ملقلق  تقديره  �شوء  وخا�شة  �لهائلة،  خ�شائره  جميع  على  و�لتغلب  �لو�شط، 
�إ�شقاطه  يف  فربغبتهم  �لأم��ري��ك��ي��ة.  �لن��ت��خ��اب��ات  على  �ل��رو���ش��ي��ة  للهجمات 
ب�شكل مهني، قام �لدميقر�طيون تقريًبا باإ�شفاء قد��شة عليه ... و�إ�شر�رهم 
�لن�شاء،  بينهم  من  �لأقليات،  كل  جتميع  وحماولة  �لهوية،  ورق��ة  لعب  على 
�أن  ميكن  يج�شدها،  �أن��ه  يفرت�س  �لتي  �لأبي�س”  �لرجل  “بطريركية  �شد 
�رقامه  ذلك،  �إىل  �أ�شفنا  و�إذ�  �لعقار�ت.  لمرب�طور  عبور  �أد�ة  مبثابة  تكون 
�أمامه، فاإننا نرى مدى  �ملمتازة، وغياب زعيم و��شح بال منازع  �لقت�شادية 
�شعوبة �ملعركة بالن�شبة للدميقر�طيني. ومرة �أخرى، تك�شف �لطريقة �لتي 
�ملر�شح �لوحيد �ملحتمل ملناف�شة تر�مب يف �لوليات  هاجمو� بها جو بايدن، 
لأنف�شهم. يجب  ين�شبوه  �أن  �ل��ذي ميكن  �لفخ  �لو�شط،  �لغرب  �ملحورية يف 
�أ�شود يف  �أول رئي�س  �لذي كان نائب رئي�س  �لرجل  �تهام  باأن  �لع��رت�ف حًقا 

تاريخ �لوليات �ملتحدة بالعن�شرية ل ينق�شه �مللح ...
---------------------------------------------------------

عن فيغاروف�ك�س

بيلو�شي  ��شرت�تيجية �لعتد�ل يف مو�جهة تر�مبتر�مب  هل يفعلها مرة �خرى بايدن �ملناف�س �لوحيد لرت�مب يف �لغرب �لو�شط

�لرباعي �لي�شاري يف خدمة تر�مب قاعدة تر�مب على ولئها

- حماولة �إ�سقاطه ب�سكل - ال تز�ل مو�سوعات حملة 2016 حا�سرة بقوة بني جمهور �لناخبني
مهني، �أ�سفت قد��سة على 

�إمرب�طور �لعقار�ت

- ال يجب �لتقليل من 
قدرة تر�مب على �لفوز 

ثانية عام 2020
- �ل�سورة �لتي ر�سمت لرت�مب يف غاية �ل�سو�د 

�ىل درجة �أن نتائجها �أ�سبحت عك�سية
- هناك مناخ حقيقي من “�حلرب �الأهلية 

�ل�سيا�سية” بني �لدميقر�طيني و�جلمهوريني

الدميقراطي�ن يف فّخ ن�سب�ه:

�ال�ستمر�ر يف لعب ورقة �لهوية، ي�ساعد تر�مب...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

يف  االأمــريــكــي  الرئي�س  ي�ستمر  واليــتــه،  فــرة  نهاية  اقـــراب  مــع 
فيغارو  ل�  �سحيفة  يف  املرا�سلني  كبرية  ماندفيل،  ل�ر  اجلدل.  اإثــارة 
يف  ــرى  اأخ مــرة  الف�ز  يف  وفر�سه  ا�سراتيجيته  حتلل  الفرن�سية، 

االنتخابات الرئا�سية �سد مع�سكر دميقراطي منق�سم.
   ول�ر ماندفيل م�س�ؤولة عن التحقيقات اال�ستق�سائية ح�ل اأوروبا 
“من ه� حقا دونالد ترامب؟”  ل� فيغارو، وم�ؤلفة كتاب  واأمريكا يف 

)2016(.  انُتقد دونالد ترامب جدا ب�سبب �سل�سلة من الت�سريحات 
اعتربت عن�سرية. ويبدو اأنه يعزف على نف�س خطابه يف االنتخابات 
املع�سكر  يف  جتديد  دون   ،2016 حملة  �سن�سرجع  فهل  االأخـــرية، 

اجلمه�ري؟
دائًما ترامب!  �سيقدم ترامب  االأمريكي�ن،  املراقب�ن  - كما يق�ل     
لذلك ال نت�قع تغيريًا يف االأ�سل�ب، لكن هذا ال ينفي املفاجاآت التي 
فمنذ  االأمــريــكــي.  للرئي�س  ال�سيا�سية  الر�سانة  من  جــزًء  ت�سكل 
دخ�له ال�سيا�سة يف ي�ني� 2015، مل يتغري ذرة يف �سل�كه: ي�ساعف 

يحدث  باأ�سل�ب  امل��س�عات  نف�س  ويرف�س  اله�جاء،  ت�سريحاته 
زلزاال �سيا�سيا حقيقيا.

وق�ًيا  ت�ير،  على  بح�سابه  م�سلًحا  اإن�سان.  �سنع  من  اإع�سار  اإنه     
بال�سدى الهائل الذي مينحه “املنرب” الرئا�سي، يثرب ترامب ال�سخط، 
تقريًبا،  �سيء  بكل  خطابه  يف  لنف�سه  ي�سمح  اذ  وي�سدم،  واالدانــات، 
ال�سيا�سية بجامعة هارفارد  العل�م  اأ�ستاذ  البذاءة. وكما ي�سري  حتى 
املنطلق،  هــذا  من  ت�كفيل،  حمــادثــات  يف  مــ�ؤخــًرا  مان�سفيلد  هــاريف 
لتحقيق  جيدة  ال��سائل  كل  مكيافيلي:  اأتباع  من  اأنــه  ال�ا�سح  من 

غاياته. لن يتغري ترامب الأنه لي�س �سيا�سًيا كال�سيكًيا. وعلى عك�س 
بق�اعد  االلتزام  يف  ي�ستمرون  الذين  التقليديني،  ال�سيا�سيني  معظم 
اللياقة املقب�لة عم�ًما )والتي قد تتغري يف امل�ستقبل على �ساكلته(، 
فه� بدون فلر. لذلك ميكنه التحدث مثل رجل يف مقهى، �سارخا بان 
اأيام.  اإىل بي�ته”، وه� ما فعله قبل ب�سعة  الع�دة  “ميكنه  املنزعج 
“اجلانب  اإنه ميثل  مان�سفيلد،  اي�سا عبارة  ن�ستعري هنا  املعنى،  وبهذا 
�س�تا  مينح  انه  للكلمة..  احلــريف  باملعنى  للدميقراطية”،  املبتذل 

للرعاع ولل�سعب.
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عربي ودويل
مريكل ت�سدد على �أهمية �لقيم “�الإن�سانية” يف �أوروبا  

•• �شوبرون-اأ ف ب:

�لقيم  �أهمية  على  �أم�س  مريكل  �أنغيال  �لأملانية  �مل�شت�شارة  �شّددت 
يف  �مل��ج��ر  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  خ���الل  وذل����ك  �أوروب������ا،  يف  “�لإن�شانية” 
�ل��ث��الث��ني لن��ه��ي��ار �ل�شتار �حل��دي��دي يف عام  �ح��ت��ف��الت �ل��ذك��رى 
فيكتور  �ملجري  �ل���وزر�ء  رئي�س  وبجانبها  مريكل  1989.وقالت 
�لأخ��رية مو�جهات  �ل�شنو�ت  به يف  �شهدت عالقتها  �ل��ذي  �أورب���ان 
�حلدود  عند  �لأوروبية”  “�لنزهة  �إن  �لهجرة،  ملف  خلفية  على 
بني �لنم�شا و�ملجر يف عام 1989 تعك�س قيم “�لت�شامن و�حلرية 

و�لإن�شانية يف �أوروبا«.
وُنظم �لحتفال �لر�شمي يف �شوبرون يف ذكرى “�لنزهة �لأوروبية” 
للنم�شا.  �ملحاذية  �ل�شغرية  �ملدينة  1989 يف هذه  �لتي جرت يف 

وكان هذ� �حلدث �شكل �أول ثغرة يف خط �نق�شام �أوروبا �إىل كتلتني 
 600 لنحو  جماعي  ب��ف��ر�ر  و�شمح  �لثانية،  �لعاملية  �حل��رب  بعد 
�أن بني  �لأول م��ن نوعه منذ  �مل��ج��ر، ه��و  �أمل���اين �شرقي ع��ن طريق 

جد�ر برلني يف �لعام 1961.
بالذكرى  �حتفال  �ملدينة  �أق��ي��م يف  ق��د����س  �خل��ط��اب خ��الل  وج���اء 
يف  �أ�شا�شيا  عامال  �عتربت  �لتي  �لأوروبية”  ل�”�لنزهة  �لثالثني 
لقاء�  �لحتفال  �أ�شهر.وي�شكل  بثالثة  بعدها  برلني  ج��د�ر  �نهيار 
نادر� بني زعيمني �أوروبيني �شيا�شيني خم�شرمني، �إذ تتوىل مريكل 
�ل�شلطة يف �أملانيا منذ �لعام 2005 بينما يتوىل �أوربان �حلكم يف 
ثنائي يف متوز/ �جتماع  �آخر  2010.وقد عقد�  �لعام  �ملجر منذ 
يوليو 2018 يف برلني �لتي و�شلها �أوربان يف �أول زيارة له حينها 
منذ ثالث �شنو�ت.وكان �للقاء متوتر� خرجت خالله �لنق�شامات 

باأن  �ملجري  �ل��وزر�ء  رئي�س  �ّتهمت مريكل  وقد  �لعلن  �إىل  بينهما 
�شيا�شاته �ملناه�شة للهجرة ل حترتم “�لإن�شانية«.

وكان �أوربان قد وّجه �نتقاد�ت حادة لقر�ر مريكل يف عام 2015 
�ل�شرق  �لنز�ع يف  �لهاربني من مناطق  �أم��ام  �لأملانية  فتح �حل��دود 
�إن �لأح��د�ث �لتي وقعت  �أورب��ان  �لأو�شط.ويف خطابه �لإثنني قال 

قبل 30 عاما “مّهدت �لطريق �أمام توحيد �أملانيا«.
وتابع �أن �ملجريني لطاملا �أدركو� �أن “حتررنا من �لنري �ل�شوفياتي 
بالذ�كرة  م��ريك��ل  �أمل��ان��ي��ا«.وع��ادت  ت��ت��وّح��د  عندما  حتميا  �شيكون 
��شتذكرت  1989.وقد  ع��ام  يف  للنزهة  �لرتويجية  �حلملة  �إىل 
عملية  �إىل  حتّولت  �لنزهة  �أن  تبنّي  عندما  و�لقلق”  “�ل�شبابية 
يعلم  �جل��م��ي��ع  “كان  م��ريك��ل  �ل��غ��رب.وق��ال��ت  �إىل  ج��م��اع��ي  ف����ر�ر 
وكذلك   ،1953 �لعام  يف  �أملانيا  �شرق  يف  �لنتفا�شة  �إليه  �آل��ت  ما 

1956 ورب��ي��ع ب���ر�غ«.وق���د  �لأم����ر �لن��ت��ف��ا���ش��ة يف �مل��ج��ر يف ع���ام 
�لذين  �ملجريني  حر�س �حلدود  و”�إن�شانية”  ب�”�شجاعة”  �أ�شادت 
على   1989 �لعام  �أح��د�ث  �حل�شود.و�أثرت  على  �لنار  يطلقو�  مل 
متباينني.وقد  �شيا�شيني  خطني  مّذ�ك  �عتمد�  �للذين  �لزعيمني 
�ل�شيوعية  �ل�شرقية  �أملانيا  يف  ن�شاأت  �لتي  مريكل  معاناة  ر�ّشخت 
�أوربان  �ل�شيا�شية و�لقت�شاد �حلر.�أما  �لليرب�لية  بالقيم  قناعتها 
ليرب�يل،  كزعيم   1989 �لعام  يف  �ل�شيا�شي  �ملعرتك  دخ��ل  �ل��ذي 
فريى يف �أحد�ث ذ�ك �لعام خطوة �أوىل باجّتاه ��شتعادة دول �أوروبا 
�شتيفن  با�شمها  �ملتحدث  قال  �ملا�شي  �شيادتها.و�لأ�شبوع  �ل�شرقية 
ق�شايا  ح��ول  �لزعيمني  ب��ني  �لآر�ء”  يف  “�لختالف  �إن  �شيربت 
مثل �ل�شيا�شة �ملعتمدة يف ملف �للجوء معروفة لدى �جلميع و�إن 

�لزعيمني �شيتطّرقان للم�شتجد�ت �حلالية خالل حمادثاتهما.

•• عوا�شم-وكاالت:

�شخ�شيات مقربة  بو�شول  �ملاليل  يكتف نظام  مل 
منه �إىل �شدة �حلكم يف �لعر�ق، بل دفع ب�شخ�شيات 
�لعر�قية،  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  له يف �شلب  مو�لية 
لقائد  خطة  �شمن  ث��اب��ت،  ب�شكل  ولئ��ه��ا  ل�شمان 
�لثوري  �حل���ر����س  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  �ل��ق��د���س يف  ف��ي��ل��ق 
�جلي�س  على  للق�شاء  �شليماين،  قا�شم  �لإي���ر�ين، 

�لعر�قي.
�ل��ع��ر�ق��ي ع��ادل عبد �ملهدي  �ل����وزر�ء  و�أث���ار رئي�س 
��شتياء و��شعاً لدى �أو�شاط �شعبية و�شيا�شية بعزمه 
�مل��و�ل��ي��ة لإي����ر�ن يف  ب��در  تعيني ق��ي��ادي يف منظمة 
�ل�شكرتري  و�إق��ال��ة  �لع�شكري،  �شكرتريه  من�شب 

�حلايل �لفريق �لركن حممد �لبياتي.
�ل��ق��ي��ادي يف  �مل��ه��دي تعيني  �أع��ل��ن عبد  �أي���ام،  وقبل 
وز�رة  يف  عاماً  مفت�شاً  �لتميمي،  زي��اد  بدر  منظمة 
�ل���دف���اع، رغ���م ع���دم �م��ت��الك��ه رت��ب��ة ع�����ش��ك��ري��ة، �أو 
��شتغر�ب  �أث��ار  مما  �ملن�شب،  لت�شلم  توؤهله  �شهادة 

�ملر�قبني.
فاإن  �ل����وزر�ء  رئي�س  م��ن  م��ق��رب  م�شدر  وبح�شب 
�لأخري “يعتزم بالفعل تعيني �أبو منتظر �حل�شيني، 
�ملقّرب من �حلر�س �لثوري �لإي��ر�ين و�لذي �شبق 
له �أن تدّرب يف �شفوفه، و�لذي يتوىل حالياً قيادة 
من�شب  ل�شغل  �ل�شعبي،  �حل�شد  ميلي�شيا  عمليات 
�ل�شكرتري �لع�شكري لرئي�س �لوزر�ء، خلفاً للفريق 

�حلايل حممد �لبياتي«.
وبح�شب �مل�شدر �لذي طلب عدم �لك�شف عن ��شمه 
تعيينات  �شل�شلة  �شمن  ي��اأت��ي  �لتعيني  “هذ�  �أن 
بتعيني  ب���د�أت  �إي���ر�ن،  م��ن  مقربة  جهات  فر�شتها 
�لأعلى،  �ملجل�س  يف  �ل��ق��ي��ادي  �لها�شمي  جهاد  �أب��و 
تعيني  ث��م  �ل����وزر�ء،  رئي�س  مكتب  مدير  مبن�شب 
زياد �لتميمي، مفت�شاً عاماً يف وز�رة �لدفاع، لياأتي 

تعيني �أبو منتظر �حل�شيني �شمن هذ� �ل�شياق«.
�لظل  �شخ�شيات  م��ن  ع��دد  باأ�شماء  �إي���ر�ن  ودف��ع��ت 
�لتابعة لها للو�جهة لت�شلم �أدو�رها يف �إد�رة �مللفات 
�لأمنية  كامللفات  �لعر�قية  �حلكومة  يف  �حل�شا�شة 
و�لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، وذل����ك ���ش��م��ن خطة 
�لنفوذ  �أور�ق  ترتيب  لإع���ادة  �جل��دي��دة  �شليماين 
�لإي��ر�ين يف �لعر�ق، خ�شو�شاً يف ظل �ل�شغوطات 
�لعر�ق  يف  وملي�شياتها  �إي���ر�ن  لها  تتعر�س  �ل��ت��ي 
م��ن ق��ب��ل �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة و�ل��ت��ح��ال��ف �ل���دويل، 
م��ن حتت  �ل��ع��ر�ق  �أن يخرج  حيث تخ�شى ط��ه��ر�ن 

�شيطرتها.
ولعل �جلي�س �لعر�قي �ملقرب من �لوليات �ملتحدة 
�لأم��ري��ك��ي��ة �ل���ذي �أث��ب��ت خ��الل �ل�����ش��ن��و�ت �لقليلة 
وعدم  �لإره����اب  حم��ارب��ة  يف  �لفعال  دوره  �ملا�شية 
�لهدف  �أ�شبح  �لطائفية،  �مل�شاكل  يف  �لن��خ��ر�ط 
�لأب�����رز و�ل��ع��ائ��ق �أم����ام حت��رك��ات �حل��ر���س �لثوري 
لنيل  �أتباعه  �شليماين  ح��رك  لذلك  وميلي�شياته، 
ليكون  �لعر�قي  �جلي�س  يف  عليا  قيادية  منا�شب 
�جلي�س خا�شعاً ل�شيطرته يف �إطار م�شروع �لق�شاء 
�حل�شد  مبلي�شيات  و��شتبد�له  �جلي�س  ه��ذ�  على 

�ل�شعبي.

من ه� اأب� منتظر احل�سيني؟
وبح�شب و�شائل �إخبارية عر�قية، فاإّن “�أبو منتظر 
�ل�شكرتري  ملن�شب  �جل��دي��د  �مل��ر���ّش��ح  �حل�شيني” 
مطر  عبد  “حت�شني  �حلقيقي  و��شمه  �لع�شكري 
بدر  فيلق  قائد عمليات  ي�شغل من�شب  �لعبودي” 
“�جلناح �لع�شكري للمعار�شة �لعر�قية يف �إير�ن(، 
و�أّنه �شيخلف يف �ل�شكرتارية �لفريق �لركن حممد 
�لبياتي وه��و �شابط ذو خ��ربة وك��ف��اءة و�رت��ق��ى يف 
�لرتب �لع�شكرية بح�شب �لقانون، بينما �حل�شيني 
غري  �مل��ق��ات��ل��ني  �أي  �لدمج”  “�شّباط  م���ن  ه���و 
�إير�ن  جانب  �إىل  جّلهم  ح��ارب  �لذين  �لنظاميني 
�لقو�ت  �إدماجهم يف  �شنو�ت ومت  �لثماين  يف حرب 
ن��ظ��ام حزب  ���ش��ق��وط  ب��ع��د  ل���دى ع��ودت��ه��م  �مل�شّلحة 

�لبعث.
خالل  �لو�جهة  على  �حل�شيني  ظهور  ع��دم  ورغ��م 

�ل�شخ�شيات  �إح��دى  كان  �أنه  �إل  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت 
�مليلي�شياوية �لتي ت�شعى لرت�شيخ �لنفوذ �لإير�ين 
و�لأمنية  و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �مل��ل��ف��ات  ع��ل��ى 
�ل���ع���ر�ق ع��رب دوره ك��ق��ي��ادي يف  و�لق��ت�����ش��ادي��ة يف 

ميل�شيات فيلق بدر.
�لعبادي،  �ل�شابق حيدر  �ل��وزر�ء  رئي�س  ومنذ عهد 
بات �حل�شيني يظهر يف �لو�جهة، وبرز دوره ب�شكل 
�أكرب مع ت�شلم عبد �ملهدي �حلكومة يف 24 �أكتوبر 
كان  ح��ي��ث  �مل��ا���ش��ي،   2018 �لأول”  “ت�شرين 
توليه وجمموعة من قادة �حل�شد �ملنا�شب �لعليا 
عادل  على  �إي��ر�ن��ي��اً  �شرطاً  �لعر�قية  �حلكومة  يف 
رئي�س  من�شب  على  ح�شوله  مقابل  �مل��ه��دي  عبد 

�لوزر�ء.
��شمه  وهو  �لعبودي”،  “حت�شني عبد مطر  وول��د 
1961، وع��م��ل �شابطاً  ع��ام  ب��غ��د�د  �لإي����ر�ين، يف 
خ��الل �حلرب  �ل��ع��ر�ق��ي  �جلي�س  م���الزم يف  برتبة 
�ملن�شرم،  �لقرن  ثمانينيات  يف  �لإير�نية  �لعر�قية 
ق��ب��ل �أن ي��وؤ���ش��ر م��ن ق��ب��ل �ل���ق���و�ت �لإي���ر�ن���ي���ة عام 
1987، وب��ع��د �أ���ش��ره ج��ن��ده �حل��ر���س �ل��ث��وري يف 

�شفوف فيلق بدر.
ياأتي يف مقدمة  �ل��ذي   ، �حل�شيني  وتلقى حت�شني 
�أحد �أبرز عمالء “فيلق �لقد�س” يف �لعر�ق، �لعديد 
�لإرهابية  �لعمليات  بتنفيذ  �ل��دور�ت �خلا�شة  من 
من  و�لتفجري�ت  �لغتيالت  تنفيذ  �شمنها  ومن 

قبل �حلر�س �لثوري.
ويعترب �حل�شيني �أحد عمد�ء �حلر�س �لثوري من 
�لعر�قيني �لذين ما ز�لو� يخدمون يف �شفوف فيلق 

�لعميد  مع  قوية  عالقات  تربطه  وكانت  �لقد�س، 
حميد تقوي �أحد قياد�ت �حلر�س �لثوري �لإير�ين 
�ملعارك بني  �لذي قتل يف �شامر�ء �شمال بغد�د يف 

�مليلي�شيات وتنظيم د�ع�س عام 2014.
�إبان �شقوط   2003 �إىل �لعر�ق عام  وبعد عودته 
رتبة  ع��ل��ى  �حل�شيني  ح�شل  �ل��ب��ع��ث،  ح���زب  ن��ظ��ام 
ملبد�أ  وفقاً  �لعر�قية  عالية من �حلكومة  ع�شكرية 

�لدمج يف �لقو�ت �مل�شلحة �لعر�قية.
�ملخت�شة  �ل��ث��وري  �حل��ر���س  مع�شكر�ت  �أح��د  وكلف 
�حل�شيني  رم�����ش��ان(،  )مع�شكر  �ل��ع��ر�ق��ي  ب��ال�����ش��اأن 
�لعر�ق  �إىل  ع��ودت��ه  م��ن  �لأوىل  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل 
قيادة  من�شب  �إ�شناد  خالل  من  خمابر�تية  مبهام 
�لأعلى  و�ملجل�س  بدر  ميلي�شيا  يف  �ملركزي  �جلهاز 
يف �لعر�ق �أحد �أفرع �لطالعات �لإير�نية �ملخت�س 
مبر�قبة �ل�شوؤون �ملتعلقة بالعمليات و�ل�شتخبار�ت 
�خلطة  لتنفيذ  �ل��ع��م��ل  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل���ع���ر�ق،  يف 
�لنظام  لإ�شعاف  طائفية  حرب  باإ�شعال  �لإير�نية 
ولية  نظام  ل�شالح  �ل��ع��ر�ق  يف  �جلديد  �ل�شيا�شي 
�لإير�نية  �لتجربة  و��شتن�شاخ  �لإي����ر�ين،  �لفقيه 
�لإير�ين  �لتو�شعي  �مل�شروع  من  كجزء  �ل��ع��ر�ق  يف 
لل�شيطرة على �لعر�ق و�ل�شرق �لأو�شط، وقد متكن 
دخول  من  �لثوري  �حلر�س  من  وبدعم  �حل�شيني 
�لنتخابات  يف  ف��وزه  بعد  �لعر�قي  �لنو�ب  جمل�س 

�لت�شريعية �شمن كتلة بدر عام 2005. 
على  �لإره���اب���ي  “د�ع�س”  تنظيم  �شيطرة  وب��ع��د 
مدينة �ملو�شل، وت�شكيل ملي�شيات �حل�شد �ل�شعبي 
�ل�شي�شتاين  ع��ل��ي  �ل�����ش��ي��ع��ي  �مل���رج���ع  م���ن  ب��ف��ت��وى 

�حل�شيني  ت��وىل  �شليماين،  م��ن  مبا�شرة  وب��اأو�م��ر 
من  لقربه  ن��ظ��ر�ً  �مليلي�شيات  يف  �لعمليات  ق��ي��ادة 
���ش��ل��ي��م��اين ومت��ت��ع��ه ب��ع��الق��ات ق��وي��ة م���ع �ل�شفري 
�لإير�ين �حلايل يف بغد�د �إيرج م�شجدي �لذي كان 

حينها �مل�شاعد �لأول ل�شليماين يف �لعر�ق.
و�ت��خ��ذ �حل�شيني م��ن �حل��رب �شد د�ع�����س فر�شة 
قبل  م��ن  بها  كلف  �لتي  �جل��دي��دة  مهامه  لتنفيذ 
�إير�ن �لتي متثلت بتنفيذ عمليات �إبادة جماعية يف 
�شفوف �ملدنيني �لعر�قيني بحجة حماربة د�ع�س 
و�لأنبار  �ل��دي��ن  و���ش��الح  �مل��و���ش��ل  يف حم��اف��ظ��ات 
جرف  مدينة  يف  خ�شو�شاً  ب��غ��د�د،  ح��ز�م  ومناطق 
�لإير�نية  �مل��ل��ي�����ش��ي��ات  ف��ي��ه��ا  ن��ف��ذت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��خ��ر 

جمازر عديدة.

من وراء الك�الي�س
�لكو�لي�س  ور�ء  من  بدر  ميلي�شيا  �شيطرة  وتف�ّشر 
على حكومة عادل عبد �ملهدي �شل�شلة قر�ر�ته �لتي 
رف�شه  ذل��ك  �لإي��ر�ن��ي��ة، مبا يف  �مل�شلحة  ت�شّب يف 
�ل�شديد لاللتز�م بالعقوبات �لأمريكية على �إير�ن، 
رغم �أّن و��شنطن منحته �لوقت �لكايف للبحث عن 
م�شادر جديدة للطاقة �لكهربائية �لتي ي�شتوردها 

من �إير�ن وللغاز �لذي ُي�شتخدم يف توليدها.
�أ���ش��ل��وب �ملر�وغة  �مل���ه���دي، ك��ذل��ك،  و�ع��ت��م��د ع��ب��د 
ب�شبط  �أي�شاً  وخارجية  د�خلية  مطالبات  لتفادي 
�شالح ميلي�شيات �حل�شد �ل�شعبي و�إخ�شاع ف�شائله 
لإمرة �لقيادة �لعاّمة للقو�ت �مل�شّلحة، فاأ�شدر �أمر�ً 
ديو�نياً ف�شفا�شاً وخالياً من �لتفا�شيل و�لإجر�ء�ت 

�لعملية ق�شى باإحلاق ميلي�شيات �حل�شد ب�شفوف 
�أن يتم تطبيق ذلك �لأمر  �لقو�ت �لنظامية، دون 

من قبل �أّي من تلك �مليلي�شيات.

�سبح االنقالبات
ويرى �ملحلل �ل�شيا�شي و�ئل �لركابي، �أن “قر�ر�ت 
بتعيني  �ملتعلقة  �لأخ���رية  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�س 
�لدولة  ج�شد  يف  ط��ه��ر�ن  م��ن  مقربة  �شخ�شيات 
�لدقة، فعلى  �لعر�قية، ل ميكن فهمها على وجه 
ور�ء  �شيئاً  �أن  �إل  �لكثرية،  �لتحليالت  من  �لرغم 
�أن يقدم رئي�س  تلك �لتعيينات، فمن غري �ملعقول 
ميلي�شياوية،  ���ش��خ�����ش��ي��ات  ����ش��ت��ق��د�م  ع��ل��ى  وزر�ء 
وم�شبوهة، وو�شعها يف �شدة �لقر�ر �لعر�قي، فهذ� 
من �شاأنه لي�س �إ�شعاف �لدولة فح�شب، بل تقدمي 

م�شلحة �لغري على م�شلحة �لبالد«.
“�ملعلومات  �أن  �لركابي يف ت�شريحات له،  و�أ�شاف 
�ملتو�فرة توؤكد وجود �تفاق �شري بني عبد �ملهدي، 
�ل�شعبي، خا�شة منظمة بدر،  و�أط��ر�ف يف �حل�شد 
�لديو�ين  ب���الأم���ر  تتعلق  �حل����ق،  �أه����ل  وع�����ش��ائ��ب 
تلك  بع�س  ف��ر���ش��ت  �إذ  �حل�����ش��د،  وهيكلة  �لأخ����ري 
ب�����ش��اأن �ل���ش��ت��ج��اب��ة لالأمر  �لأط�������ر�ف ���ش��روط��ه��ا 
�ل��وزر�ء، وكان  �لديو�ين، و�لر�شوخ لأو�م��ر رئي�س 
�شخ�شيات  بتعيني  يتعلق  ما  �ل�شروط  �شمن  من 
مقربة من �حل�شد و�إي��ر�ن د�خل �ملوؤ�ش�شة �لأمنية 
�لعر�قية«.وي�شيف �أن “�أطر�فاً يف �حل�شد �ل�شعبي 
�لر�شمية،  �لعر�قية  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  يف  ت��رى 
خطر�ً ل ميكن �لأمان بوجوده، و�شبح �لنقالبات 
ت�شيطر ب�شكل د�ئم على قادة �لف�شائل و�مللي�شيات، 
ت�شكل  �ل��ذي  �ل�شعبي  �حل�شد  يدعمون  هم  لذلك 
�إىل  �ل��ذي ينحاز  من قو�تهم على ح�شاب �جلي�س 

�ملو�طنني يف حال ح�شول �أي �شيء«.
�حل�شد  ميلي�شيات  �أن  �إىل  ه��ن��ا،  �لإ����ش���ارة،  وي��ج��د 
ت�شكلت  �لتي  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لأذرع  �أح��د  تعد  �ل�شعبي 
�شيطر  �ل��ذي  “د�ع�س”  تنظيم  مو�جهة  بذريعة 
على �أج����ز�ء و����ش��ع��ة م��ن �ل��ب��الد قبل ���ش��ن��و�ت، من 
بينها مدينة �ملو�شل عقب �ن�شحاب مريب للجي�س 
�لإرهابي،  �لتنظيم  دح��ر  وعقب  �أم��ام��ه.  �لعر�قي 
�نتخابية  ق��و�ئ��م  ت�شكيل  �إىل  �مليلي�شيات  �شارعت 
لتمتد  �ل��ربمل��ان،  د�خ���ل  ق��وي  لها ح�شور  و�أ���ش��ب��ح 
�لعر�قي  �لت�شريعي  �إىل �جلهاز  �لإير�نية  �لأي��ادي 
خدمة مل�شالح �لبلد �لذي �عتمد على �لع�شابات يف 

تو�شيع نفوذه �لإقليمي.

�سمن خطة للق�ساء على اجلي�س العراقي

طهر�ن تزرع �أذرعها �خلبيثة يف �لعر�ق

تد�عيات �حلرب تفر�س نف�سها يف جزيرة �سورية �سغرية 
•• اأرواد-رويرتز:

يف �ل�������ش���ن���و�ت �ل���ت���ي ���ش��ب��ق��ت �حل���رب 
�ل�����ش��وري��ة �ع��ت��اد ���ش��ن��اع �ل���ق���و�رب يف 
�خل�شبية  زو�رقهم  بيع  �أرو�د  جزيرة 
�ملتو�شط  �لبحر  �شاحل  �م��ت��د�د  على 
�أن  غ����ري  ت���رك���ي���ا.  �إىل  ل���ب���ن���ان  م����ن 

جتارتهم ك�شدت.
و�ح��دة من  �ل�شغرية  وتعد �جلزيرة 
�ل��ت��ي مل  ���ش��وري��ا  �لقليلة يف  �مل��ن��اط��ق 
ت�����ش��ل �إل��ي��ه��ا وي����الت �حل����رب خالل 
�شلتها  ك��ان��ت  �إذ  �ل��ث��م��اين  ���ش��ن��و�ت��ه��ا 
�أ�شد�ء  ب��احل��رب  �ل��وح��ي��دة  �مل��ب��ا���ش��رة 
م�����ش��اه��دة دخ���ان  �أو  ب��ع��ي��د  �ن���ف���ج���ار 
�لأر��شي  يف  �ن��ف��ج��ار  م��ن  ي��ت�����ش��اع��د 

�ل�شورية يف 2016.
�أخ���رى من  عانت مناطق  ح��ني  ففي 
ق�شف �شديد وغار�ت جوية ومعارك 
بالأ�شلحة �لنارية �أو �شهدت تفجري�ت 
ل�شيار�ت ملغومة �أو هجمات �نتحارية 

��شتمرت �حلياة بهدوء يف �أرو�د.
وتقع �جلزيرة مبا�شرة قبالة مدينة 
لأن�شار  �لتي ظلت معقال  طرطو�س 
خالل  �لأ�شد  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س 
بحرية  ل���ق���اع���دة  وم���وق���ع���ا  �حل������رب 

رو�شية.
تد�عيات  و���ش��ل��ت  ف��ق��د  ذل���ك  ورغ����م 
من  خ��ل��ق��ت��ه  مب���ا  �أرو�د  �إىل  �حل����رب 
�لأ�شماك  �شيد  ل�شناعة  ت��ع��ق��ي��د�ت 
بال�شباب  و�ل��دف��ع  �ل��ق��و�رب  و�شناعة 
نازحني  و�إي����و�ء  �لقتال  �شاحات  �إىل 

من مناطق �أخرى من �لبالد.
�لق��ت�����ش��ادي يف  �لن��ه��ي��ار  ت�شبب  كما 
���ش��دي��د يف حركة  ت���ر�ج���ع  ���ش��وري��ا يف 
�ل�����ش��ي��اح��ة �ل��ت��ي ك��ان��ت يف وق����ت من 
�لأوق�����ات ���ش��ن��اع��ة ر�ئ��ج��ة يف جزيرة 

تفتخر برت�ثها �لبحري.
ق���ال ���ش��ان��ع �ل���ق���و�رب ف����اروق حممد 
بهلو�ن )50 عاما( �إن �أجد�ده �عتادو� 

�شناعة مر�كب جتارية كبرية.
�أح��دث طول  �أم��ا هو في�شنع ق��و�رب 
�أخ�شاب  من  م��رت�   14 منها  �لو�حد 
�لكافور و�ل�شرو مع عدد من  �أ�شجار 
زم���الئ���ه ي���ع���دون ع��ل��ى �أ���ش��اب��ع �ليد 
وي��ت��ول��ون ت��رك��ي��ب �مل��ح��رك و�مل����ر�وح 
ب����ع����ن����اي����ة م�������ش���ت���خ���دم���ني خم������ارط 
ت�������ش���وي���ة �جل����و�ن����ب  ك���ه���رب���ائ���ي���ة يف 

�ملقو�شة.
هذه  يف  م�����ش��ت��ق��ب��ال  ي�����رى  ل  ل��ك��ن��ه 
فر�س  �إىل  لبنان  �جت��ه  �إذ  �ل�شناعة 
�أغلقت  بينما  �أع��ل��ى  ����ش��ت��ري�د  ر���ش��وم 
�حلدود مع تركيا ب�شبب �حلرب كما 
�شعوبة  ب�شبب  �رتفعت  �لأ���ش��ع��ار  �أن 

��شتري�د بع�س �ملو�د.
فيها  بي�شتغل  �للي  “يا  بهلو�ن  وقال 
ب�س  منها  وي�شرب  ي��اأك��ل  �إن��ه  بتكفيه 
لهاي �مل�شلحة ما بيزيد عنها )تكفيه 
�ملال(  منها  ي��دخ��ر  ول  ���ش��رب  و  �أك���ل 
و�لأولد ما علمناهم )�ملهنة(، ميكن 
�أنا �بني ما ير�شى يعي�س بالو�شع يا 

للتعليم  فلجاأو�  فيه  عاي�س  �أن��ا  �للي 
بالأكادمييات �لبحرية«.

وق����ال ���ش��ان��ع ���ش��ب��اك �ل�����ش��ي��د خالد 
�إن عدد �شيادي �لأ�شماك ز�د  عثمان 
�أن  �أ���ش��اف  ق��ب��ل. لكنه  ك��ان م��ن  عما 
لأ�شباب  قبل  ذي  عن  قلت  �لأ�شماك 
منها زيادة عدد من يتجاهلون حظر 
�ل�����ش��ي��د خ����الل م��و���ش��م �ل��ت��ك��اث��ر يف 

�ل�شيف.
�جل�����زي�����رة مل  ����ش���ك���ان  �أن  و�أ������ش�����اف 
بالأزمة  بل  نف�شها  باحلرب  ي�شعرو� 

�لقت�شادية.
قال علي جنم رئي�س �ملجل�س �لبلدي 
�آلف يعي�شون على  �إن حو�يل ع�شرة 
�حتياجاتهم  ي��ل��ب��ون  �أرو�د  ج���زي���رة 
�ل��ي��وم��ي��ة ب��ا���ش��ت��خ��د�م �ل���ق���و�رب �لتي 
جت���ل���ب �مل��������و�د �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة وغ���ريه���ا 
م��ن �ل�����ش��ل��ع م��ن ط��رط��و���س يف رحلة 

ت�شتغرق نحو 20 دقيقة.
�حلرب  خ��الل  ��شتباكات  يف  و�شقط 
�شكان  م����ن  ق��ت��ي��ال   20 م����ن  �أك������ر 

�جل���زي���رة ول���ع���دة ���ش��ن��و�ت �أق�����ام بها 
ن���ازح���ون م��ن �ل��ق��ت��ال يف ح��ل��ب �لتي 
�لفرتة  يف  ف��ي��ه��ا  �مل���ع���ارك  ����ش��ت��ع��رت 
وعملو�   2016 �إىل   2012 م���ن 
يف جم���ال �ل��ب��ن��اء.ل��ك��ن جن��م ق���ال �إن 
�حلرب  لتد�عيات  �لرئي�شي  �ملظهر 
على �جلزيرة متثل يف �نخفا�س عدد 
�ل�شائحني. وكانت �أرو�د وجهة ر�ئجة 
ب��ني �ل�����ش��وري��ني �ل��ر�غ��ب��ني يف ق�شاء 
ق��ب��ل ن�شوب  �ل�����ش��اط��ئ  ع��ط��ل��ة ع��ل��ى 
�أبو بكر،  �حلرب.وقال عروى حممد 
وهو �شاحب مطعم، �إن بع�س �ل�شياح 

بد�أو� يعودون للجزيرة.
وقال �أبو بكر )35 عاما( �إن �جلزيرة 
�لأخرية  �لأ���ش��اب��ي��ع  يف  زح��ام��ا  ت�شهد 
من �ل�شيف و�أيام �خلمي�س و�جلمعة 
كانو�  �ل��ن��ا���س  �أن  و�ل�����ش��ب��ت.و�أ���ش��اف 
يخ�شون يف بد�ية �حلرب �خلروج من 
بعد  يخرجون  ب���د�أو�  لكنهم  بيوتهم 
عامني ويزورون �جلزيرة مع حت�شن 

�لو�شع قليال.

جرحى بانفجار�ت يف 
جالل �أباد �الأفغانية

•• جالل اآباد-اأ ف ب:

وقعت نحو ع�شرة �نفجار�ت �شباح �أم�س يف مدينة جالل �آباد �شرق �فغان�شتان، 
�لأقل  على  �شخ�شا   52 لإ�شابة  �أ�شفها  عن  �أعربت  �لتي  �ل�شلطات  ذك��رت  كما 

بجروح، فيما يحتفل �ل�شعب بالذكرى �ملئوية ل�شتقالل �لبالد.
ويف ت�شريح لوكالة فر�ن�س بر�س، قال عطاهلل خوقياين، �ملتحدث با�شم حاكم 
ولية نانغرهار، لوكالة فر�ن�س بر�س، �ن “�لنفجار�ت جنمت عن قنابل يدوية 
بعيد  �لنا�س يحتفلون  كان  فيما  �ملدينة و�شو�حيها،  �حياء  �ل�شنع يف خمتلف 
�ل�شتقالل«.ومل تعلن �ي جهة م�شوؤوليتها عن هذه �لعتد�ء�ت. وتن�شط حركة 
طالبان وتنظيم د�ع�س �لإرهابي يف �لأقاليم �حلدودية �لقريبة من باك�شتان، 

وغالبا ما تتعر�س جالل �آباد لعتد�ء�ت.
و��شاف خوقياين �ن 52 �شخ�شا على �لأقل قد �أ�شيبو� بجروح، ومنهم �طفال، 
�ملتحدث  ع��ادل،  ز�هر  و�ثنان يف �شو�حيها. لكن  باملدينة،  �نفجار�ت  يف ثمانية 
�لطو�رئ. جناح  �ىل  نقلو�  قد  جريحا   66 �ن  قال  �لإقليمي  �مل�شت�شفى  با�شم 

�فغان�شتان  ل�شتقالل  �ملئوية  بالذكرى  �لأفغان  يحتفل  �لبالد،  �أنحاء  كل  ويف 
�ل�شبت �عتد�ء لتنظيم د�ع�س  �لنفوذ �لربيطاين.لكن �لحتفالت عكرها  عن 
63 �شخ�شا على �لأق��ل و�إ�شابة  �أ�شفر عن مقتل  خالل حفل زفاف يف كابول، 
�لعلم �لأفغاين ت�شري يف  �ل�شيار�ت �لتي ترفع  �آخرين.و�إذ� كانت قو�فل   182
�جلاد�ت �ملقفرة يف �لعا�شمة، يف يوم �لعطلة هذ�، فقد �أرجئ عدد من �ملنا�شبات، 
كما قال �لرئي�س �أ�شرف  خوفا من مزيد من �لهجمات و”تكرميا لل�شحايا”، 
غني �لثنني يف خطاب متلفز.و�أ�شاف “�شنق�شي على �أوكار د�ع�س، �أينما كانو�، 
يف �ل�شرق �أو �لغرب �أو �لو�شط، ولن نرحمهم �بد�. �شننتقم لكل قطرة دم �أر�قها 
�لمكانية  رغ��م  على  �فغان�شتان  يف  �ليومية  �لعنف  �أع��م��ال  �شعبنا«.وتتو��شل 
�لكبرية للتو�شل �ىل �تفاق بني �لوليات �ملتحدة وطالبان، من �شاأنه �ن ميهد 

�لطريق ملفاو�شات �شالم بني �حلكومة �لفغانية و�ملجموعة �ملتمردة.

�إجالء �الآالف من جزيرة 
كناريا �الإ�سبانية  

•• لومو دل بينو-اأ ف ب:

�أجرب حريق يجتاح جزيرة كناريا �لكربى �ل�شياحية �لإ�شبانية �ل�شلطات 
على �إجالء نحو خم�شة �آلف �شخ�س، بح�شب ما �أعلنت �ل�شلطات �لأحد 

حمذرة من �أن �ل�شيطرة على �حلريق قد ت�شتغرق �أياما.
و�حلريق �لذي �متد �إىل منطقة لكرو� دي تيخيد� �ملمر �جلبلي �ل�شهري 
و”غري م�شتقر”  “عنيف جد�”  و�شط �جلزيرة،  مبناظره �خلالبة يف 

بح�شب ما �أعلن رئي�س �أرخبيل �لكناري �أنخيل فيكتور توري�س يف بيان.
يف  �أعلنت  قد  �ل�شلطات  وكانت  �شحايا.  �شقوط  عن  معلومات  ترد  ومل 
�لتي  �لغابات  ب�شبب حر�ئق  �شخ�س  �آلف  �أربعة  �إج��الء  �شابق عن  وقت 
�جتاحت منذ �ل�شبت نحو 1500 هكتار. وي�شارك �أكر من 600 رجل 
�إطفاء و14 مروحية يف جهود �حتو�ء �حلريق �لتي تعيقها رياح قوية 
�أن ت�شجل درج��ات �حلر�رة  ودرج��ات ح��ر�رة مرتفعة. وفيما من �ملتوقع 
على  �ل�شيطرة  ج��ه��ود  ت�شتغرق  �أن  �ل�شلطات  ت��ق��در  �لإث��ن��ني،  �رت��ف��اع��ا 

�حلريق �أياما.
لأن  �لأه��م��ي��ة  بغاية  �شتكون  �ملقبلة  �لقليلة  “�ل�شاعات  ت��وري�����س  وق���ال 

توقعات �لأر�شاد لليل لي�شت جيدة«.
وي��اأت��ي ه��ذ� �حل��ري��ق بعد �أي���ام على �ن���دلع حريق غ��اب��ات �آخ��ر يف نف�س 

�ملنطقة ما �أجرب �ل�شلطات على �إجالء مئات �لأ�شخا�س.
�أرخبيل �لكناري من حيث  �أكرب جزر  وجزيرة كناريا �لكربى هي ثاين 
ع���دد �ل�����ش��ك��ان يف �مل��ح��ي��ط �لأط��ل�����ش��ي ق��ب��ال��ة �ل�����ش��اح��ل �ل�����ش��م��ايل �لغربي 

لإفريقيا.
من  �أك��ر  �أجنبي  ز�ئ��ر  مليون   13،7 �ملا�شي  �لعام  �لكناري  ج��زر  وز�ر 
غابات  حر�ئق  �إ�شبانيا  جتتاح  ما  و�أملانيا.وكثري�  بريطانيا  من  ن�شفهم 

هائلة ب�شبب مناخها �ل�شيفي �جلاف.
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املال والأعمال

�ختتام فعاليات خميم »تنظيم �الت�ساالت لالبتكار« 
•• دبي-وام:

“خميم  ف��ع��ال��ي��ات  �لت�����ش��الت  ق��ط��اع  لتنظيم  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  �ختتمت 
“ و�ل��ذي نظمته على م�شتوى جميع  هيئة تنظيم �لت�شالت لالبتكار 
�إمار�ت �لدولة مب�شاركة نحو 2800 طالب وطالبة من خمتلف �إمار�ت 
�لدولة.وهدف �ملخيم هذ� �لعام �إىل دعم ثقافة �لذكاء �ل�شطناعي وعلم 
�حللول  و�إيجاد  �لأعمال  ري��ادة  على  �ليافعة  �لأجيال  وحتفيز  �لبيانات 
قطاع  يف  �لدولة  توجه  مع  يتو�فق  مبا  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  �لبتكارية 
�لت�شالت وتقنية �ملعلومات من خالل جمموعة من �لأن�شطة �ملتنوعة 

�لتي نظمتها �إد�رة �ملخيم.
لتنظيم  �لعامة  �لهيئة  ع��ام  مدير  �ملن�شوري  عبيد  حمد  �شعادة  وق��ال 

باأن  و�إميانها  للهيئة  �ملجتمعي  �ل��دور  �ملخيم عك�س  �إن  �لت�شالت  قطاع 
جيل  على  �لرتكيز  و�أن  ب��ه  وتنتهي  بالإن�شان  ت��ب��د�أ  �حلقيقية  �لتنمية 
�لذكاء  �لعمل على تعزيز ثقافة  �أردنا  �إذ�  �أولوية  �لإمار�تي يعد  �ل�شباب 
�ل�شطناعي و�لبتكار بني �لطلبة عموماً يف خمتلف �ملجالت ول �شيما 
فخره  ع��ن  �ملن�شوري  �مل��ع��ل��وم��ات.و�أع��رب  وتقنية  �لت�����ش��الت  جم��ال  يف 
بالنتائج �لتي حققتها دورة �لعام �حلايل من �ملخيم على �شعيد �مل�شاهمة 
�مل�شتقبل حتقيقا لتطلعات  ق��ادر على �متالك زم��ام  بناء جيل وطني  يف 
2021 يف �لنتقال �إىل �قت�شاد  �لقيادة �لر�شيدة وروؤية دولة �لإم��ار�ت 
و�لبيانات  و�لذكاء �ل�شطناعي  �لبتكار  ت�شجيع  �ملعرفة عرب  قائم على 

�ل�شخمة وغر�س ثقافة ريادة �لأعمال و�نرتنت �لأ�شياء.
ورك�����زت �أن�����ش��ط��ة �مل��خ��ي��م ع��ل��ى 3 حم����اور رئ��ي�����ش��ي��ة ه���ي: م�����ش��ار �لذكاء 

�لأ�شياء وم�شار  �لروبوتات و�نرتنت  �لبيانات وم�شار  �ل�شطناعي وعلم 
�أهمية هذه  وتنبع  �ملعلومات  تقنية  �لأعمال يف  وري��ادة  �لرقمي  �لبتكار 
�لتحولت  �مل�شتقبل يف �شوء  تعك�س �شورة حية عن  كونها  �مل�شار�ت من 
مفاهيم  تخلق  ب��د�أت  �لتي  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  �شيما  ول  �لكربى 

جديدة حول �ملهار�ت و�لوظائف وريادة �لأعمال.
عرب  �فرت��شية  �شركة  �إن�شاء  مبادئ  تعلم  �مل�شتقبل  جليل  �ملخيم  و�أت��اح 
ذكي  تطبيق  �مل�شروع مثل  �إلكرتونية خلدمة  وبرجمة من�شات  ت�شميم 
�أتيح  كما  وغريها.  �مل�شروع  عمالء  خلدمة  وو�جهة  للم�شروع  ت�شويقي 
منتجات  ت�شاميم  يف  مهار�تهم  عن  للتعبري  �ملجال  �مل�شاركني  للطلبة 
تقنيات  ومنها  �ل��ر�ه��ن  �لع�شر  يف  �لنجاح  �أ�شا�شيات  م��ن  تعد  خمتلفة 
�لعر�س �لتقدمي وكيفية �لت�شويق للمنتج وتعرفو� على مفهوم �لذكاء 

�ل�شطناعي وعلم �لبيانات عرب جمع وحتليل �لبيانات وجتربة قدر�ت 
�لذكاء �ل�شطناعي يف �لتحقق من �ملعلومات.

و�شاركو�  وبرجمتها  �لروبوتات  بناء  يف  عملية  بتجارب  �مل�شاركون  وق��ام 
و�ل�شحابة  �لذكية  و�لأج��ه��زة  �لأ�شياء  �إنرتنت  ح��ول  عديدة  فعاليات  يف 
�لإلكرتونية و�أ�شا�شيات �لتو�شيالت �لكهربائية ومهار�ت �لعمل �جلماعي 

و�لتعاون.
يف  حققها  �لتي  للنجاحات  ��شتكماًل  �خلام�شة  ن�شخته  يف  �ملخيم  ويعد 
�لدور�ت �ل�شابقة وجت�شيد�ً للتز�م �لهيئة مب�شوؤولياتها �ملجتمعية جتاه 
باملدن  �ملتعلقة  �مل��ه��ار�ت  �إك�شابهم  خ��الل  م��ن  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شتقبل  جيل 
�ملهار�ت  بناء  �مل�شتقبل  و�شناعة  للتكنولوجيا  �لآمن  �ل�شتخد�م  �لذكية 

�لإيجابية و�لتطوع وخدمة �ملجتمع وغريها من �لأن�شطة.

تعزيزًا خلط�ات اتخاذ القرارات املدعمة بالبيانات

بنك �الإمار�ت دبي �لوطني �أول بنك يف �لعامل ي�ستخدم »من�سة �ساب لبيانات �خلدمات �ملالية«
امل�ؤ�س�سية”، اإحدى مبادرات البنك الرائدة يف  البيانات  “من�سة  ت��سيع  عملية  من  الثانية  املرحلة  اخلط�ة  •متثل 

اإطار م�سرية التح�ل الرقمي التي ر�سد لها ا�ستثمارًا قدره مليار درهم اإماراتي

تقدم خدمات ت�سمن الكفاءة الت�سغيلية وت�فري قيمة للم�ستثمرين على املدى الط�يل

�سركة “�لعقارية لال�ستثمار الإد�رة جمعيات مالكي �ملنازل” ترتقي مبعايري �إد�رة جمعيات �ملاُّلك

�الإعالن عن �سر�كة ��سرت�تيجية يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا بني �سيم 
ديربي و�سركة �أبوظبي للزيوت �لنباتية �لتي ميلكها �لدكتور بي. �آر. �سيتي

»حوكمة« يدرب �أكرث من 100 �أمني �سر 
جمل�س �إد�رة من خمتلف �ل�سركات �ملدرجة

خان  •�س�ق دبي املايل ومعهد ح�كمة ُير�سِّ
ممار�سات احل�كمة لل�سركات 

•تقدمي م�جز ملجال�س اإدارة اأغلب ال�سركات املدرجة 
يف �س�ق دبي املايل على ممار�سات ح�كمة ال�سركات

•• دبي –الفجر:

متا�شًيا مع جهوده يف تعزيز �ل�شتد�مة وت�شجيع �أف�شل ممار�شات �خلدمة 
وغريها  فيه  �ملدرجة  لل�شركات  �ل�شركات  وحوكمة  و�لجتماعية  �لبيئية 
“معهد حوكمة”  من �ل�شركاء، عزز �شوق دبي �ملايل �شر�كته �لناجحة مع 
حوكمة  ممار�شات  حت�شني  بهدف  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  ل�شلطة  �لتابع 
�ل�شركات يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  وكان �شوق دبي �ملايل ومعهد 
حوكمة قد وقعا يف عام 2017 �تفاقية للتعاون من �أجل تطوير ممار�شات 
�حلوكمة و�ل�شتد�مة يف قطاع �ل�شركات يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�أكر  �إم��ارة دبي. وقام معهد حوكمة منذ ذلك �حلني بتدريب  وبالأخ�س 
من 100 �أمني �شر جمل�س �إد�رة من �ل�شركات �ملدرجة بال�شوق. كما بادر 
�إد�رة ما يزيد  �إىل تقدمي عرو�س موجزة بهدف �إطالع وتعريف جمال�س 
على %65 من �ل�شركات �ملدرجة يف �شوق دبي �ملايل على ممار�شات حوكمة 
بال�شركات.وقال  و�ل�شتد�مة  �حلوكمة  يف  �لإد�رة  جمال�س  ودور  �ل�شركات 
�شعادة: عي�شى كاظم - رئي�س جمل�س �إد�رة �شوق دبي �ملايل: “�إن ممار�شات 
�ملمار�شات  �أف�شل  نتبنى  �إذ  لروؤيتنا،  �أ�شا�شي  مرتكز  و�ل�شتد�مة  �حلوكمة 
�ملايل.  �ملدرجة لدينا و�شوق دبي  �ل�شركات  �ملبادئ يف  ل�شمان تر�شيخ تلك 
ممار�شات  حت�شني  حيث  من  جناحه  حوكمة  معهد  مع  تعاوننا  �أثبت  وقد 

�حلوكمة عند �ل�شركات �ملدرجة يف �شوق دبي �ملايل«.
مبا  �ل�شركات  لتناف�شية  مهماً  م�شدر�ً  �ل�شركات  حوكمة  ممار�شات  تعد 
ي�شمن �لإ�شتد�مة و�مل�شاهمة �لإيجابية من �ل�شركات جتاه �ملجتمع ب�شكل 
عام.  ويقع دور جمال�س �لإد�رة يف قلب حوكمة �ل�شركات، كما يلعب �أمني 
وفعالية.  بكفاءة  �ملجل�س  عمل  �شمان  يف  حيوياً  دور�ً  �لإد�رة  جمل�س  �شر 
�ل�شركات  �إد�رة  جمال�س  �شر  �أم��ن��اء  بتدريب  حوكمة  معهد  يقوم  ول��ذل��ك 
وتقدمي بر�مج تطوير ودور�ت تدريبية لأع�شاء جمال�س �لإد�رة �حلاليني 

و�لطاحمني للو�شول �إىل هذ� �ملن�شب يف حياتهم �ملهنية.
وقال �شعادة: �لدكتور �أحمد ح�شن بن �ل�شيخ - رئي�س جمل�س �إد�رة معهد 
�مل��ايل، قطعنا خطو�ت كبرية من حيث  “بالتعاون مع �شوق دبي  حوكمة: 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ل�شركات  حوكمة  مبعايري  �لنهو�س 
وحتى �لآن قام �ملعهد بتدريب �أكر من 1800 مدير وما يزيد على 200 
�أمني �شر يف خمتلف �ل�شركات ونتطلع �إىل ��شتمر�ر �لتعاون بيننا لتعزيز 
�إجر�ء �إ�شالحات يف قطاع �ل�شركات باملنطقة«.  بالإ�شافة �إىل عمل عرو�س 
لل�شركات  و�ل�شتد�مة  �حلوكمة  ممار�شات  على  �لإد�رة  ملجال�س  م��وج��زة 
ها �إحدى خدمات �ملعهد لقطاع �ل�شركات. و�أطلق معهد حوكمة برنامج  بعدِّ
مهني خللق �جليل �لتايل من حمرتيف �حلوكمة و�أمناء �ل�شر بالتعاون مع 
معهد �حلوكمة و�أمناء �ل�شر �لربيطاين وهي �لهيئة �ملهنية �لر�ئدة �ملعنية 

باحلوكمة يف �ململكة �ملتحدة وجمهورية �إيرلند� و�لأقاليم �ملرتبطة بها.

•• دبي-الفجر:

 وقع بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني، �ملجموعة 
�مل�شرفية �لر�ئدة يف �ملنطقة، �تفاقية �شر�كة 
�لربجميات  يف  �لر�ئدة  “�شاب”  �شركة  مع 
يف  بنك  �أول  مبوجبها  لي�شبح  �ملوؤ�ش�شية، 
لبيانات  ���ش��اب  “من�شة  ي�����ش��ت��خ��دم  �ل���ع���امل 
�خلدمات �ملالية”. وبدعم من من�شة “�شاب 
�ملخزنة  للبيانات   SAP HANA هانا« 
�لبحوث  توفري  للمن�شة  �لذ�كرة، ميكن  يف 
خمتلف  يف  بالعمالء  �ملتعلقة  و�ل��در����ش��ات 
قطاعات �لأ�شو�ق و�ملوؤ�ش�شات و�لبلد�ن �لتي 
تز�ول جمموعة بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 
ن�����ش��اط��ه��ا ف��ي��ه��ا. مت���ح���ورت ع��م��ل��ي��ة تطبيق 
“من�شة �شاب لبيانات �خلدمات �ملالية” يف 
�لبد�ية حول �شريحتي �خلدمات �مل�شرفية 
�لإم���ار�ت  �ل���رو�ت يف بنك  و�إد�رة  ل��الأف��ر�د 
دبي �لوطني، ومت ��شتكمالها يف غ�شون 10 

تو�شعة  من  �لثانية  للمرحلة  ت�شييد�ً  �أ�شهر 
�لبنك.  يف  �ملوؤ�ش�شية”  �ل��ب��ي��ان��ات  “من�شة 
وكانت “من�شة �لبيانات �ملوؤ�ش�شية” �لقائمة 
�ل�شخمة،  للبيانات  “هادوب”  تقنية  على 
ق���د �ن��ط��ل��ق��ت يف ب����ادئ �لأم�����ر خ����الل �شهر 
�إحدى كربى  وباعتبارها   .2018 نوفمرب 
مبادر�ت بنك �لإمار�ت دبي �لوطني يف �إطار 
م�����ش��رية �ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي �ل��ت��ي ر���ش��د لها 
�إمار�تي، تهدف  ��شتثمار�ً قدره مليار درهم 
�ملبادرة �إىل مو��شلة حت�شني جتربة �لعمالء 
بال�شتفادة من تقنيات �لبحوث و�لدر��شات 
�ملدعمة بالبيانات.ومع تطبيق “من�شة �شاب 
“من�شة  تقّدم  �ملالية”،  �خلدمات  لبيانات 
دبي  �لإم���ار�ت  بنك  يف  �ملوؤ�ش�شية”  �لبيانات 
�ملعقدة  للبيانات  م��وح��دة  و�ج��ه��ة  �ل��وط��ن��ي 
�لو�ردة من جميع �أنظمة �لبنك وتطبيقاته، 
لت�شتفيد منها �لتطبيقات �ملدعمة بالبيانات 

و�أدو�ت بحوث �لأعمال �لأخرى.

قا�شم،  ع��ب��د�هلل  ق��ال  �مل��ب��ادرة،  على  وتعليقاً 
يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  لإد�رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�لوطني:  دب����ي  �لإم��������ار�ت  ب��ن��ك  جم��م��وع��ة 
“متثل �لفعالية و�لكفاءة يف جمع و��شتخد�م 
عن�شر�ن  و�مل��ت��ن��ام��ي��ة  �حل�����ش��ا���ش��ة  ب��ي��ان��ات��ن��ا 

ج��وه��ري��ان يف م�����ش��رية �ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي يف 
�لإم��ار�ت دبي �لوطني. ونفخر بكوننا  بنك 
با�شتخد�م  بنجاح  يبد�أ  �لعامل  يف  بنك  �أول 
�ملالية‘،  �خل��دم��ات  ل��ب��ي��ان��ات  ���ش��اب  ’من�شة 
ل�’من�شة  �ملبدئي  �إطالقنا  �أعقاب  يف  وذل��ك 
نوفمرب  ���ش��ه��ر  يف  �ملوؤ�ش�شية‘  �ل���ب���ي���ان���ات 
ق����در�ت  ب���ني  �جل���م���ع  ق�����ّدم  وق����د   .2018
كبرية  �إم��ك��ان��ي��ات  هانا‘  و’�شاب  ’هادوب‘ 
تن�شجم  و�ل��ت��ي  �ملوؤ�ش�شية،  �لبيانات  ملن�شة 
مع روؤية بنك �لإمار�ت دبي �لوطني لتعزيز 
�تخاذ �لقر�ر�ت �ملدعمة بالبيانات على نطاق 

و��شع يف خمتلف �عمال �لبنك«.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال زك���ري���ا ه��ل��ت��وت، �لع�شو 
�لإمار�ت”:  “�شاب  ����ش���رك���ة  يف  �مل���ن���ت���دب 
دبي  �لإم����ار�ت  بنك  م��ع  �ل��ت��ع��اون  “ي�شعدنا 
�لوطني يف �إطار عمله �ملتو��شل على تو�شيع 
ليكون  ’من�شة �لبيانات �ملوؤ�ش�شية‘  �إمكانات 
بذلك �أول بنك يف �لعامل يتبنى ’من�شة �شاب 

يف خطوة جت�ّشد  �ملالية‘  لبيانات �خلدمات 
�إجن���از�ً ر�ئ���د�ً لكاًل م��ن بنك �لإم����ار�ت دبي 
وتتعامل  �لإم����ار�ت.  �شاب  و�شركة  �لوطني 
’من�شة �لبيانات �ملوؤ�ش�شية‘ يف بنك �لإمار�ت 
دبي �لوطني مع كميات هائلة من �لبيانات 
�ملتنوعة، وبات بو�شعها �لآن ��شتلهام �لروؤى 
ودفع  �ل��ع��م��الء؛  جت��رب��ة  لتح�شني  �ملبا�شرة 
�ملخاطر؛  �شو�بط  وحت�شني  �لنمو؛  عجلة 
و�أمتتة  �لأع����م����ال؛  مب��خ��رج��ات  و�لرت����ق����اء 
بنك  �أن  �إىل  �لإ�����ش����ارة  �ل���ع���م���ل���ي���ات«.جت���در 
�لإم������ار�ت دب���ي �ل��وط��ن��ي ي��ت��ع��اون ع��ن كثب 
“من�شة  ����ش��ت��خ��د�م  ل��ت��ع��زي��ز  “�شاب”  م���ع 
و�شر�ئح  �أق�����ش��ام  ع��رب  �ملوؤ�ش�شية”  �لبيانات 
�أع��م��ال �أخ����رى يف غ��اي��ة �لأه��م��ي��ة مب��ا فيها 
و�للتز�مات  و�لأ�شول؛  �لتجاري؛  �لتمويل 
و�ملو�رد �لب�شرية ، ليتمكن يف نهاية �ملطاف 
�لتحليالت  تطبيق  على  قدرته  تطوير  من 

و�إ�شد�ر �لتقارير. 

•• دبي-الفجر: 

تعمل �شركة “ �لعقارية لال�شتثمار لإد�رة جمعيات مالكي 
�ملاُّلك  جمعيات  �إد�رة  خ��دم��ات  يف  �ملتخ�ش�شة  �ملنازل”، 
�مل�شرتك  �مل�����ش��روع  لال�شتثمار”-  “�لعقارية  ل���  و�ل��ت��اب��ع��ة 
ل�شركة “دبي لالإ�شتثمار” و�لنا�شطة يف ��شتثمار وتطوير 
�لكفاءة  وتعزيز  �لإد�رة،  مبعايري  �لرتقاء  على  �لعقار�ت- 
على  للم�شتثمرين  جمزية  قيمة  توفري  ع��رب  �لت�شغيلية 
“موؤ�ش�شة  ل��دى  �ملعتمدة  �ل�شركة  وت��وف��ر  �لطويل.  �مل��دى 
خدمات  م��ن  متكاملة  ب��اق��ة  دب���ي،  يف  �لعقاري”  �لتنظيم 
يف  �حللول  توفري  على  تركز  حيث  �ملُ���اّلك،  جمعيات  �إد�رة 
�مل�شاريع  وقيمة  ج���ودة  على  �حل��ف��اظ  م��ع  �ملنا�شب  �ل��وق��ت 
�إد�رة  ت�شهيل  على  �ل�شركة  ه��ذه  تعمل  كما  �لتطويرية. 
متما�شك  و�إر���ش��اء جمتمع  تنظيمها،  �ملُ��اّلك عرب  جمعيات 
�لعمل.وتوؤكد  يف  و�ل��ك��ف��اءة  �ل��ذك��ي��ة  �لإد�رة  �إىل  ي�شتند 
�ل�شركة على �لتز�م “�لعقارية لال�شتثمار” باحلفاظ على 

م�شاريعها �لتطويرية، وتوفري قيمة جمزية طويلة �لأمد 
�إطار  ويف  �لفاعلة.  �لإد�رة  مبادئ  تبني  عرب  للم�شتثمرين 
جمعيات  “�إد�رة  حتر�س  �ملجتمع،  على  للمحافظة  �شعيها 
مالكي �ملنازل” على متابعة �أعمال جمعيات �ملاُّلك ل�شمان 
�إ�شر�فها  ومع  �ل�شكان.  جتاه  �لتز�ماتها  بجميع  �لإ�شتفادة 
�ملرموقة،  �ل�شكنية  �ملجتمعات  من  متنامية  حمفظة  على 
�خت�شا�شها  نطاق  تو�شيع  لال�شتثمار”  “�لعقارية  تعتزم 
�لدكتور  ق���ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  ج��دي��دة.وب��ه��ذه  ع��ق��ار�ت  لي�شمل 
ر��شد عبد�هلل �حلجي، مدير عام “�لعقارية لال�شتثمار”: 
�إد�رة  يف  حيوياً  دور�ً  �ملُ��اّلك  جمعيات  تويل  مع  “بالتو�زي 
تتطّلع  �ل�شائدة حالياً،  �لتملك �حلر  �ملجتمع خالل فرتة 
�إىل  �ملنازل”  “�لعقارية لال�شتثمار لإد�رة جمعيات مالكي 
تقدم  م��وث��وق��ة  ��شت�شارية  ك�شركة  م��رم��وق��ة  مكانة  ت��ب��ّوء 
جمعيات  ع��ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة  �لإل���ز�م���ي���ة  �ملجتمعية  �خل���دم���ات 
�ملاُّلك. ونطمح من خالل هذه �ل�شركة �إىل �لتفّوق يف �إد�رة 
عقار�تنا و�شمان نهجاً مب�ّشطاً ومنظماً يف �لإد�رة �ل�شاملة 

للعقار�ت ي�شع م�شلحة �لقاطنني يف مقدمة �أولوياته«.
جمعيات  ’�إد�رة  �شركة  “تدير  �حلجي:  �لدكتور  و�أ���ش��اف 
’جرين  �شمن  �شكنية  �شقة   1700 حالياً  �ملنازل‘  مالكي 
وهي تعتزم تو�شيع  كوميونيتي - جممع دبي لال�شتثمار‘. 
حمفظتها باإ�شافة 2200 وحدة جديدة �شمن م�شاريعها 
ملجموعة  �لعقارية  �ل���ذر�ع  مظلة  حتت  �لأخ���رى  �لعقارية 

’دبي لال�شتثمار‘ قبل نهاية �لربع �لثالث من 2019«. 
�إ�شر�ف  حت��ت  �ملنازل”  مالكي  جمعيات  وتو��شل”�إد�رة 
�إد�رة  ت�شمن  مبتكرة  م��ب��ادر�ت  ط��رح  �خل���رب�ء،  م��ن  فريق 
�لإد�رة  مبمار�شات  وت�شطلع  �ملجتمعية،  لالأ�شول  فاعلة 
ذلك  وي�شتمل  �ملُ���اّلك.  جمعيات  قبل  م��ن  �ملطلوبة  �ملالية 
على حت�شيل وجمع ر�شوم �خلدمات، وتويل �ل�شوؤون �ملالية 
ملتطلبات �لإد�رة �ملجتمعية، و�ملر�قبة �لئتمانية و��شرتد�د 
�مل�شتقبلية،  �لحتمالت  وحتديد  �ملو�زنة،  و�إع��د�د  �لديون، 
ت�شمن  وب��دوره��ا  دق��ي��ق��ة.  ح�شابات  �شجل  على  و�حل��ف��اظ 
مع  متو�فقة  �لإج����ر�ء�ت  جميع  تكون  �أن  �ملُ���اّلك  جمعيات 

مبادئ �ملحا�شبة و�أن تتمتع بال�شفافية لتوفري قيمة طويلة 
ل��شركة  �ملالية  و�حل�شابات  �لأن�شطة  مر�جعة  �لأمد.وتتم 
“�إد�رة جمعيات مالكي �ملنازل” من قبل “موؤ�ش�شة �لتنظيم 
�لف�شلية  و�لجتماعات  �ملالكني  بو�بة  وت�شكل  �لعقاري”. 
�ملبادر�ت  م��ن  ج���زء�ً  �لأف��ك��ار  وت��ب��ادل  �ملعلومات  وم�شاركة 
�ل���ش��ت��ب��اق��ي��ة ل��ل�����ش��رك��ة، و�ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل ق��ي��ا���س ومتتني 
�لعالقات و�لتعاون مع �ملالكني، ف�شاًل عن توفري معلومات 
ق�شم  يو��شل  �لعمالء،  �حتياجات  تق�شي  �إطار  �شاملة.ويف 
معاجلة  لال�شتثمار”  “�لعقارية  يف  �ل��ع��م��الء  خ���دم���ة 
“جرين كوميونيتي -  �ل�شكاوى و�لق�شايا �لأخرى �شمن 
“�إد�رة جمعيات  وت�شكل خدمات  جممع دبي لال�شتثمار”، 

مالكي �ملنازل” �متد�د�ً لهذه �خلدمة.
ويقع مكتب �شركة “�إد�رة جمعيات مالكي �ملنازل- �لعقارية 
“جرين  يف  ماركت  ذ�  من  �لأول  �لطابق  يف  لال�شتثمار” 
وي�شتطيع �لعمالء  كوميونيتي - جممع دبي لال�شتثمار”، 

 .  PID �لت�شال عرب �لرقم �ملجاين 800 

•• اأبوظبي-الفجر:

و�شركة  �أو(  دي  )�إ���س  للزيوت  ديربي”  “�شيم  �شركة  ي�شّر   
�لدكتور  ميلكها  �لتي  “�أدفوك”  �لنباتية  للزيوت  �أبوظبي 
��شرت�تيجية  �ت��ف��اق��ي��ة  �إب����ر�م  ع��ن  �لإع����الن  �شيتي  �آر.  ب���ي. 
�ل�شرق  منطقة  يف  و�ل���ده���ون  �ل���زي���وت  م��ن��ت��ج��ات  ل��ت�����ش��وي��ق 

�لأو�شط و�شمال �أفريقيا.
�أو”  دي  “�إ�س  ���ش��رك��ت��ا  �شتعمل  �ل�����ش��ر�ك��ة،  ه���ذه  �إط����ار  ويف 
و”�أدفوك” يف �ملنطقة كفريق و�حد للمبيعات و�لت�شويق، مع 
�لرتكيز على �لدهون �لأ�شا�شية و�لتخ�ش�شية )مبا يف ذلك 
�لدهون �مل�شتخدمة يف �خلبز ، و�لزبدة، و�ل�شمن �ل�شناعي، 
�لأل����ب����ان، و�لدهون  ل��ل��ده��ن، وب���د�ئ���ل  �ل��ق��اب��ل��ة  و�ل����ده����ون 
�لكاكاو(.  زب��دة  وب��د�ئ��ل  �حل��ل��وي��ات،  �شناعة  يف  �مل�شتخدمة 
و�شتعود هذه �ل�شر�كة بالنفع على �لعمالء �لإقليميني عرب 
�ل�شركتني معاً من  �إىل ما تتمّتع به  متكينهم من �لو�شول 
خربة يف جمال �ملبيعات وقدر�ت �لإنتاج و�ملجموعة �ملو�ّشعة 

من �ملنتجات.
بدوٍر  �لتطّور  د�ئمة  �لعمالء  �حتياجات  ت�شطلع  حني  ويف 
�إىل  �حلاجة  �ل�شركات  ت��درك  �لأع��م��ال،  يف  �لأهمية  متز�يد 
ت�شريع عمليات تطوير �حللول �ملبتكرة ل�شمان �حلفاظ على 
قدرتها �لتناف�شية. و�نطالقاً من ذلك، تهدف �ل�شر�كة بني 
“�شيم ديربي” للزيوت و”�أدفوك” �إىل م�شاعدة �لعمالء يف 
�أفريقيا عرب تقدمي حلول  منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�مل�شرتك  و�لفهم  �مل��ه��ار�ت  با�شتخد�م  �لطلب  ح�شب  ُم��ع��ّدة 
للمنتجات،  �ل��ت�����ش��ّور�ت  وو���ش��ع  و�ل���ده���ون،  �ل��زي��وت  فئة  يف 

وتطويرها ون�شرها.
�شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �شيتي،  �آر.  ب��ي.  �ل��دك��ت��ور  وق��ال 
’�شيم ديربي‘  “ُت�شّكل �ل�شر�كة �لتي جتمع بني  “�أدفوك”: 
تتمّتع  م��ا  ُي��ع��ت��رب  ق���وّي���اً، ح��ي��ث  م��زي��ج��اً  ل��ل��زي��وت و’�أدفوك‘ 
�لتخ�ش�شية،  للدهون  فهٍم  من  للزيوت  ديربي‘  ’�شيم  به 
�ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر، ومرونٍة،  وخ�����رب�ٍت م��ع��ّم��ق��ة يف جم���ال 
’�أدفوك‘.  ل�شركة  فريدًة  مكّملًة  �أم��ور�ً  تعاونية،  ومنهجية 
�شمعًة  �ملا�شيني  �لعقدين  م��دى  على  ’�أدفوك‘  و�كت�شبت 
يف  �لعمالء  �حتياجات  �إىل  ي�شتند  م��وث��وق��اً  م���ورد�ً  بكونها 

�ل�شرق  مبنطقة  و�ل��ده��ون  �ل��زي��وت  م��ن  و����ش��ع��ة  جمموعة 
�لأو�شط و�شمال �أفريقيا«.

ومن جهته قال حممد هاري�س حممد �أر�شاد، �ملدير �لإد�ري 
“ُتعد منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال  ل�شركة “�إ�س دي �أو”: 
للزيوت.  ديربي‘  ’�شيم  ل�شركة  رئي�شي  من��ٍو  �شوق  �أفريقيا 
�لفعلي  ح�شورنا  تر�شيخ  ’�أدفوك‘  مع  �ل�شر�كة  لنا  وُتتيح 
من خاللٍ  معرفة وقدر�ٍت ُمعززة يف �ل�شوق �ملحلية و�إف�شاح 
وبف�شل  �لتوريد.  و�شل�شلة  �مل�شتد�مة  �ملنتجات  �أم��ام  �ملجال 
بنا  �خلا�شة  �لأ�شول  من  �ل�شتفادة  مُيكننا  �ل�شر�كة،  هذه 

لتقدمي مقرتحات مقنعة للعمالء«.
“تتعاون  “�أدفوك”:  �شركة  م��دي��ر  �شيتي،  ن��ريم��ان  وق���ال 
فرق عملنا معاً ب�شكل وثيق لإعد�د ��شرت�تيجيات �لعمليات 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  و�لت�شويق،  �لتجارية  و�ل�����ش��ن��د�ت  و�لهيكليات 
��شرت�تيجيات �لو�شول �إىل �مل�شتهلكني و�لرتخي�س وغريها 
من �لأمور �لت�شغيلية. ومن خالل �لعمل معاً كفريق و�حد، 
�لعاملية  للخرب�ت  �لكاملة  �لإمكانات  �إط��الق  من  �شنتمّكن 
�مل�شار  على  عمالئنا  و�شع  �إىل  �إ�شافًة  �ملحلية،  و�ملتطلبات 

�لأمثل لتحقيق �لنجاح«.
م��ن فهٍم  “�أدفوك”  ب��ه  تتمّتع  م��ا  ب��ني  �ل��رب��ط  م��ن خ���الل 
ل��ل�����ش��وق �مل��ح��ل��ي��ة وب���ني �خل���ربة �مل��و���ّش��ع��ة و�مل��ع��رف��ة �لعملية 
�لو��شعة،  �لزيوت و�لدهون  يف جمال  �أو”  “�إ�س دي  ل�شركة 
ج��ذري��ا  يف طريقة تلبية هذين  ت��غ��رّي�ً  �ل��ت��ع��اون  مُيثل ه��ذ� 

�لكيانني لحتياجات �ل�شوق.

ملحة عن �سركة اأب�ظبي للزي�ت النباتية )“اأدف�ك«(
�لتي  )“�أدفوك”(  �لنباتية  للزيوت  �أبوظبي  �شركة  ُتعترب 
وجهٍة  �ل��زي��وت  لتكرير  معمل  �أّول   ،1997 ع��ام  تاأ�ش�شت 
م�شّنعٍة لزيوت �لطعام يف �إمارة �أبوظبي. وُتعترب “�أدفوك” 
�إح��دى حمطات �لتقطري �لثالثة و�أحدثها يف دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي.
مثل  �ل�شوق  يف  ر�ئ��دة  جتارية  عالماٍت  “�أدفوك”  ومتتلك 
�ل�شركة  وتفخر  و”�شارول”  ليف”  و”ليت  “كورويل” 
�متد�د  ع��ل��ى  وت�����ش��دي��ره��ا  �أب��وظ��ب��ي  يف  منتجاتها  بت�شنيع 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا �إىل �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية و�شلطنة عمان و�لكويت و�لبحرين وم�شر ولبنان 
و�لأردن  و�ل�شود�ن  و�إثيوبيا  و�أفغان�شتان  وباك�شتان  و�لعر�ق 

وجزر �ملالديف و�ليمن وغريها من �لدول.
وبالإ�شافة �إىل ت�شنيع زيوت �لطعام و�لدهون �ل�شتهالكية، 
ُت�َشنُِّع “�أدفوك” �أي�شاً زيوت �ملكونات و�لدهون �لتخ�ش�شية 
�ل�شركة  وُتقّدم  و�لتجزئة.  �لأغذية  لكلٍّ من قطاع خدمات 
خ��دم��ات��ه��ا ل��ل��ف��ن��ادق و���ش��رك��ات م��ع��اجل��ة �لأغ���ذي���ة و�ملخابز 
�س “�أدفوك”  و�شركات �لتموين و�ملطاعم و�ملقاهي. وتتخ�شّ
مثل  �لطلب  ح�شب  �ملُ��ع��ّدة  �لتخ�ش�شية  �لدهون  ت�شنيع  يف 
خلطات �لزبدة وبد�ئل دهون �لألبان وزيوت �لقلي وغريها.

وُتعترب “�أدفوك” جزء�ً من جمموعة �شركات “بي �آر �إ�س” 
ورئي�س  موؤ�ش�س  �شيتي،  �آر  ب��ي  �ل��دك��ت��ور  ِق��َب��ِل  م��ن  �ململوكة 
و”فينابلر”  �ل�شحية”  للرعاية  �شي  �إم  “�إن  �إد�رة  جمل�س 
يف  �أعمالها  �إ�س”  �آر  “بي  جمموعة  وُتدير  و”نيوفارما”. 
للرعاية  �شي  �إم  )“�إن  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ت�شمل  ق��ط��اع��اٍت 
و�خلدمات  ليف”(،  �آر  و”بي  و”نيوفارما”  �ل�شحية” 
�لعربية  و”�لإمار�ت  موين”  و”يوين  )“فينابلر”  �ملالية 
�ملتحدة لل�شر�فة”(، و�لأغذية )“�أدفوك” و”�أ�شام كومباين 
)مدر�شة  و�لتعليم  كاترينج”(،  و”رويال  �ملحدودة”  �لهند 
�خلا�شة  دي��رة  ومدر�شة  ر�يدرز”  “بر�يت  �مل�شرقة  �لريادة 
)�لأهلية  و�لبيئة  كوميونتي”(،  “�إنرتنا�شونال  وح�شانة 

ملعاجلة �لنفايات(.

ملحة عن �سركة “�سيم ديربي” للزي�ت
فرعية  �شركة  �أو(  دي  )�إ���س  للزيوت  ديربي”  “�شيم  ُتعترب 
)�إ�س  بالنتي�شن”  ديربي  “�شيم  ِقَبِل  من  بالكامل  مملوكة 
�ل��ع��امل )من  �أك��رب �شركة لإن��ت��اج زي��ت �لنخيل يف  ب��ي��ه(،  دي 
حيث �مل�شاحة �ملزروعة( و�أكرب منتج يف �لعامل لزيت �لنخيل 

�مل�شتد�م �ملعتمد )�شي �إ�س بيه �أو(.
ومُتّثل “�إ�س دي �أو” �لتي �أُطلقت يف 4 مار�س 2019 كامل 
ق�شم �لأن�شطة �لدنيا )�لتكرير و�لتوزيع( يف “�إ�س جي بيه”، 
حيث تدير �أعماًل يف 14 دولة حول �لعامل. وتت�شمن هذه 
و�لدهون،  �لزيوت  منتجات  وت�شويق  وبيع  ت�شنيع  �لأعمال 
ووقود �لديزل �حليوي �لقائم على زيت �لنخيل، و�ملغذيات 

وغريها من �مل�شتقات.
نوعية  م�شتد�مة  مكانة  �عتالء  �إىل  �أو”  دي  “�إ�س  وت�شعى 
من  �لتجارية  �لعالمة  يف  �لثقة  لتعزيز  ومبتكرة،  متكاملة 
�ل�شركة  �شعار  ويعك�س  �لب�شر.  ح��ي��اة  على  �لرتكيز  خ��الل 
فل�شفة “�إ�س جي �أو” �ملتمّثلة يف  “معاً، نحقق �لإمكانات”، 
�إيجاد منتجات عالية �جلودة مُتّكن  م�شاعدة �شركائها على 
بطريقة  وج���ه  �أك��م��ل  ع��ل��ى  حياتهم  عي�س  م��ن  �لأ���ش��خ��ا���س 
م�شتد�مة. و ، يعمل لدى “�إ�س جي �أو” �أكر من 2،750 

�شخ�س �إىل غاية �أغ�شط�س 2019.

ملحة عن “�سيم ديربي بالنتي�سن«
ُتعترب “�شيم ديربي بالنتي�شن” )�إ�س دي بيه( �أكرب �شركة 
مل����ز�رع �إن���ت���اج زي���ت �ل��ن��خ��ي��ل يف �ل��ع��امل )م���ن ح��ي��ث �مل�شاحة 
�مل��ائ��ة م��ن زي���ت �لنخيل  4 يف  �مل���زروع���ة(، ح��ي��ث تنتج ن��ح��و 
لزيت  �لعامل  يف  منتٍج  �أك��رب  �أي�شاً  وُتعّد  �لعامل.  يف  �ملعتمد 
 2.46 تتجاوز  �إنتاجية  بطاقٍة  �ملعتمد  �مل�شتد�م  �لنخيل 

مليون طن مرتي.
ُتدير  عاملية،  متكاملة  زر�ع��ي��ة  �شركة  كونها  من  و�نطالقاً 

لزيت  �لقيمة  �شل�شلة  طيف  ك��ام��ل  ت�شمل  �أع��م��اًل  �ل�شركة 
و�لبحث  و�لدنيا  �لعليا  �لأن�شطة  من  ذلك  يف  مبا  �لنخيل، 
و�لتطوير و�لطاقات �ملتجددة و�لأعمال �لتجارية �لزر�عية. 
وتنت�شر عمليات �لأن�شطة �لعليا، �لتي تتكّون ب�شكل رئي�شي 
�أنحاء  جميع  يف  و�ل��ط��ح��ن،  و�حل�����ش��اد  �لنخيل  زر�ع����ة  م��ن 
�شليمان  وج��زر  �جلديدة  غينيا  وبابو�  و�إندوني�شيا  ماليزيا 
وليبرييا. ومن جهة �أخرى، تنت�شر �أن�شطتها �لدنيا �ملعروفة 
�لعامل.  ح��ول  دول���ة   14 يف  للزيوت  ديربي”  “�شيم  با�شم 
�لزيوت  منتجات  وت�شويق  وبيع  ت�شنيع  �أن�شطتها  وت�شمل 
�حليوي  و�لديزل  �لكيميائية،  �لزيتية  و�ملركبات  و�لدهون، 
�مل�شتقات.  من  وغريها  و�ملغذيات  �لنخيل  زيت  على  �لقائم 
وتعمل “�إ�س دي بيه” �أي�شاً يف جمال زر�عة �ملطاط وق�شب 

�ل�شّكر، �إ�شافًة �إىل تربية �ملا�شية.
وبف�شل قوٍة عاملة تتجاوز 95،500 موّظف وتركيٍز قوي 
على �لتمّيز �لت�شغيلي و�لبحث و�لبتكار و�ل�شتد�مة، ُتعترب 
بور�شة  �مل��درج��ة يف  �ل�شركات  �أك��رب  �إح���دى  بيه”  دي  “�إ�س 
ماليزيا بقيمة �شوقية تبلغ 31.01 مليار رينغيت ماليزي 

)7.42 مليار دولر �أمريكي( بتاريخ 2 �أغ�شط�س 2019.
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املال والأعمال

•• دبي-وام:

�أن معر�س  دب����ي  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة  �أع���ل���ن���ت 
“ويتيك�س”  و�لبيئة  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ي��اه  تكنولوجيا 
�ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  ي��ق��ام  و�ل���ذي   2019
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
“رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وبرعاية  �هلل” 
هيئة  رئي�س  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
لإ�شتعر��س  ر�ئ��دة  من�شة  بات  دبي  ومياه  كهرباء 
خالل  يلتقي  حيث  �خل�شر�ء  و�لتقنيات  �حللول 
فرتة �نعقاده �خلرب�ء و�ملهتمون وممثلو �حلكومات 
هذه  ت��ط��ور�ت  ومناق�شة  ل�شتعر��س  و�ل�����ش��رك��ات 

�حللول �لهامة و�ل�شتفادة منها.
“ويتيك�س”  معر�س  م��ن   21 �ل������  �ل���دورة  وتنظم 
�أكتوبر   23 و   21 م���ن  �ل���ف���رتة  خ���الل   2019
2019 يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س 
وت��ت��ز�م��ن م��ع �ل�����دورة �ل��ر�ب��ع��ة م��ن م��ع��ر���س دبي 
للطاقة �ل�شم�شية ذلك حتت مظلة �لدورة �ل�شاد�شة 

من �لأ�شبوع �لأخ�شر. ويوفر �ملعر�س من�شة فريدة 
و�شناع  و�مل�شتثمرين  �حل��ل��ول  مل����زودي  ل��الأع��م��ال 
�لقر�ر من �لدو�ئر �حلكومية و�مل�شتهلكني و�شركاء 
�لأعمال �ملهتمني من �لقطاع �لعام و�خلا�س حيث 
باحللول  �لعاملي  �لهتمام  ي��وم  بعد  يوما  يتنامى 
�مل�شتد�مة  �لبيئة  �لتي تدعم  و�لتقنيات �خل�شر�ء 
و�ل��ت��ح��ول ن��ح��و �لق��ت�����ش��اد �لأخ�����ش��ر و�حل����د من 
�لآثار �ل�شلبية لالنبعاثات �لكربونية على �ل�شحة 
و�لبيئة و�لتنمية. وي�شتعر�س “ويتيك�س” 2019 
جمالت  يف  �ملبتكرة  �خل�����ش��ر�ء  �لعاملية  �لتقنيات 
�ملياه و�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة و�لبيئة و�لنفط 
�لع�شو  �لطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  و�لغاز.وقال 
ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب 
:”ياأتي  “ويتيك�س”  دبي موؤ�ش�س ورئي�س معر�س 
�لر�شيدة  قيادتنا  ل��روؤي��ة  ترجمة  �ملعر�س  تنظيم 
�لأخ�شر  و�لقت�شاد  �مل�شتد�مة  �لتنمية  تعزيز  يف 
وحتقيق  �مل�شتقبل  و����ش��ت�����ش��ر�ف  �لإم�����ار�ت  ب��دول��ة 
�أه��د�ف مئوية �لإم��ار�ت 2071 لتاأمني م�شتقبل 
مكانة  ورفع  �ملقبلة  لالأجيال  �أف�شل  وحياة  �شعيد 

�لدولة لتكون �أف�شل دولة يف �لعامل«.
فر�شة  ي�����ش��ك��ل  �مل���ع���ر����س  �أن  ����ش���ع���ادت���ه  و�أ������ش�����اف 
�حللول  وم��زودي  و�ملتخ�ش�شني  �خل��رب�ء  لتالقي 
و�شركاء  �حلكوميني  �لقر�ر  و�شناع  و�مل�شتثمرين 
�لقطاعني  م��ن  و�مل�شتهلكني  �ملحتملني  �لأع��م��ال 

متنوعة  جمموعة  يت�شمن  كما  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام 
من �لأن�شطة �ملرتبطة برت�شيد ��شتهالك �لطاقة 
�إ�شافة  �خل�شر�ء  و�لأبنية  �لبيئة  وحماية  و�ملياه 
�آخر �حللول �ملتقدمة �لتي تعمل على خف�س  �إىل 
�أك�شيد �ل��ك��رب��ون وذل���ك على  �ن��ب��ع��اث��ات غ��از ث��اين 

�ل�شتثمار  يزيد من فر�س  �أي��ام مما  م��د�ر ثالثة 
يف �لتقنيات �خل�شر�ء.ي�شار �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
�لتكنولوجيا  ح��ل��ول  ع��ل��ى  م��ت��ز�ي��د�  ط��ل��ب��ا  ت�شهد 
�لقو�نني  حت���دي���ث  ظ���ل  يف  ���ش��ي��م��ا  ل  �خل�������ش���ر�ء 
من  �لكهربائية  لالأجهزة  جديدة  معايري  وط��رح 

�لتقنيات من مز�يا  ه��ذه  توفره  وم��ا  �ل��دول��ة  قبل 
وتقليل  �لت�شغيلية  �لكلفة  خف�س  يف  تتمثل  ع��دة 
�ملعر�س  �لكربون وقد عمل  �أك�شيد  �نبعاثات ثاين 
على دعم �لتوجه �حلكومي من خالل تعزيز تبني 

��شتخد�م �لتقنيات و�حللول �خل�شر�ء.

»ويتيك�س« 2019 .. من�سة ر�ئدة ال�ستعر��س �حللول و�لتقنيات �خل�سر�ء

•• اأبوظبي-وام:

حقق مو�شم �ل�شياحة �ل�شيفية يف �إمارة �أبوظبي بد�ية مب�شرة هذ� �لعام مع 
�رتفاع عدد نزلء �ملن�شاآت �لفندقية �لذي و�شل �إىل 758 �ألف نزيل خالل 
�شهري مايو و يونيو �ملا�شيني، وبن�شبة زيادة بلغت 6،3 باملئة مقارنة بالفرتة 
نف�شها من �لعام �ملا�شي، وذلك وفقا لتقرير �أد�ء �ملن�شاآت �لفندقية بالإمارة 
عن �لربع �لثاين من �لعام �جلاري.وجنحت �إمارة �أبوظبي يف تعزيز مكانتها 
كوجهة �شياحية ر�ئدة على مد�ر �لعام، مبا يف ذلك ف�شل �ل�شيف، بف�شل ما 
�إىل جانب �لفعاليات  توفره �لإم��ارة من مر�فق �شياحية وترفيهية مغطاة، 
�لت�شوق و�لعديد من �ملر�فق و�ملعامل  �ملتنوعة و�لعرو�س �جلاذبة يف مر�كز 
�ل�شياحية، بالإ�شافة �إىل �لعرو�س على �أ�شعار �لفنادق، �لتي ت�شهم ب�شكل كبري 
يف جذب �لزو�ر لأبوظبي.وتعترب �أجو�ء �لأمن و�لأمان و�ل�شتقر�ر �لتي تنعم 
بها دولة �لإمار�ت من �أبرز عو�مل �جلذب �لرئي�شة لل�شياح من خمتلف دول 
�لعامل، حيث حتتل �لعا�شمة �أبوظبي �ملرتبة �لأوىل عامليا كاأكر �ملدن �أمنا يف 
�لعامل.ومما ل�شك فيه �أن تطبيق قر�ر جمل�س �لوزر�ء �لذي ين�س على �إعفاء 

 18 عن  �أعمارهم  تقل  ممن  لل�شياحة  للدولة  �لقادمني  �لأجانب  مر�فقي 
عاما، من ر�شوم تاأ�شرية �لدخول يف �لفرتة من 15 يوليو �إىل 15 �شبتمرب 
من كل عام، �شي�شكل خالل مو�شم �ل�شيف �حلايل عامال هاما يف زيادة تدفق 
�ل�شياح �إىل �لإمارة ل�شيما من �لعائالت �لتي �شيكون �أمامها فر�شة ثمينة 
“مو�شم  لال�شتفادة من خ�شومات �ل�شيف �ملذهلة يف مر�كز �لت�شوق �شمن 
توفر  �لتي  �لعا�شمة”  “�أذو�ق  مبادرة  �إىل جانب  �أبوظبي”  �شيف  عرو�س 
و�مل�شروبات.وتعد  �لأطعمة  ومر�فق  �ملطاعم  �لر�ئعة يف  �ل�شفقات  باقة من 
�أبوظبي وجهة �شياحية مثالية لق�شاء �أف�شل عطلة �شيفية برفقة �لأطفال، 
حيث حتت�شن �لعديد من �لوجهات �لرتفيهية �لعائلية �ملميزة، منها جزيرة 
�ل�شعديات �لتي تعد من �أهم �مل�شاريع �ل�شياحية يف �لدولة وت�شتقطب عدد� 
كبري� من �لزو�ر ب�شكل �شنوي من �أنحاء �لعامل كافة، نظر� لتمتعها باأن�شطة 

غريها  عن  متيزها  �لتي  �لفخمة  �لفنادق  �إىل  �إ�شافة  �شياحي،  طابع  ذ�ت 
�ل�شعديات �خلالب.وحتتوي �جلزيرة على  �لإم��ارة، و�شاطئ  �ملناطق يف  من 
جمموعة كبرية من �ملتاحف �لتي متثل �أهم جتمع ثقايف يف دولة �لإمار�ت، 
�أبوظبي، ومتحف  ومن هذه �ملتاحف متحف ز�يد �لوطني، ومتحف �للوفر 
جوجنهامي �أبوظبي، وجميعها تلقى رو�جا و��شعا من �ملهتمني بالتعرف على 
تاريخ وثقافة دول��ة �لإم��ار�ت.وم��ن معامل �جل��ذب �لأخ��رى �مل��وج��ودة د�خل 
مبكانة  �ل���زو�ر  تعريف  �إىل  يهدف  �ل��ذي  �ل�شعديات،  منارة  �شرح  �جل��زي��رة 
عر�س  �شالتي  على  حتتوي  حيث  و�ل��ت��اري��خ��ي،  �لثقايف  وتطورها  �أبوظبي 
مفتوحتني �أمام �جلمهور لعر�س �لأفالم �لإر�شادية، كما يوجد “�شالة فنون 
�لعام. م��د�ر  على  معار�س  وت�شت�شيف  فنية  بر�مج  تعر�س  �لتي  �أبوظبي” 
�أبوظبي  �لعا�شمة  يف  �ل�شياحية  �لوجهات  �أب��رز  �أح��د  �حل�شن  ق�شر  وميثل 

فيما  ع�شر،  �لثامن  �لقرن  منذ  لها  هامة  تاريخية  مرحلة  يلخ�س  و�ل��ذي 
حتفة  باعتباره  �شنويا  �ل��زو�ر  ماليني  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  ي�شتقطب 
�مل�شتوى  على  و�ملحبة  �لت�شامح  روح  تعزز  فكرية  ومنارة  �إ�شالمية  معمارية 
�أبوظبي،  �لعا�شمة  �لأخرى يف  �لأماكن �لرتفيهية و�ل�شياحية  �لعاملي.ومن 
يجد �ل�شائح مركز ت�شوق”يا�س مول” �لذي يقع فوق جزيرة يا�س، وي�شم 
ما يزيد عن 370 حمال جتاريا، وياأخذ �جلانب �لرتفيهي منه ق�شما كبري� 
�ألعاب خم�ش�شة لالأطفال من خمتلف �لأعمار،  حيث يحتوي على مناطق 
�أهم  �ل��ذي يعد من  �مل��ول ب�شكل مبا�شر بعامل ف��ري�ري �ل�شهري،  كما يرتبط 
�أماكن �ل�شياحة يف �لعا�شمة، وهو �ملنتزه �لأول من نوعه يف �لعامل �مل�شتوحاة 
كونها  ع��ن  �ل�شهرية.وعد�  �لعاملية  �ل��ف��ري�ري  �شباقات  م��ن  ت�شميمه  فكرة 
�لأوىل من نوعها يف �ل�شرق �لأو�شط �لتي حتوز تقييم �ل�شتد�مة لتباعها 
لعبة  “يا�س ووترورلد” 43  �ملائية  �ملدينة  �ملباين �خل�شر�ء، ت�شم  �أ�شلوب 
ومنزلقة، بينها 5 مر�فق غر�ئبية تعترب �لأوىل من نوعها، وحتظى بجائزة 
�ملوقع  �لعامل، بح�شب  يف  �ألعاب مائية”  “�أف�شل حديقة  �لريادة وبت�شنيف 

�لإلكرتوين �لر�شمي لالحتاد �لعاملي �ملخت�س بت�شنيف �ملو�قع �لرتفيهية.

»�أبوغز�لة« توقع مذكرة تفاهم مع �الأكادميية �لرو�سية للملكية �لفكرية »خالل ال�سه�ر ال�سبعة االأوىل من عام 2019«

�الحتاد للطري�ن حتتل �ملرتبة �الأوىل على 
م�ستوى �ل�سرق �الأو�سط يف دقة مو�عيد �لرحالت 

-ج�ن رايت:االإجناز دليل دامغ على اجله�د التي 
نبذلها ت�ؤتي ثمارها وت�سب يف �سالح �سي�فنا الكرام

•• اأبوظبي -الفجر-رم�شان عطا

جاءت �لحتاد للطري�ن، �لناقل �لوطني لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، يف �ملرتبة �لأوىل كاأف�شل �شركة طري�ن 
�ل�شرق  م�شتوى  على  �لرحالت  مو�عيد  دقة  حيث  من 
عام  من  �لأوىل  �ل�شبعة  �ل�شهور  خالل  وذل��ك  �لأو�شط 

 .2019
عن  �ل�شادرة  �جلديدة  و�لإح�شائيات  �لأرق��ام  و�أظهرت 
ومعلومات  ب��ي��ان��ات  يف  �ملتخ�ش�شة   OAG موؤ�ش�شة 
���ش��رك��ة �لطري�ن  ل��ل��ط��ري�ن ه��ي  �أن �لحت����اد  �ل���ط���ري�ن 
ز�د  �لتي  �لأو�شط  �ل�شرق  �لوحيدة على �شعيد منطقة 
80 باملئة خالل تلك  متو�شط دقة �ملو�عيد على ن�شبة 
�لفرتة. كما �أظهرت �لبيانات �أن �لحتاد للطري�ن جاءت 
مو�عيد  دق��ة  حيث  م��ن  و�لع�شرين  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملرتبة  يف 
�لرحالت على �مل�شتوى �لعاملي خالل �شهر يوليو، وهو 
�ل�شهر �لذي ي�شهد ذروة �ل�شفر خالل ف�شل �ل�شيف يف 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط. 

�أفاد جون ر�يت، نائب �لرئي�س ل�شوؤون  وبهذه �ملنا�شبة، 
�لحتاد  يف  �لوجهات  �شبكة  وعمليات  �لعاملية  �مل��ط��ار�ت 
للطري�ن قائاًل: “تقدم �لحتاد للطري�ن خدمات عالية 
�ملحاور  �أح��د  �ملو�عيد  ودق��ة  �ملوثوقية  ومتثل  �جل���ودة، 
و�شنو��شل  وخدمات.  منتجات  من  نقدمه  ملا  �لرئي�شة 
�أو  �لأج���و�ء  يف  �شو�ء  �لتفوق  �إىل  �لو�شول  نحو  �ل�شعي 
�خلدمات �لأر�شية. وياأتي هذ� �لإجناز كدليل د�مغ على 
�شالح  وت�شب يف  ثمارها  تاأتي  نبذلها  �لتي  �جلهود  �أن 

�شيوفنا �لكر�م.«
�لأو���ش��ط �شمن قائمة  �ل�شرق  �شركات يف  �أرب��ع  وج��اءت 
لأف�شل خم�شني �شركة من حيث دقة مو�عيد   OAG
�أد�ء  م�شتوى  �رت��ف��ع  ي��ول��ي��و،  �شهر  وخ���الل  �ل���رح���الت. 
�ملتو�شط  ع���ن  ن��ق��اط   10 ل��ل��ط��ري�ن مب��ع��دل  �لحت�����اد 
تليها  �شركة  �أع��ل��ى  ع��ن  باملئة  و�أرب��ع��ة  للمنطقة  �ل��ع��ام 
على م�شتوى �ملنطقة. وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن �لتعريف 
�لعاملي �ملعتمد لدقة مو�عيد �لو�شول و�ملغادرة يرت�وح 

�شمن 15 دقيقة من �ملو�عيد �ملجدولة �ملعلن عنها.

•• عمان – الفجر:

وقع �شعادة �لدكتور طالل �أبوغز�لة، رئي�س 
�لعاملية”،  �أب���وغ���ز�ل���ه  “طالل  وم��وؤ���ش�����س 
ب��ل��ي��زن��ت�����س، ع��م��ي��د �لكلية  �إي���ف���ان  و�لأ����ش���ت���اذ 
�لفكرية  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة  �ل���رو����ش���ي���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
مذكرة تفاهم بهدف تنمية عالقات �لتعاون 
و�لأكادميية  و�لعلمية  و�لثقافية  �لتعليمية 

طويلة �لأمد بني �جلانبني.
عن  ممثلني  ح�شره  عمل  �ج��ت��م��اع  وخ���الل 
لالبتكار  �جلامعية  �أب��وغ��ز�ل��ة  ط��الل  كلية 
“طالل  �لفكرية، ع�شو  للملكية  و�أبوغز�لة 
�حلكومية  و�ل��ك��ل��ي��ة  �لعاملية”،  �أب���وغ���ز�ل���ة 
�لرو�شية للملكية �لفكرية، ناق�س �ملجتمعون 
ت���ط���وي���ر �مل�������ش���اري���ع �مل�������ش���رتك���ة يف ك����ل من 
رو�شيا  يف  �لفكرية  و�مللكية  �لتعليمي  �ملجال 
ت�����ش��م��ل �لرب�مج  �ل��ع��رب��ي��ة و�ل���ت���ي  و�ل������دول 
وبر�مج  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�ل�������دور�ت 
تبادل �ملعلمني و�لطلبة و�لدور�ت �مل�شرتكة 
�خلا�شة بامللكية �لفكرية و�لقانون وتنظيم 
وور�شات  و�ل����ن����دو�ت  �مل�����ش��رتك��ة  �مل����وؤمت����ر�ت 

�لعمل وغريها.  
وح�����ش��ر ح��ف��ل �ل��ت��وق��ي��ع ���ش��ي��وف ���ش��رف من 
�ل��رو���ش��ي و�مل��رك��ز �لرو�شي  ���ش��ف��ارة �لحت����اد 
�ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ع��م��ان  و�ل��ث��ق��اف��ة يف  للعلوم 
�ملكتب �لتمثيلي لغرفة �لتجارة �لرو�شية يف 

�لأردن.

ورحب �لدكتور �أبوغز�لة بالأ�شتاذ بليزنت�س 
�حلكومية  �لكلية  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �أن  م��وؤك��د� 
��شتعد�د  �إىل  م�����ش��ري�  عظيمة،  ف��ر���ش��ة  ه��و 
دعمها  لتقدمي  �لعاملية”  �أبوغز�لة  “طالل 

وم�شاندتها للكلية �لرو�شية.
�لرو�شية  �حلكومية  �لكلية  “تعد  و�أ���ش��اف: 
�ملنظمات  م���ن  و�ح������دة  �ل��ف��ك��ري��ة  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة 
وت�شم  �لعايل،  �لتعليم  وموؤ�ش�شات  �لعلمية 
ن��خ��ب��ة م���ن �خل�����رب�ت �ل��ف��ري��دة م���ن نوعها 
جمالت  يف  �لكلية  مع  للعمل  ن�شعى  لذلك 

�لتعليم و�لعلوم و�لبحث �لعلمي«.

توقيع  �إن  بليزنت�س  �لأ�شتاذ  قال  جانبه  من 
هاما،  و�شيا�شيا  تاريخيا  حدثا  يعد  �ملذكرة 
بني  �ل��ت��ع��اون  �ت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  �أن  م�شيفا 
�أبوغز�لة  و”طالل  �ل��رو���ش��ي��ة  �لأك��ادمي��ي��ة 
وتطوير  �لتعليم  جم��ال  يف  ج��اء  �لعاملية” 
�مللكية �ل��ف��ك��ري��ة ون�����ش��ر �ل��ل��غ��ة �ل��رو���ش��ي��ة يف 
ملجالت خمتلفة  بالإ�شافة  �لعربية،  �ل��دول 
�شمن �آلية متفق عليها، “و�إننا �لآن عازمون 

على �مل�شي قدما.« 
ل��الب��ت��ك��ار ه��ي كلية  �أب��وغ��ز�ل��ة  كلية ط���الل 
وتقنية  ب���الأع���م���ال  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ج��ام��ع��ي��ة 

�لعامل  يف  �لوحيدة  �لكلية  وتعد  �ملعلومات. 
وتهتم  و�لب��ت��ك��ار  �لإب����د�ع  على  ترتكز  �ل��ت��ي 
بتخريج جيل مبدع و�إعد�ده ملنا�شب قيادية 

�شمن حقول تخ�ش�شاتهم.
ب��ي��ئ��ة منا�شبة  ت��وف��ري  �ل��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى  وت���رك���ز 
خللق �لإبد�ع و�لبتكار من خالل ما توفره 
و�لإمكانيات  حديثة  در����ش��ي��ة  �أ���ش��ال��ي��ب  م��ن 
�أفكارهم  ل��ت��ح��وي��ل  للطلبة  تتيحها  �ل��ت��ي 
قابلة  �إىل منتجات  �لإبد�عية  و�خرت�عاتهم 
يف  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  درج���ة  ومت��ن��ح  للت�شويق، 
مب�شار�ت  �لإب���د�ع���ي  �لأع���م���ال  تخ�ش�شات 
�لإلكرتوين،  و�لت�شويق  و�ملحا�شبة  �لتدقيق 
وعلم �حلا�شوب �لإبد�عي مب�شار�ته �لثالث 
�لبيانات و�لمن  �لذكاء �ل�شطناعي، وعلم 

�لف�شائي. 
�لرو�شية  �ل���دول���ة  �أك��ادمي��ي��ة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
للملكية �لفكرية )RSAIP( هي موؤ�ش�شة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل �حل��ك��وم��ي��ة �ل���وح���ي���دة يف 
متخ�ش�شني  تدريب  يف  و�ملتخ�ش�شة  رو�شيا 
و�حلم������اية  و�لإد�رة  �لإب�������د�ع  جم����ال  يف 
�لق����انونية و�ل�شتخد�م �لتج�����اري للملك�����ية 

�لفكرية.
لبلد�ن  �أ�شا�شية  منظمة   RSAIP وتعد   
للتدريب   )CIS( �مل�شتقلة  �ل���دول  ر�ب��ط��ة 
بعالقات  وتتمتع  �لفكرية.  �مللكية  يف جمال 
ن�شطة مع �ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية 

)�لويبو(.

•• دبي-الفجر:

�لر�حة  ع��ن  �لباحثني  �هتمام  على  �ل�شيفية  �لإج����از�ت  مو�شم  ي�شتحوذ 
و��شتك�شاف �أماكن جديدة بعيد�ً عن �حلياة �لعملية و�لروتينية، �إل �أن هذه 
�لإجاز�ت وبخا�شة �لعطل �ل�شيفية �أ�شبحت حمط �أنظار �شركات �لتطوير 
حيث  �لفاخر،  فئة  من  �لعقارية  �مل�شاريع  لديها  ممن  وبخا�شة  �لعقاري 
�أ�شبح ��شتهد�ف هذه �ل�شريحة من �ل�شياح من �شمن �حلمالت �لت�شويقية 
ي�شتغل  �لآخ��ر،  �لعقاريني. وعلى �جلانب  و�لو�شطاء  �ل�شركات  للعديد من 
�لعديد من رجال �لأعمال و�مل�شتثمرين هذه �لعطل و�لجاز�ت يف �قتنا�س 

�لفر�س �ل�شتثمارية، �لعقارية منها �أو غري �لعقارية، يف حال توفرها.
ويف هذ� �ل�شدد قال �لتقرير �لعقاري �لأ�شبوعي ل�شركة �ملز�يا �لقاب�شة �أن 
�لعطالت �ل�شيفية باتت �ملحرك �ملبا�شر للكثري من �لقطاعات �لقت�شادية 
�آ�شيا و�أوروب��ا و�أمريكا، وت�شتعد لهذه �لفرتة بكل  لدى عدد كبري من دول 
�لنقدية  و�لتدفقات  لال�شتثمار�ت  ه��ام��اً  م�شدر�ً  كونها  و�ه��ت��م��ام،  جدية 
من  �لعقارية  �ل�شتثمار�ت  تتخذ  �إذ  و�ل�شتثمارية،  و�خلدمية  �ل�شياحية 
حركة �ل�شياح �أ�شا�شاً لها يف �لنطالق دون توقف، فت�شهد عدد�ً من �لأ�شو�ق 
�جل��دي��دة ك��ل ع��ام م��وج��ات ك��ب��رية م��ن �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �ل��ع��ق��اري��ة �ل�شياحية 
تتو�فق  م��رن��ة  ع��ق��اري  مت��ل��ك  ب��ق��و�ن��ني  م��دع��وم��ة  و�ل��ت��ج��اري��ة،  و�ل�شكنية 

وت�شتهدف هذه �لتوجهات.
�جلديدة  �ل�شتثمارية  �لتوجهات  �أن  �إىل  �لأ�شبوعي  �مل��ز�ي��ا  تقرير  و�أ���ش��ار 
�ليونان وقرب�س  �لأخ���رية، ويف مقدمتها  �ل�شنو�ت  خ��الل  �أوروب���ا  �شرق  يف 
و�لبو�شنة و�لهر�شك، تت�شاعد نظر�ً لنخفا�س �أ�شعار �لعقار�ت فيها، ورغبة 
�مل�شتثمرين من دول عديدة مبا فيها دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �ل�شتفادة 
بالدولر  �ملرتبطة  �ملحلية  �لعمالت  بها  تتمتع  �لتي  �ل�شر�ئية  �لقوة  من 
�لفر�س  ع��ن  و�لبحث  �ل�شتثمار�ت  تنويع  خطط  �إىل  �إ�شافة  �لأم��ري��ك��ي، 

�أرباح ر�أ�شمالية عالية يف  �ل�شتثمارية �جليدة، و�حتمالت حتقيق معدلت 
�مل�شتقبل ترت�وح بني 20 �إىل 30 يف �ملائة، تبعاً ملوقع وجودة �لعقار�ت، �إذ 
هنا  وي�شار  �خلارجية.  �لعقارية  �ل�شتثمار�ت  حتفيز  عو�مل  �أه��م  من  د  ُيعَّ
�ملتو�فق مع  �ملناخ �جليد و�لأك��ل �حل��الل  �لتي يتوفر فيها  �لبلد�ن  �أن  �إىل 
�ل�شريعة �لإ�شالمية، �إ�شافة للعاد�ت �مل�شابهة للمجتمعات �لعربية و�ملعامل 
من  و�ل�شتثمار  �ل�شياحة  م�شتوى  على  طلباً  �لأك���ر  تعترب  �لتاريخية، 
�خلليج. دول منطقة  �لأف�شل من  �ل�شياحية  �لوجهات  �لباحثني عن  قبل 
�لأف��ر�د و�لتجار  ��شتثمار�ت  �مل�شجل بني  �إىل �لرتباط  �ملز�يا  ولفت تقرير 
�لذين يف�شلون �متالك بيت يف �إحدى دول �أوروبا و�ل�شتثمار�ت �حلكومية 
�ل�شتثمار�ت  ه��ذه  يعطي  م��ا  ��شتثمارياً،  زخ��م��اً  �شهدت  و�ل��ت��ي  �خل��ارج��ي��ة، 
وب�شكل  منها،  �مل��زي��د  �شخ  ب��اجت��اه  وي��دف��ع  �حل��ي��وي��ة،  م��ن  �لكثري  جمتمعة 
خا�س �ل�شتثمار�ت بقيادة �ل�شناديق �ل�شيادية لدول �ملنطقة، و�لتي تركزت 
خالل �لعقود �ملا�شية على �لعقار�ت �لتجارية يف �أوروبا وبريطانيا على وجه 
�خل�شو�س.وقال تقرير �ملز�يا �أن �حلر�ك �ل�شتثماري خالل �لفرتة �حلالية 
�أن�شطة �ل�شتثمار�ت من قبل �لأف��ر�د و�أقل م�شتوى من  ي�شجل زيادة على 

�ل�شتثمار�ت  تتو��شل  �أن  �مل��ز�ي��ا  تقرير  �ل�شيادية.وتوقع  �ل�شناديق  قبل 
�خلليجية لدى دول �أوروبا خالل �لفرتة �لقادم؛ و�أن ت�شتمر عمليات �إعادة 
�لقائمة يف بريطانيا،  هيكلة هذه �ل�شتثمار�ت وب�شكل خا�س �ل�شتثمار�ت 
و�لتي �شت�شهد �لكثري من �لتحركات بهدف �حلفاظ على قيم �ل�شتثمار�ت 
باأ�شول بديلة م�شتقرة وذ�ت عو�ئد جيدة بعيدة عن �ل�شطر�بات و�لتقلبات 
�لقت�شادية و�ل�شيا�شية، مع �لأخذ بعني �لعتبار �أن عقار�ت لندن ل تز�ل 
من  للم�شتثمرين  �لتجارية  �لعقارية  لال�شتثمار�ت  �أهمية  �لأكر  �لوجهة 
�شلباً  �شتوؤثر  �لأوروب��ي  �ململكة �لحت��اد  ف��اإن مغادرة  وبالتايل  �ملنطقة،  دول 
و��شتثمار�ت  �أ�شو�ق  للبحث عن  و�شتدفعها  �لقائمة  �ل�شتثمار�ت  على هذه 
م�شابهة وترفع من م�شتوى �لرتدد حيال �شر�ء عقار�ت جديدة يف �ل�شوق 
�لربيطاين، ويف �ملقابل تدفع �لأو�شاع �جليو�شيا�شية يف �ملنطقة �مل�شتثمرين 
و�أ�شول  �آم��ن��ة  م���الذ�ت  يف  و�ل�شتثمار  �ملنطقة  خ��ارج  �لتنويع  ع��ن  للبحث 
مدرة للدخل على �ملدى �لطويل.وحتدث تقرير �ملز�يا �لقاب�شة عن �أهمية 
�ل�شياحة �خلليجية �خلارجية لقت�شاد�ت �لدول �مل�شيفة، و�لتي ترفع من 
�إنفاق  م�شتوى جاهزيتها ل�شتقبال �ل�شائح �خلليجي �لذي يتمتع بقدر�ت 

تتجاوز عدد كبري من �لدول يف هذ� �ملجال، �إذ تبذل �شوي�شر�، �لوجهة �لأكر 
�إقباًل لع�شاق �ل�شفر، مزيد�ً من �جلهود للرتويج لل�شياحة فيها لدى دول 
�ملنطقة، مو�شحاً �أن �ل�شائح �خلليجي ينفق مبالغ �أعلى من �ل�شائح �لعاملي 
�لأوىل  �لدرجة  وبريطانيا  فرن�شا  كل من  وتتقدم  م��رة، هذ�   6.5 مبعدل 
يف ��شتقطاب �خلليجيني تليها تركيا و�أملانيا وجورجيا و�إيطاليا و�لبو�شنة 

و�ليونان.
 67 نحو  �إىل  و�شلت  �ل�شياحة  �لنفقات  �أن  �إىل  �لأ�شبوعي  �لتقرير  و�أك��د 
�لعام  نهاية  دولر يف  مليار   40 ب�  مقارنة   2017 ع��ام  نهاية  دولر  مليار 
2010، ما يوؤكد منو �ل�شياحة �خلارجية، و�لذي من �شاأنه �أن يحدث ثورة 
�شياحية يف �أوروبا لال�شتفادة من هذ� �لتدفق �لكبري و�ل�شتثنائي، �آخذين 
بعني �لعتبار �أن �مل�شافرين من دول �ملنطقة هم يف �لغالب من فئة �ل�شباب 
ما  بالتكنولوجيا،  �جليدة  و�ملعرفة  و�لقيمة  باخلربة  ويتمتعون  وذوي��ه��م 

مّيكن هذه �لأ�شو�ق من �لتعامل بكفاءة مع هذه �ل�شريحة من �مل�شافرين.
تو��شل منوها وجاذبيتها  �لأ�شو�ق  �لعديد من  �أن  �إىل  �ملز�يا  تقرير  و�أ�شار 
لل�شياح من كافة �أنحاء �لعامل، �إذ يتز�يد �لطلب على كو�لملبور ودبي وتركيا 
وباري�س وروما خالل �ل�شيف �حلايل، ومع كل رحلة ت�شجل �إىل �خلارج فاإن 
�لقطاع �ل�شياحي و�لعقاري �شيكون يف مقدمة �مل�شتفيدين من هذ� �لزخم 
�لكبري وخالل فرتة زمنية ق�شرية، �أي �أن هناك حالة من �لتناف�س �ل�شديد 
على �مل�شافرين من دول �ملنطقة للفوز بتف�شيالتهم �لنهائية وللفوز بعدد 

كبري من �لزيار�ت �لق�شرية و�ملتو�شطة كل عام.
يذكر �أنه مع كل وجهة �شياحية مف�شلة للم�شافرين من دول �ملنطقة تنتج 
هناك فر�شة ��شتثمارية �شو�ء كانت عقارية �أم �شياحية �أم جتارية، وبالتايل 
ف��الأ���ش��و�ق و�ل��وج��ه��ات �ل��ت��ي تتمتع ب��اأع��ل��ى ق��در م��ن �ل��رف��اه��ي��ة و�لفخامة 
�ل�شيوف  ولء�ت  ك�شب  من  �شتتمكن  �لقو�نني،  ومرونة  �لأ�شعار  و�عتد�ل 

و��شتثمار�تهم على �ملدى �ملتو�شط و�لطويل.

التقرير العقاري االأ�سب�عي ل�سركة املزايا القاب�سة

مو��سم �لعطل و�الإجاز�ت حمط �أنظار �ملطورين و�لو�سطاء �لعقاريني
تقرير املزايا: ال�جهات ال�سياحية املثالية تق�د اأ�سحابها ال كت�ساف فر�س عقارية ناجحة كل عام

دول �سرق اأوروبا؛ كالي�نان وقرب�س والب��سنة والهر�سك من اأكرب امل�ستفيدين من م�ا�سم ال�سياحة ال�سيفية

�أبوظبي حتقق بد�ية مب�سرة ملو�سم �ل�سياحة �ل�سيفية 
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الفجر الريا�ضي

�أع��ل��ن �لحت���اد �لآ���ش��ي��وي ل��ك��رة �ليد 
جدول مباريات �لت�شفيات �لآ�شيوية 
�مل��وؤه��ل��ة لأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و 2020 
�لتي �شتقام يف �لدوحة خالل �لفرتة 
�ملقبل  �أك��ت��وب��ر   26 �ىل   17 م���ن 

مب�شاركة ثمانية منتخبات.
جمموعتني  على  �ملنتخبات  ووزع��ت 
قطر  م���ن���ت���خ���ب���ات  �لأوىل  ت�������ش���م 
و�ل�����ش��ع��ودي��ة و�ل��ه��ن��د وه��ون��غ كونغ، 
و�لثانية منتخبات �لبحرين وكوريا 

�جلنوبية و�إير�ن و�لكويت.
ذهبية  ح��ام��ل  قطر  منتخب  وي��ب��د�أ 
دورة �لألعاب �لآ�شيوية يف �أندوني�شيا 
�ل�شيف �ملا�شي م�شو�ره يف �لت�شفيات 
يوم  ك��ون��غ  ه��ون��غ  منتخب  مبو�جهة 

�خلمي�س 17 �أكتوبر.
خطف  �إىل  ق��ط��ر  منتخب  وي�����ش��ع��ى 
�لبطاقة �لأوملبية للمرة �لثانية على 
�لتو�يل بعدما تاأهل لأوملبياد ريو دي 

جانريو 2016.

•• اأبوظبي-الفجر

غ������ادرت �ل���ب���الد �أم�������س ع���رب مطار 
رو�شة  �ل��ذه��ب��ي��ة  �لنجمة  �أب��وظ��ب��ي 
منتخبنا  لع��ب��ة  �ل�����ش��رك��ال  ع��ي�����ش��ى 
لل�شطرجن  �أبوظبي  ون��ادي  �لوطني 
يف  للم�شاركة  �ل�شني  �إىل  متوجهة 
 8 حت��ت  للنا�شئني  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
و10 و12 �شنة بدعوة من �لحتاد 
�لدويل للعبة، و�لتي �شتنطلق �ليوم 
وت�شتمر  �ل�شينية  ويفاجن  مبدينة 

حتى يوم 2 �شبتمرب �ملقبل.
وت�شارك �لبطلة �لذهبية يف م�شابقة 
���ش��ن��و�ت، بحثا ع��ن �جناز   10 حت��ت 
بعدما  �لإم��ار�ت��ي��ة  للريا�شة  جديد 
 8 �لعامل حتت  حققت لقب بطولة 
�شنو�ت عام 2017 بالرب�زيل، وقد 
من  طويلة  مرحلة  رو���ش��ة  خا�شت 
�لإعد�د من خالل مع�شكر�ت د�خلية 
�أبوظبي  ن��ادي  وخارجية عن طريق 
�لت�شهيالت  ك����ل  ل���ه���ا  ق�����دم  �ل������ذي 
مهرجان  وكان  للبطولة  لتجهيزها 
حمطات  �أخ���ر  لل�شطرجن  �أب��وظ��ب��ي 
�لإعد�د لها قبل �ل�شفر �إىل �ل�شني، 

وير�فق �لالعبة فيوريل �أيوردي�شكيو 
مدرب نادي �أبوظبي لل�شطرجن.

بط�لة  يــتــ�ــســدر  ــي  ــن ــس ــ�� احل
للرجال  الــفــرديــة  االإمـــــارات 

لل�سطرجن
من ناحية �أخرى تو��شلت مناف�شات 
بطولة �لإمار�ت �لفردية لل�شطرجن 
�حتاد  ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��رج��ال  لفئة 
�لثقايف  �ل�شارقة  نادي  بقاعة  �للعبة 
يوم  حتى  ت�شتمر  و�لتي  لل�شطرجن 
�ملناف�شات  وو���ش��ل��ت  �مل��ق��ب��ل،  �ل�شبت 
تعادل  �شهدت  �لتي  �لثالثة  للجولة 
بني عمر نعمان لعب نادي �ل�شارقة 
جا�شم  وزم��ي��ل��ه  لل�شطرجن  �ل��ث��ق��ايف 
نقطة  �ل��الع��ب��ان  ليتقا�شم  �حل����و�ر 
�ملبار�ة، فيما جنح عمر�ن �حلو�شني 
لل�شطرجن  �أب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  لع����ب 
يف م��و����ش��ل��ة �ن��ت�����ش��ار�ت��ه وف���از على 
�لأكادميية  لع���ب  ����ش���ارون  رف��ائ��ي��ل 
�لنقطة  لل�شطرجن وح�شد  �لدولية 
�لتعادل  ولعل  ج��ولت   3 يف  �لثالثة 
منحه  ق���د  �لأوىل  �ل���ط���اول���ة  ع��ل��ى 
�لبطولة  فر�شة للرتبع على عر�س 

ب��ع��د �جل���ول���ة �ل��ث��ال��ث��ة �ن���ت���ظ���ار� ملا 
���ش��ت�����ش��ف��ر ع��ن��ه ب��ق��ي��ة �مل���و�ج���ه���ات يف 

�جلولت �ملقبلة.
كما فاز �إبر�هيم �شلطان لعب نادي 
دبي لل�شطرجن على �شلطان �لدرمكي 
لعب نادي �أبوظبي لل�شطرجن وفاز 
�ل�شارقة  ن���ادي  ح��م��د ع�����ش��ام لع���ب 
من  �ل��ب��ل��و���ش��ي  عي�شى  خليفة  ع��ل��ى 
علي  ومتكن  لل�شطرجن،  دب��ي  ن��ادي 
ر�����ش���د لع����ب ن�����ادي �ل�������ش���ارق���ة من 
�ل��ف��وز ع��ل��ى ح�����ش��ام خ��ال��د م��ن نادي 
دبي لأ�شحاب �لهمم، كما فاز �شيف 

�أح��م��د لع���ب �ل�����ش��ارق��ة ع��ل��ى زميله 
لعب  ف��ري��د  و�أح��م��د  �شعيب  يحيى 
�شامل  عبد�لرحمن  على  دب��ي  ن��ادي 

لعب نادي �ل�شارقة لل�شطرجن.

ويت�شدر �لقمة بعد �جلولة �لثالثة، 
نقاط   3 بر�شيد  �حلو�شني  عمر�ن 
نعمان  ع��م��ر  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يليه يف 
وجا�شم �حلو�ر بر�شيد 2.5 نقطة، 

�مل���رك���ز  يف  لع����ب����ني   4 وي���ت�������ش���اوى 
�لثالث بر�شيد نقطتني هم �إبر�هيم 
�أحمد  و�شيف  ع�شام  وحمد  �شلطان 

وعلي ر��شد.
و�أكد ح�شني خلفان �ل�شام�شي �أمني 
عام �حتاد �ل�شطرجن �أن �لحتاد يقوم 
�ل�شركال  رو���ش��ة  للبطلة  مبتابعة 
حتقيق  منها  وننتظر  �لبطولة  يف 
�لإمار�تي  لل�شطرجن  جديد  �إجن��از 
وو���ش��ع ����ش��م �ل��دول��ة يف �مل��ق��دم��ة يف 
بغريب  لي�س  وه��ذ�  �لعاملي،  �ملحفل 
�أب��ن��اء وب��ن��ات �لإم�����ار�ت، و�شبق  على 
حتت  �لعامل  ببطولة  �لفوز  لالعبة 
�للقب  حترز  �أن  وناأمل  �شنو�ت،   8
حتت 10 �شنو�ت لأنها �شتكون قفزة 
ودفعة  �لإم��ار�ت��ي  لل�شطرجن  كبرية 

معنوية جلميع �لالعبني.
و�أو�شح �أن �ملناف�شات قوية يف بطولة 
�لبطولة  وه���ي  ل��ل��رج��ال  �لإم������ار�ت 
�لتي ت�شهد م�شاركة �أ�شحاب �لهمم 
و�حت����اد �ل�����ش��ط��رجن م��ن �لحت����اد�ت 
�لتي حتر�س منذ �شنو�ت على دعم 
�أمامهم  �لباب  �أ�شحاب �لهمم وفتح 
�لر�شمية  �ل��ب��ط��ولت  يف  للم�شاركة 

كل  يف  م�شاركتهم  ول��ع��ل  ل��الحت��اد، 
�لبطولت هو تاأكيد على ما يقوم به 

�لحتاد من دعم لهذه �لفئة �لغالية 
على قلوبنا.

•• دبي –الفجر:

  ُت��غ��ادر ظ��ه��ر  �ل��ي��وم �ل��ث��الث��اء عرب 
منتخبنا  بعثة  �ل����دويل  دب���ي  م��ط��ار 
 2001 م��و�ل��ي��د  لل�شباب  �ل��وط��ن��ي 
متوجهة �إىل فل�شطني للم�شاركة يف 
بطولة غرب �آ�شيا �لتي �شتقام خالل 
�أغ�شط�س   30 �إىل   22 من  �لفرتة 
�جلاري مب�شاركة �شتة منتخبات هي 
 ، �لبحرين   ، �لإمار�ت   ، “ فل�شطني 

�لأردن ، قطر ، �لعر�ق » .
لل�شباب  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  وت�������ش���م 
و�لفني  �لإد�ري  �جل���ه���از  �أع�������ش���اء 
�ل�شام�شي عذو  : عبد�هلل علي  وهم 
�لفنية  و�ل�����ش��وؤون  �ملنتخبات  جل��ن��ة 
�حلمادي  �أح���م���د  ب���در   ، )م�����ش��رف��اً( 
 ، ، فريدو ميلني )مدرباً(  )مدير�ً( 
خالد �حلو�شني )م�شاعد�ً للمدرب( 
، د�فور جليزيفيك )مدرباً للياقة( ، 
علي �شامل عا�شور )مدرباً للحر��س( 
ل����ي����ان����درو ����ش���وزي���ك���ي )م���ع���اجل���اً(   ،
، �أن�����در�������س ك��وف��اك�����س )م���دل���ك���اً( ، 
م��ريو���ش��الف ج��ريك��ال )حم���ل���اًل( ، 
فتحي   ، )م�����ش��ور�ً(  تكنوين  ه�����ش��ام 

�ملناع )م�شوؤوًل للمهمات(.
عبيد  ����ش���ي���ف   : ه����م  لع����ب����اً  و23 
 ( �لبلو�شي  ح�شن  يا�شر   ، �ل��زع��اب��ي 
�حت����اد ك��ل��ب��اء ( ف��ه��د ب���در ط��ار���س ) 
�لزعابي  عمر  �شلطان   ،  ) �لإم���ار�ت 
 ، ، ر�ك��ان وليد �شالح   ) ) بني يا�س 
ز�يد �شلطان �لزعابي ، مبارك �أحمد 

���ش��امل ، حم��م��د ع��ب��د �هلل �ل������و�يف  ، 
، هز�ع �شبيت  نو�ف �شامل �حلارثي  
خ��اط��ر، �أح��م��د حم��م��ود �حل��م��ادي ) 
، مايد علي �لطنيجي )   ) �جلزيرة 
�شهيل،  �هلل  عبد  ح��ارب   ،  ) �لرم�س 

حمد�ن حميد ح�شن  ، خليفة يو�شف 
عتيق،  عبد �لرحمن عادل حممد ، 
عبد �لعزيز حممد �لبلو�شي، حممد 
عي�شى جا�شم )�شباب �لأهلي دبي( ، 
عي�شى خلفان �حلر��شي ) �لعني ( ، 

�لفجرية   ( �مل��ق��ب��ايل  ع��ب��د�هلل  حمد 
 ( �إبر�هيم  �لرحمن  عبد  حممد   ،)
 ، �هلل  م��ال  �هلل  عبد  ر����ش��د  �لن�شر( 

عبد�هلل حمد �ملنهايل) �لوحدة ( .
م��دي��ر منتخبنا  �أح���م���د  ب���در  وق����ال 

تعد  �آ�شيا  غ��رب  بطولة  �أن  لل�شباب 
�لعد�د  حمطات  من  هامة  حمطة 
للم�شاركة يف �لت�شفيات �ملوؤهلة �إىل 
حتت  لل�شباب  �آ���ش��ي��ا  ك��اأ���س  نهائيات 
�لأبي�س  �أن  �إىل  م�شري�ً   ، عاماً   19

للم�شاركة  ��شتعد�د�ته  �أكمل  �ل�شاب 
يف هذه �لبطولة من خالل مع�شكر 
للفرتة  �شلوفينيا  يف  �أق��ي��م  خ��ارج��ي 
�أغ�شط�س   10 �إىل  يوليو   21 م��ن 
�ملباريات  م��ن  ع����دد�ً  خ��ا���س خ��الل��ه 

�لودية . و�أ�شاف مدير �ملنتخب �إىل 
قررت  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  �أن 
�إج������ر�ء م��ر����ش��م �ل��ق��رع��ة ي����وم بعد 
تق�شيم  �شيتم  حيث   ، �لأرب���ع���اء  غ��د 
جمموعتني  �إىل  �مل�شاركة  �ملنتخبات 

بحيث يتاأهل �لأول و�لثاين من كل 
�لنهائي  �ل��دور ن�شف  �إىل  جمموعة 
�لثالث  �ملركز  �شاحبا  يلعب  فيما   ،
�مل��رك��زي��ن �خلام�س  م��ب��ار�ة حت��دي��د 

و�ل�شاد�س .

للم�ساركة يف بط�لة غرب اآ�سيا لل�سباب

بعثة منتخبنا لل�سباب ُتغادر �إىل فل�سطني غدً�

رو�سة �ل�سركال ت�سارك يف بطولة �لعامل لل�سطرجن

مور�تا: �أعتذر.. جعلت فريقي ت�سفيات �ليد �الآ�سيوية �ملوؤهلة �إىل �أوملبياد طوكيو
يرك�س �أكرث من �لالزم

ركلة  �إه���د�ره  بعد  ��شتياءه  م��ور�ت��ا،  �أل��ب��ارو  م��دري��د،  �أتلتيكو  �أب��دى مهاجم 
جز�ء �أمام خيتايف )ق56(، كانت لتح�شم فوز فريقه يف �جلولة �لأوىل من 
1-0 من توقيع  �لنهاية  يف  “�لروخيبالنكو�س”  �نت�شار  رغم  “�لليغا”، 

�لالعب.
�أك��ر من  �أه���درت ركلة ج��ز�ء وجعلت فريقي يرك�س  “لقد  �شرح م��ور�ت��ا 
�لالزم. بالتاأكيد لو كنت �شجلتها لكان �لو�شع خمتلفا يف �لدقائق �لخرية 

من �للقاء«.
�لفريق  ي�شتهل  �أن  �أهمية  و�أب��رز  �لفوز،  �شجل هدف  �ل��ذي  �لالعب  �أن  �إل 

�ملدريدي �لبطولة بانت�شار و�لظفر بالثالث نقاط.
وقال: “�أعتذر هذه هي كرة �لقدم، �أهدر �أنا ركلة جز�ء، و�آخرون يهدرون 
ركالت يف �أيام �أخرى، لكن �لأهم �أننا فزنا، لأنه كان من �ل�شروري �لفوز 

�أمام فريق �شعب للغاية مثل خيتايف«.
فيليك�س،  �ل�شاعد جو�و  �ملهاجم  زميله  قدمه  �لذي  ب��الأد�ء  مور�تا  و�أ�شاد 
و�لذي غادر �مللعب مل�شكالت ع�شلية: “لعب ميتلك مهارة مده�شة، و�إذ� ما 
و��شل طريقه بهذ� �ل�شكل �شيكون من بني �لأف�شل يف �لعامل، نحن �شعد�ء 
ليكون  ب�شيطة،  لكدمة  فقط  تعر�س  يكون  �أن  و�أمتنى  معنا،  هنا  بوجوده 

معنا يف �ملبار�ة �ملقبلة«.

�أبدى نادي فيورنتينا �لإيطايل لكرة �لقدم، �هتمامه ب�شم لعب �جلناح 
�ل��ذي رح��ل، م��وؤخ��ر�، عن  �ل���دويل �ل�شابق �لفرن�شي، ف��ر�ن��ك ري��ب��ريي، 
بايرن ميونيخ بطل �لدوري �لأملاين، يف �ملو��شم �ل�شبعة �لأخرية، بح�شب 

ما �أعلن د�نييلي بر�دي �ملدير �لريا�شي للفريق �لإيطايل.
وقال بر�دي بعد فوز فريقه، على مونز�، ب� 3-1، �شمن مناف�شات كاأ�س 
�إيطاليا “ريبريي؟ نحبه كثري�، ولكن مثل جميع �لالعبني �لكبار، فهو 

يفكر يف �لحتمالت«.
وتابع “نريد �لتعاقد معه ولكننا ل ن�شتطيع �إمكانية دفع �ملاليني، على 
�أر�د  “ولكن يف حال  �أن يختم  �أو �لرو�شية”، قبل  غر�ر �لأندية �لعربية 

متابعة �للعب على �أعلى �مل�شتويات، فاإن فريق فيورنتينا ينتظره«.
وغادر ريبريي، �لبالغ 36 عاما، �شفوف بايرن ميونيخ، مع �نتهاء عقده 
يف �ملو�شم �ملا�شي بعدما �أم�شى 12 عاما يف بافاريا، حيث فاز، من بني 
�لعديد من �لألقاب، بالدوري �لأملاين 9 مر�ت وبالكاأ�س �ملحلية 6 مر�ت 

ودوري �أبطال �أوروبا 2013 على ح�شاب بورو�شيا دورمتوند.
 16 �شجل  دول��ي��ة  م��ب��ارة   91 �لفرن�شي، يف  �ملنتخب  �أل���و�ن  ع��ن  ود�ف���ع 

خاللها هدفا.

فيورنتينا يبدي �هتمامه 
بريبريي
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•• اأبوظبي-الفجر

مع  بالتعاون  �أبوظبي  مو�نىء  �أقامت 
�حتفالية  �لبحرية  �أبوظبي  �أكادميية 
ل��ت��ك��رمي �أب���ط���ال م��ن��ت��خ��ب �لإم������ار�ت 
�ملميزة  �لنتائج  بعد  �حلديث  لل�شر�ع 
�مل�شيق  ب��ط��ول��ة  يف  ح��ق��ق��وه��ا  �ل���ت���ي 
�لأخ�������رية ب��امل��م��ل��ك��ة �مل���غ���رب���ي���ة، حيث 

�أحرزو� خم�س ميد�ليات.
�أحمد  �ل�شيخ  �لتكرمي  مر��شم  ح�شر 
بن حمد�ن بن حممد �آل نهيان رئي�س 
وحممد  �شريف”،  “�لكايت  جل��ن��ة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شام�شي  جمعة 
�حلوقاين  ومكتوم  �أب��وظ��ب��ي،  مل��و�ن��ىء 
مدير عام �أكادميية �أبوظبي �لبحرية، 
�لتنفيذي  �لرئي�س  حماد  ب��ن  وع���ادل 
�لبحرية  للخدمات  �أبوظبي  ل�شركة 
�لرميثي  �هلل  عبد  وعلي  “�شفني”، 
لنادي  ل����الإع����الم  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�لعبيديل  �لإم���ار�ت، وعبد �هلل  ت��ر�ث 
لل�شر�ع  �لإم�������ار�ت  ع���ام �حت����اد  �أم����ني 

و�لتجديف �حلديث.
وجاءت هذه �ملبادرة تاأكيد� على تقدير 
�لأكادميية ملا حققه �لأبطال من تفوق 
 12 فيها  ت�شابقت  �لتي  �ملناف�شات  يف 

دولة على ح�شد �ملر�كز �لأوىل. و�أكد 
�لكادميية  ح��ر���س  �حل��وق��اين  مكتوم 
وبعد  �شريعا  �لتكرمي  يكون  �أن  على 
�أي��ام من �إح���ر�ز �لإجن���از ل �شيما و�أن 
وكي  دوم��ا،  للتحفيز  بحاجة  �لأبطال 
ب�شكل  �لإد�ري���ة  ب��امل��وؤ�زرة  نكون معهم 

م�شتمر.

�أبناء  ب���الإجن���از �ل����ذي ح��ق��ق��ه  و�أ����ش���اد 
يون�س  �أح���م���د  وت���ف���وق  �لأك����ادمي����ي����ة 
�حل����م����ادي �ل�����ذي �أح������رز ذه��ب��ي��ة فئة 
�لليزر، م�شدد� على �أن �أبناء �لأكادميية 
قادمون وبقوة للم�شاركة يف �لريا�شات 

�لبحرية �ملحلية و�لدولية.
هذه  يف  �مل���ط���ل���وب  “حققنا   : وق�����ال 

�لبطولة عندما �أردنا �مل�شاركة باأ�شماء 
�أبطال يحملون ��شم �لأكادميية �شمن 
وو�شلنا  ل��ل�����ش��ر�ع،  �لإم�����ار�ت  منتخب 
�ملناف�شة،  ن��ه��اي��ة  يف  �ل��ت��ت��وي��ج  مل��ن�����ش��ة 
�أكر  وخطة  �أك��رب  عمل  لنا  و�شيكون 
و�شن�شع  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  يف  �شمولية 
ل��الأك��ادمي��ي��ة م�����ش��اح��ة م��ن��ا���ش��ب��ة على 

�لو�قع �لبحري«.
�ل�����ش��ر�ع �حلديث  ف��ري��ق  �أن  و�أ����ش���اف 
ه�����و خ����ط����وة م���ب���دئ���ي���ة ل���ع���م���ل كبري 
مل�شلحة  �لأك��ادمي��ي��ة  ب��ه  �شتقوم  ق���ادم 
وتعزيز  بال�شر�ع  �خل��ا���ش��ة  �لريا�شة 
��شم �لإم��ار�ت بامل�شاركة و�حل�شور يف 

�لبطولت �ملختلفة.

•• العني-الفجر

 بناًء على توجيهات �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س 
�لنادي،  لرئي�س  �لأول  �لنائب  �أب��وظ��ب��ي،  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �ل�شرف، رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لعني 
�لريا�شي �لثقايف، تقرر تكليف علي �شعيد �لكعبي، م�شت�شار�ً �إعالمياً 

للنادي و�شركاته.
�لإعالمي  تكليف  �أن  �ملنتدب،  �لع�شو  �لعامري،  نخري�ت  حمد  و�أك��د 
ياأتي  و�شركاته  للنادي  �إعالمياً  م�شت�شار�ً  �لكعبي  �شعيد  علي  �ملبدع 
دعماً للمنظومة �لإعالمية �ل�شاملة وذلك �نطالقاً من حر�س قيادة 
�لنادي على مو�كبة عالمات �لتطور وحتقيق �أعلى موؤ�شر�ت �لنجاح يف 
كل �ملجالت، ل�شيما قناة �لعني �لتلفزيونية خ�شو�شاً يف ظل �ل�شر�كة 

�ملهمة مع �لقطاع �خلا�س«.

�أبرز �لكو�در �لإعالمية على م�شتوى  و�أكمل: بال �شك �أن وجود �أحد 
�ملنطقة، و�شاحب �خلربة �لكبرية و�لكفاءة �ملهنية �لعالية و�ملعلومات 
�لتاريخية �لدقيقة و�لثقافة �لريا�شية �لرية و�لذي يعد من �لذين 
�أ�شهمو� ب�شورة و��شحة يف تطوير �لفكر �لحرت�يف �شيحقق �لإ�شافة 
ب�شكل عام  �لم���ار�ت���ي  �لإع�����الم  م��ع ط��م��وح��ات  تت�شق  �ل��ت��ي  �مل���رج���وة 
�لعني على  نادي  باأخبار  �ملهتمني  �لزين وكل  لد�ر  �ملنتمني  وتطلعات 

وجه �خل�شو�س. و�أردف �لعامري، قائاًل: “�ن�شمام �لكعبي ملنظومة 
�لنجاح  م��ع��دل  ي��ع��زز  لالإعالم”  �ل��ع��ني  “موؤ�ش�شة  �لإع��الم��ي  �لعمل 
ويحفز فريق �لعمل على �لعطاء وم�شاعفة �جلهود لتحقيق �لأهد�ف 
و�ملو�هب  �لإع��الم��ي��ة  و�ل��ك��و�در  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  وي�شجع  �مل��رج��وة 
�ل�شابة من مو�طنني ومقيمني على هذه �لأر�س �لطيبة يف �لنت�شاب 

لأكادميية �لعني لالإعالم«.

م�سرية مهنية ناجحة
حا�شدة  ذ�تية  �شرية  ميتلك  �لكعبي،  �شعيد  علي  �أن  بالذكر  �جلدير 
بالنجاحات �لالفتة يف �ملجال �لإعالمي وبلغ مكانة رفيعة ملوؤها �حلب 
�لريا�شي،  �لتعليق  فن  يف  �ملتفردة  مبدر�شته  �ملعجبني  من  و�لتقدير 
ويعدُّ “بوفي�شل” �أحد �أبرز موؤ�ش�شي قنو�ت �أبوظبي �لريا�شية و�لذي 
�لتفوق  و�أر���ش��ى وقتها مبد�أ   ،1997 �شنة  �لبد�يات  �إد�رت��ه��ا يف  ت��وىل 
و�لنجاح بالتخ�ش�س يف �إحد�ث نقلة حقيقية بالقناة �لريا�شية وكان 
�لفرتة،  تلك  يف  �لقنو�ت  ب�شيدة  �لريا�شية  �أبوظبي  ت�شمية  يف  �شبباً 
�لتنفيذي يف جريدة �لحتاد  �لتحرير  من�شب مدير  �أي�شاً  �شغل  كما 
�لإمار�تية عام 2003، و��شتمرت جناحاته يف عامل �لتعليق من خالل 
م�شو�ر حا�شد بالتميز و�لتاألق من خالل م�شاركته يف ثالث بطولت 
كاأ�س عامل و�شبع كوؤو�س �أمم �أوروبا وخم�س دور�ت �أوملبية ويعد قيمة 

ثابتة يف عامل �لتعليق �لريا�شي �لعربي ولز�ل عطاوؤه م�شتمر�ً.

بت�جيهات هزاع بن زايد

�لكعبي م�ست�سارً� �إعالميًا لنادي �لعني و�سركاته

•• اأبوظبي-طوكيو-الفجر

�ل�شر  �أمني  �لتميمي  نا�شر  �أ�شبح 
�لعام لحتاد �لإمار�ت للجودو على 
و�ح��دة من �لحتفاظ  بعد خطوة 
�لحت���اد  ���ش��ن��دوق  �أم����ني  مبن�شب 
�لدويل للجودو بالتزكية بعد عدم 
ملناف�شته  �ملر�شحني  من  �أي��ا  تقدم 
عام  منذ  يتوله  �ل��ذي  من�شبه  يف 
جترى  �أن  ت��ق��رر  ح��ي��ث   ،2007
�لعمومية  باجلمعية  �لنتخابات 
�لتي �شتعقد يف م�شاء يوم �جلمعة 
�أغ�����ش��ط�����س �جل����اري   23 �مل���و�ف���ق 
بطوكيو على هام�س بطولة �لعامل 
�لتي �شتقام خالل �لأ�شبوع �لأخري 

من �ل�شهر �جلاري.
�لإمار�ت  ت�شارك  �أن  �ملنتظر  ومن 
�ثنني  بالعبني  �لبطولة  تلك  يف 
ولع����ب����ة و�ح�������دة ه����م ف��ي��ك��ت��ور يف 
وزن  يف  و�ي���ف���ان  ك��ج��م،   73 وزن 
يف  �لنيادي  وميثاء  كجم،   100

حممد  وت���ق���دم  ك���ج���م.   57 وزن 
�حتاد  رئي�س  �ل��درع��ي  ثعلوب  ب��ن 
�لإم�����������ار�ت ل���ل���ج���ودو ب���الع���ت���ذ�ر 
رئي�س  ف��اي��زر  م��اري��و���س  للمجري 
�لحتاد �لدويل عن عدم �حل�شور 
لفعاليات �لبطولة، وكلف �لتميمي 
على  �ملنظمة  للجنة  حتياته  بنقل 
فوق  �شفري�  باعتباره  له  دعوتهم 
�لعادة لل�شد�قة و�ل�شالم بالحتاد 

�لدويل للعبة.

من ناحية �أخ��رى �أك��دت 26 دولة 
�حلادية  �ل��ن�����ش��خ��ة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
“�لت�شامح”  ب��ط��ول��ة  م���ن  ع�����ش��رة 
للجودو،  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��الم  ج��ر�ن��د 
 24 �لفرتة من  خ��الل  تقام  �لتي 
�إىل 26 �أكتوبر �ملقبل يف �لعا�شمة 

�أبوظبي.
�أن  ثعلوب  بن  �شعادة حممد  و�أك��د 
من  ��شتلهامه  مت  �ل��ب��ط��ول��ة  ����ش��م 
�لتي  �لت�شامح”  “عام  م����ب����ادرة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة “حفظه �هلل”، ومبا ير�شخ 
عاملية  ع��ا���ش��م��ة  �ل����دول����ة  م��ك��ان��ة 
ت�شهد  �أن��ه��ا  �شيما  ول  للت�شامح، 
لالجئي  م��ن��ت��خ��ب  �أول  م�����ش��ارك��ة 
ل�شرت�تيجية  ت���رج���م���ة  �ل����ع����امل 
�لحت�������اد �ل�������دويل ل���ل���ج���ودو، كما 
ملنتخب  م�شاركة  �أول  �شت�شهد  �أنها 
منطقة  ج����زر  �إح������دى  ك���ور�����ش���او 

�لبحر �لكاريبي.

للنا�شئني  �لثالثة  �آ�شيا  دور غرب  لبطولة  �لنهائي  �لعام  �لرتتيب  لبنان  ت�شدر 
و�لنا�شئات يف �ألعاب �لقوى �لتي نظمها �لحتاد �للبناين للعبة على مدى �أربعة 

�أيام ومب�شاركة ع�شر دول.
 وح�شر م�شابقات �ليوم �لأخري جمهور كبري تقدمه نائب رئي�س �لحتاد �لدويل 
ورئي�س �لحتاد �لآ�شيوي �لقطري دحالن �حلمد وع�شو �لحتاد �لآ�شيوي رئي�س 

�لحتاد �للبناين رولن �شعادة وعدد من �مل�شوؤولني يف �للعبة.
وجمع �ملنتخب �للبناين يف نهائية �ملناف�شات 30 ميد�لية موزعة على 11 ذهبية 

و9 ف�شيات و10 برونزيات.
وعرب رئي�س �لحتاد �للبناين لألعاب �لقوى رولن �شعادة عن �شعادته باحتالل 
لبنان �ملركز �لأول يف �لرتتيب �لعام، وعد �أن �لإجناز هو ن�شر للريا�شة �للبنانية 

عامة وللعبة �ألعاب �لقوى �للبنانية خا�شة.
و6  وف�شيتان  ذهبيات   7 ميد�لية،   15 بر�شيد  �لثاين  �ملركز  يف  �شوريا  وحّلت 
برونزيات، و�ل�شعودية ثالثة وجمعت 9 ميد�ليات )�لأوىل لدى فئة �لنا�شئني( 
 14 بر�شيد  ر�بعة  قطر  وجاءت  وبرونزية.  وف�شيتان  ذهبيات  توزعت على 6 
وله  خام�شا  �ل��ع��ر�ق  وح��ل  ب��رون��زي��ات،  و6  ف�شيات  و4  ذهبيات   4 ميد�لية، 

بر�شيد  �شاد�شا  و�لأردن  برونزيات،  و4  ف�شيات  و5  ذهبيات   3، ميد�لية   12
�ملركز  يف  �لكويت  وجاءت  برونزيات.  و5  ف�شيات  و5  ذهبيتان  ميد�لية،   12
�خلام�س جامعة 9 ميد�ليات هي ذهبيتان و5 ف�شيات وبرونزيتان، وحل �ليمن 
ثامنا بثالث ميد�ليات هي ذهبيتان وف�شية، وجاءت �شلطنة عمان تا�شعة بع�شر 

ميد�ليات موزعة على ذهبية و5 ف�شيات و4 برونزيات.

بط�لة غرب اآ�سيا الثالثة للنا�سئني والنا�سئات باألعاب الق�ى

لبنان يف �ملركز �الأول �أمام �سوريا و�ل�سعودية

•• الفجرية -الفجر

�أكد �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
�أن �لتفوق �أ�شبح �شمة غالبة لأبناء دولة �لإمار�ت، �لتي �أ�شبحت عنو�ناً 
للتميز و�لريادة، لفتاً �إىل �أن �أي �إجناز يحققونه هو لبنة يف �شرح كبري 

و�شامخ للدولة، تعزز مكانتها يف �لعامل.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه .. لعبي نادي �لفجرية للفنون �لقتالية، 
يف مكتبه بالديو�ن �لأمريي، ممن حققو� نتائج مميزة خالل م�شاركتهم يف 
بطولة “�حل�شن �لدولية للتايكوندو” وبطولة غرب �آ�شيا للجودو، �للتني 
�أقيمتا يف �لعا�شمة �لأردنية عمان، حيث حقق لعبو �لنادي يف �لبطولة 

�لأوىل 4 ذهبيات و3 ف�شيات وبرونزيتني، فيما نالو� يف �لبطولة �لثانية 
ذهبية و�حدة و4 برونزيات.

وب����ارك ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي للفائزين 
م��ي��د�ل��ي��ات��ه��م، م��ع��رب��اً ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب���الإجن���از �ل��ك��ب��ري �ل���ذي حققه نادي 
�إد�رته  �لفجرية للفنون �لقتالية، م�شيد�ً باجلهود �مل�شتمرة �لتي تبذلها 
�مل�شتويات  على  �لتميز  حتقيق  �إىل  و�شول  لعبيها،  مب�شتوى  لالرتقاء 
كافة. و�أثنى �شموه على �لإجناز �لكبري �لذي حققه لعبو �لنادي، متمنياً 
�لتميز  ومو��شلة  �ملهم،  �لريا�شي  �لإجن��از  هذ�  على  �لفريق  يحافظ  �أن 

وحتقيق جناحات �أكرب يف �لبطولت �ملقبلة.
لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �ل��زي��ودي  حمد�ن  �أحمد  �شعادة  تقدم  جهته  من 

ويل  �شمو  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  �آي��ات  باأ�شمى  �لقتالية  للفنون  �لفجرية 
يحظى  �ل��ذي  �ملتو��شل  �لدعم  وعلى  للنادي  رعايته  على  �لفجرية  عهد 
به لعبوه يف خمتلف �لألعاب و�لذي كان له �لأثر �لإيجابي يف �لبطولت 
و�لنتائج �لباهرة �لتي حققوها على �مل�شتويات �ملحلية و�لعربية و�لدولية 

ح�شر �للقاء .. �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب �شمو ويل �لعهد.
�ل�شرقي ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد  �شمو  ��شتقبل  كما 
�لفجرية يف مكتبه بالديو�ن �لأمريي، فريق �لفجرية للزو�رق �ل�شريعة 
للنا�شئني، مبنا�شبة م�شاركته يف بطولة �لعامل للفورمول �مل�شتقبل، �لتي 
�أقيمت خالل �لفرتة من 30 يوليو وحتى 5 �أغ�شط�س �جلاري يف مدينة 

�شان بطر�س بروغ برو�شيا.

و�طلع �شموه على تفا�شيل م�شاركة �لنادي يف �لبطولة، وطبيعة �ملناف�شات 
و�مل�شاركني فيها، م�شري�ً �إىل �أهمية خو�س مناف�شات �لفريق �ملقبلة باأعلى 
تدعم  �ل��ت��ي  �لنتائج  لتحقيق  بجد  و�ل��ع��م��ل  و�لل���ت���ز�م،  �مل��ث��اب��رة  درج���ات 
�لإجناز�ت �لريا�شية لدولة �لإمار�ت وتعزز مكانتها يف �ملجال �لريا�شي 
�لبلو�شي  �إبر�هيم  �أحمد  تقدم  ب��دوره  و�لعاملي.  �لعربي  �ل�شعيدين  على 
بال�شكر  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  �لفجرية  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير 
و�لتقدير �إىل �شمو ويل عهد �لفجرية، مثمنا دعم �شموه ورعايته للنادي، 
�مل�شابقات للح�شول على  وموؤكد� �حلر�س على متثيل �لدولة يف معظم 
نتائج م�شرفة ترفع ��شم �لإمار�ت و�إمارة �لفجرية يف �ملحافل �لريا�شية 

كافة.

حممد �ل�سرقي ي�ستقبل العبي �لفنون �لقتالية و�لزو�رق �ل�سريعة  

�لتميمي يتجه لالحتفاظ باأمانة 
�الحتاد �لدويل للجودو

مو�نئ �أبوظبي تكرم �أبطال �ل�سر�ع يف بطولة �مل�سيق باملغرب 
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الفجر الريا�ضي

�أكد �أويل هوني�س تنحيه عن رئا�شة نادي بايرن ميونيخ بطل �لدوري 
يف  لولية جديدة  تر�شحه  وع��دم  �ملا�شية،  �ل�شبعة  �ملو��شم  يف  �لمل��اين 

�لنتخابات �ملقبلة �ملقررة يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب �ملقبل.
و�فاد هوني�س )67 عاما( �شحيفة “بيلد” �لأملانية على هام�س دورة 
“�شاأتخلى  للغولف �نه �شيبقى يف جمل�س �ل�شر�ف على �لنادي ولكن 

عن رئا�شتي عندما يحني �لوقت«.
ويعقد بايرن �جتماعه �ل�شنوي يف ت�شرين �لثاين- نوفمرب �ملقبل، على 

�أن تنتخب �جلمعية �لعمومية رئي�شا جديد� للعمالق �لبافاري.

 40 من  �أك��ر  بعد  ميونيخ  لبايرن  كرئي�س  من�شبه  هوني�س  وي��رتك 
عاما، وذلك ل�شالح هريبرت هايرن �لذي �شغل من�شب �ملدير �لتنفيذي 
و2016   2001 ب��ني  �لريا�شية  للم�شتلزمات  “�أديد��س”  ل�شركة 
 ،2014 ع��ام  �لبافاري  �لنادي  رئي�س  من�شب  بالنيابة  موقتا  وت��وىل 

وهو حاليا نائبه يف جمل�س �ل�شر�ف على �لنادي.
و�ن�شم هوني�س �ىل بايرن عام 1970 كالعب ثم �عتزل بعدها بت�شعة 
1979، وقاد �لنادي خالل هذه  �أع��و�م لتويل مهمة �ملدير �لعام عام 
مرة،   14 و�ل��ك��ا���س  م���رة،  “�لبوند�شليغا” 24  لقب  لح���ر�ز  �ل��ف��رتة 

ودوري �أبطال �وروبا عامي 2001 و2013.
�أع��و�م ون�شف ب�شبب  2014 بال�شجن لثالثة  وحكم على هوني�س يف 
 14 بعد  �مل�شروط  �لف���ر�ج  م��ن  ي�شتفيد  �أن  قبل  �ل�شريبي،  �لتهرب 
�شهر� على �شجنه و��شتعاد منذ ت�شرين �لثاين/نوفمرب 2016 من�شبه 

كرئي�س لبايرن بعد �أن تركه نتيجة �حلكم �لق�شائي �ل�شادر بحقه.
وياأتي تنحي هوني�س مع عودة �حلار�س �لدويل �ل�شابق �أوليفر كان �ىل 
بايرن �عتبار� من 2020 حت�شري� خلالفة كارل هاينت�س رومينيغه 

يف من�شب �لرئي�س �لتنفيذي للنادي �لبافاري يف 2021.

�أرينا”  “�أليانز  ملعبه  على  �ل���دوري  يف  مو�شمه  ��شتهل  ب��اي��رن  وك��ان 
�لنتقادلت  ظل  يف   ،2-2 برلني  هريتا  �م��ام  خميب  بتعادل  �جلمعة 
�لتي طالت �د�رة �لنادي و�لف�شل يف تدعيم �شفوف �لفريق بعد رحيل 
وعودة  روب��ن  �آري��ني  و�لهولندي  ريبريي  فر�نك  �لفرن�شي  �جلناحني 
�إنتهاء  بعد  �ل�شباين  مدريد  ريال  �ىل  رودريغيز  خامي�س  �لكولومبي 
ف���رتة �إع���ارت���ه، لكنه جن��ح �خ���ري� يف �ل��ت��ع��اق��د م��ع �ل��رب�زي��ل��ي فيليبي 
كوتينيو من بر�شلونه �ل�شباين و�ملهاجم �لكرو�تي �إيفان بريي�شيت�شن 

من �إنرت ميالن �لإيطايل على �شبيل �لإعارة.

هوني�س يوؤكد تنحيه عن رئا�سة بايرن ميونيخ 

ميدفيديف  د�نييل  �لرو�شي  �أح��رز 
�ملا�شرتز  دور�ت  يف  �أل���ق���اب���ه  �أول 
ل�����الأل�����ف ن���ق���ط���ة ب�����ف�����وزه ب�������دورة 
لكرة  �لم���ريك���ي���ة  ���ش��ي��ن�����ش��ي��ن��ات��ي 
�لبلجيكي  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  �مل�����ش��رب 
د�فيد غوفان 7-6 )7/3( و4-6 
مادي�شون  �لمريكية  حققت  فيما 
م�شريتها  يف  �خلام�س  لقبها  كيز 
�شفتالنا  �ل��رو���ش��ي��ة  ع��ل��ى  ب��ف��وزه��ا 
 5-7 مبجموعتني  كوزنيت�شوفا 

و6-7 )5-7(.
ثامنا  �مل�شنف  ميدفيديف،  ورف��ع 
عامليا، كاأ�س �حدى دور�ت �ملا�شرتز 
ل��ل��م��رة �لوىل يف  ن��ق��ط��ة  ل���الأل���ف 
فا�شلتني  حماولتني  بعد  م�شريته 
“�مل�شاغب”  �أم��������ام  �ل����ع����ام  ه������ذ� 
�لأ�������ش������رت�يل ن���ي���ك ك���ريي���و����س يف 
ناد�ل  ر�فايل  و�ل�شباين  و��شنطن 

يف مونرتيال �ل�شبوع �ملا�شي.
وب����ات م��ي��دف��ي��دي��ف خ��ام�����س لعب 
رو���ش��ي ي��ح��رز ل��ق��ب �ح���دى دور�ت 
�ملا�شرتز بعد كل من مار�ت �شافني، 
ن���ي���ك���ولي د�ف���ي���دي���ن���ك���و، �أن�������دري 

�شيزنوكوف وكارن خات�شانوف.
�شعادته  ع���ن  م��ي��دف��ي��دي��ف  وع����رب 
�ف�شل  كانت  “لقد  بالقول  بالفوز 
م�شريتي”،  يف  �����ش���اب���ي���ع  ث���الث���ة 
�لف�شل،  عقليتي  “كانت  م�شيفا 
و�ر�شايل �لف�شل و��شلوبي ثابتا«.

�للقاء  �نهى  �لذي  �لرو�شي  و�أردف 
�شاحقة  بكرة  �مام مناف�شه غوفان 
�ر�شاله  ك�شر  حماولة  �نقذ  بعدما 
�خ�س  “مل  �لخ���رية  �ملجموعة  يف 
�أتابع  �أن  �ي مبار�ة �شيئة، و�آمل يف 

�ل�شابيع  يف  ذ�ت������ه  �مل����ن����و�ل  ع���ل���ى 
�ملقبلة«.

�ر�شال  ك�شر  يف  ميدفيديف  وجن��ح 
مناف�شه يف �ملجموعة �لوىل ليتقدم 
4-1، قبل �أن يرد �لبلجيكي بقوة 
�ل��ك��ف��ة، م��ا دف���ع �لرو�شي  وي���ع���ادل 
�إىل ح�شم هذه �ملجموعة ل�شاحله 

ب�شوط فا�شل “تاي بريك«.
�لثانية  �مل��ج��م��وع��ة  �ل��رو���ش��ي  وب����د�أ 
يف  �لبلجيكي  �ر���ش��ال  فك�شر  ب��ق��وة 
�ل�شوط �لول، وكان ذلك كافيا كي 
من  ويثاأر  ل�شاحله  �ملبار�ة  يح�شم 
ف��از عليه يف مبار�ة  �ل���ذي  غ��وف��ان 
مار�تونية من خم�س جمموعات يف 
�لدور �لثالث من بطولة وميبلدون 
�لنكليزية، ثالثة بطولت �لغر�ند 

�شالم، هذ� �لعام.
مرهق،  “�أنا  مدفيديف  و�ع���رتف 
�لكالم” و�نه  ع��ل��ى  �أق����وى  ب��ال��ك��اد 
ع�شالته  يف  بت�شجنات  ي�شعر  ب��د�أ 
قبل  غا�شبا  م�شربه  قذف  عندما 

�ن ينقذ ك�شر �ر�شاله.
وتابع “�عتقد �ن نهائي مونرتيال 
�أم��ام +ر�ف��ا+ )ن��اد�ل( كان مهما... 
�خلربة  ��شتخد�م  على  ق��ادر�  كنت 

�لتي �كت�شبتها، بخالف د�فيد«.
ت�شنيف  يف  ميدفيديف  و�شيتقدم 
ر�ب�����ط�����ة �ل����الع����ب����ني �مل���ح���رتف���ني 
للمركز �خلام�س، بعدما كان دخل 
موؤخر� نادي �لع�شرة �لو�ئل، قبل 
�لتدريجي بف�شل  �ن يبد�أ �شعوده 

نتائجه �جليدة.

من  �أحت����ق����ق  :”ل  ق���ائ���ال  وخ���ت���م 
�لت�شنيف كل دقيقتني ولكن �طلع 
�حدى  يف  جيدة  نتيجة  بعد  عليه 
�لدور�ت. لو خ�شرت لكنت تقدمت 
حالياً  ول���ك���ن  �ل�������ش���اب���ع،  ل��ل��م��رك��ز 

�شاتقدم للمرتبة �خلام�شة«.
 31 �ل����  ف���وزه  ميدفيديف  وح��ق��ق 
ع��ل��ى �مل���الع���ب �ل�����ش��ل��ب��ة، ك��م��ا بات 
�شاحب �أكرب عدد من �لنت�شار�ت 
�لعام مع  �ملالعب هذ�  على جميع 
43 فوز�، متقدما على ناد�ل �لذي 
مل يخ�س غمار �لدورة �لمريكية 
�ل�شوي�شري  يحتل  فيما   ،41 م��ع 
�لثالث  �مل����رك����ز  ف����ي����درر  روج����ي����ه 

.)39(
كفة  �ل�������ف�������وز  ه���������ذ�  و������ش�����ريج�����ح 

�لوليات  ب��ط��ول��ة  يف  م��ي��دف��ي��دي��ف 
�ملتحدة �ملفتوحة، ر�بعة �لبطولت 
على  تنطلق  �لتي  �لكربى،  �لأرب��ع 
ميدوز”  “فال�شينغ  م����الع����ب 

�ل�شبوع �ملقبل.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه خ��ا���س غ��وف��ان ثاين 
ومرة   ،2019 ع���ام  يف  ل��ه  ن��ه��ائ��ي 
ج��دي��دة خ���رج خ��ا���ش��ر� ب��ع��دم��ا كان 
دورة  نهائي  يف  ف��ي��درر  عليه  تغلب 

هاله �لملانيه.
ي�شرف  �ل��������ذي  غ�����وف�����ان  و�ث�����ن�����ى 
توما�س  �ل�����ش��وي��دي  ت��دري��ب��ه  ع��ل��ى 
ببطولة  �ل����ف����ائ����ز  ي����وه����ان���������ش����ون 
 ،2002 ع��ام  �ملفتوحة  ����ش��رت�ل��ي��ا 
“كل  ب����ال����ق����ول  م���ن���اف�������ش���ه  ع����ل����ى 
م�شيفا  ولفريقك”،  لك  �لتهاين 
ر�ئعا  �ل�شبوع  كان  جديدة،  “مرة 

بالن�شبة لك«.
وعند �ل�شيد�ت، حققت �لمريكية 
يف  �خلام�س  لقبها  كيز  مادي�شون 
يف  بفوزها  �لح��رت�ف��ي��ة  م�شريتها 
�حدى  �لم��ريك��ي��ة،  �ل���دورة  نهائي 
كرة  يف  �خلم�س  �ل��ربمي��ري  دور�ت 
�شفتالنا  �لرو�شية  على  �مل�����ش��رب، 
كوزنيت�شوفا 7-5 و6-7 )5-7(.

كيز )24 عاما( عزمية  و�أظ��ه��رت 
خ�شارتها  ع��و���ش��ت  �أن  ب��ع��د  ق��وي��ة 
�ملجموعتني،  من  كل  يف  لإر�شالها 
وع�����ادت م���ن ب��ع��ي��د ل��ت��ح��ق��ق لقبها 
�ل���ث���اين ه����ذ� �مل���و����ش���م، ب��ع��د دورة 
ت�شارل�شتون �لمريكية يف ني�شان/

�أبريل �ملا�شي و�لذي كان �لول لها 
على �ملالعب �لرت�بية.

�ىل  ع��امل��ي��ا   18 �مل�شنفة  و���ش��ت��ع��ود 

�لوليات  �لع�شر  �مل�شنفات  قائمة 
�لثنني مع �ق��رت�ب موعد بطولة 
“فال�شينغ  �مل���ف���ت���وح���ة  �م����ريك����ا 
�لأربع  �لبطولت  ر�بعة  ميدوز”، 
�آب/  26 يف  تنطلق  �لتي  �ل��ك��ربى 

�أغ�شط�س �جلاري.
وخ�شرت كوزنيت�شوفا )34 عاما(، 
فرن�شا  ب���ط���ول���ت���ي  ل���ق���ب  ح���ام���ل���ة 
و�أم����ريك����ا   )2009( �مل���ف���ت���وح���ة 
يف  �ر���ش��ال��ه��ا   ،)2004( �ملفتوحة 
�ملجموعتني  م��ن  �لعا�شر  �ل�شوط 
�لمريكية  �أم����ام  �ل��ط��ري��ق  لتمهد 
“فال�شينغ  ن���ه���ائ���ي  ب��ل��غ��ت  �ل���ت���ي 
ميدوز” عام 2017، وهي �ف�شل 
�لكربى،  �لبطولت  يف  لها  نتيجة 
�شاعة  غ�����ش��ون  يف  �ل��ف��وز  لتحقيق 

و44 دقيقة.
وقالت كيز �لتي غادرت من �لدور 
�لول يف �آخر دورتني �شاركت فيهما 
بعد خروجها من �ل��دور �لثاين يف 
بطولة وميبلدون، ثالثة �لبطولت 
�لكربى، �إنه “لو قال يل )�أع�شاء( 
�شاأكون  �أن��ن��ي  �أ���ش��ب��وع  منذ  فريقي 
هنا )�أتوج بلقب �شين�شيناتي( لكنت 

�شحكت يف وجوههم«.
طريقها  يف  �لم���ريك���ي���ة  وح��ق��ق��ت 
ر�ب��ح��ة مقابل  ���ش��رب��ة   43 ل��ل��ف��وز 
كا�شرة  م��ب��ا���ش��ر،  غ���ري  خ��ط��اأ   33
ثالث  يف  ك��وزن��ي��ت�����ش��وف��ا  �ر�����ش����ال 

منا�شبات.
 153 �مل�شنفة  �لرو�شية  وت�شعى 
ع��امل��ي��ا ل��الرت��ق��اء يف �ل��رتت��ي��ب بعد 
�أبعدتها عن  �شل�شلة من �ل�شابات 

�ملناف�شات.

كيز تت�ج على ح�ساب ك�زنيت�س�فا 

�أول �لقاب ميدفيديف يف �ملا�سرتز بدورة �سين�سيناتي  

�أعلن نادي بر�شلونة �ل�شباين �إمتام �شفقة �إعارة لعبه �لرب�زيلي فيليبي 
 8،5 2020 مقابل  ملو�شم -2019  �لمل��اين  بايرن ميونيخ  كوتينيو �ىل 

ماليني يورو.
�ي�شا  �لتفاق  ه��ذ�  “ينطوي  بيان  يف  �لكاتالوين  �لنادي  و��شار 

مليون   120 مقابل  بايرن  قبل  نهائي من  �شر�ء  خيار  على 
يورو«.

يف �ملقابل �كد بايرن �متام �ل�شفقة على موقعه �لر�شمي 
�لطبي  للفح�س  �ل��رب�زي��ل��ي  �ل���دويل  �ل��الع��ب  “خ�شع 

�لروتيني �لحد ووقع عقده«.
و��شاد كوتينيو بانتقاله �ىل بافاريا بالقول “بالن�شبة يل، 

�أحد  مع  بلد جديد  �لنتقال حتديا جديد� يف  ميثل هذ� 
لروؤية ذلك، وعلى  �أنا مت�شوق  �لوروبية.  �لندية  �أب��رز 

غر�ر بايرن �ملك طموحات كبرية«.
رومينيغيه  ه��اي��ن��ت�����س  ك�����ارل  وه���ن���اأ 

�ل�شبعة  �ملو��شم  �لقدم يف  لكرة  �لأمل��اين  �ل��دوري  لبطل  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لأخرية فريقه على �متام �ل�شفقة بالقول “ن�شكر بر�شلونة لقبوله عر�س 
�لنتقال. مع فيليبي، ي�شل �ىل بايرن لعب �شيدعم خيار�تنا �لهجومية 

بف�شل �بد�عه و��شلوبه �لتقني«.
�ليومية  �لريا�شية  �لكاتالونية  “�شبورت”  �شحيفة  وعنونت 
كارثة  ق�شة  “كوتينيو،  �ل��رب�زي��ل��ي  �ل��الع��ب  م��ن��ت��ق��دة  �لث��ن��ني 

كبرية«.
ليفربول  من  قادما  بر�شلونة  �ىل  عاما(   27( كوتينيو  و�ن�شم 
�إىل  ��شافة  ي��ورو،  مليون   120 مقابل   2018 ع��ام  �لنكليزي 
40 مليونا كحو�فز. وت��ردد ��شم كوتينيو يف �لآون��ة �لخ��رية يف 
فريقه  ت��رك  يف  ي��رغ��ب  �ل���ذي  نيمار  مل��و�ط��ن��ه  �ملحتملة  �ل�شفقة 
د�فع  �ل��ذي  بر�شلونة  و�لعودة �ىل  �شان جرمان  باري�س  �حل��ايل 
عن �لو�نه من 2013 �ىل 2017 قبل �ن يحط �لرحال 
بلغت  قيا�شية  �شفقة  مقابل  �لفرن�شية  �لعا�شمة  يف 

يورو. مليون   222
ومل ينجح �لالعب �لرب�زيلي يف فر�س نف�شه 
مع بطل ��شبانيا على �لرغم من فوزه بلقب 
�ملحلية مرة  وب��ال��ك��اأ���س  م��رت��ني  �ل����دوري 
كاتالونيا،  يف  ق�شاها  �شهر�   18 يف 
وف�شل يف �لتاأقلم مع ��شلوب لعب �ل� 
“بالوغر�نا” �إىل جانب �لنجم 
مي�شي  ل��ي��ون��ي��ل  �لرج��ن��ت��ي��ن��ي 
و�ملهاجم �لوروغوياين لوي�س 

�شو�ريز �مل�شابني حاليا.
ب���اي���رن  �ىل  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  �م������ا 
كوتينيو  ق��دوم  ف��ان  ميونيخ، 
من �شاأنه �ن يعزز �لنوعية يف �لفريق 
ل �شيما بعد رحيل �جلناحني �لفرن�شي 
فر�نك ريبريي و�لهولندي “�لطائر” 
�ريني روبن وعودة �لكولومبي خامي�س 
رودريغيز �إىل ريال مدريد �ل�شباين بعد 
تلقت م�شاعي  �إعارته. فيما  �إنتهاء فرتة 
�لفريق �لبافاري للتعاقد مع لورو� �شانيه 
�شربة  �لن��ك��ل��ي��زي  �شيتي  مان�ش�شرت  م��ن 
�لملاين  �ل��دويل  �لالعب  ��شابة  �ثر  قوية 

و�بتعاده عن �ملالعب لفرتة طويلة.
�لكرو�تي  م��ي��ون��ي��خ  ب���اي���رن  م����درب  وك����ان 
�لبولندي روبرت  نيكو كوفات�س و�لهد�ف 
تعزيز  �لنادي  �د�رة  نا�شد�  ليفاندوف�شكي 
�شفوف �لفريق يف �لأيام �لأخرية، ل �شيما 
يناف�س  �ن  �لبافاري  �لعمالق  �ر�د  ما  �ذ� 

على �ل�شعيد �لوروبي.

كوتينيو ين�سم �ىل بايرن معار� 

توخيل،  ت���وم���ا����س  �لأمل�������اين  وج����ه 
�ملدير �لفني لباري�س �شان جرمان، 
م�شاء �لأحد، ر�شالة حتمل حتذير� 
عن  �ل�شتغناء  حال  �لنادي،  لإد�رة 
جنم  �شيلفا  د�  ن��ي��م��ار  �ل���رب�زي���ل���ي 

�لفريق هذ� �ل�شيف.
�ل�شحفي  �ملوؤمتر  توخيل يف  وق��ال 
�أم���ام ري��ن بنتيجة  عقب �خل�����ش��ارة 
من  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل���ول���ة  يف   )2-1(
ميكن  “ل  �ل��ف��رن�����ش��ي:  �ل�������دوري 
نعو�شه  �أن  دون  نيمار  نخ�شر  �أن 

ب�شفقة جديدة هذ� م�شتحيل«.
و��شتبعد توخيل نيمار من ت�شكيلته 
لالأ�شبوع �لثاين على �لتو�يل و�شط 

حني  يف  م�شتقبله،  ب�����ش��اأن  ���ش��ك��وك 
�خرت�ق  يف  �شعوبات  فريقه  و�ج��ه 

دف����اع ري���ن ب��ط��ل �ل��ك��اأ���س يف غياب 
�ملهاجم �لرب�زيلي.

م������ن ج�����ان�����ب�����ه، �أب�����������دى �ل����الع����ب 
عن  �لرحيل  يف  رغبته  �ل��رب�زي��ل��ي 
ج������در�ن �ل����ن����ادي �ل��ب��اري�����ش��ي هذ� 

�ل�شيف.
وحتركت �لإد�رة �لباري�شية بالفعل 
�ملفاو�شات  �أن  �إل  نيمار،  بيع  نحو 
�لإ�شباين  بر�شلونة  م�����ش��وؤويل  م��ع 

تعرت لأ�شباب مالية.
وي��رغ��ب ن��ي��م��ار يف �ل��ع��ودة جمدد� 
يطالب  بينما  بر�شلونة،  ل�شفوف 
م�شوؤولو �لفريق �لباري�شي مببالغ 
تبادلية  �شفقة  �أو  تعجيزية  مالية 
���ش��خ��م��ة ت��ت�����ش��م��ن 3 لع��ب��ني من 

�شفوف �لفريق �لكتالوين.

على  للفوز  باولو  �شاو  �جلديد  فريقه  �لفي�س  د�ين  �ملخ�شرم  �لرب�زيلي  ق��اد 
 15 �جل��ول��ة  مناف�شات  �شمن  وذل���ك  �ل��وح��ي��د،  �للقاء  ه��دف  بت�شجيله  �شيار� 
�ىل  �لعائد  عاما(   36( �ألفي�س  وخا�س  �لقدم.  لكرة  �لرب�زيلي  �ل��دوري  من 
كان لعبا يف �شفوف  2001-2002 حني  �لوىل منذ مو�شم  للمرة  ب��الده 
��شتهر بلعبه يف مركز �لظهري �لمين  �أنه  �لو�شط رغم  �ملبار�ة يف خط  باهيا، 
40. وكان �لظهري �لمين قد عاد  �لدقيقة  �لوحيد يف  �ملبار�ة  م�شجال هدف 
مبوجب  �جل��اري  �آب/�أغ�شط�س  يف  باولو  �شاو  بو�بة  “�ل�شامبا” من  ب��الد  �ىل 
عقد لثالثة مو��شم بعد �نتهاء عقده مع باري�س �شان جرمان �لفرن�شي �لذي 
تنقل خاللها من  �أوروب��ا  17 مو�شما يف  �ألفي�س  و�أم�شى  ملو�شمني.  لعب معه 
��شبيليه �ل�شباين �ىل مو�طنه بر�شلونة ومن ثم �ىل يوفنتو�س �ليطايل، قبل 
�لباري�شي.  �لنادي  �لعجوز مع  �لقارة  �أن يختتم م�شريته �حلافلة باللقاب يف 
وحقق �ألفي�س يف �أوروبا 36 لقًبا منها ت�شعة �ألقاب يف �لدوريات �ملحلية، �شتة 
�لعا�شمة  ن���ادي  �ل��ك��ات��ال��وين، وو�ح���د م��ع يوفنتو�س و2 م��ع  �ل��ن��ادي  منها م��ع 
�وروب��ا مع  �بطال  دوري  لقب  �ل��دويل يف حتقيق  �لرب�زيلي  �لفرن�شية. وجنح 
2011 و2015، �ىل لقبني يف   ،2009 �أع��و�م  ثالث منا�شبات  يف  “بر�شا” 
كما  و2007.   2006 عامي  ��شبيليه  ليغ” مع  “يوروبا  �لوروب���ي  �ل���دوري 
�حرز مع منتخب بالده لقب كوبا �أمريكا يف منا�شبتني، �آخرها يف متوز/يوليو 
�لفائت حني �ختري �أف�شل لعب يف �لبطولة بعدما قاد منتخب �ل�شامبا للفوز 
“مار�كانا” �ل�شهري يف ريو دي  �أقيم على ملعب  على �لبريو يف �لنهائي �لذي 

جانريو.

توخيل »يحرج« باري�س �سان جرمان 
بر�سالة عن نيمار

ك�شف مدرب ليفربول �لإجنليزي، يورغن كلوب، موؤخر�، �أنه ن�شح لعب 
�لو�شط يف �لفريق، جيم�س ميلرن، باأن يخف�س من وترية �جلري خالل 

�ملباريات.
وبح�شب موقع “ليفربول �إيكو”، فاإن كلوب �أ�شاد باللياقة �لبدنية مليلرن، 

خالل �ملبار�ة �لأخرية، يف �إطار �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم.
وخالل �ملبار�ة �لتي �نتهت بفوز ليفربول على �شاوث هامبتون، ب�1-2، 

�ل�شبت، كان ح�شور �لالعب يلفت �لنتباه كالعادة بروحه �لقتالية.
و�أ�شيب �لالعب بجروح حول �لعني لكنه و��شل �ملبار�ة، باأد�ء عال، بعدما 

قام بو�شع �شمادة حول �لر�أ�س.
33 عاما، خالل ��شطد�م مع �لالعب جيم�س  و�أ�شيب �لالعب �لبالغ 

و�رد بر�و�شي، خالل �ل�شوط �لأول من �ملبار�ة.
�إل وت�شدى فيه  �مللعب  �أرك��ان  ومل يرتك �لالعب �لإجنليزي ركنا من 
للفريق �خل�شم، رغم �لإ�شابة، ويف تعليقه على �لأد�ء قال كلوب “هذ� 

هو جيم�س«.
وق��ال كلوب “يف بع�س �لأح��ي��ان، نتحدث عن ه��ذ� �لأم���ر، ف��اأق��ول له ل 

جتري بتلك �لوترية، لأنه من �لأف�شل �أن تكون يف مو�شع �آخر«.
و�أ�شاف �ملدرب �لأملاين “رغم ذلك، يظل من �جليد و�ملهم �أن يكون ثمة 

لعبون مثل ميلرن يف �لفريق«.

كلوب ي�سدي »ن�سيحة ذهبية«  
جليم�س ميلرن

األفي�س يق�د �ساو باول� اىل 
الف�ز على �سيارا

من�ذج اإعالن الن�سرعن 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك : �لطريق �مللون لالأدو�ت �لعالنية �س.ذ.م.م

Color Track:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
بتاريخ:2019/7/1 �ملودعة بالرقم:313142 

با�شم: �لطريق �مللون لالأدو�ت �لعالنية �س.ذ.م.م
�لربيد:64273  �شندوق   - ف��اك�����س:042396164   - ه���ات���ف:042396163   - دب��ي  دي��رة  نايف  �لطريق   - وعنو�نه:دبي 

colortrack.officials@gmail.com:مييل�
�س�رة العالمة:

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:16
�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملطبوعات ، مو�د جتليد �لكتب 
، �ل�شور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�شية ، مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �و لغايات منزلية ، ومو�د �لفنانني ، 
فر��شي �لدهان �و �لتلوين ، �للت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لثاث( ، مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )عد� �لأجهزة( 

، مو�د �لتغليف �لبال�شتيكية )غري �لو�ردة يف فئات �خرى( ، حروف �لطباعة ، �لكلي�شيهات )�لر��شمات(
Advertising:و�شف �لعالمة

�ل�شرت�طات:
�إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
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�سرير ثوري مبو��سفات ذكية 
بجهاز  م����زود�ً  م��ت��ط��ور�ً،  ث��وري��اً  ���ش��ري��ر�ً  �إي��ط��ايل،  �شمم مهند�س 
عر�س و�شا�شة مبقا�س 70 بو�شة، �إ�شافة �إىل تطبيق خا�س ي�شمح 
للم�شتخدمني مب�شاهدة �لتلفزيون دون �حلاجة �إىل �لنهو�س من 

�ل�شرير. 
بت�شنيع  �ملخت�شة  �لإيطالية  �إنترييورز”  “هاي  �شركة  �أطلقت 
فابيو  �مل��ح��رتف  �ملهند�س  �شممه  �ل��ذي  �ل��ث��وري  �ل�شرير  �لأث���اث، 

فنيال، و�أطلقت عليه ��شم “هاي بيد«
وحتتوي �إطار�ت �ل�شرير �جلديد على تطبيق خا�س ميكن ت�شغيله 
ت�شمح  �شماعات �شوت حميطية  �إىل  �إ�شافة  بجهاز حتكم �شغري، 

مل�شتخدمي �ل�شرير باحل�شول على �شوت عايل �جلودة. 
ويتميز �ل�شرير مبقدرته على حتليل ومتابعة �أمناط �لنوم ووزن 
ج�شم �مل�شتخدم، بالإ�شافة �إىل مر�قبة درجة حر�رة �لغرفة وجودة 

�لهو�ء وم�شتوى �ل�شو�شاء فيها. 
�إطار  يف  �مل��وج��ودة  �لإ����ش���اءة  ��شتعمال  للم�شتخدمني  ميكن  كما 
�ل�شرير للمطالعة قبل �لنوم، �أو لالإنارة �خلافتة لياًل، �أو كو�شيلة 

لال�شتيقاظ يف �ل�شباح. 
�إ�شافة �إىل ما �شبق يحتوي �ل�شرير على منبه ذكي ُيظهر �إ�شعار�ت 

�لطق�س و�لأخبار �ليومية. 
��شتخد�م  فاإن  تالريكو،  جاين  �مل�شنعة  �ل�شركة  موؤ�ش�س  وبح�شب 
�أهمها  ب��ف��و�ئ��د �شحية ع��دي��دة  ي��ع��ود  �أن  �ل��ث��وري مي��ك��ن  �ل�����ش��ري��ر 

مر�قبة �لتنف�س �أثناء �لنوم، و�إطالق �إنذ�ر عند توقف �لتنف�س. 

علماء يبتكرون »�ل�سورت �الآيل«
خالل  و�مل�شي  �لأن�شطة  ملمار�شة  �لأ�شخا�س  من  �لكثري  ي�شعى 
بينهم  حائال  يقف  قد  بالتعب  �ل�شعور  �أن  �إل  �ليومية،  حياتهم 
وب���ني حت��ق��ي��ق ذل���ك �ل���ه���دف، �لأم����ر �ل����ذي دف���ع ع��ل��م��اء لبتكار 

مرتديه. على  �لرك�س  �أو  �مل�شي  ي�شّهل  “�شورت” �آيل، 
مزود  وه��و  كيلوغر�مات،   5 �لبيوميكانيكي  �ل�شورت  ه��ذ�  وي��زن 
ع��ن��د م�شتوى  �مل��ح��رك  ي��ق��ع  بينما  ب��اخل�����ش��ر،  ب��ب��ط��اري��ة حت��ي��ط 
�لكليتني وي�شّغل �أ�شالكا ت�شاعد يف �ملجهود �لذي تبذله �ل�شاقان.

معها،  ويتكّيف  �ل�شخ�س،  م�شي  طريقة  �جل��ه��از  ه��ذ�  وي��ر���ش��د 
�أو�شاط  يف  ر�ئجا  ��شتخد�مه  ي�شبح  قد  �أن  يف  مبتكروه  وي��اأم��ل 

�جلي�س وجمال �لطب.
�شخ�شا يف �شحة  ي�شاعد  �أن  �لق�شري  �ل�����ش��رو�ل  ه��ذ�  ���ش��اأن  وم��ن 
ج��ي��دة ع��ل��ى حت�����ش��ني �أد�ئ������ه، �أو �حل���د م��ن ت��ع��ب �جل��ن��دي �لذي 
�أو�شح  ما  بح�شب  يحملها،  �لتي  �ملعد�ت  ب�شبب  ب�شعوبة  يتنقل 
 Wyss Institute for « كونر و�ل�س، �أحد �لباحثني يف معهد
جلامعة  �لتابع   «  Biologically Inspired Engineering

هارفارد.
�جلهاز  هذ�  بف�شل  مهمة  مرحلة  تخطينا  �أننا  “�أظن  و�أ�شاف: 
�ليومية  ن�شاطاتهم  يف  �لنا�س  م�شاعدة  على  ق��ادرة  �أجهزة  نحو 

بطرق خمتلفة”، وفق ما ذكرت وكالة “فر�ن�س بر�س«.
ح�شابية  معادلة  على  �لقائم  �لتكنولوجي  �لبتكار  هذ�  وي�شتند 
�لذي  �لن�شاط  ن��وع  معرفة  و�شعه  ويف  ��شت�شعار،  لو�قط   3 على 

يقوم به مرتديه “يف 99 باملئة” من �حلالت ليتكيف معه.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ك�سف لوحة تذكارية لنهر �أوكيوكول 
ك�شفت �أي�شلند� �لنقاب عن لوحة تذكارية خم�ش�شة لنهر �أوكيوكول �لذي �أ�شبح �أول نهر جليدي يذوب من بني 

مئات �لأنهار �جلليدية يف �لبالد ب�شبب تغري �ملناخ.
ويرى �لعلماء �أن ذوبان �لأنهار �جلليدية من �ملوؤ�شر�ت �لتي تنذر بتحرك مناخ �لأر�س نحو منعطفات خطرية.

وح�شر علماء و�شكان حمليون مر��شم �لك�شف عن �للوحة تذكارية �أم�س �لأحد يف موقع �لنهر �جلليدي يف غرب 
و�شط �أي�شلند�. ومل يعد �أوكيوكول يفي مبعايري �لتن�شيف كنهر جليدي بعد ذوبانه على مدى �لقرن �لع�شرين.

وُكتب ن�س على �للوحة تذكارية من تاأليف �لكاتب �لأي�شلندي �أندري �شناير ماجنا�شون “�أو.كيه )�أوكيوكول( هو 
�أنهارنا �جلليدية نف�س �مل�شري  �أن تلقى جميع  �ملتوقع  �أي�شلندي يفقد و�شعه كنهر جليدي. من  �أول نهر جليدي 

خالل �ل�شنو�ت �ملئتني �ملقبلة«.
وورد �أي�شا يف �لن�س �ملوجه لالأجيال �لقادمة “نحن نعلم ما يحدث وما يتعني عمله. �أنتم فقط من يعلم �إذ� كنا 

قد قمنا مبا يلزم«.
�لأر�س  على موقع مر�شد  من�شورة   ،1986 عام  �ل�شناعية يف  �لأقمار  �لتقطتها  �جلليدي يف �شور  �لنهر  ويظهر 
�لآن  �لأمريكية )نا�شا(، كرقعة بي�شاء متما�شكة، لكن ما تبقى منه  �لتابع لإد�رة �لطري�ن و�لف�شاء  �لإلكرتوين 

ح�شبما تظهر �شورة �لتقطت يف �لأول من �أغ�شط�س �آب هذ� �لعام هو بقع بي�شاء �شغرية من �لثلج �لأبي�س.
ب�شكل  يتغري  �ل�شمايل  �لقطب  مناخ  �أن  �شك يف  يعد هناك  “مل  كوبنهاجن  بجامعة  �لأ�شتاذ  روزينج  وقال مينيك 

و��شح و�شريع«.
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يوتيوب.. �سيا�سة جديدة حتدث تغيري� يف �حلقوق و�لعائد�ت
ك�شف موقع “يوتيوب”، �أنه �شيطبق �شيا�شة جديدة جتاه �ملقاطع �لتي ل 
تر�عي حقوق �مللكية �لفكرية، وهو ما �شينعك�س على �لإير�د�ت �ملالية لكثري 

من �شناع �ملحتوى ومالكي �حلقوق �لفكرية.
ومبوجب �ل�شيا�شة �جلديدة، لن ي�شمح “يوتيوب” ملالكي �حلقوق �لفكرية 
�أن يتقا�شمو� بع�س �لعائد�ت �ملالية مع �شناع �ملحتوى، حني يتعلق �لأمر 
باقتبا�س �أو �إدر�ج مقاطع ق�شرية جد� �أو ��شتخد�م �أجز�ء ب�شكل غري مق�شود. 
ويهدف “يوتيوب” من ور�ء هذه �ل�شيا�شية، �إىل تقليل عدد �ل�شكاوى �لتي 
يقدمها مالكو �حلقوق �لفكرية، لأجل �لتعوي�س عما يرونها خ�شارة، ب�شبب 

��شتخد�م مو�شيقاهم �أو مقاطعهم �ملحمية، دون وجه حق.
وت��ب��ع��ا ل��ذل��ك، �شيكون ه��ن��اك خ��ي��ار�ن �ث��ن��ان ف��ق��ط �أم����ام م��ال��ك��ي �حلقوق 
�لفكرية، يف حال قام �شخ�س �شانع للمحتوى با�شتخد�م مقطع �أو مو�شيقى 
دون �إذنهم. ويتيح �خليار �لأول حذف �ملقطع �لذي مل ير�ع حقوق �مللكية 
�لفكرية، �أما �خليار �لثاين فهو منع نا�شر �لفيديو من جني عائد�ت مالية. 
وترى �ل�شركة �أن مالكي �حلقوق �لفكرية، �شيرت�جعون عن تقدمي �شكاوى 
كثرية بعد تطبيق هذ� �لقر�ر، ل �شيما حني يتعلق �لأمر مبقاطع ق�شرية 
جد� �أو وردت ب�شكل غري متعمد. ويعتمد “يوتيوب” على خا�شية �لذكاء 
قانون  مادة حممية مبقت�شى  ي�شم  �ملحتوى  كان  �إذ�  ما  ملعرفة  �ل�شناعي 
�مللكية �لفكرية. وعلى �شبيل �ملثال، �إذ� �شجلت مقطع فيديو لنف�شك و�أنت 
�لذكاء  ي�شتطيع  �ملف�شلة،  لأغنيتك  ت�شتمتع  بينما  �ل�شاطئ  على  ت�شتجم 
�ل�شطناعي متييز ما ت�شمعه، وقد يعتربه خرقا حلقوق �شاحب �لأغنية.

بطولة �لعامل لل� »بوكيمون«
يتو�فد �لكبار و�ل�شغار على حد �شو�ء هذ� �لأ�شبوع �إىل �لعا�شمة �لأمريكية، 

و��شنطن، للم�شاركة يف بطولة �لعامل للعبة بوكيمون.
هذه  يف  دول���ة   49 م��ن  �شخ�شا   7500 م��ن  �أك���ر  ي�شارك  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
وت�شتمر  �جلمعة  �نطلقت  و�لتي  و��شنطن،  يف  �شنويا  تنظم  �لتي  �مل�شابقة 

حتى �لأحد 18�أغ�شط�س.
و�لالفت �أن غالبية �حلا�شرين يبدو �أنهم يف �لع�شرينات من �لعمر �أو �أكرب 

�شنا، بح�شب وكالة “فر�ن�س بر�س«.
“بيكات�شو”  �شخ�شية  مالب�س  ت��رت��دي  كانت  �لتي  غانكل  �أم��ان��د�  وق��ال��ت 
�مل�شابقة من  �لتو�أم حل�شور  �أتت برفقة �شقيقها  �ل�شهرية و�لتي  �ل�شفر�ء 
بيت�شربغ ممازحة “�أنا يف �لر�بعة و�لع�شرين من �لعمر لكنني �أعرف �أنني 

�أبدو �شغرية«.
�إىل  بالن�شبة  لكن  بوكيمون،  �شخ�شيات  �لأولد  يحب  مل��اذ�  �لو��شح  وم��ن 
�لأ�شخا�س �لأكرب �شنا، متثل هذه �ل�شخ�شيات �ل�شغرية �حلنني و�لتجدد 
لكنها مل   ،1996 �لعام  �ليابان  بوكيمون يف  �شل�شلة  و�أطلقت  و�ح��د.  �آن  يف 

ت�شهد رو�جا يف �لوليات �ملتحدة حتى �أو�ئل �لألفية �جلديدة.

»ق�سة عن طيار ناجح«  تنتهي 
مبوت �ل�سحفية و�لطيار 

لقيت مقدمة �لأخبار يف تلفزيون 
�لأمريكية،  �أورل��ي��ان��ز  نيو  ولي���ة 
ن��ان�����ش��ي ب���ارك���ر، �حل��ا���ش��ل��ة على 
جائرز �إميي، حتفها �أثناء تغطية 
�إخبارية يف �جلو، بينما حتطمت 
�ل����ط����ائ����رة �ل����ت����ي ك����ان����ت جت���ري 

حتقيقا على متنها.
نيوز”  �شي  ب��ي  “�إن  موقع  وذك��ر 
�أن �حلادث وقع، �جلمعة �ملا�شية، 
عاما(   53( ب��ارك��ر  كانت  عندما 
جت��������ري ق���������ش����ة ����ش���ح���ف���ي���ة عن 
مثري  حتليق  �أد�ء  يف  جن��ح  ط��ي��ار 
ومعقد، لكنه لقي حتفه �أي�شا مع 

�ل�شحفية يف �حلادث.
ل  �ملحليني،  �مل�شوؤولني  وبح�شب 
ب�شاأن  ج��اري��ة  �لتحقيقات  ت���ز�ل 

�شبب حتطم �لطائرة.
نيوز” �أن  �شي  ب��ي  “�إن  و�أ���ش��اف 
باركر حازت على 5 جو�ئز �إميي 
و�أعرب  �ملهنية،  م�شريتها  خ��الل 
بالعمل  �متنانهم  ع��ن  زم��الئ��ه��ا 

معها.
�أورليانز  نيو  حم����طة  وق�����الت 
ر�ئ����دة  “�شحفية  ف���ق���دت  �إن���ه���ا 
حقيقيا،  وكنز�  ر�ئ��ع��ة،  و�شديقة 
عاما،   23 مل���دة  ب��امل��ح��ط��ة  عملت 
ك��م��ا ف��ق��دت �أ���ش��رت��ه��ا زوج���ة و�أما 

و�بنة«.
وو�شف نائب رئي�س �لقناة و�ملدير 
�لعام تيم �إنغر�م �لعمل مع باركر 

ب�”�ملمتع«.

تتخلى عن عملها لتعي�س يف �لغابات
ت�شتقيل  �أن  �لبنوك  جمال  يف  تعمل  بريطانية  �شيدة  ق��ررت 

من عملها، وتنتقل للعي�س مع �أ�شرتها يف �أعماق �لغابات. 
لدى  ك��ان  دور���ش��ت،  مدينة  يف  �شغرية  طفلة  ك��ان��ت  عندما 
�شامانثا ديوير�شت )33 عاماً( روؤية و��شحة مل�شتقبلها “كنت 
�أو طبيبة بيطرية”. ويف  �أكون �شمبانزي  �أن  �أريد  �أنني  �أعلم 
�شن �لعا�شرة، عّدلت طموحها “يف يوٍم ما �شاأعي�س يف �إفريقيا 

و�أدير مركز�ً لإعادة تاأهيل �ل�شمبانزي«.
تعي�س  �لهدف، فهي  قلياًل عن هذ�  �شامانثا  �بتعدت  و�ليوم 
�أعماق  م��ون��رو يف  �شتيفن  �مل��ول��د  �ل���ش��ك��ت��ل��ن��دي  زوج��ه��ا  م��ع 
�شتبلغ  �لتي  �شوفيا،  �بنتهما  مع  �أفريقيا  بجنوب  �لأدغ���ال 
�لر�بعة من عمرها يف �شبتمرب، حيث يدير�ن مالذ�ً ومركز�ً 

لإعادة �لتاأهيل لقرود �لبابون.
طول  على  بال�شيارة  �شاعة  �جلميل  �لعائلة  م��ن��زل  ويبعد 
�لرب�ري  يعرب�ن  حيث  مدينة،  �أق��رب  من  �لرت�بية  �لطرق 
�إم���ب���ال، بح�شب  �ل���زر�ف���ات و�لأف���ي���ال يف  ت��ت��ج��ول فيها  �ل��ت��ي 

�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
ترعرعت  حيث  �آخ��ر،  ع��امل  �أي  �شوفيا  �ل�شغرية  تعرف  ول 
�لتي  �لبابون  ق��رود  جانب  �إىل  حقيقية  �شفاري  حديقة  يف 
�إعادتها  قبل  برعايتها  و�لد�ها  يتكفل  و�لديها، حيث  فقدت 

�إىل �لربية.

يلفقان �حلمل و�لوالدة و�لوفاة جلمع �ملال      
ح��ط��م��ت �ل��ق�����ش��ة �حل��زي��ن��ة ل���زوج���ني �أم���ريك���ي���ني قلوب 
�بنهما بعد �شاعات فقط من ولدته،  �إذ فقد�  �لكثريين، 
�إذ  �مل��اأ���ش��اة،  تلك  ع��ن  متاما  بعيدة  كانت  �حلقيقة  �أن  �إل 
وولدة  �حل��م��ل  ق�شة  بتلفيق  ق��ام��ا  �ل��زوج��ني  �أن  �ت�شح 

�لطفل وحتى وفاته، يف �شبيل جمع �ملال و�لهد�يا.
وبد�أت �لق�شة باإعالن جيفري وكي�شي لنغ ��شتعد�دهما 
ل�شتقبال مولودهما �لأول، وقد حر�شا على �إبالغ جميع 
حفال  و�أقاما  بل  بذلك،  و�أ�شدقائهما  عائالتهما  �أف��ر�د 
على  ليح�شال  �ل���ولدة،  �أي��ام من  قبل  �مل��ول��ود  ل�شتقبال 

هد�يا ومبالغ مالية من �ملقربني منهما.
من  �لثالث  “�إ�شتون” يف  �لطفل  ولدة  �ل��زوج��ان  و�أعلن 
يوليو، ون�شر� �شورة له على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، 
قبل �أن يعلنا وفاته نتيجة متالزمة �ل�شائقة �لتنف�شية، 
ب��ع��د ���ش��اع��ات ف��ق��ط م��ن �ل������ولدة، ح�����ش��ب م��ا ذك���ر موقع 
�أن�شاأ  للطفل،  �مل��زع��وم��ة  �ل��وف��اة  وع��ق��ب  “نيوزويك«. 
�لزوجان �ملقيمان يف ولية بن�شلفانيا �لأمريكية، �شفحة 
للجنازة،  �لتربعات  »GoFundMe« جلمع  على موقع 

وقد جمعا مبلغ 550 دولر�.
�أحد  �أب��ل��غ  �أن  ب��ع��د  ت��ك��ت��م��ل،  �لث��ن��ني مل  م���وؤ�م���رة  �أن  �إل 
�أ�شدقائهما �ل�شرطة باأن �لأمر هو جمرد عملية �حتيال، 
لتبا�شر �جلهات �مل�شوؤولة حتقيقاتها وتكت�شف عدم وجود 
�أي �شجالت تثبت ولدة �لطفل �أو حتى وفاته، و�أن �ل�شورة 

�لتي ن�شرها �لزوجان كانت للعبة على هيئة طفل.
للزوجني،  و�ل�شرقة  بالحتيال  تهما  �ل�شلطات  ووجهت 
فيما ن�شر موقع “غو فاند مي” بيانا �أكد فيه عدم حتمله 
�ل��ذي��ن تعر�شو�  �مل��ت��ربع��ني  و�أن  �ل��ت�����ش��رف��ات،  ه���ذه  مل��ث��ل 
لالحتيال حمميون من خالل �شيا�شة ��شرتد�د �شاملة �إذ� 

حدث �شوء ��شتخد�م لالأمو�ل، كما يف هذه �حلالة.

ب�سبب �سطرية.. زبون يقتل نادال 
�لعا�شمة  ق����رب  �مل��ط��اع��م  �أح�����د  غ��ا���ش��ب يف  زب�����ون  ق��ت��ل 
“�لتاأخري” يف �حل�شول  ب�شبب  ن��ادل،  باري�س  �لفرن�شية 
�إن  بر�س”،  “فرن�س  وكالة  وقالت  طلبها.  �شطرية  على 
�لوقت  بع�س  لالنتظار  ��شطر  لأن��ه  �لنادل  قتل  �لزبون 
زمالء  و�ت�����ش��ل  طلبها.  �ل��ت��ي  �ل�شطرية  على  للح�شول 
�لنار من  �لزبون عليه  �أطلق  بعدما  بال�شرطة،  �ل�شحية 
�شرق  غ��ر�ن،  لو  ن��و�زي  م�شد�س يف مطعم يقع ب�شاحية 
باري�س. وباءت حماولت �إنعا�س �لنادل، �لبالغ من �لعمر 
�مل�شلح  28 عاما، بالف�شل، وت��ويف يف مكان �حل��ادث. وف��ّر 
مل  �شطريته  “لأن  �أع�شابه  فقد  �إن���ه  �شهود  ق��ال  �ل���ذي 

جتهز ب�شرعة كافية”، �لأمر مل يرق له.

بيع مهر �جنليزي مببلغ 800 �ألف يورو
بيع مهر �إجنليزي �أ�شيل يف �شهره �لثامن ع�شر ب�شعر 800 
�ألف يورو، �ل�شبت، يف نورماندي غربي فرن�شا، يف �أوىل �أيام 
مز�د�ت �أغ�شط�س على خيول �شت�شتخدم لحقا يف �شباقات، 
بح�شب ما �أفادت �شركة “�أركانا” �لقّيمة على هذ� �حلدث. 
“منطقة  �إت��ري��ان  ��شطبالت  من  �لذكر  �ملهر  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
كالفادو�س غرب فرن�شا” وهو ثمرة تز�وج بني فحل �خليل 
�لعامل  يف  �لأ���ش��ن��اف  �أف�شل  م��ن  يعّد  �ل��ذي  “غاليليو” 
و�لفر�س “�شتيب �أماك”. وقد ��شرت�ه �شندوق �ل�شتثمار 

فارينغتون. درموت  ثوروبريد” و�ل�شم�شار  “فينيك�س  ال�سياح يرتدون االأزياء الك�رية التقليدية خالل زيارتهم ق�سر جي�جنب�كج�جن  يف �س�ل. رويرز

�إعالن رونالدو �لر�ق�س 
يثري �سخرية و��سعة

�ل��ق��دم �لربتغايل،  �أث���ار جن��م ك��رة 
�شخرية  رون�����ال�����دو،  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و 
�لجتماعية  �ملن�شات  على  و��شعة 
ب���ع���دم���ا ظ���ه���ر يف �إع�������الن جت����اري 
من�شات  �إح��دى  لفائدة  “مثري” 
�شرق  جنوب  يف  �لإلكرتوين  �لبيع 
�آ���ش��ي��ا. ويف ب��د�ي��ة �ل��ف��ي��دي��و، �لذي 
على  م�����رة  م���ل���ي���ون   9.5 ����ش���وه���د 
يوفنتو�س  لعب  ظهر  “تويرت”، 
�لإي��ط��ايل، وه��و يقذف �ل��ك��رة، ثم 
ي��وؤدي رق�شة غريبة. ورق�س  �أخذ 
رون��ال��دو يف �لإع���الن وه��و مي�شك 
بجهاز يف �ليد، يف �إ�شارة �إىل �ل�شر�ء 
م���ن م��ن�����ش��ة �ل��ب��ي��ع �لإل����ك����رتوين 

.»Shopee« ملعروفة با�شم�
كري�شتيانو  �إن  م��ع��ل��ق��ون  وق�����ال 
رون��ال��دو، �ل��ذي ف��از بجائزة �لكرة 
م��ر�ت، لي�س يف حاجة   5 �لذهبية 
�إىل �ملال حتى يقبل باإعالن جتاري 
من هذ� �لقبيل. وت�شاءل معلقون: 
بنف�شك؟”،  فعلت  ماذ�  “رونالدو، 
“�لإميوجي”  �آخرون رموز  و�أرفق 
�ل�����ش��اح��ك��ة، ح��ت��ى ي�����ش��خ��رو� من 
منتقدون  ق��ال  �ملقابل،  يف  �ملقطع. 
�إن �ل�شركة هي �خلا�شرة يف �لأمر، 
لأنها دفعت مبلغا كبري� لرونالدو، 
ت�شتفد  مل  لكنها  �لأرج������ح،  ع��ل��ى  
منه يف �إعالن �إبد�عي ي�شتطيع �أن 

يحقق �إعجابا و�شط �ملتابعني.
يف  �مل���رت���ف���ع  �أج��������ره  ج���ان���ب  و�إىل 
�ل����ف����ري����ق �لإي������ط������ايل وع�������دد من 
�ملن�شاآت �لعقارية و�لفنادق، يعتمد 
33 ع���ام���ا، على  �ل��ب��ال��غ  رون���ال���دو 
ت�شري  حيث  �لتجارية،  �لإع��الن��ات 
�أن مد�خيله يف �ل�شنة  �لأرق��ام �إىل 
109 ماليني  �إىل  �جلارية و�شلت 

دولر.

»�حلر« يف �أال�سكا باأعلى درجات يف تاريخها
ذكرت �لإد�رة �لوطنية للمحيطات و�لغالف 
�أن �شهر يوليو �ملا�شي كان �لأكر  �جلوي، 

حر�رة يف تاريخ ولية �أل�شكا �لأمريكية.
و�أ�شافت �لإد�رة �أن �جلليد ذ�ب، و�شوهدت 
درجات  و���ش��ط  ت�شبح  ب��رين��غ  بحر  �أ���ش��م��اك 
ح������ر�رة �أع���ل���ى م���ن �مل���ع���ت���اد، وك���ذل���ك فعل 
�لأط���ف���ال يف م��دي��ن��ة ن���وم �ل�����ش��اح��ل��ي��ة. كما 
و��شتمر  �لغابات مبكر�،  بد�أ مو�شم حر�ئق 

لوقت �أطول.
وقال بريان بريت�شنايدر، �لباحث يف جمال 
�ل�شمايل  �ل��ق��ط��ب  �أب���ح���اث  �مل���ن���اخ مب��رك��ز 
�أل�شكا فريبانك�س،  �لتابع جلامعة  �لدويل 
�إن �لظو�هر �جلوية غري �لعادية مثل هذه 
درجة  �رت��ف��اع  م��ع  �شيوعا  �أك���ر  ت�شبح  ق��د 

حر�رة.
يف  كبري�  �رتفاعا  �شهدت  “�أل�شكا  و�أ�شاف 

درج��ات �حل��ر�رة على مد�ر عقود. بات من 
غري  �لتغري�ت  هذه  مثل  ن�شهد  �أن  �ل�شهل 

�لعادية يف درجات �حلر�رة.«
�أل�شكا يف  ك��ان متو�شط درج��ة �حل���ر�رة يف 

يوليو �ملا�شي 14.5 درجة مئوية.
للمحيطات  �ل���وط���ن���ي���ة  �لإد�رة  وق����ال����ت 
و�ل��غ��الف �جل��وي �إن ه��ذ� يزيد مب��ق��د�ر 3 
درجات مئوية عن �ملتو�شط، و�أعلى مبقد�ر 
�ل�شهور  ب��اأك��ر  مقارنة  مئوية  درج��ة   0.4

دفئا، وهو يوليو عام 2004.
وبلغت درجة �حلر�رة يف �أنكور�ج، �أكرب مدن 
32.22 درجة مئوية  4 يوليو،  �لولية، يف 
�لدويل،  �أن��ك��وري��دج  �شتيفنز  تيد  مطار  يف 
بالرقم  م��ق��ارن��ة  درج�����ات  ب�5  �أع���ل���ى  وه����و 
�لقيا�شي �ل�شابق �مل�شجل يف �ملدينة و�لبالغ 

مئوية. درجة   29.44

�سوفيا ريت�سي ت�ستمتع 
بيوم �سيفي

��شتمتعت �لنجمة  �شوفيا ريت�شي  بيوم �شيفي يف �إيطاليا وذلك على منت يخت �شخم 
�حتفال بعيد ميالد �شديقتها كيلي جيرنوهو �ليخت �لذي �آثار �جلدل حيث و�شلت 

قيمته �إىل 250 مليون دولر
ويبدو �أن �شوفيا ريت�شي قررت �أن ت�شتكمل �أوقاتها �ملمتعة، حيث ظهرت �أثناء جلو�شها 
لتناول وجبه �لغد�ء يف قرية ليجوريا �لإيطالية، ون�شرت ريت�شي عدد من �ل�شور �لتي 

�لتقطتها على �شفحتها �ل�شخ�شية .
بدت �شوفيا �لبالغة من �لعمر  20 عام  باإطاللة ر�ئعة ومفعمة باحلياة حيث �عتمدت 

على ت�شفيفه �شعر ب�شيطة جد� و�رتدت نظار�ت �شم�شية ذ�ت ت�شميم كال�شيكي .


