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بدعم اإماراتي .. افتتاح وحدة متكاملة ل�ضخ املياه 
تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية مبرخة ال�ضفلى يف �ضبوة

•• �شبوة -وام:

افتتاح وح���دة متكاملة  الأول  اأم�����س  الإم����ارات مت  دول���ة  ب��دع��م م��ن 
والغجلة  الدمية  ال�سم�سية يف منطقتي  بالطاقة  تعمل  املياه  ل�سخ 
منها  ي�ستفيد  اليمنية  �سبوة  ال�سفلى يف حمافظة  مبديرية مرخة 

اأهايل املنطقتني والقرى املجاورة لهما.
واأكد حميد ال�سام�سي ممثل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف �سبوة 
اأن هذا امل�سروع ياأتي �سمن امل�ساريع احليوية التي ت�ستهدف الإمارات 
و قيادتها الر�سيدة من ورائها حت�سني الأو�ساع الإن�سانية يف اليمن 
ب�سورة عامة وتخفيف معاناة ال�سكان ودعم م�ساريع البنية التحتية 

ملواجهة الظروف ال�سعبة التي يعي�سونها.        )التفا�سيل �س9(

للإنزال  مركز  افتتاح   .. اإماراتي  بدعم 
ال�ضمكي باملتينة يف ال�ضاحل الغربي اليمني

•• ال�شاحل الغربي-اليمن-وام: 

منطقة  يف  ال�سمكي  الإن���زال  مركز  افتتاح  اأم�س  مت  اإم��ارات��ي  بدعم 
وتزويده  لليمن  الغربي  بال�ساحل  التحيتا  ملديرية  التابعة  املتينة 

مبنظومة طاقة �سم�سية متكاملة.
اليمني  الغربي  ال�ساحل  الإماراتي يف  الأحمر  الهالل  و قال ممثل 
اإن اأكرث من 4 اآلف �سياد يف مناطق املتينة و اجللبة وراأ�س احل�سي 
والنخيل وال�سقف والغويرق والبقعة و الفازة �سي�ستفيدون من هذا 
تاأهيلها  مت  ال�سمكي  لالإنزال  مركزا   24 املركز الذي ياأتي �سمن 

واإن�ساوؤها من قبل دولة الإمارات بال�ساحل الغربي لليمن.
)التفا�سيل �س9(
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وجه بتقييم خدمات ٦٠٠ مركز حكومي 
حممد بن را�ضد: لن نر�ضى بغري 

املركز الأول عامليا يف خدماتنا 
•• دبي-الفجر:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي على اأهمية الرتقاء باخلدمات احلكومية 
اليوم بالبدء يف  ال�سخ�سي يف )تويرت(: وجهنا  وقال �سموه على ح�سابه 
تقييم خدمات ٦٠٠ مركز خدمات حكومي .. �سنعلن يف ١٤ �سبتمرب عن 
اأ�سواأ خم�سة مراكز خدمة واأف�سل خم�سة ... ور�سالتي لكافة امل�سوؤولني .. 

لن نر�سى بغري املركز الأول عامليا يف خدماتنا وكافة مرافقنا .

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

ترامب لبي يف قمة الع�سرين.. علمني علمني..

ا�شتقبل الوفد امل�شارك يف التمرين الأول للتحالف الأمني الدويل 2019 

حممد بن زايد يوؤكد دعم الإمارات جلهود مكافحة اجلرائم املنظمة والعابرة للقارات  
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
البحر  ق�سر  يف  ام�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الوفد امل�سارك يف التمرين الأول للتحالف الأمني الدويل 2019 - 

.  ISALEX19
..موؤكدا  الأمني  التحالف  يف  الأع�ساء  ال��دول  مبمثلي  �سموه  ورح��ب 
العمل  اإىل تعزيز  التي تهدف  املبادرات  الدولة هذه  ا�ست�سافة  اأهمية 

الأمنية  خا�سة  التحديات  خمتلف  ملواجهة  ال�سركاء  مع  والتن�سيق 
وتر�سيخ دعائم الأمن وال�ستقرار والزدهار يف العامل اأجمع.

وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإن دولة الإمارات 
املنظمة  اجل��رائ��م  مبكافحة  املتعلقة  وامل���ب���ادرات  اجل��ه��ود  ك��ل  ت��دع��م 
من  منها  الوقاية  �سبل  وتطوير  اأ�سكالها  مبختلف  للقارات  والعابرة 
خالل اإيجاد اأر�سية م�سرتكة ومنظومة عمل اأمنية متكاملة للت�سدى 

جلذورها وامتداداتها التي ت�ستهدف خمتلف مناطق العامل.
)التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله الوفد امل�سارك يف التمرين الأول للتحالف الأمني الدويل 2019   )وام(

اجلي�س الليبي يتوعد ميلي�شيات طرابل�س بغارات مكثفة

برملان ليبيا: واأردوغان والإخوان يحلمون بال�ضيطرة على املنطقة 
ت�شعيد حوثي باحلديدة وخ�شائر للميلي�شيات يف اجلوف و�شعدة

التحالف يدمر طائرة م�ضرية حوثية يف الأجواء اليمنية
•• اليمن-وكاالت:

مواجهات  اإن  وم��ي��دان��ي��ة  ع�����س��ك��ري��ة  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
القوات  بني  التما�س  خطوط  �سهدتها  عنيفة  ليلية 
عقب  لإي��ران،  املوالية  احلوثي  وميلي�سيات  امل�سرتكة 
�سّنها هجوًما وا�سًعا باجتاه املناطق املحررة يف مدينة 

احلديدة.
بعملية  قامت  امل�سرتكة  ال��ق��وات  اأن  امل�سادر  واأف���ادت 
وحماولتها  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ت�سعيد  ع��ل��ى  رًدا  ن��وع��ي��ة، 
التقدم �سوب الأحياء املحررة، دمرت خاللها خمابئ 

ُم�ستحدثة للمتمردين داخل مدينة احلديدة.
وذكرت امل�سادر عن دفع امليلي�سيات مزيًدا من القوات 
التحيتا،  مديرية  جنوبي  اجلبلّية  منطقتي  �سوب 

واجلاح مبديرية بيت الفقيه.
الوطني هجوماً  ق��وات اجلي�س  �سنت  اآخ��ر  ويف تطور 
النقالبية،  امليلي�سيات  وجتمعات  مواقع  على  وا�سعاً 

ال��واق��ع��ة ب��ني حم��اف��ظ��ت��ي اجل����وف و���س��ع��دة، �سمايل 
اليمن.

ومتكنت قوات اجلي�س، خالل العملية، من ال�سيطرة 
على اأجزاء وا�سعة ب�سل�سلة �سعري اجلبلية، بالإ�سافة 
اإىل حترير تّبة القنا�سني مبديرية احل�سوة، مكبدًة 

امليل�سيات خ�سائر كبرية يف الأرواح والعتاد.
هذا واعرت�ست قوات حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن، 
اأم�����س الث��ن��ني، ط��ائ��رة م�����س��رية ح��وث��ي��ة اأط��ل��ق��ت من 

�سنعاء باجتاه ال�سعودية.
وبح�سب وكالة الأنباء ال�سعودية وا�س، �سرح املتحدث 
الر�سمي با�سم قوات حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن، 
العقيد الركن تركي املالكي، اأن قوات التحالف متكنت 
�سباح اأم�س، من اعرتا�س واإ�سقاط طائرة بدون طيار 
املدعومة  احل��وث��ي��ة  امليلي�سيات  اأطلقتها  )م�����س��رّية( 
اململكة، ومت تدمريها  باجتاه  اإي��ران من �سنعاء  من 

بالأجواء اليمنية.

تقتل  الدويل  للتحالف  غارة 
�ضوريا يف  بالقاعدة  قياديني 

•• وا�شنطن-وكاالت:

بقيادة  ال������دويل،  ال��ت��ح��ال��ف  اأع���ل���ن 
اجتماعاً  ا���س��ت��ه��داف��ه،  وا���س��ن��ط��ن، 
مرتبط  ت���ن���ظ���ي���م  يف  ل���ق���ي���ادي���ني 
�سوريا،  غ��رب��ي  ���س��م��ال  ب�����ال��ق��اع��دة 
عنا�سر،   8 م��ق��ت��ل  ع���ن  اأ���س��ف��ر  م���ا 
القيادة  واأفادت  قياديني.  بينهم 6 
امل��رك��زي��ة الأم��ريك��ي��ة يف ب��ي��ان، عن 
�سن غارة �سد قيادة تنظيم القاعدة 
يف �سوريا ا�ستهدفت من�ساأة تدريب 
اإىل  ق��رب حمافظة ح��ل��ب، م�����س��رياً 
من  عنا�سر  ا�ستهدفت  العملية  اأن 
عن  م�سوؤولني  �سوريا  يف  ال��ق��اع��دة 
التخطيط لهجمات خارجية تهدد 
و�سركاءنا،  اأم��ريك��ي��ني  م��واط��ن��ني 
املر�سد  وك����ان  اأب����ري����اء.  وم��دن��ي��ني 
ال�����س��وري ق���د ذك����ر، م��ق��ت��ل ثمانية 
من  قياديني  �ستة  بينهم  عنا�سر، 
جن�سيات عربية خمتلفة، يف تنظيم 
ب�القاعدة،  املرتبط  الدين  حرا�س 

بق�سف �ساروخي.

•• ينغازي-وكاالت:

اأعلن  الليبي  باأن اجلي�س الوطني  اأفادت وكالة رويرتز، ام�س، 
العا�سمة  امليلي�سيات يف  نيته تنفيذ غ��ارات مكثفة على مواقع 

طرابل�س.
اإىل البتعاد عن مواقع  �سكان طرابل�س  الوطني  ودعا اجلي�س 

متركز امليلي�سيات امل�سلحة التي ت�سيطر على املدينة.
وي��اأت��ي ه���ذا ال��ت��ط��ور ب��ع��د ���س��اع��ات م��ن اإع����الن رئ��ي�����س جمل�س 
امل�سلحة، عقيلة  للقوات  الأعلى  القائد  ب�سفته  الليبي،  النواب 
�سالح، حالة التعبئة والنفري العام يف كامل الرتاب الليبي، ردا 
كافة  وملواجهة  ليبيا  على  بالعدوان  الرتكية  التهديدات  على 

التحديات القائمة.

واأو�سح بلحيق، يف حوار مع �سكاي نيوز عربية، اأن اجلنود متت 
باإ�سابتهم يف  اإما  امللي�سيات  ت�سفيتهم بطريقة ب�سعة من قبل 

الراأ�س اأو ده�سهم.
وذكر املتحدث اأن تركيا اأعلنت احلرب �سد ليبيا، م�سددا اأن هذا 

الت�سعيد الرتكي غري مقبول.
وتابع: ل م�سلحة لل�سعب الرتكي يف ليبيا، امل�سلحة الوحيد 

عند اأردوغان وحلم الإخوان بال�سيطرة على املنطقة العربية.
واأردف قائال: كل اأفكار اأردوغان املتطرفة وال�ستعمارية اأودت 

برتكيا و�سعبها اإىل ما و�سلت اإليه اليوم.
واأو�سح بلحيق اأن �سيا�سة اأردوغان معروفة يف العديد من دول 
ال�سيا�سة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريا  و�سوريا،  ال��ع��راق  مثل  املنطقة، 

املوؤ�سفة لن تعود بالنفع على تركيا.

واتهم اجلي�س الوطني الليبي تركيا بالتدخل مرارا يف ال�سوؤون 
الداخلية للبالد، اإىل درجة دعم امليلي�سيات يف طرابل�س.

وج���ود �سباط  امل��ا���س��ي  يونيو  اأواخ����ر  ن�سرت  وث��ائ��ق  واأظ��ه��رت 
ل�سالح  ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة  ي��ع��م��ل��ون يف  ج����رال،  بينهم  اأت������راك، 

ميلي�سيات طرابل�س.
اإىل ذلك، قال املتحدث با�سم الربملان الليبي، عبداهلل بلحيق، 
قتلت  م��ن  ه��ي  طرابل�س  يف  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  اإن  ام�����س، 
جرحى اجلي�س الوطني يف مدينة غريان، م�سريا اإىل اأن تركيا 

ترعى هذه التنظيمات.
وكانت ملي�سيات طرابل�س، املدعومة من حكومة ال�سراج، ارتكبت 
قبل اأيام جمزرة بعدما اقتحمت اأحد م�ست�سفيات غريان، جنوب 

العا�سمة، وقتلت جرحى جنود اجلي�س الوطني.

�شيغادر امل�شت�شفى الع�شكري قريبا:
تون�س: فتح حتقيق �ضّد كل من اأ�ضاع خرب وفاة الرئي�س

•• الفجر - تون�س

الرئي�س  اإّن  تي�سة،  ب��ن  ن��ورال��دي��ن  التون�سية  الرئا�سة  يف  ال�سيا�سي  امل�ست�سار  ق��ال 
الباجي قائد ال�سب�سي يتماثل لل�سفاء و�سيكون يف ق�سر قرطاج خالل الأيام القليلة 

القادمة.
اإّن��ه يف حالة �سمح الإط��ار الطّبي  اأم�س الثنني، قال بن تي�سة  اإذاع��ي  ويف ت�سريح 
مبا�سرة  ب��اإم��ك��ان��ه  ف��اإّن��ه  الع�سكري  امل�ست�سفى  م��ن  ب��اخل��روج  اجل��م��ه��ورّي��ة  لرئي�س 
مهمامه، واأّكد اإّن حالة الرئي�س يف حت�ّسن ول يجب ال�سقوط يف الإ�ساعات، منّددا 

بكل من �سّكك يف �سّحة رئي�س الّدولة وكل من رّوج لإ�ساعة خرب وفاته. 
من جهتها، اأّكدت الناطقة با�سم رئا�سة اجلمهورية �سعيدة قرا�س، اأّن �سحة الرئي�س 
الباجي قئيد ال�سب�سي يف حت�سن كبري و�سيغادر امل�ست�سفى الع�سكري بالعا�سمة، فور 

ال�سماح له من طرف الإطار الطبي امل�سرف.
اإّنه �سيقع اإعالم الراأي العام بالو�سع ال�سحي لل�سب�سي وحقيقة الوعكة     وقالت 

ل، فور مغادرته امل�ست�سفى. ال�سحية بكل �سفافية من خالل تقرير مف�سّ
)التفا�سيل �س12(

لقاء بني قوى احلرية والع�ضكري ال�ضوداين بو�ضاطة وطنية
•• اخلرطوم-وكاالت:

خيم الهدوء احلذر على ال�سارع ال�سوداين بعد املظاهرات 
احلكم  اإىل  بالنتقال  للمطالبة  �سهدها  التي  احلا�سدة 

املدين.
لقاء بني ممثلني لقوى احلرية  بعقد  واأف��ادت م�سادر  
اإطار و�ساطة  الع�سكري النتقايل يف  والتغيري واملجل�س 

وطنية للدفع بت�سكيل هياكل ال�سلطة املدنية.
ورغ�����م ال�����س��د واجل�����ذب احل�����ادث ب���ني ال��ط��رف��ني عقب 
تظاهرات الأم�س، فاإن م�سادر من اجلانبني اأكدت قرب 

احلكومة  لت�سكيل  ال���وزراء  رئي�س  ت�سمية  على  الت��ف��اق 
النتقالية. كما اأكدت امل�سادر قرب اتفاق الطرفني على 

حتديد متثيلهما يف جمل�س ال�سيادة.
الثاين بعد قوى احلرية  اللقاء  ُيعد  اأن الجتماع  يذكر 
لقاء  اأول  بعد  النتقايل،  الع�سكري  واملجل�س  والتغيري 

بينهما والذي ُعقد اأول يوم ال�سبت.
وك���ان���ت ق����وى احل���ري���ة وال��ت��غ��ي��ري ن��ف��ت م���ا ذه����ب اإليه 
املتحدث با�سم جلنة الأمن والدفاع يف املجل�س الع�سكري 
النتقايل باأن امل�سارات املتفق عليها يف تظاهرات الأم�س 

�سودانيون ي�سيعون احد القتلى يف اأم درمان )رويرتز(قد مت تغيريها.

مل�شاعدته على فهم ا�شتثمارات اليابان:
�ضينزو اآبي يعامل ترامب كطفل يف احل�ضانة

•• الفجر - خرية ال�شيباين

ا�ستهر دونالد ترامب بقّلة �سربه وقدرته املحدودة على الرتكيز. عام 
2017، على �سبيل املثال ، طلب م�سوؤولو الناتو من روؤ�ساء الدول اإلقاء 
خطب من دقيقتني اإىل اأربع دقائق لأنه ميكن اأن ل يتابع وي�ستوعب بعد 

ذلك. ويبدو اأن خمتلف حلفاء الوليات املتحدة فهموا ذلك. 
اآبي،  �سينزو  الياباين  ال���وزراء  رئي�س  ق��رر  الع�سرين،  جمموعة  قمة  يف 
منو  حجم  الأم��ري��ك��ي  للرئي�س  ُيظهر  حتى  ب�سيطة  طريقة  ا�ستخدام 

ال�ستثمارات اليابانية يف الوليات املتحدة.       )التفا�سيل �س12(

ع�ضرات ال�ضحايا بينهم اأطفال يف هجوم بكابول
•• كابول-اأ ف ب:

ق��ت��ل ���س��خ�����س ع��ل��ى الأق�����ل واأ���س��ي��ب ن��ح��و 100 
تفجري  يف  ب��ج��روح  ط��ف��اًل،   50 بينهم  ب���ج���روح، 
اأم�س  �سباح  ك��اب��ول  و���س��ط  ه��ز  مفخخة  ب�سيارة 
اأع���ق���ب���ه ه���ج���وم ع���ل���ى م��ب��ن��ى يف م��ن��ط��ق��ة ت�سم 
م��ن�����س��اآت ح��ك��وم��ي��ة وع�����س��ك��ري��ة يف اع���ت���داء تبنته 
حركة طالبان. وياأتي ذلك فيما ا�ستوؤنفت جولة 
ب���ني مم��ث��ل��ني ع���ن وا�سنطن  حم���ادث���ات ج���دي���دة 
لو�سع  �سعيا  ال�سبت  الدوحة  يف  طالبان  وحركة 

حد للنزاع يف افغان�ستان.
قتل يف  واح���داً  �سخ�ساً  اأن  ال�سحة  وزارة  واأك���دت 

العتداء واأ�سيب 93 بجروح.

اجلرحى  ب��ني  اأن  بيان  يف  التعليم  وزارة  وذك���رت 
50 طفاًل اأ�سيب معظمهم جّراء تطاير الزجاج. 

واأكدت الوزارة اأن حالتهم م�ستقرة.
واأظهرت بع�س ال�سور التي انت�سرت على و�سائل 
اأحد  يف  التقطت  اإنها  قيل  الجتماعي  التوا�سل 
بحالة  واأط��ف��اًل  م�سابني  ا  اأ�سخا�سً امل�ست�سفيات 
���س��دم��ة مب��الب�����س امل��در���س��ة ل ي��زال��ون مي�سكون 

بكتبهم الدرا�سية لدى و�سولهم لتلقي العالج.
واأفادت وزارة التعليم يف بيانها اأن خم�س مدار�س 
الأطراف  جميع  ودع��ت  جزئية  لأ�سرار  تعر�ست 
املنخرطة يف القتال اإىل �سمان �سالمة التالميذ 
والأ�ساتذة واملوظفني يف قطاع التعليم واملدار�س.

وهند�سيا  لوج�ستيا  مركزا  التفجري  وا�ستهدف  دخان كثيف يف موقع النفجار بكابول

تغلق  الأم��ريك��ي��ة  ال�ضفارة 
اأمنية ملخاوف  بتون�س  اأبوابها 

•• تون�س-وكاالت:

اأع���ل���ن���ت ال�������س���ف���ارة الأم���ريك���ي���ة يف 
تون�س، عن اإغالق اأبوابها، الثنني، 
نتيجة ما قالت اإنها خماوف اأمنية، 

وفق ما اأورد مرا�سلنا.
وق���ال���ت ال�������س���ف���ارة الأم���ريك���ي���ة يف 
الر�سمي  ح�����س��اب��ه��ا  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة 
مب��وق��ع ت��وي��رت اإن����ه ���س��ي��ت��م اإغ���الق 
ال���������س����ف����ارة اأم���������ام اجل����م����ه����ور ي���وم 
الثنني 1 يوليو، با�ستثناء خدمات 

الطوارئ، وذلك ملخاوف اأمنية.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س بوروندي بذكرى ا�ضتقلل بلده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل 
فخامة بيري نكورونزيزا رئي�س جمهورية بوروندي وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  كما بعث �ساحب 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل" و�ساحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س بيري 

انكورونزيزا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س رواندا بذكرى ا�ضتقلل بلده

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  اآل نهيان رئي�س الدولة  بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
فخامة بول كاغامي رئي�س جمهورية رواندا وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

 كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س بول كاغامي.
و بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل الدكتور اإدوارد اجنريينتي رئي�س وزراء جمهورية رواندا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
حاكم عام كندا باليوم الوطني لبلده 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل 
فخامة جويل باييت احلاكم العام لكندا والقائد الأعلى للقوات امل�سلحة مبنا�سبة اليوم الوطني 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  لبالدها. كما بعث �ساحب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة جويل باييت.
و بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل جا�سنت ترودو رئي�س وزراء كندا.

ا�شتقبل الوفد امل�شارك يف التمرين الأول للتحالف الأمني الدويل 2019 

حممد بن زايد يوؤكد دعم الإمارات جلهود مكافحة اجلرائم املنظمة والعابرة للقارات  
•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ق�سر  يف  ام�����س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
البحر الوفد امل�سارك يف التمرين 
الدويل  الأم��ن��ي  للتحالف  الأول 

.  ISALEX19  -  2019
ورح�����ب ���س��م��وه مب��م��ث��ل��ي ال����دول 
الأمني  ال��ت��ح��ال��ف  يف  الأع�����س��اء 
ا�ست�سافة  اأه���م���ي���ة  ..م������وؤك������دا 
الدولة هذه املبادرات التي تهدف 
والتن�سيق  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  اإىل 
م���ع ال�����س��رك��اء مل��واج��ه��ة خمتلف 
ال����ت����ح����دي����ات خ���ا����س���ة الأم���ن���ي���ة 
وتر�سيخ دعائم الأمن وال�ستقرار 

والزدهار يف العامل اأجمع.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وق�����ال 
اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
دولة الإم��ارات تدعم كل اجلهود 
مبكافحة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وامل�����ب�����ادرات 
اجل�����رائ�����م امل���ن���ظ���م���ة وال����ع����اب����رة 
اأ�سكالها  مب��خ��ت��ل��ف  ل����ل����ق����ارات 
من  منها  الوقاية  �سبل  وتطوير 
اأر���س��ي��ة م�سرتكة  اإي���ج���اد  خ���الل 
متكاملة  اأمنية  عمل  ومنظومة 
وامتداداتها  جلذورها  للت�سدى 
مناطق  خمتلف  ت�ستهدف  التي 

العامل.
و�سدد �سموه على �سرورة العمل 

املخاطر  مل����واج����ه����ة  اجل����م����اع����ي 
املتنامية  وال��ت��ه��دي��دات  الأم��ن��ي��ة 
الإقليمية  ال�سعد  خمتلف  على 
والدولية وتكثيف العمل امل�سرتك 
ملواجهة هذه اجلرائم التي ت�سكل 
حتديا حقيقيا يحتاج اإىل ت�سافر 
جهود خمتلف الأطراف من اأجل 

مواجهته والتغلب عليه.
يذكر اأن التحالف الأمني الدويل 
- الذي انطلق يف اأبوظبي خالل 
جمموعة  ي��ع��د   -  2017 ع����ام 
مل��واج��ه��ة اجلرمية  ع��م��ل دول���ي���ة 

وجمهورية �سلوفاكيا ..فيما يعد 
واقعية لختبار  التمرين جتربة 
اأدوات  وت��ق��ي��ي��م  ال��ف��رق  ج��اه��زي��ة 
التحالف  دول  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

الأمني الدويل امل�سرتكة.
البحر  ق�������س���ر  جم���ل�������س  ح�������س���ر 
.. ���س��م��و ال�����س�����������������ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
نهيان ممثل احلاكم  اآل  حمم�����د 
ال�سيخ  و�سمو  ال��ع��ني  منطقة  يف 
�سيف بن حممد اآل نهيان و�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ 
موؤ�س�سة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

امل����ن����ظ����م����ة ال�����ع�����اب�����رة ل���ل���ح���دود 
وال��ق��ارات وج��رائ��م التطرف من 
م�سرتكة  ت��ع��اون  م�ساريع  خ��الل 
وع���������رب ت�������ب�������ادل اخل��������������ربات يف 
املمار�سات املطبقة يف هذه الدول 
.. وي�سم حاليا ت�سعة اأع�ساء هي 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
واململكة  ال���ب���ح���ري���ن  ومم���ل���ك���ة 
الفرن�سية  واجلمهورية  املغربية 
واجل������م������ه������وري������ة الإي�����ط�����ال�����ي�����ة 
وجمهورية  اإ���س��ب��ان��ي��ا  ومم��ل��ك��ة 
�سنغافورة  وجمهورية  ال�سنغال 

نهيان  اآل  ����س���ل���ط���ان  ب����ن  زاي�������د 
والإن�سانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
�سيف  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  وال���ف���ري���ق 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
و����س���م���و ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��ل��������������ه بن 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
والتعاون الدويل ومعايل ال�سيخ 
نهيان بن مبارك اآل نه����يان وزير 
ال�سيوخ  م��ن  وع����دد  الت���س���امح 
جمل�س  و���س��ي��وف  وامل�������س���وؤول���ني 

ق�سر البحر.

انطلق فعاليات التمرين الأول للتحالف الأمني الدويل ISALEX19 يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

 2019 ال�����دويل  الأم���ن���ي  ل��ل��ت��ح��ال��ف  ال��ت��م��ري��ن الأول  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��ل��ق��ت 
-ISALEX19 الذي ت�ست�سيفه وزارة الداخلية بدولة الإمارات مب�ساركة 
50 ممثال عن جهات اإنفاذ القانون من الدول التي ُت�سكل التحالف مبا فيهم 
ممثلون عن فرق تكتيكية، ووحدات التدخل ال�سريع والإعالم والت�سالت 

. EOD والدفاع املدين والتخل�س من املتفجرات
على  يعتمد  و  ال��ع��امل  يف  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  واقعية  جتربة  التمرين  ويعد 
نظريات  وفق  تعمل  التحالف  دول  من  فرق  بتواجد  مفاجئة  �سيناريوهات 
ال��ف��رق الدولية  اأم��ن��ي��ة خمتلفة وذل���ك لخ��ت��ب��ار ج��اه��زي��ة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
الأدوات  تقييم  وكذلك  اأمنية  حتديات  وج��ود  خالل  م�سرتك  ب�سكل  للعمل 

التحالف  دول  قبل  م��ن  تطويرها  مت  التي  والإج����راءات  وال�سرتاتيجيات 
الأمني الدويل ب�سكل م�سرتك منذ انطالق التحالف عام 2017.

وقد بداأ التمرين يف يومه الأول ببث اأخبار متلفزة ب�سكل مفاجئ عن وجود 
جمموعة  عن  ر�سالة  امل�ساركون  تلقى  حيث  افرتا�سي  بلد  يف  اأمني  تهديد 
ت�ستهدف ه���ذا ال��ب��ل��د الف��رتا���س��ي ب��ع��دد م��ن ال��ه��ج��م��ات الإج��رام��ي��ة وفق 
ال�سيناريو الفرتا�سي املعد. و بداأ امل�ساركون من الفرق املتخ�س�سة التمرين 
لفريق  منها  كل  خ�س�ست  التمرين  باأر�س  خا�سة  غ��رف  على  توزعوا  وق��د 
ح�سب جماله منها فرق التحليل والتكتيك الأمني واإدارة املخاطر والعمليات 
الر�سائل  من  �سل�سلة  وت��ت��واىل  باحلقيقة.  اأ�سبه  وهجمات  تهديدات  و�سط 
اأخبار عرب و�سائل الإعالم كافة عن هجمات بداأت  للفرق املتخ�س�سة منها 
بتواجد غرفة التحكم وال�سيطرة امليدانية املكونة من القادة امليدانيني الذين 

ال�سحيحة  القرارات  املجمعة بعد حتليلها لتخاذ  املعلومات  يعتمدون على 
وتتم ال�ستجابة وفق الفر�سيات وال�سيناريوهات الأمنية التي مت اعتمادها 
ت�ساركي  عمل  �سمان  على  عملت  التي  الأم��ن��ي  التحالف  ف��رق  ور���س  �سمن 
والتاأهب  واجلاهزية  ال�ستجابة  �سرعة  وتعزيز  املن�سودة  الغايات  لتحقيق 
ملثل هذه الأحداث الأمنية. وتعمل الفرق يف تناغم يف غرف العمليات املعدة 
مع  للتعامل  الأمنية  املمار�سات  اأف�سل  لإيجاد  للتمرين  خ�سي�ساً  واملجهزة 
اليوم  املطلوب يف  هذا احلدث وفق اخلطط، وب�سورة من�سجمة ومت تنفيذ 
الأول وفق روؤية اأمنية قائمة على ال�ستعداد والتعامل ال�سحيح مع احلدث. 
اأبوظبي  انطلق يف  ال��ذي  ال���دويل  الأم��ن��ي  التحالف  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
2017 يعد جمموعة عمل دولية ملواجهة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود 
والقارات وجرائم التطرف من خالل م�ساريع تعاونية وعرب تبادل اخلربات 

الإمارات  هي  دول  ت�سع  حالياً  وي�سم  ال��دول  ه��ذه  يف  املطبقة  املمار�سات  يف 
ومملكة  الإيطالية  واجلمهورية  الفرن�سية  اجلمهورية  و  املتحدة  العربية 
اإ�سبانيا وجمهورية ال�سنغال وجمهورية  البحرين واململكة املغربية ومملكة 
الأول  التمرين  يف  امل�ساركة  الوفود  كانت  �سلوفاكيا.  وجمهورية  �سنغافورة 
موقع  زارت  ق��د   /ISALEX19/  2019 ال����دويل  الأم��ن��ي  للتحالف 
واحة الكرامة باأبوظبي يوم اأم�س "الحد" �سمن الأن�سطة الفعاليات التي 
يقومون بها يف العا�سمة. واطلعت الوفود اأثناء جولة ميدانية تعريفية على 
اأهم املعامل الوطنية واحل�سارية يف الواحة، التي تروي ق�س�س وت�سحيات 
اأبطال الإمارات، وجت�سد روؤية قيادتنا الر�سيدة وتوجيهاتها ل�تخليد اأ�سماء 
الإمارات  علم  ليبقى  الوطني  واجبهم  تاأدية  اأثناء  باأرواحهم  �سحوا  الذين 

عالياً خفاقاً داخل الدولة ويف املحافل الدولية.
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اأخبـار الإمـارات
ا�شتعدادًا للعام الدرا�شي املقبل

الرتبية ت�ضعى للنتهاء من م�ضحها امليداين وح�ضر الطلبة واملعلمني 
 ••  دبي – حم�شن را�شد 

انتهت معظم مدار�س الدولة وريا�سها موؤخراً ، من ح�سر اأعداد طلبتها 
الدرا�سي  للعام  ا���س��ت��ع��داداً  وذل��ك  ال����وزارة  ب��ه  م��ا وجهت  وف��ق  ومعلميها 
املقبل 2019 2020- ، وذلك يف اإطار امل�سح امليداين املعمول به �سنوياً 
مع بداية كل عام درا�سي ، اإل ان ال��وزارة هذا العام راأت ان جتري امل�سح 
ان هناك  اخ��ذة يف العتبار   ، الدرا�سي اجل��اري  العام  نهاية  امليداين مع 
اأرتاأت  ول��ذا   ، م��دار���س وتدفق م�سارات  خطة مت و�سعها لإح��الل ودم��ج 

وال�سعب  الطلبة  اأع���داد  من  البيانات  كافة  ح�سر  من  النتهاء  ال���وزارة 
ال�سفية قبل بدء العام الدرا�سي.

احت�ساب  يتم  ان   ، ادارات مدار�سها  الرتبية اىل  وج��اءت توجيهات وزارة 
 25 ال�سفية  الكثافة  ان  اعتبار  على   ، ال�سفية  وال�سعب  الطلبة  اأع��داد 
طفاًل يف مرحلة ريا�س الأطفال ، و 28 طالباً وطالبة ب�سفوف احللقة 
 30 ب�  الثانوي  الثانية والتعليم  ال�سفية للحلقة  الكثافة  ، فيما  الأوىل 
التطبيقي،  بامل�سار  و20  النخبة  مب�سار  طالباً   25 و   ، وطالبة  طالباً 
الإبداعية  الفنون  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  ك��ل  ب�سفوف  طالباً   25 اإىل  اإ���س��اف��ة 

واأكادميية العلوم الريا�سية واأكادميية العلوم الزراعية ، ويدخل �سمن 
هذه احل�سبة للكثافة الطالبية حالت اأ�سحاب الهمم.

ان ي�سمل   ، املعلمني  واكدت وزارة الرتبية �سمن توجيهاتها عند ح�سر 
هم  من  فيهم  مبا   ، املدر�سة  ق��وة  على  امل�سجلني  املعلمني  كافة  احل�سر 
، واإنهاء جميع  اإج��ازات طويلة كالأجازات املر�سية ومرافقي املر�سى  يف 
النتدابات والتكليفات للمعلمني من خارج مدار�سهم ، واملكلفني باإعمال 
ادارية وعودة اجلميع ملدار�سهم الأ�سا�سية ، ليتم احت�سابهم �سمن الكادر 
لكافة  املعلمني  وت�سجيل  تو�سيف  ويتم   ، الأ�سا�سية  للمدر�سة  التعليمي 

، وذلك بعد  التدري�س  التخ�س�س ولي�س مادة  ا�ستثناء ح�سب  امل��واد دون 
ا�ستبعاد امل�ستقيلني واملنتهية خدماتهم.

قرار  بحقه  �سدر  من   ، كمعلمني  احل�سر  من  الرتبية  وزارة  وا�ستثنت 
اإداري��ة ، ومل يتم تنفيذ القرار للحاجة املا�سة  اإداري بالرتقية لوظائف 
الكادر  �سمن  يحت�سبون  ل  فهوؤلء   ، احل��ايل  الدرا�سي  العام  خالل  لهم 
امل�سح  ا�ستمارة  يف  البيانات  ا�ستيفاء  ���س��رورة  على  م��وؤك��دة   ، التعليمي 
اللكرتوين  الربيد  عرب  املدر�سة  با�سم  امللف  واإر�سال   ، املرفقة  امليداين 

مل�سوؤول الت�سكيالت املدر�سية التابع للمجل�س التعليمي.

الت�ضامح عام  انت�ضاف  مع   .. ملهمة  ر�ضائل   5
•• اأبوظبي-وام:

التي  والفعاليات  املبادرات  كر�ست 
���س��ه��دت��ه��ا دول����ة الإم��������ارات خالل 
مكانتها  امل��ا���س��ي��ة  ال�ستة  الأ���س��ه��ر 
وعا�سمة  ع����امل����ي����ة  ك���م���رج���ع���ي���ة 

للت�سامح.
و لفتت الإمارات اأنظار العامل اإليها 
الدبلوما�سية  عرب تركيز ر�سالتها 
ال��دول��ي��ة ع��ل��ى تعزيز  وم��واق��ف��ه��ا 
�سديدة  ال��ت��وت��رات  رغ��م  الت�سامح 
املنطقة..  ت�سهدها  التي  التاأثري 
وترجمت الدولة جهودها بالعديد 
م���ن الأح�������داث واخل����ط����وات التي 

و�سفت "التاريخية".
وتر�سد وكالة اأنباء الإمارات "وام" 
امل�ساهد  اأب���رز  ال��ت��ايل  تقريرها  يف 
الت�سامح" بعد  "عام  اأفرزها  التي 

مرور 6 اأ�سهر على بدايته.

- الت�شامح يف وجه الإرهاب.
اأوىل نتائج جهود الإمارات متثلت 
كاأبرز  الت�سامح  مفهوم  تقدمي  يف 
واأجن����ع ح��ل يف م��واج��ه��ة املخاطر 
بالعامل  ع�����س��ف��ت  ال���ت���ي  الأم���ن���ي���ة 
خ�������الل ال����ع����ق����دي����ن الأخ������ريي������ن 
ال���ذي جمع قدا�سة  ال��ل��ق��اء  وم��ث��ل 
الكني�سة  ب��اب��ا  ف��ران�����س��ي�����س  ال��ب��اب��ا 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة وف�����س��ي��ل��ة الإم�����ام 
الطيب  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  الأك�����رب 
�سيخ الأزهر ال�سريف وممثلي 12 
�سخ�سية   700 و  دي��ن��ي��ا،  مذهبا 
ال��ف��ك��ري��ة وممثلي  ال��ق��ي��ادات  م��ن 
الأدي��ان من خمتلف اأنحاء العامل 
حجر الأ�سا�س يف م�سروع الإمارات 
ردم  اإىل  ال�ساعي  الإن�ساين  العاملي 
هوة ال�سدام التي �ساهمت يف ولدة 
اأغلب البوؤر امل�ستعلة حول العامل.

الأخ�����������وة  "وثيقة  وح��������ارب��������ت 
اللقاء  ع��ن  ال�����س��ادرة  الإن�سانية" 
الكراهية والحتقان  اأيدولوجيات 

واملبادرات الإن�سانية واخلريية.

- جمتمع مت�شامح .
الإن�سانية  امل������ب������ادرات  ج�������س���دت 
خالل  عنها  اأعلن  التي  واخلريية 
ر�سالة  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ت��ة  الأ����س���ه���ر 
العمل  تاأ�سيل  اإىل  هدفت  ملهمة 
اخلريي وتعميم امل�ساركة فيه على 

خمتلف اأطياف املجتمع.
الأمل"  "�سقيا  م��ب��ادرات  وق��دم��ت 
اأطفال  اإىل  الإم�������ارات  "حملة  و 
العديد من  " و  الروهينغا  ون�ساء 
امل���ب���ادرات الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي لقت 
تفاعال جمتمعيا واإعالميا �سورة 
املرتبطة  ال��ق��ي��م  جت����ذر  ع��ك�����س��ت 
ب��ال��ت�����س��ام��ح وال��ع��م��ل اخل�����ريي يف 
اأبنائها  وق���ي���م  الإم��������ارات  ث��ق��اف��ة 

واملقيمني فيها.

- دعم اأ�شحاب الهمم .
قدمت الإمارات عرب دعمها الكبري 
لأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، ر���س��ال��ة ملهمة 
الإن�ساين  امل�سهد  وت��رب��ع  ل��ل��ع��امل، 
ل�  الإم����ارات  ا�ست�سافة  يف  املتمثل 
ريا�سي عاملي قدموا من   7500
للم�ساركة  دول���ة   190 م��ن  اأك���رث 
�سدارة  على  اخلا�س  الأوملبياد  يف 
الإن�ساين  ال��ت��اأث��ري  ذات  الأح����داث 

يف العامل.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ع��رب  وق��د 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
قائال:  ذل��ك  عن  امل�سلحة  للقوات 
الإمارات  دول��ة  ا�ست�سافة  "جناح 
لالألعاب  اخل����ا�����س  ل����الأومل����ب����ي����اد 
لهتمامها  تتويجا  ي��اأت��ي  العاملية 
ت��ب��ذل��ه��ا لتمكني  ال��ت��ي  واجل���ه���ود 
اأ����س���ح���اب ال���ه���م���م وال���ع���م���ل على 
وتفعيل  امل��ج��ت��م��ع،  يف  اإدم���اج���ه���م 
دورهم يف خمتلف جمالت العمل 

الوطني".

اإعالء  ع��رب  ال��ع��امل  ح��ول  املذهبي 
قيم احلوار والتفاهم ون�سر ثقافة 
والتعاي�س  الآخر  وقبول  الت�سامح 
الت�سامح  اأن  موؤكدة  النا�س..  بني 
ال�سبيل الأوحد للت�سدي للتطرف 
ال����ف����ك����ري وت����ع����زي����ز ال����ع����الق����ات 
جديدة  قواعد  واإر���س��اء  الإن�سانية 
والعقائد  الأدي������ان  اأه����ل  ب��ني  ل��ه��ا 
امل�����ت�����ع�����ددة، ت����ق����وم ع���ل���ى اح������رتام 

الختالف.

التنوع  وحماية  الدينية  احل��ري��ة 
ال��ث��ق��ايف وت���اأم���ني ح��ي��اة ال��ب�����س��ر يف 
���س��الم، وت��ع��زي��ز دور ال��دي��ان��ات يف 
حتقيق الرخاء، وجاء اإعالن دائرة 
اأب���وظ���ب���ي بدء  ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع - 
املنظمة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  و���س��ع الأط����ر 
دور  وتنظيم  وتاأ�سي�س  لرتخي�س 
العبادة تاأكيدا على م�سي الإمارات 
قدما يف تعزيز منظومة ت�سريعية 
وق����ان����ون����ي����ة حت����ف����ظ احل�����ري�����ات 

جن�سية يف الدولة .
و�سيبقى م�سهد القدا�س التاريخي 
الذي اأقيم يف العا�سمة الإماراتية 
ك������اأول ق���دا����س ت���اري���خ���ي ي���ق���ام يف 
يف  عالقا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
الأذهان لفرتة طويلة بالنظر اإىل 

دللته الرمزية والإن�سانية.

- الت�شامح .. خطط و م�شرعات
وعملت الإمارات على نقل املفاهيم 

و�سارع جمل�س حكماء امل�سلمني يف 
بنود  لن�سر  عملية  خطوات  اتخاذ 
ت�سمنت  الإن�سانية  الأخ��وة  وثيقة 
وتنظيم  ون�������دوات  ل����ق����اءات  ع��ق��د 
ور�س عمل مع املوؤ�س�سات والقيادات 
بنود  لتعميم  ال��ع��امل  يف  ال��دي��ن��ي��ة 

الوثيقة على اأو�سع نطاق.

- تعزيز احلرية الدينية .
تعزيز  ع��ل��ى  الإم���������ارات  ح��ر���س��ت 

باأ�سالة  امل�����س��ا���س  دون  ال��دي��ن��ي��ة، 
الإماراتية  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال����ع����ادات 
الدين  تعاليم  اإط���ار  ع��ن  املنبثقة 

الإ�سالمي احلنيف.
الإم����������ارات يف هذا  وت���ع���د ج���ه���ود 
ال�������س���دد من����وذج����ا ي��ن�����س��ج��م مع 
املتقبل  الإماراتي  املجتمع  طبيعة 
وحرية  الدينية  احل��ري��ات  لفكرة 
يعك�س  م��ا  وه��و  ال�سعائر  ممار�سة 
 200 اأك��رث من  ان��دم��اج مواطني 

اإطارها  م��ن  بالت�سامح  املرتبطة 
وخطط  م����ب����ادرات  اإىل  ال���ف���ك���ري 
موؤ�س�ساتي  تاأطري  �سمن  تنفيذية 
وا�سرتاتيجيات  اآليات  وفق  ي�سري 

وا�سحة املعامل.
وان����ع����ك���������س ذل�������ك ع����ل����ى اجل����ه����ود 
للدولة،  الدبلوما�سية  وامل��واق��ف 
مبادرات  ت�سمني  على  وال��ت��اأك��ي��د 
نظم  ت�ستهدف  مبادرات  الت�سامح 
الريا�سية،  والأن�����س��ط��ة  التعليم، 

�ضيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة زوجة عبداهلل ال�ضرفاء
�ضيف بن زايد يعزي يف �ضهيد الواجب طارق احلواي مبنطقة الورقاء بدبي  •• عجمان -وام:

قدم الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية واجب العزاء اإىل �سعادة عبداهلل اأمني ال�سرفاء امل�ست�سار يف 
ديوان �ساحب ال�سمو حاكم عجمان بوفاة املغفور لها زوجته وذلك مبجل�س 

العزاء يف منطقة م�سريف.

كما قدم واجب العزاء عدد من ال�سيوخ و�سعادة العقيد �سعود ال�ساعدي القائم 
واأعيان  ووجهاء  الداخلية  وزارة  يف  واملرا�سم  العالقات  ع��ام  مدير  باأعمال 

البالد وكبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني وجموع من املواطنني واملقيمني .
واأعرب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية وال�سيوخ واملعزين 
يتغمد  اأن  ال��ق��دي��ر  العلى  اهلل  داع���ني   .. وموا�ساتهم  ع��زائ��ه��م  خال�س  ع��ن 

الفقيدة بوا�سع رحمته واأن يلهم اأهلها ال�سرب وال�سلوان.

•• اأبوظبي -وام:

قدم الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ط��ارق عبداهلل علي  الواجب  �سهيد  اأ�سرة  اإىل  العزاء  واج��ب  الداخلية  وزي��ر 

احلواي الذي ا�ست�سهد خالل تاأدية عمله مع زمالئه من فرق الدفاع املدين 
يف اإطفاء حريق يف اأحد املباين مبنطقة اخلليج التجاري. فقد زار �سموه ام�س 
تعازيه  واأع��رب عن خال�س  ال��ورق��اء بدبي  ال�سهيد يف منطقة  ع��زاء  جمل�س 

لأ�سرته داعيا اهلل تعاىل اأن يتغمده برحمته واأن يدخله ف�سيح جناته.

نائبة الأمني العام للأمم املتحدة ت�ضيد بدعم ال�ضيخة فاطمة للمراأة الماراتية
•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سادت معايل اأمينة حممد نائبة 
املتحدة  ل������الأمم  ال����ع����ام  الأم�������ني 
حققته  ال������ذي  امل���ب���ه���ر  ب���ال���ت���ق���دم 
�سمو  من  بدعم  الماراتية  امل��راأة 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
ال��ن�����س��ائ��ي العام  رئ��ي�����س��ة الحت����اد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������س���ة الأع���ل���ى 

ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية.
ج���اء ذل���ك يف ت�����س��ري��ح ل��ه��ا عقب 
اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه م��ع��ه��ا ام�������س يف 
���س��ع��ادة نورة  ق�سر الم����ارات م��ع 
ال�سويدي مديرة الحتاد الن�سائي 
ال���ع���ام ب��ح�����س��ور ال���دك���ت���ورة موزة 
ملكتب  التنفيذية  املديرة  ال�سحي 
املتحدة  الأمم  لهيئة  الت�����س��ال 
للمراأة يف اأبوظبي. وقالت معايل 

اإىل  ا�سافة  عربية  دول  �ست  م��ن 
وزارة  ب���رع���اي���ة  الم��������ارات  دول�����ة 
الدفاع و بالتن�سيق و التعاون بني 
الحت����اد ال��ن�����س��ائ��ي ال��ع��ام ومكتب 
املتحدة  المم  ل��ه��ي��ئ��ة  الت�����س��ال 

للمراأة .
واأ�سافت اأن جناح هذا الربنامج و 
لأول مرة على اأر�س دولة المارات 
لها  كبريا  اعالميا  زخما  اأع��ط��ى 
واأثبت قدرتها على تنفيذ برامج 
اآخ��رى طموحة لتدريب امل��راأة يف 
وال�سالم  الم���ن  ح��ف��ظ  جم���الت 
التي  ال��ك��ربى  الأهمية  واأث��ب��ت   ..
العربية  الم�����ارات  دول���ة  توليها 
امل���ت���ح���دة ل���ل���م���راأة ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف 
املدنية  امل��ت��ع��ددة  العمل  جم���الت 
حقها  امل���راأة  واع��ط��اء  والع�سكرية 
جانب  اإىل  م��ه��ام��ه��ا  مم��ار���س��ة  يف 

الرجل يف ميادين العمل كافة .

اإن املراأة يف دولة المارات  وقالت 
اجلن�سني  ب���ني  ال����ت����وازن  ح��ق��ق��ت 
م��ن خ��الل متكي امل���راأة يف جميع 
جم�����������الت ال�����ع�����م�����ل احل����ك����وم����ي 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س واآخ��ره��ا قرار 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ن�سبة  ت�سكل  ب��اأن  اهلل"  "حفظه 
املجل�س  اأع�ساء  من  باملائة   50
الوطني الحتادي واأكرث من 66 
احلكومية  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  باملائة 
يف ح����ني ت���دي���ر ����س���ي���دات اأع���م���ال 
ا�ستثمارية  م�����س��اري��ع  ام��ارات��ي��ات 
 40 وجتارية تقدر قيمتها بنحو 

مليار درهم .
وذك���رت اأن دول��ة الم���ارات ترعى 
العقبات  وتزيل  الماراتية  امل��راأة 
وت�سعى بجهود  اأم��ام تقدمها  من 
املراأة  لو�سول  الم����ارات  اأم  �سمو 

باعجاب  تتابع  اإنها  حممد  اأمينة 
�سديد اجلهد الكبري واملوؤثر الذي 
تقوم به �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
الماراتية  امل�����راأة  ل��دع��م  م��ب��ارك 
العاملية  و  العربية  امل���راأة  وكذلك 
اأن برنامج تدريب  اإىل  .. م�سرية 
العربيات  الن�ساء  م��ن  جمموعة 
على عمليات حفظ ال�سالم الذي 
جرى يف دولة المارات منذ نهاية 
ال��ع��ام و ملدة  �سهر يناير م��ن ه��ذا 
بامتياز  ناجحا  ك��ان  اأ�سهر  ثالثة 
هذا  ت��اب��ع��ت  امل��ت��ح��دة  الأمم  واأن 

الربنامج باعجاب كبري .
وقد اأطلعت �سعادة نورة ال�سويدي 
التقدم  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ة  امل�����س��وؤول��ة 
ال���ك���ب���ري ال�������ذي ح���ق���ق���ت���ه امل�������راأة 
الماراتية بف�سل الرعاية الكاملة 
من القيادة الر�سيدة للدولة ومن 

�سمو اأم المارات .

م�ستويات  اإىل  العاملية  و  العربية 
متقدمة يف املجالت كافة .

الدكتورة  ق���دم���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
من  لنماذج  عر�سا  ال�سحي  م��وزة 
التقدم املذهل الذي حققته املراأة 
الم��ارات��ي��ة ب��ق��ي��ادة رائ���دة العمل 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  الن�سائي 

بنت مبارك .
الت�سال  مكتب  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
لهيئة الأمم املتحدة للمراأة يعمل 
من  كبري  بدعم  الم���ارات  بدولة 
تعاون  و  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  ���س��م��و 
ال��ع��ام وقد  الن�سائي  م��ن الحت���اد 
اأول  التعاون يف جن��اح  ه��ذا  جتلى 
برنامج من نوعه يقام على اأر�س 
تدريب  مت  حيث  الم����ارات  دول���ة 
العربيات  الن�ساء  م��ن  جمموعة 
ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات ح��ف��ظ ال�����س��الم و 
الأمن مب�ساركة 134 من الن�ساء 

مب�����س��ارك��ة الأم�����ني ال���ع���ام لالأمم 
امل��ت��ح��دة اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س و 
م��ا يزيد ع��ن األ��ف م�����س��وؤول رفيع 
امل�����س��ت��وى و���س��ن��اع ق����رار وخ���رباء 
ال�سيا�سات  مالمح  لر�سم  عامليني 

اأمينة  م��ع��ايل  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
حممد نائبة الأمني العام لالأمم 
امل���ت���ح���دة ت�����س��غ��ل م��ن�����س��ب وزي����رة 
وحت�سر  ن���ي���ج���ريي���ا  يف  ال���ب���ي���ئ���ة 
للمناخ  اب��وظ��ب��ي  اج��ت��م��اع  ح��ال��ي��ا 

م�سودات  وحت����دي����د  وامل������ب������ادرات 
جدول  �سيتناولها  التي  القرارات 
املتحدة  الأمم  ق���م���ة   " اأع����م����ال 
نيويورك  " التي تعقد يف  للمناخ 

�سبتمرب املقبل.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل �ضفري نيوزيلندا

•• راأ�س اخليمة-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف 
ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد �سعادة ماثيو هوكينز �سفري نيوزيلندا الذي قدم لل�سالم على 

�سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد.
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة بال�سفري متمنيا له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله 

مبا يعزز عالقات التعاون بني البلدين ال�سديقني.
تعزيز  بهدف  لها  مقرا  اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  من  تتخذ  نيوزيلندية  �سركة   30 اأن  بالذكر  جدير 
ال�ستثمارية  الفر�س  م��ن  وال�ستفادة  الأو���س��ط  ال�سرق  ومنطقة  اخلليجية  ل��الأ���س��واق  و�سولها 

واخلدمات والت�سهيالت التي تقدمها مناطق راأ�س اخليمة القت�سادية لل�سركات ال�ستثمارية.

 500 درهم غرامة و4 نقاط  و7اأيام حجز املركبة املخالفة 

تراخي�س راأ�س اخليمة : تراخي�س املركبات يتم عرب التطبيقات الذكية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

الليات  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  اأك������دت 
ب�سرطة راأ�س اخليمة اأن ترخي�س 
املركبات بات يتم عرب التطبيقات 
وزارة  وف����رت����ه����ا  ال����ت����ي  ال����ذك����ي����ة 

الداخلية .
الغي�س  علي  ع��ادل  العميد  ودع��ا 
الآل���ي���ات  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  م���دي���ر 
العامة  ب�����������الإدارة  وال�������س���ائ���ق���ني 
اأ�سحاب   ، امل���رك���زي���ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
تراخي�سها   امل��ن��ت��ه��ي��ة  امل���رك���ب���ات 
الذكية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ا����س���ت���خ���دام 

بالإمارة  الفني  الفح�س  م��راك��ز 
 9:00 حتى  �سباحا   7:30 من 
فح�س  اإج�����راءات  لت�سهيل  م�ساء 
للمتعاملني  امل��رك��ب��ات  وترخي�س 
الغي�س  ع�����ادل  ال��ع��م��ي��د  ون���ا����س���د 
جميع ال�سائقني ب�سرورة اللتزام 
لتحقيق  وامل����رور  ال�سري  ب��ق��واع��د 
املرورية للجميع وجعل  ال�سالمة 
 ، مل�ستخدميها  اأم��ن��اً  اأك��رث  الطرق 
النتائج  نحقق  اجلميع  وب��ج��ه��ود 
عدد  موؤ�سر  انخفا�س  يف  املرجوة 
املخالفات واحلوادث املرورية وما 

ينتج عنها .

ب��ك��ل ج�����ودة وك���ف���اءة و���س��ف��اف��ي��ة ، 
الداخلية  وزارة  لهدف  وحتقيقاً 
اأكرث  ال��ط��رق  ج��ع��ل  اإىل  ال���رام���ي 
املتعاملني  ل��ر���س��ا  وت��ع��زي��زاً  اأم��ن��اً 

باخلدمات املقدمة  .

تفادي احلوادث :
واأكد مدير اإدارة ترخي�س الآليات 
اخليمة  راأ���س  ب�سرطة  وال�سائقني 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإج����راء ال��ف��ح�����س  يف 
اأعطال  ل��ت��ح��دي��د  امل��ح��دد  ال��وق��ت 
امل���رك���ب���ة واإ�����س����الح����ه����ا  ، وذل����ك 
لتفادي احلوادث التى تقع نتيجة 

ع��ن��د جت��دي��ده��ا ن���ظ���را مل���ا لذلك 
م�����ن ت����وف����ري ل���ل���ج���ه���د  وال����وق����ت 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني و����س���رع���ة  اإ����س���دار 
MOI-  ( اجل����دي����دة  امل��ل��ك��ي��ات 
ب�سيطة  خطوات  باإتباع   )UAE

و�سهلة . 
التطبيقات  اأن  ال��غ��ي�����س   وذك�����ر 
حر�س  اإط������ار  يف  ت���اأت���ي  ال���ذك���ي���ة 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة راأ�����س 
ب���ال���ع���م���ل على  اخل���ي���م���ة ال�����دائ�����م 
حت���������س����ني وت�����ط�����وي�����ر م�������س���ت���وى 
جلمهور  امل����ق����دم����ة  اخل������دم������ات 
املمار�سات  اأف�سل  وفق  املتعاملني 

كانفجار  ال��ف��ح�����س  ه����ذا  اإه���م���ال 
ال�سيف  ف�سل  يف  املركبة  اإط���ارات 
ن��ظ��را لرت���ف���اع درج�����ات احل����رارة 
منتهية  اإط�����������ارات  وا�����س����ت����خ����دام 
واأن��واع ل تتوفر فيها  ال�سالحية 

املوا�سفات القيا�سية املطلوبة .
الغي�س  ع��ادل  العميد  وبح�سب    
اإ�سعار  ع��ل��ى  درج�����ت  ادارت������ه  ب�����اأن 
اأ�سحاب املركبات باأنتهاء �سالحية 
ق��ب��ل املوعد  امل���رك���ب���ة  ت��رخ��ي�����س  
تاأمني  ت��اري��خ  ان��ت��ه��اء  م��ن  ب�سهر 
ال��ر���س��ائ��ل الن�سية  امل��رك��ب��ة  ع��رب 
اأن   اىل  لف��ت��ا   SMS ال��ق�����س��رية 

ت���ف���ر����س غ����رام����ة ق����دره����ا 500 
4 نقاط مرورية  دره��م وت�سجيل 
وح��ج��ز امل��رك��ب��ة  امل��خ��ال��ف��ة مل���دة 7 

  وق���ال ان امل���ادة 22 م��ن  قانون 
ب�ساأن  وامل�����رور الحت�����ادي  ال�����س��ري 
قواعد واإجراءات ال�سبط املروري 

اأي������ام ل��ك��ل م���ن ق����اد م��رك��ب��ة غري 
مركبة  اأوق���ي���ادة   ، عليها  م��وؤم��ن 

منتهية الرتخي�س .

تخريج الفوج الأول

برنامج اأبناء الإمارات علماء امل�ضتقبل جتربة فريدة بجامعة اخلليج الطبية

و�ستقدم الدعم وامل�ساعدة قدر امل�ستطاع واأن ال�سهادة التي ت�سلموها �سترثي 
الدرا�سية واملهنية كونها �سهادة حية على ما تعلموه واأجنزوه.  م�سريتهم 
واأ�ساف حمدي باأن اجلامعة م�ست عك�س التيار العام الذي مييل لالنتباه 
اأن  اجلامعة  واخ��ت��ارت  متاأخرة  تعليمية  مرحلة  يف  العلمي  البحث  حلقل 
تغر�س هذا العلم يف عقول الطلبة ال�سغار مبكراً لي�سهموا بدورهم يف نقل 
اإىل عملية تعليمية جمتمعية كونهم  املعلومة وحتويل العملية التعليمية 
نوؤمن  تعليمية  اإىل جمتمعاتهم وهي نظرية  تعلموه معهم  ما  �سيحملون 
بها وي�سعدنا اأن نخربكم باأن جامعة اخلليج تقدم املنح الدرا�سية يف كافة 

براجمها.
رئي�س  البحوث  �سعيب، مدير مركز  �سامل  الربوفي�سور  تقّدم  ومن جهته، 
والتزامهم  ف�سولهم  على  للطلبة  بال�سكر  الأورام،  م��ن  ال��وق��اي��ة  وح���دة 
باأدائهم  ان��ب��ه��اره  م��ب��دي��اً  ع��ام��ني،  م��دى  على  �سبت  ك��ل  �سباح  ب��ال��ربن��ام��ج 
وطرحهم لالأ�سئلة متمنياً لهم الأف�سل وم�سدداً على اأهمية ودور البحث 

العلمي اللتان تتعاظمان يف التعليم الطبي احلديث.
وقال اأن اأحد اأهم اأهداف اجلامعة هي تعريف الطلبة بحقل البحث العلمي 
وحت�سريهم لي�سبحوا اأفراداً منتجني للمعرفة ل م�ستهلكني لها خا�سة يف 

اأحد اأ�ساتذة مركز الأبحاث.
جامعات  يف  نوعه  من  الأول  هو  اجلامعة  تنفذه  التي  الربنامج  اأن  وذك��ر 
الدولة حيث اأنه قائم على ما نوؤمن به يف جامعتنا باأهمية غر�س �سلوكيات 
البحث العلمي والحتكاك بالباحثني يف مرحلة مبكرة من عمر الطلبة وهو 
ما جنحنا به يف الدورة الأوىل من الربنامج، م�سرياً اإىل طرحهم برنامج 
ال�سنوية  الإج��ازات  املدار�س خالل فرتة  العلمي لطالب  البحث  مكثف يف 
بعد الف�سل الدرا�سي الأول والثاين ومن ثم الف�سل الثالث والأخري ملدة 

اأ�سبوع و�سيكون باملجان اأي�سا.
الأم��ور لأبنائهم  اأولياء  الطبية مثابرة ودعم  وثّمن مدير جامعة اخلليج 
اأ�ساد  كما  النجاح،  يحقق  اأن  للربنامج  كان  ما  دعمهم  لول  قائاًل  الطلبة 
اأظ���ه���روا ال��ت��زام��اً تاماً  بنخبة الأ���س��ات��ذة وال��ب��اح��ث��ني يف اجل��ام��ع��ة ال��ذي��ن 
بالربنامج وبذلوا ق�سارى جهدهم لكي يحقق اأهدافه ويخلق جمموعات 
بحثية فتية ق���ادرة على الن��خ��راط يف ه��ذا امل��ج��ال ���س��واء داخ��ل ال��دول��ة اأو 

خارجها.
ودعا الدكتور ح�سام امل�ستفيدين من الربنامج التوا�سل مع اجلامعة لر�سد 
اأن اأبواب اجلامعة م�سرعة لهم  الأثر الذي حققه الربنامج عليهم موؤكداً 

•• عجمان-الفجر:

احتفلت جامعة اخلليج الطبية يف عجمان، بتخريج الدفعة الأوىل من طلبة 
الربنامج املجاين "اأبناء الإمارات علماء امل�ستقبل"، بح�سور الدكتور ح�سام 
نائب مدير اجلامعة  �سعيب،  �سامل  والربوفي�سور  حمدي مدير اجلامعة، 
وكري�سنت  الربنامج؛  مدير  زع��رور،  رانيا  والدكتورة  العلمية؛  لالأبحاث 
كونورز مدير م�ساعد يف ال�ست�سارات التعليمية مبجموعة مدار�س جيم�س،  

وعدد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية واملكرمني وذويهم.
ويهدف الربنامج وهو الأول من نوعه وبداأ قبل عامني، اإىل غر�س ثقافة 
ودعم  ع��م��ره��م،  م��ن  مبكرة  مرحلة  يف  امل��دار���س  طلبة  يف  العلمي  البحث 
متمثلة  بحثية  بيئة  يف  وذلك  وعلماء،  باحثني  برعاية  العلمية  م�سريتهم 
اخلليج  جلامعة  التابع  ال�سرطان  واأب��ح��اث  الدقيق  الطب  بحوث  مبعهد 
الطبية، ليكت�سبوا جملة من املهارات والعلم وعملهم كباحثني م�ساعدين 

يف اأبحاث ال�سرطان ب�سكل خا�س.
فكرة  �ساحب  الطبية  اخلليج  جامعة  مدير  حمدي  ح�سام  الدكتور  ودع��ا 
املدار�س احلكومية لالنخراط يف هذا الربنامج  ”املجانية" طلبة  املبادرة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اإط��ار  يف   ،2016 العام  يف  انطلق  ال��ذي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، باإيالء البحث العلمي وبناء كوادر قادرة على البتكار والإبداع، وعليه 
16 طالب  قامت جامعة اخلليج الطبية بطرح الربنامج حيث التحق به 
وطالبة من �سفوف احلادي ع�سر مبدار�س جمموعة مدار�س جيم�س من 

ال�سارقة ودبي واأبوظبي،
واأ�ساف حمدي اأنه مت و�سع الربنامج الذي تتحمل اجلامعة كافة تكاليفه 
وا�سحة  تعليمية  ب��اأه��داف  ك��ل ط��ال��ب���،  ع��ن  دره���م  اآلف  ي��ع��ادل ع�سرة  مب��ا 
باعتبارها  العلماء  م��ن  جيل  بتكوين  اجلامعة  رغبة  تت�سدرها  وحم���ددة 
واإمكانياتهم  مهاراتهم  تنمية  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  هامة  بحثية  حا�سنة 
العلمية، معلناً بدء الدورة الثانية للربنامج مطلع �سبتمرب املقبل حيث مت 
فتح باب التقدم لهذا الربنامج لكافة املدار�س احلكومية واخلا�سة م�سرياً 
حمدوداً  �سيكون  قبوله  ميكن  ال��ذي  وال��ع��دد  ال�ستيعابية  ال�سعة  اأن  اإىل 
للتاأكد من جديتهم بالنخراط يف  بعد مقابلة �سخ�سية للطالب وذوي��ه، 
اإىل مقر  اإح�سارهم  اأولياء الأمور خطياً على  البحثي وموافقة  الربنامج 

اجلامعة كل يوم �سبت طوال املدة.
اأن  ال��ذي جرت مرا�سمه على م�سرح اجلامعة  التخريج  وق��ال خالل حفل 
ال�سهر  اأي��ام يف  اأربعة  الطلبة با�سروا تدريبهم قبل عامني من الأن بواقع 
تعرفوا خاللها على مبادئ وتقنيات وطرق البحث العلمي، وتدربوا على 
بعد  العلمي،  البحث  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  وامل��ع��دات  الأج��ه��زة  خمتلف 
وكتابة  بكل منها مهمة حت�سري  يناط  بحثية  توزيعهم �سمن جمموعات 
اإطار عام للبحث العلمي يف مو�سوع يتم التفاق عليه، وذلك حتت اإ�سراف 

ظل الهتمام الذي توليه الإمارات للبحث العلمي و�سعيها لتحويل الدولة 
اإىل دولة قائمة على الإنتاج املعريف ودعا اأبنائه الطلبة باأن يحلموا ويوؤمنوا 

باأحالمهم ثم ي�سعون لتحقيقها.
التعليمية  ال�ست�سارات  كونورز مدير م�ساعد يف  قالت كري�سنت  وبدورها، 
مبجموعة مدار�س جيم�س قمنا باختيار الطلبة الأكرث متيزاً للم�ساركة يف 
هذا الربنامج، حيث كانت عملية اختيار املر�سحني طويلة ودقيقة وت�سمنت 

لقاءات متعددة مع اأهايل الطلبة ومدر�سيهم. 
هذا  مثل  ال��دول��ة  يف  اأخ���رى  تعليمية  موؤ�س�سة  اأي  تقدم  مل  اأن��ه  واأ���س��اف��ت 
الربنامج والقليل جداً من املوؤ�س�سات التعليمية يف العامل تعر�س مثل هذه 
الفر�سة القيمة واأنهم يف جمموعة مدار�س جيم�س يوؤمنون باإن الربنامج 
�سيعود بفوائد جمة على الطلبة حيث مينحهم خربة حقيقية يف البحث 
العلمي يف �سن مبكر، الأمر الذي �سيطور فكرهم وُي�سعل �سغفهم بالعلوم 
والبحوث العلمية، كما ي�سكل الربنامج نقلة نوعية من مرحلة املدر�سة اإىل 
املرحلة اجلامعية، م�سرية اإىل اأنه من خالل �سغف مدير اجلامعة وطاقمها 

واإرادة طالبنا ودعم اأهاليهم حتقق هذا الإجناز.
وقالت اأنها مل تكن مهمة �سهلة لكن بتعاون واإ�سرار اجلميع حتقق الإجناز 
الذي �سيكون له الأثر الكبري يف م�ستقبل الطلبة الذين �سريدون اجلميل 
ال��ن��ادرة والقيمة  الفر�سة  اأج��ل منحهم ه��ذه  ب��ذل من  ال��ذي  املجهود  لكل 
و�سيقدمون منوذجاً يحتذى به، موؤكدة اأنهم يف مدار�س جيم�س يطمحون 

با�ستمرار التجربة وتعميمها يف الإمارات.
ال��ربن��ام��ج ع��ن �سعادتهم  ت��خ��رج��وا م��ن  ال��ذي��ن  وع��ّب��ذر ع���دد م��ن الطلبة 
و�سكرهم لالنخراط فيه موؤكدين انها فر�سة قيمة ملنحهم معارف علمية 
وقالوا  والعملية  العلمية  وت�ساعدهم يف حياتهم  تفيدهم  وعلوم  وخ��ربات 
اأنها جتربة عززت لديهم املعرفة عرب التدريب العملي والتطبيق وكثفت 
اهتمامهم و�سغفهم بالعلوم والبحث العملي على وجه اخل�سو�س واأ�ساروا 
بها  �سيلتحقون  التي  اجلامعات  اإىل  معهم  تعلموه  م��ا  �سيحملون  باأنهم 

وبع�سهم التحق بالفعل.  
البحثي  يف  و�سغفه  ف�سوله  اأ�سبع  الربنامج  اأن  نياز  ح�سن  الطالب  وق��ال 
التجارب  عرب  والتعلم  احلقل  هذا  على  للتعرف  الفر�سة  ومنحه  العلمي 

العملية مبدياً �سعوره بالفخر كونه كان جزءا من هذا الربنامج.

الطالبة الربيطانية روزماري من مدر�سة كلية اجلمريا 
اأكدت اأهمية الربنامج و�سرورة تطبيقه يف كافة موؤ�س�سات التعليم العايل 
�ستى  للتطور يف  الأه��م  واملدخل  الرئي�سية  البوابة  العلمي هو  البحث  لأن 
على  امل�سرفة  التدري�سية  الهيئة  قدمته  م��ا  بون�س  ج��وا  وث��م��ن  امل��ج��الت 
بو�سلته  اأن  العمل موؤكداً  والتزام يف  واإخال�س  الربنامج من جهد ووقت 
يف الدرا�سة اجلامعية توجهت لقطاع الطب والبحث العلمي بعد اأن ا�ستعد 

جدياً بف�سل الربنامج الذي �سارك فيه.

غايتنا واإطلق الن�ضخة الثانية �ضبتمرب املقبل العلمي  البحث  اأهمية  غر�س  حمدي:  ح�ضام  • الدكتور 
للم�ضاركة يف املبادرة احلكومية  املدار�س  • دعوة 

يف لقاء وفد وزارة الداخلية 

�ضرطة راأ�س اخليمة ت�ضارك يف املعر�س الدويل للأمن الوطني ودرء املخاطر - اأبوظبي 2020
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأحمد  ج���م���ال  ال��ع��م��ي��د  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ال������ط������ري م������دي������ر ع���������ام امل�����������وارد 
راأ�س  ب�سرطة  امل�ساندة  واخلدمات 
اخل��ي��م��ة، ب��ح�����س��ور ال��ع��م��ي��د عادل 
مدير  ن���ائ���ب  ال��ن��ع��ي��م��ي  اهلل  ع��ب��د 
امل�ساندة،  واخل��دم��ات  امل����وارد  ع��ام 
اإىل  ال��زائ��ر  ال��داخ��ل��ي��ة  وف��د وزارة 
لتقدمي  اخل��ي��م��ة،  راأ�������س  ���س��رط��ة 
فعاليات  �سمن  للم�ساركة  الدعوة 
الوطني  ل��الأم��ن  ال���دويل  املعر�س 
ودرء املخاطر - ISNR اأبوظبي 
2020م، يف دورته التا�سعة و التي 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز  �ستقام 
 )ADNEC( ال����ل����م����ع����ار�����س 
بالتعاون مع �سركة ريد للمعار�س 
"Reed" خالل الفرتة من 17 

- 19 مار�س 2020.
ح���ي���ث ي���ع���ت���رب امل���ع���ر����س احل����دث 
الأك���رب يف جم��ال الأم���ن الوطني 
م�ستوى  ع���ل���ى  امل����خ����اط����ر  ودرء 
يحققه  اأن  ا���س��ت��ط��اع  مب���ا  ال���ع���امل 

الطري، بهذه الدورة املتميزة، معرباً 
عن بالغ �سعادته مب�ساركة �سرطة 
فعاليات  ���س��م��ن  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س 
الوطني  ل��الأم��ن  ال���دويل  املعر�س 
ودرء املخاطر - ISNR اأبوظبي 
العديد  �سي�سم  ال��ذي  2020م، 
ال���دول���ي���ة ملختلف  الأج���ن���ح���ة  م���ن 
ال�سركات العاملية ومن�سة لتوا�سل 

م����ن جن����اح����ات خ�����الل ال��������دورات 
ال�سركات  عدد  حيث  من  ال�سابقة 
احلكوميني  وامل�سرتيني  العار�سة 
وال����زوار ا���س��اف��ة مل��ا يتميز ب��ه من 
التقنيات  لأحدث  وعر�س  مواكبة 
املبتكرة احلديثة يف جمال الذكاء 

ال�سطناعي والأمن.
جمال  العميد  اأ�ساد  جانبه،  ومن   

الأعمال، كما ت�ستهدف الفعاليات 
امل�������س���اح���ب���ة ل���ل���م���ع���ر����س، ت���ن���اول 
املوا�سيع التي تتنا�سب مع الروؤية 
التحديات  مل����ادة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأمنية يف جوانب الأمن الوطني 
املعلومات،  واأم���ن  امل��خ��اط��ر،  ودرء 
وح����م����اي����ة امل����ن���������س����اآت احل����ي����وي����ة، 
مب�ساركة نخبة متميزة من �سناع 

والأكادمييني،  واخل����رباء  ال��ق��رار 
تو�سلت  ما  اأح��دث  على  لالطالع 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا يف جم���ال  اإل����ي����ه 
جولت  تن�سيق  �سيتم  كما  الأم��ن، 
ال�سخ�سيات  ل��ك��ب��ار  متخ�س�سة 
اجتماعات  تن�سيق  و  ال�سركات  مع 
ال�سركات  مع  امل�ستديرة  الطاولة 

املتخ�س�سة.

حممد بن را�ضد للإ�ضكان تكرم بيت اخلري
•• دبي-الفجر:

را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ق��ام��ت 
جمعية  ب��ت��ك��رمي  ب��دب��ي  �سكان  لالإ
بيت اخلري، �سمن حفلها ال�سنوي 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  لتكرمي 
والدوائر  وال����وزرات  الهيئات  م��ن 
واملوؤ�س�سات  وال���رع���اة  احل��ك��وم��ي��ة 
فندق  يف  اأقيم  وال��ذي  الإعالمية، 
تقديراً  وذل���ك  ب��دب��ي،  فر�سات�سي 
جلهودهم وتعاونهم، وم�ساركاتهم 
خالل  جهودها  اإجن��اح  يف  الفاعلة 

العام 2019.
واأك��������د ����س���ع���ادة ����س���ام���ي ع���ب���د اهلل 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  قرقا�س، 
حم��م��د ب���ن را����س���د ل���الإ����س���ك���ان اأن 
امل���وؤ����س�������س���ة ت�����س��ع��ى ل��ت��غ��ي��ري منط 
النمط  م���ن  امل���واط���ن���ني  م�����س��اك��ن 
اأمن����اط  اإىل  ال�����س��ع��ب��ي  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
و�سدد  وم��ع��ا���س��رة،  ذك��ي��ة  متطورة 
على اأهمية تعزيز العالقة الوثيقة 
ب�سركائها  امل��وؤ���س�����س��ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
وو�سائل  والرعاة  ال�سرتاتيجيني 

الإعالم املختلفة، م�سيدا بدورهم 
املوؤ�س�سة  ر�سالة  اإي�سال  يف  ال��ب��ارز 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع وخ�����دم�����ة اأه����داف����ه����ا 
املتمثلة يف توفري  وحتقيق روؤيتها 
"م�سكن لكل مواطن" تتوافر فيه 

ال�ستدامة ورفاهية العي�س.
العو�سي،  ط��اه��ر  ع��اب��دي��ن  وع���رب 
مدير عام "بيت اخلري" عن �سكره 

ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان 
بدورها  واأ�ساد  التكرمي،  هذا  على 
ال�������س���ك���ن احل�������س���اري  ت����وف����ري  يف 
على  موؤكداً  دب��ي،  ل�سكان  والالئق 
ا����س���ت���م���رار ت���ع���اون اجل��م��ع��ي��ة من 
الأقل  املواطنني  اإ�سكان  دعم  اأج��ل 
والتالحم  التكافل  لتعزيز  دخ��اًل، 

املجتمعي. 



الثالثاء    2   يوليو    2019  م   -   العـدد  12671  
Tuesday   2   July   2019  -  Issue No   12671

05

اأخبـار الإمـارات
تاأجيل ق�ضية �ضارق �ضائق التاك�ضي  

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

تاك�سي وحمتوياته من قبل زبون  اأم�س ق�سية �سرقة  راأ���س اخليمة يف جل�سة عقدتها  اأجلت حمكمة اجلنايات يف 
عندما كان ال�سائق يقوم بنقله اىل اإمارة جماورة اىل موعد لحق.

وتف�سيال قال ال�سائق يف البالغ الذي تقدم به لل�سرطة اأن اجلاين طلب تو�سيله لإحدى الإمارات املجاورة وخالل 
الرحلة اعتدى عليه وا�ستقل التاك�سي و�سرق مبلغاً مالياً هو ح�سيله عمله اليومي. 

ومتكنت  ال�سائق  بها  اأدىل  التي  والأق���وال  املوا�سفات  خ��الل  من  اجل��اين  اىل  التو�سل  اأمكن  التحقيقات  وك�سفت 
بالتعاون مع الأجهزة ال�سرطية يف الإمارة املجاورة من اإلقاء القب�س عليه، وتبني اأن اجلاين ترك التاك�سي قريباً 
اأم�س الق�سية بناء على طلب  اأجلت حمكمة اجلنايات يف راأ�س اخليمة  من وجهة و�سوله. وعقب تداول الق�سية 
الدفاع لالطالع على حيثيات الق�سية. كما اأجلت املحكمة ذاتها  ق�سية املواطنة متهمة بتزوير م�ستندات العرو�س 
اأ�سندت  العامة قد  النيابة  البيع، وكانت  التجارية ومنافذ  للمحال  القت�سادية  الدائرة  التي متنحها  الرتويجية 

للمتهمة العديد من التهم من بينها التزوير والختال�س والإ�سرار باملال العام.

تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين ل�شهر يوليو
وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع ت�ضتقطب 22 ا�ضت�ضاريًا وخبريًا اإىل 9 م�ضت�ضفيات يف 15 تخ�ض�س طبي حيوي ونادر

•• دبي-الفجر:

ك�سفت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن جدول الأطباء 
الزائرين مل�ست�سفياتها يف �سهر يوليو، والذي ي�سم نخبة 
ا�ست�سارياً  طبيباً   16 بلغت  ال�ست�ساريني،  الأط��ب��اء  م��ن 
بالإ�سافة لفريق من 6 ا�ست�ساريني متخ�س�سني بجراحة 
طبياً  تخ�س�سا   15 الأط���ب���اء  خ����ربات  وت�����س��م��ل  ال��ق��ل��ب. 
ال�سماء عند  الغدد  الع�سبي،  الأطفال  حيوياً؛ منها طب 
الأط���ف���ال، اجل���راح���ات ال��روب��وت��ي��ة، ال��غ��دد ال�����س��م��اء )داء 
التخدير وعالج  الأع�ساب، طب  اأم��را���س طب  الأي�����س(، 

الأمل، اأمرا�س الدم لالأطفال، وجراحة القلب. 

كما ت�سم تخ�س�سات متعددة، يف جراحة ال�سمنة، واأمرا�س 
وا�سطرابات  والقلق،  امل��زاج  ا�سطرابات   - النف�سي  الطب 
لالأمرا�س  امل�ساحبة  النف�سي  الطب  واأم��را���س  الطعام، 
اأمرا�س  ال�سبكية،  جراحة   - العيون  اأم��را���س  الع�سوية، 

القلب التداخلية، وجراحة مف�سل الكتف.
يوليو  ل�سهر  ال��زائ��ري��ن  الأط��ب��اء  خ��دم��ات  م��ن  وي�ستفيد 
تابعة  م�ست�سفيات   9 يف  امل��راج��ع��ني  امل��ر���س��ى   ،2019
وال����ولدة،  والأط���ف���ال  للن�ساء  القا�سمي  ومنها  ل���ل���وزارة، 
الأمل  خورفكان،  عبيداهلل،  القا�سمي،  بال�سارقة،  الكويت 

لل�سحة النف�سية بدبي، �سقر، �سعم، دبا.
ا�ستقطاب كفاءات طبية عاملية تخفف اآلم املر�سى 

واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان اأح��م��د ال�����س��ري��ف م��دي��ر مكتب 
ال������وزارة ع��ل��ى تطوير  اإىل ح��ر���س  ال���زائ���ري���ن،  الأط���ب���اء 
اخلدمات العالجية املقدمة للمر�سى، ومواكبة التطورات 
دور  وي���ربز  العاملية.  الطبية  ال�ساحة  على  وامل�ستجدات 
الكفاءات  اأه���م  ا�ستقطاب  يف  ال��زائ��ري��ن  الأط��ب��اء  برنامج 
لتوفري  والنادرة،  املعقدة  الطبية  التخ�س�سات  العاملية يف 
بالإ�سافة  املر�سى،  اآلم  تخفف  متقدمة  عالجية  ط��رق 
ب��ال��وزارة وال�ستفادة من  ال��ك��وادر الطبية  لإث��راء خ��ربات 
الوزارة  ا�سرتاتيجية  م��ع  يتوافق  مب��ا  العاملية،  اخل���ربات 
واملتكاملة  ال�ساملة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  لتقدمي 

مبعايري عاملية. 

ر�شائل حممد بن زايد م�شتمرة

اإدارات الهوية على م�ضتوى الدولة ت�ضلم املواليد اجلدد تذكار »اأمنتك بلدك«
•• اأبوظبي-الفجر

تغطية وت�شوير . رم�شان عطا

املبادرة الأوىل من نوعها  "اأمنتك 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا  بالدك" 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة يف عام 
2018 والذي �سادف مئوية زايد 
تذكار  ت�سليم  يف  امل��ب��ادرة  وتتمثل 
املواليد  جلميع  ب���الدك«  »اأم��ن��ت��ك 

الإماراتيني اجلدد.
وه�����ي م���ي���دال���ي���ة يف ����س���ن���دوق مع 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  ر�سالة 
تبارك  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ق����دوم����ه����م وحت����ث����ه����م على  ل����ه����م 
التم�سك بالهوية الوطنية والقيم 
ال��ن��ب��ي��ل��ة، واأه���م���ي���ة الأم����ان����ة التي 
اأن��ف�����س��ه��م لأجل  ي��ح��م��ل��ون��ه��ا جت���اه 
م�����س��ت��ق��ب��ل ال���وط���ن، وح��ث��ه��م على 
حت��ق��ي��ق اأح��الم��ه��م وال��ع��م��ل بجد 

والتم�سك بالهوية.
لالأحوال  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 
ال�سخ�سية وجوازات ال�سفر للهيئة 
واجلن�سية  ل��ل��ه��وي��ة  الحت�����ادي�����ة 

خليفة مطر بالقوبع
ن�سكر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ب��ن زاي��د ويل عهد 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ع��ل��ى ه���ذه امل���ب���ادرة امل��ث��ال��ي��ة التي 
لأر�س  لالنتماء  اآخ��ر  بعدا  تعطي 

الإمارات احلبيبة 
وت�����س��ت��ه��دف امل����ب����ادرة غ���ر����س قيم 
لرتابه  وال����ولء  للوطن  الن��ت��م��اء 
املواطنني، ف�ساًل  اأبنائه  يف نفو�س 
عن تر�سيخ التالحم وعمق الوفاء 
ت�����س��ع �سعادة  وامل��ح��ب��ة ب��ني ق��ي��ادة 

موظف بوزارة العمل
نرى املبادرة تاأكيداً على خ�سو�سية 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  ب���ني  ال���ع���الق���ة 
م�ساركتها  ع��ن  وت��ع��ب��رياً  و�سعبها، 
ال����دوؤوب  و�سعيها  اأف��راح��ه��م  ل��ه��م 

لإ�سعادهم.
ال�سعب  ب��ني  وه����ذه اخل�����س��و���س��ي��ة 
وح���ك���ام���ه جت��ع��ل��ن��ا مم��ت��ن��ني جدا 
لهذه املبادرة التي جعلت ا�ستقبال 
م��وال��ي��د ج��دي��دة اإم��ارات��ي��ة فرحة 
م�سرتكة بيننا وبني حكام الإمارات 

الكرام 
ون�سكرهم على هذا ال�سعور الطيب 
ببذل كل ما هو غال  لهم  ونتعهد 

ونفي�س لرفع راية الإمارات عامليا.
اأبوظبي" عهد  ويل  ر�سالة  "ن�س 

ولدي الغايل:.....
ي�سرين اأن اأكون من اأوائل املباركني 
بقدومك يف كنف اأ�سرتك احلبيبة، 
واأنت تب�سر النور يف رحاب وطنك 
ال����غ����ايل، دول�����ة الإم����������ارات، ال���ذي 
الحت�سان  اأ�سكال  كل  لك  �سيقدم 
وال��دع��م وامل��ح��ب��ة، واأرج���و م��ن اهلل 
ت��ع��اىل اأن ي��ك��ون ه��ذا ال��ي��وم بداية 
ط��ري��ق م��ل��يء ب��ال�����س��ع��ادة والأم����ل، 
وحافل  وال��ط��م��وح،  بالعلم  م��ع��ّب��د 

بالعمل والإجنازات.
امل�ستقبل، واأن��ك قادر  اأمل  اأنك  ثق 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان حفظك اهلل ورعاك

ق����ال مهدي  ن��ف�����س��ه   ال�����س��ي��اق  ويف 
ب�����وزارة  اأول  م�����الزم  ع��م��ر  اأح���م���د 

الداخلية والد الطفل غيث:
الأط����ف����ال اجل�����دد ���س��ع��ي��دة احلظ  
لولدتها  الأوىل  امل������رة  م����رت����ان 
وحملها جن�سية الإمارات احلبيبة 
بر�سالة  ل�ستقبالها  الثانية  وامل��رة 
مكتوبة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حم��م��د ب���ن زاي�����د ك��ل��م��ات��ه��ا تعلق 
روؤو�س  على  تاجا  وت��ع��دُّ  ب��الأذه��ان 
الأج����ي����ال اجل����دي����دة الإم���ارات���ي���ة 
حتت  وتتعلم  وت��ك��رب  تعي�س  ال��ت��ي 
لهم  فهنيئا  الكرام  �سيوخنا  قيادة 

قدومهم ال�سعيد.
 ، ال�����س��ام�����س��ي  را����س���د  ����س���امل  وراأى 
م���وظ���ف يف اأدن������وك ل��ل��ح��ف��ر وال���د 

الطفلة رمي،
امل��ب��ادرة ه��ي و���س��ام على �سدره  اأن 
القيادة  م����ن  ر����س���م���ي  وت���رح���ي���ب 

الر�سيدة لقدوم طفلته رمي 
وق�������ال ال�������س���ام�������س���ي ال���ت���ف���ك���ري يف 
امل��واط��ن��ني وم��وال��ي��ده��م اجل���دد ل 
ي�����س��در غ��ري م��ن ح��ك��ام الإم�����ارات 

�سعبها يف مقّدمة اأولوياتها.
وي��ع��ك�����س ال��ت��ذك��ار ال��ن��ه��ج، وال���روح 
اأبناء  ب��ه��ا  يتحلى  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
الوطن، ويقدم للمواليد املواطنني 
م�����ن ح���ام���ل���ي خ���ال����س���ة ال���ق���ي���د، 
اإجراءات  م��ن  النتهاء  بعد  وذل��ك 

ا�ستخراج جواز ال�سفر
وقال اإن هذا التذكار ي�سلم �سخ�سياً 
بت�سّلم جواز  املخول  ال�سخ�س  اإىل 
فرع  اأي  ويف  املولود اجلديد،  �سفر 
التي  ل���الإدارة  التابعة  ال��ف��روع  من 

تقدم خدمة ت�سليم اجلواز.
اأع����رب ع��ن �سعادته  امل���ب���ادرة  وع���ن 
املرزوقي  ع��ب��داهلل  ع��م��ران  خليفة 
فني يف اأحد ال�سركات والد الطفلة 

ميثاء
ل����ق����دوم ط���ف���ل ج���دي���د وامل���ف���اج���اأة 
قلبه  على  الغالية  بالهدية  ال��ي��وم 
القيادة  تالحم  مدى  جت�سد  وهي 
مكانتهم  ورف�������ع   ، ب����امل����واط����ن����ني 
القيادة  ب��اأن  لهم  ر�سالة  وتو�سيل 
ال����ر�����س����ي����دة ع���ل���ى ت����وا�����س����ل دائ�����م 
والظروف  الأح����وال  ك��ل  يف  معهم 

وم�ساركتنا فرحتنا 
�سيدي  �سكرا  ق��ول  اإل  ي�سعني  ول 

ولدي يقني اأن العامل اأجمع
و�سوف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ع��ن  يتحدث 
للمبادرة  تقليدا  امل�ستقبل  يف  نرى 
وه���ي  ل  ومل  اأوروب������ي������ة  دول  يف 
مبادرة لها تاأثري اإيجابي يف نفو�س 
املواطنني وتفاعلهم مع جمتمعهم 
ل��رف��ع��ة �ساأن  ال��ع��م��ل  وال��ت��ف��اين يف 

الإمارات احلبيبة .
والد  الكعبي،  عبداهلل  �سيف  وق��ال 

الطفلة مريا:
للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  راجعت 
لتخلي�س  ال�����ي�����وم  واجل���ن�������س���ي���ة 
ترحيبا  ووج�������دت  اب���ن���ت���ي  اأوراق 
باملبادرة  واإب��الغ��ي  امل�سوؤولني  من 
ور�سالة �ساحب  وتكرمي   ، الطيبة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
ل���ق���دوم امل����ول����ودة اجل����دي����دة واأن����ا 
اأمانة وحر�سا من �سيوخنا  ها  اأعدُّ
ال���ك���رام مل�����س��ارك��ت��ن��ا ف��رح��ت��ن��ا وهذه 
ال�سمو  ل�ساحب  املكتوبة  الر�سالة 
اأغلى  ت��ك��ون  ���س��وف  حممد  ال�سيخ 
والنربا�س  اب��ن��ت��ي  ل��ق��ل��ب  ر���س��ال��ة 
امل�����س��يء مل�����س��واره��ا يف احل��ي��اة على 

اأر�س الإمارات. 
املنهايل  ع���ب���ود  ق�����ال  راأي�������ه  وع�����ن 

على اأن ت�سنع م�ستقبلك وم�ستقبل 
متم�سكاً  ب���ي���دك،  ووط���ن���ك  اأم���ت���ك 
بهويتك الأ�سيلة، وقيمك النبيلة، 
وقبل كل �سيء.. فاإن الأمانة التي 
نف�سك.  جت���اه  اأم��ان��ة  ه��ي  حتملها 
عاتقك  على  امللقاة  امل�سوؤولية  اإن 
واجلد  اأح��الم��ك،  لتحقيق  كبرية 
ذات��ك، والتعلم  يف عملك، وتثقيف 

م��ن وال��دي��ك ال��ل��ذي��ن ل ه��ّم لهما 
�سوى رعايتك وتربيتك وحمبتك، 

لأنك قرة اأعينهما.
�سنون  ت��ك��ون  اأن  ت��ع��اىل  اهلل  اأدع����و 
ع��م��رك وحل���ظ���ات ح��ي��ات��ك مليئة 
يبقيك  واأن  وال���ه���ن���اء،  ب��ال�����س��ع��ادة 
عوناً و�سنداً لأهلك، وذخراً وفخراً 

لوطنك.

�شمن مبادرات عام الت�شامح 

بلدية منطقة الظفرة تطلق م�ضروعا لغر�س 12 األف �ضتلة من الغاف العربي مبدينة املرفاأ
•• منطقة الظفرة- الفجر:

حتت �سعار زايد رجل البيئة الأول قامت بلدية منطقة الظفرة ممثلة بقطاع 
األف �ستلة من   12 خدمات املدن و�سواحيها مبدينة املرفاأ مببادرة لغر�س 
م�سروعني،  املبادرة  وت�سمنت   .2019 الت�سامح  عام  �سعار  العربي  الغاف 
امل�سروع الأول مبادرة لزراعة 2،000�سجرة غاف عربي على م�ساحة 10 
هكتار، وامل�سروع الثاين مبادرة لغر�س 10،000�سجرة غاف عربي مب�ستل 

مدينة املرفاأ. 
عام  م��ع  متا�سيا  امل��رف��اأ  مب�ستل  الت�سامح  غر�س   10،000 م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
املنطقة  يف  الطبيعي  التجميل  وجهود  الت�سجري  مبادرات  ولدعم  الت�سامح 
مبادرة  و�ست�ساهم  امل��ائ��ي.  والح��ت��ي��اج  ال��دوري��ة  ال�سيانة  التكلفة  وتقليل 
10 هكتار حتى نهاية عام  2000 �سجرة غاف عربي على م�ساحة  زراعة 

2019 مبختلف �سواحي املرفاأ يف املحافظة على التنمية امل�ستدامة والعمل 
تلطيف  على  والعمل  الرمال  زحف  ومنع  الت�سحر  وتقليل  ري��اح  كم�سدات 
اجلو وتقليل درجة احلرارة وحت�سني نوعية الهواء. بالإ�سافة اإىل املحافظة 
على موروث البيئة املحلية التي تزخر بها منطقة الظفرة واملحافظة على 

املظهر اجلمايل واحل�ساري للمدينة.
الغاف  2019 عاما للت�سامح مت توزيع عدد من �ستالت  اإط��الق عام  ومع 
على ال�سكان باملدينة لتعزيز قيم الت�سامح بني فئات املجتمع وغر�س ثقافة 
التوعية بزراعية اأ�سجار الغاف. وكان اختيار قيادتنا الر�سيدة ل�سجرة الغاف 
تقديراً لرتباطها برموز دولة الإمارات الثقافية واإرثها الوطني، ا�ستكماًل 
لنهج املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، 
وقد اكت�سبت هذه ال�سجرة ال�سديقة واملعمرة ود اأبناء الإمارات. وتهتم بلدية 

منطقة الظفرة باأ�سجار الغاف من خالل عمليات الري واملتابعة امل�ستمرة.

بالتن�شيق مع وزارة القت�شاد بدولة الإمارات العربية املتحدة – اإدارة املناف�شة وحماية امل�شتهلك ، ومت�شًيا مع توجيهات 
القدمي  اجليل  من  حمدود  عدد  يف  املوجودة  للبطاريات  للأمان  ا�شتدعاء  حملة  عن  انك.  اأبل  تعلن  القت�شاد،  وزارة 

لوحدات MacBook Pro 15 بو�شة اعتباًرا من 20 يونيو 2019 )بي ا�س تي(.    لقد اأ�شدرت البيان التايل:
»قررت �شركة اأبل اأنه يف عدد حمدود من اجليل القدمي لوحدات MacBook Pro 15 بو�شة، قد ترتفع درجة حرارة 

البطاريات وت�شكل خطر اأمان للحريق. مت بيع الوحدات املت�شررة يف الفرتة بني �شبتمرب 2015 وفرباير 2017.
تعترب �شلمة العملء دائًما اأهم اأولويات اأبل، ولذلك قررت طواعيًة ا�شتبدال البطاريات املت�شررة جماًنا.

يتم حتديد ا�شتحقاق ال�شتبدال عن طريق الرقم الت�شل�شلي للمنتج.
ما يجب فعله: حتقق اأوًل ملعرفة اأي جهاز MacBook Pro 15 بو�شة لديك. اخرت »About This Mac« من قائمة 

»Apple« )   ( يف الزاوية العلوية اليمنى من ال�شا�شة.
.MacBook Pro )Retina، 15-inch، Mid 2015( تاأكد من اأن الطراز اخلا�س بك هو

 اإذا كان لديك هذا الطراز، تف�شل بزيارة
https://support.apple.com/en-ae/15-inch-macbook-pro-battery-recall

https://support.apple.com/ar-ae/15-inch-macbook-pro-battery-recall اأو
 واأدخل الرقم الت�شل�شلي جلهازك ملعرفة ما اإذا كان موؤهًل لهذا الربنامج اأم ل. اإذا كان جهاز MacBook Pro موؤهًل، 

يرجى التوقف عن ا�شتخدامه واتباع التعليمات الواردة يف هذا الرابط:
https://support.apple.com/en-ae/15-inch-macbook-pro-battery-recall 

https://support.apple.com/ar-ae/15-inch-macbook-pro-battery-recall اأو
 من اأجل ا�شتبدال بطاريتك.ملحوظة: ل يوؤثر هذا الربنامج على موديلت MacBook Pro الأخرى.

ملزيد من املعلومات، قم بزيارة
 https://support.apple.com/en-ae/15-inch-macbook-pro-battery-recall 

 https://support.apple.com/ar-ae/15-inch-macbook-pro-battery-recall اأو
.8000  444 اأو ات�شل بخدمة العملء على رقم: 04071 

اإع��لن ا�ضتدعاء للأمان للبطاريات املوجودة يف اجليل القدمي لوحدات مكبوك برو 
MacBook Pro 15 بو�ضة التي مت بيعها يف الفرتة بني �ضبتمرب 2015 وفرباير 2017
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اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/كولج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1165360:لال�سباغ رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حملة المني للحج 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والعمرة رخ�سة رقم:1047338 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي �سعيد مرزوق را�سد القبي�سي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فطائر بيز للمعجنات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2504823 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة طارق علي �سالح �سامل الفردي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

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

CN للهدايا والت�سميم رخ�سة رقم:1049616 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هادف �سعيد فالح �سعيد املن�سوري ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف م�سفر را�سد �ساهني الق�سيلي املن�سوري

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

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

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املكارم جلوبال للمقاولت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:1050127 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف فرج را�سد عبيد املن�سوري %5١
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جمموعة الرمي �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ALREEM GROUP SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

اإعــــــــــلن
�سكاي  و�سالون  ال�س�����ادة/حمام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:1269860 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة اياد ذكي بيطار ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة خليفة عبداهلل را�سد �سعيد الظاهري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اورجن لتاجري ال�سيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2425451 
تعديل راأ�س املال/من null اىل ١5٠٠٠٠

تعديل ال�سكل القانوين/ من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/اورجن لتاجري ال�سيارات

ORANGE RENT A CAR

اىل/اورجن لتاجري ال�سيارات ذ.م.م-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 ORANGE RENT A CAR LLC -SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

اإعــــــــــلن
خط  الهلية  ال�س�����ادة/ال�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلليج للتجارة العامة- اخلا�سة- املحدودة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1033798 

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سركة الهلية خط اخلليج للتجارة العامة- 
اخلا�سة- املحدودة ذ.م.م

AL AHLIA- GULF LINE GENERAL TRADING COMPANY )PRIVATE( LIMITED

اىل/�سركة كوكا كول الهلية للم�سروبات ذ.م.م
COCA- COLA AL AHLIA BEVERAGES COMPANY LLC

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

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

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اكوادين خلدمات ال�سالح 

 CN وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:2140542 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�سم جتاري من/اكوادين خلدمات ال�سالح وال�سيانة العامة ذ.م.م
ACCUDYNE REPAIR & MAINTENANCE SERVICES LLC

اىل/�سنداين لال�سالح وال�سيانة ذ.م.م
SUNDYNE REPAIR & MAINTENANCE LLC

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

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

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سكب لتاجري ال�سيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1004419 
تعديل ال�سكل القانوين/ من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سكب لتاجري ال�سيارات
SAKAB RENT A CAR

اىل/ال�سكب لتاجري ال�سيارات ذ.م.م-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 SAKAB RENT A CAR LLC -SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1199862 
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم الفيا�س

AL FAYAD RESTAURANT
اىل/مطعم كايالورام

KAYALORAM RESTAURANT
تعديل عنوان/ من ابوظبي م�سفح ال�سناعية م 37 ق ١9٠ حمل رقم 2٤ 
١3١9١5 ال�سيد خلفان خليفة دروي�س واخرين اىل ابوظبي امل�سفح م 3٦ 

293٤٦8 293٤٦8 �سمو ال�سيخ عمر بن زايد بن �سلطان واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز اك�س بي للكمبيوتر

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1130749 
تعديل مدير

ا�سافة حممود عبدالكرمي جحي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة كلثم حممد �سيف بوع�سيبه العلي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك الغب�سي علي اله�سعه ال�سريفي
تعديل مدير

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

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

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/افراح العامرية خلدمات الفراح

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1944023 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد �سيف حمد حممد الكلباين %5٠

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سلمى م�سلم علي العامري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سلمى م�سلم علي العامري من ١٠٠% اىل %5٠

تعديل راأ�س املال من null اىل ١٠٠٠٠
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ال�سكل القانوين/ من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/افراح العامرية خلدمات الفراح

AFRAH AL AMERIA WEDDING SERVICES
اىل/افراح العامرية خلدمات الفراح ذ.م.م 

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تيجان لتجارة الهدايا

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1012846 
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�سم جتاري من/تيجان لتجارة الهدايا
TIJAN GIFT TRADING

اىل/املريه للخياطة الن�سائية 
ALMARIA LADIES TAILORING

عي�سى  ال�سيد  املالك   ١7 مكتب   ١ ط   ١٤ ق   33 م  م�سفح  ابوظبي  من  عنوان/  تعديل 
خليفة احمد �سيف واخرون اىل العني العقابية ال�سليل 298٦33 298٦33 ال�سيد احمد 

حمد �سر�سر واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية )١٤١٠9٠7(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة الهدايا- باجلملة )٤٦٤9٠3٤(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1990703 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بدريه ريا�س يو�سف الفرخ %5٠

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/طالل عبداهلل عبداجلليل حممد الفهيم من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ طالل عبداهلل عبداجلليل حممد الفهيم من ١٠٠% اىل %5٠

تعديل راأ�س املال من null اىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة 3*١ اىل ١*١

تعديل ال�سكل القانوين/ من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم ديوان البادية للمندي

DIWAN AL BADIA MANDI RESTAURANT
اىل/مطعم ديوان البادية للمندي ذ.م.م 

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2107735 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بدريه ريا�س يو�سف الفرخ %5٠

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/طالل عبداهلل عبداجلليل حممد الفهيم من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ طالل عبداهلل عبداجلليل حممد الفهيم من ١٠٠% اىل %5٠

تعديل راأ�س املال من null اىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة 5*١ اىل ١*١

تعديل ال�سكل القانوين/ من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم ووك تو والك
WOK TO WALK RESTAURANT

اىل/مطعم ووك تو والك ذ.م.م 
WOK TO WALK RESTAURANT LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا ج�ست كباب

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1369841 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بدريه ريا�س يو�سف الفرخ %5٠

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/طالل عبداهلل عبداجلليل حممد الفهيم من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ طالل عبداهلل عبداجلليل حممد الفهيم من ١٠٠% اىل %5٠

تعديل راأ�س املال من null اىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�ساحة 3*١ اىل ١*١

تعديل ال�سكل القانوين/ من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا ج�ست كباب

JUST KABAB CAFETERIA
اىل/كافترييا ج�ست كباب ذ.م.م 

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12671 بتاريخ 2019/7/2 

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

 CN 2218769:لين للعناية بال�سيارات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعلن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 2٤٠٦١١ بتاريخ : ١7/٠9/2٠١5

امل�سجلة بالرقم : 2٤٠٦١١ بتاريخ : 2٠١٦/٠5/29
باإ�سم املالك :  األبريتو- كالفر  يو اإ�س اإيه ، اإنك  

   وعنوانه: 7٠٠ �سيلفان اأفينيو ،  اإجنلوود كليف�س ، ان جيه ٠7٦32 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له: األبريتو- كالفر  اإنرتنا�سيونال ، اإنك.

 وعنوانه: 7٠٠ �سيلفان اأفينيو ،  اإجنلوود كليف�س ، ان جيه ٠7٦32 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2٠١٦/٠3/3١ واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: ١٦2 

�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
العناية  منتجات   ، ال�سخ�سي  لالإ�ستخدام  للعرق  وم�سادات  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت   ، عطرية  زي��وت   ، عطور   ، �سابون 
رذاذ   ، بل�سم   ، �سامبو   ، ال�سعر  م�ستح�سرات جتعيد   ، لل�سعر  )لو�سن(  ، غ�سولت  لل�سعر  اأ�سباغ   ، ال�سعر  ملونات   ، بال�سعر 
)�سرباي( لل�سعر ، بودرة لل�سعر ، م�سففات ال�سعر ، لكيه لل�سعر ، مو�س لل�سعر ، ملمعات لل�سعر ، جل لل�سعر ، مرطبات 
لل�سعر ، �سوائل لل�سعر ، عالجات للمحافظة على ال�سعر ، عالجات لتجفيف ال�سعر ، زيوت لل�سعر ، تونيك لل�سعر ، كرميات 
لل�سعر ، م�ستح�سرات لال�ستحمام و/اأو الُد�س ، م�ستح�سرات تواليت غري طبية ، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري طبية 

، م�ستح�سرات جتميل.
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اليه امللكية: األبريتو- كالفر اإنرتنا�سيونال ، اإنك.
عنوانه: 7٠٠ �سيلفان اأفينيو ، اإجنلوود كليف�س ، ان جيه ٠7٦32 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

تاري�خ انتقال امللكية: 2٠١١/٠٦/٠7       تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : ٠5/23/2٠١9   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

EAT 92260

ف��ق��د امل���دع���و / ك��اب��ل خان 
باك�ستان   ، خ�������ان  ب�����ي�����از 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )jj4118982( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0556930390

فقدان جواز �ضفر
�سمريت   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اث���ي���وب���ي���ا     ، مل������ى  ج����و�����س����ي 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3602085EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0529954767

فقدان جواز �ضفر

تاروك  بيكا�س  امل��دع��و/  فقد 
�ساندرا �سونا�سي - بنغالدي�س 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
 )B X 0 6 4 6 6 3 9 (
ي����ع����رث  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ريبون  حم��م��د  امل����دع����و/  ف��ق��د 
بنغالد�س   ، ال�������س������الم  ن�������ور 
 اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم

يرجى   -  )0287104 )لب 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة او 

اقرب مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

تقدم دولة الإم��ارات جتربة فريدة من نوعها يف حماية حقوق العمال وتوفري 
�سبل الراحة واحلياة الكرمية كافة وذلك انطالقا من مكانتها الرائدة كموطن 

للتعاي�س والت�سامح لأكرث من 200 جن�سية تعي�س على اأر�سها.
اأو�ساع  على  ال�سوء  التقرير  ه��ذا  “وام” خ��الل  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  وت�سلط 
العمالة داخ���ل ال��دول��ة ع��رب ع��دد م��ن ال��ل��ق��اءات امل�����س��ورة م��ع ع��دد م��ن العمالة 
املنزلية امل�ساعدة الذين اأعربوا عن �سعادتهم الكبرية بالعمل يف وطن الت�سامح 

واخلري والعطاء الإن�ساين.
ل  ن�سبة  ومتثل  طويلة  �سنوات  منذ  املنزلية  العمالة  الإم���ارات  دول��ة  وحتت�سن 
ي�ستهان بها من جمموع عدد ال�سكان واأ�سبحت متثل جزءا اأ�سا�سيا من الأ�سرة.. 
فيما ياأتي ا�ستقدام العمالة املنزلية امل�ساندة يف ظل تزايد الأعباء املنزلية وارتفاع 
دخل الأ�سرة وانخفا�س اأجور العمالة املنزلية اإ�سافة اإىل عمل الزوجة وان�سغالها 

ووجود كبار ال�سن �سمن اأفراد الأ�سرة وفقا لإحدى الدرا�سات الجتماعية.
30 عاما عن  دبي منذ  املقيم يف  ال�سريلنكي  �سومني �سريي  فمن جانبه عرب 
والأم���ان فيها  ب��الأم��ن  الإم���ارات لإح�سا�سه  دول��ة  والإق��ام��ة يف  بالعي�س  �سعادته 
ويعتربها بلده الثاين.. م�سريا اإىل اأنه مل ي�سعر طيلة اإقامته يف هذا البلد اأن 
هناك اأي متيز اأو تفرقة عن امل�سلمني اأو الديانات الأخرى فهو يدين بالديانة 

امل�سيحية ويعامل معاملة ح�سنة من قبل جميع املواطنني فهم اأنا�س طيبون.
27 عاما  الإم���ارات منذ  اإىل  الهند  “ قدمت من  الدين  ق��ال �سم�س  من جهته 
واأمتتع بجميع حقوقي فدولة الإمارات دولة احلقوق والقوانني فهي تعطي كل 

اأو  اأو اجلن�سية  الدين  النا�س من حيث  اأي فرق بني  ذي حق حقه ولي�س هناك 
ال�سكل واللون فكلهم �سوا�سية اأمام القانون« .

من ناحيتها قالت �سيفا بدن من بنغالدي�س “ اأعمل لدى اإحدى الأ�سرة الإماراتية 
وبوجودي معهم  واأحبهم جدا  عائلتي فهم يحبونني  واعتربها  عاما   12 منذ 
بعائلتي يف بنغالدي�س لأنهم عو�سوين عنهم  اأتغلب على تفكريي  اأن  ا�ستطعت 

واأ�سعروين باحلب والهتمام وجميعهم يعاملوين معاملة ح�سنة ».
اأح��ب الإم��ارات كونها جتمع الكثري من ال�سعوب والديانات ول  “ اأن��ا  واأ�سافت 
يوجد اأي فرق بينهم واجلميع يعي�س فيها ب�سود بينهم احلب وال�سعادة ولفرق 

بني اأي ديانة«.
واأ�سارت اإىل اأنها دائما تلجاأ لأ�سحاب املنزل اإن كانت هناك اأي م�سكلة تتعر�س 
الأ�سرة  قدمت  وكيف  وال��ده��ا  وف��اة  حل��ادث  لفتة   .. بنغالدي�س  يف  عائلتها  لها 
نفقات  دفع  يف  مل�ساعدتها  اإ�سافة  واملالية  النف�سية  امل�ساعدة  كل  لها  الإماراتية 
مدر�سة  م�ساريف  بدفع  املنزل  رب��ة  قامت  كما  لوالدتها  عملية  واإج���راء  ع��الج 
اأ�سباب الراحة وال�سعادة منها العالج  “ الإم��ارات توفر يل كل  اأولده��ا. وقالت 
املجاين يف امل�ست�سفيات وجميع حقوقنا حمفوظة يف هذا البلد اجلميل واأمتنى 
اأ�سعر باأنني يف بيتي وو�سط اأهلي.. يعاملونني كفرد  اأن اأعي�س دائما فيها لأين 

منهم ولول ذلك ملا ا�ستمررت بالعمل كل هذه ال�سنوات«.
اأحب دولة الإم��ارات التي  “ اأنا  اإندوني�سيا  من جهتها قالت العاملة �سيتي من 
اأعمل فيها منذ ع�سر �سنوات واأح�س بالأمن والأمان وال�ستقرار واأحظى باملعاملة 
احل�سنة والتقدير من قبل العائلة الإماراتية التي اأعمل عندها وتعتربها واحدة 
الإن�سان  الإم��ارات تطبق قوانني حقوق  اأن دولة  واأ�سافت   .« اأ�سرتها  اأف��راد  من 

�سوء  اأو  م�سايقات  اأي��ة  اإىل  اأتعر�س  “ مل  وقالت   .. املنزلية  بالعمالة  اخلا�سة 
املعاملة اأو ا?�ساءة من قبل جميع اأفراد الأ�سرة وهم يحبونني كاأخت لهم واأحبهم 

جميعا واعتربهم اأ�سرتي يف الإمارات«.
واأ�سارت اإىل اأن �ساحبة املنزل تعاملها معاملة ح�سنة وحني تقرر ال�سفر لأهلها 
يف اإندوني�سيا تقدم لها جميع احتياجاتها وت�سرتي لها ولأهلها الهدايا الكثرية 
وعند تواجدها يف بلدها حتر�س ربة املنزل على الت�سال بها لالطمئنان على 
�سحتها واأحوالها وعلى اأهلها. من ناحيته اأكد الدكتور عمر عبد الرحمن �سامل 
املوارد  وزارة  يف  الدولية  والعالقات  لالت�سال  امل�ساعد  ال���وزارة  وكيل  النعيمي 
الب�سرية والتوطني يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات “وام” .. اأن قانون العمالة 
الت�سامح  قيم  ن�سر  يف  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  مثل   2017 ع��ام  �سدر  ال��ذي  امل�ساعدة 
وتعزيزه يف دولة الإمارات. واأ�ساف اأن الت�سامح لي�س فقط واجبا اأخالقيا اإمنا 
هو واجب قانوين يقره ويو�سحه القانون فهو يعني قبول الآخر من خالل تقبل 
الآخر  بحقوق  الإق��رار  يعني  كما  وثقافته  وعاداته  مظهره  يف  واختالفه  فكره 
احلقوق  تلك  اأو�سح  امل�ساعدة  العمالة  قانون  اأن  اإىل  واأ�سار  جتاهه.  والواجبات 
العالقة بني  املنزل فو�سع  والتي هي  الأ�سا�سية للمجتمع  اللبنة  والواجبات يف 
الأ�سرة يف املنزل والعامل اأو العاملة امل�ساعدة لدى تلك الأ�سرة كما ر�سخ القانون 
بع�س احلقوق التي يجب اأن تلتزم بها الأ�سرة جتاه العامل امل�ساعد منها احلق 
ال�سلوكيات  ملعاقبة  ت�سريعات  وو�سع  واملعاملة احل�سنة  الأجر  على  يف احل�سول 
اأو التحر�س به. واأو�سح  التي ت�سيء للت�سامح مثل العنف جتاه العامل امل�ساعد 
األزم مكاتب ال�ستقدام بتوجيه العامل قبل القدوم  اأن قانون العمالة امل�ساعدة 
اإىل دولة الإم��ارات وتعريفه على ثقافة وتقاليد املجتمع والت�سريعات اخلا�سة 

بالدولة من اأجل تعزيز فكرة تقبل هذا املجتمع والت�سامح معه لدى العامل كما 
اأو  اإن كان هناك اأي خالف بني العامل امل�ساعد و�ساحب العمل  اأو�سح القانون 
الأ�سرة مت و�سع اآلية وروؤية وا�سحة ملعاجلة اخلالف من خالل حماولة الت�سوية 
الودية حيث �سرع اأن الت�سوية الودية هي اخلطوه الأوىل التي يجب اللجوء اإليها 
وكان  والختالفات.  والق�سايا  املحاكم  اإىل  اللجوء  قبل  ن�سوب خالف  يف حالة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” قد 
اأ�سدر القانون الحتادي رقم 10 ل�سنة 2017 يف �ساأن عمال اخلدمة امل�ساعدة 
التعاقدية ويوفر احلماية  العمل  التوازن وي�سبط وينظم عالقة  الذي يحقق 
دولة  التزام  ويعك�س  العالقة  هذه  اأط��راف  جميع  حقوق  يحفظ  مبا  القانونية 
الإمارات بدعم �سيادة القانون ومواءمة الت�سريعات الوطنية مع املعايري الدولية 

ذات العالقة بق�سايا العمل.
وكفل قانون العمالة املنزلية امل�ساعدة 12 من احلقوق والمتيازات الرئي�سة لكل 
عامل اأجنبي يدخل الدولة للعمل يف مهن اخلدمة امل�ساعدة واأهمها يوم اإجازة 
اإ�سبوعياً مدفوع الأجر و12 �ساعة راحة يومياً منها ثماين �ساعات راحة مت�سلة، 
عالوة على التاأمني الطبي وال�سكن الالئق وتذكرة �سفر ذهاباً واإياباً واحتفاظ 
العمالة بوثائق ال�سفر اخلا�سة بهم وهويتهم ال�سخ�سية. وتطبق دولة الإمارات 
اأول برنامج من نوعه عاملياً للتاأمني على حقوق العمال �سواء العاملني يف القطاع 
اخلا�س اأو العمالة امل�ساعدة بالتوازي مع دعم ممار�سة الأعمال وتخفيف العبء 
الكاملة  احلماية  توفري  التاأمني  نظام  ي�سمن  حيث  العمل  اأ�سحاب  عن  امل��ايل 
اإىل  ال��ع��ودة  وتكاليف  اخلدمة  نهاية  م�ستحقات  مثل  وم�ستحقاتهم  لرواتبهم 

بلدانهم وتعوي�سات اإ�سابات العمل خا�سة يف حالة اإع�سار �ساحب العمل.

•• كولون-اأملانيا-وام:

الف�ساء  ل��رواد  الأوروب���ي  املركز  اأعلن 
ال��ت��اب��ع ل��وك��ال��ة ال��ف�����س��اء الأوروب����ي����ة 
رائدي  اإمتام  اأملانيا  مبدينة كولون يف 
املن�سوري  ه��زاع  الإماراتيني  الف�ساء 
باملركز  تدريباتهما  النيادي  و�سلطان 
اأول  لن��ط��الق  ا�ستعدادهما  اإط���ار  يف 
حمطة  اإىل  اإم�����ارات�����ي  ف�����س��اء  رائ�����د 
�سبتمرب   25 يف  ال���دول���ي���ة  ال��ف�����س��اء 
اإم  “�سويوز  مركبة  م��نت  على  املقبل 
الربنامج تدريبات  15«. ت�سمن  اإ�س 
على الوحدة الأوروبية - كولومبو�س 
م���ن حم��ط��ة ال��ف�����س��اء ال��دول��ي��ة وهي 
العلمية  لالأبحاث  خمترب  عن  عبارة 
جانبا  ح�����س��ر  ال���ف�������س���اء.  يف  جت�����رى 
م��ن ال��ت��دري��ب��ات ���س��ع��ادة ي��و���س��ف حمد 
ال�سيباين مدير عام مركز حممد بن 
م�ساعد  امل��ري  و���س��امل  للف�ساء  را���س��د 
املدير العام لل�سوؤون العلمية والتقنية 
للف�ساء  را���س��د  ب��ن  م��رك��ز حم��م��د  يف 

ومدير برنامج الإمارات لرواد.
الإم����ارات����ي����ان  ال��ف�����س��اء  رائ������دا  واأمت 
التدريبات  من  �ساعة  ثالثني  ح��وايل 
عليها  اأ�����س����رف  وال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ن��ظ��ري��ة 
جم���م���وع���ة خ��������رباء خم���ت�������س���ني من 
وك���ال���ة ال��ف�����س��اء الأوروب�����ي�����ة ورك����زت 
على الأج��ه��زة والأن��ظ��م��ة امل��وج��ودة يف 
الوحدة الأوروبية من حمطة الف�ساء 

الدولية ومنها نظم دعم احلياة التي 
ت�����س��م��ن احل���ف���اظ ع��ل��ى ح��ي��اة ال����رواد 
ت��درب��ا ع��ل��ى و�سائل  ك��م��ا  امل��ح��ط��ة.  يف 
الت�����س��ال ب��امل��ح��ط��ة الأر����س���ي���ة داخل 
الأوروب�����ي  للمخترب  م��ط��اب��ق  من����وذج 
كولومبو�س املوجود على منت حمطة 
اأكرب  يعترب  وال��ذي  الدولية  الف�ساء 
تت�سارك  املحطة  من  اأوروبية  م�ساحة 
الأوروبية  الف�ساء  وكالة  و  نا�سا  فيها 
لجناز اأكرب عدد من الأبحاث العلمية 

يف بيئة منعدمة اجلاذبية تقريبا.
مل��ج��م��وع��ة من  ال������رائ������دان  و خ�����س��ع 
التدريبات على التجارب العلمية التي 
الإماراتي  الف�ساء  رائد  على  �سيتعني 

العمل عليها خالل فرتة تواجده على 
منت املحطة.

و جرى التدريب بالتعاون مع مدربني 
وباحثني من وكالة الف�ساء الأوروبية 
وت�سمنت التجارب العلمية اأربعة اأنواع 
رئي�سية �سملت جتربة اإدراك الزمن يف 
وديناميكا  ال�سغرى  اجل��اذب��ي��ة  بيئة 
 »Fluidics« ال��ف�����س��اء  يف  امل���وائ���ع 
ودرا�سة  الدماغ  على  الف�ساء  وتاأثري 
ت����اأث����ري ال����رح����الت ال��ف�����س��ائ��ي��ة على 
يف   »DNA« ال������ن������ووي  احل���م�������س 
هذه  �ستجرى  حيث  الب�سري  اجل�سم 
اإن�����س��ان من  ال��درا���س��ة لأول م��رة على 

املنطقة العربية.

ال�سيباين  حمد  يو�سف  �سعادة  واطلع 
ت��ع��ري��ف��ي��ة يف خمتلف  ج���ول���ة  خ����الل 
املركز  يف  بالتدريب  اخلا�سة  الأق�سام 
التابع  ال���ف�������س���اء  ل�������رواد  الأوروب����������ي 
لوكالة الف�ساء الأوروبية على اأحدث 
املتطورة  العلمية  والأجهزة  التقنيات 
ذات الكفاءة العالية، التي ت�ستخدم يف 

تدريب رائدي الف�ساء الإماراتيني.
وق��ال :” اإن امل��رك��ز الأوروب����ي ميتلك 
م�������س���ت���وى م���ت���ق���دم���ا م����ن اخل����دم����ات 
والأجهزة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  ���س��م��ل��ت 
ي�سهم  ال��ذي  الأم��ر  املتطورة  العلمية 
قدرات  وب��ن��اء  تطوير  يف  كبري  ب�سكل 
النيادي  و���س��ل��ط��ان  امل��ن�����س��وري  ه����زاع 

املركز  يف  �ساهده  ما  اأن  موؤكدا   ..  “
على  الر�سيدة  القيادة  حر�س  يعك�س 
والتقنيات  الإم����ك����ان����ات  ك����ل  ت���وف���ري 
الف�ساء  رائ��دي  توؤهل  التي  احلديثة 
الإماراتيني لأداء مهمة النطالق اإىل 
اأكمل  على  ال��دول��ي��ة  الف�ساء  حمطة 
وجه والعودة اإىل اأر�س الوطن ب�سالم 
يف  ل�سيما  البناء  م�سرية  ل�ستكمال 
املري  �سامل  اأو���س��ح  و  الف�ساء.  قطاع 
ال��ت��دري��ب��ات تكمن يف  اأه��م��ي��ة ه���ذه  اأن 
ا���س��ت��ع��داد رائ����د ال��ف�����س��اء الإم����ارات����ي 
الدولية  الف�ساء  حمطة  يف  للتجول 
بطالقة  اأق�سامها  خمتلف  يف  والعمل 
والقيام  ال��ط��ارئ��ة  احل���الت  يف  خا�سة 
باملهام العلمية التي �ستوكل اإليه على 

منت املحطة على اأكمل وجه.
النووي  احلم�س  جتربتي  اإن  ق��ال  و 
خالل  ب�����داأت�����ا  ق����د  ال����زم����ن  واإدراك 
ال��ت��دري��ب��ات ع���ن ط��ري��ق اأخ����ذ عينات 
اأول���ي���ة م��ن رائ����دي الف�ساء  وب��ي��ان��ات 
الهدف  اأن  اإىل  م�سريا   .. الإماراتيني 
م��ن ه���ذه ال��ت��ج��ارب ق��ي��ا���س اأث����ر بيئة 
اجل���اذب���ي���ة ال�������س���غ���رى وال�������س���ف���ر اإىل 

الف�ساء على ج�سم الن�سان .
ويعترب املركز الأوروبي لرواد الف�ساء 
الف�ساء  ل��وك��ال��ة  ال��ت��اب��ع   «  EAC«
اأملانيا  ك��ول��ون يف  الأوروب���ي���ة مب��دي��ن��ة 
اجلهة امل�سوؤولة عن تدريب وحت�سري 
يف  امل�ستقبلية  للمهمات  الف�ساء  رواد 

وكالة الف�ساء الأوروبية.
اأق�����س��ام ك��ل ق�سم  اأرب��ع��ة  وي�سم امل��رك��ز 
كالتدريب  م��ع��ي��ن��ة  مب��ه��م��ة  ي��خ��ت�����س 
ق�سم  اإىل  بالإ�سافة  والتعليم  والطب 
خا�س بالتوا�سل مع رواد الف�ساء على 
عرب  الدولية  الف�سائية  املحطة  منت 
يعمل  كما  الأر���س��ي��ة..  التحكم  �سبكة 
املركز ب�سكل رئي�سي على جتهيز رواد 
الف�ساء باخلربات الالزمة “كالتدرب 
املحايد”  ال��ط��ف��و  ب��رك��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
الالزمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��ك��اف��ة  ودع��م��ه��م 
“كولومبو�س”  خمترب  اإ���س��راف  حتت 
ال��ذي اأط��ل��ق يف ف��رباي��ر 2008 على 
اأتالنتي�س  ال��ف�����س��ائ��ي��ة  امل��رك��ب��ة  م��نت 
وامل�ستك�سف  ب��ال��رح��ال��ة  تيمنا  و�سمي 
امل���رك���ز كذلك  ي��ق��وم  ك��ول��وم��ب��و���س. و 
كيفية  ع��ل��ى  ال��ف�����س��اء  رواد  ب��ت��دري��ب 

الأوروب��ي��ة على منت  الأجهزة  ت�سغيل 
اإ�سافة  ال��دول��ي��ة  الف�سائية  حم��ط��ة 
ال��ت��اأك��د م��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى رواد  اإىل 
الف�ساء مب�ستويات عالية من ال�سحة 
م��ن خ��الل توفري  وال��ك��ف��اءة  واللياقة 
والدعم  املتخ�س�سة  الطبية  الرعاية 
ال��ع��ام ل����رواد ال��ف�����س��اء الأوروب���ي���ني يف 

جميع مراحل املهمة.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن م��رك��ز حم��م��د بن 
برنامج  ع��ل��ى  ي�����س��رف  للف�ساء  را���س��د 
الذي  الف�ساء”  ل����رواد  “الإمارات 
الوطني  “الربنامج  م��ن  ج���زءا  ي��ع��د 
اإع��������داد  اإىل  وي�����ه�����دف  للف�ساء” 
الف�ساء  رواد  م���ن  الأوىل  ال���دف���ع���ة 
للم�ساركة يف مهام ا�ستك�ساف الف�ساء 
العاملية.. وي�سهم الربنامج يف حتقيق 
الرامية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

لتطوير كوادر علمية واإعداد الأجيال 
العاملية  امل�ستويات  اأعلى  وفق  القادمة 
وي���ح���ق���ق ت��ط��ل��ع��ات��ه��م ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
وطموحات  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���س��ت��ك�����س��اف��ات 

الدولة يف هذا املجال.
الإم����ارات لرواد  “ ب��رن��ام��ج  و يحظى 
“ بدعم مبا�سر من �سندوق  الف�ساء 
وتقنية  الت�������س���الت  ق���ط���اع  ت��ط��وي��ر 
للهيئة  التمويلي  ال����ذراع  امل��ع��ل��وم��ات 

العامة لتنظيم قطاع الت�سالت.
وي��ع��ت��رب ه���ذا ال�����س��ن��دوق ال���ذي اأطلق 
يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول   2007 ع���ام  يف 
اإىل  الأو�سط، ويهدف  ال�سرق  منطقة 
دعم جهود البحث والتطوير يف قطاع 
الت�����س��الت يف ال��دول��ة، واإث����راء ودعم 
وتعزيز  التقنية  اخل��دم��ات  وت��ط��وي��ر 

اندماج الدولة يف القت�ساد العاملي.

هزاع املن�ضوري و�ضلطان النيادي يتدربان باملركز الأوروبي لرواد الف�ضاء يف اأملانيا

حماية حقوق العمال يف الإمارات جتربة فريدة من نوعها

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع - مبكتبه 
يف مقر الوزارة يف اأبوظبي �سباح ام�س- �سعادة حممد الهيبة �سفري اجلمهورية 
الإ�سالمية املوريتانية لدى الدولة، بح�سور �سعادة مطر �سامل علي الظاهري 
وكيل وزارة الدفاع ، وعدد من كبار �سباط وم�سوؤويل ال��وزارة والوفد املرافق 
دولة  بني  العالقات  معه  وبحث  املوريتاين  بال�سفري  معاليه  ورح��ب  لل�سفري. 
البلدين من  يربط  ما  وتطويرها يف ظل  دعمها  و�سبل  وموريتانيا  الإم���ارات 
روابط �سداقة متميزة. وا�ستعر�س اللقاء اأوجه التعاون يف خمتلف املجالت.. 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ذات  الق�سايا  م��ن  ع���ددا  اجل��ان��ب��ان  بحث  كما 

التطورات وامل�ستجدات يف املنطقة والعامل وتبادل وجهات النظر حولها.

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع 
- يف مقر الوزارة باأبوظبي ام�س- �سعادة م�سعود ح�سني �سفري كندا 
لدى الدولة، بح�سور �سعادة مطر �سامل علي الظاهري وكيل وزارة 
الدفاع ، وعدد من كبار �سباط وم�سوؤويل ال��وزارة والوفد املرافق 
لل�سيف. وبحث اجلانبان - خالل اللقاء - عالقات التعاون الثنائي 
املجالت  واإمكانات تعزيزها يف خمتلف  الإم��ارات وكندا  دول��ة  بني 
اأو���س��ع م��ن ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�سرتك.  اآف����اق  والرت���ق���اء ب��ه��ا اإىل 
البلدين  تهم  ال��ت��ي  وامل��و���س��وع��ات  الق�سايا  م��ن  ع���ددا  وا�ستعر�سا 

وتبادل وجهات النظر ب�ساأنها.

وزير الدولة ل�ضوؤون الدفاع ي�ضتقبل ال�ضفري املوريتاينالبواردي ي�ضتقبل ال�ضفري الكندي

التمرين الع�ضكري امل�ضرتك  الثوابت القوية1 يختتم فعالياته •• اأبوظبي-وام:

التمرين  فعاليات  ام�س  اأختتمت 
"الثوابت  امل�������س���رتك  ال��ع�����س��ك��ري 
القوية 1" والذي اأقيم على اأر�س 
الدولة بني القوات امل�سلحة لدولة 
المارات العربية املتحدة والقوات 
اجلي�س   – الأردن������ي������ة  امل�����س��ل��ح��ة 
اإىل تعزيز  ال��ع��رب��ي وال���ذي ه��دف 
وتكامل  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���ع���الق���ات 
والإدارة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م���ف���اه���ي���م 
الع�سكرية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  وال��ت��ن��ف��ي��ذ 
وت������ب������ادل اخل������������ربات، وت���وح���ي���د 
امل�سرتكة  وامل���ف���اه���ي���م  ال��ع��م��ل��ي��ات 
يف  ي�سهم  مب��ا  التدريب  واأ�ساليب 
يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  م�ستوى  رف��ع 

البلدين ال�سقيقني.
الثوابت   " مت���ري���ن  ح���ق���ق  وق�����د 
املر�سومة  الأه�����داف   "1 ال��ق��وي��ة 
يف  امل�ساركة  ال��ق��وات  اأدت  حيث  ل��ه 
عك�س  م��ا  بنجاح  دوره���ا  التمرين 
بها  ميتاز  التي  القتالية  ال��ك��ف��اءة 
اأحدث  م��ع  التعامل  يف  اجل��ان��ب��ان 

التقنيات والأ�سلحة املختلفة.
ال��ي��وم اخلتامي  ف��ع��ال��ي��ات  ح�����س��ر 
الركن  ال���ل���واء  ���س��ع��ادة  ل��ل��ت��م��ري��ن 
هيئة  رئ����ي���������س  �����س����اه����ني  ع�����ق�����اب 
الركن  العميد  و�سعادة  العمليات 
العمليات  م��دي��ر  امل��را���س��دة  ط��اه��ر 
احلربية بالقوات امل�سلحة الأردنية 
– اجلي�س العربي، وعدد من كبار 

�سباط القوات امل�سلحة للبلدين.
على  التمرين  فعاليات  ا�ستملت 
امل�سرتكة  التدريبات  م��ن  العديد 
منها الدفاع ال�ساحلي و القتال يف 
املناطق املبنية والرماية بالذخرية 
اأن���واع  ب��ا���س��ت��خ��دام خمتلف  احل��ي��ة 
و  الثقيلة  و  املتو�سطة  الأ���س��ل��ح��ة 

بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
واململكة الأردنية الها�سمية ت�سهم 
يف رف��ع ك��ف��اءة ال��ق��وات امل�سلحة يف 
البلدين، وتعزيز جاهزيتها للقيام 
امل�ستويات  املنوطة بها على  باملهام 
املتقدم  بامل�ستوى  م�سيدا  ك��اف��ة.. 
التي  ال��ق��وات  ال���ذي ظ��ه��رت عليه 
الثوابت   " ال��ت��م��ري��ن  يف  ���س��ارك��ت 
القوية /1 " وما اأبدته من كفاءة 
وت���ف���ان واح���رتاف���ي���ة م���ا ي�����س��ه��م يف 
اأهدافه  حتقيق  يف  التمرين  جناح 
ال����ت����ي ك����ان����ت خم���ط���ط���ة ل����ه وهو 
والرتياح  الفخر  على  يبعث  اأم��ر 
ال���ق���وات امل�سلحة  اإل��ي��ه  مل��ا و���س��ل��ت 
الإم��ارات��ي��ة والأردن���ي���ة م��ن تطور 
وقوة وما متتلكانه من قدرة على 
العمل معا يف مواجهة التهديدات 

امل�سرتكة.
اأك����د ال��ع��م��ي��د الركن  م���ن ج��ان��ب��ه 
التمرين  م���دي���ر  ���س��امل��ني  ���س��ع��ي��د 
القوات  م���ع  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل  اأن 
بغريب  لي�س  وال�سديقة  ال�سقيقة 
ع���ل���ى ق���وات���ن���ا امل�����س��ل��ح��ة يف دول����ة 
الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة التي 
الرتاكمية  اخل�������ربات  اك��ت�����س��ب��ت 
التمارين  ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
القوات  اأف���رع  مبختلف  امل�سرتكة 
امل�����س��ل��ح��ة ب��امل��ف��ه��وم امل�����س��رتك ويف 
العمليات. موؤكدا  خمتلف مناطق 
 1 ال���ق���وي���ة  ال�����ث�����واب  اأن مت���ري���ن 
���س��ك��ل م��رح��ل��ة م��ت��ق��دم��ة يف م�سار 
البلدين  ب��ني  الع�سكري  ال��ت��ع��اون 
وحت����دي����دا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�������اإدارة 
امل�سرتكة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
وتوحيد املفاهيم والجراءات بني 
اأ�سهم  كما  التمرين،  يف  امل�ساركني 
ال��ت��م��ري��ن ب���درج���ة ك��ب��رية يف رفع 

كفاءة القوات امل�سلحة للبلدين.

القتالية  امل���ه���ارات  اأظ���ه���رت  ال��ت��ي 
التي  والتاأهيل  التدريب  ونوعية 
حظيت بها القوات امل�ساركة اإ�سافة 
التفاهم  من  العايل  امل�ستوى  اإىل 
العمليات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  والن�����س��ج��ام 

الع�سكرية امل�سرتكة.
و مت ت��ن��ف��ي��ذ م��رح��ل��ة ال���ق���ت���ال يف 
" فريق  و" انفتاح  املبنية  املناطق 
ت���اأم���ني وتطهري  م��ه��م��ة  ق��ت��ال يف 
م���ن���ط���ق���ة م���ب���ن���ي���ة م�����ع ا�����س����رتاك 
جمموعات القنا�سني من اجلو و 

م�ساركة فرق مقاومة الإرهاب .
اجلندي  ب��ا���س��رتاك  العمل  ومتيز 
الإماراتي والأردين جنبا اإىل جنب 
والفهم  امل�سرتك  العمل  واإظ��ه��ار 
املتبادل بني امل�ساركني يف التمرين 
للقوات  العملياتية  الكفاءة  واإبراز 
يف القتال يف البيئة املبنية املعقدة 
لإجناز  الأ�سلحة  �سنوف  وتكامل 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  تقام بني 
املتحدة واململكة الأردنية الها�سمية 
ال�سقيقة يف اإطار التعاون الع�سكري 
التدريب  بهدف  بينهما  امل�سرتك 

املهام �سمن فريق واحد.
الع�سكري  ال����ت����م����ري����ن  ي�����ن�����درج 
 " القوية1  " ال��ث��واب��ت  امل�����س��رتك 
التي  امل�سرتكة  التدريبات  �سمن 

واإدارة  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��خ��ط��ي��ط  ع���ل���ى 
امل�سرتكة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
بني  امل��وح��دة  الإج�����راءات  وتفعيل 
امل�سلحة  ال��ق��وات  وح���دات  خمتلف 

امل�ساركة يف هذا التمرين.
اأنه وخالل مراحل  جدير بالذكر 
التمرين يف الأيام القليلة املا�سية 
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ����س���ه���د 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
عبداهلل  وامل��ل��ك  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
اململكة  ملك  احل�سني  ب��ن  ال��ث��اين 
الأردنية الها�سمية ال�سقيقة جانبا 
امل�سرتك  الع�سكري  التمرين  من 

. "1 القوية  "الثوابت 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأك���د  وق���د 
ن���ه���ي���ان  اآل  زاي����������د  ب������ن  حم����م����د 
التمرين  ت���ن���ف���ي���ذ  مب���ن���ا����س���ب���ة   -
التعاون  اأن   - امل�سرتك  الع�سكري 
ال���ع�������س���ك���ري امل�����س��ت��م��ر ب����ني دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة واململكة 
الأردنية الها�سمية ال�سقيقة ي�سب 
و  ال�ستقرار  و  الأم��ن  يف م�سلحة 

العمل  وي��ع��زز  املنطقة  يف  ال�سالم 
تواجه  التي  املخاطر  مواجهة  يف 
الأم�������ن الإق���ل���ي���م���ي ب�����س��ك��ل ع����ام، 
ال��ع��رب��ي ب�سكل  ال��ق��وم��ي  والأم�����ن 
خ��ا���س، وي��وث��ق م��ن ع���رى املحبة 
وال��ت��ف��اه��م ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني اأبناء 

ال�سعبني ال�سقيقني منذ القدم.
تاريخا  ه��ن��اك  اأن  �سموه  واأ���س��اف 
ط����وي����ال وح����اف����ال م����ن ال���ت���ع���اون 
ال��ع�����س��ك��ري امل��ث��م��ر وامل��ت��م��ي��ز بني 
قوة  يج�سد  ال�سقيقني،  البلدين 
والإدراك  ب��ي��ن��ه��م��ا،  ال����ع����الق����ات 
امل�����������س�����رتك لأه�����م�����ي�����ة ال����ت����ع����اون 
وال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني الأ����س���ق���اء يف ظل 
مليئة  م�سطربة  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
وعدم  والتهديد  التوتر  مب�سادر 

ال�ستقرار.
التمارين  اأن  اإىل  ���س��م��وه  واأ����س���ار 
املتنوعة  الع�سكرية  وال��ت��دري��ب��ات 



الثالثاء    2   يوليو    2019  م   -   العـدد  12671  
Tuesday   2   July   2019  -  Issue No   1267108

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 2 يوليو  2019 العدد 12671 



الثالثاء    2   يوليو    2019  م   -   العـدد  12671  
Tuesday   2   July   2019  -  Issue No   12671 اأخبـار الإمـارات

09

•• دبي –الفجر:

اختتمت موا�سالت الإمارات ام�س 
املخ�س�س  البتكار  خمترب  اأع��م��ال 
املوؤ�س�سة  ب����خ����دم����ات  ل����الرت����ق����اء 
واأن�سطتها وتعزيز التحول الرقمي 
فيها، والذي عقدته “درمي فور�س 
 »Dreamforce2you تو يو
املعلومات  ن���ظ���م  ادارة  ون��ظ��م��ت��ه 
وال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
“�سيل�س  ل�سركة  اإب���داع  معمل  اأول 
-والتي    Salesforce ف��ور���س 
تعترب من املن�سات الرائدة عاملياً يف 
العالقات  اإدارة  وبرامج  تطبيقات 
 -)CRM( امل����ت����ع����ام����ل����ني  م������ع 
ديجيتال  “�سمارت  مع  وبالتن�سيق 
 Smaartt ك����ون���������س����ل����ت����ي����ن����ج 
 »Digital Consulting
ا�سلوب  امل���وا����س���الت  ع���ن���وان  حت���ت 
 mobility as a( ح�����ي�����اة 

.)  experiance
الذي  املخترب؛  افتتاح  ج��رى  وق��د 
اأع��م��ال��ه يف ف��ن��دق رو�سة  ان��ع��ق��دت 
 16 بني  ما  بدبي  روت��ان��ا  الب�ستان 
قبل  م����ن  احل�������ايل؛  ي���ون���ي���و  و19 
ع���ب���داهلل اجلرمن  ���س��ع��ادة حم��م��د 
م��دي��ر ع���ام م��وا���س��الت الإم������ارات 
املوؤ�س�سة  ق�����ي�����ادات  وب����ح���������س����ور  
املخت�سني  واملوظفني  وم�سوؤوليها 
 100 جت�����اوزع�����دده�����م  وال�����ذي�����ن 
اأيام  ثالثة  مل��دة  وموظفة  م��وظ��ٍف 
ال��ق��ط��اع��ات ومراكز  م���ن خم��ت��ل��ف 
املخترب،  اأي��ام  امتداد  الأعمال على 
املطروحة  ال��ق�����س��اي��ا  ف��ي��ه  ن��اق�����س��وا 
وع��ر���س��وا الأف���ك���ار والق���رتاح���ات 

املوؤ�س�سة  خدمات  بتطوير  املتعلقة 
وت��ر���س��ي��خ ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي الذي 
نقا�سية  ج��ل�����س��ات  ���س��م��ن  ت�����س��ه��ده، 
الأفكار  وتطوير  لتوليد  تفاعلية 
والقرتاحات، كما بحث احلا�سرون 
الإمارات  دول��ة  املوا�سالت يف  اآف��اق 
العربية املتحدة من حيث الفر�س 
وال����ت����ح����دي����ات، ح���ي���ث ي����ع����ّد ه���ذا 
املخترب الأول من نوعه يف ال�سرق 
الأو���س��ط، وال��ذي ينظم ويعقد مع 
���س��رك��اء دول���ي���ني م��ت��خ�����س�����س��ني يف 
جمالت التحول الرقمي و خدمة 
الإم���ارات  اإىل  ح�سروا  املتعاملني 
بغر�س امل�ساركة والإ�سهام يف تنظيم 
املخترب وبالتعاون مع فريق العمل  
امل��خ��ت�����س يف م��وا���س��الت الم����ارات 
ورفع  امل��وؤ���س�����س��ة  خ��دم��ات  لتطوير 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف جمالت  ق��درات��ه��ا 
التحّول  جل��ه��ة  ���س��ي��م��ا  ل  ع��م��ل��ه��ا 
ومبا  والتطويراخلدمي  الرقمي 
ا�سرتاتيجية  وف��ق  تطلعاتها  يلبي 
-2018 الإم���������ارات  م���وا����س���الت 

.2022
وق���د اأ���س��اد ���س��ع��ادة امل��دي��ر ال��ع��ام يف 
األقاها  ال��ت��ي  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة 
اأنه  اإىل  لف���ت���اً  امل��خ��ت��رب،  ب���اأع���م���ال 
التحّول  خطط  مع  متزامناً  ياأتي 
املوؤ�س�سة،  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي 
الهتمام،  من  املزيد  توليها  والتي 
خطط  من  م�ستمدة  اأنها  �سيما  ل 
التحول الرقمي الوطنية وتوجهات 

احلكومة الذكية.
العاملي  التوجه  اإىل  �سعادته  واأ�سار 
يف �سناعة املوا�سالت نحو التحول 
ال���رق���م���ي، الأم�����ر ال����ذي ن����راه من 
خالل كربيات ال�سركات العاملة يف 
هذا املجال موؤكداً حاجة املوؤ�س�سات 
اإىل  الإم��ارات  كموا�سالت  الكبرية 
ب��واق��ع��ه��ا احل�����ايل فيما  الرت����ق����اء 
وتطوير  املعلومات،  بتقنية  يتعلق 
رق��م��ي��ة متقدمة  اأع���م���ال  م��ن�����س��ات 
م���ع���ت���م���دة ع���ل���ى ت���ق���ن���ي���ات ال����دك����اء 
ا�ستيعاب  على  ق��ادرة  ال�سطناعي 
اخلدمات املتقدمة ومواكبة مناذج 

الأعمال اجلديدة.
موا�سالت  ب���اأن  �سعادته  واأ���س��اف   
الإم�������ارات م��ا���س��ي��ة ق���دم���اً يف هذا 
مدرو�سة  خ��ط��ط  وف����ق  ال���ت���ح���ّول 
خطتها  م����ع  ت��ن�����س��ج��م  وم���ت���اأن���ي���ة 
 ،2022-2018 ال�سرتاتيجية 
امل�ستهدفات  ل��ب��ل��وغ  ���س��ع��ت  واأن���ه���ا 
ع���ل���ى تطوير  ال���ع���م���ل  م����ن خ�����الل 
رقمية  اأع��م��ال  من�سات  جم��م��وع��ة 
خا�سة بها، قادرة على دعم خم�سة 
جم���������الت م������ن خ�������الل واج�����ه�����ات 
وه�����ي: من�سة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ب�����س��ري��ة 
جتربة  ومن�سة  املعلومات،  اأنظمة 
البيانات  وم��ن�����س��ة  امل���ت���ع���ام���ل���ني، 
اإنرتنت  وم��ن�����س��ة  وال���ت���ح���ل���ي���الت، 
الأ�سياء )IoT(، ومن�سة الأنظمة 
 ، )Ecosys tem ملتكامله) ا
خم��ت��ت��م��اً ك��ل��م��ت��ه ب���ال���ت���اأك���ي���د على 
املخترب  ب�سيوف  املوؤ�س�سة  ترحيب 
وب����اإط����الق ���س��راك��ة الب���ت���ك���ار على 

اأر�س الإمارات ويف �سنة الت�سامح.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا؛ اأك����دت ف��ري��ال توكل 

اخلدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير 
امل�������س���ان���دة؛ ع��ل��ى اأه���م���ي���ة اإ����س���راك 
التحّول  ع��م��ل��ي��ات  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
الرقمي، الأمر الذي يتطلب اإحداث 
تغيريات جوهريه يف تطبيقات اإدارة 
 CRM املتعاملني  مع  العالقات 
والذكية  التقنية  احللول  وتطوير 
اأ�سافت   – بذلك  وعماًل  املواتية، 
بالتعاون  املوؤ�س�سة  ط���ورت  ت��وك��ل- 
نحو  اخلا�سة  روؤيتها  ال�سركاء  مع 
التطبيقات الذكية لإدارة العالقات 
مع املتعاملني iCRM من خالل 
 »MEDIAF تطبيق “م�سياف
اأ�س�س   ل���ث���م���ان���ي���ة  ي�����س��ت��ن��د  ال�������ذي 
الرئي�سية،  البيانات  اإدارة  ت�سمل: 
واإدارة اأ�سول النقل، واإدارة خدمات 
امليدانية،  اخلدمات  واإدارة  النقل، 
ون����ظ����م امل���ع���ل���وم���ات اجل���غ���راف���ي���ة، 
وجم��ت��م��ع م���وا����س���الت الإم�������ارات، 
والذكاء ال�سطناعي والتحليالت، 
للمتعاملني،  امل����وح����دة  وال���ق���ن���اة 
جميعها م�سممة لإ�سعاد املتعاملني 
املوؤ�س�سة  م���ع  جت��رب��ت��ه��م  واإث��������راء 

وتو�سيع نطاق و�سولها.
فريال  ق��ام��ت  الفعالية  نهاية  ويف 
الدين  ال�������س���رك���اء  ب��ت��ك��رمي  ت���وك���ل 
�ساهموا مع فريق العمل يف التحول 
العمليات اخلا�سة  لبع�س  الرقمي 
للموؤ�س�سة  ال���ب�������س���ري���ة  ب�����امل�����وارد 
)الليموزين(  امل��رك��ب��ات  وت���اأج���ري 
وا����س���ت���خ���دام���ات ت��ق��ن��ي��ة ال���روب���وت 
 RPA )Robotic ال����ذك����ي 
 )process automation
كجزء من خطة املوؤ�س�سة يف عملية 

التحول الرقمي.

•• �شبوة -وام:

ب��دع��م م��ن دول���ة الإم������ارات مت اأم�س 
ل�سخ  متكاملة  وح���دة  اف��ت��ت��اح  الأول 
يف  ال�سم�سية  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل  امل��ي��اه 
مبديرية  والغجلة  الدمية  منطقتي 
�سبوة  ال�����س��ف��ل��ى يف حم��اف��ظ��ة  م��رخ��ة 
ال���ي���م���ن���ي���ة ي�����س��ت��ف��ي��د م���ن���ه���ا اأه������ايل 

املنطقتني والقرى املجاورة لهما.
هيئة  مم��ث��ل  ال�سام�سي  حميد  واأك����د 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي يف �سبوة 
امل�ساريع  �سمن  ياأتي  امل�سروع  هذا  اأن 
و  الإم����ارات  ت�ستهدف  التي  احليوية 
حت�سني  ورائها  من  الر�سيدة  قيادتها 
ب�سورة  اليمن  يف  الإن�سانية  الأو�ساع 
ودعم  ال�سكان  معاناة  وتخفيف  عامة 
ملواجهة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع 

الظروف ال�سعبة التي يعي�سونها.
حلل  الإم������������ارات  ����س���ع���ي  اإىل  ول����ف����ت 
م�����س��ك��الت ن��ق�����س امل���ي���اه و ن��درت��ه��ا يف 
واأنها  خا�سة  �سبوة  حمافظة  مناطق 
ت��ع��اين ���س��ح��ا ف��ي��ه��ا. م���ن ج��ه��ت��ه عرب 
نائب مدير  باروي�س  املهند�س مروان 
م��وؤ���س�����س��ة م��ي��اه ال��ري��ف يف ���س��ب��وة عن 

قيادة  الإم����ارات  ل��دول��ة  �سكره  جزيل 
تنفذه من  ما  �سعبا على  و  و حكومة 
م�����س��اري��ع ل��دع��م ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة و 
ملعاناة  تخفيفا  الإغاثية  و  اخلدمية 
املواطنني يف املناطق اليمنية املحررة.

املناطق  و�سكان  اأه���ايل  ع��رب  ب��دوره��م 

�سكرهم  خ���ال�������س  ع����ن  امل�������س���ت���ف���ي���دة 
العربية  الإم���ارات  لدولة  وتقديرهم 
امل��ت��ح��دة وذراع����ه����ا الإن�����س��ان��ي��ة هيئة 
ال��ه��الل الأح���م���ر ع��ل��ى اجل��ه��ود التي 
تبذل لتنفيذ م�ساريع خدمية حيوية 

تخفف من معاناتهم.

•• ال�شاحل الغربي -اليمن-وام: 

بدعم اإماراتي مت اأم�س افتتاح “ مركز الإنزال ال�سمكي” يف منطقة املتينة 
لليمن وتزويده مبنظومة طاقة  الغربي  بال�ساحل  التحيتا  التابعة ملديرية 

�سم�سية متكاملة.
اأكرث  اإن  ال�ساحل الغربي اليمني  و قال ممثل الهالل الأحمر الإماراتي يف 

النخيل  و  راأ���س احل�سي  و  و اجللبة  “ املتينة  اآلف �سياد يف مناطق   4 من 
و ال�سقف و الغويرق و البقعة و الفازة” �سي�ستفيدون من هذا املركز الذي 
ياأتي �سمن 24 مركزا لالإنزال ال�سمكي مت تاأهيلها واإن�ساوؤها من قبل دولة 

الإمارات بال�ساحل الغربي لليمن.
و اأ�سار اإىل اأن هذا امل�سروع �سينهي ب�سكل جذري معاناة ال�سيادين خا�سة واأن 
هذه املنطقة كانت تفتقر اإىل مركز اإنزال �سمكي .. مو�سحا اأن امل�ستغلني يف 

�سيعود باخلري على  ب��داأوا عملهم ما  املنطقة  ال�سمكي يف  جمال ال�سطياد 
�سكانها البالغ عددهم اأكرث من 9 اآلف ن�سمة.

من جهته اأكد ح�سن علي ابراهيم هنبيق مدير عام مديرية التحيتا رئي�س 
جمل�سها املحلي اأن مركز الإن��زال ال�سمكي الذي مت اإن�ساوؤه بدعم من دولة 
الإمارات العربية املتحدة واإ�سراف هيئة الهالل الأحمر الإماراتي �سي�سهم 

ب�سكل كبري يف حت�سني معي�سة ال�سيادين يف املتينة واملناطق املجاورة لها.

من جانبهم قال �سيادون مينيون م�ستفيدون اإن املركز منحهم دافعا معنويا 
الأ�سماك  وبيع  ت�سويق  و  �سيد  مهنة  ممار�سة  اإىل  ال��ع��ودة  اأج��ل  من  كبريا 
الكبرية  باجلهود  م�سيدين   .. دخولهم  وزي��ادة  املعي�سية  ظروفهم  لتح�سني 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  الإن�سانية  ذراع��ه��ا  ع��رب  الإم����ارات  دول��ة  تبذلها  التي 
املجالت  خمتلف  يف  ال�سخي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  على  عملت  وال��ت��ي  الإم���ارات���ي 
الإن�سانية واخلدمية والتنموية على امتداد قرى ومناطق ال�ساحل الغربي.

•• ال�شارقة-الفجر:

التاأهيلية  براجمها  �سل�سلة  تنفيذ  بال�سارقة  الب�سرية  امل���وارد  دائ��رة  ب��داأت 
الو�سطى  واملنطقة  ال�سارقة  مدينة  يف  اجل���اري  يوليو  ل�سهر  والتدريبية 

واملنطقة ال�سرقية . 
للباحثني عن عمل من حملة  تاأهيلياً  ( برناجماً   16  ( تنفيذ  �سيتم  حيث 
بال�سارقة  الب�سرية  امل��وارد  املدرجني يف نظام دائرة  العلمية  املوؤهالت  جميع 
. بحيث تتمثل برامج مدينة ال�سارقة يف ) 4 ( برامج تاأهيلية هي: تطوير 
العقود،  ال��ق��ان��ون��ي��ة و���س��ي��اغ��ة  امل���ذك���رات  اإع����داد  ال����ذات للعمل، واجل����ودة يف 

واأ�سا�سيات الت�سوير ال�سوئي، والتيكيت الجتماعي والإن�ساين. 
يف  والبتكار  التميز  هما  تاأهيليني  برناجمني  يف  الو�سطى  املنطقة  وبرامج 

اأعمال ال�سكرتارية واإدارة املكاتب ، والتيكيت الجتماعي والإن�ساين. 
 )  10  ( ف�ستقام  احل�سن  ودب��ا  وكلباء  بخورفكان  ال�سرقية  املنطقة  يف  اأم��ا 
برامج تاأهيلية للباحثني عن عمل تتمثل يف برامج مدينتي خورفكان وكلباء 
التوا�سل  اإدارة  يف  الإبداعية  امل��ه��ارات  وه��ي:  جمموعتني  على  �ستعقد  التي 
اإدارة  الجتماعي ،وحتليل الأعمال، ومهارات الإعالم الجتماعي، ومهارات 
دبا احل�سن وهي:  وبرامج مدينة  التعامل معها.  وا�سرتاتيجيات  النزاعات 

التوعية الأمنية الإلكرتونية، وفن بناء الثقة بالنف�س.
واملعايري  واملناهج  العمل،  �سوق  متطلبات  وف��ق  ال��ربام��ج  ه��ذه  و�سعت  وق��د 
مهاراتهم  وتطوير  املنت�سبني  ك��ف��اءة  رف��ع  ب��ه��دف  وع��امل��ي��اً.  حملياً  املعتمدة 

لتاأهيلهم لالنخراط يف �سوق العمل . 
 )  17  ( ال��دائ��رة  ف�ستنفذ  للموظفني  التدريبية  ال��ربام��ج  �سعيد  على  اأم��ا 

برناجماً تدريبياً ملوظفي جهات ودوائر وهيئات حكومة ال�سارقة خالل يوليو 
اجلاري يف مدينة ال�سارقة واملنطقة الو�سطى تت�سمن: الن�سباط الوظيفي 
و�سلوكيات العمل، والتفكري القيادي بنظام 6 �سيجما، الأر�سفة الإلكرتونية 
احلديثة، والإدارة املتكاملة للعالقة بني الرئي�س واملروؤو�س، واإدارة الأزمات 
والكوارث، والقيادات الن�سائية الناجحة، وكيف ت�سبح مبدعاً وتغري حياتك، 

ومنهجية 6 �سيجما كمدخل للتناف�سية 
واإدارة  امل��راج��ع��ني،  وازدح���ام  العمل  �سغط  م��ع  التعامل  وم��ه��ارات  والتميز، 
الفعاليات واملعار�س واملوؤمترات، والع�سف الذهني والبداع وحل امل�سكالت، 
الربامج  وق��ان��ون  الإي��ج��اب��ي،  التفكري  واأ���س��رار  ال�سكاوي،  مع  التعامل  وف��ن 
ال�سبع للتفكري،  الإلكرتونية، و�سياغة وحتليل اخلرب ال�سحفي، والقبعات 
وا�سرتاتيجيات التميز وفق معايري اجلودة الأوروبية EFQM  ال�سارقة. 

بكلباء  ال�سرقية  املنطقة  يف  للموظفني  تدريبية  ب��رام��ج   )  8  ( تنفذ  كما 
وخورفكان ودبا احل�سن، هي: الطرق الإيجابية لتغيري ال�سلوك، وكيف تخلق 
اإدارة  وفن  التناف�سية،  القدرات  تعزيز  واأ�س�س  القيادية،  ال�سخ�سية  لنف�سك 
الجتماعات،  اإدارة  وج��ودة  والقيادة  اجل�سد،  ولغة  املوظفني،  بني  العالقات 
ومعايري جودة اخلدمات احلكومية، والتخطيط الذهني لإطالق الطاقات 
الإبداعية. وت�ستهدف الربامج التدريبية كافة املوظفني من كافة امل�ستويات 
عرب  امل��ح��ددة  مواعيدها  وف��ق  اإقامتها  مقار  عن  الإع���الن  ويتم  الوظيفية، 
الربامج  تنفيذ هذه  وياأتي  بالدائرة.  الجتماعي اخلا�سة  التوا�سل  مواقع 
يف اإطار خطط الدائرة لتنمية وتطوير موظفي احلكومة يف جميع املجالت 
يحتاجها  وم��ع��ارف  خ��ربات  اإك�سابهم  بهدف  وامل�ساندة  التخ�س�سية  املهنية 

املوظف يف عمله لزيادة معدل كفاءته يف الأداء . 

•• اأبوظبي - وام: 

ال�سيخ نهيان بن مبارك  تفقد معايل 
الأول  اأم�س  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
العربية  “ ال��ل��غ��ة  م���ب���ادرة  ف��ع��ال��ي��ات 
وزارة  اأطلقتها  ال��ت��ي  الت�سامح”  لغة 
مدر�سة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ت�������س���ام���ح 
اجلالية الأمريكية و عدد من املدار�س 
من  واح��دة  لتكون  باأبوظبي  اخلا�سة 

اأهم الأن�سطة ال�سيفية باملدار�س.
تركز املبادرة على تعليم اللغة العربية 
ل��غ��ري ال��ن��اط��ق��ني ب��ه��ا م���ن الأط���ف���ال 
وطالب املدار�س با�سلوب مبتكر يتبنى 
فكرة املمار�سة عن طريق دمج طالب 
عرب مع طالب اأجانب يف اأن�سطة فنية 
وثقافية وترفيهية واألعاب متكن غري 

على  التعرف  من  بالعربية  الناطقني 
اللغة العربية عرب هذه الأن�سطة .

املتخ�س�سون  امل������درب������ون  ي����ق����وم  و 
ال�سحيح  ال��ن��ط��ق  ع��ل��ى  مب�ساعدتهم 
لبع�س الكلمات والتعرف على معانيها 
والألعاب  والر�سم  ال�سور  خ��الل  من 
بالعربية  الناطقني  مع زمالئهم من 
مدر�سة  اأع��دت��ه  متكامل  منهج  وف���ق 

اجلالية الأمريكية باأبوظبي.
و قال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
الطلبة  م��ع  ح���واره  عقب   - نهيان  اآل 
بح�سور   - الأن�����س��ط��ة  يف  امل�����س��ارك��ني 
العام  امل��دي��ر  ال�سابري  ع��ف��راء  �سعادة 
من  ع��دد  و  الت�سامح  وزي���ر  مكتب  يف 
ال��ت�����س��ام��ح و ممثلني  وزي�����ر  ق����ي����ادات 
ل��ل��م��دار���س امل�����س��ارك��ة يف الأن�����س��ط��ة .. 

الت�سامح”  لغة  “العربية  م��ب��ادرة  اإن 
ت��رك��ز ع��ل��ى ن�سر ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة بني 
ب���ه���ا وت����وف����ري بيئة  غ����ري ال���ن���اط���ق���ني 
العربية  اللغة  بني  للتعاي�س  منا�سبة 
والأط��ف��ال وط��الب امل��دار���س اخلا�سة 
م��ن غ��ري ال��ن��اط��ق��ني ب��ه��ا اإ���س��اف��ة اإىل 
والتلوين  ال���ف���ن���ون  م����ه����ارات  ت��ن��م��ي��ة 
لدى  والأل���ع���اب  والتمثيل  وامل��ح��ادث��ة 
الأطفال ودمج الطالب املواطنني مع 
�سيفية  اأن�سطة  يف  الأج��ان��ب  الطالب 
اللغة  مم��ار���س��ة  م��ن  متكنهم  متنوعة 
الت�سامح  لغة  باعتبارها  معا  العربية 
والتوا�سل. واأكد معاليه اأن ا�ستهداف 
ب���امل���دار����س  الأوىل  امل���رح���ل���ة  ط�����الب 
اخل��ا���س��ة ي��رت��ك��ز ع��ل��ى ق���درة الطالب 
ا�ستيعاب  ال�سنية على  يف هذه املرحلة 

العربية  ل��ل��غ��ة  ال��ب�����س��ي��ط��ة  امل����ف����ردات 
والتحدث بها مع اأقرانهم من العرب 
انطلقت  امل���ب���ادرة  اأن  اإىل  م�����س��ريا   ..
الأمريكية  اجلالية  مدر�سة  يف  اأم�س 
ب��اأب��وظ��ب��ي و���س��م��ت ع����ددا م��ن طالب 
املدر�سة  من  والثالث  الثاين  ال�سفني 
اأكادمييات  م��ن  اأق��ران��ه��م  ج��ان��ب  اإىل 
واأكادميية  ال��ل��وؤل��وؤة  “اأكادميية  ال��دار 
على  ال��ربن��ام��ج  “ وي�ستمر  امل��ع��م��ورة 
ب�����س��ح��ب��ة مدربني  ا���س��ب��وع��ني  م����دى 
موؤهلني ب�سكل جيد لتدري�س العربية 
واأو�سح  امل��م��ار���س��ة.  با�سلوب  العربية 
ب����ن مبارك  ن���ه���ي���ان  ال�����س��ي��خ  م���ع���ايل 
تركز  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل 
على  ال�سيفية  ال��ف��رتة  يف  اأن�سطتها 
الت�سامح  قيم  لغر�س  امل��دار���س  ط��الب 

والتعاي�س وقبول الآخر والتعاون بني 
اجلميع دون تفرقة على اأ�سا�س اللون 
اأوالعرق اأو الدين اأو اجلن�سية اأو اللغة 
املرحلة  ه����ذه  يف  ال���ط���الب  ل��ي��ت��م��ك��ن 
ومظاهر  قيم  ا�ستيعاب  م��ن  ال�سنية 
ال��ت�����س��ام��ح داخ����ل امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي 
مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه ومم��ار���س��ت��ه��ا قول 
واأ�سرهم  مدار�سهم  ن��ط��اق  يف  وف��ع��ال 
اأن  ي�سمن  مبا  املحلية  وجمتمعاتهم 
ويف  الأ�سيلة  الإماراتية  بقيمنا  ن�سل 
الأجيال  اإىل  الت�سامح  منها  ال��ق��ل��ب 
على  واملقيمني  املواطنني  من  املقبلة 
اأر������س الإم��������ارات ال��غ��ال��ي��ة. واأ����س���اف 
لغة  “العربية  م���ب���ادرة  اأن  م��ع��ال��ي��ه 
يف  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  الت�سامح” 
وتعميمها  تطويرها  ميكن  اأب��وظ��ب��ي 

بكافة اإمارات الدولة يف املرحلة املقبلة 
التي  املهمة  الأن�سطة  اأح��د  باعتبارها 
تتيح لالأطفال من خمتلف اجلن�سيات 
املختلفة  والأن�سطة  الألعاب  ممار�سة 

التعرف  معا مبا ميكن كل منهم من 
على ثقافة الآخر واحرتام الختالف 
الثقايف واملعريف للجميع واتاحة املجال 
بالعربية  ال��ن��اط��ق��ني  غ���ري  ل��ل��ط��الب 

للتعرف عليها با�سلوب �سهل ومب�سط 
املمار�سة  ع��ل��ى  يعتمد  لأن����ه  وم��ب��ت��ك��ر 
التلقني  اأ���س��ل��وب  ع��ن  بعيدا  والأل��ع��اب 

التقليدي.

موارد ال�ضارقة تبداأ تنفيذ براجمها التاأهيلية والتدريبية ل�ضهر يوليو 

بدعم اإماراتي .. افتتاح مركز للإنزال ال�ضمكي ب� »املتينة« يف ال�ضاحل الغربي اليمني

نهيان بن مبارك يتفقد فعاليات » مبادرة العربية لغة الت�ضامح« مبدار�س اأبوظبي

بدعم اإماراتي .. افتتاح وحدة متكاملة ل�ضخ املياه 
تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية مبرخة ال�ضفلى يف �ضبوة

بالتن�شيق والتعاون مع �شركاء دوليني بارزين

موا�ضلت الإمارات تختتم خمترب البتكار الأول من نوعه يف ال�ضرق الأو�ضط
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

نظم نادي دبي لل�سحافة - بال�سراكة 
مع موؤ�س�سة وطني الإم��ارات وجهات 
اإعالمية عربية وعاملية - ور�سة عمل 
تدريبية حول “اإدارة غرف الأخبار” 
60 طالبا طالبة من  مب�ساركة نحو 
خمتلف جامعات و كليات الإعالم يف 

الدولة.
قدمها  ال��ت��ي   - ال��ور���س��ة  ا�ستعر�ست 
في�سل عبا�س رئي�س حترير �سحيفة 
غرف  اإدارة  ف���ن���ي���ات   - ن���ي���وز  ع�����رب 
وتوزيع  التحرير  حيث  م��ن  الأخ��ب��ار 
املهام والتخطيط وحتديد الأولويات 
وط�������رق ع����ر�����س امل��������واد الإخ����ب����اري����ة 
على  ال��ت��درب  ج��ان��ب  اإىل  وتق�سيمها 
امل�����ه�����ارات ال���ت���ي ي���ل���زم ت����واف����ره����ا يف 
التعامل  وكيفية  الأخ��ب��ار  م�����س��وؤويل 
ب���اح���رتاف���ي���ة وم��ه��ن��ي��ة م����ع الخ���ب���ار 
ال��واردة من غرف الأخبار ال�سحفية 

اأو التلفزيونية.
نادي  مديرة  بوحميد  ميثاء  واأك���دت 
لل�سحافة  دب���ي  اأن  لل�سحافة  دب���ي 

الربامج  اأفكار  تطبيق  على  يحر�س 
العاملون  يحتاجها  التي  التدريبية 
يف ق��ط��اع ال�����س��ح��اف��ة والإع������الم مبا 
فيهم طلبة كليات الإعالم يف الدولة 
والتعاون  ال�����س��راك��ة  ج�����س��ور  م��د  م��ع 
ال�سحافية  امل��وؤ���س�����س��ات  خمتلف  م��ع 
مبا  العربية  املنطقة  يف  والإعالمية 
يف  العاملني  مهارات  تطوير  ي�سمن 
وتبادل  تاأثريا  القطاعات  اأك��رث  اأح��د 
اأداء  ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن  اخل������ربات ح��ت��ى 

مهامهم على الوجه الأكمل.

بالهول  ����س���رار  اأو����س���ح  م���ن ج��ان��ب��ه 
ملوؤ�س�سة وطني  العام  املدير  الفال�سي 
الإعالمي  “الربنامج  اأن  الإم����ارات 
فارقا  اأح������دث  لل�سباب”  ال��وط��ن��ي 
اإي��ج��اب��ي��ا يف ال��ع��م��ل الإع���الم���ي عرب 
ت���دري���ب ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة لإع�����داد 
ال�سباب  الإع�����الم�����ي�����ني  م�����ن  ج���ي���ل 
ي�����واك�����ب�����ون م����ت����غ����ريات ال���ع�������س���ر يف 
امل��ج��الت الإع��الم��ي��ة ك��اف��ة مب��ا فيها 
تلك املجالت اأو التخ�س�سات املتوقع 

ظهورها م�ستقبال.

•• ال�شارقة-الفجر:

يف اإطار التعاون والتن�سيق بني اجلهات 
ب��ه��دف تطوير  امل��ح��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
خرباتها، زار وفد من القيادة العامة 
)الثنني(،  اأم�س  �سباح  دبي  ل�سرطة 
بال�سارقة  امل���رك���زي���ة  امل���ال���ي���ة  دائ������رة 
يف  ممار�ساتها  اأف�سل  على  لالطالع 
جمال  يف  وخ�سو�ساً  امل���ايل،  القطاع 
والتطبيقات  الإي���������رادات  حت�����س��ي��ل 

والأنظمة امل�ستخدمة لذلك.  
الرائد عبداهلل  الوفد كاًل من  و�سم 
الإيرادات  اإدارة  مدير  اأم��ريي،  يا�سر 
واملالزم  دب��ي،  �سرطة  يف  وال�سندوق 
اأول �سعيد حممد املري، رئي�س ق�سم 
املري  ع��ب��داهلل  والنقيب  الإي������رادات، 
وعائ�سة  ال�������س���ن���دوق،  ق�����س��م  م���رت���ب 
ال�سام�سي من  اآمنة  و  كبنجي  حارث 

ق�سم حت�سيل املخالفات املرورية. 
وكان يف ا�ستقبال الوفد كل من اأروى 
احل�سابات،  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��وي�����س، 
النظام  اإدارة  مدير  اليا�سي،  وه��دى 

املايل يف دائرة املالية املركزية، وعدد 
م��ن ك��ب��ار م��وظ��ف��ي ق�����س��م الإي�����رادات 
حيث  ب��ال��دائ��رة،  احل�سابات  اإدارة  يف 
�������س������ددوا ع���ل���ى اأه����م����ي����ة م���ث���ل ه���ذه 
وتعزيز  العمل،  تطوير  يف  ال��زي��ارات 
الإي������رادات،  حت�سيل  اأن��ظ��م��ة  ك��ف��اءة 
اجلهات  ح��ق��وق  على  يحافظ  ب�سكل 
واملتعاملني،  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
مالية  م�������وارد  حت��ق��ي��ق  يف  وي�����س��ه��م 

املحلية  احل��ك��وم��ات  م��ن��ه��ا  ت�ستفيد 
وقام  املختلفة.  التنمية  جم��الت  يف 
اإدارة احل�سابات،  املرزوقي من  ح�سن 
النظام  اإدارة  م���ن  ه����ده  ب���ن  وم����رية 
املايل، بتقدمي �سرح عن النظام املايل 

للدائرة لأع�ساء الوفد.
العوي�س:”ا�ستمع  اأروى  وق���ال���ت 
اأع�����س��اء وف���د ���س��رط��ة دب���ي اإىل �سرح 
تف�سيلي عن ق�سم الإيرادات وهيكله 

الق�سم  التنظيمي، وتعرفوا على دور 
يف متابعة حت�سيل الإي��رادات العامة 
حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة والإ����س���راف على 
اآليات التح�سيل، ودرا�سة وا�ستحداث 
ومتابعة  للتح�سيل  حديثة  اأ�ساليب 
املعيارية  الدرا�سات  واإعداد  تنفيذها، 
لر�سوم اخلدمات احلكومية بالتن�سيق 
واخلا�سة،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 

وغري ذلك من مهام وم�سوؤوليات«.

اليا�سي:”  ه��دى  قالت  جانبها،  م��ن 
الإيرادات  تقدير  اآلية  اإىل  وتطرقنا 
امل�ستقبل،  وا����س���ت�������س���راف  ال�����س��ن��وي��ة 
الذكي  الإي�����س��ال  ن��ظ��ام  اإىل  وك��ذل��ك 
حكومة  اعتمدته  ال��ذي  “حت�سيل” 
النظام  ليكون   2007 عام  ال�سارقة 
الإل��������ك��������رتوين ل���ت���ح�������س���ي���ل ر�����س����وم 
املعامالت احلكومية، وتعرف اأع�ساء 
ال��وف��د ع��ل��ى م��ي��زات ال��ن��ظ��ام املتوفر 
ع���ل���ى م������دار ال�������س���اع���ة وط�������وال اأي�����ام 
واأ�ساليب  ط��رق  ويت�سمن  الأ���س��ب��وع، 
احل�ساب  ل�����س��ح��ن  وم��ب��ت��ك��رة  ع���دي���دة 

ودفع الر�سوم«.
املركزية  املالية  دائ���رة  روؤي���ة  وتتمثل 
مالية  ري��ادة  اإىل  للو�سول  ال�سعي  يف 
ال���ع���امل���ي���ة، م���ن خ����الل تطوير  ن��ح��و 
ال�ستقرار  لتحقيق  مبتكرة  تقنيات 
على  وبالعتماد  املالية،  وال�ستدامة 
ثالثة توجهات ا�سرتاتيجية رئي�سية 
املالية،  وال���س��ت��دام��ة  ال�ستقرار  ه��ي 
والبيئة  املبتكرة،  املالية  واخل��دم��ات 

الداخلية املحفزة.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

الوهمي” ملوظفيها  “الإخالء  تنفيذ خطة  راأ���س اخليمة يف  اقت�سادية  جنحت 
راأ�س  يف  امل���دين  ال��دف��اع  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الرئي�سي،  املبنى  يف  ومتعامليها 
الدائرة على تهيئة موظفيها ومتعامليها على  اإط��ار حر�س  اخليمة، وذلك يف 
وال�سعافات  الطوارئ  باإ�سراف من فريق  الطارئة  التعامل مع احلالت  كيفية 
الأولية يف الدائرة.  وبهذه املنا�سبة �سكرت اأ�سماء �سعيد الدهماين – قائد فريق 
–امل�سوؤولني يف الإدارة العامة للدفاع  الطوارئ وال�سعافات الأولية يف الدائرة 

املدين على �سرعة جتاوبهم وم�ساهمتهم الإيجابية يف اإجناح هذه التجربة التي 
اأنظمة  اأي طارئ وفق  الدائرة مع  التاأكد من ح�سن تعامل موظفي  ا�ستهدفت 
الأمن وال�سحة وال�سالمة املهنية، حيث �سهدت جتربة الإخالء الوهمي جتاوباً 
التجمع  ن��ق��اط  اإىل  املعنني  جميع  ت��وج��ه  اإذ  واملتعاملني  امل��وظ��ف��ني  م��ن  ك��ب��رياً 
فريق  اإن  ال��ده��م��اين  واأ���س��اف��ت  قيا�سي.  زم��ن  يف  ال��دائ��رة  مبنى  م��ن  القريبة 
الطوارئ وال�سعافات الأولية ب�سدد تنفيذ خطة لن�سر املعرفة وثقافة التعامل 
بنظام  التوعية  لور�س  املعتمد  الربنامج  الطوارئ �سمن  وح��الت  احلرائق  مع 

البيئة وال�سحة وال�سالمة املهنية.

•• دبي-وام:

وزير  ن�����س��ي��ب��ة  اأن�����ور  زك����ي  م��ع��ايل  زار 
دولة والوفد املرافق له �سبكة الإذاعة 
العربية - اأكرب �سبكة اإذاعية يف املنطقة 
دب���ي لالإعالم.  م��دي��ن��ة  - مب��ق��ره��ا يف 
ورح����ب حم��م��ود ال��ر���س��ي��د م��دي��ر عام 
معايل  بزيارة  العربية  الإذاع���ة  �سبكة 
اأن���ور ن�سيبة وال��وف��د امل��راف��ق له  زك��ي 
املتميز  الإعالمي  بالتعاون  م�سيدا   ..
وجميع  معاليه  مكتب  ب��ني  وال��ق��ائ��م 
اإ�سافة  الذكية  والتطبيقات  الإذاع��ات 
املتخ�س�سة  ال��رق��م��ي��ة  ال�����س��رك��ات  اإىل 
و�سركات الو�سائط املتعددة التي تتبع 

ال�سبكة .
اإىل  ال��زائ��ر  وال��وف��د  معاليه  وت��ع��رف 
والفنية  الإداري��������ة  الأق�������س���ام  ج��م��ي��ع 
ال�سبكة  يف  الرئي�سية  العمليات  ومقر 
تتبعها  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  والإدارات 

وا�ستمع اإىل �سرح ملختلف اآليات العمل 
فيها، كما مت عر�س فيديو تو�سيحي 
وال�سركات  الإذاع����ات  يف  العمل  لآل��ي��ة 

التي تتبع ال�سبكة.
وق��������ام ال�����وف�����د ب����ج����ول����ة ����س���ام���ل���ة يف 
اخلا�سة  وامل�����راف�����ق  ال����س���ت���دي���وه���ات 
التي  الإن��ت��اج  وا�ستديوهات  بال�سبكة 
التقنيات  و�سائط  اأحدث  على  حتتوي 
ال�����س��م��ع��ي��ة وامل���رئ���ي���ة لتبث  وامل����ع����دات 
حم��ت��واه��ا م��ن خ���الل اأك����رث م��ن 41 
لالإنتاج  ورق����م����ي  اإذاع���������ي  ا����س���ت���دي���و 
وت��ع��ت��م��د جميعها  وامل���رئ���ي  ال�����س��وت��ي 
على اأحدث الأجهزة الفنية والتقنيات 
الذكية وذلك متا�سيا مع روؤية القيادة 
ال�سرتاتيجيات  واأه�������م  ال���ر����س���ي���دة 
اأف�سل  ت����ق����دمي  ل�������س���م���ان  امل���ت���ب���ع���ة 
واإخبارية  ترفيهية  جت��رب��ة  واأ���س��خ��م 
م���ع املاليني  وال��ت��وا���س��ل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
م���ن م��واط��ن��ي وم��ق��ي��م��ي ال���دول���ة من 

والتقى   . يوميا  اجلن�سيات  خمتلف 
م��ع��ال��ي��ه ب��الإع��الم��ي��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
ال�سبكة مبختلف  التي تتبع  الإذاع��ات 
لغاتها وا�ستمع منهم اإىل �سرح مف�سل 
يقدمونه  وم���ا  عملهم  طبيعة  ح���ول 
ت�ستهدف  هادفة  اإعالمية  ر�سائل  من 
 ، ال��دول��ة  يف  املقيمة  جالياتهم  اأب��ن��اء 
وما تقدمة لهم ال�سبكة من ت�سهيالت 
الهادفة  الإع��الم��ي��ة  ال��ر���س��ال��ة  لأداء 
 ، الر�سيدة  حكومتنا  توجهات  �سمن 
ما يرتجم الت�سامح واقعا ملمو�سا يف 
اأر����س الإم����ارات . واأب���دى معايل زكي 
يف  العمل  و�سري  باآلية  اإعجابه  ن�سيبة 
املقر الرئي�سي لعمليات �سبكة الإذاعة 
�سبق  ال��ذي  الجتماع  خ��الل  العربية 
مناق�سة  خ��الل��ه  مت  وال�����ذي  اجل���ول���ة 
التي  الق�سايا  م��ن  جمموعة  وب��ح��ث 
ت���ه���م ال���ط���رف���ني ب���ه���دف ت���ع���زي���ز دور 
التعريف بر�سالة الإمارات  ال�سبكة يف 

الإن�سانية ونهج الت�سامح الذي اأ�سبح 
اإم����ارات اخلري  اأر����س  نهج ح��ي��اة على 
والذي اأر�سى دعائمه املغفور له ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان - طيب  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
اإي�سال  يف  وامل�����س��اه��م��ة   - ث�����راه  اهلل 
تقدمها  ال���ت���ي  امل���ت���م���ي���زة  اخل����دم����ات 
خمتلف الوزارات والدوائر احلكومية 
املواطنني  جلميع  واملحلية  الحتادية 
واملقيمني وال�سياح والزوار من خالل 
ال�سبكة  يف  امل��ت��ك��ام��ل  الأخ���ب���ار  م��رك��ز 
الإذاعات  بلغات متعددة والذي يغذي 
الن�سرات  خ���الل  م��ن  الأخ���ب���ار  ب��اآخ��ر 
واملواجيز وعرب من�ساتها الر�سمية يف 

و�سائل التوا�سل الجتماعي .
ون�������اق���������������س الج��������ت��������م��������اع خم���ت���ل���ف 
املقرتحة  والأف���ك���ار  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
من الطرفني التي تهدف اإىل اإي�سال 
اإىل  الر�سيدة  حكومتنا  وروؤي��ة  ر�سالة 
خمتلف �سرائح املجتمع التي تتوا�سل 

ب��اأدواره��ا يف  الإذاع���ة وتعريفهم  معها 
والحتفاء  الإم��ارات��ي��ة  الثقافة  اإث���راء 
واملحافظة  العامل  اإىل  وتقدميها  بها 
الإنتاج  دع��م  اإىل  اإ�سافة  ال��رتاث  على 
جمتمعات  وب���ن���اء  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ك��ري 
املعرفة وا�ستثماره يف تعزيز التنمية يف 
وطن الالم�ستحيل . من جهته اأعرب 
حممود الر�سيد عن �سعادته با�ستقبال 
اأنور ن�سيبة وزير دولة يف  معايل زكي 
املقر الرئي�سي ل�سبكة الإذاعة العربية 
ت�سجع  ال��ت��ي  ال���زي���ارة  ه���ذه  مثمنا   ..
ال�سبكة  يف  وال��ع��ام��ل��ني  الإع��الم��ي��ني 
“ توفر  ل��ت��ق��دمي الأف�����س��ل . وق���ال : 
�سبكة الإذاعة العربية من�سة متعددة 
امل��الي��ني من  م��ع  تتوا�سل  ال��و���س��ائ��ط 
حري�سون  ون��ح��ن  ي��وم��ي��اً،  امل�ستمعني 
لتقدمي  من�ساتنا  ت��وف��ري  على  دوم���اً 
دولتنا  روؤي��ة  دع��م  ي�ساهم يف  حمتوى 
ال��وزارات واجلهات  احلبيبة وخمتلف 

عن  معربا  تخدمها،  التي  احلكومية 
امل�ستمر  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  تطلعه 
ب���ني اجل��ان��ب��ني يف ���س��ت��ى امل���ج���الت .. 
مبديا ا�ستعداد ال�سبكة لأي تعاون من 
�ساأنه اإثراء ال�ساحة املحلية يف اإي�سال 
 – املت�سامح  ونهجها  الإم���ارات  ر�سالة 
تتبعها  التي  واملن�سات  الذاع���ات  عرب 

بالذكر  ج��دي��ر   .« ودول��ي��ا  حمليا   –
انتقلت  ال��ع��رب��ي��ة  الإذاع������ة  ���س��ب��ك��ة  اأن 
م��دي��ن��ة دبي  م��ق��ره��ا اجل��دي��د يف  اإىل 
لالإعالم والذي ي�سم اأحدث التقنيات 
حتتية  وبنية  مب�ستويات  الإع��الم��ي��ة 
عاملية �سمن �سعيها لتعزيز روؤيتها يف 
تقدمي من�سة رائدة متعددة الو�سائط 

املرئية  ال��رق��م��ي��ة  الإذاع�������ة  ع����امل  يف 
�سبكة  اأكرب  ال�سبكة  وتعد  وال�سوتية. 
اإذاع���ي���ة واأك���رثه���ا جن��اًح��ا يف منطقة 
ال�����س��رق الأو����س���ط ، ح��ي��ث ت�����س��م 19 
حمطة اإذاعية بلغات متعددة متثل كل 
املقيمة يف  واأبناء اجلاليات  املجتمعات 

دولة الإمارات .

•• دبي-وام:

غوتريي�س  اأن��ط��ون��ي��و  م��ع��ايل  ال��ت��ق��ى 
ومعايل  امل���ت���ح���دة،  الأمم  ع����ام  اأم����ني 
حم��م��د ع��ب��د اهلل ال���ق���رق���اوي وزي���ر 

�سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل.
ج������رى خ������الل ال����ل����ق����اء ب���ح���ث اأط�����ر 
ال��ت��ع��اون لتعزيز اجل��ه��ود الأمم��ي��ة يف 
احلكومي  والتطوير  التحديث  دع��م 
املثمرة  ال�����س��راك��ة  وت��ر���س��ي��خ  ع��امل��ي��ا، 
الأمم  ومنظمة  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ني 
بال�ستفادة  احلكومات  لدعم  املتحدة 
حلكومة  ال���ن���اج���ح���ة  ال���ت���ج���ارب  م����ن 
املجالت، و�سبل  الإم��ارات يف خمتلف 
الدولية  املنظمة  بني  ال�سراكة  تعزيز 
ودولة الإمارات من خالل من�سة قمة 
 2020 للحكومات  العاملية  اإك�سبو 
“اإك�سبو  فعاليات  مع  �ستتزامن  التي 

2020 دبي«.
ال�سراكة  اأه��م��ي��ة  غ��وت��ريي�����س  واأك�����د 
الأمم  ومنظمة  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ني 
امل����ت����ح����دة، م���ث���م���ن���ا ج����ه����ود ال����دول����ة 
القدرات  ب��ن��اء  دع��م  يف  وم�ساهماتها 
على  امل��ج��الت  خمتلف  يف  احلكومية 

امل�ستوى العاملي.
اللجنة  ب��ج��ه��ود  غ��وت��ريي�����س  واأ�����س����اد 
الرقمي  ل��ل��ت��ع��اون  ال��ع��ل��ي��ا  ال���دول���ي���ة 
املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  التابعة 
ع�����س��وي��ت��ه��ا معايل  ت�����س��م يف  وال���ت���ي 
النتائج  حممد القرقاوي واأثنى على 
يف  اللجنة  اإليها  تو�سلت  التي  املهمة 
الرقمي”،  ال��رتاب��ط  “ع�سر  تقرير 

اإط��ار حوكمة  اإىل و�سع  ال��ذي يهدف 
ع����امل����ي مل����واج����ه����ة حت�����دي�����ات ال����ث����ورة 
التكنولوجية وال�ستفادة من الفر�س 

التي توفرها خلدمة الب�سرية.
ك��م��ا وق��ع��ت ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�����ارات 
الإمنائي  امل��ت��ح��دة  الأمم  وب���رن���ام���ج 
مذكرة تفاهم يف جمال تعزيز جاهزية 
احل����ك����وم����ات مل���ت���ط���ل���ب���ات وحت����دي����ات 
من  جديدة  مرحلة  �سمن  امل�ستقبل، 
التعاون بني الدولة واملنظمة الأممية 
املتنامي  العاملي  لالهتمام  ا�ستجابة 
الأفريقية،  ال��ق��ارة  دول  م��ن  وخا�سة 
بال�ستفادة من جتربة دولة الإمارات 

والتحديث  الإداري  ال���ت���ط���وي���ر  يف 
احلكومي.

م�����ع�����ايل حممد  الت����ف����اق����ي����ة  وق��������ع 
�ستاير  اآخ���ي���م  و����س���ع���ادة  ال���ق���رق���اوي 
امل���ت���ح���دة  الأمم  ب����رن����ام����ج  رئ����ي���������س 
بنت  عهود  معايل  بح�سور  الإمنائي، 
لل�سعادة  دول��ة  وزي��رة  الرومي  خلفان 
وج�������ودة احل����ي����اة م���دي���ر ع�����ام مكتب 
رئا�سة جمل�س الوزراء يف وزارة �سوؤون 

جمل�س الوزراء وامل�ستقبل.
هذا  يف  ال����ق����رق����اوي  حم���م���د  اأك������د  و 
بقيادة  الإم�����ارات  “دولة  اأن  ال�����س��دد 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
�ساحب  اأخ����ي����ه  ت���وج���ي���ه���ات  و  اهلل” 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” ومتابعة �ساحب 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اأوا�سر  امل�سلحة حري�سة على تر�سيخ 
الأه����داف  لتحقيق  ال����دويل  ال��ت��ع��اون 
التنموية ومواجهة التحديات العاملية 
مبا ي�سهم يف �سناعة م�ستقبل اأف�سل 

واأكرث ا�ستدامة لالإن�سان«.

“دولة  اأن  ع��ل��ى  ال���ق���رق���اوي  و����س���دد 
الإمارات متتلك ر�سيدا اإداريا حكوميا 
ل��ل��ت�����س��دي��ر جلميع  ق���اب���ال  م��ت��ق��دم��ا 
“روؤية  اأن  اإىل  لف��ت��ا  العامل”  دول 
اأن  يف  تتمثل  الإم������ارات  دول����ة  ق��ي��ادة 
الإداري  للفكر  عا�سمة  الدولة  تكون 
املمار�سات  لأف�سل  وحمطة  احلديث 
امل�ستقبلية«.  احل��ك��وم��ي��ة  الإدارة  يف 
واأ�ساف معاليه اأن تعزيز التعاون مع 
الأمم املتحدة ومنظماتها يوؤكد التزام 
الإم�������ارات مب�����س��ارك��ة جتاربها  دول����ة 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة وخ��ربات��ه��ا مع 
خمتلف دول العامل، يف اإطار جهودها 

ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ني احل��ك��وم��ات يف 
التي  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  دعم 
اإىل  م�سريا  املتحدة”،  الأمم  تقودها 
اأن الإمارات م�ستعدة مل�ساركة جتربتها 
يف التحديث احلكومي مع دول القارة 

الأفريقية.
تطوير  على  التفاهم  مذكرة  وتن�س 
ب���رن���ام���ج م�����س��رتك ل��ب��ن��اء ال���ق���درات 
الإفريقية،  ال���ق���ارة  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
وتبادل اخلربات واملعارف يف جمالت 
الذكية  احلكومة  مبادرة  اأهمها  عدة، 
يف دول�������ة الإم��������������ارات، وامل�������س���رع���ات 
احلكومي،  والب���ت���ك���ار  احل���ك���وم���ي���ة، 

الأممي  الربنامج  متكني  اإىل  اإ�سافة 
العاملية  ال��ق��م��ة  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  م���ن 
جامعة  م��ن�����س��ة  اأك�����رب  ل��ل��ح��ك��وم��ات، 
حلكومات العامل، للتفاعل مع القادة 
احلكوميني،  واخل�������رباء  ال���دول���ي���ني 
واإطالق املبادرات والتقارير، وت�سميم 
الكفيلة  امل��م��ار���س��ات  واب��ت��ك��ار  الأف���ك���ار 
القمة  يف  امل�����س��ارك��ة  ال�����دول  بتحفيز 
اأهداف  حتقيق  يف  دوره��ا  تعزيز  على 

التنمية امل�ستدامة.
وتركز املذكرة على تعزيز التعاون يف 
الدول  وم�ساعدة  احلوكمة  جم��الت 
على حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

ت�سمل  جم������الت  اأرب����ع����ة  وت��ت�����س��م��ن 
الأفريقية  احل��ك��وم��ات  جاهزية  دع��م 
التنمية  اأه��داف  وحتقيق  للم�ستقبل، 
ال�سعادة  على  الرتكيز  مع  امل�ستدامة 
وج��������ودة احل�����ي�����اة، وب����ن����اء ال����ق����درات 
الأفريقية،  ال������دول  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
اإك�سبو  لقمة  التح�سري  اإىل  اإ���س��اف��ة 
عرب   2020 ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
العاملية  احلكومية  التحديات  ر���س��د 

خالل امل�ستقبل.
الإمارات  دول��ة  بني  ال�سراكة  وتغطي 
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي عدة 
جم����الت ح��ي��وي��ة ت��رك��ز ع��ل��ى حتقيق 
التنمية  اأه����داف  م��ن  ال�16  ال��ه��دف 
امل�ستدامة بدعم م�ستقبل احلكومات، 
متخ�س�سة  وفعاليات  نقا�سات  وعقد 
رفيع  ال�سيا�سي  املنتدى  اأعمال  �سمن 
 ،2019 باحلوكمة  املعني  امل�ستوى 
يف  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  وق��م��ة 
اإع���داد  ي�سمن  مب��ا  امل��ق��ب��ل،  �سبتمرب 
اأدائها  احلكومات للم�ستقبل وتطوير 

دعما لأجندة 2030.
و �ستعمل الإم��ارات والربنامج كذلك 
وجودة  ال�سعادة  اأجندة  ت�سمني  على 
برنامج  وم�ساريع  مبادرات  يف  احلياة 
ت�سهم  فيما  الإمن��ائ��ي،  املتحدة  الأمم 
التنمية  تقرير  تطوير  يف  الإم����ارات 
ال��ب�����س��ري��ة ا���س��ت��ن��ادا اإىل جت��رب��ت��ه��ا يف 
على  ترتكز  التي  ال�سيا�سات  ت�سميم 
ال�ستعدادات  اإط���ار  احل��ي��اة، يف  ج��ودة 
التنمية  ت��ق��ري��ر  ل��رتج��م��ة خم��رج��ات 

الب�سرية 2020.

جناح جتربة »الإخلء الوهمي« 
لقت�ضادية راأ�س اخليمة

زكي ن�ضيبة يزور �ضبكة الإذاعة العربية يف دبي

اتفاقية لنقل جتربة التحديث احلكومي الإماراتية اإىل اأفريقيا

اأمني الأمم املتحدة وحممد القرقاوي يبحثان التعاون يف جمالت التحديث والتطوير احلكومي عامليا

حممد القرقاوي: الإمارات متتلك ر�شيدا اإداريا متقدما قابل للت�شدير لدول العامل كافة

وفد من �ضرطة دبي يزور »املالية املركزية بال�ضارقة« 
للطلع على اأف�ضل ممار�ضاتها يف املجال املايل

نادي دبي لل�ضحافة ينظم ور�ضة
 اإدارة غرف الأخبار
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اأخبـار الإمـارات

•• جنيف -وام:

العنف  اأن  الإم��������ارات  دول����ة  اأك�����دت 
انتهاكا  ت�سكل  مع�سلة  امل����راأة  �سد 
الأ�سا�سية  واحل�����ري�����ات  ل��ل��ح��ق��وق 
مبكانتها  مت��ت��ع��ه��ا  وت���ع���وق  ل��ل��م��راأة 

الكاملة يف املجتمع.
اأمام  الإم�����ارات  كلمة  ذل���ك يف  ج���اء 
ال���دورة احل��ادي��ة والأرب��ع��ني ملجل�س 
نورة  األقتها  التي  و  الإن�سان  حقوق 
اإدارة  م��ن  ال�����س��وي��دي  عبدالرحمن 
اخلارجية  وزارة  يف  الن�سان  حقوق 
وال��ت��ع��اون ال���دويل يف اإط���ار احلوار 
املقررة  ت��ق��ري��ري  ح���ول  ال��ت��ف��اع��ل��ي 

العنف  امل��ع��ن��ي��ة مب�����س��األ��ة  اخل��ا���س��ة 
املعنية  اخلا�سة  واملقررة  امل��راأة  �سد 
الن�ساء  ل���س��ي��م��ا  بالب�سر  ب���الجت���ار 

والأطفال .
واأع��رب��ت الإم����ارات - م��ن احل��د من 
دعوة  تاأييدها  عن   - الظاهرة  هذه 
تن�سيق  تعزيز  اإىل  اخلا�سة  املقررة 
توحيد  خالل  من  الدولية  اجلهود 
اإ���س��ه��ام��ات وك�����الت واآل����ي����ات الأمم 
ب��ال��ع��ن��ف �سد  ال�����س��ل��ة  امل��ت��ح��دة ذات 
التقنية  ال��و���س��ائ��ل  وت���وف���ري  امل������راأة 

لإعمالها وتفعيلها.
الدويل  العمل  اأهمية  على  و�سددت 
امل�سوؤولية  ال��������دول  حت���م���ي���ل  م����ع 

لظاهرة  الت�سدي  جمال  يف  الأوىل 
امل��راأة وحماربتها ب�ستى  العنف �سد 

الو�سائل امل�سروعة.
واأو�سحت الدولة اأنه متا�سيا مع هذا 
�سيا�سة  الإم����ارات  اعتمدت  التوجه 
العنف  حماربة  اإىل  ترمي  �سارمة 
امل��راأة تقوم على ثالثة حماور  �سد 
الوعي  رف����ع  يف  ت��ت��م��ث��ل  م��ت��ك��ام��ل��ة 
لظاهرة  للت�سدي  وق��ائ��ي  ك��اإج��راء 
العنف ثم ت�سديد العقوبة بالن�سبة 
ملرتكبي اأعمال العنف وتقدمي اأكرب 

قدر ممكن من احلماية.
وب����ال����ن���������س����ب����ة مل�����������س�����األ�����ة الجت���������ار 
بالأ�سخا�س .. اأيدت كلمة الإمارات 

اأمام املجل�س ما تو�سلت اإليه املقررة 
اخلا�سة من خالل حتليلها املف�سل 
ب�ساأن  امل��و���س��وع��ي��ة  وا���س��ت��ن��ت��اج��ات��ه��ا 
�سحايا  يواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
بعملية  واملتعلقة  بالب�سر  الجت���ار 
اإدم��اج��ه��م الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى الأمد 
ال��ط��وي��ل وال��ت��ي ك��ث��ريا م��ا تقو�س 
حقوقهم الأ�سا�سية ل�سيما حقهم يف 
احلماية وامل�ساعدات ب�ستى اأنواعها.

دول����ة  اأن  ع���ل���ى  ال���ك���ل���م���ة  و������س�����ددت 
وم�سوؤول  ملتزم  ك�سريك  الإم���ارات 
يف املجتمع الدويل تعترب اأن حماربة 
الجتار بالب�سر تكون غري كافية اإن 
مل تكن م�سحوبة ب�سيا�سات ت�سمن 

حقوقهم  بالب�سر  الجت��ار  ل�سحايا 
الأ�سا�سية على املدى الطويل.

الدولة  ن��وه��ت   .. ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
اأنه ملنع ال�سحايا من ال�سقوط  اإىل 
يف ف��خ الجت����ار م���رة اآخ����رى تعتمد 
القانون  اأح����ك����ام  ع���ل���ى  الإم����������ارات 
 2015 ل�����س��ن��ة   1 رق����م  الحت������ادي 
ب�ساأن ردع جرمية الإجتار بالب�سر و 
تنفيذ ا�سرتاتيجية اللجنة الوطنية 
بالب�سر  الجت�����ار  ج���رائ���م  مل��ك��اف��ح��ة 
واملنع  ال��وق��اي��ة  تعزيز  يف  واملتمثلة 
والعقاب  ال��ق�����س��ائ��ي��ة،  وامل���الح���ق���ة 
يتما�سى  مب����ا  ال����ت����ع����اون  وت���ع���زي���ز 
م��ع امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة اإ���س��اف��ة اإىل 

امل��راك��ز ل�ستقبال  اإن�����س��اء ع��دد م��ن 
وتقدمي  بالب�سر  الجت����ار  ���س��ح��اي��ا 

لهم وغريها من  الالزمة  احلماية 
امل�ساعدات و اخلدمات الآخرى مبا 

املعطيات  �سرية  على  احلفاظ  فيها 
ال�سخ�سية لل�سحية.

•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  الزمني لنتخابات  ام�س اجلدول  الوطنية لالنتخابات  اللجنة  اأعلنت 
العملية  لإدارة  احل��ث��ي��ث��ة  اجل��ه��ود  ���س��م��ن  وذل����ك  الإحتادي2019  ال��وط��ن��ي 

النتخابية بدورتها الرابعة التي جتري يف اأكتوبر املقبل.
ويف اإطار تطوير العملية النتخابية وتعزيز دور املجل�س الوطني الإحتادي يف 
ل�ساحب  ال�سيا�سي  التمكني  برنامج  على  بناًء  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” الذي اأعلن 
عنه يف عام 2005، واتباع اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية يف تنفيذ العملية 
النتخابية ومنح اأع�ساء الهيئات النتخابية الفر�سة كاملة يف ممار�سة حقهم 
النتخابي اأينما تواجدوا .. ياأتي اإعالن اللجنة الوطنية لالنتخابات اجلدول 
خمتلف  تو�سيح  عرب  ال�سيا�سية  التنمية  مل�سار  جديدة  اإ�سافة  لي�سكل  الزمني 
دورتها  يف  الإحتادي2019  الوطني  للمجل�س  النتخابية  العملية  حمطات 

الرابعة هذا العام.
ويو�سح اجلدول الت�سل�سل الزمني فعاليات و اأهم حمطات العملية النتخابية 
مب��ا يف ذل���ك اإع����الن ف��ت��ح ب���اب ال��رت���س��ح وم��ق��ار م��راك��ز ال��رت���س��ح اب��ت��داء م��ن 7 
اأغ�سط�س و موعد بدء ت�سجيل املر�سحني اأنف�سهم يف املراكز النتخابية يف 18 
 25 الأولية للمر�سحني يف  القوائم  اإعالن  اأيام ومن ثم  اأغ�سط�س ملدة خم�سة 
اأغ�سط�س.. يليها مبا�سرة فرتة تقدمي طلبات العرتا�س على املر�سحني والتي 
ت�ستمر ثالثة اأيام ويف الأول من �سبتمرب تعلن اللجنة ردها على العرتا�سات 

على املر�سحني.
و�سيتم الإعالن عن قائمة املر�سحني النهائية يف 3 �سبتمرب املقبل ويف الرابع 
من �سبتمرب تبداأ فرتة تقدمي اأ�سماء وكالء املر�سحني ح�سب ال�سروط ال�سابطة 
النتخابية  احلمالت  ف��رتة  تنطلق  حني  يف   .. التنفيذية  التعليمات  يف  لذلك 
 15 املر�سحني  اآخ��ر موعد لن�سحاب  يكون  اأن  �سبتمرب على   8 للمر�سحني يف 
و23   22 يومي  م��دى  على  ال��دول��ة  خ��ارج  الت�سويت  ف��رتة  و�ستكون  �سبتمرب 

�سبتمرب 2019 .
والت�سويت  اأكتوبر   3 اإىل   1 من  املبكر  الت�سويت  فرتة  متتد  للجدول  ووفقا 
موعد  قبل  الت�سويت  خاللها  م��ن  للناخبني  ميكن  ال��ت��ي  العملية  ه��و  املبكر 
الهيئات  اأع�ساء  اأم��ام  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  ويهدف  لالنتخابات  الرئي�سي  اليوم 

النتخابية لالإدلء باأ�سواتهم مبكراً قبل يوم النتخاب الرئي�سي.
وح�سب اجلدول .. �سيكون يوم 5 اأكتوبر هو يوم النتخابات الرئي�سي وي�سهد 
و  اأكتوبر   6 الطعون يف  ف��رتة  تبداأ  اأن  الأول��ي��ة على  الفرز  نتائج  اإع��الن  اأي�سا 
يف  الطعون  على  اللجنة  رد  اأكتوبر   10 و   9 يوما  ي�سهد  يومني حيث  ت�ستمر 
النهائية  القائمة  اإع��الن  يتم فيه  ال��ذي  اليوم  اأكتوبر هو   13 ي��وم  يكون  حني 

للفائزين يف حال عدم وجود انتخابات تكميلية.
اأنها خلت للمرة الأوىل من فرتة ال�سمت النتخابي و  ال��دورة  وما مييز هذه 
بدء  قبل  �ساعة   48 قبل  النتخابية  الدعاية  املر�سحني عن  توقف  تعني  التي 

النتخابات الفعلية.
املجل�س  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن  عبدالرحمن  معايل  ق��ال  و 
الزمني  الإع��الن عن اجلدول  اإن  الوطنية لالنتخابات  اللجنة  الوطني رئي�س 
يوؤ�س�س لعالقة �سفافة مع الأطراف املعنية كافة خا�سة الناخبني و يعزز الوعي 
ال�سيا�سي و يزيد من ثقافتهم حول العملية النتخابية وميهد مل�ساركة فاعلة 

وبالتايل اإىل جناح التجربة النتخابية الرابعة.

ويف �سياق مواز .. اأعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات تفعيل املن�سات الرقمية 
واجلمهور  الناخبني  لتزويد  املجل�س  بانتخابات  اخلا�سة  املحدثة  الإلكرتونية 
بالتفا�سيل واملعلومات عن الدورة املقبلة من النتخابات املقرر انعقادها يف �سهر 

اأكتوبر املقبل.
www.uaenec. »ومن �سمن املن�سات التي مت تفعيلها املوقع الإلكرتوين
للناخبني واملر�سحني وعامة اجلمهور  كافة  الالزمة  باملعلومات  املحّدث   «  ae
التنظيمية  الزمنية اخلا�سة بها والأم��ور  العملية النتخابية واجل��داول  حول 
اللجنة  واأع�ساء  واأ�سماء  لالنتخابات  التابعة  الفنية  اللجان  واأ�سماء  والفنية 
تعريف  يف  امل��وق��ع  و�سي�سهم   .. عنها  املنبثقة  وال��ل��ج��ان  لالنتخابات  الوطنية 
و�سيواكب  لالنتخابات،  التنفيذية  والتعليمات  اللجان  عمل  بطبيعة  اجلمهور 

مراحل العملية النتخابية.
التوا�سل الجتماعي على مواقع  ملواقع  الر�سمية  املن�سات  اللجنة  اأطلقت  كما 
الر�سمية  الأخ��ب��ار  �ستحمل  وال��ت��ي  واإن�����س��ت��غ��رام  وت��وي��رت  وفي�سبوك  اليوتيوب 
واملعلومات املتعلقة بالنتخابات لتو�سيع م�ساحة تفاعل اجلمهور مع م�ستجدات 

ومراحل العملية النتخابية.
كما اأعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات عن اإطالق تطبيق خا�س بالنتخابات 
بعنوان “اللجنة الوطنية لالنتخابات” وهو انعكا�س كامل للموقع الإلكرتوين 
ب�سكل  واملر�سحني  الناخبني  من  وتفاعل  ان��دم��اج  عملية  يف  ي�سهم  اأن  ويتوقع 
اأكرث فاعلية.. ويحتوي التطبيق على عدد من اخلوا�س مثل مراكز القرتاع 
الزمني  وجدولها  بالنتخابات  اجلمهور  تذكري  خا�سية  اإىل  اإ�سافة  ومواقعها 

وغريها من اخلدمات.
العاملة  اآبل  اأجهزة  الذكي اجلديد لالنتخابات على  التطبيق  و ميكن حتميل 
بنظام »IOS« عرب متجر اآبل �ستور »App Store » وعلى الأجهزة العاملة 
خالل  ب�سهولة   «  Google Play  « ب��الي  جوجل  “اأندرويد” عرب  بنظام 
ثواٍن لال�ستفادة من كل املزايا التي يتيحها للم�ستخدم ملعرفة ما يحتاجه من 

معلومات عن انتخابات املجل�س الوطني الإحتادي.
كما اأطلقت اللجنة مركز الت�سال اخلا�س بانتخابات املجل�س الوطني الإحتادي 
يف دورتها الرابعة.. وي�ستقبل املركز ال�ستف�سارات من ال�ساعة 8 �سباحا اإىل 8 
م�ساًء طوال اأيام الأ�سبوع للرد على اأ�سئلة املواطنني واأع�ساء الهيئات النتخابية 

املتعلقة بالعملية النتخابية على الرقم 600500005.
املجل�س  اجلديد لنتخابات  ال�سعار  عن  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  اأعلنت  و 
وال��ذي يعك�س يف ت�سميمه وفكرته توجيهات   2019 لعام  الإحت��ادي  الوطني 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
برفع متثيل املراأة الإماراتية يف املجل�س الوطني الإحتادي اإىل %50 يف الدورة 

النتخابية اجلديدة لعام 2019.
وير�سخ قرار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رقم “1” ل�سنة 2019 اخلا�س برفع 
الريادي  للدور   50% اإىل  الإحت���ادي  الوطني  املجل�س  يف  امل���راأة  متثيل  ن�سبة 
للمراأة الإماراتية يف �ستى القطاعات واملجالت التنموية ويعد متكينا لها على 
يف  الفاعلة  وامل�ساركة  ال�سيا�سية  التنمية  جمال  يف  �سيما  ل  امل�ستويات  خمتلف 
الإم����ارات  اأب��ن��اء  م��ن  وطفلة  طفال  اجل��دي��د  ال�سعار  وي�����س��ّور  ال��ق��رار.  �سناعة 
اإىل �سراكة  الأم��ام يف رمزية  اإىل  الدولة منطلقني  بيد علم  ي��داً  يحمالن معاً 
اأبناء وبنات الإمارات يف �سناعة م�ستقبل الدولة وموا�سلة م�سرية تطورها على 
خمتلف امل�ستويات ل �سيما على م�ستوى العملية النتخابية وامل�ساركة ال�سيا�سية 

ومتكني املراأة الإماراتية.

من فرتة ال�شمت النتخابي  الأوىل  للمرة  تخلو  الرابعة  • الدورة 
واخلام�س من اأكتوبر موعد النتخابات الرئي�شي 

• الت�شويت خارج الدولة يف 22 و23 �شبتمرب و ثلثة اأيام فرتة 
الت�شويت املبكر من 1 اإىل 3 اأكتوبر 

• تفّعيل املن�شات الإلكرتونية اخلا�شة باللجنة الوطنية للنتخابات 

• �شعـــار مطـــور يعكـــ�س دور املـــراأة يف احليـــاة الربملانيـــة

•• مو�شكو-وام:

اأمل عبداهلل  الدكتورة  اأك��دت معايل 
الوطني  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي 
الحتادي اأن منطقة اخلليج العربي 
الناحية  من  الأهمية  بالغة  منطقة 
اجل��ي��و ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة.. ون��ب��ه��ت اإىل 
اخلطرية  وال���ت���ج���اوزات  امل��م��ار���س��ات 
النفط  ناقالت  ا�ستهداف  يف  ممثلة 
املياه  يف  البحرية  امل��الح��ة  وت��ه��دي��د 
املطارات  ق�سف  جانب  اإىل  الدولية 
قبل  من  امل�سرية  بالطائرات  املدنية 

ميل�سيا احلوثي.
خالل  معاليها  كلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 
الرئي�سية  الف���ت���ت���اح���ي���ة  اجل��ل�����س��ة 
للتنمية  ال��ث��اين  ال����دويل  للمنتدى 
الربملانية الذي ت�ست�سيفه العا�سمة 
ال��رو���س��ي��ة م��و���س��ك��و ب��ح�����س��ور معايل 
جمل�س  رئي�سة  ماتفيينكو  فالنتينا 
الإحتاد للجمعية الفيدرالية لرو�سيا 
فيات�سي�سالف  م��ع��ايل  و  الإحت���ادي���ة 
الدوما  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ف���ول���ودي���ن 
برو�سيا  ال���ف���ي���درال���ي���ة  ب��اجل��م��ع��ي��ة 
الإحتادية ومعايل �سريغي لفروف 
وزي�����ر خ��ارج��ي��ة رو���س��ي��ا الإحت���ادي���ة 
رئي�سة  ب�����ارون  ج��اب��ري��ال  م���ع���ايل  و 
الإحت����اد ال��ربمل��اين ال���دويل ومعايل 
الربملان  رئي�س  داجن  ن��ك��ودو  روج��ي��ه 
اجلمعية  رئي�س  وم��ع��ايل  الأف��ري��ق��ي 
ال��ربمل��ان��ي��ة الآ���س��ي��وي��ة و ح�����س��ور ما 
يفوق 30 رئي�س برملان علي م�ستوي 

العامل.
اإح���ت���الل  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  وت���ط���رق���ت 

اإي���ران للجزر الإم��ارات��ي��ة ال��ث��الث “ 
ال�سغرى  ط��ن��ب  و  ال���ك���ربى  ط��ن��ب 
اأب��وم��و���س��ى “ و ال��ت��ي مت��ث��ل جزءا  و 
غاليا من اأر���س دول��ة الم���ارات اإىل 
و  النزاعات  تاأجيج  جانب حم��اولت 
ت�سليح امليل�سيات الإرهابية و متويل 
الإرهاب و التطرف ما ي�سكل تهديدا 

للمنطقة و�سعوبها.
لنتناق�س  ال��ي��وم  “ نلتقي   : قالت  و 
واملعارف  ونتبادل اخلربات  ون�ستمع 
ووج��ه��ات ال��ن��ظ��ر وه���ذا الأم����ر بحد 
ذات����ه ي��وف��ر ل��ن��ا ك��ربمل��ان��ي��ني من�سة 
جتاربنا  لإث��������راء  م��ه��م��ة  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
التطور  اجل��اد يف م�سرية  وال���س��ه��ام 
امل�ستويات  على  امل�ستدامة  والتنمية 

الوطنية والعاملية ».
اأن  القبي�سي  اأم���ل  م��ع��ايل  واأ���س��اف��ت 

الإن�ساين  ال����دويل  ال��ق��ان��ون  اأه��م��ي��ة 
وال���ت���ع���اون الإن�������س���اين ي��ع��د واح����دا 
م����ن م���و����س���وع���ات ه�����ذا امل���ن���ت���دى .. 
الإم����ارات  دول���ة  �سيا�سة  اأن  م��وؤك��دة 
القانون  اح����رتام  م��ب��داأ  ع��ل��ى  ت��ق��وم 
الإن�ساين  ال��دويل  والقانون  ال��دويل 
اأ�سا�سا ل غنى عنهما يف  باعتبارهما 
من  والعمل  الدولية  النزاعات  حل 

اأجل ال�ستقرار والأمن الدوليني.
واأو�سحت اأن املنتدى يناق�س حتديات 
م�ستقبل  يف  التاأثري  وبالغة  �سخمة 
املو�سوعات  اأن  اإىل  م�سرية   .. عاملنا 
التي تت�سمنها اأجندته متثل اأولوية 
من  بعمق  وتناق�س  اأجمع  للب�سرية 
ما  ال����ع����امل  دول  ح���ك���وم���ات  ج���ان���ب 
نلعب  اأن  كم�سرعني  علينا  يفر�س 

دورا فاعال يف هذه النقا�سات.

���س��الم و ل  اأن���ه ل  اأك���دت معاليها  و 
تكري�س  دون  م���ن  ع��امل��ي��ا  ا���س��ت��ق��رار 
والت�سدي  امل�������س���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
جمعاء  للب�سرية  امل��وؤرق��ة  للظواهر 
الحتبا�س  و  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  م��ث��ل 
احل�����راري وال��ل��ج��وء وال��ه��ج��رة غري 
ال�سرعية والأمرا�س والأوبئة ف�سال 
بالغة  عاملية  وحت��دي��ات  ق�سايا  ع��ن 
امل�ساواة بني اجلن�سني  الأهمية مثل 
الطفل  وح����ق����وق  امل����������راأة  ومت����ك����ني 
واجلوع  وال��ف��ق��ر  الف�ساد  ومكافحة 
وغ���ري ذل���ك م���ن ق�����س��اي��ا وحتديات 
لأهداف  العاملية  الأجندة  تت�سمنها 

التنمية امل�ستدامة 2030.
و �����س����ددت ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال���ت���ع���اون 
ج�سور  ب���ن���اء  يف  دوره  و  ال����ربمل����اين 
امل�سرتكة  الأه���داف  حتقيق  و  الثقة 

للب�سرية لذا نتحرك دائما نحو اآفاق 
العامل  ب��رمل��ان��ات  م��ع  اأو���س��ع  برملانية 
املجل�س  ح�سول  اأن  مو�سحة  اأجمع 
الوطني الحتادي موؤخرا على �سفة 
اإ�سارة  الأفريقي  الربملان  يف  مراقب 
مهمة على عمق ما يربطنا بالأخوة 
اأفريقيا وبقية قارات  والأ�سدقاء يف 
اإميانا  اإن��ه  معاليها  قالت  و  ال��ع��امل. 
الوطنية  وم�����س��وؤول��ي��ات��ن��ا  ب����دورن����ا 
كربملانيني فقد ا�ستحدثنا يف املجل�س 
المارات  بدولة  الإحت���ادي  الوطني 
جلنة للم�ستقبل ا�ستعدادا للتوجهات 
وا�ست�سراف  ال���ك���ربى  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�سوء  يف  الت�سريعي�سة  احتياجاتنا 
م����ا ي��ح��م��ل��ه امل�����س��ت��ق��ب��ل م����ن فر�س 
يف  نعي�س  ون��ح��ن  ل�سيما  وحت��دي��ات 
الرقمي  التحول  لهذا  ت�ستعد  دول��ة 

اأكرث من عقدين ولدينا قيادة  منذ 
ت�سعى لال�ستفادة من التقدم التقني 
وت�������س���خ���ريه خل���دم���ة ال��ب�����س��ري��ة ما 
الإم��ارات تت�سدر دول منطقة  جعل 
اإفريقيا  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
الدول  كاأكرث  عامليا  الثالثة  واملرتبة 
املوؤ�سرات  ح�سب  للتغيري  ا�ستعدادا 
الدول  جاهزية  تقي�س  التي  العاملية 

للتغيري.
و لفتت اإىل جتربة الإمارات الفريدة 
يف ا�ست�سراف امل�ستقبل على م�ستوى 
م��ن خ��الل الجتماعات  احل��ك��وم��ات 
العاملية  امل�ستقبل  ملجال�س  ال�سنوية 
والقمة العاملية للحكومات مب�ساركة 
وعلماء  وخمت�سني  وحكومات  ق��ادة 
وخ��رباء وم�سوؤولني من جميع دول 
مواكبة  اأن  اإىل  م�����س��رية   .. ال��ع��امل 

اأن  مثل هذه التجارب برملانيا يجب 
منا  الهتمام  وي�ستحق  بالنا  ي�سغل 
ملا �سينتجه من معطيات وخال�سات 
الربملانيني  م��ع��ارف  اث���راء  يف  ت�سهم 
حول م�سارات التطور و�سيناريوهات 
امل�ستقبل واجتاهات التقدم والبدائل 
حتديات  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  واحل����ل����ول 

امل�ستقبل.
طفرات  ي�سهد  عاملنا  اأن  اأ���س��اف��ت  و 
ك�����ب�����رية م������ن ال�����ت�����ق�����دم وال����ت����ط����ور 
والفر�س لكن ل تزال هناك الكثري 
من التحديات .. منوهة اإىل اأن اأحد 
مفاتيح التعامل مع هذه التحديات 
الت�سريعية  الأط�����������ر  يف  ت���ك���م���ن 
الربملانات  ع��م��ل  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

واأداء الدور املنوط بها.
“ اإن��ن��ا ك��ربمل��ان��ي��ني علينا   : وق��ال��ت 

ك��ب��رية جت���اه حتديات  م�����س��وؤول��ي��ات 
البيئة  وتهيئة  وامل�ستقبل  احلا�سر 
التحديات  مل���واج���ه���ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
التطور  ي��ن��ت��ج��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ح��ت��م��ل��ة 
التكنولوجي وحتويل هذه التحديات 
الإي����ج����اب����ي  ل��ل��ت��غ��ي��ري  ف����ر�����س  اإىل 
التي  احل�����داث�����ة  ب����رك����ب  وال����ل����ح����اق 
لتحقيق  واع��دة  تنطوي على فر�س 
معاليها  وثمنت   .« الإن�����س��ان  �سعادة 
املنتدى  ه��ذا  اأعمال  اأجندة  ت�سمني 
حروب و�سائل الإعالم التي تعد بحق 
ح���روب اجل��ي��ل ال��راب��ع وال��ت��ي لديها 
ا�ستقرار  على  ال��ت��اأث��ري  على  ال��ق��درة 
الداخلية  ال��ق��الق��ل  واإث�����ارة  ال����دول 
وانتهاك ال�سيادة الوطنية من خالل 
اأو  املغر�سة  الإ���س��اع��ات  م��وج��ات م��ن 
الأخبار  اختالق  اأو  احلقائق  تزييف 
ال�ستقطابات  ت��غ��ذي  ال��ت��ي  ال��ك��اذب��ة 
والطائفية  وال��دي��ن��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
وتكر�س �سراعات الهوية. و يف ختام 
اأمل  الدكتورة  معايل  قالت  كلمتها 
عبداهلل القبي�سي : ي�سعدين اأن اأنقل 
لكم حتيات �سعب الإم��ارات وقيادته 
ال�سكر  بالغ  عن  اأع��رب  اأن  وي�سرفني 
الرو�سي  ال��دوم��ا  ملجل�س  وال��ت��ق��دي��ر 
�سفيات�سي�سالف  م��ع��ايل  ورئ��ي�����س��ه 
فولودين لدعوته للم�ساركة يف هذا 
ال�سرتاتيجي  ال���ربمل���اين  امل��ن��ت��دى 
احل���ي���وي ال����ذي اأ���س��ب��ح واح�����دا من 
العاملية  ال��ربمل��ان��ي��ة  امل��ن��ت��دي��ات  اأه����م 
التعاون  م�ستقبل  ت�ست�سرف  ال��ت��ي 
الربملاين ملواجهة التحديات العاملية 

لال�ستقرار والأمن الدويل ».

�ضرطة اأبوظبي ت�ضتعر�س برنامج النقاط املرورية مبجل�س زاخر
•• اأبوظبي-الفجر:

ب�سرطة  املجتمع  اأم���ن  بقطاع  املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  ا�ستعر�ست  
اأبوظبي  اأهداف برنامج النقاط املرورية يف جمل�س زاخر مبدينة العني 
بالتن�سيق مع مكتب �سوؤون املجال�س بديوان ويل العهد  وعقدت اجلل�سة  

حتت �سعار “ اأمن واأمان وت�سامح ». 
ح�سر اجلل�سة الرائد نهيان حممد املهريي رئي�س ق�سم برنامج النقاط 
ال�سرطية  املتابعة  ق�سم  رئي�س  ال�سبيعي  مناحي  فايز  الرائد  و  املرورية 
والرعاية الالحقة والنقيب حمدان النعيمي مدير فرع النقاط املرورية 
مبدينة العني وعدد من اأهايل واأعيان املنطقة. ويهدف الربنامج  اإىل 

يف  تن�سيبهم  خ��الل  من  وامل��رور  ال�سري  قانون  خمالفي  وتاأهيل  تدريب 
حما�سرات تاأهيلية متخ�س�سة. 

واأو�سح  الرائد نهيان حممد املهريي رئي�س ق�سم برنامج النقاط املرورية 
ان الربنامج ي�سعى اإىل تعزيز الوعي املروري لدى ال�سائقني من خالل 
ال�سائقني  داعيا  اأبوظبي،  �سرطة  قبل  من  املقدمة  بالربامج  التحاقهم 
اآم��ن خال من  ال�سري وامل��رور و�سول اىل جمتمع  اىل اللتزام بقوانني 
احل����وادث. و تفاعل احل�����س��ور م��ع ب��رن��ام��ج ال��ن��ق��اط امل��روري��ة وطرحوا 
عددا من الأ�سئلة حول اإيجابيات هذا الربنامج واأ�سادوا بجهود �سرطة 
ال�سائقني  حماية  يف  ت�ساعد  التي  املرورية  الأنظمة  تطبيق  يف  اأبوظبي 

وتنظيم ال�سري وردع املتهورين.

اأمل القبي�ضي ت�ضارك يف املنتدى الدويل الثاين للتنمية الربملانية مبو�ضكو 
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الإمارات : العنف �ضد املراأة مع�ضلة ت�ضكل انتهاكا حلقوقها وحرياتها الأ�ضا�ضية
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عربي ودويل

الزعيم الكوري ال�سمايل يف ما يتعلق 
النووية.  ت��ر���س��ان��ت��ه  ع���ن  ب��ال��ت��خ��ل��ي 
فاإن  امل��ت��ح��دة،  الأمم  ملحققي  ووف��ق��اً 
الكوريني ال�سماليني وجدوا العديد 
من الطرق لتفادي حملة “ال�سغط 

الأق�سى«. 
ولفت اإىل اأن الأمم املتحدة خل�ست يف 
تقرير اأ�سدرته يف مار�س املا�سي اإىل 
قرارات  حت��دي  توا�سل  “البالد  اأن 
جمل�س الأمن من خالل زيادة هائلة 
القانونية  غ��ري  ال��ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ات  يف 
البرتولية  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن  ل��ل�����س��ف��ن 
وال��ف��ح��م... ه��ذه الن��ت��ه��اك��ات جتعل 
فر�ستها  ال��ت��ي  الأخ�����رية  ال��ع��ق��وب��ات 

الأمم املتحدة غري فعالة من خالل انتهاك القيود املفرو�سة على ا�سترياد 
املنتجات النفطية والنفط اخلام«. 

ون�سب اإىل اأ�ستاذ الدرا�سات الكورية يف كلية فليت�سر بجامعة تافت�س �سونغ 
يون يل، اأن كيم ينفق 650 مليون دولر اإىل 700 مليون دولر �سنوياً 
على ا�سترياد ال�سلع الفاخرة، من اخلمور ذات اجلودة العالية اإىل “اجليت 

وفقاً لبيانات وكالة ال�ستخبارات الكورية اجلنوبية. �سكي”، 

بالعا�سمة،  الع�سكري  امل�ست�سفى  و�سيغادر  كبري  حت�سن  يف  ال�سب�سي  قائد 
ف��ور ال�سماح ل��ه م��ن ط��رف الإط���ار الطبي امل�����س��رف.    وق��ال��ت اإّن���ه �سيقع 
ال�سحية  الوعكة  لل�سب�سي وحقيقة  ال�سحي  بالو�سع  العام  ال��راأي  اإعالم 
ل، فور مغادرته امل�ست�سفى.   واأ�سارت  بكل �سفافية من خالل تقرير مف�سّ
قرا�س اإىل اأنها ل تعلم بعد تاريخ مغادرة ال�سب�سي للم�ست�سفى ول ميكنها 
اجلمهورية  رئي�س  اأ���س��اب��ت  ال��ت��ي  ال�سحية  الوعكة  طبيعة  ع��ن  الك�سف 
عما  الك�سف  لها  املخولة  الوحيدة  “اجلهة  م�سيفة  للقانون،  اح��رتام��ا 
تعر�س له ال�سب�سي هي الإط��ار الطبي يف امل�ست�سفى الع�سكري”«.    ويف 
هذا ال�سياق، طالب اأم�س الثنني، اأمني عام حركة ال�سعب، زهري املغزاوي  
الطاقم الطبي امل�سرف على احلالة ال�سحية لرئي�س الدولة ووزير الدفاع 

الوطني عبد الكرمي الزبيدي بتقدمي تقرير وا�سح حول �سحة الرئي�س 
اأنه من  اإذاع��ي،  الباجي قائد ال�سب�سي.    وعدَّ زهري املغزاوي يف ت�سريح 
غري املعقول اأن يقدم جنل الرئي�س حافظ قائيد ال�سب�سي معطيات حول 
�سحة رئي�س الدولة للتون�سيني.     ويف �سياق مت�سل، اأّكد املحامي وع�سو 
املجل�س الوطني حلزب حركة حتيا تون�س �سمري عبد اهلل، اأم�س الثنني 
ن�سر  بحثا حتقيقيا �سد كل من  وفتحت  العمومية حتركت  النيابة  اأن   ،
اإ�ساعة وفاة الرئي�س التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي.   واأفاد عبد اهلّل على 
100 �سفحة  ح��وايل  �سي�سمل  البحث  ب��اأن  بفي�سبوك،  اخلا�سة  �سفحته 
رّوجت اخلرب على موقع التوا�سل الجتماعي في�سبوك بتاريخ 26  يونيو 

املنق�سي.

•• الفجر - تون�س
اإّن  التون�سية نورالدين بن تي�سة،  الرئا�سة  ال�سيا�سي يف  امل�ست�سار      قال 
الرئي�س الباجي قائد ال�سب�سي يتماثل لل�سفاء و�سيكون يف ق�سر قرطاج 
خالل الأيام القليلة القادمة.    ويف ت�سريح اإذاعي اأم�س الثنني، قال بن 
اإّنه يف حالة �سمح الإطار الطّبي لرئي�س اجلمهورّية باخلروج من  تي�سة 
امل�ست�سفى الع�سكري فاإّنه باإمكانه مبا�سرة مهمامه، واأّكد اإّن حالة الرئي�س 
يف حت�ّسن ول يجب ال�سقوط يف الإ�ساعات، منّددا بكل من �سّكك يف �سّحة 
اأّكدت  رئي�س ال��ّدول��ة وك��ل م��ن رّوج لإ�ساعة خ��رب وف��ات��ه.     م��ن جهتها، 
الناطقة با�سم رئا�سة اجلمهورية �سعيدة قرا�س، اأّن �سحة الرئي�س الباجي 

�شيغادر امل�شت�شفى الع�شكري قريبا:

تون�س: فتح حتقيق �ضّد كل من اأ�ضاع خرب وفاة الرئي�س

جنحت: “اأنا اأقدر حقيقة قيامكم 
�سركات  م����ن  ال���ع���دي���د  ب����اإر�����س����ال 
واأوهايو  مي�سيغان  اإىل  ال�سيارات 
يف   - كارولينا  ون��ورث  وبن�سلفانيا 
اإنهم يبنون  العديد من ولياتنا.. 
م�����س��ان�����ع ج��م��ي��ل��ة، ق�����ال دون���ال���د 

ترامب .
الندبندنت،  �سحيفة  وح�����س��ب     
اإذا  عما  ب�سخرية  امل��ع��ل��ق��ون   ���س��األ 
ك��ان ق��د مت ت��زوي��د ت��رام��ب باأقالم 

ملونة.
عن �شليت الفرن�شية

    يف قمة جمموعة الع�سرين، قرر 
رئي�س الوزراء الياباين �سينزو اآبي، 
حتى  ب�سيطة  ط��ري��ق��ة  ا���س��ت��خ��دام 
حجم  الأم��ري��ك��ي  للرئي�س  ُيظهر 
من���و ال����س���ت���ث���م���ارات ال��ي��اب��ان��ي��ة يف 

الوليات املتحدة.
اأع���ط���اه خ��ري��ط��ة ب�سيطة  ل��ق��د      
تو�سح  اأ���س��ه��م  م��ع  م��ل��ون��ة،  للبلد، 
اأي�������ن وم�����ا اآخ�������ر ال����س���ت���ث���م���ارات. 
خم�سة  “لليابان  ال���ع���ن���وان:  ك���ان 
�سهر  يف  اإ����س���اف���ي���ة  ا����س���ت���ث���م���ارات 
باأحرف  م��ك��ت��وب��ة  فقط”  واح�����د 

رئي�س  ي�����س��ت��وع��ب  ح��ت��ى  ب�����س��ي��ًط��ا 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، وي��ف��ه��م بع�س 

الأ�سياء.
ا�ستخدم جان  املا�سي،  العام      يف 

ب�سيطة  “بطاقات  ي��ون��ك��ر  ك���ل���ود 
زاهية الألوان” ل�سرح التجارة اإىل 

ترامب خالل اجتماع.
    لكن العملية بقيادة �سينزو اآبي 

كتبت  وح���ي���ث  ���س��خ��م��ة،  ح����م����راء 
واحد  و”�سهر  “خم�سة”  ع��ب��ارة 
 - بحروف كبرية م�سطرة  فقط” 
املكثف  ال�ستخدام  لتعك�س  “رمبا 

تغريدات  يف  ال���ك���ب���رية  ل���ل���ح���روف 
و�سائل  ت��ق��ول  ترامب”،  دون���ال���د 

الإعالم الربيطانية.
   وك����ان ك��ب��ري م��را���س��ل��ي �سحيفة 

نيويورك تاميز يف البيت الأبي�س 
بن�س�ر هذه اخلريطة  ق���ام  هو من 
يف  اآخ�����ري�����ن  “مثل  ت����غ����ري����دة.  يف 
ال�����ع�����امل، وج������د ال���ي���اب���ان���ي���ون ما 

ياأتيهم  عندما  فعله  عليهم  يجب 
ترامب”.

 ولي�ست هذه هي املرة الأوىل التي 
تخطيًطا  م�سوؤول  فيها  ي�ستخدم 

حرياتهم.  ت��راج��ع  ع��ل��ى  �سجعت  ب��ل 
من  الدميوقراطية  م��وؤي��دو  وينظم 
كل الأطياف كل �سنة يف ذكرى عودة 
هونغ كونغ لل�سني تظاهرة يرددون 
بالدميوقراطية  مطالبهم  خاللها 
ومن �سمنها انتخاب رئي�س لل�سلطة 

التنفيذية املحلية بالقرتاع العام.
و���س��ج��ل��ت م�����س��ارك��ة ح��ا���س��دة يف هذه 
الأخرية.  ال�سنوات  خالل  التظاهرة 
املطالب  ال��ت��ي��ار  اأدى   ،2014 ويف 
عرف  م��ا  قيام  اإىل  بالدميوقراطية 
احتلت  ال���ت���ي  املظالت”  ب�”ثورة 
م���راك���ز جت���اري���ة وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
انتزاع  يف  تنجح  اأن  غري  من  املدينة 

اأي تنازل من بكني.
وجتري التظاهرة هذه املرة يف �سياق 
م�سروع  ���س��د  م��ع��م��م��ة  اح��ت��ج��اج��ات 
وم�ساعر  ل��ل��ج��دل  امل���ث���ري  ال���ق���ان���ون 
غ�����س��ب ح��ي��ال اأع���م���ال ال��ع��ن��ف التي 

اتهمت ال�سرطة بارتكابها.
با�ستقالة  امل��ت��ظ��اه��رون  يطالب  كما 
ك����اري لم ووقف  رئ��ي�����س��ة احل��ك��وم��ة 
الذين  امل��ح��ت��ج��ني  ب��ح��ق  امل��الح��ق��ات 

اأوقفوا يف الأ�سابيع الأخرية.
وتعمد لم التي تواجه رف�سا �سعبيا 
اأن  منذ  الظهور  تفادي  اإىل  قيا�سيا، 
ا�سطرت اإىل تعليق م�سروع القانون. 
العلم الإثنني  وح�سرت مرا�سم رفع 
لعودة  ال�22  ال����ذك����رى  مب��ن��ا���س��ب��ة 
هونغ كونغ اإىل ال�سني، واألقت بهذه 
املنا�سبة خطابا قاطعه نائب معار�س 
هتف �سعارات معادية لها قبل اأن يتم 

اإخراجه.

•• وا�شنطن-وكاالت:

كتب  عليها،  امل��ف��رو���س��ة  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  ال�سمالية  ك��وري��ا  خ��رق  ع��ن 
ال�سحايف ديردري �سيزغرين يف �سحيفة “يو اإ�س توداي”، اإنه يف اخلريف 
على  امل��ف��رو���س��ة  للعقوبات  امل��ت��ح��دة  الأمم  جل��ن��ة  من�سق  ت�سلم  امل��ا���س��ي، 
اأظهرت  اإذ  ال�ساأن،  ه��ذا  يف  ج��دي��داً  دلياًل  غريفيث  هيو  ال�سمالية  كوريا 
ال�سمايل كيم جونغ-اأون يرتجل من �سيارة �سبح  �سورة للزعيم الكوري 
مع  اجتماع  اإىل  طريقه  يف  ك��ان  عندما  رول�س-روي�س  ن��وع  من  ليموزين 

وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وقال اإن عقوبات الأمم املتحدة حتظر على كوريا ال�سمالية �سراء ب�سائع 
التي  تلك  مثل  الليموزين،  و�سيارات  واليخوت  املجوهرات  فاخرة-مثل 
زار  عندما  املا�سي،  اأكتوبر  يف  يانغ  بيونغ  ح��ول  للتنقل  كيم  ي�ستخدمها 
التخلي عن  ال�سمالية لل�سغط على كيم كي يلتزم تعهده  بومبيو كوريا 

تر�سانته من ال�سالح النووي. 
اأن����ه ح��ت��ى وق���ت ق��ري��ب، ك���ان غ��ري��ف��ي��ث من�سق جل��ن��ة الأمم  اإىل  واأ����س���ار 
ال�سمالية  لكوريا  ال�سرية  وال�سراء  البيع  عمليات  توثيق  املكلفة  املتحدة 
لل�سلع املحظورة- من حتويالت النفط مباليني ال��دولرات اإىل الفودكا 
الرو�س- من  مرتجاًل  كيم  تظهر  التي  ال�سور  اأدت  وق��د  البيالرو�سية. 

روي�س اإىل فتح غريفيث وفريقه يف الأمم املتحدة حتقيق جديد قد يكون 
واعداً ومثرياً للم�ساكل يف اآن واحد. 

وقال اإن ال�سبب يف كونه مثرياً للم�ساكل، يكمن يف اأن كيم متكن من تفادي 
العقوبات الدولية كي يح�سل على �سيء كبري مثل الليموزين. ومن املوؤكد 
اأن الكوريني ال�سماليني يهربون مواد اأكرث �سرراً اأي�ساً. و�سرح غريفيث 
لل�”يو اإ�س اإي توداي” يف مقابلة اأجرتها معه موؤخراً: “اإن هذا ما اأفكر 
فيه«.  وتنتهي ولية غريفيث هذا ال�سيف. وهو خبري يف مكافحة تهريب 
و�سائل النقل والقت�سادات ال�سيا�سية ال�سرية التي عملت �سابقاً مل�سلحة 
وغريها.  ال�سرقية  اأوروب���ا  يف  الأخ���رى  الأب��ح��اث  وموؤ�س�سات  احلكومات 
فاخرة  ليموزين  �سيارة  تهريب  “اإذا متكنت من  اأنه  وحذر غريفيث من 
يعني  ال�سحن، فهذا  تتم من طريق حاويات  والتي  ال�سمالية،  اإىل كوريا 
اأنه ميكنك تهريب مكونات اأ�سغر-عنا�سر مزدوجة ال�ستخدام للربامج 
اإدارة  اأن  واأو���س��ح  حقاً”.  املقلق  ال�سيء  هو  ه��ذا   ... والنووية  البال�ستية 
على  املتحدة  الأمم  عقوبات  ���س��ددت  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 
البالد  �سادرات  على  حظر  بفر�س   2017 عام  لتفوز  ال�سمالية،  كوريا 
اأخرى. وو�سفت املندوبة الأمريكية ال�سابقة يف الأمم  من الفحم ومواد 
تفر�س  التي  �سرامة  “الأكرث  باأنها  العقوبات  هذه  هايلي  نيكي  املتحدة 

على بلد بعينه منذ جيل«. 
مار�ستها  ال��ت��ي  الأق�سى”  “ال�سغط  بحملة  اأ���س��اد  ت��رام��ب  ب���اأن  وذك���ر 
اتخاذ  على  كيم  حمل  يف  اأ�سا�سياً  ع��ام��اًل  كانت  باأنها  معترباً  حكومته، 
ترامب  بني  قمتان  ت�سفر  ومل  النووية.  تر�سانته  ح��ول  بالتفاو�س  ق��رار 
وكيم يف �سنغافورة ومن ثم يف هانوي، عن اأية خطوات ملمو�سة من قبل 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

اأم�������س يف هونغ  ح����اول م��ت��ظ��اه��رون 
املحلي  ال��ربمل��ان  مبنى  اقتحام  كونغ 
يف  حا�سدة  تظاهرة  خرجت  وق��ت  يف 
الربيطانية  امل�ستعمرة  اإع��ادة  ذك��رى 

ال�سابقة لل�سني، يف و�سط املدينة.
احلكومة  ����س���د  م���ت���ظ���اه���رون  ق�����ام 
بتحطيم  الإث����ن����ني  ك���ون���غ  ه���ون���غ  يف 
الربملان  مل��ق��ر  ال��زج��اج��ي��ة  الأب�������واب 
املحلي حماولني اقتحام املبنى فيما 
م�ستخدمة  ع��ل��ي��ه��م  ال�����س��رط��ة  ردت 
اأفاد  م��ا  على  ل��ل��دم��وع،  امل�سيل  ال��غ��از 
بر�س  ف��ران�����س  وك��ال��ة  يف  �سحافيون 

يف املوقع.
�سرطة  م����ن  ق������وات  ����س���وه���دت  ك���م���ا 
الذي  املبنى  داخ��ل  ال�سغب  مكافحة 
����س���ك���ل م����رك����ز ال����ت����ظ����اه����رات خ���الل 

الأ�سابيع الثالثة الأخرية.
التوتر  الأخ���رية  املواجهات  وفاقمت 
الحتجاجات  ح��رك��ة  ك��ان��ت  ح��ني  يف 
�سد م�سروع قانون طرحته احلكومة 
يرمي اإىل ال�سماح بت�سليم مطلوبني 
لل�سني، ل تزال �سلمية اإىل حّد بعيد 

حتى الآن.
تعليقه لحقا  مّت  الذي  الن�س  واأدى 
و�سل  حا�سدة  تظاهرات  خ��روج  اإىل 
مليونني  اإىل  فيها  امل�����س��ارك��ني  ع���دد 
بح�سب  ح���زي���ران/ي���ون���ي���و   16 يف 
�سكان يبلغ  اأ�سل عدد  املنظمني، من 

�سبعة ماليني ن�سمة.
م�������س���رية ح����ا�����س����دة بعد  وخ�����رج�����ت 
ظ��ه��ر الث��ن��ني ت�����س��ّم ع�����س��رات اآلف 

اإعادتها  اأ���س��ا���س��ه  ع��ل��ى  مت���ت  ال�����ذي 
ل��ل�����س��ني، ب��ح��ري��ات ل ي��ع��رف��ه��ا باقي 
اأنحاء ال�سني عمال مببداأ “بلد واحد، 
نظامان” الذي ي�سمن لهونغ كونغ 
 2047 العام  ذات��ي حتى  حكما �سبه 
مبدئيا. وبعدما بداأت احلركة رف�سا 
للتنديد  ات�����س��ع��ت  ال��ق��ان��ون،  مل�����س��روع 
التي  احلكومة  بعمل  ع��ام��ة  ب�سورة 
مل يعد �سكان هونغ كونغ مبعظمهم 
يثقون بها اإذ يتهمونها باأنها �سمحت 

املتظاهرين يف و�سط املدينة يف ذكرى 
اإعادة امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة 

لل�سني عام 1997.
وق���ال���ت اإح������دى امل���ت���ظ���اه���رات اميي 
����س���ي���و، وه������ي حم���ا����س���ب���ة ت���ب���ل���غ 37 
مواجهات  اأن  �سمعت  “عندما  عاماً، 
فعاًل  �سعرت  )الربملان(  خارج  وقعت 
اأمن  على  “اأقلق  واأ�سافت  بالقلق”. 
يت�سرفوا  اأن  اآم���ل  ال�����س��ب��اب،  ه����وؤلء 
بحكمة«. وقال متظاهر يبلغ ثمانني 

ا�سم عائلته،  اإل عن  عاماً مل يك�سف 
اأّت���ه���م  اأّت����ه����م ال�������س���ب���اب،  “ل  ي����ون����غ، 
الثنني،  �سابق  وقت  ويف  احلكومة«. 
���س��ي��ط��رت جم���م���وع���ات ���س��غ��رية من 
ملثمون  �سبان  معظمهم  املحتجني 
يف  الرئي�سية  ال��ث��الث��ة  امل��ح��اور  ع��ل��ى 
و���س��ط ه��ون��غ ك��ون��غ واأق���ام���وا عوائق 
حركة  لقطع  وبال�ستيكية  معدنية 
ال�����س��ري. وق�����ال ����س���ام م���و وه����و فنان 
يتظاهر حامال علما اأ�سود “اإنه رمز 

لوكالة  م�سيفا  مدينتنا”  �سقوط 
“احلريات يف مدينتنا  بر�س  فران�س 

ترتاجع، نتجه اإىل نظام مت�سلط«.
كثيفة  ق��وات  للمتظاهرين  وت�سدت 
املجهزة  ال�سغب  من �سرطة مكافحة 
باخلوذات والدروع وهاجمتهم قوات 
حفظ النظام بالهراوات وغاز الفلفل 
و�ساهد مرا�سل لوكالة فران�س بر�س 

متظاهرة تنزف من راأ�سها.
التفاق  مبوجب  كونغ  هونغ  وتنعم 

مل�شاعدته على فهم ا�شتثمارات اليابان:

�ضينزو اآبي يعامل ترامب كطفل يف احل�ضانة...
اآبي ا�شتنجد بخريطة ب�شيطة بالألوان م�شتخدما الأحرف الكبرية

ترامب لبي يف قمة الع�سرين.. علمني علمني.. اخلريطة احلدث

ال�سب�سي يتعافى

     ا�شتهر دونالد ترامب 
بــقــّلــة �ــشــربه وقــدرتــه 
املحدودة على الرتكيز. 
2017، على �شبيل  عام 
م�شوؤولو  طلب   ، املــثــال 
الـــنـــاتـــو مــــن روؤ�ــــشــــاء 
خطب  ـــقـــاء  اإل الـــــدول 
اأربــع  اإىل  دقيقتني  من 
اأن ل  دقائق لأنه ميكن 
بعد  وي�شتوعب  يتابع 
ذلك. ويبدو اأن خمتلف 
حلفاء الوليات املتحدة 

فهموا ذلك.

••الفجر - خرية ال�شيباين

كيم ينفق 700 مليون دولر �شنويًا على ا�شترياد ال�شلع الفاخرة 

من الفودكا للنووي... بيونغ يانغ تلتف على العقوبات

�ضدامات بهونغ كونغ يف ذكرى اإعادتها لل�ضني 

�ضقوط �ضاروخ يرجح اأنه رو�ضي على �ضمال قرب�س  
 •• ط�شقند -اأ ف ب:

اأعلن م�سوؤولون يف �سمال قرب�س اأم�س اأن انفجاراً وقع م�ساء الثنني �سببه 
على الأرجح �ساروخ رو�سي ال�سنع اأطلق من �سوريا، انفجر لياًل يف منطقة 
واقعة على بعد ع�سرات الكيلومرتات من نيقو�سيا عا�سمة جزيرة قرب�س 

املق�ّسمة بعدما اأخطاأ هدفه.
طائرة  �سقوط  �سببه  النفجار  اأن  منها  عديدة  فر�سيات  ترجيحها  وبعد 
م�سرية، اأكدت �سلطات “جمهورية �سمال قرب�س الرتكية” غري املعرتف 

بها دولًيا اأن �سبب النفجار على الأرجح هو �ساروخ رو�سي.
واأفاد “وزير” خارجية �سمال قرب�س قدرت اأوزار�ساي عرب “تويرت” اأنه 
من  اأطلق  ال�سنع،  رو�سي  �ساروخ  �سقط  الأولية،  ال�ستنتاجات  على  “بناء 
منظومة دفاع جوي مت تفعيلها خالل ق�سف جوي على �سوريا، على بلدنا 

م�ساء اأم�س )الأحد(«.
كانت  التي  ذاتها  ال�سظايا هي  التي عرث عليها على  العالمات  اأن  واأ�ساف 
متوز/يوليو  يف  تركيا  يف  �سقط  “اإ�س-200”  ط���راز  م��ن  ���س��اروخ  على 

2018. و”اإ�س-200” هو نظام دفاع جوي من �سناعة رو�سية.
هي  “هذه  جهته  من  اكينجي  م�سطفى  الرتكي  القرب�سي  الزعيم  وق��ال 
اإىل  ال�سيئة للحرب يف املنطقة«. ومل يوؤد انفجار ال�ساروخ  النتائج  اإحدى 

�سقوط قتلى، لكن ت�سبب باندلع حريق بح�سب و�سائل الإعالم املحلية.
حيث  باليونانية(  )فونو  ط�سقند  يف  بر�س  فران�س  وكالة  يف  م�سور  واأك��د 
وقع احلادث اأن حريقاً قد اندلع يف املكان، واأمكن روؤية اآثاره على الأع�ساب 

املتفحمة على �سفح اجلبل.

»مركز درا�ضات احلرب«: العودة 
الثانية لداع�س �ضتكون اأقوى

•• عوا�شم-وكاالت:

حذر “معهد درا�سات احلرب”، وهو موؤ�س�سة اأبحاث غري حكومية مقرها وا�سنطن، 
من اأن داع�س “مل يهزم نهائياً” وي�ستعد للعودة جمدداً وعلى نحو “اأ�سد خطورة”، 
�سوريا  يف  اخلالفة”  “دولة  �سمي  م��ا  عليها  اأق���ام  ال��ت��ي  ل��الأرا���س��ي  خ�سارته  رغ��م 
والعراق املجاور. وحتت عنوان: “عودة داع�س الثانية: تقييم مترد داع�س املقبل”، 
�سلفه  اأق��وى من  ي��زال  ل  اليوم  التنظيم  اإن  76 �سفحة  املوؤلف من  التقرير  ق��ال 
القاعدة يف العراق عام 2011 حني بداأ ي�سعف. وذكر باأن القاعدة يف العراق كان 
لديه ما بني 700 واألف م�سلح اآنذاك، بينما كان تنظيم داع�س لديه ما ي�سل اإىل 
30 األف م�سلح يف العراق و�سوريا يف اأغ�سط�س)اآب( 2018 وفًقا لتقديرات وكالة 
ال�ستخبارات الع�سكرية. وقال اإن التنظيم بنى من جمموعات �سغرية من الفلول 
اأخرى يف  يكفي لل�سيطرة على الفلوجة واملو�سل ومدن  2011 جي�ًسا كبرياً  عام 
العراق وال�سيطرة على معظم �سرق �سوريا يف ثالث �سنوات فقط. وتوقع التقرير اأن 
التنظيم �سوف ي�ستعيد قوته ب�سكل اأ�سرع بكثري ويكتت�سب قوة اأكرث خطورة بكثري 
داع�س  عليها  ي�سيطر  التي  لالأرا�سي  بطيء  التقلي�س  اأن  واأو�سح  حالياً.  هي  مما 
وا�ستاأنفه  اأوباما،  باراك  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س  ا�ستهله  الذي  القوة  وا�ستخدام 
والإعداد  للتخطيط  للمجموعة  الوقت  من  الكثري  اأعطى  ترامب،  دونالد  خلفه 
للمرحلة التالية من احلرب. ورجح اأنه كانت لديه خطة للعودة جاهزة قبل �سقوط 
دول اخلالفة، وكان يقوم بتنفيذها اأثناء احلملة الع�سكرية التي �سنتها قوى الأمن 
العراقية، وما ي�سمى قوات �سوريا الدميقراطية )ق�سد( والتحالف الدويل بقيادة 
الوليات املتحدة. ولفت اإىل اأن داع�س ان�سحب عن عمد ونقل العديد من مقاتليه 
وعائالتهم من مدن املو�سل، والرقة ال�سورية وغريها من املدن الهامة اإىل مناطق 
الدعم اجلديدة والقدمية يف العراق و�سوريا، حيث ل تزال قواته منت�سرة يف كال 
البلدين وت�سن عمليات مترد. واأكد اأن التنظيم يحتفظ ب�سبكة متويل عاملية مولت 
الرئي�سية،  الإعالمية  قدراته  بناء  اإع��ادة  من  ومتكن  التمرد،  اإىل  جم��دًدا  عودته 
وكذلك احلفاظ على الأ�سلحة وغريها من الإم��دادات يف �سبكات الأنفاق ومناطق 
اأن  الدعم الأخرى من اأجل جتهيز قوات املتمردين املجددة. ولفت االتقرتير اإىل 
التنظيم بداأ اإعادة بناء القدرات الرئي�سية يف اأواخر عام 2018، وهي �ستمكنه من 
�سن مترد اأكرث عدوانية يف الأ�سهر املقبلة. واأكد زعيم التنظيم، اأبو بكر البغدادي، 
�سيطرة اأكرب على التحكم يف عمليات قواته يف العراق و�سوريا يف يونيو)حزيران( 

2018، ويقوم باإعادة ت�سكيل هياكل القيادة وال�سيطرة.
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قالت م�سادر اأردنية، اأم�س الإثنني، اإن الأردن رف�س عودة امل�ساعدات 
على  وامل��وج��ود  ال�سوريني،  للنازحني  الركبان  خميم  اإىل  الإغ��اث��ي��ة 

اجلانب ال�سوري من حدوده مع �سوريا، عرب اأرا�سيه.
اأوف���ى مب�سوؤوليته  اأن���ه  ي��وؤم��ن  الأردن  اأن   ،24 ل���  امل�����س��ادر  واأ���س��اف��ت 
امل�ساعدات لهم  باإي�سال  املخيم،  نازحي  الأخالقية والإن�سانية جتاه 
وت�سهد  جميعها،  مغلقة  اإل��ي��ه  ال��ط��رق  ك��ان��ت  عندما  اأرا���س��ي��ه،  ع��رب 
م��ع��ارك ب��ني اجل��ي�����س ال�����س��وري وف�����س��ائ��ل م�سلحة، م��ا ي��ح��ول دون 

و�سولها اإىل املخيم.
واأو�سحت امل�سادر، اأن املخيم الذي ل يزال يقطنه اأكرث من 40 األف 
نازح �سوري، بينهم خاليا لتنظيم داع�س الإرهابي، واأن فتح احلدود 
اإىل  ع��اد  ال���س��ت��ق��رار  اأن  ال��وط��ن��ي، خا�سًة  الأم���ن  �سيهدد  م��ن جهته 
املوؤدية  ُي�سيطر على جميع الطرق  ال�سوري  واأ�سبح اجلي�س  �سوريا، 
املوجودة  املنظمات  امل�ساعدات من عرب  اإر�سال  ُيحتم  ما  املخيم،  اإىل 
الأردين  وزي��ر اخلارجية  وك��ان  ال�سورية.  الأرا�سي  دم�سق، وعرب  يف 
الأمريكي  بامل�ست�سار  الأح���د،  اأم�����س  لقائه  يف  ق��ال  ال�سفدي،  اأمي��ن 
�سوريا جيم�س جيفري،  الأمريكية حول  اخلارجية  ل��وزارة  اخلا�س 
اإن “الأردن لن يتحمل م�سوؤولية تلبية احتياجات النازحني يف خميم 
اإمكانية  اأن ذلك م�سوؤولية �سورية اأممية، يف ظل  موؤكداً  الركبان”، 

تلبية احتياجات قاطني املخيم الإن�سانية من الداخل �سوري.

يف  الأم���ن  ا�ستعادة  على  بالعمل  ام�����س  اللبنانية  احلكومة  تعهدت 
اأ�سفر عن �سقوط قتيلني واأثار  منطقة �سهدت تبادل لإطالق النار 
امل��خ��اوف م��ن جت��دد ال�����س��راع يف واح���د م��ن اأك���رث امل�����س��ارح دم��وي��ة يف 

احلرب الأهلية التي دارت بني عامي 1975 و1990.
وُقتل مرافقان لوزير لبناين درزي يف تبادل لإطالق النار مع اأن�سار 
ال�سيا�سي  التوتر  يعك�س  ح��ادث  يف  جنبالط  وليد  ال���درزي  الزعيم 

املتزايد مع خ�سومه مبن فيهم ال�سيا�سي امل�سيحي جربان با�سيل.
وي�سري العنف اأي�سا اإىل �سراع على ال�سلطة الدرزية بني جنبالط 
من  امل��ق��رب  اأر���س��الن  ط��الل  التاريخي  ومناف�سه  ل�سوريا  املناه�س 
دم�سق ومن جماعة حزب اهلل . وو�سف �سالح الغريب، وزير الدولة 
واأر�سالن  با�سيل  امل��ق��رب م��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ال��ن��ازح��ني،  ل�����س��وؤون 
“كان كمينا  باأنه  لبنان  ال��ذي وقع يف منطقة عاليه بجبل  احل��ادث 
م�سلحا وحماولة اغتيال وا�سحة«. وقال جمل�س الدفاع الأعلى الذي 
“قرارات  اتخذ  اإن��ه  الأم��ن  وق��ادة  وق��ادة ووزراء  البالد  رئي�س  ي�سم 
وجاء  العدالة.  اىل  املتورطني  وتقدمي  الأم��ن  ل�ستعادة  حا�سمة” 
املطلوبني  جميع  “توقيف  تقرر  اأن��ه  الأعلى  الدفاع  ملجل�س  بيان  يف 
باإ�سراف  ب�سرعة  التحقيقات  تتم  اأن  على  الق�ساء  اإىل  واإحالتهم 
الق�ساء املخت�س وذلك واأدا للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا 
التقدمي  احل��زب  اأن�����س��ار  م��ن  اث��ن��ان  اأ�سيب  كما  ال��ربي��ئ��ة«.  للدماء 

ال�سرتاكي يف احلادث.

 
اأف����اد م�����س��در اأم��ن��ي مب��ح��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى مب��ق��ت��ل ج��ن��دي��ني عراقيني 
مدينة  غ��رب  منف�سلني  ح��ادث��ني  يف  داع�����س  تنظيم  م��ن  وعن�سرين 

املو�سل 400، كيلومرتاً �سمال بغداد.
وقال النقيب حممد جا�سم من �سرطة نينوى اإن “جنديني عراقيني 
قتال بعد انفجار عبوة نا�سفة ا�ستهدفت دورية للجي�س العراقي يف 

قرية اأبو مارية �سمن ق�ساء تلعفر70، كيلومرتاً غرب املو�سل«.
اأي�ساً  اليوم  قتال  داع�س  تنظيم  من  اثنني  “عن�سرين  اأن  واأ���س��اف 
غرب  خبازة  مبنطقة  ال�سحراوية  اجلزيرة  عمق  يف  ا�ستباكات  اإث��ر 

املو�سل«.
ويف �سياق اآخر، اأعلنت مديرية ال�ستخبارات الع�سكرية يف بيان، “اأن 
مفارزها يف الفرقة 15 وبالتعاون مع ق�سم ال�ستخبارات الع�سكرية 
لتجارة  وك���ر  اأك���رب  م��داه��م��ة  م��ن  ن��ي��ن��وى متكنت  ق��ي��ادة عمليات  يف 
املو�سل  غ��رب  تلعفر  بق�ساء  ال��وح��دة  ح��ي  يف  وامل��خ��درات  الأ�سلحة 

واألقت القب�س على �ساحبه«.
واأ�سافت “اأنها �سبطت بداخله مواد واأ�سلحة واأعتدة خمتلفة الأنواع 

والأحجام، والتعامل مع املواد وفق ال�سوابط املعمول بها«.

عوا�شم

عمان

بريوت

بغداد

ال�ضلطة الفل�ضطينية ترف�س ا�ضتلم اأموال املقا�ضة 
•• رام اهلل-وكاالت:

قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية: “ت�ستد الهجمة على مدينة 
نحيي  ونحن  باهر،  و�سور  و�سلوان  والعي�سوية  الأق�سى  وامل�سجد  القد�س 
تراثنا  بحماية  ونطالب  وحمافظتها،  القد�س  يف  ال�سجعان  اأهلنا  موقف 

الفل�سطيني الإ�سالمي وامل�سيحي يف املدينة ووقف تزويره«.
برام  الإثنني  ام�س  الأ�سبوعية  احلكومة  جل�سة  م�ستهل  يف  ا�ستية  واأ�ساف 
اهلل: “ن�ستنكر اعتقال وزير �سوؤون القد�س الذي يتابع ب�سكل يومي هموم 
وم�ساكل املقد�سيني واحتياجاتهم، ونعترب ذلك ا�ستهدافاً جلهد احلكومة 
يف القد�س، لكننا �سنبقى ملتزمون بواجبنا جتاه املدينة املقد�سة ومتابعة 
اأهلها اليومية وحت�سني حياتهم، و�سوف نوفر هذا الأ�سبوع دفعات  �سوؤون 

جديدة مل�ساعدة م�ست�سفيات القد�س«.
املحتلة،  القد�س  ال�ستيطانية يف  الن�ساطات  “ندين  ال��وزراء:  رئي�س  وتابع 
الن�ساطات،  ه��ذه  باأحد  فريدمان،  الأمريكي  ال�سفري  م�ساركة  ون�ستهجن 
بحفر نفق حتت بلدة �سلوان، هذا الت�سرف يعك�س دعم هذه الإدارة ب�سكل 
وانتهاكاتها  ال�ستيطانية  و�سيا�ساتها  اليمينية  اإ�سرائيل  حلكومة  كامل 

لالتفاقيات والقانون الدويل«.
واأردف ا�ستية: “ما زالت اإ�سرائيل حتتجز اأموالنا وما زلنا نرف�س ا�ستالم 
هذه الأموال منقو�سة، وت�سلمنا الدفعة الأوىل من امل�ساعدة، وبتوجيه من 
�سيادة الرئي�س اأبو مازن �سوف ندفع لهذا ال�سهر %60 من الرواتب وذلك 
واأق��ل يف  2000 �سيكل  التايل: راتب كامل لكل من يتقا�سى  النحو  على 
الراتب ملوظفي ال�سفة وغ��زة. لن تدفع  %60 من كامل  ال�سفة وغ��زة. 

العالوة ملن ل ي�ستحقها بال�سفة وغزة.
ونحي  ال�سهداء،  وعائالت  الأ�سرى  بالتزاماتنا جتاه  نفي  “�سوف  واأ�ساف 

املوظفني على �سربهم والقطاع اخلا�س على تفهمهم«.

العثور على جثث يف اأم درمان

مئات ال�ضودانيني يتجمعون على �ضفاف النيل 

م�شممة على وقف التزاماتها ب�شاأن ال�شفقة النووية  

اإيران على عتبة جتاوز احلد الأق�ضى ملخزون اليورانيوم 
•• عوا�شم-وكاالت:

الر�سمية  غري  الإيرانية  “فار�س”  اأنباء  وكالة  اأف��ادت 
عليه  املتفق  الأع��ل��ى  احل��د  قريباً  تتجاوز  قد  اإي���ران  اأن 
يف الت��ف��اق ال��ن��ووي امل��وق��ع ع��ام 2015 يف ���س��اأن خمزو 

اليورانيوم.
اإن  ا�سمه، قوله  تذكر  مل  “م�سدر مطلع”  ونقلت عن 
خمزون طهران من اليورانيوم املنخف�س التخ�سيب قد 
يتجاوز “فوراً” احلد الأق�سى، 300 كيلوغرام، الذي 

ن�س عليه التفاق النووي.
وقد وافقت اإيران مبوجب التفاق على وقف برناجمها 
اأخرى  ودول  املتحدة  ال��ولي��ات  رف��ع  ال��ن��ووي يف مقابل 

موقعة، عقوبات فر�ست عليها. 
لكن وفق ما ي�سري اإليه كري�س موران، حملل لدى جملة 
�سحب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،  “نيوزويك”، 
ال�سفقة  املتحدة من  الوليات   2018 اأي��ار(  يف مايو) 
بتطبيق  قدماً  وم�سى  عقوبات  فر�س  واأْع���اد  النووية، 
اإيران  ع��الق��ات  لقطع  هدفت  �سغط”  اأق�سى  “حملة 
هددت  كما  ال��ن��ف��ط.  ت�سدير  على  وق��درت��ه��ا  ال��ت��ج��اري��ة 
الوليات املتحدة حلفاءها الأوروبيني – الذين التزموا 
ملوا�سلتهم  ب��ع��ق��وب��ات  اأم��ري��ك��ا،  خ����روج  رغ���م  ب��الت��ف��اق 

التعامل جتارياً مع اإيران. 

اآلية خا�شة
وي�سري موران ملا اأعلنه م�سوؤولون اأوروبيون، يوم اجلمعة 
 – األ��ي��ة جت��اري��ة خا�سة  ر�سمياً  اإطالقهم  ع��ن  الأخ���ري، 
التي   )INSTEX  ( التجاري  التبادل  لدعم  و�سيلة 

وي��ت��م��ت��ع ال�������س���ودان مب��وق��ع ا���س��رتات��ي��ج��ي ب���ني ال�سرق 
اأمرا  باعتباره  ا�ستقراره  اإىل  وينظر  واأفريقيا  الأو�سط 
ثالث  على  وع��رث  ب��ال���س��ط��راب��ات.   تعج  ملنطقة  مهما 
املجاورة للخرطوم،  اأم درم��ان  بالدماء يف  جثث مغطاة 
وفق مرا�سل وكالة فران�س بر�س، يف اأعقاب الحتجاجات 
ملطالبة  الأح����د  ال�����س��ودان  �سهدها  ال��ت��ي  اجل��م��اه��ريي��ة 
اجلي�س بت�سليم ال�سلطة للمدنيني. وكانت وكالة الأنباء 
ال�سودانية احلكومية “�سونا” نقلت عن وزارة ال�سحة 
جريحاً   181 اإح�ساء  ومت  قتلى  �سبعة  على  ع��رث  اأن��ه 
ظروف  ح��ول  تفا�سيل  اإعطاء  دون  التظاهرات،  خ��الل 

•• اأم درمان-رويرتز:

الواقعة  درم��ان  اأم  مدينة  يف  ال�سودانيني  مئات  جتمع   
نهر  ع��ل��ى  اخل���رط���وم  للعا�سمة  امل��ق��اب��ل��ة  ال�����س��ف��ة  ع��ل��ى 
الع�سكري  املجل�س  الثنني لالحتجاج على  اأم�س  النيل 
اأ�سخا�س على الأقل  احلاكم، بعد يوم من مقتل �سبعة 

يف ا�ستباكات بني اأجهزة اأمنية وحمتجني.
واأبلغ عدد من املحتجني رويرتز اأنهم جاءوا اإىل املكان 
بعدما عرث �سكان على ثالث جثث بها طلقات ر�سا�س 
وقت  يف  النهر  ق��رب  مدنية  مالب�س  ي��رت��دون  ل��رج��ال 

مبكر من ال�سباح.
600 �سخ�س الطريق الرئي�سي  وقطع ما ل يقل عن 
اأم درمان  الذي يربط  الأبي�س  النيل  اإىل ج�سر  امل��وؤدي 
باخلرطوم، ون�سبوا حواجز حتت اأنظار قوات مكافحة 

ال�سغب.
وردد ع�سرات الأ�سخا�س هتافات وهم يذرفون الدموع 
“ي�سقط حكم  بينها  بالأعالم من  املغطاة  قرب اجلثث 
الدية”.  نقبل  ل��ن  ال�����دم..  ق�����س��اد  و”الدم  الع�سكر” 
وكانت لفتة احتجاجية ومكرب �سوت تلطخهما الدماء 

ملقيني على الأر�س بالقرب من املكان .
الثالثة،  الرجال  ه��وؤلء  قتل  التحقق ممن  يت�سن  ومل 
لكن �سهود عيان قالوا اإن �ساحنة األقت بجثثهم يف هذا 

املكان.
ال�سودان  اأن��ح��اء  يف  ال�����س��وارع  اإىل  الآلف  م��ئ��ات  وخ���رج 

يف  للمدنيني،  ال�سلطة  بت�سليم  اجلي�س  ملطالبة  الأح��د 
اأكرب مظاهرات منذ عملية الف�س الدامية التي قامت 
بها قوات الأمن لعت�سام يف و�سط اخلرطوم قبل ثالثة 
اأن  الر�سمية  لالأنباء  ال�سودان  وكالة  وذك��رت  اأ�سابيع. 
ل  ما  خلفت  الأم��ن  وق��وات  املحتجني  بني  ال�ستباكات 
يقل عن �سبعة قتلى و181 م�سابا بينهم 27 بذخرية 

حية.
واأطاح اجلي�س ال�سوداين بالرئي�س عمر الب�سري يوم 11 
اأبريل ني�سان بعد احتجاجات دامت ل�سهور على حكمه.

ال�سوارع  يف  الحتجاجات  املعار�سة  جماعات  ووا�سلت 
للمدنيني.  ال�سلطة  لت�سليم  اجل��ي�����س  ع��ل��ى  لل�سغط 
قوات  داهمت  بعدما  اجلانبني  بني  املحادثات  وان��ه��ارت 
الأمن اعت�ساما خارج وزارة الدفاع يف الثالث من يونيو 
حزيران. وقالت جلنة اأطباء ال�سودان املركزية املرتبطة 
اأثناء ف�س  100 �سخ�س ُقتلوا  اأكرث من  اإن  باملعار�سة 
من  اُنت�سلت  �سخ�سا   40 جثث  اأن  م�سيفا  العت�سام، 

النيل يف وقت لحق.
ودعا حتالف قوى احلرية والتغيري املعار�س اإىل تنظيم 
الذكرى  واف���ق  ال���ذي  الأح���د  اأم�����س  م��ظ��اه��رة مليونية 
ال�سلطة،  اإىل  بالب�سري  جاء  ال��ذي  لالنقالب  الثالثني 
الحتاد  منحها  التي  املهلة  انتهاء  موعد  اأي�سا  وواف��ق 
ال�سودان  يف  احل��اك��م  ال��ع�����س��ك��ري  للمجل�س  الأف��ري��ق��ي 
من  امل��زي��د  مواجهة  اأو  املدنيني  اإىل  ال�سلطة  لت�سليم 

العقوبات.

ويرى كاتب املقال اأن ال�سورة التي ر�سمها امل�سدر الذي 
مل تكن واعدة.  نوهت اإليه وكالة “فار�س”، 

وقال امل�سدر، وفق ترجمة وكالة رويرتز لالأبناء: “اإذا 
مل يلب اجتماع جلنة فيينا مطالب اإيران العادلة، فاإن 
ال�سفقة  ب�ساأن  التزاماتها  وق��ف  على  م�سممة  اإي���ران 
لليورانيوم  الأع��ل��ى  و���س��وف يتم خ��رق احل��د  ال��ن��ووي��ة، 

املخ�سب وهو 300 كيلوغرام«.

�سممت من اأجل ال�سماح بتجارة حمدودة مع اإيران، ويف 
الوقت نف�سه جتنب عقوبات اأمريكية.

وزير  نائب  عرقجي،  عبا�س  و�سف  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
اخلارجية الإيراين التقدم الذي اأمكن اإحرازه يف ذلك 
و”خطوة  “اإيجابي”  اللقاء مع الحتاد الأوروب��ي باأنه 
غري  زال  “ما  حتقق  ما  اأن  اأو�سح  ولكنه  الأمام”،  اإىل 

كاٍف، ول يلبي توقعات اإيرانية«. 

قالت  الح��ت��ج��اج  ح��رك��ة  ل��ك��ن  اإ���س��اب��ات��ه��م.  اأو  مقتلهم 
اأطلقتها  نارية  بطلقات  اأ�سيبوا  واجل��رح��ى  القتلى  اإن 
�ساهد  الثنني،  الع�سكري«. و�سباح  املجل�س  “ملي�سيات 
�سحايف من وكالة فران�س بر�س ثالث جثث على الأر�س 
يف اأم درمان، يف موقع �سهد تظاهرات. ومل تعرف على 
اجلثث  ح��ول  ح�سد  وجتمهر  ال�سحايا.  ه��وي��ات  ال��ف��ور 
وهم يرددون “ي�سقط ي�سقط حكم الع�سكر”، وهو �سعار 
ردده املحتجون الذين بداأوا حتركهم يف كانون الأول/
دي�سمرب للمطالبة باإقالة الب�سري وباتوا اليوم يطالبون 

باإقالة املجل�س الع�سكري.

ا�ستخدام  ت��ن��وي  ل  ب��اأن��ه��ا  اإي����ران مزاعمها  ك���ررت  وق��د 
ب��رن��اجم��ه��ا ال���ن���ووي م��ن اأج���ل ت��ط��وي��ر اأ���س��ل��ح��ة. ولكن 
طهران اأكدت، خالل الأ�سهر الأخرية، باأنه ل يفرت�س 
تعد  النووية يف حال مل  بال�سفقة  باللتزام  مطالبتها 

الوليات املتحدة جزءاً منها. 
التوترات،  بتخفيف  الأوروب����ي  الحت���اد  اأم��ل  ذل��ك،  اإىل 
اإن��ه �سوف يتم الرتكيز بداية  وق��ال الحت��اد الأوروب���ي 
بالن�سبة لالإيرانيني، مثل  اأهمية  اأكرث  “قطاعات  على 
مبا  – غذائية”،  زراع��ي��ة  و�سلع  واأج��ه��زة طبية  اأدوي���ة 
تدفق جت��ارة خارجية  ع��ن  البعد  ك��ل  بعيدة  اأن��ه��ا  يعني 

وعدت بها اإيران وفقاً لل�سفقة النووية. 

تهديد متزايد 
وا�سنطن  ب��ني  ال��ت��وت��رات  اأن  اإىل  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي�����س��ري 
الأخ���رية، يف وقت  الأ�سهر  �ساءت فقط خ��الل  وطهران 
فر�ست الوليات املتحدة مزيداً من العقوبات، واأر�سلت 
اأن  بزعم  الأو�سط،  ال�سرق  اإىل  اإ�سافية  موارد ع�سكرية 
متزايداً  تهديداً  ي�سكلون  منها  وق��وات مدعومة  اإي��ران 

مل�ساحلها الإقليمية. 
اأخرية �سد  اإي��ران م�سوؤولية هجمات  وحملت وا�سنطن 
ناقالت نفط يف خليج عمان، رغم نفي اإيران ب�سدة تلك 
املزاعم. من ثم اأ�سقط احلر�س الثوري الإيراين طائرة 
اأن��ه��ا حلقت ف��وق الأج���واء  اأم��ري��ك��ي��ة دون ط��ي��ار زاع��م��اً 
الطائرة  اأن  على  املتحدة  الوليات  واأ�سرت  الإيرانية. 
مهاجمة  على  ترامب  واأو���س��ك  دولية.  مياه  ف��وق  كانت 
اللحظة  يف  عنها  امتنع  لكنه  اإيرانية،  ع�سكرية  اأ�سول 

الأخرية.

•• بريوت-وكاالت:

اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، اأن ميلي�سيات حزب اهلل اللبناين تعمد 
اإىل �سحب قواتها من الأرا�سي ال�سورية بعيداً عن الإعالم، حيث جرى �سحب 
العا�سمة  يف  متفرقة  مناطق  من  �سري  ب�سكل  القوات  من  كبرية  جمموعات 
انكفاء  على  الن�سحاب  هذا  املر�سد  وف�سر  ال�سوري.  واجلنوب  وريفها  دم�سق 
ت�سهدها منطقة  التي  الع�سكرية  والعمليات  املعارك  الإيرانية عن  امليلي�سيات 
التي كانت ميلي�سيات حزب  ال�سابقة  املعارك  على عك�س  الت�سعيد”،  “خف�س 
 19 يف  ال�سوري  املر�سد  ون�سر  فيها.  رئي�سياً  دوراً  يلعبون  والإي��ران��ي��ون  اهلل 
اأبريل)ني�سان( املا�سي، اأنه علم من عدد من امل�سادر املوثوقة اأن ميلي�سيات حزب 
اهلل اللبناين عمدت على مدار الأ�سبوع املا�سي وب�سكل مفاجئ اإىل الن�سحاب 
العا�سمة  �سمال  الغربي  للقلمون  التابعة  ق��ارة  بلدة  يف  مواقعها  بع�س  م��ن 

دم�سق. وان�سحبت جمموعات تابعة للحزب من حي الكرب الذي ت�سيطر عليه 
قوات حزب اهلل منذ اأواخر نوفمرب)ت�سرين الثاين( عام 2013، بعد معارك 
بلدة  النظام مب�ساندة حزب اهلل على  اإىل �سيطرة قوات  اأف�ست  عنيفة حينها 
قارة بعد ان�سحاب الف�سائل املقاتلة اإىل جرود قارة، كما ان�سحبت جمموعات 
اأخرى من ميلي�سيا حزب اهلل من اأحياء امللعب البلدي والبيدر واحلي الغربي 
للبلدة. واأ�سارت م�سادر للمر�سد، اأن عمليات الن�سحاب �سملت ان�سحاب كافة 
قارة  بني  الوا�سل  الطريق  على  الواقعة  للحزب  التابعة  الع�سكرية  احلواجز 
وجرودها، بالإ�سافة لن�سحابها اأي�ساً من حي امل�سفى مع اإخالء لكافة مقراتها 
من  جمموعات  ان�سحبت  كذلك  والذخائر،  الأ�سلحة  وم�ستودعات  الع�سكرية 
اجلن�سية ال�سورية يتبعون مليلي�سيا حزب اهلل اللبناين ب�سكل مبا�سر، لتقوم بعد 
ذلك قوات تتبع للدفاع الوطني التابعة للنظام بالنت�سار يف جميع املواقع التي 

ان�سحبت منها امليلي�سيا.

ر�سمية  عالقات  لها  لي�س  التي  املتحدة  الوليات 
الدبلوما�سي  ���س��ن��ده��ا  ت��ع��د  ول��ك��ن��ه��ا  ت���اي���وان  م���ع 

الرئي�سي ومورد ال�سالح لها.
وق���ال ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ت��اي��واين ميجيل 
الوليات  يف  ليلتني  �ستق�سي  “ت�ساي  اإن  ت�ساو: 
املتحدة خالل كل من ذهابها واإيابها من زيارتها 
لو�سيا  و���س��ان��ت  وج��ري��ن��ادي��ن��ز  فين�سنت  ل�����س��ان��ت 
الفرتة  خ��الل  وه��اي��ت��ي  ونيفي�س  كيت�س  و���س��ان��ت 
واأ�ساف  22 يوليو)متوز( املقبل”،  11 اإىل  من 
اأن تفا�سيل اجلزء الأمريكي من الرحلة ما زال 

يجري ترتيبها، ومل ي�سدر رد من بكني.

•• بكني-وكاالت:

ق��ال��ت احل��ك��وم��ة ال��ت��اي��وان��ي��ة اأم�����س الإث���ن���ني، اإن 
ليال   4 �ستق�سي  وين  اإينغ  ت�ساي  تايوان  رئي�سة 
يف الوليات املتحدة هذا ال�سهر اأثناء زيارة حلفاء 
من  خطوة  يف  الكاريبي  يف  لبالدها  دبلوما�سيني 
املرجح اأن تثري غ�سب ال�سني التي تعترب تايوان 

اإقليماً من�سقاً.
اإقامة  تايوان  “لي�س من حق  اإن��ه  ال�سني  وتقول 
وو�سفتها باأنها  عالقات كدولة مع دول اأخرى”، 
اأكرث الق�سايا ح�سا�سية واأهمية يف العالقات مع 

حزب اهلل ي�ضحب ميلي�ضياته »�ضرًا« من �ضوريارئي�ضة تايوان تثري غ�ضب بكني بزيارة وا�ضنطن

الأردن يدين افتتاح موقع اأثري للم�ضتوطنني يف القد�س 
•• عمان-اأ ف ب:

الأردن����ي����ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  دان�����ت 
مرتبطة  اإ�سرائيلية  منظمة  افتتاح 
بامل�ستوطنني موقعا اأثريا يف القد�س 
ال�����س��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، حم���ذرة م��ن اإن 
الال�سرعية  الإج����راءات  ه��ذه  “مثل 
ت��زي��د م���ن التوتر  امل�����س��وؤول��ة  وغ���ري 

والحتقان«.
دونالد  الرئي�س  مبعوث  ح�سر  وقد 
ترامب اإىل ال�سرق الأو�سط جي�سون 
لدى  وا�سنطن  و�سفري  غرينبالت 
اإ���س��رائ��ي��ل دي��ف��ي��د ف��ري��دم��ان الأحد 
انتهاء  الح��ت��ف��ال اخل��ا���س لإع����الن 
اأعمال م�سروع اأثري مال�سق للبلدة 
ذات  ال�سرقية  ال��ق��د���س  يف  ال��ق��دمي��ة 

الأغلبية الفل�سطينية.
وقال الناطق الر�سمي با�سم الوزارة 
ال�سفري �سفيان الق�ساة يف بيان م�ساء 
تدين  اخل��ارج��ي��ة  “وزارة  اإن  الأح���د 
اإقدام �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي 
على افتتاح نفق ما ُي�سمى ب +طريق 
باجتاه  �سلوان  بلدة  اأ�سفل  احلجاج+ 
امل�����س��ج��د الأق�������س���ى امل����ب����ارك، احلرم 

القد�سي ال�سريف«.
“رف�س  ع����ل����ى  ال����ق���������س����اة  و������س�����دد 
املحاولت  جل��م��ي��ع  امل��ط��ل��ق  امل��م��ل��ك��ة 

الفل�سطينية  الأرا����س���ي  م��ن  ك��ج��زء 
اخلا�سعة   1967 ع��ام  منذ  املحتلة 
لأح��ك��ام ال��ق��ان��ون ال����دويل وق����رارات 

ال�سرعية الدولية«.
وج���رت اأع���م���ال امل�����س��روع الأث�����ري يف 
قرية �سلوان الفل�سطينية يف ال�سطر 

ال�سرقي من املدينة املتنازع عليها.
ومت ك�����س��ف ال���ن���ق���اب ع���ن ج����زء من 
ط��ري��ق ق��دمي��ة حت��ت الأر�����س، تقول 
اإنها كانت  “مدينة داوود”  موؤ�س�سة 
اليهودي  امل��ع��ب��د  اإىل  للحج  ط��ري��ق��ا 
الثاين يف القد�س قبل نحو 2000 

عام.
اإ�سرائيل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  وي��ت��ه��م 

بال�سعي لطردهم من املدينة.
ال�سرقية  القد�س  اإ�سرائيل  واحتلت 
يف  لح���ق���ا  و���س��م��ت��ه��ا   1967 ع�����ام 
املجتمع  ب���ه���ا  ي���ع���رتف  مل  خ���ط���وة 

الدويل.
باأكملها  ال��ق��د���س  اإ���س��رائ��ي��ل  وتعترب 
يطالب  ح�����ني  يف  ل����ه����ا،  ع���ا����س���م���ة 
عا�سمة  ت��ك��ون  ب���ان  الفل�سطينيون 

لدولتهم امل�ستقبلية.
ال���ت���ي وقعت  اإ����س���رائ���ي���ل  وت����ع����رتف 
معاهدة �سالم مع الردن يف 1994، 
ب���ا����س���راف امل��م��ل��ك��ة الأردن�����ي�����ة على 

املقد�سات ال�سالمية يف املدينة.

هوية  لتغيري  الرامية  الإ�سرائيلية 
املحتلة  ل��ل��ق��د���س  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ل��دة 
القد�سي  احلرم  خ�سو�ساً  وطابعها، 

ال�سريف واملواقع املال�سقة له«.
واأكد اأن “هذه املمار�سات الإ�سرائيلية 
للقانون  ����س���ارخ���اً  ان���ت���ه���اك���اً  مت���ث���ل 
الدويل،  الإن�ساين  الدويل والقانون 

قرارات  انتهاك  يف  اإمعاناً  متثل  كما 
للرتبية  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
)اليون�سكو(  وال���ع���ل���وم  وال���ث���ق���اف���ة 
احلفريات  ج��م��ي��ع  ل��وق��ف  ال��داع��ي��ة 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة غ���ري ال��ق��ان��ون��ي��ة يف 
والتي  ل��ل��ق��د���س  ال���ق���دمي���ة  ال���ب���ل���دة 
املعايري  م��ع  ���س��ارخ  ب�سكل  تتعار�س 

الدولية املعتمدة«.
اإىل  ال���دويل  املجتمع  الق�ساة  ودع���ا 
القانونية  مب�سوؤولياته  “النهو�س 
الوقف  يف  والأخ��الق��ي��ة  وال�سيا�سية 
املُدانة  املمار�سات  ه��ذه  ملثل  الفوري 
�سرورة  على  والتاأكيد  واملرفو�سة، 
ال�سرقية  ال���ق���د����س  و����س���ع  اح������رتام 

�ضيوؤول تر�ضد ج�ضمًا  فوق 
املنطقة منزوعة ال�ضلح

•• �شيوؤول-وكاالت:

ال���ك���وري اجلنوبي  اأع��ل��ن اجل��ي�����س 
اأم�������س، اأن����ه ر���س��د ج�����س��م��اً م��ا غري 
حمدد يحلق فوق املنطقة منزوعة 
ال�������س���الح ب����ني �����س����ي����وؤول وك����وري����ا 

ال�سمالية.
الكورية  ي��ون��ه��اب  وك���ال���ة  وذك�����رت 
الأرك��������ان  ه���ي���ئ���ة  اأن  اجل���ن���وب���ي���ة، 
فيه  قالت  بياناً  اأ�سدرت  امل�سرتكة 
اأن  ع��ق��ب  اإج�������راءات  “تتخذ  اإن���ه���ا 
ال��ع�����س��ك��ري ج�سماً  ال������رادار  ر���س��د 
ال�سماء فوق  غري حمدد يحلق يف 

املنطقة منزوعة ال�سالح«.
كان  اإذا  ما  الفور  على  يت�سح  ومل 
ه���ذا اجل�����س��م ال����ذي ج���رى ر�سده 
اأن�ساأتها  داخل منطقة حظر جوي 
بينهما  احل����دود  ع��ل��ى  ال��ك��وري��ت��ان 
العام  اإل��ي��ه  تو�سلتا  لت��ف��اق  وف��ق��اً 
واأو�سحت  ل،  اأم  ط��ائ��رة  امل��ا���س��ي، 
اأن��ه جرى ن�سر عدة  هيئة الأرك��ان 

طائرات يف املنطقة.
وي��اأت��ي احل���ادث بعد اأق���ل م��ن يوم 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  زي������ارة  ع��ل��ى 
دونالد ترامب للمنطقة لعقد لقاء 

بينه ونظريه الكوري ال�سمايل.
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عربي ودويل

اهتمامه ب�سبه اجلزيرة الكورية، 
هو املثقل اأ�سال باحلرب التجارية 

مع ال�سني اأو اإيران.
   وخالل هذه احللقة احل�سا�سة 
ت�������راود  اأن  مي����ك����ن  اجل�������دي�������دة، 
الت�سوي�س  فكرة  ال�ساب  املار�سال 
وتعكري اأجواء احلملة، من خالل 
اإعادة اإطالق التجارب البال�ستية 
م��ن��ذ عام  ال��ت��ي علقها  وال��ن��ووي��ة 
اأي  اإذا مل يح�سل على   ،  2018
ذاك  اإىل  هنا  م��ن  ملمو�س  ���س��يء 

التاريخ.
  اإّن هذا التهديد، معّلق على حملة 
اإع��ادة انتخاب ترامب، الذي رفع 
غياب التجارب الكورية ال�سمالية 
اأع����ني  ك���ت���ت���وي���ج دب���ل���وم���ا����س���ي يف 
خطر!  هناك  يعد  “مل  ناخبيه. 
مرة  م��ن��ت��ف��خ��ا  ال���رئ���ي�������س  “قال 
اأخ��رى الأح��د، يف ختام مغامرته 

يف املنطقة املنزوعة ال�سالح.
وامل�ساغب  امل����زع����ج  اأّن  غ����ري    
ورحلته  باخلطر،  ي�سعر  ترامب، 
اإىل  ��ا  اأي�����سً ت��ه��دف  احل�����دود  اإىل 
عالقته  يف  خطرية  قطيعة  منع 
مع الرجل القوي يف بيونغ يانغ. 
ومن خالل الثناء مرة اأخرى على 
اأم��ام كامريات   ، كيم  “�سديقه” 
التلفزيون ، يحاول رئي�س تويرت 
��ا، ط��م��اأن��ة ���س��ري��ك اأه���ني يف  اأي�����سً
هانوي، وُيظهر عالمات متزايدة 

على نفاد �سربه.
يرتّب�سون  ال��ن��ظ��ام  �سقور  اإّن     
الإ�سرتاتيجية  اأن  م��ع��ت��ربي��ن   ،
الدبلوما�سية مل تنتزع اأي تنازل. 
املنطقة  يف  الب��ت�����س��ام��ات  وخ��ل��ف 
ت�ستمر عملية   ، ال�سالح  املنزوعة 
يل الذراع النووية وراء الكوالي�س، 
من  القادمة  احللقات  انتظار  يف 
وبالألوان،  الطويل  امل�سل�سل  هذا 
املعقدة  اأحداثه  ت�ستع�سي  والذي 

على احلل.  
عن لوبوان

    بعد ذلك بعامني، زار الرئي�س 
“املكان  اأخ�������������رًيا  الأم������ري������ك������ي 
ح�سب  العامل”،  يف  رعبا  الأك���رث 
للرئي�س  ال���������س����ادم����ة  امل����ق����ول����ة 
اأن����ه  اإّل  كلينتون،  ب��ي��ل  الأ���س��ب��ق 
اأ�سالفه  م��ن  اأف�����س��ل  بعمل  ق����ام 
الالمع����ني،  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
فمن  اأوب����ام����ا.  ب��������������اراك  منه������م 
خ����الل م�����س��اف��ح��ة ال���زع���ي���م كيم 
اأول  ُي�����س��ب��ح  اأن  ث��م   ، اأون  ج��ون��غ 
يبا�سر  الأبي�س،  البيت  يف  �ساكن 
العدو  اأر���س  قدماه  تطاأ  مهامه، 
ال���ك���وري ال�����س��م��ايل، ي��اأم��ل منتج 
الواقع  تلفزيون  برنامج  ومقدم 
اأخ�����رى، يف كتابة  م���رة  ال�����س��اب��ق، 
التاريخ  اأمام كامريات من جميع 

اأنحاء العامل.
�سيما يف  ول  اأهميتها،  للرموز     
ب��امن��وجن��وم، اآخ���ر ب��ق��اي��ا احلرب 
اأُب���رم���ت الهدنة  ال���ب���اردة، وح��ي��ث 
اله�سة عام 1953 لإنهاء احلرب 
يف كوريا، حرب اأ�سفرت عن مقتل 

ثالثة ماليني �سخ�س. 
   كان يجب الكثري للتغلب على 
ع��ق��ود م���ن ع���دم ال��ث��ق��ة يف نظام 
متطرف،  وق��وم��ي  منغلق  ح��ك��م 
جعل من اأمريكا عدوته القاتلة. 
ا  اأي�سً ي��ت��ط��ل��ب  الأم������ر  اأّن  ك��م��ا 
اخل��روج من امل��اأزق النووي الذي 
علقت فيه وا�سنطن وبيونغ يانغ 
ت�ستطع  ال��ق��رن، ومل  ب��داي��ة  منذ 
ق��ّم��ت��ا ���س��ن��غ��اف��ورة وه���ان���وي حله. 
فهل و�سل الرجالن القويان اإىل 

الرئا�سية يف البال. 
اأن    »م��ا زال��ت بيونغ يانغ تعتقد 
ممكن،  رئي�س  اأف�سل  هو  ترامب 
للفوز ب�سفقة مواتية مل�ساحله”، 
ي��ق��ول ���س��و م���ي ت���ريي امل��ح��ل��ل يف 
ال�سرتاتيجية  ال��درا���س��ات  مركز 
اأبحاث  م���رك���ز  وه����و  وال���دول���ي���ة، 
عام  بحلول  ول��ك��ن  وا���س��ن��ط��ن.  يف 
البيت  ���س��ي��د  ���س��ي��ك��ون   ،  2020
بالكامل يف  ان��دم��ج  ق��د  الأب��ي�����س 
يتبخر  وق��د  النتخابية،  املعركة 

بني املفاو�سني “خالل اأ�سبوعني 
اأو ثالثة اأ�سابيع«.

العد  ي��ت��غ��ري  مل  ال���ع���م���ق،  يف     
ال��ت��ن��ازيل، وي��ب��ق��ى م��وع��د نهاية 
من  ال��رم��ال  على  مر�سوما  العام 
ق��ب��ل ال��زع��ي��م ال��ث��الث��ي��ن��ي. ففي 
ال���ي���وم ال���ت���ايل ل��ف�����س��ل ه���ان���وي يف 
على  كيم  ع��ر���س  ف��رباي��ر،  نهاية 
ملراجعة  ث��ان��ي��ة  ف��ر���س��ة  ت���رام���ب 
موقفه، مع مهلة تنتهي يف اأواخر 
النتخابية  ، واحلملة   019 عام 

جوهر املو�سوع خالل حمادثتهما 
التي امتدت 50 دقيقة، اأي اأطول 
الق�سرية  امل�سافحة  م��ن  بكثري 

املتوقعة؟
   ي�سك العديد م��ن اخل���رباء يف 
“اإنه جمرد م�سرح �سخم،  ذلك. 
طريقة  على  دبلوما�سي  وت�����س��ّرع 
يعدُّ  م�سمون”،  دون  ت���رام���ب، 
بجامعة  اأ���س��ت��اذ  ريت�سي،  ما�سون 
الأجنبية،  ل��ل��درا���س��ات  ه��ان��ك��وك 

�سيول.

تهديد للحملة الرئا�شية
   ل ت�����زال ال��ف��ج��وة ك���ب���رية بني 
يتفقا  مل  ال���ل���ذي���ن  ال���ط���رف���ني، 
ال�سالح  “نزع  تعريف  على  حتى 
النووي”، كما اأكد موؤخًرا �ستيفن 
الأمريكي  امل���ف���او����س   ، ب���ي���غ���ون 

امل�سوؤول عن امللف.
   يف هانوي ، مترت�س الزعيمان 
خلف مواقفهما املتطرفة: طالب 
بال�سيا�سة  امل�������س���غ���ول  ت����رام����ب، 

باإغالق  ال��داخ��ل��ي��ة،  الأم��ري��ك��ي��ة 
معظم املواقع احل�سا�سة يف كوريا 
ال�سمالية، بينما طالب كيم برفع 
التي  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  معظم 

تخنق اقت�ساده.
و�سفقة  ك����ب����رية  م�������س���اوم���ة     
الأ�سابيع  و���س��ت��ق��ول  م�ستحيلة. 
القليلة القادمة ما اإذا كانا ما قد 
املرونة يف  ق��ررا اعتماد �سيء من 
وعد  ال�����س��الح.  امل��ن��زوع��ة  املنطقة 
جديدة  اجتماعات  بعقد  ترامب 

ما جرى جمرد م�شرح �شخم، وت�شّرع دبلوما�شي على طريقة ترامب، دون م�شمون

دونالد  يحتفظ      
تـــرامـــب بــطــعــم مــّر 
له  حماولة  اآخر  من 
املنطقة  ــاح  ــي ــت لج
ال�شلح.  املــنــزوعــة 
 ،2017 ففي نوفمرب 
مروحيته  ا�شطرت 
يف  الـــــعـــــودة  اإىل 
الأخــــرية،  اللحظة 
كثيف  �شباب  ب�شبب 
الأكرث  احلــدود  على 
العامل،  يف  ع�شكرة 
والتي ل تزال متزق 

الكوريتني.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

ت������زال  ل 
كبرية  الفجوة 
الطرفني  بني 
ال���ل���ذي���ن مل 
حتى  ي��ت��ف��ق��ا 
تعريف  على 
ال�ضلح  ن��زع 
ال������ن������ووي

خ��������ل��������ف 
الب��ت�����ض��ام��ات 
امل��ن��ط��ق��ة  يف 
امل����ن����زوع����ة 
ال�ضلح ، ت�ضتمر 
ع���م���ل���ي���ة يل 
الذراع النووية 
وراء الكوالي�س

حلظة العبور ما بني عاملني

اخر جيوب احلرب الباردة واخطر مكان يف العامل

ابت�سم.. انها كوريا ال�سمالية

م�سرحة الفعل الدبلوما�سي

ايفانكا ترامب وزوجها يعربان احلدود

كتابة التاريخ اأمام كامريات العامل:

ترامب - كيم: خفايا الدبلوما�ضية الفرجوية...
بحلول 2020 ، �شيندمج ترامب يف املعركة النتخابية، وقد يتبخر اهتمامه ب�شبه اجلزيرة الكورية

ر للقتال يف العراق واأفغان�ضتان بريطانيا تعرتف باإر�ضال جنود ق�ضّ
ميل” الربيطانية، ي�سار اإىل اأن التزام اململكة املتحدة بتعهد 
عن  عمره  يقل  جندي  اأي  اإر���س��ال  من  مينعها  املتحدة،  الأمم 
18 عاماً اإىل مناطق احلرب. و�سبق وقال اجلي�س الربيطاين 
عاماً   17 العمر  البالغني من  اإر�سال  �سيتوقف عن  اإنه  اأي�ساً 
من  املع�سكر  من  منهم   2 ا�ستدراج  بعد  احل��رب،  مناطق  اإىل 
اجلي�س  يقتلهما  اأن  قبل  حفل،  حل�سور  دعوهما  ن�ساء  قبل 

اجلمهوري الإيرلندي يف بلفا�ست يف ال�سبعينيات.
ت�سمح  اأن  املعقول  غ��ري  “من  اإن��ه  لل�سحيفة  م�سادر  وق��ال��ت 
وحدة  “كل  اأن  واأ�سافت  ذلك”،  بحدوث  الربيطانية  القوات 
مت اإر�سالها اإىل العراق واأفغان�ستان ُمنحت اإ�سعاراً ملدة عام على 
الأقل باأنها �ستن�سر، مل يكن هذا خطاأ يف اللحظة الأخرية، اإما 

•• لندن-وكاالت:

اأم�س  الربيطانية،  الدفاع  ل��وزارة  وت�سريحات  تقارير  اأك��دت 
ال�  اأعمارهم  تتجاوز  مل  اأطفاًل  جندت  بريطانيا  اأن  الإينني، 

17 عاماً واأر�سلتهم للقتال يف اأفغان�ستان والعراق. 
وك�سفت الوزارة عن اإر�سال 5 مراهقني يف ال� 17 من العمر، 
اأن ه���ذه اخل��ط��وة مت��ث��ل خ��ط��اأ وان��ت��ه��اك��اً للتزام  م�����س��رية اإىل 
اململكة املتحدة بقوانني الأمم املتحدة، يف اإطار حرية الو�سول 
اإىل  اأ�سخا�س   3 اإر�سال  اأن��ه مت  التقرير  وذك��ر  املعلومات.  اإىل 
بني  ال��ع��راق  اإىل  اآخ��ري��ن  اثنني  اإر���س��ال  مت  بينما  اأفغان�ستان، 
“ديلي  �سحيفة  ذك���رت  م��ا  ح�سب   ،2010 و   2007 ع��ام��ي 

 ،2016 اأو غري ك��فء«. واأ���س��ار تقرير ن�سر ع��ام  ك��ان متعمداً 
اإىل اأن اجلنود الذين مت جتنيدهم بني 16 و 17 عاماً كانوا 
باجلنود  مقارنة  القتال  يف  مرتني  الإ�سابة  اأو  للقتل  عر�سة 
ال��ذي��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 18 ع��ام��اً، وك��م��ا وج���دت جمعية 
الأطفال  املجندين  اأن  العامة،  لل�سحة  اخلريية  “ميداكت” 
كانوا اأكرث عر�سة لالنتحار واإيذاء للنف�س مقارنة باملجندين 
“لن  بيان:  ال��دف��اع يف  وزارة  قالت  وم��ن جهتها،  �سناً.  الأك��رب 
عاماً   18 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  اخلدمة  اأف���راد  ن�سر  يتم 
يف اأي عمليات خارج اململكة املتحدة، اإل يف حال كانت العملية 
ل تنطوي على تورط اأفراد يف الأعمال العدائية اأو التعر�س 

لها«.

بولتون ينتقد فكرة جتميد الربنامج النووي الكوري 
 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

انتقد جون بولتون م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي اأم�س تقريرا يقول اإن وا�سنطن رمبا تر�سى بتجميد 
الربنامج النووي لكوريا ال�سمالية، وو�سفه باأنه “حماولة بغي�سة” لتقييد حتركات الرئي�س دونالد ترامب. 
وذكرت �سحيفة نيويورك تاميز اأن م�سوؤولني اأمريكيني ياأملون يف اأن ت�سكل فكرة جتميد الربنامج النووي 
التطور بعد لقاء ترامب مع زعيم كوريا  وياأتي هذا  املحادثات.  اأ�سا�سا جلولة جديدة من  ال�سمايل  الكوري 
ال�سمالية كيم جونغ اون يف املنطقة املنزوعة ال�سالح الأحد واتفاقهما على ا�ستئناف املحادثات حول الربنامج 
اإدارة ترامب  التي تتبلور داخل  النووي  اأن فكرة جتميد الربنامج  اأ�سابيع. وذكرت ال�سحيفة  النووي خالل 
منذ اأ�سابيع “تر�سى بالو�سع الراهن وباأن كوريا ال�سمالية قوة نووية«. ويف تغريدة قال بولتون اإنه قراأ اخلرب 
ب”بف�سول«. وا�ساف “مل اأناق�س اأنا اأو اأي من م�سوؤويل الأمن القومي اأو �سمعنا بالرغبة يف “التفاق على 
اأن تكون  جتميد كوريا ال�سمالية برناجمها النووي. هذه حماولة بغي�سة لتقييد حتركات الرئي�س. ويجب 
لها تبعات«. وتوؤكد وا�سنطن على �سرورة التخل�س من برنامج كوريا ال�سمالية النووي ب�سكل كامل ك�سرط 

لرفع العقوبات عنها.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

هناأ جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الفيكتوري 
تيم �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل 
ال�سيخ  و�سمو  البحرية  للريا�سات 
اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ب��ن  حم��م��د 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان 
للريا�سات  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
البحرية الرئي�س التنفيذي للنادي 

للزوارق  اأبوظبي  فريق  اجناز  على 
القمزي  را���س��د  بح�سول  ال�سريعة 
قائد زورق اأبوظبي 35 على لقبي 
اأف�����س��ل زم��ن وال�����س��ب��اق الرئي�س يف 
ج��ائ��زة ل��ي��ت��وان��ي��ا ال��ك��ربى ل����زوارق 
يوم  اخ��ت��ت��م��ت  ال��ت��ي  -فورمول-2 

اأول من اأم�س الأحد.
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  توجه  كما   
الفيكتوري تيم بالتهاين اإىل رئي�س 
واأع�ساء جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة 
على  البحرية  للريا�سات  ال���دويل 
ال�سارقة  ل��ف��ري��ق  ال���الف���ت  ال��ت��األ��ق 

ظهور  اأول  يف  ال�����س��ري��ع��ة  ل���ل���زوارق 
ال��ع��امل��ي��ة وح�سول  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ه يف 
فرديناند  ال���ه���ول���ن���دي  امل��ت�����س��اب��ق 
يف  الثالث  املركز  على  زاندبريغني 

الرتتيب العام لل�سباق الرئي�سي
 واأب���������دى ح����ري����ز امل�����ر حم���م���د ين 
اإدارة موؤ�س�سة  حريز رئي�س جمل�س 
ال���ف���ي���ك���ت���وري ت���ي���م ر����س���ائ���ه���م عن 
الأوىل  اجلولة  يف  الفريق  م�ساركة 
قائدي  اأن  م���وؤك���دا  والف��ت��ت��اح��ي��ة 
من�سور   27 ف���ي���ك���ت���وري  زورق�������ي 
اأحمد   4 وف���ي���ك���ت���وري  امل���ن�������س���وري 

ليقدماه  ال��ك��ث��ري  ل��دي��ه��م��ا  ال��ف��ه��ي��م 
وال����ت����ي جتمع  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه  يف 
اأ�سحاب  من  معظمهم  زورقا   27
ال�سباقات  يف  وال��ت��م��ر���س  اخل����ربات 

البحرية.
 

يف  الفيكتوري  زورق  27قائد   
املركز ال�شابع ع�شر

 27 ف��ي��ك��ت��وري  ق��ائ��د زورق   وك����ان 
من�سور املن�سوري قد اأنهي ال�سباق 
دار  بعدما  ع�سر  ال�سابع  امل��رك��ز  يف 
دورة   40 ال�����س��ب��اق  ك���ور����س  ح����ول 

 47:29:45 ق��دره  زمنا  م�سجال 
مرتني  ال�سباق  ت��وق��ف  بعد  دقيقة 
اأ�سرع لفة خالل  وقد حقق خام�س 
م�سجال   22 ال���دورة  عند  ال�سباق 

زمنا قدره 48:62 ثانية.
 

اأحمد  زورقــيــكــتــوري  قائد   4
الفهيم اإىل حظ اأوفر

 وعاند احلظ قائد زورق فيكتوري 4 
بطلنا اأحمد الفهيم الذي غاب عن 
ال�سباق  يف  الأوىل  وللمرة  امل�ساركة 
العامل  ب���ط���ول���ة  ���س��م��ن  ال���رئ���ي�������س 

-فورمول-2  ال�����س��ري��ع��ة  ل���ل���زوارق 
له  ت��ع��ر���س  ان��ق��الب  ح����ادث  ب�سبب 

الزورق يف التجارب ال�سباحية ليوم 
طاقم  ال��وق��ت  ي�سعف  ومل  ال�سباق 

ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي يف جت��ه��ي��ز ال����زورق 
واإعادته اإىل �ساحة التناف�س.

•• دبي-الفجر

 اأك���������د جم���ل�������س دب�������ي ال���ري���ا����س���ي 
ع����ل����ى اأه�����م�����ي�����ة ال������س�����ت�����ف�����ادة من 
والتطبيقات  ال�����س��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
املجال  يف  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجية 
ال��ري��ا���س��ي وذل����ك ���س��ريا ع��ل��ى نهج 
على  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
الريا�سي  ال�سناعي  الذكاء  تطبيق 
يف جميع جم��الت احلياة، وحتقيق 
ال�سبق يف ه��ذا امل��ج��ال احل��ي��وي من 
التطورات  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  خ���الل 
العامل  يف  احلا�سلة  التكنولوجية 

وتطبيقات اجليل اخلام�س.
ج��اء ذل��ك خ��الل الجتماع الدوري 
دبي  جمل�س  اإدارة  ملجل�س  اخلام�س 
ال��ري��ا���س��ي ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة مطر 
الطاير نائب رئي�س جمل�س الإدارة، 
عام  اأم���ني  ح�����ارب  �سعي��د  وح�����س��ور 
الإدارة:  جمل�س  واأع�ساء  املجل�س، 
الكرم،  اهلل  عبد  د.  بوج�سيم،  علي 
ملياء  امل���ري،  م���وزة  ال�سعفار،  اأح��م��د 
اآل رحمة م�ساعد  اأمان  خان، نا�سر 
و�سالح  ل��ل��م��ج��ل�����س،  ال���ع���ام  الأم�����ني 
املرزوقي مدير اإدارة الدعم املوؤ�س�سي 
يف املجل�س. ومت يف الجتماع اعتماد 

ت���ن���ظ���ي���م م�����وؤمت�����ر وم����ع����ر�����س دب���ي 
ال�سطناعي  ل���ل���ذك���اء  ال���ري���ا����س���ي 
 15-14 ال��ف��رتة  خ��الل  الريا�سي 
امل���ق���ب���ل مب�������س���ارك���ة نخبة  اأك���ت���وب���ر 
وكبار  العاملية  ال�سركات  اأك���رب  م��ن 
املتحدثني و�سيوف ال�سرف، وكذلك 
اعتماد برنامج اجلل�سات والفعاليات 
للموؤمتر الأول من نوعه يف الدولة 

واملنطقة.
وق����ال ���س��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر نائب 
رئي�س جمل�س دبي الريا�سي “ تعد 
دولة الإمارات يف مقدمة الدول التي 
ال�سناعي  ال��ذك��اء  تطبيقات  تدعم 
الريا�سي يف جميع جمالت احلياة 
التطور  م����ن  ال����س���ت���ف���ادة  ب���ه���دف 
ال��ع��ل��م��ي ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة واإجن�����ازات 
و�سعادة  اقت�سادها  ومتانة  ال��دول��ة 
علينا  ف���اإن  ول��ذل��ك  املجتمع،  اأف���راد 
يف القطاع الريا�سي اأن نرتجم هذا 
النهج اإىل واقع ون�ستفيد من البيئة 
املحفزة التي تتميز بها الدولة ومن 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف خمتلف  ال��ت��ط��ور 
امل��ج��الت واآف���اق من��وه الكبرية من 
اخلام�س  اجل���ي���ل  ت��ق��ن��ي��ات  خ�����الل 
ال���دول���ة م���رك���زا دوليا  ت���ك���ون  ل��ك��ي 
يف  ال�سناعي  ال��ذك��اء  ل�ستخدامات 

املجال الريا�سي«. 
مقرتح  مناق�سة  الج��ت��م��اع  يف  ومت 
الأوىل  الفرق  لعبي  روات��ب  �سقف 
والفردية  اجل��م��اع��ي��ة  الأل����ع����اب  يف 
اإع����داده م��ن قبل جمل�س  ال���ذي مت 
اأندية  مع  بالت�ساور  الريا�سي  دب��ي 
الأندية  م��الح��ظ��ات  اأخ���ذ  دب���ي ومت 
النهائي  الت�سور  و���س��ع  قبل  عليه 
له، كما مت التوجيب باإر�سال امل�سودة 
الأن���دي���ة  اإىل  ل��ل��م��ق��رتح  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

ل��الط��الع واب�����داء امل��الح��ظ��ات قبل 
للعمل  والتوجيه  النهائي  العتماد 
الريا�سي  امل���و����س���م  م���ن  ب���داي���ة  ب���ه 
امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث ي��اأت��ي امل��ق��رتح �سمن 
ج��ه��ود جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���س��ي يف 
العمل  واأن���ظ���م���ة  اآل����ي����ات  م���راج���ع���ة 
امل�ستمر  وال���ت���ح���دي���ث  الأن����دي����ة  يف 
بهدف  وامل��ال��ي��ة  التنظيمية  للوائح 
املالية  ل��ل��م��وارد  الأم��ث��ل  ال�ستثمار 
مع  يتنا�سب  مب��ا  املتعقل  والإن��ف��اق 

ال��ع��م��ل التي  ال���ت���ط���ورات وخ���ط���ط 
يتكامل  مب����ا  امل���ج���ل�������س  ي��ت��ع��م��ده��ا 
م���ع خ��ط��ط ع��م��ل احل���ك���وم���ة.   كما 
ا�ستعر�س جمل�س الإدارة �سبل دعم 
الريا�سية  الفعاليات  منظمي  عمل 
وتوفري  دب����ي  اإم�������ارة  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
كونهم  ل���ه���م  ال��ت�����س��ه��ي��الت  ج��م��ي��ع 
يعملون يف قطاع مهم يتعلق ب�سحة 
و�سعادة اأفراد املجتمع من ريا�سيني 
م�ساركني وجمهور كبري من جميع 

اجل��ن�����س��ي��ات، ك��م��ا ي�����س��اه��م��ون من 
خالل تنظيم الفعاليات املختلفة يف 
خالل  من  الوطني  القت�ساد  دع��م 
من  ال�سركات  مبختلف  ال�ستعانة 
ال���دول���ة، واأكد  ال��ع��م��ل يف  ق��ط��اع��ات 
جمل�س دبي الريا�سي على �سرورة 
املوؤ�س�سات  ج��م��ي��ع  ج���ه���ود  ت��وح��ي��د 
لدعم  وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة  ال���ري���ا����س���ي���ة 
الريا�سية  الفعاليات  تنظيم  قطاع 
ومنوه  ا���س��ت��م��راري��ت��ه  �سبل  وت��وف��ري 

مبا يحقق روؤية احلكومة الر�سيدة 
بجعل الريا�سة اأ�سلوب حياة يومية 
باعتبارها م�سدرا لل�سعادة والطاقة 
التعاون  الإيجابية و و�سيلة لتعزيز 
فئات  خم���ت���ل���ف  ب�����ني  وال���ت���ع���اي�������س 

املجتمع ب�سعادة وان�سجام.
  و مت يف الجتماع اأي�سا الطالع على 
ال�سابعة  للن�سخة  النهائي  التقرير 
الريا�سية”  ال�سبا  ن��د  “دورة  م��ن 
�سهر  خ���الل  امل��ج��ل�����س  نظمها  ال��ت��ي 
ورعاية  بتوجيهات  املبارك  رم�سان 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س  رئ��ي�����س  التنفيذي  املجل�س 
منوا  �سهدت  والتي  الريا�سي،  دب��ي 
الهواة  امل�����س��ارك��ني  اأع����داد  ك��ب��ريا يف 
ب��ل��غ عددهم  ال���ذي���ن  وامل���ح���رتف���ني 
جن�سية،   90 من  م�ساركا   6535
الريا�سية  البطولت  زيادة  وكذلك 
13 بطولة  بلغ عددها  والتي  فيها 
ريا�سية من بينها الكريكت والتزلج 
على الثلج اللتني مت �سمهما للمرة 
التي  ال�����دورة  ب��رن��ام��ج  اإىل  الأوىل 
مالعب  يف  م��ن��اف�����س��ات��ه��م��ا  اأق��ي��م��ت 
م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة يف ج��ب��ل علي 
مول  يف  امل��ن��ح��در  ال��ت��زل��ج  وم�سمار 

الإمارات اىل جانب من�ساآت ريا�سية 
من  خمتلفة  م��ن��اط��ق   5 يف  اأخ����رى 
للت�سميم  دبي  بينها حي  دبي ومن 
التي   وغ��ريه��ا  ال�سبا،  ن��د  ومنطقة 
ا���س��ت�����س��اف��ت ب��اق��ي امل��ن��اف�����س��ات، اإىل 
ويف  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  ج��ان��ب 
الب�سمة  ج��ائ��زة  اإط���الق  مقدمتها 
ال���ري���ا����س���ي���ة وت����ك����رمي ال����ف����ائ����ز يف 
جمموعة  وه����ي  الأوىل  ن�����س��خ��ت��ه��ا 
لند مارك، وتنظيم جل�سة حوارية 
حتدث  ريا�سي”  “ب�سمة  ب��ع��ن��وان 
التجارب  اأ�سحاب  العديد من  فيها 
دولة  اأب��ن��اء  م��ن  امل��م��ي��زة  الريا�سية 
الإمارات ومن املقيمني على اأر�سها 
اجلن�سيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال��ط��ي��ب��ة 

والريا�سات التي ميار�سونها. 
 واطلع جمل�س الإدارة يف الجتماع 
اللجان  اإجن����������ازات  ت���ق���اري���ر  ع���ل���ى 
من  حتقق  وم��ا  املجل�س  يف  الدائمة 
من  الأول  الن�سف  خالل  براجمها 
املعتمدة  العمل  خلطط  وفقا  العام 
من جمل�س الإدارة، كما مت الطالع 
على اخلطابات الواردة من عدد من 
اجلهات الريا�سية املحلية والدولية 
املنا�سبة  ال������ق������رارات  ات����خ����اذ  ومت 

ب�ساأنها.

•• دبي -الفجر

اأهدى احتاد الإم��ارات للريا�سات اجلوية الإجن��از الذي حققه منتخب 
بامليدالية  ال��ف��وز  يف  واملتمثل  باراموتور”  ه��وب  “�سكاي  لل�  الإم����ارات 
الف�سية ببطولة العامل بال�سني اإىل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 

را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي .
النيادي رئي�س احتاد الإم��ارات للريا�سات اجلوية  واأعرب ن�سر حموده 
عن �سعادته البالغة بهذا الإجناز موجها ال�سكر والعرفان اإىل �سمو ال�سيخ 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
الريا�سي الذي يعود الف�سل ل�سموه على هذه الإجنازات املتالحقة التي 

يحققها الحتاد وموؤكدا اأن القادم �سيكون اأف�سل باإذن اهلل .
وحيا النيادي جهود القائمني على اأمر اللعبة بالحتاد مهنئا احلمادي 
على هذا الفوز الكبري و�سط م�ساركة وا�سعة من جنوم اللعبة يف العامل 

.
وكان جنم منتخبنا الوطني و�سكاي دايف دبي ح�سني يو�سف احلمادي 
هب  �سكاي  بطولة  يف  الف�سية  امليدالية  وون��ال  الثاين  املركز  احتل  قد 
موتور “مرحلة ال�ساللوم” بال�سني حمققا زمنا قدره 45.03 نقطة 
بعد مناف�سة قوية مع اليوناين دمييرتيو�س كوليكو�س �ساحب ذهبية 
رودريكود  فيكتور  ال�سباين  على  ومتقدما  نقطة   38.66 البطولة 
ن��ق��ط��ة وال��ف��رن�����س��ي بوري�س    46.99 ال���ربون���زي���ة   امل��ي��دال��ي��ة  ���س��اح��ب 
منيارد  م��ات  المريكي  ثم  نقطة    50.07 رابعا  حل  ال��ذي  تي�سبريت 

. نقطة   1.00.77
مهديا  كبرية  �سعادة  احل��م��ادي  ح�سني  منتخبنا  جنم  اأب��دى  جانبه  من 
واإىل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اإىل  الإجن���از 

اأ�سرة الحتاد .

•• دبي-الفجر

تغادر البالد فجر يوم غد الأربعاء 
ع���ن ط���ري���ق م���ط���ار دب����ي ال����دويل 
الوطني  منتخبنا  بعثة  مكاو  اإىل 
للجودو لفئتي ال�سباب والنا�سئني 
بطولة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ا���س��ت��ع��دادا 
يف  هناك  تقام  التي  للجودو  اآ�سيا 
6 و7 يوليو احل��ايل والتي  يومي 
اآ�سيا  بطولة  يف  امل�����س��ارك��ة  تعقبها 
يف  تقام  التي  الفئة  لنف�س  الثانية 
13 و14  ه���وجن ك���وجن يف ي��وم��ي 
بطولة  وت�سهد   .. احل���ايل  يوليو 
15 دولة  م��ك��او م�����س��ارك��ة ح���وايل 
بعثة  وت�سم   .. الآن  حتى  اآ�سيوية 
منتخب الأمل التي ت�سم 9 اأفراد 
برئا�سة  حممد جا�سم اأمني ال�سر 
اجلودو  م�سرف  لالحتاد  امل�ساعد 
وامل�����درب ال��ي��اب��اين ن��وي��ا وع����دد 7 
الالعب  ا���س��ت��ب��ع��اد  ب���ع���د  لع���ب���ني 
التي  الإ�سابة  ب�سبب  في�سل  زاي��د 

اأدى  ب��ه يف وق��ت �سابق مم��ا  حلقت 
مب�ست�سفي  اجل����راح����ي  ل��ل��ت��دخ��ل 
غيابة  وبالتايل  كلينك  كليفالند 

عن امل�ساركة الآ�سيوية.
و����س���م���ت ق���ائ���م���ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا على 
الالعبني  ال���ن���ا����س���ئ���ني   م�����س��ت��وى 
امل�سارك يف البطولتني احمد علي 
وزن حتت  امل�����س��ارك يف  امل�����س��ج��ري 
55 كغم ، واحمد جا�سم الثمريي 
يف وزن حتت 60 ،ورا�سد احلو�سني 
وعي�سى   ، ك��غ��م   66 حت��ت  وزن  يف 
الثمريي يف وزن حتت 73 ،وحارب 
اأما   .. جمعة يف وزن فوق 90 كغم 
فئة ال�سباب ف�سمت احمد النقبي 

كغم   60 حت���ت  وزن  يف  امل�������س���ارك 
، وع���ل���ي ح�����س��ن ال���درم���ك���ي ال���ذي 
كغم   100 ف���وق  وزن  يف  ي�����س��ارك 
امل�ساركة  البطولة  تلك  وتعقب   ..
اآ�سيا التي تقام يف  يف بطولة غرب 
نهاية  يف  عمان  الأردنية  العا�سمة 

يوليو احلايل.
الدرعي  ثعلوب  ب��ن  حممد  وح��ث 
رئي�س الحتاد بعثة منتخب الأمل 
للجودو على �سرورة متثيل ريا�سة 
الإمارات التمثيل الالئق مبا يعك�س 
ريا�سة  به  حتظى  ال��ذي  الهتمام 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  م��ن  الإم������ارات 
والتي  العمرية،  الفئات  تلك  جتاه 

داأبت على تقدمي الدعم والرعاية 
النا�سئني  ل����ق����ط����اع  وال���������س����ق����ل 
،وال��ذي ميثل  مبختلف م�ستوياته 
التي  الإم������ارات  ري��ا���س��ة  م�ستقبل 
امل�سوؤولني  م���ن  اه��ت��م��ام  ك���ل  جت���د 
بالدولة، موا�سلة لالهتمام الذي 
بناء قاعدة  اأن ي�سهم يف  �ساأنه  من 
عري�سة من النا�سئني ال�ساعدين 
القادرين على املناف�سة يف املحافل 
والإقليمية  اخلليجية  الريا�سية 
بهم  والو�سول  والدولية  والقارية 
اإىل امل�����س��ت��وى الأومل���ب���ي ال���ذي من 
ريا�سة  طموحات  يحقق  اأن  �ساأنه 

الإمارات.

اإهداء الإجناز اإىل حمدان بن حممد 

احلمادي يح�ضد ف�ضية العامل يف 
»�ضكاي هوب موتور« بال�ضني 

مغادرة منتخب اجلودو اإىل مكاو للم�ضاركة يف بطولة اآ�ضيا 

•• دبي –الفجر:

 ع��ق��دت اإدارة احل��ك��ام ب��احت��اد الإم����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم اأم�����س ور���س��ة عمل تن�سيطية 
للمحكمات ، بالتعاون مع جلنة كرة القدم ال�سيدات واأكادميية ال�سيخة فاطمة بنت 

مبارك للريا�سة الن�سائية مب�ساركة 12 حمكمة .
وت�سمنت ور�سة العمل حما�سرات عملية ونظرية ، حيث ت�سمن اجلانب العملي 

اجلانب  تطرق  فيما   ، بالعبني  ال�ستعانة  خاللها  مت  تدريبية  ملباريات  اإدارت��ه��ن 
النظري �سرح بع�س مواد قانون كرة القدم واختتمت بفتح باب املناق�سة عن بع�س 
و�سعتها  التي  التطوير  خلطة  وفقاً  الور�سة  تنظيم  وياأتي   . التحكيمية  احل��الت 
جلنة واإدارة احلكام لرفع احلالني الفنية والبدنية للمحكمات حيث عقدت خالل 
الفرتة املا�سية جمموعة من الدورات التدريبية وور�س العمل لتقييم م�ستوى كل 

حمكمة ، وحر�سهما على و�سولهن اإىل م�ستوى املحكمات النخبة .

احتاد الكرة ُينظم ور�ضة عمل 
تن�ضيطية للمحكمات

مناق�شة �شقف رواتب لعبي الألعاب اجلماعية والفردية

جمل�س دبي الريا�ضي يعتمد تنظيم موؤمتر ومعر�س دبي الريا�ضي للذكاء ال�ضطناعي

املن�شوري يف املركز 17 والتجارب تبعد الفهيم

فيكتوري يهنئ اأبوظبي وال�ضارقة على جناحات ليتوانيا
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•• اأبوظبي-الفجر

مع بدء العد التنازيل لنطالق مناف�سات الن�سخة ال�سابعة 
من بطولة حماربي الإمارات للفنون القتالية للدفاع عن 
النف�س، التي �ستنطلق ن�سختها ال�سابعة يوم اجلمعة املقبل 
من �سالة مبادلة اأرينا يف مدينة زايد الريا�سية بالعا�سمة 
اأن  املنتظر  اأم�����س، وم��ن  امل�سارعني  ت��واف��د  ب��داأ  اأب��وظ��ب��ي، 
يكتمل و�سولهم اليوم حل�سور املوؤمتر ال�سحفي الر�سمي 
ال�ساعة احلادية  الأربعاء يف متام  املقرر له غدا  للبطولة 

ع�سر والن�سف �سباحا، باأحد فنادق اأبوظبي.
ويتوقع اأن ت�سهد البطولة م�ساركة 24 م�سارعا من 15 
جن�سية خمتلفة، للتناف�س على جوائز مالية قدرها 100 
التي  املناف�سات  يف  الأوىل  امل��راك��ز  لأ���س��ح��اب  دولر  األ���ف 
�ستنطلق ر�سميا بتمام ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء اجلمعة 
انتهت  وق���د  وال��ن�����س��ف،  ال��ع��ا���س��رة  ح��ت��ى  وت�ستمر  امل��ق��ب��ل، 
اللم�سات  و�سع  من  الريا�سية”  “باملز  املنظمة  ال�سركة 
الإ�سافات  بع�س  اإج���راء  م��ع  البطولة  لإط���الق  الأخ���رية 

امل��زي��د من  اإ���س��ف��اء  اأج��ل  عليها يف الن�سخة اجل��دي��دة م��ن 
الإثارة واملتعة على النزالت بها.

اأن” حماربي  املنظمة  اللجنة  رئي�س  دروي�����س  ف��وؤاد  واأك��د 
بطولت  اأك��رث  من  كواحدة  مكانتها  ر�سخت  الإمارات” 
العاملية،  ال�ساحة  على  �سعبية  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  فنون 
واأ�سبحت من�سة يت�سابق على امل�ساركة بها اأ�سهر الأ�سماء 
الن�سبي  عمرها  ق�سر  من  الرغم  على  الريا�سة،  هذه  يف 

مقارنة ببطولت اأخرى.
وقال :”على �سوء ال�سمعة الطيبة التي حققتها البطولة 
الطلبات من  ع�سرات  نتلقى  بداأنا  الأخ���رية،  اجل��ولت  يف 
اإثبات  على  منهم  حر�سا  ال��ع��امل،  دول  ك��ل  يف  امل�سارعني 
جدارتهم وا�ستعرا�س مهاراتهم على هذه املن�سة العاملية 
التي ذاع �سيتها يف اأكرث من 100 دولة، واأ�سبحت حمط 
اأنحاء  خمتلف  يف  القتالية  الفنون  ع�ساق  ومتابعة  اأنظار 

العامل«.
الن�سخة  اأن  دروي�����س  اأو���س��ح   .. البطولة  تفا�سيل  وع��ن 
كافة،  الأوج����ه  م��ن  والأ���س��خ��م  الأك����رب  �ستكون  ال�سابعة 

اإح��داه��م��ا للهواة،  لأن��ه��ا ع��ب��ارة ع��ن بطولتني يف واح���دة، 
ال�ساعة  الهواة من  وتبداأ بطولة  للمحرتفني،  والأخ��رى 
ال��راب��ع��ة وال��ن�����س��ف مب�����س��ارك��ة لع��ب��ني م��ن خمتلف دول 
 90 مل��دة  الإم�����ارات، وت�ستمر  م��ن   3 بينهم  م��ن  ال��ع��امل، 
دقيقة يت�سابق فيها املناف�سون على اإبراز قدراتهم متهيدا 
لنطالق املناف�سة الرئي�سية املخ�س�سة للمحرتفني، التي 
�ستت�سمن 12 نزال يف 6 فئات خمتلفة بني 24 مقاتال 
والربازيل،  وبريطانيا  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من 
وتون�س،  واأ����س���رتال���ي���ا،  وال���ف���ل���ب���ني،  وال�����ع�����راق،  ول���ب���ن���ان، 
والكامريون،  ورومانيا،  واأملانيا،  وفرن�سا،  وطاجك�ستان، 

واملغرب، والهند.
نزالت   3 اجلديدة  الن�سخة  هذه  ت�سهد  اأن  املنتظر  ومن 
رئي�سية بينهم نزالن على لقب البطولة يف وزين الثقيل 
ك��ل من  ب��ني  الرئي�سية  امل��واج��ه��ة  واخل��ف��ي��ف حيث جتمع 
ت�ساي لوي�س باري �ساحب ال�سجل النظيف من الهزائم، 
كما يلتقي اأمني اأيوب بطل وزن املتو�سط بالن�سخة ال�سابقة 
منهما  كل  ليتناف�س  البطولة  بهذه  له  م�ساركة  ثالث  يف 

على اإح��راز لقب البطولة يف وزن اخلفيف. ويف حال فوز 
اأول لعب يحمل لقب  اأي��وب يف هذا النزال �سيكون  اأمني 

البطولة يف فئتني خمتلفتني هما املتو�سط واخلفيف.
ال��ن�����س��خ��ة يلتقي  ب��ه��ذه  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال���ن���زالت  ث��ال��ث  ويف 
ال��ربي��ط��اين امل��خ�����س��رم دان ف��ي��ن��ي م���ع ال��ل��ب��ن��اين حممد 
اأكرث  تيلور من  ويعترب  احل��ر،  ال��وزن  الدين �سمن  فخر 
الالعبني خربة على م�ستوى البطولة نظرا خلو�سه اأكرث 

من 50 نزال يف فئتي الهواة واملحرتفني.
وت�سهد هذه الن�سخة عودة عدد كبري من املقاتلني الذين 
�ساركوا يف الن�سخ ال�سابقة وقدموا اأداء فنيا مميزا وحققوا 
نتائج مبهرة من بينهم الربازيلي برونو مات�سادو، الذي 
فاز على الرو�سي يوري جريت�سينكو يف الن�سخة ال�سابقة، 
وال��ل��ب��ن��اين اأح��م��د ل��ب��ان ، والأ����س���رتايل ت��ري��ن��ت جريدام، 
وامل��غ��رب��ي ح��م��زة ب��وق��م��زة ، وال��ك��ام��ريوين ج��وري�����س دي���ا ، 
قناة  البطولة  وتنقل  �سيتوران.  األك�ساندرو  وال��روم��اين 
اأبوظبي الريا�سية على الهواء مبا�سرة لكل ع�ساق اللعبة 

يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

بداأ منتخب الإمارات للجوجيت�سو اأم�س الأول مرحلة الإعداد 
حتت�سنها  التي  الآ�سيوية  البطولة  يف  للم�ساركة  الأخ���رية 

منغوليا يف الفرتة من 14 اإىل 21 يوليو اجلاري. 
مبادلة  �سالة  يف  يومية  تدريبات   3 املرحلة  تلك  تت�سمن 
رامون  بقيادة  الربازيلي  الفني  اجلهاز  اإ���س��راف  حتت  اأرينا 

ليمو�س من اأجل الدخول يف اأجواء املناف�سات مبكرا.
 ومل يتوقف املنتخب عن التدريب عقب العودة من امل�ساركة 
�سعار” ل وقت  راف��ع��ا  ب��ك��ازاخ�����س��ت��ان  ال��ك��ربى  اجل���ائ���زة  يف 

للراحة«. 
من ناحيته اأكد املدرب رامون ليمو�س اأن البطولة الآ�سيوية 
يف منغوليا لن تكون �سهلة و�ستكون اأ�سعب كثريا من اجلائزة 

الكربى التي اأقيمت يف مدينة نور �سلطان..
 م�سريا اإىل اأن الهدف الأ�سا�سي للمنتخب الإماراتي احلفاظ 
امليداليات  من  ع��دد  اأك��رب  وح�سد  الآ�سيوية  ال�سدارة  على 
البطولة  يف  الأول  املناف�س  اأن  العلم  مع  الذهبية  خ�سو�سا 
�سيكون منتخب منغوليا �ساحب الأر�س واجلمهور والتاريخ 
الطويل يف الألعاب القتالية. و قال ليمو�س: اأتابع معدلت 
ت��ط��ور ال��الع��ب��ني يف اآ���س��ي��ا ط���وال ال��ف��رتة الأخ�����رية، واأدرك 
منغوليا  م��ع  اخل��ط  على  ب��ق��وة  دخ��ل��ت  اجلنوبية  ك��وري��ا  اأن 
وكازاخ�ستان لكن ثقتي بال حدود يف لعبي الإمارات، لأنهم 
يخ�سعون لأف�����س��ل ب��رام��ج ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل يف ال��ع��امل، ول 
املرحلة  اأن هناك عمال كبريا يتم يف  املهارات كما  تنق�سهم 

باأكرث  الأداء  القادر على  ال�سامل  الالعب  لتجهيز  الأخ��رية 
من اأ�سلوب يف الدفاع والهجوم ومن �سمن مكت�سبات بطولة 
اجلائزة الكربى يف كازاخ�ستان العودة القوية لالعب حممد 
القبي�سي، الفائز بالذهبية يف كازاخ�ستان فهو ميلك اإمكانات 
بال حدود، وقمنا باإجراء بع�س التغيريات على طريقته يف 

اللعب بوزن 77 كجم. 
حاليا  بها  يلعب  التي  للطريقة  مطمئنون  اإننا   “ واأ���س��اف 
يحيي احلمادي و تطور ا�سلوب لعبه لكن القبي�سي واحلمادي 
يدركان جيدا اأن املهمة يف اآ�سيا لن تكون �سهلة و اأن املطلوب 
في�سل  م��ن  لكل  وبالن�سبة  الأول  وامل��رك��ز  واح��د  ال��رق��م  ه��و 
الكتبي وعمر الف�سلي فهما ميران باأف�سل حالتهما، ولدي 

واأن  البطولة  الذهب يف  يتنازل عن  لن  باأنهما  �سعور كبري 
اأجل املناف�سة  اأق�سى ما لديهم من  باقي الالعبني يبذلون 

على املراكز الأوىل«. 
“ لن  ال��ت��دري��ب فيها ق���ال:  ال��ف��رتة املقبلة وب��رن��ام��ج  وع��ن 
 3 على  اليومية  التدريبات  �سنوا�سل  ج��دي��د،  هناك  يكون 
اعتبارا  لكننا  والنزالت،  الفني  ومنها  البدين  منها  فرتات 
من يوم 10 يوليو �سنخفف اجلانب البدين، حتى ل ي�ساب 
اجلانب  على  �سركز  نف�سه  الوقت  ويف  بالإرهاق،  الالعبون 
الذهني  والرتكيز  وال��ن��زالت  احلركات  املت�سمن  التكتيكي 
للدخول يف اأجواء البطولة، مع �سبط اأوزان الالعبني حتى 

يكون كل لعب منا�سبا لفئته«.

مدرب منتخبنا للجوجيت�ضو يتوقع مناف�ضة قوية من منغوليا وكوريا يف البطولة الآ�ضيوية

•• بانكوك-الفجر

الوطني  منتخبنا  بعثة  اأم�س  و�سلت 
فعاليات  يف  للم�ساركة  ت��اي،  للمواي 
ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��م��واي ت���اي للكبار 
العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي  الأبطال 
الفرتة  خ��الل  بانكوك  التايالندية 
29- يوليو  احل��ايل والتي   19 من 
موقع  بجوار  اإع��داد  مع�سكر  ي�سبقها 
اإق��ام��ة ال��ب��ط��ول��ة مل��زي��د م��ن الإع����داد 
للم�ساركة الإيجابية.. ويراأ�س البعثة 
نائب  ال�ساعدي  ���س��امل  يا�سر  �سعادة 
رئي�س الحتاد ،و�سمت  البعثة اجلهاز 

النعيمي،  ع��م��ر  ي�سم  ال���ذي  ال��ف��ن��ي  
بجانب  مونغوكن  و  �سامات  و�سانيت 
حبيبعلي  اإل��ي��ا���س  ه��م  لع��ب��ني   10
وزكريا اجلماري، ونور الدين �سامري 
العامري،  ،م�سلم  املعت�سم،  واأم����ني 
امل�سماري،  ال���ق���ط���ان،اأح���م���د  ن��ا���س��ر 
احلو�سني،  عمري   ، ع��ب��داهلل  ح��م��دان 

وحممد احلمادي . 
وكانت البعثة قد غادرت البعثة �سباح 
اأم�س الأول عن طريق مطار اأبو ظبي 
الدويل وكان يف وداعها �سعادة طارق 
املدير  الإدارة  جمل�س  ع�سو  املهريي 
لهم  نقل  وال��ذي  لالحتاد  التنفيذي 

حتيات رئي�س الحتاد �سعادة عبداهلل 
ال��ن��ي��ادي وح��ر���س��ه ع��ل��ى ح��ث البعثة 
الالعبني  حتفيز  يف  م��غ��ادرت��ه��ا  قبل 
جهود  م��ن  لديهم  م��ا  اأف�سل  لإب���راز 
الريا�سة  ومتثيل  وجمتمعية  فنية 
البطولة  ت��ل��ك  خ����الل  الإم����ارات����ي����ة 
ال��ع��امل��ي��ة يف اأف�����س��ل ���س��ورة مب��ا يليق 
ح�سد  منهم  اأم���اًل   ، ب��الده��م  ب�سعار 
الذهب مبا يعك�س امل�ستوى احلقيقي 
الذي و�سلت له اللعبة على امل�ستوى 
موا�سلة  واخل������ارج������ي  ال����داخ����ل����ي 
موؤخرا  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي  ل��ل��ن��ج��اح��ات 
الإقليمية  امل�������س���ارك���ات  خم��ت��ل��ف  يف 

وال��دول��ي��ة وال��ت��ي ك��ان��ت م��ك��ان اإ�سادة 
من اجلميع .

•• اإيطاليا -الفجر

مبدينة  ال���ث���الث���اء  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
ب��ط��ول��ة العامل  ل��ون��ات��و الإي��ط��ال��ي��ة 
ل���رم���اي���ة الأط�����ب�����اق وال����ت����ي حتظى 
 83 مي��ث��ل��ون  راٍم   582 مب�����س��ارك��ة 
يق�س  اأن  امل���ق���رر  م���ن  ح��ي��ث  دول�����ة 
�سريط افتتاحية مناف�سات البطولة 
رم��������اة الأط������ب������اق م�����ن احل�����ف�����رة “ 
عددهم  ي�����س��ل  وال����ذي����ن  الرتاب” 
الرجال  من  ورام��ي��ة  راٍم   180 اإىل 
مت  وال�سابات   وال�سباب  وال�سيدات 
حيث  جمموعة   30 على  توزيعهم 
���س��ت��ق��م ال�������س���ي���دات ب���رم���اي���ة ثالث 
ج���ولت ال��ي��وم ب��اج��م��ايل 75 طبقا 
فقط  جولتني  ال��رج��ال  يرمي  فيما 

اأي 50 طبقا .
العاملي  ال��ت��ج��م��ع  ه����ذا  يف  ومي��ث��ل��ن��ا 
ال��ك��ب��ري ظ���اه���ر ال���ع���ري���اين وال����ذي 
الكثري  الفنية  اخل���ربة  م��ن  ميتلك 
الألعاب  دورة  اإىل  ت��اأه��ل��ه  وب���رغ���م 
 2012 امل���ا����س���ي���ة  ق���ب���ل  الأومل����ب����ي����ة 
اأن���ه ل  اإل  ال���رتاب  بلندن يف رم��اي��ة 
اأي�����س��ا مما  ال��ك��ث��ري  ي���زال يف جعبته 
البطولة  ه���ذه  يف  ت��ق��دمي��ه  مي��ك��ن��ه 
وه����ذه ال��ف��رتة وه���و م��ا ن��اأم��ل��ه لكي 
عن  وبعيد   . التاأهل  �سيناريو  يكرر 

الفوز واخل�سارة فان تواجد منتخب 
الإمارات للرماية يف هذه التظاهرة 
�سعيد  ع��ل��ى  والأق��������وى  الأ����س���خ���م 
رماية الأطباق و�سط ح�سور عربي 
وخ��ل��ي��ج��ي ك��ب��ريي��ن وارت����ف����اع علم 
اإيجابية  يعد ظاهرة  الغالية  دولتنا 
م�ساركة  ومت���ث���ل   . امل��ق��اي��ي�����س  ب��ك��ل 
البطولة خالل  ال��ع��ري��اين  يف ه��ذه 
كبرية   اأهمية  وغدا  اليوم  مناف�سات 
العامل احلالية  ي�سارك بطولة  لأنه 
فر�سة  ع���ل���ى  وع���ي���ن���ه  ل����ون����ات����و  يف 

فنلندا  يف  ال��ع��امل  كا�س  يف  امل�ساركة 
الأوملبية  الأل���ع���اب  ل�����دورة  امل��وؤه��ل��ة 
التدريب  وك����ان   .  2020 ط��وك��ي��و 
اأم�س  ي��وم  ال���رتاب  ل��رم��اة  الر�سمي  
انطباعا قويا لدى خرباء  قد ترك 
املناف�سات  ب����اأن  وامل��ت��اب��ع��ني  ال��ل��ع��ب��ة  
معدلت  واأن  و�سر�سة  قوية  �ستكون 
ك�سابقتها  ع��ال��ي��ة  ���س��ت��ك��ون  ال���رم���اة 
ب�سبب جودة امليادين وتاأقلم الرماة 
وو���س��وح ال��روؤي��ة  وق��د يعطي اليوم 
للعدو  للمت�سدرين  الفر�سة  الأول 

وموا�سلة �سدارتهم اإل اأن مفاجاآت 
اللذين  وال���ن���ه���ائ���ي  ال���ث���اين  ال���ي���وم 
الفارق  ي�سنعان  قد  عليهما  اعتدنا 
للرماة اأ�سحاب اخلربة ولذا ي�سعب 
التكهن م�سبقا لأن هناك دول لديها 
مثل  للفوز  مر�سحون  اأب��ط��ال  رم��اة 
واإ�سبانيا  واأمريكا  ورو�سيا  اإيطاليا 
واإجنلرتا وقرب�س وتركيا  وال�سني 
والربتغال  وفرن�سا  واأملانيا  والهند 
ووم�سر  الإم����������ارات  ال����ع����رب  وم�����ن 

والكويت .

•• اأدريا-الفجر

 WSK توج جنم الكارتينج الإماراتي را�سد الظاهري بطال للعامل يف م�سابقة
نهاية  الإيطالية  /اأدري��ا/  مدينة  احت�سنتها  التي  العاملية   Euro Series
الأ�سبوع املا�سي لي�سيف لر�سيده من البطولت بطولة ثانية على التوايل هذا 

العام.
�سل�سلة  خو�سه  خ��الل  ال��ع��ايل  اأدائ���ه  م�ستوى  على  الإم��ارات��ي  البطل  حافظ  و 
�سباقات ليلية متكن فيها من اإحراز 300 نقطة كاملة متفوقا على نخبة من 

حمرتيف ريا�سة الكارتينج يف العامل وبفارق 65 نقطة عن اأقرب مناف�سيه.
و مر را�سد الظاهري مبجموعة من التحديات قبل حتقيقه املركز الأول حيث 
هذه  يف  الأوروب��ي��ني  املحرتفني  ال�سائقني  م��ن  اثنني  اجتياز  عليه  يتعني  ك��ان 

خ��الل عرو�س مثرية  وم��ن  ال�سباق  ف��رتة  ط��وال  لهما  وبعد مطاردته  امل�سابقة 
حمققا  ال�سباق  ب�سدارة  لينفرد  تباعا  وبينهما  بينه  امل�سافة  تقلي�س  ا�ستطاع 
التي  ال�سائقة  العرو�س  اأده�ستها  التي  اجلماهري  ت�سفيق  و�سط  الأول  املركز 

قامت بها هذه املواهب ال�سابة.
و  الثانية  الت�سفيات  �سل�سلة  يف  الثاين  املركز  الظاهري  را�سد  حقق  وتف�سيال 
اأما يف مرحلة الت�سفيات فتباينت مراكزه ما بني   E املركز الأول يف املجموعة 
ملرحلة  متهيدا  وت��وازن��ه  تركيزه  على  للحفاظ  ذك��ي  تكتيك  يف  والثالث  الأول 
الت�سفيات النهائية التي اأعد لها جيدا على ال�سعيدين الذهني واملعنوي متبعا 
ا�سرتاتيجية مكنته من احللول يف املركز الثاين وح�سوله على لقب البطولة يف 
نهاية ال�سباق. وكانت درجات احلرارة املرتفعة من اأكرب التحديات التي واجهت 
املت�سابقني بعدما جتاوزت ال� 46 درجة مئوية طوال مراحل امل�سابقة فقد عانى 

املت�سابقون من احلر وال�سغط الناجت عنه داخل مق�سورة املركبة ال�سيقة .. كما 
جتاوزت درجة حرارة الإ�سفلت ال� 55 درجة مئوية.

ال�ساب  ر�سمه  مده�س  م�سهد  ويف  النهاية  خط  بلوغ  من  مركبته  اق��رتاب  وم��ع 
الإماراتي من خالل ت�سميمه الفريد على حتقيق هدفه، وحنكته التي جذبت 
الظاهري من  را�سد  �سنه فقد متكن  الرغم �سغر  الريا�سة على  حمرتيف هذه 
وكان  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  يف  م�ستحيال  البع�س  ي��راه  ك��ان  م��ا  حتقيق 

الإجناز الآ�سيوي والعربي الأول والوحيد من نوعه يف هذه البطولة.
وقال البطل الإماراتي را�سد الظاهري: “ مل اأ�سارك مطلقا يف �سباق منت�سف 
الليل من قبل لذلك عرفت اأنني �ساأواجه حتديا كبريا و باأن علي بذل ق�سارى 
اأعلى درجة من الرتكيز فالقيادة  جهدي للبقاء م�ستيقظا ويقظا متاما وعلى 
الذي  ابيلوتي”  “فاو�ستو  م��درب��ي  لكن  و  ���س��اق  اأم���ر  الكا�سفة  الأ����س���واء  خلف 

اأعجز عن �سكره مل يرتكني اأدخل ال�سباق اإل عندما كان واثقا باأنني على قدر 
امل�سوؤولية فاإميانه وثقته التي و�سعها يف �سكلت حافزا �ساعدين يف اجتياز هذا 
التحدي«. من جانبه قال ماركو بارولني، مدير فريق بارولني ري�سينغ كارت: “ 
ان�سم را�سد الظاهري حديثا اإىل فريق بارولني ري�سينغ كارت وقد فاجاأ اجلميع 
مبوهبته الالفتة فحقق بالفعل مو�سما مذهال كما متكن من الفوز يف اثنتني 
ال�سباب  ال�سائقني  اأك��رث  وب��ني  امل�ستوى  ه��ذا  على  الكارتينج  ب��ط��ولت  اأه��م  م��ن 
وت��ك��رارا �سالبته  م��رارا  را�سد  واأث��ب��ت  اأم��را هائال  العامل وه��ذا يعد  موهبة يف 
املوهبة  املفرح م�ساهدة هذه  اإنه من  الظروف  كانت  ال�ساقة مهما  ال�سباقات  يف 
ال�سابة تتطور اأكرث فاأكرث«. وجرى ال�سباق على حلبة اأدريا املعتمدة من الحتاد 
طبيعتها  ومتثل  مرتا  و302  األفا  دورتها  طول  يبلغ  والتي  لل�سيارات  ال��دويل 

ال�سيقة وامللتوية حتديا حقيقيا للمت�سابقني.

الإماراتي را�ضد الظاهري بطل للعامل مب�ضابقة WSK للكارتينج يف اإيطاليا

منتخب املواي تاي ي�ضل تايلند 
للم�ضاركة يف بطولة العامل للكبار

  و�شط طق�س حار ومناف�شات قوية 

رماة الرتاب يق�ضون �ضريط بطولة العامل للأطباق اليوم يف لوناتو

بدء و�ضول امل�ضارعني للم�ضاركة يف »حماربي الإمارات 7«
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الفجر الريا�ضي

األن جريي�س  الفرن�سي  امل��درب  اأقر 
مب���ع���ان���اة امل���ن���ت���خ���ب ال���ت���ون�������س���ي يف 
تلقى  ب����ع����دم����ا  امل�����رم�����ى  ح����را�����س����ة 
ه��دف��ني بخطئني م��ن ح��ار���س��ي��ه يف 
كاأ�س  بطولة  يف  الأول��ي��ني  مباراتيه 
القدم،  ك���رة  يف  الإف��ري��ق��ي��ة  الأمم 
�سد  مف�سلية  م��ب��اراة  ع�سية  وذل��ك 

موريتانيا يف املجموعة اخلام�سة.
وي���ب���ح���ث ن�������س���ور ق����رط����اج ع����ن فوز 
الثالثة  اجل���ول���ة  يف  ع��ن��ه  ب��دي��ل  ل 
الثالثاء  موريتانيا  �سد  الأخ����رية 
املنتخب  ال�سوي�س، يف حال رغب  يف 
املر�سح للقب بتفادي اإحراج اخلروج 

املبكر.
ب��ال��ت��ع��ادل بنتيجة  ت��ون�����س  واك��ت��ف��ت 
اأن��غ��ول ومايل.  واح���دة )1-1( م��ع 
اثر خطاأين لفاروق  الهدفان  وجاء 

ال�سباب  ح����ار�����س  م�����س��ط��ف��ى  ب����ن 
ال�����س��ع��ودي ال����ذي ك����ان اأ���س��ا���س��ي��ا يف 
اأن���غ���ول، ومعز  ���س��د  الأوىل  امل���ب���اراة 
ح�����س��ن ح���ار����س ن��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي يف 
الثالث  احل��ار���س  ب��اأن  علما  الثانية، 

هو معز بن �سريفية )الرتجي(.
وق���ال ج��ريي�����س يف م��وؤمت��ر �سحايف 
املرمى  حرا�سة  م�سكلة  ب��اأن  “اأقر 
املباراة  ب���ني  ب��ت��غ��ي��ري  ق��م��ن��ا  م��ع��ق��دة 
املنتخب  ل��ك��ن  والثانية”،  الأوىل 
“يف حالة غري متوقعة  يجد نف�سه 

متاما«.
و�سدد املدرب املخ�سرم اإفريقيا على 
بالتفكري  ي��ق��وم  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  اأن 
لإدارة  ال���ن���اج���ع���ة  ال���ط���ري���ق���ة  يف 
عن  م��ت��ح��دث��ا  ح�سا�س”،  “مركز 
امل�ستوى  ع��ل��ى  مهمة  “انعكا�سات 

جرى  ما  بعد  للحار�سني  املعنوي” 
“نح�سرهم  وت��اب��ع  امل���ب���ارات���ني.  يف 
ليكونوا  ال��ت��م��اري��ن  يف  )احل���را����س( 
الفني  امل�������س���ت���وى  ع���ل���ى  ج���اه���زي���ن 
وقدراتهم، لكن الآن نحن يف جمال 

اآخر )هو( امل�ستوى الذهني«.
واأ�سار جريي�س اىل اأن خيار احلار�س 
الأ�سا�سي ملباراة الغد مل يح�سم بعد، 
لكن اجلهاز الفني ي�سعى “للو�سول 
اىل تقدمي حار�س مرمى غدا يكون 
يف اأف�سل حالة �سفاء ليلعب ويقدم 
اأف�سل ما لديه، لئال تتكرر احلالة 

)اخلطاأ املكلف( ملباراة ثالثة«.
ال��ت��ون�����س��ي حاليا  امل��ن��ت��خ��ب  وي��ح��ت��ل 
املركز الثاين يف جمموعته بر�سيد 
نقاط(   4( م����ايل  خ��ل��ف  ن��ق��ط��ت��ني 
مطالب  وه��و  اأن��غ��ول،  م��ع  وت�ساويا 

التي  بتفادي اخل�سارة  اأقله  مطالبا 
دور  اإق�سائه من  اىل  �ستوؤدي حكما 

املجموعات.
ويف حال اخل�سارة، �سيف�سل املنتخب 
الأول  امل���رك���زي���ن  اأح����د  اح���ت���الل  يف 
)تاأهل  جم��م��وع��ت��ه  يف  ال���ث���اين  اأو 
يكون  ولن  ال�16(،  دور  اىل  مبا�سر 
منتخبات حتتل  اأرب��ع  اأف�سل  �سمن 
ال�ست،  املجموعات  يف  الثالث  املركز 
اأرب����ع م��ن��ت��خ��ب��ات يف هذا  اذ ج��م��ع��ت 
منه،  اأك��رث  نقاطا  الآن  حتى  املركز 
الثالثة  اجلولة  مباريات  قبل  حتى 
للمجموعتني الثالثة والرابعة التي 

تقام الإثنني.
يف  احل��دادي  اأ�سامة  الالعب  و�سدد 
ع��ل��ى حمورية  ال�����س��ح��ايف  امل���وؤمت���ر 
للتون�سيني،  بالن�سبة  ال��غ��د  م��ب��اراة 

دور  يف  الأه���م  “املباراة  اأن  معتربا 
موريتانيا  م��ب��اراة  ه��ي  امل��ج��م��وع��ات 
للدور  بها  ندخل  اهلل  �ساء  ان  التي 
املفرو�س  “من  وت���اب���ع  التايل”. 

علينا اأن نقدم مباراة كبرية«.
�سد  اأف�����س��ل  اأداء  ت��ون�����س  وق���دم���ت 
وهبي  عرب  التعادل  وانتزعت  مايل 
اعترب احلدادي  ع��ودة  اخل���زري، يف 

اأنها “اأظهرت �سخ�سية” املنتخب.
اأن نقدم  امل��ه��م ج��دا  “من  واأ���س��اف 
النهاية  يف  الأه����م  ل��ك��ن  ك��ب��ريا  اأداء 
هو النتيجة والنت�سار النتيجة هي 

اأهم ما يف كرة القدم«.
�سيفتقد  الت�سكيلة،  �سعيد  وع��ل��ى 
ب�سبب  ال�سعاليل  لغيالن  جريي�س 
الإي��ق��اف، واأمي��ن بن حممد ب�سبب 
الفرجاين  يخو�س  بينما  الإ�سابة، 

لالإبالل  ال��وق��ت  م��ع  �سباقا  �سا�سي 
من معاناة على م�ستوى الكاحل.

من  اأ����س���ئ���ل���ة  ���س��ل�����س��ل��ة  ع���ل���ى  وردا 
ال�������س���ح���اف���ي���ني ع����ن اأ�����س����ب����اب ع���دم 

ب�سام  الفرن�سي  ني�س  لعب  اإ�سراك 
الأوليني،  امل��ب��ارات��ني  يف  ال�����س��راريف 
����س���دد ج���ريي�������س ع���ل���ى ع�����دم وج����ود 
الالعب،  ب�����س��اأن  خا�سة”  “حالة 

جيدا  “نعرف  ب���ال���ق���ول  واك���ت���ف���ى 
اأن��ه يف بطولة كهذه قد ل  لالأ�سف 
ي��ن��ال��وا فر�سة  اأو  ي�����س��ارك لع��ب��ون 

كبرية«.

ك��ي��ف��ن دوران��������ت، جن���م غ���ول���دن �ستايت  اأع���ل���ن 
ووريرز واأف�سل لعب يف نهائي دوري كرة ال�سلة 
الأح���د رحيله  م��رت��ني،  للمحرتفني  الأم��ريك��ي 
عن فريقه والن�سمام اإىل بروكلني نت�س بعقد 
ث���وان م��ن افتتاح  ان��ت��ق��ال ح��ر وذل���ك بعد ب�سع 
�سوق النتقالت التي �سهدت حتولت �سريعة يف 

فرتة ق�سرية.
للمحرتفني  الأمريكي  الدوري  واحتاجت فرق 
ازده����ار غ��ري م�سبوق بف�سل  ب��ف��رتة  ال��ت��ي مت��ر 
ارتفاع حقوق النقل التلفزيون، اإىل 45 دقيقة 
مليار   1،3“ دولر  م��ل��ي��ار   1،5 لإن��ف��اق  ف��ق��ط 
يورو” للتعاقد مع “الالعبني الأحرار” الذين 
النتهاء،  م���ن  ف��رق��ه��م  م���ع  ع��ق��وده��م  اق���رتب���ت 
الكثري  ال�������س���يء  ي���ق���دم���وا  اأن  مي��ك��ن  وال����ذي����ن 

لأنديتهم اجلديدة.
واأث�����ار لع���ب���ان ال��ك��ث��ري م���ن اله��ت��م��ام يف �سوق 
�ستايت  غ��ول��دن  جناح  هما   2019 الن��ت��ق��الت 
رابتورز  تورونتو  وجن��م  دوران���ت  كيفن  ووري���رز 

كواهي لينارد، الذي قاد الفريق الكندي اإىل اأول 
لقب له يف الدوري منت�سف ال�سهر املا�سي.

باأع�ساب  ط��وي��ل��ة  ف����رتة  دوران������ت  ي��ت��الع��ب  مل 
واأعلن  الأخ�������رى،  وال���ف���رق  ج��م��اه��ري ووري������رز 
نيويورك  ب��ت��وق��ي��ت   18،00 ال�����س��اع��ة  مت���ام  يف 
الذي  التوقيت  غرينت�س(،  بتوقيت   22،00(
للمحرتفني  المريكي  ال��دوري  رابطة  حددته 
لبدء انتقالت “الالعبني الأحرار”، اأنه �سيغادر 
غولدن �ستايت، فريقه منذ عام 2016 والذي 
 221 بقيمة  عقًدا  عليه  يعر�س  اأن  ميكن  كان 

مليون دولر، اإىل بروكلني.
وان�سم دورانت )30 عاما( اىل غولدن �ستايت يف 
�سيف عام 2016، و�ساهم يف قيادته اىل اإحراز 
و2018”،   2017“ م��رت��ني  ال�����دوري  ل��ق��ب 
اأم��ام تورونتو   2019 اأن يخ�سر يف نهائي  قبل 
رابتورز، علما باأن الالعب البالغ من العمر 30 
ال�سل�سلة  يف  اأخ��ي��ل  وت��ر  يف  لقطع  تعر�س  عاما 
اأن  يتوقع  اإ�سابة  وه��ي  راب��ت��ورز،  �سد  النهائية 

تبعده عن املالعب لكامل املو�سم املقبل.
نقلت  ال��ت��وا���س��ل،  م��واق��ع  على  ح�ساباتها  وع��رب 
�سركة “ذا بوردروم” اململوكة من دورانت تاأكيد 
الأخري “اأنه �سيوقع �سفقة “...” مع بروكلني 

نت�س«.
 164 ال�سفقة  ه���ذه  قيمة  ت��ك��ون  اأن  وي��ت��وق��ع 
مليون دولر على مدى الأعوام الأربعة املقبلة. 
واأت��ى الع��الن عنها مع فتح باب النتقالت يف 
النتقال  ق��واع��د  ب���اأن  علما  امل��ح��رتف��ني،  دوري 
احلر تعني اأن الفرق ل ميكنها توقيع عقود مع 

الالعبني قبل ال�سبت املقبل.
وبح�سب التقارير ال�سحافية الأمريكية، رف�س 
العام  تفعيل  ال�سهر  �سابق هذا  دوران��ت يف وقت 
بغولدن  يربطه  ك��ان  ال���ذي  العقد  م��ن  الأخ���ري 
اأن يتقا�سى  امل��ت��وق��ع  ك���ان م��ن  ���س��ت��اي��ت، وال����ذي 

مبوجبه 31،5 مليون دولر.
وتعر�س دورانت، اأف�سل لعب يف نهائي 2017 
و2018 واأف�سل لعب يف الدوري عام 2014، 

لتمزق يف وتر اأخيل الأمين يف الربع الثاين من 
التي  ال��دوري  نهائي  ل�سل�سلة  اخلام�سة  امل��ب��اراة 
وخ�سع  راب��ت��ورز،  تورونتو  اأم��ام  فريقه  خ�سرها 
تعاف  بعدها يف فرتة  �سيدخل  لعملية جراحية 

طويلة.
واأتت الإ�سابة الأخرية بعدما غاب دورانت لت�سع 
ربلة  يف  اإ�سابة  ب�سبب  اأوف  البالي  يف  مباريات 
�سد  الغربية  املنطقة  نهائي  ن�سف  يف  ال�����س��اق 
اأخيل  وتر  يف  ي�ساب  اأن  قبل  روكت�س،  هيو�سنت 

يف اأول مباراة بعد العودة.
26 نقطة مع  ال���دوري  وبلغ معدل دوران���ت يف 
وقد  حا�سمة،  مت��ري��رات  و5،9  متابعات   6،4
رفع اأرقامه اىل 32،3 نقطة و7،7 متابعات يف 
البالي اأوف، قبل اأن يغيب عن حماولة فريقه 

اإحراز لقب ثالث تواليا.
وكان الرهان حمفوفا باملخاطر للغاية بالن�سبة 
اأن���ه الأق����رب اإىل  ل��ن��ي��وي��ورك نيك�س ال���ذي ب���دا 

التعاقد مع دورانت.

املحلية  وم�ساركاته  م�سابقاته  اأجندة  الطائرة  للكرة  الإم���ارات  احت��اد  اعتمد 
تغيريات  حركة  الحت��اد  واأج���رى  مبدئي.  ب�سكل  املقبل  للمو�سم  واخلارجية 
يف مهام روؤ�ساء جلانه يف �سوء اآلية التدوير املعتمدة كل عام لروؤ�ساء اللجان، 
حمورين  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  خ���الل  م��ن  باللعبة  للنهو�س  امل��و���س��وع��ة  واخل��ط��ة 
ال�سديدة  التوجيهات  من  بال�ستفادة  املمار�سني  قاعدة  تو�سيع  هما  رئي�سيني 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل” 
مب�ساركة اأبناء املواطنات وحاملي اجلوازات التي خال�سات قيدها حتت الإجراء 
و مواليد الدولة يف امل�سابقات الريا�سية الر�سمية التي تقام يف الدولة وعدم 
امل�ساركات  يف  ال�ستمرار  جانب  اإىل  فيها  مل�ساركتهم  الدولة  جن�سية  ا�سرتاط 
ال��ذي حقق طفرة ملحوظة  ال��دويل  الت�سنيف  لتح�سني  الناجحة  اخلارجية 
يف املرحلة الأخ���رية. و اأك��د الدكتور اأح��م��د امل��ط��وع الأم���ني ال��ع��ام ل��الحت��اد يف 
يف  التطوير  على  احلر�س  الإمارات” اأن  اأنباء  ت�سريحات خا�سة ل�” وكالة 
واأن  ال�سالت،  داخل  الطائرة  والكرة  ال�ساطئية  الطائرة  الكرة  ي�سمل  اللعبة 
الطائرة ال�ساطئية ت�ستعد للدخول يف املو�سم الثالث بعد اإقامة اأول بطولة يف 
دبي العام قبل املا�سي، والثانية يف عجمان املو�سم املا�سي بدعم ورعاية ال�سيخ 

مع  بعجمان  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز 
و  القوة  توفري كل عنا�سر  اأج��ل  املناف�سات من  الأجانب يف  ال�سماح مب�ساركة 
اأن  املو�سم املقبل من املرجح  واأن��ه �ستكون هناك دورة لتاأهيل احلكام  الإث��ارة، 
البطولة  لإقامة  املتوقع  املكان  وعن   .2020 عام  �سهر فرباير من  تكون يف 
ولدينا  امل��ت��اح��ة،  اخل��ي��ارات  نبحث  زلنا  “ م��ا  امل��ط��وع:  ق��ال  املقبلة  ال�ساطئية 
نهائي على  ب�سكل  ن�ستقر  �سوف  لكننا  واأخ��رى يف دبي  اأبوظبي،  تر�سيحات يف 
املكان قبل منت�سف ال�سهر اجلاري، ومن اأجل حتقيق املزيد من ن�سر اللعبة يف 
كل فئات املجتمع، ن�سع حاليا اللم�سات الأخرية لتوقيع اتفاقية مع الأوملبياد 
الهمم جزءا  اأ�سحاب  يكون  احل��ايل، حتى  ال�سيف  الإم��ارات��ي خ��الل  اخلا�س 
لل�سالت  الطائرة  الكرة  وعن  ال�ساطئية.  اأو  ال�سالت  يف  �سواء  اأن�سطتنا  من 
قال الدكتور املطوع : “ بالن�سبة لطائرة ال�سيدات لدينا م�سابقات للنا�سئات 
 9 اأما لكبار ال�سيدات فلدينا من  6 فرق،  والكبار، فهناك دوري النا�سئات به 

اآل  �سم�سة  وال�سيخة  والكاأ�س  ال��دوري  هما  بطولتني  لها  نقيم  فرق   10 اإىل 
مكتوم هي امل�سرفة ب�سكل كامل على م�سابقات ال�سيدات، ومعها وحتت ا�سرافها 
نحتكر ال�سدارة اخلليجية ونحقق نتائج طيبة على امل�ستوى العربي وبالن�سبة 
للم�ساركات اخلارجية لل�سيدات لدينا بطولة خليجية يف الكويت �سوف ي�ستعد 
املنتخب لها، وقد تلقينا خطابا ر�سميا من اللجنة الأوليمبية بهذا اخل�سو�س 
واأ�ساف  احل��دث.  هذا  يف  بامل�ساركة  موافقتنا  على  للتاأكيد  قريبا  نرد  و�سوف 
من  ال�سوبر  بطولة  تعود  �سوف  للرجال  املو�سم  ن�ساط  لأجندة  “ بالن�سبة   :
جديد التي جتمع بني بطل الدوري وبطل كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
وكانت هذه البطولة قد األغيت يف املو�سمني الأخريين لكن الحتاد وجد من 
الأف�سل اإعادتها، حيث يلتقي �سباب الأهلي بطل كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة مع العني بطل ال��دوري، ومن املرجح اأن تكون هذه البطولة يف �سهر 
نائب  ال��دوري وكاأ�س  اآخ��رى هي  3 م�سابقات  اأننا لدينا  ، كما  املقبل  نوفمرب 

رئي�س الدولة، وكاأ�س رئي�س الدولة، لكننا �سنبداأ املو�سم ببطولة ال�سوبر، ثم 
رئي�س  كاأ�س  ثم بطولة  وم��ن  ال���دوري،  ثم بطولة  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  كاأ�س 
الدولة«. وبالن�سبة لالرتباطات اخلارجية قال: “ لدينا بطولة عربية �ستقام 
النهائي  الفني  التقرير  وننتظر  املقبل،  �سبتمرب  �سهر  للنا�سئني يف  الأردن  يف 
التي  املكت�سبات  اأهم  فيها، ومن  للم�ساركة  �سنون  امل��درب اجلزائري مراد  من 
الدويل  الت�سنيف  الذي حققناها يف  الطفرة  الأخ��رية هو  الفرتة  حتققت يف 
بالو�سول اإىل املركز 64 عامليا هذا املو�سم بعد اأن كنا يف املركز 137 يف العام 
املا�سي وال�سبب امل�ساركات الر�سمية يف البطولت الآ�سيوية والنتائج الإيجابية 
خ�سو�سا يف بطولة �سريالنكا، ولبد اأن نوؤكد هنا اأن حت�سني الت�سنيف الدويل 
كان من �سمن اأهدافنا، وكذلك ن�سر اللعبة من خالل دعم تاأ�سي�س اأكادمييات 
متخ�س�سة جديدة واأ�سبح لدينا اليوم لأول مرة 3 اأكادمييات لتعليم اللعبة 
وعن  دب���ي.  يف  وكلها  فلبينية  وال��ث��ال��ث��ة  اإي��ط��ال��ي��ة  وال��ث��ان��ي��ة  �سربية  اإح��داه��ا 
“ وفقا لنظام تدوير روؤ�ساء  املهام داخ��ل الحت��اد وجلانه ق��ال:  التغيريات يف 
اللجان املعمول به يف الحتاد كل عام، مت اأم�س الأول اجراء بع�س التغيريات 

لروؤ�ساء اللجان حيث عادت ال�سيخة �سم�سة اآل مكتوم لرئا�سة جلنة املنتخبات

طائرة المارات .. قفزة هائلة يف الت�ضنيف الدويل و�ضم�ضة اآل مكتوم رئي�ضة للجنة املنتخبات 

وقائدها  جنمها  ���س��ح��وة  الأرج��ن��ت��ني  تنتظر 
بالدها  منتخب  يواجه  عندما  مي�سي  ليونيل 
الدور  يف  امل�سيف  ال��ربازي��ل��ي  الأزيل  غ��رمي��ه 
ن�سف النهائي مل�سابقة كاأ�س اأمريكا اجلنوبية 

“كوبا اأمريكا” يف كرة القدم.
جنمها  الريا�سية  “اأوليه”  �سحيفة  وح��ذرت 
وبر�سلونة الإ�سباين بعنوان بارز على موقعها 
التي  امل���ب���اراة  ه��ي  “هذه  بكتابة  الإل���ك���رتوين 

يجب اأن يظهر فيها مي�سي«.
وت����ع����اين الأرج����ن����ت����ني وم��ي�����س��ي الأم�����ري�����ن يف 
ال��ق��اري��ة حيث  ال��ك��اأ���س  م��ن  الن�سخة احل��ال��ي��ة 
حجزت بطاقتها اإىل ربع النهائي ب�سق النف�س 
وتعادل  �سفر2-  كولومبيا  اأم��ام  خ�سارة  بعد 
1-1 وفوز على منتخب قطر  البارغواي  مع 
ت�ستمر  اأن  ق��ب��ل  -2�سفر،  اجل��دي��د  ال�سيف 
امل���ع���ان���اة يف رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي ب���ف���وز ���س��ع��ب على 
مي�سي  خاللها  ق��دم  والتي  -2�سفر  فنزويال 

اأداء خميبا.
حيث  بر�سلونة  مع  رائعا  مو�سما  مي�سي  حقق 
هداف  لأف�سل  الذهبي  احل���ذاء  بجائزة  ت��وج 
هدفا   34 بت�سجيله  الأوروب��ي��ة  البطولت  يف 
العا�سرة يف  للمرة  بلقبها  التي ظفر  الليغا  يف 

م�سريته الحرتافية مع الفريق الكاتالوين.
باخلروج  ك��ث��ريا  “الربغوث” ت��اأث��ر  اأن  ورغ���م 
مل�سابقة دوري  النهائي  ال��دور ن�سف  املذل من 
اأبطال اأوروبا على يد ليفربول الإنكليزي بعد 
اأنفيلد عقب  اإيابا يف  برباعية نظيفة  خ�سارته 
مي�سي مر�سح  ف��اإن  ذه��اب��ا،  بثالثية  كبري  ف��وز 
بقوة لنيل جائزة اأف�سل لعب يف العامل للمرة 
وتتويج  الح��رتاف��ي��ة،  م�سريته  يف  ال�����س��اد���س��ة 
بكوبا اأمريكا �سيعزز حظوظه يف حتقيق ذلك.

ول��ك��ن ه��ذا ه��و م��رب��ط ال��ف��ر���س. رمب��ا ل يزال 
يعترب مي�سي يف الثانية والثالثني من العمر 
ك��اأف�����س��ل لع����ب يف ال���ع���امل م���ن ق��ب��ل معظم 
املراقبني - اأو حتى الأف�سل يف التاريخ من قبل 
منتخب  مع  التاألق  يف  يعاين  لكنه   ،- البع�س 

بالده خالفا ملا يعي�سه مع فريقه الكاتالوين.
ل يزال مي�سي حمطما بظل مواطنه ال�سطورة 
اإلًها يف  ُيعترب  ال��ذي  م��ارادون��ا،  اأرماندو  دييغو 
قيادة  يف  ال��ك��ب��رية  م�ساهمته  بعد  الأرج��ن��ت��ني 
ال��ع��امل عام  ب��ك��اأ���س  ال��ف��وز  اإىل  ب���الده  منتخب 

.1986
كتفيه خ�سو�سا  على  قوة  ال�سغوطات  وت��زداد 
واأن منتخب بالده مل يفز بلقب كبري منذ عام 
�سجل  عندما  ال�ساد�سة  �سن  يف  كان   .1993
املك�سيك  على  الفوز  باتي�ستوتا هديف  غابريال 

-2�سفر يف نهائي كوبا اأمريكا يف الكوادور.
خ���ا����س م��ي�����س��ي اأرب�������ع م���ب���اري���ات ن��ه��ائ��ي��ة مع 
اأمريكا  وكوبا   2014 “مونديال  الأرجنتني 
خ�سرها  و2016”   2015  ،2007

جميعها.
�سجل مي�سي هدفا يتيما يف الن�سخة احلالية يف 
الربازيل ومن ركلة جزاء يف مرمى البارغواي 
يف اجلولة الثانية من دور املجموعات، دون اأي 

متريرة حا�سمة.
واعرتف قائد الأرجنتني بابتعاده عن م�ستواه 
عقب الفوز على فنزويال يف ربع النهائي، وقال 
كنت  كما  األعب  ل  حالتي.  اأف�سل  يف  “ل�ست 
بالن�سبة  اأمريكا  كوبا  اأف�سل  لي�ست  اإنها  اآم��ل، 

يل«.
وعلى الرغم من بع�س اللم�سات الفنية الرائعة 
التي يتميز بها، ظهر مي�سي مب�ستوى خميب 
اأبطاأ  اأمام فنزويال، وكان  املا�سي  يوم اجلمعة 
على  ال��ق��درة  لديه  تكن  املعتاد ومل  بكثري من 

اإحداث الفارق يف اأي حلظة من املباراة.
�سكالوين  ليونيل  دافع عنه مدربه  ومع ذلك، 
“بالن�سبة يل،  ب�سدة، وقال يف موؤمتر �سحايف 
اأمكنكم  واإذا  ���س��روري،  امللعب  يف  وج���وده  ف��اإن 
اأي�����س��ا خ����ارج امللعب...  روؤي�����ة ك���ل م���ا ي��ق��دم��ه 

مي�سي، اإنه مي�سي، الأف�سل من اجلميع«.
اإعجابهم  اأن��ف�����س��ه��م  ال���ربازي���ل���ي���ون  ي��خ��ف��ي  ل 
مب���ي�������س���ي ع�������س���ي���ة م����واج����ه����ة الأرج�����ن�����ت�����ني يف 

ا�ستاد  يف  الثالثاء  �ساخن  “�سوبركال�سيكو” 
مينرياو يف بيلو هوريزونتي.

وقال قطب دفاع الربازيل وقائد باري�س �سان 
“بالن�سبة يل،  �سيلفا  الفرن�سي ثياغو  جرمان 
مي�سي هو اأعظم لعب يف التاريخ، وهو اأف�سل 
لعب راأيته على الإطالق. مواجهته �سرف يل. 
والأرجنتني،  ال��ربازي��ل  م��ب��اراة  هي  الآن،  لكن 
ميكننا اإظ��ه��ار الإع��ج��اب به يف وق��ت لح��ق، يف 

مباريات اأخرى«.
مان�س�سرت  مهاجم  اع���رتف  جهته،  م��ن 

جيزو�س  غابريال  الإنكليزي  �سيتي 
يف  “الأف�سل  م���ي�������س���ي  ب���������اأن 

من  ي��ح��ذر  لكنه  العامل”، 
عليه  ���س��ي��ت��ع��ني  اأن�����ه 

ق  لعر ا “

كثريا” للتغلب على الربازيل.
عليه  يجب  ال��ذي  ما  يعرف  بر�سلونة  عبقري 
ال����ع����رق حتى  ع���م���ل���ه. 
ملحاولة  قطرة  اآخ��ر 
حجز مكان بجانب 
م��ارادون��ا يف �سماء 

الأرجنتينيني.

عام  يونايتد حتى  مان�س�سرت  مع  را�سفورد عقده  ماركو�س  ال��دويل  املهاجم  جدد 
اأم�س الثنني. ال�سمايل  الإنكليزي  النادي  اأعلن  كما   2023

ويعد را�سفورد )21 عاما( ابن النادي حيث ح�سل على تكوينه فيه كما خا�س 
منتخب بالده. �سفوف  يف  دولية  مباراة   32

غونار  اأويل  ال��روج��ي  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  م���درب  ب��ه  واأ����س���اد 
الالعبني  اأب��رز  اأح��د  ماركو�س  “يعترب  بقوله  �سول�سكاير 
الإنكليز املوهوبني يف جيله. لديه م�ستقبل رائع اأمامه 
يف �سفوف هذا النادي واأنا �سعيد لكونه وقع على 

عقد جديد«.
انا  ما  جعلني  ال��ن��ادي  “هذا  را�سفورد  وق��ال 
وبالتايل  وك�����س��خ�����س  ك��الع��ب  الن  ع��ل��ي��ه 
ا�سعر بالمتياز يف كل مرة ادافع فيها عن 

األوانه«.
وتابع “مان�س�سرت يونايتد كان كل �سيء 
هنا  اىل  و�سلت  ان  منذ  حياتي  يف 
و�ساأبذل  ع��م��ري،  م��ن  ال�سابعة  يف 
هذا  ا�ساعد  لكي  جهدي  ق�سارى 
النادي اىل العودة اىل حيث يجب 
ان يكون وحتقيق النجاحات التي 

ي�ستحقها اأن�سارنا«.
وخ��ا���س را���س��ف��ورد 170 م��ب��اراة يف 
حتى  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  ���س��ف��وف 
الوىل  الر�سمية  م��ب��ارات��ه  منذ  الآن 
2016 و�سجل  يف �سباط-فرباير عام 
متريرة   21 �ساحب  وك��ان  هدفا   45

حا�سمة.
را�سفورد  ب����اأن  ���س��ح��اف��ي��ة  ت��ق��اري��ر  وذك�����رت 
راتبا  اجل���دي���د  ال��ع��ق��د  مب��وج��ب  �سيتقا�سى 
ا�سرتليني  جنيه  األ��ف   300 ق��دره  اأ�سبوعيا 

)330 مليون يورو(.
الثنني  تدريباته  يونايتد  مان�س�سرت  وع���اود 
اىل  �سم  بانه  علما  اجلديد  للمو�سم  ا�ستعداد 
الويلزي  �سابني هما اجلناح  �سفوفه لعبني 
وان  اأرون  الأمي��ن  والظهري  دانيال  جيم�س 

بي�ساكا.

الأرجنتني تنتظر �ضحوة مي�ضي
 يف »ال�ضوبركل�ضيكو« 

را�ضفورد يجدد عقده مع 
مان�ض�ضرت يونايتد

جريي�س يقر مب�ضكلة يف حرا�ضة املرمى التون�ضي 

دورانت يرحل اإىل نت�س وطوم�ضون يجدد مع ووريرز 
اأع��ل��ن ن���ادي اإن���رت م��ي��الن راب���ع ال���دويل الإي��ط��ايل لكرة 
دييغو  الأوروغ���وي���اين  املنتخب  قائد  م��ع  تعاقده  ال��ق��دم 

غودين ملدة ثالثة اأعوام.
قائد  “هناك  بتويرت  ح�سابه  يف  الإيطايل  النادي  وكتب 

جديد يف املدينة«.
املا�سي  اأيار-مايو  يف  عاما” اأعلن   33”“ غودين  وك��ان 
هذا  معه  عقده  انتهى  ال��ذي  مدريد  اأتلتيكو  عن  رحيله 
توج معه خاللها  ت�سعة موا�سم يف �سفوفه  بعد  ال�سيف 
اإ�سبانيا  م��ل��ك  “2014” وك��اأ���س  الإ���س��ب��اين  ب���ال���دوري 
“يوروبا ليغ” “2012  الأوروبي  “2013” والدوري 

و2018«.
بالده  منتخب  مع  دولية  م��ب��اراة   131 غودين  وخا�س 
اأمريكا” عام  “كوبا  اجلنوبية  اأمريكا  بكاأ�س  معه  وت��وج 

.2011
للعا�سمة مدريد  ال��ث��اين  القطب  ت��اري��خ  غ��ودي��ن  ودخ��ل 
2014 بت�سجيله هدف التعادل يف مرمى  اأيار-مايو  يف 
بر�سلونة )1-1( يف كامب نو ما �سمح لأتلتيكو مدريد 
اللقب  حامل  يوفنتو�س  ناديا  واأعلن  باللقب.  بالتتويج 

بيليغريني  ل��وك��ا  للثاين  الأي�����س��ر  امل��داف��ع  انتقال  وروم���ا 
ليوناردو  ل���الأول  الأي�����س��ر  وامل��داف��ع  الأول،  �سفوف  اإىل 

�سبيناتزول اإىل �سفوف الثاين.
يوفنتو�س  اإىل  روم��ا،  يف  ن  تكوَّ ال��ذي  بيليغريني  وان�سم 
مقابل 22 مليون يورو. ووقع الالعب البالغ من العمر 

عقدا ملدة اأربع �سنوات. عاما،   20
ك��ال��ي��اري يف  م��ع  الإع�����ارة  �سبيل  ع��ل��ى  بيليغريني  ول��ع��ب 

الن�سف الثاين من املو�سم املا�سي.
وتخلى يوفنتو�س عن �سبيناتزول )26 عاما( اإىل روما 
اأربع  29،5 مليون يورو. ووقع بدوره عقدا ملدة  مقابل 

�سنوات.
�سبع  خا�س  وه��و  امل��الع��ب  يف  خ��ربة  �سبيناتزول  وميلك 

مباريات دولية.
بعدما لعب مو�سمني على �سبيل الإعارة مع اأتالنتا، لعب 
�سبيناتزول عدة مباريات يف املو�سم املا�سي مع يوفنتو�س. 
وتاألق على اخل�سو�س يف مباراة اإياب الدور ثمن النهائي 
مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا التي فاز فيها يوفنتو�س على 

اأتلتيكو مدريد الإ�سباين بثالثية نظيفة.

غودين اإىل اإنرت ميلن وبيليغريني اإىل يوفنتو�س 



طفل يتحدى الإعاقة لي�ضبح جنم كرة قدم
يعي�س الطفل �سانتيغي يف عا�سمة �سرياليون فريتاون، ويحب اأن 
يلعب كرة القدم كثريا، لكن عجزه ب�سبب ت�سوه خلقي حال دون اأن 
يلعب بقدميه. فقد ولد �سانتيغي بت�سوه جعل اإحدى اأقدامه تنثني 
بهذه  امل�سي  ميكنه  ول  لثنتني  تنق�سم  والأخ���رى  عك�سي،  ب�سكل 

احلالة، فاأ�سبح ي�ستخدم يديه للعب كرة القدم مع اأ�سدقائه.
يرك�س ويتحرك ميينا وي�سارا، على اأر�س ترابية خ�سنة، ويرتدي 
�ساعده على جتاوز كل هذه  للعبة  لكن ع�سقه  باليا،  بيديه حذاء 
العقبات. و قال �سانتيغي يف مقابلة مع وكالة رابتلي:"األعب كرة 
املهاجم  ن��وه  كما  ي�سعدين"،  ال��ذي  الوحيد  ال�سيء  لأنها  القدم 
لديه  املف�سل  الالعب  واأن  كثرية  اأه��داف��ا  �سجل  اأن��ه  اإىل  النا�سئ 

هو حممد �سالح.
ون�سر اأحد عمال الإغاثة يف موؤ�س�سة اإليزابيث ليغا�سي اأوف هوب 
فيديو ل�سانتيغي يف اململكة املتحدة، وانت�سر  "ELOH" اخلريية 
على الإنرتنت ب�سكل كبري، فتم اإن�ساء حملة خريية جلمع الأموال 
ويعترب  للطفل.  ليفربول  ول��ب��ا���س  ا�سطناعية  اأط����راف  و���س��راء 
�سانتيغي واحد من 850 طفال يعانون من هذا النوع من الإعاقة، 
اإنرتنا�سيونال" يف فريتاون،  "وورلد هوب  والذي تدعمه منظمة 
وواحد من 10 اأطفال مبتوري الأطراف الذين ت�ساعدهم جمعية 

ال�سحة العاملية بال�سراكة مع موؤ�س�سة ELOH يف البلد.

يواجه 7 �ضنوات �ضجنا ب�ضبب كذبة 
يواجه اأمريكي روى ق�سة وهمية تتعلق بال�سرطة لتربير تاأخره 

عن العمل، اتهامات حقيقية بالتزوير يف مقاطعة نيوهام�سري.
وذكرت �سحيفة "كاليدونيان ريكورد" اأن بول نيل�سون البالغ من 
العمر 51 عاما، وهو من مدينة لي�سبون، قد اتهم الأ�سبوع املا�سي 
بالتزوير، اجلناية التي يعاقب عليها بال�سجن ملدة ت�سل اإىل �سبع 
�سنوات. وقالت ال�سرطة الأمريكية اإنه اأخرب رئي�سه يف العمل باأنه 
تاأخر عن دوامه يف �سركة اإن�ساءات لأن اأحد عنا�سر �سرطة لي�سبون 

اأعطاه حتذيرا ب�ساأن ت�سجيل �سيارته منتهي ال�سالحية.
خطابا  نيل�سون  اأعطاه  ال��رواي��ة،  يف  بال�سك  رئي�سه  �سعر  وعندما 
يزعم اأنه من �سابط �سرطة مع و�سف مف�سل لتفاعلهما، بح�سب 

ال�سرطة.
وات�سل رئي�سه بال�سرطة التي قالت له اإنها مل تكن على ات�سال مع 

نيل�سون يف ذلك اليوم ومل تكتب له اأي ر�سالة.

قبيلة ت�ضتخدم الطني لت�ضريحات ال�ضعر
ت�ستخدم الن�ساء يف قبيلة نائية يف ناميبيا عجينة خا�سة م�سنوعة 
من الزبدة وال�سل�سال للح�سول على خ�سالت �سعر وت�سريحات 
�سبه  اأج��ي��ال، �سنعت قبيلة هيمبا  م��دى  وع��ل��ى  ح��م��راء مم��ي��زة.  
ال�سعر  لتغطية  ح��م��راء،  م��ادة  وه��ي  "اأوجتيز"،  عجينة  ال��ب��دوي��ة 
والب�سرة، وب�سبب ندرة املياه، طورت القبيلة الأ�سلية مادة خا�سة 

لتنظيف الب�سرة وحمايتها من اأ�سعة ال�سم�س.
اللون الأحمر الغني يرمز اإىل الأر�س والدم، وهو مثايل للجمال 
�سخ�س   50000 نحو  �سكانها  تعداد  يبلغ  التي  القبيلة  ن�ساء  بني 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  ناميبيا،  �سمال  ك��وك��ولن��د،  غ��رب  يف 

الربيطانية.
والتقط امل�سور فرانكو كابيالري )61 عاماً( جمموعة من ال�سور 
�سحيفة  بح�سب  الأفريقية،  للدولة  زيارته  اأثناء  للقبيلة  املذهلة 
ديلي ميل الربيطانية. وميثل احلفاظ على اجلدائل املف�سلة يف 
�سكل مثايل حتدياً يف حد ذات��ه، حيث تق�سي الن�ساء عدة �ساعات 

يومياً يف العناية بال�سعر والب�سرة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأمريكيون ي�ضافرون اإىل كندا.. من اأجل الأن�ضولني
عرب اأمريكيون احلدود الكندية الأمريكية، ال�سبت، �سعياً ل�سراء الأن�سولني باأ�سعار معقولة ولزيادة الوعي "باأزمة 

�سعر الأن�سولني" يف الوليات املتحدة.
وبداأت املجموعة التي اأطلقت على نف�سها ا�سم "قافلة اإىل كندا" رحلتها من مدينة مينابولي�س يف ولية ميني�سوتا 
مر�س  يعالج  عقار  ل�سراء  ال�سبت،  الكندي  اأونتاريو  باإقليم  لندن  مدينة  يف  �سيدلية  عند  وتوقفت  اجلمعة،  يوم 
ال�سكري من النوع الأول. وقالت نيكول �سميث-هولت الع�سو يف املجموعة اإن عدد امل�ساركني يف الرحلة ي�سل اإىل 20 
�سخ�ساً تقريباً. وقالت اإن ابنها تويف يف يونيو 2017 وعمره 26 عاماً ل�سطراره لتجزئة جرعة الأن�سولني ب�سبب 

�سعرها املرتفع. وهذه هي املرة الثانية التي ت�سارك فيها �سميث-هولت يف مثل هذه الرحلة.
وكانت املجموعة قد دخلت كندا يف مايو لنف�س الغر�س. وقالت �سميث-هولت اإن اأمريكيني توجهوا يف ال�سابق اإىل 

بلدان مثل املك�سيك وكندا للح�سول على اأدوية اأقل �سعرا ويوا�سلون القيام بذلك.
وذكرت درا�سة يف يناير اأن متو�سط تكلفة الأن�سولني �سنوياً يف الوليات املتحدة زاد لل�سعف تقريباً عام 2016 اإىل 

5705دولرات من 2864 دولراً يف 2012.
قنينة  �سعر  اإن  تويرت  مايو على  )تي.1انرتنا�سونال( يف  امل�سوؤول عن ميني�سوتا يف منظمة  ني�سرتوم  كوين  وقال 
 30 ا�سم خمتلف ب�سعر  بينما يباع نف�س العالج يف كندا حتت  320 دولراً  املتحدة ي�سجل  الوليات  الأن�سولني يف 

دولراً فقط.
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اكت�ضاف اأكرب خزان للمياه العذبة على الأر�س 
اكت�سفوا وج���ود كنز م��ائ��ي ثمني حت��ت م��ي��اه املحيط  اإن��ه��م  ب��اح��ث��ون،  ق��ال 
الأطل�سي، قبالة �ساحل نيوجر�سي، ورجحوا اأن يكون هذا احلو�س من املياه 
العذبة  املياه  من�سوب  تناق�س  ظل  يف  للم�ستقبل  "ادخارا" مهما  اجلوفية 

على الأر�س.
املياه  اأن  وبح�سب ما نقل موقع " nzherald"، فاإن تقديرات علمية ترى 
العذبة املوجودة يف املكان تكفي مللء ما يقارب مليار حو�س �سباحة، وهو رقم 
هذا  يكون  اأن  هائل. ويرجح الباحثون، يف ورقة مبجلة "نيت�سر" العلمية، 
الوقت احلايل  كميته يف  وتقدر  كوكبنا،  نوعه يف  الأك��رب من  احلو�س هو 

مبا ل يقل عن 2800 كيلومرت مكعب، اأغلبها من املياه العذبة.
القبيل، قد  ه��ذا  امل��وج��ودة يف مواقع من  املياه اجلوفية  اأن  العلماء  وي��رى 
يتزايدون  العامل  �سكان  اأن  ل�سيما  امل��ي��اه،  لأزم��ة  امل�ستقبل  يف  حال  ت�سكل 

با�ستمرار وينتظر اأن ي�سلوا اإىل 9.7 مليارات ن�سمة بحلول �سنة 2050.  
وتعاين عدة دول يف العامل مثل الهند، اأزمة مياه حادة، يف الوقت احلايل، 
ويرتقب اأن ينفد املاء من 21 مدينة، بحلول �سنة 2021، واملقلق يف الأمر 

اأن 100 مليون ن�سمة يعي�سون يف هذه احلوا�سر.
ومت اكت�ساف احلو�س املائي من قبل باحثني يف جامعة كولومبيا بنيويورك 
ب�ساحل  ا�ستطالع  عملية  خ��الل  املحطيات،  لدرا�سة  هول"  "وودز  ومعهد 

ال�سمال ال�سرقي من الوليات املتحدة.

موجة احلر تذيب اأنهارًا جليدية 
تت�سبب موجة حارة ت�سهدها ولية األ�سكا الأمريكية يف تاأجيج حرائق غابات 
يف املنطقة وذوبان اأنهار جليدية مما اأطلق �سحبا كثيفة من الدخان اأطبقت 

على اأكرب مدن الولية واأدى اإىل ارتفاع كبري يف من�سوب مياه الأنهار.
واأ�سدرت هيئة الطق�س الوطنية اأم�س الأحد حتذيرا من الدخان الكثيف 
يف اأنكوراج، التي يقطنها نحو 40 باملئة من �سكان الولية، ون�سحت بعدم 
القيام باأن�سطة خارج املنازل لفرتات طويلة وحثت كبار ال�سن واملر�سى على 

البقاء يف الأماكن املغلقة.
الكثيف  الدخان  ال�سبب يف هذا  اإن  وقال م�سوؤولون عن مكافحة احلرائق 
اإىل اجلنوب من حممية كيناي  الغابات يف منطقة �سوان ليك  هو حرائق 
يونيو  م��ن  اخل��ام�����س  منذ  ت�ستعر  ح��رائ��ق  وه��ي  ال��ربي��ة  للحياة  الوطنية 

حزيران ب�سبب الربق واأتت على اأكرث من 68 األف فدان.
ال�����س��م��ال يف  اإىل  ب���اإخ���الء منطقتني  واأم����ر م�����س��وؤول��و م��ك��اف��ح��ة احل���رائ���ق 
ب�سبب  للمغادرة  بال�ستعداد  ثالثة  منطقة  يف  ال�سكان  واأبلغوا  فريبانك�س 
حريق يف منطقة �سوفيل كريك ات�سع نطاقه اإىل 5568 فدانا بحلول اأم�س 
"على النا�س الذهاب. نفذوا الإخ��الء الآن.  الأح��د. وجاء يف اأمر الإخ��الء 

غادروا على الفور. ل توؤجلوا املغادرة".

خمرتع الفل�س 
ميموري يعتذر للعامل

ميموري،  الفال�س  خم��رتع  اأع��رب 
ب��ه��ات، عن  اأج���اي  ال��ع��امل الهندي، 
البع�س  يواجهها  التي  ال�سعوبات 
اخرتاعه  ا�ستخدام  حم��اول��ة  عند 
الذي اأب�سر النور قبل نحو عقدين 

من الزمن.
وقال بهات اإنه يدرك متام النزعاج 
الذي ي�سعر به اجلمهور من خالل 
ا�ستخدام هذه الأداة التي �سممها، 
املدخل  يف  و�سعها  حماولة  خ��الل 
املخ�س�س لها باحلوا�سيب، وفق ما 
اأوردت الإذاعة الأمريكية العامة " 

اأن. بي .اأر".
اإىل  ال����ه����ن����دي  ال�����ع�����امل  وي���������س����ري 
ال��ك��ث��رية ع��ل��ى �سبكات  الن��ت��ق��ادات 
التوا�سل التي تتحدث عن الف�سل 
اإدخال  عملية  اإمت���ام  قبل  املتتايل 

"الفال�سة".
الذي  العلمي  الفريق  بهات  وق��اد 
اخرتع هذه الفال�سة يف ت�سعينيات 
ال����ق����رن امل���ا����س���ي، وحت����دي����دا عام 

.1996
ميموري"  "الفال�س  وت����ع����رف 
الناقل  اأي   "USB "�ب اخ��ت�����س��ارا 
الت�سل�سلي العام، الذي ي�سمح بنقل 
اآخ��ر عرب  اإىل  امللفات من حا�سوب 

قطعة معدنية �سغرية.
الذي  ت�سميمها  من  الرغم  وعلى 
اأخ����ذ ���س��ك��ل امل�����س��ت��ط��ي��ل، ال����ذي مت 
م�سنعي  جميع  قبل  م��ن  اعتماده 
العامل  اأن  اإل  ت��ق��ري��ب��ا،  احل��وا���س��ي 
ال���ه���ن���دي اع�����رتف اأن�����ه رمب����ا كان 

هناك طريقة اأف�سل.

جرمية قتل ب�ضعة 
حلامل 

اأع��ل��ن��ت ال�����س��رط��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأن 
الثامن  ���س��ه��ره��ا  يف  ح��ب��ل��ى،  ام�����راأة 
يوم  ل��ن��دن  يف  طعنا  قتلت  ت��ق��ري��ب��ا، 
مولودها  واإن  امل���ا����س���ي،  ال�����س��ب��ت 
وا�ستدعيت  حرجة.  حالة  يف  يرقد 
ال�سرطة ملوقع يف جنوب لندن فجرا، 
حيث عرثت على امل��راأة البالغة من 
26 وه���ي م�����س��اب��ة. ومتت  ال��ع��م��ر 
للم�ست�سفى.  ون��ق��ل  ال��ط��ف��ل  ولدة 
واألقت ال�سلطات القب�س على رجل 
يبلغ من العمر 37 عاما لال�ستباه 
ر�سمية  بيانات  القتل. وتقول  به يف 
اإنه جرى ت�سجيل 285 حالة وفاة 
نتيجة طعن يف اإجنلرتا وويلز العام 
بدء  منذ  ن�سبة  اأعلى  وه��ي  املا�سي، 

الت�سجيل قبل اأكرث من 70 عاما.

تدخل ال�ضجن لإجبارها زوجها على الأعمال املنزلية      
دخ��ل��ت ���س��ي��دة ب��ري��ط��ان��ي��ة ال�����س��ج��ن مل���دة 17 ���س��اع��ة، بعد 
القيام  على  واإج���ب���اره  زوج��ه��ا،  معاملة  ب��اإ���س��اءة  اتهامها 
ب��الأع��م��ال امل��ن��زل��ي��ة.  وب�����داأت م��ت��اع��ب ال�����س��ي��دة فالريي 
من  )ني�سان(  اأبريل  يف  القانون  مع  عاماً(   58( �ساندرز 
ملوقع عمل  م�سوؤولون  بها  قام  زي��ارة  اأثناء  املا�سي،  العام 
زوجها ال�سيد مايكل، ولحظوا اأنه يف مزاج �سيء، ولدى 
اإن زوجته كانت تلح عليه مراراً  �سوؤاله عن ال�سبب، قال 
اأن هذا الأمر يعد �سلوكاً  لتنظيف منزل العائلة. ويبدو 
بريطانيا،  يف  القانون  عليه  يعاقب  وعدوانياً،  م�سيطراً 
مما دفع ال�سرطة اإىل القب�س على فالريي من منزلها، 
اإىل  اأن ت�سطر  واأم�ست نحو يوم كامل يف ال�سجن، قبل 
خو�س معركة قانونية لعام كامل، بح�سب موقع اأوديتي 
�سنرتال. وقال مايكل اإن القرار مل يكن قراره مبحاكمة 
فالريي، لكنه ي�سر يف نف�س الوقت على اأنها تنتهج �سلوكاً 
باأعمال  القيام  مت�سلطاً جتاهه، حيث كانت ترغمه على 
التلميع والتنظيف يف املنزل، وتتذمر با�ستمرار من حبه 

لريا�سة بناء الأج�سام واهتمامه ب�سيارته.
كانت  لقد  حياتنا،  يف  ح��ب  اأي  هناك  يكن  "مل  واأ���س��اف 
نف�سه معي  ال�سيء  تفعل  لكنها مل  كلبيها،  وتقبل  تعانق 

على الإطالق".
اإن زوجها  من جهتها دافعت فالريي عن نف�سها بالقول 
يخ�س�س الكثري من وقته لعمله كمدير ل�سالة ريا�سية، 
يخرجان  يعودا  ومل  الزوجية،  عالقتهما  على  اأث��ر  مما 
���س��وي��اً ل��ت��ن��اول ال��ع�����س��اء، ب��ل ومل ت��ع��د ت���راه يف ك��ث��ري من 
ف��ال��ريي يف  ال��ت��ي ق�ستها  ال�ساعات  اأن  وي��ب��دو  الأوق����ات. 
ال��زن��زان��ة ق�ست على اآخ���ر م��ا تبقى م��ن ح��ب زوج��ه��ا يف 
قلبها، حيث بداأت يف اإجراءات الطالق، بعد اأن مت اإ�سقاط 

الدعوى املرفوعة �سدها.

ليزر يتعرف على الأ�ضخا�س من دقات قلوبهم
اأ�سار تقرير ن�سره موقع مر�سد امل�ستقبل، اإىل اأن القوات 
الأمريكية تعمل على تطوير جهاز مبقدوره التعرف على 
با�ستخدام  الأ�سخا�س عن بعد من دقات قلوبهم، وذلك 
ال��ل��ي��زر. ون��ق��ل امل��وق��ع ع��ن ���س��ت��ي��وارد رمي���ايل م��ن مكتب 
عليه  يطلق  ال��ذي  امل�����س��روع  على  العامل  التقني  ال��دع��م 
احلمراء  حتت  الأ�سعة  ليزر  م��دى  اأن  "جيت�سون"،  ا�سم 
يف املئة،  ي�سل ملئتي مرت حاليا. وت�سل دقة اجلهاز ل�95 
اأنه قابل لال�ستخدام يف خمتلف الظروف البيئية،  علما 
انعكا�س  ع��ن  الناجمة  ال��ت��غ��ريات  التقاط  وبا�ستطاعته 
ف�سال  ال�سخ�س،  نب�س  لتحدد  ال��دم  جم��رى  يف  ال�سوء 
عن حتليل الهتزازات الدقيقة على �سطح اجللد لتمييز 
نب�سات القلب. وتربز اأهمية اجلهاز اجلديد يف احل�سول 
على �سورة اأف�سل لوجه ال�سخ�س املطلوب حينما يف�سل 

نظام التعرف على الوجه يف حتديد القيا�سات احليوية.
اأكرث  القلبية  احليوية  القيا�سات  ف��اإن  رمي��ايل  وبح�سب 
ت�سل  اإذ  للوجه،  احليوية  القيا�سات  مع  باملقارنة  ثباتا 
التقنية  اأه��م��ي��ة  م��ن  وب��ال��رغ��م  امل��ئ��ة.  98 يف  اإىل  دق��ت��ه��ا 
ثانية   30 يتطلب  اأن��ه  اإل  اجلهاز،  يتبناها  التي  املبتكرة 
اأن  ينبغي  الهدف  اأن  يعني  ما  ال�سخ�س،  ب�سمة  لقراءة 
القوات  حتتاج  قد  كذلك  حركة.  ب��دون  اأو  جال�سا  يكون 
اإن�ساء قاعدة بيانات لب�سمات القلب من  اإىل  الأمريكية 

ال�سفر كي يعمل اجلهاز على اأكمل وجه.
امراأة ت�شاهد لوحة للفنان راوؤول دويف بعنوان ال�شباحات الثلثة يف متحف للفن احلديث يف لوهافر ، خلل معر�س 

خم�ش�س للفنان الفرن�شي املولود يف لوهافر.  ا ف ب

بعد 30 عاما.. اليابانيون 
يعودون ل�ضطياد احليتان

احليتان  ���س��ي��د  ���س��ف��ن  ا����س���ت���ع���دت 
وجتمعت  ل���الإب���ح���ار،  ال���ي���اب���ان���ي���ة، 
ميناء  يف  م��ت��ن��ه��ا  ع���ل���ى  اأط���ق���م���ه���ا 
ب�سمال البالد قبل يوم من انطالق 
اأول رحلة ل�سيد احليتان لأغرا�س 

جتارية منذ اأكرث من 30 عاما.
املا�سي  ال���ع���ام  ال���ي���اب���ان  واأع���ل���ن���ت 
الدولية  ال��ل��ج��ن��ة  م���ن  ان�����س��ح��اب��ه��ا 
ال�سيد  وا�ستئناف  احليتان  ل�سيد 
من  الأول  يف  جت���اري���ة  لأغ����را�����س 
يوليو مما اأثار موجة من الإدانات 
ال���ع���امل���ي���ة وخم�������اوف ع���ل���ى اأع������داد 

احليتان يف العامل.
وت�سر اليابان على اأن اأكل احليتان 
اأغلب  واأن  ثقافتها  من  مهم  ج��زء 
الأنواع لي�ست مهددة بالنقرا�س.

ل�سيد  ع���امل���ي  ت��ع��ل��ي��ق  ف���ر����س  ومت 
احليتان يف عام 1986 لكن اليابان 
اأطلقت عليه �سيد  بداأت وقتها ما 
العلمي  البحث  لأغرا�س  احليتان 
يف �سمال املحيط الهادي والقطب 

اجلنوبي.
يبداأ  ال�����ذي  ال�����س��ي��د  و���س��ي��ق��ت�����س��ر 
ع����ل����ى امل����ن����ط����ق����ة الق����ت���������س����ادي����ة 
ذكرت  ما  وف��ق  اخلا�سة،  اليابانية 

"رويرتز"،
 ومن املقرر اأن تنطلق خم�س �سفن 
وقت  يف  احل��ي��ت��ان  ل�سيد  ���س��غ��رية 
م��ب��ك��ر م���ن ���س��ب��اح الث���ن���ني وهي 
را���س��ي��ة ح��ال��ي��ا ع��ن��د ر���س��ي��ف هادئ 
بجزيرة  كو�سريو  ميناء  ط��رف  يف 

هوكايدو اليابانية.

والكهرباء والهواء  املاء  من  م�ضنوعة  وجبة  مليون   50
وجبة غذائية مت تطويرها من الكهرباء واملاء والهواء 
اأن  ينتظر  الف�ساء،  ل��رواد  وت�سلح  القمح،  دقيق  ت�سبه 

تطرح يف الأ�سواق يف غ�سون عامني.
لي�س هذا فح�سب، بل اإن هناك خططا لبيع ما يزيد على 
50 مليون وجبة من هذه الغذاء، وفقا ملا تاأمله �سركة 
"�سولر فودز" الفنلندية. فقد ك�سفت "�سولر فودز" عن 
والهواء" الغنية  وامل��اء  "الكهرباء  وجبة  لبيع  خططها 
بالربوتني يف حمال ال�سوبرماركت والأ�سواق الأخرى، 
بالتعاون مع وكالة  تتعلق  اأخرى  اإىل خطط  بالإ�سافة 
الف�ساء الأوروبية "اإي�سا" لتزويد رواد الف�ساء يف مهمة 
التي  ال�����س��رك��ة،  واأو���س��ح��ت  امل��ري��خ.  لكوكب  م�ستقبلية 
ابتكرت  اأنها  هل�سنكي،  الفنلندية  العا�سمة  من  تتخذ 
الربوتني"  "ثقيل  منتجا  تخلق  اإن��ه��ا  ت��ق��ول  ط��ري��ق��ة 
الرتكيبة  حيث  م��ن  القمح  دقيق  بعيد  ح��د  اإىل  ي�سبه 
والذوق، وقالت اإنه "رخي�س الثمن"، اإذ ل تزيد تكلفته 
ذكرت  م��ا  بح�سب  ال���واح���د،  للكيلوغرام  ي���ورو   5 ع��ل��ى 
فودز،  �سولر  و�ستقوم  الربيطانية.  الغارديان  �سحيفة 
التقنية" يف  لالأبحاث  تي  تي  "يف  مب�ساعدة من مركز 
"لبيرنتا" للتكنولوجيا، بالتقدم اإىل  فنلندا وجامعة 

الحتاد الأوروبي للح�سول على رخ�سة طعام جديد يف 
وقت لحق من هذا العام قبل بدء الإنتاج التجاري يف 
املادة الغذائية التي  2021. وت�سف ال�سركة هذه  العام 
اأطلقت عليها ا�سم "�سولني" باأنها م�سدر ثوري طبيعي 

للربوتني يقتحم �سناعة الغذاء العاملية.
واأو�سحت يف موقعها على الإنرتنت اأن �سولني منا�سب 
وتقريبا  ال�ستهالكية،  الغذائية  الوجبات  من  للعديد 

لكل املنتجات والأنواع الغذائية.
ووفقا لل�سركة فاإنه ميكن ل�سولني اأن ي�سفي "القوام" 
اأو  الأب��ع��اد،  ثالثية  الطباعة  بوا�سطة  الغذائي  للمنتج 
ميكن اإ�سافته اإىل الأطباق واملنتجات الغذائية بو�سفه 
اأح���د امل��ك��ون��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، واأن���ه يتم اإن��ت��اج��ه م��ن خالل 

عملية م�سابهة لتخمري البرية.
اأما طريقة اإعداد �سولني فهي بو�سع امليكروبات احلية 
الكربون  اأك�سيد  ث��اين  فقاعات  تغذيها  حيث  �سائل  يف 
وال���ه���ي���دروج���ني، ال���ت���ي اأط���ل���ق���ت م���ن امل�����اء م���ن خالل 
املتجددة، ثم تقوم  الكهربائية  الطاقة  تيار من  مترير 
امليكروبات باإنتاج الربوتني الذي يتم جتفيفه بعد ذلك 

ل�سنع امل�سحوق.

اأمي�ضا باتل  ُمتهمة بالن�ضب
اتهم منتج الأفالم الهندي  اأجاي كومار �سينغ  املمثلة الهندية  اأمي�سا 
باتل  بالن�سب، بعد تزويرها 25 مليون روبية، لقرت�س اأموال لفيلمها 

.Desi Magic
اإيداع  اأن مت  اأمام حمكمة ران�سي بعد  "لقد رفعنا دعوى  وقال �سينغ: 
املا�سي  ال��ع��ام  مني  اق��رت���س��ت  حيث  روب��ي��ة،  مليون   30 بقيمة  �سيك 
املحكمة  ا�ستدعتها  والآن   ،Desi Magic فيلم  ولإط���الق  لتمويل 

وعليها اأن متثل اأمام املحكمة يف 8 متوز يوليو احلايل".
اإىل  ذهبنا  لقد  اإ���س��دار مذكرة �سدها،  �سيتم  ت��اأت،  "اإذا مل  واأ���س��اف: 

اأمر  اإ���س��دار  طلب  م��ع  املا�سي  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و   17 يف  املحكمة 
ق�سائي لأنها ل ت�ستجيب، لكن قا�سي املحكمة اقرتح اإر�سال 

ا�ستدعاء من قبل ال�سرطة قبل �سدور اأمر بالقب�س".


