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»الهالل الأحمر« يفتتح عددا 
من امل�ساريع ال�سحية يف باك�ستان

•• اأبوظبي -وام:

افتتحت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي عددا من امل�صاريع ال�صحية 
وتعزيزا  الت�صامح،  ع��ام  يف  التنموية  مبادراتها  �صمن  باك�صتان،  يف 
جلهود دولة الإمارات يف اإعادة الأعمار وتاأهيل البنيات التحتية ودعم 

املجالت التنموية يف باك�صتان.
وت�صمنت امل�صاريع تاأهيل وحدتني لأمرا�ض الكلى، اإحداهما مبركز 
عالج الكلى يف م�صت�صفى خيرب التعليمي يف بي�صاور، ودعمها بع�صرة 
اإىل  الأخ��رى..  الطبية  والأجهزة  وامل�صتلزمات  الكلى  لغ�صيل  اأجهزة 
ج��ان��ب ت��ق��دمي �صتة اأج��ه��زة اأخ����رى ل��وح��دة اأم���را����ض ال��ك��ل��ى مبعهد 

اأمرا�ض الكلى مبدينة حياة اأباد.                  )التفا�صيل �ض5(

»اخلدمة الوطنية«: انطالق الدورة ال�سيفية التطوعية 
التاأ�سي�سية واملتقدمة لطالب وطالبات املدار�س

•• اأبوظبي-وام:

التاأ�صي�صية  التطوعية  ال�صيفية  ال��دورة  فعاليات  الأول  اأم�ض  ب��داأت 
اخلدمة  هيئة  تنظمها  التي  امل��دار���ض  وطالبات  لطالب  واملتقدمة 
تنفيذا  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  اأ���ص��اب��ي��ع   4 وت�صتمر  والح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ، ا�صتجابة لرغبة اأولياء 
وقيادته  للوطن  وولءه��م  انتماءهم  اأب��دوا  الذين  واأبنائهم  الأم��ور 
الدورات  وبعد جناح  واأن�صطة خمتلفة،  احلكيمة من خالل جوانب 

ال�صابقة.                        )التفا�صيل �ض3(
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•• اأبوظبي-وام:

اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ت�صلم 
الوزراء  جمل�ض  رئي���ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
حاك���م دب��ي »رعاه اهلل« يف ق�ص���ر الوط�����ن يف العا�صمة 
اأبوظبي قبل ظهر ام�ض اأوراق اإعتماد عدد من �صفراء 

لدى  املعينني  اجل���دد  وال�����ص��دي��ق��ة  ال�صقيقة  ال����دول 
الدولة.

اأ�صحاب  م��ن  ك��ل  اع��ت��م��اد  اأوراق  ���ص��م��وه  ت�صلم  ف��ق��د 
تايالند  مملكة  �صفري  بوابينيا  ووراف����وث  ال�����ص��ع��ادة 
يفو  دي��ت  و�صليمان  النيبال  �صفري  برا�صاد  وكري�صنا 
وماهر  الفيدرالية  اإثيوبيا  جمهورية  �صفري  و���ص��ي 
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اأور�صول فون دير لني.. ربان ال�صفينة

حممد بن را�سد يت�سلم اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول ال�سقيقة وال�سديقة
وعوين  اأذربيجان  جمهورية  �صفري  اأوغلو  حممد 
ع���ري���ف���ي ���ص��ف��ري ج���م���ه���وري���ة ك���و����ص���وف���و واأن�������دري 
لوت�صينوك �صفري جمهورية بيالرو�صيا ودو�صانكا 
واأل�����ف�����ارو كارلو  ���ص��ف��رية م��ون��ت��ن��ي��غ��رو  ب��ي��ك��ن��ت�����ض 
ال�صرقية  الأوروغ���واي  �صفري جمهورية  �صريياين 
جمهورية  �صفري  هيمينز  �صوتو  ميغل  وخو�صيه 

جمهورية  �صفري  وو  ي��وجن  وك���وون  الدومينيكان 
فنلندا  جمهورية  �صفرية  ني�صيال  وماريانا  كوريا 
رو�صيا  جمهورية  �صفري  كوزنيت�صوف  و�صريجي 
نوري  حممد  الدين  عز  زيد  والدكتور  الحتادية 

�صفري جمهورية العراق.
)التفا�صيل �ض2(

حممد بن را�صد خالل ا�صتقباله ال�صفراء اجلدد املعينني لدى الدولة    )وام(

امللي�شيات ت�شتخدم املباين االأممية ال�شتهداف »ال�شرعية«

اإبطال »�ساروخ بحري« حوثي يف احلديدة
ر�سد طائرات �سحن من اأنقرة اإىل م�سراتة لدعم امليلي�سيات

•• عوا�صم-وكاالت:

بها  ق��ام��ت  �صل�صلة رح���الت  ع��ن  ع��دة  ت��ق��اري��ر  ك�صفت 
اأوك��ران��ي��ة، على مدى  ط��ائ��رات تابعة ل�صركة ط��ريان 
ال�����ص��ه��ري��ن امل��ا���ص��ي��ني، ب��ني م���ط���ارات ت��رك��ي��ة ومطار 

م�صراتة يف ليبيا.
طراز  من  وهي  الطائرات  حملت  التقارير،  وبح�صب 
مل  واأ�صخا�صا  طبيعتها  تعرف  مل  �صحنات  اأنتينوف، 
تعرف هوياتهم، وذلك بواقع رحلة يوميا تقريبا بني 

اأنقرة وم�صراتة.
وذك����رت ال��ت��ق��اري��ر اأن ه���ذه ال��ط��ائ��رات ات��ب��ع��ت نظام 
اأجهزة  اأغلقت  كما  ال���رادار،  اأنظمة  لتجنب  التخفي 
الر�صد  م��واق��ع  بيانات  وف��ق  متنها،  على  ال�صتقبال 

اجلوي، التي ا�صتندت اإليها التقارير.
ع�صكرية  م��ع��دات  حتمل  ال��ط��ائ��رات  ه��ذه  اأن  وُيعتقد 
على  ت�صيطر  ال��ت��ي  للميلي�صيات  وذخ����رية  واأ���ص��ل��ح��ة 
املفرو�ض  ال��دويل  للحظر  خ��رق  يف  وذل��ك  طرابل�ض، 

على ليبيا ب�صاأن دخول الأ�صلحة اإىل البالد.  
ال�صلطات  �صبطت  املا�صي،  العام  يناير من  �صهر  ويف 
املتفجرات  من  طن  ب�500  حمملة  باخرة  اليونانية 

متجهة اإىل ليبيا.
الوطني  اأر���ص��ل اجلي�ض  التطور يف وق��ت  وي��اأت��ي ه��ذه 
تعزيزات  الأح��د،  حفرت  خليفة  امل�صري  بقيادة  الليبي 
ع�صكرية اإىل مدينة طرابل�ض يف اإطار عملية ع�صكرية 
اأج���ل حتريرها من  م��ن  املا�صي  اأب��ري��ل  ب���داأت مطلع 

اأيدي امليلي�صيات امل�صلحة.
الوطني  اجلي�ض  يف  احل��رب��ي  الإع����الم  �صعبة  وك��ان��ت 
يظهر  فيديو  مقطع  يومني  قبل  ن�صرت  ق��د  الليبي 
يف  وذل��ك  طرابل�ض،  ب��اجت��اه  تتحرك  ع�صكرية  اآل��ي��ات 
اأجل  م��ن  القتالية  العمليات  م��ن  ثانية  موجة  اإط���ار 

ا�صتعادة املدينة.
الكتائب  م���ن  ال���ت���ع���زي���زات جم��م��وع��ة  ه����ذه  و���ص��م��ت 
الع�صكرية التي ت�صارك لأول مرة منذ انطالق عملية 
اأخرى  جمموعة  اإىل  بالإ�صافة  ال��ك��رام��ة«،  »ط��وف��ان 
ودرنة،  بنغازي  مدينتي  حترير  عمليات  �صمن  كانت 

وفق ما ذكرت و�صائل اإعالم ليبية.
مليلي�صيات  الليبي  ال��وط��ن��ي  اجلي�ض  ق���وات  وت�����ص��دت 
م�صلحة يف حميط مطار طرابل�ض، يف حني حتدثت 
ب����ني اجلي�ض  ���ص��ر���ص��ة  ا����ص���ت���ب���اك���ات  ل��ي��ب��ي��ة  م�������ص���ادر 

وميلي�صيات طرابل�ض يف حميط املطار.

اإ�سرائيليني  جنود   4 اإ�سابة 
القد�س �سمايل  ده�س  بعملية 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأغ������ل������ق������ت ق������������وات الح������ت������الل 
جبع  ح������اج������ز  الإ������ص�����رائ�����ي�����ل�����ي 
الرئي�صية  ح��زم��ا  ب��ل��دة  وم��داخ��ل 
ومنعت  املحتلة،  القد�ض  �صمايل 
الدخول واخلروج  املواطنني من 
من البلدة، بدعوى وقوع عملية 

ده�ض جلنود يف املكان.
�صحفية  م�����������ص�����ادر  وذك������������رت 
اأ�صيبوا  ج��ن��ود   4 اأن  اإ�صرائيلية 
ج����راء ت��ع��ر���ص��ه��م ل��ل��ده�����ض قرب 
من  ق������وات  واأن  ح���زم���ا  ح���اج���ز 
�صرطة وجي�ض الحتالل �صرعوا 
حزما  ب��ل��دة  يف  مت�صيط  بعملية 
بدعوى البحث عن ال�صيارة التي 

نفذت عملية الده�ض.
واأف�������اد م���را����ص���ل وك���ال���ة الأن���ب���اء 
قوات  ب����اأن  »وف�����ا«  الفل�صطينية 
الح��ت��الل ح��ا���ص��رت ب��ل��دة حزما 

واأغلقت كافة مداخلها.

•• اليمن-وكاالت:

التن�صيق  جلنة  يف  ال�صرعية،  اليمنية  احلكومة  فريق  اتهم 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات   ،RCC الأمم���ي���ة  الن��ت�����ص��ار  واإع�������ادة 
ل�صتهداف  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ب��اين  با�صتخدام  الن��ق��الب��ي��ة، 

القوات احلكومية يف احلديدة، غرب اليمن.
�صغري  اللواء  اللجنة،  يف  احلكومي  الفريق  رئي�ض  وطالب 
ح���م���ود ع���زي���ز م���ن اجل������رال م��اي��ك��ل ل��ول��ي�����ص��غ��ارد رئي�ض 
عنا�صر  ق�صف  م��ن  املت�صررة  املناطق  ب��زي��ارة   RCC جلنة 
امليلي�صيات النقالبية يف املناطق املحررة، واتخاذ الإجراءات 
الالزمة لإيقاف اخلروقات املتكررة من قبل النقالبيني يف 

احلديدة.
وقال اللواء عزيز يف ر�صالة ر�صمية، وجهها اإىل رئي�ض جلنة 
اإن ميلي�صيات احلوثي النقالبية �صنت هجوماً على   RCC
والعربات  وال��دب��اب��ات  باملدفعية  احلكومية  ال��ق��وات  م��واق��ع 

امل�صرتكة،  للمقاومة  التابعة  الهند�صة  وحدات  اأن  اإىل  ي�صار 
ف��ك��ك��ت خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���ص��ي��ة ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن الألغام 

البحرية التي خلفتها امليلي�صيات احلوثية.
وك���ان ت��ق��ري��ر اأمم���ي اأك���د ازدي����اد ال��ت��ه��دي��د احل��وث��ي لالأمن 
�صواريخ  امتالكهم  اإىل  م�صرياً  الأحمر،  البحر  البحري يف 
ذاتية  متفجرة  وم��راك��ب  بحرية  واأل��غ��ام��اً  لل�صفن  م�����ص��ادة 

التوجيه.
وذك���ر خ���رباء جل��ن��ة ال��ع��ق��وب��ات ب�����ص��اأن ال��ي��م��ن، يف تقريرهم 
املحدق  اخلطر  اأن  ال��دويل،  الأم��ن  ملجل�ض  املرفوع  ال�صنوي 
بالنقل البحري التجاري يف البحر الأحمر زاد ب�صكل كبري 
اأن العدد الإجمايل للحوادث مل يكن  2018، رغم  يف عام 

اأعلى مما كان يف العام 2017.
واأ�صار تقرير اخلرباء اإىل قيام ميلي�صيات احلوثي با�صتهداف 
ناقالت النفط و�صفن حتالف دعم ال�صرعية و�صفن الإغاثة 

الدولية.

املدرعة وبا�صتخدام من�صاآت ومباين الأمم املتحدة كمن�صات 
جلنة  اأع�����ص��اء  م��ن  وم�صمع  م���راأى  على  املدينة  يف  مدفعية 
خروقات  اإىل  بالإ�صافة  الأممية،  النت�صار  واإع��ادة  التن�صيق 
ال��ق��وات احل��ك��وم��ي��ة يف  ع��ل��ى  ب��ال��ه��ج��وم  اأخ����رى للميلي�صيات 

منطقة املثلث ومدينة ال�صالح.
اإىل ذلك، عرثت الفرق الهند�صية لنزع الألغام التابعة لقوات 
املقاومة اليمنية امل�صرتكة مبحافظة احلديدة، على �صاروخ 
بحري تركته ميلي�صيات احلوثي قرب الدوار الكبري مبدينة 

احلديدة غرب البالد.
اخلرباء  اأح��د  عن  العمالقة  لألوية  الإع��الم��ي  املركز  ونقل 
التابعني للفرق الهند�صية قوله: »عرثنا على �صاروخ بحري 
اأثناء مت�صيطنا للمناطق التي كانت ت�صيطر عليها امليلي�صيات 

احلوثية داخل مدينة احلديدة«.
واأ�صاف »اإن ال�صاروخ يحتوي على كمية كبرية من املتفجرات، 

ومت اإعطاب مفعولها من قبل املخت�صني الفنيني«.

عملية عراقية ملالحقة »الدواع�س« حتى �سوريا
•• بغداد-وكاالت:

اأعلنت القوات العراقية، اأم�ض الأحد، بدء عمليات ع�صكرية وا�صعة ملالحقة عنا�صر 
الدين  �صالح  حمافظات  بني  املح�صورة  املناطق  وتطهري  الإرهابي  داع�ض  تنظيم 

ونينوى والأنبار، و�صوًل اإىل احلدود ال�صورية.
واأعلن نائب قائد العمليات امل�صرتكة، الفريق الركن عبد الأمري يار اهلل، يف بيان، 

انطالق املرحلة الأوىل من العملية التي اأطلق عليها ا�صم )اإرادة الن�صر(.
واحل�صد  ال�صعبي  احل�صد  وف�صائل  العراقي  اجلي�ض  من  كبرية  ق��وات  اأن  واأ���ص��اف 
العراقي  اجلو  �صالح  من  جوي  وبدعم  الع�صكرية،  العملية  يف  ت�صارك  الع�صائري 

والتحالف الدويل.
يف غ�صون ذلك، قال رئي�ض الوزراء العراقي، عادل عبد املهدي، يف بيان، اإن القوات 

امل�صلحة �صتحقق الن�صر الأكيد على تنظيم داع�ض الإرهابي.
ورغم اإعالن العراق الن�صر على تنظيم داع�ض يف يوليو 2017، يحاول املتطرفون 

منذ ذلك احلني �صن مترد على غرار حرب الع�صابات. 
وي�صنون هجمات  نائية،  اأماكن  الختباء يف  اإىل  الإرهابي،  التنظيم  ويلجاأ عنا�صر 

مفاجئة يف اأجزاء خمتلفة من العراق.

اأكرث من 400 �شحية:
بريطانيا: تفكيك �سبكة وا�سعة لتجارة الرقيق

•• الفجر - خرية ال�صيباين

اأكرب �صبكات الرق املعا�صرة املعروفة  هي واحدة من 
باأكرث  �صحاياها  ع��دد  ال�صرطة  تقدر  بريطانيا:  يف 
من 400 �صخ�ض. على منت حافالت، جتلب ع�صابة 
اأعمارهم بني  ت��رتاوح  ا  اأ�صخا�صً من غرب ميدلندز 
بولندا، مع وعد بالعثور على  من  عاًما   60 و   17
وظيفة وحياة اأف�صل. ومبجرد و�صول ال�صحايا، يتم 
اأداء  على  ويجربون  �صحية،  غري  منازل  يف  حب�صهم 

اأعمال خمتلفة.                       )التفا�صيل �ض15(

املوؤبد وامل�سدد 15 عامًا ملدانني 
بالتخابر مع اإيران يف م�سر

•• القاهرة-وكاالت:

املوؤبد  بال�صجن  الأح����د،  م�����ص��ري��ة،  حمكمة  ع��اق��ب��ت 
مع  التخابر  ق�صية  يف  متهمني  ع��ام��اً،   15 وامل�صدد 

اإيران.
وق�����ص��ت حم��ك��م��ة ج��ن��اي��ات ال��ق��اه��رة وج��ن��اي��ات اأمن 
م��ن ع��الء علي  ك��ل  العليا ط���وارئ مبعاقبة  ال��دول��ة 
بال�صجن امل�صدد 15 �صنة وغرامة 500 األف جنيه، 
وم��ع��اق��ب��ة ك���ل م���ن ح�����ص��ن درب���اغ���ي وحم���م���د ح�صن 
ح�صن  و�صفيعي  حم�صن  وكرميي  اأن�صاري  وحميدة 
وذلك  جنيه،  األ���ف   500 وغ��رام��ة  امل��وؤب��د  بال�صجن 

لإدانتهم يف ق�صية التخابر مع اإيران.
من  ك��اًل  اأح��ال��ت  قد  امل�صرية  العامة  النيابة  وكانت 
و�صهرته  درب��اغ��ي  وح�صن  عبيد،  معو�ض  علي  ع��الء 
»اأبو  و�صهرته  مكاري  ح�صن  وحممد  ح�صن«،  »احل��ج 
ح�����ص��ني«، وح��م��ي��دة الأن�������ص���اري، وك���رمي���ي حم�صن 
موؤكدة  اجل��ن��اي��ات،  حم��ك��م��ة  اإىل  ح�����ص��ني،  و�صفيعي 

ارتكابهم جرمية التخابر مع اإيران.
وك�صفت التحقيقات اأن املتهمني ارتكبو يف الفرتة من 
عام 2012 وحتى اأبريل 2016 جرائم التخابر مع 

اإيران.

حب�س موؤقت لالأمني العام 
ال�سابق للحزب احلاكم باجلزائر

•• اجلزائر-وكاالت:

العام  الأم���ني  عبا�ض،  ول��د  جمال  و�صع  اجل��زائ��ر،  يف  العليا  املحكمة  ق��ررت 
ال�صابق للحزب احلاكم والوزير ال�صابق، رهن احلب�ض املوؤقت.

العليا  باملحكمة  التحقيق  قا�صي  اإن  اإع��الم جزائرية حملية  و�صائل  وقالت 
بالف�صاد  تتعلق  تهم  ب�صبب  امل��وؤق��ت،  احلب�ض  ره��ن  عبا�ض  ول��د  جمال  و�صع 
ال�صابق  اجلزائري  الرئي�ض  من  املقربني  اأح��د  عبا�ض  ولد  وك��ان  والتزوير. 
املا�صي على  اأبريل   2 ا�صتقال من من�صبه يف  الذي  بوتفليقة،  العزيز  عبد 

وقع احتجاجات راف�صة لرت�صحه لنتخابات رئا�صية لفرتة خام�صة.
 22 الوطني من  التحرير  العام جلبهة  الأم��ني  و�صغل ولد عبا�ض من�صب 
2018، وعمل وزيرا لل�صحة وال�صكان  14 نوفمرب  2016 حتى  اأكتوبر 

من 28 مايو 2010 اإىل 3 �صبتمرب 2012.
 14 اأمينا عاما للحزب احلاكم يف  ا�صتقالته من من�صبه  وق��ّدم ولد عبا�ض 
اأحد  دخ��ول  اإىل  به  اأدى  �صحته،  يف  مفاجئ  تدهور  بعد   ،2018 نوفمرب 

امل�صت�صفيات الع�صكرية يف البالد.
وياأتي القرار بحب�ض ولد عبا�ض موؤقتا بعد يومني من و�صع مدير ال�صرطة 
2018، يف احلب�ض  يونيو  اأُقيل يف  ال��ذي  الغني هامل،  اللواء عبد  ال�صابق 

الحتياطي يوم اجلمعة املا�صي.
نهب  تهمتي  اجل��زائ��ري��ة  العا�صمة  و�صط  حممد  �صيدي  حمكمة  ووج��ه��ت 
التلفزيون  اأع��ل��ن  م��ا  ه��ام��ل، بح�صب  اإىل  امل�����ص��روع،  والإث�����راء غ��ري  ال��ع��ق��ار 

اجلزائري احلكومي.

التوافق ح�شم امل�شاألة:
كا�ستينغ الحتاد الأوروبي: زمن الن�ساء

•• الفجر - خرية ال�صيباين

ب��ع��د اأك����رث م���ن ���ص��ه��ر م���ن امل��ن��اف�����ص��ة، ت�����ص��م ق��ائ��م��ة ال��ف��ائ��زي��ن يف م�صابقة 
 ، املفو�صية  رئي�صة  التالية:  الأ���ص��م��اء  اأوروب���ا  يف  واأف�صلها  الوظائف  اأع��ل��ى 
؛ نواب  امل�صيحي الدميقراطي(  ل��ني، )الحت��اد  دي��ر  ف��ون  اأور���ص��ول  الأملانية 
دميقراطي(  )ا�صرتاكي  تيمرمان�ض  فران�ض  الهولندي  املفو�صية،  رئي�صة 
مارو�ض  وال�صلوفيكي   ، )ل��ي��ربال��ي��ة(  في�صتاجر  م��ارغ��ري��ت  وال��دمن��ارك��ي��ة   ،

�صيفكوفيت�ض )ا�صرتاكي دميقراطي(.         )التفا�صيل �ض13(

الأوراق النقدية والبطاقات امل�صرفية التي عرثت عليها ال�صرطة الربيطانية 
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اأخبـار الإمـارات
ربط 63 جهة حكومية بال�سبكة الإلكرتونية الحتادية

•• اأبوظبي -وام:

الإلكرتونية  بال�صبكة  رب��ط��ه��ا  مت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ع���دد  ب��ل��غ 
احت��ادي��ة يف  7 حكومات حملية و56 جهة  63 جهة منها  الحت��ادي��ة 
التي  ال��رائ��دة  املن�صة  ه��ذه  �صهدته  ال��ذي  التطور  م��دى  تعك�ض  خطوة 

جرى اإطالقها قبل نحو 3 �صنوات.
للتحول  الذكية  اإط���ار خطة احلكومة  ي��اأت��ي يف  ال��ذي  امل�����ص��روع  وي��وف��ر 
والتي  الحتادية،  اجلهات  جميع  اإىل  و�صل�صا  اآمنا  و�صول  اللكرتوين 

ت�صتطيع بذلك التوا�صل فيما بينها من خالل �صبكة خا�صة م�صفرة.
ك��م��ا ي�����ص��اه��م امل�����ص��روع يف ت��ق��دمي اخل���دم���ات ب��ني اجل��ه��ات �صمن بيئة 
املتمثل يف دع��م جهود  الهدف  ب��دوره  اآم��ن��ة. وه��و ما يحقق  الكرتونية 

ت��ك��ام��ل اخل��دم��ات ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة. وي��خ��دم يف ال��وق��ت نف�صه 
رب���ط حل��ك��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة وفقاً  اإن�����ص��اء من�صة  ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة يف 

لتوجيهات القيادة الر�صيدة.
للمتعاملني  ال�صعادة  حتقيق  جلهود  وداعمة  مهمة  خطوة  ي�صكل  كما 
اإىل  الو�صول  اخل��دم��ة، ومتكني اجلهات من  اإجن��از  اإج���راءات  بت�صهيل 
املعلومات والوثائق اخلا�صة بهم عرب قواعد البيانات اخلا�صة بجهات 

اأخرى، ما ي�صهم يف تقدمي خدمة �صريعة وفعالة.
“الرابط  م�صروع  على  العمل  ب���داأت  الت�����ص��الت  تنظيم  هيئة  وك��ان��ت 
بعد   ، العام2016  من  يوليو  �صهر  نهاية  للخدمات” منذ  احلكومي 
ال�صبكة  م�صاريع  اإح���دى  الإم����ارات  حلكومة  الذكية  ال�صحابة  اإط���الق 
الإلكرتونية الحتادية ، التي توفر عمليات الربط الإلكرتوين الآمنة، 

واأية  امل�صروع  ل�صت�صافة  الآم��ن��ة  البيئة  الذكية  ال�صحابة  توفر  فيما 
م�صاريع اأخرى مماثله.

الحتادي  امل�صتوى  على  جتريبية  ت�صغيل  مبرحلة  امل�����ص��روع  وانطلق 
املوارد  ووزارة  الداخلية،  وزارة  هي  جهات،  �صت  فيها  �صاركت  للدولة، 
تنمية  ووزارة  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�صحة  ووزارة  وال��ت��وط��ني،  الب�صرية 
وبرنامج  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�صات  العامة  والهيئة  املجتمع، 

ال�صيخ زايد لالإ�صكان.
الإلكرتوين  ال��رب��ط  عملية  تفعيل  التجريبية  املرحلة  خ��الل  وج��رى 
امل�صروع  ولق��ى  بنجاح،  احلكومية  اجلهات  بني  فيما  اخلدمات  وتبادل 

كذلك اهتماما ودعما من اجلهات احلكومية املحلية.
احلكومية  الكفاءة  تعزيز  التجريبية  املرحلة  خ��الل  امل�صروع  و�صاهم 

حت�صني  على  تعمل  م�صاعدة  خدمة   15 وف��ر  حيث  خدماتها،  وج��ودة 
خدمات رئي�صة مقدمة من اجلهات الحتادية واملحلية امل�صاركة يف   10
مرحلة الت�صغيل التجريبي للم�صروع. وجتلى عن�صر الكفاءة يف توفري 
توفري  اإىل  بالإ�صافة  �صنوياً،  للمتعاملني  زيارة  ما ي�صاوي 57.831 

على املوظفني، اأي ما يعادل جهود 30 موظفاً. عمل  يوم   7460
اإحدى  ي��ع��د  للخدمات”  احل��ك��وم��ي  “الرابط  م�����ص��روع  اأن  اىل  ي�����ص��ار 
مبادرات احلكومة الذكية حيث ي�صاعد اجلهات الحتادية واملحلية على 
تقدمي عدد من خدماتها من خالل تفعيل الربط الإلكرتوين، وتبادل 
البيانات بان�صيابية بني اأنظمة تلك اجلهات مبا يخدم حاجة املتعامل يف 
احل�صول على خدمات احلكومة من دون ال�صطرار لالنتقال من جهة 

حكومية اإىل اأخرى.

حممد بن را�سد يت�سلم اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول ال�سقيقة وال�سديقة
•• اأبوظبي-وام:

ت�صلم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ض  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ص��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء 
ق�صر  يف  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
قبل  اأبوظبي  العا�صمة  يف  ال��وط��ن 
من  ع��دد  اإعتماد  اأوراق  ام�ض  ظهر 
وال�صديقة  ال�صقيقة  الدول  �صفراء 

اجلدد املعينني لدى الدولة.
فقد ت�صلم �صموه اأوراق اعتماد كل من 
اأ�صحاب ال�صعادة وورافوث بوابينيا 
وكري�صنا  ت��اي��الن��د  مم��ل��ك��ة  ���ص��ف��ري 
و�صليمان  ال��ن��ي��ب��ال  �صفري  ب��را���ص��اد 
���ص��ف��ري جمهورية  و���ص��ي  ي��ف��و  دي���ت 
حممد  وماهر  الفيدرالية  اإثيوبيا 
اأذربيجان  جمهورية  �صفري  اأوغ��ل��و 
���ص��ف��ري جمهورية  ع��ري��ف��ي  وع����وين 
كو�صوفو واأندري لوت�صينوك �صفري 
ودو�صانكا  ب��ي��الرو���ص��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
بيكنت�ض �صفرية مونتنيغرو واألفارو 
جمهورية  �صفري  ���ص��ريي��اين  ك��ارل��و 
وخو�صيه  ال�����ص��رق��ي��ة  الأوروغ��������واي 
�صفري  ه���ي���م���ي���ن���ز  �����ص����وت����و  م���ي���غ���ل 
ج��م��ه��وري��ة ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان وك���وون 
كوريا  ج��م��ه��وري��ة  �صفري  وو  ي���وجن 

ال��ت��ع��اون وال�����ص��داق��ة ال��ت��ي تربط 
م�صاحلنا  وت��خ��دم  و�صعوبنا  دول��ن��ا 

امل�صرتكة.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  واأ�����ص����اف 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم “ اإن 
ووزرائ���ي مفتوحة  اأب��واب حكومتي 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  خ���ا����ص���ة  ل���ك���م 
الأخ  راأ�صها  الدويل وعلى  والتعاون 
اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ 
وم�صوؤولني  وزراء  من  وم�صاعديه 
لت�صهيل  يعملون  الذين  ال��وزارة  يف 
اأع��م��ال��ك��م وت��وا���ص��ل��ك��م م��ع خمتلف 
وتقدمي  الدولة  يف  املعنية  اجلهات 
والدعم  امل�����ص��اع��دة  اأ����ص���ك���ال  ك���اف���ة 
ال��ل��وج�����ص��ت��ي لإجن������اح م��ه��ام��ك��م .. 
وف��ق��ك��م اهلل ج��م��ي��ع��ا مل���ا ف��ي��ه خري 

�صعوبنا ».
ح�صر مرا�صم تقدمي اأوراق الإعتماد 
م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن مبارك 
ومعايل  الت�صامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
ب��ن حممد قرقا�ض  اأن���ور  ال��دك��ت��ور 
ل��ل�����ص��وؤون اخلارجية  ال��دول��ة  وزي���ر 
اأ����ص���ح���اب  م�����ن  ع������دد  اىل ج����ان����ب 
امل�صوؤولني يف  ال��وزراء وكبار  املعايل 
وزارتي �صوؤون الرئا�صة واخلارجية 

والتعاون الدويل.

ني�صيال �صفرية جمهورية  وماريانا 
كوزنيت�صوف  و����ص���ريج���ي  ف��ن��ل��ن��دا 
الحتادية  رو�صيا  جمهورية  �صفري 
وال��دك��ت��ور زي���د ع��ز ال��دي��ن حممد 

نوري �صفري جمهورية العراق.
ال�صفراء  ال�����ص��ع��ادة  اأ���ص��ح��اب  ون��ق��ل 
حت��ي��ات ق����ادة وزع���م���اء دول���ه���م اىل 

ول�صعب  وال�����������ص�����ع�����ادة  ال�������ص���ح���ة 
والرخاء  ال��ت��ق��دم  دوام  الإم�������ارات 
اأملهم باأن ي�صهموا يف  معربني عن 
بني  التعاون  اآف���اق  وتو�صيع  تعزيز 
دول���ه���م ودول�����ة الإم�������ارات يف �صتى 
املجالت وحتقيق امل�صالح امل�صرتكة 

ل�صعوبها.

والثقايف وال�صياحي فيما بينها من 
جمتمعاتنا  بني  اأو�صع  تقارب  اأج��ل 

مبختلف مكوناتها.
ترحيبه  م��ع��ر���ض  ���ص��م��وه يف  وق����ال 
بال�صفراء.. “ اأنتم يف بلدكم الثاين 
ن��ت��م��ن��ى ل���ك���م ول���ع���ائ���الت���ك���م طيب 
اأر���ض دول��ة الإمارات  الإق��ام��ة على 

خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  و  اهلل”  “حفظه 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
موفور  ل�����ص��م��وه��م��ا  ومت���ن���ي���ات���ه���م 

اإىل ذلك رحب �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم بال�صفراء 
متمنيا لهم النجاح وال�صداد يف اأداء 
مهامهم على اأكمل وجه وامل�صاهمة 
ال�صداقة  ع��رى  توطيد  يف  اجل���ادة 
وبناء  بلدانهم  و�صعوب  �صعبنا  بني 
الإن�صاين  للتوا�صل  جديدة  ج�صور 

ويف كنف جمتمعنا املتنوع الثقافات 
والأع��راق حيث يعي�ض اجلميع مع 
كبري  بتناغم  �صعبنا  وب��ن��ات  اأب��ن��اء 

واإن�صجام وحمبة دون فوارق ».
واأكد �صموه اأن لدينا فر�صا عديدة 
ومتنوعة ميكن اغتتنامها وتوظيفها 
يف �صبيل الرتقاء مب�صتوى عالقات 
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اأخبـار الإمـارات

اخلدمة الوطنية: انطالق الدورة ال�سيفية التطوعية التاأ�سي�سية واملتقدمة لطالب وطالبات املدار�س

•• اأبوظبي-وام:

الدورة  فعاليات  الأول  اأم�����ض  ب���داأت 
التاأ�صي�صية  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال�����ص��ي��ف��ي��ة 
واملتقدمة لطالب وطالبات املدار�ض 
التي تنظمها هيئة اخلدمة الوطنية 
اأ�صابيع   4 وت�صتمر  والح��ت��ي��اط��ي��ة 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ت����اأت����ي  وال����ت����ي 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
، ا���ص��ت��ج��اب��ة ل��رغ��ب��ة اأول���ي���اء الأم����ور 
انتماءهم  اأب�����دوا  ال��ذي��ن  واأب��ن��ائ��ه��م 
احلكيمة  وقيادته  للوطن  وولءه��م 
من خالل جوانب واأن�صطة خمتلفة، 

وبعد جناح الدورات ال�صابقة.
العني  م�صتجدين  مع�صكر  وا�صتقبل 
ومركز  الأزور  بنت  خولة  ومدر�صة 
وطالبات  ط����الب  امل���ن���ام���ه  ت���دري���ب 
للدورة،  املن�صمني  ال��دول��ة  م��دار���ض 
ال���ت���ي ج�����اءت ت��ل��ب��ي��ة ل��رغ��ب��ات��ه��م يف 
الربامج،  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  امل�صاركة 
الر�صيدة  ال����ق����ي����ادة  ت�����وؤك�����د  ال����ت����ي 
توفريها بهدف ح�صن ال�صتفادة من 
اأوقات الفراغ مبا فيه م�صلحة الفرد 

واملجتمع والوطن.
الرتبية  وزارة  م��ع  الهيئة  ون�صقت 
وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ت��ح��دي��د ال���راغ���ب���ني يف 
فر�صة  ال���دورة  تعد  حيث  امل�صاركة، 
وجتهيزهم  الطلبة  لإع����داد  ثمينة 
ي�صتند  حيوي،  بطابع  وبدنيا  ذهنيا 
والتدريبات  املحفزة  امل��غ��ام��رات  اإىل 
وعيهم  زي��ادة  اإىل  اإ�صافة  املنتظمة، 

بثقافتهم وتاريخهم.
التي  ب���ال���دورة  امللتحقون  ويخ�صع 
 13 م��ن  العمرية  الفئة  ت�صتهدف 
خا�ض،  ب��رن��ام��ج  اإىل  ع��ام��ا   16 اإىل 
خمتلفة،  واأن�صطة  جوانب  يت�صمن 
تهدف لتعميق الوعي وتنمية الولء 
وتعزيز روح النتماء لدى املتدربني 
امل�صوؤولية  لتحمل  قدراتهم،  و�صقل 
وتنمية  ال��ن��ف�����ض،  ع��ل��ى  والع���ت���م���اد 
اأيدي  على  لديهم  القيادية  املهارات 
الذين  وامل����درب����ات،  امل���درب���ني  اأم���ه���ر 
يحظون بخربات ومهارات عالية يف 
خمتلف جمالت التدريب الريا�صي 
والجتماعي، اإىل جانب اخت�صا�صيي 
الذين  ال��ت��غ��ذي��ة،  واخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ات 
ال�صحي  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ي�صعون 

واملتوازن للم�صاركني.
الركن  ال��ل��واء  ع��رب  املنا�صبة  وب��ه��ذه 

املنا�صب  ال��وق��ت  الأوف���ي���اء وي��اأت��ي يف 
وتربوي  ووط��ن��ي  ع�صكري  مبنظور 
اأبناء  وي�صلح  يح�صن  اأن  �صاأنه  م��ن 
واملعرفة  ب��ال��ع��ل��م  الإم�������ارات  وب���ن���ات 
اأية  �صد  الوطن  و�صون  وال�صجاعة 

اأفكار �صلبية.
نبهان  ح�����م�����دان  ال����ط����ال����ب  وق��������ال 
ي�صغل  اليوم  الطالب  اإن  ال�صام�صي 
التوا�صل  مب����واق����ع  ف����راغ����ه  وق�����ت 
الإلكرتونية  والأل��ع��اب  الجتماعي 
وال��رق��م��ي��ة، وق�����ص��اء ���ص��اع��ات طويلة 
ل��دي��ه وقتا  اأن  ال��ت��ل��ف��از، ع��ل��م��ا  ع��ل��ى 
ا�صتغالله  يجب  ال��ف��راغ،  م��ن  كبريا 
بال�صكل الأمثل كاللتحاق بالربامج 
من  تعزز  التي  التعليمية  ال�صيفية 
اأن  اإىل  بالإ�صافة  الوطنية،  الهوية 
ال�صحيح  بال�صكل  ال��وق��ت  ا�صتثمار 
ال���ط���الب ويعزز  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ي�����ص��ق��ل 
اأفراد  من مكانتهم يف املجتمع وبني 
الأ�����ص����رة، وي��ن��م��ي م��ه��ارات��ه��م التي 
حتتاج اإىل اكت�صاف. وقالت الطالبة 
ع��ف��راء را���ص��د علي م��ن م��در���ص��ة دبا 
اإن   .. ال��ث��ان��وي  للتعليم  ال��ف��ج��رية 
ا�صتغالله  ويجب  ج��دا  مهم  ال��وق��ت 
اخلربات  يزيد  مما  الأمثل  بال�صكل 
مرحلة  يف  ال��ط��الب  ل��دى  احلياتية 
املدر�صة واملراحل اجلامعية، ويف هذا 
اإىل  التكنولوجيا  الوقت ومع دخول 
من  العديد  هناك  اليومية  حياتنا 
ال��ت��ح��دي��ات اأم�����ام ال���ط���الب، ويجب 
مواجهتها باملعرفة والعلم وا�صتثمار 
ال��ف��راغ يف  اأوق���ات  ال��وق��ت وا�صتغالل 
ال��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��م واك��ت�����ص��اب اخلربات 
امل�صاركة  من  الطالب  يك�صبها  التي 
املع�صكرات  اأو  الوطنية  اخل��دم��ة  يف 
اأو  التدريبية  ال��ربام��ج  اأو  ال�صيفية 
اأو  احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف  التدريب 

اخلا�صة.
���ص��ي��خ��ة ح�صن  واأع����ت����ربت ال��ط��ال��ب��ة 
الفزاري امل�صاركة يف الدورة املتقدمه 
الإمارات  اأم  مبدر�صة  تدر�ض  والتي 
ع�صر..  احل��ادي  بال�صف  اأبوظبي  يف 
الدورة ال�صيفية الع�صكرية لطالبات 
لبنات  كبريا  حافزا  متثل  امل��دار���ض، 
الدورات  هذه  يف  لينخرطن  الوطن 
وتعلمهن  خ��ربات��ه��ن  ت�����ص��ق��ل  ال��ت��ي 
الوطن  حلماية  املهارات  من  الكثري 
اأن��ه من  اإىل  ورد اجلميل له م�صرية 
ال�صباب  طاقات  ا�صتثمار  ال�صروري 
يف اأن�صطة وبرامج نافعة، لال�صتفادة 

من مواهبهم.

بن  طحنون  بن  اأحمد  ال�صيخ  طيار 
حممد اآل نهيان رئي�ض هيئة اخلدمة 
ال��وط��ن��ي��ة والح��ت��ي��اط��ي��ة ع���ن بالغ 
�صعادته وتقديره لتوجيهات �صاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
دورة  تنظيم  اإ�صتمرار  ب�صاأن  نهيان 
واملتقدمة  التاأ�صي�صية  امل��ت��ط��وع��ني 
هيئة  اأطلقتها  التي  املدار�ض  لطلبة 
والحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
وال���ت���ي ج����اءت مت��ا���ص��ي��ا م���ع اخلطة 
لتواكب  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
توجهات القيادة احلكيمة من خالل 
العمل على تنفيذ ر�صالتها يف تطوير 
برنامج تدريب خدمة وطنية بجودة 
عالية ميكن من اإعداد قادة قادرين 
على دعم القوات امل�صلحة يف الدفاع 
الأمن  على  واملحافظة  ال��وط��ن  ع��ن 
ال��داخ��ل��ي وا���ص��ت��م��راري��ة الأع��م��ال يف 
ال���دول���ة وق���ت الأزم������ات وال���ط���وارئ 
والنتماء  ال�����ولء  ب��ق��ي��م  م��ل��ت��زم��ني 

والت�صحية واملواطنة ال�صاحلة.
الوطنية  واأك��د رئي�ض هيئة اخلدمة 
والإحتياطية اأن الربنامج التدريبي 
مينح املتطوعني الفر�صة احلقيقية 
مهاراتهم  وتعزيز  اأنف�صهم  لتطوير 
وامل�����ص��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق امل���زي���د من 
النجاح والإجنازات لوطنهم، والعمل 
اخلدمة  قيم  وتر�صيخ  تعزيز  على 
نفو�صهم  يف  والحتياطية  الوطنية 
ال�صائدة  ال��ث��ق��اف��ة  ت�����ص��ب��ح  ب��ح��ي��ث 
وت�صاهم  املجتمع  اأف���راد  جميع  ب��ني 
املواطن  ال�����ص��ب��اب  �صخ�صية  ب��ن��اء  يف 
ال�صاحلة  املواطنة  مفاهيم  وتعميق 
الإيجابي  التاأثري  ي�صمن  مبا  لديه 

واأوقات العطالت �صيك�صبهم خربات 
ج���دي���دة ت��ن��م��ي م����دارك����ه����م«. واأك����د 
ال�صهيد  اأخ  البلو�صي  عبداهلل حممد 
ال��ب��ل��و���ص��ي وال������ذي حر�ض  خ��م��ي�����ض 
عبداهلل  حممد  اإب��ن��ه  م�صاركة  على 
ي����در�����ض مبعهد  ال�������ذي  ال���ب���ل���و����ص���ي 
 .. بالعني  التطبيقية  التكنولوجيا 
الع�صكرية  ال�صيفية  ال���دورة  اأهمية 
اأبنائهم  م��ه��ارات  تنمية  يف  ودوره����ا 
�صخ�صياتهم،  و����ص���ق���ل  وب���ن���ات���ه���م 
والريادة،  للقيادة  مبكرا  واإع��داده��م 
مبا ينعك�ض على ا�صتكمال م�صريتهم 
وا�صطالع  وتفوق  بتميز  التعليمية 
ب���دور رئي�صي يف خ��دم��ة ال��وط��ن، يف 
تقدمه  ال��ذي  املتوا�صل  ال��دع��م  ظ��ل 

بدورها اأكدت مرمي مبارك احلمادي 
املرزوقي  را�صد حممد  املجند  والدة 
الوطن  اأب���ن���اء  اأن   ..- ام���ر  ول��ي��ة   -
اأعتادوا على وقوف القيادة الر�صيدة 
اإىل جانبهم، وحان الوقت لكي يردوا 
جزءا مما قدمه الوطن وقيادته لهم 
من خالل ان�صمامهم لهذه الدورات 
بالعلم  وت�صلحهم  �صتح�صنهم  التي 
واملعرفة وال�صجاعة والإقدام وحماية 
الوطن و�صونه �صد اأي اأفكار �صلبية 
اأر�صه..  ب�صالمة  امل�صا�ض  اإىل  تدعو 
هذا  يف  ان���خ���راط���ه���م  اأن  ����ص���ك  ول 
الربنامج يعد خطوة اأوىل واأ�صا�صية 
الكفاءات  ورف����ع  ال���ق���درات  ل��ت��ن��م��ي��ة 
الإم����ارات وفق  اأب��ن��اء  ل��دى  القتالية 

واأ�صرته  نف�صه  جتاه  �صلوكياته  على 
الولء  يف  تتمثل  ووط��ن��ه  وجمتمعه 
والتجان�ض  وال����وح����دة  والن���ت���م���اء 
وال�صجاعة  وامل�����ص��وؤول��ي��ة  وال��ن�����ص��وج 

والت�صحية والطموح.
اىل ذلك ثمن عدد من اأولياء الأمور 
ال�صمو  والطالب، توجيهات �صاحب 
 ، نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
الإج����ازة  ا�صتثمار  ع��ل��ى  رك���زت  ال��ت��ي 
وقالوا  م��ف��ي��د..  ه��و  فيما  ال�صيفية 
تواجه  ك��ب��رية  حت��دي��ات  ه��ن��اك  “اإن 
ع�صر  احل���ايل،  الع�صر  يف  ال��ط��الب 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ف����ال ب����د م����ن ملء 
واأن  ومفيد،  مثمر  هو  مبا  فراغهم 
الإجازات  يف  فراغهم  وقت  ا�صتثمار 

اأن  الر�صيدة، موؤكدين  الدولة  قيادة 
ال��دورات ال�صيفية ما هي اإل تاأهيل 
ترتقي  وطنية  اأجيال  لإع��داد  مبكر 
على  وحتافظ  عنه  وتدافع  بالوطن 

ترابه.
وق�����ال ع��ي�����ص��ى ع���ب���داهلل ال����ع����واين - 
نبيل  باإبنه  وال���ذي ج��اء   - اأم���ر  ويل 
العواين.. ان الدورة  عي�صى عبداهلل 
ال�����ص��ي��ف��ي��ة ت�����ص��اه��م يف ت��ر���ص��ي��خ قيم 
الولء والنتماء والت�صحية وتعزيز 
م��ف��ه��وم امل���واط���ن���ة ال�����ص��احل��ة لدى 
ال��ط��ل��ب��ة م��ن خ���الل رب��ط��ه��م بروؤية 
الدولة واأهدافها، وهذا من �صاأنه اأن 
اأفراد  بني  واللحمة  ال��رتاب��ط  يزيد 
و�صالبة  ق��وة  اأك��رث  وجعله  املجتمع 

معايري  ذات  واأه���داف  ا�صرتاتيجية 
املع�صكرات  بجاهزية  م�صيدا  عاملية، 
التي ت�صت�صيف الطالب وبتوفر كل 

اخلدمات فيها.
وقالت ليلى علي �صاهني - ولية امر - 
من اإمارة ال�صارقة والتي اأتت باإبنتها 
تدر�ض يف  التي  يو�صف ح�صن  م��رمي 
الر�صالة  مب��در���ص��ة  ال��ث��ام��ن  ال�����ص��ف 
للم�صاركة  ب��ال�����ص��ارق��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
دائما  ونفخر  “ نعتز   .. ال����دوره  يف 
بتوجيهات القيادة الر�صيدة لنا والتي 
تعنى دائما بتحقيق كل ما هو اأف�صل 
الإم�����ارات.. ولوطننا  ولأب��ن��ائ��ن��ا  لنا 

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  اإن 
لأولياء  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
الأن�صطة  با�صتثمار  الطلبة  اأم����ور 
الطلبة  بقدرات  لالرتقاء  ال�صيفية 
روؤيته  ت��ع��ك�����ض  م��ع��ارف��ه��م  وت��ن��م��ي��ة 
هو  اأب��ن��اءن��ا  فا�صتثمار  امل�صتقبلية، 
اإىل  لفتة  وطننا،  مل�صتقبل  ا�صتثمار 
امل�صوؤول  الطلبة هم  اأم��ور  اأولياء  اأن 
الأول عن توجيه اأبنائهم لال�صتغالل 
يعود  ال�صيفية مبا  املثمر لإجازتهم 
ع��ل��ي��ه��م ب��امل��ن��ف��ع��ة وامل���ع���رف���ة. واأك����د 
ال��ط��ال��ب ال�����ص��ي��خ را���ص��د ب��ن حمدان 
بن زايد اآل نهيان الذي حر�ض على 
امل�صاركة يف الدورة للعام الثاين على 
ي�صهد  ال��ي��وم  ال��ع��امل  اأن   .. ال��ت��وايل 
التي  ال�صلبية  الأف���ك���ار  م��ن  م��وج��ة 
ق��د ت��وؤث��ر على م��ن ه��م يف مثل هذه 
الفئة العمرية.. وا�صفا قرار انعقاد 
ه���ذه ال�����دورة ب��اأن��ه ق���رار حكيم من 
قيادتنا الر�صيدة التي حتظى بروؤية 
ثاقبة جتاه م�صلحة الوطن واأبنائه 
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اأخبـار الإمـارات

 يغو�ص يف املا�شي مبتحف  

النوخذة �سالح حنبلوه �سخ�سية الرتاث البحري الإماراتي  
•• الفجر- راأ�س اخليمة: 

اأح��م��د حنبلوه  ���ص��ال��ح  ال��ن��وخ��ذة 
يطلق  اأن  ا���ص��ت��ح��ق   ) 63عاما   (
البحري فقد  ال��رتاث  عليه رجل 
م�صكنه  م���ن  م�����ص��اح��ة  ا���ص��ت��ق��ط��ع 
بامارة  الرم�ض  مدينة  يف  الكائن 
عليها  واأن���������ص����اء  اخل���ي���م���ة  راأ��������ض 
متحفا �صم  العديد من املقتنيات 
الرتاثية  ال���ب���ح���ري���ة  والأدوات 
ال���ت���ي ت���وث���ق ل���ف���رتة م���وغ���ل���ة يف 
اأبناء  ارت����ب����اط   وت��ع��ك�����ض  ال���ق���دم 
ال���دي���رة ب��ال��ب��ح��ر ك��وج��ه��ة وفرت 
كل متطلبات  على  احل�صول  لهم 
مع  ح��ن��ب��ل��وه  ق�����ص��ة    . معي�صتهم 
ان�صائه  ع��ن��د  ت��ن��ت��ه��ي  ل  ال��ب��ح��ر 
متحفا يعج بالكثري من املقتنيات 
اأي�صا  ب����ل  ال���ب���ح���ري���ة  ال���رتاث���ي���ة 
ممار�صة  مبهنة  الوثيق  ارتباطه 
ال�صيد التي مار�صها مبكرا اأي يف 
عندما  العمر  م��ن  ال�صاد�صة  �صن 
ك����ان وال������ده ي�����ص��ط��ح��ب��ه م��ع��ه يف 
ما  وبح�صب   . البحرية  رح��الت��ه 
فقد  نف�صه  حنبلوه  �صالح  يقول 
البحرية  ح��ي��ات��ه  م�����ص��رية  ك��ان��ت 
الأمواج  مع  بامل�صاعب  م�صحونة 
ومع  ال�صخمة  الأ�صماك  و�صراع 

قارب   ”: قائال  حنبلوه  وي�صرح   
كان  ال�����ص��اح��وف  اأو   ) )ال��ط��ن��ب��ري 
ي�����ص��ت��خ��دم يف ���ص��ي��د الأ����ص���م���اك 
ب�صتة  ي��ت��ح��رك  وه����و  ال�����ص��اح��ل��ي��ة 
جانب  ك����ل  يف  ث���الث���ة  جم����ادي����ف 
وي����ج����ل���������ض ع����ن����د ك������ل جم������داف 
ع���ل���ى قطعة  ع������الوة  ���ص��خ�����ص��ان 
قما�ض ت�صاعد على حركة املركب 

بالهواء  . 

قبعة النارجيل  :
توجد  امل���ت���ح���ف  م����ن  ج���ان���ب  ويف 
احل�صا،   : م��ث��ل  ال��غ��و���ض  اأدوات 
،القبعة  الدين   ، ،الفطام  املفلق  
التي هي عبارة عن اناء من ثمرة 
�صجرة النارجيل ت�صع فيها بع�ض 
، وجمموعة من  املواد ال�صعافية 
من  حمليا  ت�صنع  ال��ت��ي  احل��ب��ال 
ع�صق النخيل  . كما ي�صم املتحف 
ال�صيد  اأدوات  م����ن   جم��م��وع��ة 
ف م��ث��ل : الأل���ي���اخ ، ال��ق��راق��ري ، 
نبات  من  امل�صنوعة    : الق�صبات 
البو�ض، بكرة لف اخليط ، اخليط 
 ، الطبيعية  الألياف  :ي�صنع  من 
 ، بالأ�صماك  لالم�صاك   : ال�صنون 
الطعم : جلذب الأ�صماك لأدوات 

ال�صيد .

ذلك مل يغادر البحر على الرغم 
من بلوغه ال�صتني عاما .

الوالد والبحر :
وي��ق��ول :” اأن���ا م��ن اأ���ص��رة غارقة 
والدي  ك��ان  فقد  البحر  مهنة  يف 
ذائع ال�صيت على امتداد منطقة 
العديد  ميتلك  ك��ن��وخ��ذا  اخلليج 
اأم���ا  ال����ق����وارب  اأي  م���ن اخل�����ص��ب 
ا�صتهواين  ف���ق���د  يل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
وع�صقت  ال�����ص��غ��ر  م���ن���ذ  ال���ب���ح���ر 

م�صريا اىل اأنها اأي القوارب كانت 
ت�صنع من خ�صب ) ال�صاي ( الذي 
ك��ان يجلب من الهند وب��ورم��ا يف 
حني كانت عملية الت�صنيع تتم يف 
ور�ض بدائية تتخذ من ال�صواطيء 
ف��م��ث��ال يف  الرم�ض  ل��ه��ا  م���واق���ع  

كانت ور�صة عبداهلل ال�صاعر. 

القوارب :
يتم  ال����ق����وارب  قائال:”  وي��ت��اب��ع 
التي  اخلدمة  بح�صب  ت�صميمها 

اأما ال�صارية الأخرى فهي تقع يف 
القلمي  الدقل   ( وت�صمى  املوؤخرة 
ي�صمى  ا����ص���ايف  ���ص��ط��ح  ل���ه  ك��م��ا   )
جللو�ض  خم�����ص�����ض  و   ) )ال��ن��ي��م 
ال��ن��وخ��ذة ) ق��ب��ط��ان ال�����ص��ف��ي��ن��ة ( 
وال�صكاين ) قائد الدفة ( وحتت 
ت�صتخدم  غ��رف��ة  م��ب��ا���ص��رة  ال��ن��ي��م 
كمخزن ي�صمى )الدبو�ض ( .  ويف 
مكان اخر نذهب اىل قارب ي�صمى  
لأغرا�ض  ي�����ص��ت��خ��دم   ) )ال��ب��غ��ل��ة 
احل���را����ص���ة وه����و ���ص��غ��ري احلجم 

رك�����وب ال����ق����وارب مم���ا ح����ال دون 
موا�صلتي التعليم وعندما لحظ 
والدي ذلك اأعطاين  قاربا ل�صيد 
الأ�صماك فكنت اأ�صغر نوخذا اذ ل 

يزيد عمري عن 14 عاما .
حنبلوه  ال��ن��وخ��ذة  وي�صطحبني 
املتحف  اأرج�����اء  �صملت  ج��ول��ة  يف 
البحرية  الأدوات  خاللها  �صارحا 
التي كان ت�صتخدم يف ذلك الوقت 
ويف ال��ب��دء ا���ص��ت��ه��ل احل��دي��ث عن 
جمموعة من جم�صمات القوارب 

ال��ق��ي��ام بها  ال���ن���وخ���ذا يف  ي���رغ���ب 
فمثال القارب الذي ي�صمى ) البوم 
�صراعية  �صفينة  عن  عبارة  ك��ان   )
م�����ص��م��م��ة وجم����ه����زة لأغ����را�����ض 
ت�صل  وحمولتها  التجاري  النقل 
مبقدمة  ومتتاز  طنا   150 اىل  
م���دب���ب���ة ع������الوة ع���ل���ى خ�����ص��ب��ة يف 
الطرف العلوي ت�صمى )ال�صاطور 
( ول�صفينة البوم �صاريتان الأوىل 
الثلث  يف  ومثبتة  احل��ج��م  ك��ب��رية 
الأمامي وت�صمى ) الدقل العود ( 

الذي  )اجل��ال��ب��وت(  ق���ارب  بينما  
يف م��دخ��ل امل��ت��ح��ف  ف��ه��و �صراعي 
منطقة  يف  وا�صعة  �صهرة  اكت�صب 
خم�ص�ض  ك����ون����ه  م�����ن  اخل���ل���ي���ج 
ل���رح���الت ال���غ���و����ض ومي���ت���از عن 
ب��اأن له مقدمة �صبه  غ��ريه �صكال 
م�صتطيلة  وم�����وؤخ�����رة  ع���م���ودي���ة 
ال�صكل تت�صل  بها الدفة ويرتاوح 
طوله بني 25 و60 قدما ومزود 
�صاريتني  اأو  و�صارية  مبجاديف 

ح�صب احلجم .

الإمارات ت�سارك يف قمة دول حتالف 
املحيط الهادي

•• ليما- البريو-وام:

�صاركت دولة الإمارات كع�صو مراقب يف القمة 14 لدول حتالف املحيط الهادي التي 
ا�صت�صافتها جمهورية بريو يف اإطار رئا�صتها الدورية للتحالف. مثل الدولة يف القمة 

ال�صيد جا�صم �صيف ال�صام�صي القائم باأعمال �صفارة الدولة يف ليما .
وكولومبيا  وت�صيلي  املك�صيك  من  كل  يف  املالية  و  التجارة  و  اخلارجية  ب��وزراء  والتقى 
التحالف  دول  وزراء  هام�ض جل�صات عمل  على  وذل��ك  املراقبة،  ال��دول  وب��ريو وممثلي 
والدول املراقبة التي تهدف اإىل خلق حوار مثمر وحتديد الفر�ض اجلديدة امل�صرتكة يف 
جمال التعاون التي من �صاأنها تعزيز العالقات الثنائية بني دول اأع�صاء حتالف املحيط 

الهادي والدول املراقبة.

توعية الأطفال مبخاطر احلرائق يف الدفاع املدين بعجمان
•• عجمان- الفجر: 

قامت الإدارة العامة للدفاع املدين يف عجمان با�صتقبال الأطفال امل�صجلني 
يف الربنامج ال�صيفي الذي تنظمه “ اأكادميية اأنا وطفلي “ وذلك تزامناً 
الزيارة  هذه  وتاأتي  الدرا�صية،  العطلة  وبداية  ال�صيف  ف�صل  حلول  مع 
�صمن �صل�صلة من الزيارات التوعوية والرتفيهية يف اإطار حملة الدفاع 

املدين لل�صالمة يف ف�صل ال�صيف.

وقال النقيب اأحمد كايد الدرمكي رئي�ض ق�صم احلماية املدنية بالإنابة، 
اأبنائها  جت��اه  دائ��م��اً  ملتزمة،  بعجمان  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  اأن 
التي  ال�صيفية بتوعيتهم عن خماطر احلرائق  اإجازاتهم  الطلبة خالل 

تقع يف املنازل.
 وتعريفهم حول كيفية الت�صرف اأثناء وقوع احلوادث، وذلك من خالل 
املحا�صرات و الدرو�ض العلمية، والتي بدورها تعزز يف رفع الوعي لديهم، 

وت�صاعدهم يف حتمل امل�صوؤولية جتاه جمتمعهم واأنف�صهم.

مليونا درهم من بيت اخلري مل�ست�سفى اجلليلة التخ�س�سي لالأطفال
•• دبي-وام:

اخلري”  “بيت  ج��م��ع��ي��ة  ق���دم���ت 
اجلليلة  مل�صت�صفى  دره��م  مليوين 
التخ�ص�صي لالأطفال دعما لعالج 
حالت غ�صيل الكلى لدى الأطفال 
امل�صاعفات  لتجنيبهم  امل�صابني 

التي قد تهدد حياتهم.
عابدين  م��ن  ال��ت��ربع  �صيك  ت�صلم 
“بيت  ع��ام  مدير  العو�صي  طاهر 
عبد  اهلل  ع��ب��د  اخلري” ال��دك��ت��ور 
الرحيم اخلياط املدير التنفيذي 
الدكتور  ب��ح�����ص��ور  للم�صت�صفى 
التنفيذي  املدير  العو�صي  حممد 
و�صعيد  امل�صت�صفى  يف  للعمليات 
عام  مدير  نائب  املزروعي  مبارك 
الأ�صتاذ  اهلل  اخلري” وعبد  “بيت 

م�صاعد املدير العام.
ال��ت��ربع م�صاهمة من  وي��اأت��ي ه��ذا 
امل�صت�صفى  ه��ذا  دع��م  يف  اجلمعية 
�صاحب  اأ�ص�صه  ال��ذي  املتخ�ص�ض 
را�صد  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�ض جمل�ض 
اهلل” ليكون متميزا طبيا  “رعاه 
وتكنولوجيا ومعلما ح�صاريا على 
خلدمة  الأو�صط  ال�صرق  م�صتوى 
فيها  واملقيمني  الإم����ارات  اأط��ف��ال 
من  منه  ال�صتفادة  يف  والراغبني 

خمتلف دول العامل.
واأك�������د م���دي���ر ع�����ام ج��م��ع��ي��ة بيت 
اخلري اأن هذه املبادرة تاأتي �صمن 

امل�������ص���ارك���ة يف  ان���ط���الق���ا م���ن روح 
جت�صيد مبداأ امل�صوؤولية املجتمعية 
�صمن  ال����ت����ربع  ه������ذا  ن����ق����دم  اأن 
�صيا�صة اجلمعية يف دعم املبادرات 
ترقى  ال��ت��ي  املجتمعية  والهيئات 
ب�صحة وحياة املواطن والتي نالت 
�صهادة  اخلري”  “بيت  ب�����ص��ب��ب��ه��ا 
املجتمعية  ل��ل��م�����ص��وؤول��ي��ة  الآي������زو 
الثانية  للمرة   2021  -  2018
ع��ل��ى ال����ت����وايل. م���ن ج��ان��ب��ه قال 
ال����دك����ت����ور ع����ب����داهلل اخل����ي����اط “ 
بيت  جمعية  م��ب��ادرة  عاليا  نثمن 
الكرمية  وم�����ص��اه��م��ت��ه��م  اخل�����ري 
باأمرا�ض  املر�صى  الأطفال  لدعم 
الأطفال  م�صت�صفى  كوننا  الكلى 
ال��دول��ة ف��اإن��ن��ا ن�صهد  ال��وح��ي��د يف 

لدعم  اخلري”  “بيت  ت��وج��ه��ات 
اإىل  ال��رام��ي��ة  املجتمعية  اجل��ه��ود 
ال�صحية يف  ب��اخل��دم��ات  الرت��ق��اء 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  وت��وف��ري  دب���ي 

للفئات الأقل دخال.
وقال “ اطلعنا من خالل الدكتور 
ع��ب��د اهلل اخل���ي���اط واإخ�����وان�����ه يف 
على  ل���الأط���ف���ال  اجل��ل��ي��ل��ة  اإدارة 
ال����ذي يقدمه  ال��رف��ي��ع  امل�����ص��ت��وى 
املتخ�ص�ض  ال���ط���ب���ي  ط���اق���م���ه���م 
والتجهيزات  الأط����ف����ال  ط���ب  يف 
اأف�صل  ت�����ص��اه��ي  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
املتخ�ص�صة  العاملية  امل�صت�صفيات 
يف جم��ال �صحة الأط��ف��ال وب�صكل 
غ�صيل  ح�����الت  ع����الج  يف  خ���ا����ض 
وراأينا  امل�صابني  لالأطفال  الكلى 

الإن�صانية  احل����الت  م��ن  ال��ع��دي��د 
املوؤملة لأطفال يعانون من اأمرا�ض 
املثال  �صبيل  فعلى  بالكلى  مزمنة 
800 اجراء  اأك��رث من  مت اإج��راء 
بداية  منذ  لالأطفال  كلى  غ�صيل 
كما  ل��الأط��ف��ال  اجلليلة  يف  ال��ع��ام 
املا�صي  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف  اأج��ري��ن��ا 
لأول  لالأطفال  كلى  زرع  عمليتي 

مرة يف اإمارة دبي«.
هذا  لتوجيه  “ �صن�صعى  واأ���ص��اف 
ال���ت���ربع ال���ك���رمي مل�����ص��اع��دة اأك���رب 
عدد ممكن من الأطفال حيث اأن 
هدفنا امل�صرتك هو تخفيف معاناة 
من  ومتكينهم  امل�صابني  الأطفال 
و�صعيدة  ���ص��ح��ي��ة  ط��ف��ول��ة  ع��ي�����ض 

كباقي اأقرانهم«.

يو�صف   / امل������دع������و  ف����ق����د 
املغرب     ، ال�������وردى  حم��م��د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )HQ6026904( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ص���ال 

0563690062

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد نافي�ض 
باك�صتان     ، اف�������ص���ر  خ������ان 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )AG9516671( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0504111970

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد ف�صل 
اليمن     ، ف�������ص���ل  حم����م����د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )08440400( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0553024423

فقدان جواز �سفر
ن���ور ويل جانه  امل���دع���و/  ف��ق��د 
افغان�صتان   ، خ����ان  وىل  ����ص���اه 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
)02441027( يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق��رب  او  الفغان�صتانية 

�صرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل����دع����و/ ج�����ولب خان 
باك�صتان   ، خ�����ان  ويل  ����ص���اه 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)4119032(  يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
اني�ض  امل���دع���و/ حم��م��د  ف��ق��د 
ال������ص�����الم حم���م���د ح�������ص���ني ، 
ب��ن��غ��الدي�����ض اجل��ن�����ص��ي��ة جواز 
  )0541087( رق��م  �صفره 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����رث 
بال�صفارة  ت�����ص��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�صية او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
رمييديو�ض  امل����دع����و/  ف���ق���د 
الفلبني    ، ب������ورك������ا  ك����������روز 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)AP2221383(  يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ك����وث����ر   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
امل������غ������رب     ، ال�����ه�����ا������ص�����م�����ي 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )1835630IJ( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0561344146

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل�������دع�������و/ ������ص�����ارون 
اوغ��������ن��������دا   ، ن�������اك�������ي�������ربو 
رقم  �صفره  ج��واز  اجلن�صية 
يرجى   )1340198(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  اوغ���ن���دا  ب�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
تريينغو  امل������دع������و/  ف���ق���د 
اث����وب����ي����ا   ، اي����������ان  دمي�����������ض 
رقم  �صفره  ج��واز  اجلن�صية 
يرجى   )4788086(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
بال�صفارة الثيوبية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر العني يف  احليوانات  بحديقة  املعرفة  مملكة  خميم  �سمن  تفاعليا  ن�ساطا   50
•• العني-وام:

اأطلقت حديقة احليوانات بالعني خميمها ال�صيفي العا�صر مملكة املعرفة الذي 
الفئة  ت�صتهدف  وتفاعلية  معرفية  بربامج  اجل��اري  يوليو   18 حتى  ي�صتمر 
العمرية من 7 اإىل 14 عاماً. ويقدم املخيم اأكرث من 50 ن�صاطا تفاعليا تتوزع 
بني مركز ال�صيخ زايد لعلوم ال�صحراء ومرافق ومعار�ض احلديقة املختلفة ، 
تتيح جلميع امل�صاركني معارف متعددة مثل بناء ال�صخ�صية ومهارات التوا�صل 
الجتماعي والعمل �صمن فرق متعددة الهوايات والهتمامات . وت�صمل برامج 
واملعار�ض  القطار  ج��ول��ة  مثل  ميدانية  وج���ولت  ان�صطة  جمملها  يف  املخيم 

والتجارب داخل احلديقة.
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اأخبـار الإمـارات
الهيئة العامة للطريان املدين تطلق خميم براعم الطريان ال�سيفي

•• ال�صارقة - وام:

“براعم  اط��ل��ق��ت الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان امل���دين ام�����ض ف��ع��ال��ي��ات خم��ي��م 
ال�صارقة والذي  اإمارة  ال�صاد�صة يف  الطريان” ال�صنوي للنا�صئني يف دورته 
م��ع��ارف طالب  تنمية  ي�صتهدف  ترفيهي  ت��وع��وي  ب��رن��ام��ج  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي 
والثانوية حول �صناعة  الإعدادية  املرحلة  والبنات يف  البنني  املدار�ض من 
املختلفة  تخ�ص�صاتها  تعلم  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  عملها  واآل���ي���ات  ال���ط���ريان 

والنخراط يف العمل بها م�صتقبال.
والإناث  الذكور  املدار�ض  400 طالب من طلبة  الربنامج نحو  وي�صتقبل 
اأ�صبوعني  18 ع��ام��ا وع��ل��ى م���دى  13 ول��غ��اي��ة  ال��ع��م��ري��ة م��ن  امل��راح��ل  يف 
اأكادميية ال�صارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�صاء  متتاليني.. واأقيم املخيم يف 

والفلك مب�صاركة وزارة املوارد الب�صرية والتوطني ووزارة الرتبية والتعليم 
ور�ض  ب��ني  تتنوع  التي  والأن�صطة  الفعاليات  م��ن  وا�صعا  طيفا  ويت�صمن 
العمل النظرية والعملية واملقدمة من خمتلف رواد قطاع الطريان املدين 
يف الدولة مثل “ الإحت��اد للطريان وط��ريان الم��ارات والعربية للطريان 
و�صركة �صرتاتا للت�صنيع و�صركة ايربا�ض واإدارة اجلناح اجلوي ومركز دبي 
تنفيذ جولت  للطريان” ف�صال عن  الفجرية  واكادميية  الطريان  لأم��ن 
ح�صر  اأنواعها.  مبختلف  الطائرات  وداخ��ل  ال��دول��ة  م��ط��ارات  يف  ميدانية 
حفل الفتتاح �صعادة ال�صيخ خالد بن ع�صام القا�صمي رئي�ض دائرة الطريان 
املدين بال�صارقة والكابنت خالد حميد اآل علي املدير العام امل�صاعد لقطاع 
املدين وعدد  العامة للطريان  الهيئة  الدولية يف  وال�صوؤون  ال�صرتاتيجية 
ال�صيخ  �صعادة  وثمن  امل���دين.  ال��ط��ريان  قطاع  يف  واملعنني  امل�صوؤولني  م��ن 

املخيم  القائمني على  املبذولة من قبل  القا�صمي اجلهود  خالد بن ع�صام 
اأن نلهم  “ اإننا نطمح من خالل هذا الربنامج  امل�صاركة.. وقال  واجلهات 
الرثوة  التنمية فهم  واأن جنعلهم جزءا من م�صرية  الطلبة  اأبنائنا  عقول 
وبف�صلهم  الجن����ازات  م�صرية  �صيكمل  م��ن  وه��م  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  احلقيقية 
واأ�صاف  امل���ج���الت«.  �صتى  يف  ال�����ص��دارة  قائمة  يف  الإم�����ارات  دول���ة  �صت�صل 
ال�صيخ خالد القا�صمي يف ت�صريح خا�ض لوكالة اأنباء المارات “ ياأتي هذا 
الربنامج لتوعية الطلبة بقطاع الطريان املدين وتعليمهم عن هذا القطاع 
وجمالته املختلفة وذلك لن الطريان ل يقت�صر على طيار ومهند�ض بل 
يتعدى ذلك مبجالت كثرية.. موؤكدا اأن الربنامج يرثي معلومات الطلبة 
م��ن جانبه  ب��ه«.  م�صتقبال لاللتحاق  ي�صاعدهم  و  امل��دين  ال��ط��ريان  ح��ول 
قال �صيف حممد ال�صويدي املدير العام للهيئة العامة للطريان املدين اإن 

خميم براعم الطريان الأول من نوعه على م�صتوى الدولة والذي اطلقته 
واآليات  اإىل خلق جيل ملم ب�صناعة الطريان  .. يهدف   2013 الهيئة يف 
عملها من خالل ت�صليط ال�صوء على كل ما هو خا�ض بقطاع الطريان يف 
امل�صتدامة  التنمية  مل�صتقبل  بالن�صبة  اأهمية كبرية  ي�صكل  وال��ذي  الإم��ارات 
واأ�ص�صت  العاملية  املطارات  الإم���ارات  حكومة  �صيدت  فقد  جمالتها،  بكافة 
البنية  يف  املليارات  وا�صتثمرت  واأحدثها  العامل  يف  الطريان  �صركات  اأك��رب 
التوعوي  ال��ط��ريان  براعم  خميم  خ��الل  ن�صتهدف  نحن  ولذلك  التحتية 
وال��ع��م��ل لحقا  العليا  درا���ص��ت��ه��م  على  املقبلني  امل��دار���ض  وط��ال��ب��ات  ط��الب 
الطريان من خالل  املتعلقة مبجال  املختلفة  التخ�ص�صات  ونطلعهم على 
خلق برنامج متكامل ي�صم ور�ض عمل وعرو�صا تقدميية وجل�صات حوارية 

بالإ�صافة اإىل زيارات ميدانية ملراكز الطريان بالدولة«.

را�سد النعيمي يفتتح الدورة اخلام�سة من برنامج املربمج الإماراتي
•• عجمان-وام:

ب����ن حميد  ال�������ص���ي���خ را�����ص����د  اف���ت���ت���ح 
البلدية  دائ�������رة  رئ���ي�������ض  ال��ن��ع��ي��م��ي 
جمل�ض  رئي�ض  بعجمان  والتخطيط 
اأمناء كلية املدينة اجلامعية الدورة 
املربمج  ب���رن���ام���ج  م����ن  اخل���ام�������ص���ة 
الإم���ارات���ي ال���ذي ي�����ص��ارك ب��ه 200 
مهاراتهم  لتنمية  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب 
ال�صيخ  ال���ربجم���ة.  وق����ال  يف جم���ال 
ن�صعد  اننا  النعيمي  را�صد بن حميد 
الربنامج  م���ن  دورة  ك���ل  ب���داي���ة  يف 
تظهر  ال����ت����ي  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ب����اأج����ي����ال 
بالربامج  الل��ت��ح��اق  ع��ل��ى  حر�صها 
ال��ت��ي ت��وج��ه م��واه��ب��ه��م ن��ح��و امل�صار 
ال�صحيح ومتكنهم من احرتاف لغة 
الع�صر وترتقي باأدائهم لي�صتطيعوا 

للعامل  التقنيات  ت�صدير  وب��ج��دارة 
اإع���داد  ع��ل��ى  ن��ح��ر���ض  ان��ن��ا  . واأ�صاف 
اأجيال ت�صبق العامل يف كافة املجالت 
الذكاء  وم���ه���ارات  بالعلم  مت�صلحة 
برنامج  و يف ختام كل  ال�صطناعي، 
واإب��داع��ات تخدم  ن�صاهد اخ��رتاع��ات 

كافة فئات املجتمع.
 واأع�����رب ع��ن ف��خ��ره ب��وع��ي الأه����ايل 
ا�صتثمار  ع���ل���ى  ح����ر�����ص����وا  ال����ذي����ن 
الر�صمية  ب��الإج��ازات  اأبنائهم  اأوق��ات 
واحل��اق��ه��م ب��ال��ربام��ج امل��ف��ي��دة التي 

تعود بنتائج كبرية على اجلميع.
 من جهتها قدمت فاطمة احلمادي 
واملالية  الإداري�������ة  ال�������ص���وؤون  م��دي��ر 
ب�صندوق الوطن �صرحاً مف�صاًل عن 
واملراحل  تنفيذه  وخطة  ال��ربن��ام��ج 
مو�صحة  ب���ه،  والعملية  التعليمية 

�صل�صلة  ي��ت�����ص��م��ن  ال����ربن����ام����ج  اأن 
تتنا�صب  وت��دري��ب��ي��ة  ن��ظ��ري��ة  ب��رام��ج 
اأ�صبحت  التي  النا�صئة  الأجيال  مع 
اأكرث وعياً وتتجه بخطى واثقة نحو 
بحر�ض  ..م��ن��وه��ة  اأف�صل  م�صتقبل 
بالربامج  الل��ت��ح��اق  ع��ل��ى  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 

احرتاف  من  متكنهم  التي  العملية 
لغة الع�صر والنطالق قدماً يف درب 

التكنولوجيا والتقنيات احلديثة.
الرئي�صي  اأح���م���د  اف����اد  ج��ان��ب��ه  م���ن    
باإمارة  الربنامج  على  العام  امل�صرف 
ا�صتهل  ال��ذي  الربنامج  اأن  عجمان 

���ص��ي�����ص��ت��م��ر حتى  ال����ي����وم  ب����راجم����ه 
على  و�صيعمل  اجل����اري  18يوليو 
اح�������رتاف ال���ط���ل���ب���ة ال����ربجم����ة من 
اللكرتونية  الألعاب  ت�صميم  خالل 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ذك���ي���ة وب���رجم���ة 

الروبرتات واللكرتونيات.

الإمارات دولة �سريك ملنتدى مو�سكو العاملي بالتزامن مع قمة اأقدر العاملية
•• مو�صكو-وام:

عقدت اللجنة املنظمة لقمة اأقدر العاملية ام�ض موؤمترا �صحفيا يف العا�صمة 
الرو�صية، مو�صكو لالإعالن عن اأجندة الدورة الثالثة من القمة التي �صتقام 
خالل الفرتة من 29 اأغ�صط�ض اإىل الأول من �صبتمرب املقبلني حتت �صعار 
والدرو�ض امل�صتفادة” وذلك تزامنا مع  التجارب  عامليا:  املجتمعات  “متكني 

فعاليات منتدى مو�صكو العاملي.
املتحدة �صريكا ملنتدى  العربية  الإم���ارات  الإع��الن عن اعتماد دول��ة  كما مت 

مو�صكو العاملي.
لدى  ال��دول��ة  �صفري  اخلييلي  ح��ارب مغري  �صعادة مع�صد   .. امل��وؤمت��ر  ح�صر 
العالقات  ق�صم  رئي�ض  نائب  �صوتينكو  واأول��ي��غ  الحت��ادي��ة  رو�صيا  جمهورية 
اإبراهيم  الدكتور  وامل�صت�صار   ، مو�صكو  يف  والدولية  اخلارجية  القت�صادية 
الدبل، رئي�ض اللجنة التنفيذية لربنامج خليفة للتمكني – اأقدر، والدكتور 
كوزمني  وبافل  العاملية  اأق��در  لقمة  التنفيذي  الرئي�ض  امل��دين  ال�صالم  عبد 
رئي�ض مركز مو�صكو جلودة التعليم، وعدد من ال�صحفيني والإعالميني من 

الإمارات ورو�صيا.
اأهمية عقد مثل هذه امللتقيات  واأكد �صعادة ال�صفري مع�صد حارب اخلييلي 

العاملية بني الدول مما يعزز وي�صاهم يف تعزيز العالقات وتبادل اخلربات .

وعن ملتقى مو�صكو العاملي والتعاون مع قمة اأقدر العاملية .. اأو�صح �صعادته 
اأن هذا التعاون هو نتاج العالقات الطيبة التي جتمع البلدين.

العاملية  اأق��در  قمة  با�صت�صافة  �صعادته  عن  كوزمني  بافل  اأع��رب  جهته  من 
بالتزامن مع فعاليات منتدى مو�صكو العاملي “مدينة للتعليم” .. مو�صحا 
من  ع��دد  يف  �صاركنا  عندما  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  م��ن  متتد  ال��دول��ي��ة  �صراكتنا  اأن 
الفعاليات يف دولة الإم��ارات مثل اإبداعات عربية وال��دورة املا�صية من قمة 
ال��دورة اجلديدة من  ا�صت�صافة  اأن تكون  اأبوظبي.. متمنيا  العاملية يف  اأقدر 

القمة يف مو�صكو بداية تعاون مثمر بني البلدين.
من ناحيته قال امل�صت�صار الدكتور اإبراهيم الدبل اإن قمة اأقدر العاملية تعنى 
لبناء  ال��الزم��ة  باملعارف واخل���ربات  وت��زوي��ده��ا  الطموحة  الأج��ي��ال  ب��اإع��داد 
املجتمعات املتقدمة..م�صريا اإىل اأنه يف كل عام، تتناول اأجندة القمة خمتلف 
املو�صوعات الهامة حول متكني املجتمعات على خمتلف الأ�صعدة التعليمية 
والثقافية والفكرية والتكنولوجية وم�صاركة جتربة دولة الإمارات كنموذج 

رائد ملختلف املجتمعات الأخرى يف خمتلف املجالت.
وذك���ر اأن���ه خ��الل ه��ذا ال��ع��ام، �صيطرح امل��وؤمت��ر ث��الث��ة حم���اور رئي�صية وهي 
عاملي،  مبنظور  وتكنولوجيا  وثقافيا  تعليميا  املجتمع  ومت��ك��ني  الإم����ارات 
العاملي  والأم���ن  ال�صلم  تعزيز  حتقيق  يف  للمجتمعات  الإم��ارات��ي  والتمكني 
والوطني، والنموذج الإماراتي يف متكني املجتمعات لبناء عامل اأكرث رفاهية 

و�صعادة.
واأ�صاف اأن القمة تت�صمن 18 ور�صة عمل وجل�صات نقا�صية تتناول خمتلف 
الق�صايا املجتمعية التي تعنى مبجال التعليم والتدريب واملهارات املتقدمة 
كما  الأخ��رى  الهامة  املو�صوعات  والكثري من  امل�صتقبلية  والعلوم  والتمكني 
ال�صباب  متكني  على  ت��رك��ز  �صبابية  حلقات   3 امل��وؤمت��ر  هام�ض  على  �صيقام 

وتطوير خرباتهم ومعارفهم.
التي   - العاملية  اأق��در  قمة  اإن  امل��دين  ال�صالم  عبد  الدكتور  ق��ال  جانبه  من 
تنظمها اندك�ض القاب�صة بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكني- اأقدر- تعد 
حدثا عامليا يجمع حتت �صقف واحد اأبرز املتحدثني واخلرباء وقادة الراأي 
اخلا�صة  ال�صرتاتيجيات  لو�صع  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن  الهامة  وال�صخ�صيات 
بتعزيز القيم الإن�صانية والأخالقية وتوفري من�صة مرموقة لت�صليط ال�صوء 

على ق�صايا تنمية الإن�صان وتثقيفه وتقدمي اأف�صل اخلدمات.
العديد  عقد  على  �صرتكز  القمة،  م��ن  الثالثة  ال���دورة  اأج��ن��دة  اأن  واأ���ص��اف 
التعاون  بهدف  ال�صركات  خمتلف  بني  البناءة  والجتماعات  اللقاءات  من 
وتبادل املعلومات واخلربات وعقد ال�صراكات فيما بينها،اإ�صافة اإىل املعر�ض 
امل�صاركني  جت���ارب  واإغ��ن��اء  تثقيف  يف  �صي�صهم  وال���ذي  للموؤمتر،  امل�صاحب 
والتدريب  التعليم  واخل��دم��ات يف جم��الت  الب��ت��ك��ارات  اآخ��ر  على  والتعرف 

واملجتمع والثقافة.

الثالثة  ال��دورة  انعقاد  خ��الل  العاملية  اأق��در  لقمة  املنظمة  اللجنة  تتطلع  و 
اإىل تبادل اخلربات العملية والثقافية والتجارية والجتماعية،  يف مو�صكو 
والتعليم  املجتمع  واأب���رز احل��ل��ول يف جم��ال  ال��ت��ط��ورات  اآخ��ر  بجانب عر�ض 
الفئات  مهارات  لتطوير  وذل��ك  الن�صان  ومتكني  والتكنولوجيا  والتدريب 
العاملي يف  لهذا احلدث  الرئي�صي  الهدف  امل�صتقبل مبا يحقق  املجتمعية يف 
العربية  الإم���ارات  الأوط���ان ومب��ا يعزز مكانة دول��ة  العقول لزده���ار  تنمية 
كفاءة  ذات  م��واط��ن��ة  اأج��ي��ال  اإع����داد  اخل���ارج وي�صب يف م�صلحة  امل��ت��ح��دة يف 

عالية.
وي�صم املوؤمتر يف دورته الثالثة اأجندة علمية غنية و�صاملة لأهم املو�صوعات 
كما ي�صتقطب كبار القادة واأبرز اخلرباء واملتحدثني والفاعلني يف املجتمع 
من خمتلف اأرجاء العامل لت�صليط ال�صوء على الق�صايا املجتمعية املتعلقة 
ب�صعار املوؤمتر والتطرق اإىل التحديات احلالية التي تواجه املجتمعات فيما 

يتعلق بتمكني الإن�صان واأبرز املبادرات واملخرجات العملية للقمة.
امل�صاركني،  خمتلف  مع  واللقاءات  الجتماعات  من  العديد  القمة  و�صت�صم 
اأ�صف اإىل احللقات ال�صبابية التي �صتتطرق اإىل مو�صوعات متكني ال�صباب 
امل�صاحب للموؤمتر موؤ�ص�صات  املعر�ض  وتنمية مهاراتهم، يف حني ي�صتقطب 
و�صركات من القطاعني احلكومي واخلا�ض والتي تقدم خدماتها يف خمتلف 

املجالت.

الهالل الأحمر يفتتح عددا من امل�ساريع ال�سحية يف باك�ستان
•• اأبوظبي -وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
امل�صاريع  م����ن  ع������ددا  الإم������ارات������ي 
�صمن  ب���اك�������ص���ت���ان،  يف  ال�����ص��ح��ي��ة 
ع���ام  ال���ت���ن���م���وي���ة يف  م����ب����ادرات����ه����ا 
ال��ت�����ص��ام��ح، وت��ع��زي��زا جل��ه��ود دولة 

الكلى  ل��غ�����ص��ي��ل  اأج����ه����زة  ب��ع�����ص��رة 
الطبية  والأج���ه���زة  وامل�����ص��ت��ل��زم��ات 
�صتة  اإىل جانب تقدمي  الأخ���رى.. 
اأج���ه���زة اأخ�����رى ل���وح���دة اأم���را����ض 
الكلى  اأم�����را������ض  مب��ع��ه��د  ال���ك���ل���ى 

مبدينة حياة اأباد.
خدماتهما  ال����وح����دت����ان  وت����ق����دم 

ال�����ص��ح��ي��ة وال���ع���الج���ي���ة حل����وايل 
وذلك  �صخ�ض،  و500  األ��ف��ا   12
تنفذه  طموح  طبي  برنامج  �صمن 
ال�صاد�صة  ال���دورة  ري��ع  م��ن  الهيئة 
مل��ع��ر���ض ع��ط��اي��ا اخل�����ريي وال����ذي 
مر�صى  ل����دع����م  ت��خ�����ص��ي�����ص��ه  مت 
توفري  خ��الل  م��ن  الكلوي  الف�صل 

الإم��ارات يف اإعادة الأعمار وتاأهيل 
املجالت  ودع���م  التحتية  البنيات 

التنموية يف باك�صتان.
وت�صمنت امل�صاريع تاأهيل وحدتني 
مبركز  اإحداهما  الكلى،  لأم��را���ض 
خيرب  م�صت�صفى  يف  ال��ك��ل��ى  ع���الج 
ودعمها  ب���ي�������ص���اور،  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

يف  الكلى  غ�صيل  مراكز  احتياجات 
كل من م�صر وال�صومال وال�صودان 

وباك�صتان وجزر القمر.
ح�صر مرا�صم افتتاح هذه امل�صاريع 
وف��د ال��ه��الل الأح��م��ر ال���ذي يزور 
را�صد  ب��رئ��ا���ص��ة  ح��ال��ي��ا  ب��اك�����ص��ت��ان 
م��ب��ارك امل��ن�����ص��وري ن��ائ��ب الأم���ني 
يف  املحلية  ال�����ص��وؤون  لقطاع  ال��ع��ام 
تفقد  اآخ�����ر  حم����ور  ويف  ال��ه��ي��ئ��ة. 
ال�صيخ  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  وف����د 
على  ووق��ف  ال�صند  اإقليم  يف  زاي��د 
واحتياجاته  ال��ط��ب��ي��ة  متطلباته 
امل�صوؤولني  مع  وبحث  التطويرية، 
التي  اخل����ط����ط  ال���ب���اك�������ص���ت���ان���ي���ني 
تاأهيل  لإع�������ادة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع���دت���ه���ا 
تو�صيع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  امل�صت�صفى 
املتزايد  الق��ب��ال  ملواكبة  خدماته 
ومت  الإقليم،  يف  املر�صى  من  عليه 
بالن�صبة  التقييم  عمليات  اإج���راء 
لل�صيانة والإ�صالحات التي �صتبداأ 
يف القريب العاجل. واأكد الدكتور 
حم��م��د ع��ت��ي��ق ال���ف���الح���ي الأم����ني 
ال���ع���ام ل��ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر يف 

اإ�صعاد  �صبيل  يف  الإم���ارات  تتبناها 
املعاناة  وط���اأة  وتخفيف  الب�صرية 
الإن�صانية، ويوؤكد توجهات القيادة 
الإم���ارات  خ��ري  يعم  ب��اأن  الر�صيدة 
اجل��م��ي��ع م��ن غ��ري ا���ص��ت��ث��ن��اء ودون 
اأخ���رى غري  اع��ت��ب��ارات  النظر لأي 
اإن�����ص��ان��ي��ة«. م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د را�صد 
م����ب����ارك امل���ن�������ص���وري رئ���ي�������ض وفد 
باك�صتان  اإىل  الأح����م����ر  ال���ه���الل 
خ���الل  م�����ن  ع���م���ل���ت  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن 
اأب��اد على تكثيف  اإ�صالم  مكتبها يف 
والتنموية  الإن�����ص��ان��ي��ة  ب��راجم��ه��ا 
متكاملة  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ���ص��م��ن 
التي  امل�����ص��اري��ع  ت��ب��ن��ي  اإىل  ت��ه��دف 
حت��ق��ق ال����ص���ت���دام���ة يف ال��ع��ط��اء و 
الب�صرية  التنمية  ب��اأغ��را���ض  تفي 
والج���ت���م���اع���ي���ة م����ن خ�����الل دعم 
املجال  خا�صة  احليوية  القطاعات 
ال�صحي، اإىل جانب قطاعات اأخرى 
وخدمات  كالتعليم  اأهمية  تقل  ل 
املياه واإ�صحاح البيئة وغريها من 
التي يحتاجها  الأخ���رى  اجل��وان��ب 

ال�صكان يف تلك املناطق.

وقال اإن التداعيات الإن�صانية على 
وراء  ك��ان��ت  الباك�صتانية  ال�صاحة 
هيئة  اأولتها  التي  الكبرية  العناية 
الهالل الأحمر الإماراتي لالأ�صقاء 
براجمها  ج������اءت  ل���ذل���ك  ه����ن����اك، 
التنموية  وم�صاريعها  الإن�����ص��ان��ي��ة 
يف  باك�صتان  لح��ت��ي��اج��ات  م��واك��ب��ة 

الت�صييد و البناء و الإعمار.
اف���ت���ت���اح هذه  م���را����ص���م  �����ص����ارك يف 
امل�صوؤولني  م����ن  ع�����دد  امل�������ص���اري���ع 
والأهايل  املحليني  الباك�صتانيني 
�صكرهم  ع�����ن  اأع�������رب�������وا  ال�����ذي�����ن 
وت���ق���دي���ره���م ل����دول����ة الإم����������ارات 
ال��ر���ص��ي��دة ع��ل��ى وقوفها  وق��ي��ادت��ه��ا 
ودعمها  اأو����ص���اع���ه���م  م���ع  ال����دائ����م 
الإن�صانية..  لق�صاياهم  امل�صتمر 
التي  اأه���م���ي���ة اجل���ه���ود  م���وؤك���دي���ن 
ت��ب��ذل��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
الإماراتي على ال�صاحة الباك�صتانية 
لتخفيف معاناة الأهايل وحت�صني 
ظ��روف��ه��م وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م على 
يف  الإن�صانية  التحديات  مواجهة 

خمتلف املجالت.

ت�صريح بهذه املنا�صبة.. اأن م�صاريع 
املتابعة  جت��د  باك�صتان  يف  الهيئة 
والهتمام من �صمو ال�صيخ حمدان 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الهالل  رئي�ض  الظفرة  منطقة  يف 
الأحمر.. م�صريا اإىل حر�ض �صموه 
التنمية  مل�صاريع  الهيئة  تبني  على 
تتعلق  ال���ت���ي  وخ���ا����ص���ة  والإع����م����ار 
وال�صرائح  الفئات  حياة  بتح�صني 
م�صت�صفى  اإن  وق�����ال  امل���ح���ت���اج���ة. 
ال�صيخ زايد يف ال�صند ي�صطلع بدور 
ال�صحية  الرعاية  توفري  يف  كبري 
ل�������ص���ك���ان الإق����ل����ي����م ل���ذل���ك ج����اءت 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  مباردة 
اإ�صافات  وعمل  امل�صت�صفى  ل�صيانة 
امل�صت�صفى  ق���درة  لتعزيز  ج��دي��دة 
جتاه  احليوي  دوره  موا�صلة  على 
امل�صتفيدين من خدماته العالجية 

و الطبية.
“ م���ن ح�صن  واأ����ص���اف ال��ف��الح��ي 
اف��ت��ت��اح هذه  ي��ت��زام��ن  اأن  ال��ط��ال��ع 
امل�صاريع احليوية مع عام الت�صامح 
التي  الر�صالة  عاملية  يج�صد  ال��ذي 

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1774  تنفيذ جتاري 
القامة  حم��ل  جمهول  احمد  جميل  احمد  فهيم  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني �ض.م.ع وميثله:منى احمد 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ  قد 
اع��اله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )60109( دره��م اىل طالب 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
املذكور خالل 15 يوما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/2614  تنفيذ جتاري 
راماكري�صنان  اونيكانداتيل  بن  اي�صاناتيل  �صانديب  �صده/1-  املنفذ  اىل 
�ض.ذ.م.م  لل�صياحة  التنفيذ/جا�ض  ان طالب  القامة مبا  جمهول حمل 
علي  عبداهلل  وميثله:ب�صار  تهونديل  كري�صنان  املدير:راكهول  وميثلها 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام   ق��د  امل�صايبة   ابراهيم 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )976215( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
انطالق مهرجان قيظ يف الفجرية الثالث 

•• الفجرية -وام: 

اأعلنت جمعية الفجرية الجتماعية الثقافية عن انطالق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان “قّيظ يف الفجرية” 
حتت �صعار عام الت�صامح وذلك خالل املوؤمتر ال�صحفي الذي عقد �صباح ام�ض، يف مقرها بالفجرية بح�صور �صعادة 

خالد الظنحاين رئي�ض اجلمعية واأع�صاء جمل�ض الإدارة.
اأن�صطة متنوعة لالأطفال  ال�صهر اجلاري  31 من  اليوم وت�صتمر حتى  ويت�صمن املهرجان الذي تنطلق فعالياته 

،واأن�صطة متنوعة للكبار.
باأنها  تتميز  العام،  هذا  الفجرية  يف  قيظ  مهرجان  فعاليات  اأن  للجمعية  العام  الأم��ني  احلمادي  حياة  واأو�صحت 
اأكرث تخ�ص�صاً وثراًء يف املجالت الإبداعية الأدبية والفنية وامل�صرحية والرتاثية بهدف اكت�صاف املبدعني يف جميع 

املجالت .
الفعاليات  اأن  اإىل  الطفل يف اجلمعية،  والأن�صطة مديرة جمل�ض  الربامج  اليماحي، مديرة  اأ�صارت موزة حميد  و 

تهدف اإىل ا�صتثمار اأوقات فراغ الأطفال يف اأعمال مفيدة وم�صلية،.

العني يف  درهم  ماليني   10 بتكلفة  مالعب  و3  جديدة  حدائق   7
•• اأبوظبي-وام:

“م�صاندة”  اأبوظبي للخدمات العامة  با�صرت بلدية مدينة العني و�صركة 
 4 يف  رملية  مالعب  و3  ج��دي��دة،  حدائق   7 اإن�صاء  م�صروع  اأع��م��ال  تنفيذ 
والفقع  وال�صويب  ون��اه��ل  �صويحان  ه��ي  ال��ع��ني  مبدينة  متفرقة  مناطق 

بتكلفة تقارب ال� 10 ماليني درهم.
 100 األفا و   12 امل�صروع ينفذ على م�صاحة تبلغ  اأن  اإىل  واأ�صار الطرفان 
م��رت م��رب��ع، ويتوقع الن��ت��ه��اء م��ن اأع��م��ال��ه خ��الل �صهر اأك��ت��وب��ر م��ن العام 

اجلاري، ويعمل على تنفيذه اأكرث من 47 عامال ومهند�صا وا�صت�صاريا.
امل�صتدامة، وتكري�ض  اإىل حتقيق التنمية  واأكد اجلانبان �صعيهما املتوا�صل 
امل�صاحات اخل�صراء،  البيئة، وزيادة رقعة  واملحافظة على  ال�صتدامة،  قيم 

وو�صع ب�صمات متميزة ملدينة العني مدينة اخل�صرة واجلمال.
اإطار حر�ض بلدية العني، و�صركة م�صاندة على جت�صيد  امل�صروع يف  وياأتي 
اإىل  الهادفة  اأبوظبي  حكومة  خطة  وف��ق  للدولة  الر�صيدة  القيادة  روؤي���ة 

على  ال��ق��ادرة  الع�صرية  التحتية  البنى  ومكونات  موا�صفات  اأرق��ى  توفري 
احلدائق  ت�صتهدف  فيما  النمو..  احتياجات  مع  تتنا�صب  خدمات  تقدمي 
اجلديدة الرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني، وتوفري اأماكن 

منا�صبة لهم ملمار�صة الأن�صطة والهوايات .
حدائق  اإن�صاء  يت�صمن  امل�صروع  “م�صاندة” اأن  �صركة  اأو�صحت  وتف�صيال، 
اأر�صيات  ذات  م�صورة  ومالعب  بالكامل،  ومظللة  م�صورة  لالأطفال  األعاب 
املوا�صفات  واأرق��ى  املعايري  اأعلى  وف��ق  ت�صميمها  مت  اجل��ودة  عالية  خا�صة 
�صقوط  حالة  يف  والأم���ان  ال�صالمة  ج��وان��ب  م��راع��اة  اإىل  اإ�صافة  العاملية، 

الأطفال.
وفيما يخ�ض موا�صفات الأر�صيات، اأفادت ال�صركة باأنه مت اختيار 3 مناذج 
من الأر�صيات خمتلفة من حيث الألوان والر�صومات التعبريية امل�صتخدمة 
ال�صالمة  درج���ة  حيث  م��ن  ت�صرتك  الأر���ص��ي��ات  ك��ل  اأن  اإىل  م�صرية  فيها، 
والأمان التي توفرها مل�صتخدمي احلديقة خ�صو�صا الأطفال، وذلك كون 
لعبة يف احلديقة،  واأعلى  تتنا�صب  امل�صتخدمة  املطاطية  الأر�صيات  �صماكة 

وذلك  الألعاب فقط،  اأ�صفل  ولي�ض  كامل احلديقة  على  تعميمها  حيث مت 
ح�صب املقايي�ض العاملية املعتمدة.

“ م�صاندة” اإحاطة قواعد الألعاب  ال�صالمة املمكنة تعتزم  ولزيادة درجة 
املعدنية بطبقة من املطاط حلماية الأطفال وتاأمينهم يف حال الوقوع اأو 

ال�صطدام بها.
اأر�صيات عالية اجلودة، حيث مت ا�صتخدام مادة  وتتميز املالعب باأنها ذات 
ت�صمى الأكريليك املتكونة من عدة طبقات خمتلفة، كل طبقة فيها توؤدي 
مريح  ل��ون  ذات  نهائية  وطبقة  منا�صبة،  م��رون��ة  ب��ت��اأم��ني  خا�صة  وظيفة 
لالعبني، ف�صال عن مراعاة جوانب ال�صالمة والأمان يف حال تعر�ض اأي 

لعب لل�صقوط.
وتعطي املظالت اجلديدة درجة تظليل ل تقل عن %95، وكذلك تخفف 
من درجة احلرارة �صيفا اإىل اأق�صى حد ممكن، اإ�صافة اإىل اأنها تزيد من 
درجة احلفاظ على الألعاب، وا�صتدامتها لأطول فرتة ممكنة، ف�صال عن 

تزويد املالعب باأ�صواء كا�صفة توؤمن درجة روؤية فائقة على اأر�ض امللعب.

جمعية ال�سحفيني ت�سارك يف دورة تدريبية عن »حقوق الإن�سان« باإيطاليا

يت�شمن برامج اإن�شانية واجتماعية وتثقيفية وتاأهيلية

انطالق مع�سكر ح�ســـاد التطــوعي يف دورته العــا�سرة 

•• دبي-الفجر:

ال�صحفيني  ج���م���ع���ي���ة  �����ص����ارك����ت 
التدريبي  الربنامج  يف  الإماراتية 
الن�صان  “ ح��ق��وق  ح��ول  ال�صيفي 
ال����ذي نظمه   ،“ وري�����ادة الع���م���ال 
م��رك��ز الم����ارات ل��درا���ص��ات حقوق 
الن�����������ص�����ان وج���م���ع���ي���ة الم����������ارات 
للمحامني والقانونيني يف جامعة 
كومو  مب���دي���ن���ة  ك���ام���ب���و����ض  اأي 
الإيطالية خالل الفرتة من 1 – 
اجلمعية  ومثل  اجلاري،  يوليو   7
يف الربنامج الزميل عمر الأحمد، 
وال�صحفي  اجل���م���ع���ي���ة  ع�������ص���و 
ب��ج��ري��دة الحت������اد. وق�����ال حممد 
اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  احل����م����ادي، 
اأن  جمعية ال�صحفيني الإماراتية، 
اجلمعية تهدف اىل م�صاركة �صباب 
ال�صحفيني يف الأن�صطة والربامج 
والور�ض والدورات التدريبية �صواء 
املحيط  اأو  ال��دول��ة  داخ��ل  كانت يف 
ل�صقل  ال��������دويل،  اأو  الإق���ل���ي���م���ي 
ق��درات��ه��م امل��ه��ن��ي��ة وزي�����ادة اخلربة 
احلياة  م��ن��اح��ي  ك���اف���ة  يف  ل��دي��ه��م 
خ��دم��ة ل��ل��ع��م��ل ال�����ص��ح��ف��ي، الذي 
التفا�صيل  ب��ك��اف��ة  المل����ام  يتطلب 
مبا يدور حولنا، واأي�صا الحتكاك 
الأخرى  ال���دول  م��ن  بال�صحفيني 

وم�����ص��اه��م��ت��ه��م الج���ت���م���اع���ي���ة يف 
الإن�صان،  انتهاكات حقوق  حماربة 

منها نادي يوفنتو�ض الإيطايل.
ميدانية  زي��ارة  الربنامج  وت�صمن 
الإيطاليني  امل��ح��ام��ي��ني  ل��ن��ق��اب��ة 
يف م����دي����ن����ة م����ي����الن����و، ح����ي����ث مت 
ميثاق  اتباع  م�صتويات  ا�صتعرا�ض 
يف  الإن�صان  حلقوق  املتحدة  الأمم 
القوانني  اإىل  بالإ�صافة  دول،  عدة 

املتبعة التي حتمي هذه احلقوق.
اأكادميية  امل�����ص��ارك  ال��وف��د  زار  كما 
والأزي����اء  للمو�صة  ل��وت�����ص��و«  »دي���ل 
اإىل حما�صرة  يف ميالنو، وا�صتمع 
الإن�صان  حقوق  حماية  اآلية  ح��ول 
م��ن��ه��ا حماية  امل���و����ص���ة،  يف جم����ال 
امل�����ج�����ال من  ه������ذا  ال���ع���ام���ل���ني يف 
انتهاكات  من  وعار�صني  عار�صات 
�صد حقهم يف احلفاظ على منط 
غذائي �صحي. �صارك يف الربنامج 
وال�صحفيني  القانونيني  من  عدد 
جمال  يف  وال���ع���ام���ل���ني  وال���ط���ل���ب���ة 
ح���ق���وق الإن���������ص����ان م����ن الإم��������ارات 
وقامت  وف��ل�����ص��ط��ني،  وال�����ص��ع��ودي��ة 
املديرة  ت��ودي��ن��ي  ب����اول  ال���دك���ت���ورة 
التنفيذية للجامعة، والدكتور على 
الفل�صطيني  العدل  وزي��ر  اخل�صان 
�صهادة  امل�صاركني  بت�صليم  الأ�صبق 

امل�صاركة للم�صاركني.

وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ك��ل م��ا ه��و جديد 
لديهم، اإميانا منا باأن التدريب هو 
اأ�صا�ض التطور يف املجال ال�صحفي 
اأن  والإعالمي. واأ�صاف احلمادي، 
ال�صابقة  ال��ف��رتة  خ��الل  اجلمعية 
الأن�صطة  م��ن  ال��ع��دي��د  ���ص��ارك��ت يف 
التي  واخل�����ارج�����ي�����ة  ال����داخ����ل����ي����ة 
ا���ص��ت��ف��اد م��ن��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن �صباب 
نهاية  �صن�صارك  واإننا  ال�صحفيني، 
ال�����ص��ه��ر اجل����اري ب��وف��د اأي�����ص��ا من 
�صباب ال�صحفيني يف دورة تدريبية 
ال�صحية  املفاهيم  “ ت�صحيح  عن 

واك���ت�������ص���اب م����ه����ارات ال���رب���ط بني 
ح���ق���وق الن�������ص���ان ك��م��ف��ه��وم وبني 
رفاهية  بتعزيز  اخلا�صة  الدوات 
املجتمع، و�صم الربنامج  الفرد يف 
كومو  مدينتي  اإىل  �صياحية  زي��ارة 

وميالن يف اإيطاليا. 
وت��ن��اول ال��ربن��ام��ج ع��الق��ة حقوق 
الإن���������ص����ان ب����ري����ادة الأع�����م�����ال من 
املتحدة  الأمم  م���ي���ث���اق  م���ن���ظ���ور 
حلقوق الإن�صان، واملنظور القانوين 
يتبعه  وم������ا  الإن�����������ص�����ان  حل����ق����وق 
م���ن م��ف��اه��ي��م اأخ��الق��ي��ة واإداري������ة، 

اإيرادات  على  واحل�صول  الإن�صان 
اقت�صادية.

كما وفر الربنامج معرفة قانونية 
حقوق  يف  واجتماعية  واقت�صادية 
الن�������ص���ان وال�������ص���رك���ات والأخ������الق 
اح�صائي  وحت���ل���ي���ل  ال����ت����ج����اري����ة 
الن�صان  ح���ق���وق  ان���ت���ه���اك���ات  ع����ن 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  وا���ص��ت��ع��را���ض 

القائمة.
القوانني  اأب������رز  ا���ص��ت��ع��را���ض  ومت 
الإن�صانية  احل��ق��وق  ت�صمن  ال��ت��ي 
للمراأة وحمايتها وتوفري الكرامة 

ال�صيخ،  �صرم  مبدينة  اخلاطئة”  
العام لل�صحفيني  ينظمها الحتاد 
ال�صحة  منظمة  مكتب  مع  العرب 

العاملية بالقاهرة.
وعن الربنامج التدريبي ال�صيفي 
ح������ول ح����ق����وق الن���������ص����ان وري�������ادة 
اأن  اأ������ص�����ار احل������م������ادي،  الع�����م�����ال 
املفاهيم  تعليم  ت�صمن  الربنامج 
الأ����ص���ا����ص���ي���ة حل����ق����وق الن���������ص����ان، 
والطالع والتعرف على امل�صوؤولية 
املجتمعية لأ�صحاب العمال فيما 
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  ب��ت��ع��زي��ز  ي��ت��ع��ل��ق 

وت��و���ص��ي��ح ل��ل��م�����ص��ارك��ني ع��ن مدى 
القانون  مب��وج��ب  ال�����دول  ال���ت���زام 
بنية  وحتليل  وال����دويل،  ال��داخ��ل��ي 
مفاهيم  تعزيز  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 
والعالج  والح�����رتام  احل��م��اي��ة   “
امل�صوؤولية  ال��ربن��ام��ج  وت��ن��اول   ،“
املجتمعية لل�صركات واإدارة ال�صمعة 
ال�صتهالكية  الأخالقية  والنزعة 
املتحدة  الأمم  مبيثاق  وعالقتها 
حل��ق��وق الإن�����ص��ان، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
اق���ت�������ص���ادي جديد  ���ص��ن��ع جم�����ال 
ي���وف���ق ب���ني ات���ب���اع م��ي��ث��اق حقوق 

الإن�����ص��ان��ي��ة ل���ه���ا، ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
النظر  م��ع  ال��رج��ل  م��ع  م�صاواتها 
اإىل الختالفات بني اجلن�صني، كما 
مت تناول الربنامج قوانني حماية 
ال��ط��ف��ل م���ن اجل����رائ����م والآل����ي����ات 
القانونية لتوفري التعليم املنا�صب 

له والبيئة الآمنة.
اآلية  على  اأي�صا  امل�صاركون  وتعرف 
ح��م��اي��ة واح������رتام م���ب���ادئ حقوق 
الريا�صي،  امل���ج���ال  يف  الإن�������ص���ان 
اأمثلة  وذلك من خالل ا�صتعرا�ض 
الريا�صية  الأن����دي����ة  ب��ع�����ض  ع��ل��ى 

•• ال�صارقة-الفجر:

احل�صاد  مع�صكر  فعاليات  تنطلق 
التي   ،10 دورت������ه  يف  ال��ت��ط��وع��ي 
التابع  ال���ت���ط���وع  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
الجتماعية  اخل����دم����ات  ل����دائ����رة 
فعاليات  جت��ري  حيث  بال�صارقة؛ 
 18 07 وحتى  خالل الفرتة من 

من �صهر يوليو 2019.
املع�صكر  ف���ع���ال���ي���ات  وي�����ص��ت�����ص��ي��ف 
جم��ل�����ض اأول���ي���اء اأم�����ور ال��ط��ل��ب��ة يف 
م��ق��ره طيلة فرتة  ال�����ص��ارق��ة  عند 
على  املجل�ض  من  حر�صاً  املع�صكر؛ 

والتعاون  ال�صراكة  جوانب  تعزيز 
املجتمعي.

ا�شتقبال 180 طفاًل متطوعًا  
و�صيتخلل املع�صكر الذي يتم تنفيذ 
املهارات  م��ن  مبجموعة  ب��راجم��ه 
وال���ف���ر����ض ال��ت��ط��وع��ي��ة ال���ت���ي من 
الأطفال من  �صاأنها �صقل مهارات 
 12 اإىل   6 م���ن  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة 
تطوعية،  ب��اأع��م��ال  ل��ل��ق��ي��ام  ع���ام���اً 
ي�صتقطب  اأن  امل����ت����وق����ع  وم�������ن 
م��ت��ط��وع��اً  من   180 ال���ربن���ام���ج 
م�صتوى  ع��ل��ى  وال�����ص��غ��ار،  ال��ك��ب��ار 

ال���ت���ط���وع���ي، ح���ي���ث ت���ت���واف���ق تلك 
ال����ف����ر�����ض ال���ت���ط���وع���ي���ة ال����ت����ي مت 
والتزامات  م��ب��ادرات  م��ع  تنفيذها 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف جم���ال  ال������دائ������رة 
امل���������ص����وؤول����ي����ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة جت����اه 

املجتمع.

برامج وفر�ص تطوعية..
وي�������ص���ت���ه���ل امل���ع�������ص���ك���ر ب����راجم����ه 
�صل�صلة  ب��رن��ام��ج  ع��رب  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
من غر�ض القيم  التي حتمل عنون 
طرح  خالل  التطوع” من  “قيمة 
املهارات القيمية حيث يتم تدريب 

ت��ن��ف��ي��ذ ور����ص���ة لتنمية  ي��ت��م  ف��ي��م��ا 
م���ه���ارة الل����ت����زام  وغ��ر���ص��ه��ا على 
تنفيذ  خ��������الل  م������ن  الأط��������ف��������ال 
“م�صاندة”  التطوعية  ال��ف��ر���ص��ة 
الأعمال  يف  باإ�صراكهم  تعني  التي 
احلكومية  اجلهات  ل��دى  الإداري���ة 

يف ال�صارقة.
التطوعية  الفر�صة  يخ�ض  وفيما 
“اأيادي كادحة  التي جاءت بعنوان 
ووجبات  هدايا  تقدمي  خ��الل  من 
غذائية وبرامج اجتماعية و�صحية 
بع�ض  م��ن  مكونة  العاملة  للفئة 
الحتياجات اليومية بهدف اإدخال 

الدائرة  ال�صارقة عرب فروع  اإم��ارة 
احلمرية،  م���دي���ن���ة  يف  ال����واق����ع����ة 
ومليحة،  وال���ب���ط���ائ���ح،  وال����ذي����د، 
وخ��ورف��ك��ان، وك��ل��ب��اء، وامل����دام، ودبا 
مدينة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  احل�����ص��ن 

ال�صارقة. 
وي���ت�������ص���م���ن م��ع�����ص��ك��ر ح�������ص���اد يف 
دورت���ه ال��ع��ا���ص��رة؛ ف��ر���ض تطوعية 
تنوعت ما بني الربامج الإن�صانية 
والتثقيفية،  والج����ت����م����اع����ي����ة 
وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة، وذل����ك ب��غ��ي��ة متكني 
مهاراتهم،  ت��ط��وي��ر  م��ن  الأط���ف���ال 
بالعمل  الل��ت��زام  على  وت�صجيعهم 

الأطفال املنت�صبني اإىل املع�صكر اإىل 
ور�صة  تنفيذ  يتم  كما  اج��ت��ي��ازه��ا. 
لتنمية مهارة العمل اجلماعي من 
التطوعية  الفر�صة  تنفيذ  خ��الل 
تعني  وه�����ي  عط�صك”  “اأروي 
ب��ت��وزي��ع وج��ب��ات غ��ذائ��ي��ة وعبوات 
فرتة  خ����الل  ال���ع���م���ال  اإىل  امل���ي���اه 
تنفيذ  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ظ��ه��رية، 
الفر�صة التطوعية “عيادة” وهي 
الأطفال  تعويد  على  تقوم  مبادرة 
على زيارات املر�صى يف امل�صت�صفيات 
والتخفيف  لهم،  الهدايا  وتقدمي 

عليهم باإطفاء اأجواء البهجة.

ال�صعادة وال�صرور يف نفو�صهم.
التطوعي”  “الوفاء  ف��ر���ص��ة  اأم���ا 
ال�صن  زيارة كبار  اإىل  فاإنها تهدف 
ب��دار رع��اي��ة امل�صنني وت��ق��دمي لهم 
ب��ع�����ض ال���ربام���ج امل��ج��ت��م��ع��ي��ة التي 
ت��ت��ن��ا���ص��ب م��ع��ه��م ال���ت���ي ت�����ص��ه��م يف 

تعزيز الدمج املجتمعي.
خالل  م��ن  املع�صكر  يختتم  فيما 
ت���ك���رمي اجلهات  ف���ي���ه  ي���ت���م  ح���ف���ل 
الربنامج  مع  واملتعاونة  امل�صاركة 
تتويج  ع���ل���ى  ع������الوة  ال���ت���ط���وع���ي، 
الأط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ج��ت��ازون جميع 
تطوعية  ���ص��اع��ة   20 ب����  امل����ه����ارات 

ب��”و�صام التطوع«.
الفر�ض  ت��ل��ك  جم���م���وع  اأن  ع��ل��م��اً 
تنفيذها   مت  ال����ت����ي  ال���ت���ط���وع���ي���ة 
تطوعية  �����ص����اع����ة   20 ب������واق������ع 
و40  الأط������ف������ال،  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني 
للمتطوعني  ت���ط���وع���ي���ة  ����ص���اع���ة 
ي�������ص���رف���ون على  ال����ذي����ن  ال���ك���ب���ار 
التوعوي،  ال��ربن��ام��ج  عملية  �صري 
بني  م��ا  الفر�ض  تلك  تتنوع  حيث 
والتثقيفية،  الربامج الجتماعية، 
والتاأهيلية، وذلك لتمكني الأطفال 
من تطوير مهاراتهم، وت�صجيعهم 

على اللتزام بالعمل التطوعي.
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•• دبي-الفجر:

ال��ل��واء عبد اهلل خليفة  ���ص��ع��ادة  اأم���ر 
امل����ري، ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ص��رط��ة دبي، 
عو�ض  م�صطفى  ال�صرطي  برتقية 
للمرور  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ن  يحيى 
�صيارة  ���ص��ارق��ي  �صبط  يف  ل�صجاعته 
اأجرة، ومتكنه مبفرده من تقييدهما 
ق�صري  وقت  بعد  عليهما  وال�صيطرة 
جداً على تنفيذهما للجرمية.  وجاء 
اأم���ر ال��رتق��ي��ة خ���الل ت��ك��رمي �صعادة 
م�صطفى،  لل�صرطي  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
و�صرعة  وف���ط���ن���ت���ه  ي��ق��ظ��ت��ه  ن���ظ���ري 
العامة  الإدارة  ا�صتجابته لنداء بالغ 
ال�صرقة،  واق���ع���ة  ح����ول  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
ال�صيارة  حت���دي���د  م���ن  مت��ك��ن  ح��ي��ث 
بالدورية  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا  امل�������ص���روق���ة، 
اإىل  متنها  على  ك��ان  التي  ال�صرطية 
�صارقيها،  على  و�صيطر  اأوق��ف��ه��ا  اأن 
التكرمي  ���ص��ه��ادة  ال�����ص��رط��ي  وت�����ص��ّل��م 
املري  ال��ل��واء  واأ����ص���اد  اب��ن��ه.  بح�صور 
ال�صرطي  والتزام  وان�صباط  بجهود 
م�صطفى وقيامه بدوره على اأح�صن 

املهنية  ي��ع��ك�����ض  وج�����ه، مب���ا  واأك����م����ل 
العالية لرجل ال�صرطة احلري�ض كل 
الأمن والأمان  احلر�ض على توفري 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر����ض 
الإم����ارة. وق���دم ال��ل��واء امل���ري �صهادة 
�صكر وتقدير اإىل ال�صرطي م�صطفى، 
اأن ال��ت��ك��رمي ي��اأت��ي يف اإط���ار  م���وؤك���داً 
حتفيز وت�صجيع منت�صبي �صرطة دبي 
على بذل املزيد من اجلهد والعطاء 
ال�صرطية  ال���ر����ص���ال���ة  حت���ق���ي���ق  يف 
و�صبط  الأم����ن،  تعزيز  يف  ال�صامية 
اأ�����ص����رع وقت  م��رت��ك��ب��ي اجل����رائ����م يف 
جانبه،  وم��ن  ل��ل��ع��دال��ة.   وتقدميهم 
بجزيل  م�صطفى  ال�����ص��رط��ي  ت��ق��دم 
ل�صرطة  العام  القائد  ل�صعادة  ال�صكر 
الكرمية  اللفتة  ل��ه��ذه  ت��ق��دي��راً  دب��ي 
�صرطة  منت�صبي  ب��ك��ل  وله��ت��م��ام��ه 
ميدانياً،  لعملهم  وم��ت��اب��ع��ت��ه  دب����ي، 
مبثابة  يعد  التكرمي  هذا  اأن  موؤكداً 
و���ص��ام ���ص��رف على ���ص��دره وح��اف��ز له 
والعطاء.  اجلهد  املزيد من  لتقدمي 
ال�صرطي  اأك������د  ال����واق����ع����ة،  وح������ول 
اأنه تلقى بالغاً من مركز  م�صطفى 

العامة  الإدارة  القيادة وال�صيطرة يف 
اأجرة  ���ص��ي��ارة  تعر�ض  ع��ن  للعمليات 
ل��ل�����ص��رق��ة، وذل����ك اأث���ن���اء مت���رك���زه يف 
ال��دوري��ة على ���ص��ارع ال��وح��دة، مبينا 
�صيارات  بالتدقيق على  ف��وراً  بداأ  اأنه 
الأجرة التي متر بالقرب منه اإىل اأن 
اأنه  �صاهد ال�صيارة املطلوبة. واأو�صح 
تابع على الفور �صيارة الأجرة اإىل اأن 
با�صتخدام  طريقها  قطع  من  متكن 
ثم  يقودها،  التي  ال�صرطية  الدورية 
ال�صيارة  نحو  واجت��ه  ب�صرعة  ترجل 
من  ���ص��ارق��ان  ي�صتقبلها  ك���ان  ال��ت��ي 

اجلن�صية الأفريقية. 
اإىل  ف��وراً  اأنه عمد  ال�صرطي  واأو�صح 
الالزمة  الح���ت���ي���اط���ات  ك���اف���ة  اأخ�����ذ 
�صيارة  م���ن  اق�����رتب  ث���م  ل�����ص��الم��ت��ه، 
اإطفاء حمركها،  الأج��رة وعمل على 
يتمكن  ل  ح��ت��ى  م��ف��ات��ي��ح��ه��ا  واأخ������ذ 
ال���������ص����ارق����ان م����ن ال�����ف�����رار، ث����م قام 
مقيدا  ال�����ص��ارق��ني  ع��ل��ى  بال�صيطرة 
اأيديهم بوا�صطة الأ�صفاد واحدا تلو 
باقي  م��ن  امل�صاندة  ث��م طلب  الآخ���ر، 
ال�صارقني  اأن  اإىل  م�صرياً  الدوريات، 

كانا مذهولني ومرتبكني من �صرعة 
اإدراك  ي�صتطيعا  اأمرهما، ومل  ك�صف 

اأ�صبحا  اأن  بعد  اإل  ما يدور حولهما 
ُمقيدين.

•• دبي-الفجر:

ال��ع��ط��اء- ج��زء من  دب��ي  ت�صت�صيف   
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  مبادرات 
املخيم  م���ن  اأخ�����رى  دورة  ال��ع��امل��ي��ة- 
7 يوليو و8  ال�صيفي التعليمي بني 
املخيم  و�صيقام   .2019 اأغ�صط�ض 
الذي جتري فعالياته خلم�صة اأيام يف 
مبردف،  اأبتاون  مدر�صة  يف  الأ�صبوع 
للتطوير  روافد  بال�صراكة مع مركز 
�صُيمنح  ح���ي���ث  دب������ي،  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م 
6 اإىل 12 عاماً  �صن  يف  طفل   200
باأن�صطة ترفيهية،  فر�صة ال�صتمتاع 
وال�صتمتاع  ج��دي��دة  م��ه��ارات  وتعلم 
اأق����ران����ه����م، م����ن خ�����الل توفري  م����ع 
العتماد  ميكنهم  لهم  متيناً  اأ�صا�صاً 
مت  وق��د  ه��ذا  التقدم.  لتحقيق  عليه 
اإط�����الق امل���ب���ادرة ر���ص��م��ي��اً ال���ي���وم من 
القرق،  حممد  ط���ارق  ال��دك��ت��ور  قبل 
العطاء  ل��دب��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
ال��ك��رمي حممد جلفار،  واأح��م��د عبد 
املجتمع  تنمية  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
املتطوعني  مب�صاركة  وذل��ك  دب��ي،  يف 
الذين �صي�صاهمون يف مهام تطوعية 

متنوعة خالل هذه املبادرة. 

هذا ويتبع املخيم ال�صيفي التعليمي 
اللعب.  خ����الل  م���ن  ال��ت��ع��ل��م  م��ن��ه��ج 
ويركز على مهارات القراءة والكتابة 
لدى الأطفال يف اللغتني الإجنليزية 
والعربية، كما يقوم بتعليم الريا�صيات 
بطريقة تفاعلية وممتعة. ويت�صمن 
املخيم اأي�صاً �صفوف قراءة وجل�صات 
الفنون والأعمال اليدوية املخ�ص�صة 
امل�صاكل  ح�����ل  م������ه������ارات  ل���ت���ع���زي���ز 
ذلك،  اإىل  اإ�صافة  النقدي.  والتفكري 

ترفيهية  تعليمية  رح����الت  ���ص��ت��ق��ام 
وحب  ال��ف�����ص��ول  لتحفيز  اأ���ص��ب��وع��ي��اً 
اأي  اإهمال  ول�صمان عدم  الكت�صاف. 
“�صاعدين  ن�����ص��اط  �صي�صاعد  ط��ف��ل، 
الذين  الأطفال  لأقراأ” على حتديد 
يواجهون �صعوبات اأكرث من �صواهم 
عناية  على  باحل�صول  لهم  وال�صماح 

فردية.
ويف معر�ض تعليقه على هذه املبادرة 
الدكتور  ق���ال  ال��ك��ب��رية،  ال��ت��ط��وع��ي��ة 

الرئي�ض  ال�����ق�����رق،  حم���م���د  ط�������ارق 
ما  “بعد  ال��ع��ط��اء:  ل��دب��ي  التنفيذي 
حققناه من جناح يف املخيم ال�صيفي 
فخورون  ن��ح��ن  امل���ا����ص���ي،  ال���ع���ام  يف 
ال�����دورة اجل���دي���دة ولفرتة  ب���اإط���الق 
لالأداء  ميكن  اأ�صابيع.  خلم�صة  متتد 
ب�����ص��ك��ل كبري  ي��ت��اأث��ر  اأن  الأك����ادمي����ي 
املدر�صة  خ�����ارج  امل��ح��ي��ط��ة  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
وال��ك��ث��ري م���ن الأ����ص���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة غري 
احلفاظ  تكاليف  حتمل  على  ق���ادرة 

ع��ل��ى ح��م��ا���ص��ة اأط��ف��ال��ه��م اأث���ن���اء هذه 
ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام، م��ا ق��د ي��ك��ون له 
وم�صتقبلهم  �صلوكهم  على  ع��واق��ب 
ب�صرورة  ن�صعر  ل��ه��ذا  الج��ت��م��اع��ي. 
الذين  جمتمعنا  اأط���ف���ال  م�����ص��اع��دة 
م�����ه�����ارات  ل����ل����دع����م يف  ي����ح����ت����اج����ون 
القراءة والكتابة واحل�صاب. خميمنا 
لتوجيه  م�صمم  التعليمي  ال�صيفي 
ط����اق����ات امل���ت���ط���وع���ني امل���ق���ي���م���ني يف 
لتزويد  الطيبة  ونواياهم  الإم���ارات 

تعزيز  ب��ف��ر���ص��ة  الأط�����ف�����ال  ه�������وؤلء 
وكذلك  ومهاراتهم  باأنف�صهم  ثقتهم 
ي�صتطيعون  بحيث  �صعادتهم،  زي��ادة 
�صتوؤ�ص�ض  اإيجابية  روح  احلفاظ على 
نتطلع  نحن  الأك��ادمي��ي.  لنجاحهم 
لإط����الق ه���ذه امل���ب���ادرة ون��دع��و مرة 
اأخرى املجتمع الإماراتي لأن يوا�صل 

دعمه وم�صاركته يف مبادراتنا.«
وق�����ال اأح���م���د ع��ب��د ال���ك���رمي حممد 
تنمية  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ج��ل��ف��ار، 

جهود  “نثمن  دب������ي:  يف  امل��ج��ت��م��ع 
العطاء لدعم وتطوير  دبي  موؤ�ص�صة 
املتعففة  الأ�صر  من  الأطفال  ق��درات 
ومنحهم فر�صة امل�صاركة يف فعاليات 
قدراتهم  تنمي  وتعليمية  ترفيهية 
اأوقات فراغهم ب�صكل مفيد.  وت�صغل 
العطاء،  دب��ي  م��ع  التعاون  وي�صعدنا 
برنامج  م����ن  م��ت��ط��وع��ني  وت����وف����ري 
دب���ي ل��ل��ت��ط��وع ال��ت��اب��ع ل��ه��ي��ئ��ة تنمية 
هذا  تنظيم  يف  للم�صاهمة  املجتمع 

اأكرب  الأطفال  ومنح  بنجاح  املع�صكر 
العناية  خ��الل  م��ن  ممكنة  ا���ص��ت��ف��ادة 
م�صتوياتهم  بح�صب  ب��ه��م  ال��ف��ردي��ة 

واحتياجاتهم.«
اجلابري،  ع���ب���داهلل  ���ص��ادي��ة  وق���ال���ت 
للتطوير  رواف��������د  م����رك����ز  م����دي����رة 
العميق  بال�صكر  “نتقدم  وال��ت��ع��ل��م: 
املتوا�صل  دعمهم  على  للعطاء  لدبي 
اخلريية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل���ل���م���ب���ادرات 
اأن نتعاون مع دبي للعطاء  وي�صرفنا 

لتقدمي هذا املخيم.«
مبادرات  ع��ن  التفا�صيل  م��ن  امل��زي��د 
املجتمعية  للم�صاركة  ال��ع��ط��اء  دب���ي 

على من�صات التوا�صل الجتماعي
ميكنكم الطالع على كافة تفا�صيل 
امل���خ���ي���م ال�����ص��ي��ف��ي ال��ت��ع��ل��ي��م��ي على 
م���وق���ع دب�����ي ال���ع���ط���اء الإل����ك����رتوين 
الجتماعي.  ال��ت��وا���ص��ل  وم��ن�����ص��ات 
ع��ل��ى مبادرات  اط����الع  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ق��اء 
امل�صتقبلية،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ص���ارك���ة 
معنا”  “�صاهم  �صفحة  زي��ارة  يرجى 
www. ع��ل��ى امل��وق��ع الإل���ك���رتوين
متابعة  اأو   dubaicares.ae
وتويرت  في�صبوك  على  العطاء  دب��ي 

ولينكد اإن ويوتيوب.

•• اأبوظبي-وام:

امل�����ص��ل��ح��ة ور�صة”  ل���ل���ق���وات  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت 
الإ�صعاعي  وال��ر���ص��د  ال�صالمة  مبجال  املتعلقة  العمل 
مع  بالتعاون  النووية  املفاعالت  حل��وادث  والإ�صتجابة 

القيادة املركزية الإمريكية ووزارة الطاقة الإمريكية .
القوات  �صباط  بنادي  ام�ض  ب��داأت  التي  الور�صة  ح�صر 
الركن  ال��ل��واء  ���ص��ع��ادة  اأي����ام..  خم�صة  وت�صتمر  امل�صلحة 
طيار عبداهلل حممد النيادي من القيادة العامة للقوات 
منت�صبي  من  وع��دد  الكيميائي  الدفاع  قائد  و  امل�صلحة 
وحدات القوات امل�صلحة و من امل�صوؤولني واملتخ�ص�صني 
الدولة وجمل�ض  داخل  والهيئات احلكومية  يف اجلهات 

التعاون لدول اخلليج العربية.
يف بداية الور�صة األقى قائد الدفاع الكيميائي كلمة اأكد 
التمارين  من  وغريها  الور�ض  ه��ذه  مثل  عقد  اأن  فيها 
الدولة  وا�صت�صافتها يف  الإ�صعاعي  املجال  وال��دورات يف 
ياأتي ا�صتمراراً للتعاون الإ�صرتاتيجي البناء مع القيادة 

املركزية للجي�ض الأمريكي .
كما تاأتي كنتاج لتوقيع الإتفاقيات والتعاون مع الدول 
وال�صمعة  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  وال�����ص��دي��ق��ة  ال�صقيقة 
باعتبارها ع�صوا يف  الإم��ارات  بها  التى حتظى  الطيبة 
ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة وع��ل��ى ح��ر���ض دولة 
واملعاهدات  ب��امل��واث��ي��ق  الإل���ت���زام  ال��دائ��م على  الإم�����ارات 
الدوليني وحتافظ  وال�صلم  الأمن  تدعم  التي  الدولية 
على الإن�صان والبيئة على امل�صتوى الوطني والإقليمي 
وال������دويل وت�����ص��م��ن م��ن��ع ت��ه��ري��ب امل�����واد ال���ن���ووي���ة اىل 
اتخاذ  يف  احلثيثة  وجل��ه��وده��ا  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات 
الإجراءات واخلطوات الرائدة وبناء القدرات واملنظمات 
النووي  الأم���ن  لتعزيز  الوطنية  واملوؤ�ص�صات  للجهات 

ال�صلمي املتمثل يف حمطة براكة.
ونوه اإىل اأن الور�صة ت�صتهدف كافة اجلهات و املوؤ�ص�صات 
الوطنية ذات ال�صلة يف جمال الأمن وال�صالمة النووية 
ال��ت�����ص��ري��ع��ات و  ال�����ص��ي��ا���ص��ات و  ب��و���ص��ع  ك��اجل��ه��ات املعنية 
ال��ق��ان��ون و فرق  اإن��ف��اذ  ال��ل��وائ��ح و املخططني و ج��ه��ات 
على  الإط����الع  اإىل  ت��ه��دف  كما  وال���ط���وارئ  ال�صتجابة 
و  ال�صالمة  جم��ال  يف  املمار�صات  و  التطبيقات  اأف�صل 
برامج  و  الإج����راءات  و  التقنيات  و  الإ�صعاعي  الر�صد 
الك�صف و مكافحة التهريب و برامج التنبوؤ مبخاطر و 
اآثار احلوادث النووية لتقليل زمن ال�صتجابة حلوادث 
و  فعالة  اإج����راءات  اإىل  للو�صول  و  ال��ن��ووي��ة  امل��ف��اع��الت 

موحدة ملواجهة اأي  من التهديدات و املخاطر النووية 
.

تت�صمن الور�صة حمورين : الأول حول مفاهيم ال�صعاع 
فيت�صمن  ال��ث��اين  امل��ح��ور  اأم��ا  منه.  الناجتة  املخاطر  و 
اأ�صاليب الر�صد ال�صعاعي  مترين طاولة حول طرق و 
ال�صتجابة  ح��ول  طاولة  مترين  و  تهريبها  مكافحة  و 
الأوىل حلوادث املفاعالت النووية . ثم األقى ديف ماونت 
كبري املحللني الأ�صرتاتيجيني لأمن احلدود ومكافحة 
اأ�صلحة الدمار ال�صامل بالقيادة املركزية الإمريكية كلمة 
نيابة عن قائد القيادة املركزية الأمريكية -الفريق اأول 
كينيث مكنيزي الذي قام بزيارة دولة المارات العربية 
املتحدة مرتني منذ اأن توىل هذا املن�صب- مما يدل على 
بني  الوطيدة  الإ�صرتاتيجية  العالقات  واهمية  عمق 
العربية  الإم���ارات  ودول��ة  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
امل�صاركني  وتقديرة جلميع  �صكرة  واأع��رب عن  املتحدة. 
الذين جاءوا من موؤ�ص�صات وهيئات خمتلفة لي�ض فقط 
اأي�صا  املتحدة، ولكن  العربية  الإم��ارات  دولة  داخل  من 
والمتنان  ال�صكر  ووجه  ال�صعودية  العربية  اململكة  من 
الذين  اخل���رباء  فريق  واإىل  الكيميائي  ال��دف��اع  لقيادة 
ال�صينارويهات واملواد اخلا�صة بور�صة  �صيتولون تقدمي 
ه���وؤلء اخل���رباء من  انعقادها حيث ج��اء  العمل خ��الل 
والإدارة  الأمريكية  الطاقة  وزارة  مثل  خمتلفة  جهات 
تهريب  وردع  ك�صف  ومكتب  ال��ن��ووي  ل��الأم��ن  الوطنية 
. NA-80 املواد النووية وفريق ال�صتجابة للطوارئ

ال��وط��ن��ي��ة لالأمن  الإدارة  م��ن  اخل����رباء  ه����وؤلء  وي��ق��وم 
امل�صاعدات  بتقدمي  ال��دوري  عملهم  من  كجزء  النووي 
بناء  اأج��ل  من  ال�صريكة  للدول  امل�صتمرة  والإ�صت�صارات 
القدرات وتطوير الإمكانات لك�صف وردع واعرتا�ض اأية 

مواد اإ�صعاعية من اأن تخرج عن ال�صيطرة التنظيمية.
ثم بداأت اجلل�صات مبحا�صرة عن الإ�صعاع للدكتور غريغ 
باتون هذا بالإ�صافة اإىل نظره  عامة على برنامج منوذج 
التاأثريات امل�صرتكة ايجاز ق�صري قدمها مايك بينغهام 
التحليلية والت�صويرية  القدرات  ا�صتعر�ض فيها  والتي 
الكيميائية  للمخاطر  امل�����ص��رتك  ال��ت��اأث��ريات  ل��ربن��ام��ج 
بوكروف�صكي  نيك  وق���دم  والإ���ص��ع��اع��ي��ة.  والبيولوجية 
النووية.  الأ�صلحة  وردع  ك�صف  برنامج  بعنوان  ورق���ة 
التوا�صل  اأهمها  الأوراق  من  العديد  اجلل�صة  وناق�صت 
ب�صان املخاطر  وورقة بعنوان مفاهيم الإ�صعاع والبحث 
النووي . واختتم اليوم الأول بورقة حول قدرات مكتب 

الإ�صتجابة حلالت الطوارئ.

ور�سة حول »الإ�ستجابة حلوادث املفاعالت النووية« 
بالتعاون مع القيادة املركزية الأمريكية 

دبي العطاء تعلن انطالق املخيم ال�سيفي التعليمي لدعم الأطفال من الأ�سر املتعففة يف الإمارات 

•• دبي -وام: 

ا�صت�صافت بلدية دبي جل�صة تعريفية حول برنامج الإعارة والإنتداب لإك�صبو 
. الوظيفية  فئاتهم  مبختلف  ملوظفيها   2020

بدائرة  الوطنية  القدرات  بناء  اإدارة  مدير  املحيا�ض  حممد  عائ�صة  عر�صت  و 
اك�صبو  اك��ادمي��ي��ة  رئي�ض  ال��ل��وغ��اين  فاطمة  و  دب��ي  حلكومة  الب�صرية  امل����وارد 
2020 فر�ض الإعارة  الب�صرية واملتطوعني لك�صبو  امل��وارد  ب��اإدارة  والتوطني 
اإدارة  مدير  احلمادي  عائ�صة  وذك��رت   .2020 اك�صبو  يف  املتاحة  والن��ت��داب 
املوارد الب�صرية ببلدية دبي ان اإتاحة املجال ملوظفي الدائرة بالإعارة وامل�صاركة 
باأهمية تطوير مهارات  اإمياناً من البلدية  يف هذا احلدث الدويل الهام ياأتي 
على  واخل���ربات  الكفاءات  باأف�صل  الحتكاك  خ��الل  من  وتعزيزها  املوظفني 
دول  خمتلف  من  با�صتقطابها   2020 اك�صبو  �صيقوم  والتي  العاملي  امل�صتوى 
م��دار يومني  التي عقدت على  امل��ج��الت. و لق��ت اجلل�صة  �صتى  ال��ع��امل وم��ن 
كافة  و�صملت  وامل�صاركة  احل�صور  يف  الدائرة  موظفي  قبل  من  كبرياً  تفاعاًل 

الفئات الوظيفية من القياديني واملوظفني واأ�صحاب الهمم.

•• دبي -وام: 

اختتمت موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة اوىل الدورات 
الوىل  للمرة  نظمتها  التي  الطفل”  “اأدب  عمل  لور�صة  التدريبية 
 10 اأ�صهر مب�صاركة  الور�صة خلم�صة  ..و متتد  و  املغربية  اململكة  يف 
متدربني. وناق�صت الدورة التي قدمتها املدربة الدكتورة وفاء ثابت 
على  رك��زت  كما  خا�صة  ب�صفة  الطفل  لأدب  العامة  الفكرة  املزغني 
املبكرة  الطفولة  لالأطفال وحتديدا يف مراحل  الكتابة  خ�صو�صيات 
التقنيات  اأه��م  اإىل  التعرف  ال��دورة  املدر�صة ومت خالل  و�صن ما قبل 
ال�صردية املعتمدة يف الكتابة الق�ص�صية والتوا�صل مع املتدربني عن 
ا�صتعدادا  الأط��ف��ال  كتب  وبع�ض  ال��ق��راءات  لبع�ض  وتوجيههم  بعد 
امل��دي��ر التنفيذي  ب��ن ح��وي��رب  ���ص��ع��ادة ج��م��ال  ل��ل��دورة الثانية. واأك���د 
للموؤ�ص�صة اأن “برنامج دبي الدويل للكتابة” ا�صتطاع اأن ي�صل بور�صه 
التدريبية اإىل خمتلف الدول العربية التي تزخر باملواهب واملبدعني 
من الكتاب يف �صتى جمالت املعرفة وفنون الأدب ليقدم لهم قاعدة 

الأدبية  ونتاجاتهم  مواهبهم  ورعاية  ل�صقل  متكاملة  وبيئة  �صلبة 
وتقدميها للعامل الأمر الذي يدعم املكتبة العربية ويرتقي بالنتاج 
الفكري لأبناء هذه املنطقة. واأو�صح �صعادته اأن الربنامج �صي�صتمر يف 
نهجه لتقدمي ور�ض تدريبية يف دول ومناطق جديدة خالل الفرتة 
املقبلة وب�صكل ي�صمن اإنتاج اأعمال واإ�صدارات مميزة ت�صهم يف و�صع 
اأن��واع الأدب  اأف�صل  الأدب العربي وفنونه املختلفة يف مقدمة قائمة 

على م�صتوى العامل.
وقال ان ور�صة عمل املغرب ت�صكل حمطة مهمة يف م�صرية “برنامج 
ال�صوء على جمال مهم  ت�صلط  لكونها  للكتابة” نظرا  ال��دويل  دبي 
وه���و اأدب ال��ط��ف��ل وال����ذي ي��ح��ت��اج اإىل م��زي��د م��ن ال��ت��ط��وي��ر والدعم 
لالأجيال  الفائدة  تقدم  متميزة  باأعمال  للخروج  العربي  عاملنا  يف 
القادمة. ويعمل “برنامج دبي الدويل للكتابة” على اإ�صدار نتاج كل 
ور�صة تدريبية بعد انتهائها من خالل طباعة الكتب والإ�صدارات يف 
اأهم دور الن�صر العربية ومع نا�صرين متميزين حمليا وعربيا �صمانا 

لو�صول نتاج هذه الور�ض اإىل اأيدي القراء يف كل مكان.

حممد بن را�سد للمعرفة تنظم ور�سة »اأدب الطفل« يف املغرب

جل�سة تعريفية حول برنامج الإعارة والنتداب لك�سبو 2020

اأ�شاد بحرفيته ومهنيته العالية

اللواء املري ياأمر برتقية �سرطي ل�سجاعته يف �سبط �سارقي �سيارة اأجرة مبفرده

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/2222  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �صده/1- احمد �صلطان علي العبدي ال�صويدي جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني وميثله:منى احمد 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ  قد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1405988( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
املذكور خالل 15 يوما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأ���ص��در ب��ري��د الإم�����ارات ب��ال��ت��ع��اون مع 
مركز حممد بن را�صد للف�صاء طابعا 
بريدا وبطاقة تذكارية متميزة احتفاء 
�صات”  “خليفة  ال�صطناعي  بالقمر 
للحظة  ���ص��ورة  ال��ط��اب��ع  يحمل  حيث 
الف�صاء  اإىل  �صات”  “خليفة  اإط���الق 

اخلارجي فوق دولة الإمارات.
“خليفة  ال��ق��م��ر ال���ص��ط��ن��اع��ي  وي��ع��دُّ 
عربي  ا���ص��ط��ن��اع��ي  ق��م��ر  اأول  �صات” 
و�صواعد  بعقول  بالكامل  ت�صنيعه  مت 
اإماراتية وطور داخل الغرف النظيفة 
يف خم����ت����ربات ت��ق��ن��ي��ات ال���ف�������ص���اء يف 
وهو  للف�صاء  را�صد  بن  حممد  مركز 
اأك��رث الأق��م��ار ال�صطناعية  ب��ني  م��ن 
لأغرا�ض  وخم�ص�ض  فئته  يف  تطورا 
اأيقونة  ويعدُّ  الأر���ض،  مراقبة ور�صد 
ميتلك  حيث  للغاية  متطورة  تقنية 
5 براءات اخرتاع.  وقال �صعادة عبد 
اهلل حممد الأ�صرم الرئي�ض التنفيذي 
بالوكالة  الإم������ارات  ب��ري��د  مل��ج��م��وع��ة 
ب���ارزا  دل��ي��ال  ���ص��ات  خليفة  ي�صكل   “
الوطنية  وال���ك���ف���اءات  ال���ق���درات  ع��ل��ى 
لتفانيهم  وجت�������ص���ي���دا  الإم�����ارات�����ي�����ة 
و���ص��غ��ف��ه��م واإمي���ان���ه���م ب��وط��ن��ه��م وهو 
املقبلة  اإلهام لالأجيال  مبثابة م�صدر 
لل�صري على نف�ض النهج وحتقيق روؤية 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة وال��و���ص��ول بدولة 

الإمارات اإىل اأعلى امل�صتويات«.
املركز  مع  بتعاوننا  “ نفخر  واأ���ص��اف 

الذي  ال��ه��ام  احل���دث  ب��ه��ذا  لالحتفاء 
ي�����ص��ط��ر اإجن������ازا ج���دي���دا ي�����ص��اف اإىل 
الباهرة  والتنمية  التطوير  م�صرية 
التي ت�صهدها دولة الإمارات على كافة 
الأ�صعدة جت�صيدا لدعم ا�صرتاتيجية 
للف�صاء  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د  م���رك���ز 
والتقدم  البتكار  ت�صجيع  يف  وجهوده 
التكنولوجي يف دولة الإم��ارات والتي 
الإمارات  بريد  توجهات  مع  تتما�صى 
البتكار  ثقافة  تر�صيخ  اإىل  ال��رام��ي��ة 
�صعادة  وقال  الأ�صا�صية«.  القيم  كاأحد 
ي��و���ص��ف ح��م��د ال�����ص��ي��ب��اين م��دي��ر عام 
اإن  للف�صاء  را���ص��د  ب��ن  م��رك��ز حم��م��د 
ب���ري���د ي��ح��م��ل �صورة  اإ�����ص����دار ط���اب���ع 

ا�صطناعي  ق��م��ر  اأول  ����ص���ات  خ��ل��ي��ف��ة 
دولة  اأر�����ض  ع��ل��ى  ت�صنيعه  مت  ع��رب��ي 
الإم�����ارات وب��اأي��اد اإم��ارات��ي��ة 100% 
ه��و اح��ت��ف��اء ب��اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة التي 
بذلت لتدخل دولة الإم��ارات العربية 
امل���ت���ح���دة يف ع������داد ال�������دول امل���ط���ورة 
 “ واأ���ص��اف   . ال�صطناعية  ل��الأق��م��ار 
والبطاقات  ال��ربي��دي��ة  ال��ط��واب��ع  اأن 
ال��ت��ذك��اري��ة ال��ت��ي ي��ت��م اإ���ص��داره��ا من 
الإجن���ازات  دور  تعزز  الإم����ارات  بريد 
الإمارات  دول��ة  يف  الوطنية  واجل��ه��ود 
الت�صال  و�صائل  من  و�صيلة  ب�صفتها 
و�صعوب  دول  خمتلف  اإىل  ت�صل  التي 
ر���ص��ال��ة تاريخية  وت��ع��رب ع��ن  ال��ع��امل 

تتناقلها ال�صعوب واحل�صارات.
اأ�صدر  الإم����ارات  بريد  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
الطابع الربيدي والبطاقة التذكارية 
بالتعاون  �صات”  “خليفة  ب�  اخلا�صة 
ب��ن را���ص��د للف�صاء  م��ع م��رك��ز حممد 
طابع  األ�������ف   90 م���ن���ه  ط���ب���ع  ح���ي���ث 
و�صيتوافر الطابع لدى مراكز �صعادة 
ويبلغ  الدولة  يف  الرئي�صة  املتعاملني 
اآلف   4 طبعت  فيما  دراه���م   3 ثمنه 
الواحدة  ثمن  ويبلغ  تذكارية  بطاقة 
البطاقة  على  واحل�صول  درهما   35
ه�������واة جمع  م���ك���ت���ب  ال����ت����ذك����اري����ة يف 
املتعاملني  �صعادة  مركز  يف  ال��ط��واب��ع 

لدى بريد الإمارات يف ديرة.

•• ال�صارقة-وام: 

ال�صارقة  �صيف  مع�صكر  اأم�ض  انطلق 
ال���ذي  غري”  “عطلتنا  ال���ري���ا����ص���ي 
الريا�صي  ال�����ص��ارق��ة  جمل�ض  ينظمه 
يف  ال��ق��ادم  اأغ�صط�ض  م��ن  الأول  حتى 
مركز �صباب ال�صارقة مب�صاركة 220 
من  ع��ام��ا   12 اإىل   7 بعمر  م�صاركا 
عددا  املع�صكر  ويت�صمن  اجل��ن�����ص��ني. 
العلمية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ص��ط��ة  م��ن 
والدينية  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  وال��ري��ا���ص��ي��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ورح������الت م��ن��وع��ة تلبي 
امل�صاركني  ورغ���ب���ات  الأذواق  ج��م��ي��ع 
املتعة والت�صلية والفائدة  وجتمع بني 
مما ي�صاهم يف بناء �صخ�صية متكاملة 
ق����ادرة ع��ل��ى ال��ع��ط��اء والإب������داع. وقال 
الأمني  �صعادة عي�صى هالل احلزامي 
اإن  الريا�صي  ال�صارقة  ملجل�ض  ال��ع��ام 
هذا الربنامج ال�صيفي ياأتي ان�صجاما 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  مع 
القا�صمي  �صلطان بن حممد  الدكتور 
ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�صو 
وم��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة م���ن ال�����ص��ي��خ �صقر 
جمل�ض  رئي�ض  القا�صمي  حممد  ب��ن 
العناية  ب�صرورة  الريا�صي  ال�صارقة 
الكفيلة  ال���ربام���ج  وو����ص���ع  ب��اأب��ن��ائ��ن��ا 
وال�صتثمار  املخاطر  م��ن  حلمايتهم 
وانطالقاً  ف��راغ��ه��م  لأوق����ات  الأم��ث��ل 

الريا�صي  ال�صارقة  جمل�ض  روؤي��ة  من 
الربامج  يف  امل�صتمر  ال��ت��ط��وي��ر  ن��ح��و 
حت��ق��ي��ق��اً لأه��داف��ن��ا ال��ت��ي ت��ت��وائ��م مع 
اأن  واأ�صاف  الر�صيدة.  القيادة  اأه��داف 
اأن�صطة  يت�صمن  ال�صيفي  الربنامج 
وتوعوية  وثقافية  ريا�صية  وفعاليات 
حر�صنا  م����دى  ل��ي��ع��ك�����ض  وت��رف��ي��ه��ي��ة 
املنا�صب ل�صتقطاب  املناخ  على توفري 
لهم  اجلاذبة  البيئة  وتوفري  ال�صباب 
واملتعة  ال���رتف���ي���ه  ب����ني  ج���م���ع  ح���ي���ث 
والفائدة العلمية بهدف تر�صيخ القيم 
الهوية حيث  ال�صيلة واحلفاظ على 
اإىل  املع�صكر  يف  امل�صاركني  تق�صيم  مت 

�صتة جمموعات ت�صم حمطاتها امل�صلم 
والريا�صي  ح��ي��ات��ي  ول��غ��ت��ي  ال�����ص��غ��ري 
ال�صغري والفار�ض ال�صغري وال�صرطي 
ال�����ص��غ��ري وق���ائ���د امل�����ص��ت��ق��ب��ل وامل�����زارع 
الن�صيط وامل�صور املبدع وور�ض احلياة 
ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأن����ام����ل 
الإب��داع��ي��ة م��ن ح���رف ي��دوي��ة وور�ض 
�صناعية ورحالت ترفيهية وتعليمية.

ال�صارقة  جم��ل�����ض  ي���ه���دف   “ وق������ال 
ال�صباب  دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ري��ا���ص��ي 
واملواهب  ال��ق��درات  جميع  وا�صتثمار 
�صبيل  يف  الوطنية  اجل��ه��ود  وت��وح��ي��د 
ب��ن��اء اأج��ي��ال ط��الب��ي��ة واع��ي��ة ولديها 

ال��ق��درة ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة الإي��ج��اب��ي��ة يف 
ب��ن��اء ال��وط��ن وال���دف���اع ع��ن��ه وحماية 
م����ق����درات����ه م����ع ال����ت����ج����اوب ال���الف���ت 
خمتلف  يف  امل�صاركني  من  والإيجابي 
ع��ل��ى كافة  ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�������ص���ط���ة 
امل�صتويات مبا ي�صمن حتقيق تطلعات 
املختلفة  ال�����ص��ن��ي��ة  وال��ف��ئ��ات  ال�����ص��ب��اب 
ر�صالته  امل��ج��ل�����ض حت���ت  ي�����ص��ع��ى  ح��ي��ث 
ال�صباب  م�����ص��ت��وى  ل���رف���ع  ال���رام���ي���ة 
والرتقاء  مواهبهم  وتنمية  ريا�صياً 
بالألعاب الريا�صية مبا يتفق ومبادئ 
الأخالقية  والقيم  الإ�صالمي  الدين 

والأهداف الوطنية«.

•• دبي – الفجر:

اأع��ل��ن��ت دائ����رة الأرا����ص���ي والأم�����الك يف دب���ي ع��ن اف��ت��ت��اح��ه��ا ق��اع��ة لتدريب 
املتعاملني يف مركز اإ�صعاد املتعاملني يف الدور الأر�صي من مقرها الرئي�صي، 
تعزيز  اإىل  ��ا  اأي�����صً امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��ه��دف  ال��دائ��رة.  متعاملو  منها  لي�صتفيد 

وعي  م�صتوى  رفع  اإىل  اإ�صافة  الدائرة،  �صركاء  مع  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة 
الدائرة لهم، وم�صاعدتهم  التي توفرها  املتعاملني حول خمتلف اخلدمات 
النحو  على  منها  وال�صتفادة  الذكية،  التطبيقات  ا�صتخدام  على  وتدريبهم 
الأمثل، وت�صهيل تقدمي اخلدمات اإليهم من خالل توفري التدريب الالزم 

لهم.

الأرا�صي والأمالك  �صعادة �صلطان بطي بن جمرن، مدير عام دائرة  وقال 
يف دبي: “تاأتي هذه اخلطوة يف اإطار حر�صنا على دعم التوجهات احلكومية 
املدن  على  لتتفوق  مكانتها  وتعزيز  ال��ع��امل،  يف  الأذك���ى  املدينة  دب��ي  جلعل 
الأخ����رى ب��واق��ع ع�صر ���ص��ن��وات. وميكننا الإ���ص��ه��ام يف ذل��ك ع��ن ط��ري��ق ن�صر 
احللول املبتكرة للو�صول باأدائنا املوؤ�ص�صي اإىل اأرقى امل�صتويات. لقد اأطلقت 

توفري  يف  اأ�صهمت  التي  الذكية  التطبيقات  من  العديد  الآن  حتى  ال��دائ��رة 
الراحة ملتعاملينا واإ�صعادهم. لذا .. فقد ارتاأينا اأنه ميكن زيادة الإقبال على 
افتتاح  خالل  من  وا�صتخداماتها  بفوائدها  الوعي  ون�صر  التطبيقات،  هذه 
اأ�صكال الدعم للمتعاملني من  هذه القاعة التي يقدم فيها موظفونا كافة 

تدريب على ا�صتخدام اخلدمات والتطبيقات الذكية للدائرة«.

•• راأ�س اخليمة-وام:

للت�صامح  ال��دول��ي��ة  الهيئة  اخ��ت��ارت 
�صلطان  ب��ن  ���ص��امل  ال�صيخ  امل��ه��ن��د���ض 
ب���ن ���ص��ق��ر ال��ق��ا���ص��م��ي رئ��ي�����ض دائ����رة 
راأ������ض اخليمة  امل����دين يف  ال���ط���ريان 
�صمن ع�صوا يف جمل�ض اأمناء الهيئة 
تقديرا للدور املتميز الذي يقوم به 
ال�����ص��ب��اب ودعمهم  يف جم���ال مت��ك��ني 
فيها  وامل�����ص��ارك��ة  فعالياتهم  ورع��اي��ة 
وامل�������ص���اه���م���ة يف خ���ل���ق ال���ت���غ���ي���ري يف 
حياتهم. وقال جورج ويالرد �صكرتري 
جمل�ض اإدارة الهيئة اإن ال�صيخ �صامل 

منوذجا  ميثل  القا�صمي  �صلطان  بن 
رياديا وراعيا لل�صباب.

من جانبه قال املهند�ض ال�صيخ �صامل 
اختياره  اإن  ال��ق��ا���ص��م��ي  ���ص��ل��ط��ان  ب��ن 
الهيئة  الأم���ن���اء  ل��ع�����ص��وي��ة جم��ل�����ض 
الدولية للت�صامح هو م�صدر اعتزاز 
اإم�����ارات�����ي لأن���ن���ا ن���وؤك���د بذلك  ل��ك��ل 
ح�صورنا الفعلي يف املوؤ�ص�صات املهنية 
اياه  علمنا  مم��ا  ان��ط��الق��ا  ال��دول��ي��ة 
م��وؤ���ص�����ض ال��دول��ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�صيخ 
“طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه” باأن الت�صامح عمل ايجابي 
متاأ�صل يف موروثنا الثقايف وهذا ما 

العام  ه���ذا  نحتفل  جميعا  يجلعنا 
اأر�صى  الذي  الت�صامح  بعام   2019

دعائمه الوالد املوؤ�ص�ض.
القا�صمي  ����ص���امل  ال�����ص��ي��خ  واأ�����ص����اف 
للت�صامح  ال����دول����ي����ة  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن 
الفعاليات  م��ن  كبري  ل��ع��دد  تخطط 
و   2019 ع���ام���ي  يف  وامل�������ص���روع���ات 
 “ دول   10 م��ن  اأك���رث  يف   2020
العربية  واململكة  واجل��زائ��ر  الأردن 
و�صلطنة  وال���ب���ح���ري���ن  ال�����ص��ع��ودي��ة 
وتايالند  والهند  و�صريلنكا  عمان 
وب���ري���ط���ان���ي���ا وف���رن�������ص���ا وت�����اي�����وان 
املتحدة  وال��ولي��ات  وتون�ض  وفيتنام 

المريكية” وت�صمل هذه امل�صروعات 
النظرية  والبحوث  الدرا�صات  اعداد 
وامليدانية وكذلك م�صروعات موجهة 
لالأطفال يف �صكل م�صابقات وق�ص�ض 
اأِطفال بال�صافة اإىل برامج موجهة 
لل�صباب حيث اأن جميع هذه الربامج 
الت�صامح  ث��ق��اف��ة  خ��ل��ق  ت�����ص��ت��ه��دف 
اليجابي بني النا�صئة وال�صباب ومن 

ثم خمتلف �صرائح املجتمع.
القا�صمي  ����ص���امل  ال�����ص��ي��خ  واأو�����ص����ح 
ا�����ص����ل����وب ع���م���ل ال���ه���ي���ئ���ة ال���دول���ي���ة 
يعمل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  للت�صامح 
وب�صكل  ال��دول  خمتلف  يف  اع�صائها 

غري  الهيئة  ان  اىل  م�صريا  تطوعي 
ربحية وبالتايل تعتمد على امل�صاركة 
الع�صاء  م��ن  والي��ج��اب��ي��ة  الفعلية 
جمال�ض  خ��م�����ض  ت�����ص��ك��ي��ل  مت  ح��ي��ث 
اأعمالها  ل��ت��م��ار���ض  ال��ه��ي��ئ��ة  ���ص��م��ن 
“ جمل�ض البحوث والدرا�صات  وهي 
الزمالء  من  جمموعة  من  ويتكون 
حاليا  ويتم  والباحثني  الكادييمني 
والدرا�صات  ال��ب��ح��وث  خطة  اع��ت��م��اد 
 ..  2020 و   2019 ل����ع����ام����ي 
وامل��ج��ل�����ض الع���الم���ي ال����ذي يتوىل 
العالمية  امل��ب��ادرات  وتنفيذ  تقدمي 
والتوعوية .. وجمل�ض ثقافة ال�صباب 

وفعاليات  برامج  اع��داد  على  ويعمل 
وجمل�ض  ال�����ص��ب��اب��ي��ة..  ل��ل�����ص��ري��ح��ة 
ثقافة الطفل لتويل ت�صميم وتنفيذ 
امل������ب������ادرات اخل���ا����ص���ة ل���الط���ف���ال.. 
وجمل�ض املوروث الثقايف ويهتم هذا 
بالتعريف باملوروث الثقايف لل�صعوب 
البحوث  الن�صانية لن  واملجموعات 
الثقايف لي  امل���وروث  ان  ا���ص��ارت اىل 
جمموعة هو اف�صل و�صيلة لتحقيق 
املجموعات  ب��ني  وال��ق��ب��ول  ال��ت��ق��ارب 
التقليدية  احل��رف  امل���وروث  وي�صمل 
وال�صعر  وامل���و����ص���ي���ق���ى  وامل����الب���������ض 

وغريها كثري.

ووق�����ال امل��ه��ن��د���ض ال�����ص��ي��خ ���ص��امل بن 
جلانا  ه��ن��اك  ان  ال��ق��ا���ص��م��ي  �صلطان 
و�صتعقد  الأط����ر  ت��ل��ك  �صمن  تعمل 
الأردن  يف  الت�صامح  ملتقى  الهيئة 
دي�����ص��م��رب ال����ق����ادم ون������دوة ع���ن بناء 
ج�������ص���ور ال���ت���ف���اه���م يف ك���ول���وم���ب���و يف 
ن���وف���م���رب.. ك��م��ا حت�صر  ���ص��ريلن��ك��ا 
الآ�صيوي  للموؤمتر  اخلا�صة  اللجان 
يناير  تايالند  يف  للهيئة  القليمي 

. 2020
للت�صامح  الدولية  الهيئة  اأن  يذكر 
مقرها  رب���ح���ي���ة  غ�����ري  ه���ي���ئ���ة  ه�����ي 
الوليات املتحدة المريكية وغايتها 

التفاهم  ج�����ص��ور  ب���ن���اء  الأ����ص���ا����ص���ي���ة 
وال���ق���ب���ول وال��ت�����ص��ام��ح ب���ني الأف�����راد 
وامل��ج��م��وع��ات وال��ث��ق��اف��ات م��ن اأجل 

م�صلحة الإن�صانية.

اختيار �سامل بن �سلطان القا�سمي ع�سوا يف جمل�س اأمناء الهيئة الدولية للت�سامح

اأرا�شي دبي تطلق قاعة تدريب املتعاملني يف مركز اإ�شعاد املتعاملني يف مقرها الرئي�شي

النتقال من تقدمي اخلدمة اإىل تدريب املتعاملني على ا�ستخدام اخلدمات والتطبيقات الذكية

بريد الإمارات ي�سدر طابعا تذكاريا احتفاء بـ »خليفة �سات«انطالق مع�سكر �سيف ال�سارقة الريا�سي »عطلتنا غري«

ذياب بن حممد يفتتح مركز زايد الأبحاث االأمرا�ص النادرة لدى االأطفال يف لندن

 مت اإجناز املركز اجلديد بف�سل املنحة التي قدمتها �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك والبالغة قيمتها 60 مليون جنيه اإ�سرتليني
•• لندن-وام:

افتتح �صمو ال�صيخ ذياب بن حممد 
ام�����ض مركز  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
النادرة  الأم���را����ض  لأب��ح��اث  زاي���د 
نيابة عن  لندن،  الأطفال يف  لدى 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
العام  ال��ن�����ص��ائ��ي  رئ��ي�����ص��ة الحت�����اد 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة 

جريت  مل�����ص��ت�����ص��ف��ى  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
�صو،  ال�صيد مات  اأورموند �صرتيت 
ومدير معهد �صحة الطفل ال�صيد 
موؤ�ص�صة  وم���دي���ر  ���ص��م��ي��ث،  رو������ض 
اخلريية  �صرتيت  اأورموند  جريت 
ال�����ص��ي��د اإي�����ان ت�����ص��ي��ف��رز وع����دد من 
يف  وامل�����ص��وؤول��ني  ال�صخ�صيات  ك��ب��ار 
جمال ال�صحي يف لندن بالإ�صافة 
واأ�صرهم.  الأط��ف��ال  م��ن  ع��دد  اإىل 

م�صت�صفى  و"موؤ�ص�صة  اجلامعية" 
اخلريية  �صرتيت  اأورموند  جريت 

لالأطفال".
ويعد هذا املركز الأول من نوعه يف 
النادرة  الأم��را���ض  لأبحاث  العامل 
املركز  ي�صم  حيث  الأط��ف��ال  ل��دى 
ق�صًما متطوًرا من غرف الأبحاث 
العالجات  لب���ت���ك���ار  امل��خ�����ص�����ص��ة 
الأن�صجة  لزراعة  وغرف  اجلينية، 

زايد يف خدمة الب�صرية من خالل 
وتوفري  الطبية  البحوث  تطوير 
الأطفال  ���ص��ح��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ع���الج 
اجيال  وب��ن��اء  رفاهيتهم  و���ص��م��ان 
ب��ف��ر���ض عالجية  ق��ادم��ة حت�����ص��ى 
ل��الأم��را���ض ال��ن��ادرة ح��ول العامل، 
ال�صيخة  اليه �صمو  وهو ما تتطلع 
ف��اط��م��ة ب���ن م���ب���ارك ح��ف��ظ��ه��ا اهلل 
املركز."  خ�����الل  م����ن  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه 

والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة 
التنمية الأ�صرية.

وكان للمنحة ال�صخية التي قدمتها 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
 60 وال���ب���ال���غ���ة   2014 ع�����ام  يف 
الف�صل  اإ�صرتليني  جنيه  مليون 
يف اإجن����از امل��رك��ز ال���ذي ك���ان ثمرة 
"جريت  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  ب���ني  ���ص��راك��ة 
لندن  و"كلية  �صرتيت"  اأورم��ون��د 

وق�������ال ����ص���م���و ال�������ص���ي���خ ذي�������اب بن 
ف��ى كلمة ل�صموه  زاي��د  ب��ن  حممد 
فاطمة  ال�صيخة  �صمو  ع��ن  ن��ي��اب��ًة 
" نتطلع م��ن خالل  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
م���رك���ز زاي�����د لأب���ح���اث الأم���را����ض 
حتقيق  اإىل  الأطفال  لدى  النادرة 
الأبحاث  جم��ال  يف  ملمو�ض  تقدم 
والعالج اخلا�صة ب�صحة الطفل." 
مركز  �صي�صهم   " ���ص��م��وه  وا���ص��اف 

امل����ت����ع����ددة لخ����ت����ب����ار ال���ع���الج���ات 
اجل���دي���دة، وق�����ص��م خ��ا���ض لأبحاث 
القلب مع مرافق للطباعة ثالثية 
الأبعاد ف�صاًل عن خمترب مك�صوف 
ب���اح���ث���ا لإج������راء   140 ل�����  ي��ّت�����ص��ع 
ال���ب���ح���وث امل���خ���ربي���ة. ���ص��ه��د حفل 
الفتتاح كل �صعادة من�صور عبداهلل 
خ���ل���ف���ان ب���ال���ه���ول ���ص��ف��ري ال���دول���ة 
والرئي�ض  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  ل���دى 

ونبه �صموه اىل ان اإلتزام املركز يف 
ما هو  اأهدافه وطموحاته  حتقيق 
اإل دليٌل وا�صٌح على اأن اإرث ال�صيخ 

زايد ما زال حًيا و�صيبقى خالداً.
مركز  ي�صتقطب  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
النادرة  الأم���را����ض  لأب��ح��اث  زاي���د 
ل�����دى الأط�����ف�����ال م���ئ���ات الأط����ب����اء 
مًعا  �صيعملون  ال��ذي��ن  والباحثني 
لتقدمي عالجات مبتكرة لالأطفال 

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/4842  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �صده/1- اأ�صي�ض تار اأ�صاند جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
عليك  اأق���ام   قد  فيا�ض   حممود  وميثله:حكمت  دميلو  التنفيذ/فينود 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)46120( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/2267  تنفيذ جتاري 
�����ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  دون��ري��ت  ����ص���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ه��ي��ب��ورث ب���ي ام اي 
اأق��ام  عليك  امل��ازم��ي  قد  ����ض.ذ.م.م وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )186828.2(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/4932  عمايل جزئي

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  امل��ب��اين  ل�صيانة  ي��ا���ص��ني  1-ال   / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك  ابو ال�صعود قد  القامة مبا ان املدعي /حممد مدحت ال�صعيد 
 22036( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
وامل�����ص��اري��ف رقم  وال��ر���ص��وم  ع���وده مببلغ )2000( دره���م  وت���ذك���رة  دره����م( 
الحد  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB194272556AE:ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.4:بالقاعة �ض   10.00 ال�صاعة   2019/7/14 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/4535  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- بيت اجلودة للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
وميثله:�صرحان  حممد  حميد  عبدالبا�صط  التنفيذ/حممود  طالب  ان  مب��ا 
ح�صن حممد ح�صن املعيني  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )37141.50(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
املحكمة.   ر�صوم خلزينة  درهم   )2760( مبلغ  اىل  بال�صافة  املحكمة  او خزينة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• الذيد-وام: 

للقوات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  احتفلت 
الدفعة  ب��ت��خ��ري��ج  ام�����ض  امل�����ص��ل��ح��ة، 
الثاين  امل�صتوى  طلبة  من  الثانية 
ع�������ص���ر م�����ن امل����در�����ص����ة ال���ث���ان���وي���ة 
مبقر  وذل���ك  ال��ذي��د،   - الع�صكرية 
املدر�صة يف مدينة الذيد بال�صارقة، 
بح�صور �صعادة اللواء الركن �صامل 
رئي�ض  اجل����اب����ري  غ����اف����ان  ���ص��ع��ي��د 
الب�صرية  وال���ق���وى  الإدارة  ه��ي��ئ��ة 
، وع���دد م��ن ك��ب��ار ���ص��ب��اط القوات 
اأم��ور اخلريجني  واأول��ي��اء  امل�صلحة 
فعاليات  وب�����������داأت  وامل�����دع�����وي�����ن 
اآيات  من  عطرة  بتالوة  الحتفال 

الذكر احلكيم، واألقى بعدها قائد 
املدار�ض الثانوية الع�صكرية - كلمة 
ب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة - ،ق�����ال ف��ي��ه��ا :” 
نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة 
اأبناء  امل�صتقبل” م��ن  “ ق���ادة  م��ن 
ه��ذا ال��وط��ن ال��ع��زي��ز، مم��ن اأعدوا 
لريفدوا  وق������ادة  رج�����ال  ل��ي��ك��ون��وا 
�صنوفها  بجميع  امل�صلحة  ق��وات��ن��ا 
تاأهيال  م��وؤه��ل��ة  ب�����ص��ري��ة  ب��ط��اق��ات 
تتجلى  وع�صكرياً،  اإبداعيا  تعليميا 
والتفكري  الإب�������داع  م���ه���ارات  ف��ي��ه 
ت�صمو  وتربويا  والتحليل،  العلمي 
والنتماء  الوطن  حب  مبادئ  فيه 
والخ��ال���ض ل��ه وال���ولء والطاعة 

لقيادته الر�صيدة ».
الثانوية  امل���در����ص���ة  اأن  واأو������ص�����ح 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا داأب���ت 

روؤيتها  على حتقيق  املدر�صة  قيادة 
والأهداف ال�صرتاتيجية املرتبطة 

تاأهيلية  ب���رام���ج  خ����الل  م���ن  ب��ه��ا 
الربنامج  على  ا�صتملت  خمتلفة، 

الأك�������ادمي�������ي ال�����ع�����ام وال����ربن����ام����ج 
ال�صيفي اخلارجي، وكذلك برامج 
اللياقة البدنية وال�صحية وبرنامج 
روؤية  حقق  مم��ا  القيادي  التاأهيل 
للقوات  العامة  القيادة  وتوجيهات 

امل�صلحة.
واأ�صار اإىل اأن املدار�ض تعمل على اأن 
تكون يف طليعة املوؤ�ص�صات التعليمية 
ال��دول��ة، وعلى بناء  وال��رتب��وي��ة يف 
م�صتقلة،  �صخ�صيات  ذوي  ط��الب 
متم�صكة   ، الإرادة  وق��وي��ة  واث��ق��ة 
احلميدة،  الإ���ص��الم��ي��ة  ب���الأخ���الق 

حمرتمة للذات وللغري.
الثانوية  امل�����دار������ض  ق���ائ���د  وه����ن����اأ 
باجتيازهم  اخلريجني  الع�صكرية 

املهمة،  ال��درا���ص��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ه����ذه 
والتي ياأمل اأن تكون اللبنة الأوىل 
قواتنا  بناء  ويف  املهنية  حياتهم  يف 

امل�صلحة.
اأح���د اخلريجني  األ��ق��ى  م��ن جهته 
- كلمة بهذه املنا�صبة - �صكر فيها 
التعليمية  وال��ه��ي��ئ��ة  احل��ف��ل  راع���ي 
توفري  على  حلر�صهم  املدر�صة  يف 
كان  التي  والإمكانيات  ال�صبل  كل 
الكبري يف رفع كفاءتهم  الأث��ر  لها 
اأعلى  على  وح�صولهم  التعليمية، 
باأنهم  اهلل  م���ع���اه���دا  ال�����درج�����ات، 
ما�صون مل�صابقة الزمن يف ميادين 
م�صممون  والعمل  والثقافة  العلم 
�صبيل  اأه���داف���ه���م يف  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 

الوطن.
ق�صم  اخل��ري��ج��ون  ردد  ذل����ك،  ب��ع��د 
احلكيمة،  وقيادته  للوطن  ال��ولء 
هاتفني بحياة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اهلل”،معاهدين  “حفظه  ال��دول��ة 
الوطن  وال���دف���اع ع��ن  ب��ال��ذود  اهلل 

وحماية ترابه.
�صعادة  وزع  الح��ت��ف��ال،  خ��ت��ام  ويف 
غافان  �صعيد  �صامل  ال��رك��ن  ال��ل��واء 
املتفوقني  اجل��وائ��ز على  اجل��اب��ري 
وال�صهادات على اخلريجني، مهنئاً 
ت��خ��رج��ه��م، متمنياً  ل��ه��م  وم��ب��ارك��اً 
لهم كل التوفيق وال�صداد يف خدمة 

الوطن.

•• العني-وام:

عقد جمل�ض اإدارة دار زايد للرعاية 
�صعادة  برئا�صة  اجتماعه  الأ�صرية 
ب���ن م���اج���د املهريي  اأح���م���د  ���ص��ي��ف 
رئي�ض جمل�ض الإدارة، يف مقر الدار 
اأع�صاء  بح�صور  ال��ع��ني  مدينة  يف 
جمل�ض الإدارة �صعادة كل من مبارك 
فهد  وال��دك��ت��ور   ، ال�صام�صي  �صعيد 
نخريات  بن  وحمد  النيادي،  مطر 
الإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و  ال���ع���ام���ري 
عام  مدير  الظاهري  �صالح  ونبيل 

دار زايد للرعاية الأ�صرية.
ع���ل���ى حم�صر  امل���ج���ل�������ض  و������ص�����ادق 

الجتماع ال�صابق واطلع على ما مت 
تنفيذه من قرارات، كما قدم مدير 
تقريرا  املجل�ض  لأع�صاء  الدار  عام 
التطورات  اأه�����م  ف��ي��ه  ا���ص��ت��ع��ر���ض 
وال��ت��غ��ريات ال��ت��ي ج���رت م��ن��ذ عقد 
الجتماع الأخري للمجل�ض ت�صمن 
ن�����ص��اط��ات امل��وؤ���ص�����ص��ة م���ن اأب���رزه���ا 
التفاهم  م��ذك��رات  ع��دد من  توقيع 
ال�����دار  والت����ف����اق����ي����ات ، وت���ن���ظ���ي���م 
والفعاليات  الأن�صطة  من  ل�صل�صلة 
الذي  ال��ت��ق��ري��ر  وت�صمن  امل��ت��ن��وع��ة 
واأحدث  اأب���رز  املجل�ض  على  عر�ض 
الفرتة  خ�����الل  ال��������دار  م�����ب�����ادرات 

الأخرية.

الإدارة  جم��ل�����ض  اأع�������ص���اء  وب���ح���ث 
ع�����ددا م���ن امل���و����ص���وع���ات امل���درج���ة 
التي  الجتماع  اأعمال  ج��دول  على 
اأرق�����ى برامج  ت���وف���ري  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن 
التدريب والتاأهيل والتعليم لفئات 
امل�����ص��م��ول��ني ب��رع��اي��ة ال�����دار، والتي 
ت�صاعد يف تنمية القدرات والطاقات 
املوجودة لديهم وت�صاعد يف عملية 
فاعلني يف  اأف��رادا  ليكونوا  دجمهم 
م�صرية  يف  وم��وؤث��ري��ن  جمتمعهم 
ي�صهدها  ال��ت��ي  ال�����ص��ام��ل��ة  التنمية 
عدد  مناق�صة  ومتت  الغايل  وطننا 
م���ن ال��ت��ق��اري��ر ح����ول ���ص��ري العمل 
القرارات  ب�صاأنها  املجل�ض  وات��خ��ذ 

الالزمة .
واأ�صاد املجل�ض بالدعم الذي تقدمه 
الدار  م�صاندة  يف  الر�صيدة  القيادة 
والفئات  وم�����ص��اري��ع��ه��ا  وب��راجم��ه��ا 
اأج����ل الو�صول  ت��رع��اه��ا م��ن  ال��ت��ي 
اإن�صائها  م���ن  امل���رج���وة  ل���الأه���داف 
القيادة  ورغ���ب���ات  ط��م��وح  وحت��ق��ي��ق 

للفئات امل�صمولة برعاية الدار.
رئي�ض جمل�ض  املهريي  �صيف  وق��ام 
املجل�ض  اأع�صاء  الدار يرافقه  اإدارة 
الأق���������ص����ام  ت���ف���ق���دي���ة يف  ب����ج����ول����ة 
ال��رتب��وي��ة ب���ال���دار ل���الط���الع على 
�صري العمل والتعرف على خدمات 
الرعاية التي تقدمها .. مثنيا على 

ال�����دار ، ومبا  ال��ع��ام��ل��ني يف  ج��ه��ود 
ع��ل��ى م�صاعفة  ي��ق��دم��ون��ه وح��ث��ه��م 
اأق�����ص��ى طاقاتهم  وب���ذل  ج��ه��وده��م 
يف تاأدية ر�صالتهم يف خدمة ورعاية 
الهمم،  اأ���ص��ح��اب  وب��ن��ات��ن��ا  اأب��ن��ائ��ن��ا 
التدريب  ب���رام���ج  اأرق������ى  وت���وف���ري 
ت�صاعد  ال��ت��ي  والتعليم  وال��ت��اأه��ي��ل 
يف ت��ن��م��ي��ة ال�����ق�����درات وال���ط���اق���ات 
املوجودة لديهم وت�صاعد يف عملية 
فاعلني يف  اأف��رادا  ليكونوا  دجمهم 
م�صرية  يف  وم��وؤث��ري��ن  جمتمعهم 
ي�صهدها  ال��ت��ي  ال�����ص��ام��ل��ة  التنمية 

وطننا الغايل .
و ���ص��ك��ر امل����ه����ريي اأب����ن����اء واأب����ط����ال 

الألعاب  امل�صاركني يف بطولة  الدار 
لالأوملبياد  ال��ت��ا���ص��ع��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 

امل�صرف  الأداء  خ��الل  من  اخلا�ض 
البطولة  يف  امليداليات  وح�صدهم 

امل�صاركات  يف  التوفيق  لهم  ومتنى 
امل�صتقبلية لهم .

•• اأبوظبي-الفجر

ع�������ززت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
وجمل�ض اأبوظبي الريا�صي عالقات 
ال��ت��ع��اون وال�����ص��راك��ة ب��ه��دف تطبيق 
بتنفيذ  اخلا�صة  املمار�صات  اأف�صل 
الرقابية  والإج���������راءات  احل���م���الت 
ال�صحية،  الريا�صية  الأن��دي��ة  على 
اإطار حر�ض اجلانبني  وذلك �صمن 
على توفري اأرقى م�صتويات ال�صحة 
والأم������ان وال�����ص��الم��ة مل���رت���ادي هذه 

الأندية. 
 و�صمن هذا الإطار نظم ق�صم رقابة 
ال�صحة  ب����اإدارة  ال�صحية  الأن�صطة 
العامة التابع لبلدية مدينة اأبوظبي 
من خالل ق�صم ال�صحة يف ال�صهامة 
حملة م�صرتكة مع جمل�ض اأبوظبي 
احلالة  ع��ل��ى  ل���ل���وق���وف  ال��ري��ا���ص��ي 
الداخلية لهذه الأندية، والتاأكد من 
اأنها تقدم خدمات �صحية وريا�صية 
التي  وال���ص��رتاط��ات  املعايري  �صمن 

حددها اجلانبان.
ال���دك���ت���ور �صعيد  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
ال��رم��ي��ث��ي مدير  ق����روا�����ض  حم��م��د 
اأن  البلدية  يف  العامة  ال�صحة  اإدارة 
من اأهم الأه��داف التي ت�صعى اإليها 
اجلهتان عرب هذه احلملة التعاونية 

امل�صرتكة تتج�صد فيما يلي: 
ال�����������ص�����روط  م����ت����اب����ع����ة   •

وامل�����ع�����اي�����ري ال�������ص���ح���ي���ة ل����الأن����دي����ة 
متابعة  خ������الل  م�����ن  ال���ري���ا����ص���ي���ة 
النظافة العامة، والتاأكد من تطبيق 
الريا�صية،  لالأجهزة  التطهري  اآلية 
الهوائي  ال��ت��دف��ق  بن�صب  وبالتقيد 
داخ����ل ه���ذه امل���راك���ز ل�����ص��م��ان جودة 
الهواء الداخلي، مع �صرورة التاأكيد 

ال�صحية  امل����راف����ق����ة  ن���ظ���اف���ة  ع���ل���ى 
التابعة لهذه املراكز مثل دورات املياه 
واأماكن تبديل املالب�ض، والتاأكد من 
واملن�صطات  املنتجات  ا�صتخدام  عدم 
حتت  املمنوعة  اأو  بها  امل�صرح  الغري 
طائلة امل�صاءلة القانونية، وهذا يقع 
العامة  ال�صحة  مفت�صي  عاتق  على 

ببلدية مدينة اأبوظبي.
ال�صحة  اإدارة  وت���ق���وم   •
اأحوا�ض  مب��راق��ب��ة  اأي�������ص���اً  ال��ع��ام��ة 
ال�������ص���ب���اح���ة وب���������رك ال����ص���ت���ج���م���ام 
با�صم  امل�����ع�����روف�����ة  وال�������ص������رتخ������اء 
التفتي�ض  خ���الل  م��ن  )اجل���اك���وزي( 
امل��ي��اه والتاأكد  ت��دوي��ر  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى 

والفالتر  املر�صحات  ا�صتبدال  م��ن 
جودة  على  التاأكد  مع  دوري،  ب�صكل 
م��ي��اه ه���ذه الأح���وا����ض وخ��ل��وه��ا من 
اإىل  تنتقل  قد  م�صببات مر�صية  اأي 

امل�صتخدمني مرتادي املركز.
اىل  الإ������ص�����ارة  وجت�����در   •
ومعايري  ا����ص���رتاط���ات  م��ت��اب��ع��ة  اأن 

على  الفنية  ال��ري��ا���ص��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات 
الأندية وهو خا�ض مبجل�ض اأبوظبي 

الريا�صي.
الأندية  ه����ذه  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  واأك�����د 
املن�صاآت  م��ن  ال�����ص��ح��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
ال���ت���ي ي���رت���اده���ا ع��ل��ى الأغ����ل����ب فئة 
ال�������ص���ب���اب وه�������ذه ال���ف���ئ���ة ت���ع���د من 

ويجب  احل�صا�صة،  العمرية  الفئات 
واملحافظة  حمايتهم  على  نعمل  اأن 
هذه  يق�صدون  فهم  �صحتهم،  على 
ونعمل   ، متعددة  باأغرا�ض  النوادي 
من اأجل اأن يح�صل هوؤلء املرتادون 
على اخلدمات �صمن الإطار ال�صحي 
عن  والبتعاد  ال�صرتاطات  و�صمن 

كل ما يخالف القانون.
واأ�صار الرميثي اأن معظم املالحظات 
التي مت ر�صدها يف هذه املن�صاآت هي 
الريا�صية حتتاج  الأجهزة  اأن بع�ض 
اإىل �صيانة اأو اإزالة، مع �صرورة ترك 
م�صافات حمددة بني كل جهاز واآخر، 
بالإ�صافة اإىل اأهمية املحافظة على 
ل��ل��م��ك��ان، وهناك  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ظ��اف��ة 
ولي�ض  ل��ل�����ص��روط  م�صتوفية  اأن��دي��ة 

عليها اأي خمالفات.
واأ�صاف الدكتور �صعيد اأن هدف اإدارة 
كافة  على  الرقابة  العامة  ال�صحة 
بالتعاون  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الأندية 
امل�صوؤولة   الأخ��������رى  اجل����ه����ات  م����ع 
لتحقيق عمليات الرقابة والإ�صراف 
الرميثي  واأه��اب  املن�صاآت،  هذه  على 
الريا�صية   النوادي  مرتادي  بجميع 
ال�����ص��ح��ي��ة اخل��ا���ص��ة ال��ت��وا���ص��ل مع 
اجلهات امل�صوؤولة يف حالة وجود اأي 
مالحظات تتعلق مب�صتوى خدماتها 

التي تقدمها للمرتادين.
العامة  ال�صحة  اإدارة  مدير  وح��ذر 
تتعلق  ممنوعة  م��واد  اأي  ت���داول  اأن 
وال���ه���رم���ون���ات يف هذه  ب��امل��ن�����ص��ط��ات 
�صريحة  خم���ال���ف���ة  ت���ع���د  امل�����واق�����ع 
ال���ق���ان���ون، معربا  وي���ع���اق���ب ع��ل��ي��ه��ا 
الأندية  ب��ال��ت��زام ج��م��ي��ع  ث��ق��ت��ه  ع���ن 
بال�صرتاطات ال�صحية ، ومتطلبات 

ال�صالمة .

•• ابوظبي-الفجر: 

ك�صفت كلية الإمارات للتكنولوجيا، اإحدى اأقدم موؤ�ص�صات التعليم العايل املعتمدة واأكرثها 
اإطار  اأبوظبي يف  قلب  اإىل حرمها اجلامعي اجلديد يف  انتقالها  املنطقة، عن  عراقة يف 
م�صاعي اجلامعة امل�صتمرة ملواكبة منو اأعداد طالبها. ويقع حرم الكلية اجلديد يف قلب 
العا�صمة الإماراتية على �صارع النجدة، وبالقرب من دائرة التنمية القت�صادية، ويت�صع 
اإىل اأعداد اأكرب من الطالب، ويتيح مزيداً من امل�صاحات لالأن�صطة الأكادميية والفعاليات 
املوازية. ويوفر احلرم اجلديد الذي يت�صع اإىل 5 اآلف طالب بنية حتتية فائقة التطور، 
اإىل جانب الكثري من املزايا التي تواكب اأرقى املعايري العاملية وحتافظ على الإرث العريق 

وبرامج  دورات  على  احل�صول  الآن  ال��ط��الب  مب��ق��دور  واأ���ص��ب��ح  الكلية.  ب��ه  تتمتع  ال��ذي 
تعليمية جديدة ومعتمدة على امل�صتوى العاملي، حيث مت ت�صميمها خ�صي�صاً لتزويدهم 
والقدرات  واملعارف  املهارات  تت�صمن  التي  الدرا�صية  واملناهج  التعليم  م�صتويات  باأف�صل 
الوجه  على  اإعدادهم  عن  ف�صاًل  امل�صتقبل،  يف  الوظائف  اأف�صل  على  للح�صول  الالزمة 

الأمثل لكي ي�صبحوا قادة يف القطاعات التي �صيعملون بها م�صتقباًل.
الإم��ارات للتكنولوجيا:  الدكتور عبدالرحيم �صابوين، رئي�ض كلية  املنا�صبة، قال  وبهذه 
حرمنا ال�صابق، مب�صاحات  من  قريبة  م�صافة  على  يقع  والذي  اجلديد،  حرمنا  “ميتاز 
اإ�صافية ووا�صعة لأن�صطة التعلم والفعاليات املختلفة. ول نهدف من خالل هذه اخلطوة 
واملتمثل  العريق  اإرثنا  موا�صلة  واإمن��ا  كليتنا فح�صب،  على  املتنامي  الإقبال  مواكبة  اإىل 

التعليم  وزارة  روؤي��ة  مع  ين�صجم  مبا  طالبنا  جميع  اإىل  التعليم  اأنظمة  اأف�صل  بتقدمي 
امل�صاعر  من  وبالرغم  املعرفة.  على  وقائم  عاملي  تناف�صي  اقت�صاد  ببناء  املتمثلة  العايل 
الذكريات الغالية املرتبطة بحرمنا ال�صابق الذي احت�صن طالبنا على مدى 25 عاماً، 
ندرك بان عجلة احلياة مت�صي ُقدماً، حيث يتوجب علينا مواكبتها بالنتقال اإىل املقر 
اجلديد ل�صتيعاب التو�صع امل�صتمر ملجتمعنا واإجراء التغيريات الالزمة لتعزيز مكانتنا 
ف�صاًل جديداً  فيه  نفتتح  ال��ذي  الوقت  ويف  وال��دويل.  الإقليمي  امل�صتويني  على  الرائدة 
من م�صريتنا الرائدة، فاإننا ناأمل باأن ي�صبح حرمنا اجلديد �صاهداً على م�صرية التعلم 
والتنمية امل�صتمرة لنخبة من اأملع العقول يف الدولة، والذين نقوم باإعدادهم على الوجه 

الأكمل ليكونوا قادة امل�صتقبل«. 

بهدف مواكبة متطلبات النمو
كلية الإمارات للتكنولوجيا تنتقل اإىل موقع جديد يف اأبوظبي

نظما حملة م�شرتكة للوقوف على احلالة الداخلية لالأندية

بلدية مدينة اأبوظبي وجمل�س اأبوظبي الريا�سي يعززان تعاونهما امل�سرتك لتطبيق اأف�سل املمار�سات الرقابية على الأندية الريا�سية ال�سحية

جمل�س اإدارة »زايد للرعاية الأ�سرية « يناق�س اأن�سطة ومبادرات الدار

تخريج الدفعة الثانية من طلبة امل�ستوى الثاين ع�سر من املدر�سة الثانوية الع�سكرية يف الذيد
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

خمي�ض  مغري  الدكتور  معايل  ت��راأ���ض 
اخلييلي، رئي�ض دائرة تنمية املجتمع، 
اإطار  درا���ص��ة  مل�صروع  الأول  الجتماع 
اأحد  الجتماعية،  للخدمات  متكامل 
الهادفة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  امل�������ص���اري���ع 
القطاع  و�صمولية  فعالية  تعزيز  اإىل 

الجتماعي يف اإمارة اأبوظبي.
درا����ص���ة جميع  اإىل  امل�����ص��روع  وي��ه��دف 
ال���ت���ي تقدم  اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة 
ي�صمن  مبا  املجتمع،  �صرائح  ملختلف 
ملنظومة  ����ص���ام���ل���ة  ت���غ���ط���ي���ة  ت����وف����ري 
اخل������دم������ات، والط����������الع ع���ل���ى اآل���ي���ة 
جودتها  تعزيز  ي�صمن  مبا  حت�صينها 
الأف����راد  م��ن  امل�صتفيدين  مل��ج��م��وع��ات 
ال�صيا�صات  ج��م��ي��ع  درا�����ص����ة  واأي�������ص���ا 
التي  وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  الجتماعية 

تعنى باملجال الجتماعي لالإمارة.

�صعادة  م����ن  ك����ل  الج����ت����م����اع  ح�������ص���ر 
ال��دك��ت��ور ف��ه��د م��ط��ر ال��ن��ي��ادي وكيل 
دائرة تنمية املجتمع بالإنابة، و�صعادة 
موؤ�ص�صة  ع��ام  م��دي��ر  الرميثي  م��رمي 
التنمية الأ�صرية، و�صعادة را�صد عتيق 
الرعاية  موؤ�ص�صة  عام  مدير  الهاملي 
و�صعادة  الق�صر،  و�صوؤون  الجتماعية 
الأمني  احلميدان  عبدالعال  عبداهلل 
لأ�صحاب  العليا  زاي���د  ملوؤ�ص�صة  ال��ع��ام 
الكعبي  حمد  �صعيد  والعقيد  الهمم، 
الجتماعي  الدعم  مركز  اإدارة  مدير 
اأبوظبي،  ل�صرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف 
التنفيذية  ال����ق����ي����ادات  م����ن  وع�������دد 
اإىل  امل�������ص���روع  ال�����دائ�����رة. وي�����ص��ع��ى  يف 
ورفع  الت�صغيلية  العمليات  تب�صيط 
ك��ف��اءة اخل��دم��ات، م��ا ي�صهم يف تقليل 
من  امل�صتفيدين  على  واجلهد  الوقت 
اخل���دم���ات، م���ن خ���الل و���ص��ع منوذج 
الذي  املتكامل،  اخلدمات الجتماعية 

�صيغطي كافة امل�صتفيدين من خمتلف 
املراحل العمرية. ومت خالل الجتماع 
مت  كما  امل�����ص��روع،  اأه����داف  ا�صتعرا�ض 
واآليات  العمل  على منهجية  الط��الع 
املرجوة،  الأه��داف  تنفيذه مبا يحقق 
املتوقع  ال��زم��ن��ي  الإط����ار  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
لإجناز امل�صروع من قبل كافة ال�صركاء 

من اجلهات الجتماعية.
ال��دك��ت��ور مغري خمي�ض  م��ع��ايل  واأك���د 
توا�صل  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  اأن  اخلييلي، 
جودة  تعزيز  نحو  احلثيثة  م�صاعيها 
ح��ي��اة جمتمع الإم�����ارة، وال��ع��م��ل وفق 
كافة  حتقيق  نحو  متكاملة  منظومة 
والرتقاء  امل��ج��ت��م��ع،  اأف�����راد  ت��ط��ل��ع��ات 
ي�صمن  مب����ا  ال���رف���اه���ي���ة،  مب�����ص��ت��وى 
ح�صول كل فرد على خدمات اجتماعية 
تلبي احتياجاته، ما ي�صهم يف الو�صول 
اإىل حياة كرمية لكافة اأفراد املجتمع. 
الإط������ار  درا�����ص����ة  م�������ص���روع  اإن  وق������ال 

يعد  الجتماعية،  للخدمات  املتكامل 
ن�صعى  التي  الطموحة  امل�صاريع  اأح��د 
ل��ت��ع��زي��ز ري�����ادة القطاع  م���ن خ��الل��ه��ا 
الج��ت��م��اع��ي يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، عرب 
اخلدمات  اأب���رز  ماهية  على  الط���الع 
التي تقدم لالأفراد، و�صهولة الو�صول 
امل�صتفيدين،  قبل  م��ن  اخل��دم��ات  اإىل 
التداخل  م��دى  يف  النظر  اإىل  اإ�صافة 
اجلهات،  تقدمها  التي  اخلدمات  بني 
اإعطائنا  يف  امل�����ص��روع  �صي�صهم  ح��ي��ث 
ن��ظ��رة اأ���ص��م��ل ح���ول ال��و���ص��ع احلايل 
وبالتايل  امل���ق���دم���ة،  اخل����دم����ات  ع����ن 
ومبادرات  خطط  و���ص��ع  م��ن  متكيننا 

ا�صرتاتيجية حت�صينية لها«.
من  “انطالقا  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������ص������اف 
فاإننا  ال��ر���ص��ي��دة،  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��وج��ي��ه��ات 
الجتماعي،  القطاع  يكون  لأن  ن�صعى 
ت��ق��دمي اخلدمات،  ���ص��ب��اق��ا يف  ق��ط��اع��ا 
وا�صتباقيا يف التعرف على تطلعات كل 

فئة من الفئات امل�صتفيدة يف املجتمع، 
ال��دائ��م على اخلدمات  ع��رب الط���الع 
الجتماعية، اإ�صافة اإىل التعرف على 
امل�صتفيدين  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
م����ن ت���ل���ك اخل����دم����ات وال���ع���م���ل على 
و�صع  على  نعمل  كما  عليها،  التغلب 
لتقدمي  وم���ت���ك���ام���ل���ة  ف���ع���ال���ة  اأط��������ر 
اخل������دم������ات، وت���ن���ف���ي���ذه���ا وف������ق اأط����ر 
مدرو�صة ووا�صحة، وبن�صق مت�صل، ما 
اجلهات  بني  التكامل  حتقيق  ي�صمن 
على  اإيجابا  ينعك�ض  ما  الجتماعية، 

قطاعات العمل احلكومي كافة.
املجتمع،  تنمية  دائ���رة  رئي�ض  واأ���ص��ار 
اإىل اأن تقدمي خدمات فعالة و�صاملة، 
الأداء احلكومي  �صيعزز من منظومة 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، م��وؤك��دا اأن���ه �صيتم 
للخدمات  ال����راه����ن  ال���و����ص���ع  ت��ق��ي��ي��م 
املقدمة، والنظر يف كيفية توحيد عدد 
تب�صيط  ي�صهم يف  م��ا  اخل��دم��ات،  م��ن 

�صعادة  ت��ع��زي��ز  وب��ال��ت��ايل  الإج�������راءات 
اأفراد املجتمع.

تبذلها  التي  اجلهود  اخلييلي  وثمن 
موؤكدا  امل�����ص��روع،  يف  امل�صاركة  اجل��ه��ات 
ي��ل��ع��ب��ه القطاع  ال����ذي  ال�����دور  اأه��م��ي��ة 
الج����ت����م����اع����ي ل���ت���ح���ق���ي���ق الأه���������داف 

احلكومية.
امل�صتهدفة  ال��ف��ئ��ات  درا����ص���ة  و���ص��ت��ت��م 

املقدمة  واخل����دم����ات  امل�������ص���روع،  م���ن 
وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  اإىل  اإ�صافة  لهم، 
اجلهات  تنفذها  التي  ال�صرتاتيجية 
امل�صتهدفة،  الفئات  احتياجات  لتلبية 
اإ�صافة اإىل النظر يف اآلية تعزيز جودة 
ال���رب���ط بينها  ت��ل��ك اخل����دم����ات ع���رب 
منها  ال�صتفادة  للفرد  ي�صمن  ب�صكل 
ت�صكيل  �صيتم  ك��م��ا  الأم���ث���ل.  بال�صكل 

جلنة فنية �صتعمل على الإ�صراف على 
�صري العمل يف امل�صروع.

موؤ�ص�صة  من  كل  امل�صروع  يف  وي�صاهم 
الرعاية  موؤ�ص�صة  الأ���ص��ري��ة،  التنمية 
موؤ�ص�صة  الق�صر،  و�صوؤون  الجتماعية 
زايد العليا لأ�صحاب الهمم، دار زايد 
العامة  وال��ق��ي��ادة  الأ���ص��ري��ة،  للرعاية 

ل�صرطة اأبوظبي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

 قررت ثالث جهات خدمية خالل اجتماعها اأم�ض على التعاون 
ببينها وخلق اآليات عمل م�صرتكة تخدم ال�صالح العام و الرتقاء 
مب�صتويات اخلدمة املقدمة جلمهور املتعاملني ومواكبة التطور 
ال�صامل الذي تعي�صه راأ�ض اخليمة على خمتلف الأ�صعدة  جاء 
برئا�صة  الثالث  اخلدمية  اجلهات  عقدته  اجتماع  خ��الل  ذل��ك 
جمال الطري رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة املوارد العامة و�صم اإدارة 
ترخي�ض الآليات وهيئة املوا�صالت وهيئة املوارد العامة  وقال 
لآلية  العري�صة  اخل��ط��وط  و���ص��ع  الج��ت��م��اع   ت�صمن  ال��ط��ري.. 

امل�صاريع  جم��الت  يف  امل��ذك��ورة  اجل��ه��ات  ب��ني  والتن�صيق  التعاون 
التطويرية امل�صرتكة والبحث يف اإمكانية الربط املروري ل�صمان 
ال��ت��ع��اون يف  اإىل ج��ان��ب  ال��وق��ت واجل��ه��د على املتعاملني  ت��وف��ري 
تنظيم حمالت تفتي�صية دورية بني �صرطة راأ�ض اخليمة وهيئة 
الأمن  ب�صط  يف  ي�صهم  مب��ا  ال���رك���اب  ت��ه��ري��ب  ع��ل��ى  امل��وا���ص��الت 
والأمان ويت�صدى لهذه الظاهرة اخلطرية  التي ترتك اآثارها 
ال�صلبية على املجالت القت�صادية وال�صياحية والأمنية على حد 
�صواء بالإ�صافة اإىل التطرق لإمكانية تركيب كامريات مراقبة 
يف و�صائل نقل املوا�صالت من حافالت و�صيارات الأجرة .   من 
جانبه اأكد  العميد عادل الغي�ض اأن �صرطة راأ�ض اخليمة حتر�ض 

الب�صرية لتعزيز  املادية وقدراتها  اإمكانياتها  دوما على ت�صخري 
مبا  اجلهات  خمتلف  مع  التعاون  ج�صور  وم��د  التوا�صل  قنوات 
اأف�����ص��ل اخلدمات  وي��ق��دم  الإم����ارة  وال��ف��ائ��دة على  بالنفع  ي��ع��ود 
والأمان  الأم��ن  موؤ�صرات  لأعلى  وي�صل  واملقيمني  للمواطنني 
للموا�صالت   راأ���ض اخليمة  ع��ام هيئة  . ولفت مدير  الإم���ارة  يف 
كافة  مع  التعاون  على  تقوم  للهيئة  الإ�صرتاتيجية  اخلطة  اأن 
اجلهات املعنية وتبادل املعلومات والبيانات املمكنة معها خا�صة  
املرجوة مع  الأه��داف  املوا�صالت لتحقيق  يف ظل حيوية قطاع 
للو�صول  م�صتمر  ب�صكل  �صائقيها  وت��اأه��ي��ل  ب��ت��دري��ب  اله��ت��م��ام 

لأف�صل املمار�صات وعك�ض ال�صورة اجلميلة عن الإمارة .

•• ميالن-وام:

الحتادي  الوطني  املجل�ض  رئي�ض  القبي�صي  اأمل  الدكتورة  معايل  عقدت 
جمهورية  ب��رمل��ان  رئي�ض  كري�صتو  ب��ورج��ان��ا  م��ع��ايل  م��ع  مباحثات  جل�صة 
للجنة  الثاين  الجتماع  يف  م�صاركتها  هام�ض  على  والهر�صك  البو�صنة 
الدائمة للجمعية الربملانية للبحر الأبي�ض املتو�صط الذي يعقد مبدينة 
ميالن –اإيطاليا بعنوان “اأ�صواق راأ�ض املال البديلة للنمو القت�صادي يف 

البحر املتو�صط.. الدور احلا�صم للربملانيني«.
وتبادل  الربملانية  ال��ع��الق��ات  تفعيل  �صبل  مناق�صة  اللقاء  خ��الل  ج��رى 
الق�صايا  والت�صاور حيال خمتلف  التن�صيق  وتعزيز  وال��زي��ارات،  اخل��ربات 
خالل امل�صاركة يف الفعاليات الربملانية الدولية، ودعم توجهات حكومتي 
البلدين وحر�صهما على تفعيل التعاون يف كافة املجالت، وجهود مكافحة 
الإره����اب وال��ت��ط��رف، وال���ص��ت��ف��ادة مم��ا يحظى ب��ه ال��ب��ل��دان م��ن عالقات 

متميزة مع خمتلف دول العامل واملوؤ�ص�صات واملنظمات الدولية يف العمل 
والهتمام  والعامل،  املنطقة  يف  وال�صتقرار  والأم��ن  ال�صالم  حتقيق  على 

بالالجئني وتقدمي امل�صاعدات الن�صانية والتنموية.
وتطرق اجلانبان اإىل احلديث عن الق�صايا الإقليمية والدولية وبحثا اآخر 
امل�صتجدات والتطورات الراهنة على ال�صاحتني الإقليمية والدولية..و مت 
التاأكيد على اأهمية حتقيق ال�صلم والأمن وال�صتقرار العاملي ودعم كافة 
الأمن  العامل وحتقيق  ل�صعوب  اأف�صل  لتوفري م�صتقبل  املبذولة  اجلهود 

وال�صتقرار املن�صود يف كل بقعة من بقاع الكرة الأر�صية.
واأهمية  ناعمة  الدبلوما�صية الربملانية كقوة  اأهمية  التاأكيد على  كما مت 
تفعليها لدى املوؤ�ص�صتني الربملانيتني من خالل التن�صيق والت�صاور حول 
خمتلف الق�صايا ويف التوا�صل وتبادل اخلربات والزيارات مبا ي�صاهم يف 

تاأطري العالقات القائمة وتنميتها يف خمتلف املجالت.
دولة  حكومة  ب��ني  ال�صرتاتيجية  العالقات  متانة  على  اجلانبان  واأك���د 

الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة ال��ب��و���ص��ن��ة وال��ه��ر���ص��ك واأهمية 
والقت�صادية  والربملانية  ال�صيا�صية  املجالت  يف  التعاون  عالقات  تعزيز 
واإن�صاء  وتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع  والتجارية،واأهمية  وال�صتثمارية 
التعاون يف  جلنة �صداقة برملانية بني الربملانيني بهدف تفعيل عالقات 

�صتى املجالت.
الدولة  روؤي����ة  ال��وط��ن��ي الحت����ادي  املجل�ض  رئ��ي�����ض  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت م��ع��ايل 
وخططها وا�صرتاتيجياتها وا�صت�صرافها للم�صتقبل والتخطيط له، ونهج 
القيادة واهتمامها باملواطن كاأ�صا�ض التنمية وركيزتها الأ�صا�صية، وحر�ض 
املقدمة وامل�صرية  الإن�صان يف  القيادة احلكيمة على تبنيها والتي و�صعت 
اإع��الن �صاحب  بها منذ  التي مرت  املحطات  واأب��رز  الدولة  الربملانية يف 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل برنامج 
التمكني عام 2005م، وتعزيز م�صاركة املواطنني يف عملية �صنع القرار 
من خالل م�صاعفة اأعداد الهيئات النتخابية .. م�صرية اىل قرار �صاحب 

ال�صمو رئي�ض الدولة حفظه اهلل برفع ن�صبة متثيل املراأه اإىل 50 باملئة يف 
املجل�ض الوطني الحتادي اعتبارا من الدورة املقبلة.

واأكدت معايل الدكتورة القبي�صي على اأهمية تعزيز دور املوؤ�ص�صات الربملانية 
اإىل  الرامية  اجلهود  يف  وامل�صاركة  الربملانية  الدبلوما�صية  تعزيز  عرب 
حماربة الإرهاب والتطرف ومد ج�صور التوا�صل والتعاون بني املجتمعات 
والتنموي  الإن�صاين  بالدعم  كري�صتو  بورجانا  معايل  اأ�صادت  جهتها  من 
 ... و�صعبها  والهر�صك  البو�صنة  الم��ارات جلمهورية  دول��ة  ال��ذي قدمته 
مع  التعاون  عالقات  اأوج��ه  وتطوير  تعزيز  على  بالدها  حر�ض  م��وؤك��دة 
دولة الإم��ارات يف املجالت كافة .. واأعربت معاليها عن تقديرها للدور 
الذي يقوم به املجل�ض الوطني الحتادي يف جمال الدبلوما�صية الربملانية 
. ح�صر اللقاء �صعادة عمر ال�صام�صي �صفري الدولة لدى اإيطاليا و�صعادة 
اأمل الهدابي الأمني العام امل�صاعد لالت�صال الربملاين للمجل�ض الوطني 

الحتادي.

تت�شمن فريق عمل م�شرتكا
ثالث جهات خدمية تتعاون يف تطور راأ�س اخليمة 

•• دبي-الفجر:

�صهد العقيد عبد اهلل اخلياط، مدير مركز حماية الدويل يف �صرطة دبي، 
“برنامج  انطالق  املعمري،  �صرف  الرحمن  عبد  الدكتور  املقدم  ونائبه 
الأن�صطة الطالبية ال�صيفية” يف مدر�صة اأ�صماء بنت النعمان يف منطقة 
حماية  مركز  يف  الطالبي  دب��ي  �صرطة  جمل�ض  ينظمها  التي  الطوار3، 
6 مراكز  امل���خ���درات، وذل���ك يف  ال��ع��ام��ة ملكافحة  ل����الإدارة  ال��ت��اب��ع  ال���دويل 
ال�صيفية  الإج����ازة  ا�صتثمار  بهدف  دب��ي،  اإم���ارة  يف  م��دار���ض  و6  تدريبية 

للطالب والطالبات، �صمن خطة برامج تدريبية متنوعة وهادفة.

وقال العقيد عبداهلل اخلياط، اإن �صرطة دبي حتر�ض بكافة قطاعاتها على 
اإ�صعاد املجتمع، عرب تنفيذ املبادرات والأن�صطة التي تخدم الأ�صرة يف املقام 
الأول، كونها اأ�صا�ض املجتمع وبنيته التي ت�صكل هذا املكون املجتمعي، واأن 
�صريحة طالب املدار�ض لهم الأولوية يف الهتمام، كونهم م�صتقبل الوطن 
املوؤ�ص�صات احلكومية وغري احلكومية، وهم  كافة  الغد يف  وق��ادة  وعماده، 
من ُيعول عليهم لتحمل امل�صوؤولية م�صتقبال، واأن تن�صئتهم ال�صحيحة هو 

الهدف الذي يجب على اجلميع اإدراكه والعمل على حتقيقه.
ريا�صية  برامج  التي تت�صمن  الأن�صطة  اأن هذه  العقيد اخلياط،  واأ�صاف 
وع�صكرية، ودورات وحما�صرات توعوية، وزيارات ميدانية لبع�ض الأماكن 

الكالب  وفرقة  والتحكم،  وال�صيطرة  القيادة  غرفة  مثل  دب��ي  �صرطة  يف 
وتزيل  وال�صرطة،  ال��ط��الب  ب��ني  ثقة  خلق  على  تعمل   ،K9 البولي�صية 
الرهبة التي قد تت�صكل عند البع�ض منهم يف التعامل مع رجال ال�صرطة، 
وتعرفهم باجلهاز ال�صرطي واأهميته، وبدوره املجتمعي والإن�صاين، وقيم 

الت�صامح والتعاي�ض، منوهاً اإىل اأن الربنامج مفتوح لكافة اجلن�صيات.
اجلانب  على  معتمدين  فائقة،  بعناية  الربنامج  ت�صميم  مت  لقد  وتابع، 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  يف  املا�صية  ال�����ص��ن��وات  خ��الل  املكت�صبة  واخل���ربة  العلمي، 
التي  والطالبات  الطالب  احتياجات  حتديد  مت  خاللها  وم��ن  الأن�صطة، 
يرغبون بها، واإ�صافة برامج جديدة مثل “برنامج الغو�ض” الذي ي�صتمر 

معتمد”،  غوا�ض  “رخ�صة  على  بعدها  الطالب  يح�صل  اأ�صابيع،   3 مل��دة 
بالإ�صافة اإىل حما�صرات متنوعة، مثل “ القيادة وبناء �صخ�صية القائد”، 
�صديقاً  ت�صبح  “وكيف  باجلرائم”،  التوعية  و”  واأهميته”،  و”التطوع 

لل�صرطة؟«.
واأكد العقيد عبداهلل اخلياط اأن حماية الطالب والطالبات من الظواهر 
ال�صلبية التي قد تن�صاأ من وقت الفراغ، هي م�صوؤولية اجلميع، داعياً اأولياء 
الأمور للتنبه لهذا اجلانب، واإحلاق اأبنائهم وبناتهم بالأن�صطة والربامج 
ال�صيفية، لإك�صابهم مهارات ومعارف ت�صاعد على بناء م�صتقبلهم بال�صكل 

ال�صحيح.   

القبي�سي تلتقي رئي�سة برملان البو�سنة والهر�سك

اخلييلي يرتاأ�س الجتماع الأول مل�سروع »درا�سة اإطار متكامل للخدمات الجتماعية«

برامج ودورات متنوعة تنظمها �سرطة دبي لطالب برنامج الأن�سطة ال�سيفية 
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عربي ودويل

للروهينغا  خميمات  يف  للرتبة  بانزلقات  مو�صمية  اأمطار  ت�صببت   
 4،500 اأك��رث من  ون��زوح  �صخ�ض  اإىل مقتل  اأدى  ما  بنغالد�ض،  يف 

اآخرين، بح�صب م�صوؤول يعمل يف جمال امل�صاعدات.
قبل  �صنتيمرتاً   35 بلغ من�صوبها  اأمطار  �صاعة، هطلت   72 ومدى 
بدء انزلق الرتبة يف خميمات مدينة كوك�ض بازار حيث يعي�ض اأكرث 
من 900 األف لجىء من القلية امل�صلمة، �صبق ان نزحوا من بورما، 

بح�صب الأمم املتحدة.
عند  املبنية  املوقتة  املخيمات  يف  تربة  انهيار   26 وق��وع  عن  واأف��ي��د 
ه�صاب قرب احلدود مع بورما. وكان اقتالع الأ�صجار ل�صتخدامها 
يف ب��ن��اء الأك�����واخ وم���ن اأج���ل احل�����ص��ول ع��ل��ى احل��ط��ب ت�صبب بجعل 
ل�صوؤون  املتحدة  الأمم  مفو�صية  يف  امل�صوؤول  وق��ال  ه�صة.  الأرا���ص��ي 
الالجئني اأريز رحمن اإّن نحو 30 كوخا تاأثرت بالعا�صفة. واأ�صاف 
لفران�ض بر�ض اأّن امراأة خم�صينية توفيت جراء انهيار حائط. واأ�صار 
من   12 اأّن  اإىل  الروهينغا،  من  اأربعيني  لج��ىء  وه��و  حممد،  ن��ور 

اأقربائه فروا من خيمتهم لالحتماء عنده.
وقال “منزيل مكتظ، اأنا قلق... كيف �صاأطعم جميع هوؤلء النا�ض«.

الذين  الروهينغا  م��ن  اآلف  خم�صة  نحو  اأّن  اإىل  م�صوؤولون  ولفت 
اأي�صاً  يقطنون عند �صريط حدودي بني بنغالد�ض وبورما ت�صرروا 

من العا�صفة.
وقال رئي�ض املخيم ديل حممد عرب الهاتف لفران�ض بر�ض “الأطفال 

يعانون اإ�صابات بالإ�صهال ولي�ض لدينا ما يكفي من مياه ال�صرب«.

اأبلغ ال�صفري ال�صيني لدى بريطانيا ليو �صياو مينغ لندن اأم�ض باأن 
“عقلية  بكني لي�صت راغبة يف حرب دبلوما�صية معها لكنها ترف�ض 
التي تراها من بع�ض ال�صا�صة الربيطانيني ب�صاأن  احلرب الباردة” 

هوجن كوجن.
اأعقاب  يف  وبريطانيا  ال�صني  ب��ني  مت�صاعدة  كالمية  ح��رب  وث��م��ة 
من  معلق  قانون  م�صروع  على  ك��وجن  ه��وجن  يف  حا�صدة  احتجاجات 

�صاأنه اأن ي�صمح بت�صليم متهمني اإىل ال�صني.
واأبلغ ال�صفري تلفزيون هيئة الإذاعة الربيطانية )بي.بي.�صي( باأن 
بكني لديها ثقة تامة يف تعامل هوجن كوجن مع الو�صع واأن احلكومة 

الربيطانية هي التي تدخلت يف �صوؤون املدينة الداخلية.
نزال  ل  بريطانيا...  مع  دبلوما�صية  ح��رب  يف  راغبني  “ل�صنا  وق��ال 
اأن اللغة  اأ�صاف  لكنه  ملتزمني بهذا الع�صر الذهبي بني دولتينا”، 
“لغة عقلية  اإمنا هي  التي ي�صتخدمها بع�ض ال�صا�صة الربيطانيني 

احلرب الباردة«.
 

اإيران  م��ع  ال��ن��زاع  ف�ض  اآل��ي��ة  تفعيل  الفرن�صية  احلكومة  تعتزم  ل 
ب��دل من  ال��وق��ت احل��ايل واأمهلت نف�صها  ال��ن��ووي يف  ب�صاأن الت��ف��اق 
التفاو�ض بعد  الأط��راف على مائدة  اأ�صبوعا ملحاولة جمع كل  ذلك 
اإيران تخطي حد تخ�صيب اليورانيوم املن�صو�ض عليه يف  اأن قررت 
التفاق. وقال م�صدر يف مكتب الرئي�ض الفرن�صي اإميانويل ماكرون 
يف ق�صر الإليزيه اإن اآلية ف�ض النزاع ب�صاأن التفاق النووي الإيراين 
مطروحا  خيارا  لي�ض  “هذا  امل�صدر  واأ�صاف  الآن.  تفعيلها  يتم  لن 
حاليا«. ومن �صاأن تفعيل تلك الآلية اأن ي�صفر يف نهاية املطاف عن 

معاودة فر�ض الأمم املتحدة عقوبات على اإيران.
واأبلغ م�صوؤول بالرئا�صة الفرن�صية رويرتز باأن ماكرون ا�صتنكر اليوم 
اإيران تخ�صيب اليورانيوم مل�صتوى يتجاوز احلد املتفق  الأحد قرار 
اإنها  ق��ال  2015، وه��ي خطوة  ع��ام  امل��ربم  النووي  عليه يف التفاق 

“انتهاك” لالتفاق.
وقال امل�صوؤول اإن الرئا�صة الفرن�صية اأكدت جمددا على املوعد النهائي 
15 يوليو متوز ل�صتئناف احلوار بني الأطراف.  الذي ينق�صي يف 

ومل يخ�ض امل�صوؤول يف تفا�صيل ما �صيحدث عقب ذلك املوعد.
ويف بيان قال ماكرون لنظريه الإيراين ح�صن روحاين اإنه �صيحاول 

حث كل الأطراف على ا�صتئناف احلوار بحلول 15 يوليو متوز.
ومل تف�صح الرئا�صة الفرن�صية عما اإذا كان هذا التوجه يتم بالتن�صيق 

مع حكومات اأوروبية اأخرى.

عوا�صم

دكا

لندن

باري�س

اأمريكا تطالب اأملانيا بقوات برية يف �سوريا 
•• وا�صنطن-وكاالت:

داع�ض،  تنظيم  فلول  �صد  احل��رب  دعم  اأملانيا  من  املتحدة  الوليات  طلبت 
باإر�صال قوات برية لدعم قوات �صوريا الدميقراطية التي يقودها الأكراد 
يف �صمال �صرق �صوريا. ويريد مبعوث الوليات املتحدة اخلا�ض اإىل �صوريا 
والتحالف الدويل �صد داع�ض جيم�ض جيفري، من احلكومة الأملانية اإر�صال 

قوات تدريب وخرباء لوج�صتيني وعمال تقنيني من اجلي�ض الأملاين.
الأملانية  �صونتاغ  اإم  فيلت  الأملانية، و�صحيفة  الأنباء  لوكالة  وقال جيفري 
الأ�صبوعية: “نريد قوات برية من اأملانيا لتحل حمل جنودنا جزئياً”، وقال 

اإنه يتوقع احل�صول على رد قبل نهاية هذا ال�صهر.
ت�صم  التي  الدميقراطية  �صوريا  قوات  حتالف  الأمريكية،  القوات  وتدعم 

ميلي�صيات قوات حماية ال�صعب الكردية وغريها من اجلماعات املتمردة. 
اآخر  على  الدميقراطية  �صوريا  ق��وات  ا�صتولت  املا�صي،  )اآذار(  مار�ض  ويف 
معقل لداع�ض يف �صوريا، رغم ا�صتمرار ن�صاط التنظيم الإ�صالمي املتطرف، 
حتت الأر�ض. واأعلن الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب يف دي�صمرب)كانون 
عددهم  البالغ  الأمريكيني  اجلنود  جميع  ل�صحب  خططاً  املا�صي،  الأول( 

األفي جندي من �صمال �صرقي �صوريا. 
وتراجع فيما بعد عن ذلك، وقال اإن حوايل 400 جندي �صيبقون للم�صاعدة 

يف ا�صتقرار املنطقة الكردية، التي متتد على احلدود بني العراق و�صوريا.
اإ�صايف  الوقت على احل�صول على دعم  املتحدة منذ ذلك  الوليات  وتعمل 
من حلفائها الثمانني يف حتالف مكافحة تنظيم داع�ض، الذي ي�صم اأملانيا، 

مع بدء �صحب القوات الأمريكية.
“نبحث هنا  يوم اجلمعة:  املبعوث اخلا�ض بعد حمادثات يف برلني  وق��ال 
ومن بني �صركاء التحالف الآخرين عن متطوعني للم�صاركة، ونوؤمن اأننا 

�صننجح يف النهاية«.

يف مواجهة اأوامر بهدم بيوتهم 

لجئون �سوريون يخ�سون على م�سريهم يف لبنان 

مدين قتلوا يف هجوم بقيادة رو�سيا يف �سوريا   500

واأغلبهم من ال�صنة باأنهم خطر على لبنان وحذروا من 
ا�صتيطان الالجئني  اإىل  الأك��واخ الإ�صمنتية �صتوؤدي  اأن 

ب�صفة دائمة.
�صيا�صي  ن��ظ��ام  على  ي��ق��وم  بلد  يف  �صائكة  ق�صية  وه���ذه 
الالجئني  خم���ي���م���ات  ف���ي���ه  ت���و����ص���ع���ت  ه�������ض  ط���ائ���ف���ي 
الفل�صطينيني غري الر�صمية بعد و�صولهم للبالد قبل 

ع�صرات ال�صنني.
الرئي�ض  �صهر  با�صيل،  جربان  اخلارجية  وزير  وطالب 
اللبناين، برحيل ال�صوريني اإىل بالدهم واأ�صر على عدم 

انتظار التو�صل اإىل اتفاق �صالم ينهي احلرب.
وقال ال�صهر املا�صي اإن املجال�ض البلدية ميكن اأن حتمل 
وحماية  ال��ق��ان��ون  “بتنفيذ  ال��رح��ي��ل  ع��ل��ى  ال��الج��ئ��ني 

النظام العام«.
باإثارة  اآخ��ري��ن  و�صا�صة  حزبه  يتهمون  ن�صطاء  اأن  غري 
العداء جتاه الالجئني وحتميلهم امل�صوؤولية عن م�صاكل 

لبنان القدمية.
وقال لجئ �صوري ي�صرف على املخيم نف�صه يف عر�صال 
وا���ص��م��ه اأب���و ف��را���ض اإن���ه ل��و ك���ان الأم����ر ب��ي��د الالجئني 

•• عر�صال-رويرتز:

الأنقا�ض  م���ن  ك���وم���ة  الآن  ال��ك��ن��ج  دمي����ا  ب��ي��ت  اأ���ص��ب��ح 
كوخ  �صوى  البيت  يكن  مل  امللتوية.  املعدنية  والق�صبان 
ق�صت  لكنها  اللبنانية  احل���دود  ق��رب  بالإ�صمنت  اأق��ي��م 
لأولدها  اأن جتعله مريحا  وهي حت��اول  �صنوات  خم�ض 
بعد فرارها من احلرب يف �صوريا. ثم ا�صطرت لهدمه 

باأوامر من اجلي�ض.
التي �صويت بالأر�ض  قالت دميا وهي تقف يف احلجرة 
خم�ض  �صي  تقريبا  النائية  اللبنانية  عر�صال  بلدة  يف 
اأنت متل )مثل(  �صنني قاعدة بها البيت هيدا. خم�صة، 
ما �صايف الو�صع، يعني كل �صنة ن�صبط غر�ض ع غر�ض 
اإنه هلق )الآن( ما عاد  ببيت، يعني  حتى نح�صن نقعد 

ظل �صيء، ما عاد ظل ل ا�صمه بيت ول عاد ظل �صيء«.
اإن دمي����ا واح�����دة م���ن اآلف  وت���ق���ول وك�����الت الإغ����اث����ة 
الالجئني ال�صوريني الذين �صملهم قرار حكومي بهدم 

الهياكل �صبه الدائمة يف �صرق لبنان.
األف طفل على الأق��ل بال   15 اأن ي�صبح  ومن املحتمل 

ماأوى.
العمل  ل��وائ��ح  ال��ت�����ص��دد يف تطبيق  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان  وي��ع��م��ل 
وال�صكن، التي ظل بع�صها مو�صع جتاهل ل�صنوات، على 
اأكرث من مليون لجئ �صوري يعي�صون على اأر�صه. كما 
ال�صوريني  مطالبني  اللبنانيني  ال�صا�صة  اأ�صوات  تعالت 

بالرحيل.
اإن  وقالت �صبع وك��الت عاملية تعمل يف جم��ال الإغ��اث��ة 

اجلي�ض هدم 20 بيتا لالجئني يوم الثنني.
املوؤقت الذي تعي�ض فيه دميا ويبلغ  ويف خميم عر�صال 
ع���دد امل��ق��ي��م��ني ف��ي��ه 450 ���ص��خ�����ص��ا، ق���ال لج���ئ���ون اإن 
اجلي�ض و�صل فجرا ومعه جرافة وهدم ب�صعة م�صاكن. 
ب�صرورة هدم  النا�ض  لتذكري  بعد يومني  وعاد اجلنود 

اجلدران الإ�صمنتية والأ�صقف املعدنية.

وبعدها دفعت دميا )30 عاما( مبلغا من املال لرجال 
اأن  ف�صلت  اإذ  باملثقاب  بيتها  ل��ه��دم  ق��ري��ب  خميم  م��ن 

تهدمه بنف�صها بدل من ال�صطرار لذلك مرغمة.
اإىل كوخ جارهم  ال�صغار  الأربعة  واأبناوؤها  وانتقلت هي 
على الناحية الأخرى من الطريق الرتابي، حيث يكتظ 

بهم مع اأكرث من ع�صرة اأ�صخا�ض اآخرين.
واأنا  اأولد  اأرب��ع  عند جارتي، عندي  قاعدة  “اأنا  وقالت 
اأغرا�صنا  بع�صنا،  م��ع  )ع��ائ��الت(  عيل  ث��الث  خم�صة. 
هون فوق منا، ما عندنا جمال ل ن�صتاأجر، ول نطلع، 
اإنهم  املخيم  يف  النا�ض  بع�ض  وق��ال  باملرة”.  �صيء  اأي 
اللتزام  اكت�صفوا �صعوبة  لكنهم  اللوائح  اتباع  يريدون 
اأن  كما  للمعدات.  ال��الزم��ة  الأم���وال  وتدبري  باملواعيد 

عليهم التخل�ض من الركام.
اخليام  اإق��ام��ة  م��ن  يتمكنوا  ل��ن  اأن��ه��م  البع�ض  ويخ�صى 
امل�صموح بها من اخل�صب واألواح البال�صتيك التي ل تكاد 

حتميهم من ال�صتاء القا�صي يف عر�صال.
وكانت املرة الأوىل التي اأخطرهم فيها اجلي�ض بالأمر 
ذلك  منذ  �صماح  ف��رتات  ومنحهم  تقريبا  �صهرين  قبل 
لكن  ال��ه��دم  عمليات  ع��ل��ى  اجل��ي�����ض  يعلق  ومل  ال��وق��ت. 

م�صدرا ع�صكريا قال اإن القوات تنفذ لوائح قانونية.
امل�صتقبل.  م��ن  خ��وف  عندنا  اأك��ي��د  “هلق  دمي��ا  وق��ال��ت 
يعني متل ما طلعوا قرار باإزالة املخيم، اهلل بيعلم اإ�ض 

�صو بيطلعوا قرارات، �صو بيعلم �صو اهلل«.
اأمر  احلقوقية  ووت�ض  رايت�ض  هيومن  منظمة  و�صفت 
لزيادة  اإج��راءات كثرية موؤخرا  “واحد من  باأنه  الهدم 
العودة”  اأج��ل  من  ال�صوريني  الالجئني  على  ال�صغط 

لبالدهم.
وقالت املنظمة يوم اجلمعة اإن من هذه الإجراءات زيادة 
عدد حالت العتقال والرتحيل واإغالق املتاجر وحظر 

التجول والطرد وغريها يف الأ�صهر ال�صابقة.
وو����ص���ف ع���دد م���ن امل�����ص��وؤول��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني الالجئني 

باأكملها  وب��ل��دات  ق��رى  اإن  اإدل���ب  امل���دين يف حمافظة 
الأ�صد  باأنها  ال�صكان، وا�صفا احلملة  اإفراغها من  مت 
تدمريا �صد حمافظة اإدلب منذ �صقوطها بالكامل يف 

اأيدي املعار�صة يف منت�صف عام 2015.

•• عمان -رويرتز:

الإنقاذ  يف  يعملون  ون�صطاء  حقوقية  جماعات  قالت 
اأكرث  واأ�صيب  قتلوا  مدنيا   544 ع��ن  يقل  ل  م��ا  اإن 
اآخر  2000 منذ بدء هجوم بقيادة رو�صيا على  من 
معقل للمعار�صة امل�صلحة يف �صمال غرب �صوريا قبل 

نحو �صهرين.
يف  ال�����ص��وري  للجي�ض  الرو�صية  ال��ط��ائ��رات  وان�صمت 
ه��ج��وم على مناطق  اأك���رب  ني�صان يف  اأب��ري��ل  م��ن   26
مبحافظة اإدلب التي ت�صيطر عليها املعار�صة و�صمال 
حمافظة حماة املتاخمة لها يف اأكرب ت�صعيد يف احلرب 
منذ  ومعار�صيه  الأ���ص��د  ب�صار  ال�صوري  الرئي�ض  بني 

ال�صيف املا�صي.
التي  الإن�ص�����ان  حلق���وق  ال�ص�����ورية  ال�ص�بكة  وقالت 
تابع�ة  وك��الت  اإىل  اإف������ادات  وتق������دم  اخل�صائر  تتاب��ع 
مئات  يف  ق��ت��ل��وا  م��دن��ي�����ا   544 اإن  امل��ت��ح��دة  ل�����الأمم 
ال��رو���ص��ي��ة واجلي�ض  ال���ط���ائ���رات  ن��ف��ذت��ه��ا  ال��ه��ج��م��ات 
ال�صوري بينهم 130 طفال. واأ�صيب 2117 �صخ�صا 

اآخرون.
وقال ف�صل عبد الغني رئي�ض ال�صبكة ال�صورية حلقوق 

الإن�صان لرويرتز اإن اجلي�ض الرو�صي وحليفه ال�صوري 
يتعمدان ا�صتهداف املدنيني حيث تعر�ض عدد قيا�صي 

من املن�صاآت الطبية للق�صف.
طائراتهم  تكون  اأن  ال�صوري  واجلي�ض  رو�صيا  وتنفي 
بالذخائر  مت��ي��ي��ز  دون  امل���دن���ي���ة  امل���ن���اط���ق  ت��ق�����ص��ف 
العنقودية والأ�صلحة احلارقة، فيما يقول ال�صكان يف 
مناطق املعار�صة اإنه يهدف اإىل اإ�صابة احلياة اليومية 

بال�صلل.
يت�صدون  ال�صوري  واجلي�ض  قواتها  اإن  رو�صيا  وتقول 
لهجمات اإرهابية من مت�صددي تنظيم القاعدة الذين 
ت�صيطر عليها  ماأهولة  يهاجمون مناطق  اإنهم  تقول 
احلكومة. كما تتهم املعار�صة امل�صلحة بتخريب اتفاق 
رو�صيا وتركيا  اتفقت عليه  ال��ذي  النار  اإط��الق  وق��ف 

العام املا�صي.
اإن  الإن��ق��اذ  جم��ال  يف  يعملون  ون�صطاء  �صكان  ويقول 

احلملة دمرت ع�صرات القرى والبلدات.
األف   300 ع��ن  يقل  م��ا ل  اإن  املتحدة  الأمم  وت��ق��ول 
اإىل  اأق����رب  م��ن��اط��ق  اإىل  دي���اره���م  م��ن  ف����روا  �صخ�ض 

احلدود مع تركيا.
الدفاع  جماعة  با�صم  امل��ت��ح��دث  �صيخو  اأح��م��د  وق���ال 

اللف  ع�صرات  اإن  اللبنانية  ال�صلطات  وتقول  ل��ع��ادوا. 
من الالجئني عادوا مع هدوء القتال وا�صتعادة دم�صق 
ال�صيطرة على مناطق كثرية من �صوريا. غري اأن وكالت 
اإن الكثريين لديهم خماوف من العودة  الإغاثة تقول 
امل��خ��اوف الإج������راءات النتقامية  ل��ب��ل��ده��م، وم���ن ه���ذه 
والتجنيد يف اجلي�ض وفقدان املمتلكات اأو جتدد موجات 

العنف.
اأ�صرته  ك��وخ  ال���ذي يتعني عليه ه��دم  ف��را���ض  اأب���و  وق���ال 
 ... يعني  متخوفني  ل�صه  خ��وف،  يف  طبعا  “واهلل  اأي�صا 
وكرت  اأ�صافتنا،  ونحن  هي،  �صاأنها  اللبنانية،  ال�صلطات 
اهلل خريها، وما بدها اإيانا نظل، هي يف اأمم ويف دول ويف 
النظام، تعاونوا �صوا، برجع، برجع، نحن م�صتعدين، 

ما اإنا هون ناويني ل ن�صتوطن ول نظل هون«.
واأ�صاف “طبعا الإن�صان حتى لو كان م�صتاأجر اأو قاعد 
منه،  قطعة  الغرفة  ه��ا  اأو  اخليمة  ه��ا  بي�صري  جم��ان��ا، 
يعني لأن عم بيتعب فيها وي�صبطها، هلق مثال �صار لنا 
خم�ض اأو �صت �صنني عم بن�صبط، فجاأًة الواحد بيالقي 

حاله يرجع من اأول وجديد يعني«.

بينهم  �صخ�صا   15 اإن  و�صهود  امل���دين  ال��دف��اع  وق���ال 
قرية حممبل يف غرب  اجلمعة يف  ي��وم  قتلوا  اأطفال 
هليكوبرت  ط��ائ��رات  اأ�صقطت  بعدما  اإدل���ب  حمافظة 

للجي�ض ال�صوري قنابل على منطقة مدنية.

واحلكام  الأم���ة  واأع�����ص��اء جمل�ض  “الوزراء  ذك��ر  على  احل��ايل 
القانون  واأ�صاف م�صروع  “ال�صابقني«.  ومل يذكر  الإداريني” 
املرخ�ض  ال�صالح  حمل  فيها  يحظر  جديدة  مناطق  اجلديد 
علماً  التعليمية،  واملوؤ�ص�صات  امل�صريات  ومنها  املواطنني  من 
اقتنى  مل��ن  ال�صالح  حمل  حظر  املفعول  ال�����ص��اري  ال��ق��ان��ون  اأن 
الر�صمية والعامة واملوؤمترات  �صالحاً مرخ�صاً يف الحتفالت 
والج���ت���م���اع���ات واجل����ن����ازات وم���واك���ب الأع����را�����ض وك���ذل���ك يف 

املوؤ�ص�صات واملن�صاآت الر�صمية.
وتو�صع م�صروع القانون اجلديد بالعقوبات املفرو�صة على كل 

من يخالف اأحكام هذا القانون.
كما اعترب م�صروع القانون كل رخ�ض اقتناء وحمل الأ�صلحة 
حكماً،  ملغاة  القانون  ه��ذا  نفاذ  قبل  ال�صادرة  التوماتيكية 

•• عمان-وكاالت:

حذر وزير الداخلية الأردنية �صالمة حماد، من كميات ال�صالح 
املوجودة يف اأيدي الأردنيني، موؤكداً اأنها باملاليني.

جاء ذلك خالل اجتماع مع نواب ام�ض، ملناق�صة م�صروع قانون 
الأ�صلحة والذخائر.

ما  ت�صاركية  عملية  القانون  ه��ذا  اأن  الجتماع  يف  حماد  واأك��د 
مدرو�صة  �صيغة  اإىل  للو�صول  النواب  وجمل�ض  احلكومة  بني 

ومنا�صبة.
ال�صابقني حمل  ال��وزراء  على  الأ�صلحة  قانون  م�صروع  وحظر 
الأ�صلحة  ق��ان��ون  يف  �صابقاً  لهم  م�صرحاً،  ك��ان  كما  ال�����ص��الح، 
والذخائر ل�صنة 1952 واملعمول به حالياً، اإذ اقت�صر امل�صروع 

 6 خ��الل  اأ�صلحتهم  ت�صليم  وعليهم  نفاذه  تاريخ  من  اعتباراً 
تعوي�صاً  تعوي�صهم  و�صيتم  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  اإ���ص��دار  م��ن  اأ�صهر 
الوتوماتيكي  ال�����ص��الح  ح��ائ��ز  يعترب  ذل���ك  وب��خ��الف  ع����ادًل، 
التعامل  �صخ�ض  اأي  على  امل�صروع  وحظر  لأحكامه.  خمالفاً 
خمزن  بو�صاطة  تعمل  ال��ت��ي  الوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة  ال�صيد  ب��ب��ن��ادق 
اأو  اأو متحرك يت�صع لأكرث من طلقة )مببك�صن  ذخرية ثابت 
الأردنية  امل�صلحة  ال��ق��وات  احلظر  من  ي�صتثنى  اأوتوماتيك(، 
والأمن العام وقوات الدرك واملخابرات العامة والدفاع املدين، 
احلكومية  وال��دوائ��ر  ال����وزارات  يف  م�صتخدم  اأو  م��وظ��ف  واأي 
والبلديات  العامة  واملوؤ�ص�صات  العامة  الر�صمية  واملوؤ�ص�صات 

�صلمت اإليه بندقية ال�صيد الأوتوماتيكية مبقت�صى وظيفته.
واعترب جميع رخ�ض اقتناء وحمل بنادق ال�صيد الأوتوماتيكية 

ملغاة  القانون  ه��ذا  اأحكام  نفاذ  قبل  وال�صادرة  حظرها  التي 
اأمني  مركز  اأق��رب  اإىل  بت�صليمها  لهم  املرخ�ض  ويلتزم  حكماً 
على  اأحكامه،  نفاذ  تاريخ  اأ�صهر من   6 تتجاوز  ل  خالل مدة 
اأن يتم تعوي�ض املرخ�ض لهم تعوي�صاً عادًل خالل املدة امل�صار 

اإليها يف البند ذاته.
اقتناء  الداخلية �صالحية منح رخ�صة  وزير  امل�صودة  ومنحت 
لل�صخ�ض  ومتنح  ه��وائ��ي  �صالح  اأو  �صيد  بندقية  اأو  م�صد�ض 
لل�صخ�ض  ومتنح  م�صد�ض  حمل  ورخ�صة  واملعنوي  الطبيعي 
ل�صركات  ومتنح  اأوتوماتيكي  �صالح  اقتناء  ورخ�صة  الطبيعي 
للت�صريعات  وف��ق��اً  امل��رخ�����ص��ة  اخل��ا���ص��ة  احل��م��اي��ة واحل��را���ص��ة 
القانون  ه��ذا  لأح��ك��ام  وف��ق��اً  موافقة  على  واحلا�صلة  النافذة 

والأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبقت�صاه.

وزير الداخلية الأردين: ماليني الأ�سلحة يف اأيدي املواطنني 

م�سرية جديدة للمحتجني يف هوجن كوجن  
•• هوجن كوجن-رويرتز:

نزل ع�صرات الآلف من املحتجني 
اإىل �صوارع حي �صياحي رئي�صي يف 
هوجن كوجن ام�ض على اأمل �صرح 
مل�صروع  املعار�صة  نظرهم  وجهة 
ق���ان���ون ت�����ص��ل��ي��م امل��ت��ه��م��ني ل����زوار 

�صينني.
على  الح����ت����ج����اج����ات  وت�����ص��ب��ب��ت 
ا�صطرابات  يف  ال��ق��ان��ون  م�صروع 

�صيا�صية يف املدينة.
املناه�صة  امل��ظ��اه��رات  واج��ت��ذب��ت 
مل�صروع القانون، الذي مت تعليقه 
حاليا، م�صاركة املاليني يف �صوارع 
ال�صابقة  الربيطانية  امل�صتعمرة 

املا�صية  الأ����ص���اب���ي���ع  م����دى  ع��ل��ى 
�صعبي  حت������د  اأكب������ر  اأ�صبح  فيما 
ج�����ني  �ص������ي  ال�صيني  للرئي�ض 
ب��ي��ن��غ م���ن���ذ ت���ول���ي���ه ال�����ص��ل��ط��ة يف 

.2012
باإر�صال  القانون  م�صروع  وي�صمح 
م�صتبه بهم اإىل ال�صني ملحاكمتهم 
يف اإطار موؤ�ص�صة ق�صائية ي�صيطر 
احلاكم  ال�صيوعي  احل��زب  عليها 
مم���ا اأث������ار غ�����ص��ب امل���واط���ن���ني يف 
ه��وجن ك��وجن و���ص��ط خم���اوف من 
اأن يهدد ذلك حكم القانون الذي 
ير�صخ و�صع املدينة كمركز مايل 

دويل.
ومل حتظ املظاه�رات بالكثري من 

التغطي�����ة يف ال�ص���ني حيث متنع 
املظاهرات  اأخبار  اأغلب  الرقاب�����ة 
ال�������ك�������ربى م�����ن�����ذ ق�����م�����ع دم�������وي 
تيانامنني يف  �صاحة  لحتجاجات 

بكني عام 1989.
�صا  ت�صيم  ع��رب  امل��ح��ت��ج��ون  و���ص��ار 
ت�����ص��������������وي وه����و م��ق�����ص��د جت���اري 
وي�صم  ل��ل�����ص�����ائ��ح��ني  ���ص��������������������ه��ري 
يف  الراقي�������ة  املتاج�������ر  من  ع��ددا 
ب�صكل  ر���ص��ال��ت��ه��م  لنقل  حم��اول��ة 
للمرة  ال�صينيني  ل��ل��زوار  مبا�صر 

الأوىل.
وت��ن��ت��ه��ي امل�������ص���رية ع���ن���د حمطة 
ال���ق���ط���ارات ف��ائ��ق��ة ال�����ص��رع��ة يف 
املدين������ة والتي تربطها بال�صني.

بايدن يقدم اعتذارات بعد ت�سريحاته املثرية للجدل  ••وا�صنطن-اأ ف ب:

ق������دم ن����ائ����ب ال���رئ���ي�������ض الأم�����ريك�����ي 
ال�صابق جو بايدن املر�صح عن احلزب 

لت�صريحات  اع��ت��ذارات   ،2020 يف  الرئا�صية  لالنتخابات  الدميوقراطي 
مثرية للجدل حول مواقفه ال�صابقة من الف�صل العن�صري.

املع�صكر الدميوقراطي  الأوف��ر حظا يف  بايدن  ان��دلع اجلدل رف�ض  ومنذ 
بح�صب ا�صتطالعات الراأي، تقدمي اعتذارات. لكنه قام بذلك ال�صبت خالل 

خطاب األقاه يف كارولينا اجلنوبية.
واأثار بادين انتقادات باعالنه يف حزيران يونيو باأنه اأقام يف املا�صي عالقات 
“ح�صارية” مع �صناتورين دميوقراطيني يدعمان الف�صل العن�صري من 

جنوب الوليات املتحدة.

وقال بايدن اإنه “كان هناك نوع من احل�صارة” مع الن�صاتورين الراحلني 
جيم�ض ا�صتالند وهرمان تاملادج. واأ�صاف “مل نكن على اتفاق حول العديد 

من الق�صايا لكننا اأجنزنا اأمورا«.
مناظرة بني  الت�صريحات خالل  لهذه  عنيف  لهجوم  تعر�ض  بايدن  وكان 
ال�صوداء  ال�صناتورة  من  يونيو،  حزيران   27 يف  دميوقراطيني  مر�صحني 

كامال هاري�ض التي تطمح لأن ت�صبح اأول رئي�صة �صوداء للوليات املتحدة.
اأجاب  الت�صريحات  لهذه  اع��ت��ذارات  تقدمي  حول  �صحايف  �صوؤال  على  وردا 

بايدن “عما اأعتذر؟«.
لكنه غري موقفه ال�صبت وقال يف خطاب “هل كنت على خطاأ قبل اأ�صابيع 

باأن اعطي انطباعا باأنني كنت اأ�صيد 
عار�صتهما  اللذين  الرجلني  بهذين 
مرارا بنجاح؟ اأجل لقد اأخطاأت واين 
اآ���ص��ف. واع��ت��ذر ع��ن اأي ���ص��وء تف�صري 

)لت�صريحاته( اأو معاناة تكون �صببتها لأي كان«.
العمل للحفاظ على  50 عاما من  �صتمحو  الهفوة  اأن هذه  “هل  واأ�صاف 
اأن يكون اجلواب  اآمل يف  احلقوق املدنية والعدالة العرقية يف هذا البلد؟ 
ل«. ورغم اأن ا�صتطالعات الراأي ل تزال تعتربه الأوفر حظا بني املر�صحني 
الدميوقراطيني تراجع تقدم بايدن بعد هجمات كمال هاري�ض �صده حول 

الق�صايا العرقية.
هذه  بعد  لهاري�ض  وت��ق��دم��ا  ل��ب��ادي��ن  ت��راج��ع��ا  ال�صتطالعات  اأظ��ه��رت  كما 

املناظرة.
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العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مدترين 

CN 2640970:ليمتد  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ليانة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2400177:للزهور والهدايا  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كريزي 

CN 2516524:برجر  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة 

CN 1351140:تاج حمل  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صروات 

للعقارات وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 2399623  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/القفاي 

مارين ملعدات ال�صيد واجهزة الغط�ض
رخ�صة رقم:CN 1917847  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/برامي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جورمت لتجارة املواد الغذائية
رخ�صة رقم:CN 2268399  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/يل روي 

دو بريفيوم للتجارة - فرع 1
رخ�صة رقم:CN 2346371-1  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كندورة 

ال�صعادة للخياطة الرجالية
رخ�صة رقم:CN 2405470  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
مربوك  ال�ص�����ادة/احلالق  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1031514 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جمعه خلفان جا�صم خلفان الزعابي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عي�صى ح�صن خلفان الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الزوايا الربع لال�صت�صارات 

الهند�صية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1869939 

تعديل ن�صب ال�صركاء
غالب �صالح عاي�ض �صماخ احلارثي من 50% اىل %51

تعديل ن�صب ال�صركاء
عاي�ض قائد عاي�ض �صماخ احلارثي من 24% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جمال �صيف علي مل�صورب احلب�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اينات كافيه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2685234 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صعيد حممد جميل ماجد احل�صرمي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد عثمان حممد البلو�صي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ات�صوب ميكونني كا�صا

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة ال�صاطئ الزرق - فرع

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2752156 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبداهلل ح�صن عبداهلل العطا�ض الها�صمي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عو�ض احمد �صالح بن �صميدع
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/بقالة ال�صاطئ الزرق - فرع
BLUE BEACH GROCERY - BRANCH

اىل/بقالة نيو اأجواء
 NEW AJWA BAQALA

تعديل ال�صكل القانوين/من فرع حملية - اأبوظبي اىل موؤ�ص�صة فردية
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/نور ال�صماء لل�صيانة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1096800 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ح�صنى عبداللطيف ماجد عبداللطيف %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/من مالك اىل وكيل خدمات مريال �صمري انور عبداحلبيب
تعديل نوع رخ�صة/من جتارية اىل حرفية

تعديل ا�صم جتاري من/نور ال�صماء لل�صيانة العامة
NOOR SKY GENERAL MAINTENANCE

اىل/التاج الذكي لعمال البال�صرت
 AL TAG EL ZAAKI PLASTERING WORKS

تعديل ن�صاط/ا�صافة اعمال التطيني للمباين )البال�صرت( )4330009(
تعديل ن�صاط/خذف �صيانة املباين )4329901(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الغوري للعطور ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1067079 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد حمد حميد ذيبان املن�صوري من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد حمد حميد ذيبان املن�صوري من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيد رحيم دين جول
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ال�صكل القانوين/ من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/الغوري للعطور ذ.م.م

AL GHOORY PERFUMES LLC
اىل/الغوري للخياطة الرجالية- �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

AL GHOORY MEN TAILORING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�صاط/ا�صافة تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�ض الرجالية غري العربية )البدل( )1410904(

تعديل ن�صاط/حذف بيع العطور - بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صترياد )4610008(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
للمالب�ض  ال�ص�����ادة/تولني  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الن�صائية رخ�صة رقم:2505291 
تعديل ا�صم جتاري من/تولني للمالب�ض الن�صائية

TOULIN WOMENS CLOTHES

اىل/ا�صواقي لالأزياء الن�صائية
ASHWAGI WOMEN'S FASHION

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
وكافترييا  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب النه�صه  رخ�صة رقم:1149876 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد جمعه احمد غيث احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ورثة جمعه احمد غيث احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/طريق  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

ال�صم�ض لتخلي�ض املعامالت
رخ�صة رقم:CN 2150413 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ا�صورن�ض كورب للتدقيق 

CN قد تقدموا الينا بطلب واملحا�صبة  رخ�صة رقم:2277551 
تعديل ا�صم جتاري من/ا�صورن�ض كورب للتدقيق واملحا�صبة

ASSURANCE CORP AUDIT ACCOUNTING

اىل/جي جي اي للتدقيق واملحا�صبة
GGI AUDIT ACCOUNTING

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
الملنيوم  لعمال  كومبو�صايت�ض  ال�ص�����ادة/بوند  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب واحلديد ذ.م.م رخ�صة رقم:2080059 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ح�صني �صالح �صامل ال�صلحي احلامد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف كوتابر امبيل ح�صني
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم �صيف �صامل �صعيد الهنائي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 3.70*1 اىل 1*1
تعديل ال�صكل القانوين/ من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/بوند كومبو�صايت�ض لعمال الملنيوم واحلديد ذ.م.م
BOND COMPOSITES ALUMINIUM AND IRON WORKS LLC

اىل/بوند كومبو�صايت�ض لعمال الملنيوم - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
 BOND COMPOSITES ALUMINIUM WORKS -SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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عربي ودويل

غا�شبون
    يبقى اأن نرى ما اإذا كان مقبوًل 
ل��دى ال��ربمل��ان الأوروب�����ي. �صيكون 
يوليو،   15 اأ�صبوع  اجل��واب خالل 
ح���ي���ث ����ص���ي���وؤك���د ن�������واب ال����ربمل����ان 
املجل�ض  اخ��ت��ي��ار  حينها  الأوروب�����ي 
الأوروب�����ي يف اق���رتاع ���ص��ري. ومن 
غ��ري امل��رج��ح اأن ي��دخ��ل ال��ن��واب يف 
الدول  روؤ���ص��اء  م��ع  ح��رب ع�صابات 
حانق  بع�صهم  اأّن  اإّل  واحلكومات، 

م�صبقا: 
الدميقراطي  امل�����ص��ي��ح��ي  الحت�����اد 
 ، الجتماعي  امل�صيحي  الحت���اد   -
ال�صعب  ح��زب  يف  الرئي�صي  امل��ك��ون 
جواده،  اأن  من  غا�صب  الأوروب����ي، 
م���ان���ف���ري���د وي�������رب، ا����ص���ت���ب���ع���د بال 
رحمة، اإ�صافة اإىل انهما ل يحبان 
اأور�صول فان دير لني، التي مل تكن 

وزيرة دفاع لمعة.
   ع���ل���ى اجل����ان����ب ال�����ص����رتاك����ي ، 
ا�صتبعاد  جت������اوز  الأخ�������ري  يف  مت 
الأمر  ا�صتدعى  وق��د  متريمان�ض: 
اأعماله  الأوروب������ي  امل��ج��ل�����ض  وق���ف 
اأجنيال  ، حتى تهاتف  طيلة �صاعة 
ال�صرتاكيني  ���ص��رك��اءه��ا  م��ريك��ل 
الدميقراطيني وتتوىل تهدئتهم. 

اع��ت��م��اد حزمة  ال��ن��ه��اي��ة ، مت     يف 
�صك  ول  ب���ال���ت���واف���ق.  ال���رت����ص���ي���ح 
يف  ���ص��ي��ت��ج��دد  ال�����ص��ي��ن��اري��و  ذات  اأن 
الربملان الأوروب��ي.. وخالف ذلك، 
يف �صورة الرف�ض، �صيقفز الحتاد 

يف املجهول.

التعقيد  ع��ل��ى  م���ث���ال  ه�����ذا،  وك����ل   
ال������ذي   28 لحت����������اد  امل������ت������زاي������د 
الناحية  م�����ن  ت�������ص���رذم���ا  ي���������زداد 
حري�ض  والربملان  الإيديولوجية، 
الدميقراطي  دوره  ل���ع���ب  ع���ل���ى 
الكا�صتينغ  ي���ث���ري  ب����ال����ك����ام����ل.    
ال��ن��ه��ائ��ي الن��ت��ب��اه يف ال��ع��دي��د من 
تاريخ  يف  م����رة  لأول  ال���ن���واح���ي: 
الحتاد الأوروبي، �صتدير املفو�صية 
امراأة،  الأوروب���ي  امل��رك��زي  والبنك 
على  حكرا  الوظائف  ه��ذه  وك��ان��ت 
نادي الرجال. وهذا وحده ، يجعل 
من هذا التطور ثورة حقيقية حتى 
واإن تطلب الو�صول اإىل التنا�صف 
يف  الأوروب���ي  املركزي  البنك  اإدراج 
تكن  مل  بينما  النهائية،  احل��زم��ة 

امل�صاألة مطروحة يف البداية.
ا، اإعادة     كما ُيظهر الختيار اأي�صً
الكبرية،  ال�����دول  ل�����ص��ال��ح  ت�����وازن 
وخا�صة الثنائي الفرن�صي الأملاين، 
�صاأًنا  ت��زال  اأوروب���ا ل  اأن  كما يوؤكد 
كارولينجًيا: يجب اأن يكتفي ال�صرق 
املفو�صية،  رئي�ض  ن��ائ��ب  مبن�صب 
“�صنتان  للربملان  رئا�صة  وبن�صف 
اأخرًيا ، �صيكون الحتاد  ون�صف”. 
الأوروبي اأقل انحيازا اإىل اليمني: 
وكري�صتني  لني  دير  فون  اأور�صول 
الجتماعي،  ال��ي��م��ني  م��ن  لغ����ارد 
ماكرون”،  م����ع  و”متوافقتني 

و�صيحا�صر ال�صرتاكيون عن قرب 
رئا�صة املفو�صية.

نوط جديد
�صعيدا  الفرن�صي،  الرئي�ض  ع��اد     
اإميانويل  ق���اد  ف��ق��د  ب��اري�����ض،  اإىل 
ماكرون حملة ناجحة من البداية 
اإىل النهاية دون تنفري �صركائه. مت 
“�صبيتزنكانديداتن”  نظام  رف�ض 
ال�صعب  ح����زب  م��ر���ص��ح��ي  “كبري 
املفو�صية  ل���رئ���ا����ص���ة  الأوروب�����������ي 
مثل  يرف�صه،  ال��ذي  الأوروبية”، 
امل�صيحي  ال��������دول:  م����ن  ال���ع���دي���د 
مانفريد  ال���ب���اف���اري  الج��ت��م��اع��ي 
ال�صعب  ح��زب  قائمة  رئي�ض  وي��رب، 
الأوروب�����������ي، امل����دع����وم م���ن���ذ فرتة 

والفرنكوفونية  ال��ف��ران��ك��وف��ي��ل   ،
امل���ت���واف���ق���ة م����ع م�����اك�����رون: وه���ي 
اأوروب���ا  ف��ك��رة  وتنا�صر  ف��ي��درال��ي��ة، 
اجتماعيا  واأظهرت معدنا  الدفاع، 
حقيقيا عندما كانت وزيرة العمل 

والأ�صرة.
   وه����ك����ذا ت��ل��ق��ى ال����ص���رتاك���ي���ون 
نائبني  ب����وج����ود  ج����ي����دة،  خ����دم����ة 
ومن�صب  امل���ف���و����ص���ي���ة،  ل���رئ���ا����ص���ة 
الربملان  ورئا�صة  اخلارجية،  وزي��ر 

الأوروبي ن�صف ولية.
الو�صط  ل���ي���ربال���ي���ي  ع���ل���ى  وك������ان   
املجل�ض  ب��رئ��ا���ص��ة  الك��ت��ف��������������������اء   ،
ترك�����وا  لكنه�����م   ، الأوروب�����������������ي 
ه�����ذا  يف  ب�����و������ص�����وح  ب�������ص���م���ت���ه���م 

الكا�صتينغ.

اأح���ي���ط ح����زب ال�����ص��ع��ب الأوروب������ي 
اأبرمتها  ال���ت���ي  ب��ال�����ص��ف��ق��ة  ع��ل��م��ا 
اأجن����ي����ال م����ريك����ل، ب����ت����واط����وؤ مع 
ال���ص��رتاك��ي ال��دمي��ق��راط��ي مارتن 
للربملان  ال�صابق  الرئي�ض   ، �صولز 
الأوروب��������������ي وامل�����ر������ص�����ح اخل���ا����ص���ر 
رئي�ض  اخ���ت���ي���ار  ل��ل��م�����ص��ت�����ص��اري��ة: 
نظام  لإنق����اذ  ال�صرتاكية  القائمة 

“�صبيتزنكانديداتن”. 
لهذا  املتاأخر  الكت�صاف  اأث��ار  فقد   
احل�����ل ال���و����ص���ط ، ال������ذي ق���ب���ل به 
اإميانويل ماكرون خالل جمموعة 
الع�صرين يف اأو�صاكا ، ثورة �ص����ركاء 

مريكل املحافظني ...
 ومن هنا جاء الق��رتاح الفرن�صي 
الأملانية  ال���دف���اع  وزي����رة  ب��اخ��ت��ي��ار 

طويلة من قبل امل�صت�صارة الأملانية 
ياأمل،  اأن  ميكن   ، مريكل  اأجن��ي��ال 
يف اأح�صن الأح��وال، احل�صول على 

فرتة ولية يف الربملان الأوروبي.
رئي�ض  ت��ي��م��رم��ان�����ض،  ف��ران�����ض      
كان  ال���ذي   ، ال���ص��رتاك��ي��ة  القائمة 
لرئا�صة  م���رج���ح���ا  م����ا  حل���ظ���ة  يف 
املفو�صية اأكرث من ويرب لأنه قادر 
ع��ل��ى احل�����ص��ول ع��ل��ى الأغ��ل��ب��ي��ة يف 
الربملان، �صيظل نائًبا للرئي�ض كما 
املنتهية  املفو�صية  يف  احل���ال  ك��ان 
مارغريت  ف��ازت  ح��ني  يف  وليتها، 
في�صتاجر، مفو�صة املناف�صة، بنوط 
اإ�صايف. ومن خالل اقرتاح اأملانية، 
حما اإميانويل ماكرون �صبهة كره 

اأملانيا التي حتوم حوله ...

نظام  اأّن  ي��ع��ن��ي  ل  ه���ذا  اأن  اإل      
لقد  نهائيا.  م��ات  القائمة  روؤ���ص��اء 
ب�صوت  الأوروب��ي��ة  الأح���زاب  تلقت 
ع���ال ووا���ص��ح ال��ر���ص��ال��ة ال��ت��ي بعث 
ب��ه��ا ال��رئ��ي�����ض ال��ف��رن�����ص��ي: ب���دون 
ل�  مكان  ل  للوطنية،  عابرة  قوائم 
فبالن�صبة  �صبيتزنكانديداتن”.   “
ال�صرعية  لهم  تكون  لن   ، ملاكرون 
ال���الزم���ة ل��ف��ر���ض اأن��ف�����ص��ه��م على 
روؤ���ص��اء ال���دول واحل��ك��وم��ات اإل اإذا 
مت ان��ت��خ��اب روؤ����ص���اء ال��ق��وائ��م من 
الأوروبيني.  املواطنني  جميع  قبل 
ويف الن��ت��ظ��ار، ل جم��ال للخ�صوع 
ال�صيا�صية  الأح������زاب  رغ��ب��ات  اإىل 

الأوروبية.
ذل���������ك، مي����ك����ن حل����زب      وم��������ع 

اأن يكون را�صيا:  ال�صعب الأوروبي 
ال�صلطة  ب��رئ��ا���ص��ة  ي��ح��ت��ف��ظ  اإن�����ه 
ي�صغلها  التي  الأوروبية  التنفيذية 
ما  “با�صتثناء   1995 ع���ام  م��ن��ذ 
ويف هذا  بني 1999 و 2004”. 
اعرتاف باأن هذه العائلة ال�صيا�صية 
اأوروب�����ا.  يف  الأوىل  امل��رت��ب��ة  حت��ت��ل 
بالإ�صافة اإىل ذلك ، ميكن اعتبار 
الوزيرة   ، تعيني كري�صتني لغ��ارد 
ال�������ص���اب���ق���ة ل���ن���ي���ك���ول �����ص����ارك����وزي، 
النقد  ل�صندوق  احلالية  وامل��دي��رة 
اآخ���ر حلزب  ال���دويل ، مبثابة ف��وز 

ال�صعب الأوروبي.

معدن اجتماعي
تف�صل عندما  اأن  ال��ق��م��ة  ك���ادت      

ُيظهر الختيار اإعادة توازن ل�سالح الدول الكبرية، وخا�سة الثنائي الفرن�سي الأملاين

من خالل اقرتاح اأملانية، حما اإميانويل ماكرون �شبهة كره اأملانيا التي حتوم حوله 

التوافق ح�شم امل�شاألة:

كا�ستينغ الحتاد الأوروبي: زمن الن�ساء...
•• الفجر - خرية ال�صيباين

قائمة  ت�شم  املناف�شة،  مــن  �شهر  مــن  ــرث  اأك بعد    
واأف�شلها  الوظائف  اأعلى  “م�شابقة  يف  الفائزين 
 ، املفو�شية  رئي�ص  التالية:  االأ�شماء  اأوروبا”  يف 
“االحتاد امل�شيحي  اأور�شوال فون دير لني،  االأملانية 

الهولندي  املفو�شية،  رئي�ص  نواب  ؛  الدميقراطي” 
 ، دميقراطي”  “ا�شرتاكي  تيمرمان�ص  فــرانــ�ــص 
“ليربالية”  في�شتاجر  مارغريت  والدمناركية 
“ا�شرتاكي  �شيفكوفيت�ص  مــارو�ــص  وال�شلوفيكي   ،
جوزيف  االإ�شباين  اخلارجية  ووزير  دميقراطي”؛ 
 ، االأوروبــي  املجل�ص  ورئي�ص  ؛  “ا�شرتاكي”  بوريل 

ورئي�شة  ؛  “ليربايل”  مي�شيل  ت�شارلز  البلجيكي 
كري�شتني  الفرن�شية  ـــي:   االأوروب املركزي  البنك 

الغارد “اجلمهوريون”. 
اأخرًيا ، �شيتم تقا�شم رئا�شة الربملان بني اال�شرتاكيني 
اال�ــشــرتاكــيــني  حــــزب  “زعيم  ــني  ــي ــراط ــق ــدمي ال
مر�شح”  �شتان�شيف  �شريغي  البلغاري  االأوروبــيــني، 

واملحافظون من حزب ال�شعب االأوروبي.
االنتخابات  منذ  قمم  ثــالث  االأمـــر  تطلب  لقد     
ومع  هنا...  اإىل  للو�شول  مايو   26 يف  االأوروبــيــة 
ذلك مل يح�شم اأي �شيء ، حيث �شيتعني على الربملان 
االأوروبي تاأكيد اختيار اأور�شوال فون دير لني، وهذا 

رهان غري م�شمون بعد.

ن  ملا لرب ا على
االأوروبــــــــــي 
تــــــاأكــــــيــــــد 
ـــــار  ـــــي ـــــت اخ
ــــــوال  ــــــش اأور�
رئـــــيـــــ�ـــــشـــــا 
�شية للمفو

حتليل اخباري
البلجيكي ت�صارلز مي�صيل رئي�صا املجل�ض الأوروبي

اأور�صول فون دير لني  ربان ال�صفينة

ال�صلوفاكي مارو�ض �صيفكوفيت�ض ا�صرتاكي دميقراطي

الهولندي فران�ض تيمرمان�ض ا�صرتاكي دميقراطي كري�صتني لغارد رئي�صة للبنك املركزي الأوروبي

ال�صباين جوزيف بوريل وزيرا للخارجية

الدمناركية الليربالية مارغريت في�صتاجر

التعيينات دليل على تعقيد االحتاد الذي يزداد ت�شرذما اإيديولوجيا
ُيعدُّ تعيني لغارد مبثابة فوز اآخر حلزب ال�سعب الأوروبيفيدرالية، مع اأوروبا الدفاع، وذات معدن اجتماعي حقيقي 
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العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/زاجل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للن�صر والتوزيع
رخ�صة رقم:CN 2147606 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية ال�صاروج 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1136604 
تعديل ا�صم جتاري من/�صيدلية ال�صاروج

ALSAROOJ PHARMACY

اىل/�صيدلية الزعيم
AL ZAEEM PHARMACY

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/طيف املرجان للنقليات 

CN وال�صيانة العامة رخ�صة رقم:2377019 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�صم جتاري من/طيف املرجان للنقليات وال�صيانة العامة
TAIF ALMURJAN TRANSPORT AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/طيف املرجان لل�صياة العامة
TAIF ALMURJAN GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/حذف نقل املواد العامة بال�صاحنات اخلفيفة )4923010(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
برو�صتد  ال�ص�����ادة/كافترييا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب بربر رخ�صة رقم:1977335 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة في�صل عقيل عبداهلل حممد املرزوقي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد خلفان خمي�ض �صيف العميمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
�صاطئ  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�صيافة رخ�صة رقم:1197174 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صيف حممد �صلطان �صيف ال�صام�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صقر خلفان خمي�ض خلفان البلو�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز الراية الطبي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:2309180 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل �صنقور من�صور علي الظاهري %55
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صلطان حارب حمد را�صد الرا�صدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صمال اجلزيرة لت�صليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب الطارات رخ�صة رقم:2154271 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداحلميد عبدالكرمي حممد �صعبان البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خليفة حمد حممد يروان النيادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة ال�صماء ال�صافية 

CN قد تقدموا الينا بطلب للمالب�ض رخ�صة رقم:1749904 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خالد يحيى مبارك �صعيد املهريي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف را�صد علي �صعيد خلفان ال�صاعدي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1114176:ريف الوادي للحدادة رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 127895
باإ�صم : اإنرتالنك�ض، اإنك  

املتحدة  ال���ولي���ات    ،10017 واي  ان    ، ن��ي��وي��ورك   ،  9 ال��ط��اب��ق    ، اأف��ي��ن��ي��و  ث���ريد   685 وع��ن��وان��ه: 
الأمريكية.

بتاريخ:2011/10/02  وامل�صجلة حتت الرقم: 127895 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/04/06 

وحتى تاريخ: 2029/04/06

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 8 يوليو  2019 العدد 12676 

EAT 137918

 منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 33167
باإ�صم : يونيليفر بي ال �صي  

وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:2002/07/17  وامل�صجلة حتت الرقم: 33167 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/29 

وحتى تاريخ: 2029/09/29

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 8 يوليو  2019 العدد 12676 

EAT 7545

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 127892
باإ�صم : اإنرتالنك�ض، اإنك  

املتحدة  ال���ولي���ات    ،10017 واي  ان    ، ن��ي��وي��ورك   ،  9 ال��ط��اب��ق    ، اأف��ي��ن��ي��و  ث���ريد   685 وع��ن��وان��ه: 
الأمريكية.

بتاريخ:2011/10/02  وامل�صجلة حتت الرقم: 127892 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/04/06 

وحتى تاريخ: 2029/04/06

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 8 يوليو  2019 العدد 12676 

EAT 137919

 منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 127893
باإ�صم : اإنرتالنك�ض، اإنك  

املتحدة  ال���ولي���ات    ،10017 واي  ان    ، ن��ي��وي��ورك   ،  9 ال��ط��اب��ق    ، اأف��ي��ن��ي��و  ث���ريد   685 وع��ن��وان��ه: 
الأمريكية.

بتاريخ:2011/10/02  وامل�صجلة حتت الرقم: 127893 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/04/06 

وحتى تاريخ: 2029/04/06

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 8 يوليو  2019 العدد 12676 

EAT 137919

 منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 32250
باإ�صم : وائل خ اأبو اجلبني

وعنوانه: �ض.ب 27435 ، قرب�ض.
بتاريخ:2000/10/08  وامل�صجلة حتت الرقم: 32250 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2019/07/11 وحتى تاريخ: 2029/07/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 8 يوليو  2019 العدد 12676 

EAT 7362

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 8 يوليو  2019 العدد 12676 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 8 يوليو  2019 العدد 12676 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 8 يوليو  2019 العدد 12676 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 8 يوليو  2019 العدد 12676 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 8 يوليو  2019 العدد 12676 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 8 يوليو  2019 العدد 12676 
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عربي ودويل

انتخابات يف اليونان واأيام ت�سيربا�س معدودة 
يف ال�صدارة بفارق ي�صل اإىل ع�صر نقاط مئوية، وهو ما 
قد مينحه اأغلبية مطلقة يف الربملان املوؤلف من 300 

مقعد.
وت��ع��ر���ص��ت ال��ي��ون��ان لأزم�����ة م��ال��ي��ة ط��اح��ن��ة م��ن��ذ عام 
2010 احتاجت معها اإىل دعم مايل من �صركائها يف 

الحتاد الأوروبي ثالث مرات.
وقال توما�ض جراكي�ض من موؤ�ص�صة )مارك( لأبحاث 
الراأي العام اإن القت�صاد هو ال�صغل ال�صاغل للناخبني.
وقال ماكي�ض )45 عاما( اأحد الناخبني الذي يعمل يف 
القطاع اخلا�ض “اأعتقد اأنه يف الأجل الطويل �صيكون 
)ح����زب ال��دمي��ق��راط��ي��ة اجل���دي���دة( اأف�����ص��ل م���ن حيث 

الإدارة والنمو«.
وقال اآخرون اإنهم غفروا لت�صيربا�ض كل الأخطاء.

وقالت نيكي لوفا )61 عاما( وهي موظفة متقاعدة 
كانت  ومهما  الأخ��ط��اء  كانت  مهما  متاما  را�صية  “اأنا 

الهفوات. لقد اأخرجنا من مرحلة حزم الإنقاذ«.
ب�صوء  تتعلق  اأي�صا  ح��ادة  ان��ت��ق��ادات  ت�صيربا�ض  وواج���ه 
ال��راأي العام  اأث��ار ا�صتياء  اإدارة الأزم��ات ولإب��رام اتفاق 
ب�صاأن  امل���ج���اورة  ال�صمالية  م��ق��دون��ي��ا  م��ع  ن���زاع  لإن��ه��اء 

ا�صمها الر�صمي.
بال�صتثمار يف  اجل��دي��دة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ح���زب  ووع���د 
اأما  مقبولة.  ومزايا  جيدة  باأجور  عمل  فر�ض  توفري 
احلكومة املنتهية وليتها فتاأمل اأن يكافئها الناخبون 
على رفع احلد الأدنى لالأجور بن�صبة 11 باملئة والعودة 

لقبول التفاو�ض اجلماعي للعمال واملوظفني.

•• اأثينا-رويرتز:

بداأ اليونانيون ام�ض الإدلء باأ�صواتهم يف اأول انتخابات 
عامة جترى منذ خروج البالد من مرحلة تلقي حزم 
الإن���ق���اذ امل���ايل ال��دول��ي��ة، وت�����ص��ري ا���ص��ت��ط��الع��ات ال���راأي 
اأربع  ال�صلطة وتنهي  اإىل  باملحافظني  �صتدفع  اأنها  اإىل 
�صنوات من حكم الي�صاريني الذين ُيلقى عليهم باللوم 
اإدارة  و�صوء  الديون  البالد مبزيد من  كاهل  اإثقال  يف 

الأزمات.
مواجهة  ك��ب��ري  ح��د  اإىل  تعترب  امل��ب��ك��رة  والن��ت��خ��اب��ات 
األيك�صي�ض  ال��وزراء  بني متناف�صني اثنني. الأول رئي�ض 
ت�صيربا�ض الذي ينتمي اإىل حزب �صرييزا وهو ي�صاري 
اإىل  ط��ري��ق��ه  ���ص��ق  ع��ام��ا   44 ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  مت�صدد 
خطة  ع��ن  بالتخلي  متعهدا   2015 ع��ام  يف  ال�صلطة 

التق�صف، غري اأنه تراجع عن موقفه بعد اأ�صابيع.
وقال ت�صيربا�ض بعد اأن اأدىل ب�صوته يف اأثينا يف درجات 
نخو�صها  ح��ا���ص��م��ة...  م��ع��رك��ة  “هذه  مرتفعة  ح����رارة 
وعمله  �صعبنا  ت�صحيات  ت�صيع  ل  حتى  وع��زم  بتفاوؤل 

ال�صاق هباء«.
ميت�صوتاكي�ض  كريياكو�ض  يقف  الآخ���ر،  اجلانب  على 
الدميقراطية  ح���زب  اإىل  ينتمي  ال���ذي  ع��ام��ا(   51(
اجلديدة، وهو �صليل عائلة �صيا�صية �صهرية، حيث ياأمل 
اأث��ر وال��ده ال��ذي ك��ان رئي�صا ل��ل��وزراء، بينما  اأن يقتفي 

كانت �صقيقة له وزيرة للخارجية.
وت�صع ا�صتطالعات الراأي حزب الدميقراطية اجلديدة 

الوطني  الأم��ن  مديرية  اأف���راد  من  الع�صرات  “�صقط 
بني قتيل وجريح«.

 13 اإن  ق��ط��اع ال�صحة يف غ��زن��ة  وق���ال م�����ص��وؤول��ون يف 
���ص��خ�����ص��ا، بينهم ث��م��ان��ي��ة م��ن اأف�����راد م��دي��ري��ة الأم���ن 
 27 اإ���ص��اف��ة اإىل ط��ف��ل. وك���ان ه��ن��اك  ال��وط��ن��ي، قتلوا 

طفال بني امل�صابني املئة والأربعني.
والنفجار الذي وقع يف منطقة مزدحمة مبدينة غزنة 
هو اأحدث هجوم يف موجة هجمات �صبه يومية ت�صنها 
حركة طالبان التي ت�صيطر الآن على ن�صف اأفغان�صتان 
وتوا�صل تكثيف الهجمات على القوات الأفغانية رغم 
اجل��ه��ود امل��ت��زاي��دة لإب���رام ات��ف��اق �صالم لإن��ه��اء احلرب 

الدائرة منذ 18 عاما.

•• كابول-رويرتز:

نفذت  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  اإن  م�����ص��وؤول��ون حكوميون  ق��ال 
ام�ض  اأفغان�صتان  و�صط  يف  اأمني  جممع  على  هجوما 
اأفراد  من  ثمانية  عن  يقل  ل  ما  مقتل  اإىل  اأدى  مما 
قوات الأمن الأفغانية و�صتة مدنيني واإ�صابة اأكرث من 
140 بالتزامن مع اجتماع جلماعات اأفغانية متناف�صة 
لبحث اإحالل ال�صالم يف البالد. واأ�صاف امل�صوؤولون اأن 
م�صلحي حركة طالبان فّجروا �صيارة ملغومة بالقرب 
غزنة  مدينة  يف  الوطني  الأم���ن  مديرية  جممع  م��ن 

خالل �صاعة الذروة ال�صباحية ام�ض.
وقال ذبيح اهلل جماهد املتحدث با�صم طالبان يف بيان 

العراق يطلق عملية اأمنية على احلدود مع �سوريا طالبان ت�سن هجوما كبريا بو�سط اأفغان�ستان  
 •• بغداد-اأ ف ب:

املتاخمة للحدود مع �صوريا،  اأمنية وا�صعة النطاق يف ال�صحراء الغربية  اأم�ض بدء عملية  اأعلنت القوات العراقية 
وذلك لتطهريها من خاليا نائمة حمتملة مل�صلحني متطرفني ي�صعون ل�صتخدام املنطقة ل�صتعادة هيكليتهم.

وقالت قيادة العمليات امل�صرتكة العراقية يف بيان اإن القوات امل�صلحة بداأت “املرحلة الأوىل من عملية +اإرادة الن�صر+ 
الدولية  احل��دود  اإىل  والأن��ب��ار  ونينوى  الدين  �صالح  حمافظات  بني  املح�صورة  املناطق  لتطهري  وا�صعة  بعمليات 
الع�صائري،  واحل�صد  ال�صعبي  واحل�صد  اجلي�ض  مب�صاركة  انطلقت  العمليات  اأن  اإىل  واأ�صارت  -ال�صورية«.  العراقية 

وبدعم جوي من اجلي�ض العراقي والتحالف الدويل.
وكان العراق اأعلن نهاية العام 2017 “الن�صر” على تنظيم الدولة الإ�صالمية، بعد اأ�صهر قليلة من طرد عنا�صره 
من مدينة املو�صل، كربى مدن حمافظة نينوى. وخ�صر التنظيم املتطرف اآخر جيب خا�صع ل�صيطرته يف �صوريا 
ا�صتمرت يف �صن هجمات واعتداءات يف  2018. لكن خاليا نائمة للتنظيم  اآذار مار�ض  قرب احلدود العراقية يف 
مناطق حدودية يف العراق. وهذه لي�صت املرة الأوىل التي ت�صن فيها القوات العراقية بدعم من التحالف الدويل 

عملية تطهري وا�صعة، اإذ ا�صتهدفت مرارا خالل الأ�صهر الأخرية منطقة جبال حمرين الوعرة �صمال بغداد.

ك��ون��غ، ال��ت��ي جت���ذب ال��ع��دي��د من 
امل�صتثمرين الأجانب وال�صينيني، 
تقدميها  يف  ال�����ص��ني  وت�����ص��ت��م��ّر 
كواجهة ووجهة م�صتقلة بذاتها. 
����ا ج����دي����د الأزم��������ة  وه����ن����ا اأي���������صً
اأ�صوات  اإىل  الراهنة:  ال�صيا�صية 
امل��ح��ت��ج��ني م���ن امل��ج��ت��م��ع امل���دين، 
اأ�صيفت اأ�صوات الأع�صاء القلقني 

يف جمتمع الأعمال.
اإذا ع��اد م�صروع قانون ت�صليم      
املطلوبني، املدعوم من بكني، اإىل 
 ، عليه  امل�صادقة  ومت��ت  الطاولة 
املركز  ر�صيد  ذل��ك  يقو�ض  فقد 
املايل ويخيف امل�صتثمرين. ورغم 
�صتك�صب   ، الأوىل  الت��ف��اق  ب��ن��ود 
ال�صني  اإذا اأبقت على هونغ كونغ 
وهو  م�صتقل،  اقت�صادي  كمركز 

�صرط اأ�صا�ض لنجاحها.
عن لوفيغارو

 2012 ي��ون��ي��و  ب���ني  ال���ف���رتة  يف 
ك�صبت   ،2017 واأك������ت������وب������ر 
الع�صابة اأكرث من مليوين جنيه 
اإ�صرتليني. ويعد ماريك �صوانيك 
املحرتم”  “الوجه   ، ع��اًم��ا   30  ،
حيث   ، الإجرامية  املنظمة  لهذه 
البنوك  م���ع  رئ��ي�����ص��اً  دوًرا  ل��ع��ب 

ووكالت الت�صغيل.
اأرب��ع �صنوات:  ا�صتمر التحقيق     
اأدى اإىل التعرف على 92 �صحية 
 350 اأن  ت��ق��در  ال�����ص��رط��ة  ل��ك��ن   ،
اآخ���ري���ن، ع��ل��ى الأق����ل، ب��ني اأيدي 

الع�صابة.
عن �شليت اف ار

•• الفجر - خرية ال�صيباين
يخ�صاه  ال��ذي  املوعد  اأو   ،2047
ثمانية  غ�������ص���ون  يف  اجل���م���ي���ع. 
املدينة،  �صتفقد  ع��اًم��ا،  وع�صرين 
ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ح��ك��م ���ص��ب��ه ذات���ي، 
التفاو�ض  مت  التي  ال�صالحيات 
عليها يف اإطار اتفاقية الإعادة بني 
املتحدة،  واململكة  القارية  ال�صني 
 1 يف  التنفيذ  حيز  دخلت  وال��ت��ي 

يوليو 1997.
فيه�����ا،  ال��ق��ان�����������������ون  دول��������������������ة      
�صيء  وح����دوده�ا، وعملتها... كل 
ال���ت���ي متلك،  ب���ك���ني،  ���ص��ت��ب��ت��ل��ع��ه 
م�صائل  اإدارة  ���ص��ل��ط��ة  ن��ظ��ري��������������ا، 
وال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة فقط.  ال���دف���اع 
لل�ص�������ماح   ، اإذن  �صنة،  خم�صون 
�صوؤونها،  برتتيب  ك��ون��غ  لهون��غ 
لتاأكيد  لل�صني  ع��ام��ا  وخم�صون 

الحتجاجات  ت��ل��ك  املظالت”، 
والداعية  للدميقراطية  امل��وؤي��دة 
ال���ع���ام.  الق��������رتاع  اع���ت���م���اد  اإىل 
النتفا�صات  ه�����ذه  ك����ل  ووراء 
اإجراء  اأمل  يحلق  الدميقراطية، 
كونغ   هونغ  و�صع  ح��ول  ا�صتفتاء 
مراجعة  ي��ف��ر���ض  اأن  ���ص��اأن��ه  م���ن 
م�صمون التفاق وطرحه جمددا 

على الطاولة.
    اخلطوط القت�صادية تتحرك 

وين�ض  ع��ق��دي��ن.  م��ن��ذ  ب���دوره���ا 
عام  ت�����ص��وره  مت  كم������ا  الت���ف���اق، 
1984، على العودة اإىل حظرية 
اأن  اإل  ال�������ص���ي���وع���ي.  الق���ت�������ص���اد 
ال���غ���رب، وحترير  الن��ف��ت��اح ع��ل��ى 
بداأه  ال���ذي  ال�صيني،  الق��ت�����ص��اد 
ال���رئ���ي�������ض دن������غ ����ص���ي���او ب���ي���ن���غ يف 
ال��ت�����ص��ع��ي��ن��ات، ع����ّدل واق��ع��ي��ا هذه 

النقطة. 
متاما مثل ال�صمعة املالية لهونغ 

اإىل  ال�����ع�����امل  امل�����دي�����ن�����ة-  ع��������ودة 
احلظرية ال�صيوعية.

احت�ص����اب  دون  ذل���ك  ك������ان       
ح�����دوث اأزم�����ة ���ص��ي��ا���ص��ي��ة ك���ربى، 
ال�صارع  ، �صمنّيا، عن قوة  تك�صف 

اأمام الأجندة ال�صيا�صية.
�صوارع  اأ���ص��ب��ح�����������ت  ���ص��ه��ر،  م��ن��ذ   
لحتجاجات  م�����ص��رًح��ا  اجل���زي���رة 
قان�������ون  م�����ص��روع  ���ص��د  ج��دي��دة 
بت�صليم  ي�����ص��م��ح  ل��ل��ج��دل  م��ث��ري 

ال�صني  اإىل  بهم”  “امل�ص�����تبه 
القارية.

النفو�ض،  ت���ه���دئ���ة  وع����و�����ض      
يف  ال��ق��ان��ون،  م�صروع  تعليق  اأث���ار 
15 ي��ون��ي��و امل��ا���ص��ي، الآم������ال يف 
لي�صت  كونغ  “هونغ  ال�صتقالل: 
على  يومني  قبل  نقراأ  ال�صني”، 
ج������دران ب���رمل���ان امل���دي���ن���ة، ال���ذي 
ت��ع��ّر���ض ل��الع��ت��داء وال��ن��ه��ب من 

قبل جمموعة من النا�صطني.

اإ�شارات م�شجعة
التفاقية  ظ��ل��ت  ت��وق��ي��ع��ه��ا،  م��ن��ذ 
نتائج  ذات  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  م���ع���ادل���ة 
م����رور ع�صرين  وب��ع��د  غ��ام�����ص��ة. 
عاًما على ميالد و�صعها اخلا�ض، 
ت�����ص��ه��د ه���ون���غ ك���ون���غ  من���و جيل 
الرجوع،  بعد  م��ا  امل��واط��ن��ني  م��ن 
احلريات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ي���ري���د 
ويتج�صد  نظامها،  يوفرها  التي 
م��ث��ل �صوت  اأ�����ص����وات ح���ازم���ة  يف 

ال��ن��ا���ص��ط  ج��و���ص��وا وون����غ ، جيل 
�صيا�صي  م�����ص��روع  ب��ل��ورة  ي��وا���ص��ل 
لتدخل  ف���ي���ه  م���ك���ان  ل  حم������دد، 

ال�صني.
تراجع  ي�����ص��ري   ، امل�����رة  ه����ذه       
فعل  ردود  ج��ان��ب  اإىل  لم،  ك���اري 
اإىل   ، املتحفظة  بينغ  ج��ني  ���ص��ي 
اإيجابية،  ت��ك��ن  مل  اإن  ع���الم���ات، 
عام  م�صجعة.  الأق����ل  ع��ل��ى  ف��ه��ي 
“حركة  ت���ن���ج���ح  مل   ،  2014

الثمانية  امل��ج��رم��ون  ي�صتهدف     
ن�صاء  وث�����الث  رج�����ال  خ��م�����ص��ة   -
- امل���ع���دم���ني ج������دا، وي���خ���ت���ارون 
امل�صردين  ب���ني  م���ن  ���ص��ح��اي��اه��م 
اآو  ال�������ص���اب���ق���ني،  وامل���ح���ت���ج���زي���ن 
امل����دم����ن����ني ع���ل���ى ال����ك����ح����ول.ومت 
متكن  اأن  ب��ع��د  �صبكتهم  تفكيك 
الفرار  م��ن  ال�صحايا  م��ن  اث��ن��ان 
بجمعية  وات�صال   ،  2015 ع��ام 

الأمل والعدالة.

العنف واالإذالل
اأربعة يف كل غرفة،      يتكد�صون 
يف م���ن���ازل م���وب���وءة ب��ال��ف��ئ��ران ، 

واأح��ي��اًن��ا دون م���اء، ب��ال��ق��رب من 
و�صميثويك،  برومويت�ض،  وي�صت 
على  ال�صحايا  ُيجرب   ، ووال�صال 
ال��ي��وم يف م�صانع  ط����وال  ال��ع��م��ل 
وم�صانع  وم���������زارع،  حت���وي���ل���ي���ة، 
لإع���������������داد ال�������دي�������ك ال�������روم�������ي، 
جنيهاً   20 ق����دره  رات����ب  م��ق��اب��ل 
يت���م  الأ���ص��������������ب��وع،  يف  اإ���ص��رتل��ي��ن��ي��ا 
عليها  ي�صيطر  ح�صابات  يف  دفع��ه 
متردوا،  واإذا  الع�صابة.  عنا�صر 
عنيفة  مل���ع���ام���ل���ة  ف���ي���ت���ع���ّر����ص���ون 
يف  ال�صجناء  اأح��د  تويف  ومهينة.. 

الأ�صر.
اأنه  اإىل  ال���ت���ق���دي���رات  وت�����ص��ري     

•• الفجر - خرية ال�صيباين
   هي واحدة من اأكرب �صبكات الرق 
بريطانيا:  يف  املعروفة  املعا�صرة 
�صحاياها  ع���دد  ال�����ص��رط��ة  ت��ق��در 
على  �صخ�ض.   400 م��ن  ب��اأك��رث 
منت حافالت، جتلب ع�صابة من 
ا ترتاوح  غرب ميدلندز اأ�صخا�صً
عاًما   60 و   17 ب��ني  اأع��م��اره��م 
من بولندا، مع وعد بالعثور على 
ومبجرد  اأف�����ص��ل.  وح��ي��اة  وظيفة 
ي��ت��م حب�صهم  ال�����ص��ح��اي��ا،  و���ص��ول 
يف منازل غري �صحية، ويجربون 

على اأداء اأعمال خمتلفة.

االجتار بالب�شر
    جرت املحاكمة الأوىل يف فرباير 
املا�صي، عندما ُحكم على خم�صة 
مرتبطني   ، الع�صابة  اأف���راد  م��ن 
اجلرمية  اأ�����ص����ر  م����ن  ب��ع��ائ��ل��ت��ني 
البولندية، بتهمة ارتكاب جرائم 
الجتار بالب�صر والعمل الق�صري 
وغ�صيل الأموال. . يوم اجلمعة ، 
اأخرى  اإدان��ة ثالثة عنا�صر  متت 
من �صبكة اجلرمية املنظمة هذه. 
م��ا بني  العقوبة  م��دة  وت��راوح��ت 
 ، �صنة  واأح��د ع�صر  �صنوات  ث��الث 
اإيجني�ض   ، امل��دان��ني  اأح��د  ويوجد 

بريجن�صكي ، يف حالة فرار.

موعد مل يتوّقع اأزمة �شيا�شية كربى:

اأي نظام للمتمردة هونغ كونغ عام 2047 ...؟
�شتك�شب ال�شني اإذا اأبقت على هونغ كونغ مركزا اقت�شاديا م�شتقال

اأكرث من 400 �شحية:

بريطانيا: تفكيك �سبكة وا�سعة لتجارة الرقيق...
ع�شابة من غرب ميدالندز تاأتي بحافالت من البولنديني اإىل بريطانيا ال�شتغاللهم

جيل جديد يريد ال�صتقالل عن ال�صنيالقانون الذي ا�صعل الفتيل

حزم الأوراق النقدية والبطاقات امل�صرفية با�صم عبيد الع�صابات التي عرثت عليها ال�صرطة الربيطانية
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اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/2739  مدين جزئي 
اىل املدعي عليه/1- اأدجمي اإن�صورن�ض كومباين ليمتد )فرع دبي( 2- ماجد جمعة بخيت جمعة 
املدعي/خيول  ان  القامة مبا  ال�صويدي جمهول حمل  3- فهد جمعة بخيت جمعة  ال�صويدي 
لتاجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م وميثله:احمد علي مفتاح �صالح الزعابي نعلنكم  بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/خيول لتاجري ال�صيارات 
الثاين والثالث  ���ض.ذ.م.م ح�صوريا للمدعي عليها الوىل ومبثابة احل�صوري للمدعي عليهما 
بالزامهم بالت�صامم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ ومقداره )اربعمائة الف درهم( والفوائد القانونية 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد والزمتهم امل�صاريف وخم�صمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/2545  تنفيذ جتاري 
ح�صينار  حاجي  حممد  بافا  ابراهيم  ح�صينار  بافا  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
احمد علي  التنفيذ/احمد حمدي  ان طالب  القامة مبا  جمهول حمل 
قد  ن�صيب   بن  عبدالرحمن  ن�صيب  وميثله:عبدالرحمن  حماد  يو�صف 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )77829( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/2275  تنفيذ جتاري 
ال�صيك  املوقع على  ب�صفته   - املنفذ �صده/1- مدحت طلعت حممد منري  اىل 
بن�صبة  املواطن  ال�صريك  ب�صفته   - املهريي  جمعه  عبداهلل  خمي�ض  حممد   -2
51% جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�صركة الملانية للخر�صانه 
اجلاهزة ذ.م.م - فرع دبي - وميثلها وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي  قد 
به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك 
وقدره )144638( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/4899  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- 4 كورنر للتجارة �ض.ذ.م.م 2- ان�صار علي حيدر �صيخ حيدر �صاهاجان �صيخ 
يف    2019/4/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   القامة  حمل  جمهول 
املدعي  بالزام  عليهما  للمدعي  ذ.م.م  للتجارة  فو  لونغ  ل�صالح/�صركة  اعاله  املذكورة  الدعوى 
عليهما )4 كورنر للتجارة �ض.ذ.م.م و ان�صار علي حيدر �صيخ حيدر �صاهاجان �صيخ( بالت�صامن 
بان يوؤديا للمدعية )لونغ فو للتجارة ذ.م.م( مبلغ )102.400( درهم قيمة ال�صيك �صند الدعوى 
املدعي  والزمت  التام  ال�صداد  2017/3/20 وحتى  ال�صتحقاق يف  تاريخ  �صنويا من   %9 والفائدة 
مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ  امل�صاريف  يف  بالت�صامن  عليهما 
التايل لن�صر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/753  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�صي ار جي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
دبي وميثله:احمد احلاج خادم  ذ.م.م فرع  املرافق  املدعي/ات�صالت لدارة  ان  مبا 
بطي امليدور املهريي قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )6738165( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ ال�صتحقاق يف 2017/8/17 وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم 
الحد املوافق:2019/7/21 ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/229  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �صده/1- كليف او�صكار مينيز�ض جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
دبي ال�صالمي �ض.م.ع  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ 
احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 218/108 عقاري بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )374976( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  2- ف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك مو�صوع 
الدعوى و�صطب عبارة )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا 
لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�صهادة ملكية العقار 
وبالزام املدعي عليه بت�صليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي ورد احليازة له خالية 
من ال�صواغل وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2019/719  مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- جونتان دافيد يو جمهول حمل القامة نعلنكم  بان املحكمة 
املنعقدة بتاريخ 2019/5/7  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ حكمت بجل�صتها 

اح��م��د علي ب��در ال��دي��ن ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي���وؤدي اىل امل��دع��ي مبلغ وقدره 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )562.000(
وحتى متام ال�صداد مع الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ )200( درهم 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/1859   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ر�صا بهاء الدين املقداد جمهول حمل القامة 
الوطني - وميثله / عبداهلل  الإحت��اد  التنفيذ/بنك  ان طالب  مبا 
حممد ر�صول علي الهرمودي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )35541( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/2049   تنفيذ جتاري  

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ج��ا���ص��م ع��ب��داهلل ع��ل��ي اح��م��د ب��ودب�����ض  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الإحتاد الوطني - وميثله 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الهرمودي  علي  ر�صول  حممد  عبداهلل   /
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)1127744( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• مونرتيال-الفجر

اأح�����رز ف��ي��ك��ت��ور ���ص��ك��ف��ورت��وف لعب 
امليدالية  للجودو،  الوطني  منتخبنا 
 73 الف�صية يف مناف�صات وزن حتت 
الكربى  ب��ط��ول��ة اجل���ائ���زة  ك��ج��م، يف 
التي تختتم  “جراند بري” للجودو 
الكندية،  مونرتيال  مدينة  يف  اليوم 
لعبا   249 م�صاركة  �صهدت  وال��ت��ي 
ولعبة من 50 دولة يف مقدمتها 3 
فرق عربية ممثلة يف الإمارات وم�صر 
الف�صية  ت��ع��زز  ف��ي��م��ا   .. واجل����زائ����ر 
يف  للم�صاركة  فيكتور  ت��اأه��ل  ف��ر���ض 

اأوملبياد طوكيو 2020.
جابون  تخطي  م��ن  فيكتور  ومت��ك��ن 
ب����ط����ل ك�����ن�����دا و������ص�����اح�����ب الأر�����������ض 
ثم  التمهيدي،  ال���دور  يف  واجلمهور 

فاز على الربيطاين هام اأي يف النزال 
الثاين.

جنح  ال����ن����ه����ائ����ي  ق����ب����ل  ال����������دور  ويف 
بطل  على  ال��ف��وز  حتقيق  يف  فيكتور 
ليواجه   ، اآرث����ر  م��ارج��ول��دي��ن  ك��ن��دا 
يف  العامل  بطل  ها�صيموتو  الياباين 
ع��ام 2018 يف نهائي ذل��ك ال��وزن ، 
الياباين يف  كفه  فيه  وال��ذي رجحت 
املباراة  عمر  من  الأخ���رية  اللحظات 

ال��ذه��ب��ي��ة، والتي  امل��ي��دال��ي��ة  ل��ي��ح��رز 
ملنتخب  ال���راب���ع���ة  ال��ذه��ب��ي��ة  ت��ع��ت��رب 

اليابان مت�صدر البطولة.
التي  الف�صية  فيكتور  لعبنا  ون���ال 
ع����ززت ف��ر���ض ت��اأه��ل��ه ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
اأوملبياد طوكيو 2020، بعد اأن قفز 
للمركز ال�صاد�ض يف ترتيب الالعبني 
18 لعبا ح�صب  اأ�صل  املتاأهلني من 
للجودو،  ال����دويل  الحت����اد  ت�صنيف 

ف���ر����ص���ه يف حتقيق  ع�����زز  اأن������ه  ك���م���ا 
للجودو  ال����ع����امل  ب���ب���ط���ول���ة  اإجن��������از 
ب��ال��ي��اب��ان، لأن ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة متثل 
الذي  الأم��ر  ال�صتعدادات، وهو  اآخ��ر 
الكربى  اجل����ائ����زة  ب���ط���ول���ة  اأك�������ص���ب 
فيها  احتفظ  والتي  تناف�صية  اأهمية 
الأول على م�صتوى  باملركز  منتخبنا 

الدول العربية امل�صاركة.
و�����ص����ارك لع���ب���ن���ا ال����ث����اين اي����ف����ان يف 

متاأخرة  ���ص��اع��ة  يف   100 حت��ت  وزن 
الأول يف ختام بطولة اجلائزة  اأم�ض 
الكربى “جراند بري” للجودو التي 
احت�صنتها مدينة مونرتيال الكندية 
���ص��دارت��ه��ا منتخب  وال��ت��ي يقف يف   ،
4 ميداليات ذهبية،  اليابان بر�صيد 
 7 بر�صيد  كندا  منتخب  ثانيا  وح��ل 
م��ي��دال��ي��ات منها واح����ده ذه��ب��ي��ة و3 
منتخب  ثم  ب��رون��زي��ات،  و3  ف�صيات 

الثالث  امل���رك���ز  يف  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا 
بر�صيد ذهبية، و3 برونزيات.

ث��ع��ل��وب الدرعي،  ب��ن  وث��م��ن حم��م��د 
رئ��ي�����ض احت�����اد امل�����ص��ارع��ة واجل�����ودو 
امليدالية  ع���ل���ى  ف���ي���ك���ت���ور  ح�������ص���ول 
ت�صنيفه  من  حت�صن  التي  الف�صية، 
به  ي��ل��ح��ق  اأن  اأم������ل  ،ع���ل���ى  ال�������دويل 
الالعب ال�صاعد اإيفان والذي واجه 
الفائز  اأم�ض الول  �صاعة متاأخرة  يف 

من مباراة الياباين هاجا والأمريكي 
�صميث يف الدور قبل النهائي .

امليدالية  اأن  ث���ع���ل���وب  اب�����ن  واأك��������د 
الف�صية التي حققها منتخبنا متثل 
خالل  فيكتور  ل��الع��ب  مهما  ح��اف��زا 
العامل  لبطولة  املقبلة  حت�صرياته 
للجودو التي �صتقام يف اليابان خالل 
بطولة  ث��م  امل��ق��ب��ل،  اأغ�����ص��ط�����ض  �صهر 
الت�صامح للجراند �صالم التي تقام يف 

اأبوظبي اأكتوبر املقبل، والتي مينحها 
اإىل  م�صريا  خ��ا���ض،  اهتمام  الحت���اد 
ك�صفت  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  بطولة  اأن 
ل��ل��ع��ب��ة، بف�صل  ك���ب���رية  ع���ن ط���ف���رة 
للجودو  ال��������دويل  الحت��������اد  ج���ه���ود 
فايزر  م���اري���و����ض  امل���ج���ري  ب��رئ��ا���ص��ة 
لتطوير  ا�صتثمارا  امل�صاعد،  وال��ك��ادر 
اإقامة  ونظم  ال��دويل  الحت��اد  لوائح 

البطولت الكربى.

•• ال�صارقة-الذيد-الفجر

ن��ظ��م امل��ل��ت��ق��ى ال�����ص��ي��ف��ي ب��ن��ادي ال��ذي��د ال��ث��ق��ايف الريا�صي 
والذي يقام برعاية جمل�ض ال�صارقة الريا�صي  حتت �صعار 

عملياً يف الرماية الهوائية10  اختباراً  غري”  ،  “عطلتنا 
امل�صاركني  ال�صباب  100من  الختبار   يف  و�صارك   ، اأمتار 
ثالث  اإىل  ت��ق�����ص��ي��م��ه��م  ومت  ال�����ص��ي��ف��ي،  ال��ن�����ص��اط  مب���رك���ز 
جمموعات ، تت�صمن كل جمموعة 15 �صاباً من اأجل ف�صح 

الكافية  الفر�صة  واإعطاء  املعلومات  املجال لال�صتفادة من 
يف الرمي وتطبيق التدريبات. وت�صمنت الدورة التعليمية 
الريا�صة  ه��ذه  عن  معلومات  �صرح  الذيد  بنادي  للرماية 
التي  وامل�صابقات  فيها  امل�صتخدمة  والأ���ص��ل��ح��ة  وطبيعتها 

تت�صمنها، ومن ثم ت�صمن اجلزء العملي وحدات تدريبية 
قدمها  املدرب الكابنت معمر العالف مدرب الرماية بنادي 
مت  اخلتام  ويف   ، ال�صيفي  الن�صاط  م�صريف  بح�صور  الذيد 

توزيع اجلوائز على املميزين من قبل اإدارة النادي. 

•• ال�صارقة -الفجر

غادرت عرب مطار دبي الدويل بعثة 
ال�صارقة  ب��ن��ادي  ال��ك��ارات��ي��ه  ف��ري��ق 
العا�صمة  اإىل  متوجهة  الريا�صي 
ال����ك����روات����ي����ة زغ�������رب وم���ن���ه���ا اإىل 
للم�صاركة  وذل��ك  )ي��وم��اج(  مدينة 
ال��دوري العاملي لل�صباب  يف بطولة 
والتي  �صنة،   21 حت��ت  للكاراتيه 
ماريا  قاعة  على  فعاليتها  جت��رى 
من  الثامن  حتى  وت�صتمر  ولينو، 

يوليو اجلاري.
ال�صارقة  ن��ادي  كاراتيه  بعثة  يقود 
عبداهلل عي�صى املاُل، اإداري الفريق 
هم:  لع���ب���ني  ث���الث���ة  ج���ان���ب  اإىل 
الأن�صاري  وحممد  عقيل  عبداهلل 
وخالد �صالح، وحتل البعثة بفندق 
وي�صارك  ���ص��ول،  هوتيل  كيو  ات�����ض 
فردي  الكاتا  مناف�صات  يف  الفريق 

والكوميتيه.

�صليمان  امل����ه����ن����د�����ض  واأو���������ص��������ح 
ع�صو  ال���ه���اج���ري،  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال�صارقة  ن�������ادي  اإدارة  جم���ل�������ض 
الألعاب  اإدارة  رئ��ي�����ض  ال��ري��ا���ص��ي 
البطولة  يف  امل�صاركة  اأن  الفردية، 
م�صاركاته  ل�صل�صلة  ام��ت��داد  ي��اأت��ي 
اخلطط  وه��ي  اخلارجية،  الفريق 
بابتعاث  النادي  عليها  ي�صري  التي 
البطولت  يف  للم�صاركة  الالعبني 
القوية من اأجل اكت�صاب مزيد من 
اخلربة والحتكاك، م�صرياً اإىل اأن 
ق��اع��دة مميزة من  ال��ن��ادي ميتلك 
الالعبني وهوؤلء ال�صباب نطمح اأن 
يكونوا امتداد جليل فريق الرجال 
الذي يت�صيد ال�صاحة املحلية وحقق 
اأن النادي  اإجنازات دولية، م�صيفاً 
لتاأهيل  م�����ص��ت��م��رة  ب�����ص��ورة  ي��ع��م��ل 
وت��ط��وي��ر لع��ب��ي��ه والرت����ق����اء بهم 
امل�صتقبل وجتهيزهم  ودفعهم نحو 
امل�صاركة  اأجل  من  ال�صليم  بال�صكل 

يف البطولت القادمة.
ال��دع��م الذي  اأن  ال��ه��اج��ري  واأف����اد 
حت��ظ��ى ب��ه الأل���ع���اب ال��ف��ردي��ة من 
ال�صارقة  ح��اك��م  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
م�صبوق،  غ��ري  ب�صكل  ث��م��اره  ي��وؤت��ي 
واه��ت��م��ام��ه ب��الأل��ع��اب ال��ف��ردي��ة يف 
الإم��ارة ودعمه لها وت�صخري كافة 
ي�صيطر  ال��ن��ادي  الإم��ك��ان��ات جعلت 
امل��ح��ل��ي��ة ويحقق  ال��ب��ط��ولت  ع��ل��ى 
والنادي،  للدولة  عاملية  اإجن����ازات 
���ص��ك��ره وت��ق��دي��ره ملجل�ض  م��ق��دم��اً 
الإدارة الذي ل يتوانى يف دعم فرق 
م�صاركاته  كل  يف  الفردية  الألعاب 
من  ويرفع  والداخلية،  اخلارجية 
معنويات الالعبني ب�صورة اأ�صهمت 
ب�صكل كبري يف حتقيق األعاب النادي 
يف املو�صم املا�صي اإجن��ازات مقدرة، 
امل�صاركة  ت��اأت��ي  اأن  اأمت��ن��ى  وخ��ت��م: 
م�صرفة واأن يحقق لعبونا املاأمول 

منهم ويرفعوا علم الدولة.

حميد  املهند�ض  اأو�صح  جانبه  من 
اإدارة  ع�����ص��و  ال����زرع����وين،  ���ص��ام�����ض 
ال��ف��ردي��ة م�����ص��رف اللعبة  الأل���ع���اب 
بطولت  م��ن  تعترب  ال��ب��ط��ول��ة  اأن 
ال��ن��خ��ب��ة ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا الحت����اد 
ال������������دويل ل����ل����ك����ارات����ي����ه وحت���ظ���ى 
مب�صاركة نوعية من اأبطال اللعبة 
فيها  وي��ت��واج��د  دول��ي��اً  وامل�صنفني 
اأن��دي��ة ومنتخبات  م��ن  ع��دد مقدر 
اأن  ل���ل�������ص���ب���اب، م�������ص���ي���ف���اً  ال����ع����امل 
البطولة تهتم بالنا�صئني وال�صباب 
وه���ي م��ن اأق����وى ال��ب��ط��ولت التي 
والهدف  ال��دويل  الحت��اد  ينظمها 
امل�صتقبل،  اأب����ط����ال  جت��ه��ي��ز  م��ن��ه��ا 
وقال: يف ال�صنة املا�صية كانت هذه 
املوؤهلة  ال��ب��ط��ولت  م��ن  ال��ب��ط��ول��ة 
لل�صباب  اإير�ض  بيون�ض  لوملبياد يف 
وهو ما ي�صري اإىل قوتها واأهميتها 
يف روزمانة الحتاد الدويل، النادي 
ون  ي�صارك بثالثة لعبني وهم يعدُّ

امل�صتقبل  يف  ال��رج��ال  لفريق  ن���واة 
الطموح  ومي���ت���ل���ك���ون  ال����ق����ري����ب 
ت���اري���خ جديد  وال��رغ��ب��ة يف ك��ت��اب��ة 

لكاراتيه نادي ال�صارقة.
ال�صارقة  ن�����ادي  ���ص��ام�����ض:  وت���اب���ع 
امل����واه����ب  اك����ت���������ص����اف  م����ت����ف����رد يف 
ولعبونا  ال����دول����ة  يف  وال��ن��ا���ص��ئ��ة 
قوام  يف  الأك����رب  الن�صبة  ي�صكلون 
م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات ل��ل��ك��ارات��ي��ه يف 
وي�صم  وكوميتيه(،  )ك��ات��ا  فئيتها 
اأميز لعبي الكاراتيه، على ال�صعيد 
ال�صدارة  يف  يجل�ض  النادي  املحلي 
امل��و���ص��م بح�صد  اأخ��ت��ت��م  وال��ف��ري��ق 
لقب اأغلى البطولت )كاأ�ض رئي�ض 
الدولة( يف فئتي الكاتا والكوميتيه، 
تاأتي  البطولة  ه��ذه  يف  م�صاركتنا 
م����ن رغ���ب���ت���ن���ا يف اإظ�����ه�����ار ق�����درات 
والأبطال  املحرتفني  اأمام  لعبينا 
البطولت  يف  املناف�صة  الأوملبيني، 
تخرج  التي  ه��ي  امل�صنفة  الدولية 

بجالء  وتو�صح  الالعبني  حقيقة 
التدريبات  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  م���دى 

والبطولت املحلية، ناأمل اأن ي�صع 
البطولة  ه��ذه  يف  ب�صمة  لع��ب��ون��ا 

ي�صاف  جديد  باإجناز  يعودوا  واأن 
لإجنازات كاراتيه النادي. 

خالل فعاليات امللتقى ال�شيفي

نادي الذيد ينظم اختبارًا عمليًا يف الرماية الهوائية 

الفريق ي�شعى لتمثيل ي�شرف الدولة يف املحفل العاملي

نادي ال�سارقة ي�سارك يف الدوري العاملي لل�سباب للكاراتيه

جوزيه  ال��ربت��غ��ايل  امل����درب  اأن  �صحافية  ت��ق��اري��ر  ذك����رت 
مورينيو، رف�ض عر�صاً بقيمة 100 مليون يورو للتدريب 

يف الدوري ال�صيني.
ووفقاً ل�صبكة �صكاي �صبورت�ض، فاإن مورينيو رف�ض عر�صاً 

�صخياً من جواجنزو اإيفرغراند ال�صيني.

واأ�صارت �صكاي اإىل اأن جواجنزو عر�ض على مورينيو 28 
العر�ض  وهو  الواحد،  املو�صم  يف  اإ�صرتليني  جنيه  مليون 
ت��اري��خ كرة  اأغ��ل��ى م��درب يف  ال��ذي ك��ان �صي�صبح مبوجبه 

القدم.
بعدما  اأوروب���ا  يف  التدريب  موا�صلة  يف  مورينيو  ويرغب 

ت��وىل ت��دري��ب ب��ورت��و ال��ربت��غ��ايل واإن���رت ميالن الإيطايل 
بلقب  وفاز  يونايتد  ومان�ص�صرت  وت�صيل�صي  مدريد  وري��ال 
دوري اأبطال اأوروب��ا مرتني ولقب ال��دوري الأوروب��ي مرة 
املحلية  ال��دوري��ات  الألقاب يف  العديد من  واح��دة بجانب 

املختلفة. 

مورينيو يرف�س عر�سًا �سينيًا بنحو 100 
مليون يورو!

ف�سية جلودو الإمارات يف اجلائزة الكربى بكندا

الهاجري: الدعم واالهتمام الذي وجدته االألعاب الفردية من حاكم ال�شارقة قادنا لتحقيق االإجنازات

اأعلن الحتاد الأوغندي لكرة القدم التو�صل اىل اتفاق بالرتا�صي لنهاء 
التعاقد مع املدرب الفرن�صي للمنتخب الوطني �صيبا�صتيان دي�صابر، بعد 
يومني من اخل�صارة اأمام ال�صنغال يف الدور ثمن النهائي لبطولة كاأ�ض 

الأمم الإفريقية يف م�صر.
للمرة  القارية  للبطولة  الق�صائية  الأدوار  بلوغ  من  اأوغ��ن��دا  ومتكنت 
الأوىل منذ خ�صارتها نهائي عام 1978، بعد حلولها ثانية يف املجموعة 
الأوىل خلف امل�صيفة م�صر. وخ�صر املنتخب مباراة الدور ثمن النهائي 

اأمام ال�صنغال �صفر1- اجلمعة على �صتاد القاهرة الدويل.
دي�����ص��اب��ر على  امل����درب  “ال�صكر اىل  ب��ي��ان وج���ه الحت����اد الأوغ���ن���دي  ويف 
ي�صمل  مب��ا  للمنتخب،  والحرتايف”  ال��ري��ا���ص��ي  ال��ت��ط��ور  يف  م�صاهمته 

النهائيات والأدوار الإق�صائية لأمم اإفريقيا 2019«. اىل  “التاأهل 
ووقع دي�صابر )42 عاما( يف كانون الأول دي�صمرب 2017 عقدا لتدريب 

املنتخب لعامني.
اأن ما يهمه  البطولة،  وكان دي�صابر قد قال يف ت�صريحات على هام�ض 
اأن نظهر  الدفاع.  اأجل  اأن نذهب من  ن�صتثمر فر�صنا، ل  اأن  “هو  فيها 
كان”،  اأي  مهمة  ن�صّعب  اأن  وميكن  جيدين  بالعبني  نتمتع  اأننا  اأي�صا 
فرتة  لأط��ول  نبقى  اأن  نريد  التاأهل،  ه��دف  حتقق  وق��د  “الآن  م�صيفا 

ممكنة«.

انتهاء مهمة املدرب 
دي�سابر مع اأوغندا 
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تغرميه  الطعن على عقوبة  يعتزم  اإنه  توميت�ض  برنراد  قال 
ب�صبب«عدم اللعب باملعايري املطلوبة«يف الدور الأول ببطولة 
وميبلدون للتن�ض عقب الهزمية اأمام جو-ويلفريد ت�صوجنا 

بتعب. ي�صعر  كان  باأنه  ذلك  مربرا  دقيقة  خالل 58 
وانده�صت اجلماهري من خ�صارة توميت�ض يوم الثالثاء 2-6 
و6-1 و6-4 يف اأقل من �صاعة بعد اأداء مت و�صفه “باملحرج” 
ت���غ���رمي الالعب  ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ومت  ع���رب م���واق���ع 
دولرا(   56349( ا�صرتليني  جنيه  ال��ف   45 ال���ص��رتايل 
اأق�����ص��ر زم��ن م��ب��اراة يف مناف�صات  م��ن املنظمني. وك���ان ه��ذا 
اأق�صر مباراة  وث��اين  15 عاما  الرجال يف وميبلدون خالل 

يف فردي الرجال بنادي عموم اجنلرتا منذ بدء الإح�صائيات 
يف 2002.

وق�����ال ت��وم��ي��ت�����ض امل�����ص��ن��ف 96 ع��امل��ي��ا مل��ح��ط��ة ن���ي���وز ك���روب 
الثمانية  دور  بعد اخل�صارة يف  تركيا  “جئت من  ال�صرتالية 
هناك ولعبت مباريات حتت درجة حرارة 40 و�صعرت بتوعك 
“ناف�صت واحدا من اأف�صل خم�صة  مطلع الأ�صبوع«. واأ�صاف 
و4-6  و1-6   2-6 وخ�صرت  الع�صبية  الأرا���ص��ي  يف  لعبني 
ومل اأخ�صر -6�صفر و-6�صفر و-6�صفر. »منذ بداية اللقاء 
قدر  التناف�ض  ح��اول��ت  لكنني  �صعيفة  فر�صتي  اأن  اأدرك����ت 
ت�صوجنا  الفرن�صي  وقال  بطولة وميبلدون«.  لأنها  امل�صتطاع 

اإنه �صعر بالتقليل من قيمة انت�صاره بعد الغرامة م�صريا اإىل 
اأن مناف�صه ال�صرتايل كان ندا قويا يف املجموعة الثالثة.

 2-6 التاأخر  بعد  فر�صة  اأم��ام��ي  تكن  “مل  توميت�ض  وتابع 
ب�صرعة  الثالثة حت�صنت وحتركت  املجموعة  و6-1 ولكن يف 
اآ�صف  اأنا  وكان ت�صوجنا ي�صدد الإر�صال ب�صكل رائع وي�صغط. 

لأنني �صعرت بالتعب«.
وواجه توميت�ض، الذي مل يتخط الدور الأول يف البطولت 
الكربى هذا العام وخ�صر يف كل املباريات مبجموعات متتالية، 
م�صكالت تتعلق بالرتاخي يف مباريات �صابقة وحدث ذلك يف 

بطولة اأمريكا املفتوحة 2012 اأمام اآندي روديك.

توميت�س »املري�س« يطعن على عقوبته يف وميبلدون 

ي�������ص���ع���ى امل���ن���ت���خ���ب ال���ت���ون�������ص���ي يف 
ال��دور ثمن  مواجهته �صد غانا يف 
الأمم  ك����اأ�����ض  ل��ب��ط��ول��ة  ال���ن���ه���ائ���ي 
الإفريقية يف كرة القدم املقامة يف 
املخيب  الأداء  تعوي�ض  اىل  م�صر، 
املجموعات،  دور  يف  ق��دم��ه  ال����ذي 
املفاجئ  اخل����روج  م�صري  وت���ف���ادي 

للمغرب املر�صح وم�صر امل�صيفة.
و�صيكون املنتخب التون�صي مطالبا 
ب���الرت���ق���اء مب�����ص��ت��واه الث���ن���ني يف 
موا�صلة  اأراد  م��ا  اإذا  الإ�صماعيلية 
للمرة  ال��ق��اري  اللقب  اإح����راز  حلم 
ال��ث��ان��ي��ة يف ت��اري��خ��ه، ب��ع��د 2004 
ح�����ني ت������وج ب���ط���ال ع���ل���ى اأر������ص�����ه، 
دور  يف  ق����دم����ه  م�����ا  اأن  ل����ص���ي���م���ا 
املجموعات لن يكون كافيا لتخطي 
التي  غ��ان��ا  ب��ح��ج��م  منتخب  ع��ق��ب��ة 
ال��ن��ه��ائ��ي على  ن�����ص��ف  و���ص��ل��ت اىل 
اأقل تقدير يف الن�صخ ال�صت املا�صية 
)و�صيفة عامي 2010 و2015( 
ومتوجة باللقب القاري اأربع مرات 
و1978  و1965   1963(

و1982(.
للمرة  النهائي  ثمن  تون�ض  وبلغت 
اأي  اأن حت��ق��ق  ت��وال��ي��ا دون  ال��ث��ال��ث��ة 
تعادلت  ب��ث��الث��ة  اك��ت��ف��ت  اإذ  ف����وز، 

لتحل ثانية يف املجموعة اخلام�صة 
لها خدمة  اأ�صدت  التي  خلف مايل 
كبرية بالفوز على اأنغول يف اجلولة 

الأخرية بهدف نظيف.
اأداء  ق��رط��اج  ن�صور  منتخب  وق���دم 
�صابه  الأول،  ال���دور  يف  مقنع  غ��ري 
غياب النجاعة الهجومية واأخطاء 
هدفني  كلفته  امل��رم��ى  ح��را���ص��ة  يف 
اأنغول  �صد  الأول��ي��ني  املباراتني  يف 

ومايل )بنتيجة واحدة 1-1(.
وقال القائد يو�صف امل�صاكني لقناة 
“يف  امل�صرية  �صبورت�ض”  “تامي 
الكثري  نتلق  ال��ث��الث مل  امل��ب��اري��ات 
ت�صجيل  علينا  لكن  الأه���داف،  من 
�صاء  “اإن  م�صيفا  اأكرث”،  ف��ر���ض 
اهلل ترجع لنا الروح. ل�صنا را�صني 
عن الأداء  الهدف يف البطولة هو 
على  �صنعمل  اأم���ور  ثمة  ال��رت���ص��ح. 

اإ�صالحها«.
ق���رط���اج  ن�������ص���ور  اأن  ع���ل���ى  و�����ص����دد 
املناف�صة  م����ن  ب���ع���د  ي���خ���رج���وا  مل 
)املتوجة  غ��ان��ا  م��ب��اراة  “تنتظرنا 
اأن نفرح  ون��اأم��ل يف  م����رات(،  اأرب����ع 
األ  ي��ت��م��ن��ون  ال��ذي��ن  التون�صيني” 
ن���ف�������ض م�صري  م��ن��ت��خ��ب��ه��م  ي���ل���ق���ى 
اللذين  امل�����ص��ي��ف��ة  وم�����ص��ر  امل���غ���رب 

النهائي  ثمن  من  النهائيات  ودع��ا 
)بركالت  بنني  اأم���ام  بخ�صارتهما 
الرتجيح 4-1 بعد التعادل 1-1( 
وجنوب اإفريقيا )�صفر1-( تواليا. 
بالن�صبة  مطمئنا  لي�ض  وال��ت��اري��خ 
الفوز  لها  ي�صبق  مل  لأن��ه  لتون�ض، 
على غانا يف املواجهات ال�صبع التي 
القارية،  ال��ب��ط��ول��ة  يف  جمعتهما 
اآخرها يف ربع نهائي ن�صخة 2012 

التمديد،  بعد   2-1 خ�صرت  ح��ني 
حني   1965 ن��ه��ائ��ي  يف  واأب���رزه���ا 
اأي�صا  التمديد  بعد   3-2 خ�صرت 

)�صت هزائم وتعادل حتى الآن(.
يا�صني  طه  التون�صي  الالعب  لكن 
يكون  ب���اأن  الأح����د  وع���د  اخلني�صي 
امل�صوؤولية،  ق�����در  ع���ل���ى  امل��ن��ت��خ��ب 
غدا  احل�����ال  “بطبيعة  م��و���ص��ح��ا 
�صاء  واإن  ف��ع��ل،  ردة  ث��م��ة  ���ص��ت��ك��ون 

ونظهر  كبرية،  فعل  ردة  تكون  اهلل 
الوجه احلقيقي للمنتخب«.

ف��ري��ق الرتجي  واأ����ص���اف م��ه��اج��م 
كما  ت��ك��ن  مل  م���ب���اري���ات  “قدمنا 
ك����ان الرت�صح  الأه�����م  ل��ك��ن  ي��ج��ب، 
مواجهة  اأن  م��ع��ت��ربا  )التاأهل(”، 
املجموعة  ت�������ص���درت  ال���ت���ي  غ���ان���ا 
الكامريون  ح�صاب  على  ال�صاد�صة 
اللقب وبنني وغينيا بي�صاو  حاملة 

كلهم  الالعبون  “�صعبة.  �صتكون 
القيام  وي��ري��دون  ب��ذل��ك  ي�صعرون 
بردة فعل”، اآمال يف تقدمي “وجه 

جديد للمنتخب«.
الفرن�صي  امل����درب  اأك����د  ج��ه��ت��ه  م��ن 
ن�صور  اأن  ج��ريي�����ض  اآلن  ل��ت��ون�����ض 
للمراحل  ي���ت���ح�������ص���رون  ق����رط����اج 
الإق�صائية بطريقة مغايرة “ندخل 
ثمن  املبا�صر،  الق�صاء  مرحلة  يف 

امل���ب���اراة معدلة  ال��ن��ه��ائ��ي، م��ق��ارب��ة 
لأننا نعرف اأنه بنتيجة هذه املباراة 

ثمة فريق �صي�صتمر واآخر ل«.
وحت�������دث ع����ن رغ���ب���ت���ه يف ت���ف���ادي 
حتى  �صجلت  التي  كتلك  مفاجاآت 
وذهبت  ال���ن���ه���ائ���ي  ث���م���ن  يف  الآن 
حاملة  الكامريون  اأي�صا  �صحيتها 
نيجرييا،  يد  على  باخلروج  اللقب 
بداية  اأن  البديهي  “من  م�صيفا 
الدور ثمن النهائي حملت مفاجاآت 
)...( كنا نعتقد اأن نتيجتي مباراتي 
بنني وم�صر مع جنوب  املغرب مع 
منعك�صتني.  ���ص��ت��ك��ون��ان  اإف��ري��ق��ي��ا 
كبرية  م��ن��ت��خ��ب��ات  ث���الث���ة  “ثمة 
اختفت من اأمم اإفريقيا، ول نعرف 
ماذا �صيح�صل يف املباريات املقبلة«.

تعاين  ل  ت�صكيلته  ان  اىل  وط��م��اأن 
من م�صاكل على �صعيد ال�صابات، 
بن  واأمي������ن  اخل������زري  وه���ب���ي  واأن 
حممد تعافيا من بع�ض الآلم التي 
�صعرا بها. ولن تكون املباراة الثانية 
اأقل  ال�صوي�ض  يف  الإث��ن��ني  امل��ق��ررة 
ندية، اإذ جتمع مايل ب�صاحل العاج 
اجلولة  يف  مل��واج��ه��ت��ه��م��ا  اع�����ادة  يف 
املوؤهلة  الت�صفيات  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ف�����ازت  ح�����ني   2018 مل����ون����دي����ال 

اإيابا  وت��ع��ادل   1-3 ذه��اب��ا  الثانية 
اأي����ا منهما مل  ل��ك��ن  ���ص��ف��ر-���ص��ف��ر، 
يتاأهل بل ذهبت البطاقة للمغرب.

تكرار  يف  ال����ع����اج  ����ص���اح���ل  وت����اأم����ل 
وا�صلت  ح���ني   2015 ���ص��ي��ن��اري��و 
باللقب  ال����ف����وز  ح���ت���ى  م�������ص���واره���ا 
قبل   ،1992 م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
بعامني  ب��ع��ده��ا  ع��ن��ه  ت���ت���ن���ازل  اأن 
فيما  الأول،  ال���دور  م��ن  بخروجها 
تاأمل مايل البناء على الأداء الذي 
)ف����وزان  الأول  ال�����دور  يف  ق��دم��ت��ه 
للمرة  النهائي  ربع  لبلوغ  وتعادل( 
حلت  ح���ني   2013 م��ن��ذ  الأوىل 
قبل  تواليا،  الثانية  للن�صخة  ثالثة 
ال����دور الأول  ب��ع��ده��ا م��ن  ت���ودع  اأن 
و�صبق  و2017.   2015 ع��ام��ي 
مرات  اأرب��ع  تواجها  اأن  للمنتخبني 
يف ال��ن��ه��ائ��ي��ات، اأول��ه��ا ع��ام 1991 
ثالثة  ال����ع����اج  ����ص���اح���ل  ح���ل���ت  ح����ني 
ع��ل��ى ح�����ص��اب م���ايل ب��ال��ف��وز عليها 
بثالثية  تفوقها  ك��ررت  ثم   ،1-3
من  امل���ج���م���وع���ات  دور  يف  ن��ظ��ي��ف��ة 
2008، و�صول اىل ن�صف  ن�صخة 
بهدف  ف���ازت  ح��ني   2012 نهائي 
لن�صخة  الأول  وال���دور  جريفينيو 

.1-1 تعادل  حني   2015

خيبة املاليني هي العنوان الأبرز يف 
م�صر بعد اخلروج املفاجئ ملنتخب 
النهائي  ثمن  ال��دور  من  الفراعنة 
الإفريقية  الأمم  ك��اأ���ض  ل��ب��ط��ول��ة 
وتبخر  اأر���ص��ه��م،  على  ال��ق��دم  لكرة 
روؤي��ة حممد �صالح وزمالئه  حلم 
ي��رف��ع��ون ك��اأ���ض ال��ل��ق��ب ال��ث��ام��ن يف 

�صتاد القاهرة.
ال�صقوط  �صدمة  يف  م�صر  غرقت 
اإفريقيا  ج���ن���وب  اأم�������ام  امل���ف���اج���ئ 
يف  ب����ه����دف  ال�������ص���ب���ت  )�صفر1-( 
الدقيقة 85 من املباراة، يف نتيجة 
املحلي هاين  الحت��اد  رئي�ض  دفعت 
واإقالة  ال���ص��ت��ق��ال��ة،  اىل  ري���دة  اأب���و 
اجلهاز الفني والإداري وعلى راأ�صه 

املدرب املك�صيكي خافيري اأغريي.
لوطاأة  م��وازي��ا  ال�صقوط  دوي  ك��ان 
 75 بنحو  حتكمت  ال��ت��ي  ال�صمت 
مدرجات  بهم  غ�صت  م�صجع  األ��ف 
ال�صتة  امل��الع��ب  ب��ني  الأك���رب  امللعب 
امل�صيفة للبطولة ال�صبت مع اهتزاز 
اجلنوب  بالهدف  امل�صرية  ال�صباك 
املبكر  اخل�����روج  خ�����ص��ي��ة  اإف���ري���ق���ي. 
من  النهو�ض  اىل  امل�صجعني  دفعت 
حتفيز  ب��ه��ت��اف��ات  ���ص��ري��ع��ا،  كبوتهم 
التعادل. خرج  لنيل  مل تكن كافية 

قبل  لي�ض  لكن  �صريعا،  امل�صجعون 
بتحية  م��ن��ه��م  ال���ع���دي���د  ي���ق���وم  اأن 
اإفريقي  اجل��ن��وب  املنتخب  لع��ب��ي 
على ما قدموه، يف ر�صالة انتقاد ل 

لب�ض فيها لالعبيهم.
القاهرة  امل��د الأح��م��ر يف �صتاد  ك��ان 
البطولة  م��ت��اب��ع��ي  اأن����ظ����ار  ق��ب��ل��ة 
للفراعنة.  الأرب�������ع  امل���ب���اري���ات  يف 
فاملالعب الأخرى، وبا�صتثناء تلك 
املنتخب  مباريات  ا�صت�صافت  التي 
من  كبري  ب�صكل  خلت  اجل��زائ��ري، 
م�صجعي  �صيجعل  م��ا  امل�����ص��ج��ع��ني، 
ملا  اف��ت��ق��اده  يخ�صى  م�صهدا  م�صر 

تبقى من البطولة.
�صاعات  قبل  يح�صرون  ه��وؤلء  كان 
يحم�صون،  ي��ه��ت��ف��ون،  امل���وع���د،  م��ن 
الأغنيات  ب��ع�����ض  اىل  وي�����ص��ت��م��ع��ون 
واأبرزها  مرتفع،  ب�صوت  تبث  التي 
اأدتها  م�صر” التي  يا  حبيبتي  “يا 
الراحلة �صادية، وباتت اأ�صبه بن�صيد 

للمنتخب.
مل  َم��ن  لبالد  حب  ر�صالة  كلماتها 
يعرفها “ما �صف�ض” مل يَر الرجال 
ال�����ص��م��ر ال�������ص���داد ف����وق ك���ل املحن 
الولد  ع��ي��ون  ال��ع��ن��اد يف  ���ص��اف  ول 
اإ�صرار  �صاف  ول  ال��زم��ن،  وحت��دى 

يف عيون الب�صر بيقول اأحرار ولزم 
ننت�صر«.

الأغنية  امل��ن��ت��خ��ب  لع���ب���و  ي���ع���رف 
تعنيه  م������ا  وي��������درك��������ون  ج������ي������دا، 
للم�صريني، وما كان يعنيه فوزهم 
ل��ك��ن �صالح،  ب���الأم�������ض.  امل���رجت���ى 
وحممود ح�صن تريزيغيه، والقائد 
حم�صن،  وم��روان  املحمدي،  اأحمد 
القمي�ض  ح���م���ل���ة  م����ن  وغ����ريه����م 
الأحمر، مل يعك�صوا معاين الأغنية 
للمباراة  الأخ�صر  امل�صتطيل  على 
ال��ت��ي ك��ان��ت ارت���دادات���ه���ا وا���ص��ع��ة يف 

خمتلف اأنحاء البالد.
لوكالة  امل�����ص��ج��ع��ني  اأح����د  اخ��ت�����ص��ر 
ف���ران�������ض ب���ر����ض خ��ي��ب��ة الإق�������ص���اء 
بالقول اأثناء مغادرة امللعب، متاأثرا 
كع�صرات الآلف غريه “هذا فريق 
فريق  ع��ل��ي��ه،  ن��ح��زن  اأن  مي��ك��ن  ل 
اأن  الظلم  م��ن  ينتج.  اأن  ق��ادر  غ��ري 
منازلهم  اإىل  ال��ن��ا���ض  ه���وؤلء  ي��ع��ود 

حزينني«.
عقيم  عقيم  منتخب  “هذا  اأ�صاف 
اأن��ه��ى دور  اأن���ه  ع��ل��ى رغ���م  عقيم”، 
املجموعة  ب�������ص���دارة  امل���ج���م���وع���ات 
الأوىل بالعالمة الكاملة وال�صباك 
انت�صارات  ثالثة  وحقق  النظيفة، 

خاللها  �صجل  م��ب��اري��ات  ث���الث  يف 
خم�صة اأهداف.

اخت�صر النجم ال�صابق وائل جمعة 
“لي�ض يف الإمكان  ما جرى بعبارة 
اأف�����ص��ل مم���ا ح�����ص��ل. امل��ن��ت��خ��ب ده 
ده ما يجب�ض  املنتخب  ك��ده،  اآخ��ره 

اأكرت من كده«.
اإن  “بي  ع�����رب  امل����ح����ل����ل  اأ�������ص������اف 
�صبورت�ض” القطرية “ثمة اأخطاء 
ك��ث��رية ج���دا ج���دا م��ن ك��ل النا�ض، 
اأخطاء من اجلهاز الفني، من احتاد 
الكرة )...( فر�صة ذهبية وتاريخية 
ل��ن��ا اأن ن��ف��وز ب��ه��ذه ال��ب��ط��ول��ة على 
دفعنا  لكن  اأر�صنا و�صط جمهورنا، 

ثمن اأخطاء كثرية«.
فريقا  تكون  اأن  ميكن  “ل  واأو�صح 
وتوؤدي  وتلعب  للبطولة،  ما  منِظّ
تعتمد  ب��ه.  ظهرنا  ال���ذي  بال�صكل 
كرة   )...( ث��الث��ة  اأو  لع��َب��ني  على 

القدم جماعية«.
الالعب  وج����ه  ذات������ه،  الجت������اه  يف 
ال�صابق هيثم فاروق �صهام النتقاد 
قمي�ض  ان  معتربا  الالعبني،  اىل 
وا�صم  وقّيم،  “غاٍل  م�صر  منتخب 
م�����ص��ر ده ك��ب��ري. ال��ت��ي ���ص��ريت ده 
عظماء،  ب��ه  لعب  القمي�ض(  )ه��ذا 

�صحاتة،  ح�صن  اخلطيب،  حممود 
الكا�ض،  اأح���م���د  ي��و���ص��ف،  اب��راه��ي��م 
طارق اأبو زيد، )حممد( اأبو تريكة، 
وائ���ل ج��م��ع��ة، ح���ازم اأم����ام )...( ل 

يرتديه اأي كان«.
باخلذلن ح�صرا  وال�صعور  اخليبة 
بكثافة يف ال�صحف، مع �صهام انتقاد 
اأر�ض  يف  واخ��ت��ي��ارات��ه  اأغ����ريي  اىل 
ا�صتدعاها  ال��ت��ي  والأ���ص��م��اء  امللعب 
طريقة  اىل  و�صول  الت�صكيلة،  اىل 
املع�صكر واجلدل الذي رافقه  اإدارة 

ب�صاأن الالعب عمرو وردة.
»الأخطاء الكارثية” كانت من اأبرز 
و�صائل  عليها  بنت  التي  العناوين 
املتوقع  غ����ري  اخل��������روج  الإع���������الم 
املر�صحني  اأب����رز  م��ن  ك���ان  ملنتخب 
لإ�صافة جنمة ثامنة اىل القمي�ض 

الأحمر.
“الأخبار”،  ���ص��ح��ي��ف��ة  وع���ن���ون���ت 
ويودع  املاليني  يخذل  “منتخبنا 
حت�صرت  ب��ي��ن��م��ا  اأفريقيا”،  اأمم 

احللم«. “تبخر  “الوطن” على 
“الأهرام”  ����ص���ح���ي���ف���ة  وراأت 
بالأم�ض  ح�صل  م��ا  اأن  احل��ك��وم��ي��ة 
مفاجاآت  اأك����رب  م��ن  “واحدة  ك���ان 
اإفريقيا”  اأمم  “بطولة  ال���ك���ان 

2019”، واأن كرة القدم امل�صرية 
اجلهاز  اأخ����ط����اء  “نتيجة  دف���ع���ت 
اختياراته  م��ن  ب����داأت  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي 
البطولة  ودخوله  املنتخب  لقائمة 

بالعبني دون امل�صتوى الدويل«.
ح�صرا  والن�����ت�����ق�����ادات  اخل��������ذلن 
بعد  ال�����ص��ح��ايف  امل��وؤمت��ر  يف  بكثافة 
اأغ���ريي نف�صه  امل��ب��اراة، حيث وج��د 
ق�صاتها  غ��ال��ب��ي��ة  حم��اك��م��ة  اأم�����ام 
جن�صيتهم  ي�����ص��ع��ون  م�������ص���ري���ون 
فوق  ومنتخبهم  لبلدهم  وحبهم 
يتمكن  ومل  مهنية،  اع��ت��ب��ارات  اأي 
الدموع  مغالبة  من  منهم  العديد 

لدى طرح الأ�صئلة.
و���ص��األ��ه اأح���ده���م ب��ت��اأث��ر ب��ال��غ “ما 
تف�صريك لالأخطاء التي ارتكبناها 
يف الفرتة املا�صية وكلفتنا اأن نخرج 

من  جماهرينا  وو�صط  اأر�صنا  على 
بينما  ننظمها؟”،  ن��ح��ن  ب��ط��ول��ة 
طالبه اآخر باحلديث “بكل �صراحة 
من  “....”ينتظر  ال�������ص���ارع  لأن 
املنتخب  عن  الأول  الفني  امل�صوؤول 

اأن يقول لنا حقيقة ما يحدث«.
حرمت  ب��اأن��ك  متهم  “اأنت  اأ���ص��اف 
ال�����ك�����رة امل���������ص����ري����ة م�����ن م����واه����ب 
�صبحي  رم�����ص��ان  م��ث��ل  حقيقية” 
وع���ب���داهلل ج��م��ع��ة واآخ����ري����ن، واأن����ه 

الأ�صلوب. “عاند” بخيارات 
داف����ع اأغ�����ريي، م���وؤك���دا ر����ص���اه عن 
ال��الع��ب��ني، م��ا دفع  واأداء  خ��ي��ارات��ه 
“هو  للتعليق  ال�����ص��ح��اف��ي��ني  اأح����د 
را�ٍض  اأن���ه  يعني  الأداء،  ع��ن  را����ضِ 

عن اخلروج؟«.
التذكري  اإع������الم  و����ص���ائ���ل  اأع�������ادت 

ب�صاأن  املنتخب  رافق  الذي  باجلدل 
ق�صية  خلفية  على  وردة  ا�صتبعاد 
عرب  اأزي������اء  ب��ع��ار���ص��ة  “حتر�ض” 
�صريط  وانت�صار  التوا�صل،  مواقع 
م�������ص���ور ف���ا����ص���ح م���ن�������ص���وب اإل����ي����ه، 
له  وال�����ص��م��اح  عقوبته  خف�ض  قبل 
بالعودة بدءا من ثمن النهائي بعد 

معه. “تكاتف” الالعبني 
م����ب����اراة  يف  ب����دي����ال  وردة  �����ص����ارك 
اجلمهور  ت�صفيق  ولق��ى  الأم�����ض، 
اأثناء  ح�����ص��ل  ك��م��ا  دخ����ول����ه،  ل����دى 
الإح���م���اء، ح��ي��ث رد الالعب  ف���رتة 
اإ���ص��ارة قلب نحو  برفع ي��ده ور���ص��م 
�صادية  �صوت  و�صدى  امل�صجعني... 
“يا  ل ي�����زال ي�����رتدد وه����ي ت���ق���ول 
ب���الدي ي��ا اأح��ل��ى ال��ب��الد ي��ا بالدي، 

فداكي اأنا والولد يا بالدي«.

تون�س ت�سعى لتجنب م�سري املغرب وم�سر 

�سوت �سادية مل يلَق �سدى على
 ع�سب �ستاد القاهرة  

اأعظم  كثاين  التاريخية  مكانته  ل�صتعادة  الطامح  ليكرز،  اأجنلي�ض  لو�ض  ك��ان 
يرتافق  ب���اأن  النف�ض  ميني  للمحرتفني،  الأم��ريك��ي  ال�صلة  ك��رة  دوري  اأن��دي��ة 
الإطالق  على  الأه��م  ال�صفقة  مع  ديفي�ض  اأنتوين  �صمه  عن  الر�صمي  الإع��الن 
انتقالت  ف��رتة  م��ن  الأول  ال��ي��وم  لكن  ل��ي��ن��ارد،  ك��واه��ي  م��ع  بالتعاقد  واملتمثلة 
عراقة  الأق��ل  اجل��ار  “جمنونا” وبطله  كان  عقودهم  املتحررين من  الالعبني 

لو�ض اأجنلي�ض كليبريز.
املتحررين من عقودهم يوم  التوقيع ر�صميا مع الالعبني  الأندية يف  ومع بدء 
اأ�صبوع �صاق من املفاو�صات، فاجاأ لو�ض اأجنلي�ض كليبريز اجلميع  ال�صبت، عقب 
بخطفه خدمات لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز املو�صم املن�صرم اإىل لقبه الأول 

يف الدوري.
ومل يكتف كليبريز الذي مل ي�صبق له حتى الو�صول اإىل نهائي املنطقة الغربية، 
ب�صم اأف�صل لعب يف نهائي 2019 بل �صم اإليه لعبا من الطراز الرفيع جدا 

ب�صخ�ض بول جورج الذي كان يدافع عن األوان اأوكالهوما �صيتي ثاندر.
التقارير  اأن  اإل  بعد،  يح�صل  مل  النجمني  هذين  مع  ر�صميا  التوقيع  اأن  ورغ��م 
وافقا على  اأنهما  اىل  اأن” اأف���ادت  بي  اأ���ض  “اأي  �صبكة  ال�صادرة عن  بها  امل��وث��وق 
املتحررين  الالعبني  انتقالت  �صوق  من  الأول  اليوم  يف  كليبريز  اىل  النتقال 
من عقودهم، وال��ذي قد يحدد وجه املناف�صة على لقب ال��دوري لأع��وام عديدة 

مقبلة.
واأ�صارت ال�صبكة اىل اأن لينارد وافق على التوقيع لأربعة اأعوام بعقد ت�صل قيمته 
اىل 142 مليون دولر، على رغم اأن تقارير �صابقة كانت توؤ�صر لحتمال انتقاله 
النجم ليربون  اأي ليكرز، لالن�صمام اىل  اأجنلي�ض،  اىل القطب الآخر يف لو�ض 

جيم�ض والقادم اجلديد ديفي�ض.
انتقال كبري يف  اإع��الن عن  ث��اين  ذل��ك  ت��اأك��دت �صفقة لينارد، �صيكون  ويف ح��ال 
دوري املحرتفني منذ مطلع متوز-يوليو، تاريخ فتح فرتة النتقالت لالعبني 
انتقاله يف  دوران��ت  ووري��رز كيفن  �صتايت  اأك��د جنم غولدن  بعدما  “الأحرار”، 

املو�صم املقبل اىل بروكلني نت�ض.
اأف�صل من عرب عما يح�صل يف  اأي�صا،  وكان جمال كراوفرد، املتحرر من عقده 
�صوق النتقالت احلايل بالقول على تويرت “كان هذا ال�صيف الأكرث جنونا على 
الإطالق!!!«. ووجد كليبريز الذي عمل جاهدا ل�صنوات طويلة من اأجل اإف�صاح 
الذي  الرواتب  �صقف  دون جت��اوز  العيار  لتعاقدات من هذا  ميزانيته  املجال يف 
تفر�صه رابطة الدوري، نف�صه جمربا على ا�صتعجال ح�صم �صفقة لينارد يف ظل 
م�صاعي جاره ليكرز للح�صول على خدمات الالعب املتوج اأي�صا باللقب مع �صان 
اأنتونيو �صبريز عام 2014. وخيار لينارد “28 عاما” بالنتقال اىل كليبريز مل 
يكن بدوافع مالية، اإذ اأنه �صيتقا�صى اأقل مما عر�ض عليه تورونتو للتوقيع معه 

جمددا، وذلك بهدف اف�صاح املجال اأمام فريقه اجلديد باأن ي�صم اأي�صا املوهبة 
بول جورج “29 عاما«.

وبهاتني ال�صفقتني، جعل كليبريز من نف�صه اأحد اأبرز املر�صحني للمناف�صة على 
املنطقة  ووري��رز يف  �صتايت  التي فر�صها غولدن  الهيمنة  وتغيري معامل  اللقب 
ثالث  اللقب  واأح��رز  املا�صية  اخلم�صة  املوا�صم  يف  لها  بطال  ت��وج  حيث  الغربية 

مرات.
كليبريز  من  للمراهنات  �صبورت�صبوك”  �صيزارز  فيغا�ض  “ل�ض  �صركة  وجعلت 
2020، يليه جاره ليكرز ثم ميلووكي باك�ض  املر�صح الأوف��ر حظا للفوز بلقب 
اأف�صل �صجل يف ال��دوري خالل املو�صم املنتظم الأخ��ري، لكنه  الذي كان �صاحب 
تعاقد  اأن”،  بي  اأ�ض  “اأي  رابتورز. وبح�صب  اأم��ام  ال�صرقية  املنطقة  نهائي  خ�صر 
الذي  زوبات�ض  اأيفيت�صا  الكرواتي  �صابقا  ليكرز  ارتكاز  لعب  مع  اأي�صا  كليبريز 
�صين�صم مع لينارد وجورج اىل ت�صكيلة اأبلت بالء ح�صنا املو�صم املا�صي بتحقيقها 
ا�صطدمت يف الدور  لكنها  املنتظم،  املو�صم  يف  هزمية   34 مقابل  انت�صارا   48
الأول من البالي اأوف باجلار ووريرز. وبعد ال�صدمة التي تلقاها على يد جاره، 
اأي  م��ن  تخوفا  �صفقاته  اإب���رام  يف  ال�صتعجال  اىل  م�صطرا  نف�صه  ليكرز  وج��د 
مفاجاآت اأخرى، فاأعلن ر�صميا ال�صبت عن تعاقده مع اأنتوين ديفي�ض، على اأمل 

اأن ي�صاهم مع ليربون جيم�ض يف اعادة الفريق ملكانته التاريخية.

اأكرث  �صك  دون  ه��و  ديفي�ض  “اأنتوين  اأن  بيلينكا  روب  ال��ن��ادي  ع��ام  مدير  وراأى 
ال�����دوري الأمريكي  ي��وم��ن��ا ه���ذا م��ن  امل��ت��ك��ام��ل��ني هيمنة يف  ال�����ص��ب��ان  ال��الع��ب��ني 
اأن “اأنتوين ميثل كل �صيء ندافع عنه، بالتزامه الثابت  للمحرتفني”، معتربا 

بالتميز ك�صخ�ض وريا�صي على ال�صواء«.
وتابع “هذه هي حلظة تاريخية ملوؤ�ص�صة ليكرز، ول ميكن اأن نكون اأكرث فخرا 
للمو�صم  الإق�صائية  الأدوار  ع��ن  غ��اب  ال���ذي  ليكرز  واأ���ص��ار  عليه«.  باحل�صول 
اأنه ح�صل على  اأي�صا، اىل  ال�صاد�ض تواليا رغم تعاقده مع جيم�ض كالعب حر 
عن  تخليه  ت�صمنت  بيليكانز  اأوليانز  نيو  مع  تبادل  �صفقة  يف  ديفي�ض  خدمات 
اإي��ن��غ��رام، حقوق اختيار دي��ان��دري هانرت يف  ل��ون��زو ب��ول، جو�ض ه���ارت، ب��ران��دن 
خيارين يف اجلولة الأوىل من ال�”درافت” املخ�ص�ض ل�صم   ،”2019 “درافت 

لعبي اجلامعات وحتى الثانويات والأجانب اىل الدوري، ومبلغ مايل.
الأملاين  اأيزاك بونغا، جيمرييو جونز،  اأر�صل ليكرز  اأي�صا،  ال�صفقة  وكجزء من 
موريت�ض فاغر وخياره يف اجلولة الثانية من ال�”درافت” اىل وا�صنطن ويزاردز، 
الأ�صفر  الفريق  اأبقى  فيما  بيليكانز،  اىل  ماليا  مبلغا  الأخ��ري  يدفع  اأن  مقابل 
كنتافيو�ض  غ��رار  لعامني، على  بعقد  رون��دو  راج��ون  والأرج���واين على خدمات 
16 مليون دولر( وجافال ماكغي )8،2 مليون دولر(  كالدويل-بوب )مقابل 

بح�صب “اأي اأ�ض بي اأن«.

ليكرز يح�سم ر�سميا تعاقده مع ديفي�س 
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الفجر الريا�ضي

ا�صتمر بطل العامل الإ�صباين مارك ماركيز )هوندا( يف ح�صد النت�صارات، 
“موتو جي بي” بعد فوزه الأحد بجائزة  وابتعد يف �صدارة ترتيب فئة 
اىل  ليدخل  �صك�صرينغ،  حلبة  على  النارية  ل��ل��دراج��ات  ال��ك��ربى  اأملانيا 

العطلة ال�صيفية باأف�صل طريقة.
لقبه  اىل  ال�صاعي  الإ���ص��ب��اين  ل��ل��دراج  املو�صم  ه��ذا  اخلام�ض  ال��ف��وز  وه��و 
اخلام�ض تواليا وال�صاد�ض يف الفئة الكربى، مبتعدا يف �صدارة الرتتيب 
العام بفارق مريح جدا عن اأقرب مالحقيه بعدما رفع ر�صيده اىل 185 
نقطة قبل الدخول يف العطلة ال�صيفية التي متتد حتى الرابع من اآب/

اأغ�صط�ض، موعد جائزة ت�صيكيا الكربى.

و�صيطر ماركيز على ال�صباق الأملاين من البداية حتى النهاية، م�صتفيدا 
ثانيا عند  ك��ان  ال��ذي  )ي��ام��اه��ا(  ك��ارت��ارارو  فابيو  الفرن�صي  �صقوط  م��ن 
على  ال�صيطرة  فقد  اأن  بعد  ال�صباق  م��ن  الثانية  اللفة  يف  الن��ط��الق، 
ثانيا  كان  الذي  )�صوزوكي(  رين�ض  األيك�ض  الإ�صباين  على غرار  دراجته، 
لدراجي  �صمح  ما  دراجته  عن  ال�صقوط  قبل  ال�صباق  من  طويلة  لفرتة 
نيل  يف  دوفيت�صيوزو  واأن���دري���ا  بيرتوت�صي  دان��ي��ل��و  الإي��ط��ال��ي��ني  دوك��ات��ي 

املركزين الرابع واخلام�ض تواليا.
وتقدم ماركيز يف نهاية ال�صباق بفارق 4.587 ثانية عن مواطنه مارك 
ثالثا  )هوندا(  كرات�صلو  كال  الربيطاين  جاء  فيما  )ياماها(،  فينالي�ض 

بفارق 7.741 ثانية.
ا�صرتاتيجيتنا كانت مثالية  “اأن  اأ�صار اىل  الذي  الإ�صباين  ال��دراج  واأك��د 
حتى واإن مل يكن انطالقي جيدا” واأن همه الأ�صا�صي كان املحافظة على 
اإذ حقق فوزه  اأملانيا  اأنه ل يقهر يف  ال�صباق،  اإط��اره اخللفي بعد ت�صدره 
ال�صابع تواليا يف الفئة الكربى والعا�صر على التوايل يف الفئات الثالث، 
اأولها عام 2010 يف 125 �صنتم مكعب ثم 2011 و2012 يف موتو 

.2
ومل ي�صبق لأي دراج اأن حقق �صبعة انت�صارات متتالية يف اأملانيا، والإيطايل 
على  ان��ت�����ص��ارات  بخم�صة  ماركيز  اىل  الأق���رب  ه��و  اأغو�صتيني  جاكومو 

1968 و1972، لكن الأخري ما زال ال��دراج الأكرث فوزا  التوايل بني 
يف اأملانيا مع 13 اإنت�صارا )8 انت�صارات يف 500 �صنتم مكعب اىل جانب 
10 باملجمل ملاركيز يف  350 �صنتم مكعب مقابل  فئة  يف  انت�صارات   5

الفئات الثالث(.
وعادل ماركيز الرقم القيا�صي لأكرب عدد انت�صارات متتالية على حلبة 
واحدة وامل�صجل با�صم مناف�صه الإيطايل الأ�صطورة فالنتينو رو�صي على 
58 نقطة  حلبة موجيلو الإيطالية، مبتعدا يف �صدارة الرتتيب بفارق 
الثالث  بيرتوت�صي  ع��ن  و64   )127 مقابل   185( دوفيت�صيوزو  ع��ن 

)121 نقطة(.

يبحث منتخب تون�ض اليوم الثنني 
لتعوي�ض  ف��ع��ل  ب�����ردة  ال���ق���ي���ام  ع���ن 
دور  يف  قدمه  ال��ذي  املتوا�صع  الأداء 
ي���الق���ي غانا  امل���ج���م���وع���ات، ع��ن��دم��ا 
الأمم  ك��اأ���ض  بطولة  نهائي  ثمن  يف 
ال���ق���دم، بح�صب  ك���رة  الإف��ري��ق��ي��ة يف 
اخلني�صي  يا�صني  طه  لعبه  اأك��د  ما 

الأحد.
الأدوار  اىل  ق���رط���اج  ن�����ص��ور  وت���اأه���ل 
املقامة  القارية  الإق�صائية للبطولة 
دون  وب����������اأداء  ب�����ص��ع��وب��ة  م�������ص���ر  يف 
التوقعات يف املباريات الثالث الأوىل، 
حيث اكتفوا باحللول يف املركز الثاين 
يف املجموعة اخلام�صة بر�صيد ثالث 
ن��ق��اط م���ن ث��الث��ة ت���ع���ادلت، وذلك 
املت�صدرة  وم��ايل  الثالثة  اأن��غ��ول  مع 

وختاما   ،)1-1 ذات��ه��ا  )ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة 
الثالثة  اجل���ول���ة  يف  ���ص��ل��ب��ي  ب��ت��ع��ادل 
كانت  ال��ت��ي  موريتانيا  م��ع  الأخ����رية 
ت�صارك يف البطولة للمرة الأوىل يف 

تاريخها.
�صحايف  م��وؤمت��ر  يف  اخلني�صي  وق���ال 
األن  ال���ف���رن�������ص���ي  امل��������درب  ب���ج���ان���ب 
النتائج  نقدم  مل  “�صحيح  جريي�ض 
اأن  معتربا  تون�ض”،  تتوقعها  ال��ت��ي 
التاأهل  م���ن  ج��ع��ل��وا  ق���رط���اج  ن�����ص��ور 

اأنف�صنا«. على  “�صعبا 
“بطبيعة احلال غدا �صتكون  اأ�صاف 
تكون  اهلل  ���ص��اء  واإن  ف��ع��ل،  ردة  ث��م��ة 
الوجه  ون���ظ���ه���ر  ك����ب����رية،  ف���ع���ل  ردة 
يحتل  ال���ذي  للمنتخب”  احلقيقي 
املركز الثاين على �صعيد القارة بعد 

ال�صنغال، يف ت�صنيف الحتاد الدويل 
للعبة )فيفا(.

اأ������ص�����اف م���ه���اج���م ف����ري����ق ال���رتج���ي 
كما  ت���ك���ن  مل  م���ب���اري���ات  “قدمنا 
الرت�صح  ك�����ان  الأه�������م  ل���ك���ن  ي���ج���ب، 
)التاأهل(”، معتربا اأن مواجهة غانا 
ال�صاد�صة  املجموعة  ت�����ص��درت  ال��ت��ي 
حاملة  ال����ك����ام����ريون  ح�������ص���اب  ع���ل���ى 
�صتكون  بي�صاو  وغينيا  وبنني  اللقب 
ي�صعرون  كلهم  الالعبون  “�صعبة. 

بذلك ويريدون القيام بردة فعل«.
جديد  “وجه  ت����ق����دمي  يف  واأم���������ل 

للمنتخب«.
ن�صور  اأن  اأك����د ج��ريي�����ض  م��ن ج��ه��ت��ه 
ق����رط����اج امل����ت����وج����ني ب���ال���ل���ق���ب م���رة 
اأر�صهم،  على   2004 ع��ام  وح��ي��دة 

الإق�صائية  ل��ل��م��راح��ل  ي��ت��ح�����ص��رون 
مرحلة  يف  “ندخل  مغايرة  بطريقة 
النهائي،  ث��م��ن  امل��ب��ا���ص��ر،  الق�����ص��اء 
نعرف  لأن��ن��ا  معدلة  امل��ب��اراة  مقاربة 
امل��ب��اراة ثمة فريق  اأن��ه بنتيجة ه��ذه 

�صي�صتمر واآخر ل«.
وحتدث املدرب املخ�صرم عن رغبته 
التي  ك��ت��ل��ك  م����ف����اج����اآت  ت����ف����ادي  يف 
النهائي،  ثمن  يف  الآن  حتى  �صجلت 
اأي خروج املغرب اأمام بنني “بركالت 
 1-1 ال��ت��ع��ادل  بعد   4-1 الرتجيح 
امل�صيفة  م�صر  واإق�����ص��اء  اجلمعة”، 
)�صفر1-(  اإفريقيا  جنوب  يد  على 
اللقب  حاملة  خ��روج  وحتى  ال�صبت، 
 ،3-2 نيجرييا  يد  على  الكامريون 
على رغم اأن املباراة الأخرية جمعت 

ال�صعيد  على  كبريين  قطبني  ب��ني 
املغرب  مباراتي  عك�ض  على  القاري، 
مر�صحان  فيها  تواجه  التي  وم�صر 
متوا�صعني  م��ن��ت��خ��ب��ني  م���ع  ل��ل��ق��ب، 

ن�صبيا.
بداية  اأن  ال��ب��دي��ه��ي  “من  واأو����ص���ح 
النهائي حملت مفاجاآت  الدور ثمن 
كنا نعتقد اأن نتيجتي مباراتي املغرب 
اإفريقيا  بنني وم�صر مع جنوب  مع 
م�صيفا  منعك�صتني”،  ���ص��ت��ك��ون��ان 
“ثمة ثالثة منتخبات كبرية اختفت 
ماذا  ن��ع��رف  ول  اإف��ري��ق��ي��ا،  اأمم  م��ن 

�صيح�صل يف املباريات املقبلة«.
وتابع “كنا نعتقد ان الفرق الأقوى 

�صتفر�ض اأف�صليتها«.
وط���م���اأن امل����درب ال����ذي ي��ق��ود للمرة 

اخلام�صة منتخبا يف بطولة اإفريقيا، 
اأي  م��ن  ت��ع��اين  ل  ت�صكيلته  ان  اىل 
م�����ص��اك��ل ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ال����ص���اب���ات، 
موؤكدا اأن وهبي اخل��زري واأمي��ن بن 
حممد تعافيا من بع�ض الآلم التي 

�صعرا بها.
“يف  بالعبيه  ثقته  جريي�ض  واأب��دى 
فهم ما ح�صل )يف املباريات الأوىل( 
العمل  ال���واج���ب  الأم�����ور  لت�صحيح 
وهذا  لذلك  ع��ام  اإدراك  ثمة  عليها. 

ثمة  و�صيكون  الأوىل”،  امل��ب��اراة  م��ن 
اإليه غدا يف مواجهة  حاجة اإ�صافية 
يف  ج���دا  وم��ت��ن��اغ��م  ج��ي��د  “مناف�ض 
فريق   )...( اخل����ط����وط  خم���ت���ل���ف 

يتحرك ب�صكل دائم«.

فوز خام�س ملاركيز يبعده يف ال�سدارة 

ن�سور قرطاج تبحث عن ردة فعل يف مواجهة غانا 

•• القاهرة-الفجر

بالتعليقات  امل�صرية  ال�صحف  حفلت 
الناقدة بحدة لالإق�صاء املبكر ملنتخبها 
من الدور ثمن النهائي لبطولة كاأ�ض 
الأمم الإفريقية يف كرة القدم املقامة 
اأمل  اأر�صها، متحدثة عن خيبة  على 
ماليني امل�صجعني و”اأخطاء كارثية” 

اأدت اىل ال�صقوط املدوي.
وت��ل��ق��ى حم��م��د ����ص���الح وزم�������الوؤه يف 
مفاجئة  خ�����ص��ارة  ال��ف��راع��ن��ة  منتخب 
بهدف  ال�صبت،  اإفريقيا  جنوب  اأم���ام 
وحيد �صجله “ال�صيوف” يف الدقيقة 
يف املباراة التي اأقيمت على �صتاد   85
األف   75 اأمام زهاء  القاهرة ال��دويل، 

متفرج.
رئي�ض  ا�صتقالة  اىل  اخل�����ص��ارة  واأدت 
الحتاد هاين اأبو ريدة، واإقالة اجلهاز 
الفني والإداري للمنتخب وعلى راأ�صه 

املدرب املك�صيكي خافيري اأغريي.
“الأخبار”،  ���ص��ح��ي��ف��ة  وع����ن����ون����ت 
“منتخبنا يخذل املاليني ويودع اأمم 

اأفريقيا«.
وانتقدت ال�صحيفة اأغريي وخياراته 
اأ�صئلة  حم��ط  ك��ان��ت  ال��ت��ي  التكتيكية 
يف  امل�صريني  ال�صحافيني  م��ن  ح���ادة 
املوؤمتر ال�صحايف الذي عقده مبا�صرة 
بعد املباراة، يف مقابل تاأكيد املدرب - 
قبل اإعالن اإقالته - حتمله امل�صوؤولية 
الذين  ال��الع��ب��ني  اأداء  ع���ن  ور����ص���اه 

اختارهم للدفاع عن األوان املنتخب.
وك���ان ال��ف��راع��ن��ة م��ن اأب���رز املر�صحني 
ي�صت�صيفون  واأن���ه���م  ل���ص��ي��م��ا  ل��ل��ق��ب، 
البطولة على اأر�صهم للمرة اخلام�صة 
يف  م�����رات  ث����الث  ب��ال��ل��ق��ب  “توجوا 
ال�صابقة”،  الأرب�������ع  ال���ص��ت�����ص��اف��ات 
وي��ح��م��ل��ون ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ص��ي يف عدد 

األقابها )7(.
“الأهرام” احلكومية  �صحيفة  وراأت 
“واحدة  ك��ان  ب��الأم�����ض  ح�صل  م��ا  اأن 

من اأكرب مفاجاآت الكان )بطولة اأمم 
القدم  ك��رة  واأن   ،”2019 اإفريقيا( 

امل�صرية دفعت “نتيجة اأخطاء اجلهاز 
اختياراته  م���ن  ب������داأت  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي 

البطولة  ودخ��ول��ه  املنتخب  لقائمة 
بالعبني دون امل�صتوى الدويل«.

ت ال�صحيفة اأن “اأغريي” الذي  وعدَّ
توىل مهامه خلفا لالأرجنتيني هكتور 
الأخري  عقد  جتديد  ع��دم  بعد  كوبر 
ن��ه��ائ��ي��ات مونديال  امل�����ص��ارك��ة يف  اإث���ر 
عن  الأول  “امل�صوؤول  ه���و   2018

اخلروج املهني«.
�صحيفة  حت���������ص����رت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
احللم”  “تبخر  ع��ل��ى  “الوطن” 
امل���درب  م��ن  كارثية”  “اأخطاء  ب��ع��د 
لفر�ض  الالعبني  واإه���دار  املك�صيكي، 
اأت����ي����ح����ت ل���ه���م يف م�����ب�����اراة الأم���������ض 
اإفريقيا  جنوب  مرمى  يف  للت�صجيل 
التي اأنهت دور املجموعات بفوز واحد 
وخ�صارتني، وحلت ثالثة يف املجموعة 

الرابعة.
اإع����الم م�صرية  اأع�����ادت و���ص��ائ��ل  ك��م��ا 
التذكري باجلدل الذي رافق املنتخب 
املتعلق  ذل����ك  ل���ص��ي��م��ا  ال��ب��ط��ول��ة،  يف 
ا�صتبعد  ال���ذي  وردة  ع��م��رو  بالالعب 

بداية من املع�صكر على خلفية ق�صية 
اأزياء عرب مواقع  “حتر�ض” بعار�صة 
ال��ت��وا���ص��ل، وان��ت�����ص��ار ���ص��ري��ط م�صور 
اأن يتم  اإل���ي���ه، ق��ب��ل  ف��ا���ص��ح م��ن�����ص��وب 
بالعودة  له  وال�صماح  عقوبته  خف�ض 
بدءا من ثمن النهائي بعد “تكاتف” 

الالعبني معه.
و�صارك وردة يف مباراة الأم�ض كبديل، 
ت�صفيق اجلمهور احلا�صر يف  ولق��ى 
يده  ب��رف��ع  اإل��ي��ه  التحية  ورد  امل��ل��ع��ب، 

ور�صم اإ�صارة قلب جتاه امل�صجعني.
اأن  البلد”  “�صدى  �صحيفة  ت  وع���دَّ
اأزم���ات  اح��ت��واء  ي�صتطع  “مل  امل����درب 
عمرو  اأزم���ة  خا�صة  املنتخب،  لع��ب��ي 
“مواقع  ميديا  و”ال�صو�صيال  وردة 
ال����ت����وا�����ص����ل الج����ت����م����اع����ي وظ���ه���رت 
احلبل  وت���رك  ال�صعيفة،  �صخ�صيته 
احت����اد  اإدارة  مل��ج��ل�����ض  ال����غ����ارب  ع���ل���ى 

الكرة«.

م�سر ت�سحو على خيبة املاليني و »الأخطاء الكارثية« 

التح�صريية  جلولته  الإن��ك��ل��ي��زي��ة  يونايتد  مان�ص�صرت  ت�صكيلة  ت�صمنت 
ا�صتعدادا لنطالق املو�صم الكروي، ا�صم النجم الدويل الفرن�صي بول بوغبا 

رغم احلديث عن رغبته برتك “ال�صياطني احلمر«.
وذك����رت ت��ق��اري��ر �صابقة اأن ب��وغ��ب��ا ق��د ي��رف�����ض الن�����ص��م��ام اىل ال��ف��ري��ق يف 
“اأولد  عن  بالرحيل  رغبته  عن  اأع��رب  بعدما  املقبل،  للمو�صم  حت�صرياته 
ترافورد” و�صط اهتمام جدي من فريقه ال�صابق يوفنتو�ض الإيطايل وريال 

مدريد الإ�صباين باحل�صول على خدماته.
وغاب بوغبا الذي عزز فر�صية رحيله عن يونايتد بقوله يف حزيران-يونيو 

احل�ص�ض  ع��ن  جديد”،  حت��د  ع��ن  للبحث  املنا�صب  ال��وق��ت  ه��و  “الآن  اأن 
مدربه  م��ن  ب���اإذن  لكن  الأ���ص��ب��وع  ه��ذا  ال��ف��ري��ق  خا�صها  ال��ت��ي  التمرينية 

الروجي اأويل غونار �صول�صكاير.
التي  الت�صكيلة  يف  ا�صمه  ورد  ثم  الأح��د  بالتمارين  العامل  بطل  والتحق 

التح�صريية  جولته  يف  للم�صاركة  الر�صمي  موقعه  على  يونايتد  اأعلنها 
التي تبداأ يف اأ�صرتاليا قبل النتقال اىل �صنغافورة وال�صني.

يف  يوفنتو�ض  م��ن  يونايتد  اىل  ع��ودت��ه  منذ  بوغبا  وع��ان��ى 
ال�صابق  امل��درب  مع  املتوترة  عالقته  ب�صبب   2016

الفريق  ت��رك  ال���ذي  ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو 
النتائج  ب�صبب  املا�صي  الأول-اأكتوبر  كانون  يف 

مع  الأوىل  الأ���ص��ه��ر  يف  ك��ث��ريا  حت�صنت  ال��ت��ي 
�صول�صكاير، قبل اأن تدهور جمددا يف الأ�صهر 
الأخ������رية م���ن امل��و���ص��م م���ا ت�����ص��ب��ب برتاجع 
ال�صاد�ض  املركز  اىل  احلمر”  “ال�صياطني 

وغيابهم عن دوري اأبطال اأوروبا جمددا.
ويف حديث ل�صحيفة “ذي تاميز” الأ�صبوع 

مينو  بوغبا،  اأعمال  وكيل  ك�صف  املا�صي، 
موكله  بنوايا  يونايتد  اأعلم  اأن��ه  راي���ول، 

الذي يبحث عن فريق اآخر، ومل يقدم 
الالعب  ب����اأن  ل��ل��ن��ادي  ���ص��م��ان��ات  اأي 
م��ع��ه يف جولته  ���ص��ي��ك��ون  ال��ف��رن�����ص��ي 

التح�صريية.
“اجلميع يعلم ب�صاأن  وقال رايول 
رغ��ب��ة ب���ول ب��الن��ت��ق��ال. ن��ح��ن يف 

���ص��دد ذل���ك. اجل��م��ي��ع يعلم ما 
هي م�صاعر بول«.

ال�28  ت�����ص��ك��ي��ل��ة  ���ص��م��ت  ك��م��ا 

اإنرت  اىل  لالنتقال  اأي�صا  املر�صح  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  املهاجم  لعبا 
)كري�صتال  وان-بي�صاكا  اآرون  اجل��دي��دي��ن  وال��واف��دي��ن  الإي��ط��ايل،  ميالن 

بال�ض( والويلزي دانيال جيم�ض )�صوان�صي �صيتي(.
ال�صبت  اأ�صيب  الذي  �صان�صيز  األيك�صي�ض  الت�صيلي  اجلناح  غاب  املقابل،  ويف 
خالل مباراة املركز الثالث لبطولة كوبا اأمريكا �صد 
الأرجنتني )1-2(، علما باأنه مل يكن من املمكن 
له التواجد مع الفريق يف جولته حتى لو مل 
يتعر�ض لال�صابة، ب�صبب الرهاق الذي يعاين 
منه جراء م�صاركته مع بالده يف البطولة التي 

خا�صتها يف الربازيل.
وي��ف��ت��ت��ح ي��ون��اي��ت��د م��و���ص��م��ه ال��ر���ص��م��ي يف 11 
اآب-اأغ�صط�ض حني ي�صت�صيف غرميه ت�صل�صي 
الدوري  م��ن  الأوىل  املرحلة  يف  اللندين 

الإنكليزي املمتاز.

اأمريكا  احت���اد  على  هجومه  مي�صي  ليونيل  الإ���ص��ب��اين  بر�صلونة  جن��م  ج��دد 
طرده  واحلكام” بعد  “الف�صاد  منتقدا  “كومنيبول”،  القدم  لكرة  اجلنوبية 
الذي  اأم��ريك��ا  ك��وب��ا  لبطولة  الثالث  امل��رك��ز  م��ب��اراة  م��ن  الأول  اأم�����ض  ال�صبت 

اأحرزته بالده الأرجنتني بفوزها على ت�صيلي 2-1 يف �صاو باولو.
واإذا كان انتقاد مي�صي للتحكيم يف مباراة ن�صف النهائي �صد الربازيل امل�صيفة 
)�صفر2-( ب�صبب عدم الحتكام اىل تقنية الفيديو “يف اأيه اآر” بعد مطالبة 
الأرجنتني مرتني بركلة جزاء، قابل للنقا�ض فاإن طرده يف مباراة ال�صبت مل 

ك��ب��ري بح�صب ما  م����ربرا اىل ح��د  ي��ك��ن 
اأظهرت الإعادة.

وق���رر احل��ك��م ال��ب��اراغ��وي��اين ماريو 
وقائد  مي�صي  ط��رد  فيفار  دي  دي��از 

ت�صيلي غاري ميديل يف الدقيقة 37 
الأرجنتني  ك��ان��ت  امل���ب���اراة ح��ني  م��ن 
احتكاك  ب�صبب  -2�صفر،  متقدمة 

ح�صل حلظة خروج الكرة من امللعب 
يف منطقة ت�صيلي.

دفع  مي�صي  اأن  الإع������ادة  واأظ���ه���رت 
حني  ال�����ص��يء  بع�ض  ميديل 

كان الأخري يحاول منعه من الو�صول اىل الكرة، فكان رد قائد ت�صيلي عنيفا 
اإذ تهجم على جنم بر�صلونة ودفعه اأكرث من مرة دون اأي رد فعل من اأف�صل 

لعب يف العامل خم�ض مرات.
اإن على كان  الثاين فقط يف م�صرية مي�صي  ك��ان  ال��ذي  الطرد  ومل مير ه��ذا 
يف   2005 ع��ام  اىل  يعود  والأول  بر�صلونة،  فريقه  م��ع  اأو  ال���دويل  ال�صعيد 
بداياته مع املنتخب الوطني �صد املجر يف مباراة ودية، مرور الكرام عند قائد 
الأرجنتني اإذ انتقد بعد املباراة “الف�صاد واحلكام الذين يحرمون النا�ض من 

ال�صتمتاع بكرة القدم ويف�صدون اللعبة اىل حد ما«.
على  احل���دود  اأق�صى  اىل  “يذهب  ال��ذي  ميديل  ع��ن  داف��ع  مي�صي  اأن  وحتى 
الدوام، لكنها مل تكن بطاقة حمراء لأي منا. كان عليه )احلكم( اأن ي�صت�صري 

اآر«. اأيه  “يف 
ويف النتقاد الذي وجهه �صابقا لالحتاد القاري بعد مباراة ن�صف النهائي �صد 
الربازيل، راأى مي�صي اأن منتخب بالده تعر�ض لظلم و”�صئمت احلديث عن 
الهراء يف هذه الن�صخة من كوبا )اأمريكا(”، مو�صحا “الربازيل كانت البلد 
امل�صيف وهم يديرون الكثري يف “كومنيبول” هذه الأي��ام، مما يجعل الأمر 

معقدا” على املنتخبات الأخرى.
وراأى جنم بر�صلونة ال�صبت اأن طرده اأمام ت�صيلي كان على الأرجح ثمنا ملا 
ح�صل  الطرد  اأن  “اأعتقد  مو�صحا  ال��ربازي��ل،  مباراة  بعد  به  �صرح 
�صادقا  تكون  اأن  يجب  لكن  تداعيات  لكلماتي  قلته.  ما  ب�صبب 

على الدوام«.
وك�صف مي�صي الذي رف�ض ت�صلم ميدالية املركز الثالث، اأنه 
بدء املباراة، قال )احلكم( اأنه يف�صل التحدث “مع  “قبل 
الالعبني عو�صا عن توجيه الإنذارات” واأمل اأن نخو�ض 

مباراة هادئة، لكنه طردين يف اأول حادثة )احتكاك(«.
ومل مت���ر ك��ل��م��ات م��ي�����ص��ي م����رور ال���ك���رام ل����دى احتاد 
بر�صلونة  اتهامات جنم  اأن  اعترب  “كومنيبول” الذي 
املقبول  غري  “من  بيان  يف  مو�صحا  مقبولة”،  “غري 
اأن تطلق   ،)...( البطولة  نتيجة ح��وادث معينة يف  اأن��ه 
اتهامات ل اأ�صا�ض لها من ال�صحة، بعيدة عن احلقيقة 

وت�صكك بنزاهة كوبا اأمريكا«.
وخطف طرد مي�صي بالتاأكيد الأ�صواء من الفوز الثاأري 
لنهائي  اإع���ادة  يف  ت�صيلي  على  ب��الده  منتخب  حققه  ال��ذي 
عامي  باللقب  الأخ����رية  ت��وج��ت  ح��ني  املا�صيتني  الن�صختني 
من  الأرجنتني  حارمة  اجل��زاء،  رك��الت  عرب  و2016   2015
بلقب  ت��وج��ب  ح��ني   1993 ع��ام  منذ  الإط����الق  على  الأول  لقبها 

البطولة القارية بالذات.
وتختتم البطولة الأحد يف ريو دي جانريو حني تلتقي الربازيل 
باكت�صاحها -3�صفر  اللقب  التي جردت ت�صيلي من  البريو  مع 

يف ن�صف النهائي.

بوغبا �سمن ت�سكيلة يونايتد 
جلولته التح�سريية

مي�سي يجدد نقده للف�ساد واحلكام  



طفل يك�سب �سقة لأ�سرته بتمارين ال�سغط
حقق طفل رو�صي اإجنازاً ريا�صياً غري م�صبوق، عندما ا�صتطاع اأن 
3270 مرة خالل �صاعتني، وك�صب بهذا  ميار�ض مترين ال�صغط 

الإجناز �صقة لأ�صرته. 
6 �صنوات  اإب��راه��ي��م ل��ي��ان��وف ال���ذي مل ي��ت��ج��اوز م��ن العمر  ودخ���ل 
القيا�صي  ال��رق��م  حمطماً  ال��رو���ص��ي��ة،  القيا�صية  الأرق����ام  �صجالت 
اإىل  ي�صل  اأن  ا�صتطاع  ب��ل  ب��ذل��ك،  يكتف  ومل  ال�صغط،  لتمارين 

4445 مترين ب�صكل متوا�صل.
وقدم نادي ريا�صي حملي ُيدعى �صينجيز ال�صقة، كمكافاأة لإبراهيم 
على اإجنازه العظيم، حيث كان يتدرب مع والده يف النادي ب�صكل 
هناك  اإىل  يذهب  ي��زال  ول  بامل�صابقة،  ال��ف��وز  م��ن  ليتمكن  يومي 

مرتني يف الأ�صبوع على الأقل، بح�صب موقع “لد بابل«.
ولي�صت هذه املرة الأوىل التي يح�صل فيها طفل على جائزة قيمة 
يف رو�صيا بتحقيق رقم قيا�صي، ففي العام املا�صي ح�صل ال�صي�صاين 
را�صيم كوراييف البالغ من العمر 5 �صنوات على �صيارة مر�صيد�ض، 
بعد اأن متكن من حتقيق رقم و�صل اإىل 4105 مترين �صغط دون 

توقف.
را�صيم على خو�ض  القيا�صي حفز  للرقم  اإبراهيم  ك�صر  اأن  ويبدو 
“�صوارزجنر  ب�  امللقب  الطفل  �صيحاول  املناف�صة من جديد، حيث 

ال�صي�صان” ا�صتعادة لقبه كحامل للرقم القيا�صي من جديد.

منور تفتك مبرو�سها حتى املوت  4
اأثار  مم��ا  اإي��ط��ال��ي��ا،  ج��ن��وب  يف  وقتلته  مرو�صها  من��ور   4 هاجمت 
مع  ال�صريك  يف  احل��ي��وان��ات  ا�صتخدام  على  حظر  لفر�ض  دع���وات 

مناق�صة الربملان لالأمر.
عاما،   61 العمر  من  البالغ  النمور،  مرو�ض  اإن  ال�صرطة  وقالت 

تعر�ض للهجوم اخلمي�ض خالل التدريب.
واحتجزت ال�صرطة النمور الثمانية املوجودة يف ال�صريك مما اأثار 

احتجاجات من منظمات حقوق احليوان.
النمور  قتل  ع��دم  اإىل  احل��ي��وان  رابطة مدافعة عن حقوق  ودع��ت 
التي �صاركت يف الهجوم، وحثت احلكومة على اإ�صراع وترية اإقرار 

ت�صريع حلظر ا�صتخدام احليوانات يف ال�صريك.
بيئة  يف  وو�صعها  النمور..  اإنقاذ  “يجب  بيان  يف  الرابطة  وقالت 

مالئمة لحتياجاتها الطبيعية«.
ويناق�ض الربملان م�صروع قانون جديدا حلظر ا�صتخدام احليوانات 
اآخر طرح  الربية املتوح�صة يف ال�صريك، بعد ف�صل م�صروع قانون 

يف 2017.
على  الت�صديق  ح��ال  �صريعة  اإج���راءات  باتخاذ  احلكومة  وتعهدت 
التي  الوطنية  ال�صريك  راب��ط��ة  قلق  اأث���ار  مم��ا  ال��ق��ان��ون،  م�صروع 

اأعلنت اإجراءات احتجاجية.

مات غو�س ي�سقط من على امل�سرح
يف حادثة خطرة جداً كادت ت�صبب كارثة، �صقط النجم الربيطاين  

مات غو�ض  من على خ�صبة امل�صرح يف اأكادميية O2 يف بريك�صتون 
When Will I Be Famous. مات غو�ض  اأغنية  اأدائ��ه  اثناء 
50 ع��ام��اً مل يتعر�ض لإ���ص��اب��ة خ��ط��رية بعد  ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ م��ن 
�صقوطه، ورغم اأن اأحد املعجبني قام بت�صوير ال�صقوط اإل اأن غو�ض 
ل�صتكمال  املحرج  املوقف  على  التغلب  وح��اول  للمو�صوع  ياأبه  مل 
الغناء، فقام وعاد اإىل امل�صرح من جديد وكاأن �صيئاً مل يكن، فيما 

تفاعل اجلمهور احلا�صر معه وقاموا بالت�صفيق والغناء معه.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مراآة ذكية تعر�س عليك ق�سة ال�سعر قبل تنفيذها
طور م�صفف �صعر اأ�صرتايل مراآة ذكية ت�صاعد م�صففي ال�صعر على مطابقة قيا�صات وجه الزبون مع قاعدة بيانات 

ت�صم 2400 من امل�صاهري.
املراآة الرقمية “بي اآي اآي كيو” هي الأوىل من نوعها عاملياً، ومت اإن�صاوؤها با�صتخدام برنامج للتعرف على الوجوه، 
ويعتقد املوؤ�ص�ض امل�صارك لل�صركة ريت�صارد كافاناغ اأن املراآة �صتوفر جتربة �صالون اأف�صل، حيث �صيكون لدى العمالء 

فكرة اأكرث و�صوحاً عن مظهرهم بعد ق�صة ال�صعر قبل تطبيقها.
“�صورة” عن منط حياة العميل من خالل  اأوًل ببناء  وتعمل املراآة من خالل جهاز لوحي، ي�صمح مل�صفف ال�صعر 
�صل�صلة من الأ�صئلة. وبعد اإ�صافة هذه املعلومات اإىل ملف تعريف العميل، يقي�ض برنامج التعرف على الوجه وجه 

العميل با�صتخدام 120 عملية قيا�ض حمددة.
ويف املرحلة التالية تقدم قاعدة البيانات خم�صة من امل�صاهري، الذين يحملون اأقرب ت�صابه للعميل من حيث �صكل 
الوجه ولون العني. ثم تتيح هذه املعلومات للعميل وم�صفف ال�صعر ا�صتك�صاف اأحدث مظهر لل�صخ�صية املختارة 
ميل  ديلي  �صحيفة  بح�صب  اجل��دي��دة،  ال�صعر  ت�صفيفة  حتديد  يف  اإلهام  كم�صدر  وا�صتخدامه  امل�صاهري،  بني  من 

الربيطانية.
ومت ت�صميم هذه التقنية، لتوفري جتربة كاملة للعميل، مما يعني اأي�صاً تقدمي تو�صيات حول املنتجات املنزلية التي 
يجب اأن ي�صتخدمها، وذلك اعتماداً على ن�صيج ال�صعر وق�صة ال�صعر. ويف نهاية اجلل�صة، تلتقط املراآة �صورة بزاوية 

360 درجة لت�صفيفة ال�صعر، وتقوم بتخزينها يف �صجالت ال�صالون للرجوع اإليها يف امل�صتقبل.
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مهند�سان ينحتان فياّل »�سديقة للبيئة« 
ا�صتعان  التكاليف،  وتر�صيد  الطاقة  من  ا�صتفادة  اأك��رب  لتحقيق  م�صعى  يف 
املعماريان جان بيري لوت وباتريك رميوند بعوازل من الفلني  املهند�صان 
“�صديقة للبيئة” داخل  واأل��واح �صم�صية ومن�صار كبري لنحت فيال فاخرة 
جرف  “تروغلودي” داخ���ل  ف��ي��ال  و���ُص��ي��دت  م��ون��اك��و.  يف  �صخمة  ���ص��خ��رة 
امليالد  قبل  العا�صر  القرن  اإىل  تعود  ح�صينة  قرية  تعلوه  كانت  �صخري 
220 مرتا تقريبا وتتاألف من �صتة طوابق وثالث غرف  وتبلغ م�صاحتها 
نوم وثالثة حمامات وم�صبح. وقال لوت لرويرتز اإن الفكرة ح�صرته �صريعا 

عندما كان يعاين املكان م�صحوبة بتحدي توفري امل�صاحات والإ�صاءة.
واأ�صاف لوت “على عك�ض املنازل التقليدية... حيث تقيم احلوائط وتبني 
الأر�صيات وحيث تعمل باإ�صافة عنا�صر جديدة، هنا على العك�ض اأنت حتفر 

يف الأر�ض وتبحث عن م�صاحات وتنحت املادة«.
وت�صم البناية وحدة م�صغرة ملعاجلة املياه واألواحا �صم�صية لتوليد الكهرباء 

ونظاما طبيعيا للتدفئة لتقليل انبعاثات الكربون.
والفيال التي ا�صتغرق بناوؤها نحو 20 �صهرا معرو�صة للبيع دون الإعالن 
عن �صعر ر�صمي لكن يتوقع اأن ت�صجل ما يرتاوح بني 30 و40 مليون يورو 

)33 و44 مليون دولر(.
اخل�صراء  امل�صاحات  على  تعتمد  ال��ت��ي  املعمارية  الت�صميمات  واأ�صبحت 

والطبيعة مفهوما جديدا واإن كان لكل منها خ�صائ�صه الفريدة.
ويعني ا�صم “تروغلودي” �صاكن الكهوف بالفرن�صية، ويحمل بالإجنليزية 

معنى �صخ�ض ينتمي حلقبة ما قبل التاريخ.

مزاد على م�سد�سني م�سنوعني من »نيزك«
نيزك  الأمريكية، م�صد�صني م�صنوعني من  دال���ض  يعر�ض مزاد علني يف 
عمره 4.5 مليار �صنة، للبيع، وفق ما ذكر موقع “فوك�ض نيوز” الإخباري 
الأمريكي. ويتوقع اأن يحقق املزاد نحو 1.5 مليون دولر، عندما يتم بيع 

امل�صد�صني يف املزاد العلني يف وقت لحق من هذا ال�صهر.
و�صنع امل�صد�صان من اأجزاء من نيزك “مونيون األو�صتا”، الذي اكت�صف يف 
ال�صويد عام 1906، ومت ت�صميمهما على غرار م�صد�ض كولت الكال�صيكي 
اجلي�ض  ل��دى  املف�صل  ك��ان  وال���ذي   ،1911 ال��ع��ام  يف  �صنع  ال���ذي  ال�صهري 

الأمريكي يف تلك الفرتة وحتى عام 1968.
ومن املنتظر اأن تقوم دار “هرييتيج” للمزادات يف دال�ض بعر�ض امل�صد�صني 
وهما من عيار 0.45، للبيع اإما ب�صكل فردي اأو معا، يف الع�صرين من يوليو 
اجلاري. واأو�صح مدير دائرة العلوم والطبيعة يف هرييتيج للمزادات كريغ 
النيزك،  من  م�صنوعة  امل�صد�صني  يف  املعدنية  الأج��زاء  غالبية  اأن  كي�صيك 
م�صريا اإىل اأن تقديرات ما قبل البيع تقدر �صعرهما مبا بني مليون ومليون 
ون�صف املليون دولر، اأما ب�صكل فردي فقد ي�صل �صعر الواحد منهما اإىل 

نحو ن�صف مليون دولر.

الأردن يحظر »بابجي«
هيئة  يف  م�������ص���وؤول  م�������ص���در  اأك������د 
ق���ط���اع الت�������ص���الت الأردن�����ي�����ة اأن 
لعبة  تطبيق  حجب  ق��ررت  الهيئة 

الأردن.  يف  “بابجي” ال�صهرية 
اتخذت  الهيئة  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 
قرار احلظر وبداأت بتطبيقه على 

اأر�ض الواقع.
وكان رئي�ض هيئة قطاع الت�صالت 
غ��������ازي اجل�����ب�����ور ق�����د اأو�������ص������ح يف 
ق���رار  اأن  ���ص��ح��ف��ي��ة،  ت�����ص��ري��ح��ات 
لالأ�صرار  نتيجة  ات��خ��ذ  احل��ج��ب 
اللعبة  ت�صببها  التي  الجتماعية 

على امل�صتخدمني.
العدائية  اأن  اجل����ب����ور  واأ������ص�����اف 
اأ�صرار  والإدم����ان والن���ع���زال، ه��ي 
اجتماعية تت�صبب بها اللعبة وفقا 

لدرا�صات عاملية اأكدت ذلك.
اللعبة  ح����ظ����ر  ق����������رار  وي�������اأت�������ي 
الأردن  يف  ال�صهرية  الإل��ك��رتون��ي��ة 
بعد اأ�صهر من قرار جمل�ض النواب 
اأنها  معتربا  بحظرها،  ال��ع��راق��ي، 

العنف«. على  “حتر�ض 
“بابجي”  ل�����ع�����ب�����ة  وحت�������ظ�������ى 
جدا،  كبرية  ب�صعبية  الإلكرتونية 
الالعبني،  تعدد  نظام  وت�صتخدم 
افرتا�صيا  ف��ي��ه��ا  ي��ح��ط��ون  ح��ي��ث 
جزيرة،  ع��ل��ى  م���ظ���الت  ب��وا���ص��ط��ة 
اأ�صلحة  ع���ن  ب��ال��ب��ح��ث  وي����ب����دوؤون 
بع�صا  ب��ع�����ص��ه��م  ل��ق��ت��ل  وم����ع����دات 
والبقاء على قيد احلياة والفوز يف 

املرحلة الأخرية.
التي  ال���ل���ع���ب���ة  حت���م���ي���ل  وج��������رى 
“بلوهول”  ����ص���رك���ة  ���ص��م��م��ت��ه��ا 
 360 اأك��رث من  اجلنوبية  الكورية 
م���ل���ي���ون م�����رة ح�����ول ال����ع����امل منذ 

اإطالقها عام 2017.

رميا فقيه ت�ستعر�س 
حملها باملايوه

ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت م��ل��ك��ة ج���م���ال اأم���ريك���ا 
حملها  فقيه   اللبنانية  رميا  ال�صابقة 

باملايوه، وعليه العلم الأمريكي.
اخلا�صة  �صفحتها  عرب  فقيه  ون�صرت 
على اأحد مواقع التوا�صل الإجتماعي، 
�صورة لها ظهرت فيها مرتدية مايوه 
كانت  وك��اأن��ه��ا  الأم��ريك��ي،  العلم  عليه 
حتتفل بعيد اإ�صتقالل اأمريكا، والذي 

�صادف يف الرابع من متوز يوليو.
وب��دا احلمل ظ��اه��راً على فقيه، حيث 
اأنها  يوؤ�صر  م��ا  منتفخاً،  بطنها  ظهر 
وباتت  م��ت��ق��دم��ة  اأ���ص��ب��ح��ت مب��رح��ل��ة 

الولدة قريبة.
اأن رمي����ا ف��ق��ي��ه م���ت���زّوج���ة من  ي���ذك���ر 
املوزع املو�صيقي العاملي  و�صيم �صليبي ، 
ولديهما ولدان “رميا” و”جوزيف”، 

وينتظران مولودهما الثالث.

تويف.. ثم فاجاأ عائلته يف حفلة �سواء       
�صيكاغو،  ���ص��رط��ة  م��ق��ا���ص��اة  اأم��ريك��ي��ت��ان  ع��ائ��ل��ت��ان  ق����ررت 
وم�صت�صفى يف املدينة، بتهمة الإهمال، بعد اخللط بني هوية 
م�صت�صفى  من  اأطباء  ات�صل  فقد  اأفرادهما.  من  �صخ�صني 
“مري�صي هو�صبيتال” يف �صيكاغو ب�صقيقات األفون�صو بينيت 
لإبالغهن اأن �صقيقهما ل ميلك اأي اأمل يف التعايف، فقبلن 
بوقف الرعاية الطبية ليتبني اأن الأمر يتعلق ب�صخ�ض اآخر 
يدعى اإلي�صا بريتمان. وقد تقدمت عائلتا بينيت وبريتمان 
وامل�صت�صفى  ال�صرطة،  �صد  ب�صكوى  احلايل  الأ�صبوع  خالل 
بتهمة الإهمال. وتعود هذه الق�صة الغريبة، وفق “فران�ض 
بر�ض”، اإىل اأبريل املا�صي عندما عرث على رجل عار م�صاب 
نقله  يتم  اأن  �صيكاغو، قبل  �صيارة يف  بجروح خطرية حتت 
ل�صقيقات  يومها  ال�صرطة  وقالت  مري�صي.  م�صت�صفى  اإىل 
األفون�صو بينيت اإن الأمر يتعلق ب�صقيقهن. ورغم �صكوكهن 
حول هويته، وافقن يف نهاية املطاف على وقف كل الأجهزة 
وحدة  اإىل  فنقل  ب��احل��ي��اة،  ال���ص��ت��م��رار  على  ت�صاعده  ال��ت��ي 
كن  وعندما  اأي���ام.  ثالثة  بعد  ت��ويف  حيث  البديلة  للعناية 
بينيت  األفون�صو  بح�صور  فوجئن  دف��ن��ه  ملرا�صم  يح�صرن 
اإىل حفلة �صواء لدى �صديقة. وقالت يولندا هاريف اإحدى 
�صقيقات األفون�صو بينيت، خالل موؤمتر �صحفي اأعلنت فيه 
العائلتان التقدم ب�صكوى “ات�صلت بنا وقالت +اإنه هنا! اإنه 
بف�صل  املتوفى  ال��رج��ل  هوية  على  التعرف  وق��د مت  ح��ي«! 

ب�صماته، ويدعى اإلي�صا بريتمان، ويبلغ التا�صعة وال�صتني.

يحبط �سرقة باأغرب �سالحني
كوينزلند  ولي�����ة  يف  ���ص��غ��ري  مب��ط��ع��م  ع��ام��ل��ة  ف��وج��ئ��ت 
الأ�صرتالية، بل�ض ملثم يقتحم املكان مطالبا باملال، اإل اأن 
وذلك  ال�صرقة،  حماولة  واأحبطت  اأنقذتها  رجل  �صجاعة 
فيديو  مقطع  واأظهر  نباتات«.  ووع��اء  “كر�صي  بوا�صطة 
في�صبوك،  على  �صفحتها  على  كوينزلند  �صرطة  ن�صرته 
الواحدة  ال�����ص��اع��ة  ح���وايل  امل��ك��ان يف  وه���و يقتحم  ال��ل�����ض 
اإىل  بالإ�صافة  بالكامل،  �صوداء  مالب�ض  مرتديا  �صباحا، 
قناع يخفي وجهه، وكان م�صلحا مبنجل. ثم ظهر الرجل 
املال،  باإعطائه  اإي��اه��ا  مطالبا  العاملة  م��ن  يقرتب  وه��و 
يظهر  اأن  قبل  ل��ه،  امل��ال  باإح�صار  العاملة  ب��داأت  وبالفعل 
الل�ض  امل��ك��ان، ويقرتب بخفة من  ك��ان متواجدا يف  رج��ل 
قوية.  ب�صربة  عليه  وينق�ض  كر�صيا  ليحمل  ال��وراء،  من 
وبعد ال�صربة التي تلقاها، تراجع الل�ض اإىل الوراء فيما 
ا�صتمر الرجل بتوجيه ال�صربات له بالكر�صي، اإل اأن الل�ض 
جنح يف الوقوف جمددا وحماولة �صرب الرجل بوا�صطة 
املنجل الذي كان بحوزته. اأما ال�صالح الأغرب، الذي جلاأ 
له الرجل ال�صجاع، والذي دفع الل�ض للهروب من املكان، 
فهو وعاء زرعت نبتة بداخله، فما اأن تلقى الل�ض �صربة 

قوية بالوعاء، حتى تراجع متاما و�صرع بالهروب. 

اأمريكا تطالب اإمرباطور املخدرات بدفع مليارات
طلبت احلكومة الأمريكية م�صادرة نحو 12.6 مليار دولر 
خواكني  املك�صيكي  امل��خ��درات  بتاجر  اخلا�صة  املمتلكات  من 
الإيرادات  تقديراتها  وفق  ت��وازي  غو�صمان،  ت�صابو”  “اإل 

التي جنتها ع�صابته النافذة حني كان يقودها.
نيويورك،  يف  بروكلني  مبحكمة  اجلمعة  �صجلت  وثيقة  ويف 
اأ�صار املدعي العام الفيدرايل ريت�صارد دونهيو اإىل اأن ال�صلطات 
الأمريكية لها “احلق يف م�صادرة اأي اأ�صول ت�صكل اأو تتفرع 

من املخالفات املت�صلة باملخدرات واملرتكبة من املتهم«.
ا با�شم �شلحفاة Luth ، وهي ت�شع  متفرجون يلتقطون �شورًا وهم ي�شاهدون �شلحفاة بحرية جلدية، ُتعرف اأي�شً

البي�ص حتت اإ�شراف اأع�شاء جمعية كاواتا على �شاطئ يف غيانا الفرن�شية.  ا ف ب

اخل�سوبة ترتاجع يف تركيا
ك�����ص��ف��ت اأرق�����ام ����ص���ادرة ع���ن هيئة 
اجلمعة،  ال��رتك��ي��ة،  الإح�������ص���اءات 
تراجع يف معدلت اخل�صوبة  عن 

يف تركيا خالل العام 2018.
فقد بلغ معدل اخل�صوبة يف تركيا 
يف العام املن�صرم 1.99 طفل، وهو 
الإحالل  معدل يقل عن م�صتوى 
 ،  2.10 ب��ح��وايل  امل��ق��در  ال�صكاين 

وفقا ملا ذكرته الهيئة.
اخل�صوبة  م��ع��دل  اأن  واأو���ص��ح��ت 
الإج����م����ايل، وه����و م��ت��و���ص��ط عدد 
امل��وال��ي��د اجل����دد الأح���ي���اء الذين 
ت���ن���ج���ب���ه���م امل�����������راأة خ�������الل ف����رتة 
املا�صي  ال��ع��ام  انخف�ض  ال��ت��ك��اث��ر، 
م��ق��ارن��ة مب���ا ك���ان ع��ل��ي��ه يف العام 
نحو  امل���ع���دل  ب��ل��غ  ح��ي��ث   ،2017
�صحيفة  ب��ح�����ص��ب  ط���ف���ل،   2.07
الرتكية  نيوز”  دي��ل��ي  “حرييت 

الناطقة بالإجنليزية.
الرتكية  الإح�صاء  هيئة  وتوقعت 
يف  احل����ايل  ال���رتاج���ع  ي�صتمر  اأن 
امل�صتقبل  يف  اخل�����ص��وب��ة  م��ع��دلت 
بحلول  ط���ف���ل   1.85 ل��ي�����ص��ب��ح 
يقرتب  م��ع��دل  وه���و   ،2050 ع���ام 
اأوروب�����ا، حيث بلغ  م��ن ن��ظ��ريه يف 
معدل اخل�صوبة فيها عام 2017 
مكتب  بح�صب  ط��ف��ل   1.59 ن��ح��و 

الإح�صاء الأوروبي.
قائلة  ال��رتك��ي��ة  الهيئة  وا���ص��اف��ت 
العامل  يف  اخل�صوبة  معدل  “بلغ 
عام 1969 نحو 4.8 اأطفال لكنه 

انخف�ض حاليا اإىل 2.5 طفل«.
ووف���ق���ا ل��ل��ه��ي��ئ��ة، ف��ق��د ب��ل��غ معدل 
اخل�صوبة يف الدول املتقدمة 1.7 
طفل، ويف البلدان النامية والأقل 

منوا 3.9 طفل.

علماء يكت�سفون طريقة »غريبة« قد تق�سي على ال�سرطان
تو�صل علماء يف جامعة �صري الربيطانية اإىل ما قد 
حيث  ال�����ص��رط��ان،  �صد  امل��ع��رك��ة  “اخرتاقا” يف  ميثل 
اأن �صاللة من فريو�ض الربد ال�صائع متكنت  اكت�صفوا 

من تدمري اأورام �صرطانية.
ويف جتربة اأجرتها اجلامعة و�صملت مر�صى يف املراحل 
ال��ع��ل��م��اء يف ال�صتعانة  ال�����ص��رط��ان، جن��ح  امل��ب��ك��رة م��ن 
بفريو�ض “كوك�صاكي”، وهو �صاللة من فريو�ض الربد 

ال�صائع، حيث قاموا بحقنه يف مثانات املر�صى.
هذا  ال��ربد  فريو�ض  اأن  الباحثون  وج��د  اأ�صبوع،  وبعد 
ا���ص��ت��ه��دف اخل���الي���ا ال�����ص��رط��ان��ي��ة ب��ن��ج��اح وت�����ص��ب��ب يف 
“ديلي  ن��ق��ل��ت �صحيفة  م��ا  وف���ق  وم��وت��ه��ا،  ت��دم��ريه��ا 

�صتار” الربيطانية.
ن�صرت  الطبية  التجربة  تلخ�ض  م�صتندات  وبح�صب 
املر�ض  فاإن  ال�صريرية”،  ال�صرطان  “اأبحاث  يف دورية 
اخ��ت��ف��ى مت��ام��ا ل���دى م��ري�����ض ك���ان ي��ع��اين م��ن مر�ض 
�صرطان املثانة، ومل يظهر اأي اأثر للمر�ض بعد العالج 
املبتكر. وبالإ�صافة اإىل ذلك، مل يالحظ وجود اأي اآثار 
اأن اخلاليا  املر�صى، ناهيك عن  اأي من  جانبية لدى 
ال�صليمة حول الأورام ظلت كما هي ومل تتاأثر بالعالج 

العلم  مع  ال�صرطانية،  اخلاليا  فقط  ا�صتهدف  ال��ذي 
ال�صرطان حاليا  املتوفرة ملر�صى  اأن معظم العالجات 

ميكن اأن تت�صبب باآثار جانبية خطرية.
وقال كبري الباحثني يف اجلامعة الربوفي�صور هارديف 
باندا تعليقا على التجربة: “اإن طريقة العالج تعمل 
ال����ورم وجت��ن��ي��د ج��م��ي��ع اخلاليا  ع��ن ط��ري��ق ت�صخني 

املناعية يف املكان املنا�صب«.
للباحثني،  مفاجئة  كانت  النتائج  اأن  ه��اردي��ف  وذك��ر 
ه��ذا الخرتاق  ي��وؤدي  اأن  اأملهم يف  ع��ربوا عن  الذين 
الطبي اإىل “اإحداث ثورة يف العالج” اخلا�ض باملر�ض 
القاتل. وو�صفت موؤ�ص�صة خريية تعنى مبر�ض �صرطان 
اإذا  خ�صو�صا  للغاية”،  “مثرية  باأنها  الدرا�صة  املثانة 

اأكدت درا�صات اأخرى اأكرب حجما هذه النتائج.
ملقاومة  ال��ع��م��ل  جمعية  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  وق����ال 
كان  “اإذا  اإن��ه  نايت  األ��ن  بريطانيا  يف  املثانية  �صرطان 
والحتمالت  ال�����ص��الم��ة  ب��ي��ان��ات  ت��اأك��ي��د  امل��م��ك��ن  م���ن 
املختلفة وم��دى فعالية ه��ذا الإج���راء عرب مزيد من 
الدرا�صات وجتارب �صريرية اأكرب، فباإمكانها اأن تب�صر 

بعهد جديد يف عالج �صرطان املثانة«.

هيالري داف متهمة بالإ�ساءة لطفلتها الر�سيعة
عرب  ن�صرتها  التي  ال�صورة  اأن  داف   العاملية  هيالري  النجمة  تت�صور  تكن  مل 
ح�صابها اخلا�ض على اأحد مواقع التوا�صل الإجتماعي لإبنتها �صتح�صد العديد 

من الإنتقادات و�صيتهمها من خاللها البع�ض مب�صادرة حرية الطفلة.
قرطاً  ُتظهر  الر�صيعة  لبنتها  �صورة  داف  ن�صرت  فقد  ح��دث  ما  تفا�صيل  ويف 
ال�صلبية على ال�صورة حيث  التعليقات  انهالت  باأذنيها، وما هي ال دقائق حتى 
اأنها ا�صاءت للطفلة حينما قررت اأن تثقب  اعترب الكثري من متابعي داف 
لها اأذنيها، واعترب البع�ض ان كيف لداف ان تقبل ان تواجه الطفلة 

الأمل الناجت عن عملية ثقب الأذنني وهي بهذا العمر.
يف الوقت نف�صه ظهرت بع�ض التعليقات التي حتدثت عن �صرورة 
احرتام داف وعدم التعر�ض لها ب�صبب ثقب اأذين الطفلة لأن 

هذا الت�صرف عادي ول يحتاج اىل كل هذه الإنتقادات.


